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 /دانشجوي دکتري فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي
 /استاديار دانشگاه قم

بر اساس آيات و روايات و حکم قطعي عقل ميتوان گفت يکي از ضروريات مسلم و
واجبات مهم در اسالم ،حفظ نظام جامعه و زندگي مردم است .گرچه فقها بهطور
مستقل دربارة اين مسئله بحث نکردهاند ،ولي از سخنان آنان در موارد گوناگون
بهدست ميآيد که وجوب حفظ نظام جامعه ،از مسلّمات فقه است و آنچه سبب
برهم ريختن نظام زندگي و معيشت جامعه ميشود ،ممنوع است و کارهايي که براي
حفظ نظام جامعه ضرورت دارد ،واجب است .اگر بين حفظ نظام و ديگر احکام
شخصي يا اجتماعي تزاحم واقع شود ،حفظ نظام بر آنها مقدم است؛ زيرا حفظ نظام از
ضرورياتي است که شارع مقدس به هيچوجه راضي به ترک آن نيست .از اين رو،
حاکم جامعة اسالمي موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معيشتي مردم با امور
ديگر ،حفظ نظام را مقدم بدارد؛ البته تا جايي که با اساس اسالم و عدالت در تضاد
نباشد .اختالل در هريک از عرصههاي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي ،باواسطه يا
بيواسطه به اختالل و وقفه در زندگي طبيعي و عادي ميانجامد و براي حفظ نظام،
ضرورت دارد از آن منع شود.
حفظ نظام ،اختالل ،فقه اماميه ،اجتماع ،هرج و مرج.



بررسي و تأمل در کتب فقهي ،اين نظريه را در ذهن تقويت ميکند که قواعد فقهي و
داليل شرعي ،همه در يک سطح قرار ندارند؛ بلکه برخي زيربناييتر و کليتر از
ديگراناند .در يك رتبه ،همين قواعد متداول فقهي مانند قاعدة يد ،اتالف ،غرور و
غيرهاند که در کتابهاي قواعد فقهي بسيار بدان پرداخته شده است؛ در سطح ديگر،
دليلهاي فراتر از قواعد معمولي فقه وجود دارد كه گرچه آنها هم عنوان قاعدة فقهي
دارند ،اما تأثير آنها بر فقه بسيار فراتر از قواعد دستة اول است و به نوعي بيانگر نگاه
و اصول کلي و اصلي شارع ،و بيانکنندة اهداف و مقاصد شريعتاند که هر يک از
آنها ممکن است خودشان زيربناي مسائل و حتي قواعد ديگري باشند؛ براي نمونه،
قاعدة عدالت ،از اينگونه دليلهاي برتر است که خود يك منبع تشريع كلي است و
محدود به باب خاصي از ابواب فقهي نيست و همة فعاليتهاي بشري را دربر
ميگيرد .همينگونه است قاعدة وجوب حفظ نظام و منع اختالل در آن ،که موضوع
اصلي بحث است .اتفاقاً اين گروه از قواعد ،با وجود تأثير شگرفشان ،کمتر بهعنوان
قاعده محل توجه و مورد بحث و تدقيق کتابهاي قواعد فقه قرار گرفتهاند .شايد
علت عدم درج و بررسي اين دسته قواعد در کنار قواعد دسته اول از سوي مؤلفان،
همتراز نبودن اين دو گروه بوده است .در اين مقاله توجه فقيهان امامي به ضرورت
حفظ نظام و منع اختالل در آن ،بهعنوان يکي از قواعد فقهي که از يک سو علت يا
حکمت برخي از احکام و از مقاصد شريعت است و از سوي ديگر ،در مرحلة اجرا نيز
آثار فراواني دارد ،بررسي ميشود.

متأسفانه فقها به موضوع ضرورت حفظ نظام و منع اختالل در آن ،بهصورت قاعدة
فقهي نپرداختهاند و معنا و مفهوم و مباني و آثار اين قاعده ،گرچه بهاجمال و به
صورت پراکنده موجود است ،در هالهاي از ابهام قرار دارد .خوشبختانه برخي از
نويسندگان روشنبين معاصر ،عنوان «وجوب حفظ نظام» (شريعتي ،8731 ،ص352-357
 /كالنتري ،8731 ،ج ،8ص )83-85و «اختالل نظام» (سيفي مازندراني ،8717 ،ص )32-9را به
قلمرو قواعد فقه افزوده و بهاختصار آن را شرح دادهاند.



«نَظْم» و «نِظام» دو مصدر از فعل «نَظَم» هستند( .ابنمنظور8181 ،ق ،ج ،83ص)531

لغتشناسان عرب گفتهاند« :النَّظْمُ :التأْليفُ ،وضَمُّ شيءٍ إلي شيءٍ آخَر وكلُّ شيءٍ قَرَنْتَه
بآخَر فقد نَظَمْتَهُ»( .واسطي زبيدي8181 ،ق ،ج ،83ص )219بنابراين ،وقتي چيزي به چيز
ديگر ضميمه شود و ميان آن دو ،پيوستگي ،هماهنگي و همترازي باشد ،نظم محقق
شده است .همچنين به کالمي که داراي پيوستگي ،هماهنگي و همترازي است ،نظم يا
منظوم ميگويند .عرب هنگامي که مرواريدها را با نخ بههم متصل و آنها را حول
رشتهاي جمع ميکرد و جلوي پراکندگي آنها را ميگرفت ،ميگفت« :نَظَمْتُ اللؤْلؤَ».
(همان) بنابراين ،به اين عمل «نظم» و نظام دادن و تنظيم ميگفتند .همچنين ايشان آن
نخ يا عِقدي را که با آن اين نظم محقق ميشد« ،نظام» ميخواندند( .ر.ک :ابنمنظور،
8181ق ،ج ،83ص /531طريحي8182 ،ق ،ج ،2ص)832

در کلمات فقها ،نظام در سه معنا بهکار رفته است:
الف) گاهي مراد از آن ،سامان داشتن امور معيشتي مردم ،و بهطور کلي جريان
داشتن امور مردم در وضعيتي طبيعي و بدون گره و بحران است .به عبارت ديگر،
نظام ،مجموع سامانة سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و ارزشها و باورهاي جامعه است
كه ساختار جامعه بر آن استوار است .مقصود از حفظ نظام ،رعايت اموري است که
قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و در صورت اخالل در آن ،نظم زندگي و
معيشت مردم بهخطر ميافتد و دچار هرج و مرج ميشود .نظام به اين معنا ،در برابر
ازهمگسيختگي و هرج و مرج بهكار ميرود و در غالب مواردي که درکتابهاي فقهي
بهکار رفته ،اين معنا منظور بوده است .اين مهم ،همواره مورد تأکيد فقيهان بوده
است؛ براي مثال ،از نظر ايشان به دست آوردن مرتبة اجتهاد ،واجب کفايي است؛
بهويژه با توجه به آنکه ايشان اجتهاد را شرط قضا ميدانند .صاحب جواهر دربارة
دليل اين امر (يعني وجوب تالش براي رسيدن به اجتهاد ،و وجوب حکم دادن و افتا)
مينويسد« :لتوقف النظام عليها»( .نجفي8143 ،ق ،ج ،38ص )141منظور ايشان اين است
که نظام جامعه و پيوند ميان اعضاي آن ،متوقف بر وجود افرادي براي انجام اين امور
است؛ زيرا اگر افرادي با قوة اجتهاد و در سمت قضا در جامعه حضور نداشته باشند،



حقوق افراد مشخص نخواهد شد و ممکن است پايمال شده ،ستيزهجويي و اختالف در
جامعه هميشگي شود.
همچنين يكي از فلسفههاي تشكيل حكومتها ،چه اسالمي و چه غيراسالمي،
جلوگيري از هرج و مرج و حفظ نظام به اين معناست .برخي از فقيهان با اين
پيشفرض که احکام اسالم دائمي است و مختص زمان حضور امام

نيست و

اجراي اين احکام از سوي اشخاص بدون ضابطه و نظام خاص ،بر فرض امکان ،به
هرج و مرج ميانجامد ،ضرورت حکومت اسالمي را نتيجه گرفته وگفتهاند:
«احكام الهي ،چه احكام مالي يا سياسي و يا حقوقي ،نسخ نشدهاند؛ بلكه تا روز
قيامت ماندگارند؛ و روشن است نفس ماندگاري اين احكام اقتضاي حكومتي را اقتضا
ميكند كه ضامن نگهداري و سيادت قانون الهي و عهدهدار اجراي آن باشد .اجراي
احكام خداوند ،بدون تأسيس حكومت امكانپذير نيست ،تا اينكه هرج و مرج الزم
نيايد؛ افزون بر اينكه ،حفظ نظام از واجبهاي مؤكّد ،و ازهمگسستگي و اختالل امور
مسلمانان از جمله امور ناخوشايند است؛ و اجراي احكام خداوند و منع از اختالل
نظام ،بدون وجود والي و برقراري حكومت ،امکان ندارد» (موسوي خميني ،8739 ،ج،3
ص)289

روشن است که در اينجا منظور از نظام ،نظام معيشتي و اجتماعي مردم است.
همچنين از جمله مباحثي که اصطالح حفظ نظام بارها در آن بهکار رفته ،بحث از
«اخذ االجرة علي الواجبات» در مکاسب محرمه است .در اين بحث ،برخي از فقها
ميان واجبات نظاميه و واجبات ديگر فرق گذاشته و دريافت اجرت از طريق آنها را
بياشکال دانستهاند .واجبات نظاميه واجباتياند که نظام و سامان گرفتن زندگي
اجتماعي ،متوقف بر آنهاست و چون اسالم ميخواهد زندگي اجتماعي مردم نظام و
سامان داشته باشد ،آن افعال را بر مردم واجب کفايي کرده است .با اينکه اين دسته
از مشاغل واجب شمرده ميشوند ،اما چون حفظ نظام وابسته به آنهاست ،دريافت
اجرت از طريق آنها منعي ندارد .فقيهان در اين خصوص توجيهاتي آوردهاند که به
دليل خروج از بحث ،از آن ميگذريم( .اصفهاني ،8149 ،ص /388توحيدي تبريزي،4141 ،
ج ،8ص)33



دربارة اختالل نظام نيز بايد گفت :منظور ،انجام هر عملي است که يکدستي،
هماهنگي و پيوستگي يک جمعيت نظاممند را ازميان ببرد و گسست و بينظمي و
پراکندگي بهوجود آورد .اين امر ،هر نوع بحرانآفريني و ايجاد خلل و وقفه در تمامي
حوزههاي اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و ...را در جامعه را شامل ميشود که در نتيجة
آن ،جامعه دچار هرج و مرج شود و روند عادي زندگي مردم برهم خورد و آنها را
گرفتار عسر و حرج کند.
ب) گاه حفظ نظام در تأليفات معاصرين ،بهمعناي حفظ کشور اسالمي و مسلمين
از هجوم دشمنان ،و حفظ موجوديت اسالم و مسلمانان در برابر کفار است( .موسوي
خميني8718 ،ق ،ص /77همو  ،8712ج ،41ص )114البته در فقه ،اين معنا غالباً با اصطالح
«حفظ بيضة اسالم» بهکار رفته است( .نجفي8143 ،ق ،ج ،81ص /835همو ،ج ،38ص/85
ابنادريس حلّي8184،ق ،ج ،3ص /1نائيني8131 ،ق ،ص )14-79اين اصطالح از تعابيري
است که امام رضا

فرموده و فقها از آن حضرت برگرفتهاند( .صدوق ،8715 ،ج،3

ص)241

ج) گاهي مقصود از نظام ،حكومت يا همان نظام سياسي ،بهويژه نظام اسالمي
است .اين معنا از نظام ،در محاورات معاصر بيشتر بهکار ميرود و منظور از حفظ
نظام ،نظام جمهوري اسالمي است .در برخي تعابير امام خميني و ديگر فقهاي معاصر،
گاهي نظام در اين معنا بهکار رفته است؛ مانند اينکه گفتهاند:
آنچه در حفظ نظام جمهوري اسالمي دخالت دارد (كه فعل يا ترك آن موجب
اختالل نظام مي شود) و آنچه ضرورت دارد (كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد
است) و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است ،پس از تشخيص موضوع بهوسيلة
اكثريت وكالي مجلس شوراي اسالمي ،با تصريح به موقت بودن آن ،مادام كه
موضوع محقّق است ،و [اينكه] پس از رفع موضوع خودبهخود لغو ميشود ،مجازند
در تصويب و اجراي آن؛ و بايد تصريح شود كه هريك از متصديان اجرا از حدود
مقرّر تجاوز نمايد ،مجرم شناخته ميشود ،و تعقيب قانوني و تعزير شرعي ميشود».
(موسوي خميني8133 ،ق ،ج ،7ص)584

نظام در معناي حکومت اسالمي ،معموالً همراه با پسوند اسالمي آمده و نيز تنها
در کتابها و کلمات فقهاي معاصر بهکار رفته است؛ براي نمونه گفته شده است« :بر



همة مسلمانان الزم است كه قوانين و مقرّرات نظام اسالمي را محترم بشمارند».
(مكارم شيرازي4141 ،ق ،ج ،3ص )492همچنين گفته شده است« :اگر كسي از قانوني كه
مغاير با نظام اسالمي است اطالع پيدا كند ،واجب است براي حل اين مشكل و
حذف قوانين مخالف با احكام اسالم ،آن را به مقامات مسئول باالتر اطالع دهد».
(خامنهاي4141 ،ق ،ص )124و نيز آمده است« :نشر اخباري كه موجب ضعف نظام
اسالمي ميباشد ،جايز نيست( ».صافي گلپايگاني4141 ،ق ،ج ،4ص )411همچنين گفته
شده است« :حفظ نظام اسالمي ،مجوز ارتكاب كار نامشروع نميباشد»( .منتظري
نجفآبادي4321 ،ق ،ج ،4ص)411

منظور از نظام اسالمي از ديدگاه فقيهان اماميه ،هر حکومتي نيست؛ بلکه تنها
حکومتي است که مشروعيت دارد و حاکم آن نيز صالحيت الزم را داراست و ايشان
لزومي براي حفظ و حراست از نظامي که مشروعيت ندارد ،نميبينند؛ چه حاکم آن
مسلمان باشد و چه غيرمسلمان؛ و اگر در دورههايي از تاريخ ،فقهاي اماميه از
حکومتها و حاکماني حمايت کردهاند ،با اين انگيزه بوده است که از طريق ايشان
اصل اسالم و مملکت اسالمي حفظ شود و به مسلمانان آسيبي وارد نيايد و حکومت
يا اشخاص بدتر از ايشان ،زمام امور مسلمانان را عهدهدار نشوند( .شريعتي،4312 ،
ص )444-441همچنين اگر برخي از فقيهان معاصر پس از انقالب اسالمي در ايران و
حاکميت فقيه جامعالشرايط ،حفظ نظام اسالمي را واجب ميدانند از آن روست که
حفظ جمهوري اسالمي را الزمة حفظ اسالم ميبينند( .موسوي خميني ،4321 ،ج،85
ص /739همان ،ج ،88ص)191

با بررسي کتابهاي فقهي و اصولي سدههاي گذشته و حال ،آشکار ميشود که معناي
نخست نظام در اين قاعده منظور است؛ يعني نظام معاش جامعه ،و نظم و سامان
داشتن زندگي مردم ،و نبودن بحران و تعليق و تشويش در زندگي عامة مردم؛ که بر
اساس اين قاعده ضرورت دارد حفظ گردد و از هر آنچه مانع آن است ،جلوگيري
شود .در فقه ،بارها بهصراحت اين معنا تکرار شده است؛ البته نه بهعنوان قاعده بلکه
به عنوان يک موضوع ضروري و الزم.



همچنين دربارة معناي دوم بايد گفت :با وجود پذيرش اصل وجوب حفظ اساس
اسالم و کيان مسلمانان ،کاربرد نظام در اين معنا در ميان فقها اصالً نبوده يا نادر
بوده است و ايشان اين معنا را غالباً با اصطالح «حفظ بيضة اسالم» و ديگر الفاظ
مشابه ،به کار برده و ميبرند؛ و گمان اينکه نظام در لسان فقها به اين معناست،
خطاست.
همچنين با توجه به داليل بسياري که بر ضرورت حفظ و حراست از نظام اسالمي
وجود دارد و در کتابهاي فقهاي معاصر بدان بسيار پرداخته شده( ،سبحاني4143 ،ق،
ج ،3ص /149منتظري نجفآبادي4119 ،ق ،ج ،4ص 411ـ  /419همان ج ،4ص )412اصل اين
مطلب پذيرفته شده است؛ اما نميتوان پذيرفت منظور فقهايي که از ضرورت حفظ
نظام و منع اختالل در آن سخن گفتهاند ،نظام اسالمي است؛ چراکه اوالً تنها چند
دهه از بروز و ظهور نظام اسالمي ميگذرد و شايد به ذهن فقهاي چند سده قبل که
از «نظام» صحبت کردهاند نيز نميرسيد که چنين حکومتي در ايران يا جاي ديگري
تشکيل شود؛ چه رسد به آنکه به لزوم حفظ آن فتوا دهند .بنابراين ،کاربرد «نظام»
بهمعناي حکومت ،محدود به شماري از فقهاي معاصر است .افزون بر اين ،بررسي
کاربرد اين واژه توسط فقها و قراين لفظي و غيرلفظي و سياق و محل کالم ،بهخوبي
نشان ميدهد که اصال نظام سياسي منظور ايشان نبوده است؛ بنابراين ،حمل «نظام»
بر اين معنا خطاست و برخالف نظر آن دسته از نويسندگاني که در اين زمينه
صحبت کردهاند( .كالنتري ،4312 ،ج ،4ص /41شريعتي ،4312 ،ص )444از اين قاعده،
بدون واسطه ،وجوب حفظ نظام اسالمي يا اصل اسالم بهدست نميآيد؛ مگر از اين
باب که اين دو ،خود بخشي از نظام زندگي جامعة اسالمياند و حفظ اين دو حفظ
نظام ،و اختالل و دگرگوني در آنها اختالل در نظام معاش بهشمار ميآيد.
الزم به ذکر است ،نظام در کلمات امام خميني ،گاه در معناي اول (موسوي خميني،
8138 ،8739ق ،ج ،3ص )289و گاه در معناي دوم (موسوي خميني8718 ،ق ،ص /77همو،
 ،8712ج ،41ص )114و سوم است (خميني8133 ،ق ،ج ،7ص )584که بايد از قراين
موجود ،منظور ايشان را دريافت.
بنابراين ،آنچه مستقيماً اين قاعده بر آن داللت ميکند ،بهطور خالصه اين است
که حفظ نظام معاش مردم ،عقالً و شرعاً ضروري است و هر امري که موجب اختالل



در نظام زندگي مردم شود ،عقالً و شرعاً ممنوع است .فقدان نظام سياسي (حکومت
بهطور مطلق) ،يا وجود اختالفات و منازعات شديد ميان گروهها يا اشخاص مؤثر ،و
تفرقه و عدم انسجام ملي و اموري از اين دست ،قطعاً در زندگي طبيعي مردم بحران
ايجاد خواهد کرد.
بهنظر ميرسد منع اختالل در نظام و وجوب حفظ نظام ،دو روي يک سکه بهشمار
ميروند و بهاصطالح ،اختالل نظام ،ضد عام حفظ نظام است و از اين رو ،در فقه بارها
اين دو در کنار هم ذکر شدهاند( .ايرواني8142 ،ق ،ج ،8ص /53توحيدي تبريزي4141 ،ق،
ج ،3ص )7براي نمونه ،گفته شده است« :حفظ النظام من الواجبات األكيدة ،و اختالل أُمور
المسلمين من األُمور المبغوضة»( .موسوي خميني8138 ،8739 ،ق ،ج ،3ص)289

با دقت در ادله و روح حاکم بر شريعت اسالمي ،آشکار ميشود که حفظ نظام
معاش مردم ،علت يا حکمت بسياري از احکام ،و بهاصطالح ،از مقاصد شريعت بوده
است و شارع ،چه در مرحلة وضع احکام و قوانين و چه در مرحلة اجراي آن،
هيچگونه مشروعيتي براي افعال و اموري که موجب اختالل و نابساماني زندگي مردم
شود ،قايل نبوده و اين معنا را نفي و نهي کرده است .حکمت وضع بسياري از احکام و
قوانين شرعي ،ايجاد نظم در جامعه و ساماندهي به آن ،و ممانعت از ايجاد اختالل
در نظام است؛ چه اينکه فلسفة وضع حدود و تعزيرات ،منع از احتکار کاالها،
ممنوعيت ربا ،ضرورت پرداختن به امور حسبيه ،اعتبار بخشيدن به قاعدة يد و اصل
صحت ،و بسياري از موارد ديگر ،حفظ نظام و منع اختالل در آن است .فقها بر اساس
اين قاعده ،هر موضوعي را که موجب اختالل نظام شود ،حرام دانستهاند و به وجوب
آنچه الزمة حفظ نظام است ،فتوا دادهاند .بهطور کلي ،در ابعاد مختلف سياسي،
اجتماعي ،اقتصادي ،امنيتي ،قضايي و… ،هرچه به اختالل نظام بينجامد ،ممنوع ،و
آنچه الزمة حفظ نظام باشد ،واجب دانسته شده است( .انصاري8182 ،ق ،ج ،3ص/334
خويي8182 ،ق ،ج ،8ص /555خميني8133 ،ق ،ج ،7ص )584در پايان اين نوشتار ،برخي از
اين موارد بررسي خواهند شد.
الزم به ذکر است ،با توجه به خاستگاه عقلي اين قاعده ،از تامل در دايرة حکم عقل
بهدست ميآي د که منظور از نظام معاش مردم ،تنها نظام معاش مسلمانان نيست؛ بلکه



هر جامعهاي را با هر مذهب و مسلکي شامل ميشود .بنابراين ،اگر کسي در کشور
غيرمسلمان هم زندگي ميکند ،حقّ اختالل در نظام معاش جامعة غيرمسلمان را ندارد
چرا که احکام عقل ،کلي است و براي موارد خاص و زمان و مکان خاصي حکم صادر
نميکند .عقل ،مالزم با حکم شرع ،اختالل در نظام اجتماعي هر جامعهاي را حتي با
مردماني مشرک و حاکميتي غيرمسلمان ،قبيح و نادرست ميداند؛ چراکه داشتن نظام
براي ادامة حيات ،حق هر انساني است و اختالل نظام ،بهنوعي ناديده گرفتن اين حق
مسلم است.
با تأمل پيرامون مفهوم نظام و نظاممندي ،اين انديشه به ذهن خطور ميکند که
هم مفهوم نظام و هم اختالل نظام ،امري نسبياند و در زمانها و مکانهاي گوناگون،
مصداقهاي گوناگون دارند .نظاممندي ،با توجه به ويژگيهاي سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي هر جامعهاي تعريف ميشود و به همين لحاظ ،از يک جامعه تا
جامعة ديگر متفاوت است .توضيح بيشتر اينکه در جوامع مختلف ،هنجارها و
ارزشهايي گوناگون وجود دارد که در آن جامعه محترم شمرده ميشود و جايگاهي
مهم در نظم عمومي آن اجتماع دارد .گستره و اهميت اين ارزشها ،بسته به نوع
فرهنگها ،از جامعهاي تا جامعة ديگر متفاوت است؛ مثالً در جوامع غربي ،ممکن
است در غيراخالقي بودن روابط آزاد بين زن و مرد ترديد باشد؛ از اينرو ،اين امر
مخل نظام آنان نيست؛ اما در جامعة اسالمي ،محدود بودن اين روابط ،براي حفظ
عفت عمومي و شخصي ضرورتي شرعي و اخالقي شمرده ميشود و تا زماني که
ارزشها و هنجارهاي جامعه تغيير نکند ،بيتوجهي به آنها مخل به امنيت رواني
شهروندان و نظام اجتماعي بهشمار ميآيد.

قاعدة وجوب حفظ نظام و منع اختالل در آن ،در اصل يک قاعدة عقلي و عقاليي
حکم تکليفي مولوي که در اين معنا
است و در قرآن کريم و سنت معصومان
صراحت داشته باشد ،نيامده است و اگر مواردي ذکر ميشود ،از باب تأييد و ارشاد
به حکم عقل و عقالست .ازاين رو ،در اين بخش ابتدا از دليل عقل و بناي عقال
بهعنوان دليل صحبت شده و ادلة ديگر از باب تأييد ،قابل استفاده است.



الف) تقريباً همة فقيهان اصولي با طرح مقدماتي چون وجود حسن و قبح ذاتي در
افعال ،توانايي عقل در درك حسن و قبح و حکم به انجام يا ترک آن ،و مالزمة حكم
عقل و حکم شرع ،حجيت عقل را در مستقالت عقليه اثبات كردهاند؛ (حكيم4142 ،ق،
ص 411به بعد /مظفر ،4314 ،ج ،4ص 444به بعد /همان ،ج ،4ص /433مكارم شيرازي8131 ،ق،

ج ،3ص )312با اين توضيح که اصوليون ،دليل عقلي قطعي را به دو قسم مستقالت
عقليه و غيرمستقالت تقسيم ميكنند و احكام عقل را در محدودة مستقالت عقلي
داراي نفوذ و اعتبار قطعي دانستهاند؛
ب) انسان ،موجودي با فطرت اجتماعي (مدني الطبع) است .فطرت تمام انسانها
ضرورت «اجتماعي زيستن» را درك ميكند .تاريخ و آثار باستاني برجايمانده از
بشر ،شاهد خوبي بر اين مدعاست؛
ج) نظاممندي ،الزمة اجتماعي زيستن است و پديدة نظم و نظام ،از هيچ اجتماعي
قابل انفکاک نيست؛ بدين معنا که نميتوان جامعهاي را يافت که در آن شکلي از
نظاممندي و انسجام وجود نداشته باشد؛ چراکه اجتماع بهمعناي خاصش ،تنها
گردآمدن و يکجا بودن يک جمع نيست؛ بلکه تنها وقتي ميتوان به يک گروه،
«اجتماع» اطالق کرد که ميان اعضا ارتباط و انسجامي هرچند اندک وجود داشته و
يک يا چند هدف مشخص ،آنها را به همديگر پيوند داده باشد؛
د) انسان پس از تشكيل اجتماع فهميد كه دوام اجتماع ،و در حقيقت دوام
زندگياش منوط به اين است كه اجتماع به گونهاي استقرار يابد كه هر صاحب حقي
به حق خود برسد و مناسبات و روابطش متعادل و نظاممند باشد .بنابراين ،تشکيل
اجتماع و نظاممندي اجتماعي ،زاييدة احساس نياز و ضرورت بوده است و اگر اين
نيازمندي وجود نداشت ،هيچ انساني حاضر نميشد دامنة اختيار و آزادي خود را
محدود كند و چهارچوبهايي را که اقتضاي زندگي اجتماعي است ،بپذيرد( .طباطبايي،
 ،8183ج ،3ص 882ـ )883

در اين ميان ،به تناسب نيازهايي که افراد داشتند ،نظامها و مجموعههايي درون
نظام بزرگ اجتماع شکل گرفت که هريک براي چارهجويي و رفع يک يا چند



ضرورت پديدار گشت؛ نظامهايي همچون نظام اقتصادي ،سياسي ،قضايي ،امنيتي و
فرهنگي ،که روزبهروز با رشد و تکامل بشر و جامعة بشري و بيشتر و کاملتر شدن
نيازهاي او ،شکل کاملتر و منقحتري بهخود گرفتند؛
هـ) انسانها با وجود برخورداري از فطرت و سرشت واحد ،بهدليل تفاوت در
استعدادها و تواناييهاي جسمي و روحي ،و پيرو آن ،تفاوت در احساسات و ادراكات،
اهداف وآرزوهاي مختلفي دارند که باعث اختالف در افعال و رفتارهاي آنها ميشود،
که اگر در چهارچوب مناسبي گنجانده نشود ،ممکن است موجب اختالل در نظام
اجتماعيشان گردد .پيدايش اين اختالف بود كه بشر را به تن دادن به قوانين ،براي
منع و رفع اختالل در نظامناگريز كرد .به بيان ديگر ،بشر با اينکه وقوع اختالفات در
ميان خود را امري حتمي ديد ،دريافت که اگر اين اختالفات وارد عرصة اجتماعش
شود ،قطعاً مشکالت و لطمات فراواني را بهدنبال خواهد داشت؛ و ادامة حيات
اجتماعي او ،منوط به نظاممند شدن آن است؛ و هرچه به اين انسجام و نظميافتگي
خللي وارد کند ،بايد شناسايي و مورد حذر واقع شود .از اين رو ،قاعدة نانوشتة
ضرورت حفظ و حراست از نظام و منع اختالل در آن را بر اساس حکم فطرت و
عقل خود ،در بيشتر مناسبات و ارتباطات و قوانين ميان يکديگر بهاجرا درآورد تا
بدين وسيله اجتماعي را که به حکم و ارشاد عقل و فطرت به تشکيل آن دست يافته
است ،حفظ کند.
انسان با فراست خويش دريافت که امور گوناگون انسانها ،بهويژه در جوامع
کنوني ،چنان بههم پيوند خورده است که اخالل در يکي از آنها ،در ديگر ابعاد زندگي
ايشان تأثير منفي چشمگيري ميگذارد؛ چونان حلقههاي بازي دومينو ،که با افتادن
يکي از آنها ،حلقههاي ديگر هم زنجيروار خواهند افتاد .اختالل در امنيت کشور ،نه
فقط امنيت ،که همة امور اجتماعي ،اقتصادي و ...را متأثر کرده ،کليت جامعه را
بهخطر خواهد انداخت .به همين ترتيب ،اختالل در نظام اقتصادي ،امنيت جامعه و
ديگر ابعاد اجتماع را با خطر مواجه خواهد ساخت .براي نمونه ،احتکار ،رانتخواري و
اختالس که مصاديق بارزي از اخالل در نظام اقتصادياند ،افزون بر اقتصاد ،به ديگر
ارکان جامعه ،همچون فرهنگ و امنيت نيز آسيب خواهد رساند.



و) عقل همة عقالي عالم ،برخورداري اجتماع بشر از نظام را الزم و ضروري
تشخيص ميدهد؛ بلکه اين ضرورت در نگاه او ،چنان مهم و حياتي است که از هر
آنچه باعث اخالل در اين نظام شود ،منع ميکند؛ حتي اگر از دامنة آزاديها يا
سودجويي فرد يا افراد اندکي از جامعه ،به اين واسطه کاسته شود؛ زيرا ميداند که
بهاي برخورداري اين گروه از تمام خواستههايشان را بايد تمام جامعه بپردازد و زيان
آن دامنگير گروههاي بيشتري از انسانها خواهد بود .بنابراين ،عقل سليم وجود هر
امري را که به اختالل نظام بينجامد ،قبيح ميداند و آن را نادرست و نابهنجار
ميشناسد و به منع آن حکم ميدهد .در مقابل ،هر چيزي را که موجب نظاممندي و
ثبات آن در اجتماع شود ،الزم و ضروري ميداند .سيرة عقال در طول تاريخ ،گواه بر
آن است .از آنجا که شارع نيز خود عاقلترين عاقالن و حکيمترين حکيمان ،بلکه
خالق عقل است ،اين حکم عقاليي را تأييد کرده و در تمامي احکام خود اين مالک
مهم را درنظر داشته است .بسياري از فقها و اصوليون نيز حکم عقل به قبح اختالل
در نظام و منع از آن را از مستقالت عقليه شمردهاند؛ از جمله در ذيل داليل قاعدة
نفي حرج گفته شده است« :والحاصل أن قاعدة نفي الحرج مما ثبتت باألدلة الثالثة بل
األربعة في مثل المقام الستقالل العقل بقبح التكليف بما يوجب اختالل نظام أمر المكلف».
(انصاري4141 ،ق ،ج ،4ص)491

همچنين دليل اصل استصحاب ،تحقق اختالل در نظام عالم در صورت عدم اعتبار
استصحاب دانسته شده و گفته شده است« :الظاهر أنّ هذا دليل آخر غير بناء العقالء ،ألنّ
ما يوجب اختالل نظام العالم يستقل العقل بنفيه مع قطع النظر عن بناء العقالء علي عدمه ،كما
أنّ بناء العقالء يكون دليالً علي المطلب مع قطع النظر عن حكم العقل بمفسدة اختالل النظام
بل مع فرض عدمه»( .يزدي4141 ،ق ،ج ،3ص )442همچنين دربارة احتياطي که باعث
اخالل به نظام شود ،گفته شده است« :فانّ االحتياط المخلّ بالنظام ممّا يستقل العقل بقبح
نصبه»؛ (كاظمي خراساني ،4311 ،ج ،3ص )411بلکه از ديدگاه برخي ،مالک ُحسن داشتن
هر چيزي در اين باب ،تأثيري است که در حفظ نظام عام دارد؛ و مالک قبح هر
چيزي ،در منافاتش با اين امر و اضراري است که به نظام عمومي وارد ميکند( .صدر،
 4144ق ص)449



بيشك ،عقالي عالم از هر صنف و كيشي در همة ادوار تاريخ ،بر ضرورت و لزوم
حفظ آرامش ،نظم و امنيت عمومي ،و نيز پرهيز از بينظمي و هرج و مرج اتفاقنظر
داشته و همواره کوشيدهاند نظام زندگيشان را از هر آسيبي حفظ کنند؛ و اگر کسي
برخالف اين قاعده عمل کرد ،او را توبيخ ميکنند و مستحق مجازات ميدانند؛ زيرا
آنان هر گونه اقدام در راستاي حفظ نظم عمومي را مستحق مدح ،و در مقابل،
هرگونه اقدام منجر به هرج و مرج و بينظمي را مستحق ذم ميدانند .از اين رو ،هيچ
قومي را نمييابيم ،مگر اينکه براي خود قانون و قاعدهاي ،و رئيس و حاکمي بهعنوان
حافظ نظم و امنيت دارد .احكام و قوانيني كه عقال براي تنظيم روابط اجتماعي و
اجراي عدالت ميان خويش وضع ميکنند و خود را به پيروي از آن ملزم ميدانند و
براي اجراي آن ضمانت اجرايي نيز در نظر ميگيرند ،همه در جهت حفظ نظام و منع
اختالل درآن است.
مبدأ اين سيرة عقاليي ،همان عقل فطري عقالست كه خداوند بر اساس حكمت
كليه ،بهمنظور حفظ نظام زندگي به بشر داده است و اين امور در فطرت و نهاد افراد
بشر وجود دارد .اين سيرة عقاليي از سيرههايي است كه انتظار ميرود شارع با عقال
مسلك و روية واحدي در آن داشته باشد؛ و شارع مقدس ،نهتنها آنرا ردع و منع
نکرده ،بلکه امضا نيز کرده است؛ از اين رو ،اين سيره قطعاً حجت است.

افزون بر دليل عقل که مستند اصلي اين بحث بهشمار ميرود ،ميتوان به ظاهر برخي
از آيات قرآن براي تأييد قاعدة ضرورت حفظ نظام و منع از اختالل در آن استناد
کرد .اين آيات به چند دسته تقسيم ميشوند:

آيات بسياري در قرآن ،از فساد نهي کرده و مبغوض بودن فساد و مفسدان را با
بيانهاي مختلف تکرار نموده است .از جمله ميتوان به اين موارد اشاره کرد:
بقره 24/و 345؛ اعراف31/؛ مائده 21/و قصص 33/و.17



اختالل در نظام ،يکي از مصاديق فساد است .در کتابهاي لغت ،فساد نقيض
صالح ،و مفسده خالف مصلحت دانسته شده ،و در تعريف آن آمده است« :فساد،
هرگونه تغيير از مقداري است که حکمت به آن دعوت ميکند (و مقتضاي حکمت
است)؛ و شاهد بر اين مطلب اينکه نقيض صالح است؛ و صالح ،استقامت بر آن
چيزي است که حکمت ما را به آن ميخواند؛ چه اينکه اگر کمتر از مقدار يا زياده از
مقدار باشد ،صالح نيست؛ و اگر بهاندازه باشد ،صالح است»( .عسكري8144 ،ق،
ص )341همچنين گفته شده است« :فساد ،خروج شيء از اعتدال است؛ چه اين خروج،
کم و چه زياد باشد؛ و متضاد صالح است؛ و در مورد نفس ،بدن و اشياي خارج از
استقامت ،استعمال ميشود»( .راغب اصفهاني8183 ،ق ،ص )272بنابراين ،در مجموع
ميتوان گفت :فساد ،از اختالل در نظم و اعتدال امور ايجاد ميشود .وقتي جامعهاي
داراي نظم و نظام است ،به يک آرامش و اعتدال نسبي ميرسد؛ و وقتي در نظام
جامعهاي اختالل صورت ميگيرد ،جامعه آرامش و اعتدال خود را از دست ميدهد.
صالح و سداد هر جامعهاي ،وابسته به نظاممندي است و با هرج و مرج و آشوب تباه
خواهد شد .بنابراين ،اختالل در نظام يک جامعه ،مصداق بارز به فساد کشاندن آن
است.
نهي از فساد ،در برخي آيات بهصورت مطلق آمده است( .بقره )345/بر اين اساس
ميتوان گفت :اگر اختالل نظام معاش فساد است ،بهموجب اين آيه و آيات ديگر،
مبغوض شارع هم هست؛ و از چيزي که مبغوض شارع است ،بايد منع شود و جلوي
اين فساد را نيز بايد گرفت.

از برخي آيات قرآن کريم ،منع فعاليت اخاللگران در نظام استفاده ميشود .حضور و
فعاليت منافقان و دشمنان در درون جامعة اسالمي قطعاً براي مسلمانان ماية فساد و
ناامني ،تفرقه ،ترديد و گمراهي خواهد بود .در آيات بسياري ،از جمله دو آية زير،
را به منع از فعاليتهاي منافقانه و حضور ايشان در صفوف
خداوند متعال پيامبر
مسلمين دستور ميدهد .اين دستور ،نمونهاي از منع اختالل در نظام مسلمين بهشمار
ميرود:



وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّ ًة وَلكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَعِدِينَ.
لَوْ خَرَجُواْ فِيكمُ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكمُ سَمَّاعُونَ لهَُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالظَّلِمِينَ( .توبه 12/و )13

وَالَّذِينَ اتخََّذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقَاً بَينْ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْني وَاللَّهُ يَشهَْدُ إِنهُمْ لَكَاذِبُون .ال تَقُمْ فِيهِ أَبَداً( ...توبه843/
و )841

بديهي است که هر جامعهاي براي حفظ نظام خود بايد با اخاللگران مبارزه کند.
اين همان چيزي است که اين آيات به آنها اشاره کرده است.

خداوند در برخي از آيات براي اخاللگران در نظام مجازاتهايي درنظر گرفته است
که نشان از شدت اهتمام شارع مقدس در امر حفظ نظام و منع اختالل در آن دارد.
از جمله اين آيه است که ميفرمايد :إِنَّمَا جَزَاؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في
الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ
ذلِكَ لَهُمْ خِزْي في الدُّنْيَا وَ لَهُمْ في الَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم( .مائده)77/

آوردن عبارت «وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» بعد از ذكر محاربه با خدا و رسول،
ميفهماند كه منظور از اين محاربه افساد در زمين از راه اخالل به امنيت عمومي و
راهزني است؛ نه مطلق محاربه با مسلمانان .بنابراين ،از ظاهر آيه برميآيد که مراد از
محاربه و افساد ،اخالل به امنيت عمومي است( .طباطبايي8183 ،ق ،ج ،5ص )732امنيت
عمومي ،وقتي خلل ميپذيرد كه خوف عمومي و ناامني جاي امنيت را بگيرد و
طبيعتاً وقتي محارب ميتواند چنين خوفي در جامعه پديد آورد كه مردم را با اسلحه
تهديد به قتل كند.
اينکه در اين آيه ،محاربه و ستيز با بندگان خدا از طريق اخالل به امنيت عمومي،
محاربه با خدا معرفي شده ،به دليل اهتمام فوقالعادة شارع به امر حقوق انسانها و
حمايت از امنيت آنان براي داشتن زندگي آرام و نظاممند است( .مكارم شيرازي،8731 ،
ج ،1ص)724



دستهاي از روايات ،در ارتباط با لزوم وجود رهبر و اطاعت از رهبري واحد وارد
شدهاند و از مجموع آنها اين نتيجة قطعي بهدست ميآيد که قاعدة ضرورت حفظ
قاعدهاي مسلم و انکارناپذير دانسته
نظام و منع اختالل در آن ،از نظر معصومين
شده است و از تعبيرات گوناگوني که دراينباره وجود دارد ،آشکار ميشود که اين
امر يک ضرورت عقلي مورد اتفاق همگان است و از اين جهت ،مبنا و پايهاي براي
امور ديگري که گفته شد ،قرار ميگيرد و ميتواند مورد تنقيح مناط واقع شود.
نقل کرده است که فرمودند« :مردم را ناگزير،
عبداللّهبنمسعود از پيامبر خدا
فرمانروايي بايد ،نيك يا بد .فرمانرواي نيك ،در تقسيم ،عدالت ميورزد؛ و غنايمتان
ميان شما به يكسان تقسيم ميشود؛ و [در فرمانروايي] بد ،مؤمن آزموده ميشود.
فرمانروايي بد ،بهتر از هرج و مرج است .گفته شد :اي پيامبر خدا! هرج و مرج
چيست؟ فرمود :كشتار و دروغ»( .برهان فوري8148 ،ق ،ج ،2ص )79در نهجالبالغه نيز
اين مضمون تکرار شده است( .سيدرضي8181 ،ق ،خطبة ،14ص /13همان ،خطبه ،812
ص)341-347

همچنين از امام رضا

نقل شده است که در ارتباط با ضرورت وجود حكومت

در زندگي بشري فرمودهاند« :إنّا ال نجد فرقة من الفرق وال ملّة من الملل بقُوا وعاشوا إلّا
بقيّم ورئيس لما البدّ لهم منه في أمر الدين والدنيا ،فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك
الخلقَ لما يعلم أنّه البدّ لهم منه ،وال قوام لهم إلّا به ،فيقاتِلونَ به عدوّهم ،ويقسّمون به فيئهم،
ويقيمون به جمعتهم وجماعتهم ،ويمنعُ ظالمهم من مظلومهم»؛ (صدوق ،8715 ،ج ،8ص)357

ما هيچ فرقه يا ملتي را نيافتهايم که باقي مانده باشد و به حيات خود ادامه دهد ،مگر
آنکه قيّم و رئيسي داشته باشد؛ زيرا اين موضوع براي امر دين و دنيايشان ناگزير و
ضروري است .و با حکمت خداي حکيم منافات دارد که خلق را بدون رهبر واگذارد؛
چون ميدانست اين امر براي ايشان ضروري است و قوام زندگي ايشان وابسته به آن
است و به اين وسيله با دشمنانشان جنگيده و غنيمت را بينشان تقسيم کند و جمعه و
جماعتشان را اقامه کند و در مقابل ظالم؛ از مظلوم حمايت کند.



توجه به حفظ نظام ،به اين دسته از روايات که در ارتباط با امامت و رهبري
است ،محصور نيست .در ابواب ديگري نيز اين عنايت ديده ميشود .چنانکه در ذيل
ادلة امارة يد ،روايتي از امام صادق

آمده است« :قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً

فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ قَالَ وَ مِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ
أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُم تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ
تَنْسُبَهُ إِلَي مَنْ صَارَ مِلْكُهُ إِلَيْكَ مِنْ قِبَلِهِ ثُم قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ

لِلْمُسْلِمِينَ سُوق»( .صدوق8187 ،ق ،ج ،7ص)58

آن حضرت به مردي كه از ايشان پرسيده بود :آيا اگر من چيزي در دست كسي
ببينم ،جايز است شهادت بدهم آن شيء مال اوست ،فرمود :آري جايز است .آن مرد
گفت :شهادت خواهم داد كه آن مال در دست اوست؛ ولي گواهي نميدهم كه به او
تعلق دارد؛ زيرا ممكن است مال ديگري باشد .حضرت فرمودند :آيا حالل است آن
شيء از او خريده شود؟ مرد گفت :آري حالل است .امام فرمودند :شايد مال ديگري
باشد؛ پس چگونه جايز است تو آن را بخري و بعد از تملكش بگويي كه متعلق به من
است و بر آن سوگند ياد كني؛ ولي جايز نيست نسبتبه مالكيت كسي كه تو از ناحية
او مالك شدهاي اقرار كني؟ سپس حضرت فرمودند :اگر اين امر جايز نباشد ،براي
مسلمانها بازاري برپا نميماند.
بر اساس اين روايت ،بهويژه عبارت انتهاي آن ،ميتوان گفت که حجيت قاعدة
يد ،برآمده از سيره و بناي عقال ،و امضاي اين روش از سوي شرع است که داللت يد
بر ملک را پذيرفته .و حکمت تحقق و ايجاد اين روش در ميان عقال و امضاي آن
توسط شرع ،برپايي حيات اجتماعي و سير آن در طريق طبيعي و عدم اختالل در
نظام است .در اين روايت ،دستوري به عدم اختالل نظام صادر نشده است؛ بلکه تنها
مخاطب را به مسئلهاي مفروغٌعنه و مسلّم در نزد همگان هدايت کرده است تا خود
با مراجعه به عقل و وجدان خود ،به حکم واقعي دست يابند .نکتة مهم اين روايت،
علتي است که حضرت براي اين حکم بيان فرمودند که همان حفظ بازار مسلمين
است .اين تعليل ،آشکارا اهميت ُحسن جريان امور مسلمين و حفظ نظام اجتماعي را



نشان ميدهد .حضرت با اين بيان ،از ضروري بودن و حتي بديهي بودن نظم عمومي
پرده برميدارد و اين نکته را آشکار ميسازد که دغدغهها و وساوسي که ممکن است
در ذهن برخي خطور کند ،اگر به رواني تعامل اجتماعي آسيب برساند ،اعتبار ندارد و
قابل اعتنا نيست.
بهنظر ميرسد در اين روايت ،برپايي بازار (اقامة سوق) بهعنوان مصداق يا مثال
ذکر شده ،و مقصود اصلي ،حفظ نظام و عدم اختالل در آن است؛ و از همين روي
ميتوان به اعتبار هر امارهاي که عدم اعتبارش موجب اختالل در نظام است ،حکم
کرد؛ همانگونه که شيخ انصاري چنين نتيجهاي گرفته و در ذيل اين روايت گفته
است« :فيدل بفحواه علي اعتبار أصالة الصحة في أعمال المسلمين مضافاً إلي داللته بظاهر
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».
(انصاري4141 ،ق ،ج ،4ص)141

همة داليل و مواردي که گفته شد ،حکايت از اين دارد که از ديدگاه شريعت
اسالمي و پيشوايان معصوم آن ،حفظ نظام و منع از اختالل در آن ،ضرورت دارد.

با بررسي موارد کاربرد قاعدة وجوب حفظ نظام و منع از اختالل در آن ،ميتوان آنها
را به دو بخش تقسيم کرد :گاهي حفظ نظام و منع اختالل در آن ،در مرحلة وضع
حکم مورد توجه بوده و بهعنوان علت يا حکمت احکام ذکر شده است؛ و گاه در
مرحلة اجرا ،از حفظ نظام و منع اختالل در آن بهعنوان حد احکام و عاملي که دايرة
اجراي يک حکم را محدود ساخته ،نام برده شده است.

احکام بسياري وجود دارند که مستند آنها حفظ نظام اجتماعي و جلوگيري از هرج و
مرج و اختالل در نظم جامعه است؛ يا دستکم يکي از داليل و حکمتهاي آن ،حفظ
نظام و منع اختالل در آن است.



از جملة اين موارد ،قاعدة يد است .بسياري از فقها افزون بر بناي عقال ،از اختالل
در نظام در صورت معتبر ندانستن يد ،بهعنوان مدرک قاعدة مذکور ياد کردهاند.
ـ که پيشتر در ذيل مؤيدات قاعده

ايشان اين امر را از دل روايتي از امام صادق
آمد ـ استفاده کردهاند؛ (بحرالعلوم4113 ،ق ،ج ،3ص /312مکارم شيرازي4144 ،ق ،ج،4
ص )21بلکه حتي ميتوان گفت :علت تباني عقال بر معتبر شناختن يد بهعنوان دليل
بر مالکيت ،لزوم زندگي اجتماعي و حرکت در راه طبيعياش و عدم اختالل در نظام
است( .مغنيه4144 ،ق ،ج ،1ص)444
يكي ديگر از قواعد مستند به قاعدة منع اختالل در نظام ،اصل صحت است.
مرحوم بجنوردي در ذيل ادلة اصل صحت ،پس از اينکه مهمترين دليل بر اعتبار
قاعده را سيرة عقال دانسته ،به دليل اختالل در نظام استناد کرده و گفته است:
«واالنصاف أن االختالل الذي يلزم من عدم اعتبار هذه القاعدة أشد و أعظم من االختالل
الذي يلزم من عدم اعتبار قاعدة اليد ،فانّ هذه القاعدة جارية في أغلب ابواب الفقه من
العبادات و المعامالت»؛ (بجنوردي ،8733 ،ج ،8ص« )311انصافاً اختاللي که از عدم اعتبار
اين قاعده الزم ميآيد ،سختتر و بزرگتر از اختاللي است که از عدم اعتبار قاعدة
يد بهوجود ميآيد چراکه اين قاعده در اغلب ابواب فقهي ،چه عبادات و چه
معامالت ،جاري ميشود» .غير از ايشان ،بسياري از فقها علت يا حکمت اعتبار اصل
صحت را لزوم اختالل در نظام در صورت عدم پذيرش آن ذکر کردهاند( .مکارم
شيرازي8188،ق ، ،ج ،8ص /838طباطبائي حکيم8181 ،ق ،ج ،5ص /129عراقي] ،بيتا[ ،ج،1
ص /31آملي8795 ،ق ،ج ،1ص /399همداني8134 ،هـ  .ق ،ص / 189طباطبايي يزدي8181،هـ .
ق ،ج ،3ص)814

يکي ديگر از مواردي که بهدليل منع از اختالل در نظام وضع شده ،لزوم قضاوت
و فصل خصومت بين مردم است( .موسوي خويي4144 ،ق ،ج ،4ص )1اختالف نظر،
منازعه ،جنگ و دشمني ،از امورياند که تا وقتي همة مردم به درجة بااليي از
فرهنگ و ايمان و تقوا نرسيدهاند ،همواره در جوامع بشري وجود خواهد داشت .براي
اينکه دايرة اين نزاعها گسترش نيابد ،بهگونهاي که نظام اجتماع را بهطور کل ازميان
ببرد و موجب هرج و مرج و خونريزي شود ،بايد راهي براي پايان دادن به آن


انديشيده شود؛ و آن راه ،قضاوت بين مردم جهت فصل خصومت است( .مکارم

شيرازي4141 ،ق ،ص )141همچنين اثبات نفوذ حکم حاکم و اعتبار امر مختومه نيز به
دليل «اختالل در نظام» استناد شده است( .نجمآبادي4144 ،ق ،ص /434مرتضوي
لنگرودي4144،ق ،ج ،4ص /324صدر4141 ،ق ،ص)329

به بيان ديگر ،چنانکه گفته شد ،حکمت يا علت مشروعيت قضاوت ،فصل
خصومت بوده است تا از اين طريق ،از هرج و مرج و اختالل در نظام جلوگيري شود؛
در حالي که اگر قرار باشد نقض حکم حاکم به اين آساني ممکن باشد و هرکس
بهمحض اينکه از حکم حاکم راضي نبود بتواند حکم او را نقض کند ،اين مستلزم
لغويت قضا ،و نقض غرض از مشروعيت قضا و موجب هرج و مرج و اختالل در نظام
است.
به هر حال ،براي اثبات اعتبار امر قضاوتشده و عدم جواز نقض آن ،به ضرورت
حفظ نظام جامعه و جلوگيري از اختالل در آن ميتوان استناد کرد .البته برخي از فقها
اين حکم را به حکم قاضي مجتهد جامعالشرايط اختصاص دادهاند و نقض حکم قاضي
غيرمجتهد را جايز دانستهاند( .آشتياني8135 ،ق .ج ،8ص)17
يکي از مستندات قاعدة قضايي «الحاکم ولي الممتنع» نيز قاعدة عقلي حفظ نظام و
منع اختالل در آن است؛ چراکه معلوم است همة افراد جامعه پايبند به مقررات
قانوني و ضوابط اخالقي نيستند و هميشه ميتوان کساني را يافت که از انجام وظايف
قانوني يا احترام به حقوق ديگران امتناع ميورزند .واگذاري ظالم به خود ،خالف
ضرورت و عدالت ،و نقض غرض است؛ چنانکه واگذاري امر حقستاني به همگان
نيز موجب هرج و مرج و اختالل در نظام است .تنها راهي که ميماند ،پذيرش حق
اعمال واليت براي حاکم (و قضات و قواي وابسته به او) است تا بتواند با رعايت
مصلحت جامعه ،به احقاق حقوق مردم بپردازد( .موسوي خويي8149 ،ق ،ج ،3ص/55
محقق داماد8142 ،ق ،ج ،7ص)341

عدم وجوب عيني اجتهاد ،و نيز احتياط و جواز تقليد را هم ميتوان از طريق قاعدة
يادشده نتيجه گرفت .به معدودي از فقهاي قديم منسوب است که اجتهاد را بر همگان
واجب عيني ميدانسته و تقليد را جايز ندانستهاند؛ گرچه برخي اين نسبت را هم ناروا
ميدانند؛ (جناتي شاهرودي ،8731 ،ص725ـ )722اما به هر حال ،تقريباً همة فقها اين حکم



را انکار نموده و با داليل گوناگون آن را رد کردهاند؛ از جمله اينکه مستلزم اختالل در
نظام جامعه دانستهاند( .مکارم شيرازي8135 ،ق ،ص /142علوي8133 ،ق ،ج ،8ص /97موسوي
خميني8132 ،ق ،ص )59حتي آية نفر(توبه )833 ،که کوچ دستهجمعي مردم براي تفقه در
دين را نهي يا نفي کرده ،اِخبار و اشارهاي است به علت اين امر ،که استلزام اختالل در
نظام است( .موسوي خميني8181 ،ق ،ج ،1ص )273در نتيجه ،اجتهاد بر همة مکلفان وجوب
عيني ندارد.
احتياط نيز بر همگان ممکن نيست .عمل به احتياط در تمام امور فرعي ،فرد را
دچار مشکالت و سختيهايي ميکند که گاه به عسر و حرج و گاه اختالل در نظام
زندگي ميانجامد؛ از اين رو ،با آنکه احتياط بهخوديخود مستحسن است ،اما چنانکه
سر از اختالل در نظام درآورد ،قبيح و حرام شمرده شده است( .حسيني بهسودي،
8187ق ،ج ،8ص /732آخوند خراساني8149 ،ق ،ص )787از اين رو ،برخي براي احتياط،
مراتبي درنظر گرفته و احتياط تام را در مرتبة اول را قرار دادهاند .در اين مرتبه ،فرد
در همة وقايع مشتبه بهگونهاي احتياط ميکند که همة تکاليف واقعي را احراز کرده
باشد .ايشان اين نوع احتياط را موجب اختالل در نظام نوعي و شخصي دانستهاند؛
زيرا اوالً وقايعي که شبههناکاند بسيار زيادند؛ ثانياً در همة اموري که نظام جامعه
متوقف بر آن است ،منتشر شدهاند؛ يعني در امور معاش و معاشرت و محاوره و
عقود و ايقاعات؛ و شکي نيست که پرهيز از همة اين امور ،موجب اخالل در نظام
خواهد بود( .کاظمي خراساني ،8732 ،ج ،7ص )317حتي آن گروهي که به انسداد باب
علم عقيده دارند نيز احتياط را بر همگان و در همة شبهات واجب ندانستهاند؛ زيرا
آنرا موجب اختالل در نظام ميدانند .ايشان در يکي از مقدمات دليل انسداد که
براي اثبات حجيت ظن مطلق آوردهاند ،عمل بر اساس احتياط را غيرجايز دانستهاند؛
زيرا موجب اختالل در نظام ميشود( .صنقور8131 ،ق ،ج ،8ص /738انصاري8182 ،ق ،ج،8
ص892ـ )895حال که احتياط در همة امور ،همچون اجتهاد براي همگان ،به دليل
اختالل در نظام مقدور نيست ،تقليد جايز است و افراد ميتوانند از اين طريق به
احکام الهي عمل کنند.
از جمله احکام فقهي مرتبط با ادارة جامعه و امور ضروري آن ،امور حسبيه
است .حسبه ،رابطة تنگاتنگي با حفظ نظام عمومي دارد؛ بهگونهاي که براي حفظ نظام



اجتماعي و سياسي مسلمانان ،اين نهاد بهوجود آمده است .با نگاه به مواردي که
بهعنوان امور حسبيه ذکر شدهاند و موارد ديگري که با توجه به مقتضيات زمان و
مکان قابل ذکرند بهخوبي روشن ميشود که بيتوجهي به هريک از اين موارد ،موجب
ايجاد مشکالت بسياري در جامعه ميشود و نظام معاش مردم بهخطر ميافتد .از اين
رو ،همة فقها به وجوب آن حکم دادهاند؛ زيرا شارع مقدس ،راضي به تعطيلي اين
امور نيست و سعادت فرد و جامعه ،بستگي به تصدي و انجام آنها دارد .از سويي،
مسئوليت انجام آنها متوجه شخص خاصي نشده و بهنحو واجب کفايي ،مسئوليت
انجام آنها بر عهدة واجدين شرايط گذاشته شده است؛ بهگونهاي که اگر همة مکلفين
از تصدي و قبول مسئوليت امتناع کنند ،همه معصيتکار خواهند بود( .فاضل لنکراني،
 ،4323ج ،4ص /11موسوي خميني ،8739 ،ج ،4ص )114ميرزاي نائيني دربارة نيابت فقها
در عصر غيبت در تصدي امور حسبيه گفته است:
از جمله قطعيات مذهب ما ـ طايفة اماميه ـ اين است که در عصر غيبت ـ علي
مغيبه السالم ـ آنچه از واليات نوعيه را که عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن
حتي در اين زمينه هم معلوم باشد« ،وظايف حسبيه» ناميده ،نيابت فقهاي عصر غيبت
را در آن ،قدر متيقن و ثابت دانستيم؛ حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع
مناصب؛ و چون عدم رضاي شارع مقدس به اختالل نظام و ذهاب بيضة اسالم ،و
بلکه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسالميه از تمام امور حسبيه ،از
اوضح قطعيات است ،لذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامة وظايف
مذکوره ،از قطعيات مذهب خواهد بود»( .نائيني4141 ،ق ،ص14ـ)11
يکي از احکام مترتب بر قاعدة حفظ نظام و منع اختالل در آن ،ضرورت ،بلکه
وجوب تبعيت از قوانين است .هميشه يکي از اهداف اصلي وضع قوانين ،حفظ نظم
جامعه و جلوگيري از هرج و مرج و آشوب و نزاع و ناامني بوده است .نظم و
قانونمندي ،نهتنها از انحطاط و زوال اجتماع جلوگيري ميکند ،بلکه خود زمينة
پيشرفت و تکامل جامعه را فراهم ميکند .حکم وجوب تبعيت از قوانين ،مختص به
کشور اسالمي و با حاکميت مشروع نيست؛ بلکه حتي در دول کفر نيز يک مسلمان
بايد پايبند به قوانين باشد؛ البته قوانيني که مشروع باشند و مخالفت با دستورهاي
شريعت نداشته باشند؛ و اما اگر در کشور غيرمسلماني مثل فرانسه يا کشور الئيکي



مثل ترکيه ،قانوني وضع کنند و در آن مثالً حجاب را ممنوع نمايند ،هيچ فقيهي اجازة
متابعت از قانون آنها را نخواهد داد؛ اما قوانين معمولي که براي حفظ نظم و منع
اختالل در نظام جامعهاند ،بر اساس فتاواي فقها الزماالتباعاند .چنانکه در استفتائات
برخي فقهاي معاصر ،بهروشني و با قطعيت تمام اين نکته بيان شده است .از مرحوم
آيتاهلل خويي پرسيده شد« :حکم شما به عدم جواز مخالفت از نظام در دولتهاي
کافر ،مبني بر احتياط است يا فتوا ميباشد»؟ ايشان پاسخ دادهاند« :فتوا است و نه
احتياط»( .موسوي خويي8182 ،ق ،ج ،3ص )491مرحوم امام خميني بارها به لزوم تبعيت
از مقررات و منع تخلف در عمل و نظر دستور دادهاند؛ از جمله گفتهاند« :خالف
مقررات ،خالف شرع است»( .موسوي خميني ،4321 ،ج ،43ص )434و بارها در استفتائات
ايشان ذکر شده است که تخلف از مقررات دولت اسالمي جايز نيست( .همو8133 ،ق،
ج ،4ص /412ج ،4ص 44 ،43،12و)...

تأکيد بر رعايت قانون ،به ويژه وقتي موجب حفظ نظام و منع اختالل در آن شود،
مختص به امام خميني نيست؛ ديگر فقها نيز بر اين نظرند؛ (موسوي گلپايگاني4119 ،ق،
ج ،3ص /443بهجت فومني4142 ،ق ،ج ،1ص )411از جمله ،مرحوم فاضل لنکراني گفتهاند:
«بهطور کلي قوانين و مقرراتي که جهت حفظ نظم و براي جلوگيري از اختالل و
ناامني تصويب و اعالم شده ،الزم است رعايت شود و تخلف از آنها جايز نيست؛ و
اگر کسي تخلف کرد و آنها را ناديده گرفت ،تعزير او به هر نحو که حاکم شرع
صالح دانست ،اعم از جزاي نقدي يا شالق ،مشروع و بالمانع است»( .فاضل لنکراني،
 ،4323ج ،4ص)144

قاعدة مورد بحث ،در هنگام تزاحم و تعارض با احکام ديگر ،به دليل ضرورت و
اهميت بسياري که دارد ،قلمرو احکام را در مرحلة اجرا محدود ميکند؛ و به عبارتي،
حدي براي احکام بهشمار ميآيد.
از جمله مواردي که براي نمونه ميتوان ذکر کرد ،اخذ اجرت بهواسطة انجام
واجباتي است که به واجبات نظاميه معروف شدهاند .يکي از مواردي که فقها در
بحث مکاسب محرمه بهعنوان درآمدهاي حرام برميشمارند ،اخذ اجرت از راه انجام


واجبات است؛ چه آن فعل بر شخص واجب عيني باشد و چه کفايي( .انصاري8185 ،ق،

ج ،3ص /835موسوي خميني ،8739 ،ص )155از سوي ديگر ،يکي از احکام فقهي که
بسياري از فقها به آن تصريح کردهاند ،وجوب کفايي پرداختن به انواع مشاغل و
حرفههاست که تحت عنوان واجبات نظاميه مطرح ميشود ( .انصاري8185 ،ق ،ج،3
ص)873

در اينجا اين پرسش مطرح ميشود که آيا ميتوان در قبال انجام اعمالي که بر
همگان تا زمان انجام شدن آن واجب است ،اجرت گرفت؟ اگر بر اساس حکم اولية
کلي ذکرشده در ابتداي بحث عمل شود ،پاسخ منفي است؛ يعني گرفتن اجرت در
قبال انجام کار واجب ،حرام است؛ زيرا کسي نميتواند براي واجبي که بر عهدة
اوست ،از کسي اجرت بخواهد؛
اما اين حکم به اختالل نظام ميانجامد؛ چراکه امرار معاش متوليان و شاغلين در
اين مناصب ،جز از درآمد ناشي از اجرت ناممکن است و اگر اجرتي در قبال اين
کارها پرداخت نشود ،کمتر کسي حاضر ميشود خود را بهسختي بيندازد و هريک
از اين مشاغل را برعهده بگيرد؛ در حالي که نميتوان ضرورت هريک از اين
مشاغل را که مسئوليت بخشي از نيازهاي جامعه را برعهده دارند ،ناديده گرفت.
(بحرالعلوم8147 ،ق ،ج ،3ص /81مکارم شيرازي8132 ،ق ،ص /182آشتياني8135 ،ق ،ج،8

ص )835به هر حال ،در اينجا قاعدة منع اختالل در نظام ،دامنة حکم حرمت اخذ
اجرت از طريق واجب را محدود کرده است .به اين دليل ،برخي در اينجا واجبات را
به واجبات نظامي و واجبات غيرنظامي تقسيم کردهاند( .آملي8187 ،ق ،ج ،8ص) 13
دربارة احتكار کاالها نيز اختالل نظام ميتواند موجب کنار نهادن حکم اوليه شود؛
چراکه بهنظر مشهور فقيهان اماميه ،کاالهايي که احتکار دربارة آنها صادق است،
عبارتاند از گندم ،جو ،خرما ،کشمش ،و روغن حيواني( .نجفي8143 ،ق ،ج ،33ص)113
برخي فقها روغن زيتون را نيز از موارد احتکار نام بردهاند( .موسوي خميني،8739 ،
ص )793در مقابل اين دسته از فقها که احتکار حرام را فقط در انواع خاصي از مواد
غذايي محدود کردهاند ،دستهاي ديگر از فقها ،احتکار را منحصر در مواد غذايي
خاصي نميدانند و هر آنچه را که عرف جامعه به آن مواد غذايي (طعام) ميگويد،



دربرگيرندة حکم حرمت ميدانند( .توحيدي تبريزي8183 ،ق ،ج ،5ص )193بنابراين ،فقها
فينفسه احتکار را حداکثر در مورد طعام حرام ميدانند( .نجفي8143 ،ق ،ج ،33ص)118
احتکار کاالهاي ديگر را حرام نميدانند؛ گرچه از نظر اخالقي امري مستحسن
نميشمارند .اما اگر احتکار هر کااليي به اختالل در نظام اجتماعي بينجامد ،يعني بيم
آن رود که نظام معاش جامعه بهخطر بيفتد ،چه آن کاال طعام باشد و چه غيرطعام،
آن را حرام و ممنوع اعالم کردهاند( .فياض] ،بي تا[ ،ج ،3ص /889طباطبايي حکيم8185 ،ق،
ج ،3ص /74تبريزي8132 ،ق ،ج ،3ص /83مغنيه8138 ،ق /ج ،7ص818ـ)813

از موضوعات ديگري که بهموجب منع اختالل در نظام الزم است حکم اولي کنار
گذاشته شود ،در مواردي است که حاکم بايد نرخ کاال را تعيين کند .يکي از قواعد
عمومي در همة قراردادها و عقود اين است که طرفين قرارداد عوض و معوض را
تعيين ميکنند و ايشان در تعيين نوع ،وصف و ميزان کاال يا خدماتي که ميگيرند و
همچنين عوضي که در مقابل پرداخت ميکنند ،آزادند .بنابراين ،کسي قاعدتاً حق
ندارد عوض يا معوض را به فردي تحميل کند .هر دو طرف آزادند که معامله را با
هر قيمتي که خواستند ،برقرار سازند؛ اما اين حکم ممکن است در برخي زمانها به
اختالل در نظام معيشتي جامعه بينجامد؛ براي مثال ،وقتي توليد يا فروش کااليي در
انحصار فرد يا گروهي باشد و اين افراد از اين انحصار سوءاستفاده کنند و بهقصد
سودجويي يا انگيزههاي سياسي و ...با گرانفروشي فوقالعاده بهگونهاي عمل کنند که
نظام جامعه برهم بخورد ،آيا ميتوان طبق قاعدة اوليه عمل کرد و همچنان به اين
افراد يا گروهها حق تعيين قيمت داد؟
براساس قاعدة منع اختالل در نظام بايد گفت :در اين صورت ،حاکم ميتواند
براي جلوگيري از اختالل در نظام جامعه و گرفتاري و عسر و حرج شديد آنها ،و
براي حفظ مصلحت عامه ،حق تعيين قيمت را در اين مورد محدود کند .چنانکه امام
خميني گفتهاند« :خريدار و فروشنده در تعيين نرخ کاال آزادند؛ ولي اگر اين آزادي
در مواردي سبب فساد و اختالل نظام اقتصادي جامعه اسالمي گردد ،حاکم شرع در
چنين مواردي ميتواند تعيين نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد»( .موسوي خميني،
8131ق ،ج ،3ص )933همچنين در بحث احتکار ،حاکم محتکر را به فروش کاال مجبور



ميکند و در وهلة اول قيمتي تعيين نميکند؛ اما اگر محتکر در قيمتگذاري کاالي
خود زيادهروي کند و حقوق مصرفکننده را رعايت نکند ،حاکم به او دستور ميدهد
که نرخ کااليش را منصفانه کند؛ اما اگر محتکر بعد از دستور حاکم ،باز هم از پايين
آوردن قيمت خودداري نمود ،حاکم او را به فروش بر اساس قيمتي که مصلحت
ميداند ،مجبور ميکند( .نجفي8143 ،ق ،ج ،33ص /115موسوي خميني ،8739 ،ج ،8ص)543
از ديگر موارد قابل ذکر ،اجراي قصاص است .هيچگونه اختالف نظر يا ترديدي
نيست كه شارع مقدس براي کسي كه بر او جنايتي وارد آمده ،يا براي ولي او ،حق
قصاص قرار داده است .پرسش اينجاست که آيا دارندة حق قصاص بايد در سِتاندن
اين حق ،از ولي امر مسلمانان يا كسي كه از سوي او گمارده شده است ،اجازه بگيرد و
انجام دادن قصاص جز با اجازة او جايز نخواهد بود ،يا چنين چيزي الزم نيست و او
داراي حقي است كه ميتواند بدون اجازه از ولي امر يا حاكم ،آن را باز ستاند .در اين
مسئله ،دو ديدگاه گوناگون در ميان فقيهان اماميه وجود دارد :نظر اول عبارت است
از الزم نبودن اجازه از امام بهمنظور ستاندن حق قصاص( .محقق حلّي8141 ،ق ،ج،1
ص )387در مقابل ،گروهي از فقها بر اين نظرند که در استيفاي قصاص ،الزم است
اشخاص از ولي امر اجازه داشته باشند( .مفيد8187 ،ق ،ص /324طوسي8713 ،ق ،ج،3
ص )844آنچه ميتواند دليلي بر ثبوت استقالل براي ولي قصاص باشد ،اطالق ادلهاي
است( .اسراء ،77/حرّ عاملي8149 ،ق ،ج ،39ص )14اما نتيجة اين حکم ،اختالل نظام و
هرج و مرج است؛ چراکه راه بر طغيانگران و شرارتپيشگان گشوده ميشود تا هر
جنايتي را كه بخواهند ،انجام دهند و ادعا كنند اين عمل براي قصاص صورت
پذيرفته است .روشن است كه اين افراد ،بهسادگي ميتوانند با صحنه سازي ،فجايعي
را نيز به دشمنان خويش نسبت دهند تا خود را برحق نشان دهند .الزمة چنين
وضعيتي ،بيگمان هرج و مرج و آشفتگي و اختالل نظام است كه هيچ عاقلي به آن
رضايت نميدهد؛ چه رسد به خداوند حکيم .فقهاي معاصر نيز اين نظر را پذيرفتهاند؛
بهويژه آنکه با حکم عقل مبني بر منع اختالل در نظام ،بيشتر تناسب دارد( .موسوي
گلپايگاني8187 ،ق ،ج ،3ص  )91از اين باالتر ،صرف حكم والي يا قاضي به ثبوت حق
قصاص نيز كافي نيست تا ولي قصاص ،خود اقدام به انجام آن كند؛ بلكه افزون بر



آن ،بر او الزم است تا از ولي امر يا كسي كه او گمارده ،اجازه بگيرد و در صورت
صدور اجازه ،جايز است خود به اجراي آن قيام كند؛ چراکه اجراي قصاص بدون
نظارت و رعايت مصالح ،امكان دارد سبب فساد و اختالل در امنيت جامعة اسالمي
شود .از اين رو ،حاکم اين حق را دارد ،بلكه بر او الزم است تا بهمقتضاي واليت خود،
از اجراي قصاص جز در شرايط مناسب ،با انتظام و امنيت نظام جلوگيري كند.
در زمينة جواز ضرب و جرح به انگيزة امر به معروف و نهي از منکر براي همة
اقشار جامعه نيز در ميان فقها اختالف نظر وجود دارد( .عالمه حلي8187 ،ق ،ج،1

ص124ـ )123بهنظر ميرسد در اين مسئله نيز قاعدة منع اختالل در نظام حاکم است
و از اطالق و عموميت حکم امر به معروف و نهي از منکر ميکاهد .چنانکه بسياري
از فقها گفتهاند ،جز امام مسلمين و رهبر جامعه و اشخاصي که او به آنها اذن داده
است شخصي حق جرح و قتل بهبهانة امر به معروف و نهي از منکر ندارد( .نجفي،
8143ق ،ج ،38ص)717

همچنين از احکام مورد اتفاق فقهاي اماميه اين است که در زمان غيبت امام

مجتهد جامعالشرايط ميتواند قضاوت کند .ايشان يکي از شرايط الزم براي تصدي
منصب قضا را اجتهاد دانستهاند( .محقق حلي8141 ،ق ،ج ،1ص )24چنانکه گفته شد،
منصب قضاوت ،يکي از امور ضروري و الزم جهت حفظ نظام جامعه است و تعطيل
آن امکان ندارد؛ اما چنانچه بر اساس اطالق حکم مذکور عمل شود و در مثل زمان
ال
حاضر ،قرار باشد فقط مجتهدين جامعالشرايط امکان قضاوت داشته باشند ،عم ً
منصب قضا در بسياري از شهرها تعطيل خواهد شد؛ چراکه اوالً تعداد کساني که به
درجة اجتهاد ميرسند ،در جامعه بسيار کم است؛ ثانياً مجتهدين حاضر غالباً يا توان
قضاوت در خود نميبينند يا عالقهاي به اين کار نشان نميدهند .بسياري از فقها در
استدالل خود بر جواز قضاوت غير مجتهد در شرايط اضطراري ،به لزوم اختالل در
نظام در صورت نپذيرفتن اين امر اشاره کرده و از لزوم منع اختالل نظام سخن
گفتهاند( .رشتي ،8148 ،ص /53آشتياني8135 ،ق ،ج ،8ص31ـ /18سبزواري8187 ،ق ،ج،33
ص  /82سبحاني تبريزي8185 ،ق ،ج ،7ص55ـ )53



با توجه به قاعدة وجوب حفظ نظام و منع اختالل در آن ،بهطور خالصه ميتوان گفت
يکي از واجبات مهم اسالم ،حفظ نظام جامعه ،زندگي و معيشت مردم است .گرچه
فقها بهطور مستقل دربارة اين مسئله بحث نکردهاند ،ولي از سخنان آنان در موارد
گوناگون بهدست ميآيد که وجوب حفظ نظام جامعه ،از مسلّمات فقه است .بنابراين،
شکي نيست که آنچه سبب برهم ريختن نظام زندگي و معيشت جامعه ميشود،
ممنوع و حرام ،و کارهايي که براي حفظ نظام جامعه ضرورت دارد ،واجب است .اگر
بين حفظ نظام و ديگر احکام شخصي يا اجتماعي تزاحم واقع شود ،حفظ نظام بر آنها
مقدم است؛ زيرا حفظ نظام از واجباتي است که شارع مقدس به هيچ وجه به ترک
آن راضي نيست .از اينرو ،حاکم جامعة اسالمي موظف است در مقام تزاحم حفظ
نظام معيشتي مردم با امور ديگر ،حفظ نظام را مقدم بدارد؛ البته تا جايي که با اساس
اسالم و عدالت در تضاد نباشد.
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مدرسين حوزة علمية قم8183 ،ق.
 ،قم ،مؤسسة الممتاز8181 ،ق.
 .39طباطبايي حکيم ،سيدمحمدسعيد،
 ،بيروت ،دارالصلوة8185 ،ق.
 .41ــــــــــــــ ،
 ،قم ،كتابفروشي داوري8181 ،ق.
 .41طباطبايي يزدي ،سيدمحمدكاظم ،تكملة العروة
 ،محقق و مصحح :سيداحمد حسيني ،چاپ سوم ،تهران،
 .42طريحي ،فخرالدين،
كتابفروشي مرتضوي8182 ،ق.
 .43طوسي ،ابوجعفر محمدبنحسن ،المبسوط في فقه اإلمامية ،چاپ سوم ،تهران ،المكتبة المرتضوية
إلحياء اآلثار الجعفرية9911 ،ق.


 .44عسكري ،ابوهالل ،الفروق في اللغة ،محقق /مصحح :لجنة إحياء التراث العربي ،چاپ چهارم،
بيروت ،دار اآلفاق الجديدة9044 ،ق.
 .45عراقي ،آقاضياءالدين ،نهاية االفکار ،تحقيق علي کزازي ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي وابسته به
جامعة مدرسين حوزة علمية قم] ،بيتا[.
 ،قم ،کتابخانة حضرت آيتاهلل مرعشي
 .46علوي ،سيدعادل،
نجفي8133 ،ق.
 ،چاپ يازدهم ،قم ،انتشارات امير قلم.8717 ،
 .47فاضل لنکراني ،محمد،
 ،قم ،أمير] ،بي تا[.
 .48الفياض ،شيخمحمدإسحاق،
 ،قم ،انتشارات جامعة
 .49كاظمي خراساني ،محمدعلي،
مدرسين حوزة علمية قم.8732 ،
 ،دفتر تبليغات اسالمي ،قم.8731 ،
 .51كالنتري ،علياكبر،
 ،چاپ دوازدهم ،تهران ،مركز نشر علوم اسالمي8142 ،ق.
 .51محقق داماد ،سيدمصطفي،
 ،قم ،مؤسسة
 .52مرتضوي لنگرودي ،سيدمحمدحسن،
انصاريان8183 ،ق.
 ،قم ،انتشارات اسماعيليان.8735 ،
 .53مظفر ،محمدرضا،
 .54مفيد ،محمدبنمحمد ،المقنعة ،قم ،كنگرة جهاني هزارة شيخ مفيد رحمة اهلل عليه8187 ،ق.
 .55مغنيه ،محمدجواد،
 .56مكارم شيرازي ،ناصر

 ،چاپ دوم ،قم ،مؤسسة انصاريان8138 ،ق.
 ،چاپ دوم ،قم ،مدرسة امام عليبنابيطالب9041 ،ق.

 .57ــــــــــــــ  ،انوار األصول ،چاپ دوم ،قم ،مدرسة االمام عليبنابيطالب 9041 ،ق.
 .58ــــــــــــــ  ،انوار الفقاهة في احکام العترة الطاهرة ـ کتاب التجارة ،قم ،مدرسة اإلمام
عليبنابيطالب

 ،چاپ اول9041 ،ق.

 .59ــــــــــــــ  ،أنوار الفقاهة ـ کتاب البيع ،قم ،مدرسة امام عليبنابيطالب
 .61ــــــــــــــ  ،تفسير نمونه ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية.9910 ،
 .61ــــــــــــــ  ،القواعد الفقهية ،قم ،مدرسة امام اميرالمؤمنين
 .62موسوي خميني ،سيدروحاللّه،
.8718
 .63ــــــــــــــ ،
 .64ــــــــــــــ ،
 .65ــــــــــــــ ،
.8712

9041 ،ق.

 ،چاپ سوم8188 ،ق.

 ،تهران ،مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ،

الوسيلة ،تهران ،مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني .8739 ،
 ،تهران ،مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني 8138/8739 ،ق.
 ،چاپ چهارم ،تهران ،مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ،


 .66ــــــــــــــ ،
حوزه علميه قم8133 ،ق.

چاپ پنجم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين

 ،تهران ،مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني 8132 ،ق.
 .67ــــــــــــــ ،
 ،چاپ هشتم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي وابسته به
 .68ــــــــــــــ ،
جامعة مدرسين حوزة علمية قم8131 ،ق.
 .69ــــــــــــــ ،

تهران ،مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني 1418 ،ق.
ة

 .71موسوي خويي ،سيدابوالقاسم،
8182ق.
 ،قم ،مدرسة دارالعلم8149 ،ق.
ة
 .71ــــــــــــــ ،
قم ،مؤسسة إحياء آثار اإلمام الخوئي8133 ،ق.
 .72ــــــــــــــ  ،مباني تکملة
 ،چاپ دوم ،قم ،دار القرآن الکريم8149 ،ق.
 .73موسوي گلپايگاني ،سيدمحمدرضا،
 ،قم ،دارالقرآن الكريم8187 ،ق.
 .74ــــــــــــــ ،
 ،تهران ،نشر سايه8711 ،ق.
 .75منتظري ،حسينعلي،
 .76ــــــــــــــ  ،دراسات في والية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية ،چاپ دوم ،قم ،نشر تفكر،
8149ق.
 ،بيروت ،دارالفكر للطباعة
 .77واسطي زبيدي حنفي ،محبالدين،
والنشر والتوزيع8181 ،ق.
 .78نائيني ،ميرزامحمدحسين ،تنبيه األمة و تنزيه الملة ،قم ،انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزة
علمية قم9040 ،ق.
 .79نجفي ،محمدحسن ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،چاپ هفتم ،بيروت ،دار إحياء التراث
العربي9044 ،ق.
 .81نجمآبادي ،ميرزا ابوالفضل ،کتاب القضاء (تقريرات آقا ضياءالدين عراقي)] ،بي جا[ ،انتشارات
قم ،مكتب نشر المنتخب،

مؤسسة معارف اسالمي امام رضا 9049 ،ق.
 .81همداني ،آقا رضا ،حاشية كتاب المكاسب ،محقق ومصحح محمد رضا انصاري ق ّمي ،قم،
انتشارات مولف ،چاپ اول9044 ،ق.
 .82يزدي ،محمدابراهيم ،حاشية فرائد األصول (تقريرات سيدمحمدکاظم يزدي) ،قم ،دارالهدي،
9041ق.

