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Abstract 

Objective and Background: In Cases That two Forbidden Actions are one Worse and the Other Worst, the 

Intellect Rules That one Should Welcome the Worse and Unpleasant Action for Avoiding the Worst and the 

Most Unpleasant Action Provided That This is the Only Solution and the Citizenship Rights are Observed by 

Both the Person and the Government.  

Objective: the Present Article Tries Investigating the Way of Repelling the Worst by the Worse as Stated in 

the Penal Laws and Also in the Light of the Citizenship Rights. 

Study Method: the Present Descriptive-Analytical Research has Been Carried out Through Library Research.  

Ethical Considerations: The Present Study Has Been Conducted Through the Observance of the Content 

Originality as Well as in Adherence to Such Principles as Fairness and Trustworthiness. 

Findings: It Will be Observed in This Article That There are Times That the Only Way for Getting Rid of 

More Corruptions is the Perpetration of and Giving up to Actions With Less Depravity; This Maxim is 

Termed “Repelling of the Worst by the Worse” and its Examples Can be Seen in the Statutory Provisions, 

Particularly the Penal Lore But, of Course, With this Exception That the Citizens’ Rights Should Not be 

Damaged by any Means Hence it is Necessary to Investigate and Analyze the Examples of This Axiom in 

Iran’s Penal Regulations. 

Conclusion: The Contents of the Maxim “Repelling of the Worst by the Worse” in the Penal Laws Include 

the Permissibility of Perpetrating Worse Actions for Avoiding the Perpetration of the Worst Actions. In Fact, 

Such Contents Incorporate one of the Examples of the Maxim “the Most Important and the Important”. 

Considering the Novel Nature of This Axiom and its Match With the Latest Subjects in Political-Social 

Terms, it is Posited That What are the Examples of This Maxim in Iran’s Penal Regulations and That Can 

the Citizens’ Rights be Trampled With the Excuse of Repelling the Worst by the Worse? It can be Expressed 

That This Axiom is Overlapping With Such Other Maxims as Legitimate Defense, Citizenship Rights, Legal 

Authorities’ Instructions, Enforcement of the Most Important Rule and Urgency in the Penal Laws. 

Keywords: Repelling of the Worse by the Worst; Penal Regulations; Citizenship Rights; Legitimate 
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 پژوهشی مقاله
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 11/10/1333 پذیرش:     11/11/1331 دریافت:

 

 چکیده

 ناخوشزایندتر،  و افسزد  امزر  از پرهیز   براى که کند مى حکم عقل است، افسد دیگر و فاسد یکی حرام دو که مواردی در هدف: و زمینه

 طریق از هم و شخص طرف از هم شهروندان حقوق و باشد راه تنها ینا ،اینکه به مشروط برود، ناخوشایند و فاسد امر استقبال به انسان

 باشد. می شهروندی حقوق پرتو در و کیفری حقوق در فاسد به افسد نمودن دفع بررسی مقاله این در ما هدف گردد. رعایت حکومت

 شد.با می ای کتابخانه منابع از گیری بهره با تحلیلی -توصیفی صورت به تحقیق روش تحقیق: روش

 است. پذیرفته انجام امانتداری و انصاف اصل رعایت با و محتوا اصالت حفظ با رو پیش پژوهش اخالقی: مالحظات

 کمتزر  ةمفسزد  دارای امزر  بزه  دادن تزن  و ارتکزا   بیشتر، ةمفسد از خالصی راه نهات که زمانی گردد: می مشاهده مقاله این در ها: یافته

 ایزن  مشزمول  که یافت کیفری حقوق ویژه به موضوعه حقوق در مصادیقی توان می «فاسد به افسد عدف» عنوان تحت قاعده از ،باشد  می

 رو ازایزن  باشزد،  مزی  ای بهانزه  هزر  بزه  ای خدشه هرگونه از عاری موضوعه قوانین در شهروندان حقوق که استثناء این با البته ،باشد  قاعده

 گیرد. قرار تحلیل و بررسی مورد ایران، کیفری قوانین در قاعده این مصادیق طلبد می

 محتوا، نیا درواقع که ،افسد دفع یبرا فاسد ارتکا  جواز از است عبارت کیفری، حقوق در فاسد به افسد دفع قاعده مفاد گیری: نتیجه

 ایزن  اجتمزاعی،  -سیاسزی  لحاظ از روز موضوعات با آن تطبیق و قاعده این بودن روز به توجه با است. مهم و اهم قاعده قیمصاد از یکی

 حقزوق  افسزد،  دفزع  بهانه به توان می آیا و است مواردی چه شامل ایران، کیفری قوانین در قاعده این مصادیق که شود می مطرح مسأله

 آمزر  امزر  شزهروندی،  حقزوق  مشزرو ،  دفزا   جمله: از مصادیقی با قاعده این که است بیان قابل نتیجه این بگذاریم؟ پا زیر را شهروندان

  دارد. پوشانی هم کیفری، حقوق در اضطرار اهم، قانون اجرای ی،قانون

 اضطرار ؛قانونی آمر امر ؛اهم قانون ؛مشرو  دفا  ؛شهروندی حقوق ؛کیفری قوانین ؛فاسد به افسد دفع کلیدی: واژگان



 647 / همکاران و محمدی هوشنگ گل ...در حقوق کیفری با آن تجلی  وواکاوی دفع افسد به فاسد 

 مقدمه

 مباحث آن مصادیق و ت احم درباره اصول علم در

 اولویت یصتشخ جهت در ییمعیارها و شده مطرحای  گسترده

 به انسان گاهی است. گردیده ارائه ت احم موارد در حکم

 ولى است، نامطلو  و ناخوشایند دو هر که خورد برمی مواردی

 مورد دو بین ت احم یعنی ،است ناخوشایندتر دیگرى از یکى

 آثار دارای و فاسدتر دیگری، به نسبت ها حرام از یکی که حرام

 اصطالح به که است ىچی  همان این است. بیشتری منفی

 باید که شود می تعبیر «فاسد به افسد دفع» اصولی و فقهی

 استفاده آن از متیقن قدر به و شهروندان حقوق رعایت ضمن

 گردد.

 یعنی ،«فاسد به افسد دفع» قاعده کاربرد عدم با مکلف

 علم، روی از و عمدی صورت به افسد ارتکا  و فاسد ترک

 است حرامی فعل فاسد زیرا ،شود مجازات باید و نموده عصیان

 است، موظف مکلف و است شده مباح ،افسد دفع منظور به که

 باید مهم، و اهم قاعدة طبق بر شود. مرتکب را مباح فعل

 در و داشت مقدم را آن و کرد را )اهم( تر مهم امر مالحظة

 حکم عقل است، افسد دیگر و فاسد یکی حرام دو که مواردی

 به انسان ناخوشایندتر، و افسد امر از رهی پ براى که کند مى

 واقعاً اینکه به مشروط ،برود ناخوشایند و فاسد امر استقبال

 امر به دادن تن و ارتکا  بیشتر، مفسده از خالصی راه تنها

 های آزادی و شهروندان حقوق به باشدو کمتر مفسده دارای

  نگردد. واردای  خدشه آنان

 به عمل در که است زمانی هب مربوط «مهم و اهم» قاعده

 توانایی عمل، مقام در مکلف و باشد داشته وجود ت احم احکام،

 مهم دیگری و اهم یکی که را شرعی حکم دو دادن انجام

 اینجا در که هاستآن از یکی  انجام به قادر صرفاً و ندارد است،

 افسد دفع» قاعده اما ،کند رها را مهم و نماید عمل اهم به باید

 یعنی دارد. جریان حرام دو ارتکا  به اضطرار زمان «سدفا به

 ،ندارد را حرام دو هر ترک توانایی عمل مقام در مکلف هرگاه

 فسادش و شدیدتر حرمتش که حرامی  دفع برای قاعده این از

 با  به قاعده دو هر نتیجه در کند. می استفاده است بیشتر

 است: تصورم صورت چهار ت احم برای شود. می مربوط ت احم

 مصلحت ت احم( 3 مفسده دو ت احم( 2 مصلحت دو ت احم( 1

 با «مهم و اهم» قاعده مصلحت. و مفسده ت احم( 0 مفسده و

 ت احم حتی ها ت احم همه در ،دارد که وسیعی عنوان به توجه

 صرفاً «فاسد به افسد دفع» قاعده ولی ،ددار جریان مفسده دو

  دارد. جریان مفاسد ت احم در

 مسأله بیان -1

 در فاسد به افسد دفع قاعده کاربردهای و مصادیق بررسی

 تواند می قاعده، این با امروزی موارد تطبیق نی  و حقوقی موارد

 و مصادیق بررسی و تبیین که باشد، گشا راه موارد برخی در

 این قالب در موارد تحلیل نیازمند قاعده، این امروزی موارد

 پرکاربرد قواعد جمله از فاسد به دافس دفع قاعده است. قاعده

 ادله اینکه وجود با است. جاری فقه ابوا  تمام در که است

 و کافی بحث اما ،کند می داللت قاعده این مشروعیت بر اربعه

 قاعده این ،است نگرفته صورت قاعده این درخصوص مستقلی

 شناسی، جرم و کیفری حقوق در که است فقهی قواعد جمله از

 .دارد توجهی قابل کاربردهای ،پیشگیرانه شناسی رمج ویژه به

 چالش ترین مهم مذکور قاعده ثغور و حدود تشخیص

 لحاظ به و باشد میمسأله  این با مواجهه در کیفری حقوق

 ... و قانونی آمر امر اضطرار، ضرورت، همچون قواعدی با حقوقی

 رسد می نظر به ؛دارد یانهمپوش مصادیق برخی در حدودی تا

 رسمیت به مستقل طور به را قاعده این ایران، کیفری نونگذارقا

 در باید را قانونگذار پذیرش مورد مصادیق و است نشناخته

 کرد. وجو جست یادشده عناوین ذیل

 نی  و پیشگیرانه شناسی جرم ویژه به شناسی، جرم حوزه در

 تواند می قاعده این مجرمان، درمان و اصالح مباحث در

 ،لهأمس ترین مهم ولی باشد، داشته توجهی لقاب کاربردهای

 ت احمی حالت تشخیص نی  و فاسد و افسد تشخیص مرجع

 افسد دفع برای فاسد دانستن روا به را نمسؤوال که است

 هستیم رو روبه آن با مقاله این در که تیسؤاال .سازد می متقاعد

 ایران، کیفری قوانین در قاعده این مصادیق که، است این

 مسأله به پاسخ در حال ایّ علی است؟ مواردی هچ شامل

 موضوعه حقوق در مذکور قاعده گستره به عنایت با و مطروحه

 و پنهان زوایای شدن روشن هدف با آن، کارآیی تحلیل و

 و مکلف بهِ مبتال موارد در آن استناد برای قاعده این های ریشه

 ینقوان در آن کاربردی مصادیق امروزی، حقوقی موارد نی 
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 قانونی، آمر امر مشرو ، دفا  مج ا: بندهایی طی ایران، کیفری

 گیرد. می قرار بررسی مورد اضطرار، و اهم قانون اجرای

 تحقیق انجام ضرورت و اهمیت -2

 طور به را قاعده این ایران، کیفری قانونگذار رسد می نظر به

 پذیرش مورد مصادیق و است نشناخته رسمیت به مستقل

 کرد وجو جست یادشده عناوین ذیل در باید ار قانونگذار

 را محقق انگی ه ،جامعه در مکلف بهِالمبت موارد و زیاد مصادیق

 پرکاربرد قواعد از چون و نمود اف ون قاعده این پیگیری برای

 ضرورت و اهمیت دارای لذا باشد می کیفری حقوق حوزه در

 .باشد می خصوص این در پژوهش

 پژوهش های محدودیت -3

 به عنایت با زمینه این در پژوهش های محدودیت جمله زا

 حقوق ج ایی، فقه جمله: من حیطه چند در موضو  این اینکه

 لذا است گرفته قرار مطالعه مورد شهروندی حقوق و کیفری،

 با فقهی موارد در خاصهای  کتابخانه منابع به دسترسی

 بودیم. مواجه محدودیت

 تحقیق شناسی روش -4

 با و تحلیلی -توصیفی صورت به مقاله این در تحقیق روش

 مقاالت وها  نامه پایان ،کتب از برداری فیش اب ار از استفاده

 باشد. می ومرتبط مشابه

 پژوهش پیشینه -5

 تحتای  مقاله در (1331)ی محمدعل آبادی، ده حاجی -1

 جرم یحقوقهای  داللت و فاسد به افسد دفع قاعده عنوان:

 کیفری قانونگذار که: است رسیده نتیجه این به ،آن یشناخت

 و است شناختهن رسمیت به مستقل طور به را قاعده این ایران،

 یادشده عناوین ذیل در باید را قانونگذار پذیرش مورد مصادیق

 شناسی جرم ویژه به ،شناسی جرم حوزه در کرد. وجو جست

 قاعده این مجرمان، درمان و اصالح مباحث در نی  و پیشگیرانه

 ترین مهم ولی باشد، داشته توجهی قابل کاربردهای تواند می

 حالت تشخیص نی  و فاسد و افسد تشخیص مرجع ،لهأمس

 دفع برای فاسد دانستن روا به را النؤومس که است ت احمی

 .سازد می متقاعد افسد

 در (1330)ا رض ،اسفندیاری و عبدالصمد آبادی، علی -2

 از فاسد به افسد دفع عدهقا یواکاو عنوان: تحتای  مقاله

 قاعده که: است رسیده نتیجه این به یفقه مذاهب دگاهید
 نموده عنوان فقهی مباحث پرکاربردترین از را فاسد به افسد

 ادله قاعده، مفاد ن،یقیفر معتبر منابع از استفاده با و است

 است. نموده نییتب را قاعده نیا قاتیتطب و استثنائات، قاعده،

 قبلیهای  یافته باها  افتهی مقایسه -6

 پذیرفته صورت قبلیهای  یافته در که مطالعاتی به توجه با

 ضمن را فاسد به افسد دفع واکاوی موضو  که پژوهشی است

 مورد شهروندی حقوق رعایت با و کیفری حقوق در تجلی

 این در که مشابهی مقاالت لذا نشد یافت دهد قرار مطالعه

 تطبیق در و پرداخته گویی کلی به صرفاً شده نگارش خصوص

 مقاله این در لذا باشد نمی شهروندی حقوق و کیفری حقوق با

 با دارد وجود گذشتههای  یافته در که نواقصی است شده سعی

 گردد. مرتفع مقاله این در جانبه همه بررسی

 

 کیفری حقوق در فاسد به افسد قاعده کاربردی مصادیق

  شهروندی حقوق از تأسی با

  از: عبارتند مصادیق این

 مشروع دفاع -1

 که است آیاتی جمله از بقره مبارکه سوره 130 آیه

 الش َّهْرُ» گیرد: می قرار استناد مورد مشرو  دفا  درخصوص

 عَل يْكُمْ اعْت دَى ف مَنِ قِصَاصٌ وَالْحُرُمَاتُ الْحَر امِ بِالش َّهْرِ الْحَر امُ

 مَعَ اهلل  أن َّ وَاعْل مُوا الل َّهَ وَات َّقُوا عَل يْكُمْ ت دَىاعْ مَا بِمِثْلِ عَل يْهِ ف اعْت دُوا

 1«الْمُت َّقِين 

 مذکور یهآ قسمت دو به دفا  مطلقِ یتمشروع یبرا

 :«قصاص والحرمات» نخست: قسمت ،کرد استدالل توان یم

 داللت «دفا » یتمشروع بر مستقل طور به یهآ از قسمت این

 و «حرمات» شده: یلتشک کلمه دو از جمله ینا دارد.

 با اگر» :که اند آورده آیه از قسمت این تفسیر در «.قصاص»

 هم مؤمنان ... شکستند را آن حرمت حرام ماه در جنگ

                                                                                          

 حرام یها ماه مقابل در را حرام یها ماه» :یدفرما می یهآ ینا در خداوند .1

 ی ن شما کنند قتال شما با و نداشته نگاه را آن حرمت اگر که ید،ده قرار

 به یددرآور یپا از را او کند دراز دست شما بر ستم به که هر .یدکن قصاص

 با خدا که یدبدان و یدکن پروا خدا از و است، رسانده شما به که یستم قدر

  .«است ی کارانپره

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/413635/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%ad%d8%a7%d8%ac%db%8c_%d8%af%d9%87_%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/309967/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/482859/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c_%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
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 «یندنما مثل به مقابله و بجنگند آنان با حرام ماه در توانند می

 به حرام یها ماه ینا در مشرکان اگر که است ینا منظور .(1)

 یدکن مثل به مقابله یدتوان می هم شما ند،کرد تجاوز شما یمحر

 ینا حرمت شکستن پس .یدکن دفا  خود ناموس و جان از و

 آغاز و مؤمنان حرمت شکستن یمعنا به یقتحق در ها ماه

 ست.ها ماه ینا در تجاوز و جنگ نمودن

 که است عام ،«حرمات» از منظور دیگر، ای عقیده به بنا

 حریم خصوص این در و ؛شود می ی ن انسان حرمت شامل

 رعایت باید شهروندان شهروندی حقوق و آزادی ،خصوصی

 «حرمات» یرتفس در یمتعم ینا به مفسران از یبعض گردد.

 هر که است این یهآ مراد ندکها داشته بیان و اند کرده یحتصر

 را یحرمت شما مورد در یکس اگر پس دارد. قصاص یحرمت

 هتک او به نسبت ص،قصا با  از یدتوان می ی ن شما شکست،

 .(2) یدکن حرمت

 ییمبگو که است آن تر روشن نظر» دارند، عقیده نی  برخی

 آن حفظ که ی یچ یعنی باشد که یحرمت نو  هر حرمات

 در مثل به مقابله و قصاص که عرض، و جان مثل ؛است واجب

 اصل یتمشروع بر جمله ینا راین،بناب .(3) «است یجار آن

 یسو از تجاوز و یشکن حرمت هرگونه در مثل به مقابله و دفا 

 و نفس از دفا  و یدفاع جهاد شامل و کند می داللت متجاوزان

 و حرم حرام، یها ماه به یاختصاص و شود می مال و عرض

 ندارد. مسجدالحرام

 مَا بِمِثْلِ عَل يْهِ ف اعْت دُوا عَل يْكُمْ اعْت دَى ف مَنِ» آیه دوم قسمت

 شده استنتاج آن از و است قبل جمله بر متفر  «عَل يْكُمْ اعْت دَى

 بر مستقل طور به ی ن جمله ینا خود حال، ینع در است.

 که یستن یشک و کند می داللت «مثل به مقابله» یکل قاعده

 یهآ این هستند. مثل به مقابله روش یقمصاد از دفا  انوا  همه

 و مشرکان مجازات ،عقا  از منظور و است مسلمانان به خطا 

 به ز مؤمنان مورد در مشرکان که یمجازات برابر در است کفار

 فوق یهآ داشتند. روا ز یپرست بت ترک و خدا به یمانا سبب

 موظف ید،کن مجازات را آنان یدخواست اگر که دهد می دستور

 حد ینا از یدنبا و یدهست مثل به مقابله و تناسب یترعا به

 در .نمایید دار دشهخ را شهروندان دیگر حقوق و یدکن تجاوز

 که است آن یایگو ینا و شده استفاده عقا  یرتعب از یهآ ینا

 شما که دهد یم دستور یهآ و گرفته انجام یهاول یتعد و تجاوز

 و یدکن دفع را آنان و یدکن مثل به مقابله یددار حق هم

 با متناسب آنان، درباره شما مجازات یدبا منتها .ییدنما مجازات

 به تعدی و باشد شما مورد در آنان جاوزکارانهت عمل و یتعد

 تمام حقوق به تجاوز شهروند، و انسان یک تجاوز معنای

 باشد. می شهروندان

 خداوند ؛بقره ةسور  211 ةآی موجب به مذکور، آیه بر عالوه

 کردن جنگ درباره تو، از» اند: فرموده )ص( پیامبر به خطا 

 )گناهی( آن، در گجن» بگو: کنند؛ می سؤال حرام، ماه در

 آیین به مردم گرایش )و خدا راه از جلوگیری ولی ،است ب رگ

 و مسجدالحرام، احترام هتک و او به نسبت ورزیدن کفر و حق(

 ایجاد و است؛ آن از تر مهم خداوند ن د آن، ساکنان اخراج

 ایمان از و تشویق کفر، به را مردم که نامساعد، محیط )و فتنه،

 با پیوسته مشرکان، و است. باالتر قتل از حتی دارد( می باز

 ولی ،برگردانند آیینتان از را شما بتوانند اگر تا جنگند، می شما

 اعمال تمام بمیرد، کفر حال در و برگردد، آیینش از که کسی

 اهل آنان و رود؛ می باد بر آخرت، و دنیا در او، )گذشته( نیک

 «.بود خواهند آن در همیشه و دوزخند؛

 در را مذکور ةآی  ،فقهی قواعد کتب ویسندگانن برخی

 قرار استناد مورد فاسد به افسد دفع مشروعیت و جواز جهت

 مقابل در حرام یها ماه در جنگ مذکور، ةآی  در (.0) اند داده

 فساد شدت که مفسده دو یعنی است، گرفته قرار گری فتنه

 ام(حر ماه در )جنگ دیگری به نسبت گری( )فتنه ها آن از یکی

 امکانپذیر دیگر طریق از فتنه دفع چنانچه یعنی ؛است بیشتر

 به که - حرام یها ماه در جنگ واسطه به اگر حتی نباشد،

 بلکه و جای  گیرد، صورت - است ب رگی گناه خداوند تصریح

 در قتال و جنگ متعال خداوند مورد، این در است. واجب

 دفع جهت را )فاسد( است حرام اینکه رغم علی حرام یها ماه

  است. دانسته جای  افسد، عنوان به گری فتنه و فتنه

 ةآی  در که است صورت این به استدالل» دیگر عبارت به

 که شرک ةمفسد اول، اند؛ ت احم در هم با مفسده دو مذکور

 پیشرفت از جلوگیری و خدا به ورزیدن کفر از است عبارت

 و )فتنه(؛ او ساکنان اخراج و مسجدالحرام حرمت هتک توحید،

 سنجش از بعد است. حرام ماه در کفار با جنگ دوم، ةمفسد
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 با جنگ ةمفسد از شدیدتر مشرکان ةمفسد مفسده، دو این

 (.5) «است حرام ماه در کفار

 و مشروع دفاع درخصوص )ص( پیامبر روایت -1-1

 ن ول شأن (6) نامفسر از برخی: افسد دفع و کفار با نبرد

 اند: نموده بیان گونه این «الجنان روض» از نقل به را آیه این

 ماه دو را حجش بن عبداهلل خود پسرعمه )ص( خدا رسول»

 ماه در هجرت از بعد ماه هفده و بدر جنگ از قبل

 را مهاجر مرد هشت و فرمود اى سریه به مأمور الثانی جمادی

 باز را نامه فرمود: و داد عبداهلل به اى نامه و نمود همراه وى با

 نام به فرمود: نی  و برود بیرون مدینه از من ل ود اینکه تا ندنک

 دو طى از بعد عبداهلل دهد. انجام را مأموریت و رود بیرون خدا

 پیامبر .خواند و داد نشان خود یاران به و کرد باز را نامه من ل

 کاروان راه و آید فرود نخله بطن به تا داد دستور نامه آن در

 در تواند می است مایل هرکه گفت: سسپ و بگیرد را قریش

 وى نصیب شهادت است ممکن نی  و کند شرکت سریه این

 این در برود. و گیرد پیش را خود راه نیست مایل هرکه و بشود

 میان در شد. پدیدار آمدند، می طائف از که قریش کاروان میان

 بن عمرو ها آن ةجمل از که قریش سران از اى عده کاروان

 دور از را مسلمین وقتى کاروان داشت. وجود د،بو الحضرمى

 نشوند مسلمین گرفتار تا برگردند خواستند و ترسیدند دیدند

 از نفر یک سر داد دستور حجش بن عبداهلل میان این در

 انجام قصد به اینان که برند گمان قریش تا بتراشند را اصحا 

 هعکاش نامه ب را اصحا  از نفر یک لذا روند. می مکه به عمره

 شدند او سر تراشیدن مشغول و بنشاندند اسدى صنمح بن

 با کردند مشاهده را سر تراشیدن دور از که قریش مشرکین

 اینان که پنداشتند و دادند ادامه خود حرکت به خاطر ایمنى

 دو این که روزى و هستند مکه عازم هعمر قصد به و بوده زائر

 الثانی جمادی ماه آخر بین مشکوک روز برخوردند هم با گروه

 کنیم صبر امشب اگر گفتند: اصحا  لذا بود. رجب ماه اول و

 حرام آن در کارزار و قتال و است رجب ماه اول روز حتماً فردا

 مرحله در کردند. آغاز را جنگ روز همان در لذا بود. خواهد

 طرف به تیرى السهمى عبداهلل بن واقد صحابه از نخست

 او و کرد اصابت الحضرمى بن عمرو به تیر این کرد. رها کاروان

 فتح جریان سپس شد. شرو  جنگ تیر انداختن با کشت را

 موضو  مسلمین میان در مشرکین و رسید پیامبر به مسلمین

 یارانش و محمد گفتند: و داده جلوه و وانمود دیگرى طرز به را

 این از )ص( خدا رسول نکردند. را حرام ىها ماه حرمت مراعات

 به که من فرمود: خواست، را عبداهلل و گردید نگران موضو 

 و عبداهلل نکنید جنگ و قتال رجب ماه در بودم گفته شما

 آن از پس کشتیم را الحضرمى ابن اهلل، رسول یا گفتند: اصحا 

 آیا دانیم نمی اکنون کردیم. مشاهده را رجب ماه هالل شب،

 همین در ردمم الثانی، جمادی آخر یا بوده رجب ماه در واقعاً

 (.1) «گردید نازل آیه این که بودند گفتگو

 است: آمده سنى و شیعه تفاسیر در» دیگر تفسیری بنابر

 همراه به جحش بن عبداهلل نام به را شخصى )ص( اکرم رسول

 مشرکان و کفار از اطالعات کسب براى اى نامه با ،نفر هشت

 بین این در و آمد پیش درگیرى مالقات، از بعد اما فرستاد،

 درآمده اسارت به آنان از نفر دو و شد کشته مقابل گروه رئیس

 از که رجب ماه اول در حادثه این گردید. مصادره اموالشان

 گمان گروه این که حالى در بود، شده واقع  است حرام ىها ماه

 هر به رجب. اول نه است، الثانى جمادى آخر که بودند کرده

 این کفار و گرفت صورت رجب ولا در اشتباهاً قتال این حال

 مسلمانان که کردند شایع و داده قرار دستاوی  را موضو 

 تبلیغات این برابر در دارند. نمى نگه را حرام ىها ماه احترام

 حرام ماه در جنگ گرچه که دهد مى جوا  قرآن دشمنان،

 صورت مسلمانان سوى از اشتباه به قتال این ولى شده، واقع

 مرتکب عمد به مشرکان شما که حالى در است، گرفته

 ماه در قتال از مراتب به ها آن مجازات که اید شده گناهانى

 (.3) ...« است بیشتر حرام

 بودن حرام بر مبنی بحث مورد ةآی  ،برخی ةعقید بنابر

 بیان که بقره ةمبارکة سور  133ة آی  با حرام، یها ماه در جنگ

 دین، و نباشد، اى هفتن دیگر تا بجنگید آنان با» داشته:

 بر ج  تجاوز برداشتند، دست اگر پس شود. خدا مخصوص

 این بر نی  ای عده و است هگردید نسخ «نیست روا ستمکاران

 حرام یها ماه در جنگ بلکه ،نشده نسخ ،آیه» که (3) اند عقیده

 مباح )ص( پیامبر شخص برای هم آن و مرتبه یک برای فقط

 عدم به قائلین ةعقید به بود. مکه فتح هنگام آن و است شده

 حرام ماه در اگر حتی فتنه دفع جهت کفار با جنگ آیه؛ نسخ
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 به بقره، ةسور  211 ةآی  است. واجب بلکه و جای  باشد، نی 

 وجود با کردند می گمان که است مشرکانی دیدگاه نافی نوعی

 مرتکب توانند می حرام، یها ماه در جنگ جواز عدم به حکم

 که - فتنه ایجاد به چنانچه و کنند. فتنه یا و شوند اقدامی هر

 کشتن کنند، اقدام - دارد حرام ماه در جنگ از بیشتر فسادی

 از مصداقی بحث مورد ةآی  مجمو  در شد. خواهد واجب ها آن

 جهت را یکی انجام و داده قرار هم مقابل در را حرام اقدام دو

 است. دانسته واجب حتی و مجاز دیگری دفع

 و کیفری حقوق در مشروع دفاع جایگاه -2-1

 در مشرو  دفا  جایگاه تبیین در: شهروندی حقوق منشور

 حقوق منشور و کیفری حقوق ویژه به و موضوعه حقوق

 را اعمالی ارتکا  موضوعه حقوق گفت توان می ایران شهروندی

 مقام در است، مجازات مستوجب و جرم عادی شرایط در که

 مدنی مسؤولیت و کیفری مسؤولیت و شناسد نمی جرم دفا 

 قوانین در مشرو  دفا  (11) داند می منتفی را کننده دفا 

 شود. می مطرح جرم موجه علل از یکی عنوان به کیفری

 شود یم گفته یموارد به کننده یهتوج عوامل یا موجهه علل

 ینا به رود؛ یم ینب از جرم مجرمانه وصف آنها، تحقق با که

 یطیشرا در است، بوده جرم معمول طور به هک یعمل که معنا

 یلدل به و داشت نخواهد جرم عنوان مقنن نظر در یگرد خاص،

 قابل تا یستن جرم موجهه، عمل یک عنوان به شدن یتلق

 نظام جمله از و یادن یحقوق یها م نظا تمام در باشد. مجازات

 موجهه عوامل و علل ج ء مشرو  دفا  ،ایران کشور یحقوق

 موضو  ینا که گفت یدبا ینبنابرا .شود یم سو مح جرم

 یها نظام تمام توجه مورد و یستن یرانا یحقوق نظام مختص

 یس،سأت ینا تباراع به و شده استناد آن به که یاستدن یحقوق

 این با .شود یم گرفته آنها از یمجرا از یاریبس مجرمانه وصف

 مجازات قابل و بوده ممنو  کلی، حالت در جرم ارتکا  وصف،

 دفع و ممانعت جهت در جرمی ارتکا  هرگاه ولی ،است

 یا مال ناموس، عرض، فس،ن به ناپذیر جبران آسیبی یا خسارت

 فعلی خطر یا تجاوز هرگونه برابر در دیگری یا خود تن آزادی

 با ناپذیر( جبران )آسیب افسد دفع نوعی باشد، الوقو  قریب یا

 مرتکب و بود خواهد مجاز و مشرو  و بوده جرم( )ارتکا  فاسد

 مشرو  دفا  شرایط آنکه به مشروط البته ،شد نخواهد مجازات

 قانون جمله از موضوعه حقوق در آن تبع به و فقه در که

 گردد. رعایت گردیده، مقرر اسالمی مجازات

 مصو  اسالمی مجازات قانون در که موادی جمله از

 است 156 ماده شده، بیان مشرو  دفا  با ارتباط در 1332

 از دفا  مقام در فردی هرگاه» مذکور: ماده موجب به که

 در ،دیگری یا خود تن آزادی یا مال ناموس، عرض، نفس،

 رعایت با الوقو   قریب یا فعلی خطر یا تجاوز هرگونه برابر

 جرم قانون طبق که شود رفتاری مرتکب دفا ، مراحل

 تمجازا زیر شرایط اجتما  صورت در شود، می محسو 

 ضرورت خطر یا تجاوز دفع برای ارتکابی رفتار (الف شود: نمی

 خوف یا معقول ینقرا به مستند دفا  (  باشد. داشته

 یا آگاهانه اقدام سبب به تجاوز و خطر (ج باشد. ییعقال

 توسل (د باشد. نگرفته صورت دیگری دفا  و فرد خود تجاوز

 مداخله ای نباشد ممکن عمالً وقت فوت بدون دولتی قوای به

 .«نشود واقع مؤثر خطر و تجاوز دفع در آنان

 عرض، نفس، به تجاوز گفت؛ توان می ماده، ینا در مداقه با

 تجاوز این که است افسد از مصداقی ،تن آزادی یا مال ناموس،

 جرم ارتکا  قالب در است ممکن اگرچه - مشرو  دفا  با

 هرگونه  ارتکا معمولی شرایط در است. دفع قابل - شود عملی

 مجازات مستحق مرتکب ارتکا ، صورت در و بوده ممنو  جرم

 مشرو  دفا  دیگر، عبارت به بود. خواهد مقتضی کیفر و

 جرم معمول و یعاد طور به قانون، طبق که است یرفتار

 شرایط بودن جمع با و خاص شرایطی در اینکه حال ،است

 بود. خواهد موجه مشرو ، دفا  مقام در جرم ارتکا  مقرر،

 باید مشرو  دفا  موضو  در فاسد و افسد تفاسیر، این با

 است، تجاوز مصداق این در که افسد باشد. داشته شرایطی

 س،نف به نسبت آنکه نخست باشد: داشته باید شرط چند

 ینهم به .شخص نه باشد نفر یک آزادی یا و ناموس و عرض

 یقیحق شخص درباره تنها دفا  نو  ینا که گفت یدبا یلدل

 و باشد داشته وجود باید خطر یا تجاوز اینکه دوم است. ممکن

 واقع حال در ییگو که باشد یکن د و یحتم آنقدر ینکها یا

 جرم ارتکا  بحث، مورد مصداق در که نی  فاسد است. شدن

 از باشد. داشته شرایطی باید باشد، می مشرو  دفا  مقام در

 و باشد ییعقال وفخ یا معقول ینقرا به مستند اینکه جمله
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 دفا  و فرد خود تجاوز یا آگاهانه اقدام سبب  به تجاوز یا خطر

 باشد. نگرفته صورت ،دیگری

 

 قانونی آمر امر

 اهلای  » اند: فرموده نساء سوره 53 آیه در متعال خداوند

 رسول( و خدا طرف )از فرمانداران و رسول و خدا فرمان یمان،ا

 به کار ی یچ در اگر پس ید،کن اطاعت هستند شما خود از که

 و خدا به اگر یدبازگردان رسول و خدا حکم به را آن کشد ن ا 

 و بهتر شما یبرا کار ینا .یددار یمانا یامتق روز

 .1«بود خواهد تر عاقبت خوش

 که دارند نظر اتفاق ینهزم ینا در یعهش مفسران مهه

 یرهبر که باشند یم معصوم امامان «االمر یاول» از منظور

 طرف از یزندگ ونئش تمام در ی،اسالم جامعه یمعنو و یماد

 را آنها یرغ و است، شده سپرده آنها به (ص) یامبرپ و خداوند

 یمقام به آنها طرف از که یکسان البته ،شود ینم شامل

 یرند،بگ عهده به یاسالم جامعه در را یستپُ و شوند منصو 

 کهینا اطرخ به نه است الزم آنها اطاعت ینیمع شروط با

 .باشند یم االمر یاول یندگاننما کهینا خاطر به بلکه االمرند، یاول

 مصو  اسالمی مجازات قانون 153 مادة در موضو  این

 قانونیِ غیر امر به هرگاه» است: شده عنوان گونه این 1332

 به مأمور و آمر شود واقع جرمی رسمی، مقامات از یکی

 امرِ که مأموری لکن شوند می محکوم قانون در مقرر مجازاتِ

 است، قانونی اینکه تصور به و قبول قابل اشتباهِ علت به را آمر

 تابع ضمان و دیه در و شود نمی مجازات باشد، کرده اجراء

 .«است مربوطه مقررات

 آمر امر یا قانون براساس عملی هرگاه ماده این موجب به

 شود نمی مجرمانه عمل مصداق و مشمول یابد، ارتکا  قانونی،

 قانون حکم درواقع نیست. مرتکب عهدة بر تقصیری درنتیجه و

 در که پلیس جمله از دولتی، مأموران افعال قانونی، آمرِ امر و

 مقامات دستور به و دادگستری ضابطین مقام در نی  مواقعی

                                                                                          

 ف إِنْ مِنْكُمْ الْأمْرِ وَأولِي الر َّسُول  وَأطِيعُوا اهلل أ طِيعُوا آمَنُوا ال َّذِين  أيَُّهَا يَا» .1

 الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاهللِ تُؤْمِنُون  كُنْتُمْ إِنْ وَالر َّسُولِ الل َّهِ إِل ى رُدَُّوهُف  ش يْءٍ فِي ت ن ازَعْتُمْ

 «ت أوِيالً وَأحْسَنُ خ يْرٌ ذ لِكَ

 به راستا این در و نمایند می اقدام وظایفی انجام به قضایی

 مذکور افعال سازد. می مشرو  را کنند می تیراندازی ناچار

 یابند ارتکا  عادی حالت در اگر یعنی هستند جرم نفسه فی

 چون هایی عنوان زیرا ،است مجازات قابل و مجرم آنها فاعل

 قانون در آن نظایر و قتل و جرح و ضر  قانونی، غیر بازداشت

 وصف قانون حکم موجب به چون ولی ،اند شده توصیف

 گویی شود، می برداشته اعمال این از مواردی در مجرمانه

 مذکور عناوین مصداق، این در (.11) است نشده واقع جرمی

 به آن نظایر و قتل و جرح و ضر  قانونی، غیر بازداشت یعنی

 نیستند، مجاز عادی شرایط در که باشند می فاسد امری عنوان

 جامعه امنیت و نظم ایجاد جهت در موارد این اگر که حالی در

  ندارد. ممنوعیتی باشد، مجرمین مجازات نی  و

  قانونی آمرِ امرِ شرایط -1

 زمینه این در باشد. شده صادر قانونی آمر ناحیة از امر -1

 رفتار آن طبق مأمور و آمر تا باشد داشته وجود قانونی باید

 نموده تجوی  خود که را عملی اجرای مقنن، که چرا نمایند.

 طبق را عملی کسی چنانچه یطرف از و کند نمی تکذیب باشد

 است. نشده جرمی مرتکب دهد، انجام قانون

 به باشد. گرفته قرار اداری مراتب سلسله در باید آمر -2

 صدور حق قانوناً هم اداری مراتب سلسله در باید دیگر عبارت

 قانونی غیر دستور اجرای به مکلف را وی که مأموری به امر

 مادون و مافوق نی  و ستخدامیا رابطة و باشد داشته نماید، می

 محرز باید اداری مراتب سلسله جهت از مأمور و آمر بودن

 گردد.

 باشد. رسمی و کتبی شرایط واجد باید قانونی آمرِ امر -3

 بتواند و بوده اداری مراتب سلسله به محدود شخصی چنانچه

 دهد، انجام را عملی دار، صالحیت مقام امر و مافوق اذن بدون

 قابل جرم فاعل و نبوده مجازات رافع مرتکب، حالت، این در

  بود. خواهد مجازات و کیفری تعقیب

 تنها نه صادره امر و باشد امر اجرای به موظف مأمور -0

 به مل م مأمور که باشد وظایفی شرح حدود در بایست می

 طبق باید نی  مأمور بلکه است، مقررات طبق آن اجرای

 در که چنان نماید. رفتار است، شده داده او به که آموزشی

 مسلح نیروهای جرائم مجازات قانون 20 مادة 2 تبصرة
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 شده تأکید مأمور تیراندازی درخصوص ایران اسالمی جمهوری

 مقررات و گیرد صورت مقررات مطابق باید تیراندازی که

 سپاه توسط مورد حسب که استای  نامه آیین موجب به مربوط

 نیروهای کل ستاد تصویب به و تهیه یانتظام نیروی یا ارتش یا

  (.12) رسد می مسلح

 مجازات قانون 153 مادة در قانون حکم مورد در قانونگذار

 را سکوت این که داشت توجه باید اما ،است ساکت اسالمی

 دیگر عبارت به نمود. حل مقررات و قواعد قوانین، سایر با باید

 مأمور از قانونی لیفتک ایجاد با قانونگذار موارد از بسیاری در

 فموظ را وی درواقع و دهد انجام را عملی که خواهد می دولت

 موارد، این در که است روشن نماید؛ می عمل آن انجام به

 مثال عنوان به شد. خواهد برداشته عمل از نی  مجرمانه وصف

 گفته قصاص حکم اجرای به راجع نامة آیین در که هنگامی

 نامة آیین در یا و شود می مصلو  ماعدا به محکوم که شود می

 شالق و اعدام صلب، قتل، رجم، قصاص، احکام اجرای نحوة

 مصو  کیفری دادرسی آیین قانون 233 مادة موضو 

 احکام این اجرای به مکلف حکم اجرای مأمور ،21/6/1332

 و هستند قانون حکم مصادیق از موارد این همة است، شده

 آنها از مجرمانه عنوان بسل موجب قانون حکم بنابراین

 قائم به مأموریت انجام در قانون حکم اوقات گاهی گردد. می

 ضابطین مثالً شود. صادر تواند می قانونی، آمرِ مقامی

 برای را الزم اقدامات کلیة مکلفند مشهود جرائم در دادگستری

 که تحقیقی هر و متهم فرار و جرم اثرات امحاء از جلوگیری

 حکم مورد این در دهند. انجام بدانند الزم جرائم کشف برای

 همان این که ساخته موجه را مأمورین رفتار مستقیماً قانون

 گفته ابتدا در جرم موجهة عوامل درخصوص که است مفهومی

 (.11) شد

 اطاعت (1 دارد: وجود نظر سه قانونی آمرِ امر درخصوص

 مطابق بینابین.( 3 آگاه سرنی ة (2 )کورکورانه( چرا و چون بی

 قضائیه، قوة حقوقی ادارة 3/2/1313-1523/1 شمارة نظریة

 رسمی مقام قائم خود وظایف محدودة در دولت کارمندان کلیة

 51 مادة در مذکور رسمی مقام از منظور شوند. می محسو 

 که است مستخدمی (،1311 )مصو  اسالمی مجازات قانون

 مرئوس مأمورِ و بوده قانونی آمرِ خود مرئوس کارمند به نسبت

 عبارت به باشد. می خود مافوق دستور اجرای به مکلف قانوناً

 حکم، صدور با و قانونی شرایط رعایت و احراز با که کسی دیگر

 عهدة به تکالیفی و وظایف و گردد می دار عهده را مقامی تصدی

 (.13) گردد می محسو  رسمی مقام شود، می گذاشته وی

 شرایط بدون قانون، حکم اجرای اصوالً شده گفته دالیل با

 آن درنتیجة و پردازد می وظیفه ادای به که مأموری از الزم

 تقصیر رفع دارد، مجرمانه جنبة که شود می عملی مرتکب

 کارکنان و دولت کارمندان مورد در حداقل حکم این کند. نمی

 نظامی یا اداری مراتب سلسله تابع عموماً که مسلح نیروهای

 چهارچو  در یا و مافوق دستور بدون وانندت نمی و هستند

 هرگاه نتیجه در است. صادق کنند، عمل محوله قانونی وظایف

 ادای و نکند تعیین مأمورین برای تکلیفی رأساً قانون حکم

 وجه هیچ به عمل ارتکا  باشد، مافوق امر مستل م تکلیف

 که پلیس مأموران چنانچه مثال؛ برای شود. نمی تلقی مشرو 

 تفتیش مانند اعمالی و متهمان جلب اختیار قانون وجبم به

 دستور بدون اگر مشهود جرم مواردِ غیر در دارند، را منازل

 منازل تفتیش یا اشخاص جلب به کننده رسیدگی قاضی

 قابل منازل حرمت هتک یا و غیرقانونی جلب اتهام به بپردازند

 بیشتر حقیقت در هستند. ذیصالح قضایی مراجع در تعقیب

 شرایطی از مافوق، دستور یا قانونی آمرِ امر به مربوط مسائل

 شرایطی یعنی گیرد. می قرار آن در پلیس که شوند می ناشی

 شرایط این در نمایند. استفاده اسلحه از بایستی نیروها این که

 در که هستند این دهندة نشان که شود می زیادی استدالالت

 کسی اگر یعنی بود. اهدخو مسؤول اینجا در یادشده آمر واقع

 است، جرم آنمسؤول  خود بدهد، را جرمی ارتکا  دستور

 قانونی شرایط تمام وجود با که باشد جایی در بحث اگر منتهی

 چنین اینجا در است نموده اجرا نی  مأمور و داده دستوری

 را عمل مجرمانه وصف و بوده جرم موجهه عوامل ج ء امری

 داشت. برخواهد

 

 شهروندان حقوق رعایت با اهم نقانو اجرای

 تنها که است آن از یحاک اصول، دانش یدجد های یافته

 این به است. مهم و اهم قانون ،احکام ت احم در مطمئن مرجّح

 شهروندان حقوق مهمِ قانون، تحقق راستای در نباید ترتیب
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 بر یمبتن که مهم و اهم قانون موجب به شود نهاده پا زیر

 از حکم دو از یکی مالک شار ، ن د در اگر است احکام مصالح

 مقدم یگرد حکم بر حکم همان باشد، تر یقو یگرد حکم مالک

 دفع قانون همان مهم، و اهم قانون یقمصاد از یکی .شود یم

 حرام اعمال سنجی یتاهم ج  ی یچ که است فاسد به افسد

 یصتشخ همان مهم و اهم قانون یتماه ینبنابرا .یستن

 یکدیگر با آنها سنجش و احکام در موجود ةمفسد و مصلحت

 (.10) است

 سند است. شده ییدتأ کریم قرآن در مهم بر اهم یمتقد

 درخصوص که کهف ةسور  از آیاتی مهم، و اهم قانون یقرآن

 آیات این در .است ) ( موسی و خضر حضرت همراهی داستان

 مورد ةقاعد توان می ضمنی طور به که گردیده بیان مصادیقی

ة سور  11ة آی  در متعال خداوند نمود. استنباط ها، آن از را حثب

 کشتی سوار آنکه تا افتادند راه به دو آن» است: فرموده کهف

 را آن آیا» گفت: )موسی( کرد. سوراخ را کشتی )خضر( شدند،

 بدی کار چه که راستی کنی!؟ غرق را اهلش که کردی سوراخ

 خود راه به باز» سوره انهم 10ة آی  موجب به و ««دادی! انجام

 را نوجوان آن او و دیدند را نوجوانی اینکه تا دادند، ادامه

 کرده قتلی آنکه بی را، پاکی انسان آیا» گفت: )موسی( کشت.

 از پس «دادی! انجام زشتی کار راستیه ب کشتی!؟ باشد،

 صورت خضر کارهای به ) ( موسی توسط که های اعتراض

 از گروهی مال کشتی آن» کرد: انبی پاسخ در خضر) ( گرفت،

 خواستم من و کردند؛ می کار دریا در آن با که بود مستمندان

 )ستمگر( پادشاهی سرشان پشت که( )چرا کنم؛ معیو  را آن

 آن اما و» ،«!گرفت می ب ور را )سالمی( کشتی هر که بود

 را آنان که داشتیم بیم و بودند؛ ایمان با مادرش و پدر نوجوان،

 آیات از آنچه (کهفة سور  31ة آی)  «وادارد! کفر و انطغی به

 سوراخ را کشتی ) ( خضر اینکه است استنباط قابل ذکرشده

 کردن سوراخ از وی هدف ولی ،بود ناپسند کاری که کرد

 به یعنی نیفتد. ستمگر پادشاه چنگ به که بود این کشتی

 وی سپس نمود. دفع را تری ب رگ ضرر ،ضرر یک ورود با نوعی

 امری مطلق، حالت در نی  نوجوان قتل که کشت را نوجوانی

 شخصی نوجوان که شد مشخص بعداً ولی ،است ناپسند و حرام

 طغیان و کفر به نی  را مادرش و پدر بود ممکن که بود کافر

 نسبت وی کفر خطر بود، ناپسند عملی که قتل پس کند. وادار

  .نمود دفع را مادرش و پدر به

 کردن سوراخ درخصوص مذکور آیات لاستدال وجه در

 بود؛ رو روبه مفسده دو با خضر حضرت ،گفت توان می کشتی

 افراد آنکه صاحبان اجازه بدون کشتی کردن سوراخ ،نخست

 بدون پادشاه. دست به کشتی آن تصرف ،دوم بودند؛ نیازمندی

 همراه به کمتری ضرر دوم،ة مفسد به نسبت اولة مفسد شک

 انجام را کار آن فاسد به افسد دفع رایب خضر حضرت و داشت

 دو این که هنگامی خضر حضرت دیگر عبارت به .(15) داد

 کشتی تصاحب یعنی دومة مفسد دفع برای دید را مفسده

 را کشت کردن سوراخ یعنی اولة مفسد ستمگر، پادشاه توسط

 دارد فاسد به افسد دفع بر صریحی داللت آیه این کرد. انتخا 

 صراحت به رسیدند آیه این به که هنگامی سرانمف از برخی و

 فاسد به افسد دفع درواقع ) ( خضر حضرت فعل که گفتند

  (.3) است بوده

 به اینکه به توجه با کشتی تخریب و کردن سوراخ اگرچه

  مفسده ولی بود، فاسد کاری رساند، می زیان و ضرر آن مالکین

 و بود کمتر ستمگر، پادشاه توسط تصاحب به نسبت آن زیان و

 را فاسد عمل آن توان می تر، ب رگة مفسد این دفع برای

 به افسد دفع مشروعیت کار این از برخی بنابراین، شد. مرتکب

  (.15) اند کرده استنتاج را فاسد

 کفر و طغیان با مقایسه در نوجوان کشتن مورد در اما

 اطاستنب را فاسد به افسد دفعة قاعد صریحاً نتوان شاید والدین

 صدق اشخاصی مورد در صرفاً موارد این تشخیص زیرا نمود.

 عادی اشخاص وگرنه باشند. آگاه غیب به که کند می

 در طغیان واسطه به شخصی که برسند یقین به توانند نمی

 با دیگر، عبارت به بکشاند. فساد به را والدینش دینداری آینده،

 شوم آثار توانست بود، ) ( خضر در که خاصی ویژگی به هتوج

 دهد. تشخیص و کند درک را نوجوان حیاتة ادام بر مترتب

 استنباط و توجیه در را کهفة سور  31 و 10 آیات توان نمی لذا

 داد. قرار استناد مورد بحث موردة قاعد

 انجام امکان که ییجا در مهم حکم بر اهم حکم تقدم ل وم

 از خیبر که دارد یوضوح چنان ندارد، وجود حکم دو هر دادن

 یبرا که یگرید سند (.16) اند دانسته یاتفطر از را آن فقها
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 احکام ت احم در ؛است عقل دارد، وجود قانون ینا اعتبار

 است اهم ،شار  نظر در آنچه که کند یم حکم عقل مکشوف،

 ینةگ  سه ،اهم حکم تقدیم کنار در که چرا شود؛ مقدم یدبا

 دوم اهم، حکم بر اهم یرغ حکم یمتقد یکی دارد؛ وجود یبرق

 بودنشان مهم و اهم به توجه بدون حکم دو از یکی دادن انجام

 های ینهگ  همة عقل، درک براساس .یفهوظ دو هر ترک سوم و

 یمتقد همان ممکن، ینةگ  تنها ینبنابرا هستند؛ یحقب یبرق

 توان یم که یسند ینآخر (.10) است مهم حکم بر اهم حکم

 یجستارها .است اجما  ی ن کرد ئهارا مرجّح ینا اعتبار یبرا

 مخالفت یهیفق یچه قانون ینا با که دهد یم نشان یفقه

 (.11) است نکرده

 اجرای برای عمل ارتکا  چنانچه نی ، موضوعه حقوق در

 بنابراین شود. نمی محسو  جرم عمل آن باشد، الزم اهم قانون

 انجام و بردن کار به مستل م شخصی وظایف انجام هرگاه

 لطمه غیر، منافع به آنها نتیجة در که باشد اقداماتی و اتعملی

 جرم عادی وضعیت در م بور اعمال که شرایطی در شود، وارد

 نسبت اهم قانون اجرای در اعمال همان ارتکا  شوند، می تلقی

  شود. نمی تلقی جرم مرتکب، به

 جهت در تخریب از: عبارتند اهم قانون اجرای مصادیق

 نجات منظور به آزادی سلب دیگری، اتنج و حریق اطفای

 بیمار. نجات برای رانندگی و ییراهنما مقررات نقض و دیگری

های  ارزش اولویت به باید اهم قانون تشخیص برای همچنین

 مال حفظ سند، حفظ جان، حفظ یعنی قانونگذار احترام مورد

 (.11) نمود توجه اشخاص آزادی حفظ و

 

 اضطرار

 شخص برای خارجی تهدید آن در که است حالتی اضطرار

 نحوی به عمل یک انجام برای احوال و اوضا  ولی ،ندارد وجود

 با کار، آن به تمایل و رضایت عدم وجود با انسان که است

 رضای و قصد روی از را کار آن خاص، احوال و اوضا  به توجه

 نفس طیب فقه در را کامل رضای دهد. می انجام خاصی

 .(11) گویند می

 تکلیف آن پیدایش با که است ثانوی عوامل از راراضط

 را مکلف که معنی بدین شود. می خارج مکلف عهدة از مربوطه

 جوازِارتکا  آن نتیجة که کند می خارج شرعی حکم موضو  از

 دلیل همین به است. اضطرار حال در واجب، ترک یا و حرام

 در (.13) اند نموده معنی اختیاری بی و ناچاری به را اضطرار

 به اختصاص اضطرار که شده گفته اکراه و اضطرار تفاوت مورد

 از اکراه اما ،است شخص فعلِ ناحیة از و دارد موجود وضعیت

 محرک که آنچه اضطرار، در بنابراین است، غیر فعلِ ناحیة

 است خاصی وضعیت و ضرورت است، فعل انجام برای مضطر

 آنچه یعنی مکره رکمح اکراه، در و شده ایجاد او خود برای که

 نامیده انگی ه کیفری حقوق در و جهت مدنی حقوق در

 عدم دلیل به است ممکن که است خطری و ضرر دفع شود، می

 همچنین شود. ایجاد برایش کننده اکراه ناحیة از کاری انجام

 است، فعل انجام برای مستقیم طور به فشار و تهدید اکراه، در

 نیست، کار انجام برای ستقیمیم فشار اضطرار در که حالی در

 انجام به را مکره مستقیم غیر طور به موجود وضعیت بلکه

 (.13) کند می وادار عمل

 این در 1332 مصو  اسالمی مجازات قانون 152 مادة

 یا فعلی شدید خطر بروز هنگام هرکس» دارد: می مقرر زمینه

 ماریبی یا زل له طوفان، سیل، سوزی، آتش قبیل از الوقو  قریب

 رفتاری مرتکب ،دیگری یا خود مال یا نفس حفظ منظور به

 نیست مجازات قابل شود می محسو  جرم قانون طبق که شود

 با ارتکابی رفتار و نکند ایجاد عمداً را خطر اینکه بر مشروط

 .«باشد داشته ضرورت آن دفع برای و متناسب موجود خطر

 در ضطرارا حالت به توجه با را جرم ارتکا  قانونگذار

 بردن کار به با حال عین در است. شناخته موجه خاص شرایط

 خطر مصادیق از هایی نمونه تنها طوفان و سیل قبیل از عبارت

 ضرورت حالت در را جرم بودن موجه و کند می عنوان را شدید

 موجود موارد ذکر بنابراین سازد. نمی منحصر مورد چند این به

 به هم دیگری موقعیت اگر پس نیست. حصر با  از ماده در

 قانونگذار باشد، شخص برای شدید خطر متضمن که آید وجود

 مجازات از را مجرمانه عمل مرتکب شرایط، سایر بودن جمع با

 برای دلیلی اجتماعی، نفع منطق به توجه با شناسد. می معاف

 کسی دارد. وجود اضطراری جرم در مجازات از مرتکب معافیت

 و انحرافی منش دارای ل وماً است، یضرور جرم مرتکب که

 مورد در مجازات اجرای جهت، همین به نیست اجتماعی ضد
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 چون عالوه به بود. خواهد فایده بی ارعا  یا اصالح با  از او

 گیرد، می صورت ییاستثنا بسیار شرایط در ضروری جرم

 نی  سایرین توسط جرم ارتکا  از مجازات، بازدارندگی

 ضروری جرم مرتکب معافیت و برائت یطشرا است. نتیجه بی

 شدید، خطر وجود از؛ عبارتند شده گفته مطالب به توجه با

 و خطر ایجاد در مرتکب دخالت عدم جرم، ارتکا  ضرورت

  موجود. خطر با جرم تناسب

 قانونی مقررات یا قرارداد عقد موجب به افراد برخی

 دارد. همالزم خطر قبول با که شوند می دار عهده را وظایفی

 مخصوص گواهینامة و مهارت دارای که شخصی نمونه برای

 کسانی جان از و بایستد دریا کنار در که شود می متعهد است،

 حفاظت شدن غرق خطر مقابل در کنند می شنا آ  در که

 دریا به انسان یک نجات برای شخصی چنین اگر حال نماید،

 تواند مین بدهد، دست از را خود جسمانی قدرت ولی ،برود

 برگشته ساحل به ییتنها به بتواند تا کند غرق را دیگر شناگر

 به شود. معاف مجازات از تا نماید استناد ضرورت حالت به و

 و مال و جان حفظ به موظف که پلیس نیروهای ترتیب همین

 حملة مقابل در آنکه برای توانند نمی هستند مردم ناموس

 کشتن به را بیگناهی شخص نشوند، کشته دزد یک غیرقانونی

 (.13) بخوانند ضرورت حالت در را خود عمل و داده

 

 گیری نتیجه

 شد: مشخص حاضر نوشتار مطابق

 توان می اسالمی مجاازات قانون 156 ماده در مداقه با -1

 ،تن آزادی یا مال ناموس، عرض، نفس، به تجاوز گفت،

های  آزادی و حقوق مخالف که است افسد از مصداقی

 ممکن اگرچه - مشرو  دفا  با تجاوز این و باشد می دیشهرون

 در است. دفع قابل - شود عملی جرم ارتکا  قالب در است

 صورت در و بوده ممنو  جرم هرگونه ارتکا  معمولی شرایط

 بود. خواهد مقتضی کیفر و مجازات مستحق مرتکب، ارتکا ،

 به قانون، طبق که است یرفتار ،مشرو  دفا  دیگر، عبارت به

 خاص شرایطی در اینکه حال ،است جرم معمول و یعاد طور

 دفا  مقام در جرم ارتکا  مقرر، شرایط بودن جمع با و

 بود. خواهد موجه مشرو ،

 دفع قانون همان مهم، و اهم قانون یقمصاد از یکی -2

 حرام اعمال سنجی یتاهم ج  ی یچ که است فاسد به افسد

 یصتشخ همان ،مهم و اهم قانون یتماه ینبنابرا .یستن

 یکدیگر با آنها سنجش و احکام در موجود مفسدة و مصلحت

 قانونی و شرعی حقوق رعایت خصوص این در که است

 نباشدای  گونه به و باشد فاسد دفع اولویت در باید شهروندان

 تجاوز آنان حقوق به قاعده این به استناد با راحتی به که

 نماییم.

 جهت در تخریب از: عبارتند هما قانون اجرای مصادیق -3

 به آزادی سلب دیگری، جان و مال نجات و حریق اطفای

 برای رانندگی و ییراهنما مقررات نقض و دیگری نجات منظور

 اولویت باید اهم قانون تشخیص برای همچنین بیمار. نجات

 سند، حفظ جان، حفظ یعنی قانونگذار احترام موردهای  ارزش

 و حقوق از بارزای  نمونه که اشخاص آزادی حفظ و مال حفظ

 باشد. توجه مورد باشد می شهروندیهای  آزادی

 آن پیدایش با که است ثانوی عوامل از نی  اضطرار -0

 که معنی بدین شود. می خارج مکلف عهدة از مربوطه تکلیف

 آن نتیجة که کند می خارج شرعی حکم موضو  از را مکلف

 به است. اضطرار حال در واجب ترک یا و حرام ارتکا  جواز

 اند. نموده معنی اختیاری بی و ناچاری به را اضطرار دلیل همین
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