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 دهیچک

اضطرار يکی از عناوين ثانويه و از قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف فقه و 
 راند و ددر کتاب اطعمه و اشربه مطرح کرده حقوق کاربرد دارد. فقها عمده بحث اضطرار را

ه کمتر ب واند به آن اشاره کردهمطرح نشده و يا اجماالً يا اين بحث ، حدود و قصاص کتاب
يک  ،اند. با عنايت به اينکه بحث اضطرارادله و مستندات آن به صورت متمرکز پرداخته

ندات ادله و مستتحلیلی،  به صورت توصیفی ـلذا در اين مقاله  ،قاعده قرآنی و روايی است
ضطرار ، ايفهشر براساس آيات است. شدهصورت کامل و دقیق بحث و بررسی ه قرآنی آن ب

دهد در صورتی که از علل موجهه جرم است و عملی که مضطر در حال اضطرار انجام می
به نظر  ؛جرم نبوده تا از مجازات او صحبت شود، شرايط مذکور در آيات را داشته باشد

م ه که اضطرار در حدود و تعزيرات توان قائل شدرسد با توجه به اطالق ادله قرآنی، میمی
در بحث قصاص هم در برخی از صور  .شودوجهه است و فرد مضطر مجازات نمیاز علل م

 مثل جنايت بر عضو، اضطرار از علل موجهه است.
 .اضطرار، ضرورت، علل موجهه جرم، مجازات، قرآن ها:کلیدواژه

 
 طرح مسئله

در حقوق جزای موضوعه عناوين علل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری و معاذير 
قانونی وجود دارد که هرکدام از آنها دارای شرايط و آثاری هستند. علل موجهه جرم، عمل 
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 کننده از اينکند؛ لذا فرد استفادهبودن خارج کرده و وصف مجرمانه را منتفی میرا از جرم
کیفری نخواهد داشت اما در عوامل رافع مسئولیت کیفری، رفتار مجرمانه  عنوان، مسئولیت

اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده و کند همچنان وصف مجرمانه خودرا حفظ می
عمل مذکور جرم بوده و  توان مسئول شناخت و مجازات کرد.خودآگاه مجرم، او را نمی

بر عواملی که در مجرم وجود دارد مجازات انجام تبع آن مجرم هم وجود دارد ولی بنابه
 ؟شودنمی

يک از  کدام وعنوان يکی از قواعد مهم فقهی، جزبه حال سؤال اين است که اضطرار 
قاعده مذکور با چه شرايطی، تا کجا و چه مقدار و در حالت اضطرار، گانه است عناوين سه

؟ قانونگذار ايران هم به صورت دشو شخص مضطرتواند کاربرد داشته و مانع مجازات می
روشن متذکر بحث اضطرار نشده است و جريان اين قاعده مهم را در حدود و قصاص را 

 بیان نکرده و در جرايم تعزيری هم فقط به ربا و رشوه اشاره کرده است.
 شود اين است که اضطرار از علل موجهه جرم است وآنچه از آيات قرآن برداشت می

 و در ريشه قرآنی داردر، اضطرا ذال بر اين مطلب داللت دارد؛ کامالً« علیه ال اثم»عبارت 
 دارد.جرايم حدی و تعزيرات و حتی در جنايات قابل جريان است و مجازات را برمی

 
 مفاهیم

ها، يکی از امور مهم برای فهم مطالب يک موضوع علمی است؛ براين اساس شناخت واژه
 شود.س به ساير مطالب پرداخته میابتدا اين عناوين بررسی و سپ

 
 . اضطرار1
 . اضطرار در لغت 1-1

سان منظور در لاضطرار مصدر باب افتعال و از ماده ضَرَّ به فتح يا ضُرَّ به ضم اول است. ابن
العرب قائل است که ضَرَّ و ضُرَّ دو لغت هستند که ضَرَّ به فتح به معنای ضد و متضاد نفع 

ديدگی( و ضُرَّ به ضم به معنای سوءحال و سختی و تنگدستی و فاقه است هست )يعنی زيان 
، ق1414منظور، ابن) نمايدو برای تأيید کالم خود به آياتی از قرآن کريم استدالل می

4/482). 
که کلمه اضطرار از ماده ضرّ و باب افتعال است  شناسان براين باورندبرخی ديگر از واژه
راهیدی، ف) است ءبه معنای نیازمندی به يک شی يل به طاء شده است وو تاء در اين کلمه تبد
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 مصدر اضطرار گويدمی فیروزآبادی هم(. 7/123ق، 1414، زبیدی حسینی ؛7/7ق، 1410
که به ضم ضاد باشد به  صورتی به فتح يا ضم ضاد هست و در «ضر»از ماده  افتعال باب

شدن، تنگدستی، بیچارگی، زيری، درماندهمعنای احتیاج پیداکردن به چیزی، ناچاری، ناگ
در مفردات اضطرار  اصفهانی (. راغب2/107، تابی فیروزآبادی،) ستااختیاری و بدحالی بی

اينکه او را  مثل، اضطرار به سببی خارج از ذات مضطر. 1نمايد: را به دو قسم تقسیم می
 ،و لقمان 126 ،بقره)و منقاد شود. از برخی از آيات قرآن  مطیعکنند تا می تهديدزنند يا می
اين . طه سبب و نیروی از درون مضطربه واساضطرار . 2شود. ( همین معنا استفاده می24

( اضطراری که دفع آن موجب قسم اول شود:بخش نیز به نوبه خود به دو قسم تقسیم می
القه به شراب و يا قمار، به شرب مانند فردی که به علت شدت ع ؛شودهالک مضطر نمی

( اضطراری که مبارزه با آن به هالک مضطر منجر قسم دوم شود.خمر يا قمار مضطر می
 ،شود و آياتی از قرآن ) بقرهمانند فرد گرسنه که به اکل میته ناچار و مضطر می ؛شودمی

 .(505ق، 1412 کند )راغب اصفهانی،بر اين معنا حمل می را (62، نمل و 3 ،مائده و 173
شود که اضطرار به معنای احتیاج و ناگزيری است که با تتبع در کتابهای لغت روشن می
يا مجرمانه ندارد و صرف عالقه و عادت به انجام  عنهفرد راه ديگری جز انجام فعل منهی

تی ح ؛شوداضطرار محسوب نمی، تا زمانی که به ناچاری و احتیاج نرسیده باشد، يک کار
که به مرحله احتیاج و ناچاری رسیده ولی راه گريزی وجود داشته باشد اضطرار  رتیصو در

 .کندصدق نمی
 

 . اضطرار در اصطالح فقه1-2
مشابهی  تعاريف اند وبه تعريف مضطر پرداخته، فقها در کتابهای خود به جای تعريف اضطرار

ر مردار، کسی است که اگ مضطر نسبت به دارد کهاند. طوسی در مبسوط بیان میهکردبیان 
 ،تابیطوسی، ) 3از مردار نخورد خوف تلف را دارد ولی اگر خوف تلف نداشت، مضطر نیست

6/284). 
-شود که اضطرار، با خوف و ترس تلف نفس در صورت استفادهاز کالم فقها استفاده می

و  و حتی خوف مريضی سخت و خوف زيادشدن بیماری و خوف عنهنکردن از موارد منهی
مقدس . (11/312 ،ق1417اردبیلی، )مقدس  .شودشدن مريض حاصل میترس از دير خوب

                                           
 . والمضطرالیها هو الذی يخاف التلف ان لم يأکل فاما من ال يخاف التلف فهو غیر محتاج.3
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مانی اضطرار ز فرمايد:کند و میاردبیلی در زبدة البیان تعريف ديگری از اضطرار بیان می
 .(636تا، ، بیمقدس اردبیلی) 4مانند گرسنگی ؛است که صبر بر آن ممکن نباشد
اند خصوصاً تعريف مقدس اردبیلی بیان داشته، تعاريف فوقبرخی از نويسندگان در نقد 

 در ؛شوندکه اين تعاريف مانع نیستند و شامل اضطرار و غیر آن مثل اکراه و اجبار هم می
 ،ش1389محقق داماد، ) که بین اضطرار و اکراه و اجبار تفاوت و تمايز وجود دارد حالی
125 .) 

ور شرح االسمی هستند و دقتهای عقلی و موشکافانه شايد بتوان گفت که اوالً تعاريف مذک
، شود تعاريفاند که باعث میثانیاً فقها قیودی را ذکر کرده ؛در اين نوع تعاريف راه ندارد

« ان لم ياکل»جمله اين قیود عبارت  از ؛منحصر در اضطرار شود و شامل اکراه و اجبار نشود
تعريف را فقط ناظر به اضطرار بدانند و نه خواهد اين در تعريف حلی است که به نوعی می

ده ش قید ديگر کلمه جوع در تعريف دوم مقدس اردبیلی است که در زبدة البیان ذکر .غیر آن
خواهند تعريف را ناظر به اضطرار بدانند تا شامل اکراه است که ايشان با آوردن اين قید می

میان  شود. درار و اکراه نمیو اجبار نباشد چون جوع يک امر داخلی است و شامل اجب
سنت نیز تعاريفی از اضطرار ارائه شده است که شايد برخی از آن تعاريف، نزديک فقهای اهل

  :شودشده از امامیه باشد که در ذيل به برخی از آنها اشاره میبه تعاريف ارائه
ک هالمیرد و فقهای حنفی معتقدند مضطر کسی است که اگر ممنوع را تناول نکند می

دانند، مالکی اضطرار را خوف بر نفس از هالک میی فقها(. 2/323تا، بخاری، بیشود )می
ق، 1355؛ زرقانی، 173م، 1982غرناطی، حال چه اين خوف بر نفس، عالست يا ظنی )

دانند که به خاطر نخوردن شیء فقهای شافعی نیز مضطر را عبارت از شخصی می(. 3/93
مرض يا ترس زيادشدن مرض را دارد. فقهای حنبلی نیز بر همین حرام، ترس مردن يا ترس 

ظاهريه نیز معتقدند (. 4/306ق، 1377؛ خطیب شربینی، 2/252تا، شافعی، بیباور هستند )
که ضعف بر او عارض گردد  مضطر کسی است که اگر منهی را میل نکند، ترس از اين دارد

 (.7/406تا، حزم، بی)ابن و سبب مرگ او شود

  

                                           
 . االضطرار ما لم يمکن الصبر علیه مثل الجوع.4
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 . اضطرار در حقوق1-3
ترين آنها اند که در ادامه برخی از مهمحقوقدانان تعاريف گوناگونی از اضطرار را بیان کرده

نويسد: حالت اضطرار حالتی است که به علت يک واقعه ناشی از گارو می شود.ذکر می
ا ي آيد و مرتکب در آن حالت برای نجات خودطبیعت يا از انسان در شخص به وجود می

الوقوعی که به نحو ديگری قابل انتخاب نیست خويشتن را مجبور ديگری از خطر مهم قريب
ش، 1351احمدی واستانی، به نقل از: بیند )به ارتکاب فعل يا ترک فعلی که جرم است می

27). 
-اند که حالت اضطرار عبارت از پیشبرخی ديگر از حقوقدانان در تعريف اضطرار گفته

رسانیدن به مال غیر و يا مالی مالزمه با آسیب که نگاهداری حق و آمدن وضعی است
 (.1/215ش، 1385آبادی، علی) ارتکاب جرم دارد

که ناگزير از انتخاب دو امری است که يکی از آن  داندباهری اضطرار را حالت کسی می
 .(328 ،ش1384دو جرم است )باهری، 

ص شدن شخکند که اضطرار واقع، اشاره میعوده نیز در ضمن بیان تفاوت اکراه و اضطرار
تحت شرايط و موقعیت تهديدآمیز است که خروج از آن مقتضی ارتکاب فعلی است که 

اينکه کسی با ديگران  زند مثلخودش يا ديگری را از هالکت نجات دهد و بعد مثالی را می
رد، نجات گیشدن قرار سوار کشتی بشود که آن کشتی به علت سنگینی بار در شرف غرق

 سازی آن مقداری از اثاثکند که بار آن سبک شود و برای سبکسرنشینان آن اقتضاء می
 .(464ق، 1426عوده، ) به آب ريخته شود تا سرنشینان از غرق شدن نجات پیدا کنند

توان اضطرار را حالت ناچاری و ناگزيری دانست که در اثر يک عامل درونی ايجادشده می
رغم میل باطنی و با وجود اراده برای خروج ای فرد ايجاد کرده است که علیو وضعیتی را بر

رسد بحث اضطرار سابقه شود. به نظر میو مجرمانه می عنهاز آن حالت، مرتکب عمل منهی
 طوالنی در قوانین مختلف دارد و مورد توجه قانونگذاران بوده است. 

ردی اسیر شود و در منزل او طعامی اگر م: آمده است 134در قانون حمورابی در ماده 
 نباشد و زن او به منزل مرد ديگری وارد شود آن زن مجرم نیست و شماتتی بر آن زن نیست

اگر زن  :ن آمده استوهمان قان 34چنین در ماده هم .(38 ،ش1377زجاجی فرد، )
اطر به خای در خانه برای سد جوع نداشته باشد و شوهرداری گرفتار و مضطر گردد و آذوقه

 .(298 ،ش1375آن به مرد بیگانه ای پناه آورد قابل مجازات نیست )نوربها، 
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در ماده است. قائل به عدم مجازات مضطر  که در قانون مانو مواردی از اضطرار ذکر شده
که اگر فرد برهمايی شش وعده غذا نخورده باشد  از کتاب يازدهم قانون مانو آمده است 16

تواند در وعده ششم يا روز چهارم به مقدار غذا نداشته باشد می يا سه روز دسترسی به
چنین در نص ديگری از قانون مذکور نیازش نه بیش از نیاز، از اموال ديگران بردارد و هم

ه کند يا بآمده است که پادشاه عادل کسی را که برای حفظ نفس خودش مالی را سرقت می
چنین قانون مانو در مواردی قبول هديه را کند؛ هممیدارد مجازات نزور و قهر مالی را برمی
داند ولی در مواردی که حفظ جان و نجات آن متوقف بر قبول هديه برای برهمايی حرام می

م، 2011داند )حسینی، باشد در چنین مواردی قبول هديه را جايز دانسته و قابل مجازات نمی
41-40). 

ری سای بود و اگر کسی در اثر بروز يکشدهيرفتهله اضطرار امر پذئدر حقوق روم نیز مس
، چون چنین فردی ،گرفتحوادث ناچار به ارتکاب جرم بود نبايد مورد مجازات قرار می

گويد: هرگاه دو نفر در دريا غرق شده باشند و تنها سیسرون می فاقد سوءنیت بوده است.
آن  را داشته باشد اگر يکی از يک تخته برای نجات خود داشته باشند که تحمل يکی از آنها

او مرد  دهد تدو نفر ديگری را به دريا پرتاب کند تا بتواند با کمک آن تخته خودش را نجا
عاقلی است ولی اگر خودش را فدا کند تا ديگری نجات پیدا کنداو فرد عادلی است ولی 

 .(جا)همان شعور استبی
 و 183، 255سه ماده  در 1304 بمصو قانونگذار ايران هم در قانون مجازات عمومی

و در  40و  183، 255 در مواد 1352 سال اصالحات قانون مجازات عمومی در و در 41
و  213قانون حدود و قصاص مواد در و  30در ماده 1362قانون راجع به مجازات اسالمی 

ون قان در و 198ماده  10و بند  167، 55در ماده  1370قانون مجازات اسالمی در و  125
و در قانون مجازات  595و تبصره ماده  592و تبصره ماده  591در ماده  1375تعزيرات 
به بحث اضطرار پرداخته است و اين نشان از اهمیت و  152در ماده  1392اسالمی 

 .پرکاربردبودن اين موضوع دارد
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 . ضرورت2
رورت لغت قائلند که ضيکی ديگر از مفاهیمی که نیاز به تبیین دارد واژه ضرورت است. اهل 

گويد: والضروره اسم لمصدر االضطرار... )فراهیدی، اسم مصدر از )ضر( است. فراهیدی می
 (.2/720ق، 1410؛ جوهری، 7/7ق، 1410

. ضرورت در مقابل اختیار و 1راغب اصفهانی برای ضرورت سه کاربرد بیان کرده است: 
عنای وابستگی وجود يک شیء به . ضرورت به م2اراده، مانند حرکت درخت توسط باد؛ 

تواند . استعمال در موردی که يک شیء نمی3ديگری مانند غذا که ضروری برای انسان است؛ 
غیر از آن حالت را داشته باشد؛ مثالً: الجسم الواحد اليصح حصوله فی مکانین فی حاله 

 (.505ق، 1412واحده بالضروره )راغب اصفهانی، 
ورت يکی هستند و يا بین آنها تفاوت وجود دارد چند ديدگاه اينکه آيا اضطرار و ضردر 

 شود:وجود دارد که به آنها پرداخته می
ی است که قائلند اضطرار و ضرورت به يک معنا هستند و اين ديدگاه عده  ديدگاه اول:

اضطرار در لغت به معنای ناچاری و درماندگی است »دارند: دو را مترادف دانسته و بیان می
ر زبان حقوقی با لغت ضرورت يا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی اين کلمه است و د

ش، 1394)مقدس اردبیلی، « اندمرادف است و هر دو واژه از ريشه ضرر و به يک معنی
1/249.) 

برخی ديگر از حقوقدانان هم قائلند هر چند بین اضطرار و ضرورت تفاوت لفظی و 
اهیت آن دو يکی است و آن عبارت است از: انجام عمل ظاهری وجود دارد اما جوهره و م

ظاهراً ممنوع در مقام رفع ضرر از خود يا ديگری و مالک توجیه هر دو قاعده، قاعده اهم 
کند که موضوع مهم را برای حفظ موضوع و مهم است که مصلت فرد يا اجتماع اقتضا می

 (.58ش، 1375زاده، اهم نفی کند )حبیب
که ضرورت، اسم مصدر برای اضطرار و عاملِ ايجاد يعنی آنچه انسان  برخی هم معتقدند

کند؛ اضطرار هم به جنبه قابلی و پذيرنده حالت ضرورت نفی مضطر نظر دارد، را مضطر می
به تعبیر ديگر ضرورت وصف فعل و اضطرار وصف فاعل و بیانگر حالت درونی اوست؛ 

صدری نشئت گرفته و هر يک در بابی بنابراين اضطرار و ضرورت هر دو از يک ريشه م
دهد، در حالی که از حیث ماهوی و مبنايی تفاوتی بین خاص، معنايی متفاوت از ديگری می

 (.45-46ش، 1390آنها نیست )شمس ناتری، 
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ديدگاه کسانی است که قائلند بین دو اصطالح تفاوت وجود دارد و قائلند  ديدگاه دوم:
اکات زيادی وجود دارد، اما به جهت اين عامل اضطرار هرچند بین اضطرار و ضرورت اشتر

های يک امر درونی است ولی عامل در ضروت امری است بیرونی که خطر ناشی از پديده
 (.258ش، 1384طبیعی و حوادث بیرون از وجود انسان است )گلدوزيان، 

ما اکسانی هستند که قائل به تفاوت و تمايز اضطرار و ضرورت هستند  ديدگاه سوم:
دانند که مضطر بنا بر عللی اعم از درونی يا بیرونی به لحاظ تفاوت و تمايز را در اين می

نیاز فردی و شخصی و برای نجات جان، مال و عرض خود يا ديگری که وابسته به او است 
گردد، اما در حالت ضرورت شخص برای نجات جان، مال و مرتکب عمل مجرمانه می

-128ش، 1394شود )قیاسی، ا وابستگانش مرتکب جرمی میعرض شخصی غیر از خود ي
127.) 

حالت ضرورت، معنای عامی دارد و اما اضطرار دارای معنای خاصی  ديدگاه چهارم:
است و به عبارت ديگر اضطرار يکی از مصاديق حالت ضرورت بوده و رابطه اين دو عموم 

 و خصوص مطلق است.
ای است قبل از اضطرار و پس از پیدايش ت مرحلهمطابق اين ديدگاه، ضرور ديدگاه پنجم:

شود؛ يعنی ابتدائاً فرد در اثر عواملی مثل سیل، حالت ضرورت اضطرار حاصل و حادث می
بال شود و به دنگیرد که به آن حالت ضرورت گفته میطوفان و زلزله و گرسنگی قرار می

نمايد که به اين حالت جرم می آن حالت روانی در فرد ايجاد شده و او را وادار به ارتکاب
 (.416شود )همان، دوم که پس از حالت ضرورت به جود آمده است اضطرار گفته می

رسد از بین ديدگاههای مختلف، ديدگاه دوم ترجیح دارد و بندی، به نظر میدر مقام جمع
ربوط م ديدگاههای ديگر خالی از اشکال نیست. مثالً يکی از ديدگاهها که قائل است اضطرار

به دفع خطر از خود و اقارب است و ضرورت مربوط به دفع خطر از ديگران است هیچ 
 رسد مالک قابل دفاعی ندارند.اند و به نظر میدلیلی بر اين برداشت و ديدگاه ارائه نداده

چنین ديدگاه ديگری که قائل است اضطرار يکی از مصاديق حالت ضرورت است باز هم
اگر اين ديدگاه درست باشد آن وقت بايد قائل شد که دفاع مشروع،  قابل دفاع نیست چون

باشند در حالی که اين عناوين دارای جايگاه اجبار و اکراه هم از مصاديق حالت ضرورت می
ای در مورد حالت ضرورت حقوقی بوده و هیچ يک از حقوقدانان قائل به چنین توسعه

طرار و ضرورت را دو عنوان مستقل و متمايز اند؛ مزيت ديدگاه دوم اين است که اضنشده
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هم دانسته که اضطرار دارای يک عامل درونی و حالت ضرورت معلول يک سری از عوامل 
 خارجی است اين است که:

کار ( که به عنوان دلیل اضطرار به45و انعام،  3و مائده،  173اوالً: آنچه از آياتی )بقره، 
ست که اضطرار جنبه درونی دارد و شامل خطر بیرونی شود اين اشوند برداشت میبرده می

نمی شود و آنچه در اين آيات وجود دارد بحث از میته و اکل میته و لحم خنزير و اين نوع 
امور است و نشانگر اين موضوع است که اگر فردی در اثر عوامل درونی مثل گرسنگی 

 ندی اين فرد نیست و وجود ندارد.نیازمند اين امور شد، عقابی از ناحیه شارع به علت نیازم
 شود اين است که فقها نیز اضطرارثانیاً: آنچه از کالم فقها در تعريف اضطرار برداشت می

اند ناظر به امور درونی را يک امر درونی دانسته و مثالها و مصاديقی که برای آن ذکر کرده
 دارند مضطر کسیبیان میشود؛ لذا فقها در تعريف مضطر است و شامل امور بیرونی نمی

( و يا برخی ديگر 6/284تا، است که در صورت نخوردن ترس مرگ را دارد )طوسی، بی
دارند که اضطرار امری است که امکان صبر بر آن وجود ندارد؛ مثل گرسنگی )مقدس بیان می

شود یماند روشن (. با توجه به کالم فقها و مصاديقی که بیان کرده11/312ق، 1417اردبیلی، 
 که اضطرار امر درونی بوده است.

رار شود که اضطثالثاً: با توجه به مصاديق ذکرشده در کالم فقها و مواد قانونی روشن می
يک امر شخصی و فردی است؛ مثل بیماری، تشنگی و... در حالی که ضرورت يک امر نوعی 

 است مانند طوفان، زلزله، سیل و...
ين است که آيا اضطرار از عوامل موجهه است يا از سؤالی که ممکن است مطرح شود ا

قانون  55دارند چون قانونگذار در ماده عوامل رافع مسئولیت؟ برخی از حقوقدانان بیان می
-هر کس... مرتکب جرمی»گويد: کند میمجازات سابق وقتی در مورد ضرورت صحبت می

ه قانونگذار در حال اضطرار شود کشود معلوم میوقتی دقت می« شود، مجازات نخواهد شد.
 328ش، 1384باهری، بودن عمل را نفی نکرده است )وقتی مجازات را برداشته است و جرم

و اين مطلب ويژگی عوامل رافع است و اال اگر قرار بود اضطرار از عوامل موجهه  (348 و
 کرد.بودن عمل را نفی میبايست قانونگذار جرمباشد می

گفته شده است که اگر به ظاهر اين ماده قانونی توجه شود بايد  در پاسخ به اين اشکال
گفت که اضطرار از معاذير است چون قانونگذار گفته مجازات نخواهد شد در حالی که کسی 
از حقوقدانان قائل به چنین نظری نشده است. پاسخ دوم اين است که اگر ظاهر ماده مالک 
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در بحث امر آمر قانونی هم،  1370مجازات اسالمی قانون  57و معیار باشد با توجه به ماده 
 بايست قائلو اگر اين مالک را اعمال کنیم می« جرمی واقع شود»قانونگذار گفته است: 

شويم که امر آمر قانونی هم از عوامل رافع مسئولیت کیفری است، در حالی که کسی قائل به 
 (.17، ش1386فرد، یايزداين مطلب نشده است )

طور استدالل نمايند طرفداران نظريه احتساب اضطرار از عوامل رافع، اين ممکن است
بینیم آن است که در علل موجهه، فرد فاقد مسئولیت آنچه در مواد قانونی و نظر حقوقدانان می

شود که مضطر، سابق و تبصره آن توجه شود، روشن می 55مدنی است ولی وقتی به ماده 
رار دهد که اضطست اما مسئولیت مدنی دارد و اين نشان میاگرچه فاقد مسئولیت کیفری ا

شد و چون دارای مسئولیت از عوامل موجهه نیست و اال نبايد دارای مسئولیت مدنی می
 شود که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت است.مدنی است معلوم می

مسئولیت کیفری و ای بین توان بیان کرد که ظاهراً مالزمهدر پاسخ به اين اشکال می
مسئولیت مدنی وجود ندارد. ممکن است جايی مسئولیت کیفری نباشد ولی مسئولیت مدنی 
باشد و مورد از موارد عوامل موجهه باشد و نکته ديگر اينکه در همه موارد اضطرار هم، 

توان تصور کرد که نه مسئولیت کیفری وجود مسئولیت مدنی وجود ندارد بلکه مواردی را می
 د و نه مسئولیت مدنی.دار

 خانه در منزل نباشد ودارند اگر منزلی آتش بگیرد و صاحبيکی از حقوقدانان بیان می
ها دارد در صورتی که سوزی برای همسايههمسايه او با توجه به خطر شديدی که اين آتش

 نشانی نداشته باشد و خود رأساً اقدام به اطفای حريق نمايد حال اگردسترسی به آتش
گرفته تقاضای تعقیب و مجازات کسی که آتش را خاموش کرده است را صاحب خانه آتش

داشته باشد به عنوان اينکه درب منزل يا ديوار او را تخريب کرده است به چنین درخواستی 
 شود و اين فرد نه مسئولیت مدنی دارد و نه مسئولیت کیفری.ترتیب اثر داده نمی

امل موجهه جرم است و دلیل آن اين است که آيه شريفه بیان نتیجه اينکه: اضطرار از عو
-دهنده جرمدارد کسی در حالت اضطرار مرتکب عمل منهی شود )فال اثم علیه( که نشانمی

سوره انعام پس از  119نبودن عمل در حالت اضطراری است. فاضل مقداد نیز در ذيل آيه 
ق، 1425، شود )فاضل مقدادری حالل میفرمايد وقتی که حرام، در شرايط اضطرامطالبی می

دارد و اين تعبیر با بودن آن را برمی( يعنی اين عمل جرم نیست و اضطرار، جرم2/321
 عوامل موجهه سازگار است نه با عوامل رافع مسئولیت کیفری.
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بودن اضطرار بیان کرد عبارتی است که در برخی دلیل ديگری که می شود بر علل موجهه
بودن امر منهی بر مضطر دهنده حاللکار رفته است که نشانبه وارده از معصوماز روايات 

( 24/100و  482-5/483ق، 1409)حر عاملی، « احله لمن اضطر الیه»است و تعبیر به 
 بودن اضطرار دارد.دارد که باز نشان از علل موجهه

، استفاده نکند و بمیردگويند اگر مضطر از موارد منهی چنین از برخی از روايات که میهم
شود که استفاده از موارد منهی ( نیز برداشت می24/216شود )همان، کافر محسوب می

شود که عمل واجب است و وقتی چنین عملی در موارد اضطراری واجب باشد معلوم می
بودن سازگار نیست و لذا برخی از فقها بودن عمل با جرممذکور اصالً جرم نیست و واجب

اين اساس نظر داده و قائل به وجوب استفاده از موارد منهی در موارد اضطراری  هم بر
وهل يجب »فرمايند: اند؛ به عنوان نمونه مرحوم شهید ثانی و برخی ديگر از فقها میشده

ق، 1415؛ محقق حلی، 12/115ق، 1417)شهید ثانی، « التناول للحفظ؟ قیل: نعم وهوالحق
 (.1/397ق، 1417؛ هاشمی شاهرودی، 3/182

 کالم و فتوای اين عده از فقها هم مؤيد اين است که اضطرار از علل موجهه جرم است.
زم المورد توجه در قوانین مختلف بوده،  ا توجه به سوابق ذکرشده در مورد اضطرار کهب

 .شودبررسی ، آيات مورد نظر داللت پرداخته شود و آناست به مستندات قرآنی 
 

 ادله قرآنی اضطرار
به ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع، عقل تمسک  با عنايت به اينکه فقها در بحث اضطرار

 نقد ،و میزان داللت آنهابیان بحث اضطرار  مرتبط بايات آ سعی شدهدر اين مقاله ند، اکرده
 . شودو بررسی 

الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اهللِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ »آيه اول: 
خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و : بَاغٍ وَالَ عَادٍ فَالَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اهللَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 ولی کسی که مضطر ،آن چه نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود را حرام کرده است
و ناگزير شود که مرتکب يکی از محرمات مذکور شود در صورتی که ستمگر و متجاوز 

 .(173 ،)بقره «نباشد گناهی بر او نیست و خداوند بخشنده و مهربان است
کند که خوردن امور چهارگانه فوق در حالت عادی حرام آيه شريفه به روشنی داللت می

 باعث حلیت، و درماندگی وجود داشته باشددر صورتی که نیازمندی ، است ولی همین امور
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قابل توجه در آيه اين است نکته  شود و حکم حرمتی بر مرتکب وجود ندارد.امور فوق می
 که موارد مذکور در آيه حصری است يا تمثیلی؟

شود و قائلند که آيه شريفه اطالق داشته و شامل همه موارد محرم می ای از فقهاعده
نراقی،  ؛36/425تا، بینجفی،  ؛3/229قِ، 1415حلی، ت )انه نیسمنحصر در امور چهارگ

ساريخانی، ؛ 12/112ق، 1417شهید ثانی،  ؛2/624ق، 1423سبزواری،  ؛15/19ق، 1415
 .(3/279ش، 1395

ا توجه ب» :از علمای معاصر قائلند برخیدهند در مقابل اين عده که اکثريت را تشکیل می
 شامل منحصراً ،انما که از ادات حصر است شروع شده استبه اينکه آيه شريفه با کلمه 

 تا،طیب، بی) «نداشدهاز مجازات معاف شود و فقط همین موارد، مذکور میمحرمات 
2/298). 

 آيه شريفه حکم کلی ندارد و منحصر در: است معتقديکی ديگر از نويسندگان قواعد فقه 
ص مخصو، مخصص نیست يعنی حکم مذکورمورد با اين استدالل که:  موارد چهارگانه است

 توان اين حکم را به موارد ديگرولی آيا می استقبول مورد اين بخش . 5موارد مذکور نیست
ا ر آيه شريفه، حرمت اين چهار مورد :يک کبرای کلی نیاز داردبه سرايت داد؟ اين مطلب 

بقیه موارد را هم، در  بیان کرده ولی دلیل ديگری نیاز است که عالوه بر چهار مورد مذکور،
دلیل ديگر اينکه اگر کسی ادعا نمايد که علت حلیت موارد  مواقع اضطراری، حالل نمايد.

چه از موارد چهارگانه ، چهارگانه، اضطرار است و هر جا اضطرار بود آنجا حلیت وجود دارد
کنار حکم  ه دربلک ،کندشود به او پاسخ داد که در علیت اشعار کفايت نمیباشد يا نباشد، می

 ،ش1380ی، ابه علیت بايد تصريح هم صورت بگیرد تا علت منصوصه تحقق پیدا کند )قبله
                                           

علم اصول است تمسک کرده و آن  . مستدل به قاعده العبره بعموم اللفظ البخصوص المورد که از قواعد5
(. به عنوان 114ش، 1382عبارت است از اينکه اعتبار به گستردگی لفظ است، نه خصوصیت مورد )معرفت، 

در پاسخ  گیرد؟ و امامسؤال شده است: آيا مسافر در ماه رمضان روزه می نمونه در روايتی از معصوم
مطلق است و شامل روزه ماه  پاسخ امام« ی نیست.روزه در سفر از مصاديق بر و نیک»فرموده است: 

شود و بر اساس قاعده العبره بعموم الفظ البخصوص المورد، به اطالق روايت عمل رمضان و غیر رمضان می
ای چه روزه ماه رمضان يا غیر آن، در سفر جايز نخواهد بود؛ هرچند فقط شود و در نتیجه هرگونه روزهمی

بودن سؤال موجب تقیید اطالق جواب نخواهد شد )هاشمی ل شده بود، زيرا خاصهای رمضان سؤااز روزه
 (.6/265ق، 1423شاهرودی، 
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آيه شريفه داللت بر عمومیت دارد و  کسانی است که قائلندرسد حق با به نظر می .(41-40
 به دلیل اينکه: ،منحصر در امور چهارگانه نیست

ل ن نزوأون اگر قرار باشد که مورد و شاوالً: ثابت شده است که مورد مخصص نیست چ
 اند و نبايدشريفه در موارد خاص و با شأن نزول خاص وارد شده آياتمخصص باشد اکثر 

 چیزی درست نیست. چنیندر حالی که  ،به ساير موارد تسری پیدا کنند
ثانیاً: عقال فرقی بین ارتکاب اين نوع محرمات و ساير محرمات در حال اضطرار قائل 

 شود و منحصر به اين موارد نیست. نیستند و قائلند که اضطرار باعث حلیت محرمات می
نکه مراد يعنی اي ؛شود، حصر اضافی استثالثاً: انحصاری که از آيه با کلمه انما استفاده می

 مانز آن در که است هايیبیان تمام محرمات نبوده است بلکه هدف شارع نفی بدعت، شارع
 بر را حالل گوشتهای موارد از برخی آنها که اندداشته حالل وشتهایگ به نسبت مردم

شدند از گوشتهای آلوده در مواردی که با کمبود غذا مواجه می و کردندمی حرام خودشان
رسد . به نظر می(582-1/583ش، 1383، شیرازی مکارم) کردندمردار و يا خون استفاده می

دهد که اضطرار از احکام ثانويه است و داللت بر می اين آيه دلیل بر مدعای ماست و نشان
عنه، جرم نیست و مرتکب، مستحق مجازات کند و عمل منهیجواز عمل در زمان ناچاری می

 نیست.
در ذيل آيه شريفه، رواياتی وارد شده که مبین معنای غیر باغ و ال عاد است و همین 

 ود.شپرداخته میادامه به بررسی روايات روايات، مستند اقوال فقها در اين زمینه است. در 
ما رواه عبد العظیم الحسنی عن محمد بن : »از ابواب اطعمه حرام حديث اول روايت اول:

ن ععلی الرضا قال قلت له متی يحل للمضطر المیتة فقال: حدثنی ابی عن ابیه عن آبائه 
 قوله فمن اضطر غیر باغ وقال عبدالعظیم فقلت له يابن رسول اهلل فما معنی  ...رسول اهلل

)حر  «ال عادٍ؟ قال: العادی السارق والباغی الذی يبغی الصید بطراً ولهواً ال لیعود به علی عیاله
 .(214-24/215ق، 1409عاملی، 

 عبارت «عاد»از  مراد که است اين فرمايدمی «عاد» در اين روايت در مورد آنچه امام
فرمايد: مراد از باغی کسی است که جهت لهو و لعب به می «باغ» تفسیراز سارق و در  است

 .اش به شکار رفته باشدرزق و روزی خانواده تأمینبرای  اينکهنه  ،شکار رفته است
از محمد بن جعفر اسدی کوفی که ثقه است از سهل بن زياد  بابويهابنروايت مذکور را 

از  است نقل کرده و لذا روايتکه بنابر برخی نظرات ثقه است از عبدالعظیم حسنی که ثقه 
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شود که امور منهی بر فرد مل در اين کالم روشن میأو با ت قابل اعتماد استنظر سندی 
 نباشد، حالل است. مضطری که از اين دو دسته مذکور در کالم امام

جلّ: فمن اضطر  فی قول اهلل عزّ و عبداهللعن حماد بن عثمان عن ابی: »روايت دوم
 .(24/215 ،)همان «والعادی السارق...-قال الباغی باغی الصیدٍ- عاد غیر باغ وال

اين روايت را طوسی از احمد بن محمد بن عیسی اشعری که ثقه است از محمد بن يحیی 
کند و لذا روايت الخزاز که ثقه است از حماد بن عثمان که از اصحاب اجماع است نقل می

به  «باغی»و  «سارق»به معنای  «عادی» از نظر سندی صحیح است. در اين روايت هم
معنای صیاد گرفته شده است و تفاوت اين روايت با روايت اول اين است که روايت اول 

ولی اين روايت مطلق صید را بیان  ،يک قید اضافی داشت و صید از باب لهو و لعب بود
 کند چه برای لهو و لعب باشد و چه برای امور ديگر.می

مراد از  فرمايند:نقل شده که حضرت می مرسله بزنطی از امام صادق در روايت سوم:
باغی کسی است که خروج بر امام کرده است و مرتکب جرم بغی شده است و مراد از عادی 

 قطاع الطريق است.
فی قول اهلل  عبداهللعن احمد بن محمد بن ابی نصر عمن ذکره عن ابی» روايت چهارم:

والعادی الذی -باغ وال عادٍ قال الباغی الذی يخرج علی االمام جل فمن اضطر غیر عزّ و
 (.جاهمان) «يقطع الطريق ال تحل له المیتة

مراد از باغی کسی است که علیه امام قیام کرده  :فرمايدمی امام گریدر روايت دي
 است و مراد از عادی سارق است.

اند که باعث اختالف اقوال هو باغی بیان کرد روايات فوق، تفسیرهای مختلفی از عادی
محقق  ؛6/287 تا،شود )طوسی، بیفقها در اين زمینه شده است که در ادامه به آنها اشاره می

 ،تاسبزواری، بی ؛36/428تا، نجفی، بی ؛3/141ق، 1413حلی،  ؛3/181ق، 1415 حلی،
  (.2/377ق، 1410، حکیم ؛3/24ق، 1417شهید اول،  ؛544

 تا،طوسی، بی) کرده است مراد از باغی، کسی است که خروج بر امام ديدگاه اول:
 ؛36/428تا بینجفی،  ؛3/334ق، 1413 حلی،؛ 3/181 ق،1415 حلی،محقق  ؛6/287

  (.2/377ق، 1410، حکیم ؛3/24ق، 1417شهید اول،  ؛544 ،تاسبزواری، بی
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 )حلی،جوی میته است ومراد از باغی کسی است که در جست ديدگاه دوم:
 ،فاضل مقداد ؛1/63تا، شهید اول، بی ؛3/24ق، 1417شهید اول،  ؛3/334ق،1413
 (.2/323ق، 1425

گذرانی رفته مراد از باغی کسی است که برای صید از روی لهو و خوش ديدگاه سوم:
است، اگر چنین کسی مضطر شود استفاده از محرمات برای او جايز نیست و اگر مرتکب 

طوسی، حمزه ؛ ابن2/442ق، 1406، براج)ابن است و مجازات خواهد شدنواهی شود مجرم 
  .(15/31ق، 1415نراقی،  ؛364ق، 1408

 :در مورد عادی مذکور در آيه هم فقها ديدگاههای متفاوتی دارند
کند )قطاع الطريق(، )طوسی، مراد از عادی کسی است که قطع طريق می ديدگاه اول:

؛ شهید اول، 364 ق،1408طوسی، حمزه ؛ ابن2/442ق، 1406، براجابن ؛6/685تا، بی
تا، بینجفی،  ؛30-15/31 ق،1415نراقی،  ؛12/114ق، 1417 ،شهید ثانی ؛3/24ق، 1417

36/428). 
 سبزواری، ؛12/115ق، 1417 ،)شهید ثانی مقصود از عادی، سارق است ديدگاه دوم:

 .(36/429تا، نجفی، بی ؛15/31ق، 1415نراقی،  ؛2/625 ق،1423
مراد از عادی عبارت است از کسی است که بیش از حد نیازش از امور  ديدگاه سوم:
 سبزواری، ؛3/24ق، 1417شهید اول،  ؛12/115ق، 1417 ،شهید ثانیکند )منهی استفاده می

 .(15/30ق، 1415نراقی،  ؛2/625 ق،1423
 در مورد معانیکه  تمعتقد اس «عاد»و  «غیر باغ»طوسی در کتاب تبیان در مورد معنای 

روی در تناول غیر باغٍ برای جلوگیری از زياده ؛قول اول اين دو کلمه سه قول وجود دارد:
 ؛قول دوم روی از حد هست.باشد و ال عادٍ به معنای اکتفاکردن به سد جوع و عدم زياده

د از آيه باشروی در تناول و بیش از حد نیاز از منهی موجود غیر باغ ناظر به افراط و زياده
مقصود از غیر باغ اشاره بر خروج بر  ؛قول سوم و مراد از عادی کوتاهی و تقصیر هست.

 .(2/86تا، طوسی، بیند )کارانمعصیت «غیر عادٍ»و مراد از  «غیب»امام 
عنوان به  ؛ال عادٍ اتفاق نظر وجود ندارد سنت هم در مورد معنای غیر باغٍ ودر بین اهل

صفوة التفاسیر عقیده دارد کلمه باغی از بغی و عادی از عدوان اخذ شده نمونه صابونی در 
 .است و اين دو معنای ظلم و تجاوز از حد هستند
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اشد بشهید صدر ديدگاه بندی اقوال و روايات شايد بهترين وجه عمرسد در جبه نظر می
و اضطرار  ل محرمبعید نیست که مقصود از باغی و عادی کسانی باشند که تناو فرمايند:که می

آنها به محرم از جهت میل آنها به گناه و تجاوز از حدود خداوند باشد و به نوعی امور 
می هاشذکرشده در روايت و اقوال فقها از مصاديق اين معنای کلی باغی و عادی خواهند بود )

 .(461-13/462ق، 1423شاهرودی، 
مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اهللِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ»آيه دوم: 

 وَأَنْ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِالَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ دِينِكُمْ فَالَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ  تَسْتَقْسِمُواْ بِاألَزْالَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

گوشت مردار و خون و : أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِسْالَمَ
شده و به زجر حیوانات خفه شوند وگوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح می

شدن از بلندی بمیرند و آنها که به ضرب شاخ حیوان ديگری شده و آنها که بر اثر پرتکشته
مگر آنکه )به موقع به آن حیوان برسید( و آن - مانده صید حیوان درندهمرده باشند و باقی

ام ند، )همه( بر شما حرشوو حیواناتی که روی بتها )يا در برابر آنها( ذبح می -را سر ببريد
-های تیر مخصوص بختکردن گوشت حیوان به وسیله چوبهچنین( قسمتشده است و )هم

يوس أامروز، کافران از )زوال( آيین شما، م- آزمايی؛ تمام اين اعمال، فسق و گناه است
؛ و مشدند؛ بنابراين از آنها نترسید و از )مخالفت( من بترسید. امروز، دين شما را کامل کرد

ها اما آن- عنوان آيین )جاودان( شما پذيرفتمنعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم را به
که در حال گرسنگی، دستشان به غذای ديگری نرسد و متمايل به گناه نباشند )مانعی ندارد 

 (.3)مائده، « که از گوشت های ممنوع بخورند( خداوند، آمرزنده و مهربان است
بر وزن لمس به معنی فرورفتگی است که در معنای گرسنگی  «خمص»از ماده  «مخمصه»

کار رفته زيرا باعث فرورفتگی شکم است چه در وقت قحطی باشد و چه در زمان شديد به
گرفتاری شخصی، غیرمتجانف الثم به اين معنا است که فرد تمايل به گناه نداشته باشد و اين 

ا به اين معناست که در هنگام ضرورت در خوردن گوشت مطلب يا به معنای اضطرار است ي
روی انجام نشود و يا اينکه مقدمات اضطرار را خود فرد فراهم نکرده باشد و يا حرام زياده

ش، 1383 مکارم شیرازی،) اينکه اين اضطرار در سفر حرام برای او حاصل نشده باشد
غیر متجانف »رسد اين معانی هم بیان مصاديق است و ممکن است به نظر می .(4/272

به  ای که الزم است تنکنايه از اين باشد که فرد ناگزير نباشد بیش از مقدار و اندازه «الثم
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 ای به ارتکابچون جنف به معنای میل است و شخص مضطر نبايد میل و عالقه ،گناه ندهد
 د.نیاز بسنده کنحرام داشته باشد و بايد به اندازه و 

ای، قبله) هرچند برخی قائلند اين آيه شريفه هم مثل آيه قبلی اخص از مدعاست
و به هیچ عنوان اخص  رسد داللت اين آيه شريفه هم واضح استبه نظر می. (41 ش،1380

از مدعا نیست؛ آيه شريفه ناظر به حرام خاصی نیست و هر حرامی را در حالت اضطرار 
مورد هم مخصص نبوده و عقال هم فرقی بین ارتکاب اين نوع محرمات و داند و مباح می

ساير محرمات در حالت اضطرار قائل نیستند و هر کس در حالت اضطرار و ناچاری با 
 شرايط مذکور قابل مجازات نیست.

لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِالَّ مَا  وَمَا لَكُمْ أَالَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اهللِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ»آيه سوم: 
چرا از : ينَاضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِ

شما حرام  خوريد؟ در حالی که )خداوند( آنچه را برچیزها که نام خدا بر آنها برده شده نمی
ناچار باشید )که در اين صورت خوردن از گوشت آن  بوده، بیان کرده است مگر اينکه

دانشی، )ديگران را( حیوانات جايز است( و بسیاری از مردم، به خاطر هوی و هوس و بی
 .(119 ،نعاما)« شناسدو پروردگارت، تجاوزکاران را بهتر می سازندگمراه می

سوره  3شده در آيه شريفه همان مطلبی است که در آيه تفصیل بیانبرخی قائلند مراد از 
دهد که کند و بر مضطر اجازه میمائده آمده است و در اين آيه هم تنها گوشتها را حرام می

 (.42 ش،1380ای، قبله) 6از آنها بخورد و اين آيه شريفه هم اخص از مدعاست
نی نیست، زيرا سوره مائده، مدنی است و رسد اين برداشت به دو دلیل پذيرفتبه نظر می

اين آيات در مکه نازل شده است پس بعید است که اين آيات ارتباطی با آيات سوره مائده 
( و دوم اينکه اين آيه ناظر به حرام خاصی 5/419ش، 1383 ،شیرازی مکارم) داشته باشند

آيه شريفه همه  منه درشود چون مستثنینیست و هر حرامی در حالت اضطرار مباح می
شده از طرف شارع هست و مستثنی هم که جواز ارتکاب حرام در حالت اعالن محرمات

روشنی و صراحت داللت بر اضطرار است مربوط به همه محرمات بوده و لذا آيه شريفه به
قاعده و اضطرار دارد؛ لذا داللت آيه شريفه بر مدعا کامل هست و برا ساس اين آيه هر کس 

                                           
. مراد از اخص بودن از مدعی به اين معنا است که آيه شريفه ناظر به موارد مذکور در آن که همگی 6

اديق ديگر غیر از مصاديق شود و آيه شريفه عمومیت ندارد و مصخوردن و آشامیدن و خوردن مردار و ... می
 شود.مذکور در آيه نمی
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دهنده اين مطلب اضطرار، مرتکب هر جرمی بشود قابل مجازات نبوده و اين نشاندر مقام 
 هست که اضطرار از علل موجهه جرم است.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »آيه چهارم: 
هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

 مَوَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّالَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْالَكُمْ فَنِعْ
در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمايید. او شما را برگزيد  : والْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير

و در دين )اسالم( کار سنگین و سختی بر شما قرار ندارد؛ از آيین پدرتان ابراهیم پیروی 
یامبر تا پ نامید« مسلمان»کنید؛ خداوند شما را در کتابهای پیشین و در اين کتاب آسمانی 

و به خدا  و زکات را بدهید هان مردم پس نماز را بر پا داريدو شما گوا گواه بر شما باشد
« ایو چه ياور شايسته که او موال و سرپرست شماست چه موالی خوب تمسک جويید

 (.78 ،حج)
ر است و ترسد داللت اين آيه شريفه بر قاعده اضطرار از سه دلیل قبلی واضحبه نظر می

داللت بر عمومیت بودند و آيات قبلی را منحصر حتی کسانی که در آيات قبلی قائل به عدم 
د که اند و قائلندانستند، داللت اين آيه را بر عمومیت قاعده پذيرفتهدر گوشتهای حرام می

 ش،1380ای، قبلهاين آيه اختصاص به مورد خاص ندارد و در جمیع محرمات کاربرد دارد )
است  تر است اينبه آيات قبلی عام(. نکته ديگری که در آيه شريفه وجود دارد و نسبت 42

که آيات پیشین در مورد ترک محرمات بوده ولی اين آيه شريفه حتی ترک واجبات در حال 
-رسد اضطرار می(. به نظر می3/280 ش،1395ساريخانی، شود )اضطرار را نیز شامل می

و  سرشود در واقع در عتواند يکی از مصاديق عسر و حرج باشد چون کسی که مضطر می
تواند به عنوان دلیل اضطرار قرار بگیرد. وقتی داللت گیرد و لذا آيه شريفه میحرج قرار می

آيه بر اضطرار کامل بود به دنبال آن بايستی تمامی آثار و احکام مترتب بر اضطرار را قبول 
 کرد از جمله اينکه اضطرار از علل موجهه جرم است و مضطر قابل مجازات نیست.

 
 نتیجه

طرار به عنوان يک قاعده فقهی پرکاربرد در فقه و حقوق يک قاعده منصوصه قرآنی است اض
غیر »که معنای اضطرار با توجه به کلمه  شود برداشت کردشده، میو با توجه به آيات بیان

يعنی همان نیاز شديد و درماندگی که راهی جز ارتکاب جرم برای خالصی از آن « مخمصه
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اضطرار از علل موجهه جرم است و عمل  «اثم علیه فال»وجود ندارد و با عنايت به کلمه 
چنین از هم .در حالت اضطراری جرم نیست و در نتیجه مجازات هم به دنبال نخواهد داشت

ر کلمه غی و شود برخی از شرايط اضطرار را برداشت کردت مذکور میابرخی از کلمات آي
د که فرد نبايد بیش از حد نیازش از امور منهی استفاده نکند و در حد اين دار باغ داللت بر

روی کند چون به اين شرط منهی را انجام دهد و اگر زياده تواند اموررفع نیاز و دفع خطر می
ولیت کیفری خواهد داشت و کلمه عادی هم داللت بر اين دارد که ئمس ،عمل نکرده است

حالت اضطرای مقصر نباشد و اال اگر خود او مقصر  یاقفرد مضطر خودش در حدوث و يا ب
داللت بر اين دارد که  «غیر متجانف لالثم»باشد باز اضطرار از علل موجهه نخواهد بود و 

ده شلذا با اين تعريف و نکات بیان د؛خودش مقدمات اضطرار را فراهم نکرده باش، مضطر
ريف علل موجهه، اضطرار، عمل را اضطرار يکی از علل موجهه جرم است و با توجه به تع

دن آن بوکند و عمل مذکور اصالً جرم نیست تا نسبت به قابل مجازاتبودن ساقط میاز جرم
با توجه به اطالق ادله، اضطرار در تمامی حدود اعم از حق اهلل و حق الناس . بحث شود

چنین ؛ همشودنوان يکی از علل موجهه در جرايم حدی محسوب میبه عجريان داشته و 
طور اضطرار عنوان علل موجهه جرم کاربرد دارد؛ همینه اضطرار در تمامی جرايم تعزيری ب

هرچند  ؛داردمیعنوان علل موجهه جرم جاری است و قصاص را بربه در جرايم مادون قتل 
در مورد قتل هم آيات و روايات عمومیت يا اطالق دارند ولی شايد ادله خاصه باعث 

انونگذار لذا ق د؛یید اين ادله شده و اضطرار در قتل از علل موجهه محسوب نشوتخصیص يا تق
 :به امور ذيل توجه نمايد بايد

مقنن تصريح کند که اضطرار از علل موجهه است يا عوامل رافع. چون عبارات قانونی . 1
 است؛ نمايد که اضطرار از عوامل رافعای ذکر شده است که اين ابهام را ايجاد میبه گونه

 ؛صورت روشن جريان اضطرار در حدود را بیان نمايد به. 2
 595ماده  2و تبصره  591با توجه به پذيرش جريان اضطرار در ربا و رشوه در مواد . 3

 خاصی ويژگی دارای دو اين گردد معلومقانون مجازات اسالمی بخش تعزيرات، حال بايد 
ات با رتعزي تمامی در اضطرار که شد قائل شودمی و ندارند خاصی ويژگی اينکه يا اندبوده

توجه به قواعد باب تعزيرات مثل التعزير بید الحاکم يا التعزير بما يراه الحاکم قابل جريان 
 ؛هست
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اما نسبت به و قانونگذار در بحث جرايم مادون قتل و قتل متذکر بحث اکراه شده . 4
قانونگذار نسبت به جريان اضطرار در  روشن نمايد که رويه بايدساکت است و لذا ، اضطرار

 ؛جرايم ما دون قتل و قتل چگونه است؟ آيا مثل قاعده اکراه است يا متفاوت است
سقط  718در بحث سقط جنین بعد از ولوج روح هرچند قانونگذار در تبصره ماده . 5 

طرار از باب اض مذکور جواز سقطکه  وجود دارد جنین را پذيرفته است ولی ظاهراً ابهام
 ؟است يا دفاع مشروع

اش وضع قوانین شفاف و صريح است تا نیاز به تفسیرهای متعدد لذا قانونگذار چون وظیفه
رسد اگر نسبت به اين امور نباشد، نسبت به رفع هر دو ابهام بايد اقدام نمايد. به نظر می

تر جرم و مجازات بهتر و بیش بودنشده اقدام شود و قوانین را شفاف شود، اصل قانونیگفته
 شود و جلوی تفسیرها و برداشتهای متفاوت گرفته خواهد شد.رعايت می
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