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Abstract
Holy war (jihad) in the cause of Allah is one of the pillars of Islam. Islam is
a school in which all the people have been called as the servants of Allah and
honorable to each other. In order to remove all kinds of dominance and
sovereignty of the tyrants, He has opened the door of jihad. In order to
realize the defense that Muslims are required to undertake in any situation, it
is necessary to take into account the means and methods of defense
appropriate to each time. Defending against the aggressor in the absence of
suitable military facilities takes on a particular form, and it is a martyrdom
operation in which one kills the others while he is sure about his death.
Because of the apparent similarity between martyrdom operation with
suicide attack, some people disagree with it, and call it self-slaughter.
Therefore, investigating jurisprudential and religious texts, and studying the
jurisprudential evidence and principles of the proponents and opponents of
martyrdom operation, this research seeks a clear jurisprudential ruling of the
martyrdom operation. Using an analytical method and studying and
surveying jurisprudential books and other different researches, this research
has concluded that the martyrdom actions have legitimacy. Therefore,
martyrdom in the cause of Allah does not mean suicide, and due to the
reasons given and because of the difference in intention and purpose, it is
beyond the scope of the issue.
Keywords: Martyrdom Operation, Martyrdom, Suicide, Jurisprudence,
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چكیده
جهاد در راه خدا از ارکان اسالم است .مکتبی که خدا در آن ،همگان رابندۀ خویش و عزیز در برابر یکددیگر خواندده و
برای دفع هرگونه سلطهجویی مستکبران ،باب جهاد را گشوده است .برای تحقد دفداک کده مسدلمانان در هدر ،درای ،
مکلف به آناند ،عنایت به ابزار و روشهای متناسب با هر عصری ،ضروری مینماید .دفاک در برابر متجداوز در ،درای
نبود امکانات نظامی مناسب، ،کل خاصی به خود میگیرد و آن عملیات استشهادی است که در آن فرد به کشتن دیگدر
اقدام میکند ،درحالیکه به کشته ،دن خود قطع و یقین دارد .برخی بهسبب ،باهت ظاهری عملیات ،دهادتطلبانده بدا
انتحار با آن مخالفت میکنند و آن را خودکشی مینامند .ازاینرو این تحقی با بررسی متون فقهی و دینی در پدی حکد
فقهی عملیات استشهادی با بررسی ادله و مبانی فقهی موافقان و مخالفان عملیات استشهادی است .نتایج پژوهش فدرارو
که به روش تحلیلی و با مطالعه و بررسی کتابهای فقهی و پژوهشهای مختلف انجام گرفته ،نشان میدهد که اقدامات
،هادتطلبانه از مشروعیت برخوردار است .ازاینرو ،هادتطلبی برای خدا به معندای خودکشدی نیسدت و نسدبت بده
دالیل مطرح ،به لحاظ تفاوت در قصد و هدف خروج موضوعی دارد.
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 .1مقدمه
اصل برابری میان انسانها از مسائل مهمی است که نظام فکریاسالم بر آن استوار ،دده اسدت و
اصوالً مبارزات و مجاهدتها حاکی از نادیده انگا،تن این اصل فطری و ،رعی از سوی برخی
افراد است .از دیدگاه اسالم مبارزات در برابدر سدلطهطلبدی مسدتکبران حد و مقددم نامیدده
می،ود.
در جهانبینی اسالمی از یک سو اصل دفاک برای اعتالی کلمۀ ح و حفظ عزت اسالم
و مسلمین ،به هر وسیلۀ ممکن الزم است و از سوی دیگربا نظر به توانمندیهای متجاوزان
و ضعف دفاعی و نظامی مستضعفان در سرزمینهای ا،غالی ،دفاک ،کل جدیدی بده خدود
گرفته و به صورت عملیات ،هادت طلبانه درآمده است که در آن فرد با قطع به کشته ،دن
خود ،درصدد ضربه وارد کردن به د،من است .عملیات استشهادی ،روش جدیددی اسدت
که برای مقاومت و رویارویی با د،من که با وسایل و ابزار جدید کشدنده ،کده در گذ،دته
معمول و معروف نبوده است ،انجام میگیرد و عامل و مجری آن یقین یدا ظدن لالدب دارد
که خودش نیز در جریان عملیات به ،هادت میرسد.
از مبانی فقهی عملیات استشهادی میتوان به مسئلۀ اه و مه و مسئلۀ ضرورت در امر
دفاک از اسالم و مسلمانان ،استناد کرد که بر همین اسام برخی فقها آن را جایز میدانندد.
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این گونه اقدامات به لحاظ ،باهت های ظاهری با مسئلۀ خودکشی و انتحار ،از سوی برخی
مورد اعتراض قرار گرفته است .ازاینرو ،پدرداختن بده مبدانی و ادلدۀ مشدروعیت عملیدات
استشهادی ،تبیین مسئلۀ خودکشی با عملیات استشهادی را در پی خواهد دا،ت.
در این زمینه با مطالعه و بررسی کتابها و پژوهشهای مختلف ،بعضی نویسندگان بده
برخی از ابعاد موضوک مذکور پرداختهاند .اما آنچه این تحقی را از لیر آن متمایز مدیکندد،
ساختار منسج و مدون آن است .بندابراین در ایدن تحقید درصددد پاسدخگویی بده ایدن

 .1آیتاهلل مکارم ،یرازی ،مسائل کثیر االبتال ،مسئلۀ .187
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پرسشها خواهی بود که عملیات استشهادی از چه بابی قابل طرح و حک ،درعی آن چده
است ؟ ازاین رو این مقاله به روش تحلیلی و با گدردآوری اطالعدات از مندابع کتابخاندهای
بهویژه کتابهای معتبر ،یعه پس از مفهوم،ناسی واژههدای استشدهاد و انتحدار ،بده اقدوال
موجود دربارۀ مشروعیت عملیات استشهادی و مستندات قرآنی هریک از آن اقوال پرداخته
و آن را بررسی کرده است.
 .2مفهومشناسی
 .2.1معنای لغوی استشهاد

استشهاد در کتابهای لغوی ،به دو معنای گواهی خواستن (ابنمنظدور1414 ،ق ،ج239 :3؛
سعدی ،بیتا202 :؛ فراهیدی ،بیتا ،ج397 :3؛ فیروزآبادی ،بیتا ،ج423 :1؛ ابنسیده ،بیتدا،
ج )181 :4و طلب ،هادت و کشته ،دن در راه خدا تعبیر ،ده است (جوهری ،بیتدا ،ج:2
494؛ سعدی ،بیتا282 :؛ ابنسیده ،بیتا ،ج.)182 :4
 .2.2معنای اصطالحی استشهاد

 .2.2.1معنای عام عملیات شهادتطلبانه
استشهاد یا اقدامات استشهادی به معنای عام عبارت از آن اعمال جهدادی اسدت کده کسدی
بددهخدداطر طلددب ،ددهادت و رسددیدن بدده فددی

،ددهادت بدده انجددام آن مبددادرت مددیورزد

(مالمحمدعلی .)85 :1385 ،برخی نیز در تعریف معنای عام ،یقدین یدا ظدن لالدبر مجدری
عملیات استشهادی نسبت به مسئلۀ ،هادت را گنجانده و اینگونه آن را تعریف کدردهاندد:
«عملیات ،هادتطلبانه به معنای عام آن به اقدامی اطالق می،ود که ،خصی با قصد قربت
و با عل به ،هادت و با هدف ضربه زدن به د،من ،به انجام آن مبادرت میورزد و در این
راه کشته می،ود» (ورعی. )319 :1382 ،
 .2.2.2معنای خاص عملیات شهادتطلبانه
عملیات استشهادی به معنای خاص ،روش جدیدی برای مقاومت و رویدارویی بدا د،دمن
است که با وسایل و اب زار جدید کشدنده کده در گذ،دته معمدول و معدروف نبدوده ،انجدام

  972پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،3پاییز 1400

می گیرد و مجری آن ،یقین یا ظن لالب دارد که خودش نیز در جریان عملیات به ،دهادت
میرسد (مالمحمدعلی )85 :1385 ،و در این مقاله همین معنای دوم موردنظر است.
 .2.3مفهوم انتحار :انتحار از ریشۀ نَحر است و به معنای موضع گردنبند (بیتا ،ج )824 :2
و نیز به معنای قربانی کردنو کشتن حیوان از روی نفع است (فیومی ،بیتا ،ج).595 :2
 .2.3.1معنای لغوی انتحار :واژۀ انتحار به معنای خودکشی است (فیروزآبادی ،بیتدا،
ج231 :2؛ زبیدی ،بیتا ،ج.)511 :7
 .2.3.2معنای اصطالحی انتحار :انتحار همانگونهکه در لغت به معنای خودکشی
است ،در اصطالح ،رک نیز عبارت است از اینکه کسی نفسش را مورد آزار و اذیت قرار
دهد تا آنجا که به تلف ،دن آن بینجامد (قرطبی ،1364 ،ج157 :5؛ حائری تهرانی،1377 ،
ج.)88 :3
 .2.3.3عملیات انتحاری :عملیات انتحاری به معنای«اقدام به کشتن دیگران همزمان با
قتل خویش» است (فیرحی.)119 :1383،
آنچه در این مقاله اهتمام داده ،ده و از آثار پژوهشگران فوقالذکر استناد ،دده اسدت،
در حقیقت پاسخ به نظریۀ نامشروک بودن عملیات استشهادی اسدت کده بدهنظدر مدیرسدد
صاحبان این تفکر ،نه تنها قائل به تمایز ماهوی واژگان انتحار و استشهاد نیستند ،بلکه خل
مبحث کرده و از آیاتی استناد و استشهاد کردند که چهبسا خروج موردی دا،ته و از محدل
بحث موضوعاً خارج است .عملیات استشهادی در متن و بطن خود ،قصد قربت و وجها هلل
را دارد و قویترین و محک ترین دلیل آن کمالیابی عامالن آن است (ورعی.)319 :1382 ،
این تحقی ضمن جانبداری از مبانی فکری و نظریۀ اثباتی موافقان عملیات استشدهادی،
برای مخاطبن ،زیبایی استدالل به مشروعیت عملیات استشهادی را به ارمغان دارد.
 .3اقوال در مشروعیت عملیات استشهادی
فقها در زمینۀ عملیات استشهادی دارای دو دیدگاه متفاوتاند .برخی عملیات استشهادی را
دارای مشروعیت دانستهاند و برخی اقدام به آن را لیرمشروک میدانند .در این تحقید ادلدۀ

واکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادلۀ قرآنی آن 973 

مطرح،ده از سوی هر دو گروه ،بررسی می،ود.
 .3.1ادلۀ موافقان جواز عملیات استشهادی

از آنجا که اقدامات ،هادت طلبانه نوعی جهاد دفاعی است (کزازی عراقی (آقا ضیاءالدین)،
1414ق317 :؛ ،هید ثانی1410،ق ،ج379 :2؛ طباطبدایی1418 ،ق ،ج8 :8؛ نجفدی1404 ،ق،
ج5 ،2؛ ،هید ثانی1410 ،ق ،ج  379 :2و 382؛ کا،فالغطاء ،بیتدا ،ج )289 :4پدس بدرای
جواز آن میتوان به ادلۀ وجوب جهاد استناد کرد.
با توجه به اینکه جهاد تنها به جهاد ابتدایی خت نمی،دود و ،دامل جهداد دفداعی نیدز
می،ود ،ازاینرو میتوان جواز عملیات استشهادی را که ،کل خاصدی از دفداک اسدت ،بدا
استناد به اطالق آیات وجوب جهاد و دفاک ،استدالل کرد که از جملۀ این آیات ،آیۀ تدارک
قوه و معاملۀ جان خواهد بود.
 .3.1.1آیۀ تدارک قوه
فقها با استناد به آیۀ  60سورۀ انفال ،1جهاد و دفاک را واجب (ابنبدراج طرابلسدی1406 ،ق،
ج292 :1؛ مالکی نجفی1404 ،ق ،ج )294 :4و تعلی و برگزاری مسدابقات اسدب دواندی و
تیراندازی جهت آمادگی نظامی در برابر د،من را الزم دانستهاند (ابنادریس حلی1410 ،ق،
ج146 :3؛ طوسی ،1387 ،ج .)289 :6صاحب جواهر نیز با استناد به آیۀ مدذکور ،مقابلده بدا
د،من متجاوز را با هر وسیلۀ ممکن که امیدد فدتح و پیدروزی در آن رود ،جدایز مدیداندد
(نجفی1404 ،ق ،ج .)66 :21آیۀ تدارک قوه به واسطۀ برخورداری از عمومیت لفظ «قدوه» و
عمومیت تعلیل «تُرْهِبُونَ» میتواند بر مشروعیت عملیات استشهادی داللت دا،ته با،د.
 .3.1.1.1عمومیت «قُوَّة»ٍ
خداوند در این آیۀ ،ریفه ،به کسب آمادگی از طری اسبهای ورزیدده اکتفدا نکدرده و بدا
استفاده از لفظ «قوه» که عمومیت دارد ،درصدد بیان لزوم آمادگی همهجانبده و متناسدب بدا

« .1وَ أَعِدُّوا لَهُ ْ مَا اسْتَطَعْتُ ْ مِنْ قُوَّۀٍ وَ مِنْ ررباطِ ا تُرْهِبُونَ برهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُ ْ» ....
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هر عصری برای مسلمانان برآمده است (گیالنی (میرزای قمی)1413 ،ق ،ج392 :1؛ یدزدی،
1415ق ،ج254 :2؛ سدددبحانی تبرید دزی1423 ،ق ،ج105 :2؛ تربتد دی ،دددهابی خراسدددانی،
1417ق،ج93 :2؛ سید ساب  ،بیتا ،ج650 :2؛ ابنحزم ،بیتدا ،ج250 :7؛ الشدافعی1410 ،ق،
ج.)152 :4
مسئلۀ آمادگی و قوت از چندان اهمیتی برخدوردار اسدت کده عدالوهبدر ابعداد نظدامی،
پیشرفت علمی نیز از جنبههای قوت محسوب می،ود ،زیدرا در تحقد هددف اصدلی کده
ارهاب د،من است ،تأثیرگذار است (،هابی خراسانی1417 ،ق ،ج .)93 :2بندابراین فقهدای
امامیه و اهل سنت معتقدند «قُوَّۀ» در این آیه بهسبب عمومیت آن ،هر امری کده مسدلمان را
در برابر دفع تجاوزات د،من قوت و توانایی بخشد، ،امل خواهد ،دد .بندابراین عملیدات
استشهادی این قابلیت را دارد که با توجه به عدم دسترسی به ابزارهدای دفداعی الزم بدرای
دفع تجاوزات د،من ،بهعنوان مصداقی از قوه ،اقدامات استشهادی را مشروعیت بخشد.
 .3.1.1.2عموم تعلیل «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ»
آمادگی و کسب توانمندی بر مسلمانان تنها بهسبب دفع تجاوزات د،من و ضربههای مادی
علیه آنان بر مسلمانان تکلیف نشده است ،بلکه این آمدادگی در راسدتای تحقد ارهداب و
ترساندن د،من و اعمال ضدربات روحدی عمید بدر متجداوز اسدت .فقهامعتقدندد جملدۀ
«تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ» علت جملۀ «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» است و بدر
این اسام خداوند به منظور دستیابی به این هدف ،کسب اندواک آمدادگی را پیشدنهاد کدرده
اسددت (گیالندی (میدرزای قمدی)1413 ،ق ،ج393 :1؛ مقددداد1425 ،ق ،ج .)388 :1یوسددف
قرضاوی از علمای اهل سنت نیز عملیات استشهادی را از بزرگتدرین اندواک جهداد در راه
خدا بر ،مرده و آن مصداق ارهاب مشروعی که قرآن کری در آیۀ «واعدوا ماسدتطعت مدن
قوۀ  ...ترهبون به عدو اهلل و عدوک » به آن ا،اره کرده دانسته اسدت» (محمددعلی :1385 ،
.)108
با توجه به عمومیت «ترهبون» در آیه فدوق ،مدیتدوان عملیدات استشدهادی را مشدروک
دانست زیرا اقدامات استشهادی با ترسداندن د،دمن صهیونیسد و از بدین بدردن امنیدت و
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نابودی آنها ،برای دفاک از سرزمینهای اسالمی انجام میگیرد.
 .3.1.2آیات معامله جان
«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِباا ِ» (بقدره .)207 :ایدن آیده
واسطۀ عبارت «مَنْ یَشْرری نفسه» بر مشروعیت عملیات استشهادی عنوان مصدداقی از ایثدار
و ازجانگذ،تگی ،داللت دارد.
 .3.1.2.1اطالق «مَنْ یَشْرِی نفسه»
مفسران معتقدند آیۀ مذکور دارای اطالق است و ازاینرو اگرچه آیه در ،أن فدرد معیندی ندازل
،ده ،اما حک آیه ،عام است و هر کسی میتواند مصدداق آن با،دد( 1مکدارم ،1374 ،ج77 :2؛
قر،ی ،1377 ،ج377 :1؛ موسوی سبزواری1409 ،ق ،ج .)222 :3با توجده بده ایدن مطلدب ،از
جمله عباراتی که میتوان بهواسطۀ اطالق آن بر جواز اقدامات ،هادتطلبانه استناد کرد ،عبارت
«مَنْ یَشْرری نفسه» است .بر این اسام جوانانی که در سرزمینهای ا،دغالی بدرای حفدظ کیدان
اسالم و دفاک از تجاوزات د،من صهیونیس  ،به عملیات استشهادی مبادرت میورزندد و جدان
خویش را فدا میکنند ،نیز میتوان از جمله مصادی آیۀ ،ریفه دانست.
 .3.1.2.2اطالق «أَنْفُسِکُمْ»
فقها ضمن تصریح به بودن آیۀ  111سورۀ توبه از ادلۀ جهاد و دفاک (ابنبدراج طرابلسدی،
1406ق ،ج292 :1؛ عاملی(،هید اول)1417 ،ق29 :؛ طباطبدایی1418 ،ق ،ج8 :8؛ نجفدی،
1404ق ،ج4 :21؛ الدددمیاطی1418 ،ق ،ج205 :4؛ ،ددافعی1410 ،ق ،ج )170 :4آن را از
جمله آیاتی دانسته اند که آ،کارکنندۀ برتری فضیلت جهاد بر همۀ اعمال حتی نمازهدای
یومیه است (مالکی نجفی (کا،ف الغطاء) ،بیتا ،ج .)295 :4آیۀ مذکور بهواسدطۀ اطدالق
لفظ «أَنْفُسَهُ ْ» میتواند بر جواز عملیات استشهادی داللت کند .همچنین خداوند ،مؤمنان
را به جهاد با جان و مال فراخوانده است که با توجه به اطالق «أَنْفُسِکُ ْ» در آیات مرتب
 .1تفسیر نمونه و برخی مفسران دیگر نیز آیۀمذکور را در ،أن حضرت علی(ک) میدانند.
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نیز میتوان بر مشروعیت عملیات استشهادی استناد کدرد .از جملده آیدۀ  41سدورۀ توبده
است 1که براسام آن ،جهاد در راه خدا با همۀ سرمایههای موجود ،از فرمانهای الهدی اسدت
که نفع آن مستقی و لیرمستقی ،امل جامعۀ اسالمی می،دود .ازایدنرو برخدی فقهدا (حلدی
(فخددر المحققددین) ،1387 ،ج351 :1؛ حلددی1407 ،ق ،ج296 :2؛ نجفددی1404 ،ق ،ج9 :21؛
،افعی1410 ،ق ،ج )170 :4آیۀ مذکور را بهعنوان یکی از ادله جهاد و دفاک بیان کردهاند.
باید در نظر دا،ت که گاهی جهاد و دفاک با ابزارهای نظامی مرسوم انجام میگیرد ،امدا
در ،رای فقدان ابزارهای الزم برای تحق فرمان الهدی دفداک ،مدیتدوان بدهسدبب اطدالق
«جاهِدُوا ...أَنْفُسِکُ ْ» و فقدان قید خاص در ،کل اجرای آن ،با انجام اقدامات ،هادتطلبانه
فرمان الهی را اطاعت نمود و به آن منفعت اجتماعی یعنی حفظ عدزت اسدالم و مسدلمین،
دست یافت (،فیعینیا1432 ،ق.)176 :
 .3.1.3اطالق عنوان شهید بر کشتهشدگان در راه دین و خانواده و جان
اطالق ،هید بر کشته،دگان راه دین و جان و خانواده از مواردی است که میتوان بر پایدۀ آن
اقدامات استشهادی را جایز دانست .خداوند متعال در آیۀ  193سورۀ بقره ،قوم ظال را د،من
خود دانسته ،و مسلمانان را مکلف کرده است که در برابر ظل متجاوزان ،جهاد و دفاک کنند تا
از این طری فساد از روی زمین برچیده ،ود .نکتۀ قابل تأمل اینجاست که اگر متجاوز مجهدز
به سالح ،قصد گرفتن مال انسان را دارد ،دفاک از جان و مال در برابر وی جدایز اسدت و اگدر
دفاک به کشته ،دن محارب انجامید ،دفاککننده مسئول نخواهد بود و در صورت کشدته ،ددن
دفاککننده ،وی ،هید است و از اجر و ثواب ،هد بهرهمند می،ود (طوسدی1400 ،ق )297 :و
درصورتیکه هدف دزد ،کشتن صاحب خانه با،د ،دفاک بدون هیچ ،درطی واجدب اسدت و
دلیل آن ،وجوب حفظ جان است (،هید ثانی1413،ق 15 :و .)16
بنابراین ،مسئلۀ دفاک در برابر تجاوز ظالمان و متعرضان به خانه و خانواده و کیدان ،مقددم
است و کشته،دگان در این مسیر، ،هید بهحساب میآیند .ازاینرو بهسبب اطالق عنوان ،هید،
« .1انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقاالً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْفِی سَبِیلِ اللَّهِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْتَعْلَمُونَ»
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کشته،دگان در اقدامات ،هادتطلبانه نیز ،هید محسوب می،وند ،زیرا زمانیکه کشته،ددگان
در راه دفاک از خود و خانواده، ،هید محسوب می،وند ،پس این عنوان بر کسانی که برای دفاک
از دین و کشورش کشته می،وند  ،به طری اولی قابل صدق و ،ایسته خواهد بود.
 .3.1.4شهادتطلبی سمیه
از جمله ،خصیتهایی که میتوان براسدام سدیره و عملکدرد آندان ،برخدورداری از روحیدۀ
،هادتطلبی را ،ایسته و مشروعیت بخشید، ،خص سمیه ،اولین ،هیدۀ اسالم اسدت .برخدی
مفسران ذیل آیۀ ،ریفۀ «وَ الَّذِینَ هاجَرُوا فِی اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ لَاأَجْرُ
الْآخِرَةِ أَکْبَرُلَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ» (نحل )41 :ا،اره کردند از جمله مصادی مهاجران الیاهلل ،سمیه مادر
عمار بوده است (میبدی ،1371 ،ج .)387 :5در برخی تفاسیر ذیل آیۀ ،ریفۀ «ضَارَ َ اللَّاهُ مَاََ ً
رَجُلَیْنِأَحَدُهُما أَبْکَمُ ال یَقْدِرُعَلی شَیْءٍ وَ هُوَ کَلٌّ عَلی مَوْالهُ( »....نحل )76 :آمده که منظور از «ابک »
ابوجهل است و کسی که امر به عدل و داد میکند ،عمار یاسر اسدت .پددر و مدادر عمدار زیدر
،کنجههای ابوجهل توان مقاومت ندا،تند و به فی

،دهادت رسدیدند (قرطبدی ،1364 ،ج:1

149؛ حقی بروسوی ،بیتا ،ج )62 :5ازاینرو سمیه مادر عمار ،اولین ،هیدی است که در اسالم
طلب ،هادت کرد و ابوجهل او را به ،هادت رساند (ها،می بصری1410 ،ق ،ج .)208 :8نکتۀ
قابل تأمل اینجاست که با توجه به اصل وجوب حفظ جان در ،درای فقددان تدوان دفداعی و
حتمی بودن مرگ آنان اما در عین حال پیامبر(ص) این نحو رفتار خاندان یاسدر را نهدی نکدرده
است ،بلکه حضرت(ص) هنگام ،کنجۀ آنان ،به این خاندان وعده و بشارت بهشت و صدبر و
،کیبایی بر این مصیبت میدادند (ابناثیدر1409 ،ق ،ج .)152 :6ایدن خدود اگدر دلیدل نبا،دد،
میتواند مؤید اقدام ،هادتطلبانه با،د.
 .3.1.5فطری بودن دفاع و جهاد
دفاک انسان از جان ،مال ،آبرو ،دین و سرزمینش در برابر تجاوزات د،منان ،امری است کده
ضرورت آن را وجدان و فطرت درمییابد ،حتی اگر دفاک متوقف بر فدا کردن جدان با،دد.
ازاینرو یکی از دالیلی که میتوان براسام آن بر مشروعیت عملیات استشدهادی اسدتدالل
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کرد ،مسئله فطری بودن دفاک اسدت ،زیدرا عملیدات استشدهادی پاسدخ فطدری بدرای دفدع
تجاوزات د،من و نابودیشان خواهد بود که تقریرآن بدر مشدروعیت عملیدات استشدهادی
عبارت است از :الف) دفاک عقدالً الزم و ضدروری اسدت؛ ب) دفداک دارای مراتبدی اسدت.
بنابراین ،اگر مسئلۀ دفاک به مرحلۀ انجام عملیات استشهادی برسد ،اقدامات ،دهادتطلبانده
از منظر عقل الزم و ضروری خواهد بود که البته این همان فطرت است.
دفاک در برابر تهاجمات د،من یک مسئلۀ وجدانی و فطری برای هر صداحب ،دعوری
است که وجوب آن نیازمند دلیل نیست (سبزواری1413 ،ق ،ج ،)101 :15زیرا دفداک مدردم
از منافع حیاتی و حفظ پایداری وضع زندگی خویش،سنت فطری است و ازاینرو آیدۀ 40
سورۀ حج ،1از این سنت فطری یاد میکند و قتال و دفاک در اسالم برخاسدته از ایدن سدنت
فطری است که در میان مردم جریدان دارد (عالمده طباطبدایی1417 ،ق ،ج 385 :14و.)386
ازاین رو ،دفاک در برابر تجاوزات و ا،غالگری د،من ،یک اصل فطری است که خداوند در
نهاد هر انسانی قرار داده است .در این زمینه عملیدات استشدهادی نیدز در ،درای انحصدار
طری  ،راهی برای دفاک در برابر تجاوزات د،من و عمل به این سنت فطری خواهد بود.
 .3.1.6صدمهپذیری در برابر تجاوزات دشمن
دفاک در برابر هجمههای د،من برای رهایی از فتنهها و دستیابی به پیدروزی از اهمیدت زیدادی
برخوردار است تا آنجا که فقها به جواز استفاده از هر وسیله و ابزاری برای رسیدن به این هدف
حک دادهاند .برخی معتقدند پیکار با د،من به هر ،کل ممکن که فتح و پیروزی بهواسدطۀ آن
حاصل ،ود ،جایز است ،مانند پرتاب آتش و منجنی و لیراین دو ،مسلمانان نیز در میدان آنهدا
با،ند(2حسینی (حلبی)1417 ،ق201 ،؛ محق حلی1418 ،ق ،ج112 :1؛ عالمه حلدی1413 ،ق،
ج )485 :1و اگر اینگونه اقدامات موجب تلف ،دن مسلمانان و موجب صدمه و زیدان میدان
« .1الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ ِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِالَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ ال َفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ
وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کََِیراًوَ لَیَنْصُرَنَّاللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُإِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ»
« .2و یجوز قتال العدو بکل ما یرج به الفتح من نار و منجنیقو غیر هما و إن کان فیما بینهم مسلمون».
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آنها ،ود ،سپاه اسالم ضامن نخواهدد بدود (طباطبدایی1418 ،ق ،ج69 :8؛ حلدی1407 ،ق ،ج:1
 .)311با وجود مخالفت برخی فقها با القای س در سرزمین د،دمن ،برخدی فقهدا در صدورت
توقف پیروزی بر آن و ضرورت للبه بر د،من ،القای آن را جایزمیدانند (حلی1424 ،ق ،ج:1
289؛ عالمه حلی1410 ،ق ،ج344 :1؛ حلی(عالمه)1412 ،ق ،ج.)87 :14
بنابراین اللب فقها بر استفاده از هرگونه ابزار ممکن برای رسیدن به پیروزی اتفاقنظدر
دارند و حتی صاحب جواهر تصریح میکند در این مسئله اختالف نظری دریافت نکدرده و
اصل و مطل بودن فرمان مبارزه با د،من را دلیل جواز استفاده از هر وسیله برای للبده بدر
د،من دانسته است( .نجفی1404 ،ق ،ج .)65 :21هرچند بهدنبال خود زیان و صدمات قابل
مالحظهای را دا،ته با،د.
طب نظر فقهای معاصر ،در صورت هجوم د،من به سدرزمین اسدالمی و قدوت یدافتن
احتمال استیالی د،من ،مسئلۀ دفاک از حری سرزمینهای اسالمی به هر وسیلۀ ممکدن بده
طری اولی مطرح می،ود .فقها معتقدند اگر د،من به سرزمینهای اسالمی هجدوم آورد و
خوف نابودی اسام اسالم و اجتماک اسالمی را بهدنبال دا،ته با،د ،بدر مسدلمانان واجدب
است به هر وسیلۀ ممکن از بذل اموال و جانها در برابر آن به دفداک برخیزندد و در مسدئلۀ
دفاک تنها حضور امام(ک) و نائب خاص و عام امام ،رط نمیبا،د ،بلکه نیازمند اذن امدام و
نائب ایشان نیز نمیبا،د (موسوی خمیندی ،بدیتدا ،ج485 :1؛ موحددی لنکراندی1426 ،ق،
344؛ مکارم1424 ،ق.)473 :
بر این اسام عملیات استشهادی از مصادی دفاک نیز مدیتواندد از وجاهدت ،درعی و
عقلی برخوردار با،د ،زیرا مردم مظلوم فلسطین بهسبب محرومیت ،دید از لحاظ ابزارهای
تسلیحاتی و امکانات دفاعی؛ بهواسطۀ فدا کردن جان خویش در برابر توطئههدا و اقددامات
تجاوزگرانه صهیونیستهای لاصب ،دفاک میکند.
بنابراین در مسئلۀ هجوم د،من ،از یک سو با توجه به آیات الهدی 1جدواز صددمه وارد
 .1بقره(« 179 :)2لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبا ِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»؛ بقره(« 194 :)2فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْفَاعْتَدُوا
عَلَیْهِ بِمَِْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ».
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کردن و کشتن د،من متجاوز مطرح می،ود و از سوی دیگر ،با توجه به تقددم دفداک در
منط اسالم ،مدافعان از حری دین و کشور، ،هید محسوب می،دوند( 1طوسدی1407 ،ق،
ج .)167 :6بنابراین از آنجا که فقها فتح بر د،من و دفع تجداوزات آندان را بده هدر طرید
ممکن الزم میدانند و مسئلۀ دفاک نیز در ،رای فقدان امکاندات دفداعی ،هدیچگداه منتفدی
نخواهد ،د ،عملیات استشهادی بهعنوان اقدام دفاعی در ،درای انحصدار طرید  ،تکلیدف
،رعی و پاسخ طبیعی به دستاندازی د،من به اسالم و بالد اسالمی در زمان نبود امکانات
دفاعی محسوب می،ود.
 .3.2ادلۀ مخالفان عملیات استشهادی
از دیدگاه مخالفان ،عملیات استشهادی از مصداق خودکشی و انتحار بهحسداب مدیآیدد و
برای بیان حرمت آن به آیاتی استناد کردهاند که در زیر به آن ا،اره می،ود.
 .3.2.1آیۀ حرمت قتل نفس
از آیاتی که بر حرمت خودکشی و انتحار داللت دارد ،آیۀ  29سدورۀ نسداء اسدت 2.آیده در
ظاهر حکایت از نهی انسان از کشتن خود دارد و همراهی آن با جملدۀ «و ال تَاکلوا اَماوالَکُم
بَینَکُم بالباطل» این را میرساند که آیه همۀ مؤمنان را یک ،خص فرض میکندد کده دارای
مال با،د و باید آن را در جهت لیرباطل صرف کند ،ازاینرو مراد از «انفُس» جامعۀ مؤمنان
است که مثل یک فرد فرض ،ده و در این حالت ،جان هر کسی مثل جان دیگری اسدت و
نفس دیگران نفس خود او محسوب می،ود .در این زمینه اگر خود یا ،دخص دیگدری را
بکشد ،قطعاً خودکشی کرده اسدت .بندابراین  ،جملدۀ «و ال تقتلاوا انفُسَاکُم» مطلد اسدت،
ازاینرو ،امل خودکشی و انتحار و نیز کشتن انسانهای دیگر می،دود (عالمده طباطبدایی،
« .1مَنْ قُتِلَ ُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ»
 ...« .2یَأیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا الَ تَأْکُلُوا أَمْوَلَکُم بَیْنَکُم بِالْبَطِلِ إِالَّ أَن تَکُونَتِجَرَةً عَن تَرَاض مِّنکُمْ وَالَ تَقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ إِنَّ اهللَ کَانَ
بِکُمْرَحِیماً».
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.

1417ق ،ج320 :4؛ مرالی ،بیتا ،ج .)19 :5عبارت مذکور نهتنها خودکشی را حرام میداند

(مکارم ،یرازی ،1374 ،ج ،)356 :3بلکه کشتن دیگران که زمینۀ استحقاق کشته ،دن فدرد
را فراه میکند ،مانند قتل به ناح مؤمن و ارتداد و زنای محصنه را نیز نهدی کدرده اسدت
(نووی جاوی1417 ،ق ،ج .)193 :1صاحب بیان المعانی گناه فردی را که بهدلیل عدم یقینبه
خداوند و حقارت ،خصیتی خویش ،از تدبیر د،واریها عاجز مدی،دود و بده قتدل نفدس
مبادرت میورزد ،بزرگتر میداند نسبت به گنداه فدردی کده بده قتدل دیگدران مدیپدردازد
(مالحویش آل لازی ،1382 ،ج.)546 :5
 .3.2.1.1آیۀ نهی القای تهلکه
«وَ أَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَة» (بقره)195 :
با توجه به اینکه از جمله وظایف مسدلمانان ،نیفکنددن خدویش در معدرض هالکدت و
نابودی است ،برخی گمان بردند که عملیات استشهادی با توجه به ویژگدی آن ،از مصدادی
هالکت است و ازاینرو انجام آن را حرام دانستهاند.
 .3.3بررسی ادلۀ مخالفان

 .3.3.1نقد دلیل اول
 .3.3.1.1آیۀ اول
هرچند آیۀ ،ریفۀ  29سورۀ نساء در ظاهر به حرمدت قتدل نفدس ا،داره دارد ،امدا بدهنظدر
میرسد آیه درصدد حقیقتی بیش از خودکشی است؛ یعنی درصدد بیان این نکته اسدت کده
رابطۀ مالی و اقتصادی در اجتماعی چون یک نفس واحد ،بایدد بدر پایدۀ صدحیحی اسدتوار
با،د ،در لیر این صورت یعنی هنگدامیکده امدوال در راه باطدل مصدرف ،دود ،موجبدات
هالکت و نابودی یکدیگر فراه می،ود و ازاینرو نابودی دیگر افراد در واقع نابودی خود
،خص است .آیه از یک سو بر نهی قتل نفس محترمه داللت دارد ،حال چه از جانب خود
و چه نسبت به دیگری با،د ،همانگونهکه أکل به باطل در این آیه بهطور مطل نهدی ،دده
است ،چه مال خود و چه مال دیگریبا،د .از سوی دیگر آیه افراد جامعه را بده مانندد یدک
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فرد تعبیر میکند که در این حالت هر که ،خصی را به قتل برساند ،در واقع خویشتن را به
قتل رسانده است وازاینرو آیه به خودکشی و انتحار ا،اره نیز دارد .بندابراین بدا توجده بده
وسعت معنایی و عمومیت آیه ،انحصار آن به بحث انتحار وجهی ندارد .به این معنا که مراد
آیه از نهی قتل نفس ،تنها به معنای کشتن خود بهسبب القا در آنچه سدبب هالکدت انسدان
می،ود ،نیست (موسوی سبزواری1409 ،ق ،ج.)108 :8
با توجه به نظرهای بیان،ده دربارۀ جملۀ «و ال تقتلوا انفسکم» ،میتوان گفدت کده آیدۀ
مذکور بر نهی از خودکشی یا دیگرکشی که به کشته ،دن خود فرد منتهی می،ود ،بهجهت
امور دنیوی و لیرالهی داللت دارد .بر همدین اسدام ،خودکشدی تنهدا در صدورت کداهش
ایمان ،اتفاق خواهد افتاد .اما عملیات استشهادی ،خود را در راه خدا و آرمانهای الهدی در
معرض کشته ،دن قرار دادن است که مجریان آن با ایمان راسخ به خداوند و وعدههای او
در این مسیر قدم برمیدارند.
 .3.3.1.2نقد آیۀ دوم
کشته ،دن و عملیات استشهادی در راه خدا نه تنها در معرض نابودی قرار گدرفتن نیسدت،
بلکه مصداقی از مقاومت و استقامت الهی است و اقدامات ،هادت طلبانه با توجه به خروج
موضوعی و حکمی نسبت به آیۀ مذکور، ،امل نهی آیۀ فوقالذکر نیست.
 .3.3.1.2.1خروج موضوعی عملیات استشهادی از آیۀ تهلکه
آیۀ تهلکه داللتی بر حرمت عملیات استشهادی ندارد ،بلکه اینگونه اقدامات از مدلول آیده
خروج موضوعی دارد ،زیرا مجاهد مبارز با استقامت و کشته ،دن در راه خدا نهتنهدا خدود
را در معرض هالکت و تهلکه نیفکنده ،بلکه از حیات طیبده و ابددی نیدز برخدوردار ،دده
است ،امری که مورد توجه فقهای ،یعه و اهل سنت قرار گرفته است.
،هید ثانی ضمن اقوی دانستن مقاومت و عدم جواز فرار در میددان نبدردی کده تعدداد
سپاه د،من دو برابر سپاه اسالم با،دند ،تعدارض میدان دو قدول جدواز فدرار و عددم آن را
به سبب اطالق آیات «إِذا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا» (انفال )45 :و «وَ ال تُلْقُاوا بِأَیْادِیکُمْ إِلَای التَّهْلُکَاةِ»
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(بقره )195 :میداند که استقامت با استناد بر اولی و جواز فرار با استناد بر دومی بیان ،دده
است .اما وی معتقد است استقامت تا حد مرگ نهتنها هالکت و نابودینیست ،بلکه رسدیدن
به حیات جاودانۀ اخروی است و ازاینرو تعارضی میان اطالق دو آیه وجود ندارد (،دهید
ثانی1413 ،ق ،ج .)24 :3گذ،ته از این ،لزوم مقاومت به قیمت از دست رفتن جان بر پایدۀ
این حقیقت است که جهاد بر مبنای بذل جان وضع ،ده (حلی1407 ،ق ،ج )311 :1و بذل
جان در راه آرمانهای الهی نیدز دارای مراتدب و مصدادیقی اسدت کده مدیتدوان عملیدات
استشهادی را از جملۀ آن دانست .بنابراین اطالق آیه ،امل عملیات استشهادی نیز خواهدد
،د (،فیعینیا1432 ،ق.)194 :
فقهای اهل سنت نیز با استناد بر روایاتی معتقدند که موضوک جهداد از بحدث القدای در
تهلکه خروج موضوعی دارد .أبی أیوب به نزول این آیه در خصدوص أنصدار ا،داره کدرده
است (السِّجرسْتانی1430،ق ،ج .)159 :7ابن حجر نیز معتقد است طلب ،هادت در موضدوک
جهاد، ،امل نهی آیه القای در تهلکه نیست (العسقالنی ،بیتا ،ج.)23 :6
با تأمل در مطالب مذکور ،از دیدگاه فقهای اهل سنت نیز جهاد ندهتنهدا تهلکده نبدوده،
بلکه ترک دفاک و مقاومت تهلکه خوانده می،ود ،ازایدنرو عملیدات استشدهادی بدهعندوان
مصداق بارز جهاد ،تهلکه محسوب نمی،ود و مشمول نهی القای در تهلکه نخواهد بود.
 .3.3.1.2.2خروج حکمی عملیات استشهادی از آیۀ تهلکه
البته در فرض پذیرش تهلکه بودن عملیات استشهادی ،اینگونه اقدامات از لحاظ حکمی ،امل
آیۀ مذکور نخواهد ،د ،زیرا خداوند مجاهدان مسلمانان را به لزوم استقامت تا سرحد مرگ فرا
خوانده و فقها براسام آیۀ «إِذا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا» (انفال )45 :به وجوب پایداری و دفاک تا سرحد
از دست رفتن جان حک دادهاند (،فیعینیا1432 ،ق .)196 :در این زمینه فقها معتقدند اگدر در
میدان نبرد ،برای مجاهد گمان قوی حاصل ،ود که در صورت ایستادگی ،کشته خواهدد ،دد،
فرار از میدان جنگ جایز نیست (،یخ طوسی ،1387،ج10 :2؛ محق حلی1408 ،ق ،ج282 :4؛
عالمه حلی1414 ،ق ،ج57 :9؛ فخرالمحققین ،1387 ،ج356 :1؛ ،هید ثدانی1413 ،ق ،ج24 :3؛
نجفی1404 ،ق ،ج .)61 :21استدالل برخی بر جواز فرار از میدان نبرد و عدم لزوم ایستادگی در
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برابر د،من تا پای جان ،براسام آیۀ نهی القای تهلکه نادرست اسدت ،زیدرا فدرد مسدلمان در
جهاد با کفار بهجهت قول خداوند 1،متعبد به ایستادگی و پایداری اسدت (ابدنبدراج طرابلسدی،
1406ق ،ج .)304 :1ازاینرو به اعتقاد صاحب کشف الرموز عمل به عدم فرار ،اظهر و با احتیاط
سازگارتر است ،زیرا مراد از آیۀ تهلکه ،این است که خویش را در آنچه به آن مأمور و موظدف
نیستید ،نیفکنید( 2فاضل آبی1417 ،ق ،ج.)424 :1
بنابراین از یک سو عملیات استشهادی بهعنوان مصداق جهاد دفداعی کده مدأموری بده آن،
،امل تهلکه نیست و از سوی دیگر با فرض تهلکه بودن عملیات استشهادی ،آیات الهی مکرراً
مجاهدان مسلمان را به جهاد و مقاومت و ایستادگی در برابر د،من متجاوز و فدا کردن جان و
مال در این راه فرا میخوانند و مسلمان را موظف به آن میدانند .بنابراین ،مسئلۀ ،هادتطلبی و
اقدامات ،هادتطلبانه ،از مدلول آیۀ مذکور ،خروج موضوعی و حکمی دارد.
 .3.3.2نقد دلیل دوم
برخالف تصور کسانی که عملیات استشهادی را نوعی خودکشی فدرض مدیکنندد ،ایدنگونده
اقدامات مصداقی از جهاد دفاعی است و کشته،دگان در این مسیر، ،هید محسوب می،دوند.
روایات ،یعه و اهل سنت دربردارندۀ این حقیقت است که در نزد خداوند قطرهای محبوبتدر
از قطرۀ خونی که در راه خدا و دین او و حفظ عزت مسلمین ریخته ،ود ،وجود ندارد (کلینی،
 :1407ج )53 :5و کسی که در این راه کشدته ،دود، ،دهید محسدوب مدی،دود(السِّجرسْدتانی،
1430ق ،ج151 :7؛ الشیبانی ،بیتا ،ج294 :2و )298و جایگاه رفیعی دارد ،درحالیکه قتل نفدس
و خودکشی از گناهان کبیره است و مرتکب آن لسل داده نمی،ود ،نماز بر او خوانده نمی،ود
و در قبور مسلمین دفن نمی،ود (الترمذی ،1998 ،ج.)265 :2
« .1إِذا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا».
« .2أقول :متی غلب العطب علیالظنّ ،یحتمل ان یتمسکفی المنع عن الفرار بقوله تعالی «إِذا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا» و األمر
یقتضی الوجو  ،و فی الجواز بقوله تعالی «وَ ال تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ» الّا انّ العمل باألوّل أظهر ،و أحوط ،و أشبه،
ألنّ المرا من اآلیة األخیرة ،ال تلقوا ما لم تکونوا مأمورین».
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در آیات متعدد (بقره154 :؛ آل عمران169-170 :؛ نساء ،)74 :فرهندگ جانبدازی و فددا
کردن جان در جهاد فی سبیلاهلل مورد تأکید قرار گرفته که مؤمندان واقعدی خواسدتار قدرار
گرفتن در جرگۀ آن ایثارگران هستند که نمونههای آن در تاریخ دیده ،ده است.

1

قرآن ،اخصۀ ،خص مؤمن را ایمان راستین به خدا و رسولش و جهاد مادی و معندوی
و نثار جان در راه خدا میداند .بنابراین سه مشخصده کده وجده تفداوت مجریدان عملیدات
استشهادی با فرد منتحر است ،در آیۀ  15سورۀ حجرات 2بیان ،ده است .البتده بایدد توجده
دا،ت که جهاد و نبرد با د،من متجاوز بایدبه نیت «فی سبیلاهلل» با،د تا عنوان ،هید بر او
اطالق گردد( 3الخمی الشامی ،بیتا ،ج )31 :13و کسی که برای ،هرت و دیگرمسائل مادی
جهاد نماید و کشته ،ود، ،هید محسوب نشده و از اجدر ،دهادت برخدوردار نمدی،دوند
(ترمذی ،1998 ،ج. )172 :4
بنابراین اقدام کسی که بهسبب برخورداری از ایمان و ،جاعت و احسام مسئولیت در
قبال دین خدا ،خود را به کشتن میاندازد تا از دین خدا دفاک ،دود ،انتحدار نخواهدد بدود،
بلکه کسی که بهدلیل ضعف ایمان و فقدان خصدلتهدای اخالقدی متعدالی مانندد توکدل و
،جاعت خود را میکشد ،منتحر است .همچنین کسی که خودکشی میکند بهسبب ضدعف
،خصیتی ،قادر به مدیریت مشکل و حل آن نیست و با از بین بردن خویش ،آثار مخرب و
پیامدهای فراوانی نیز در عرصۀ سالمت روانی اجتماک بدر جدای خواهدد گذا،دت ،چندین
،خصی منتحر است .بنابراین عملیات استشهادی با انتحدار از لحداظ قصدد ،هددف و آثدار
متفاوت است و قابل قیام نخواهد بود.
 .3.3.3نقد دلیل سوم
اگرچه مسل است که ،ارک مقدم موضوک و حکمی ضرری را نفی کدرده و خودکشدی را
 .1وجود مبارک پیامبراسالم(ص) و امام علی(ک) و دیگر ،اگردان مکتبوالیت این گونه بودهاند.
« .2إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاهللِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اهللِ أُولئِکَ هُمُ الصا قون».
« .3من قتل فی سبیل اهلل فهو شهید».
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از مصادی بارز ضرر و حرام میداند ،با وجود این خداوند متعال در قرآن کری  ،از بنددگان
خویش میخواهد که همه سرمایههای وجودی،ان از مال و جان را در جهاد فی سدبیل اهلل
هزینه کنند و هرگونه نقیصه و ضرر مالی و جدانی را بدرای حفدظ اسدالم و کیدان اسدالمی
متحمل گردند 1.لذا ،هادت و در معرض کشته ،دن قرار گرفتن در راه خدا و استقرار دین
الهی و حفظ ،رافت مسلمین ضرر نیست ،بلکه دارای ارزش واالیدی اسدت کده خداوندد،
خویش را خریدار آن جانها و مالهای پاک معرفی میکند.

2

فقها ی ،یعه معتقدند عملیدات استشدهادی بدا انتحدار موضدوع ًا و حکمد ًا تفداوت دارد
(عبدالنبی نمازی ،به نقل از مالمحمدعلی )210 :1385 ،و زمانی که هدف از خودکشدی بدا
توجه به عام بودن آن ،دفاک و جهاد با،د ،امری مقدم خواهد بود که بدا عندوان استشدهاد،
انصراف ادلۀ حرمت قتدل نفدس را در پدی خواهدد دا،دت (عبددالنبی نمدازی ،بده نقدل از
مالمحمدعلی .)210 :1385 ،همچنین به اعتقاد فقهای اهل سنت ،دفاک به نیت تحکی دیدن
خداوند و استقبال از ،هادت برای دستیابی زندگی ابدی در صورت وارد کدردن ضدربه بده
د،من ،بدون ا،کال است (،یبانی ،بیتا ،ج.)104 :1
 .4.3.3نقد دلیل چهارم
عقل از مبناهایی است که براسام آن ،هرگونه ضرر و ضربه به سالمت جس و جدان ،ناپسدند
خوانده می،ود ،اما در مقابل خداوند ،هرگونه ضرر مالی و جسمی و جانی در راه خدا و برپایی
دین ح را پسندیده و تحمل آن را نشان از فضیلت و تعالی متضدرر مدیداندد و اجدر آنهدا را
برخورداری از روزیهای پروردگار،ان قرار داده است 3.البته عقل نیز با توجه به حقانیت قرآن
و فرمایشات آن ،انسان کمالجو را به کسب آن فضیلتها فرا مدیخواندد 4.ازایدنرو ،عملیدات
 .1توبه(« 41 :)9انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقاالً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ذلِکُمْ خَیْرٌلَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون».
 .2توبه(«.111 :)9إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَأَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ
حَقًّا فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیم».
« .3وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اهللِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» .
 .4ص(« 29 :)38کِتا ٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ مُبارَکٌ لِیَدَّبَّرُوا آیاتِهِ ص( 43 :)38و «وَ وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَ مَِْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَاةً مِنَّاا وَ
ذِکْری لِأُولِی الْأَلْبا » .
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استشهادی با اینکده از بدارزترین مصدادی تحمدل ضدرر جدانی در راه خداسدت ،عقدل آن را
خودکشی ندانسته ،بلکه انجام آن را در ،رای خاص ،برای انجام وظیفه ،رعی و عقلی دفداک،
تجویز میکند.
 .4نتیجهگیری
بددا بررسددی ادلددۀ موافقددان و مخالفددان عملیددات استشددهادی مددیتددوان دریافددت کدده عملیددات
استشهادی واسطۀ اطالق آیات ،مشروک است و مسئله ،هادت و کشته ،دن در راه خدا بددین
،کل ،از مدلول آیات خروج موضوعی دارد ،به این نحو که مطلوب آیات دربردارنددۀ نهدی از
قتل نفس و القا در تهلکه، ،امل مواردی می ،ود که فرد بدرای اهدداف لیرالهدی و لیرحقیقدی
خویش را در معرض کشته ،دن قرار دهد ،درحالیکه خداوند در قرآن کری  ،بندگان خویش را
دعوت به جهاد و هزینه کردن سرمایه های مالی و جانی در این عرصده مدی کندد کده عملیدات
استشهادی نیز از مصادی بارز هزینه کردن جان در راه خدا و تحق اهداف الهی اسدت .سدیرۀ
نبوی نیز به عنوان مؤید ،به حرمت قتل نفس برای امور دنیوی ا،داره دارندد .بده داللدت آیدات
مرتب با مسئلۀ جهاد ،ضررهای مادی و جانی در راه خدا از مصادی حرمت زیدان رسداندن و
قاعدۀ الضرر نیست .این موضوک ،تفاوت ،ایان عملیات استشهادی با انتحار را در حوزۀ نیت و
هدف و آثار آ،کار خواهد کرد ،زیرا عملیات ،هادتطلبانه ای که به نیدت فدی سدبیلاهلل و بده
هدف دفاک از اسالم و کیان اسالمی در ظرف انحصار طری انجام میگیرد  ،آثار عمید تربیدت
الهی در پی خواهد دا،ت ،درحالیکه انتحار فاقد این ویژگیهاست و فرد منتحر به واسطۀ للبۀ
مشکالت و ناتوانی مدیریت ،به قصد رهایی از آن ،دست به خودکشی می زند که آثار نامطلوب
روانی و تربیتی بر اجتماک خواه خواهد گذا،ت.
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 .52مالکی نجفی(کا،ف الغطاء) ،جعفر بن خضر (بیتدا) .کشف الغطاء عن مبهمات الشاریعة
الغراء ،ج ،4چ اول ،ق  :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
 .53مرالی ،احمد مصطفی(،بیتا) .تفسیر مراغی ،ج ،5بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 .54مکارم ،یرازی ،ناصر ( .)1374تفسیر نمونه ،ج2و ،3چ اول ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .55دددددددددددددددددددد )1424ق( .رسالة توضیح المسائل ،چ دوم ،ق  :انتشدارات مدرسدۀ
امام علی بن ابی طالب(ک).
 .56مالحددویش آل لددازی ،عبدددالقادر (1382ق) .بیااان المعااانی ،ج ،5چ اول ،دمشدد :
مطبعۀالترقی.
 .57مالمحمدعلی ،امیر ( .)1385مبانی فقهی عملیات استشها ی ،چ اول ،ق  :زمزم هدایت.
 .58موسوی سبزواری ،سید عبداألعلی (1409ق) .مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن ،ج3و،8
چ دوم ،بیروت ،مؤسسه اهلالبیت.
 .59ددددددددددددددددددددددددددددددددددد (1413ق) .مهذ االحکام ،ج  ،15چ چهارم ،ق :
مؤسسۀ المنار ،دفتر آیتاهلل العظمی سید عبداالعلی موسوی سبزواری.
 .60میبدی ،احمد بن ابی سعدر،یدالدین ( .)1371کشف األسرار و عدة االبرار ،ج ،5تحقی
علی اصغر حکمت ،چ پنج  ،تهران :امیرکبیر.
 .61نجفی (صاحب الجواهر) ،محمدحسن (1404ق) .جواهر الک م فی شر شرائع اإلس م،
ج ،21چ هفت  ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 .62نووی جاوی ،محمد بن عمر (1417ق) .مرا لبید لکشف معنی القارآن المجیاد ،ج1و،2
چ اول ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .63النووی ،محیالدین (بیتا) .روضة الطالبین وعمدة المفتین ،ج ،4تحقی عادل أحمد عبدد
الموجود و علی محمد معوض ،بیجا :ار الکتب العلمیة.
 .64ها،می بصری ،محمدد بدن سدعد (1410ق) .الطبقاات الکباری ،ج ،8چ اول ،بیدروت:
تحقی محمد عبدالقادر عطا دار الکتب العلمیۀ.
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