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چکیده
در فقه امامیه ،اهتمام فراوانی نسبت به حفظ جان و حرمت دماء مشاهده میشود؛ تا بدانجا که حتی در تقیه
که فرد مکلف است برای حفظ جان ،مال و آبرو به حسب شرایط ،به کتمان یا حتی عملی خالف موازین شرعی
روی آورد ،اما این اختیار بدو داده نشده که مرتکب قتل عمد شود .ازاینرو ،شرایط اضطرار و تقیه نمیتواند به
ریختن خون مسلمانی بیانجامد؛ امری که از آن به قاعده «ال تقی فی الدماء» یاد میشود .این پژوهش با روشی
ً
توصیفیـتحلیلی درصدد پاسخ به این سؤاالت است که اوال داللت آیات شریفه قرآن کریم بر حرمت قتل انسان
ً
در شرایط تقیه چگونه است؟ ثانیا اعتبار روایاتی که به عدم جواز قتل انسانها در هنگام تقیه و شرایط اضطرار
ً
میپردازد ،به لحاظ سندی و کیفیت داللت چگونه است؟ ثالثا آیا اطالق این دسته از روایات شامل افراد
ً
غیرمسلمان همچون معاهد و ذمی میشود؟ رابعا استثناء قاعده فقهی مزبور در نظرات فقهای امامیه ،چه مواردی
را دربرمیگیرد؟ یکی از دستاوردهای مقاله آن است که نصوص قرآنی و روایی و همچنین گستره قاعده فقهی
پیشگفته ،ریختن خون مطلق انسان ـ اعم از مسلمان و کافر ـ را در شرایط تقیه و اضطرار ،جایز نمیداند مگر در
موارد اندکی که حفظ جان افراد بیشتری اقتضا کند یا مصالح مهمتری در میان باشد.
واژگان کلیدی :ال تقی فی الدماء ،تقیه ،اضطرار ،اکراه ،قواعد فقهی.
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 -1مقدمه
يكی از قواعد فقهی كه نقش و اهميت بسزايی در حفظ نظام ،جان ،عرض و آبروی مسلمانان دارد ،قاعده
تقيه است .بر اساس اين قاعده ،انسان برای حفظ جان ،مال و آبروی خود و مسلمانان میتواند از تبيين حقيقت
و عمل بدان سر باز زند و مجاز است آن را كتمان كند و نيز بر پايه برخی مبانی ،در مواردی انسان میتواند به
خاطر حفظ جان ،گفتن و عمل كردن به برخی حقايق را ناديده بگيرد .اين مسأله مهم و خطيری است كه در
روايات متعدد رسيده از اهل بيت (ع) بدان تأ كيد شده است.
ّ
در رواياتی وارد شده كه ّ
تقيه سپر مؤمن ،حرز و حافظ و نور چشم اوست؛ كسی كه تقيه نكند ،دين و ايمان
ندارد؛ تقيه از دين خداست؛ تقيه بهمنزله سر در بدن است و آن كه تقيه نمیكند ،به بدنی میماند كه سر ندارد
و تقيه از بافضيلتترين اعمال است ّ
(حر عاملی ،1409 ،ج ،16صص .)207-204روايتهای متعدد و
متنوع ديگری درباره فضيلت ،وجوب و تأكيد بر ّ
تقيه آمده است .افزون بر اينها ،بر اساس روايتهای تفسيری،
برخی آيات قرآن بر ّ
تقيه تطبيق و تفسير شده است .تأمل دقيق در زمان و فضای صدور اين روايتها نشان

میدهد كه امامان معصوم (ع) برای آنكه مردم را به سعادت و خوشبختی دنيوی و اخروی برسانند ،برنامه
هايی داشتهاند و حكومتهای فاسد ،ستمگر ،نامشروع و نيز رهبران فكری و دينی منحرف ،همواره مهمترين
مانع آگاهی مردم از اين برنامههای الهی و راه درست زندگی بودهاند.
الزم به ذكر است كه اين حكم به طور مطلق نيست و دارای استثنائاتی نيز میباشد كه از جمله آنها ،قتل
و كشتن در هر وضعيتی و از جمله اضطرار است .به اذعان فقها هيچ اختالف نظری ميان فقهای شيعه نيست
ّ
كه تقيه اگر به ريختن خون مسلمانی منجر گردد ،جايز نيست (ابن ادريس حلی ،1410 ،ج ،2ص /25عالمه
ّ
حلی ،1412 ،ج ،4ص .)497فقيهان ديگری مانند محقق اردبيلی (مقدس اردبيلی ،1413 ،ج ،7ص)550
و صاحب «جواهر» (نجفی ،1404 ،ج ،21ص )391اين حكم را اجماعی دانستهاند (خمينی ،1381 ،ج،1
صص .)149-148مبنای اين حكم ،قاعده فقهی «ال تقية فی الدماء» است .سؤالی كه در اينجا مطرح می
ً
شود اين است كه اوال ،آيا اين قاعده كه مستفاد از آيات و روايات است ،اطالق دارد و حتی شامل كافرانی
ً
مانند ذمی و معاهد نيز میشود و يا فقط مختص مسلمانان است و ثانيا ،در صورت اطالق ،آيا استثنايی هم
بر اين قاعده وارد شده تا در مواردی امكان تقيه در دماء نيز باشد و يا خير؟
مقاله مستقلی در باب تقيه در دماء به خصوص بر اساس روايات كه اساس اين قاعده میباشد ،نوشته
نشده است .ضمن اينكه مشهور فقها حكم عدم جواز قتل به وسيله قاعده «ال تقية فی الدماء» را مختص
مسلمان دانستهاند ،اما در اين مقاله با استفاده از اطالق آيات و روايات ،حكم عدم تقيه نسبت به كافران نيز
اثبات شده است.

 -2قاعده تقیه
برای روشن شدن بحث ،الزم است قاعده تقيه توضيح داده شود.
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 -1-2معنای تقیه

« ّ
تقيه» واژهای عربی و به معنای حفظ كردن ،برحذر بودن و كتمان كردن است و مصدری از ماده «وقی»

به معنای نگه داشتن و حفظ كردن است (ابن منظور ،1408 ،ج ،15ص )376و در اصطالح شرع ،صيانت
خويش از صدمه ديگری با ابراز همسويی با او در گفتار يا رفتار مخالف حق و به تعبير برخی ،پنهان كردن
ّ
حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان به منظور تحفظ از زيان دينی و دنيايی است (شاهرودی،1426 ،
ج ،2ص.)585

 -2-2انواع تقیه
تقيه را به لحاظ منشأ و سبب آن ،به خوفی ،مداراتی ،اكراهی و كتمانی تقسيم كردهاند .تقيه خوفی آن
است كه انسان به خاطر ترس از زيان مالی ،جانی يا آبرويی تقيه میكند؛ چه اين زيانها به خود او وارد شود
و چه به ديگران و چنين تقيهای انسان را از ضررهای ياد شده حفظ میكند و در واقع ،مقدمهای است برای
جلوگيری از زيانهای پيشگفته و به لحاظ فقهی واجب است.
ُ
تقيه مداراتی به معنای حسن همزيستی با اهل سنت است .اين تقيه به معنای مدارا ،مسالمت و همزيستی
نيكو با اهل سنت از طريق شركت در نماز جماعت آنان ،حضور در تشييع جنازههايشان ،عيادت بيمارانشان
و در يک كالمّ ،
مودت ورزيدن به آنان در رفتار و گفتار است .چنين تقيهای سبب جلب محبت آنان و در
نتيجه ،وحدت ميان مسلمانان می شود و نيز مذهب شيعه و شيعيان را به دليل رفتار و گفتار مسالمتآميز،
دلانگيز و مداراگونهای كه دارند ،زيبا و جذاب مینماياند.
امام خمينی (ره) بر درستی اين نوع از تقيه تأكيد میورزيد .بر اساس مبنای فقهی ايشان ،اين نوع از تقيه
برای استوارسازی وحدت كلمه مسلمانان است و فوائد متنوعی دارد .چنين تقيهای مشروط به قدرت و شوكت
اهل ّ
سنت و نيز احتمال رسيدن ضرری از آنان به شيعيان در صورت تقيه نكردن نيست ،چون روايتهايی كه
اين مضمون را اثبات میكند ،مطلق و غيرقابل تقييد است (فاضل لنكرانی ،1373 ،ص /26خمينی،1381 ،
ج ،1ص.)158
ّ
گروهی از فقها مانند شهيد اول و شيخ انصاری به نمونههايی از اين نوع اشاره كرده و آن را مستحب دانسته
اند (شهيد اول ،بیتا ،ج ،2ص /185شيخ انصاری ،1414 ،ص .)73در مقابل شيخ ّ
حر عاملی و امام خمينی
(ره) آن را واجب میدانند ّ
(حر عاملی ،1391 ،ج ،11ص /470خمينی ،1381 ،ج ،1ص.)157

ّ
 -3-2ادله قاعده تقیه

برای اثبات اين قاعده فقها به كتابّ ،
سنت ،عقل و اجماع استدالل كردهاند.

 -1-3-2کتاب
آياتی از قرآن به بحث تقيه اشاره دارد نظير:
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ش ْي ٍء ِإال أن ت َّتقوا ِمنه ْم تقاة و یحذرک ُم الله نفسه و ِإلی الل ِه الم ِص ُیر﴾ (آل عمران :)28 /3 :افراد با ايمان
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نبايد به جای مؤمنان ،كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند و هركس چنين كند ،هيچ رابطهای با
خدا ندارد (و پيوند او به كلی از خدا گسسته میشود) ،مگر آنكه از آنان بپرهيزيد (به خاطر اهداف مهمتری
تقيه كنيد) .خدا شما را از (نافرمانی خود) برحذر میدارد و بازگشت شما به سوی خداست.
واژۀ « ُت َق ًاة» در اين آيه شريفه به معنای ّ
تقيه است .در تفسير آمده است« :معنای آيه اين است كه بر مؤمنان
حرام است واليت كافران ،مگر آنكه كافران غالب و مؤمنان مغلوب باشند و اگر با آنان اظهار موافقت نكنند
و به خوبی زندگی نكنند و از آنان خوف داشته باشند ،در اين صورت جايز است كه با زبان ،اظهار دوستی و
در عمل با آنان مدارا كنند تا از ناحيه كافران بدانان زيانی نرسد . ...فقهای ما تقيه را در گفته و زبان جايز
دانسته ...و گاه به دليل لطف و حفظ منافع و مصالح واجب دانستهاند» (طبرسی ،1372 ،ج ،2ص.)730
ّ
مفسران اهل سنت نيز معتقدند كه اين آيه نشانگر مشروع بودن تقيه است (قرطبی ،1405 ،ج،4
ص .)57در اين باره فخر رازی مینويسد« :جايز بودن تقيه اولويت دارد؛ چون دفع ضرر و زيان از نفس به
اندازه توان واجب است» (فخر رازی ،1413 ،ج ،8ص.)12
همانطور كه اين مفسران نوشتهاند ،آيه ظهور روشنی در جواز تقيه دارد.
َ َ َّ
َّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ٌّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ً
لکن من شرح ِبالکفر صدرا
ب) ﴿ َم ْن کف َر ِبالل ِه ِم ْن َب ْع ِد ِإ َیم ِان ِه ِإال من أ کرهَ و قلبه مطم ِئن ِب ِاإلیم ِان و
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ ْ َ َ ٌ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ٌ َ
اب ع ِظ ٌیم﴾ (نحل :)106 /16 :كسانی كه بعد از ايمان ،كافر شوند به
فعلی ِهم غضب ِمن الل ِه و لهم عذ
جز آنها كه تحت فشار واقع شدهاند در حالی كه قلبشان آرام و با ايمان است .آری ،آنها كه سينه خود را برای
پذيرش كفر گشودهاند ،غضب خدا بر آنهاست و عذاب عظيمی در انتظارشان.
طبق ظاهر آيه ،كسی كه تحت فشار برخالف باورهای درونیاش با زبان اظهار كفر كند ،گناه نكرده است.
آيه دربارۀ ّ
عمار ياسر نازل شده كه تحت فشار بسيار شديد ،با زبان كفر را پذيرفت درحالیكه دلی لبريز و

درستی استدالل به اين آيه برای اثبات قاعده تق ّيه را تأييد
سرشار از ايمان به خدا داشت .اين سبب نزول نيز
ِ

میكند (قمي مشهدی ،1410 ،ج ،5ص.)405
َ
َ
ً ُ َ
َ َ
ُ
َّ َ ْ
َ َ ْ
َ َْ ُ َ
ٌ ْ
جَ ﴿ :و قال َر ُجل ُّمؤ ِم ٌن ِّم ْن َء ِال ِف ْرع ْون َیک ُت ُم ِإ َیمان ُه أ تق ُتلون َر ُجال أن َیقول َر ِّب َی الل ُه َو قد َج َاءکم
ُ
ْ َ
ِبال َب ِّین ِت ِمن َّر ِّبک ْم( ﴾ ...غافر :)28 /40 :و مرد مؤمنی از آل فرعون كه ايمان خود را پنهان میداشت ،گفت:
آيا میخواهيد مردی را بكشيد به خاطر اينكه میگويد :پروردگار من الله است در حالی كه ادله روشنی از
سوی پروردگارتان برای شما آورده است . ...اين آيه نيز ظهور روشنی در جايز بودن تقيه دارد.
برای جواز يا وجوب ّ
تقيه میتوان به آيههای ديگری از قرآن استدالل كرد كه مجال ذكر آنها در اين موجز
نيست.

 -2-3-2سنت

روايتهای متعدد و متنوعی ،جواز و وجوب ّ
تقيه را اثبات میكند كه تواتر معنوی يا اجمالی دارد .برای
َ َ ْ َ َ َّ َّ َ
ْ َ َ
َّ ُ ُ ِّ َ
الت ِق َّية ِفي كل ش ْي ٍء ُيضط ُّر ِإل ْي ِه ْاب ُن َآد َم فقد أحل ُه الل ُه ل ُه» (كلينی،
نمونه ،در منابع روايی چنين آمده است« :
 ،1407ج ،2ص :)220خداوند تقيه را در هر چيزی كه بنیآدم به آن اضطرار داشته باشد ،حالل قرار داده
است .از اين حديث چنين برداشت می شود كه از يک سو ،تقيه از جمله اموری است كه در پارهای موارد،
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الجرم و بال شک بايد از آن استفاده كرد و از ديگر سو ،گرچه در اموری الزام و جواز بهرهگيری از تقيه وجود
ً
دارد ،ولی اين امر تحت هيچ شرايطی عموميت نداشته و صرفا ،در مواقع اضطرار اين الزام و جواز وجود دارد
و الغير! در غير اين صورت و در زمان فقدان اضطرار ،نه تنها هيچ الزامی وجود ندارد ،بلكه شخص در صورت
به كارگيری تقيه مرتكب فعل حرام شده است.

 -3-3-2اجماع

بیترديد فقهای شيعه بر جايز بودن ّ
تقيه اجماع و اتفاق نظر دارندّ ،اما اين اجماع مدركی است .ازاينرو،

اعتبار ندارد و بايد در مدرک آن تأمل و دقت شود .صرف نظر از اين مسأله ،هميشه در حجيت يا عدم حجيت
اجماع بين اصوليين اختالف نظر وجود داشته و نظر اكثريت بر اين قرار گرفته كه از يک طرف ،اجماع به نحو
استقالل حجيت ندارد و از طرف ديگر ،اجماعی حجيت دارد كه كاشف از رأی معصوم (ع) باشد .بنابراين،
در امكان استناد به اجماع در اين بحث ترديد وجود دارد.

 -4-3-2عقل
در مواقعی كه خطری جان يا آبروی انسان را تهديد میكند ،عقل حكم میكند كه به خاطر مصلحتی
مهمتر و واالتر كه حفظ جان است ،انسان عقيدهاش را اظهار نكند .به عبارت ديگر ،تقيه در جايی است كه
امر دائر مدار أهم و مهم باشد و انسان بايد به حكم عقل أهم را بر مهم تقدم دارد .در دوران امر بين حفظ
جان و عدم صدق ،حفظ جان مقدم است (مصطفوی ،1421 ،ص.)103

 -3قاعده اضطرار
 -1-3اضطرار در لغت

َ
«اضطرار» مصدر باب افتعال ،از ماده « ّ
ضر» به فتح يا ّ
ضم حرف اول است« .ض ّر» متضاد نفع است و
ُ
معنای آن زيانديدگی است و «ض ّم» به معنای فقر ،فاقه ،تنگدستی ،سختی و سوء حال میباشد؛ اعم از اينكه

باطنی و معنوی باشد يا ظاهری و دارای آثار مشهود در اعضا و جوارح .لغتشناسانی كه به واژهشناسی قرآن
َ َ
ُ ُ
ّ
فسه» معنا كردهاند .در اين ميان ،راغب اصفهانی اضطرار را از
پرداختهاند ،ضر را «ما يصيب االنسان فی ن ِ
واژه « ُض ّر» به ّ
ضم حرف اول دانسته است (راغب اصفهانی ،1412 ،صص .)505 ،503به هر حال ،خود
اضطرار به معنای احتياج ،ناچاری ،ناگزيری و درماندگی است چنان كه در «لسان العرب» آمده است:
اضطرار عبارت است از احتياج به چيزی و ضرر اسم مصدر اضطرار است (ابن منظور ،1408 ،ج،4
ص.)483

 -2-3اضطرار در اصطالح

ً
ّ
مضطر ارائه نمودهاند .مقدس اردبيلی گفته
فقها و اصوليان تعاريف متعدد و تقريبا مشابهی از اضطرار و

است« :اضطرار آن است كه صبر بر آن ممكن نباشد ،مانند گرسنگی» (مقدس اردبيلی ،بیتا ،ص.)636
ّ
مضطر مینويسد« :مضطر كسی است كه از تلف خويش بيم داشته
فخر المحققين حلی در تعريف
باشد» (فخر المحققين ،1387 ،ج ،4ص .)162برخی ديگر نيز بدون آنكه درصدد تعريف اضطرار باشند،
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اضطرار را واقع شدن شخص تحت شرايط و موقعيت تهديدآميز كه خروج از آن مقتضی ارتكاب فعلی باشد،
دانستهاند (محقق داماد ،1406 ،ج ،4ص .)125كه البته شرايط و موقعيت مورد نظر دكتر محقق داماد اغلب
ناظر به عوامل تهديدآميز طبيعی است و شامل عامل انسانی تهديدكننده نمیشود.

 -3-3ادله و مستندات قاعده اضطرار
فقها و صاحب نظران اصول ،برای اثبات قاعده اضطرار به ادله اربعه تمسک كردهاند:

 -1-3-3آیات قرآن
آياتی از قرآن كريم به قاعده اضطرار اشاره دارد ،نظير:
ُ
ّ
َ
َ
َ
َّ
ْ ُ
َ
َ َ ُ ْ َ َّ
َّ
ْ ْ
الف) آيه ﴿ ِإنما َح َّر َم عل ْیک ُم ال َم ْی َت َو الد َم َو ل ْح َم ال ِخنز یر َو ما أ ِهل ِب ِه ِلغ ْیر الل ِه ف َم ِن اضط َّر غ ْی َر باغ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ ْ َ َ َ ْ َّ ّ
َ
الل َه َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌیم﴾ (بقره :)173 /2 :آنچه خداوند بر شما حرام نموده [عبارتند از:
عاد فال ِإثم علی ِه ِإن
و ال ٍ
] مردار ،خون ،گوشت خوک و آنچه نام غير خدا به هنگام ذبح بر آن برده شده است .بنابراين ،اگر كسی
ّ
ناگزير از خوردن يكی از ّ
محرمات مذكور شود ،چنانچه زيادتطلب و متجاوز از حد نباشد ،گناهی بر او
نيست .همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.
َ
ْ
عاد» از حيث نحوی ،حال هستند ،يعنی در
از ديدگاه صاحب «تفسير الميزان» دو كلمه «غي َر
باغ» و «ال ٍ
ٍ
حالی كه ظالم و متجاوز نباشد .يعنی كسی كه ناچار از خوردن بعضی از اين ّ
محرمات شود و اين ناچاری و
اضطرار در حالی باشد كه ظالم و متجاوز از حد نباشد ،مانعی ندارد كه از آنها بخورد ،ولی در غير اين
صورت ،يعنی اضطرار در حالی باشد كه ظالم و متجاوز از حد باشد ،خوردن ّ
محرمات برای وی جايز نخواهد
َّ ّ َ ُ
بود .ضمنا جمله « ِإن الل َه غفور َر ِحيم» بيانگر اين است كه مالک نهی و حرمت در صورت اضطرار هم
موجود است و اجازه ای كه در اينجا به مسلمانان داده شده از باب تخفيف و رخصت است (طباطبايی،
 ،1374ج ،1ص.)645
ْ َ َّ ّ
َ ْ َ َ َ َْ َُ
ََ
الل َه َغ ُف ٌ
ْ ُ َّ
ور َر ِح ٌیم﴾ (مائده :)3 /5 :كسی
جان ٍف ِ ِإلث ٍم ف ِإن
ب :آيه ﴿ ...فم ِن اضطر ِفي مخمص ٍ غیر مت ِ
كه به واسطه گرسنگی ناگزير از خوردن شود درحالی كه متمايل به ارتكاب گناه نباشد ،همانا خداوند آمرزنده
مهربان است.
ْ
اهل لغت « َمخ َم َص ٍة» را به گرسنگی معنا كرده (فراهيدی ،1410 ،ج ،4ص )191و تجانف را از ماده

«جنف» به معنای عدول از حق و عدل دانستهاند (ابن منظور ،1414 ،ج ،9ص.)33
ّ
َ
َ َ ُ ْ َّ َ ْ ُ ُ ّ ُ َ ْ ّ َ َ
ْ ُ ُ
َ ُ
َْ َ َ َ ُ
اس ُم الل ِه عل ْی ِه َو قد ف َّصل لک ْم ما َح َّر َم عل ْیک ْم ِإال َما اضطر ْرت ْم
ج :آيه ﴿و ما لکم أال تأ کلوا ِمما ذ ِکر
ِ
َ
ِإل ْی ِه( ﴾ ...انعام :)119 /6 :شما را چه شده است كه از آنچه نام خداوند بر آن برده شده ،نمیخوريد؟ در

حالی كه آنچه بر شما حرام شده به تفصيل برايتان بيان شده است ،مگر اينكه ناگزير از خوردن آن شويد.
ْ ُ ُ َ
ّ
معنای « ِإال َما اضط ِر ْرت ْم ِإل ْي ِه» اين است كه خوردن آنچه كه در صورت امتناع از خوردن ،بر هالک نفس
خود بيمناک میشويد ،برايتان مجاز است ،هرچند چيزی باشد كه خداوند آن را حرام نموده باشد (طبرسی،
 ،1372ج ،4ص.)552
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 -2-3-3روایات
در خصوص اضطرار ،اماميه روايات متعددی از ائمه (ع) نقل كردهاند .در اينجا به ذكر چند نمونه از آنها
اكتفا میشود:
َّ ُ ِّ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ
َ َ َ َ
َ
َ ََ
ْ
َ
الف« :عن السك ِوني عن أ ِبي عب ِد الل ِه ع قال قال :ال يقطع الس ِارق ِفي ع ِام سن ٍة يع ِني ِفي ع ِام مجاع ٍة»
ِ
(كلينی ،1407 ،ج ،7ص :)231دست سارق در سال قحطی قطع نمیشود.
ْ ُ َ ْ
َ
َ
َ
ً
َ
َّ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ
َ َ َّ ُ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
الص ِادق ع َمن اضط َّر ِإلی ال َم ْي َت ِة َو الدِم َو لح ِم ال ِخن ِز ِير فل ْم َيأ كل شيئا ِمن ذ ِلك حتی يموت فه َو
ب« :قال
ِ
َ
ك ِافر» (ابن بابويه ،1413 ،ج ،3ص :)345هر كس به گوشت مردار و خون و گوشت خوک مضطر شود و از

آنها تناول نكند تا بميرد[ ،به حكم خدا] كفر ورزيده است.
ُ
ُ
ْ
َّ
َ
ُ
َّ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ َ َ
ج :حديث رفع« :ع ْن أ ِبي ع ْب ِد الل ِه ع قال قال َر ُسول الل ِه ص ُر ِف َع ع ْن أ َّم ِتي ِت ْس َعة الخطأ َو ِّالن ْس َيان َو َما
َ
َ
ََ
ْ ُ
ْ
َ َ َ
ُ َ
ْاس ُتك ِر ُهوا عل ْي ِه َو َما ال ُي ِطيقون َو َما ال َي ْعل ُمون َو َما اضط ُّروا ِإل ْي ِه ( » ...ابن بابويه ،1398 ،ص :)353امام
صادق (ع) فرمود كه رسول خدا فرموده است :از امت من نه چيز برداشته شده است .1 :خطا .2 ،نسيان.3 ،
آنچه بر آن اكراه میشوند .4 ،آنچه طاقتش را ندارند .5 ،آنچه نمیدانند .6 ،آنچه مضطر میشوند . ...
اين روايت مهمترين دليل روايی مورد استناد در باب اضطرار است .مطابق اين حديث ،در همه موارد
اضطرار كه رفع تكليف در آن امتنانی باشد ،تكليف برداشته میشود .بنابراين ،قاعده اضطرار در جميع احكام
(محرمات و واجبات) جريان دارد.

 -3-3-3عقل
بعضی از فقها قاعده اضطرار را با عقل اثبات كردهاند .شيخ طوسی در مقام استدالل بر وجوب خوردن
َ ً
َّ َ َ
ِّ
واجب عقال» (طوسی ،1387 ،ج ،6ص :)285دفع زيان و
حرام بر مضطر گفته استِ « :ألن دفع المضار ِ
خسارت به حكم عقل واجب است .البته ،عقل به وجوب دفع هر زيانی حكم نمیكند .به همين جهت،
زيانی كه كم باشد و تحمل آن آسان يا در تحمل آن غرض عقاليی باشد ،به حكم عقل دفع آن واجب نيست،
ولی اگر زيانی مورد اهتمام عقال باشد و در تحمل آن غرض عقاليی نباشد ،تحمل آن به حكم عقل قبيح
است (مؤمن قمی ،1382 ،ص.)52

 -4-3-3اجماع
از ادله اضطرار اجماع است .صاحب «جواهر» درباره يكی از مصاديق اضطرار میگويد« :اختالفی
نيست كه در صورت ضرورت ،خوردن حرام جايز است ،بلكه اجماعی است» (نجفی ،1404 ،ج،36
ً
ص .)424البته ،با وجود آيات و روايات متعدد ،اجماع دليل مستقلی محسوب نمیشود و صرفا ،شاهدی
بر صحت اين قاعده است.

 -4قاعده «ال تقی فی الدماء»

ً
چنانكه قبال بيان شد ،در مواردی تقيه جايز و بلكه واجب است ،اما در برخی موارد ،تقيه به هيچ عنوان

حتی در شرايط اضطرار جايز نيست .يكی از مواردی كه تقيه در آن حرام است ،جايی است كه پای خون
مسلمان در ميان باشد .بر اساس قاعده فقهی «ال تقية فی الدماء» ،تقيه در موارد ريختن خون انسانها حتی
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در شرايط اضطرار جايز نيست و ادله اضطرار و تقيه را نمیتوان بر ادله حرمت خون ترجيح داد ،زيرا شارع
مقدس نسبت به خون انسانها به شدت اهتمام دارد و در اينجا فرقی ميان كوچک يا بزرگ بودن ،حر يا عبد
بودن ،عالم يا جاهل بودن ،مرد يا زن بودن نيست ،زيرا رواياتی كه در اين مورد وارد شده ،اطالق دارد (خويی،
بیتا ،ج ،1ص.)454

 -5ادله قاعده «ال تقی فی الدماء»
فقها بر اين قاعده به ادله زير استناد كردهاند:

 -1-5آیات قرآن
در قرآن كريم آيات متعددی بر اصل لزوم حفظ جان مسلمانان و حرمت دماء مسلمانان اشاره دارد ،حتی
از اطالق آيات شريفه میتوان چنين استنباط كرد كه حفظ جان مسلمان واجب و به قتل رساندن مسلمانان و
كسانی كه در حكم مسلمان هستند ،مثل كافر معاهد و كافر ذمی حتی در شرايط اضطراری جايز نمیباشد.
اين آيات عبارت است از:
َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ً ُ َ َ ِّ ً َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ً َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َُ
الف :آيه ﴿و من یقتل مؤ ِمنا متعمدا فجزاؤهُ جهنم خ ِالدا ِفیها و غ ِضب الله علی ِه و لعنه و أعد له
ً
ََ ً َ
عذابا ع ِظیما﴾ (نساء :)93 /4 :و هر كس به عمد مومنی را بكشد ،كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار
خواهد بود و خدا بر او خشم میگيرد و لعنتش میكند و عذابی بزرگ برايش ساخته است.
در اين آيه شريفه ،خداوند متعال قتل مؤمن را بسيار عظيم و بزرگ شمرده و آن را خطرناک دانسته و وعيد
و تهديد نسبت به آن را به نهايت رسانده و پنج تهديد و وعده عذاب را ذكر كرده است كه هر يک به تنهايی در
عظمت و بزرگی جرم و جنايت آن كفايت میكند و آن پنج تهديد چنين است :ج ّهنم ،خلود و هميشه بودن
در آن ،خشم و غضب خداوند ،لعنت و دوری از رحمت واسعهاش ،عذابی عظيم و سخت بر او (فاضل
مقداد ،1425 ،ج ،2ص .)366سماعة بن مهران از امام صادق (ع) درباره تفسير اين آيه پرسيد .امام (ع)
پاسخ داد« :مراد آن است كه كسی مؤمنی را برای دينش بكشد ،پس او را متعمد گويند كه خداوند بزرگ در
كتاب خود ذكر كرده و عقوبتی بس بزرگ برای او آماده نموده است» .سماعه پرسيد :گاهی ميان مردی با
ديگری نزاعی میشود و او را با شمشير میكشد ،حكم آن چيست؟ فرمود :اين آن متعمدی كه خداوند در آيه
فرموده است ،نيست (ابن بابويه ،1413 ،ج ،4ص.)97
َ
َ
َ
َ َ ََ
ْ
َ
َ
َ
ً
َ َْ
َ َ َْ
َ
َ َّ
َ َ َّ
ب :آيه ﴿ ...ک َت ْبنا علی َب ِني ِإ ْس َر ِائیل أن ُه َم ْن ق َتل نفسا ِبغ ْیر نف ٍس أ ْو ف َس ٍاد ِفي اْل ْر ِض فکأن َما ق َتل
ِ
ً
ً َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ
َّ
الن َ
الن َ
یعا( ﴾ ...مائده :)32 /5 :بر بنی اسرائيل الزم و ّ
مقرر
اس َج ِم
اس َج ِمیعا و من أحیاها فکأنما أحیا
كرديم كه هر كس انسانی را جز برای حق ،قصاص يا بدون آنكه فسادی در زمين كرده باشد ،بكشد ،چنان
است كه همه انسانها را كشته ،و هر كس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد ،گويی همه انسانها را زنده
داشته است.
بر اساس آيه شريفه ،قتل جايز نيست و كشتن يک انسان ،مانند قتل مردم جهان است .اين تشبيه نشان-
دهنده غلظت گناه قتل نزد پروردگار و بيانگر اهميت و احترام جان انسان است .مكارم شيرازی در اين باره
میگويد« :احترام خون انسانها و حرمت قتل نفس از مسائلی است كه همه شرايع آسمانی و قوانين بشری
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در آن متفقند و آن را يكی از بزرگترين گناهان میشمرند ،ولی اسالم اهميت بيشتری به اين مسأله داده است
تا آنجا كه قتل يک انسان را همانند كشتن همه انسانها شمرده است . ...نه تنها قتل نفس ،بلكه كمترين و
كوچكترين آزار يک انسان از نظر اسالم مجازات دارد و میتوان با اطمينان گفت اين همه احترام كه اسالم
برای خون و جان و حيثيت انسان قائل شده است ،در هيچ آئينی وجود ندارد» (مكارم شيرازی ،1371 ،ج،12
صص .)106-105
َّ
َّ
َّ
َ َ ْ ُ َّ ْ
ْ ِّ
ج :آيه ﴿ َو ال تق ُتلوا النف َس ال ِتي َح َّر َم الل ُه ِإال ِبال َحق﴾ (إسراء :)33 /17 :نفسی را كه خداوند حرام كرده
است جز به حق نكشيد.

حق حيات دارد و ّ
مفسران قرآن كريم با استناد به آيه شريفه ،با اشاره به اينكه هر انسانی ّ
حتی غير مسلمانی
ّ
مصونيت جانی و مالی دارد (قرائتی ،1388 ،ج ،5ص ،)55معتقدند:
كه با مسلمانان سر جنگ نداشته باشد،
خون ناحق را خداوند تحريم كرده است ،لكن كسی كه كافر يا مرتد يا مرتكب قتل ناحق شده يا زنای محصنه

كرده است ،قتلش حق است و حرام نيست (فاضل مقداد ،1425 ،ج ،2ص .)358عالمه طباطبايی در تفسير
اين آيه مینويسد« :اين آيه از كشتن نفس محترمه نهی میكند ،مگر در صورتی كه به حق باشد ،به اين معنا
كه طرف مستحق كشته شدن باشد ،مثل اينكه كسی را كشته باشد يا مرتد شده باشد (و حرمت دينی را در
َ
جامعه بشكند) و امثال اينها كه در قوانين شرع مضبوط است و شايد از اينكه نفس را توصيف كرد به «ح َّر َم
َّ
َّ
الل ُه» و نفرمود «حرم الله فی االسالم» اشاره به اين باشد كه حرمت قتل نفس مختص به اسالم نيست ،در
همه شرايع آسمانی حرام بوده و اين حكم از شرايع عمومی است» (طباطبايی ،1374 ،ج ،13ص.)122
ً
َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ َ ُ
د :آيه ﴿َ ...و التق ُتلوا أنف َسک ْم ِإن الل َه کان ِبک ْم َر ِحیما﴾ (نساء :)29 /4 :خود را نكشيد ،همانا خداوند
نسبت به شما مهربان است.
اين آيه شريفه نه تنها انسان را از كشتن ديگران منع میكند ،بلكه ظاهر آيه داللت دارد كه انسان حتی
خودش را نمیتواند به قتل برساند .از ديدگاه عالمه طباطبايی ،خداوند مهربان نه تنها راضی نمیشود ديگری
شما را به قتل برساند ،بلكه به خود شما هم اجازه نمیدهد كه با رضايت خود ،خويشتن را به دست نابودی
بسپاريد (طباطبايی ،1374 ،ج ،13ص .)122از امام صادق (ع) در تفسير آيه شريفه درباره نكوهش
ً
خودكشی نقل شده است« :هر كس عمدا خودكشی كند ،برای هميشه در آتش جهنم خواهد ماند»
(بروجردی ،1429 ،ج ،31ص.)111
َ ٌ ُ
ْ َْ
ْ
هـ) آيه « َو َل ُک ْ
باب»(بقره :)179 /2 :ای صاحبان خرد! برای شما در
ل
اْل
ی
ول
أ
یا
یاة
ح
صاص
ق
ال
ی
ف
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قصاص مايه زندگی است ،باشد كه [از ريختن خون مردم بدون دليل شرعی] بپرهيزيد.

اين آيه درباره قصاص و دليل تشريع آن نازل شده است .درباره اصل حرمت در دماء ،به دو نكته اين آيه
میتوان اشاره كرد .نخست اينكه دليل تشريع حكم قصاص ،جلوگيری از قتل افراد است و اين امر در واقع،
َ
بخشيدن حيات به مردم است .پس ،قصاص مايه حيات و زندگی جامعه است و ديگر آنكه نكره آوردن «حياة»
نشان عظمت و بزرگی و اهميت بسيار آن است (فاضل مقداد ،1425 ،ج ،2ص.)357
َ َْ ُ ُ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ّ
از ديگر آيات كه دال بر مجاز نبودن قتل است ،میتوان به آيات شريفه﴿ :و ال تقتلوا أوالدکم خشی
ْ
ْ ً
ُ َ ْ ُ ً ََ ْ
ْ
الق( ﴾ ...اسراءَ ...﴿ ،)31 /17 :و َم ْن ق ِتل َمظلوما فقد َج َعلنا ِل َو ِل ِّی ِه ُسلطانا( ﴾ ...اسراء )33 /17 :و
ِإم ٍ
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َ ْ ُ ُ َ ْ َ َْ ُ َ ْ
﴿ َو ِإذا ال َم ْوؤ َدة ُس ِئلت ِبأ ِّي ذن ٍب ق ِتلت﴾ (تكوير )9-8 /81 :اشاره كرد .مجموع اين آيات به اهميت حيات
و حفظ آن از ديدگاه اسالم اشاره میكند كه نشانگر اهتمام شارع به حفظ حيات و مخالفت با قتل و خونريزی

است .فقهای بزرگ اماميه با استناد به اين آيات شريفه ،به تحريم قتل و آدمكشی فتوا دادهاند (طوسی،1387 ،
ج ،7ص /3ابن براج ،1406 ،ج ،2ص.)453

 -1-1-5چگونگی داللت آیات بر قاعده «ال تقی فی الدماء»
همه آيات فوقالذكر بر حرمت قتل داللت واضح دارند .برخی آيات بر حرمت قتل انسان و برخی ديگر
بر حرمت قتل مؤمن داللت دارند ،اما نمیتوان آياتی را كه بر حرمت مطلق قتل داللت دارد ،با آياتی كه بر
حرمت قتل مؤمن داللت دارد ،مقيد كرد و حكم قرآن را مختص مسلمان و يا امامی دانست ،زيرا آيه 32
سوره مائده ،حرمت قتل هر انسانی را از سنت الهی میداند كه در كتب پيشين نيز برای پيروان امتهای آنها
قرار داده شده و مقيد به قتل مسلمان و يا حتی امامی نيست .البته ،به استناد آيه شريفه  93سوره نساء ،قتل
مؤمن دارای مجازات سنگينتر و قبح بيشتر است .اين حرمت قتل به استناد آيه  33سوره اسراء ،فقط در يک
ً
صورت برای همه برداشته شده و آن جايی است كه قتل به حق باشد ،مثال از باب قصاص يا از باب ارتكاب
جرائمی باشد كه مجازات آن قتل است ،اما در حاالت ديگر مثل حالت اضطرار ،قتل انسان ديگر برای خروج
از اضطرار جايز نيست .در مجموع ،بايد گفت كه اين آيات بر حرمت قتل و خونريزی و اهتمام شارع بر
ارزش حيات انسانها داللت روشن دارد.

 -2-5سنت
حفظ خون و دماء در سنت و سيره معصومين (ع) از ارزش و اهميت بسيار زيادی برخوردار است و در
روايات بسياری بدان اشاره شده است كه اين روايات را میتوان به دستههای زير تقسيمبندی نمود:

 -1-2-5روایات دال بر نهی از تقیه در دماء

ْ َ َ ُ
َ َ ْ َْ
ْ َّ
َ ْ َ َ
َ
 .1صحيحه محمد بن مسلم« :أ ُبو ع ِل ٍّي األش َع ِر ُّي ع ْن ُم َح َّم ِد ْبن ع ْب ِد الج َّب ِار ع ْن َصف َوان ع ْن ش َع ْي ٍب ال َحد ِاد
َ ْ ُ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ َّ ُ َ ِ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ
الت ِق َّية ِل ُي ْحق َن ِب َها الد ُم ف ِإذا َبلغ الد َم فل ْي َس ت ِق َّية( » .كلينی،
عن محم ِد بن مس ِل ٍم عن أ ِبي جعف ٍر قالِ :إنما ج ِعل ِت
ِ
 ،1407ج ،2ص :)220امام باقر (ع) میفرمايدّ :
تقيه برای محفوظ ماندن خونها تشريع شده است .بنابراين،
اگر تقيه به مرحله ريختن خون برسد ،منتفی است .يعنی شخص در شرايط ّ
تقيه حق ندارد مؤمنی را به قتل
برساند.
بررسی سندی :بررسی سندی اين روايت نشان میدهد كه راويان اين روايت از جمله :ابو علی اشعری
(نجاشی ،1407 ،ص /92برقی ،1383 ،ج ،1ص ،)60محمد بن عبد الجبار (طوسی ،1427 ،ص،)391
صفوان (نجاشی ،1407 ،ص ،)197شعيب الحداد (ابن داود ،1383 ،ص /184نجاشی ،1407 ،ص،)195
محمد بن مسلم از اصحاب امام صادق (ع) و امام باقر (ع) (نجاشی ،1407 ،ص )324همگی ثقه میباشند
و اين روايت صحيح است؛
 .2صحيحه ابوحمزه ثمالی از امام صادق (ع)َ « :عن ْال َح َسن ْبن َعل ِّي ْبن َف َّضال َع ْن ُش َع ْيب ْال َع َق ْر ُقوف ِّي َعنْ
ِ
ِ
ٍ
َّ
َّ َّ ٍ ُ َّ َ َ َ َ َّ َ
ُّ
َّ َ ُ َ ِ َّ َّ ُ ُ ِ ْ َ ِ َ َ َِّ ُ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ َ
أ ِبي ح ْم َز َة الث َم ِال ِّي قال قال أ ُبو ع ْب ِد الل ِه عِ ...إنما ج ِعل ِت الت ِقية ِليحقن ِبها الدم ف ِإذا بلغ ِت الت ِقية الدم فال ت ِقية»
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(طوسی ،1407 ،ج ،6ص :)172تقيه به جهت محفوظ ماندن خون [مؤمنان] تشريع شده است .اگر تقيه به
مرحله ريختن خون [مؤمنی] برسد ،جايز نيست.
بررسی سندی :يكی از راويان ابوحمزه ثمالی میباشد كه درباره وی چنين نقل شده است« :كان من
خيار اصحابنا و ثقاتهم و معتمديهم فی الروايه و الحديث؛ روی عن ابی عبدالله عليه السالم انه قال ابو حمزة
فی زمانه مثل سلمان فی زمانه» (نجاشی ،1407 ،ص .)115همچنين ،ديگر راويان سند مانند شعيب
العقرقوفی (نجاشی ،1407 ،ص /195عالمه حلی ،1381 ،ص )86و حسن بن علی بن فضال (طوسی،
 ،1427ص )272ثقه میباشند و روايت صحيح میباشد.

 -2-2-5روایات ناهی از قتل و آدمکشی

َ َ َ
َ
 .1روايت ابوحمزه ثمالی از امام سجاد (ع) به نقل از رسول خدا (ص)« :ع ِل ُّي ْب ُن ِإ ْب َر ِاه َيم ع ْن أ ِب ِيه عن ْابن
ُ َّ َ ُ َّ ُ ِ ِ
ْ
َ َ َ َ
ُّ
ْ
َ َ
ُ َ َ َ
َ ُ َ
ور ْبن ُيون َس ع ْن أ ِبي ح ْم َز َة الث َم ِال ِّي ع ْن ع ِل ِّي ْبن ال ُح َس ْين قال قال َر ُسول الل ِه ال َيغ َّرنك ْم َرح ُب
أ ِبي ع َم ْي ٍر ع ْن َم ْن ُص
ِ
ُ َ ُ ِ
ِ
َ َ
َّ َ ً َ
َ ِ َّ
ُ ََ َ
َّ َ َّ َ َ َّ َ
ِّ َ
الذ َراع ْين ِبالدِم ف ِإن ل ُه ِع ْند الل ِه ع َّز َو َجل ق ِاتال ال َي ُموت قالوا َيا َر ُسول الل ِه َو َما ق ِاتل ال َي ُموت فقال َّالن ُار»
ِ
(حرعاملی ،1409 ،ج ،29ص :)11شما را نفريبد كسی كه دستش به ريختن خون گشاده است ،زيرا وی نزد
خداوند قاتلی خواهد داشت كه نمیميرد .پرسيدند :يا رسول الله ،آن قاتلی كه نخواهد مرد چيست؟ فرمود:
آتش.
بررسی سندی :سند روايت صحيح است ،زيرا ابوحمزه ثمالی و منصور بن يونس ،هر دو ثقهاند
(نجاشی ،1407 ،ص .)412همچنين ،محمد بن ابی عمير نيز توثيق شده است (خويی ،1413 ،ج،15
ص.)326
َ ََ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ
 .2روايت جابر بن يزيد از امام باقر (ع) به نقل از پيامبر اكرم (ص)« :و روی ج ِابر عن أ ِبي جعف ٍر قال قال
ُ َّ
ْ
ُ َّ َ ُ
َ ْ ُ
َّ
ِّ َ َ ُ
ُ َ
ُ َّ َ
َر ُسول الل ِه أ َّول َما َي ْحك ُم الل ُه ع َّز َو َجل ِف ِيه َي ْو َم ال ِق َي َام ِة الد َم ُاء ف ُيوقف ْاب َنا َآد َم ف ُيف َصل َب ْي َن ُه َما ث َّم ال ِذ َين َيلون ُه َما
ْ ْ ْ ُ َ
َ ْ ُ
ِّ
َ َ َ َ
الد َماء َح َّتی َال َي ْب َقی م ْن ُه ْم َأ َحد م َن َّ
م ْن َأ ْص َ
اس َب ْعد ذ ِلك ح َّتی َيأ ِت َي ال َمق ُتول ِبق ِات ِل ِه ف َيشخ َب َد ُم ُه ِفي
الن
اب
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ِ ً
وج ِه ِه فيقول أنت قتلته فال يست ِطيع أن يكتم الله ح ِديثا» (ابن بابويه ،1413 ،ج ،4ص :)96اولين چيزی كه
خداوند در روز قيامت درباره آن حكم میفرمايد ،ريختن خون آدمی است .پس ،پسران آدم را نگه میدارد و
مابين آن دو حكم میكند .سپس ،كسانی را كه پس از قابيل به خونريزی دست گشودهاند ،میآورند تا آنكه
كسی از آن مردم باقی نماند ،مگر اينكه مقتول ،قاتلش را بياورد در حالی كه خون از رخسارهاش فرو میريزد.
مأمور خدا به او میگويد :تو او را كشتهای؟ و قاتل توان آن را ندارد كه از خداوند چيزی را كتمان كند.
بررسی سندی :در سند اين روايت به دليل نقل مفضل بن صالح از جابر بن يزيد (نک .حر عاملی،
ج ،29ص ،)12ضعف وجود دارد (نجاشی ،1407 ،ص )128ولی از آنجا كه از مرسالت صدوق است و
صدوق بدانها اعتماد كرده و برطبق آنها فتوا داده است ،می توان آن را معتبر شمرد.
َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
 .3روايت جميل بن دراج به نقل از امام صادق (ع)َ « :ر َوی َج ِميل عن أ ِبي عب ِد الل ِه قال لعن رسول الل ِه
ََ ًَ
َ َْ َ ْ
َ َ ْ َ ُ َ َ َْ ُ
ً ُْ ُ
ص َم ْن أحدث ِبال َم ِد َين ِة حدثا أ ْو َآوی ُم ْح ِدثا .قلت َو َما ذ ِلك ال َحدث قال الق ْتل»(ابن بابويه ،1413 ،ج،4
ص :)94رسول خدا لعن كرد كسی را كه در مدينه حادثهای به پا كند يا حادثه آفرينی را پناه دهد .پرسيدند:
آن حادثه چه باشد؟ فرمود :آدم كشی.
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بررسی سندی :جميل بن دراج ،ثقه (نجاشی ،1407 ،ص )126و از اصحاب اجماع است (خويی،
 ،1413ج ،5ص )123و هر چند سند آن بيان نشده ،ولی مراسيل صدوق به دليل ميزان وثوق و اطمينان به
وی در حكم مسند است.

 -3-2-5روایات ناهی از خودکشی

ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
وب
 .1روايت ابی والد از امام
صادق (ع)« :محمد بن يحيی عن أحمد ب ِن محم ٍد ع ِن الحس ِن ب ِن محب ٍ
ُ
َّ
ْ
ُ
َ َ َّ َ َ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ َ
َّ
ع ْن أ ِبي َوال ٍد قال َس ِم ْعت أ َبا ع ْب ِد الل ِه َيقول َم ْن ق َتل نف َس ُه ُم َت َع ِّمدا ف ُه َو ِفي ن ِار َج َهن َم خ ِالدا ِف َيها» (كلينی،1407 ،
ً
ج ،7ص :)45هر كس عمدا خودكشی كند ،در آتش جهنم جاويد خواهد بود؛
َ
َ ُ
ْ َ َ
َ
ْ َ
ُْ
َ
 .2روايت ناجيه از امام باقر (ع)ُ « :مح َّمد ْب ُن َيح َيی ع ْن ُمح َّم ِد ْبن الح َس ْين ع ْن َصف َوان ع ْن ُم َع ِاو َية ْبن
َّ َ َ ْ ُ ْ ِ
ِ ُ ُ ِّ ِ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ
َ َّ ْ
َ ُ ِّ
َ
َّ
اج َية قال :قلت ِألِبي َج ْعف ٍرِ :إن ال ُم ْؤ ِم َن ُي ْب َتلی ِبكل َب ِل َّي ٍة َو َي ُموت ِبكل ِم َيت ٍة ِإال أن ُه ال َيق ُتل نف َس ُه»
عم ٍار عن ن ِ
(حرعاملی ،1409 ،ج ،29ص :)24به درستی كه مؤمن به هر باليی مبتال میشود و به هر نوع مرگی میميرد،
ولی خودكشی و انتحار نمیكند.
بررسی سندی :گرچه راويان اين روايت مثل محمد بن يحيی كه به وثاقت و صداقت و علم و تقوا شهره
بوده است (نجاشی ،1407 ،ص )353و نيز محمد بن الحسين (همان ،ص ،)334صفوان بن يحيی (همان،
ص /197ابن داود ،1383 ،ص ،)179معاوية بن عمار (نجاشی ،1407 ،ص )411ثقه میباشند ،ولی ناجية
بن عماره نزد رجاليون شناخته شده نيست و درباره وی چنين گفتهاند« :ليس بمعروف الحال» (ابن داود،
 ،1383ص .)358ازاينرو ،روايت از جهت سند دارای ضعف است.

 -4-2-5روایات دال بر احترام جان انسانها

َّ
َّ
َ َ ُ َ
َ َ َ
َ ُ
َ
 .1حديث زيد ّ
شحام از امام صادق (ع)« :عن ْابن أ ِبي ع َم ْي ٍر ع ْن أ ِبي أ َس َامة َز ْي ٍد الش َّح ِام ع ْن أ ِبي ع ْب ِد الل ِه
ِ
ِ
ََ َ َ
َ ْ َ ُ ً ََ ُ َ
َ َّ ْ
َ َّ
َ َ
َ
َ َ
َ َّ
ع أن َر ُسول الل ِه ص َوقف ِب ِم ًنی ِح َين قضی َم َن ِاسك َها ِفي حج ِة ال َو َداع  ...فقال أ ُّي َي ْ ٍوم أعظ ُم ح ْر َمة فقالوا َهذا
ُ
ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ً َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ِ ُ ً َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ
ال َي ْو ُم فقال فأ ُّي ش ْه ٍر أعظ ُم ح ْر َمة فقالوا َهذا الش ْه ُر قال فأ ُّي َبل ٍد أعظ ُم ح ْر َمة قالوا َهذا ال َبلد قال ف ِإن ِد َم َاءك ْم َو
َ ُ َ
َ ُ َ
ُ َ
َ َُ ََ ُ َ َ
أ ْم َوالك ْم عل ْيك ْم ح َرام ك ُح ْر َم ِة َي ْو ِمك ْم َهذا ِفي ش ْه ِرك ْم َهذا ِفي َبل ِدك ْم َهذا» (ابن بابويه ،1413 ،ج ،4ص/94
حر عاملی ،1409 ،ج ،29ص :)10همانا رسول خدا در حجة الوداع پس از انجام مناسک حج در منی به پا
ايستاد و فرمود ... :بگوييد كدامين روز از روزها حرمتش بيشتر است؟ مردم جواب دادند :همين ماه .رسول
خدا (ص) فرمود :كدامين ماه در سال حرمت و احترامش افزونتر است؟ مردم پاسخ دادند :همين ماه .پيامبر
(ص) فرمود :كدام بلد و شهر حرمتش بيش است؟ مردم گفتند :همين شهر مكه .رسول خدا (ص) فرمود:
به راستی كه خون شما و اموالتان همه محترم است ،مانند احترام اين روز و اين ماه در اين منطقه (مكه).
بررسی سندی :اين روايت صحيح است ،زيرا محمد بن ابیعمير ثقه است و حتی برخی معتقدند كه
مراسيل ابنابیعمير در حكم مسانيد است .نجاشی درباره مراسيل او میگويد« :اصحاب به آنها اعتماد
دارند» (خويی ،1413 ،ج ،15ص .)326زيد شحام نيز ثقه است (همان ،ج ،8ص.)490
َ َ َ
َّ
َ ْ َ َ َْ
َ َ َ َ ْ َ ُّ َ َ َ
وب ع ْن ع ْب ِد الل ِه ْبن ُبك ْي ٍر ع ْن أ ِبي َب ِص ٍير عن أ ِبي جعف ٍر
 .2روايت ابوبصير از امام باقر(ع)« :فضالة بن أي
ِ
َ
َ
َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َ َِ ُ
ُ َّ
ْ
َ َ َ َ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
قال قال َر ُسول الل ِه ص ِسباب المؤ ِمن فسوق و ِقتاله كفر و أ كل لح ِم ِه مع ِصية و حرمة م ِال ِه كحرم ِة د ِم ِه»
ِ
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(كلينی ،1407 ،ج ،2ص :)360رسول خدا (ص) فرمود :ناسزا گفتن به مؤمن سبب فسق و كشتن او سبب
كفر و خوردن گوشت (غيبت) او معصيت است و احترام مال او همانند احترام خون اوست.
بررسی سندی :وثاقت فضالة بن ايوب (نجاشی ،1407 ،صص )311 ،310و ابو بصير (همان ،ص)441
مورد تأييد رجاليون است .عبدالله بن بكير نيز گرچه فاسدالمذهب است ،ولی قابل اعتماد و ثقه است (عالمه
حلی ،1381 ،ص.)106

 -5-2-5روایات دال بر لزوم دفاع از جان و مال خود

َْ ْ
َ ْ َ َْ َ
ُْ
َ َ ْ َ
َ ْ ُ
َ َ
َ
 .1در روايتی آمده است« :أح َمد ْب ُن ُمح َّم ٍد الك ِوف ُّي ع ْن ُمح َّم ِد ْبن أح َمد القال ِن ِس ِّي ع ْن أح َمد ْبن الفضل
ِ
ُِ
َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ِّ ُّ َ ْ ُ ُ
َ
ُ
ْ
عن عب ِد الل ِه بن جبلة عن فزارة عن أن ٍس أو هيث ِم بن البر ِاء قال :قلت ِألِبي جعف ٍر اللص يدخل ِفي بي ِتي ي ِريد
ِ
ِ
َْ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ
ُ
نف ِسي و م ِالي قال :اقتل فأش ِهد الله و من س ِمع أن دمه ِفي عن ِقي» (حرعاملی ،1409 ،ج ،18ص :)588به
امام باقر (ع) عرض كردم :اگر دزد وارد خانه من شود و قصد جان و مال مرا كرده باشد ،چه بايد بكنم؟ فرمود:
او را بكش ،خدا و هركس را كه میشنود ،شاهد میگيرم كه خونش به گردن من است.
بررسی سندی :رجاليون درباره احمد بن فضل (طوسی ،1427 ،ص )332و عبدالله بن جبله (ابن
داوود ،1383 ،ص )200معتقدند كه اين دو واقفی میباشند و تصريحی به وثاقت آنان نشده است .بنابراين،
از ناحيه راوی دارای ضعف است.
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
 .2روايت امام صادق به نقل از اميرالمؤمنين ،علی (ع)« :ع ِل ُّي ْب ُن ِإ ْب َر ِاه َيم ع ْن أ ِب ِيه عن ْابن أ ِبي ع َم ْي ٍر ع ْن
ِ
ِ
َ
ْ
َّ َ َ َ َ َ ْ
َ َ َ َ َ َ ِّ
َ ْ َ َ َ َ
ُْ َ َ
أ َب ِان ْبن عث َمان ع ْن َر ُجل عن ال َحل ِب ِّي ع ْن أ ِبي ع ْب ِد الل ِه قال قال أ ِم ُير ال ُم ْؤ ِم ِن َين ِإذا َدخل عل ْيك الل ُّص ال ُم َح ِار ُب
ِ
ِ
َ ْ ْ َ َ َ ََ ٍ ُ
فاق ُتل ُه ف َما أ َص َابك فد ُم ُه ِفي ع ُن ِقي» (حرعاملی ،1409 ،ج ،18ص :)590وقتی دزد محارب بر تو وارد شد
(كه میخواهد مال تو را ببرد) ،او را بكش .پس ،هرچه (از ناحيه او) به تو برسد كه خونش به عهده من است.
بررسی سندی :چون در سند روايت ،يک راوی آن افتاده ،روايت مرسل و ضعيف است.
َ َ
َ
َ
َ
َ ْ َ َ ُّ َ َ
وب ع ْن ُم َح َّم ِد ْبن ُم ْس ِل ٍم ع ْن أ ِبي َج ْعف ٍر قالَ :م ْن
 .3روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع)« :عن أ ِبي أي
ِ
ْ َ ْ
ْ
َ َ
ُ َ َْ َ َ
ف َتك ِب ُم ْؤ ِمن ُي ِريد َمال ُه َو نف َس ُه فد ُم ُه ُم َباح ِلل ُم ْؤ ِمن ِفي ِتلك ال َح ِال» (نوری ،1408 ،ج ،3ص :)242هركس به
ِ
ٍ
مؤمنی حمله كند تا جان يا مالش را از بين ببرد ،در اين حال ،ريختن خون آن (حملهكننده) برای اين مؤمن
مباح است.
بررسی سندی :اين حديث معتبر است .رجاليون شيعه ابو ايوب خراز را توثيق كردهاند (نجاشی،1407 ،
ص )25و محمد بن مسلم را از اصحاب اجماع برشمردهاند .نجاشی او را از موثقترين افراد و فقيهی
پرهيزگار معرفی میكند .محمد بن مسلم كتابی با عنوان «األربعمائة مسألة فی أبواب الحالل و الحرام» تأليف
كرده است كه در آن به بررسی  400مسأله در باب احكام شرع پرداخته است (نجاشی ،همان ،صص-323
.)324

 -3-5چگونگی داللت روایات بر قاعده «ال تقی فی الدماء»
روايات ناظر به اين قاعده بر دو دستهاند .1 :رواياتی كه به صراحت و بالمطابقه بر عدم وجود تقيه در دماء
به طور مطلق داللت دارند ،مانند دو روايت صحيحه محمد بن مسلم و ابوحمزه ثمالی .2 ،رواياتی كه بر

 158دو فصلنامه کتاب قیم ،دوره  ،10شماره  ،23پاییز و زمستان 1399

حرمت مطلق قتل (خواه مؤمن ،خواه كافر و خواه قتل نفس) يا صرف قتل مؤمن داللت دارد و از اين مورد،
قتل به حق ،مثل حالت دفاع استثنا شده كه آن نيز از مواردی است كه خداوند در قرآن به آن اشاره كرده است.
باز ساير موارد تحت عموم باقی میماند كه از جمله آنها حالت اضطرار است .بنابراين ،قتل حتی در حالت
اضطرار كه مورد تقيه است ،جايز نيست .ازاينرو ،از مجموع آيات و روايات ،ميزان اهتمام شارع به حفظ
جان و پرهيز از خونريزی حتی در هنگام تقيه مشخص میشود و از آنجا كه به هنگام صدور حكم در قضيهای،
اگر دليل و سند قطعی وجود داشته باشد ،حكم واقعی مشخص و تكليف واقعی امتثال میشود ،ولی در
مواردی كه شک و احتمال خالف واقع وجود دارد و تكليف واقعی مجهول است ،بايد به اين نكته توجه كرد
كه تكليف واقعی در چه درجهای از اهميت قرار دارد؟ مصلحت فعل مجهول چه ميزان است؟ و در واقع
ميزان اهتمام شارع به آن حكم چه اندازه است؟ پاسخ به اين پرسشها سبب میشود كه بر فرض شک داشتن
و علم نداشتن به حكم واقعی ،نتوان درباره امور مهمی مثل دماء و فروج به آسانی مسامحه كرد و به اجرای
اصولی همچون برائت و اباحه روی آورد ،زيرا برخی امور ،اهميت بسيار دارند و شارع نسبت به حفظ آنها
اهتمام دارد.
سؤالی كه ممكن است در اينجا مطرح شود ،اين است كه با وجود قواعدی مانند «حرمت جان مسلمان»
و «األهم فاألهم» چرا حرمت تقيه در دماء در برخی روايات مطلق آمده و بين مسلمان و كافر و غيره فرقی
گذاشته نشده است؟
ً
پاسخ اين است كه اوال :امروزه يكی از حقوق به رسميت شناخته شده بشر ،حق حيات است و هيچ كس
حق تعرض به آن را ندارد ،مگر در موارد خاصی كه شارع اجازه داده است و در اين امر فرقی بين مسلمان و
كافر نيست .البته ،مراد از كافری كه خون او محترم دانسته شده ،مطلق كافر ،حتی كافر حربی نيست ،بلكه
مراد كافر ذمی و معاهد است چنانكه فقها در اين باره معتقدند :اگر فردی به خاطر اضطرار شديد در معرض
خطر مرگ قرار گيرد و آدم زندهای را بيابد و تنها راه زنده ماندنش كشتن وی باشد ،اگر كسی بود كه ريختن
خونش جايز نباشد ،كشتن وی جايز نيست .حتی اگر كافر معاهد يا ذمی باشد (شهيد ثانی ،1413 ،ج،12
ص)125؛
ً
ثانيا ،عدم جواز كشتن كافر ذمی و معاهد به خاطر تعارض ميان ادله نفی ضرر و حرج از هر دو طرف
ً
است ،هم از شخص مضطر و هم از طرف ذمی ضرر و حرج نفی شده ،خصوصا با توجه به اينكه عموم
روايات اقتضای اباحه تمام محرمات را ندارد (نراقی ،1415 ،ج ،15ص ،)32ولی چنانچه خون شخص مباح
بوده و كشتنش جايز باشد ،می تواند وی را بكشد و در اين حكم فرقی بين مرتد و كافر اصلی و زنی كه كافر
حربی است و بچه حربی و كسی كه زنای محصنه انجام داده ،نيست (عالمه حلی ،1413 ،ج ،3ص)334؛
ً
ثالثا ،الزمه قاعده «أهم و مهم» اين است كه انسان در مواجهه با منافع و مضار بايد آنها را اولويتبندی
كرده و آن طرفی كه از اهميت بيشتری برخوردار است ،بر طرف ديگر مقدم بدارد و اين امر از حكم عقل
نشأت میگيرد .اسالم در تطابق با عقل اجازه داده كه اهل فن با جستجو در مورد مصالح و مفاسد دو حكم
متزاحم ،آن را كه با مصالح مهمتری همراه است ،بر ديگری مقدم دانسته و بدان عمل كنند .چنان كه فقها
معتقدند گاه تقدم مصلحت أهم نسبت به خون فرد مسلمان سبب میشود كه شارع به ريختن خون مسلمان
رضايت دهد ،همانند زمانی كه دشمن ،اسيران مسلمان را سپر حمله خود يا دفاع از خود قرار داده و مقابله با
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دشمن جز با كشتن آن اسيران مقدور نيست كه در اين صورت ،مصلحت دفاع از كيان كشور اسالمی و حفظ
نظام اسالمی باالتر از حفظ جان تعدادی مسلمان است و بر اساس اين مصلحت ،شارع ريختن خون
مسلمانان را اجازه داده است ،چرا كه مصلحتی مهمتر از جان مسلمان در ميان است .بنابراين ،هميشه حفظ
جان مسلمان أهم نيست .به عبارتی ،اگر بين دو دستور تزاحم برقرار شد ،بايد به كمک عقل ،أهم را بر مهم
ترجيح داد و در اين مورد فرقی ندارد كه مصلحت أهم حفظ جان مسلمان باشد يا حفظ جان كافر.
البته ،فقهای بزرگ بر حفظ جان مسلمين تأ كيد داشته و حفظ جان مسلمان را از أهم تكاليفی دانستهاند
كه در مقام تزاحم هيچ چيزی (جز حفظ نظام اسالم) قدرت مزاحمت با آن را ندارد و بر هر چيزی مقدم
است .برای مثال ،چنانچه امر دائر باشد بين ّ
تصرف در مال غير و نجات نفس محترم ،به حكم قاعده « ّ
اهم و
مهم» ،نجات نفس محترمّ ،
تصرف در ملک غير را تجويز میكند .همچنين ،اگر كسی كه حفظ جان او واجب
است ،بهطوری تشنه باشد كه اگر انسان آب را به او ندهد ،تلف میشود ،بايد آب را به او بدهد و ّ
تيمم كند
(خمينی ،1426 ،ص.)150

 -6استثنائات قاعده «ال تقی فی الدماء»
بر اساس قاعده «ال تقية فی الدماء» نهايت تقيه و حد آن ،اين است كه حرام مورد اضطرار ،ريختن خون
نباشد .ريختن خون غير ،جايز نيست ،زيرا علت واجب شدن تقيه محفوظ بودن خونهاست .بر اين اساس،
اگر دوران امر بين حفظ نفس خودش و حفظ نفس ديگری باشد ،برای نفس خودش ،نمیتواند نفس ديگری
را در معرض تلف قرار دهد .البته ،حكم عدم جواز قتل در شرايط اضطراری در شرايط خاص تخصيص
میخورد كه اين موارد عبارت است از:

 -1-6اضطرار به خوردن طعام غیر
چنانچه شخصی مضطر به خوردن طعام غير شود و مالک طعام حضور داشته باشد ،بر مالک واجب
است تا آن را به مضطر ببخشد و در اين صورت ،فرقی نمیكند كه شخص مضطر مسلمان باشد يا كافر.
همچنين ،اگر ظن احتياج به آن برای مضطر به وجود آيد ،مالک موظف است كه غذا را به او بدهد و اگر
مالک چنين نكرد و مانع شد كه مضطر به غذا برسد ،در اين صورت بر خود مضطر جايز است كه آن را بگيرد
حتی با مقاتله و كشتن مالک ،يعنی با وجود اين شرايط میتواند مرتكب قتل شود (شهيد اول ،بیتا ،ج،2
َ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ
الت ْهلک ِ ﴾ (بقره )195 /2 :است .آيه داللت دارد كه
ص .)245مستند فقهاء آيه ﴿و ال تلقوا ِبأی ِدیکم ِإلی
شخص مضطر نبايد خود را با گرسنگی در معرض مرگ قرار دهد .يكی از فقها با استناد به آيه میگو يد« :اگر
در جامعه اسالمی مالی برای رفع ضرورت و نجات نفس از هالكت موجود است ،در چنين شرايطی حقی
برای وی(مضطر گرسنه) در اموال ديگران ايجاد شده و يکيک افراد بنا به حديث فوق الذكر منقول از پيامبر
(ص) موظف به اطعام و دفع ضرورت از وی هستند .بنابراين ،مضطر میتواند حتی بدون اذن مالک و در
صورت مقاومت و ممانعت مالک با توسل به قهر و جبر و حتی با درگيری از وی اخذ طعام نمايد .در اين
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ميان ،چنانچه مالک كشته شود ،خون وی هدر است ،زيرا ممانعت از استيفای حق مضطر كرده و او را در
معرض تلف قرار داده است (فاضل هندی ،1416 ،ج ،9ص.)325

 -2-6اضطرار به سقط جنین
از موارد اضطرار به قتل ،سقط جنين است .به نظر مشهور فقها ،سقط جنين حرام و موجب ثبوت ديه
است .ديه آن با توجه به مراحل تكون جنين متفاوت است (سبزواری ،1413 ،ج ،25ص ،)253مگر اينكه
حيات برای جان مادر خطرناک باشد و چنانچه روح دميده نشده باشد ،سقط جنين جايز است؛ اما چنانچه
در جنين روح دميده شده باشد ،بين فقها اختالف است ،زيرا به نظر آنان بعد از حلول روح ،جنين به مانند
يک انسان كامل تلقی شده و جان او برابر با جان مادر است و هيچ ترجيحی وجود ندارد .روايتی از امام
سجاد (ع) دال بر اين حرمت است (كليني ،1407 ،ج ،7ص.)347
از ميان فقهای گذشته هيچيک به جواز سقط جنين بعد از ولوج روح ،برای حفظ حيات مادر حكم
ندادهاند و تنها آيت الله خويی ،برای مادر جايز دانسته است كه جنين خود را حتی بعد از ولوج روح سقط
كند و جان خود را نجات دهد .وی اين مسأله را از باب تزاحم دانسته است و میگويد« :مسأله (سقط جنين
برای حفظ جان مادر) از باب تزاحم است .در اينجا بايد مرتكب حرامی شد كه قتل نفس باشد يا بايد ترک
واجب كرد كه حفظ نفس از هالكت باشد .در باب تزاحم و دوران بين محذورين ،اگر ّ
مرجحی بر يكی از دو

طرف نباشد ،عقل حكم به تخيير میكند .بنابراين ،مادر باردار ّ
مخير بين حفظ نفس خود با سقط جنين و
پرداخت ديه آن و بين خودداری از سقط و پذيرش مرگ است» (خويی ،1430 ،ج ،2ص.)13
البته ،در صورتی كه جان مادر مقطوع البقاء در برابر جان جنين محتمل البقاء باشد ،جان موجود محتمل
البقا (جنين) برای حفظ جان موجود مقطوع البقاء (مادر) گرفته خواهد شد .بهطور كلی ،در شرايطی كه يكی
مقطوع البقاء و ديگری محتمل البقاء باشد و با ادامه شرايط اضطراری ،علم به تلف انسان مقطوع البقاء رود،
انسان مقطوع البقاء میتواند جان انسان محتمل البقاء را برای حفظ جان خود بگيرد .به عنوان مثال ،چنانچه
دو نفر در بيابان گرفتار اضطرار شديد شوند ،اگر زنده ماندن هر يک متوقف بر مرگ ديگری باشد و يكی از
آنها انسان سالمی است و ديگری فردی مريض(محتمل البقاء) كه حتی با وجود آب و غذا زنده ماندن او
قطعی نيست ،در اين صورت ،انسان سالم حق كشتن انسان مريض را خواهد داشت (كالنتری و جليلزاده،
 ،1392ص.)155

 -3-6اکراه به قتل
از موارد ديگر شرايط اضطراری ،اكراه به قتل است .بر اساس قول مشهور فقها ،شخص مكره فاقد رضا و
طيب نفس است ،ولی شخص مضطر با رضا و رغبت خود اقدام به عمل میكند .البته ،در نظرات فقهای
معاصر بين اضطرار و اكراه و وجوه تشابه و تمايز اين دو ،اختالف نظرهايی وجود دارد كه مجال ذكر آنها در
اين مقال نمیگنجد ،ولی اكراه بر قتل بر سه قسم است:
الف) اكراه به كمتر از قتل :اين مورد مجوز قتل نمیباشد ،زيرا در اين فرض ،دوران امر بين أهم و مهم
است و هيچ شكی در لزوم تقديم أهم بر مهم نمیباشد؛
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ب) تهديد به قتل :مشهور فقهای اماميه عدم تحقق اكراه است ،زيرا رفع ضرری به ضرری مشابه است و
به همين دليل است كه بر عدم تقيه نظر دادهاند .آيت الله خويی در «تكملة المنهاج» در اين مورد نظر بر
تخيير دادهاند ،زيرا امر دائر بر ارتكاب فعل حرام (قتل نفس محترمه) و بين ترک واجب (حفظ نفس خويش)
است (خويی ،1430 ،ج ،42ص)14؛
ج) تهديد به صدمات و جنايات بيش از قتل :فقها در فروع بحث اكراه در قتل مبحثی را تحت عنوان اكراه
در خودكشی باز كرده و بيان داشتهاند كه با وجود اكراه بر قتل خود ،مكره اجازه خودكشی را نخواهد داشت،
اما چنانچه تهديد به قتل شديدتر از آن باشد ،نظير اينكه قتل به همراه شكنجه باشد و يا اينكه تهديد به قطعه
قطعه شدن شود ،در اين صورت جايز است خود را بكشد (شهيد ثانی ،1413 ،ج ،13ص.)90

 -4-6اضطرار به کشتن افراد در جنگ
بر اساس قاعده «ال تقية فی الدماء» ،اضطرار به كشتن ديگری بنا بر قول مشهور ،حتی در صورت توقف
حفظ جان بر آنّ ،
مجوز كشتن نمیشود ،مگر در جايی كه كفار در جنگ با مسلمانان ،زنان و كودكان يا حتی
مسلمانان اسير را سپر خويش قرار دهند و پيروزی بر كفار متوقف بر كشتن آنان باشد (نجفی ،1404 ،ج،21
صص .)75 -73در اين حالت اضطراری ،به سبب مصلحت مهمتر ،يعنی حفظ نظام مسلمين و غلبه بر
دشمن ،كشتن زنان و كودكان و مسلمانان اسير جايز است و بايد ديه ايشان از بيتالمال پرداخت شود.
همچنين ،در مواردی مثل متجاوزی كه فرد مدافع در مقام دفاع ناگزير از كشتن او گردد (نجفی،1404 ،
ج ،41ص ،)651قتل متجاوز در مقام دفاع توسط مدافع جايز است.

نتیجهگیری
پژوهش حاضر با عنايت به اهميت و جايگاه ويژه قاعده «ال تقية فی الدماء» در حل و رفع شبهات
موجود ،ضمن بررسی دقيق و موشكافانه اين قاعده و استخراج مفهوم ،مبانی ،محدوده و مميزاتش از بطن
منابع قرآنی و روايی و نيز كتب اصيل فقهی كه به صورت مشروح و مبسوط بيان شد ،نتايج ذيل را مورد توجه
و تأكيد قرار میدهد:
 .1گرچه فقهای تقيه را برای حفظ نظام اسالمی و حفظ جان و اموال واجب دانستهاند ،ولی در مواردی
تقيه حرام است .از بارزترين وجوه تقيه حرام ،تقيه در دماء است كه از آن به قاعده «ال تقية فی الدماء» تعبير
میشود .بر اساس اين قاعده فقهی ،چنانچه تقيه موجب ريختن خون انسانی گردد ،تقيه حرام است؛
 .2تقيه حتی در شرايط اضطرار جايز نيست و ادله اضطرار و تقيه را نمیتوان بر ادله حرمت خون انسانها
ترجيح داد ،زيرا به اجماع فقها ،شارع مقدس نسبت به خون انسانها به شدت اهتمام دارد و در اين مسأله به
دليل اطالق ادله ،فرقی ميان كوچک يا بزرگ بودن ،حر يا عبد بودن ،عالم يا جاهل بودن و مرد يا زن بودن
نيست؛
 .3در قرآن كريم آيات متعددی بر اصل لزوم حفظ جان مسلمانان و حرمت دماء مسلمانان اشاره دارد.
از اطالق آيات شريفه میتوان چنين استنباط كرد كه حفظ جان مسلمان واجب و به قتل رساندن مسلمانان و
كسانی كه در حكم مسلمان هستند ،مثل كافر معاهد و كافر ذمی حتی در شرايط اضطراری جايز نمیباشد؛
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 .4روايات متعددی به لزوم حرمت جان مسلمانان اشاره دارد .بهطور كلی ،اين روايات را میتوان به دو
دسته تقسيم نمود :دسته نخست ،رواياتی كه به صراحت و بالمطابقه ،بر عدم وجود تقيه در دماء بهطور مطلق
داللت دارند و دسته دوم ،رواياتی كه بر حرمت مطلق قتل (خواه مؤمن ،خواه كافر و خواه قتل نفس) يا صرف
قتل مؤمن داللت دارد .از مجموع اين دست روايات ،به لحاظ داللی ميزان اهتمام شارع به حفظ جان و پرهيز
از خونريزی ،حتی به هنگام تقيه و اضطرار مشخص میشود و نيز به لحاظ سندی نيز اين دسته از روايات
محل اعتناست؛
ّ
 .5كشتن افراد (اعم از مسلمان و غير مسلمان) در شرايط اضطراری جايز نيست ،مگر در جايی كه كفار
در جنگ با مسلمانان ،زنان و كودكان يا حتی مسلمانان اسير را سپر خويش قرار دهند و پيروزی بر كفار
متوقف بر كشتن آنان باشد .از موارد ديگر جواز قتل عمد در شرايط اضطراری جايی است كه حالت اضطرار
به خوردن طعام غير برای شخصی به وجود آيد و مالک طعام مانع از اطعام مضطر شود .در اين صورت بر
خود مضطر جايز است كه آن را بگيرد هرچند به درگيری و كشتن مالک منجر شود.
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بیتا.
 .15شهيد ثانی ،زين الدين بن علي؛ مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم؛ قم :مؤسسة المعارف االسالمية،
 1413ق.
 .16شيخ انصاری ،مرتضی؛ رسائل فقهی؛ قم :مجمع الفكر االسالمی 1414 ،ق.
 .17طباطبايی ،محمد حسين؛ تفسیر المیزان؛ چ ،5تهران :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسين 1374 ،ش.
 .18طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ چ ،3تهران :ناصرخسرو 1372 ،ش.
 .19طوسی ،محمد بن حسن؛ المبسوط فی فقه االمامی ؛ چ ،3تهران :المكتبة الجعفرية 1387 ،ش.
 .20ـــــــــــــــــــــــــ؛ رجال؛ چ ،3قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
 1427ق.
ّ
ّ
االسالمية،
 .21عالمه حلی ،حسن بن يوسف؛ مختلف الشیع فی أحکام الشریع ؛ قم :مركز األبحاث و الدراسات
 1412ق.
 .22ــــــــــــــــــــــــــ؛ قواعد االحکام فی معرف الحالل و الحرام؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی 1413 ،ق.
 .23ــــــــــــــــــــــــــ؛ رجال العالم الحلی؛ چ ،2نجف :منشورات المطبعة الحيدرية 1381 ،ش.
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 .24فخر المحققين ،محمد بن حسن؛ ایضاح الفوائد؛ قم :مؤسسه اسماعيليان 1387 ،ش.
 .25فاضل لنكرانی ،محمد؛ مباحث اصولی؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی 1373 ،ش.
 .26فاضل هندی؛ کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد اْلحکام؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی 1416 ،ق.
 .27فخر رازی ،محمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر؛ چ ،4قم :مكتب االعالم اإلسالمی 1413 ،ق.
 .28فراهيدی ،خليل بن احمد؛ العین ،چ ،2قم :نشر هجرت 1410 ،ق.
 .29قرائتی ،محسن؛ تفسیر نور؛ تهران :مركز فرهنگی درسهايی از قرآن 1388 ،ش.
ّ
االسالمية 1352 ،ش.
 .30قرشی ،علیاكبر؛ قاموس قرآن؛ تهران :دارالكتب
 .31قرطبی ،محمد بن احمد؛ الجامع ْلحکام القرآن؛ بيروت :دار إحياء التراث العربی1405 ،ق.
 .32مشهدی قمی ،محمد بن محمدرضا؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب؛ قم :مؤسسة النشر االسالمی 1410 ،ق.

 .33كالنتری ،كيومرث و جليل زاده ،مرتضی؛ قتل عمد اضطراري در فقه شیعه ،نشريه پژوهشهای فقه و حقوق
اسالمی ،ش 1392 ،31ش.
 .34كلينی ،محمد بن يعقوب؛ الکافی؛ چ ،4تهران :دار الكتب االسالمية 1407 ،ق.
 .35محقق داماد ،مصطفی؛ قواعد فقه؛ چ ،12تهران :مركز نشر علوم اسالمی 1406 ،ق.
 .36مصطفوی ،محمد كاظم؛ مائ قاعدة فقهی ؛ چ ،4قم :دفتر انتشارات اسالمی 1421 ،ق.
 .37مقدس اردبيلی ،احمد؛ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد اْلذهان؛ چ ،2قم :دفتر انتشارات اسالمی،
 1413ق.
 .38ـــــــــــــــــــــــ؛ زبدة البیان؛ تهران :المكتبة الجعفرية إلحياء اآلثار الجعفرية ،بیتا.
 .39مكارم شيرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه؛ چ ،10تهران :دارالكتب االسالميه 1371 ،ش.
 .40مؤمن قمی ،محمد؛ «پيوند اعضا»؛ نشریه فقه اهل بیت ،ش 1382 ،34ش.
 .41نجاشی ،احمد بن علی؛ رجال نجاشی؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی 1407 ،ق.
 .42نجفی ،محمد حسن؛ جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم؛ چ ،7بيروت :دار إحياء التراث 1404 ،ق.
 .43نراقی ،مال احمد؛ مستند الشیع فی أحکام الشریع ؛ قم :مؤسسة آل البيت عليهم السالم 1415 ،ق.
 .44نوری ،حسين؛ مستدرک الوسائل؛ بيروت :مؤسسة آل البيت عليهم السالم 1408 ،ق.

