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The aim of this study is to investigate and identify the rule of 

“maintenance of the system “and its relation with the protection of 

"political system” in juridical thought of Imam Khomeini .The method 

of this research is descriptive - analytic and in order to study the 

sovereignty and generality of maintenance the social system , the 

reason of the necessity and sovereignty of the system , maintenance 

the system in Islamic jurisprudence , the association of the 

maintenance of the general system and the special system , the 

maintenance of the political system and the maintenance of the regime 

of Islam were studied . The results showed that imam Khomeini’s 

order to maintain the existing political system with the maintenance of 

the social system, and preserve the status and face and face of Islam, 

consider maintaining the Islamic republic system the most important 

task or the most important religious duty. The origin of this task 

should be analyzed in direct connection maintenance of the system 

with performance of the system, and it should be understood by 

people’s fealty to protect the system against enemies. 

 

Key words: the rule of maintaining the system, the social system, the 
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 یاسی؛آنباحفظنظامسیوندحفظنظاموپیقاعده

 *ینیخمامامیبرنگاهفقهیدباتاک



  

 03/4/8331 تاریخ تأیید:              02/3/8331 تاریخ دریافت:

 ** یمرتضو یدضیاءس 

 

نظدام  "آن بدا حفدظ    یوندد و پ "حفظ نظام"قاعده  ییو شناسا یپژوهش واکاو ینهدف ا

بدوده و در   یلدی تحل-یفیاست. روش پژوهش توصد  ینیخم امام یفقه یشهدر اند "یاسیس

 یتوجوب و حاکم یلدل ی،حفظ نظام اجتماع یتو عموم یتهدف پژوهش حاکم یراستا

حفظ نظام، قلمرو حفظ نظام در فقه، تالزم حفظ نظام عام و نظام خاص، حفظ نظام خاص 

 ینشان داد، تالزمد  یجقرار گرفت. نتا یاسالم مورد بررس یانو ک ینو حفظ نظام د یاسیس

و حفظ  سو، یکاز یموجود با حفظ نظام عام اجتماع یاسیحفظ نظام س یانم ینیخم که امام

را  یاسدالم  یحفظ نظدام جمهدور   دیدند، یم دیگر یاسالم ازسو ی و نقش و چهره یگاهجا

در نگداه   یدف تکل یدن اند؛ خاسدتگاه ا  دانسته ینید یفتکال ینتر از مهم یا یفتکل ینتر مهم

آن را  یدکرد، و هم با یلحفظ نظام با عملکرد نظام تحل یممستق یونددر پ یدرا، هم با یشانا

 حفظ نظام در برابر دشمنان فهم نمود. آحاد مکلفان در شناسی یفهوظ یدر اقتضا

 

  ینای  تااتح،  تااام  ع   یاسای  نظاام س  ی قاعده حفظ نظاام  نظاام تماعااع    :ها هکلیدواژ

 تصول فقه.

                                                 
تست که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ تسامای در  تین اقاله برگرفاه تز پژوهش نویسنده در اوضوع حفظ نظام  *

 .باشد دست تنجام ای
 .(mortazavi@isca.ac.ir)یرتن ق،  ت ی پژوهشگاه علوم و فرهنگ تسما یار دتنش **
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 لهأبیان مس

ترین تصولی که در علوم اخالف عقلی و نقلی تسمای یک اسااند قعیای و    یکی تز اه،
عناوتن یاک    تسات. تیان تصاه کاه باه      "ضرورت حفظ نظام"رود   شعار ای اورد وفاق به

ی فقهی به فرتوتنی در تبوتب و اسائه اخالف اورد تساناد قرتر گرفاه تست. هرچناد   قاعده
، به لاوم حفظ ماایه و برآوردن نیازهای ععاوای آن   اساگاه تین تصه  نگاه شارع حکی

هاای تماعااعی    نظام تست  تاا پیوند تین  اساگاه و نگاه به طیف وسییی تز اسائه و  رده
صورت عام و پیوند آن با ضرورت حکوات و نظام سیاسای و امزااات و تقائاائات آن     به
بخشد. شاهد تین ادعا  نگاه  بدیلی رت به تین قاعده ای صورت  اص  در ععه مایگاه بی به

 تند.  های اخالف به تین تصه دتشاه فرتگیر و تهاعاای تست که فقهای تسمای در بخش
تشکیه نظام معهوری تسمای تیرتن تهعیت تومه به تیان قاعاده رت دوچنادتن کارده     

تست؛ چرتکه  اساگاه تسمای تین نظاام و پیونادی کاه باا مایگااه دیان و تسامم نااب         

ی  رد  قوت و بقا و درسای رته و ععلکرد نظام رت به حفاظ مایگااه و چهاره   دتاحعدی

تز معله نظام  -رغ، تهعیت حفظ نظام  ومود  به تسمم و شرییت ارتبط سا اه تست. باتین

هاا ااورد پرساش و     تارین وتمباات دینای  در تیان ساال      عنوتن یکی تز اه، به -سیاسی 

لاتااات آن دسااخوو وتکانش باه بر ای      تفکنی قرتر گرفااه  و تصاه اوضاوع و ت    شبهه

شود در بخشی تز ععلکردهای نظاام  توماه و    ععلکردها شده تست. گاهی نیا تحساس ای

تهاعام الزم به تلاتاات تین قاعده در حفظ و تقویت نظام سیاسی معهوری تسمای تیارتن  

 ومود ندترد.

ر علاوم  ی حفظ نظاام چاه مایگااهی د    تصلی تین پژوهش آن تست که قاعده  پرسش

چنین باید روشن سا ت که   عینی دترد؟ ه، ویژه در نگاه تاام اخالف  تز معله در فقه و به

گااه تز  "  و "تارین  گااه اها،  " عینی حفاظ نظاام معهاوری تسامای تیارتن رت       چرت تاام

ی پژوهش تین تست که حفظ نظاام   شعار آورده تست؟ فرضیه وتمبات دینی به "ترین اه،

عناوتن یاک    ل، و حاک، در فقه تست؛ حفاظ نظاام سیاسای نیاا باه     ی اس عام  یک قاعده

شود؛ لذت تگار زااانی حفاظ نظاام      ترین وظایف شرعی احسوب ای نظام یکی تز اه،  رده

شعار  ترین تکلیف شرعی به ی تسمم باشد  اه، سیاسی اومود امزم با حفظ دین و چهره

  وتهد رفت. 

 شناسی . مفهوم1

ق  8424 فاارس   )تبان  تستاینای نگاهدتری و اوتظبت تز چیای  به وعربی  تی وتژه  "حفظ"
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چاون:   اخالفای ها،  ایاانی   در فارسی نیاا باه   ؛(444  ص. 82ق  ج8484  زبیدی ؛ 18  ص. 0ج
نگاهبانی و   (1208  ص. 4  ج8383  )دهخدتدتشان  نگهدتشت  بازدتشان تز زیان و همک  نگه

تز  "نظاام "رود.  کار ای ( به8340  ص. 8  ج8344  )ایینملوگیری تز تیجاد  دشه یا آشفاگی 
 ؛ 443  ص. 8ق  ج8424 فاارس   )تبان ایناای گاردآوردن    در تصه بهتست که  "نظ،"ی  ریشه

 )زبیادی  سا ان چیای باه چیاا دیگار     پیونددتدن و قرین  (881  ص. 80ق  ج8484 انظور  تبن

ها  دها رت نظ، دتد  یینی آنشود اروتری که وقای گفاه ای تست؛ چنان (413  ص. 88ق  ج8484
های اروترید و اانند آن رت  تی که اهره . به رشاه(0248  ص. 8ق  ج8333)موهری  رت نخ کرد 
 .(443  ص. 8ق  ج8424 فارس  تبنهعان؛ )گویند  ای "نظام"چیند   و کنار ه، ای دهد پیوند ای

آورد و  ها رت گرد ه، ای به ریسعانی که اهره در بر ی روتیات تشبیه مایگاه زااادتر ماایه
با تومه  (844ق  ص. 8484سید رضی  )شود  ها ای گسسان و پرتکندگی آن ی اایه  پارگی آن

 نیا قوتم کاری باشد ی رو به هرچیای که اایه تزتین عام تست وبه تین ایناست. تین کاربرد 
کاه ورع و پرهیاکااری  نظاام     ؛ چناان (881  ص. 80ق  ج8484 انظور  )تبنشود  نظام گفاه ای

رود؛  تز ایاان اای   "نظاام دینادتری  "رفاان آن    عبادت شعرده شده تسات کاه باا تزایاان    
 .(823ق  ص. 8484)طوسی  شوند  ها پرتکنده ای که با گسسان نخ  دتنه گونه هعان
  "اجعوع عناصر دترتی کانش و وتکانش  "چون:  تی ه، در تصعمح به ایانی "نظام"

هر اجعوعه تز عناصر که "و  "ها ها و  وتص آن ها با روتبط ایان هدف ی هدف اجعوعه"
. در (843  ص. 8383)عال،    تیریف شده تست "شکه اادت ه ععه کنند تی به گونه باوتنند به

ادل نظ، و صورتی دتنساه شده که یاک روو بارتی زنادگی    ای "نظام"تر   بیانی تفصیلی
اینای یک کهّ تسات کاه تااروزه     بخشد. نظام به تماعاعی تست و به ماایه شخصیت ای

دیگر  نظاام در آن  وتحاد  صاورت      عبارت شود؛ به پاره دیده ای صورت پاره دلیه عادت  به به
عی  شکه دولات  شاکه   حیات یک ماایه  سبک زندگی  پسندهای ت مقی  شکه تماعا

 .(31  ص. 8383)تشارتوس  حکوات و روح قوتنین تست 
هاای   و وتژه "حفاظ نظاام  "و  "نظاام "رغ، کاربرد فرتوتن تصاعمح   در انابع فقهی به

تسات؛ تااا ااوترد کااربرد آن نشاان       نیاااده تی تز آن  اشابه یا نادیک به آن  تیریف ویژه

تر     بیش"نظام"اقصود تز  .کار رفاه تست بهدر هعان اینای لغوی  "حفظ" ی دهد وتژه ای

ست که با تیبیرهاای بسایار   ها تنسانی زندگی تماعاعی اسلعانان یا کلّی  و سااانهسا اار 

  3ق  ج8484  ؛ هعادتنی 30  ص. 8ق  ج8402 )عماه حلی اانوعی اانند نظام زندگی و اییشت 

 ایمنای   ؛ 8  ص. 0ج ق 8423 یلاوم  )بحرتل  نظاام ماایاه   (84  ص. 0ق  ج8488 ترتکی  ؛ 834ص. 

 ؛ 032 و 082  088  صاا . 3ق  ج8318 )فخاارتلعحققین تنسااانی  عنااو   نظااام (480 ق  ص.8338
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فاضااه  ؛ 84  ص. 8  ج8383)نااایینی    نظااام بناادگان (014 و 038  صاا . 4ق  ج8424 ساایوری 

؛ اناظااری  83  ص. 8ق/تلااف  ج8484)تبریااای  و نظااام اساالعین  (832ق  ص. 8400 لنکرتناای 

  .شود بیان ای (833 و 43  ص . 8جق/تلف  8423

تاوتن آن   که ای تز سا اارهای تماعاعی نیا کاربرد دترد یهای  اص در بخشتین وتژه 

 ؛ حاائری یاادی   434  ص. 08ق  ج8424 )نجفای  ؛ اانند نظاام ایااامت   نااید "نظام  رده"رت 

 عینی   )  نظام بازتر (34  ص. 8ق  ج8483  سیداحعد  )روحانی  نظام زناشویی (380ص.  ق 8481

  نظااام (318  ص. 8ق  ج8484  ؛ حکاای،342  ص. 0ق/تلااف  ج8488 هعااو  ؛483  ص. 4ق  ج8408

)تبریای  و نظام عبور و ارور  (383ق  ص. 8488؛ صدر  438  ص. 8ب  ج8381) عینی  تقاصادی 

دتری  نگه دتشان و سااان تزتست اینای حفظ نظام عبارت   پایه برتین .(381  ص. 4ق  ج8408

تز آن به حفاظ نظاام   فقها که بر ی   تماعاعی یا بخشی تز آنو کمن و بقای سا اار عام 

ععوای نظام یا  (43ق  ص. 8408 لخالی   ؛ 301  ص. 82ج و 888  ص. 8ق  ج8408)تبریای  عام 

 .تند تیبیر کرده (8342  ص. 84ق  ج8483 زنجانی شبیری )

رود و ااالم   کار ای به "نظام تسمم"یا  "نظام دین"فظ نظام  در سعح گاهی افهوم ح

کاه در بیاان حئارت       کاه هعاان نظاام دیان تسات؛ چناان      "الملة نظام"شود:  گفاه ای

)اجلسای   شاعار رفااه      نظام الت یینی نظام دیان باه  بیت تطاعت تز تهه فاطعه

ق  8423)حلبای   نیا آاده تسات  و هعین تیبیر در بر ی انابع فقهی  (003  ص. 03ق  ج8424

نظاام  "شاود:   شاود و ااالم گفااه اای     تسافاده ای "تسمم". گاهی نیا با پسوند (482ص. 

دتر آن  های عهده ؛ که اقصود تز آن  سازاان و تساقرتر و حاکعیت دین و سازاان"تالسمم

صاوب یاا   . برتی نعونه  در روتیای  حااک، ان (10و  88  ص . 8ق/تلف  ج8423)اناظری  تست 

. کااربرد آن در ایناای   (84  ص. ق 8423 )افیاد   وتنده شده تسات   "نظام تسمم"اشروع  

و  (08  ص. 8ق  ج8428)کلینی  کیان و تساس تسمم یا سرزاین تسمم نیا که ه، در روتیات 

؛ عماه حلی  1  ص. 0ق  ج8318)طوسی  ویژه در بحث مهاد و دفاع  ه، به فرتوتنی در فقه  به

 بیضةة "کار رفاه؛ و گاه نیا باا تیبیار    به (448  ص. 8ق  ج8408؛  عینی   41  ص. 3ج ق 8484

  8ق  ج8483؛ قعای    43  ص. 0ق  ج8482تدریس   )تبناینای ارکا و تساس تسمم  به "تالسمم

   هعه در هعین رتساا تست.(382ص. 

ماایه و  ی هسیاسی تدتر سا اار"در اینای  اص در بر ی کاربردها  افهوم حفظ نظام 

) عینای   دترد  ایاصار رود که کاربردی شایع در تدبیاات سیاسای    کار ای به "تصه حکوات

 ؛  اارتزی 844  ص. 3ق  ج8408  شاایرتزی اکااارم؛ 382  ص. 08؛ هعااان  ج808  ص. 02ب  ج8381
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تز   تناد  که بر ی تاکید کرده گونه  هعان .(41  ص. 04تلاف  ج 8312؛ هعو  38  ص. 08ب  ج8312

تی تز تصاه تاااات در ایناای شاییی آن      نظر تنها بخشی تز نظام عام و تنها شاا ه تین ا

 .(82-3ق  ص . 8404 بحرتنی سند )رود  شعار ای به
 وقارتر دترد   "حفاظ نظاام  "در برتبار تصاعمح    "در نظامیا ت امل ت مل "تصعمح 

یناای لغاوی و   تاا با تومه به ا  تسهعانند آن در انابع فقهی تیریف  اصی تز آن نشده ت
زدن باه آن   توتن ت مل در نظام رت گسساان نظاام یاا آسای      ای  اوترد کاربرد آن در فقه

که تیبیر  ؛ چنانتصه یا بخشی تز آن تست در گسست شدنت امل نظام پدیدتر ؛ یینیشعرد
؛ ارتغای   334  ص. 3ق  ج8484)عمااه حلای    تز معله در کاربردهاای فقهای    "هرج و ارج"

اارتدف باا ت اامل نظاام و در     نوعاً (483  ص. 0ق/ج  ج8408 عینی   ؛  383ص.   8ق  ج8488
 بسیاری اوترد برتبر حفظ نظام تماعاعی تست.

 . حاکمیت و عمومیت حفظ نظام اجتماعی2

عنوتن تاری عقمیی و بلکه عقلی  که  ضرورت حفظ نظام در افهوم تماعاعی و عام آن به
و فیلساوفان   (311ق  ص. 8333و عمااه حلای     43-42  صا .  8ق  ج8334)طوسای   ااکلعان 
تند و بر ی باا تصاریح باه     آن رت ابنای تسادالل قرتر دتده (824-820  صا .  8384سینا   )تبن
دهاد کاه تصاه       نشان ای(303ق  ص. 8428)سیوری  بر آن تاکید دترند  "حفظ نظام"تیبیر 

ساین موتاع تنسانی اورد تومه و گیری نخ حفظ نظام و گریا تز هرج و ارج  هعاتد با شکه
هار چناد در    -تهاعام بوده تست؛ هعین تار  آن موتاع رت به برپایی ساا اارهای سیاسای   

تی  . حای تگر در ماایاه (848  ص. 3ق  ج8488)طباطبایی  وتدتشاه تست  -شکه ساده و تولیه 
  (03-01  ص . 8  ج8348)دورتنت  اینای ارسوم آن ومود ندتشت  تز موتاع پیشین  دولت به

؛ سازوکارهایی نبوده تستتاور  ی هرگونه سازوکار تنظی، یا تدتره اینای فقدتن تاا تین تار به
)هلاد    وفصه شاوند  و انازعات حهشده ثر بر ماایه تتخاذ ؤها تصعیعات ا که تز طریق آن

تز  "دولات عناوتن  اسااگاه    طبییت به"ی  . بر هعین تساس تست که نظریه(30  ص. 8314
  تفمطاون و  (34  ص. 8  ج8388)کمیعار   هاا در پیادتیش دولات تسات      نظریه ترین یعیقد

گیری  صرتحت نیاز طبییی رت انشأ شکه . وی بهباشد ایپیشگام یا تز پیشگااان تین نظریه 
. بناابر تیان نگااه     (301  ص. 0  ج8348)تفمطون   شعارد شهر و نظام تماعاعی و سیاسی ای

  و دیگار   دتشاان تشاکیمت ماایاه    ی دو چندتن تست: یکای نگاه  زااادتر سیاس ی وظیفه
  .(41  ص. 8ج  8381)فاساار    کعاال  ی تهذی  نفس شاهروندتن و رسااندن آناان باه درماه     

  ص . 8)ج دتد گسارونیا هعین دیدگاه رت پی گرفت و آن رت  (8344) ترسعووی  شاگرد 

884-888.)  
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 ؛ لاذت دتند ای ها ایان ارداان در دت ه دولتتی برتی پیوند  "رشاه"رت تفمطون عدتلت 

توتن نخساین  رت ای تنسانکردن  دتنسان تثر عدتلت در تربیت نفس بشر و تماعاعی یکسان

. (81-80  صا .  8  ج8381)فاساار    شعردتفمطون سیاسی  ی ترین تصه در فلسفه و تساسی

هاای  اود رت    ست تموحاک، اجاز نی ی   فرد یا طبقهتی سیاسی ی هر ماایهبنابرتین در 

هعین سا ااری  "پاشیدن ه،زت" ی صرف حصول انافع طبقاتی یا فردی کند  و گرنه اایه

بایاد  ورتن   منگااورتن و پیشاه   ی در کناار دو طبقاه   و  وتهد شد که هدف  تحقق آن بود

باشاند  آشانا   وظاایف  اود  باه   "نظام تماعاعی"پاسدترتن  ی عنوتن طبقه حاک، به ی طبقه

 .(828-824. )هعان  ص 

هاای حفاظ نظاام تماعااعی  اانناد: پایبنادی باه نظا،          لفهؤدر قرآن کری، تز بر ی ا

  ضارورت  (3؛ عصار    022و  823ععارتن     )آل  هعبساگی و تیهد تماعاعی (40)نور  تماعاعی 

  (012-088؛ بقاره    848؛  03)نساا،     روتباط تقاصاادی ساال،    (8)اائاده   ها  پایبندی به پیعان

  ضارورت  (80؛ حجارتت   88-88؛ ناور   13؛ نساا،   31و  33)اائاده   مانباه   ضرورت تانیت هعاه 

  لاااوم (40)اائااده  عادالنااه   قئاااوت (084  ص. 8ق  ج8388؛ ر.ک: برقاای  13)نسااا،  رتزدتری 

؛ 003و  834)بقاره   شکنی و اجازتت اجرم    انع قانون(48)نسا،  پایبندی به قئاوت عادالنه 

 سخن گفاه شده تست. (8طمق  

ق  ص. 8484)سید رضی  بر تصه ضرورت حفظ نظام تماعاعی اسلعین  در روتیات  تفاون

  ص. 8ق  ج8428و کلینای    844)هعاان   چون: تبیین مایگااه تاااات      به اوضوعاتی ه،(028

ی لاوم    فلسفه(083  ص. 8ق  ج8314)صدوق    تسادالل بر ضرورت حکوات و رهبری (022

گیاری   ی تعابار ظاهری االکیت در شاکه  و فلسفه (84ق  ص. 8423)افید  رهبری  تبییت تز

 تومه دتده شده تست. (348  ص. 8ق  ج8428)کلینی  روتبط تقاصادی 

 (311و  084ق  ص . 8333؛ عماه حلی   43-42  ص . 8ق  ج8334)طوسی  بر ی ااکلعان 

-383  صا .  8342؛ امصدرت   824-820و  440-448  ص . 8384سینا   )تبنو حکعای تسمای 

در تسادالل بر ضرورت نبوّت و تشریع  و نیا در تاکیدبر ضرورت ومود تاام یا رئیس  (342

تند؛ روو عقم نیاا  کاه بارتی حفاظ      تسادالل کرده "نظام عام"صالح  به ضرورت حفظ 

د  شاهد رون ها سرتغ برگایدن رئیس ای ها و اکان ی زاان های تماعاعی  ود در هعه نظام

و پرهیا  (303-301ق  ص . 8428)سیوری  تین تار تست که تااات  تنها رته حفظ نظام تست 

  ص. 0ق  ج8428)ساید ارتئای    تز ت امل نظام  دلیه ضرورت ومود تاام در هر زاان تست 

عنوتن  اساگاه ت امف و تعایا نوع  . حای حفظ نظام به(342  ص. 3ق  ج8403؛ بحرتنی  034
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ی بشری نیازاند تعایاتت طبییی تست تا تز قیام هر یک  ه شده تست؛ زیرت ماایهبشر شعرد

. (023ق  ص. 8483)طوسای   آدم تحقق یاباد   ی  ود  قوتم عال، و نظام اییشت بنی به وظیفه

ی  رت عباارت تز اجعوعاه   "تادیبات صمحیه"و  "آرتی احعوده"عالعان دتنش انعق نیا 

که حفاظ   مهت د که اقائای اصلحت ععوای تست  تزتینتن های اورد وفاقی شعرده گاتره

 .(033  ص. 8310)اظفر  نظام و بقای نوع تنسانی بساه به آن تست 

بر ی شارحان ااون حدیالی  به ضرورت حفاظ نظاام تنساانی و تماعااعی و دوری تز     

تی  ی کلیدی در تبیین فلسفه و شارح پااره   عنوتن یک نقعه پاشیدگی آن به ت امل و تزه،

تند. برتی نعونه   های اخالف ایرفای  ت مقی و فقهی تومه و تساناد کرده تیات  در حوزهرو

فرتوتنی به تین تصه تومه و تساناد کارده تسات    امصالح اازندرتنی که بیش تز هعه و به 

  (380-388  صا .  0ق  ج8310اازنادرتنی   )چون: ضرورت فرساادن پیااابرتن   اوضوعاتی ه،

مایگاه عدل در تحکی، نظام تماعاعی   (422  ص. 8)هعان  جر تاام ضرورت صفت عدتلت د

و نقش آناان در ملاوگیری تز      لاوم تطاعت تز تهه بیت(38  ص. 82)هعان  جاعلوب 

  تبیاین نقاش   (432  ص. 80و ج 880)هعاان  ص.  پاشیدگی نظام و قوتم ماایاه   ه، عوتاه تز

ترزو حسن  لق و نیا حسن ایاشارت      اساگاه و(883)هعان  ص. تخریبی بغی و تجاوز 

)هعاان   یعنی رفق و ادترتی با اردم     وو(083  ص. 80و ج 81  ص. 88و ج 011)هعان  ص. 

 دروغ در ماایه  لاوم پرهیا تز (833  ص. 3)هعان  ج  حسن پیوندهای تماعاعی (308  ص. 1ج

 تست.  رت اورد تاکید قرتر دتده (083 ص88)هعان ج 

عنوتن  تنها به سرتسر فقه )به ی تین اعل  رت نه عام تماعاعی  گسارهمایگاه حفظ نظام 

عنوتن یک    بلکه به دتنش تصول فقه نیا رته یافاه و به8ی اسل، فقهی( کشانده یک قاعده

تی تز اسائه اورد تومه و تساناد قرتر گرفاه تست؛ تز معله در تعابار تاارتت و  دلیه در پاره

مای عل، و قعع. دلیه تین اعلا  رت بایاد    شان به رغ، افاد ظنّی ها به تاکان مایگاینی آن

ی ت اامل نظاام ماایاه و     وری دتنست کاه اایاه  ی تا یابی به قعع در هعه در لاوم دست

؛ تعاباار  بار وتحاد باه هعاین دلیاه تسات        (330  ص. 0  ج8318 عینای    )شوند  زندگی ای

. تعابار کلی تصول ععلیه نیا تز هعین بااب دتنسااه شاده    (043  ص. 8ق  ج8428) وتنساری  

زیربناای آن رت   ؛ اانند تصه تساصاحاب کاه  اسااگاه و   (810  ص. 3  ج8318) عینی  تست 

                                                 
 ی اقاله اورد بحث قرتر گرفاه تست. . تین اعل  در تدتاه8
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. (343ق  ص. 8424؛ تصافهانی    483م  ص. 8383)حکی،  احعدتقی  تند  هعین حفظ نظام دتنساه

ق( نیا ایاقد تست تگر تصاه تساصاحاب پذیرفااه نشاود  در نظاام      8488ایرزتی نایینی )

 .(330  ص. 4)جآید  زندگی و اناسبات االی و تماعاعی اردم ت امل پیش ای

 کمیت حفظ نظام. دلیل وجوب و حا3

عنوتن یاک قاعاده و حکا،     به -در تسادالل بر وموب حفظ نظام یا حرات ت مل در آن 

بر ی فقها تز تاکان تسادالل به هر چهار نوع دلیه قرآن  سنت  عقاه و تمعااع    –قعیی 

ترین دلیه  حک، عقه  ؛ ولی نخساین و اه،(828ق  ص. 8400)اکارم شیرتزی  تند  سخن گفاه

علت فقها  تز معله در اوتردی که ذکر شد  نوعا به افااد تیان    ینهع تست. بهو بدتهت آن 

ی تشریع بخشی تز  تند و گاه نظام رت علت و فلسفه حک، و بدون بیان دلیه آن تساناد کرده

 (308  ص. 8ق  ج8483؛ بجنوردی   383  ص. 8ق  ج8383؛ نایینی  813ق  ص. 8408)شفای  تحکام 

داللت عقه بر  تند؛ در اوتردی نیا به شعرده (884  ص. 0ق  ج8480گانی  )گلپایها  ی آن یا هعه

. (884  ص. 0ق  ج8480؛ گلپایگاانی    003ق/تلاف  ص.  8408)آشایانی  تند  تین حک، تصریح کرده

تارین تحکاام عقلای     تز وتضاح  -ما اینای عام دترد  که در تین - عینی حفظ نظام رت  تاام

تلف( نیاا آن رت  8384؛ سیداصعفی  عینی )(402  ص. 0ج ج  /ق8408 عینی  )شعرده تست 

دتند  چرتکاه   ی هر تنسان  رداندی ای ضرورت قعیی  وتساه صرتحت حک، عقلی و به به

دتر حفظ نظام باوده  بادتن تفاخاار     هر کسی در هر حکواای و در هر زاان و اکانی عهده

 .(80)ص. کرده تست 

عنوتن ترشاد  ها رت به توتن آن داللت دترند که ایتفاون بر تین  روتیاتی نیا بر تین حک، 

به حک، عقه و تاکید بر آن شعرد؛ اانند روتیاتی که در تبیین مایگاه تااات و رهبری  آن 

که مایگاه زااادتر رت اانند نخ انینؤرت نظام ماایه شعرده تست. تز معله سخن تایرتلع

ق  ص. 8484  سید رضی)شود  ه ایی گسست ماای ها شعرد که گسست آن  اایه ایان اهره

   8ق  ج8428)کلینای   آن رت زاام دین و نظاام اسالعین دتنسااه تسات      رضا و تاام (844

. بر ی روتیات دیگر وترد شده که در تبیین ضرورت ومود حاک، و حکوات  آن رت (022ص. 

. ساخنی تز  (083  ص. 8ق  ص. ج8314)صادوق   اقائای حکعت  دتوند حکی، شعرده تست 

عنوتن یک  نشان تز تهاعام آن حئرت به حفظ نظام تماعاعی اسلعین به انینؤتایرتلع

. روتیات ایاروف   (028ق  ص. 8484)ساید رضای    کردن با اخالفان دترد  تصه قعیی در ادترت

 "سوق اسلعین"و  "ید"ی فقهی  که فقها در دو قاعده - صادق غیاث تز تاام بن حف 
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ی تعابار و درسای تقدتاات االی تفرتد رت ناشی تز نیاز ماایه  فلسفه -کنند  به آن تساناد ای

؛ هعین نیاز رت بر ای  (318  ص. 8ق  ج8428)کلینی  دتند   به برپایی نظام االی و تقاصادی ای

تند که تز شروط تصرفات ااالی   گرفاه "رشد"در تحقق  "عدتلت"فقها دلیه بر عدم شرط 

ها  حاای   . تفاون بر تین(838  ص. 0ق  ج8488رتغی  ؛ ا843  ص. 4ق  ج8483)شهید ثانی  تست 

کنند  شاهد وموب حفظ نظاام یاا    تی که بر لاوم حفظ مان و اال و عرض داللت ای تدله

 .(88  ص. 8ق  ج8428)رشای  حرات ت امل در آن شعرده شده تست 

 تقدم امک ته، بر"و  "تاتح،"ی  اساند تقدّم وموب حفظ نظام بر سایر تحکام قاعده

در اقام تااالال دساور شارع  اانند تقدم اصلحت ماایه بار اصالحت تفارتد     "امک اه،

  صا .  8314)ر.ک: ناوحی   ی تصه عقمیی تست  عنوتن یک تار عقلی و بر پایه تست که به

ب( حای بر اصلحت ومود شخصیای اانند 8381 عینی ) تیبیر تاام رو به ؛ تزهعین(383-388

تی تست که شارع حکای، نیاا    . تین هعان قاعده(088  ص. 88)جاقدم تست  حسین تاام

کند  با ومود حک، عقاه    عینی  اطرنشان ای که تاام تنها بر آن تاکید کرده تست و چنان

 . (822  ص. 0ق/ب  ج8408)هعو  باره  مایی برتی حک، شارع و تشریع نیست  در تین
تباوتب اخالاف فقاه تسات و      ی تاتح، به فرتوتنی اورد تذعان و تساناد فقهاا در  قاعده

 "عنااوین ثانویاه  "نوعی ذیه  رود که به شعار ای  اساگاه بسیاری تز قوتعد دیگر فقهی به
 عینای در پاساخ باه      رو تااام  ؛ تزتین(824-828ق  ص . 8400)اکارم شیرتزی  گیرند  قرتر ای

ن ی تصوی  بر ای قاوتنی   رئیس اجلس شورتی تسمای که تذن حکواای تیشان رت درباره
چاه رت کاه در    ی تصاوی  آن  اورد نیاز بر تساس عناوین ثانوی در وتست کرده بود  تمازه

شاود    حفظ نظام معهوری تسمای د الت دترد و فیه یا ترک آن اوم  ت امل نظام ای
باودن  صاادر کردناد     پس تز تشخی  اوضوع تز سوی تکالریت نعایندگان با قیاد اوقات   

ی فقهی بر ی ارتمع تقلیاد نیاا بار     در پاسخ به دغدغه و (038  ص. 88ب  ج8381) عینای   
رغا، تاکیاد بار اساتولیت  عیار       . تیشان به(380-388)هعان  ص . هعین تار تاکید ورزید 

شورتی نگهبان در حفظ تحکام تسمای و قانون تساسی  آن نهاد رت باه تیان تصاه توماه     
حک، و تاری ااتحعات   دهند که با تومه به تهعیت حفظ نظام معهوری تسمای  هیچ ای
 . (888  ص. 83)هعان  جکند و برتی حفظ آن تز هیچ کوششی نباید ائایقه کرد  نعی

دلیه تین  تند  تنها به ی حفظ نظام رت نپذیرفاه تگر فقها در اوتردی نیا تسادالل به قاعده
تناد   تند و تشکالی به تصه قاعاده ندتشااه   بوده تست که آن اورد رت تز اصادیق قاعده ندیده

ب   8381؛ هعاو   438  ص. 8ق/تلاف  ج 8488؛  عینی  840-831  ص . 0ق  ج8488)ر.ک: تنصاری  

 .(382-341  ص . 8388؛ هعو   410-483ص . 
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 . قلمرو حفظ نظام در فقه4

شاود  هعاوتره    وموب حفظ نظام عام تماعاعی  که با تیبیرهای اخالفی تز آن نام برده ای

ی شارعی ااورد توماه باوده تسات.       شاده  عاام  پذیرفااه   عنوتن یک حک،  در ایان فقها به

دهاد کاه فقهاا آن رت      اوبی نشاان اای    گساردگی تساناد به تین حک، در انابع فقهی باه 

تند و هعوتره در تاتح، آن با سایر تحکام فرعی  آن  عنوتن یک قاعده فقهی حاک، شنا اه به

تناد. اانناد: ماوتز     ساخرتج کارده عنوتن یک دلیه روشن حک، ت و یا تز آن به  رت اقدم دتشاه

  تعابار فااوتی (048ق  ص. 8424)عماه حلی  ی اکلفان  تقلید و عدم وموب تسانباط بر هعه

  (04  ص. 8ق  ج8403تلغعا  تحعد   )کاشفها  بر آن ی ارمع تقلید و کفایت تععال ابانی گذشاه

ق  صا .  8401مغای   ؛ ب 32-03  ص . 1ق  ج8484)هعدتنی  عدم سرتیت نجاست تز اانجس 

  چگونگی سکونت (448  ص. 8ق  ج8404)بهبهانی    تیریف عدتلت به حسن ظاهر (841-843

دلیه مهه    عدم بعمن بیع به(082  ص. 3ق  ج8318)فخرتلعحققین  ارد پیش هعسرتن  ود 

عنوتن    مایگاه و تهعیت قئا و وموب آن به(483-480  ص . 4ق  ج8408 عینی   )به قیعت 

ق 8408؛ آشاایانی    033  ص. 4ق  ج8318)فخارتلعحققین   تز اسائه اه، نظام نوع تنسانی  یکی

  ص. 82تاا  ج  )عاالی  بیی غیبت برتی فقها و غیر فقها    والیت قئا در دوره(44  ص. 8ب  ج

رغ، تنکاار     ثبوت قئا برتی فقیه به(88-88  ص . 8ق  ج8428و رشای   12  ص. 8؛ هعو  ج08

ی گساارو     فلسافه (14  ص. 00ق  ج8481) اویی   ثبوت والیت قئایی فقیه ی  اص  تدله

  حراات میاه گاوتهی    (483  ص. 48ق  ج8424)نجفای   کیفر به تفرتد نابالغ در مرم سارقت  

گارفان اقاررتت اشاروع اانناد        حرات نادیاده (888  ص. 8ق ب  ج8484)تبریاای   تحصیه 

هاای   های حکواات  تز تساخدتم در دساگاه  مو(381  ص. 4ق  ج8408)هعو  اقررتت رتنندگی 

هاایی   مور اانند نیروهای نظاای و تناظاای و گرفان مریعه تز ااخلفان در چنین حکوات

ق  8401)بهجات   کردن مرتی، در تیان رتسااا    با فرض توقف حفظ نظام بر آن و موتز هاینه

 .(818  ص. 3ج

چه گفاه شد  در بر ی اناابع فقهای اااا ر  بارآوردن نیازهاای ععاوای        بر آن تفاون

 "وتمبات نظاایه"عنوتن  که گاه تز آن به -عنوتن حفظ نظام تماعاعی  ی تسمای به ماایه

وتما   "یا  (382-324  ص . 0ق/تلف  ج8488؛  عینی   38و  8  8  ص . 0ق  ج8423)بحرتلیلوم  

نام برده  (48و  38  ص . 0ق  ج8488و نایینی   383و  381  ص . 0ق  ج8404)قاوینی   "نظاای

هاا    رغ، وماوب آن  شعار رفاه که به عنوتن یکی تز اصادیق وتمبات کفایی به به -شود  ای

؛ غروی تصفهانی  84-88  ص . 8ق  ج8383)نایینی  شان اجاز تست  گرفان دساعاد بابت تنجام
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  صا .  0ق تلف  ج8488؛ هعو   884  ص. 8ق/تلف  ج8408ی   عین ؛ 023ق  ص. 8423احعدحسین  

. بر ی فقها در تین دساه تز وتمبات کفایی  تز معله به  ود دلیه وماوب حفاظ   (324-328

کاه   گوناه  تند هعاان  تند و ایاقد بوده نظام در تسادالل بر موتزگرفان دساعاد تسادالل کرده

ه بر دیگارتن نیاا حفاظ نظاام باا دتدن      دلی هعین تین تاور وتم  برتی حفظ نظام تست  به

عناوتن االاال     ی تنجاام تیان وتمباات فارته، گاردد. باه       دساعاد وتما  تسات تاا زایناه    

که بر پاشک وتم  تست با طبابت  ود  نظام بهدتشت و سمات ماایه رت حفظ  گونه هعان

ق/ب  8408)آشاایانی   کند  بر بیعار نیا وتم  تست با دتدن دساعاد  تین نظام رت حفظ کناد  

ی حکعات و   گرفان در تیان تااور  الزااه    رو تست که موتز دساعاد ؛ تز هعین(808  ص. 8ج

ی ت امل نظام  ی ترک وظیفه و ایصیت؛ و در نایجه  اایه لعف شارع تست و ما آن  اایه

ی ت امل نظاای  وتهد شد که تین دست تاور برتی   وتهد شد. دروتقع  نفی دساعاد  اایه

 .(312  ص. 04  ج8334تی   )درچهده تست رفع آن وتم  ش

اوضاوع حفاظ     فقهاا ویژه  علعای تسمای  بهد نده روشنی نشان ای به تین اوترد هعه

عقمیای  عقلای و  که  اساگاهی  -اسل،  ی عنوتن یک تصه و قاعده نظام تماعاعی رت به

 .کنناد  تساناد ایو بر آن تاکید دترند و در تبوتب و اسائه اخالف به آن  تند پذیرفاه - دترد

. دهاد  آن رت نیاا نشاان اای    ی بار ایااتن تعاباار قاعاده  قلعارو گساارده       تین تار تفااون 

تساسا هدف و رسالت فقه رت دساایابی باه سایادت در آ ارت و      بر ی فقها تساس برهعین

  8ق  ج8402)عماه حلای   تند  در رتساای انافع زندگی دنیوی شعرده "نظام زندگی"آاوزو 

 تلهام اصالح دین و دنیا تز ساوی  دتوناد    تر در نگاهی کلیبیان بر ی دیگر و  . به(30ص. 

طیّ   )تبنشده تست  شعرده   هدف فقهدر آغاز و تنجام "نظام نوع تنسانی"تعاایت انظور  به

در  تصرفنیافاه تست. تز معله  تسمای  ی ت اصاص به ماایه؛ لذت تین تار (8ق  ص. 8481

چناین  اخالفات باا اقاررتت    بلکاه    که بر  امف نظاام   ای نیاهای غیرتسم تاوتل دولت

  8؛ هعان  ج 824  ص. 8تا  ج )تبریای  بیطور کلی حرتم دتنساه شده تست  هایی تست  به دولت

 .(032ص. 

نشاان  ه پیدتست و کاربرد تین قاعده در فقا  "حفظ نظام" ی چه تز تدله آندیگر   تزسوی

تز   قلعرو ساایر تحکاام و حقاوق     عام فقهی ی قرینهاالابه یک قید و  دهد  تین حک، به ای

هعانناد  تز تیان انظار بایاد آن رت     ؛ساازد  حقوق  صوصی رت احدود اای  ی معله در حوزه

قاانون  "یاک    (848-842  صا .  8  ج8384)کاتوزیاان   در حقاوق   "نظ، ععاوای "ی  قاعده

  در ندساا هععاوای   دساه تز تحکاای که بر اساه تز تین حک، آن ؛ لذتشعار آورد به "تاری
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  شارع اقدس اسلعانان عنوتن نعونه به .دنقلعرو توتفق و ترتضی تفرتد بر مف آن قرتر ندتر

و  13ق  صا .  8428)نرتقی  تحعد  تند  که نوعی  عرپذیری تست  بازدتشاه "بیع غرری" رت تز

ز ی در ااان پایش تز گذشاان ت    اانناد فاروو ایاوه    ؛(323ق  ص. 8400؛ نرتقی  احعاد    33

 کشعکش و ت امل وضعت امف و  ی که در تین نوع بیع زاینه مایی ی آفات. تز آن ارحله

تز آن  پیااابرتکرم   (042  ص. 0تاا  ج  ؛ سجساانی  بی 884  ص. 0تا  ج )بخاری  بیومود دترد 

آگاهی تز تحاعال زیان و  عر قاباه  با فرض  (.14ق  ص. 8428)نرتقی  تحعد  باز دتشاه تست 

دولات تز   طبیاً .(38)هعان  ص.  باطه  وتهد بودتی    چنین ایاالهنیاضایت به آن تومه و ر

هعااهنگی  . و تز آن ملاوگیری کناد  کارده  هایی د الت  توتند در چنین توتفق تین انظر ای

 عینی   تاام ی توتن با تین گفاه رت تز تین انظر ای "نظ، ععوای"با  "حفظ نظام"اوضوع 

یکای تز تحکاام   حکوات که سنجید در تبیین مایگاه و ت ایارتت دولت تسمای ب( 8381)

توتند قرتردتدهای شارعی رت   تحکام فرعیه تست و حکوات حای ای ی تولیه و اقدم بر هعه

که  ود با اردم بساه تست  هنگاای که آن قرتردتد اخالف اصالح کشور و تسامم باشاد    

کاه مریاان آن    - عبادی چه عبادی و چه غیر -ی رت توتند هر تار مانبه لغو کند و ای یک

 .(480  ص. 02)ج اخالف اصالح تسمم تست  اادتای که چنین تست  ملوگیری کند

 . تالزم حفظ نظام عام و نظام خاص5

ی حفاظ   ی دیگر  اساند باه قاعاده   یکی تز اسائه اه، که تثبات آن در فقه  در کنار تدله
تز معلاه   -نظاام   عناوتن یاک  ارده    ظام سیاسی بهنظام شده تست  ضرورت حکوات و ن

ی عادم دسارسای باه     ی روشن در دوره تست که برتساس یک نظریه -حکوات تسمای 
گیارد. در   تلشرتیط شکه اای    در قال  والیت و زااادتری فقیه مااعحکوات ایصوم

ام در رتساا بر ی فقها حک، عقه در ضرورت نص  تاام و ضرورت تساعرتر تااات و نظ تین
  ص. 3ق  ج8423)بحرتلیلوم  تند  ی غیبت وکمی تاام و فقهای شرییت رت یکسان شعرده دوره

بر آن  در فرض نبود فقیه  لاوم فراانبری تز غیرفقیه رت برتی دوری  ؛ بر ی نیا تفاون(000
ق  8488؛ ارتغای    421  ص. 0ق  ج8408)قعی  تند  تز هرج و ارج و تباهی ععوای وتم  دیده

( بارها با تاکیدبر لااوم حفاظ نظاااات    8310. برتی نعونه  احقق نایینی )(818-812 ص .
و تادتبیر ععاوای     تماعاعی  بر ضرورت ومود حکوات و نیاا ضارورت قاانون و سیاسات    

در فارض عادم تاکاان    . تیشاان  (834و  832-808  88  42-33)صا .  تسادالل کرده تست 
تااور  ")یینای   وتهد بر زاین بعاناد   ارع نعید الت فقیه  در آن تاوری که ایلوم تست ش

 نیاا  شارتیط تلدلیه لاوم پرهیا تز ت امل نظام تماعاعی  برتی سایر تفرتد وتمد   به("حسبیه
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  .(333 ص0  جق8483هعو  ) والیت و ت ایار قائه شده تست
تفصیه بر مااییات شارییت تسامای و توماه باه       نیا به (ق8404) تهلل برومردی آیت

در  تناد؛  تاکیاد کارده   نیازهای اادی و اینوی اردم و آایخاگی عبادت و سیاسات  ی هعه

نیاا  ضرورت ومود حکوات و حاک، صالح و نیاز ابرم تاات باه آن    ی تیشان درباره نایجه

کاه شاتون تماعااعی     دلیه تین با تومه به هعین نیاز  به  غیبت ی دورهتند و در  سخن گفاه

شتون دین تست و نظام و قوتم کار اسلعانان بساه باه آن   تز -قئا و دفاع  :اانند -اردم 

تز ساوی شاارع       بر تییین قعیی کسانی که ارمع رسیدگی به تین نیازها باشاند باشد ای

 .(34-38  ص . 8ج)تند  گذتشان آن رت تاری نااعکن شعرده تسادالل کرده و اهعه

یاا    رورت حکواات حفظ نظاام در تثباات تمعاالی ضا     ی تصه تومه و تساناد به قاعده

یا بر ی فروع آن اانناد عادم ماوتز د الات فقیاه در کاار فقیاه          استولیت و ت ایار فقیه

؛ 833-834   ص .ق8428نرتقی  تحعد  ر.ک: )توتن دید  ااصدی رت در سخن دیگر فقها نیا ای

روحااانی   ؛ 840   ص.ق8488؛ اناظااری  820-822و  3-0   صاا .ق ب8400تلغعااا  حساان   کاشااف

ترین  که حفظ نظام تز اه،  قاعده؛ لذت تین (883  ص. 84جو  034  ص. 83  جق8480ق  سیدصاد

اانند ومود دساگاه )دلیه وموب اقداات آن   وتمبات شرعی تست  به حک، عقه و فعرت

 . (841  ص. 0  جتلف/ق8423)اناظری  شعرده شده تست ( نیا تطمعاتی

تر و در هعرتهی با حک، عقاه و فها، عقام  تصاه      در نگاهی عام  انینؤتایرتلع

حای تگر اند گردند؛  تند تا هعه تز فوتید آن بهره بدیه شعرده تاری ضروری و بیرت حکوات 

شایسااگی قرترگارفان در     که تز نگاه فاردی باشد دست بدکارتن و کسانی  بهتین حکوات 

 رت ندترند: مایگاه زااادتری 

ه ال بدَّ  ُُ  انَّ غ للناِس من َأِمیٍر َبرٍّ َاو فاِجٍر یعَمُل فی ِإمرته اْلمؤمُن و یْسَتْمِتُع فیها الكافُر و یَبلِّ
ُبُل و یْؤَخُذ به للضعیِف  اللُه فیها اْْلجَل و یْجَمُع به الَفی ُء و یقاَتُل به العدوُّ و َتْأَمُن به السُّ

 .(41ق  ص. 8484)سید رضی   رٍ من الَقِوی حتی یستریَح َبرٌّ و یْسَتَراَح من َفاِج 

که حفظ نظام تماعاعی تز وتمباات اوکاد و یاک    تین ابنا با  ق/ج(8408)  عینی  تاام

تسات   دیان  قاعده حاک، در شرییت تسمای تست و ت امل تاور اسلعین تز تاور ابغوض 

 طع در تثبات لاوم ومود حکوات و نظام سیاسی وآن رت تز نگاه فقهی  اساندی روشن و قا

گیرند که تین وتم  اوکّاد بادون وماود     نیاز ماایه به دتشان زااادتر شعرده؛ و نایجه ای

نظام سیاسی شدنی نیست و ایقول نیست شارع حکی، چنین نیاز ابرم تماعاعی رت نادیاده  

رو هعان تاری که در ابحث کمم  دلیه تااات تست  عین آن  دلیه بر  گرفاه باشد؛ تزتین
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تست. زیرت ایقاول و پاذیرفانی نیسات کاه      ی غیبت تاام زاان لاوم حکوات در دوره

بسا هاترتن سال به درتزت بکشد  رها  ی غیبت که چه  دتوند حکی،  تات تسمای رت در دوره

  0)جسازد یا به هرج و ارج و ت امل تاور آنان رضایت دهد و دساوری رتهگشا صادر نکند 

ی والیت فقیه و بر  با فرض عدم کفایت تدله. تیشان (01-08ق: 8403؛ هعاو   002-083ص . 

دهناد کاه    ابنای پذیرو استولیت فقیه تز باب تاور حسبیه نیا به تین وتقییت توماه اای  

ترین اصاادیق تااور حسابیه     حفظ نظام تماعاعی و حفظ ارزها تز تیدی دشعن  تز وتضح

سارسای  ی تسامای قاباه د   تست و تین تاور ما به بر وردتری تز یک حکواات شایسااه  

ق( نیا با بیانی نادیک به هعین  تز 8403. سیداصعفی  عینی )(448  ص. 0)هعان  جنیست 

و  (83-80)صا .  تین قاعده در تثبات ضرورت حکوات تسمای و ومود زااادتر بهره برده 

حای در عدم کفایت شرط فقاهت در حاک، و لاوم شرط توتنایی و آگاهی به تاور سیاست و 

 .(44)هعان  ص. وضاع و اصالح ماایه  تز آن کعک گرفاه تست ادیریت و شنا ت ت

ی اصادیق روشن وموب   عینی  اساگاه حفظ نظام سیاسی رت نیا تز معله دروتقع  تاام

کاه آن رت تز   بار تیان   دتند و در تسادالل بر تین تار  تفاون حفظ نظام تماعاعی اسلعین ای

نظر تیشان ضرورت ومود  کند. به ا تساناد ایتی نقلی نی شعارد  به تدله تاور عقلی وتضح ای

حکوات  تز معله برتی گسارو عدتلت و حفظ نظ،  تز آشکارترین تحکام عقه تسات و تز  

ق/ج( 8408ما نیست. تاام  عینی ) ما و آن تین نظر فرقی ایان تین زاان و آن زاان و تین

ی  یت تسمای باه هعاه  های اایددی بر تین تار ومود دترد که شری سو دلیه ایاقدند تزیک

هاای   دیگر نیا در آاوزه سوی نیازهای تنسان تومه کرده و چیای رت فروگذتر نکرده تست  تز

ی تشریع تااات برتی حفظ وحدت و حفظ سا اار تماعاعی و نظام دیان و   تسمای فلسفه

ی غیبت نیاا وماود دترد؛    شرییت اورد تومه قرتر گرفاه تست که تین علت و نیاز  در دوره

  ص . 0)جتردید تست  بودن نظام تماعاعی و حفظ تسمم  تاری آشکار و بی چرتکه اعلوب

002-003). 

نظام و حفاظ   عنوتن یک  رده ی کلیدی در بیان نسبت حفظ نظام سیاسی به یک نکاه

ی تیان بحاث    عنوتن نایجه که به -ی عام و حاک،  عنوتن یک قاعده نظام عام تماعاعی به

تین تست که نظام سیاسای و حکواات و دولات  در رتسااای      -باید اورد تومه قرتر گیرد 

شاود؛  اسااگاه تیان     دین و تساس تسمم ایناا اای   حفظ نظام عام تماعاعی و حفظ نظام

 وبی پیدتست  حفظ نظام تماعاعی و اصالح و اناافع   که تز سخن فقها به چنان دیدگاه  ه،

ععوای تست. در تین تصه  حفظ نظام عام و اصالح ععوم  اوضوع احوری تسات و تیان   
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هاای نظاام     صاورت تار ناایج فقهی اهعی رت در پی دتشاه تست؛ تز معله در گاینش ناوع  

ایان حفظ نظام  اص و صورتی تز آن با حفظ نظام عام  و نیاا در   "تاتح،"سیاسی و در 

و تاکان پذیرو اشروعیت نسبی بر ی صُاورر حکواات یاا     "اشروعیت"بودن تار  نسبی

بر تومه تکلیف به  ها. برتی االال  در فقه  در اوضوع تاور حسبیه  تفاون بر ی تصرفات آن

احه تیان تکلیاف    ان فاسق نیا تمعاالًؤ  ا"ان عادلؤا"و سپس  "تلشرتیط فقیه مااع"

تی کاه   رو نظاام سیاسای   ؛ تزتیان (841-848  صا .  3ق  ج8488)ر.ک: تنصااری   بوده و هست 

نااشاروع   -تندرکارتن آن  تز نظر شکه یا زااادتر و دست -برتساس اوتزین و شرتیط تولیه 

ت نسابی  اشاروع و تصارفات آن اجااز و بلکاه      صور توتند به تست  در شرتیعی دیگر ای

های سیاسی ناصالح و نااشروع نیا تنها در فارض   بردن نظام که تز ایان وتم  باشد؛ چنان

صورت  در فرض  تاکان مایگاینی حکوات صالح و اشروع اجاز یا وتم  بود  و درغیرتین

بت رت باید در تمزم و تین نس تاتح، آن با حفظ نظام عام تماعاعی اجاز نخوتهد بود. طبیاً

ترین وتم  در نظار دتشات. هار     عنوتن اه، عدم تمزم حفظ تساس دین و نظام تسمم به

تی تست و بخشی تز پژوهش نویسنده در  یک تز تین ناایج نیازاند بررسی تفصیلی مدتگانه

 باشد. اوضوع حفظ نظام ای

 . حفظ نظام خاص سیاسی6

عناوتن یاک      تز معله نظام تسمای اشاروع باه  ی قهری وموب برپایی نظام صالح الزاه
ترین وتمبات دینی  تیان تسات کاه     عنوتن یکی تز بارگ نظام تماعاعی و لحاظ آن به  رده

تی که بار تصاه    ک، هعان تدله ترین وتمبات  وتهد بود و دست حفظ نظام اومود تز بارگ
باا هعاین    وموب تحقق آن داللت دترد  بر وموب حفاظ آن نیاا داللات  وتهاد دتشات.     

کاه بارهاا    بر تین  عینی پس تز تشکیه نظام معهوری تسمای تیرتن  تفاون امحظه  تاام
  823  صا .  88؛ ج800  ص. 82ج ب  8381 عینای   )ی دینی شعرده  حفظ آن رت یک فریئه

  صاا . 02؛ ج414و  48  صاا . 83؛ ج431و  483  018  صاا . 81؛ ج013  ص. 88؛ ج311و  304

؛ 443  ص. 88)هعاان  ج تئییف آن رت حرتم دتنساه و تز آن باز دتشاه تسات  و  (808و  81  84

های اخالف  بر وموب حفاظ و تقویات آن    اناسبت   به (81-88  ص . 84و ج 831  ص. 83ج
  ص. 88)هعاان  ج ترین فرتیض دینی و شرعی تاکید کرده تسات   عنوتن یکی تز بارگ نیا به

چاه در نگااه تیشاان     حال باید توماه دتشات آن   ین. بات(883  ص. 83و ج 438  ص. 88؛ ج082
حفاظ  "رود    شاعار اای   ی دینای و شارعی باه    ترین وظیفه عنوتن بارگ صورت اعلق به به

تست؛ لذت تگر در مایی نیا حفظ نظام سیاسی اانند نظام معهوری تسمای تیرتن رت  "تسمم
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تها،ّ  "یاا   (414.   ص83)هعاان  ج در دنیاا   "تها،ّ وتمباات  "عنوتن یک وتما  عینای و    به
باشاد    ی  دتوند دتنساه که حفظ آن تز حفظ یک فرد حای تگر تاام عصار "ها تکلیف

 "حفظ تسمم"  بمفاصله دلیه آن رت ضرورت (348  ص. 88)هعان  جتری دترد  تهعیت بیش
تو  در  رغا، تهعیات   تست. حفظ نظاام سیاسای باه    "استولیت بارگ"کند که  ایرفی ای

 .(81-824  ص . 82)هعان  جتری تست "استولیت کوچک"م  اقایسه با حفظ تسم
 عینای رت در تاکیاد بار حفاظ      ی بیانات تاام تی هعه چه گفاه شد  تگر نویسنده بنابر آن
ی نخست تهعیت آن  در حد حفظ حکوات و نظام سیاسی معهوری تسمای  نظام و درمه

ترین رکن در وظایف دینی  ه،عنوتن ا به "حفظ تسمم"تیرتن فرو بکاهد و تاکید تیشان بر 
ترین وتمبات نادیده  عنوتن یکی تز اه، و شرعی رت در اقایسه با حفظ معهوری تسمای به

  کاری نادرست تنجام دتده و تحریاف آشاکاری رت ارتکا  شاده     (8311)ر.ک: کدیور  بگیرد 
باه   تهلل اناظاری و تفسایر آن   چنین تساناد هعین نویسنده به نگاه و سخن آیات  تست. ه،

 عینی در نوع نگاه به حفظ نظام و اصالح و تهدتف آن  و تیان تاار    تفاوت نظر وی با تاام
کاه آقاای    دتناد  درحاالی   اای  "وتما  نفسای  "عنوتن یک   عینی حفظ نظام رت به که تاام

شعرد  تاری بر مف وتقع و نادرسات تسات.    و اقدّای ای "وتم  غیری"اناظری آن رت 
عنوتن هادف   تنها به رها بر گسارو عدتلت و عدتلت تماعاعی نهق/ج( با8408 عینی ) تاام

و  403  402  483  صا .  0)جکید کرده تست أعنوتن هدف تحکام شرییت ت حکوات  بلکه به

 . (84و  83ق  ص . 8403؛ هعو  434
وموب حفظ و ااندگاری  تاام  عینی در تسادالل بر ضرورت حکوات تسمای )و قهرتً

لسمام و  الکو ةة بئو ناا   االکوام و  و انی  االلسةمام   وة    اال»نویسند:  آن( ای
 «شأن ة  شو ناا، بل االکوام ةطل بات بالعرض   اة ر آلیة الجرائاا   بسط العدالة

رغ، تهعیای که  دهد که تیشان به  وبی نشان ای . تین سخن به(433  ص. 0  جق8408)هعو  

هاا رت   ا یکی تز شتون حکواات  بلکاه آن  برتی حکوات تسمای قائه تست و تحکام رت تنه

دتند  تاا حکوات رت در رتساای گساارو عادتلت در ایناای فرتگیار آن      ای "آلی"تاوری 

ق/تلاف( حاای شاکنجه و    8423تهلل اناظاری )  کند. تین در حالی تست که آیت ایرفی ای

تیت رت تیایر رت نیا در شرتیعی برتی حفظ نظام اجاز شعرده و شوتهد تاریخی و چندین رو

های بید نیا که تز تین نگاه  اود در   ؛ در سال(311-318  ص . 0)جبرتی آن برشعرده تست 

  تاا ترتکاب تار نااشروع (822  ص. 0  ج8313)هعو   صوص حفظ نظام تسمای عدول کرد 

رغ، تاکید بر  . تیشان به)هعاان( اجاز دتنست  "تاتح،"تز باب  "حفظ نظ، ععوای"رت برتی 

که هدف وسیله  های حکواای و تین های شرعی در تنجام وظایف و اااوریت حفظ چارچوب
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کند که در فرض تامزم  ترتکااب    تذعان ای "تاتح،"ی  سازد  برتساس قاعده رت اومه نعی

برتی حفظ تصاه نظاام    -گفان یا حای  ودکشی  اانند دروغ -تر  کوچک "نااشروع"کار 

تر اجاز تست و تین تار بساه به  م  اه،اجاعع تسمای یا اصالح ععوای تات یا یک وت

. پیدتست تین یادآوری باه  (311-314  ص . 4ق/ب  ج8423)هعو  کند  اوترد اخالف فرق ای

نویسانده  دتدن باه تیان تسات کاه      به هدف توماه تنگیاه نقد وی یا نگاه وی نیست  بلکه 

نادیده تنگاشاه و به یادشده تز سوی دیگر تست و تینکه وی چگونه تین اعال  رت ندیده یا 

 دتوری ایان تسااد و شاگرد نشساه تست.

 . حفظ نظام دین و کیان اسالم7

یکی تز افاهی، اه، و پرکاربرد فقه تسمای در رتساای حفظ نظام  حفاظ دیان و تسااس    

دسات دشاعنان  باا     ی تسمای تز  عر نابودی و تضعحمل کااه باه  تسمم و کیان ماایه

ی  وظیفاه  "تارین  بارگ"عنوتن   عینی تز تین کار به تست. تاام هجوم نظاای و غیرنظاای

و حفظ نظام معهوری تسمای تیارتن و چگاونگی ععلکارد آن رت نیاا در       شرعی نام برده

ی تسمم دتنساه تست؛ تیشان تز تین انظر بر تهعیت حفظ نظام  رتساای حفظ دین و چهره

 تند.  کرده وتمبات تاکید "ترین یکی تز اه،"عنوتن  تسمای به

  تز معلاه  «تی باالتر تز حفظ  اود تسامم نیسات    هیچ فریئه»تیشان با تین تیبیر که 

ی وظاایف   ؛ تین حفظ رت سرآاد هعاه (313  ص. 88ج ب  8381 ینی  ع)حفظ تسمم در تیرتن 

. فقها نیاا  (423  ص. 08و ج 313  ص. 88؛ ج303  ص. 88)هعان  جدینی و شرعی دتنساه تست 

ت که به فرت ور تهعیت تصه تسمم تهعیت دترد  در شعار تهدتف مهاد و دفااع  تین وظیفه ر

آن رت حای اجوّز منگ در کناار   (08  ص. 8ق  ج8428)کلینای   تبع بر ی روتیات  و به  شعرده

؛ لذت آن (32  ص. 0ق  ج8488؛ شهید تول  1  ص. 0ق  ج8318)طوسی  تند  زااادترتن مائر دتنساه

تناد   مم و دفاع تز دترتالیعان و نه هعرتهی با حاک، مائر  وتم  شعردهعنوتن یاری تس رت به

تلغعااا  میفاار کاشااف . شاایخ(41-48و  84  ص. 08ق  ج8424؛ نجفاای   048ق  ص. 8423)حلباای  

یا حای  آورد که حئور تاام ایصوم شعار ای ق( آن رت در تقسام مهاد دفاعی به8400)

ی اسلعانان  تع، تز زن و ارد وتما  تسات؛    هحئور فقیه نیا در آن شرط نیست و بر هع

کند تا فرااندهی اقابله باا   ی شرعی صادر ای شاه قامار تمازه تساس وی به فاحیلی برتین 

و  081  صا .  4)جروسیان ااجاوز و هر تقدتم الزم در تجهیا ساپاهیان رت برعهاده بگیارد    

030-033) . 
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قاوتم  "و  "نظاام دیان  "کاه   یان دلیاه ت  بر ی فقهای ایاصر  حفظ رهبری دینی رت به

تز "شاود    ی ت امل در کاار دیان و دنیاا اای     وتبساه به آن تست و نبود آن  اایه "اذه 

. احقاق ناایینی   (814  ص. 3ق  ج8484  سیداحسان  )حکای،  تناد   وتمبات شاعرده  "ترین اه،

( نیا به تین دلیه تغییر رژی، سالعنای  ودکاااه و ماائر رت باه حکاواای عاادل و       8310)

صایانت  "و  "ی تسامم  حفاظ بیئاه  "شعرد کاه اوما     ترین وتمبات ای یساه تز اه،شا

گوناه کاه در بر ای      وتهاد شاد؛ آن   "ی اسلعین تز تسایمی کفاار و احاو دیانات    حوزه

 .(18-12)ص . های تسمای اانند آندلس روی دتد  سرزاین

نظااای و  تساس فقها حفظ کیان تسمم و سرزاین تسمای رت در برتبر هجاوم   برهعین

ی اسالعانان   ی هعاه  غیرنظاای دشعن  با هر تباتری که بشاود  وتمبای اعلاق برعهاده    

  8ق  ج8481)حلای   تند  یا تذن فقیه ندتنساه   و آن رت انوط به ومود تاام ایصوم  وتنده

که  ؛ تامایی(443-448  ص . 8ق تلف  ج8408؛  عینی   32  ص. 0ق  ج8488؛ شهید تول  823ص. 

گنااهی رت نیاا کاه     کشان اسلعانان بی (01  ص. 8ق  ج8428)کلینی  ی روتیات برتساس بر 

  3ق  ج8484)عمااه حلای    تند  دشعن سپر بمی  ود قرتر دتده  در هعین رتساا وتم  شعرده

. بر ی فقها  اسااگاه  (448   ص. 84ب  ج8381 عینی   ؛  88  ص. 08ق  ج8424؛ نجفی  84ص. 

  ص. 4ق  ج8484)عرتقی  تند  ی تسمم و اسلعانان دتنساه بیئهتین اساله رت در تهعیت حفظ 

رغا، آزتردیادن آناان      رغا، نهای پادر و ااادر و باه      و شرکت در دفااع رت حاای باه    (428

 . (331  ص. 4)هعان  جتند  دلیه و با هعین تیبیر وتم  شعرده هعین به

  80ق  ج8424)اجلسای   که در روتیای نیا آاده  گونه  عینی تشریع تقیه رت نیا  هعان تاام

کناد و قلعارو آن رت تحکاام فرعای        در رتساای حفظ تسمم و اذه  تحلیه ای(488ص. 

د  شاعر  رو وقای تصه تسمم و حیالیت آن در  عر باشد  تقیاه رت اجااز نعای    دتند؛ تزتین ای

کنند در تاتح، ایان حفاظ تحکاام فرعای     . تیشان  اطرنشان ای(848ص.   ق8403 ینی  ع)

اانند حرات دروغ و تجسس و شرب  عر با حفظ تصه تسمم  تصه تسامم اقادم تسات    

؛ زیرت وتضح تست که حفظ تصه تسمم تز تحکام تسمم (33و  884  ص . 88ب  ج8381هعو  )

تی  ود  که در آن بار   ااده ان هشتتساس در فرا . برهعین(12  ص. 02)هعان  جباالتر تست 

گارتن و   تناد  حسااب توطتاه    حری، شرعی و حقوق فردی تفرتد به تفصایه تاکیاد ورزیاده   

های اخالف که درصدد برتندتزی نظام تسمای و ناتانی هساند رت مدت کرده و تاکیاد   گروه

)هعاان   شاد  تند با آنان در هرمایی که باشند  با حفظ حدود و شرتیط بر ورد  وتهاد   نعوده

 .(843-833  ص . 88ج
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 گیرینتیجه

ی فرتگیری که در علوم اخالف تسمای اورد تومه و تساادالل   عنوتن قاعده حفظ نظام به

عنوتن تکلیفی عام و حاک، در تبوتب اخالف ااورد   تندیشعندتن قرتر گرفاه تست  در فقه به

ی  ه و ااورد تاییاد تدلاه   بر حک، آشکار عقا  تساناد فقیهان بوده تست. تین قاعده که ااکی

حفظ نظام عام "  "حفظ نظام و تساس تسمم"اخالف لفظی تست  در فقه  در سه سعح: 

تهعیات هار یاک تز تیان      اورد تومه بوده تست؛ طبیااً  "حفظ نظام سیاسی"و  "تماعاعی

و  "نظام عاام تماعااعی  "سان نیست. تین تار در سنجش نسبت ایان حفظ  سعح یک سه

اقدم بر آن تسات  تااری روشان       که یکی  اساگاه دیگری و قهرتً"نظام سیاسی  رده"

که در سنجش ایان حفظ نظام دین و تساس تسمم با نظام سیاسی  حفظ دین  تست؛ چنان

رغا، تهعیات آن     کند که حفاظ نظاام سیاسای باه     و نظام تسمم اقدم تست و فرقی نعی

تین تار در فرض تاتح، ایان تین تی و در چه قالبی شکه گرفاه باشد؛  ی چه نظریه برپایه

عنوتن یک امک کلی بایاد ااورد توماه و اامک ععاه قارتر گیارد. برتنادتزی          اوترد به

های سیاسی ناصالح و نااشروع نیا تنها در فرض تاکان مایگاینی حکوات صاالح و   نظام

اشروع اجاز تست؛ و گرنه  در فرض تاتح، آن با حفظ نظام عام تماعاعی  اجاز نخوتهاد  

هاا    های سیاسای و تصارفات آن   ی اشروعیت و عدم اشروعیت نظام چنین اساله بود. ه،

 کند.  تاری نسبی تست  نه اعلق؛ لذت بساه به شرتیط اخالف فرق ای

 عینی ایان حفظ نظام سیاسی اومود با حفاظ نظاام عاام تماعااعی      تمزای که تاام

دیدناد  حفاظ نظاام     یگار اای  د ی تسمم تزساوی  سو  و حفظ مایگاه و نقش و چهره تزیک

تند؛  اساگاه تین  ترین تکالیف دینی دتنساه ترین تکلیف یا تز اه، معهوری تسمای رت اه،

تکلیف در نگاه تیشان رت  ه، باید در پیوند اساقی، حفظ نظام با ععلکرد نظام تحلیه کرد  

 تبار دشاعنان   شناسی آحاد اکلفان در حفاظ نظاام در بر   و ه، باید آن رت در تقائای وظیفه

 فه، نعود.
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 قغم: مكتبغا امغام النییات و االیااایات و العایودالدر المنضود فی معرفة صیی  ق(. 4141طّی، ع. ) ابن .

 العصر)عج( العلمیه.
 حوزه علمیه قم . قم: دفتر تبلیغات اسالمیمعجم ماائیس اللغةق(. 4111فارس، ا. ) ابن. 
 بیروت: دارالفكر؛ دار صاد.العرب لسانق(. 4141منظور، م. ) ابن . 
 رالكتاب العربی.. بیروت: داداود سنن ابیتا(.  ابوداود سجستانی، س. )بی 
 ( .4141ابوصالح حلبی، ت .)منینؤامیرالم . اصفهان: کتابخانه عمومی امام الكافي في الفاهق. 
 ( .4141اراکی، م.ع .)در راه حق. مؤسسۀ. قم: کتاب البیعق 
 ( .4131ارسطو .)های جیبی. . ح. عنایت )مترجم(. تهران: کتابسیاست 
 ( .4737اشتراوس، ل .)ف. رجایی )مترجم(. تهران: شغرکت انتشغارات علمغی فلسفه سیاسی چیست؟ .

 فرهنگی.
 ( .4111اصفهانی، م.ح .)داراحیاء العلوم االسالمیه.]جا بی[. الفصول الغرویة فی االصول الفاهیهق : 
 ( .4131افالطون .)م.ح. لطفی )مترجم(. تهران: خوارزمی.دوره آثار افالطون . 
 ( .4141انصاری، م .)ی جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری. کنگره. قم: کتاب المكاسبق 
 ( .4141آشتیانی، م.ح .)زهیر؛ کنگره عالمه آشتیانی.انتشارات . قم: کتاب الاضاءق ب 
  .قم: انتشارات زهیر؛ کنگره عالمه آشتیانی.الرسائل التسعق الف(. 4141)آشتیانی، م.ح . 
 ( .4141بجنوردی، س.ح .)قم: الهادي.الاوااد الفاهیهق . 
 ( .4117بحرالعلوم، م.م .)تهران: مكتبا الصادق.بلغة الفایهق . 
 ( .4147بحرانی، ی .)بیروت: دارالمصطفی الحیاء التراث.الدرر النجفیة من الملتاطات الیوسفیهق . 
 کثیر. . م. دیب بغا )محقق(. بیروت: دار ابنصحیح بخاریتا(.  بخاری، م. )بی 
 ( .4734برقی، ا .)كتب االسالمیه.. قم: دارالالمحاسنق 
 ( .4143بروجردی، س.ح .)قم: گنج عرفان.ۀتبیان الصالق . 
 ( .4141بالغی، م.ج .)قم: مرکز العلوم و الثقافا اإلسالمیه.الرسائل الفاهیهق . 
 ( .4141بهجت، م.ت .)الله بهجت. . قم: دفتر حضرت آیتاستفتائاتق 
 ( .4141تبریزی، ج .)قم: اسماعیلیان.المكاسبإرشاد الطالب إلی التعلیق الی ق الف . 
  .مكتب نشر المنتخب.مؤسسۀ . قم: حاشیه صراط النجاة سیدابوالااسم خوییق ب(. 4141)تبریزی، ج 
  .نا بی[. قم: استفتائات جدیدتا(.  )بیتبریزی، ج[. 
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  .قم: دارالصدیقا الشهیده.صراط النجاةق(. 4143)تبریزی، ج . 
 ( .4141جوهری، ا .)بیروت: دارالعلم.صحاح العربیه الصحاح: تاج اللغه وق . 
 .قم: دفتر انتشارات اسالمی.کتاب الخمسق(. 4141)  حائری یزدی، م . 
 ( .4131حكیم، م.ت .)البیت آل مؤسسۀ. قم: االصول العامه للفاه الماارنم:. 
 ( .4141حكیم، س.م .)قم: دارالتفسیر.مستمسك العروه الوثایق . 
 ( .4711خرازی، س.م  .)414-14، 41، شماره :. در فقه اهل بیتحكم فاهی تجّسسکاوشی در الف. 
  .11-44، 41، شماره .. در فقه اهل بیتگفتاری در حكم تشریحب(.  4711)خرازی، س.م. 
  ( .4111خمینی، س.ر .)خمینی.  تنظیم و نشر آثار امام مؤسسۀ. تهران: االستصحاب 
   .خمینی. تنظیم و نشر آثار امام  مؤسسۀ. تهران: ۀالخلل فی الصالالف(. 4111)خمینی، س.ر 
   .خمینی.  تنظیم و نشر آثار امام مؤسسۀ. تهران: صحیفه امامب(. 4731)خمینی، س.ر 
   .تنظغیم و نشغر آثغار امغام مؤسسغۀ. ج. سبحانی )مقرر(. تهران: تهذیب االصول(. 4114)خمینی، س.ر  

 خمینی.
   .خمینی. تنظیم و نشر آثار امام  مؤسسۀ. قم: المكاسب المحرمهق الف(. 4141)خمینی، س.ر 
   .تنظغیم و نشغر آثغار  مؤسسغۀ. تهغران: انوار الهدایة فی التعلیاة الی الكفایهق ب(. 4141)خمینی، س.ر

 خمینی. امام 
   .خمینی.  تنظیم و نشر آثار امام مؤسسۀ. تهران: تحریر الوسیلهق الف(. 4144)خمینی، س.ر 
   .خمینی.  تنظیم و نشر آثار امام مؤسسۀ. تهران: الطهارهکتاب ق ب(. 4144)خمینی، س.ر 
   .خمینی.  تنظیم و نشر آثار امام مؤسسۀ. تهران: کتاب البیعق ج(. 4144)خمینی، س.ر 
   .تنظیم و نشر آثار امغام مؤسسۀ. م. فاضل لنكرانی )مقرر(. قم: معتمد االصولق(. 4144)خمینی، س.ر  

 خمینی.
   .خمینی. تنظیم و نشر آثار امام  مؤسسۀ. تهران: یت فایه)حكومت اسالمی(والق(. 4147)خمینی، س.ر 
 ( .4731خمینی، س.م .)خمینی. تنظیم و نشر آثار امام مؤسسۀ. تهران: ثالث رسائل )والیة الفایه(الف 
   .خمینی.  تنظیم و نشر آثار امام مؤسسۀ. تهران: مستند تحریرالوسیلهب(. 4113)خمینی، س.ر 
 ( .4141خوانساری، س.ا .)اسماعیلیان. مؤسسۀ. قم: جامع المدارك فی شرح مختصرالنافعق 
 ( .4141خویی، س.ا .)الخویی. سسا احیاء آثار االمامؤ. قم: مموسواة االمام الخوییق 
 قم: مجمع الذخائر االسالمیه.میزان الفااهه(. 4133ای، س.م.ب. ) درچه . 
 ( .4131دورانت، و.ج .) ا. آرام و دیگران )متغرجمین(. تهغران: )مشرق زمین گاهواره تمدن(تاریخ تمدن .

 سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
 .تهران: دانشگاه تهران.لغتنامه دهخدا(. 4111ا. ) دهخدا، ع . 
 ( .4144رشتی نجفی، ک.ح .)قم: دارالقرآن الكریم.کتاب الاضاءق . 
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 ( .4144روحانی، س.ص .)دارالكتاب. . قم:فاه الصادقق 
 ( .4147روحانی، س.م .)چاپخانه امیر.]جا بی[. منتای األصولق : 
 ( .4111رودی، ک.ک؛ آنغغدرس، ت. و کریسغغتول، ک.ک .)ب. ملكغغوتی آشیینایی بییا الییم سیاسییت .

 )مترجم(. تهران: امیرکبیر.
 ( .4141زبیدی، س.م.م .)بیروت: دارالفكر.تاج العروس من جواهر الااموسق . 
 .قم: مكتبا فدک.أسس النظام السیاسي اند اإلمامیهق(. 4141) سند بحرانی، م . 
 ( .4111سید مرتضی، ع .)قم: دارالقرآن الكریم.رسائل الشریف المرتضیق . 
 ( .4111سیوری، م .)الله مرعشی نجفی. . قم: کتابخانه آیتالتنایح الرائع لمختصر الشرائعق 
  .الله نجفی مرعشی. . قم: کتابخانه آیتالمسترشدینارشاد الطالبین الی نهج ق(. 4111)سیوری، م 
 ( .4141سید رضی، م .)نهج البالغه. مؤسسۀ. قم: نهج البالغهق 
 ( .4141شبیری زنجانی، س.م .)پرداز. پژوهشی رای مؤسسۀ. قم: کتاب نكاحق 
 ( .4141شفتی، س.م.ب .)می . قم: دفتر تبلیغات اسغالماالة فی تحایق اقامة الحدود فی هذه االاصارق

 حوزه علمیه قم.
 ( .4143شهید اول، م .)قم: دفتر انتشارات اسالمی.الدروس الشرایة فی فاه اإلمامیهق . 
 ( .4147شهید ثانی، ز .)المعارف اإلسالمیه. ا. قم: موسسمسالک االفهام الی تنایح شرائع االسالمق 
 ( .4141صدر، س.م.ب .)حغوزه  تبلیغغات اسغالمی . ع. ضیاء و دیگران )محققین(. قم: دفتغراقتصادناق

 .علمیه قم
 ( .4711صدوق، م)قم: کتابفروشی داوری.الل الشرائع.  ق . 
 ( .4143طباطبایی، س.م.ح .)قم: دفتر انتشارات اسالمی.المیزان فی تفسیر الارآنق . 
 ( .4711طوسی، م .)قم: دار الكتب االسالمیه.تلخیص الشافیق . 
  .افه.. قم: دارالثقاالمالیق(. 4141)طوسی، م 
 ( .4713طوسی، م .)تهران: المكتبا المرتضویا إلحیاء اآلثار الجعفریه.المبسوط فی فاه اإلمامیهق . 
 ( .4111عالم، ع .)تهران: نشر نی.بنیادهای الم سیاست . 
 بیروت: دارإحیاء التراث العربی.مفتاح الكرامة فی شرح قوااد العالّمهتا(.  عاملی، س.ج. )بی . 
 ( .4141عراقی، ض .)قم: دفتر انتشارات اسالمی.شرح تبصره المتعلمینق . 
 ( .4711عالمه حلی، ح .)بیروت: موسسا اعلمی للمطبوعات.کشف المراد فی شرح تجرید االاتاادق . 
  .البیت آل ۀ. قم: مؤسستذکرة الفاهاءق(. 4141)عالمه حلی، ح. 
  .قم: المطبعا العلمیه.األصولمبادئ الوصول إلی الم ق(. 4111)عالمه حلی، ح . 
  .صادق . قم: مؤسسه امامتحریر األحكام الشرایة الی مذهب اإلمامیهق(. 4141)عالمه حلی، ح. 
 ( .4111غروی اصفهانی، م.ح .)قم: دفتر انتشارات اسالمی.اإلجارهق . 
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  .امیرکبیر.االسالمی )مترجم(. تهران:  . ج. شیخخداوندان اندیشه سیاسی(. 4111. )بفاستر، م 
 ( .4144فاضل لنكرانی، م .)قغم: مرکغز فقهغی تفصیل الشریعة فیی شیرح تحرییر الوسییله: الحیدودق . 

 .ائمه اطهار
 ( .4111فخرالمحققین، م .)قم: اسماعیلیان.إیضاح الفوائد في شرح مشكالت الاواادق . 
 ( .4141قزوینی، س.ع .)ر انتشارات اسالمی.. قم: دفتینابیع األحكام في معرفة الحالل و الحرامق 
 ( .4147قمی، م.ا .)تهران: کیهان.جامع الشتات فی اجوبة السؤاالتق . 
  .حوزه علمیه قم . قم: دفتر تبلیغات اسالمیرسائل المیرزا الامیق(. 4141)قمی، م.ا. 
 ( .4111کاتوزیان، ن .))تهران: شرکت سهامی انتشار.حاوق مدنی )قوااد امومی قراردادها . 
 ( .4141کاشف الغطغاء، ا .)ۀسسغؤ. نجغف: مالهیدی و مصیباح السیعادات ةالنجیاه و مشیكا ةسیفینق  

 کاشف الغطاء.
 ( .4144کاشف الغطاء، ج .)قغم: دفتغر تبلیغغات اسغالمیکشف الغطاء ان مبهمات الشریعة الغیراءق . 

 .حوزه علمیه قم
 ( .4144کاشف الغطاء، ح .)کاشف الغطاء. ؤسسۀم. نجف: انوارالفااهه: کتاب الاضاءق ب 
 ( .پایگاه اینترنتی، 4711کدیور م ،)41/4/4711، رویت 7/41/4711:  

https://kadivar.com  
 ( .4141کلینی، م .)تهران: دارالكتب اإلسالمیه.کافيق . 
 ( .4144گلپایگانی، س.م.ر .)دارالقرآن الكریم.. قم: الدر المنضود في أحكام الحدودق 
 .تهران: المكتبا اإلسالمیه.شرح الكافیق(. 4114)  مازندرانی، م.ص . 
 ( .4141مجلسی، م.ب .)بیروت: موسسا الوفاء.بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهارق . 
 ( .4141محقق حلی، ج .)قم: موسسا المطبوعات الدینیه.المختصر النافع فی فاه االمامیهق . 
 ( .4141مراغی، س.م.ع .)قم: دفتر انتشارات اسالمی.العناوین الفاهیهق . 
 ( .4714مظفر، م.ر .)ع. شیروانی )محقق(. قم: دارالعلم.المنطق . 
 ( .4111معین، م .)تهران: امیرکبیر.فرهنگ فارسی . 
 ( .4117مفید، م .)قم: دفتر انتشارات اسالمی.االمالیق . 
 ( .4144مكارم شیرازی، ن .)طالب ابی بن علی . قم: مدرسا اإلمامبحوث فاهیة هامهق. 
  .طالب ابی بن علی . قم: مدرسه اماماستفتائات جدیدق(. 4143)مكارم شیرازی، ن. 
 ( .4711مالصدرا، م .)تهران: مرکز نشر دانشگاهی.الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه . 
 ( .4717منتظری، ح.ع .)قم: سایه.(. 4. )جرساله استفتائات 
  .م. صغلواتی و ا. شغكوری )متغرجمین(. مبانی فاهی حكومیت اسیالمیق/ب(. 4111)منتظری، ح.ع .

 تهران: کیهان.
  .قم: سرایی.نظام الحكم فی االسالمق(. 4141)منتظری، ح.ع . 

https://kadivar.com/
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  .قم: تفكر.دراسات في والیة الفایه و فاه الدولة اإلسالمیةق/الف(. 4111)منتظری، ح.ع . 
 قم: مجمع اندیشه اسالمی.الحاکمیة االسالمق(. 4141، س.م.م. )موسوی خلخالی . 
 ( .4711میالنی، س.م.ه .)مشهد: محاضرات في فاه اإلمامیه: صالة المسافر و قاادتي الصحة و الیدق .

 دانشگاه فردوسی.
 ( .4714نایینی، م.م.ح .)قم: بوستان کتاب.ةو تنزیه المل ةتنبیه االم . 
  .تقریر میرزامحمدتقی آملی. قم: دفتر انتشارات اسالمی.المكاسب و البیعق(. 4141)نایینی، م.م.ح . 
  .م.ع. کاظمی )مقرر(. قم: دفتر انتشارات اسالمی.فوائد االصولق(. 4143)نایینی، م.م.ح . 
  .تهران: المكتبا المحمدیه.منیة الطالب في حاشیة المكاسبق(. 4737)نایینی، م.م.ح . 
  .قم: دفتر انتشارات اسالمی.ةکتاب الصالق(. 4144)نایینی، م.م.ح . 
 ( .4111نجفی، م.ح .)بیروت: دارإحیاء التراث العربي.جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالمق . 
 ( .4113نراقی، ا .)قغم: دفتغر اوائد االیام فی بیان قوااد االحكام و مهمات مسائل الحیالل و الحیرامق .

 .حوزه علمیه قم تبلیغات اسالمی
 ( .4144نراقی، م .)قم: کنگره نراقیین.مشارق االحكامق . 
  ( .4141نصیرالدین طوسی، م .)تهران: علمیه اسالمیه.اخالق ناصریق . 
 ( .4711نوحی، ح .)خمینی. تنظیم و نشر آثار امام  مؤسسۀ. تهران: خمینی قوااد فاهی در آثار امام 
 ( .4141وحید بهبهانی، م.ب .)موسسا العالما المجدد الوحید البهبهانی.. قم: مصابیح الظالمق 
 ( .4113هلد، د .)گه.گیری دولت مدرن شكل  . ع. مخبر )مترجم(. تهران: آ
 ( .4141همدانی، آ.ر .)قم: مؤسسا الجعفریا إلحیاء التراث؛ مؤسسا النشر اإلسالمي.مصباح الفایهق . 
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