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از اعتدا؛  ینه هیآ
  بشردوستانه نیادیبن قواعد يدارا

  *نیا ناصر قربان   ________________________________________________________________  
  

  چکیده
 که با آنان مقاتلـه  یکند در راه خدا با کسان می به مسلمانان امر ،سوره مبارکه بقره190 هیآ

خداوند متجاوزان از حـد را دوسـت نـدارد:     ؛ زیراکنند، بجنگند و از حد تجاوز نکنند می
»و لُوا فبِ یقَاتیینَ  الَّذاهللاِ لِیسلُونَکمتَدوا إِنَّ قَاتالَتَعی الَاهللاَ وبتَد حعمزبور هیآ همدر ف.»نَیالْم، 

به  توجه با ه،یصدر آ ریخورد. با وجود اختالف در تفس می مفسران به چشم انیم یاختالفات
اصـول حـاکم بـر حقـوق بشردوسـتانه را از آن       نیتـر  یو اساس نیتر مهمتوان  می آن لیذ

 ،»بتناسـ « ،»زیو تمـا  کیتفک«چون  یکوشد اصول می مقاله نید. نگارنده در اکراستنباط 
و نشان  کنداستخراج  هیآ نیو مانند آن را از ا» از قتل ریاس تیمصون« ،»حاتیتسل دیتحد«

که  ییرفتارها همه نیبنابرا باشد؛ میریتفس نیا دیمؤ ،ریو حضرت ام امبریت پدهد سنّ
و  يت نبـو و سـنّ  یالهـ  یبا وح رد،یگ می با قواعد بشردوستانه در جنگ شکل رتیدر مغا

  است. ، در تضاد آشکاريعلو

اصـل   کرامت انسان، اسـیر،   بشردوستانه، آیه نهی از اعتداء،حقوق  :واژگان کلیدي
  اصل تفکیک. ، اصل تناسب،تحدید تسلیحات

   

                                                   
 .علمیه حوزه یو عضو انجمن فقه و حقوق اسالم دیدانشگاه مف اریدانش *
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 مقدمه

کند کـه بـا مسـلمانان     امر می را به مقاتله با کسانی،مسلمانان سوره مبارکه بقره 190آیه 
مسـلمانان  کنـد و بـه    مـی  و تجاوز از حدود نهی کنند. این آیه همچنین از اعتدا می نبرد

  داند: متجاوزان را محبوب خودنمی که خداوند شود می یادآور
لُوا فقَات بِ یوی نَیالَّذ اهللاِ لِیسلُونَکمتَدوا إِنَّ قَاتالَتَع یاهللاَ الَ وبتَـد  حعو در راه خـدا بـا    :نَیالْم

جاوزکاران را از اندازه درنگذرید؛ زیرا خداوند ت وبجنگید  ،جنگند می کسانی که با شما
  دوست ندارد.
و المللــی  بــین بـه رفتــار قــواي متخاصـم در منازعــات مسـلحانه    ،قواعـد بشردوســتانه 

. این قواعد که بر استفاده از نیروي مسلح و رفتار با افراد در باشد المللی ناظر می بینغیر
ه کند، کاستن از میزان رنج افـراد در جریـان منازعـ    می جریان منازعه مسلحانه حکومت

کند. امروز از قواعد بشردوستانه  می آثار سوء ناشی از جنگ را تأمین تحدیدمسلحانه و 
احترام به شأن و ارزش انسان، تضمین حقـوق   ،رود عالوه بر اهداف کالسیک می انتظار

مجازات جنایتکاران جنگی را نیز  و همحاکم ،تعقیب، حتی در زمان جنگ اساسی انسان
  ).42، ص1391نیا، (قربان نمایدتأمین 

دادگسـتري بـا   المللی  بین . دیوانداردماهیت عرفی  ،بخش اعظم قواعد بشردوستانه
هـاي حقـوق بشردوسـتانه و نیـز عـدم       به کنوانسـیون ها  دولت دهاستناد به الحاق گستر

درباره احترام به قواعد بشردوستانه براي از شروط مربوط به حق فسخ، ها  استفاده دولت
  ).43(همان، ص ر، اهمیت اساسی قائل استنوع بش

ل تجاوزناپـذیر حقـوق   اصـو «دیوان از قواعد بنیادین بشردوستانه به عنوان همچنین 
وصفی که پیش از آن در ادبیات حقوقی وجود نداشت.  ؛یاد کرده است »عرفیالملل  بین

ن کردن اصول و قواعـد بنیـادی   دیوان از کاربرد این وصف، متصفمقصود محتمل است 
  باشد.) Jus Cogens( »قواعد آمره«الملل بشردوستانه به  حاکم بر حقوق بین

 ی اسـت؛ ولـی  نـامیمون امـر  کتاب هدایت و زندگی است. جنگ گرچه  ،قرآن کریم
بنـابراین   ؛متأسفانه پدیده رایج در همه اعصار خاصه عصر نزول قرآن کریم بوده اسـت 

. امـا  باشد می یایت کند، انتظار معقولیان را هدد قواعدي در قرآن که رفتار جنگجووجو
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سازد که انتظار وجود احکـام و قواعـد    می شناخت قرآن کریم ما را به این امر رهنمون
قرآن کریم اصول کلی راهنما  است. انتظاري غیرمنطقی و ناموجه ،جزئی جنگ در قرآن

توان حتی جزئیـات   می گر مستفاد از آیات بر پایه این اصول عام هدایت و کند می را القا
را تابع سربازان مسلمان احکام تکلیفی مربوط به جنگ را تفریع و استخراج کرد و رفتار 

، »انهـی از اعتـد  «با استناد به آیـه   دگفتار کوتاه قصد داردو در این  نگارندهداد.  آن قرار
ـ      ترین و بنیادي بعضی از مهم کـه در حقـوق    دتـرین قواعـد بشردوسـتانه را اسـتنباط کن

  اي دارند. جایگاه برجسته ،مدرنالمللی  بین شردوستانهب
تنهـا   ؛ ولـی ین منبع فقه و حقوق اسالمی استتر مهمقرآن کریم گفتنی است گرچه 

فهم اصول و فروع حاکم بر جنگ و  رود. فقیهان در اجتهاد می یکی از منابع آن به شمار
» الجهاد فقه«نگ که در و تبیین تعهدات جنگجویان مسلمان و دولت اسالمی درگیر در ج

ت گفتـاري و  به سنّ ،گسترده اي گونه، افزون بر کتاب، به باشد میمنعکس » السیره فقه«و 
از آیه یک بر  نوشتار،ما در این  ولی ؛اند استناد کردهدیگر رفتاري و در مواردي به منابع 

ـ فقهـی دیگـر  مستندات و و از تمسک به منابع ایم  کردهتمرکزقرآن کریم  اب شـده  ، اجتن
ین تـر  مهـم  ،و دیگر معصـومان  اسالماست بینش، منش و کنش پیامبر  روشن. است

  ت مراجعه خواهد شد.به سنّ ،بنابراین در فهم قرآن کریم باشد؛ میمفسر قرآن 

 . مفاد آیه نهی از اعتدا1

در این آیه چند واژه و قید وجود دارد که الزم است درباره آنهـا سـخن بـه میـان آیـد:      
  ».اهللا الیحب المعتدین إن«و » التعتدوا« ،»الذین یقاتلونکم« ،»اهللا فی سبیل«، »قاتلوا«

  »اهللا ا فی سبیلقاتلو«. توضیح 1ـ1
مان! بـه قتـال   لاي جماعـت مسـ  «فعل امر مخاطب از مصدر مقاتله است؛ یعنی » قاتلوا«

بـه  کـم   اگر این امر بر تکلیـف بـه مقاتلـه داللـت نکنـد، دسـت      ». برخیزید و نبرد کنید
بر این امر تصـریح دارد کـه جنگـی کـه     » اهللا فی سبیل«دهد. واژه  مسلمانان اذن پیکار می

خوانـد، جنگـی در راه خداسـت. بـراي اینکـه نبـرد        خداوند مسلمانان را بـه آن فرامـی  
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شمرده شود، الزم است هـدف از آن اقامـه دیـن و اعـالي کلمـه توحیـد       » راه خدا در«
اهللا تعالی، نـه اسـتیال و    از جهاد به قصد تحصیل وجهباشد. چنین پیکاري عبارت است 

). در منطـق قـرآن،   61، ص2تـا]، ج  یابی بر اموال و اعراض مردم (طباطبایی، [بـی  دست
تـرین   اسالم و دین توحید مبتنی بر فطرت است؛ بنابراین اقامه و تحفظ بـر آن، از مهـم  

ن باشـد و چـه بـراي    باشد. جنگ چه براي دفـاع از مسـلمانا   حقوق مشروع انسانی می
گونـه کـه    دفاع از کیان اسالم، در حقیقت تماماً دفاع از حـق و انسـانیت اسـت؛ همـان    

باشـد و در جنـگ یعنـی     شرك به خداوند، به مثابه مرگ فطرت و نابودي انسانیت مـی 
دفاع از آن حـق، بازگردانـدن حیـات انسـانیت، فطـرت و احیـاي آن پـس از مـرگ و         

  ).71و 68، 66ـ65نابودي است (همان، صص
تواند از حدود عـدالت و انصـاف خـارج     نمی گیرد، می جنگی که در راه خدا شکل

مسـلمان اسـت و آنـان را از     سربازانگر  ي الهی هدایتها آموزه ،شود. در چنین جنگی
رعایـت   ،کنـد. در منطـق قـرآن کـریم     مـی  نادیده گرفتن تقـواي الهـی بـه شـدت منـع     

 اسـاس، در هدف، بلکه در وسیله نیز الزامی است. بر همین  تنها نهاخالقی  هاي فضیلت
به طور قطع مـردود   ،»کند می وسیله را توجیه ،هدف«در شریعت اسالمی این قاعده که 

تحت کنترل و  است وبا تقواي الهی مرتبط  ،. اخالق و فضایل اخالقی در اسالمباشد می
رعایـت آن بـر مسـلمانان     باشد،نظارت آن قرار دارد و هر آنچه به تقواي الهی نزدیک 

  واجب است و آنان باید در همه احوال آن را معتبر شمرده، بدان عمل کنند.
آیه قیام به قسط و ضرورت رفتار عادالنه حتی با دشمن نیز به خـوبی بـر ایـن امـر     

اخالق اسالمی است،  هاي کند که رفتار بر محور عدالت که از برترین مصداق می داللت
  :شود می د محسوبتقواي خداون

نباید هرگز شما را به بیدادگري وادارد. دادگري کنید کـه بـه    ،توزي نسبت به قومی کینه
 ،کنیـد  مـی  بـه آنچـه  یک است، تقواي خدا پیشه کنید کـه خداونـد   تقوا و پارسایی نزد

  .)8: است (مائده آگاه
ت و انصاف کند هرگز از حدود عدال این آیه که به مؤمنان مجاهد در راه خدا امر می

ــی   ــد، ب ــتمگري نگذارن ــتبداد و س ــام در راه و روش اس ــوند و گ ــک  خــارج نش ش
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اي را پیش پاي دولت اسالمی درگیـر در جنـگ و    شده هاي دقیقاً تعریف محدودیت
  دهد.نیز مجاهدان مسلمان قرار می

جنگ، آنگاه که سـتاندن جـان جنگجویـان     زماندر مسلمانان از اینکه  چه بسا کسی
؛ در شگفتی فرورود ،شوند مأمور می شود، به رعایت تقواي الهی می مردهدشمن مجاز ش

. سـخن  یافت» جنگ در راه خدا«و هدف » اهللا فی سبیل«باید در قید  زوال حیرت را ولی
در برابـر جـرم، گنـاه، فسـاد، تجـاوز و       وتقوا  بر اساساز جنگی است که در راه خدا 

بنابراین روشن است در میدان نبردي  ؛گیرد می نابودسازي حق مشروع انسانیت صورت
بـا عملکـرد    توان همسـان  انی برپاشده است، نمیکه در دفاع از تقوا و حق مشروع انس

. زیـر پانهـادن مـوازین تقـواي     مغایر باشداصول تقوا  د که باکراي رفتار  دشمن به گونه
  رفتاري غیراخالقی و غیراسالمی است. ،الهی در هر حال

آموزد که امور غیرانسانی و غیراسالمی حتی در مقام مقابلـه بـه    می تقواي الهی به ما
  :یابد نمی مشروعیت ،مثل

ه دارد و یا آنان را آنقدر تشنگی دهد که از احتی اگر دشمن اسیران جنگی را گرسنه نگ
ن عملی با دشمن رضایت نخواهد شدت عطش بمیرند، سپاه و لشکر تقوا هرگز به چنی

  ).182، صتا] [بی (محقق داماد، داد
چه در حال  ،توان او را به عنوان مقابله به مثل نمی اگر دشمن مسلمانی را مثله کند،

نماید . اگر دشمن هتک حیثیت و آبرو کند، شکنجه کردمثله  ،حیات و چه پس از مرگ
شود، چنین اقـداماتی بـراي لشـکر خـدا در مقـام      دیگر یا مرتکب رفتارهاي غیرانسانی 

  .نیستموجه و مجاز  ،لمقابله به مث
است که متخاصمان باید در زمان جنگ بـدان  مهم یکی از اصول  ،مارتنزاصل یا قید 

سـه  مـاده   باشند. این اصل که به نام حقوقدان برجسته روسی مشـهور اسـت و   بند پاي
کل اول و مقدمـه پروتکـل دوم از   چهارگانه ژنو، ماده یک پروت هاي مشترك کنوانسیون

شـده قـراردادي و    بر رعایت قواعـد شـناخته   تنها نهترمینولوژي آن عاریت گرفته است، 
 عنواندهد که به هیچ  دیگر در منازعه هشدار می هاي کند، بلکه به دولت می عرفی تأکید

رد ملل که حاصل عملکها  هدان به اصول حقوق ملتباید بر الزامات ناشی از تقید متعان
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ــد لطمــه ان عمــومی اســت،متمــدن، حقــوق انســانی و منبعــث از وجــد   اي وارد آورن
  .)1387 هنکرتز، /1387 (فلک،

در راه خـدا نبـرد کننـد، تنهـا      فقـط کند  می آیه نهی از اعتدا که مسلمانان را محدود
کند که با رعایت تقواي الهی و اصول عدالت جریان یابـد. عـدالت    می جنگی را تجویز

استبداد و ستمگري راه نهادن در  گامی پیوند وثیق دارد. خروج از عدالت و واي الهبا تق
ناسازگار است که خداوند در آیات دیگر » راه خدا«باتقواي الهی و  ،حتی درباره دشمن

  قرآن نیز به شدت از آن نهی فرموده است.
یی اسـت کـه در   ن اصـول راهنمـا  مبی ،»اهللا فی سبیل«همین آیه شریفه با تأکید بر قید 

مسلمان را بـا نظامیـان، غیرنظامیـان،     سرباز رفتار نوع ،صریح قانونیمقرره موارد فقدان 
ــان  ــان، کودکــان، بیمــاران، مجروحــان، ســالخوردگان، راهب ــانمبلّ ،زن ــداد ،غ ، کــادر ام

  کند. می نمعی ،پزشکی و نیز مواجهه با محیط زیستکادر

 »الذین یقاتلونکم«تفسیر. 1ـ2

ند. ا کند با کسانی نبرد کنند که در حال مقاتله با آنان می ظاهراً به مسلمانان امرآیه شریفه 
اگر آن را شرط  کدام؟ هیچ یا شرط است یا قید احترازي » الذین یقاتلونکم«آیا  نکته اینکه
بـا آنـان    نیزاگر مشرکان با شما جنگیدند، شما «معنا خواهد بود که  بدین کنیم،محسوب 

با مردان  فقط«معناي آیه چنین خواهد بود که  بدانیم،آن را قید احترازي و اگر » بجنگید
. چنین برداشتی از آیـه بـه   »جنگند نمی چه آنکه آنان با شما ؛نه زنان و کودکان ،بجنگید

م بشردوستانه است کـه بایـد در منازعـات    معناي تأکید و تصریح بر یکی از قواعد مسلّ
و مصـونیت غیرنظامیـان اعـم از     یبر ایمن ،تمایز مسلحانه رعایت شود. اصل تفکیک یا

  پزشکی تأکید دارد.کادر کادر امداد و  ،زنان، کودکان، سالمندان، راهبان
شمردن قید، اصل ضرورت تمایز میان  بعضی از مفسران عامه و امامیه با احترازي

تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و نیز لزوم حمایت  جنگجویان و غیرجنگجویان،
که برخی فقیهان نیز در مقام افتا،  اند؛ چنان از زنان و کودکان را از آیه برداشت کرده

  اند. بدان استناد کرده
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 چنین اسـتفاده «ضمن تصریح بر اینکه  ،در تفسیر آیه مورد بحث تفسیر نمونه انمؤلف
بایـد  اند، هرگـز ن  شود که غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان چون به مقاتله برنخاسته می

  :اند، آورده»مورد تهاجم واقع شوند
یـا  انـد   افرادي که سالح بر زمین بگذارند و کسانی که توانایی جنـگ را از دسـت داده  

نباید مورد  ،همچون مجروحان، پیرمردان، زنان و کودکان ؛اصوالً قدرت بر جنگ ندارند
از مواد سمی  ببرند و را نباید از بینها  و گیاهان و زراعتها  تعدي قرار گیرند. باغستان

(مکارم شیرازي و دیگران،  شامیدنی دشمن نباید استفاده کنندآ هاي کردن آب براي آلوده
  .)20، ص2ج، 1377

  اند: برخی دیگر از مفسران تأکید کرده
 هـاي  اهللا نباید از هدف خدایی منحرف شود و خشم و خون و انگیـزه  مجاهد فی سبیل

ولی در حال جنـگ   ،اندون برد و به مردمی که جزء دشمنیراهللا ب نفسانی، او را از سبیل
  .)81، ص2ج، 1362(طالقانی،  دشمنی نماید اند، ، یا شکست خوردهنیستند
  گوید: می او ؛نیز چنین تفسیري از آیه دارد تفسیر وسیطصاحب 

لـیس   المخالفین و التتجاوزوا فی قتالهم إلی من القتال من اهللا من یناصبکم ... قاتلوا فی سبیل
در راه خـدا بـا آن دسـته از    : ... شأنهم قتالکم کنسائهم و صبیانهم و رهبـانهم و شـیوخهم  

به کسانی از جمله  ،مقاتله کنید و در نبرد با آنان ،اندپرچم جنگ برافروختهمخالفان که 
زنان، کودکان، سالمندان و راهبان از دشمنان کـه صـالحیت و اهلیـت جنـگ ندارنـد،      

  .)408، ص1تا]، ج [بیاوي، تجاوز نکنید (طنط
غیرجنگجویان نباید «فهمیده است که  گونه ایننیز از آیه  تفسیر المنیردر  وهبه زحیلی

  ).179، ص2، ج1418یلی، زح( »کشته شوندیرند و در جنگ هدف قرار گ
را » الذین یقـاتلونکم « ایشان .تفسیر دیگري دارداز این آیه ، المیزاندر  طباطباییعالمه 

  :است گونه بودن قید این بر نفی احترازي ويداند. استدالل احترازي نمیقید 
قتال با او نهی شود، بلکه اگر هـدف   تا ازمعنا ندارد  ،قتال با کسی که توان مقاتله ندارد

از مقاتلـه بـا وي   کشـتن او نهـی شـود، نـه     قتـل و  درست آن بـود کـه از    ،احتراز بود
  .)60،ص2جتا]،  [بی طباطبایی،(
از  قصـود ترتیب م ؛ بدینداند می را حال و وصف براي اشاره» یقاتلونکم«فعل  ،هعالم
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یعنـی مشـرکان    انـد؛  در راه خدا با کسانی که در حال مقاتله با مؤمنان«آیه این است که 
  .(همان)» ه، بجنگیدمک

 اهللاَ لمـوا وإِنَّ بِأَنَّهم ظُ قَاتَلُونَی نَیأُذنَ للَّذ«ره حج: سو 40و  39وي این آیه را همچون آیه 
 النَّـاس  اهللاِ الَدفْـع  ولَوربنَـا اهللاُ  قُولُوایحقٍّ إِلَّا أَن  رِیبِغَ ارِهمیأُخْرِجوا من د نَیالَّذ*  رٌینَصرِهم لَقَد  علَى

 نصـرُه ی مـن  اهللاُ نصرَنَّیولَ راًی کثاهللاِ اسم هایف ذکرُی وصلَوات ومساجِد عیبعضَهم بِبعضٍ لَّهدمت صوامع وبِ
با مشرکانی در مقام صدور اذن ابتدایی براي نبرد بدون شرط داند که می»زٌیعزِ ي لَقَوِاهللاَ إِنَّ

  .(همان) است که در حال نبردند
ي دارد؛ بـه بـاور وي آیـات    سخن قابل توجـه دیگـر   ،او براي تکمیل استدالل خود

 :اطراف و لوازم آنند ،بیانگر یک حکم با حدود ،اند دنبال یکدیگر آمدهاي که به  گانه پنج
را از  جنـگ » ... التعتـدوا « ؛) براي بیان اصـل حکـم اسـت   190(حج: » اهللا قاتلوا فی سبیل«

نبرد را از جهت تشـدید، محـدود    )191حج: » (واقتلوهم« ؛سازد جهت انتظام محدود می
 ؛کنـد  مـی  قتـال را تحدیـد مکـانی    )همـان ( »...الْمسـجِدالْحرَامِ  الَتُقَـاتلُوهم عنـد    و«؛ کند می

»تَّى وح ملُوهتْنَۀٌ   قَات؛اسـت  ) تحدید قتال از جهـت انتهـا و زمـان   193حج: » (...الَتَکونَ ف 
) بیان این امر است که این حکم تشریع قصـاص در قتـال و   194حج: » (... الْحرَام الشَّهرُ«
) تکلیـف مؤمنـان   195حج: » (اهللاِ لِیسبِ یوأَنْفقُوا ف« به مثل با مشرکان است ول و مقابله قت

بنـابراین   ؛مالی جنگ یعنی انفاق براي تجهیز و تجهـز اسـت   مقدمات کردن براي فراهم
ضی از آنها ناسخ آنکه بع بی ،براي امر واحدي است گانه پنجنزول آیات  احتمال زیاد، به

بلکه غرض  ،نکه این آیات براي بیان امور متفرقه نازل شده باشندنه آ برخی دیگر باشد،
 ؛یک چیز است و آن عبارت است از تشریع قتـال بـا مشـرکان مکـه     ،این آیات همهاز 

  .)61ـ60ص،2جتا]،  [بی (طباطبایی، اند کسانی که درحال نبرد با مؤمنانیعنی 
بیانگر حکم واحد تشریع نبرد با مشرکان  کامالً گانه پنجاین برداشت عالمه که آیات 

از ظرافتـی   ،تواند قیـد احتـرازي باشـد    نمی »الذین یقاتلونکم« به همین دلیلمکه است و 
 ،تـوان پـذیرفت کـه قتـال بـا غیرنظامیـان       نمـی  این سـخن وي را  ؛ ولیبرخوردار است

ـ   از کشتن غیرجنگجویان بـود  احتراز ر مقصودمعناست و اگ بی  ان نهـی ، بایـد از قتـل آن
  نه قتال با آنان. ،شد می
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ت مراجعه کنـیم.  است به سنّ الزم ،دادن صحت نهی از قتال با غیرمقاتالن براي نشان
روایی و معناداربودن آن به اثبات  تنها نه ،کار رفته استه چنین تعبیري ب ،اگر در روایات

نـاظر بـه آیـه شـریفه      اي گونهبلکه شاید گویاي آن باشد که سخن معصوم به  ،رسدمی
  کند. می مورد بحث باشد که ظاهراً از قتال با غیرمقاتالن نهی

  کند که فرمودند: می روایتی نقل صادقاز امام  ،کافیالدر  کلینی
النساء والولدان فی دارالحرب إال أن یقاتلوا فإن قاتلت أیضاً فأمسـک   عن قتال النبی نهی

مگر آنکه بجنگند و  ،از قتال با زنان و کودکان نهی کردند : پیامبر خداعنها ما أمکنک
کنیـد   حـذر از قتال بـا آنـان    ،تا جایی که ممکن است ،افزودند حتی اگر مقاتله کردند

  .)30، ص5ج، 1413(کلینی، 
فرمان آن حضرت شامل کند که  می نقل پیامبر، روایتی از ۀیوالنها یۀالبدادر  کثیر ابن

ـ «مکه است:  جنگ در فتح نرایمابه  ـ   ۀو کان عهد إلی أمرائه فی فتح مک ا مـن  أن الیقـاتلوا إلّ
 ،مـتن ایـن فرمـان همچـون آیـه نهـی از اعتـدا        ).91ص  ،1411میـانجی،   (ر.ك:» قاتلهم

  دربردارنده منع از مقاتله با غیرمقاتالن است.
، به وي ا در رأس لشکري به شام گسیل داشتر قیس بن معقلآنگاه که  امیر مؤمنان

ــ« جنگــد، نجنگــد: مــی دســتور داد جــز بــا کســی کــه بــا وي » ا مــن قاتلــکالتقاتــل إلّ
  .)12نامه  :البالغه (نهج

بر این اساس، گرچه در روایات بسیاري از قتل غیرمقـاتالن نهـی شـده اسـت،     
 ولـی  انـد؛  را از آن اصـطیاد کـرده  » الیقتل غیرمقاتـل «تاجایی که فقیهان، قاعده فقهی 

معناسـت؛ چـه آنکـه در برخـی     ی از مقاتله با غیرنظامیان، بیمعنا نیست که نه بدین
اند فقط با مقاتالن مقاتلـه   روایات، فرماندهان و سربازان مسلمان مجاز شمرده شده

کنند، قتال نکنید. با توجه به اینکه بحـث   کنند؛ یعنی با کسانی که با شما مقاتله نمی
کنند  که از قتل غیرمقاتالن منع می ما صبغه فقهی و روایی ندارد، از ورود به روایاتی

که به روشنی مبین اصل تفکیک یا تمایز نظامیان از غیرنظامیـان یـا  قاعـده ایمنـی     
کنیم و فقط به ذکر یـک روایـت کـه گویـاي      اهداف غیرنظامی است، خودداري می

  فرمود: صادقکنیم. امام  در جنگ است، بسنده می پیامبرسیره 
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دعاهم فاجلسهم بین یدیه ثم یقول: التقتلـوا شـیخاً    ۀإذا أراد أن یبعث سری اهللا کان رسول
ایشـان را   ،فرستاد رسول خدا وقتی گروهی را براي جنگ می: ةمرأإ صبیاً و ال فانیاً و ال

فرمود: پیرمرد فرتوت و بچـه و زن را   سپس می .نشاند خواست و جلوي خویش می یم
  ).43ص ،11ج، 1356عاملی،  حرّ/ 119،ص6، ج1413، طوسی( نکشید

 »و التعتدوا« .تبیین1ـ3

تفکیـک  «، »ضرورت تمایز میان نظامیـان و غیرنظامیـان  «و تجاوز، اصل  ز نهی از اعتداا
 بـه خـوبی اسـتفاده    »لزوم حمایـت از زنـان و کودکـان   «و  »اهداف نظامی از غیرنظامی

بـدان   و فقیهان نیز در مقـام افتـا   اند که مفسران عامه و امامیه اظهار داشته چنان ؛شود می
نهـی مطلـق دانسـته     ،در آیه مورد بحثرا نهی از اعتدا  ،طباطباییعالمه اند.  دهاستناد کر

 ؛مطلق هر عملی است که عنوان تجاوز بر آن صادق باشد ،از آن قصوداست. در نتیجه م
ز قتل زنان از اعالن جنگ به دشمن و نی پیشاز دعوت به حق، قتال  پیشاز جمله قتال 

  .)61،ص2جتا]،  [بی(طباطبایی،  نّت نبوي نیز آن را بیان کرده استو کودکان که س
کودکان، سالخوردگان و معاهدان را از  ،قتل زنان و کردن دشمن نیز مثله تفسیر صافی

، 1415انـد(فیض کاشـانی،    کرده است که خداوند از آن نهی فرموده مصادیق اعتدا تلقی
را به عدم جواز » التعتدوا«روایت کرده است که وي  عباس ابناز  امهقد ابن). 228، ص1ج

کـه از   القـرآن  فقـه و  زبدةالبیانقتل زنان، کودکان و سالخوردگان تفسیر کرده اسـت. در  
روند، تصریح شده است کشتن غیرنظامیان از جمله شمار می األحکام به کتب مهم آیات

تجاوزي است که خداونـد از آن نهـی فرمـوده    زنان، کودکان، سالخوردگان و معاهدان، 
تجـاوز بـه    ،قطب راوندي .)331،ص1ج، 1405راوندي،  /307ص، تا] [بی(اردبیلی، است

تجاوز از آداب اسالمی  همچنین ،غیرنظامیان مانند زنان، کودکان، سالخوردگان و راهبان
  .)188،ص1ج، 1405، راوندي( را از مصادیق اعتدا دانسته است جنگ

را  طباطبـایی همان کالم عالمه  ،»التعتدوا«در تفسیر  جوادي آملیاهللا ، آیتعاصرمفسر م
  کند: می با بیان دیگر بازگو

 ؛دهد که از هرگونه تجاوز از حق و حکم نهی شده است می نشان ،عدم ذکر متعلق نهی
اعم از آنکه اعتدا نسبت به اشخاص باشد یا درباره نحوه کشتن دشمن و یـا تجـاوز از   
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  .)278، ص9ج، 1385قوانین جنگ (جوادي آملی، 
یا کشتن مجروحـان و ناتوانـان از    اند وي جنگ با کسانی که سالح بر زمین گذاشته

  داند (همان). می نبرد را از مصادیق تجاوز از قوانین و مقررات جنگ
بنیادین و امري در حقوق اسالمی است کـه فقیهـان    اي قاعده ،اصل تفکیک یا تمایز

.طبعـاً  )75، ص21ج، 1368(نجفـی،   انـد  ن آیه شریفه، بدان ملتزم شـده ناد به همیبا است
ونه حمله، تهدید بـه خشـونت و   گ معناست که هیچ یندحمایت عمومی از غیرنظامیان ب

حمالت کور و بدون تبعیض و تهدید بـه ایجـاد    تمامیي متوجه آنان نخواهد بود. آزار
  غیرنظامی ممنوع است. عیتجمجویانه ضد رعب و وحشت و عملیات تالفی

انـد   دهکرتصریح  ،و امیر مؤمنان پیامبرت فقها با استناد به آیه نهی از اعتدا و سنّ
بر عـدم جـواز   بعضی از فقیهان امامیه باید خصومتی صورت گیرد. نکه علیه غیرنظامیان 

و  الداللـه  که طبعـاً بـا وجـود آیـه صـریح     اند  ادعاي اجماع کرده ،کشتن زنان و کودکان
از ایـن جهـت    ؛ ولیروایات متعدد معتبر، اجماع به عنوان سند مستقل فاقد اعتبار است

ت شـریف در ایـن   که گویاي اتفاق فقیهان در استنباط از قرآن کریم و سـنّ  اهمیت دارد
تفکیـک   ،بشردوستانه اسـالمی  هاياریموازین و مع اساس بر ،قضیه است. افزون بر این

تکلیفی است که استثنا ندارد و به تعبیري قاعده امـري   ،میاهداف نظامی و غیرنظا میان
شود که تشـریع جهـاد در راه    می ناپذیر است. از آیه منع اعتدا و مانند آن استفاده تخطی

بنابراین تجاوز و ستمی در آن نیست. در جهاد در راه  ؛حق و عدل است اساسخدا بر 
 یـا تخریب و ویرانگـري   ،خدا نباید از حد ضرورت نظامی تجاوز شود. هدف از جهاد

 ،ناتوانـان  ،راهبـان  ،کودکـان  ،زنـان  ،بنابراین غیرنظامیـان  نیست؛ ایجاد رعب و وحشت
 ندرختـی قطعـ   شـود،  نمـی  ، کشتزاري تخریـب شوند کشته نمی بیماران و سالخوردگان

در وصـایاي  هـا   شود. همه این آموزه نمی حیوانی جز براي خوردن ذبححتی گردد و  می
  .)182،ص2ج ،1418(زحیلی،  شود می نیز دیده پیامبر

 انه مستنبط از آیه نهی از اعتداقواعد بنیادین بشردوست .2

بـه صـورت   ن گـردد. اکنـو   مـی  به قواعدي اشاره کردیم که از آیه مزبور استنباطتر  پیش
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در هدایت و راهبري  هکنیم که امروز می از قواعد بنیادین بشردوستانه مدرن یاد تر روشن
یکـی از قواعـد    ،کند. اصل تمـایز یـا ایمنـی غیررزمنـدگان     می نقش اساسی ایفا، جنگ

نظامیـان و   میـان بایـد   ،ایـن اصـل   اساسبنیادین حاکم بر حقوق بشردوستانه است. بر 
غیرنظامیان تفکیک به عمل آید و افراد غیرنظامی مورد تجاوز قـرار نگیرنـد. طبعـاً ایـن     

اماکن غیرنظامی  وتفکیک تا زمانی معتبر و محترم است که اهداف غیرنظامی یعنی بناها 
جـزء اهـداف نظـامی     ،در ایـن صـورت  زیرا در امور نظامی مورد استفاده قرار نگیرند؛ 

شـامل دو   ،د شد. موضوعات مصون از حملهنفاقد مصونیت خواه و شوند میمحسوب 
 ،هاست. موضوعاتی که براي بقاي افراد عادي الزم اسـت  و مکان ها انسانقسمت عمده 

فرهنگـی و   ،ها، واحدهاي بهداري، امـاکن عبـادي   از جمله بناهاي مربوط به بیمارستان
، اشیا و اماکن غیرنظامی خود مهم هرچند حمایت از اموالاند.  مانند آنها از حمله مصون

ی کـه  هـای  مکـان  ،از ایـن رو  .حمایت از بشر است ،از آن تر مهم ؛ ولیو ارزشمند است
حتی اگر متصف به وصـف نظـامی    ؛اند اند، مصون از حمله ضروري ها انسانبراي بقاي 

پروتکل اول الحاقی این است که حمله به واحـدهاي   8ماده  باشند. برداشت صحیح از
و  21 ،20. این حکـم از مـواد   باشد میپزشکی بدون توجه به ماهیت نظامی آنها ممنوع 

 ؛چهارگانه ژنو نیز مستفاد اسـت  هاي اول، دوم و چهارم از کنواسیون هاي کنوانسیون 28
است  برطرف ساختههرگونه ابهامی را در این باره  آشکارا ،هشت پروتکل اولولی ماده 

نکته مهم در شود.  می نظامی نیز هاي و بهداريها  بیمارستانکه واحدهاي بهداري شامل 
بودن آن نیازمند اثبات  بنابراین نظامی ؛بودن اماکن است فرض بر غیرنظامی این باره اینکه

  در این باره تصریح دارد: ،پروتکل اول 52ماده  3. بند باشد می
عبـادت، منـازل مسـکونی،     هـاي  در صورت تردید نسبت به اینکه اماکنی ماننـد مکـان  

ها که به طور معمول به مقاصـد غیرنظـامی اختصـاص دارنـد، بـه       مدارس و آموزشگاه
فرض بـر   ؛ي در عملیات نظامی دارندگیرند که نقش مؤثر فاده قرار مینحوي مورد است

  .آن است که چنین نقشی ندارند
که به مؤمنان امر تنها اصل تمایز از آیه شریفه نهی از اعتدا قابل دریافت است  نه

کنند و از اعتدا و تجاوز  کند در راه خدا فقط با کسانی بجنگند که با آنان نبرد می می
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بودن اهـداف   بپرهیزند، بلکه این امر نیز از آن قابل فهم است که اصل بر غیرنظامی
جنگند یا  از اماکنی به  باشد؛ چه آنکه باید احراز شود کسانی با لشکر اسالم می می

برند تا بتوان آن اشخاص یا اماکن را مورد حمله نظامی  ن پایگاه جنگ بهره میعنوا
یابـد کـه    قرار داد، در غیر این صورت اعتدا، تجاوز و درگذشتن از حد تحقـق مـی  

  منهی خداوند است.
دیگر از قواعد مهم حاکم بر مخاصمات مسلحانه، اصل تناسب است که ریشـه   ییک

عاملی محدودکننده در راهبـري   ،در حقوق عرفی دارد. رعایت اصل ضرورت و تناسب
. به موجب این اصل باشد میو اداره جنگ است که دربردارنده حمایت از غیررزمندگان 

شـود، در جنـگ هـر     مـی  محسـوب  لالمل حقوق بینکه از جمله قواعد عرفی مدون در 
ند که براي شکست استفاده کتواند  میبه میزانی از انواع تسلیحات مجاز  فقطمتخاصمی 

ثاري مترتب است که آاین اصل اساسی  بر ).Knut, 2008, p.92دشمن ضروري است (
ـ   ؛برخی از آنها در شمار قواعد بنیادین بشردوستانه قـرار دارنـد   کـارگیري   هممنوعیـت ب

توانند رنج زاید و غیرضروري تولید کنند، ممنوعیت  می حات و ابزارهاي جنگی کهتسلی
شـدن بـه    تخریب غیرضروري اموال و نیز منع حمله به اهداف نظامی در صورت منتهی

  :تلفات شدید غیرنظامی یا آسیب گسترده به اهداف غیرنظامی
هـر مخاصـمه   را از اعمـال زور در  هـا   اصل ضرورت در حقـوق بشردوسـتانه، دولـت   

 کنــد مـی  منـع  ،مسـلحانه وراي آنچـه کـه بـراي تحقـق اهـداف آنهـا ضـروري اسـت         
  .)59ص ،1387 د،وو (گرین

باشد. این اصل نیز  اصل دیگر حاکم بر حقوق جنگ، اصل تحدید تسلیحات می
بسیار مهم است. طبق این اصل اگر ضرورت جنـگ ایجـاب    ها در حمایت از انسان

پروتکل اول  35هایی مقید گردد. بند یک ماده  محدودیتنماید، آن ضرورت باید با 
هاي جنگ، نامحدود نیست. بند دو  کند که انتخاب ابزار و روش م تصریح می1977

و درد و رنـج غیـرالزم    همان ماده، تسلیحاتی را کـه ماهیتـاً باعـث صـدمات زایـد     
  کند. شوند، ممنوع اعالم می می

ـ ماده  از 20بند  ي درالمللی کیفر اساسنامه دیوان بین هـا،   کـارگیري سـالح   ههشت، ب
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رسانی بیش از حد بوده یا  هاي جنگی را که داراي خاصیت آسیب مواد و روش ها، پرتابه
شوند یا ذاتاً قادر به تفکیک اهداف نیستند، جنایت جنگـی تلقـی    می رنج غیرالزمسبب 

ي دیگر در ها انساند بر درد و رنج زایتنها از ایراد  نه تحدید تسلیحات، کرده است. اصل
بلکه از جمله اصـول اساسـی حـاکم بـر حقـوق بشردوسـتانه        ،کند می جنگ پیشگیري

رائـه  رود که در صیانت از محیط زیسـت در زمـان جنـگ نقـش اساسـی ا      می شمار به
  :کند می تصریحگونه  این الحاقی پروتکل اول 35ماده  کند. بند سه می

ارات شـدید،  کـه هـدف از آنهـا واردآوردن خسـ     ا وسایل جنگـی ها ی کارگیري شیوه هب
یا احتمال دارد داراي چنـین اثراتـی    ،محیط زیست طبیعی باشد گسترده و درازمدت بر

  .ممنوع است ،باشد
را با علم نظامی اي المللی کیفري، انجام عمدي حمله شت اساسنامه دیوان بینه هماد

خسـارت بـه اهـدف     ،غیرنظامیانآسیب به ، اي باعث تلفات جانی به اینکه چنین حمله
درازمدت و شدید به محیط زیست خواهـد شـد    به صورت غیرنظامی یا آسیب گسترده

که آشکارا بیش از فایده نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظـار اسـت، جنایـت جنگـی     
  ده است.کرمحسوب 

. رابطه معناداري دارد، هم با اصل تناسبو با اصل تمایز  هم اصل تحدید تسلیحات،
حق ندارنـد  ها  دولت« :تأکید کرد م1996دادگستري در نظریه مشورتی المللی  بین دیوان

کارگیرند کـه   هی بهای غیرنظامیان را هدف حمله قرار دهند و در نتیجه هرگز نباید سالح
  ».قادر به تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی نیستند

کـارگیري   دارد کـه بـه  از سوي دیگر، اصل تناسـب و ضـرورت ایـن نتیجـه منطقـی را      
  توانند رنج زاید و غیرضرور تولید کنند، ممنوع است. تسلیحات و ابزارهاي جنگی که می

مجاهـدان را از هرگونـه    و کنـد  مـی  که جهاد در راه خدا را تشـریع  از آیه منع اعتدا
 اسـتنباط  دارد، هم اصل تناسب و ضرورت، هم اصل تحدیـد تسـلیحات   تجاوزي بازمی

بنابراین تجاوز و ظلمی در آن نیست. عدم  ؛در راه خدا بر پایه حق استشود. جهاد  می
اندازه و تجاوز به قواعـد جنـگ اسـت. اسـتفاده      خروج از حد و ،رعایت اصل تناسب

در جهـاد  « :تجاوز از اصول عدالت و اخـالق اسـت   ،هاي نظامی گسیخته از سالح لجام
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نـه تخریـب و    ،ز جهـاد اسالمی نباید از حـد ضـرورت نظـامی تجـاوز شـود. هـدف ا      
اي که از ). آیه182، ص2، ج1418(زحیلی، » وحشت ویرانگري است، نه ایجاد رعب و

خوبی بر این امر داللت دارد ه ب ،کند می حتی در زمان جنگ منع هرگونه تجاوز و اعتدا
ي هـا  انسـان کند،  می کارگیرد که رنج زاید تولیده تواند سالحی ب نمی که سرباز مسلمان

شـود.   مـی  تخریب و ویرانی محیط زیست حیوانی یا طبیعـی  یا سببکشد  می گناه را بی
از حد ضـرورت خـارج اسـت و تجـاوز از      ،ددمنشی و حمالت افسارگسیخته شک بی

  :شود می حدود و مرزهاي الهی محسوب
بلکه با انگیزه انسانی و شرافتمندانه و  ،یعنی با انگیزه منفعت شخصی نجنگید» التعتدوا«

 ،کودکـان و بیمـاران را نکشـید    ،زنـان  ،جهـاد کنیـد   ،قصد دفاع از دیـن و حقیقـت  به 
 ت نبويدرختان را قطع نکنید و همه این تعالیم را در سنّ ،را تخریب نکنید هاساختمان

  .)298،ص1ج، 1424(مغنیه،  آموزیم می
یادآوري این نکته مهم ضروري است که تعهد دولت اسالمی و سربازان مسلمان در 

بنابراین حتی  ؛جانبه است و ماهیت تقابلی ندارد تعهدي یک ،ایت قواعد بشردوستانهرع
د تهاجم و تعرض قرار مورلشکر دشمن ددمنشانه  به وسیلهاگر زنان و کودکان مسلمان 

مثل و خروج از حدود  به به مقابله ،گیرند، کسانی که در راه خدا در حال نبرد و کارزارند
  :نیستندمجاز نهادن در مسیر ستمگري و اعتدا  گامعدالت، انصاف، تقوا و 

آنکه آنان را آنقدر تشـنگی دهـد    یا حتی اگر دشمن اسیران جنگی را گرسنه نگه دارد 
که از شدت عطش بمیرند، سپاه و لشکر تقوا هرگز به چنین عملی با دشـمن رضـایت   

  ).182ص ،تا] [بی نخواهد داد (محقق داماد،
که قرآن کریم به ویـژه آیـه مـورد     اند اي شده دقیقاً تعریفهاي موارد، محدودیت این

  دهد. می پیش پاي دولت اسالمی درگیر در جنگ و سربازان مسلمان قرار ،بحث
کـه بـا آیـه نهـی از اعتـدا       شـود  مـی به برخی از باورها اشـاره   ،در پایان این بحث

مصـداق   ،اي ارجمعی از جمله سـالح هسـته  تکش هاي سازگاري ندارد. استفاده از سالح
طلبـد. یکـی از    مـی  فرصـتی فـراخ   ،روشنی از اعتدا و تجاوز است. بحث از این مقولـه 

جواز تترس یا سپر انسانی در فقه اسالمی اسـت کـه بـا     ،برانگیز مسائل چالشی و بحث
تـوان امـري    نمـی  از انسـان را  سپرسـاختن . باشد میحقوق بشردوستانه مدرن ناسازگار 



84
 نیا ناصر قربان  

گیرد کـه مـورد    ر الهی دانست، بلکه در شمار تجاوز جاي میانسانی و در محدوده اوام
 شـود:  مـی  نکته مهـم بسـنده   به ذکر دو ،نهی خداوند است. براي مواجهه با این چالش

مواجهه با سپرانسانی است که  ،آنچه در فقه اسالمی مورد پذیرش قرار گرفته است اوالً،
 ،در جنـگ  هـا  انسانپرساختن از شود، نه ایجاد سپرانسانی. س می دشمن ایجادبه وسیله 

آن را تأییـد  کـه فقـه اسـالمی     باشـد  مـی هاي خائنانه و نامشروع در جنـگ   جزء روش
 ،توان سپرانسانی را نادیـده گرفـت و بـا وجـود سـپر      می در صورتی فقط ،ثانیاً کند؛ نمی

متوقـف بـر آن باشـد     ،دشمن را هدف قرار داد که حفظ کیان اسالم و غلبه بـر دشـمن  
  .)394، ص2ج، 1410، عاملیجبعی (

مسـتقیم هـدف قـرار    به طور گاه نباید سپر انسانی  هیچاند  فقیهان امامیه تصریح کرده
له اینکه سپر نباید مانع حمله به دشمن شود و در نتیجه دشـمن از روش  ئتنها مس ؛گیرد

  .)91ص، 1333ی، (حلّ ائنانه و غیرانسانی خود سود ببردخ
شـود در فقـه    جواز قتل اسیر است که گاه تصور میبرانگیز دیگر،  مسئله چالش

اسالمی مسلّم است، در حالی که از مصادیق اعتداست؛ افزون بر اینکه گرچه اسـیر  
 حکمه پس از اسارت، در حال جنگ نیست که قتل او ب تر جنگیده است؛ ولی پیش

ان جنگـی  مجاز باشد. حکم قرآن کریم درباره رفتار بـا اسـیر  » قاتلوا الذین یقاتلونکم«
  کامالً روشن است:

شـان را بزنیـد تـا    های گـردن  ،رو شدید هدر میدان جنگ روب ]مهاجم[آنگاه که با کافران 
ت گذارید سپس بر آنان منّ ،اسیران را محکم ببندید ،دشمن به زانو درآید. در این هنگام

  .)4: (محمد ادي، از آنان فدیه [غرامت] بگیریددر برابر آز یا و آزادشان کنید 
این آیه مبارکه رفتاري را که ممکن است در پایان جنگ با اسیران شود، به صـورت  

»گرفتن آنـان کـه رسـم     به بردگی و و به کشتن اسیراناست منحصر کرده » فداء«و » نّم
  اي نکرده است. بوده، کمترین اشارهنزول متداول عصر 
کـه  انـد   بـدان افـزوده   استناد به برخی روایات، احکام دیگـري  مسلمان با اما فقیهان

فقیهـان امامیـه بـا بیـان      بعضـی از گرفتن اسیران و کشتن آنـان.   عبارت است از به برده
یکـی از مـوارد    ،تواند در مواجهه با اسـیر  می ناناکه امام مسلماند  تصریح کرده ییکسان
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و  »گـرفتن  بـه بردگـی  «، »آزادي بـا فدیـه  «، »آزادي بـدون فدیـه  «چهارگانه را برگزینـد:  
  گوید: می صاحب جواهر ؛ ولی»تنکش«

اگر مردان بالغ دشمن اگر در حین جنگ دستگیر شوند، حکم آنان فقط اعدام است؛ اما 
یه آزاد کند یا  امام مختار است آنان را بدون فدیه یا با اخذ فد ،پس از جنگ اسیر شوند

  .)122، ص21ج، 1368نجفی، به بردگی بگیرد (
شناسـد.   نمی شمارد و آن را از موارد تخییر نمی زمجا ،از جنگ پسوي قتل اسیر را 

در شرح فتواي محقق مبنی  صاحب جـواهر  داند. نمی نیز قتل اسیر را مشروع یحلّمحقق 
براي تقویـت   است و آن را حکم مشهور فقیهان امامیه دانسته ،بر عدم جواز کشتن اسیر

  .)123(همان، ص کند می استناد صادق،به ظاهر آیه و روایتی از امام آن
است که آزادسازي بالعوض اسیران بر اساس رأفت و عطوفت  ممسلّ بر این اساس،

شـود.   مـی  نیـز مشـاهده   پیـامبر اسالمی مورد عنایت قرآن کریم اسـت کـه در سـیره    
تواند داشته باشـد، بـه    قبال پرداخت فدیه که اشکال گوناگونی می اسیران در سازيآزاد

مشـهور  کشتن اسیران جـاي تأمـل جـدي دارد.    قانونی و مجاز است.  ،حکم قرآن کریم
و  پیـامبر داننـد. در سـیره    نمی مجاز ،از پایان جنگ پسکشتن اسیر را  ،فقیهان امامیه

اندکی از فرمان به قتل اسیر گزارش شده است که اگر گـزارش   هاي نمونه مؤمنان امیر
ی بـوده  ئدارد که شاید حکمی استثناجدي جاي تأمل  ،تاریخ را مقرون به صحت بدانیم

مجازات  یا  ،جانیان جنگی اعمال شده یا نسبت به اسیران جنگی خطرناك  فقط است و
 انـد ب جرمی مستوجب کیفـر مـرگ شـده   مرتک ،از اسارتپیش اسیرانی بوده است که 

  .)182، ص12ج، 1428(ر.ك: عاملی، 
فَـاقْتُلُوا   ...« :برخی بر این باورند که با نزول آیه پنجم سوره مبارکه توبه افزون بر آن،

ـ «که رفتار با اسیر را در توبه سوره مبارکه  پنجمآیه  ،»... وجدتُّموهم ثُیح نَیالْمشْرِک و  »نّم
 بر اینکهعالوه منحصر کرده است، نسخ گردید. این ادعا دلیلی براي اثبات ندارد،  »فداء«

. بـه فـرض   نداند، متعارض نیست آن رابطه ناسخ و منسوخ برقرار کرده میاناي که  دو آیه
کند. تعـارض   نمی آن دو تصویر شود، براي تحقق نسخ کفایت میاناگر تعارضی بدوي 

وضع یکسانی داشـته   ،بودن عام و خاصجهت شود که هردو از  منتهی می آنگاه به نسخ
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باشد.  می محمد، مقیدمطلق و آیه چهارم سوره  ،سوره توبهباشند، در حالی که آیه پنجم 
ـ   روشن است که مطلق نمی  خـورد  مـی  وسـیله آن قیـد  ه تواند ناسخ مقید شـود، بلکـه ب

تـوان کشـت،    . نتیجه آنکه اسیر را پس از اسارت نمـی )34،ص18جتا]،  [بی(طباطبایی، 
/ 399،ص21، ج1377زي، بلکه باید آزادش کرد؛ با منت یا  با گرفتن فدیه (مکارم شیرا

 ).237، ص1411احمدي میانجی، 

  نتیجه
آیات متعددي در قرآن کریم وجود دارد که به رفتـار بشردوسـتانه بـا دشـمن در زمـان      

کننـد و   می ددمنشی و جنایت ،هایی به نام دین و گروه افرادکند. امروز که  می جنگ امر
ی در چهـارچوب کنند و بـه هـیچ    یم اعمال ها انسانرا نسبت به  ها ترین جنایت دهشتناك

نیستند، بازخوانی این آیات ضرورتی مضاعف دارد. نگاه عمیـق بـه    بند پايزمان جنگ 
 مـا را بـه ایـن نتیجـه نایـل      ،آیات جهادي قرآن کریم و تفسیر اصولی و روشـمند آنهـا  

سازد که جنگی که در راه خدا، بر پایه تقوا و بـه منظـور دفـاع از حـق، انسـانیت و       می
گـرفتن   اي تجـاوز در آن و نادیـده   در ذات خود انسانی است و ذره ،گیرد میدر ها سانان

، دانسـته در خالل آن مجاز نیست. قرآن کریم انسان را صاحب کرامـت   ها انسانحقوق 
 يکنـد و احیـا   مـی  قتل خودسرانه و غیرموجه یک انسان را جنایت ضد بشریت معرفی

، مدار انسانهاي  کند. با تکیه بر چنین آموزه می یانسانیت تلق يیک انسان را معادل احیا
شود، بلکـه اصـولی از آن قابـل     می در زمان صلح استنباط ها انساناصول رفتار با  تنها نه

کاربرد اساسی  ها انسانبا تحفظ بر حقوق  ،دریافت است که در هدایت و راهبري جنگ
کند کـه   امر می یکه به مقاتله با کسان میان آیات جهادي، آیه نهی از اعتدادر  ؛ ولیدارد

 ن قواعـدي اخالقـی  مبـی  ،داردکننـد و از تجـاوز و اعتـدا بـازمی    با مسلمانان نبـرد مـی  
اهللاَ  تَعتَدوا إِنَّالَو قَاتلُونَکمی نَی الَّذاهللاِ لِیسبِ یوقَاتلُوا ف«فرماید:  می . خداونداست دوستانه انسانو
قواعـد   ،»التعتـدوا «و » الذین یقاتلونکم« ،»اهللا فی سبیل«قواعد . )190(بقره:  »نَیالْمعتَد حبیالَ

نیز اصل لـزوم و  تناسب و ضرورت، اصل اصل تمایز، اند که از آنها  بنیادین بشردوستانه
؛ بر همین آیه تکیه کـردیم  فقط نوشتار. در این باشد میتحدید تسلیحات قابل استخراج 
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خداوند  که توان روش مواجهه با دشمن را دریافت می از آیات گویاي دیگر نیز هرچند
 ،حتی در برخورد با دشمن ،کند و مؤمنان را از خروج از جاده انصاف می به عدالت امر

شَـنَآنُ   نَّکمجرِمیالَللّه شُهداء بِالْقسط و نَیآمنُوا کونُوا قَوام نَیالَّذ هایاأَی: «دارد می به شدت برحذر
پروردگـار از افسـاد در زمـین و     ).8(مائـده:  » أَلَّا تَعدلُوا إِعدلُوا هـو أَقْـرَب للتَّقْـوى     قَومٍ علَى

دارد و هرگونه فسـادي را از   میبه شدت باز ،محیطی و منابع زیست ها انساننابودسازي 
لَّى: «داند می خداوند خارج دایره حبإِذا تَوى  وعس  یف ضِ لدیالْأَرفْس ایفه کیوللَ  هالنَّسرْثَ والْح

کنـد و بـه آزادسـازي اسـیر از سـر      ار را تجویز میاستئس ).205(بقره:  »الْفَساد حبیواهللاُ الَ
  کفَرُوا فَضَرْب الرِّقَابِ حتَّـى  نَیالَّذ تُمیفَإِذا لَق« :فرمایدلطف و منّت، یا با دریافت فدیه، امر می

 اهللاُشَـاء یالْحـرْب أَوزارهـا ذلـک ولَو    تَضَـع   إِذا أَثْخَنتُموهم فَشُدوا الْوثَاقَ فَإِما منَّاً بعد وإِما فداء حتَّى
لکن لو منْهرَ مایالَنتَصلُوضَکم بِ بعضٍبعالَّذ بنَیو لُوا فبِ یقُتلَّی فَلَن اهللاِ لِیسض مالَهم4(محمد:  »أَع.(  

روشنی را پیش پاي دولت اسالمی درگیر در جنـگ و   هاي این آیات که محدودیت
مفسران از آیه مبارکه نهی از اعتدا را تأیید و  هاي دهد، دریافت می سربازان مسلمان قرار

اي کـه   آمیز، ویرانگـر و مشـمئزکننده   بنابراین اقدامات غیرانسانی، جنایت ؛کند می تقویت
  دین و قرآن ندارد. کمترین نسبتی با ،یابد می گاه با نام خدا و به نام دین ارتکاب
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