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چکیده
فقه امامیه برای دفع هرگونه استیالء و سلطۀ دشمنان شریعت ،باب جهاد را گشوده است که
باألصاله جنبه دفاعی داشته و بالعرض ،جنبه تهاجمی دارد .دفاع در برابر متجاوز در شرایط نبود
امكانات نظامی مناسب ،شكل خاصّی به خود می گیرد که عملیّات استشهادی از مصادیق بارز آن
است .عملیّات استشهادی ،روش جدیدی است که برای مقاومت و رویارویی با دشمن اسالم با وسایل
و ابزار جدید کشنده ،با قصد قربه الی اهلل انجام می شود ،و عامل آن یقین یا ظنّ غالب دارد که
خودش نیز در جریان عملیّات به شهادت می رسد .از آنجایی که عملیّات استشهادی از لحاظ شكلی با
انتحار شباهت دارد بدین سبب در اندیشه برخی از صاحبنظران فاقد مشروعیّت است.
پژوهش حاضر با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با واکاوی کتب فقهی و پژوهش های مختلف و
بررسی ادلّه و مبانی فقهی مخالفان عملیّات استشهادی ،به این نتیجه دست یافته است که اقدامات
شهادت طلبانه ضمن تفاوت با انتحار ،از مشروعیّت برخوردار بوده و دالیل مطرح شده از سوی
مخالفان ،به لحاظ تفاوت در قصد و هدف ،خروج موضوعی دارد.
کلیدواژه :شهادت ،انتحار ،عملیّات استشهادی ،منابع فقه ،عدم مشروعیّت
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مقدّمه
عملیّات استشهادی مصطلح امروزی ،روش جدیدی است که برای مقاومت و
رویارویی با دشمن که با وسایل و ابزار جنگی پیشرفته و جدید کشنده که در گذشته
معمول و معروف نبوده ،انجام می شود و عامل و مجری آن ،یقین یا ظنّ غالب دارد
که خودش نیز در جریان عملیّات به شهادت می رسد.
از مبانی فقهی عملیّات استشهادی می توان به مسأله اهمّ و مهم که مربوط به بحث
تزاحم در اصول فقه است (الهامی و پورلطف اله )19 :1397 ،و مسأله ضرورت در امر
دفاع از اسالم و مسلمانان ،استناد کرد که بر همین اساس ،برخی از فقها آن را جایز می
دانند (مكارم شیرازی :1391 ،مسأله  .)179اینگونه اقدامات به لحاظ شباهت های
ظاهری با مسأله خودکشی و انتحار ،از سوی برخی از صاحبنظران مورد اعتراض قرار
گرفته و آن را مشروع نمی دانند .از اینرو ،پرداختن به مبانی و ادلۀ آنها و تبیین تمایز
مسألۀ خودکشی با عملیّات استشهادی ضروری می نماید.
از نگاه فقهی ،عملیّات استشهادی یک موضوع جدید و مستحدثه است که در
شرایط زمانی و مكانی معاصر به سبب تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیستی به سرزمین
های فلسطین و تجاوز به خاک کشورهای عراق و افغانستان از یک طرف و بروز و
ظهور گروه های کوچک و بزرگ سلفی همچون القاعده ،طالبان و داعش از طرف
دیگر ،اهمیّت فراوانی یافته است .نظریّه مشهور میان فقها – بخصوص معاصرین -با
استناد به منابع فقه ،مشروعیّت این عملیّات بوده و عامل آن شهید محسوب می شود .با
وجود این ،در آثار برخی از محقّقان شاهد هستیم که مشروعیّت عملیّات استشهادی را
زیر سؤال برده و آن را همچون خودکشی و انتحار معرّفی نموده اند.
در این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که مخالفان بر چه اساس و بر پایۀ
کدامین مبنای فقهی ،عملیّات استشهادی را نامشروع می دانند؟ آن چه که در این مقاله
اهتمام داده شده است و از آثار پژوهشگران بهره جسته است در حقیقت ،پاسخ به

 389ـــــــــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  14ـ شماره  26ـ بهار 1401

نظریۀ نامشروع بودن عملیّات استشهادی است که به نظر می رسد صاحبان این تفكّر ،نه
تنها قائل به تمایز ماهوی واژگان انتحار و استشهاد نیستند ،بلكه خلط مبحث نموده و از
آیاتی استناد و استشهاد نمودند که چه بسا خروج موردی داشته و از محلّ بحث
موضوعاً خارج است.
از نظر پیشینه تحقیق باید گفت عملیّات استشهادی موضوعی است که تاکنون توسط
نویسندگان و پژوهشگران در قالب کتاب و مقاالت به برخی از ابعاد آن پرداخته شده
است:
 منصورمیراحمدی و علی اکبر ولدبیگی ،تروریسم و عملیات استشهادی ،فصلنامهعلمی پژوهشی سیاست متعالیه.
 حسن باقری و مرتضی سالمی قمصری ،عملیّات استشهادی چرا و چگونه؟ تهران،مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نذیر.1381 ،
 امیر مال محمد علی ،مبانی فقهی عملیّات استشهادی (از دیدگاه شیعه و اهل سنت)،قم ،زمزم هدایت.1385 ،
 محمدصادق پورابراهیم ،حكم فقهی عملیّات استشهادی در فقه امامیه ،فصلنامهمشكات معرفت سال اوّل ،پیش شماره ،تابستان .1393
 شفیعی نیا ،احمد1432( ،ق) ،فقه المقاومت ،دراسۀ مقارنۀ ،المجمع العالمی للتقریببین المذاهب االسالمیۀ ،تهران ،چاپ اول.1377 ،
 فیرحی ،داود ،دفاع مشروع ،ترور و عملیات شهادت طلبانه در مذهب شیعه ،فصلنامهتخصصی شیعه شناسی ،شماره .115 .1383 ،6
 ورعی ،سید جواد ،مبانی فقهی عملیات شهادت طلبانه ،نشریه حكومت اسالمی،شماره ( ،27بهار .)1382
اما آن چه این پژوهش را از غیر آن متمایز میکند تحقیق در بیش از شصت
منبع معتبر عربی و تعدادی از منابع فارسی است که به نظر می آید در این موضوع،
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تحقیقی کم نظیر باشد؛ به عالوه ساختار منسجم و مدوّن ن و نیز جامعیّت در ذکر و
بیان ادلۀ مخالفان و همچنین نقد منسجم و مبرهن نظریۀ عدم مشروعیت عملیّات
استشهادی با استناد به ادلۀ محكم و معتبر منابع فقه است.

 -1نگاهي گذرا به مفاهیم کلیدی
 -1-1مفهوم استشهاد
الف :معنای لغوی استشهاد
اهل لغت برای واژۀ استشهاد دو معنا ذکر کرده اند :گواهی خواستن (ابن منظور،
 239/ 3 :1414؛ ابوجیب ،بی تا 202 :؛ فراهیدى ،بیتا 397/3 :؛ فیروزآبادى ،بی تا:
 423/1؛ ابن سیده ،بی تا )181/4 :و طلب شهادت و کشته شدن در راه خدا (جوهرى،
بی تا 494/2 :؛ ابوجیب ،بی تا 282 :؛ ابن سیده ،بی تا .)182/4 :این دو معنا از معانی
مشهور میان اهل لغت است .بر این اساس می توان واژۀ «استشهد» را که امام حسین و
ائمه معصومین (ع) برای رفع طغیانگری بنی امیه به کار می بردند ،منطبق با هر دو
معنای ذکر شده دانست(1حیدرى.)399 :1381 ،
ب :معنای اصطالحی استشهاد
واژۀ استشهاد در اصطالح فقهی ،به دو معنای عام و خاص تعریف شده است:
الف :معنای عام عملیّات شهادت طلبانه
مقصود از معنای عام؛ یعنی اعمال جهادی ای که شخص به خاطر طلب شهادت و
رسیدن به فیض شهادت به انجام آن مبادرت می ورزد (مال محمدعلی.)85 :1385 ،
برخی در تعریف معنای عام ،یقین یا ظنّ غالبِ مجری عملیّات استشهادی نسبت به
مسأله شهادت را گنجانده و آن را اینگونه تعریف کرده اند« :عملیّات شهادت طلبانه به
معنای عام آن به اقدامی اطالق می شود که شخصی با قصد قربت و با علم به شهادت و
« .1استشهد اإلمام الحسین و کثیر من اهل البیت علیهم السالم علی ید طغاه بنی أمیه (قتلوا شهداء)»
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با هدف ضربه زدن به دشمن ،به انجام آن مبادرت می ورزد و در این راه کشته می
شود» (ورعی )319 :1382 ،و این نوع از طلب شهادت همواره مورد توجه بزرگان و
رهبران دینی و سیاسی اسالم بوده است.
ب :معنای خاص عملیّات شهادتطلبانه
عملیّات استشهادی به معنای خاص ،روش جدیدی برای مقاومت و رویارویی با
دشمن است که با وسایل و ابزار جدید کشنده که در گذشته معمول و معروف نبوده،
انجام می شود و مجری آن ،یقین یا ظنّ غالب دارد که خودش نیز در جریان عملیّات
به شهادت می رسد (مال محمدعلی .)85 :1385 ،این تعریف با معنای لغوی استشهاد
همخوانی دارد.
در این مقاله ،معنای دوم مورد نظر است؛ یعنی اقداماتی که در گذشته نیز معمول
نبوده و امروزه مجاهدان مسلمان از فلسطین و لبنان و دیگر سرزمین های اشغالی ،برای
دفاع در برابر تجاوزات دشمن بدان متوسّل می شوند و علم و یا ظنّ غالب دارند که در
این راه کشته و به شهادت خواهند رسید.
 -2-1مفهوم انتحار
مفهوم انتحار از ریشه « نَحر» به معنای موضع گردنبد (جوهرى ،بی تا )824/2 :و
قربانی کردن و کشتن حیوان از روی نفع می باشد (فیومى ،بی تا.)595/2 :
الف :معنای لغوی انتحار
علمای لغت واژه انتحار را به معنای خودکشی تعبیر نموده اند (فیروزآبادى ،بی تا:
 231/2؛ الزبیدى ،بی تا.)511/7 :
ب :معنای اصطالحی انتحار
انتحار همانگونه که در لغت به معنای خودکشی است در اصطالح شرع نیز عبارت
است از این که کسی نفسش را مورد آزار و اذیّت قرار دهد تا آنجا که به تلف شدن
آن بینجامد و یا در حال عصبانیّت یا ضجر و یا بی تابی به قصد خود کشی ،خود را
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بكشد (قرطبی157/5 :1364 ،؛ حائری تهرانی .)88/3 :1377 ،البته در مواردی هم
خودکشی به دلیل معصیت و انحراف از عقل و دین خواهد بود که در این حالت انسان
دچار نا امیدی شده و وجود خویش را از صحنه روزگار محو می کند.
 -3-1عملیّات انتحاری
عملیّات انتحاری به معنای «اقدام به کشتن دیگران همزمان با قتل خویش» (فیرحی،
 )119 :1383می باشد .در عصر حاضر ،مجریان اینگونه عملیّات ها بیشتر برای رسیدن
به اهداف سیاسی خاص ،مورد توجه دولت ها می باشد .با عنایت به شباهت ظاهری
عملیّات انتحاری با استشهادی ،توجه به تفاوت اساسی آن دو با یكدیگر در حوزۀ
انگیزه ،ضروری می باشد و همین ،مهم ترین تفاوت بین آن دو است.
عملیّات انتحاری واژه ای منفی است اما عملیّات استشهادی باری مثبت دارد .برخی
از نویسندگان غربی ،عملیّات استشهادی مسلمانان را ذیل تروریسم انتحاری تحلیل می
کنند .طبق این تحلیل ها ،هرچند عملیّات استشهادی مسلمانان قابل توجه است اما
تروریسم انتحاری نوین ،هرگز به حوزۀ اسالمی محدود نمی شود ،بلكه دایرۀ وسیعی
را شامل می شود که عملیّات استشهادی مسلمانان فقط بخشی از آن است (فیرحی،
 .)119 :1383بدین سان ،تروریسم انتحاری نوین امری جهانی است و از منطقی
جهانی ،به عنوان بخشی از سیاست بین الملل نوین پیروی می کند (همان) و البته رفتار
مسلمانان را نیز باید در قالب همین منطق استراتژیک فراگیر درک نمود.
برخی از محقّقان شیعی ،ماهیّت این نوع عملیّات را ذیل عنوان «دفاع مشروع» و در
قالب «جهاد دفاعی» ارزیابی می کنند (همان )120-119 :1383 ،و درست از همین
جاست که نقطۀ افتراق عملیّات انتحاری از عملیّات استشهادی مشخص می شود .در
واقع ،عملیّات انتحاری عنوان عامی است که هرگاه با ادبیات و توجیه دینی و با شرایط
مربوطه عجین گردد ،نام عملیّات استشهادی به خود می گیرد .بر همین اساس ،منابع
مذهبی شیعه تفاوت های بنیادی میان عملیّات انتحاری و استشهادی قائل شده و ضمن
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تحریم ترور و عملیّات انتحاری ،بحث و تفسیر خاصی از ماهیت و حدود عملیّات
استشهادی ارائه داده اند.

 -2ادلۀ قائلین به عدم مشروعیّت عملیّات استشهادی
 -1-2کتاب
قرآن در عینی که جهاد در راه خدا و فدا نمودن جان را به عنوان ارزشمند ترین
فدا کاری یاد می کند ،قتل نفس و خودکشی را از گناهان بزرگ الهی قلمداد کرده و
انسان را از ارتكاب به آن نهی می فرماید .بر این اساس ،از دیدگاه برخی صاحبنظران،
عملیّات استشهادی یكی از مصادیق خودکشی و انتحار مطرح شده است که برای بیان
حرمت آن به آیات زیر استناد نموده اند:
 -1-1-2استدالل به آیۀ  29سوره نساء
از آیاتی که بر حرمت خودکشی و انتحار داللت دارد آیۀ  29از سورۀ نساء است.
وجه داللت آیه در این است که ظاهر آیه حكایت از نهی انسان از کشتن خود دارد
ولی همراهی آن با جمله «و ال تَاکلوا اَموالَكُم بَینَكُم بالباطل» این را می رساند که آیه
همۀ مؤمنین را یک شخص فرض می کند که دارای مال باشد و باید آن را در جهت
صحیح صرف کند ،از این رو مراد از «انفُس» جامعۀ مؤمنین است که مثل یک فرد
فرض شده و در این حالت ،جان هر کسی مثل جان دیگری است و نفس دیگران نفس
خود او محسوب می شود .در این راستا اگر خود یا شخص دیگری را بكشد ،قطعاً
خودکشی کرده است .بنابراین ،جمله «التقتلوا انفُسَكُم» مطلق بوده و شامل خودکشی
و انتحار و نیز کشتن انسان های دیگر می شود (عالمه طباطبائی320/4 :1417 ،؛
مراغی ،بی تا .)19/5 :عبارت فوق نه تنها خودکشی را حرام می داند (مكارم شیرازی،
 ) 356/3 :1374بلكه کشتن دیگران که زمینه استحقاق کشته شدن فرد را فراهم می
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نماید؛ مانند قتل به ناحقّ مؤمن و ارتداد و زنای محصنه را نیز نهی کرده است (نووی
جاوی.)193/1 :1417 ،
برخی از فقها با توجه به عبارت «وَ التَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» و مالكیّت خداوند نسبت به
زندگی و حیات انسان ،کسی را مسلط نمی داند مگر به حق و از این رو جایز نمی داند
که انسان خودکشی نماید و یا این که دیگری را به ناحق بكشد (فضل اهلل:1419 ،
) 202/7؛ چراکه کشتن غیر ،مانند کشتن خویش است؛ زیرا به موجب آن ،سزاوار
قصاص یا اعدام خواهد شد و در این صورت در واقع به همه امت تعدّی کرده است
(الزحیلی .)311/6 :1422 ،صاحب بیان المعانی گناه فردی را که به دلیل عدم یقین به
خداوند و حقارت شخصیتی خویش؛ از تدبیر دشواری ها عاجز می شود و به قتل نفس
مبادرت می ورزد ،نسبت به گناه فردی که به قتل دیگران می پردازد ،بزرگتر می داند؛
زیرا کسیکه اقدام به کشتن دیگری می کند ،می تواند از فرصت توبه برخوردار باشد
و با پرداخت دیه و گرفتن بخشش از ورثه مقتول ،تنها حق خدا بر عهده اش می باشد
که آن نیز با توجه به غفار بودن خدا قابل مسامحه خواهد بود (مالحویش آل غازی،
 .)546/5 :1382بنا براین ،آیه در صدد بیان این نكته است که خودکشی و دیگر کشی
که منجرّ به خودکشی می شود ،حرام است و از این رو عملیّات استشهادی را از
مصادیق خودکشی دانسته و قایل به حرمت آن است.
 -2-1-2استدالل به آیۀ  151سوره انعام
در مورد وجه استدالل به این آیه گفته شده است که این آیه به مانند آیۀ قبل ،بر
حرمت قتل نفس داللت دارد .در این دیدگاه ،کشتن خود و یا دیگری هر دو شامل
قتل نفس شده و عملیّات استشهادی نیز مصداقی از خودکشی تلقّی شده و در نتیجه،
مشروعیّت ندارد (جمعی از نویسندگان.)351 :1431 ،
 -3-1-2استدالل به آیۀ  195سورۀ بقره
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از دیگر آیاتی که برخی به جهت خودکشی و تهلكه دانستن عملیّات استشهادی
بدان تمسّک می جویند ،آیۀ تهلكه است« :وَ أَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ التُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَه» (بقره .)195 :
وجه داللت این آیه بر مدّعا این است که با توجه به این که از جمله وظایف
مسلمانان ،نیفكندن خویش در معرض هالکت و نابودی است ،پس عملیّات استشهادی
با توجه به ویژگی آن ،از مصادیق هالکت بوده و از این رو انجام آن حرام است؛
چراکه «تهلکه» به موت تفسیر شده و این گونه بیان شده که هر عملی که نتیجه اش به
مرگ آدمی منجرّ شود ،حرمت دارد .با این تفسیر ،عملیّات استشهادی نیز ذیل این
موضوع قرار می گیرد و در نتیجه ،حرام است (همان.)351 :1431 ،
 -2-2روایات
دومین دلیل قائلین به عدم مشروعیّت عملیّات استشهادی ،روایاتی است که
درمعرض کشته شدن و خودکشی را حرام می دانند.
 -1-2-2روایت حرمت قتل نفس
در روایتی از امام صادق(ع) آمده است« :مَن قَتَلَ نَفسَهُ مُتِعَمِّداً فَهوَ فِی نارِ جَهَنَّم
خالِداً فیها :هر کس خودش را عمداً بكشد ،در آتش جهنم خواهد ماند» (شیخ صدوق،
.)571/3 :1413
بنابراین کسی که آگاهانه خویش را در معرض مرگ و کشتن قرار دهد ،ضمن
ورود در آتش جهنم ،در آن ماندگار می شود و هرگونه غفران از سوی خداوند
سبحان نسبت به بندۀ خطاکار ،سلب خواهد شد .بدینسان خلود در عذاب الهی و
شقاوت اخروی از آن کسی است که در برابر نامالیمات زندگی پایداری نكرده و
خویش را به کشتن دهد.
 -2-2-2روایت قتل نفس و بيتوجهي پیامبر(ص) به عامل آن
کسی که اقدام به خودکشی می نماید در واقع شایستگی خویش را به عنوان مؤمن
از د ست می دهد و تاریخ اسالم بهترین گواه بر این مدّعاست .به عنوان نمونه ،در منابع
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اهل سنّت از جابر بن سمره نقل شد که پیامبر(ص) بر جنازۀ فردی که به خودکشی
اقدام نمود ،نماز نخوانده است (الترمذی .)265/2 :1998 ،بنابراین با استناد به سیرۀ
پیامبر(ص) ،کسی که به این گونه اقدامات متوسّل گردد نه تنها مشمول عذاب اخروی
می شود بلكه در این دنیا نیز از امتیازات فرد مؤمن محروم می گردد.
 -3-2-2روایت نفي خودکشي از مؤمن
امام باقر(ع) می فرمایند« :إنّ المؤمن یبتلی بكلّ بلیه و یموت بكلّ میته إلّا أنّه الیقتل
نفسه :مؤمن به هر بالیی مبتال می گردد و به هر مرگی می میرد اما خودکشی نمی
کند» (کلینی112/3 :1407 ،؛ حرّ عاملی)24/29 :1409 ،؛ از اینرو ،وظیفه و عكس
العمل فرد مؤمن در سختی هایی که اهل ایمان را در بر میگیرد ،تسلیم و توکّل به
خداوند است و هرگز فرد با ایمان برای رهایی از این سختی ها ،دست به خودکشی
نمی زند .بدین سبب ،عملیّات استشهادی نیز مصداقی از خودکشی است و لذا مؤمن
هرگز مرتكب آن نمی شود .بنابراین ،ظاهر این روایت بر این موضوع داللت دارد که
برای مؤمن خودکشی جایز نیست و لو به واسطۀ کاری دیگر که منجرّ به خودکشی
گردد و عملیّات استشهادی از مصادیق بارز خودکشی و حرام است.
 -3-2قاعده الضرر
هرچند عملیات استشهادی در دفاع از آرمان های الهی به کار گرفته می شود اما
برخی آن را به جهت ضررها و صدمات جسمانی که بر بدن مجری وارد می شود،
اینگونه اقدامات را با استناد به قاعده الضرر ،نامشروع دانسته اند .بر پایۀ قاعده الضرر،
انسان حقّ ضرر و صدمه زدن به خود را ندارد و از آنجا که در عملیّات های شهادت
طلبانه ،فرد در ظاهر دچار ضرر های جسمانی می شود ،با آن مخالفت می شود .اهمیت
این مسأله آنجا روشن می شود که رسول خدا(ص) حتی به جهت متضرّر نشدن
شرکاء ،حقّ شعفه را میان آنان قرار داده و می فرماید« :ال ضرر و ال ضرار» (کلینی،
 .)484/10 :1407البته برخی از منابع روایی (الشیبانی ،بی تا )326/5 :ضمن بیان این
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عبارت ،آن را با قید اسالم نیز ذکر کرده اند که به حدیث الضرر شهرت یافته و قاعدۀ
الضرر برگرفته از آن است (شیخ صدوق .)334/4 :1413 ،فقهای امامیه بلكه فقهای
اسالم ،برحجیّت این قاعده ،اجماع دارند و مستندشان نیز همین روایت می باشد
(موسوی بجنوردی.)251/1 :1401 ،
معنای قاعدۀ «الضرر و الضرار فی االسالم» این است که در فقه اسالمی ،هیچ
حكم ضرری وضع نشده است؛ به این صورت که هر حكمی که مستلزم ضرر و ضرار
باشد ،در اسالم منتفی است .قاعده ای که به عنوان یک ایدۀ اسالمی در وضع احكام
الهی مورد توجه قرار می گیرد و بر اساس آن ،احكام موضوعه نبایستی به ضرر و
ضرار در اسالم منتهی شود (جعفری ،بی تا1.)114 :در شریعت اسالمی بر اساس این
قاعده ،خودکشی مصداق بارز ضرر و اضرار بوده و حرام است .فقها معتقدند هرگونه
اضرار به خویشتن (طباطبائى حكیم )183/3 :1416 ،و یا به غیر ،حرام است (انصاری،
بی تا)315 :؛ چه فرد به آن ضرر ،علم داشته باشد یا گمان و حتی خوف از وجود ضرر
شامل همین حكم می شود (خوانسارى.)170/5 :1405 ،
این نكته قابل توجه است که ضابطۀ حرام بودن امور ،ضرر و فسادی است که
متوجّه بدن و اقتضائات آن می گردد .شهید ثانی در اینباره می گوید« :ضابطه حرام
بودن امور ،ایجاد ضرر و فساد برای بدن و مزاج انسان است» (شهید ثانى:1410 ،
.)329/7

 .1شیخ انصاری هم در کتاب رسائل و هم در رساله مخصوصی که در مورد ال ضرر تنظیم کردند این قاعده را
بررسی کرده است .نظر مرحوم شیخ به طور خالصه این است که چون ضرر واقعاً در خارج وجود دارد ،بنابراین
الزم میآید که «ال» در جمله ال ضرر و ال ضرار« ،الی» نفی جنس حقیقی نباشد؛ پس باید جمله را این طور تعبیر
کنیم که« :ال ضرر  ...فی االسالم» یعنی «ال حكم ضرری فی االسالم» ،بدین معنا که واژه «حكم» را در تقدیر
گرفته و بگوئیم منظور پیامبر(ص) این است که حكم ضرری در دین اسالم نیست .به عبارت دیگر ،هر حكمی
که از ناحیه شارع صادر گردد ،اگر مستلزم ضرر باشد یا از اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود ،طبق قاعده
ال ضرر برداشته میشود (رسائل فقهیه.)119 :1414 ،
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امام خمینی(ره) در این مورد می گوید« :با توجه به مفهوم عام ضرر ،هرآن چه که
به جسم ضرر رساند ،حرام است» (خمینی ،بی تا .)163/2 :ایشان مصادیق ضرر را
اموری می داند که موجبات هالکت انسان یا سقط جنین را فراهم آورد و یا آن چه
تعطیلی بعضی حواس یا نابودی برخی قوای انسانی مانند قوۀ باه و تناسل زن و مرد را
در پی داشته باشد (همان)؛ پس خودکشی و انتحار از مصادیق ضرر به نفس بوده و
مشمول قاعدۀ الضرر می باشد.
بنابراین وجه داللت این قاعده بر مدّعا به این است که با توجه به عمومیّت مفهوم
ضرر و ذات ضرر ،که معیاری برای وضع حرمت است عملیّات استشهادی نیز به واسطۀ
وارد شدن صدمات جسمانی غیر قابل جبران بر مجری ،از مصادیق ضرر بوده و به
طریق أولی شامل نهی الهی می شود.
 -4-2دلیل عقل
قائلین به عدم مشروعیّت عملیّات استشهادی ،برای اثبات مدّعای خود به دلیل عقل
نیز تمسّک نموده و معتقدند به جهت شباهت ظاهری عملیّات استشهادی به خودکشی،
اینگونه اقدامات با استناد به حكم عقل مبنی بر وجوب دفع ضرر نفس ،حرام است.
وجوب دفع آن چه برای نفس ضرر دارد ،از احكام قطعی عقل می باشد .براین اساس،
انسان از هر چیزی که برای جان او تهدیدی به حساب آید ،باید حذر نماید .از آنجا
که خودکشی از مصادیق اضرار به نفس است و طبق قاعدۀ اصولی «کلّ ما حكم به
العقل ،حكم به الشرع» ،خودکشی نیز مورد نهی شارع بوده و از اینرو ،انتحار حرام می
باشد (مال محمدعلی.)203 :1385 ،
نكته قابل توجه در این است که انسان نمی تواند خودکشیکند؛ زیرا مالک
زندگی و مرگ خداست و تعلّق اجزای جسمانی و نیروها و استعدادهای مغزی و
روانی به انسان ،از نوع اعتباری است نه حقیقی ،که اختیار هرگونه تصرف در مملوک
خود را داشته باشد (جعفری.)19 :1371 ،
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این مسأله تا آنجا از اهمیت برخوردار است که فیض کاشانی گام را فراتر نهاده و
معتقد است که عقل ،به وجوب دفع هر ضرر محتمل حكم می کند؛ به این نحو که
اگر در امری ،احتمال و گمان ضرر برود عقل حكم می کند که آن عمل ،ترک و دفع
ضرر شود (فیض کاشانى .)84/3 :1406 ،از اینرو عملیّات استشهادی نیز از مصادیق
خودکشی بوده و از سوی عقل مورد نفی قرار می گیرد.

 -3نقد و بررسي ادلۀ مخالفان
با توجه به این که جواز عملیّات استشهادی که شكل خاصی از دفاع مشروع می
باشد ،با استناد به اطالق آیات وجوب جهاد و دفاع (انفال 60 :؛ بقره 207 :؛ توبه)111 :
قابل اثبات و مبرهن است؛ با وجود این ،استدالل مخالفان مشروعیّت عملیّات
استشهادی به آیات مطرح شده مورد نقد قرار می گیرد.
 -1-3استدالل به آیۀ اول
آیۀ شریفه  29سوره نساء اگر چه در ظاهر اشاره به حرمت قتل نفس دارد ،اما با
توجه به نظرات مفسّران و تعبیر آنها ،افراد جامعه به منزلۀ یک نفس محسوب می شوند
و با تكیه بر همین اصل ،أکل به باطل مورد نهی قرار گرفته است؛ چه مال خود فرد
باشد و یا مال دیگری؛ زیرا جامعه به مانند یک نفس یاد میشود و بر همین مبنا اگر
فرد شخصی را بكشد در واقع خویشتن را به قتل رسانده است و از اینرو آیه درصدد
حقیقتی بیش از خودکشی است.
به بیان دیگر ،آیه از یک سو ،بر نهی قتل نفس محترمه داللت دارد؛ حال چه از
جانب خود و چه نسبت به دیگری باشد ،همان گونه که أکل به باطل در این آیه به
طور مطلق نهی شده است؛ چه مال خود و چه مال دیگری باشد .از سوی دیگر ،آیه
افراد جامعه را به مانند یک فرد تعبیر می نماید که در این حالت هر که شخصی را به
قتل برساند ،در واقع خویشتن را به قتل رسانده است و از اینرو آیه اشاره به خودکشی
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و انتحار نیز دارد .بنابراین با توجه به وسعت معنایی و عمومیّت و اطالق آیه ،انحصار
آن به بحث انتحار وجهی ندارد (موسوی سبزواری.)108/8 :1409 ،
برخی از مفسّران دربارۀ مسأله قتل نفس و تصرّف باطل در اموال مردم که در آیه
در پی یكدیگرند ،بر این باورند که قرآن از یک نكته مهم اجتماعی حكایت دارد و
آن نكته این است که اگر روابط مالى مردم و اقتصاد جامعه بر اساس صحیحی استوار
نباشد ،جامعه گرفتار یک نوع خودکشى و انتحار شخصى می شود که انتحار های
اجتماعى هم از آثار ضمنى آن خواهد بود و حوادث و انقالب هایى که در جوامع
مختلف روى داده ،شاهد گویاى این حقیقت مى باشد (مكارم شیرازی:1374 ،
.)357/3
با توجه به نظرات بیان شده دربارۀ جمله «و التقتلوا انفسكم» ،به این نتیجه دست می
یابیم که آیۀ مذکوره بر نهی از خودکشی و یا دیگرکشی که به کشته شدن خودِ فرد
منتهی می شود ،به جهت امور دنیوی و غیر الهی داللت دارد و بر این اساس ،آیۀ
انتحار و خودکشی را – که در صورت کاهش ایمان اتفاق می افتد -حرام می داند؛
یعنی وقوع در امور دنیوی محض و قرار گرفتن در راه باطل که منجر به هالکت و
نابودی خود گردد ،مورد نهی شارع و قانونگذار قرار گرفته است .اما عملیّات
استشهادی؛ یعنی خود را در راه خدا و آرمان های الهی در معرض کشته شدن قرار
دادن است که مجریان آن با ایمان راسخ به خداوند و وعده های او در این مسیر قدم بر
می دارند.
 -2-3استدالل به آیۀ دوم
در نقد و بررسی استدالل به آیۀ  151سورۀ انعام همین بس که آیۀ شریفه اطالق
ندارد و در باب قتل نفس به صورت مطلق وارد نشده ،بلكه قتل و کشتنِ به حقّ ،استثناء
شده است (جمعی از نویسندگان )351 :1431 ،و با دالیل متقن و متعدّد که موافقان
مشروعیّت عملیّات استشهادی ارائه کردند ،عملیّات استشهادی از مصادیق مستثنای
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ذکر شده در آیه است .عملیّات استشهادی در متن و بطن خود ،قصد قربت و وجهاً هلل
را دارد و قوی ترین و محكم ترین دلیل آن کمال یابی عامالن آن است (ورعی،
.)319 :1382
 -3-3استدالل به آیه سوم
کشته شدن و عملیّات استشهادی در راه خدا نه تنها در معرض نابودی قرار گرفتن
نمی باشد بلكه مصداقی از مقاومت و استقامت الهی است و اقدامات شهادت طلبانه با
توجه به خروج موضوعی و حكمی نسبت به آیۀ فوق ،مشمول نهی آیۀ مذکور نیست.
 -1-3-3خروج موضوعي عملیّات استشهادی از آیۀ تهلکه
آیۀ تهلكه داللتی بر حرمت عملیّات استشهادی نداشته بلكه اینگونه اقدامات از
مدلولِ آیه ،خروج موضوعی دارد .زیرا مجاهدِ مبارز ،با استقامت و کشته شدن در راه
خدا نه تنها خود را در معرض هالکت و تهلكه نیفكنده بلكه از حیات طیّبه و ابدی نیز
برخوردار گشته است ،امری که مورد توجه فقهای شیعه و اهل سنّت قرار گرفته است.
از نظر برخی از فقها ،سیاق آیۀ فوق بر فردی که از جهاد کردن و آماده نمودن ساز
و برگ جنگی عقب مانده و در این حالت ،دشمن بر او دست یافته و او را از پای
درمی آورد؛ داللت دارد؛ لذا سیاق این آیه ،برانگیختن به امر جهاد را در دستور قرار
داده و مراد از به هالکت انداختن خود نیز کنایه ای از به هدر رفتن و یا به هدر دادن
حیات است.
در صورتی که در میدان نبرد که تعداد سپاه دشمن دو برابر سپاه اسالم باشند ،دو
قول متعارض؛ جواز فرار بر اساس برداشت از آیۀ  195سورۀ بقره و عدم جواز بر
اساس برداشت از آیۀ  45سوره انفال مطرح است .طبیعتاً طبق قاعدۀ اوّلی ،تساقط است
و باید به دنبال دلیل دیگر و یا به اصول مراجعه کرد .راه برون رفت از تعارض یادشده
چیست؟ شهید ثانی ،ضمن أقوی دانستن مقاومت و عدم جواز فرار در میدان نبردی که
تعداد سپاه دشمن دو برابر سپاه اسالم باشند ،تعارض میان دو قول جواز فرار و عدم آن
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را به سبب اطالق آیات «إِذا لَقِیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُوا» (انفال )45 :و «التُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَه» (بقره )195 :می داند که استقامت با استناد بر اولی و جواز فرار با استناد بر
دومی بیان شده است .با این حال ،ایشان معتقد است که استقامت تا حدّ مرگ نه تنها
هالکت و نابودی نمی باشد بلكه رسیدن به حیات جاودانۀ اخروی است و از اینرو
تعارضی میان اطالق دو آیه وجود ندارد (شهید ثانی .)24/3 :1413 ،گذشته از این،
لزوم مقاومت به قمیت از دس ت رفتن جان بر پایه این حقیقت است که جهاد بر مبنای
بذل جان وضع گردیده (ابن فهد حلّی )311/1 :1407 ،و بذل جان در راه آرمان های
الهی نیز دارای مراتب و مصادیقی است که می توان عملیّات استشهادی را از جمله آن
دانست .بنابراین ،اطالق آیه شامل عملیّات استشهادی نیز خواهد شد؛ زیرا مجاهد
مسلمان و مجری عملیّات استشهادی روبرو می شود با دشمن کافری که نابودی دین و
استیالء بر سرزمین و تصرّ ف بر اموال را اراده نموده است ،حالتی که دیگر مجاهدان
غیر متوسّل به عملیّات استشهادی نیز با آن مواجه بوده اند و از اینرو وظیفه مجاهد در
این شرایط ،مقاومت و ایستادگی به هر وسیلۀ ممكن است و برای شخصی که دفاع و
پایداری تنها از این طریق برای او ممكن است ،اجرای آن واجب می باشد؛ زیرا آن،
تنها راه ممكن برای دفاع از دین و کیان اسالمی خواهد بود (شفیعی نیا.)194 :1432 ،
فقهای اهل سنّت نیز با استناد بر روایاتی معتقدند که موضوع جهاد از بحث القای
در تهلكه ،خروج موضوعی دارد .أبی أیوب به نزول این آیه در خصوص أنصار اشاره
نموده است .هنگامی که در قسطنطنیه حضور داشت و صف عظیمی از لشكر رومیان
خارج شدند و در این زمان ،مبارز مسلمانی بر سپاه روم حمله ور شد و در میان سپاه
دشمن جای گرفت .مردم با ابراز شگفتی دربارۀ این رفتار گفتند :سبحان اهلل که این
مرد خود را به دست خویش به هالکت انداخته است .در این هنگام أبی ایوب مردم را
به جهت تأویل نادرست از این آیه ،خطاب قرار داد و گفت :این آیه در حق ما انصار
نازل شده است؛ آن هنگا م که خداوند دینش را عزت بخشید و یاری کنندگان دینش
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فراوان گشت ،در میان ما سخنانی به طور پنهانی مطرح شد که اموالمان ضایع گشت و
حال باید برای جبران اموال ضایع شده ،اقدام نمائیم .بنا بر این خداوند این آیه را نازل
کرد .پس القاء در تهلكه به دست خویش ،به این معناست که ما به جمع آوری اموال
اقدام کنیم و جهاد را ترک نمائیم (السجستانی .)159/7 :1430 ،ابن عباس و غیره نیز
این تأویل را تأیید نمودند (االمیر الصنعانی ،بی تا474/2 :؛ الشوکانی ،بی تا.)487/11 :
در این راستا ابن حجر نیز معتقد است که طلب شهادت در موضوع جهاد ،مشمول نهی
درآیۀ تهلكه نیست (العسقالنی ،بی تا.)23/6 :
با تأمّل در مطالب فوق ،از دیدگاه فقهای اهل سنت نیز جهاد نه تنها تهلكه نبوده
بلكه ترک دفاع و مقاومت ،مصداق تهلكه خواهد بود .از اینرو عملیّات استشهادی به
عنوان مصداق بارز جهاد ،تهلكه محسوب نمی شود و مشمول نهی از القای در تهلكه
نخواهد بود .مزید بر آن می توان موضوع «تهلكه» در آیۀ کریمه را بر معنایی که منافی
با مشروعیّت جهاد دفاعی نباشد حمل کرد .اگر تهلكه را به جای مرگ و موت ،به
عذاب و مخالفت با تكلیف شرعی معنا نمائیم؛ در این صورت ،آیۀ فوق از موضوعِ
استدالل خارج خواهد شد.
 -2-3-3خروج حکمي عملیّات استشهادی از آیۀ تهلکه
در فرض پذیرش تهلكه بودن عملیّات استشهادی ،این گونه اقدامات از لحاظ
حكمی شامل آیۀ فوق الذکر نخواهد شد؛ زیرا خداوند مجاهدان مسلمانان را به لزوم
استقامت تا سرحدّ مرگ فرا خوانده و فقها بر اساس آیۀ «إِذا لَقِیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُوا» (انفال:
 )45به وجوب پایداری و دفاع تا سرحدّ از دست رفتن جان حكم داده اند (شفیعی نیا،
 .)196 :1432در این راستا فقها معتقدند اگر در میدان نبرد ،برای مجاهد گمان قوی
حاصل شود که در صورت ایستادگی کشته خواهد شد ،فرار از میدان جنگ جایز نمی
باشد (شیخ طوسی10/2 :1387 ،؛ محقق حلّی 282/4 :1408 ،؛ عالمه حلّی:1414 ،
57/9؛ فخرالمحققین 356/1 :1387 ،؛ شهید ثانی24/3 :1413 ،؛ نجفی.(61/21 :1404 ،
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استدالل برخی بر جواز فرار از میدان نبرد و عدم لزوم ایستادگی در برابر دشمن تا
پای جان ،بر اساس آیۀ نهی از القاء تهلكه نادرست است؛ زیرا فرد مسلمان در جهاد با
کفار به جهت قول خداوند (إِذا لَقِیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُوا) ،متعبّد به ایستادگی و پایداری است.
(ابن برّاج .(304/1 :1406 ،از اینرو به اعتقاد صاحب کشف الرموز عمل به عدم فرار،
أظهر و با احتیاط سازگارتر است؛ زیرا مراد از آیۀ تهلكه این است که خویش را در
آن چه که بدان مأمور و موظّف نیستید ،نیفكنید )فاضل آبى.)424/1 :1417 ،
بنابراین ،از یک سو عملیّات استشهادی به عنوان مصداق جهاد دفاعی ،شامل تهلكه
نمی باشد و از سوی دیگر ،با فرض تهلكه بودن عملیّات استشهادی ،آیات الهی مكرراً
مجاهدان مسلمان را به جهاد و مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن متجاوز و فدا
نمودن جان و مال در این راه فرا خوانده و فقها نیز عملیّات استشهادی را با توجه به
ماهیت دفاعی آن ،مصداق همان مقاومت و ایستادگی که آیات الهی مسلمانان را
موظّف به آن می داند ،برمی شمرند؛ چراکه اگر جهاد با دشمنان در آن چه که به
مرگ منجرّ می شود حرام باشد ،الزمه اش ابطال تشریع حكم جهاد خواهد بود که آن
نیز واضح البطالن است .درحقیقت ،این آیه تأکید دارد که اگر افرادی نتوانستند به
موقع و با تجهیزات الزم وارد معرکۀ جنگ شوند ،خود را به سختی نیندازند؛ چراکه به
سبب عدم تسلط و عدم آمادگی شان ،ممكن است در کارزار و در مبارزه با دشمن
خود را به کشتن دهند .بر این اساس ،این آیه مؤمنان را از اتّخاذ چنین رویكردی
برحذر می دارد .بنابر این جهاد و کشته شدن در راه دین و عزّت مسلمانان نه تنها
هالکت و نابودی نیست بلكه کشته شدگان در این مسیر ،زنده هایی هستند که از عزّت
و شرافت انسانی و از رزق و روزی بهشتی بهره مندند )آل عمران .)171-169 :بدین
جهت ،مسأله شهادت طلبی و اقدامات شهادت طلبانه ،از مدلول آیۀ فوق ،خروج
موضوعی و حكمی دارد.
 -4-3نقد دلیل دوم
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در مورد استدالل به روایت اول ،اگرچه با بررسی طریق شیخ صدوق به ابن
محبوب و بررسی حال رجالی «ابو والد الحناط» می توان به صحیح بودن این روایت
حكم داد با این حال ،روایت مذکور ناظر به قتل نفس بما هو قتل نفس است نه قتل
نفس بما هو جهاد یا دفاع در مقابل دشمن .بنابراین روایت مورد استدالل ،حاالت
جهاد و دفاع را شامل نمی شود.
روایت سوم به جهت مهمل بودن و عدم توثیقِ «ناجیه بن أبی عماره الصیداوی»
ضعیف بوده در نتیجه ،نمی تواند به عنوان سند عدم مشروعیّت عملیّات استشهادی
مورد استناد و استدالل قرار گیرد .به عالوه این که ظاهر این روایت نیز مربوط به
عملیّات استشهادی نمی شود بلكه ناظر به قتل نفسی است که در آن ،انسان برای رهایی
یافتن از مصیبت های دنیا خودکشی نماید و یا مربوط به قتل نفسی است که در آن
بیمار العالج و ناامید از بهبودی ،برای راحتی و درد نكشیدن ،خودکشی نماید که
چنین مرگ و قتل نفسی نیز حرام است (جمعی از نویسندگان.)352 :1431 ،
برخالف تصوّر کسانی که عملیّات استشهادی را نوعی خودکشی فرض می کنند،
اینگونه اقدامات ،مصداقی از جهاد دفاعی است و کشته شدگان در این مسیر ،شهید
محسوب می شوند(1الطبرانی ،بی تا .)31/13 :البته روایات فوق با بیان جایگاه منتحر در
آتش جهنم ،نشان از حرمت خودکشی دارد اما مؤمن واقعی هرگز اقدام به چنین
کاری نخواهد کرد .از سوی دیگر ،روایات شیعه و اهل سنّت دربردارندۀ این حقیقت
است که در نزد خداوند قطره ای محبوب تر از قطرۀ خونی که در راه خدا و دین او و
حفظ عزّت مسلمانان ریخته شود ،وجود ندارد (کلینی )53/5 :1407 ،و کسی که در
این راه کشته شود ،شهید محسوب می شود (السجستانی151/7 :1430 ،؛ شیبانی ،بی تا:
294/2و )298و برخوردار از جایگاهی بس واال و پاداش و بهای فداکاری او بهشت
است و حال آن که قتل نفس و خودکشی ،از گناهان کبیره ای است که مرتكب آن نه
 .1براساس اطالق روایت «من قتل فی سبیل اهلل فهو شهید».
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غسل دارد و نه بر جنازه اش نماز می خوانند و نیز در قبرستان مسلمانان دفن نمیشود
(الترمذی ،)265/2 :1998 ،در حالیکه کسی که در راه خدا جهاد و دفاع می کند در
صورت کشته شدن ،بخاطر شرافت راهی که در آن قدم گذارده ،بدون غسل با انجام
نماز بر پیكر مطهّرش در قبرستان مسلمانان (با عزّت و احترام و تشریفات خاص) دفن
می شود (کاشف الغطاء ،بی تا .(290/4 :ازسوی دیگر ،در آیات متعدد (بقره154 :؛
آل عمران170-169 :؛ نساء (74 :فرهنگ جانبازی و فدا نمودن جان در جهاد فی سبیل
اهلل مورد تأ کید قرار گرفته و کسانی که در این مسیر و در این جرگه قرار گرفته اند ،به
عنوان ایثارگران مؤمن معرّفی شده اند که نمونه های آن در تاریخ بخصوص در سیرۀ
معصومین(ع) مشهود است.
تفاوت اساسی عملیّات استشهادی با انتحار در انگیزه و نیّت است؛ چراکه اعمال
برپایه نیات سنجیده می شود .از اینرو جهاد و نبرد با دشمن متجاوز در صورتی که به
نیّت «فی سبیل اهلل» باشد عنوان شهید واقعی بر او اطالق می گردد و کسی که برای
شهرت و دیگر مسائل مادی جهاد نماید و کشته شود ،شهید محسوب نشده و از اجر
شهادت برخوردار نمی شود )الترمذی .)172/4 :1998 ،بر اساس روایات و آموزه های
قرآن« :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاهللِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ
أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اهللِ أُولئِکَ هُمُ الصادقون» (حجرات ) 15 :سه مشخصّه :ایمان راستین
به خ دا و رسولش ،جهاد مادی و معنوی و نثار جان در راه خدا ،وجه تفاوت مجریان
عملیّات استشهادی با فرد منتحر است که در آیه فوق الذکر بیان شده است .همچنین
در آیات دیگر ،کشته شدگان در مسیر دفاع و جهاد در راه خدا از چنان منزلتی
برخوردارند که خدای متعال آنان را زندگانی می داند که در نزدش روزی می خورند
(آل عمران .)170-169 :این در حالی است که اقدام کنندگان به خودکشی ،مورد
خشم خداوند قرار می گیرند (شیخ صدوق)95/4 :1413 ،؛ بنابراین عملیّات استشهادی
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اگرچه از لحاظ شكلی با اقدامات انتحاری مشابه است ولیكن از لحاظ قصد ،هدف و
آثار متفاوت بوده و قابل قیاس نخواهد بود.
از اینرو ،عملیّات استشهادی که همان فدا نمودن جان در برابر کفّار متجاوز است
نیز اگر به قصد قربت و برای دین خدا و تحقّق آرمان الهی و دفاع از سرزمین های
اسالمی و عزّت مسلمانان و ضربه زدن به دشمنان باشد صحیح بوده و شهید در راه
خداست ،ولی اگر انگیزه هایی غیر از این موارد ،موجب اقدام به آن شود خودکشی و
انتحار محسوب می شود و تنها هدف منتحر راحت شدن از مشكالت روحی است و
این اقدام کوچک ترین تأثیری در رشد معنوی و روحی جامعه نخواهد داشت (ورعی،
 )321 :1382و عامل آن مورد نكوهش و مبغوض خداوند است.
 -5-3نقد دلیل سوم
دلیل سوم مخالفان مشروعیّت عملیّات استشهادی ،تمسّک به قاعدۀ الضرر بود.
اگرچه مسلّم است که شارع مقدّس ،موضوع و حكمی ضرری را نفی کرده و
خودکشی را از مصادیق بارز ضرر دانسته و آن را حرام می داند؛ اما با وجود این،
خداوند متعال در قرآن کریم از بندگان خویش می خواهد که همۀ سرمایه های
وجودی خود  -از مال و جان  -را در جهاد فی سبیل اهلل هزینه نمایند و هرگونه نقیصه
و ضرر مالی و جانی را برای حفظ اسالم و کیان اسالمی متحمّل گردند (توبه .)41 :لذا
شهادت و در معرض کشته شدن قرار گرفتن در راه خدا و استقرار دین الهی و حفظ
شرافت مسلمانان از مصادیق ضرر منهیٌ عنه نبوده و از تحت قاعدۀ یاد شده ،با هر نوع
تفسیر فقهای مشهور امامیه (شیخ انصاری ،آخوند خراسانی ،شیخ الشریعه اصفهانی،
نراقی و امام خمینی)1موضوعاً و یا تخصّصاً خارج است .عالوه بر آن ،عملیّات
استشهادی دارای ارزش واالیی است که خداوند ،خویش را خریدار آن جان ها و مال
های پاک معرّفی می نماید (توبه .)111 :از اینرو در قرآن ،ضمن فراخوان و امر
 .1ر.ک :محقق داماد ،سید مصطفى (1406ق) ،قواعد فقه ،ج ،1چ ،12تهران :مرکز نشر علوم اسالمى.
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مسلمانان به جهاد و جانبازی در راه دفاع از اعتقادات و کیان اسالم ،آن را امری خیر و
با منفعت برای مسلمانان معرّفی می نماید (توبه .)41 :از آنجا که حكم خداوند ،خیر و
عدم تبعیّت از آن ،معصیت محسوب می شود (احزاب )36 :جهاد و در معرض کشته
شدن قرار گرفتن و شهادت در راه خدا نیز نه تنها نقص و ضرر نبوده بلكه مقبول عقل
و شرع می باشد و قدم نگذاردن در این مسیر و عدم صرف سرمایه های مالی و جانی
در آن ،معصیت و ضاللت است.
فقهای شیعه معتقدند که عملیّات استشهادی ،با انتحار موضوعاً و حكماً تفاوت دارد
(عبدالنبی نمازی به نقل از مالمحمدعلی (210 :1385 ،و زمانی که هدف از خودکشی
با توجه به عام بودن آن ،دفاع و جهاد باشد ،امری مقدس خواهد بود که با عنوان
استشهاد ،انصراف ادلۀ حرمت قتل نفس را در پی خواهد داشت (همان) .همچنین به
اعتقاد فقهای اهل سنّت ،دفاع به نیّت تحكیم دین خداوند و استقبال از شهادت برای
دستیابی زندگی ابدی در صورت وارد کردن ضربه به دشمن ،بدون اشكال است
(الشیبانی ،بی تا . )104/1 :بر این اساس ،کشته شدگانِ آن را شهیدانی می دانند که به
آنها وعدۀ بهشت داده شده است؛ لذا قائل به آن هستند که میان فضیلت عظیم شهادت
و رذیلت بزرگ خودکشی ،یک دنیا فاصله است؛ زیرا شخص منتحر هدفی جز
نابودی خویش ندارد (باقری و سالمی )22-21 :1381 ،در حالی که عملیّات استشهادی
نمونه بارز از جهاد دفاعی است و کشته شدگان اینگونه عملیّات ها ،در جهت پاسخ به
دعوت الهی مبنی بر دفاع در برابر دشمنان اسالم ،جان خویش را بذل نموده اند .لذا
اینگونه اقدامات ،خودکشی محسوب نمی شود تا به واسطۀ قاعدۀ الضرر مورد نهی
قرار گیرد ،بلكه جهاد در راه خدا عین منفعت است و از اینرو نسبت به قاعدۀ ،خروج
موضوعی دارد.
 -6-3نقد دلیل چهارم
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عقل یكی از مبناهایی است که بر اساس آن ،هر گونه ضرر و زیان به سالمت جسم
و جان ،ناپسند خوانده می شود ،اما در راه خدا و بر پایی دین حق و دفاع از نوامیس
مسلمانان هرگونه ضرر مالی و جسمی و جانی امری پسندیده و تحمل آن نشان از
فضیلت و تعالی متضرر داشته و خداوند پاداش آنها را «عند ربّهم یرزقون» قرار داده
است .البته عقل نیز با توجه به حقانیّت قرآن و فرمایشات آن ،انسان کمال جو را به
کسب آن فضیلت ها فرا می خواند؛1از اینرو ،عملیّات استشهادی علیرغم این که از
بارزترین مصادیق تحمّل ضرر جانی در راه خدا می باشد عقل آن را خودکشی ندانسته
بلكه انجام آن را در شرایط خاص ،برای انجام وظیفه شرعی و عقلی دفاع ،تجویز می
نماید.
اگرچه در غالب موارد ،احكام عقل ،کلّی و مطلق است با این حال ،در مسأله اهمّ
و مهم ،جانب اهمّ را گرفته و به صدور حكم می پردازد .درست است که حفظ جان
از واجباتی است که شرع مقدّس ،آن را بر همگان واجب نموده است اما در شرایط
هجوم دشمن به کیان اسالم و سرزمین های اسالمی ،واجب دیگری نیز به نام دفاع
مطرح می گردد .در چنین شرایطی ،مسأله دفاع به جهت اهمیت آن بر حفظ جان
أرجح خواهد بود و از آنجا که مجاهدان مبارز دو واجب در پیش رو دارند؛ یكی
وجوب دفاع از اسالم و دیگری ،وجوب حفظ جان خویش؛ در این شرایط دفاع از
کیان اسالم ،اَهم و اَرجح از حفظ جان است و این أرجحیّت ،موجب تقدّم دفاع بر
مقوله حفظ جان می شود .به همین جهت ،عملیّات استشهادی از باب تقدیم اهمّ بر

 .1سورره ص آیه « :29کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ مُبارَکٌ لِیَدَّبَّرُوا آیاتِهِ» و آیه « :43وَ وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَهً
مِنَّا وَ ذِکْرى لِأُولِی الْأَلْباب».
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مهم ،از جمله اقدامات مشروع و جایز خواهد بود که البته این چنین مسائلی در باب
تزاحم مورد بحث قرار میگیرد.
فقها نیز در استفتائات خویش ،اطالق ادلۀ مشروعیّت جهاد و دفاع و اهمیّت آن بر
مسأله حفظ نفس را دلیل جواز عملیّات استشهادی دانسته اند (منتظری ،به نقل از مال
محمدعلی177 :1385 ،؛ گرامی ،به نقل از همان؛ صادقی تهرانی به نقل از همان،
)178؛ بنابراین گرچه حفظ جان ،واجب می باشد اما در برابر دفاع در برابر دشمنان
دین و کیان اسالمی موضوعیّت ندارد و از باب تزاحم ،عقل به مقدم بودن دفاع بر
حفظ جان حكم صادر می کند.
از دیدگاه فقها ،تقدّم اهمّ در برابر امر مهمِ حفظ جان ،به قدری بدیهی است که در
برخی اظهارنظرات ،از باب تزاحم سخنی به میان نیاورده و به نحو مستقلّ ،مسأله دفاع
را مطرح کرده و آن را امری عقالنی مسلّم دانسته اند .صاحب مهذّب االحكام در
اینباره قائل است مسأله دفاع برای نابودی کسانی که زمینه های فساد در عرصه های
جان و مال و آبرو ایجاد می کنند ،از منظر عقل ،قطعی می باشد (سبزوارى:1413 ،
 .)101/15از اینرو ،صاحب فقه الصادق(ع) قائل است که عقل به عنوان دلیلی مستقلّ،
وجوب جهاد و دفاع را بیان می نماید و دلیل آن را پاک کردن زمین از شرکی می
داند که منجرّ به هالکت انسانیّت و نابودی فطرت می گردد (حسینی روحانی:1412 ،
 .)20/3امام خمینی(ره) نیز در زمینۀ وجوب عقلیِ دفاع مسلمین معتقد است احدی از
عل مای اسالم منكر دفاع در اسالم نیست و ضرورت دفاع تا حدّی است که نیازمند اذن
ولیّ و امام نخواهد بود؛ چراکه در صورت هجمه دشمن همه باید به حكم عقل دفاع
نمایند (خمینی.)137/19 :1361 ،
بنابراین ،لزوم عملیات استشهادی ،از باب تقدم اهمّ بر مهم ،امری است پسندیده تا
آنجا که مجریان اینگونه اقدامات از سوی بزرگان دین مورد تحسین قرار گرفته و به
عنوان رهبران معنوی جامعه معرّفی شده اند (خمینی.)60/14 :1361 ،
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نتیجه گیری
حكم فقهی عملیّات استشهادی از دو منظر قابل بحث است :موافقان و مخالفان:
مخالفان عملیّات استشهادی ،با استدالل به چهار دلیل از کتاب ،روایات ،قاعدۀ
الضرر و الضرار آن را مصداقی از انتحار و خودکشی معرفی کردند و با عنایت به
ممنوعیّت خودکشی و انتحار در فقه شیعه ،حكم به حرمت عملیّات استشهادی داده
اند .عمده استدالل آنها از قرآن ،آیات  29سورۀ نساء 151 ،انعام و  195سورۀ بقره
است.
 -1وجه داللت آیۀ اول بر مدّعای ایشان به این است که اگرچه ظاهر آیه ،حكایت
از نهی انسان از کشتن خود دارد ولی همراهی آن با جمله «و التَاکلوا اَموالَكُم بَینَكُم
بالباطل» این را می رساند که آیه همۀ مؤمنین را یک شخص فرض می کند که دارای
مال باشد و باید آن را در جهت صحیح صرف کند؛ از اینرو مراد از «انفُس» ،جامعۀ
مؤمنین است که مثل یک فرد فرض شده و در این حالت ،جان هر کسی مثل جان
دیگری است و نفس دیگران ،نفس خود او محسوب می شود .در این راستا اگر خود
یا شخص دیگری را بكشد ،قطعاً خودکشی کرده است .بنا براین ،جمله «و التقتلوا
انفُسَكُم» مطلق بوده و شامل خودکشی و انتحار و نیز کشتن انسان های دیگر می شود.
نقد استالل به آیه اول :در نقد استدالل به این آیه با توجه به جمله «و التقتلوا
انفسكم» ،به این نتیجه دست می یابیم که آیۀ مذکوره بر نهی از خودکشی و یا
دیگرکشی که به کشته شدن خودِ فرد منتهی می شود ،به جهت امور دنیوی و غیر الهی
داللت دارد و بر این اساس ،آیه انتحار و خودکشی را حرام می داند .اما عملیّات
استشهادی؛ یعنی خود را در راه خدا و آرمان های الهی در معرض کشته شدن قرار
دادن است که مجریان آن با ایمان راسخ به خداوند و وعده های او در این مسیر قدم بر
می دارند.
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 -2وجه استدالل به آیۀ دوم این است که این آیه بر حرمت قتل نفس داللت دارد
و کشتن خود و یا دیگری هر دو مشمول قتل نفس شده و عملیّات استشهادی نیز
مصداقی از خودکشی تلقّی خواهد شد و در نتیجه ،مشروعیّت ندارد.
نقد استدالل به آیه دوم :در نقد استدالل به آیۀ  151سورۀ انعام همین بس که آیۀ
شریفه اطالق ندارد و در باب قتل نفس به صورت مطلق وارد نشده ،بلكه کشتنِ به
حق ،استثنا شده است و با دالیل متقن و متعدّد ،عملیّات استشهادی از مصادیق مستثنای
ذکر شده در آیه است.
 -3وجه داللت آیه سوم به این است که از وظایف مسلمانان ،نیفكندن خویش در
معرض هالکت و نابودی است ،پس عملیّات استشهادی با توجه به ویژگی آن ،از
مصادیق هالکت بوده و از اینرو انجام آن حرام است؛ چراکه «تهلكه» به موت تفسیر
شده و اینگونه بیان شده که هر عملی که نتیجه اش به مرگ آدمی منجرّ شود ،حرمت
دارد .با این تفسیر ،عملیّات استشهادی نیز ذیل این موضوع قرار می گیرد و در نتیجه،
حرام است.
نقد استدالل به آیه سوم :کشته شدن و عملیّات استشهادی در راه خدا نه تنها در
معرض نابودی قرار گرفتن نمی باشد بلكه مصداقی ازمقاومت و استقامت الهی است و
اقدامات شهادت طلبانه با توجه به خروج موضوعی و حكمی نسبت به آیۀ فوق،
مشمول نهی آیۀ یاد شده نیست و این دیدگاه مشترک مشهور فقهای امامیه و اهل سنّت
است.
 -4از دلیل روایات که عمدۀ آن سه روایت می باشد به این نتیجه دست یافتند که
عملیّات استشهادی از مصادیق خودکشی است و چون ظاهر این روایات بر این
موضوع داللت دارد که برای مؤمن ،خودکشی جایز نیست و لو به واسطۀ کاری دیگر
که منجرّ به خودکشی گردد و عملیّات استشهادی هم که از مصادیق بارز خودکشی
است ،حرام می باشد.
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نقد استدالل به دلیل روایی :در نقد و بررسی دلیل روایی اوالً ،اگرچه روایت
نخست صحیح است با این حال ناظر به قتل نفس بما هو قتل نفس است نه قتل نفس
بما هو جهاد یا دفاع در مقابل دشمن .بنابراین روایت مورد استدالل ،حاالت جهاد و
دفاع را شامل نمی شود .ثانیاً ،روایت سوم به جهت مهمل بودن و عدم توثیقِ راوی
ضعیف بوده در نتیجه ،نمی تواند به عنوان سند عدم مشروعیّت عملیّات استشهادی
مورد استناد و استدالل قرار گیرد.
 -5دلیل سوم مخالفان ،تمسّک و استناد به قاعده الضرر است و بر پایۀ این قاعده،
معتقدند که انسان ،حقّ ضرر و صدمه زدن به خود را ندارد و از آنجا که در عملیّات
های شهادت طلبانه ،فرد در ظاهر ،دچار ضرر های جسمانی می شود آن را از
مشروعیّت ساقط نمودند.
نقد دلیل سوم :اگرچه به موجب قاعده الضرر مسلّم است که شارع مقدّس،
موضوع و حكمی ضرری را نفی کرده و خودکشی را از مصادیق بارز ضرر دانسته و
آن را حرام می داند ،اما به این معنا نیست که افرادی که همۀ سرمایه های وجودی شان
از مال و جان را در جهاد فی سبیل اهلل هزینه می نمایند و هرگونه نقیصه و ضرر را برای
حفظ اسالم متحمّل می گردند ،مشمول این قاعده هستند بلكه این قبیل اعمال از
مصادیق ضرر منهیٌ عنه نبوده و از تحت قاعدۀ یادشده ،موضوعاً و یا تخصّصاً خارج
است .عالوه بر آن ،عملیّات استشهادی دارای ارزش واالیی است که خداوند ،خویش
را خریدار آن جان ها و مال های پاک معرفی می نماید.
 -6از دلیل عقل به این نتیجه دست یافتند که به جهت شباهت ظاهری عملیّات
استشهادی به خودکشی ،این گونه اقدامات با استناد به حكم عقل مبنی بر وجوب دفع
ضرر نفس ،حرام است .وجوب دفع ضرر ،از احكام قطعی عقل می باشد .براین اساس،
انسان از هر چیزی که برای جان او تهدید به حساب آید ،باید حذر نماید؛ از اینرو
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عملیّات استشهادی نیز از مصادیق خودکشی بوده و از سوی عقل مورد نفی قرار می
گیرد.
نقد دلیل چهارم :عقل سلیم اگرچه در غالب موارد ،احكام کلی مطلق صادر می
کند ،با این حال اوالً ،در مسألۀ اهمّ و مهم ،جانب اهمّ را گرفته و به صدور حكم می
پردازد .ثانیاً ،با توجه به قاعده «کلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل» بر اساس آموزه
های وحی ،حكم صادر نموده و انسان کمال جو را به کسب فضیلت های وحیانی
مندرج در قرآن فرا می خواند .از اینرو ،عملیّات استشهادی علیرغم این که از بارزترین
مصادیق تحمّل ضرر جانی در راه خدا می باشد ،عقل آن را خودکشی ندانسته بلكه
انجام آن را در شرایط خاص ،برای انجام وظیفه شرعی و عقلی دفاع ،تجویز می نماید.
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