
~ 264 ~ 

International Journal of Advanced Academic Studies 2022; 4(1): 264-270 
 

  
 

E-ISSN: 2706-8927 

P-ISSN: 2706-8919 

www.allstudyjournal.com 

IJAAS 2022; 4(1): 264-270 

Received: 10-12-2021 

Accepted: 18-01-2022 
 

 عتيیشر راحمدینص
 البيروني د واليت کاپيسا د

 استاد شرعياتو د پوهنتون
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

 عتيیشر راحمدینص
 البيروني د واليت کاپيسا د

 استاد شرعياتو د پوهنتون

 

 تظاهرات و حکم آن در فقه اسالمی
 

یعتیشر راحمدینص  
 

 چکیده

انتقاد و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی های سياسی مردم و از منظر دينی، تکليف مؤمنان به منظور 

رود که بر اساس مبانی منطقی و عقالنی، استوار بوده و اصالح و بهبود يافتن امور حکومت به شمار می 

که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی از  ،نکته مهم در اين رابطه، آن است ،از نظر دينی، توجيه پذير است

پيکار سياسی با حفظ مشروعيت نظام سياسی و به عنوان مبارزه در حکومت، و نه مبارزه با حکومت، با 

از اين جهت، الزم است در  ،گيرداستای همگونی و همگونگی، صورت ميو در ر هدف ايجاد اصالحات

طرح انتقاد و اعتراض، شيوه های متفاوت و مختلف آن مد نظر قرار گيرد که با توجه به هدف اصلی، می 

عالوه بر آن، انتقاد و اعتراض نسبت به  ،بايست بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدريجی انجام پذيرد

کردها و سياست های دولت، حدود و شرايطی دارد که عدم رعايت آنها ممکن است مسير سازنده و عمل

بنابراين، الزم است در طرح انتقاد و  ،هدف اصالح طلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغيير دهد

صورت گيرد، گونه اعتراض، آداب و قواعد حاکم بر آن رعايت شود ، و انتقاد و اعتراض به هر شيوه ای 

گيرد، از اين رو، در کليه حکومت ها، ظور تأثيرگذاری بر قدرت انجام ميای پيکار سياسی است که به من

اعم از دموکراسی و غيرآن، پيکار سياسی علنی، محدود است، براساس مشروعيت نظام سياسی، با هرگونه 

ر است که چنين مبارزه ای ضمن ود و آشکاشه عنوان مبارزه در حکومت تلقی ميخاستگاهی، هرنوع انتقاد ب

باشد، زيرا در درون آن، توافق در ، راهی برای رسيدن به همگونگی ميکه شکلی از پيکار سياسی استاين

بر اساس نگرش اسالمی،  ، وکنند، نهفته استباب اصول سياسی جامعه و نهادهاييکه اين اصول را اعمال مي

جتماع، نصيحت و خيرخواهی متقابل حکومت و مردم نسبت به يکی از پايه های مديريت و سياست ا

همديگر است و جالب تر اين که در فقه سياسی اسالم، کفه نصيحت به نفع مردم، نسبت به زمامداران، 

عملکرد دولت در ديد آنان بينند و ه اعمال و رفتار زمامداران را ميسنگين تر است، يعنی مردم به دليل اين ک

لذا داور بی طرف و ناقد منصفی به شمار می روند، از اين رو، در مقام ارزيابی اعمال گيرد و صورت مي

حکومت و در راستای بهبود بخشيدن به مديريت جامعه و حفظ انتظام آن، نصيحت به ائمه مسلمين، يکی از 

قص وظايف امت و يکی از شيوه های مطلوب و مؤثر برای گوشزد نمودن خطاهای زمامداران و رفع نوا

 مقالهدر تحرير اين مقاله علمی از منابع معتبر شرعی استفاده شده است ، و  فلهذا دولت دانسته شده است ،

  .مذکور در برگيرنده دو مبحث ، و چند مطلب ، عنوان نتيجه گيری و مراجع و مصادر ميباشد

 

 .اعتصابات ، حاکم ، حق ، خروج ، ظلم ، مصلحت ، مظاهرات ها کلیدی :ه های اژو
 

 مقدمه

والسالم على أشرف الخلق وإمام األنبياء والمرسلين وسيد األولين  هلحمد لله رب العالمين، والصالا

انتقاد و  اما بعد : واآلخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الغر ِّ الميامين

جمله حقوق و آزادی های سياسی شهروندان به شمار می رود که در نظام های مردم اعتراض از 

ساالر، هرچند با تفاوت هايی، به رسميت شناخته شده است ، حکومت اسالمی نيز با توجه به اين 

که نسبت به جايگاه مردم در عرصه سياسی، رويکردی مثبت داشته و به نقش فعال آنان اعتراف 

حقوق و آزادی های سياسی شهروندان را ناديده انگارد؛ چرا که عالوه بر اقتضای  دارد، نمی تواند

ويژگی مردم ساالری، فقه سياسی اسالم نيز که تعيين کننده اصول، مبانی و چارچوب های روابط 

دولت و ملت است ، در زمينه شناسايی حقوق و آزادی های مردم، موضعِّ شف اف و صريح دارد، و 

اض به هر شيوه ای صورت گيرد، گونه ای پيکار سياسی است که به منظور انتقاد و اعتر

تأثيرگذاری بر قدرت انجام می گيرد، از اين رو، در کليه حکومت ها اعم از دموکراسی و غيرآن، 

تظاهرات نوعی از خروج و طغيان بر عليه حاکم بايد گفت: که ،  پيکار سياسی علنی، محدود است

ی آنکه حکم آنرا بررسی نماييم الزمست که در ابتدای اين مسئله، حکم تلقی می شود، لذا برا

شريعت را در خصوص شورش و خروج بر عليه حکام را بيان نماييم، آنگاه حکم تظاهرات را از 

 ديد موافقان و مخالفان بررسی می کنيم ، بايد بدانيم که در يک حکومت اسالمی که در رأس آن 
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، بر مسلمين واجب است تا به وی حاکم و يا خليفه قرار دارد

ايد فرممی بيعت دهند، چرا که رسول الله صلی الله عليه وسلم 

يَّةً ».. لِّ يتَةً َجاهِّ جمع بين )« َوَمْن َماَت َولَْيَس فِّی ُعنُقِّهِّ بَْيعَةٌ َماَت مِّ

هر کس ( يعنی ،  212، ص 2الصحيحين البخاري ومسلم ، ج

با مرگ جاهليت مرده بميرد و بيعتی بر گردن نداشته باشد 

بنابراين بر مسلمانان واجب است که به حاکم اسالمی ،  است.(

)کسی که شريعت اسالم را بر طبق کتاب و سنت در جامعه 

بر مسلمانان واجب است که از  ،تطبيق می کند( بيعت دهند

در کارهای نيک و معروف  –خليفه و حاکم اسالمی کشور خود 

خارج نشوند، زيرا خداوند متعال اطاعت کنند و از امر او  -

يعُواْ } : چنين امر می کنند يعُواْ الل هَ َوأَطِّ يَن آَمنُواْ أَطِّ يَا أَيَُّها الَّذِّ

نُکْم فَإِّن تَنَاَزْعتُْم فِّی َشْیٍء فَُردُّوهُ إِّلَی الل هِّ  ُسوَل َوأُْولِّی األَْمرِّ مِّ الرَّ

ُسولِّ  ه ايمان ( ترجمه : اي كساني ك92ء: نساال سورة) {َوالرَّ

د  آورده ايد! از خدا )با پيروي از قرآن( و از پيغمبر )خدا محم 

مصطفي با تمس ك به سن ت او( اطاعت كنيد، و از كارداران و 

فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد )مادام كه دادگر و 

حق گرا بوده و مجري احكام شريعت اسالم باشند( و اگر در 

در امري از امور كشمكش پيدا كرديد( چيزي اختالف داشتيد )و 

آن را به خدا )با عرضه به قرآن( و پيغمبر او )با رجوع به سن ت 

نبوي( برگردانيد )تا در پرتو قرآن و سن ت، حكم آن را بدانيد. 

چرا كه خدا قرآن را نازل، و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته 

اخيز ايمان است. بايد چنين عمل كنيد( اگر به خدا و روز رست

داريد. اين كار )يعني رجوع به قرآن و سن ت( براي شما بهتر و 

چنين  هم( ، 34، ص 1، ج خوش فرجام تر است)تفسير نور

يُکْم بِّتَْقَوی ال»پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند:  لَّهِّ أُوصِّ

يًّاَوالسَّْمعِّ َوالطَّاَعةِّ وإن كان  )المسند المستخرج على  «َعْبدًا َحبَشِّ

شما را به تقوای يعنی ،  (49، ص 1، جصحيح اإلمام مسلم 

پروردگار توصيه و سفارش می کنم و همچنين شما را سفارش 

می کنم که از رؤسای خويش حرف شنوی و اطاعت داشته باشيد 

جای ديگری نيز يک عبد حبشی بر شما حکم براند.( ، هرچند 

السمع والطاعه حق »لم می فرمايد : پيامبر صلی الله عليه وس

على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصيه فال سمع 

( يعنی ، بر هر 66، ص 6كنز العمال ، ج«) عليه وال طاعه

فردی واجب است که در آنچه می پسندد و نمی پسندد، حرف 

به حاکم اسالم را بشنود و اطاعت کند ، مگر اينکه او را 

گناهی دستور دهد ، که در آن صورت بايد آن را  معصيت و

بنابراين ماداميکه حاکم مسلمان نکند( ، نشنيده گرفته و اطاعت 

باشد، در معروف بايد از او اطاعت کرد و اين به معنای 

رضايت بر حاکم فاسق نيست، بلکه هدف، اطاعت از فرمايش 

مر رسول الله صلی الله عليه وسلم است که ما را به اين ا

رهنمود می نمايند. و قطعا خير و برکت در پيروی کردن از خدا 

و رسولش صلی الله عليه وسلم است نه در آنچه که بعضی از 

،  مسلمانان جاهل از روی توجيهات عوام پسندانه ابراز می دارند

پس بايد بدانيم که اطاعت از حاکم اسالمی و شورش نکردن بر 

ان نسبت به حکام اسالمی عليه وی واجب است، و محبت مسلم

)به ميزان پايبند بودنشان به شرع( متفاوت است و هرقدر که 

ا خليفه ای عادلتر و ملتزمتر باشد محبتش بيشتر می شود و البته ب

فسقش محبت او کمرنگتر خواهد شد ، و ليکن وقتيکه سلطان 

ظالم باشد ، و به وی حق را کشاندن بخاطر تأمين عدالت 

است ، طوريکه پيامبر صلی الله عليه وسلم می بزرگترين جهاد 

ْندَ ُسْلَطاٍن َجائٍِّر » فرمايد :  َهادِّ َكلَِّمةُ َعْدٍل عِّ )سنن أبى « أَْفَضُل اْلجِّ

( يعنی ، گفتند کلمه حق نزد سلطان ظالم  212، ص 3داود ، ج

 .بزرگترين جهاد ميباشد (

هرآئينه مظاهرات مثبت از مهمترين  ضوع :مواهمیت  

موضوعات زندگی انسان ها بشمار آيد ، چراکه انسان بدون 

اقامه حق به فوز دنيا و آخرت نايل نمی گردد ، و هم چنان اقامه 

حق وسيله از برای حفظ نفس بوده ، که حفظ نفس از جمله 

مقاصد شريعت اسالمی است ، و تطبيق حق از جمله موضوعات 

عی بخاطر تأمين عدالت بوده، پس مناسب است ، که مهم اجتما

بخاطر اقامه حق حرکت نمايم ، پس وجيبه ما است ، که به آن 

جامه عمل بپوشانيم ، وقتيکه ما احکام حق را ندانيم ، پس عمل 

ظاهرات تکردن به آن هم ممکن نمی باشد ، فلهذا دانستن احکام 

ما است ،  مثبت از مهم ترين موضوعات اجتماعی در زندگی

 .بناء توجه به آن از موضوعات ويژه در زندگی انسان ها ميباشد

براساس مشروعيت نظام سياسی، با  : موضوعاختیارسبب 

هرگونه خاستگاهی، هرنوع انتقاد يا اعتراض به عنوان مبارزه 

که چنين مبارزه ای ، و آشکار است ، در حکومت تلقی می شود 

ی برای رسيدن سياسی است، راهضمن اين که شکلی از پيکار 

زيرا در درون آن، توافق در باب اصول  به همگونگی می باشد،

سياسی جامعه و نهادهايی که اين اصول را اعمال می کنند، 

بناء براين خواستم ، روی همين موضوع بحث همه ، نهفته است 

جانبه نمايم ، اگر چه روی موضوع مذکور بطور غير مرتب 

ليکن خواستم که موضوع مذکور بطور  بحث شده است ، و

مرتب درين مقاله علمی مورد پژوهش قرار داده ، تا که 

 .گان از آن استفاده اعظمی نماينددخوانن

 

قرار ذيل است و  تحقيق نويسنده درين اهداف اهداف موضوع :

 به آن اشاره مينمايم.  بطور خالصه

و  شرعیاز حقوق اشخاص حقيقی و حقوقی آگاه ساختن  -۱

تظاهرات و يا حرکت های مدنی دارا ايشان که در وقت  قانونی

 .می باشند ، می توانند ، آنرا از خود تبارز دهند

بيان مشروعيت تظاهرات مثبت بخاطر مطالبات حق و  -۲

..، .تطبيق آن و تأمين عدالت و جلوگيری از حق تلفی و ظلم

 .ميباشد اشخاص حقيقی و حقوقی

اسالمی بطور فقه بحث در  چون روی همين موضوع مذکور -۳

غير مرتب صورت گرفته است، وليکن درين رساله علمی همه 

و يا حرکت های  تظاهرات و حکم آنموضوعات مرتبط به 

گان به آسانی از د، تا خوانن بطور مرتب گردآوری شده مدنی

  .نمايند موضوع آگاهی حاصل

تظاهرات و يا حرکت های مدنی که بيان عدم مشروعيت  -۴

و تخريت  باعث تخريب اماکن عام المنفه و اذيت و آزار

بايد از هم چو  اشخاص در جامعه گردد ،أسيسات عامه و ت

  .جلو گيری بعمل آيداعمال 

و تفريط در برگذاری تظاهرات که  طجلوگيری از افرا -9

  .بخاطر حق طلبی صورت می گيرد

 

در رابطه به موضوع  :علق به موضوع سواالت مطروحه مت

مذکور سواالت زيادی مطرح ميباشد ، مثل : معنی و مفهوم 

 ، مشروعيتآن ، اسرار و حکمت تظاهرات ، حکم تظاهرات 

در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله عليه و سلم  تظاهرات

و غيره  تظاهرات ، و بيان کردن اقوال فقهاء در رابطه به

 .مسايلی که متعلق به اين موضوع ميباشد

 

از و حکم آن تظاهرات  :تحقیقات گذشته پیرامون موضوع 

جمله موضوعاتی است ، که باالی آن به شکل پراگنده تحت يک 

عنوان و يا اضافه از آن در کتاب ها بحث شده است ، کدام اثر 
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ساله همه مستقل علمی باالی آن تحرير نگرديده ، فلهذا درين ر

موضوعات متعلق به آن گرد آوری شده ، تاکه خواننده گان از 

  .ره برداری خوب نمايندهآن استفاده و ب

 

  تعریف مظاهره، حکم تکلیفی مظاهره و مشروعیت

 .مظاهره ، حکم تظاهرات مسالمت آمیز ، مثال های آن

 : اين عنوان در برگيرنده مطالب آتی ميباشد  تعریف مظاهر

 : 

مظاهره مأخوذ از تظاهر بوده ، و به معنای در لغت : مظاهره  -

آشکار ساختن نظر و اظهار نمودن عاطفه به صورت هيئت 

 (.: ظهر )المعجم الوسيط ، مادةاجتماعی ميباشد 

 

عبارت از بيرون شدن مردم در شهر  مظاهره در اصطالح : -

بخاطر مطالبه حق و تأمين عدالت از نزد حاکم 

  (. 3، ص 1ميباشد)المظاهرات السلمية ، ج

 

  : حکم تکلیفی مظاهره 

حکم اجمالی مظاهره و مشروعيت آن طوری است ، که بيرون 

شدن افراد در شهر يک امر مشروع بوده ، حرام نمی باشد ، و 

وع از حاکم هم چنان مشروع است ، بايد گفت مطالبه امور مشر

: که حکم تکليفی به پنج قسم ميباشد ، و آنها عبارت اند از واجب 

، مندوب ، مباح ، مکروه و حرام است ، فلهذا فعلی را که انسان 

انجام می دهد ، از همين پنج حالت بيرون نمی  در روی زمين

ا مندوب ويا مباح باشد ، يعنی ، حکم فعل وی يا واجب است ، وي

و يا مکروه ويا حرام ميباشد، و در حاالت مختلف حکم 

تظاهرات و يا خروج هم متفاوت است ، طوريکه اگر خروج 

بخاطر مطالبه رفع ظلم حاکم باشد ، درين مظاهره کردن واجب 

است ، و اگر خروج بخاطر احياء يک عمل مندوب صورت 

ميباشد ، و اگر گيرد ، باز درين حالت حکم مظاهره مندوب 

خروج بخاطر تأمين يک امر مباح باشد ، مانند : اينکه مردم از 

امير مطالبه ايجاد باغی را نمايند ، باز درين حالت حکم مظاهره 

و اگر خروج بخاطر ازاله يک امر مکروه باشد ،  مباح ميباشد ،

مانند : اينکه اهل مظاهره از امير مطالبه قطع کار کردن را در 

ْصبَاحِّ شب نما يند ، طوريکه الله متعال فرموده است : }فَالُِّق اإلِّ

يزِّ  يُر اْلعَزِّ ً ذَلَِّك تَْقدِّ ً َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَانا َوَجعََل اللَّْيَل َسَكنا

{)سوره االنعام : ( ترجمه : او است كه صبح ) سيمين را 29اْلعَلِّيمِّ

اي كسب از شب قيرين ( پديدار ساخته است ) تا زندگان بر

معاش به تالش ايستند ( و شب را مايه آرامش ) و آسايش جسم و 

جان ، ( و خورشيد و ماه را وسيله حساب ) مردمان در امور 

ه عبادي و تجاري خود ( كرده است اين ) نظم بديع و  .روزمر 

نظام استوار ( سنجش دقيق و تدبير محك م ) دادار متعالي است كه 

گاه ) از همه چيز آن ( است)تفسر نور ، ( چيره ) بر جهان و ( آ

(، و اگر خروج بخاطر توشيح يک امر حرام باشد ، 93، ص 1ج

مانند : اينکه اهل مظاهره از امير مطالبه ايجاد شراب خانه 

حرام ميباشد  رانمايند، پس درين صورت مظاهره کردن

  .(9، ص 1)المظاهرات السليمه ، ج

 

 مشروعیت حکم مظاهره :  

مثبت وقتی واجب است ، که خواست مظاهره کننده گان  مظاهره

و همين مسئله به کتاب ظلم و استحکام واجب بوده باشد ،  رفع

 .الله و سنت رسول الله صلی الله عليه و سلم ، ثابت است

الله متعال در آيات متعدد مسلمانان را حکم  دلیل از کتاب الله : -

 : است ، می فرمايد به امر به معروف و نهی از منکر نموده

ةٌ يَْدُعوَن إِّلَى اْلَخْيرِّ َويَأُْمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َويَْنَهْوَن  نُكْم أُمَّ }َوْلتَُكن م ِّ

( 103َعنِّ اْلُمنَكرِّ َوأُْولَئَِّك ُهُم اْلُمْفلُِّحوَن{) سوره آل عمران :

ترجمه : بايد از ميان شما گروهي باشند كه ) تربيت الزم را 

و سن ت و احكام شريعت را بياموزند و مردمان را ببينند و قرآن 

دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند ،  (

بايد گفت :  ( ،39، ص 1و آنان خود رستگارند)تفسير نور ، ج

که دعوت به كار خير و امر به مروف و نهي از منكر، چيز 

ماهي ت آن ساده و كوچكي نيست، وقتي اين را مي فهميم كه به 

نگاهي بيندازيم ، و برخورد آن را با خواستها و آرزوها و 

شهوات و سركشيهاي مردم بسنجيم، و مصالح و منافع و غرور 

ه باشيم،  و كبرياي گروهها و دسته ها را در نظر بگيريم، و متوج 

يشه، حكمران مسل ط، خاك نشيني كه ستم پ كه در ميانشان: جب ار

نيست، سست عنصري كه از شد ت و حد ت در اند يشه واالئي 

بيزار است، و ستمگري كه دادگري را دشمن ميدارد، كجروي 

كه راستروي را بد ميداند، يكي خوب را بد و بد را خوب مي 

انگارد، ديگري مردم آزار و بدكردار است ، و در ميان جامعه 

وجود دارد ، و مل ت اسالمي و بشري ت رستگار نميشوند ، مگر 

خير بر جامعه حكمفرما گردد، و خوب، خوب بشمار آيد، و كار 

كه  ،اين كار هم وقتي ميس ر و ممكن است، بد، بد دانسته شود

خير حاكم باشد و نيك، نيك بشمار آيد و بد بَد محسوب گردد. و 

باألخره از چنين سلطه و قدرتي فرمانبرداري و اطاعت گردد، 

اين دو ركن فراهم آيند: بر اين اساس، گروهي بايد باشند كه بر 

ايمان به خدا و برادري يزداني. تا بدين امر مشكل و سخت، با 

ه محب ت و الفت دست  قوه ايمان و نيروي تقوي و همچنين با قو 

هر دوي آنها براي انجام اين وطيفه ، زند و به نگهباني آن كوشند

اي كه خداوند بر عهده گروه مسلمانان انداخته است و قيام بدين 

ً ،  تكليف را از ايشان خواسته است از سوي ديگرخداوند حتما

تفسير في شرط رستگاري را قيام بدين وظيفه قرار داده است )

که از همه ، و آيات ديگری هم است،  (433، ص 1ظالل ، ج

، که وم می شود ،که مسلمانان مکلف اندبه صراحت معلآنها 

مشروع و  مطالباتبخاطر رفع ظلم و تأمين عدالت از حاکم 

اين امر  و داشته باشند، مثبت بطور هيئت انفرادی و يا اجتماعی

  .از جمله وجايب اسالمی ايشان بشمار می آيد

 

پيامبر گرامی  دلیل از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم : -

َمْن َرأَى ُمْنَكًرا فَاْستََطاَع » اسالم صلی عليه و سلم ، می فرمايد : 

ْع أَْن يُغَ  ْع فَبِّلَِّسانِّهِّ فَإِّْن لَْم يَْستَطِّ هِّ فَإِّْن لَْم يَْستَطِّ هِّ فَْليُغَي ِّْرهُ بِّيَدِّ ي َِّرهُ بِّيَدِّ

يَمانِّ  ( 334، ص 1سنن أبى داود ، ج«) فَبِّقَْلبِّهِّ َوذَلَِّك أَْضعَُف اإلِّ

يعنی ، کسيکه منکری را مشاهده نمايد ، پس همان منکر را به 

وان منع کردن آنرا به دست خود دست اش منع نمايد ، و اگر ت

نداشته باشد ، همان منکر را به زبان اش منع نمايد ، و اگر توان 

منع آنرا به زبان نداشته باشد ، بايد به قلبش از آن نفرت داشته 

باشد ، که قسم سوم آن ضعيف ترين حالت ايمان است (، در 

لم حديث ديگری آمده است ، پيامبر گرامی اسالم صلی عليه و س

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن » ، می فرمايد : 

المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فال 

( ، يعنی، قسم به 366، ص 3سنن الترمذي ، ج«) يستجاب لكم

قدرت وی ميباشد ، مردم را امر به قبضه ذاتيکه روح من در 

اگر از چنين عمل سر باز زنيد ،  نيکوئی و نهی از بدی نمايد ،

به تحقيق الله متعال غذاب را بر شما نازل و دعای شما را 

پيامبر صلی الله عليه در جای ديگری نيز اجابت نمی نمايد ( ، 

انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فقال رجل يا »  وسلم می فرمايد :

يف رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما ك
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«) أنصره ؟ قال:تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره 

( يعنی ، برادر ظالم و مظلوم 299، ص 6صحيح البخاري ، ج

خود را ياری نمايد ، پس مردی از پيامبر صلی الله عليه وسلم ، 

پرسيد ؟ ای رسول الله صلی الله علی و سلم ما شخص مظلوم را 

رار گرفته است ، و ياری می کنيم ، بخاطريکه وی مظلوم ق

ليکن ظالم را چطور ياری نمايم؟ پيامبر صلی الله عليه وسلم 

و از احاديث است(، نمودن  کوتاهگفت : دست وی را از ظلم اش 

به صراحت معلوم می شود ، که مسلمانان در جامعه  فوق الذکر

اسالمی در مقابل حق تلفی و بی عدالتی و منکرات مکلفيت دينی 

ف بطور مسالمت آميز مانع آن ز مجرای های مختلدارند ، که ا

گردند ، و يکی از همان راه های اصالحی تظاهرات و حرکت 

 .های مدنی ميباشد

 

 : اين  حکم تظاهرات مسالمت آمیز به نزد علماء معاصر

 نوان در برگيرنده مطالب آتی ميباشد : ع

مثل ، دوکتور يوسف قرضاوی  :بعضی از علمای معاصرقول  -

، و مجمع فقه اسالمی ميگويند : که مظاهرات و حرکت های 

مدنی مسالمت آميز که بخاطر مطالبه حق و تأمين عدالت بوده 

باشد ، جايز است ، و همين حق از برای مسلمانان و غير 

مسلمانان ثابت است ، مشروط بر اينکه اهل تظاهرات مرتکب 

ب اماکن و يا فعل حرام نشوند ، می توانند اعمال قتل و يا تخري

( ، و ايشان 210، ص 6 46)مجلة البحوث اإلسالمية ،شماره : 

 به دالئيل ذيل استدالل می نمايند :

مظاهرات از جمله اموری عادی و تقاضيای حيات مدنی  -1 

انسان ها ميباشد ، و اصل در امورات اباحت است ، در 

صورتيکه دليل شرعی معارض آن واقع نگردد، و همان امورات 

بر اباحت باقی می ماند ، و به همين امورات بدعت هم اطالق 

ه نمی گردد ، چراکه از امورات عبادی نبوده ، بلکه از جمل

امورات عادی ميباشد ، و امورات عادی از جمله اموراتی است 

، که انسان به آن در هر زمان و مکان از لحاظ تحقق مصلحت 

نياز مند ميباشد ، و باالی آن هيچ مفسدی مرتب نمی گردد ، و 

در بابت آن کدام مانع موجود نمی باشد ، مثليکه حضرت عمر 

و شهرها را  ها را ايجادرضی الله عنه ، در زمان خويش ديوان 

ها معين نموده اند ، و هم چنان مسلمانان نظام پرداخت مزد را 

  .پايه گذاری کردند

يقينا در تظاهرات مسالمت آميز تعاون در امور خير و  -2

جلوگيری از ظلم موجود ميباشد ، الله متعال می فرمايد 

ثْمِّ َواْلعُْدَوانِّ :}َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلبر ِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تَ  عَاَونُواْ َعلَى اإلِّ

قَابِّ{)سوره المائده : يدُ اْلعِّ ( ترجمه:در راه 2َواتَّقُواْ الل هَ إِّنَّ الل هَ َشدِّ

نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني نمائيد، و 

همديگر را در راه تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد، از 

داوند داراي مجازات شديدي است)تفسير خدا بترسيد. بيگمان خ

 (. 2، ص 1نور ، ج

اکثراً به تظاهرات و اعتصابات غير مسلمانان روی می  -4

آورند، فلهذا راه اندازی تظاهرات مشروط براينکه مفيد باشد، از 

مسلمانان نيز جايز است، چراکه هر عمليکه مفيد باشد ،  برای

بايد گفت: که حق نصوص شرعی مخالف آن بوده نمی تواند، 

گمشده مسلمان است ، در هر مسيريکه وی بتواند حق را بيآبد، 

حق بجانب دانسته می شود ، مسلمانان می توانند ، که بعضی 

چيز ها را از غير مسلمانان بخاطر مدرن ساختن زندگی خود 

فرابگيرند، و تظاهرات مسالمت آمير هم از جمله امور مفيدی 

احقاق حق و مصالح جامعه به آن در  است ، که مسلمانان برای

صورت ضرورت روی آورده می توانند، و مسئله مذکور 

 مندرج تحت قاعده )مصالح المرسله( ميباشد.

احکام وسايل موقوف به احکام مقاصد ميباشد ، وقتيکه مقصد  -3

در امور مشروع باشد ، درين صورت وسايل حکم آنرا ميگيرد ، 

گر تظاهرات به اساس هدف مشروع نيز مشروع ميباشد ، بناء ا

راه اندازی شده باشد ، مشروع دانسته می شود، مانند: اينکه 

تظاهرات بخاطر تحکيم شريعت و آزادی زندانيان که بدون 

تهمت زندانی شده اند، ويا مهار کردن قيمت های مواد اوليه در 

بازار صورت گرفته باشد ، اين نوع راه پيمائی ها چون بخاطر 

 روع است ، در شرع جايز ميباشد. هدف مش

بزرگان صحابه مثل: طلحة ، زبير وعائشة رضي الله عنهم ،  -9

اينها به طرف عراق بخاطر مطالبه خون حضرت عثمان رضی 

الله عنه به نزد حضرت علی رضی الله عنه رفتند، در حاليکه 

وده اند ، ميک تعداد مردم ديگر نيز ايشان را همراهی می ن

ن واقعه بين باقی صحابه انتشار يافت ، هيچ کسی از وقيتکه همي

آن انکار نکرده اند ، فلهذا واقعه مذکور دال بر مشروعيت 

 -تظاهرات مسالمت آميز و مطالبه حق و تأمين عدالت ميباشد )

 (.  129، ص 14الفقه الميسر ، ج

 

میگویند دیگر است ، که ایشان بعضی از علمای معاصر قول  -

 آنها مطلقاً جايزنمی باشد ، و که مظاهرات و حرکت های مدنی :

 يل ذيل استدالل می نمايند : به دال

مظاهرات و حرکت های مدنی وسيله شرعی نبوده ، بلکه  .1

 .در برگيرنده محرمات ، قتل و تخريب اماکن و فساد ميباشد

مظاهرات و حرکت های مدنی يک بدعت جديده ميباشد ، و  .2

اولين کسانيکه به همچو اعمال روی آورده اند ، کشور های 

غربی بوده اند ، در حاليکه ما از پيروی کردن اعمال يهود 

  ... ، منع ميباشيم.و نصاری

مظاهرات و حرکت های مدنی در حقيقت بيرون شدن عليه  .4

ز شده دروازه فتنه ها ميباشد ، فلهذا در حکام بوده، و با

همچو اعمال مفاسد نهايت زياد است ، از آن بايد اجتناب 

 .نمود

احاديث که دال بر مشروعيت مظاهرات مسالمت آميز  .3

ميباشد ، از جمله احاديث اند ، که پيامبر صلی الله عليه و 

سلم ، پيش از هجرت آنها را ارشادات فرموده است ، در 

امر و نهی همان رواياتی اند ، که  حاليکه اصل در باب

 پيامبر صلی الله عليه و سلم ، بعد از هجرت آنها را ارشاد

  .فرموده باشد

دراجتماع شده ،  تظاهرات باعث ايجاد آشوب و هرج ومرج .9

که بهترين فرصت استفاده جوئی را برای اهل فساد و 

 .تخريب کنندگان مساعد می گرداند

حفاظت وحدت مسلمانان از مهترين اصول اسالم بشمار می  .6

ُمواْ بَِّحْبلِّ رود ، الله متعال می فرمايد : يعاً  }َواْعتَصِّ الل هِّ َجمِّ

قُواْ َواْذُكُرواْ نِّْعَمَت الل هِّ َعلَْيُكْم إِّْذ ُكنتُْم أَْعدَاء فَأَلََّف بَْيَن  َوالَ تَفَرَّ

َن النَّارِّ  قُلُوبُِّكْم فَأَْصبَْحتُم بِّنِّْعَمتِّهِّ إِّْخَواناً َوُكنتُْم َعلََى َشفَا ُحْفَرةٍ م ِّ

ْنَها َكذَلَِّك يُبَي ُِّن ال سورة  ل هُ لَُكْم آيَاتِّهِّ لَعَلَُّكْم تَْهتَدُوَن{)فَأَنقَذَُكم م ِّ

و همگي به رشته )ناگسستني ( ترجمه: 104آل عمران :

قرآن( خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر 

خود به ياد آوريد كه بدان گاه كه )براي همديگر( دشمناني 

را به  بوديد و خدا ميان دلهايتان )انس و الفت برقرار و آنها

هم( پيوند داد، پس )در پرتو نعمت او براي هم( برادراني 

شديد، و )همچنين شما با بت پرستي و شركي كه داشتيد( بر 

لبه گودالي از آتش )دوزخ( بوديد )و هر آن با فرا رسيدن 
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مرگتان بيم فرو افتادنتان در آن مي رفت( ولي شما را از آن 

داوند اين چنين برايتان رهانيد )و به ساحل ايمان رسانيد(، خ

آيات خود را آشكار مي سازد، شايد كه هدايت شويد )تفسير 

( ، پيامبر صلی الله عليه وسلم ، می 39، ص 1نور ، ج

، ص  3سنن الترمذي ، ج«) يد الله مع الجماعه » فرمايد : 

( يعنی ، تعاون و کمک الله متعال در اتفاق و  366

ريکه در وحدت مسلمين همبستگی مسلمانان است ( ، و آثا

نهته است ، يک مسئله قابل انکار نمی باشد ، وليکن کدام 

فساديکه در بی اتفاقی و عدم وحدت مسلمانان موجود است ، 

  .(126، ص 14به همهگان هويدا ميباشد)الفقه الميسر ، ج

 

هر کدام از دو مذهب داليلی را  : تطبیق بین دالیل دو مذهب -

ذکر نموده ، و به آن استدالل  به جواز تظاهرات و عدم جواز آن

می نمايند ، وليکن اکثر علماء به عدم جواز تظاهرات قايل اند ، 

و خير موجود است، و از  چراکه در عدم برگذاری آن مصلحت

فساد جلوگيری می شود، در بسا اوقات تظاهرات در ابتداء 

لحت آميز و ليکن در آخر به خشونت کشانده می شود، و يا مص

اينکه احتمال خشونت در آن موجود است، فلهذا اجتناب نمودن 

از آن اولی و بهتر می باشد، و علماء سعودی به عدم جواز 

تظاهرات قايل اند ، و ميگويند: تازمانيکه امير عمل به کتاب الله 

م ، و بيعت و حفظ وحدت و سنت رسول الله صلی الله عليه و سل

يک کشور اسالمی موجود بوده باشد ، تظاهرات  مسلمين در

البيان منشور فی وسائل اإلعالم المختلفة و منها مشروع نيست)

  .(...اإلنترنت

 

 :اين عنوان  ذکر بعضی از مثالهای تظاهرات مسالمت آمیز

 در برگيرنده مطالب آتی ميباشد : 

اين نوع تظاهرات يک  مظاهرات ایجابی از برای رفع ظلم : -

نوع فشار عليه ظالم ميباشد، تا اينکه از ظلم اش دست بردار 

شود، و اين عمل از جمله وجايب شرعی و مانع از ظلم در 

اجتماع می شود، و در ضمن همکاری همرای حاکم بر فعل خير 

برگذار نيز صورت ميگيرد، و اگر تظاهرات مسالمت آميز 

نشود، و درمقابل ظالم صدا بلند نگردد، و به وی گفته نشود،که 

از ظلمت دست بردار شو، و در مقابل حکم ظالمانه آن سکوت و 

آنرا قبول و ستايش نمود، پس درين صورت چنين اشخاص 

متصف به فسق می شوند، طوريکه قوم فرعون به آن متصف 

فَّ قَْوَمهُ فَأََطاُعوهُ إِّنَُّهْم َكانُوا }فَاْستَخَ بودند ، الله متعال می فرمايد: 

قِّيَن{)سوره الزحرف : فرعون )براي ادامه ترجمه:  (93قَْوماً فَاسِّ

خودكامگي خود( قوم خويش را فرومايه و ناآگاه بارآورد )و آنان 

را در سطح پائيني از فرهنگ و رشد فكري نگاه داشت( و ايشان 

. آنان قومي فاسق )و هم از او فرمانبرداري و پيروي كردند

 1خارج از اطاعت فرمان خدا و حكم عقل( بودند)تفسير نور ، ج

(، فرعون باالی مردم ظلم می نمود ، و هيچ کسی به 21، ص

وی چيزی نمی گفت، الله متعال فرعون و قوم اش را مورد 

مالمتی و مواخذه قرار داد ، و فرمود}....إِّنَُّهْم َكانُوا قَْوًما 

قِّيَن{ا اليه ، در حاليکه معذرت ايشان را الله متعال نپذيرفت، فَاسِّ

و ايشان را فاسق خطاب نمود، چراکه ايشان نگفتند ، که عمل 

شما ظلم است، آنرا قبول نداريم، و هر امتيکه در مقابل ظلم 

الجامع سکوت نمايند ، وعيد مذکور متوجه آنها نيز می گردد)

  .(101، ص 16، جألحكام القرآن 

کردن کلمه حق در شهر و اظهار  کلمه حق در اجتماع : اظهار -

ابر مشروع ميباشد، طوريکه پيامبر صلی الله عليه و بازار و من

ْندَ ُسْلَطاٍن َجائٍِّر » سلم ، ميفرمايد :  َهادِّ َكلَِّمةُ َعْدٍل عِّ « أَْفَضُل اْلجِّ

کلمه حق نزد  ( يعنی ، گفتن 212، ص 3داود ، ج )سنن أبى

پيامبر صلی الله عليه سلطان ظالم بزرگترين جهاد ميباشد ( ، و 

داد فرياد و طرفدار و سلم ، درين حديث مذکور از مسلمان اراده 

بی بند و باری را در جامعه ندارد، و درست نيست ، که در 

مقابل کالم ، کالم گفته شود، و کالم بايد جنبه سلبی هم نداشته 

اراده پيامبر صلی الله عليه و سلم ، از مسلمان باشد ، بلکه 

شنواندن کالم حق را به سلطان ظالم دارد ، و اصالح وی مد 

از برای سلطان دو هم راز يکی که نظر بوده باشد و بايد گفت : 

بد و ديگری خوب ميباشد، هم راز بد می بيند ، که سلطان چه 

نمايد، و از اراده دارد، همان عمل را از برای وی تزيين می 

برای وی ميگويد: همان کالمی راشما اراده داريد، پسنديده و 

اگر عمل وی ظالمانه هم باشد، اين عمل  نيک است ،در حاليکه

را بخاطر فريب سلطان و مطالبات دنيوی از وی انجام می دهد، 

هم راز خوب سلطان اراده رضامندی الله و رسولش را  وليکن

را به مسير حق دعوت می نمايد، و  می داشته باشد، و سلطان

 گفتند: کالم به نزد سلطان دارای چهار صورت ميباشد: 

، کلمه حق به نزد سلطان عادل کار آسان است ،کدام )أ( گفتن

 مشکلی در آن نمی باشد.

،کلمه باطل به نزد سلطان عادل کار خطرناک است ،  )ب( گفتن

 ميباشد.  و نهايت مشکل

  .ه نزد سلطان ظالم ، بزرگترين جهاد است،کلمه حق ب )ج( گفتن

،کلمه باطل به نزد سلطان ظالم ، قبيح ترين عمل  )د( گفتن

ميباشد ، فلهذا در چهار صورت فوق الذکر صورت سوم مصداق 

شرح رياض حديث پيامير صلی الله عليه و سلم ، ميباشد ) 

 (222ص ، 1الصالحين ، ج

 

 : فواید مناقشه دو مذهب 

ات بطور مسالمت آميز، برگذارشود، و اعتصاب اگر مظاهرات

مانند : مظاهراتيکه در سوريه و در مصر و غيره جاه ها برگذار 

..، باشد، مشروع و .گرديده است ، و هدف در آن اصالح نظام

عت نيست ، و اگر مظاهرات و از آن کدام ممان در شرع

نباشد ، بلکه در مظاهرات و ات بطور مسالمت آميز اعتصاب

..، صورت گيرد ، باز .لحه و تخريب اماکنعتصابات ، حمل اسا

  .(12، ص 1المظاهرات السلمية ، جمشروع نبوده ، حرام است)

 

 ذکر بعضی فتواهای علماء در رابطه به مظاهرات.  

  الله :  رحمة،  هشیخ اإلسالم ابن تیمیفتوی 
بعضی حکام هستند ، مردم را در اميد و ترس امتحان می نمايند 
، و عده از مردم ايشان را از روی اميد می پذيرند، و عده ديگر 
اند ، وی را از ترس قبول می نمايند ، و بعضی از مردم هستند ، 
که از وی خود را پنهان می کنند ، و کسانيکه وی را اجابت 

بر کنار و معاش آنها را قطع می کند ننمايند، ايشان را از وظيفه 
 ، و اگر شخص اسير باشد، وی را قتل و يا حبس می نمايند ،

رحمه الله در زمان امارت مامون که ايشان با احمد مانند امام 
نظريات آنها)تعطيل صفات الله ( موافق نبودند، ايشان را تعذيب 

ظريات آنها رحمه الله ، صبر کرده به ناحمد نموده ، و ليکن امام 
ْنُهْم }تسليم نشده اند ، طوريکه الله متعال می فرمايد :  َوَجعَْلنَا مِّ

ا َصبَُروا َوَكانُوا بِّآيَاتِّنَا يُوقِّنُوَن{)سوره  نَا لَمَّ ةً يَْهدُوَن بِّأَْمرِّ أَئِّمَّ
( ترجمه:و از ميان بني اسرائيل پيشواياني را پديدار 23السجده :

قوانين ما، مردمان را( راهنمائي  كرديم كه به فرمان ما )و برابر
ل  مي نمودند، بدان گاه كه بني اسرائيل )در راه خدا بر تحم 
سختيها( شكيبائي ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل پيدا كردند 

( ، و به کسيکه الله متعال صبر و 10، ص 1)تفسير نور ، ج
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داند، يقين نصيب نمايد ، باز وی را الله متعال امام در دين می گر
ايشان صورت گرفت ، و ليکن  با همين قدر نا برابری که همرای

ايشان به مظاهرات و خروج عليه حاکم روی نکرده اند، و ايشان 
اتکاء به صبر نموده ، بخاطر دفع فساد بزرگ از مسلمانان ، 

،  6مجموع الفتاوى ، جتاکه جان و مال ايشان محفوظ بماند )
213 .) 

 

 الله :  رحمةم ، ابن قی فتوای 
خروج بر امير يک امر منکر و اساس همه فتنه ها ميباشد، چون 
وقتيکه ما رای علماء سلف مانند : صحابه رضی الله عنهم ، و 
بعد از ايشان از علماء را مشاهده نمائيم ، و آنچه که امروز در 
بين مردم مثل : مظاهرات و غيره را اندازی می شود ، کامالً 

بخاطر تطبيق احکام  مظاهرت امروزی اکثراً  متفاوت بوده ، و
اسالمی و تغير منکرات نمی باشد ، بلکه از برای بدست آوردن 
امور دنيوی ، منصب سياسی ، و تطبيق قانون غير اسالم و 
غيره صورت می گيرد، اين نوع مظاهرات نا مشروع و حرام 

بخاطر اسالم و مانع شدن منکرات و  مياشد، و اگرمظاهرات
ه بطور مسالمت آميز برگذار شود ، مشروع دانسته می غير
 . (19، ص 4)إعالم الموقعين ، جشود
 

  الله :  عالمه ابن عثیمین رحمةفتوی 
هر کشوری که حکومت آن اسالمی و قوانينش اسالمی باشد و 
احکام شريعت در آن برپا می شود، خروج بر حاکم حرام است، 
حتی اگر حاکم فرد فاسق و فاجر و ناصالحی باشد.. بنابراين 
تظاهرات نيز بر عليه وی جايز نيست، زيرا تظاهرات شيوه ای 

بنابراين باتوجه  از خروج تلقی می شود و لذا حرام خواهد شد،
به اينکه تظاهرات نوعی از خروج بر عليه حاکم است، جايز 
نيست که از اين روش برای اصالح استفاده کرد، خصوصا اگر 
بهانه ای برای کفار شود و آنها به استناد به آن تظاهرات بخواهند 
آنرا به دمکراسی خواهی مردم تعبير کنند و بدين ترتيب فشار بر 

وارد کنند و وی را تضعيف کنند و بدين طريق  حکومت اسالمی
گروههای سکوالر و الئيک را به قدرت برسانند ،اما هر 
کشوری که حاکم اسالمی ندارد و شريعت اسالم در آن اجرا نمی 
شود و يا بعضی از احکام اجرا و بعضی ديگر اجرا نمی شوند، 

جود اگر قدرت و امکان الزم و در اينگونه کشورها جايز است تا
مردم و  أموالداشت، و فساد بزرگی )مانند قتل عام و غارت 

آوارگی آنها( متوجه مسلمين نباشد، با هر طريق ممکن 
اقدام به اصالح نمود، ولی نبايد از روش  شرعی باشد که

مردم خسارت  أموالتظاهرات مخربی که در آن به بيت المال و 
نمود چرا که در  وارد می شود و به آنها تجاوز می گردد استفاده

غير اينصورت جايز نيست. ولی اگر تظاهرات مسالمت آميز 
عمومی و حقوق ديگران  أموالباشد و در آن به بيت المال و 

تجاوز نشود و زنان و مردان مختلط نشوند، استفاده از آن بعنوان 
يک وسيله و ابزار برای برکناری يا اصالح حکام فاسد و ظالم و 

المظاهرات )و خدا بدان آگاهتر است  طاغوتی جايز باشد،
  .(20، ص 1السلمية ، ج

 

  : فتوی شیخ فوزان 

از جمله اعمال  ايشان می فرمايند: مظاهرات و اعتصابات
اسالمی نمی باشد، و در تاريخ اسالم سابقه ندارد ، و اعمال 
مذکور را کفار انجام می دهند، و مظاهرات و اعتصابات بی بند 

اسالم جای ندارد،  می آورد، که در دين مقدسباری را بوجود 
در حاليکه اسالم دين اسالم دين انضباط و نظام است ، و اعمال 
که باعث هرج و مرج بين مسلمانان شود ، آنرا ممنوع قرار داده 

است ، فلهذا مظاهرات و اعتصابات در مکتب اسالم جای 
  (.21،ص 1المظاهرات السلمية ، ج)ندارد

 

 رضاوی : فتوی د/ ق 

مسلمانان حق دارند ، که مانند، غير مسلمانان، از طريق 

مظاهرات مسالمت آمير مطالبات مشروع خود را مطرح نمايند، 

و خواست های خود را به سمع حاکم و يا امير برسانند، چراکه 

صدای يک فرد شنيده نمی شود ، و ليکن صدای جمعی از مردم 

گيرد ، هر آن قدر که به آن از طرف حکام تمکين صورت می 

تعداد مظاهره کنندگان زياد شود ، به صدای ايشان توجه بيشتر 

}َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلبر ِّ  می شود، طوريکه الله متعال می فرمايد :

يدُ  ثْمِّ َواْلعُْدَوانِّ َواتَّقُواْ الل هَ إِّنَّ الل هَ َشدِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تَعَاَونُواْ َعلَى اإلِّ

قَابِّ  ( ترجمه:در راه نيكي و پرهيزگاري 2{)سوره المائده :اْلعِّ

همديگر را ياري و پشتيباني نمائيد، و همديگر را در راه تجاوز 

و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد، از خدا بترسيد. بيگمان 

(، و 2، ص 1خداوند داراي مجازات شديدي است)تفسير نور ، ج

إن المؤمن للمؤمن : » پيامبر صلی الله عليه و سلم فرموده است 

( 162، ص 1صحيح البخاري ، ج«) كالبنيان يشد بعضه بعضا

يعنی، يک مسلمان در مقابل مسلمان ديگر به منزله آبادی است ، 

که بعضی حصه آن بعضی حصه ديگر آنرا استحکام می بخشد( 

از جمله امور عادی است، بلکه از  ، و ديگر اينکه مظاهرات

باشد ، در حاليکه اصل در اشياء اباحت جمله امور عبادی نمی 

يک عمل زمانی حرام پنداشته می شود، نص صريح به  است،

حرمت آن داللت نمايد، فلهذا مظاهرات مسالمت آميز بخاطر 

مطالبه حق و تأمين عدالت به استثنای مظاهرات خشونت آميز 

آن کدام حرمت شرعی ديده نمی مشروع بوده ، و در برگذاری 

هذا المقال منقول من موقع الدكتور يوسف القرضاوي ، شود)

https://www.alqaradawi.net/node/388). 

 

 نتیجه گیری

چند جمله بطور ذيل  در نتائيج بدست آمده ، از تحقيق فوق الذکر

 .خالصه می گردد

، و به آن پنج حکم دارد مظاهرات مسالمت آميز مشروعيت  .1

 تکليفی در حاالت مختلف عارض می شود.

اقامه مظاهرات مسالمت آميز در صورتی واجب است ، که  .2

 از برای رفع ظلم بوده باشد. 

است ،  بحاکم در اموريکه معصيت نباشد ، واج اطاعت از .3

 .و اگر امام فاسق هم بوده باشد

رفع ظلم و احقاق حق از حاکم بزرگترين  کردن همطالب .3

 .ميباشد بر مسلمانان واجب

بيرون شدن مردم به شهر و راه های بزرگ بخاطر رفع  .9

 .ظلم حاکم مشروع ميباشد

امام عادل به  نمودن خارج شدن به قوه قهريه بخاطر عزل .6

 .اجماع مسلمانان حرام می باشد

،  امام فاسق نمودن قوه قهريه بخاطر عزل خارج شدن به .2

 .بين فقهاء اختالف استدر حکم اين مسئله 

تا وقيتکه باالی مسلمانان واجب است ، که  مظاهرات کردن .6

  .فساد و ظلم اختتام يابد

 .فرمان برداری از حاکم در معصيت حرام است .2

 .مطالبه برکناری حاکم وقتيکه فاسق باشد ، مشروع است .10

و  مطالبه برکناری حاکم وقتيکه فاسق باشد ، مشروع است  .11

  .ليکن خروج عليه وی ممنوع می باشد
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مظاهره بواسط اشخاص امنيتی به فساد  أوقاتو در اکثر   .12

  .کشانده می شود

 

م ، که ظلم را از ما و از مظلومين يو از الله متعال مطالبه دار

دور بگرداند، و مستصعفين را نصرت بفرمايد ، و دين اسالم را 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه حاکم بسازد ، آمين 

ِّ العالمين  .أجمعين والحمد لله رب 
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