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Abstract 

One of the principles governing the war in contemporary international law is 

the principle of distinction. According to the Articles 48, 51 (2) and 52 (2) of 

the Additional Protocol I to Geneva Conventions, attacks can only be carried 

out against combatants and should not be directed against the civilians. At 

the same time, according to the third paragraph of Article 51 of the same 

document, this support will be lost through direct involvement of the 

civilians during the conflict. However, for some reasons such as the lack of 

sufficient legal and criminal executive guarantees, the international 

humanitarian law has become less relevant to its goals. At the height of the 

degradation of the law of war among nations, Islamic humanitarian law has 

recognized the principle of distinction as a binding principle and prohibited 

the invasion against civilians. This immunity is sometimes specifically 

extended even beyond the contemporary humanitarian law. This theoretical 

basis will be completed and confirmed in the light of the Prophet's practice, 

and is evidenced by historical reports about the number of victims of the 

Prophet's wars. Relying on the analytical-comparative method, the present 

article seeks to draw on the library sources and to reveal the face of the 

principle of distinction from the perspective of Islam.   
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اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانۀ اسالمی 

 یالملل نیبدر مقایسه با معاهدات 

 *پور حسین حقیقت

 رانیا زد،ی زد،یدانشگاه  ات،یدانشکده اله ار،یاستاد
 (21/01/1399؛ تاریخ پذیرش: 1398/ 08/03تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

( 2) 52 و( 2) 51 ،48 مواد معاصر، اصل تفکیک است. براساس الملل نیباز جمله اصول حاکم بر جنگ در نظام حقوق 

 افدراد  متوجده  نبایدد  ایدرد و  انجدام  رزمندداان  علیده  تواندد  یم فقط حمالت ی ژنو،ها ونیکنوانساول به  الحاقی پروتکل

 جریدان  در غیرنظامیدان  شرکت مسدتقیم  با حمایت این سند، همان 51 مادۀ 3 بند براساس باشد. در عین حال امیغیرنظ

با وجود این به دالیلی چند از جمله فقدان ضمانت اجدرای حقدوقی و کیفدری کدافی، قواعدد      . رود یم دست از درایری

حقوق بشردوستانۀ اسدالمی در او  انحاداح حقدوق     .اند شدهی کمتر به اهداف خود نزدیک الملل نیبحقوق بشردوستانۀ 

شناخته و تجاوز به غیرنظامیان را ممنوع اعالم داشته اسدت. ایدن مندونیت     آور الزامجنگ در میان ملل، اصل تفکیک را 

. ادواه صدحت ایدن    نوردد یدرمکه حتی قواعد بشردوستانۀ معاصر را نیز  شود یم موسعخاص تا آنجا تفسیر  طور بهااه 

اسدت.   )ص(ی پیامبرها جنگی تاریخی در خنوص تعداد قربانیان در ها ازارشو  )ص(ی نظری سیرۀ عملی پیامبرمبنا

ی، پرده از چهرۀ اصل تفکیک از منظر ا کتابخانهتابیقی، و با بررسی منابع  –در نوشتار پیش رو با تکیه بر روش تحلیلی 

 .دارد اسالم برمی

   واژگان كلیدی

 .اسالمی، فقه امامیه، مخاصمات مسلحانه الملل نیبوق جنگ، حقوق بشردوستانه، حقوق اصل تفکیک، جهاد، حق
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 مقدمه. 1

محدور بدودن )در مقابدل     ی فقهی امامیده از یدک سدو و مسدئله    ها کتابحذف باب جهاد از 

مقندمحوری( روش استنباطی غالب فقیهان مسلمان از سوی دیگر سبب شدده تدا اندیشدۀ    

ۀ جهداد و جندگ، از سدوی مستشدرقان و سدودااران در قالدب       خندوص دربدار   اسالم بده 

یی تعریف شود. این در حالی است که احنای دیددااه اسدالم در ایدن زمینده     ارا خشونت

بسدتر صددور    عندوان  بده کالسیک  الملل نیبنیازمند مقدمات مهمی چون ترسیم نظام حقوق 

خندوص در میدان    جهداد بده  کلی فقده ال  طور بهآیات و روایات و نیز استنباح فقیهان است. 

 شددت  بده فقیهان شیعه در دو سدۀ اخیر تقریباً به فراموشی سپرده شده است. اما ایدن نیداز   

معاصدر از جملده    الملدل  نیبکه با حدوث تحوالت اساسی در نظام حقوق  شود یماحساس 

ی را همسو با طرح آنها در بسترها ها پرسشعرصه را وانگذارند و  پژوهان فقهدربارۀ جنگ، 

متناسب، با استفاده از ظرفیت پویایی دانش فقه پاسخ اویند. نگارنده در این نوشتار در پدی  

 است: آیا در جریدان جندگ،  « حق در جنگ»در خنوص  ها پرسشپاسخ به یکی از همین 

 علیده  جنگدی  عملیدات  بده  مبادرت که آنان از بیش افرادی به صدمه هراونه ایراد یا کشتن

 جمعیدت  تدوان  یمد  آیدا  دیگر، تعبیری به خیر؟ یا است جایز کنند یم نیروهای مسلح اسالم

کمدی تفکیدک(. پاسدخ     اصدل ) داد؟ قرار تعرض مورد را نیروهای مسلح دشمن از بیشتری

مفنل و دقیق به این پرسش نیازمند بستری بیش از یک مقاله با صفحات محدود است، اما 

نماند. شاکلۀ نوشتار بر منابع شیعی  یی از ماالب اصلی بازاو خالصهدر عین  میکن یمتالش 

ی فقیهان اهل سدنت نیدز   ها افتهو فتاوای فقیهان امامیه استوار شده است و در عین حال از 

 .شود یممؤید بهره ارفته  عنوان به

 معاصر الملل نیب. اصل تفكیک انسانی در نظام حقوق 2

روهدای نظدامی از   معاصدر اصدل تفکیدک نی    الملدل  نیبیکی از اصول جنگ در نظام حقوق 

. هریدک از  1(101: 1387؛ فلک، 62: 1،  1387غیرنظامیان است )هنکرتز و دوسوالد بک، 

                                                           
1 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1 
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مثدال نظامیدان از حدق     طور بهاین دو اروه در قبال حقوقی که برخوردارند، تکالیفی دارند. 

مبارزه، حق دفاع، حق برخورداری از حقوق مجروحان و اسیران برخوردارندد و در عدوض   

ند. غیرنظامیان نیز این حق را دارند که نباید هدف حمله واقع ا رعایت قوانین جنگی ملزم به

شوند و در سویی دیگر این برخورداری در ارو پرهیز از هراونه اقدام خنمانه و شدرکت  

( 2) 52 و( 2) 51 ،48 مدواد  (. براسداس 111: 1395)ضیایی بیگددلی،   استدر مخاصمات 

 تفکیدک  رزمندداان  و غیرنظدامی  افدراد  بین باید همواره ایردر طرفین اول، الحاقی پروتکل

 غیرنظامی افراد متوجه نباید ایرد و انجام رزمنداان علیه تواند یم فقط حمالت شوند؛ قائل

 ایدن  سند، همان 51 مادۀ 3 بند براساس اما .(62 :1،  1387 هنکرتز و دوسوالد بک،) باشد

هنکرتز و دوسوالد بدک،  ) رود یم دست از یدرایر جریان در غیرنظامیان شرکت با حمایت

کده حملده    دید آ یبرمد پروتکل الحاقی نخست چندین   49. همچنین از مادۀ (86: 1،  1387

علیه طرف مقابل، اعم از اینکه در مقام تعدی باشدد یدا    زیآم خشونتاقدام »از  عبارت است

 «. دفاع

م روسدو  1772سال  . دراردد یبازمسابقۀ اصل تفکیک در حقوق غرب به قرن هجدهم 

دانست و دشمنی شهروندان  ها دولتی میان ا راباه، جنگ را «قرارداد اجتماعی»در اثر خود 

اار هددف از  »مدافع محنور کرد و در پی آن نتیجه ارفت:  عنوان بهکشورهای متخاصم را 

جنگ نابود کردن دولت متخاصم باشد طرف مقابل تنها این حق را دارد که نیدروی مسدلح   

ا از بین ببرد اما همین که آنان سالح خویش را بر زمین اذارند و تسدلیم شدوند از آن   آن ر

(. 9 -15: 1،  1369)روسدو،  « به بعد انسان هستند و کسی حق سلب حیات آنها را نددارد 

پذیرش نظرهای روسو در اواخر قرن هجدهم نقاۀ عافی در توسدعۀ حقدوق بشردوسدتانه    

دف استفاده از زور استیال بر دولت دشدمن اسدت و بدرای    ه»بود؛ نخستین بار بود که اصل 

. تمدایز  ارفدت  یمد ، مورد پذیرش قرار «این منظور تنها باید رزمنداان دشمن را ناتوان کرد

میان نظامیان، این شرح که رفتار با مجروحان و اسرای نظامی دشمن باید انسدانی باشدد، و   

بشردوستانۀ جدید هستند و از اصل مزبور  باید به آنها سرپناه داده شود، برخی ارکان حقوق

 .رندیا یمنشأت 
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قابدل   هدا  انسدان اصل تفکیک در جنگ با رسمیت اصل عام دیگری با عنوان عنمت جدان  

کددام   هدا  انسدان پذیرش خواهد بود. پس اولین پرسش آن است که اصل اولیه دربارۀ جدان  

 احترام و عنمت یا هتک و اباحه؟است: 

 قبل از ورود به بحث چند نکته را باید در نظر داشت:

ابتدایی بودن جنگ قرار ارفته است. به  فرض شیپنخست اینکه سخن فقیهان اغلب بر 

تعبیری دیگر، فقیهان جهاد را در قالب شروع به جنگ با کدافران بدرای تبلیدی دیدن )جهداد      

گاه ایشان آیات مقید جهاد و آیات مربوح به جدال احسن، نفدی  . از ندهند یمدعوت( قرار 

اکراه در دین و جواز صلح و حسن همجواری با کفار از طریق آیات مالق جهاد نسخ شده 

( حدق حیدات بدرای    9)توبده:  « فاقتلوا المشرکین حیث وجددتموهم »مثال آیۀ  طور بهاست. 

ال مبداح اسدت. در عندر حاضدر،     مشرکان را نفی کرده و در نتیجه خون ایشان در هدر حد  

 اساس نظریۀ جهاد دعوت مورد نقد واقع شده است. 

دوم آنکه بر فرض پذیرش اصل وجوب یا جواز جهاد ابتدایی، دو دیدااه عمدده طدرح   

اسدت، کده نظریدۀ     )ع(: اول آنکه مشروعیت جهاد ابتدایی مقید به اذن امام معندوم دشو یم

(؛ دوم اینکه مشروعیت آن مالدق  328: 1ق،  1423مشهور فقیهان امامیه است )سبزواری، 

فقیه عادل در فرض بسط ید نسبت بدان مجاز اسدت   )ع(بوده و در زمان غیبت امام معنوم

(. تحقیق حاضر با ابتناء بدر نظریدۀ   366: 1ق،  1410؛ خویی، 328: 1،  1423)سبزواری، 

 مشهور سامان یافته است.

حکومت حربی است )نه مالق کافر حربی( که  سوم آنکه موضوع جهاد ابتدایی، دولت یا

تعریف آن دخالتی تام در فرایند تحقیق در خنوص اصل تفکیک خواهد داشت. اما فدار  از  

تعریف که نیازمند بحث و بررسی بیش از این مقال است، حربی بودن کافران مزبور مبتنی بدر  

، به استناد تناسدب حکدم   تر روشنمخالف در دو مسئلۀ پیشین است. به تعبیری  فرض شیپدو 

اصنافی از کفار را کافر حربی بدانیم که اوالً نظریۀ جهاد ابتددایی را   میتوان یمو موضوع، وقتی 

پذیرفته باشیم و ثانیاً در عنر غیبت نیز آن را حسب مورد جایز یا واجب بشماریم. با وجدود  
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اوتی نددارد کده کدافر    ؛ تفد شدود  ینمد ی حربی یقیناً شامل کافران معاهَد ها حکومتاین حکم 

حربی، ذمی و معاهد را در عرض یکدیگر تلقی کنیم )بدرای نمونده ن. : طباطبدائی حدائری،     

( یا کافر حربی را شامل معاهدد و غیرمعاهدد بددانیم )بدرای نمونده ن. :      566: 16ق،  1418

معاهَد موضوعاً داخل و حکماً  صورت نیا( که در 53: 10و   439: 3ق،  1410ی، ثان دیشه

خار  از حربی خواهد بود. مسئلۀ حائز اهمیت اینکه در عنر حاضر بدا پیوسدتن کشدورهای    

ی همچون منشور ملدل متحدد، کنوانسدیون    الملل نیبی صلح و معاهدات ها ونیکنوانسجهان به 

اینان داخل در تعریف معاهد هستند نه حربی. در مواجهه با این نظدام   دیترد یبژنو، الهه و ... 

، برخی با تقسیم کافران به حربی، معاهد، مستأمن، محایدد و ...، تنهدا   الملل نیبط حاکم بر رواب

. اینان معتقدند هر کشور یدا اروهدی   دانند یمعلیه اروه نخست را جایز  زیآم خشونتمواجهۀ 

و « معاهدد »ی پیوسته باشند، ذیل کدافران  الملل نیباز کافران غیر اهل ذمه که به معاهدات صلح 

قدرار ارفتده و جدان و مدال ایشدان      « محایدد »ی اختیار کنند، ذیل عنوان طرف یبهر اروهی که 

افت فقیهان امامیه بر همین  توان یم(. اساساً 345: 1ق،  1427محترم است )مکارم شیرازی، 

یی به نظرها اختالفند؛ هرچند در ضوابط حاکم بر قرارداد صلح مانند حداکثر مدت آن ا عقیده

 (.15ق: 1417، یا خامنه) خورد یمچشم 

چهارم آنکه حتی با فرض پذیرش جهاد دعوت، علدت تامده بدرای کشدتن دشدمنان یدا       

آسیب به آنان در جریان جنگ، کفر ایشان است یا جنگیدن و مقاومت آنها در مقابل جهداد  

(، امدا سدایر   257: 4  ق،1410 )شدافعی،  نندد یاز یبرمد دعوت؟ شافعیان وجده نخسدت را   

، تدا  یبد ، هیمیت ابن؛ 146: 2ق،  1425، رشد ابن) فشارند یمپای  مذاهب اسالمی بر وجه دوم

کلدی سدبب    طدور  بده (. »... 263ق: 1418، اهلل فضل؛ 757: 1م،   2009؛ قرضاوی، 159: 1 

دربارۀ علت موجب قتل است؛ کسانی که علدت اباحدۀ    نظر اختالفتفاوت دیدااه مذاهب، 

و دانشمندانی که علت اباحۀ قتدل   کنند ینما از مشرکان را استثن کی چیه دانند یمقتل را کفر 

یی را که توان جنگیدن ندارند و یدا تدوان جندگ    ها اروه، همۀ اند دانستهرا توانایی جنگیدن 

رشدد،   )ابدن « اندد  کدرده مانند کشاورزان و مزدوران، استثنا  کنند ینمدارند ولی مبادرت بدان 

بده معندای امدروزی آن در    (. براساس وجه نخست، طرح اصل تفکیدک  146: 2ق،  1425
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معندا در کدالم فقیهدان یافدت      بسیار دشوار است، زیرا اصل تفکیدک بددین   الملل نیبحقوق 

برای جهاد، کفر است، اارچه ممکن است در میدان جنگ  العله تمام. در این تلقی، شود ینم

براساس برخی منالح، کسانی که توان جنگیدن ندارند، مسدتثنا شدوند. بده تعبیدری دیگدر      

براساس دکترین جهاد ابتدایی، مسلمانان وظیفه دارند به کشورهای همجوار هجوم ببرندد و  

دین خدا را بر همۀ ادیان پیروز کنند و معلوم است که پیروزی دین اسالم بدر سدایر ادیدان،    

، بلکه کمال این پیروزی در مقام اجرای احکام اسالمی شود ینمتنها به حوزۀ اعتقاد خالصه 

مسلمانان باید حکومت را نیز تغییر دهند و آن را بده حکومدت    رو نیازاد شد. پدیدار خواه

تأثیری در جهاد ندارد، بلکده موضدوع   « نیروهای مسلح»اسالمی تبدیل کنند. بنابراین عنوان 

تا اینکه یا اسدالم بیداورد یدا     جنگد یم. مسلمان با کافر مشر  کند یمتأمین « کافر»جهاد را 

تا اینکه یا اسالم بیاورد، یا قرارداد  جنگد یملمان با کافر اهل کتاب کشته شود. همچنین مس

جزیه را بپذیرد و در سایۀ حکومت اسالمی زندای کند یا کشته شود. براساس این دکترین، 

 کافر چه جزء نیروهای مسلح باشد و چه غیرنظامی، تفاوتی ندارد.

بودن جهاد، وضعیت کدامالً   اما براساس دیدااه دوم و همچنین براساس دکترین دفاعی

حکومت اسالمی و اتبداع آن نشدود و    متعرضتغییر خواهد کرد. در این تلقی، هرااه کسی 

یا مانعی بر سر راه تبلیی دین و آزادی دینداری نباشد، حکومت اسالمی و مسلمانان نیز حق 

 1تعرض نسبت به وی را ندارند. اونه چیه

ایر مذاهب غیر از حنفی یا دکترین جهاد دفاعی تحقیق مبتنی بر نظریۀ س فرض شیپاار 

باشد، بحث دربارۀ اصل تفکیک به معنای امروزی آن معنا خواهد داشت. ما نیدز بدر همدین    

 .میده یماساس تحقیق خود را سامان 

اختالفی وجود  الجمله یف صورت بهدر کالم فقیهان مذاهب اسالمی دربارۀ اصل تفکیک 

 . خورد یمنی منونیت دارند، اختالفات ناچیزی به چشم ندارد. اما در اینکه چه کسا

                                                           
 عَلَیهِمْ لَکمْ اللَّهُ جَعَلَ فَما السَّلَمَ إِلَیکمُ أَلْقَوْا وَ یقاتِلُوکمْ فَلَمْ اعْتَزَلُوکمْ فَإِنِ فَلَقاتَلُوکمْ عَلَیکمْ هُمْلَسَلَّطَ اللَّهُ شاءَ لَوْ وَ. »1

 .(90نساء: ) «.سَبِیالً



  881 المللی ینبا معاهدات ب یسهدر مقا یاسالم ۀاز نگاه حقوق بشردوستان یانسان یکاصل تفک 

 . اصل اولیه در خصوص جان انسان از نگاه فقیهان مذاهب اسالمی4

در منابع اسالمی اصل بر حرمت ریختن خدون دیگدران اسدت، مگدر آنکده سدببی محکدم،        

ز از بپرهید : »سدد ینو یمد در نامۀ خود به مالک  )ع(نیرالمؤمنیاممشروعیت آن را تجویز کند. 

را بده کیفدر    -آدمدی  -، و ریختن آن به ناروا، که چیزی چون ریختن خون به نداحق ها خون

نرساند، و اناه را بزرگ نگرداند، و نعمت را نبرد، و رشته عمر را نبرد، و خداوندد سدبحان   

یی باشدد کده از یکددیگر    هدا  خدون روز رستاخیز نخستین داوری که میان بندداان کندد در   

 (.339 البالغه، ج)نه...« اند ختهیر

دارند که انسان بما هو انسان از مندونیت جدانی برخدوردار     نظر اتفاقفقیهان تمام مذاهب 

است و ریختن خون او به هیچ روی جایز نیست. آنچه مدورد اخدتالف واقدع شدده، اسدباب      

. در ایدن مجدال قندد احندای ایدن      هاسدت  انسانشرعی تعرض نسبت به تمامیت جسمانی 

جز برخی مذاهب اسالمی که علت تجویز کشتن طدرف   میکن یمو تنها اشاره  اسباب را نداریم

 اونه نیا، اغلب دانشمندان مذاهب اسالمی علت تجویز قتل در شمارند یممقابل را کفر ایشان 

. مقتضدای ادلدۀ   دانندد  یمد ی طرف مقابل طلب جنگمخاصمات را جنگیدن یا وضعیت و حالت 

مگر آنکه با حکومت اسالمی یا اَتباع آن وارد جنگ  ،هاست انسانشرعی اصل منونیت جانی 

شوند یا آنکه به فساد و ظلم در زمین بپردازند. حتی براساس نظریدۀ جهداد ابتددایی، ریخدتن     

خون مشرکان تنها در صورتی جایز خواهد بود که دعوت به ایشان برسدد و حجدت در حدق    

 :2 ق، 1387 ،ی)طوساری کنند ایشان تمام شده باشد و در عین حال از پذیرش اسالم خودد

که نه اسالم را بپذیرندد   شود یم. همچنین دربارۀ اهل کتاب تنها در صورتی جنگ تجویز (13

و نه حاضر به پذیرش قرارداد ذمه شوند. به همین سبب برخی فقیهان اهل سنت پس از نقدل  

ی کلی ارجداع  ا قاعده، به اند نکردهاقوال در خنوص کفاری که هنوز دعوت اسالم را دریافت 

محترم و محقدون اسدت مگدر کسدانی کده از       ها انسانخون »که مفاد آن چنین است:  دهند یم

(. وی همچندین در جدایی دیگدر از    286: 14ق،  1419)مداوَردی،  « ایشان دشمنی ظاهر شود

اصل الدماء علی الحظر ... و اصل الفرو  علی الحظر و الحظر تعیینٌ و : »سدینو یمکتاب خود 

(. در مقام تردیدد در حکدم کلدی یدا جزئدی نیدز       290: 14ق،  1419)ماوَردی، « احۀُ شکٌّاالب
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به اصل احتیاح ارجاع داد، مگر اینکه دلیلی حاکم بر اصل یافت شود. توضدیح اینکده    توان یم

: خون، آبرو و اموال دیگدران. در ایدن   اند دانستهاصولیان امامیه سه باب را استثنای اصل برائت 

دلیدل   رچه شک از نوع بدوی باشد، اصل برائت جاری نخواهد شد. این اسدتثنا بده  سه باب اا

علم به مذاق شارع در امور بسیار مهم است؛ چه اینکه شدارع در مدورد خدون، آبدرو و امدوال      

(. از آنجا که در 594: 1ق،  1424)سبحانی،  دهد ینممردم اجازۀ تعرض به صرف احتمال را 

بسیار مهم است، اجازۀ جریان برائت داده نشدده، بلکده همچدون    چنین مواردی، محتمَل امری 

ق، 1424)سبحانی،  شود یمبه، دستور به احتیاح داده  مکلفعلم به وجود تکلیف و تردید در 

. شدیخ  اند کرده(. بر همین اساس فقیهان از دیرباز در استنباح احکام بدین روش عمل 18: 3 

فدرض اسدتحالل و عددم اسدتحالل، تنهدا در       بدا تفکیدک دو  « ساحر»طوسی در مسئلۀ حکم 

اصدل،  : »سدد ینو یمد صورت نخست وی را مستحق قتل دانسته و در پاسخ به فتاوای مخالف 

...« دلیدل موجده اقامده کندد      ستیبا یمو هرکس آن را مباح شمارد  هاست خونمحقون بودن 

مندوال اسدتدالل   (. وی در مسئلۀ ارتداد زنان نیز دقیقداً بده همدین    329: 5ق،  1407)طوسی، 

محل اجماع است )برای  ها خون(. اصل محقون بودن 351: 5ق،  1407کرده است. )طوسی، 

؛ اردبیلددی، 200: 9ق،  1414؛ کرکددی، 500: 3ق،  1410حلددی،  سیددادر ابددننموندده ن. : 

اصدول نظامیدۀ عقالئیده     نیتدر  مهدم ( تا جایی که آن را فراتر از اجماع، از 328: 13ق،  1403

دربدارۀ مسدلمان هدیچ     ها جان(. شمول اصل احترام 239: 27ق،  1413سبزواری، ) اند شمرده

ی است که شامل جندگ بدا   الملل نیبی ها جنگتردیدی در پی نداشته است. اما محل بحث ما 

. بنابراین در ادامه، شمول این اصل کلی نسبت بده دو موضدوع   شود یمکشورهای غیرمسلمان 

 عیت جنگ.باید روشن شود: غیرمسلمانان و وض

 . شمول اصل اولیه نسبت به غیرمسلمانان از منظر فقیهان مذاهب5

 طی اشاره به چند نمونه، به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

 یی از آثار فقیهان اهل سنتها نمونه. 5.1

 شدود  یمانسان آزاد و معنوم به دنیا آمده و عارضی سبب  کنند یم. فقیهان حنفی تنریح 1
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بدودن   الددم  محقون(. بنابراین اصل در آدمی، 278: 3ق،  1313)زیلعی، خون او مباح اردد 

 .استوی است، و اختالف در سبب اباحۀ خون انسان 

. در این مسئله که هر ااه کافری را قبل از آنکه ندای دعوت اسالم به او برسد، به قتل 2

دیه هسدتند. در مقابدل،   یا خیر، حنفیان و حنبلیان قائل به عدم  ردیا یمرسانند، آیا دیه تعلق 

بودن کشته شده و همچون کدافر ذمدی یدا     الدم محقونشافعی با این استدالل که او در حال 

 قدامده  ابدن ) شدمارد  یمد مستأمن است، پرداخت دیه به اندازۀ دیه یک کافر ذمی را واجدب  

(. استدالل طرف مقابدل  625و  494: 11ق،  1421؛ عمرانی یمنی، 524: 9،  تا یبمقدسی، 

است و نه کافر مستأمن؛ بنابراین مانند کافر حربی خواهد  مؤمنن است که چنین فردی نه آ

 (.16: 4ق،  1414مقدسی،  قدامه ابنبود )

اهل ». ماوَردی از بزراان اهل سنت فرضی را طرح کرده که باالصاله پیرامون احراز عنوان 3

کفار و نیز جواز نکاح با زنان ایشان و بالتبع در جواز پذیرش قرارداد جزیه از جمعیتی از « کتاب

، در بحدث  «لیاسرائ یبنغیر »و « لیاسرائ یبن»وی با تقسیم کفار به دو اروه  1تردید داشته باشیم.

از اروه دوم، با در نظر داشتن ورود تحریف در ادیان یهود و مسیحیت، سه صنف را از یکدیگر 

، اندد  شدده و تبدیل دین در آن وارد جدا ساخته است: صنف نخست: کسانی که قبل از تحریف 

مانند اهل روم که مسیحیت را قبل از آنکه به تحریف دچار شود، پذیرفتند؛ صنف دوم: کسدانی  

که پس از تحریف دین، بدان پیوستند؛ صنف سوم: کسانی که زمان پیوستن ایشان بده آن دیدن   

یا پدس از   اردد یبرمف دین سابقۀ پیوستن ایشان به زمان قبل از تحری میدان ینممعلوم نیست و 

. دربارۀ دستۀ اول حکم بده پدذیرش قدرارداد    داند یمآن. وی حکم صنف اول و دوم را روشن 

؛ زیرا آنان دین صحیح را نپذیرفته و در دهد یمجزیه و دربارۀ صنف دوم حکم به عدم پذیرش 

مدورد   عمر بن خاداب در  سدینو یم. اما حکم صنف سوم چیست؟ او ندهست پرستان بتحکم 

این صنف تردید داشت و پس از مشورت با صحابه بدین نتیجه نائل شد که جزیه را از ایشدان  

بپذیرد و خون ایشان محفوظ باشد، اما از سویی دیگر نکاح با ایشان نیز حدالل پنداشدته نشدود    

                                                           
 این مسئله، حلیت ازدواج دائم با زنان اهل کتاب است. فرض شیپ. 1
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(. دلیل این حکم، عمل به مقتضای احتیاح در دماء و نیز در فرو  223: 9ق،  1419)ماوردی، 

ت. مقتضای احتیاح در دماء، پرهیز از کشتن ایشان و پذیرش قرارداد جزیه بوده و مقتضدای  اس

احتیاح در فرو  نیز پرهیز از نکاح با زنان ایشان است. همچنین فقیهدان شدافعی در خندوص    

غیرمسلمانانی که ادعای پیروی از کتب غیرمشهور همچون صحف متقدم یا زبور اولی دارندد و  

کتابی بودن آنان وجود دارد، به استناد اصل محقون بودن دماء، به پذیرش قرارداد در نتیجه شبهۀ 

؛ 218: 9م،   2009و رویدانی،   223: 9ق،  1419)مداوردی،   کنندد  یمد جزیه از ایشدان حکدم   

 (. 10: 17م،  2009، رفعه ابن

 به معنای منونیت جانی کفار تا حد امکان، در بسدیاری از « حقن الدماء ما امکن»اصل 

مسائل فقهی مورد استناد فقیهان بزرگ اهدل سدنت واقدع شدده اسدت )بدرای نمونده ن. :        

 (.  93: 8و   291: 6ق،  1404؛ رملی، 53: 6ق،  1415خایب شربینی، 

 یی از آثار فقیهان امامیهها نمونه. 5.2

 دو بده  «صدابئیان » مثدال  طور به. اند پرداخته. فقیهان امامیه نیز در مبحث نکاح بدین مسئله 4

 ایدن  بدر  کده  زنانی با توان یم آیا که است این پرسشاند.  شده تقسیم حرانیه و مندائیه فرقۀ

 و جدایز  آندان  با ازدوا  )موقت( شوند، محسوب «کتاب اهل» اار کرد؟ ازدوا  هستند دین

 نکداحی  چندین : شده است افته پرسش این به پاسخ در. است ممنوع نشوند، محسوب اار

...  شدوند  یم محسوب مشرکان از ایناناند:  افته حرانیه یعنی دوم دستۀ مورد در. است باطل

 حرمت مقتضی نکاح باب حسب به خیر، یا هستند کتاب اهل از اینکه در شک تقدیر هر به

 بده  تمسدک  حرمدت  عموم: است دلیل دو به مستند سخن این. است ایشان با ازدوا  مالق

 قدبالً  اینکده  چده  بیاورندد،  ایمدان  وقتی تا کانمشر با نکاح از نهی عموم و ؛«الکوافر عنم»

 مندداقی  شدبهه  در شدک  وجدود  بدا  زیدرا  است؛مؤمنان  برابر در کافر مالق مقنود، افتیم

 عدام  عمدوم  بده  بایدد  ،(اسدت  قبیدل  همین از نیز بحث محل موضوع که) منفنل مخنص

ت (. اما نویسدنده در ادامده بدا تفکیدک مندونی     289: 2ق،  1429جست )بحرانی،  تمسک

جانی و احوال شخنیه، معتقد است با تحقق شبهۀ کتابی بودن، حتی با وجود اصدل لفظدی   

به مندونیت   ها خون)عموم( و شک در شبهۀ منداقی مخنص، به استناد اصل احتیاح در 



  885 المللی ینبا معاهدات ب یسهدر مقا یاسالم ۀاز نگاه حقوق بشردوستان یانسان یکاصل تفک 

 اجازۀ آنها به تردیدی، ، ولی در احوال شخنیه با وجود چنینشود یمجانی این اروه حکم 

 فدرض  بدا  خنوصداً  اسدت،  دلیل نیازمند احترام زیرا ؛شود ینم دهدا نظامی چنین بر استقرار

 (.289: 2ق،  1429ایشان )بحرانی،  اعتقاد در باطل وجود

 شدبهۀ  یعنی موضوع همین دربارۀ امامیه در مبحث جهاد، معاصر فقیهان از . یکی دیگر5

 چندین  بدر  «کتداب  نزول عدم استنحاب» به استدالل پاسخ در کفار، از اروهی بودن کتابی

در  ژهید و بهدر مورد امور خایری که به جان و مال و آبرو مرتبط است »: سدینو یم جماعتی

ی هدا  ادروه مسائلی که ]مربوح به یک فرد یا جمع محدود نیست بلکه[ مربوح بده اقدوام و   

باشد زیرا ریختن خدون   دییتأتواند مورد  پیوسته انسانی است، اتکا به چنین استنحابی نمی

از مدذاق   کدامالً دانیم که آیا مندونیت دارندد یدا خیدر      ما نمی نکهیاان، به صرف هزاران انس

از معارف الهدی و شدریعت اسدالمی کده کرامدت انسدان و        نیهمچنشریعت به دور است. 

ورزد  داند و در ریختن خون انسان تسدامح نمدی   مسائل می نیتر بزرگحرمت جان او را از 

 نیچند ت خدون مشدکو  باشدد، بده اتکدای      حرمد  نکده یانماید کده بده صدرف     معهود نمی

ی، ا خامنده « )ی بسیار حکم کندد ها انساناستنحابی، به حلیت خون یک انسان چه رسد به 

و آن اختناص اصل احتیداح در   رسد یم(. در اینجا شبهۀ مقدری به ذهن 30 -31ق: 1417

مندونیت   احتمدال »دماء به مسلمانان است. همو در پاسخ به اشکال مقدر، با مال  دانستن 

با وجود چنین احتمالی با هر منشأ،  ردیا یمو نتیجه  شمارد یمدر احتیاح، آن را عام « جانی

ق: 1417ی، ا )خامنه «احتیاح واجب خواهد بود و استنحاب عدم کتابی جاری نخواهد شد

 اصل اولی در انسان، منونیت جانی اوست. رسد یم. در مجموع به نظر (31

 به وضعیت جنگ   . شمول اصل اولیه نسبت6

اجرای اصل منونیت جانی پیرامون مسلمانان و نیز کافران ذمی و مستأمن و معاهدد کدامالً   

اما در سوی مقابل، دشدواری قدول بده جریدان ایدن اصدل        رسد یمبه نظر  مستدلمناقی و 

جریدان ایدن اصدل در     الخندوص  یعلپوشیده نیست؛  کس چیهدرباره کافران حربی نیز بر 

. در این جهت توجه خواننده محترم را به حددیثی معتبدر   دینما یمر دشوار زمان جنگ بسیا

 :میکن یمدر جوامع روایی شیعه جلب 
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اروهی یک شهر را محاصره کنند و اهالی آن شهر طلب امان نمایند و در  که یدرصورت»

عین حال مسلمانان پاسخ منفی بدهند اما اهالی شهر امان کنند که مسدلمانان پاسدخ مثبدت    

 و 419: 9ق،  1429)کلیندی،  «. ی مسدلمانان بیایندد، در امدان خواهندد بدود     سو بهو  اند دهدا

ی برخالف افته کافر حربی یافت شود، پدذیرفتن  ا نهیقر( اما اار 140 :6 ق، 1407 ،یطوس

 هراداه  کده  مسئله این به . بر همین اساس فقیهان در پاسخدینما یمادعای او سخت دشوار 

 کده  کندد  ادعدا  کدافر  مقابدل،  در و کدرده  اسیر را وی کند ادعا و اوردبی را مشرکی مسلمانی

 فتدوا  ایدن  توجیده  در و شدمارند  یمد  مقددم  را مسدلمان  قدول  است، داده امان را او مسلمان

 فتواسدت  ایدن  با موافق امان، عدم و حربی خون اباحه ازعبارت است  که اصل: »سندینو یم

راین اصل دربارۀ کافر حربدی در جندگ، اباحدۀ    ، بناب(135 :14  ق،1412 حلی، عالمه...« )

خون اوست نه محقون بودن خونش. از همین روست که صاحب جواهر در مبحدث جهداد   

 وجدود  بدا . شدود  یم جاری حرب )غیرحربی( اهل غیر در دماء، تنها در معتقد است احتیاح

 ن،در موارد عروض شبهه مقتضدی درء، همچدون شدبهۀ وجدود امدا      دارد یماین وی اذعان 

ق، 1404، صداحب جدواهر  )نک:  .نیست شایسته آن تر  باشد، ممکن احتیاح که یدرصورت

ی دیگر با صراحت بیشتری در خنوص لدزوم احتیداح سدخن    ا مسئله(. همو در 103: 21 

، به استناد اطدالق  میاشا یمهر ااه یکی از مشرکان بگوید من دژ را برای شما »افته است: 

ز است. حال اار در را بگشاید و سپس بین اهل دژ تردید کنیم ادله، اعاای امان به وی جای

. شدوند  ینمکشته  کدام چیهاز باب مقدمه علمی  صورت نیاو او با سایرین مشتبه شود، در 

نباید به بردای هم ارفتده شدوند. برخدی از اهدل سدنت       کی چیهحتی شافعی معتقد است 

؛ زیدرا  شدوند  یمد بقیه بده بردادی ارفتده    و  میکن یماز طریق قرعه یکی را استخرا   اند افته

. امدا ایدن سدخن چندان     شدود  ینمنهادی مانند احتیاح در دماء، درباره بردای ارفتن جاری 

ی )یعنی باالن آن واضح است(. مقتضای مقدمه علمی، عددم جدواز هدر دو    نیب یماست که 

میدان   (. این در حالی است که در موارد دوران117: 21ق،  1404، صاحب جواهر« )است

 (.69: 21ق،  1404، صاحب جواهرمحذورین، جای تخییر است )ن. : 

کالم صاحب جواهر در خنوص مواردی است که در شبهۀ منداقی مخندص تردیدد   
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. ایدن مسدئله فدراروی    دهدد  ینمد داشته باشیم، با وجود این وی جانب احتیاح را از دسدت  

د شبهۀ امان جانب احتیاح را نگه بسیاری از فقیهان بوده و تقریباً همۀ آنان در صورت وجو

. آندان معتقدندد   اند شدهی مشابه قائل به پذیرش عقد امان ا مسئله. اهل سنت نیز در اند داشته

از طریق هر لفظ صریح یا کنایده یدا    تواند یماعاای امان به کافر باید ابراز شود و این ابراز 

ابالی باشد، مقتضای اصل محقون کافر یا حتی کافر ن رسان امیپنامه باشد و حتی اار شخص 

(. 227: 4ق،  1415و توسعه در این اصل، صحت چنین امانی است )قلیوبی،  ها خونبودن 

 (.133: 14ق،  1412عین همین استدالل را عالمه حلی نیز ارائه کرده است )

چنانکه افتیم سخن صاحب جواهر در خنوص شبهۀ منداقی مخنص اسدت، مانندد   

تا از منونیت  شود یممحسوب  رسان امیپا یکی از افراد دشمن از جمله آنکه تردید کنیم آی

مثال هر ااه در مورد فردی تردیدد کندیم آیدا     طور بهجانی برخوردار باشد یا خیر؟ همچنین 

نابالی است تا از منونیت برخوردار باشد یا بالی اسدت کده از چندین مندونیتی برخدوردار      

به مخنص ارجاع داد و نه بده عمدوم عدام؛ در نتیجده      توان یمنباشد؟ در چنین مواردی نه 

است و در ایدن زمینده برخدی فقیهدان اصدل احتیداح را        حل راهرجوع به اصول عملیه تنها 

. اما هر ااه تردید ما در اصدل وجدود تخندیص یدا دایدرۀ شدمول مفهدوم        اند کردهپیشنهاد 

ه اعتقداد مدا   مخنص باشد، عمومات و اطالقات جنگ مرجع حل مسدئله خواهندد بدود. بد    

است. بده  « وال تعتدوا»و ثانیاً « قاتلوا فی سبیل اهلل الذین یقاتلونکم»مقتضای ادلۀ قرآنی، اوالً 

با کسانی که با ما در حال جنگ هستند، بجنگیم و  دهد یمتعبیری دیگر اوالً خداوند دستور 

تجاوز از حدد داده   در نتیجه جنگ با غیر ایشان را مباح نگردانیده است؛ ثانیاً دستور به عدم

. در رسدد  یمد نظدر   است که با حذف متعلَّق، شمول آن نسبت به غیرمقاتل کامالً مسدتند بده  

مندادیق اسدتثنا و دارای مندونیت جدانی      عندوان  بهنتیجه به اعتقاد ما عناوینی که در ادامه 

 . اند شده، همگی برای نمونه معرفی ندیآ یم

 ق اسالمی  اصل تفكیک در منابع حقو مصرح. موارد 7

اکثریت فقیهان جز شافعیان اعتقاد دارند علت قتل مشرکان و کفار در جنگ، کفر ایشان نیسدت،  

بلکه جنگیدن ایشان با مسلمانان است. شافعی و پیروان او معتقدند علت، کفر است، بنابراین هر 
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ن کس بدین وصف متنف باشد، هدف حملۀ نظامی قرار خواهد ارفت. اما چنانکه افتیم، اید 

(. بر همدین  757: 1م،  2009دیدااه در میان دیگر فقیهان مهجور مانده است )ن. : قرضاوی، 

. در اندد  دانسدته یی را در جنگ استثنا کرده و آنان را منون از آسیب ها اروهاساس سایر فقیهان 

ازارش شده است. اغلب منابع روایی مفاد اصل تفکیک  الجمله یف طور بهمنابع اسالمی تفکیک 

چند دسدته از افدراد در جندگ     اند دادهی که دستور ا اونه به، اند کردهازارش  )ع(از معنومان را

 شود. یماستثنا شوند و مجاهدان به ایشان آسیبی وارد نکنند. در اینجا به چند نمونه اشاره 

 . سالخوردگان، کودکان و زنان7.1

 )ص(روش رسدول خددا  »چندین نقدل کدرده اسدت:      )ع(الف( ابوحمزه ثمالی از امام صادق

ی را برای جنگ اسدیل دارد آندان را فراخواندده    ا دسته خواست یمبود که هر ااه  اونه نیا

: ... مبادا مرتکب خیانت شوید! از مثله کردن بپرهیزید و فرمود یمو  نشاند یمروبروی خود 

ق، 1429)کلیندی،  ...« ی را وااذارید. سالخورداان، کودکان و زندان را نکشدید و   شکن مانیپ

 به اونه مالق از کشتن این سه دسته نهی فرموده است. )ص((. رسول خدا409: 9 

خاص در مورد زندان، در روایدات امامیده تندریحاً وارد شدده اسدت.        طور بهاین نتیجه 

زنان هدم   نکهیااز کشتن زنان و فرزندان آنها در دارالحرب نهی کرد؛ مگر  )ص(رسول خدا»

( اار هدم جنگیدندد،   و البتهین صورت کشتن آنها جایز است. )با مسلمانان بجنگند که در ا

از قتل آنها در دارالحدرب نهدی    که یهنگامها دراذر. بنابراین  در صورت امکان از کشتن آن

ها اار از پرداخت جزیه امتنداع   شده، نهی از قتل آنها در داراالسالم به طریق اولی است. این

ل آنها جدایز نیسدت؛ بندابراین جزیده دادن از آنهدا      قت و چونجایز نیست.  کشتنشانکردند، 

 (.412: 9ق،  1429)کلینی، « برداشته شده است

عَلَیدهِ   جَدرَت  لَا تَقْتُلُوا فِی الْحَرْبِ إِلَّا مَنْ »نقل است که فرمود:  )ص(ب( از پیامبر اسالم

 (، یعنی در جنگ، جز افراد بالی را نکشید.79: تا یب)کوفی، « یالْمَوَاسِ

 . پیک دشمن7.2

هر ااه بدر یکدی از جنگجویدان دشدمن     »نقل شده که فرمود:  )ع(علی نیرالمؤمنیامالف( از 

دلیلی اقامه کدرد و صدحت    که یدرصورتمعرفی کرد، « رسان غامیپ»چیره شدید و او خود را 
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ی سدو  بهی خویش برساند و ها امیپسخن وی معلوم شد حق تعرض به او را ندارید تا آنکه 

، ونی د ح ابدن « )دلیلی بدر سدخن او نیافتیدد، از وی نپذیریدد     که یدرصورتاردد و یارانش باز

 (.  376: 1ق،  1385

کشدته   ها ارواان: قانون این است که فرستاداان و )ص(از پیامبر اکرم )ع(ب( امام باقر

 (.131ق: 1413. )حمیری، شوند ینم

ی مختلدف  هدا  یازارخبربر پیک دشمن، خبرنگاران  عالوه توان یمبراساس این روایات 

 .کنند یمرا نیز مشمول منونیت جانی دانست، زیرا اینان نیز در واقع نقش پیک را ایفا 

 . گروگان7.3

کشدته   هدا  اروادان و  هدا  کیپ»فرمود:  )ص(نقل شده است که رسول خدا )ع(از امام صادق

 (.117: 15 ق، 1409)حرّ عاملی، « شوند ینم

  اند شدهضر . افرادی که به اجبار در جنگ حا7.4

اسدیر کنیدد،    دید توان یمرا که  عبدالمالبدر روز بدر فرمود هر کس از فرزندان  )ص(پیامبر

: 15 ق، 1409)حدرّ عداملی،    اندد  شدهنکشید؛ زیرا آنان از روی اکراه به میدان جنگ آورده 

 )ص(، در پایان این روایت، علت نهی از کشتن، توسط پیامبرشود یم(. چنانکه مشاهده 117

یین شده است: اکراه به شرکت در جنگ. استظهار مدا آن اسدت کده ایدن بخدش از کدالم       تب

مبین علت حکم است و در نتیجه براسداس قواعدد اصدولی بایدد آن را تعمدیم       )ص(پیامبر

در هر مورد که رزمنده به اکراه وارد میدان جنگ شده باشد، مادام که دست  سان نیبددهیم. 

. شدود  یمی روایی نیز دیده ها کتاباین استدالل در برخی  شود.به اسلحه نبرده، نباید کشته 

فرمدود:   )ع(علدی بدن ابیاالدب   »شرح نقل شده اسدت:   روایتی بدین دعائم االسالمدر کتاب 

 دید توان یمد در روز بدر فرمود: هریک از افراد طایفۀ بنی عبدالمالب را که  )ص(رسول خدا

)تمیمی مغربدی،  « اند شدهاجبار به جنگ آورده  اسیر کنید، نکشید؛ زیرا آنان از روی اکراه و

این روایت داللت »(. صاحب کتاب پس از نقل این حدیث نوشته است: 376: 1 ق، 1385

توانایی اسیر کدردن او وجدود    که یدرصورتهر کس مانند ایشان باشد، شایسته است  کند یم

 (.376: 1 ق، 1385)تمیمی مغربی، « داشته باشد، کشته نشود
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این حدیث، اکراه حتی در جنگ نیز از عوامل رفع مسئولیت است. بنابراین در  براساس

زمان معاصر نیز اار سربازی در جنگ با اکراه حاضر شده باشدد و اکدراه وی اثبدات شدود،     

 او را منون دانست. توان یم

 . عابدان و راهبان7.5

میدران لشدکر، از   ی نظامی خود بده ا ها سفارشنقل شده است که ضمن  )ص(از پیامبر اکرم

به یاری خدا بجنگید، در راه خددا بدا کسدانی کده بده او کفدر       »کشتن راهبان نهی فرمودند: 

قتال بورزید، خیاندت نکنیدد، مثلده نکنیدد، غدارت نکنیدد، کودکدان را نکشدید و          ورزند یم

(. نهدی از کشدتن اهدل    413: 9ق،  1429)کلیندی،  « مستقرند ها کوههمچنین راهبانی که در 

ر مجامع روایی و فقهی اهل سنت نیز وارد شده اسدت )ن. : احمدد بدن حنبدل،     صومعه د

از « مسدتقرند  هدا  کدوه در »(. ظاهراً وصدف  224: 11ق،  1415؛ طبرانی، 300: 1ق،  1419

عدم دخالت مالدق در فرایندد    باره نیادر  العلّهی، و تمام علنوع غالبی است نه احترازی یا 

(. 366: 9ق،  1406نظدامی اسدت )ن. : مجلسدی،     جنگ حتی در قالب تددبیر و مشداورۀ  

برخی اهل سنت مانند مالک بن انس نیز به استناد قیاس، راهبان دیارها را به راهبان سداکن  

 (.  558: 2ق،  1408قرطبی،  رشد ابن) کنند یمملحق  ها صومعهدر 

( و 948: 2،  تدا  یبماجه،  در مجامع حدیثی اهل سنت موارد دیگری مانند مزدوران )ابن

و اوزاعی از جمله  اند شده( نیز دارای منونیت شناخته 91: 9ق،  1418کشاورزان )بیهقی، 

(. 29: 5ق،  1421فقیهانی است که اعتقاد بده مندونیت جدانی کشداورزان دارد )قرطبدی،      

نیز کسانی هستند که برای امور غیرنظامی همچدون نگهدداری و    ها جنگمقنود از اجیر در 

 (.  948: 2،  تا یب، ماجه ابن) شدند یمکار ارفته  ا حمل بار و ... بهتیمار حیوانات و ی

 در منابع اسالمی مصرح. امكان تصور عنوان جامع میان اصناف 8

بدرای اصدناف مدذکور     تدوان  یمپرسش اساسی که در اینجا باید طرح شود این است که آیا 

عبدارت  همۀ این اصدناف   افت جامع توان یممثال آیا  طور بهعنوان جامعی در نظر ارفت؟ 

ناتوانی ایشان برای جنگ است یا  ها اروه؟ باید دید علت استثنای این «غیرنظامیان»از  است
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بجنگندد یدا اسدتثنا     توانندد  ینم، چون اند شدهاستثنا  ها اروهعدم شرکت آنان در جنگ؟ این 

 ، اعم از اینکه بتوانند یا نتوانند؟ جنگند ینمچون  اند شده

و در فتوا به مدوارد   دهد یمدر جنگ با کفار قرار  عام قتلاصل را بر جواز  دیدااه نخست:

. صاحب جواهر بر همین اساس افراد مریض، راهبدانِ از دنیدا   ندک یماستثنا، به مورد نص اکتفا 

( 5)توبه: « فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم»اذشته و کشاورزان را مشمول عموماتی چون 

م دلیل معتبر، کشتن ایشان را هرچندد در جندگ شدرکت فعدال نداشدته      دانسته و به استناد عد

(. در این تلقی، اصدل در سدایۀ   76: 21ق،  1404باشند، جایز شمرده است. )صاحب جواهر، 

که جواز یا وجوب کشتن است و عدم جدواز کشدتن در قالدب اسدتثنا      شود یماین آیه تفسیر 

 کتفا به قدر متیقن دستورالعمل استنباح است. و روشن است که در موارد استثنا نیز ا انجد یم

)بقدره:  « قاتلوا فی سبیل اهلل الذین یقداتلونکم »دیدااه دوم: با استناد به ادلۀ مقیدی چون 

. اینان معتقدند دیدااه صدحیح، اصدل بدودن    اذارند یم(، اصل را بر عنمت جان افراد 190

افدت   تدوان  یم. شود یمتفسیر  حقن دماء است و این جواز کشتن است که در قالب استثنا

عدم مبادرت به جنگ نشان از این دارد که قند تجاوز و قتل از سدوی دشدمن تنهدا یدک     

ی مبنی بر ترجیح یک طرف )قند تجاوز یا عدم قندد  ا نشانهاحتمال است و مادام که هیچ 

تجاوز( وجود نداشته باشد، اقرب عدم اخدذ بده تهمدت و عمدل بده ظدن و امدان اسدت،         

که اصل را عنمت جان آدمیان بدانیم. پس این اصل حاکم خواهد بود، مگر در  خنوص به

(. از نگداه ایندان   263ق: 1418، اهلل فضدل مورد کسانی که به صفت جنگیدن متلبس شدوند ) 

: یکدی تخندیص داخلدی و یکدی     شدوند  یمد عمومات جهاد در پرتو دو تخندیص تفسدیر   

جوب قتدل دشدمن، حربدی بدودن     از اینکه مال  و عبارت استخارجی. تخنیص داخلی 

. بنابراین الزم نیسدت  استاوست و این مال  به معنای ظهور قند تجاوز از سوی دشمن 

یی مبنی بر وجود قندد تجداوز از   ها نشانهبه اونۀ بالفعل مبادرت به جنگ کند، بلکه ظهور 

. تخنیص خدارجی نیدز همدان روایدات     دینما یمسوی دشمن، برای تجویز کشتن او کافی 

، اهلل فضدل از جمله زندان و کودکدان را اسدتثنا کدرده اسدت )      ها اروهه است که برخی خاص

 (.  267ق: 1418
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، زیدرا براسداس آنچده در    دید نما یمممکن  منرحبه اعتقاد ما تنور جامع میان اصناف 

خنوص اصل منونیت در نفوس انسانی افتیم، این موارد تنها از باب نمونه مورد تنریح 

افت کسانی که مالقاً توان جنگ ندارند یا آنکه با وجدود تواندایی از    توان یم. اند شدهواقع 

، از منونیت جانی برخوردارند و رزمندداان اسدالم نیدز    اند کردهورود در جنگ خودداری 

ایشان را ندارند. این برداشت براساس قواعد حداکم بدر تنقدیح منداح      قرار دادنحق هدف 

را از اوصداف   مندرح د دارد که موضوعات مختلدف  ، زیرا این امکان وجودینما یممیسور 

کده ایدن    دید نما یمد منون داریم و موضوع ناب حکم را از میان آنها برایریم. چندین   زائد

اشخاصی »، عنوان منرحموضوع ناب با لحاظ فقدان هراونه ویژای خاص در موضوعات 

افر محسدوب  ، موضوعاً کد منرحباشد، زیرا همۀ اصناف « که در جنگ دخالت مؤثر ندارند

. از یدک  دیآ ینمو هیچ وجه مشتر  دیگری که سبب منونیت آنان باشد، به نظر  شوند یم

مثال کدام مال  است که میان ارواان، زنان، سدالخورداان و عابددان مشدتر      طور بهسو 

آمده است، زیرا عابدان نیز اار وارد جندگ  « مستقرند ها کوهدر »باشد؟ در مورد عابدان قید 

گر منونیت نخواهند داشت. باید توجده داشدت ایجداد مندونیت بدرای راهبدان       شوند، دی

دلیل ویژای خاص موجود در ایشان نیست، بلکه آندان از نظدر کفدر و     شک به بی ها صومعه

. پدس  ورزندد  یماز سایرین دارند، زیرا آنان با استدالل و مناق کفر  تر پستالحاد، وضعیتی 

ی از اهل دین ریا اوشهدم دخالت در فرایند جنگ و دلیل منونیت ایشان ع شود یممعلوم 

(. از همین روست کده مالدک بدن    558 - 559: 2ق،  1408قرطبی،  رشد ابنخویش است )

ملحق کرده است؛ چه اینکه علت مزبدور   ها صومعهانس راهبان مناطق مختلف را به راهبان 

(. در روایدت  558 - 559: 2ق،  1408قرطبدی،   رشدد  ابدن در هر دو اروه مشتر  اسدت ) 

در مورد زنان نیز آمده که زنان منون هستند، مگر آنکه دست به اقدام  )ص(منقول از پیامبر

ی نظدامی باشدند، ایدن    ها مشاورهنظامی بزنند. در مورد سالخورداان نیز هرااه قادر به ارائۀ 

اح که من رسد یممنونیت از بین خواهد رفت. بنابراین ذهن ما در این خنوص به اطمینان 

. بر همین اساس برخی فقیهان امامیده از مدوارد   است« در جریان جنگ مؤثردخالت »اصلی 

)کدلّ  « کند ینمهر کس که سالح حمل »مذکور الغای خنوصیت کرده و حرمت قتل را به 
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نیز با بیدانی   الغااء کاشف(. 393: 2ق،  1420)صدر،  اند دادهفردٍ غیر حامل السالح( تعمیم 

 اونده  نیهمد هر کس بجنگد، کشتن وی جایز است و : »... شود یمیادآور دیگر این نکته را 

، الغاداء  کاشدف « )از طریق مشداوره یدا ایجداد فتنده، و مانندد آنهدا       کننده یاراست راهنما، ی

 (.  384: 4ق،  1422

ماجه در خنوص مزدوران که چند سدار قبدل    این احتمال در صورت پذیرش نقل ابن

یی مانندد  هدا  ادروه شد، زیرا امکدان تابیدق ایدن عندوان بدر       بدان اشاره شد، تقویت خواهد

ی و ... بعید نیست.  از طریق وسدیع و  رسان خدمتراننداان، پزشکان و پرستاران، نیروهای 

نتیجده    بددین  تدوان  یمعام انگاشتن مفهوم مزدور یا از طریق تنقیح مناح نسبت به مزدوران 

ی امدادرسدان،  هدا  اروهداقل در خنوص سوم نیز قیاس اولویت قاعی ح حل راهنائل شد. 

مزدور با دریافت مزد بده حضدور در میددان جندگ      چراکهخبرنگاران و مانند ایشان است، 

ی امدادرسان و ... هدفی جز بشردوسدتی و کداهش آالم جندگ    ها اروهمبادرت ورزیده، اما 

 .اند نداشته

تعدرض نظدامی   از عددم جدواز    عبدارت اسدت  بنابراین اصل فقهی عامی وجود دارد که 

عندمت و بداقی    هدا  انسان، زیرا اصل اولیه دربارۀ جان جنگند ینمنسبت به کسانی که با ما 

اذاشتن آنهاست، اعم از اینکه مسلمان باشند یا کافر. دلیل این اصل آن است کده خداوندد   

اراده نکرده که همۀ خلق را از بین ببرد و ایشان را نیافریده است تدا سدپس بکشدد. کشدتن     

آید و به غیدر از ایدن راه دفدع     وجود بهکه از ایشان ضرری  شود یمتنها وقتی مباح  ها نانسا

نگردد نه اینکه جزای کفر آنان کشتن ایشان باشد. جایگاه مکافدات عمدل در دنیدا نیسدت،     

 مندالح  مسدئلۀ  نیدز در  سنت اهل (. اصولیان262ق: 1418، اهلل فضلبلکه در آخرت است )

 افدت  بایدد  بلکده  اسدت،  شدارع موردنظر  قاعی منالح از یکی تلق تقلیل معتقدند مرسله،

 کلدی طور  به را منلحت این میتوان ینم که آنجا از و است قتل حسم همانا اصیل، منلحت

؛ 176: 1ق،  1413غزالدی،  ... ). دهدیم  دسدت  از نباید را قتل تقلیل حداقل آوریم، دست به

 .(185 :2  ق،1419 شوکانی،

ود که در صورت لزوم، فرمانده کل قوا که حاکم اسالمی نیز اسدت،  این نکته را باید افز
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: 2،  تدا  یبد یی را به افراد منون از تعدرض بیفزایدد )هیکدل،    ها اروهاین اختیار را دارد که 

1247.) 

 . استثنای اصل تفكیک؛ زوال مصونیت غیرنظامیان9

وجود دارند که قتدل  اشکال عمده اینجاست که در مقابل روایات مورد اشاره، اخبار دیگری 

: از امدام  دید او یمد مثال حفص بن غیاث  طور به. اند شمردهی مذکور را جایز ها اروهبرخی 

دربارۀ یکی از شهرهای مناقۀ جندگ کده در آن زندان، کودکدان، سدالخورداان،       )ع(صادق

از طریق ایجاد سدیالب مندنوعی    توان یماسیران مسلمان و تجار ساکن هستند، پرسیدم آیا 

تاب آتش و یا استفاده از منجنیق بده منداف آندان رفتده و ایشدان را کشدت؟ فرمدود:        یا پر

)حدرّ عداملی،   ...« از دشدمن دسدت کشدید     ها اروهخاطر وجود این  اشکالی ندارد؛ نباید به»

که این حدیث کامالً مخالف با مفاد اخبار قبلی است. بنابراین  مینیب یم(. 62: 15 ق، 1409

 . رسد یمات نوعی تعارض به ذهن بین این دو دسته روای

از یدک روایدت دیگدر بهدره بدرد:       تدوان  یمد به اعتقاد ما برای حل این تعارض ظاهری 

دهندد،   چرا زنان )اهل کتداب( جزیده نمدی    نکهیارۀ دربا )ع(حفص بن غیاث از امام صادق»

از کشدتن زندان و فرزنددان آنهدا در      )ص(سؤال کرد. آن حضرت فرمود: زیرا رسدول خددا  

ها  زنان هم با مسلمانان بجنگند که در این صورت کشتن آن نکهیالحرب نهی کرد؛ مگر دارا

( اار هم جنگیدند، در صورت امکان از کشدتن آنهدا درادذر. بندابراین     و البتهجایز است. )

از قتل آنها در دارالحرب نهی شده، نهی از قتل آنها در داراالسالم به طریق اولدی   که یهنگام

قتل آنها جایز  و چونجایز نیست.  کشتنشاناز پرداخت جزیه امتناع کردند،  است. اینها اار

 (.412: 9ق،  1429)کلینی، « نیست؛ بنابراین جزیه دادن از آنها برداشته شده است

 از این روایت دو راهکار برای جمع مقبول میان دو دستۀ قبلی قابل استنباح است: 

 شود یمو ... نهی کرده است، بر مواردی حمل الف( روایاتی که از کشتن زنان، کودکان 

که آنها اقدام به رفتارهای خنمانه نکنند، و روایات دستۀ دوم که کشدتن ایشدان را تجدویز    

که آنان مبادرت به عملیدات جنگدی کنندد. ایدن وجده       شود یمکرده است، حمل بر موردی 
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 کده  بجنگند مسلمانان با هم زنان نکهیا مگر: »دیفرما یممستند به بخشی از روایت است که 

  .«است جایز آنها کشتن صورت این در

ب( روایات دستۀ نخست بر وضعیت عادی حمدل شدده و روایداتی کده کشدتن زندان،       

)ن. : طباطبایی حدائری،   شوند یم، حمل بر مورد ضرورت اند شمردهکودکان و ... را جایز 

پیروزی بدر دشدمن و دفدع     ها اروهمعنا که هرااه بدون کشتن این  (، بدین71: 8ق،  1418

ی جز این وجود ندارد و در نتیجده بده اسدتناد ضدرورت و تقددیم      ا چارهفتنه ممکن نباشد، 

. این وجه مستند به بخشی از روایت شوند یممنلحت اهم بر منلحت مهم، آنان نیز کشته 

 .«ردرادذ  آنهدا  کشدتن  از امکان صورت در جنگیدند، هم اارو البته( : »)دیفرما یماست که 

توجه به این نکته ضروری است که روایات دسدتۀ دوم حتدی   (. 412: 9ق،  1429)کلینی، 

اسیران مسلمان را نیز مستثنا نکرده و این اروه را به زنان و کودکان کفار ملحق کرده است. 

وجه دوم بر وجه نخست برتری دارد. مضافاً اینکه وجه دوم اعدم از   شود یمبنابراین معلوم 

. در نهایت به اعتقاد ما مستفاد از ادلۀ آن اسدت  شود یمت و از همین رو مقدم وجه اول اس

که اصل، عدم جواز تعرض نسبت به غیرنظامیان است، مگر اینکده ضدرورت آن را تجدویز    

 کند. 

اشاره کرد که « تترّس»به وضعیت  توان یمدر این زمینه از دیگر موارد استثنای منونیت 

. کندد  یمد در جهت ایجاد منونیت بدرای خدود سدوء اسدتفاده      در آن دشمن از سپر انسانی

دربارۀ یکدی   )ع(: از امام صادقدیاو یممستند این مسئله روایت حفص بن غیاث است که 

از شهرهای مناقۀ جنگ که در آن زنان، کودکان، سدالخورداان، اسدیران مسدلمان و تجدار     

نوعی یا پرتاب آتش یا استفاده از طریق ایجاد سیالب من توان یمساکن هستند، پرسیدم آیا 

خداطر   اشدکالی نددارد؛ نبایدد بده    »از منجنیق به مناف آنان رفته و ایشان را کشت؟ فرمود: 

(. فقیهان مبنای 62: 15 ق، 1409)حرّ عاملی، ...« از دشمن دست کشید  ها اروهوجود این 

. دانند یمعبارتی ایجاد ضرورت  حل این مسئله را وضعیت شدت و سخت شدن جنگ یا به

ایشان معتقدند در وضعیت التحام و شدت ارفتن جنگ، باید دشمن را هدف قرار داد و تدا  

و ایراد آسیب به سپر انسانی خودداری کرد، اما اار الجدرم بده    قرار دادنحد توان از هدف 
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؛ عالمده حلدی،   50بدرّا ،   ی جز آن نخواهد بود )ن. : ابنا چارهی منتهی شود، ا جهینتچنین 

 (  126: 15ق،  1413؛ سبزواری، 384: 4ق،  1422، الغااء کاشف؛ 143: 2،  ق1420

 . مروری بر اصل تفكیک در آثار برخی فقیهان امامیه10

دشدمن داده   عام قتلابتدا فتوا به جواز  المبسوط طوسی در کتاب الاائفه خیشدر میان امامیه، 

تنریح، اصل تفکیک را مردود  است، حتی اار کودکان و زنان در میان ایشان باشند. وی به

که اار در وضعیت شدت جنگ، کفار  کند یمدانسته، اما چند سار بعد این مسئله را مارح 

اطفال خویش را سپر قرار دهند، کشتن آنان به استناد ضرورت جایز خواهد بود، زیدرا اادر   

ا هددف قدرار   باالن جهاد خواهد بود. اما الزم است مسلمانان اطفال ر مستلزمجایز نباشد، 

که حتی  مینیب یم(. 12و  11: 2ق،  1387ی بعد را قند کنند )طوسی، ها صفندهند، بلکه 

را بپدذیرد. او در ادامده    عدام  قتدل خود شیخ نیز نتوانسته اطالق فتوای خویش مبنی بر جواز 

که قتل زنان نیز در جنگ جایز نیست مگر اینکه اضارار آن را تجدویز کندد.    دارد یماذعان 

القای سم  در بدالد کفدار را    ،صراحت به االقتصاد کتاب در (. همو13: 2ق،  1387سی، )طو

 و الندبیان  من قتله یجوز ال من هال  فیه الن: »دیاو یم آن علت تبیین در و مردود دانسته

 بده  که دارد یم آن بر را ما تعلیل این از استفاده .(314 ق:1375 طوسی،) «المجانین و النساء

 فی   العقود و الجمل دیگرش کتاب در او. ردیپذ یماصل تفکیک را بالجمله  یمده نسبت وی

 کتداب  در شدیخ  فتدوای  .(156 ق:1387 طوسی،) شمارد ینم جایز را روش این نیز العبادات

)طوسی،  شمارد ینم جایز را آن صراحت به و است همین نیز الفتاوی و الفقه مجرد ف  النهایه

   (.293ق: 1400

 مشدروع  رسدانند،  یداری  را مدردان  کده  یدرصورت حتی را زنان با جنگ یحل سیادر ابن

 حلدی،  ادریدس  ابدن ) اسدت  دانسته جایز را ایشان کشتن اضارار، صورت در تنها و نشمرده

 .(6 :2  ق،1410

عالمه در تذکره فتوا به حرمت کشتن زنان و کودکان کفدار داده و دیوانگدان را نیدز بده     

ن فتوای خود را مقید به قید اقدام نکردن به جندگ کدرده و   کودکان ملحق کرده است. او ای
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(. 64: 9ق،  1414سپس همین قید را نیز مقید بده ضدرورت کدرده اسدت )عالمده حلدی،       

همچنین قتل پیرمردانی را که یا اهل جنگیدن باشند یا صداحب ریی، جدایز شدمرده اسدت     

ی یدا جدوان نباشدند،    (. راهبانی که اهل جنگ یا صداحب ری 65: 9ق،  1414)عالمه حلی، 

ی دیگر هستند که عالمه کشتن آنها را در جنگ جایز ندانسته ها اروه ها رسان غامیپهمچنین 

 (.  68و  66: 9ق،  1414است )عالمه حلی، 

 در سدالمندان : شدوند  ینم کشته جنگ در طایفه دهاند  داشته تنریح امامیه فقیهان برخی

 از که راهبانی فرستاده، بستری، بیمار نابینا، ،ریا نیزم افراد نابالی، کودکان زنان، مرگ، شرف

 شدیرازی،  حسدینی ) مجنون اقسام و نیست منلحت به آنان کشتن که افرادی ،اند دهیبر دنیا

 .(205 :47  ،تا یب

سپر دشدمن قدرار    که یدرصورترا حتی  الدم محقونتقریباً همۀ فقیهان امامیه کشتن افراد 

 ؛371 :1  ق،1410 )ن. : خدویی،  شدمارند  یمد ورت جدایز  داده شوند، تنها به استناد ضدر 

 (.  47 :4  ،تا یب شیرازی، حسینی

نکتۀ شایان توجه اینکه اغلب فقیهان با استناد به برخی روایدات، کشدتن زندان را حتدی     

)محقدق   دانندد  ینمد در جنگ شرکت کرده و به جنگجویان کمک کنند، جدایز   که یدرصورت

؛ 82ق، 1410؛ شددهید اول، 144: 2ق،  1420حلددی، ؛ عالمدده 112: 1ق،   1418حلددی، 

   (.75: 8ق،  1418طباطبایی حائری، 

به اعتقاد ما اار به استناد قیاس اولویت، حکم مزبدور در مدورد زندان را بده کودکدان و      

افت عدم اشدارۀ   توان یم، زیرا میا دادهمجانین هم سرایت دهیم، استنباطی صحیح را سامان 

از باب ندرت تحقق آن بوده است. به تعبیدری دیگدر، از آنجدا کده     فقیهان به این دو صنف 

یاری زنان به مردان در جنگ بسیار اتفاق افتاده، امدا شدرکت فعدال کودکدان و مجدانین در      

فقیهدان بده ایدن دو اشداره     « الندادر کالمعددوم  »محقق شده است، به حکم  ندرت به ها جنگ

نسبت به زندان بدالی و عاقدل، بده حکدم      ، وارنه تردیدی نیست که این دو صنف اند نکرده

 مزبور اولویت دارند. 
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 گیری . نتیجه11

دستاوردی مترقی، از اصول  عنوان به ها جنگاصل تفکیک انسانی و منونیت غیرنظامیان در 

از منظر اسالم است. اارچه در میان منابع اسالمی تنها « حق در جنگ»در نظام  ریناپذ خدشه

مسدتقیم دارای مندونیت    طور بهکودکان، سالخورداان و ...  ی خاص همچون زنان،ها اروه

؛ ایدن  دید نما یمد ، مال  این منونیت با استقرا در ادلۀ خاص قابل اسدتنباح  اند شدهشمرده 

 تدوان  یمد در نتیجه «. عدم دخالت سازنده و تأثیراذار در روند جنگ»از  عبارت استمناح 

، رانندداان  احمدر  هاللاران، جمعیت ی امروزی پناهنداان سیاسی، خبرنگها جنگافت در 

و مانندد آنهدا از    طدرف  یب، نماینداان کشورهای دوستانه انسانی ها کمکی حمل ها ونیکام

مسدتقیم   طدور  بده ی رنظامیغافراد  که یدرصورتمنونیت جانی برخوردارند. بر همین اساس 

زمندده را  مثال سالح به دست ایرندد یدا نیروهدای ر    طور بهمرتکب فعالیت خنمانه شوند، 

تهدید کنند، این منونیت از دست خواهد رفدت. همچندین اادر بده اوندۀ غیرمسدتقیم در       

، مانند اینکه در طراحی عملیات دخالت داشته و جدزء اتداق   راذارندیتأثپیشبرد روند جنگ 

نیروی »فکر دشمن باشند، دیگر منونیت ندارند؛ چه اینکه بر چنین افرادی عرفاً نیز عنوان 

 الملل نیبقابل اطالق است. این از وجوه تمایز دیدااه اسالم با نظام حقوق « یمسلح و نظام

معاصر است. تفاوت دیگر اینکه زنان، کودکان و مجانین حتی در صورت دخالدت مسدتقیم   

، مگر آنکه تعرض به آنان به استناد ضدرورت  دهند ینمدر جنگ منونیت خود را از دست 

 الزم باشد.
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