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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 »احکام جنگ و اسرا در اسالم « 

 )عطوفت اسالمی و مصلحت مسلمانان(

 

 )الف(

 جنگ در اسالم احکام

 :درآمد  پيش

اسالم ـ به معنای سازنده آن ـ دين واقعگرايی است؛ 

بسته  واقعگرايی به معنای تسليم شدن به واقعيت و تن دادن چشم

معنای منفی آنست حال آنکه گاه به معنای  ،به مقتضيات آن

ريزی برای ارتقای آن  پذيرش واقعيت و درنظرگرفتن آن و برنامه

آل و همان چيزی است که در اطالق صفت  يدهتا رسيدن به ا

 .منظورنظر داريم ،)يعنی معنای مثبت آن(واقعگرايی به اسالم 

ترين  توان با اطمينان کامل مدعی شد که اين صفت کلی حتی می

: بسا صفات ديگری چون  شود و ای صفتی است که اسالم بدان متّصف می

پيوندی و  پذيری و هم جانبگی، مثبت بودن، جاودانگی، انعطاف همه

صفت واقعگرايی، تعبير . غيره، در شمار صفات همگن تلقی شوند

و م است بدين معنا که اسالم در انسجام ديگری از فطری بودن اسال

هماهنگی کامل با امکانات و اهداف فطرت است و به عنوان عاملی 

تواند  های آنست و می ها و توانها و توانايی در برانگيختن نهفته
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به بهترين وجه، آنرا در جهت برترين اهداف ممکن، رهنمون 

 .گردد

صفت باشيم  در اينجا بيش از آنکه در پی شرح ابعاد اين

ورود به تجلّيات اين صفت و نمودهای آن در  صدددر

های تشريع اسالم برای زندگی هستيم؛ در اين راستا  ريزی برنامه

 ،های حقوقی  شما اين ويژگی را در تمامی نظام اعم از جنبه

اقتصادی و سياسی يا معرفتی يا هر گستره ديگری از آن، مشاهده 

 .دکني می

پذيری اسالم آنست که به  قعگرايی و انعطافاز جمله نمودهای وا

های متأثر از متغيرهای زندگی نيز به گونه بسيار  جنبه

 0F۱.پذيری پرداخته است انعطاف

گيری در مورد آنها به  ما برآنيم تمامی مواردی که تصميم

شود، در اين چارچوب قرار دارند؛ مثالً  امر شرعی واگذار می ولی

تعادل اقتصادی به ولی امر واگذار هنگامی که امر ساماندهی 

ها به  گيری در مورد برخی مجازات گردد يا هنگامی که تصميم می

ـ   شود و يا زمانی که امر مباحات ـ عموماً  اوليای امور سپرده می

گردد تا خود از خاستگاه مصلحت عاليه  به ولی امر واگذار می

عگرايانه اسالمی به آنها بنگرد، همه و همه بر همين مبنای واق

 .صورت گرفته است

به موضوع   اگر خواسته باشيم بر مثالی انگشت گذاريم که دقيقاً 

                                                            
پذيری و وادادگی، کامًال تفاوت قايل  ـ شايسته ذکر است که ما ميان انعطاف ۱

هستيم چه اين يک يعنی وادادگی به معنای نبود هرگونه نظام مشخص است حال آنکه 
پذيری به معنای وجود نظامات مرکزی و پرتوهای روشنگر و رهنمون به  انعطاف

آلهايی که بايد به سمت  عيت و ايدهای است که نظامات ياد شده به اقتضای واق گونه
 .آنها حرکت شود، قابليت قبض و بسط دارند
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بردگی و موضوع "توان به موضوع  شود می مورد بحث ما مربوط می

اشاره کرد تا آشکارا ميزان اين " اسالم نسبت به آن

پذيری و ضرورتهای آنرا کشف کنيم و ببينيم که چگونه  انعطاف

به عنوان يک " عطوفت"موضوع تعادل مطلوبی ميان  اسالم در اين

 برقرار کرده و آنچه" مصلحت مسلمانان"گرايش اصيل انسانی و 

بخش آن  کوشد تحقق بخشيده و عناصر تحقق را اسالم در جهت آن می

های  از سلطه اسالمی و وجود امت اسالمی و توانايی يعنی استفاده 

 .ستقوانين اسالمی را يکجا فراهم آورده ا

 در مورد بردگی

بردگی و مسئله بردگان، سنتی جهانی بود که تمامی بشرّيت به 

ها و اديان جاری از جمله مسيحيت و  آن تن داده و همه مکتب

 .يهوديت آنرا پذيرفته بودند

دادند و به عنوان  بردگان، رگ حساس جامعه را تشکيل می

مطرح بودند؛ های حياتی  در عرصه ای با نفوذ نسبتًا جدی  طبقه

گرفت فراوان بود که  راههايی که افراد اين طبقه از آن شکل می

 :مهمترينشان از اين قرار بود

جنگی و ] شکست خورده[ـ به بردگی گرفته شدن دشمنان ۱

 .فرزندان آنها

ـ به بردگی گرفته شدن زيردستان از سوی حکمروای ستمکار و ۲

 .از سوی پيروزمندانخوردگان  بطورکلی به بردگی گرفته شدن شکست

 .ـ پيروی کودک از مادر برده حتی اگر پدرش آزاد بوده باشد۳

 .کنندگان از پرداخت ماليات ـ فراريان ارتش و خودداری۴

کردند و پس از فرار به  ـ افرادی که عليه دولت فعاليت می ۵
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 .شدند های متبوع خود می تحويل دولت ،کشورهای ديگر

 .ـ مرتکبان جرايم قتل۶

 .اندرکاران معامالت فريبکارانه دستـ ۷

 .کشاند ـ فقری که آدمی را به خودفروشی می۸

 .اين بود برخی علل وجود بردگان در جوامع آنروزی

اسالم آمد و با واقعگرايی و بدون شتابزدگی به اين مسئله 

نگريست؛ هدفش ـ آنگونه که از اقداماتی که بعمل آورد روشن 

البته ضمن ـ و لغو نظام بردگی ] نبردگا[شود ـ تحقق آزادی  می

عدم اخالل هم در نظام اجتماعی که ارتباط تنگاتنگی با نظام 

داری داشت و هم در قوانين جنگی مبتنی بر برده گرفتن طرف  برده

ديگر در جنگ ـ بود و بدين ترتيب نگاهی واقعگرايانه به موضوع 

 .داشت

پديده انجام آنچه که اسالم برای برخورد واقعگرايانه با اين 

 :داد، از اين قرار بود 

 

 برای همگان يکسانگشودن راه تکامل معنوی : يکم 

اين ايده اسالمی روشنی است که آيه قرآنی زير آنرا توضيح 

 :داده است 

َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم شُُعوًبا «

سوره الحجرات (» ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُْْم ِعنَد اَِّ َأْتَقاُكمْ َوَقَباِئَل 

اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملت ) (۱۳ـ

ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يْديگر شناسايى متقابل 

حاصل كنيد در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين 
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 ).شماست

گاری، فرجام منزلت و اعتال در اسالم است و انجام پرهيز

کارنيک در باالبردن مراتب انسان ـ با هر رنگ و مقام و جنسی 

 .افتد که باشد ـ حتمًا مؤثر می

پس هر ) (۷سوره الزلزلة ـ(» َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه «

 ).آن را خواهد ديد] نتيجه[ ،اى نيْى كند كه هموزن ذره

ايم که جامعه اسالمی افرادی را که برده بودند به عنوان  ديده

های  رهبران جامعه پرورش داده و بسياری از رفتارها و ايده

به عبارت کوتاه، اسالم آن . ران قرار دادايشان را الگوی ديگ

های  نگاه پست و تحقيرآميز نسبت به بردگان به عنوان آفريده

و چيزی در حّد حيوان را که در ميان مردم شايع و رايج  پست

بود، ميراند و بر اين نکته انگشت گذارد که ميان سفيد و 

سياهتان هيچ برتری وجود ندارد همچنانکه عربها نيز نسبت به 

 .غير اعراب برتری ندارند

 

 برادر خواندن بردگان و برخورد نيکو با آنها: دوم 

روايت شده که فرمود ) ا عليه و آله وسلم صلی(از پيامبراکرم 

: 

1F».بردگان شما برادران شما هستند«

که خود تعبير زيبايی از  ۱

به و شيوه برخوردی است که مردم بايد نسبت برادری اسالمی 

مايند؛ رواياتی نبردگان در پيش گيرند و برآنها فخر فروشی ن

نيز وارد شده که بيانگر استقبال از هديه دادن به بردگان و 

                                                            
 .۱۱۳، حديث  ۲۰صفحه " : الفصاحة نهج"ـ  ۱



7 
 

 .اينکه پول پرداختی به آنها بايد در مالکيت آنها بماند، است

طبق ) السالم عليه(جعفرصادق در اين راستا در سخنانی از امام 

 :ت صدوق از اسحاق بن عمار، آمده است رواي

در مورد مردی که به برده : دم عرض کر) السالم عليه(به امام «

مرا حالل : گويد  بخشد و می خود هزار درهم يا کمتر يا بيشتر می

و سپس به محل . ام کن اگر ترا زده يا هرگونه آزاری رسانده

ها از سوی برده دستبرد زده و آنها را برداشته  سپردن درهم

) امام عليه السالم(گوييد؟ آيا اين پول حالل است؟  است، چه می

مگر برده و اموالش متعلق به اربابش : عرض کردم . خير: فرمود 

سپس . اين از آن موارد نيست: فرمود ) السالم عليه(نيست؟ حضرت 

به او بگو بايد که آنها را به : فرمود ) السالم عليه(حضرت 

پول را به عنوان فديه و از بيم مجازات  برده بازگرداند زيرا

 2F۱».داده بود به او ،يا قصاص روز قيامت

کتب تاريخی نيز سرشار از نحوه برخورد رهبران و اربابان با 

به نقل از مردی از اهل " الکافی"در " کلينی: "استبردگانش 

در ) السالم عليه(همراه با امام رضا : گويد  بلخ روايت کرده می

ای پهن کرد و همه  سفر آنحضرت به خراسان بودم؛ روزی سفره

ديگران را يکجا به اين سفره فراخواند؛ به بردگان سياه خود و 

فدايت شوم بهتر نبود که بردگان را جدا : ايشان عرض کردم 

خداوند تبارک و تعالی يکی، ! وای بر تو«: کرديد؟ فرمود  می

 3F۲».مادر يکی و پدر يکی است و مجازات آدميان به کردار آنهاست

                                                            
 .۲۶و  ۲۵، صفحات ۱۳جلد " : وسائل الشيعه"ـ  ۱
 .۱۰۱، صفحه  ۴۹جلد " : بحاراالنوار"ـ  ۲
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ذا غهرگاه يکی از ما در حال «: گفته است ) خادم(نادر 

کاری به او نداشت تا آنگاه ) السالم عليه(امام رضا خوردن بود 

 4F۱».برد که غذايش را به پايان می

 

 جز جنگ با شرايط معينبستن همه راههای بردگی : سوم 

کرد  ديديم که شمار بردگان از راههای متعددی افزايش پيدا می

 به عنوانولی اسالم همه راهها جز راه جنگ را بست؛ فرد اسير 

: پذيرفت که يکی از احکام زير بر وی پياده شود می ،غنيمت جنگی

ای آزاد شود و يا به بردگی  عفو گردد، يا در ازای پرداخت فديه

کشيده شود؛ وقتی حقايق زير را درنظر بگيريم اعتراض به 

 :بردگی، معنايی نخواهد داشت 

ـ ولی امر ـ آنچنانکه فاضل الهندی و شهيد ثانی و ديگران ۱

5Fاند ريح کردهتص

ها برای اسير و  ـ مسؤول اجرای بهترين حالت ۲

 .ترين آنها نسبت به مصلحت عمومی است مناسبت

ـ اسالم اجازه کلی جنگ برای گسترش آيين خود نداده است؛ ۲

اقدام به اينکار تنها در شرايط وجود يک رهبر عادل و با شرط 

 6F۳.تواند صورت گيرد نوعی عصمت در وی، می

آنزمان همين شيوه را در مورد مسلمانان بکار  ـ دشمن در۳

با دشمنان، جای اعتراض  مثلبست و بنابراين در معامله به  می

 .يا نقدی وجود ندارد

                                                            
 .۱۰۲، صفحه ۴۹ـ همان منبع، جلد  ۱
و شهيد ثانی محمدبن مکی  "کشف اللثام" :بصاحب کتا" الفاضل الهندی"ـ  ۲

 ."الشرح علی اللمعة الدمشقية" :العاملی صاحب
 .۲۷۶و  ۲۷۵صفحات " : اقتصادنا"ـ  ۳
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ـ جايگزين بردگی ـ در صورت لزوم ـ چيزی جز کشته شدن يا ۴

به زندان رفتن نبود؛ در مورد اولی، گمان نداريم کسی آنرا بر 

رود اسالم  رجيح دهد همچنانکه گمان نمیبردگی به شکل اسالمی آن ت

 .بدينگونه و با وجود کورسويی در نجات، خون کسی را بريزد

و در مورد زندان شدن، اين به معنای هدر دادن بسياری از 

های فراوان برای حفظ چنين  های اسرا و تحمل هزينه توانايی

 .ای است های بهدر رفته توانايی

انجام چنين کاری است، بردگی اما اينکه وقتی جامعه آماده 

بهترين راه برای پرداختن به اين اسرا هم برای تضمين کنترل 

های اجتماعی آنها و  آنها و هم به منظور استفاده از توانايی

های  شدنشان با جامعه اسالمی و دريافت تدريجی آموزه در آميخته

و . های هدايت آنها، خواهد بود اسالم و فراهم آمدن زمينه

گيری از اين منبع و به اين شمار از  حال ضرورتی برای بهرهبهر

 .بردگان هم وجود داشت

 

 آزادی گسترده بردگان و رهايی سريع آنان: چهارم

کامالً به اين شرح در برابر اين امر، اسالم درهای اينکار را 

 :باز کرد

 آزادسازی مستحبی بردگان

ر گرفت و در ها درنظ اسالم اينکار را در شمار بهترين مستحب

اين راستا آزادسازی هر برده برابر با از ميان برداشتن مانعی 

در اين باره روايات فراوانی وارد شده که  در مسير بهشت بود؛

 :کنيم  به برخی از آنها اشاره می
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هرکس «: فرمود ) ا عليه و آله وسلم صلی(ـ پيامبرخدا 

کند خداوند عزيز جبار، به ازای هر اندام،  دمسلمانی را آزا

 7F۱».رهاند اندامی از او را از آتش دوزخ می

از امام جعفرصادق " شيخ طوسی"ـ در خبر صحيحی که 

ای را  روايت کرده آمده که در مورد کسی که برده) السالم عليه(

خداوند عّزوجل با هر اندامی، اندامی «: کند فرموده است داآز

 8F۲».کند تش دوزخ رها میاز او را از آ

است که ) السالم عليه(ـ در روايت ديگری از امام جعفرصادق 

تعداد يک هزار برده را برای ) السالم عليه(علی «: فرمايد  می

 9F۳».رضای خداوند عزوجل آزاد کرد و دستش از ايشان کوتاه شد

اخبار و روايات مربوط به خريد بردگان و آزاد کردن آنها، 

 .فراوان است

در برخی روايات بر استحباب آزادی برده در اوقات خاصی، 

 .تأکيد شده است

آمده که فرمود ) السالم عليه(در خبر صحيحی از امام جعفرصادق 

: 

برای آدمی مستحب است که در آستانه عرفه و روز عرفه با «

 10F٤».آزاد کردن برده و دادن صدقه، به خداوند تقّرب جويد

پس از هفت سال خدمت آزاد کنند را هچنانکه مستحب است برده «

                                                            
 .۳، صفحه ۱۶جلد" : وسائل الشيعه"ـ  ۱
 .۳ـ همان منبع ، صفحه  ۲
 .۳ـ همان منبع ، صفحه  ۳
 .۵، صفحه ۱۶جلد" : وسائل الشيعة"ـ  ٤
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 11F۱».آورد به وی بدهند و مستحب است آنچه را بدست می

 آزادسازی واجب

اسالم تنها به دعوت به آزاد کردن بردگان ـ بويژه در مورد 

اند ـ بسنده  رآمدهکسانی که اسالم آورده و در شمار مؤمنان د

 ؛نکرده است

روايت شده که ) وسلمصلی ا عليه و آله (از پيامبراکرم 

 :فرمود 

هرکس برده مؤمنی را آزاد سازد در ازای هر اندامی، اندامی «

 12F۲».گردد از او از آتش آزاد می

اينکار را وارد نظام خود کرده اسالم به اين بسنده نکرده و 

چنانکه انسان در شرايط خاصی بايد بدان عمل کند؛ موارد زير 

زادسازی بردگان، درنظر برخی راههايی است که اسالم برای آ

 :گرفته است 

لزوم آزادسازی برده در ) : گناه(ـ آزادی به عنوان کفاره ۱

 :موارد زير وارد شده است

سوگند عدم همبستری (، ايالء ) تحريم زن از سوی مرد(الظهار 

، )با همسر دائمی خود به طور دائم يا بيش از چهارماهمرد 

تابی حرام مصيبت  و بی روزه خواری، نقض نذر و عهد و سوگند

 .ده و قتلدي

گيری،  برای حالتهای زمين: ـ آزادی در شرايط بيماری ۲

اگر «: فرمايد می) السالم عليه(امام صادق . نابينايی و جذام

                                                            
 .۳۶ـ همان منبع ، صفحه  ۱
 .۴ـ همان منبع، صفحه  ۲
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 13F۱».گردد بايد آزاد شود ربرده کو

مادر فرزند با مرگ ارباب آزاد : داری  ـ آزادی به دليل بچه۳

 .نيستمی گردد و فروش وی جايز 

چنانچه : )فراتر رفتن آسيب ناشی از حدّ (" سراية"ـ آزادی ۴

 .گردد د، آزادی شامل همه آن میوبخشی از آن آزاد ش

 .ـ اسالم آوردن برده پيش از ارباب خود در دارالحرب ۵

 ).سرباز زدن(ـ آزادی عدول ۶

ـ آزادی به دليل برخورداری برده مذکر از يکی از پدران يا ۷

 .زنان محرمی از ميان

 .ـ آزادی به دليل برخورداری برده مؤنث از يکی از پدران ۸

 .ـ پيروی از پدر و مادر يا مادر شريفتر۹

شدن آزادی برخی يا تمامی  يعنی مربوط" : تدبير"ـ آزادی ۱۰

 ].ارباب[ به فوتبردگان 

در ازای پرداخت پولی از سوی برده به [ـ آزادی مکاتبه ۱۱

 .مشروط و مطلق] ارباب

قوانين و مقررات ديگری برای خريد بردگان و آزادی آنها  ـ۱۲

توان بردگان را خريد و آزاد  مثالً با اموال زکات می. وجود دارد

سوره بقره (» َوِفي الرَِّقابِ «: کرد زيرا در قرآن هم آمده است 

 .و غيره) بندگان ]راه آزاد كردن[و در ) (۱۷۷ـ

 

 اسالم هتعادل ميان عطوفت و مصلحت عالي

14Fهای گوناگون است اسالم دين تعادل خردمندانه در عرصه

ولی ـ  ۱

                                                            
 .۱۸۹، صفحه ۶جلد " : الکافی"ـ  ۱
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" واقعيت"توان گفت که تعادل ميان  ـ می  همچنانکه يادآور شديم

 .های آنست يکی از جامعترين جنبه" آل ايده"و 

در موضوع موردنظر ما در فراهم آوردن تمامی " واقعيت"

و آزادی و  نمودهای انسانی و حقوق بشری از جمله عزت و کرامت

زندگی مستقل و حتی فراتر از اينها ايثار و لطف همه جانبه 

، مستلزم تحقق مصلحت عاليه اسالم در جهت "آل ايده"است ولی 

تضمين وجود اسالمی نيرومند و همه جانبه و فّعال در روند 

دگرگونی تمامی زندگی بشريت به زندگی عابدانه و مخلصانه و در 

ايمان و اطمينان کامل است؛ اين به  پرستش خدای الشريک و در

کنی تمامی خارهای راه و از ميان برداشتن  معنای حذف و ريشه

همه موانع و زدودن تمامی سدهايی است که بر سر راه تحقق اين 

حال بايد ديد که ميان اين واقعيتی که . هدف بزرگ قرار دارد

نرا به آلی که آ کنيم و آن ايده ياد می" عطوفت"از آن به عنوان 

 ايم، چه تعارضی وجود دارد؟ مصلحت تعبير کرده

آيد که جهل و تعصب و طاغوت، کسانی  اين تعارض زمانی پيش می

را ـ چه بسا ناآگاهانه ـ برای مبارزه با نهال نوپای اسالمی و 

اين روند روبه رشد برای ضربه زدن به آن و مصادره اميد بزرگی 

دهد تا در معرض خطری حتمی  میکه در دلها ايجاد شده بود، سوق 

ها در برابر واقعيت تلخ، تهديد  آل قرار گيرد و تمامی آن ايده

 شوند؛ در اين حالت چه بايد کرد؟

کنيم اسالم ـ به رغم توجه فراوانی که  در اينجاست که اّدعا می

                                                                                                                                                                                                     
به همين قلم برای توجه به معنای " التوازن فی االسالم: "ـ نگاه کنيد به کتاب  ۱
 .در آن" خردمندی"و ضرورت قيد " تعادل و توازن"
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دارد ـ هرگز واقعيت انسانی و حقوق بشری و " مصلحت"به 

کوشد تا ميان  با تمام توان میکند و  را فراموش نمی" عطوفت"

هيچ ترديدی و  ای ايجاد کند هرچند ـ بی اين دو، تعادل و موازنه

به حکم منطق و وجدان ـ آنچه مهمتر است بايد مقّدم دانسته 

گرديم تا ببينيم اين  اينک به احکام جنگ و اسرا بازمی. شود

و است تعادل ـ تعادلی که هرگز در تاريخ بشرّيت سابقه نداشته 

توان  دوران کنونی نيز با تمام ادعاهای تمدن و پيشرفت نمیدر 

 بدان دست يافت ـ چگونه به مورد اجرا گذارده شده است؟

توان در بسياری از احکام و متون اسالم  اين چيزی است که می

يافت و ما در اينجا تنها به عنوان مثال، مواردی از آنها را 

 :ايم  گلچين کرده

 ی جنگیها آموزه ـ پيش۱

و رهبران اسالمی عادت ) ا عليه و آله وسلم صلی(پيامبراکرم 

های الزم را به  داشتند پيش از اعزام واحدهای جنگی، آموزه

ای را "سريه"خود اگر ) ص(دادند و پيامبراکرم  فرماندهان می

نشاند  طلبيد و در کنار خود می کرد، فرمانده آن را می اعزام می

 :فرمود  پذيرفت و می حضور میو همرزمان او را به 

بنام خدا و برای خدا و در راه خدا و بر آيين رسول خدا، «

به زنجير نکشيد، دست و پای کسی ] دست و پايی را[حرکت کنيد؛ 

شکنی نکنيد و سالمندان و سالخوردگان و  را قطع نکنيد و پيمان

کودکان و زنان را مکشيد و جز در صورت لزوم، درختی را قطع 

ين مسلمانان اگر به مردی نکنيد و هر مردی از کهترين تا مهتر

از مشرکان نگاه کرد در پناه است؛ تا آنزمان که کالم خدا را 
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بشنود ـ اگر از شما پيروی کرد ـ برادر دينی شماست و اگر زير 

بار نرفت او را به محّل امنی رهنمايی کنيد و از خدای ياری 

 15F۱».بخواهيد

ش نيز به ياران خود سفار) السالم عليه(اميرمؤمنان علی 

از خدای ! بندگان خدا«: فرمايد در صورت مصاف با دشمن  می

بترسيد و چشم برگيريد و صدای خود را پايين آوريد و سخن کمتر 

پوشی  گوييد و خود را با همنشينی و گشت و گذار و مبارزه و چشم

خو دهيد و به درگاه ، و گذشت و احترام به يکديگر و معانقه 

اد خدا کنيد تا مگر رستگار خدای دست به دعا برداريد و ي

شويد؛ خداوند متعال شما را به تجارتی رهنمون کرده که شما را 

رساند که  رهاند و شما را به خير و نيکی می از عذاب دردناک می

همانا ايمان خدا و جهاد در راه او و قرار دادن ثواب آن به 

 «:عنوان مغفرت گناهان و منزلگاههای نيکو در بهشت برين است 

 »ِإنَّ اََّ ُيحِبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي سَِبيِلِه َصف�ا َكَأنَُّهم ُبنَياٌن مَّْرُصوصٌ 

خدا دوست دارد كسانى را كه در راه  در حقيقت) (۴سوره صف ـ (

اند جهاد  او صف در صف چنانْه گويى بنايى ريخته شده از سرب

 ).كنند مى

رهپوشان و سپس ابتدا زهای خود را مستحکم کنيد و  صف

سربرهنگان حمله کنيد و دندانهای خود را بخشم فشار دهيد زيرا 

ها را فرا  تر است و پيرامون نيزه اينکار برای شمشيرها، مناسب

                                                            
" الکافی"و  ۱۳۹ ، صفحه۶جلد) : شيخ طوسی" (تهذيب االحکام"ـ نگاه کنيد به  ۱
 ۴جلد" : کنزالعمال"و  ۴۵۵صفحه ) : البرقی" (محاسن"و  ۲۷، صفحه  ۵جلد) کلينی(

) : شوکانی" (نيل االوطار"و  ۳۶صفحه ) ابوصالح" (الکافی"و  ۳۰۴تا  ۲۳۳، صفحات 
 .۷۴تا  ۷۲، صفحات ۸جلد
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تر است و  بخش ها را ببنديد زيرا اينکار آرامش گيريد و چشم

های  صداها را خاموش کنيد که به وقار نزديکتر است و با پرچم

مرويد و آنها را به شجاعان خود بسپاريد و هيچ  خود به هر سو

رسيديد ] دشمن[ای را مثله نکنيد و هرگاه به بزرگان قوم  کشته

رازهای آنانرا برمال نکنيد و کشف عورت مسازيد و وارد هيچ 

ای مشويد و چيزی از اموالشان را مگيريد مگر آنچه را در  خانه

د حتی اگر به اردوی آنان يافتيد و هيچ زنی را آزار مدهي

ناموستان دشنام دادند و به اميران و بزرگانتان ناسزا گفتند 

خدای بيامرزد . زيرا آنها ضعيف بنيه و کم توان و سبک مغزند

جان، حمايت کرد و هرگز خود را سربار ه کسی را که برادرش را ب

برادر خود قرار نداد و بدينگونه سزاوار سرزنش نگرديد و 

 16F۱»...خباثت بخرج نداد

 

 ـ فراخوانی و روشنگری و عدم يورش غافلگيرانه۲

داد تا به  فرمان می) ا عليه و آله وسلم صلی(پيامبراکرم

هايی که بدنبال جنگ با آنهاست، بنشينند و وقتی  انتظار مجموعه

خودداری کنند و در غير ] از جنگيدن[صدای اذان را شنيدند 

 .اينصورت حمله کنند

کرد تا معلوم شود  ح حمله را آغاز میآنحضرت بهنگام نماز صب

کرد تا  خوانند يا نه و اگر محاصره می که آنها نماز می

                                                            
 .سيرة الجهاد: فصل ) ابوالصالح الحلبی" (الکافی فی الفقه"ـ  ۱
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 17F۱.ماند دمان منتظر می سپيده

 :فرمايد  می) السالم عليه(اميرمؤمنان علی 

مرا به يمن اعزام کرد ) صلی ا عليه و آله وسلم(رسول خدا «

 با ! ای علی«: و فرمود

مگر آنکه او را به اسالم فراخوانده هيچ کس به جنگ مپرداز 

باشی؛ بخدا سوگند اگر خداوند عزوجل کسی را به دست تو هدايت 

کند برای تو بهتر از هر آنچيزهايی است که خورشيد بر آنها 

18F»...طلوع و غروب کرده است و 

۲ 

در هرجايی که با ) السالم عليه(حضرت علی و روايت شده که 

با آنها مجنگيد و بگذاريد «: ود فرم کرد می دشمنان مقابله می

آنها آغاز کنند زيرا شما ـ بحمدا ـ حّجت داريد و اينکه 

ديگری گذاريد تا آنها آغازگر جنگ و درگيری باشند، حجت  می

فراريان را مکشيد و بر زخميان  يدداست؛ وقتی آنها را شکست دا

را ای  يورش مبريد و عورتی را کشف نکنيد و دست و پای هيچ کشته

 19F۳».قطع نکنيد

20Fروايات فراوانی بر اين حقيقت تأکيد دارند

گروهی از  : ٤

آوردند؛ ) ا عليه و آله وسلم صلی(اسرا را به حضور پيامبراکرم 

وقتی خبردار شد که آنها پيش از دعوت به اسالم به اسارت گرفته 

                                                            
نيل "و  ۱۰۸، صفحه  ۹" :السنن الکبری"و  ۲۱۷، صفحه ۲" : الدرامیسنن "ـ  ۱

 .۶۹، صفحه ۸" : االوطار
 .۳۰، صفحه ۱۱جلد" : وسائل الشيعه"ـ  ۲
 .۶۹ـ همان منبع، صفحه  ۳
مسند "و  ۱۴۹، صفحه  ۲جلد" مصابيح السنة: "ـ به عنوان مثال نگاه کنيد به  ٤

 .۱۷۹، صفحه ۸جلد " الکبریالسنن "و  ۲۶۴، صفحه ۱۴جلد" شيبة ابن ابی
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 21F۱.شدند فرمان داد آنها را آزاد سازند

فراخوانی و روشنگری و  به ضرورتهمچنانکه تمامی کتب فقه 

 :اشاره دارند؛ از جمله مثالً  ،انتظار تا اتمام حّجت

جنگ با دشمن را آغاز مکنيد «) : الکافی(در " الحلبی"گفته 

 تا حّجت تحقق يافته و طغيانشانتا آنها خود آغازگر جنگ باشند 

 22F۲».آشکار شود

جنگيدن با کافران «: گويد  می" النهاية"در " شيخ طوسی"و 

يز نيست مگر آنکه پيش از آن، آنانرا به اسالم فراخوانده و جا

بندی به تمامی شريعت اسالم  شهادتين و پذيرش توحيد و عدل و پای

هرگاه آنانرا دعوت کرديم . باشيم  را با آنان در ميان گذاشته

و پاسخ ندادند، جنگ با آنها رواست و اگر دعوت به اسالم 

 کننده  و دعوت توان با آنها جنگيد نشوند، نمی

 چنين مأموريتینيز بايد امام يا کسی باشد که امام به او 

 23F۳».داده باشد

و نحوه آن چنين «: گويد می" مصباح الشريعة"در " الصهرشتی"

باشد که برخورد با دشمن را چنان به تأخير اندازد که خورشيد 

خوانده شود و پيش از جنگ ] مغرب و عشاء[پنهان شود و دو نماز 

حّجت تمام شود و هشدار داده شود و بکوشند طرف را به حق، نيز 

فراخوانند و از جنگ خودداری ورزند تا آنکه دشمن آغازگر جنگ 

                                                            
، صفحه  ۴جلد" : کنزالعمال"و  ۳۱۵، صفحه  ۴جلد" : البداية و النهاية"ـ  ۱

۲۷۱. 
 .۳۶صفحه : به نقل از آن " الفقهيةالينابيع "ـ  ۲
 .۵۱صفحه " الينابيع الفقهية"ـ  ۳
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 24F۱».باشد تا حجت بر او تمام شود و طغيان کرده باشد

با هرکس که «: گويد می" المهذب"در " القاضی الطرابلسی"و 

کرد، مگر پس از دعوت به اسالم به وی نرسيده باشد نبايد جنگ 

 25F۲».هشدار و معرفی محتوای فراخوان به اسالم

و هرگاه با «: گويد  می" فقه القرآن"در " الراوندی"و 

جنگ باشند آغازگر] مسلمانان[جنگ شود نبايد ] سرکشان[ياغيان 

 26F۳».مگر پس از دعوت ايشان به آنچه از ارکان اسالم منکرند

و «   :گويد  می" غنية النزوع"در " حمزة بن علی الحلبی"و 

پيش از جنگ، هشدار داده شود و دعوت صورت گيرد و بکوشند طرف 

 27F٤».را به حق فراخوانند

ها را نقل کنيم؛ در اين  توانيم همه ديدگاهها و گفته ما نمی

ای است که طرفين را  مورد اجماع وجود دارد و اين صفت پسنديده

ت و منطق را در آگاهی کامل قرار می دهد و حج ،نسبت به مسئله

کند و برهمين اساس است که شبيخون شبانه منع  برآنها تمام می

 .گردد میمردم شده زيرا باعث ترس و وحشت 

 

 های جنگ ـ ابزارها و شيوه۳

جنگ، آنچه هدف را تحقق های  بايد از ميان ابزارها و شيوه

شود ـ مانع از اصابت بيگناهان و ضعفا  تا آنجا که میبخشد و ـ 

 .برگزينندشود، 

                                                            
 .۷۱ـ همان منبع ، صفحه  ۱
 .۹۱ـ همان منبع ، صفحه  ۲
 .۱۳۴ـ همان منبع ، صفحه  ۳
 .۱۵۹ـ همان منبع ، صفحه  ٤
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منع کاربرد مواد سمی شيميايی چنان مطرح شده که آدمی گمان 

کند مطلقًا و حتی در شرايط اضطراری نيز ممنوع اعالم شده است  می

المللی در منع آن مطرح  های بين و در اين صورت چنانچه معاهده

 .شود، اين منع قويتر و شديدتر خواهد بود

حمدباقر به نقل از حضرت به نقل از امام ماز امام جعفرصادق 

ا عليه و آله  صلی(پيامبر اکرم «: آمده است ) السالم عليهم(علی 

از اينکه سم در سرزمين مشرکان ريخته شود، نهی ) و سلم

28F».فرمود

و به همين ترتيب فقها از پناه بردن به ابزارهايی  ۱

 تا وقتیشبيخون، گشودن آب برای غرق کردن دشمن ـ : چون 

 .اند يگری وجود داشته باشد ـ نهی کردهابزارهای د

جنگ با کفار با انواع : می گويد " النهاية"در " شيخ طوسی"

ريختن سّم . قتل و ابزارهای مختلف جايز است مگر استفاده از سمّ 

از [در سرزمين آنها جايز نيست و هرگاه وجود کفار در محلی

منجنيق بر مسلمانان گران آمد می توانند از پرتاب ] جبهه جنگ

و آتش و موارد ديگری که به فتح ايشان انجامد، استفاده 

 29F۲.کنند

و «: گويد می" اشارة السبق"در " ابن ابی المجد الحلبی"

هرچيزی يا کاری که فتح بدان صورت گيرد در جنگ با دشمنان 

 30F۳».جايز است مگر ريختن سّم در سرزمين آنها

جنگ با کفر با ديگر «: گويد می" السرائر"در " ابن ادريس"

                                                            
، ۶جلد :"التهذيب"و" الکافی"به نقل از ۱۵۳، صفحه ۳جلد : "جامع االحاديث"ـ  ۱

 .۸۸صفحه  :"الجعفريات"و ۱۴۳صفحه 
 .۵۱ـ همان منبع، صفحه  ۲
 .۱۸۶ـ همان منبع، صفحه  ۳
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و آتش ] با آب[انواع قتل جايز است مگر غرق ساختن خانه ايشان 

اندازی به آنها و ريختن سّم در سرزمين آنها زيرا ريختن سم در 

 31F۱».سرزمينشان، جايز نيست

 .ين باب متون و احاديث فراوانی وجود دارددر ا

اس بوده که شبيخون شبانه نيز منع شده چه بسا بر همين اس

 :است 

چنانچه مسلمانان بر مشرکان مسلط «: گويد می" ابن البّراج"

بودند شبيخون شبانه بر آنها و حمله غافلگيرانه، مکروه 

 32F۲».است

ياران ما کراهت حمله «: گويد می" السرائر"در " ابن ادريس"و 

 33F۳».اند روايت کرده) هنگام تا صبح(شبانه به دشمن را 

شبيخون شبانه و جنگ «: گويد می" القواعد"نيز در " عالمه حلی"

 34F٤».ـ کراهت دارد پيش از غروب آفتاب ـ بدون نياز به اينکار

هايی  متون و احاديث ديگری در نهی از بکارگيری چنين شيوه

 .وجود دارد] درجنگ[

رسول خدا : نقل شده که گفته است " ابوهريرة"مثًال از 

تاد و جنگی فرسما را همراه هيئتی ) ليه و آله وسلما ع صلی(

را يافتيد آنها را به آتش  فرمود اگر فالن و بهمان کس

من به شما : خواستيم برويم فرمود  سپس وقتی می. بسوزانيد

فرمان دادم تا فالن و بهمان کس را بسوزانيد ولی بايد دانست 

                                                            
 .۱۸۶ـ همان منبع ، صفحه  ۱
 .۱۴۳صفحه : " الينابيع الفقهية"ـ  ۲
 .۱۸۶ـ همان منبع ، صفحه  ۳
 .۲۴۷صفحه : " الينابيع الفقهية"ـ  ٤
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شما اگر . دده که آتش چيزی است که تنها خداوند بدان عذاب می

35F».آندو را يافتيد، بکشيد

حتی روايت شده که سوزاندن جسد  ۱

 .حيوان نيز جايز نيست

آنحضرت «: آمده است) آنچه نهی شده است( در حديث المناهی

از اينکه قسمتی از ) پيامبراکرم صلی ا عليه و آله وسلم(

 36F۲».حيوان در آتش سوزانده شود، نهی فرمود

مطلبی داّل بر منع به آتش کشيدن " المغنی"در " ابن قدامة"و 

دشمن پس از پيروزی و حتی پيش از پيروزی ـ در صورتی که وسيله 

ديگری وجود داشته باشد ـ ذکر کرده است زيرا ممکن است در اين 

 37F۳».ميان، زنان و کودکان نيز سوزانده شوند

از موارد ديگری که در متون و احاديث از آن منع شده و فقها 

اينک چند حديث در اين . اند، مسئله تخريب است پيروی کردهنيز 

 :مورد

سالخورده رو به «: گويد می" الکافی"در " ابوالصالح الحلبی"

دريدبن "مرگ را نبايد کشت مگر در شمار اهل نظر باشد همچون 

بيماران و از کارافتادگان  و نيز زنان و کودکان و سخت" ّصمةال

تارکان دنيا را مگر آنکه به جنگ  مغزان و و نابينايان و سبک

آمده باشند که در اينصورت قتل آنها رواست؛ به آتش کشيدن کشت 

ها و  دار و قتل حيوانات و خراب کردن خانه و قطع درختان ميوه

                                                            
سنن "و ۷۱، صفحه ۹جلد" : السنن الکبری"و۷۵، صفحه ۴جلد":صحيح البخاری"ـ  ۱

 .۲۴۳، صفحه ۲جلد" : سعيد ابن منصور
 .۲۲۰، صفحه ۱۲جلد" : وسائل الشيعة"ـ  ۲
 .۲۱۱، صفحه ۱۰جلد) : ابن قدامة" (المغنی"ـ  ۳
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 38F۱».ها، جايز نيست مثله کردن کشته

در صورت امکان است و چنانچه فتح همه اين موارد ـ البته ـ 

رها باشد، ضرورت حکم خود را دارد که لشکريان منوط به اينکا

 .ا بدان خواهيم پرداخت انشاء

ـ مورد نهی   همچنانکه ديديم قتل ضعيفان ـ و از جمله زنان

قرار گرفته و حتی اگر به جنگ بپردازند بايد از کشتن آنها ـ 

 .در صورتی که اشکالی ايجاد نکند ـ خودداری کرد

رسول «: فرمايد  روايتی میدر ) السالم عليه(امام جعفرصادق 

از کشتن زنان و کودکان در ) ا عليه و آله و سلم صلی(خدا 

دارالحرب نهی فرمود مگر آنکه زنان وارد جنگ شوند و در اين 

شود ـ و در صورتی که بيم خللی نرود ـ  صورت نيز تا آنجا که می

 39F۲».بايد از کشتن آنها خودداری کرد

اند از  مواردی را استثنا کردههای زيادی،  فقها با اختالف

 :جمله 

 .ـ در صورتی که زنی اقدام به قتل مسلمانی کرده باشد

ـ در صورتی که زنان در جنگ شرکت کنند و در برابر مسلمانان 

 .قرار گيرند

اند و  برخی علما نيز به عدم جواز قتل بطور مطلق فتوا داده

 40F۳.استاند زيرا مستلزم قتل  منجنيق را نيز حرام دانسته

. قتل زنان جايز نيست: گويد  می" النهاية"در " شيخ طوسی"

با مسلمانان جنگيدند و به همسرانشان و ) زنان(چنانچه آنها 

                                                            
 .۳۷، صفحه۹جلد: " بيع الفقهيةالينا"ـ  ۱
 .۱۵۶، صفحه  ۶جلد" : تهذيب االحکام"ـ  ۲
 ).عالمة احمدی(االسالم   ـ احکام االسری فی ۳
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مردانشان کمک کردند بايد آنها را دستگير کرد ولی چنانچه 

به قتل آنها شوند در اينصورت قتل ايشان جايز است و ناگزير 

 41F۱.اشکالی ندارد

قتل ديوانگان و کودکان «: گويد می" القواعد"در " عالمه حلی"

ی کرده باشند ـ جز در حتی اگر عليه مسلمانان اقدامـ و زنان 

 42F۲».جايز نيست ،صورت نياز 

 

 ب ـ احکام اسرا و حقوق ايشان

هايی از آن و  ای دارد و ما تنها به بخش که ابعاد گسترده

پردازيم و بر  بخشد، میآنچه هدف ما از اين بحث را تحقق 

 :گذاريم های زير انگشت می جنبه

 .گرفتن جايز است اسيرالف ـ مواردی که 

 .ب ـ چگونگی اسير گرفتن

 .ج ـ آزاد کردن اسرا

 .د ـ حقوق اسرا

 :گرفتن جايز است  مواردی که اسير: الف 

کافران و سرکشان : کنند  فقها معموالً از دو نوع محارب ياد می

 )باغيان(

 کافران

َما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأن َيُْوَن َلُه َأسَْرى َحتَّى «: گويد خداوند متعال می

 ُيْثخَِن ِفي ا َْرِض ُتِريُدوَن َعَرضَ الدُّْنَيا َواُّ ُيِريُد ارخَِرَة َواُّ َعِزيٌز َحِْيمٌ 

                                                            
 .۵۱صفحه : " الينابيع الفقهية"ـ  ۱
 .۲۴۷ـ همان منبع ، صفحه  ۲
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َفُُْلوْا  ٭ َذاٌب َعِظيمٌ لَّْوَال ِكَتاٌب مَِّن اِّ سََبَق َلَمسَُّْْم ِفيَما َأَخْذُتْم عَ  ٭

: سوره انفال (» ِممَّا َغِنْمُتْم َحالَالً َطيًِّبا َواتَُّقوْا اَّ ِإنَّ اَّ َغُفوٌر رَّحِيمٌ 

براى اخذ [هيچ پيامبرى را سزاوار نيست كه ) (۶۹تا  ۶۷آيات 

اسيرانى بگيرد تا در زمين به طور كامل از ] سربها از دشمنان

خواهيد و خدا آخرت را  ا متاع دنيا را مىآنان كشتار كند شم

ايد  اگر در آنچه گرفته ٭ ناپذير حْيم است خواهد و خدا شْست مى

 ٭ رسيد اى نبود قطعا به شما عذابى بزرگ مى از جانب خدا نوشته

ايد حالل و پاكيزه بخوريد و از خدا  پس از آنچه به غنيمت برده

 ).پروا داريد كه خدا آمرزنده مهربان است

َفِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرَِّقاِب َحتَّى «: گويد و نيز می

ِإَذا َأْثخَنُتُموُهْم َفشُدُّوا اْلَوَثاَق َفِإمَّا َمن�ا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداء َحتَّى َتَضَع 

پس چون با كسانى كه كفر ) (۴سوره محمد ـ(» اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها 

را بزنيد تا چون آنان ] يشان[د كنيد گردنهااند برخور ورزيده

استوار در ] اسيران را[از پاى درآورديد پس ] در كشتار[را 

و يا ] و آزادشان كنيد[منت نهيد ] بر آنان[بند كشيد سپس يا 

تا در جنگ اسلحه بر زمين ] و عوض از ايشان بگيريد[فديه 

 .)گذاشته شود

ای مبنی بر  واقعگرايانهاين دو آيه در ارايه حکم 

 .گذاری ميان دو حالت، کامالً روشنند تفاوت

 :حالت نخست 

از پای درآورد و آنها در ] دشمنان را[حالتی است که نتوان 

کند که همه  اند و مصلحت ايجاب می زمين توانايی پيدا کرده
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توانند ورق را به سود دشمن برگردانند  عناصری را که بالقوه می

اشته شوند و در اين صورت، اسير کردن معنايی از ميان برد

گرفتن  کريمه مسلمانان را نسبت به اسير ندارد و چنانچه آيه

اش به  دهد اشاره برخی کفار در اين حالت مورد سرزنش قرار می

ای که پس از اسارت  همين مصلحتی است که اميد به گرفتن فديه

پيروزی، بهای  رود نسبتی با آن ندارد و در برابر انتظار آن می

 .رود ارزشی بشمار می دنيوی بی

 :حالت دوم 

های پيروزی  اينکه چنانچه در زمين توانايی پيدا شود و نشانه

ديده شود، در اين صورت اسيرگرفتن با ) حتی پيش از پايان جنگ(

بندکشيدن اسيران برای پيشگيری از فرار آنها، جايز است؛ در 

از اسارت و در حالی که جنگ اين حالت فقها در موضوع اسير پس 

همچنان برقرار است، اختالف نظر دارند؛ برخی از ايشان اين نظر 

دهند که امام، ميان فديه يا منت گذاردن بر آنها  میرا ترجيح 

او  مخّير است در حاليکه برخی ديگر برآنند که] برای آزادی[

 ديد و با استناد به آيات مربوطتواند در صورت صالح می] امام[

 43F۱.به فرمان قتل مشرکان، آنها را به قتل برساند

خطر شديد و تهديدهايی حقيقت آنست که اين مسئله بستگی به 

کند و چنانچه خطری برای  ش اسالمی را تهديد میدارد که ارت

 .شود نمی] اسير[مسلمانان دربرداشته باشد، چيزی مانع از قتل 

                                                            
" : المنتهی"و  ۴۲۵صفحه  ۱جلد" : التذکرة: "های زير  ـ نگاه کنيد به کتاب ۱

، صفحه  ۲جلد" : مسالک االفهام"؛ و ۲۴۲، صفحه ۱۸جلد" : الميزان"و  ۹۲۷صفحه 
،  ۵جلد) : الجّصاص" (احکام القرآن"و  ۳۶۵صفحه  ۱جلد" : کنزالعرفان"و  ۳۲۵

 .۲۹۱صفحه  ۱جلد" : التبيان فی تفسير القرآن"و  ۲۴۵صفحه 
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ام ميان منت ولی اگر اسارت پس از جنگ صورت گرفته باشد، ام

گيری  يا بهره] در ازای آزادی او[گذاردن بر او يا گرفتن فديه 

 44F۱.از کار وی ، مخّير است و در اين حالت، قتل اسير جايز نيست

 :آمده است ) السالم عليه(و در روايتی از امام صادق 

شد  گفت وقتی جنگ به پايان رسيد و همه چيز آرام می پدرم می«

] لشکريان[لت گرفته شده بود در اختيار هر اسيری که در آن حا

خواست بر آنان منت  توانست اگر می گرفت و امام، می قرار می

شان  گذارد و آزادشان سازد يا از آنها فديه بگيرد يا برده

 45F۲».سازد تا به صورت برده درآيند

 سرکشان

، احکام کامالً ) ياغيان(در برخورد با سرکشان شود که  ديده می

کند زيرا آنها مسلمانانی هستند که عليه امام شورش  میتفاوت 

کنند،  اند؛ و به رغم اينکه وجود دولت اسالمی را تهديد می کرده

اسالم، حکم عليه آنها را ـ بويژه در ) هرچند زبانی(پذيرش 

توان  سازد؛ با اين سرکشان نمی مورد اسارت گرفتن ـ متفاوت می

 :جز در شرايط زير، جنگ کرد 

که در قلعه يا دژی سنگر بگيرند چنانکه نتوان آنها را ـ اين

 .جز با ارسال واحدهای نظامی، از آنجا متفرق ساخت

                                                            
، صفحه ۱جلد" : کرةالتذ"و  ۱۲ـ۲۰صفحات  ۲جلد" المبسوط: "ـ نگاه کنيد به  ۱

" االصباح"و  ۶۲، صفحه  ۵جلد" : الجمل و العقود"و  ۵۳صفحه " : هايةنال"و  ۴۲۴
" :  اشارة السبق"و  ۱۷۱صفحه " : السرائر"و  ۱۰۰صفحه " المهذب"و  ۷۳صفحه : 

ابن " (الجامع"و  ۲۲۸صفحه " المختصر النافع"و  ۲۰۷صفحه " الشرائع"و  ۱۸۷صفحه 
و  ۲۷۴صفحه " : اللمعة الدمشقية"و  ۲۴۸صفحه " : القواعد"و  ۲۳۶صفحه ) : سعيد

" : التحرير"و  ۹۲۷، صفحه  ۲جلد" : المنتهی"و  ۱۵۳صفحه  ۱جلد" : المسالک"
و  ۳۳۱حه صف ۱جلد" : المختلف"و  ۲۳۲، صفحه  ۲جلد" : الخالف"و  ۱۴۰، صفحه  ۱جلد

 .۱۳۱صفحه " : القرآن فقه"و  ۱۵۸صفحه " الغنية"
 .۱۴۳، صفحه  ۶جلد" : تهذيب االحکام"ـ  ۲
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پس از ذکر احاديثی، به اين شرط اشاره کرده " الجواهر"صاحب 

چه بسا به دليل وجود اين احاديث و امثال «: و گفته است

ـ " ابن حمزة"و " ابن ادريس"و " شيخ صدوق"آنهاست که 

آنچنانکه از ايشان نقل شده است ـ اين حکم را در مورد آنها 

داند زيرا آنها شمارشان زياد و در سنگر قرار دارند و  جاری می

توان جلوشان را  ـ جز با اتفاق و تدارک لشکريان و جنگ ـ نمی

يکی، (ولی اگر شمارشان اندک بود . شان ساخت گرفت يا پراکنده

آمدند، حکم اهل بغی  يی بشمار نمیو چندان نيرو) تا دوتا يا ده

" شافعی"از  شود؛ اين چيزی است که بر آنها جاری نمی) سرکش(

ضربه شمشير خود " ابن ملجم"اينست که وقتی  نقل شده و استداللش

زد و دستگير شد، اميرمؤمنان سفارش ) السالم عليه(را بر علی 

م اگر بهبود يافتم خود«: فرمود به او احسان کنند و فرمود

ولی  ».ردم، دست و پايش را قطع نکنيددانم چه کنم و اگر مُ  می

بر حتی يک نفر ـ در ] بغی[از برخی جمهور علما جاری بودن حکم 

و " المنتهی"صورت کشيدن شمشير ـ وارد شده است و در 

آمده که چنين کسی، قوی است و جای آن دارد که متن " التذکرة"

و ) الم، القواعد و االرشادشرائع االس(حديث، مطلق تلقی گردد 

غيره؛ هرچند در سياق ديگری جز آن اطالق ياد شده هم ـ بويژه 

ـ مورد بحث قرار گرفته است که ... پس از ذکر گروه و دسته و

توان گفت که ـ  بيانگر دسته و گروه قابل توجه است؛ آری می

درصورت کشيدن سالح يا غيره ـ حکم محارب بر آنها جاری 

 46F۱».گردد می

                                                            
 .۲۳۲و  ۲۳۱، صفحات ۲۱جلد" : جواهرالکالم"ـ  ۱
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ـ به رغم ] صاحب جواهر[آيد که او  از اين متن چنين برمی

آنچه در مخالفت ديگران با آن نسبت داده شده است ـ فعلّيت اين 

 .شرط را منظور دارد

تحت سيطره امام نبوده نباشند زيرا در : ـ ديگر اينکه 

در اين مورد به روايتی . روند غيراينصورت سرکش به شمار نمی

 :ن آمده استاستناد شده که در آ

در مسجد در حال سخنرانی بود که کسی از ) السالم عليه(علی «

او ... هللاالحکم اال: به سخنان آنحضرت گفت درگاه مسجد در اعتراض

فرمود ) السالم عليه(علی . در دين خدا مردانی را َحکم قرار داد

رود؛ و خطاب به گوينده  سخن حقی است که هدف باطلی از آن می: 

 : ای گروه شما سه راه وجود دارد بر: فرمود

ورود به مساجد خدا و ذکر نام او منع  ز اـ شما را 

 .کنيم نمی

ـ و مادامی که همراه ما هستيد و دستانتان با ماست، از 

 .سازيم غنايم جنگی نيز محرومتان نمی

 47F۱.ـ و آغازگر جنگ با شما هم نخواهيم بود

 :گويد می برغم تشکيک صاحب جواهر در حجّيت اين روايت

ممکن است گفته شود حکم سرکشان، تنها از فعل آن حضرت «

ـ آنچنانکه شافعی و ديگران هم اعتراف کردند ـ ) اسالم عليه(

های  ايشان نيز ـ جز همان فرقهشود و چيزی از فعل  دانسته می

                                                            
" : جامع احاديث الشيعة"، ۲۸۲، صفحه  ۵جلد: ) الجصاص" (احکام القرآن"ـ  ۱

) : السرخسی" (المبسوط"و  ۱۸۴، صفحه  ۸جلد" : السنن الکبری"و  ۸۷، صفحه ۱۳جلد
و  ۳۲۷صفحه  ۱۵جلد: در المسند " ابن ابی شيبة"و  ۱۲۵، صفحه ۱۰جلد

" المبسوط"و  ۳۵۲، صفحه ۲جلد" انساب االشراف"و  ۲۴۲صفحه  ۶جلد" الزوائد مجمع"
 .۳۶۵، صفحه ۱۴جلد" : تاريخ بغداد"و  ۲۶۵صفحه  ۷جلد) : شيخ طوسی(
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 48F۱».گانه ـ بر ما معلوم نشده است سه

عتقادی ـ اينکه در جدا شدن از حکومت اسالمی از خاستگاه ا

 .عمل کنند

شايد در اين امر به متونی از جمله اين سخنان علی 

پس از ! زنهار«: البالغه استناد شده است  در نهج) السالم عليه(

پويند  من خوارج را مکشيد زيرا آنان که در طلب حق راه کج می

جويند، يکسان  کنند و آنرا می با کسانی که برای باطل تالش می

 49F۲».نيستند

برگردند و ) رهبر(به اطاعت از امام  ،اگر سرکشانبهرحال 

های خود را زمين بگذارند يا شکست خورده باشند و به گروه  سالح

مخالف ديگری نپيوسته باشند، جنگ با آنان جايز نيست و 

فراريان آنها را نبايد اسير کرد و اسيرانشان را نبايد کشت و 

مر اجماع دارند زخميان آنها بايد مداوا شوند؛ علما بر اين ا

گردد که خود براساس  ولی در غيراينصورت ، مسئله به امام برمی

در اينجا خاطرنشان . مصالح مسلمانان با آنها رفتار کند

برگرفته از سيره ) بغاة(سازيم که احکام مربوط به سرکشان  می

در مورد ياغيان است و در اينجا ) السالم عليه(امام علی 

 :شويم  ور میهايی از آنرا يادآ بخش

می گويد از امام جعفرصادق " عبدالرحمن بن الحجاج"ـ 

) السالم عليه(در جنگ با علی « : شنيدم که فرمود) السالم عليه(

با ايشان ) السالم عليه(اهل قبله برکة حضور داشتند و اگر علی 

                                                            
 .۳۲۲، صفحه  ۲۱جلد" : جواهرالکالم"ـ  ۱
 .۹۴، صفحه ۶۱خطبه ) دکتر صبحی الصالح" (البالغه نهج"ـ  ۲
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دانست که پس از او چگونه برخوردی با ايشان  جنگيد کسی نمی نمی

 50F۱».بايد صورت گيرد

از [ و روايت کرده که او در صفين حضور داشته" ابوامامة"ـ 

ای که کشته  هيچ زخمی را نديده که کشته شود يا برده] دشمنان

 51F۲.ای که مورد غارت قرار گيرد شود يا کشته

از ايشان پرسيد ) السالم عليه(ـ يکی از ياران اميرمؤمنان علی

 که با اهل جمل چه کرد؟ 

آزادشان [گذاری  با منت: ودفرم) السالم عليه(حضرت

52F.در مورد اهل مکه انجام داد) ص(همانگونه که رسول خدا]کردم

۳ 

آوردند؛ ) السالم عليه(ـ در واقعه صفين، اسيری را نزد علی 

کشم زيرا از  ترا نمی: گفت) ع(علی . با آنحضرت بيعت کرد

ترسم و او را آزاد ساخت و لباسی  خداوند پروردگار جهانيان می

 53F٤.داشت به وی دادرا که 

به «: گويد  روايت شده که می" ابوحمزة ثمالی"و به نقل از 

درمورد اهل ) ع(علی : عرض کردم) السالم عليه(العابدين  امام زين

. در خصوص اهل شرک عمل کرد) ص(خدا قبله، برخالف سيره رسول

بخدا سوگند «: آنحضرت به خشم آمد و سپس نشست و فرمود: گويد می

علی . عمل کرد] مکه[در روز فتح ) ص(طبق سيره رسول خدا

که در رأس لشکريان او در واقعه بصره " مالک"به ) السالم عليه(

                                                            
 .۶۰، صفحه  ۱۱جلد" : الشيعة وسائل"ـ  ۱
 ۴۲۴، صفحه۱۲جلد: " شيبة مسند ابن ابی"و  ۱۸۲، صفحه ۸جلد: " السنن الکبری"ـ  ۲
 .۴۱۱، صفحه  ۷جلد: " الطبقات الکبری"و 
 .۵۸، صفحه  ۱۱جلد" : الشيعة وسائل"ـ   ۳
،  ۱۳جلد" : الجامع"و " التهذيب"به نقل از  ۵۴صفحه  ۱۱ـ همان منبع، جلد ٤

 .۱۷۶صفحه 
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آيند، نيزه پرتاب نکند و  ه به آنهايی که جلو نمیبود، نوشت ک

گردند نکشد و بر مجروحان حمله نبرد و هرکس  کسانی را که برمی

 ».اش را ببندد در امان باشد درب خانه

 .فراوان و مفصلندچنين رواياتی 

) السالم عليه(واقعيت اينست که شيوه زمامداری حضرت علی 

دهد که آن تعادل  ارايه می باشکوهترين تصوير حاکم مسلمانی را

پيش گفته در بحث ما ميان عطوفت اسالمی و مصلحت عاليه 

 .سازد مسلمانان را برقرار می

اکنون ياد  بسا توانسته باشيم با استناد به رواياتی که هم ای

علی [کرديم اين نکته را خاطرنشان ساخته باشيم که امام 

سرکشان در پرتو همين در جنگ خود با کافران و ] السالم عليه

کرد با اين تبصره که در جنگ با کفار، خطر  تعادل برخورد می

تر  نابودی دولت اسالمی مطرح است و به همين دليل اقدامات، سخت

گردد ـ آنچنانکه در  گردد ولی هنگامی که اين خطر منتفی می می

و مشرکان [. شود فتح مکه چنين شد ـ آن منت بزرگ مطرح می

کنند در  ولی وقتی سرکشان فرار می.] گردند اد میواسيران آز

پردازند و به همين دليل خطرشان همچنان  واقع به تجمع ديگری می

 .زياد است و بايد با شدت تمام مورد تعقيب قرار گيرند

 

 :چگونگی اسير گرفتن  –ب 

کند و مراد از آن  آيه کريمه به محکم به بند کشيدن اشاره می

های  تنها اطمينان از بند شدن و عدم فرار اسير است؛ شيوه

شد از جمله پخش  ديگری برای تضمين عدم فرار اسير بکار برده می
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کردن اسرا ميان مسلمانان يا بستن آنان به ستونهای مسجد يا 

ی ناراحت هگا) ص(بر گرامی اسالمبينيم که پيام با اينحال می... 

عباس بود که در بند،  انعمويش ،ند زيرا يکی از اسيراندش می

54F.کرد ناله می

۱ 

 : آزار کردن اسرا –ج 

) مغازی) (ص(کتب حديث و تاريخ و کتابهای جنگهای پيامبر 

ند دگذار بيشتر بر اسرا منت می) ص(اتفاق نظر دارند که آنحضرت

ساخت يا آنها را با  آزادشان می، فديهه يا با فديو بدون 

 .کرد اسرای مسلمان مبادله می

: است که به اهالی مکه فرمود رمشهو) ص(ـ اين سخن ايشان

 55F۲».ايد برويد که شما، آزاد شده«

ـ تعداد هشتاد تن از اهالی مکه بامدادان از کوههای 

د نفرود آمدند تا آنحضرت را بکش) ص(التنعيم بر پيامبر اکرم

آنها را بدون جنگ به اسارت در آورد و سپس آزادشان ولی ايشان 

 56F۳.کرد

با آغاز ماه مبارک رمضان، همه ) ص(که آنحضرت هـ روايت شد

 57F٤.کرد اسرا را آزاد می

آنها با اسيری . داشت ده به نجد گسيلنـ يکبار مردانی جنگ

بازگشتند و اورا دست " اثالتمامة بن "به نام  ذيفةح از بنی

                                                            
 .۲۹۸، صفحه  ۳جلد" : البداية و النهاية"ـ  ۱
 .۶۱، صفحه۳جلد" : الطبری"ـ  ۲
به  ۲۴۵صفحه " : مشکاة المصابيح"و  ۱۴۱و۱۴۰صفحات  ۸جلد" : نيل االوطار"ـ  ۳

، صفحه ۲جلد" : حياة الصحابة"و  ۷۳صفحه  ،۱جلد" : مناقب ابن شهرآشوب"بعد و 
۳۷. 
 .۲۲۹، صفحه  ۷جلد" : الشيعة وسائل"ـ  ٤
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 58F۱.او را آزاد کرد) ص(رسول خدا. دندبسته به مسجد آور

ای از اسرای بدر را به اين شرط آزاد کرد  ـ آنحضرت مجموعه

که هر يک از ايشان، خواندن و نوشتن را به يک مسلمان آموزش 

 59F۲.دهد

در غزوه حنين بر اسرای هوازن ـ پس از تقسيم ـ منت نهاد و 

 60F۳.است تا اسرای خود را آزاد سازنداز مسلمانان خو

 .متون و احاديث اسالمی در اين باب، فراوان است

، )ياغی(اين در مورد اسرای کفار بود؛ در مورد اسرای سرکش

 .شود بايد گفت که با آنها با مهربانی و لطف بيشتری برخورد می

) ع(پس از جنگ جمل به آنحضرت) عليه السالم(ياران حضرت علی

خود ده ن را برميان ما تقسيم کن تا آنا مردم بصره را :گفتند

توانستيم آنها را است که  هگفتند چگون. خير: فرمود. سازيم

چگونه : فرمود) ع(است؟ حضرتگرفتن آنان حرام  بکشيم ولی اسير

. ضعيفی در دارالهجرة و دارالسالم برای شما حالل باشد دهخانوا

اند، غنيمت  هرآنچه آنها در اردوی خود عليه شما استفاده کرده

ها پنهان شده و درب آنها بسته شده  ه در خانهشماست ولی آنچ

 61F٤.ای از آنها نداريد متعلق به صاحبان آنهاست و شما بهره

رحمت و  دهاست که نشان دهن یاين از جمله پرشکوه ترين متون

 .عطوفت اسالمی است

                                                            
و  ۱۲۵، صفحه ۱جلد" : صحيح البخاری"و  ۸۸، صفحه ۹جلد" : السنن الکبری"ـ  ۱
 .۱۵۷، صفحه  ۴جلد" مسند ابوعوانة"و  ۳۴۲صفحه " : مشکاة المصابيح"
و  ۱۴۴، صفحه ۸جلد" نيل االوطار" و ۲۳، صفحه  ۳جلد): الحاکم" (المستدرک"ـ  ۲
 .۳۵۲، صفحه ۵جلد" مصنف عبدالرزاق"
" الطبری"و  ۳۴۵صفحه " : مشکاة المصابيح"و  ۴۰۶، صفحه ۳جلد": نصب الراية"ـ  ۳
 .۸۹صفحه ۹و جلد ۱۹۳، صفحه۳جلد": صحيح البخاری"و  ۸۹تا  ۸۷صفحات  ۳جلد: 
 .۲۵۰، صفحه ۱جلد" : الحديد شرح ابن ابی"ـ  ٤
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 62F۱:حقوق اسرا  -د

 :می توان مهمترين اين حقوق را در مورد زير خالصه کرد

 

 :مهربانی نسبت به اسرا وعطوفت : يکم 

هنگامی که با اسرا در )  عليه و آلهصلی ا(ـ پيامبر اکرم 

با «:فرمود ا را ميان ياران خود تقسيم کردبدر روبرو شد و آنه

 ».آنها خوشرفتاری کنيد

در شمار " ريمصعب بن عم"برادر تنی " ابو عزيز بن عمير"ـ 

مير همراه با برادرم مصعب بن ع:گويد ابوعزيز می. اسرا بود

گفت محکم دستانت را به . مردی از انصار مرا به اسارت گرفت

زيرا مادرش ثروتمند است و  ]تا مبادا فرار کند[دستانش ببند

همراه با گروهی از : ابوعزيز گفت. و بدهدبه تای  يهفدشايد 

آنها هر وقت ناهار و شام . انصار بودم که از بدر مرا آوردند

خوردند زيرا  دادند و خودشان خرما می من می خوردند نان را به می

سفارش ما را به آنها کرده بود؛ هر وقت يکی از ) ص(پيامبر خدا

داد؛ من  آورد بخشی از آنرا به من می آنها تکه نانی بدست می

دادم ولی او آنرا دوباره به  پس میآنرا باز و خجالت می کشيدم

 63F۲»!زد دست نمی گرداند و به آن میمن باز 

من با گروهی از انصار ـ : گفته است" ابوالعاص بن الربيع"ـ 

خدای ايشان را پاداش نيکو دهاد ـ به اسارت گرفته شده بودم؛ 

                                                            
ای از حضرت  قوق اسرا مفصل است و ما در اينجا عمدتًا بر تحقيق دست نوشتهـ ح ۱

 .ايم تکيه کرده) حفظه ا(عالمه شيخ احمدی ميانجی 
و  ۴۶۰صفحه  ۴جلد" : الطبری"و  ۳۰۶، صفحه  ۳جلد" : البداية و النهاية"ـ  ۲
 .۴۰۵صفحه " : آثار الحرب"
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خورديم آنها نانشان را به ما  وقتی ما شام يا ناهار می

خوردند چون نان آنها اندک و خرمای  دادند و خودشان خرما می می

رسيد  بدست يکی از آنها می ای نان ايشان زياد بود و وقتی تکه

گفت و  هم همين را می" رةيليد بن المغو"داد؛  می آنرا به من

و خودشان  کردند ما را سوار می: گويد می. افزود مطالب ديگری می

 64F۱.رفتند راه می] پياده[

، )صلی ال عليه و اله و سلم(ـ روايت شده است که رسول خدا 

 65F۲.اد تا در امان بمانندفرست می] به پشت جبهه[اسرای مشرک را 

بالل را مورد سرزنش قرار داد زيرا چند ) ص(ـ روزی رسول خدا 

به او ) ص(زن اسير يهودی را بر اجساد عزيزانشان گذراند؛ حضرت

زن را بر کشته مگر مهر و عاطفه نداری ای بالل که دو « :فرمود

 66F۳»مردانشان می بری؟

 :غذا و آب دادن به اسير ـدوم 

از امام : گويد روايت شده که می" ابا بصير"ـ به نقل از 

درمورد اين آيه از سخنان خداوند ) عليه السالم(جعفر صادق 

َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِْيًنا َوَيِتيًما  «:عزوجل پرسيدم

بينوا و ] خدا[دوستى ] پاس[به و )(۸سوره االنسان ـ (»َوَأِسيًرا

) عليه السالم(علی«: ، فرمود ) دادند يتيم و اسير را خوراك مى

المال مسلمانان غذا  شدند از بيت به آنهايی که درزندان حبس می

                                                            
 .۱۸۹، صفحه ۱۳جلد: ) الحديد ابن ابی(البالغة  ـ شرح نهج ۱
و  ۲۲۱، صفحه  ۲جلد) ابن اثير" (الکامل"و  ۵، صفحه۱جلد" : بحاراالنوار"ـ  ۲
البداية و "و  ۳۵۱، صفحه ۳جلد: و سيرة ابن هشام  ۱۴، صفحه ۳جلد": الطبری"

 .۱۹۷، صفحه ۴جلد" : النهاية
 .۲۴۵، صفحه  ۳۰جلد) : تفسير الرازی" (االمام الرازی"ـ  ۳
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 67F۱».داد می

 :لزوم تأمين سايه برای اسير ـ سوم

: روايت کرده که فرمود ) عليه السالم(زارة از امام صادقـ 

اوست و حتی  دهغذا دادن به اسير، از حقوق اسير بر اسير کنن«

اگر قرار باشد فردای آنروز او را بکشد بايد به او آب و غذا 

او مهربانی کند خواه کافر باشد  اش بگذارد و با دهد و در سايه

 68F۲».ا نباشدي

شيخ احمدی ميانجی از اين روايت تأمين تمامی ضروريات زندگی 

 . کند گيری می نتيجه] برای اسير[را 

ه وقتی در روز داغی اسرای بنی کروايت شده ) ص(ـ از آنحضرت

را ديد فرمان داد آب بر آنها بپاشند تا گرمای اسلحه و  ظةقري

 69F۳.گرمای تابستان، آنها را از پای در نياورد

 

 :فراهم آوردن پوشاک مناسب برای اسير ـ چهارم 

ها و مهرورزی به آنها و آنچه پيامبر  که از کليات عطوفت

انجام داد، ] گرامی خود عموی" [عباس"در مورد ) ص(اکرم

" عبدا بن ابی"پيراهن ) ص(شود زيرا ياران آنحضرت استفاده می

  70F٤.را برای او آوردند

 :احترام به اسير واالمقام و رعايت مقام و منزلت اوـ  پنجم

                                                            
 .۶۹، صفحه ۱۱جلد" : عةالشي وسائل"ـ  ۱
اش  در سايه(؛ ولی در اين منبع عبارت ۶۸، صفحه ۱۱جلد" : الشيعة وسائل"ـ  ۲

 .نيست) بگذارد
 .۲۶۴، صفحه ۳جلد": شرح السيد الکبير"به نقل از  ۴۷صفحه " : آثار الحرب"ـ  ۳
و  ۱۷۹، صفحه ۳جلد" : ابوداوود"و  ۵۱۱ـ ۵۱۶، صفحات ۸جلد: " االحاديث جامع"ـ  ٤
 .۶۲۹، صفحه ۱جلد" : الشيعة اعيان"
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) آله و سلم  عليه وصلی ا(اين همان کاری است که رسول خدا

71F"حاتم طايی"با دختر 

کاری است که انجام داد و همان  ۱

72F.انجام دادند)پادشاه ايران(مسلمانان با زنان يزدگرد

۲ 

 :فراهم آوردن دارو و درمان ـ ششم 

 :گيرد که در چارچوب کلی احسان و نيکی به ايشان قرار می

نقل شده که فرمان داد )  عليه و آله و سلمصلی ا(از آنحضرت

73F.بر مجرمان کَفارمنت گذارند و آنانرا آزاد سازند

مچنانکه ه ۳

فرمان داد تعداد چهل تن از ) عليه السالم(ذکر شده که حضرت علی

مجروحان نهروان را در کوفه درمان کنند و سپس به آنها فرصت 

ا ايشان را تحويل يخواهند بروند  ه که به هر کجا میداده شد

74F.قبايلشان داد

٤ 

 

 :رهنمون اسير به حقيقت  ـهفتم 

َأيَُّها النَِّبيُّ ُقل لَِّمن ِفي َأْيِديُْم مَِّن َيا «: گويد خداوند متعال می

ا َسَْرى ِإن َيْعَلِم اُّ ِفي ُقُلوِبُْْم َخْيًرا ُيْؤِتُْْم َخْيًرا مِّمَّا ُأخَِذ ِمنُْْم 

اى پيامبر به ( )۷۰سوره انفال ـ (»َوَيْغِفْر َلُْْم َواُّ َغُفوٌر رَّحِيمٌ 

گر خدا در دلهاى شما خيرى شما اسيرند بگو ا كسانى كه در دست

سراغ داشته باشد بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما عطا 

که ) بخشايد و خدا آمرزنده مهربان است كند و بر شما مى مى

                                                            
، صفحه  ۵جلد" : البداية و النهاية"و  ۱۱۲ـ۱۱۳، صفحات ۳جلد" : الطبری"ـ  ۱
۶۴. 
 .به نقل از نصربن مزاحم در صفين ۳۵۷، صفحه ۳۲جلد":بحاراالنوار"ـ  ۲
 .۲۸۸، صفحه ۲جلد" : کشف االستار"ـ  ۳
، صفحه ۲جلد" : شف االستارک"و  ۴۸۶، صفحه ۲جلد) بالذری" (انساب االشراف"ـ  ٤

۲۸۸. 
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 .هدايت و آموزش بطور کلی را نيز بايد به آن افزود

 : حرمت کشتن زنان و کودکان ـهشتم 

 .بيان کرديم قتل زنان و کودکان و ضعفا را پيش از اين

 :عدم قتل اسير ـنهم 

در حالت شکست آنان ) سرکش(اغیبهمچنانکه گفته شد قتل اسير 

تواند  امام می. در جنگ ، و عدم وابستگی به گروهی، جايز نيست

 .فرمان عفو اسير وابسته به گروه را نيز صادر کند

 :گرفتن تبعيت از اسير قوی : دهم 

بود از وی  یو درگير اغی، قوی و اهل جنگبچنانچه اسير 

پيش از پايان جنگ،  بيعتدر صورت . کند بيعتشود  خواسته می

 75F۱.گردد آزاد می

 

 : اغیبه به مثل با اسرای قابلعدم م ـيازدهم 

معامله به مثل در مورد اسرای ياغی معنا ندارد به اين صورت 

که حتی اگر آنها اسرای مسلمانان را به قتل برسانند، قتل 

 .جايز نيستاسرای ايشان 

 عدم قتل اسير در صورت اسالم آوردن پيش از پيروزی ـدوازدهم 

:  

اسالم آورد به اجماع ، قتل او  ،چنانچه اسير پيش از پيروزی

مش ناشی از ترس يا تمايل کند که اسال جايز نيست و تفاوتی نمی

 . باشد  واقعی

                                                            
": المغنی"و  ۲۸۷، صفحه ۲جلد": المنتهی"و  ۲۷۱، صفحه ۷جلد" : المبسوط"ـ  ۱

 .۶۱، صفحه ۱۰جلد
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 : فرمود)  عليه و آله و سلمصلی ا(آنحضرت

اله  أن ال"که با مشرکان بجنگم تا شهادت  ام فرمان يافته«

بر زبان جاری سازند و هرگاه " االا و أن محمدًا عبده و رسوله

اله اال ا و ان محمدًا عبده و رسوله را جاری کردند  شهادت ان ال

و نماز ما رابجای آوردند و روبه قبله ما ايستادند و گوشت 

ز به حق ـ بر ما حرام کشتار ما را خوردند، جان و مالشان ـ ج

  76F۱».گردد می

 خاتمه

در پايان اين بحث ناگزيريم به چند نکته اشاره کنيم تا 

ممکن است ـ به ذهن نزديکتر  تصوير ارايه شده ـ تا آنجا که

 .گردد

 :نکته نخست 

در نهايت به ] نسبت به اسرا[توجه داريم که موضع اتخاذی 

گردد و قاعدتًا او بايد برخوردار از  میرهبر امت اسالمی باز

بندی به شريعت اسالمی يعنی شريعت رحمت و  واالترين مراتب پای

با ـ سادگی باشد تا بهترين حالتهای مطرح در برابر خود را 

توجه به برقراری تعادل ميان عواطف اسالمی و مصلحت عاليه 

 برگزيند و هرگونه شکنجه يا تخريب يا جدايیـ مسلمانان 

افکندن ميان مادر و فرزند يا شبيخون شبانه و امثال آنها را 

کند و از هر فرصتی برای تحکيم و تقويت جبهه اسالم  َردّ 

                                                            
و  ۴۰۳، صفحه۷و جلد ۴۹، صفحه۹جلد): بيهقی" (السنن الکبری:"ـ نگاه کنيد به  ۱
ن ابن سن"و  ۲۱۸، صفحه۳جلد": سنن الدرامی"و  ۷۷و۷۶، صفحات۱جلد": کنزالعمال"

) ابوعبيد" (االموال"و  ۵۳، صفحه ۱جلد": صحيح مسلم"و  ۱۲۹۵صفحه ۲جلد" : ماجه
... و۵۰۲و  ۴۸۲و  ۴۷۵و ۴۳۹و ۴۳۵صفحات  ۲جلد" : مسند احمد"و  ۲۸و  ۲۷: صفحات 

 .۲۴۳، صفحه ۶۸جلد": بحاراالنوار"و  ۱۰۹و ۱۲۰صفحات  ۱جلد" : صحيح البخاری"و 
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گيری نمايد و نقاط ضعف آنرا بپوشاند و هدف بزرگ يعنی  بهره

حفظ موجوديت آنرا تحقق  خدمت به مصالح عاليه امت اسالمی و

حترم شمارد و ميزان تمامی عهدها و پيمانها را م بخشد و 

سازی آنها را پيگيری کند و گرايش به صلح را وجهه همت  پياده

خود قرار دهد  و از هرگونه آسيب به آنها خودداری نمايد و به 

اسالم و هدايت ديگران به اين آيين توجه کند و سرانجام اينکه 

به تعميق اهداف و آماج جنگ در دل سربازان اسالم ـ آنچنانکه 

 .دسخن مطرح ساختيم ـ بپرداز آغاز در

 :نکته دوم 

اند  ديده می شود که فقها ـ با مشارب فقهی مختلف ـ کوشيده

ای که  تا بسياری از احکام را در پرتو تقرير يا تعامل ويژه

يا يکی از پيشوايان اسالمی در موضع مشخصی ) ص(پيامبر اکرم

ين انجام داده است، استنباط کنند ولی حقيقت آنست که در ا

آنرا ) سره قدس(ميان  خطری مطرح است که مرحوم شهيد امام صدر 

مجرد ساختن  به صورتنامد و  می" تقريرالخطر التجريدفی دليل "

ها و قراين  گفتار و کردارهای معاصر با زمان تشريع از ويژگی

 کهبا وجودی که ضروری است .(آن و استنباط موضع اسالمی است

کامالً ) ص(ها و مواضع پيامبراکرم ها و گفته استدالل به کرده

های احتمالی موثر بر مواضع اسالم نسبت  منطقی باشد، و همه حالت

به رفتار مورد نظر را در محاسبات خود وارد کنيم؛ وقتی اين 

ثمر  شرايط و حالتها تغيير کند، استدالل بدانها بيهوده و بی

اسالم جايز در ) نوعی آبجو(مثالً اگر گفته شود نوشيدن فقاع. است

است به اين دليل که فالن کس به هنگام بيماری در زمان 
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از آن نهی ) ص(مبر خداا، فقاع نوشيد و پي)ص(پيامبراکرم

دليل اين تقرير به تنهايی برای روا : نفرمود، بايد بگوييم 

دانستن نوشيدن فقاع برای همگان ـ حتی اگر سالم باشند ـ کافی 

ای استثنايی  ها بگونه يمارینيست زيرا ممکن است در برخی ب

نوشيدن آن رواباشد و بنابراين خطاست اگر رفتار معاصر با 

  77F۱».د کنيمهای آن جدا و مجرّ  شرايط و ويژگی زمان تشريع را از

توانيم اين حقيقت را آشکارا از عرصه  حقيقت آنست که ما می

به گستره فرمانهای اداری و نظامی انتقال دهيم " تقرير"دليل 

فرمانهای واليی توان گفت اين انتقال، اولی است زيرا  و حتی می

ولی امر، مصلحت مطلوب را در آنها در  و ت دارندقکامالً جنبه موّ 

ه قاعده عاَمی  استناد شده باشد که نظر گرفته است مگر آنکه ب

د که البته اين مورد ، به قانون عامی را تشکيل ده دتوان می

 .تفضيل بيشتری نياز دارد

از اينجاست که معتقديم بسياری از مواردی که فقها به آن 

ای  تواند داليل قانع کننده اند به تنهايی نمی استناد کرده

ما : ی نيز وجود داردميان حقيقت ديگراين ولی در . باشند

ر جنبه حتی اگ(توانيم با توجه و بازخوانی مواضع گوناگون  می

نی معينی را استنباط کنيم  يا يعيحکم ت) واليی داشته باشند

الاقل  پرتو روشنگر يا حکمی بيابيم که بتوان آنرا به ولی امر 

، در برخورد با موارد مشابه و ارايه داد تا بدان توجه کند 

 . ار دهدنظر قرمد

گردد  ها مربوط می د و روشنی حالتبنابراين مسئله منوط به تعدّ 

                                                            
 .۳۷۴، صفحه ۲جلد)) : قدس سره(قرصدر شهيد سيد محمدبا" (اقتصادنا"ـ  ۱
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هايی که مطمئن هستيم دخالتی در موضوع  که پس از پيرايش ويژگی

 .اند ، موضع حقيقی شريعت را از آنها کشف کنيم نداشته

خواهيم بگوييم اينکه معتقديم منطق ايجاد  آنچه بطور خالصه می

روح  ،انسانی و مصالح عاليه امت اسالمیهای  تعادل ميان گرايش

تمامی متون و احکامی که بيان در توان آنرا  است که می یحاکم

کرديم برداشت کرد و اين همان چيزی است که رهبر امت اسالمی 

نيز بايد در مواضع گوناگون خود و از جمله مواضع حاصل از 

 .ددهجنگ، مورد توجه و لحاظ قرار 

 :نکته سوم

عواطف [رسد که غالبًا ميان دو گرايش پيش گفته  به نظر می

در اين . گردد هايی مطرح می تزاحم] اسالمی و مصالح عاليه اسالم

ترجيح گرايش انسانی  ه متون اسالمی برآن اشاره دارندحالت آنچ

تا حد ممکن است مگر آنکه خطر بزرگی مصالح عاليه اسالم را 

از جمله . م باشد که در اين صورت اين يک بايد مقدّ  تهديد کند

احکام مشهور و مسلم آنست در صورتی که اسير ناتوان از راه 

آزاد ه باشد،نداشتوجودای برای حمل وی  رفتن باشد و وسيله

 چيست؟ درمورد وی) رهبر(گردد زيرامعلوم نيست که نظر امام می

روايت ) السالم عليه(حسين زين العابدين البن از امام علی 

 : شده که فرمود

لی متوانست راه برود و مح چنانچه اسيری گرفتی که نمی«

همراهت نبود رهايش کن و او را مکش زيرا ] ای وسيله نقليه[

اسير اگر اسالم آورد . دانی که حکم امام در مورد وی چيست نمی
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 78F۱».گردد جانش در امان است و در شمار غنيمت جنگی می

و ) المبسوط(در " شيخ طوسی "از جمله  بسياری از فقها

و ) النافعمختصرال(و ) السرائر(در " عالمه حلی"و ) النهاية(

79F.اند به همين نظر تصريح کرده) المغنی(در " ابن قدايه"

۲ 

و جنبه ) عواطف(توجه می شود که در اينجا ميان جنبه انسانی 

را توان ايندو  ـ با علم به اينکه نمی) حفظ اسير(مصلحت آميز

با هم جمع کرد ـ تناقض و تزاحمی وجود دارد که جنبه عطوفت و 

مسئله امتناع از قتل . آزادسازی اسير برتری داده شده است

 ـ همکاری کرده باشند ] در جنگ[شان زنان ـ حتی اگر با شوهران

نيز به همين ترتيب است ولی در عين حال ما با احکام ديگری 

 :نيز روبرو هستيم

ها ، هيچ  ه پيش از چيرگی کامل اسالمی بر جبههاز جمله اينک

گيرد زيرا بيم تغيير اوضاع به سود دشمن وجود  اسارتی صورت نمی

 .دارد

اگر کافران مسلمانان ديگری را به عنوان سپر دفاعی : و يا

خود گرفته باشند يا از زنان و کودکان سپر حمايتی ايجاد کرده 

ن اين مانع است، چنين باشند و فتح نهايی مستلزم درهم کوبيد

ای که حاصل  اقدامی در جهت مصالح عاليه اسالم و با هر نتيجه

 .آيد، الزم خواهد آمد

هرگاه مسلمانان با مشکلی «:گويد می) النهايه(در" شيخ طوسی"

در مواضع دشمنان روبرو شوند بايد آنها را با منجنيق و آتش و 

                                                            
 .۱۵۳صفحه  ۶جلد" : تهذيب االحکام"و  ۳۵، صفحه  ۵جلد" : الکافی"ـ  ۱
 .و جز اينها ۲۹۹، صفحه ۱۰جلد" : المغنی"و  ۴۲۵، صفحه ۱جلد" : التذکرة"ـ  ۲
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رد، مورد يورش هرآنچه فتح و فيروزی را برايشان به ارمغان آو

ن در ميان قرار دهندو در اين صورت چنانچه شماری از مسلمانا

اموالی از آنان از ميان رفت، يا  آنها به هالکت رسيدند

مسلمانان يا ديگران ملزم به پرداخت غرامت يا ديه نيستند و 

  80F۱».آيند تباه شده بشمار می ،]قربانيان[

 : گويد می) المهذب(در " قاضی عبدالعزيز بن البراج"و 

و اگر مشرکان اسرای مسلمانان را سپر دفاع خود قرار دهند «

و جنگ شدت گرفته بود نبايد اسرا هدف قرار گيرند ولی اگر کسی 

ای پرتاب کرده  از ايشان آسيبی ديد، چيزی بر آنکس که تيره

توان اسير را مورد اصابت قرار  نيست ولی اگر جنگ آرام باشد می

د و او را منظور نکرده بود ولی اصابتش داد و اگر چنين کر

 81F۲».اش را بايد بپردازد رود، و ديه کرد، خطا بشمار می

 :گويد می" السرائر"در " ابن دريس"و 

چنانچه مشرکان، کودکان خود را سپر بال قرار دهند، در صورت «

توان آنها را مورد هدف قرار داد و هدف ما  شدت گرفتن جنگ، می

اند  کسانی باشند که پشت آنها سنگر گرفتهنه آن کودکان بلکه 

رود؛ حکم سپر قرار  زيرا اگر چنين نکند، جهاد باطل بشمار می

دادن اسرای مسلمان يا سپر قرار دادن زنان نيز همين گونه 

  82F۳»...است

در اينجا مصالح عاليه مسلمانان بر گرايش انسانی چيرگی 

دارد ولی البته اين نگاهی اوليه است زيرا مصلحت عاليه 

                                                            
 .۵۱صفحه  : "الينابيع الفقهية"ـ  ۱
 .۹۰ـ همان منبع ، صفحه ۲
 .۱۶۸صفحه " الينابيع الفقهية"ـ  ۳
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مسلمانان به اعتقاد اسالم همان مصلحت تمامی بشريت است و اسالم 

توان با آن بشريت را  خود صدای تمامی عدالت انسانی است و می

جات بخشيد؛ بنابراين هر پرستی، تباهی و کفر ن از چنگالهای بت

کاری که به سود اسالم باشد در واقع به سود بشرّيت هم هست و 

توان اين مصلحت عاليه انسانی را قربانی عطوفتی  هرگز نمی

 .موقتی کرد

 

 :نکته چهارم

وط به جنگ عليه بسازيم که اختالف برخی احکام مر خاطرنشان می

احتماالً ) ها باغی(کفار با احکام مربوط به مبارزه با سرکشان 

در پيوند با خطر شديدتر حاکمّيت کفر نسبت به حاکميت بغی ـ به 

 .ها و خطرات وحشتناک آن ـ است رغم انحراف

 :نکته پنجم 

طبيعی است که در اينجا به تأکيد اسالم بر عنصر عهدها و 

ها و تعهدات، اشاره  بندی پيمانها به عنوان منبع اصلی پای

 .کنيم

المللی يا با يکی از  دولت اسالمی با جامعه بيناگر فرض کنيم 

المللی يا دوجانبه به امضا رسانده يا  ای بين کشورها معاهده

به توان گفت که  در حقيقت می پروتکل معينی را پذيرفته است

تعهدات اصلی خود تعهدات حقوقی ديگری ـ که بايد به هر صورت 

توان گفت  ه میای ک بند باشد ـ افزوده است بگونه بدانها پای

توجه به مقتضيات مصلحت عمومی، موضوعّيت  نفسه و بی ها فی معاهده

 .دارند
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 .العالمين والحمدهللا رب

 فشرده بحث

پيرامون احکام جنگ و اسرا در اسالم گفتيم از اين خالصه آنچه 

 :قرار است 

پذيری آن  درآمد، در مورد واقعگرايی اسالم و انعطاف شدر پي

داری مثال زديم  صحبت کرديم و از مواضع آن در ازای مسئله برده

داری و البته بدون ايجاد  و اجماًال گامهای آن در لغو برده

اختالل در نظام اجتماعی آنزمان و قوانين جنگی حاکم، مثال 

 .زديم

ديم که روند ايجاد تعادل سپس به اصل مطلب پرداختيم و دي

تواند تمامی احکام اسالم در  ميان دو خط عطوفت و مصلحت می

توان  مسايل مربوط به جنگ و اسرا را ساماندهی کند و حتی می

اصل تعادل ميان عطوفت اسالمی و مصلحت عاليه اسالم [اين اصل را 

احکام اسالمی، تعميم داد و برای استدالل تمامی به ] و مسلمانان

 :بر اين اصل موارد زير را برشمرديم

و رهبران اسالمی که ) ص(های جنگی رسول اکرم آموزهپيش ـ ۱

 .جملگی بر اين حقيقت تأکيد دارند

ـ تأکيد بر عنصر دعوت به اسالم و روشنگری و عدم شبيخون ۲

 .شبانه به دشمن

های انسانی آن آنچنانکه  ـ توجه به ابزارهای جنگ و شيوه۳

دارد از جمله مثًال فقها از يورش غافلگيرانه و  اسالم روا می

گشودن آب برای غرق کردن دشمن ـ تا وقتی ابزارهای ديگری وجود 
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 .اند دارد ـ نهی کرده

توجه به احکام و حقوق اسرا؛ توجه به اين جنبه شامل  ـ ۴

 :موارد زير گردد 

 .توان اسير گرفت الف ـ مواردی که می

 .ب ـ چگونگی اسير گرفتن

 .های آزادسازی اسرا شيوهج ـ 

 .دـ حقوق اسرا

 :توان به اين شرح خالصه کرد  حقوق اسرا را می

 .ـ عطوفت و مهربانی نسبت به اسير۱

 .غذا دادن به اسيرآب و ـ ۲

 .ـ لزوم تأمين سايه برای اسير۳

 .ـ فراهم آوردن پوشاک مناسب برای اسير۴

 .منزلت اوـ احترام به اسير واالمقام و رعايت مقام و  ۵

 .فراهم آوردن دارو و درمان الزمـ ۶

 ].اسالم[اسير به حقيقت  یرهنمون -۷

 ).در جنگ(تحريم کشتن زنان و کودکان -۸

 ).اغیب(عدم قتل اسير سرکش  -۹

 .از اسير قوی بيعتگرفتن  -۱۰

 .اغیبعدم معامله به مثل با اسرای  -۱۱

 .پيروزیعدم قتل اسير در صورت اسالم آوردن پيش از  -۱۲

 :و در پايان اين بحث، نکات زير را مورد توجه قرار داديم

در آخرين تحليل ...) و نسبت به اسرا(موضع اسالم  :يکم 

است و قاعدتًا رهبر ] فرمانده کل قوا[متعلق به رهبراسالمی و 
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بندی به شريعت مهرآميز و  بايد برخوردار از واالترين ميزان پای

حلها برای مسايل مطرح در  ين راهساده به منظور ارايه بهتر

 .برابر خود باشد

اند  بسياری از مواردی که فقها به آن استناد کرده :دوم 

ای باشند زيرا حاصل  کننده توانند بخودی خود داليل قانع نمی

را بدون توجه به برخی شرايط و ] پيامبر[کردار يا گفتار 

 .اند مالک استنباط قرار داده ،های آن زمينه

در حالت تعارض ميان مصلحت عاليه اسالم و عطوفت  :سوم 

های انسانی را ترجيح  شود جنبه اسالمی، اسالم تا آنجا که می

دهد از جمله مثًال در حالت ناتوانی اسير از راه رفتن و در  می

گردد زيرا معلوم  ای برای جابجايی، آزاد می صورت نبود وسيله

 .رباره او چيستنيست که نظر رهبر يا امام مسلمانان، د

 بادرخصوص جنگ عليه کفار توجه به اختالف احکام  :چهارم 

 .احکام مربوط به جنگ با سرکشان

توجه به اينکه اسالم بر عنصر عهد و پيمان به عنوان  :پنجم 

اساس هرگونه تّعهدی انگشت گذارده و هرگاه دولت اسالمی با 

ه باشد المللی يا با کشور ديگری قراردادی داشت جامعه بين

 .بندی به آن در هر صورت، الزامی است پای

 

                                                      

 .ا و برکاته والسالم عليکم و رحمة

 


