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 چکیده

از قواعد بسیار مهم فقه جزایی است که گستره ی آن می تواند در ابعاد مختلفی قاعده ی حفظ نظام،         

های این نوع مطالعه را می توان در استنباط اجرررای احکررام مورد مطالعه قرار گیرد؛ یکی از مهمترین حیطه  

الررزام برخوردار است و برای آن ضررمانت اجراهررای    ایران  عنوان نمود که از جایگاه مهمی در فقه و حقوق

وضع گردیده است. از این رو ضمانت اجراهای قاعده حفظ نظام در استنباط اجرررای احکررام را مرری   آوری

که مهمترین حوزه ی مطالعه ای ایررن قاعررده در   نی و کیفری مورد مطالعه قرار دادتوان در ابعاد مختلف مد

از این رو ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قاعده حفظ نظام در استنباط اجرای احکام را   فقه جزایی است.

سلب سلطنت در جهت حفظ ، »الضرر« در جهت حفظ نظام یقاعده    یجبران خسارت بر مبنامی توان در  

حفررظ نظررام بررا ی،  بغ  یحفظ نظام با جرم انگار،  االرض  یمحارب افساد ف  یحفظ نظام با جرم انگار،  نظام

ی و ده ها عنوان دیگر مورد مطالعه و بررسرری قرررار سب النب  یحفظ نظام با جرم انگار،  ارتداد  یجرم انگار

المی، قررانون آیررین داد که در حقوق ایران و در قوانین مختلفی همچون قانون اساسی، قررانون مزررازات اسرر 

دادرسی کیفری، قانون مدنی،  قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات دیگر مورد اشاره قانونگذار قرار گرفترره 

 یقاعررده  گرراهیضمانت اجرا و جا از این رو در مقاله ی حاضر با هدف بررسی ابعاد فقهی و حقوقی  است.

کتابخانه ای به این یافته دست یافتیم که قاعده حفظ نظام برره م به روش  احکا  یحفظ نظام در استنباط اجرا

خوبی در قوانین ایران تبیین گردیده است و در قالب مقررات قانونی به عنوان ضمانت اجرای قررانونی و در 

 قواعد فقهی نیز با عنوان قاعده حفظ نظام بدان اشاره شده است.

 کلید واژگان

 ، حکم ثانوی.مزازات،  جایگاهحفظ نظام، قاعده،  
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 مقدمه

یکرری از جایگاه و ضمانت اجرای قواعد فقهی در هر موضوعی از اهمیت خاصرری برخرروردار اسررت.        

است کرره از دیربرراز مررورد توجرره فقهررا و   ، قاعده حفظ نظامقواعد و مبانی حاکم بر نظم عمومی در جامعه

حقوقدانان قرار گرفته است؛ هنگامی که موضوع استنباط در موضوع اجرای حکررم مطررر  مرری گررردد مرری 

بایست بررسی نمود که این موضوع در چه حوزه ای مورد مطالعه قرررار مرری گیررردظ و منظررور از اسررتنباط 

حفط نظام است که برره عنرروان یرره قاعررده ی   چیستظ حوزه ی مورد بحث در راستای اجرای احکام، در

از  های منطقررینتیزررهکردن فرایند یررافتن و اثبرراتفقهی مورد مطالعه قرار می گیرد و منظور از استنباط نیز، 

نمرری  می باشد که استنباط قاعده حفظ نظام بر آن است کرره هررین گونرره ضرررری هاحقیقت ها یا فرضپیش

تواند موجب اخالل در نظام باشد و ضمانت اجرای چنین ضرری، اجرای حکررم صررحیق و قررانونی اسررت. 

اجرای احکام در موضوع پژوهش حاضر نیز به دنبال یه ضمانت اجرای مناسب می باشررد کرره از موضوع  

جرای احکررام در موضرروع بحررث مررا کیفررری بروز اخالل در نظام بر مبنای حفظ نظام پیشگیری نماید که ا

احکامی مثل لزوم مراعات مصلحت عمومی، محدود شرردن حقرروق خصوصرری، اعمررال می باشد.    (جزایی)

اجرای مزازات، وجوب جهاد و مرابطه، تشکیل حکومت یا نظام سیاسی و جواز اخذ اجرررت بررر حدود و  

واجباتی که جنبه ی نظامیه دارد را می توان در ذیل قاعده حفظ نظام مورد مطالعه و بررسرری قرررار داد؛ برره 

عرراد مختلفرری طور کلی، قاعده حفظ نظام، یکی از مترقی ترین قواعدی می باشد که اگر به درسررتی و در اب

مورد مطالعه قرار گیرد، در استنباط و اجرای احکام از اهمیت برخوردار خواهررد بررود. زمررانی کرره از نقررش 

مرری بایسررت در یررد، اوالا ایررن موضرروع قاعده ی حفظ نظام در استنباط و اجرای احکام سخن به میان می آ

ام مدنی با اجرای احکام کیفررری دو امررر احکام اولیه و ثانویه مورد مطالعه قرار گیرد و در ثانی اجرای احک

مختلفی را در پی دارند که قاعده ی حفظ نظام، می توانررد در آنهررا   ضمانت اجراهایمتفاوتی می باشند که  

جاری باشد؛ متأسفانه در تحقیقات به عمل آمده در حقوق ایران و خارجرره، هررین گونرره پژوهشرری در ایررن 

داشررته انررد، در    در نظررر    کلیع قاعده حفظ نظام را به صورت  راستا به ثبت نرسیده است و عموماا موضو 

صورتی که عمومات این قاعده، گسترده و وسیع است که پژوهشگر تنها به بررسی نقش قاعررده ی مررذکور 

در استنباط و اجرای احکام در فقه و حقوق ایران پرداخته است. با این حال می توان در استنباط این قاعده 

، اصولی را عنوان نمود که می تواند در ماهیت و شکل گیری قاعده حفظ نظام مؤثر باشررد در اجرای احکام

که از جمله ی این اصول، اصل قانونی بودن جرایم و مزازات ها، اصل دادرسرری منصررفانه، اصررل داشررتن 

وکیل، اصل جبران خسارت بر مبنای اجرای حکم اشتباه، اصل در نظر گرفتن منافع جامعه، اصررل حفررظ و 

پاسداری از امنیت کشور، اصل اجرای صحیق احکام، اصل الزم االجرا بودن حکم قطعرری، اصررل مطابقررت 

اقدامات اجرایی با مفاد حکم، اصل احترام نسبت به اقدامات اجرایی، اصل فوری بودن و تسریع در اجرای 

رای حکررم و حکم، اصل تداوم عملیات اجرایی، اصل موسع بودن اجرای حکم، اصل تشریفاتی بررودن اجرر 

سایر اصول را عنوان نمود؛ از جهاتی نیز قواعد فقهی الضرر، تسبیب، درأ، قرربق عقرراب بالبیرران، تحررذیر و 

قاعده ی دیگر را می توان در ذیل قاعده ی حفظ نظام در اسررتنباط اجرررای احکررام مررورد بررسرری و   دهها  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
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می بایست با اجرررای صررحیق   ی احکام،مطالعه قرار داد؛ از جهاتی نیز قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرا

مزازات ها گامی در پیشگیری از اخالل در نظام داشته باشد که مرری توانررد جرررم انگرراری هررایی همچررون 

محارب افساد فی االرض، بغی، سب النبی و... را در قالب مزازات های موجود در حفظ نظررام در مرحلرره 

یث و... نیز که به عنوان منبع فقهی عنوان مرری گررردد، ی اجرای حکم عنوان نمود که در فقه، روایات، احاد

همواره تأکید گردیده است؛ بدین گونه که اجرای صحیق مزازات هایی که موجررب اخررالل در نظررام مرری 

گردد، همچون محاربه و جرایم بر ضد امنیت و آسایش کشور و نظام، می تواند موجب پیشگیری از اخالل 

ای بزهکاران احتمالی در آینده باشد کرره ایررن ضررمانت اجرررا در آیررات در نظام و ضمانت اجرای مؤثری بر

فراوانی آمده است)همچون سلب حیاط از محارب و بغی(؛ اما این اجرای حکم، مرری بایسررت در مرروازات 

مزازات ها و اجرای آنها توسط شارع اسررالم پرریش رد و برای حفظ نظام، این گونه  احکام شرعی انزام گی

بررسی ضمانت اجراها و جایگاه حفظ نظام در اسررتنباط در مقاله ی حاضر به    ور کلیبه ط  بینی شده است.

 می پردازیم.اجرای احکام 

   هاضمانت اجرا -1

حفظ نظام، هرگونرره ضررمانت اجرررای   موضوع ضمانت اجراها با آثار و احکام در ارتباط هستند. از این رو

. اجرررای احکررام مرردنی و کیفررری در را در بر دارد که آثار مختلفی را به خررود دیررده اسررت مدنی و کیفری  

راستای تحقق اجرای دقیق قاعده ی حفظ نظام وظیفه ی خطیری دارد؛ از این رو بررسی ضررمانت اجرررای 

 خواهند گرفت.ار مورد بررسی و مطالعه قر به طور مستقلمدنی و کیفری 

 ضمانت اجرای مدنی -1-1

ضمانت اجرای مدنی در جهت حفظ نظام را می توان بر اساس دو موضوع فقهی و حقوقی مورد مطالعه و 

 بررسی قرار داد که ذیالا به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 فقهی -1-1-1

 جبران خسارت بر مبنای قاعده ی »الضرر« در جهت حفظ نظام -1-1-1-1

ضمانت اجرای مدنی در راستای حفظ نظام را می ترروان در جبررران خسررارت بررر مبنررای الضرررر و سررلب 

سلطنت مورد مطالعه قرار داد. در راستای حفظ نظام می توان به دو نوع فاعل ضرررر اشرراره داشررت؛ یکرری 

ده ی حاکم است که در راستای حفظ نظام اقدام به خسررارت مرری نمایررد و آنکه فاعل ضرر حاکم یا   نماین

در ثانی افراد جامعه هستند که اقدام به ورود خسارت می نمایند و ملزم به جبران خسررارت هسررتند و ایررن 

موضوع را می توان در ذیل قاعده ی فقهی الضرر که در قسمت مبررانی فقهرری برردان اشرراره گردیررد مررورد 

همانطور که در قسمت مبانی پژوهش حاضر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، قاعررده ی د.  مطالعه قرار دا

الضرر در فقه، جایگاه ویژه ای به خود گرفته است. قاعده الضرررر از قواعررد معررروف اسررت کرره از قرررون 

از اهمیت که در راستای قاعده ی حفظ نظام نیز    گذشته بسیار مورد استفاده و استناد فقهاء قرار گرفته است 

ایات »من أضر بطریق المسلمین فهو له ضامن« تفاوت دارد. ایررن دسررته روقاعده الضرر با    برخوردار است.

ورت اثبررات مسررتولیت صرر روایات برای اثبات ضمان در موارد »إضرار« است لیکن مفاد قاعررده الضرررر در 
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در  2و فاضل نراقرری 1مراغه ایمدنی موارد بیشتری را شامل می شود گرچه برخی از فقهاء همچون میرفتا  

بررا  بحث از قاعده الضرر به این نمونه روایات هم اشاره کرده و به عنوان ادله قاعده الضرر مطر  کرده اند.

 ضرر اسم مصدر ضر و ریشه فعلی آن ضرر است. علمای لغت برای ضرررر معررانی متعررددی ذکررراین حال  

صرراحب  3شود: در یه معنا ضرر را برخالف نفررع دانسررته انرردکرده اند که در ذیل به چند مورد اشاره می  

در مزموع از کلمرره ضرررر  4قاموس ضرر را ضد نفع معنی کرده و به معنای سوء حال هم بیان نموده است.

بیشتر در مورد نفس و مال استفاده می شود، کاربرد آن در خصوص فقدان شخصیت و آبرررو کمتررر اسررت. 

در آیاتی از قرآن کریم در چندین معنی به کار رفته که غالبرراا بررا معنررای لغرروی   واژه ضرر، ضراء،  ضرّ و ...

  5ضرر تناسب دارند.

 8.»و اذا مس االنسان ضر« 7،، »مستهم الباساء و الضراء«6بالء و سختی: »والصابرین فی البأساء و الضراء« -1

و آیرره »ومررا ارسررلنا فرری   9اساء و الضراء«کمبود و قحطی: »ولقد أرسلنا إلی امم من قبله فأخذناهم بالب  -2

 10قریه من نبی إال اخذنا اهلها بالباساء و الضراء«

 11ترس: »و إذا مسکم الضر فی البحر« -3

 12بیماری و سختی در بدن: »و إذا مس االنسان الضر دعانا لزنبه« -4

 14و ایه »إنهم لن یضروا اهلل شرریتا« 13نقص: »وما یضرونه من شیء و انزل اهلل علیه الکتاب و الحکمه«  -5

برخی از مفسران کلمه »یضروا« را به نقصان در فرمانروایی و سلطنت و کلمه ضرررر را در آیرره »غیررر أولرری 

ضرار بر وزن فعال مصدر برراب مفاعلرره از ضرررر   16به نقصان در اعضا و جوار  تفسیر نموده اند  15الضرر«

است. در معنای ضرار چندین احتمال داده شده که عبارتند از: ضرار مزازات بر ضرری است که از جانررب 

دیگری به انسان می رسد. ضرار یعنی ضرر زدن دو نفر به یکرردیگر برره مقتضررای برراب مفاعلرره، ضرررر در 

ند تا خودش منتفع گردد، اما ضرار در موردی است کرره بررا مواردی است که کسی به دیگری ضرر می رسا

ضرر رسانیدن به دیگری سودی عاید خویش نشود. ضرار یعنی ضیق و عسر و حررر . ضرررار مترررادف بررا 

ضرر است و تکرارش در حدیث صرفاا برای تأکید است. ضرار صرفاا اضرار عمدی را گوینررد، ولرری ضرررر 

 
 . 304، ص  1ه.ق، العناوین، قم، انتشارات اسالمی، ج3141. مراغه ای، میر عبدالفتاح بن علی،  1
 . 43، ص ه.ق، عوائد االیام، قم، دفتر تبلیغات اسالمی1413. نراقی، مال احمد بن مهدی،  2
 . 484، ص 4، لسان العرب، لبنان، دار صادر، ج1414. ابن منظور، محمدبن مکرم،  3
 .77، ص 2محیط، لبنان، دارالعلم، جه.ق، القاموس ال1410. فیروز آبادی، محمدبن یعقوبی،  4
 . 85-86، سلسله مباحث فقهی، حقوقی مسئولیت مدنی، تهران، جنگل، صص 1393. لطفی، اسداهلل، 5
 . 277. بقره، 6
 . 214. بقره، 7
 . 8. زمر، آیه  8
 . 42. انعام، آیه 9
 . 94. اعراف، آیه 10
 . 67. إسراء، آیه 11
 . 12. یونس، آیه 12
 . 113. نساء، آیه  13
 . 176. آل عمران، آیه   14
 . 95. نساء، آیه  15
 . 148، ص  4-3، مجمع البیان، بیروت، مؤسسه االعلمی للمطبوعات، ج1415. طبرسی، ابو علی فضل بن حسن،  16
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چنانچه در مقابل هم قرار بگیرند ضرر زیان رساندن غیر ارادی   مشتمل بر اضرار عمدی و غیرعمدی است،

برردون شرره   1است و ضرار ارادی است. ضرار به معنای تکرار ضرر است یعنی ضرر زدن به طررور مکرررر.

مسأله نفی ضرر از جمله اموری است که عقل در حکم به آن استقالل داشته و از احکام مسلم عقلی اسررت 

رآنی و روایات فراوانی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است، در این بخش برخی از که این مطلب با آیات ق

با این وجود ما ذیالا به بررسی قاعده ی الضرر برای تبیین   2آیات قرآن کریم و روایات وارده ذکر می شود.

 خواهیم پرداخت. حفظ نظامجایگاه فقهی 

 سلب سلطنت در جهت حفظ نظام -1-1-1-2

 تبیین مفهوم سلب سلطنت -1-1-1-2-1

سلطنت نیز برره  3در اصطال  فقهی، سلب سلطنت، عبارت از قطع تسلط ماله بر مالش به نحو کامل است؛

مفهوم آن است که اگر تصرفی از نظر شرعی منعی نداشت، انزام آن از طرف ماله جایز اسررت و او حررق 

یکی از قواعد مشهور میرران تسلط ماله،  4ران قرار بدهد.دارد که از حق خود بگذرد و آن را در اختیار دیگ

کنند و در برخرری مرروارد، تنهررا فقها است که پیوسته در بسیاری از ابواب معامالت در فقه به آن تمسه می

و عمومیتی دارد که شامل اقسام تصرف غیر ممنوع از نظر وضررعی   5مستند حکم شرعی، همین قاعده است 

)نقررل  عنی این تصرفات ماله از نظر شرعی حالل و مبا  است و هم اثر وضعی خودی  6شود؛و تکلیفی می

دین و ...( اسررت. برره ایررن   این قاعده متأخر از واجبات مالی )خمس، زکات،  7گذاردو انتقال و غیره( را می

ه بیان که برخی از موارد که از حقوق خداوند است مثل خمس و زکات و خرو  این موارد از تحت قاعررد

به نحو تخصص است یعنی از اول داخل در موضوع آن نبوده است و سایر امور مالی که با تسررلط مررذکور 

  8.منافات دارد نیز تخصیصاا از قاعده خار  هستند

 قلمرو سلب سلطنت در جهت حفظ نظام -1-1-1-2-2

تثبیت کننده ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی   سلب سلطنت،  قاعده

سلب سلطنت در جهت حفررظ نظررام  روزمره بشر اهمیت و برجستگی خاص در بین سایر موضوعات دارد.

از اهمیت اساسی برخوردار می باشد؛ به گونه ای که اگر فردی محلی را برای براندازی حکومررت اسررالمی 

یرد و اقدام به سلب امنیت و اخالل در نظام نماید، در جهت حفظ نظام، سلب سلطنت نیاز است. در نظر گ 

اهمیررت امرروال و مالکیررت در مکاتررب   9مبتنی بر دالیل کتاب، سنت، اجماع و عقل می باشد.  تسلیط  قاعده

الهی و حتی در نظام های غیرالهی یه اصل اساسی و مسلم، برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افررراد 

جامعه است.حدیث نبوی )ص(:»حُرمَه مال المسلم کحرمرره دمرره« »مررال مسررلمان هماننررد خررونش محترررم 

 
 . 307، ص  1. مراغه ای، میر عبدالفتاح بن علی، پیشین، ج 1
 87. لطفی، اسداهلل، پیشین، ص 2
 . 327ظ فقه جعفری، نشر مطابع مدخل) دمام(، صه.ق، معجم الفا1415احمد، فتح اهلل،  .3
 . 61، ص5، جق، المکاسب، قم، کنگره شیخ انصاری 1415شیخ مرتضی،  انصاری،  .4
 . 19ص، 2ه.ق، قواعد فقهیه، قم، مدرسه امیر المومنین)ع(، ج 1411. مکارم شیرازی، ناصر، 5
 . 148ه.ش، تنقیح االصول، نجف، نشر حیدریه ،ص 1371طباطبایی، آقا ضیاء،  .6
 . 459نشر اسالمی، ص  قم،  بروجردی، آقا ضیاء، بی تا، نهایه االفکار،  .7
 . 41، ص پیشینمکارم شیرازی، ناصر،  .8
 . 1-95، ص 61اسالمی، تهران، جه.ق، قواعد فقه، تهران مرکز نشر علوم 1406. رک: محقق داماد، سید مصطفی، 9
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سررلب سررلطنت امرروال از مبنای قاعده ی تسلیط در  به خوبی بر اهمیت مال مسلمان حکایت دارد.    1است«.

حدیث مشهور پیامبر )ص( است که فرموده اند:»الناس مسلطون علی امرروالهم« »مررردم بررر سوی حکومت،  

بر اساس همین قاعده اگر ماله چیزی بررود حررق دارد در آن هررر گونرره   2اموال خود سلطه و اختیار دارند«

 3دخل و تصرفی کند.

این است که هر مالکی، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می تواند در آن هر گونرره   مفاد قاعده تسلیط

تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هین کس نمی تواند او را بدون مزوز شرعی از تصرفات منع کنررد. 

مگر به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای ماله مزاز است، 

آن که به موجب دلیل شرعی خالف آن ثابت گردد. کاربرد این قاعده در موارد شه و تردید اسررت؛ برردین 

معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف ماله تردید شود، با استناد به این قاعده می گوییم: با توجه برره عرردم 

ه سررلطان المالرره و تسررلط دلیل شرعی بر منع، ماله مزاز به تصرف است. به گفته صاحب جواهر: »قاعد

)برره تعبیررر دیگررر  یعنی قاعررده سررلطنت مالرره و  4الناس على اموالهم، اصل الیخر  عنه فی محل الشه«؛

تسلط مردم بر اموال خود، اصلی است که در موارد تردید )و عدم وجود دلیل بر خالف( نمرری ترروان از آن 

ر فقه و حقوق، مورد توجه و پذیرش برروده با این وجود تسلط بر اموال توسط شخص ماله د  5خار  شد.

و در جهررت حفررظ نظررام است و این موضوع اگر توسط حاکم اسالمی با توجه به موارد قانونی و شرررعی  

و  مشکلی ندارد، اما اگر بر خالف موارد قانونی و شرعی انزررام شررود، امررری مررذموم اسررت صورت گیرد،  

 جایز نخواهد بود. اجرای حکم یا مزازات اخالل در نظام و سلب سلطنت 

 حقوقی -1-1-2

در جهت حفظ نظام و موضوع استنباط اجرای احکام، موضوع حقوقی مرتبط با حقوق مرردنی را مرری ترروان 

اجرای حکررم، برره دو صررورت  پیراموندر راستای جبران خسارت مورد مطالعه قرار داد که این موضوع در  

را دستگیر و مادی و معنوی قابل جبران است؛ برای مثال اگر حاکم در جهت حفظ نظام، به اشتباه شخصی  

به زندان یا مزازات محکوم نماید، خسارت مادی و معنوی قابل جبران خواهد بود برره طرروری کرره امکرران 

مسررتول شررناخته   1392قانون مزازات اسالمی مصرروب    13دارد مزری حکم نیز طبق نص صریق ماده ی  

مستولیت مدنی در زمانی که اجرای مزازات یا   13926قانون مزازات اسالمی مصوب    13در ماده ی  شود.  

اقدامات تأمینی با تقصیر یا عمد و یا غیرعمد مأمور اجرا یا قاضی روبرو گررردد دارای ترتیررب اثررر خواهررد 

است و مشابه آن در قانون مزازات اسالمی سابق وجود نداشت.   1392بود. این ماده نیز از ابتکارات قانون  

جلوه ای دیگر از اصل قانونی بودن را نمایش می دهد و مقرر می دارد که اگر در   در این ماده مقنن صریحاا

استناد به نهاد هایی چون کیفر یا اقدامات تأمینی به علت عدول از مقررات قانونی خسارتی برره کسرری وارد 

 
 . 167، ص 17ه.ق، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، ج1414حلی، حسن بن یوسف،   . 1
 . 475، ص  ه.ق، کافی، قم، دارالکتب االسالمی1407ابوجعفر محمدبن یعقوب، . کلینی، 2
 . 95همان، ص  .3
 . 138، ص 72، ج بیروت، داراالحیاء التراث العربیه ، جواهرالکالمبی تا،  ، محمدحسن ، . نجفی، محمد حسن4
 . 228، ص 4مرکز نشر علوم اسالمی، ج تهران،  ، قواعد فقه )بخش مدنی(، تهران، 1388محقق داماد، سید مصطفی، . 5
ید از میزان و کیفیتی که در قانون :»حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نبا1392ق.م.ا مصوب    13. ماده ی    6

یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر  
 باشد حسب مورد مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.«



 

3107 

ش
جرا

ت ا
مان

ض
 و 

گاه 
جای

 
ده 

قاع
  ی

جرا
ط ا

نبا
ست

ر ا
م د

ظا
ظ ن

حف
  ی

کام
اح

1  
 

یان، گردد، باید تحت هر شرایطی این خسارت جبران گردد. حال اگر تخلف قانونی از سوی متولیان و مزر

تعمدی باشد حتی می تواند، سبب برقراری مستولیت کیفررری گررردد. ولرری اگررر عمرردی در کررار نباشررد از 

حساب دولتی بایستی، نسبت به ترمیم خسارات وارده اقدام نمود. فحوای کالم مقنن در این ماده از توجرره 

هررر دلیلرری در دسررتگاه   مقنن به مقام و منزلت و کرامت انسانی افراد حکایت دارد که ممکن اسررت بنررا برره

قضایی و محاکم ورود پیدا نمایند. بنابراین می توان این ماده را نمونه و جلوه ای از عدالت کیفری منصفانه 

و حقوق بشری توصیف نمود که همواره در اسناد بین المللی مصوب سازمان ملل مورد تأکید مکرررر قرررار 

 1گرفته است.

 1370ق.م.ا مصرروب    58وجود نداشت بلکه در ماده    1370م.ا مصوب  این ماده همانطور که بیان شد در ق.

در رابطه با تقصرریر یررا اشررتباه قاضرری در   3قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  171از اصل    2برگرفته شده

تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص که موجب ورود ضرر مادی یا معنوی شود، مسررتولیت 

قانونگذار مزدداا بر اصل قررانونی بررودن   1392ق.م.ا مصوب    13ضی بود. در ماده  جبران خسارت متوجه قا

جرایم و مزازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأکید می نماید. به عنوان مثال چنانچه تخلررف و تزرراوزی از 

تی برره قانون در مرحله اجراء اتفاق افتد و مغایر حکم صادره، مزازاتی اجرا گردد چنانچه صدمه یررا خسررار

دنبال تزاوز از مقررات قانونی حاصل شود، اگر از روی عمد یا تقصیر باشررد، مسررتولیت کیفررری و مرردنی 

ایزاد شده و توسط شخص خاطی می بایست جبران خسارت صورت پذیرد اما چنانچه عمد یررا تقصرریری 

 4ن خسارت شررود.در ایزاد ضرر صورت نپذیرفته باشد، از بیت المال یعنی بودجه عمومی کشور باید جبرا

به هر حال خسارت وارده به اشخاص جبران نشده باقی نمی ماند و در این ماده صراحتاا از تقصیر یا عمررد 

قاضی سخن به میان نیامده است بنابراین هر کس اعم از قاضی یا غیرقاضی در مرحلرره صرردور یررا اجرررای 

د بود. در مرحله اجرا ممکن اسررت حکم، خسارتی به اشخاص وارد کند مشمول مقررات این قانون خواهن

کسانی غیرقاضی مانند کارمندان دادگستری، مأمورین انتظامی و مدیران دوایر دولتی مستول اجرررای احکررام 

دادگاهها باشند که در صورت وارد نمودن خسارت به دیگران اعم از عمد یا غیرعمد، مرری بایسررت جبررران 

الزم است عبارتند از اینکه خسررارت مسررلم و مسررتقیم   شرایطی که برای جبران خسارت  5خسارت نمایند.

 6باشد و اینکه قبالا جبران نشده باشد.

 ضمانت اجرای کیفری -1-2

 
صص ،  ، بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناسی قانون مجازات اسالمی در نظم حقوق کنونی، تهران، جنگل 1393عباس،    حق پناهان، .    1

33-32 
: »هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی  1370ق.م.ا مصوب    58. ماده ی    2

ضرر مادی در صورت تقصیر مقصّر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت  متوجه کسی گردد در مورد 
جبران می شود، و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام  

 شود.«
سالمی ایران: »هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد  قانون اساسی جمهوری ا   171. اصل    3

خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به  
 یت می گردد.« وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیث

 . 44، مبسوط قانون مجازات اسالمی، تهران، مجد، ص 1393. عدالتخواه، محمدرضا،  4
 . 44-45، صص همان.  5
 . 65، ص1، قانون مجازات اسالمی در نظم کنونی، تهران، میزان، ج1392. شمس ناتری، محمد ابراهیم،   6
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 فقهی -1-2-1

توان گفت یکی از ضروریات مسررلم و واجبررات مهررم در بر اساس آیات و روایات و حکم قطعی عقل می

ایررن مسررتله بحررث  ه یطررور مسررتقل دربررارفقهررا بررهاسالم، حفظ نظام جامعه و زندگی مردم است. گرچه 

آید که وجوب حفظ نظام جامعه، از مسررلّمات دست میاند، ولی از سخنان آنان در موارد گوناگون بهنکرده

شود، ممنرروع اسررت و کارهررایی کرره فقه است و آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می

جب است. اگر بین حفظ نظام و دیگر احکام شخصی یا اجتماعی برای حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، وا

تزاحم واقع شود، حفظ نظام بر آنها مقدم است؛ زیرا حفظ نظام از ضروریاتی است کرره شررارع مقرردس برره 

رو، حاکم جامعة اسالمی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظررام  وجه راضی به ترک آن نیست. از اینهین

گر، حفظ نظام را مقدم بدارد؛ البته تا جایی که با اساس اسالم و عرردالت در تضرراد معیشتی مردم با امور دی

واسررطه برره اخررتالل و های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، باواسطه یررا بییه از عرصهنباشد. اختالل در هر

در  خداونررد 1د.انزامد و برای حفظ نظام، ضرورت دارد از آن منررع شررو وقفه در زندگی طبیعی و عادی می

نظر گرفته است که نشان از شدت اهتمررام شررارع   هایی دربرخی از آیات برای اخاللگران در نظام مزازات

فرماید: إِنَّمَا جَررزَاُااا الَّررذِینَ می از جمله این آیه است که  مقدس در امر حفظ نظام و منع اختالل در آن دارد.

أَراضِ فَسَاداا أَن یُقَتَّلُواا أَوا یُصَلَّبُواا أَوا تُقَطَّعَ أَیادِیهِما وَأَراجُلُهُم مِّنا خِلَافٍ أَوا یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَساعَوانَ فی الا

عَوانَ فِرری   2یُنفَوااا مِنَ الاأَراضِ ذلِهَ لَهُما خِزای فی الدُّنایَا وَ لَهُما فی االَْاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیم. آوردن عبررارت »وَیَسررا

فهماند که منظور از این محاربه افساد در زمررین از راه الاأَراضِ فَساداا« بعد از ذکر محاربه با خدا و رسول، می

آیررد کرره اخالل به امنیت عمومی و راهزنی است؛ نه مطلق محاربه با مسلمانان. بنابراین، از ظاهر آیرره برمرری

پررذیرد کرره خرروف امنیت عمومی، وقتی خلررل مرری  3، اخالل به امنیت عمومی است.مراد از محاربه و افساد

تواند چنین خوفی در جامعه پدید آورد که عمومی و ناامنی جای امنیت را بگیرد و طبیعتاا وقتی محارب می

خررالل برره اینکه در این آیه، محاربه و ستیز با بندگان خرردا از طریررق ا  4مردم را با اسلحه تهدید به قتل کند.

ها و حمایررت شارع به امر حقوق انسان  ه یالعادبه دلیل اهتمام فوق  وامنیت عمومی، محاربه با خدا معرفی  

  5مند است.از امنیت آنان برای داشتن زندگی آرام و نظام

 حقوقی -1-2-2

مطالعرره در راستای حفظ نظام می توان به قوانین مختلفی اشاره داشت که در راستای اجرررای حکررم مررورد  

قرار می گیرند؛ حفظ نظام در راستای اخررالل در امنیررت کشررور، اخررالل در نظررام اقتصررادی کشررور و... از 

مواردی هستند که مبارزه در برابر آن می تواند در راستای قوانین دقیق و اجرای احکام به شررکل قررانونی و 

 شرعی از اهمیت برخوردار باشد. 

 
ه، فصلنامه علمی و پژوهشی شیعه  فظ نظام و منع اختالل در آن در فقه امامیضرورت ح،  1393. باقی زاده، محمد جواد؛ امیدی فر، عبداهلل،  1

 . 170، ص 47شناسی، ش
 33آیه  مائدهسوره . 2
 . 326، ص5ج قم، مؤسسه النشر االسالمیه،  زان، یالم ریتفس  ه.ق، 1417، ن یحس محمد دیس طباطبایی،  .3
 . 183. باقی زاده، محمد جواد؛ امیدی فر، عبداهلل، پیشین، ص 4
 . 360، ص 4، جپیشین ناصر،  مکارم شیرازی،  .5
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یکی از قدیمی ترین قوانینی که در راستای حفظ نظام و مبررارزه در برابررر اخاللگررران اقتصررادی در جرررایم 

اقتصادی مورد تقنین و توجه قانونگذار بوده است، قانون مزازات اخالل گررران در نظررام اقتصررادی کشررور 

مقرررر مرری دارد: می باشد که مصادیق جرایم اقتصادی را در ماده ی یرره احصرراء نمرروده و    1369مصوب  

هررای مقرررر  مزازات شود و مرتکب بهارتکاب هر یه از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می»

 د:شو در این قانون محکوم می

جعل اسررکناس  اخالل در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا -الف 

 .آن از داخلی و خارجی و امثالاعمیا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها 

نیازمندیهای عمررومی و  اخالل در امر توزیع مایحتا  عمومی از طریق گرانفروشی کالن ارزاق یا سایر -ب 

تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز  خرید فراوانو پیشاحتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور

 ا.ه آنهصانحصار یا کمبود در عر ایزادعامه و امثال آنها به منظور 

 فنرری و مررواد اخالل در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مزاز تزهیررزات -  

ارتشاء عمده در امر تولیررد یررا اخررذ   مربوط در مورد آن و یا رشاء واولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات

 ا.امثال آنه های تولیدی کشور شود و  سیاست  جب اختالل درمزوزهای تولیدی در مواردی که مو 

 کررردن آن چرره برره خررار  های ملی اگررر هر گونه اقدامی به قصد خار  کردن میراث فرهنگی یا ثروت -د

گرفته شده است مال موضوع  خار  کردن از کشور در نظرنیانزامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای

 د.گردت ضبط میقاچاق تلقی و به سود دول

نظررایر آن  وصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضرراربه و -ه

 د.اخالل در نظام اقتصادی شو که موجب حیف و میل اموال مردم یا

تقلررب در سررپردن  اقدام باندی و تشکیالتی جهت اخالل در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل -و

 و...گذاری کاالهای صادراتی  قیمت پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در

یه از بنرردهای  قاضی ذیصال  برای تشخیص عمده یا کالن و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر -تبصره

ثار فساد دیگر مورد سوء استفاده و آ میزان خسارات وارده و مبالغالذکر عالوه بر ملحوظ نظر قرار دادنفوق

.« با توجه به مقرررره ی مزبررور کرره را نیز جلب نماید تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربطمترتب بر آن می

نمونه ای از حفظ نظام با تدابیر قانونی و کیفری در رایتای مبارزه با اخاللگران اقتصادی می باشد می ترروان 

 جهت حفظ نظام از اهمیت برخوردار است. به خوبی درک نمود که کیفر در پیشگیری از اخالل و در

   گاهی جا -2

حفظ نظام در فقه و حقوق ایران با توجه به متون فقهی و مقررات موجود، از جایگاه ویررژه و مهمرری قاعده  

 .می توان در ابعاد مختلفی آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد برخوردار است که

 حفظ نظام در فقه گاهی جا -2-1

حفظ نظام در جهت منع اخالل در نظام با تدابیر اجرای حکم صحیق، یکی از موضوعات مهمی می باشررد 

که همواره در فقه و حقوق مورد توجه قرار گرفته است. فقه خاصه و عامه نیز به این موضوع توجه داشررته 

منع اخالل در نظام در جهررت حفررظ   است و در ابعاد مختلف فقهی همچون فقه جزایی، فقه خصوصی و...

نظام را در ابعاد مختلفی مورد مطالعه قرار داده است. جایگاه حاکم بر حفظ نظام در جهت منررع اخررالل در 
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نظام در فقه جزایی در فقه خاصه و عامه را می توان در مواردی همچون محارب افساد فی االرض، بغرری و 

 ن می پردازیم.ارتداد مورد بررسی قرار داد که ذیالا بدا

 حفظ نظام با جرم انگاری محارب افساد فی االرض -2-1-1

حفظ نظام در جهت منع اخالل در نظام در فقه و حقوق جزایی را می توان جرم انگاری و تعیین مزررازات 

محارب افساد فی االرض عنوان نمود که فقهای عامه نیز همچون فقهای خاصه بر آن اتفاق نظر دارنررد؛ برره 

ی »إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَررارِبُونَ آیه به توجه با سنی و  شیعه  مذاهب   یمحاربه از دیدگاه فقها  طوری که مفهوم

به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه امنیررت ملررت و جامعرره بررا  1اهللَ وَ رَسُولَهُ وَ یَساعَوانَ فِی األَراضِ فَسَاداا«

 تبیررین شرررعی هایادله و مفاد خصوص در کهاه است و با وجود اینواکنش شدیدی در شریعت اسالم همر

 گسررترده و عمیق صورت به دارد، وجود دانانایی میان فقها و حقوقنظره اختالف آن  مصادیق  و  آن  یکننده

 نظران مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان گفتمان ثابتی در ابواب فقه تبدیل شده است. هر کدام از صاحب 

در ظرف زمان و با توجه به مبانی مورد قبررول خودشرران   که  دارند  را  خود  به  مخصوص  زبان  زمینه،  این  در

به معنررای سررلب امنیررت عمررومی از به طور کلی از دیدگاه فقهای اهل سنت، محاربه  د.انآن را استمرار داده

مسأله در تعاریف و ارکررانی   این  که  باشدمی  مال  اخذ  با  همراه(  الطریق  طریق تشهیر سال  و راهزنی )قطاع

اند به وضو  داللررت دارد کرره برره صررورت اختصررار ایررن تعرراریف و که برای تحقق محاربه در نظر گرفته

در مذهب حنفی در مورد تعریف محاربه آمده (  1  دهیمهای آنان را مورد بررسی و مطالعه قرار میبرداشت 

هاجم بر مسافرین و عابران برای اخذ مال آنها بررر عبارت است از خرو  و ت  الطریق  است: »محاربه یا قطاع

 بسررتن  کرره  بندان ایزاد و امکان عبور و مرور برای رهگذران نباشد، سوای اینای که راهگونهسبیل مغالبه به

برای راهزنرران قرردرت و توانررایی بسررتن راه وجررود  همچنین و فردی یا و گیرد انزام جمعی صورت به  راه

انررد. چررون قطرراع الطریررق را سرررقت حنفیه، حد محاربه را به سرقت ملحق نموده  در مذهب   2داشته باشد.«

کنند. زیرا سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری برره اند و آن را سرقت مطلق قلمداد نمیکبری نام نهاده

بررردن مررال )انررد؛ برره سرربب اخفرراء  محاربه را سرقت نامیده  مزازات،  باب  از  کهصورت مخفیانه و علت این

باشد و نوعی بردن مررال دیگررری ها و شوارع است، میاز امام و نائب او که مستول حراست از راه  (یگرید

شررود و هررم شررامل شود و همچنین ضرری که ایزاد میبه صورت مخفیانه از امام و نگهبانان محسوب می

نررزاع و )اربرره  با توجه به مطالب فوق، اگر اخررذ مررال برره طریررق مح  3ی مردمصاحب مال است و هم عامه

قانون مزازات اسالمی  279نباشد و موجب خوف و هراس نگردد و مالی اخذ نشود، مطابق ماده   (درگیری

: »کسی که بر روی مردم سال  بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هین فررردی نشررود، 1392مصوب  

ز با فقهای اهل سررنت در نی  1392.« همخوانی دارد و دیدگاه قانون مزازات اسالمی مصوب  محارب نیست 

 این زمینه یکسان است.

داننررد. امررا در ای انتظامی جامعه را از خصوصیات تحقق جرم محاربرره میقو  به توجه ، عدمرسدبه نظر می 

 فعررل خصوصرریت  گرراه را داشته باشررند، از آن جررایی کرره بیرران  بستن  توانایی  و  قدرت  محارب  کهمورد این

 
 . 33 آیه مائده، . سوره 1
 406ص   ، 5ج ه، نشر دارالکتب العلمی بیروت، فتح القدیر، ه.ق،  1415ابن همام، کمال الدین محمد، . 2
 همان. 3
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قابلیت »سد راه کردن« را داشته باشد، به وسررایل و   هاآن  فعل  که  ایگونه  به  مرتکب؛  خود  نه  است   مرتکب 

ی تعریف در بخش بعدی آن آورده شده کرره »توانررایی بسررتن فعل آنان بیشتر بستگی دارد. بنابراین در ادامه

راه چه با سال  باشد یا غیر آن مثل عصا و سنگ و آجر و غیره و یا چه به صررورت مسررتقیم باشررد یررا بررا 

اما امام ابوحنیفه   1ای که امکان یاری و مقاومت برای مسافران و عابران وجود نداشته باشد.«بیب به گونهتس

 تعریف، در کهدر مورد این 2.داندقائل به این است که سال  باید آهن باشد و آن را شامل سنگ و عصا نمی

را داد که بنا بر ظاهر کررالم امررام ابوحنیفرره بررر خررالف  توضیق این باید است؛ نیامده زمانی و مکانی  شرایط

شود که در خار  از شهر تحقق یابد. بنررابراین اگررر ابویوسف و محمد شیبانی، قطع الطریق زمانی ثابت می

در داخل شهر به وقوع بپیوندد، ایشان آن را شبیه غصب مال دیگری قلمداد کرده و برررای آن تعزیررر مقرررر 

در مررذهب شررافعی هررم در مررورد  د.مورد بروز آن در شب یا روز هین تفاوتی قائل نیستن اما در 3،اندنموده

 یررا  و  مررال  اخذ  برای  گیری  اند که »تهاجم و غافلتعریف محاربه )قطاع الطریق( این چنین تعبیری را آورده

)از  بزرگ همراه با توانایی بررر انزررام ایررن تهرراجم و ممکررن نبررودن کمرره خواسررتن  ارهابی  یا  قتل(  قصد)

در این تعریف بر خالف تعریف قبلی، تهاجم فقط مختص برای اخذ مال نیسررت؛ بلکرره شررامل   4دیگران(.«

شود. بنابراین عالوه بر مورد اول، هر گونه رفتار تروریستی مبتنی بر ترس و وحشررت، قتل و ارهاب هم می

اول؛ غافلگیر ساختن ز:  رتند ای این تعریف عباها و عناصر تشکیل دهندهباشد. ویژگیمشمول این جرم می

دوم؛ هر چند به طور صریحی نیامده است؛ ولی محل وقرروع جرررم برررای تحقررق قطررع  .و تهاجم بر عابری

سوم؛ مقید نکردن مرتکبین به تعداد معینی؛ برره   5.های داخل یا خار  شهر یا روستا است الطریق یکی از راه

چهارم؛ توانایی بر تهاجم و تسلط بر عررابرین   6باشدالطریق یه نفر هم  طوری که ممکن است مرتکب قطع

ای که فعل و وسایلی که این شررخص یررا شود؛ به گونهکه از این قید، مسأله ترس و هراس هم برداشت می

قتل   و  ترس  خوف،  تسلط،  تهاجم؛  گیری،  برند، مزموعه اقداماتی باشد که موجب غافلاشخاص به کار می

نکردن تعریف در به کاربردن اسلحه، چون ممکن است تهاجم با اسلحه باشررد یررا خیررر، منوط پنزم؛  د.شو 

ی قابل ، نکتهدهندهدر اینزا عالوه بر عناصر تشکیل 7.ست نی شرط سال  بردن کار »به اندآورده که طورهمان

عنرروان خواستن وجود نداشته باشد« است که داللررت بررر ایررن دارد کرره شررمول  توجه عبارت »امکان کمه

مذکور در هر مکانی ممکن نیست؛ بلکه باید در جایی باشد که امکان کمه خواستن وجود نداشته باشررد و 

مصداق بارز آن این است که موضوع باید خار  از شهر یا روستا و محل زندگی باشد که البترره در مررذهب 

 تحقررق جررایی هررر  در  شد،  هم  رهاشا  که  طورشافعی به استناد عموم آیه، قائل به این هستند که محاربه همان

در مررورد عمررل  نتوانررد مررال صرراحب  کررهگردد به اینرسد هدف و موضوع آن بر میاما به نظر می یابد.می

العملی نشان دهد یا برای رهررایی از آنهررا برره قرروای بینی محاربان یا قطاع الطریق بتواند عکسغیرقابل پیش

 
 . 5464ص  ، 1ج ، دارالفکر  أدل ّته، قاهره، نشر و االسالمی ه.ق، الفقه1418وهبه،   زحیلی،  .1
 . 290، ص 10قاهره، مکتب القاهره، ج  المغنی،   ه.ق، 1388، محمد موفق الدین عبد اهلل بن أحمد بن محمدبن قدامه، ا . 2
 . 5469 وهبه، پیشین، صزحیلی، . 3
 . 25 ، ص5ج الرساله،  انتشارات قاهره،  االسالمیه،  الشریعه فی المسلم بیت و المرأه احکام المفصل فی ، 1417عبدالکریم،  زیدان، . 4
 . 5469 وهبه، پیشین، صزحیلی،  .5
 . 223ص  ، 4جیه،  انتشارات دارالکتب العلم قاهره،  مغنی المحتاج، ه.ق، 1415الشربینی، خطیب،  . 6
 . همان.7
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ه: تعریفی که از محاربه آمررده برره ایررن صررورت اسررت کرر  در مذهب مالکیه، د.نظامی یا انتظامی متوسل شو 

محاربه عبارت است از ترساندن مردم در راه و شوارع به قصد جلرروگیری از عبررور و مرررور در آن یررا برره »

در این تعریف، عالوه بر اخذ مال و تعرض به ناموس به   1شان«قصد اخذ مال آنها با غلبه و تسلط بر ناموس

شررود. جرم، ترساندن و ایزاد رعب و هراس برای تحقق محاربه ضروری محسرروب میعنوان عنصر مادی  

بنابراین این تعریف مستلزم آن است که صرف اخذ مال یا ممانعت از عبور و مرور و تعرررض برره نرروامیس 

برای تحقق محاربه شرط نیست؛ بلکه باید خوف و هراس هم همراه آن باشد. البته نکته قابل توجه در ایررن 

یف این است که هر چند شرایط زمانی و مکانی و استفاده از اسلحه قید نشده است، اما فقهررای مررالکی تعر

توجرره برره  با و باشدمی تحقق قابل  شهر  از  خار   در  هم  و  شهر  داخل  در  هم  الطریق  معتقد هستند که قطاع

ا عبارت »ترسرراندن مررردم کنند. امبودن مستندات قطاع الطریق، قید شب یا روز بودن آن را لحاظ نمیمطلق

شود و هم ها هم شامل نفس فعل ارتکابی میزند که ایندر راه« شامل هر فعلی است که از محارب سر می

برد تا موجب اخافه و ترس در میان مردم شود و به کررار بررردن اسررلحه در وسایلی را که محارب به کار می

چرره زن، چرره »رب افرادی مکلف و ملتررزم هسررتند در مذهب حنابله آمده است: »محاد.  شو اینزا شرط نمی

در ایررن  2کننررد.«مال محترم مردم را آشکارا غصب می« چه عصا و چه سنگ و...»  که با کشیدن اسلحه  «مرد

دارای   بایررد  باشد،  اسالمی  قوانین  و  احکام  به  مقید  باید  کهتعریف، منظور این است که محارب عالوه بر این

شرایط تکلیف یعنی بالغ و عاقل باشد. پس در صورت تحقق آن توسط غیرمسلمانان، مزررانین و کودکرران، 

رسد که تحقق مزازات را تنها به افراد مسلمانی کند. بنابراین به نظر میاحکام محارب موضوعیت پیدا نمی

ی چه اسررلحه»هم به کاربردن اسلحه دانند و از سویی  که آگاه به این جرم و مزازات آن هستند، مترتب می

به قصد بردن مال دیگران شرط قرار داده شده است و همچنین از لحاظ تأثیر مکررانی و   «کامل و چه ناقص

فاسررد )حزم ظاهری در تعریف محاربرره آورده اسررت: »مکررابرالمخیف ابند.  انزمانی هین تفاوتی قائل نشده

ها، سوای اینکه سال  برره کاربرنررد یررا نبرنررد، در شررب که بر عابران و مسافران، جاده  (ها در زمینکننده راه

 داشررته ایسردسته خود برای  کهباشد یا روز، در شهر باشد یا بیابان یا قصر خلیفه یا مسزد جامع سوای این

آنهررا ایررن کررار را   برردون  یررا  خررود  سپاه  با  همراه  و  باشد  آنها  یسردسته  عنوان  به  خلیفه  خود  کهاین  یا  اشندب

چرره زیرراد )ای یا اهل شهر بزرگ یا کوچرره مرتکب شوند، راه را در صحرا یا بر اهل روستا یا ساکنان قلعه

را با قتل و غارت و مزرو  کردن ها  ها و راهببندند و هر کس که بر مسافران خرو  نماید و جاده(  چه کم

ها ایزرراد کنررد، محررارب محسرروب ها و راهضرب و شتم( یا تزاوز به ناموس، خوف و هراس را در جاده)

گوید: »سایر جرررایم مثررل زنررا و قررذف و وی البته قبل از بیان این تعریف در توضیق مطلب می  3گردد.«می

شرروند و جرایم یا دارای نص هستند که حدود نامیررده میتواند ملحق به محاربه شود؛ زیرا این  سرقت نمی

توان به محاربه ملحق نمود. زیرا بنا بر قول پیامبر)ص(، دِمرراء و هایی را که دارای نص نیستند را نیز نمیآن

توان در زمره ی محاربه آورد. در اینزررا تنهررا اموال و اعراض مردم بر یکدیگر است. لذا این معاصی را نمی

گیرد و خود این پیکار معنای محاربه پیکار انزام می  آنها  دوی  هر  در  که  مانندمی  باقی  بغات  و  ریقالط  قطاع

 
 . 254عبدالکریم، پیشین، ص  زیدان،  .1
 . 159ه، ص الرسال  هق، منتهى االرادات، انتشارات مؤسس 1419لفتوحی، محمد بن احمد، . ا 2
 . 143-153، صص 13المحلی، ریاض، دارالنفائس، ج   ه.ق، 1418سعید،  ابن حزم، . 3
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دارند. اما در مورد بغات باید گفت که حکم خاص وارد شده است و لذا از حکم محارب خار  اسررت. در 

جمهور هررم ایررن کرره   نظر  و  هستند  األرض«  فی  »مفسد  شه  بدون  که  ماندمی  باقی  الطریق  اینزا فقط قطاع

هررا محررارب کننررده و فاسرردکننده راهناامن  شرره  بدون  و  است   الطریق  قطاعمنظور از محارب در آیه همین  

ی ماند که باید گفت: کسی کرره برره طررور مخفیانرره وارد خانررهباقی می ص«هستند. در این جا فقط مسأله »ل

شود خواه برای سرقت، خواه برای زنا یا قتل و یکی از اعمررال را مخفیانرره انزررام دهررد، سررارق دیگری می

شود یا این که این شخص زانی است، پررس حکررم زنررا بررر او جرراری سارق بر آن مترتب می  است و حکم

شود که هم در قرآن و هم در سنت شود و یا این که قاتل است و حکم قتل ر قصاص ر بر او مترتب میمی

آمده است، اگر هم چنین شخص شناسایی شد و فرار کرد. ولی دستگیر شد، باز هم محارب نیسررت. زیرررا 

در این حالت قتال و   ولی اگره:»...گیرد ک وی سرانزام این نتیزه را می  1یکار و قتالی را انزام نداده است.«پ

شود، چون که جنگیده و در راه ترس و رعب ایزاد نموده و پیکار نمایند، بدون شه محارب محسوب می

وی در این تعریف و توضیق عالوه بر این که قتررال و ایزرراد رعررب و   2در زمین فساد مرتکب شده است.«

ترس را مالک اصلی تحقق محاربه دانسته است، قطاع الطریق را به عنوان مصداق بارز مفسررد فرری األرض 

امن کردن راهنما و قتررال برررای تزرراوز برره جرران و مررال و   معرفی کرده است که در زمین فسادی از نوع نا

دارد: »محاربه عبارت است از سید قطب هم در تعریف محاربه بیان مید.  شونمرتکب می  ناموس دیگران را

مقاومت و جلوگیری از تحقق قانون خدا یا جنگیدن با کسی که در حرردود اجرررای فرمرران و احکررام خرردا 

  3هستند.«

 حفظ نظام با جرم انگاری بغی -2-1-2

هت حفظ نظام را می ترروان جرررم انگرراری و مزررازات یکی دیگر از مصادیق بارز منع اخالل در نظام در ج

 -3اسررتعمال زور    یررا  بررودن  مسررلحانه  ۔2امام    یهشورش عل  -1است:    رکنسه    ی دارایبغ  بغی عنوان نمود؛

 .یت سوءن

 امام یهشورش عل -2-1-2-1

و تررالش  یخرو  بر امام الزم است. منظور از خرو ، عبارت است از مخالفت با و  ،«یتحقق بزه »بغ  یبرا

 یده( محول گردیانآنان )باغ  یکه به عهده    یفیسر باز زدن از انزام دادن تکال  یاحکومتش؛    یسرنگون  یبرا

 یررن،ا  الناس شمرده شررود. بنررابر  وقاز حق  یا  یدمزبور از حقوق اهلل به حساب آ  یفاست؛ اعم از آن که وظا

فرد بررر فرررد  یاجامعه بر افراد و  یاخود دارد؛  یحاکم بر شهروند و تبعه   شود که شرعاا  یم  یشامل هر حق

خود دارد سر باز  یکه بر عهده  یفیکند از تکل یم یزکات خوددار یه یکه از تأد  یباشد، مثالا کس  یدارا م

حق الناس اسررت، ماننررد قصرراص،  یاا، و که حق اهلل است، مانند زن  یحکم  یکه از اجرا  یکس  یازده است؛  

کرره از فرمرران  یمررثالا کسرر  یرراکرررده اسررت و  یاوست خوددار یکه بر عهده   یفیکند از تکل  یم  یریجلوگ 

مسررتله  یررنفقهررا ا  یررانم  لرریکن  کرده اسررت و...  یشانه خال  یفکند، از انزام دادن تکل  ینم  یرویحکومت پ

گردد، بلکه بر هررر   یمحسوب نم  «ی»بغ  یت از حکومت در انزام دادن گناه و معص  یاست که نافرمان  یاتفاق

 
 .همان.1
 . 153 ، همان. 2
 . 415، ص 2ن، جنشراحساتهران، فی ظالل القرآن، ترجمه مصطفی خرم دل،  ، 1387  قطب، سید، . 3
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اطاعررت از حکومررت فقررط در انزررام دادن »معررروف«   یراکند؛ ز  یچیواجب است که از گناه سرپ  یمسلمان

که با اسالم مخالف اسررت فرمرران  یپس اگر امام به انزام دادن امر نیست، مزاز یت واجب است و در معص

 1واجب است و الغیر.  یعت شر یاز امام فقط در محدوده  یرویپ یراز یرد؛آن را بپذ یدس نباک  یندهد، ه

 ینجانشرر   یهممکن است عل  یاست و گاه  یدولت مرکز  یسرئ  یعنیخود امام    یهعل  یو شورش گاه  خرو 

در   یررراز  یسررت؛ن  یزنررد برراغ  یکه از فرمان امام در انزام دادن گناه سر باز م  ی. پس کسیردصورت پذ  یو

 ریعت کرره بررا شرر  یررزیهستند، امام حررق نرردارد برره چ  یدوجوب اطاعت از فرمان حکومت )امام(، هر دو مق

موضوع از قول خداوند سبحان   ینامور از او فرمان برد. ا  یندر ا  یدنبا  یزمخالف است فرمان دهد و مأمور ن

عرردم صررحت(  یرراصررحت و )اگررر در  یعنرری «: »فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى اهلل و رسولهیدفرما یمکه  

 ی)ص( کرره مرر  یررامبرپ رمررایشو از ف یریرردحکم آن را از خدا و رسولش بگ ید،نزاع داشت یگربا هم د  یزیچ

»اگر رهبررران شررما برره امررر : یدفرما یکه م  یشانکالم ا  ینا  یزالخالق« و ن  هلمخلوق فی معصی  هالطاع»:  یدگو 

معنررا نرردارد، فقررط در  یگررریدستور د یرش»در گناه، پذ یزو ن «یدنکن یت فرمان دهند، از آنان تبع  یحیناصح

 نکته توجه کرده اند.  ینبغات به ا  یفگردد. فقها در تعر  یکند« استنباط م  یم  یدا»معروف«، اطاعت مفهوم پ

اسررت، ماننررد اسررتان دار،   یرردهمنصوب گرد  یز جانب واست که ا  یکس  یا  یدولت اسالم  یسهمان رئ  امام

 یکه باالتر از او امام  یبه امام  یدولت مرکز  یساز فقها از رئ  ی. بعضیلقب  یناز ا  ینیحاکم و عناو  یاو    یروز

کنررد، برره امررام و چنانچرره   لعمرر   از قلمرو دولت مسررتقالا  یچنانچه در بخش  یین،نباشد و از مستوالن رده پا

به   یرااست؛ ز  ییاز واجبات کفا  یکیمانند قضا    امامت   کرده اند.  یرامام تعب  یب باشد به ناامام اعظم    ینجانش

 یدگانسنت باشد به داد مظلومان و ستم د  یبانرا به پا دارد و پشت  یناست که د  یازمندن  یناچار، امت به امام

باشررد کرره  یطیواجد شرا یدندارند. امام با یاختالف یننکته فقها ه  ینکند. در ا  یفابرسد و حقوق آنان را است

 2آنها مسلمان، مذکر، و مکلف و عادل بودن است. ینتر  یت با اهم یول  یست بحث آنها ن لمح  ینزاا

 یررلذ  یاز طرررق چهارگانرره    یکرریشود. امامت بررا    ینم  یتلق  یبغ  یامامت امام، خرو  بر و  یت از تثب  پیش

 :شود یم  یت تثب

 ابوبکر رخ داد.  با یعت در مورد ب  یامبر)اهل حل و عقد( چنانچه پس از وفات پبا انتخاب خبرگان قوم   -1»

 ینیمان جانشرر هچنانچه در انتصاب عمر از جانب ابوبکر رخ داد، ابوبکر   پیشین،  امام  تعیین  و  انتخاب  با  -2

 ی  فررهیاست که ابوبکر خل  یسفارش  ینمهربان ا  ی  یندهشر  صادر کرد »به نام خداوند بخشا  ینعمر را به ا

کرره در   یروز  ید،آ  یآخرتش به حساب م  ی دنیایروزها  ینآخر عمرش که از اول  ی)ص( در روزها  یامبرپ

گمررارم،  یکند. همانا عمر بن خطاب را بر شما مرر   یشود، به شما م  یکار م  یکو ن  ،مسلمان و بدکار  ،آن کافر

ساخت که به گمان و دانش من چنان خواهد بود، فبها و اگر ستمکار بررود،   یشهبود و عدالت پ  یکوکاراگر ن

عمل خود را خواهد   ی  یزهنت  یمن خیر و صال  شماست و هر کس  دندارم، مقصو   یآگاه  «غیب »  یامدهبر ن

است امام فرزندش را به خالفت بگمارد، آن سان که   ممکن  .«ی منقلب ینقلبوناَو سیعلم الذین ظلمو  »  یدد

 کردند.  یو عباس یامو   یو خلفا یهمعاو

 
 . 430، ص  3ج  بیروت، دارالفکر،  دین، ابن عاب هحاشی ه.ق، 1412، الدمشقی الحنفی  عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ابن عابدین.  1
 .108، ص 4ج ،  مطبعه المیمنه قاهره،  زکریای انصاری، ابی یحیی، بی تا، اسنی المطالب، .  2
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 یرردشده اند محول سازد که امام جد  یینآن تع  یکه اعضا  ییرا به شورا  یانتخاب رهبر بعد  یشین،امام پ  -3

شررش نفررره،  یکرد و شورا ینبا خبرگان قوم، او را انتخاب کنند؛ چنانچه عمر چن  ینند؛خود برگز  یانرا از م

 .یدندعثمان را برگز

گردنررد و امررامش  یمکه مردم برره او تسررل یبه نحو  یردحکومت را در دست بگ  یبه، کسدر اثر قهر و غل  -4

شود؛ چنانچرره در  یاز او بر مردم واجب م یرویگردد و پ یم  یت تثب  یصورت، امامت و  ینبخوانند که در ا

گشررت  یمستول رهارخ داد که او را کشت و بر شه  یرشورش عبدالمله بن مروان علیه على بن زب  ی  یهقض

 یناز ا یکیبه  ی. چنانچه امامت شخصیدندکردند و او را امام نام یعت ب  ااا کرهی  و مردم با عبد المله، طوعاا

و شررورش،  یبرراغ  ی،واال شورشرر   یررد؛آ  یبه حساب م  «یبغ»  یگشت، خرو  و شورش علیه و  یت طرق تثب

 1«نخواهد بود. «ی»بغ

شررورش  یدیه،ز ی یعهاز شروط امامت است بنابر رأی برتر مذاهب اربعه و مذهب ش  یکیآن که عدالت    با

معمرروال شررورش   یرررااز منکر، حرررام اسررت؛ ز  یامام بدکاره و فاسق ولو به منظور امر به معروف و نه  یهعل

 یزررادباعررث ا یعنرری د؛از منکر است، بدتر خواهد بو   یدر بر دارد که از هدف و مقصود آن که نه  یا  یزهنت

نظررام   یو فروپاشرر   یت افراد و اختالل در امن  یدر شهرها و گم راه  یو بسط فساد و ناامن  یزیفتنه و خون ر

توانند امررام را کرره فاسررق گشررته اسررت از امامررت عررزل  یاست که امت م یدر صورت ینگردد. ا یجامعه م

 ی یرردهزننررد. امررا برره عق یسر برراز مرر  رکا ینشود از ا یمستلزم فتنه و آشوب م  یچون عزل و  یول  یند؛نما

معمول مذاهب مزبور، چنانچه سبب عزل فراهم باشد، نه تنها امت حررق دارد   یرو غ  یفضع  یطرفداران رأ

 یخود از حکومت منعزل م  یخلع کند بلکه در اثر فسق و ستم و تعطیل حقوق به خود  حکومت   امام را از

آورد، حق دارنررد   یبه وجود م  یاختالل و کاست  ینامور جامعه و د  یکه امام در اداره  ینندشود. اگر مردم بب

 ی  یده. به عقیندآن حق دارند او را به امامت انتخاب نما  یانتظام امور و ترق  یرا خلع کنند؛ چنانچه برا  یو

انتخرراب  یررددارد با یکرره ضرررر کمتررر  یا  یوهگروه، چنانچه خلع امام مستوجب فتنه گردد، ش  یناز ا  یبرخ

 2شود.

 یچررون خررود و یمگر آن که ستمگر باشد؛ پس اگر ستمگر  یست،ن  یزامام جا  یهشورش عل  یه،نظر ظاهر  به

برره  یدعادل تر از امام باشد، با یو اگر شورش یدجنگ یبا شورش یدبدتر از او شورش کند، به نفع حاکم با  یا

وارد معرکرره شررد،   یرردنبا  مکدا  یناهل منکر بودند، به نفع ه  یبا حکومت وارد نبرد شد و اگر همگ  ینفع و

بررا سررتمکارتر   یصورت به نفع و  ینباشد که در ا  یگریو ستم کمتر از د  یاز آنها در تعد  یکیمگر آن که  

 3کرد.  یزست یدبا

متعصررب و   ی: چنانچه امام عادل است بررا گررروه شورشرر یدگو   یگفته اند، سحنون م  یناز مالکیه چن  بعضی

 یررند یررت حما یعادل باشررد، برررا یو اگر عادل نباشد و شورش یدنگج یدامام قد برافراشته با  یهکه عل  یکس

جان و مالت   خواهی( مگر آن که بیموضع باش  یب)  یتوقف کن  یدکرد وگرنه با  یبا او هم دست  یدخداوند با

عزالرردین بررن   یخ. شرر یدر دفاع از ظالم وارد صحنه شو   یست ن  یزکه اقدام کن. در هر حال جا  یرا حفظ کن

 
 . 60، ص 8ج ، انتشارات محمد افندی مصطفی   قاهره،  عبدالباقی، محمد، بی تا، شرح الزرقانی، .  1
 . 277، ص  6ج ،  نشر سعادتقاهره، حطاب، محمد بن محمد، بی تا، مواهب الجلیل، .  2
 . 372 ، ص9ج   بیروت، دارالفکر،  المحلی، . محلی، جالل الدین، بی تا،  3
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در اثر قتل و کشتار  یکی: فسق و فساد رهبران )امامان( ممکن است متفاوت باشد، مثالا یدگو   یعبدالسالم م

به سبب تعرض و تزاوز  یگریو د افرادو منزلت   یگاهبه لحاظ نقض حرمت جا  یگریفاسق شده است و د

به لحاظ هترره حرمررت   یگرکنند و گروه د  یبه عنوان اعتراض به کشتار شورش م  یمردم، گروه  ییبه دارا

اگر سؤال شود به منظررور نصرررت و   یستند،کنند. چنانچه گروه دوم در مقابل گروه اول با  یمیام  اشخاص ق

 یررنتوان به ا یاستظ م  یزاست، جا  یت معص  یمدان  یآن که م  بااز آنان    یکیجنگ با    یاآ  یگربر گروه د  یاری

 یترروان آن را دارا یم یوجود دارد. از طرف ینیدو فسق تفاوت ب ی  مفسده  یانم  یراسؤال پاسخ مثبت داد؛ ز

بدتر است آن را مزاز  یت معص ینکه از ا  یبردن فساد  یاناشکال خواند چون اعانت بر اثم است، لیکن از م

کرره کررافر   یدعب  یاز بن  یفاسق علیه شخص ثالث  یزید»قیروان« با ابو   یفقها  یاریسازد، مانند خرو  و هم  یم

 1دهد.  یم یلرا تشک یهظاهر یعزالدین رأ  یخسحنون و ش یاتکفر بدتر است. مزموعه نظر یرابود؛ ز

 یاتفرراق  این نکته  امام جائر حرام است،  یهعل  یاماست که شورش و ق  ینبرتر مذهب ماله بر ا  یآن که رأ  با

سرراد دسررت و ف  سقفیز باید از  وارد جنگ شود و قبل از هر چ  یاناست که امام ستمگر حق ندارد با شورش

 2حق دارد وارد جنگ شود. یرفتند،را به اطاعت از خود فراخواند، چنانچه نپذ  یانشورش بردارد، بعداا

 یسررت،ن جررایزو شررورش، جنررگ بررا آنرران  یاماز استفسار از علت ق یشاست که پ یمذاهب شرعیه اتفاق  در

زدودن آثررار سررتم به دفررع و  کردند و درست هم بود، بر امام واجب است که نسبت   یانرا ب  یچنانچه مورد

واجب است که پاسخ مثبررت دهنررد و   یزن  یاناقدام و آن گاه آنان را به اطاعت از خود فراخواند و بر شورش

روه از : »اگر دو گرر یدفرما  یمبارکه است که م  ی  یهقول آ  ینبا آنان وارد جنگ شوند. مستند ا  یرفتنداگر نپذ

گروه جنگ   ینبا ا  یدندشور  یگریبر د  یاگر گروه  یدده  قبه جنگ برخاستند آنان را صل  یکدیگرمؤمنان با  

شوند« پس خداوند اول به اصال  فرمان داده و سپس مزوز قتال را صررادر   یمتا به حکم خداوند تسل  یدکن

است که  یمقدور و عمل  یورتجنگ مقدم بر صلق باشد و اصال  در ص  یست ن  یزرو، جا  ینکرده است. از ا

 و احمد، باغبان بر سه دسته اند:  یفهو ابوحن  یشافع یده یبه عق 3برود. یانظلم بر طرف گردد و آثار آن از م

 نباشند.  یااقتدار و شوکت باشند  یندارند؛ اعم از آن که دارا  یزهخود علت و انگ یامق  یکه برا  یانی. شورش1

 اقتدار ندارند. یدارند ول  یلخود علت و تحل یامق  یکه برا  یانیشورش -2

 آورند که خود بر دو قسم اند:  یم یهخود توج یامق یکه هم اقتدار دارند و هم برا  یانیشورش -3

از   یخون مسلمانان و بردن اموال آنها را حال و زنان آنان را بر خود مبا  و بعضرر   یختنکه ر  ی( گروهالف

 ند )خوار (.شمار ی)ص( را کافر م  یامبراصحاب پ

بوده، اقتدار و شرکت دارند لیکن خون و اموال و زنان مسررلمانان را   یهو توج  یلتحل  یکه دارا  ی( گروهب

 4شمارند. یبر خود مبا  نم

شود که از او فرمان برند؛   یافت   یشخص  یانباغ  یاندانند که در م  یموجود م  ی« را وقتهو شوک   ه»منع  شافعیه

است که بررا   یشخص  ینمنوط به وجود چن  یاقتدار گروه  یرارا فاقد باشد؛ ز  یهرچند حالت امامت و رهبر

 
 . 357-358، صص 4، بررسی تطبیقی حقوق جزای اسالمی و قوانین عرفی، تهران، یادآوران، ج1390. عوده، عبدالقادر،  1
 . 60، ص 8ج   ، پیشینعبدالباقی، محمد، .  2
 . 114، ص 4ج پیشین، زکریای انصاری، ابی یحیی، .  3
 . 48-49 ص، ص 4ج   دارالکتب،  ، شرح فتح القدیر، بیروت، 1316محمد بن الواحد، کمال الدین، . 4
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اقتدار و قرردرت نرردارد؛ هرچنررد   ی،آن که گروه فاقد رهبر  یگرمثل دست واحد عمل کنند، د  یاز و  یت تبع

 1و توانمند باشند. یادتعداد شان به شماره ز

شررود،  یو فاقد شوکت محارب قلمداد م  یلو تحل  یهتوج  یدارا  یبرتر مذهب احمد، باغ  یه بنابر رأآن ک   با

دانسته اند و   یرا کاف  «یلو تحل  یهمتصف شدن شخص، صرف »توج  «یمذهب در »باغ  ینا  یاز فقها  یبرخ

 ینید  یهو توج  انگیزه  یشورش دارا  یشمارند و از نظر آنان وقت  یالزم نم  یشوکت و اقتدار را در تحقق بغ

 یررادیز  یعنرریشرروکت،    ،«یکه در تحقق »بغ  یاعتبار ندارد. مستند کسان  یافراد شورش  یو کم  یادیاست، ز

)ع( به دسررت ابررن ملزررم، برره امررام  یاست که پس از مزرو  شدن عل  یندانند ا  یافراد و اعضا را معتبر م

 یو ید،رفتم او را مثله نکن  یاجراحت از دن  اثرو اگر در    یگیرمم  یمخودم تصم  یافتمهبود  حسن فرمود: »اگر ب

 یقباعث تشزیع و تشو   یم،را به افراد اندک هم ثابت بدان  یآن که اگر حکم بغ  یگرد  ،«یست ن  یدر حکم باغ

کننررد  یدر مقابررل آنچرره تلررف مرر  یررانباغ یرررااش اتالف اموال مررردم اسررت؛ ز یزهکه نت  یگرددبر شورش م

و اساس خرو    یهپا  یگوینددانند م  یالزم نم  یتحقق بغ  یافراد« را برا  یادیکه »ز  کسانی  2ندارند.  یت مستول

طرز تفکر هم   یندر ا  یکه با و  ی( است نه تعداد افرادی)باغ  یو طرز تفکر شورش  یلو تحل  یهبر امام، توج

 هستند. یدهعق

برره   «ی»برراغ  یو شررافع  یفررهدارند از نظر ابوحن  یادیز  یهستند و اعضا  یلو تحل  یهجتو   یکه دارا  یانیباغ  اما

نباشند. از نظر آنان، خوار  نه کافرند و نه فاسررق،   یاخوار  باشند    ی  یدهو عق  یخواه به رأ  یند؛آ  یشمار م

 3.یرهستند و الغ  یفقط باغ

شررمارند و خررون و   یصحابه را کافر مرر   یگرو د  یرو طلحه و زب  یکه عثمان و عل  یدر حکم خوارج  حنابله

داننررد اخررتالف   یمال مسلمانان را بر خود حالل دانسته اند و به اسارت گرفتن زنان مسلمانان را مزرراز مرر 

. ینرردگو   یمرر   ینچنرر   یررزو جمهور فقها ن  یو شافع  یفهشناسند، ابوحن  یم      «یآنان را فقط »باغ  یدارند، برخ

شررود کرره   یاز آنان خواسته م  یگویندشمارند و م  یم  و فاسق    یاز حنابله خوار  را در آن واحد باغ  یبرخ

شوند، نه به علت کفر شان. مالرره هررم کرره  یتوبه کنند، اگر توبه کردند فبها و اال به سبب فسقشان کشته م

خرروار  را برره سرربب  یزن یفهاست که ابوحن الزم یقتوض یندارد. ا  یدهعق  ینخواهد شد چن  یانبعدا نظرش ب

کنررد و فسررق آنرران جررز در قبررول شررهادت و   یرفتررار مرر   یداند لیکن با آنان مانند باغ  یاعتقادشان فاسق م

 4.یست ن  یقضاوت، مورد توجه و

داننررد و  یخرروار  را مرتررد مرر   -  یرردآ  یبرتر به حساب مرر   یکه در مذهب احمد رأ  ،از حنابله  یگرد  برخی

خون آنان و گرفتن اموالشرران را مبررا  و   یختنرو، ر  ینکنند و از ا  یم  یآنان جار  یاحکام مرتد را درباره  

کفررار در حکررم   یرسررا  انندو اعضا داشته باشند، م  یالترا اشغال کرده و تشک  ییشمارند و اگر جا  یم  یزجا

 یشند، مانند افراد مرتد، از آنان خواسررته مرر امام با یو اقتدار حکومت یطهخواهند بود و اگر در ح  یکافر حرب

شوند و امرروال آنرران در حکررم »فرریء«   یفبها واال تحت عنوان حد کشته م  یرفتندشود که توبه کنند؛ اگر پذ

 
 . 383، ص 7ج بیروت، دارالفکر،  المحتاج،  هنهای .ق، هـ1404، شهاب الدین هشمس الدین محمد بن أبی العباس أحمد بن حمز، الرملی . 1
 . 49، ص  10. قدامه، محمدبن عبداهلل، بی تا، المغنی، قاهره، مطبعه المنامه، ج 2
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اسررت کرره   یترریروا  یرأ  یررنبرند. مسررتند طرفررداران ا  نمیاست و وراث مسلمان آنان از اموال مزبور ارث  

اعمال شما را با نماز و   یرکنند که نماز و روزه و سا  یخرو  م  ی»قوم  کند:  ی)ص( نقل م  یامبراز پ  یدابوسع

 یشررانفقررط برره حنزررره ها یخوانند ول یشمارند، قرآن م یکنند و کوچه م  یم  یرروزه و اعمال خود تحق

شوند(، فقررط   یمرتد م  یعنیشود )  یاز کمان رها م  یرشوند که ت  یخار  م  یند  ازگذارد! آن سان    یم  یرتأث

آمررده اسررت: »در  یگرررید یررت تازنررد« و در روا یم یشامر در حد افراط پ  ینو در ا  ینندب  یظاهر امور را م

 وخوانند    یرانند، قرآن م  یبر زبان م«  سخن  یکو ن»شوند که    یسبه مغز و نادان ظاهر م  یآخرالزمان گروه

 ی،روند، اگر به آنان برخررورد کرررد یم یرونب یناز کمان از د یرشدن ت  مانند رها  ینند،ب  یفقط ظاهر آن را م

 یفاسررق مرر  یبرراغ یا یکه خوار  را فقط باغ ییفقها اما شود«.  یم  یبت نص  یکو بکش، که در آخرت پاداش ن

 ینه همه  یث،حد یاز فقها یاز فقها به کفر آنان فتوا نداده اند و آنچه را بعض  یه  ینه  یند،گو   یشمارند م

نکرررده  یرررمزبررور از آنرران برره کفررر« تعب یث حد یندگو  یکرده م یرمزبور گفته اند، تفس یث آنان براساس حد

 ین. همچنرر یررردگ  یقرار م یهمورد تشک  ینبه اسالم وابسته اند که خروجشان از د  یا به نحو یرا آنهاست؛ ز

شرریوخ  بررا یشررانکرره اکننررد  ی)ع( اسررتناد مرر  ینظر خود به سنت و عملکرد حضرت عل  ییدگروه در تأ  این

ورود برره بررارانش  یدسررت یشنبرد کرد که عبداهلل بن جناب را کشتند. آن حضرت در جنگ پرر   یوقت  نهروان

داشت که قاتل عبد اهلل بن جنرراب را برره  یلرا نزد آنان گس یو فرد  یدقدم نشو   یشفرمود در جنگ با آنان پ

 1.یماو را کشته ا یآنان گفتند: ما همگ ید،ده  یلمنظور قصاص تحو 

کرررد و  یمرر  یاگر خوار  کافر بودند در جنگ بشر دست  ین،بود که دستور جنگ را صادر کرد. بنابر ا  ینا  از

نظر خود به آنچه ابن   ییدگروه در تأ  ینا  ینکرد. همچن  یقصاص درخواست نم  یاز آنان قاتل عبداهلل را برا

کافرنرردظ  یهررانهروان یررااز آن حضرت سؤال شد آ  یندگو   یکند استناد کرده م  ی)ع( نقل م  یعبداهلل البر از عل

 یستندظخدا هستند. گفتند پس چ یادکمتر به  ینفرمود: از کفر فرار کردند. گفته شد: منافق اندظ فرمود: منافق

د، ما هم بررا و با ما جنگ کردن  یدههستند که فتنه آنان را گرفته و کور و کر شده اند بر ما شور  یفرمود: قوم

)ع( را مزرررو  سرراخت آن  یپس از آن که ابن ملزم حضرررت علرر  یندگو  می ین. هم چنیمآنان جنگ کرد

دم خررود   یاگر زنده مانرردم، خررودم ولرر   یدرفتار کن  یکیخود به ن  یرحضرت به امام حسن )ع( فرمود: »با اس

برره  یشررانا یعنرری ؛«یدرا بکشرر  که به مررن زد( او  یضربت )مانند ضربت  یهرفتم، فقط با    یاهستم و اگر از دن

کررافر برره سرربب کفرررش   یرررااشاره کردند، اگر ابن ملزم کافر بود، قصاص الزم نبررود؛ ز  لزمقصاص ابن م

 2مهدورالدم است.

 یکسرر  یمتفاوت است از نظر ماله، باغ یگرد یاز مذاهب سه گانه  یشخص باغ یفماله در توص  مذهب 

عمررل  یکند؛ هرچنررد برررا یچیگناه سرپ یرو استعمال زور از انزام دادن فرمان امام در غ  یاست که با قلدر

و  یررلدل خررودشررورش  یاست؛ خواه برا یکه بر امام خرو  کند، باغ یخود توجه داشته باشد. پس هر کس

 ین اسررت برراغممک ین،نداشته باشد، بنابر ا یاداشته باشد  یالتنکند و خواه افراد و تشک  یااقامه کند    یزهانگ

 یسررتندرا که با آنان هررم مسررله ن  یاز صحابه و کسان  یکه بعض  ینفر باشد. خوارج  یهاز    یشنفر و ب  یه

 یزگرفتن زنان مسررلمانان را جررا  یرو اس  انندد  یشمارند و خون و مال مسلمانان را بر خود حالل م  یکافر م
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هستند و نه کافر؛ البته حسب نظر ماله، فاسررق هررم هسررتند و لررذا   یماله، فقط باغ  ی  یدهدانند، به عق  یم

 ینفسرران  یخواسته ها  یکه در پ  یافراد  یراز آنها و سا  یدشود، با  یرهدارد که اگر امام عادل بر آنان چ  یدهعق

 1کند.  شت اند درخواست توبه و بازگ 

 یرو سررا خرروار  کرده انررد، ماننرردخرو   ینید یهکه با توج ی: بغات دو دسته اند؛ دسته ایندگو  یم  ظاهریه

بررر  یررویمطررامع دن یکه برا یخود به خطا رفته اند و دسته ا  یهو توج  یلمخالف حق که در تحل  یها  گروه

ناامن   یگروه برا  ینکنند. چنانچه ا  یکند، خرو  م  یامام عمل م  یکه به روش و مش  یبر کس  یاامام برحق  

 ینکرره چنرر   یدر حکم محارب اند و تا زمان  یندخون آنان اقدام نما  یختنساختن راه و گرفتن مال مردم و ر

عررذر   یشان غلط اسررت ولرر   ینید  یهکه توج  یاول خود بر دو قسم اند: گروه  یاند. دسته    ینکرده اند، باغ

که در متابعررت  یهستند، مانند کس یرفتنیکه فاقد عذر پذ یو گروه یهدارند، مانند اصحاب معاو  یقابل قبول

کررافر  یررا یشرراوندی؛وادار کردن مردم برره قبررول بطررالن خو   یا،  یشحکومت به قر  ی  اعاده  یاز خوار ، برا

 یرراماز پرداخت زکات ق یریجلوگ  یاقبول بطالن قضا و قدر و  یادانستن گناه کاران؛ با کشتن اطفال و زنان؛ 

 یررنا یررراندارنررد؛ ز یرفتنیخود عذر پذ ینیفساد د  یهتوج  یبرا  ل،یقب  یناز ا  یاشخاص و افراد  ینکند. ا  یم

کننررد؛ چنانچرره  یمرر  یررامق یقوم یجانب دار یاو  یویامور دن یکه برا  یجهالت تام است. کسان  هاادعا  یلقب

و مروان بررن محمررد در  یرعلیه على بن زب یامو مروان بن حکم و عبدالمله بن مروان در ق  یهبن معاو  یزید

اسررت و کارشرران  ینیه دیندارند و عملشان فاقد توج  یرفتنیعذر پذ  یزانزام دادند، ن  یدبن ول  یزید  یهعل  یامق

 2است. «ی»بغ  ااصرف

 یمرر   یررامقرآن و سنت و حکومت عرردل ق  یت حاکم  یبرا  یااز منکر    یامر به معروف و نه  یکه برا  یکس  اما

را مررورد  یاو سررتم  ی. وقتیدآ  یبه حساب م  یکه با او مخالفت کند، باغ  یبلکه کس  یست ن  یکند نه تنها باغ

 3.یگرد یشخص  یا  یستددهد، بر موضع حق است؛ خواه در مقابلش امام با یهزوم قرار م

 یررزشررورد نبرررادر مسررلمانش ب  یهکه عل  یکه تنها بر امام بشورد، بلکه کس  یست ن  یکس  یباغ  یه،به نظر ظاهر

 یفرد عرراد یا)سلطان( و  حکومتی  از صاحب منصبان  یممکن است باغ  ین،گردد. بنابر ا  یمحسوب م  یباغ

 یررنشود، به ا یمبزنگند؛ تا به حکم خداوند تسل  یباشد. در صورت اول بر مسلمانان واجب است که با باغ

 4.یازنددست  «یبه »بغ  یجماعت یانفر باشد و   یهفقط   یممکن است باغ یهاز نظر ظاهر یب ترت

داشته  ینید یلو تحل یهاست که هرکس به قهر و غلبه بر امام بشورد، خواه توج  ینا  یهرأى ظاهر  ی  خالصه

که خرو  و شورش نرراحق و  یدست به شورش بزنند، مادام  یجماعت  یانفر باشد و    یهخواه    یر؛خ  یاباشد  

است که خود را برره حررق و امررام را   یکس  یباغ  یه،ظاهر  یدگاهد  از  شود.  یمحسوب م  یاست، باغ  یقناصح

 دستور امام یهعل یاو اعضا باشد و  یالتقصد جنگ داشته و واجد تشک  یاباطل دانسته با او به جنگ آغازد؛  

اعضررا و   یمنسزم و دارا  یمحقق است که جماعت  یدر صورت  «یمزبور، »بغ  یدگاهاز د  ینسربرافرازد. بنابر ا

و احمررد  یو شررافع  یفررهحن  یابرر   یبا رأ  یادینظر تا حدود ز  ینکنند. ا  یامق  ینید  یهبا توج  ضاایو ا  یالتتشک
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و  یررهاز مالک یبرخرر  یده  یبا مذهب ماله سازگارتر است، به عق  یهسازگار است. هم چنان که مذهب ظاهر

 2.یندگو   یم ینچن یزن یدیهز ی یعهشود. ش یمحسوب نم  یبا موضع حق باغ  یشورش 1یه،و ظاهر  یفهابوحن

کنررد؛ اعررم از آن کرره در  یرراماز موضع حررق ق یاز مالکیه، هرچند شورش یو احمد و بعض یاز نظر شافع  اما

اسررتقرار  یقشررورش طریقرره و روش صررح یراز ید؛آ یبه حساب م «ی»باغ یر،خ یاحق داشته باشد   یزواقع ن

 یا  یلهنباشند در انتخاب وسرر   یدر هدف و مقصود خود باغ  یانپس اگر شورش  یست،خطا ن  یقحق و تصح

گررردد و ارکرران   یم  یاقدام آنان به فساد منته  یراز  یند؛آ  یبه شمار م  یرساند، باغ  یکه آنان را به هدفشان م

بر آنان حرام و اطاعررت از او   یدهگرد  یت که امامتش تثب  یکس  یهچرا که خرو  عل)کند    یدولت را متزلزل م

خرررو  بررر امررام   ی،مررذهب شررافع  یاز فقهررا  یالزم است که به نظر برخ  یقتوض  ینا  (است   بر آنها واجب 

اسررت و   یفضررع  یرأ  ینشود؛ لیکن ا  یمحسوب نم  «یبردن ستم باشد، »بغ  یانستمگر، چنانچه هدف از م

 3.یست معمول به ن

به سرربب  یانبه حق است که شورش یمالکیه، خرو  در صورت یاز فقها یو به نظر برخ  یفهمذهب ابوحن  در

بررردارد  یدانند که دست از ستمکار یبر امام واجب م ینانکنند. ا یامکه امام بر آنان روا داشته است ق  یستم

ه آنان و به نفررع امررام وارد عمررل یحق ندارند عل  یز. مردم نیردآنان نصفت و عدالت را به کار گ   یو درباره  

برره  یرردگفته اند مردم با یمذهب ماله، بعض در گردد. یمی عملشان، اعانت بر اثم و عدوان تلق ایرشوند؛ ز

داند. اما اگررر   ینم  عمل مزاز  ینمردم را بد  یفهامام وارد عمل شوند و حال آن که ابوحن  یهعل  یاننفع شورش

 «یو حنیفرره، »برراغ: حق باماسررت؛ برره نظررر ابرر یندحق و به دست گرفتن حکومت قیام کنند و بگو   یبه ادعا

آنرران  یررهکررردن امررام عل  یرراریبه جنگ باشد، واجب است که با    قادرکه    یشوند و بر هر کس  یمحسوب م

که امام   یکمتر به فسق آلوده باشد، مادام  یاعادل بوده    یبه نظر مالکیه، چنانچه معترض، شخص  یبشورد. ول

 4معترض شتافت. یاریبه   یدستمگر و فاسق است، با

به منظور امر به معررروف  یابه حق است که در اثر ستم امام رخ دهد و  یخرو  هنگام  ی،مذهب ظاهر  بنابر

 یرراامررام سررتمگر و  یررهامام عادل با فسق کمتررر، عل  یا  یزد؛و امام به مقابله برخ  یرداز منکر صورت بگ  یو نه

 5کند.  یامفاسق ق

حاکم«   یااست که به نظر آنان، سلطان    یندر ا  یدیهز  ی  یعهاز مذاهب اربعه و ش  یهافتراق مذهب ظاهر  وجه

شمارند و از نظر آنهررا  ینم یسلطان را هرچند ستمگر باشد باغ یگرباشد، مذاهب د «یممکن است »باغ  یزن

 یر،خ  یاآن که به حق باشند    ازرا اعم    یاناز فقها شورش  یکه برخ  یدیماست که بر امام بشورد. د  یکس  یباغ

شررمارند و اگررر  یمرر  «یتنها در صورت به حق نبودن شورش، آنهررا را »برراغ یگرد  یرخدانند و ب  یم  «ی»باغ

از آن کرره از   یشنظر و نظر مخالف معتقدند که امام پ  ینطرفداران ا  یندانند. هم چن  ینم  یمحق باشند، باغ

وجود ستم   یندارد با آنان وارد جنگ شود، اگر مدع  حقشورش را سؤال کند،    ی  یزهسبب و انگ  یانشورش

شدند، بر امام است که رفع ستم کرده شبهه را برطرف سازد؛ و سررپس از آنرران بخواهررد کرره   یشبهه ا  یاو  
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شوند؛ هرچند در بدو امر   یم  یتلق  یباغ  یر،اخ  یچیبا سرپ  یرابزنگد؛ ز  یرفتندبردارند، اگر نپذ  یامدست از ق

 1محق بوده اند.

 راستعمال زو یامسلحانه بودن شورش  -2-1-2-2

شورش استفاده شررود. اگررر   ی  یلهاز زور به عنوان وس  یدبا  یدبه حساب آ  «یکه خرو  بر امام »بغ  ینا  یبرا

 یمررردم؛ حترر  یت اکثر یعت با امام پس از ب یعت مانند رد ب  یست،ن  یشورش با استعمال زور هم راه نباشد، بغ

 یرا کرره از سررو   یفیتکال  یاغ کنند و  یعدم اطاعت از او را تبل  یا  یو  یهشورش عل  یاعزل امام    یاناگر شورش

 یجرم عرراد یهبزنند به عنوان  یدست به عمل حرام یاناگر شورش یبل)امام مقرر گشته است انزام ندهند 

از صررحابه رخ داد، مررثالا   یکه در صدر اسررالم از طرررف بعضرر   یعت از ب  یچیمانند سرپ  (شوند  یمزازات م

کرد، سعد بن عباده تا هنگررام مرررگ  یعت و بعدا ب ودداریبا ابوبکر خ یعت ماه از ب  ینحضرت على )ع( چند

ترروان زد،  یمرر  که  یگرید  ینکردند. از مثال ها  یعت ب  یزیدبا    یرنکرد. عبداهلل بن عمر و عبد اهلل بن زب  یعت ب

ه دسررت کرر  ی)ع( متعرض آنها نشد؛ تا زمان ی)ع( است. عل یعملکرد نهروان در دوران خالفت حضرت عل

)ع(  یحضرررت علرر   یشرردند. روز  ی محسرروبو استفاده از زور، باغ  یریبه کارگ   ازبه اسلحه بردند و پس  

 یکه خوار  به عنوان اعتررراض برره علرر   یاال هلل، عبارت  الحکم  :یگفت در مسزد م  یمشغول خطابه بود، مرد

 یه امررر برراطلاسررت کرر  ی)ع( فرمررود: سررخن حقرر  یراندند و عل یبر زبان م  یت حکم  یرش)ع(، به سبب پذ

 یررادکه خرردا را  یمدان یشما را از مساجد نم  -1شماست:    یرو  یشمقصود آن است و اضافه کرد، سه راه پ

 ی. روزیمآغرراز ینمرر  با شررما برره جنررگ -3؛  یمکن ید از »فیء« محرومتان نمیکه با ما هست  مادامی  ۔2  ید؛کن

از خرروار  گفررت »لررتن اشرررک لیخرربط عملرره و لتکررون مررن  ی)ع( مشغول نماز بود، مرررد  یحضرت عل

 یعبررارت برره علرر  یررنبود. با ا  یخواه  یانکاراناعمالت پوچ است و از ز  ی،اگر مشرک شو   یعنیالخاسرین؛  

پاسررخ داد: »فاصرربروا إ  ی)ع( برره و  یمشرک شده است، حضرت علرر   یت حکم  قبولزد که با    یم  یه)ع( کنا

 یخداوند حق اسررت و کسرران  یکه وعده    یدکن  یشهصبر پ  یعنیوقنون  وعداهلل حق و ال یشتخفنه الذین الی

 ینظررر مرر   ینا  ییدتأ  در  اند تو را با اعمال و سخنانشان خوار و سبه نسازند«.  یدهنرس  یقین  یکه به مرحله  

کرره از مسررلمانان هسررتند   یما هم اگر به اهل بغ  ین،نشد، بنابر ا  ینهمد  ین)ص( متعرض منافق  یامبرپ  یند؛گو 

بررن ارطرراة برره   یعد  -گونه بود    ینعمر بن عبدالعزیز با خوار  ا  یبهتر است؛ روش و مش  یممتعرض نشو 

دشنام دادند، دشنامشان ده و اگررر دسررت برره   رادهند پاسخ داد اگر م  ینوشت که خوار  تو را دشنام م  یو

خرروار  برره  یدربرراره  یررزن. عمر بن عبد العزبکش و اگر زدند، تو هم بز  یرشمش  یشاناسلحه بردند، به رو

صرراحب  یت باشد کرره برردون تعرررض برره مسررتول ینخود دستورالعمل صادر کرد که اگر نظرشان بر ا  یانوال

برونررد،  ییباشند راه مردم را قطع کنند )ناامن سازند( به جا  شتهو بدون آن که قصد دا  یمنصب و افراد عاد

امررر برره  یررنو در ا یزمر یم  گ باشد، قسم به خداوند خونشان را  هرجا خواستند بروند و اگر قصدشان جن

 2هستم. یدوارخداوند ام  یرضا

را  ی)ع( است پس از آن که ابررن ملزررم و  یتوان آورد، فرمان حضرت عل  یباره م  ینا  که در  ییمثال ها  از

اگر زنده ماندم، خواستم او را مررورد عفررو قرررار  ید،اش کن یطعام و آب داده زندان  یمزرو  ساخت: »به و

 
 . 114، ص 4، ج پیشین زکریای انصاری، ابی یحیی، . 1
 . 364-365. عوده، عبدالقادر، پیشین، صص  2
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 یحضرت عل ین،«. بنابر ایدو مثله نکن یداگر مردم، او را بکش یکنکنم؛ ل یدهم و اگر بخواهم قصاص م  یم

 یرررااست؛ ز یاورده( به حساب نی)بغ یاسیتلقى کرده و آن را جرم س یجرم عاد یه)ع( جرم ابن ملزم را 

 1وده است.با استعمال زور نب یخرو  و

دسررتور داد آغررازگر   یررارانشمردم بصره روانه کرد و برره    یبه سو   یکی)ع( در جنگ جمل، پ  یعل  حضرت

 ینهم زمرر   یامت شود، روز ق  یرگ   یناست که هر کس در آن زم  یجنگ نباشند. پس از آن فرمود: امروز روز

 یاخرردا فرمررودآن گرراه  ید،خون عثمرران آمرراده شررو  یرندگانانتقام گ  ی: ایندگو  یکه م یدخواهد شد. شن  یرگ 

کرررد و کترراب   ینچن  «یهطور عبداهلل بن عباس با »حرور  ینکن و خاضع گردان. هم  یاهقاتالن عثمان را روس

 یبرا یهاعزام پ وجوب قرآن را در وسط قرار داد و چهار هزار نفر از آنان از جنگ دست برداشتند.  -خدا  

بازداشررتن و دفررع شررر   ی،ت آنان به آرامش از آن رو است که مقصود اصررلو دعو   یامپرس و جو از علت ق

تر از جنررگ اسررت؛   یستهبهتر و شا  یدمقصود با دعوت و مذاکره به عمل آ  یناست و نه کشتن آنها، و اگر ا

شررده  ینظررام یکه وارد مرحله   یاسیس  ماناگر خوار  )مزر  ینندب  یم  یاندر اثر جنگ، هر دو طرف ز  یراز

مهلت مصلحت باشد، امام موافقت خواهد کرررد، و اگررر احتمررال   یال بخواهند، چنانچه در اعطااند( استمه

 2.ی دهداست، فقط سه روز مهلت م  یلهمکر و ح  یریدهد که مقصود آنان به کارگ 

از حکومت باشد و اگررر  یانقیاد و فرمانبر  یبرا  یدبا  یدآ  یکه از خوار  به عمل م  یدعوت  یند،گو   یم  زیدیه

مقصود دفررع شررر   یراز  یست؛ن  یز( بدون قتل آنها مقدور باشد، کشتنشان جایان)باغ  یاسیدفع شر مزرمان س

 یدهعق به نخواهد بود.  جایزکشتن آنها    ید،به دست آ  یگریمقصود از طرف د  یناست نه کشتن آنان و اگر ا

کشررته   یرردکنررد، نبا  یجنگ نمرر   یاست ول  «یانباغکه همراه و در صف »  یکس  یه،از شافع  یحنابله و برخ  ی

اسررت،  یزکشتنش جا ید،آ یآنها به حساب م  یبانپشت  یشخص  ینچون چن  یند،گو   یم  یهاز شافع  یشود. برخ

 3است.  یانشخص در حکم باغ ینکه ا یدآ  یبرم  ینچن یگراز مذاهب د

جنا  دفاع باشد،   یادر مرکز جنا  حمله    «یشود که »باغ  یم  یپابرجا و برقرار تلق  یدر صورت  «یبغ  »حالت 

 یمانند مزروحان از ادامرره    یاشود؛    یمتسل  یااز نبرد دست بکشد؛    یابگذارد؛    ینهرگاه سال  خود را بر زم

 ینررد،بب یآمرروزش نظررام یرراو    یونررددبرره آنهررا بپ  یابد کهن  یگروه منسزم  یفرار کند ول  یاجنگ ناتوان باشد؛  

اسررلحه و اسررتعمال   یریکه عبارت است از برره کررارگ   «یپس از آن که »حالت بغ  یراز  یست؛ن  یزکشتنش جا

که به جنگ   یو مزرو  و شخص  یررو گفته اند اس  یننخواهد بود. از ا  یزجا  یرفت، کشتن باغ  یانزور از م

 ینچنرر  یزو احمد ن ی. شافعیردپذ یانپا یاکماکان پابرجا باشد   جنگشود؛ خواه    یپشت کرده است کشته نم

برره گررروه   یکرره احتمررال دارد شررخص فرررار  یررندر مذهب احمد گفته شده است، بررا ا  یداده اند؛ حت  نظر

 4شود. یو کشته نم یب تعق یوندد،بپ یمنسزم

هرچند ظرراهرة متفرررق و   یافرار کنند و    یبه صورت دسته جمع  یاسیس  یانچنانچه شورش  یدگو   یم  شافعی

 یررب تعق یرردداشته باشند که آنان را برره دور هررم فراخوانررد، با  یانسزام و وحدت خاص  یپراکنده هستند ول
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و اقتدار خود را از دسررت بدهنررد،   یالتباشد که عن قریب تشک  یشوند؛ اگر اوضاع و احوالشان به گونه ا

انسزام و اقتدار خود را از دست بدهند و اگر خواهند شد؛ تا  یب شوند واال تعق  ینم  یب صورت تعق  یندر ا

شود  یبگذارد، کشته نم ینسال  خود را بر زم  یااز جنگ دست بردارد    یبه لحاظ ناتوان  یاناز شورش  یفرد

 1فرار کند، کشته خواهد شد. یها نزدیخواه دور باشد  یگری،به گروه د  یوستنپ  یکه برا  یکس یول

داشته باشند که به آنرران   یشکست بخورند و فرار کنند، چنانچه گروه و دسته ا  یاناگر باغ  یفه،نظر ابوحن  به

 یاز تشکل مزدد و حملرره  یریو مزروحان آنها را به منظور جلوگ   یانپناه برند، اهل عدل حق دارند، فرار

 یراکشد و اگر بخواهررد، برر  یم فساد ی یشهقطع ر یباشد، برا  یلآنها را، اگر امام ما  یبکشند و اسرا  یبعد

شررود و مزرررو  و  ینمرر  یررب تعق ینداشته باشند، فرار یدارد. اگر دسته و گروه  یدفع شر در زندان نگه م

 3گونه نظر داده اند. ینا  یفهمانند ابوحن  یشافع یاز فقها  یبرخ 2شوند. یکشته نم  یراس

و  یمشود مگر آن که از طرررف آنرران برر  یو مزرو ، کشته نم یب،باغی شکست خورده، تعق یدگو  یم  ماله

حالررت،   یررنبه آن فرار کنند که در ا  یوستنبه طرف گروه متشکل و به منظور پ  یاموجود باشد؛    یخطر بعد

 یرراداسرررا ز  نررداگر جنگ پابرجا باشررد، هرچ  ید،گو   یم  یراست. در مورد اس  یزو مزرو ، جا  یفرار  یب تعق

 ینمرر  باشد، کشته  یافتهد آنها را بکشد و چنانچه جنگ خاتمه توان  یبرود، امام م  یضرر  یمباشند، چنانچه ب

و   یفرررار  یررب و تعق  یرکشررتن اسرر   یبرره طررور کلرر   یهمالک  یاز فقها  یالزم است که برخ  یقتوض  ینا  4شوند.

 5شمارند. ینم  یزمزرو  را جا

 یرامبا  بوده است؛ ز یاز اسارت، کشتن و  یشدانند؛ هرچند پ  ینم  یزرا جا  یردر هر حال کشتن اس  ظاهریه

کند و نه دفاع را   یجنگ و دفاع او بود و اکنون که به جنگ م  ید،انزام  یم  یبودن قتل و  یزکه به جا  یعامل

رفته است و در زمان اسارت چون نه جنررگ   یناز ب  «یحالت »بغ  یراحرام است؛ ز  یبه عهده دارد، کشتن و

طور اگر دست از جنررگ بررردارد و   یناست، خونش محترم است. هم  یانباغکند و نه عهده دار دفاع از    یم

خداونررد   یرررانشود، خونش محترررم اسررت؛ ز  یرو مشغول دفاع هم نباشد، هر چند اس  ینددر سنگر خود بنش

کرره برره   یشود« پس کس  یمتا به حکم خداوند تسل  یداست جنگ کن  یکه متعد  یکس  »با  :یدفرما  یسبحان م

در مررورد   6اسررت.  یزمقاتلرره جررا  ینفقررط در حرر   یکشته شود و کشتن برراغ  یدورده نبادستور سر فرود آ  ینا

کرره   یاسررت و تررا زمرران  یرشررود، اسرر   یراگر مزرو  دستگ  یرااست؛ ز  ینحکم مستله هم  یزمزروحان آنان ن

دسررت از جنررگ بردارنررد و برره  یجملگ یاناست. اما اگر فرار  یمشغول مقاومت است، باغ  ونشده    یردستگ

 یالتدسررته و تشررک یمانررده یو اگر به طرف برراق یست ن یزآنها جا یب خود فرار کنند، تعق یطرف خانه ها

که فعال   یندفرار نما  ییگشته اند به جا  یرهکه بر آنان چ  یاز دست اهل عدل  یافرار کنند و    یپناهگاه  یاخود  

که دسررت  یخداوند کشتن آنها را تا زمان یراز 7شوند؛ یم یب قدر امان است و دوباره حمله را آغاز کنند، تع
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فرروق   یدر مسررتله    یفررهبا مذهب ابوحن  یدیهز  ی  یعهدانسته است. مذهب ش  یزبردارند حالل و جا  «یاز »بغ

 1هم موضع است.

از افررراد مزبررور را  یکیرا که  یدانند، شخص  یرا مزاز نم  یانباغ  یو مزرو  و فرار  یرکه کشتن اس  فقهایی

را  یانسان معصرروم الرردم یراقصاص شود؛ ز یدبا یو  ی،برخ  ی  یدهشناسند. به عق  یبه قتل برساند مستول م

آنها« اختالف نظر دارند و   لفقها در حکم »قت  یراقصاص شود؛ ز  یدنبا  یاست و به نظر برخ  یدهبه قتل رسان

داننررد،   یکرره حرردود را بررا شرربهه سرراقط مرر   یکسان  ی  یدهگردد و به عق  یاختالف، شبهه محسوب م  ینهم

در هررر   یسررتندکه معتقد به سقوط حدود با وجود شبهه ن  یهبه نظر ظاهر  ینشود و بنابر ا  یقصاص ساقط م

 2حال قاتل قصاص خواهد شد.

شود. چنانچرره  یمصورت، آزاد  ینکند، که در ا یعت که ب یمانند، مگر کس یجنگ، اسرا در زندان م  یانپا  تا

 یشوند و بنررابر رأ ینم  یزندان  ی،شوند و بنابر قول  یاز کار افتاده باشند، آزاد م  یرمردزن و کودک و پ  یر،اس

گررردد. دو رأی فرروق از آن مررذاهب   یم  ی باغیانعمل باعث دل شکستگ  ینا  یراشوند؛ ز  یم  یزندان  یگر،د

 3شوند. یم یزندان  یفه،است اما به نظر ماله و ابوحن  یاحمد و شافع

تواننررد برره عنرروان مقابلرره برره مثررل،  یاهل عدل نم یاست ول یزصورت لزوم، تبادل اسرا و گروگانها جا  در

هستند که مشغول جنگ نبوده انررد و زور برره کررار   یآنان مسلمانان  یرارا بکشند؛ ز  یانباغ  یگروگانها و اسرا

از فقهررا در صررورت   یبرخرر   ی  یرردهکه به عق  شد الزم است چرا  یاننکته که سابقا ب  ینا  یادآوریبرند،    ینم

آنرران جنررگ جررو   یرااست؛ ز  یمنع و حرمت قتل گروگانها اتفاق  یاست ول  یزجنگ، کشتن اسرا جا  یادامه  

 4در امان قرار گرفته اند.  یری،آن که آنان در اثر گروگان گ  یگرنبوده اند و د

داشررته  یررازآنان را چنانچه اهل عدل ن  یهعل  انیباغ  یانهمچون ماله، استفاده از سال  و چهارپا  یزن  ابوحنیفه

 یاولرر   یررقتواند از اموال مسلمانان استفاده کند به طر  یم  یازامام به هنگام ن  یوقت  یراداند؛ ز  یباشند، مزاز م

 یمکند و به آنها ندهد؛ تا تسررل یفرا توق والام یرشود و سا یدحق خواهد داشت که از امکانات باغبان مستف

آنهررا   یتواند آن قسررمت از امرروال را کرره نگهرردار  یبه خود آنان پا و رانشان مسترد دارد، اما م  یاشوند که  

 5آنها را نگهدارد.  یمت دارد بفروشد و ق ینههز

 یررراد؛ زامرروال مسررترد شررون یتمررام یدو پس از جنگ با یست ن یزاستفاده از اموال باغیان جا  ی،نظر شافع  به

 ید،اگر ضرورت اقتضا نما  یکنل  یست،حالل و مشروع ن  یخاطر و  یت مسلمان بدون رضا  ییاستفاده از دارا

شده بررا اسررتفاده از اسررب  تهگرف یمت که به غن یسالح یریبه کارگ  یان،باغ یدفاع در برابر حمله   یمثالا برا

کرره   یاجرت المثل مررال  یدبا  ی،باشد، مزاز خواهد بود. به نظر برخی  که از آنها به دست آمده، ضرور  ییها

 یررراز  یست؛پرداخت اجرت المثل الزم ن  ی،برخ  ی  یدهمورد استفاده قرار گرفته است پرداخت شود و به عق

 6است.  یدهاقدامات باغبان باعث استفاده از آنها گرد

 
 .332، ص  4ج   بیروت، دارالجلیل،  شرح الروض النضیر،  ، بی تا، حمدا حسین بن  ، السیاغی .  1
 .64، ص  10ج   ی، پیشین، المغن محمد موفق الدین عبد اهلل بن أحمد بن محمدابن قدامه، . 2
 . همان.3
 . 117-118ص  ص، 11ج   پیشین،  ، سعید  ابن حزم، . 4
 . 412-413ص ، ص4ج  ین، پیش ، الدمشقی الحنفی  عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ابن عابدین.  5
 . 114-115 ص، ص4، ج پیشین  زکریای انصاری، ابی یحیی،  . 6
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دوم بررا   یو رأ  یفه،اول با مذهب ماله و ابوحن  یصادر شده است: رأ  یدو رأ  باره  ینا  مذهب احمد در  در

 1هم پوشان است.  یمذهب شافع

و آنچه در راه هدف باطررل  یانباغ یانم یداست، به نظر آنان با یمذهب شافع یمانند رأ یهمذهب ظاهر  رأی

»اهررل   یشود تا دست از شرارت بردارند، ولرر   یم  یفبرند فاصله انداخت، لذا اموالشان توق  یخود به کار م

داشررته باشررند کرره از آن  یا احت وددفاع از خ یمگر آن که برا یندتوانند از اموال آنان استفاده نما یعدل« نم

 2اموال استفاده کنند.

شمارند و در صررورت   یر نوع که باشد مزاز نمرا از ه  یاناموال باغ  یریاستعمال و به کارگ   یدیهز  ی  شیعه

 یرردانکرره در م یررانگروه معتقدند که آن بخش از امرروال باغ یناز ا یبرخ 3دانند.  یاستعمال، امام را ضامن م

 یمرر  امررام .یرنرردگ  یمت توانند آنها را به غن یاست و اهل عدل م  یجنگ  یمشود در عداد غنا  ینبرد استفاده م

کرره او را  یاز کسرران یروزیو پس از پ یردکمه بگ یگرمخالف د  یاسیاز گروه س  یانمقابله با باغ  یتواند برا

 یررنامام حق نرردارد در ا ی،کنند. به نظر احمد و شافع یت اطاعت و تبع  یکرده اند دعوت کند که از و  یاری

 یدهعق   را کشت. به    یتوان باغ  یفرار م  ازدارند پس    یدهکه عق  یاز کسان  یبخواهد، و حت  یاریامر از کفار  

 یدیهز  ی  یعه. شیندتواند کمه بطلبد که به ظاهر از »اهل عدل« به حساب آ  یم  یامام از کسان  یفه،ابوحن  ی

از جرران و مررال   یررت را چنانچرره حما  یاستعانت از »اهل حرب« و کفررار ذمرر   یهگفته اند. اما ظاهر  ینچن  یزن

حاصل شود آنان به هنگررام معاضرردت،  یقینکه دانند  یمزاز م  رطیسازد به ش  یم  یخودشان آن را ضرور

 یاستعانت از اهل بغرر  یناندهند. ا یمورد آزار قرار نم  یرا از حیث احترام و از نظر مال  یکافر ذم  یامسلمان  

به نظر ماله برخورد نکرررده ام   یان،باغ  یهعل  یکمه خواستن از کفار ذم  در خصوص  4دانند.  یرا ممنوع نم

 یتوان استفاده کرد، مرر  یم مزاهدان یفقط به عنوان خدمه   ینچون در جهاد، معتقد است که از مشرک   یول

 5.است  اگر در جنگ با مسلمانان از مشرکان استفاده نشود بهتر ی،توان گفت که به نظر و

 (ی)قصد بغ یتسوءن -2-1-2-3

عام  یت،داشته باشد، منظور از سوءن ییقصد جنا یا یت سوء ن  ی،الزم است که شورش  ،«یتحقق بزه »بغ  یبرا

 یررهعل  یررامق  یکند، پس اگر مقصود شورش  یامامام ق  یهقصد داشته باشد با استعمال زور عل  یباغ  یعنیاست؛  

و  بر امام به قصررد است خر  الزم  محسوب نخواهد گشت.  یقصدش استعمال زور نباشد، باغ  یاامام نبوده  

معترررض  یکه شرررعا برره عهررده  یفیاز انزام دادن تکل یچیسرپ  یااز او و    ینافرمان  یااز حکومت    یخلع و

 یمحسرروب نمرر   ی. پس اگر علت شورش امتناع از انزام دادن گناه باشررد، برراغیردگذاشته شده، صورت پذ

الزم  یمزررازات و یمرتکب شده باشد، برررا یمیپس از آن جرا یااز استفاده از زور و   یشپ  یشود. اگر باغ

از   یکیکه    ینشود، بلکه با عنوان ا  یمزازات نم  یبه اعتبار بغ  یو  یرادر کار باشد؛ ز  «یکه »قصد بغ  یست ن

 
 . 65-66ص  ص ، 10ج   ی، پیشین، المغن محمد موفق الدین عبد اهلل بن أحمد بن محمدابن قدامه، .  1
 . 102، ص 4، ج پیشین زکریای انصاری، ابی یحیی،  . 2
 . 542، ص 4ج پیشین،  ، . مرتضی، احمد 3
 . 115-116ص ص،  4، ج پیشین زکریای انصاری، ابی یحیی، . 4
 . 374-375. عوده، عبدالقادر، پیشین، صص  5
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 یت سرروءن  یرردتحمل مزازات جرررم خرراص، با  یرو برا  ینافراد »اهل عدل« است مزازات خواهد شد. از ا

 1باشد. خاص آن را همراه داشته

 حفظ نظام با جرم انگاری ارتداد -2-1-3

ارتداد نیز می تواند به عنوان یکی دیگر از مصادیق اصل منع اخالل در نظام مطر  باشد. ارتررداد و از دیررن 

برگشتگی می تواند توهین و گناه بزرگی باشد که امنیت یه کشور را در خطر اندازد و موجب اخررالل در 

باره برگشت از دین آمده اسررت. برره لمه رد و ارتداد بارها در قرآن به کار رفته و معموالا هم درک نظام شود.  

یَررا »در چند آیه از قرآن موضوع ارتداد مطر  شده اسررت از جملرره:    شود:عنوان نمونه به مواردی اشاره می

لَّةٍ عَلَى الامُؤامِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى أَذِ  أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا مَنا یَراتَدَّ مِناکُما عَنا دِینِهِ فَسَوافَ یَأاتِی اللَّهُ بِقَوامٍ یُحِبُّهُما وَیُحِبُّونَهُ

عٌ عَلِرریمٌ الاکَافِرِینَ یُزَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوامَةَ لَائِمٍ ذَلِهَ فَضالُ اللَّهِ یُؤاتِیهِ مَنا یَشَاءُ  2؛«وَاللَّررهُ وَاسررِ

آورد د، به زودی خدا گروهی دیگر را مرریاید هرکس از شما از دین خود برگرد»ای کسانی که ایمان آورده

دارد و آنان نیز او را دوست دارند اینان با مؤمنان فروتن و بر کافران سرفرازند، در راه که آنان را دوست می

ترسند این فضررل خداسررت، آن را برره هرکرره بخواهررد کنند و از سرزنش هین مالمتگری نمیخدا جهاد می

یاطَانُ »و  دهد و خدا گشایشگر داناست«  می إِنَّ الَّذِینَ اراتَدُّوا عَلَى أَدابَارِهِما مِنا بَعادِ مَا تَبَرریَّنَ لَهُررمُ الاهُرردَى الشررَّ

پشررت  (به حقیقررت )هدایت بر آنان روشن شد   گمان کسانی که پس از آنکه راه»بی  3؛«سَوَّلَ لَهُما وَأَمالَى لَهُما

کردند، شیطان آنان را فریفت و به آرزوهای دور و درازشان انداخت« که در آنها ارتداد مورد نکوهش قرررار 

 است.گرفته

اند که در مفهوم تضادی باهم ندارند. در سنت و شیعه، ارتداد را با تعابیر گوناگونی مطر  نمودهفقهای اهل

عنای خاص، یعنی انکار با علم به حقانیت آن مررالک موضوع ارتداد در باب احکام ضروری دین جحد به م

است، بنابراین در صورتی که شخص چیزی از اصول یا ضروریات دین را انکار کند، هرچند چنین انکاری 

یابد و اظهار و اعالم شعار کفر شرط تحقق و ثبوت صرفاا در دل باشد و آن را اظهار نکند، ارتداد تحقق می

سبت به اصول دین یا ضروریات آن شه و شبهه داشررته باشررد، ولرری انکررار نکنررد، ارتداد نیست، اما اگر ن

  4.شودارتداد محقق نمی

کنررد: رمذی با سند صحیق از نظر عامه از سهل بن حنیف از عثمان بن عفرران از رسررول اهلل)ص( نقررل میت

  5قتل نفس بغیر حق«»الیحل دم امرئ مسلم إال باحدی ثالث: زناا بعد احصان، أو ارتد بعد اسالم، أو 

)یعنی بر خالف امنیررت کشررور و برره قصررد اخررالل در نظررام   هرگاه مرتد، ارتداد خود را به جامعه بکشاند

کنررد و از هاى احکام اجتماعى را پیرردا مررى  گیرد و مالک ، رفتار او در حوزه احکام اجتماعى قرار مىباشد(

یع کرده است؛ زیرا در اذهان عمومى ایزاد شرربهه و این دیدگاه مزرم است؛ زیرا اوالا؛ حقوق دیگران را ضا

شود کند و واضق است که ترویج شبهات در افکار عمومى باعث تضعیف روحیه ایمانى جامعه مىشه مى

 
 . 376. همان، ص 1
 . 54 آیه مائده، . سوره 2
 . 25 آیه محمد، . سوره 3
 . 281صاحکام مرتد از دیدگاه اسالم و حقوق بشر، تهران، میزان،   ، 1382 اهلل، صرامی، سیف. 4
 . 460، ص4ج سنن ترمذی، تهران، امیر کبیر،  ش، 1372 ابوعیسی محمد،  ترمذی، . 5
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که این توانررایى را )دار شناسان است، عامه مردمِ دینو از آنزا که بررسى شبهات در توان متخصصان و دین

دانند که فضاى عمومى جامعه سالم بمانررد. ثانیرراا؛ بررا قطررع از اینکرره حفررظ مىحق خود    (بیننددر خود نمى

داند، بنابراین به تعظیم شعائر دین روحیه ایمانى جامعه حق مردم است، اسالم آن را از مصالق اجتماعى مى

از نتیزه اینکه ارتداد شاید از دیرردگاه فررردى جرررم نباشررد، ولررى    1ترغیب و از شکستن آن نهى کرده است 

ترروان دیدگاه اجتماعى جرم است. ثالثاا؛ با توجه به جرم بودن ارتداد، فلسفه مزازات آن را در امور زیر مررى

 بیان کرد:

. استحقاق مزازات: مزازات مرتد، کیفرى است که به جهت اختالل در نظم اخالقى جامعه ایزاد کرررده 1»

تررر حقوق عمومى بیشتر باشد، مزازات باید سررنگیناست. هر اندازه اختالل اخالقى و مذهبى و نیز تضییع  

اى دور از سررعادت واقعررى اى که روحیه دینى در آن رو به تضعیف برود، جامعررهباشد. روشن است جامعه

است، هرچند از نظر تکنولوژى پیشرفته باشد. به همین دلیل است که عالوه بر ارتداد، هر عمل دیگرى کرره 

عیف کند، داراى مزازات سنگین است، از قبیل ناسزاگویى به پیررامبر اکرررم اعتقادات و ایمان عمومى را تض

)ص( و ائمه اطهار)ع(؛ زیرا وقتى تقدس این امور در جامعه شکسته شود، راه تحریف دیررن و نررابودى آن 

 شود.باز مى

رده است، . جلوگیرى از ادامه تبلیغ ارتداد توسط شخص مزرم: مرتد تا زمانى که ارتداد خود را اظهار نک2

جرم او جنبه عمومی نخواهد داشت، مزازات سنگینى که از سوى اسالم براى ارتداد تعیین شده اسررت، راه 

 بندد.تبلیغ ارتداد را مى

دهد کرره چرره . نشان دادن اهمیّت دین در جامعه: هر نظام حقوقى و جزایى با وضع قوانین خود نشان مى3

مزازات سنگین براى ارتداد، اهمیّت حفظ روحیه ایمانى جامعه امورى براى آن اهمیّت بیشترى دارد. وضع  

 رساند.را مى

کند کرره بررا . ترغیب به تفکر بیشتر در دین، قبل از پذیرش آن: مزازات مرتد، غیر مسلمانان را ترغیب مى4

 کند.توجه و دقت بیشترى اسالم را بپذیرند. این مستله از ایمان سست جلوگیرى مى

شررود. اخروى: از دیدگاه دین، مزازات دنیوى باعررث تخفیررف مزررازات اخررروى مررى. تخفیف مزازات  5

تر از آن است که انسان را براى یه گناه، دوبار مزازات کند. روایررات نشررانگر ایررن خداوند متعال، مهربان

شررود، وجررود مطلب است که در صدر اسالم این باور که مزازات دنیوى باعث پاک شدن در آخرررت مررى

 2«نموده است.زرمان را براى اقامه حد، تشویق به اعتراف گناه مىداشته و م

 حفظ نظام با جرم انگاری سب النبی  -2-1-4

حفظ نظام می تواند به صورت جرم انگاری جرم سب النبی ارتکاب یابد، سب النبی  می تواند ترروهین برره 

 هدف قرار دهد.مقدسات یه کشور باشد و به طور گسترده نیز، امنیت یه کشور را مورد  

)ص( هدر است و بر شنونده، قتلش جایز اسررت.  فقهای شیعه، خون دشنام دهنده به پیامبر اسالم  دیدگاهاز  

اند و دسررته دوم، عقیررده دیگررری عقیده اند: یه دسته، با فقهای شیعه همامّا فقهای سنی مذهب بر دو دسته

 
 . 32آیه حج، سوره  .1
 . 148-149، صص 5، بررسی ارتداد در مذاهب اسالمی،  تهران، حبل المتین، ش1392. رسایی، محمد، 2
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فرماید: »وخالف باقی الفقهرراء بیان نظریه فقهای امامیه میدارند. از این رو، سید مرتضی علم الهدی، پس از 

 د.انبا این نظریه مخالفت کرده (بقیه فقها )علمای اهل سنت  1فی ذله؛

انررد، امّررا ها نیز بررا شرریعه هررم عقیدهشود که حنبلیاز بیان ابن عابدین، یکی از علمای اهل سنت، معلوم می

ی از ابن تیمیه نقل کرده است کرره: گررروه دیگررری از اصررحاب مررا ابوحنیفه و شافعی نظر مخالفی دارند. و

اش پذیرفترره نخواهررد شررد، شررود و توبررهاند که دشنام دهنده به پیررامبر)ص(، کشررته میگفته  (یعنی حنابله)

اند که: اگر امّا دسته دوم که ابوحنیفه و شافعی هستند، برخالف این نظر رفته و گفته  2مسلمان باشد یا کافر.

اش دهند. اگر توبه کرد، باید رهایش کرد و اگر توبه نکرررد، هماننررد نی پیامبر)ص( را دشنام داد، توبهمسلما

نویسررد: و بیشررتر اینرران وقترری کرره برره مسررتله ابن عابدین در ادامه بحررث خررود می د.مرتد کشته خواهد ش

بوحنیفرره و شررافعی اشرراره اند برخالف ابوحنیفه و شافعی. سپس به گفترره ایررن دو؛ یعنرری ااند، گفتهپرداخته

شود. پس اگر توبه کرد، با او کاری نخواهند اند که اگر سب کننده به پیامبر مسلمان باشد، توبه داده میکرده

 3د.داشت و اگر توبه نکرد، همانند مرتد کشته خواهد ش

   رانی حفظ نظام در حقوق ا گاهی جا -2-2

 قانون اساسی -2-2-1

از جهرراتی  د.دانرر یکی از وظایف اصلی قوای نظامی را حفظ نظام میقانون اساسی،    151و    150،  45اصول  

حفظ استقالل   ،یریو سلطه پذ  ییهرگونه سلطه جو   یبر اساس نف  رانیا  یاسالم  یجمهور  یخارج  است یس

سررلطه   یهررا  قدرت  برابرمه مسلمانان و عدم تعهد در  کشور، دفاع از حقوق ه  یارض  ت یهمه جانبه و تمام

 قررانون، آمررده اسررت:  نیرر در ا  نیهمچنرر   4محارب، اسررتوار اسررت.  ریل غوَمتقابل با دُ  زیصلق آم  گر و روابط

شررتون کشررور   گریو د  ارتش  و فرهنگ،  یو اقتصاد  یعیبر منابع طب  گانهیقرارداد که موجب سلطه ب  هرگونه

نظررارت بررر انعقرراد  یعنرر یاصررول فرروق،  یضررمانت اجرررا ،یگررریبه موجررب اصررل د 5.گردد، ممنوع است 

 واگررذار شررده اسررت:  ،یاسررالم  یمردم در مزلس شورا  ندگانیالملل در مرحله اول، به نما  نیب  یقراردادها

 یمزلررس شررورا ب یتصررو  برره دیرر با ،یالمللرر  نیب یها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه ها  عهدنامه

بررا شرررع  ینگهبان قرار گرفته، تا اگر معاهررده ا  ینظارت بر عهده شورا  نیبعد، ادر مرحله    6برسد.  یاسالم

 انیرر که در فوق ب  یخارج  است یاز جمله دو اصل مربوط به س  ،یبا اصول قانون اساس  ایمقدس مخالف بود  

 یهررا  ت یرر فعال  یمطالبات و هدف هررا  نیاز بزرگتر  یکی  7شود.  یریشگیداشت، از انعقاد آن پ  رتیشد، مغا

اقدام کنند تا   یگونه ا  است. دولت ها همواره در صددند به  ت یحفظ حاکم  ،یالملل  نیها در صحنه ب  دولت 

 ت یرر وارد نشررود. در مررورد مفهرروم و ماه یخلل گرید یدولت ها انیآنها در سطق جهان و در م  ت یبه حاکم

خرراص  یفرر یتعر  هیهر    ون،یاسیخورد. فالسفه، حقوقدانان و س  یم  شمبه چ  یادیاختالف نظر ز  ت،یحاکم

 
 . 048صقم، مؤسسه نشر اسالمی، االنتصار، ه.ق،  1415. علم الهدی، مرتضی، 1
 . 741، ص4جبیروت، دارالفکر، حاشیه ردّ المختار،  ه.ق، 1412، مین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی ا  بن عابدین، محمدا  .2
 همان. .3
 و پنجاه و دوم.  کصدیاصل .  4
 و پنجاه و سوم. کصدیاصل .  5
 .اصل هفتاد و دوم.  6
 . رانیا  یاسالم  یجمهور ینود و چهارم و نود و ششم قانون اساس کم، یمفاد اصول چهارم، نود و .  7
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 ت یرر حاکم یکه زمان انیب نیو قدر مشترک آنها، »قدرت« است؛ به ا یارائه داده اند که نقطه تالق ت یاز حاکم

 ییرا توانررا  یقرردرت  نیقدرت هررا برروده و هرر   ریاز سا  شیشود که قدرت او ب  یم  زادیا  یگروه  ایفرد    یبرا

 فیرر از تعر یکرر ی صرررفاا ریدر ز 1ت،یگوناگون حاکم یها فیتعر آن نباشد. صرف نظر از مقابلدر   ستادنیا

 یکرر ی.  میریگ   یم  یکرده، آنگاه بحث خود را در خصوص موضوع پ  انیرا ب  نهیزم  نیشده در ا  شنهادیپ  یها

 است کرره اوالا  یا  هیعبارت از قدرت عال  ت یحاکم  کرده است:  فیگونه تعر  نیرا ا  ت یاز حقوق دانان حاکم

 که همگان در داخل کشور از آن اطاعت کننررد  یبیبالمنازع دارد، به ترت  یبر کشور و مردم آن اقتدار و برتر

ترروان بررا   یرسررد مرر   یبه نظر م  2شناخته و مورد احترام قرار دهند.  ت یآن را به رسم  گرید  یکشورها  اایثان  و

 یدارا  ت یحاکم  ف،یتعر  نیکرد؛ لکن مطابق ا  ریفوق را تقر  فیتعر  ،یترکلمات و کالم موجز  یحذف برخ

وصررف  زررادیدولررت ا هیرر  یبرررا ت یرر حاکم  ،یاست. از جهت درون  یالملل  نیب  ای  یرونیو ب  یدو بعد درون

مهررم و  جیاز نتررا یکرر ی د،یترد بدون .کندی وصف »استقالل« م زادیا ،یالملل نیب و از جهت   «ی»خودمختار

کرره اگررر  یمعنرر  نیاز هر دو جنبه آن است؛ بد  ت«یآن، »حفظ حاکم  میاز مفاه  هیحفظ نظام به هر    یاساس

و  فشیوظررا یفررایدولت در ا یخودمختار یکشور، در همه سطو  آن، حفظ شود؛ از جهت داخل  هینظام  

صررم را برره اسررتعمارگر و متخا  یدولت ها  ژهیبه و  هاکشور  ریاستقالل کشور در برابر سا  ،یالملل  نیاز بعد ب

شررود، دولررت خودمختررار و  زادیکشور اختالل ا هی یارمغان خواهد آورد. در مقابل چنانچه در نظام داخل

دچار خدشه خواهد شررد و رفترره   زین  یالملل  نیوجود نخواهد داشت و استقالل کشور در عرصه ب  یمقتدر

 یاسررتکبار  یدولت هررا  یاز سو   (آن  دیجد  ای  یبه شکل استعمار سنت)مستعمره شدن آن کشور    نهیرفته، زم

 3فراهم خواهد شد.

 قوانین جزایی -2-2-2

در بخش های مختلفی از قانون مزازات اسالمی و سایر قوانین کیفری به موضرروع اخررالل در نظررام اشرراره 

گردیده است و این موضوع می تواند در ذیل جرایم اقتصادی، تعزیری و امنیتی مورد بررسرری قرررار گیرررد. 

یکی از قوانین مدون در سال های اخیر می باشد که با در نظر گرفتن   1392ات اسالمی مصوب  قانون مزاز

نمرروده   بررا هرردف حفررظ نظررام  تمامی جهات، اقدام به تقنین موضوعات مختلفی در راستای جرایم مختلف

ه تعریف و بررا تعیررین یرره معیررار ئبدون ارا 1392قانون مزازات اسالمی مصوب  است. از این رو مقنن در

و حررال   4را جرم اقتصادی اعالم نمرروده اسررت   36مالی در میزان موضوع جرم، جرایم مقرر در تبصره ماده  

 
 به بعد(.  230ص   ی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اسیس ینهادها و یحقوق اساس ، 1372، ابوالفضلی، پناه عتیشر یر.ک: قاض. 1
 .1، ص  2ج   تهران، میزان،  ران، یا  یاسالم یجمهور یحقوق اساس ، 1382، محمد  ی، هاشم. 2
 . 346-347ی، صص اسالم شهی، قاعده حفظ نظام، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند1397. ملک افضلی اردکانی، محسن، 3
یا بیان می دارد:»  1392قانون مجازات اسالمی مصوب    36. ماده  4 حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی االرض 

ریال در صورتی که موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشد در (  1.000.000.000د )چهار و نیز کالهبرداری بیش از یک میلیار  تعزیر تا درجه 
 .شودیکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می

ارتکابی، یک    -تبصره   از آن 1.000.000.000میلیارد)انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم  (ریال یا بیش 
 د: شوباشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر می

 رشاء و ارتشاء   -الف
 اختالس -ب
 اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری -پ
 لس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری مداخله وزرا و نمایندگان مج -ت
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آنکه به نظر می رسد جرایم اقتصادی منحصر به این موارد نخواهد بود. در نظام کیفری ایران انررواع جرررایم 

اقتصادی از جمله پولشویی، اخالل در نظام اقتصادی کشور، قاچاق کاال و ارز، جرررایم مالیرراتی، اخررتالس، 

انگاری قرار گرفته اسررت. همچنررین قررانون مزررازات مورد جرمدر راستای حفظ  تبانی در معامالت دولتی،  

ار کیفری جدید در قبررال بینی آثگیرانه و پیشهای سخت اسالمی با رویکردی جدید و نوین، با اتخاذ روش

جرایم اقتصادی از جمله عدم شمول مرور زمان، عدم امکان تعلیق وتعویق، الزام محاکم برره انتشررار حکررم 

محکومیت به مبارزه با این جرایم پرداخته است. در خصوص مزازات ها و برخی قواعد کیفری مثل تعرردد 

اقتصادی نسبت به قانون مزررازات اسررالمی قررانون مادی و معنوی با توجه به اینکه قوانین مربوط به جرایم 

گررذار بررا چنررین قانونخاص محسوب می شوند؛ حاکم و مقدم بر قانون مزازات اسررالمی مرری باشررند. هم

االرض را معررین شروط اصلی و پایه برای تحقق افساد فرری 286االرض در ماده تفکیه محاربه از افساد فی

روط اصلی برای تحقق افساد فی االرض پرداخترره و قرروانین خرراص به بیان ش  286نمود. از همین رو ماده  

 1ت.ایزاد نموده اس 286مربوط به جرایم اقتصادی در خصوص افساد فی االرض، توسعه در مصادیق ماده  

یکی دیگر از جرایم اقتصادی که موجب اخالل در نظام می گردد را می توان قاچاق کاال و ارز عنوان نمود 

در سررال ، سیاست جنایی تقنینی و قضایی متناسبی نیز مورد پیش بینی قرار گرفترره اسررت. که در راستای آن

دولت تصمیم گرفت قوانین پراکنده قاچاق را در مسیر قررانونی واحرردی گرررد هررم آورد و ایرررادات   1381

ن مرردونی و یکی از جرایم اقتصادی با عنوان بزه اقتصادی قاچاق ارز را در قانو   قوانین را نیز برطرف نماید

نبررود تعریررف  2. اگرچه این تالش با شکست مواجه شد و کلیات الیحرره مربرروط رأی نیرراورد.اعمال نماید

هررای در قوانین و مقررات سبب شد تا در مقدمه توجیهی ایررن الیحرره، یکرری انگیزه  ارز  مشخص از قاچاق

تحریررف عنرروان قاچرراق، تدوین الیحه را نبود تعریف جامع از قاچاق در مقررات ذکرشود. ولی برره جررای  

مصادیق آن را در هشت بند ذکر شد. در حالی که تعریف غیر از مصداق است و هدف از ارائه تعریف یه 

 3جرم، ارائه معیار جهت تشخیص مصادیق آن است.

 نتیجه گیری

 
 تبانی در معامالت دولتی  -ث
 اخذ پورسانت در معامالت خارجی  -ج
 تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت  -چ
 جرائم گمرکی  -ح
 قاچاق کاال و ارز  -خ
 جرائم مالیاتی  -د
 پولشویی  -ذ
 اخالل در نظام اقتصادی کشور  -ر
 ال عمومی یا دولتیتصرف غیرقانونی در امو -ز
، رویکرد نوین قانون مجازات اسالمی در مقابله با جرایم اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم، ص 1395. قیاسی، جالل الدین،  1
1. 
می گردید در جمهور وقت جهت رسیدگی تقدیم مجلس شورای اسالاز سوی معاون اول رئیس  8/1381/ 26این الیحه بعد از آنکه در تاریخ    .2

مورخ    350جلسه   به  1382/ 28/5دوره ششم  دلیل تشکیک  به  آن،  کلیات  از تصویب  و پس  نحوه رأیعملمطرح شد  مورد  در  گیری آمده 
 گیری قرار گرفت که در مرتبه دوم حائز اکثریت آرا نشد.مجددًا مورد رأی

امیر  .  3 ایران، تهران،  1393محمد،  الهام، غالمحسین، میر خلیلی، سید محمود، پرهام فر،  نظام حقوقی  ، چالش های تعریف جرم قاچاق در 
 . 58، ص 68فصلنلمه دیدگاه های حقوق قضایی، ش 
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در راستای حفظ نظام، هرگونه ضمانت اجرای مدنی و کیفری نیازمند اجرای دقیررق آن مرری باشررد. اجرررای 

احکام مدنی و کیفری در راستای تحقق اجرای دقیق قاعده ی حفظ نظام وظیفه ی خطیری دارد؛ از این رو 

در راسررتای حفررظ   مورد بررسرری قرررار داد.  مقولهبررسی ضمانت اجرای مدنی و کیفری را می توان در دو  

نظام می توان به دو نوع فاعل ضرر اشاره داشت؛ یکی آنکه فاعل ضرر حاکم یا نماینده ی حاکم است کرره 

در راستای حفظ نظام اقدام به خسارت می نماید و در ثانی افراد جامعه هستند که اقدام به ورود خسررارت 

توان در ذیل قاعده ی فقهی الضرر مررورد می نمایند و ملزم به جبران خسارت هستند و این موضوع را می  

قاعده ی الضرر در فقه، جایگاه ویژه ای به خررود گرفترره اسررت. قاعررده الضرررر از قواعررد مطالعه قرار داد.  

که در راسررتای قاعررده  معروف است که از قرون گذشته بسیار مورد استفاده و استناد فقهاء قرار گرفته است 

در جهت حفظ نظام و موضوع استنباط اجرای احکام، موضوع   است.  ی حفظ نظام نیز از اهمیت برخوردار

حقوقی مرتبط با حقوق مدنی را می توان در راستای جبران خسارت مورد مطالعه قرار داد که این موضرروع 

در راستای اجرای حکم، به دو صورت مادی و معنوی قابل جبران است؛ برای مثال اگررر حرراکم در جهررت 

شخصی را دستگیر و به مزازات محکوم نماید، خسارت مادی و معنوی قابل جبررران   حفظ نظام، به اشتباه،

قانون مزررازات اسررالمی   13خواهد بود به طوری که امکان دارد مزری حکم نیز طبق نص صریق ماده ی  

مسررتولیت مرردنی   1392قانون مزازات اسالمی مصوب    13در ماده ی  مستول شناخته شود.    1392مصوب  

رای مزازات یا اقدامات تأمینی با تقصیر یا عمد و یا غیرعمد مأمور اجرا یررا قاضرری روبرررو در زمانی که اج

اسررت و مشررابه آن در قررانون   1392گردد دارای ترتیب اثر خواهد بود. این مرراده نیررز از ابتکررارات قررانون  

بررودن را مزازات اسالمی سابق وجود نداشت. در این ماده مقنن صریحاا جلرروه ای دیگررر از اصررل قررانونی 

نهاد هایی چون کیفر یررا اقرردامات تررأمینی برره علررت   می دارد که اگر در استناد به   نمایش می دهد و مقرر  

عدول از مقررات قانونی خسارتی به کسی وارد گردد، باید تحت هر شرایطی این خسارت جبران گردد. بر 

لم و واجبررات مهررم در توان گفررت یکرری از ضررروریات مسرر اساس آیات و روایات و حکم قطعی عقل می

ایررن مسررتله بحررث   ه یدربررار   طررور مسررتقل  اسالم، حفظ نظام جامعه و زندگی مردم است. گرچه فقها به

آید که وجوب حفظ نظام جامعه، از مسررلّمات دست میاند، ولی از سخنان آنان در موارد گوناگون بهنکرده

شود، ممنرروع اسررت و کارهررایی کرره می  فقه است و آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه

برای حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است. اگر بین حفظ نظام و دیگر احکام شخصی یا اجتماعی 

تزاحم واقع شود، حفظ نظام بر آنها مقدم است؛ زیرا حفظ نظام از ضروریاتی است کرره شررارع مقرردس برره 

می توان به قوانین مختلفی نیز اشاره داشت که در   در راستای حفظ نظاموجه راضی به ترک آن نیست.  هین

می گیرند؛ حفظ نظام در راستای اخالل در امنیت کشور، اخررالل در   راستای اجرای حکم مورد مطالعه قرار

نظام اقتصادی کشور و... از مواردی هستند که مبارزه در برابررر آن مرری توانررد در راسررتای قرروانین دقیررق و 

ونی و شرعی از اهمیت برخوردار باشد. حفظ نظام در جهت منع اخالل در نظررام اجرای احکام به شکل قان

با تدابیر اجرای حکم صحیق، یکی از موضوعات مهمی می باشد که همواره در فقه و حقوق مررورد توجرره 

قرار گرفته است. فقه خاصه و عامه نیز به این موضوع توجه داشته است و در ابعاد مختلف فقهی همچررون 

یی، فقه خصوصی، فقه عمومی و... منع اخالل در نظام در جهت حفررظ نظررام را در ابعرراد مختلفرری فقه جزا

مورد مطالعه قرار داده است. جایگاه حاکم بر حفظ نظام در جهت منع اخالل در نظام در فقه جزایی در فقه 
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د بررسرری قرررار خاصه و عامه را می توان در مواردی همچون محارب افساد فی االرض، بغی و ارتداد مررور

داد و در نتیزه هرگونه اخالل در نظام در جهت حفظ نظام ضروریست و در راستای حفررظ نظررام، اجرررای 

 احکام امری واجب و مهم می باشد.
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