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 چکیده

این تحقیق نفی اختالل نظام را به عنوان یک قاعده اصـطیادی در فقـه اسـالمی مـورد      
مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم            . دهد مطالعه قرار می  

تحقیق حاضر که با روش . ، وضع نشده استهای حاکم بر زندگی مردم باشد      نظام  زننده
توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقال را به عنوان مبـانی اصـلی                  
این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیـان     

 روش  در نهایـت، بـرای نخـستین بـار بـا          . پـردازد  شرایط و آثار اجرای این قاعـده مـی        
پردازد و بـا توجـه بـه     استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسالمی می   

تـوان بـه عنـوان یکـی از قواعـد       کند که این قاعده را می      ادله و فتاوی متعدد اثبات می     
  .مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسالم پذیرفت و به آن استناد کرد

 
 ی، مقاصد شریعت، نظم عمومیفقه حکومت  اختالل نظام،:ها کلید واژه
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 مقدمه
های فقهی  دهد که نفی اختالل نظام در استدالل جستجو در آثار فقهای پیشین نشان می

. فقها به عنوان یک گزاره مسلم مطرح و سبب نفی برخی از احکام نخستین شده است
مساله . های قواعد فقه، عنوان خاص نیافته است با این حال، این موضوع در میان کتاب

این تحقیق آن است که با شناخت این مفهوم، گستره کاربرد آن را در فقه به عنوان یک 
قاعده فقهی بیابد و راه را بر استفاده از این قاعده ارزشمند به عنوان یکی از احکام فقه 

بحث در این مقاله نخست با تبیین مفهوم آغاز . نگر یا فقه حکومتی بگشاید اجتماع
پردازد،  مطابق شیوه مألوف در تنظیم قواعد فقهی به بررسی ادله میشود و سپس  می

پس از آن، جایگاه این مفهوم را در زمره دو بحث مهم فقه مقاصدی و فقه حکومتی 
توان به عنوان شاخصه برای این قاعده برشمرد یاد  گاه از آنچه می آن. کند ارزیابی می

در واپسین بخش که برای خود . پردازد  میکرده و بعد به قلمرو و آثار این قاعده فقهی
اهمیتی ویژه دارد با بیانی اجمالی به جستجوی موارد کاربرد این مفهوم در سرتاسر فقه 

 .پردازد وضوعه میاسالمی و حقوق م
 
 تعاریف و مفاهیم. 1
 تعاریف لغوی. 1. 1
همچنین . ست و به معنای فاصله بین دو چیز آمده ا"خَلل"از ریشه : "اختالل". 1 .1 .1
؛ 198ص ،4، ج3[اندازد  ، هنگامی است که بین دو شیء جدایی می"اخالل فعل شخص"

همچنین به معنای خلل پذیرفتن، درهم برهم شدن و تباه شدن ]. 109، ص1، ج51
 ]89، ص54[ .کار، به هم خوردن و آشفتگی، نابسامانی یا بی سر و سامانی آمده است

نی است که با آن مروارید یا هر چیزی دیگر چون در اصل ریسما: "نظام". 2. 1. 1
دیگر؛  مهره، در آن جمع شود و از این باب به معنای قرین کردن و پیوستن اشیا به یک

، نظم و ترتیب، آراستگی، ]196ص ،14، ج3[همچنین به معنای مالک، شیوه و استواری 
 ]474، ص4، ج75. [عادت، روش، صالح کار و سامان آمده است

 
  مفهوم قاعده نفی اختالل نظام.2. 1

حفظ نظام دین : در اصطالح، حفظ نظام به معانی مختلفی به کار رفته است از جمله
ه"که گاه به آن ] 25، ص83[ ، 2، ج32[ یا بیضه اسالم نیز گفته شده است "نظام الملّ
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؛ 417، ص1، ج31[یا حفظ سرزمین اسالمی و دفاع از آن ] 35ـ34 ص9، ج55؛ 464ص
یا حفظ نظام معیشت جمعی و ] 130، ص79[یا حفظ حکومت اسالمی ] 130، ص79

، 63. [های اجتماعی نظامات داخلی مملکت و برقراری ارتباط بین مردم و سازمان
 "نظام"در مجموع، با توجه به شواهدی که خواهد آمد، ] 40-39، ص85؛ 212ص

انی جمعی مردم های حاکم بر شریعت و زندگ معنایی عام دارد که شامل همه نظام
، نفی و کنار گذاشتن هر امری است که "نفی اختالل نظام"مقصود از قاعده . شود می

به عبارت دیگر، شارع مقدس حکم موجب . موجب اختالل در نظام معیشت مردم شود
از این رو، اگر موضوعی به حکم . اختالل در نظام زندگی مردم را تشریع نکرده است

  .شود ام کلی زندگانی انسان شود، حکم اولی آن برداشته میاولی، سبب اختالل در نظ
 

 ادله و مبانی قاعده. 2
 سنت. 1. 2

در ) ع(در این روایت امام. است) ع(از جمله روایات، روایت حفص بن غیاث از امام صادق
چه  ، نشانه مالکیت است و شهادت بر مالکیت صاحب ید در مورد آن"ید"تأیید این که 

اگر چنین نباشد، برای «: فرمایند صحیح و قابل استناد است، میدر دست اوست، 
از این کالم چنین برداشت ] 292، ص27، ج17. [»مسلمانان بازاری باقی نخواهد ماند

ای بر   به عنوان اماره"ید"ها با نپذیرفتن  شود که نظام بازار مسلمین و معامالت آن می
صادی مسلمین متوقف بر حجیت حفظ نظام اقت. شود مالکیت صاحب آن، مختل می

این روایت که با قیاس اولویت، مستندی برای اصل مهم صحت نیز . اماره ید است
، گویای اهتمام معصوم به هدف مهم ]287، ص1، ج11؛ 720، ص2، ج10[باشد  می

) ع(از دیگر روایات، روایتی از امام صادق. جلوگیری از اختالل در نظام اقتصادی است
اند از نفع بندگان و برپا داشتن اموری  پس هرچه به آن امر شده... «: ایندفرم است که می

شود،  ها در آن است و هیچ چیزی دیگر جانشین آن امور نمی که وجوه مختلف صالح آن
وسیله  شوند و به کنند و مالک می پوشند و نکاح می نوشند و می خورند و می از آنچه می

، پس همه این امور خرید و ...کنند   ندارد، استفاده میها از همه منافعی که جایگزینی آن
این که معصوم، برپا داشتن وجوه مختلف ] 54، ص12، ج17. [»فروششان حالل است

شمرند که جایگزینی برای آن نیست؛  هایی برمی صالح را در زندگانی مردم از اولویت
 است، مورد اهتمام نشان دهنده آن است که آنچه قوام نظام حیات انسان وابسته بدان
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شارع قرار گرفته و شارع راضی به ترک یا تعطیل اموری که نبود آن، سبب بروز اختالل 
 .شود، نیست در نظام زندگی مردم می

 
 حکم عقل. 2. 2

ترین ادله برای درک  علمای اصول فقه در شیعه، حکم عقل را به عنوان یکی از محکم
کند و از  ای است که عقل آن را درک می یهدلیل عقلی، هر قض. دانند احکام شرعی می

استنباط ] 243، ص1 ، ج74؛ 37، ص24. [شود این درک، حکم شرعی استنباط می
، 5، ج60[دهد  حکم شرع با استفاده از عقل به دو شیوه مستقل و غیر مستقل رخ می

که منظور از آن در این بحث، استناد به دلیل مستقل ] 207، همان، ص74؛ 210ص
در این مورد، صغرای قیاس منطقی این . ای اثبات قاعده نفی اختالل نظام استعقل بر
کند و اختالل نظام را  عقل محض به قبح اختالل در نظام زندگی انسان حکم می: است

این ادراک عقلی نیازمند تأیید عقال در گفتار یا رفتار . داند  می"مفسده لزومی"دارای 
 و در "یقینیات" را در دسته "قبح اختالل نظام"عقلی توان قضیه  از این رو، می. نیست
ها، نیازمند تأیید و اعتراف عموم مردم به   قرار داد که تصدیق در آن"مشهورات"برابر 

به دنبال ادراک عقل نظری به قبح اختالل نظام، عقل ] 327، ص73. [ها است صدق آن
سی است که کبرای آن دهد؛ این ادراک، صغرای قیا عملی نیز فرمان به ترک آن می

توان  رو، می از این ."کند حکم شرع به هر امری که عقل به آن حکم می": عبارت است از
اختالل نظام و هر آنچه موجب آن شود، به حکم شرع نیز ناروا «چنین نتیجه گرفت که 

بنابراین، حکم شرعی نفی اختالل نظام، از جمله احکام شرعی است که . »خواهد بود
  . ن بدون کمک شارع نیز بدان دست خواهد یافتعقل انسا

 
 بنای عقال. 3. 2

که اختالف   بدون آن"رفتار معین خردمندان در برخورد با یک رخداد است"بنای عقال، 
در زمان، مکان، فرهنگ، بینش، دین و مذهب آنان، تأثیری در بروز این رفتار داشته 

دانند، گرچه  تکاز عقال را کافی میبرخی حتی چگونگی تفکر یا ار]. 197، ص23[باشد 
به هر روی، ] 234، ص4، ج92. [این ارتکاز در قالب رفتار خاصی بروز نکرده باشد
بررسی روش ] 171، ص2، ج74. [اعتقادات مذهبی نقشی در پیدایش سیره عقال ندارد

ی ها ها تأیید کننده این مطلب است که خردمندان در نظام ها و مکان عقال در تمام زمان
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نمونه . اند چه نظام زندگی را مختل کند، داشته اجتماعی خود، همواره سعی در مخالفت با هر
باید افزود، اعتبار .  در دانش حقوق یافت"نظم عمومی"توان در تکوین مفهوم  این تلقی را می

شود، بلکه  بنای عقال نیازمند عدم منع شارع است و در این زمینه نه تنها منعی یافت نمی
 :ه به برخی از اصول مراعات شده در شریعت اسالمی، گواه بر تایید آن استنگا

] 63، ص1، ج46. [روش شارع در احکام امضایی، مصداقی از این تأیید است: یک
چنین احکامی شامل موارد متعددی است که نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه، مبتنی 

، 4، ج85[ا را تأیید کرده است ه هاست و از این رو، شارع مقدس نیز همه آن بر آن
؛ زیرا در فرض حذف چنین احکامی که طبیعت اجتماع خواستار آن است، نظام ]386ص

راز تأیید احکامی که گاه ریشه در ] 64،ص1،ج46. [گردد جامعه مختل و گسسته می
ها، به این است که شارع به حفظ  هایی پیش از ظهور اسالم داشته و امضای آن زمان

ماعی و پرهیز از اختالل و نابسامانی در ابعاد گوناگون حیات اجتماعی مردمان، نظام اجت
: چنین رفتار و عملکرد شارع را در بسیاری از احکام باب معامالت مانند. اهتمام دارد

ها، پذیرش امارات عرفی، اصل صحت،  تأیید معامالت رایج عقالیی، اصل پایداری پیمان
  .توان یافت و موارد دیگری از این دست، می) تصحاباس(تأیید بنا بر حالت پیشین 

توان گواهی بر  گذاری از سوی شارع حکیم را می رعایت اصل تدریج در قانون: دو
اهتمام به حفظ نظام و پرهیز از اختالل آن دانست؛ زیرا جامعه انسانی همانند خود 

گذارد، از این  میهای مختلف کمال را پشت سر گذاشته و  انسان یکنواخت نبوده، دوره
رو، قانون نیز که نگهبان جامعه است، به تناسب تکامل تدریجی جامعه، نقص و کمال 

شارع در بیان شریعت به تدریج رفتار کرده و در برخی ] 64، ص1، ج46. [خواهد داشت
موارد، حکم واقعی را به تناسب رشد جامعه و توان پذیرش قانون، پس از طی چند 

توان در احکامی چون منع  نمونه بارز چنین روشی را می. استمرحله تبیین کرده 
، 80؛ 41، ص62؛ 36، ص2، ج44. [خواری یافت داری، حرمت ربا و حرمت شراب برده
این روش نیز مؤید اهتمام شارع در حفظ نظام و پرهیز از ] 344، ص2، ج82؛ 110ص

 .اختالل جامعه و زندگی مردم است
 
 )عتمقصد شری(ضرورت شرعی . 4. 2

، اهداف شریعت و مصالحی است که شارع در هر حکمی از "مقاصد شریعت"مقصود از 
برخی ضمن تقسیم مقاصد شریعت به ] 3، ص57. [احکام خود، در نظر داشته است
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دانند که شارع در همه  هایی می مقاصد عام و خاص، مقاصد عام را معانی و حکمت
 احکام خاصی اختصاص ندارد؛ همانند  ه، بهها، منظور داشت ها یا بیشتر آن گذاری قانون

هایی است که  اما مقصد خاص، حکمت] 251، ص13 . [جلوگیری از حیله در معامالت
گذار جهت تحقق مقاصد و اهدافی در رفتارهای خاص در نظر داشته و برای تحقق  قانون

ا کسب مانند حکمت برپایی نظام خانواده در عقد نکاح ی. آن، احکامی مقرر کرده است
به اعتقاد طرفداران این تقسیم، مقاصد شریعت ] 411، ص13. [اطمینان در عقد رهن
رو، در   شریعت نیز هست؛ از این"ابزار" شریعت است، "اوصاف"افزون بر این که از 
پژوه را از بسیاری تنگناها و مشکالت فهم نصوص و صدور رأی  مرحله کاربرد نیز دین

ها و   با توجه به نیازمندیدهد تا ای در اختیار او قرار می و وسیله] 99، ص91[رهاند  می
چنین نگاهی به اهداف شریعت به . مسائل نوپیدا به تدوین احکام جدید اهتمام ورزد

های غیر دینی نیز توجه به روح  عنوان منبع قانون، محدود به تفکر دینی نیست، در نظام
جدید و هم به عنوان مکتب تقنینی قانون یا غایت آن، هم به عنوان یک روش تفسیری 

 در اوایل قرن بیستم "هدف اجتماعی حقوق"که نظریه  مورد نظر قرار گرفته است؛ چنان
توجه بیشتر به ] 136، ص14. [های سوسیالیستی اثر گذاشت گذاری برخی نظام بر قانون

شیعه، توان در رویکرد بسیاری از فقهای برجسته  ابعاد اجتماعی و مقاصد شریعت را می
و مرحوم صاحب ] 279، ص47؛ 46، ص18[همانند مرحوم محمد باقر صدر در اقتصاد 

گذاری و  به عنوان یک منبع قانون] 202، ص32، ج88[جواهر در تأیید قاعده نقض غرض 
توان ادعا کرد که  با این حال، می. یافت] 118، ص28[امام خمینی در بحث احکام حکومتی 

برای نظرداشت به مقاصد کشف شده شرعی، وجود دارد؛ زیرا در فقه امامیه، شرط مهمی 
مقاصد در صورتی قابل اعتنا هستند که یقینی باشند یا در صورت ظنی بودن، دلیلی بر 

پس از بیان این مقدمات، حال این پرسش مطرح . ها از سوی شارع رسیده باشد اعتبار آن
در فرض کشف چنین مقصدی، آیا است که آیا نفی اختالل نظام از مقاصد شریعت است؟ و 

 :کند در گستره اعتبار شرعی قرار دارد؟ توجه به امور زیر، پاسخ را روشن می
ترین امور زندگی بشر، وجود  شک از ضروری بی: لزوم تشکیل حکومت. 1. 4. 2

دین نیز از جمله . نظام اجتماعی و حکومتی عادل است که پاسدار حقوق جامعه باشد
داند که در سایه آن، روابط اجتماعی  ای می  را تشکیل حکومت عادلهاهداف بعثت انبیا

تشکیل حکومت به منظور ] 83، ص1، ج80؛ 70، ص33. [عادالنه نظم و ترتیب پیدا کند
جلوگیری از هرج و مرج و سامان دادن به نظام اجتماعی است، پس هرچه برای این 
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به عبارت دیگر، از دالیلی که . دهدف مهم و اساسی مزاحمت ایجاد کند، مطرود خواهد بو
کند، مقصد شرعی وجوب حفظ نظام و پرهیز از امور  لزوم تشکیل حکومت را اثبات می

 تمامي عملي فلسفه حکومت«از این روست که به اعتقاد امام خمینی . مختل کننده آن است
 رخوردب در فقه عملي جنبه دهنده نشان حکومت است، بشریت زندگي زوایاي تمامي در فقه
 کامل و واقعي تئوري و فقه، است فرهنگي و نظامي و سیاسي و اجتماعي معضالت تمامي با

  ]273، ص21، ج29. [»است گور تا گهواره از اجتماع و انسان اداره
این قبیل احکام در سایه قوانین شریعت و با رعایت : احکام حکومتی. 2. 4. 2

شوند  ز ناحیه حاکم اسالمی وضع میها، بر حسب مصلحت زمان و مکان ا موافقت آن
ها، هدفی  احکام حکومتی بر دیگر احکام برتری دارند و برتری آن] 225، ص2، ج55[

اصالت چنین . جز تأمین حیات معنوی و مادی مردم و اصالح امور زندگی جمعی ندارد
های  نمونه .احکامی، تأییدی بر قاعده لزوم حفظ نظام به عنوان یک مقصد شرعی است

، 70[ توان در سیره معصومین در اعمال بسیاری از تعزیرات راوانی از این روش را میف
، 43؛ 14، ص7[در مجازات ارتداد ) ص(از جمله روش رسول اکرم ] 223ـ222ص
و روش ] 54، ص28[یا سلب مالکیت شخص زیان رساننده به دیگران ] 32ص

 فاضالب واقع در مسیر مسلمین، های در مبارزه با احتکار، انسداد چاه) ع(امیرالمومنین
های جنگ، مصادره اموال و تخریب ساخت وسازهای غیر  عزل و نصب کارگزاران، فرمان

  .یافت] 128، ص40[مجاز، واگذاری پرداخت زکات به اختیار زکات دهنده، 
از قواعد فقهی مهم، قاعده والیت حاکم بر ممتنع : والیت حاکم بر ممتنع. 3. 4. 2

س آن، هرگاه کسی از ادای حقوق دیگران خودداری کند یا از انجام است که براسا
تکالیف قانونی خویش امتناع ورزد یا مانع رسیدن افراد به حقوق خود شود، حاکم جامعه 

چه را که وظیفه  توانند به قائم مقامی از او عمل کرده و آن اسالمی یا منصوبین وی، می
] 529، ص89؛ 202، ص3، ج69؛ 306، ص6ج، 20. [اوست از باب والیت، انجام دهند

ترین هدف وضع این قاعده، آن است که حاکم اجازه ندهد  توان ادعا کرد که مهم می
وجوب : با وجود احکامی از قبیل. شکنی افراد مختلف، نظام اجتماع را بر هم زند قانون

ام قضاء و تصدی امور حسبی، لزوم امر به معروف و نهی از منکر، لزوم اصدار حکم در مق
سایر احکامی که از طریق ادله قطعی شرعی و عقلی صادر شده اند؛ تردیدی در پذیرش 

 .گذارد نفی اختالل نظام به عنوان مقصد و مذاق شریعت و ضرورت فقه باقی نمی
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 تبیین قاعده نفی اختالل نظام. 3
 ماهیت . 1. 3
ی از قاعده اصولی، در شناخت و تمیز قاعده فقه: قاعده فقهی اصطیادی. 1. 1. 3

ای است که برای  اند قاعده اصولی قاعده برخی گفته. های متعددی بیان شده است مالک
 بر مصادیق مورد استفاده قرار "تطبیق" و قاعده فقهی برای "توسیط"استنباط و 

ای است که به عنوان طریق به آن نگاه  قاعده اصولی، قاعده] 8، ص1، ج59. [گیرد می
ه عنوان مستقل، بنابراین قواعد فقهی از علم اصول خارج هستند، زیرا شود و نه ب می
ای نیز قاعده اصولی را طریقی بر  عده] 44، ص26. [شوند گونه مستقل دیده می به

اند، برخالف قواعد فقهی که خود بنفسه،  تحصیل حجت بر حکم کلی شرعی دانسته
ها حکم جزیی شرعی  ست آنحکم کلی شرعی منطبق بر مصادیق بوده؛ اما نتیجه کارب

بر اساس همه این تفاسیر، نفی اختالل نظام یک قاعده فقهی ] 12، ص1، ج67. [است
است؛ زیرا مفاد این قاعده خود یک حکم شرعی است، همچنین کاربرد و تطبیق 

این قاعده از جمله قواعد فقهی . مصادیق بر این قاعده، موجب شاخته شدن حکم است
واعد منصوص، زیرا نگرش کلی به ابواب فقه شیوه و فلسفه اصطیادی است و نه ق

 . ای شده است گذاری در اسالم، سبب طرح چنین قاعده قانون
اساس مشهور بین فقها، بر: اولی یا ثانوی بودن حکم ناشی از قاعده. 2. 1. 3

شود؛ اما  ها بار می حکم اولی حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عناوین اولی آن
برخی ] 121، ص72[ .شود کم ثانوی، حکمی است که بر عناوین عارضی حمل میح

 همه مصادیق خارجی خود "قضیه دائمه"دانند که به صورت  احکام اولی را احکامی می
قضیه حینیه وصفیه "گیرد، اما احکام ثانوی احکامی است که به صورت  را در بر می

حکام اولی، احکامی است که شارع با ا] 290، ص9، ج45. [شود ، نمایان می"مادامیه
مانند حکم نماز در (توجه به حاالت مختلف مکلف، حکم هر حالت را بیان کرده است 

؛ در برابر، گاهی شارع بدون در نظر داشتن حاالت مختلف، احکامی را )حاالت مختلف
کند و سپس با بیانی دیگر به صورت متصل یا منفصل، حکم حالت عارضی را  انشاء می
هرچند برخی، ] 117، ص1، ج66. [دارد، چنین حکمی از احکام ثانوی است بیان می

رسد در  ؛ اما به نظر می]214، ص62[اند  قاعده نفی اختالل نظام را حکم اولی دانسته
گاه نظام جامعه در حیطه کلی و : بایست بین دو مورد قائل به تفکیک شد این باره می

حکم قاعده، حکم اولی است، زیرا حفظ نظام به عام مورد نظر است، در این صورت 
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عنوان اولی بر جامعه عارض شده است؛ اما گاه بحث از نفی اختالل نظام در نظامات خرد 
مانند نظام اقتصادی، (اند  و جزیی است که در مجموع، نظام جامعه را تشکیل داده

 .دارد ر می، در این صورت، قاعده حکمی ثانوی را مقر...)خانوادگی، فرهنگی و 
در کنار نگاه به هویت فردی، گاه هویت جمعی، : حکومتی بودن قاعده. 3. 1. 3

اگر ] 37، ص84. [موضوع احکام بوده است، فقه حکومتی ناظر به چنین برداشتی است
توان این قاعده را در این  حکومت را مطابق نظر امام خمینی، به معنای عام بدانیم، می

توان معادل فقه سیاسی و عناوینی مشابهی  شتی از فقه را نمیچنین بردا. زمره برشمرد
 دانست؛ زیرا فقه سیاسی همچون سایر موضوعات فقهی، تنها ناظر "فقه الخالفه"چون 

به بخش خاصی از فقه است، ولی فقه حکومتی وصف محیط بر تمام ابعاد فقه از عبادی، 
تتبع در فتاوی ] 38، ص2 ج، 55؛ 44، ص84. [باشد می... اجتماعی، فردی، سیاسی و

دهد که این قاعده، توان اعمال در تمام ابعاد  فقها و موارد کاربرد این قاعده نتیجه می
توان آن را  را داشته و نمی... سی، خانوادگی، معامالتی، قضایی وزندگی بشر از سیا

  .محدود به یک بعد خاص از ابعاد زندگی بشر دانست
 

 فی اختالل نظامشرایط اعمال قاعده ن. 2. 3
مقصود از نظام در این قاعده، کل یک نظام به صورت عام :  عام بودن نظام. 1. 2. 3

است که آسیب رساندن به آن، اثر مهمی در اختالل و در هم ریختگی امور جامعه 
چه همه نظامات زندگانی بشر لحاظ شود و چه ] 20، ص1، ج67[خواهد داشت، 

) ع(ادی یا خانوادگی یا حکومتی؛ همان گونه که معصوم نظاماتی خاص، مانند نظام اقتص
در ضرورت معتبر شناختن قاعده ید به دلیل نفی اختالل در بازار مسلمین بیان داشتند 

به همین دلیل، در کالم ]. 387، ص7، ج65؛ 293، ص27، ج17؛ 231، ص24، ج8[
که تنها در ردیف برخی از فقها نیز اختالل نظام در کنار تضییع ضروریاتی بیان شده 

 ] 286، ص13، ج88. [یابد نظامات عام معنا می
اگر امری سبب بر هم ریختن یکی از : عدم تعارض با مصالح اقوا. 2. 2. 3
های زندگی اجتماعی شود، اما براساس مصالح اقوای شریعت، پاسداری از آن  نظام

نظیر . مهم دست شستتوان به استناد قاعده نفی اختالل نظام، از آن  ضروری باشد، نمی
، ص 28. [توان در بحث استثنائات تقیه به عنوان یکی از عناوین ثانوی یافت این را می

به همین ترتیب در قواعدی دیگر مانند نفی حرج نیز ] 419و416، ص1، ج78؛ 177
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بنابراین، در تعارض قاعده نفی اختالل نظام با . توانیم ضروریات شرع را فرو کاهیم نمی
رود یا به  وا که شارع به آن اهتمام دارد، مصلحت اجرای قاعده از میان میمصالح اق

 . آید ای برای تعارض فراهم نمی تر، با عدم اجرای قاعده، زمینه عبارت دقیق
نفی اختالل نظام در : اعمال توسط خبرگان در شناخت مذاق شریعت. 3. 2. 3

مورد  با داوری و سنجش درای مربوط به حالت ثانوی است که  بیشتر اوقات، قاعده
روشن است که این گزینش، امری خطیر بوده و . مصلحت عام دین و دنیا سر و کار دارد

حفظ . های اجتماعی و نظامات حاکم بر شریعت، میسر نیست بدون احاطه کامل بر نظام
های فردی اشخاص مالزمه دارد و گاه منجر به  نظام، گاه با ایجاد محدودیت در آزادی

یابی به چنین شناختی،  از این رو، دست. شود ای از احکام شریعت می ده گرفتن پارهنادی
مستلزم آشنایی به مذاق شریعت و ممارست و احاطه به مبانی کلی احکام است برخی در 

، توجه به مجموعه احکام، آثار احکام، نگاه ها توجه به اولویت: هایی را از قبیل این زمینه راه
در بحث از مرجحات ] 22، ص22. [دانند و جامعه شناسی ضروری میبه انسان شناسی 

 ]200، ص2، ج74. [اند تزاحم نیز برخی از اصولیان به لزوم این شناخت اشاره کرده
عمل بر طبق این قاعده، مطلق : عمل به اندازه نیاز و در زمان محدود. 4. 2. 3

توان به   و وجود ضرورت میبه مقدار نیاز: نبوده، نیازمند رعایت دو قید اساسی است
ای ثانوی عمل و از احکام اولیه دست برداشت؛ عمل به  حکم این قاعده به عنوان قاعده

ای مشابه  این محدودیت در قاعده. قاعده تا زمانی است که امر مختل کننده وجود دارد
   ]187، ص90. [چون ضرورت نیز طرح شده است

 
 آثار قاعده نفی اختالل نظام. 3. 3
یکی، رابطه قاعده با سایر احکام و دیگری، : ثار این قاعده از دو جهت قابل بررسی استآ

 .امکان اثبات حکم وضعی با استناد به آن
بسیاری از احکام قانونی، اگر در حالت عموم : رابطه قاعده با دیگر احکام. 1. 3. 3

این موضوع از . شوند و اطالق خویش اجرا شوند، موجب اختالل در نظام زندگی بشر می
گذاران نخستین، پس از  گذاری است تا جایی که قانون های نخستین در باب قانون یافته

شد به   و تغییرناپذیری قانون که در یونان باستان ترویج می"تقدّس"چندی از اندیشه 
 حکیم "سیسرو"رو  از این.  به عنوان معیاری تکمیل کننده، پی بردند"انصاف"نقش 

عدالتی بیشتری  اجرای محض قانون بی«: کند ن به عنوان یک اصل عنوان مییونان باستا
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این گفته راه را برای تفاسیر غایی قوانین که در قرون بعد رواج یافتند، . »را به دنبال دارد
در قانون الهی اسالم نیز از ابتدا، تعدادی قواعد تعدیل ] 105ـ102، ص64. [گشاید می

قاعده نفی اختالل نظام هم . بینی شده است ج، پیشچون الضرر و الحر کننده هم
نخست، باید . تر است این موضوع نیازمند بررسی افزون. تواند چنین نقشی را ایفا کند می

را باید در باب  خاطر نشان کرد حکم برخورد قاعده نفی اختالل نظام با دیگر احکام اولی
نفی حکم در مرحله جعل و تشریع تعارض جستجو کرد نه تزاحم، زیرا این قاعده نظر به 

در تزاحم، اشکالی در مقام تشریع و جعل حکم نیست و تنها در برابر . دارد، نه مقام اجرا
و این مانع، قدرت نداشتن ] 330، ص1، ج2. [انجام آن از سوی مکلف مانعی وجود دارد

 ]26، ص7، ج92. [مکلف برای جمع بین دو حکم است
اند که دو دلیل بر حسب  ین ادله را چنین تبیین کردهاز سوی دیگر، برخی تعارض ب

ها و عدم  ای که به کذب یکی از آن داللت در مقام جعل با یکدیگر تنافی دارند، به گونه
اگر چنین تعارضی در رابطه ] 438، ص2، ج25. [شود ها علم پیدا می امکان اجتماع آن

ان به کلی مدلول احکام اولی را تو قاعده نفی اختالل نظام با احکام اولی رخ دهد، نمی
پس رابطه قاعده با احکام اولی، . ها نظر داد کنار گذاشته و به کذب بودن و عدم صدق آن

یا قاعده، حکم خاصی است که احکام عام اولی : در فرض تنافی از دو حال خارج نیست
ام باید از یا رابطه میان این قاعده را با سایر ادله احک] 221، ص14[زند  را تخصیص می

. شود که این تعبیر بهتر است با نگاه به معنی حکومت، روشن می.  دانست"حکومت"نوع 
های متعدد، بهترین تعریف حکومت، تصرف تنزیلی و ادعایی یک دلیل  با وجود تعریف

. به صورت توسعه یا تضییق است) محکوم(در موضوع یا محمول دلیل دیگر ) حاکم(
رابطه : با این وصف، باید گفت] 163، ص2، ج86؛ 223، ص2، ج74؛ 885، ص15[

این نوع . قاعده نفی اختالل نظام با احکام اولی، حکومت تضییقی در جانب موضوع است
بنابراین، . از حکومت هرچند شباهت ظاهری با تخصیص دارد، ولی از آن متفاوت است

 نظام، حکم حکم مختل کننده«و » کلیه معامالت عقالیی جایز است«: در دو عبارت
دلیل دوم . دار آن نیست دار معنایی است که عبارت اول عهده ، دلیل دوم عهده»نیست

است و این همان چیزی است ) به صورت ادعایی(درصدد تصرف در موضوع دلیل اول 
 .افتد که در حکومت اتفاق می

در این زمینه یک دیدگاه آن است که این : اثبات حکم توسط قاعده. 2. 3. 3
تواند شأن جعل حکم را نیز داشته باشد؛ زیرا  ه تنها نافی احکام نیست، بلکه میقاعد
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گردد، در بسیاری از موارد، خالء  وجود حکم همیشه باعث اختالل در نظام نمی
دیدگاه دیگر این . شود گذاری و نبود حکم، سبب ایجاد اختالل در نظام جامعه می قانون

م دارد و نه وضع آن؛ زیرا آنچه سبب تقدم قاعده است که قاعده تنها داللت بر نفی حک
تر است، زیرا نقش  رسد نظر دوم صحیح به نظر می. شود، حکومت تضییقی است می

توان در کنار قاعده با توسل  قاعده نفی اختالل نظام رافعیت است نه وضع احکام؛ اما می
از جمله این راهکارها استفاده . به سایر قواعد و مسلمات فقهی به وضع حکم نیز پرداخت

از احکام حکومتی است؛ همچنین به قاعده نقض غرض که توسط برخی از فقها مطرح 
و حکم به منع یا بطالن امور ] 203، ص32، ج88[توان استناد کرد  شده است نیز می

  . کننده نظام صادر کردمختل
 

 کاربردهای قاعده نفی اختالل نظام. 4
 کاربردهای یافت شده در متون فقهی . 1. 4
استناد به قاعده نفی اختالل نظام در اعمال حقوقی در موارد : اعمال حقوقی. 1. 1. 4

 :مختلفی مورد توجه فقها قرار گرفته است
 اختالف وکیل و موکل و تقدیم در فقه در بحث از موارد: تقدیم قول وکیل)الف

؛ اما در بیشتر ]159، ص50؛139، ص2، ج31[قول وکیل، میان فقها اختالف نظر است 
در جایی که مورد وکالت، خرید و : برای مثال. اند موارد به تقدم قول وکیل فتوا داده

ای فروش کاالیی باشد و وکیل ادعا کند که کاالیی را برای موکل خریداری کرده، ولی به
کند تا غرامت نسبت به  ماال نزد او تلف شده است و موکل این ادعای وکیل را انکار می

کند تا قاعده  مبیع بر عهده وکیل، مستقر شود یا موکل ادعای قبض وکیل را انکار می
برخی بر لزوم تقدیم قول ] 433، ص27، ج88[تلف قبل از قبض به نفع او اجرا شود 

عدم تصدیق کالم وکیل موجب اختالل نظام معامالت : دکنن وکیل چنین استدالل می
شود؛ زیرا مردم نسبت به انجام معامله به عنوان ولی، وکیل یا مأذون به  مردم می

 ] 434، ص88. [شوند رغبت می ، بی خصوص در مضاربه
فتوای مشهور : لزوم رجوع به حاکم در الزام به وفای شرط و حقوق مالی )ب

و از ] 301، ص3، ج11 ؛ 62، ص6، ج9. [ ضمن عقد استفقها وجوب وفا به شرط
، 34. [اند علیه در صورت عدم وفا به شرط را نتیجه گرفته وجوب وفا، امکان اجبار مشروط

علیه به  شود که آیا الزام مشروط حال این سوال مطرح می] 137، ص89؛ 173، ص2ج
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بر رجوع به حاکم، له افزون  انجام شرط، نیازمند مراجعه به حاکم است یا مشروط
علیه به وفای شرط اقدام کند؟ یکی از دالیل لزوم  تواند خود نسبت به الزام مشروط می

رجوع به حاکم برای الزام مشروط علیه به وفای شرط، جلوگیری از اختالل نظام بیان 
نظمی و  علیه، سبب هرج و مرج و بی شده است؛ زیرا مراجعه مستقیم هر فرد به مشروط

شود، در حالی که اختالل نظام، امری   اختالل در نظام زندگانی مردم میدر نتیجه
نظیر چنین استداللی در بحث امکان استیفای عین ] 174، ص34. [پسندیده نیست

شود؛ زیرا حکم اولی، امکان  حق باشد، نیز یافت می مالی که در تصرف فردی، غیر از ذی
راجعه به حاکم است، اما اگر چنین حق بدون نیاز به م پس گرفتن مال به وسیله ذی

 شود، بایستی به حکم نفی اختالل نظام و به عنوان حکم ثانوی،  اقدامی سبب ایجاد فتنه
 ]387، ص40، ج88؛ 242، ص2، ج6. [به حاکم مراجعه شود

، اموری "واجبات نظامیه"مقصود از : جواز گرفتن دستمزد در واجبات نظامیه)ج
ای که اگر این امور  ها بستگی دارد،  به گونه ردم به آناست که برپایی نظام شهری م
همچنین، واجبات ] 215، ص2، ج12. [ریزد ها برهم می واجب نباشد، نظام زندگی انسان

نظامیه واجباتی است که جهت حفظ حیات جامعه و انتظام بخشیدن به آن و جلوگیری 
 نگاه اول، اخذ اجرت در در] 125، ص87. [اند از ایجاد اختالل در زندگی، تشریع شده

، 1، ج9 ["حرمت اخذ اجرت بر واجبات"مقابل انجام همه واجبات شرعی به حکم قاعده 
حرام است؛ اما همه فقها بر این باورند که اخذ ] 509، ص58؛ 132، ص2، ج11؛ 184ص

هرچند برای این ]. 416، ص77[اجرت بر واجبات نظامیه نه تنها جایز، بلکه بدیهی است 
؛ اما )305، ص2، ج30؛ 417، ص77( شده است هایی در متون فقهی استداللمنظور 

برخی از فقها بر این باورند که عدم جواز دریافت مزد در صناعاتی که برای برپا داشتن 
شود؛ زیرا بیشتر مردم با ترک این مشاغل یا  نظام واجب است، موجب اختالل نظام می

افتند؛ پس به  تر، به معصیت می رهایی آسانها و ملتزم شدن به کا ترین آن ترک سخت
، 4، ج21؛ 138، ص2، ج9. [حکم ثانوی در این واجبات، گرفتن دستمزد جایز است

 ]91، ص1، ج41؛ 97ص
از جمله قواعد معروف : های فقهی دیگر استناد به عنوان مبنای قاعده. 2. 1. 4

برخی .  قاعده قرعه استکند، فقهی که امکان رفع تحیر را بین دو امر مشتبه فراهم می
افزون بر ] 356، ص1، ج71. [اند ای را نفی اختالل نظام دانسته دلیل وجود چنین قاعده

 نیز در زمره دالیل "قاعده سوق"این، تمسک به نفی اختالل نظام به عنوان دلیل بر 
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گونه که اشاره شد، فقها  همچنین آن] 185، ص1، ج67. [دشو استنادی فقیهان دیده می
 در خبر حفص بن غیاث، مورد توجه "ید"السالم را برای اعتبار  دالل معصوم علیهاست

اند؛ زیرا شارع اعتبار ید را به جهت جلوگیری از رخنه در سامان اقتصاد و بازار  قرار داده
به همین تقریب در قاعده أصاله ] 140، ص79؛ 284، ص1، ج78[اسالمی دانسته است 

لی، اولی دانستن تأثیر پذیرش صحت در پایداری نظام الصحه نیز یکی از دالیل نق 
مسلمین نسبت به ید است و دلیل عقلی که بسیاری از علما بر اعتبار قاعده صحت 

ریختگی نظام معیشت مردم  اند نیز لزوم حفظ نظام اقتصادی و جلوگیری از در هم آورده
 ]78، ص4، ج52؛ 108، ص7، ج19؛ 287، ص1، ج11؛ 720، ص2، ج10. [است
 

 قضاوت و دادرسی. 3. 1. 4
های  از جمله ابواب فقهی که در آن بیش از جا: قضاوت و اعمال مجازات) الف

های مرتبط با آن، یعنی حدود، قصاص  دیگر بر حفظ نظام تاکید شده، باب قضاوت و باب
های  ترین هدف از تشریع قضاوت و مجازات ترین و اصلی از نظر فقها، مهم. و دیات است

 ]135، ص79[ .گون، حفظ نظام استگونا
از جمله امور واجب بر امام، نصب قاضی است، زیرا انتخاب و نصب : نصب قضات)ب

؛ اما ]40، ص40، ج88[ قاضی جامع شرایط از لوازم سیاست و حفظ نظام جامعه است
شود  که پس از درگذشت امام، قاضی منصوب از جانب وی خود به خود عزل می در این

اند، زیرا با از بین رفتن اصل، فرع نیز  برخی قائل به انعزال شده: نظر وجود داردیا نه، دو 
شود و به عنوان دلیلی عقلی، در کنار اجماع و اخبار، به جلوگیری از اختالل در  زائل می

همچنین در بحث شرایط قاضی، پس از ذکر ] 21، ص10، ج49. [اند نظام استناد کردده
اند که جواز قضاوت مقلد، وابسته به اوضاع و   یک فرع، افزودهشرط مهم اجتهاد به عنوان

احوال خاصی از جمله، وضعیت اضطراری است؛ یعنی جایی که مراجعه به قاضی مجتهد، 
غیر ممکن یا همراه با مشقت و دشواری فراوان باشد؛ زیرا عدم فصل خصومت، موجب 

لی که هدف شارع، حفظ این شود، در حا اختالل نظام و تضییع حقوق و اموال مردم می
از سوی دیگر، قاضی مجتهد حق ] 55، ص1، ج41. [امور و نظم جامعه انسانی است

ندارد به فردی که مجتهد نیست، نیابت در قضاوت دهد، مگر زمانی که عدم اعطای 
 ]85، ص1، ج6. [چنین نیابتی، منجر به اختالل نظام شود

 اسالمی، غیرقابل نقض بودن رای ترین اصول دادرسی از جمله مهم: دادرسی )ج
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قاضی پس از صدور، مگر در موارد خاص است، مثل این که خالف شرع بودن آن ثابت 
همچنین ] 136، ص79[ .ترین دلیل این اصل، جلوگیری از اختالل نظام است مهم. شود

برخی از فقها دلیل اعتبار . در بحث شهادت، به نفی اختالل نظام عنایت شده است
هود در اثبات دعاوی را به رغم وجود ظن به خالف آن، حفظ نظام معیشت شهادت ش
داند و معتقد است اگر حجیت بینه را منوط به ظن شخصی و موافق واقع بودن  مردم می

] 197، ص36. [یا عدم ظن به خالف مؤدای گواهی بدانیم، نظام مختل خواهد شد
د، این بحث طرح شده که آیا همچنین در تعریف عدالت به عنوان یکی از شرایط شاه

عدالت امری ظاهری است یا درونی؟ برخی با عنایت به نفی اختالل نظام، عدالت را ملکه 
ترین  اند که پایین اند؛ اما این صفت درونی را دارای مراتبی شمرده ترک معصیت دانسته

یل، برخی دیگر نیز با استناد به همین دل] 31، ص2، ج52. [مراتب آن مورد نظر است
اند زیرا دشواری تحقق آن باعث رخنه در نظام  عدالت را ملکه ترک معصیت ندانسته

خواهد شد و به همین جهت، علم به این صفت را الزم ندانسته و ) عدالت قضایی(
همچنین ] 286، ص13، ج88؛ 224، ص1، ج1. [معتقدند باید به ظاهر اعتماد کرد

د در غیر دعاوی، عدم اعتبار آن را در این بعضی از محققان درباره اعتبار شهادت شهو
علت پذیرش گواهی زنان در امور ] 208، ص38. [دانند موارد موجب اختالل نظام می

برخی از فقها در ] 617، ص76. [مختص به زنان نیز مستند به همین دلیل است
دادرسی دعوای اعسار، جستجوی کافی جهت روشن شدن حقیقت امر را بر حاکم واجب 

 ]274، ص1، ج1. [اند گیری از اختالل نظام یاد کرده ه و مبنای آن را پیششمرد
به جز موارد پیش گفته، موارد دیگری نیز وجود دارد که به اختالل نظام استدالل 

 وجوب تقلید از مجتهد ـ1: شود به جهت تکمیل بحث به برخی اشاره می. شده است
، 3، ج85؛ 238، ص6، ج60؛ 313  و275، ص2، ج25[و نفی احتیاط تام ] 590، ص68[

 دلیل حجیت ـ3) 140، ص3، ج27؛ 105، ص1، ج26[ دلیل اعتبار امارات ـ2] 243ص
، 3، ج85[ دلیل حجیت ظواهر ـ4] 91، ص2، ج74؛ 429، ص7، ج36[خبر واحد 

، 6، ج92؛ 32، ص5، ج60؛ 12، ص3، ج36[ دلیل حجیت استصحاب ـ5] 135ص
 ].112، ص2، ج93؛ 21ص
 
 رد قاعده نفی اختالل نظام در حقوقکارب. 2. 4

توان به جایگاه  های مختلف حقوق خصوصی نیز می افزون بر مباحث فقهی، در حیطه
 :قاعده اشاره کرد
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قاعده نفی اختالل نظام در فقه شباهت بسیاری با مفهوم : نظم عمومی. 1. 2. 4
با نظم عمومی، در بسیاری از موارد که به دلیل مخالفت .  در حقوق دارد"نظم عمومی"

 نیز "نفی اختالل نظام"موضوعی مورد مخالفت واقع شده، همان امر به حکم قاعده 
هرچند برخی از حقوقدانان نظم عمومی را قابل تعریف ندانسته، . مردود بوده است

های مختلف، ضابطه قطعی و  ها و مکان معتقدند به دلیل متغیر بودن مفهوم آن در زمان
اما برخی دیگر نیز به ارائه ] 94، ص2، ج5[ برای آن در نظر گرفت؛توان  روشنی را نمی

در حقوق داخلی، نظم ] 455، ص42؛ 35و32، ص4[ .اند تعاریفی از این مفهوم پرداخته
عمومی عبارت است از مجموعه تأسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان الزم 

نیت و اخالق در روابط تک تک مردم امور مربوط به اداره کشور یا راجع به صیانت و ام
، 2، ج48؛ 54و36، ص5، ج16. [اثر است ها بی  افراد جامعه در خالف جهت آن که اراده

، 39؛ 52، ص2، ج48[نظم عمومی در حقوق موضوعه دارای تقسیماتی است ] 52ص
اثر نظم عمومی، بطالن توافق های خالف نظم عمومی یا ] 173، ص1، ج61؛ 105ص

جرا و اقامه دعاوی پیرامون آن از قبیل مطالبه خسارت یا استرداد عوض عدم امکان ا
های زیر بین  دور از مناقشه در تعاریف، شباهت با نظرداشت همین مفهوم کلی و به. است

 :رسد نظم عمومی و نفی اخالل در نظام به نظر می
قوقی های ح نظم عمومی بیشتر به حالت برخاسته از ترتیب موجود بین سازمان: یک

؛ همچنان که ]همان[جامعه که به وسیله حقوق تضمین گردیده، معرفی شده است 
  مفهوم قاعده نفی اختالل نظام نیز چیزی جز مردود دانستن آنچه نظام جامعه را بر هم

های مختلفی تشکیل شده است؛ بقای جامعه  از آن جا که جامعه از سازمان. ریزد، نیست
رو، هرچه  هاست؛ از این ها و ترتیب و تنظیم آن مانمنوط به حفظ و حراست از ساز

 . ها را دستخوش اختالل کند، مردود است ترتیب و تنظیم آن
نظم عمومی برحسب زمان و . های نظم عمومی نسبی بودن آن است از ویژگی: دو

مکان متغیر است؛ امری که در زمان یا مکانی خاص مشمول مفهوم نظم عمومی است، 
، 1، ج56. [ یا مکانی دیگر قواعد نظم عمومی در مورد آن جاری نباشدچه بسا در زمان

 . روشنی قابل مشاهده است همین ویژگی در قاعده نفی اختالل نظام نیز به] 401
بسیاری از تأسیسات مشمول نظم عمومی، به صراحت در قوانین ذکر نشده و : سه

 اصول کلی حاکم بر آن شناخت مصادیق و کاربرد آن، نیازمند شناخت روح قوانین و
 .در قاعده نفی اختالل نظام نیز به همین شرط اشاره شد. است
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با توجه به جامعیت این قاعده، به جز آنچه : کاربرد در موارد خاص دیگر. 2. 2. 4
توان از این مفهوم  های حقوقی می پیشتر گذشت، برای تعیین حکم بسیاری از پدیده

 های هرمی،  ای به صورت طرح زاریابی شبکه ممنوعیت باـ1: کمک گرفت، مانند
 ممنوعیت ـ3 بطالن شرط عدم مسئولیت در تقصیر سنگین یا نقض عمدی پیمان، ـ2

مالکیت معنوی در عرصه سایبر یا ( پذیرش انواع مالکیت معنوی ـ4سازی انسان،  شبیه
 ).های تجاری و رعایت حقوق رقابت مالکیت عالئم یا سناریو

 
 گیری نتیجه. 5
عده نفی اختالل نظام مستند به ادله معتبر فقهی، از جمله خبر حفص بن غیاث و قا

حکم عقل است؛ زیرا حفظ نظام اجتماعی دارای مصلحت حتمی است و در مقابل، 
افزون بر این، بنای عقال در همه نظام های بشری مؤید . اختالل نظام مفسده حتمی دارد

ین بنا را ردع نکرده بلکه آن تأیید نیز کرده شارع مقدس نیز نه تنها ا. این مطلب است
گذاری و هم در نفس قوانین موضوعه خود بر حفظ نظام  شارع، هم در شیوه قانون. است

تأیید معامالت رایج عقالیی، اصل پایداری : امور مردم، اهتمام داشته است، مانند
  .ها، پذیرش امارات عرفی، اصل صحت، تأیید بنا بر حالت پیشین پیمان

لزوم تشکیل حکومت اسالمی و جایگاه احکام حکومتی به ویژه با تفسیری که امام 
های کالن و خرده  اند، نشان دهنده اهمیت نظام مطرح کرده) قدس سره(خمینی 

 معصومین نیز در انجام برخی از تعزیرات، .های وابسته به آن در فقه اسالمی است نظام
 . اند حکام در نظر داشتهنفی اختالل نظام را به عنوان مقصد ا

تواند  نفی اختالل نظام یک قاعده فقهی اصطیادی است که حکم ناشی از آن، می
رود که نتیجه یک حکم شرعی،  این قاعده هنگامی به کار می. حکم اولی یا ثانوی باشد

این قاعده با حکومت تضییقی . های عام زندگی انسان باشد باعث اختالل در یکی از نظام
تواند نفی حکم کند؛ اما کاربرد قاعده نیازمند احاطه کلی به  ب موضوع، میدر جان

اثبات حکم . شریعت است و گستره نفی حکم، به اندازه نیاز و تا زمان محدود است
: برخی از کاربردهای مهم این قاعده عبات است از. توسط این قاعده محل تأمل است

 الزام به وفای شرط وم رجوع به حاکم درتقدیم قول وکیل در اختالف وکیل و موکل؛ لز
جواز اخذ اجرت در واجبات نظامیه؛ استناد به آن به عنوان مبنای و حقوق مالی؛ 

قرعه، سوق ،ید، اصاله الصحه؛ لزوم نصب قاضی و رفع تخاصم توسط : قواعدی دیگر چون
برای قضات غیر جامع شرایط؛ لزوم قضاوت بر اساس ادله اثبات دعوا و عدم لزوم ظن 
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حجیت بینه؛ تفسیر عدالت به مفهوم ظاهری برای پرهیز از اختالل در نظام دادرسی؛ 
 . پذیرش گواهی زنان در موارد خاص؛ جستجو پیرامون دعوی اعسار
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