
 
 

 

 
 

  يسالمدانشگاه آزاد ا يحقوق اسالم يفقه و مبان يدکتر يدانشجو /

 ار دانشگاه قمياستاد /

ات مسلم و ياز ضرور يکيگفت  توانيم عقل يقطع حکم و اتيروا و اتيآ اساس بر

طور  گرچه فقها به مردم است. يزندگواجبات مهم در اسالم، حفظ نظام جامعه و 

از سخنان آنان در موارد گوناگون  ياند، ول له بحث نکردهئن مسيا دربارةمستقل 

از مسّلمات فقه است و آنچه سبب  ،د که وجوب حفظ نظام جامعهيآ يدست م به

 يکه برا ييو کارهااست ، ممنوع شود يشت جامعه ميو مع يختن نظام زندگيبرهم ر

احکام  گريدن حفظ نظام و ياگر ب .است، واجب ضرورت داردحفظ نظام جامعه 

را حفظ نظام از ي؛ زا مقدم استتزاحم واقع شود، حفظ نظام بر آنه يا اجتماعي يشخص

رو،   نيست. از ايبه ترک آن ن يوجه راض چياست که شارع مقدس به ه ياتيضرور

 مردم با امور يشتيفظ نظام معموظف است در مقام تزاحم ح ياسالم ةحاکم جامع

که با اساس اسالم و عدالت در تضاد  يي، حفظ نظام را مقدم بدارد؛ البته تا جاگريد

ا يباواسطه  ،يو اجتماع ياسي، سياقتصاد يهاک از عرصهي اختالل در هرنباشد. 

حفظ نظام،  يو برا انجامديم يو عاد يعيطب يبه اختالل و وقفه در زندگ واسطه يب

  ضرورت دارد از آن منع شود.

 هرج و مرج. ،اجتماع ،اماميه فقه ،اختالل ،حفظ نظام
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و  يکند که قواعد فقهيت ميرا در ذهن تقو نظريهن يا ،يمل در کتب فقهأو ت يبررس
تر از يتر و کلييربنايز يبلکه برخ؛ ک سطح قرار ندارنديهمه در  ،يشرع ليدال
غرور و  ،اتالف ،دي ةمانند قاعد يهمين قواعد متداول فقه ،رتبهدر يك  اند.گرانيد
 ،در سطح ديگر شده است؛ار بدان پرداخته يبس يقواعد فقه يهاکه در کتاب اندرهيغ

 يفقه ةگرچه آنها هم عنوان قاعدفقه وجود دارد كه  يفراتر از قواعد معمول يها دليل
انگر نگاه يب ياول است و به نوع ةار فراتر از قواعد دستيفقه بسر آنها بر يثأاما ت دارند،

ک از يکه هر  اندعتياهداف و مقاصد شر ةکنندانيو ب ،شارع يو اصل يو اصول کل
 ،نمونه يبرا ؛باشند يگريقواعد د يحت مسائل و يربنايممکن است خودشان ز آنها
است و  ييك منبع تشريع كلخود که برتر است  يها گونه دليل از اين ،عدالت ةقاعد

را دربر  يبشر يها فعاليت ةنيست و هم ياز ابواب فقه يمحدود به باب خاص
آن، که موضوع  دروجوب حفظ نظام و منع اختالل  ةقاعد گونه استنيهم .گيرد يم

عنوان کمتر به شان،ر شگرفيثأبا وجود ت ،ن گروه از قواعديا اتفاقًا است.بحث  ياصل
د ي. شااندگرفته قواعد فقه قرار يهاق کتابيمورد بحث و تدق توجه و محلقاعده 

لفان، ؤم ين دسته قواعد در کنار قواعد دسته اول از سويا يبررس علت عدم درج و
به ضرورت  يهان اماميمقاله توجه فقنيدر ان دو گروه بوده است.ياراز نبودن تهم

ا يعلت  ک سويکه از  ياز قواعد فقه يکيعنوان به ،آن درحفظ نظام و منع اختالل 
ز ياجرا ن ةدر مرحل ،گريد يو از سو استعت ياز احکام و از مقاصد شر يحکمت برخ

 . شوديم يبررس دارد، يآثار فراوان
 

 

 ةصورت قاعدبه ،آندر ضرورت حفظ نظام و منع اختالل موضوع سفانه فقها به أمت
 اجمال و بهگرچه به ،ن قاعدهيو آثار ا يمفهوم و مباناند و معنا و نپرداخته يفقه

از  ياز ابهام قرار دارد. خوشبختانه برخ يادر هاله ،صورت پراکنده موجود است
 352-357ص، 8731، يعتيشر)« وجوب حفظ نظام»عنوان  ،ن معاصريبسندگان روشنينو

را به  (32-9، ص8717، يمازندران يسيف)« اختالل نظام»و  (83-85ص ،8، ج8731 ،كالنتري /
 .انداختصار آن را شرح دادهقلمرو قواعد فقه افزوده و به



  
 

 

 (531، ص83 ، جق8181منظور، ابن) هستند. «َنَظم»مصدر از فعل  دو «ِنظام»و  «َنْظم»

ءٍ قَرَنْتَه  ءٍ آخَر وكلُّ شي شي يءٍ إل التأْليفُ، وضَمُّ شي: النَّظْمُ»: اندشناسان عرب گفتهلغت
ز يبه چ يزيچ يوقت ،نيبنابرا (219، ص83 ، جق8181 ،يزبيد يواسط) .«بآخَر فقد نَظَمْتَهُ

ظم محقق ، نباشد يرازتو هم يهماهنگ ،يوستگيپ ،ان آن دويو م شودمه يگر ضميد
ا ينظم  ،است يرازتو هم يهماهنگ ،يوستگيپ يکه دارا ين به کالميهمچن .شده است
هم متصل و آنها را حول دها را با نخ بهيکه مروار يعرب هنگام .نديگويمنظوم م

 .«نَظَمْتُ اللؤْلؤَ»: گفتيم گرفت،يم راآنها  يپراکندگ يجلوکرد و يجمع م يارشته
شان آن ين ايگفتند. همچنيم ميو نظام دادن و تنظ «نظم»ن عمل يبه ا ،نيبنابرا همان()

 ،منظورابن :)ر.ک خواندند.يم «نظام» ،شدين نظم محقق ميآن ا باکه را  يعِقدا ينخ 

  (832، ص2 ج ،ق8182 ،يحيطر /531، ص83 ج ،ق8181 

  :است کار رفتهبهمعنا در سه نظام  ،افقهکلمات در 
ان يجر يطور کلو به ،مردم يشتيسامان داشتن امور مع ،مراد از آن يالف( گاه

 ،گريبه عبارت دو بدون گره و بحران است.  يعيطب يتيداشتن امور مردم در وضع
ها و باورهاي جامعه است  سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ارزش ةمجموع ساماننظام، 

است که  يت اموريمقصود از حفظ نظام، رعا كه ساختار جامعه بر آن استوار است.
قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و در صورت اخالل در آن، نظم زندگي و 

در برابر  ،نظام به اين معنا .شود و دچار هرج و مرج مي افتديمخطر معيشت مردم به
 يفقه يهاکه درکتاب يرود و در غالب موارديكار مو هرج و مرج به يگسيختگازهم

هان بوده يد فقيکأن مهم، همواره مورد تيا منظور بوده است.ن معنا يا ،کار رفتهبه
 ؛است ييواجب کفا ،اجتهاد ةشان به دست آوردن مرتبياز نظر ا ،مثال يبرااست؛ 

 ةصاحب جواهر دربار .داننديشان اجتهاد را شرط قضا ميا آنکهبا توجه به ژه يو به
 (و وجوب حکم دادن و افتا ،دن به اجتهاديرس يوجوب تالش برا يعني)ن امر يل ايدل
ن است يشان ايمنظور ا (141، ص38 ج ،ق8143، ينجف) .«لتوقف النظام عليها» :نويسديم

ن امور يانجام ا يبرا يوجود افراد برمتوقف  ،آن يان اعضايوند ميکه نظام جامعه و پ
 ،سمت قضا در جامعه حضور نداشته باشند دراجتهاد و  ةبا قو يافراد را اگريز ؛است



 
 

و اختالف در  ييجوستيزه ،مال شدهيحقوق افراد مشخص نخواهد شد و ممکن است پا
 شود.  يشگيجامعه هم

 ،يراسالميو چه غ يچه اسالم ،هاتشكيل حكومت يهااز فلسفه ييكن يهمچن

ن يهان با اياز فق يبرخ .ن معناستيمرج و حفظ نظام به ا از هرج و يجلوگير

ست و ين و مختص زمان حضور امام است يفرض که احکام اسالم دائم شيپ

به  ،بر فرض امکان ،اشخاص بدون ضابطه و نظام خاص ين احکام از سويا ياجرا

 : اندگفتهوجه گرفته يرا نت ي، ضرورت حکومت اسالمانجامديمهرج و مرج 

بلكه تا روز  ؛اندنسخ نشده ،يو يا حقوق ييا سياس يچه احكام مال ،ياحكام اله»

اقتضا را  يحكومت ياين احكام اقتضا يو روشن است نفس ماندگار ؛قيامت ماندگارند

 يآن باشد. اجرا يدار اجرا و عهده يسيادت قانون الهو  يكند كه ضامن نگهدار يم

مرج الزم  تا اينكه هرج و ،پذير نيستبدون تأسيس حكومت امكان ،احكام خداوند

و اختالل امور  يگسستگو ازهم ،مؤّكد يهاحفظ نظام از واجب ،افزون بر اينكه ؛نيايد

احكام خداوند و منع از اختالل  يو اجرا ؛جمله امور ناخوشايند است مسلمانان از

، 3 ج ،8739 ،يخمين يوسوم) «امکان ندارد ،حكومت يو برقرار يبدون وجود وال ،نظام

 (289ص
است.مردم يو اجتماع يشتيمعنظام  ،نجا منظور از نظاميدر اروشن است که 

 بحث از ،کار رفتهکه اصطالح حفظ نظام بارها در آن به ياز جمله مباحث نيهمچن

فقها از  يبرخ ن بحث،يدر ا .است مکاسب محرمهدر « الواجبات يعل ةاخذ االجر»

 ق آنها رايافت اجرت از طريو در  فرق گذاشتهگر يده و واجبات يان واجبات نظاميم

 يکه نظام و سامان گرفتن زندگ انديه واجباتيواجبات نظاماند. دانستهاشکال يب

مردم نظام و  ياجتماع يخواهد زندگ يمتوقف بر آنهاست و چون اسالم م ،ياجتماع

ن دسته يا نکهيبا ا. کرده است ييآن افعال را بر مردم واجب کفا ،سامان داشته باشد

افت يدر ،حفظ نظام وابسته به آنهاست شوند، اما چونيواجب شمرده ماز مشاغل 

که به  اندآورده يهاتيخصوص توجن يا درهان يفق .ندارد يق آنها منعياجرت از طر

 ،4141 ،يزيتبر يديتوح /388ص ،8149، ياصفهان) .ميگذريماز آن  ،خروج از بحث ليدل

 (33، ص8 ج



  
 

 ،يدستکياست که  يانجام هر عمل ،منظور :د گفتيز باياختالل نظام ن ةدربار
و  ينظميان ببرد و گسست و بيمند را ازمت نظاميک جمعي يوستگيو پ يهماهنگ
 يجاد خلل و وقفه در تماميو ا ينيآفرهر نوع بحران ،ن امريا .وجود آوردبه يپراکندگ

 ةجيدر نتشود که يجامعه را شامل مدر را  ...و ياقتصاد ،ياسيس ،ياجتماع يهاحوزه
آنها را مردم برهم خورد و  يزندگ يعاد شود و روندآن، جامعه دچار هرج و مرج 

 .کندگرفتار عسر و حرج 
ن يو مسلم يحفظ کشور اسالم يمعنابه ،نيفات معاصريب( گاه حفظ نظام در تأل

 يموسو)کفار است.  برابرت اسالم و مسلمانان در يو حفظ موجود ،از هجوم دشمنان

با اصطالح  ن معنا غالبًايا ،البته در فقه (114ص ،41 ج ،8712همو  /77ص ،ق8718، يخمين
 /85، ص38 ، جهمو /835، ص81 ج ،ق8143، ي)نجف کار رفته است.به «اسالم ضةيحفظ ب»

 يرين اصطالح از تعابيا (14-  79ص ق،8131، ينائين /1، ص3 ج ،ق8184،يحّل ادريسابن

، 3 ج ،8715 صدوق،) .اندحضرت برگرفتهآن و فقها از  فرموده ااست که امام رض

 (241ص

 يژه نظام اسالميوبه ،ياسيا همان نظام سيحكومت  ،مقصود از نظام يج( گاه
منظور از حفظ رود و يکار مشتر بهيدر محاورات معاصر ب ،ن معنا از نظاميا .است
 ،معاصر يگر فقهايو د ينير امام خميتعاب يدر برخ است. ياسالم يجمهورنظام  نظام،

 :اندنکه گفتهيمانند ا ؛کار رفته استن معنا بهينظام در ا يگاه
دخالت دارد )كه فعل يا ترك آن موجب  ياسالم يآنچه در حفظ نظام جمهور

شود( و آنچه ضرورت دارد )كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد  ياختالل نظام م
 وسيلة آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به است( و آنچه فعل يا ترك

مادام كه  ،با تصريح به موقت بودن آن ،ياسالم يمجلس شورا ياكثريت وكال
شود، مجازند  يخود لغو ماست، و ]اينكه[ پس از رفع موضوع خودبه محّققموضوع 

و بايد تصريح شود كه هريك از متصديان اجرا از حدود  ؛آن يدر تصويب و اجرا
 .«شود يم يو تعزير شرع يشود، و تعقيب قانون يمجرم شناخته م ،تجاوز نمايد مقّرر

  (584، ص7 ج ،ق8133، يخمين يموسو)
ز تنها يآمده و ن يهمراه با پسوند اسالم معمواًل ،يحکومت اسالم ينظام در معنا

بر »است: نمونه گفته شده  يبرا ؛کار رفته استمعاصر به يها و کلمات فقهادر کتاب



 
 

 .«را محترم بشمارند ينظام اسالم مقّرراتمسلمانان الزم است كه قوانين و  همة
كه  ياز قانون ياگر كس»است: گفته شده  نيهمچن (492، ص3 ج ،ق4141 ،ي)مكارم شيراز

حل اين مشكل و  ياست اطالع پيدا كند، واجب است برا يمغاير با نظام اسالم
 .«حذف قوانين مخالف با احكام اسالم، آن را به مقامات مسئول باالتر اطالع دهد

كه موجب ضعف نظام  ينشر اخبار» آمده است:ز يو ن (124ص ،ق4141 ،يا خامنه)
ن گفته يهمچن (411، ص4 ج ،ق4141 ،يگلپايگان يصاف) «ز نيست.يجا ،باشد يم ياسالم
 يمنتظر) .«باشد يمجوز ارتكاب كار نامشروع نم ،ياسالمحفظ نظام »است: شده 

 (411، ص4 ج ،ق4321، يآباد نجف
بلکه تنها  ؛ستين ي، هر حکومتهيهان اماميدگاه فقياز د يمنظور از نظام اسالم

شان يو ا ت الزم را داراستيز صالحيو حاکم آن ن داردت يکه مشروعاست  يحکومت
چه حاکم آن  ؛ننديبينم ،ت ندارديکه مشروع يحفظ و حراست از نظام يبرا يلزوم

ه از يامام يفقها ،خياز تار ييها و اگر در دوره ؛مسلمانريمسلمان باشد و چه غ
شان يق ايکه از طراست زه بوده ين انگيبا ا ،اندت کردهيحما يها و حاکمانحکومت

د و حکومت يايوارد ن يبيو به مسلمانان آس شودحفظ  ياصل اسالم و مملکت اسالم
، 4312 ،يعتيشر) .دندار نشوزمام امور مسلمانان را عهده ،شانيا اشخاص بدتر از اي

ران و يدر ا يهان معاصر پس از انقالب اسالمياز فق ين اگر برخيهمچن (444-441ص
که  از آن روستدانند يرا واجب م يحفظ نظام اسالم ،طيالشراه جامعيت فقيحاکم

، 85 ج ،4321، يخمين يموسو)نند. يبيحفظ اسالم م ةرا الزم ياسالم يحفظ جمهور

 (191ص ،88 همان، ج /739ص
 

  

 يشود که معنايگذشته و حال، آشکار م يهاسده يو اصول يفقه يهاکتاب يبا بررس
و نظم و سامان  ،نظام معاش جامعه يعني ؛منظور استن قاعده ينظام در ا نخست

که بر  ؛مردم ةعام يش در زندگيق و تشويو نبودن بحران و تعل ،مردم يداشتن زندگ
 يريجلوگ ،و از هر آنچه مانع آن است گرددن قاعده ضرورت دارد حفظ ياساس ا

عنوان قاعده بلکه البته نه به است؛ ن معنا تکرار شدهيصراحت ابارها به ،در فقه .شود
  .الزم و يک موضوع ضروريبه عنوان 



  
 

رش اصل وجوب حفظ اساس يبا وجود پذ :د گفتيدوم با يمعنا ةن درباريهمچن
ا نادر ينبوده  ان فقها اصاًلين معنا در مينظام در ا کاربرد ،ان مسلمانانياسالم و ک

گر الفاظ يو د «اسالم ةضيحفظ ب»با اصطالح  ن معنا را غالبًايشان اياو است بوده 
 ،ن معناستينکه نظام در لسان فقها به ايو گمان ا برند؛يو م به کار بردهمشابه، 
 .خطاست
 يکه بر ضرورت حفظ و حراست از نظام اسالم ياريل بسيبا توجه به دال نيهمچن

 ،ق4143 ،ي)سبحان ،ار پرداخته شدهيمعاصر بدان بس يفقها يهاوجود دارد و در کتاب

ن يااصل  (412، ص4 همان ج/ 419ـ  411ص ،4 ج ،ق4119، يآباد نجف يمنتظر /149، ص3 ج
حفظ که از ضرورت  ييرفت منظور فقهايتوان پذياما نم ؛رفته شده استيمطلب پذ

تنها چند  چراکه اواًل ؛است ي، نظام اسالماندسخن گفته در آننظام و منع اختالل 
ده قبل که سچند  يد به ذهن فقهايگذرد و شايم يدهه از بروز و ظهور نظام اسالم

 يگريد يا جايران يدر ا ين حکومتيد که چنيرسيز نمياند نصحبت کرده «نظام»از 
 «نظام»کاربرد  ن،ي. بنابراچه رسد به آنکه به لزوم حفظ آن فتوا دهند ؛ل شوديتشک

 يبررس ن،يافزون بر ا .معاصر است ياز فقها يشمارمحدود به  ،حکومت يمعنابه
 يخوببه ،اق و محل کالميو س يرلفظيو غ ين لفظين واژه توسط فقها و قرايا کاربرد
 «نظام»حمل  ،نيراشان نبوده است؛ بنابيمنظور ا ياسيدهد که اصال نظام سينشان م

نه ين زميکه در ا يسندگانيو برخالف نظر آن دسته از نو ن معنا خطاستيبر ا
 ،ن قاعدهياز ا (444، ص4312 ،يعتيشر /41ص ،4، ج4312 ،كالنتري) .اندصحبت کرده
ن يمگر از ا ؛ديآيدست نما اصل اسالم بهي يوجوب حفظ نظام اسالم ،بدون واسطه

ن دو حفظ يو حفظ ا اندياسالم ةجامع ياز نظام زندگ يخود بخش ،ن دويباب که ا
 د.يآيم شماراختالل در نظام معاش به آنهادر  يو دگرگونو اختالل  ،نظام

 ،يخمين ي)موسو اول يگاه در معنا ،ينيامام خمکلمات نظام در  ،الزم به ذکر است

 ،همو /77ص ،ق8718، يخمين يموسو) دوم يو گاه در معنا (289، ص3 ، جق8138، 8739

ن يد از قرايکه با (584، ص7 ج ،ق8133 ،ي)خميناست  سوم و (114ص ،41 ج ،8712
 افت. يشان را دريمنظور ا ،موجود

ن است يطور خالصه ابه ،کندين قاعده بر آن داللت ميا مًايآنچه مستق ،نيبنابرا
که موجب اختالل  ياست و هر امر يضرور و شرعًا عقاًل ،که حفظ نظام معاش مردم



 
 

 )حکومت ياسيفقدان نظام س .استممنوع  و شرعًا عقاًل ،مردم شود يدر نظام زندگ
و  ،ثرؤا اشخاص ميها ان گروهيد ميمنازعات شدا وجود اختالفات و ي ،(طور مطلقبه

مردم بحران  يعيطب يدر زندگ قطعًا ،ن دستياز ا يو امور يتفرقه و عدم انسجام مل
 .جاد خواهد کرديا

شمار ک سکه بهي يدو رو ،نظام و وجوب حفظ نظامدر منع اختالل  رسدينظر مهب  
در فقه بارها  رو،ن يو از ا استحفظ نظام عام ضد  ،اختالل نظام ،اصطالحروند و بهيم
 ،ق4141، يزيتبر يديتوح /53، ص8 ج ،ق8142 ،يايروان)اند. شدهن دو در کنار هم ذکر يا

حفظ النظام من الواجبات األكيدة، و اختالل أُمور » :است گفته شده ،نمونه يبرا (7، ص3 ج
 (289، ص3 ج ،ق8138، 8739، يخمين ي)موسو .«المسلمين من األُمور المبغوضة

حفظ نظام  شود کهيآشکار م ،يعت اسالميبا دقت در ادله و روح حاکم بر شر
عت بوده ياز مقاصد شر ،اصطالحو به ،از احکام ياريا حکمت بسيمعاش مردم، علت 

 ،آن ياجرا ةن و چه در مرحليوضع احکام و قوان ةچه در مرحل ،شارع واست 

مردم  يزندگ يکه موجب اختالل و نابسامان يو امورافعال  يبرا يتيگونه مشروع چيه
از احکام و  ياريحکمت وضع بس .است کرده يو نه ين معنا را نفيل نبوده و ايقا ،شود
جاد اختالل يو ممانعت از ا ،به آن يدهجاد نظم در جامعه و سامانيا ،ين شرعيقوان

 ،منع از احتکار کاالها ،راتيوضع حدود و تعز ةنکه فلسفيچه ا ؛در نظام است
د و اصل ي ةدن به قاعدياعتبار بخش ،هيضرورت پرداختن به امور حسب ،ت ربايممنوع
فقها بر اساس است.  در آنحفظ نظام و منع اختالل  ،گرياز موارد د ياريو بس ،صحت

و به وجوب  اندحرام دانسته شود،که موجب اختالل نظام را  يهر موضوع ،ن قاعدهيا
، ياسيدر ابعاد مختلف س ،يطور کلبه .اند فتوا داده ،حفظ نظام است ةآنچه الزم

و  ،ممنوع نجامد،يبهرچه به اختالل نظام  ،…و يي، قضايتي، امني، اقتصادياجتماع
/ 334، ص3 ج ،ق8182 ،ي)انصار. واجب دانسته شده است ،حفظ نظام باشد ةآنچه الزم

از  يبرخ ،ن نوشتاريان ايدر پا ( 584ص، 7 ج ،ق8133، يخمين /555، ص8 ق، ج8182، يخوي
 .شدد نخواه ين موارد بررسيا

حکم عقل  ةرين قاعده، از تامل در دايا يالزم به ذکر است، با توجه به خاستگاه عقل
بلکه  ؛ستيد که منظور از نظام معاش مردم، تنها نظام معاش مسلمانان نيآيدست مبه



  
 

در کشور  ياگر کس ،نيشود. بنابرايشامل م يرا با هر مذهب و مسلک ياهر جامعه
رمسلمان را ندارد يغ ةاختالل در نظام معاش جامع حّقکند، يم يرمسلمان هم زندگيغ

حکم صادر  يموارد خاص و زمان و مکان خاص يبرااست و  يکل ،چرا که احکام عقل
با  يحت را ياهر جامعه يمالزم با حکم شرع، اختالل در نظام اجتماع ،عقل .کندينم

چراکه داشتن نظام  ؛دانديح و نادرست ميقب ،رمسلمانيغ يتيمشرک و حاکم يمردمان
ن حق يده گرفتن ايناد ينوعبه ،است و اختالل نظام يات، حق هر انسانيح ةادام يبرا

 مسلم است.
کند که يه به ذهن خطور مشياندن يا ،يمندرامون مفهوم نظام و نظاميمل پأبا ت  

گوناگون،  يها ها و مکان و در زمان اندينسب يامر ،نظام و هم اختالل نظامهم مفهوم 
 ،ي، اجتماعياسيس يهايژگيبا توجه به و ،يمندگوناگون دارند. نظام يها مصداق
ک جامعه تا ياز  ،ن لحاظيشود و به هميف ميتعر يا هر جامعه يو اقتصاد يفرهنگ
در جوامع مختلف، هنجارها و  نکهيشتر ايح بيتوض .گر متفاوت استيد ةجامع

 يگاهيو جا شوديشمرده مگوناگون وجود دارد که در آن جامعه محترم  ييها ارزش
بسته به نوع  ،هان ارزشيت ايو اهم گسترهآن اجتماع دارد.  يمهم در نظم عموم

ممکن  ،يدر جوامع غرب مثاًل است؛گر متفاوت يد ةتا جامع يا از جامعه ،ها فرهنگ
 ن امريرو، انياز ا ؛د باشديتردن زن و مرد يبودن روابط آزاد ب يخالقرايدر غاست 

حفظ  يبرا ،ن روابطيمحدود بودن ا ،ياسالم ةاما در جامع ؛ستيمخل نظام آنان ن
که  يتا زمان شود ويشمرده م يو اخالق يشرع يضرورت يو شخص يعفت عموم

 يت روانيبه آنها مخل به امن يتوجه ير نکند، بييجامعه تغ يها و هنجارهاارزش
 . ديآيشمار مبه يو نظام اجتماعشهروندان 

  
 ييو عقال يعقل ةک قاعديدر اصل  در آن،منع اختالل وجوب حفظ نظام و  ةقاعد

ن معنا يکه در ا يمولو يفيحکم تکل م و سنت معصومانياست و در قرآن کر
د و ارشاد ييأاز باب ت ،شوديذکر م يمواردو اگر است امده ين ،صراحت داشته باشد

عقال  يل عقل و بناين بخش ابتدا از دليدر ا ن رو،ي. ازابه حکم عقل و عقالست
.د، قابل استفاده استييأاز باب ت گريادلة دصحبت شده و ل يعنوان دل به



 
 

در  يچون وجود حسن و قبح ذات يبا طرح مقدمات يهان اصوليفق ةهم بًايالف( تقر

حكم  ةو مالزم ،ا ترک آنيعقل در درك حسن و قبح و حکم به انجام  يافعال، تواناي

 ق،4142حكيم، ) ؛اند شرع، حجيت عقل را در مستقالت عقليه اثبات كردهحکم عقل و 

ق، 8131، يمكارم شيراز /433، ص4ج / همان،به بعد 444، ص4، ج4314مظفر،  /به بعد 411ص

را به دو قسم مستقالت  يقطع يدليل عقل ،ونيکه اصول حين توضيبا ا (312، ص3 ج

 يمستقالت عقل در محدودةرا احكام عقل  كنند ويعقليه و غيرمستقالت تقسيم م

 ؛اند دانسته ينفوذ و اعتبار قطع يدارا

ها فطرت تمام انساناست.الطبع( ي)مدن يبا فطرت اجتماع يموجود ،ب( انسان

مانده از يبرجا يتاريخ و آثار باستان .كند يرا درك م «ستنيز ياجتماع»ضرورت 

 ن مدعاست؛يبر ا ي، شاهد خوببشر

 يچ اجتماعياز ه ،نظام نظم و ةديپدستن است ويز ياجتماع ةالزم ،يمندنظامج( 

از  يافت که در آن شکليرا  ياجامعهتوان ينمن معنا که يبد ؛ستيقابل انفکاک ن

تنها  ،خاصش يمعناچراکه اجتماع به ؛و انسجام وجود نداشته باشد يمندنظام

 ،ک گروهيتوان به يم يبلکه تنها وقت ؛ستيک جمع نيجا بودن کيگردآمدن و 

هرچند اندک وجود داشته و  يان اعضا ارتباط و انسجامياطالق کرد که م «اجتماع»

 ؛باشد وند دادهيپگر يا چند هدف مشخص، آنها را به همديک ي

و در حقيقت دوام  ،از تشكيل اجتماع فهميد كه دوام اجتماع پسد( انسان 

استقرار يابد كه هر صاحب حقي  ياگونه ش منوط به اين است كه اجتماع بهازندگي

ل يتشک ،مند باشد. بنابراينبه حق خود برسد و مناسبات و روابطش متعادل و نظام

ن يو اگر ااست از و ضرورت بوده ياحساس ن ةديياجتماعي، زا يمنداجتماع و نظام

اختيار و آزادي خود را  ةشد دامن هيچ انساني حاضر نمي ،وجود نداشت يازمندين

 ،ي)طباطبايرد. يبپذ ،است ياجتماع يزندگ يکه اقتضارا  ييهامحدود كند و چهارچوب

 (883 ـ 882، ص3 ، ج8183

درون  ييهاها و مجموعهنظام ،که افراد داشتند ييهاازيبه تناسب ن ،انين ميدر ا

ا چند يک يو رفع  ييجوچاره يک براينظام بزرگ اجتماع شکل گرفت که هر



  
 

و  يتي، امنييقضا ،ياسيس ،يهمچون نظام اقتصاد ييهادار گشت؛ نظاميضرورت پد
 تر شدنشتر و کامليو ب يبشر ةروز با رشد و تکامل بشر و جامعکه روزبه ،يفرهنگ

 ند؛خود گرفتبه يترتر و منقحشکل کامل ،او يهاازين

تفاوت در  ليدلبه ،سرشت واحد از فطرت و يها با وجود برخوردارانسان( ـه

 ،تفاوت در احساسات و ادراكات ،آن رويپو  ،يو روح يجسم يهايياستعدادها و توانا

 شود، آنها مي يدارند که باعث اختالف در افعال و رفتارها يمختلف ياهداف وآرزوها

ممکن است موجب اختالل در نظام  ،گنجانده نشود يکه اگر در چهارچوب مناسب

 يبرا ،تن دادن به قوانين بهپيدايش اين اختالف بود كه بشر را  .شان گرددياجتماع
نکه وقوع اختالفات در يبشر با ا ،گريان ديبه ب .كرد زيگرنارفع اختالل در نظام منع و

اجتماعش  ةن اختالفات وارد عرصيافت که اگر ايدر ،ديد يحتم يان خود را امريم

ات يح ةو ادام ؛دنبال خواهد داشترا به يلطمات فراوان مشکالت و قطعًا ،شود

 يافتگين انسجام و نظميچه به او هر ؛مند شدن آن استمنوط به نظام ،او ياجتماع

 ةنانوشت ةقاعد ،ن رويو مورد حذر واقع شود. از ا ييد شناسايبا کند،وارد  يخلل

ضرورت حفظ و حراست از نظام و منع اختالل در آن را بر اساس حکم فطرت و 

اجرا درآورد تا گر بهيکديان ين ميمناسبات و ارتباطات و قوان شتريب در ،خود عقل

 افتهيل آن دست يبه تشک را که به حکم و ارشاد عقل و فطرت يله اجتماعين وسيبد
 .کندحفظ  ،است

ژه در جوامع يوبه ،هاافت که امور گوناگون انسانيش دريانسان با فراست خو

 يابعاد زندگ گريددر  ،از آنها يکيوند خورده است که اخالل در يهم پچنان به ،يکنون

که با افتادن  ،نويدوم يباز يهاچونان حلقه ؛گذارديم چشمگيري ير منفيثأشان تيا
نه  ،ت کشوريروار خواهند افتاد. اختالل در امنيهم زنج گريد يهاحلقه ،آنهااز  يکي

ت جامعه را يکل ،را متأثر کرده و... ياقتصاد ،يامور اجتماع ةکه هم ،تيفقط امن

ت جامعه و يامن ،ياختالل در نظام اقتصاد ،بين ترتيبه هم .خطر خواهد انداخت به

و  يخواررانت ،احتکار ،نمونه يبرا .ساختخواهد مواجه خطر  اابعاد اجتماع را ب گريد
 گريدبه  ،بر اقتصاد افزون ،نداياز اخالل در نظام اقتصاد يق بارزياختالس که مصاد

 .رساندب خواهد يز آسيت نيهمچون فرهنگ و امن ،ارکان جامعه



 
 

 ياجتماع بشر از نظام را الزم و ضرور يعالم، برخوردار يعقال ةو( عقل هم
است که از هر  ياتيچنان مهم و ح ،ن ضرورت در نگاه اويبلکه ا ؛دهديص ميتشخ
ا يها يآزاد ةاگر از دامن يحت ؛کنديمنع م ،ن نظام شوديباعث اخالل در ا آنچه
داند که يرا ميز ؛شودن واسطه کاسته يبه ا ،از جامعه يا افراد اندکيفرد  ييجو سود

ان يد تمام جامعه بپردازد و زيشان را بايهان گروه از تمام خواستهيا يبرخوردار يبها
م وجود هر يعقل سل ،نيبنابرا .ها خواهد بوداز انسان يشتريب يهار گروهيآن دامنگ

را نادرست و نابهنجار  و آن دانديمح يقب نجامد،يبکه به اختالل نظام را  يامر
و  يمندکه موجب نظامرا  يزيهر چ ،در مقابل .دهد يمحکم شناسد و به منع آن  يم

بر گواه  ،خيدر طول تار عقال ةريس .دانديم يالزم و ضرور شود،ثبات آن در اجتماع 
بلکه  ،مانين حکيترمين عاقالن و حکيترز خود عاقلياز آنجا که شارع ن .آن است

ن مالک ياحکام خود ا يد کرده و در تمامييأرا ت يين حکم عقاليا ،خالق عقل است
ز حکم عقل به قبح اختالل يون نياز فقها و اصول ياريبسمهم را درنظر داشته است. 

 ةل قاعديل دالياز جمله در ذ ؛انده شمردهيرا از مستقالت عقلو منع از آن نظام در 

 بللة الثالثة نفي الحرج مما ثبتت باألدة والحاصل أن قاعد»: است حرج گفته شده ينف
 .«في مثل المقام الستقالل العقل بقبح التكليف بما يوجب اختالل نظام أمر المكلفبعة األر

 (491، ص4 ج  ،ق4141، ي)انصار
نظام عالم در صورت عدم اعتبار در ل اصل استصحاب، تحقق اختالل يدل نيهمچن

غير بناء العقالء، ألنّ الظاهر أنّ هذا دليل آخر »: است استصحاب دانسته شده و گفته شده
عدمه، كما  يبنفيه مع قطع النظر عن بناء العقالء عل  العقل  العالم يستقل  ما يوجب اختالل نظام

المطلب مع قطع النظر عن حكم العقل بمفسدة اختالل النظام  يعل أنّ بناء العقالء يكون دليالً
که باعث  ياطياحت ن دربارةيهمچن (442، ص3 ق، ج4141 ،ي)يزد .«بل مع فرض عدمه

بقبح   العقل  فانّ االحتياط المخلّ بالنظام ممّا يستقل» :گفته شده است ،اخالل به نظام شود
داشتن  سنُح، مالک يدگاه برخيبلکه از د (411، ص3 ، ج4311 ،يخراسان يكاظم)  ؛«نصبه

و مالک قبح هر  ؛است که در حفظ نظام عام دارد يريثأت ،ن بابيدر ا يزيهر چ
 )صدر، کند.يوارد م ياست که به نظام عموم ين امر و اضراريدر منافاتش با ا ،يزيچ

 (449صق 4144



  
 

 لزوم و ضرورت برخ، يادوار تار ةدر هم يكيش و صنف هر از عالم يعقال ،شكيب
 نظر اتفاق مرج و هرج و ينظميب از پرهيز نيز و ،يعموم امنيت و نظم آرامش، حفظ

 يو اگر کس کنند؛حفظ  يبيشان را از هر آس ياند نظام زندگ دهيهمواره کوششته و دا
را يدانند؛ زيو مستحق مجازات م کننديمخ ياو را توب ،ن قاعده عمل کرديبرخالف ا

 مقابل، در و ،مدح مستحق را يعموم نظم حفظ يراستا در اقدام گونه هر آنان
 هيچ رو، اين از .داننديم ذم مستحق را ينظميب و مرج و هرج به منجر اقدام هرگونه

 عنوانبه يس و حاکميرئ و ،ياخود قانون و قاعده ينکه برايمگر ا ،يابيمينم را يقوم
و  يتنظيم روابط اجتماع يكه عقال برا ياحكام و قوانين .رددا امنيت و نظم حافظ
دانند و  يمملزم از آن  يرويپو خود را به  کننديمعدالت ميان خويش وضع  ياجرا
گيرند، همه در جهت حفظ نظام و منع  ينظر م نيز در يآن ضمانت اجراي ياجرا يبرا

 است. درآناختالل 
اساس حكمت  ست كه خداوند برعقال يفطر  ، همان عقلييعقال ةن سيريمبدأ ا  

و اين امور در فطرت و نهاد افراد است به بشر داده  يزندگ  منظور حفظ نظامبه ،كليه
رود شارع با عقال  ياست كه انتظار م يهاي از سيره يعقالي ةن سيريا دارد. بشر وجود

تنها آنرا ردع و منع نه ،و شارع مقدس ؛داشته باشددر آن  يواحد ةمسلك و روي
 حجت است. قطعًا رهين سين رو، اي؛ از ااست کردهز يبلکه امضا ن ،هکردن
 

 
 يبه ظاهر برخ تواني، مروديشمار مبحث بهن يا يل عقل که مستند اصليبر دل افزون

آن استناد  دراختالل از ضرورت حفظ نظام و منع  ةد قاعدييأت يات قرآن براياز آ
  :شونديمم يات به چند دسته تقسين آيا .کرد

 

  
کرده و مبغوض بودن فساد و مفسدان را با  ياز فساد نه ،در قرآن ياريات بسيآ
 :ن موارد اشاره کرديتوان به اياز جمله م مختلف تکرار نموده است. يهاانيب

  .17و 33/قصص و 21/ ؛ مائده31/؛ اعراف345 و 24/بقره



 
 

ض يفساد نق ،لغت يهادر کتاب .ق فساد استياز مصاد يکي ،اختالل در نظام
 ،فساد»: آمده استف آن يو در تعر ،و مفسده خالف مصلحت دانسته شده ،صالح

حکمت  يکند )و مقتضايکه حکمت به آن دعوت ماست  ير از مقدارييهرگونه تغ
آن استقامت بر  ،و صالح ؛ض صالح استينکه نقين مطلب ايو شاهد بر ا ؛است(

اده از يا زياز مقدار نکه اگر کمتر يچه ا ؛خوانديحکمت ما را به آن مچيزي است که 
  ،ق8144  ، ي)عسكر. «استصالح  ،اندازه باشدو اگر به ؛ستيصالح ن ،مقدار باشد

 ،ن خروجيچه ا ؛ء از اعتدال است فساد، خروج شي»: است ن گفته شدهيهمچن (341ص
خارج از  يشياابدن و  ،و در مورد نفس ؛و متضاد صالح است ؛اد باشديکم و چه ز

در مجموع  ،نيبنابرا (272ص ق،8183 ،ي)راغب اصفهان .«شودياستقامت، استعمال م
 يا جامعه يوقت شود.يجاد مياز اختالل در نظم و اعتدال امور ا ،فساد :توان گفت يم

در نظام  يو وقت رسد؛يم يک آرامش و اعتدال نسبيبه  ،نظم و نظام است يدارا
دهد.  يدست م آرامش و اعتدال خود را ازجامعه  ،رديگ ياختالل صورت م يا جامعه

است و با هرج و مرج و آشوب تباه  يمند وابسته به نظام ،يا صالح و سداد هر جامعه
فساد کشاندن آن  مصداق بارز به ،ک جامعهياختالل در نظام  ،نيخواهد شد. بنابرا

 . است
ن اساس يبر ا (345/)بقره است. صورت مطلق آمدهبه اتيآ يبرخدر  ،فساداز  ينه

 ،گريات ديه و آين آيموجب ااگر اختالل نظام معاش فساد است، به :توان گفتيم
 يجلود منع شود و يبا ،که مبغوض شارع است يزيو از چ ؛مبغوض شارع هم هست

 . گرفتد يباز يرا نن فساد يا
 

شود. حضور و ياخاللگران در نظام استفاده مت يمنع فعال ،ميات قرآن کريآ ياز برخ
فساد و  ةيمسلمانان ما يبرا قطعًا ياسالم ةت منافقان و دشمنان در درون جامعيفعال
 ،ريز ةياز جمله دو آ ،ياريات بسيدر آ .خواهد بود يد و گمراهيتفرقه، ترد ،يناامن

در صفوف شان يمنافقانه و حضور ا يهاتيرا به منع از فعال امبريخداوند متعال پ
شمار ن بهياز منع اختالل در نظام مسلم يانمونه ن دستور،يا .دهديدستور من يمسلم

  رود:يم



  
 

 وَلكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَعِدِينَ. ًةوَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّ
سَمَّاعُونَ لهَُمْ    وَفِيكمُ الْفِتْنَةَلَوْ خَرَجُواْ فِيكمُ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ 

 (13 و 12/)توبه .ينَوَاللَّهُ عَلِيمُ بِالظَّلِمِ

الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ    بَينْ وَالَّذِينَ اتخََّذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقَاً
 843/)توبه ...أَبَداً فِيهِ تَقُمْ الون. وَاللَّهُ يَشهَْدُ إِنه ُمْ لَكَاذِبُ  يمِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْن

 (841 و

 .با اخاللگران مبارزه کند ديباحفظ نظام خود  يبرا يا است که هر جامعه يهيبد
 ات به آنها اشاره کرده است. ين آياست که ا يزين همان چيا

 
 

است درنظر گرفته  ييهانظام مجازاتدر اخاللگران  يات براياز آ يخداوند در برخ
  .داردکه نشان از شدت اهتمام شارع مقدس در امر حفظ نظام و منع اختالل در آن 

 يحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فإِنَّمَا جَزَاؤُاْ الَّذِينَ يُ :ديفرمايکه ماست ه ين آياز جمله ا
 يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِالْأَرْضِ فَسَادًا أَن 

 (77/)مائده .عَذَابٌ عَظِيم ةِالَْخِرَ يالدُّنْيَا وَ لَهُمْ ف يف يذلِكَ لَهُمْ خِزْ

 ،رسول و خدا با محاربه ذكر از بعد« وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» آوردن عبارت

 و يعموم امنيت به اخالل راه از زمين در فسادا محاربهن يا از منظور كه فهماند يم
 از مرادکه  آيد ياز ظاهر آيه برم ،نابراينب .مسلمانان با محاربه مطلق نه ؛است يراهزن

 امنيت (732ص ،5 ج ،ق8183 ،يطباطباي) .است يعموم امنيت به اخالل ،افساد و محاربه
 و بگيرد را امنيت يجا يناامن و يعموم خوف كه پذيرد يم خلل يوقت ،يعموم

 اسلحه با را مردم كه آورد پديد جامعه در يخوف چنين تواند يم محارب يوقت تًاعيطب
 .كند قتل به تهديد

 ،يق اخالل به امنيت عمومياز طر خدا بندگان با ستيز و محاربهه، ين آينکه در ايا
 و هاانسان حقوقبه امر  شارع ةالعادفوقاهتمام  ليدلبه  ،شده يمعرف خدا با محاربه

 ،8731 ،يشيراز مكارم). مند استآرام و نظام يداشتن زندگ يبرا آنان امنيتت از يحما

 (724ص ،1 ج



 
 

واحد وارد  يدر ارتباط با لزوم وجود رهبر و اطاعت از رهبر ،اتياز روا يادسته

ضرورت حفظ  ةد که قاعديآيدست مبه يقطع ةجين نتياز مجموع آنها ا و نداشده

دانسته  ريناپذمسلم و انکار ياقاعده نياز نظر معصوم در آن،نظام و منع اختالل 

ن يشود که ايآشکار م ،وجود داردباره نياکه در يرات گوناگونيشده است و از تعب

 يبرا ياهيمبنا و پا ،ن جهتيمورد اتفاق همگان است و از ا يک ضرورت عقليامر 

  .شودواقع ح مناط يتنقتواند مورد يمو  رديگيمقرار  ،که گفته شد يگريدامور 

مردم را ناگزير، »: دودنفرمنقل کرده است که  از پيامبر خدامسعود بنعبدالّله

و غنايمتان  ؛ورزد يعدالت م ،نيك، در تقسيم يبايد، نيك يا بد. فرمانروا يفرمانرواي

شود.  ي[ بد، مؤمن آزموده م ييفرمانرواو ]در  ؛شود يسان تقسيم مميان شما به يك

پيامبر خدا! هرج و مرج  يا: گفته شد بد، بهتر از هرج و مرج است. ييفرمانروا

ز يالبالغه ندر نهج (79، ص2، جق8148 ،برهان فوري). «كشتار و دروغ: چيست؟ فرمود

، 812 خطبه ،همان /13ص ،14ةخطب ،ق8181 ،يسيدرض) .مضمون تکرار شده استن يا

 ( 341-347ص

که در ارتباط با ضرورت وجود حكومت است نقل شده  ن از امام رضايهمچن

إنّا ال نجد فرقة من الفرق وال ملّة من الملل بقُوا وعاشوا إلّا » :اندبشري فرموده يدر زندگ
منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك  بقيّم ورئيس لما البدّ لهم

الخلقَ لما يعلم أنّه البدّ لهم منه، وال قوام لهم إلّا به، فيقاتِلونَ به عدوّهم، ويقسّمون به فيئهم، 
 (357، ص8 ج ،8715صدوق، ) ؛«ويقيمون به جمعتهم وجماعتهم، ويمنعُ ظالمهم من مظلومهم

مگر  ،ات خود ادامه دهديو به حباشد مانده  يم که باقياافتهيرا ن يا ملتيچ فرقه يما ه

ر و يشان ناگزياين و دنيامر د ين موضوع برايرا ايز ؛داشته باشد يرئيس و قّيمآنکه 

 ؛اردذم منافات دارد که خلق را بدون رهبر واگيحک يو با حکمت خدا .است يضرور

شان وابسته به آن يا ياست و قوام زندگ يشان ضروريا ين امر برايدانست ايچون م

م کند و جمعه و ينشان تقسيمت را بيده و غنيله با دشمنانشان جنگين وسياست و به ا

ت کند.ي؛ از مظلوم حماجماعتشان را اقامه کند و در مقابل ظالم



  
 

 يات که در ارتباط با امامت و رهبرين دسته از روايبه ا ،توجه به حفظ نظام

ل يه در ذکشود. چنانيده ميت دين عنايز اين يگريدر ابواب د ست.ينمحصور  ،است

قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً » :آمده است از امام صادق يتيد، رواي ةامار ةادل
غَيْرِهِ قَالَ وَ مِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ لِ

نْ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُم  تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَ

لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ  ِمَنْ صَارَ مِلْكُهُ إِلَيْكَ مِنْ قِبَلِهِ ثُم  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه يتَنْسُبَهُ إِلَ
 (58، ص7 ق، ج8187)صدوق،  .«لِلْمُسْلِمِينَ سُوق

 يدر دست كس يآيا اگر من چيز :بود دهيپرسكه از ايشان  يآن حضرت به مرد  

جايز است. آن مرد  يآر: فرمود ،ء مال اوست يجايز است شهادت بدهم آن ش ،ببينم

دهم كه به او  ينم يگواه يول ؛شهادت خواهم داد كه آن مال در دست اوست :گفت

آيا حالل است آن  ند:باشد. حضرت فرمود يزيرا ممكن است مال ديگر ؛تعلق دارد

 يشايد مال ديگر :حالل است. امام فرمودند يآر :ء از او خريده شود؟ مرد گفت يش

كه متعلق به من  يو بعد از تملكش بگوي يز است تو آن را بخريپس چگونه جا ؛باشد

 ةكه تو از ناحي يبه مالكيت كسجايز نيست نسبت يول ؛ياست و بر آن سوگند ياد كن

 يبرا ،ز نباشدياگر اين امر جا :ند؟ سپس حضرت فرمودياقرار كن ياشدهاو مالك 

 ماند. يبرپا نم يها بازار مسلمان

 ةت قاعديحجکه توان گفت يم ،آن يژه عبارت انتهايوبه ،تين روايبر اساس ا
د يداللت شرع است که  ين روش از سويا يمضااو  ،عقال يره و بنايبرآمده از س ،دي

آن  يان عقال و امضاين روش در ميجاد ايحکمت تحقق و ا و .رفتهيبر ملک را پذ
در و عدم اختالل  يحيات اجتماعي و سير آن در طريق طبيع ييتوسط شرع، برپا

بلکه تنها است؛ به عدم اختالل نظام صادر نشده  يدستور ،تين روايدر ا نظام است.
ت کرده است تا خود يم در نزد همگان هداو مسّل عنهمفروٌغ يامسئلهمخاطب را به 

 ،تين روايمهم ا ةد. نکتنابيدست  يبه حکم واقع ،با مراجعه به عقل و وجدان خود
ن يان فرمودند که همان حفظ بازار مسلمين حکم بيا ياست که حضرت برا يعلت

را  ين و حفظ نظام اجتماعيان امور مسلميجر سنُحت ياهم آشکارا ،لين تعلياست. ا



 
 

 يبودن نظم عموم يهيبد يبودن و حت ياز ضرور ،انين بيدهد. حضرت با اينشان م
که ممکن است  يها و وساوسسازد که دغدغهين نکته را آشکار ميدارد و ايپرده برم

و  رداعتبار ندا ،ب برسانديآس يتعامل اجتماع يبه روان اگر ،خطور کند يهن برخذدر 
 ست. يقابل اعتنا ن

ا مثال يعنوان مصداق سوق( به ةبازار )اقام ييبرپات، ين روايدر ارسد ينظر مبه
 يرون يو از هم ؛است در آنعدم اختالل حفظ نظام و  ،يو مقصود اصل شده،ذکر 

حکم  ،نظام استدر که عدم اعتبارش موجب اختالل  يااعتبار هر امارهتوان به يم
ت گفته ين روايل ايگرفته و در ذ ياجهين نتيچن يخ انصاريگونه که شهمان ؛کرد

داللته بظاهر  يإل اعتبار أصالة الصحة في أعمال المسلمين مضافاً يفيدل بفحواه عل»: است
اللفظ أن الظاهر أن كل ما لواله لزم االختالل فهو حق ألن االختالل باطل والمستلزم للباطل 
 .«باطل فنقيضه حق وهو اعتبار أصالة الصحة عند الشك في صحة ما صدر عن الغير

(141، ص4 ج ،ق4141، ي)انصار

عت يدگاه شرين دارد که از ديت از ايحکا ،که گفته شد يو موارد ليدال ةهم
 .ضرورت دارد ،آن دراختالل از حفظ نظام و منع  ،ان معصوم آنيشوايو پ ياسالم
 
   

توان آنها  يم در آن،اختالل از منع و حفظ نظام وجوب  ةقاعدموارد کاربرد  يبا بررس
وضع  ةدر مرحل در آن،منع اختالل و حفظ نظام  يگاه: م کرديرا به دو بخش تقس

و گاه در  شده است؛ا حکمت احکام ذکر يعنوان علت و بهمورد توجه بوده حکم 
 ةريکه دا يعنوان حد احکام و عاملبه در آناختالل منع و حفظ نظام از  ،اجرا ةمرحل
 نام برده شده است. ساخته،ک حکم را محدود ي ياجرا

 

از هرج و  يريو جلوگ يوجود دارند که مستند آنها حفظ نظام اجتماع يارياحکام بس
حفظ  ،آن يها ل و حکمتياز دال يکي کمدستا ي ؛مرج و اختالل در نظم جامعه است

 است. آنمنع اختالل در نظام و 



  
 

از اختالل  ،عقال يبر بنا افزوناز فقها  ياريبس .د استي ةقاعد ،ن موارديا ةاز جمل

 .اند اد کردهيمذکور  ةعنوان مدرک قاعدبه د،ينظام در صورت معتبر ندانستن در 

دات قاعده يل مؤيتر در ذشيکه پ ـ از امام صادق يتياز دل روا ن امر رايشان ايا

، 4ج ق،4144، يرازيمکارم ش /312، ص3ق، ج4113 بحرالعلوم،)؛ اند استفاده کرده ـ آمد

ل يعنوان دلد بهيعقال بر معتبر شناختن  يعلت تبان :توان گفت يم يبلکه حت (21ص

نظام در اش و عدم اختالل  يعيو حرکت در راه طب ياجتماع يلزوم زندگ ،تيبر مالک

 (444، ص1ج، ق4144ه، يمغن) .است

 .نظام، اصل صحت استدر منع اختالل  ةگر از قواعد مستند به قاعدييكي د

ل بر اعتبار يدل نيترمهمنکه ياصل صحت، پس از ا ةل ادليدر ذ يمرحوم بجنورد

: است و گفته کردهنظام استناد در ل اختالل يبه دل ،عقال دانسته ةريقاعده را س

أشد و أعظم من االختالل  لزم من عدم اعتبار هذه القاعدةي يواالنصاف أن االختالل الذ»
أغلب ابواب الفقه من  يف يةجار د، فانّ هذه القاعدةيال ةلزم من عدم اعتبار قاعدي يالذ

که از عدم اعتبار  ياختالل انصافًا» (311، ص8ج ،8733، ي)بجنورد؛ «العبادات و المعامالت

 ةاست که از عدم اعتبار قاعد يتر از اختاللتر و بزرگ سخت ،ديآين قاعده الزم ميا

چه عبادات و چه  ،ين قاعده در اغلب ابواب فقهيد چراکه ايآيوجود مد بهي

ا حکمت اعتبار اصل ياز فقها علت  ياريبس ،شانير از ايغ«. شوديم يجار ،معامالت

)مکارم  .اند رش آن ذکر کردهينظام در صورت عدم پذدر صحت را لزوم اختالل 

، 1، ج]تا يب[، يعراق /129، ص5ق، ج8181م، يحک يطباطبائ /838، ص8ج ،ق، 8188،يرازيش

. ـ ه8181،يزدي ييطباطبا / 189ص ق،  .ـ ه8134 ،يهمدان /399، ص1جق، 8795، يآمل /31ص

 (814، ص3ج ،ق

لزوم قضاوت  شده،نظام وضع در اختالل از منع  ليدلکه به يگر از موارديد يکي
 ،اختالف نظر (1، ص4ق، ج4144، ييخو ي)موسو .ن مردم استيو فصل خصومت ب

از  ييباال ةمردم به درج ةهم يوقتکه تا  نداياز امور ،يمنازعه، جنگ و دشمن
 يوجود خواهد داشت. برا يهمواره در جوامع بشر ،اند دهينرس امان و تقويفرهنگ و ا

ان يطور کل ازمکه نظام اجتماع را به يا گونهبه ابد،ينها گسترش  ن نزاعيا ةرينکه دايا
ان دادن به آن يپا يبرا يد راهيبا ،شود يزيرببرد و موجب هرج و مرج و خون



 
 

)مکارم  ن مردم جهت فصل خصومت است.يقضاوت ب ،و آن راه ؛ده شوديشياند

 ز بهين اثبات نفوذ حکم حاکم و اعتبار امر مختومه نيهمچن (141ص ،ق4141 ،يرازيش
 يمرتضو /434صق، 4144، يآبادنجم) استناد شده است. «نظامدر اختالل »ل يدل

 (329ص ،ق4141صدر،  /324، ص4ق، ج4144،يلنگرود
فصل  ،ت قضاوتيا علت مشروعيحکمت  ،ه گفته شدکچنان ،گريان ديبه ب

 ؛شود يرينظام جلوگدر از هرج و مرج و اختالل  ،قين طريتا از ااست خصومت بوده 
ممکن باشد و هرکس  ين آسانيکه اگر قرار باشد نقض حکم حاکم به ا يدر حال

ن مستلزم ينبود بتواند حکم او را نقض کند، ا ينکه از حکم حاکم راضيمحض ا به
نظام در ت قضا و موجب هرج و مرج و اختالل يو نقض غرض از مشروع ،ت قضايلغو

 است.
شده و عدم جواز نقض آن، به ضرورت اثبات اعتبار امر قضاوت يبه هر حال، برا  

از فقها  يبرخالبته  .توان استناد کرد يم آناز اختالل در  يريو جلوگجامعه حفظ نظام 
 ياند و نقض حکم قاض دادهاختصاص ط يالشرامجتهد جامع ين حکم را به حکم قاضيا
 (17، ص8ج ق.8135، يانيآشت) اند. ز دانستهيرمجتهد را جايغ

حفظ نظام و  يعقل ةقاعدز ين «الممتنع يالحاکم ول» ييقضا ةاز مستندات قاعد يکي 
بند به مقررات يافراد جامعه پا همةچراکه معلوم است  ؛است در آنمنع اختالل 

ف يافت که از انجام وظايرا  يتوان کسان يشه ميو هم ستندين يو ضوابط اخالق يقانون
ظالم به خود، خالف  يورزند. واگذار يگران امتناع ميا احترام به حقوق دي يقانون

به همگان  يتانس امر حق يکه واگذارچنان ؛و نقض غرض است ،ضرورت و عدالت
رش حق يپذ ،ماند يکه م ينظام است. تنها راهدر ز موجب هرج و مرج و اختالل ين

ت يوابسته به او( است تا بتواند با رعا يحاکم )و قضات و قوا يت براياعمال وال
 /55، ص3ق، ج8149، ييخو يموسو) .بپردازدبه احقاق حقوق مردم  ،مصلحت جامعه

 (341، ص7ج ،ق8142 محقق داماد،

 ةق قاعديتوان از طريم همد را ياط و جواز تقليز احتيو ن ،اجتهاد ينيعدم وجوب ع
م منسوب است که اجتهاد را بر همگان يقد ياز فقها يبه معدود جه گرفت.ينت ادشدهي

ن نسبت را هم ناروا يا يگرچه برخ ؛اند ز ندانستهيد را جايدانسته و تقل يم ينيواجب ع
ن حکم يافقها  بًا همةيتقر ،حال هر  اما به (722ـ725، ص8731 ،يشاهرود ي)جنات ؛دانند يم



  
 

مستلزم اختالل در  نکهيااز جمله  ؛اند را رد کرده آنل گوناگون يو با دال نمودهانکار  را
 يموسو /97، ص8ق، ج8133 ،يعلو /142ق، ص8135 ،يرازيمکارم ش) .اند نظام جامعه دانسته

تفقه در  يمردم برا يجمعکه کوچ دسته (833)توبه، نفر ةيآ يحت (59ق، ص8132 ،ينيخم
که استلزام اختالل در  ،ن امرياست به علت ا يا و اشاره ِاخبار، کرده يا نفي ين را نهيد

وجوب بر همة مکلفان اجتهاد  ،جهيدر نت (273، ص1ق، ج8181، ينيخم ي)موسو .استنظام 
ندارد. ينيع

، فرد را ياط در تمام امور فرعيعمل به احت .ستيز بر همگان ممکن نياط نياحت
نظام در کند که گاه به عسر و حرج و گاه اختالل  يم ييها يدچار مشکالت و سخت

ه کاما چنان ،خود مستحسن استيخوداط بهيبا آنکه احت ،ن روي؛ از اانجامديم يزندگ
 ،يبهسود ينيحس) ح و حرام شمرده شده است.يقب ،نظام درآورددر سر از اختالل 

 ،اطياحت يبرا يبرخ رو،ن ياز ا (787، صق8149 ،يآخوند خراسان /732، ص8ق، ج8187
فرد  ن مرتبه،يادر  .اند را قرار دادهدر مرتبة اول را اط تام يدرنظر گرفته و احت يمراتب

را احراز کرده  يف واقعيتکال ةکند که هميماط ياحت يا گونهع مشتبه بهيوقا ةدر هم
 اند؛دانسته يو شخص يموجب اختالل در نظام نوع اط راين نوع احتيشان اي. اباشد

که نظام جامعه  يامور ةًا در هميثان ؛ادنديار زيبس اندناککه شبهه يعيرا اواًل وقايز
در امور معاش و معاشرت و محاوره و  يعني ؛اند منتشر شده ،متوقف بر آن است

موجب اخالل در نظام  ،ن اموريا ةاز هم زيپرهست که ين يو شک ؛قاعاتيا عقود و
که به انسداد باب  يآن گروه يحت (317، ص7ج ،8732، يخراسان ي)کاظم خواهد بود.

را يز ؛اندشبهات واجب ندانسته ةاط را بر همگان و در هميز احتيده دارند نيعلم عق
انسداد که ل ياز مقدمات دل يکيدر شان يا .دانندينظام مدر را موجب اختالل آن
 ؛اند ز دانستهيرجاياط را غيعمل بر اساس احت ،اند ت ظن مطلق آوردهياثبات حج يبرا
، 8ج ،ق8182، يانصار /738، ص8جق، 8131، صنقور)شود.  ينظام مدر را موجب اختالل يز

 ليدلبه  ،همگان يهمچون اجتهاد برا ،امور ةاط در هميحال که احت (895ـ892ص
ق به ين طريتوانند از ا يو افراد م استز يد جايتقل ،ستينظام مقدور ندر اختالل 
 عمل کنند. ياحکام اله

ه يآن، امور حسب يجامعه و امور ضرور ةمرتبط با ادار ياز جمله احکام فقه
حفظ نظام  يکه برا يا گونهبه ؛دارد يبا حفظ نظام عموم يتنگاتنگ ةحسبه، رابط. است



 
 

که  يبا نگاه به موارد وجود آمده است.بهن نهاد يمسلمانان، ا ياسيو س ياجتماع
ات زمان و يتوجه به مقتض که با يگريو موارد د انده ذکر شدهيعنوان امور حسب به

ن موارد، موجب يک از ايبه هر يتوجه يشود که ب يروشن م يخوببهند مکان قابل ذکر
ن يافتد. از ا يخطر مو نظام معاش مردم به شوديمدر جامعه  ياريجاد مشکالت بسيا

ن يا يليبه تعط يرا شارع مقدس، راضياند؛ ز فقها به وجوب آن حکم داده ةهم ،رو
 ،ييسواز  .و انجام آنها دارد يبه تصد يست و سعادت فرد و جامعه، بستگيامور ن
ت ي، مسئوليينحو واجب کفانشده و به يت انجام آنها متوجه شخص خاصيمسئول

ن يمکلف ةکه اگر هم ياگونهاست؛ بهط گذاشته شده يشران يواجد ةعهد انجام آنها بر
، ي)فاضل لنکران .خواهند بودکار  تيهمه معص ،ت امتناع کننديو قبول مسئول ياز تصد

ابت فقها ين ةدربار ينينائ يرزايم (114، ص4، ج8739 ،ينيخم يموسو /11، ص4، ج4323
 :ه گفته استيامور حسب يبت در تصديدر عصر غ

 يبت ـ علين است که در عصر غيه ـ ايامام ةفيات مذهب ما ـ طاياز جمله قطع
شارع مقدس به اهمال آن  يه را که عدم رضايات نوعيبه السالم ـ آنچه از واليمغ
بت يعصر غ يابت فقهايده، نينام« هيف حسبيوظا»نه هم معلوم باشد، ين زميدر ا يحت

ع يجم ابت عامه دريت نبا عدم ثبو يحت ؛ميقن و ثابت دانستيرا در آن، قدر مت
و  ،اسالم ةضيشارع مقدس به اختالل نظام و ذهاب ب يو چون عدم رضا ؛مناصب
از  ،هيه از تمام امور حسبيف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسالميت وظايبلکه اهم

ف يوظا ةبت در اقاميابت فقها و نواب عام عصر غيات است، لذا ثبوت نياوضح قطع
 (11ـ14ص ،ق4141، ينينائ). «خواهد بود ات مذهبياز قطع ،مذکوره

بلکه  ،، ضرورتدر آنحفظ نظام و منع اختالل  ةاز احکام مترتب بر قاعد يکي
حفظ نظم  ،نيوضع قوان ياصلاز اهداف  يکيهميشه ن است. يت از قوانيوجوب تبع

بوده است. نظم و  ياز هرج و مرج و آشوب و نزاع و ناامن يريجامعه و جلوگ
 ةنيبلکه خود زم ،کند يم يريتنها از انحطاط و زوال اجتماع جلوگنه ،يقانونمند

مختص به  ،نيت از قوانيحکم وجوب تبع کند. يشرفت و تکامل جامعه را فراهم ميپ
ک مسلمان يز يدر دول کفر ن يبلکه حت ؛ستيت مشروع نيو با حاکم يکشور اسالم

 يهاکه مشروع باشند و مخالفت با دستور ينيالبته قوان ؛ن باشديبند به قوانيد پايبا
 يکيا کشور الئيمثل فرانسه  يرمسلمانياگر در کشور غ و اما ؛عت نداشته باشنديشر



  
 

 ةاجاز يهيچ فقيه ،نديوضع کنند و در آن مثاًل حجاب را ممنوع نما يقانون ،هيمثل ترک
نظم و منع  حفظ يکه برا ين معمولياما قوان ؛متابعت از قانون آنها را نخواهد داد

ه در استفتائات کچنان ند.ااالتباعفقها الزم يبر اساس فتاوا ،ندانظام جامعهدر اختالل 
از مرحوم  .است شدهان ين نکته بيت تمام ايو با قطع يروشنبه ،معاصر يفقها يبرخ

 يهاحکم شما به عدم جواز مخالفت از نظام در دولت» :ده شديپرس يياهلل خوتيآ
است و نه  افتو» :اند شان پاسخ دادهي؟ ا«باشد يم اا فتوياط است يبر احت يمبن ،کافر
ت يبارها به لزوم تبع ينيمرحوم امام خم (491، ص3 ، جق8182 ،ييخو ي)موسو «.اطياحت

خالف » :اند از جمله گفته ؛اند از مقررات و منع تخلف در عمل و نظر دستور داده
و بارها در استفتائات  (434، ص43، ج4321 ،ينيخم ي)موسو .«مقررات، خالف شرع است

 ،ق8133 ،همو) ست.يز نيجا يتخلف از مقررات دولت اسالماست که شان ذکر شده يا

 (و... 44، 12،43، ص4ج /412، ص4ج

 ،در آن شودموجب حفظ نظام و منع اختالل  يوقت ژهيبه و ،ت قانونيد بر رعايتأک
ق، 4119، يگانيگلپا يموسو) ؛ن نظرنديبر از يگر فقها نيد ؛ستين ينيمختص به امام خم

 :اند گفته يمرحوم فاضل لنکران ،جملهاز  (411، ص1ق، ج4142، يبهجت فومن /443، ص3ج
از اختالل و  يريجلوگ يکه جهت حفظ نظم و برا ين و مقرراتيقوان يطور کلبه»

و  ؛ستيز نيت شود و تخلف از آنها جايالزم است رعا ،ب و اعالم شدهيتصو يناامن
ر او به هر نحو که حاکم شرع يده گرفت، تعزيتخلف کرد و آنها را ناد ياگر کس

، ي)فاضل لنکران .«مشروع و بالمانع است ،ا شالقي ينقد ياعم از جزا ،صالح دانست

 (144، ص4، ج4323

 

ضرورت و  ليدلبه ، گريد با احکامو تعارض تزاحم در هنگام  ،مورد بحث ةقاعد
 ،يو به عبارت ؛کند ياجرا محدود م ةرا در مرحل احکامقلمرو  ،که دارد ياريت بسياهم
 د.يآ يم شماراحکام به يبرا يحد
انجام  ةواسطاخذ اجرت به ،توان ذکر کردينمونه م يبراکه  ياز جمله موارد 

در فقها که  ياز موارد يکي .نداه معروف شدهينظام است که به واجبات يواجبات

اخذ اجرت از راه انجام  ،شمارند يحرام برم يعنوان درآمدهابحث مکاسب محرمه به



 
 

، ق8185 ،يانصار) .ييباشد و چه کفا ينيچه آن فعل بر شخص واجب ع ؛واجبات است

که  ياز احکام فقه يکي ،گريد يسواز  (155ص ،8739 ،ينيخم يموسو /835، ص3ج

پرداختن به انواع مشاغل و  ييوجوب کفا ،اند کردهح ياز فقها به آن تصر ياريبس

، 3ق، ج8185 ،ي) انصار شود. يه مطرح ميهاست که تحت عنوان واجبات نظام حرفه

 (873ص

که بر  يتوان در قبال انجام اعمال يا ميشود که آ يمطرح م پرسشن ينجا ايدر ا 

 ةيحکم اول ؟ اگر بر اساسگرفتاجرت  ،همگان تا زمان انجام شدن آن واجب است

گرفتن اجرت در  يعني ؛است يمنف پاسخ ،بحث عمل شود يذکرشده در ابتدا يکل

  ةکه بر عهد يواجب يتواند برا ينم يرا کسيز ؛حرام استواجب، قبال انجام کار 

 بخواهد؛اجرت  ياز کس ،ستوا

ن در يان و شاغليانجامد؛ چراکه امرار معاش متول ين حکم به اختالل نظام مياما ا 

ن يدر قبال ا ياز اجرت ناممکن است و اگر اجرت ين مناصب، جز از درآمد ناشيا

ک يهر ندازد ويب يسختشود خود را به يحاضر م يکمتر کس ،کارها پرداخت نشود

ن يک از ايتوان ضرورت هر يکه نم يدر حال ؛ردين مشاغل را برعهده بگياز ا

 ده گرفت.يناد ،هده دارندجامعه را برع يازهاياز ن يت بخشيکه مسئولرا مشاغل 
، 8ج ق،8135 ،يانيآشت /182ق، ص8132، يرازيمکارم ش /81، ص3ج ،ق8147)بحرالعلوم، 

حکم حرمت اخذ  ةدامن ،نظامدر منع اختالل  ةنجا قاعديدر ا ،به هر حال (835ص

نجا واجبات را يدر ا يبرخ ،لين دليبه ا .ق واجب را محدود کرده استياجرت از طر

 ( 13، ص8ق، ج8187، ي)آمل. اند م کردهيتقس يرنظاميو واجبات غ ينظامبه واجبات 

 شود؛ه يحکم اولموجب کنار نهادن تواند يز اختالل نظام ميکاالها ن احتكار ةدربار

 ،آنها صادق است بارةکه احتکار در ييکاالها ،هيهان امامينظر مشهور فقبهچراکه 

 (113، ص33ج ،ق8143، ي)نجف .يوانيروغن حند از گندم، جو، خرما، کشمش، و اعبارت

 ،8739، ينيخم ي)موسو اند. ز از موارد احتکار نام بردهيتون را نيفقها روغن ز يبرخ

از مواد  ين دسته از فقها که احتکار حرام را فقط در انواع خاصيدر مقابل ا (793ص

 ييمواد غذاگر از فقها، احتکار را منحصر در يد يا اند، دسته محدود کرده ييغذا

 د،يگو ي)طعام( م ييدانند و هر آنچه را که عرف جامعه به آن مواد غذا ينم يخاص



  
 

فقها  ،نيبنابرا (193، ص5ج، ق8183، يتبريز ي)توحيد دانند. يحکم حرمت م ةرنديدربرگ

 (118، ص33ج ،ق8143 ،ي)نجفدانند.  ينفسه احتکار را حداکثر در مورد طعام حرام ميف

مستحسن  يامر يگرچه از نظر اخالق ؛دانند يرا حرام نم گريد ياحتکار کاالها

م يب يعني نجامد،يب يبه اختالل در نظام اجتماع ييشمارند. اما اگر احتکار هر کاال ينم

 ،رطعاميچه آن کاال طعام باشد و چه غ ،فتديخطر بآن رود که نظام معاش جامعه به

ق، 8185 م،يحک ييطباطبا /889، ص3، ج]تا يب[ ،اضيف) .اند دهکررا حرام و ممنوع اعالم  آن

 (813ـ818، ص7ج /ق8138 ه،يمغن /83، ص3ق، ج8132، يزيتبر /74، ص3ج

کنار  ياست حکم اولنظام الزم در منع اختالل موجب بهکه  يگريد ضوعاتاز مو

از قواعد  يکي. کند نييتع رانرخ کاال د يحاکم بااست که  يدر موارد ،شود شتهگذا

عوض و معوض را ن قرارداد ين است که طرفيقراردادها و عقود ا ةدر هم يعموم

رند و يگ يکه م يا خدماتيزان کاال ين نوع، وصف و مييشان در تعيکنند و ا ين مييتع

قاعدتًا حق  يکس ،نيآزادند. بنابرا کنند، يکه در مقابل پرداخت م ين عوضيهمچن

هر دو طرف آزادند که معامله را با  کند.ل يتحم يا معوض را به فرديندارد عوض 

ها به زمان ين حکم ممکن است در برخياما ا ؛برقرار سازند ،که خواستند يمتيهر ق

در  ييا فروش کااليد يتول يوقت ،مثال يبرا نجامد؛يبجامعه  يشتياختالل در نظام مع

قصد به کنند واستفاده ن انحصار سوءين افراد از ايباشد و ا يا گروهيانحصار فرد 

عمل کنند که  يا گونهالعاده بهفوق يفروشو... با گران ياسيس يها زهيا انگي ييسودجو

ن يه عمل کرد و همچنان به اياول ةتوان طبق قاعد يا مينظام جامعه برهم بخورد، آ

  مت داد؟ين قييها حق تع ا گروهيافراد 

تواند  يحاکم م ،ن صورتيدر ا :د گفتينظام بادر منع اختالل  ةبراساس قاعد

و  ،د آنهايو عسر و حرج شد ياز اختالل در نظام جامعه و گرفتار يريجلوگ يبرا

ه امام کن مورد محدود کند. چنانيمت را در اين قييحق تع ،حفظ مصلحت عامه يبرا

 ين آزادياگر ا يول ؛ن نرخ کاال آزادندييدار و فروشنده در تعيخر» :اند گفته ينيخم

گردد، حاکم شرع در  يجامعه اسالم يسبب فساد و اختالل نظام اقتصاد يدر موارد

، ينيخم ي)موسو. «ن نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازدييتواند تع يم ين موارديچن

حاکم محتکر را به فروش کاال مجبور  ،در بحث احتکارن يهمچن (933، ص3ج ،ق8131



 
 

 يکاال يگذار متياما اگر محتکر در ق ؛کند ين نمييتع يمتياول ق ةکند و در وهل يم

دهد  يت نکند، حاکم به او دستور ميکننده را رعاو حقوق مصرف کند يرو ادهيخود ز

ن ييهم از پا باز ،اما اگر محتکر بعد از دستور حاکم ؛ش را منصفانه کنديکه نرخ کاال

که مصلحت  يمتينمود، حاکم او را به فروش بر اساس ق يمت خودداريآوردن ق

  (543، ص8ج ،8739، ينيخم يموسو /115، ص33ج ،ق8143، ي)نجف .کنديممجبور  ،داند يم

 يگونه اختالف نظر يا ترديدهيچاست.  قصاص ياجراگر موارد قابل ذکر، ياز د 

حق  ،او يول ييا برا ،وارد آمده يكه بر او جنايت يکس ينيست كه شارع مقدس برا

 ِستاندنبايد در  حق قصاص ةنجاست که آيا دارنديا پرسش .قصاص قرار داده است

، اجازه بگيرد و است او گمارده شده يكه از سو يامر مسلمانان يا كس ياز ول اين حق،

الزم نيست و او  ياو جايز نخواهد بود، يا چنين چيز ةانجام دادن قصاص جز با اجاز

آن را باز ستاند. در اين  ،امر يا حاكم يتواند بدون اجازه از ول ياست كه م يحق يدارا

نظر اول عبارت است  :اماميه وجود دارد ناهيفقله، دو ديدگاه گوناگون در ميان ئمس

، 1 ج ،ق8141، يحّلمحقق ) منظور ستاندن حق قصاص.از الزم نبودن اجازه از امام به

است  الزم ،قصاص يفاياستدر ن نظرند که ياز فقها بر ا يگروه ،در مقابل (387ص

، 3 ج ،ق8713 ،يطوس /324ص ق،8187مفيد، ) .امر اجازه داشته باشند ياشخاص از ول

 يا هقصاص باشد، اطالق ادل يول يل برابر ثبوت استقال يتواند دليل يآنچه م (844ص

اختالل نظام و  ،ن حکميا ةجينت اما (14، ص39 ج ،ق8149 ،يعامل حّر ،77/اسراء). است

شود تا هر  يپيشگان گشوده مشرارت چراکه راه بر طغيانگران و هرج و مرج است؛

قصاص صورت  يعا كنند اين عمل براادانجام دهند و  ،را كه بخواهند يجنايت

 ي، فجايعيتوانند با صحنه ساز يم يسادگافراد، به  پذيرفته است. روشن است كه اين

چنين  ةند. الزمرا نيز به دشمنان خويش نسبت دهند تا خود را برحق نشان ده

به آن  يو اختالل نظام است كه هيچ عاقل يگمان هرج و مرج و آشفتگ ي، بيوضعيت

 ؛اندرفتهين نظر را پذيز ايمعاصر ن يفقها م.يحک چه رسد به خداوند ؛دهد يرضايت نم

 يموسو) .داردتناسب شتر يب ،نظامدر بر منع اختالل  يبا حکم عقل مبن ژه آنکهيوبه

به ثبوت حق  ييا قاض يصرف حكم وال ن باالتر،ياز ا  (91، ص 3 ق، ج8187 ،يگلپايگان

بر  افزونبلكه  ؛قصاص، خود اقدام به انجام آن كند يول  نيست تا يقصاص نيز كاف



  
 

كه او گمارده، اجازه بگيرد و در صورت  يامر يا كس يآن، بر او الزم است تا از ول

قصاص بدون  ياجراچراکه  ؛آن قيام كند يز است خود به اجرايصدور اجازه، جا

 ياسالم ةامنيت جامعدر ، امكان دارد سبب فساد و اختالل ت مصالحينظارت و رعا

خود،   واليت يمقتضابه اين حق را دارد، بلكه بر او الزم است تاحاکم  ،ن روياز ا .شود

 .كند يقصاص جز در شرايط مناسب، با انتظام و امنيت نظام جلوگير ياز اجرا

 ةهم ياز منکر برا يامر به معروف و نه ةزيجواز ضرب و جرح به انگ ةنيدر زم

، 1ق، ج8187، يعالمه حل) .ان فقها اختالف نظر وجود دارديز در مياقشار جامعه ن

 استنظام حاکم در منع اختالل  ةز قاعديله نئن مسيدر ا رسد ينظر مبه (123ـ124ص

 ياريکه بسچنان .کاهد ياز منکر م يمعروف و نهت حکم امر به يو از اطالق و عموم

داده اذن که او به آنها  ين و رهبر جامعه و اشخاصيجز امام مسلم ،اند از فقها گفته

، ي)نجف از منکر ندارد. يامر به معروف و نه ةبهانو قتل به حرجحق  ياست شخص

 (717، ص38ج ،ق8143

 بت امامين است که در زمان غيه ايامام ياز احکام مورد اتفاق فقهان يهمچن 

 يتصد يط الزم براياز شرا يکي شاني. اتواند قضاوت کند يط ميالشرامجتهد جامع

 ،که گفته شدچنان (24، ص1ج ،ق8141، يحل محقق) اند. منصب قضا را اجتهاد دانسته

ل يتعطاست و و الزم جهت حفظ نظام جامعه  ياز امور ضرور يکي ،منصب قضاوت

اساس اطالق حکم مذکور عمل شود و در مثل زمان  چه براما چنان ؛نداردآن امکان 

عماًل  ،ط امکان قضاوت داشته باشنديالشران جامعيقرار باشد فقط مجتهد ،حاضر

که به  يچراکه اواًل تعداد کسان ؛ل خواهد شدياز شهرها تعط ياريمنصب قضا در بس

ا توان ين حاضر غالبًا يًا مجتهديثان ؛ار کم استيدر جامعه بس ،ندرس ياجتهاد م ةدرج

از فقها در  ياريبس دهند. ين کار نشان نميبه ا يا ا عالقهينند يب يقضاوت در خود نم

در به لزوم اختالل  ،يط اضطرارير مجتهد در شراياستدالل خود بر جواز قضاوت غ

 سخنو از لزوم منع اختالل نظام  کردهاشاره  ن امريارفتن ينظام در صورت نپذ

، 33ج ،ق8187 ،يسبزوار /18ـ31، ص8، جق8135، يانيآشت /53ص ،8148، ي)رشت .اند گفته

 (53ـ 55، ص7ق، ج8185، يزيتبر يسبحان /82ص 

 



 
 

 

توان گفت يطور خالصه مبه ،وجوب حفظ نظام و منع اختالل در آن ةبا توجه به قاعد

شت مردم است. گرچه يو مع ياز واجبات مهم اسالم، حفظ نظام جامعه، زندگ يکي

از سخنان آنان در موارد  ياند، ول له بحث نکردهئن مسيا دربارةطور مستقل  فقها به

ن، يبنابرا .فقه است مسّلماتاز  ،د که وجوب حفظ نظام جامعهيآ يدست مگوناگون به

، شود يشت جامعه ميو مع يختن نظام زندگيست که آنچه سبب برهم رين يشک

اگر  .است، واجب ضرورت داردحفظ نظام جامعه  يکه برا ييو کارها ،ممنوع و حرام

ا تزاحم واقع شود، حفظ نظام بر آنه يا اجتماعي ياحکام شخص گريدن حفظ نظام و يب

چ وجه به ترک ياست که شارع مقدس به ه يرا حفظ نظام از واجباتي؛ زمقدم است

ت در مقام تزاحم حفظ موظف اس ياسالم ةحاکم جامع ،رو نيست. از اين يراضآن 

که با اساس  ييالبته تا جا ؛، حفظ نظام را مقدم بداردگريد مردم با امور يشتينظام مع

 اسالم و عدالت در تضاد نباشد.
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