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 چکیده

ثبضذ، ثٝ قٛسی وٝ اػٕبَ ایٗ لبػذٜ ٔٛرت ا٘كجبق   ٔییىی اص لٛاػذ فمٟی وٝ ٞٓ دس أٛس ٔذ٘ی ٚ ٞٓ دس أٛس ویفشی وبسثشد فشاٚا٘ی داسد، لبػذٜ اؾكشاس 

ٚ ػمُ، دس فمٝ اسالْ اؾكشاس ( حذیج سفغ)ثٝ ٔٛرت احىبْ لشآٖ ٚ سٙت . ٌشدد  ٔیاحىبْ ضشػی ثب اٚؾبع ٚ احٛاَ ضذٜ ٚ ٔسیش ارشای ػذاِت ٕٞٛاس 

أب دس ٔٛسد تؼشؾبت ٘سجت ثٝ ربٖ ثٛیژٜ لتُ ایٗ . ثبضذ  ٔیٔب٘ؼی ثشای ٔسئِٛیت ویفشی است ٚ دس ساثكٝ ثب رشایٓ ثش ػّیٝ ثب اضخبظ داسای إٞیت صیبدی 

ثبضذ ٚ دس ساثكٝ ثب ٔٛؾٛع ثب حىٓ اغُ   ٔیثكٝ ثب اؾكشاس دس لتُ لٛا٘یٗ رضایی ایشاٖ داسای ارٕبَ اص آ٘زبیی وٝ دس سا. لبػذٜ ٔحُ ثحج ا٘ذوی ثٛدٜ است

ثبضیٓ، ٞش چٙذ وٝ ٔٛؾٛع دس فمٝ ٘یض غشفب دس الثالی   ٔیضٛد، ِزا ٘بٌضیش اص ٔكبِؼٝ فمٟی ٔٛؾٛع   ٔیلبٖ٘ٛ اسبسی ثٝ فتبٚی ٚ ٔٙبثغ ٔؼتجش فمٟی ٔشارؼٝ  ۱۶۷

ثبضذ ٚ   ٔیغٛست پشاوٙذٜ ٔٛسد ثحج ٚ تذلیك لشاس ٌشفتٝ است ٚ غبِت ٔجبحج ٞٓ ایٗ است وٝ اؾكشاس ٔزٛصی ثشای لتُ ػٕذی ٖٔجبحج فمٟی فمٟب ثٝ 

أب ثب ایٗ ٚرٛد ٘یض استخٙبیی ثش ایٗ حىٓ ٚاسد ضذٜ است وٝ ٞش وذاْ ٘یبصٔٙذ ضشایف . ثبضذ  ٔیتمیٝ فی اِذٔبء  دِیُ ایٗ أش ٘یض ٚرٛد لبػذٜ فمٟی ال
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 مقذمه

وٝ ثش پبیٝ ٚحی استٛاس است، لٛا٘یٗ ٚ احىبْ دس ساستبی سضذ ٚ تىبُٔ افشاد ٚ ارتٕبع تٙظیٓ ضذٜ ا٘ذ ثٝ قٛسی وٝ   ٔیدس سیستٓ حمٛلی اسال

لبػذٜ اؾكشاس یىی اص لٛاػذ ٟٔٓ ٚ سیطٝ داس ٘ظبْ . آٚس٘ذ دس ارتٕبع فشاٞٓ ٔیٔتٙبست ثب صٔبٖ ٚ ضشایف ٔىب٘ی ٔٛرجبت استمشاس ػذاِت سا 

ثبضذ وٝ ضشع ٔمذس اسالْ آٖ سا دس رٟت ثشلشاسی ا٘ػبف ٚ ا٘سب٘یت   ٔیلبػذٜ ٔضثٛس یىی اص لٛاػذ ٟٔٓ أؿبیی . حمٛلی ضشع اسالْ است

لبػذٜ اؾكشاس ػٙبٚیٗ حب٘ٛیٝ ٚ سفغ وٙٙذٜ . ادی پشداختٝ استأؿب ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ ٔٛرت آٖ ثٝ حٕبیت اص ضخع ٔؿكش دس الثالی لٛا٘یٗ ع

ثٝ ػجبستی دیٍش ٞش صٔبٖ وٝ ٔؿكش ٘بچبس ثٝ استىبة فؼُ حشاْ ٚ یب تشن فؼُ ٚارجی ٌشدد ثٝ ٔٛرت لبػذٜ اؾكشاس فؼُ . ثبضذ  ٔیاحىبْ اِٚیٝ 

ٔؿكش ثب استىبة فؼُ اؾكشاسی دس ؾٕٗ ایٙىٝ اص ٕٞچٙیٗ فشد . ضٛد  ٔیحشاْ ٔضثٛس ٚ تشن ٚارت ثش ٚی ربیض ضذٜ ٚ تجذیُ ثٝ ٚارت 

ٔب٘ذ ٚ  ثبضذ ٚ غشفب ٔسئِٛیت ٔذ٘ی ثش رٔٝ ضخع ٔؿكش ثبلی ٔی ی اخشٚی ٘یض ٔػٖٛ ٔیٞب ثبضذ اص ٔزبصات  ٔیی ویفشی ٔػٖٛ ٞب ٔزبصات

 . ثبضذ  ٔیلٛا٘یٗ ػبدی ٘یض دس ٕٞیٗ ساستب 

ی ٞب سش٘ٛضت ٘ٛع ثطش تب چٝ حذ ٔٛحش ثٛدٜ ٚ ِزا ٔكبِؼٝ آٖ دس لبِتثب تٛؾیحبت فٛق ٔطخع است وٝ لبػذٜ اؾكشاس دس ص٘ذٌی ٚ 

 . اختػبغی ؾشٚست داسد
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ثبضذ، حبَ اٌش خبسد وشدٖ سٚح اص ثذٖ ثٛاسكٝ ػُٕ دیٍشی ثبضذ، لتُ ٚالغ   ٔیاص ثؼذ ِغٛی لتُ دس ٔؼٙبی وطتٗ ٚ خبسد وشدٖ سٚح اص ثذٖ 

لبٖ٘ٛ ٔزبصات  ۱۷۰ٔبدٜ  (۲۳۶، ۱۳۷۸ٔؼیٗ، . )افتذ  ٔیسجت ٚ ثخٛدی خٛد ثبضذ ٔٛت اتفبق  ضذٜ است ٚ اٌش خبسد ضذٖ سٚح اص ثذٖ ثذٖٚ

ٔزبصات ٔشتىت لتُ ػٕذ اػذاْ است ٍٔش دس ٔٛاسدی وٝ لب٘ٛ٘ب استخٙب "ۺ ثذٖٚ اسائٝ تؼشیفی اص لتُ ٔمشس وشدٜ ثٛد وٝ ۱۳۷۰ٔػٛة   ٔیاسال
 . وٙذ ثحج وشدٜ است  ٔیٚ رٟبتی وٝ ػُٕ سا تجذیُ ثٝ لتُ ػٕذ  ٞب ثیبٖ ٔزبصاتثٝ  ۲۰۶ٚ  ۲۰۵ایٗ لبٖ٘ٛ ٕٞچٙیٗ دس ٔٛاسد . "ضذٜ ثبضذ

غشفب دس ثیبٖ ٔٛاسد رٙبیبت ػٕذی ٔستٛرت  ۲۹۰ػٕذ اسائٝ ٘ذادٜ است ٚ فمف دس ٔبدٜ  َ٘یض تؼشیفی اص لت ۱۳۹۲لبٖ٘ٛ ٔزبصات ٔػٛة 

س وسی ػٕذا رٙبیتی سا ثش ػؿٛ فشدی ٚاسد سبصد ٚ اٚ ثٝ سجت اي"ۺ ثیبٖ داضتٝ است وٝ ۲۹۶ٕٞچٙیٗ ایٗ لبٖ٘ٛ دس ٔبدٜ . لػبظ ثٛدٜ است
ضٛد، دس غیش ایٗ غٛست،   ٔیسشایت رٙبیت فٛت وٙذ، چٙب٘چٝ رٙبیت ٚالغ ضذٜ ٔطَٕٛ تؼشیف رٙبیبت ػٕذی ثبضذ، لتُ ػٕذی ٔحسٛة 

 . "ضٛد  ٔیلتُ ضجٝ ػٕذی است ٚ ٔشتىت ػالٜٚ ثش لػبظ ػؿٛ ثٝ پشداخت دیٝ ٘فس ٘یض ٔحىْٛ 

لتُ ػٕذی ػجبست است اص سّت ػٕذی حیبت اص دیٍشی ۺ تٛاٖ لتُ ػٕذ سا ثٝ ایٗ غٛست تؼشیف وشد  ٔیرٝ ثٝ ػشف حمٛلذا٘بٖ ٚ فمٟب ثب تٛ

 (۱۸-۱۹، ۱۳۸۴آلبیی ٘یب، . )ثش خالف لبٖ٘ٛ

 اضطرار -۲

سیف ٔتؼذدی اص اؾكشاس اسائٝ وشدٜ ا٘ذ فمٟب ٚ اغِٛیٗ تؼب. اؾكشاس ٔػذس ثبة افتؼبَ ٚ ثٝ ٔؼٙبی ٔحتبد ثٛدٖ، ٘بچبس ثٛدٖ ٚ ٔزجٛس ضذٖ است

دس تؼشیفی وّی ثیبٖ ضذٜ است وٝ اؾكشاس ٚؾؼیتی است وٝ . ٚ اوخشا دس ایٗ ٔٛسد وٝ اؾكشاس چیضی است وٝ تحُٕ آٖ ٕٔىٗ ٘جبضذ ٔطتشوٙذ

ثب تٛرٝ ثٝ اٚؾبع دس آٖ تٟذیذی خبسری ٔٛرٛد ٘یست، ِٚی ضشایف رٟت ا٘زبْ ػّٕی ثٝ ٘ٛػی است وٝ ضخع ثب ٚرٛد ػذْ سؾبیت ثذاٖ، 

پس اؾكشاس آٖ است وٝ ا٘سبٖ اص رب٘ت دیٍشی ٔٛسد تٟذیذ لشاس  (۱۹۱حىیٓ، ثی تب، . )دٞذ  ٔیاحٛاَ، آٖ وبس سا ثش خالف ٔیُ ثبقٙی ا٘زبْ 

است، ثٝ ٕ٘بیذ، ثٝ قٛسی وٝ چٙیٗ ا٘تخبثی ثٝ ٚاسكٝ ضشایف سختی ثبضذ وٝ ٚالغ ضذٜ   ٔیٌیشد، ثّىٝ ایٗ خٛد ضخع است وٝ ا٘تخبة   ٔیٖ

ثٙبثشایٗ دس ایٗ ضشایف تىّیف . ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، وسی وٝ دس ثیبثبٖ دس ٚؾؼیتی است وٝ رض ٔشداس غزایی ثشای سفغ ٌشسٍٙی ٚ ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ ٘ذاسد

 . ثبضذ  ٔیحشٔت استؼٕبَ ٔشداس سبلف 



ربیض است ٕٞچٙیٗ ثٝ ٍٞٙبْ تشسیذٖ اص ... ( ٔشداس، ضشاة ٚ)ثٝ ٍٞٙبْ ؾشٚست ٚ ٘بچبسی خٛسدٖ ٔحشٔبت ۺ فشٔبیذ  ٔیضٟیذ اَٚ دس ِٕؼٝ 

 (۱۸۹-۲۲۱ضٟیذ اَٚ، ثی تب، ... )تّف ضذٖ ٚ ثیٕبسی ٚ

ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌفتٝ ضذٜ است وٝ حبِت اؾكشاس ػجبست است اص ایزبد . اص ٔٙظش حمٛلذا٘بٖ ٘یض اؾكشاس ثٝ اضىبَ ٔختّفی تؼشیف ضذٜ است

 (۲۱۵، ۱۳۵۳ػّی آثبدی، . )سسب٘ذٖ ثٝ ٔبَ غیش ٚ ثٝ تجغ اِٚی استىبة رشْ داسدٚؾؼیتی است وٝ ٍٟ٘ذاسی حك ٚ یب ٔبِی ٔالصٔٝ ثب آسیت 

ٚلتی ضخػی دس خكش ضذیذ لشاس ٌیشد وٝ اٚ سا ضخػب تٟذیذ وٙذ، ٕٔىٗ است ثٝ حىٓ ۺ ٕٞچٙیٗ دس ثبة اؾكشاس ٌفتٝ ضذٜ است وٝ

 (۳۱۰، ۱۳۹۰٘ٛسثٟب، . )دیٍشی سا اص آٖ ٘زبت دٞذؾشٚست ػٕذا ٔشتىت ػُٕ ٔزشٔب٘ٝ ای ضٛد وٝ یب خٛد اص ایٗ خكش سٞبیی یبثذ ٚ یب 

وٙذ ٚ   ٔیاؾكشاس حبِت ضخػی ٞست وٝ خكش ضذیذی ربٖ یب ٔبَ اٚ یب دیٍشی سا تٟذیذ ۺ ٕٞچٙیٗ دس تؼشیفی دلیك تش ثیبٖ ضذٜ است وٝ

دس تؼشیفی دیٍش ٌفتٝ  (۲۶۳، ۱۳۷۳ِٚیذی، . )دست ثٝ وبسی ثض٘ذ وٝ دس ضشایف ػبدی رشْ یب ٌٙبٜ است ثشای سفغ خكش ٘بٌضیش است وٝ ػٕذاً

 (۲۶۳ثبٞشی، ثی تب، . )ثبضذ  ٔیدا٘ذ ٘بٌضیش اص اختیبس ٔیبٖ دٚ أش است، وٝ یىی اص آٖ دٚ استىبة رشْ   ٔیضذٜ اؾكشاس ٚؾؼیت وسی است وٝ 

اص آٖ ٔستّضْ  ٕٞچٙیٗ دس ثبة اؾكشاس ٌفتٝ ضذٜ است وٝ اؾكشاس ٚالغ ضذٖ ضخع تحت ضشایف ٚ ٔٛلؼیت تٟذیذآٔیض است وٝ سٞبیی

اؾكشاس اص اوشاٜ  ثٙبثشایٗ ثب چٙیٗ ضشایكی. ٌشدد  ٔیدس حبِت وّی ػٛأُ تٟذیذ قجیؼی ٞستٙذ ٚ ػٛأُ ا٘سب٘ی سا ضبُٔ ٖ. است  ٔیاستىبة رش

تی اضبسٜ ضٛد وٝ ٞبی ٔتؼذدی وٝ اص اؾكشاس ٚرٛد داسد، ثبیس ثب تؼشیف. ثبضذ  ٔی، چشا وٝ دس اوشاٜ ٔٙطب تٟذیذ ػبُٔ ا٘سب٘ی ثبضذ  ٔتفبٚت ٔی

اؾكشاس ٘ٝ ثش ضشایف ٚ ٔٛلؼیت تٟذیذ آٔیض لبثُ اقالق است ٚ ٘ٝ ثش غشف ٚرٛد ضخع دس آٖ ضشایف ٚ ٔٛلؼیت، ثّىٝ اؾكشاس غفتی است 

ثٝ ثیب٘ی دیٍش اؾكشاس فطبسی است وٝ ضخع دس رٟت سٞبیی اص آٖ الرشْ . ٌشدد  ٔیوٝ دس احش لشاس ٌشفتٗ ضخع دس آٖ ضشایف ثش اٚ ػبسؼ 

دس ایٗ حبِت ٔؿكش دس اختیبس ثیٗ دٚ أش حبدث ٔزجٛس ثٝ . دٞذ ثی آ٘ىٝ ضخع دیٍشی اٚ سا ثٝ ایٗ ػُٕ ٔزجٛس سبصد  ٔیّٔی سا ا٘زبْ ع

ص٘ذ ِٚی ثٝ ػّت فطبسی وٝ اص   ٔیثبضذ، چشا وٝ ثب ایٙىٝ ضخع ثٝ ٔیُ ٚ اسادٜ دست ثٝ ا٘زبْ وبسی   ٔیا٘تخبة یىی اص آٖ دٚ است وٝ رشْ 

ٌیشد ٚ یب ثبیستی ٔمبٚٔت وشدٜ ٚ اص ربٖ ٌزضتٍی ثٝ خشد دٞذ ٚ یب ثشای فشاس اص فطبس فؼُ   ٔیضٛد ثش سش دٚساٞی لشاس   ٔیٚاسد  دسٖٚ ثش فشد

 . ٔزشٔب٘ٝ سا ا٘زبْ دٞذ

سیت اِٛلٛع ٞش وس ٍٞٙبْ ثشٚص خكش ضذیذ فؼّی یب ق"ۺ ٔمشس وشدٜ است  ٔیلبٖ٘ٛ ٔزبصات اسال ۱۵۲لبٍ٘ٛ٘زاس ایشاٖ دس ثبة اؾكشاس دس ٔبدٜ 
اص لجیُ آتص سٛصی، سیُ، قٛفبٖ، صِضِٝ یب ثیٕبسی ثٝ ٔٙظٛس حفظ ٘فس یب ٔبَ خٛد یب دیٍشی ٔشتىت سفتبسی ضٛد وٝ قجك لبٖ٘ٛ رشْ 

ضٛد لبثُ ٔزبصات ٘یست، ٔطشٚـ ثش ایٙىٝ خكش سا ػٕذا ایزبد ٘ىٙذ ٚ سفتبس استىبثی ثب خكش ٔٛرٛد ٔتٙبست ثشای دفغ آٖ   ٔیٔحسٛة 
   ."ٜ ثبضذؾشٚست داضت

 قتل عمذ اضطراری در حالت تساحم -۳

تشن فؼُ صٔب٘ی است وٝ ضخع فؼّی سا وٝ ثشػٟذٜ ٌشفتٝ یب ٚظیفٝ خبغی سا . لتُ ػٕذ ٕٔىٗ است ثٝ غٛست فؼُ یب تشن فؼُ تحمك یبثذ 

ٔخُ صٔب٘ی وٝ ٔبٔٛس ٘زبت غشیك فشد دس حبَ غشق ضذٖ سا . اٚ ٌزاضتٝ است سا تشن وٙذ ٚ ثٝ سجت آٖ رٙبیتی ٚالغ ضٛد  وٝ لبٖ٘ٛ ثش ػٟذٜ

  .ػٕذا ٘زبت ٘ذٞذ

دس لتُ ثب تشن فؼُ ٔٛاسدی ٚرٛد داسد وٝ اؾكشاس ٔزٛص استىبة لتُ است ٚ ایٗ رٛاص غشفب صٔب٘ی ٚرٛد داسد وٝ لتُ ثب تشن فؼُ غٛست 

ٔخال اٌش دٚ ٘فش دس حبَ غشق ضذٖ ثبضٙذ ٚ ٘زبت غشیك ٘تٛا٘ذ . اص رّٕٝ ایٗ ٔٛاسد استىبة لتُ ثٝ ٍٞٙبْ ٚلٛع ٚظبیف ٔتضاحٓ است. ثٍیشد

دٞذ ٚ ثب فٛت ٘فش دیٍش دس ٚالغ ٚی ثب تشن فؼُ دس ٘زبت ٔشتىت لتُ ػٕذ ضذٜ است أب   ٔیسا ٘زبت دٞذ، یه ٘فش سا ٘زبت ٞش دٚ ضخع 

یبثذ ٚ ثب  ایٗ سافؼیت ٔسئِٛیت دس اؾكشاس فمف ثب تشن فؼُ تحمك ٔی. ضٛد  ٔیچٖٛ اؾكشاس دس تضاحٓ ٔزٛص لتُ است پس ثٙبثشایٗ ٔزبصات ٖ

ٔخال اٌش یه پضضه ثخٛاٞذ دٚلّٛ ثٝ ٞٓ چسجیذٜ سا ٘زبت دٞذ ٘جبیذ ربٖ یىی سا ثٍیشد تب دیٍشی . اٖ ثبلی استا٘زبْ فؼُ ٔسئِٛیت ٕٞچٗ



٘ىٙذ دس حبِی وٝ ٚظیفٝ الذاْ داضتٝ ثبضذ تب یىی فٛت وٙذ ٔستٛرت ػمٛثت ٘یست وٝ اِجتٝ   ٔی٘زبت یبثذ أب چٙب٘چٝ دس ٕٞیٗ ٚؾؼیت الذا

أب فمٟبیی ٕٞچٖٛ أبْ خٕیٙی دس ایٗ ٔٛسد لشػٝ سا ربسی  .ا٘ذ دس اؾكشاس سا دس حبِت وّی ٘پزیشفتٝ ایٗ ٘ظش فمٟبیی است وٝ استىبة لتُ

ثبضذ وٝ دٚ ٚظیفٝ ثب ٞٓ ثشاثش ثبضٙذ أب اٌش ربٖ یىی اٞٓ   ٔیتخییش ربسی   ٔیدس حبِت تضاحٓ ٍٞٙب (۱۵۸، ۱۳۹۲وال٘تشی، رّیُ صادٜ، ).دا٘ذ  ٔی

. ٟٔٓ ٔسئِٛیت ٘خٛاٞذ داضتغیش ثٝ حفظ ربٖ اٞٓ الذاْ ٕ٘بیذ ٚ دس ایٗ ضشایف ٘سجت ثٝ ربٖ ضخع ٚ ربٖ دیٍشی ٟٔٓ ثبضذ ثبیذ ٘سجت

اِجمبء ثبضذ، حیبت ٔبدس ٚ فشد ٔمكٛع اِحیبت اص   پس دس ٔٛاسدی ٔخُ سمف رٙیٗ پس اص دٔیذٜ ضذٖ سٚح یب دس ربیی وٝ حیبـ فشد ٔحتُٕ

اٌشچٝ  . ضٕبسد  ٔیٔستمُ ٚ ٔٛرٛد غیش ٔستمُ حفظ ص٘ذٌی ٔٛرٛد ٔستمُ سا ٔمذْ  استمالَ ثیطتشی داسد ٚ ػمُ ٞٓ ثیٗ حفظ ص٘ذٌی ٔٛرٛد

تٛاٖ یه ٘فش سا ٘زبت داد ثٝ حىٓ ػمُ آٖ ضخع   ٔی٘زبت ٔؿكش ٚ لتُ دیٍشی ٞش دٚ داسای لجح اخاللی ٞستٙذ ِٚی دس ضشایكی وٝ فمف 

"التمتّٛا اِٙفس اِتی حشْ اهلل اال ثبِحك"ۺ فشٔبیذ  ٔیآٖ وٝ ضٛد وٝ آیٝ لش  ٔیایٗ سٛاَ ٔكشح . ضٛد  ٔیوٝ ؾشس وٕتشی داسد ا٘تخبة 
٘ىطیذ " ؛ 

ٔٗ یمتُ ٔؤٔٙبً ٔتؼٕذاً فزضائٝ رٟٙٓ خبِذاً فیٟب ٚ "ۺ فشٔبیذ  ٔیٚ یب آیٝ دیٍشی وٝ  "٘فسی سا وٝ خذاٚ٘ذ لتُ آٖ سا حشاْ وشدٜ است ٍٔش ثٝ حك

"اهلل ػّیٝ ٚ ِؼٙٝ ٚ اػذِّٝ ػبراثبً ػظیٕبً غؿت
ا٘سبٖ ٔؤٔٙی سا اص سٚی ػٕذ ثىطذ رضای اٚ دٚصخ است ٚ ٕٞیطٝ آ٘زب خٛاٞذ ثٛد ٚ ٞش وس " ؛ 

چٝ ثبیذ ٌفت؟ آیب ربٖ ضخع غیش ٔؿكش ٔحتشْ ٘یست؟ آیب  "خطٓ ٚ ِؼٙت خذا ثش اٚ ثبد ٚ خذاٚ٘ذ ثشای ٚی ػزاثی ثضسي فشاٞٓ وشدٜ است

 ٌیشد؟   ٔیی یبد ضذٜ لشاس ٖٞب ٔطَٕٛ آیٝ

ٞبی غیش ا٘سب٘ی  ٚد ضشایف تؼبسؼ ٚ اص سش ویٙٝ ٚ اٍ٘یضٜدوٙذ وٝ وسی دس اثتذا ثذٖٚ ٚ  ٔییٝ ثٝ ٔٛسدی اضبسٜ ٕٔىٗ است ٌفتٝ ضٛد ٞش دٚ آ

تٛاٖ ٌفت وٝ آیٝ روش ضذٜ   ٔیثٝ ػجبست دیٍش . ی ػزاة سٍٙیٙی دادٜ ضذٜ استٞب دیٍشی سا ثٝ لتُ ثشسب٘ذ ثٝ خػٛظ دس آیٝ دْٚ وٝ ٚػذٜ

ضٛد وٝ تؼبسؼ ٔیبٖ حفظ ربٖ دٚ ٘فش دس ٔیبٖ ثبضذ ٚ ٔشي یىی دس پیص خٛاٞذ ثٛد ٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ اٍ٘یضٜ رٙبیت وبسا٘ٝ ٞٓ  ٔٛسدی ٕ٘یضبُٔ 

وٙذ ثٝ سغٓ ثذ دا٘ستٗ لتُ یىی، اسادٜ ثطشی دخبِت وٙذ ٚ حذالُ ربٖ یىی اص آٟ٘ب وٝ   ٔیٚرٛد ٘ذاسد وٝ دس چٙیٗ ضشایكی ػمُ سّیٓ حىٓ 

. پی داسد ٘زبت دٞذ ؾشس وٕتشی سا دس

 اوتخاب بیه یکی از دي وفر -۳-۱

دس حبِت اَٚ ربٖ خٛد ٔشتىت دس خكش است ٚ دس غٛست ػذْ استىبة . دٚ حبِت دس ا٘تخبة ثشای حفظ ربٖ یىی اص دٚ ٘فش ٚرٛد داسد

ٚ ػذْ الذاْ ثٝ لتُ یىی اص ثبضذ؛ أب دس حبِت دْٚ ربٖ ٞش دٚ ٘فش دس خكش است   ٔیلتُ فشد دیٍش تٛسف ٔؿكش، ٔشي خٛد ٔؿكش لكؼی 

 .ضٛد  ٔیسٛی دیٍشی ٔشي ٞش دٚ ضخع حبغُ 

حالت ايل   -۳-۱-۱

 ثبضذ  ٔی دفبع اؾكشاس دس لتُ ػٕذی ٘بغحیح ثشغیش لبثُ پزیشش ثٛدٖ ثٙیٞشٌٛ٘ٝ اظٟبس ٘ظش ْ  ٔیلبٖ٘ٛ ٔزبصات اسال ۱۵۲ثب تٛرٝ ثٝ ٔبدٜ 

ٔسئِٛیت اص ضخع  ،وٙذ، أب دس فمٝ قجك حذیج سفغ  ٔیٖ دفبع دس ٔحبوٓ دالِت ثبضذ؛ چٖٛ ایٗ ٔبدٜ ثٝ قٛس ٚاؾح ثش لبثّیت استٕبع ای

ٕٞب٘ب تمیٝ ثشای رٌّٛیشی اص خٛ٘شیضی تطشیغ ضذٜ است پس اٌش تمیٝ ثٝ خٛ٘شیضی ٔٙزش "ٔؿكش ثشداضتٝ ضذٜ است أب اوخش فمٟب ثب ثیبٖ ایٙىٝ 
اؾكشاس دس لتُ سا ثٝ دِیُ ٘مؽ غشؼ ضبسع ٚ  "ٞب سد ٔشثٛـ ثٝ ربٖ ا٘سبٖضٙبسذ، ٍٔش ٔٛا  ٔیٞش أش ؾشٚست "ٚ یب ایٙىٝ  "ضٛد ربیض ٘یست

ٞب رٛاص استىبة چٙیٗ لتّی سا  سسذ وٝ ثخبقش ٔسبٚی ثٛدٖ اسصش ربٖ ا٘سبٖ  ٔیاص یه قشف ثٙظش  .ا٘ذ ایٙىٝ خالف لبػذٜ أتٙبٖ است ٘پزیشفتٝ

اسد ٚ ٞشٌٛ٘ٝ تؼشؼ ثٝ حیبت دیٍشاٖ دس چٙیٗ ٔٛلؼیتی لبثُ چٖٛ قجك ایٗ اغُ ربٖ ٞیچ وس ثش ربٖ دیٍشی سرحبٖ ٘ذ ،٘تٛاٖ پزیشفت

ی لبٍ٘ٛ٘زاس  تٛاٖ ٌفت وٝ ثٝ ػمیذٜ  ٔیٔزبصات است، اص قشف دیٍش چٖٛ حىٓ خبغی دس ایٗ خػٛظ اص سٛی ٔمٙٗ تؼییٗ ٘طذٜ است پس 
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٘یض لبثُ پزیشش ٘خٛاٞذ ثٛد، صیشا چٝ اوشاٜ سا اضذ اص  "اؾكشاس دس لتُ"پزیشفتٝ ٘یست ثٝ تجغ آٖ دفبع « اوشاٜ دس لتُ»ایشاٖ ٚلتی دفبع   ٔیاسال

ثٙبثشایٗ لبتُ ٔؿكش ثبیذ ٔخُ  .اؾكشاس ثذا٘یٓ ٚ چٝ ٔسبٚی ثب آٖ أىبٖ فشاتش سفتٗ حىٓ ٔؿكش اص حىٓ تؼییٗ ضذٜ ثشای ٔىشٜ ٚرٛد ٘ذاسد

 (۱۳۱، ۱۳۸۲غبدلی، ) .لبتُ ٔىشٜ ثٝ لػبظ ٔحىْٛ ضٛد

وٝ ٘بچبس است ا٘زبْ دٞذ اٌش وٕتش اص لتُ ثبضذ اربصٜ ٘ذاسد ٔشتىت لتُ ضٛد ٚ حتی اٌش آٖ   ٔیرش ،ضخع ٔؿكش ،استذالَ دیٍش ایٗ است 

ثٙبثشایٗ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ضٟیذ حب٘ی دس . دیٍشی ضٛد  ٌٙبٜ تٛا٘ذ ثشای ٘زبت ربٖ خٛد ٔشتىت لتُ ضخع ثی  ٔیرشْ لتُ ٞٓ ثبضذ ضخع ٖ ،رشْ

ثٍیش٘ذ الذاْ یىی ثٝ لتُ دیٍشی ثٝ ٔٙظٛس سذ رٛع ٚ سفغ ٌشسٍٙی ثب استفبدٜ اص ٌٛضت  ٔسبِه ٌفتٝ است اٌش دٚ ٘فش دس ضشایف سختی لشاس

ٞیچىذاْ ثش دیٍشی  ثٝ ٕٞیٗ تشتیت اٌش دٚساٖ أش ثیٗ وطتٝ ضذٖ دٚ ٘فش ثبضذ،  .ضٛد  ٔیٚی ثالٚرٝ ٚ ٘بٔطشٚع ثٛدٜ، رب٘ی ٔحىْٛ لػبظ 

ثٙبثشایٗ ٔزٛصی ثشای  .اؾكشاسی ثبیذ ثٝ ٔٙظٛس دفغ خكش ضذیذتش ثبضذ ٘ٝ خكش ثشاثش تٛا٘ذ الذاْ ثٝ لتُ دیٍشی وٙذ ٚ ػُٕ  ٔیٖ  تشریح ٘ذاسد ٚ

. استىبة لتُ ٘یست

تٛاٖ استٙبد ٕ٘ٛد ثٝ اقالق ٔٛاد ٔشثٛـ ثٝ اؾكشاس ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع رشْ استىبثی دس لبٖ٘ٛ ایشاٖ ٚ ٕٞیٙكٛس اضبسٜ   ٔیثشای استذالَ ٔخبِف  

خبظ ٚ ٔتفبٚت اص حىٓ ػبْ ٔٙذسد   ٔیٚ ٚرٛد ٘ذاضتٗ حه  ٔیی دس وتبة لػبظ لبٖ٘ٛ ٔزبصات اسال٘ىشدٖ لبٍ٘ٛ٘زاس ثٝ حىٓ لتُ اؾكشاس

چٖٛ اٌش ضخػی وٝ . دا٘ذ  ٔیثٝ ٔؼٙبی ایٗ است وٝ لبٍ٘ٛ٘زاس حىٓ لتُ اؾكشاسی سا تبثغ ػٕٛٔبت   ٔیلبٖ٘ٛ ٔزبصات اسال ۱۵۲دس ٔبدٜ 

وٝ داسای اسادٜ ٚ لػذ ٔزشٔب٘ٝ است ثبضذ ثب ػذاِت ٚ ا٘ػبف   ٔیاصات ٔزشٔشتىت لتُ ػٕذ اؾكشاسی ضذٜ داسای ٔزبصات یىسبٖ ثب ٔذ

دس ٚالغ دس ایٙزب . ثبضذ  ٔیٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد ٚ چٖٛ ضخع ٔؿكش دس استىبة رشٔص سؾبیت ٘ذاسد ػُٕ اٚ اص دیذ ربٔؼٝ داسای لجح وٕتشی 

ثبضذ وٝ چٙیٗ لبتّی ٘جبیذ ٔخُ یه لبتُ ػبدی ٔزبصات   ٔیرٛاص اخاللی  لتُ دیٍشی ثشای ٘زبت خٛد ٔكشح ٘یست ثّىٝ ٔٛؾٛع ثش سش ایٗ 

ضبوشی، ػّیپٛس، ) .دا٘ذ  ٔیٌشدد، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اٌش ضخع ٔزٖٙٛ، غغیش یب ٔزٖٙٛ ٔشتىت لتُ ضٛ٘ذ ربٔؼٝ ٔزبصات وشدٖ آٟ٘ب سا ٔٙػفب٘ٝ ٖ

س ٚ اوشاٜ آٟ٘ب سا ثٝ ػٙٛاٖ رٟبت ٔخففٝ  ٔذ٘ظش ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثشخی پیطٟٙبد دادٜ ا٘ذ ثزبی ػبُٔ سافؼیت ٔزبصات دا٘ستٗ اؾكشا (۱۰۹، ۱۳۹۱

اص ایٗ قشیك اص ارشای یه   لشاس داد تب ایٍٙٛ٘ٝ ثب ٔذ٘ظش لشاس دادٖ تٕبْ ػٛأُ دخیُ دس ٔٛؾٛع ٔیضاٖ ٔزبصات ٔشتىت سا ثتٛاٖ تؼییٗ ٕ٘ٛد ٚ

ثب ػذاِت ٚ ا٘ػبف ٕٞخٛا٘ی ثیطتشی داضتٝ ٔزبصات حبثت ٔخُ لػبظ دس غٛست ٘جٛدٖ یىی اص ضشایف تحمك اؾكشاس ثتٛاٖ رٌّٛیشی وشد تب 

 (۷۶، ۱۳۸۳ٔیشٔحٕذ غبدلی، ) .ثبضذ

حالت ديم  -۳-۱-۲

تٛا٘ذ ٚصٖ یه ضخع سا تحُٕ   ٔیدٚ دسیب٘ٛسد دس دسیب ٌشفتبس ضذ٘ذ ٚ ثٝ یه تىٝ چٛة وٝ فمف . وٙیٓ  ٔیایٗ حبِت سا ثب یه ٔخبَ ٔكشح 

دس چٙیٗ ضشایكی . ضٛد آٖ ضخع غشق ضٛد  ٔیدٞذ ٚ ثبػج   ٔیدیٍشی سا ُٞ  ،ثشای حفظ ربٖ خٛدش ٞب یىی اص آٖ. وٙذ چًٙ ا٘ذاختٝ ا٘ذ

تٛاٖ ثٝ دالیُ روش ضذٜ دس فٛق ٔجٙی ثش لبثُ پزیشش   ٔیدس ایٙزب ٖ.ضذ   ٔی ٞب ٘فش ثبػج ٔشي ٞش دٚی آٖ  ػذْ استىبة لتُ تٛسف یىی اص دٚ

ی ضبیذ ٔٙكمی ثٙظش ثشسذ وٝ یه ضخع ثب وٙبس صدٖ ضخع دیٍش، تىٝ چٛة سا تػبحت دس چٙیٗ ضشایف. ٘جٛدٖ دفبع اؾكشاس استٙبد وشد

اٌش  ،ثٙبثشایٗ دس ثسیبسی اص ٔٛاسد اؾكشاس ٔب٘ٙذ ٔخبَ ٌفتٝ ضذٜ. دٞذ  ٔیػمُ ٞٓ حفظ ربٖ یه ٘فش سا ثش ٔشي ٞش دٚ ٘فش تشریح  .ٕ٘بیذ

٘ذ ثٙبثشایٗ وّیت حىٓ ٕٔٙٛػیت لتُ غیش ثشای ٘زبت ربٖ خٛد دس دٜ  ٔیٔشتىت الذاْ ثٝ لتُ دیٍشی ٘ىٙذ ٞش دٚ ربٖ خٛد سا اص دست 

 (۷۱، ۱۳۹۰ضٕس ٘بتشی، ػجذاهلل یبس، ) .ضشایف اؾكشاسی ٔٛسد تشدیذ است

 اوتخاب بیه دي وفر از سًی ثالث -۳-۲

خكش ا٘ذاختٝ است ٔشدد ربٖ ٞش دٚ ٘فش سا ثٝ  ،یه ٔٛلؼیت اؾكشاسی ٔشتىت ثشای ا٘تخبة ثیٗ ٘زبت دادٖ ربٖ دٚ ٘فش وٝ ،دس ایٗ حبِت

اؾكشاسی دا٘ستٗ فؼُ استىبثی اص سٛی ٔشتىت ثٝ دِیُ ایٗ است وٝ لبٍ٘ٛ٘زاس  ،دس ایٗ حبِت. است ٚ اِجتٝ خكشی ٔتٛرٝ ربٖ خٛد اٚ ٘یست



ٜ ربٖ یب ٔبَ پس ػالٜٚ ثش صٔب٘ی وٝ خكش ٔتٛد. استفبدٜ وشدٜ است "٘فس یب ٔبَ خٛد یب دیٍشی"اص لیذ   ٔیلبٖ٘ٛ ٔزبصات اسال ۱۵۲دس ٔبدٜ 

ٔخال دٚ . ثبضذ  ٔیخٛد ضخع است صٔب٘ی ٞٓ وٝ خكش ٔتٛرٝ غیش ثبضذ ٞٓ ٔشتىت ثٝ دِیُ ٚرٛد داضتٗ ضشایف اؾكشاسی ٔزبص ثٝ الذاْ 

ضخع حبِخی وٝ ضبٞذ ایٗ . تٛا٘ذ یه ٘فش سا تحُٕ وٙذ ثیٗ صٔیٗ ٚ ٞٛا ٔؼّك ٞستٙذ  ٔیوٛٞٙٛسد پس اص ِغضش تٛسف یه قٙبة وٝ فمف 

تٛا٘ذ ربٖ یىی اص ایٗ دٚ ٘فش سا ٘زبت دٞذ ثذیٗ ضىُ وٝ ثب ضّیه وشدٖ ثٝ یىی اص آٟ٘ب ثب ٔشي ٚ سمٛـ اٚ، وٛٞٙٛسد دیٍش   ٔیٔٛلؼیت است 

ٌش ضخػی ثشای ٘زبت دادٖ ربٖ یىی اص دٚ ٘فش ٔشتىت لتُ دیٍشی ٌشدد ثب ثٙبثشایٗ ا. ثتٛا٘ذ اص قٙبة ثشای ٘زبت ربٖ خٛد استفبدٜ وٙذ

دٞٙذ، ثب استٙبد ثٝ لبػذٜ احسبٖ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٔشتىت ثذٖٚ ٞیچ   ٔیتٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ثب الذاْ ٘ىشدٖ اٚ ٞش دٚ ٘فش ربٖ خٛد سا اص دست 

 (۳۴۵، ۱۳۸۰ٔحٕذی، ) .تٛاٖ ٚی سا ٔزبصات وشد  ٔیٖ ای دس ساٜ ٔٙبفغ ربٔؼٝ لذْ ثشداضتٝ است، پس ٌٛ٘ٝ اٍ٘یضٜ ضشٚسا٘ٝ

 های تقذیم اهم بر مهم  مالک -۴

تش دس ٔمبْ ػُٕ تضاحٓ ٚرٛد داسد؛ ثٙبثشایٗ  تش دس ربیی است وٝ ثیٗ دٚ حىٓ ٟٔٓ ٚ ٟٔٓ اٞٓ ٚ ٟٔٓ دس اغكالح ثٝ ٔؼٙی تمذْ حىٓ ٟٔٓ

رٕؼی اص ) .ی إٞیت ثیطتشی داضتٝ ثبضذ ٔمذْ است ٚ ثبیذ ثٝ اٞٓ ػُٕ ضٛددس ٔمبْ سفغ تضاحٓ، چٙب٘چٝ یه ٞشٌبٜ ثیٗ دٚ ػُٕ تضاحٓ ثبضذ،

ٔخال صٔب٘ی وٝ دٚ ٘فش دس حبَ غشق ضذٖ ثبضٙذ ٚ فمف أىبٖ ٘زبت دادٖ یه ٘فش ٚرٛد داضتٝ ثبضذ، چٙب٘چٝ یىی اص ( ۶۱۳، ۱۳۸۹ٔحممبٖ، 

ٔشحْٛ ٔظفش دس اغَٛ فمٝ دٜ ٔؼیبس ثشای تطخیع . د سا ٘زبت دادثبضذ ثبیذ فشد دا٘طٕٗ( ٟٔٓ)ٚ دیٍشی یه فشد ٔؼِٕٛی ( اٞٓ)دا٘طٕٙذ  ٞب آٖ

 . ضٛد  ٔیٞشٌبٜ یه قشف تضاحٓ، اسبس اسالْ ثبضذ وٝ دس خكش است، آٖ ٔمذَّْ ۺ اٞٓ ٚ ٟٔٓ ثیبٖ وشدٜ است

سوٗ است، دس آ٘چٝ دس ػجبدت . آ٘چٝ ٔشثٛـ ثٝ ٘فس ٚ ٘بٔٛس است، ثش غیش آٖ ٔمذْ است. حمٛق اِٙبس ثش تىبِیف ٔطخػٝ ٔمذْ است

ٚارجی وٝ ثذِی ٘ذاسد، ثش آ٘چٝ ثذِی داسد ٔمذَّْ . دسٚؽ ٔػّحت داس، ثش ساست فتٙٝ اٍ٘یض ٔمذْ است. غٛست تضاحٓ ثش غیش سوٗ ٔمذْ است

ٚارجی وٝ ٔطشٚـ ثٝ . ٚارجی وٝ ٚلت ٔخػٛظ داسد، ثش آ٘چٝ چٙیٗ ٘یست، ٔمذْ است. ٚارت ُٔؿیك ثش ٚارت ُٔٛسّغ ٔمذْ است .است

  (۱۲۷-۱۲۵، ۱۳۸۴ٔظفش، ) .ٚارجی وٝ ثٝ حست صٔبٖ ثش دیٍشی تمذْ داسد. ی است، ُٔٛخَّش اص ٚارجی است وٝ چٙیٗ ٘یستلذست ضشع

ی ثیطتش سا ٞب ٞب، افؿُ ثٛدٖ، ٔمكٛع اِحیبت ثٛدٖ ٚ ٔسبِٝ حفظ ربٖفك ،دس خػٛظ چٍٍٛ٘ی تطخیع ربٖ ضخع اٞٓ اص ٟٕٔٓٞچٙیٗ 

 .ثیبٖ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ

 افضل بًدن -۵

ایٗ افؿُ ثٛدٖ ربٖ ٔؿكش ثٝ چٙذ . تٛا٘ذ دس ضشایف اؾكشاسی ربٖ فشد دیٍش سا ثشای ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ خٛد ثٍیشد خػی افؿُ ثبضذ ٔیاٌش ربٖ ش

یب ثٝ دِیُ ٔمكٛع اِحیبت ثٛدٖ ٚ یب ثٝ دِیُ تؼذاد افشاد ٔؿكش ٘سجت ثٝ اضخبغی وٝ ثبیذ فذا ضٛ٘ذ ٚ یب حفظ ٔٙفؼت ٚ دفغ . ثبضذ ضىُ ٔی

 .ٔفسذٜ ثیطتش است

 مقطًع الحیات بًدن -۵-۱

٘فش ثب الذاْ ثٝ ٘زبت ٔمكٛع ثبضذ ٚ ربٖ ضخع دیٍش ٔحتُٕ ثبضذ دس ایٗ غٛست ربٖ ضخع ٔمكٛع  دس ضشایكی وٝ ربٖ یىی اص دٚ

دس ٔخبَ غشق ضذٖ دٚ ٘فش، اٌش غشیك ٘زبت ثب یىی اص دٚ ٘فش دس حبَ غشق ضذٖ فبغّٝ وٕتشی داضتٝ ثبضذ ٚ ثب . اِحیبت اٞٓ خٛاٞذ ثٛد

تش ٚی حتٕب ص٘ذٜ  چٖٛ ثب الذاْ ثٝ ٘زبت فشد ٘ضدیه. تش سا ٘زبت دٞذ دیٍش فبغّٝ ثسیبس ثیطتشی داضتٝ ثبضذ ثبیذ ربٖ ا٘سبٖ ٘ضدیه ضخع

تٛاٖ ٌفت فشدی وٝ دسغذ ٘زبت ثیطتشی  ثٝ ػجبست دیٍش ٔی. خٛاٞذ ٔب٘ذ ِٚی ثب الذاْ ثٝ ٘زبت فشد دٚستش ٚی احتٕبَ داسد وٝ ص٘ذٜ ثٕب٘ذ

 (۱۵۹، ۱۳۹۲وال٘تشی، رّیُ صادٜ، ) .ؾُ استداسد ٘زبتص اف

 ( ها بیشتر بًدن اوسان) های بیشتر حفظ جان -۵-۲



اٌش دس یه سٕت ػذٜ ثیطتش ٚ دس سٕت دیٍش ػذٜ وٕتشی دس ٔؼشؼ خكش ثبضٙذ، ضخع ٔٛظف است ٘سجت ثٝ حفظ ربٖ ػذٜ ثیطتش الذاْ 

ٚست ٚرٛد سبیش ضشایف الصْ، غحیح آٖ است وٝ ٚی سا لبثُ ویفش دس چٙیٗ ضشایكی وٝ ٔشتىت ٟٔٓ سا فذای اٞٓ وشدٜ است دس ظ. وٙذ

. تٛا٘ذ ثشای رٌّٛیشی اص تّف دٚ ٘فس یب ثیطتش الذاْ ثٝ رٙبیت ثش یه تٗ ٕ٘بیذ  ٔیٕٞب٘كٛس وٝ ثشخی اص فمٟب ٘یض ثیبٖ وشدٜ ا٘ذ ٔؿكش  .٘ذا٘یٓ

آغفی، ) .دٞٙذ  ٔیدس ثشاثش حشٔت لتُ ػذٜ وٕتش سا تشریح ػمال حىٓ ٚرٛة ٘زبت ػذٜ ثیطتش . خٛاٞذ ثٛد رحایٗ الذاْ دس ٘ضد ػمال ٔش

وٙذ ٚ أىبٖ تٛلف ٞٓ   ٔیٞب ثشخٛسد  آیذ وٝ ٚی ثٝ ا٘سبٖ ثشای ٔخبَ صٔب٘ی وٝ ضخػی دس حبَ سا٘ٙذٌی است ٚ ٔٛلؼیتی پیص ٔی( ۳۷، ۱۳۸۱

. سایكی ضخع ثبیذ لتُ افشاد وٕتش سا ا٘تخبة وٙذای رض ٞذایت ٔبضیٗ ثٝ سٕت افشاد ثیطتش یب افشاد وٕتش ٘ذاسد، دس چٙیٗ ش ٘ذاسد ٚ چبسٜ

. فشدی وٝ ٟٔٓ سا فذای اٞٓ وشدٜ است دس ٚالغ قجك ا٘تظبسات ضشع ٚ لبٖ٘ٛ ػُٕ وشدٜ ٚ ٔزبصاتی ٘خٛاٞذ داضت

 اضطراری حالتارتکاب قتل در   میشرایط عمً -۶

ٞب الصْ است ٚ اٌش ایٗ ضشایف سػبیت ٘طٛد استىبة لتُ  آٖثبضذ وٝ سػبیت   ٔیالصْ   ٔیثشای استىبة لتُ دس ضشایف اؾكشاسی ضشایف ػٕٛ

 . ثبضذ  ٔییىی اص ایٗ ضشایف یمیٗ ٚ ظٗ ثٝ ٞالوت ٔؿكش ٚ دیٍشی ثبغی ٚ ػبدی ٘جٛدٖ ٔؿكش  .ٔزٛصی ٘خٛاٞذ داضت

 یقیه ي ظه به هالکت مضطر -۶-۱

پس غشف ٚرٛد  .٘ی یب اص ٞالوت ظٙی ٚ احتٕبِی ثبضذثبضذ وٝ حفظ ربٖ ا٘سبٖ اص ٞالوت یمی اؾكشاس اربصٜ لتُ دس غٛستی ٔیدس ضشایف 

، ۱۴، ۱۴۰۳ٔمذس اسدثیّی، ). تشس اص ٞالوت ٔزٛصی ثشای لتُ ػٕذ ٘خٛاٞذ ثٛد ٚ ثبیذ ایٗ آٌبٞی اص ٞالوت ثٝ دسرٝ ظٗ ٚ یمیٗ ثشسذ

ٚرٛد داسد وٝ ثٝ قٛس لكغ ٚ یمیٗ ٚ یب أب فمف دس غٛستی ایٗ اربصٜ  ،ثبضذ سمف رٙیٗ اص ٔٛاسد رٛاص لتُ دس ضشایف اؾكشاسی ٔی ٔخالً( ۲۷۸

 . حذالُ ثٝ قٛس ظٙی ایٗ آٌبٞی ٚرٛد داضتٝ ثبضذ وٝ اٌش سمف رٙیٗ ا٘زبْ ٘طٛد ٔبدس تّف خٛاٞذ ضذ

 مضطر باغی ي عادی وباشذ -۶-۲

خع ثبغی حتی دس ثٙبثشایٗ ش. ضٛد وٝ ػّیٝ أبْ حك خشٚد وشدٜ است ثبغی ثٝ وسی ٌفتٝ ٔی. ثبضذ« ػبدی»ٚ « ثبغی»ضخع ٔؿكش ٘جبیذ 

صیٗ اِذیٗ، ). ٔجبح است اش ضشایف اؾكشاسی اربصٜ ٘ذاسد ٔشتىت لتُ ضٛد، چٖٛ حفظ ربٖ چٙیٗ ضخػی ػمالً ربیض ٘یست ٚ اٚ خٛد لتُ

ص سا ا٘زبْ دٞذ ٚ ثیطتش ا  ٔیایٗ است وٝ ضخع ٔؿكش ثٝ ٔمذاسی وٝ ٘یبص اٚ ثشقشف ضٛد اربصٜ داسد حشا« غیش ػبد»ٔٙظٛس اص ( ۳۷۸، ۶، ۱۴۱۳

ثٙبثشایٗ اٌش وسی . ضٛد وٝ اص حذ ؾشٚست تزبٚص وٙذ  ٔیپس ػبدی ثٝ وسی ٌفتٝ ( ۱۰۹ٚ  ۱۰۸، ۱۳۸۳خبٚسی، ) .حذ ٘یبص ثشای اٚ ربیض ٘یست

ثٝ اص ایٗ ٟٔٓ . ٌشدد تٛا٘ذ ثٝ ا٘ذاصٜ ؾشٚست ٔشتىت لتُ ضٛد ٚ فشاتش اص آٖ لتُ ػٕذ تّمی ٔی  ٔیدس ضشایف اؾكشاسی لشاس ثٍیشد فمف 

 . ضٛد تؼجیش ٔی« تتمذس ثمذسٞب اِؿشٚسات»

  وتیجه

رٛاص استىبة لتُ دس حبِت «  فی رٙس إِستجبح»اوخش فمٟب دس ٔجحج اؾكشاس ریُ ثبة . ثبضٙذ فمٟب دس ثحج اؾكشاس دس لتُ دٚ دستٝ ٔی

أبْ خٕیٙی اربصٜ لتُ دس حبِت  ٕٞچٖٛ آیت اهلل خٛیی ٚ ٘یض ثشخی فمٟب. است« ال تمیٝ فی اِذٔبء»دِیُ آٟ٘ب سٚایت ٚ  اؾكشاسی سا ٘ذادٜ ا٘ذ

.  ا٘ذ دادٜسا اؾكشاسی 

اص دٚ ٘فش ٔمكٛع  وٝ ػجبست است اص چٙب٘چٝ یىی ضٛد  ٔیأب ثػٛست وّی اؾكشاس ٔزٛص لتُ ٘یست ِٚی ثٝ ایٗ لبػذٜ وّی استخٙبئبتی ٚاسد 

اربصٜ سمف رٙیٗ ٚ ٕٞچٙیٗ  ٜ لتُ ٔحتُٕ اِجمبء وٙذتٛا٘ذ الذاْ ة  ٔیاِجمبء ٚ دیٍشی ٔحتُٕ اِجمبء ثبضذ، ٔمكٛع اِجمبء ثشای حفظ ربٖ خٛد 



وٝ اوشاٜ ٔزٛص لتُ ثبضذ پس ثٝ تجغ اِٚی اؾكشاس ٞٓ داسای   ٔیاربصٜ لتُ ٍٞٙبتٛاٖ اضبسٜ وشد ثٝ  اص دیٍش استخٙبئبت ٔی. ثشای حفظ ربٖ ٔبدس

  .است رٛاصایٗ 

ٕٞچٙیٗ دس ٍٞٙبْ ٚلٛع ٚظبیف ٔتضاحٓ چٙب٘چٝ ضخع ٔؿكش ثب تشن فؼُ ٔشتىت لتُ ضٛد اؾكشاس ٔزٛص لتُ است ٚ ٘یض دس ٔٛاسدی وٝ 

است وٝ اص رّٕٝ   ٔیاِجتٝ اربصٜ لتُ دس ضشایف اؾكشاسی ٘یبصٔٙذ سػبیت ضشایف ػٕٛ. سسذ افؿُ ثبضذ ربٖ ٔؿكش اص ربٖ وسی وٝ ثٝ لتُ ٔی

صٔب٘ی وٝ ٔؿكش ثشای رٌّٛیشی اص ایزبد ؾشس . ، ػبدی ٚ ثبغی ٘جٛدٖ ٔؿكش اضبسٜ وشدسثٛدٖ یب ظٙی ثٛدٖ ثیٓ فٛت ٔؿف تٛاٖ ثٝ لكؼی  ٔیآٖ 

ثبضذ چٖٛ ٞٓ ثٝ حىٓ اؾكشاس ٘بچبس ثٝ ا٘زبْ آٖ ثٛدٜ ٚ ٞٓ ثٝ  وٙذ داسای ٔسئِٛیت ویفشی ٕ٘ی  ٔیتش  ثضسٌتش الذاْ ثٝ استىبة ؾشس وٛچه

یبثذ ٔشتىت سا اص ٔزبصات  وٝ دس حبِت اؾكشاس استىبة ٔی  ٔیوّیٝ رشای  ٔیلبٖ٘ٛ ٔزبصات اسال ۱۵۲ثك ٔبدٜ ـ. حىٓ ضشیؼت ػُٕ ٕ٘ٛدٜ است

، وٙذ؛ ثٙبثشایٗ دس ایٗ ٔٛاسد ثب پشداخت دیٝ  ٔیوٙذ، ایٗ ٔبدٜ لتُ ػٕذ سا اص ضَٕٛ آٖ خبسد ٘ىشدٜ ٚ فمف اص ٔشتىت سّت ٔسئِٛیت   ٔیٔؼبف 

پشداخت دیٝ دس ایٗ ٔٛاسد اص ثبة ٔسئِٛیت ٔذ٘ی ٚ رجشاٖ خسبست . یٗ ثشدٖ لػبظ سا تػشیح وشدٜ استثش تبحیش حبِت اؾكشاسی دس اص ة

.  چٖٛ خٖٛ ٔسّٓ ٘جبیذ ٞذس سٚد ،است
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 .۱۳۹۲ ون،ی ٍ یس ضوارُ ،یاسالم حمَق ٍ فمِ یّا پژٍّص فصلٌاهِ ،«ػِیش فمِ در یاضطرار ػوذ لتل» ،یهرتض زادُ، لیجل ٍهرث،ین ،یوالًتر -

 .۱۳۸۳ ضطن، ٍ چْل ضوارُ ،یدادگستر یحمَق هجلِ ،«یالولل ىیب یفرین دادگاُ اساسٌاهِ در اضطرار ٍ اوراُ» ى،یحس ،یصادق هحوذ ریم -

 مناتع عرتی: ب -

 .تْوي ۲۲ اًتطارات لن، الفماِّ، ًْج هحسي، دیس م،یحه -

 .۱۴۱۳ ،یٍداع جَاد دیس ًاضر لن، سَم، چاج دٍم، جلذ ،یالتمَ ولوِ ى،یام هحوذ خیش ى،یالذ ىیز -

 .تا یب ،یاالسالم الؼالن دار رٍت،یب دٍ، جلذ ُ،یالذهطك اللوؼِ اٍل، دیضِ -

 .۱۳۸۴ الفىر، دار ًطر لن، ،یرازیش یػل ٍ اىیغرٍ هحسي ترجوِ فمِ، اصَل هحوذرضا، هظفر، -



 .۱۴۰۳ لن، ُیػلن حَزُ ىیهذرس جاهؼِ تِ ٍاتستِ  هیاسال اًتطارات لن، اٍل، چاج چْاردّن، جلذ االرّاى، ارضاد ضرح فی الثرّاى ٍ الفائذُ هجوغ هحوذ، تي احوذ ،یلیاردب همذس -

 


