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Abstract
The Islamic Revolution of Iran, led by Imam Khomeini, was a miracle that stunned
the world and realized what was appeared to be impossible. He introduced true
Islam: an Islam capable of managing society in various aspects of internal and
external affairs, such as resisting the East and the West and defending the oval of
Islam and preserving the Islamic state. The Islamic system is a powerful system and
religion has a place in the context of people's lives from cradle to grave. Preserving
the system is obligatory and disturbing it is forbidden. This jurisprudential view of
the Imam against the rival’s view led to a new movement in the world, which caused
the hatred of the enemies of Islam and imposed Saddam,s war against Iran. For eight
years, world and regional arrogance supported Iraq with all possible means. Imam
Khomeini with its Christian soul called the nation to defend the country honorably
and captured the enemy. Thus, Islamic Revolution emerged as a system of
government with a spirit of honor and dignity. This article seeks to examine the
doubts and views of the rivals about the reasons of war continuation, entering Iraq’s
land and not accepting ceasefire. It also seeks to examine the jurisprudential
principles of Imam Khomeini in holy defense. The author has described the subject
by using a descriptive-analytical method of research and collecting data through
library method.
Keywords: Jurisprudential Principles, Imam Khomeini, Holy Defense, System
Preservation
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صفحات ( 1103 -1132مقاله پژوهشی)

مبانی فقهی امام خمینی در دفاع مقدس
سید حسین تقوی

*

استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،مرکزی ،ایران
(تاریخ دریافت 1398/11/17 :؛ تاریخ پذیرش)1399/04/11 :

چكیده
انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی ،پدیدۀ شگفتی بود که جهان را به حیرت فرو برد و آنچه را که ناممکن مینموود،
تحقق عینی بخشید .ایشان اسالم واقعی را عرضه کرد؛ اسالمی که توان مدیریت جامعه در ابعاد گوناگون امور داخلوی و
خارجی نظیر ایستادگی در برابر شرق و غرب و دفاع از بیضۀ اسالم و حفظ کشور اسالمی را دارد و اینکه نظام اسالمی
نظامی نیرومند است و دین در متن زندگی مردم از گهواره تا گور جای دارد و حفظ نظام واجب و اختالل در آن حورام
است .این نگاه فقهی امام در مقابل دیدگاه رقیب موجب شد که حرکت جدیدی در جهان ایجاد شوود و هموین مسولله
سبب کینۀ دشمنان اسالم شد و جنگ را توسط صدام علیه ایوران تحمیول کردنود و هشوت سوال مسوتکبران جهوانی و
منطقهای با تمام امکانات از عراق حمایت کردند و امام خمینی با نفس مسیحایی خوود ملوت را بوه دفواع عزتمندانوه از
کشور فراخواند و دشمن را زمینگیر کرد .ازاینرو انقالب اسالمی بهعنوان یک نظام حکومتی با روحیۀ عزت و کراموت
رخ نمود .این نوشتار در پی بررسی شبهات و دیدگاههای رقیب در زمینۀ علل تداوم جنگ ،ورود به خاک عراق و عودم
پذیرش آتشبس و مبانی فقاهتی امام خمینی در دفاع مقدس است و با روش توصیفی و تحلیلی و گوردآوری اطالعوات
کتابخانهای موضوع بیان شده است.

واژگان کلیدی
امام خمینی ،حفظ نظام ،دفاع مقدس ،مبانی فقهی.

* نویسنده مسلول:

Email: dr.shtaghavi@gmail.com
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 .1بیان مسئله

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از ابعاد مختلف قابل بررسی است و گنجینهای بزرگ بورای
حفظ کشور محسوب میشود .چنانکه مقام معظم رهبری فرمود:
«این یک گنج است .آیا ما خواهیم توانست این گنج را استخراج کنیم ،یا نه؟ ایون هنور
ماست که بتوانیم استخراج کنیم» (انصاری محمدعلی ،ص .)238
یکی از ابعاد این گنجینه بررسی مبانی فقهی امام خمینی اسوت کوه تجزیوهوتحلیول آن
میتواند بسیاری از تجربیات مثبت را در شرایط بحرانی ،ثبت کند.
ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس ،ضمن ناکامی دشمنان در رسویدن بوه اهوداخ خوود،
توانستند شیوههای مقابله با دشمنان و قدرت ادارۀ کشور در زمانهای بحرانی را تجربه کنند.
نیروهای مسلح ایران ،با استعانت از خداوند و الهام از قرآن ،به رهبوری اموام خمینوی و
پشتیبانی مردم ،مصمم شدند که تا آخرین قطرۀ خون از کشور دفاع کنند.
با اینکه جنگ تحمیلی طوالنیترین جنگ پوس از جنوگ جهوانی دوم بوود و دو ابرقودرت
شرق و غرب از صدام حمایت کردند و نیز دولتهای اروپایی و عربی ،به عراق کموک کردنود،
ولی تنها جنگی بود که طی  200سال گذشته نتوانستند قسمتی از ایران را جدا سازند.
طی سالهای دفاع مقدس ،ملت ایران با لطف الهی و نیروهای مسلح ،برای خنثیسازی
توطلههای شوم دشمنان ،نهایت ایثار را در سوایۀ رهبوری اجتهوادی اموام خمینوی بوهعمول
آوردند و این امر اکنون در پرتو رهبری امام خامنهای ادامه دارد.
در زمان حیات امام خمینی (ره) دیدگاههای رقیوب ماننود وجووب جهواد بوه امور اموام
معصوم ،جنگ با اسرائیل ،شناسایی بغات ،ورود به کشور عراق ،موضوع ادامۀ جنگ ،لوزوم
آتشبس و  ...مطرح بود که در متن مقاله به تبیین و پاسخ به آنها خواهیم پرداخت.
 .2پیشینۀ تحقیق
در خصوص ادبیات و سابقۀ بررسی این موضوع بهطور کامل مکتوبی بهدست نیامده ،ولوی
برخی پژوهشگران تحقیقاتی به شرح زیر انجام دادهاند:
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شههایفقهیامامخمینی نوشتۀ سید جوواد ورعوی کوه در سوال  1388توسوط
اول) اندی 
مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شده که نامبرده به مسائلی چون تعریف فقوه و
اهمیت و قلمرو آن و روششناسی فقه امام و نقش زمان و مکان در اجتهاد و والیت فقیه و
احکام حکومتی پرداخته است.
دوم) مستنداتقرآنیفقهسیاسیامامخمینی نوشتۀ نجف لکزایوی کوه در سوال 1386
توسط مؤسسۀ بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسالمی قم منتشر شده است و نامبرده به مباحثی
چون مفاهیم و چارچوب نظری سیاست و هستیشناسی سیاسی و انسانشناسوی سیاسوی و
نظام سیاسی و اهداخ نظام سیاسی از نظر امام خمینی و قرآن پرداخته است.
شههایامامخمینی نوشتۀ احمد ضورابی
سوم) نگاهیبهفلسفۀ فقهباتکیهبرآراءواندی 
در سال  1392که توسط مؤسسۀ فرهنگی پیوند با امام از طریق انتشارات بنیاد پژوهشهوای
اسالمی آستان قدس رضوی منتشر شده است ،ولی در این کتاب بوه تعریوف فلسوفۀ فقوه،
موضوع ،روش ،پیشینه ،قلمرو ،منابع ،مبانی ،مالحظات احکوام ،تعریوف مصوالح و مفاسود،
قداست ،تحول و عوامل تأثیرگذار بر علم فقه پرداخته است.
چهارم) اجتهادوزمانومکان که مجموعه آثار کنگرۀ بررسی مبانی فقهی حضرت اموام
خمینی نقش زمان و مکان در اجتهاد است و در سال  1374توسط مؤسسوۀ تنظویم و نشور
آثار امام خمینی در  14جلد منتشر شده است .مجموعه مقاالتی است که در خصوص نقش
زمان و مکان در اجتهاد از ناحیۀ پژوهشگران داخلی و خوارجی بوه زبوان فارسوی و عربوی
نوشته شده است.
پنجم) مبانی فقهی آرای خاص امام خمینی ،نوشتۀ زهرا گواهی ،در سوال  1382توسوط
نشر عروج وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشور شوده کوه دارای مطوالبی
چون فقه سنتی و پویا از منظر امام خمینی و نقش زمان و مکان در اجتهاد و نقش مصلحت
در اجتهاد و احکام والیی و حکومتی از منظر امام و دیدگاه اصولی و روایی در اسوتنباطات
امام و مبانی فقهی آرا و فتواهای خاص امام است.
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 .3نوآوری تحقیق
چنانکه در پیشینۀ تحقیق مالحظه کردید ،تاکنون کتابی به طوور مسوتقل بوه موضووع مبوانی
فقهی و اجتهادی امام خمینی در دفاع مقدس نپرداخته است ،ازاینرو موضوع مذکور که بوه
همت و درایت برگزارکنندگان سمینار بررسی مبانی فقهی و اجتهوادی اموام خمینوی کوه از
ناحیۀ دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین تشکیل شوده ،موضووعی جدیود و بودیع اسوت و
نوآوری تحقیق نیز در همین نکته نهفته است که مبانی فقهوی و اجتهوادی اموام را بوهطوور
خاص در دفاع مقدس همراه با پاسخ به شبهات مخالفان بررسی کرده است.
 .3 .1واژهشناسی

مبانی جمعِ مبنی عمارتهوا ،بنیادهوا (معوین ،محمود ،ص )1289؛ مبوانی یعنوی سواختار و
محتوای پیش رو؛ مبانی به معنی زیرساخت اعتقادی و اساس شناخت هر موضووع (تقووی،
سید حسین ،ص.)31
فقه در لغت به معنی فهمیدن و در اصطالح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی
از روی دلیلهای تفصیلی آن (فیض ،علیرضا ،ص .)103
ادلۀ فقاهتی اصول عملیه است که عبارتاند از :استصحاب ،برائوت ،احتیوا و تخییور ،ادلوۀ
فقاهتی مصدر احکام ظاهری است که در استصحاب لحاظ حالت سابقه و در برائت ،اصل عودم
بیان و در احتیا  ،احتمال عقاب و در تخییر عدم امکان جمع بین دو دلیل و عدم تورجیح یکوی
بر دیگری است (قدسی مهر ،خلیل ،ص  .)15مجموعۀ فقاهتی بحثهایی است کوه در صوورت
عدم دسترسی مکلفان به احکام شرعی ،وظایف عملی آنان را مشخص میکند.
دفاع از ریشۀ «دفع» یعنی عقب رانودن و اصوطالحات تودابیری بورای مقاوموت در برابور
حمالت سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و روانوی دشومن اسوت (موراد پیوری ،هوادی و شوربتی،
مجتبی ،ص .)14
دفاع مقدس :مراد دفاع ارزشمندی است کوه از سوال  1359توا  1367از ناحیوۀ صودام
رئیسجمهور عراق علیه ایران جنگی تحمیل شد که  570،225نفر از مردم ایران به شهادت
رسیدند.
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 .4دفاع مقدس و دیدگاههای رقیب
 .1آیا جهاد باید به امر امام معصوم باشد؟
فقهای شیعه جهاد را مشرو به امر امام معصوم مبسو الید میدانند که اگر به امر اموام
نباشد ،مشروع نیست .صاحب جواهر ادعا کرده که فتوای فقها در این مطلب روشون اسوت
که مشروعیت جهاد به امر امام معصوم مبسو الید است (نجفی ،محمدحسن ،ص .)13
مراد از مبسو الید اینکه امام معصوم عمالت حاکم و زمامدار باشد.
فیض کاشانی مینویسد :چون در زمان غیبت جهاد حوق تعطیول اسوت ،موا از ککور آداب و
شرایط آن خودداری کردیم «و لما کان الجهواد الحوق سواقطا فوی زمون الغیبوه ماککرنوا آدابوه و
شرائطه» (فیض کاشانی ،مالمحسن ،ص  .)73قطعات مراد فیض از جهاد حق همان جهواد ابتودایی
است که باید به امر امام معصوم(ع) باشد و چون در عصر غیبت طبعات جهواد تعطیول اسوت ،لوذا
ککر آداب آن هم بیهوده است .ولی این تطبیق صحیح نیست ،زیورا آنچوه در جهواد الزم اسوت،
عدالت رهبری جنگ است که باید بر مبنای عدل و انصاخ باشد .مقصود روایاتی کوه مویگویود
در رهبری جنگ ،عدالت شر است ،همین معنی است ،نه عصمت رهبری؛ چون ایون روایوات
در مقابل رفتار غیرعادالنۀ حکومتها صادر شده و اینکه گواهی ادعوای اجمواع و عودم خوالخ
میشود (نجفی ،محمدحسن ،ص  ،)13این اجماع ادعایی دلیل مستقلی نیست ،زیورا مسوتند بوه
همین روایاتی است که از قول امام رضا(ع) میگوید« :الجهواد واجوب موع اموام عوادل» ،جهواد
واجب است به امر امام عادل باشد که فقها امام عادل را به معنای امام معصوم گرفتهاند.
مضافات بر اینکه آنچه برخی فقها گفتهاند ،در اعصار بعد از ائمه(ع) اگر جهاد باید به امور
امام معصوم باشد ،این بر پایۀ یک فرض محال است آیا نتیجۀ عملی دارد؟ آیوا ایون بحوث
مناسب شأن فقه استداللی است؟ ازاینرو امام خمینی در این مورد تردید کرده و مینویسود
در این مسلله بحث و تأمل وجود دارد و این مطلب را در کتابالبیع در بحث والیت فقیوه
ککر کردهاند (خمینی ،روح اهلل ،ص  ،)496مقصودشان این اسوت کوه احتموال دارد دسوتور
جنگ ابتدایی با کفار مختص امام معصوم(ع) مبسو الید نباشد و فقیه مبسو الید نیز حق یا
وظیفه دارد که دستور جنگ ابتدایی صادر کند.
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 .2چرا امام خمینی گفتهاند باید با اسرائیل بجنگیم؟
رادیو صدای آمریکا صبح پنجشنبه  18شهریور  1361در برنامۀ ما و شما که به نامههای
شنوندگان جواب میداد ،سؤالی را مطرح کرد که به اجمواع علموای شویعه جهواد بایود در
رکاب امام معصوم(ع) باشد ،پس چرا امام خمینی برخالخ اجماع علمای شیعه حکم جهاد
داده و گفته است« :ما باید با اسرائیل بجنگیم» ،حمله به اسرائیل جهاد است یوا دفواع ،اگور
جهاد باشد ،بدون وجود امام معصوم(ع) جایز نیست.
از نظر امام ،جواب رقیب این است که امام طبق آنچه در کتاب البیع خود نوشتهانود ،در ایون
مطلب که حق جنگ ابتدایی با کفار که همان جهاد اصلی است ،مختص به اموام معصووم باشود،
بحث و تأمل دارد و احتمال اینکه ولی فقیه مبسو الید نیز چنین حق یا وظیفوهای داشوته باشود،
نفی نمیکند و اجماعی که ادعا شد قبول ندارد و آن را معتبر نمیداند ،چوون ایون اجمواع دلیول
مستقلی نیست ،بلکه مستند به روایاتی است که گفته «الجهاد واجب مع امام عادل» ،فقهوا اموام را
معصوم گرفتند ،درحالیکه چنین نیست .مضافات اینکه جنگ با اسرائیل نه از بواب جهواد ابتودایی،
بلکه از باب جهاد دفاعی است و دفاع در برابر تجاوز دشمن به مسولمین حوق طبیعوی اسوت و
مشرو به امر امام معصوم نیست ،همین که رهبری جنگ به دست فرمانروای عادل باشد کوافی
است (صالحی نجف آبادی ،نعمت اهلل ،ص .)68
 .3بغات چه کسانی هستند؟
براساس دیدگاه رقیب بغات منحصر به عصر معصوماند .فقهای شیعه مثل شیخ طوسوی
درخالف (طوسی ،ابوجعفر ،ص  )56براساس آیۀ «فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَواتللُوا
الَّتلی تَبْغلی» گفتهاند بغات کسانیاند که بر ضد امام معصووم طغیوان کننود و جنوگ بوا آنوان
مشرو به امر امام معصوم است ،ولی از نظر امام خمینوی روی ایون مبنوا در عصور غیبوت
اساسات بغاتی وجود خارجی ندارد ،ولی ایون صوحیح نیسوت ،زیورا در زموان غیبوت بغوات
مصداق دارند ،مانند صدام ،منافقین ،داعش ،و جنگ با آنان واجب است و مشرو بوه امور
امام معصوم نیست.
مجوز اصلی جنگ با بغات این است که شما دفواع مویکنیود .ازایونرو اموام دفوع شور
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منافقان ،دموکرات ،گنبد ،خوزستان و بلوچسوتان را صوادر کورد ،هرچنود عودهای مخوالف
بودند .و بهدلیل آیۀ مذکور صدام و لشکرش نیز باغی بودند؛ باغی کسی است که بوه گوروه
دیگر ظلم میکند ،اعم از اینکه از مردم عادی باشد یا اعضای حکومت یا کشور دیگر باشد
و اینکه باغی منحصر به گروهی از مردم که بر ضد حکومت موجود طغیان میکننود باشود،
صحیح نیست.
 .4ورود به کشور عراق چرا؟
عدهای از مقدسان و علما ورود به کشور عراق را مجاز نمویدانسوتند و آن را تجواوز و
کشورگشایی مینامیدند ،ولی امام وارد شودن بوه خواک دشومن را از حیوث دفواع واجوب
دانست و در پاسخ به عدهای که ایراد میگرفتند چرا وارد خاک عراق شدید ،چورا بوه فواو
حمله کردید فرمود :دفاع این است که ما دشمن را تا آنجا برانیم که نتواند بوا موشوکهوای
خود شهرهای ما را بکوبد .رفتن در خاک عراق نه هجمه به عراق است ،دفواع از اسوالم و
کشور اسالمی است .ما در حال دفاع هستیم (خمینی ،روح اهلل ،ص  .)230ما با کسی جنگ
نداریم ،ما اآلن داریم دفاع میکنیم .فاو مرکز این بود که بریزند و از آنجا بوه اسوالم صودمه
بزنند .اینها رفتند فاو را گرفتند ،دفاع کردند (خمینی ،روح اهلل ،ص.)289
 .5چرا جنگ را ادامه میدهید؟
عدهای از مقدسان و کشورهای عربی ،اسالمی و غربی همواره بوه توداوم جنوگ انتقواد
داشتند و خواهان صلح بودند .از آنجا که صدام وعدۀ فتح سهروزۀ مناطق تعیینشده را داده
بود ،ارتش عراق توان ادامۀ جنگ فرسایشی را نداشت و نیروهای عراق با دفاع مردم ایوران
زمینگیر شده بودند و تلفات سنگین دادند .از ناحیۀ آمریکا و مجوامع بوینالمللوی و عربوی
دور تازهای از فشار بر ایران آغاز شد .آنها بهجای محکوم کردن صدام متجواوز ،جمهووری
اسالمی را تحت فشار آتشبس قرار دادند .امام خمینی در مالقات بوا نماینودۀ یوک کشوور
عربی که صدام را حاکم یک کشور اسالمی و همسایۀ مسلمان نامید و خواسوتار آتوشبوس
شد.
امام فرمود صدام این جنگ را بر ملت مسلمان ایران تحمیل کرده ،ما کسوانی را کوه بوه
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قتلعام مسلمانان میپردازند مسلمان نمیدانیم (خمینی ،روح اهلل ،ص  .)520از سوی دیگر،
صدام را یک چهرۀ صلحطلب نشمرید .او را بهعنوان آغازگر جنگ و متجاوز معرفی کنیود.
دیگر اینکه ایران جنگ را آغاز نکرده کوه اینوک متوقوف کنود .ایوران از پیشوروی دشومن
جلوگیری کرد .بر فرض که صدام آتشبس را بورای تجدیود قووا نمویخواسوت ،پوذیرش
آتشبس از سوی ایران به معنای آن بود که عراق در عمق خاک ایران بماند و آنگواه ایوران
برای هر متر از خاک اشغالشدهاش امتیاز بدهد و از مجامع بینالمللی تخلیۀ خاک کشورش
را گدایی کند .ضمن آنکه صدام در هیچیک از پیشنهادهای صلح تضمینی برای عقبنشینی
به مرزها نداده بود ،ازایونرو اموام بوه هیوأتهوای میوانجی صولح و دولوتهوای منطقوه و
سازمانهای بینالمللی که برای صلح رایزنی میکردند ،فرمود ما بادی (آغازگر) جنگ نبوده
و نیستیم ،لکن اگر کسی تعدی کند ،دهان او را خرد میکنیم (خمینی ،روح اهلل ،ص)165
 .6لزوم آتشبس و صلح
درخواست آتشبس از سوی آمریکا ،شوروی و مجامع بینالمللی خیلی زود مطرح شد،
ولی نیروهای سیاسی و نظامی موافق نبودند .این یک اصل قطعی بین هموۀ موا بوود کوه توا
اشغالگر در خاک ماست ،مذاکره و قبول آتشبس به ضرر ماست .اشغالگر باید بیرون بورود
و اگر بنا شد مذاکرهای شود ،باید بعد از خاتمۀ اشغال باشد (هاشمی رفسنجانی ،اکبور ،ص
.)235
عدهای از سران کشورهای اسوالمی کوه بورای میوانجیگوری و آتوشبوس آمدنود و در
صحبتهای خود آیۀ «وَإِن طَائلفَتَانِ ملنَ الْمُؤْملنلینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْللحُوا بَیْنَهُمَا» را طرح کردنود کوه
قرآن میفرماید اگر بین دو گروه از مؤمنان جنگ شود ،بین برادران خود صلح ایجاد کنید.
امام خمینی در دیدار با آنان فرمود مسلمانان هم موظفاند بوه حسوب شورع مطهور بوه
اینکه بیایند و اینها را بیرون کنند .شارع مطهر فرمودهاند که اگر طایفهای دیگور از مسولمین
طغیان کنند ،تجاوز کنند ،بر همۀ مسلمین واجب است که این جنایتکار و طاغی و یواغی را
با او جنگ بکنند و اگر برگشت به اطاعت خدا آن وقت بنشوینند بوا او صوحبت کننود .موا
حزب بعث را جنایتکار میدانیم (خمینی ،روح اهلل ،ص.)68
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کشورهای عربی در ادعای صلحطلبی صادق نبودند .اگر آنها به صدام کمک نمویکردنود،
صدام یک ماه بیشتر دوام نمیآورد ،کشورهای عربی اگر بهجای تحریم تسلیحاتی و اقتصادی
و نفتی ایران کمکهای خود به صودام را متوقوف مویکردنود ،جنوگ تموام مویشود و اداموه
نمییافت .امام فرمود ما دفاع را ادامه میدهیم تا عقبنشینی متجاوز به مرزهای شناختهشده و
جبران خسارات واردشده (انصاری ،محمدعلی ،ص .)144امام اظهار تأسف میکنود از اینکوه
مسلمانان در قبال جنایات صدام سکوت کردند( .خمینی ،روح اهلل ،ص.)340
در تاریخ  59/7/5اولین گروه آتشبس ،عرفات رئیس نهضوت آزادیبخوش فلسوطین و
ضیاءالحق رئیسجمهور پاکستان و حبیب شطحی دبیرکل سازمان کنفورانس اسوالمی بورای
میانجیگری و آتشبس به ایران آمدند .رئیس مجلس شورای اسوالمی گفوت جنوگ را موا
شروع نکردیم که پیشنهاد آتشبس بدهیم .این عراق بوده که تجاوز کرده .این صودام بووده
که به خاک ما تجاوز کرده .اولین کاری که باید بشود این است که رفع تجاوز بشود و آنهوا
دست از تجاوزشان بردارند بعد مسائلی که بین ما مطرح است قابل موذاکره اسوت (جلسوۀ
 53مجلس شورای اسالمی .)59/7/6 ،رئیس مجلس میگوید حورخ آخوری کوه بوه تموام
میانجیگران صلح گفته شد ،این بود که ما جنگ را شروع نکردیم کوه پیشونهاد آتوشبوس
بدهیم .این عراق بوده که تجاوز کرده و اولین کاری که باید بشود این است که رفع تجواوز
بشود (هاشمی رفسنجانی ،اکبر ،ص  .)237ضیاءالحق رئیسجمهور پاکسوتان راه بوه جوایی
نبرد ،صرفات از ما میخواست آتشبس را بپذیریم .میگفت اول آتشبس بدهید ،بعد موذاکره
کنید .ایران که بخشهای وسیعی از چند استان آن در اشغال متجاوز هست ،به هموین دلیول
نمیتواند از موضع یکسان وارد مذاکره شود (هاشمی رفسنجانی ،اکبر ،ص .)238
امام خمینی هم فرمود :صدام حسین دستش را دراز کرده برای اینکه با ما مصالحه کنود.
ما با او مصالحه نداریم ،او کافر است .ما تا آخر با او جنگ خوواهیم کورد .قضویۀ صولح و
سازش در کار نیست .ما اصالت مذاکره نمیکنیم ،بلکه اگر اینها بروند بیرون و تسولیم شووند
ما هم آن وقت بهواسطۀ اینکه بین مسلمین تفرقه نشود ما هم سوکوت مویکنویم (خمینوی،
روح اهلل ،ص .)250
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 .7چرا جنگ جنگ تا پیروزی؟
مخالفان جنگ و رقبای امام به شعار جنگ جنگ تا پیروزی ایراد میگرفتند .آنها مسوتند
قرآنی و حدیثی آن را طلب میکردند و میگفتند این موضوع در قرآن وجود ندارد و مضافات
که با منطق صلحخواهی اسالم و روابط بینالملل ناسازگار است.
امام در پاسخ به آنان فرمود :این غلط فهمی است از قرآن کوه کسوی خیوال کنود قورآن
نگفته است جنگ جنگ تا پیروزی .قرآن گفته است .باالتر از این را گفته ،قرآن میفرمایود:
«وَقَاتللُوهُمْ حَتَّى لَا تَکُونَ فلتْنَۀٌ» (بقره )193 :و سورۀ انفال آیۀ  39همۀ بشر را دعوت میکنود
به مقابله برای رفع فتنه ،یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم این یک رحمتی است بورای
عالم و یک رحمتی برای هر ملتی در آن محیطی که هست (خمینی ،روح اهلل ،ص .)82
مراد از رفع فتنه چیست؟
کسانی که معتقد بودند جهاد در اسالم به معنای تحمیل عقیده با قودرت اسولحه اسوت،
نمیپذیرفتند که جهاد به معنای دفاع و رفع شر مهاجمانی است که جنگ را آغاز مویکننود،
ازاینرو گفتهاند« :وَقَاتللُوهُمْ حَتَّى لَا تَکُونَ فلتْنَۀٌ» ،یعنی با مشرکان بهطور ابتدایی بجنگیود توا
شرک از بین برود .آنان در لغت اجتهاد کردند و فتنه را به معنای شرک دانستند ،درحالیکوه
نباید فتنه را به معنای شرک تفسیر کرد.
در آیه میگوید با کافران بجنگید که مبدأ و منشأ جنگ هستند تا دیگر فتنوهای نباشود و
دین برای خدا باشد ،یکی از معانی دین استیال و سلطه است و در اینجا به قرینه مقام موراد
همین معنی است ،چون در شرایطی که کفار قدرت تهاجم و استیال و سلطه دارند ،بایود بوا
آنها جنگید و امام شافعی میگوید آیاتی که جنگ با کفار را مشرو کرده اسوت بوه اینکوه
آنان شروعکنندۀ جنگ باشند ،منسوخ شده و ناسخ آنها آیۀ «وَقَاتللُوهُمْ حَتَّوى لَوا تَکُوونَ فلتْنَوۀٌ
وَیَکُونَ الدلِّینُ لللَّوهل» (بقره )193 :است (شافعی ،محمد ،ص .)161
بنابراین جنگ ابتدایی با کفار اگرچه بیآزار باشند ،برای حاکم کردن دین واجب اسوت.
این فتوای امام شافعی بر فضای فقه حاکم شد و فقهای عامه و خاصوه آن را پذیرفتنود و از
جملۀ آنها ابن همام حنفی (حنفی ،ابن همام ،ص  ،)194قتال الکفار واجب و ان لم یبودأ و
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ان االدله الواجبه له لم یقیدا الوجوب ببدائتهم) و شیخ طوسی (شیخ طوسی ،ابووجعفر ،ص
 )291و صاحب جواهر (نجفی ،محمد حسن ،ص  )4هستند ،ولی حقیقت این است که آیۀ
مذکور نسخ نشده است و بر معنای خود داللت دارد.
دیدگاههای مذکور براساس مبانی فقهی امام خمینی است؛ ازاینرو مبوانی فقهوی ایشوان
شرح داده میشود.
 .5مبانی فقهی امام خمینی
اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم .اجتهاد به همان سبک صحیح اسوت،
ولی بدان معنا نیست که فقه اسالمی پویا نیست (خمینی ،روح اهلل ،ص .)96
مفهوم فقاهت از گسترۀ وسیعی برخوردار است و گسترش اسوالم در جهوان بوه رونود
فقاهت سرعت بیشتری بخشیده است .در عرصۀ فقاهت گذشت زمان با پدید آمدن مسوائل
جدید ،فقها را وادار به پاسخ مناسب کرده و فقه را از لحاظ کمی و کیفوی تکامول بخشویده
است .در عصر کنونی انقالب اسالمی ،اسالم را در ابعاد گوناگون بهصورت مکتوب زنوده و
پویا مطرح کرده است.
 .5 .1وجوب دفاع از اسالم و مسلمین

در صورت تهاجم بر بالد اسالمی ،یا بر انسان و وابستگان یا اموال او ،دفواع واجوب اسوت
(خمینی ،روح اهلل ،ص  .)461-462هجوم به کشور اسالمی یا به انسان یوا امووال او ،قطعوات
ظلم است.
«در جهاد تدافعی که برای دفاع از اسالم و سرزمینهای اسالمی ،دفاع از جان و موال و
آبرو و دفاع از حق ،چه حق خود یا حق دیگری به شر اینکوه مقصود خودا باشود ،هویچ
شرطی وجود ندارد .این نوع جهاد واجب عینی است ،یعنوی هموه بایود شورکت نماینود و
فرقی بین زن و مرد ،کامل و ناقص ،کور و بینوا ،ضوعیف و قووی ،سوالم و موریض وجوود
ندارد» (مغنیه ،محمد جواد ،ص.)259 -269
امام خمینی دربارۀ وجوب دفاع میفرماید:
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«اآلن یک امانتی دستمان است و آن اسالم است .عذر نوداریم بوه اینکوه بنشوینیم کنوار،
بگوییم دیگران حفظش بکنند .امانت مال دیگران نیست ،این امانتی برای هموۀ موا هسوت.
نگهدارش هم ما هستیم ،نمیتوانیم بنشینیم بگوییم که دولت یوا ارتوش ایون کوار را بکنود.
وقتی کشور مورد تهدید دشمن هست ،دفاع از کشور و نوامیس مسلمین بر همۀ ما ،واجب
است»( .خمینی ،روح اهلل ،ص .)101
 .5 .2قاعدۀ وجوب حفظ نظام

تعریف حفظ نظام :منظور از نظام اسالم سوازمان دیون و اسوتقرار حاکمیوت آن اسوت کوه
معموالت به بیضۀ اسالم تعبیر میشود و در تعبیر دیگری شامل ایودئولویی و محتووای دیون،
موجودیت عینی دین در جامعه و حالت استیال ،جو حاکم و نفوک معنوی و اجرایوی اسوالم
در جامعه میباشد (عمید زنجانی ،عباسعلی ،ص .)35
امام خمینی دربارۀ حفظ نظام میگوید« :همانا حفظ نظام از واجبات بسیار مؤکود اسوت
و ایجاد اخالل در امور مسلمانان مورد غضب است» (خمینی ،روح اهلل ،ص .)619

برای قاعدهانگاری حفظ نظام ،ابتدا تعریفی از قاعدۀ فقهی ارائه میدهیم .صاحبریاض
المسائلدر تعریف قاعدۀ فقهی نوشته است« :قواعد فقهیه ،احکام کلیای هستند کوه تحوت
هریک از آنها ،احکام جزئی که منطبق با آنهاست مندرج میشود .خواه این احکوام جزئوی،
مربو به ابواب مختلف فقه باشد یا مربو به یک باب از فقه» (طباطبایی ،سوید علوی بون
محمدعلی ،ص .)83
محقق داماد میگوید« :منظور از قاعدۀ فقهوی ،فرموول بسویار کلویای اسوت کوه منشوأ
استنبا قوانین محدودتر بوده و اختصاص به یک مورد خاص نودارد؛ بلکوه مبنوای قووانین
مختلف قرار میگیرد» (محقق داماد ،مصطفی ،ص .)21
با توجه به تعریف قاعدۀ فقهی میتوان حفظ نظام را یکی از قواعد عامۀ فقهوی و بلکوه
در رأس آنها شمرد ،چراکه:
اوالت :حفظ نظام یک حکم کلی شورعی بووده و از آن ،احکوام جزئوی ناشوی مویشوود؛
احکامی مثل لزوم مراعات مصلحت عمومی ،محدود شدن حقوق خصوصی ،اعمال حودود

مبانی فقهی امام خمینی در دفاع مقدس 1115 

و اجرای مجازات ،وجوب دفاع و جهاد ،تشکیل حکومت و جواز اخذ اجرت بر واجبوات
نظامیه.
ثانیات :عالوهبر اینکه فقیه از این قاعده برای تطبیق احکام جزئی بر آن اسوتفاده مویکنود،
مکلفان نیز میتوانند هر جا که تشخیص دهند عملی موجب حفظ نظام خواهد شد ،بهنحوو
واجب کفایی یا عینی به انجام آن مبادرت ورزند.
ثالثات :حفظ نظام یک قاعدۀ فقهی است که بهطور مستقیم بور واجبوات زیرمجموعوهاش
مطابقت دارد؛ مثل داللت حفظ نظام بر جهاد و مشارکت در امور کشور.
رابعات :این قاعده از گستردگی زیادی برخوردار است؛ بهطوریکه قابول جریوان در هموۀ
ابواب فقهی است؛ ثانیات :مورد اتفاق فقهای شیعه و سنی است؛ ثالثات :منصوص نیست و یعنی
نص خاصی برای آن در منابع فقهی وجود ندارد؛ بلکه از منابع مختلف بهدست آمده است؛
رابعات :دربردارندۀ حکم واقعی است نه ظاهری.
روشن شد که منظور از حفظ نظام ،حفظ حکومت اسالمی است و این حکوم وجووب
حفظ نظام یک قاعدۀ مسلم فقهی بهشمار میرود که احکام و آثار جزئی زیادی از آن ناشی
میشود.
قاعدۀ فقهی لزوم حفظ نظام برای اثبات وجوب دفاع ،قابل استناد است.
قاعدۀ مزبور که بیانگر وجوب حفظ نظام از نظر شورعی اسوت ،در فقوه شویعه ،مبنوای
بسیاری از واجبات و محرمات در ابواب عبادات و معامالت بوده که متکی بر حکم عقل و
مورد تسالم فقهاست ،چراکه مستقالت عقلیه انجام آنچه موجوب اخوتالل نظوام زنودگی و
پراکندگی معاش و تفرقۀ اجتماعات ایشان خواهد شد ،قبیح بوده و هر فعلی که حفظ نظام،
متوقف بر آن است ،الزم میباشد و با وجود حکم عقل بوهصوورت مسوتقل ،بورای اطوالق
حرمت و وجوب با مالحظۀ مالزمۀ بین حکم شرع و عقل ،نیاز به دلیول تعبودی خواص از
ناحیۀ شرع نیست و بلکه نصوص وارده میتوانند از حیث ارشاد به حکم عقل ،مورد توجه
قرار گیرند (سیفی مازندرانی ،علی اکبر ،ص .)11-13
فقها براساس این قاعده در ابواب مختلف فقهی ،حکم به وجووب برخوی افعوال نظیور
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قضاوت (خویی1422 ،ق ،ج  ،)6 :41اجرای حدود در زموان غیبوت (موسووی گلپایگوانی،
محمدرضووا ،ص  ،)476تعزیوور در ارتکوواب محرمووات (خوانسوواری ،ص 97؛ خوووئی،
ابوالقاسم،ص  )408و اشتغال به حرفههایی که جامعه به آنها نیواز دارد (خوویی ،ابوالقاسوم،
ص ،)496عدم استماع دعوای اعسار بدون تحقیق ،اماریت ید و حجیت گواهی شاهدی که
به حسب ظاهر ،عادل است بر این قاعده ،مبتنی گشته است (سیفی مازنودرانی ،علوی اکبور،
ص  .)24-25قاعدۀ حفظ نظام به اندازهای اهمیت دارد که برخی فقها براساس آن واجبات
را بر دو نوع نظامی و تعبدی ،تقسیم نموده و معیار وجوب را در دستۀ نخست ،قاعدۀ لزوم
حفظ نظام دانستهاند (نائینی ،میرزامحمدحسین ،ص .)42
و نیز مباحاتی که بهسبب ابتنای مصلحت حفظ نظام بر آنها حکم وجوب پیدا میکننود،
مثل طبابت و صناعت صنایع نظامی که بهخودیخود تابع حکم اولوی اباحوه هسوتند ،ولوی
بهخاطر حفظ نظام اجتماعی اسالم حکمشان به حکم ثانوی وجوب تبدیل مویشوود و بور
همین مبنا اخذ اجرت بر آنها نیز جایز میشود (منتظری ،حسینعلی ،ص  .)182به این دسته
از واجبات که حفظ نظام بندگان بر آن مبتنی است ،اصطالحات واجبات نظامیه گفته میشوود
(نائینی ،میرزامحمدحسین ،ص 42؛ خمینی ،روح اهلل ،ص  .)13برخی صناعاتی را که حفظ
زندگی مردم بر آن متوقف است ،واجب کفایی دانسوتهانود ،لکون در صوورت انحصوار آن
صناعات به یک شخص یا گروه خاص ،این حکوم بوه واجوب عینوی تبودیل خواهود شود
(حکیم ،محمد تقی ،ص .)69
امام خمینی در بیان ضرورت تشکیل حکومت اسالمی ،پس از بیان مفهوم امور حسوبیه
و لزوم تصدی آنها حفظ نظام و مرزهای بالد مسلمانان را از آشکارترین مصادیق حسوبیات
معرفی مینماید که بدون تشکیل حکومت اسالمی ،دستیافتنی نیست (حکیم ،محمد تقی،
ص . )665
او همچنین بر ضرورت حفظ نظم در جامعه تأکید ورزیده و حفظ نظام را واجب عقلی
و شرعی دانسته است:
«همۀ جامعه نظم الزم دارد .اگر نظم از کار برداشته بشود ،جامعه از بین مویرود .حفوظ
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نظام ،یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد» (خمینوی ،روح اهلل،
ص .)494
امام خمینی در مورد اهمیت حفظ نظام اسوالم و جایگواه آن نسوبت بوه سوایر فورایض
میگوید:
«حفظ اسالم ،یک فریضۀ الهی است ،باالتر از تمام فورایض؛ یعنوی هویچ فریضوهای در
اسالم ،باالتر از حفظ خود اسوالم نیسوت .اگور حفوظ اسوالم جوزء فریضوههوای بوزرگ و
بزرگترین فریضه است ،بر همۀ ما و شما و ملت و روحانیون حفظ این جمهوری اسوالمی
از اعظم فرایض است»( .خمینی ،روح اهلل ،ص )329
شمسالدین حکم حفظ و اخالل نظام را اینگونه بیان کرده است:
«از جمله تکالیف قطعی شرعی ،واجب بودن حفظ نظام عمومی اجتماع و حورام بوودن
اخالل در آن است» (شمسالدین ،محمدمهدی ،ص .)440
الف) جواز تجسس از دشمن برای حفظ نظام
در سیرۀ نظامی پیامبر(ص) و علی(ع) نقل شده است که ایشان پیشواپیش لشوکر کسوانی را
برای جمعآوری اطالعات از دشمن ،گسیل میداشتند .در ماجرای صلح حدیبیوه ،کسوی از
قبیلۀ خزاعه را بدین منظور اعزام کرد (تمیمی مغربی ،ص .)370
چهبسا این امر ،فقط جنبۀ نظامی نداشته و صرفات بر عهدۀ نظامیوان نباشود؛ بلکوه وظیفوۀ
همگانی شمرده شود و همه مکلف باشند بهمنظور حفظ نظام بوههووش باشوند و تحرکوات
دشمن را زیر نظر بگیرند.
امام خمینی در پاسخ به اشکالی مبنی بر عدم جواز تجسس میگوید:
«یک بیچارهای به من نامه نوشته که شما گفتی که همۀ اینها باید تجسس بکنند در قرآن
میفرماید که «و ال تجسسوا» راست است؛ قرآن فرموده؛ مطاع هم هست امر خدا .اما قرآن،
حفظ نفس را هم فرموده که هر کسی باید «ال تقتلوا انفسکم» .این اشکال را به سیدالشوهداء
بکنید .وقتی اسالم در خطر است ،همۀ شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنیود اسوالم را.
وقتیکه حفظ دماء مسلمین بر همه واجب باشد ،اگر حفظ جان یک مسلمانی وابسوته ببوه
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این است که شما شرب خمر کنید ،واجب است بر شوما درو بگوییود ،واجوب اسوت بور
شما» (خمینی ،روح اهلل ،ص .)116
توسل به راههای غیرمشروع که گاهی اتفاق مویافتود ،بورای اینکوه شخصوی بتوانود در
صفوخ دشمنان نفوک کرده و اطالعات بیشتری کسب کنود ،الزم اسوت برخوی اقودامات را
بهمنظور شباهت با آنها ،انجام دهد .حال سؤال این است که آیا جایز است برای بهتر انجوام
دادن مأموریتهای تجسسی و اطالعاتی کارهای خالخ شرع را مرتکب شود یا خیر؟
امام خمینی معتقد است:
«حفظ جان مسلمان ،باالتر از سایر چیزهاست .حفظ خود اسالم از جوان مسولمان هوم
باالتر است .این حرخهای احمقانهای است که از همین گروهها القا میشود کوه جاسوسوی
خوب نیست! جاسوسی فاسد خوب نیست؛ اما برای حفظ اسالم و حفظ مسولمین واجوب
است؛ درو گفتن هم واجب است ،شرب خمر هم واجب اسوت»( .خمینوی ،روح اهلل ،ص
.)116
ب) تقدم حفظ نظام بر هر امری
هنگام تزاحم میان وجوب حفظ نظام و ارتکاب محارم ،بایود اهوم و مهوم سونجیده شوود.
بهطور کلی ،محرماتی که بهمنزلۀ هدم دین و اختالل نظام تلقی میشود ،به هیچ عنوان نباید
مرتکب شد؛ اما برخی محرمات که ارتکاب آنها خللی به اصل دین و نظام وارد نمویآورد،
قابل ارتکاب است؛ مانند دروغگویی ساده و تشبه به کفار در اکل و شرب.
در موضوع تزاحم والیتها در جمعآوری وجوهات شرعی بهطور مستقل اعتقاد بر این
است که این امر در زمانیکه تشکیالت حکومتی نباشود ،مشوکلی نخواهود داشوت ،اموا بوا
وجود تشکیالت حکومتی مثل زمان ما دو نظریه دربارۀ آن وجود دارد کوه براسواس نظریوۀ
اول دیگران نباید به جمعآوری وجوهات شرعی اقدام کنند ،ولی سویرۀ عملوی اموام مؤیود
نظریۀ دیگری است که براساس آن دیگور فقیهوان نیوز مویتواننود مسوتقالت بوه جموعآوری
وجوهات شرعی اقدام کنند( .کنگرۀ امام خمینی(س) و اندیشۀ حکومت اسالمی ،ص.)198
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قاعدۀ «حفظ نظام» یا «اختالل نظام» در مباحث فقهی در سطحی گسوترده موورد اسوتناد
فقیهان قرار گرفته که حاکی از کاربرد وسیع آن بهمثابۀ یک قاعدۀ فقهی است؛ قاعدهای کوه
ضرورتل عقلی و سیرۀ عقالیی و امضای قانونگذار حکیم ،پشوتوانۀ اعتبوار آن اسوت .نظوام
اجتماعی در شلون مختلف آن ،کاربرد رایج این قاعده است؛ هرچند گاهی در معنوای نظوام
سیاسی و سرزمینهای اسالمی هم بهکار برده شده است .قاعدۀ اختالل نظام در معنای رایج
آن ،هرچند در ظاهر عنوانی ثانوی است که بر احکام اولیۀ حکومت دارد ،با نگاهی دقیقتور
نشان میدهد که این قاعده در مواردی مبنای یک اقدام عقلی یا شرعی یا قاعدۀ فقهی دیگر
با قلمرو محدودتر است؛ مانند «اصالۀ الصحۀ فی فعل الغیر»« ،قاعودۀ یود»« ،قاعودۀ قرعوه»،
«قاعدۀ سوق مسلمین».
 .5 .3قاعدۀ حرمت اختالل نظام

یکی از عناوین ثانوی مورد توجه فقیهان حرمت اختالل نظام است .اگرچه تعریف واحدی
از حفظ و اختالل نظام ارائه نشده است ،مروری بر موارد استناد میتوانود در ترسویم مفواد
این قاعده مفید باشد.
حفظ نظام را به تأمین حقوق مردم (عراقی ،آقاضیاءالدین ،ص  ،)7رفوع نیازهوای موردم
(اصفهانی ،شیخ محمد حسین ،ص  )211و متقابالت اختالل نظام را به تضوییع حقووق موردم
(عراقی ،آقاضیاءالدین ،ص  ،)7فساد امور خلق (الری ،سید عبدالحسین ،ص ،)157هورج و
مرج اجتماعی (خمینی ،روح اهلل ،ص  )620و ایجاد اختالل در بوازار مسولمانان ،بوهخواطر
عدم اعتماد به یکدیگر در تجارت و دادوستد (همدانی ،آقارضا ،ص  )419تفسیر کردهاند.
در متون فقهی ،تعبیر به حفظ یا اختالل مطلقِ نظام شده ،ولی در مواردی هم حفوظ یوا اخوتالل
نظام شرعی (وحید بهبهانی ،محمدباقر ،ص  ،)441نظام اقتصادی (مازندرانی ،موولی محمود صوالح،
ص  )323یا نظامِ سعادت (طباطبایی ،سید محمد حسین ،ص  )89بهکار رفته است.
برخی ضمن انکار وجود دلیلی بر حفظ نظام بهطور مطلق ،بر این باورند که حفظ نظام،
تنها در مواردی که به حفظ جان انسان مربو میشود ،واجب اسوت؛ هرچنود خداونود در
وضع تکالیف ،حفظ نظام اجتماعی را در نظر داشته است .آیوا در اخوتالل نظوام اجتمواعی
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سرمایهداری موردنظر است یا نظام اجتماعی ساکنان منطقهای یوا نظوام زنودگی روسوتایی؟
نظام ،عرضِ عریض دارد که در هر زمانی نظام متناسب با آن عصر موردنظر است (ایروانی،
علی ابن عبدالحسین ،ص.)52
اگرچه اختالل نظام بهعنوان ثانوی فقهی که حاکم بر احکام اولیوه اسوت ،موورد توجوه
بوده و هر گاه در موردی وجوب یا حرمت فعلی موجب اختالل نظام شده ،ماننود حورج و
اضطرار ،از آن حکم ،رفع ید شده است (خمینی ،روح اهلل ،ص  .)510اموا موواردی کوه در
فقه از حفظ یا اختالل نظام سخن گفتهاند ،میتواند تصوویری شوفاختوری از ایون عنواوین
بهدست دهد که فراتر از عنوان ثانوی است ،بلکه مبنای بسیاری از احکام فقهی دیگر اسوت
که نشان میدهد دو عنوان حفظ و اختالل نظام نقشی تعیوینکننوده در دایورۀ احکوام اولیوه
دارند .شاید به همین سبب ،برخی علمای معاصر وجوب حفظ و حرمت اختالل نظام را از
احکام اولیه شمردهاند (مکارم شیرازی ،ناصر ،ص .)60
حضرت امام در جواب به نامهای از سوی مجلس شوورای اسوالمی در سوال  60بورای
کسب تکلیف دربارۀ قوانین موقوت ،فرمودنود« :آنچوه در حفوظ نظوام جمهووری اسوالمی
دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختالل نظام میشود و آنچه ضرورت دارد که ترک
آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعول یوا تورک آن مسوتلزم حورج اسوت ،پوس از
تشخیص موضوع بهوسیلۀ اکثریت وکالی مجلس شورای اسوالمی ،بوا تصوریح بوه موقوت
بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضووع خودبوهخوود لغوو مویشوود،
مجازند در تصویب و اجرای آن» (خمینی ،روح اهلل ،ص .)297
هرچند مهریه هدیهای از جانب زوج به زوجه است ،اما در شرایط گوناگون ،به تناسوب
اخالق و رفتار حاکم بر مردم و نوع روابط اجتماعی ،تعیین میزان و مقدار مهریه میتواند با
هدخ جلوگیری از برهم خوردن کانون خانواده و در نتیجوه ممانعوت از ایجواد اخوتالل در
نظام اجتماعی باشد .روشن است که مراد از اختالل نظام در این بحث معنای عام آن ،یعنوی
هرج و مرج نیست ،بلکه در اسالم ،معنای خاصی از آن به تناسب جایگاه خانوه و خوانواده
اراده شده است.
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 .5 .4وجوب ظلمستیزی

مبنای مشروعیت دفاع برای جلوگیری از ظلم است .در نتیجه مویتووان گفوت مشوروعیت
دفاع و وجوب آن ،از دالیل وجوب مبارزه با ظلم است.
الف) ادلة نقلی
ادلۀ خاصه از قرآن بر وجوب مبارزه با ظلم داللت دارد .تعداد این آیات زیاد اسوت .در
اینجا به ککر چند آیه بسنده میشود.
(وَ إِنْ طائلفَتانِ ملنَ الْمُؤْملنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْللحُوا بَیْنَهُموا فَوإِنْ بَغَوتْ إِحْوداهُما عَلَوى الْوأُخْرى
فَقاتللُوا الَّتی تَبْغی حَتَّى تَفیءَ إِلى أَمْرِ اللَّهل فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْللحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسلطُوا إِنَّ اللَّهَ
یُحلبُّ الْمُقْسلطینَ)( .حجرات.)9 :
«هر گاه دو گروه از مؤمنین به جنگ بپردازند ،آنها را آشتی دهید و اگور یکوی از آن دو
بر دیگری تجاوز نماید ،با گروه متجاوز ،پیکار کنید توا بوه فرموان خودا بوازگردد و هرگواه
بازگشت ،میان آن دو به عدالت ،صلح برقورار سوازید و عودالت پیشوه کنیود کوه خداونود
عدالتپیشگان را دوست دارد».
در این آیه« ،بغی» و «طغیان» یک گروه سبب شده است که قرآن ،مسولمانان را موظوف
کند تا با گروه سرکش مبارزه کنند .پس میتوان گفت که آیه ،بیانگر قاعدهای عوام اسوت و
آن اینکه اسالم ،جنگ با ظالم را برای جلووگیری از ظلوم الزم مویدانود (مکوارم شویرازی،
ناصر ،ص .)168
 .1حمایت از مظلوم و دشمنی با ظالم:
عن علی(ع)« :كُونَالِلظَّالِمِخَصْماًوَلِلْمَظْلُومِعَوْناً» (نهجالبالغه :خطبۀ .)3
در وصیت امام علی(ع) به فرزندانش آمده اسوت« :همیشوه دشومن سوتمگر و یواور مظلووم
باشید».
 .2رضایت به ظلم همکاری با ظالم:
امام صادق(ع) فرمود« :الْعَامِلُبِالظُّلْمِوَالْمُعِینُلَهُوَالرَّاضِيیبِيهِرُيرَكَاءََُلَياََتُهُمْ( »کلینوی،
محمد ابن یعقوب ،ص .)333
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کسی که ظلم میکند و آن که کمک ظالم است و فردی که به ظلم او رضایت میدهود،
هر سه در ظلم ،شریکاند.
 .3عقاب عدم حمایت از مظلوم:
پیامبر(ص) روایت میکند که خداوند عزوجل در حدیث قدسی فرمود:
«وعزتیوجاللیألنتقمنمنالظالمفیعاجلهوآجله.وألنتقمنممنرأیمظلوماًفقيدر
أنینصرهفلمینصره» (ریشهری ،محمد ،ص )1774
«به جاللم سوگند که از ظالم در دنیا و آخرت انتقام شدیدی خواهم سوتاند و از کسوی
که مظلومی را مشاهده کند او را یاری ننماید».
ب) ادلة عقلی
عالوهبر آیات قرآن و روایات فوق ،سیره و عقل نیز بر وجووب مبوارزه بوا ظلوم حکوم
میکند .استفاده از حکم عقل بهترتیب مقدمات کیل است:
الف) مسلم است که ظلم قبیح است؛
ب) قبح ظلم به لحاظ آثاری است که در عالم واقع دارد؛ نه به جهت امر کهنی صرخ؛
ج) ظلم ،آثاری دارد که عقل ،آنها را برای آرامش و سعادت انسوانهوا مضور تشوخیص
میدهد؛
د) در نتیجه بهخاطر احتراز از عواقب ظلم ،عقل به وجوب مبارزه با ظلم حکم میکند.
ج) فقها ظلمستیزی را واجب میدانند
ظلمستیزی ،یکی از مبانی فقهی انقالب اسالمی است .گذشته از حرمت ظلم و معاونت
بر آن ،مخالفت و مبارزه با ظلم نیز واجب است .وجوب مبارزه با ظلم ،یک موضوع فقهوی
و مورد تسالم و توافق همۀ فقها است (انصاری ،محمد علی ،ص .)160-162
«ملت ایران بر حوق اسوت؛ ببورای اینکوه موا در مقابول ظلوم ایسوتادهایوم» (انصواری،
محمدعلی ،ص .)229
امام خمینی عالوهبر اینکه ظلم و معاونت بر ظلم را حرام میدانست (خمینی ،روح اهلل،
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ص ،)142نکات دیگری را نیز در خصوص ظلم مطرح کرد که قبل از ایشوان کمتور موورد
توجه قرار گرفته بود .این نکات عبارتاند از:
 .1حرمت ظلمپذیری :از نظر امام خمینی ،ظلم و ظلمپذیری هر دو از ناحیۀ عدم تزکیۀ
نفس اسوت (خمینوی ،روح اهلل ،ص  .)419ایشوان دربوارۀ حرموت ظلومپوذیری و انظوالم
فرمودهاند« :همانطوری که ظلم حرام است ،انظالم و تن دادن بوه ظلوم هوم حورام اسوت»
(خمینی ،روح اهلل ،ص .)117
 .2وجوب ظلمستیزی :از نظر امام ،مبارزه با ظلم یوک تکلیوف قرآنوی اسوت (خمینوی،
روح اهلل ،ص .)2ایشان برای اثبات وجوب مبارزه بوا ظلوم ،بوه سویرۀ پیوامبر(ص) و ائموۀ
معصومین(ع) استناد میکند؛ مانند مبارزۀ پیامبر(ع) با ظالمین (خمینوی ،روح اهلل ،ص ،)151
مبارزۀ امام علی(ع) با معاویه (خمینی ،روح اهلل ،ص  )2و مبارزۀ اموام حسوین(ع) بوا یزیود
(خمینی ،روح اهلل ،ص  .)21از نظر ایشان هر چند برخی از ائموۀ اطهوار(ع) ،مبوارزۀ علنوی
نداشتند ،اما مبارزات زیرزمینی داشتهاند و هموین مسولله ،باعوث تبعیود ،حوبس و شوهادت
ایشان گردید (خمینی ،روح اهلل ،ص . )21
 .5 .5وجوب کفرستیزی

با مروری بر عملکرد حزب بعث در دوران تسلط بر عراق و که با کودتا آمود و و مخالفوت
آنان با احکام اسالم ،امام که سالهای متمادی در عراق از نزدیک شاهد اجرای سیاستهای
ضد دینی آنان بود ،این جنگ را جنگ اسالم و کفر میدانست و میفرمود:
«جنگ ما جنگی است بین اسالم و کفر ،نه جنگی ما بین یک کشور و یوک کشوور .موا
بین اسالم و کفر است .امروز اگر ما عقبنشینی کنیم اسالم را شکسوت دادیوم .اموروز موا
نمیتوانیم عقبنشینی کنیم» ((خمینی ،روح اهلل ،ص .)256
«ما حزب بعث عراق را میشناسیم و میدانیم که اینها به اسالم عقیده ندارنود و دشومن
اسالماند و اسالم را خار راه خودشان میدانند» ((خمینی ،روح اهلل ،ص .)197
 .5 .6حرمت سلطۀ کفار بر مسلمانان

قاعدۀ نفی سبیل از قواعد فقهی کاربردی و برگرفته از آیۀ «و لن یجعل اهلل للکوافرین علوی
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المؤمنین سبیال» (نساء )141 :است که فقها در فروعات فقهی بوه آن اسوتناد کوردهانود و در
کتاب قواعد فقهی (فاضل لنکرانی ،محمد ص )233آمده است.
طبق این قاعده عقودی که سبب سلطۀ کفار گردد ،باطل عقود است و فروعات فراوانی
دارد و برای اثبات این قاعده به قرآن و سنت مانند حدیث «االسالم یعلوا و الیعلی علیوه و
الکفار بمنزلۀ الموتی  ...الیورثون» (صدوق ،محمود ،ص  )334و اجمواع و عقول اسوتدالل
شده است .معنای نفی سبیل ،نفی سیطره و سلطۀ کفار بر مسلمین و نفی اسوتیالی کفور بور
اسالم است و مسلمین حق ندارند در ارتباطات و معامالتشان کاری کنند که موجب سولطۀ
کفار بر آنها شود.
در اسالم قوانینی که موجب تسلط بیگانگان بر مسلمانان شود ،جعل نشوده اسوت .ایون
مسلله بر ادلۀ قرآنی ،روایی و اجماع مبتنی است؛ بهطوریکه قاعدۀ «نفی سبیل» از این ادلوه
استخراج شده است .آنچه کمتر به آن توجه شده ،ابعاد سیاسی قاعده اسوت .اموام خمینوی،
این قاعده را به مسائل حکومتی نیز کشاند .بر همین اساس ،در جریان انقالب اسالمی یکی
از اهداخ آن را نفی سلطۀ بیگانگان از ایران دانست .نفی سلطۀ اجانب ،یکی از مبانی فقهوی
امام است.
امام خمینی قاعدۀ نفی سبیل را بهطور جداگانه بحث نکرده و تنها در برخی سخنرانیها
و پیامهای خود به این قاعده استناد کرده است .با وجود این ،توجه بوه دو نکتوه اموام را از
سایر فقها ممتاز میسازد.
نکتۀ اول ،برجسته ساختن ابعاد سیاسی قاعودۀ موذکور اسوت .قبول از اموام ،عمودتات در
روابط فردی مسلمین با کفار به قاعودۀ نفوی سوبیل اسوتناد مویشود یوا حوداکثر در روابوط
اجتماعی ،اشاراتی وجود داشته ،ولی امام خمینی گسترۀ قاعدۀ نفی سبیل را عالوهبر روابوط
فردی شامل روابط اجتماعی و سیاسی نیز دانست.
نکتۀ دوم ،وجوب رفع سلطۀ اجانب است .قبل از امام خمینی اغلب از مفاد قاعده ،عدم
مشروعیت و بطالن روابط سلطهآمیز مسلمین با کفار فهمیده میشود ،نوه وجووب رفوع آن.
فقط در برخی از ابواب فقه ،وجوب رفع سلطۀ غیر مسلمان را مویتووان دیود؛ ماننود لوزوم
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آزادی زوجۀ مسلمان از قید زوج کافر و منع کفار از مرتفع ساختن خانههایشان نسوبت بوه
خانۀ مسلمانان .اما امام خمینی خروج از سلطۀ کفار را واجب دانست .ایشان در برداشت از
آیۀ نفی سبیل نوشت« :منظور ،جلب توجه نظر مسلمین است تا بوا هور وسویلۀ ممکون ،از
سلطۀ کفار خارج شوند» (خمینی ،روح اهلل ،ص  .)725ایشان هنگوام بیوان معنوای انشوایی
برای یک حدیث نبوی که از مدارک قاعدۀ نفی سبیل است ،چنین مینویسد:
«واجب است اسالم از سایر ادیان ،برتر باشد و نبایود غیور اسوالم بور آن برتوری یابود.
برتری غیر اسالم بر اسالم حرام است» (خمینی ،روح اهلل ،ص .)727
همچنین در مورد مخالفت قرآن با سلطۀ بیگانگان میفرمایود« :قورآن مویگویود هرگوز
خدای تبارک و تعالی سلطهای برای غیر مسلم قرار نداده است .هرگز نبایود یوک تسولطی،
حتی یک راه نباید پیدا بکند؛ لن یجعل اهلل للکافرین علی الموؤمنین سوبیال» (خمینوی ،روح
اهلل ،ص .)317
براساس قاعدۀ نفی سبیل عدم والیت کافر بر صغیر ،مجنون و سفیه در نکواح و امووال،
عدم صحت قضاوت کفار (حسین مراغی ،سید میر عبدالفتاح ،ص )351عدم حوق قصواص
برای کافر (فاضل لنکرانی ،محمد ،ص  .)252ازدواج با کفار نیز نفی شوده ،چراکوه تربیوت
فرزندان از ارکان اساسی جامعۀ اسالمی است و در صورت ازدواج منفسح است.
 .5 .7اصل عزت و کرامت

عزت و کرامت در دفاع مقدس ،در گفتار و رفتار رزمندگان اسالم با شعارهای هیهوات مون
الذله و حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست ،جلوهای دیگر نمود کوه موواردی
بیان میشود.
 .1امام فرمود جنگ جنگ است و عزت و شرخ میهن و دین ما در گرو همین مبارزات
است (خمینی ،روح اهلل ،ص .)243
 .2نمونههای بزرگواری رزمندگان در دفاع مقدس ،خودداری از بمبواران و گلولوهبواران
مناطق مسکونی عراق بود .خلبانان و نیروهای توپخانه میتوانستند منواطق مسوکونی را بوه
بهانۀ مقابله بهمثل ناامن سازند و دشمن را با مشکلی جدی روبهرو کنند ،اما پایبندی آنان به
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ارزشهای اخالقی سبب میشد که از این حربه استفاده نکنند .این از بارزترین نمونوههوای
رعایت حقوق انسانی در جنگ بهشمار میآید .حضرت امام در این باره میفرمایود :ارتوش
ما متعهد به اسالم است و ارتش است که از باالی سرشهرهای بزرگ عراق مویگوذرد و در
آخرین نقطه عراق در مرز اردن میکوبد مراکز نظامی عوراق را ،و یوک بموب در شوهرهای
عراق نمیاندازد ،این کشور اسالمی است( .خمینی ،روح اهلل ،ص .)176
 .3رهبر معظم انقالب ،حضرت آیوتاهلل خامنوهای نیوز کوه خوود شواهد کراموتهوا و
بزرگواریهای بسیار رزمندگان در برخورد با دشمن بوده است ،میفرمایود« :آن هواپیموایی
که میتواند باالی سر بغداد برود بو بیانیۀ امام را پخش کند ،خیلی راحتتر میتواند باالی
سر بغداد بمبهای ناپالم و غیر ناپالم بریزد .آن جنگندهای که میتواند برود پادگوان اصولی
دشمن را در قلب عراق بکوبد ،خیلی راحتتر و بیدردسرتر مویتوانود شوهرهای بصوره و
حله و عماره و بغداد و کرکوک و موصل را بکوبد ،اما نمیکوبد» (خامنوه ای ،سوید علوی،
ص .)328
بیگمان ،رزمندگان اسالم این کرامت و بزرگواری را از امام آموخته بودند ،زیرا ایشوان
در بخشی از دوران دفاع مقدس اجازۀ مقابله بهمثل و کوبیدن شهرهای عوراق را نمویداد و
بههنگام ضرورت چنین اقودامی ،فرموان داد کوه پویش از حملوه بوه تأسیسواتی در منواطق
مسکونی ،به مردم غیرنظامی اطالع دهند تا از محدودۀ خطر دور شوند.
 .6نتیجه
جنگ تحمیلی به فرمودۀ مقام معظم رهبری از گنجینههای ارزشمند ملت ایران است و یکی
از ابعاد این گنجینه بزرگ این است که امام خمینی چگونه جنگ تحمیلوی را کوه از ناحیوۀ
بیگانگان علیه کشور ایران برپا شد ،رهبری کرد و ملت را برای دفاع عزتمندانه بسیج کورد.
نیز دشمنان را در رسیدن به اهداخ شومشان ناکام گذاشت که نتوانستند قسمتی از ایوران را
جدا سازند؛ این نبود جز در سایۀ مرجعیت امام خمینوی کوه براسواس مبوانی فقوه سونتی و
اجتهاد جواهری توانست این حرکت عظیم را بیافریند و با تبیین وجوب دفواع از اسوالم و
مسلمین و حرمت اختالل نظام و وجوب ظلمستیزی و کفرستیزی و نفی سلطۀ اجانوب ،بوا
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عزت و کرامت ضرورت جنگ حق علیه باطل و رفوع فتنوه از عوالم را بوه گووش همگوان
رساند و به دیدگاهها و شبهات رقیب در زمینه تداوم جنگ ،علول ورود بوه خواک عوراق و
عدم پذیرش آتش پاسخ منطقی و روشن داد و رییم عفلقی و حامیان منطقهای و جهانی او
را پشیمان ساخت.
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