
 

 

 

 

 

 قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن

 )ره(در نسبت با نهضت امام خمینی

 1زادهعبدالرضا محمدحسین

 چکیده

گدردد هده درت ابداب  خمینی، گاه آنچنان پیچیدده مدیایران به رهبری امام مسیر نهضت اسلامی

با متقضیات شریعت اسلامی برای همگان میسدرر  -ها به ویژه در مرحله انگیزه –حرهت راهبری آن 

هدای مهدک هده ایدن گردد. یکی از پرسدشهایی در این خصرص میباشد و مرجب طرح پرسشنمی

باشد، ایدن اسدت هده نگرنده ایدن  یدام احلیلی در صدد پاسخ بدان می -ی پژوهش با روش ارصیف

بدا  -هه ملازم اختلال در نظک مرجرد در حاهمیت شداهی بدرد  – )ره(ارفنده به رهبری امام خمینی

ادران نندین سازگار است. در پاسخ می«  اعده وجرب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن»مقتضیات 

ضت با اعهّد به مقتضای  اعده مذهرر و با پذیرش اقدّم و حاهمیّت مفداد گفت: رهبری در ابتدای نه

نمردند هه ملازم اختلال در نظام معاش و معیشدت ای راهبری میآن بر سایر اکالیف شرعی، به گرنه

نمدرد هده شدار  مردم نگردد، لیکن فساد مبل  و گسترده حکرمت شاهی آنچنان برد هه مسلّک می

گدردد، بلکده ه راضی به هماهنگی با آن نیست، و مرضر  این  اعدده منتفدی مدیمقدّس به هیچ وج

اینگرنه فساد به معنای اضمحلال و خلل در ارهان نظام و وجرد بحران در نظام معیشت مردم برد هه 

به نربه خرد به حکک همین  اعده ایجاد حرهت اصلاحی برای حفظ نظام جامعه از فروپاشی را ا تضدا 
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 واژگان کلیدی
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 مقدمه

دو ویژگی مهـم داشـت کـه شـاید  57بر همگان روشن است که نهضت و انقلاب ایران در سال      

نگردیـده اسـت و آن هر دو ویژگی با هم جمع  - قبل از آن و تاکنون -بتوان گفت: در هیچ نهضتی 

تـوان خصیصه ضد استبدادی و ضد استعماری آن است، اما آنچه به عنوان عنصر بارز این نهضت می

از آن یاد کرد اسلامی بودن آنست، هم از نظر مبانی و مطالبات و هم از جنبه راهبـری و سـیر عملـی 

ژگی اخیر ناشی از ساختار فکری پیشبرد مراحل آن از آغاز تا پیروزی و پس از آن تاکنون، که البته وی

بینی رهبری انقلاب و همراهان ایشان و نیز برخواسته از ایمان مذهبی جریان عظیم، اصـلی و و جهان

باشد، در رأس این حرکت عظیم، فقیهی دانشمند و عالمی متعهد و استوار قرار دارد که مردمی آن می

اشت و آرمان خود را تحقق بخشـیدن بـه مدینـه سودایی جز عمل به احکام و تکالیف الهی در سر ند

دانست، اما فاضله اسلامی در همه ارکان و فروعات جامعه ایران و نیز گسترش آن در سطح جهان می

العبور طریق این نهضت عظیم از آغاز تا آخـرین مراحـل پیـروزی  پیچیدگی و مراحل سخت و صعب

باشد و گاه در انطباق مراتبـی از ان بـا آمـوزهیآنچنان است که این مهم برای همگان قابل درک نم

یی کـه ایـن مقالـه هـاباشند. یکی از پرسشبخش اسلام و تحلیل درست عاجز می های مکتب نجات

ی ایـران بـه رهبـری باشد اینست که چگونه حرکت عظیم و توفنده انقلاب اسلامدرصدد تبیین آن می

قاعـده وجـوب حفـظ نظـام و حرمـت »بط فقهی اسلام یعنی با یکی از مهمترین ضوا )ره(امام خمینی

سازگار است؟ و این مهم چگونه با تلاش برای مخالفت، اخلال و فروپاشی رژیم شـاهی « اخلال در آن

 قابل تحلیل است؟

 تشکیل حکومت و لوازم آن در اندیشه بشری و مکتب اسلام  .1

 ضرورت تشکیل حکومت و دولت -1-1

حکومت برای ایجاد نظم و عدالت و ارتقاء زندگی انسان با دیـد عقلـی و مسئله ضرورت تشکیل      

نیـاز مـینیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی

سازد، با این وجود فطری بودن نیاز به تشکیلات حکومتی به حدی است که هرگز شـنیده نشـده کـه 

ل انتصاب خلیفه لزومی ندارد یا دلیلی بر لزومش نداریم زیرا همه به انگیـزه فطـرت کسی بگوید: اص

/ 57: 1329ود گردش نخواهد کرد )ارسطو، کنند که چرخ جامعه بدون گرداننده خود به خاحساس می

(، بعلاوه اینکه حکومـت یـ  112ه.ق،  1208/ منتظری، 138 :1333/ عمید، 177: 1331طباطبایی، 

( و از طرفـی تردیـدی نیسـت کـه بعنـت انبیـاء و 21-24تا، ماعی است )ابن خلدون، بیضرورت اجت
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(، 45ای ماننـد، اقامـه قسـط و عـدل )حدیـد: شریعت اسلام در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه

( و رساندن مستضعفان به حاکمیـت و وار  زمـین 44العباد )شعراء: (، تحریر157وضع اغلال )اعراف: 

 (28)مائـده:  و اجرای فرامین و حدود الهی( 73(، هدایت انسان به سوی خدا )انبیاء: 5: شدن )قصص

. مزید بـر آنچـه گفتـه شـد اگـر بیابدق عینی است که باید در جامعه بشری جامه عمل بپوشد و تحقّ

قـرار  در متن ایدئولوژی اسـلامیبینیم که حکومت اسلامی احکام و تعالیم اسلام را از نظر بگذرانیم می

نی، )سـبحا ر اسـتق حکومت اسلامی غیر قابل تصـوّبدون تحقّ آندارد به طوری که عمل به تعالیم 

 نصـو  هوحـدت مسـلمانان کـه مطالبـ( و همینطـور 157-159 :1333/ عمید زنجانی، 43: 1370

کلمـه و بـر دبخشیدن به اسلام کـه  عینیّتو ( 49 :1370)سبحانی، فراوانی از منابع دینی اسلام است 

نیازمند به قدرت سیاسی و تشـکیلات اجرایـی و  «کلمه توحید و توحید کلمه»یعنی  ،استوار شده است

/ عمید زنجانی، 44: 1370. )سبحانی، ریزی درازمدت از طریق ی  حکومت مقتدر اسلامی استبرنامه

1333: 159)  

در شـرایط  یحاصل اینکه ضرورت وجود دولت و حکومت برای جامعه تـا جـایی اسـت کـه حتـ

ج و حکومتی و وقفـه و هـرهایی که دارد از بیها و زشتیستمگر جائر با همه پلیدی، حکومت اضطرار

و همـین امـر ( 145، 20تـا، خطبـه / فیض الاسلام، بی433، 3، 1330)تمیمی آمدی، بهتر است مرج 

قـرار داده اسـت.  تشکیل نظام را به عنوان ی  ضرورت عقلی مـورد اتفـاق و اجمـاع فقهـا است که 

 ( 158، 1333)عمید زنجانی، 

 تشکیل حکومت و دولت در اسلام وسیله یا هدف -1-2

هدف رسالت و خلافت، سلطنت کردن بر مردم و بدست گرفتن اقتدارات عالیه و حاکمیت سیاسی      
یابد، عینیّت میدر جامعه نیست، بلکه فرایندی است که از رهگذرآن اهداف عالیه اسلام بهتر تحقّق و 

حقا  او ی احب الی من امرتکم الا  ا  ایا م و الله له»به ابن عباس فرمـود:  )ع(همانگونه که علی

سوگند به خدا این لنگه کفش کهنه و فرسوده نزد مـن ( »33تا، خطبه )فیض الاسلام، بی« ادفع ب طل ً

قّی را بر پا بدارم و بـاطلی را دفـع رانم مگر آنکه حتر است از امارت و حکومتی که بر شما میمحبوب
خدایا تو »از دولت اسلامی در این بیان ارائه نموده است:  )ع(و نیز همان تصویری است که علی« کنم
دانی آنچه از ما در زمینه حکومت رخ داده است نه به منظور حکومت کردن بـر مـردم بـوده و نـه می

آوری دنیا بوده است ما خواستیم از این راه معالم دین تو را به جایگاهش برگـردانیم و مقصود ما جمع
در سرزمین تو اصلاح کنیم تا ستمدیدگان از بندگانت احساس امنیت کنند و حـدود و قـوانین تعطیـل 

 ( 148تا، خطبه )فیض الاسلام، بی«. شده تو به اجرا گذاشته شود
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 هااسلامی از سایر حکومت دو ویژگی متمایز حکومت -1-2-1

گردد آنست که حکومت اسـلامی از جهـات مختلـف از های دینی بخوبی روشن میآنچه از آموزه     

 باشد: گردد که دو جهت ان بارزتر و آشکارتر میها متمایز میسایر حکومت

و پارسـاترین مـردم تـرین دار از داناترین، عادلالف( در حکومت اسلامی واجب است حاکم و زمام

بوده و نسبت به اداره امور جامعه از بصیرت و هوشیاری و توانایی لـازم برخـودار باشـد، کـه در زمـان 

غیبت این مقام حق ولی فقیه عادلی است که به مسائل و مشکلات و نیازهای زمان خویش آگاه و به 

حقوق آنـان باشـد و مسـلمانان اداره امور و مسائل مستحدثه بصیر و نسبت به مردم مهربان و حافظ 

هایی است به امامت و رهبـری خـود برگزیننـد مجاز نیستند شخص دیگری را که فاقد چنین ویژگی

، 97ه.ق،  1203/ مجلسی، 37/ احزاب: 49/ کهف: 113/ هود: 121/ نساء: 34ه.ق،  1208)منتظری، 

/ 174ه.ق،  1200/ حرّانـی، 174تا، خطبـه / فیض الاسلام، بی207و  23، 1ه.ق،  1399/ کلینی، 294

بهره( در موضوع لزوم حاکمیت ولی فقیه باید گفت، برای هر انسانی که 403، 1391فتال نیشابوری، 

ه.ق،  1213/ حرّ عـاملی، 58از عقل داشته باشد، کاملاً روشن است که تأکید آیات و روایات )نساء:  ای

و 131، 1تـا، حنبل، بی/ احمـدبن119و 177، 1377/ سیوطی، 7، ح 11، باب 89، معروفکتاب امر به 

( بر تحقق اهدافی خا  در فلسفه تشکیل حکومت اسلامی ملازمـت قطعـی بـا حـاکم 33، 5و  208

شـود، ها را به خوبی بداند و به خوبی اجرا کند، چون بدون اجرا لغو و بیهـوده مـیاسلامی دارد که آن

فی چه اسلامی باشد و چه غیر اسلامی همین اسـت کـه اصولاً شأن و اقتضای طبیعت قانون در هر عر

هـا در با دست متصدّیان صالح و کاردان اجرا گردد، این چیزی است واضح و متعارف بین همـه ملـت

ها، بلکه حق این است که همین اقتضای طبیعت قـانون، دلیـل عقلـی و اصـلی ها و مکانهمه زمان

شـود، بنـابراین الامر میکه از او و همکارانش تعبیر به اولی هست بر لزوم حاکم اسلامی یا ولایت فقیه

باشـد، می ه منزله اطاعت از پیغمبرها بالامر و اینکه اطاعت از آنآیات مربوط به لزوم اطاعت از اولی

در حقیقت ارشادست به همین دلیل عقلی و عرفی. علامه بروجردی برای اثبات لزوم حـاکم صـالح و 

د: ایـن مطلـب کـه گویـشـود چنـین مـیاصطلاح اسلامی ولی فقیه عادل خوانده مـیشایسته که در 

، ولی فقیه را موظّف به اداره امـور جامعـه و مسـئول جلـوگیری از انحرافـات و )ع(و ائمه ) (پیغمبر

ابـن »دانند کاملاً روشن است به طوری کـه اصـلاً نیـازی بـه روایـاتی ماننـد مقبولـه مشکلات آن می

-413ه.ق،  1213ارد، منتها این مقبوله و روایات مشابه آن مؤیّد مطلب اسـت )منتظـری، ند« حنظله

 - پس از تصـوّر اطـراف و جوانـب آن –بنابراین ولایت فقیه »... گوید: نیز می )ره(امام خمینی( 413

مسئله نظری و غامضی نیست تا نیازمند برهان باشد و با این حال، روایات نیز آن را حتـی بـا مفهـوم 
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رساند؛ یعنی این مسئله بدیهی و ضروری هست، لذا روایـاتش ارشـادی اسـت .... اسـلام، وسیعش می

قوانین، شوند و اساساً احکام و حکومت است و احکامش نیز از مقدمات و شئون حکومت محسوب می

، 1378)موسـوی خمینـی، « دالت استمطلوب بالعرض است یعنی وسیله تنفیذ حکومت و گسترش ع

جانبه مسـئله حـاکم اسـلامی یـا فقیـه گوید: شمول همههم صریحاً می ( صاحب جواهر274-237 :4

اهر ظـ»گویـد: اجماعی، بلکه ضروری است، ایشان می - تا چه رسد به اصل ولایتش -الشرایط جامع

های گوناگون این است که: ولایت فقیـه شـامل همـه علما چه در فتوا و چه در عمل در زمینه ]نظر[

بلکه گویی این مطلب نزد همه علما از مسـلّمات و  - است« مطلق»و به اصطلاح  -شود ها میزمینه

می و حتـی از ( بنابراین روشن است که از نظر امت اسلا179 :13ه.ق،  1204ضروریات است )نجفی، 

های غیر اسلامی، قطعی است که حاکم هر ملتی باید حاکم دانا و توانایی باشد که قـوانین و نظر امت

 های ملتش را به خوبی بداند و به خوبی اجرا نماید.خواسته

ب( ویژگی دیگر اینکه حکومت اسلامی با تمام تشکیلات قوای مقنّنه، قضاییه و مجریه خود بایـد 

کـه از هـر جهـت بـه  -ای که از جانب خداونـد وازین و معیارهای اسلام و قوانین عادلانهمنطبق بر م

باشد و تخلّف از این اصل کلی در حکومت اسـلامی جـایز نیسـت، پـس در  - مصالح خلق آگاه است

حکومت اسلامی در حقیقت حاکم خداوند است و امام جامعه نظرات و دستورات وی را در بـین مـردم 

 (35ه.ق،  1208کند. )منتظری، اجرا می

 قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن  -2

توان گفت که منظور از نظم و نظام در این قاعده نظام از بررسی و تدقیق در آراء و انظار فقها می     

معیشتی و اجتماعی مردم است، یعنی سامان داشتن امور معیشتی مردم و جریان داشتن امـور ایشـان 

تر، یعنی نظام معاش جامعه و نظم و سامان وضعیتی طبیعی و بدون گره و بحران. به عبارت روشن در

، 41ه.ق، 1204داشتن زندگی مردم و نبودن بحران و تعلیق و تشـویش در زنـدگی ایشـان. )نجفـی، 

/ 33، 1391/ موسوی خمینـی، 47، 1ه.ق، 1217/ توحیدی تبریزی، 411ه.ق،  1208/ اصفهانی، 202

ــو،  ــائینی، 235،   13ه.ق، 1393هم ــیرازی، / م38-20ه.ق،  1242/ ن ــارم ش ، 3ه.ق، ج1247ک

ــه489  ــبحانی، 295ه.ق،   1242ای، / خامن ــی، 248،   3ه.ق، ج1243/ س ه.ق، 1203/ ایروان

 ( 539و  523-528،   4ه.ق، 1208/ منتظری، 54،   1ج

حفظ نظم و نظام به دلیل عقل و شرع واجب است، اما دلیل عقل این است که اساساً شأن عقـل 

بـه ویـژه در هـای اجتمـاعی، های فردی و چه زمینهامورست چه در زمینهو خواسته اساسیش تنظیم 
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نظم از مقتضیات مصـلحت و حکمـت  ،علاوه بر این ،جامعه که مهمتر از افراد و مشتمل بر افراد است

و هرج و مرج است از مقتضیات ابلهی و افسادست و بـی تشتّتکه  ظممقابل آن یعنی عدم ن است و

کـه از بل ،لذا عقل و عقلا برقراری و حفظ نظام را واجب ،باشدمی ومو مخالف دوّل اموافق  عقلتردید 

،   3ه.ق، ج1243/ یـزدی، 183،  1ه.ق، ج1207داننـد )انصـاری، مـی جه ی واجبات مهم و در

علـاوه بـر  دلیل شـرعاما  (،418ه.ق،   1215/ صدر، 422،   3، ج1373/ کاظمی خراسانی، 119

و  77/ قصـص: 32و  33/ مائده: 72/ اعراف: 405و  30)بقره: آیات  (234، 1380)فرحی،  اجماع علما

/ 403-402،   123، خطبـه /94، 20تا، خطبـه الاسلام، بی )فیضو روایات ( 109و  107/ توبه: 93

 بـه اخلال اولی طریق به والبته همچنانکه حفظ نظام واجب است . است( 51، 3ه.ق، ج 1213صدوق، 

 ذکـر بـه لازم باشد.می واجب نیز صالح او همدستان و نظام متولی از اطاعت همچنین است، حرام آن

 ظـاهراً جوامـع در خـواه - نـاحق هـاینظام در است، اما روشن حق نظام در تکلیف این معنای است

آیا باز هم حفظ نظام واجـب و در نتیجـه اخلـال بـه آن  - امیاسل غیر جوامع در خواه و باشد اسلامی

مصـالح آن و بـرای  ابقـایبرای حفظ ظـاهر و  وول ،ظاهر این است که واجب است ؟حرام است یا نه

بلـه اگـر  ،بلکه مشکلاتی بیـاورد ،اینکه به بدتر از آن نیانجامد به ویژه که مخالفت با آن ثمراتی نیاورد

شته باشد و گرفتاری مهمی پیش نیاورد اشکالی ندارد هـر چنـد کـه در مخالفت با آن نتیجه مهمی دا

مگر اینکه نظام به حدی فاسد باشد که مسلم گـردد کـه شـارع  ،ل استأمّبرخی از مصادیق این نیز ت

مقدس اسلام به هیچ وجه راضی به هماهنگی با آن نیست که در این صورت موافقت بـا آن حـرام و 

 اقـدامات اصـلاحی اینکـهالبته با ملاحظه جوانب قضیه و اطمینـان بـه  ،شدبامخالفت با آن واجب می

بینیم حتی فقیهانی که بـه ولایـت گردد که میتر میکارآیی هر چه بیشتر دارند. این مهم وقتی روشن

هـر ی همراه با قضاوت یا این فقیه در اداره عمومی جامعه اعتقاد ندارند و شأن فقیه را تنها افتا یا افتا

دانند، حفظ نظام را از نظر دور نداشته و بدان پایبند بودنـد، حتـی دو به اضافه تصدّی امور حسبیه می

دانسـته و مداخلـه افـراد کاران را تنها در صـلاحیت حـاکم مـیفقیهی منل شیخ طوسی سزا دادن بزه

شـود، گنـاه و مـیخودسر در این مقوله را که موجب هرج و مرج، یا به تعبیـری دیگـر اختلـال نظـام 

 ( 730ه.ق، 1213/ مفید، 100، 7ه.ق، 1397مستوجب تعزیر دانسته است. )طوسی، 

 رتعارض قاعده وجوب حفظ نظام و تکالیف شرعی دیگ -2-1

ف را الـزام های حق و ناحق که مکلّـآن نسبت به نظام شمول و قاعده مفاد گستردگی با پذیرش     

هایی البته با تفاوت -نماید کند که منجر به اخلال در آن میی میبه حفظ نظام و نهی از هرگونه عمل
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بـه نظـر  ضه شرعی دیگر متعـارلول این قاعده با برخی از ادلّددر نظر بدوی م؛ در نظام حق و ناحق

 :مهم مورد توجه قرار گیرد اینآید که باید می

 وجوب حفظ نظام و امر به معروف و نهی از منکر یقاعده -2-1-1

فرماید باید برخی از شما مسلمانان برخی خلق را به خیر و صلاح دعوت کننـد و مـردم خداوند می     

هـدایت خلـق هسـتند در  یها که به حقیقت واسطهنهی کنند این ،بدکاری زامر و ا ،را به نیکوکاری

/ توبـه: 157راف: / اع71/ توبه: 21/ حج: 102. )آل عمران: بختی و رستگاری خواهند بودکمال فیروز

( در روایات فراوانی به این مهم تصـریح شـده اسـت )حـرّ 3/ طلاق: 188/ اعراف: 171/ لقمان: 113

گیریم که می نتیجه روشنی به ه کهآنگون (؛19و  1،  3، 13، 14، 11، ح 383 ،11ه.ق،  1213عاملی، 

 سـن  کـه هستند قانونی دو و هانآ ترینجلیل وترین واجبات امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ

 بـرای اصـلی سـبب نیـز و طرفـی از صـلاح و سلامتی ایجاد برای مهم عامل است، اسلام بقای بنای

 در تکلیـف کـه اسـت مقتضـی اصـل ایـن اطلاق باشند.می دیگر طرف از فساد و ظلم کردن برطرف

ی بـه اخلـال در دّؤمـدر همه صـور حال گرچه  .در صورت عدم مانع فعلی استناحق  و حق حکومت

بـا اخلـال در مبنـا  جـزاز منکر به معـروف  لانتقا ،بالاخره در شرایط خاصی لیکن ،ارکان نظام نیست

در اینجـا  .گرددق نمیمخالفت با مفاد قاعده وجوب حفظ نظام محقّبه باشد و این معنا جز ممکن نمی

زیـرا همانگونـه  ،است مقدّممعروف و نهی از منکر باید گفت قاعده وجوب حفظ نظام بر قاعده امر به 

ولو لم یکن الامر بالمعروف و النهی عـن المنکـر لـم یکـن : »... فرمایدالبلاغه می نهج در )ع(علیکه 

یعنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر ( 24 :83تا، خطبه  الاسلام، بی )فیض« للمل  بهاء و لانظام

-مـیها هست مقدمه سلامت و برپایی نظام نیز حفظ انسان و خوبی برای تربیتعلاوه بر اینکه شیوه 

تر از امر به معـروف و که در مکتب امیرالمومنین رعایت خود نظام مهم گرددو از اینجا معلوم می باشد

نقـل  )ع(است و همینطور از امام رضـا مهم های اینزیرا آن هدف یا یکی از هدف استنهی از منکر 

یعنـی مسـئله  (؛489 :43ه.ق،  1203)مجلسـی، ...« سـلمین ان الامامه زمام الدین و نظام الم: »تاس

بـرای و گرفتـه شـده  ،همه مسائل اساسکه است ولایت و حکومت با همه اهمیتی که دارد تا حدی 

 که ولایت و حکومت آن را بخوبیبطوریباشد که از جمله آن نظام اسلام و مسلمین است مقاصدی می

حاکمان حـق  با -ن زندگی مسلمی بنابراین قلمرو امر به معروف و نهی از منکر در .پایدسازد و میمی

ایشـان را بـه  امـورپاشیده و مصالح نتا جایی است که شالوده و ارکان نظام مسلمین از هم  - و ناحق

اعمال امر به معروف و نهی از منکر با نتیجه مهمی همراه بود و گرفتاری  اگر البته ،فساد مبدل ننماید

که شارع مقدس  گردد مسلم که باشد فاسد حدی به نظام اینکه یا و ندارد د اشکالیمهمی پیش نیاور
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اسلام به هیچ وجه راضی به هماهنگی با آن نیست که در این صورت موافقت با آن حرام و مخالفـت 

بـا ملاحظـه جوانـب قضـیه و اطمینـان بـه  - همانطور که در پیش آمد –البته  ،باشدبا آن واجب می

 .کارایی هر چه بیشتر اقدامات اصلاحی

 یتعارض قاعده حفظ نظام و قاعده ولایت حاکم اسلام -2-1-2

شده اصل اولی عدم ولایت و زمامـداری اسـت مگـر  گفته اسلامی زمامداری و تشریعیدر ولایت      

 ،ولی حق این است که اصل اولـی نـه عـدم آن (999-998 :1380فرحی، ، )اینکه با دلیل ثابت شود

بـا  یاگر در زمـین فرشـتگان: ای پیغمبر بگو» ،آیدچنانکه از این آیه به دست می ،بلکه وجود آن است

یعنـی  (85)اسـراء: « فرستیمای به عنوان رسول میمان فرشتهها نیز از آسآن براطمینان زندگی کنند 

چه بشـر باشـد و  -مقتضای زندگی در زمین این است که هر فردی یا جمعیتی که در آن به سر برد 

هـای هایش در زمینـهباید در پرتو ولایت ولی خدا و عمالش به سر برد و باید از برنامه - چه غیر بشر

پیـروی نماینـد وگرنـه بـرای او انـواع  - ط به دنیا باشد و خواه مربوط به آخرتخواه مربو -گوناگون 

حاصل اینکه مقتضـای آیـات و  .آیدها به ویژه در رابطه با غیر خودش پیش میها و مصیبتگرفتاری

کیفـری و  ،جزایـی ،حقـوقی ،سیاسـی و نظـامی ،اقتصادی ،های اجتماعیروایات فراوان که در زمینه

ق این امور به نحو مطلوب ملازمت قطعـی بـا آن است که تحقّ ،ز مسائل حکومتی وارد شدهبسیاری ا

، 4تا، خطبه  / عبده، بی48/ توبه: 30/ انفال:178/ بقره: 39. )المائده: حاکم اسلامی یا ولایت فقیه دارد

از ( و 353، 5، 1354/ جریـر طبـری، 402م،  1885/ شـیخ مفیـد، 751، 5ه.ق،  1208/ هندی، 307

صراحت دارد در اینکه مراجعه به طاغوتیان و ستمگران حرام است مگـر  طرفی روایت معروف حنظله

کـه  (1، ح 11ات قاضـی، بـاب ، ابـواب صـفه.ق، کتاب القضاء 1213رّ عاملی، )ح در صورت ناچاری

ر و شجاع برای قضاوت و حکومت نصب شـده مفهومش این است که از ی  طرف فقیه عادل و مدبّ

 بلکه لازم است که او و نیـز هـم ،ی ولایت مردم بشودطرف دیگر بر فقیه عادل لازم است متصدّو از 

منـان ؤبـه علـاوه بـر م ،انندرها را از حریم ولایت بر مردم بگامان او برای این منظور بکوشند و نالایق

ن حرکـت کننـد تـا ها تا حد امکاردند و بر علیه آنگای دور واجب است که از طاغوتیان در هر زمینه

از آنچه بیـان شـد در ( 207 :1ه.ق، 1399)کلینی، ها هست مستقر شود که ضد آن حاکمیت اهل حقّ

 جمـع به توانمی تأمّلی اندک باد که شونظر بدوی بین مفاد دو قاعده نوعی تعارض و تنافی دیده می

ل اولی است که اگر بـا حفظ نظام موجود و حرمت اخلال در آن اص وجوب که نحو بدین رسید، عرفی

آنکـه  مگر شودتنافی یابد وجوب اصل اول و حرمت آن برداشته می مأذوناصل ولایت حاکم اسلامی 

بلکه مشکلاتی به همراه داشته باشد کـه مفـاد اصـل اهـم و  ،مخالفت با آن نظام ثمراتی به بار نیاورد
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بلکه اگر مخالفت با آن نتیجه مهمی داشته باشد و گرفتاری  ،داردمیمهم آن را غیر عقلایی محسوب 

بلکه همانطور که در پیش آمد اگر نظام موجود به حدی فاسد باشـد  ،مهمی پیش نیاورد اشکالی ندارد

که مسلم گردد که شارع مقدس اسلام به هیچ وجه راضی بـه همـاهنگی بـا آن نیسـت کـه در ایـن 

 .باشد و دیگر اصل اهم و مهم مطرح نیستبا آن واجب میصورت موافقت با آن حرام و مخالفت 

 لیف شرعی و مبارزه با رژیم شاهی حاکماتک ،)ره(نهضت امام خمینی -3

سیاست امام برای مقابله با وضعیت موجود بر مبنای عمل به وظیفه شرعی و تکلیف الهی استوار بـود 

( 19 :1331/ موسـوی خمینـی، 41 ،1، 1373 )موسـوی خمینـی،نه منافع شخصی یا امیال نفسـانی 

از  - هـای شخصـیتیماننـد ویژگـی -ایشان به عنوان رهبری مجتهد و فقیه بیش از هر عامل دیگر 

ر بود و این مهم به خوبی در ادبیات ایشان از آغاز تا رحلـت نمایـان و ثّأمبانی فقه اسلامی و شیعی مت

 .مشهود است

 و تکلیف وجوب تعظیم شعائر خدا و حرمت اهانت به آن )ره(ام خمینیام -3-1

بلکه اهانت کردن به آن  ،باشدمی حرام آن به اهانت طبعاً و است واجب شعائر تعظیم که دانیممی     

 )ره(امام خمینی ( 47 :1391/ شیخ صدوق، 34و  33حج:  /4و1)مائده:  کردن آن استنبدتر از تعظیم 

این اصل عقلایی و شرعی مسئولین نظام شاهی را از ایـن  مبنای بر ،از آغازین روزهای مبارزه خویش

و  99و  79و  41، 1، 1373)موسوی خمینی،  .خیزدمخالفت برمیبه امور برحذر داشته و شدیداً با آن 

98 ) 

 بدعت امام خمینی و قاعده حرمت -3-2

ایشـان بـا  .کنـدرا اساس نگارش نامه خود معرفی می دولتیانیز آم امام صراحتاً رفتارهای بدعت     

بر عالم واجب است که علم خود را ظاهر شدند  هاهرگاه بدعت»  به حدینی از امام معصوم که تمسّ

های دولتـی سازماناز حق را یاری کنند و  دیناز علما خواستند  ،«آشکار سازد و الا لعنت خدا بر او باد

 ( 349 :1377)دوانی،  راه ندهندی به خود سهرا

 امام خمینی و قاعده نفی سبیل -3-3

دوران مبارزه خویش و تا رحلت به عنوان رهبر دینی و سیاسی مخـالف مداخلـه ین ایشان از آغاز     

دانست که در بیگانگان در امور ایران به عنوان کشوری اسلامی بود و هر گونه دخالت را سرآغازی می
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جانب و نیـز اگردد و در واقع مخالفت امام با استعمار و قطع سلطه به سلطه بیگانگان مینهایت منجر 

، 1و  317، 2، 1373. )موسـوی خمینـی، گر در همـین راستاسـتهای سلطهمخالفت با اتکا به قدرت

 ( 28و  208و  212

 ی امر به معروف و نهی از منکرامام خمینی و قاعده -3-4

 ازینت از آغـدانسـو ناهویـت مـی آمریـتف بـه عنوان مجتهدی که خود را مکلّحضرت امام به      

الهی شـانه خـالی نکـرده و در صـدد انجـام آن  تکلیف از نیز زاویه این از وظیفه احساس هایدوران

امر به معروف و نهی از منکر در مسائلی که حینیت اسـلام و مسـلمین وظیفه ایشان معتقد بود  .برآمد

 در طـاغوت حکومـت وجـود و شودنمی ی یا جرح رفعنفس ضرر ولو ضرربا مطلق  ،هاستدر گروه آن

منکرات است و سـکوت علمـای دیـن در  راسلامی بزرگترین منکر و همکاری با طاغوت از انک جامعه

صورتی که موجب تقویت طاغوت باشد حرام است و اعتراض و اظهار نفرت از ظالم برایشـان واجـب 

 ( 274-294 :1، 1378. )موسوی خمینی، ر نباشدثّؤاین اعتراض در رفع ظلم ظالم ماینکه لو و ،است

سکوت علما  بر اساس چنین دیدگاهی امام خمینی پس از حمله عمال رژیم شاه به مدرسه فیضیه

(، 7، 1 :1373)موسـوی خمینـی، ار بر کشور دانستند ار و موجب حاکمیت کفّرا همراهی با دستگاه جبّ

 موسـوی. )شـمارندتصویب لایحه کاپیتولاسیون امام سکوت را از گناهان کبیره برمی همچنین پس از

امـر بـه  ،مسئله مربوط به اصل اسلام و حینیت مسـلمانان بشـود گاهبنابراین هر (105 :1373 خمینی،

مر به معروف و نـاهی از آل قتمنجر به  و اینکهگردد ولمعروف و نهی از منکر به طور مطلق واجب می

 .نکر شودم

 امام خمینی و قاعده احترام مال مسلم -3-5

اسـت و جنـ  بـا او  فسـقمن ؤناسزا گفتن به م» :فرمایدمی نقل ) (خدااز رسول  )ع(م باقراما     

)حـرّ « ( او اسـتجـان)معصیت است و احترام مال او هماننـد احتـرام خـون  گوشت اوو خوردن  کفر

و  ، تصـرف غیـر مـأذون در مـال ممنـوعلذا به گفته فقها اولاً (14حدیث  588، 9ه.ق،  1213عاملی، 

ف و مزاحمـت در تـا تصـرّ ،اینکه ثالناًشود و  تدارکی غیر مجاز باید ف و تعدّتصرّ ،حرام است و ثانیاً

. معنای احترام جز این نیست که باید جبـران شـود عاً،اموال مردم جبران نشده جرم مستمر است و راب

تردید فقیه دانشمند و استوار و مجاهدی همچون حضرت امام بی (381 :ه.ق 1381)حکیم طباطبایی، 

هـا ساکت نخواهد ماند زیرا هماننـد خـون آن ،باشد مسلمینای از تعرض به اموال شاهد نحوه گاههر

های استعماری مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـرای لذا بر همین اساس است که زمانی طرح ،محترم است
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پـا  به عملاًبا رعایت تدبیرات لازم  ،کندناموس و حرمت مسلمین را احساس می ،و مالتعرض به جان 

و  38، 4 :1373. )موسـوی خمینـی، کندمبارزه اقدام می و دفاع به آن از جلوگیری مسیر در و خواسته

 ( 188و 128و  187

 امام خمینی و قاعده عدالت -3-6

عـدالت  ،نخستین مرجع امام خمینی است که به وضوح تمـام در بین مراجع نامدار و پرآوازه شیعه     

ایشان عدالت را امری فطری  ( 40و  41و 177 :41، 1373 خمینی، موسوی) کندرا میزان معرفی می

 و احکـام اسـلامی مبتنـی بـر آن اسـت هداند که برقراری آن هدف ارسال پیامبران بـودو عقلانی می

دانـد کـه امام عدالت را امری مـی( 413 :15، 1373/ موسوی خمینی، 113، 1332)موسوی خمینی، 

قرار دهد و آن را به عنوان ی  هـدف مطلـوب در  الشعاع تواند آن را تحتهیچ ی  از ملاحظات نمی

 ظـامبلکه برتر از تمامی اهداف و در ردیـف سلسـله علـل تشـکیل ن ،نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام

تـوان ق عدالت مـیحقّت رهگذر ایشان معتقد است که از (1، 11 :1373)موسوی خمینی،  شماردبرمی

( 113 :40، 1373 خمینـی، موسوی) محیطی امن و آرام برای بروز و شکوفایی استعدادها فراهم نمود

ی ق عـدالت و قسـط در درون جامعـه بشـری را تکلیفـروی همین اساس است که امام خمینی تحقّـ

عدالتی ساکت ننشیند و برای قیام به قسط کند که در برابر ظلم و بیداند ایجاب میری و الهی میطف

تـری ها نسبت به دیگران وظیفه سنگینآن وبرخیزد و این مسئولیت برای آگاهان جامعه بیشتر است 

اسـلامی بـا نظـر بـه  لذا ایشان قبل از پیروزی انقلاب (77 :3، 1373 خمینی، موسوی) بر دوش دارند

شد لب بـه اعتـراف گشـوده و هایی که در کارکرد حکومت وقت میعدالتیها و بیتبعیض جحافات،ا

ها و برقراری عدالت شدند البتـه معتقدنـد کـه بـدون حکومـت اسـلامی خواستار رفع این ستم و ظلم

 (344 :3، 1373 خمینی، موسوی. )رسیدن به این هدف محال است ،خواهعدالت

 غیر اسلامی دولامام خمینی و اصل ممنوع بودن رابطه ولایی با  -3-7

دارد تـا مبـادا در پرتـو اختلاط و صمیمیت با غیر مسلمانان برحذر مـی قرآن کریم مسلمانان را از     

 کننـدرار جامعه اسلامی اطلاع پیدا کرده و در مواقع لزوم بر علیه آنان استفاده اسچنین ارتباطی آنان از 

از نظر امام خمینی کشور زمانی مستقل اسـت کـه جـز بـه  (119/ آل عمران: 55/ مائده: 122)نساء: 

و مصالح عمومی  هگیری منافع کلی جامعتصمیمحور ندیشد و منیامنافع ملی و مصالح مکتب خویش 

 بـه دور باشـندهـا از نفـوذ بیگانـه گیـریلازمه این نوع استقلال آن است که رهبران در تصمیم ،باشد

های خود واژه استقلال را به کرات بکـار نوشته در سخنان و دست ماما (150 :1373)موسوی خمینی، 
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نمود و می یتبعیت بیگانگان نفتوصیه نموده و از  برده است و رژیم سابق را همواره به عدم وابستگی

دم پیوسـتگی بـه غیـر، قطـع نفـوذ ، نفی دخالت اجانب، عآزادی و رها شدن از قید و بند بیگانگانبه 

قطـع ایـادی  ،خـروج از نفـوذ اسـتعمار و نیز رات خویشبه دست گرفتن سرنوشت و مقدّبیگانگان و 

نمودنـد و ایـن یکـی از راهنمـایی مـی و اداره مستقل مملکت و ... تحت نظر دیگران نبودنو اجانب 

 .ترین مسیرهای مخالفت و مبارزه با رژیم شاهی بوداساسی

 مقتضیات تکالیف شرعی امام و قاعده حفظ نظام  -4

های مبارزاتی ها و استفاده از تاکتی خاستگاه هم در هدایت هم در دقیقاً )ره(خمینینهضت امام      

لـذا  ،در همه مراحل خود از حوزه شرایط و مقتضیات تکالیف شـرعی منحـرف نگردیـد ،و هم اهداف

امـا مهمتـر و  ،عمل به شریعت اسلام بود )ره(می و اسلامی امامحرکت و قیام مردگرچه اساس و بنیاد 

گـری که بـا هـدایت است عیتر از این معنا هدایت جریان انقلاب در تطبیق با موازین شربلکه سخت

اساس نهضت اسلامی همان هسـته  .منانه رهبر انقلاب اسلامی تا مرحله پیروزی ادامه یافتؤعالی و م

از  که مأذوناست یی هاباب حاکمیت است که آن نفی مشروعیت کلی حکومتاصلی دیدگاه فقها در 

زیرا  ،هی نباشنداالنداشته و به اصطلاح فقهی منصوب )ع(ناحیه شارع نبوده و نیابت از ناحیه معصومین

دانسـته و آن را ل دینـی مـیعـالهی و اجـازه شـارع و ج اذنشیعه همواره و از ابتدا شرط حاکمیت را 

هیچ فقیهی حتی آنان که در انقلاب ، ر به عدالت منوط کرده استو در صورت تعذّ عصمتبه لاصاله با

نیافتنـد، ت و وسعت ا آن شدّب و صحنه در )ره(اماماز نوع حضرت ی حضور ،ضد شاه به علل گوناگون

و اقامـه  ظلـممخالفـت علنـی بـا  ع اسـت ومطلوب شـار ،آن نبودند که اسلامی کردن حکومت منکر

اگر چند و چونی بود در امکان یا عدم  ،فقیهان و مردم واجب است بردر صورت امکان  عدلکومت ح

برخـی بـه امکان و در تحلیل شرایط سیاسی و تطبیق عناوین شرعی بر مصادیق خارجی بـود و نیـز 

 ،ای که در کشور پدید آمدها بود و شرایط ویژهآن واجدی یخصوصیات شخصی که امام به طرز استننا

 .شد نه آنکه برخی فقها اسلام را دینی کاملاً غیر سیاسی و رژیم شاه را مشروع دانسته باشندمربوط می

جامعه اسلام و درک صحیح اوضاع زمانه و عزم کافی برای ، درک های شخصیتی امام از جملهویژگی

بانی چنـین انقلـابی  ادای تکلیف و اخلا  و شجاعت و شعور سیاسی برتر بود که او را ممتاز نموده و

لـذا روشـن اسـت کـه  ،و عرفان شیعی وام گرفته بود ههمانا که از اسلام و منابع اصیل فق ،گرداندمی

ها در حوزه فقه سیاسـی و حکـومتی در د به انجام و عمل به آنآگاهی عمیق از تکالیف شرعی و تعهّ

بخشـی بـه ینیّـتاو را موفـق بـه ع ،مدار بـودکه ناشی از تربیتی شریعت ایکنار خصوصیات برجسته
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یعنی کاری که از صدر مشروطه و پیش از آن توسـط برخـی فقهـای  ،حاکمیت اسلامی در ایران نمود

آنکـه مبـانی ود بـیمن اعمالت و صلابت خاصی بزرگ شیعه آغاز شده بود و امام آن را در اوج و با دقّ

 ،ر دینی اندک مماشاتی بنمایدتفکّ خلو و در  دبیآلایمفاهیم مادی و غربی به نظری خود و انقلاب را 

اسـلامی  صالحبخشی به حکمران حاکمیت اولذا خاستگاه اصلی نهضت امام و احساس تکلیف اساسی 

سو تکالیف شرعی فـراوان دیگـری ماننـد نفـی دیگر بخشی به اهداف اسلام بود و از تدر جهت عینیّ

در نسـبت بـا حکومـت  ...مـال مسـلم و  حرمت ،ر عدالتاستقرا ،امر به معروف و نهی از منکر ،سبیل

به عنـوان نیز  کن مقتضیات قاعده حفظ نظام و حرمت اخلال در آنیل ،نمودمند میشاهی او را وظیفه

لذا امام خمینی در ابتدای مبارزه در مقابله با انحرافات  ،شرعی و مهم مورد ملاحظه ایشان بود یتکلیف

مت و به دور از هرگونه اخلال در نظـام موجـود ئملا لمصالح بالاتر و با کمارژیم شاهنشاهی با رعایت 

بـه خـوبی روشـن  - در طول نهضـت –ایشان ها و نوشتار لذا از محتوای سخنرانی ،نمایدبرخورد می

هدف اصلی در دوره اول مبارزه اصلاح امور کشور و جلوگیری از زیر پـا گذاشـته شـدن قـوانین  ،است

بسـم اللـه الـرحمن » :دانسـتگرچه حاکم وقت را صالح نمـی ،اسلام و حفظ قانون اساسی بوده است

شر ها منتکه در روز نامهالرحیم، حضور مبارک اعلیحضرت همایونی، پس از اهداء تحیت و دعا بطوری

دهندگان و منتخبین شرط نکرده و بـه زن های ایالتی و ولایتی اسلام را در رأیاست دولت در انجمن

ها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسـلمین اسـت بـر خـاطر 

اسـت،  مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب ملت یهمایون

سـه و مـذهب رسـمی مملکـت اسـت از مستدعی است امر فرمائید مطالبی را که مخالف دیانـت مقدّ

های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجـب دعـاگوئی ملـت مسـلمان شـود. الـداعی روح اللـه برنامه

 (434 :1397)اشرفی، « الموسوی

( 433 :1397 اشـرفی،ه است؛ )وزیر وقت نیز این مبنا مورد ملاحظ همچنین در تلگراف به نخست

اساس استدلال امام خمینی در این نامه حفظ دین اسلام و مذهب رسمی کشور اسـت؛ زیـرا بـر پایـه 

قانون اساسی مشروطه، هیچ قانونی نباید بر خلاف احکام اسلام به تصویب برسد. از سوی دیگر، امـام 

ین اسلام و آرامش قلوب است. بـه دهد که مصلحت کشور در حفظ احکام دخمینی به شاه هشدار می

شود که در صورت تخطی اولیای امر از احکام اسلامی، آرامـش قلـوب از بیان دیگر، به شاه یادآور می

بین خواهد رفت؟ در نتیجه قیام و شورش علیه قوانین ضد اسلامی ایجاد خواهـد شـد کـه بـه صـلاح 

نگـارش یافتـه  1343سرار که در سـال الا مملکت و حکومت شاه نیست. امام خمینی در کتاب کشف

گوییم حکومـت گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه میو ما چنانچه ... گفتیم، نمی»گوید: است می
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نظـارت روحـانی صـورت نمـیاست اداره شود و این بی باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم

 :1332خمینـی، موسـوی ...« )تصویب و تصدیق کرده و گیرد، چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را 

گویند حکومت باید به دست فقیه باشد، نه آن اسـت کـه فقیـه بایـد شـاه و وزیـر و اینکه می( »444

سرلشکر و سپاهی و سپور باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه مملکت اسلامی 

 (434 :1332 خمینی، موسوی«. )داشته باشد

بدین ترتیب حفظ نظام ولو با حاکم غیر صالح را به جهت مصالح بالاتر کـه آن امنیـت و آرامـش 

باشد، ترجیح پیدا نموده و اخلال بـه آن را ها در ابعاد فردی و اجتماعی میاست و زمینه پرورش انسان

آورد را بـه وجـود مـی که منشاء ناامنی و اضطراب بوده و مشکلات روزافزونی برای افراد و اجتماعـات

توان با حفظ سلطنت و قانون اساسـی موجـود بـا داند، ایشان معتقد بودند در آن شرایط میمنتفی می

ت خود را مصروف آن داشتند که لذا تمام همّ ،م آن دستورات دینی را اجرا کردتوجه به اصل دوم متمّ

عدم شایسـتگی غیـر فقیـه  -عقیده ایشان البته این امر با اساس  ،اخلالی در نظم موجود حاصل نشود

یا دفع افسد بـه منافات دارد که شاید از باب ضرورت و یا دفع اضر به مضر  - برای تولی امر حکومت

مقدمـه از »از طـرف شـاه را « رفراندوم، و انقلاب سفید»باشد. اما چون امام طرح فاسد یا اهم و مهم 

ر داد (، ابتدا به شاه تـذک137ّ :1، 1373خمینی،  موسویدانست )بین بردن مواد مربوط به مذهب، می

نظر کند، اما وقتی شاه قبول نکرد طی پیامی مخالفت آشکار خود را با آن اعلـام که از انجام آن صرف

( و اینگونـه 135-137 :1373 خمینـی، موسـویکرده رفراندوم را خلاف شرع و غیر قانونی دانسـت )

س اسـلام که نظام به حدی فاسد است که مسلم است که شارع مقدّکنند است که ایشان احساس می

صورت موافقت با آن حرام و مخالفت بـا آن  به هیچ وجه راضی به هماهنگی با آن نیست که در این

 ،موسـوی خمینـی/  445، 1379/ رجبـی، 110، 1377/ دوانـی، 85، 1، 1332واجب است )روحـانی، 

مبـارزاتی ایشـان منبعـث و  مشـیواضح و مبـرهن اسـت  کاملاً( بدین ترتیب 323 - 327 :1، 1373

مگر آنکـه فسـاد نظـام  ،منطبق بر قاعده مذکور است که حفظ نظام واجب و اخلال در آن حرام است

 موجود به حدی باشد که اسلام به هماهنگی با آن راضی نیست.

د مگر آنکه به واسطه فسـاد دار تقدّماین قاعده  ،لذا در تزاحم بین این قاعده شرعی و سایر قواعد

فساد گسترده در ارکـان  توان گفتبلکه میگردد گسترده حکومت موضوع این قاعده منتفی و مطلق 

لال و خلل بنیادین اسـت کـه در ایـن صـورت بـه حکـم و ضمححکومت و حاکمیت خود به معنای ا

دام نمود و آن را بـر اسـاس اقتضای همین قاعده برای بازسازی آن باید به اخلال بلکه فروپاشی آن اق

 زیرا زیر پا گذاشتن موازین عدل و انصاف و دست مصالح صحیح بازسازی کرده و در حفظ آن کوشید
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انگاشتن مبانی شرعی به نوبه خود اقدامی ضد نظام اجتماعی اسـت و  یازیدن به ظلم و ستم و نادیده

تـوان بـرای اصـلاح سـتناد بـه آن مـیقاعده حفظ نظام از چنان ظرفیتی برخوردار است که حتی بـا ا

پاشد، اقـدام نمـود میحکومتی که با زیر پا گذاشتن موازین عدالت و انصاف بنیادهای اجتماعی را فرو

ی ستمگری بر جامعه تحمیـل نمـوده باشـد زیـرا حتّی گرچه آن حکومت توانسته باشد نظمی بر پایه

وع حکومت هم مصداق روشن حفظ نظـام اسـت و حفظ نظام اجتماعی و مصالح عالیه مردم فارغ از ن

به انجـام مـی« اقلّ ضرراً و خسارتاً»البته این مهم نیز به نوبه خود با رعایت ضابطه مبنایی عمل به 

 )ره(ر نهضت اسـلامی ایـران، امـام خمینـیگذار و رهبمدارانه بنیانرسد که این امر در راهبرد شریعت

های ایشان در امر اخلال حکومت شـاهی همـواره بـا نظـر بـه ا توصیهدقیقاً مورد توجه قرار داشت، لذ

مانند مخالفت با مبارزه مسلحانه و توصیه به حفظ امـوال  –یافت تحفّظ مصالح عامّه مردم صدور می

ای که اساس و شالوده نظام مسلمین از هم نپاشـیده به گونه - عمومی و نیز مخالفت با انحلال ارتش

 یشان به فساد مبدّل نگردد و به نوعی انتقال به شرایط بهتر صورت پذیرد. و مصالح امور ا

 گیری  نتیجه

بـه عنـوان رهبـر و فقیـه  )ره(ن نتیجه گرفت که، امام خمینـیتوان چنیاز آنچه که گفته آمد می     

قواعد و ضـوابط شـرعی  عی نداشت، لذا در عمل به مقتضیاتبرجسته هدفی جز عمل به تکالیف شر

متوجه ایشان بود، مانند امر بـه معـروف و  - در نسبت با وضعیت حاکم بر نظام شاهی –فراوانی که 

نهی از منکر، وجوب حاکمیت حاکم اسلامی )ولایت فقیه(، وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمـت اهانـت 

ممنوع بـودن رابطـه ولـایی بـا  به آن، قاعده نفی سبیل، قاعده احترام مال مسلم، قاعده عدالت، اصل

از طـرف دیگـر؛ « قاعده وجوب حفظ نظام و حرمـت اخلـال در آن»دول غیر اسلامی و ... از طرفی و 

دانست، لذا در مراحل ابتدایی نهضت، در عمـل مقتضای قاعده اخیر را بر سایر قواعد شرعی مقدّم می

را مـورد توجـه قـرار داده و در اولویّـت به تکالیف شرعی خود کاملاً جانب حفظ نظام و معیشت مردم 

گذارده بودند و این معنا در مواجهه با رژیم شاهی کاملاً مشـهود اسـت، لـیکن در گـذر زمـان، فسـاد 

نمود که شارع مقدّس راضـی بـه همراهـی بـا آن موجود به حدّی گسترده و عمیق شد که مسلّم می

ا آن واجب است، لذا در تزاحم قاعـده حفـظ نیست که در این صورت موافقت با آن حرام و مخالفت ب

گردد، بـه علـاوه اینکـه فسـاد گسـترده در نظام با سایر تکالیف شرعی، موضوع این قاعده منتفی می

ارکان حکومت و حاکمیّت خود به معنای اضمحلال و اختلال اساسی است که در این صورت به حکـم 

سازی آن بر اساس مصـالح صـحیح همانـا حفـظ همین قاعده، اخلال بلکه تلاش برای فروپاشی و باز
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نظام است، مضاف بر اینکه قاعده حفظ نظام از چنان ظرفیتی برخوردار است که حتی با استناد به آن 

توان برای اصلاح حکومتی که با زیر پا گذاشتن موازین عدالت و انصاف بنیادهای اجتماعی را فـرو می

هـم  - فـارغ از نـوع حکومـت –تماعی و مصالح عالیه مردم پاشد، اقدام نمود، زیرا حفظ نظام اجمی

در همه مراحل اصلاحی خویش  )ره(لازم به ذکر است امام خمینی مصداق روشن حفظ نظام است؛ البه

ای عمل نمودند که اساس و شالوده نظام زندگی مسلمین از هم نپاشیده و مصالح امور ایشـان به گونه

 نوعی انتقال به شرایط بهتر حاصل شود.به فساد مبدّل نگردد، بلکه به 
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