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 چکیده
 یروهاین دست به مسلحانه، تخاصم یاثنا در که ستا یارزمنده ر،یاس است. جنگ مولود اسارت دهیپد
 که است آن است، شده پرداخته بدان کمتر که مهم یپرسش رانیاس حقوق و احکام خصوص در .افتدیم دشمن

 احکام دنبال به ما قت،یحق در هردو؟ ای رندهیرگیاس ای است رشوندهیاس حق هست، اگر است؟ حق کی اسارت

 تیرسم به را «اسارت» نام به یادهیپد یاسالم فقه ایآ اساسا   یعنی ؛ینیپس نه میهست اسارت ینیشیپ
 احتماالت یبررس ضمن نوشتار نیا دارد؟ یموضع چه خصوص، نیا در معاصر الملل نیب حقوق شناسد؟یم

 حکم کی غالب، یروهاین یبرا و حق کی وان،نات رزمنده یبرا «اسارت» که است دهیرس جهینت نیا به مسئله،

 ادامه از ناتوان رزمنده جان انتیص لزوم بر همه عقال، رهیس سنت، کتاب، شامل احکام، منابع است. فیتکل و

 جان از حفاظت ژهیو به رانیاس حقوق جانبههمه تیرعا بر زین یالملل نیب یهاونیکنوانس دارند. داللت نبرد،

ک آنان،  .انددهیورز دیتأ
 

 .یبردگ بشردوستانه، حقوق ،جهاد جنگ، استئسار، اسارت، ها:کلیدواژه
                                                 

 .73/70/6230: یینها بیتصو خی؛ تار32/70/6231وصول:  خیتار*. 
 نویسنده مسئول.  6
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 Abstract 

The phenomenon of captivity is caused by war. Captive is a combatant captured by 

enemy forces during an armed conflict. As far as the captives’ rules and rights are 

concerned, a significant question not discussed adequately, is whether captivity is a 

right. If the answer is positive, is it the captive’s right or the captor's or the right of 

both? In fact, the authors intend to identify the post-captivity rules not pre-captivity 

rules; i.e. principally, does Islamic jurisprudence recognize a phenomenon such as 

“captivity”? What is the attitude of contemporary international law in this regard? 

This paper, after studying the possibilities of this issue, has concluded that captivity is 

a right for the powerless combatant and a rule and duty for prevailing forces. The 

sources of religious rules including the holy Quran, sunna and the behavior of wise 

all indicate the necessity of preserving the life of combatant who is not able to 

continue the battle. International conventions have emphasized on the encompassing 

respect of the captives' rights particularly preserving their lives. 

Keywords: captivity, prisoner of war status, war, Jihad, humanitarian rights, slavery. 
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 مقدمه

ای از آن نیست. نخستین نزاع، با ستتیز فرزنتدان آدم آغتاز شتد، جنگ رخدادی شوم است که گاه چاره
نزاعی که همچنان تداوم دارد. فقه اسالمی در ابواب مختلف به ویژه کتاب الجهاد، به برخی از احکام جنگ 

الیف اشخاص درگیر در نبرد را و جهاد و منازعات مسلحانه پرداخته است. حقوق بین الملل نیز حقوق و تک
در قالتب معاهتدات بتین المللتی تتدوین و الزم االجترا کترده استت. « حقوق بشر دوستتانه»تحت عنوان 

موضوعات گوناگونی در باب حقوق بشر دوستانه مطرح یا قابل طرح است. یکی از این موضوعات، بحت  
یتن موضتوع نگریستته شتده استت. بیشتترین اسارت و احکام اسیران است. تا کنون از زوایای مختلفی به ا

های بین المللی بتر استاآ آن، تنظتیم گشتته استت، مبحثی که نظر اندیشمندان را جلب کرده و کنوانسیون
شتود  موضوع رفتار با اسیران، پس از اسیر شدن است. به عنوان نمونه این مباح  در این ارتباط مطترح می

های خاص، حتق معالجته و بهداشتت، کشتن اسیر، حمایت از گروهاصل رفتار با احسان و احترام، منع از 
حق غذا خوردن و آشامیدن، حق پوشاک، حق مکان مناسب، منتع بیگتاری، منتع تخلیته اطالعتاتی، حتق 

نامه، حق ارتباط با خانواده، حفظ وحدت خانوادگی، احترام به بزرگتان جامعته، حتق آزادی و تنظیم وصیت
« حکتم»یتا « حق»شناسی اسارت از منظر چنان خالی است و آن ماهیتبازگشت؛ اما جای یک بح  هم

بودن آن است. پرسش این است که آیا اسیر شدن حق اسیر است یا حقی است برای اسیرکننده؟ یتا حکمتی 
است برای آن دو؟ پاسخ این پرسش از چند جهت، حائز اهمیت است. یکی از جهت عدم امکان سلب این 

 آورد.م و دیگری از جهت مزایایی که برای اسیر، به وجود میحق از سوی نیروی متخاص
برای پاسخ به این پرسش الزم است در آغاز برخی از مفاهیم ضروری تحدید شود ماننتد مفهتوم حتق، 

 حکم و اسیر.
 

 چیستی حق

 حق در لغت
قا  معنای آن کنند ولی دقیهای سهل و ممتنع است چه آن که همگان از آن استفاده میاز واژه« حق»واژه 

شنویم که  حق با متن استت؛ یتا او حتق نتدارد گوییم و میتبیین نشده است. در محاورات روزمره زیاد می
گاهی در معنتای « حق»چنین کاری بکند؛ یا حقوق اساسی مردم باید پاآ داشته شود و ... باید اذعان کرد 

رسیم کته واژه ه کتب لغت به این نتیجه میرود و گاهی در معانی اصطالحی. با نگاه بلغوی خود به کار می
دارای معانی بسیاری است مانند خدا، قرآن، استالم، متر ، ثبتوت، نفتس االمتر، ضتد باطتل و ... « حق»

(. با این حال راغب اصفهانی معتقد است که حق در اصل، به معنتای 73/ 19؛ زبیدی، 178)فیروزآبادی، 
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رسد همه این معانی به منشاء واحدی کته همتان ثبتوت و نظر میمطابقت و موافقت )با واقع( است. اما به 
(. البته گروهی نیز حق را به معنای امر ثابت غیر قابتل 682رسند )راغب اصفهانی، تطابق با واقع است می

کنند که حق در معنای (. اینان در تأیید نظر خود به آیاتی استشهاد می187/ 1اند )طریحی، انکار معنی کرده
هر چند محقق اصفهانی بر این باور است کته  1«.و یحق الله الحق بکلماته»به کار رفته است. مانند  ثبوت 

 (.91/ 1، از باب خلط مفهوم به مصداق است )غروی اصفهانی، «حق»ذکر معانی مختلف برای 
طور که گفته شد، ماحصل همه معانی بته ثبتوت )معنتای مصتدری( و ثابتت رسد هماناما به نظر می

 گردد.معنای وصفی( بر می)
 حق در اصطالح

ها در ذیل یک تعریتف، حق در علوم مختلف، دارای معانی و تعابیر متفاوتی است که گردآوری همه آن
نماید. حق در کاربردهای قرآنی و روایی، در متون حقوقی، فقهی، فلسفی، اخالقی، سیاستی و ناممکن می

 ه است از هم باز شناخته شوند تا خلط و اشتباهی پیش نیاید.امثال آن به وفور، کاربرد دارد که بایست
رود. در این کاربرد، حق به چیزی گاهی حق در همان معنای لغوی یعنی امر ثابت و محقق، به کار می

التوزن »(، 62)بقره  « ال تلبسوا الحق بالباطل»(، 113)بقره  « اّنا ارسلناک بالحق»شود مانند ؛ اضافه نمی
 (.1)اعراف  « یومئذ الحق

رود. این کاربرد بسیار پر دامنه و مهم است و آثتار و نتتایف فقهتی و گاهی حق در برابر حکم به کار می
حق حضانت، حتق شتفعه، حتق خیتار، حتق اولویتت از  شود. حق مالکیت،ای بر آن بار میحقوقی ویژه

ی دارد  اول، قابتل استقاط استت؛ آیند. حق به این معنی سه ویژگتهای این معنی از حق به حساب میمثال
نته قابتل  که حکم وضعی نه قابتل استقاط استت،دوم، قابل انتقال است؛ سوم، قابل توری  است، حال آن

انتقال و نه قابل به ارث گذاشتن ... پنجم  حق در مقابل تکلیف. حق حیات، حق مقاومت در برابتر ظلتم، 
نوشت، حق انتخاب عقیده و دین، حق برختورداری از حق مساوات در برابر قانون، حق تصرف و تعیین سر

دادرسی عادالنه، حق انتخاب شغل و مسکن، حتق امنیتت، حتق آزادی، حتق تتأمین اجتمتاعی از جملته 
مصادیق حق به معنای پنجم است. این حقوق در آغاز به عنوان حقتوق فطتری یتا حقتوق طبیعتی معرفتی 

ضعی و قراردادی یافتند و از لوازم انسان از حی  انسان بودن شدند اما به تدریف ماهیتی کامال  عرفی و ومی
شتود. منشتأ ایتن حقتوق، او شمرده شدند. این حقوق فراتر از عقیده، دین و ایدئولوژی خاصی تعریتف می

بشری و قراردادهای انسانی است. حق به این معنی در متون دینی به کار نرفته است اما با عنایت به ایتن کته 

                                                 
 .13. یونس/6
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توانند در زمره امضائیات دین به حساب آیند )کتدیور، حقوق به این معنی، عقالیی هستند می اکثر مصادیق
 (.71-12، صص 1912

 
 ماهیت حق

پس از بیان کاربردهای حق، اینک باید به ماهیت حق در مصطلح فقیهان پرداخت. چنتد نظتر در بتازه 
دانند. محقق نائینی، در برخی ز ملک میمفهوم حق ابراز شده است. برخی از فقیهان حق را مرتبه ضعیفی ا

(. امتا بنتا بتر نظتر 101/ 1، نتائینیعباراتش حق را ملکیت ناقصه یا مرتبه ضعیفی از ملک دانستته استت )
آید شتیخ انصتاری، (. به نظر می11/ 1)غروی اصفهانی، « سلطنت اعتباری»مشهور، حق عبارت است از 

/ 9داند )انصاری، می« سلطنت فعلی»موده است. وی حق را نخستین فردی است که تعریفی از حق ارائه ن
خود یک مفهوم مستقل و اصیل است و الزم نیست کته توجیته « حق»(. امام خمینی بر این باور است که 3

(. افزون بر این نظریات، سید یزدی بر این باور است 93/ 1به یکی از مفاهیم ملک یا سلطنت گردد )البیع، 
ت و ملکیت اعتباری است. محقق اصفهانی معتقد است حق مشترک لفظتی استت و که حق یک نوع سلطن

در هر مورد، یک معنی دارد. مثال  حق در حق التحجیر به معنای اولویتت و در حتق الوالیته، ختود والیتت 
 (.88/ 1است که یک حکم وضعی خاص است )غروی اصفهانی، 

 
 آثار حق

 . قابلیت اسقاط1
است و اموری که غیر قابتل استقاط « حق»باورند که جواز اسقاط از مقومات گروهی از فقیهان بر این 

طبیعتت »نویستد  می نتائینی(. 19/ 1؛ بحر العلتوم، 21/ 1آیند )انصاری، هستند، اصوال  حق به شمار نمی
(. البته به نظر 107/ 1)منیة الطالب، « حق، چون سلطنت است، باید امر آن هم به دست صاحب حق باشد

د این که قوام حق را به قابل اسقاط بودن آن بدانیم، مورد مناقشه باشد و بسته به نوع ارتکتاز عقتال یتا رسمی
 پذیر بودن حق، متفاوت باشد.مقدار داللت دلیل شرعی، اسقاط

 . قابلیت نقل و انتقال2
ز این نظتر بتا رسد حقوق ا، قابلیت برای نقل و انتقال گفته شده است. اما به نظر می«حق»یکی از آثار 

هم تفاوت داشته باشند. برخی از حقوق قابل نقل و انتقال اختیاری و قهتری نیستتند ماننتد حتق والیتت و 
ای دیگر از حقوق، قابل نقل و انتقال هستند مانند حتق رهانتت، حتق تحجیتر، حتق خیتار. زوجیت. دسته

نقل مجانی هستند مانند حق َقسم  گروهی فقز قابل نقل قهری با ارث هستند مانند حق شفعه. و برخی قابل
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 (.17/ 1ها )بحرالعلوم، بین زوجه
 

 چیستی حکم

نویستد  دهند. بحتر العلتوم در تعریتف حکتم میمعموال  حق را در برابر حکم، مورد سنجش قرار می
شتود و بتا حکم عبارت از جعل تکلیف یا وضع، نسبت به فعل انسان است؛ حکم بتا استقاط، ستاقط نمی

(. او در ادامته 19/ 1، همتول انتقال نیست زیرا امر حکم، به دست حاکم است نه محکتوم علیته )نواقل، قاب
توان با رجوع به آثار، حکم یا حق بودن پذیر است و نمیافزاید  تشخیص حق از حکم، تنها با ادله امکانمی

(. بته هتر حتال، 18، همو) اندها نیز همانند حکم، غیر قابل نقل و اسقاطچیزی را فهمید زیرا برخی از حق
 مشخصه اصلی حکم آن است که قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست.

 
 بندیجمع

و تستلیم شتدن رزمنتده « استئستار»رستد با توجه به آنچه در تعریف حق و حکم گفته شد، به نظر می
و نه قابل انتقال است.  او باشد، البته حقی که نه قابل اسقاط« حق»ناتوان در اثنای نبرد یا پس از خاتمه آن، 

را دارا است یعنی سلطنتی و امتیازی است که برای فرد، جعل شتده استت. بایتد « حق»چرا که ویژگی بارز 
نبرد تا نابودی دشمن است و بنا بتر ایتن، دو « حق»توجه داشت که پیش از پایان نبرد، سپاه غالب نیز دارای 

حق سپاه غالب در ادامه نبرد. طبیعی استت کته هتیظ نظتام کنند  حق رزمنده ناتوان و حق با هم تزاحم می
تواند از سپاه غالب بخواهد در هنگامه نبرد، به گردآوری اسیران بپردازد مگر آن کته ایتن امتر ای نمیحقوقی

با مصالح آنان در تنافی نباشد. بله در صورتی که نبرد خاتمه یافته باشد یا سپاه غالب را خطری تهدید نکند، 
اند و برای آنان است و در صورت تخّطی، شرعا  مرتکب معصیت شتده« تکلیف»و « حکم»ری یک اسیرگی

 اند.قانونا  قوانین بین المللی را نقض کرده
 

 مفهوم اسیر

به معنای به چنگ آوردن، حبس و امساک، گرفته شده است زیرا اسیر را با بند و « اسر»اسیر در لغت از 
استیر از استار بته »نویستد  (. ابن منظور هم می107/ 1وردند )ابن فارآ، آبستند و فراچنگ میطناب می

ای بستند، بته هتر گرفتتار شتدهگرفتند با ریسمان میمعنای ریسمان گرفته شده است و چون هر کسی را می
(. 973؛ ستید مرتضتی، االنتصتار، 13/ 8)ابتن منظتور، « اسیر گفتند هر چند با ریسمان بسته نشده باشتد

ت که کاربرد اصطالحی اسیر با معنای لغوی آن کامال  در ارتباط است. در قرآن کتریم ایتن واژه و روشن اس
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« و یطمعتون الطعتام علتی حبته مستکینا  و یتیمتا  و استیرا  »مشتقات آن چنتدین بتار بته کتار رفتته استت. 
ماکتان لبنتی ان »(؛ 62)احتزاب/« و انزل الذین ظهروهم .... فریقا  تقتلون و تأسرون فریقتا  »(؛ 1)االنسان/

یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من االسری ان یعلتم »(؛ 27)انفال/« یکون له اسری حتی یثخن فی االرض
(. فقیهان نیتز در 70)انفال/« الله فی قلوبکم خیرٌا یوتکم خیرٌا مما اخذ منکم و یغفر لکم و الله غفور رحیم

معروف و نهی از منکر و احکتام اهتل ذّمته، از همتین واژه  ابواب مختلف فقه به ویژه در باب جهاد، امر به
و  11/ 6؛ همو، المبستوط، 980/ 1اند )طوسی، الخالف، اند و به بیان احکام آن پرداخته)اسیر( بهره گرفته

؛ عالمه حلتی، تحریتر 689/ 1؛ محقق حلی، 16/ 6؛ ابن ادریس حلی، 121/ 6؛ قاضی بن براج، 682/ 7
(. در ادبیات فقهی معاصر نیتز استیر چنتین معنتی شتده استت  938/ 9قق کرکی، ؛ مح119/ 6االحکام، 

(. بر استاآ ایتن 863)وهبة الزحیلی، « جنگجویان مردی از کفار که زنده در کنترل مسلمانان قرار گیرند»
و مرد در این تعریف آمده « رجل»گنجند. البته هر چند واژه تعریف، غیر جنگجویان در مفهوم اسارت نمی

 (.606، ندارد )ابن حمزه« اسیر»فهوم ست ولی این به لحاظ غلبه است و گرنه جنسیت نقشی در ما
اند. در منتدرج شتده« اسیر»های بین المللی، افراد خاصی تحت عنوان اما از منظر قوانین و کنوانسیون

ورتی کته در حتین پروتکل شماره یک، این افتراد، در صت 33ماده چهار کنوانسیون سوم ژنو و بند یکم ماده 
. اعضای نیروهای مسلح یکتی از متخاصتمین و نیتز اعضتای 1آیند  نبرد، دستگیر شوند، اسیر به شمار می

های چریکتی . اعضای سایر گروه2باشند. های داوطلب که جزو نیروهای مسلح مذکور میچریکی و گروه
ق به یک دولت متخاصم کته در های داوطلب به عالوه نهضت مقاومت متشکل، متعلو اعضای دیگر دسته

داخل یا خارج خاک خود دست به عملیات زند، هر چند خاک مزبور اشغال شده باشد، مشروط به این کته 
ها باشد، ثانیا  عالمت مشخصه قابل رویت از دور داشته باشند، ثالثا  به اوال  یک نفر رئیس، مسئول اعمال آن

. اعضای 3های جنگ رفتار نمایند. ات خود طبق قوانین و سنتطور علنی سالح حمل کنند و رابعا  در عملی
نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی معرفی کنند که از طرف دولت دستگیر کننتده بته 

. کسانی که همراه با نیروهای مسلح نیستند، هر چند که به طور مستقیم جزو 3رسمیت شناخته شده باشد. 
کننتدگان اجنتاآ و ز قبیل اعضای غیر نظامی، کارکنان هواپیماهای جنگی، خبرنگتاران، تهیهها باشند، اآن

دار آسایش نیروهای مسلح هستند، مشروط بر ایتن کته از طترف اعضای واحدهای کار و خدمات که عهده
ها طبق نمونته مقترر شتده... نیروهای مسلح مجاز باشند، به شرط داشتن کارت هویت مصدق از طرف آن

 (.108)حجازی، 
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 مفهوم استئسار

در لغت به معنتای تستلیم شتدن، طلتب استیری کتردن، بته دنبتال استیرگیری رفتتن، « استئسار»واژه 
، ذیل اسر(. این واژه را در مبح  حقتوق بشردوستتانه دو 1383درخواست اسیرشدن آمده است )آذرنوش، 

ه غالب که به دنبال تزاید در استیرگیری توان معنی کرد  نخست به عنوان یک خصلت مذموم در سپاگونه می
است بدون آن که دارای وجاهت منطقی و اخالقی باشد. این معنی قطعا  مراد ما در این نوشتار نیستت. دوم 
به معنای حق تسلیم شدن و به اسارت درآمدن است که مراد ایتن نوشتتار همتین معنتی استت. یعنتی یتک 

دن ناتوان گشت، آیا حق دارد خود را تسلیم دشمن کند و آیتا آنتان رزمنده در میدان نبرد، زمانی که از جنگی
 نیز باید این حق را به رسمیت شناسند یا خیر؟

 چند نکته:
بته « اسیر»آن که بح  این نوشتار تنها به کسانی اختصاص دارد که از نظر حقوق بین الملل،  نخست
آیند مشمول بح  نخواهند بود. مانند افراد غیر آیند. بنا بر این، افراد دیگری که به اسارت در میحساب می

نظامی شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، بیماران و ... که اگر چه به لحاظ حکمی، در اکثر موارد به طریق 
 اند.اولی، مشمول حمایت قوانین اسیران جنگی هستند، ولی به لحاظ موضوعی از بح  ما خارج

لح روایات و سخنان فقیهان با تعاریف حقوقی جدید، عموم مطلق آن که بین مفهوم اسیر در مصط دوم
های بین المللی، اسیر به اصطالح فقهی هم هست ولی عکس وجود دارد. هر اسیر جنگی بنا بر کنوانسیون

(، بتر کستی عنتوان استیر 606، روایات یا لسان فقیهان )ابن حمزهیعنی ممکن است در  1آن، وجود ندارد.
مول تعاریف جدید نگردد. به هر حال، چیزی که در این نوشتار، متالک بحت  و نظتر صادق باشد ولی مش

 قرار گرفته است، تعریف حقوقی است.
 

 اصلی طرح مسئله

حقی برای فرد است یا خیر؟ در صتورت پتذیرش چنتین « اسیرشدن»های اسالمی، آیا بر اساآ آموزه
 آیا نیروی غالب، مکلف به گرفتن اسیر است؟تواند این حق را اسقاط یا منتقل کند؟ حقی، آیا او می

                                                 
( و 330/ 0س ر( در لغت به معنای محکم بستن فرد با طناب و امثال آن استت )فراییتدیا العتینا     آ) ماده. دلیل بر این مطلب آن است که 6

/ 3 ؛ جویریا الصحاحا203/ 1و اطالق دارد. )صاحب بن عبّادا المحیط فی اللغةا  آمده است اندبستهو کسی که او را  اسیر به معنای محبوس
به کار رفتته استت و اگتر در     انددرآمده(. یمچنین در آیات قرآن و روایات نیزا گایی اسیر به معنای مطلق افرادی که به چنگ مسلمانان 801

تفستیر اممتاا العستکریا       .1ا انسانا 31احزابا  ا07و  10ا انفالا 18ه است: بقرها جاییا اسیر بر مبارزان اطالق شده استا از باب غلب
در برخی روایات  .01/ 6: احبسوا یذا امسیر و اطعموه و اسقوه و احسنوا اساره: میزان الحکمةا ندیفرمایمابن ملجم  باره؛ و علی )ع( در 671

این نکته است که زنتان و کودکتان نیتز بته استارت در       گرانیب( که 27/ 8کلینیا کافیا ) م امراه و م تقتلوا شیخاً فانیاً و م صبیاً وآمده است: 
ذا ظفر المسلمون باستریم  المقاتلون من الکفار ا: یم الرجال اندآورده. ناگفته نماند برخی از اندیشمندان معاصر در تعریف اسیر چنین ندیآیم

 .033قه امسالمیا زحیلیا ویبةا آثار الحرب فی الفاحیاء: 



            608                                         یدر حق استئسار در فقه اسالم یدرنگ                             8931 پاییز

توان برای ابعتاد ، نمی1نظر به این که این بح  جدید است و از این منظر کمتر بدان پرداخته شده است
کنیم. در مسئله، به چند قول دست پیدا کرد، از این رو، موضوع را در ذیل محتمالت قابل تصور، مطرح می

 ا آورده و سپس به ذکر دیدگاه حقوق بین الملل خواهیم پرداخت.هر بخش، نخست دیدگاه اسالمی ر
 حق یا حکم بودن اسارت -1

ای کته در میتدان این مسئله از دو زاویه قابل تأمل است. اول این که آیا به لحاظ احکام شرعی، رزمنده
استت ختود را نبرد، توان ادامه مبارزه را از دست داده است و نیروی دشمن بر او مستولی شده است، واجب 

شود یا یتک حکتم شترعی گریزناپتذیر تسلیم کند یا خیر؟ آیا تسلیم کردن خود، حقی برای او محسوب می
 است؟

 بند اول )از منظر رزمنده مغلوب(:
آیا فرد ناتوان )اعم از رزمنده مسلمان یا غیر مسلمان( از ادامه نبرد که دو راه بیشتر در پیش رو ندارد، یتا 

، موظف است با به اسارت دادن خود، جانش را حفظ کند؟ پاسخ ایتن ستلال را در دو اسارت یا کشته شدن
حالت باید مطرح کرد  نخست در باره رزمنده غیر مسلمان و نبردهای غیتر جهتادی کته در جهتان، اتفتاق 

کند و در مطالب افتد. در این خصوص باید گفت، تکلیف چنین فردی را قوانین بین المللی مشخص میمی
ی به آن اشاره خواهد شد. اما در مورد رزمنده مسلمان باید معتقد شد در چنتین شترایطی بایتد ختود را بعد

است. مستند این حکم، ادله وجوب حفظ نفتس و « حکم»تسلیم کند. وجوب تسلیم در این موقعیت، یک 
و  6(131  هبقتر 63ء  اود در هالکت، نهی فرموده است )نستحرمت انتحار است. قرآن کریم از افکندن خ

نیتز بتر  9( و عقل مستتقل187/ 7(، قاعده الضرر )طوسی، تهذیب االحکام، 68/ 63روایات )حر عاملی، 
                                                 

ی امقاله. تا جایی که نگارندگان اطالع دارندا نخستین کسی که اصل مسئله را به این صورت مطرح کردا دکتر سید مصطفی محقق داماد در 6
حقوق بین بود. بنگرید: مجموعه مقامت یمایش اسالا و « لل اسالمی براساس کتاب سیره نبویحق استئساردر حقوق بین الم»موجز با عنوان 

 .173الملل بشردوستانها   
الذین آمنوا م تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ام ان تکون تجارة عن تراض منکم و م تقتلوا انفسکم ان اهلل کان بکم رحیماً و  ایهایا »اول:  هیآ. 3

گر چه برای آیه معانی دیگری غیر از حرمت خودکشیا ( 33من یفعل ذلک عدواناً و ظلماً فسوف نصلیه ناراً و کان ذلک علی اهلل یسیراً )نسآءا 
ی حراا نظیر تجارت ربوی یا امثال آنا خویشتن را در یالکت و تبایی دنیوی میندازید. یا یکدیگر را نکشیدا یاتجارتمتصور است )مانند: با 

ایتن آیته دملتت بتر     : »سدینویماردبیلی در زبده  با انجاا گنایانا خود را به یالکت میندازید( اما آیه ظهور در حرمت خودکشی دارد؛ محقق
« و انفقوا فی سبیل اهلل و م تلقوا بایدیکم الی التهلکتة و احستنوا ان اهلل یحتب المحستنین    »(. آیه دوا: 031  ا تایب« )تحریم خودکشی دارد

ی در انفاق باشد کته مجتازاً اطتالق شتده     روادهیزمت نخستا احتمال دارد به معنای حر هیآ(. نهی م تلقواا در این آیه نیز یمانند 638)بقرها 
خویش را به یالکت میندازید. یا نا امیدی از غفران الهی ستبب نشتود مرتکتب معاصتی      جامعهاست. و یا بر عکسا با ترک انفاق خویش و 

ی نکنید روادهیزا شودیمی بر شما ریگسختگردیدا یا در صورت ناتوانی در مقابله با دشمنا وارد جنگ با آنان نشویدا یا در اموری که سبب 
 (.80 /8 )طبرسیا مجمع البیانا

ی فرایم آورد: خودکشی و خود را در معرض کشتن قرار دادن بدون جهت عقالیتی و  اگزارهبرای استدمل به حکم عقلا باید بتوان چنین . 2
کشی داد. ابن ادریس در سترارر چنتین استتدمل کترده استت:      مالزمها حکم به تحریم خود قاعدهسپس با افزودن  شرعیا عقالً قبیح است. و

بدیهی است که دفع زیان از  کهنیاچنانچه فردی به خوردن مُردار اضطرار یابدا خوردن آن بر او واجب است و نخوردنش جایز نیست به دلیل 
 (638  ا 2ج ا ق 6067خود به دلیل عقلا مزا است )
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حرمت و قبح این عمل داللت دارند. در برخی روایات، افزون بر وعید دوزخ دادن بترای خودکشتی، آمتده 
(. همتوکنتد )هرگز خودکشتی نمی میرد ولیای میشود و به هر گونهای مبتلی میاست که ملمن به هر بلیه

آن که حرمت استنکاف ورزیدن از اسارت، در صورتی استت  نخستالبته توجه به دو نکته ضروری است  
که فرد یقین داشته باشد در صورت عدم اسارت، کشتته خواهتد شتد و ضتمنا  نیتروی متخاصتم او را استیر 

من او را خواهد کشت، موضوع وارد بتاب تتزاحم خواهد کرد. بنا بر این، چنانچه او علم داشته باشد که دش
خواهد شد و فرد باید هر کدام را که دارای مصتلحت بیشتتری استت برگزینتد. متثال  اگتر ممکتن استت در 
صورت اسارت و پیش از کشته شدن، اطالعات مهمی را در اثر شکنجه در اختیتار دشتمن گتذارد، تستلیم 

ود. نکته دوم آن که حرمت استنکاف از استارت، استتثنائاتی نشدن و مبارزه تا مرز شهادت، واجب خواهد ب
هم دارد. به یک نمونه در سطور پیشین، اشاره شد؛ یعنی جایی که رزمنده مسلمان یقین یا اطمینان دارد کته 
در صورت اسارت توسط دشمن، اطالعات مهمی را در اختیار آنان خواهد گذارد. در این صتورت، تتن بته 

خواهد بود مگر یقین داشته باشد که در زیر فشارهای فیزیکتی و روانتی دشتمن، تتوان  اسارت دادن او حرام
داند حتی اگر تن به اسیری دهد، باز هم توستط تحمل دارد. مورد بعدی جایی است که رزمنده مسلمان می

دشمن، کشته خواهد شد. در چنین صورتی، چون کشته شدن توسط نیروی متخاصم، از شتأن و کرامتت او 
برای « مر »در حقیقت، انتخاب  1رسد سزاوارتر، ادامه نبرد تا مرز شهادت باشد.هد کاست، به نظر میخوا

 است و او در چنین شرایطی، مکلف به ادامه نبرد است.« حکم»فردیک 
گیری یابد که فرد، توان تصتمیمها در شرایط الجاء کامل تحقق میباید توجه داشت که برخی از اسارت

شود یا طی یک کمین، به دست در اثر جراحت، بیهوش شده است و در چنگ دشمن گرفتار می ندارد. مثال  
گردد. در چنین، شرایطی فرد به لحاظ فقدان اراده و اختیار، مشمول احکتام فتوق نیروهای دشمن، اسیر می

کته در چنتین  اند به ویتژه افترادینخواهد بود. کسانی که خود تجربه شرکت در نبردهای مسلحانه را داشته
دانند که قضاوت کردن در باره رفتار ایتن رزمنتدگان، کتار اند، به خوبی میهای هولناکی قرار گرفتهموقعیت

آسانی نیست. در فقه و حقوق جزایی نیز عنصر قصتد و اراده، از جایگتاه مهمتی برختوردار استت. حالتت 
انتد اعطتا نتین شترایطی گرفتتار آمدهشود امتیازات بیشتری به اشخاصی که در چاضطرار و خطر، سبب می

 6شود.
یک حق اولیه و مقدم بر هر حقتی استت؛ از « حیات»بر اساآ آنچه در مقدمه همین مقاله گفته شد،  

دیگر سو، این حق، از جمله حقوقی است که قابل اسقاط نیست مگر در مواردی کته شترع و قتانون، اجتازه 
                                                 

 برخورد سپاه غالب بستگی دارد. نحوهرت با کرامت او در تضاد باشد؛ این موضوعا به فرینگ و . البته چنین نیست که یموارها اسا6

و چته بستا    کردنتد یمسرزنش به رزمندگانی که خود را اسیر کرده بودندا نگاه  دهیدافرادی به  شدیمدفاع مقدسا گایی مشایده  دورهدر . 3
 اس ناخوشایندی داشتند.برخی از خود یمین رزمندگان نیز در درون خویشا احس
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گر منجر به کشته شدن مدافع بینجامتد( و اجترای حکتم قتتل در مانند دفاع مشروع )ا 1انداسقاط آن را داده
 مورد کسی که حقش کشته شدن است )مانند قصاص جانی، مهدور الدم و ...(.

 بند دوم )از منظر رزمنده غالب(:
آیا گرفتن اسیر )استئسار(، برای نیروی غالب، یک حق است یا یک حکم؟ به دیگر بیان، آیا سپاه پیروز، 

رد حق دارد افراد سپاه مغلوب را به اسیری گیرد یا خیر، اسیرگیری یک حکم واجب استت )مگتر در اثنای نب
اند یتا در موارد استثنایی(؟ اگر استسار، یک حق باشد، باید پرسید آیا از جمله حقوقی است که قابل اسقاط

 6خیر؟
رش بته مقولته پاسخ دادن به این پرسش که استئسار یک حق است یا یک حکتم، بستتگی بته نتوع نگت

گیری، ها، توستعه قلمترو، اختذ غنتایم، انتقتامهای دور تا کنون، مبنای اکثر جنگدارد. از گذشته« جنگ»
گیری و امثال آن بوده است. تنها پیامبران الهی بودنتد کته نبردهایشتان تنهتا ُکشی قومی و مذهبی، بردهنسل

هتای ن کریم به عنوان خاستگاه اصلی آموزهبرای اعتالی کلمه حق و ادحاض باطل صورت گرفته است. قرآ
و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم والتعتتدوا »گیری نبرد بایسته را مشخص کرده است. اسالمی، جهت

ترین اصتتل را در مخاصتتمات مستتلحانه (. ایتتن کریمتته، بنیتتادی130)بقتتره، « ان اللتته الیحتتب المعتتتدین
باشتد و صترفا  بتا کستانی « در راه ختدا»ر، نبرد مشروع باید صرفا  کند. از این رهگذمسلمانان، تأسیس می

است. واژه اعتتدا در « اعتدا»باشد که با مسلمانان از در مخاصمه در آمده باشند و نکته بسیار مهم، حرمت 
« تجاوز»لغت به معنای خارج شدن از حد و تجاوز به دیگران است و بر اساآ اطالق آن، هر موردی را که 

(. محقتق 61/ 6؛ طبرستی، مجمتع البیتان، 189/ 6گیرد )شیخ طوسی، التبیتان، شود، در بر میمحسوب 
کند که آیه داللت بر عدم جواز تجاوز و ستم به جان و مال افراد دارد و این کته نبایتد بتا اردبیلی تصریح می

بر این، هدف ابتدایی هتر  (. بنا907کسی که قصد جنگ ندارد یا مقاتله را واگذارده، نبرد کرد )زبدة البیان، 
نبرد مشروعی، نابودی دشمن است تا زمانی که از دشمنی و عداوت دست بردارند. بر همین اساآ، به نظر 

« وجوب اسیرگیری»رسد حکم اولی در مواجهه با دشمنی که ناتوان شده و سالح بر زمین گذارده است، می
 از این قرار است « حکم»است. ادله این 

 
                                                 

دست به خودکشتی بزنتدی یتا     تواندیمدر صورت اکراها آیا فرد مکرَه  کهنیامستثنیات انتحارا مباحث زیادی وجود دارد. از جمله  بارهدر . 6
د یا رزمنده برای گریز فرد در تحقیقات پزشکی اجازه دید واکسن خطرناک به او تزریق شو کهنیاانتحار او نتایج عقالیی دارد مانند  چهچنان

 از اسارتا خود را خال  کند.
ا برای سپاه اسالا جانیادر « حق اسیر گرفتن». نظر به این که این تحقیق درصدد بررسی احکاا فقهی استئسار استا طبیعی است که مراد از 3

ق بشردوستانه قرار گیرد و به عناون یک میثاق است. بدیهی است که اگر این موضوع بخواید به عنوان بخشی از تعهدات بین المللی در حقو
 .طلبدیمی داشته باشند که خودا مجال دیگری شمولجهان جنبه یااستدملجهانیا مورد عمل واقع شودا باید 
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 کتابدلیل نخست: 
( و پیتامبر 70  است )و لقد کرمنا بنی آدم؛ استراءبینی اسالمی، خداوند انسان را بزر  داشته در جهان

(. بنتا بتر ایتن، هتیظ شترایطی، حتتی 862/ 1شتهری، )ری« ما شیء اکرم من ابن آدم»فرمایند  )ص( می
نازه یک یهتودی از کنتار تواند این اصل بنیادین اسالمی را نقض کند. معروف است جموقعیت جنگی، نمی

پیامبر )ص( رد شد و حضرت برخاستند. اصحاب گفتند او یهتودی استتپ پیتامبر )ص( فرمتود  آیتا مگتر 
توان با اتحاد مالک و الغای خصوصیت، نتیجه گرفت که رزمنده (. می679/ 71انسان نیست؟ )مجلسی، 

د، از حرمت برخوردار استت و کستی مغلوب در میدان نبرد، در صورتی که خطری متوجه سپاه اسالم نباش
ماند  یا آزادی و یا اسارت. و از آن جا که آزادی او در حین نبترد، حق کشتن او را ندارد. طبعا  دو راه باقی می

اصل آزادی »او را محترم دانست. نکته دیگری که باید بدان توجه داشت « حق اسارت»عاقالنه نیست، باید 
پذیرفته شتده استت. امتام علتی )ع( در وصتایای ختود بته امتام حستن )ع(  است که شرعا  و عقال  « انسان

(. بر استاآ ایتن اصتل 988، ص 91نویسد  ال تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا  )سید رضی، نامه می
تتوان آزادی مترقی، ایجاد هر گونه محدودیت برای اشخاص، نیازمند دلیتل قطعتی استت و بتدون آن، نمی

 فردی را سلب کرد.
توان نتیجته گرفتت انسان است، می« آزادی»و « کرامت»در مسئله که مبتنی بر « اصل»پس از تأسیس 

خورده است و چون هر حقی با یک تکیف، همتراه استت، برای جنگجوی شکست« حق»که استئسار، یک 
داشتت است. این وجوب از ظهور صیغه امر در آیه شریفه نیز قابل بر« حکم واجب»برای ارتش پیروز، یک 

فاذا انسلخ االشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حی  وجدتموهم و آخذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم »است. 
فعل امر است و فعل امر هم در بع  انشتایی بتا اراده حتمتی، « آخذوهم»(. کلمه 1)توبه، ...« کل مرصد 

لتت بتر ترتیتب داشتته (. ذکر وجوب اخذ، پس از وجوب قتل، شتاید دال30-36/ 1ظهور دارد )سبحانی، 
باشد، یعنی در وهله نخست آنان را بکشید )و چنانچه دچار هزیمت شدند( آنان را بگیرید. در آیه دیگتر بتا 

فتذا لقیتتم التذین کفتروا فضترب »استفاده از روش کنایی، وجوب اسیر کردن کافران را بیان فرموده است  
(. در این کریمه نیز پس از آن که امر به درگیتری و 8 )محمد،...« الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق 

ها پشته درست شد، آنان را محکم ببندیتد کته فرماید  آن گاه که از کشتهکند، میاز پای درآوردن دشمن می
ها است. تاریخ و سیره پیامبر )ص( و خلفا نیز نمایانگر همین مسئله است که همواره کنایه از اسیر کردن آن

ها، گروهی از کفار و دشمنان، به عنوان اسیر، دستگیر شده و در اختیار مستلمانان قترار ن جنگدر خالل ای
 اند.گرفته

ای که باید در این آیه مورد توجه قرار گیرد آن است که موضوع کشتن و گردن زدن دشمن در زمانی نکته
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شتود  م مخالف آن چنین میاست که درگیری و نبرد، در جریان است )حتی تضع الحرب اوزارها( که مفهو
حق کشتن و به اسارت در آوردن پس از پایان جنگ، وجود ندارد. البته چنانچه در اثنای جنتگ بتا کتافران، 

 (.168/ 61؛ صاحب جواهر، 76/ 11اسیری مسلمان شد، خونش محقون خواهد بود )حر عاملی، 
 پرسش:

دشمن در صتورتی کته ستبب نتاتوانی های مهم در برابر این حکم یعنی وجوب اسارت یکی از چالش
مسلمانان نشود، روایاتی است که مسلمانان را در برابر چهار کار مخیرگتذارده استت  بته بردگتی کشتیدن، 

 61/ 11؛ حر عاملی، 111/ 8آزادساختن بدون فدیه، آزادساختن با فدیه و کشتن )طوسی، تهذیب االحکام، 
ناممکن است. امتا گترفتن فدیته در برابتر آزادی، بته نظتر بررسی بح  بردگی فعال  در این مجال  1(.61و 

منافاتی با اصلی که در مسئله، تأسیس شد ندارد زیرا اخذ وجوهی برای تقویتت بنیته نظتامی مستلمانان در 
هایی که بر مستلمانان تحمیتل کترده استت، مقابل تهاجمی که از سوی دشمن صورت گرفته است و هزینه

برانگیز است، موضوع جواز کشتن اسیران است. اگر ما ای که پرسشتنها نقطه کامال  عقلی و ُعقالیی است.
اسیرشدن را یک حق پذیرفته شده از سوی شارع و عقال، تلقی کنیم، با حکم به قتل آنان، ناستازگار خواهتد 

 ای برای آن اندیشیده شود.؟بود و باید چاره
کنتد و در صتورت شتک در باید توجه داشت عام قرآنی، سرنوشت استیران را در دو چیتز منحصتر می

تخصیص، باید بر اساآ اصل عموم، عمل کرد. مراد از عام قرآنی، آیته شتریفه چهتار ستوره محمتد )ص( 
 ...«.فشدوا الوثاق فاما منا بعد و اما فداء حتی تضع الحرب اوزارها »...فرماید  است که می
  چالش

ما کان لنبی ان یکتون لته استری حتتی یتثخن فتی االرض »فرماید  سوره مبارکه انفال چنین می 27آیه 
اثخان فی االرض به معنای شدت ورزیدن در «. »تریدون عرض الدنیا و الله یرید االخرة و الله عزیز حکیم

(. شتیخ طوستی بتر 112/ 1 )طوسی، تبیان،« گوید اثخان یعنی قتلزمین با کشتن بسیار است. مجاهد می
این باور است که معنای آیه آن است که هیظ پیامبری حق ندارد به جهتت گترفتن فدیته و متتاع دنیتوی، از 

شود که هیظ پیامبری، تا زمانی که از کشته ( از ظاهر این آیه چنین استفاده میهموکشتن کافران سرباز زند )
در عهد خدا با هیظ پیامبری نیامتده استت »نویسد  می پشته نسازد، حق ندارد اسیر بگیرد. صاحب مجمع

ها، اقدام به گرفتن اسیر کند مگر تا زمانی که در کشتن و مقهتور که برای کسب فدیه و یا منت گذاردن بر آن
کردن مشرکان، مبالغه ورزد، تا با این کار، دیگرانی را که در میدان نبرد حضور ندارند از ادامه خصومت، باز 

خاطب این آیه، اصحابی بودند که بسیار مایل بودند به سرعت، از اسیران، فدیه دریافتت کننتد و بته دارد. م

                                                 
 .633/ 36 صاحب جوایرا جوایر الکالاا. یمچنین صاحب جوایر بر این موضوعا ادعای اجماع کرده است: 6
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(. طبرسی بتر ایتن بتاور استت کته ایتن حکتم 839/ 8آوری غنیمت بپردازند )طبرسی، مجمع البیان جمع
، آیه )فاّما مّنا )حرمت اسیرگرفتن( در جنگ بدر بوده که مسلمانان ضعیف بودند. ولی بعدا  که قدرت یافتند

( نازل گشت )طبرسی، جوامع الجامع،  (. همو در مجمع در ذیتل آیته )فامتا منتا بعتد او 97/ 6بعد او فداء 
اند اسیر گرفتن با آیه انفال حرام بود ولی با ایتن در این باره اختالف شده است؛ برخی گفته»گوید  فداء( می

ازل شده است. و پس از آن که کفار را اسیر کردند، امام بین منت آیه، مباح شد زیرا این آیه پس از آیه انفال ن
گذاردن )آزاد سازی بدون شرط( و فدیه گرفتن و کشتن و تبعید کردن، مختار است؛ و این، قول شافعی، ابتو 

اند امام تنها بین مّن و فدا و تبعید، مخیر است و حق کشتن یوسف و محمد بن اسحاق است. و برخی گفته
کنتد کته  پتدرم (. کلینتی در کتافی از امتام صتادق )ع( روایتت می126/ 3را ندارد )مجمع البیان، اسیران 

ها ها بر زمین نهاده نشده و کشتتهفرمود  جنگ دارای دو حکم است. زمانی که جنگ بر پا است و سالحمی
نان را به طتور مختالف فزونی نیافته، در چنین حالی امام مخیر است که اسیران را گردن زند یا دست و پای آ

(؛ ولی چنانچه جنگ پایان یافته و کسانی که باید کشتته 99قطع کند و این اشاره به آیه محاربه دارد )مائده، 
؛ 96/ 1اند، امام مخیر است میان مّن، فداء و تبعیتد بته جتایی کته بترده شتوند )کلینتی، شوند، کشته شده

 (.261/ 1عروسی حویزی، 
 بندی دو آیه:جمع

است چنین به نظر بیاید که بر اساآ منطوق آیه انفال، مسلمانان حق ندارند مبادرت بته گترفتن  ممکن
اسیر کنند. اما برای پاسخ به این پرسش باید گفت  اوال  برخی از مفسران بر این باورند که این آیه توسط آیته 

انتد و فقیهتی ماننتد محقتق و به همین علت، فقیهان به این آیته استتناد نکرده 1سوره محمد نسخ شده است
اردبیلی در کتاب زبده، اصال  این آیه را در محل بح ، نیاورده است. و ثانیا  اساسا  باید گفت، مورد دو آیه با 
هم متفاوت است. آیه انفال مربوط به زمانی است که جنتگ در اوج شتدت استت و اصتوال  از نظتر منطتق 

اگر گروهی بخواهند به جای تثبیت تفوق نظامی مستلمانان، بته نظامی، گرفتن اسیر، توجیهی ندارد به ویژه 
های صدر اسالم، مرسوم بوده است(. این عمتل، طور که در جنگآوری اسیر و غنایم، بپردازند )همانجمع

های غایی نبرد مشروع، ممکن است به ضربه خوردن ستپاه استالم نیتز افزون بر مخالفت با اهداف و آرمان
این و بنا بر عمومات قرآنی، در صورتی که پیروزی مسلمانان قطعی باشد، رزمنتدگان ستپاه بینجامد. بنا بر 

مند شوند و خود را تسلیم نیروهای استالم کننتد و کستی حتق بهره« استئسار»مغلوب، حق دارند از قاعده 
ست که محتل ها را نخواهد داشت. اما این که پس از اسارت، با آنان چه باید کرد، مطلب دیگری اکشتن آن

                                                 
و بر این باور است که حکم وجوب کشتنا مقید به اَمدی بوده استت کته بتا     ردیپذینمانفال را  سوره هیآنسخ  هینظر. آقای خوری در البیان 6
 (.211)   ردیپذیما حکم یم خود به خودا پایان آمدآن  افتنیانیپا
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بح  این نوشتار نیست. ولی عجیب آن است که شیخ طوسی به اصحاب امامیه نسبت داده است که حتتی 
پس از خاتمه جنگ نیز امام میان استرقاق و قتل آنان، مخیر استپ شیخ طبرسی هم از ایشان متابعت کترده 

نیز در تخالف است( و خود شتیخ  است. در حالی که هیظ روایتی در این زمینه وجود ندارد )و با مفهوم آیه
باشتد )ختوئی، البیتان، کند که پس از پایان نبرد، کشتن اسیر، جتایز نمیطوسی نیز در مبسوط، تصریح می

927.) 
 دلیل دوم: سنت

احتترام »هم سنت رفتاری و هم سنت گفتاری معصومان )ع( حاکی از پذیرش این اصل الهی و عقلتی 
صتادر « استیر»گفتاری، افزون بر روایاتی که در ذیل آیتات مربتوط بته  است. اما در سنت« به حق استئسار

اند، روایاتی نیز به طور خاص در باب اسیران، وارد شده است. اما نکته بسیار مهمی که حتائز التفتات گشته
« استارت»گونه که کرارا  اشاره شد، سخن ما در این نوشتار، در ارتباط با اصل مقوله است آن است که همان

استتفاده « استری»یتا « استیر»با نگاه پیشینی است. روایاتی که در این باب وارد شده است معمتوال  از واژه 
تتوان احکتام ایتن کنند که ظهور در فردی دارد که اسیر شده است. اما بایتد توجته کترد کته از دو راه میمی

در فتردی کته در « مشتق»تعمال نیز تعمیم داد. نخست از باب مجازگویی و اس« پیشااسارت»روایات را به 
(. قرینه این تجتوز، قترب زمتانی و در ُشتَرف وقتوع بتودن 106/ 1آینده، متلبس به مبدأ خواهد شد )مظفر، 

شود. دوم از باب تنقیح منتاط اطالق می« اسیر»است. بنا بر این، بر شخصی که در آستانه اسارت است نیز 
با استیر متدارا و مهربتانی کنیتد، از بتاب حرمتت و کرامتت  قطعی است. این که در روایات گفته شده مثال  

بودن، خصوصیتی ندارد. بر این اساآ، رزمنده دشمن، حتی پیش از اسارت هتم ستزاوار « اسیر»اوست، و 
یابد. اینک تنهتا دو آمیز است و این عطوفت، در قالب احترام به حق استئسار او تجلی میبرخوردی عطوفت

 رانیم گذروایت را از نظر می
شهید اول از طریق میثم از موالی متقیان علی )ع( که در اکثر مدت عمر خود، مواجه با اقسام  -1

(. حر عاملی هم در وستائل 337/ 79)مجلسی، « ِمن کَرم العظماء الرفق باالسراء»کند  نبردها بود نقل می
 1(. 71/ 11آورده است )« استحباب الرفق باالسیر»الشیعه بابی را با عنوان 

پس از پایان جنگ صفین، عمار از علی )ع( پرسید  با استیران چته خواهیتد کترد؟ حضترت  -2
 (.19/ 11فرمود  بالمن و العفو کما سار النبی )ص( فی اهل مکة )نوری،

                                                 
پیشینی  جنبهدر حالی که بحث ما در  دکننیمپسینی دارند یعنی بعد از اسارتا را تبیین  جنبه. ممکن است گفته شود این دسته از نصو ا 6

است. در پاسخ باید گفت این اشکال بنا بر اثبات دیدگاه اصولیان در باب مشتق است که مشتق حقیقت در متلبس به مبدأ است و اطالق آن به 
ست بتوان این نصو  را به پیش لحاظ گذشته و آیندها مجاز است. اما به یر حال نظر به کثرت وقوع مجاز بالمشارفه در کالا عربا بعید نی

 حکم را تسری داد. توانیمبا تنقیح مناط قطعی و مسلک تعلیل نیز  از اسارت یم تعمیم داد. افزون بر آنا
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فرمایتد  اما سیره رفتاری معصومان )ع( نیز خود گواه روشنی بر این رهیافت است. امام هتادی )ع( می
با اهل جمل، فراریان را تعقیب نکرد؛ بتر مجروحتان نتاختت و کستی را کته  علی بن ابی طالب در جنگ»

 (.920/ 10)مجلسی، ...« اسلحه بر زمین نهاد، امانش داد 
 (.889/ 99فرماید  ان علیا سار بالمن و الکف )مجلسی، امام صادق )ع( می

حصون کثترة. )ابتن شتهر هم از ایشان منقول است که  ان علیا  اعتق الف نسمة من کّد یده جماعة ال ی
 (.911/ 1آشوب، 

امیر ملمنان )ع( پس از پایان جنگ صفین دستور آزادی همه اسیران را صادر کردند. آنان پتس از آزادی 
گفتی اسیران را باید بکشیم و حال آن که علی بتن نزد معاویه آمدند و او خطاب به عمرو عاص گفت  تو می

کرد مگر کسی را به قتل رسانده حضرتش این گونه بود که اسیر را رها میابی طالب آنان را آزاد کرده استپ و 
 (.93/ 37بود )مجلسی، 

دهد  ال تسبوا لهم ذریة و ال تدففوا علی جتریح و ال تتبعتوا متدبرا  و آن حضرت در روز بصره فرمان می
گفتته شتود ایتن (. ممکن است در مقتام اشتکال 123/ 71من اغلق بابه و القی سالحه فهو آمن )مجلسی، 

شود. در پاسخ باید گفت کته بتا تنقتیح حکم فقط در باره مسلمانان باغی است و شامل هر نوع جنگی نمی
ها توان گفت دشمنی اصحاب جمل و امثال آنتوان به اشتراک در حکم، قائل شد. قطعا  نمیمناط قطعی می

 .1با علی )ع( بیشتر از کافران و مشرکان بوده است
 جماعدلیل سوم: ا

گونه که در مباح  قبلی اشاره شد، برخی از فقیهان بر احتترام ختون استیر پتس از خاتمته نبترد، همان
جانبه نیست تا دقیقا  بر همه (. البته این اجماع همه162-161/ 61اند )صاحب جواهر، ادعای اجماع کرده

ر متیقن آن، مفیتد استت. البتته های حمایت از حقوق اسیران، منطبق باشد، ولی در حد قدابعاد کنوانسیون
هتا استت. آیتات و روایتاتی کته در ایتن شود، مدرکی بتودن آنای که بر این گونه اجماعات وارد میخدشه

خصوص، وارد شده است، به اندازه کافی، بسنده هستند و بعید نیست ایتن اجماعتات نیتز بتر پایته همتین 
 مدارک، قوام یافته باشند.

 .دلیل چهارم: سیره متشرعه
هتا ستیره مستلمانان یتا است کته ختود اقستامی دارد و یکتی از آن« سیره»یکی از ادله و منابع احکام، 

متشرعه است. در تعریف آن گفته شده  استمرار عادت مسلمانان از آن جهت که مسلمان هستند بر فعل یتا 
                                                 

بنی قُریظه است که با حکمیت سعد بن معاذا مردان بالغ آنانا اعداا شدند  واقعهی مهم در بحث رفتار مسلمانان با اسیرانا یاچالش. یکی از 6
کرد چه آن که خود بنی قریظه به تحکیم « تحکیم»تاریخی صحیح باشدا باید آن را حمل بر لزوا متابعت از  واقعه(. اگر این 00 /6حر عاملیا )

 (.200/ 6سعد بن معاذا رضایت دادند )ابن حیونا 
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ت سیره متشرعه، (. در باب اصل و کیفیت حجی118/ 6، مظفر، 118/ 6؛ صدر، 698/ 1ترک فعل )حکیم، 
مباح  بسیاری وجود دارد ولی حجیت آن فی الجمله، مورد اتفاق همگان استت. در حجیتت ایتن ستیره، 

(. در محل بح  یعنی رفتار 1/698 امتداد آن تا عصر معصوم )ع( و مشارکت معصوم، شرط است )حکیم،
آمدند، تاریخ گواه است کته عملی مسلمانان با مبارزان دشمن که در حین جنگ به اسارت مسلمانان درمی

همواره )جز در مواردی که اقتضای مصالح جنگی بوده است(، از کشتن سربازانی که از دشتمن، بته چنتگ 
اند. ایتن روش عملتی، از زمتان معصتومان اند، اجتناب کردهآنان افتاده بودند و دیگر توان ادامه نبرد نداشته

ام حسن )ع( و دیگر خلفا به بعتد، استتمرار داشتته استت. های پیامبر )ص(، امام علی )ع(، ام)ع( و جنگ
البته اگر گهگاهی رفتارهایی مخالف با این سیره دیده شده است، در میان اشخاصتی بتوده کته بته پایبنتدی 

 1اند.های شریعت نداشتهچندانی به آموزه
  چالش

قدرت جنگی طرف  در قوانین حقوق بشردوستانه، هدف از به اسارت گرفتن نیروهای دشمن، تضعیف
کند با استارت گترفتن رزمنتدگان طترف های مخاصمه تالش میمخاصمه است. در واقع هر یک از طرف

ترین عامل توان رزمی خود یعنی نیروی انستانی، محتروم کنتد. مقابل، طرف دیگر را از دراختیارداشتن مهم
شتوند وده و آنان تبهکتار محستوب نمیبرداری از نیروی کار دشمن نبگیری و یا بهرههدف از اسارت، انتقام

(. اصوال  قتوانین جدیتد، 61( )داعی، 1پا  89ماده  6ها در عملیات نظامی، قانونی است )بند زیرا تالش آن
داند، حق برخورداری از تستلیم شتدن. می« حق»رزمنده را فارغ از نژاد، دین، مذهب، هدف و ... صاحب 

را کشته است یا چه نقشی بر تفوق دشمن داشته استت، تتأثیری بتر اینکه او چه تعدادی از نیروهای دشمن 
حق برخورداری او از حقوق اسیران ندارد. با نگاهی به قوانین حقتوق بشردوستتانه در ارتبتاط بتا وضتعیت 
اسیران، تغایر برخی با احکام اسالمی در این خصوص، آشکار است. به عنوان نمونته، بته حتاکم استالمی 

در  6که از اسیر در ازای آزادیش، مبلغی دریافت کند )فدا( یتا او را بته استترقاق در آورد. اجازه داه شده است
تابند. در پاسخ این پرسش باید گفت  به نظتر کدام از این دو رفتار را برنمیحالی که قوانین بین المللی هیظ

جتزو احکتام ثابتت استالم  اند یا حتداقلرسد احکام مربوط به اسیران، یا احکام والیی و سلطانی بودهمی
                                                 

؛ 100 -102/ 6بنگرید: ابن یشااا سیرة رسول اهللا  ایاجنگدشمن در  افتادهبرخورد مسلمانان با مبارزان به داا  نحوه. برای آگایی بیشتر از 6
 .6601و  6732؛ سرخسیا شمس الدینا شرح السیر الکبیرا 003-036/ 3طبریا تاریخ الرسل و الملوکا 

ونته  ی مهم فقه اسالمی است کته فقیهتان دو گ  یاچالش. اصومً موضوع رقیت و بندگی و به تبع آنا استرقاق و به بندگی درآوردنا یکی از 3
و احکاا مربوط به آن را حتی در این روزگار نیز قابل جریتان   انددانسته. گرویی آن را از احکاا ثابت اسالا اندکردهموضع در برابر آن اتخاذ 

و  اندکردهاز آنا تالش  رفتبرونی بر عدا اجراا وجود داشته باشد(. و در مقابلا اندیشمندان نیز بسیاری برای یاملزا)مگر مصلحت  دانندیم
ی بتا  داربترده آن را با روح اسالاا ناسازگار جلوه دیند. یکی از این افراد دکتر محقق داماد است که بر این باور استت بایتد میتان     اندخواسته
ی را بته  ستاز دهبتر ی مخالفت نکرد ولی قوانین و مقرراتتی آورد کته   داربردهی تمایز قارل شد. پیامبر ) ( بنا بر اقتضارات زمانیا با سازبرده

 .162-173تدریج ملغا سازد. محقق دامادا سید مصطفیا 
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اند نته از نیستند. توضیح مطلب آن که برخی از احکامی که توسط پیامبر )ص( و امیر ملمنان )ع( بیان شده
اند صتادر اند بلکه صرفا  از مقام رهبری و والیتی کته بتر متردم داشتتهموضع تشریع و حکم اولی الهی بوده

افزاینتد  جاهتایی کته در فسیر حتدی  ال ضترر بیتان کترده و میاند. امام خمینی )ره( این ایده را در تگشته
-13خمینتی، الرستائل، امتام شده است، احکتام ستلطانی هستتند )« حکم»یا « قضی»روایات، تعبیر به 

نتیجه این نظریه آن است که این گونه احکام، مجعوالت تشریعی الهی نیستند تا نتوان در کم و کیف  1(.81
رستد اند. به نظتر میایی بودند که در ظروف خاص و بنا بر مصالحی، ابراز شدهآن سخنی گفت بلکه قضای

ای را بتوان در مواردی که در سیره معصومان )ع( چنین احکامی در ارتباط با اسیران آمده است، چنین نظریه
 اند.ههای حکومتی، بیان شدپذیرفت چرا که این دست از احکام، در فرآیند عمل و در حین اجرای برنامه

های اخیر تحت عناوینی چتون هایی است که در دههرفت از این مشکل، تمسک به نظریهراه دوم برون
ها و ... ارائه شده استت. بتر استاآ ایتن نظریته« منطقة الفراغ»و « عنصر زمان و مکان»، «ثابت و متغیر»

ت، یا جزو متغیرها قلمتداد کترد، توان احکامی را که در ارتباط با اسیران در صدر اسالم، صادر گشته اسمی
ها را از اختیتارات گیری در مورد آنها دخیل دانست و یا تصمیمیا اقتضائات زمانی و مکانی را در تشریع آن

های حاکم در قلمرو منطقه مباحات دانست. به هر حال، مقوله حقوق اسیران، مانند بسیاری از دیگر پدیتده
 نجاری شده است و نیازمند بازخوانی فقهی است.خوش تغییرات ارزشی و همدرن، دست

 
 گیرینتیجه

اسیر فردی از قوای مسلح یک کشور یا گتروه نظتامی استت کته در اثنتای نبترد مستلحانه، بته دام  .1
 نیروهای خودی افتاده است.

از منظر فقه و حقوق موضوعه، احکام و قوانین اسیران، در دو سطح قابلیت طترح دارنتد  نخستت  .2
عدم جواز اسیر گرفتن )حکم پیشینی( و دوم نحوه برخورد بتا استیران )حکتم پستینی(. مقالته اصل جواز و 

 حاضر به جنبه اول پرداخته است.
 اند.های بین المللی به بخش پسینی یعنی کیفیت رفتار با اسیران پرداختهاکثر قوانین و کنوانسیون .3
ستئستار و تستلیم شتدن رزمنتده رستد، ا، بته نظتر می«حکم»از « حق»با توجه به تفاوت ماهوی  .3

 برای سپاه غالب، به شمار آید.« تکلیفی»و « حکم»برای او تلقی شود و از دیگر سو، « حق»متخاصم، یک 
 اند از  کتاب، سنت، اجماع و سیره معصومان )ع(.ادله این مدعا عبارت .1

                                                 
امولیةِ سوی قاعدة السلطنةا فان دلیل نفتی الضترر ورد    امحکاا ادلةعلی ما ذیبنا الیه فی حدیث نفی الضررا میکون دلیله حاکماً علی  بناء. 6

بما انه سلطان علتی اممتة و بمتا ان     منه الصادرصلی اهلل علیه و آله بامره الموجبة للضرر و الضرار علی الناس و یو  القاعدة تلکلکسر سورة 
  ... الرعیة عن امضرار و الضرار منع حکمه علی امولین حکمه علی امخرینا



            688                                         یدر حق استئسار در فقه اسالم یدرنگ                             8931 پاییز

ز پای درآورد ولتی تواند در صورت نیاز نظامی، دشمن را اسپاه اسالم تا پیش از پیروزی کامل، می .6
 پس از پایان نبرد، حق به قتل رساندن آنان را ندارد.

برخی از احکام فقهی در باب اسیران، با قوانین حقوق بشردوستانه جدید، مغایرت دارد که باید در  .9
 هایها تجدید نظر کرد، مانند استرقاق و به بندگی گرفتن، اخذ فدیه و ... این تجدید نظر بر مبنای نظریتهآن

 ها استوار خواهد بود.ثابت و متغیر، زمان و مکان، منطقة الفراغ و امثال آن
 

 منابع
یم.  قرآن کر

 .1918، تهران، نشر نی، چاپ پنجم، فارسی -فرهنگ معاصر عربیآذرنوش، آذرتاش، 
 ق.1810، چاپ دوم، ، قم، ملسسة النشر االسالمیالسرائرابن ادریس، محمد بن احمد، 

 ق. 1802، قم، ملسسة النشر االسالمی، المهذبیز بن نحریر ابن براج، عبدالعز
، قم، منشتورات مکتبتة آیتت اللته المرعشتی النجفتی، الوسیلة الی نیل الفضیلةابن حمزه طوسی، محمد بن علی، 

 ق. 1801چاپ اول، 
مصتحح و ، دعائم االسالم و ذکر الحالالل و الحالرام و القضالایا و االحکالامابن حّیون، نعمان بن محمد مغربی، 

 ق. 1911محقق  فیضی، آصف، قم، ملسسة آل البیت )ع(، چاپ دوم، 
 ق. 1972نجف، المکتبة الحیدریة،  مناقب آل ابی طالب )ع(،ابن شهر آشوب، مشیر الدین محمد علی، 

 ق. 1808، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی قم، معجم مقائیس اللغةابن فارآ، احمد ابن فارآ، 
 ق. 1818، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ سوم، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم، ابن 

 ق. 1971، مصر، شرکة و مطبعة االلبابی، چاپ دوم، السیرة النبویةابن هشام، عبد الملک بن ایوب، 
زرگداشتت شتیخ انصتاری، ، قتم، کنگتره بکتاب المکاسب و البیع و الخیاراتانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

 ق. 1811چاپ اول، 
لغة الفقیهبحر العلوم، محمد بن محمد تقی،   ق. 1809، تهران، منشورات مکتبة الصادق )ع(، چاپ چهارم، بُ

 ق. 1803، قم، مدرسه امام مهدی )عف(، چاپ اول، تفسیر االمام العسکری
 .1917ول، ، تهران، نشر میزان، چاپ احقوق اسیران جنگیحجازی، محمد علی، 

یعةحر عاملی، محمد بن حسن،  ، قتم، ملسستة آل البیتت )ع(، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشالر
 ق. 1803چاپ اول، 

، تهران، المجمع العتالمی للتقریتب بتین المتذاهب االستالمیة، االصول العامة للفقه المقارنحکیم، محمد تقی، 
 ق. 1891چاپ اول، 

 ق. 1861تهران، ملسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، چاپ اول،  ،البیعخمینی، روح الله، 
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 تا.، تهران، ملسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بیالرسائل__________، 
 ق. 1931چاپ چهارم، ، بیروت، دار الزهراء، البیان فی تفسیر القرآنخوئی، ابو القاسم، 

 .1917، تهران، پیام آزادگان، چاپ اول، ردوستانهحقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشداعی، علی، 
 ق. 1816، بیروت، دار العلم، چاپ اول، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 

 ق.1813چاپ دوم، ، بیروت، دارالفکر،  آثار الحرب فی الفقه االسالمیالزحیلی، وهبة، 
 ق. 1862چاپ دوم، المام الصادق )ع(، ، قم، ملسسة االوسیط فی اصول الفقهسبحانی، جعفر، 

 ق. 1818، قم، ملسسه نهف البالغة، چاپ اول، نهج البالغةشریف رضی، محمد بن حسین، 
 ق. 1811، قم، ملسسة النشر االسالم، االنتصارشریف مرتضی، علی بن حسین، 

 م. 1371، الشرکة الشرقیة لالعالنات، شرح السیر الکبیرشمس االئمة سرخسی، محمد بن احمد، 
، چتاپ هفتتم، بیتروت، دار احیتاء جواهر الکالم فی شرح شالرایع االسالالمصاحب جواهر، محمد حسن نجفی، 

 ق. 1808التراث العربی، 
 ق. 1802، بیروت، دار الکتب اللبنانی، چاپ دوم، دروس فی علم االصولصدر، محمد باقر، 

 .1920موسوی همدانی، انتشارات محمد، ، ترجمه سید محمد باقر تفسیر المیزانطباطبائی، محمد حسین، 
 ق. 1860، چاپ اول، ، قم، ملسسة النشر االسالمیجوامع الجامعطبرسی، فضل بن حسن، 
 ق. 1811، چاپ اول، بیروت، ملسسة االعلمی، مجمع البیان_______________، 
یخ الرسل و الملوکطبری، محمد بن جریر،   ق. 1917، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، تار

ینطریحی، فخر الدین بن محمد،   ق. 1801، مکتب نشر الثقافة االسالمیة، چاپ دوم، مجمع البحر
 ق. 1803، قم، مکتبة االعالم االسالمی، چاپ اول، التبیانطوسی، محمد بن حسن، 
 ق. 1860، چاپ دوم، ، قم، ملسسة النشر االسالمیالخالف_______________، 
 تا.المکتبة المرتضویة الحیاء اآلثار الجعفریة، بی ، قم،المبسوط_______________، 
 ق. 1807، تهران، دار الکتب االسالمیة، چاپ چهارم، تهذیب االحکام_______________، 

 ق. 1816، قم، ملسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، تفسیر نور الثقلینعروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، 
یر االحکامعالمه حلی، حسن بن یوسف،   ق. 1860، قم، ملسسه امام صادق )ع(، چاپ اول، تحر

 ق. 1811، قم، انوار الهدی، چاپ اول، حاشیة کتاب المکاسبغروی اصفهانی، محمد حسین، 
 م. 1331، دمشق، ملسسة الرسالة، القاموس المحیطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب، 

 .1912 چاپ اول، ، تهران، انتشارات کویر،حق الناس اسالم و حقوق بشرکدیور، محسن، 
 ق. 1801 چاپ اول،  ، قم، ملسسه آل البیت الحیاء التراث،جامع المقاصدکرکی، علی بن حسین، 

 ق. 1803، تهران، دار الکتب االسالمیة، چاپ چهارم، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
 ق. 1809پ سوم، ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چابحار االنوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
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 تا.، تهران، المکتبة الجعفریة الحیاء الجعفریة، بیزبدة البیان فی احکام القرآنمحقق اردبیلی، احمد بن محمد، 
 ق. 1803، تهران، انتشارات استقالل، چاپ دوم، شرایع االسالممحقق حلی، جعفر بن حسن، 

مجموعاله مقالاالت ، «براساآ کتاب سیره نبویحق استئسار در حقوق بین الملل اسالمی »محقق داماد، مصطفی، 
 .1912، تهران، جمعیت هالل احمر، همایش اسالم و حقوق بین المللی بشردوستانه

 ق. 1812، قم، دار الحدی ، چاپ اول، میزان الحکمةشهری، محمد، محمدی ری
 ق. 1818زیع، ، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوتاج العروسمرتضی زبیدی، محمد بن محمد، 

 تا.بی ،، قم، ملسسة النشر االسالمیاصول الفقهمظفر، محمد رضا، 
 ق. 1979، تهران، المکتبة المحمدیة، چاپ اول، منیة الطالب فی شرح المکاسبنائینی، محمد حسین، 

 ق. 1801، بیروت، ملسسة آل البیت الحیاء التراث، چاپ دوم، مستدرک الوسائلنوری، حسین بن محمد تقی، 
 


