
چك�ده
از د#دگـاه اسالمى، انسـان از آن جهت كـه انسـان است، احتـرام و حق ح�ـات دارد. به
هم�ن جـهت، كشتن بدون مـجوز #ك انسان، مسـاوى با كشتن همـه& انسان%ها است. با
ا#ن حال، جـنگ و جهاد هـم در مواردى تجو#ز و تـشر#ع شده اسـت و مسلمـانان اجازه
#افتـه%اند تا با كسانى كه با مـسلمانان سر جنگ دارند، به جهـاد برخ�زند؛ اما در مـقابل،
محدود#ت%ها#ى ن�ـز مقرر شده و امورى همـچون كشتن زنان، كودكان و سـالخوردگان

ممنوع شده است.
با توجه به تـغ��ـر ماهوى وضعـ�ت جنگ%هاى امروزى نسـبت به صدر اسـالم، سؤاالتى
درباره& حـما#ت #ا عـدم حمـا#ت از مصـاد#ق د#گرى كـه در روا#ات ذكر نشـده (همچـون

خبرنگاران و تصو#ربرداران، پزشكان و ن�روهاى امدادى) وجود دارد.
هدف ا#ن مـقاله بررسى ا#ن مـسأله است كـه آ#ا مـمنوع�ت قـتال و كـشتن برخى افـراد در
جنگ، مختص همان مصاد#قى است كه در روا#ات و كلمـات فقها آمده #ا قابل تعم�م و

تسرى به مصاد#ق د#گر و امكان دست�ابى به #ك قاعده& كلى فقهى است؟
فـرض�ـه مقـاله بر آن است كه مـالك و معـ�ار حـما#ت از افـراد و عدم قـتل آنان در جنگ،
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«غـ�رمـقاتل» بـودن آنان است؛ بنابرا#ن مى%توان با الغـاى خصـوصـ�ت از ا#ن مصـاد#ق،
عدم مقاتل بودن را مع�ار ممنوع�ت قـتال و كشتن افراد در جنگ دانست و قاعده& «ال#ُقتَُل
غَـ�رُالمُـقـاتِل» را به مثـابه #ك قـاعده& فـقهى، مـعـ�ارى براى ب�ـان احكام اشـخاص مـورد

حما#ت در مخاصمات مسلحانه، از منظر فقه اسالمى مطرح كرد.
كل�دواژه�ها

قواعد فقه، جنگ، مخاصمات مسلحانـه، حقوق بشردوستانه& اسالمى، قتال، مقاتل،
قاعده& ال#قتل غ�رالمقاتل.

مقدمه

به گـواهى تار#خ، در طول حـ�ـات بشـر از آغاز تـا كنون، جنگ%ها و مـخـاصمـات مـسلحـانه&
داخلى و ب�ن%المللى، همواره با قـربان�ان و تلفات گسـترده& انسانى همراه بوده%اند و چـه بس�ار
انسان%هاى بى%گناهى كه بدون ه�چ گونه مداخله و نقشى در منازعات مسلحانه، جان خود را

از دست داده%اند.
همـ�ن امـر، سبب شـده تا مـصلحـان و خـ�رخـواهان عـالم، به چاره%جـو#ى در ا#ن باره
بپـردازند تـا اگـر نمى%توان جلوى جنـگ را گـرفت، دست كم از آثار مـخــرب آن تا حـدودى
كـاستـه شود. بر همـ�ن اساس، بـا طرح حقـوق ب�ن%الملل بشـردوستـانه ـ كه ناظر به رعـا#ت
مسائل انسـانى در جنگ است ـ اقداماتى در ا#ن باره صورت گـرفت. شناسا#ى اصل تفك�ك
ب�ن نظامـ�ان و غ�ـرنظام�ـان در اسناد و قواعـد ب�ن%المللى، بر هم�ن اسـاس است و بنا بر آن،

هدف قرار دادن افراد و اهداف غ�رنظامى در مخاصمات مسلحانه، ممنوع گرد#د.
در آموزه%هاى اسـالمى، به%و#ژه در آ#ات و روا#ات، قوانـ�ن و مقررات مـربوط به جنگ
و قتال به صـورت كامل ب�ان شده و احكام و مقـرراتى ن�ز با هدف حما#ت از افـراد غ�رنظامى
مقرر گرد#ده است. از د#گر سو، فق�هان مسلمان ن�ز در طول قرن%ها، در قالب «فقه%الجهاد»
به واكـاوى ا#ن قـواعد و مـقـررات پرداخـتـه و با ظهور و بـروز مسـائل جـد#د و نوپ�ـدا در ا#ن
عرصه، در كنار اجـتهاد مستمـر، ضمن پاسخ%گو#ى به مسائل جـد#د، باعث توسعه و تكامل
قواعد حقوق بشردوستانه& اسالمى، متناسب بـا ن�ازها و مقتض�ات زمان شده%اند؛ به گونه%اى
كه مى%توان گـفت، هر زمان مـسأله& جـد#دى در مباحث فـقهى و حـقوقى پد#د آمده، فـق�ـهان
بزرگ توانسته%اند در پرتو پو#ا#ى و بالندگى فقه امـام�ه، به آن پاسخ گو#ند و در مواردى ن�ز با
الهام و بهره%گـ�رى از منابع اسالمى قواعدى فقـهى را استخراج و عرضه كنند كـه ا#ن قواعد،
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گاه در #ك باب و گـاه در چند باب و گاه در سـرتاسر فقـه كاربرد داشـته و توانستـه فقـ�ه را در
پاسخ%گو#ى به پرسش%هاى نوپ�دا #ارى رساند.

از ا#ن رو، قواعد فقـهى، در فهم حكم مسائل فقهى، به%و#ژه در مـسائل جد#د و نوظهور
جـا#گاهى مهـم پ�دا كـرده%اند و اگـر نصوصى در مـسـأله%اى نبود كـه بر ا#ن مـوضوعـات داللت

مستق�م داشته باشد، مى%توان از عمومات و قواعد فقهى، حكم موضوع را به دست آورد.
عالوه بر قواعـد فقهى كه مـورد شناسا#ى فقهـا قرار گرفتـه%اند، قواعد فقـهى د#گرى ن�ز
وجود دارند كه مى%توانند تأث�ـر ز#ادى در استنباطات فقهى داشتـه باشند، اما هنوز به صورت
#ك قاعده& فقهى مدون با چهارچوب مشـخص، مطرح نشده%اند. #كى از ا#ن قواعد فقهى كه
مى%تواند در باب جـهـاد و حقـوق بشـردوسـتانـه& اسالمى، كـارسـاز و راهگشـا باشـد، قاعـده&

«ال#قتل غ�رالمقاتل» مى%باشد.
امـروزه اشخـاص متـعددى از قـب�ل خـبرنگـاران و تصو#ربرداران، پزشكان و ن�ـروهاى
امدادى، كشاورزان و كـارگران و به طور كلى غ�رنظام�ان و شـهروندان عادى، ممكن است
در مـ�دان جـنگ حضـور داشـتـه باشند. مسـأله ا#ن است كـه آ#ا ا#ن افـراد هم در جنگ مـورد

حما#تند و از مصون�ت برخوردارند؟ مالك و مع�ار آن چ�ست؟
پاسخ به ا#ن سـؤاالت، از آن جهت اهمـ�ت مـضاع� پ�ـدا مى%كند كـه عرصـه و م�ـدان
جنگ%هاى امروزى با گذشـته تفاوت پ�دا كرده است و در بس�ـارى موارد، مناطق مسكونى و
شهـرها، به عرصـه& رو#ارو#ى و م�دان جـنگ تبد#ل شده است. در ا#ن صـورت، آ#ا مى%توان
گفت تمامى شهروندان و سـاكنان ا#ن مناطق و شهرها، اعم از زن و مرد، كوچك و بزرگ،
نظامى و غـ�ـرنظامى، هدف جنگى مـحسـوب مى%شـوند؟ آ#ا قتـال با همـه& ا#ن افـراد و كشـتن
آنان، جا#ز است؟ در صورتى كه پاسخ منفى است، چه مع�ار و قاعده%اى مى%تواند افرادى را

كه مصون�ت دارند و با#د مورد حما#ت قرار گ�رند، از سا#ر افراد مشخص كند؟
نظر به اهم�ت حفظ جـان انسان%ها در اسالم،١ بحث در ا#ن باره، اهم�ت فراوانى پ�دا
مى%كند؛ لذا اقتـضاى بحث ا#ن است كه بـتوان با دست�ـابى به #ك قاعـده& كلى و جامع، به ا#ن

سؤاالت پاسخ داد.

ال%: تحل�ل مفاه�م و ب�ان مفاد قاعده

براى ا#ن%كه مـفاد قـاعده به%درستى تـب��ن گـردد و برداشت صحـ�حى از ا#ن قاعـده صورت گـ�رد،
ابتدا به تحل�ل مفاه�م بحث خواه�م پرداخت و سپس مفاد قاعده را ب�ان خواه�م كرد.
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ا. تحل�ل مفهومى «قاعده. فقهى»، «قتال» و «مقاتل»

vNI� ÏÁb�U� Æ± Æ±
قـاعـده كـه جـمع آن قـواعـد مى%باشـد، در لغت، به مـعنى اسـاس و ر#شـه است؛ و در
(معلوف، اصطالح، به امرى كـلى گفتـه مى%شود كه بر جـم�ع جـزئ�ات خود منـطبق مى%گردد 
١٣٨٧: ٦٤٣). به عبارت د#گر، قض�ه%اى كلى است كـه احكام موضوعات جزئى مربوط، از

آن فهم�ده مى%شود.
درباره& قـاعده& فـقـهى، تعر#ـ�%هاى متـعـددى ب�ان شـده است (نك: التـسخـ�رى، ١٤٢٥:
٧/١ـ٨؛ صـاحب نـصـار، ١٣٨٨)؛ و از ا#ن جـهـت، اتفـاق نظرى وجـود نـدارد و هر #ك از ا#ن

تعار#�، به #كى از جنبه%هاى تما#ز قاعده& فقهى با سا#ر قواعد اشاره دارد.٢
اما در مـجمـوع مى%توان گـفت، قاعـده& فقـهى عبـارت است از حكم شرعى كلى كـه از
انطبـاق و تطبـ�ق آن بر مصـاد#ق ـ مـانند انطبـاق كلى طبـ�عـى بر افراد ـ حكم شـرعى جـزئى به

دست مى%آ#د (عبداللهى، ١٣٨٨: ١٨).
در قاعده& فقهى «ال#قتل غ�رالمقـاتل»، حكم عدم جواز كشتن غ�رمقاتل�ن در جنگ%ها،
#ك حكم كلى است كه بر مصاد#ق آن قابل تطب�ق است؛ بد#ن صورت كه در جنگ، هر كس
عنوان غ�رمقاتل بر او منطبق بود، از حما#ت برخـوردار است و كشته نمى%شود؛ مثالً افرادى
همچون زنان، كودكان، سالخوردگان و… كه مصداق غ�رمقاتل هستند، مشمول ا#ن حكم
كلى هسـتند. ا#ن حكـم كلى مى%تواند بر مـصـاد#ق د#گرى ن�ـز منطبق شـود كـه ا#ن مـصـاد#ق

مى%تواند متعدد باشد.

q�UI� Ë ‰U�� Æ≤ Æ±
در روا#ات و نصوص د#ـنى، از «مقاتل» تعـر#فى وجود ندارد؛ بنابرا#ن تـالش خواه�م
كرد با اسـتفاده از آنچـه برخى لغو#ان در ا#ن باره ب�ـان كرده و ن�ز مـباحـثى كه مفـسران ذ#ل آ#ه&
١٩٠ سوره& بـقره٣ ارائه و فـقهـا در كـتـاب الجهـاد ب�ـان كرده%انـد، تعر#فى از مـقـاتل به دست

ده�م.
(ابن%منظور، برخى از علمــاى لغت، مـقـاتَله (به فــتح تاء ) را به مـعنى قـتــال دانسـتـه%اند 
١٤٠٧: ٣٤/١١؛ الجـوهرى، ١٤٠٧؛ ١٧٩٨/٥) و قـتال را بـه «محـاربه» و «مـحـاربه& ب�ن اثن�ن»،
تعر#� كرده%اند (الراغب االصفـهانى، ١٤٢٩: ٢٩٦؛ ابن%منظـور، همان: ٣٤/١١)، اما مـقاتِله٤ (به
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كسر تاء ) را به معنى «مقاتِل» دانسته و آن را بـه «الذ#ن #أخذون فى القتال»؛ كسانى كه شروع
در قـتـال مى%كنند (الفـ�ـومى، ١٤٠٥: ٤٩٠/٢؛ مـعلوف، ١٣٨٧: ٦٠٩) و «الذ#ن #لون القـتـال»؛
كسانى كه نزد#ك قتال مى%شوند (ابن%منظور، همان: ٣٤/١١) و «القوم الذ#ن #صلحون للقتال»؛
كسانى كه صالح�ت قتال دارند (الطر#حى، ١٤٠٨: ٤٥٩/٣؛ الجوهرى، ١٤٠٧؛١٧٩٨/٥)، معنا
كرده%اند و بـرخى د#گر، براى «مقـاتل» معناى «من #صلح للقـتال او #بـاشره» را ب�ـان كرده%اند

(ان�س، بى%تا: ٧١٥/٢).
برخى از مفسران امام�ه ن�ز در تعر#� قتال و مقاتله، ذ#ل آ#ه& ١٩٠ سوره& بقره گفته%اند:
«القتال و المقاتلة، محاولة الرجل قتل من #حاول قـتله»؛ قتال و مقاتله عبارت است از قصد
شـخص بـراى كـشـتن كـسـى كـه قـصـد كــشـتن او را دارد (نك: الطبـرسى، ١٤٠٦: ١ـ٣٦٨/٢؛
الطبـاطبا#ى، ١٤٢٢: ٦١/٢ـ٦٢؛ فـضل%الله، ١٤١٩ ال�: ٧٤/٤؛ الطوسى، ١٤٠٩: ١٤٣/٢). برخى
د#گر از مفـسران ن�ز، مـقاتَله (به فتح تاء ) را به مـعنى جنگ و جدال براى كشـتن د#گرى ب�ان

كرده%اند (ابوالفتوح الرازى، ١٣٧٠: ٧١/٣).
از مجموع آنچه كه از كالم لغو#ان و مفسـران استفاده مى%شود، مى%توان گفت كه مقاتل
كسـى است كه هم صـالح�ت و اهل�ت قـتال داشـته باشـد و هم در مقـام مقـاتله و قـصد قـتال
باشــد. بـنابرا#ن افــرادى كـــه #ا توانا#ى و اهـل�ت قــتــال نـدارند (مــانند زنـان، كــودكــان و
سـالخـوردگان) و #ا توانا#ـى و اهل�ت قتـال دارند امـا در مـقام و قـصـد مـقاتله نـ�سـتند (مـانند
عابدان و راهـبان در عبـادتگاهها و خـبرنگاران)، مـقاتل مـحسوب نـمى%شوند. در تب�ـ�ن ا#ن

تعر#�، ذكر چند نكته الزم است:
اوالً مـقاتله از افـعـال مشـاركت است؛ #عنـى براى تحقق مـقـاتله دو طرف الزم است،

بنابرا#ن مقاتله در موردى كه دشمن با مسلمانان سر جنگ ندارد، اصوالً محقق نمى%شود.
ثان�اً «توانا#ى بـر قتال»، صـرفاً «توانا#ى جسـمى #ا ف�ز#كى» ن�ـست مانند آنچـه كه برخى
ذكركرده%اند (حمـ�دالله، ١٣٨٠: ٢٣٢)، بلكه شامل «توانا#ـى فكرى» هم مى%شود؛ از ا#ن رو،
افـرادى كـه تـوانا#ى فـ�ـز#كى جـنگ�ـدن را نداشـتــه، امـا با دادن برنامـه و طـرح%هاى نظامى و
نقشـه%هاى جنگى با دشمن همكارى مى%كنند، مـشمول تعـر#� مقاتل مى%شـوند؛ ز#را همان
گـونه كـه از كـالم بـرخى فـقـهـا (براى نمـونـه نك: الحلى، ١٤١٩: ٦٤/٩ـ٦٥؛ شـهـ�ــد ثانى، بى%تا:
٤٠٥/٢؛ النجـفى، ١٩٨١: ٧٥/٢١) اسـتفـاده مى%شـود، پ�ـرانى كه با دادن طرح%ها و نـقشـه%هاى
جنگى، در صـدد مـقاتله برآمـده%اند، هرچند توانا#ـى ف�ـز#كى قـتال نداشـتـه باشند، در حكم
مـقاتل بـوده و در نت�ـجـه، جنگ و قـتال با آنان مـجـاز است.٥ بنابرا#ن افـرادى كـه مشـاركت
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مـستـق�ـم در جنگ داشتـه باشند، به گـونه%اى كه مـاه�ت #ا هدف عـمل آنان، با قـصد آسـ�ب
رسان�ـدن به افراد و منابع طرف مقـابل باشد، «مقاتل» خـواهند بود؛ و در مقابل، افـرادى كه

در جنگ و عمل�ات نظامى مشاركت ندارند، «غ�رمقاتل» محسوب مى%شود.
ثالثـاً بر خالف د#دگـاه برخى كه مـعتـقدند از نظر اسـالم، كسى كـه قادر به جنـگ كردن
باشد، چه در جنگ شركت داشـته #ا شركت نداشته باشد، رزمنده مـحسوب مى%شود (محقق
داماد، ١٣٨٣: ٩٠)، صرف توانا#ى كسى بر قتال، در حـالى كه در جنگ حضور ندارد، باعث
نمى%شود كـه وى مقاتل مـحسوب شـود؛ حتى صرف حـضور فردى در مـ�دان جنگ، باعث
نمى%شود ا#ن فرد مقاتل محسوب شود مگر ا#ن%كه در مقام و قصد مقاتله هم باشد٦ كه در ا#ن
صورت، هرچند عمـالً اقدام به مقاتله هم نكرده باشد، مـقاتل محسوب خـواهد شد. شاهد
بر ا#ن مطلب، كلمـات فقهـا در باب غن�مت است كـه معتـقدند فاضل غن�ـمت، سهم مـقاتل
است؛ لذا ا#ن غن�مت، صـرفاً به كسانى مى%رسـد كه #ا جنگ�ده باشند #ا به ن�ت جنـگ حاضر
شـده، هرچـند نجنگ�ــده باشند.٧ بنابرا#ـن كـسـانى كــه در جنگ حــاضـر شـده امــا نه براى
جنگ�دن، غ�رمقاتل محسوب مى%شوند؛٨ از ا#ن رو، شه�د ثانى معتقد است كسى كه براى
صناعتى #ا حرفه%اى در م�دان جنگ حـاضر شده و نه براى قتال، مانند دام%پزشك و نعل%بند،
خوار و بار فـروش، ت�ماردار و ستـوردار و همچن�ن نگهبان، غـ�رمقاتل است و سـهم خاص
مقـاتل�ن به او نمى%رسد؛٩ و به طر#ق اولى، كـسى كه اصالً در جـنگ حاضر نشـده، هرچند

توانا#ى بر قتال هم داشته، مقاتل به شمار نمى%آ#د.
البته د#ـدگاه فوق (محـقق داماد، ١٣٨٣: ٩٠)، شا#د دو دل�ل داشـته باشـد: اوًال ب�ان نظر
برخى د#گر از دانشـمندان مـسلمان باشـد؛ ز#را عـبارتى با ا#ن مـضمـون در تعـر#� مقـاتل از
سرخـسى نقل شده كـه «المقـاتل من له بن�ة للقـتال»؛ رزمنده كـسى است كه توانا#ى جنـگ�دن
داشتـه باشد (السـرخسى، شـرح الس�ـر الكبـ�ر: ٧٨/٤؛ به نقل از: حـم�ـدالله، ١٣٨٠: ٢٣٢)؛ ثان�ًا در
جنگ%هاى قد#م، شـركت در جنگ وظ�فه& مـردان بوده است و معمـوالً «همه» مردان قـب�له به
جنگ مى%رفتـه%اند و همه مى%جنگ�ده%اند و فـقط زنان و كودكان و ناتوانان، از جنگ�دن مـعاف
بوده%اند؛ لذا عنوان نظامـى و رزمنده، بر همـه& مردان اطالق مى%شـد و غـ�ررزمنـدگان، فـقط
شامل زنان، كودكـان و برخى افراد خاص د#گر مى%شد؛ مـانند از كار افتادگان و كـالً كسانى
كه قابل�ت جنگ نداشتند؛ بنابرا#ن، ا#ن%كه چه كسانى رزمنده #ا غ�ررزمنده محسوب شوند،
تصم�م%ها و س�است%هاى دفاعى، مؤثر و تع��ن%كننده است؛ مثالً اگر كشورى بس�ج عمومى
اعالم و تمـام مردان خود را مـسلح كند و به جنگ بفرسـتد ـ ماننـد آنچه در صدر اسـالم عمل
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مى%شد ـ همـه& آنان رزمنده محسـوب مى%شوند؛ اما اگر صـرفاً گروهى خـاص، براى ا#ن كار
اقـدام كنند، فقط همـان عده رزمـنده و د#گران، اگرچه مـرد باشند و توانا#ى جنگ�ـدن داشتـه
باشند، غ�ررزمنده مـحسوب خواهند شد. از سوى د#گر، امـروزه در برخى كشورها، زنان
به اسـتـخدام ن�ـروهاى مـسلح در آمـده و به عنوان #ك نظـامى دوشادوش مـردان، و حـتى در
عالى%تر#ن رده%هاى فرماندهى، به انجـام وظا#� و مأمور#ت%هاى خاص نظامى مى%پردازند؛
در ا#ن صورت ا#ن%گونـه زنان قطعاً رزمنده و مقاتل مـحسوب مى%شوند در حـالى كه در صدر
اسـالم و د#ـگر جنگ%هاى قــد#م، از زنان به عنوان رزمـنده اسـتــفـاده نمى%شــد. از ا#ن رو،
مى%توان گفت قـاعده& كلى در رزمنده #ا غـ�ررزمنده بودن افراد، به مـقاتل #ا مقـاتل نبودن آنان
بستگى دارد؛ بـنابرا#ن كسانى كـه اصوالً در جنگ حـضور ندارند و #ا در جنگ حـضور دارند
امـا نقش فعـالى در جنگ و به%كـارگـ�رى سـالح ندارند، غـ�رنظـامى و غ�ـررزمنده مـحسـوب

مى%شوند و فرقى نمى%كند كه از مردان #ا زنان باشند (نك: ف�روزى، ١٣٩١: ٤٧ـ٥٢).

٢. ب�ان مفهوم قاعده

با توجه به آنچـه در تعر#� مقاتل ب�ـان شد، مى%توان مفـهوم و مفاد كلى قـاعده را چن�ن
ب�ـان كرد: هر كس كـه در عمل�ـات جنگى شـركت نداشتـه باشد و مـقاتل مـحسـوب نگردد،

هدف نظامى محسوب نمى%شود و در نت�جه، كشته نخواهد شد.

ب: ادله. اعتبار و حج�ت قاعده

از جـمله مهم%تـر#ن مبـاحث در هر قـاعده& فـقهـى، ادله%اى است كه بتـواند آن قـاعده را اثبـات
كند؛ ز#را حج�ت و اعتبار #ك قاعـده، به ادله& آن بستگى دارد. بر حج�ت ا#ن قاعده، با ادله&

اربعه مى%توان استدالل كرد.

١. كتاب

t]K�« q}�Ó� v� «uÔK�UÓ� َكى از آ#اتى كه بر ا#ن قاعده داللت دارد، آ#ه& ١٩٠ سوره& بقره است: «و#
�Ós|bÓ�ÚFÔLÚ�« ÒV»؛ و در راه خدا با كسانى كه با شما مى%جنگند،Ô| ô ÓtÒK�« ]Ê≈ «ËÔb?Ó�ÚFÓ� ôÓË ÚrÔJÓ�uÔK�UÓIÔ| Ós|c]�«

نبرد كن�د و از حد تجاوز نكن�د؛ به%درستى كه خداوند تجاوزكاران را دوست ندارد.
وجود قـر#نه& «»�[ÚrÔJÓ�uÔK�U?ÓIÔ| Ós|c» در ا#ن آ#ه، ب�ـانگر ا#ن است كـه جنگ و قـتـال مـخـتص
مقاتل�ن است و قتال با كسانى كه با مسلمانان سر جنگ ندارند، اعتدا و تجاوز از حدود الهى
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«ÚrÔJÓ�uÔK�UÓIÔ| Ós|c]�«» د مى%كند كه عبارت�ر نمونه با اشاره به ا#ن مسأله، تأك�است. صاحب تفس
صراحت دارد كه ا#ن دستور، مخصوص مقابله با كسانى است كه دست به اسلحه مى%برند و
تا دشـمن به مـقاتله و مـبـارزه برنخ�ـزد، مـسلمـانان نبا#د حـمله كنند؛ و ا#ـن اصل، همه جـا
محترم شـمرده شده است (مكارم ش�رازى و همكاران، ١٣٧٧: ٢٠/٢)؛ و به تعب�ر د#گر، مراد از
«»�[ÊuÔK�U?ÓIÔ| Ós|c»، كـسانى هسـتند كـه اهل جنگند تا پ�ـرمـردها، كودكـان و زنان را خـارج كند

(فاضل مقداد، ١٣٧٣: ٣٤٤/١).
برخى د#گر از مفـسران ن�ـز در ب�ان «ÚrÔJÓ�uÔK�U?ÓIÔ| Ós|c]�« t]K�« q}?�Ó� v� «uÔK�U?Ó� ÓË»، مى%گو#ند:
«#عنى آنان كه صالح�ت دارند از مردان جوان، به خالف پ�ران و كودكان و زنان و اهل ذمه و
عـهـد» (نك: شـر#ـ� اله�ـجى، ١٣٧٣: ١٧٧/١؛ حــسـ�نى جــرجـانى، ١٣٧٧: ٦/٢؛ همـچـن�ن نك:

كاشانى، ١٤٢٣: ٣١٥/١).
آنچه از كـالم ا#ن مفسـران استـفاده مى%شود، داللت آ#ه بر عـدم جواز جنگ و مـقاتله با
كسانى است كه صالح�ت و اهل�ت قتال ندارند؛ بنـابرا#ن غ�رنظام�ان نبا#د مورد تهاجم واقع
شوند، ز#را آن%ها به مـقاتله اقدام نـكرده%اند و مصون�ت دارند و ن�ـز افرادى كه سـالح بر زم�ن
بگذارند و كـسانى كـه توانا#ى جنگ�ـدن را از دست داده%اند #ا اصوالً قـدرت بر جنگ ندارند؛
همچون مجـروحان، پ�رمردان، زنان و كودكان نبا#د مورد تعـدى قرار گ�رند (مكارم ش�رازى و
همكاران، ١٣٧٧: ١٩/٢ـ٢٠). بر هم�ن اساس، برخى مـعتقدند كه مجاهد فى سـب�ل الله نبا#د
از هدف خدا#ى منحرف شود و خشم و خون و انگ�ـزه%هاى نفسانى او را از سب�ل ب�رون برد؛
و به مردمى كـه جزو دشمنند، ولى در حـال جنگ ن�ستند و #ا شكست خـورده%اند، دشمنى و

تجاوز نما#د (طالقانى، ١٣٦٢: ٨١/٢).
نت�ـجه آن%كه در مـجمـوع، از كالم برخى١٠ مفـسران امامـ�ه ذ#ل آ#ه& شـر#� ١٩٠ سوره&
بقره استفاده مى%شـود كه اوالً قتال با كسانى مجاز است كه در مـقام مقاتله باشند؛ از ا#ن رو،
اگر كسى در مقام مقاتله نبود، جنگ و قتال با او جـا#ز ن�ست؛ و ثان�اً كسانى مقاتل هستند كه

هم صالح�ت و اهل�ت قتال داشته باشند و هم در مقام قتال باشند.
كالم برخى مفسـران اهل سنت ن�ز ذ#ل ا#ن آ#ه، بر قاعده& «ال#قتل غـ�رالمقاتل»، داللت
دارد؛ براى مثال، به عـق�ده& وهبة الزح�لى در تفـس�ر «المن�ر»، از ا#ن آ#ه استفـاده مى%شود كه
غـ�ررزمندگـان نبـا#د در جنگ هدف قرار گـرفـته؛ كـشـته شـوند. وى مى%نو#سـد: «فال#قـتل
غ�رالمقاتل�ن و التقتل النساء و الصب�ان و نحوهم من الرهبان و العجزة و المرضى و الش�وخ»
(الزح�لى، ١٤١٨: ١٧٩/٢). طنطاوى ن�ز در تفس�ر ا#ن آ#ه، معتقد است: «قاتلوا فى سب�ل الله
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من #ناصـبكم القـتـال من المـخـالفـ�ن و التتـجـاوزوا فى قـتـالهم الى من ل�س شـأنهم قـتـالكم
كنسائهـم و صب�ـانهم و رهبانهم و شـ�وخهم الطاعنـ�ن فى السن الى حد الهرم و #ـلحق بهؤالء

المر#ض و المقعد و االعمى و المجنون» (الطنطاوى، بى%تا: ٤٠٦/١).
بنابرا#ن بر اسـاس آ#ه& فـوق، ا#ن #ـك تكل�� است كـه ب�ن دو دسـتـه افـراد، #عنى افـراد
نظامى و غـ�رنظامى، در منازعـات مـسلحانه با هر مـاه�ت و شكلى، تفك�ك شـود. ا#ن #ك

قاعده& بن�اد#ن و الزم%االجرا در نظام حقوقى اسالم است (نك: محقق داماد، ١٣٨٣: ١٧٤).

٢. سنت

از سنت و س�ـره& معصومـ�ن مى%توان بر اعتبار ا#ن قـاعده استدالل كـرد. در س�ره& پ�امـبر
اسـالم (ص) نقل شده است كـه پس از نزول آ#ه& ١٩٠ سوره& بقـره١١ ـ به%عنوان اول�ن آ#ه& نازله
در مد#نه درباره& جنگ با دشمنان ـ ا#شان با آنان كه از در پ�كار درآمدند، پ�كار كرد و نسبت به
آنان كه پ�كار نداشـتند، خوددارى مى%كرد (مكارم ش�ـرازى و همكاران، پ�ش�ـن: ١٧؛ همچن�ن نك:

الطبرسى، ١٤٠٦: ١ـ٣٦٨/٢).
روا#ات فراوانى وجود دارد كه مى%تواند مستند قاعده& «ال#قتل غ�رالمقاتل» قرار گ�رد كه

به چند روا#ت اشاره مى%شود:
١. امـ�ـرالمؤمنـ�ن على(ع) خطاب به «مـعـقل بن ق�ـس» #كى از فرمـاندهان سـپـاهش،
هنگامى كـه او را با سـه هزار نفر در مـقـدمه& سـپاه خـود براى نبـرد به شام فـرسـتاد، ا#ن گـونه
مى%فـرمـا#د: «التـقـاتلن اال من قـاتلك»؛ جـز بـا كـسى كـه با تو مى%جنگـد، جنگ مكن (نهج

البالغه، نامه& ١٢).
سه نكته درباره& ا#ن روا#ت قابل ذكر است: نكتـه& اول ا#ن%كه امام(ع) مصداق خاصى را
نقل نمـى%كند بلكه #ك قــاعـده كلى را ب�ـان مـى%كند؛ لذا از ا#ن كـالم امــام(ع) مى%توان اصل
مـصون�ت غـ�رنظامـ�ـان را به خوبى اسـتنباط كـرد (نك: عـم�د زنجـانى، ١٣٨٩: ٦٢٧/١)؛ نكته&
دوم، تأكــ�ــد ز#اد امـ�ــرالمــؤمن�ـن(ع) بر مـمـنوعــ�ت قـتــال با غــ�ــرمـقــاتل�ـن است؛ ز#را
ام�ـرالمؤمن�ن(ع) با تأك�ـد فراوان، فرمـانده خود را از ا#ن كار پره�ـز مى%دهد و با به كار بردن
نون تأك�د ثق�له در عبارت «التقاتلنَّ»، عدم جواز قتال با غ�رمقاتل�ن را برجسته مى%نما#د. از
ا#ن عبارت ام�ـرالمؤمن�ن(ع) استفاده مى%شود كـه مقاتله تنها با كسانى جـا#ز است كه مقاتل و
اهل قتال باشند. نت�جه ا#ن%كه غ�رنظام�ان و غ�ررزمندگان مصون�ت دارند و نبا#د در جنگ%ها
هدف قرار گ�رند (نك: عم�د زنجانى، ١٣٨٣: ١٧٩). نكته& سوم ا#ن%كه ا#ن روا#ت درباره& جنگ
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با مـسلمانان اسـت، اما روا#ات د#گرى از پ�ـامـبر اكـرم(ص) نقل شـده كه مـربوط به جنگ و
قتال با غ�رمسلمانان و كفار است و به هم�ن مسأله اشاره دارد.

٢. فـق�ـه مـحـقق، مرحـوم آ#ت%الله احـمـدى م�ـانجى در كـتـاب ارزشمنـد «االس�ـر فى
االســالم» بـابى را تحت عـنوان «النهـى عن قــتـل من ال#قــاتـل و ال#عــ�ـن فى الحـــرب على
المسلم�ن» گـشوده و روا#ات فراوان و متعددى، از جملـه روا#ت ذكرشده را آورده است كه
همه& ا#ـن روا#ات، در حج�ت و اعـتبـار قاعـده& «ال#قتل غـ�رالمـقاتل» كاربـرد دارد. ا#شان در
توص�� روا#اتى كـه در ا#ن باب ذكر كرده، مـعتقـد است ا#ن بخشى از روا#ات در ا#ن مـسأله
است و روا#ات در ا#ن زم�نه، متواتر است. وى سـپس نما#ى كلى از ا#ن روا#ات ب�ان كرده،
مى%گو#د: «نهى رسول الله صلى الله عل�ـه و آله عن قتل من ال#قاتل فى مكّة و نهى صلى الله
عل�ـه و آله عن قـتل النساء و الصـبـ�ان و الشـ�ـوخ الذ#ن ال#قاتـلون و ال#ع�نون المـقـاتل�ن و لو
بالتـدب�ـر و الفكر، كـمـا نهى عن قـتل العـسفـاء و الوصـفـاء و الرهبـان و المـقـعد و اصـحـاب
الصوامـع الذ#ن التدخل لهم فى حرب المـسلم�ن بأى نحـو كان و ال�ك نـصوص» (االحمـدى
المـ�ـانجى، ١٤١١: ٩١). ا#شـان سـپس ١٦ روا#ت را نقل مى%كـند كـه در آن بر مـمنوعـ�ت قـتل
مصاد#ق متـعددى از غ�رمقاتل�ن تأك�د شـده است. در #كى از روا#اتى كه ا#شان نقل مى%كند،
دسـتـور پ�ـامبـر به فـرمـاندهانش در فـتح مكه است: «وكـان عـهـد الى اُمـرائه فى فـتح مكة ان
ال#قاتلوا اال مـن قاتلهم» (البـدا#ة و النها#ة: ٢٧٩/٤؛ به نقل از همـان: ٩٢). در ا#ن روا#ت، كه به
صـراحت بر قـاعـده& فــوق داللت دارد، پ�ـامـبـر اكـرم (ص)، در #ك ضـابطـه& كلى، قـتـال با

غ�رمقاتل�ن را ممنوع كرده است.
به جز دو روا#ت فوق كه به طور عام، قتال را به مـقاتل�ن منحصر مى%كنند و بر نفى قتال
با غـ�ــرمـقـاتل�ن داللـت دارند، روا#ات د#گرى ن�ـز وجــود دارد كـه به ذكـر برخى مــصـاد#ق
غـ�رمـقـاتل�ن پرداختـه%اند و هدف قـرار دادن آنان را در جنگ، غـ�رمـجـاز اعالم كـرده%اند. به

برخى از ا#ن روا#ات، اشاره مى%شود.
٣. در روا#تى كـه محـدثان امـام�ـه از امـام صادق(ع) نقل مى%كـنند، آمده است: «كـان
رسول%الله صلى الله علـ�ه و آله، اذا اراد ان #بعث سر#ـة دعاهم فاجلسهـم ب�ن #د#ه ثم #قول:
التقتلوا ش�ـخًا فان�ًا و ال صبـ�اً و ال اِمرأة» (الطوسى، ١٤١٣: ١١٩؛ الكل�نى، ١٤١٣: ٢٩/٥؛ الحر
العاملى، ١٤٠١: ٤٣/١١). به نظر مى%رسـد مالك و معـ�ارى كه باعث عـدم جواز مقـاتله با ا#ن
افراد در ا#ن روا#ت١٢ است، عدم مـقاتل بودن ا#ن افـراد است؛ به هم�ن دل�ل، همـان گونه
كه در روا#ت بعـدى آمده است، اگـر زنان #ا كودكان هم مـقاتل باشند، كـشتـه مى%شوند و بر
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هم�ن مبنا، فقها هم فتوا داده%اند (نك: الحلى، ١٤١٩: ٦٤ـ٦٥).
٤. مرحـوم كل�نى روا#تى را از امام صـادق(ع) در كافى نقل مى%كند كـه پ�امـبر (ص) از
قـتـال با زنان و كـودكان نهى كـرده است مگر ا#ـن%كه مـقـاتل باشند: «نهى عن قـتـال النسـاء و
(الكل�نى، الولدان فى دار الحـرب اال ان #قـاتِلـوا فان قـاتَـلَت ا#ضـًا فـامـسك عنهـا مـا امكنك» 

١٤١٣: ٣٠/٥). در ا#ن روا#ت، عدم قتال، به عدم مقاتل بودن آنان مق�د شده است.
نكتـه& جالبـى كه از ا#ن روا#ت اسـتـفاده مى%شـود، نگاه انسـانى اسـالم به افراد است كـه
پ�امـبر رحمـت (ص) آن را #ادآورى مى%كند كه در صورت مـقاتل بودن زنان و كـودكان هم تا

جا#ى كه امكان دارد، از قتال با آنان خوددارى شود.
٥. در #كى از جنگ%ها،١٣ پ�امبر اكرم (ص) مشاهده كردند كه عده%اى جمع شده%اند؛
شخـصى را فرستادند تا علت را جـو#ا شود. ا#ن فرد برگـشت و به پ�امبر (ص) عـرض كرد،
زنى كشته شده است؛ پ�امبر(ص) فرمـودند: «ما كانت هذه لتقاتل…»؛ قطعاً آن زن در مقام
قتال نبوده است (السنن الكبرى للبـ�هقى: ٨٩/٩، نقل از: االحمدى المـ�انجى، ١٤١١: ١٠٠؛ همچن�ن

نك: مرتضى العاملى، ١٤٢٨: ٣٤١/٢٤).
از ا#ن عبارت پ�امبر (ص) چند نكته استـفاده مى%شود: اوالً منظور پ�امبر (ص) از كلمه
«هذه» خصـوص ا#ن زن نبوده است، بلكه مراد پ�ـامبر (ص)، جنس زن است كـه غ�رمـقاتل
فرض مى%شود؛ ثان�اً از توب�خ پ�امبر (ص) معلوم مى%شود كه قبالً سپاه خودش را از قتل زنان
به عنوان گروهى كـه غ�رمـقاتل هسـتند، منع كرده است؛ كمـا ا#ن%كه بعـد از ا#ن حادثه هم بر
ممـنوع�ت قـتل زنان تأك�ـد مى%كنند (مرتضى الـعاملى، ١٤٢٨: ٣٤١/٢٤)؛ ثالثـاً همان گونـه كه
س�دجـعفر مرتضى العـاملى ب�ان مى%كند، ا#ن عبـارت، به ا#ن مطلب داللت مى%كند كه: «ان
الذى #قتل هو خصـوص المقاتل»؛ در جنگ فقط مقـاتل كشته مى%شود نه غ�ـرمقاتل (همان).
مرحوم احمدى م�انجى ذ#ل ا#ن حد#ث مى%فـرما#د: «فان قوله صلى الله عل�ه و آله «ما كانت
هذه لتـقـاتل» #دل او #شـعـر بانه ان قاتـلت قتلـت و النهى عن قـتلهـا كان الجل انـها مـا كـانت
لتقاتل»؛ اگر آن زن مـقاتل بود، كشته مى%شد و نهى از قتـل او، به دل�ل عدم مقاتل بودن وى
است (احمدى م�انجى، ١٤١١: ١٠٠). بنابرا#ن قتل كسى كه اهل قتال ن�ست، جا#ز نمى%باشد.
استـفاده& د#گرى كه از ا#ن روا#ت مى%شـود. ا#ن است كه اصل درباره& زنان و كسـانى كه

توانا#ى بر قتال ندارند، عدم مقاتل بودن است.
٦. ش�خ طوسى روا#تى را در تهذ#ب، از امـام صادق(ع) نقل مى%كند: «ان النبى صلى
الله عل�ـه و آله، اذا اراد ان #بـعث امـ�ـراً على سـر#ة، امره بـتقـوى الله عـزوجل… ثم #قـول:
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التغـدروا و التغلوا و التمـثلوا و التقـتلوا ول�ـدًا و المـتـبتـًال فى شـاهق و التحـرقـوا النخل و
التغـرقـوه بالمـاء و التقطعـوا شجـرة مـثـمـرة و التحرقـوا زرعـاً» (الطوسى، ١٤١٣: ١١٩/٦).
هرچند در ا#ن روا#ت، نامى از هدف نـظامى و غ�ـرنظامى به مـ�ان ن�ـامده، امـا از ا#ن روا#ت
استفاده مى%شود كه مصاد#ق ب�ان%شده در دستور رسول اكرم (ص) به فرمانده سپاه خود، اعم

از افراد و اماكن، غ�رنظامى هستند كه شاهد مثال ما در ا#ن روا#ت، افراد است.
٧%. كودكـان ن�ز #كى از گروه%ها#ى هسـتند كه چون اهل�ت قـتال ندارند، مورد حـما#ت
خاص قرار مى%گ�رند. در #كى از جنگ%ها، پ�امبـر اسالم (ص) مشاهده كردند كه رزمندگان
مسلمـان، پس از پ�روزى و غلبه بر دشـمن و نابودى آنان، به كشتن كـودكان آنان دست دراز
كرده%اند. فـر#اد پ�امبـر(ص) بلند شد كه: «اال التقـتل الذر#ة، اال التقتل الذر#ة»؛ پ�امـبر ا#ن
جمله را سه بار تكرار كردند (مرتضى العاملى، ١٤٢٨: ٣٢١/٢٤). عبارت د#گرى ن�ز از رسول
رحـمت (ص) در توب�خ و مذمت كـسـانى كه به قـتل كودكـان دست #از#ده%اند، ذكـر شده كـه

ا#شان فرمودند: چه شده است عده%اى را كه دست به كشتن كودكان مى%زنند.١٤
روا#ات مـتـعدد د#گـرى ن�ز در ا#ن زمـ�نه در منـابع روا#ى ش�ـعـه و اهل سنت وارد شـده

است كه از ذكر آن خوددارى مى%شود.١٥
از مجموع آنچه از ا#ن روا#ات استفاده مى%شود، حـج�ت قاعده& «ال#قتل غ�رالمقاتل» و

عدم جواز قتال با غ�رمقاتل�ن در مخاصمات مسلحانه است.

٣. اجماع

به نظر مى%رسد با توجه به آنچـه از كلمات فقهاى مسلمان ب�ـان شد و ن�ز در بحث موارد
تطب�ق قاعـده ب�ان خواهد شد، عـدم جواز قتال با غ�ـرمقاتل�ن، امرى پذ#رفـته شده است. بر
هم�ن اساس، مى%توان گفت فق�هان امام�ه، تفك�ك قائل شدن م�ان نظام�ان و غ�رنظام�ان در
جنگ را قبـول دارند. اهل سنت ن�ز بـا ب�ان برخى از مصـاد#ق غ�ـرمقاتلـ�ن، درباره& آن ادعاى
اجماع و عدم خالف كرده%اند (نقل از: القرطبى، ١٤١٣: ٢٣٣/٢؛ الزح�لى، پ�ش�ن: ٤٩٧؛ همچن�ن
نك: ابوغده، ١٤٢٠: ٢٣٨). فقها از ا#ن قاعده به صراحت نام نبرده%اند، اما با الفاظ و عبارات
د#گرى آن را تأ#�د كرده%اند؛ با ا#ن حـال كسى از فقها، درباره& مفاد آن ادعـاى مخالفت نكرده
است؛ به گونه%اى كه صاحب جواهر، پس از ب�ان برخى مصاد#ق غ�رمقاتل�ن، همچون زنان
و كودكان و پ�رمردان، هدف قـرار دادن و مقاتله با آنان را در جنگ جا#ز نمى%داند و بر برخى

از مصاد#ق غ�رمقاتل�ن ادعاى اجماع كرده است (النجفى، ١٩٨١: ٧٣/٢١ـ٧٥).
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البته شا#د ادعـاى اجماع در ا#ن باره كه به ادله& فراوانى استناد شـده، مدركى باشد؛ اگر
ا#ن اجمـاع مدركى نبـاشد، احـتمـال مدركى بودن آن وجـود دارد و در نت�ـجه كـاش� از قول

معصوم(ع) ن�ست و از حج�ت مستقل برخوردار نخواهد بود.

٤. دل�ل عقل و بناى عقال

ا#ن #ك مـسـأله& عقلـى است و عقل انسـان باالسـتـقالل درك مـى%كند كسى كـه دخـالت و
مشاركتى در جنگ ندارد، نبا#د كشته شود و در صورتى كه فردى غ�ررزمنده هدف قرار گ�رد،
عقل ا#ن عمل را تقب�ـح و سرزنش مى%كند؛ از ا#ن رو، به نظر مى%رسد عقل ا#ن را درك مى%كند
كـه در جنگ، از آسـ�ب رس�ـدن به غـ�رنـظام�ـان جلوگـ�ـرى شود و اگـر كـسى به قتـال با كـسى

برخ�زد كه در مقام قتال ن�ست و قصدى بر جنگ ندارد، عقل او را مذمت و مالمت مى%كند.
بناى عــقــالى عـالم هـم در جنگ%ها بر ا#ن اسـت كـه از كــشــتـه شــدن و آســ�ب د#دن
شهروندان و افراد بى%گناه و كـسانى كه در جنگ دخالت مستق�ـمى ندارند، جلوگ�رى شود.

از ا#ن رو، ا#ن موضوع را با#د آرمان تمامى بشر و در رأس آنان، انب�اى الهى دانست.
عـالوه بر ا#ـن، وجـود اسناد ب�ن%المـللى مـتـعــدد كـه بر حـمــا#ت از غـ�ـررزمـندگـان و
غ�رنظامـ�ان تأك�د مى%كند و الحاق اغلب كـشورهاى جهان با عقا#د و د#دگـاه%هاى مختل� به
ا#ن اسناد، ب�انگر ا#ن مسأله است كه عقالى عالم بر ا#ن مسأله تأك�د دارند كه جنگ با#د فقط

ب�ن رزمندگان باشد و غ�رنظام�ان و غ�ررزمندگان نبا#د دچار آس�ب شوند.

ج: استثنائات قاعده

در كلمـات برخى از فقـها مـواردى مشـاهده مى%شود كـه شا#د اسـتثنا#ى بر ا#ن قـاعده بـاشد؛
مـانند جا#ى كـه دشـمن، زنان و كودكـان و كالً غـ�ـرنظام�ـان را سـپر قـرار داده باشد و فـتح و
پ�روزى مـسلمانان، بر هدف قرار دادن ا#ن افـراد، متوق� باشـد كه در ا#ن صورت، فقـها به
جـواز ا#ن عمـل در شرا#ط اضطرارى فـتـوا داده%اند (نك: النجـفى، ١٩٨١: ٦٨/٢١ـ٦٩). البـته
مـشخص است كـه ا#ن جواز، از باب اضطرار و ترجـ�ح اهم در مـقام تزاحم است و عـمل به

آن، به م�زان اضطرار، محدود است.

د: موارد تطب�ق قاعده

فق�هان مسلمان در بحث جهاد، در موارد متعدد، مضمون ا#ن قاعده را مورد توجه قرار داده
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با ذكر برخى مصاد#ق افراد غ�رمقاتل، به عدم جواز قتل افرادى كه دخالتى در جنگ ندارند،
فتوا داده%اند كـه عالوه بر فتاوا#ى كه ذ#ل برخى روا#ات ب�ان شـد، به برخى موارد د#گر اشاره

مى%كن�م.
١. فقـ�ه برجسـته& امامـ�ه، عالمـه حلى، در تب�ـ�ن و تفك�ك حكم مقـاتل از غ�رمـقاتل،
پ�رمردانى را كـه در جنگ شركت دارند، به چهار دستـه تقس�م مى%كند: دستـه& اول كسانى%اند
كه هم اهل مـخاصـمه%اند و هم تدب�ر جنگـى دارند؛ دسته& دوم كـسانى كه اهل جنـگ هستند،
اما اهل تـدب�ر جنگى ن�ـستند؛ دستـه& سوم گـروهى كه تدب�ـر جنگى دارند، اما اهل مـخاصـمه
ن�ستند؛ و دستـه& چهارم كسانى كه نه اهل مخـاصمه%اند و نه اهل تدب�ر جنگى. ا#ن فق�ـه ش�عه
در ادامه، قتال با سه گروه اول را جا#ز و در كشـتن دسته& چهارم، فتواى عدم جواز مى%دهد و
قـائل است كـه ا#ن نظر فـقـهاى امـامـ�ـه است (الحلى، ١٤١٩: ٦٩؛ همـچن�ن نك: همـو، ١٤١٢:
١٠٠/١٤ـ١٠١). مـرحـوم عالمـه علت عـدم جـواز قـتل را ن�ز عـدم مـقـاتل بودن ب�ـان مى%كند
(حلى، ١٤١٢: ١٠٠/١٤ـ١٠١). صاحب جواهر ن�ز با اشاره به ا#ن تفك�ك و ضمن فتوا به عدم
جـواز قـتل دسـتـه& چهـارم، ادعـاى نفى خـالف و نقل اجـمـاع از «تذكـره» و «منتـهى» مى%كند

(النجفى، ١٩٨١: ٧٥/٢١).
٢. فق�ه نامدار امـام�ه، صاحب جواهر، در كتاب ارزشمند خـود پس از ب�ان مصاد#قى
از غ�رنظامـ�ان و غ�ررزمندگان همچـون زنان و كودكان و مجان�ن، هدف قـرار دادن و كشتن
آنان در جنگ را جا#ز نمى%داند و اظهار مى%دارد: كسى از فقـها را سراغ ندارم كه با ا#ن مسأله
مـخالفـت كرده باشـد (النجـفى، ١٩٨١: ٧٣/٢١). ا#شـان سـپس مى%فـرمـا#د: بلكه عـالمـه در

«منتهى»، درباره& زنان و كودكان، بر ا#ن حكم ادعاى اجماع كرده است (همان).
٣. مبناى فـتواى برخى از فقهـا كه با استناد به روا#ت پ�ـامبر اسالم مـبنى بر نر#ختن سم
در آب و سرزم�ن دشمن، ا#ن كار را جا#ز ندانسته%اند،١٦ ا#ن است كه ممكن است ا#ن كار،

افرادى را دچار كند كه هدف جنگى ن�ستند و ا#ن امر با قاعده& مذكور منطبق است.
٤. برخى از فـقهاى امـام�ـه در ضمن ب�ـان مصاد#ـق غ�رمـقاتل�ن، تالش كـرده%اند اصلى
كلى در ا#ن باره تأس�س كنند كه ب�ان د#گرى از قاعده& «ال#قتل غ�رالمقاتل» است. از جمله& ا#ن
فقها مى%توان به فق�ه ژرف%اند#ش ش�عه، مرحوم كاش�%الغطاء اشاره كرد. ا#شان با ذكر برخى
از مـصـاد#ق افـرادى كــه توانا#ى بر جنگ ندارند و مــقـاتل ن�ـسـتند، از ا#ن مــصـاد#ق، الغـاى
خصوص�ت مى%كند. وى ب�ان مى%كند: «ال#جوز قتل المجنون منهم و المعتوة و الش�خ الفانى
و المُقعد و األعمى، و كل%ّ من ال قابل�ّة له فى الحرب» (كاش�%الغطاء ، ١٤٢٢: ٣٧٧/٤). ا#شان
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همچن�ن در جاى د#گر، وقتى هم�ن افراد دشمن را #ارى مى%كنند و در مقام مقاتله برمى%آ#ند،
ضـمن ب�ـان جـواز قـتل آنان و الغـاى خـصوصـ�ت از آنان، #ك اصـل كلى را هم بنا مى%نهـد و
مى%گو#د: «كل من قـاتل #قتل» (همان: ٣٨٤). ا#ـن كالم مرحوم كـاش�%الغطاء به%روشنى بر
ا#ن امر داللت دارد كه مصاد#ق ذكر شده در برخى از روا#ات، خصوص�تى ندارند؛ بلكه آنچه

مهم است، مقاتل بودن #ا مقاتل نبودن افراد است.
٥. صاحب كتاب «الكافى فى الفقه» ن�ز با ذكر مصاد#قى از غ�رمقاتل�ن، مع�ار جواز #ا
عدم جـواز قتل آنان را مقـاتل #ا عدم مقـاتل بودن آنان ب�ان مى%كند و مقـرر مى%دارد: «ال#جوز
قتل الش�خ الفـانى اال أن #كون من أهل الرأى ك«در#د بن الصمة»١٧ و ال المرأة و ال الصبى و
ال المر#ض المـدن� و ال الزمن و ال األعمى و ال المـأوف العقل و اللمـتبتـل فى شاهق اال أن

#قاتلوا ف�حل قتلهم» (الحلبى، ١٤٠٣: ٢٥٦).
٦. مرحوم عالمه فضل%الله در «كتاب الجهاد» خود، فصلى را تحت عنوان «فى احكام
غ�رالمقـاتله» باز كرده و مباحث مهمى را درباره ا#ن اصل ب�ـان مى%كند و پس از آن%كه مالك و
معـ�ار عـدم جواز قتل غـ�رمقـاتل�ن را ب�ان مى%كنـد، اظهار مى%دارد كه در جنگ با#ـد ب�ن افراد
دشمن تفاوت قـائل شد و جنگجو#ان آنان را از غ�رجنگجـو#ان تشخ�ص داد (فضل%الله، ١٤١٩

ب: ٢٦٤).
٧. آنچه از فتاواى فقهاى اهل سنت نـ�ز نقل شده، ب�انگر هم�ن مطلب است و آنان ن�ز
#ك اصل كلى از ا#ن ادله استخراج كرده%اند. وهبة الزح�لى با ذكر برخى مصاد#ق غ�رمقاتل�ن
كه در روا#ات به عـدم جواز قتل آنان حكم شده، مى%گـو#د: «فهذا االثر و الذى قـبله هما من
جزئ�ات االصل الفقهى العام و هو عدم جـواز قتال غ�رالمقاتله»؛ ا#ن نقل و نقل%هاى پ�ش از
(الزح�لى، آن، اجـزاى #ك اصل كلى فقـهى است و آن عـدم جواز قـتال با غـ�ـرمقـاتل�ن است 
١٤١٢: ٥٠٣). وى همــچن�ن به نقل از مــذهب جـمــهـور و شـ�ــعـه& ز#د#ه، ا#ـن اصل كلى را

ا#ن%گونه ب�ان مى%كند: «انه ال#قتل غ�ر المقاتل» (همان: ٤٩٧).

نت�جه�گ�رى

بر اساس آنچه ب�ان شد، مى%توان گفت بنا به آموزه%هاى اسالمى، دل�لى براى مشروع�ت قتل
و قتال با افراد غ�رنظامى كـه مشاركتى در جنگ ندارند، وجود ندارد؛ و منابع اسالمى بر ا#ن
امـر تأك�ـد دارند. عالوه بـر عمـوماتى كـه در آ#ات و روا#ات وجـود دارد، ادله%اى ن�ز با ذكـر
برخى مصـاد#ق افراد غ�ـرمقاتل، قـتال و كشـتن آنان را جا#ز نمى%شمـارد. البته نهى از قـتال،
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فقط منحصر به افرادى ن�ست كه در روا#ات از آنان نام برده شده، بلكه همان طور كه از كالم
برخى فقهـا استفاده شد، مى%توان از ا#ن مصـاد#ق، الغاى خصوص�ت كـرد و #ك قاعده& كلى
فقهى تحت عـنوان «ال#قتل غ�رالمقـاتل» استخراج كـرد؛ همان گونه كه برخى از فـقها تالش

كرده%اند #ك اصل كلى با هم�ن مضمون تأس�س كنند.
بنابرا#ن با توجـه به تغ�ـ�ر مـاه�ت و وضعـ�ت جنگ%هاى قد#م با مـخاصـمات مسلـحانه&
امـروزى، افـراد مـورد حمـا#ت، صـرفـاً كـسـانى ن�ـسـتند كـه در روا#ات از آنان نام برده شـده
است؛ ز#را مـاه�ت جنگ%هاى امـروزى با جنگ%هاى قـد#م متـفـاوت شده است. در قـد#م،
معموالً «همـه» مردان به جنگ مى%رفته%اند و فقط زنان و كودكان و نـاتوانان از جنگ�دن معاف
بوده%اند؛ لذا عنوان مقاتل، بر همه& مردان اطالق مى%شـد و غ�ررزمندگان، فقط شامل زنان،
كـودكـان، پ�ـران و برخى افـراد خـاص د#گر مـى%شـد. امـا در جنگ%هاى امـروزى وضـعـ�ت
مـتـفـاوت است و فقـط بخشـى از مردان در قـالب ن�ـروهاى مـسلح، ا#ن وظـ�فـه را بر عـهـده
دارند. همــچن�ن امـروزه در برخـى كـشـورها، زنـان رسـمـاً به خــدمت ن�ـروهاى مــسلح در
آمده%اند. از سوى د#گر، امـروزه افراد ز#ادى مانند خبرنـگاران و پزشكان بدون مرز رأساً در
م�اد#ن نبـرد حضور پ�دا مى%كنند و به وظ�فـه& اطالع%رسانى و انسانى خو#ش مشـغول هستند.
عالوه بر ا#ن%كه در جنگ%ها#ى كه در مناطق مـسكونى و شهرها رخ مى%دهد، غالب افراد اعم
از زن و مــرد، دخــالتى در امــور جنگ ندارند. از ا#ـن رو، مى%توان گــفت قــاعــده& كلى در
حما#ت #ا عـدم حما#ت از افراد در مخاصـمات مسلحانه، به مقاتل بودن #ا مـقاتل نبودن آنان
بستگى دارد؛ هر كس عنوان «غـ�رمقاتل» بر او صـادق باشد، بد#ن معنا كه #ا اصـوالً دخالتى
در جنگ نداشـته باشـد (مانند شـهـروندان عادى) و #ا اگـر در م�ـدان جنگ حضـور دارد، در
مـقـام قـتـال نبـاشد و قـصـدى بر ا#ن كـار نداشـتـه باشـد (مـانند خـبـرنگاران و ن�ـز همـه& افـراد
غ�ررزمنده%اى كه كارى به تقو#ت بن�ه& نظامى دشمن ندارند)، غ�رمقاتل محسوب مى%شوند و

كشتن آنان ممنوع است.
به عـبارت د#گر، كـسانى كـه هم صـالح�ت و اهل�ت قـتـال داشتـه باشند و هم در مقـام
مقاتله و قصد قتال باشند، مقاتل مـحسوب مى%شوند؛ اما افرادى كه #ا توانا#ى و اهل�ت قتال
ندارند و #ا توانا#ى و اهل�ت قـتال دارند امـا در مقام و قـصد مـقاتله ن�سـتند، مقـاتل محـسوب

نمى%شوند.
بنابرا#ن «ال#قـتل غ�ـرالمقاتل» بـه مثابه #ك قـاعده& فـقهى، مـع�ـار و م�زان مناسـبى براى
تشخ�ص افراد مورد حـما#ت در مخاصمات مسلحانه از منظر فـقهى است. ا#ن نكته را نبا#د
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فـراموش كـرد كه رعـا#ت مـصون�ت و احـتـرام غ�ـرمقـاتل�ن در مـخاصـمـات مسلحـانه و منع
هرگـونه تهد#د، خـشونت و حـمله عل�ه آنان، #ك حكم و تكلـ�� د#نى است و متـخاصـمان
مـوظفند آن را رعا#ت كننـد و طبق آموزه%هاى د#نى، هرگـونه تخطى عـمدى از آن، تجـاوز و

خروج از حدود الهى است و چن�ن افرادى از رحمت خداوند دور خواهند بود.

Mادداشتها:
١. ام�ـرالمؤمن�ن(ع) در بـخشى از فرمـان خود به مـالك اشتـر مى%فرمـا#د: «و ا#اك و الدّمأَ و سـفكها بغـ�ر
حلّها فانه ل�س شـىء ادعى لنقمة و ال اعظم لِتَبِعَـة و ال اَحرى بزوال نعمة و انقطاع مـدّة من سفك الدّماء
بغ�ر حقّـها»؛ و بپره�ز از خون%ها و ر#ختن آن به ناروا كه چ�ـزى چون ر#ختن خون به ناحق، آدمى را به
كـ�فـر نرسـاند و گناه را بزرگ نگرداند و نعـمت را نَبَـرد و رشتـه عـمر را نَبُـرد.( نهج البـالغـه، ترجمـه&

س�دجعفر شه�دى، نامه& ٥٣، ص ٣٣٩).
٢. براى مالحظه& تفاوت مـ�ان قاعده& فقـهى با قاعده& اصولى، ضابط فـقهى، نظر#ه& فقهى و مسـأله& فقهى،

نگاه كن�د: مركز مطالعات و تحق�قات اسالمى، ١٣٧٩، ص ١٠ـ١٣.
.« Ós|bÓ�ÚFÔLÚ�« ÒV�| ô Ót]K�« ]Ê≈ «ËÔbÓ�ÚFÓ� ôÓË ÚrÔJÓ�uÔK�UÓI| Ós|c]�« t]K�« q}�Ó� v� «uÔK�UÓ� ÓË» .٣

٤. والتاء [فى المقاتلة] للتأن�ث على تأو#ل الجماعة (معلوف، ١٣٨٧: ٦٠٩).
٥. در ا#ن باره مى%توان به عدم نهى پ�امبـر(ص) از كشتن در#د بن الصمّة در جنگ خ�بـر اشاره كرد كه وى
پ�رمردى صد و پنجاه ساله و فرتوت بود و كفار براى استفاده از تاكت�ك%هاى جنگى%اش، وى را با خود
به صحنه& نبرد آورده بودند و در جنگ كشته شد. وقتى خبـر به پ�امبر(ص) رس�د، از كشته شدن او نهى
نكردند (همان). البته برخـى از صاحبنظران ا#ن فرد را صد و شصت ساله مـعرفى كرده%اند كه در جنگ
حن�ن هـم كـشـتـه شــده است. (نك: مـرتضى الـعـاملى، ١٤٢٨: ٣٢٠/٢٤ـ٣٢٢؛ همـچـن�ن نك:

الواقدى، ١٤٠٤: ٨٨٦/٣ـ٨٨٧).
٦. «المـحـاربون، هم كل من نصـب نفـسـه للقـتـال بطر#ق مـبـاشـر او غـ�ـر مـبـاشـر»، (نك: فـضل%الله،

١٤١٩ب: ٢٦٤).
٧. «فاذا قاتلوا او حضروا بن�ة القتال كان لهم سهم المقاتل» (الترح�نى العاملى، ١٤١٥: ٦٦٢/٣).

٨. «اى غ�ـرالمقاتلـ�ن ممن حضـر الحرب ال للقتـال كمن حـضرها لصفـة خاصة او حـزمة و كـذا اطفالهم
النصـراف االخبـار المـتـقدمـة الى خـصـوص المقـاتل�ن بمـعنى حـضـر الحرب لـلقتـال و ان لم #قـاتل»

(همان).
٩. «#قـسم الفـاضل ب�ن المقـاتلة و من حـضـر القتـال ل�ـقاتل و ان لم #ـقاتل، حـتى الطفل الذكـر من اوالد
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المـقاتل�ن دون غـ�ـرهم ممن حـضـر لصنعة او حـرفـة كالبـ�طار، و البـقال، و الـسائس و الحـافظ اذا لم
#قاتلوا» (شه�د ثانى، بى%تا: ٤٠٥/٢؛ همچن�ن نك: النجفى، ٢١:١٩٨١ /١٩٩).

١٠. البته برخى، اعتقاد د#گرى دارند. مرحوم عالمه طباطبا#ى در تفس�ر گرانقدر الم�زان معتقد است كه
معناى آ#ه، اشتـراط قتال به قتال ن�ـست و از سوى د#گر ق�د نامـبرده احترازى ن�ست تا مـعنا ا#ن شود كه
تنها با مردان بجنگ�د نه با زنان و كودكان لشكر دشمن؛ ز#را جنگ با زنان و كودكان كه قدرت بر جنگ

ندارند، عملى لغو و بى%معناست. (الطباطبا#ى، ١٤٢٢: ٦١/٢).
.«Ós|bÓ�ÚFÔLÚ�« ÒV�|ô Ót]K�« ]Ê≈ «ËÔbÓ�ÚFÓ� ôÓË ÚrÔJÓ�uÔK�UÓI| Ós|c]�« t]K�« q}�Ó� v� «uÔK�UÓ� ÓË» .١١

١٢. ا#ن روا#ت را محـقق و مورخ برجستـه& امام�ـه، از چهل كتاب منبع و مـرجع عامه و خاصـه نقل كرده
است (نك: مرتضى العاملى، ١٤٢٨: ٣٢٣/٢٤ـ٣٢٤).

١٣. مورخ معاصر و صاحب كتاب ارزشمند «الصحـ�ح من س�رة النبى االعظم» معتقد است كه ا#ن واقعه
در جنگ حن�ن رخ داده است. (همان: ٣٤٢).

١٤. «ما بال اقوام بلغ بهم القتل حتى بلغ الذر#ة» (نقل از همان: ٣٢٦).
١٥. براى مالحظه& ا#ن روا#ـات نگاه كن�د: االحمـدى الم�انجى، ١٤١١: ٧٩ـ١١٥؛ همـچن�ن برخى از
پژوهشگران، مـستندات تفـس�ـرى، روا#ى و فقـهى حمـا#ت از اشخـاص در مخـاصمـات مسلحـانه را

گردآورى كرده%اند؛ (ر. ك: لطفى و د#گران، ١٣٨٨).
١٦. «النهى عن إلقائه فى البالد الستلزامه غالباً قتل األطفـال و النساء و الش�وخ و من ف�ها من المسلم�ن و
نحوهم مـمن #حرم قـتلهم، أما إذا فـرض اختـصاص قتله بالـكفار الذ#ن #جوز قـتلهم بأنواع القـتل فال»
(النجـفى، ١٩٨١: ٦٨/٢١)؛ (و امـا إلقاء السم فـى مائهم فـإن علم أنّه ال#شـربه النسـاء و الصـب�ـان و
المـجان�ن و الشـ�خ الفـانى و اسراء المـسلمـ�ن الذ#ن #كونون عندهم #جـوز ذلك ا#ضـا و إال فال#جـوز»

(السبزوارى، ١٤١٣: ١٢٤/١٥).
١٧. در#د بن الصّمـة پ�رمردى صـد و شصت ساله (ودر برخى نـقل%ها صد و پنجاه سـاله) و فرتوت بود و
كفـار براى استـفاده از تاكـت�ك%هـاى جنگى%اش، وى را با خود به صـحنه& نبرد آورده بودند كـه در جنگ
كشـته شد. وقـتى خبـر به پ�امبـر (ص) رس�د، از كـشتـه شدن او نهى نكردند (نك: مرتضـى العاملى،

١٤٢٨: ٣٢٠/٢٤ـ٣٢٢؛ همچن�ن نك: الواقدى، ١٤٠٤: ٨٨٦/٣ـ٨٨٧).
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منابع:

١. قرآن كر#م.
٢. نهج البالغه.

٣. ابن%منظور، مـحـمـد بن مكرم، (١٤٠٧ق)، لسـان العـرب، دار اح�ـاء التـراث العـربى،
ب�روت.

٤. ابوغـدة، حسن (١٤٢٠ق)، قـضـا#ا فقـهـ�ة فى العـالقـات الدول�ة حـال الحـرب، مكتبـة
العب�كان، ر#اض.

٥. االحمدى الم�انجى، على (١٤١١ق)، االس�ر فى االسالم، مؤسسة النشر االسالمى، قم.
٦. ان�س، ابراه�م؛ و آخرون (بى%تا)، المعجم الوس�ط، المكتبة االسالم�ة، استانبول.

٧. التـرح�نى العـاملى، السـ�د مـحـمدحـسن (١٤١٥ق)، الزبدة الفـقهـ�ـة فى شرح الروضـة
البه�ة، دارالهادى، ب�روت.

٨. التسخ�رى، مـحمدعلى (١٤٢٥ق)، القواعد االصول�ة و الفقه�ـة على مذهب االمام�ة،
مجمع العالمى للتقر#ب ب�ن المذاهب االسالم�ه، تهران.

٩. الجـبعى العـاملى، ز#ن%الد#ن (الشهـ�د الـثانى) (بى%تا)، الروضـة البهـ�ة فى شـرح اللمعـة
الدمشق�ة، دارالعالم االسالمى، ب�روت.

١٠. جوادى آملى، عبدالله (١٣٨٥)، تسن�م، مركز نشر اسراء ، قم.
١١. الجوهرى، اسماع�ل بن حماد (١٤٠٧ق)، الصحاح، دار العلم للمال#�ن، ب�روت.

١٢. الحر العاملى، محمد بن الحسن (١٤٠١ق)، وسائل الش�عه، المكتبة االسالم�ة، تهران.
١٣. حـس�نى جـرجـانى، س�ـد ام�ـر ابوالفـتوح (١٣٧٧)، آ#ات االحـكام، انتشـارات نو#د،

تهران.
١٤. الحلبى، ابوالصالح (١٤٠٣ق)، الكافى فى الفقه، اصفهان.

١٥. الحلى، حــسن بن #وس� المطهــر (العـالمـة الحـلى) (١٤١٩ق)، تذكـرة الفـقــهـاء ،
مؤسسة آل%الب�ت الح�اء التراث، قم.

١٦. ــــــــــــــــــــ (١٤١٢ق)، منتـهى المطلب فى تحق�ق المذهب، مجـمع البحوث
اإلسالم�ة، مشهد.

١٧. حمـ�دالله، محـمد (١٣٨٠)، سلوك ب�ن%المللى دولت اسالمى، ترجـمه& س�ـدمصطفى
محقق داماد، مركز نشر علوم اسالمى، تهران.
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١٨. الخـزاعى الـن�ـشـابورى، حـســ�ن بن على بن مـحــمـد بن احـمـد (ابوالفــتـوح الرازى)
(١٣٧٠)، روض الجنان و روح الجنان فى تفـس�ـر القـرآن، بن�اد پژوهش%هاى اسـالمى

آستان قدس رضوى، مشهد.
١٩. الراغب االصفهانـى، حس�ن بن محمد (١٤٢٩ق)، مفـردات الفاظ القرآن، دارالفكر،

ب�روت.
٢٠. الزح�ـلى، وهبة (١٤١٦)، التـفس�ـر المن�ر فى العـق�ـدة و الشر#عـة و المنهج، دارالفكر

المعاصر، ب�روت، دمشق.
٢١. ـــــــــــــــــــ (١٤١٢ق)، آثار الحرب فى الفقه االسالمى، دارالفكر، ب�روت.

٢٢. السبزوارى، الس�د عبداالعلى (١٤١٣ق)، مهذب االحكام، مؤسسة المنار، قم.
٢٣. الس�ورى، جمـال%الد#ن مقداد بن عبدالله(فاضل مقداد) (١٣٧٣)، كنزالعـرفان فى فقه

القرآن، انتشارات مرتضوى، تهران.
٢٤. شر#� اله�جى، محمد بن على (١٣٧٣)، تفس�ر شر#� اله�جى، دفتر نشر داد، تهران.

٢٥. صاحب نصـار، محمدحـس�ن (١٣٨٨)، «شهـ�د اول پا#ه%گذار قـواعد فقهى»، ترجـمه&
عبدالله ام�نى%پور، در مجله& كاوشى نو در فقه، شماره& ٦١، پا#�ز.

٢٦. طالقانى، س�دمحمود (١٣٦٢)، پرتوى از قرآن، شركت سهامى انتشار، تهران.
٢٧. الطبـاطبا#ى، السـ�د مـحمـدحسـ�ن (١٤٢٢ق)، الم�ـزان فى تفسـ�ر القـرآن، دار اح�ـاء

التراث العربى، ب�روت.
٢٨. الطبـرسى، ابوعلى الفـضل بن الحـسن (١٤١٣ق)، تفسـ�ـر جوامع الجـامع، مـؤسسـة

النشر االسالمى، قم.
٢٩. ــــــــــــ (١٤٠٦ق)، مجـمع البـ�ان فى تـفسـ�ر الـقرآن، دار احـ�اء الـتراث العـربى،

ب�روت.
٣٠. الطر#حى، فخرالد#ن (١٤٠٨ق)، مجمع البحر#ن، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، قم.

٣١. الطنطاوى، الس�دمحمد (بى%تا)، التفس�ر الوس�ط للقرآن الكر#م.
٣٢. الطوسى، ابوجـعفـر محمـد بن الحسن (١٤٠٩ق)، الـتب�ـان فى تفسـ�ر القـرآن، مكتب

االعالم االسالمى، قم.
٣٣. ـــــــــــ (١٤١٣ق)، تهذ#ب االحكام، داراالضواء ، ب�روت.

٣٤. ــــــــــــ (١٣٨٧)، المبـسوط فى فـقـه االمامـ�ة، المكتـبـة المرتضـو#ة إلح�ـاء اآلثار
الجعفر#ة، تهران.
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٣٥. عبداللهى، عبدالكر#م (١٣٨٨)، قواعدى از فقه، مؤسسه بوستان كتاب، قم.
٣٦. عم�د زنجانى، عباسعلى (١٣٨٩)، دانشنامه& فقه س�اسى، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

٣٧. ـــــــــــ (١٣٨٣)، فقه س�اسى، انتشارات ام�ركب�ر، تهران.
٣٨. فضل الله، الس�د محمدحس�ن (١٤١٩ال�)، تفس�ر من وحى القرآن، دار المالك، ب�روت.

٣٩. ـــــــــــ (١٤١٩ب)، كتاب الجهاد، دارالمالك، ب�روت.
٤٠. ف�ـروزى، مهدى (١٣٩١)، «حمـا#ت از كاركنان پزشكى در مخـاصمات مـسلحانه از منظر
حقوق ب�ن%الملل بشردوستانه و فقه امام�ه»، مجله& كاوشى نو در فقه، زمستان، شماره ٧٤.
٤١. القـرطبى، ابوعــبـدالله مـحـمـدبن احـمـد بن االنصــارى (١٤١٣ق)، الجـامع الحكام

القرآن، دارالكتب العلم�ه، ب�روت.
٤٢. كاشانى، مال فتح الله (١٤٢٣ق)، زبدة التفاس�ر، بن�اد معارف اسالمى، قم.

٤٣. كاشـ�%الغطاء ، جعـفر (١٤٢٢ق)، كـش� الغطاء عن مبـهمـات شر#عـة الغراء ، دفـتر
تبل�غات اسالمى، قم.

٤٤. الكل�نى، محمد بن #عقوب (١٤١٣ق)، الكافى، داراالضواء ، ب�روت.
٤٥. لطفى، عـبـدالرضـا، و د#گران (١٣٨٨)، اشـخـاص مـورد حـمـا#ت در مـخـاصـمـات

مسلحانه، نشر هستى نما، تهران.
٤٦. مـحـقق دامـاد، سـ�ـدمـصطفى (١٣٨٣)، حـقـوق بشـردوسـتـانه& ب�ن%الـمللى؛ ره�ـافت

اسالمى، مركز نشر علوم اسالمى، تهران.
٤٧. مرتضى العاملـى، الس�د جعفـر (١٤٢٨ق)، الصح�ح من س�رة النـبى االعظم، المركز

االسالمى للدراسات، ب�روت.
٤٨. مـركز مطالعـات و تحـقـ�قـات اسالمـى (١٣٧٩)، مأخـذشناسى قـواعد فـقـهى، مركـز

انتشارات دفتر تبل�غات اسالمى حوزه& علم�ه& قم، قم.
٤٩. معلوف، لو#س (١٣٨٧)، المنجد فى%اللغة، مؤسسة انتشارات دارالعلم، قم.

٥٠. المـقرى الفـ�ومى، احـمد بن مـحمـد بن على (١٤٠٥ق)، المـصبـاح المن�ر فى غـر#ب
الشرح الكب�ر للرافعى، دارالهجرة، قم.

٥١. مكارم ش�رازى، ناصر؛ و همكاران (١٣٧٧)، تفس�ر نمونه، دار الكتب االسالم�ه، تهران.
٥٢. النجـفى، محمـدحسن (١٩٨١)، جـواهر الكالم فى شرح شـرا#ع االسالم، دار احـ�اء

التراث العربى، ب�روت.
٥٣. الواقدى، محمد بن عمر (١٤٠٤ق)، المغازى، عالم الكتب، ب�روت.


