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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.   
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قرآنی آن ۀواکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادل

 3، محمود ابوترابی2سمیه کلیجی کردکالیی، 1*سید علی هاشمی خانعباسی

یرانا ی،سار ی،سار یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه ی،و معارف اسالم یاتگروه اله یار،. استاد1

 یرانخواهران بابل، ا ۀعلمیۀ. طلبه سطح چهار حوز2

 یرانعلوم قرآن آمل، دانشگاه معارف و علوم قرآن، آمل، ا ۀدانشکد یار،. استاد3
 (10/04/1399تاریخ پذیرش 1399/ 30/02تاریخ دریافت)

چكیده

جهاد در راه خدا از ارکان اسالم است. مکتبی که خدا در آن، همگان رابندۀ خویش و عزیز در برابر یکددیگر خواندده و   

، باب جهاد را گشوده است. برای تحقد  دفداک کده مسدلمانان در هدر ،درای ،       جویی مستکبران سلطهبرای دفع هرگونه 

نماید. دفاک در برابر متجداوز در ،درای     های متناسب با هر عصری، ضروری می اند، عنایت به ابزار و روش مکلف به آن

رد به کشتن دیگدر  گیرد و آن عملیات استشهادی است که در آن ف نبود امکانات نظامی مناسب، ،کل خاصی به خود می

طلبانده بدا    سبب ،باهت ظاهری عملیات ،دهادت  که به کشته ،دن خود قطع و یقین دارد. برخی به کند، درحالی اقدام می

رو این تحقی  با بررسی متون فقهی و دینی در پدی حکد     نامند. ازاین کنند و آن را خودکشی می انتحار با آن مخالفت می

ژوهش فدرارو   ی ادله و مبانی فقهی موافقان و مخالفان عملیات استشهادی است. نتایج پفقهی عملیات استشهادی با بررس

دهد که اقدامات  های مختلف انجام گرفته، نشان می های فقهی و پژوهش که به روش تحلیلی و با مطالعه و بررسی کتاب

و نسدبت بده    خودکشدی نیسدت  ای طلبی برای خدا به معند  رو ،هادت طلبانه از مشروعیت برخوردار است. ازاین ،هادت

.دالیل مطرح، به لحاظ تفاوت در قصد و هدف خروج موضوعی دارد

واژگان کلیدی

.ی، فقهاستشهاد اتیعملانتحار، ،هادت،  ادله،
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 مقدمه. 1

ها از مسائل مهمی است که نظام فکریاسالم بر آن استوار ،دده اسدت و    اصل برابری میان انسان

سوی برخی  ،رعی ازها حاکی از نادیده انگا،تن این اصل فطری و  اصوالً مبارزات و مجاهدت

طلبدی مسدتکبران حد  و مقددم نامیدده       افراد است. از دیدگاه اسالم مبارزات در برابدر سدلطه  

 ،ود.  می

اصل دفاک برای اعتالی کلمۀ ح  و حفظ عزت اسالم  یک سوبینی اسالمی از  ر جهاند

های متجاوزان  به هر وسیلۀ ممکن الزم است و از سوی دیگربا نظر به توانمندی و مسلمین،

های ا،غالی، دفاک ،کل جدیدی بده خدود    و ضعف دفاعی و نظامی مستضعفان در سرزمین

طلبانه درآمده است که در آن فرد با قطع به کشته ،دن  صورت عملیات ،هادت گرفته و به 

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    

قین یدا ظدن لالدب دارد    گیرد و عامل و مجری آن ی معمول و معروف نبوده است، انجام می

 رسد.  که خودش نیز در جریان عملیات به ،هادت می

توان به مسئلۀ اه  و مه  و مسئلۀ ضرورت در امر  از مبانی فقهی عملیات استشهادی می

 1دانندد.  دفاک از اسالم و مسلمانان، استناد کرد که بر همین اسام برخی فقها آن را جایز می

های ظاهری با مسئلۀ خودکشی و انتحار، از سوی برخی  اهتگونه اقدامات به لحاظ ،ب این

مبدانی و ادلدۀ مشدروعیت عملیدات      رو، پدرداختن بده   ازاین مورد اعتراض قرار گرفته است.

 استشهادی، تبیین مسئلۀ خودکشی با عملیات استشهادی را در پی خواهد دا،ت.

های مختلف، بعضی نویسندگان بده   ها و پژوهش در این زمینه با مطالعه و بررسی کتاب

کندد،   نچه این تحقی  را از لیر آن متمایز مدی آاند. اما  پرداخته موضوک مذکوربرخی از ابعاد 

بندابراین در ایدن تحقید  درصددد پاسدخگویی بده ایدن         ساختار منسج  و مدون آن است.

                                                           
 .187اهلل مکارم ،یرازی، مسائل کثیر االبتال، مسئلۀ  . آیت1
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حک  ،درعی آن چده    عملیات استشهادی از چه بابی قابل طرح وها خواهی  بود که  پرسش

ای  رو این مقاله به روش تحلیلی و با گدردآوری اطالعدات از مندابع کتابخانده     است ؟ ازاین

هدای استشدهاد و انتحدار، بده اقدوال       ،ناسی واژه های معتبر ،یعه پس از مفهوم ویژه کتاب به

ستندات قرآنی هریک از آن اقوال پرداخته موجود دربارۀ مشروعیت عملیات استشهادی و م

 . و آن را بررسی کرده است

 شناسی   . مفهوم2

 د  اشهمعنای لغوی است .2.1

 ؛239: 3ق، ج1414منظدور،   )ابن خواستنلغوی، به دو معنای گواهی  های در کتاب استشهاد

، تدا  یب ،دهیس ؛ ابن423: 1، جتا یب؛ فیروزآبادی، 397: 3، جتا یبی، دیفراه؛ 202: تا یب سعدی،

: 2، جتدا  یب ی،جوهرر ،ده است )،دن در راه خدا تعبی کشته( و طلب ،هادت و 181: 4ج

 (.  182: 4، جتا ، بیدهیس ؛ ابن282: تا یبسعدی،  ؛494

 استشهاد  معنای اصطالحی  .2.2

 طلبانه شهادت اتیعام عمل یمعنا. 2.2.1

استشهاد یا اقدامات استشهادی به معنای عام عبارت از آن اعمال جهدادی اسدت کده کسدی     

ورزد  ادت بدده انجددام آن مبددادرت مددیخدداطر طلددب ،ددهادت و رسددیدن بدده فددی  ،دده بدده

(. برخی نیز در تعریف معنای عام، یقدین یدا ظدن لالدبر مجدری      85 :1385 ی،مالمحمدعل)

اندد:   آن را تعریف کدرده  گونه نیاعملیات استشهادی نسبت به مسئلۀ ،هادت را گنجانده و 

قصد قربت  ،ود که ،خصی با طلبانه به معنای عام آن به اقدامی اطالق می عملیات ،هادت»

ورزد و در این  و با عل  به ،هادت و با هدف ضربه زدن به د،من، به انجام آن مبادرت می

 ( .319 :1382)ورعی، « ،ود راه کشته می

 طلبانه شهادت اتیخاص عمل یمعنا .2.2.2

عملیات استشهادی به معنای خاص، روش جدیدی برای مقاومت و رویدارویی بدا د،دمن    

زار جدید کشدنده کده در گذ،دته معمدول و معدروف نبدوده، انجدام        است که با وسایل و اب



972  1400، پاییز 3، شمارۀ 17دورۀ های فقهی، پژوهش 

گیرد و مجری آن، یقین یا ظن لالب دارد که خودش نیز در جریان عملیات به ،دهادت   می

 ( و در این مقاله همین معنای دوم موردنظر است. 85 :1385 ی،مالمحمدعلرسد ) می

( 824: 2تا، ج  انتحار از ریشۀ نَحر است و به معنای موضع گردنبند )بی. مفهوم انتحار: 2.3

 .(595: 2تا، ج )فیومی، بی روی نفع است حیوان ازو نیز به معنای قربانی کردنو کشتن 

، تدا  یب واژۀ انتحار به معنای خودکشی است )فیروزآبادی، انتحار:معنای لغوی  .2.3.1

 (.511 :7، جتا یبی، دیزب؛ 231: 2ج

معنای خودکشی که در لغت به  گونه انتحار همان . معنای اصطالحی انتحار:2.3.2

، در اصطالح ،رک نیز عبارت است از اینکه کسی نفسش را مورد آزار و اذیت قرار است

، 1377؛ حائری تهرانی، 157: 5، ج1364)قرطبی،  بینجامد دهد تا آنجا که به تلف ،دن آن

 (.88: 3ج

همزمان با  گرانیبه کشتن داقدام »یمعنای به انتحار اتیعمل: یانتحار اتیعمل. 2.3.3

  (.  119: 1383است )فیرحی، «شیخو قتل

الذکر استناد ،دده اسدت،    از آثار پژوهشگران فوق ،ده وآنچه در این مقاله اهتمام داده 

رسدد   نظدر مدی   در حقیقت پاسخ به نظریۀ نامشروک بودن عملیات استشهادی اسدت کده بده   

تنها قائل به تمایز ماهوی واژگان انتحار و استشهاد نیستند، بلکه خل   صاحبان این تفکر، نه 

سا خروج موردی دا،ته و از محدل  ب مبحث کرده و از آیاتی استناد و استشهاد کردند که چه

بحث موضوعاً خارج است. عملیات استشهادی در متن و بطن خود، قصد قربت و وجها هلل 

 (.  319: 1382یابی عامالن آن است )ورعی،  ترین دلیل آن کمال ترین و محک  را دارد و قوی

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.

 عملیات استشهادی تیمشروع در. اقوال 3

. برخی عملیات استشهادی را اند متفاوتدر زمینۀ عملیات استشهادی دارای دو دیدگاه  فقها

 ادلدۀ . در این تحقید   دانند یمو برخی اقدام به آن را لیرمشروک  اند دانستهدارای مشروعیت 
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 ،ود.  از سوی هر دو گروه، بررسی می ،ده مطرح

 یاستشهاد اتیعمل جواز ناموافق. ادلۀ 3.1

 ،(ضیاءالدین آقا) یعراق یزازک)ی است دفاعی جهاد نوعطلبانه  از آنجا که اقدامات ،هادت

ق، 1404ی، نجفد ؛  8 :8ق، ج1418یی، طباطبدا  ؛379 :2ج ق،1410ثانی، ؛ ،هید 317ق: 1414

ی بدرا پدس  ( 289 :4، جتدا  یبالغطاء،  کا،ف ؛382و  379 :2ج  ق،1410ی، ثان دی،ه؛  5 ،2ج

 .کرد به ادلۀ وجوب جهاد استناد توان یم جواز آن

و ،دامل جهداد دفداعی نیدز      ،دود  ینمبه جهاد ابتدایی خت   با توجه به اینکه جهاد تنها

 ، بدا اسدت جواز عملیات استشهادی را که ،کل خاصدی از دفداک    توان یمرو  ، ازاین،ود یم

استدالل کرد که از جملۀ این آیات، آیۀ تدارک  دفاک، و جهاد وجوب آیات اطالق به استناد

 قوه و معاملۀ جان خواهد بود.

 وه ق تدارکیۀ آ .3.1.1

ق، 1406ی، طرابلسد بدراج   ، جهاد و دفاک را واجب )ابن1سورۀ انفال 60با استناد به آیۀ  فقها

دواندی و   اسدب  ( و تعلی  و برگزاری مسدابقات 294 :4ق، ج1404نجفی،  مالکی ؛292 :1ج

ق، 1410ادریس حلی،  اند )ابن تیراندازی جهت آمادگی نظامی در برابر د،من را الزم دانسته

(. صاحب جواهر نیز با استناد به آیۀ مدذکور، مقابلده بدا    289 :6 ، ج1387وسی، ط ؛146 :3 ج

 داندد  یمد در آن رود، جدایز   یروزید فدتح و پ د،من متجاوز را با هر وسیلۀ ممکن که امیدد  

 و «قدوه » لفظ عمومیت از برخورداری واسطۀ به قوه تدارک (. آیۀ 66 :21 ق، ج1404 )نجفی،

 دا،ته با،د.  داللت استشهادی عملیات مشروعیت تواند بر می« تُرْهِبُونَ» تعلیل عمومیت

   «ٍقُوَّة». عمومیت 3.1.1.1

های ورزیدده اکتفدا نکدرده و بدا      به کسب آمادگی از طری  اسب آیۀ ،ریفه، این خداوند در

جانبده و متناسدب بدا     که عمومیت دارد، درصدد بیان لزوم آمادگی همه« قوه»استفاده از لفظ 

                                                           
 «وَ أَعِدُّوا لَهُ ْ مَا اسْتَطَعْتُ ْ مِنْ قُوَّۀٍ وَ مِنْ ررباطِ ا تُرْهِبُونَ برهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُ ْ.... ». 1
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 ی،زدید  ؛392 :1 ق، ج1413 ،(یقم یرزای)م یالنیگمسلمانان برآمده است )هر عصری برای 

ی، خراسدددان ی،دددهاب یتربتددد ؛105 :2ق، ج1423 ی،زیدددتبر یسدددبحان ؛254 :2ق، ج1415

ق، 1410 ی،الشدافع  ؛250 :7، جتدا  یب حزم، ابن ؛650 :2، جتا یبساب ،  ؛ سید93 :2ج،ق1417

 (.152 :4ج

بدر ابعداد نظدامی،     تی برخدوردار اسدت کده عدالوه    مسئلۀ آمادگی و قوت از چندان اهمی

، زیدرا در تحقد  هددف اصدلی کده      ،ود یمهای قوت محسوب  پیشرفت علمی نیز از جنبه

 یفقهدا (. بندابراین  93 :2ج ،ق1417ی، خراسان ی،هاب) استارهاب د،من است، تأثیرگذار 

کده مسدلمان را    یمرهر ا سبب عمومیت آن، به هیآ نیدر ا« قُوَّۀ»معتقدند  و اهل سنت هیامام

بندابراین عملیدات    .بخشد، ،امل خواهد ،دد  ییات د،من قوت و توانازدر برابر دفع تجاو

 بدرای  الزم دفداعی  ابزارهدای  به دسترسی عدم به توجه استشهادی این قابلیت را دارد که با

 عنوان مصداقی از قوه، اقدامات استشهادی را مشروعیت بخشد. تجاوزات د،من، به دفع

 «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ» لیتعل. عموم 3.1.1.2

های مادی  سبب دفع تجاوزات د،من و ضربه مسلمانان تنها به آمادگی و کسب توانمندی بر

علیه آنان بر مسلمانان تکلیف نشده است، بلکه این آمدادگی در راسدتای تحقد  ارهداب و     

معتقدندد جملدۀ   فقها  بدر متجداوز اسدت.    ترساندن د،من و اعمال ضدربات روحدی عمید   

است و بدر  « قُوَّةٍ مِنْ مَااسْتَطَعْتُمْ لَهُمْ أَعِدُّوا وَ»علت جملۀ  «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ»

 کدرده  پیشدنهاد  را آمدادگی  کسب اندواک  هدف، این منظور دستیابی به این اسام خداوند به

 وسددف(. ی388 :1ق، ج1425 ؛ مقددداد،393 :1ق، ج1413 ،(یقمدد یرزایدد)م یالنددیگاسددت )

تدرین اندواک جهداد در راه     عملیات استشهادی را از بزرگ زیاهل سنت ن یاز علما یقرضاو

واعدوا ماسدتطعت  مدن   »خدا بر ،مرده و آن مصداق ارهاب مشروعی که قرآن کری  در آیۀ 

 :1385 ، یمحمددعل « )نسته اسدت به آن ا،اره کرده دا« قوۀ ... ترهبون به عدو اهلل و عدوک 

108.) 

مشدروک   ی رااستشدهاد  اتید عمل تدوان  یمد در آیه فدوق،  « ترهبون» تیعموم با توجه به

 و امنیدت  بدردن  بدین  از و سد  یونیصه د،دمن  ترسداندن  ی بااقدامات استشهاد رایز دانست
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 .  ردیگ یمانجام  یاسالم یها نیسرزم از برای دفاک آنها، نابودی

 له جانمعام اتیآ .3.1.2

(. ایدن آیده   207 )بقدره: « بِالْعِباا ِ  رَؤُفٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ مَرْضاتِ ابْتِغاءَ نَفْسَهُ یشْرِیَ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ»

عنوان مصدداقی از ایثدار    بر مشروعیت عملیات استشهادی  «نفسه یشْرریَ مَنْ»واسطۀ عبارت  

 گذ،تگی، داللت دارد. و ازجان

 « ی نفسهشْرِیَ مَنْ». اطالق 3.1.2.1

ی ندازل  ند یمعدر ،أن فدرد   هیآگرچه رو ا و ازاین است اطالقمذکور دارای  یۀآمفسران معتقدند 

؛ 77 :2، ج1374 )مکدارم،  1مصدداق آن با،دد   تواند یم یکس هر، عام است و هیآ حک ،ده، اما 

ز ا(. با توجده بده ایدن مطلدب،     222 :3ق، ج1409 ی،سبزوار یموسو ؛377 :1، ج1377 قر،ی،

طلبانه استناد کرد، عبارت  واسطۀ اطالق آن بر جواز اقدامات ،هادت به توان یمجمله عباراتی که 

 کیدان  حفدظ  بدرای  ا،دغالی  های سرزمین درکه  یجوانانبر این اسام  .است «نفسه یشْرریَ مَنْ»

 جدان  و ورزندد  یم مبادرت استشهادی عملیات به صهیونیس ، د،من تجاوزات از دفاک و اسالم

 دانست. فهی،ر یۀآ  یمصاد جمله از توان یم کنند، نیز می فدا را شخوی

 «أَنْفُسِکُمْ». اطالق 3.1.2.2

ی، طرابلسد بدراج   سورۀ توبه از ادلۀ جهاد و دفاک )ابن 111ضمن تصریح به بودن آیۀ  فقها

ی، نجفد ؛ 8 :8ق، ج1418طباطبدایی،   ؛29 ق:1417، (اول ،هید)؛ عاملی292 :1ق، ج1406

( آن را از 170 :4ق، ج1410 ؛ ،ددافعی،205 :4ق، ج1418 الدددمیاطی،؛ 4 :21ق، ج1404

اعمال حتی نمازهدای   همۀ بر فضیلت جهاد یبرتراند که آ،کارکنندۀ  جمله آیاتی دانسته

 اطدالق  واسدطۀ  (. آیۀ مذکور به295: 4، جتا یب، (الغطاء )کا،ف ینجف ی مالکیومیه است )

داللت کند. همچنین خداوند، مؤمنان  استشهادی عملیات بر جواز تواند یم «أَنْفُسَهُ ْ»لفظ 

در آیات مرتب   «أَنْفُسِکُ ْ»را به جهاد با جان و مال فراخوانده است که با توجه به اطالق 

                                                           
 . دانند می)ک( علی حضرت ،أن در را آیۀمذکور زین دیگر مفسران برخی و نمونه . تفسیر1
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سدورۀ توبده    41 ۀید آبر مشروعیت عملیات استشهادی استناد کدرد. از جملده    توان یمنیز 

های الهدی اسدت    موجود، از فرمان های رمایهس همۀ خدا با راه که براسام آن، جهاد در 1است

 )حلدی  فقهدا رو برخدی   ،دود. ازایدن   که نفع آن مستقی  و لیرمستقی  ،امل جامعۀ اسالمی می

 ؛9 :21ج ،ق1404نجفددی، ؛ 296: 2ق، ج1407حلددی،  ؛351 :1، ج1387 ،(نیالمحققدد فخددر)

 .اند و دفاک بیان کرده جهاد عنوان یکی از ادله ( آیۀ مذکور را به170: 4ج ق،1410،افعی، 

، امدا  ردیگ یمی نظامی مرسوم انجام ابزارهاباید در نظر دا،ت که گاهی جهاد و دفاک با 

سدبب اطدالق    بده  تدوان  یمد در ،رای  فقدان ابزارهای الزم برای تحق  فرمان الهدی دفداک،   

طلبانه  ،هادت و فقدان قید خاص در ،کل اجرای آن، با انجام اقدامات« أَنْفُسِکُ ْجاهِدُوا ...»

فرمان الهی را اطاعت نمود و به آن منفعت اجتماعی یعنی حفظ عدزت اسدالم و مسدلمین،    

 (.  176 ق:1432نیا،  دست یافت )،فیعی

 شدگان در راه دین و خانواده و جان . اطالق عنوان شهید بر کشته3.1.3

بر پایدۀ آن   توان یمخانواده از مواردی است که  و جان و دین راه ،دگان کشته بر ،هید اطالق

 را د،من ظال  بقره، قوم سورۀ 193 ۀیآدر  خداوند متعال اقدامات استشهادی را جایز دانست.

 تا کنند دفاک و جهاد ظل  متجاوزان، برابر در کرده است که مکلف را دانسته، و مسلمانان خود

اگر متجاوز مجهدز  که  نجاستیانکتۀ قابل تأمل  ،ود. برچیده زمین روی از از این طری  فساد

به سالح، قصد گرفتن مال انسان را دارد، دفاک از جان و مال در برابر وی جدایز اسدت و اگدر    

،ددن   کشدته کننده مسئول نخواهد بود و در صورت  دفاک به کشته ،دن محارب انجامید، دفاک

و  (297 ق:1400ی، طوسد ،ود ) مند می بهره ،هدکننده، وی ،هید است و از اجر و ثواب  دفاک

هدف دزد، کشتن صاحب خانه با،د، دفاک بدون هیچ ،درطی واجدب اسدت و     که یدرصورت

 (.16 و 15ق: 1413ی،ثان دی،ه) استحفظ جان  آن، وجوب لیدل

 مقددم  خانواده و کیدان،  و خانه به متعرضان و ظالمان تجاوز برابر در بنابراین، مسئلۀ دفاک

 ،هید، عنوان اطالق سبب به رو آیند. ازاین یم حساب به ،هید مسیر، این ،دگان در کشته و است

                                                           
 «لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْتَعْلَمُونَ رٌیْاللَّهِ ذلِکُمْ خَ لِیسَبِ یثِقاالً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْفِ انْفِرُوا خِفافاً وَ». 1
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،ددگان   کشته که زمانی زیرا ،ند،و یم محسوب ،هید نیز طلبانه ،هادت اقدامات در ،دگان کشته

 دفاک برای که کسانی بر عنوان این پس ،ند،و یم محسوب ،هید خانواده، و خود از دفاک در راه

 .  بود خواهد بل صدق و ،ایستهقا اولی طری  به ، ،وند یم کشته کشورش و دین از

  هیسمی طلب شهادت. 3.1.4

براسدام سدیره و عملکدرد آندان، برخدورداری از روحیدۀ        توان یمیی که ها تی،خصاز جمله 

برخدی  . اسدت ی را ،ایسته و مشروعیت بخشید، ،خص سمیه، اولین ،هیدۀ اسالم طلب ،هادت

 لَاأَجْرُ  وَ حَسَنَةً ایالدُّنْ یفِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ ظُلِمُوا ما بَعْدِ مِنْ هِاللَّ یفِ هاجَرُوا نَیالَّذِ وَ»ۀ فی،ریۀ آن ذیل امفسر

اهلل، سمیه مادر  از جمله مصادی  مهاجران الی ( ا،اره کردند41)نحل:  «عْلَمُونَیَ کانُوا لَوْأَکْبَرُ الْآخِرَةِ

 مَاََ ً  اللَّاهُ  ضَارَ َ »ۀ فی،ریۀ آذیل  تفاسیر برخی در (.387: 5، ج1371 )میبدی،عمار بوده است 

 «بک ا»منظور از که آمده  (76 )نحل: «مَواْلهُ.... یعَل کَلٌّ هُوَ وَ ءٍ یْشَ یقْدِرُعَلیَ ال أَبْکَمُ أَحَدُهُمانِیْرَجُلَ

عمار یاسر اسدت. پددر و مدادر عمدار زیدر       ،کند ابوجهل است و کسی که امر به عدل و داد می

 :1، ج1364 )قرطبدی،  دندیرسد ،دهادت    یفبه و  ندندا،ت های ابوجهل توان مقاومت ،کنجه

 اسالم در که است ،هیدی اولین عمار، مادر سمیه رو ( ازاین62 :5، جتا یببروسوی،  حقی ؛149

 (. نکتۀ208 :8ق، ج1410ی، بصر یها،م،هادت رساند ) به را او ابوجهل و کرد ،هادت طلب

 و دفداعی  تدوان  فقددان  ،درای   در جان ظحف وجوب اصل به توجه با که اینجاست تأمل قابل

 نکدرده  نهدی  را یاسدر  خاندان رفتار نحو این )ص(پیامبر حال عین در اما آنان مرگ بودن حتمی

 و صدبر  و بهشت بشارت و وعده خاندان نیا به آنان، ،کنجۀ هنگام )ص(حضرت بلکه است،

ود اگدر دلیدل نبا،دد،    (. ایدن خد  152 :6ق، ج1409اثیدر،   دادند )ابن می مصیبت این بر ،کیبایی

  طلبانه با،د. مؤید اقدام ،هادت تواند یم

 . فطری بودن دفاع و جهاد3.1.5

 است کده ی امردفاک انسان از جان، مال، آبرو، دین و سرزمینش در برابر تجاوزات د،منان، 

، حتی اگر دفاک متوقف بر فدا کردن جدان با،دد.   ابدی یدرمضرورت آن را وجدان و فطرت 

براسام آن بر مشروعیت عملیات استشدهادی اسدتدالل    توان یم که یلیدالکی از رو ی ازاین
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کرد، مسئله فطری بودن دفاک اسدت، زیدرا عملیدات استشدهادی پاسدخ فطدری بدرای دفدع         

ی استشدهاد  اتید عمل تیمشدروع آن بدر  ریتقر بود کهتجاوزات د،من و نابودیشان خواهد 

اسدت.   مراتبدی  یدارااسدت؛ ب( دفداک   ی ضدرور عبارت است از: الف( دفاک عقدالً الزم و  

طلبانده   ی برسد، اقدامات ،دهادت استشهاد اتیعمل، اگر مسئلۀ دفاک به مرحلۀ انجام نیبنابرا

 ی خواهد بود که البته این همان فطرت است.ضروراز منظر عقل الزم و 

دفاک در برابر تهاجمات د،من یک مسئلۀ وجدانی و فطری برای هر صداحب ،دعوری   

(، زیرا دفداک مدردم   101 :15ق، ج1413)سبزواری،  ستینازمند دلیل است که وجوب آن نی

 40رو آیدۀ   خویش،سنت فطری است و ازاین از منافع حیاتی و حفظ پایداری وضع زندگی

سدنت   نید او قتال و دفاک در اسالم برخاسدته از   کند یم ادسنت فطری ی نیا، از 1سورۀ حج

(. 386و 385 :14ق، ج1417طباطبدایی،  فطری است که در میان مردم جریدان دارد )عالمده   

رو، دفاک در برابر تجاوزات و ا،غالگری د،من، یک اصل فطری است که خداوند در  ازاین

انحصدار    ی،درا در  زید ن یاستشدهاد  اتید عملنهاد هر انسانی قرار داده است. در این زمینه 

 اهد بود. ی دفاک در برابر تجاوزات د،من و عمل به این سنت فطری خوبرای راه،  یطر

 پذیری در برابر تجاوزات دشمن . صدمه3.1.6

زیدادی   تید اهمی از روزید پی به ابیدستو  ها از فتنه ییرهابرای  د،من یها هجمه در برابردفاک 

 هدف نیابه  دنیرسی برای ابزارو  لهیوسبه جواز استفاده از هر  فقها کهبرخوردار است تا آنجا 

 آن واسدطۀ  به یروزیپ و فتحکه ممکن  ،کل هر به د،من با کاریپاند. برخی معتقدند  داده حک 

 آنهدا  انید م در زین دو، مسلمانان نیاریل و  یمنجن و آتش مانند پرتاب است، زیجا ،ود، حاصل

ق، 1413 ؛ عالمه حلدی، 112 :1ق، ج1418محق  حلی، ؛ 201 ق،1417 ،(ی)حلب ینیحس)2با،ند

 انید م لمانان و موجب صدمه و زیدان مس ،دن تلف موجب اقدامات گونه نیااگر  ( و485 :1ج

                                                           
 عٌیَبِمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ ال  َفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ قُولُواحَقٍّ إِالَّ أَنْ یَ رِیْبِغَ ارِهِمْی ِأُخْرِجُوا مِنْ  نَیالَّذِ. »1

 « زٌیعَزِیٌّ لَقَوِإِنَّ اللَّهَ نْصُرُهُاللَّهُ مَنْ یَنْصُرَنَّیَلَوَ راًیکََِاسْمُ اللَّهِ  هَایفِ ذْکَرُوَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُ

 «مسلمون. نهمیب مایهما و إن کان ف ریو غقیبه الفتح من نار و منجن رجیقتال العدو بکل ما  جوزیو . »2
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 :1ق، ج1407 حلدی،  ؛69 :8ق، ج1418 یی،طباطبدا ) بدود  نخواهدد  ضامن اسالم سپاه ،ود، آنها

در صدورت   فقهدا ی برخد د،دمن،   نیسرزمبا القای س  در  فقها(. با وجود مخالفت برخی 311

 :1ق، ج1424 )حلی، دانند یمزیجای بر آن و ضرورت للبه بر د،من، القای آن را روزیپتوقف 

 (.87 :14ق، ج1412 ،(عالمه)حلی؛ 344 :1ق، ج1410 عالمه حلی، ؛289

 نظدر  اتفاقی روزیپبه  دنیرسی برابر استفاده از هرگونه ابزار ممکن  فقهااللب  نیبنابرا

و  نکدرده  افتیدری نظر اختالف مسئله نیادر  کند یم حیتصرصاحب جواهر  یحتدارند و 

ی للبده بدر   برا لهیاستفاده از هر وسجواز  لیدلد،من را زه با اصل و مطل  بودن فرمان مبار

دنبال خود زیان و صدمات قابل  به هرچند(. 65 :21ق، ج1404ی، نجفد،من دانسته است. )

 ی را دا،ته با،د.ا مالحظه

و قدوت یدافتن    یاسدالم  نیسدرزم معاصر، در صورت هجوم د،من به  یفقهاطب  نظر 

 بده  ممکدن  ۀلیوس هر ی بهاسالم یها نیسرزم  یاز حرک ی د،من، مسئلۀ دفاالیاستاحتمال 

هجدوم آورد و   یاسالم یها نیاگر د،من به سرزممعتقدند  فقها. ،ود یممطرح  یاول  یطر

دنبال دا،ته با،د، بدر مسدلمانان واجدب     را به یاسام اسالم و اجتماک اسالم یخوف نابود

و در مسدئلۀ   زندد یآن به دفداک برخ ها در برابر  ممکن از بذل اموال و جان ۀلیاست به هر وس

، بلکه نیازمند اذن امدام و  با،د ینمو نائب خاص و عام امام ،رط  )ک(تنها حضور امام دفاک 

 ق،1426ی، لنکراند  ی؛ موحدد  485 :1، جتدا  یبد  ی،ند یخم یموسو) با،د ینمنائب ایشان نیز 

 .(473 ق:1424 ،؛ مکارم 344

و  یاز وجاهدت ،درع   تواندد  یمد نیز فاک د  یاز مصادی استشهاد اتیعملبر این اسام 

ی ابزارهااز لحاظ  دی،د تیمحرومسبب  به نیفلسطمردم مظلوم  رایز، برخوردار با،د یعقل

هدا و اقددامات    واسطۀ فدا کردن جان خویش در برابر توطئه ی؛ بهدفاع امکاناتی و حاتیتسل

 . ندک یمی لاصب، دفاک ها ستیونیصهتجاوزگرانه 

صددمه وارد  جدواز   1الهدی  اتیآهجوم د،من، از یک سو با توجه به بنابراین در مسئلۀ 

                                                           
فَاعْتَدُوا کُمْیْعَلَ یفَمَنِ اعْتَد» 194: (2بقره)  ؛«الْأَلْبا ِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ یأُولِ ای اةٌیالْقِصاصِ حَ یلَکُمْ فِ»  179 :(2)بقره .1

 «.کُمْیْعَلَ یبِمَِْلِ مَا اعْتَد هِیْعَلَ
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و از سوی دیگر، با توجه به تقددم دفداک در    د،و یمد،من متجاوز مطرح  کشتنو کردن 

 ،ق1407ی، طوسد ) 1،دوند  یمکشور، ،هید محسوب و  نید  یحرمنط  اسالم، مدافعان از 

فع تجداوزات آندان را بده هدر طرید       فتح بر د،من و د فقها که آنجا(. بنابراین از 167 :6ج

 یمنتفد  گداه  چی، هد یفقدان امکاندات دفداع    یدر ،رانیز دفاک  ۀمسئلو  دانند یمممکن الزم 

 فید تکلعنوان اقدام دفاعی در ،درای  انحصدار طرید ،     به یاستشهاد اتیعمل، نخواهد ،د

د امکانات در زمان نبو ید،من به اسالم و بالد اسالم یانداز به دست یعیو پاسخ طب ی،رع

 . ،ود یممحسوب  یدفاع

 . ادلۀ مخالفان عملیات استشهادی3.2

و  دید آ یمد  حسداب  بهاز دیدگاه مخالفان، عملیات استشهادی از مصداق خودکشی و انتحار 

 .،ود یماند که در زیر به آن ا،اره  برای بیان حرمت آن به آیاتی استناد کرده

 حرمت قتل نفس یۀآ .3.2.1

آیده در   2.اسدت سدورۀ نسداء    29 ۀیآ ،خودکشی و انتحار داللت دارد متحراز آیاتی که بر 

و ال تَاکلوا اَماوالَکُم  » ۀو همراهی آن با جملد  داردحکایت از نهی انسان از کشتن خود ظاهر 

ی کندد کده دارا   ن را یک ،خص فرض میامؤمن ۀهم هیساند که آر این را می «بَینَکُم بالباطل

ن امؤمن ۀجامع «انفُس»از مراد رو  لیرباطل صرف کند، ازاین تجه مال با،د و باید آن را در

و جان هر کسی مثل جان دیگری اسدت  و در این حالت،  است که مثل یک فرد فرض ،ده

اگر خود یا ،دخص دیگدری را   در این زمینه  .،ود نفس دیگران نفس خود او محسوب می

 اسدت، مطلد    «لاوا انفُسَاکُم  و ال تقت» ۀجملد  ، نیبندابرا . قطعاً خودکشی کرده اسدت  ،بکشد

طباطبدایی،   )عالمده  ،دود  های دیگر می کشتن انساننیز انتحار و و  ،امل خودکشیرو  ازاین

                                                           
 «دٌیمَنْ قُتِلَ  ُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِ». 1

بِالْبَطِلِ إِالَّ أَن تَکُونَتِجَرَةً عَن تَرَاض مِّنکُمْ وَالَ تَقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ إِنَّ اهللَ کَانَ  نَکُمیْءَامَنُوا الَ تَأْکُلُوا أَمْوَلَکُم بَ نَیالَّذِ هَایُّأیَ... ». 2

 .«ماًیبِکُمْرَحِ
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 .داند یم تنها خودکشی را حرام (. عبارت مذکور نه19 :5، جتا یبمرالی، ؛ 320 :4ق، ج1417

ه ،دن فدرد  (، بلکه کشتن دیگران که زمینۀ استحقاق کشت356 :3، ج1374،یرازی،  )مکارم

 محصنه را نیز نهدی کدرده اسدت    زنای و ارتداد و مؤمن ناح  به قتل ، ماننددکن یمرا فراه  

به نیقعدم ی لیدل به کهی را فرد گناه بیان المعانیصاحب (. 193: 1ق، ج1417جاوی،  )نووی

و بده قتدل نفدس     ،دود  یمد  عاجز ها ید،وار ریاز تدب، شیخوخداوند و حقارت ،خصیتی 

 پدردازد  یمد  گدران یدنسبت به گنداه فدردی کده بده قتدل       داند یتر م بزرگ، ورزد یممبادرت 

 (.  546 :5، ج1382ی، لاز آل شیمالحو)

 تهلکهی القای نهیۀ آ .3.2.1.1

 (195: )بقره «التَّهْلُکَة یإِلَ کُمْیدِیْاللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَ لِیسَبِ یوَ أَنْفِقُوا فِ»

ف مسدلمانان، نیفکنددن خدویش در معدرض هالکدت و      با توجه به اینکه از جمله وظای

نابودی است، برخی گمان بردند که عملیات استشهادی با توجه به ویژگدی آن، از مصدادی    

 اند.  رو انجام آن را حرام دانسته هالکت است و ازاین

 . بررسی ادلۀ مخالفان3.3

 . نقد دلیل اول3.3.1

 . آیۀ اول3.3.1.1

نظدر   ساء در ظاهر به حرمدت قتدل نفدس ا،داره دارد، امدا بده      سورۀ ن 29هرچند آیۀ ،ریفۀ 

آیه درصدد حقیقتی بیش از خودکشی است؛ یعنی درصدد بیان این نکته اسدت کده    رسد یم

اقتصادی در اجتماعی چون یک نفس واحد، بایدد بدر پایدۀ صدحیحی اسدتوار       و مالی رابطۀ

مصدرف ،دود، موجبدات     باطدل  راه امدوال در  کده  یهنگدام با،د، در لیر این صورت یعنی 

رو نابودی دیگر افراد در واقع نابودی خود  ،ود و ازاین می هالکت و نابودی یکدیگر فراه 

دارد، حال چه از جانب خود  ی قتل نفس محترمه داللتنهسو بر  ک،خص است. آیه از ی

مطل  نهدی ،دده    طور بهبه باطل در این آیه  أکل که گونه همانی با،د، گریدو چه نسبت به 

 کافراد جامعه را بده مانندد ید    هیآ گریدی سویبا،د. از گرید مال چه و خود مال ت، چهاس
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را به  شتنیخو،خصی را به قتل برساند، در واقع  کهحالت هر  نیادر  که ندک یم ریتعبفرد 

بدا توجده بده     نیبندابرا دارد.  زین ی و انتحار ا،ارهخودکشبه  هیآرو  قتل رسانده است وازاین

مراد  کهمعنا  نیا. به ندارد یوجه ، انحصار آن به بحث انتحارهیآ تیعمومو  ییمعناوسعت 

انسدان   هالکدت سبب القا در آنچه سدبب   خود به کشتنی قتل نفس، تنها به معنای نهاز  هیآ

 (.108 :8ق، ج1409ی، سبزوار یموسو) ستین، ،ود یم

 ۀآید کده   گفدت توان  ، می«و ال تقتلوا انفسکم» ۀجمل ۀدربار ،ده انیب هایبا توجه به نظر

جهت  به ،،ود فرد منتهی میخود مذکور بر نهی از خودکشی یا دیگرکشی که به کشته ،دن 

داللت دارد. بر همدین اسدام، خودکشدی تنهدا در صدورت کداهش        یالهریو ل یویامور دن

 ی درالهد  یها آرمان و خدا راه ی، خود را دراستشهاد اتیعملاتفاق خواهد افتاد. اما  ،مانیا

ی او ها وعدهاست که مجریان آن با ایمان راسخ به خداوند و  دادن قرار ،دن شتهک معرض

 . دارند یبرمدر این مسیر قدم 

 . نقد آیۀ دوم 3.3.1.2

 ،سدت ین گدرفتن  قرار نابودی معرض در تنها نه خدا راه در استشهادی عملیات و ،دن کشته

خروج  به توجه با طلبانه دت،ها اقدامات و است الهی استقامت و مقاومت از مصداقی بلکه

 .ستین الذکر فوق آیۀ نهی ،امل مذکور، آیۀ به نسبت حکمی و موضوعی

 ی از آیۀ تهلکهاستشهاد اتیعمل. خروج موضوعی 3.3.1.2.1

اقدامات از مدلول آیده   گونه نیاآیۀ تهلکه داللتی بر حرمت عملیات استشهادی ندارد، بلکه 

تنهدا خدود    ز با استقامت و کشته ،دن در راه خدا نهخروج موضوعی دارد، زیرا مجاهد مبار

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.

در میددان نبدردی کده تعدداد      فرار جواز ی دانستن مقاومت و عدماقوی ضمن ثان دی،ه

قدول جدواز فدرار و عددم آن را      میدان دو  سپاه اسالم با،دند، تعدارض   دو برابر د،من سپاه

« التَّهْلُکَاةِ  یإِلَا  کُمْیدِیْا بِأَ تُلْقُاوا  ال وَ»( و 45: )انفال «فَاثْبُتُوا فِئَةً تُمْیلَقِ اإِذ» اتیآ سبب اطالق به
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با استناد بر دومی بیان ،دده   که استقامت با استناد بر اولی و جواز فرار داند یم( 195 :)بقره

 دنیبلکه رسد  ،ستینیتنها هالکت و نابود استقامت تا حد مرگ نهمعتقد است  یو است. اما

 )،دهید  وجود ندارد هیاطالق دو آ انیم یتعارضرو  ازاینو  است یاخرو ۀجاودان اتیبه ح

ن بر پایدۀ  از دست رفتن جا متیقاین، لزوم مقاومت به  (. گذ،ته از24 :3ق، ج1413ثانی، 

بذل و  (311: 1ق، ج1407 وضع ،ده )حلی، بذل جان یمبنا جهاد بر این حقیقت است که

عملیدات   تدوان  یمد ی الهی نیدز دارای مراتدب و مصدادیقی اسدت کده      ها آرمانجان در راه 

اطالق آیه ،امل عملیات استشهادی نیز خواهدد   نیبنابرااستشهادی را از جملۀ آن دانست. 

 (.194 ق:1432نیا،  ،د )،فیعی

اهل سنت نیز با استناد بر روایاتی معتقدند که موضوک جهداد از بحدث القدای در     یفقها

کدرده   ا،داره  أنصدار  خصدوص  در آیه این ی دارد. أبی أیوب به نزولخروج موضوعتهلکه 

حجر نیز معتقد است طلب ،هادت در موضدوک   (. ابن159 :7ق، ج1430ی،السِّجرسْتان) است

 (.23 :6تا، ج )العسقالنی، بی ستینالقای در تهلکه  جهاد، ،امل نهی آیه

تنهدا تهلکده نبدوده،     ی اهل سنت نیز جهاد نده فقهابا تأمل در مطالب مذکور، از دیدگاه  

عندوان   بده  یاستشدهاد  اتید عملرو  ازایدن  ،،ود یمبلکه ترک دفاک و مقاومت تهلکه خوانده 

 نخواهد بود. در تهلکه یلقاا ینهو مشمول  ،ود ینم، تهلکه محسوب مصداق بارز جهاد

 ی از آیۀ تهلکهاستشهاد اتیعمل. خروج حکمی 3.3.1.2.2

اقدامات از لحاظ حکمی ،امل  گونه نیاعملیات استشهادی،  بودن البته در فرض پذیرش تهلکه

آیۀ مذکور نخواهد ،د، زیرا خداوند مجاهدان مسلمانان را به لزوم استقامت تا سرحد مرگ فرا 

( به وجوب پایداری و دفاک تا سرحد 45)انفال:  «فَاثْبُتُوا فِئَةً تُمْیلَقِ إِذا»براسام آیۀ  فقهاخوانده و 

معتقدند اگدر در   فقهادر این زمینه  (.196 ق:1432نیا،  )،فیعی اند دادهاز دست رفتن جان حک  

میدان نبرد، برای مجاهد گمان قوی حاصل ،ود که در صورت ایستادگی، کشته خواهدد ،دد،   

؛ 282: 4ق، ج1408 ؛ محق  حلی،10 :2، ج1387طوسی، )،یخ ستینرار از میدان جنگ جایز ف

؛ 24: 3 ق، ج1413ثدانی،   ؛ ،هید356 :1 ، ج1387 فخرالمحققین، ؛57 :9 ق، ج1414 عالمه حلی،

(. استدالل برخی بر جواز فرار از میدان نبرد و عدم لزوم ایستادگی در 61 :21 ق، ج1404نجفی، 
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، زیدرا فدرد مسدلمان در    اسدت ن تا پای جان، براسام آیۀ نهی القای تهلکه نادرست برابر د،م

1جهت قول خداوند، جهاد با کفار به
بدراج طرابلسدی،    )ابدن  اسدت  پایداری و ایستادگی به متعبد 

عمل به عدم فرار، اظهر و با احتیاط کشف الرموز  رو به اعتقاد صاحب (. ازاین304 :1ق، ج1406

زیرا مراد از آیۀ تهلکه، این است که خویش را در آنچه به آن مأمور و موظدف  سازگارتر است، 

 (. 424 :1ق، ج1417 ی،آب )فاضل 2نیستید، نیفکنید

عنوان مصداق جهاد دفداعی کده مدأموری  بده آن،      از یک سو عملیات استشهادی به نیبنابرا

مکرراً  یاله اتیآی، دیگر با فرض تهلکه بودن عملیات استشهاد سوی از و ستین،امل تهلکه 

جهاد و مقاومت و ایستادگی در برابر د،من متجاوز و فدا کردن جان و مجاهدان مسلمان را به 

ی و طلب ،هادت. بنابراین، مسئلۀ دانند یو مسلمان را موظف به آن مخوانند  مال در این راه فرا می

 دارد. ی و حکمی خروج موضوع ،یۀ مذکورآطلبانه، از مدلول  اقدامات ،هادت

 . نقد دلیل دوم3.3.2

 گونده  نید ا، کنندد  یمد برخالف تصور کسانی که عملیات استشهادی را نوعی خودکشی فدرض  

. ،دوند  یم،دگان در این مسیر، ،هید محسوب  اقدامات مصداقی از جهاد دفاعی است و کشته

تدر   ی محبوبا قطرهدر نزد خداوند  کهاست  قتیحق نیاو اهل سنت دربردارندۀ  عهی،روایات 

ی، نیکل، وجود ندارد )،ود ختهیر نیمسلماو و حفظ عزت  نیددر راه خدا و  کهی خوناز قطرۀ 

ی، السِّجرسْدتان )،دود  یمد محسدوب   دی،ده ،دود،   کشدته راه  نیادر  کهی کسو  ( 53 :5 : ج1407

قتل نفدس   که یدرحالرفیعی دارد،  گاهیجاو  (298و294 :2، جتا یب ی،بانیالش؛ 151 :7ق، ج1430

 ،ود ی، نماز بر او خوانده نم،ود یمرتکب آن لسل داده نم است و  رهیاز گناهان کب یکشو خود

 (. 265 :2، ج1998ی، الترمذ) ،ود یدفن نم نیو در قبور مسلم

                                                           
 «.فَاثْبُتُوا فِئَةً تُمْیلَقِ إِذا». 1

و األمر  «فِئَةً فَاثْبُتُوا تُمْیإِذا لَقِ» یالمنع عن الفرار بقوله تعال یفتمسکیان  حتملیالظنّ، یب العطب علغل یأقول: مت. »2

الّا انّ العمل باألوّل أظهر، و أحوط، و أشبه،  «التَّهْلُکَةِ یإِلَ کُمْیدِیْوَ ال تُلْقُوا بِأَ» یالجواز بقوله تعال یالوجو ، و ف یقتضی

   «.نی، ال تلقوا ما لم تکونوا مأموررةیاألخ ةیاآلألنّ المرا  من 
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ی و فددا  جانبداز ، فرهندگ  (74نساء:  ؛169-170 :عمران آل؛ 154بقره: متعدد ) اتیآدر 

مؤمندان واقعدی خواسدتار قدرار      کهر گرفته مورد تأکید قرا اهلل لیسب یفکردن جان در جهاد 

 1،ده است. دهید خیتارآن در  یها نمونه کههستند  ثارگرانیاگرفتن در جرگۀ آن 

ی معندو ی و مادبه خدا و رسولش و جهاد  نیراست مانیاقرآن ،اخصۀ ،خص مؤمن را 

 اتید عمل انید مجروجده تفداوت    کده سه مشخصده   نیبنابرا. داند یمو نثار جان در راه خدا 

توجده   دید با،ده است. البتده   انیب 2سورۀ حجرات 15 ۀیآی با فرد منتحر است، در استشهاد

بر او  دی،هبا،د تا عنوان « اهلل لیسبی ف» تینبه دیباجهاد و نبرد با د،من متجاوز  کهدا،ت 

 یماد مسائلگرید و ،هرت یبرا و کسی که (31 :13ج ،تا یبالشامی،  )الخمی 3اطالق گردد

 ،دوند  ینمد  برخدوردار  ،دهادت  اجدر  از و نشده محسوب دی،هکشته ،ود،  جهاد نماید و

 . (172 :4، ج1998ی، ترمذ)

در  تیمسئولاحسام  برخورداری از ایمان و ،جاعت و سبب بهکسی که اقدام  نیبنابرا

 خواهدد بدود،  انتحدار ن  ،دود، دفاک  از دین خدا اندازد تا تن میکشه خود را ب ،دین خداقبال 

هدای اخالقدی متعدالی مانندد توکدل و       و فقدان خصدلت  دلیل ضعف ایمان بلکه کسی که به

ضدعف   سبب کند به . همچنین کسی که خودکشی میاستمنتحر  ،کشد ،جاعت خود را می

و آثار مخرب قادر به مدیریت مشکل و حل آن نیست و با از بین بردن خویش،  ،،خصیتی

ر جدای خواهدد گذا،دت، چندین     نیز در عرصۀ سالمت روانی اجتماک بد فراوانی ی امدهایپ

از لحداظ قصدد، هددف و آثدار     عملیات استشهادی با انتحدار   نیبنابرا،خصی منتحر است. 

 است و قابل قیام نخواهد بود. متفاوت 

 سوم  لینقد دل. 3.3.3

را  و خودکشدی  کدرده نفی ضرری را و حکمی  موضوک،ارک مقدم که  مسل  است اگرچه

                                                           
 اند. گونه بوده نیا تیمکتبوال،اگردان  گریدی)ک( و عل)ص( و امام امبراسالمیپ مبارک. وجود 1

 .« الصا قون هُمُ ئِکَأُول اهللِ لِیسَبِ یفِ نْفُسِهِمْأَ وَ بِأَمْوالِهِمْ جاهَدُوا وَ رْتابوایَ لَمْ ثُمَّ رَسُولِهِ هللِ وَآمَنُوا بِا نَیإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِ». 2

 .« دیاهلل فهو شه لیسب یمن قتل ف» .3
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 بنددگان  ، از یکرخداوند متعال در قرآن  نیا، با وجود اندد از مصادی  بارز ضرر و حرام می

را در جهاد فی سدبیل اهلل   جان و از مال ،ان یوجود های همه سرمایه که خواهد می خویش

 اسدالمی  کیدان  و اسدالم  حفدظ  بدرای  را جدانی  و مالی ضرر و نقیصه کنند و هرگونه نهیهز

1گردند. متحمل
 نیدگرفتن در راه خدا و استقرار  ،دن قرار کشتهلذا ،هادت و در معرض  

ی ارزش واالیدی اسدت کده خداوندد،     دارا، بلکه ستینضرر  نیمسلمی و حفظ ،رافت اله

  2.دکن یمی معرف پاکی ها مالها و  آن جان داریخررا  شیخو

 ی ،یعه معتقدند عملیدات استشدهادی بدا انتحدار موضدوعًا و حکمدًا تفداوت دارد       فقها

 بدا  یخودکشد از  هدف که و زمانی (210 :1385ی، مالمحمدعل زا نقل ی، بهنماز یعبدالنب)

آن، دفاک و جهاد با،د، امری مقدم خواهد بود که بدا عندوان استشدهاد،     بودن عام به توجه

 از نقدل  ی، بده نمداز  یعبددالنب را در پدی خواهدد دا،دت )    نفدس  قتدل  حرمت ادلۀ انصراف

 نید د  یتحکسنت، دفاک به نیت ی اهل فقهاهمچنین به اعتقاد  (.210 :1385ی، مالمحمدعل

 کدردن ضدربه بده    وارد صورت در یابد یزندگبرای دستیابی  ،هادت از خداوند و استقبال

 (.  104 :1، جتا یب ی،بانی،د،من، بدون ا،کال است )

 . نقد دلیل چهارم  4.3.3

ضرر و ضربه به سالمت جس  و جدان، ناپسدند    براسام آن، هرگونه کهیی است مبناهاعقل از 

یی برپای در راه خدا و جانو  یجسمی و مال، اما در مقابل خداوند، هرگونه ضرر ،ود یمنده خوا

 را و اجدر آنهدا   داندد  یمد و تعالی متضدرر   لتیفضو تحمل آن را نشان از  دهیپسندح  را  نید

البته عقل نیز با توجه به حقانیت قرآن  3.ه استدقرار داپروردگار،ان  یها یاز روز یبرخوردار

 اتید عملرو،  ازایدن  4.خواندد  یمد  فرا ها لتیفضآن  کسبرا به  جو کمالآن، انسان  شاتیفرماو 

                                                           
 .«تَعْلَمُون لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْرٌیْاللَّهِ ذلِکُمْ خَ لِیسَبِ یانْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقاالً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فِ» 41: (9توبه). 1

 هِیْوَعْداً عَلَ قْتَلُونَیُوَ  قْتُلُونَیَاللَّهِ فَ لِیسَبِ یفِ قاتِلُونَیُأَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ نَیمِنَ الْمُؤْمِنِ یإِنَّ اللَّهَ اشْتَر.»111(: 9. توبه)2
 .«میبِهِ وَ ذلِکَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِ عْتُمْیَبا یالَّذِ عِکُمُیْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَبِعَهْ یوَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْف لِیالتَّوْراةِ وَ الْإِنْجِ یحَقًّا فِ

 « .رْزَقُونَیُعِنْدَ رَبِّهِمْ  اءٌیأَحْ بَلْ اتاًأَمْو اهللِ لِیسَبِ یقُتِلُوا فِ نَیتَحْسَبَنَّ الَّذِ وَ ال. »3

وَ وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَ مَِْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَاةً مِنَّاا وَ   »و  43 :(38)ص اتِهِیآ دَّبَّرُوایَمُبارَکٌ لِ کَیْلَإِ أَنْزَلْناهُکِتا ٌ » 29 :(38)ص .4
 « .الْأَلْبا  یلِأُولِ یذِکْر



  987 آن یقرآن ۀبر ادل یدبا تأک یاستشهاد یاتحکم عمل یواکاو 

آن را  ی در راه خداسدت، عقدل  جدان مصدادی  تحمدل ضدرر     نیبدارزتر از  نکده یای با استشهاد

ی دفداک،  عقلی و ،رع فهیوظی انجام براخاص،   ی،راانجام آن را در بلکه ، ندانسته یخودکش

 . دکن یم زیتجو

 گیری      . نتیجه4

 عملیددات کدده دریافددت تددوان مددی استشددهادی عملیددات مخالفددان و موافقددان ادلددۀ بررسددی بددا

 بددین  خدا راه در ،دن کشته و ،هادت مسئله واست  مشروک آیات، اطالق واسطۀ  استشهادی

 از نهدی  ۀدربردارندد  آیات مطلوب که نحو این به دارد، یخروج موضوع مدلول آیات از ،کل،

 یقد یرحقیل و لیرالهدی  اهدداف  بدرای  فرد که ،ود می مواردی ،امل تهلکه، در القا و نفس قتل

  را خویش بندگان کری ، قرآن در خداوند که یدرحال دهد، قرار ،دن کشته معرض در را خویش

 عملیدات  کده  کندد  مدی  عرصده  این در جانی و مالی های سرمایه کردن هزینه و جهاد به دعوت

سدیرۀ  . اسدت  الهی اهداف تحق  و خدا راه در جان کردن ینههز بارز مصادی  از نیز استشهادی

 آیدات  داللدت  بده  دارندد.  ا،داره  دنیوی امور برای نفس قتل حرمت به عنوان مؤید، نیز به نبوی

از مصادی  حرمت زیدان رسداندن و    خدا راه در جانی و مادی ضررهای جهاد، مسئلۀ با مرتب 

 و نیت حوزۀ در را انتحار با استشهادی عملیات ،ایان تفاوت موضوک، این. قاعدۀ الضرر نیست

 بده  و اهلل سدبیل  فدی  نیدت  به که یا طلبانه ،هادت اتیعمل زیرا کرد، خواهد آ،کار آثار و هدف

 تربیدت  عمید   آثار ، ردیگ یم انجام طری  انحصار ظرف در اسالمی کیان و اسالم از دفاک هدف

 للبۀ واسطۀ به منتحر فرد و هاست یژگیو ینا فاقد انتحار که یدرحال دا،ت، خواهد پی در الهی

 نامطلوب آثار که زند می خودکشی به دست آن، از رهایی قصد به مدیریت، ناتوانی و مشکالت

 ا،ت.خواهد گذ خواه اجتماک بر تربیتی و روانی
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 شارائع  حیتنقا  یإل األفهاممسالک ق(. 1413)ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  .40

  .ۀیاإلسالم المعارف ، چ اول، ق : مؤسسۀ15و3ج ،اإلس م

، 6ج ،البخااری  صاحیح  بشار   البااری  فتح تا(. حجر )بی ابن علی بن احمد العسقالنی، .41

 بیروت: دارالمعرفه. باز، بن عبداهلل بن عبدالعزیز تحقی  و تصحیح

، شر  مختصر النافع یکشف الرموز ف(. ق1417) یوسفیطالب  یحسن بن اب ی،آب فاضل .42

 ی.دفتر انتشارات اسالمچ سوم، ق :  ،1ج

 ، چ دوم، ق : هجرت.3ج ،نیالع تا(. یب) داحم بن لیخل ی،دیفراه .43

 ،«عهی،د  مذهب در طلبانه ،هادت اتیعمل و ترور مشروک، دفاک(. »1383داود ) ی،رحیف .44

   .119، ص6ش  ،یشناس عهیش یتخصصفصلنامة 

چ اول، بیدروت:   ،2و1ج ،المحای   القااموس  تدا(.  )بدی  عقدوب ی بدن  محمد فیروزآبادی، .45

 .ۀیالکتب العلمدار

  .دار الهجرۀ ۀسسؤم، چ دوم، ق : 2ج، ریالمصبا  المن تا(. یب) محمد، احمد بن یومیف .46

  بعثت. ، چ سوم، تهران: بنیاد1ج ،الحدیث احسن تفسیر(. 1377اکبر ) علی سید قر،ی، .47

 تهدران:  ،5و1، ج(القارآن  الحکام الجامع)قرطبی تفسیر (.1364احمد ) بن محمد قرطبی، .48

 ناصرخسرو.

 انتشدارات  ، چ اول، ق : دفتدر 4ج ،نیالمتعلم تبصرة شر  ق(.1414ی )عل ی،عراق یکزاز .49

 ق . یۀعلم حوزۀ نیمدرس جامعۀ به وابسته یاسالم

دارالکتدب  ، چ چهدارم، تهدران:   10و5و3ج، یالکافق(. 1407) عقوبی، محمد بن ینیکل .50

   .ۀیاإلسالم

 أجوباة  یفا  الشاتات  جامع(. ق1413) حسن محمد بن ابوالقاس  ،(یقمّ یرزای)میالنیگ .51

 .هانیک ، چ اول، تهران: مؤسسۀ1ج ،تالسؤاال
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 عةیالشار  مبهمات عن الغطاءکشف (. تدا  یب) خضر بن جعفر ،(الغطاء)کا،ف ینجف یمالک .52

 ی.اسالم غاتیتبل دفتر چ اول، ق : انتشارات ،4، جالغراء

 العربی. التراث ، بیروت: داراحیاء5ج ،مراغی تفسیر تا(. مصطفی،)بی احمد مرالی، .53

 االسالمیه.  ، چ اول، تهران: دارالکتب3و2ج ،نمونه تفسیر (.1374)ناصر  ،یرازی، مکارم .54

 مدرسدۀ  چ دوم، ق : انتشدارات  ،المسائل حیتوض رسالة .)ق1424(دددددددددددددددددددد  .55

 .)ک(طالب یاب بن یعل امام

، چ اول، دمشدد : 5ج، یالمعااان انیااب ق(.1382) عبدددالقادر ی،لدداز آل شیمالحددو .56

   ی.مطبعۀالترق

 .تیهدا ، چ اول، ق : زمزمیاستشها  اتیعمل یفقه یمبان(. 1385) ریام ی،مالمحمدعل .57

، 8و3ج ،القرآن ریتفس یف الرحمان مواهب(. ق1409) یعبداألعل دیس ی،سبزوار یموسو .58

 .تیالب مؤسسه اهل، روتیبدوم،  چ

چ چهارم، ق :  ،15 ج ،االحکام مهذ (. ق1413)ددددددددددددددددددددددددددددددددددد  .59

  ی.سبزوار یموسو یعبداالعل دیس یالعظم اهلل تیدفتر آلمنار، ا مؤسسۀ

  یتحق، 5ج ،کشف األسرار و عدة االبرار(. 1371) نیالددیسعدر، یاب بن احمد میبدی، .60

 چ پنج ، تهران: امیرکبیر.اصغر حکمت،  یعل

، شر  شرائع اإلس م یجواهر الک م فق(. 1404)، محمدحسن (صاحب الجواهر) ینجف .61

 ی.التراث العرب اءیدار إحفت ، بیروت: چ ه ،21ج

، 2و1ج ،دیا المج القارآن  یلکشف معن دیلب مرا  ق(.1417عمر ) بن محمد ی،جاو ینوو .62
 .هیدارالکتب العلم چ اول، بیروت:

 عبدد  أحمد عادل  یتحق، 4ج ،نیالمفت وعمدة نیالطالب روضة تا(. یب) نیالد یمح ی،النوو .63

 .ةیالکتب العلم ر اجا:  معوض، بی محمد یعل و الموجود

، چ اول، بیدروت:  8ج، یالطبقاات الکبار   ق(.1410) محمدد بدن سدعد    ی،بصر یها،م .64

 . ۀیالکتب العلم دار محمد عبدالقادر عطا  یتحق
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حکومات   یةنشار  ،«طلبانده  ،دهادت  اتید عمل یفقهد  یمبان» (.1382جواد ) دیس ی،ورع .65

 319، ص27 ش ،یاس م

 .انیلیاسماع ول، ق : مؤسسۀچ ا ،2ج، القرآن فقه ق(.1415محمد ) ی،زدی .66
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