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چکیده

کثــر فقهــای امامیــه، بــر مبنــای آیــه 66 ســوره انفــال و روایــات معصومیــن )ع) معتقــد   ا
کــردن  ــر مســلمانان باشــد، مطلقــا فــرار  ــا دو براب کــه در جهــاد، تعــداد دشــمنان، ت انــد در صورتــی 
کــه تعــداد دشــمنان، بیــش از دو  ــاره فرضــی  حــرام اســت. البتــه ایشــان، نظــرات متفاوتــی را درب
کــه  ح نمــوده انــد. بــه عــالوه، در ایــن فــرض در خصــوص حالتــی  ــر مســلمانان باشــند، مطــر براب
کشــته شــدن دارنــد نیــز اختــالف نظــر وجــود دارد. برخــی از فقهــای امامیــه، حــد  مســلمانان، ظــن 
گــروه مدافعــان مســلمان و دشــمنان، از  کــه دو  ــد  ــه شــرطی پذیرفتــه ان نصــاب تعــداد مذکــور را ب
حیــث اوصــاف مربــوط بــه توانمنــدی و امکانــات نظامی، متقــارب باشــند. افزون بر ایــن، تحرف، 
ــاره حکــم مــوارد فــوق، بایــد بــه حکومتــی  تحیــز و اضطــرار از مــوارد جــواز فــرار موقــت اســت. درب
بــودن موضــوع جهــاد و لــزوم در نظــر گرفتــن شــرایط و مقتضیــات زمانــی بــرای تعیین حکم مســاله 
کافــی بــه  توجــه نمــود. متاســفانه قانــون مجــازات جرایــم نیروهــای مســلح مصــوب 1382، توجــه 
گرچــه در حــال حاضــر، بــا اســتناد بــه اصــل 167 قانــون اساســی  احــکام فــرار نشــان نــداده اســت. ا
کــم  مــی تــوان بــه فتــاوی معتبــر فقهــی جهــت تعییــن حکــم مســائل مربوطــه مراجعــه نمــود، حا
اســالمی بــا اختیــارات والیــی خــود بهتــر اســت بــر اســاس مقتضیــات زمانــی، شــرایط و معیارهــای 

عینــی جــواز فــرار را اصالتــا بــرای فرماندهــان نظامــی در قانــون ســابق الذکــر، تعییــن نمایــد. 

واژگان کلیدی: فرار، جهاد، ظن کشته شدن، تحرف، تحیز
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مقدمه

کــه تمــام تــالش قولــی و عملــی بــه  جهــاد، محاربــه بــا دشــمنان اســالم اســت بــه نحــوی 
ــر دو قســم اســت.  ــه ب ک گرفتــه شــود. جهــاد فریضــه ای از فرایــض اســالم و از ارکان آن اســت  کار 
ــاع از  ــرای دف ــت. دوم، جهــاد دفاعــی ب ــه اســالم و عدال ــرای دعــوت ب نخســت، جهــاد ابتدایــی ب
ــر  ــا ب ــت. بن ــی اس کفای ــب  ــی واج ــاد دفاع ــد جه ــی مانن ــاد ابتدائ ــه جه گرچ ــلمانان. ا ــرزمین مس س
نظــر مشــهور، شــرط وجــوب جهــاد ابتدائــی، عــالوه بــر ارکان تکلیــف، حضــور و اذن امــام معصــوم 
گــر امــام  ــا نائــب خــاص اوســت. ) ربانــی، حســینی، 1397، 34) امــا در جهــاد دفاعــی حتــی ا و ی

معصــوم، حاضــر نباشــد، جهــاد واجــب اســت. 

ــْن  ــْل َل ــه، »ُق ک ــت  ــده اس ــم آم کری ــرآن  ــت. در ق ــاد اس ــگ و جه ــه جن ــن از صحن گریخت ــرار،   ف
گریختــن  کــه ایــن فــرار بــه معنــای  ِو اْلَقْتــِل« ) احــزاب/16) 

َ
َیْنَفَعُکــُم اْلِفــَراُر ِإْن َفَرْرُتــْم ِمــَن اْلَمــْوِت أ

اســت.  واژه فــرار در جنــگ هــم اســتفاده می شــود و منظــور از »الفــرار مــن الزحــف«، فــرار از جنــگ 
اســت. ) قرشــی، 1412 ، ج5، 159) هــرب هــم، معنــای فــرار می دهــد، امــا هــرب هم شــامل انســان 

می شــود هــم شــامل غیرانســان، از انــواع حیوانــات می شــود. ) ابــن منظــور، 1414، ج1، 783)

ُکْم 
ّ
َکِثیــًرا َلَعَل ِذیَن آَمُنــوا ِإَذا َلِقیُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتــوا َواْذُکُروا اهلَلَّ 

ّ
َهــا اَل ُیّ

َ
طبــق آیــه 45 ســوره انفــال :»َیــا أ

ُتْفِلُحــوَن«1، ثبــات و پایــداری در جهــاد، امــری واجــب و فــرار از جهــاد، حــرام اســت، زیــرا موضــوع 
جهــاد،  دفــاع از کیــان اســالم اســت. عالمــه طباطبایــی بــه نقــل از راغب بیــان می دارد کــه: »ثبات، 
بــه فتــح ثــاء بــه معنــای ضــد زوال اســت و در ایــن آیــه بــه معنــای عــدم جــواز فــرار از دشــمن اســت 
کــه در جملــه ی »َواْصِبــُروا ِإَنّ اهلَلَّ َمــَع  کــه دارد، اعــم اســت از صبــری  کلمــه طبــق معنایــی  و ایــن 
اِبِریــَن« )انفــال/46) آمــده اســت، زیــرا صبــر نوعــی ثبــات در معنــای خــاص اســت. امــا ثباتــی  الَصّ
ــود  ــدن وارد می ش ــب و ب ــه قل ــه ب ک ــی  ــل مکروهات ــات در مقاب ــمول ثب ــت، مش ــه اس ــن آی ــه در ای ک
کــه شــخص در برابــر مکروهــات،  اســت و منظــور از ثبــات در برابــر مکروهــات قلبــی آن اســت 
ع نپــردازد و منظــور از ثبــات در برابــر مکروهــات بدنــی هــم آن  ع و فــز دچــار ضعــف نگــردد بــه جــز

ــات قــدم  ــه رو می شــوید، ثب گروهــی روب ــا  ــرد« ب ــدان نب ــه »در می ک ــان آورده اید،هنگامــی  ــه ایم ک ــانی  کس ــال/45 »ای  1-انف

ــا رســتگار شــوید.« کنیــد ت ــاد  داشــته باشــید،و خــدا را فــراوان ی
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ــه  ــه عجل ک ــرود و در مــواردی  ــه در ن ــد و از جــا ب ــگاری نکن کســالت و ســهل ان ــه شــخص  ک اســت 
پســندیده نیســت و قبیــح اســت، شــتاب نکنــد. بنابراین»فاثبتــوا« امــری مطلــق اســت و منظــور از 
آن، ایســتادگی مطلــق در برابــر دشــمن و فــرار نکــردن از او اســت. ) طباطبایــی، 1417، ج 9، 94)

آیه  این  در  است.  انفال  مبارکه  سوره   15 آیه  می کند  بیان  را  دفاع  وجوب  که  دیگری  آیه 
ْدَباَر«1. به نظر برخی 

َ ْ
وُهُم األ

ّ
ُتَوُل  

َ
َزْحًفا َفال َکَفُروا  ِذیَن 

ّ
اَل َلِقیُتُم  ِإَذا  آَمُنوا  ِذیَن 

ّ
اَل َها  ُیّ

َ
أ می   فرماید: »َیا 

از فقهای عامه این آیه، هر چند بر تحریم فرار از زحف اشاره دارد، اما این حرمت برای همگان 
گر دشمن بیش از دو برابر مسلمانان باشد، مسلمانان حق فرار دارند. ) هیکل، بیتا،  نیست بلکه ا
که آیا حرمت فرار از جهاد دفاعی، در سیاست  ج 2، 1171) سوال اصلی این تحقیق آن است 
دفاعی اسالم حرمتی مطلق است؟ یا تحت شرایطی می توان از صحنه جهاد، فرار کرد؟ با توجه 
به اینکه، فرار می تواند به دو شکل واقعی و موقت انجام پذیرد ابتدا نظرات فقهی درباره فرار 
گرفته و سپس به فرار موقت پرداخته می شود. و در ادامه، جرم فرار  واقعی مورد بررسی قرار 

نظامیان در حقوق موضوعه بر فقه امامیه تطبیق داده خواهد شد.

حکم فرار واقعی

که رزمندگان اسالم، به صورت واقعی صحنه جهاد را ترک و  منظور از فرار واقعی این است 
کتیک نظامی باشد. حکم فرار واقعی از  کنند و نه اینکه موقتی و به عنوان یک تا عقب نشینی 
جهاد را از دو منظر می توان بررسی نمود. نخست حکم فرار با لحاظ تعداد مسلمانان و دشمنان. 

و دوم حکم فرار با لحاظ قوت و ضعف مسلمانان از نظر امکانات مادی. 

1-1-حکم فرار با توجه به تعداد مسلمانان و دشمنان

بســیاری از فقهــای امامیــه، بــا توجــه بــه حــد نصــاب معینــی از تعــداد مســلمانان نســبت بــه 
کــه تعــداد دشــمنان تــا دو  دشــمنان، حکــم بــه حرمــت فــرار از جهــاد داده انــد. یعنــی در صورتــی 
کننــد. بــرای بررســی  کــه از صحنــه جهــاد فــرار  برابــر مســلمانان باشــد بــرای مســلمانان حــرام اســت 
کــه در ابتــدا آیــات مبنایــی مــورد اســتناد فقهــا در ایــن  دقیــق تــر اقــوال فقهــای امامیــه الزم اســت 

کفــار در میــدان نبــرد روبــه رو شــدید بــه آن هــا پشــت نکنیــد  کــه بــا  کــه ایمــان آورده ایــد، هنگامــی  کســانی  1-انفــال/15»ای 
)و فــرار ننماییــد)«
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بــاره بــه طــور مختصــر بیــان شــود.

1-1-1- آیات مبنایی مورد استناد فقهای امامیه

ــُیّ  ِب َهــا الَنّ ُیّ
َ
ــا أ کــه بیــان مــی دارد: »َی در ایــن رابطــه آیــات 66 و 65 ســوره مبارکــه انفــال اســت 

ِض اْلُمْؤِمِنیــَن َعَلــی اْلِقَتــاِل ِإْن َیُکــْن ِمْنُکــْم ِعْشــُروَن َصاِبــُروَن َیْغِلُبــوا ِماَئَتْیــِن َوِإْن َیُکــْن ِمْنُکــْم  َحــِرّ
َنّ ِفیُکــْم 

َ
ــَف اهلَلُّ َعْنُکــْم َوَعِلــَم أ

ّ
َن َخَف

ْ
 َیْفَقُهــوَن * ال

َ
ُهــْم َقــْوٌم ال َنّ

َ
َکَفــُروا ِبأ ِذیــَن 

ّ
ْلًفــا ِمــَن اَل

َ
ِماَئــٌة َیْغِلُبــوا أ

  ِ
ْلَفْیــِن ِبــِإْذِن اهلَلّ

َ
ْلــٌف َیْغِلُبــوا أ

َ
َضْعًفــا َفــِإْن َیُکــْن ِمْنُکــْم ِماَئــٌة َصاِبــَرٌة َیْغِلُبــوا ِماَئَتْیــِن َوِإْن َیُکــْن ِمْنُکــْم أ

اِبِریــَن«1. َواهلَلُّ َمــَع الَصّ

در تفســیر آیــه 65 گفتــه شــده اســت کــه بیســت نفــر مســلمان صابــر بــر دویســت نفــر کافــر، غلبه 
کافــر، غلبــه می کننــد و ایــن غلبــه بدیــن ســبب  ــر هــزار نفــر  ــر ب می کننــد و صــد نفــر مســلمان صاب
اســت کــه کفــار، مردمــی هســتند کــه نمی فهمنــد. بنابرایــن چــون کفــار فهــم ندارند و مؤمنــان فهم 
دارنــد، قــدرت یــک نفــر از مؤمنــان، بیــش تــر از ده نفــر از کفار اســت و قدرت ده نفــر از مؤمنان بیش 
کــه  کــه مؤمنــان، هــر اقدامــی  کفــار بــه حســاب می آیــد و علــت تغلــب هــم آن اســت  تــر از صــد نفــر از 
انجــام می دهنــد، ناشــی از ایمــان بــه خــدا اســت و ایمــان بــه خــدا، نیرویــی اســت کــه هیــچ نیرویــی 
تــوان مقابلــه بــا آن را نــدارد زیــرا بــرای بــه دســت آوردن نیــروی ایمــان بایــد فهــم صحیــح داشــت. 
کفارخطــرات، آن هــا را زودتــر از پــای درمــی آورد و نشــانه ی  کفــر  کــه بــه خاطــر  بایــد در نظــر داشــت 
کشــته  کــه در ایــن جنــگ، هــر چنــد تعــداد دشــمنان هــزار نفــر بــود امــا بــا  بــارز آن جنــگ بــدر اســت 
گــر دقــت شــود نســبت هفتــاد و هــزار، نســبت  کردنــد. و ا شــدن هفتــاد نفــر از آن هــا، مابقــی فــرار 
کفــار بــه معنــای فــرار چهــارده نفــر از یــک نفــر  یــک بــه چهــارده اســت و در حقیقــت فــراری شــدن 
َنّ ِفیُکــْم َضْعًفــا«، منظــور 

َ
ــَم أ ــَف اهلَلُّ َعْنُکــْم َوَعِل

ّ
َن َخَف

ْ
اســت. در آیــه بعــد خداونــد می فرمایــد: »ال

کــه در نهایــت، ایــن ضعــف، منجــر بــه  از »ضعــف« در ایــن آیــه، ضعــف در صفــات روحــی اســت 

1-انفــال/ 66-65»ای پیامبــر، مؤمنــان را بــه جنــگ بــا دشــمنان برانگیــز، هــرگاه بیســت نفــر از شــما بــا اســتقامت باشــند 
کافــر شــدند، پیــروز می گردنــد، زیــرا آن هــا  کــه  کســانی  گــر صــد نفــر باشــند، بــر هــزار نفــر از  بــر دویســت نفــر غلبــه می کننــد و ا
کــه در شــما نوعــی ضعــف اســت،  کنــون خداونــد بــه شــما تخفیــف داد و دانســت  کــه نمی فهمنــد. هــم ا کســانی هســتند 
گــر هــزار نفــر باشــند بــه خواســت  گاه یکصــد نفــر از شــما بــا اســتقامت باشــند بــر دویســت نفــر پیــروز می شــوند و ا بنابرایــن، هــر 

کــرد و خــدا بــا صابــران اســت.« خــدا بــر دو هــزار نفــر غلبــه خواهنــد 
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ضعــف در ایمــان می شــود و ایــن ضعــف نمی توانــد مربــوط بــه ضعــف در تعــداد نفــرات باشــد، زیــرا 
در زمــان پیامبــر  صلــی اهلل علیــه و آلــه، مســلمانان از نظــر تعــداد و تجهیــزات رو بــه افزایــش بودنــد.

) طباطبایــی، 1417، ج 9، 122)

بــه طــور کلــی از آیــات 65 و 66 ســوره مبارکــه انفــال بــه چنــد نکته می تــوان رســید: اواًل این که: 
هــر چــه قــدرت و شــوکت ظاهــری اســالم در زمــان پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه افزایــش می یافــت، 
کــه بعــد از جنــگ  در مقابــل قــوای روحــی و درجــه ایمــان مســلمانان رو بــه کاهــش بــود، بــه شــکلی 
بــدر، در مدتــی کوتــاه ایــن نقصــان بــه یــک پنجــم قبــل از جنــگ رســید کــه آیــه 67 همیــن ســوره1، 

بیانگــر ایــن مطلب اســت.

کــه، ایــن دو آیــه بــا هــم نــازل شــده اند، زیــرا هــر  ثانیــًا: آن چــه از ظاهــر برمی آیــد آن اســت 
چنــد از حــال مؤمنیــن در دو زمــان مختلــف حکایــت می کننــد، امــا مقصــود، مقایســه قــوای روحــی 
مؤمنــان در دو زمــان اســت ) طباطبایــی، 1417، ج 9، 125) و همچنیــن از ســیاق آیــه دوم2 
گــر ایــن آیــات، فقــط حکــم تکلیفــی  کــرد. ولــی ا می تــوان عــدم اســتقالل ایــن آیــه از آیــه اول را درک 
ــا ایــن  کــه آیــه دوم بعــد از آیــه اول نــازل شــده اســت. ب ــر ایــن داشــت  را بیــان می کردنــد، ظهــور ب
کــه ایــن آیــه در بیــان حکــم  کــرد  حــال، از آیــه »الن خفــف اهلل عنکــم« می تــوان چنیــن برداشــت 
تکلیفــی اســت امــا در واقــع منظــور، لفــظ خبــر در مقــام امــر اســت بنابراین مــراد از آیه اول این اســت 
کــه، حــال،  ــه دوم ایــن اســت  کنــد و مــراد از آی ــر ده نفــر ایســتادگی  ــد یکــی از شــما در براب کــه، بای
کنــد.  خداونــد بــه شــما تخفیــف داد و از حــاال بــه بعــد بایــد یکــی از شــما در برابــر دو نفــر ایســتادگی 
ثالثــًا: از تعلیــل آیــه اول بــه فقــه و ایمــان و از تعلیــل آیــه دوم بــه صبــر می رســیم و در هــر دو آیــه، 
گــر مؤمنــی صبــر داشــته باشــد از نظر قــوت روحــی برابر  مؤمنیــن مقیــد بــه صبــر شــده انــد. بنابرایــن ا
گــر مؤمنــی فقــه داشــته باشــد، یــک نفــر او برابــر بــا پنــج نفــر مثــل  بــا دو نفــر مثــل خــودش اســت و ا
گــر مؤمنــی هــم صبــر هــم فقــه داشــته باشــد، او بــه تنهایــی برابــر بــا ده نفــر مثــل  خــودش اســت و ا
ــد، امــا فقــه ممکــن اســت  ــدون فقــه تحقــق نمی یاب ــر ب گاه صب کــه هیــچ  خــودش اســت و البتــه 

ــَرَة َواهلَلُّ َعِزیــٌز َحِکیــٌم«؛  ِخ
ْ

ــُد ال ــا َواهلَلُّ ُیِری ْنَی
ّ

ــَرَض الُد ــُدوَن َع ْرِض ُتِری
َ ْ
ــی األ ی ُیْثِخــَن ِف ــَرىَحَتّ ْس

َ
ــُه أ ْن َیُکــوَن َل

َ
ــٍیّ أ َکاَن ِلَنِب ــا  1-»َم

انفــال/67
2-انفال/66، »الن خفف اهلل عنکم و علم أّن فیکم ضعفا...«
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بــدون صبــر محقــق شــود. ) نجفــی، 1404، ج 21، 57)

دربــاره آیــه 66 ســوره انفــال، عــده ای از فقهــا بــر ایــن نظرنــد کــه بعــد از آمــدن ایــن آیــه، آیــه 65 
کــه بیــن ایــن دو آیــه اســت نــه  گفــت: ایــن اختــالف ظاهــری  نســخ شــده اســت. امــا در پاســخ بایــد 
بیانگــر نســخ شــدن آیــه اول اســت، نــه ایــن کــه داللــت بر اســتحباب دارد، بلکه هــر کــدام از این دو 
گــر در میان مســلمانان  آیــه بــرای یــک مــورد معیــن هســتند، یکــی در جهــت ایــن مطلب اســت کــه ا
گــر در  افــراد تــازه کار و ناســاخته باشــد، مقیــاس نســبت دو برابــر اســت و دیگــری در ایــن جهــت کــه ا
میــان مســلمانان افــراد ســاخته و بــا ایمــان باشــند، ایــن نســبت تــا ده برابــر افزایــش می یابــد و ایــن 
گســترده نســخ در روایــات  کــه فقهــا از نســخ ســخن بــه میــان آورده انــد، می توانــد بیانگــر معنــای 
باشــد و حتــی معنــای تخصیــص هــم بدهــد ) مــکارم شــیرازی، 1374، ج7، 239). حاصــل آنکــه 
کــه دلیــل قطعــی بــر حضــور مســلمانان رزمنــده ای ماننــد مجاهــدان غــزوه بــدر وجــود  تــا زمانــی 

نداشــته باشــد، بایــد بــه حکــم آیــه 66 مذکــور عمــل نمــود.

کــه آیــات فــوق  کــه دیــدگاه فــوق، مبتنــی بــر ایــن پیــش فــرض اســت  البتــه بایــد اذعــان نمــود 
ــه احتمــال  ک ــی  ــد. در حال ــاره جهــاد ان ــدان شــریعت درب ــر در مقــام بیــان حکــم ثابــت و جاوی الذک
کــه آیــات مذکــور در مقــام اخبــار انــد و بیــان مــی  دیگــری هــم قابــل توجــه اســت. و آن ایــن اســت 
گــروه بیســت نفــره از مســلمانان صابــر، ماننــد مجاهــدان بــدر مــی  دارنــد کــه بلحــاظ تکوینــی، یــک 
گــر ماننــد آن مجاهــدان نباشــند  گــروه دویســت نفــره دشــمنان را شکســت دهنــد. و ا تواننــد یــک 
گــر در مقــام بیــان حکــم باشــند،  ــر از دشــمنان پیــروز شــوند. حتــی ا مــی تواننــد در مقابــل دو براب
احتمــال دارد مربــوط بــه مــورد خــاص زمــان پیامبــر اســالم )ص) بــوده باشــند. زیــرا اقتضــای 
کــه حکومتــی اســت و در هــر زمــان، بــا توجــه بــه شــرایط نظامــی  موضــوع جهــاد و دفــاع، ایــن اســت 
ــا اعمــال والیــت حــل و فصــل مــی شــود. چنیــن برداشــتی از نصــوص دینــی، دارای  موجــود، و ب
ســابقه بــوده اســت. مثــال مرحــوم امــام خمینــی )ره) در مواجهــه بــا ادلــه قرآنــی و روائــی مربــوط بــه 
حرمــت فــروش ســالح بــه دشــمنان اســالم، مســاله را ذیــل احــکام والیــی تفســیر نمودنــد. ایشــان، 
معیــار اصلــی در تعییــن حکــم فــروش ســالح بــه دشــمنان را مصلحــت روز و مقتضیــات زمــان 

مســلمانان مــی داننــد ) شــیرخانی، 1397، 37).
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1-1-2- نظر فقهای امامیه درباره تعداد نفرات مسلمانان و دشمنان

نظــر فقهــای امامیــه در ایــن بــاره را مــی تــوان در دو فــرض مــورد بررســی قــرار داد. نخســت، 
کــه  کمتــر از دو برابــر مســلمانان باشــد. دوم، زمانــی  کــه تعــداد نفــرات دشــمنان دو برابــر یــا  زمانــی 

تعــداد نفــرات دشــمنان بیــش از دو برابــر مســلمانان باشــد.

1-1-2-1- فرض دو برابر یا کم تر بودن تعداد نفرات دشمنان نسبت به مسلمانان

کــردن، حــرام اســت. در  کــه جهــاد واجــب و فــرار  نظــر فقهــای امامیــه در ایــن مــورد آن اســت 
ایــن قســمت ابتــدا بــه بیــان ادلــه حرمــت فــرار در ایــن فــرض پرداختــه و ســپس حکــم مســئله در 

کشــته خواهنــد شــد. گــر فــرار نکننــد،  کــه ا کــه مســلمانان، ظــن دارنــد  حالتــی بررســی مــی شــود 

الف- ادله حرمت فرار 

ادلــه فتــوای حرمــت فــرار عــالوه بــر نــص آیــه 66 ســوره انفــال، از قــرار ذیــل مــی باشــد: 1- خبــر 
اســماعیل بــن جابــر از جعفــر بــن محمــد از پدرانــش از حضــرت علی علیه الســالم اســت کــه : »وقتی 
کــرد، در ابتــدای رســالتش بــه او امــر فرمــود  خداونــد پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه  خــود را مبعــوث 
کــه: »وال تطــع الکافریــن و المنافقیــن ودع  تنهــا بــه دعــوت مــردم بپــردازد و ایــن آیــه را نــازل فرمــود 
گماشــتند، خداونــد او را  اذاهــم « ) احــزاب / 48) پــس وقتــی در لیلــه المبیــت بــه قتــل وی همــت 
کــرد و جنــگ را بــر او واجــب ســاخت و فرمــود: »اذن للذیــن یقاتلــون  بــه هجــرت بــه مدینــه مأمــور 
بانهــم ظلمــوا« ) حــج/ 39) ســپس در ایــن روایــت برخــی از آیــات قتــال را ذکــر نمــوده و در ادامــه 
کــه  گردیــد. ســپس امــام مــی فرمایــد: از ایــن روســت  کــف نســخ  مــی فرمایــد: پــس بــا آیــه قتــال آیــه 
کــرد بــا ده نفــر از مشــرکان بجنگنــد و  کــرد و بــر هــر مــرد واجــب  خداونــد جنــگ را بــر امــت واجــب 
فرمــود: »ان یکــن منکــم عشــرون صابرون« ) انفال/66)ســپس این آیه نســخ شــد و فرمــود: »الن 
کــرد  خفــف اهلل عنکــم و علــم ان فیکــم ضعفــا«  )انفــال/67) ، پــس ایــن آیــه، آیــات قبلــی را نســخ 
کــه، هــرگاه تعــداد مــردان مشــرک از دو برابــر مــردان مؤمــن  و تکلیــف مؤمنــان در جنــگ ایــن شــد 
گــر تعــداد کافــران بــه گونــه ای باشــد که دو مــرد در  بیشــتر باشــد، فــرار از جنــگ جایــز خواهــد بــود و ا
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مقابــل یــک مــرد مؤمــن باشــد، عقــب نشــینی از جنــگ فــرار محســوب مــی شــود کــه حــرام اســت.«1

کــه فــرار  کــه می فرماینــد: کســی  2- خبــر حســین بــن صالــح از امــام صــادق علیــه الســالم اســت 
گــر کســی از ســه نفــر فــرار کنــد، پــس او  کنــد از دو مــرد در جنــگ پــس او فــراری بــه حســاب می آیــد و ا
فــراری بــه حســاب نمی آیــد2 ) حــر عاملــی، 1387 ، ج 11، 63). بنابرایــن طبــق ایــن احادیــث، فــرار 
کــرد. 3- در خبــر مســعده بــن  کافــر، جایــز نیســت و بایــد پایــداری  کــردن یــک مســلمان در برابــر دو 
کــه فرمودنــد: در اول االمــر، خداونــد  صدقــه در حدیثــی طوالنــی از امــام صــادق علیــه الســالم اســت 
کــرد بــا ده نفــر از مشــرکان بجنگنــد و نبایــد از مشــرکان روی برگرداننــد )و فــرار  بــر مؤمنیــن واجــب 
کــرد) و هــر کــس از ایشــان روی گردانــد و فــرار کنــد، جایگاهــش آتــش اســت و در ادامــه حکــم قبلــی 
کــه  گونــه  کنــد 3 همــان  کافــر ایســتادگی  کــه یــک مســلمان بایــد در برابــر دو نفــر  نســخ شــد و امــر شــد 
مالحظــه مــی شــود ایــن ادلــه روایــی جملگــی بــه یــک قاعــده منصــوص و غیــر اصطیــادی فقهــی 
کنــد امــا یــک  کــه بــه موجــب آن: » یــک نفــر از یــک نفــر و دو نفــر نمی توانــد فــرار  کننــد  اشــاره مــی 
کنــد«4. و ایــن یعنــی وجــوب دفــاع در برابــر یــک و دونفــر )  نفــر از ســه نفــر و بیشــتر می توانــد فــرار 
ــر  ــا دو براب ــا ت ــر ی کم ت ــه مشــرکین  ک ــرار در جایــی  ــه، حرمــت ف ــذا ایــن ادل حلبــی، 1414، 143). فل

1 -خبــر اســماعیل بــن جابــر عــن جعفــر بــن محمــد عــن ابائــه علیهــم الســالم المــروی عــن الرســاله االمحکــم و المتشــابه نقــال 

عــن تفســیر النعمانــی فــی ســنداالیه »ان اهلل تعالــی لمــا بعــث نبیــه صلــی اهلل علیــه و آلــه امــر فــی بــدء امــره ان یدعــو بالدعــوه 
فقــط،و انــزل علیــه و »ال تطــع الکافریــن و المنافقیــن ودع اذاهــم« فلمــا ارادوا مــا همــوا بــه مــن تبیتــه امــره اهلل بالهجــره و 
ــه  ــخت آی ــال: فنس ــی أن ق ــال ال ــات القت ــض آی ــر بع ــم ذک ــوا« ث ــم ظلم ــون بأنه ــن یقاتل ــال »اذن للذی ــال فق ــه القت ــرض علی ف
ــی فــرض القتــال علــی األمــه فجعــل علــی الرجــل أن یقاتــل عشــره مــن  ــه الکــف ثــم قــال و مــن ذلــک أن اهلل تعال القتــال آی
المشــرکین فقــال: ان یکــن منکــم عشــرون صابــرون ... ثــم نســخت فقــال الن خفــف اهلل عنکــم ... فنســخ بهــذه الیــه مــا 
کثــر مــن رجلیــن برجــل لــم یکــن فــاّرا مــن الّزحــف و ان  کان عــّده المشــرکین أ قبلهــا فصــار فــرض المؤمنیــن فــی الحــرب اذا 

کان فاّرامــن الّزحــف. کان العــّده رجلیــن لرجــل 
2 -خبرالحســین بــن صالــح، »مــن فرمــن رجلیــن فــی القتــال مــن الزحــف فقــد فــر و مــن فــر مــن ثالثــه فــی القتــال مــن الزحــف 

فلــم یفــر«
3 - قــال الصــادق علیــه الســالم فــی خبــر مســعده بــن صدقــه فــی حدیــث طویلــه: »ان اهلل عــز و جــل فــرض علــی المؤمــن مــن 
اول االمــر ان یقاتــل عشــره مــن المشــرکین لیــس لــه ان یولــی وجهــه عنهــم و مــن والهــم یومئــذ دبــره، فقــد تّبــوأ مقعــده مــن 
النــار ثــم حولهــم عــن حالهــم رحمــه منــه لهــم فصــار الرجــل منهــم علیــه أن یقاتــل رجلیــن مــن المشــرکین تخفیفــًا مــن اهلل 

عــّز و جــّل فنســخ الّرجــالن العشــره.«
4 -»و ال فرار الواحد من واحد و اثنین بل من ثالثه و مازاد«
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کنــد،  گــر مســلمان از جهــاد فــرار  مســلمانان هســتند را می رســاند. از ایــن رو در شــرایط مذکــور، ا
کــه خــدا را  کــه فرمودنــد، »فــراری، بایــد بدانــد  گیــرد  مشــمول ایــن حکــم امــام علــی )ع) قــرار مــی 
کــت مــی  انــدازد، او بــا فــرار ایــن مــوارد را بــه دســت خواهــد آورد:  خشــمگین ســاخته و خــود را بــه هال
کــه بــه عمــر خویــش نمــی افزایــد و  خشــم خــدا، ذلــت همیشــگی و ننــگ جاویــدان. او بایــد بدانــد 
گــردد و رضایــت پــروردگار خویــش را بــه دســت  بــا فــرار، بیــن خــود و زمــان مــرگ خــود مانــع نمــی 
کــه بــر صــراط  نمــی آورد، همانــا مــرگ انســان قبــل از حصــول ایــن ویژگــی هــای مذمــوم و در حالــی 
مســتقیم حــق اســت، بهتــر اســت از پذیرفتــن آن هــا و ســرپوش نهــادن بــر آن هــا«1. شــاید بتــوان 
کــه ایــن روایــت، داللــت بــر مجــازات دنیــوی نــدارد. امــا بــه مقتضــای قاعــده » التعزیــر لــکل  گفــت 

کــم قابــل تعزیــر اســت. عمــل محــرم « چنیــن رفتــاری از ســوی حا

ب- حکم مسئله در صورت ظن به کشته شدن

گــر  کــه در فــرض مذکــور ا ح و بررســی اســت ایــن اســت  کــه در اینجــا قابــل طــر مســئله ای 
کــه در صــورت ایســتادگی بــه شــهادت مــی رســند آیــا بــاز هــم فــرار  مســلمانان، ظــن داشــته باشــند 
گــر رزمنــده ظــن کشــته شــدن دارد،  کــه، حتــی ا کثــر فقهــای امامیــه معتقدنــد  کــردن حــرام اســت؟ ا
کــردن جایــز نیســت. ) هاشــمی شــاهرودی، 1417، ج2، 225) ) شوشــتری، 1406،  بــاز فــرار 
ج6، 452) ) ابــن قطــان حلــی، 1424، ج1، 288) ایــن بــه خاطــر آیــه قــرآن اســت ) اردبیلــی، 
ــاَر« )  ْدَب

َ ْ
وُهــُم األ

ّ
 ُتَوُل

َ
ــال ــا َف ــُروا َزْحًف َکَف ِذیــَن 

ّ
ــُم اَل کــه خداونــد می فرمایــد: »ِإَذا َلِقیُت 1403،ج7، 452) 

انفــال/15) و همچنیــن ممکــن اســت کــه ظــن، اشــتباه باشــد و آیــه: »َفــِإْن َیُکْن ِمْنُکــْم ِماَئــٌة َصاِبَرٌة 
کــت هــم،  کــه در صــورت ظــن بــه هال َیْغِلُبــوا ِماَئَتْیــِن« ) انفــال/66) هــم بیانگــر ایــن مطلــب اســت 

ــرد.) طباطبایــی، 1417،ج8، 68) ک ــداری  ــد پای بای

ــف الشــیعه  ــاب مختل کت ــی در  ــه عالمــه حل ک ــه قــول دیگــری هــم در مســئله وجــود دارد  البت
کــت وجــود داشــته باشــد فــرار  کــه ظــن بــه هال گرویــده اســت، طبــق ایــن نظــر، در صورتــی  بــدان 
ْهُلَکــِة« اســت ) بقــره/195).  ْیِدیُکــْم ِإَلــی الَتّ

َ
 ُتْلُقــوا ِبأ

َ
جایــز اســت و آن هــم بــه خاطــر وجــود آیــه »َوال

1 -مرســل الکلینــی عــن امیرالمؤمنیــن علیــه الســالم: »و لیعلــم المنهــزم بانــه مســخط ربــه و موبــق نفســه، ان لــه فــی الفــرار 
موجــده هلل و الــذل الــالزم و العــار الباقــی و ان الفارلغیــر مزیــد فــی عمــره، وال محجــور بینــه و بیــن یومــه، و ال یرضــی ربــه، و 
لمــوت الرجــل محقــا قبــل اتیــان هــذه الخصــال خیــر من الرضــا بالتلبیــس بهــا و االقــرار علیهــا«، )کلینــی، 1407، ج5، ص 41)



پائیز و زمستان 1398شماره هشتمفقه حکومتی44

کــه طبــق ایــن آیــه، حفــظ نفــس، واجــب دائمــی اســت و امــکان تحصیــل جهــاد در زمــان بعــد هــم 
کــرد ) عالمــه حلــی، 1413، ج4، 304).  کــت می تــوان فــرار  وجــود دارد. پــس در صــورت ظــن هال
گــر حتــی در ایــن صــورت  کــه ظــن بــه صــورت اطمینانــی باشــد، امــا ا البتــه ایــن در صورتــی اســت 
هــم امــام معصــوم بــه خاطــر غایــات مهمــه دینیــه قتــال را ترجیــح دهــد، بایــد قتــال کــرد ) بهجــت، 
1426، ج2، 379) دقــت در تعبیــر فــوق مبنــی بــر امــکان تحصیــل جهــاد در زمــان بعــد، معلــوم 
کــه منــوط  کــه موضــوع حکــم جــواز، جهــاد ابتدائــی بــوده اســت. فلــذا در جهــاد دفاعــی  مــی شــود 

بــه حضــور و اذن امــام نیســت، فــرار جایــز نیســت.  

کــه بــا توجــه بــه آیــه حفــظ نفــس، دفــاع واجــب نیســت و مســتحب  گفــت  شــاید هــم بتــوان 
گرفتــن ترغیبــات قــرآن بــه شــهادت، حکــم بــه اســتحباب جهــاد و جــواز  اســت زیــرا بعــد از در نظــر 
کــه، آنچــه ســبب فضــل عبــادت می شــود، باقــی بــودن در  فــرار نزدیــک تــر اســت و دلیــل دیگــر ایــن 
کــرده بایــد در جهــاد  کــه جهــاد را آغــاز  کســی  عبــادت اســت. جهــاد هــم نوعــی عبــادت اســت پــس 
باقــی باشــد و معنــای جــواز در عبــادت بــه معنــای اســتحباب اســت زیــرا در عبــادت قصــد قربــت 

الزم اســت) نجفــی،  1404، ج21، 64). 

         فقهــا در رد ایــن نظــر، دالیلــی آورده انــد از جملــه اینکــه: احتمــال ظــن بــا وجــود آیــه »َفــِإْن 
َیُکــْن ِمْنُکــْم ِماَئــٌة َصاِبــَرٌة َیْغِلُبــوا ِماَئَتْیــِن«، قابــل َرد اســت  زیــرا در صــورت رعایــت شــرایط جهــاد از 
جملــه صبــر، پیــروزی محقــق مــی شــود. و حتــی در صــورت بــروز ضــرر مــادی، ضــرر بــه نفــس هــم 
کــت  مطابــق بــا جهــاد، جایــز اســت ) فاضــل مقــداد، 1404، ج1، 580). زیــرا جهــاد و شــهادت، هال
« ) بقــره/249) ،  ِ

َکِثیــَرًة ِبــِإْذِن اهلَلّ نفــس نیســت. و همچنیــن آیــه »َکــْم ِمــْن ِفَئــٍة َقِلیَلــٍة َغَلَبــْت ِفَئــًة 
کــه دفــاع واجــب اســت ) شــهید ثانــی،  1413، ج3، 24).  هــم داللــت دارد 

محقــق حلــی بــرای رد ایــن قــول، بــه طریقــی دیگــر متمســک می شــود. ایشــان بیــان مــی دارد 
ْهُلَکــة«ِ، عــام اســت و شــامل جهــاد و غیرجهــاد می شــود و آیــه  ْیِدیُکــْم ِإَلــی الَتّ

َ
 ُتْلُقــوا ِبأ

َ
کــه، آیــه»َوال

ــه  ــوَن«1، آی ــْم ُتْفِلُح ُک
ّ
ــًرا َلَعَل َکِثی ــُروا اهلَلَّ  ــوا َواْذُک ــًة َفاْثُبُت ــْم ِفَئ ــوا ِإَذا َلِقیُت ــَن آَمُن ِذی

ّ
ــا اَل َه ُیّ

َ
ــا أ ــات : » َی ثب

ــات قــدم  ــه رو می شــوید، ثب گروهــی روب ــا  ــرد« ب ــدان نب ــه »در می ک ــان آورده اید،هنگامــی  ــه ایم ک ــانی  کس ــال/45 »ای  1 -انف

ــا رســتگار شــوید.« کنیــد ت داشــته باشــید،و خــدا را فــراوان یــاد 
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خــاص اســت. بنابرایــن خــاص بــر عــام مقــدم می شــود و عــام تخصیــص می خــورد. ایــن در حالــی 
کــه خــاص و عــام، متنافــی باشــد و عمــل بــه عــام  کــه، زمانــی عــام را تخصیــص می زنیــم  اســت 
کــه عمــل بــه عــام طبــق عمومیتــش و عمــل بــه  جــز بــا تخصیــص عــام ممکــن نباشــد، امــا زمانــی 
خــاص از جهــات مختلفــی مثــل زمانــی و مکانــی، ممکــن باشــد، نمی تــوان عــام را تخصیــص زد 
بلکــه بایــد بــه یکــی بــه طــور کلــی و بــه دلیــل دیگــر، بــه صــورت مــن وجــه عمــل کــرد، زیــرا عمــل بــه 
کــه از  کل وجــه در تمــام جهــات تفســیر آن دلیــل اســت براســاس تمــام احتماالتــی  دلیــل دوم مــن 
کــه بگوییــم آیــه حفــظ، عــام  آن فهمیــده می شــود. امــا بــاز ایــن حــرف هــم دقیــق نیســت زیــرا ایــن 
کــه بگوییــم آیــه حفــظ تخصیــص بخــورد  باشــد و ثبــات تخصیــص بخــورد، اولــی نیســت از ایــن 
کــه بــرای تخصیــص آیــه حفــظ بــه وســیله آیــه ثبــات  و آیــه ثبــات عــام باشــد. امــا دلیــل دیگــری 
نُفَســُهم 

َ
ــَن الُمؤِمنیــَن أ کــه بــه خاطــر وجــود آیــه »ِإّنَ اهلَل اشــَترى ِم قابــل قبول تــر اســت آن اســت 

گــر  کــرده اســت و ا مواَلُهــم« ) توبــه/111). خداونــد در ایــن آیــه مؤمنیــن را بــه ایــن عمــل، مــدح 
َ
َوأ

پایــداری در صــورت تلــف شــدن مــورد نهــی بــود، خداونــد مــدح نمی کــرد. بنابرایــن تخصیــص آیــه 
ــر از جهــاد اســت )  ــرای مــواردی غی ــة«ِ ب ْهُلَک ــی الَتّ ــْم ِإَل ْیِدیُک

َ
ــوا ِبأ  ُتْلُق

َ
ــی اســت یعنــی »َوال ــات اول ثب

ــی، 1428، ج1، 423). محقــق حل

کــه صــد نفرمســلمان را  گــر دشــمن، دو برابــر مســلمین باشــد، چنــان  گفتــه شــد ا بنابــر آنچــه 
کافــر و یــا هــزار نفرمســلمان را دو هــزار نفرکافــر در بــر بگیــرد، فــرار جایــز نیســت و ایــن  دویســت نفــر 
کــه بــه وســیله دالیــل متوجــه شــدیم،  نظــر مخالفــی نــدارد ) فراهانــی، 1426، 579). و از آن جــا 
ــمن  ــر دش گ ــه ا ک ــویم  ــه می ش ــی، متوج ــق اول ــه طری ــت ب ــب اس ــر، واج ــل دو براب ــداری در مقاب پای
کم تــر از مســلمانان باشــد نیــز پایــداری مســلمانان واجــب اســت ) فخــر المحققیــن، 1387، ج1، 
356). فلــذا قــول بــه وجــوب دفــاع  در صــورت ظــن بــه شــهادت مســلمانان در فــرض دو برابــر یــا 

کمتــر بــودن دشــمنان، ترجیــح دارد.

کــه،  گرفتــه اســت، آن اســت  کــه یــک مســلمان در برابــر دو مشــرک قــرار  حکــم دفــاع در جایــی 
گــر در برابــر دو مشــرک بــه دفاع بپــردازد، به شــهادت  درصــورت آنکــه فــردی علــم داشــته باشــد کــه ا
کــه از شــهادت او، فایــده عــام حاصــل نشــود، فــرار جایــز اســت و ایــن بــه  خواهــد رســید، در صورتــی 
ِض اْلُمْؤِمِنیــَن َعَلــی اْلِقَتــاِل« اســت ) وحیــد خراســانی، 1428،  ِبــُیّ َحــِرّ َهــا الَنّ ُیّ

َ
خاطــر اطــالق آیــه »َیــا أ
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ج2، 417). البتــه تشــخیص ایــن کــه از شــهادت فــرد، فایــده عــام حاصــل نمــی شــود، را نمی توان 
ج میــان آنــان مــی شــود. امــا طبــق آنچــه  ج و مــر بــر عهــده آحــاد نظامیــان دانســت. زیــرا موجــب هــر
گــر یــک نفــر مســلمان در برابــر دو نفــر  در کتــاب ریاض المســائل آمــده اســت، در ایــن صــورت یعنــی ا
گیــرد. احــوط، ) احتیــاط واجــب ) حرمــت فــرار اســت و فــرد بایــد بــه دفــاع بپــردازد بــه  مشــرک قــرار 

خاطــر وجــود نــص. ) طباطبایــی، 1418، ج 8، 68) ) طوســی، 1408، 201)

کــه، منظــور از یــک فــرد در برابــر دو نفــر،  کــه در ایــن جــا بایــد ذکــر شــود، آن اســت  امــا نکتــه ای 
بــه صــورت انفــرادی نیســت بلکــه بــا توجــه بــه نــص آیــه 66 ســوره انفــال، منظــور، رویارویــی افــراد 
کافــران  گــروه اســت. زیــرا آیــه مذکــور بــه صــد نفــر از مســلمانان در برابــر دویســت نفــر از  در قالــب  دو 
کــه بــا جمــع بــودن و لشــکر بــودن  کــه ایــن نظــر را تأییــد می کنــد آن اســت  کنــد. آنچــه  تصریــح مــی 
ــداری در ایــن صــورت واجــب  کــه قــدرت معنــوی و مــادی حاصــل می شــود، بنابرایــن پای اســت 

اســت ) محقــق حلــی، 1428، ج1، 243).

2-2-1-1- فرض بیشتر از دو برابر بودن دشمنان نسبت به مسلمانان 

کــه در ایــن صــورت، دفــاع واجــب نیســت ) عالمــه  کثــر فقهــا آن اســت  در ایــن رابطــه، نظــر ا
کفــار برتــر باشــند، چــه  گــر مســلمانان بــر  حلــی، 1413، ج 4، 390). امــا بنــا بــر نظــر ابــن جنیــد، ا
کفــار، روی برگردانــد ) ابــن جنیــد، 1413،  کفــار در پــادگان باشــند یــا بیــرون پــادگان، نمی تــوان از 
ــت  ــد آن اس ــته ان ــان داش ــی بی ــوم خوی ــه مرح ک ــری  ــت. نظ ــاع پرداخ ــه دف ــد ب ج 4، 389). و بای
ــرد،  ک ــد  ــدا خواهن ــه پی ــار غلب ــداری، برکف ــورت پای ــه در ص ک ــد  ــان دارن ــلمانان اطمین ــر مس گ ــه، ا ک
کــه عالمــه حلــی بــرای عــدم وجــوب  کــردن جایــز نیســت ) خویــی، 1410، ج1، 370). علتــی  فــرار 
کــت در امــان نیســتند،  کــه در صورتیکــه مســلمانان بــه دفــاع بپردازنــد از هال ذکــر می کنــد آن اســت 
کــه در ایــن  بنابرایــن دفــاع واجــب نیســت ) عالمــه حلــی، 1412، ج14، 80). امــا بــه نظــر مــی رســد 
کــه در ادامــه بــه آن هــا  رابطــه بایــد تفکیکــی بیــن ظــن ســالمتی و ظــن کشــته شــدن در نظــر داشــت 

خواهیــم پرداخــت.
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الف- ظن به سالمتی و غلبه

گــر دشــمنان بیــش از دو برابــر مســلمانان باشــند  کــه ا شــیخ طوســی و عالمــه حلــی  معتقــد انــد  
ــد، ســالم می ماننــد، در ایــن  ــه دفــاع بپردازن ــر ب گ کــه ا امــا مســلمانان، ظــن غالــب داشــته باشــند 
ــا  صــورت دفــاع مســتحب اســت ) طوســی، 1387، ج2، 10) ) عالمــه حلــی، 1420، ج2، 141). ب
گروهــی اســت. امــا بــا  توجــه بــه اطــالق تعابیــر مذکــور، منظــور از ســالم مانــدن، ســالمت فــردی و 
گــر غلبــه پیــروزی هــم باشــد، بــاز دفــاع واجــب نیســت ) طباطبایــی، 1418 ،ج8،  ایــن حــال حتــی ا
کــه1- در ایــن صورت)ظــن ســالمتی در  کرده انــد آن اســت  کــه بــرای اســتحباب ذکــر  69). دالیلــی 
کــه وجــود  کافــران)، اســتحباب دفــاع بــه خاطــر مصلحتــی اســت  صــورت بیــش از دو برابــر بــودن 
کــه مســلمانان ایســتادگی می کننــد،  دارد ) عالمــه حلــی، 1412، ج14، 80). 2- همچنیــن زمانــی 
ــٍة َغَلَبــت  ــٍة َقلیَل یعنــی قــدرت و قــوت خــود را در حــال نشــان دادن هســتند، 3- آیــه »َکــم ِمــن ِفَئ
کــه وجــود دارنــد همگــی حداقــل چیــزی را  َکثیــَرًة ِبــِإذِن اهلِل« ) بقــره/249) و ترغیبــات دیگــر  ِفَئــًة 
کــه بیــان می کننــد، رجحــان پایــداری اســت ) ســبزواری، 1413، ج15، 121).بنــا برایــن بــه نظــر 
ک آیــه 66 ســوره انفــال،  فــرار  کــه بــا توجــه بــه بیشــتر بــودن تعــداد نفــرات دشــمنان و مــال مــی رســد 

کــردن حــرام نبــوده بلکــه جایــز اســت.

کافران نسبت به مسلمانان  ب- ظن به کشته شدن در فرض بیشتر از دو برابر بودن 

کــه دشــمنان  کــه در صورتــی  در ایــن مــورد دو نظــر وجــود دارد. عــده ای از فقهــا بــر ایــن نظرنــد 
ــه  ــد ب ــت و نبای ــب اس ــرار واج ــد، ف ــته باش ــود داش ــدن وج ــته ش کش ــن  ــند و ظ ــش از دو برابرباش بی
دفــاع پرداخــت، امــا عــده ای دیگــر معتقدنــد در ایــن صــورت فــرار واجــب نیســت بلکــه جایــز اســت 
و می تــوان بــه دفــاع پرداخــت و از دشــمنان فــرار نکــرد. شــیخ طوســی در المبســوط بیــان مــی دارد، 
ــتحباب  ــای اس ــه معن ــارت ب ــن عب ــت و ای ــرار اس ــی، ف ــدن دارد، اول ــته ش کش ــه  ــن ب ــردی ظ ــر ف گ ا
کــه، در ایــن صــورت، فــرار،  اســت ) طوســی، 1387، ج2، 10). امــا عالمــه حلــی معتقــد اســت 
ــرای جــواز دفــاع درصــورت بیــش از  کــه ب واجــب اســت ) عالمــه حلــی، 1413،ج4، 390). علتــی 
ــات اســت وهمیــن اطــالق اســت  ــد، اطــالق آی کرده ان ــر  ــت ذک ــران در ایــن حال کاف ــودن  ــر ب دو براب
کــه ســبب مشــروعیت و مرغوبیــت جهــاد می شــود ) تبریــزی، 1426، ج1، 380) علــت دیگــر هــم 
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اصــل برائــت از تکلیــف اســت ، طبــق ایــن اصــل ایســتادگی مســتحب اســت. محقــق حلــی، قــول 
اســتحباب دفــاع را بیــان داشــته امــا در ادامــه قــول بــه وجــوب فــرار را می پذیــرد. زیــرا در صورتی که 
ظــن غالــب، کشــته شــدن باشــد، چــون دفــع ضــرر عقــال واجــب اســت و دفــع ضــرر جــز بــا انصــراف و 
روی گردانــدن ممکــن نیســت. بنابرایــن فــرار واجــب اســت ) محقــق حلــی، 1428، ج1، 243). بــا 
توجــه بــه دالیلــی کــه محقــق حلــی بیــان داشــته و این که کشــته شــدن مجاهــدان مســلمان بدون 
دســتیابی بــه نتیجــه یــا دســتاورد مفیــد، موجــب خســارت بــرای جبهــه اســالم اســت، بــه نظــر مــی 

رســد حکــم بــه وجــوب فــرار درســت تــر باشــد.

کــه بــه لحــاظ احــکام مذکــور آیــا جهــاد دفاعــی  در اینجــا الزم اســت ایــن مســاله تبییــن شــود 
گفــت چــون جهــاد، واجــب اصلــی نفســی  بــا جهــاد ابتدائــی تفاوتــی دارد؟ در ایــن بــاره مــی تــوان 
گســترش عــدل، و در جهــاد  نیســت. بلکــه هــدف از آن، در جهــاد ابتدائــی، مبــارزه بــا ظلــم و 
گونــه ای باشــد  گــر در جهــاد دفاعــی شــرایط بــه  کیــان اســالم و مســلمین اســت. ا دفاعــی، حفــظ 
کــه ظــن کشــته شــدن نظامیــان موجــب بــه خطــر افتــادن کیــان اســالم و مســلمین باشــد، بــا همــان 
مبنایــی کــه دفــاع واجــب مــی شــد، فــرار واجــب مــی شــود. کمــا اینکــه ســیره پیامبــر اســالم )ص) در 
کنــد. زیــرا بــه علــت شــرایط جنــگ، ایشــان  جهــاد دفاعــی در جنــگ احــد همیــن امــر را اثبــات مــی 
گــر در جهــاد دفاعــی،  کــوه رفتنــد و حملــه دیگــری را در آن جنــگ، ترتیــب ندادنــد. امــا ا بــه ســمت 
ظــن کشــته شــدن نظامیــان، موجــب بــه خطــر افتــادن کیــان اســالم و مســلمین نباشــد. و شــهادت 
آنان، به تشــخیص فرماندهی نظامی، نتیجه مفیدی در حفظ اســالم و مســلمین داشــته باشــد. 

حکــم بــه جــواز فــرار خالــی از اشــکال نخواهــد بــود. 

1-2- حکم فرار با توجه به قوت و ضعف مسلمانان در برابر دشمنان

کفــار دو برابــر مســلمانان باشــند،  کــه  کــه منظــور از ایــن  بعضــی از فقهــای عامــه بــر ایــن نظرنــد 
ــالحی و  ــدرت س ــا ق ــی ی ــدرت بدن ــد ق ــوت می توان ــور از ق ــان و منظ ــداد آن ــه تع ــت ن ــار اس کف ــوت  ق
ک باشــد، ســنت عملــی پیامبر صلی  امکاناتــی باشــد. 1دلیلــی کــه ســبب می شــود قــوت و ضعــف مال

کثــر عامــه و از جملــه نــووی از علمــای شــافعی مذهــب، آن چــه در دفــاع معتبــر اســت طبــق آیــه،  1  - البتــه طبــق نظــر ا
ــر تعــداد مســلمانان 12000 نفــر باشــد، دفــاع  گ کــه ا کتــاب ســیرالکبیر هــم آمــده اســت  ــه قــدرت و ضعــف. در  تعــداد اســت ن
کفــار از ایــن مقــدار بیش تــر باشــد و حتــی بــه بیــش از ده برابــر برســد،  کــردن، حــرام اســت. هرچنــد تعــداد  واجــب اســت و فــرار 
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اهلل علیــه و آلــه اســت. پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه ، بیســت و چنــد روز، شــهر طائــف را محاصــره 
کــرده بودنــد امــا شــهر طائــف دیوارهــای بســیار بلنــدی داشــت و مســلمانان مجبــور بودنــد پشــت 
ایــن دیوارهــا تیرانــدازی کننــد و ایــن ســبب شــد، صحابــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه  به شــهادت 
برســند و پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه  جنــگ را رهــا کننــد و بــه ســمت شــهر مدینــه برگردنــد. در این 
کــه همــان حصــار شــهر بــود، داشــت و ســالح هجومــی خوبــی  جنــگ دشــمن ســالح دفاعــی خوبــی 
گــدازه هــای آتشــین هــم داشــت. امــا مســلمانان ســالح دفاعــی نداشــتند ولــی  کمــان و  مثــل تیــر و 
کمــان داشــتند و ایــن ســبب می شــد دشــمن بــر آن هــا غلبــه  ســالح هجومــی مثــل منجنیــق و تیــر و 
داشــته باشــد و بــر یــاران پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه  گدازه هــا آتشــین بریزد.پــس پیامبــر صلی اهلل 
علیــه و آلــه  دســتور بــه عقــب نشــینی دادنــد ) هیــکل، بیتــا، ج2، 1186). اشــکال ایــن اســتدالل 

کــه دســتور بــه عقــب نشــینی بــا فــرار از جنــگ متفــاوت اســت. ایــن اســت 

ک قــوت و ضعــف می توانــد از نظــر نیــت، قــوای بدنــی و قــوای مهماتــی باشــد. مثــاًل  مــال
کــه: منظــور از ضعــف، طبــق آیــه »َیــا  کــه از فقهــای حنفــی مذهــب اســت، بیــان مــی دارد  جصــاص 
ــا مشــرکین اســت. امــا در  ــاِل«، ضعــف در نیــت  محاربــه ب ــی اْلِقَت ِض اْلُمْؤِمِنیــَن َعَل ــِرّ ــُیّ َح ِب ــا الَنّ َه ُیّ

َ
أ

کــه مقاومــت یــک جنگجوی  ک قــوت را ســالح می دانــد و بیــان  مــی دارد  کتــاب بدایع الصنایــع، مــال
کافــر بــدون ســالح، وجــوب نــدارد و مدافــع حــق  مســلمان بــدون ســالح در برابــر دو نفــر یــا یــک نفــر 
گــر تعــداد مســلمانان نصــف تعــداد مشــرکین  گــروه دیگــر بپیونــدد ولــی ا دارد، روی برگردانــد و بــه 
کنــد و  کــه ســالح دارد فــرار  کســی  اســت و همــراه مســلمانان ســالح نیســت، مســلمان می توانــد از 
همچنیــن اشــکال نــدارد از کســی کــه ســالح بــرای تیرانــدازی دارد و او ســالح تیرانــدازی نــدارد، فــرار 

کنــد ) هیــکل، بیتــا، ج2، 1178).

کفــار، از دو برابــر مســلمانان  گــر تعــداد  کــه ا ک را عــدد دانســته و بیــان مــی دارد  کتــاب قوانیــن شــرعیه هــم مــال همچنیــن در 
کــردن، ســبب شکســت مســلمانان نشــود، فــرار  گــر ایــن فــرار  کــرد ولــی ا بیش تــر باشــد، دفــاع واجــب اســت و نمی تــوان فــرار 
ک را 12000  کتــاب ســیرالکبیر از عــدد 12000 نفــر ســخن بــه میــان آورد و مــال کــه ســبب شــده در  و دفــاع جایــز اســت. آنچــه 
ــداد  گاه تع ــچ  ــه: هی ک ــود  ــل می ش ــه نق ــه و آل ــی اهلل علی ــرم صل ک ــر ا ــت از پیامب ــن روای ــق ای ــه طب ک ــت  ــی اس ــد، روایت ــر بدان نف
گــر مســلمانان 12000 نفــر باشــند، شکســت  12000 نفــر مغلــوب نمی شــود و شکســت نمی خــورد، بنابرایــن طبــق ایــن حدیــث ا
کم  ایمانــی، باعــث شکســت مســلمانان شــود. ) هیــکل، بیتــا، ج 2، ص 1186) کــه نیــروی ایمــان و  نمی خورنــد امــا چــه بســا 
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ک مــی دانــد  در میــان فقهــای امامیــه، صاحــب جواهــر، عــدد را بــه همــراه تقــارب اوصــاف مــال
گفتــه می شــود، دشــمن دوبرابــر مســلمانان باشــد. منظــور، قــدرت دشــمن  گــر  کــه ا معتقــد اســت 
کــه بایــد دوبرابــر مســلمانان باشــد، و بنابرایــن طبــق آیــه، صــد نفــر مســلمان ضعیــف از صــد   اســت 
کنــد. زیــرا آن چــه از ظاهــر آیــه برمی آیــد، مهــم عــدد  کفــار قهرمــان، نمی توانــد فــرار  و  نــود  و  نــه نفــر 
اســت امــا آنچــه از باطــن آیــه برمی آیــد، جــواز فــرار اســت ) نجفــی، 1404، ج21، 63). در واقــع 
ــه مقایســه تعــداد نفــرات  ــر پای گــروه توجــه نمــود و حکــم فــرار را ب ــه تعــداد دو  ــوان ب زمانــی مــی ت
ــا یکدیگــر  ــات ب گــروه از لحــاظ ســایر اوصــاف اعــم از قــوای جســمی و امکان کــه دو  تعییــن نمــود 
تفــاوت فاحــش نداشــته باشــند. مثــال در زمــان مــا کــه ســالح هــای اتمــی و شــیمیایی مــورد اســتفاده 

کفــار اســت بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت.

2-حکم فرار موقت

که فرار واقعی، جایز است. در این  ح و بررسی حکم فرار واقعی در جهاد و مواردی  پس از طر
قسمت به بحث جواز فرار موقت پرداخته می شود. منظور از فرار موقت، این است که به خالف 
گروه مسلمان،  فرار واقعی، رزمندگان اسالم با هدف یافتن موقعیت بهتر جنگی، یا پیوستن به 
که پس از دستیابی به هدف  و یا به علت اضطرار به طور موقت اقدام به فرار نمایند. به نحوی 
مورد نظر و یا رفع وضعیت اضطرار، مجددا به جهاد مبادرت نمایند. درباره جواز فرار موقت در 
ًزا ِإَلی ِفَئٍة َفَقْد  ْو ُمَتَحِیّ

َ
ًفا ِلِقَتاٍل أ  ُمَتَحِرّ

َّ
ِهْم َیْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإال قرآن آیه شریفه تصریح می دارد: »َوَمْن ُیَوِلّ

ُم َوِبْئَس اْلَمِصیُر« ) انفال/16). َواُه َجَهَنّ
ْ
ِ َوَمأ

َباَء ِبَغَضٍب ِمَن اهلَلّ

کند تا جای بهتری پیدا  کسی جای خود را ترک  گر  که ا در تفسیر این آیه بیان شده است 
که خود را به سپاهیان دیگر برساند تا از آن ها  کند و از آن جا با دشمنان به مبارزه بپردازد، یا این 
گر  کمک بگیرد، این فرار واقعی از جنگ نیست و اشکالی ندارد ) طبرسی، 1360، ج10، 183). یا ا
کنار  کناری بروند تا دشمن به همراه آن ها به آن  کتیک جنگی به  جنگجویان به عنوان یک تا
که دشمن خسته  کنند  کاری  کنند یا  گهان ضربه ای غافلگیرانه به دشمن وارد  کشیده شود و نا
که  کتیکی جنگی هستند  شود، این ها هیچ کدام فرار واقعی از جنگ محسوب نمی شود بلکه تا

موجب پیروزی می شوند ) مکارم شیرازی، 1374، ج7، 112).
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کنونــی و  ــا توجــه بــه مقتضیــات زمــان  کــه ب کــه شــایان ذکــر اســت ایــن اســت  نکتــه مهمــی 
ــوق و  ــت از ماف ــل اطاع ــان و اص ــف نظامی ــدن وظای ــر ش ــده ت ــا و پیچی ــگ ه ــاد جن ــتردگی ابع گس
جلوگیــری از بــی نظمــی و لغــو دســتور، نمــی تــوان تشــخیص مــوارد جــواز فــرار موقتــی را بــه آحــاد 
گســیخته و شکســت آن محتمــل مــی  گــذار نمــود. زیــرا شــیرازه جبهــه اســالم از هــم  نظامیــان وا
گــردد. فلــذا ولــی فقیــه بــه موجــب قوانیــن مربوطــه حــق دارد، تشــخیص چنیــن امــری را اصالتــا بــر 

عهــده فرماندهــی نظامیــان بدانــد.

2-1- فرار موقت برای تحرف

تحــرف بــه معنــای انحــراف از خــط وســط و میــل بــه حــرف یعنــی طــرف چیــزی اســت ) 
کــه فــرد  طباطبایــی،1417 ،ج9، 37) ، مــراد از تحــرف در جنــگ، انتقــال یافتــن بــه حالتــی اســت 
کنــد ) شــهید ثانــی، 1413، ج3، 23). فقهــا مصادیقــی را بــرای  بــرای جنگیــدن، تمکــن پیــدا 
گاهــی بــرای یافتــن جــای  کــه متحــرف می شــود  کــه، فــردی  کرده انــد، از جملــه آن  تحــرف ذکــر 
کــه آب یافــت  گاهــی بــرای رفــع عطــش بــه جایــی مــی رود  وســیع تر اقــدام بــه تحــرف می کنــد یــا 
کنــد  گاهــی مایــل می شــود بــه طرفــی تــا زره اش را صــاف  می  شــود ) نجفــی، 1404، ج21، 58). یــا 
کــه فــرد متحــرف می شــود  و آن را دربیــاورد یــا بپوشــد ) شــهید ثانــی، 1413، ج3، 23). و یــا ایــن 
کــه اســلحه خــود را اصــالح  کنــد ) طوســی، 1387، ج2،10) و یــا ایــن  تــا بــه خورشــید یــا بــاد پشــت 
کنــد و یــا تجدیــد قــوا کنــد ) شوشــتری، 1406، ج6، 166) و همچنیــن درآوردن لبــاس و بــاال رفتــن 
از بلنــدی هــم جــز تحــرف بــه حســاب می آینــد ) عاملــی، 1427، ج3، 641). بنابرایــن هــر تغییــری 
کــه بــرای یافتــن امــکان اصلــح بــرای مقاتلــه باشــد، تحــرف اســت ) بهجــت،1426 ، ج2، 379) و 

جایــز مــی باشــد. ) محقــق حلــی، 1418، ج1، 112)

2-2 - فرار موقت برای تحیز

گــروه دیگــر اســت ) صاحــب ابــن عبــاد، 1414، ج3،  در جنــگ تحیــز بــه معنــای پیوســتن بــه 
گــروه، امــکان بهتــری بــرای مقاتلــه فراهــم  گــروه تــا آن  170). و تحیــز بــه فئــه یعنــی پیوســتن بــه 
کــه در  گــروه، شــرایطی الزم اســت  نمایــد ) شــهید ثانــی،1413 ، ج3، 23). بــرای پیوســتن بــه 
گــروه، صالحیــت نجــات را داشــته باشــد.  کــه  این جــا بــه ایــن مــوارد می پردازیــم: 1- شــرط اســت 
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گــروه، حاصــل شــود امــا الزم نیســت فــرد بــا ایــن  هــر چنــد ایــن صالحیــت بــا انضمــام فــرد بــه آن 
کمــال قتــال،  انضمــام امیــد بــه پیــروزی داشــته باشــد بلکــه امیــد بــه نفــع و دفــع و قــوت قلــب و 
گــروه، امیــد بــه نجــات  کافــی اســت و همچنیــن الزم نیســت بــا انضمــام فــرد بــه ایــن  بــرای تحیــز 

وجــود داشــته باشــد زیــرا آیــه در ایــن بــاره اطــالق دارد ) نجفــی،1404 ، ج21، 59).

کــه فــرد بــه آن منضــم می شــود، نبایــد خیلــی دور باشــد.  گروهــی  کــه  2- شــرط دوم آن اســت 
کلــی دور بــودن یــا نزدیــک  ج شــود امــا بــه طــور  کــه فــرد از وصــف جنگنــده بــودن خــار گونــه ای  بــه 
کــه فــرد بــه آن منضــم می شــود، شــرط نیســت و ایــن در  گروهــی  کــم بــودن یــا زیــاد بــودن  بــودن، 
ج نشــود ) شــهید ثانــی، 1410، ج1، 219) زیــرا آیــه  کــه از وصــف جنگنــده بــودن خــار صورتــی اســت 

عــام اســت ) طوســی، 1387، ج2، 10).

گــروه دیگــر نباشــد )  کــه فــرد متحیــز، دائمــًا در حــال تحیــز بــه  3- و آخریــن شــرط ایــن اســت 
شــهید ثانــی، 1413، ج3، 24).

2-3- فرار موقت به علت اضطرار

که غیر قابل تحمل  ج از اراده فرد  اضطرار یعنی ناچاری ناشی از عاملی غیر انسانی و خار
بوده و یا امکان انجام وظیفه را سلب نماید. اضطرار در جهاد، حالت افرادی نظیر مریض و آن 
که یکی از شرایط تکلیف و  کرده است. مریض از آن جهت مضطر است  کسی است که سالح گم 
وجوب جهاد که سالمتی و قدرت است را ندارد، بنابراین جایز است که از میدان جنگ فرار کند ) 
طباطبایی، 1418، ج8، 69). همچنین سالح گم کرده هم جواز فرار را دارد ) شهید ثانی، 1410، 
ج1، 219). اما گفته شده که سالح گم کرده حق تحیز به جایی دارد که سنگ یافت شود و بتواند 
با آن سنگ به دفاع بپردازد ) نجفی، 1404، ج 21، 61). ولی در هر صورت فرار مضطر در صورتی 
گر امکان مقاتله با سنگریزه  که، موجب وهن و خواری لشکر اسالم نشود و حتی ا جایز است 
باشد، نمی توان به سبب گم کردن سالح، از میدان جنگ فرار کرد ) بهجت، 1426، ج2، 379) 
که در  که در میدان جنگ امروزی با پیشرفتی  .اما در حقیقت آنچه به نظر می رسد، آن است 
سالح ها وجود دارد، امکان دفاع به وسیله سنگریزه وجود ندارد. در هر حال، حکم به جواز فرار 

برای مضطر، حکمی موقتی است که با پایان یافتن شرایط اضطرار، برداشته می شود.
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زنــان جایــز اســت از میــدان جهــاد ابتدائــی فرار کننــد، زیرا از همــان ابتدا جهاد ابتدائــی بر آن ها 
واجــب نبــوده، همچنیــن صبیــان و مجانیــن هــم اجــازه فــرار از جنــگ را دارنــد زیــرا آن هــا مکلــف 
گــر در مســتی خود عمــدی نداشــته اند، جایز  نیســتند و تکلیفــی بــر ثبــات ندارنــد. افــراد مســت هــم ا

اســت فــرار کننــد ) نجفــی، 1404، ج21، 62).

3- تطبیق جرم فرار نظامیان در قوانین موضوعه بر احکام فقهی

 قانــون مجــازات جرایــم نیروهــای مســلح مصــوب 1382، در فصــل چهــارم خــود از مــاده 56 
کلــی فــرار شــامل  تــا 77، بــه عنــوان فــرار از خدمــت پرداختــه اســت. طبــق ایــن قانــون، بــه طــور 
دو نــوع مــی شــود: 1- فــرار از خدمــت در زمــان صلــح 2- فــرار از خدمــت در زمــان جنــگ ) غالمــی، 
کــه یــک فــرد نظامــی )  1392، 115). فــرار از خدمــت در زمــان صلــح مربــوط بــه مــوردی مــی شــود 
کار خــود  کارکنــان وظیفــه) بــه فاصلــه پانــزده روز مرتکــب غیبــت از محــل  کارکنــان ثابــت و  اعــم از 
شــود یــا پــس از آنکــه دوره آموزشــی یــا مرخصــی یــا ماموریــت بــه پایــان رســید بــه فاصلــه پانــزده روز 
خــود را بــدون داشــتن عــذر بــه قســمت مربوطــه معرفــی نکنــد.1 فــرار در زمــان جنــگ بــه معنــای آن 
کــه یــک فــرد نظامــی، در زمــان جنــگ، بــه فاصلــه پنــج روز مرتکــب غیبــت شــود و یــا پــس  اســت 
از آنکــه دوره آموزشــی یــا مرخصــی یــا ماموریــت بــه پایــان رســید بــه فاصلــه پنــج روز خــود را بــدون 
گــر فــرار در زمــان جنــگ بــوده و از جبهــه  داشــتن عــذر بــه قســمت مربوطــه معرفــی نکنــد.2 البتــه ا

کنــد، بــه محــض غیبــت، فــراری محســوب مــی شــود. فــرار 

کــه رفتــاری حــرام اســت، بــر حســب مــورد          در قانــون فــوق الذکــر بــرای ارتــکاب فــرار از جهــاد 
گرفتــه شــده اســت. در ایــن خصــوص بــه علــت حساســیت موضــوع  تعزیرهــای مختلفــی در نظــر 
در زمــان جنــگ، میــان فــرار در زمــان صلــح و زمــان جنــگ، تفــاوت قائــل شــده و مجــازات حبــس 
ــه جهــت تعهــد شــغلی نیروهــای  ــه عــالوه، ب ــرای زمــان جنــگ، وضــع شــده اســت. ب بیشــتری ب
ثابــت، مجــازات متفاوتــی بــرای فــرار ســربازان وظیفــه نســبت بــه نیروهــای نظامــی ثابــت در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.

1  -مواد 56 و 57 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382
2 -مواد 61 و 67 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382
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گــر فــرار فــراری  کــه طبــق مــاده 65 قانــون فــوق الذکــر ا  یکــی از احــکام  فــرد فــراری آن اســت 
کشــتار ســنگین شــود  ــا  ــر ی ــی، یعنــی قتــل یــک نف ــا تلفــات جان ســبب شکســت جبهــه اســالم و ی
مرتکــب بــه مجــازات محــارب محکــوم مــی شــود. شکســت جبهــه اســالم را مــی تــوان ســقوط یــک 
کل عملیــات و تســلیم مواضــع خــودی در  ــا ناموفــق مانــدن  خــط و اســتقرار نیروهــای دشــمن، ت
گرفــت ) الهــام، 1389، 133). دربــاره وضــع مجــازات محــارب بــرای فــرد فــراری، مــواد 71 و  نظــر 
72  ایــن قانــون، فــرار بــا وســایل موتــوری یــا مــورد اســتفاده نیروهــای مســلح را چنانچــه موجــب 
کافــی بــه مقصــود دانســته و طبــق مــاده 73  ضربــه موثــر بــه ماموریــت نیروهــای مســلح شــود، را 
گــر نظامــی بــه طــرف دشــمن فــرار کنــد و ایــن فــرار موجــب تقویــت اطالعاتی یــا روحی  ایــن قانــون، ا
گــر ایــن تقویــت صــورت نپذیــرد،  دشــمن شــود، در ایــن صــورت نظامــی حکــم محــارب دارد، امــا ا
مجــازات حبــس ســه تــا پانــزده ســال حبــس را در پــی دارد. ) الهــام، 1389، 137) همچنیــن مــاده 
74، اعمــال مجــازات محــارب بــرای فــرار بــا توطئــه و تبانــی قبلــی از ســوی ســه نفــر یــا بیشــتر را 
امــکان پذیــر دانســته اســت. مــواد قانونــی فــوق الذکــر بــدون رعایــت شــرط تشــهیر ســالح، حکــم بــه 
مجــازات محــارب داده انــد، ایــن احــکام، ســابقه ای در فتــاوی فقهــای امامیــه درباره حکم فــرار از 
جهــاد ندارنــد، علــی الخصــوص اینکــه معیارهــای عینی مشــخصی بــرای احراز عناوینــی همچون 
کــه  ــوم نیســت  ــد. و معل ــداده ان ــه ن ــه ماموریــت « و » تقویــت روحــی دشــمن« ارائ ــر ب ــه موث » ضرب
تحــت چــه شــرایطی مــی تــوان فــرار بــا توطئــه قبلــی را محاربــه تلقــی نمــود. فلــذا چنیــن احــکام 

قانونــی، بــا توجــه بــه بررســی اقــوال فقهــای امامیــه، محــل تامــل جــدی انــد.

کــه گرچــه قانــون مجــازات جرایــم نیروهــای مســلح در مــاده 76   امــا انتقــاد مهــم تــر ایــن اســت 
خــود، بــه مــوارد اضطــرار اعــم از بیمــاری و ابتــالی بــه حــوادث قــوه قاهــره بــه عنــوان عــذر موجــه 
بــرای غیبــت از محــل خدمــت اشــاره نمــوده اســت. امــا ایــن قانــون، بــدون توجــه بــه منابــع فقــه 
امامیــه، متأســفانه قواعــد راجــع بــه جــواز فــرار، در صــورت بیــش از دو برابــر بــودن تعــداد دشــمنان 
کشــته شــدن نیروهــای خــودی و جــواز  گــروه) و ظــن  از مســلمانان ) بــه شــرط تقــارب اوصــاف دو 
ــوان  ــاید بت ــن، ش ــار مقن ــن رفت ــه ای ــت. در توجی ــرار داده اس ــکوت ق ــز را مس ــرف و تحّی ــرار در تح ف
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ک ــی اســت  ــه موضوعات ــرار، از جمل ــه جهــاد و ف ــوط ب ــه اصــوال مســائل مرب ک گفــت 
ــی  ــد حکــم آن را اســتنباط نمــود. چــه اینکــه جهــاد، واجــب اصل ــی بای مقتضیــات و شــرایط زمان
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کیــان اســالم و مســلمین اســت. بــه عــالوه، بــه علــت حساســیت  نفســی نیســت بلکــه بــرای حفــظ 
وظایــف نظامیــان بــه ویــژه در صحنــه جنــگ، نمــی تــوان بــه ایشــان اجــازه تشــخیص موضــوع و 

فــرار از محــل خدمــت را داد. 

ح شود.  با وجود این، مساله فرار، موضوعی محتمل است و ممکن است در حین جهاد، مطر
کم اسالمی در تنظیم احکام آن بر اساس مصالح  کید بر اختیارات والیی حا از این منظر و با تا
و مفاسد مربوطه، نمی توان از ذکر شرایط آن در قانون فوق الذکر، چشم پوشی نمود. تصریح 
به شرایط و معیارهای عینی الزم برای فرار واقعی اعم از تعداد دشمنان، امکانات آنها و تعیین 
کشته شدن نیروهای خودی؛ و همچنین تبیین شرایط و معیارهای عینی  تکلیف برای ظن 
گروه  فرار موقت اعم از تغییر موقعیت آسیب پذیر نظامی به موقعیت برتر، سقف زمانی و شرایط 
هدف در تحیز، نه تنها برای فرماندهان و تصمیم گیران جنگی مفید بوده و وظایف و اختیارات 
که به فرمانده  ایشان را شفاف می نماید، بلکه از سوی سایر نیروهای نظامی البته در شرایطی 

خود، دسترسی نداشته باشند نیز قابل استناد و استفاده است. 

گیری نتیجه 

کــه تعــداد دشــمنان تــا دو برابــر مســلمانان باشــد، فــرار در  کثــر فقهــای امامیــه دربــاره فرضــی  ا
کــه صاحــب جواهــر بیــان نمــوده اســت حــد نصــاب مذکــور  جهــاد را حــرام مــی داننــد. امــا همانطــور 
گــروه مســلمانان و دشــمنان، بــه لحــاظ اوصــاف توانمنــدی  کــه دو  در صورتــی قابــل قبــول اســت 
گــر مثــال در زمــان مــا، نیروهــای  و امکانــات نظامــی نســبت بــه یکدیگــر تقــارب داشــته باشــند. و اال ا
دشــمن بــا ســالح هــای اتمــی در جنــگ بــا مــا وارد شــوند، صرفنظــر از تعــداد آنهــا، حکم به جــواز فرار 

از منطقــه مــورد هجــوم، خالــی از وجــه نیســت. 

ــوان در  ــی ت ــت را م ــند، دو حال ــلمانان باش ــر مس ــش از دو براب ــمنان، بی ــه دش ک ــی  ــا در فرض ام
کــه در ایــن حالــت،  کــه، مســلمانان، ظــن بــه ســالمتی و پیــروزی دارنــد  گرفــت. نخســت ایــن  نظــر 
کــه بــرای مــردم عــادی دفــاع مســتحب و فــرار، جایــز اســت. امــا بــرای  قــول صحیــح تــر ایــن اســت 
نظامیــان بــه علــت وظایــف خــاص نظامــی، جایــز نیســت. در حالــت دوم کــه ظــن به کشــته شــدن 
کیــان اســالم و مســلمین در خطــر نیفتــد و  کشــته شــدن نظامیــان،  گــر در صــورت  وجــود دارد، ا
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بــه تشــخیص فرماندهــی نظامــی نتیجــه مفیــدی داشــته باشــد، فــرار جایــز نیســت. و در غیــر ایــن 
صــورت، بــا توجــه بــه اصــل برائــت از تکلیــف، ادلــه وجــوب حفــظ نفــس و جلوگیــری از خســارت و 

تلفــات جانــی بــه جبهــه خــودی، حکــم بــه وجــوب فــرار، صحیــح بــه نظــر مــی رســد. 

در قانــون مجــازات جرایــم نیروهــای مســلح، نــه تنهــا بــه موضوعــات و احــکام فقهــی فــوق 
ــت مشــخص نشــده  ــرای فرماندهــی نظامــی در هــر حال توجــه نشــده اســت و تکلیــف موضــوع ب
اســت، بلکــه مــوارد فــرار موقــت و معیارهــای تحقــق تحــرف و تحیــز و آثــار هــر یــک در قانــون بیــان 
گرچــه امــکان مراجعــه بــه فتــاوی فقهــی معتبــر بــا  نشــده اســت. در ایــن وضعیــت ســکوت قانــون 
اســتناد بــه اصــل 167 قانــون اساســی وجــود دارد امــا بــا توجــه بــه ماهیــت حکومتــی جهــاد و لــزوم 
متناســب ســازی احــکام آن بــر اســاس مقتضیــات زمانــی باید گفــت، ورود حکومــت و قانونگذار به 
ایــن موضــوع و تعییــن تکلیــف بــرای فرماندهــی نظامــی، عــالوه بــر رفــع حالــت ســرگردانی، موجــب 
رعایــت اصــل شــفافیت در قانونگــذاری و پیشــگیری از بــروز تخلفــات و جرایــم نظامیــان در رابطــه 

گــردد. بــا موضــوع فــرار مــی 
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