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از اعتدا؛  ینه هیآ
 بشردوستانه نیادیبن قواعد یدارا

 *نیاناصر قربان  ________________________________________________________________ 
 

 چکیده
 که با آنان مقاتلهه  یکند در راه خدا با کسانمی به مسلمانان امر ،سوره مبارکه بقره091 هیآ

خداوند متجهاوزان از حهد را دوسهد نهدارد       ؛ زیراکنند، بجنگند و از حد تجاوز نکنندمی
 ،مزبور هیآ همدر ف.«نَیاَْمُعْتَدحِبُّی الَاهللَوَالَتَعْتَدوا إِنذ قَاتِلُونَکمْیینَ  اَذ اهللِلِیسَبِ یقَاتِلُوا فِ وَ»

به  توجه با ه،یصدر آ ریخورد. با وجود اختالف در تفسمی مفسران به چشم انیم یاختالفات
اصهو  حهاکم بهر حقهور بشردوسهتانه را از آن       نیتهر یو اساسه  نیتهر مهمتوان می آن لیذ

 ،«بتناسه » ،«زیو تمها  کیه تفک»چون  یکوشد اصوَمی مقاَه نید. نگارنده در اکراستنباط 
و نشهان   کنداستخراج  هیآ نیو مانند آن را از ا« از قتل ریاس دیمصون» ،«حاتیتسل دیتحد»

کهه در   ییرفتارها همه نیبنابرا باشد؛میریتفس نیا دیمؤ ،ریو حضرت ام امبرید پدهد سنّ
و  ید نبهو و سهنّ  یاَهه  یبها وحه   رد،یه گمهی  با قواعد بشردوستانه در جنگ شهکل  رتیمغا
 اسد. ، در تضاد آشکاریعلو

اصهل   کرامد انسهان، اسهیر،    بشردوستانه، آیه نهی از اعتداء،حقور  :واژگان کلیدی
 اصل تفکیک. ، اصل تناسب،تحدید تسلیحات

  

                                                      

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

کندد کده بدا مسدلمانان     امر می را به مقاتله با کسانی،مسلمانان سوره مبارکه بقره 091آیه 

مسدلمانان  کندد و بده   مدی  و تجاوز از حدود نهی کنند. این آیه همچنین از اعتدامی نبرد

 داند:متجاوزان را محبوب خودنمی که خداوند شودمی یادآور
و در راه خددا بدا    :نَیالْمُعْتَدد حِبُّیاهللَ الَوَ الَتَعْتَدوا إِنَّ قَاتِلُونَکمْی نَیالَّذ اهللِلِیسَبِ یوَ قَاتِلُوا فِ

جاوزکاران را از اندازه درنگذرید؛ زیرا خداوند ت وبجنگید  ،جنگندمی کسانی که با شما
 دوست ندارد.

و المللددی بددین بدده رفتددار قددواص مترامددز در منازعددا  مسددلحانه ،قواعددد بشردوسددتانه

. این قواعد که بر استفاده از نیروص مسلح و رفتار با افدراد در  باشدالمللی ناظر میبینغیر

ه کند، کاستن از میزان رند  افدراد در جریدان منازعد    می جریان منازعه مسلحانه حکومت

کند. امروز از قواعد بشردوسدتانه  می آثار سوء ناشی از جنگ را تأمین تحدیدمسلحانه و 

احترام به شأن و ارزش انسان، تضمین حقدوق   ،رود عالوه بر اهداف کالسیکمی انتظار

مجازا  جنایتکاران جنگی را نیدز   و همحاکم ،تعقیب، حتی در زمان جنگ اساسی انسان

 (.24، ص0990نیا،)قربان نمایدتأمین 

دادگسدترص بدا   المللدی  بین . دیوانداردماهیت عرفی  ،برش اعظز قواعد بشردوستانه

هداص حقدوق بشردوسدتانه و نیدز عددم      بده کنوانسدیون  ها دولت دهاستناد به الحاق گستر

درباره احترام به قواعد بشردوستانه براص از شروط مربوط به حق فسخ، ها استفاده دولت

 (.29)همان، ص ر، اهمیت اساسی قائل استنوع بش

ل تجاوزناپدذیر حقدوق   امدو »دیوان از قواعد بنیادین بشردوستانه به عنوان همچنین 

ومفی که پیش از آن در ادبیا  حقوقی وجود نداشت.  ؛یاد کرده است «عرفیالملل بین

ن کردن امول و قواعدد بنیدادی  دیوان از کاربرد این ومف، متصفمقصود محتمل است 

 باشد.( Jus Cogens) «قواعد آمره»الملل بشردوستانه به حاکز بر حقوق بین

 ی اسدت؛ ولدی  ندامیمون امدر  کتاب هدایت و زندگی است. جنگ گرچده   ،قرآن کریز

بندابراین   ؛متأسفانه پدیده رای  در همه اعصار خامه عصر نزول قرآن کریز بدوده اسدت  

. امدا  باشدمی یایت کند، انتظار معقولیان را هدد قواعدص در قرآن که رفتار جنگجووجو
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سازد که انتظار وجدود احکدام و قواعدد    می شناخت قرآن کریز ما را به این امر رهنمون

قرآن کریز امول کلی راهنمدا   است. انتظارص غیرمنطقی و ناموجه ،جزئی جنگ در قرآن

توان حتدی جزئیدا    می گر مستفاد از آیا بر پایه این امول عام هدایت و کندمی را القا

را تابع سربازان مسلمان احکام تکلیفی مربوط به جنگ را تفریع و استرراج کرد و رفتار 

، «انهدی از اعتدد  »با استناد بده آیده    دگفتار کوتاه قصد داردو در این  نگارندهداد.  آن قرار

کده در حقدوق    دتدرین قواعدد بشردوسدتانه را اسدتنباط کند     ترین و بنیادصبعضی از مهز

 اص دارند.جایگاه برجسته ،مدرنالمللی بین شردوستانهب

تنهدا   ؛ ولدی ین منبع فقه و حقوق اسالمی اسدت ترمهزقرآن کریز گفتنی است گرچه 

فهز امول و فروع حاکز بر جنگ و  رود. فقیهان در اجتهادمی یکی از منابع آن به شمار

« الجهادفقه»نگ که در و تبیین تعهدا  جنگجویان مسلمان و دولت اسالمی درگیر در ج

ت گفتدارص و  به سنّ ،گسترده اصگونه، افزون بر کتاب، به باشدمیمنعکس « السیرهفقه»و 

از آیده  یک بر  نوشتار،ما در این  ولی ؛انداستناد کردهدیگر رفتارص و در مواردص به منابع 

اب شدده  ، اجتند فقهدی دیگدر  مستندا  و و از تمسک به منابع ایز کردهتمرکزقرآن کریز 

ین مفسدر  ترمهز ،و دیگر معصومان اسالماست بینش، منش و کنش پیامبر  روشن. است

 ت مراجعه خواهد شد.به سنّ ،بنابراین در فهز قرآن کریز باشد؛میقرآن 

 . مفاد آیه نهی از اعتدا7

در این آیه چند واژه و قید وجود دارد که الزم است درباره آنهدا سدرن بده میدان آیدد:      

 «.اهلل الیحب المعتدینإن»و « التعتدوا» ،«الذین یقاتلونکم» ،«اهللفی سبیل»، «قاتلوا»

 «اهللا فی سبیلقاتلو». توضیح 7ـ7

مان! بده قتدال   لاص جماعت مسد »فعل امر مراطب از مصدر مقاتله است؛ یعنی « قاتلوا»

بده  کدز  اگر این امر بر تکلیف بده مقاتلده داللدت نکندد، دسدت     «. برخیزید و نبرد کنید

بر این امر تصریح دارد که جنگدی کده   « اهللفی سبیل»دهد. واژه مسلمانان اذن پیکار می

خواندد، جنگدی در راه خداسدت. بدراص اینکده نبدرد       خداوند مسلمانان را به آن فرامی
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شمرده شود، الزم است هدف از آن اقامه دیدن و اعدالص کلمده توحیدد     « راه خدا در»

اهلل تعالی، نه اسدتیال و  از جهاد به قصد تحصیل وجهباشد. چنین پیکارص عبار  است 

(. در منطدق قدرآن،   10، ص4تا[، جیابی بر اموال و اعراض مردم )طباطبایی، ]بیدست

تدرین  اسالم و دین توحید مبتنی بر فطر  است؛ بنابراین اقامه و تحفظ بر آن، از مهدز 

ن باشدد و چده بدراص    باشد. جنگ چه براص دفاع از مسدلمانا حقوق مشروع انسانی می

گونده کده   دفاع از کیان اسالم، در حقیقت تماماً دفاع از حق و انسدانیت اسدت؛ همدان   

باشدد و در جندگ یعندی    شرک به خداوند، به مثابه مرگ فطر  و نابودص انسانیت می

دفاع از آن حق، بازگردانددن حیدا  انسدانیت، فطدر  و احیداص آن پدس از مدرگ و        

 (.10و 16، 11د16نابودص است )همان، مص

تواند از حددود عددالت و انصداف خدارج     نمی گیرد،می جنگی که در راه خدا شکل

مسدلمان اسدت و آندان را از     سدربازان گر ص الهی هدایتهاآموزه ،شود. در چنین جنگی

رعایدت   ،کندد. در منطدق قدرآن کدریز    مدی  نادیده گدرفتن تقدواص الهدی بده شدد  مندع      

 اسدا،، در هدف، بلکه در وسیله نیز الزامی است. بر همدین   تنهانهاخالقی  هاصفضیلت

به طور قطدع مدردود    ،«کندمی وسیله را توجیه ،هدف»در شریعت اسالمی این قاعده که 

تحت کنترل و  است وبا تقواص الهی مرتبط  ،. اخالق و فضایل اخالقی در اسالمباشدمی

رعایدت آن بدر مسدلمانان     باشدد، نظار  آن قرار دارد و هر آنچه به تقواص الهی نزدیک 

 واجب است و آنان باید در همه احوال آن را معتبر شمرده، بدان عمل کنند.

آیه قیام به قسط و ضرور  رفتار عادالنه حتی با دشمن نیز به خدوبی بدر ایدن امدر     

اخالق اسالمی اسدت،   هاصکند که رفتار بر محور عدالت که از برترین مصداقمی داللت

 :شودمی د محسوبتقواص خداون
نباید هرگز شما را به بیدادگرص وادارد. دادگرص کنید کده بده    ،توزص نسبت به قومیکینه

 ،کنیدد مدی  بده آنچده  یک است، تقواص خدا پیشه کنیدد کده خداوندد    تقوا و پارسایی نزد

 .(6: است )مائده آگاه

ت و انصاف کند هرگز از حدود عدالاین آیه که به مؤمنان مجاهد در راه خدا امر می

شددک خددارج نشددوند و گددام در راه و روش اسددتبداد و سددتمگرص نگذارنددد، بددی   
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اص را پیش پاص دولت اسالمی درگیدر در جندگ و   شدههاص دقیقاً تعریفمحدودیت

 دهد.نیز مجاهدان مسلمان قرار می

جنگ، آنگاه که سدتاندن جدان جنگجویدان     زماندر مسلمانان از اینکه  چه بسا کسی

؛ در شگفتی فرورود ،شوندمأمور می شود، به رعایت تقواص الهیمی مردهدشمن مجاز ش

. سدرن  یافدت « جنگ در راه خدا»و هدف « اهللفی سبیل»باید در قید  زوال حیر  را ولی

در برابدر جدرم، گنداه، فسداد، تجداوز و       وتقدوا   بر اسا،از جنگی است که در راه خدا 

بنابراین روشن است در میدان نبدردص   ؛گیردمی نابودسازص حق مشروع انسانیت مور 

بدا عملکدرد    تدوان همسدان  انی برپاشده است، نمیکه در دفاع از تقوا و حق مشروع انس

. زیدر پانهدادن مدوازین تقدواص     مغایر باشدد امول تقوا  د که باکراص رفتار دشمن به گونه

 رفتارص غیراخالقی و غیراسالمی است. ،الهی در هر حال

آموزد که امور غیرانسانی و غیراسالمی حتی در مقدام مقابلده بده    می تقواص الهی به ما

 :یابدنمی 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 نرواهد شد  عطش بمیرند، سپاه و لشکر تقوا هرگز به چنی
 (.064، صتا[]بی )محقق داماد، داد

چه در حدال   ،توان او را به عنوان مقابله به مثلنمی اگر دشمن مسلمانی را مثله کند،

نمایدد  . اگر دشمن هتک حیثیت و آبرو کند، شکنجه کردمثله  ،حیا  و چه پس از مرگ

شود، چنین اقدداماتی بدراص لشدکر خددا در مقدام      دیگر یا مرتکب رفتارهاص غیرانسانی 

 .نیستموجه و مجاز  ،لمقابله به مث

است که متراممان باید در زمان جندگ بددان   مهز یکی از امول  ،مارتنزامل یا قید 

سده  مدادهه   باشند. این امل که به نام حقوقدان برجسته روسدی مشدهور اسدت و    بندپاص

کدل اول و مقدمده پروتکدل دوم از    چهارگانه ژنو، مادهه یک پروت هاصمشترک کنوانسیون

شدده قدراردادص و   بر رعایدت قواعدد شدناخته    تنهانهترمینولوژص آن عاریت گرفته است، 

 عنواندهد که به هیچ دیگر در منازعه هشدار می هاصکند، بلکه به دولتمی عرفی تأکید

رد ملدل  که حامل عملکها هدان به امول حقوق ملتباید بر الزاما  ناشی از تقید متعان
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 اص وارد آورندددلطمدده ان عمددومی اسددت،متمدددن، حقددوق انسددانی و منبعدد  از وجددد 

 .(0961 هنکرتز، /0961 )فلک،

در راه خددا نبدرد کنندد، تنهدا      فقدط کندد  می آیه نهی از اعتدا که مسلمانان را محدود

کند که با رعایت تقواص الهی و امول عدالت جریدان یابدد. عددالت    می جنگی را تجویز

استبداد و سدتمگرص  راه نهادن در گامی پیوند وثیق دارد. خروج از عدالت و واص الهبا تق

ناسازگار است که خداوند در آیا  دیگدر  « راه خدا»باتقواص الهی و  ،حتی درباره دشمن

 قرآن نیز به شد  از آن نهی فرموده است.

یی اسدت کده در   ن امدول راهنمدا  مبدیه  ،«اهللفی سبیل»همین آیه شریفه با تأکید بر قید 

مسلمان را بدا نظامیدان، غیرنظامیدان،     سرباز رفتار نوع ،مریح قانونیمقرره موارد فقدان 

، کددادر امددداد ،غددانمبلّ ،زنددان، کودکددان، بیمدداران، مجروحددان، سددالروردگان، راهبددان  

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

 «الذین یقاتلونکم»تفسیر. 7ـ7

ند. اکند با کسانی نبرد کنند که در حال مقاتله با آنانمی ظاهراً به مسلمانان امرآیه شریفه 

اگر آن را شدرط   کدام؟هیچ یا شرط است یا قید احترازص « الذین یقاتلونکم»آیا  نکته اینکه

بدا آندان    نیزاگر مشرکان با شما جنگیدند، شما »معنا خواهد بود که بدین کنیز،محسوب 

با مدردان   فقط»معناص آیه چنین خواهد بود که  بدانیز،آن را قید احترازص و اگر « بجنگید

. چنین برداشتی از آیده بده   «جنگندنمی چه آنکه آنان با شما ؛نه زنان و کودکان ،بجنگید

ز بشردوستانه است کده بایدد در منازعدا     معناص تأکید و تصریح بر یکی از قواعد مسلّ

و مصدونیت غیرنظامیدان اعدز از     یبر ایمند  ،تمایز مسلحانه رعایت شود. امل تفکیک یا

 پزشکی تأکید دارد.کادر کادر امداد و  ،زنان، کودکان، سالمندان، راهبان

شمردن قید، امل ضرور  تمایز میان بعضی از مفسران عامه و امامیه با احترازص

تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و نیز لزوم حمایت  جنگجویان و غیرجنگجویان،

که برخی فقیهان نیز در مقام افتا، اند؛ چناناز زنان و کودکان را از آیه برداشت کرده

 اند.بدان استناد کرده
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 چنین اسدتفاده »ضمن تصریح بر اینکه  ،در تفسیر آیه مورد بح  تفسیر نمونه انمؤلف

بایدد  اند، هرگدز ن شود که غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان چون به مقاتله برنراستهمی

 :اند، آورده«مورد تهاجز واقع شوند
یدا  اندد  افرادص که سالح بر زمین بگذارند و کسانی که تواندایی جندگ را از دسدت داده   

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

)مکارم شیرازص و دیگران،  شامیدنی دشمن نباید استفاده کنندآ هاصکردن آببراص آلوده
 .(41، ص4ج، 0911

 اند:برخی دیگر از مفسران تأکید کرده
 هداص اهلل نباید از هدف خدایی منحرف شود و خشز و خدون و انگیدزه  مجاهد فی سبیل

ولی در حال جندگ   ،اندون برد و به مردمی که جزء دشمنیراهلل بنفسانی، او را از سبیل
 .(60، ص4ج، 0914)طالقانی،  دشمنی نماید اند،، یا شکست خوردهنیستند

 گوید:می او ؛نیز چنین تفسیرص از آیه دارد تفسیر وسیطماحب 
لیس  المخالفین و التتجاوزوا فی قتالهم إلی منالقتال مناهلل من یناصبکم... قاتلوا فی سبیل

در راه خددا بدا آن دسدته از    : ... شأنهم قتالکم کنسائهم و صبیانهم و رهبدانهم و شدیومهم  
به کسانی از جملده   ،مقاتله کنید و در نبرد با آنان ،اندپرچز جنگ برافروختهمرالفان که 

زنان، کودکان، سالمندان و راهبان از دشدمنان کده مدالحیت و اهلیدت جندگ ندارندد،       
 .(216، ص0تا[، ج]بیاوص، تجاوز نکنید )طنط

غیرجنگجویان نباید »فهمیده است که  گونهایننیز از آیه  تفسیر المنیردر  وهبه زحیلدی 

 (.019، ص4، ج0206یلی، زح) «کشته شوندیرند و در جنگ هدف قرار گ

را « الذین یقداتلونکم » ایشان .تفسیر دیگرص دارداز این آیه ، المیزاندر  طباطبدایی عالمه 

 :است گونهبودن قید اینبر نفی احترازص وصداند. استدالل احترازص نمیقید 
قتال با او نهی شود، بلکه اگر هددف   تا ازمعنا ندارد  ،قتال با کسی که توان مقاتله ندارد

از مقاتلده بدا وص   کشدتن او نهدی شدود، نده     قتدل و  درسدت آن بدود کده از     ،احتراز بود
 .(11،ص4جتا[، ]بی طباطبایی،)

از  قصدود ترتیدب م ؛ بدینداندمی را حال و ومف براص اشاره« یقاتلونکم»فعل  ،هعالم



09
 نیاناصر قربان 

یعندی مشدرکان    اندد؛ در راه خدا با کسانی که در حال مقاتله با مؤمندان »آیه این است که 

 .)همان(« ه، بجنگیدمک

 اهللَلِمُدوا وَإِنَّ بِأَنَّهُمْ ظُ قَاتَلُونَی نَیأُذنَ لِلَّذ»ره ح : سو 21و  99وص این آیه را همچون آیه 

 النَّدا َ  اهللِالَدفْد ُ  وَلَوْرَبُّنَا اهللُ قُولُوایحَقٍّ إِلَّا أَن  رِیبِغَ ارِهِمیأُمْرِجُوا مِن د نَیالَّذ*  رٌینَصْرِهِمْ لَقَد عَلَى

 نصُدرُ ُ ی مَن اهللُنصُرَنَّیوَلَ راًی ک ِاهللِاسْمُ هَایفِ ذکرُی وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِد  ٌیبَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدمَتْ صَوَامِ ُ وَبِ

با مشدرکانی  در مقام مدور اذن ابتدایی براص نبرد بدون شرط داند که می«زٌیعَزِ ی لَقَوِاهللَإِنَّ

 .)همان( است که در حال نبردند

ص دارد؛ بده بداور وص آیدا     سرن قابل توجده دیگدر   ،او براص تکمیل استدالل خود

 :اطراف و لوازم آنندد  ،بیانگر یک حکز با حدود ،انددنبال یکدیگر آمدهاص که به گانهپن 

را از  جندگ « ... التعتددوا » ؛( براص بیان امدل حکدز اسدت   091)ح : « اهللقاتلوا فی سبیل»

نبرد را از جهدت تشددید، محددود     (090ح : « )واقتلوهم» ؛سازدجهت انتظام محدود می

 ؛کندد مدی  قتدال را تحدیدد مکدانی    (همدان ) «...الْمَسْدجِدالْحَرَاِِ  الَتُقَاتِلُوهُمْ عِندد   وَ»؛ کندمی

 ؛اسدت  ( تحدید قتدال از جهدت انتهدا و زمدان    099ح : « )...الَتَکونَ فِتْنَةٌ  قَاتِلُوهُمْ حَتَّى وَ»

( بیان این امر است که این حکز تشریع قصداص در قتدال و   092ح : « )... الْحَرَاُِ الشَّهْرُ»

( تکلیدف مؤمندان   096ح : « )اهللِلِیسَبِ یوَأَنْفِقُوْا فِ» به مثل با مشرکان است ول و مقابله قت

بندابراین   ؛مالی جنگ یعنی انفاق براص تجهیدز و تجهدز اسدت    مقدما  کردنبراص فراهز

ضی از آنها ناسدخ  آنکه بعبی ،براص امر واحدص است گانهپن نزول آیا   احتمال زیاد، به

بلکه غرض  ،نکه این آیا  براص بیان امور متفرقه نازل شده باشندنه آ برخی دیگر باشد،

 ؛یک چیز است و آن عبار  است از تشدریع قتدال بدا مشدرکان مکده      ،این آیا  همهاز 

 .(10د11ص،4جتا[، ]بی )طباطبایی، اندکسانی که درحال نبرد با مؤمنانیعنی 

بیانگر حکز واحد تشریع نبرد با مشدرکان   کامالً گانهپن این برداشت عالمه که آیا  

از ظرافتدی   ،تواندد قیدد احتدرازص باشدد    نمی «الذین یقاتلونکم» به همین دلیلمکه است و 

 ،تدوان پدذیرفت کده قتدال بدا غیرنظامیدان      نمدی  این سدرن وص را  ؛ ولیبرخوردار است

 ان نهدی ، بایدد از قتدل آند   از کشتن غیرجنگجویان بدود  احتراز ر مقصودمعناست و اگبی

 نه قتال با آنان. ،شدمی
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ت مراجعه کندیز.  است به سنّ الزم ،دادن محت نهی از قتال با غیرمقاتالنبراص نشان

روایی و معناداربودن آن به اثبا   تنهانه ،کار رفته استه چنین تعبیرص ب ،اگر در روایا 

نداظر بده آیده شدریفه      اصگونده بلکه شاید گویاص آن باشد که سرن معصوم به  ،رسدمی

 کند.می مورد بح  باشد که ظاهراً از قتال با غیرمقاتالن نهی

 کند که فرمودند:می روایتی نقل مادقاز امام  ،کافیالدر  کلینی
النساء والولدان فی دارالحرب إال أن یقاتلوا فإن قاتلدت أیضداً فأمسد     عن قتال النبینهی

مگر آنکده بجنگندد و    ،از قتال با زنان و کودکان نهی کردند : پیامبر خداعنها ما أمکن 
کنیدد   حدذر از قتدال بدا آندان     ،تا جایی که ممکن است ،افزودند حتی اگر مقاتله کردند

 .(91، ص6ج، 0209)کلینی، 

فرمدان آن حضدر    شامل کند که می نقل پیامبر، روایتی از ةیوالنها یةالبدادر  کثیرابن

ا مدن  أن الیقداتلوا إل د   ةو کان عهد إلی أمرائه فی فدت  مکد  »مکه است:  جنگ در فتح نرایمابه 

 ،مدتن ایدن فرمدان همچدون آیده نهدی از اعتددا        (.90ص ،0200میدانجی،   )ر.ک:« قاتلهم

 دربردارنده منع از مقاتله با غیرمقاتالن است.

، بده وص  ا در رأ، لشکرص به شام گسیل داشدت ر قیسبنمعقلآنگاه که  امیر مؤمنان

« ا مددن قاتلدد التقاتددل إل دد» جنگددد، نجنگددد:مددی دسددتور داد جددز بددا کسددی کدده بددا وص

 .(04نامه  :البالغه)نه 

بر این اسا،، گرچه در روایا  بسیارص از قتدل غیرمقداتالن نهدی شدده اسدت،      

 ولدی  اندد؛ را از آن امدطیاد کدرده  « الیقتل غیرمقاتدل »تاجایی که فقیهان، قاعده فقهی 

معناسدت؛ چده آنکده در برخدی     ی از مقاتله با غیرنظامیان، بدی معنا نیست که نهبدین

اند فقط با مقداتالن مقاتلده   روایا ، فرماندهان و سربازان مسلمان مجاز شمرده شده

کنند، قتال نکنید. با توجه به اینکه بحد   کنند؛ یعنی با کسانی که با شما مقاتله نمی

کنند که از قتل غیرمقاتالن منع می ما مبغه فقهی و روایی ندارد، از ورود به روایاتی

که به روشنی مبیهن امل تفکیک یا تمایز نظامیدان از غیرنظامیدان یدا  قاعدده ایمندی      

کنیز و فقط به ذکر یدک روایدت کده گویداص     اهداف غیرنظامی است، خوددارص می

 فرمود: مادقکنیز. امام در جنگ است، بسنده می پیامبرسیره 
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دعاهم فاجلسهم بین یدیه ثم یقدول: التقتلدوا شدیخاً     ةإذا أراد أن یبعث سری اهللکان رسول
ایشدان را   ،فرسدتاد رسول خدا وقتی گروهی را براص جنگ می: ةمرأإ صبیاً و ال فانیاً و ال

فرمود: پیرمرد فرتو  و بچده و زن را  سپس می .نشاندخواست و جلوص خویش مییم
 (.29ص ،00ج، 0961عاملی،  حرّ/ 009،ص1، ج0209، طوسی) نکشید

 «و التعتدوا» .تبیین7ـ7

تفکیدک  »، «ضرور  تمایز میدان نظامیدان و غیرنظامیدان   »و تجاوز، امل  ز نهی از اعتداا

 بده خدوبی اسدتفاده    «لدزوم حمایدت از زندان و کودکدان    »و  «اهداف نظامی از غیرنظامی

بددان   و فقیهان نیدز در مقدام افتدا    اندکه مفسران عامه و امامیه اظهار داشتهچنان ؛شودمی

نهدی مطلدق دانسدته     ،در آیه مورد بحد  را نهی از اعتدا  ،طباطباییعالمه اند. دهاستناد کر

 ؛مطلق هر عملی است که عنوان تجاوز بر آن مادق باشد ،از آن قصوداست. در نتیجه م

ز قتل زندان  از اعالن جنگ به دشمن و نی پیشاز دعو  به حق، قتال  پیشاز جمله قتال 

 .(10،ص4جتا[، ]بی)طباطبایی،  نّت نبوص نیز آن را بیان کرده استو کودکان که س

کودکان، سالروردگان و معاهدان را از  ،قتل زنان و کردن دشمننیز مثله تفسیر صافی

، 0206اندد)فی  کاشدانی،   کرده است که خداوند از آن نهی فرمدوده  مصادیق اعتدا تلقی

را به عدم جدواز  « التعتدوا»روایت کرده است که وص  عبا،ابناز  امهقدابن(. 446، ص0ج

کده از   القدرآن فقده و  زبدداالبیان قتل زنان، کودکان و سالروردگان تفسیر کرده است. در 

روند، تصریح شده است کشتن غیرنظامیان از جملده  شمار می األحکام بهکتب مهز آیا 

تجاوزص است کده خداوندد از آن نهدی فرمدوده     زنان، کودکان، سالروردگان و معاهدان، 

تجداوز بده    ،قطب راوندص .(990،ص0ج، 0216راوندص،  /911ص، تا[]بی)اردبیلی، است

تجاوز از آداب اسالمی  همچنین ،غیرنظامیان مانند زنان، کودکان، سالروردگان و راهبان

 .(066،ص0ج، 0216، راوندص) را از مصادیق اعتدا دانسته است جنگ

را  طباطبدایی همان کالم عالمه  ،«التعتدوا»در تفسیر  جوادص آملیاهلل، آیتعامرمفسر م

 کند:می با بیان دیگر بازگو
 ؛دهد که از هرگونه تجاوز از حق و حکز نهی شده استمی نشان ،عدم ذکر متعلق نهی

اعز از آنکه اعتدا نسبت به اشراص باشد یا درباره نحوه کشتن دشدمن و یدا تجداوز از    
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 .(416، ص9ج، 0966قوانین جنگ )جوادص آملی، 

یا کشدتن مجروحدان و ناتواندان از     اندوص جنگ با کسانی که سالح بر زمین گذاشته

 داند )همان(.می نبرد را از مصادیق تجاوز از قوانین و مقررا  جنگ

بنیادین و امرص در حقوق اسالمی اسدت کده فقیهدان     اصقاعده ،امل تفکیک یا تمایز

.طبعداً  (16، ص40ج، 0916)نجفدی،   اندد ن آیه شریفه، بدان ملتدزم شدده  ناد به همیبا است

ونه حمله، تهدیدد بده خشدونت و    گمعناست که هیچیندحمایت عمومی از غیرنظامیان ب

حمال  کور و بدون تبعی  و تهدیدد بده ایجداد     تمامیص متوجه آنان نرواهد بود. آزار

 غیرنظامی ممنوع است. عیتجمجویانه ضدرعب و وحشت و عملیا  تالفی

کده  اندد  دهکرتصریح  ،و امیر مؤمنان پیامبرت فقها با استناد به آیه نهی از اعتدا و سنّ

بدر عددم جدواز    بعضی از فقیهدان امامیده   باید خصومتی مور  گیرد. نعلیه غیرنظامیان 

و  الداللده کده طبعداً بدا وجدود آیده مدریح      اند ادعاص اجماع کرده ،کشتن زنان و کودکان

از ایدن جهدت    ؛ ولدی روایا  متعدد معتبر، اجماع به عنوان سند مستقل فاقد اعتبار است

ت شدریف در ایدن   که گویاص اتفاق فقیهان در استنباط از قرآن کدریز و سدنّ   اهمیت دارد

تفکیدک   ،بشردوسدتانه اسدالمی   هاصاریموازین و مع اسا، بر ،قضیه است. افزون بر این

تکلیفی است که استثنا ندارد و به تعبیرص قاعدده امدرص    ،میاهداف نظامی و غیرنظا میان

شود کده تشدریع جهداد در راه    می ناپذیر است. از آیه منع اعتدا و مانند آن استفادهترطی

بنابراین تجاوز و ستمی در آن نیست. در جهداد در راه   ؛حق و عدل است اسا،خدا بر 

 یدا ترریدب و ویرانگدرص    ،خدا نباید از حد ضرور  نظامی تجاوز شود. هدف از جهاد

 ،ناتواندان  ،راهبدان  ،کودکدان  ،زندان  ،بندابراین غیرنظامیدان   نیست؛ ایجاد رعب و وحشت

 ندرختدی قطعد   شدود، نمدی  ، کشتزارص ترریدب شوندکشته نمی بیماران و سالروردگان

در ومدایاص  هدا  شود. همه این آموزهنمی حیوانی جز براص خوردن ذبححتی گردد و می

 .(064،ص4ج ،0206)زحیلی،  شودمی نیز دیده پیامبر

 انه مستنبط از آیه نهی از اعتداقواعد بنیادین بشردوست .7

بده مدور    ن گدردد. اکندو  مدی  به قواعدص اشاره کردیز که از آیه مزبور استنباطتر پیش
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در هدایت و راهبرص  هکنیز که امروزمی از قواعد بنیادین بشردوستانه مدرن یاد ترروشن

یکدی از قواعدد    ،کند. امدل تمدایز یدا ایمندی غیررزمنددگان     می نقش اساسی ایفا، جنگ

نظامیدان و   میدان بایدد   ،ایدن امدل   اسدا، بنیادین حاکز بر حقوق بشردوستانه است. بر 

غیرنظامیان تفکیک به عمل آید و افراد غیرنظامی مورد تجاوز قدرار نگیرندد. طبعداً ایدن     

اماکن غیرنظامی  وتفکیک تا زمانی معتبر و محترم است که اهداف غیرنظامی یعنی بناها 

جدزء اهدداف نظدامی     ،در ایدن مدور   زیدرا  در امور نظامی مورد استفاده قرار نگیرند؛ 

شدامل دو   ،د شد. موضوعا  مصون از حملده نفاقد مصونیت خواه و شوندمیمحسوب 

 ،هاست. موضوعاتی که براص بقاص افراد عدادص الزم اسدت  و مکان هاانسانقسمت عمده 

فرهنگدی و   ،ها، واحدهاص بهددارص، امداکن عبدادص   از جمله بناهاص مربوط به بیمارستان

، اشیا و اماکن غیرنظامی خود مهز هرچند حمایت از اموالاند. مانند آنها از حمله مصون

ی کده  هدای مکدان  ،از ایدن رو  .حمایت از بشر اسدت  ،از آن ترمهز ؛ ولیو ارزشمند است

حتی اگر متصف بده ومدف نظدامی     ؛انداند، مصون از حملهضرورص هاانسانبراص بقاص 

پروتکل اول الحاقی این است که حمله بده واحددهاص    6مادهه  باشند. برداشت محیح از

و  40 ،41. ایدن حکدز از مدواد    باشدمیپزشکی بدون توجه به ماهیت نظامی آنها ممنوع 

 ؛چهارگانه ژنو نیز مستفاد اسدت  هاصاول، دوم و چهارم از کنواسیون هاصکنوانسیون 46

است  برطرف ساختههرگونه ابهامی را در این باره  آشکارا ،هشت پروتکل اولولی مادهه 

نکته مهدز در  شود. می نظامی نیز هاصو بهدارصها بیمارستانکه واحدهاص بهدارص شامل 

بودن آن نیازمند اثبا  بنابراین نظامی ؛بودن اماکن استفرض بر غیرنظامی این باره اینکه

 در این باره تصریح دارد: ،پروتکل اول 64مادهه  9. بند باشدمی
عبداد ، مندازل مسدکونی،     هداص در مور  تردید نسبت به اینکه امداکنی مانندد مکدان   

ها که به طور معمول به مقامدد غیرنظدامی اختصداص دارندد، بده      مدار، و آموزشگاه

فدرض بدر    ؛ص در عملیا  نظامی دارندگیرند که نقش مؤثرفاده قرار مینحوص مورد است
 .آن است که چنین نقشی ندارند

که به مؤمنان امر تنها امل 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 میمی
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بدودن اهدداف   بپرهیزند، بلکه این امر نیز از آن قابل فهز است که امل بر غیرنظامی

جنگند یا  از اماکنی بده  باشد؛ چه آنکه باید احراز شود کسانی با لشکر اسالم میمی

برند تا بتوان آن اشراص یا اماکن را مورد حمله نظدامی  ن پایگاه جنگ بهره میعنوا

یابدد کده   قرار داد، در غیر این مور  اعتدا، تجاوز و درگذشتن از حد تحقدق مدی  

 منهی خداوند است.

دیگر از قواعد مهز حاکز بر مرامما  مسلحانه، امل تناسب است که ریشده   ییک

عاملی محدودکننده در راهبدرص   ،در حقوق عرفی دارد. رعایت امل ضرور  و تناسب

. به موجب این امل باشدمیو اداره جنگ است که دربردارنده حمایت از غیررزمندگان 

شدود، در جندگ هدر    مدی  محسدوب  لالملحقوق بینکه از جمله قواعد عرفی مدون در 

ند که براص شکست استفاده کتواند میبه میزانی از انواع تسلیحا  مجاز  فقطمتراممی 

ثارص مترتب است کده  آاین امل اساسی  بر (.Knut, 2008, p.92دشمن ضرورص است )

کدارگیرص  هممنوعیدت بد   ؛برخی از آنها در شمار قواعد بنیادین بشردوستانه قدرار دارندد  

توانند رن  زاید و غیرضرورص تولید کنند، ممنوعیت می حا  و ابزارهاص جنگی کهتسلی

شددن بده   ترریب غیرضرورص اموال و نیز منع حمله به اهداف نظامی در مور  منتهدی 

 :تلفا  شدید غیرنظامی یا آسیب گسترده به اهداف غیرنظامی
هدر مرامدمه   را از اعمدال زور در  هدا  امل ضرور  در حقدوق بشردوسدتانه، دولدت   

 کندددمددی منددع ،مسددلحانه وراص آنچدده کدده بددراص تحقددق اهددداف آنهددا ضددرورص اسددت
 .(69ص ،0961 د،وو)گرین

باشد. این امل نیدز  امل دیگر حاکز بر حقوق جنگ، امل تحدید تسلیحا  می

بسیار مهز است. طبق این امل اگر ضرور  جندگ ایجداب    هادر حمایت از انسان

پروتکل اول  96هایی مقید گردد. بند یک مادهه محدودیتنماید، آن ضرور  باید با 

هاص جنگ، نامحدود نیست. بندد دو  کند که انتراب ابزار و روشم تصریح می0911

و درد و رند  غیدرالزم    همان مادهه، تسلیحاتی را کده ماهیتداً باعد  مددما  زایدد     

 کند.شوند، ممنوع اعالم میمی

هدا،  کدارگیرص سدالح  ههشدت، بد  مادهه  از 41بند  ص درالمللی کیفراساسنامه دیوان بین
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رسانی بیش از حد بوده یا هاص جنگی را که داراص خامیت آسیبمواد و روش ها،پرتابه

شوند یا ذاتاً قادر به تفکیک اهداف نیستند، جنایدت جنگدی تلقدی    می رن  غیرالزمسبب 

ص دیگر در هاانساند بر درد و رن  زایتنها از ایراد نه تحدید تسلیحا ، کرده است. امل

بلکه از جملده امدول اساسدی حداکز بدر حقدوق بشردوسدتانه         ،کندمی جنگ پیشگیرص

رائده  رود که در میانت از محدیط زیسدت در زمدان جندگ نقدش اساسدی ا      می شمار به

 :کندمی تصریحگونه این الحاقی پروتکل اول 96مادهه  کند. بند سهمی
ارا  شددید،  کده هددف از آنهدا واردآوردن خسد     ا وسایل جنگدی ها یکارگیرص شیوههب

یا احتمال دارد داراص چندین اثراتدی    ،محیط زیست طبیعی باشد گسترده و درازمد  بر
 .ممنوع است ،باشد

را با علدز  نظامی اص المللی کیفرص، انجام عمدص حملهشت اساسنامه دیوان بینه هماده

خسدار  بده اهددف     ،غیرنظامیدان آسیب به ، اص باع  تلفا  جانیبه اینکه چنین حمله

درازمد  و شدید به محیط زیست خواهدد شدد    به مور  غیرنظامی یا آسیب گسترده

که آشکارا بیش از فایده نظامی ملمو، و مستقیز مدورد انتظدار اسدت، جنایدت جنگدی      

 ده است.کرمحسوب 

. رابطه معنادارص دارد، هز با امل تناسبو با امل تمایز  هز امل تحدید تسلیحا ،

حق ندارندد  ها دولت» :تأکید کرد م0991دادگسترص در نظریه مشورتی المللی بین دیوان

کارگیرندد کده   هی بهایغیرنظامیان را هدف حمله قرار دهند و در نتیجه هرگز نباید سالح

 «.قادر به تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی نیستند

کدارگیرص  دارد کده بده  از سوص دیگر، امدل تناسدب و ضدرور  ایدن نتیجده منطقدی را       

 توانند رن  زاید و غیرضرور تولید کنند، ممنوع است.تسلیحا  و ابزارهاص جنگی که می

مجاهددان را از هرگونده    و کندد مدی  که جهاد در راه خدا را تشدریع  از آیه منع اعتدا

 اسدتنباط  دارد، هز امل تناسب و ضرور ، هز امل تحدیدد تسدلیحا   تجاوزص بازمی

بنابراین تجاوز و ظلمی در آن نیست. عددم   ؛در راه خدا بر پایه حق استشود. جهاد می

اندازه و تجاوز بده قواعدد جندگ اسدت. اسدتفاده       خروج از حد و ،رعایت امل تناسب

در جهداد  » :تجاوز از امول عددالت و اخدالق اسدت    ،هاص نظامیگسیرته از سالحلجام



 بشردوستانه نیادیقواعد بن یاز اعتدا؛ دارا ینه هیآ 
77
 

نده ترریدب و    ،ز جهداد اسالمی نبایدد از حدد ضدرور  نظدامی تجداوز شدود. هددف ا       

اص که از (. آیه064، ص4، ج0206)زحیلی، « وحشت ویرانگرص است، نه ایجاد رعب و

خوبی بر این امر داللدت دارد  ه ب ،کندمی حتی در زمان جنگ منع هرگونه تجاوز و اعتدا

ص هدا انسدان کندد،  می کارگیرد که رن  زاید تولیده تواند سالحی بنمی که سرباز مسلمان

شدود.  مدی  ترریب و ویرانی محیط زیست حیوانی یا طبیعدی  یا سببکشد می گناه رابی

از حدد ضدرور  خدارج اسدت و تجداوز از       ،ددمنشی و حمال  افسارگسیرته شکبی

 :شودمی حدود و مرزهاص الهی محسوب
بلکه با انگیزه انسانی و شرافتمندانه و  ،یعنی با انگیزه منفعت شرصی نجنگید« التعتدوا»
 ،کودکدان و بیمداران را نکشدید    ،زندان  ،جهداد کنیدد   ،قصد دفداع از دیدن و حقیقدت   به 

 ت نبوصدرختان را قطع نکنید و همه این تعالیز را در سنّ ،را ترریب نکنید هاساختمان
 .(496،ص0ج، 0242)مغنیه،  آموزیزمی

یادآورص این نکته مهز ضرورص است که تعهد دولت اسالمی و سربازان مسدلمان در  

بنابراین حتدی   ؛جانبه است و ماهیت تقابلی نداردتعهدص یک ،ایت قواعد بشردوستانهرع

د تهاجز و تعرض قدرار  مورلشکر دشمن ددمنشانه  به وسیلهاگر زنان و کودکان مسلمان 

مثل و خروج از حدود بهبه مقابله ،گیرند، کسانی که در راه خدا در حال نبرد و کارزارند

 :نیستندمجاز نهادن در مسیر ستمگرص و اعتدا گامعدالت، انصاف، تقوا و 
آنکه آنان را آنقددر تشدنگی دهدد     یا حتی اگر دشمن اسیران جنگی را گرسنه نگه دارد 

که از شد  عطش بمیرند، سپاه و لشکر تقوا هرگز به چنین عملی بدا دشدمن رضدایت    
 (.064ص ،تا[]بی نرواهد داد )محقق داماد،

که قرآن کریز به ویدژه آیده مدورد     انداصشدهدقیقاً تعریفهاص موارد، محدودیت این

 دهد.می پیش پاص دولت اسالمی درگیر در جنگ و سربازان مسلمان قرار ،بح 

کده بدا آیده نهدی از اعتددا       شدود مدی به برخی از باورهدا اشداره    ،در پایان این بح 

مصدداق   ،اصارجمعی از جملده سدالح هسدته   تکش هاصسازگارص ندارد. استفاده از سالح

طلبدد. یکدی از   مدی  فرمدتی فدرا    ،روشنی از اعتدا و تجاوز است. بح  از این مقولده 

جواز تتر، یا سپر انسانی در فقه اسدالمی اسدت کده بدا      ،برانگیزمسائل چالشی و بح 

تدوان امدرص   نمدی  از انسدان را  سپرسداختن . باشدد میحقوق بشردوستانه مدرن ناسازگار 
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گیدرد کده مدورد    ر الهی دانست، بلکه در شمار تجاوز جاص میانسانی و در محدوده اوام

 شدود: مدی  نکتده مهدز بسدنده    به ذکر دو ،نهی خداوند است. براص مواجهه با این چالش

مواجهه با سپرانسانی است که  ،آنچه در فقه اسالمی مورد پذیرش قرار گرفته است اوالً،

 ،در جندگ  هدا انسدان پرساختن از شود، نه ایجاد سپرانسانی. سمی دشمن ایجادبه وسیله 

آن را تأییدد  کده فقده اسدالمی     باشدد مدی هاص خائنانه و نامشدروع در جندگ   جزء روش

 ،توان سپرانسانی را نادیدده گرفدت و بدا وجدود سدپر     می در مورتی فقط ،ثانیاً کند؛نمی

متوقدف بدر آن باشدد     ،دشمن را هدف قرار داد که حفظ کیان اسالم و غلبه بدر دشدمن  

 .(992، ص4ج، 0201، عاملیجبعی )

مسدتقیز هددف قدرار    به طور گاه نباید سپر انسانی هیچاند فقیهان امامیه تصریح کرده

له اینکه سپر نباید مانع حمله به دشمن شود و در نتیجده دشدمن از روش   ئتنها مس ؛گیرد

 .(90ص، 0999ی، )حلّ ائنانه و غیرانسانی خود سود ببردخ

شدود در فقده   جواز قتل اسیر است که گاه تصور مدی برانگیز دیگر، مسئله چالش

اسالمی مسلّز است، در حالی که از مصادیق اعتداست؛ افزون بر اینکه گرچده اسدیر   

 حکدز ه پس از اسار ، در حال جنگ نیست که قتل او ب تر جنگیده است؛ ولیپیش

ان جنگدی  مجاز باشد. حکز قرآن کریز درباره رفتار بدا اسدیر  « قاتلوا الذین یقاتلونکم»

 کامالً روشن است:
شدان را بزنیدد تدا    هایگدردن  ،رو شددید هدر میدان جنگ روب [مهاجز]آنگاه که با کافران 

ت گذارید سپس بر آنان منّ ،اسیران را محکز ببندید ،دشمن به زانو درآید. در این هنگام
 .(2: )محمد ادص، از آنان فدیه ]غرامت[ بگیریددر برابر آز یا و آزادشان کنید 

این آیه مبارکه رفتارص را که ممکن است در پایان جنگ با اسیران شود، بده مدور    

گرفتن آندان کده رسدز    به بردگی و و به کشتن اسیراناست منحصر کرده « فداء»و « نّمَ»

 اص نکرده است.بوده، کمترین اشارهنزول متداول عصر 

کده  اندد  بددان افدزوده   استناد به برخی روایا ، احکدام دیگدرص   مسلمان با اما فقیهان

فقیهدان امامیده بدا بیدان      بعضدی از گرفتن اسیران و کشدتن آندان.   عبار  است از به برده

یکدی از مدوارد    ،تواند در مواجهه بدا اسدیر  می ناناکه امام مسلماند تصریح کرده ییکسان
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و  «گدرفتن بده بردگدی  »، «آزادص بدا فدیده  »، «آزادص بددون فدیده  »چهارگانه را برگزیندد:  

 گوید:می ماحب جواهر ؛ ولی«تنکش»
اگر مردان بالغ دشمن اگر در حین جنگ دستگیر شوند، حکز آنان فقط اعدام است؛ اما 

یه آزاد کند یدا   امام مرتار است آنان را بدون فدیه یا با اخذ فد ،پس از جنگ اسیر شوند
 .(044، ص40ج، 0916نجفی، به بردگی بگیرد )

شناسدد.  نمدی  شمارد و آن را از موارد ترییرنمی زمجا ،از جنگ پسوص قتل اسیر را 

در شرح فتواص محقق مبندی   ماحب جواهر داند.نمی نیز قتل اسیر را مشروع یحلّمحقق 

براص تقویدت   است و آن را حکز مشهور فقیهان امامیه دانسته ،بر عدم جواز کشتن اسیر

 .(049)همان، ص کندمی استناد مادق،به ظاهر آیه و روایتی از امام آن

است که آزادسازص بالعوض اسیران بر اسا، رأفت و عطوفت  زمسلّ بر این اسا،،

 سدازص شود. آزادمی نیز مشاهده پیامبراسالمی مورد عنایت قرآن کریز است که در سیره 

تواند داشته باشد، به حکدز قدرآن   قبال پرداخت فدیه که اشکال گوناگونی می اسیران در

 ،مشهور فقیهدان امامیده  کشتن اسیران جاص تأمل جدص دارد. قانونی و مجاز است.  ،کریز

 مؤمندان  و امیدر  پیدامبر دانندد. در سدیره   نمدی  مجداز  ،از پایان جندگ  پسکشتن اسیر را 

اندکی از فرمان به قتل اسیر گزارش شدده اسدت کده اگدر گدزارش تداریخ را        هاصنمونه

 اسدت و ی بدوده  ئدارد که شاید حکمی اسدتثنا جدص جاص تأمل  ،مقرون به محت بدانیز

مجدازا    یدا   ،جانیدان جنگدی اعمدال شدده     یدا  نسبت به اسیران جنگی خطرنداک   فقط

 اندد ب جرمی مسدتوجب کیفدر مدرگ شدده    مرتک ،از اسار پیش اسیرانی بوده است که 

 .(064، ص04ج، 0246)ر.ک: عاملی، 

فَداقْتُلُوا   ...» :برخی بر این باورند که با نزول آیه پنجز سوره مبارکه توبه افزون بر آن،

و  «نّمَد »که رفتار با اسیر را در توبه سوره مبارکه  پنجزآیه  ،«... وَجَدتُّمُوهُمْ ثُیحَ نَیالْمُشْرِک

 بر اینکهعالوه منحصر کرده است، نسخ گردید. این ادعا دلیلی براص اثبا  ندارد،  «فداء»

. بده فدرض   نداند، متعارض نیسدت آن رابطه ناسخ و منسو  برقرار کرده میاناص که دو آیه

کندد. تعدارض   نمی آن دو تصویر شود، براص تحقق نسخ کفایت میاناگر تعارضی بدوص 

وضع یکسدانی داشدته    ،بودنعام 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 پنجز 

 خدورد مدی  وسدیله آن قیدد  ه تواند ناسخ مقید شدود، بلکده بد   روشن است که مطلق نمی

تدوان کشدت،   . نتیجه آنکه اسیر را پس از اسدار  نمدی  (92،ص06جتا[، ]بی)طباطبایی، 

/ 999،ص40، ج0911زص، بلکه باید آزادش کرد؛ با منت یا  با گرفتن فدیه )مکارم شدیرا 

 (.491، ص0200احمدص میانجی، 

 نتیجه

آیا  متعددص در قرآن کریز وجود دارد که به رفتدار بشردوسدتانه بدا دشدمن در زمدان      

کنندد و  مدی  ددمنشی و جنایت ،هایی به نام دینو گروه افرادکند. امروز که می جنگ امر

ی در چهدارچوب کنند و بده هدیچ   یم اعمال هاانسانرا نسبت به  هاترین جنایتدهشتناک

نیستند، بازخوانی این آیا  ضرورتی مضاعف دارد. نگداه عمیدق بده     بندپاصزمان جنگ 

 مدا را بده ایدن نتیجده نایدل      ،آیا  جهادص قرآن کریز و تفسیر امولی و روشدمند آنهدا  

سازد که جنگی که در راه خدا، بر پایه تقدوا و بده منظدور دفداع از حدق، انسدانیت و       می

گدرفتن  اص تجداوز در آن و نادیدده  در ذا  خود انسانی اسدت و ذره  ،گیردمیدر هاسانان

، دانسدته در خالل آن مجاز نیست. قرآن کریز انسان را مداحب کرامدت    هاانسانحقوق 

 صکندد و احیدا  مدی  قتل خودسرانه و غیرموجه یک انسان را جنایت ضد بشریت معرفدی 

، مددار انسانهاص کند. با تکیه بر چنین آموزهمی یانسانیت تلق صیک انسان را معادل احیا

شدود، بلکده امدولی از آن قابدل     می در زمان ملح استنباط هاانسانامول رفتار با  تنهانه

کاربرد اساسی  هاانسانبا تحفظ بر حقوق  ،دریافت است که در هدایت و راهبرص جنگ

کندد کده   امر می یکه به مقاتله با کسان میان آیا  جهادص، آیه نهی از اعتدادر  ؛ ولیدارد

 ن قواعددص اخالقدی  مبدیه  ،داردکنندد و از تجداوز و اعتددا بدازمی    با مسدلمانان نبدرد مدی   

اهللَ تَعْتَدوا إِنَّالَوَ قَاتِلُونَکمْی نَی الَّذاهللِلِیسَبِ یوَقَاتِلُوا فِ»فرماید: می . خداونداست دوستانهانسانو

قواعدد   ،«التعتددوا »و « الذین یقاتلونکم» ،«اهللفی سبیل»قواعد . (091)بقره:  «نَیالْمُعْتَدحِبُّیالَ

نیز امل لدزوم و  تناسب و ضرور ، امل امل تمایز، اند که از آنها بنیادین بشردوستانه

؛ بر همین آیه تکیه کدردیز  فقط نوشتار. در این باشدمیتحدید تسلیحا  قابل استرراج 
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خداوندد   که توان روش مواجهه با دشمن را دریافتمی از آیا  گویاص دیگر نیز هرچند

 ،حتی در برخورد با دشدمن  ،کند و مؤمنان را از خروج از جاده انصافمی به عدالت امر

شَدنَننُ   نَّکمْجْرِمَیالَلِل هِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ نَیآمَنُوا کونُوا قَوَّامِ نَیالَّذ هَایاأَی: »داردمی به شد  برحذر

پروردگدار از افسداد در زمدین و     (.6)مائدده:  « أَلَّا تَعْدلُوا إِعْدلُوا هُدوَ أَقْدرَبُ لِلتَّقْدوَ     قَوٍِْ عَلَى

دارد و هرگونده فسدادص را از   میبه شد  باز ،محیطیو منابع زیست هاانساننابودسازص 

الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ هْلِ یوَ هَایفِ فْسِدیالْأَرْضِ لِیفِ سَعَى وَإِذا تَوَلَّى: »داندمی خداوند خارج دایره حبه

کندد و بده آزادسدازص اسدیر از سدر      ار را تجویز میاستئس (.416)بقره:  «الْفَسَادحِبُّیوَاهللُ الَ

 کفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَدابِ حَتَّدى   نَیالَّذ تُمُیفَإِذا لَقِ» :فرمایدلطف و منّت، یا با دریافت فدیه، امر می

 اهللُشَداءُ یالْحَدرْبُ أَوْزَارَهَدا ذلِد  وَلَوْ   تَضَد َ  إِذا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّاً بَعْد وَإِمَّا فِداءً حَتَّى

 (.2)محمد:  «أَعْمَالَهُمْ ضِلَّی فَلَن اهللِلِیسَبِ یقُتِلُوا فِ نَیوَالَّذ بَعْضٍبَعْضَکم بِ بْلُوَایالَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلکن لِ

روشنی را پیش پاص دولت اسالمی درگیدر در جندگ و    هاصاین آیا  که محدودیت

مفسران از آیه مبارکه نهی از اعتدا را تأیید و  هاصدهد، دریافتمی سربازان مسلمان قرار

اص کده  آمیز، ویرانگدر و مشدمئزکننده  بنابراین اقداما  غیرانسانی، جنایت ؛کندمی تقویت

 دین و قرآن ندارد. کمترین نسبتی با ،یابدمی گاه با نام خدا و به نام دین ارتکاب
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