Jurisprudential Researches
Vol. 17, No. 3, autumn 2021
Manuscript Type: Research Article

https:// journals.ut.ac.ir/
Print ISSN: 2423-6942
Online ISSN: 2423-6934
DOI: 10.22059/jorr.2020.281762.1008452

The Principle of Human Distinction in the View
of Islamic Humanitarian Law Compared to
International Conventions
Hussein Haghighatpoor
Assistant Professor, Faculty of Theology, Yazd University, Yazd, Iran
(Received: May 29, 2019; Accepted: April 9, 2020)

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
در مقایسه با معاهدات بینالمللی
حسین حقیقتپور

*

استادیار ،دانشکده الهیات ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
(تاریخ دریافت1398/ 03/08 :؛ تاریخ پذیرش)1399/01/21 :

چكیده
از جمله اصول حاکم بر جنگ در نظام حقوق بینالملل معاصر ،اصل تفکیک است .براساس مواد  )2( 51 ،48و )2( 52
پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو ،حمالت فقط میتواندد علیده رزمندداان انجدام ایدرد و نبایدد متوجده افدراد
غیرنظامی باشد .در عین حال براساس بند  3مادۀ  51همان سند ،این حمایت با شرکت مسدتقیم غیرنظامیدان در جریدان
درایری از دست میرود .با وجود این به دالیلی چند از جمله فقدان ضمانت اجدرای حقدوقی و کیفدری کدافی ،قواعدد
حقوق بشردوستانۀ بینالمللی کمتر به اهداف خود نزدیک شدهاند .حقوق بشردوستانۀ اسدالمی در او انحاداح حقدوق
جنگ در میان ملل ،اصل تفکیک را الزامآور شناخته و تجاوز به غیرنظامیان را ممنوع اعالم داشته اسدت .ایدن مندونیت
ااه بهطور خاص تا آنجا تفسیر موسع میشود که حتی قواعد بشردوستانۀ معاصر را نیز درمینوردد .ادواه صدحت ایدن
مبنای نظری سیرۀ عملی پیامبر(ص) و ازارشهای تاریخی در خنوص تعداد قربانیان در جنگهای پیامبر(ص) اسدت.
در نوشتار پیش رو با تکیه بر روش تحلیلی – تابیقی ،و با بررسی منابع کتابخانهای ،پرده از چهرۀ اصل تفکیک از منظر
اسالم برمیدارد.

واژگان كلیدی
اصل تفکیک ،جهاد ،حقوق جنگ ،حقوق بشردوستانه ،حقوق بینالملل اسالمی ،فقه امامیه ،مخاصمات مسلحانه.
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 .1مقدمه
حذف باب جهاد از کتابهای فقهی امامیده از یدک سدو و مسدئلهمحدور بدودن (در مقابدل
مقندمحوری) روش استنباطی غالب فقیهان مسلمان از سوی دیگر سبب شدده تدا اندیشدۀ
اسالم بدهخندوص دربدارۀ جهداد و جندگ ،از سدوی مستشدرقان و سدودااران در قالدب
خشونتارایی تعریف شود .این در حالی است که احنای دیددااه اسدالم در ایدن زمینده
نیازمند مقدمات مهمی چون ترسیم نظام حقوق بینالملل کالسیک بدهعندوان بسدتر صددور
آیات و روایات و نیز استنباح فقیهان است .بهطور کلی فقده الجهداد بدهخندوص در میدان
فقیهان شیعه در دو سدۀ اخیر تقریباً به فراموشی سپرده شده است .اما ایدن نیداز بدهشددت
احساس میشود که با حدوث تحوالت اساسی در نظام حقوق بینالملدل معاصدر از جملده
دربارۀ جنگ ،فقهپژوهان عرصه را وانگذارند و پرسشها را همسو با طرح آنها در بسترهای
متناسب ،با استفاده از ظرفیت پویایی دانش فقه پاسخ اویند .نگارنده در این نوشتار در پدی
پاسخ به یکی از همین پرسشها در خنوص «حق در جنگ» است :آیا در جریدان جندگ،
کشتن یا ایراد هراونه صدمه به افرادی بیش از آنان که مبادرت بده عملیدات جنگدی علیده
نیروهای مسلح اسالم میکنند جایز است یا خیر؟ به تعبیری دیگر ،آیدا مدیتدوان جمعیدت
بیشتری از نیروهای مسلح دشمن را مورد تعرض قرار داد؟ (اصدل کمدی تفکیدک) .پاسدخ
مفنل و دقیق به این پرسش نیازمند بستری بیش از یک مقاله با صفحات محدود است ،اما
تالش میکنیم در عین خالصهاویی از ماالب اصلی باز نماند .شاکلۀ نوشتار بر منابع شیعی
و فتاوای فقیهان امامیه استوار شده است و در عین حال از افتههای فقیهان اهل سدنت نیدز
بهعنوان مؤید بهره ارفته میشود.
 .2اصل تفكیک انسانی در نظام حقوق بینالملل معاصر
یکی از اصول جنگ در نظام حقوق بینالملدل معاصدر اصدل تفکیدک نیروهدای نظدامی از
غیرنظامیان است (هنکرتز و دوسوالد بک62 :1 ،1387 ،؛ فلک .1)101 :1387 ،هریدک از
1 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1
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این دو اروه در قبال حقوقی که برخوردارند ،تکالیفی دارند .بهطور مثدال نظامیدان از حدق
مبارزه ،حق دفاع ،حق برخورداری از حقوق مجروحان و اسیران برخوردارندد و در عدوض
ملزم به رعایت قوانین جنگیاند .غیرنظامیان نیز این حق را دارند که نباید هدف حمله واقع
شوند و در سویی دیگر این برخورداری در ارو پرهیز از هراونه اقدام خنمانه و شدرکت
در مخاصمات است (ضیایی بیگددلی .)111 :1395 ،براسداس مدواد  )2( 51 ،48و )2( 52
پروتکل الحاقی اول ،طرفین درایر همواره باید بین افدراد غیرنظدامی و رزمندداان تفکیدک
قائل شوند؛ حمالت فقط میتواند علیه رزمنداان انجام ایرد و نباید متوجه افراد غیرنظامی
باشد (هنکرتز و دوسوالد بک .)62 :1 ،1387 ،اما براساس بند  3مادۀ  51همان سند ،ایدن
حمایت با شرکت غیرنظامیان در جریان درایری از دست میرود (هنکرتز و دوسوالد بدک،
 .)86 :1 ،1387همچنین از مادۀ  49پروتکل الحاقی نخست چندین برمدیآیدد کده حملده
عبارت است از «اقدام خشونتآمیز علیه طرف مقابل ،اعم از اینکه در مقام تعدی باشدد یدا
دفاع».
سابقۀ اصل تفکیک در حقوق غرب به قرن هجدهم بازمیاردد .در سال 1772م روسدو
در اثر خود «قرارداد اجتماعی» ،جنگ را راباهای میان دولتها دانست و دشمنی شهروندان
کشورهای متخاصم را بهعنوان مدافع محنور کرد و در پی آن نتیجه ارفت« :اار هددف از
جنگ نابود کردن دولت متخاصم باشد طرف مقابل تنها این حق را دارد که نیدروی مسدلح
آن را از بین ببرد اما همین که آنان سالح خویش را بر زمین اذارند و تسدلیم شدوند از آن
به بعد انسان هستند و کسی حق سلب حیات آنها را نددارد» (روسدو.)9 -15 :1 ،1369 ،
پذیرش نظرهای روسو در اواخر قرن هجدهم نقاۀ عافی در توسدعۀ حقدوق بشردوسدتانه
بود؛ نخستین بار بود که اصل «هدف استفاده از زور استیال بر دولت دشدمن اسدت و بدرای
این منظور تنها باید رزمنداان دشمن را ناتوان کرد» ،مورد پذیرش قرار مدیارفدت .تمدایز
میان نظامیان ،این شرح که رفتار با مجروحان و اسرای نظامی دشمن باید انسدانی باشدد ،و
باید به آنها سرپناه داده شود ،برخی ارکان حقوق بشردوستانۀ جدید هستند و از اصل مزبور
نشأت میایرند.
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 .3اصل تفكیک انسانی در نظام حقوق بینالملل اسالمی
اصل تفکیک در جنگ با رسمیت اصل عام دیگری با عنوان عنمت جدان انسدانهدا قابدل
پذیرش خواهد بود .پس اولین پرسش آن است که اصل اولیه دربارۀ جدان انسدانهدا کددام
است :احترام و عنمت یا هتک و اباحه؟
قبل از ورود به بحث چند نکته را باید در نظر داشت:
نخست اینکه سخن فقیهان اغلب بر پیشفرض ابتدایی بودن جنگ قرار ارفته است .به
تعبیری دیگر ،فقیهان جهاد را در قالب شروع به جنگ با کدافران بدرای تبلیدی دیدن (جهداد
دعوت) قرار میدهند .از نگاه ایشان آیات مقید جهاد و آیات مربوح به جدال احسن ،نفدی
اکراه در دین و جواز صلح و حسن همجواری با کفار از طریق آیات مالق جهاد نسخ شده
است .بهطور مثال آیۀ «فاقتلوا المشرکین حیث وجددتموهم» (توبده )9 :حدق حیدات بدرای
مشرکان را نفی کرده و در نتیجه خون ایشان در هدر حدال مبداح اسدت .در عندر حاضدر،
اساس نظریۀ جهاد دعوت مورد نقد واقع شده است.
دوم آنکه بر فرض پذیرش اصل وجوب یا جواز جهاد ابتدایی ،دو دیدااه عمدده طدرح
میشود :اول آنکه مشروعیت جهاد ابتدایی مقید به اذن امام معندوم(ع) اسدت ،کده نظریدۀ
مشهور فقیهان امامیه است (سبزواری1423 ،ق)328 :1 ،؛ دوم اینکه مشروعیت آن مالدق
بوده و در زمان غیبت امام معنوم(ع) فقیه عادل در فرض بسط ید نسبت بدان مجاز اسدت
(سبزواری328 :1 ،1423 ،؛ خویی1410 ،ق .)366 :1 ،تحقیق حاضر با ابتناء بدر نظریدۀ
مشهور سامان یافته است.
سوم آنکه موضوع جهاد ابتدایی ،دولت یا حکومت حربی است (نه مالق کافر حربی) که
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
دو پیشفرض مخالف در دو مسئلۀ پیشین است .به تعبیری روشنتر ،به استناد تناسدب حکدم
و موضوع ،وقتی میتوانیم اصنافی از کفار را کافر حربی بدانیم که اوالً نظریۀ جهاد ابتددایی را
پذیرفته باشیم و ثانیاً در عنر غیبت نیز آن را حسب مورد جایز یا واجب بشماریم .با وجدود
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این حکم حکومتهای حربی یقیناً شامل کافران معاهَد نمدیشدود؛ تفداوتی نددارد کده کدافر
حربی ،ذمی و معاهد را در عرض یکدیگر تلقی کنیم (بدرای نمونده ن : .طباطبدائی حدائری،
1418ق )566 :16 ،یا کافر حربی را شامل معاهدد و غیرمعاهدد بددانیم (بدرای نمونده ن: .
شهید ثانی1410 ،ق 439 :3 ،و  )53 :10که در این صورت معاهَد موضوعاً داخل و حکماً
خار از حربی خواهد بود .مسئلۀ حائز اهمیت اینکه در عنر حاضر بدا پیوسدتن کشدورهای
جهان به کنوانسیونهای صلح و معاهدات بینالمللی همچون منشور ملدل متحدد ،کنوانسدیون
ژنو ،الهه و  ...بیتردید اینان داخل در تعریف معاهد هستند نه حربی .در مواجهه با این نظدام
حاکم بر روابط بینالملل ،برخی با تقسیم کافران به حربی ،معاهد ،مستأمن ،محایدد و  ،...تنهدا
مواجهۀ خشونتآمیز علیه اروه نخست را جایز میدانند .اینان معتقدند هر کشور یدا اروهدی
از کافران غیر اهل ذمه که به معاهدات صلح بینالمللی پیوسته باشند ،ذیل کدافران «معاهدد» و
هر اروهی که بیطرفی اختیار کنند ،ذیل عنوان «محایدد» قدرار ارفتده و جدان و مدال ایشدان
محترم است (مکارم شیرازی1427 ،ق .)345 :1 ،اساساً میتوان افت فقیهان امامیه بر همین
عقیدهاند؛ هرچند در ضوابط حاکم بر قرارداد صلح مانند حداکثر مدت آن اختالفنظرهایی به
چشم میخورد (خامنهای1417 ،ق.)15 :
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
دعوت؟ شافعیان وجده نخسدت را برمدیازینندد (شدافعی1410 ،ق ،)257 :4 ،امدا سدایر
مذاهب اسالمی بر وجه دوم پای میفشارند (ابنرشد1425 ،ق146 :2 ،؛ ابنتیمیه ،بدیتدا،
159 :1؛ قرضاوی 2009 ،م757 :1 ،؛ فضلاهلل1418 ،ق ...« .)263 :بدهطدور کلدی سدبب
تفاوت دیدااه مذاهب ،اختالفنظر دربارۀ علت موجب قتل است؛ کسانی که علدت اباحدۀ
قتل را کفر میدانند هیچیک از مشرکان را استثنا نمیکنند و دانشمندانی که علت اباحۀ قتدل
را توانایی جنگیدن دانستهاند ،همۀ اروههایی را که توان جنگیدن ندارند و یدا تدوان جندگ
دارند ولی مبادرت بدان نمیکنند مانند کشاورزان و مزدوران ،استثنا کدردهاندد» (ابدنرشدد،
1425ق .)146 :2 ،براساس وجه نخست ،طرح اصل تفکیدک بده معندای امدروزی آن در
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حقوق بینالملل بسیار دشوار است ،زیرا اصل تفکیدک بددینمعندا در کدالم فقیهدان یافدت
نمیشود .در این تلقی ،تمامالعله برای جهاد ،کفر است ،اارچه ممکن است در میدان جنگ
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،
تنها به حوزۀ اعتقاد خالصه نمیشود ،بلکه کمال این پیروزی در مقام اجرای احکام اسالمی
پدیدار خواهد شد .ازاینرو مسلمانان باید حکومت را نیز تغییر دهند و آن را بده حکومدت
اسالمی تبدیل کنند .بنابراین عنوان «نیروهای مسلح» تأثیری در جهاد ندارد ،بلکده موضدوع
جهاد را «کافر» تأمین میکند .مسلمان با کافر مشر میجنگد تا اینکه یا اسدالم بیداورد یدا
کشته شود .همچنین مسلمان با کافر اهل کتاب میجنگد تا اینکه یا اسالم بیاورد ،یا قرارداد
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.
اما براساس دیدااه دوم و همچنین براساس دکترین دفاعی بودن جهاد ،وضعیت کدامالً
تغییر خواهد کرد .در این تلقی ،هرااه کسی متعرض حکومت اسالمی و اتبداع آن نشدود و
یا مانعی بر سر راه تبلیی دین و آزادی دینداری نباشد ،حکومت اسالمی و مسلمانان نیز حق
هیچاونه تعرض نسبت به وی را ندارند.

1

اار پیشفرض تحقیق مبتنی بر نظریۀ سایر مذاهب غیر از حنفی یا دکترین جهاد دفاعی
باشد ،بحث دربارۀ اصل تفکیک به معنای امروزی آن معنا خواهد داشت .ما نیدز بدر همدین
اساس تحقیق خود را سامان میدهیم.
در کالم فقیهان مذاهب اسالمی دربارۀ اصل تفکیک بهصورت فیالجمله اختالفی وجود
ندارد .اما در اینکه چه کسانی منونیت دارند ،اختالفات ناچیزی به چشم میخورد.
« .1وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیکمْ فَلَقاتَلُوکمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوکمْ فَلَمْ یقاتِلُوکمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیکمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَکمْ عَلَیهِمْ
سَبِیالً»( .نساء.)90 :
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 .4اصل اولیه در خصوص جان انسان از نگاه فقیهان مذاهب اسالمی
در منابع اسالمی اصل بر حرمت ریختن خدون دیگدران اسدت ،مگدر آنکده سدببی محکدم،
مشروعیت آن را تجویز کند .امیرالمؤمنین(ع) در نامۀ خود به مالک مدینویسدد« :بپرهیدز از
خونها ،و ریختن آن به ناروا ،که چیزی چون ریختن خون به نداحق -آدمدی -را بده کیفدر
نرساند ،و اناه را بزرگ نگرداند ،و نعمت را نبرد ،و رشته عمر را نبرد ،و خداوندد سدبحان
روز رستاخیز نخستین داوری که میان بندداان کندد در خدونهدایی باشدد کده از یکددیگر
ریختهاند( »...نهجالبالغه.)339 ،
فقیهان تمام مذاهب اتفاقنظر دارند که انسان بما هو انسان از مندونیت جدانی برخدوردار
است و ریختن خون او به هیچ روی جایز نیست .آنچه مدورد اخدتالف واقدع شدده ،اسدباب
شرعی تعرض نسبت به تمامیت جسمانی انسانهاسدت .در ایدن مجدال قندد احندای ایدن
اسباب را نداریم و تنها اشاره میکنیم جز برخی مذاهب اسالمی که علت تجویز کشتن طدرف
مقابل را کفر ایشان میشمارند ،اغلب دانشمندان مذاهب اسالمی علت تجویز قتل در ایناونه
مخاصمات را جنگیدن یا وضعیت و حالت جنگطلبی طرف مقابل مدیدانندد .مقتضدای ادلدۀ
شرعی اصل منونیت جانی انسانهاست ،مگر آنکه با حکومت اسالمی یا اَتباع آن وارد جنگ
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
ایشان تمام شده باشد و در عین حال از پذیرش اسالم خودداری کنند (طوسی1387 ،ق:2 ،
 .)13همچنین دربارۀ اهل کتاب تنها در صورتی جنگ تجویز میشود که نه اسالم را بپذیرندد
و نه حاضر به پذیرش قرارداد ذمه شوند .به همین سبب برخی فقیهان اهل سنت پس از نقدل
اقوال در خنوص کفاری که هنوز دعوت اسالم را دریافت نکردهاند ،به قاعدهای کلی ارجداع
میدهند که مفاد آن چنین است« :خون انسانها محترم و محقدون اسدت مگدر کسدانی کده از
ایشان دشمنی ظاهر شود» (مداوَردی1419 ،ق .)286 :14 ،وی همچندین در جدایی دیگدر از
کتاب خود مینویسد« :اصل الدماء علی الحظر  ...و اصل الفرو علی الحظر و الحظر تعیینٌ و
االباحۀُ شکٌّ» (ماوَردی1419 ،ق .)290 :14 ،در مقام تردیدد در حکدم کلدی یدا جزئدی نیدز
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میتوان به اصل احتیاح ارجاع داد ،مگر اینکه دلیلی حاکم بر اصل یافت شود .توضدیح اینکده
اصولیان امامیه سه باب را استثنای اصل برائت دانستهاند :خون ،آبرو و اموال دیگدران .در ایدن
سه باب اارچه شک از نوع بدوی باشد ،اصل برائت جاری نخواهد شد .این اسدتثنا بدهدلیدل
علم به مذاق شارع در امور بسیار مهم است؛ چه اینکه شدارع در مدورد خدون ،آبدرو و امدوال
مردم اجازۀ تعرض به صرف احتمال را نمیدهد (سبحانی1424 ،ق .)594 :1 ،از آنجا که در
چنین مواردی ،محتمَل امری بسیار مهم است ،اجازۀ جریان برائت داده نشدده ،بلکده همچدون
علم به وجود تکلیف و تردید در مکلف به ،دستور به احتیاح داده میشود (سبحانی1424 ،ق،
 .)18 :3بر همین اساس فقیهان از دیرباز در استنباح احکام بدین روش عمل کردهاند .شدیخ
طوسی در مسئلۀ حکم «ساحر» بدا تفکیدک دو فدرض اسدتحالل و عددم اسدتحالل ،تنهدا در
صورت نخست وی را مستحق قتل دانسته و در پاسخ به فتاوای مخالف مدینویسدد« :اصدل،
محقون بودن خونهاست و هرکس آن را مباح شمارد میبایست دلیدل موجده اقامده کندد »...
(طوسی1407 ،ق .)329 :5 ،وی در مسئلۀ ارتداد زنان نیز دقیقداً بده همدین مندوال اسدتدالل
کرده است( .طوسی1407 ،ق .)351 :5 ،اصل محقون بودن خونها محل اجماع است (برای
نموندده ن : .ابددنادریددس حلددی1410 ،ق500 :3 ،؛ کرکددی1414 ،ق200 :9 ،؛ اردبیلددی،
1403ق )328 :13 ،تا جایی که آن را فراتر از اجماع ،از مهدمتدرین اصدول نظامیدۀ عقالئیده
شمردهاند (سبزواری1413 ،ق .)239 :27 ،شمول اصل احترام جانها دربدارۀ مسدلمان هدیچ
تردیدی در پی نداشته است .اما محل بحث ما جنگهای بینالمللی است که شامل جندگ بدا
کشورهای غیرمسلمان میشود .بنابراین در ادامه ،شمول این اصل کلی نسبت بده دو موضدوع
باید روشن شود :غیرمسلمانان و وضعیت جنگ.
 .5شمول اصل اولیه نسبت به غیرمسلمانان از منظر فقیهان مذاهب
طی اشاره به چند نمونه ،به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
 .5.1نمونههایی از آثار فقیهان اهل سنت

 .1فقیهان حنفی تنریح میکنند انسان آزاد و معنوم به دنیا آمده و عارضی سبب میشدود
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خون او مباح اردد (زیلعی1313 ،ق .)278 :3 ،بنابراین اصل در آدمی ،محقونالددم بدودن
وی است ،و اختالف در سبب اباحۀ خون انسان است.
 .2در این مسئله که هر ااه کافری را قبل از آنکه ندای دعوت اسالم به او برسد ،به قتل
رسانند ،آیا دیه تعلق میایرد یا خیر ،حنفیان و حنبلیان قائل به عدم دیه هسدتند .در مقابدل،
شافعی با این استدالل که او در حال محقونالدم بودن کشته شده و همچون کدافر ذمدی یدا
مستأمن است ،پرداخت دیه به اندازۀ دیه یک کافر ذمی را واجدب مدیشدمارد (ابدنقدامده
مقدسی ،بیتا524 :9 ،؛ عمرانی یمنی1421 ،ق 494 :11 ،و  .)625استدالل طرف مقابدل
آن است که چنین فردی نه مؤمن است و نه کافر مستأمن؛ بنابراین مانند کافر حربی خواهد
بود (ابنقدامه مقدسی1414 ،ق.)16 :4 ،
 .3ماوَردی از بزراان اهل سنت فرضی را طرح کرده که باالصاله پیرامون احراز عنوان «اهل
کتاب» و بالتبع در جواز پذیرش قرارداد جزیه از جمعیتی از کفار و نیز جواز نکاح با زنان ایشان
تردید داشته باشیم 1.وی با تقسیم کفار به دو اروه «بنیاسرائیل» و «غیر بنیاسرائیل» ،در بحدث
از اروه دوم ،با در نظر داشتن ورود تحریف در ادیان یهود و مسیحیت ،سه صنف را از یکدیگر
جدا ساخته است :صنف نخست :کسانی که قبل از تحریف و تبدیل دین در آن وارد شددهاندد،
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
معلوم نیست و نمیدانیم سابقۀ پیوستن ایشان به زمان قبل از تحریف دین برمیاردد یا پدس از
آن .وی حکم صنف اول و دوم را روشن میداند .دربارۀ دستۀ اول حکم بده پدذیرش قدرارداد
جزیه و دربارۀ صنف دوم حکم به عدم پذیرش میدهد؛ زیرا آنان دین صحیح را نپذیرفته و در
حکم بتپرستان هستند .اما حکم صنف سوم چیست؟ او مینویسد عمر بن خاداب در مدورد
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
 .1پیشفرض این مسئله ،حلیت ازدواج دائم با زنان اهل کتاب است.
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(ماوردی1419 ،ق .)223 :9 ،دلیل این حکم ،عمل به مقتضای احتیاح در دماء و نیز در فرو
است .مقتضای احتیاح در دماء ،پرهیز از کشتن ایشان و پذیرش قرارداد جزیه بوده و مقتضدای
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
در نتیجه شبهۀ کتابی بودن آنان وجود دارد ،به استناد اصل محقون بودن دماء ،به پذیرش قرارداد
جزیه از ایشدان حکدم مدیکنندد (مداوردی1419 ،ق 223 :9 ،و رویدانی 2009 ،م218 :9 ،؛
ابنرفعه2009 ،م.)10 :17 ،
اصل «حقن الدماء ما امکن» به معنای منونیت جانی کفار تا حد امکان ،در بسدیاری از
مسائل فقهی مورد استناد فقیهان بزرگ اهدل سدنت واقدع شدده اسدت (بدرای نمونده ن: .
خایب شربینی1415 ،ق53 :6 ،؛ رملی1404 ،ق 291 :6 ،و .)93 :8
 .5.2نمونههایی از آثار فقیهان امامیه

 .4فقیهان امامیه نیز در مبحث نکاح بدین مسئله پرداختهاند .بهطور مثدال «صدابئیان» بده دو
فرقۀ مندائیه و حرانیه تقسیم شده اند .پرسش این است که آیا میتوان با زنانی کده بدر ایدن
دین هستند ازدوا کرد؟ اار «اهل کتاب» محسوب شوند ،ازدوا (موقت) با آندان جدایز و
اار محسوب نشوند ،ممنوع است .در پاسخ به این پرسش افته شده است :چندین نکداحی
باطل است .در مورد دستۀ دوم یعنی حرانیه افته اند :اینان از مشرکان محسوب میشدوند ...
به هر تقدیر شک در اینکه از اهل کتاب هستند یا خیر ،به حسب باب نکاح مقتضی حرمت
مالق ازدوا با ایشان است .این سخن مستند به دو دلیل است :عموم حرمدت تمسدک بده
«عنم الکوافر»؛ و عموم نهی از نکاح با مشرکان تا وقتی ایمدان بیاورندد ،چده اینکده قدبالً
افتیم مقنود ،مالق کافر در برابر مؤمنان است؛ زیدرا بدا وجدود شدک در شدبهه مندداقی
مخنص منفنل (که موضوع محل بحث نیز از همین قبیدل اسدت) ،بایدد بده عمدوم عدام
تمسک جست (بحرانی1429 ،ق .)289 :2 ،اما نویسدنده در ادامده بدا تفکیدک مندونیت
جانی و احوال شخنیه ،معتقد است با تحقق شبهۀ کتابی بودن ،حتی با وجود اصدل لفظدی
(عموم) و شک در شبهۀ منداقی مخنص ،به استناد اصل احتیاح در خونها به مندونیت
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جانی این اروه حکم میشود ،ولی در احوال شخنیه با وجود چنین تردیدی ،به آنها اجازۀ
استقرار بر چنین نظامی داده نمیشود؛ زیرا احترام نیازمند دلیل اسدت ،خنوصداً بدا فدرض
وجود باطل در اعتقاد ایشان (بحرانی1429 ،ق.)289 :2 ،
 .5یکی دیگر از فقیهان معاصر امامیه در مبحث جهاد ،دربارۀ همین موضوع یعنی شدبهۀ
کتابی بودن اروهی از کفار ،در پاسخ استدالل به «استنحاب عدم نزول کتداب» بدر چندین
جماعتی مینویسد« :در مورد امور خایری که به جان و مال و آبرو مرتبط است بهویدژه در
مسائلی که [مربوح به یک فرد یا جمع محدود نیست بلکه] مربوح بده اقدوام و ادروههدای
پیوسته انسانی است ،اتکا به چنین استنحابی نمیتواند مورد تأیید باشد زیرا ریختن خدون
هزاران انسان ،به صرف اینکه ما نمیدانیم که آیا مندونیت دارندد یدا خیدر کدامالً از مدذاق
شریعت به دور است .همچنین از معارف الهدی و شدریعت اسدالمی کده کرامدت انسدان و
حرمت جان او را از بزرگترین مسائل می داند و در ریختن خون انسان تسدامح نمدیورزد
معهود نمینماید کده بده صدرف اینکده حرمدت خدون مشدکو باشدد ،بده اتکدای چندین
استنحابی ،به حلیت خون یک انسان چه رسد به انسانهای بسیار حکم کندد» (خامندهای،
1417ق .)30 -31 :در اینجا شبهۀ مقدری به ذهن میرسد و آن اختناص اصل احتیداح در
دماء به مسلمانان است .همو در پاسخ به اشکال مقدر ،با مال دانستن «احتمدال مندونیت
جانی» در احتیاح ،آن را عام میشمارد و نتیجه میایرد با وجود چنین احتمالی با هر منشأ،
احتیاح واجب خواهد بود و استنحاب عدم کتابی جاری نخواهد شد» (خامنهای1417 ،ق:
 .)31در مجموع به نظر میرسد اصل اولی در انسان ،منونیت جانی اوست.
 .6شمول اصل اولیه نسبت به وضعیت جنگ
اجرای اصل منونیت جانی پیرامون مسلمانان و نیز کافران ذمی و مستأمن و معاهدد کدامالً
مناقی و مستدل به نظر میرسد اما در سوی مقابل ،دشدواری قدول بده جریدان ایدن اصدل
درباره کافران حربی نیز بر هیچکس پوشیده نیست؛ علیالخندوص جریدان ایدن اصدل در
زمان جنگ بسیار دشوار مینماید .در این جهت توجه خواننده محترم را به حددیثی معتبدر
در جوامع روایی شیعه جلب میکنیم:
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«درصورتیکه اروهی یک شهر را محاصره کنند و اهالی آن شهر طلب امان نمایند و در
عین حال مسلمانان پاسخ منفی بدهند اما اهالی شهر امان کنند که مسدلمانان پاسدخ مثبدت
دادهاند و بهسوی مسدلمانان بیایندد ،در امدان خواهندد بدود»( .کلیندی1429 ،ق 419 :9 ،و
طوسی1407 ،ق )140 :6 ،اما اار قرینهای برخالف افته کافر حربی یافت شود ،پدذیرفتن
ادعای او سخت دشوار مینماید .بر همین اساس فقیهان در پاسخ به این مسئله کده هراداه
مسلمانی مشرکی را بیاورد و ادعا کند وی را اسیر کدرده و در مقابدل ،کدافر ادعدا کندد کده
مسلمان او را امان داده است ،قدول مسدلمان را مقددم مدیشدمارند و در توجیده ایدن فتدوا
مینویسند« :اصل که عبارت است از اباحه خون حربی و عدم امان ،موافق با ایدن فتواسدت
( »...عالمه حلی1412 ،ق ،)135 :14 ،بنابراین اصل دربارۀ کافر حربدی در جندگ ،اباحدۀ
خون اوست نه محقون بودن خونش .از همین روست که صاحب جواهر در مبحدث جهداد
معتقد است احتیاح در دماء ،تنها در غیر اهل حرب (غیرحربی) جاری میشدود .بدا وجدود
این وی اذعان میدارد در موارد عروض شبهه مقتضدی درء ،همچدون شدبهۀ وجدود امدان،
درصورتیکه احتیاح ممکن باشد ،تر آن شایسته نیست( .نک :صداحب جدواهر1404 ،ق،
 .)103 :21همو در مسئلهای دیگر با صراحت بیشتری در خنوص لدزوم احتیداح سدخن
افته است« :هر ااه یکی از مشرکان بگوید من دژ را برای شما میاشایم ،به استناد اطدالق
ادله ،اعاای امان به وی جایز است .حال اار در را بگشاید و سپس بین اهل دژ تردید کنیم
و او با سایرین مشتبه شود ،در این صورت از باب مقدمه علمی هیچکدام کشته نمیشدوند.
حتی شافعی معتقد است هیچیک نباید به بردای هم ارفتده شدوند .برخدی از اهدل سدنت
افتهاند از طریق قرعه یکی را استخرا میکنیم و بقیه بده بردادی ارفتده مدیشدوند؛ زیدرا
نهادی مانند احتیاح در دماء ،درباره بردای ارفتن جاری نمیشدود .امدا ایدن سدخن چندان
است که میبینی (یعنی باالن آن واضح است) .مقتضای مقدمه علمی ،عددم جدواز هدر دو
است» (صاحب جواهر1404 ،ق .)117 :21 ،این در حالی است که در موارد دوران میدان
محذورین ،جای تخییر است (ن : .صاحب جواهر1404 ،ق.)69 :21 ،
کالم صاحب جواهر در خنوص مواردی است که در شبهۀ منداقی مخندص تردیدد
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داشته باشیم ،با وجود این وی جانب احتیاح را از دسدت نمدیدهدد .ایدن مسدئله فدراروی
بسیاری از فقیهان بوده و تقریباً همۀ آنان در صورت وجود شبهۀ امان جانب احتیاح را نگه
داشتهاند .اهل سنت نیز در مسئلهای مشابه قائل به پذیرش عقد امان شدهاند .آندان معتقدندد
اعاای امان به کافر باید ابراز شود و این ابراز میتواند از طریق هر لفظ صریح یا کنایده یدا
نامه باشد و حتی اار شخص پیامرسان کافر یا حتی کافر نابالی باشد ،مقتضای اصل محقون
بودن خونها و توسعه در این اصل ،صحت چنین امانی است (قلیوبی1415 ،ق.)227 :4 ،
عین همین استدالل را عالمه حلی نیز ارائه کرده است (1412ق.)133 :14 ،
چنانکه افتیم سخن صاحب جواهر در خنوص شبهۀ منداقی مخنص اسدت ،مانندد
آنکه تردید کنیم آیا یکی از افراد دشمن از جمله پیامرسان محسوب میشود تا از منونیت
جانی برخوردار باشد یا خیر؟ همچنین بهطور مثال هر ااه در مورد فردی تردیدد کندیم آیدا
نابالی است تا از منونیت برخوردار باشد یا بالی اسدت کده از چندین مندونیتی برخدوردار
نباشد؟ در چنین مواردی نه میتوان به مخنص ارجاع داد و نه بده عمدوم عدام؛ در نتیجده
رجوع به اصول عملیه تنها راهحل است و در ایدن زمینده برخدی فقیهدان اصدل احتیداح را
پیشنهاد کردهاند  .اما هر ااه تردید ما در اصدل وجدود تخندیص یدا دایدرۀ شدمول مفهدوم
مخنص باشد ،عمومات و اطالقات جنگ مرجع حل مسدئله خواهندد بدود .بده اعتقداد مدا
مقتضای ادلۀ قرآنی ،اوالً «قاتلوا فی سبیل اهلل الذین یقاتلونکم» و ثانیاً «وال تعتدوا» است .بده
تعبیری دیگر اوالً خداوند دستور میدهد با کسانی که با ما در حال جنگ هستند ،بجنگیم و
در نتیجه جنگ با غیر ایشان را مباح نگردانیده است؛ ثانیاً دستور به عدم تجاوز از حدد داده
است که با حذف متعلَّق ،شمول آن نسبت به غیرمقاتل کامالً مسدتند بدهنظدر مدیرسدد .در
نتیجه به اعتقاد ما عناوینی که در ادامه بهعندوان مندادیق اسدتثنا و دارای مندونیت جدانی
میآیند ،همگی برای نمونه معرفی شدهاند.
 .7موارد مصرح اصل تفكیک در منابع حقوق اسالمی
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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کس بدین وصف متنف باشد ،هدف حملۀ نظامی قرار خواهد ارفت .اما چنانکه افتیم ،ایدن
دیدااه در میان دیگر فقیهان مهجور مانده است (ن : .قرضاوی2009 ،م .)757 :1 ،بر همدین
اساس سایر فقیهان اروههایی را در جنگ استثنا کرده و آنان را منون از آسیب دانسدتهاندد .در
منابع اسالمی تفکیک بهطور فیالجمله ازارش شده است .اغلب منابع روایی مفاد اصل تفکیک
را از معنومان(ع) ازارش کردهاند ،بهاونهای که دستور دادهاند چند دسدته از افدراد در جندگ
استثنا شوند و مجاهدان به ایشان آسیبی وارد نکنند .در اینجا به چند نمونه اشاره میشود.
 .7.1سالخوردگان ،کودکان و زنان

الف) ابوحمزه ثمالی از امام صادق(ع) چندین نقدل کدرده اسدت« :روش رسدول خددا(ص)
ایناونه بود که هر ااه میخواست دستهای را برای جنگ اسدیل دارد آندان را فراخواندده
روبروی خود مینشاند و میفرمود ... :مبادا مرتکب خیانت شوید! از مثله کردن بپرهیزید و
پیمانشکنی را وااذارید .سالخورداان ،کودکان و زندان را نکشدید و ( »...کلیندی1429 ،ق،
 .)409 :9رسول خدا(ص) به اونه مالق از کشتن این سه دسته نهی فرموده است.
این نتیجه بهطور خاص در مورد زندان ،در روایدات امامیده تندریحاً وارد شدده اسدت.
«رسول خدا(ص) از کشتن زنان و فرزندان آنها در دارالحرب نهی کرد؛ مگر اینکه زنان هدم
با مسلمانان بجنگند که در این صورت کشتن آنها جایز است( .و البته) اار هدم جنگیدندد،
در صورت امکان از کشتن آنها دراذر .بنابراین هنگامیکه از قتل آنها در دارالحدرب نهدی
شده ،نهی از قتل آنها در داراالسالم به طریق اولی است .اینها اار از پرداخت جزیه امتنداع
کردند ،کشتنشان جایز نیست .و چون قتل آنها جدایز نیسدت؛ بندابراین جزیده دادن از آنهدا
برداشته شده است» (کلینی1429 ،ق.)412 :9 ،
ب) از پیامبر اسالم(ص) نقل است که فرمود« :لَا تَقْتُلُوا فِی الْحَرْبِ إِلَّا مَنْ جَدرَت عَلَیدهِ
الْمَوَاسِی» (کوفی ،بیتا ،)79 :یعنی در جنگ ،جز افراد بالی را نکشید.
 .7.2پیک دشمن

الف) از امیرالمؤمنین علی(ع) نقل شده که فرمود« :هر ااه بدر یکدی از جنگجویدان دشدمن
چیره شدید و او خود را «پیغامرسان» معرفی کرد ،درصورتیکه دلیلی اقامه کدرد و صدحت
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سخن وی معلوم شد حق تعرض به او را ندارید تا آنکه پیامهای خویش برساند و بهسدوی
یارانش بازاردد و درصورتیکه دلیلی بدر سدخن او نیافتیدد ،از وی نپذیریدد» (ابدنحیدون،
1385ق.)376 :1 ،
ب) امام باقر(ع) از پیامبر اکرم(ص) :قانون این است که فرستاداان و ارواانها کشدته
نمیشوند( .حمیری1413 ،ق.)131 :
براساس این روایات میتوان عالوهبر پیک دشمن ،خبرنگاران خبرازاریهدای مختلدف
را نیز مشمول منونیت جانی دانست ،زیرا اینان نیز در واقع نقش پیک را ایفا میکنند.
 .7.3گروگان

از امام صادق(ع) نقل شده است که رسول خدا(ص) فرمود« :پیکهدا و اروادانهدا کشدته
نمیشوند» (حرّ عاملی1409 ،ق.)117 :15 ،
 .7.4افرادی که به اجبار در جنگ حاضر شدهاند

پیامبر(ص) در روز بدر فرمود هر کس از فرزندان عبدالمالب را که میتوانیدد اسدیر کنیدد،
نکشید؛ زیرا آنان از روی اکراه به میدان جنگ آورده شدهاندد (حدرّ عداملی1409 ،ق:15 ،
 .)117چنانکه مشاهده میشود ،در پایان این روایت ،علت نهی از کشتن ،توسط پیامبر(ص)
تبیین شده است :اکراه به شرکت در جنگ .استظهار مدا آن اسدت کده ایدن بخدش از کدالم
پیامبر(ص) مبین علت حکم است و در نتیجه براسداس قواعدد اصدولی بایدد آن را تعمدیم
دهیم .بدینسان در هر مورد که رزمنده به اکراه وارد میدان جنگ شده باشد ،مادام که دست
به اسلحه نبرده ،نباید کشته شود .این استدالل در برخی کتابهای روایی نیز دیده میشدود.
در کتاب دعائم االسالم روایتی بدینشرح نقل شده اسدت« :علدی بدن ابیاالدب(ع) فرمدود:
رسول خدا(ص) در روز بدر فرمود :هریک از افراد طایفۀ بنی عبدالمالب را که مدیتوانیدد
اسیر کنید ،نکشید؛ زیرا آنان از روی اکراه و اجبار به جنگ آورده شدهاند» (تمیمی مغربدی،
1385ق .)376 :1 ،صاحب کتاب پس از نقل این حدیث نوشته است« :این روایت داللت
میکند هر کس مانند ایشان باشد ،شایسته است درصورتیکه توانایی اسیر کدردن او وجدود
داشته باشد ،کشته نشود» (تمیمی مغربی1385 ،ق.)376 :1 ،
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براساس این حدیث ،اکراه حتی در جنگ نیز از عوامل رفع مسئولیت است .بنابراین در
زمان معاصر نیز اار سربازی در جنگ با اکراه حاضر شده باشدد و اکدراه وی اثبدات شدود،
میتوان او را منون دانست.
 .7.5عابدان و راهبان

از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که ضمن سفارشهای نظامی خود بده امیدران لشدکر ،از
کشتن راهبان نهی فرمودند« :به یاری خدا بجنگید ،در راه خددا بدا کسدانی کده بده او کفدر
میورزند قتال بورزید ،خیاندت نکنیدد ،مثلده نکنیدد ،غدارت نکنیدد ،کودکدان را نکشدید و
همچنین راهبانی که در کوهها مستقرند» (کلیندی1429 ،ق .)413 :9 ،نهدی از کشدتن اهدل
صومعه در مجامع روایی و فقهی اهل سنت نیز وارد شده اسدت (ن : .احمدد بدن حنبدل،
1419ق300 :1 ،؛ طبرانی1415 ،ق .)224 :11 ،ظاهراً وصدف «در کدوههدا مسدتقرند» از
نوع غالبی است نه احترازی یا علی ،و تمام العلّه در این باره عدم دخالت مالدق در فرایندد
جنگ حتی در قالب تددبیر و مشداورۀ نظدامی اسدت (ن : .مجلسدی1406 ،ق.)366 :9 ،
برخی اهل سنت مانند مالک بن انس نیز به استناد قیاس ،راهبان دیارها را به راهبان سداکن
در صومعهها ملحق میکنند (ابنرشد قرطبی1408 ،ق.)558 :2 ،
در مجامع حدیثی اهل سنت موارد دیگری مانند مزدوران (ابنماجه ،بیتدا )948 :2 ،و
کشاورزان (بیهقی1418 ،ق )91 :9 ،نیز دارای منونیت شناخته شدهاند و اوزاعی از جمله
فقیهانی است که اعتقاد بده مندونیت جدانی کشداورزان دارد (قرطبدی1421 ،ق.)29 :5 ،
مقنود از اجیر در جنگها نیز کسانی هستند که برای امور غیرنظامی همچدون نگهدداری و
تیمار حیوانات و یا حمل بار و  ...بهکار ارفته میشدند (ابنماجه ،بیتا.)948 :2 ،
 .8امكان تصور عنوان جامع میان اصناف مصرح در منابع اسالمی
پرسش اساسی که در اینجا باید طرح شود این است که آیا میتدوان بدرای اصدناف مدذکور
عنوان جامعی در نظر ارفت؟ بهطور مثال آیا میتوان افت جامع همۀ این اصدناف عبدارت
است از «غیرنظامیان»؟ باید دید علت استثنای این اروهها ناتوانی ایشان برای جنگ است یا
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عدم شرکت آنان در جنگ؟ این اروهها استثنا شدهاند ،چون نمیتوانندد بجنگندد یدا اسدتثنا
شدهاند چون نمیجنگند ،اعم از اینکه بتوانند یا نتوانند؟
دیدااه نخست :اصل را بر جواز قتلعام در جنگ با کفار قرار میدهد و در فتوا به مدوارد
استثنا ،به مورد نص اکتفا میکند .صاحب جواهر بر همین اساس افراد مریض ،راهبدانِ از دنیدا
اذشته و کشاورزان را مشمول عموماتی چون «فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم» (توبه)5 :
دانسته و به استناد عدم دلیل معتبر ،کشتن ایشان را هرچندد در جندگ شدرکت فعدال نداشدته
باشند ،جایز شمرده است( .صاحب جواهر1404 ،ق .)76 :21 ،در این تلقی ،اصدل در سدایۀ
این آیه تفسیر میشود که جواز یا وجوب کشتن است و عدم جدواز کشدتن در قالدب اسدتثنا
میانجد و روشن است که در موارد استثنا نیز اکتفا به قدر متیقن دستورالعمل استنباح است.
دیدااه دوم :با استناد به ادلۀ مقیدی چون «قاتلوا فی سبیل اهلل الذین یقداتلونکم» (بقدره:
 ،)190اصل را بر عنمت جان افراد میاذارند .اینان معتقدند دیدااه صدحیح ،اصدل بدودن
حقن دماء است و این جواز کشتن است که در قالب استثنا تفسیر میشود .میتدوان افدت
عدم مبادرت به جنگ نشان از این دارد که قند تجاوز و قتل از سدوی دشدمن تنهدا یدک
احتمال است و مادام که هیچ نشانهای مبنی بر ترجیح یک طرف (قند تجاوز یا عدم قندد
تجاوز) وجود نداشته باشد ،اقرب عدم اخدذ بده تهمدت و عمدل بده ظدن و امدان اسدت،
بهخنوص که اصل را عنمت جان آدمیان بدانیم .پس این اصل حاکم خواهد بود ،مگر در
مورد کسانی که به صفت جنگیدن متلبس شدوند (فضدلاهلل1418 ،ق .)263 :از نگداه ایندان
عمومات جهاد در پرتو دو تخندیص تفسدیر مدیشدوند :یکدی تخندیص داخلدی و یکدی
خارجی .تخنیص داخلی عبارت است از اینکه مال وجوب قتدل دشدمن ،حربدی بدودن
اوست و این مال به معنای ظهور قند تجاوز از سوی دشمن است .بنابراین الزم نیسدت
به اونۀ بالفعل مبادرت به جنگ کند ،بلکه ظهور نشانههایی مبنی بر وجود قندد تجداوز از
سوی دشمن ،برای تجویز کشتن او کافی مینماید .تخنیص خدارجی نیدز همدان روایدات
خاصه است که برخی اروهها از جمله زندان و کودکدان را اسدتثنا کدرده اسدت (فضدلاهلل،
1418ق.)267 :
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به اعتقاد ما تنور جامع میان اصناف منرح ممکن مینمایدد ،زیدرا براسداس آنچده در
خنوص اصل منونیت در نفوس انسانی افتیم ،این موارد تنها از باب نمونه مورد تنریح
واقع شدهاند .میتوان افت کسانی که مالقاً توان جنگ ندارند یا آنکه با وجدود تواندایی از
ورود در جنگ خودداری کردهاند ،از منونیت جانی برخوردارند و رزمندداان اسدالم نیدز
حق هدف قرار دادن ایشان را ندارند .این برداشت براساس قواعد حداکم بدر تنقدیح منداح
میسور مینماید ،زیرا این امکان وجود دارد که موضوعات مختلدف مندرح را از اوصداف
زائد منون داریم و موضوع ناب حکم را از میان آنها برایریم .چندین مدینمایدد کده ایدن
موضوع ناب با لحاظ فقدان هراونه ویژای خاص در موضوعات منرح ،عنوان «اشخاصی
که در جنگ دخالت مؤثر ندارند» باشد ،زیرا همۀ اصناف منرح ،موضوعاً کدافر محسدوب
میشوند و هیچ وجه مشتر دیگری که سبب منونیت آنان باشد ،به نظر نمیآید .از یدک
سو بهطور مثال کدام مال

است که میان ارواان ،زنان ،سدالخورداان و عابددان مشدتر

باشد؟ در مورد عابدان قید «در کوهها مستقرند» آمده است ،زیرا عابدان نیز اار وارد جندگ
شوند ،دیگر منونیت نخواهند داشت .باید توجده داشدت ایجداد مندونیت بدرای راهبدان
صومعهها بیشک بهدلیل ویژای خاص موجود در ایشان نیست ،بلکه آندان از نظدر کفدر و
الحاد ،وضعیتی پستتر از سایرین دارند ،زیرا آنان با استدالل و مناق کفر میورزندد .پدس
معلوم میشود دلیل منونیت ایشان عدم دخالت در فرایند جنگ و اوشهایری از اهل دین
خویش است (ابنرشد قرطبی1408 ،ق .)558 - 559 :2 ،از همین روست کده مالدک بدن
انس راهبان مناطق مختلف را به راهبان صومعهها ملحق کرده است؛ چه اینکه علت مزبدور
در هر دو اروه مشتر

اسدت (ابدنرشدد قرطبدی1408 ،ق .)558 - 559 :2 ،در روایدت

منقول از پیامبر(ص) در مورد زنان نیز آمده که زنان منون هستند ،مگر آنکه دست به اقدام
نظامی بزنند .در مورد سالخورداان نیز هرااه قادر به ارائۀ مشاورههای نظدامی باشدند ،ایدن
منونیت از بین خواهد رفت .بنابراین ذهن ما در این خنوص به اطمینان میرسد که مناح
اصلی «دخالت مؤثر در جریان جنگ» است .بر همین اساس برخی فقیهان امامیده از مدوارد
مذکور الغای خنوصیت کرده و حرمت قتل را به «هر کس که سالح حمل نمیکند» (کدلّ
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فردٍ غیر حامل السالح) تعمیم دادهاند (صدر1420 ،ق .)393 :2 ،کاشفالغااء نیز با بیدانی
دیگر این نکته را یادآور میشود ...« :هر کس بجنگد ،کشتن وی جایز است و همدیناونده
است راهنما ،یاریکننده از طریق مشداوره یدا ایجداد فتنده ،و مانندد آنهدا» (کاشدفالغاداء،
1422ق.)384 :4 ،
این احتمال در صورت پذیرش نقل ابنماجه در خنوص مزدوران که چند سدار قبدل
بدان اشاره شد ،تقویت خواهد شد ،زیرا امکدان تابیدق ایدن عندوان بدر ادروههدایی مانندد
راننداان ،پزشکان و پرستاران ،نیروهای خدمترسانی و  ...بعید نیست .از طریق وسدیع و
عام انگاشتن مفهوم مزدور یا از طریق تنقیح مناح نسبت به مزدوران میتدوان بددین نتیجده
نائل شد .راهحل سوم نیز قیاس اولویت قاعی حداقل در خنوص اروههدای امدادرسدان،
خبرنگاران و مانند ایشان است ،چراکه مزدور با دریافت مزد بده حضدور در میددان جندگ
مبادرت ورزیده ،اما اروههای امدادرسان و  ...هدفی جز بشردوسدتی و کداهش آالم جندگ
نداشتهاند.
بنابراین اصل فقهی عامی وجود دارد که عبدارت اسدت از عددم جدواز تعدرض نظدامی
نسبت به کسانی که با ما نمیجنگند ،زیرا اصل اولیه دربارۀ جان انسانهدا عندمت و بداقی
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
انسانها تنها وقتی مباح میشود که از ایشان ضرری بهوجود آید و به غیدر از ایدن راه دفدع
نگردد نه اینکه جزای کفر آنان کشتن ایشان باشد .جایگاه مکافدات عمدل در دنیدا نیسدت،
بلکه در آخرت است (فضل اهلل1418 ،ق .)262 :اصولیان اهل سنت نیدز در مسدئلۀ مندالح
مرسله ،معتقدند تقلیل قتل یکی از منالح قاعی موردنظر شدارع اسدت ،بلکده بایدد افدت
منلحت اصیل ،همانا حسم قتل است و از آنجا که نمیتوانیم این منلحت را به طور کلدی
به دست آوریم ،حداقل تقلیل قتل را نباید از دسدت دهدیم ( ....غزالدی1413 ،ق176 :1 ،؛
شوکانی1419 ،ق.)185 :2 ،
این نکته را باید افزود که در صورت لزوم ،فرمانده کل قوا که حاکم اسالمی نیز اسدت،
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این اختیار را دارد که اروههایی را به افراد منون از تعدرض بیفزایدد (هیکدل ،بدیتدا:2 ،
.)1247
 .9استثنای اصل تفكیک؛ زوال مصونیت غیرنظامیان
اشکال عمده اینجاست که در مقابل روایات مورد اشاره ،اخبار دیگری وجود دارند که قتدل
برخی اروههای مذکور را جایز شمردهاند .بهطور مثال حفص بن غیاث مدیاویدد :از امدام
صادق(ع) دربارۀ یکی از شهرهای مناقۀ جندگ کده در آن زندان ،کودکدان ،سدالخورداان،
اسیران مسلمان و تجار ساکن هستند ،پرسیدم آیا میتوان از طریق ایجاد سدیالب مندنوعی
یا پر تاب آتش و یا استفاده از منجنیق بده منداف آندان رفتده و ایشدان را کشدت؟ فرمدود:
«اشکالی ندارد؛ نباید بهخاطر وجود این اروهها از دشدمن دسدت کشدید ( »...حدرّ عداملی،
1409ق .)62 :15 ،میبینیم که این حدیث کامالً مخالف با مفاد اخبار قبلی است .بنابراین
بین این دو دسته روایات نوعی تعارض به ذهن میرسد.
به اعتقاد ما برای حل این تعارض ظاهری مدیتدوان از یدک روایدت دیگدر بهدره بدرد:
«حفص بن غیاث از امام صادق(ع) دربارۀ اینکه چرا زنان (اهل کتداب) جزیده نمدیدهندد،
سؤال کرد .آن حضرت فرمود :زیرا رسدول خددا(ص) از کشدتن زندان و فرزنددان آنهدا در
دارالحرب نهی کرد؛ مگر اینکه زنان هم با مسلمانان بجنگند که در این صورت کشتن آنها
جایز است( .و البته) اار هم جنگیدند ،در صورت امکان از کشدتن آنهدا درادذر .بندابراین
هنگامیکه از قتل آنها در دارالحرب نهی شده ،نهی از قتل آنها در داراالسالم به طریق اولدی
است .اینها اار از پرداخت جزیه امتناع کردند ،کشتنشان جایز نیست .و چون قتل آنها جایز
نیست؛ بنابراین جزیه دادن از آنها برداشته شده است» (کلینی1429 ،ق.)412 :9 ،
از این روایت دو راهکار برای جمع مقبول میان دو دستۀ قبلی قابل استنباح است:
الف) روایاتی که از کشتن زنان ،کودکان و  ...نهی کرده است ،بر مواردی حمل میشود
که آنها اقدام به رفتارهای خنمانه نکنند ،و روایات دستۀ دوم که کشدتن ایشدان را تجدویز
کرده است ،حمل بر موردی میشود که آنان مبادرت به عملیدات جنگدی کنندد .ایدن وجده

اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانۀ اسالمی در مقایسه با معاهدات بینالمللی 895 

مستند به بخشی از روایت است که میفرماید« :مگر اینکه زنان هم با مسلمانان بجنگند کده
در این صورت کشتن آنها جایز است».
ب) روایات دستۀ نخست بر وضعیت عادی حمدل شدده و روایداتی کده کشدتن زندان،
کودکان و  ...را جایز شمردهاند ،حمل بر مورد ضرورت میشوند (ن : .طباطبایی حدائری،
1418ق ،)71 :8 ،بدینمعنا که هرااه بدون کشتن این اروهها پیروزی بدر دشدمن و دفدع
فتنه ممکن نباشد ،چارهای جز این وجود ندارد و در نتیجده بده اسدتناد ضدرورت و تقددیم
منلحت اهم بر منلحت مهم ،آنان نیز کشته میشوند .این وجه مستند به بخشی از روایت
است که میفرماید(« :و البته) اار هم جنگیدند ،در صورت امکان از کشدتن آنهدا درادذر».
(کلینی1429 ،ق .)412 :9 ،توجه به این نکته ضروری است که روایات دسدتۀ دوم حتدی
اسیران مسلمان را نیز مستثنا نکرده و این اروه را به زنان و کودکان کفار ملحق کرده است.
بنابراین معلوم میشود وجه دوم بر وجه نخست برتری دارد .مضافاً اینکه وجه دوم اعدم از
وجه اول است و از همین رو مقدم میشود .در نهایت به اعتقاد ما مستفاد از ادلۀ آن اسدت
که اصل ،عدم جواز تعرض نسبت به غیرنظامیان است ،مگر اینکده ضدرورت آن را تجدویز
کند.
در این زمینه از دیگر موارد استثنای منونیت میتوان به وضعیت «تترّس» اشاره کرد که
در آن دشمن از سپر انسانی در جهت ایجاد منونیت بدرای خدود سدوء اسدتفاده مدیکندد.
مستند این مسئله روایت حفص بن غیاث است که میاوید :از امام صادق(ع) دربارۀ یکدی
از شهرهای مناقۀ جنگ که در آن زنان ،کودکان ،سدالخورداان ،اسدیران مسدلمان و تجدار
ساکن هستند ،پرسیدم آیا میتوان از طریق ایجاد سیالب مننوعی یا پرتاب آتش یا استفاده
از منجنیق به مناف آنان رفته و ایشان را کشت؟ فرمود« :اشدکالی نددارد؛ نبایدد بدهخداطر
وجود این اروهها از دشمن دست کشید ( »...حرّ عاملی1409 ،ق .)62 :15 ،فقیهان مبنای
حل این مسئله را وضعیت شدت و سخت شدن جنگ یا بهعبارتی ایجاد ضرورت میدانند.
ایشان معتقدند در وضعیت التحام و شدت ارفتن جنگ ،باید دشمن را هدف قرار داد و تدا
حد توان از هدف قرار دادن و ایراد آسیب به سپر انسانی خودداری کرد ،اما اار الجدرم بده

  896پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،3پاییز 1400

چنین نتیجهای منتهی شود ،چارهای جز آن نخواهد بود (ن : .ابنبدرّا 50 ،؛ عالمده حلدی،
1420ق143 :2 ،؛ کاشفالغااء1422 ،ق384 :4 ،؛ سبزواری1413 ،ق)126 :15 ،
 .10مروری بر اصل تفكیک در آثار برخی فقیهان امامیه
در میان امامیه ،شیخالاائفه طوسی در کتاب المبسوط ابتدا فتوا به جواز قتلعام دشدمن داده
است ،حتی اار کودکان و زنان در میان ایشان باشند .وی به تنریح ،اصل تفکیک را مردود
دانسته ،اما چند سار بعد این مسئله را مارح میکند که اار در وضعیت شدت جنگ ،کفار
اطفال خویش را سپر قرار دهند ،کشتن آنان به استناد ضرورت جایز خواهد بود ،زیدرا اادر
جایز نباشد ،مستلزم باالن جهاد خواهد بود .اما الزم است مسلمانان اطفال را هددف قدرار
ندهند ،بلکه صفهای بعد را قند کنند (طوسی1387 ،ق 11 :2 ،و  .)12میبینیم که حتی
خود شیخ نیز نتوانسته اطالق فتوای خویش مبنی بر جواز قتدلعدام را بپدذیرد .او در ادامده
اذعان میدارد که قتل زنان نیز در جنگ جایز نیست مگر اینکه اضارار آن را تجدویز کندد.
(طوسی1387 ،ق .)13 :2 ،همو در کتاب االقتصاد بهصراحت ،القای سم در بدالد کفدار را
مردود دانسته و در تبیین علت آن میاوید« :الن فیه هال من ال یجوز قتله من الندبیان و
النساء و المجانین» (طوسی1375 ،ق .)314 :استفاده از این تعلیل ما را بر آن میدارد که بده

وی نسبت دهیم اصل تفکیک را بالجمله میپذیرد .او در کتاب دیگرش الجمل و العقود فی
العبادات نیز این روش را جایز نمیشمارد (طوسی1387 ،ق .)156 :فتدوای شدیخ در کتداب
النهایه ف مجرد الفقه و الفتاوی نیز همین است و به صراحت آن را جایز نمیشمارد (طوسی،
1400ق.)293 :
ابن ادریس حلی جنگ با زنان را حتی درصورتیکده مدردان را یداری رسدانند ،مشدروع
نشمرده و تنها در صورت اضارار ،کشتن ایشان را جایز دانسته اسدت (ابدنادریدس حلدی،
1410ق.)6 :2 ،
عالمه در تذکره فتوا به حرمت کشتن زنان و کودکان کفدار داده و دیوانگدان را نیدز بده
کودکان ملحق کرده است .او این فتوای خود را مقید به قید اقدام نکردن به جندگ کدرده و
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سپس همین قید را نیز مقید بده ضدرورت کدرده اسدت (عالمده حلدی1414 ،ق.)64 :9 ،
همچنین قتل پیرمردانی را که یا اهل جنگیدن باشند یا صداحب ریی ،جدایز شدمرده اسدت
(عالمه حلی1414 ،ق .)65 :9 ،راهبانی که اهل جنگ یا صداحب ریی یدا جدوان نباشدند،
همچنین پیغامرسانها اروههای دیگر هستند که عالمه کشتن آنها را در جنگ جایز ندانسته
است (عالمه حلی1414 ،ق 66 :9 ،و .)68
برخی فقیهان امامیه تنریح داشته اند ده طایفه در جنگ کشته نمیشدوند :سدالمندان در
شرف مرگ ،زنان ،کودکان نابالی ،افراد زمین ایر ،نابینا ،بیمار بستری ،فرستاده ،راهبانی که از
دنیا بریده اند ،افرادی که کشتن آنان به منلحت نیست و اقسام مجنون (حسدینی شدیرازی،
بیتا.)205 :47 ،
تقریباً همۀ فقیهان امامیه کشتن افراد محقونالدم را حتی درصورتیکه سپر دشدمن قدرار
داده شوند ،تنها به استناد ضدرورت جدایز مدیشدمارند (ن : .خدویی1410 ،ق371 :1 ،؛
حسینی شیرازی ،بیتا.)47 :4 ،
نکتۀ شایان توجه اینکه اغلب فقیهان با استناد به برخی روایدات ،کشدتن زندان را حتدی
درصورتیکه در جنگ شرکت کرده و به جنگجویان کمک کنند ،جدایز نمدیدانندد (محقدق
حلددی1418 ،ق،

112 :1؛ عالمدده حلددی1420 ،ق144 :2 ،؛ شددهید اول1410 ،ق82 ،؛

طباطبایی حائری1418 ،ق.)75 :8 ،
به اعتقاد ما اار به استناد قیاس اولویت ،حکم مزبدور در مدورد زندان را بده کودکدان و
مجانین هم سرایت دهیم ،استنباطی صحیح را سامان دادهایم ،زیرا میتوان افت عدم اشدارۀ
فقیهان به این دو صنف از باب ندرت تحقق آن بوده است .به تعبیدری دیگدر ،از آنجدا کده
یاری زنان به مردان در جنگ بسیار اتفاق افتاده ،امدا شدرکت فعدال کودکدان و مجدانین در
جنگها بهندرت محقق شده است ،به حکم «الندادر کالمعددوم» فقیهدان بده ایدن دو اشداره
نکردهاند ،وارنه تردیدی نیست که این دو صنف نسبت به زندان بدالی و عاقدل ،بده حکدم
مزبور اولویت دارند.
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 .11نتیجهگیری
اصل تفکیک انسانی و منونیت غیرنظامیان در جنگها بهعنوان دستاوردی مترقی ،از اصول
خدشهناپذیر در نظام «حق در جنگ» از منظر اسالم است .اارچه در میان منابع اسالمی تنها
اروههای خاص همچون زنان ،کودکان ،سالخورداان و  ...بهطور مسدتقیم دارای مندونیت
شمرده شدهاند ،مال

این منونیت با استقرا در ادلۀ خاص قابل اسدتنباح مدینمایدد؛ ایدن

مناح عبارت است از «عدم دخالت سازنده و تأثیراذار در روند جنگ» .در نتیجه مدیتدوان
افت در جنگهای امروزی پناهنداان سیاسی ،خبرنگاران ،جمعیت هاللاحمدر ،رانندداان
کامیونهای حمل کمکهای انساندوستانه ،نماینداان کشورهای بیطدرف و مانندد آنهدا از
منونیت جانی برخوردارند .بر همین اساس درصورتیکه افراد غیرنظامی بدهطدور مسدتقیم
مرتکب فعالیت خنمانه شوند ،بهطور مثال سالح به دست ایرندد یدا نیروهدای رزمندده را
تهدید کنند ،این منونیت از دست خواهد رفدت .همچندین اادر بده اوندۀ غیرمسدتقیم در
پیشبرد روند جنگ تأثیراذارند ،مانند اینکه در طراحی عملیات دخالت داشته و جدزء اتداق
فکر دشمن باشند ،دیگر منونیت ندارند؛ چه اینکه بر چنین افرادی عرفاً نیز عنوان «نیروی
مسلح و نظامی» قابل اطالق است .این از وجوه تمایز دیدااه اسالم با نظام حقوق بینالملل
معاصر است .تفاوت دیگر اینکه زنان ،کودکان و مجانین حتی در صورت دخالدت مسدتقیم
در جنگ منونیت خود را از دست نمیدهند ،مگر آنکه تعرض به آنان به استناد ضدرورت
الزم باشد.

اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانۀ اسالمی در مقایسه با معاهدات بینالمللی 899 

کتابنامه
د قرآن کریم
د نهج البالغۀ
 .1ابنحیون مغربی ،نعمان (1385ق) .دعائم اإلسالم ،قم :مؤسسۀ آلالبیت(ع).
 .2ابنرشد قرطبدی ،محمدد بدن احمدد (1408ق) .البییان والتحصییل ،بیدروت :دار الغدرب
اإلسالمی.
 .3ابنرفعۀ ،احمد بن محمد (2009م) .کفایۀ النبیه ف شرح التنبیه ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
 .4ابنعربی ،محمد بن عبداهلل (بیتا) .احکام القرآن ،بیجا.
 .5ابنعساکر ،علی بن حسن (1415ق) .تاریخ دمشی  ،بیدروت :دارالفکدر للاباعدۀ والنشدر
والتوزیع.
 .6ابن قدامه مقدسی ،موفق الدین (1414ق) .الکاف ف فقه اإلمام أحمد ،بیدروت :دارالکتدب
العلمیۀ.
 .7ابنماجه ،محمد بن یزید (بیتا) .سنن ابن ماجه ،بیروت ،دار إحیاء الکتب العربیۀ.
 .8ابویوسف ،یعقوب بن ابراهیم (1382ق) .الخراج ،قاهره :المابعۀالسلفیۀ.
 .9احمد بن حنبل ،ابوعبداهلل (1419ق) .مسند أحمد بن حنبل ،بیروت :عالم الکتب.
 .10اردبیلی ،احمد بن محمد (1403ق) .مجمع الفائدة و البرهان ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .11بحرانی ،محمد سند (1429ق) .سند العروة الوثق  -کتاب النکاح ،قم :کتابخانۀ فد .
 .12بیهقی ،احمد بن حسین (1408ق) .دالئل النبوة ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
 .13حرّ عاملی ،محمد بن حسن (1409ق) .وسائل الشیعۀ ،قم :مؤسسۀ آلالبیت(ع).
 .14حلی ،محمد بن ادریس (1410ق) .السرائر الحیاوی لتحرییر الفتیاوی ،قدم :دفتدر انتشدارات
اسالمی.

  900پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،3پاییز 1400

 .15حمیدی ،محمد بن فتوح (1423ق) .الجمع بین الصحیحین ،بیروت :دار ابن حزم.
 .16حمیری ،نشوان بن سعید ( .)1420شمس العلوم ،بیروت :دارالفکر المعاصر.
 .17خامنه ای ،سید علی (1417ق) .کاوش در حکم فقه صابئان ،قم :مؤسسۀ دائرۀالمعارف
فقه اسالمی.
 .18خایب بغدادی ،ابوبکر احمدد بدن علدی (1422ق) .تیاریخ بدیداد ،بیدروت :دارالغدرب
اإلسالمی
 .19خایب شربینی ،محمد بن احمد (1415ق) .مدن المحتاج ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
 .20رملی ،محمد بن ابدیالعبداس (1404ق) .نهاییۀ المحتیاج إلی شیرح المنهیاج ،بیدروت:
دارالفکر.
 .21روسو ،شدارل ( .)1369حقیو مخاصیمات مسیلحانه ،تهدران :دفتدر خددمات حقدوقی
بینالمللی.
 .22رویانی ،عبدالواحد بن اسماعیل (2009م) .بحرالمذهب ،بیروت :دار الکتب العلمیۀ.
 .23زیلعی ،عثمان بن علی (1313ق) .تبیین الحقائ  ،حاشیه :الشِّلْبِی ،قاهره ،المابعۀ الکبری
األمیریۀ.
 .24سبحانی تبریدزی ،جعفدر (1424ق) .المحصیو فی علیم االُصیو  ،قدم :مؤسسدۀ امدام
صادق(ع).
 .25سبزواری ،سید عبداألعلی (1413ق) .مهذّب األحکام ،قم :مؤسسۀ المنار.
 .26صاحب جواهر ،محمد حسن نجفی (1404ق) .جواهر الکالم ،بیروت :دار إحیاء التراث
العربی.
 .27صدر ،سید محمد (1420ق) .ماوراء الفقه ،بیروت :دار االضواء.
 .28ضیایی بیگدلی ،محمدرضا ( .)1395حقو جنی  ،تهدران :انتشدارات دانشدگاه عالمده
طباطبایی.
 .29طباطبایی حائری ،سید علی (1418ق) .ریاض المسائل ،قم :مؤسسۀ آلالبیت(ع).

اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانۀ اسالمی در مقایسه با معاهدات بینالمللی 901 

 .30طبرانی ،سلیمان بن احمد (1415ق) .المعجم األوسط ،قاهره :دارالحرمین.
 .31طوسددی ،محمددد بددن حسددن (1387ق) .المبسییوط فی فقییه االمامیییه ،تهددران :المکتبددۀ
المرتضویۀ.
1407( --------------------- .32ق) .تهذیب األحکام ،تهران :دارالکتب اإلسالمیۀ.
 .33عالمه حلی ،حسن بن یوسف ( .)1412منته المطلب ،مشهد :مجمع البحوث اإلسالمیۀ.
 .34فر  ،محمد (بیتا) .المدرسۀ العسکریه االسالمیۀ ،قاهره :دارالفکر العربی.
 .35فضلاهلل ،محمدحسین (1418ق) .کتاب الجهاد ،بیروت :دار المال

للاباعده و النشدر و

التوزیع.
 .36فلک ،دیتر ( .)1387حقو بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه ،تهران :شهر دانش.
 .37قرضاوی ،یوسف (2009م) .فقه الجهاد ،قاهره :مکتبۀ وهبۀ.
 .38قلیوبی ،احمد سالمه و احمد البرسی عمیره (1415ق) .حاشیتا قلیوب وعمیرة ،بیدروت:
دار الفکر.
 .39کلینی ،محمد بن یعقوب (1429ق) .الکاف  ،قم :دارالحدیث.
 .40کوفی ،فرات بن ابراهیم (1410ق) .تفسیر فرات الکوف  ،تهران :انتشارات وزارت ارشداد
اسالمی.
 .41ماوردی ،علی بن محمد (1419ق) .الحاوی الکبیر ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
 .42مجلسی ،محمدباقر (1403ق) .بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 .43ملای ،جمالالدین یوسف بن موسی (بیتا) .المعتصر من المختصر ،بیروت :عالم الکتب.
 .44هنکرتز ،ژان ماری؛ دوسوالد بک ،لوئیس ( .)1387حقو بینالملل بشردوسیتانۀ عرفی ،
ترجمۀ دفتر امور بینالملل قوۀ قضائیه جمهدوری اسدالمی ایدران و کمیتدۀ بدینالمللدی
صلیب سرخ ،تهران :مجد.
 .45ابنبرا طرابلسی ،قاضی عبدالعزیز (1406ق) ،المهذب ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى
 .44عالمه حلی ،حسن بن یوسف (1414ق) ،تذکرۀ الفقهاء ،قم ،مؤسسه آل البیت(ع)

  902پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،3پاییز 1400

 .47عالمه حلی ،حسن بن یوسف (1420ق) ،تحریر األحکام الشدرعیۀ ،قدم ،مؤسسده امدام
صادق(ع)
 .48ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم (بیتا) ،السیاسۀ الشرعیۀ ،بیروت :دار المعرفۀ
 .49ابن رشد ،محمد ( ،)1425بدایۀ المجتهد و نهایۀ المقتند ،بیروت ،دار المعرفۀ
 .50تمیمی مغربی ،نعمان بن محمد (1385ق) ،دعائم االسالم ،قم ،موسسه آل البیت(ع)
 .51حسینی شیرازی ،سیدمحمد (بیتا) ،الفقه ،قم ،مؤسسۀ الفکر االسالمی
 .52خویی ،سید ابوالقاسم (1410ق) ،منها النالحین ،قم ،نشر مدینۀ العلم
 .53سبزواری ،محمدباقر ( ،)1423کفایۀ االحکام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی
 .54شافعی ،محمد بن ادریس (1410ق) ،االم ،بیروت ،دار المعرفۀ
 .55شوکانی ،محمد بن علی (1419ق) ،إرشاد الفحول ،دمشق ،دار الکتاب العربی
 .56شهید اول ،محمد بن مکی عاملی (1410ق) ،اللمعۀ الدمشقیۀ ،بیروت ،دار التراث
 .57شهید ثانى ،زین الدین بن على (1410ق) ،الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ ،قم،
کتابفروشى داورى
 .58طوسى ،محمد بن حسن (1375ق) ،االقتناد الهادی إلى طریق الرشاد ،تهران ،انتشارات
کتابخانه جامع چهلستون
 .59طوسی ،محمد بن حسن ( )1400النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت ،دار الکتداب
العربی
 .60طوسى ،محمد بن حسن (1387ق) ،الجمل و العقود فدی العبدادات ،مشدهد ،انتشدارات
دانشگاه فردوسى مشهد
 .61غزالی ،ابوحامد محمد بن محمد (1413ق) ،المستنفى فی علم األصدول ،بیدروت ،دار
الکتب العلمیۀ
 .62کاشفالغااء ،جعفر ( ،)1422کشف الغااء ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی
 .63محقق کرکی ،علی بن حسین ( ،)1414جامع المقاصد ،قم ،مؤسسه آل البیت
 .64محقق حلی ،جعفر بن حسن ( ،)1408شرائع اإلسالم ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان

903  اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانۀ اسالمی در مقایسه با معاهدات بینالمللی

 دار البیارق، دمشق، الجهاد و القتال فی السیاسۀ الشرعیه،) محمدخیر (بی تا، هیکل.65
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