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 چکیده
تا بدانجا که حتی در تقیه ؛ شوداهتمام فراوانی نسبت به حفظ جان و حرمت دماء مشاهده می، در فقه امامیه

ین شرعی ، مال و آبرو به حسب شرایط، است برای حفظ جان که فرد مکلف به کتمان یا حتی عملی خالف مواز
به  تواندشرایط اضطرار و تقیه نمی، روازاین. اما این اختیار بدو داده نشده که مرتکب قتل عمد شود، روی آورد

یختن خون مسلمانی بیانجامد این پژوهش با روشی . شودیاد می «ال تقی  فی الدماء»امری که از آن به قاعده ؛ ر
یم بر حرمت قتل انسان ـتوصیفی یفه قرآن کر تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤاالت است که اواًل داللت آیات شر

رار ها در هنگام تقیه و شرایط اضطدر شرایط تقیه چگونه است؟ ثانیًا اعتبار روایاتی که به عدم جواز قتل انسان
ی و کیفیت داللت چگونه است؟ ثالثًا آیا اطالق این دسته از روایات شامل افراد به لحاظ سند، پردازدمی

چه مواردی ، شود؟ رابعًا استثناء قاعده فقهی مزبور در نظرات فقهای امامیهمی غیرمسلمان همچون معاهد و ذمی
تره قاعده فقهی گیرد؟ یکی از دستاوردهای مقاله آن است که نصوص قرآنی و روایی و همچنین گسرا دربرمی

یختن خون مطلق انسان ـ اعم از مسلمان و کافر ـ را در شرایط تقیه و اضطرار، گفتهپیش گر در داند مجایز نمی، ر
  . تری در میان باشدموارد اندکی که حفظ جان افراد بیشتری اقتضا کند یا مصالح مهم
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 مقدمه -1
ده قاع، عرض و آبروی مسلمانان دارد، جان، يكی از قواعد فقهی كه نقش و اهميت بسزايی در حفظ نظام

تواند از تبيين حقيقت مال و آبروی خود و مسلمانان می، جانانسان برای حفظ ، قاعدهاين بر اساس . تقيه است
تواند به انسان می در مواردی، برخی مبانی هو نيز بر پايد و عمل بدان سر باز زند و مجاز است آن را كتمان كن

اين مسأله مهم و خطيری است كه در . گفتن و عمل كردن به برخی حقايق را ناديده بگيرد، خاطر حفظ جان
 . كيد شده استأبدان ت روايات متعدد رسيده از اهل بيت )ع(

و ايمان  دين، تقّيه نكندكسی كه ؛ نور چشم اوست وحرز و حافظ ، ر مؤمنپكه تقّيه س در رواياتی وارد شده
ماند كه سر ندارد به بدنی می، كندسر در بدن است و آن كه تقيه نمی همنزلتقيه به؛ تقيه از دين خداست؛ ندارد

های متعدد و روايت. (207-204صص، 16ج، 1409، ترين اعمال است )حّر عاملیو تقيه از بافضيلت
كيد بر تقّيه آمده است، يلتفض همتنوع ديگری دربار ، های تفسيریبر اساس روايت، هاافزون بر اين. وجوب و تأ

ها نشان تأمل دقيق در زمان و فضای صدور اين روايت. قرآن بر تقّيه تطبيق و تفسير شده استات برخی آي
برنامه، نند)ع( برای آنكه مردم را به سعادت و خوشبختی دنيوی و اخروی برسا دهد كه امامان معصوممی

ترين همواره مهم، نامشروع و نيز رهبران فكری و دينی منحرف، ستمگر، های فاسداند و حكومتهايی داشته
گاهی مردم از اين برنامه  . اندهای الهی و راه درست زندگی بودهمانع آ

قتل ، نهاآجمله از  كهباشد الزم به ذكر است كه اين حكم به طور مطلق نيست و دارای استثنائاتی نيز می
نظری ميان فقهای شيعه نيست  به اذعان فقها هيچ اختالف. و كشتن در هر وضعيتی و از جمله اضطرار است
عالمه / 25ص، 2ج، 1410، جايز نيست )ابن ادريس حّلی، كه تقيه اگر به ريختن خون مسلمانی منجر گردد

( 550ص، 7ج، 1413، )مقدس اردبيلیفقيهان ديگری مانند محقق اردبيلی . (497ص، 4ج، 1412، حّلی
، 1ج، 1381، اند )خمينی( اين حكم را اجماعی دانسته391ص، 21ج، 1404، )نجفی «جواهر»و صاحب 

سؤالی كه در اينجا مطرح می . است« ال تقية فی الدماء»قاعده فقهی ، مبنای اين حكم. (149-148صص
اطالق دارد و حتی شامل كافرانی ، يات و روايات استآيا اين قاعده كه مستفاد از آ، شود اين است كه اوالً 

آيا استثنايی هم ، در صورت اطالق، ثانياً  و شود و يا فقط مختص مسلمانان استمانند ذمی و معاهد نيز می
 بر اين قاعده وارد شده تا در مواردی امكان تقيه در دماء نيز باشد و يا خير؟ 

نوشته ، باشدمیصوص بر اساس روايات كه اساس اين قاعده خه ب ءمقاله مستقلی در باب تقيه در دما
 را مختص« ال تقية فی الدماء»مشهور فقها حكم عدم جواز قتل به وسيله قاعده ضمن اينكه . نشده است

حكم عدم تقيه نسبت به كافران نيز ، اما در اين مقاله با استفاده از اطالق آيات و روايات، اندمسلمان دانسته
 . استاثبات شده 

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

 «وقی»از ماده  یمصدر و برحذر بودن و كتمان كردن است، ای عربی و به معنای حفظ كردنواژه «تقّيه»
صيانت ، صطالح شرعو در ا( 376ص، 15ج، 1408، منظور به معنای نگه داشتن و حفظ كردن است )ابن

ردن پنهان ك، سويی با او در گفتار يا رفتار مخالف حق و به تعبير برخیديگری با ابراز هم هخويش از صدم
، 1426 ،)شاهرودی است حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان به منظور تحّفظ از زيان دينی و دنيايی

 . (585ص، 2ج

 انواع تقیه -2-2
خوفی آن  هتقي. انداكراهی و كتمانی تقسيم كرده، مداراتی، به خوفی، ظ منشأ و سبب آنتقيه را به لحا

ها به خود او وارد شود چه اين زيان؛ كندجانی يا آبرويی تقيه می، است كه انسان به خاطر ترس از زيان مالی
ای است برای مقدمه، قعوا كند و درای انسان را از ضررهای ياد شده حفظ میو چه به ديگران و چنين تقيه

 . گفته و به لحاظ فقهی واجب استهای پيشجلوگيری از زيان
تی مسالمت و همزيس، اين تقيه به معنای مدارا. مداراتی به معنای ُحسن همزيستی با اهل سنت است هتقي

 ارانشانعيادت بيم، هايشانحضور در تشييع جنازه، نيكو با اهل سنت از طريق شركت در نماز جماعت آنان
 ای سبب جلب محبت آنان و درچنين تقيه. موّدت ورزيدن به آنان در رفتار و گفتار است، و در يک كالم

، زآميشود و نيز مذهب شيعه و شيعيان را به دليل رفتار و گفتار مسالمتوحدت ميان مسلمانان می، نتيجه
 . نماياندزيبا و جذاب می، ای كه دارندانگيز و مداراگونهدل

اين نوع از تقيه ، بر اساس مبنای فقهی ايشان. ورزيدبر درستی اين نوع از تقيه تأكيد می )ره( امام خمينی
ای مشروط به قدرت و شوكت چنين تقيه. متنوعی دارد و فوائدمسلمانان است  هبرای استوارسازی وحدت كلم

ايی كه هچون روايت، نكردن نيست اهل سّنت و نيز احتمال رسيدن ضرری از آنان به شيعيان در صورت تقيه
، 1381، خمينی /26ص، 1373، مطلق و غيرقابل تقييد است )فاضل لنكرانی، كنداين مضمون را اثبات می

 . (158ص، 1ج
هايی از اين نوع اشاره كرده و آن را مستحب دانستهگروهی از فقها مانند شهيد اّول و شيخ انصاری به نمونه

 حّر عاملی  و امام خمينیشيخ در مقابل . (73ص، 1414، شيخ انصاری/ 185ص، 2ج، تابی، )شهيد اول اند
 . (157ص، 1ج، 1381، خمينی/ 470ص، 11ج، 1391، )حّر عاملی دانند)ره( آن را واجب می

 قاعده تقیه هادلّ  -2-3
 . اندعقل و اجماع استدالل كرده، سّنت، برای اثبات اين قاعده فقها به كتاب

 کتاب -2-3-1
 : آياتی از قرآن به بحث تقيه اشاره دارد نظير

هِ ﴿ (الف ْوِلَیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن َو َمْن َیْفَعْل ذِلَك َفَلْیَس ِمَن اللَّ
َ
یَن أ ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَکاِفِر ي فِ  اَل َیتَّ

ُه َنْف َشْي  ُرُکُم اللَّ ُقوا ِمْنُهْم ُتَقاًة َو ُیَحذِّ ْن َتتَّ
َ
ِه اْلَمِصیُر ٍء ِإالَّ أ ايمان  افراد با: (28/ 3: عمران )آل ﴾َسُه َو ِإَلی اللَّ
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ای با هيچ رابطه، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند و هركس چنين كند، نبايد به جای مؤمنان
تری مهممگر آنكه از آنان بپرهيزيد )به خاطر اهداف ، شود(كلی از خدا گسسته می خدا ندارد )و پيوند او به

 . دارد و بازگشت شما به سوی خداستخدا شما را از )نافرمانی خود( برحذر می. تقيه كنيد(
ر مؤمنان ن است كه بايمعنای آيه »: در تفسير آمده است. شريفه به معنای تقّيه است هدر اين آي «ُتَقاةً »واژۀ 

ند و اگر با آنان اظهار موافقت نكنند مگر آنكه كافران غالب و مؤمنان مغلوب باش، حرام است واليت كافران
و  اظهار دوستی، در اين صورت جايز است كه با زبان، خوبی زندگی نكنند و از آنان خوف داشته باشند و به

فقهای ما تقيه را در گفته و زبان جايز . ... كافران بدانان زيانی نرسد هدر عمل با آنان مدارا كنند تا از ناحي
 . (730ص، 2ج، 1372، )طبرسی «انددليل لطف و حفظ منافع و مصالح واجب دانسته و گاه به... دانسته

، 4ج، 1405، اين آيه نشانگر مشروع بودن تقيه است )قرطبی كه مفسران اهل سّنت نيز معتقدند 
چون دفع ضرر و زيان از نفس به ؛ جايز بودن تقيه اولويت دارد»: نويسددر اين باره فخر رازی می. (57ص
 . (12ص، 8ج، 1413، )فخر رازی« توان واجب است هازاند

 . آيه ظهور روشنی در جواز تقيه دارد، اندهمانطور كه اين مفسران نوشته
ْکِرهَ﴿ (ب

ُ
ِه ِمْن َبْعِد ِإیَماِنِه ِإالَّ َمْن أ یَماِن َو لِکْن َمْن َشَرَح ِباْلُکْفِر  َمْن َکَفَر ِباللَّ ْدرًا َص َو َقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإْلِ
ِه َو َلُهْم َعَذاٌب َعِظیٌم  ه كافر شوند ب، كسانی كه بعد از ايمان: (106/ 16: )نحل ﴾َفَعَلْیِهْم َغَضٌب ِمَن اللَّ

خود را برای  هآنها كه سين، آری. اند در حالی كه قلبشان آرام و با ايمان استجز آنها كه تحت فشار واقع شده
 . هاست و عذاب عظيمی در انتظارشانغضب خدا بر آن، اندپذيرش كفر گشوده

. است گناه نكرده، اش با زبان اظهار كفر كندكسی كه تحت فشار برخالف باورهای درونی، طبق ظاهر آيه
لبريز و  كه دلیبا زبان كفر را پذيرفت درحالی، نازل شده كه تحت فشار بسيار شديد آيه دربارۀ عّمار ياسر

ّيه را تأييد تق هنزول نيز درستِی استدالل به اين آيه برای اثبات قاعد سبب اين. سرشار از ايمان به خدا داشت
 . (405ص، 5ج، 1410، مشهدیقمي كند )می

ْؤِمٌن  َرُجٌل  َقاَل  َو ﴿: ج ْن  مُّ   ِإیَماَنهُ  َیْکُتُم  ِفْرَعْوَن  َءاِل  مِّ
َ
ن َرُجالً  َتْقُتُلوَن  أ

َ
َی  َیُقوَل  أ بِّ هُ  َر  َجاَءُکم َقْد  َو  اللَّ

َنِت ِباْلبَ  ُکْم  ِمن یِّ بِّ : گفت، داشتفرعون كه ايمان خود را پنهان می و مرد مؤمنی از آل: (28/ 40: )غافر ﴾... رَّ
روشنی از  هكه ادل حالی پروردگار من الله است در: گويدخواهيد مردی را بكشيد به خاطر اينكه میآيا می

 . ظهور روشنی در جايز بودن تقيه دارداين آيه نيز . ... سوی پروردگارتان برای شما آورده است
های ديگری از قرآن استدالل كرد كه مجال ذكر آنها در اين موجز توان به آيهبرای جواز يا وجوب تقّيه می

 . نيست

 سنت -2-3-2
برای . كند كه تواتر معنوی يا اجمالی داردجواز و وجوب تقّيه را اثبات می، های متعدد و متنوعیروايت

ةُ »: ر منابع روايی چنين آمده استد، نمونه ِقيَّ هُ  َفَقْد  آَدمَ  اْبُن  ِإَلْيهِ  ُيْضَطرُّ  ءٍ َشْي  ُكلِّ  ِفي التَّ هُ  َأَحلَّ ، لينی)ك «َلهُ  اللَّ
حالل قرار داده ، آدم به آن اضطرار داشته باشدخداوند تقيه را در هر چيزی كه بنی: (220ص، 2ج، 1407

، ای مواردی است كه در پارهامور تقيه از جمله ، شود كه از يک سو چنين برداشت می از اين حديث. است
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 گيری از تقيه وجودگرچه در اموری الزام و جواز بهره، الجرم و بال شک بايد از آن استفاده كرد و از ديگر سو

د ود داردر مواقع اضطرار اين الزام و جواز وج، اين امر تحت هيچ شرايطی عموميت نداشته و صرفاً  ولی، دارد
بلكه شخص در صورت ، نه تنها هيچ الزامی وجود ندارد، صورت و در زمان فقدان اضطرار و الغير! در غير اين

 . كارگيری تقيه مرتكب فعل حرام شده استه ب

 اجماع -2-3-3
، روايناز. اّما اين اجماع مدركی است، نظر دارند ترديد فقهای شيعه بر جايز بودن تقّيه اجماع و اتفاقبی

هميشه در حجيت يا عدم حجيت ، لهأنظر از اين مس صرف. اعتبار ندارد و بايد در مدرک آن تأمل و دقت شود
ماع به نحو اج، اين قرار گرفته كه از يک طرف اجماع بين اصوليين اختالف نظر وجود داشته و نظر اكثريت بر

، بنابراين. باشد (ع)از رأی معصوم  اجماعی حجيت دارد كه كاشف، استقالل حجيت ندارد و از طرف ديگر
 . در اين بحث ترديد وجود دارددر امكان استناد به اجماع 

 عقل -2-3-4
طر مصلحتی اكند كه به خعقل حكم می، كنددر مواقعی كه خطری جان يا آبروی انسان را تهديد می

 تقيه در جايی است كه، ديگر به عبارت. اش را اظهار نكندانسان عقيده، تر و واالتر كه حفظ جان استمهم
در دوران امر بين حفظ . هم را بر مهم تقدم داردأهم و مهم باشد و انسان بايد به حكم عقل أامر دائر مدار 

 . (103ص، 1421، حفظ جان مقدم است )مصطفوی، جان و عدم صدق

 قاعده اضطرار -3
 اضطرار در لغت  -3-1

متضاد نفع است و  «ّر َض ». اول استحرف به فتح يا ضّم « ضّر » از ماده، مصدر باب افتعال «اضطرار»
از اينكه  اعم؛ باشدمیسختی و سوء حال ، تنگدستی، فاقه، به معنای فقر «ّم ُض »معنای آن زيانديدگی است و 

 شناسی قرآنشناسانی كه به واژهلغت. باطنی و معنوی باشد يا ظاهری و دارای آثار مشهود در اعضا و جوارح
راغب اصفهانی اضطرار را از ، در اين ميان. اندمعنا كرده« هفِس فی نَ  االنساَن  صيُب ما يُ »ضّر را ، اندپرداخته

خود ، به هر حال. (505، 503صص، 1412، )راغب اصفهانی دانسته استحرف اول به ضّم  «ّر ُض »واژه 
: آمده است «العرب لسان»كه در  ناگزيری و درماندگی است چنان، ناچاری، اضطرار به معنای احتياج

، 4ج، 1408، )ابن منظور اضطرار عبارت است از احتياج به چيزی و ضرر اسم مصدر اضطرار است
 . (483ص

 اضطرار در اصطالح -3-2
فته مقدس اردبيلی گ. اندمشابهی از اضطرار و مضطّر ارائه نموده فقها و اصوليان تعاريف متعدد و تقريباً 

. (636ص، تابی، )مقدس اردبيلی« مانند گرسنگی، بر آن ممكن نباشد اضطرار آن است كه صبر»: است
مضطر كسی است كه از تلف خويش بيم داشته »: نويسدالمحققين حلی در تعريف مضطّر می فخر

 ،برخی ديگر نيز بدون آنكه درصدد تعريف اضطرار باشند. (162ص، 4ج، 1387، فخر المحققين) «باشد
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 ،حت شرايط و موقعيت تهديدآميز كه خروج از آن مقتضی ارتكاب فعلی باشداضطرار را واقع شدن شخص ت
اغلب  دكتر محقق دامادشرايط و موقعيت مورد نظر  البته كه. (125ص، 4ج، 1406، اند )محقق داماددانسته

 . شودناظر به عوامل تهديدآميز طبيعی است و شامل عامل انسانی تهديدكننده نمی

 اعده اضطرارق ادله و مستندات -3-3
 : اندبرای اثبات قاعده اضطرار به ادله اربعه تمسک كرده، فقها و صاحب نظران اصول

 آیات قرآن -3-3-1
 : نظير، آياتی از قرآن كريم به قاعده اضطرار اشاره دارد

ِهلَّ ﴿ ( آيهلفا
ُ
یِر َو ما أ َم َو َلْحَم اْلِخْنِز َم َعَلْیُکُم اْلَمْیَتَ  َو الدَّ ِبِه ِلَغْیِر الّلِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر باٍغ  ِإنَّما َحرَّ

: ]عبارتند از آنچه خداوند بر شما حرام نموده: (173/ 2: )بقره ﴾َو ال عاٍد َفال ِإْثَم َعَلْیِه ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر َرِحیٌم 
اگر كسی  ،بنابراين. و آنچه نام غير خدا به هنگام ذبح بر آن برده شده است کگوشت خو، خون، مردار [

گناهی بر او ، طلب و متجاوز از حّد نباشدچنانچه زيادت، ناگزير از خوردن يكی از محّرمات مذكور شود
 . همانا خداوند آمرزنده و مهربان است. نيست
در  يعنی، حال هستند، از حيث نحوی« ال عادٍ »و « َغْيَر باٍغ » دو كلمه «تفسير الميزان»صاحب  ديدگاهاز 

يعنی كسی كه ناچار از خوردن بعضی از اين محّرمات شود و اين ناچاری و . متجاوز نباشد حالی كه ظالم و
ولی در غير اين ، مانعی ندارد كه از آنها بخورد، اضطرار در حالی باشد كه ظالم و متجاوز از حد نباشد

ی جايز نخواهد خوردن محّرمات برای و، يعنی اضطرار در حالی باشد كه ظالم و متجاوز از حد باشد، صورت
نهی و حرمت در صورت اضطرار هم  کبيانگر اين است كه مال« ِإنَّ الّلَه َغُفور  َرِحيم  » ضمنا جمله. بود

، )طباطبايی ای كه در اينجا به مسلمانان داده شده از باب تخفيف و رخصت استموجود است و اجازه
 . (645ص، 1ج، 1374
ْثٍم َفِإنَّ الّلَه َغُفوٌر َرِحیٌم َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخ ... ﴿ آيه: ب كسی : (3/ 5: )مائده ﴾َمَصٍ  َغْیَر ُمَتجاِنٍف إِلِ

 همانا خداوند آمرزنده، كه متمايل به ارتكاب گناه نباشد گرسنگی ناگزير از خوردن شود درحالی كه به واسطه
 . مهربان است

 ( و تجانف را از ماده191ص، 4ج، 1410، )فراهيدی گرسنگی معنا كردهبه را  «َمْخَمَصةٍ »اهل لغت 
 . (33ص، 9ج، 1414، )ابن منظور اندبه معنای عدول از حق و عدل دانسته «جنف»

 ﴿آيه : ج
َ
َم َعَلْیُکْم ِإاّل َما اْضُطِرْرُتْم اّل َو ما َلُکْم أ َل َلُکْم ما َحرَّ ُکُلوا ِمّما ُذِکَر اْسُم الّلِه َعَلْیِه َو َقْد َفصَّ

ْ
 َتأ

خوريد؟ در نمی، شما را چه شده است كه از آنچه نام خداوند بر آن برده شده: (119/ 6: )انعام﴾ .. .ِإَلْیهِ 
  .مگر اينكه ناگزير از خوردن آن شويد، حالی كه آنچه بر شما حرام شده به تفصيل برايتان بيان شده است

نفس  کبر هال، صورت امتناع از خوردن اين است كه خوردن آنچه كه در« ِإاّل َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْيهِ »معنای 
، )طبرسی چيزی باشد كه خداوند آن را حرام نموده باشد هرچند، است برايتان مجاز، شويدمی کخود بيمنا

 . (552ص، 4ج، 1372
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 روایات -3-3-2

آنها در اينجا به ذكر چند نمونه از . اندنقل كرده)ع( اماميه روايات متعددی از ائمه ، در خصوص اضطرار
 : شوداكتفا می
ُكوِنيِّ  َعِن »: الف هِ  َعْبدِ  َأِبي َعْن  السَّ اِرُق  ُيْقَطُع  اَل : َقاَل  َقاَل  ع اللَّ  «َمَجاَعةٍ  َعاِم  ِفي َيْعِني َسَنةٍ  َعاِم  ِفي السَّ

 . شوددست سارق در سال قحطی قطع نمی: (231ص، 7ج، 1407، )كلينی
اِدُق  َقاَل »: ب ِم  َو  اْلَمْيَتةِ  یِإلَ  اْضُطرَّ  َمِن  ع الصَّ ُكْل  َفَلْم  اْلِخْنِزيرِ  َلْحِم  َو  الدَّ ی َذِلَك  ِمْن  َشْيئاً  َيْأ  ُهَو فَ  َيُموَت  َحتَّ

مضطر شود و از  کهر كس به گوشت مردار و خون و گوشت خو: (345ص، 3ج، 1413، )ابن بابويه «َكاِفر
 . ]به حكم خدا[ كفر ورزيده است، آنها تناول نكند تا بميرد

هِ  َعْبدِ  َأِبي َعْن »: ديث رفعح: ج هِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل  ع اللَّ ِتي َعْن  ُرِفَع  ص اللَّ ْسَياُن  َو  اْلَخَطأُ  ِتْسَعة   ُأمَّ  امَ  َو  النِّ
وا َما َو  َيْعَلُموَن  اَل  َما َو  ُيِطيُقوَن  اَل  َما َو  َعَلْيهِ  اْسُتْكِرُهوا امام : (353ص، 1398، ابن بابويه) «...  ِإَلْيهِ  اْضُطرُّ

. 3، نسيان. 2، خطا. 1: از امت من نه چيز برداشته شده است: فرمود كه رسول خدا فرموده است (ع)صادق 
 . ...  شوندآنچه مضطر می. 6، دانندآنچه نمی. 5، آنچه طاقتش را ندارند. 4، شوندآنچه بر آن اكراه می
در همه موارد ، مطابق اين حديث. ستترين دليل روايی مورد استناد در باب اضطرار ااين روايت مهم

ميع احكام قاعده اضطرار در ج، بنابراين. شودتكليف برداشته می، اضطرار كه رفع تكليف در آن امتنانی باشد
 . )محرمات و واجبات( جريان دارد

 عقل -3-3-3
دن جوب خورشيخ طوسی در مقام استدالل بر و. اندبعضی از فقها قاعده اضطرار را با عقل اثبات كرده

دفع زيان و : (285ص، 6ج، 1387، )طوسی «قالً َع  ب  واِج  المضارِّ  فَع دَ  نَّ أِل »: است هگفتحرام بر مضطر 
، ن جهتيبه هم. كندعقل به وجوب دفع هر زيانی حكم نمی، البته. خسارت به حكم عقل واجب است

 ،ه حكم عقل دفع آن واجب نيستب، زيانی كه كم باشد و تحمل آن آسان يا در تحمل آن غرض عقاليی باشد
تحمل آن به حكم عقل قبيح ، ولی اگر زيانی مورد اهتمام عقال باشد و در تحمل آن غرض عقاليی نباشد

 . (52ص، 1382، قمی منؤ)م است

 اجماع -3-3-4
اختالفی »: گويددرباره يكی از مصاديق اضطرار می «جواهر»صاحب . از ادله اضطرار اجماع است

، 36ج، 1404، )نجفی «بلكه اجماعی است، خوردن حرام جايز است، صورت ضرورت نيست كه در
شاهدی ، شود و صرفاً نمیدليل مستقلی محسوب اجماع ، با وجود آيات و روايات متعدد، البته. (424ص
 . استصحت اين قاعده بر 

  «الدماء فی تقی  ال»قاعده  -4
ان تقيه به هيچ عنو، اما در برخی موارد، بلكه واجب است در مواردی تقيه جايز و، بيان شد چنانكه قبالً 

جايی است كه پای خون ، يكی از مواردی كه تقيه در آن حرام است. اضطرار جايز نيست در شرايط حتی
تی ح هادر موارد ريختن خون انسان تقيه، «ال تقية فی الدماء»بر اساس قاعده فقهی . مسلمان در ميان باشد
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ارع زيرا ش، توان بر ادله حرمت خون ترجيح دادجايز نيست و ادله اضطرار و تقيه را نمیدر شرايط اضطرار 
بد حر يا ع، فرقی ميان كوچک يا بزرگ بودنها به شدت اهتمام دارد و در اينجا مقدس نسبت به خون انسان

، )خويی اطالق دارد، دهزيرا رواياتی كه در اين مورد وارد ش، مرد يا زن بودن نيست، عالم يا جاهل بودن، بودن
 . (454ص، 1ج، تابی

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

 قرآنآیات  -5-1
حتی ، در قرآن كريم آيات متعددی بر اصل لزوم حفظ جان مسلمانان و حرمت دماء مسلمانان اشاره دارد

ان چنين استنباط كرد كه حفظ جان مسلمان واجب و به قتل رساندن مسلمانان و تواز اطالق آيات شريفه می
. اشدبمثل كافر معاهد و كافر ذمی حتی در شرايط اضطراری جايز نمی، كسانی كه در حكم مسلمان هستند

 : اين آيات عبارت است از
ُم ﴿آيه : الف دًا َفَجَزاُؤهُ َجَهنَّ َعدَّ َلُه  َو َمْن َیْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

َ
ُه َعَلْیِه َو َلَعَنُه َو أ َخاِلدًا ِفیَها َو َغِضَب اللَّ

كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار ، و هر كس به عمد مومنی را بكشد: (93/ 4: )نساء ﴾َعَذابًا َعِظیماً 
 . كند و عذابی بزرگ برايش ساخته استگيرد و لعنتش میخواهد بود و خدا بر او خشم می

عيد دانسته و و کخداوند متعال قتل مؤمن را بسيار عظيم و بزرگ شمرده و آن را خطرنا، آيه شريفهدر اين 
ی در يبه تنها کعذاب را ذكر كرده است كه هر ي هپنج تهديد و وعد وو تهديد نسبت به آن را به نهايت رسانده 

خلود و هميشه بودن ، هّنمج: كند و آن پنج تهديد چنين استعظمت و بزرگی جرم و جنايت آن كفايت می
عذابی عظيم و سخت بر او )فاضل ، اشلعنت و دوری از رحمت واسعه، خشم و غضب خداوند، در آن
)ع( امام . پرسيد اين آيه تفسير درباره (ع)بن مهران از امام صادق  ةسماع. (366ص، 2ج، 1425، مقداد

پس او را متعمد گويند كه خداوند بزرگ در ، منی را برای دينش بكشدؤمراد آن است كه كسی م»: پاسخ داد
گاهی ميان مردی با : سماعه پرسيد. «كتاب خود ذكر كرده و عقوبتی بس بزرگ برای او آماده نموده است

اين آن متعمدی كه خداوند در آيه : چيست؟ فرمود آن حكم، كشدشود و او را با شمشير میديگری نزاعی می
 . (97ص، 4ج، 1413، )ابن بابويه نيست، فرموده است

َما َقَتَل ... ﴿آيه : ب نَّ
َ
ْرِض َفَکأ

َ
ْو َفَساٍد ِفي اْْل

َ
ُه َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْیِر َنْفٍس أ نَّ

َ
 َکَتْبَنا َعَلی َبِني ِإْسَراِئیَل أ

اَس َجِمیعاً  ْحَیا النَّ
َ
َما أ نَّ

َ
ْحَیاَها َفَکأ

َ
اَس َجِمیعًا َو َمْن أ  مقّرر و الزم اسرائيلنی ب بر: (32/ 5: )مائده﴾ ... النَّ

 چنان، بكشد، باشد كرده زمين در فسادی آنكه بدون يا قصاص، حق برای جز را انسانی كس هر كه كرديم
 زنده را هاانسان همه گويی، بدارد زنده و برهاند مرگ از را انسانی كس هر و، كشته را هاانسان همه كه است
 . است داشته

-يه نشاناين تشب. مانند قتل مردم جهان است، ز نيست و كشتن يک انسانقتل جاي، بر اساس آيه شريفه

مكارم شيرازی در اين باره . دهنده غلظت گناه قتل نزد پروردگار و بيانگر اهميت و احترام جان انسان است
ها و حرمت قتل نفس از مسائلی است كه همه شرايع آسمانی و قوانين بشری احترام خون انسان»: گويدمی
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اده است له دأولی اسالم اهميت بيشتری به اين مس، شمرندآن متفقند و آن را يكی از بزرگترين گناهان می در

بلكه كمترين و ، نه تنها قتل نفس.  ...ها شمرده استانسان را همانند كشتن همه انسان کتا آنجا كه قتل ي
اطمينان گفت اين همه احترام كه اسالم توان با انسان از نظر اسالم مجازات دارد و می کكوچكترين آزار ي

، 12ج، 1371، )مكارم شيرازی «در هيچ آئينی وجود ندارد، برای خون و جان و حيثيت انسان قائل شده است
 . (106-105ص ص

ُه ِإالَّ ِباْلَحقِّ ﴿آيه : ج َم اللَّ ِتي َحرَّ ْفَس الَّ ند حرام كرده نفسی را كه خداو: (33/ 17: )إسراء ﴾َو اَل َتْقُتُلوا النَّ
 . است جز به حق نكشيد

با اشاره به اينكه هر انسانی حّق حيات دارد و حّتی غير مسلمانی ، ن قرآن كريم با استناد به آيه شريفهامفسر
: معتقدند، (55ص، 5ج، 1388، )قرائتی مصونّيت جانی و مالی دارد، كه با مسلمانان سر جنگ نداشته باشد

لكن كسی كه كافر يا مرتد يا مرتكب قتل ناحق شده يا زنای محصنه ، كرده استخون ناحق را خداوند تحريم 
عالمه طباطبايی در تفسير . (358ص، 2ج، 1425، )فاضل مقداد قتلش حق است و حرام نيست، كرده است
ن معنا به اي، حق باشده مگر در صورتی كه ب، كنداين آيه از كشتن نفس محترمه نهی می»: نويسداين آيه می

مثل اينكه كسی را كشته باشد يا مرتد شده باشد )و حرمت دينی را در ، كه طرف مستحق كشته شدن باشد
َم »جامعه بشكند( و امثال اينها كه در قوانين شرع مضبوط است و شايد از اينكه نفس را توصيف كرد به  َحرَّ

هُ  ه فی االسالم»و نفرمود « اللَّ در  ،ت قتل نفس مختص به اسالم نيستاشاره به اين باشد كه حرم« حرم اللَّ
 . (122ص، 13ج، 1374، )طباطبايی «همه شرايع آسمانی حرام بوده و اين حكم از شرايع عمومی است

َه َکاَن ِبُکْم َرِحیماً ... ﴿آيه : د ْنُفَسُکْم ِإنَّ اللَّ
َ
همانا خداوند ، خود را نكشيد: (29/ 4: )نساء ﴾َو اَلَتْقُتُلوا أ

 . ربان استنسبت به شما مه
بلكه ظاهر آيه داللت دارد كه انسان حتی ، كنداين آيه شريفه نه تنها انسان را از كشتن ديگران منع می

ديگری  شودیخداوند مهربان نه تنها راضی نم، عالمه طباطبايی از ديدگاه. تواند به قتل برساندخودش را نمی
خويشتن را به دست نابودی ، دهد كه با رضايت خودیبلكه به خود شما هم اجازه نم، شما را به قتل برساند

در تفسير آيه شريفه درباره نكوهش  (ع)از امام صادق . (122ص، 13ج، 1374، )طباطبايی بسپاريد
 «برای هميشه در آتش جهنم خواهد ماند، خودكشی كند هر كس عمداً »: خودكشی نقل شده است

 . (111ص، 31ج، 1429، )بروجردی
ولِ  یُکْم فِ َو لَ »آيه ( ـه

ُ
ْلباِب  یاْلِقصاِص َحیاٌة یا أ

َ
 در شما برای! خرد صاحبان ای: (179 /2: بقره«)اْْل

 . بپرهيزيد[ شرعی دليل بدون مردم خون ريختن از] كه باشد، است زندگی مايه قصاص
آيه  نبه دو نكته اي، درباره اصل حرمت در دماء. اين آيه درباره قصاص و دليل تشريع آن نازل شده است

، ر واقعد امراين  واست افراد ز قتل جلوگيری ا، تشريع حكم قصاصدليل نخست اينكه . توان اشاره كردمی
« َحياة  »قصاص مايه حيات و زندگی جامعه است و ديگر آنكه نكره آوردن ، پس. بخشيدن حيات به مردم است

 . (357ص ،2ج، 1425، )فاضل مقداد نشان عظمت و بزرگی و اهميت بسيار آن است
ْوالَدُکْم َخْشیَ ﴿: شريفه اتتوان به آيمی، بر مجاز نبودن قتل است داّل  كه از ديگر آيات

َ
َ  َو ال َتْقُتُلوا أ

ِه ُسْلطاناً ... ﴿، (31 /17: )اسراء ﴾... ِإْمالٍق   و (33/ 17: )اسراء ﴾... َو َمْن ُقِتَل َمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلنا ِلَوِلیِّ
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يِّ َذْنٍب ُقِتَلْت َو ِإَذا اْلَمْو ﴿
َ
مجموع اين آيات به اهميت حيات . ( اشاره كرد9-8 /81: )تكوير ﴾ُؤَدُة ُسِئَلْت ِبأ

كند كه نشانگر اهتمام شارع به حفظ حيات و مخالفت با قتل و خونريزی اشاره می اسالمو حفظ آن از ديدگاه 
، 1387، وسیاند )طكشی فتوا دادهقتل و آدم به تحريم، فقهای بزرگ اماميه با استناد به اين آيات شريفه. است

 . (453ص، 2ج، 1406، ابن براج /3ص، 7ج

 «ال تقی  فی الدماء»چگونگی داللت آیات بر قاعده  -5-1-1
برخی آيات بر حرمت قتل انسان و برخی ديگر . بر حرمت قتل داللت واضح دارند الذكرفوق همه آيات

ر با آياتی كه ب، كه بر حرمت مطلق قتل داللت دارد را توان آياتیمیاما ن، من داللت دارندؤبر حرمت قتل م
 32زيرا آيه ، مقيد كرد و حكم قرآن را مختص مسلمان و يا امامی دانست، من داللت داردؤحرمت قتل م

های آنها داند كه در كتب پيشين نيز برای پيروان امتحرمت قتل هر انسانی را از سنت الهی می، سوره مائده
قتل ، سوره نساء 93به استناد آيه شريفه ، البته. ار داده شده و مقيد به قتل مسلمان و يا حتی امامی نيستقر
فقط در يک ، سوره اسراء 33اين حرمت قتل به استناد آيه . تر و قبح بيشتر استمن دارای مجازات سنگينؤم

 از باب قصاص يا از باب ارتكاب الً مث، صورت برای همه برداشته شده و آن جايی است كه قتل به حق باشد
قتل انسان ديگر برای خروج ، اما در حاالت ديگر مثل حالت اضطرار، جرائمی باشد كه مجازات آن قتل است

اين آيات بر حرمت قتل و خونريزی و اهتمام شارع بر  كه بايد گفت، در مجموع. از اضطرار جايز نيست
 . ها داللت روشن داردارزش حيات انسان

 سنت -5-2
دار است و در راز ارزش و اهميت بسيار زيادی برخو (ع)حفظ خون و دماء در سنت و سيره معصومين 

  :بندی نمودهای زير تقسيمتوان به دستهبدان اشاره شده است كه اين روايات را می یروايات بسيار

 بر نهی از تقیه در دماءدال  روایات -5-2-1
اِد َأبُ »: صحيحه محمد بن مسلم. 1 اِر َعْن َصْفَواَن َعْن ُشَعْيٍب اْلَحدَّ ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ ْشَعِريُّ َعْن ُمَحمَّ

َ
و َعِليٍّ اأْل

ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأِبي َجْعَفٍر َقاَل  َم َفَلْيَس َتِقيَّ : َعْن ُمَحمَّ ُم َفِإَذا َبَلَغ الدَّ ُة ِلُيْحَقَن ِبَها الدَّ ِقيَّ َما ُجِعَلِت التَّ ، )كلينی« . ة  ِإنَّ
، بنابراين. ها تشريع شده استتقّيه برای محفوظ ماندن خون: فرمايدمی (ع)امام باقر : (220ص، 2ج، 1407

يعنی شخص در شرايط تقّيه حق ندارد مؤمنی را به قتل . منتفی است، رسدباگر تقيه به مرحله ريختن خون 
 . برساند

 علی اشعری ابو: راويان اين روايت از جمله كه دهدبررسی سندی اين روايت نشان می: بررسی سندی
، (391ص، 1427، )طوسی الجبار محمد بن عبد، (60ص، 1ج، 1383، برقی /92ص، 1407، )نجاشی

، (195ص، 1407، نجاشی /184ص، 1383، شعيب الحداد )ابن داود، (197ص، 1407، )نجاشی صفوان
باشند ( همگی ثقه می324ص، 1407، )نجاشی (ع) و امام باقر )ع( محمد بن مسلم از اصحاب امام صادق

 ؛ و اين روايت صحيح است
اٍل َعْن ُشَعْيٍب اْلَعَقْرُقوِفيِّ َعْن »: (ع)صادق  امامابوحمزه ثمالی از  صحيحه. 2 َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َفضَّ

ِه ع َماِليِّ َقاَل َقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ ةَ إِ ... َأِبي َحْمَزَة الثُّ َم َفاَل َتِقيَّ ُة الدَّ ِقيَّ ُم َفِإَذا َبَلَغِت التَّ ُة ِلُيْحَقَن ِبَها الدَّ ِقيَّ َما ُجِعَلِت التَّ  «نَّ
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اگر تقيه به . است تقيه به جهت محفوظ ماندن خون ]مؤمنان[ تشريع شده: (172ص، 6ج، 1407، )طوسی

 . جايز نيست، ريختن خون ]مؤمنی[ برسد همرحل
ن كان م»: باشد كه درباره وی چنين نقل شده استاز راويان ابوحمزه ثمالی میيكی : بررسی سندی

 ةروی عن ابی عبدالله عليه السالم انه قال ابو حمز؛ خيار اصحابنا و ثقاتهم و معتمديهم فی الروايه و الحديث
ب شعي سند مانند ديگر راويان، همچنين. (115ص، 1407، )نجاشی «فی زمانه مثل سلمان فی زمانه

، ( و حسن بن علی بن فضال )طوسی86ص، 1381، عالمه حلی /195ص، 1407، العقرقوفی )نجاشی
 . باشدباشند و روايت صحيح می( ثقه می272ص، 1427

 کشیقتل و آدمناهی از  روایات -5-2-2
َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن  َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم »: )ص( رسول خدا ( به نقل ازع)امام سجاد روايت ابوحمزه ثمالی از . 1

َماِليِّ َعْن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن َقاَل َقاَل َرُسوُل  ُكْم َر َأِبي ُعَمْيٍر َعْن َمْنُصوِر ْبِن ُيوُنَس َعْن َأِبي َحْمَزَة الثُّ نَّ ِه اَل َيُغرَّ ْحُب  اللَّ
ِه َعزَّ َو َجلَّ قَ  ِم َفِإنَّ َلُه ِعْنَد اللَّ َراَعْيِن ِبالدَّ اُر الذِّ ِه َو َما َقاِتل  اَل َيُموُت َفَقاَل النَّ  «اِتاًل اَل َيُموُت َقاُلوا َيا َرُسوَل اللَّ

زد زيرا وی ن، شما را نفريبد كسی كه دستش به ريختن خون گشاده است: (11ص، 29ج، 1409، )حرعاملی
 :واهد مرد چيست؟ فرمودآن قاتلی كه نخ، يا رسول الله: پرسيدند. ميردخداوند قاتلی خواهد داشت كه نمی

 . آتش
اند ثقههر دو ، حمزه ثمالی و منصور بن يونسوزيرا اب، سند روايت صحيح است: بررسی سندی

، 15ج، 1413، )خويی است توثيق شدهمحمد بن ابی عمير نيز ، همچنين. (412ص، 1407، )نجاشی
 . (326ص

َو َرَوی َجاِبر  َعْن َأِبي َجْعَفٍر َقاَل َقاَل »: اكرم )ص( از پيامبرنقل به  (ع) باقراز امام  بن يزيد جابرروايت . 2
َماُء َفُيوَقُف اْبَنا آَدَم َفُيْف  ُه َعزَّ َو َجلَّ ِفيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة الدِّ ُل َما َيْحُكُم اللَّ ِه َأوَّ ِذيَن َيُلونَ َرُسوُل اللَّ ُهَما َصُل َبْيَنُهَما ُثمَّ الَّ

َما ی َيْأِتَي اْلَمْقُتوُل ِبَقاِتِلِه َفَيْشُخَب َدُمُه ِمْن َأْصَحاِب الدِّ اِس َبْعَد َذِلَك َحتَّ ی اَل َيْبَقی ِمْنُهْم َأَحد  ِمَن النَّ ي فِ ِء َحتَّ
َه َحِديثاً  كه  اولين چيزی: (96ص، 4ج، 1413، )ابن بابويه «َوْجِهِه َفَيُقوُل َأْنَت َقَتْلَتُه َفاَل َيْسَتِطيُع َأْن َيْكُتَم اللَّ

 دارد ومیپسران آدم را نگه ، پس. ريختن خون آدمی است، فرمايدخداوند در روز قيامت درباره آن حكم می
ا آنكه آورند تمی، اندكسانی را كه پس از قابيل به خونريزی دست گشوده، سپس. كندمابين آن دو حكم می

. يزدراش فرو میدر حالی كه خون از رخسارهقاتلش را بياورد ، مگر اينكه مقتول، كسی از آن مردم باقی نماند
 . ای؟ و قاتل توان آن را ندارد كه از خداوند چيزی را كتمان كندتو او را كشته: گويدمأمور خدا به او می
، حر عاملی. )نک  يزيد بن در سند اين روايت به دليل نقل مفضل بن صالح از جابر: بررسی سندی

ولی از آنجا كه از مرسالت صدوق است و  (128ص، 1407، شیضعف وجود دارد )نجا، (12ص، 29ج
 . می توان آن را معتبر شمرد، صدوق بدانها اعتماد كرده و برطبق آنها فتوا داده است

ِه »: (ع)امام صادق به نقل از جميل بن دراج روايت . 3 ِه َقاَل َلَعَن َرُسوُل اللَّ َرَوی َجِميل  َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ
، 4ج، 1413، ابن بابويه«)ُقْلُت َو َما َذِلَك اْلَحَدُث َقاَل اْلَقْتُل . َأْحَدَث ِباْلَمِديَنِة َحَدثًا َأْو آَوی ُمْحِدثاً  ص َمْن 

: يدندپرس. آفرينی را پناه دهد ای به پا كند يا حادثهرسول خدا لعن كرد كسی را كه در مدينه حادثه: (94ص
  .آدم كشی: آن حادثه چه باشد؟ فرمود
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، )خويی ( و از اصحاب اجماع است126ص، 1407، )نجاشی ثقه، جميل بن دراج: بررسی سندی
به دليل ميزان وثوق و اطمينان به  صدوقولی مراسيل ، ( و هر چند سند آن بيان نشده123ص، 5ج، 1413

 . سند استدر حكم موی 

 از خودکشی ناهی  روایات -5-2-3
ٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب »: (ع)امام صادق روايت ابی والد از . 1 ُد ْبُن َيْحَيی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

َم  دًا َفُهَو ِفي َناِر َجَهنَّ ِه َيُقوُل َمْن َقَتَل َنْفَسُه ُمَتَعمِّ ٍد َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اللَّ ، 1407، )كلينی «َخاِلدًا ِفيَهاَعْن َأِبي َوالَّ
 ؛ در آتش جهنم جاويد خواهد بود، خودكشی كند عمداً  هر كس: (45ص، 7ج

َيَة ْبِن »: (ع)امام باقر روايت ناجيه از . 2 ِد ْبِن اْلُحَسْيِن َعْن َصْفَواَن َعْن ُمَعاِو ُد ْبُن َيْحَيی َعْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
اٍر َعْن َناِجَيَة َقاَل  ِبي َجْعَفرٍ : َعمَّ

َ
ُه اَل َيْقُتُل َنْفَسهُ ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ُيْبَتلَ : ُقْلُت أِل ٍة َو َيُموُت ِبُكلِّ ِميَتٍة ِإالَّ َأنَّ  «ی ِبُكلِّ َبِليَّ

، يردمشود و به هر نوع مرگی میمن به هر باليی مبتال میؤبه درستی كه م: (24ص، 29ج، 1409، )حرعاملی
 . كندولی خودكشی و انتحار نمی

يحيی كه به وثاقت و صداقت و علم و تقوا شهره  گرچه راويان اين روايت مثل محمد بن: بررسی سندی
، همان) صفوان بن يحيی، (334ص، همان( و نيز محمد بن الحسين )353ص، 1407، بوده است )نجاشی

 ةولی ناجي، باشند( ثقه می411ص، 1407، بن عمار )نجاشی ةمعاوي، (179ص، 1383، ابن داود /197ص
، د)ابن داو «ليس بمعروف الحال»: اندگفتهدرباره وی چنين نيست و شناخته شده نزد رجاليون  هبن عمار

 . دارای ضعف استسند  جهت از روايت، روازاين. (358ص، 1383

 هابر احترام جان انساندال  روایات -5-2-4
اِم »: (ع)امام صادق زيد شّحام از   حديث. 1 حَّ ِه  َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر َعْن َأِبي ُأَساَمَة َزْيٍد الشَّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ

ِه ص َوَقَف ِبِمًنی ِة اْلَوَداِع  ع َأنَّ َرُسوَل اللَّ َفَقاَل َأيُّ َيْوٍم َأْعَظُم ُحْرَمًة َفَقاُلوا َهَذا ... ِحيَن َقَضی َمَناِسَكَها ِفي َحجَّ
ْهُر َقاَل  َفَأيُّ َبَلٍد َأْعَظُم ُحْرَمًة َقاُلوا َهَذا اْلَبَلُد َقاَل َفِإنَّ ِدَماَءُكْم َو  اْلَيْوُم َفَقاَل َفَأيُّ َشْهٍر َأْعَظُم ُحْرَمًة َفَقاُلوا َهَذا الشَّ

 /94ص، 4ج، 1413، )ابن بابويه« َأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَرام  َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا ِفي َشْهِرُكْم َهَذا ِفي َبَلِدُكْم َهَذا
منی به پا حج در الوداع پس از انجام مناسک  ةل خدا در حجهمانا رسو: (10ص، 29ج، 1409، عاملی حر

رسول . همين ماه: مردم جواب دادندتر است؟ بگوييد كدامين روز از روزها حرمتش بيش... : ايستاد و فرمود
پيامبر . همين ماه: مردم پاسخ دادندتر است؟ كدامين ماه در سال حرمت و احترامش افزون: خدا )ص( فرمود

 :رسول خدا )ص( فرمود. همين شهر مكه: مردم گفتندكدام بلد و شهر حرمتش بيش است؟ : )ص( فرمود
 . در اين منطقه )مكه( مانند احترام اين روز و اين ماه، به راستی كه خون شما و اموالتان همه محترم است

 هك عمير ثقه است و حتی برخی معتقدندزيرا محمد بن ابی، اين روايت صحيح است: بررسی سندی
اعتماد اصحاب به آنها »: گويدنجاشی درباره مراسيل او می. است عمير در حكم مسانيدابیمراسيل ابن

 . (490ص، 8ج، همان) زيد شحام نيز ثقه است. (326ص، 15ج، 1413، )خويی «دارند
ِه ْبِن ُبكَ »: روايت ابوبصير از امام باقر)ع(. 2 وَب َعْن َعْبِد اللَّ َفٍر ْيٍر َعْن َأِبي َبِصيٍر َعْن َأِبي َجْع َفَضاَلَة ْبِن َأيُّ

ْكُل َلْحِمِه َمْعِصَية  َو ُحْرَمُة َمالِ  ِه ص ِسَباُب اْلُمْؤِمِن ُفُسوق  َو ِقَتاُلُه ُكْفر  َو َأ  «ِه َكُحْرَمِة َدِمهِ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ
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سبب فسق و كشتن او سبب من ؤناسزا گفتن به م: فرمود )ص( رسول خدا: (360ص، 2ج، 1407، )كلينی

 . كفر و خوردن گوشت )غيبت( او معصيت است و احترام مال او همانند احترام خون اوست
( 441ص، همان) بصير وابو ( 311، 310صص، 1407، )نجاشی بن ايوب ةفضال وثاقت: بررسی سندی

است )عالمه  و ثقهاعتماد  قابلولی ، المذهب استعبدالله بن بكير نيز گرچه فاسد. ييد رجاليون استأمورد ت
 . (106ص، 1381، حلی

 دفاع از جان و مال خود لزوم بر  دال روایات -5-2-5
ِد ْبِن َأْحَمَد اْلَقاَلِنِسيِّ َعْن َأْحَمَد ْبِن اْلَفْضِل »: در روايتی آمده است. 1 ٍد اْلُكوِفيُّ َعْن ُمَحمَّ َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ِه ْبِن َجبَ  صُّ َيْدُخُل ِفي َبْيِتي ُيِريُد : َلَة َعْن َفَزاَرَة َعْن َأَنٍس َأْو َهْيَثِم ْبِن اْلَبَراِء َقاَل َعْن َعْبِد اللَّ ِبي َجْعَفٍر اللِّ
َ
ُقْلُت أِل

َه َو َمْن َسِمَع َأنَّ َدَمُه ِفي ُعُنِقي: َنْفِسي َو َماِلي َقاَل  به : (588ص، 18ج، 1409، )حرعاملی «اْقُتْل َفُأْشِهُد اللَّ
 :چه بايد بكنم؟ فرمود، من شود و قصد جان و مال مرا كرده باشد هاگر دزد وارد خان: عرض كردم (ع)امام باقر 

 . گيرم كه خونش به گردن من استشاهد می، شنودخدا و هركس را كه می، او را بكش
 ( و عبدالله بن جبله )ابن332ص، 1427، رجاليون درباره احمد بن فضل )طوسی: بررسی سندی

، نابراينب. و تصريحی به وثاقت آنان نشده است باشنداين دو واقفی می ند كه( معتقد200ص، 1383، داوود
 . از ناحيه راوی دارای ضعف است

َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر َعْن »: علی )ع(، روايت امام صادق به نقل از اميرالمؤمنين. 2
ِه َقاَل َقاَل َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا َدَخَل َعَليْ  َأَباِن  صُّ اْلُمَحاِرُب ْبِن ُعْثَماَن َعْن َرُجٍل َعِن اْلَحَلِبيِّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ َك اللِّ

د وقتی دزد محارب بر تو وارد ش: (590ص، 18ج، 1409، )حرعاملی «َفاْقُتْلُه َفَما َأَصاَبَك َفَدُمُه ِفي ُعُنِقي
  .من است هاو( به تو برسد كه خونش به عهد ههرچه )از ناحي، پس. او را بكش، خواهد مال تو را ببرد()كه می

 . است ضعيف مرسل و روايت، يک راوی آن افتاده، چون در سند روايت: بررسی سندی
ِد ْبِن »: روايت محمد بن مسلم از امام باقر )ع(. 3 وَب َعْن ُمَحمَّ َمْن : ُمْسِلٍم َعْن َأِبي َجْعَفٍر َقاَل َعْن َأِبي َأيُّ

هركس به : (242ص، 3ج، 1408، )نوری «َفَتَك ِبُمْؤِمٍن ُيِريُد َماَلُه َو َنْفَسُه َفَدُمُه ُمَباح  ِلْلُمْؤِمِن ِفي ِتْلَك اْلَحاِل 
ای اين مؤمن كننده( برخون آن )حملهريختن ، در اين حال، جان يا مالش را از بين ببرد تاحمله كند  یمؤمن

 . مباح است
، 1407، )نجاشی اندهابو ايوب خراز را توثيق كرد رجاليون شيعه. اين حديث معتبر است: بررسی سندی

ترين افراد و فقيهی نجاشی او را از موثق. اندمحمد بن مسلم را از اصحاب اجماع برشمرده ( و 25ص
ليف أت «األربعمائة مسألة فی أبواب الحالل و الحرام»محمد بن مسلم كتابی با عنوان . كندپرهيزگار معرفی می

-323صص، همان، )نجاشی له در باب احكام شرع پرداخته استأمس 400كرده است كه در آن به بررسی 
324) . 

 «ال تقی  فی الدماء»چگونگی داللت روایات بر قاعده  -5-3
راحت و بالمطابقه بر عدم وجود تقيه در دماء رواياتی كه به ص. 1: اندبر دو دسته ناظر به اين قاعده روايات

رواياتی كه بر . 2، مانند دو روايت صحيحه محمد بن مسلم و ابوحمزه ثمالی، به طور مطلق داللت دارند



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

، من داللت دارد و از اين موردؤيا صرف قتل م خواه كافر و خواه قتل نفس(، منؤ)خواه م حرمت مطلق قتل
 .تثنا شده كه آن نيز از مواردی است كه خداوند در قرآن به آن اشاره كرده استمثل حالت دفاع اس، حق قتل به

در حالت  حتیقتل ، بنابراين. ماند كه از جمله آنها حالت اضطرار استباز ساير موارد تحت عموم باقی می
به حفظ  ميزان اهتمام شارع، از مجموع آيات و روايات، روازاين. جايز نيست، اضطرار كه مورد تقيه است

، یاشود و از آنجا كه به هنگام صدور حكم در قضيهجان و پرهيز از خونريزی حتی در هنگام تقيه مشخص می
ر ولی د، شودحكم واقعی مشخص و تكليف واقعی امتثال می، اگر دليل و سند قطعی وجود داشته باشد

بايد به اين نكته توجه كرد ، تمواردی كه شک و احتمال خالف واقع وجود دارد و تكليف واقعی مجهول اس
و در واقع  ؟مصلحت فعل مجهول چه ميزان است ؟ای از اهميت قرار داردكه تكليف واقعی در چه درجه

تن فرض شک داش ربكه  شودها سبب میپاسخ به اين پرسش ؟ميزان اهتمام شارع به آن حكم چه اندازه است
 اجرایبه مهمی مثل دماء و فروج به آسانی مسامحه كرد و نتوان درباره امور ، و علم نداشتن به حكم واقعی

اهميت بسيار دارند و شارع نسبت به حفظ آنها ، زيرا برخی امور، اصولی همچون برائت و اباحه روی آورد
 . اهتمام دارد

 «حرمت جان مسلمان»اين است كه با وجود قواعدی مانند ، الی كه ممكن است در اينجا مطرح شودؤس
در برخی روايات مطلق آمده و بين مسلمان و كافر و غيره فرقی  ءچرا حرمت تقيه در دما «همفاألهم األ»و 

 گذاشته نشده است؟
حق حيات است و هيچ كس ، امروزه يكی از حقوق به رسميت شناخته شده بشر: پاسخ اين است كه اوالً 

و در اين امر فرقی بين مسلمان و  مگر در موارد خاصی كه شارع اجازه داده است، حق تعرض به آن را ندارد
بلكه ، حتی كافر حربی نيست، مطلق كافر، دانسته شدهمحترم مراد از كافری كه خون او ، البته. كافر نيست

فردی به خاطر اضطرار شديد در معرض  اگر: فقها در اين باره معتقدندمراد كافر ذمی و معاهد است چنانكه 
ن اگر كسی بود كه ريخت، كشتن وی باشد شرا بيابد و تنها راه زنده ماندنای خطر مرگ قرار گيرد و آدم زنده

، 12ج، 1413، ثانی )شهيد حتی اگر كافر معاهد يا ذمی باشد. كشتن وی جايز نيست، خونش جايز نباشد
 ؛ (125ص

عدم جواز كشتن كافر ذمی و معاهد به خاطر تعارض ميان ادله نفی ضرر و حرج از هر دو طرف ، ثانياً 
با توجه به اينكه عموم  خصوصاً ، هم از شخص مضطر و هم از طرف ذمی ضرر و حرج نفی شده، ستا

ولی چنانچه خون شخص مباح ، (32ص، 15ج، 1415، )نراقی روايات اقتضای اباحه تمام محرمات را ندارد
ی كه كافر و زنتواند وی را بكشد و در اين حكم فرقی بين مرتد و كافر اصلی می، و كشتنش جايز باشد ودهب

 ؛ (334ص، 3ج، 1413، )عالمه حلی نيست، حربی است و بچه حربی و كسی كه زنای محصنه انجام داده
بندی اين است كه انسان در مواجهه با منافع و مضار بايد آنها را اولويت «هم و مهمأ»الزمه قاعده ، ثالثاً 

دارد و اين امر از حكم عقل بديگر مقدم بر طرف ، كرده و آن طرفی كه از اهميت بيشتری برخوردار است
اسالم در تطابق با عقل اجازه داده كه اهل فن با جستجو در مورد مصالح و مفاسد دو حكم . گيردنشأت می

چنان كه فقها . بر ديگری مقدم دانسته و بدان عمل كنند، تری همراه استآن را كه با مصالح مهم، متزاحم
شود كه شارع به ريختن خون مسلمان سبت به خون فرد مسلمان سبب میهم نأمعتقدند گاه تقدم مصلحت 

اسيران مسلمان را سپر حمله خود يا دفاع از خود قرار داده و مقابله با ، همانند زمانی كه دشمن، رضايت دهد
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مصلحت دفاع از كيان كشور اسالمی و حفظ ، دشمن جز با كشتن آن اسيران مقدور نيست كه در اين صورت

شارع ريختن خون ، اسالمی باالتر از حفظ جان تعدادی مسلمان است و بر اساس اين مصلحتنظام 
هميشه حفظ ، بنابراين. تر از جان مسلمان در ميان استچرا كه مصلحتی مهم، مسلمانان را اجازه داده است

ر مهم هم را بأ، بايد به كمک عقل، اگر بين دو دستور تزاحم برقرار شد، به عبارتی. هم نيستأجان مسلمان 
 . هم حفظ جان مسلمان باشد يا حفظ جان كافرأترجيح داد و در اين مورد فرقی ندارد كه مصلحت 

اند تههم تكاليفی دانسأكيد داشته و حفظ جان مسلمان را از أفقهای بزرگ بر حفظ جان مسلمين ت، البته
آن را ندارد و بر هر چيزی مقدم  كه در مقام تزاحم هيچ چيزی )جز حفظ نظام اسالم( قدرت مزاحمت با

اهّم و » هبه حكم قاعد، چنانچه امر دائر باشد بين تصّرف در مال غير و نجات نفس محترم، برای مثال. است
اگر كسی كه حفظ جان او واجب ، همچنين. كندغير را تجويز می کتصّرف در مل، نجات نفس محترم، «مهم

بايد آب را به او بدهد و تيّمم كند ، شودتلف می، ب را به او ندهدطوری تشنه باشد كه اگر انسان آبه، است
 . (150ص، 1426، )خمينی

 «ال تقی  فی الدماء»استثنائات قاعده  -6
 ريختن خون، اين است كه حرام مورد اضطرار، آن نهايت تقيه و حد« ال تقية فی الدماء»بر اساس قاعده 

، اساين اس بر. هاستعلت واجب شدن تقيه محفوظ بودن خونزيرا ، جايز نيست، ريختن خون غير. نباشد
ری تواند نفس ديگنمی، برای نفس خودش، اگر دوران امر بين حفظ نفس خودش و حفظ نفس ديگری باشد

حكم عدم جواز قتل در شرايط اضطراری در شرايط خاص تخصيص ، البته. را در معرض تلف قرار دهد
 : ازخورد كه اين موارد عبارت است می

 اضطرار به خوردن طعام غیر -6-1
بر مالک واجب ، چنانچه شخصی مضطر به خوردن طعام غير شود و مالک طعام حضور داشته باشد

 .شخص مضطر مسلمان باشد يا كافركه كند فرقی نمی، در اين صورت و آن را به مضطر ببخشد تا است
مالک موظف است كه غذا را به او بدهد و اگر ، ظن احتياج به آن برای مضطر به وجود آيد اگر، همچنين

در اين صورت بر خود مضطر جايز است كه آن را بگيرد ، مالک چنين نكرد و مانع شد كه مضطر به غذا برسد
، 2ج، تایب، شهيد اول) تواند مرتكب قتل شوديعنی با وجود اين شرايط می، حتی با مقاتله و كشتن مالک

ْهُلَک ِ  َو ﴿ مستند فقهاء آيه. (245ص ْیِدیُکْم ِإَلی التَّ
َ
آيه داللت دارد كه . است (195/ 2: )بقره ﴾اَل ُتْلُقوا ِبأ

اگر »: يدگومیآيه  يكی از فقها با استناد به. شخص مضطر نبايد خود را با گرسنگی در معرض مرگ قرار دهد
ين شرايطی حقی در چن، در جامعه اسالمی مالی برای رفع ضرورت و نجات نفس از هالكت موجود است

 يامبرمنقول از پ فوق الذكر يک افراد بنا به حديثدر اموال ديگران ايجاد شده و يک )مضطر گرسنه(برای وی
تواند حتی بدون اذن مالک و در مضطر می، بنابراين. موظف به اطعام و دفع ضرورت از وی هستند )ص(

در اين . از وی اخذ طعام نمايد درگيریا صورت مقاومت و ممانعت مالک با توسل به قهر و جبر و حتی ب
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مضطر كرده و او را در ممانعت از استيفای حق  زيرا، خون وی هدر است، كشته شودمالک چنانچه ، ميان
 . (325ص، 9ج، 1416، )فاضل هندی است معرض تلف قرار داده

 اضطرار به سقط جنین -6-2
سقط جنين حرام و موجب ثبوت ديه ، ر فقهابه نظر مشهو. سقط جنين است، از موارد اضطرار به قتل

مگر اينكه ، (253ص، 25ج، 1413، )سبزواری ديه آن با توجه به مراحل تكون جنين متفاوت است. است
اما چنانچه ؛ سقط جنين جايز است، حيات برای جان مادر خطرناک باشد و چنانچه روح دميده نشده باشد

د جنين به مانن، زيرا به نظر آنان بعد از حلول روح، تالف استبين فقها اخ، در جنين روح دميده شده باشد
روايتی از امام . يک انسان كامل تلقی شده و جان او برابر با جان مادر است و هيچ ترجيحی وجود ندارد

 . (347ص، 7ج، 1407، سجاد )ع( دال بر اين حرمت است )كليني
برای حفظ حيات مادر حكم ، ز ولوج روحيک به جواز سقط جنين بعد ااز ميان فقهای گذشته هيچ

برای مادر جايز دانسته است كه جنين خود را حتی بعد از ولوج روح سقط ، اند و تنها آيت الله خويینداده
)سقط جنين  مسأله»: گويدمیدانسته است و از باب تزاحم  را لهأاين مس وی. كند و جان خود را نجات دهد

 کاينجا بايد مرتكب حرامی شد كه قتل نفس باشد يا بايد تر در. حم استبرای حفظ جان مادر( از باب تزا
يكی از دو  اگر مرّجحی بر، باب تزاحم و دوران بين محذورين در. واجب كرد كه حفظ نفس از هالكت باشد

مادر باردار مخّير بين حفظ نفس خود با سقط جنين و ، بنابراين. كندعقل حكم به تخيير می، طرف نباشد
 . (13ص، 2ج، 1430، )خويی «آن و بين خودداری از سقط و پذيرش مرگ است هخت ديپردا

تمل جان موجود مح، در صورتی كه جان مادر مقطوع البقاء در برابر جان جنين محتمل البقاء باشد، البته
كه يكی در شرايطی ، طور كلیبه. )جنين( برای حفظ جان موجود مقطوع البقاء )مادر( گرفته خواهد شد البقا

، علم به تلف انسان مقطوع البقاء رود، مقطوع البقاء و ديگری محتمل البقاء باشد و با ادامه شرايط اضطراری
چنانچه  ،به عنوان مثال. بگيرد خود تواند جان انسان محتمل البقاء را برای حفظ جانانسان مقطوع البقاء می

يكی از  و ه ماندن هر يک متوقف بر مرگ ديگری باشداگر زند، دو نفر در بيابان گرفتار اضطرار شديد شوند
مريض)محتمل البقاء( كه حتی با وجود آب و غذا زنده ماندن او  فردیو ديگری  ی استآنها انسان سالم

، ادهز)كالنتری و جليل انسان سالم حق كشتن انسان مريض را خواهد داشت، در اين صورت، يستقطعی ن
 . (155ص، 1392

 قتل اکراه به -6-3
 شخص مكره فاقد رضا و، بر اساس قول مشهور فقها. اكراه به قتل است، از موارد ديگر شرايط اضطراری

در نظرات فقهای ، البته. كندولی شخص مضطر با رضا و رغبت خود اقدام به عمل می، طيب نفس است
دارد كه مجال ذكر آنها در  اختالف نظرهايی وجود، معاصر بين اضطرار و اكراه و وجوه تشابه و تمايز اين دو

 : بر سه قسم استر قتل باكراه  ولی، گنجداين مقال نمی
هم و مهم أدوران امر بين ، زيرا در اين فرض، باشداين مورد مجوز قتل نمی: اكراه به كمتر از قتل (الف

 ؛ باشدهم بر مهم نمیأهيچ شكی در لزوم تقديم  و است
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زيرا رفع ضرری به ضرری مشابه است و ، ميه عدم تحقق اكراه استمشهور فقهای اما: تهديد به قتل (ب

در اين مورد نظر بر  «المنهاج ةتكمل»آيت الله خويی در . اندبه همين دليل است كه بر عدم تقيه نظر داده
 (ويشحفظ نفس خ)و بين ترک واجب  (قتل نفس محترمه)دائر بر ارتكاب فعل حرام امر زيرا ، اندتخيير داده

 ؛ (14ص، 42ج، 1430، )خويیاست 
فقها در فروع بحث اكراه در قتل مبحثی را تحت عنوان اكراه : تهديد به صدمات و جنايات بيش از قتل( ج

 ،مكره اجازه خودكشی را نخواهد داشت، با وجود اكراه بر قتل خود كه اندبيان داشته و هدر خودكشی باز كرد
نظير اينكه قتل به همراه شكنجه باشد و يا اينكه تهديد به قطعه ، اشداما چنانچه تهديد به قتل شديدتر از آن ب

 . (90ص، 13ج، 1413، )شهيد ثانی در اين صورت جايز است خود را بكشد، قطعه شدن شود

 اضطرار به کشتن افراد در جنگ -6-4
توقف  ر صورتحتی د، بر قول مشهور اضطرار به كشتن ديگری بنا، «الدماء فی ةتقي ال»بر اساس قاعده 

زنان و كودكان يا حتی ، مگر در جايی كه كفار در جنگ با مسلمانان، شودمجّوز كشتن نمی، حفظ جان بر آن
، 21ج، 1404، )نجفی مسلمانان اسير را سپر خويش قرار دهند و پيروزی بر كفار متوقف بر كشتن آنان باشد

و غلبه بر  يعنی حفظ نظام مسلمين، تربه سبب مصلحت مهم، در اين حالت اضطراری. (75 -73صص
 .المال پرداخت شودكشتن زنان و كودكان و مسلمانان اسير جايز است و بايد ديه ايشان از بيت، دشمن

، 1404، )نجفی در مواردی مثل متجاوزی كه فرد مدافع در مقام دفاع ناگزير از كشتن او گردد، همچنين
 . مدافع جايز استقتل متجاوز در مقام دفاع توسط ، (651ص، 41ج

 گیرینتیجه
در حل و رفع شبهات  «ال تقية فی الدماء»پژوهش حاضر با عنايت به اهميت و جايگاه ويژه قاعده 

محدوده و مميزاتش از بطن ، مبانی، ضمن بررسی دقيق و موشكافانه اين قاعده و استخراج مفهوم، موجود
مورد توجه  نتايج ذيل را، ت مشروح و مبسوط بيان شدصوره منابع قرآنی و روايی و نيز كتب اصيل فقهی كه ب

كيد قرار می  : دهدو تأ
ولی در مواردی ، اندتقيه را برای حفظ نظام اسالمی و حفظ جان و اموال واجب دانسته یگرچه فقها. 1

تعبير « ءاال تقية فی الدم»تقيه در دماء است كه از آن به قاعده ، از بارزترين وجوه تقيه حرام. تقيه حرام است
 ؛ تقيه حرام است، گردد یچنانچه تقيه موجب ريختن خون انسان، اساس اين قاعده فقهی بر. شودمی

ها توان بر ادله حرمت خون انسانتقيه حتی در شرايط اضطرار جايز نيست و ادله اضطرار و تقيه را نمی. 2
به شدت اهتمام دارد و در اين مسأله به  هاشارع مقدس نسبت به خون انسان، زيرا به اجماع فقها، ترجيح داد

مرد يا زن بودن  و عالم يا جاهل بودن، حر يا عبد بودن، فرقی ميان كوچک يا بزرگ بودن، دليل اطالق ادله
 ؛ نيست
. در قرآن كريم آيات متعددی بر اصل لزوم حفظ جان مسلمانان و حرمت دماء مسلمانان اشاره دارد. 3

وان چنين استنباط كرد كه حفظ جان مسلمان واجب و به قتل رساندن مسلمانان و تاز اطالق آيات شريفه می
 ؛ اشدبمثل كافر معاهد و كافر ذمی حتی در شرايط اضطراری جايز نمی، كسانی كه در حكم مسلمان هستند
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دو توان به را می اين روايات، طور كلیبه. روايات متعددی به لزوم حرمت جان مسلمانان اشاره دارد. 4
طور مطلق هبر عدم وجود تقيه در دماء ب، رواياتی كه به صراحت و بالمطابقه، دسته نخست: دسته تقسيم نمود

رف يا ص خواه كافر و خواه قتل نفس(، منؤ)خواه م رواياتی كه بر حرمت مطلق قتل، دسته دومداللت دارند و 
ی ميزان اهتمام شارع به حفظ جان و پرهيز به لحاظ دالل، از مجموع اين دست روايات. من داللت داردؤقتل م

شود و نيز به لحاظ سندی نيز اين دسته از روايات تقيه و اضطرار مشخص می به هنگامحتی ، از خونريزی
 ؛ محل اعتناست

مگر در جايی كه كّفار ، )اعم از مسلمان و غير مسلمان( در شرايط اضطراری جايز نيست كشتن افراد. 5
زنان و كودكان يا حتی مسلمانان اسير را سپر خويش قرار دهند و پيروزی بر كفار ، در جنگ با مسلمانان

از موارد ديگر جواز قتل عمد در شرايط اضطراری جايی است كه حالت اضطرار . متوقف بر كشتن آنان باشد
بر  در اين صورت. به خوردن طعام غير برای شخصی به وجود آيد و مالک طعام مانع از اطعام مضطر شود

 . منجر شودو كشتن مالک هرچند به درگيری خود مضطر جايز است كه آن را بگيرد 
  



 163   « الدّماء ییة فال تق»قاعده  یو روای یادله قرآن یواکاو                                                   

 
 منابع و مآخذ

یم  . ش 1389، مركز طبع و نشر قرآن كريم: تهران، مشكينی یترجمه عل؛ ـ قرآن کر
  .ق 1408، دار الفكر: بيروت؛ المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی روح؛ محمود، آلوسی .1
یر الفتاوی؛ محمد، ادريس حلی ابن .2  . ق 1410، الشيعةمؤسسة الفقه : بيروت؛ السرائر الحاوی لتحر
 . ق1398، قم، انتشارات اسالمی جامعه مدرسيندفتر ، التوحید؛ علیمحمد بن ، ابن بابويه .1
 . ق 1413، مدرسينجامعه انتشارات اسالمی دفتر : قم، 2چ؛ من الیحضره الفقیه؛ ــــــــــــــــــــــــــ .2
 . ق 1406، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسين: قم؛ المهذب؛ قاضی عبد العزيز، ابن براج .3
 . ش 1383، دانشگاه تهران، تهران؛ رجال ابن داوود؛ حسن بن علی، ابن داوود .4
 . ق 1408، دار احياء التراث العربی: بيروت؛ العربلسان؛ محمد بن مكرم، منظور ابن .5
یع ؛ حسنمحمد بن ، لیحّر عام .6 ، المالبيت عليهم السمؤسسة آل : قم؛ وسائل الشیع  إلی تحصیل مسائل الشر

 . ق 1409
 . ش 1381، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی: قم، 2چ؛ المکاسب المحّرم ؛ اللهسيدروح ، خمينی .7
 . ق 1426، نابی، جابی؛ توضیح المسائل؛ ــــــــــــــــــــــ .8
 . تابی، نابی، جابی، ميرزا محمدعلی توحيدی: تقرير؛ مصباح الفقاه ؛ ابوالقاسمسيد، خويی .9

 . ق 1430، مؤسسه احياء آثار االمام الخويی: قم؛ مبانی تکمل  المنهاج؛ ـــــــــــــــــ .10
 . ق 1412، دار العلم: لبنان؛ مفردات الفاظ قرآن؛ حسين بن محمد، راغب اصفهانی .11
 . ق 1413، دفتر آيت الله سبزواری: قم؛ مهذب اْلحکام؛ االعلی عبدسيد، سبزواری .12
مؤسسه دائرة المعارف فقه : قم؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم؛ محمود، شاهرودی .13

 . ق 1426، اسالمی
 ،المفيد منشورات مكتبة: قم، عبدالهادی حكيمبه كوشش ؛ القواعد و الفوائد؛ الدينجمالمحمد بن ، شهيد اول .14
 . تابی
، ةمؤسسة المعارف االسالمي: قم؛ مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم؛ زين الدين بن علي، شهيد ثانی .15

 . ق 1413
 . ق 1414، مجمع الفكر االسالمی: قم؛ رسائل فقهی؛ مرتضی، شيخ انصاری .16
 . ش 1374، جامعه مدرسيندفتر انتشارات اسالمی : تهران، 5چ؛ تفسیر المیزان؛ محمد حسين، طباطبايی .17
 . ش 1372، ناصرخسرو: تهران، 3چ؛ البیان فی تفسیر القرآنمجمع ؛ حسنبن فضل ، طبرسی .18
 . ش 1387، المكتبة الجعفرية: تهران، 3چ؛ المبسوط فی فقه االمامی ؛ محمد بن حسن، طوسی .19
، ه جامعه مدرسين حوزه علميه قمدفتر انتشارات اسالمی وابسته ب: قم، 3چ؛ رجال؛ ـــــــــــــــــــــــــ .20

 . ق 1427
یع ؛ يوسفبن حسن ، عالمه حّلی .21  ،مركز األبحاث و الدراسات االسالمّية: قم؛ مختلف الشیع  فی أحکام الشر

 . ق 1412
 . ق 1413، دفتر انتشارات اسالمی: قم؛ قواعد االحکام فی معرف  الحالل و الحرام؛ ــــــــــــــــــــــــــ .22
 . ش 1381، منشورات المطبعة الحيدرية: نجف، 2چ؛ رجال العالم  الحلی؛ ــــــــــــــــــــــــــ .23



 1399 پاییز و زمستان، 23شماره ، 10دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  164

 . ش 1387، مؤسسه اسماعيليان: قم؛ ایضاح الفوائد؛ محمد بن حسن، فخر المحققين .24
 . ش 1373، دفتر انتشارات اسالمی: قم؛ مباحث اصولی؛ محمد، فاضل لنكرانی .25
 . ق 1416، دفتر انتشارات اسالمی: قم؛ م عن قواعد اْلحکامبهااللثام و اإل  کشف؛ فاضل هندی .26
 . ق 1413، مكتب االعالم اإلسالمی: قم، 4چ؛ التفسیر الکبیر؛ محمد بن عمر، فخر رازی .27
 . ق 1410، نشر هجرت: قم، 2چ، العین؛ احمدبن خليل ، فراهيدی .28
 . ش 1388، هايی از قرآنمركز فرهنگی درس: تهران؛ تفسیر نور؛ محسن، قرائتی .29
 . ش 1352، دارالكتب االسالمّية: تهران؛ قاموس قرآن؛ اكبرعلی، قرشی .30
 . ق1405، دار إحياء التراث العربی: بيروت؛ الجامع ْلحکام القرآن؛ احمدمحمد بن ، قرطبی .31
 . ق 1410، مؤسسة النشر االسالمی: قم؛ و بحر الغرائب تفسیر کنز الدقائق؛ بن محمدرضا محمد، قمی مشهدی .32
نشريه پژوهشهای فقه و حقوق ، قتل عمد اضطراري در فقه شیعه ؛ مرتضی، كيومرث و جليل زاده، نتریكال .33

 . ش1392، 31 ش، اسالمی
 . ق 1407، دار الكتب االسالمية: تهران، 4چ؛ الکافی؛ محمد بن يعقوب، كلينی .34
 . ق 1406، مركز نشر علوم اسالمی: تهران، 12چ؛ قواعد فقه؛ مصطفی، محقق داماد .35
 . ق 1421، نتشارات اسالمیدفتر ا: قم، 4چ؛ مائ  قاعدة فقهی ؛ محمد كاظم، صطفویم .36
، نتشارات اسالمیدفتر ا: قم، 2چ؛ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد اْلذهان؛ احمد، مقدس اردبيلی .37

 . ق 1413
 . تابی، لجعفريةالمكتبة الجعفرية إلحياء اآلثار ا: تهران؛ زبدة البیان؛ ـــــــــــــــــــــــ .38
 . ش 1371، دارالكتب االسالميه: تهران، 10چ؛ تفسیر نمونه؛ ناصر، مكارم شيرازی .39
یه فقه اهل بیت؛ «پيوند اعضا»؛ محمد، مؤمن قمی .40  . ش 1382، 34ش، نشر
 . ق 1407، دفتر انتشارات اسالمی: قم؛ رجال نجاشی؛ احمد بن علی، نجاشی .41
 . ق 1404، دار إحياء التراث: بيروت، 7چ؛ شرائع االسالم جواهر الکالم فی شرح؛ محمد حسن، نجفی .42
یع ؛ مال احمد، نراقی .43  . ق 1415، البيت عليهم السالممؤسسة آل : قم؛ مستند الشیع  فی أحکام الشر
 . ق 1408، البيت عليهم السالممؤسسة آل : بيروت؛ مستدرک الوسائل؛ حسين، نوری .44

 

 
 
 
 
 
 
 
 


