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تأملی در حکم اقدامات جهادی مخاطرهآمیز
*

محمد سروش

چکیده
زندگی انسان پیوسته در معرض خطر قرار دارد؛ گاه اقدامات دیگران ،خطری را متوجه
جان ما میکند و گاه اقدامات خودمان ،چنین پیآمددی بدرایمدان دارد .در صدورت دو،،
وظیفة حفظ نفس ،ما را از چنین رفتارهایی بازمیدارد ،ولی آیا در مواردی کده ایدن کدار
دارای توجیه عقالنی است از قبیل اقدامات امدادگران برای اطفای حریق و نجات دیگران،
باز هم حرمت شرعی وجدود دارد هچنندین خطرپد یری در برابدر دشدچن و بدهمنظدور
نابودکردن وی مشچول ادله حرمت است
پاسخ به اینگونه سؤاالت نیاز به بررسی ادله نقلی و عقلی حکدم «قتدل نفدس» دارد و
پس از آن باید بررسی نچود که آیا در فرض حرمت ،مالک مهمتری بدرای تجدویز وجدود
دارد
این مقاله ،نشان داده است که اقدا ،به قتل نفس در چه مواردی دارای توجیه اخالقی و
شرعی است و در چه مواردی موجهشچردن آن با دشواری ،مواجه است.

واژگان كلیدی
قتل نفس ،عچلیات استشهادی ،هالکت ،تزاحم.
دریافت1396/5/1 :

تأیید1396/8/10 :

* مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم.

مقدمه

نسفق افرار داد و یفا فقا اافقا هفرد

خود را در معرض نقص عضو و یا تلف

ف

حکمی دارد؟
این مسأل هر نق در حث جهاد و انگیزه ضر زد

دشمنا اتساق مفیافتفق ولفی

اختصاص آ نقارد و میتوانق جنبة ایثفار و از خفود گذشفتگی داشفت اشفق؛ مثف اافقا
نیروهای امقادگر و یا ااقا اهقاءهننقه عضو.
لحاظ عقلی و

حکم این موضوع

از نظر ادّل نقلی اا ف رریفی و دافظ نظفر

ایظ .این مقال از زاوی مقا ل فا دشفمن و مباحفث هتفاج ال،هفاد ف تأمف در ایفن حکفم
پرداخت و رخی ایتقالالت و آراء را مورد نقق ارار داده و در صفقد ا بفات آ ایفظ هف
فو ایففن حکففم در شففرع مقففقم جنبففة امضففا ی دارد و ففو در نففزد عقف ء ایففن حکففم
م حظ شرایط مختل

و عوارض متساوت یکسا نمی اشق پق اط ق ادل نمیتفوا

ایتناد هرده و طور هلی جواز یا عق جواز فتوا داد.
عق آییب جانی یک ایق در ان،ا همة واجبفات ایفظ و لفذا هرگفاه ان،فا تکلیسفی
مخاطرهآمیز محسوج گردد آ تکلیف

یفااط مفیشفود الالضفرر ولفی تکلیف

جهفاد

تکلیسی آمیخت ا آییب و خطر ایظ الییوری حلی 1425ق ج 1ص 357و ترک آ ف
هانة مخاطرات

معنای تعطی هلی آ اشق .ازایفنرو نمفیتفوا آ ایفق را در فاره ایفن

واجب نیز جاری دانسظ ولی آیا این فقا معنایفظ هف ایایفا در جنف

ف آیفیبهفا و

تلسات آ نبایق فکر هرد و در جهاد هرگون آییبی را ایق پفذیرفظ و ف هفر نفوع آیفیب
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تلسات تن داد؟
در این،ا ر ایام نق نوع محایب عق نی میتوا تصمیمگیری هرد
الف) مقایسة تلساتی ه مسلمانا میدهنق ا پیروزهایی ه
ه

دیظ آورده و ضر هایی

دشمن وارد میهننق.
ب) تسکیک ین آییبها و تلسات احتمالی یا مظنو ا تلسات و آییبهای اطعی.
ج) مقایسة ین تلساتی ه مسلمانا در جن
جن

خواهنق داشظ.

دارنق ا تلساتی ه در صورت عق اافقا

دایرة ادله حرمت القای نفس در تهلکه

معنای اینگون محایبات آ ایظ ه هر نق در جهاد رخفی از آیفیبهفا و خطفرات
پذیرفت میشود ولی این معنای پذیرش هرگون آییب و ایتقبال از هرگون خطر نیسظ.
فقهاء در پایخ ف ایفن پریفن نمفیتواننفق ففارا از نصفوص دینفی ف رریفی مسفألة
پردازنق .یکی از نصوص هف مفیتوانفق تکلیف

جهفاد را محفقود یفازد آیفة وَالَ تُلْقُواْْ

بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ْلتَّهْلُكَةِ ال قرهال 195 2ایظ .در این آی از اینک مسفلمانا خودشفا را ف
ه هظ یافکننق نهی شقهانق و این نهی داللظ ر حرمظ دارد .لفذا اافقاماتی هف موجفب
نا ودی و ه هظ میشود حفرا ایفظ .رخفی فقهفاء ایفن آیف را اا ف تطبیف فر جهفاد و
مصا ب آ نمیداننق و ااقا

جهاد حتی ا علم ات و هشت شفق را هفم مصفقاق ایفن

آی نمیشمارنق؛ زیرا ات و شهادت «ه هظ» نیسظ تا مصقاق نهی از تهلک ارار گیرد.
ه هظ میریق ف

شهیق انی میگویق «اگر گما رود ه ا ایستادگی و مقاومظ

ایتناد وَالَ تُلْقُاْْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ْلتَّهْلُكَةِ نمیتوانق فرار هنق؛ زیرا ایسفتادگی در میفقا تفا
هشت شق القاء خوین در ه هظ نیسظ لک راه رییق
ففانی 1413ق ج 3ص . 24ففر ایففن ایففام تکلی ف

حیات جاودان ایظ» الشفهیق

جهففاد «مطل ف » ایففظ و ففا علففم ف

هشت شق مقیق و محقود نمیشود .ولی از نظر رخی دیگر از فقهاء ماننفق محقف هفرهفی
این آی همة آیات اتال و جهاد را مقیق مییفازد «ففن اممفر القتفال مقیفق مقتضفی وَالَ
تُلْقُاْْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ْلتَّهْلُكَةِ المحق هرهی 1414ق ج 3ص. 467
مسلما نبایق دیظ خوین خود را ورط ه هظ افکنق .از نظر هرهی جنف
رییق

فرای

فتح و اسر ایظ و واتی پای تلسات نیروهای مسلما پین میآیق مقاومظهفرد

واجب نیسظ .گویی هرهی ین جهاد و تکالی

دیگر مث روزه یا حج فرای اا نیسظ و

ااعقة وَالَ تُلْقُاْْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ْلتَّهْلُكَةِ را ر همة آنهفا حفاهم مفیدانفق و همف تکفالی
واتی ه

مرز «از ین رد خود» میریق یااط میگردد.

آیةاهلل خامن ای ر این دیقگاه محق هرهی اعتفراض نمفوده و نفین نظریف ای را
غیر اا

التزا دانست ایظ؛ زیرا الزمة آ این ایظ ه در جن

هر جا خطر ه هظ

وجود داشت اشق ن تنها ایق صلح واجب شود لک فرار از معره نیز واجب خواهق فود
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ایشا در ادام

رریفی نسفبظ فین ادلف جهفاد و دلیف حرمفظ القفای نسفق در ه هفظ

پرداخت و عکق هرهی ادل جهاد را ر آ مقق داشت ایظ .متن نقق ایشا فر هرهفی
نین ایظ
«کرکی میگوید« :امر به جنگ به مقتصای آیه شریفه وَالَ تُلْقُواْْ بِأَيْودِيكُمْ
إِلَى ْلتَّهْلُكَةِ مقید به عدم هالکت است» .الزمه این قید آن است که هرگاه
فرض کنیم جنگ به هالکتانداختن است ،واجب

اسبت تبن ببه صبل و

آتشبس بدهیم .ناگفته نماند که الزمه پذیرفتن این قید ،حرام ببودن جنبگ
در هر موردی است که موج

هالکت میشود و در ایبن صبوره هرگباه

جنگ ،مایه هالک شدن کسی یا کسانی گردد ،جنبگ ببر آن کبس یبا آنبان
حرام خواهد بود؛ گرچه بر دیگر مسلمانان رزمنده ب کبه خربر هالکبت
تهدیدشان نمیکند ب همچنبان واجب

اسبت .بنبابراین ،وجبو

پرهیبا از

هالکت ،اختصاص به مورد صل ندارد ،بلکه شامل هر حرکتی برای نجاه
از هالکت ،حتی گریختن از معرکه نیا میشود .پس ناگایر در این صوره،
فرار نیا چون صل واج
صاح

است! شگفتی این سخن نباگفتنی اسبت .هباهرا

جواهر برای دفع این مالزمه و حذف این نتیجه ،بر سبخن مققب

مذکور ،توضیقی افاوده است که «قدر متیقنی چون فرار از جنبگ و ماننبد
آن ،از عموم حرمت القای نفس در تهلکه خارج است».
جا دارد بپرسیم که به چه دلیل فرار به سب

دالیل حبرمتش از دایبره ادلبه

حرمت القای نفس در تهلکه خارج میشود؟ چه قرینبهای ببر مقبدم ببودن
دالیل حرمت فرار به دالیل حرمت القای نفس در تهلکه وجود دارد؟ و اگر
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ملتام شویم که ادله حرمت القای نفس در تهلکه ،حاکم بر ادله جهاد است،
چرا آن را بر ادله حرمت فرار نیا حاکم ندانیم و بدان ملتام نشویم؟
اما ح آن است که مرل

بر عکس اسبت و ادلبه وجبو

حفبس نفبس و

حرمت القای نفس در تهلکه به ادله جهاد ،مقید است؛ زیرا روشن است که
یکی از مصادی بارز القای نفس در هالکت ،جهاد واج

است و اگر ایبن

فریضه را با این ادله تخصیص بانیم ،تخصیص اکثر الزم میآید و چه بسبا
به تعریبل کامبل ایبن فریضبه الهبی خواهبد انجامیبد» (خامنبهای،1376 ،
ش11و ،12ص.)13

حث حرمظ القای نسق در تهلک در مسا متعقدی از جهاد مطرح ایفظ؛ مثف جهفاد
مسلمانا ا دشمنا
مسا

ایق

نق را ری و یا ابول صلح و یا فرار از معره و در ذی هر یک از ایفن

رریی داللظ این آی نسبظ حکم مورد نظر پرداخت شود .ولفی در این،فا

رای ما مهم این ایظ ه آیا در فاج جهفاد ایایفا نفین ایفقی وجفود دارد یفا ایفن ایفق
مر وط احکا دیگر ایظ؛ مث اگر حج احیانا مخاطرهآمیز اشق و یا روزه گرفتن موجب
ه هظ گردد وجوج از حج و صو رداشت میشود؛ در حالی ه در جهاد اط ق دلیف
حاهم وده و القای نسق ه هظ جایز و لک واجب ایظ؟ محق هرهی این ایق را در
جهاد هم پذیرفت ایظ و نظریة او مورد نقق و اعتراض شقیق آیةاهلل خامن ای ارار گرفت ه
مقیق یاختن جهاد

نین ایقی مفی توانفق ف تعطیلفی هامف ایفن فریضفة مهفم یان،امفق.

ازاینرو در جهاد نبایق

این ایق اعتناء داشت و جن

را دلی تلسات آ تعطیف هفرد.

ولی نظر ما نظریة محق هرهی نظری ای موجّ و اا دفاع ایفظ و در جهفاد نیفز القفای
نسق در ه هظ جایز نیسظ.
توضیح آنک رفتارهای انسانی ف اعم از واجب و غیر واجب ف دارای مخفاطراتی ایفظ و
معموال نوعی احتمال خطر در هم آنها وجود دارد؛ فردی ه صبح از خان خارج مفیشفود
و یا خانوادهای ه رای یسر ا خودرو و یا هواپیما حرهظ میهننق یا هارگری ه

هفار

صنعتی اشتغال دارد یا ورزشکاری ه در میقا ورزش حضور مییا ق و یا یماری هف تفن
جراحی و یهوشی میدهق و امخره هر هق در هار خود ا احتمالی از خطفر و آیفیب
خیلی محتاط را عقبنشینی وادار میهنق .ولی همفین هف احتمفال از حفق متعفار
االتر میریق و خطر یک ااقا زیفاد مفی شفود احتیفاط اففراد متعفار

خفود

را هفم در فر

میگیرد و آنها را نیز از ااقا فاز مفیدارد و فقفط انسفانهای متهفور و فی فاک را مقهفور و
مغلوج نمییازد .ر این ایام جن

هم یک ضفرورت العق یفی یفا شفرعی ایفظ و ف

ااتضای آ آییبهایی ف نسفوم و امفوال وارد مفیشفود ولفی ایفن «تف ز ففی ال،ملف »
م،وزی رای تن داد

هرگون ه هظ و هر حقّ و در هر ویعظ نیسظ .ازاینرو یک

مسؤولیظ خطیر فرمانقهی جن

ارا رآورد صحیح از میزا تلسات اطعفی و احتمفالی از

نیروهایظ؛ دایقا هما هاری ه جراحا حاذق ان،فا مفیدهنفق و میفزا احتمفال خطفر را
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مشخص میهننق.

در جن

و

در جراحی ر ایام یک محایفب معقفول مفیتفوا

ااقا هرد و اگر ریسک عم فراتر از یطح خاصی ف نا تشخیص هارشنایا اشق ف اافقا
مصقاای از القای نسق در ه هظ ایظ .ر این ایام گاه یفک عملیفات نظفامی موفف فا
داشتن تلسات اا توج «القاء در ه هظ» حساج نمیآیق ف ماننق فتح خرمشهر ف و گفاه
یک عملیات نظامی دیگر ا تلسات انسانی همتر و قو ریفیق ف اهفقا

عملیفات القفاء

نسق در ه هظ شمرده میشود.
از یوی دیگر ه هظ گاه جنبة فردی و شخصی دارد مث اینک فردی فا اعتیفاد خفود
را نا ود میهنق و گفاه جنبفة اجتمفاعی دارد .در نفوع دو «ه هفظ» را در مقیفام هفق
اجتماعی ایق ارزیا ی هرد و در یک عملیات نظامی ه تصمیمگیفری فرای نفوع عملیفات
اهقا

و تاهتیکهای آ فراتر از تشخیص تک تک نیروهای نظامی ایظ ایفن تشفخیص

و تصمیم در یک نظا خردمنقان فرمانقهی ان،ا مفیگیفرد و آنفا فا توجف ف معیارهفای
خاص میتواننق مشخص هننق ه یک عملیات القفای در ه هفظ ایفظ یفا نف ؟ پفق ایفق
وَالَ تُلْقُاْْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ْلتَّهْلُكَةِ در جنف
ااقا ا توج

و جهفاد نیفز وجفود دارد و تصفمیمگیفری و

این ایق ان،ا میشود.

یا دیگر در پایخ آ اعتراض این ایظ ه «ه هظ» معنای «مرد » نیسظ و آیف
نهی از «ااقا

مرگ» نمی اشق .ه هظ ط

و ضایع شق و تباه گردیق ایظ و فر از

ین رفتن توأ ا مذمظ داللظ میهنق الراغب اصسهانی 1412ق ص . 844ازاینرو هسی
ه قو دلی و یا ا انگیزههای پوج و یارزش دیظ ف اافقا مخفاطرهآمیفزی مفیزنفق
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3

34

القاء نسق در تهلک هرده و خود را «نِسل » هرده ایظ ولی هسی هف ف نظفر تحقف یفک
هق

ا ارزش خطر را میپذیرد مصقاق القاء خوین در تهلک نیسظ؛ مث دو نسفر هف ف

درو شعل های آتن میرونق و خود را در گا مرگ افرار مفیدهنفق اگفر یکفی غرضفن
خودهشی اشق و یا اصق هنرنمایی و یا منظور دیظ آورد مفال و فروت خفود را
در آتن افکنقه اشق مرگ او ه هظ و ضایع هرد خوین ایظ و اگفر دیگفری مفأمور
امقاد و ن،ات اشق و غرض ن،ات افراد گرفتار در حری خود را آتن زنق عمف او
در نزد عر

مصقاق ااقا

ه هظ نیسظ .ازاینرو فا توجف ف مسهفو خفاص تهلکف

مقیق شق جهاد و حتی مقیق ود بات و پایقاری در جن

آنک القاء نسفق در تهلکف

نباشق هام معقول ایظ؛ یعنی گاه ایستادگی و مقاومظ در را ر دشفمن حتفی فا خطفرات
اطعی آ القاء نسق در تهلک نیسفظ؛ زیفرا نتی،ف آ یفا پیفروزی فر دشفمن و یفا حفقاا
جلوگیری از طغیا اویظ و گاه همین ایستادگی ه هظپذیری ایظ مث اینک دشمن فر
نیروهای خودی مسلط شقه و ر مقاومظ نیروهای پراهنقه هیچ فایقهای مترتفب نمفیشفود.
در این،ا فرار از جن
این ایق ر جن

م،از وده و مانق القاء نسق در ه هظ ایظ .پفق حفاهم فود

و یا ر مقاومظ در میقا ن تنها الزمة اط و شفگسظآوری نفقارد لکف

محق هرهی ا توج و التسات

نین حکمفی ملتفز ایفظ و ف صفراحظ از آ دففاع

میهنق .او در مباحث ابلی خود گست ایظ ه اگفر یفپاهیا مسفلما ف گمفا خفوین از
دلی همفین آیف ففرار از معرهف فر ایشفا جفایز ایفظ المحقف

ایستادگی ناتوا اشنق

هرهی 1414ق ج 3ص. 384
جهاد شهادتطلبانه (استشهادی)

جهاد شهادتطلبان را دو گون میتوا تصور هرد
الف) ااقا

و درگیری در حالی ه

جن

دلی هم فود نیروهفای حف طلفب در

مقایس ا دشفمنا اطمینفا وجفود دارد هف پایفا اتفال و درگیفری ف شفهادت نیروهفای
مسلما میان،امق .در این فرض م،اهقا

اصفق جنگیفق و از فین فرد دشفمنا وارد

معره میشونق ولی المآل خودشا هم ات میرینق و از اب

نین پایفانی دارد؛ مثفال روشفن ایفن ففرض جهفاد امفا حسفین

هر یظ .در هر

و اصفحا ن در

دو یپاه در را ر یکقیگر ص آرایی میهننق و هر هقا هف خفود را

از اب آماده هردهانق نبرد میپردازنق .این نوع جنگیق ا جن

های دیگفر هفیچ تسفاوتی

از نظر اصق و انگیزه نقارد و تساوت فقط از نظر علم شفهادت ایفظ هف در ا فر نفا را ری
نیروها از اب معلو ایظ.
ب) ااقا

جهاد از راه آییبریانق خود گون ای هف ف دشفمن هفم صفقم وارد

میشود .در این،ا نیز علم ات وجود دارد ولی فرق آ ا صورت ابف در ایفن ایفظ هف
در این فرض اتال و جن

وجود نقارد و فرد ااقا هننقه اصق ات خود را دارد ولفی ایفن

ات رای او مطلو یظ نقارد و میخواهفق از ایفن راه ف دشفمن ضفر زنفق؛ مفث نیروهفای
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دشمن را ه هظ ریانق .در این فرض ااقا
اب ااقا

«ات خوین» وجود دارد ولی در فرض

«اتال» وجود دارد .در آن،ا اتف خفوین هفر نفق معلفو ایفظ ولفی مقصفود

نیسظ اما در این،ا ات خوین مقصود ایظ .در آن،فا مفیجنگنفق و هشفت مفیشفونق و در
این،ا هشت میشود تا کشق .در آن،ا ااقا متوج دیگرا ایظ و در این،ا اافقا متوجف ف
خود ایظ .در آن،ا ات م،اهق دیظ عقّو ایظ و در این،ا ات م،اهق دیظ خودش.
در فق ما از گذشت فرض اول مطرح وده و مورد حث ارار گرفت ایفظ ولفی ففرض
دو موضوعی مستحقث و جقیق ایظ هف فقهفای معاصفر ف آ پرداختف انفق و در این،فا
مورد رریی ارار میگیرد.
این عنوا هر نق هام گویا نیسظ اما همانگون ه پینتر اشاره شق مقصفود از آ
عملیات انتحاری یا شهادتطلبان ایظ؛ عملیاتی ه شفخص اافقا ف اتف نسفق خفوین
میهنق الخودهشی تا این وییل
منس،ره

دشمن ضر ای وارد هنق مثف اینکف فا سفتن مفواد

ق خود و یا ارار داد در خودروی خود و انس،ار آ در میا دشمنا عفقهای

از آنا را ات میریانق .در ارة این موضوع از دو جهظ ایق حث هرد
یکی آنک آیا ادل ای ه انتحار و خودهشی را حرا میدانق شام ایفنگونف اافقامات
نیز میشود؟
و دیگر آنک آیا ادل ای ه

جهاد و اتال در راه خقا ترغیب میهنق شفام ایفن نفوع

مبارزه نیز میشود؟

مطالعات فقه معاصر
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ادله حرمت قتل نفس

ااقا

انتحار عق ابیح و شرعا حرا دانست شقه ایظ؛

اینک

طور هلفی اضفرار

نسق نیز حکم عق و شرع حرا ایظ .ولی آیا این ادل شام عملیات ایتشهادی هفم
میشود؟
قتل نفس در قرآن

از آیات ارآ ع وه فر وَالَ تُلْقُواْْ بِأَيْودِيكُمْ إِلَوى ْلتَّهْلُكَوةِ ف آیفة وَالَ تَقْتُلُواْْ
أَنفُسَكُمْ النساءال 29 4نیز ایتناد شقه ایظ و نین ایتساده شقه ه این آیف مسفلمانا را

از ات خوین نهی هرده ایظ الارد یلی یتا ص . 428ولی ایق توج داشظ ه
اوالً :آیا اگر این «نهی» در م،موع آی دیفقه شفود فاز هفم از ایفن اهفور و صفراحظ
رخوردار ایظ؟ صقر آیف مر فوط ف روا فط ااتصفادی در جامعفة ایف می ایفظ و اینکف
مسلمانا نبایق ا روشها و شیوههای اط ماننق غصب و امار و رشفوه ف امفوال یکفقیگر
دیظ دراز هننق لک آنا ایق ت،ارتی مبتنفی فر رضفایظ طفرفین اافقا هننفق و یفپق
مسلمانا از ات خوین نهی شقهانق
يَا أَيُّهَا ْلَّذِينَ آمَنُاْْ الَ تَأْكُلُاْْ أَمْاَْلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَن تَكُوانَ
تِجَارَةً عَن تَرَْضٍ مِّنكُمْ وَالَ تَقْتُلُاْْ أَنفُسَكُمْ إِ نَّ ْللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً
(نساء(.)29 :)4

تسسیر وَالَ تَقْتُلُاْْ أَنفُسَكُمْ

نهی از «خودهشی» هر نق ا ااهر ایفن اسفمظ موافف

ایظ ولی ارتباط این حکم را از قیة آی هام اطع میهنق و ا ییاق آی نایفازگار ایفظ.
همین دلی ایظ ه رخی از فقهاء و مسسرا ترجیح دادهانق ه این نهی در فضای هلفی
آی معنا شود و ناار پیامقهای روا ط فایق ااتصادی اشق ه اگر مسلمانا

اه مال ف

اط روی آورنق خود را «تباه» هردهانق .در این صورت نهی اول ا یا نهی دو «علفظ»
پیقا میهنق و م ک حکم ه مسایفق آ مفی اشفق اشفاره مفیشفود و فو هفیچهفق
نمیخواهق خود را «نا ود» هرده و «تباه» یازد پق نبایق ف روا فط فایفق مفالی روی آورد
الفاضف مقففقاد 1425ق ج 2ص305؛ اطففب راونففقی 1405ق ج 2ص 1. 41ایففنگونف
مث ع م محمقتقی جعسری مینویسق
«ممکن است این جمله ،بیان معلبول و اربر و نتیجبه جملبه پیشبین باشبد.
بنابراین ،مضمون آیه چنین است :نباید شما افراد جامعه با وسبایل باطبل و
هدردادن ارزشهای کاال و کار ،روابط مالی خود را با یکدیگر مختل سازید
که این اختالل به نبابودی و نیسبتی خودتبان خواهبد انجامیبد» (جعفبری،
1419ق ،ص.)62
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تسسیر از آی از اقیماالیا مطرح وده و در نظرات علمای معاصر نیز مورد توج افرار دارد؛

 « .1و یحتمل أن یکون المراد ال تهلکوا أنفسکم بارتکاب االثم فی اکل الماا بالاالال و او ساک ل کاون الکا
بعضه آخذاً بحجزة بعض»؛ قطب راوندی ،فقه القرآن ،ج ،2ص« .41وال تقتلوا أنفسکم ای ال تهللو ا بترک التجاارة
و بارتکاب اآلثا و العدوان فی اکل االموا بالاالل».
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از یوی دیگر ذی آی را نیز نبایق نادیقه گرفظ ه رای نهفی از اتف نسفق علتفی ذهفر
شقه ایظ وَالَ تَقْتُلُاْْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ْللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً اگر این ذی ا صفقر دیفقه شفود
معنای آ ایظ ه مسلمانا در را ر این محقودیظها ه در روا ط ااتصادی و مالی تحمف
میهننق و از رخی هرههای مادی محفرو مفیشفونق نبایفق احسفام خسفرا و زیفا داشفت
اشنق؛ را ه این احکا از یک یو جامعة آنها را پایقار و یالم نگ داشت و از تبفاهی حسف
و رحمظ الهی ایظ.

میهنق و از یوی دیگر این احکا ا نین فلسس ای از یر لط

ثانیاً :اگفر الَ تَقْتُلُاْْ أَنفُسَكُمْ یفک حکفم مسفتق و جقاگانف اشفق و یفا فو در
جایگاه علظ رای حکم ابلی ایفظ تفوا از آ یفک حکفم هلفی در نهفی از «تبفاه هفرد
خوین» ایتساده هرد .در این صورت این حکم دارای اط ق نخواهفق فود و نمفیتفوا از
آ ایتساده هرد ه هرگون «ات نسق» حرا ایظ لک ا توج

ذیف

إِنَّ ْللّوهَ كَوانَ

بِكُمْ رَحِيماً آ ات نسق تحریم شقه ایفظ هف ف ااتضفای رحمفظ ایفظ الطباطبفایی
1417ق ج 4ص 321؛ 1مث اگر گاه در امظهای پیشین رای ابفول تو ف اتف نسفق الز
ود اینک در این امظ ااتضای رحمظ الهی این تکلی
شقه ایظ ولی اگر در موردی ااقا

رداشت شقه و حتی از آ نهفی

ات نسق م فم فا رحمفظ اشفق اهفرا آ اافقا

ممنوع نخواهق ود؛ مث اگر مأمور امنیظ پرواز مب جایازی شقه در هواپیما را ا اطمینفا
ات خود خنثی میهنق تا جا یرنشینا هواپیما آییبی وارد نشود و هواپیما در آیما
منس،ر نگردد در این صورت حکفم ف جفواز اافقا او فر خف

رحمفظ الهفی نیسفظ و

نمیتوا از ااتضای رحمظ ایتساده هرد ه گسظ اینگون ات نسق حرا ایظ.
مطالعات فقه معاصر
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در این،ا ذهر این نکت منایب ایظ ه ایتاد زرگوار مرحو آیةاهلل حاج شیخ مرتضفی
حا ری یزدی ین اضرار غیر ا اضرار نسق تساوت اا

فود و حفقیث «الضفرر» را ف

دلی آنک جنبة امتنانی دارد شام اضرار نسق نمیدانسظ .نظر ایشا جلوگیری شفارع
از اینک افراد یکقیگر ضرر زننق الاضرار غیر حکمی امتنانی ایظ ولی در اضفرار ف
نسق منظ در آ ایظ ه انسا آزاد اشق و آنچ را ه خود مفیخواهفق ف هفر نفق ف
ضرر خودش اشق ف در جهفظ تفأ مین رخفی مصفالح دنیفوی یفا اخفروی خفود ان،فا دهفق
الحا ری یزدی 1426ق ج 3ص. 530
« .1فأن الظاهر أنّ المعنی هو أن اهلل تعالی إنّما ینهاکم عن قتل أنفسکم ر مة بکم».

ثالثاً :اگر در فهم معنای الَ تَقْتُلُاْْ أَنفُسَوكُمْ از روایفات همفک گیفریم فاز هفم
روایات داللظ ر اط ق حرمظ ات نسق در آی نقارد؛ مفث ف نقف عیاشفی ففردی از
در ارة معنای این آی یؤال هرد و حضرت فرمود «مقصود هما هفاری

اما صادق

ایظ ه رخی مسلمانا ان،ا می دهنق و تنهایی مشرها حمل ور شفقه و ف خانف
آنا وارد میشونق و اتف مفی ریفنق خقاونفق آنهفا را از ایفن هفار نهفی هفرده ایفظ»
الالبحرانی 1416ق ج 3ص 1. 65وی روایظ دیگری نیز در این فاره نقف هفرده ایفظ
ه اما در مقا یا آی فرمود « مسلمانا ر دشمنا خود شبیخو مفیزدنفق و ف اتف و
غارت می پرداختنق و متقا در نگال آنا گرفتار میشقنق و هرگون هف مفیخوایفتنق
آنها را ات میریانقنق» .این آی آنها را از نین ااقاماتی نهی میهنق .طبریی هفم از
نق هرده ایظ ه حضرت فرمود « معنای آی آ ایظ ه ا هسانی هف

اما صادق

توا اتال نقاریق وارد جن
دیگری آی

نشویق و جا خوین را ف مخفاطره نیانقازیفق و در روایفظ

معنا ی نهی از ااقامات مخاطره آمیز در جن

شقه ایظ» الهما .

فقو دیفتور پیفامبر دانسفت

2

این روایات متعقد و متظافر هر نق آی را در فضای ااقامات حادّ نظامی ه از یک یو
جسوران و متهوران و از یوی دیگر خودیفران ایفظ مطفرح مفیهنفق ولفی ذهفر همفین
مصادی هم گویای آ ایظ ه آی از ااقامات یفایفقه و یفا زیانبفار هف فرای مسفلمانها
هزین دارد و جن

را از مسیر تق یر عق نی خارج مییازد و دشمن را فر ارتکفاج اعمفال

موارد غیر عق نی و غیر اخ ای نمفی تفوا یفک حکفم هلفی فرای حرمفظ هرگونف اافقا
مخاطرهآمیز در جهظ جلوگیری از ت،اوز دشمن ایتنباط هرد.
رابعاً :اگر والَ تَقْتُلُاْْ أَنفُسَكُمْ دارای اط ق اشق ولی آیة عق ه مر وط همفین موضفوع
و ادامة آ می اشق این حکم را مقیق یاخت ایظ و خقاونق ا ذهر یک ایق «ات نسق»
را موجب عذاج اخروی دانست ایفظ .آ ایفق « اتف از روی عفقوا و الفم» ایفظ
« .1عنّی بذلک الرجل من المسلمین یشدّ علی المشرکین وحده یجیء فی منازلهم فیقتل فنهاهم اهلل عن ذلک».
 « .2کان المسلمون یدخلون علبی عبدوهم فبی الاباراه فیبتمکن مبنهم عبدوهم فیقبتلهم کیب

شباء فنهباهم اهلل»

«التخاطروا بنفوسکم بالقتال فتقاتلوا من الیریقونه» «کان الرجل اذا خرج مع رسول اهلل فی الااو یقمل علی العبدو
وحده من غیره ان یأمره رسول اهلل

فنهی اهلل أن یقتل نفسه من غیر امر رسول اهلل

».
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وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَْناً وَظُلْماً فَسَاْفَ نُصْلِيهِ نَارًْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ْللّوهِ يَسِويرًْ) فا
توج

این ایق ایظ ه اما صادق

ایق «تعمّق» را در ات نسق آورده ایفظ و یفپق

آی را همراه ا ذی آ مورد ایتناد ارار داده ایفظ الصفقوق 1413ق ج 3ص . 571و فر
این ایام اگر ات نسق از یر الم و عقوا نباشق مث آنک مأمور آتننشا رای ن،ات
افراد گرفتار در آتن خود را آتن زده اشق ات نسق او مصقاق الم و عقوا شمرده
نمیشود 1.و حتی اگر در این مصقاق و یا موارد مشا آ تردیقی وجفود داشفت اشفق ف
حال تشخیص مصقاق در این،ا مث موارد دیگر ر عهقه عفر
عق

ایفظ و فا داوری عفر

و

اینک موردی الم و عقوا نیسظ آ مورد از شمول آی خارج ایظ.
خامساً :ر فرض ه دیتور الَ تَقْتُلُاْْ أَنفُسَكُمْ یک حکم هام مسفتق فوده و

هیچ ارین ای هم در آی رای تقییق آ ذهر نشقه اشق اما این یؤال مطفرح ایفظ هف
این حکم تأییسی ایظ یا امضا یی؟ آیا عق هم در ایفن فاره دیفتوری دارد یفا نف ؟ و
اگر عق هم مطا آ حکم می هنق آیا حکم عق مقیّق ایفظ یفا نف ؟ معمفوال فقهفاء
نصوصی را ه مطا حکم عق

اشق امضایی تلقی می هننق و المرو حکم امضایی را

در هما حکم عقلی یا عق یی می داننق و اط ای فراتر از آ اخذ نمیهننق .فر ایفن
ایام ا توج

اینک عق

فقط ات نسق را در موارد نسل شق و تبفاه هفرد خفود

تقبفیح مفی هننففق و اتف نسفق ففرای اهفقا

مهفم و ففا ارزش انسفانی را زشفظ و ابففیح

نمیشفمارنق پفق نمفی تفوا گسفظ هف نهفی در افرآ

دارای اطف ق ایفظ و شفام

فقاهاری و ایثار در را ر مت،فاوزا و یفتمگرا نیفز مفی شفود و یفا ایفن نهفی مفا را از
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3

40

جانبازی رای رفع خطر از انسا های ی گناه منع می نمایق .عق اگفر ایفن اافقامات را
تحسین نکننق ف ه میهننق ف حقاا آ را تقبیح نکرده و جر نمی داننق و ر م،فازات
عام

آ حکم نمیهننق.

 .1این تأیید از روایت ،به استظهار آن است که امام صادق

به آیة شریفه استناد کرده باشد؛ چبه اینکبه مقبدرانی

مانند شیخ حرّ عاملی چنین استظهار کرده و روایت را همراه با آیه به نقبل از صبدوق آوردهانبد (وسبالل الشبیعه،
ج ،29ص ،)24ولی به نظر میرسد که ذکر آیه بعد از نقل روایت از سوی شیخ صدوق بوده و تتمه روایت نیست،
االعمال ،صفقه 276این حدیث را بدون آیه نقل کرده و در موضع دیگبری از

همانگونه که شیخ صدوق در روا
من الیقضره الفقیه ،جلد ،4صفقه 95نیا این آیه نقبل نشبده اسبت .همچنبین در نقبل روایبت در کبافی ،جلبد،7
صفقه 45این آیه مورد استناد قرار نگرفته است.

قتل نفس در سنت

در ارة ات نسق روایظ معتبری الصحیح ا یولاد تویط مشایخ
نق شقه ایظ ه اما صادق

الصقوق هلینی طویی

فرمود هر هق عمفقا خفود را ف اتف ریفانق در آتفن

جهنم جاودان ایظ « من ات نسسف متعمفقا فهفو ففی نفار جهفنم خالفقا فیهفا» الحفر العفاملی
1409ق ج 29ص. 24
در ایفن روایفظ دو تعبیفر «متعمفقا» و «خالفقا» اا ف توجف ایفظ .تعمّفق همانگونف هف
میتوانق در را فر خطفا اشفق و هرگونف اتف عمفقی را در فر گیفرد مفیتوانفق ف معنفای
«اختیاری» اشق و شام ات از روی اهراه و اضطرار و ضرورت نشود .ر ایام تسسیر دو
اگر فی المث فردی م،بور ات خود شود و مکره از او خواهق ه خود را اتف ریفا
و اگر ن خود تو را ا زجر و شکن ،میهشم آیا در این صورت ااقا
هم مصقاق «ات نسق تعمّقا» می اشق؟
ا این تسسیر این دلی

خودهشفی فاز

1

شام مواردی ه ااقا انتحاری

ااتضفای ضفرورتهفا اتسفاق

میافتق نمیشود و نمیتوا از اط ق آ ایتساده هرد.
تعبیر «خلود در جهنم» نیز در این روایظ تأم رانگیز ایفظ البتف از افقیم ایفن مسفأل
مطرح وده ایظ ه آیا خلود در آتن جهفنم فرای انسفا مفؤمن امکفا پفذیر ایفظ و یفا
مقصود از این خلود مقت زما طوالنی ایظ؟ مسسرا در ذی آی
مُّتَعَمِّدًْ فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًْ فِيهَا النساءال93 4

وَمَون يَقْتُولْ مُمْمِنواً

این حث پرداخت انق.

1422ق ج 31ص 110ه

دلی منااش در ینق و یا در داللظ نیفاز ف طفرح و رریفی

آنها وجود نقارد.
نتی،ة این رریی ارآنی و روایفی آ ایفظ هف دلیف حرمفظ اتف نسفق از اطف ق رخفوردار
نیسظ و ر حرمظ هرگون اتلی در هر شرایط و ا هر انگیزهای داللظ نقارد .ازاینرو موارد خفاص
از ات نسق ه از نظر خردمنقا دارای انگیفزههفای انسفانی و اخ افی اشفق و عقف آ را تخط ف
نکننق خارج از اقر متیقن حرمظ می اشق و نمیتوا

ایتناد این نصوص فتوا حرمظ آ داد.

 .1فتوا به جواز قتل خود در موارد اکراه با تهدید به قتل اصع  ،در فقه امامیه سابقه دارد« :إذا قبال اقتبل انفسبک و
إال لقرّعتک اربا اربا فالظاهر جواز قتل نفسه عندلذ»؛ (خولی ،تکمة المنهاج ،ص.)63
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نظریه تزاحم مالکات در قتل نفس

فر ایففام تحلیف ففوق هف اطف ق حرمففظ اتف نسففق پذیرفتف نمفیشففود اگففر ااففقا
شهادتطلبان ر علی دشمن در هما المفرو درک عقف و تأییفق آنفا افرار داشفت اشفق
شرعا مانعی رای آ وجود نقارد و راه رای فتوا ف جفواز فاز مفیگفردد .ولفی اگفر دلیف
حرمظ از اط ق رخوردار اشق و ر «هرگون » ااقا

ات خوین داللظ داشت اشفق در

این صورت فتوا جفواز در مفوارد خفاص از ابیف عملیفات شفهادتطلبانف علیف دشفمن
نیازمنق ایتناد ااعقة تزاحم ایظ؛ یعنی رای نادیقه گرفتن ایفن حرمفظ و فرای اافقا ف
ات نسق ایق احراز شود ه در آ مورد خاص مف ک مهفمتفری وجفود دارد هف فرای
حس آ از حکم حرمظ ات نسق صر

نظر میگردد.

از نظر فقهاء مسلم ایظ ه واتی اجرای دو حکم ا تزاحم مواج مفیشفود و نمفیتفوا
عم هر دو دیتور را اجرا گذاشظ ارهای جز آ وجود نقارد ه حکم اهمّ فر حکفم
مهمّ مقق داشت شود و ا عم

حکم اهم از مهم صر

نظر گردد و البت این اهفم فود

لحاظ مصلحظ یشتر و م ک اویتری ایظ ه در یفک حکفم نسفبظ ف حکفم دیگفر
این مبنا آیا ممکن ایظ در شرایطی مصفلحتی فاالتر از حسف جفا

وجود دارد .ا توج

مسلما وجود داشت اشق تا فقی توانق فتوا دهق ه مسلمانی از جا خود گذرد و ااقا ف
ان،ا یک فع ذاتا حرا هنق تا آ مصلحظ مهمتر و حیاتیتر حس گردد؟ در این وضع
فقی قو آنک در ارة یک مصقاق نظر دهق ف و یا حکم هنق ف میتوانق فتفوا دهفق هف

ف

موضوعی از حس نسق مهمتر ایظ.
مطالعات فقه معاصر
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فقهاء در این زمین

یختی فتوا جواز ات نسق میدهنق؛ زیرا احراز مصفلحظ فاالتر

از «حس نسق» رای آنا دشوار ایظ ولی در فتاوای اخیر رخی از آنا این ت،ویفز دیفقه
میشود؛ مث آیةاهلل منتظری پایخ مثبظ این یؤال دادهانق متن یؤال این ایظ « ف نظفر
شما آیا جایز ایظ ه رای هشتن دیگرا دیفظ ف انتحفار فزنیم؟ ف خصفوص در مفورد
عملیات انتحاری ه گروههای جهادی در فلسطین و عراق ان،ا میدهنق؟» و ایشفا پایفخ
دادهانق
«اصوال خودکشی و انتقار از مقرماه شدید دینی است و تنها در مبوردی
جایا است که واج

اهمّی با آن در تااحم باشد ،به نقبوی کبه امبر دایبر

شود بین حفس نفس ،یا ترک واجبی که اهمبودن آن نسبت به حفس نفس از
نظر شرع و عقل احراز شده باشد ،البته تشخیص مصداق آن با خود مکل
است و کشتار نظامیانی که در حال جنگ با مسلمانان و در صدد کشتن آنها
هستند ،به عنوان دفاع جایا است» (منتظری1429 ،ق ،ص.)92

ما ا این نظری از نظر مبنایی مواف نیستیم؛ زیرا مبتنی ر اط ق حرمفظ در ادلف ایفظ
ولی ع وه ر آ خود نظری را هم حتی ا ابول مبنا اا دفاع نمیدانیم .نققی هف متوجف
آ می اشق این ایظ ه مبادرت ات خود در مواردی ه ر ایام محایب عق نی و فا
توجی منطقی ان،ا میشود دارای ی صورت ایظ
 .1ات خود منظور هاهن رنج و آال خوین المبت یا

یماریهای صفعب العف ج

و یا مسلمانانی ه گرفتار و اییر دیظ دشمنانق و توا تحمّ شفکن ،هفای ضفق انسفانی و
حس ایرار هشور را نقارنق .
 . 2ات خود منظور ریانق نسع دیگرا قو آنکف ضفرری متوجف دیگفری شفود
الااقا مأمورا اطساء حری و یا ااقا ایتشهادی از ابی رفتن روی مواد منس،فره ف منظفور
ن،ات همرزما خوین .
 .3ات خود منظور ریانق ضرر دیگرا و نا ود هرد آنها العملیات ایتشهادی .
صورت یو

عنوا «یک شیوه» در مقا ل ا دشفمن و روشفی فرای از فین فرد او

مطرح ایظ .ازاینرو مقیّق ضوا طی ایظ ه در اج جهاد مطرح ایظ؛ مث اگر فقیهفی
ه ماهیتی جز ترور نقارد را پذیرد .ع وه اگر در زمفا جنف

هشفتار نظامیفا دشفمن

فقط در هما منطقة عملیات نظامی؛ یعنی در صحنة اتال جفایز ایفظ و در منفاط دیگفر از
ابی مناط مسکونی یا ت،اری نمیتوا

آنها حمل هرد .پفق در ایفن صفورت عملیفات

شهادتطلبان نیز مقیق این ایق ایظ و نمی تفوا ف شفک مطلف آ را ت،فویز هفرد و فا
صر

نظر از این منااشات دو خطای خطرناک در این فتوا وجود دارد ه هر دو «فردی

هرد » نین ااقامات پر مخاطره مر وط میشود
یکی آنک «خود مکل

تشخیص مصفقاق اهفم فود ایفنگونف عملیفات را مفیدهفق».

تأملی در حکم اقدامات جهادی مخاطرهآمیز  /محمد سروش
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واگذارهرد تشخیص اینگون مسا ه ا جا انسفانها یفر و هفار دارد ف تشفخیص هفر
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معنای لوثشفق مسفؤولیظهفا و ففراهمشفق زمینف هفای یفوء ایفتساده و اافقامات

فرد

تبهکاران خودیران ایظ هف ف هفیچ وجف اا ف التفزا نیسفظ .اگفر ایفن شفیوه در المفرو
شیوههفای شفروع جهفاد شفناخت مفیشفود اهفرا ایفق مسفؤولیظ تشفخیص و اجفرای آ فا
فرمانقها جهادی وده و زیر نظر فرمانقهی ه آ ان،ا شود .رای
ایظ هف م،فوز اافقاماتی از ابیف انس،فار و نفا ود هفرد دیگفرا

هسی اا ف التفزا
ف اففراد ناشفنام و یفا

گروههای م،هول یپرده شقه و هر هق ر حسب تشخیص خود از اینک

هسی دشفمن

ایظ؟ و آیا دشمن در حال ت،اوز ایظ؟ و آیا شیوة دیگری رای رفع ت،اوز وجود نقارد؟
توانق دیظ عملیات انتحاری زنق و آتن و خو رپا هنق؟

1

دو آنک هر نق ااعقه اهم و مهم یک ااعقة عق یی ایظ ولفی ایفق محایفب هفرد
ه ایتساده از یک روش خاص در موارد اهمّ

پیامقهایی ،ا میگفذارد و آیفا شفیوهای

ه در محایبة موردی و جز ی «اهمّ» شناخت میشفود در یفک محایفب هف
اا ت،ویز ایظ؟ این اخت

و هلفی هفم

نظر در ارة شکن ،در موارد ضروری رای دیفظ آورد

اط عات مهم و حیاتی از متهما

ترور در ین فقهاء در هنگا تقوین اانو ایایی وجفود

داشظ گاه از این هار دفاع میشق دلی آنک ا این هاری ه ذاتفا حفرا ایفظ جلفوی
یک مسسقة زرگتر گرفت میشود ولی ایتقالل فقهی شهیق هشتی این ود هف فاز هفرد
این راه

مسایق ه نی ،ا خواهق گذاشفظ و در نگفاه هلفی آیفا ایفتساده نکفرد از ایفن

روش

نسع جامع و مرد نیسظ؟ عینا در این،ا هم ایق پرییق ه آیا روی آورد ف ایفن

شیوه رای حذ
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3

44

دشمن المآل

این اعتقاد و تشخیص ااقا

نتی ،ای

ار میآورد و آیا در جامع ای ه عقهای ا

انتحار رای ضر زد

دیگرا میهننق گروههفای دیگفر

عکق العملی خواهنق داشظ و در نهایظ جامع

ه،ا خواهق رییق؟ شایق فیجهفظ

نباشق فقیهی ه در هشوری ماننق عراق زنقگی میهنفق هف گروههفای مختلف

درگیفری

نظامی دارنق کارگیری نین شیوهای را ت،ویز نمیهنفق او احسفام مفیهنفق هف فا ایفن
روشها آتن جن
 .1تعج

ن تنها هنترل نمیشود لک شعل های آ افروخت تر میگردد.

است که آیةاهلل منتظری در یک مورد مشابه برای تشخیص اهم به دشواری این کار و اینکه فراتر از تبوان

هر فردی است ،تصری کرده است« :هل یجوز االنتقار الجل التخلص من العدو کما...؟ الظاهر أن الواج

رعبایاة

موازین التااحم و مرجق اته و لکن تشخیص المهمّ و األهم یقتاج إلی اطالع وسیع علی أحکام الشرع و موازینبه و
لیس هذا شأن کل أحد»؛ (ر.ک :منتظری ،دراسات فی والیة الفق ه ،ج ،2ص.)584

ا توج

همین مخاطرات ایظ ه میتوانق نتی،ة ایفتناد ف ااعفقة اهفم و مهفم هفام

متساوت و لک معکوم اشق و ا این ااعقه این نتی ،رییم ه ایایفا از نفین شفیوهای
رای انهقا دشمن مت،اوز نبایق ایتساده هرد.
نتیجهگیری

آنچ را هف در تسکیفک یف صفورت از اتف نسفق آوردیفم در جهفظ تنبّف ف همفین
مخاطرات ود؛ زیرا در صورت اول و دو هر نق ات نسق وجود دارد ولی زمین ای رای
نین حرا های امنیتی و نظامی وجود نقارد و ت،ویز آنها لطم ای ف نظفا اجتمفاعی وارد
نمییازد .ازاینرو ممکن ایظ نزد خردمنقا اا ابول اشق ولی در صورت یو
میریق ه تأییق آ از یوی عق

نظر

ا دشواری مواج ایظ و یهولظ ان،ا نمیگیرد.

نکتة دیگری ه در نقق این نظری نبایق از آ غسلظ هرد این ایظ ه اگر عملیفات ایتشفهادی
ا ااعقة اهم و مهم ت،ویز شود آنگاه نمیتفوا آ را فر «علیف نظامیفا دشفمن» محفقود یفاخظ.
ااتضای این ااعقه آ ایظ ه میتوا در صورت مصلحظ اهم از ایفن شفیوه فرای نفا ود هفرد
غیر نظامیا دشمن و حتی زنا و هودها هم ایفتساده هفرد و از ایفن نظفر ففرق ایایفی فین آنهفا
وجود نقارد البت تا جایی ه رفع ت،اوز یا نا ود هفرد نظامیفا امکفا داشفت اشفق نو فظ ف غیفر
نظامیا نمیریق ولی رای تحق مصلحظ اهم منهق یاختن هر هق و هر یز مفیتوانفق جفایز
اشق مگر ن این ایظ ه

ایتناد همین ااعقه در مفوارد «تُفرم» هف دشفمنا از ایفیرا مسفلما

پیامق اینگون ایتقالل ت،ویز ایتساده از گازهای شیمیایی و االتر از آ ایظ
اینک پیامقهای منسی عملیات شهادتطلبان ه در ایفن مقالف ف آ اشفاره شفق مفا را ف یفک
نتی،ة دیگر نیز رهنمو مییازد و آ اینک هر نق گست ودیم ه ادلف حرمفظ اتف نسفق اطف ق
نقارد پق شام مواردی هف اتف خفوین دارای توجیف عق نفی اشفق نمفیشفود ولفی از یفا
ی صورت ااقا

ات خوین صورت یو دارای محذوراتی ایظ ه نمفیتفوا آ را ف طفور

هلی ت،ویز هرد .لذا ر مبنای عق اط ق ادلف حرمفظ اتف نسفق نیفز راه ایفنگونف عملیفات فاز
نمی شود و واتی ه حسفن ففاعلی آ مخفقوش اشفق اهفرا صفر حسفن ففاعلی و اصفق ار فظ
نمیتوانق نین موضوعی را مشمول ادل جهاد در راه خقا و واج م،اهقه فی یبی اهلل ارار دهق.

تأملی در حکم اقدامات جهادی مخاطرهآمیز  /محمد سروش

یپر انسانی مییازنق ات مسلما جایز میشود؟ پق را ات دشفمنا غیفر نظفامی جفایز نشفود؟ و
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