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 The rule of maintaining order is one of the most important rules 
that has been studied under the secondary provisions, and 

considering the extent of the provisions of this rule in terms of 

criminal law, private law and public law, it can be said that the 

implementation of provisions resulting from maintaining order can 
According to the implementation of the provisions of 

jurisprudential rules, such as the no-harm rule, the rule of 

domination, the rule of iodine, the rule of guarantee of iodine, etc., 
and the following legal principles such as the principle of 

expediency, the principle of enforceability of rulings, Society, the 

principle of legality of the sentence and dozens of other principles 
should be examined. The rule of maintaining order is a solution in 

exceptional circumstances, and the jurists, according to this rule, 

have forbidden any issue that disrupts the system, and have issued 

a fatwa on what is necessary to maintain order, and therefore the 
issue of the correct implementation of this The rulings that have 

been set in order to maintain the system and prevent the disruption 

of the system are important. Since the application of this rule will 
be possible in order to execute the binding sentence, therefore, 

studying the rules and principles governing the rule of maintaining 

order in the execution of the sentence is important in both 

jurisprudential and legal dimensions according to the library 
method. And analysis and description of the contents are studied in 

the present article. 

 
Authors 

Hamid Veskooi Eshkevari 1, 
Parviz Zakaeian 2*, 
Fakhrullah Mullah Kendallus3, 
Baitullah Div Salar 4 

 

How to cite this article 
Tahereh Zarnegar, Hossein Hashem 
Nezhad, Zahra Rezazadeh Asgari,  Legal 
Jurisprudential Explanation of the Rules and 
Principles Governing the rule of 
Maintaining Order in the Implementation of 
Islamic Rules; Journal of Quran and 
Medicine. 2020;5(1):68-83. 

 

1. PhD Student, Jurisprudence and 

Fundamentals of Islamic Law, Chalus 

Branch, Islamic Azad University, Chalus, 
Iran. 

2. Assistant Professor, Department of 

Jurisprudence and Fundamentals of Islamic 

Law, Chalus Branch, Islamic Azad 

University, Chalus, Iran. (Corresponding 
Author) 

3. Assistant Professor, Department of 

Jurisprudence and Fundamentals of Islamic 

Law, Chalus Branch, Islamic Azad 
University, Chalus, Iran. 

4. Assistant Professor, Department of 

Jurisprudence and Fundamentals of Islamic 

Law, Chalus Branch, Islamic Azad 
University, Chalus, Iran. 

Keywords: Rule, System Maintenance, Principles, Expediency, 

Secondary Sentence 

* Correspondence: 

Address: 

Phone: 

Email: vaskoye.h.453@gmail.com 

Article History 

Received: 2020/04/08 

Accepted:2020/05/30 

ePublished: 2020/06/20 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 16

https://quranmed.com/article-1-455-fa.html


  و همکاران               اشکوری وسکوئی حمید  111

 1399بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 
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 چکیده

 ذیل در که است قواعدی مهمترین از یکی نظام حفظ ی قاعده
 گستردگی به توجه با و گرفته قرار مطالعه مورد ثانویه احکام
 و خصوصی حقوق جزا، حقوق راستای در مزبور ی قاعده احکام
 از ناشی احکام اجرای که داشت عنوان توان می عمومی حقوق
 عرض هم فقهی قواعد مفاد اجرای به توجه با تواند می نظام حفظ

 ی قاعده    ید، ی قاعده تسلیط، ی قاعده الضرر، ی قاعده همچون
 اصل مصلحت، اصل همچون حقوقی اصول ذیل در و... و ید ضمان
 اصل جامعه، منافع گرفتن نظر در اصل احکام، بودن االجرا الزم

 قاعده. گیرد قرار بررسی مورد دیگر اصل دهها و حکم بودن قانونی
 این اساس بر فقها و است استثنایی شرایط در حلی راه نظام حفظ ی

 حرام شود، نظام اخالل موجب که را موضوعی هر قاعده،
 فتوا است، نظام حفظ ی الزمه آنچه وجوب به و اند¬دانسته

 راستای در که احکام این صحیح اجرای موضوع رو این از و اندداده
 اهمیت از گردیده وضع نظام در اخالل از پیشگیری و نظام حفظ

 راستای در مزبور ی قاعده اعمال که آنجا از. باشد می برخوردار
 مطالعه رو این از بود خواهد پذیر امکان االجرا الزم حکم اجرای
 از حکم اجرای در نظام حفظ ی قاعده بر حاکم اصول و قواعد

 به توجه با حقوقی و فقهی بعد دو در که است برخوردار اهمیت
 حاضر ی مقاله در مطالب توصیف و تحلیل و ای کتابخانه روش
 .گیرد می قرار مطالعه مورد

 
 .ثانوی حکم مصلحت، اصول، نظام، حفظ قاعده، واژه های کلیدی:

 
 20/01/1399: افتیدر خیتار
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 مقدمه
یکی از قواعد و مبانی حاکم بر نظم عمومی در جامعه، قاعده حفظ 
نظام است که از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان می باشد؛ 
هنگامی که موضوع اجرای حکم مطرح می گردد می بایست 
بررسی نمود که این موضوع در چه حوزه ای مورد مطالعه قرار می 

جرای احکام، در حفط گیرد؟ حوزه ی مورد بحث در راستای ا
نظام است که به عنوان یک قاعده ی فقهی مورد مطالعه قرار 

بر آن است که هیچ گونه ضرری نمی تواند موجب اخالل گرفته و 
در نظام باشد و ضمانت اجرای چنین ضرری، اجرای حکم صحیح 
و قانونی است. موضوع اجرای احکام در موضوع پژوهش حاضر 

اجرای مناسب می باشد که از بروز نیز به دنبال یک ضمانت 
اخالل در نظام بر مبنای حفظ نظام پیشگیری نماید که اجرای 

مثل  احکامیاحکام در موضوع بحث ما کیفری و جزایی است. 
لزوم مراعات مصلحت عمومی، محدود شدن حقوق خصوصی، 
اعمال حدود و اجرای مجازات، وجوب جهاد و مرابطه، تشکیل 

ی و جواز اخذ اجرت بر واجباتی که جنبه حکومت یا نظام سیاس
ی نظامیه دارد را می توان در ذیل قاعده حفظ نظام مورد مطالعه و 
بررسی قرار داد؛ به طور کلی، قاعده حفظ نظام، یکی از مترقی 
ترین قواعدی می باشد که اگر به درستی و در ابعاد مختلفی مورد 

برخوردار خواهد مطالعه قرار گیرد، در اجرای احکام از اهمیت 
بود. زمانی که از نقش قاعده ی حفظ نظام در استنباط و اجرای 
احکام سخن به میان می آید، اوالً این موضوع  می بایست در 
احکام اولیه و ثانویه مورد مطالعه قرار گیرد و در ثانی اجرای 
احکام مدنی با اجرای احکام کیفری دو امر متفاوتی می باشند که 

را در پی دارند که قاعده ی حفظ نظام، می تواند در  آثار مختلفی
آنها جاری باشد؛ متأسفانه در تحقیقات به عمل آمده در حقوق 
ایران و خارجه، هیچ گونه پژوهشی در این راستا به ثبت نرسیده 
است و عموماً موضوع قاعده حفظ نظام را به صورت مطلق در نظر 

عده، گسترده و وسیع است داشته اند، در صورتی که عمومات این قا
که پژوهشگر تنها به بررسی نقش قاعده ی مذکور در استنباط و 
اجرای احکام در فقه و حقوق ایران پرداخته است. با این حال می 
توان در استنباط این قاعده در اجرای احکام، اصولی را عنوان نمود 
 که می تواند در ماهیت و شکل گیری قاعده حفظ نظام مؤثر باشد
که از جمله ی این اصول، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، 
اصل جبران خسارت بر مبنای اجرای حکم اشتباه، اصل در نظر 
گرفتن منافع جامعه، اصل حفظ و پاسداری از امنیت کشور، اصل 
اجرای صحیح احکام، اصل الزم االجرا بودن حکم قطعی، اصل 

اصل احترام نسبت به  مطابقت اقدامات اجرایی با مفاد حکم،
اقدامات اجرایی، اصل فوری بودن و تسریع در اجرای حکم، اصل 
تداوم عملیات اجرایی، اصل موسع بودن اجرای حکم، اصل 
تشریفاتی بودن اجرای حکم و سایر اصول را عنوان نمود؛ از جهاتی 
نیز قواعد فقهی الضرر، تسبیب، درأ،   قبح عقاب بالبیان، تحذیر و 

ده ی دیگر را می توان در ذیل قاعده ی حفظ نظام در دهها قاع
استنباط اجرای احکام مورد بررسی و مطالعه قرار داد؛ از جهاتی 
نیز قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرای احکام، می بایست با 
اجرای صحیح مجازات ها گامی در پیشگیری از اخالل در نظام 
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همچون محارب افساد  داشته باشد که می تواند جرم انگاری هایی
فی االرض، بغی، سب النبی و... را در قالب مجازات های موجود در 
حفظ نظام در مرحله ی اجرای حکم عنوان نمود که در فقه، 
روایات، احادیث و... نیز که به عنوان منبع فقهی عنوان می گردد، 
همواره تأکید گردیده است؛ بدین گونه که اجرای صحیح مجازات 

موجب اخالل در نظام می گردد، همچون محاربه و هایی که 
جرایم بر ضد امنیت و آسایش کشور و نظام، می تواند موجب 
پیشگیری از اخالل در نظام و ضمانت اجرای مؤثری برای 
بزهکاران احتمالی در آینده باشد که این ضمانت اجرا در آیات 

ما وافری اشاره شده است)همچون سلب حیاط از محارب و بغی(؛ ا
این اجرای حکم، می بایست در موازات احکام شرعی انجام گیرد 
و برای حفظ نظام، این گونه مجازات ها و اجرای آنها توسط 
شارع اسالم پیش بینی شده است. از این رو ما در مقاله ی حاضر 
پس از بررسی مفاهیم به قواعد و اصول حاکم بر اجرای احکام در 

 راستای حفظ نظام می پردازیم.

 ی نظاممفهوم شناس -1
مفهوم نظام در کتب لغت و فرهنگ های مختلف فارسی و عربی 

نظم(  شهی)از ر 1«نظام» واژهمفاهیم مختلفی را به خود دیده است. 
عادت  ه،یرو د،یمروار دنینظم دادن، آراستن، به رشته کش یبه معن

لغت گفته است:  نیا یمعن انیمنظور در ب نب. اآمده استو روش 
و  گرید زیبه چ یزیکردن چ نیو قر عیتجم ف،یتأل ینظام به معن

 دهی)مثل مهره( به نظم کش یگرید زیهر چ ایکه با آن لؤلؤ  ینخ
و عادت  رهیس ه،یهد ینظام را در معن یو نی؛ همچناستشود،  یم

ی ال دی لیس هالیس ألمرهم نظام » یو انی. به باستبه کار برده 
 هٍی عادأو ما زال علی نظام واحد » ای« هٌاستقاممتعلق وال 

در مقام مشورت دادن به عمر،  زین ی )ع(عل امام .(1)«هٍواحد
مشورت  2انیدر مورد رفتنش به جنگ با فارس یکه و یهنگام

مکان  و» کلمه، فرمود: نیا یلغو یطلب کرد، با در نظر گرفتن معن
مه فإن انقطع النظام ضالقیم باألمر مکان النظام من الخیر یجمعه و ی

زمامدار  گاهی. جا(2)«ههب ثم لم یجتمع بحذافیرذو  زتفرق الخر
آن را  یخرزه است که دانه ها سمانیر گاهیحکومت همچون جا

از هم  سمانیر نیکند. هرگاه ا یم مهیجمع کرده و به هم ضم
شود،  یو پراکنده م دهیاز هم پاش (هامهره )خرز  یبگسلد، دانه ها

 در توان جوانب و اطراف آن را دور هم جمع کرد. یآنگاه نم
 یاز ول یاسالم در مورد لزوم فرمانبردار یگرام امبریاز پ یتیروا

سمت منصوب شده است، او را نظام  نیبه ا یامر که به نصب اله
أطیعوا لمن واله اهلل إسمعوا و »: دیفرما یم کرده و یاالسالم معرف

که خداوند او را امارت داده  یسخن کس ؛(3)«فإنه نظام االسالم
 دانشمند که همانا او نظام اسالم است. دیو از او فرمان بر دیبشنو

_________________________________ 
 یبه معن «ستمیس»واژه  یبه فارس (SYSTEMEی )سیدر لغت انگل.  1

که  یبه هدف مشترک دنیرس یکه برا وستهیهم پ به از عناصر یمجموعه منظم»
؛ اما این تعریف در فرهنگ های لغت فارسی ، آمده است«با هم در تعامل هستند

 و عربی به معانی گسترده تری از مفهوم فوق اطالق می گردد.
مورخان  انیاست م یکالم حضرت مربوط به چه واقعه ا نیا نکهیدر ا.  2

مربوط  گرید یبعضبه جنگ قادسیه و  مربوط آن را یاختالف نظر است؛ بعض
 (.9/9۷، 1404 د،یالحد یدانند)ابن اب یبه واقعه نهاوند م

لیس ألمره نظام ای ال تستقیم »هم گفته است:  یگرید یلغو
شود:  یآمده، هرگاه گفته م زین نیدر مجمع البحر .(4)«طریقه

قرار دادم  فیسلک و رد کیمهره ها را در  یعنی، «خرزنظمت ال»
انت اساس »است:  شهیر نیشود و از ا یکه به آن نظام گفته م

 یگفته م یوقت نیهمچن ؛«نتظمنظمت األمر فا»و « الشیء و نظامه
علی نهج واحد غیر »: یعنی« و هو علی نظام واحد»شود: 
نظام از  یاصطالح مفهوماز جهاتی دیگر نیز،  .(5)«مختلف

؛ (6)است که در مورد آن وحدت نظر وجود ندارد یمیمفاه
از  یفیعلم به تناسب موضوع آن علم، تعر کیدر  یهرچند گاه

 ییابهام ها مفهوم نینظام به عمل آمده است، اما همچنان در مورد ا
برخی در تعریف نظام بیان داشته اند که این انسان  .(۷)وجود دارد

هرچند ممکن است  ها هستند که نظام را به وجود می آورند.
 یعیموجود طب کیو انسان به عنوان  عتیطب یآن سو ،یبعض شهیر

از این رو معیار دقیقی در تعاریف نظام وجود ندارد و به  .(8)باشد
نظام را به وجود می نظر می رسد که تعریف اخیر که انسان ها 

آورند و نظم دهنده محسوب می گردند قابل پذیرش باشد هر چند 
نظام به عنوان یک حکومت در مقاله ی حاضر مورد توجه است 
و حفظ نظام به عنوان محور اصلی پژوهش مورد مطالعه قرار   می 

 گیرد.
 قواعد فقهی هم عرض حفظ نظام در اجرای احکام -2

اجرای احکام را می توان بر اساس مبانی  قاعده ی حفظ نظام در
فقهی هم عرض مختلفی که در فقه مورد مطالعه قرار گرفته است 
مورد تحلیل قرار داد. قواعدی که هر یک به صورت مستقل و یا 
در راستای قاعده ی حفظ نظام از اهمیت برخوردارند و اجرای 

 .صحیح احکامی که در حفظ نظام مؤثرند را به دنبال دارند
 الضرر یقاعده  -2-1

یکی از مهمترین و مشهورترین قواعد در راستای حفظ نظام در 
استنباط اجرای احکام را می توان الضرر عنوان نمود. از آنجا که 
فقها بیان می دارند مسأله نفی ضرر و جلوگیری از آن از مستقالت 

ار، حکمی در جهت ذعقلیه است یعنی بدون آنکه شارع و قانونگ
. با توجه به این موضوع، داشته باشد خود عقل به آن می رسدآن 

هنگامی که حفظ نظام در راستای اجرای حکم از ضروریات و 
واجبات باشد و برای دفع ضرر نیاز باشد از ضرورت برخوردار 

 خواهد بود. 
مدارک قاعده الضرر، عمده اخباری است که در این باب رسیده 

عده الضرر )مانند بیشتر ابواب است؛ علت آن است که مدارک قا
فقه( سنت است، این واقعیت می باشد که سنت، تبلور قرآن در 
عمل است و از آن جا که پیامبر )ص( پس از هجرت به مدینه به 
تشکیل حکومت اقدام کرد، احکام اسالم که مربوط به معامالت 
و روابط مالی و سیاسی و اجتماعی مردم بود در عمل بوسیله پیامبر 
)ص( پیاده شد. بنابراین، سنت در شکل گیری حقوق اسالمی، نقش 
اساسی دارد.  مرحوم نراقی در کتاب عوائد یازده خبر در رابطه با 
قاعده الضرر نقل کرده، از مرحوم فخرالمحققین در کتاب ایضاح 

که وی در مبحث رهن ادعا کرده که اخبار  (9)حکایت شده
تواتر »رسیده، بعضی از محققان مربوط به این باب به سرحد تواتر 

را در مورد این اخبار درست « تواتر معنوی»و همچنین « لفظی
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ندانسته اند، آخوند خراسانی تواتر اخبار مربوط به قاعده الضرر 
خوانده است بعضی نیز گفته اند که اگر هیچ یک از « اجمالی»را 

بدون اقسام سه گانه تواتر در مورد اخبار این باب درست نباشد، 
و منظور،  (9)تردید اخبار این باب به سرحد استفاضه رسیده است

در جهت حفظ نظام، هرگونه ورود ضرری می آن است که 
 بایست با اجرای حکم از سوی حاکم مانع گردد.

علی هذا یکی از قواعد مسلم فقهی در راستای حفظ نظام و 
« ی ضررقاعده نف» ای« قاعده الضرر» ،پیشگیری از اخالل در نظام

 یفقه یراصطیادیغ ایقاعده که از قواعد منصوصه  نیا .(10)است
شود.  یم فقها قلمداد یعلم یمباحثه ها یبرا موضوعی 1است،
 یمستقله ی ، رسال)ره( ینیو امام خم یانصار خیفقها مثل ش یبرخ

و « مفهوم ال»در مورد  بحث قاعده، نگاشته اند. نیدر مورد ا
قاعده است که  نیا یاز مباحث مهم و اساس« مفهوم ضرر و ضرار»
رسد اگر  یدر مورد آنها وجود دارد. به نظر م یمختلف یدگاههاید

توان  یقائل شد، م ،یعیگستره وس« ضرر و ضرار»مفهوم  یبتوان برا
ابتدا  ستقاعده مستند نمود؛ لذا الزم ا نیحفظ نظام را به ا ه یقاعد

به نقل  یانصار خیش .میبه مفهوم ضرر و ضرار داشته باش یاشاره ا
 «الضرر» :دیگو یم« الضرر» یدر مورد معن ریابن اث« هالنهای»از 

در حقوق او  یعنیرساند،  یخود ضرر نم ی(نید)به برادر  یکس یعنی
شخص ضررکننده، به عنوان  یعنی« الضرار»نقص وارد نکند و 
نفر و  کیآورد. ضرر عمل  یوارد نم یل به ومجازات ضرر متقاب

سرانجام  .(11)آن است یدو نفر و جزا عمل ضرار عمل و یابتدا
و  ندیب یدر مورد اختالف بر سر مفهوم ضرر و ضرار نم ینفع خیش

خره آنچه مهم است آن است که ضرر رساندن به معتقد است باال
گفته شده  نیقرار گرفته است؛ همچن ینه ای یمورد نف گرانید
 تبه قصد جلب منفع یگریبه د انیوارد آوردن ز یبه معن« ضرر»

قصد باشد.  نیاست که بدون ا یزمان« ضرار»خود است و  یبرا
 یبرا« ضرار»است و  یمعن کیهم گفته اند هر دو به  یبعض
 .(11)آورده شده است دیتأک

که در مورد  یجزئ یها اختالف بدون در نظر داشتن حالبه هر 
 نیا یمفهوم ضرر و ضرار وجود دارد، با در نظر گرفتن مستند اصل

قاعده از  نیابه نظر می رسد بن جندب،  هسمر ه یقضی یعنیقاعده، 
 مورد بحث ما داللت داشته باشد. هتواند بر قاعد یچهار جهت م

 ایسلطان  گاهیشأن و جا ه،یقض نیدر ا )ص( شأن رسول خدا اوالً
در مورد قلع درخت خرما و انداختنش  یو حکم وحاکم بوده 

 کیسمره و دستورش در مورد نفی ضرر و ضرار،  یرو شیپ
فصل  کی ، نه صرفاً(12)است «یسلطان ای یحکم حکومت»

در مورد آن صادر  ییکه حکم قضا یخصومت و قضاوت مورد
 کی ،یسمره و مرد انصار هیقض گریبه عبارت د (12)باشد؛ شده

مسئله  کیدعوا،  نیشود، بلکه ا ینمی تلق یدعوا و خصومت شخص

_________________________________ 
در  ،یبن جندب و مرد انصار هسمر یمربوط به دعوا هیقاعده از قض نیا. 1

الضرر »در آن به سمره فرمود:  امبریکه پ است اخذ شده امبران،یزمان پ
 ه،یقض نیعالوه بر ا«. علی المؤمن»یا « فی الدین»یا « وال ضرار فی االسالم

 ایعبارت  نیکه در مورد مسائل گوناگون است، ا گریمتعدد د اتیدر روا
 /5ه.ق، 140۷کلینی، )نمونه ر.ک:  یآن، وارد شده است )برا هیشب یعبارات
 (.18/32، ه.ق1403حر عاملی، ) ( و292

 لیاز قب یادیشود که ممکن است تبعات ز یمحسوب م یاجتماع
و به تبع آن برهم خوردن نظم  یو اجتماع یقوم یها یریدرگ

مسلمانان و از  اقو سرانجام افتر یاجتماع و اختالل نظام اجتماع
دوم آنکه: لفظ  جهت داشته باشد. یرا در پ یرفتن نظام اسالم نیب
شود. پر واضح  یمی مطلق است و شامل هرگونه ضرر« الضرر»

اسالم و  یقابل تصور برا یضررها نیاز مهم تر یکیاست که 
و به  آنها یو نظام زندگ شانیو جامعه ا نیمسلمانان، اختالل نظام د

 ت،یقاطع نیبا ا )ص( امبری؛ لذا پطور کلی اخالل در نظام است
 یاست، داده است. در حال یگریکه ملک د یتدستور به قلع درخ

شود  یآن ملک شمرده م یو شرع یکه به ظاهر، سمره مالک واقع
تواند به ملک  یخواهد و م یو حق او است که آن گونه که م

 رسول اکرم اسالم قتیدر حق ،ینیامام خم ریخود سر بزند. به تعب
 ه. چ(12)کن نموده است شهیرا ر« ماده فساد»اقدام،  نیبا ا )ص(

شود و جامعه  یمنته لهیدو نفر به اختالف دو قب بسا اختالف
از این رو قاعده ی  .(8)شود یریمسلمانان دچار جنگ و درگ

الضرر و با توجه به مستندات فقهی موجود، می تواند به عنوان 
یکی دیگر از مبانی فقهی حفظ نظام به ویژه در اجرای حکم 

انچه که پیامبر اکرم )ص( در قضیه ی سمره، مطرح گردد؛ چن
 دستور به اجرای حکم قطع درخت را صادر نمود.

 
 بیتسب یقاعده  -2-2

یکی دیگر از قواعد هم عرضی که می توان در راستای قاعده ی 
حفظ نظام مورد مطالعه قرار داد، قاعده ی تسبیب می باشد که 

در این نوع سببیت  سبب ورود ضرر به نظام را محکوم می نماید.
لزوم برقراری رابطه ی سببیت بین تقصیر و زیان های وارده می 

، به طوری که در راستای حفظ نظام اگر سببی موجب اخالل باشد
در نظام گردد، در جهت حفظ نظام سبب ورود زیان وضرر می 

جبران  . هدف اصلی در مسئولیت های مدنیبایست از بین برود
مجازات شخص مقصر. بنابراین اگر تقصیر  زیانهای وارده است نه

شخصی به اثبات برسد اما زیانی از ناحیه ی مقصّر به دیگران وارد 
چه از نظر  نیاید، هیچ گونه مسئولیتی متوجه او نمی گردد، اگر

اخالقی مورد نکوهش و مالمت قرار گیرد. ولی در مسئولیت 
است در  کیفری، نفس تقصیر مورد مجازات قرار می گیرد و ممکن

بسیاری از موارد تخلف شخص نتیجه ی زیان باری برای دیگران 
نداشته باشد اما صرف ارتکاب تقصیر مسئولیتی را که قانونگذار 
پیش بینی کرده است به دنبال خواهد داشت در صورتی که در 
حوزه مسئولیت مدنی عالوه بر احراز و اثبات تقصیر، وجود رابطه 

ی وارد بر زیاندیده شرط حتمی و قطعی ی علیت بین آن و زیان ها
از این رو قاعده ی تسبیب در اجرای  .(13)می باشد مسئولیت مدنی

حکم در راستای حفظ نظام نیز مؤثر خواهد بود و سبب حقوقی و 
کیفری موجبه ی مسئولیت مدنی و کیفری را شناسایی و فاعل و 

 مسبب را محکوم می نماید.
 طیتسل یقاعده  -2-3

از قواعد مهمی که در راستای حفظ نظام می توان مورد  یکی دیگر
بررسی و مطالعه قرار داد، قاعده ی تسلیط است که می تواند در 
یک جامعه ی اسالمی از سوی افراد مختلف صورت گیرد که 
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استثنائی که بر این قاعده وارد است، تسلط بر جامعه بر خالف 
 نظام اسالمی می باشد محکوم است.

لیط از مشهورترین قواعد فقهی در زمینه ی سلب قاعده ی تس
است و به  در جهت حفظ نظام سلطنت اموال از سوی حکومت

علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعی اش از دیرباز از اساسی ترین 
در اسالم بوده است. این قاعده تثبیت کننده ارکان  یقاعده های فقه

الکیت در زندگی مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و م
روزمره بشر اهمیت و برجستگی خاص در بین سایر موضوعات 
دارد. این قاعده مبتنی بر دالیل کتاب، سنت، اجماع و عقل می 

. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب الهی و حتی در نظام (14)باشد
های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم، برای تنظیم روابط اجتماعی 

حُرمَه مال المسلم »حدیث نبوی )ص(: جامعه است.و اقتصادی افراد 
. به (15)«مال مسلمان همانند خونش محترم است« »کحرمه دمه

خوبی بر اهمیت مال مسلمان حکایت دارد. مبنای قاعده ی تسلیط 
در سلب سلطنت اموال از سوی حکومت، حدیث مشهور پیامبر 

مردم بر « »الناس مسلطون علی اموالهم»)ص( است که فرموده اند:
بر اساس همین قاعده اگر  (16)«اموال خود سلطه و اختیار دارند

مالک چیزی بود حق دارد در آن هر گونه دخل و تصرفی 
 .(16)کند

یکی از قواعد مسلم فقهی در زمینه ی سلب سلطنت اموال از سوی 
یا « قاعده تسلط»حکومت، قاعده ای است که گاهی از آن به 

شود، ولی در عبارت فقها به قاعده  ، تعبیر می«قاعده تسلیط»
سلطنت معروف است. تمسک به این قاعده به دوران های اولیه 
فقه اسالمی باز می گردد، هر چند که در متون فقهی قرون اول و 
دوم، نه به این قاعده، بلکه به متن حدیثی که بعدها مستند آن قرار 

لکی، گرفته، تمسک شده است. مفاد قاعده این است که هر ما
نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می تواند در آن هر گونه 
تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هیچ کس نمی تواند او را 
بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. به عبارت دیگر، به 
موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای 

دلیل شرعی خالف آن  مالک مجاز است، مگر آن که به موجب
ثابت گردد. کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است؛ بدین 
معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود، با استناد 
به این قاعده می گوییم: با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع، مالک 

قاعده سلطان »مجاز به تصرف است. به گفته صاحب جواهر: 
تسلط الناس على اموالهم، اصل الیخرج عنه فی محل المالک و 

یعنی قاعده سلطنت مالک و )به تعبیر دیگر تسلط  (1۷)؛«الشک
مردم بر اموال خود، اصلی است که در موارد تردید )و عدم وجود 

. با این وجود تسلط (18)دلیل بر خالف( نمی توان از آن خارج شد
مورد توجه و بر اموال توسط شخص مالک در فقه و حقوق، 

پذیرش بوده است و این موضوع اگر توسط حاکم اسالمی با توجه 
گیرد،  صورت و در جهت حفظ نظام به موارد قانونی و شرعی

مشکلی ندارد، اما اگر بر خالف موارد قانونی و شرعی انجام شود، 
امری مذموم است. از این رو قاعده ی مزبور، می تواند به عنوان 

مطرح  ده ی حفظ نظام در راستای اجرای احکامقاعمهمترین مبنای 
 گردد.

از این رو، به نظر فقها هرگاه شخصی مالی را غصب کند، هر چند 
می تواند      منفعتی از مال در مدت غصب فوت نکند، مالک 

نسبت به سلطنت فوت شده خود در زمان غصب، ادعای غرامت 
عتبار حق کند. مستند این فتوا، قاعده سلطنت است که مفید ا

سلطنت برای مالک است و چون غاصب حق مزبور را تقویت 
از سوی حکومت با  حفظ نظام. (20)کرده، ضامن خواهد بود

توجه به قاعده ی تسلیط )یعنی مسلط بودن مالک بر مال خود( نیز 
می باشد و اگر این تسلیط بر اساس امری غیر قانونی   امکان پذیر 

بنابراین در راستای اجرای حکم  ؛و غیر شرعی باشد، مذموم است
 در حفظ نظام می توان از مفاد قاعده ی تسلیط نیز استفاده نمود.

 دی یقاعده  -2-4
حفظ نظام است که به صورت قاعده ی ید یکی از مبانی حاکم بر 

مستقل مورد مطالعه قرار می گیرد و در استنباط اجرای احکام نیز 
ر و معتبری است که در ؛ قاعده ی ید از قواعد مشهومؤثر است

اکثر مسائل فقهی و حقوقی، به طور وسیع مورد استناد قرار می 
به طوری که در  گیرد و محور بسیاری از معامالت روزمره است.

راستای حفظ نظام، می توان عنوان نمود که مالکیت هر شخصی به 
طور قانونی مورد احترام است ولیکن استثنایی که بر قاعده ی ید 

ست، اگر مالکیت در راستای از بین بردن نظام یا سلب حاکم ا
مالکیت در راستای  آسایش عمومی باشد، قابل احترام نخواهد بود.

عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیا با  حفظ نظام
اشخاص است و در بر دارنده مجموعه روابط و مناسباتی است که 

ان می دهد. بنابراین تعریف، بین استیال و تسلط انسانها را بر اشیا نش
شیء موضوع مالکیت با شخص مالک، علقه و وابستگی خاصی 
وجود دارد که اختصاصی است و مانع ورود اغیار در این رابطه می 
گردد. از دیدگاه تاریخی، مالکیت سه مرحله را تاکنون پشت سر 
گذاشته است: مرحله نخست: در این مرحله که مربوط به ادوار 

ین حضور بشر بر روی کره ی ارض است، روابط اجتماعی نخست
بسیار ساده بوده و انسانها با وسایل و ابزارهای ابتدایی و اولیه به 
جمع آوری و استفاده از نعمت های خداداد پیرامون خود می 
پرداختند. در این مرحله، انسانها دارای تفکراتی ساده و بسیط 

به علت نازل بودن سطح نسبت به پدیده های طبیعی بودند و 
آگاهی و فراوانی مجهوالت و موهومات، برخوردشان با اشیای 
مادی پیرامونشان، انفعالی و کم اثر و ساده و فیزیکی بود و قدرت 
مختصر ابنای بشر فقط در محدوده بسیار کوچکی اجازه اعمال 

 .(18)تسلط و تصرف بر اشیا را می داد

و تسلط انسان بر اشیا است، با این حال، ید که نشانه استیال 
مصادیق مختلف دارد. گاهی وجود شیء در دست انسان نشانه ید 
است، مانند پولی که در دست شخصی است و همین مطلب داللت 
بر تعلق پول به او دارد و گاه با آن که اشیا در دست افراد قرار 
ندارند، به نوعی در رابطه با پیکره و جسم انسانند و همین امر 

ان می دهد که شیء، متعلق به فرد خاصی است. برای مثال، نش
لباسی که در تن افراد است، نشان از تعلقشان به آنها دارد. گاه هیچ 
رابطه مستقیم و فیزیکی بین جسم مالک و شیء مورد تملک 
نیست، ولی بنا به اعتبار و تأسیسات اجتماعی و قراردادی، شیء، 

ند مالکیت خانه در دست فردی متعلق به فرد است، مانند وجود س
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خاص و به نام او که نشان می دهد آن خانه به او تعلق دارد. 
درست است که در حقوق معاصر، سند مالکیت از ادله اثبات دعوا 
است، ولی مبنای فقهی آن می تواند وجود استیال باشد که از طریق 

بر وجود سند در دست شخصی به نام دارنده به اثبات می رسد. بنا 
آنچه قبالً گفته شد و به تبعیت از سیر تکاملی ید در سه مرحله 
تاریخی، مصادیق ید را تحت دو عنوان عمده می توان دسته بندی 
کرد: الف( تعلق اشیا به افراد با رابطه های حقیقی و کیفیت های 
فیزیکی معلوم می شود، مانند پولی که در دست یا جیب اشخاص 

ن آنها است. در این موارد، بین شیء مورد است و یا لباسی که بر ت
تملک و مالک، رابطه حقیقی، مستقیم، فیزیکی و مکانی وجود 
دارد. این گونه تعلقات بیشتر مربوط به گذشته تاریخ بشر است و 

کم و بیش جانشین این « ید اعتباری و قراردادی»در زمان های اخیر 
اد، عالئم، گونه ید شده است. ب( مصداق دیگر ید، وجود اسن

نوشته ها و سمبل هایی است که تعلق شیء به شخص را می رساند 
که مثال بارز آن، وجود اسناد مالکیت در مورد اموال غیر منقول 
است، بدین نحو که صرف وجود سند مالکیت در دست فرد و به 
نام دارنده، مثبت مالکیت او بر مال غیر منقول است؛ هر چند 

بر غیر منقول مسلط نباشد و یا دیگری آن را بالمباشره و مستقیمًا 
به طور کلی، 1از قبل مالک مورد تصرف و استیفا قرار داده باشد.

سلب سلطنت از اموال در حفظ نظام که می تواند در قالب ید با 
رابطه ی مستقیمی دارد؛ قاعده ی ید بر  اتفاق افتد، حکومت اسالمی

آن است که تسلط افراد را محترم به شمار آورد و در صورتی که 
به اموال دیگران، ضرر و آسیبی وارد آید، اصل را بر جبران 
خسارت و ضرر وارده بنا نهد که ضمان ید که در گفتار بعد بدان 

حفظ  خواهیم پرداخت بر این اساس شکل می گیرد. به طور کلی
نمی تواند بی پایه و بی اساس باشد و از این رو ضمانت  نظام

 اجرایی نیز بر آن از دیدگاه فقهی و حقوقی متصور است.

  دیضمان  یقاعده  -2-5
حفظ نظام و در در راستای  دیگری که یکی از قواعد مشهور فقهی

ضمان  .استقاعده ی ضمان ید  اجرای احکام می توان مطرح نمود،
اند در راستای اجرای احکام نیز از جایگاه ویژه ای ید می تو

به عقیده فقها، مقتضای اولیه تصرف و یا استیالی  برخوردار باشد.
بر مال دیگری این است که متصرف )همچون حکومت اسالمی در 

( در مقابل مالک، ضامن است؛ در جهت حفظ نظام برخی موارد
در زمان بقای آن  یعنی عالوه بر آنکه مکلف به بازگرداندن عین

است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت به آن وارد 
گردد باید از عهده ی خسارت وارد نیز بر آید. این موضوع، یعنی 
ضمان ید متصرف در فقه به صورت یک قاعده ی کلی در آمده و 
کلیت آن در بدو امر شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می شود، 

و خواه غیر عدوانی یا امانی. البته مواردی تحت  خواه عدوانی باشد
عنوان ید امانی، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده 

، قبل از حفظ نظاممستند قاعده ی ضمان ید در  خارج گردیده اند.
هر چیز، بنای عقال است؛ زیرا با مطالعه در زندگی اهل خرد در 

_________________________________ 
قانون اصالح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، مصوب سال  5. ماده 1

 سند مالکیت را دلیل بر سبق تصرف دانسته است. 1352

تصرف می کند در  می یابیم که آنان، شخصی که مال دیگری را
می دانند؛ یعنی عالوه بر آنکه تکلیف او را   مقابل مالک، مسئول 

در زمان موجود بودن عین ملزم به رد آن می دانند، چنانچه 
خسارت و یا تلفی وقوع یابد، مسئولیت مدنی را نیز متوجه وی می 
سازند و اگر صاحب مال برای مطالبه خسارت به متصرف مراجعه 

ل را نکوهش نمی کنند. شاهد این مدعا آن است که کند، این عم
در زمان حاضر تمام نظام های حقوقی، لزوم رد مال غیر در زمان 
وجود مال و جبران خسارت در زمان تلف آن را بر هر نوع 
تصرف غیر قانونی مترتب می دانند. شرع مقدس این شیوه 

صوص خردمندانه را نه فقط رد و محکوم نکرده، بلکه به موجب ن
رسیده تأیید هم کرده است. بنابراین می توان گفت این قاعده از 
قواعد امضایی شرع است، نه تأسیسی. مستمر و رویه جاری 
مسلمانان در تمام اعصار، حکایت از آن دارد که قاعده فوق در 
حقوق اسالمی همواره مورد پذیرش بوده و لذا با توجه به اتصال 

ریخی حضور معصومان )ع(، این سیره این شیوه متعارف به مقاطع تا
رضایت و امضای رهبران الهی را احراز کرده و به صورت یک 
قاعده فقهی مسلم در آمده است. مدرک و مستند روایی قاعده، 

على »حدیث مشهوری از رسول اکرم )ص( است که می فرماید: 
یعنی بر دست است آنچه را گرفته تا  2،«الید ما أخذت حتی تودیه

 3که آن را ادا کند. این روایت، مرسل و سندش ضعیف است؛وقتی 
ولی بعضی معتقدند که چون تعداد زیادی از فقها بر اساس آن فتوا 
داده اند، ضعف سند جبران شده و به اصطالح، این روایت دارای 

است. به نظر این دسته از فقها، هرگاه حدیث « شهرت فتوایی»
اب قرار گیرد، ضعف آن ضعیف السند مورد استناد و عمل اصح

 .(10)نادیده گرفته می شود و این حدیث نیز چنین است

البته حسب تحقیقات انجام شده، جمله فوق در کتب قدمای امامیه 
چندان مورد استناد قرار نگرفته و اگر گاه و بیگاه در بعضی از 
آثار دیده می شود، به انگیزه احتجاج علیه مخالفان بوده نه آن که 

عتماد شده باشد. از پیشینیان، فقط ابن ادریس حلی )متوفای بر آن ا
ق( در کتاب سرائر در چند مورد به حدیث فوق تمسک  598

جسته و آن را به طور جزم به رسول اهلل )ص( نسبت داده است. 
البته این موضوع از ناحیه ایشان بسیار جالب است؛ زیرا آن 

به حجیت خبر  بزرگوار در اصول فقه از کسانی است که نسبت
واحد موضع انکار و مخالفت شدید دارد. به هر حال به دنبال 
ایشان، از زمان عالمه حلی، استناد به حدیث فوق کامالً شیوع یافته 
تا آن جا که در عصر حاضر از مشهورات و مقبوالت مستم 
محسوب می شود و لذا جبران ضعف سند حدیث، با چنین شهرتی 

در زمان های دور در میان فقها مشاهده که چندان ردپایی از آن 
. اما آنچه نگرانی را مرتفع می (12)نمی گردد جای تردید است

_________________________________ 
 /6، 1344. این حدیث در بعضی متون به صورت فوق آمده است )بیهقی، 2

.( ولی در بعضی متون دیگر به صورت 88 /1۷ه.ق، 1318نوری، ) (95
 /5ه.ق، 1299بدون ضمیر آخر ضبط شده است )هندی،  یعنی« حتی تودی»

32۷.) 
. ناقل حدیث از رسول اهلل )ص( شمرة بن جندب است که سوابق بسیار  3

سوئی در تاریخ اسالم دارد و در آینده ذیل حدیث الضرر او را معرفی 
 (.249 /1، 1388خواهیم کرد )ر.ک: خمینی، 
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سازد این است که مفاد حدیث از تأسیسات و ابداعات شریعت 
اسالم نیست، زیرا همان گونه که گفته شد، مدلول قاعده ضمان ید، 

صورت قبل از هر چیز مطابق بنای عقال است و حدیث فوق در 
صحت از باب تأیید و تشیید بنای عاقالنه مزبور صادر گردیده و 
فقهای عظام در موارد مشابه با این گونه احادیث بسیار سهل 
برخورد کرده و به آسانی اعتبار آنها را پذیرفته اند. وانگهی 
درجات فصاحت، بالغت و شیوایی جمله فوق، ضریب احتمال 

ار قوی و متقابالً جعلی و صدور آن را از رسول خدا )ص( بسی
ساختگی بودن آن را توسط راوی به مراتب بعید می سازد و این 
امر، تردید را از خاطر فقیه زدوده، اطمینان خاطر او را فراهم می 
آورد. در مفاد این حدیث از سوی فقها نظرهای مختلفی اظهار شده 
است. بعضی می گویند مقصود، وضع حکم تکلیفی است و شارع 

دس بدین وسیله مسئولیت استیال بر مال دیگری و وجوب حفظ مق
و بعضی به  (11رشتی، بی تا، )و رد آن را به مالک گوشزد می کند

طور کلی حدیث را به بهانه اجمالی غیر قابل استناد دانسته 
. ولی نظریه دقیق تر که مشهور فقها به آن اعتقاد دارند این (20)اند

حدیث فوق، ضمانت مالی را که است که شارع مقدس به موجب 
مورد استیال غیر قرار گرفته )مادام که به مالک برگردانده نشده( 
به عهده مستولی و متصرف قرار می دهد؛ بدین نحو که تا عین آن 
وجود دارد موظف به تحویل عین است و چنانچه تلف شود و یا 

گر خسارت ببیند باید از عهده خسارت آن برآید، به این شکل که ا
مثلی است، مثلش را و چنانچه قیمی است قیمتش را به مالک 

سلب سلطنت اموال از سوی حفظ نظام با . بنابراین (18)بپردازد
حکومت اسالمی، در تعارض با ضمان ید است؛ بدین مفهوم که 
اگر حاکم در برخی موارد، متعرض حقوق دیگران با سلب سلطنت 

؛ اگر سلب شودمان ید گردد، این امر می تواند موجبی برای ض
بی تدبیری و قصور باشد، می تواند  سلطنت به ناحق و از روی

موجبی برای ضمان باشد؛ از این رو مهمترین قاعده پس از قاعده ی 
ید را می توان ضمان ید عنوان نمود که همانطور که از عنوان آن 

که بحث  مشخص است، بنای آن بر جبران خسارت و ضمان است
 اجرای احکام مدنی است.کاربردی در 

 احسان  یقاعده  -2-6
قاعده ی احسان و قاعده ی حفظ نظام از دیدگاه مبانی حاکم بر آن 
را می توان به عنوان قاعده ی مؤثر در اجرای احکام عنوان نمود؛ 
فردی که با حسن نیت نسبت به اعمال و افعال خود در جهت 

سوء نیت با نظام  حفظ نظام قدم بر می دارد، با فردی که از روی
 اعمال و افعالی را انجام می دهد، متفاوت است.

منظور از این قاعده، این است که هرگاه کسى به انگیزه خدمت و 
نیکوکارى به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش 

و ما علی »مسئولیت آور نیست. مهم ترین، ادله این قاعده آیه 
سوره مبارکه توبه است. احسان باب افعال از « المحسنین من سبیل

از ماده حسن می باشد. در اصطالح نیز احسان تقریباً معادل حسن 
به معنای ضد قبح و جمال و زیبایی است. در اصطالح نیز احسان 
تقریباً معادل معنای لغوی بوده و عبارت است از نفعی به دیگری 

و با این قصد که رساندن بدون این که او مستحق دریافت آن باشد 
. منظور از احسان در بحث قاعده ی (21)این عمل احسان است

فقهی احسان، معنایی وسیع تر از معنای لغوی آن است. در فقه و 
حقوق به عمل عمومی یا ویژه برای مساعدت به غیر به قصد تبرع، 
احسان گویند. به عبارت دیگر مراد از احسان فعل خدا پسندانه و 

به انگیزه احسان و مطابق با واقع در جهت نیکی است که 
مصلحت یاری شونده بر دو محور جلب منفعت یا دفع ضرر 

؛ به طوری که برای حفظ نظام حریم حسن صورت گرفته باشد
. بنابر تعریف فوق با توجه به نیت با سوء نیت جدای از هم است

قیود آن می توان گفت: اوالً در تحقق احسان به غیر از انگیزه، 
احسان واقعی نیز شرط است و باید فعل شخص محسن و نیکوکار 
در عالم واقع نیز احسان تلقی شود. ثانیاً هیچ منعی وجود ندارد که 
هم موارد و مصادیق جلب منفعت هم مصادیق دفع ضرر را احسان 
بدانیم. فقیهان بزرگوار بر این باورند که اگر احسان با تمام شروط 

ین راستا، به طور اتفاقی، بدون اینکه فوق صورت پذیرد و در ا
محسن تقصیری داشته باشد ضرری به محسن الیه وارد آید؛ چنانچه 
ضرر وارد شده کمتر باشد ضمانی بر او نیست و هیچ گونه 

. در (22)مسئولیتی در خصوص ضرر وارده متوجه وی نمی باشد
موارد فوق، به دلیل عدم سوء نیت و سوء استفاده و به طور کلی 

با توجه به  عمل انجام شده از روی احسان، ضمان منتفی می باشد.
موجب بر طرف شدن  ،حسن نیت فردثبوت تعاریف مزبور، 

و به طور کلی قاعده ی مسئولیت یا منتفی شدن ضمان خواهد بود 
حفظ نظام تنها در جهت حسن نیت و حفظ آزادی و حقوق افراد 

رط اساسی و یک جامعه وضع گردیده است و حسن نیت یک ش
پایه ای در حفظ نظام است که اگر این موضوع و قاعده ی مهم 
حسن نیت یا احسان با سوء نیت همراه گردد عواقب مورد پیش 
بینی در قانون را همراه خواهد داشت و اجرای احکام شرعی و 

 قانونی در برابر سوء استفاده کننده مورد نظر خواهد بود. 

 نقاعده قبح عقاب بالبیا -2-۷
حفظ نظام به ویژه در استنباط و سؤال این است که آیا        

می تواند در تعارض با احکام و مقررات قانونی باشد  اجرای احکام
یا خیر؟ این سؤال می تواند در قاعده ی قبح عقاب بالبیان جمع 
گردد، زیرا که مبنای این قاعده، اصل قانونی بودن است و این 

می بایست از سوی  حفظ نظامموضوع به معنای آن است که 
مرحله ی اجرای  د و درحکومت اسالمی به طرق قانونی انجام گیر

در تاریخ فقه شیعه، از زمانی احکام نیز از اهمیت برخوردار است. 
که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان 
ابو علی بن جنید، قاعده ی قبح عقاب بال بیان در رأس اصول عقلی 

ون و قرار گرفته است؛ البته نه به تغییر واحد بلکه به تعابیر گوناگ
مشابه. تتبع انجام شده نشان می دهد که اصل اباحه در مقابل اصل 
خطر که مورد اعتقاد برخی از علمای عامّه )اهل سنت( بوده، قبل 
از پیدایش قاعده ی قبح عقاب بال بیان، در گفته فقیهان پیشین 

ان االصل، »وجود داشته است. شیخ طوسی در یک جا می گوید: 
اصل، اباحه اشیاء است و  (23)«اج الی دلیلاالباحه، و الخطر یحت

این اصل که در حقوق بین الملل . (18)هر منعی محتاج دلیل است
اعالمیه جهانی حقوق بشر( و نیز شرع مقدس و  11ماده  2)بند 

تعالیم اسالم )قاعده قبح عقاب بال بیان ( به رسمیت شناخته شده 
چ عملی جرم نیست اوالً: هی است. منظور از این اصل این است که:
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 مگر آنکه قباًل از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛
دوماً: هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه 

سوم: هیچ  قبالً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛
ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، محکمه

 برای رسیدگی به آن جرم شناخته باشد؛ صالحیت آن محکمه را
چهارماً: هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد 
شد مگر پس از رسیدگی ومحاکمه، آنهم در شرایط پیش بینی شده 

رسد این اصل خود جزئی از اصل در قانون صورت گیرد. به نظر می
مجازات قانونی بودن حقوق جزا است و اصل قانونی بودن جرائم و 

ممکن است این توهم را به وجود آورد که این اصل فقط در حقوق 
ها از جمله آیین دادرسی جزای ماهوی مؤثر و در سایر قسمت

کیفری تأثیری ندارد در حالیکه در آیین دادرسی کیفری هم 
ها و سایر موارد باید طبق مقررات و اصول اقدامات و رسیدگی

ن مجازات اسالمی هم که به تعریف قانو 11و  2قانونی باشد. مواد 
پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای  جرم

آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات 
مقرر  جرماز وقوع تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل 

شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را به موجب قانون مؤخر جرم 
و قابل مجازات ندانسته و قانون الحق را صرفاً در موارد تخفیف یا 

ذارد. عدم مجازات حاکم می داند، نیز صحه بر اصل موصوف میگ
ی مشهود فقهی قبح عقاب بال بیان نیز مشتمل بر همین قاعده

معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی 
که قبالً از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از 

اعتقادنا ان االشیاء »شیخ صدوق نیز می گوید: این صفت مبراست. 
همچنین شیخ مفید می  (24)«ءٍ منها نهیکلها مطلقه حتی یردَ فی شی

. (25)«ان کل شیء النصّ فی خطره فائه علی االطالق»گوید: 
الجریمه و العقوبه »بنابراین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات یا 

از مسائل عقلی به شمار می آید و قبح عقاب بالبیان بر آن « بالنص
برای اثبات آن به  داللت دارد. اصولیین بر برائت عقلی قائل اند و

استناد می کنند و چون دلیل این « قبح عقاب بالبیان»قاعده ی 
برائت برهان عقلی است آن را برائت عقلی نامیده اند، برخالف 
برائت شرعی که دلیل آن ادله شرعی است، مانند حدیث رفع. 
شایان ذکر است که این برهان هنگامی می تواند برائت عقلی را 

قبح عقاب بالبیان و »یدی بر آن اضافه شود، یعنی اثبات کند که ق
که نوعاً اصولیین این قاعده را با این قید ذکر می کنند. نتیجه « اصل

اینکه اگر از طرف شارع بیانی صادر شود، ولی به ما نرسد عقاب 
در مقابل آن قبیح است. به نظر می رسد که حق این است: اوالً، 

، برهان قبح عقاب بالبیان نیز از آن برائت عقلی وجود ندارد و ثانیاً
اصل بیگانه است و ثالثاً، اگر آن را مقید به قید کنیم باز هم داللت 

حفظ نظام به ویژه . بنابراین (26)آن خالی از مناقشه نخواهد بود
می بایست قانونی باشد و بر خالف  در مرحله ی اجرای احکام

 قاعده ی قبح عقاب بالبیان نباشد.
 قاعده مصلحت -2-8

است  یاز مباحث مهم و پرکاربرد فقه یکی« مصلحت»از  بحث
در  ریاخ یدر سالها ژهیکه همواره مورد توجه فقها بوده است. به و

 جیرا و حقوقدانان محققان، فقها نیب یادیخصوص مباحث ز نیا

 یباره نگاشته شده است. به نظر م نیدر ا یادیشده است و آثار ز
 یک قاعده فقهیرا به عنوان « مصلحت»ث توان بح یرسد که م

فقه، طرح نمود؛ هرچند با  یقواعد عموم ریمستقل در کنار سا
به  جهینت نیا نه،یشیپ یدارا یو قواعد فقه یکتب فقه یاجمال یبررس

عنوان مورد بحث و  نیرا با ا یقاعده ا میقد یدست آمد که فقها
تألیف مبسوط و  نه،یزم نیقرار نداده اند؛ لذا جا دارد در ا یبررس
محققان به اختصار در کنار  یهرچند برخ رد؛یصورت بگ یمستقل

 آنچه .(2۷)است قاعده بحث کرده نیاز ا ،یاسیس یقواعد فقه ریسا
فرض استوار است که  شیپ نیشود بر ا یقسمت ارائه م نیدر ا

. ردیقرار گ رشی، مورد پذ«یقاعده فقه» کی، به عنوان «مصلحت»
با  «مصلحت نظام»تحت عنوان  زیتر ن شینکته که پ نیا یادآوریبا 

بحث مطرح  نیرا در خصوص ا یاز منابع متعدد، مطالب یریبهره گ
مباحث  نیاختصار، از تکرار ا تیلذا به منظور رعا م؛یکرد

مجال، مورد اشاره  نیاست در ا ستهیشا آنچه .میینما یم یخوددار
با واژه « حفظ نظام»مسئله  آن است که اصوالً رد،یقرار گ

دارد، به  یارتباط کامل و ناگسستن «یمصلحت عموم» ای« مصلحت»
 نیمفهوم ا«. مصلحت حفظ نظام»شود  یگفته م که غالباً یگونه ا
 نیتأمو  نیمردم تضم یمصالح جمع یاست که در صورت نیگزاره ا

خود دست خواهد  یآرمان یها به هدف یشود و جامعه مدن یم
استوار بوده و استقرار داشته باشد؛ به  یه نظام اجتماعک دیازی

 یمردم بر مصالح جمع شتیو مع یحفظ نظام اجتماع گریعبارت د
ارتباط  نییاز محققان در مقام تب یکی است. یمبتن شانیا یو فرد

: مصلحت، عسر، حرج، اضطرار، لیگوناگون از قب میمفاه انیم
نظام به حفظ  حفظ ضرورت و حفظ و اختالل نظام، گفته است:

 نیگرفتن ا دهیگردد، چنان که اخالل به آن، ناد یمصلحت عام برم
 رو حفظ نظام نیبه عسر و حرج ندارد؛ از ا یمصلحت است و ربط

 یاست؛ هرچند به عسر، حرج و اضطرار و ضرر منته واجب
قرار دارد. « مفسده»در مقابل مفهوم مصلحت، مفهوم  .(28)نگردد

 دهیحفظ نظام با مفهوم مصلحت در هم تن همان طور که مفهوم
با مفهوم مفسده، در ارتباط است. به  زیاست، مفهوم اختالل نظام ن

مراعات مصلحت  نظوربه م دیکه با یلیبه همان دال گر،ید انیب
قائل به وجوب حفظ نظام  ،یجامعه و مردم و مصلحت نظام اسالم

از نداشتن نظام، قائل  یاز مفاسد ناش یریشگیبه منظور پ دیبا م،یشو
 یرو نهیخود در زم ی. در جامیبشو ز،یبه حرمت اختالل نظام ن

 («حرمت اختالل نظام» یعن)ی« وجوب حفظ نظام»قاعده  گرید
 نیکه مناسب است در خاتمه ا یا نکته کرد. میخواه ثبح شتریب

است که، اگر مفهوم حفظ نظام  نیا ردیمبحث، مورد اشاره قرار گ
به تبع،  (همچنان که هست) میا مفهوم مصلحت بدانب ختهیرا آم

 ریکه حکم وجوب حفظ نظام، هنگام تزاحم با سا میریبپذ دیبا
مصلحت  یناکه بر مب یا هیاحکام ثانو ی)حت هیثانو ای هیاحکام اول

از  یکیمصلحت نظام  نکهیشده است(، مقدم است؛ چه ا تشریع
دارد؛ لکن  یرا در پ یشرع یاست که حکم ثانو هیثانو نیعناو

سبب  نیدارد و به هم یو اجتماع یاست که جنبه عموم یمصلحت
 نیپردازان در ا هیاز نظر یکیدارد.  یمصالح تقدم و برتر ریاز سا

 میترجیح مصلحت، ارتباط مستق یسنجه ها از گفته است: نهیزم
 نیاست. به هم تیو حاکم یاجتماع یها نظام یمصلحت با اجتماع
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 118   ...حفظ قاعده بر حاکم اصول و قواعد حقوقی فقهی تبیین  

Journal of Quran and Medicine Volume 5 Issue 1, Spring 2019 

حافظ نظام بر  تیمصلحت حفظ نظام نوع انسان ها و حاکم لیدل
 نیا نیتأم هیکه در سا گردد... چرا یاز مصالح مقدم م یاریبس

 نیاز تکو خداوند و اهداف یمصلحت است که مقاصد کالن شرع
 .(28)ابدی یسامان م عیو تشر

کند که  ینقل م (ع) فاخر از امام باقر یتیهم او در ادامه روا
مجال ذکر  نیآن را در ا زیآن ما ن تیسزاوار است به جهت اهم

: نظر شما در مورد کار من که دیکننده از امام باقر پرس سؤال .میکن
بعد از  ست؟یفروشم، چ یم   کنم و به آنها  یسالح به شام حمل م

کار بر من سخت  نیشما را به من شناساند، ا تیخداوند وال نکهیا
حضرت  خواهم به دشمنان خدا سالح بفروشم. یا نمشده است، لذ

خداوند متعال به دست  !ببر الحس شانیا یدر پاسخ فرمود: برا
کند. به آنها  یرا دفع م (انیروم یعن)یدشمنان ما و شما  ان،یشام

جنگ باشد، هر کس به  انیما و شام نیسالح بفروش؛ اما اگر ب
 1است. مشرک آنها سالح بدهد

و  سالمامسئله حفظ نظام  یکه به اندازه ا دیینما یمالحظه م
 ستورداشته است که د تیاهم )ع( حضرت باقر یمسلمانان برا

 ا ازتاست  داده )ع( تیدشمنان اهل ب به عنوان انیبا شام یهمکار
ت که اس نیا از یامر ناش نیآنها، دشمنان اسالم دفع شوند. ا قیطر

 گریبارت دو به ع یو عموم یدر نگاه حضرت، مصلحت جمع
ظ حف نظام را نیکه ا یحفظ نظام اسالم و حفظ دستگاه حکومت

 و )ع( تیکند، بر مصلحت عدم معاضدت مخالفان اهل ب یم
 .و مرجح است مقدم انیعیش
 اهم بر مهم میقاعده تقد -2-9
ناد است ه آناز فقه و اصول ب یکه در موارد مختلف یاز قواعد یکی
 نیا یم کلاست. مفهو «تقدیم اهم بر مهم»عقلى  ه یشود، قاعد یم

رگاه که ه یمعن نیاست. بد «داشتن مصلحت ملزمه شیپ»قاعده 
 گریور در امآن را مراعات کرد، ب دیکه ناچار با دیآ شیپ یمصلحت

از  یکی به عنوان انینزد اصول عدهقا نیشود. ا یمقدم داشته م
گاشته نمتون  یبررس. (29)شود یشناخته م« تزاحم»مرجحات باب 

ها از ه فقکارد را به دنبال د جهینت نیا ،یقواعد فقه نهیشده در زم
ان تو یگرچه منکرده اند. ا ادیمستقل  یقاعده فقه کیآن به عنوان 

به  کهنیا چه ؛پرکاربرد، برشمرد یقاعده را در عداد قواعد فقه نیا
ن آدر مورد  یقاعده فقه کی یها یژگیو یرسد تمام ینظر م

هم تن اصادق است؛ از جمله آنکه سنجش اهم و مهم و مقدم داش
؛ داردص ناختصا هیتواند کار مقلد باشد و فقط به فق یبر مهم م

 ت بهصلحاز قاعده م یگریقاعده را قرائت د نیتوان ا یالبته م
 شتندا شیپ یاهم بر مهم، به معن یمحساب آورد؛ چراکه تقد

 .است یمصلحت ملزمه و اقو
 ،یقاعده فقه کیقاعده به عنوان  نیبا فرض پنداشتن ا بیهر ترت به
 یحکم کل ای یاز مدارک قاعده فقه یکیتوان از آن به عنوان  یم

_________________________________ 
رباط عن أبی سارة عن هند السراج الحسن بن محبوب عن علی بن الحسن بن ».  1

اال أصلحک اهلل ما تقول إنی کنت أحمل السالح إلى أهل  جعفر قال قلت ألبی
الشام أبیعه بینهم فلما فی اهلل هذا األمر ضقت بدلک و قل ال أمل إلى أعداء اهلل 
فقال لی اخبین إلیهم إن اهلل تعالى یدفع بهم عنا و عدوکم یغنی الروم یفهم إذا کان 

ه.ق، 140۷ینی)کل« فهو مشر علیناإلى عدونا الح یسیئون به  هالحرب بیننا من حمل
5/112) 

 شیپ یتیصورت که هرگاه موقع نیکرد. به ا ادیوجوب حفظ نظام 
در تزاحم واقع شود، مثل  گریدی که در آن حفظ نظام با واجب دیآ

 یشرع یاز منکر با حفظ نظام که هر دو از واجبها یآنکه نه
جمع هر دو  یبرا یاگر راه دیهستند، متزاحم شوند، بدون ترد

حفظ  د،یاز منکر سبب اختالل نظام شود، بدون ترد ینباشد و نه
مقدم است؛ همان گونه  گرینظام به سبب اهم بودنش، بر واجب د

      امر بر  نیبه اسکوت حضرت  استیو س ی )ع(امام عل رهیسکه در 
امر دائر  هرگاه :دیگو یم نهیزم نیدر ا ی. محقق خوئمیخور یم

بالعکس، پر واضح است که  ایسقوط مهم در برابر اهم  نیباشد ب
راجح بر مرجوح است. مثال  حیمعقول است؛ چراکه ترج ریدوم غ

 نکهیا لیباره در شرع و عرف وجود دارد؛ از قب نیدر ا یادیز یها
بدون  ،یگریاالسالم و واجب د ضهیحفظ ب نیاگر امر دائر باشد ب

بر واجب  (اسالم ضهیحفظ ب یعن)یحفظ اول  ال،و اشک دیترد
 .(19)مقدم است گرید

 تیاهم ،یچه بسا گاه یعنیصادق است؛  زین هیقض نیعکس ا
ارت عب باشد؛ به شتریاز منکر، از حفظ نظام ب یمثل نه یواجب

 ظامنحفظ  یبرا یاز منکر، خود مقدمه ا یممکن است نه گرید
ز ا یهن یعن)ی گریصورت، تقدم با واجب د نیاسالم باشد، در ا

 زین )ع( نیامام حس رهیدر س زیموضوع را ن نیاست. ا( منکر
 امیق. همان گونه که حضرت هدف و فلسفه میینما یمشاهده م

 از یهرا امر به معروف و ن یدیزیخود در مقابل حکومت جور 
سر، و اسارت هم ارانشیو  شیجان خو یکر دانسته و تا پامن

 یگتادسیا یاله جبدو وا نیا یایاح یخواهر و فرزندانش، برا
نه، کارافدا وشهادت طلبانه  امیق نیکرد؛ البته پر واضح است که ا

 یممار شبه  حفظ نظام اسالم یراه برا نیزمان مؤثرتر نیخود در ا
ظام ز نا یاثر دیترد ینبود، ب یینهضت عاشورا نیآمد و اگر ا

 ،ینبو و یلها نیراست یبر آموزه ها ینظام مبتن یعنی ل،یاص یاسالم
 .ماند ینم یباق
 ر اثمقاعده حرمت اعانه ب -2-10
. (20)است« قاعده حرمت اعانه بر اثم» یاز قواعد مسلم فقه یکی
کمک،  یبه معن« اعانه»است.  یقاعده از قواعد منصوص فقه نیا

مخالفت امر پروردگار  یبه معن« اثم»است و  یمساعدت و همکار
است که بر تحقق  یمعن نیبه ا« اعانه بر اثم»مطلق گناه است و  ای

است،  ندیناخوشا یتعال یبار دکه نز یزیهر چ ایو گناه  تیمعص
 یهمراه با اثبات حرمت کمک و همکار مساعدت شود. فقها غالباً

 یعنیآن،  گرید یرو (استناد به کتاب و سنت با)با گناه و عدوان 
 یدر حال نیرسانند. ا یو تقوا را به اثبات م یکیوجوب کمک به ن

« و تقوا رتعاون بر ب»حکم، ابتدا بر  نیا یاست که در مستند قرآن
 2 فهیشر هیقاعده، آ نیا یمستند قرآن نیتر مهم امر شده است.

 یا :دیفرما یم هیآ نیخداوند سبحان در ا 2سوره مائده است.
 یزکاریو پره یکیدر راه ن [... ]همواره !دیآورده ا مانیکه ا یکسان

و  دیینما یهمکار ی! و هرگز در راه گناه و تعددیبا هم تعاون کن
. است دیکه مجازات خدا شد دیزیخدا بپره [فرمان مخالفت]از 

_________________________________ 
الذین آمنوا ... تعاونوا على البر و القوی و ال تعاونوا على اإلثم و  هایا ای».  2

 «.شدید العقاب اهلل العدوانی و اتقوا اهلل إن
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  و همکاران               اشکوری وسکوئی حمید  119

 1399بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 یمعنا برگشت گفته است: هیآ نیمفهوم ا انیدر ب ،ییعالمه طباطبا
 ایو تقوا و  بر برّ نیاست که جامعه مسلم نیتعاون بر بر و تقوا به ا

از ترس خدا اجتماع کنند، و  یو عمل صالح ناش مانیبر ا یبه عبارت
است، و در مقابل آن تعاون بر  یاجتماع یهمان صالح و تقوا نیا

 دهیسع یاز زندگ یعمل زشت که موجب عقب افتادگ یعن)یگناه 
 تیبر حقوق حقه مردم و سلب امن یکه تعد« عدوان» برو ( است

 .(30)ردیگ یاز جان و مال و ناموس آنان است، قرار م
آن وجود دارد و  اقیدر س اتیو آ هیآ نیکه در ا یتینکته پر اهم

به آن اشاره کرده است، بعد  یصاحب تفسیر المیزان به خوب
اثم، عدوان، بر و »آنکه، واژگان  شتریب نییآن است. تب «یاجتماع»

 یم یو اجتماع یفرد یها نهیعام بوده و شامل زم ییواژه ها« تقوا
داشته  یحرمت اعانه بر اثم، جنبه فرد هاز آنک شیشود. در واقع ب

 و« اعانه»مفهوم  اصوالً نکهیدارد؛ چه ا یباشد، جنبه اجتماع
به وجود  یکند که رابطه اجتماع یم دایمصداق پ یزمان «تعاون»

است که  یاز قواعد فقه یکیقاعده  نیا گریآمده باشد؛ به عبارت د
 آن جامعه است. یبوده و مجرا یمربوط به اجتماع و نظام اجتماع

نظام  لینظام مندشدن و تشک ،یجوامع انسان شرفتهیاز ابعاد پ یکی
حفظ  دیترد یدر جامعه است. ب -و مراتب آن  میبا همه مفاه -

 یساز رشد و سعادت مند نهیبابت که زم نیاز ا ینظام اجتماع
و کسب  یو قرب اله تیهدا ریتواند او را در مس یانسان است و م

شود  یبر و تقوا محسوب م یها داقمص نیدهد، از برتر یاریتقوا 
از مصداق  زیهرج و مرج و اخالل در نظام ن جادیاست ا یهیو بد

توان با استناد به  یم نیبنابرا د؛یآ یاثم و عدوان به شمار م یها
قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان، بر وجوب حفظ نظام حکم 

 .داد
 قاعده عدالت -2-11
 گاهیاست که در حوزه فلسفه و کالم جا یمیاز مفاه «عدالت»

 ،یاسیفقه س ژهیبه و یگوناگون فقه یدارد و در عرصه ها یتیپراهم
 رد؛یگ یمورد مالحظه و توجه قرار م ییو قضا یاقتصاد ،یاجتماع

دانش  نیا نهیاست، در زم ستهیو با ستهیاگرچه آن گونه که شا
و  ینشده است. در مورد معن یزپردا هینظر یواژه از منظر فقه

آن اختالف نظر و اختالف اقوال  تیبه اندازه اهم زیمفهوم آن ن
آن،  یایو نپرداختن به زوا تیمهجور نیعلت ا دیشا وجود دارد.

پس از دوران  خیمدار در سراسر تار تیوال یفقدان حکومت اسالم
 )ع(و دوران کوتاه حکومت على  )ص( اسالم امبریپ یحکمران

 یو حت یاسیعدالت س و یتحقق عدالت اجتماع نکهیباشد؛ چه ا
است که عدالت را  ییدر گرو وجود حکومت ها ،یعدالت اقتصاد

مردم اعمال کنند؛ لذا در خود در جامعه و بر  یواقع یبه معنا
 یاریو بس« عدالت»اصل  جیبه تدر نه،یزم نیصورت عدم تحقق ا

و  ییوال یکه به حکومت اسالم یو فقه یاز احکام شرع گرید
 جهیو در نت دیآ یدر م لیبه حال تعط ارد،د یاصل امامت وابستگ

با  یمطهر دی. شهردیگ یاز آنها فاصله م زین یکم کم متون فقه
 یعدالت اجتماع اصل :دیگو یباره م نیشناسانه در ا بیآس ینگاه

آن، در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در  تیبا همه اهم
، «أوفوا بالعقود»و « بالوالدین احساناً»چون  یاتیکه از آ یحال

که  یدیهمه تأک نیبا ا یدر فقه به دست آمده است، ول یعمومات

قاعده و  کیدارد، معهذا  یمسئله عدالت اجتماع یرو میقرآن کر
مطلب سبب رکود تفکر  نیفقه از آن استنباط نشده و ا راصل عام د

توان  یم گریعبارت د به .(31)است دهیما گرد یفقها یاجتماع
نظام و وجوب حفظ نظام مشروع،  تیمشروع یاز مبان یکیگفت 

اسالم، در  نیمب نید ییغا یاز هدف ها یکیاقامه عدالت به عنوان 
عدالت در  ینتواند به اقامه و اجرا یاست؛ چراکه اگر نظام جامعه

ظلم و فجور را فراهم  نهیناآگاهانه زم ایجامعه بپردازد، آگاهانه 
نه مشروع و نه حفظ  ینظام نیاست چن یهیآورده است و البته بد

 یمقابله با آن به منظور رو یاقدام برا یآن واجب است؛ بلکه گاه
آنکه در  خالصه آن مطلوب است. یکار آوردن نظام احسن به جا

گفت:  دیرابطه قاعده عدالت و قاعده وجوب حفظ نظام، با میترس
 یحفظ نظام 1همچنان که اقامه عدالت در جامعه واجب است،

ه این مهم مبادرت می کند نیز واجب است؛ به عبارت دیگر که ب
رار و اجرای عدالت در از آنجا که یکی از مقاصد شریعت، استق

جامعه است و از آنجا که با وجود نظام در جامعه این مقصد مهم 
 دست یافتنی می شود، حفظ نظام ضروری می کند.

 بنای اصولی و حقوقی حفظ نظام در اجرای احکامم -3
رار عه قعلی رغم مبانی فقهی پیش گفته که مورد بررسی و مطال

 همیتفظ نظام نیز از اگرفته است، مبنای اصولی و حقوقی ح
 ت.برخوردار است که ذیالً مورد بررسی قرار خواهند گرف

 م حک یبودن اجرا یاصل قانون -3-1
بح ققهی فیکی از مهمترین اصولی که در راستای آن در قاعده ی 

. است عقاب بالبیان نیز گذشت، اصل قانونی بودن اجرای حکم
ونی قان رعایت اصولاجرای احکام در راستای حفظ نظام ملزم به 

ونه حاکم بر اجرای حکم است و در راستای حفظ نظام، هر گ
 حکامارای عملی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است اج

ی انونموظف به اعمال آن مجازات بر طبق قانون است و اصل ق
 د.بودن اجرای احکام می بایست در این راستا اعمال گرد

رمانه چه نوع و تا چه میزان مجازات این که هر عمل مج       
تا در اجرای  داشته باشد، باید لزوماً در قانون تعیین و تصریح شود

. بدیهی است اگر مجازات جرمی حکم با مشکلی روبرو نگردیم
در قانون مشخص نشود و میزان آن معلوم نگردد، مورد سوء 

ادی و استفاده قضات و غیره قرار گرفته و حقوق افراد جامعه و آز
کرامت آنها مخدوش خواهد شد. یکی از نویسندگان، علت 
ضرورت پیش بینی مجازات در قانون را این گونه ذکر می کنند: 

وجود یک نظام کیفری که بی طرفانه طراحی شده باشد مستلزم »
آن است که قانونگذار برای هر جرمی از پیش، مجازاتی تعیین 

جامعه، تجاوز به حقوق را کرده باشد و این به معنای آن است که 
 «به وسیله هر کسی و نسبت به هر شخصی باشد متحمل نمی کند.

همانگونه که اصل قانونی بودن مجازات، تنها بر مجازات  (32)
اصلی، حاکم نیست بلکه مجازاتهای تکمیلی و تبعی نیز تابع اصل 
قانونی بودن مجازات هستند. بنابراین، اعمال مجازات تبعی، نیاز به 
تصریح قانون دارد. در این صورت محروم کردن افراد از حقوق 
اجتماعی، خواه به صورت کلی یا جزیی برخالف اصل قانونی بودن 

_________________________________ 
 .138و  58 آیات نساء. ر.ک:  1
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 120   ...حفظ قاعده بر حاکم اصول و قواعد حقوقی فقهی تبیین  
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. قاضی باید همان مجازاتی را تعیین کند (33)مجازات خواهد بود
که در متن قانونی بدان تصریح شده است. ممکن است قانونگذار 

م توصیف نماید ولی مجازات غفلت کند و عملی را به عنوان جر
آن را به دست ندهد؛ در این صورت قاضی حق ندارد از طریق 
قیاس مجازات عمل مزبور را معلوم کند؛ ممکن است قانون در 
مقام تعیین مجازات جرمی به جرم دیگر رجوع نماید. بنابراین می 
توان بیان داشت که، فعل یا ترک فعلی را می توان جرم دانست که 

ون جرم شناخته شده است و مجازاتی را می توان بر مجرم در قان
اعمال نمود که قانونگذار آن را وضع کرده باشد و قاضی بدون 
وجود نص قانونی نمی تواند حکم به اعمال مجازاتی نسبت به 

با این وجود، اصل قانونی بودن مجازات در  .(34)مجرم صادر نماید
دار است و نمی توان موضوع حفظ نظام از اهمیت وافری برخور

در راستای اجرای احکام، اقدام به مجازات اشخاصی نمود که 
مرتکب جرمی نشده اند و برخالف اصل قانونی بودن جرایم و 

 مجازات ها حرکت نمود.

منظور از اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل قانونی از جهاتی، 
سایر مراحل بودن رسیدگی و مستند به قانون بودن احکام دادگاه و 

رسیدگی کیفری است که هم در قانون اساسی و هم در قانونی 
به آن اشاره شده است. قانونگذار،  1392مجازات اسالمی مصوب 

ق.م.ا مصوب  12به مستند به قانون بودن آیین دادرسی در ماده 
صراحتاً اشاره نموده است این ماده چنین مقرر می دارد:  1392

ی تأمینی و تربیتی باید از طریق دادگاه حکم به مجازات یا اقدام
صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط وکیفیات مقرر در آن 

. اصل قانونی بودن دادرسی بدین مفهوم است که در طول (35)باشد
رسیدگی، دادرس باید در رفتار خود با طرف های دعوا بی طرفی 

اقدامی که  ظاهری را رعایت کرده و از رفتارهای شبهه انگیز و از
برخالف حق بوده و موجب تقویت وضعیت یک طرف یا تضعیف 
موقعیت طرف دیگر باشد، خودداری کند. در اینجا، بی طرفی به 
معنای عدم ورود در حوزه ی انحصاری طرف های دعواست. بی 
طرفی در تفسیر و اجرای قانون و بی طرفی در طول رسیدگی 

ود، در حالی که ضمانت می ش معموالً با ضمانت انتظامی کنترل
اجرای نقض بی طرفی در تفسیر و اجرای قانون و صدور حکم 
شدیدتر بوده و معموالً جنبه ی کیفری دارد. از جمله آثار بی طرفی 
دادرس این است که در به دست آوردن دلیل له یا علیه یکی از 
طرف های دعوا بی طرف باشد. البته، این بی طرفی بدین معنا نیست 

درس خود نتواند برای کشف حقیقت در مقام دستیابی دلیل که دا
برآید. زیرا، کشف حقیقت و تحقق عدالت کیفری بر همه چیز 
اولویت دارد و دادرس باید از حق و عدالت حمایت کند و طبیعی 
است که حمایت از حق و حقیقت به حمایت از یک طرف دعوا 

 .(36)می انجامد
 اجرای حکم اشتباه اصل جبران خسارت بر مبنای -3-2

اساس قاعده ی حفظ نظام، رعایت مصلحت است و در راستای 
رعایت و حفظ مصلحت عمومی، امکان ورود ضرر و زیان وجود 
دارد و بر مبنای اصل جبران خسارت بر اساس اجرای حکم اشتباه، 

 خسارات وارده قابل جبران است.

 و یشخص و یعموم مصالح انیم تعارض هنگام موارد از یاریبس در
 یشخص مصلحت ،یعموم مصالح تیاولو احراز و آنها تزاحم

 مصلحت توسط شود، یم یعموم مصلحت یفدا که شده تیتقو
 اما گردد یم جبران شود، یم زین دهید انیز شخص دیعا که یعموم

 صادق ها مصلحت تزاحم و تعارض موارد همه در حالت نیا
 دهید انیز شخص یبرا یعموم مصلحت یمورد در فرضاً ست؛ین

 از یمصلحت داده، دست از مصلحت زانیم به و ستین سودمند
 میتنظ مصلحت مانند گردد؛ی نم یو عائد یعموم مصلحت قیطر

 و سر و یضرور امور شدن لیتعط معبر، سد مستلزم که ینید شعائر
 از که مردم از یاریبس مصالح با و است مردم شیآسا مخل یصدا

 دایپ تزاحم و تعارض شوند، یم انیز و ضرر متحمل رهگذر نیا
 ناخواه خواه مردم، یعموم اراده از برخاسته نظام کی در .کند یم

 مشکل نیا یبرا یروشن حل راه یعموم آراء از گرفته نشئت قانون
 صحه قانون نیا بر خود دهید انیز افراد رایز شود یم محسوب

 از ها تیاولو ضوابط که اسالم، یاسیس شهیاند در اما. اند گذارده
 ندارد، یریتأث آن اصالت در اشخاص رأى و است شده نییتع شیپ

 بر آن تیحاکم و یعموم مصالح تیاولو که یا اراده دیبا ریناگز
 اشخاص شده تیتقو مصالح است، داشته مقرر را یخصوص مصالح

 مورد زین اشخاص مصالح حفظ که رایز دینما جبران ینحو به را
 ضرورت قتیحق در .است حاکم و قانونگذار اراده نیا اهتمام
 یمقتضا به( شرع) حاکم اراده از یناش یشخص یانهایز جبران
 انصاف و عدالت لیقب از حاکم اراده نیهم جانب از مقرر اصول

 قیطر از ییها خسارت نیچن جبران که یموارد در .است زین
 به توان یم را مشکل باشد، ریپذ امکان( امامت) یاسالم دولت
 زین حل راه نوع نیا یحت که آنجا لکن کرد، فصل و حل یا گونه
 قیطر از جبران قابل که است یا گونه به ها خسارت و است بسته

 یحاد صورت به مشکل ست،ین یدولت یها مساعدت و ها کمک
 یم یمعنو یها پاداش و یآخرت یها وعده ایآ کرد؛ خواهد بروز
 اشخاص ای شخص تیرضا بدون و کجانبهی و باشد کارساز تواند

 ریغ یمعنو یها خسارت لیتبد امکان گردد؟ لیتحم ده،ید انیز
 ارزش با آن میتقو و یابیارز و یماد یها خسارت به جبران قابل

 که ینظام در زین یماد خسارت شکل به پرداخت و یماد یها
 کی اکراه و شناخته تیرسم به را یفرد یها مصلحت خود،
 حل را ها مصلحت تزاحم یاصل مشکل شمرده، محکوم را جانبه

 همچنان دیبا ده،ید انیز شخص تیرضا عدم صورت در و کند ینم
 مشکل نوع نیا رسد یم نظر به .بود یگرید حل راه انتظار چشم

 در احسن نظام ریتصو در که است یکالم مشکل مشابه یفقه
 حکمت یمقتضا به آن از یناش مصالح ریناگز و دیآ یم شیپ جهان

 به یضرر قیطر نیا از و افتهی رجحان کل نظام یاجزا مصالح بر
 زلزله، ،یآسمان یها سنگ مانند آن از یبخش و دیآ یم وجود
 که طور همان .گردد یم انسان ریدامنگ رانگریو یها لیس و طوفان

 نیا نیتکو کامل نظام و نشیآفر یینها سامان در عدالت و حکمت
 ز،ین یعیتشر کامل نظام کی سامان در دارد، همراه به را طیشرا

 آخر سخن .کند یم جابیا را یمشابه طیشرا عدالت و حکمت
 حاکم اراده از یناش که یخسارت چیه یاله نظام در دیترد یب آنکه،
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 به آن فیک و کم از آنکه ولو ستین ریناپذ جبران باشد، یاله
 .(3۷)است نیچن زین نیتکو نظام در که چنان مینباش آگاه یخوب

 حکم اصل تشریفاتی بودن اجرای -3-3
 نباطیکی دیگر از اصول حاکم بر قاعده ی حفظ نظام در است

ای اجر م دراجرای احکام را می توان، تشریفاتی بودن اجرای احکا
 فاتیتشری اصل جلوه ترین قاعده ی مزبور عنوان داشت. روشن

قانون  4ده اجرایی )ما آغاز عملیات در اجراییه صدور لزوم بودن،
 6ه )ماد است اجراییه تنظیم چگونگی اجرای احکام مدنی( و

 اجراییه، لاجراهای ابطا ضمانت از قانون اجرای احکام مدنی( که

 ست )مادها برخوردار نیز اجرایی عملیات الغای و اجراییه تصحیح

 گر چها اجرا، چگونگی . در(38) قانون اجرای احکام مدنی( 11

 ایبودن اجر اصل تشریفاتی جمله از اصول و موازین رعایت

 دهد، نمی را محکوم له اراده مطلق حاکمیت اجازه مدنی، حکم

 گونه به ت؛اس توان دارای اراده محکوم له مرحله نیز این در اما

له  ومقانون اجرای احکام مدنی محک 3۷ماده  موجب به که ای
در  کوم علیهمح با یا و نماید طریق ارائه نحوه اجرا در تواند می

ی احکام قانون اجرا 40 برسد )ماده به توافق اجراء نحوه خصوص
ه ی حفظ به طور کلی موضوع اجرای احکام در قاعد (38)مدنی(. 

 ونظام در راستای موضوعات حقوقی همچون تسلیط و ضمان 
 همچنین ضمان ید را می توان تشریفاتی عنوان داشت.

 فع جامعهاصل در نظر گرفتن منا -3-4
اصل تقدم و  ،یو حقوق یفقه شده ی رفتهیمسلم و پذاز اصول  یکی

 یبر حقوق و منافع خصوص یو منافع اجتماع یحقوق عموم یبرتر
و  تیدو دسته از حقوق، بر اساس اولو نیا انیتزاحم م هاست. گا

حقوق و منافع  ،یبر منافع شخص یگرفتن منافع جمع یشیلزوم پ
از  یکیشود.  یم تهمقدم داش یبر حقوق و منافع خصوص یعموم

ترجیح مصلحت،  یسنجه ها از :دیگو یمورد م نیمحققان در ا
 تیو حاکم یاجتماع یمصلحت با اجتماع، نظام ها میارتباط مستق
 تیمصلحت حفظ نظام نوع انسان ها و حاکم لیدل نیاست. به هم

است  یهی. بد(28)گردد یاز مصالح مقدم م یاریحافظ نظام بر بس
جور و ناصالح باشد، اگر در  تیهرچند حاکم ت،یحفظ حاکم

 تیحاکم نیا نکهیاست؛ چه ا یستودن زیجهت حفظ نظام باشد، ن
شود. محقق مزبور در ادامه به  یاست که حافظ نظام شمرده م

مقام  نیآن را در ا زیکند که ما ن یاستناد م نهیزم نیدر ا یتیروا
، (ع)نده از امام باقر سؤال کن یمعتبر، وقت یتی. در روامیینما یم انیب

 یم ،که حاکم بر مؤمنان بودند انیدر مورد فروش سالح به شام
در فروش  یاشکال» :ندیفرما یم ریبه مضمون ز )ع( پرسد، امام

را (روم یعن)یخداوند دشمنان ما و آنها  رایز ست؛یسالح به آنها ن
 1.«کند... یم به دست آنها دفع

 کشورمنیت ااصل حفظ و پاسداری از  -3-5

_________________________________ 
بوب عن علی بن الحسن بن رباط عن أبی سارة عن حمأحمد بن محمد عن ابن . 1

السالح إلى  حمل: أصلحک اهلل إنی کنت أ)ع(ر عفج ألبی السراج قال قلت هند
مل حذلک و قلت ال أبی اهلل هذا األمر ضقت عرفننهم فلما أن مبیعه فاأهل الشام 

ی الروم و یعن وکمإلیهم فإن اهلل یدفع بهم عدونا و عد حملا»إلى أعداء اهلل فقال: 
به  ستعینونی اً الحسمن حمل إلى عدونا فلوا حما فال تننم فإذا کانت الحرب بیهبع

 (.5/112ه.ق، 140۷ ،ینی)کل« علینا فهو مشرک

که آزادی، استقالل، وحدت  قانون اساسی به صدر اصل نهم توجهبا 
ناپذیر دانسته، و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر تفکیک

شناسایی حدود و ثغور مشخص برای مفاهیم مذکور امری عبث و 
برخالف روح حاکم بر اصل نهم قانون اساسی است. چرا که 
جایگاه این اصل در بین اصول کلی قانون اساسی قابل تصور است 

ای نظام جمهوری اسالمی ایران مطرح شده است. هکه در آن آرمان
بنابراین از نظر قانون اساسی تزاحمی بین مفاهیم مذکور ایجاد 
نخواهد شد. لذا بیان تقدم و تأخر در صورت تزاحم بین آنها بال 
اشکال نبوده و از همین رو است که مفاهیم مذکور در این اصل 

. علی هذا در دانناپذیر شناخته شدهعجین یکدیگر و تفکیک
راستای حفظ نظام، اصل حفظ و پاسداری از امنیت کشور از 
اهمیت برخوردار است و می توان عنوان داشت که اجرای احکام 

 در این زمینه می بایست اصل مزبور را مالک عمل قرار دهد.
 اصل اجرای صحیح احکام -3-6

یکی دیگر از اصول مهمی که در اجرای حکم در راستای حفظ 
از اهمیت برخوردار است، اصل اجرای صحیح حکم می باشد  نظام

که می تواند یکی از اصول اساسی هم شناخته شود. در راستای 
حفظ نظام می توان به مصادیق مختلفی از جرایم اشاره نمود که در 
مرحله ی اجرای حکم، مجازات های پیش بینی شده مورد اجرای 

هدف از ذ می گردد. صحیح در جهت تنبیه و اصالح مرتکب اتخا
صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای 

باشد. بنابراین، پس از شروع ترین زمان میآن حکم در کوتاه
االجرا اصل بر تداوم اجرا عملیات اجرای حکم یا اجرای سند الزم

است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر 
تواند مربوط داده باشد که بسته به موضوع آن می اجرای حکم را

به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقالب، شبه قضایی و یا 
علیه یا های خارجی باشد. فوت محکوماداری و نیز احکام و داوری

حجر او، ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون 
یه، ابراز رسید تعدی و تفریط، گذشت پنج سال از صدور اجرائ

به یا رضایت کتبی او مبنی بر له دایر بر وصول محکوممحکوم
تعطیل و توقیف و تأخیر و یا قطع اجرا، اعتراض شخص ثالث 
نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم و یا اعتراض 
شخص ثالث به حکم مورد اجرا، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، 

ستان کل با شرایط قانونی، اعاده دادرسی، درخواست نقض داد
 باشند. ارائه حکم قطعی باجملگی از موارد توقیف اجرای حکم می

تاریخ مقدّم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدّم بر توقیف 
اجرا نسبت به مال توقیف شده نیز از دیگر موارد توقیف اجرای 
 حکم است و این نوشتار ضمن تبیین اصطالحاتی نظیر عملیات
اجرایی، ختم عملیات اجرایی، توقیف عملیات اجرا، تعطیل و 
تأخیر عملیات اجرای احکام، با احصاء موارد متعدد توقیف 
عملیات اجرای احکام مراجع داخلی و خارجی و آرای داوری 

المللی که در قوانین متعدد ذکر شده است، با هدف رفع ابهام از بین
ملی و اجرایی الزم جهت خألهای قانونی و ارائه راهکارهای ع

جلوگیری از تضییع حقوق طرفین حکم و اشخاص ثالث و تسریع 
 .(39)تدر احقاق آن، به بررسی موضوع پرداخته اس

 اصل الزم االجرا بودن حکم قطعی -3-۷
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 122   ...حفظ قاعده بر حاکم اصول و قواعد حقوقی فقهی تبیین  

Journal of Quran and Medicine Volume 5 Issue 1, Spring 2019 

آرای قطعی از الزم االجرا بودن برخوردارند و آرایی که قطعی 
االجرا است.  گردیده است چه آنکه حقوقی باشد یا کیفری، الزم

اگر حکمی در راستای حفظ نظام همچون مجازات محارب افساد 
فی االرض برای شخصی اصدار یافته باشد و آن حکم قطعی گردد، 

 یینقانون آ 330 اجرای احکام، موظف به اجرای آن است. ماده
 یعموم یآراء دادگاهها»دارد؛ یمر مقر13۷9مصوب  یمدن یدادرس

که طبق  یاست مگر در موارد یقطع یو انقالب در امور حقوق
ظاهر ماده مذکور  حسب« نظر باشند. یدتجدت قانون قابل درخواس

باشد که از نظر مشهور انتهاء اتخاذ  یبودن آراء م یاصل بر قطع
نظر  ینتأم یقانونگذار برا»معتقدند:  یداسات یاست. بعضیده گرد

به ا نظر، ظاهر ماده ر یداصل تجد یرشنگهبان با پذ یشورا یهافق
 یتدر حقوق ما اصل بر قابل یننموده بنابرا ینصورت فوق تدو

 یحکم یحکم قطع لذا (. 40)«ی باشداز آراء م ید نظر خواهیتجد
 یدنظرو تجد یاعم از واخواه یاز طرق عاد یک یچاست که از ه

است  ینا یبند یمتقس یننظر نباشد. ارزش اید و تجد یتقابل شکا
. بنابراین مجازات هایی (41)الزم االجراء است یقطعکه احکام 

که در راستای حفظ نظام و به عنوان مجازات اخالل کنندگان در 
 نظام از قطعیت برخوردارند، الزم االجرا هستند.

 اصل فوری بودن و تسریع در اجرای حکم -3-8
نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع آیین 9 ماده

دیات، شالق، تبعید، نفی بلد،  نفس و عضو و جرح،عضو، قصاص 
مصوب  های معیناقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل

اجرای حکم فوری است و پس از » بیان می دارد: 1398
االجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به الزم

بر «. تموجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده اس
این اساس اجرای مجازات هایی که در راستای حفظ نظام تعیین 

 گردیده اند، از قید فوریت برخوردار می باشند.
 

 نتیجه گیری
قاعده ی حفظ نظام یکی از مهمترین قواعد فقهی است که می تواند 
در حوزه های مختلف فقهی و حقوقی و در راستای اجرای احکام 

عده ی مزبور، با قواعد فقهی مختلفی که مورد مطالعه قرار گیرد؛ قا
به عنوان قواعد هم عرض مطرح اند مورد مقایسه و مطالعه قرار 
گرفته است که از جمله قاعده ی الضرر، تسبیب، تسلیط، ید، 
ضمان ید، مصلحت و قواعد بسیاری دیگر را می توان در راستای 

 یکی از مهمترین و مبنانگری فقهی مورد مطالعه قرار داد.
مشهورترین قواعد در راستای حفظ نظام در اجرای احکام را می 

فقها بیان می دارند مسأله نفی توان الضرر عنوان نمود. از آنجا که 
ضرر و جلوگیری از آن از مستقالت عقلیه است یعنی بدون آنکه 

ار، حکمی در جهت آن داشته باشد خود عقل به ذشارع و قانونگ
موضوع، هنگامی که حفظ نظام در  . با توجه به اینآن می رسد

راستای اجرای حکم از ضروریات و واجبات باشد و برای دفع 
ضرر نیاز باشد نیاز است. یکی دیگر از قواعد هم عرضی که می 
توان در راستای قاعده ی حفظ نظام مورد مطالعه قرار داد، قاعده 
ی تسبیب می باشد که سبب ورود ضرر به نظام را محکوم می 

لزوم برقراری رابطه ی سببیت بین تقصیر در این نوع سببیت  .نماید

، به طوری که در راستای حفظ نظام می باشد هو زیان های وارد
اگر سببی موجب اخالل در نظام گردد، در جهت حفظ نظام، 

از سویی دیگر، . سبب ورود زیان و ضرر می بایست از بین برود
اعده ی حفظ نظام می یکی دیگر از قواعد مهمی که در راستای ق

توان مورد بررسی و مطالعه قرار داد، قاعده ی تسلیط است که می 
تواند در یک جامعه ی اسالمی از سوی افراد مختلف صورت گیرد 
که استثنائی که بر این قاعده وارد است آن است که تسلط بر 

 قاعده ی ید یکیجامعه بر خالف نظام اسالمی باشد محکوم است. 
حفظ نظام است که به صورت مستقل انی حاکم بر از مب دیگر

؛ مورد مطالعه قرار می گیرد و در اجرای احکام نیز مؤثر است
قاعده ی ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل 

و محور  گرفتهفقهی و حقوقی، به طور وسیع مورد استناد قرار 
د مشهور از قواع دیگر بسیاری از معامالت روزمره است. یکی

حفظ نظام و در اجرای احکام می توان مطرح در راستای  که فقهی
ضمان ید می تواند در راستای اجرای  .استقاعده ی ضمان ید  نمود،

به عقیده فقها،  احکام نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.
مقتضای اولیه تصرف و یا استیالی بر مال دیگری این است که 

در جهت  اسالمی در برخی موارد متصرف )همچون حکومت
( در مقابل مالک، ضامن است؛ یعنی عالوه بر آنکه حفظ نظام

مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور 
تلف شود یا نقص و خسارت به آن وارد گردد باید از عهده ی 
خسارت وارد نیز بر آید. این موضوع، یعنی ضمان ید متصرف در 

ه صورت یک قاعده ی کلی در آمده و کلیت آن در بدو امر فقه ب
با این وجود     می  .شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می شود

توان قواعد فقهی دیگری همچون احسان، قبح عقاب بالبیان و... را 
 در راستای حفظ نظام عنوان نمود.

از جهاتی علی رغم مبانی فقهی پیش گفته که مورد بررسی و 
عه قرار گرفته است، مبنای اصولی و حقوقی حفظ نظام نیز از مطال

اهمیت برخوردار است. یکی از مهمترین اصولی که در راستای آن 
در قاعده ی فقهی قبح عقاب بالبیان نیز گذشت، اصل قانونی بودن 
اجرای حکم است. اجرای احکام در راستای حفظ نظام ملزم به 

حکم است و در راستای  رعایت اصول قانونی حاکم بر اجرای
حفظ نظام، هر گونه عملی که در قانون برای آن مجازات تعیین 
شده است اجرای احکام موظف به اعمال آن مجازات بر طبق 
قانون است و اصل قانونی بودن اجرای احکام می بایست در این 

یکی دیگر از مهمترین اصولی که در راستای راستا اعمال گردد. 
م در راستای اجرای احکام می توان عنوان نمود، قاعده ی حفظ نظا

اصل داشتن وکیل است که در مرحله ی اجرای حکم، فاعل جرم 
، را می توان اصل حق داشتن وکیل می تواند از آن برخوردار باشد؛

یکی از ضروری ترین اصول دادرسی منصفانه نام برد و حق داشتن 
سیستم های آیین   در برخی از  یکی از ضروریات شمرد. راوکیل 

دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف است به متهم اعالم کند که 
حق دارد وکیلی را همراه خود داشته باشد اما در آیین دادرسی 
کیفری ایران چنین تکلیفی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی اصاًل 

هم برای  و اجرای حکم وجود ندارد و در مرحله ی دادرسی
اساس قاعده ی حفظ نظام، ه است. جرایم خاص پیش بینی شد
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رعایت مصلحت است و در راستای رعایت و حفظ مصلحت 
عمومی، امکان ورود ضرر و زیان وجود دارد و بر مبنای اصل 
جبران خسارت بر اساس اجرای حکم اشتباه، خسارات وارده قابل 

یکی دیگر از اصول حاکم بر قاعده ی حفظ نظام در  جبران است.
احکام را می توان، تشریفاتی بودن اجرای احکام استنباط اجرای 

 اصل ترین جلوه در اجرای قاعده ی مزبور عنوان داشت. روشن

اجرایی  عملیات آغاز در اجراییه صدور لزوم بودن، تشریفاتی
 اجراییه چگونگی تنظیم قانون اجرای احکام مدنی( و 4)ماده 

اجراهای  ضمانت از قانون اجرای احکام مدنی( که 6)ماده  است
 نیز اجرایی الغای عملیات و اجراییه تصحیح اجراییه، ابطال

 نمونه قانون اجرای احکام مدنی( برای 11 است )ماده برخوردار

 قانونگذار که است سنخ تشریفاتی از نیز مزایده برگزاری لزوم

 در تقصیر بروز از جلوگیری و محکوم علیه رعایت حال برای

از اصول مسلم  یکیاست.  نموده محکوم له وضع توسط حق اعمال
و  یحقوق عموم یاصل تقدم و برتر ،یو حقوق یفقه رفتهیو پذ

 انیتزاحم م هاست. گا یبر حقوق و منافع خصوص یمنافع اجتماع
گرفتن منافع  یشیو لزوم پ تیدو دسته از حقوق، بر اساس اولو نیا

بر حقوق و منافع  یحقوق و منافع عموم ،یبر منافع شخص یجمع
قانون  به صدر اصل نهم توجهبا  شود. یم  تهمقدم داش یخصوص
که آزادی، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از  اساسی

ناپذیر دانسته، شناسایی حدود و ثغور مشخص یکدیگر تفکیک
برای مفاهیم مذکور امری عبث و برخالف روح حاکم بر اصل نهم 

که جایگاه این اصل در بین اصول کلی  قانون اساسی است. چرا
های نظام جمهوری قانون اساسی قابل تصور است که در آن آرمان

اسالمی ایران مطرح شده است. بنابراین از نظر قانون اساسی 
تزاحمی بین مفاهیم مذکور ایجاد نخواهد شد. لذا بیان تقدم و 

ن رو تأخر در صورت تزاحم بین آنها بال اشکال نبوده و از همی
است که مفاهیم مذکور در این اصل عجین یکدیگر و 

د. بنابراین در راستای حفظ نظام، اصل انناپذیر شناخته شدهتفکیک
حفظ و پاسداری از امنیت کشور از اهمیت برخوردار است و می 
توان عنوان داشت که اجرای احکام در این زمینه می بایست اصل 

دیگر از اصول مهمی که در مزبور را مالک عمل قرار دهد. یکی 
اجرای حکم در راستای حفظ نظام از اهمیت برخوردار است، 
اصل اجرای حکم می باشد که می تواند یکی از اصول اساسی هم 
شناخته شود. در راستای حفظ نظام می توان به مصادیق مختلفی از 
جرایم اشاره نمود که در مرحله ی اجرای حکم، مجازات های 

مورد اجرای صحیح در جهت تنبیه و اصالح پیش بینی شده 
هدف از صدور حکم به عنوان عصاره مرتکب اتخاذ می گردد. 

ترین زمان فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه
آرای قطعی از الزم االجرا بودن برخوردارند و آرایی که باشد. می

االجرا قطعی گردیده است چه آنکه حقوقی باشد یا کیفری، الزم 
نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، آیین 9 مادهاست. 

دیات، شالق، تبعید، نفی  قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح،
 های معینبلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل

اجرای حکم فوری است و پس از » بیان می دارد: 1398مصوب 
افتد؛ مگر در مواردی که به االجراء شدن نباید به تأخیر الزم

بر «. تموجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده اس
این اساس جرایم و مجازات هایی که در راستای حفظ نظام تعیین 

 گردیده اند، از قید فوریت برخوردارند.
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