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 چکيده
اکراه در قتل از مباحث چالشی در فقه و حقوق جزایی محسوب می شود که اقوال و نظریات 

متفاوتی درباره حکم آن و نحوه قضاوت در این مسأله بیان شده است. صرف نظر از اینکه حتی 

تعریف اکراه و انواع آن دارای مطالبی قابل بحث و طرح می باشد که با گسترش دامنه مباحث 

ی نیاز به بررسی و تدقیق در این موضوعات و فروعات بیش از گذشته احساس می فقهی و حقوق

شود. که از جمله این فروعات در اکراه؛ فرض اکراه به قتل در مقام تهدید به عرض و آبروی فرد 

مکرَه می باشد. به این معنا که فرد اکراه شده؛ فرد مکرَه را بین وجوب حفظ آبروی خود و حرمت 

ث مخیر ساخته است. حال آیا میتوان به استناد قواعد کلی و عام باب اکراه مستنبط از قتل فرد ثال

آیات و روایات به جواز قتل حکم کرد و یا اینکه این عمومات توسط ادله خاص باب اکراه در قتل 

دچار تخصیص شده است. و یا اینکه فرض اکراه در قتل و حفظ آبروی خود را داخل در باب تزاحم  

یم. و توسط مالکات این باب قضاوت و استنتاج حکم نمائیم. که در این نوشتار فرض اکراه به بدان

قتل در مقام حفظ نفس و جان را داخل باب تزاحم دانسته ایم، ولی اکراه به قتل در مقام حفظ 

آبروی خود شخص را  به عنوان موضوعی خارج از مسأله تزاحم قبول کرده ایم. فلذا نمیتوان به 

 .تناد ادله باب تزاحم حکم به جواز قتل ثالث به خاطر حفظ آبرو و عرض خود کرد.اس

. 
                                                                         

 قتل و عرض  ،ادله اکراه ،حفظ آبرو و عرض، اکراه به قتل :يديکل واژگان
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 تحقق اکراه بر قتل در تهدید به هتک عِرض و آبرو
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 مقدمه

 بيان مسئله: الف(   
در آن علم بررسی شود، و  برای بررسی هر موضوعی در هر علمی ابتدا الزم است که معنای مفردات آن موضوع از نظر لغت و مصطلحات رائج

سپس به بیان دیدگاه ها و نظریات افراد در آن حیطه پرداخت گردد. مسأله اکراه در قتل نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تابع همین 

ن پرداخته و ضوابط و قواعد کلی می باشد. فلذا در ابتدای این نوشته به بررسی و تبیین معنای لغوی اکراه و همچنین معنای اصطالحی آ

سپس به ارتباط بین این دو مقوله و همچنین آراء و اقوال فقهاء در این موضوع رسیدگی می کنیم. البته الزم بذکر است که موضوع این 

 نوشتار صرفا بررسی حکم اکراه به قتل نیست بلکه هدف تبیین حکم انجام قتل اکراهی در مقام حفظ آبرو و عرض فرد مکرَه می باشد.

در قانون مجازات اسالمی و همچنین قانون مدنی موادی را به خود اختصاص داده است ولی این مقوله در هر باب حکم و آثاری  اکراه

ود جداگانه به خود دارد؛ زیرا اکراه در باب جزاء به معنای  رافع مسئولیت کیفری بوده ولی در باب حقوق مدنی به عنوان مانعی از تأثیر عق

 ت.و... مطرح شده اس

 

(: روش  ما در این نوشتار؛ کتابخانه ای بوده و مبتنی بر توصیف آراء و نظریات دیگران از کتب و منابع ( مواد و روش ها  )روش تحقيقب

 .مختلف مکتوب می باشد

 

 :بررسی معناي لغوي و اصطالحی اکراه

غالبی باب افعال، متعدی استعمال می شود. برای بررسی  ( و مصدر باب افعال می باشد که با توجه به معنایکرهبرگرفته از ماده ) اکراه

هرچه بهتر این واژه در کتب حدیثی و فقهی ابتداء الزم است که معنای این کلمه از دیدگاه اهل لغت مطرح گردد. صاحب مقائیس در مورد 

)ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا، « ضا و المحبّهالکاف و الراء و الهاء أصلٌ صحیٌح واحد، یدلُّ على خالف الرِّ: »ریشه این کلمه می نویسد

( به این معنا که اصل واحد کره داللت بر خالف رضا و محبت و طیب نفس دارد. فیومی نیز 172، ص 5، ج ق ه 1404معجم مقائیس اللغه، 

)فیومى، احمد بن محمد مقرى، « إِکْرَاهاً( حَمَلْتُهُ عَلَیْهِ قَهْراًأَکْرَهْتُهُ( عَلَى الْأَمْرِ )»)در مصباح المنیر در توضیح لغوی این کلمه می گوید: 

 (532، ص: 2المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج

 می نویسد:« کره»ماده استاد قرشی در توضیح  

ارج بر شخص وارد و تحمیل شود و در صحاح، قاموس، مصباح، مفردات و اقرب نقل شده: کره بفتح اول ناپسندى و مشقّتى است که از خ»

 (106، ص 6 ، جق ه 1412)قرشى، سید على اکبر، قاموس قرآن، « بضمّ اول مشقّتى که از درون و نفس انسان باشد.

به معنای امر ناپسند و نامطلوبی است که از خارج بر فرد تحمیل  کَرهاز جمع بندی مطالب ذکر شده می توان اینگونه نتیجه گرفت که 

شود و اکراه نیز وادار کردن دیگری بر انجام دادن کاری است که او میل به انجام او ندارد، همانگونه که در کتاب تعریفات این مطلب به می

(  ولی برخالف معنای 1412 ،درستی ذکر شده است: )االکراه( هو حمل الغیر على ما یکرهه بالوعید )جرجانی، میر سید شریف، التعریفات

ریف روشن و دقیقی از این کلمه ارائه کرده اند، مرحوم مشکینی قائل است این کلمه اصطالح شرعی و یا همان حقیقت شرعیه لغوی که تع

ندارد؛ بلکه بر همان معنای عرفی و لغوی خود باقی است. البته طبیعی است که از دیدگاه شرع برخی قیود و شروط بر این مفهوم اضافه شده 

 می نویسد:باشد. او در این باره 

لیس لالکراه اصطالح خاص فی الشرع و الفقه، إال أن األصحاب قد ذکروا فی تحقیق معناها و ترتب الحکم الشرعی علیها أمورا، نظیر أن »

، و انه اإلکراه سبب الرتفاع طیب نفس المکره ال إرادته الموجبه لصدور الفعل، فهو فی مقابل اإلجبار الذی یکون سببا الرتفاع إراده المجبور

 (  84)مشکینى، میرزا على، مصطلحات الفقه، ص» یعتبر فی تحقق اإلکراه اقترانه بوعید من المکره

برای اکراه اصطالح خاصی در فقه و شرع وجود ندارد؛ اال اینکه اصحاب امامیه و فقهاء در تحقق و ایجاد اصل این مفهوم و همچنین ترتب 

و مطالبی را ذکر کرده اند. مثل اینکه اکراه سبب از بین رفتن طیب نفس و رضایت باطنی فرد احکام شرعی خاص بر این مورد ویژگیها 

ست میباشد ولی اراده فرد را به طور کلی از بین نمی برد.یعنی فرد را مجبور به انجام کار اکراهی نمی کند. و همچنین در تحقق اکراه شرط ا

 جانب مکرَه باشد. که مقرون به وعید و ترس و خوف از ضرر و خطر از

http://www.joce.ir/


 211-217، ص 1395، پاییز  1پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

با توجه به مطالب گفته شده در بحث اکراه میتوان به این جمع بندی در مورد اصطالح این کلمه دست یافت که اکراه عبارت است از وادار 

 اد. دنمودن فرد بر انجام کارى که اگر بیم از زیان مادّى، معنوى و یا جسمى ناشى از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمى

 آیت اهلل شاهروی در تحقق اکراه چهار شرط را در صدق آن دخیل و مؤثر می شمارد و اینگونه ذکر می کند: 

 تحقّق اکراه منوط به چهار چیز است؛ یعنی با اجتماع این شروط است که میتوان اکراه را محقق دانست:

 شونده )مکره( یا بستگان او.تهدید اکراه کننده )مکره( نسبت به مال، جان یا آبروى اکراه  -یك

 باور مکَره به توانایى مکِره بر عملى ساختن تهدید خود. -دو

 عارض شدن بیم بر مکرَه از ناحیه مکرِه. -سه

عدم سلب قصد فعل از مکرَه. البته در صورت وجود راه چاره یا اصطالحا وجود مندوحه، تحقق اکراه دچار اشکال میباشد؛ زیرا حقیقت  -چهار

زمانی متصور است که برای فرد اکراه شده راه چاره ای از این تهدید نباشد. )جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود  اکراه

 (630، ص : 1، جق ه 1426 هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم،

نیز اشاره کرد و آن، غیر مشروع بودن امر  -غفول مانده استکه از دید برخی محققین م -در کنار این شروط میتوان به یك شرط دیگر

اکراهی است؛ یعنی در صورتی اکراه رافع مسئولیت کیفری برای اشخاص در موارد گوناگون محسوب خواهد شد که اکراه فرد مکرِه نامشروع 

 و غیرقانونی باشد.

 :تفاوت بين اکراه و اضطرار و اجبار

دارای اهمیت است که حدود و ثغور موضوع را برای مخاطبین روشن و آشکار ساخته وباعث شناخت مفاهیم  مقایسه این سه واژه از آن حیث

از طریق شناخت اخواتشان خواهد شد، از جمله کلماتی که در کنار واژه اکراه؛ خود نمایی می کند و به نوعی مالزم با این واژه است کلمه 

 مسأله اشاره ای گذرا به مفهوم این واژه و کلمه اکراه می کنیم:اضطرار و اجبار می باشد. با توجه به این 

اضطرار یعنی مجبور شدن به انجام ارادى فعل با عدم رضایت قلبى، یا سلب کامل اختیار اضطرار، حالتى است که در آن، با وجود آنکه 

کند که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنى ار مىگردد، فشارى از درون وى، او را به انجام کارى وادتهدیدى از خارج متوجه شخص نمى

هرچند اراده انجام آن را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندى درونى همراه نیست، مانند اینکه شخصى براى درمان فرزندش، مضطر به 

مرکز )دهد. ولى با اراده و قصد، انجام مى گردد؛ در این مورد، او این کار را برخالف میل باطنى و در شرایط اضطرار،فروش خانه خود مى

 (219ه ش، ص  1389، اطالعات و مدارك اسالمى، فرهنگ نامه اصول فقه

محقق داماد در قواعد فقه خود در تشریح تفاوت های این سه عنوان از یکدیگر اینگونه می نویسد: در اجبار، قصد و اراده نسبت به شخص 

زند. سید محمد کاظم یزدى از ر اضطرار، شخص مضطرّ با قصد و اراده دست به ارتکاب فعل محرّم مىمجبور منتفى است؛ در حالى که د

 فقهاى امامیه، معتقد است که در اجبار، فاعل فاقد قصد و اراده بوده؛ بلکه همچون ابزارى در اختیار مجبورکننده است.

شود و فاعل در انجام عمل نامشروع فاقد اراده و اختیار اجبار قصد انسان سلب مىدر حالت »گوید: آقا ضیاء الدین عراقى نیز در این باره مى

محقق داماد، مصطفى، )« شود؛ در حالى که در اکراه و اضطرار عنصر اراده وجود دارد.است. در اجبار اراده به کلى از شخص مجبور سلب مى

 (126، ص4،  ج ش 1383، قواعد فقه

مسلوب االختیار و االراده بوده و هیچگونه اراده ای در انجام کار ندارد ولی در اکراه و یا اضطرار فرد دارای اراده پس در اجبار فرد بطور کلی 

 انجام فعل مورد نظر میباشد با این فرق که در اکراه عامل خارجی مثل تهدید و وحشت از جان خود توسط فرد دیگری  مکرَه را بر انجام کار

ضطرار عامل درونی مثل گرسنگی یا بیماری مشرف به مرگ این مسأله را محقق می کند و رضایت باطنی فرد را مجبور میسازد ولی در ا

 نسبت به انجام عمل مخدوش می سازد.

 بررسی انواع اکراه و رافعيت اکراه نسبت به مسئوليت کيفري اشخاص: 

 گردد:اکراه در یك نگاه به دو قسم تقسیم مى

شود مانند اجبار محتکر توسط حاکم شرع بر فروش کاالى احتکار شده یا اجبار خوددارى . اکراه به حق: از آن بیشتر به اجبار تعبیر مى1

 کننده از اداى دین یا حقّى بر اداى آن. 

اه که پس از این خواهد آمد بر آن بار گردد؛ زیرا اثر اکراین نوع اکراه بدون شك، مشروع است، بلکه ماهیت آن از نظر شرع به اکراه بر نمى

 شود.شود. بنابراین اگر حاکم شرع فردى را به طالق همسرش مجبور کند طالق صحیح واقع مىنمى

غیر  . اکراه به نا حق: اکراه به نا حق عبارت است از اکراه از روى ستم. بیشتر موارد کاربرد اکراه در فقه ناظر به این قسم است که حرام و2

نیز همین  کیفریوع است. و اثر مقتضی را بر آن فعل مترتب نمی سازد. که محل بحث ما نیز در بحث رافعیت اکراه نسبت به مسئولیت مشر

 قسم خواهد بود.
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 :ادله رافعيت اکراه در باب مسئوليت کيفري اشخاص

 و عمده ترین آنها را از باب نمونه ذکر میکنیم: در باب ادله ای که بر انتفاء مسئولیت افراد در صورت اکراهشان اقامه شده مهمترین

 غَضَبٌ فَعَلَيْهِمْ  صَدْراً بِالْکُفْرِ  شَرَحَ  مَنْ  کِنْ لبِالْإِیمَانِ وَ  مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إاِلَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِن  } الف(آیات قرآنی:

 (106)النحل: عَظِيمٌ{  عَذَابٌ  لَهُمْ وَ اللَّهِ مِنَ

اند در حالى که قلبشان آرام و با ایمان است؛ آرى، آنها که سینۀ ترجمه:کسانى که بعد از ایمان کافر شوند؛ بجز آنها که تحت فشار واقع شده

 .اند، غضب خدا بر آنهاست؛ و عذاب عظیمى در انتظارشانخود را براى پذیرش کفر گشوده

هر آیه استفاده می شود؛ خدای متعال در آیه کفر به خود را منشأ عذاب اعالم می کند ولی در کنار این اطالق؛ استثناء و همانگونه که از ظا

 تخصیصی را ذکر می کند و آن اینکه در صورت اکراه به کفر و شرك در فرضی که قلبا ایمان و اعتقاد راسخ دارد؛ فرد مکرَه مجازات و عقابی

آیه فقهاء و حقوقدانان برای رفع مسئولیت مکره در امور کیفری و...استفاده کرده و اینگونه استدالل میکنند. که در  نخواهد داشت. از این

 جایی که اکراه باعث زوال حکم کفر و ارتداد شده و مانع از فعلیت عذاب و استحقاق آن در حق اوست و کفرگویی و تظاهر به آن را مباح می

 یه جرائم و حقوق کیفری و جزایی اکراه نقش رافع را در مسأله خواهد داشت.سازد به طریق اولی در بق

سوره انعام از جمله آن موارد  119آیه  سوره بقره و همچنین 195 برای اثبات رافعیت اکراه به آیات دیگری نیز استناد شده است که آیه

 است که بدلیل اختصار، از تفصیل و بحث حول آیات صرف نظر می کنیم.

مهمترین روایتی که در باب رفع مسئولیت از عهده مکرَه وارد شده است و مورد استناد فقهاء، اصولیان و حقوق دانان سنت)روایات(:ب(

است، حدیث شریف رفع می باشد که در کتب معتبر حدیثی با اسناد و عبارتهای مختلف مطرح شده است. کلینی )ره( این حدیث مرفوعه را 

  اینگونه ذکر میکند:

اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ  الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ»

لَمْ یُظْهِرْ  رُّوا إِلَیْهِ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْوَسْوَسَۀُ فِی التَّفَکُّرِ فِی الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَاالنِّسْیَانِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُ 

 ( 463، ص:  2 ق، ج ه 1407)کلینى، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، « بِلِسَانٍ أَوْ یَدٍ. 

صال شیخ صدوق نیز همین حدیث ذکر شده است ولی بجای عبارت )وُضِعَ( کلمه )رفع( نقل شده است، الزم بذکر است که در کتاب خ

( ولی این اختالف در تعبیر ضرری به مقصود و استدالل ما نمی رساند. مهمترین فقره  98ه ش، ص 1382)صدوق، محمدبن علی، الخصال، 

تُکْرِهُوا عَلَیْهِ( است. به این بیان که مراد از رفع یا وضع را برداشته شدن تمام احکام و محل شاهد ما در استدالل به این حدیث عبارت )مَا اسْ

؛ که در این صورت اعمال شودیمترتب است با وجود اکراه مرتفع م یاکراه ریآنچه بر اعمال غ یعنو آثار وضعیه و همچنین تکلیفیه بدانیم؛ ی

 خواهد بود؛ که این تقریر همان مفاد رفع احکام تکلیفی و وضعی می باشد. مجرمانه اکراهی فرد بدون عقاب دنیوی و اُخروی

برای اثبات قاعده اکراه به دلیل اجماع و عقل نیز تمسك شده است که ما بخاطر لزوم بحث حول محور موضوع از ذکر آن خودداری می 

 بت به مسئولیت اعمال کیفری و حقوقی کافی می دانیم. کنیم و استناد به دلیل معتبر قرآنی و روایی را برای اثبات رافعیت اکراه نس

 مقایسه بين اکراه در امور کيفري و مدنی:
قانون مدنی رضایت حاصل از اکراه را موجب نفوذ معامله نمی داند؛ فلذا برای مؤثر واقع شدن رضایت در معامله و  209و  203و  199ماده 

 نفوذ عقد اکراهی بر متعاملین وارد نیاید. 

به همراه تبصره های این ماده در قانون جدید مجازات اسالمی به آن اشاره دارد؛ رافع  156ی اکراه در امور کیفری؛ تحت شرایطی که ماده ول

 مسئولیت کیفری افراد می باشد.

 : بررسی اقسام و انواع اکراه از حيث متعلق
اقسام و انواع مختلفی تقسیم شده که هر کدام از این موارد نیز از این حیث اکراه از حیث اینکه میتواند در باب قتل و غیر آن واقع گردد؛ به 

که احکام و ویژگیهای مخصوص به خود را پیدا خواهد کرد. نیاز به بررسی و تحلیل خواهد داشت؛ که ما جهت تبیین بهتر مسأله از راه 

 ام و اجمالی باقی نماند:تقسیم موضوع وارد می شویم تا در انواع و اصناف این مسأله هیچ نوع ابه

 الف( اکراه در باب قتل به این معنا که مکرِه؛ مکرَه را به قتل ثالثی اکراه و الزام کند.

 ب( اکراه در غیر باب قتل؛ یعنی مکرِه؛ مکرَه را بر زنا یا قطع عضو ثالثی و... اکراه نماید.

 تهدید به قتل مکرَه در صورت عدم انجام قتل دیگری کرده است.ج( مکرِه تهدید جانی نسبت به جان مکرَه کرده است؛ یعنی مکرِه 

ند، د( تهدید مکرِه نسبت به آبرو و عرض مکرَه صورت پذیرفته است بدین بیان که مکرِه تهدید کرده است که اگر او فرد ثالثی را به قتل نرسا

( و )د( در اکراه به غیر قتل یا همان قسمت )ب( نیز صادق است، آبرو و ناموس مکرَه را مورد تجاوز و تعرض قرار خواهد داد. البته تقسیم )ج

موضوع اصلی و شبهه ای که مطرح است در  چراکه به همین مقدار اکتفاء می کنیم. از به ادامه این تقسیم در آن فرض،دلیل عدم نیه ولی ب

فرد مکرَه در فرضی که او )مکرَه( فرد ثالثی را به قتل  این فرض است که آیا در صورت اکراه مکرِه مبنی بر تعدی و تجاوز به آبرو و عرض 
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قی نرساند؛ می توان به استناد قواعد کلی در باب اکراه اقدام اکراهی فرد بر قتل ثالث را مباح دانست و مقصر اصلی را فرد اکراه کننده تل

وت قول مرحوم خوئی با مشهور در زمینه اکراه در قتل را کرد؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ قول مشهور در زمینه قتل اکراهی رفته و تفا

 بررسی خواهیم کرد؛ زیرا از این رهگذر است که میتوان به پاسخ سوال اصلی و مورد بحث پرداخت.

 قول مشهور اماميه در باب قتل اکراهی:
فری و جزائی و مدنی اشخاص در همه ابواب همان گونه که می دانیم اکراه جزو عناوین ثانویه ای محسوب می گردد که رافع مسئولیت کی

عقود و ایقاعات می باشد؛ ولی مشهور فقهاء امامیه به این مطلب اعتراف و اذعان دارند که همین اکراه رافع مسئولیت در باب قتل و نفوس 

مباشر یا همان مکرَه قصاص  دچار تخصیص شده و استثناء خورده است؛ به این بیان که اگر فردی؛ شخصی را بر قتل دیگری مجبور سازد،

 به تحمل حبس و... محکوم خواهد شد. امام خمینی در این باره می نویسد: -که همان مکرِه است -شده و سبب این حادثه

)خمینى،  «و لو أکره على القتل فالقود على المباشر إذا کان بالغا عاقال دون المکرِه و إن أوعده على القتل، و یحبس اآلمر به أبدا حتى یموت»

 (232ق، ص  ه 1404روح اللّه موسوى، زبده األحکام، 

 این دسته برای اثبات مطلب خود به روایاتی تمسك کرده اند که ما نیز به جهت هر بهتر روشن شدن موضوع به بررسی آنها می پردازیم:

  :ادله نظریه مشهور در عدم تحقق اکراه در قتل

 ( حدیث اول را به این نحو ذکر می کند:ال تقيه فی الدم)حر عاملی در کتاب شریف الوسائل باب 

 الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَِبی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ»

 (234، ص: 16ق، ج ه 1409)عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، « مَا جُعِلَتِ التَّقِیَّۀُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ؛ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَیْسَ تَقِیَّۀٌإِنَّ

ع و جعل شده است که باعث ترجمه: محمد بن یعقوب کلینی با اسناد خود از امام صادق )ع( نقل می کند: تقیه فقط بخاطر این علت تشری

 حفظ جان افراد شود؛ پس اگر با تقیه کردن جان کسی مورد تهدید قرار گیرد؛ تقیه ای وجود نخواهد داشت.

نحوه استدالل به این حدیث اینگونه می تواند باشد که در صورت اکراه مکرِه بر قتل دیگری؛ چون مکرَه از باب تقیه و حفظ جان خود می 

بکشد فلذا عمل متوقع الوقوع  قتل از سوی او داخل در باب تقیه خواهد شد و حدیث نیز تقیه را در چنین جایی منتفی  خواهد دیگری را

 می داند.

 شیخ  طوسی نیز حدیثی را نقل می کند که نص در عدم جواز قتل به موجب اکراه مکرِه می باشد:

فی رجل أمر رجال بقتل رجل فقتله فقال: یقتل به الذی  :جعفر علیه السالمعن ابى  هاحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرار»

 (219ص   ،10جلد  ، ق 1410 ،تهذیب األحکام، حسن بن محمدطوسی، «).قتله ویحبس اآلمر بقتله فی الحبس حتى یموت

به قتل دیگری کرده بود فرمودند: کسی در این روایت، زراره از امام صادق )ع( نقل می کند که حضرت در مورد مردی که شخصی را اکراه 

 که قتل را انجام داده قصاص می شود و فرد مکرِه )آمر به قتل( حبس ابد می گردد.

ی به استناد این دو روایت و برخی دیگر از دالئل که بیشتر جنبه استحسانی دارد. مشهور فقهاء قائل شده اند که حتی در صورت اکراه نیز نم

یت اکراه در باب مسئولیت کیفری مرتکب به قتل شد؛ و الزم بذکر است مسأله ای که مشهور بدان قائل هستند از باب توان به استناد رافع

اطالق شامل هر دو صورتی که ما در تقسیممان بدان اشاره کردیم می شود. یعنی چه تهدید در اکراه انجام شده نسبت به جان شخص باشد 

نجام بپذیرد. که البته این اطالق گیری بوسیله ترك استفصال فقهاء بین موارد مختلف اکراه بدست می و چه نسبت به عرض و یا آبروی او ا

 آید. با این توضیحات می توان به این نتیجه رسید که مشهور فقهاء امامیه اکراه به انجام قتل را مطلقاً عذر محسوب نمی کنند.

 : نظریه مرحوم خویی در زمينه اکراه به قتل

 خویی نظر خود در زمینه مورد بحث را این چنین مطرح می کند:مرحوم 

ع( اإلکراه أمّا وجه المشهور:  فألنّهم استدلّوا على أنّ اإلکراه ال یتحقّق فی القتل. و فیه: أنّ ما ذکروه و إن کان صحیحاً، حیث إنّ حدیث )رف»

ال یکون القتل محرّماً، فإنّ ذلك داخل فی باب التزاحم، إذ األمر یدور بین الوارد مورد االمتنان ال یشمل المقام و أمثاله، إلّا أنّه مع ذلك 

ارتکاب محرّم و هو قتل النفس المحترمه و بین ترك واجب و هو حفظ نفسه و عدم تعریضه للهالك و حیث ال ترجیح فی البین فال مناص 

و عدوان، فال یترتّب علیه القصاص، و لکن تثبت الدیه، ألّن دم امرئ من االلتزام بالتخییر، و علیه فالقتل یکون سائغاً و غیر صادر عن ظلم 

 (14، ص 42 ج، ق ه 1422)خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکمله المنهاج، « مسلم ال یذهب هدر

اوال »یان می دارد: درست نیست و نظر خود را این چنین ب -مبنی بر اینکه اکراه در قتل محقق نمی شود -وی قائل است که قول مشهور

الزم است بدانیم که حدیث رفعی که میتواند مستند ما در شامل کردن حکم اکراه به قتل نیز باشد؛ در این مقام نمی تواند مورد تمسك 

قتل نیز  واقع شود زیرا حدیث رفع حدیثی امتنانی است؛ و با فرض قتل دیگری هیچ امتنانی واقع نخواهد شد. و دلیل ما بر اینکه اکراه در

علت جواز ارتکاب آن است این می باشد که در این فرض مسأله ما داخل در باب تزاحم است؛ زیرا امر ما در این مقام دائر بین وجوب حفظ 
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نفس خود مکرَه و حرمت قتل دیگری است. و چون مرجحی در این میان نیست؛ حکم به تخییر در چنین موردی ثابت است، و در چنین 

 «ائز بوده و مرتکب قصاص نمی شود و حکم به دیه مقتول می کنیم، چون خون انسان مسلمان نباید هدر برود.موردی قتل ج

 در ادامه به بررسی بیشتر قول مرحوم خویی پرداخته خواهد شد.

 بررسی و تحليل اقوال فقهاء در مسأله
همانگونه که روشن شد مشهور فقهاء اکراه به قتل را به هیچ نحوی مجوز و عذر برای ارتکاب قتل دیگری ندانسته اند. ولی در مقابل مرحوم 

فته خویی اکراه به قتل را دلیل بر جواز انجام این کار دانسته است. در نگاه اول شاید پذیرش نظر ایشان عجیب به نظر آید ولی با تأمل در گ

شان می توان به عمق سخن و نظر ایشان پی برد. قبل از بررسی کالم استاد خویی به تحلیل گفته مشهورمی پردازیم. ما در فقه عمومات و ای

ور اطالقاتی داریم که اکراه را رافع مسئولیت دانسته و فرد مکرِه را متوجه این مسئولیت نفی شده از عهده مکرَه معرفی کرده است. ولی مشه

هستند که این ادله عام بوسیله روایات خاص و مقیدی دچار تخصیص و تقیید شده اند که روایت زراره از  امام  صادق )ص( روشن معتقد 

ترین این اخبار از حیث سند و داللت است. ولی با دقت در مفاد این روایت متوجه میشویم این حدیث ارتباط چندانی با بحث اکراه مصطلح 

ین روایت و امثال این احادیث امام فرضی را مطرح می کند که شخصی، دیگری را امر به کشتن فرد ثالثی کرده است ولی ما ندارد. زیرا در ا

سبت به اینکه آمر به قتل آیا مأمور به کشتن را تهدید نیز کرده و آیا تهدید او بالفعل و یا نزدیك به فعلیت بوده است و یا مفاد تهدید آمر ن

ینطور دیگر شروط تحقق عنوان اکراه نیز در این روایت دچار تردید و ابهام است. تنها قیدی که در این حدیث بدان مأمور چه بوده و هم

تصریح شده امر به قتل است. بدیهی است که اگر موضوع اکراه و شروط آن در مورد مکرَه احراز نشود؛ اکراه رافعیتی نسبت به مسئولیت او 

اهد داشت، تا چه رسد به قتل که در شرع و حقوق حساسیت و اهمیت زیادی برای آن قائل شده اند. پس در زمینه ارتکاب هیچ جرمی نخو

زمانی که روایت ما دچار چنین اشکاالت و نقایص در اثبات مدعی گردید دیگر نمی توان آن را مستند و مأمنی برای ادعای مطرح شده 

کامال منطبق بر عقل و منطق بوده و  فرض تزاحم بین دو حکم شرعی نیز جزء  دانست. از طرف دیگر نظر خالف مشهور استاد خویی نیز

وان موضوعات رائج و مرسوم در فقه امامیه است. ولی باید از این نکته نیز غفلت نکنیم که می توان مسأله اکراه به قتل را به بهترین شکل عن

 ر این زمینه وارد و الزم نیاید.و بررسی کرد که هیچ نوع تشکیك و ایرادی بر گفته و عقیده ما د

به این بیان که در بعضی از موارد مثل اکراه به قتل در مقام تهدید به قتل و یا تهدید به عرض و آبروی فرد اکراه شده این موضوع از  

ی از عملی شدن تهدید مصادیق دفاع مشروع برای او محسوب شده و او میتواند به استناد چنین مسأله ای )دفاع مشروع( اقدام به جلوگیر

چنین فردی نماید. ولی آیا میتوان به استناد دفاع به شخص ثالثی که نقشی در این اکراه و تهدید ندارد و صرفا قربانی این ماجرا است، 

واند باشد و فرض آسیبی وارد ساخت و او را بخاطر دفاع از خود به قتل رسانید؟ در این مورد نیز گفته استاد خویی بهترین پاسخ برای ما میت

 تزاحم بین قتل خود یا دیگری را با رجوع به مرجحات باب تزاحم میتوان کامل ساخت.

 

 

 نتيجه گيري
 ا توجه به مطالبی که گذشت، در فرض تهدید به هتك عِرض و آبرو، هر گفته ای را که بتوان برای اکراه در قتل با فرض تهدید به قتل مکرَهب

انست بی شك نمیتوان برای اکراه در قتل با فرض تهدید به عرض و آبروی او جاری کرد. چون تنها راه برای جواز یا یکی از اقربای او ثابت د

به ارتکاب به قتل فرض تزاحم بین دو قتل بود که در فرض تهدید به آبرو این تزاحم جریان خواهد یافت. زیرا اهمیت جان دیگری به مراتب 

ت. و این فرض حکم متزاحمین را قبول نخواهد کرد. فلذا در جایی که فردی اکراه به قتل شود و حال بیشتر از اهمیت آبرو و شخصیت اوس

آنکه در صورت عدم انجام آن فقط آبروی او در خطر قرار خواهد گرفت و از بین خواهد رفت. نمی تواند آن عمل را انجام دهد و در صورت 

 او خواهد شد.ارتکاب مباشر در قتل محسوب شده و حکم به قصاص 
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