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 بدا و عدو  بددون کردن )آزاد «فداء» و «من  » نهیگز دو به منحصر را یجنگ ریاس حکم میکر قرآن آنکه با

 یمددع زیدن یبرخد اندد افزوده بددان زیدن را «یبردگد» و «قتل» حکم هان،یفق از یاریبس است، دانسته عو (
 نظرهدا، گونده نیدا  اندرشمردهب ریاس یآزاد راه را «شدن مسلمان» فقط و شده ریاخ نهیگز دو در حکم انحصار

 .است شده یاسالم ضد غاتیتبل هیدستما و یریتکف یهاگروه زیدستاو
 و یثیحد ،یفقه متون مطالعه با افته،ی سامان یاکتابخانه روش و یلیتحل -یفیتوص وهیش به که نوشتار نیا

 از هدد  اسدت  پرداختده بدارهنیدرا هانیفق لیدال یبررس و نقد به ،یخیتار منابع و سنتاهل و عهیش یریتفس

 بده تدا اسدت یفقهد استدالل روش و نابعم بر یمبتن سالم،ا در یجنگ ریاس حکم عالمانه و قیدق نییتب ق،یتحق

 کده دهددیمد نشدان قیتحق جینتا دهد  یعلم پاسخ ه،یزاو نیا از یهراساسالم هجمه و نااستوار یهابرداشت

 مرتکد  کده اسدت یافدراد ژهیو قتل حکم است؛ فداء( و )من   آن یقرآن نهیگز دو به منحصر یجنگ ریاس حکم

 آن ژهیدو طیشرا سب  به اسالم صدر در یموقت یحکم اثبات، فر  به زین ریاس یبردگ و اند،شده خاص یجرم

 است  بوده برهه
  فداء و من   ر،یاس یبردگ و قتل ،یجنگ ریاس ها:کلیدواژه
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Abstract 

Although the Holy Quran has limited the sentence of the prisoner of war to the two 

options of Mann and Fedaa (release without exchange and release with exchange), 

many of the jurists have added to them the sentence of killing and slavery. Some 

jurists have claimed that the sentence is confined to the two latter options and 

considered muslimization as the only way to release the prisoner. Such opinions have 

become the pretext of Takfiri groups and the basis of anti-Islamic propaganda. This 

paper which has been organized through a descriptive-analytical method and library 

tools has criticized and analyzed the arguments of jurists in this regard by studying 

the Shiite and Sunni jurisprudential, hadithi and interpretation texts and historical 

sources. The purpose of this research is to explain accurately and wisely the sentence 

of the prisoner of war in Islam based on jurisprudential sources and jurisprudential 

reasoning method in order to respond scientifically the baseless perceptions and the 

Islamophobia attack from this aspect. The results of this research show that the 

sentence of the prisoner of war is limited to its two Quranic options of Mann and 

Fedaa; the sentence of killing is specific to those who have committed a specific crime 

and slavery, if proven, has been a temporary sentence in the early Islam due to the 

special circumstances of that time. 

 

 Keywords: prisoner of war, killing and slavery of the prisoner of war, Mann and 
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 مقدمه

ر دو گزینه منحصدر کدرده اسدتز آزاد سوره محمد )ص( سرنوشت اسیر جنگی را د 4قرآن کریم در آیه 
دی ِذذا »کردن بی قید و شرط، و آزاد کردن با گرفتن فداء )عو (ز  قداِب َحتَّ ذیَن کَفُروا َفَضْرَب الرِّ َفِإذا َلقیُتُم الَّ

ی َتَضَع اْلَحْرُب َأْوز ا ِفداًء َحتَّ ا َبْعُد َو ِذمَّ ا َمنًّ وا اْلَوثاَق َفِإمَّ با این حال، در متدون فقهدی و «  اَرهاَأْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّ
این بحث البتده بیشدتر ندابر بده «  بردگی، قتل یا اسالم آوردن»های دیگری نیز مطرح استز تفسیری گزینه

ها در مورد اسیر، بیش باشد  حال پرسش آن است که مستند این احکام چیست و اگر گزینهمی« اسیر کافر»
 چرا قرآن آن را بازگو نفرموده است؟باشد از دو مورد یادشده در آیه می

هدای تکفیدری در ویژه در عصر حاضدر دوچنددان اسدت؛ چده، گروهضرورت پرداختن به این بحث به
گیرندد، و ایدن رسانند یا به بردگی میکنند، و سپس آنان را به قتل میمناطق مختلف اقدام به گرفتن اسیر می

هدا صدحنه عملدی تبلیدی علیده اسدالم و تدرویج ر ایدن گروهکنند  رفتداعمل را مستند به شریعت اسالم می
 های مخالف اسالم است هراسِی مدنظر قدرتاسالم

از سوی دیگر، با آنکه تا اوایل قرن نوزدهم، مسئله اسیران جنگی بیشتر از طریق کشتن، فروختن و برده 
دگدی اسدیران جنگدی امدری المللی، ممنوعیت کشتن یدا برشد، امروزه از نظر معاهدات بینگرفتن حل می

های المللی درباره اسیران جنگی، کنوانسیون سدوم از کنوانسدیونترین سند بینمفرو  و مسلم است  مهم
کید دارد  پیش  991و  991است و ماده  9141چهارگانه ژنو  آن، بر آزادی اسیران پس از پایان مخاصمات تأ

آن آمدده اسدتز بازگردانددن  57نگی بدود  در مداده ژنو مبنا در خصوص اسیران ج 9121از آن، کنوانسیون 
 58رستمی و دیگران، سیاهآید  )ترین زمان ممکن بعد از انعقاد صلح، به اجرا درمیاسیران جنگی در سریع

اندد  ( اکثر قری  به اتفاق کشورهای جهان از جمله کشورهای اسالمی نیز ملتدزم بده ایدن معاهدات178و 
داری الملل، با قتدل و بدردهار انسانی با اسرا و رعایت کرامت انسانی در حقوق بینکه اصل بنیادین رفتچنان

 المللی در تنافی است؟منافات واضحی دارد  حال آیا آراء فقهی با این قبیل معاهدات بین
 

 هادیدگاه مروری بر

سدنت، از نظدر فقیهان مسلمان درباره حکم اسیر جنگی، همداستان نیستند  در نگاهی کلی به فقه اهل
(  9572/ 4ابوحنیفه، آیه فداء به طور کلی، نسخ شده و اسیر فقط باید به قتل رسد یا برده شود )ابن العربی، 

آیند، امام بین آزاد کردن بدون عو  یا از دیدگاه شافعی، مردان بالغی که از اهل دارالحرب به غنیمت درمی
شدافعی، احکدام کشتن و بدرده کدردن آندان مخیدر اسدت ) با عو  )اخذ مال یا مبادله با اسیران مسلمان(،

ها سددنت نیددز بددین ایددن گزیندده(  دیگددر فقیهددان اهل181/ 9؛ همددو، کتدداب االم، 189-185/ 1القددرآن، 
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-477/ 97؛ ابن قدامه، 927-991/ 5کاشانی، ؛ 119-115/ 11سرخسی، نظرهای شدیدی دارند )اختال 
472 ) 

را پدس از « بردگی»و « آزاد کردن بدون عو »، «زاد کردن با عو آ»عموم فقیهان شیعه نیز سه گزینه 
/ 29، صاح  جواهر؛ 567/ 9؛ فاضل مقداد، 242/ 9اند )محقق حلی، اتمام جنگ، برای اسیر مطرح کرده

اند کده جندگ هندوز در ( و قتل را مخصوص جایی دانسدته477/ 29؛ مکارم شیرازی و دیگران، 926-925
شدود (  به باور آنان، حکم قتل با مسلمان شدن اسدیر برداشدته می922/ 29، صاح  جواهرجریان است )

 ( 921/ 29، صاح  جواهرگردد )ولی سه گزینه نخست منتفی نمی
 پردازیم رو درباره اسیر جنگی از نگاه فقیهان میهای پیِش اکنون به نقد و بررسی گزینه

 
 گزینه اول: قتل

اند، از جمله ابوحنیفه ها دانستهکشتن اسیر جنگی را یکی از گزینهسنت، بسیاری از فقیهان در بین اهل
/ 8جصداص، سنت )( و بسیاری دیگر از فقیهان اهل979/ 4(، شافعی )کتاب االم، 9572/ 4)ابن العربی، 

(  مشدهور فقیهدان امامیده نیدز 477/ 97؛ ابدن قدامده، 555/ 4؛ کیاهراسدی، 1711/ 9؛ ابن العربی، 269
اند قتل اسیران ذکور و بالی را در خصوص صورتی که جنگ هنوز پابرجاست متعین دانسدتهکه گذشت چنان

 ( 122/ 21، صاح  جواهر؛ 191/ 9طوسی، الخال ، )
 

 هادالیل حکم قتل و نقد آن

 اند اززدالیل لزوم یا جواز قتل اسیر عبارت
دذیَن ک»سوره محمدد )ص( آمدده اسدتز  4  در آیه یک دی ِذذا َفدِإذا َلقیدُتُم الَّ قداِب َحتَّ َفدُروا َفَضدْرَب الرِّ

وا اْلَوثاَق  واجد  اسدت « قتل»صرفًا « اثخان»باهر این عبارت قرآنی آن است که قبل از « َأْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّ
اسدت و « اکثدار در قتدل»( مقصدود از اثخدان از نظدر آندان، 9579/ 4؛ ابدن العربدی، 261/ 7)جصاص، 

 ( 967/ 5باشد )کیاهراسی، جایز می اسیرگرفتن صرفًا پس از اثخان
شده است، امدا ایدن « بعد از اثخان»آید، جواِز گرفتن اسیر مقید به که در ادامه میز چناننقد و بررسی

و لزوم جنگیدن در میدان نبرد ید  مسدئله « عدم جواِز گرفتن اسیر»ندارد؛ زیرا « حکم اسیر»قید، ربطی به 
ای دیگر  از این رو، زمانی که در جنگ بدر، شماری از مشدرکان سئلهپس از اسارت م« قتل اسیر»است، و 

به اسارت درآمدند، حکم قتل آنان صدادر نشدد و بیشدتر « اثخان»بر اثر تخلف مجاهدان مسلمان، پیش از 
 (151/ 2؛ ابن العربی، 971/ 9احکام القرآن،  شافعی، ؛171/ 4ها آزاد شدند  )طبرسی، آن
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دُه یریدُد  ما کاَن »باهر آیه  دو. ْنیا َو اللَّ ْرِ  ُتریُدوَن َعَرَ  الددُّ
َ
ی یْثِخَن ِفی اْْل ِلَنِبی َأْن یکوَن َلُه َأْسری َحتَّ

، حِق گرفتن اسیر وجود ندارد و دشمن صرفًا بایدد کشدته «اثخان»( این است که قبل از 65)انفالز « اْلِْخَرةَ 
 ( 261/ 7شود )جصاص، 

بسان جواب دلیل پیشین است  با این حال، توضیح بیشتر درباره این پاسخ این دلیل نیز  نقد و بررسی:
سدوره محمدد )ص( اسدت؛ چده  4قید و نقد این استدالل، مبتنی بر رفع تعار  باهری میان این آیه و آیه 

انفدال، عددم مشدروعیت اسدیر  65اند، زیرا از آیه شماری از مفسران، مفاد این دو آیه را ناسازگار تلقی کرده
 محمد )ص( مشروعیت آن برداشت شده است  4، و از آیه گرفتن

تدر بدا آیده اند قدرآن پیشهایی بیان شده است؛ از جملهز برخی گفتهحلبرای رفع این تنافی ادعایی، راه
(  171/ 9کیاهراسدی، سوره انفال، اسیر گرفتن را حرام کرده بود و سپس با آیه سوره محمد آن را مباح کدرد )

ل شده که آیه سوره انفال درباره جنگ بدر است؛ زمانی کده مسدلمانان در ضدعف و اقلیدت از ابن عباس نق
های بعدی است که مسلمانان قدرت و شوکت یافتند و در بودند، ولی آیه سوره محمد )ص( مربوط به زمان

/ 7صداص، این دوره بود که مسلمانان بین قتل و برده کردن و آزادی در برابر دریافت فداء، مخیدر شددند )ج
 ( 151/ 2؛ ابن العربی، 261-261

اسدت، و در سدوره محمدد « اثخدان»برخی دیگر معتقدند در سوره انفال، سخن از منع اسارت پیش از 
؛ صدادقی 227/ 91بنابراین، منافاتی بدین دو آیده وجدود نددارد )طباطبدایی، «  اثخان»جواز اسارت بعد از 

 ( 15/ 25تهرانی، 
اسدت و از « غلظدت و صدالبت»)بر وزن شکن( به معنای « ثخن»از ماده  «اثخنتموهم»توضیح اینکه 

شود  گرچه غال  مفسران این جمله را این رو، به پیروزی و غلبه آشکار و تسلط کامل بر دشمن، اطالق می
(، برخی معتقدند این معندا در ریشده 799/ 97اند )فخر رازی، به معنای کثرت و شدت کشتار دشمن گرفته

گردد یکی از نیست، اما از آنجا که گاه جز با کشتار شدید و وسیع دشمن، خطر برطر  نمی« خاناث»لغوی 
مکدارم شدیرازی و باشد نده مفهدوم اصدلی آن )« کشتار زیاد»تواند مصادیق این جمله در چنین شرایطی می

(  55/ 95ر، )ابدن منظدو« اثخن اذا غل  و قهر»در فرهنگ لغت عرب نیز آمده استز  ( 511/ 29دیگران، 
را انتخداب کدرده و « أثقلتموهم بالجراح و بفرتم بهم»از این رو، طبرسی در بیان مفهوم این جمله، عبارت 

کثرتم القتل حتی ضعفوا»تعبیر  آورده است که مشعر به ضدعف آن « قیل»را به صورت « بالغتم فی قتلهم و أ
 ( 197/ 9طبرسی، است )

داشت کرد کده در میددان کدارزار و در بحبوحده نبدرد، مجاهددان توان چنین براز مجموع این نکات می
پذیر شدوند  ایدن همدان مسلمان نباید همت خود را گرفتن اسیران بیشتر قرار دهند و از ایدن ناحیده، ضدربه
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ْنیا»شودز ای است که از آیه سوره انفال نیز برداشت مینکته هدای پیدامبران اصواًل جنگ«  ُتریُدوَن َعَرَ  الدُّ
به هد  کشورگشایی و کس  غنایم مالی و جانی، که به هد  دفع خطر از ساحت دین، درهم شکسدتن  نه

(  بنابراین، گرفتن اسیر باید 15/ 25ها بوده است )صادقی تهرانی، شوکت دشمنان و در نهایت، گشودن دل
نده آندان باشدد و نده با هد  غلبه بر دشمن و به شکلی معقول، توأم با هوشیاری در برابر حمدالت غافلگیرا

تر؛ اشتباهی که مسلمانان، مشدابه آن را در غدزوه طلبی برای کس  غنایم بیشتر و گرفتن اسیران فزونفرصت
 احد مرتک  شدند و ضربه آن را متحمل گشتند 

و « حرمت اسیر گرفتن در آغاز و نسخ آن در اواخر عهد تشدریع»هایی همچون بر این اساس، برداشت
، نااستوار است و با سدایر تعدالیم «یع کفار و تحریم اسیر گرفتن پیش از غلبه مطلق بر آنانلزوم کشتار وس»

دهد حتی در جنگ بدر نیدز کده هایی که نشان میویژه گزارشهای تاریخی سازگار نیست؛ بهدینی و گزارش
/ 4دند )طبرسدی، مسلمانان در اقلیت بودند، اسیرانی گرفته شد و غال  آنان با عو  یا بدون عو  آزاد ش

 شده از ابن عباس نیز دقیق نیست (  بنابراین، نظر نقل151/ 2؛ ابن العربی، 171
ْعناِق َو اْضِرُبوا ِمْنُهْم کلَّ َبنان»استناد به آیاتی مانند 

َ
( بر حرمِت گرفتن اسیر 92)انفالز « َفاْضِرُبوا َفْوَق اْْل

مخدوش است؛ چه آیه در مقام تحری  و تشدویق بدر  ( نیز بسیار771/ 97و لزوم کشتن کفار )فخر رازی، 
نبرد و کارزار با دشمنی است که سالح بر دست، به مسلمانان یورش آورده است و نه در مقام جواز یدا عددم 

 جواز اسیر گرفتن و شرایط و احکام آن 
ی َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزاَرها»اندز سوره محمد برخی گفته 4در آیه  سه. قداِب فَ »قید « َحتَّ اسدت، « َضدْرَب الرِّ

، اسدیر گدرفتن «پدیش از پایدان جندگ»یعنی کشتن دشمن تا پایان جنگ باید ادامده پیددا کندد  در نتیجده، 
/ 4رو شود فقط باید او را به قتل برساند )ر کز ابن العربی، مشروعیت ندارد و مسلمان با هر کافری که روبه

 ( 567/ 9؛ فاضل مقداد، 9575
در صدر آیه باشد، با توجه بده فاصدله « فضرب الرقاب»قید « حتی تضع الحرب»نکه ای نقد و بررسی:

حتدی تضدع »زیاد این دو عبارت از یکدیگر، خال  باهر و فاقد دلیل است  بلکه باهر آیه این اسدت کده 
کشتن دشدمن و محکدم بسدتن »قید برای مجموع احکام پیش از آن است، یعنی در میدان جنگ، « الحرب
 اید تا پایان جنگ ادامه یابد ب« اسیران

ا ِفداءً »حکم آیه  چهار. ا َبْعُد َو ِذمَّ ا َمنًّ نسخ شده اسدت « َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرکیَن َحیُث َوَجْدُتُموُهْم »با آیه « َفِإمَّ
 ( 219/ 1؛ طوسی، التبیان، 9579/ 4؛ ابن العربی، 261/ 7)ر کز جصاص، 

یرا از ی  سو، آیه قتال با مشرکان درباره میدان کارزار و عرصه این ادعا قابل نقد است؛ ز نقد و بررسی:
نشدان  92و  97، 5، 4ویژه آیدات رویارویی در جنگ است نه حکم اسیر جنگی  آیات آغازین سوره توبه به
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دهد که فرمان جهاد، علیه آن دسته از مشرکانی صادر شده بود که عهد و پیمان خود را شکسته بودندد، و می
دوا »دهد که آنان خود آغازگر جنگ بودندز الوه بر این نشان میع 95آیه  َأ ال ُتقاِتُلوَن َقْومًا َنکُثوا َأیماَنُهْم َو َهمُّ

ة َل َمرَّ ُسوِل َو ُهْم َبَدُؤکْم َأوَّ (  طبیعی است با چنین گروهدی دسدتور قداطع بدرای نبدرد 95)توبهز « ِبِإْخراِج الرَّ
ی به نحوه تعامل با اسیران جنگی ندارد، بلکه مسئله اسیر گرفتن در خوِد آیه گردد و این البته ارتباطصادر می

ْشدُهُر اْلُحدُرُم َفداْقُتُلوا اْلُمْشدِرکیَن َحیدُث »قتال با مشرکان به صدورت جداگانده آمدده اسدتز 
َ
َفدِإَذا اْنَسدَلَخ اْْل

( کشدتن در میددان رویداروییز 7)توبدهز « َمْرَصددَوَجْدُتُموُهْم َو ُخُذوُهْم َو اْحُصُروُهْم َو اْقُعدُدوا َلُهدْم کدلَّ 
 « َو ُخُذوُهْم »و اسیر کردن به هنگام تسلیم شدن آنانز « َفاْقُتُلوا»

 شود از سوی دیگر، نسخ نیازمند دلیل قطعی است و به صر  ادعا ثابت نمی
ف قابدل بددون مخدال»نظر فقیهان  صاح  جواهر، کشتن اسیر را در شرایط جنگی، ادعای اتفاق پنج.

گویددز (  جصاص نیز درباره اجماع نظر فقیهدان اهدل سدنت می922/ 29، صاح  جواهرداند )می« اعتنا
« بداره مخدالفی بدین آندان سدرار نددارم نظر دارندد و دراینفقیهان همه مناطق بر جدواز قتدل اسدیر اتفداق»

 ( 261/ 7)جصاص، 
دلیل معتبری به شمار آید؛ چده در خصدوص  توانداجماع نظر فقیهان در این مسئله نمی نقد و بررسی:

اند که اسیر جنگدی را فقیهان شیعه، ادعای یادشده جایی ندارد  مشهور فقیهان و مفسران شیعه تصریح کرده
/ 1؛ فاضدل مقدداد، 922/ 9؛ عالمه حلی، 292/ 1محقق حلی، توان بعد از پایان جنگ به قتل رساند )نمی

؛ مکارم شدیرازی و دیگدران، 59/ 27و  299/ 12ادقی تهرانی، ؛ ص127-126/ 21، صاح  جواهر؛ 168
اند که جنگ در جریان باشد  در همین صدورت نیدز، (  آنان حکم قتل را به صورتی منحصر کرده911/ 21

داندد، مخالفدت می« بدون مخدالف قابدل اعتندا»اگرچه فقیهی همچون صاح  جواهر، حکم قتل اسیر را 
(  شماری از فقیهان نیز بده طدور مطلدق، 122/ 21، صاح  جواهرکند )می اسکافی با این حکم را گزارش

/ 29؛ مکدارم شدیرازی و دیگدران، 596-594اند )صددر، حکم اسیر را به دو گزینه قرآنی آن منحصر دانسته
اسدت و مسدتند « مددرکی»(  افزون بر آن، اصواًل ایدن اجمداع 916-917؛ معرفت، شبهات و ردود، 477

( و اجمداع 925-922/ 29، صداح  جدواهرروایاتی است که در ایدن بداره وجدود دارد ) مجمعین، آیات و
 مدرکی حجیت مستقل ندارد 

سنت نیز باید گفتز شماری از تابعان همچون حسن و عطاء، قتل درباره ادعای اجماع بین عالمان اهل
عان نموده است )جصداص، نظِر سلف در این مسئله اذدانستند و جصاص خود بر اختال اسیر را ناروا می

 نماید سنت نیز مخدوش مینظر فقهی حتی برای اهل(  بنابراین، اتفاق261/ 7
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( روایاتی با این 292/ 1؛ بیهقی، 764و  519و  552/ 5سنت )ابن کثیر، روایات  در منابع اهل شش.
دگان کتد  آیدات شود که پیامبر اکرم )ص( اسدیر را کشدته اسدت، و حتدی برخدی از نویسدنمحتوا دیده می

(  از جملهز کشتن عقبة بن 479/ 97  نیزز ابن قدامه، 261/ 7اند )جصاص، االحکام ادعای تواتر آن را کرده
أبی معیط و نضر بن حارث پس از اسارت در جنگ بدر، ابوعزه شاعر پس از اسارت در احد، کشتن مدردان 

ابن أبی الحقیق، و نیز هالل )عبداللده( بدن  قریظه پس از پذیرش حکم سعد بن معاذ به دست آنان، قتلبنی
ه بن سعد بن أبی سرح در جریان فتح مکه  چنان که فقیهان شدیعه خطل، مقیس ابن حبابة )صبابه( و عبدالل 

( نیز در خصوص صورتی که جندگ در جریدان اسدت، 922/ 29، صاح  جواهر؛ 567/ 9)فاضل مقداد، 
 اند که در ادامه خواهد آمد ( کرده55-12/ 8کلینی، حکم قتل را مستند به روایات )

نظر از صحت روایات یادشده، نکته اساسی آن است که آیدا کشدتن ایدن افدراد، بده قطع نقد و بررسی:
روشنی نشان های تاریخی بهبودن آنان بوده است یا به دلیل انجام جرمی دیگر  گزارش« اسیر جنگی»سب  

فراوان اسرا، به سب  ارتکاب جرمی خاص بوده است  از ایدن رو،  دهد که قتل این چند نفر از بین شمارمی
/ 25اند که قتل اسیر، ویژه موارد خاصی همچون جاسوسی )صادقی تهرانی، برخی از مفسران تصریح کرده

 ( 81/ 21فضل الله، امر آن را تشخیص داده است )( یا شرایطی است که ولی  11
ده است که وی از بزرگان یهود و از دشمنانی بود کده کعد  بدن چنین آم« الحقیقسالم ابن ابی»درباره 

نمود  از این رو، گروهی از پیامبر اجازه کرد و پیامبر را اذیت میاشر  را علیه رسول خدا )ص( حمایت می
خواستند تا سالم را به قتل رسانند، و حضرت نیز اجازه داد  لذا آنان شبانه به محل اقامت او یورش بردندد و 

(  بنددابراین، 95-92/ 27؛ مجلسددی، بحدداراالنوار، 26/ 7؛ بخدداری، 914-915/ 2را کشدتند )طبددری، وی 
 نبوده است!« اسیر جنگی»اصواًل وی 

گدزارش  -نفر 57تا بیش از  -ویژه در جنگ بدر، فراواندر جریان جنگ بدر و احد نیز، شمار اسیران به
همگدی آندان آزاد شددند و فقدط دو نفدر بده قتدل  ( ولی911/ 11ابن قدامه، ؛ 171/ 4شده است )طبرسی، 

آنان موضوعیتی نداشت  این دو نفر، نضر بن حارث و عقبة ابن أبی معیط بودند که بده « اسارت»رسیدند و 
(  دربداره 771/ 5سب  خباثت و خیانت و زندگی سراسر شر و فساد، فرمان قتل آنان صادر گشت )مغنیده، 

الرجالن من شر عباد الله و اکثدرهم کفدرًا و عندادًا و َبغیدًا و حسددًا و ِهجداًء  کان هذان»اندز این دو نفر گفته
ن کان یؤذی رسول الله )ص( و ینص  لده »(؛ 552/ 5)ابن کثیر، « لالسالم و أهله من شیاطین قریش و مم 

 ( 917/ 9)ابن هشام حمیری، « العداوة
انددز وی از جملده هفتداد ته شد نیز گفتهکه در جنگ احد به اسارت درآمد و کش« ابوعزه شاعر»درباره 

نفری بود که در بدر اسیر شدند  رسول خدا )ص( وی را بدون فدا آزاد کرد و تعهد گرفت که کسدی را ضدد 
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پیامبر برنینگیزد، ایشان را هجو نکند  ولی او پس از آزادی دوباره به تحری  و هجو پرداخت، در احد سالح 
تدو را »آمد  از این رو، فرمان قتلش صادر گشت و پیامبر )ص( فرمودز  به دست گرفت و به جنگ مسلمانان

« شدود نهم تا برگردی و بگوییز دو بار محمد را فری  دادم! مؤمن از ی  سدورا  دو بدار گزیدده نمیوانمی
 ( 251/ 115؛ مجلسی، بحاراالنوار، 111/ 6؛ سیوطی، 151/ 1ابن کثیر، )

دا ِفدداءً »ضمن اینکه در این زمان هنوز آیده  دا َبْعدُد َو ِذمَّ دا َمنًّ ندازل نشدده بدود؛ چده سدوره محمدد « َفِإمَّ
( و از آنجا که ایدن سدوره پدس از 117/ 1معرفت، التمهید، نودوپنجمین سوره بر اساس ترتی  نزول است )

سوره احزاب نازل شد و زمان نزول سوره احزاب نیز حدود سال پنجم هجری )زمدان جندگ احدزاب( بدود، 
ول سوره محمد پس از این سال اتفاق افتاده است، در حالی که جنگ بدر و احد در سال دوم و سوم طبعًا نز

توان گفت آیه مذکور در سوره محمد )ص( نازل گشته و حکم همیشدگی اسدالمی را روی داد  بنابراین، می
 بیان کرده است 

باید توجه داشت که اصواًل  در خصوص افرادی نیز که در جریان فتح مکه دستور قتل آنان صادر گشت،
در این جریان، جنگی اتفاق نیفتاد تا اسیر جنگی داشته باشد، بلکه با فروپاشی حاکمیت سیاسی مشدرکان، 
این شهر بدون خونریزی در اختیار مسلمانان قرار گرفت  اما در این بین، فقط شش نفر، طبق نقل )بیهقدی، 

( فرمدان 119/ 7کاشدانی، مصالح اسدالم و مسدلمانان ) (، به سب  ارتکاب جرمی خاص و بر پایه292/ 1
هدای شان صادر گردید و این فرمان، ارتباطی بدا اسدارت آندان نداشدت  از بدین آندان نیدز طبدق گزارشقتل

ده بدن سدعد بدن أبی»تاریخی، دو یا سه نفر بده قتدل نرسدیدند، از جملده  کده عثمدان )بدرادر « سدرحعبدالل 
نیز هر « ابن خطل»و « مقیس بن صبابه(  »66/ 6و امان گرفت )طبرانی،  اش( خواستار امان او شدرضاعی

کار گرفته بود کده خوان بهدو پس از ادعای اسالم، مرتک  قتل و سپس مرتد شدند، و فرد دوم، دو کنیز آوازه
 ( 764/ 5پرداختند  از این رو، فرمان قتل آنان صادر شد )ابن کثیر، به هجاء پیامبر و مسلمانان می

شدکنی قریظه به سب  خیانت آشکار در جندگ احدزاب، مرتکد  پیمانقریظهز بنیاما کشتن مردان بنی
قریظه در مدینده بداقی ماندده شدند  در سال پنجم هجرت جنگ احزاب ر  داد  در این سال فقط طایفه بنی

مانان شمشیر کشیدند  ها در این میدان پیمان خود را شکستند، به مشرکان عرب پیوستند و بر مسلبودند  آن
نشینی رسوای قریش و غطفان و سایر قبائدل عدرب از مدینده، خداوندد بده پس از پایان غزوه احزاب و عق 

قریظده را از میدان بدردارد  لشدکر اسدالم روزهدای پیامبر )ص( مأموریت داد که کانون خیانت و توطئده بنی
مقاومت آنان فروفریخت  رسدول خددا )ص( بده های مستحکم آنان را محاصره کردند تا آنکه متمادی قلعه

پذیرید؟ آنان پاسخ منفی دادند  ولی سرانجام راضی شدند هر آنچده سدعد بدن آنان فرمودز آیا حکم مرا می
پیمان آندان بدود، معاذ، رئیس قبیله اوس، حکم کرد بدان پایبند باشند  از آنجا که وی در عصر جاهلیت هم
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م صادر کند، ولی او به کشتن مردان جنگجو و خیانتکار آنان و اسارت شماری انتظار داشتند به نفع آنان حک
 ( 755/ 5؛ زمخشری، 772-779/ 1شان حکم کرد )طبرسی، دیگر و مصادره اموال

قریظه خواسته یا ناخواسته از دو جهت خود را به این حکم ملتزم کرده بودندز نخست پذیرش طایفه بنی
« ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»و رد پیشنهاد اولیه پیامبر )ص(، که بنابر قاعده التزام به حکم سعد بن معاذ 

/ 27محکوم به پذیرش آن بودند، و دوم انطباق حکم صادرشده با احکام کتاب مقدس یهودیان )سفر تثنیده،
 ( 291-291/ 15فضل الله، دانستند )( که آنان خود را متعهد بدان می97 -97

ذیَن باَهُروُهْم ِمدْن َأْهدِل اْلکتداِب »اختصار چنین بیان فرموده استز را را بهقرآن کریم این ماج َو َأْنَزَل الَّ
ْعَ  َفریقًا َتْقُتُلوَن َو َتْأِسُروَن َفریقًا  َو َأْوَرَثکْم َأْرَضُهْم َو دِ  ِبِهُم الرُّ یاَرُهْم َو َأْمواَلُهْم ِمْن َصیاصیِهْم َو َقَذَ  فی ُقُلو

ُه َعلی کلِّ َشیَو َأْرضًا لَ  دهد که روشنی نشان می( آیه نخست به25 – 26)احزابز « ٍء َقدیراً ْم َتَطُؤها َو کاَن اللَّ
قریظه از مشرکان عرب در جندگ احدزاب بدود  افدزون بدر ایدن، عامل اصلی این جنگ، پشتیبانی یهود بنی

بلیغات ضد اسالمی کوشا بودند و شدند، در تیهودیان مدینه ستون پنجمی برای دشمنان اسالم محسوب می
 ( 272/ 17مکارم شیرازی و دیگران، کردند )از هر فرصتی برای ضربه زدن به مسلمانان استفاده می

ورزی و همدستی با دشمن، آن کاماًل روشن است که برخورد با این طایفه، به سب  عهدشکنی، خیانت
هی است هیچ حکومتی با کسانی که امنیت ملدی هم در زمان جنگ جبهه شرک با مسلمانان بوده است  بدی

کند  در آیه یادشده هدم ویژه در زمان جنگ، با دشمن همدستی کنند مماشات نمیرا به مخاطره افکنند و به
از این طایفه، به سب  خیانت و همدستی آنان با دشمن در زمان « گروهی»صراحت آمده است که کشتن به

و « َتْأِسُروَن َفریقاً »ضمن آنکه گروهی نیز به اسارت درآمدندز «  اسارت»جرم نه به « باَهُروُهْم »جنگ بودز 
 فرمان قتل، تعمیم نداشت 

محمد بن یحیدی، عدن »ترین روایت مستنِد فقیهان شیعه، روایت ذیل استز اما در روایات شیعه، مهم
علیه السالم( یقولز کان أحمد بن محمد، عن محمد بن یحیی، عن طلحة بن زید قالز سمعت أبا عبد الله )

أبی )علیه السالم( یقولز ذن للحرب حکمین ذذا کانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم یثخن أهلهدا فکدل 
أسیر اخذ فی تل  الحال فإن االمام فیه بالخیار ذن شاء ضرب عنقه وذن شاء قطع یده ورجله من خال  بغیر 

ه عز وجلز )ذنما جدزاء الدذین یحداربون اللده ورسدوله حسم وترکه یتشحط فی دمه حتی یموت وهو قول الل
ویسعون فی اْلر  فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خال  أو ینفوا من اْلر  ذلد  
لهم خزی فی الدنیا ولهم فی اْلخرة عذاب عظیم(      والحکم اْلخر ذذا وضعت الحدرب أوزارهدا واثخدن 

ل  الحال فکان فی أیدیهم فاإلمام فیه بالخیار ذن شاء مدن علدیهم فأرسدلهم وذن أهلها فکل أسیر اخذ فی ت
 ( 12/ 8کلینی، « )شاء فاداهم أنفسهم و ذن شاء استعبدهم فصاروا عبیدا
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ضعیف است  وی در منابع رجالی توثیق نشدده « طلحه بن زید شامی»از نظر سندی، روایت به سب  
(، هرچند شیخ طوسدی دربداره 217نجاشی، کند )او را توصیف می« عامی»است و نجاشی صرفًا با عنوان 

ی ایدن (  لدذا مجلسد286الفهرسدت، « )له کتاب و هو عامی المدذه  اال أن  کتابده معتمدد»گویدز او می
 (، اما اعتبار روایت ثابت نیست 571/ 91دانسته است )مرآة العقول، « ضعیف کالموثق»حدیث را 

از نظر محتوایی نیز چند نکته قابل توجه استز نخست آنکه در روایت، برای حکم قتل اسدیر هنگدامی 
ایدن « خددا و پیدامبرمحاربه بدا »که هنوز جنگ در جریان است، به آیه محاربه استناد شده است  منظور از 

است که کسی با اسلحه جان یا مال مردم را تهدید کند و به آن تجاوز نماید، چده در بیدرون شدهر و چده در 
احکدام »(  بنابراین، آیه یادشدده 161/ 9؛ مکارم شیرازی و دیگران، 182-181/ 2فاضل مقداد، داخل آن )

تعدر  نمایدد و محدارب، شدامل « دفداعافراد بی»کند که به محاربی را بیان می« مختلف )قتل و غیر قتل(
قدرار « قتل اسدیر کدافر در حدال جندگ»تواند مستند حکم شود  حال چگونه این آیه میهم می« مسلمان»

گویدز استشهاد این روایت به آیه مربوط گیرد؟! صاح  جواهر که گویا به این اشکال توجه داشته است، می
کند  ایدن ای به استدالل به آن وارد نمیغیر قتل را نیز دربردارد، لطمهکه گزینه « محارب مسلمان»به حکم 

الجمله باشد، بدین اعتبار که در محل بحث نیز محدارب احتمال نیز وجود دارد که مقصود، تشبیه حکم فی
(  روشن است کده ایدن عبدارات، 121/ 21، صاح  جواهرخدا و رسول و فسادکننده در زمین وجود دارد )

 سازد ا برطر  نمیاشکال ر
سدوره محمدد  4دوم اینکه حکم قتل اسیر حتی در هنگامی که جنگ در جریدان اسدت، بدا بداهر آیده 

ا ِفداءً »باشد؛ چه از ی  سو، باهر عبارِت ناسازگار می ا َبْعُد َو ِذمَّ ا َمنًّ وا اْلَوثاَق َفِإمَّ هنگدام »آن است که « َفُشدُّ
که آن از واژه  -نه آنکه به قتل برسد، سپس با پایان یافتن جنگ« شودمحکم بسته »، اسیر باید «برپایی جنگ

با عو  یا بدون عو  رها گردد  از سوی دیگر، آیه در مقام بیان حکم اسیر حتدی  -شودفهمیده می« َبْعُد »
 در شرایط جنگی است و سخنی از گزینه قتل در میان نیست 
ه جنگ در جریان باشد  بنابراین ممکن اسدت سوم اینکه حکم قتل مخصوص حالتی بیان شده است ک

باشد که اصواًل اسیر گرفتن مجاز نیست  گویا از این روسدت کده صداح  « پیش از اثخان»نابر به شرایط 
جواهر در عداد دالیل این حکم، حرمت اسیر گرفتن را پیش از اثخدان نیدز بدر پایده آیدات یداد کدرده اسدت 

، اسیری نباید گرفتده شدود و بدا دشدمِن مسدلح، در «یش از اثخانپ»(  بنابراین، 121/ 21، صاح  جواهر)
، ولی اگر به هر دلیلی حتی تخلف مجاهددان، «در معرکه جنگ به قتل برسد»میدان نبرد باید مقابله گردد و 

تر آوردیم که در جنگ بدر همدین اتفداق افتداد، ولدی تمدام اسیری گرفته شد، آیا کشتنش مجاز است؟ پیش
ن قتدل شتند، بهاسیران آزاد گ جز دو نفر که به جرمی خاص کشته شدند  بنابراین، اگر مفاد این روایدت، تعدی 



 020 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          32

در صورت اثبات »اسیر در این شرایط باشد، با سیره پیامبر )ص( در تضاد است، و اگر مقصود این باشد که 
ت و البتده حاکم حدق دارد وی را بده قتدل برسداند، پدذیرفتنی اسد -غیر از موضوع اسارت -«جرمی خاص

 کند  شاید استناد به آیه محاربه، همین احتمال اخیر را تقویت کند ارتباطی با حکم اسیر پیدا نمی
داندد  امدا در ایدن منتفی می« پس از اتمام جنگ»کم حکم قتل اسیر را چهارم اینکه این روایت، دست

ا نیدز افدزوده اسدت کده در ادامده ر« بردگدی»سوره محمد، گزینه  4صورت، در کنار دو گزینه مذکور در آیه 
 بحث خواهد شد 

پنجم اینکه در روایات تصریح شده است افراد حق کشتن اسیر را تحت هدیچ شدرایطی ندارندد و بیدان 
اذا اخذت اسیرًا فعجز عن المشی و لیس مع  محمل فأرسدله، و ال »حکم اسیر صرفًا بر عهده امام استز 

فقیده مبتندی بدر (  بدیهی است در عصر غیبت، ولی57/ 7)کلینی، « تقتله فان  ماتدری ما حکم االمام فیه
 تواند شرایط و مصالح جامعه را در نظر گیرد و حکم مقتضی را صادر کند همین اختیار می

-52/ 7در شرایطی خاص وجود دارد )کلیندی، « قتل اسیران مسلمان»روایت دیگری نیز در خصوص 
(  از 597ضعیف اسدت )نجاشدی، « قاسم بن محمد اصفهانی»کم به سب  ( که سند آن حدیث دست55

 این رو، قابل استناد نیست 
را پدیش از « مدن  و فدداء»اوسدت  گویدا قدرآن « کفدر»اندز جواز قتل اسیر به سدب  برخی گفته هفت.

دستگیری کافر حرام دانسته است و پس از دستگیری او جایز، ولی کشتن کافر از حیث کفر، در هر دو حال 
در خصوص صورتی که جنگ  -(  اینکه مشهور فقیهان امامیه، قتل اسیر را179/ 9کیاهراسی، ز است )جای

( نیز ممکن است ندابر 924/ 29، صاح  جواهراند )با مسلمان شدن اسیر منتفی دانسته -در جریان است
شود  رداشته نمیهایی مانند محاربه با مسلمان شدن ببه سببیت کفر برای این حکم باشد؛ چه مجازات جرم

آندان باشدد و نده « کفدر»اند قتل و بردگی اسیر، حکمی ناشدی از که برخی از مفسران نیز احتمال دادهچنان
 ( 81/ 21فضل الله، بودنشان )« اسیر»

شدود و روشن است کده ایدن اسدتدالل بده فدر  صدحت، شدامل اسدیر مسدلمان نمینقد و بررسی: 
است که کشتن کدام کافر و با چده شدرایطی و بده چده هددفی  مخصوص کفار است  اما همه سخن در این

اسیر و وادار کردن او به مسلمان شدن، بدا « کفر»که تخییر بین قتل و بردگی به سب  مشروعیت دارد؟ چنان
تفصیل به این موضوع ناسازگار است  در مجالی دیگر به« نفی اکراه در دین»ویژه اصول و احکام اسالمی به

 ( 75-59است که صر  کفر، مجوز قتل نیست )ایروانی، پرداخته شده 
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 گزینه دوم: بردگی
سدنت و شدیعه، از جملدهز ( و فقیهدان اهل545/ 9راونددی، برخی از تابعان همچون حسدن بصدری )

/ 9( و دیگدران )فاضدل مقدداد، 971-971/ 9احکدام القدرآن، (، شدافعی )9572/ 4العربی،  ابوحنیفه )ابن
اند  ها دانسدته(، برده شدن اسیر را یکدی از گزینده592/ 91؛ نووی، 924-925/ 29، صاح  جواهر ؛567

فخررازی نیز معتقد است بردگی در خصوص اسیران عرب جایز نیست؛ زیدرا پیدامبر )ص( بدا آندان بدود و 
( وی توضیح نداده است که در این حکم 19-15/ 25فخررازی، سازی به میان نیامده است! )ذکری از برده

 بودن چه خصوصیتی دارد  عرب
 

 دالیل حکم بردگی و نقد و بررسی آن
؛ 567/ 9اسدت )فاضدل مقدداد، « روایدات»دلیل عمده فقیهان شیعه و اهل سدنت بدرای ایدن گزینده، 

 ( 472-477/ 97؛ ابن قدامه، 924/ 29، صاح  جواهر؛ 545/ 9راوندی، 
سوره محمد( وجود نددارد  از ایدن  4ن )آیه در نقد آن باید گفتز این گزینه در آیه مربوط به حکم اسیرا

رو، به باور برخی از فقیهان مفسر، گزینه بردگی دستوری الزامی نیست، بلکه مخصوص صورتی اسدت کده 
رهبر مسلمانان در شرایط خاصی، آن را الزم ببیند، و شاید به همدین دلیدل در مدتن قدرآن نیامدده و تنهدا در 

ار نبوی زنددان نبدود کده بتدوان اسدیران جنگدی را تدا روشدن شددن روایات اسالمی منعکس است  در روزگ
ها و نگهداری به صورت برده وجود ها در میان خانوادهوضعشان نگهداری کرد، و راهی جز تقسیم کردن آن

(  521-527؛ محقق داماد، 75/ 29؛ نیزز فضل الله، 495و  477/ 29نداشت  )مکارم شیرازی و دیگران، 
دن اسیر، اصلی اقتصادی یا سیاست تعذیبی برای اسیران نبدوده اسدت، بلکده ضدرورتی در حقیقت، برده ش

المال برای دربند کردن آنان بدوده اسدت برای جلوگیری از مفاسد آزادسازی در آن برهه و نبود امکانات بیت
ورت (  اگر آزاد کردن اسیر به صالح جامعه اسدالمی نباشدد و در صد55/ 27و  297/ 12صادقی تهرانی، )

خواهد بود که کاری « قتل»آزادی، وی دوباره سالح بردارد و وارد جنگ شود، جایگزین برده کردن، طبعًا یا 
که آن نیز مشدکالت خداص خدود را دارد؛ اعدم از مشدکالت « زندان»غیر انسانی و غیر شرعی است، و یا 

های او را لمال که بایدد هزیندهاروحی و جسمی برای اسیر و هدر دادن نیرو و توانش، و مشکالتی برای بیت
های اسالمی متحمل شود و سودی نصی  مسلمانان نگردد  اما برده شدن با شرایط و ساختاری که در آموزه

شود، اهل خانه از نیروی کدار وی آمده است، بدین معنا است که اسیر، به خانه یکی از مسلمانان منتقل می
های زندگی او از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک، و حتی تدزویج او هگردد و در مقابل، تمام هزینمند میبهره

های دینی ها با رعایت اخالق انسانی و اسالمی که در آموزهشود  البته همه اینرا در زمان مناس  متقبل می
کید می (  انجدام 942-949/ 59؛ مجلسی، بحاراالنوار، 57/ 7؛ کلینی، 52شود )ن ز نورز بر آن سخت تأ



 020 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          33

در ایدن برنامده،  شده باید شرایط آزادی او فدراهم گدردد ای حسابرد  نیز در زمان مناس  و با برنامهپذیمی
( یدا از 5؛ مجادلدهز 11؛ مائدهز 12ن ز نساءز ها )همچون لزوم آزاد کردن برده در کفاره -های الزامیقال 

ن ز کلیندی، ای آزاد کردن برده )مانند وعده پاداش الهی بر -های تشویقیو قال  -( 61سهم زکات )توبهز 
گردد و خانواده مسلمان بدا اسیر نیز در این مدت با تعالیم اسالمی آشنا می گنجانده شده است  -( 917/ 6

 آورند نمایاندن اخالق اسالمی به وی، شرایط مسلمان شدن او را نیز فراهم می
از اسیران وجود داشدت و نده آزاد کدردن  بنابراین، در صدر اسالم که نه مکان و امکاناتی برای نگهداری

آنان به مصلحت جامعه اسالمی بود، از باب ضرورت و طبق نظر رهبدر مسدلمانان، حکدم بده بدرده شددن 
آمدندد و بدا ها به بردگی دشمنان اسالم درمیشد  در آن مقطع تاریخی، اسیران مسلمان در جنگاسیران می

در این شرایط که آزاد کردن اسیران دشمن به دسدت مسدلمانان  شد نهایت خشونت و ستم، با آنان رفتار می
مثل بود  ولی این روش در آیه مذکور بیان بهرفت، بهترین راه، نوعی مقابلهنوعی تشجیع دشمن به شمار می

؛ مکدارم 116-119؛ صدر، 1258-1252/ 6نگردید تا قانون همیشگی اسالم شمرده نشود )ن ز قط ، 
  (156-158؛ معرفت، شبهات و ردود، 911/ 21شیرازی و دیگران، 

این تحلیل البته مبتنی بر ثبوت این حکم در سنت است  اما در همین مسئله نیدز دو نکتده وجدود داردز 
نخست آنکه روایاِت مشتمل بر حکم بردگی که حکم قتل را نیز دربردارد، ضعف سدندی دارندد  دوم اینکده 

( و هیچ 916( نیز به اثبات نرسیده است )معرفت، شبهات و ردود، برده ساختن اسیران به دستور پیامبر )ص
(  سدیره 521-527سند متقنی وجود ندارد که پیامبر )ص( اسیر جنگی را برده کرده باشد )محقدق دامداد، 

ایدن مطلد  را تأییدد  -تدر اشداره شددهدا پیشکه به برخدی از آن -های مختلفرسول خدا )ص( در جنگ
 کند می

 
 فداءگزینه سوم: 
نظر دارندز فقیهان حنفی مبادله اسیر اهدل حدرب را در برابدر باره سخت اختال سنت دراینفقیهان اهل
(  ابوحنیفده خدود 257/ 7دانند تا امکان بازگشت وی به میدان جنگ منتفی شود )جصاص، مال مجاز نمی

وسف، ثدوری و اوزاعدی ایدن کدار را معتقد بود اسرا در برابر اسیران مسلمان نیز نباید مبادله شوند، ولی ابوی
دانستند  از نظر ابوحنیفه، آیه فداء به طور کلی، نسخ شده است و اسیر فقط باید بده قتدل برسدد یدا جایز می

(  9572/ 4؛ ابدن العربدی، 257/ 7دانسدت )جصداص، برده شود  شافعی به طور کلی، فداء را مجداز می
اند )فاضل مقدداد، ر را با عو ، پس از اتمام جنگ مطرح کردهعموم فقیهان شیعه نیز، گزینه آزاد کردن اسی

 ( 925-926/ 29، صاح  جواهر؛ 567/ 9
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 هادالیل مثبِتین و مانعین و نقد و بررسی آن
دا ِفدداءً »  آیه 9اند ازز کنند عبارتدالیل کسانی که فداء را تجویز می ا َبْعُد َو ِذمَّ ا َمنًّ ، کده بده اطدالق «َفِإمَّ

  فعدل پیدامبر )ص( 2دله اسیر در برابر فداء، اعم از مال یا اسیران دشمن را تجویز فرمدوده اسدت  خود، مبا
درباره اسیران بدر که آنان را در برابر مال، معاوضه کرد  نیز معاوضه اسدیران مسدلمان بدا اسدرای مشدرک در 

است )طوسی، التبیدان، برخی از نبردهای دیگر که به دستور نبوی صورت گرفت و در روایات منعکس شده 
 ( دلیل دیگِر تجویزکنندگان فداء است 479/ 97ابن قدامه، ؛ 271/ 8؛ جصاص، 971/ 7

ا ِفداءً »اند که حکم مذکور در آیه مانعین اما چنین استدالل کرده ا َبْعُد َو ِذمَّ ا َمنًّ و روایات دال بر فداء « َفِإمَّ
« ُلوا اْلُمْشِرکیَن َحیُث َوَجدْدُتُموُهْم َو ُخدُذوُهْم َو اْحُصدُروُهْم َفاْقتُ »در بدر، نسخ شده است و ناسخ آن، آیات 

ِه َو ال ِباْلیْوِم اْلِْخرِ »( و 7)توبهز  ِذیَن ال یْؤِمُنوَن ِباللَّ ( اسدت؛ چراکده سدوره توبده بعدد از 21)توبهز « قاِتُلوا الَّ
م آوردن یا پرداخدت جزیده )در خصدوص سوره محمد نازل شد و این دو آیه نیز قتال را با کفار تا زمان اسال

ْد ِبِهدْم َمدْن »اهل کتاب( واج  کردند  برخی همچون قتاده، ناسخ آن را آیه  ُهْم ِفدی اْلَحدْرِب َفَشدرِّ ا َتْثَقَفنَّ َفِإمَّ
اند  همچنین، تعهد مسلمانان برای بازگرداندن مسلمانان پناهنده به مدینه، کده ( دانسته71)انفالز « َخْلَفُهْم 

از مفاد صلح حدیبیه بود، بعدها به دستور پیامبر نسدخ شدد و حضدرت از اقامدت مسدلمانان در بدین  یکی
 ( 219/ 1؛ طوسی، التبیان، 554/ 4؛ کیاهراسی، 257/ 7مشرکان نهی فرمود  )جصاص، 

ی تدر نقدد کدردیم  ادعدانمایند  ادعای نسخ آیه فداء با آیه قتال را پیشباید گفت این دالیل نااستوار می
دی یْعُطدوا »تدوان در جملده میپایه است؛ چه هد  از ایدن قتدال را نسخ با آیه قتال با اهل کتاب، نیز بی َحتَّ

جستجو کرد؛ هد  آن اسدت کده اهدل کتداب در جامعده اسدالمی شدرایط « اْلِجْزیَة َعْن یٍد َو ُهْم صاِغُرون
که « جزیه»شودز یکی پرداخت محقق میحضور را به شکل اقلیتی دینی بپذیرند  این مهم با پذیرش دو امر 

شان از پرداخت خمس و زکات )ن ز کلیندی، در قبال تأمین امنیت آنان در حکومت اسالمی و معا  بودن
( تشریع شده است، و دوم، خضوع و تسلیم آنان در برابر آیین و مقررات اسالمی و حکومدت عددل 865/ 1

سان که هاست، آنها و حرمتز با مسلمانان و حفظ حریمآمیکه خود نشانه پذیرش زندگی مسالمت 1دینی،
های خود، به ترویج عقایدد خود را همطراز جامعه مسلمانان ندانند تا در نتیجه، بر اساس تمایالت و هوس

آمده استز  -که بعد از سوره توبه نازل شده -از این رو، در سوره مائده باطل و رفتارهای فسادانگیز بپردازند 
دَه یِحد ُّ اْلُمْحِسدنینَو ال تَ » ِلُع َعلی خاِئَنٍة ِمْنُهْم ِذالَّ َقلیاًل ِمْنُهْم َفاْعُف َعْنُهْم َو اْصدَفْح ِذنَّ اللَّ )مائددهز « زاُل َتطَّ

 ندارد « اسیر جنگی»(  ضمن اینکه اصواًل آیه قتال با اهل کتاب، ربطی به موضوع 95

                                                 
های اسالمی سازگار است؛ آید و نه با روح آموزهاند، نه از مفهوم کلمه برمیرا تحقیر و توهین و سخریه دانسته« هم صاغرون»که برخی، . این0

آنکده بدار منفدی و اندد، بی( و خود را برتر ند313راغب اصفهانی، ) در لغت به معنای کسی است که به منزلت پایین راضی شود.« صاغر»چه 
 (.933/ 1؛ مکارم شیرازی و دیگران، 236/ 3نک: طباطبایی، ) آمیز داشته باشد.اهانت
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ُهْم ِفی اْلَحْر »نیز آیه  ا َتْثَقَفنَّ کُرونَفِإمَّ ُهْم یذَّ ْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَّ ( ارتبداطی بدا حکدم 75)انفالز « ِب َفَشرِّ
« )ز با سرعت و دقت و بدون غافلگیر شددن»اسیر ندارد؛ زیرا آیه بیانگر آن است که هرگاه در میدان جنگ، 

ُهْم( بر عهدشکنان دست یافتی، چنان شجاعانه و قاطعانه بر آنان حمل نیروهدای پشدت سدر »ه کن کده َتْثَقَفنَّ
؛ مکارم شیرازی و دیگران، 411/ 5)مغنیه، « شکناندیگر دشمنان و پیمان»( یا 995/ 18فخر رازی، « )آنان

( پراکنده شوند و فکر حمله را از سر بیرون کنند  از این آیده 477/ 97( یا هر دوی اینان )فضل الله، 291/ 5
بر اسالم آوردن و نیدز اسدیر گدرفتن بدرای معاوضده و کسد  مدال، توان برداشت کرد که کشتن یا اجبار می

کدام از اهدا  جهاد نیست، بلکه مقصود آن است که در مواجهه با دشمن در میدان جنگ، مسدلمانان هیچ
چنان صالبت و قاطعیتی از خود نشان دهند که دیگر دشمنان را از فکر حمله منصدر  سدازند و نیروهدای 

 فرار و دور شدن از میدان جنگ وادارند پشت جبهه آنان را به 
نامه حدیبیه مبنی بر استرداد مسدلمان پناهندده، نیدز در واقدع خلدط بدین اما نسخ یکی از بندهای صلح

است  در پیمان صلح حدیبیه مسلمانان متعهد شدده بودندد اگدر « اسارت»با موضوع « پناهندگی»موضوع 
ساله بود و مسلمانان بندهای گونداگون ترد نمایند  این پیمان دهفردی از مکه به مدینه پناهنده شد، وی را مس

؛ مکدارم 512/ 5ابدن هشدام حمیدری، کردند )آن را تا زمانی که طر  مقابل بدان پایبندی داشت، اجرا می
از مشرکان بندهایی از آن را آشدکارا نقد  « برخی»( ولی حدود دو سال بعد که 92/ 22شیرازی و دیگران، 

مثل صادر گشت  بنابراین، نه اصل مفاد این بند و نه نق  احتمالی آن، ارتبداطی بدا بهر مقابلهکردند، دستو
(، 255/ 2موضوع اسارت ندارد  ضمن آنکه اصواًل نهی روایات از اقامت مسلمان بدین مشدرکان )کلیندی، 

در پدی تعهدد  نهیی کلی و نابر به شرایط عادی و اختیاری فرد مسلمان است، نه شدرایط خداِص پدیدآمدده
 حدیبیه 

 
 گزینه چهارم: رهایی بدون عوض )من (

( و 52/ 7سوره محمد است و هدم روایدات )کلیندی،  4حکم رهایی اسیر بدون عو ، هم صریح آیه 
هدر دو در سدیره پیدامبر )ص( « من  و فداء )با مال یا مبادله اسیران(»که دیدگاه غال  فقیهان مسلمان  چنان

(  914-915/ 4؛ طوسدی، الخدال ، 115-117/ 8؛ بخداری، 111-299/ 5، کلیندیگزارش شده است )
 بنابراین، در این مجال بحث بیشتر درباره این گزینه ضرورت ندارد 

عنوان های قرآنی و روایی، بر تشویق اسیران به خیر و جبران غرامتی که بدهیادکردنی است که طبق آموزه
؛ کلیندی، 1( و نیز بر احسان و رسیدگی به آنان )انسانز 22-29؛ حمیری، 59-57اند )انفالز فداء پرداخته

کید شده است  این آموزه959/ 29، صاح  جواهر؛ 57/ 7 وادار کدردن بده »، «کشدتن»ها سدنخیتی بدا ( تأ
 اسیر ندارد « بردگی اجباری»و « اسالم با تهدید به قتل
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 گیرینتیجه
)آزادی با عو  و بدون « فداء»و « من  »شده استز  در قرآن نسبت به اسیران جنگی صرفًا دو گزینه ذکر

نیز مطرح است و حتی گداه ادعدا « بردگی»و « قتل»های دیگری همچون عو (، ولی در متون فقهی گزینه
 اند کلی منسو شده است که دو گزینه قرآنی به

ن بده دسدتور پیدامبر در مورد گزینه قتل اسیر، عمده استناد فقیهان به روایاتی است که نشانگر قتل اسیرا
دهد که کشتن معدود اسیران جنگی در صدر اسالم، به ها نشان می)ص( یا امام معصوم )ع( است  بررسی

گونده از سویی، این«  اسارت»بوده است که آنان مرتک  شدند، نه به سب  « جرمی خاص»سب  ارتکاب 
 زینه، نااستوار است روایات، ضعف سندی دارند  استناد به آیات نیز برای تأیید این گ

در مورد گزینه برده ساختن اسیر، دلیل قائالن منحصر به روایات است  اما این حکم نه در آیدات آمدده 
شود  شواهد گویای آن است که برده کدردن اسدیران، نده است و نه در سیره عملی رسول خدا )ص( دیده می

آندان در آن برهده زمدانی و نبدود امکاندات حکمی دائمی، که ضرورتی برای جلوگیری از مفاسد آزادسدازی 
 المال برای دربند کردن آنان بوده است بیت

صراحت در قرآن آمده است، برخی از فقیهان به طور به« فداء»و « من  »از سوی دیگر، با آنکه دو گزینه 
حدالی اسدت کده  اند  ایدن درکلی، منکر آن شده و آیه مشتمل بر آن را با آیه سیف و مانند آن منسو  دانسته

د به سیره رسول خدا )ص( در جنگ ها، و روایات معصومان )ع( است و آیاتی مانند مفاد آیه من  و فداء، مؤیَّ
ندارد  با این حال، بر اساس آیات، تا زمانی که مسدلمانان « اسیر جنگی»آیه سیف، اصواًل ارتباطی با حکم 

ن اسیراِن بیشتر برای کس  فداء، جای مجاهدت و نبرد اند، نباید اندیشه گرفتاز طر  دشمن غافلگیر نشده
 را بگیرد 

بنابراین، درباره اسیر جنگی فقط دو گزینه مشروعیت داردز رهایی بدون عو  و با عو   همچنین، از 
 شود آیات و روایات، تعامل انسانی و اخالقی با اسیران نیز استفاده می

 
 منابع

 تا جا، بیبی القرآن،احکام ابن عربی، محمد بن عبدالله، 
 تا دارالکتاب العربی، بیبیروت،  المغنی،ابن قدامه، عبد الله، 

 ق  1196دارالمعرفه، بیروت،  السیره النبویه،ابن کثیر، اسماعیل بن کثیر، 
 ق  9497دارالفکر، بیروت،  لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مکرم، 

 ق  1151مکتبه محمدعلی صبیح و اوالده،  (،سیره النبی )صابن هشام، عبدالمل  بن هشام، 
فصلنامه تحقیقاا  للاوم ، «با آیات قتال« ال اکراه فی الدین»آزادی یا اجبار عقیده در موازنه میان »ایروانی، جواد، 
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  75-59ش ، صص  9516، 54ش  ،قرآن و حدیث
 ق  9497تهران، مؤسسه البعثه،  البرهان فی تفسیر القرآن،بحرانی، هاشم، 

 ق  9479دارالفکر، بیروت،  الصحیح،اری، محمد بن اسماعیل، بخ
 تا بی دارالفکر، ،بیروت السنن الکبری،بیهقی، احمد بن حسین، 

 ق  9497دارالکت  العلمیه، بیروت،  احکام القرآن،جصاص، احمد بن علی، 
 ق  9495آل البیت )ع(،  مؤسسهم، ق قرب االسناد،حمیری، عبدالله بن جعفر، 

دارالقلدم، دمشدق، تحقیدق صدفوان عددنان داوودی،  مفاردا  الفااا القارآن،فهانی، حسین بن محمدد، راغ  اص
  ق 9496الدارالشامیه، بیروت، 

 ق  9475دارالکتاب العربی، بیروت،  الکشاف،زمخشری، محمود بن عمر، 
 ق  9476دارالمعرفه، بیروت،  المبسوط،سرخسی، محمد بن احمد، 
الملل بشردوستانه ناظر حقوق بیننژاد، کتایون، افچنگی، محسن، )تهیه و گردآوری(، سیاه رستمی، هاجر، حسین 

مؤسسه آموزش عالی علمی کداربردی هدالل  های مسلحانه )مجموله اسناد ژنو(،بر حمایت از افراد در درگیری
  9517، ایران

دار ابن عفان للنشدر و  عودیه،المملکه العربیه الس الدیباج للی صحیح مسلم بن الحجاج،سیوطی، جالل الدین، 
 ق  1916التوزیع، 

 تا جا، بیبی احکام القرآن،شافعی، محمد بن ادریس، 
 ق  9475دارالفکر، بیروت،  کتاب األم،_______________، 

تهدران، تحقیدق عبداس قوچدانی،  ، جواهر الکالم فی شرح شاراع  االساالم،صاح  جواهر، محمدحسن بن باقر
  9567، دارالکت  االسالمیه

  9567انتشارات فرهنگی اسالمی، قم،  الفرقان فی تفسیر القرآن،صادقی، محمد، 
  9512بوستان کتاب،  مؤسسهقم،  اقتصادنا،صدر، محمد باقر، 

 ق  9495مؤسسه االعلمی للمطبوعات، بیروت،  المیزان فی تفسیر القرآن،طباطبایی، محمدحسین، 
 تا مکتبه ابن تیمیه، بیقاهره،  ر،المعجم الکبیطبرانی، سلیمان بن احمد، 

 ق  9476دارالمعرفه، بیروت،  مجم  البیان فی تفسیر القرآن،طبرسی، فضل بن حسن، 
یخ االمم و الملوک،طبری، محمد بن جریر،   ق  1911االعلمی للمطبوعات، مؤسسهبیروت،  تار

دار احیداء التدراث العربدی، بیدروت، تحقیق احمد قصیر عامل،  التبیان فی تفسیر القرآن،طوسی، محمد بن حسن، 
 تا بی

 ق  9495مؤسسه النشر االسالمی، قم،  الخالف،______________، 
 ق  1917النشر االسالمی،  مؤسسهقم،  الفهرست،______________، 
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ی، حسن بن یوسف،   ق  9492مؤسسه النشر االسالمی، قم،  مختلف الشیعه،عالمه حل 
  9555انتشارات مرتضوی، قم،  کنز العرفان فی فقه القرآن،ه، فاضل مقداد، مقداد بن عبدالل

 ق  9427داراحیاء التراث العربی، وت، بیر مفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر(،فخر رازی، محمد بن عمر، 
 ق  1919دار المالک للطباعه و النشر، بیروت،  من وحی القرآن،فضل الله، محمدحسین، 

 ق  9496مکتبه الصدر، تهران،  الصافی،تفسیر فی  کاشانی، مأل محسن، 
 ق  9477مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، قم،  فقه القرآن،قط  راوندی سعید الدین هبه الله، 

 ق  9492دارالشروق، بیروت،  فی ظالل القرآن،قط ، سید، 
 ق  9471الحبیبیه، المکتبه پاکستان،  بداع  الصنای  فی ترتیب الشرای ،کاشانی، ابوبکر بن مسعود، 
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