
 

 

 

 

 

 

 بشر المللنيبحق حيات و سلب آن از منظر اسالم و حقوق 

 انتحاريبا تأکيد بر عمليات 

 محسن محمدي الموتي

 محمود جاللي

 مهدي شوشتري

 چکيده

 ،ي حقوق بشر پذيرفته شده استالمللنيببودن سلب آن، در اسالم و اسناد حق حيات و ممنوع

. از ديدگاه شوديموجود مباني نظري متفاوت، تفاسير مختلفي در اين باره ديده  ليدل بهگرچه 

 . حفظ نفساندها به حفظ آن مکلفاست که به بشر عطا شده و انسان اسالم، حق حيات، حقي الهي

ها از اين موهبت الهي، اگر به ناحق صورت پذيرد، حرام کردن انساناز مقاصد شريعت است و محروم

، در مسائلي نظير جهاد، عمليات استشهادي، ايثار و ... ، به مسلمانان اجازه داده حال نيااست. با 

سلب حيات، ارزشمند و  صورتمادي خود را در معرض خطر قرار دهند. در اين  شده است حيات

عام حقوق بشر، حق حيات  المللنيب. اين در حالي است که در نگاه اسناد دشويمبافضيلت قلمداد 

است. از اين منظر  ناپذيرو اعراض ناشدنيحقي بنيادين، مطلق و پايه ساير حقوق تلقي شده و سلب

شود. مطالعه موردي عمليات انتحاري در دو ديدگاه عطاي خداوندي نگريسته نمي عنوان بهبه حيات 

دهد چون انسان از موهبت حق حيات برخوردار است اين نوع عمليات که عموماً نشان مي گفتهشيپ
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در  بخشيآزادشود. البته چون عمليات استشهادي و است، ممنوع تلقي مي گناهيبهاي عليه انسان

 ، از اين جهت مستثنا هستند. اندمتفاوتماهيت و محتوا با عمليات انتحاري 

 حق حيات، حقوق بشر، اسالم، عمليات انتحاري، عمليات استشهادي، تروريسم. :هادواژهيکل

 مقدمه

نخستين حق از حقوق بنيادين بشر، هم در اسالم محل توجه قرار گرفته و  عنوان بهحق حيات، 

ي عام حقوق بشري محل اتفاق است. اگرچه اين حق در دو ديدگاه المللنيبهم تقريباً در اسناد 

ي وجودي معرفتي و مباني هانهيزمتفاوت در  ليدل بهيادشده به رسميت شناخته شده است اما 

 شود.در اين خصوص ديده مينظري، تفاسير مختلفي 

ي، از نظر اسالم، حيات عطاي شناسانسانغربي  وي کوتاه بين مباني اسالمي اسهيمقادر 

ها تضمين شده و جداکردن هيچ روحي از بدن بدون خداوندي است و حق حيات براي همه انسان

است، خواه مقتضي شرعي جايز نيست و حفظ ادامه حيات بشري تا آنجا که خدا بخواهد واجب 

محافظت هر فردي بر حيات خود در مقابل تعدي ديگران يا تعدي بر خويشتن )مانند انتحار( يا 

 محافظت او درباره حيات ديگران باشد.

در همين موضوع، از ديدگاه غرب نيز، هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد و 

توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه يا برخالف انسانيت و احدي را نمي

شئون بشري يا موهن باشد؛ لذا حق حياِت شايسته، حق آزادي، حق امنيت، ممنوعيت شکنجه، 

ت و هر گونه رفتار ظالمانه و ممنوعيت رفتار برخالف شئون انسانيت )اهانت( در دو ممنوعيت مجازا

توان گفت از جمله حقوق طبيعي و نظام حقوقي اسالمي و غربي محل تأکيد است. در حقيقت، مي

داند و اين استناد در حقوق رود؛ اما اسالم حيات را عطايي خداوندي ميمي شمار بهانساني بديهي 

به اينکه انسان به  نکردنبشر از ديدگاه غرب وجود ندارد. معناي اين سکوت، يعني توجهجهاني 

 مبدأ وجودي مستند است. عنوان بهکدامين حقيقت 

ها تضمين شده است. همه ، از ديدگاه اسالم، کرامت حقي است که براي همه انسانعالوهبه

بودن همه براي آدم )ع(، آنان را با يکديگر اند و بندگي خدا و فرزندافراد بشر اعضاي يک خانواده

متحد کرده است. مردم در کرامت ذاتي، که خداوند سبحان به همه آنان عطا فرموده و نيز در 
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؛ بدون تفکيک از جهت نژاد و زبان و اقليم و انديمساواصل تکليف و مسئوليت فطري با يکديگر 

ناشي نشده باشد، مگر کسي که  اساسيبي هاتبدعها و تابعيت يا اعتقاد ديني که از هوا و هوس

اين کرامت را از روي اختيار و به سبب ارتکاب جنايت يا خيانت يا اشاعه فساد از خويشتن سلب 

 کند.

 ودها، تفاوتي بين اين با وجود تضمين کرامت ذاتي براي همه انسان المللنيباما در حقوق 

اعتنايي رسد اين بيمي نظر بهگذارند، و نوع کرامت )کرامت ذاتي و کرامت اکتسابي ارزشي( نمي

ها و تواند يکي از عوامل بسيار مهم رکود انسانيي ميتنهابهتوجهي به کرامت ارزشي و بي

 تمحروميت آنان از تکامل اخالقي و روحي باشد. کرامت اکتسابي ارزشي عبارت است از آن حيثي

تکاليف و وظايف، نه با استناد  دادنواالي انساني که از مراعات حقوق خويشتن و ديگران و انجام

ه گيرد کي مادي شخصي، بلکه مستند به احساس عميق وجدان انساني سرچشمه ميهاهدفبه 

 ها به وديعت نهاده است.عامل ترقي و تکامل در نهاد انسان نيتربزرگ عنوان بهخداوند متعال 

ها در محيطي پاک از مفاسد اخالقي، حق زيستن انسان ،در حقوق بشر از ديدگاه اسالم

شود چنين حقي در حقوق بشر از ديدگاه غرب ديده نمي کهي صورتحقيقتي مسلم است، در 

 .(165-145: 1419)جعفري، 

ي هاانيبني دين اسالم و هاآموزهواضح است که وقتي مسئله حق حيات و سلب آن را از زاويه 

ي مادي تطبيق هاانيبني سکوالر و هاآموزهالهي و توحيدي مالحظه کنيم و سپس آن را با 

ي ماهوي و تفاسير مختلف از موضوع نمايان خواهد شد. اگرچه ممکن است در هاتفاوتدهيم، 

يي نيز وجود داشته باشد. پرسش اصلي اين است که: مباني هامشابهتخصوص اصل موضوع، 

عام حقوق بشري چگونه تبيين شده  المللنيبنظري حق حيات و سلب آن در اسالم و اسناد 

 است؟ 

تواند در ارتباط با مبحث سلب حيات از سوي ديگر، عمليات انتحاري موضوعي است که مي

جديد و نوظهور و  ايپديده عنوان بهر حاضر از خود و ديگران مطرح شود؛ موضوعي که در عص

گرفته  کار بهي مختلف هازهيانگدهي و با اشکال و شده يا بدون سازماندهيسازمان صورت به

شود. نکته اساسي در اين نوع عمليات، علم و يقين و ظن غالب فرد يا افراد منتحر به سلب مي

بيين ت گفتهشيپ ديدگاهودن يا نبودن آن در دو حيات از خود و ديگران است که الزم است مجازب
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شود که: بر اساس مباني نظري، حق حيات شود. از اين رهگذر نيز اين پرسش اساسي مطرح مي

عام حقوق بشر موضوع عمليات انتحاري از چه جايگاهي  المللنيبو سلب آن در اسالم و اسناد 

 برخوردار است؟ 

 مباني نظري حق حيات و سلب آن در اسالم 

ي وجودي معرفتي برخوردارند که هانهيزمخاص، از  طور بهعام و حق حيات  طور بهحقوق بشر 

. دهدي تشکيل ميشناختانساني و شناختمعرفتي، شناختيهستبخش آن را قلمروهاي  نيترمهم

ي ديگر از او بوده و به هاحقو  ي توحيدي، خداوند هستي و حق محض استشناسيهستبر اساس 

گردند. به همين دليل، عالوه بر واليت تکويني، در سلسله تشريع و حقوق تشريعي نيز او باز مي

 . (57؛ انعام: 60؛ آل عمران: 147؛ بقره: 6)نک.: حج: حکم فقط از سوي خداوند است 

 شودي توحيدي نيز، وحي و عقل دو وسيله معرفتي مهم محسوب ميشناسمعرفتاز لحاظ 

ي از نگاه توحيدي، انسان داراي دو بعد طبيعي و فطري است که طبيعت شناسانسانو در ابعاد 

او در سطح حيات نباتي و حيواني است اما فطرتش هويتي عقالني دارد که اگر رشد و کمال بيابد، 

 . (136-133: 1390)پارسانيا، ردد گسيرتي الهي از آن پديدار مي

و اولين حقوق اساسي انسان  نيتريعيطب عنوان بهکه از حق حيات  بر اين اساس، هنگامي

ي وجودي معرفتي حق هانهيزمگوييم، الجرم بايد براي تبيين آن به از ديدگاه اسالم سخن مي

 حيات بپردازيم. 

ي از مشيت رحمانيت خداوند بر روي زمين از ديدگاه قرآن کريم، حيات رحمتي الهي و نمود

رحمة اهلل کيف يحيي االرض  آثارفانظر الي »عطا کرده است:  هاانساناست که خداوند متعال به 

ش مردنپس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمين را پس از بعد موتها ان ذلک لمحيي الموتي؛ 

 . (50)روم: « گرداندکند و محققاً همان خدا است که مردگان را هم پس از مرگ زنده ميزنده مي

مظهر رحمت خداوند شمرده شده است. بنابراين، حيات  هايدنييروبر اساس اين آيه، حيات 

اين ها از شود و همه انسانمحسوب مي ترارزندهو  تريعال، رحمتي هاانسان ژهيوبهجانداران، 

همچنين، حيات از ديدگاه قرآن کريم، سير  (.246: 1370)جعفري، رحمت الهي برخوردارند 

بوده است و مرگ پايان وجود او نيست.  بار کدرباره انسان بيش از ي کمدستداشته و  ريپذبرگشت
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شدن جسم، به هيچ است اما اين متالشي هاانسان، اگرچه مرگ عموماً باعث تجزيه اندام عالوهبه

شود. بنابراين، حيات انسان منحصر به اين دنيا نيست و شکلي مانع از بازگشت حيات دوباره نمي

 اشآنکه قبل از تولد به نوعي حيات داشته، بعد از مرگ ظاهري هم به نوعي ديگر، زندگي بر عالوه

  .(87: 1362)طاهري، ز خاک برانگيخته خواهد شد يابد و سرانجام به فرمان الهي بشر اادامه مي

شود آنکه حيات منحصر به اين دنيا نمي بر عالوهخالصه آنکه، بر اساس ديدگاه قرآن کريم، 

 بهها ي از سوي ذات اقدس پروردگار به انساناهيهدي از رحمت خداوندي و اجلوهحيات دنيوي 

شود که با فيض مستقيم خداوند به حق حيات نيز حقي الهي محسوب مي رونيا ازآيد. مي شمار

ديگر، انسان  عبارت بهتواند در آن تصرف تام و مالکانه کند. آيد و فقط خداوند ميوجود مي

 گونههمانمطلق خداوند و گستره آن  مالکيتهمانند ديگر اجزاي آفرينش، مملوک خدا است و 

 گيرد. سان را نيز در بر ميشود، انکه جهان را شامل مي

بديهي است پيش از آنکه مملوک بر خودش حقي داشته باشد، مالک بر او حقي دارد و حق 

پيش از آنکه « حق حيات» رونيا ازي از حق مالک بر او است. اجلوهمملوک بر خودش، نمود و 

. آنچه براي انسان در خصوص استفقط حقي بشري باشد، حق الهي است که به انسان عطا شده 

حق، وظيفه و تکليف نيز هست. تکليف و وظيفه انسان در خصوص  بر عالوهحيات مطرح است 

ماندن، دفاع او در همين زمينه است. زيرا الزمه پاسداري از حق زنده« حق»از  ترنيسنگحيات 

ا حفظ و نگهداري کند آنکه حق حيات دارد، مکلف است آن ر بر عالوهاز حيات است. لذا انسان 

اعتنا باشد. هر گاه بيمار شود يا در معرض خطر جاني باشد بايد يبماندن تواند به زندهو شرعاً نمي

ن، مرتکب حرام شده است. بنابراي صورت نياخطر بکوشد. در غير براي تحصيل سالمتي مجدد يا دفع 

انسان هم حق حيات دارد که از سوي خداوند به وي عطا شده است و هم مکلف به حفظ حيات 

 . (306: 1382)مؤمني، خودش است 

مستندات وجوب حفظ نفس و حرمت سلب حيات بر اساس آيات، روايات، عقل و اجماع تبيين

 داشتنخودکشي و ديگرکشي را نهي کرده و بر نگاهاست. خداوند متعال در آيات فراواني  ذيرپ

 «يا ايها الذين امنوا ... التقتلوا انفسکم اِن اهلل کان بکم رحيما»پيمان گرفته است:  هاانسانحرمت خون 

 «ي حرم اهلل اال بالحقلتو ال تقتلوا النفس ا»، (84)بقره:  «و اذ اخذنا ميثاقکم ال تسفکون دماءکم»، (29)نساء: 

 . (195)بقره:  «و ال تقتلوا بايديکم الي التهلکة»، (23)اسراء: 
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راي نمونه، امام بهمچنين، در روايات متعددي بر موضوع وجوب حفظ نفس تأکيد شده است. 

. امام علي )ع( (95: 1404)صدوق،  «هايفمن قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً »فرمايد: صادق )ع( مي

 . (254: 2، ج1388)کليني،  «المؤمن يموت بکل موته غير انّه ال يقتل نفسه»فرمايند: نيز مي

با توجه به آيات و روايات فراواني که درباره وجوب حفظ حيات رسيده است و نيز حکم عقل 

 گي بر محافظتو هم اندکه داللت تام و روشني بر اين مسئله دارد، فقهاي عظام به اجماع رسيده

قق )نک.: مح اندآيد مهر تأييد گذاشتهاز جان در برابر خطرهايي که براي خود يا ديگري پيش مي

؛ موسوي خميني، 371، 361: 1404؛ نجفي، 162: 2تا: ج، بيتحرير االحکام؛ حلي، 176: 3، جحلي، 

 .(62: 2، ج1421

و حفظ جان  (39: 1ج ،1400 ،شهيد اول)از نظر فقهي نيز، حفظ نفس از مقاصد ضروري شريعت 

؛ حلي، 173: 10، ج1403؛ اردبيلي، 24: 3، ج1413؛ شهيد ثاني، 322: 2، ج1425)فاضل مقداد، از واجبات است 

 .(114: 5، ج1404؛ نجفي، 22: 15، ج1415؛ نراقي، 94: 1، ج1247

 «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَکأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً» :قرآن هيک تفسير براي اين آي

گرفتن حق ناديده، ها در حق حياتعلت تساوي همه انسان تواند همين باشد که بهمي (32)مائده: 

طبق . (57: 9ج، 1409حر عاملي، ) ستا هاانسان هاين حق براي هم مساوي با انکار يانسانهر حيات 

تواند حق حيات را که خداوند براي کمال وي مقرر داشته از وي سلب هيچ انساني نمي ،اصل فوق

 .کندمقرر  تواند کيفر مرگ را براي جرميخداوند است که ميفقط کند. 

 و تواند فرصت حيات را با خودکشي از خود بگيردکسي نميدر راستاي تحقق اين اغراض، 

تواند توان وادار کرد فرصت حيات خود را به ديگري واگذارد ولي خود او ميهيچ انساني را نمي

 (169عمران:  آل) مانند شهيد ،داوطلبانه کار نياو با ا صورت نيدر ا. نثار کندبراي ديگري حيات خود را 

بايد آنچه نياز جسم از طعام و  همچنين، .تري براي خود فراهم کرده استفرصت معنوي بزرگ

 . (142: 1424عطيه، )نوشيدني و لباس و مسکن است برايش فراهم شود 

نکته در خور توجه در اين ميان اينکه از ديدگاه اسالم حرمت سلب حيات صرفاً به حيات 

ديگر، چون در اسالم حيات به دو گونه مادي و معنوي بيان  عبارت بهشود. مادي منحصر نمي

حق سلب حيات مادي خود و ديگران را ندارد، سلب حيات  کسچيهآنکه  بر عالوهشده است 

يابد ممنوع شده و مستوجب کيفر دانسته شده ها تحقق ميکردن انسانمعنوي نيز که با گمراه
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 شانديگران را به هر طريق گمراه کند حيات معنوي که يکسدر واقع،  .(140: 1390)پارسانيا، است 

شده به فرهنگ جاهليت را مرده را سلب کرده است. به همين دليل قرآن کريم مردِم تسليم

 . (28)بقره:  «کنتم امواتا فاحياکم»داند: مي

ي حيات معنوي و حيات هاجنبهي است که اگونه بهدر واقع، بينش اسالمي درباره حيات 

ي براي رشد امقدمهي مادي آن مقدم داشته و حيات جسماني را هاجنبهيل انساني را بر اص

. بنابراين، امکان دارد (239-238: 1381)حقيقت و ميرموسوي، داند استعدادها و حيات معنوي آن مي

ي حيات معنوي به افراد اجازه دهد هاجنبهدر مواقعي شرع به اعتبار اصل خدامالکي و اهميت 

خود را در معرض خطر قرار دهند که ممکن است منجر به سلب حيات مادي از فرد شود. در اين 

شود که از حيات مادي ارزشمند نيست بلکه حتي سلب آن ارزشمند مي حفظ تنهانهحالت 

 توان به جهاد، ايثار و ... اشاره کرد. مصاديق آن مي

 ي حقوق بشر المللنيبحيات و سلب آن در اسناد مباني نظري حق 

 يالمللنيب اسنادترسيم هندسه مفهومي  درحق حيات به مثابه مفهوم راهبردي نقش مهمي 

کند. نقش بنيادين حق حيات در اسناد حقوق بشر، نظير اعالميه جهاني حقوق بشر، ايفا مي

، يالمللنيببا ايفا و صيانت اين حق در دايره معادالت ملي و  کهمذکور اين است  المللنيب

 . (19: 1390شاه، )باقري و ملکدسترسي به ساير حقوق انساني ميسر خواهد شد 

خوانده شده است « حق برتر»حق حيات از سوي کميته حقوق بشر سازمان ملل  رونيا از

حق از حقوق بنيادين بشر محل اتفاق  نخستين عنوان به. اگرچه حق حيات (44: 1384)مظاهري، 

هاي مربوط به آن را، از مسئله جايزبودن ي عام حقوق بشر است اما مسائل و دشوارهالمللنيباسناد 

 توان ناديده گرفت. تا نبودن اعدام تا سقط جنين، نمي

 يهانهيزماشاره شد، اين موضوع از  اسالمدر مبحث حق حيات از ديدگاه  ترشيپکه  گونههمان

 يشناختيهستي خاص خود برخوردار است. مباني شناختانساني و شناختمعرفتختي، شنايهست

رفته است از آن تأثير پذي گفتهشيپي حقوق بشري المللنيبي مدرنيته که اسناد شناختمعرفتو 

. ماوراي ماده از حوزه شناخت 1ي از خود انسان است که بر اساس آن: اژهيومبتني بر برداشت 

انسان خارج است. در نتيجه در عرصه تبيين حقوق انسان، از جمله حق حيات، نقش چنداني ايفا 
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تجربي به شناخت همه ابعاد هستي و از جمله انسان و  و. خرد مبتني بر روش علمي 2کند؛ نمي

ناخت حقوق انسان در قلمرو عقل بشري قلمداد شده، از حوزه . ش3نيازهاي وي قادر است؛ 

تعبير « خردباوري علمي»شود. چنين برداشتي از خود تحت عنوان انتظارات از دين خارج مي

اخت ي و انسان و اينکه تنها شنهستشود که در آن بر باورکردن توانايي انسان بر شناخت علمي مي

بودن فرديت شود. همچنين، در انديشه مدرنيته به اصيلمي تأکيد استقابل اعتماد معرفت علمي 

 دانند. از اين منظر، آنچه برايانسان توجه شده و بنياد حقوق او را بر تمايالت نخستين انسان مي

همين حقوق طبيعي است و وظايف و تکاليف محدود به آن  داردمطلق وجود  صورت بهانسان 

ين شود تنظيم قوانتلقي مي« قرارداد»جامعه در مدرنيته است. همچنين، چون تنها منبع تشکيل 

 . (131: 1381)حقيقت و ميرموسوي، نيز صرفاً بر پايه قراردادها است 

ت حقيق نسبيتپذيرد و به ي، حقيقت واحد را نميشناختيهستاين، مدرنيته در بعد  بر عالوه

ي وصول به حقيقت را غيرممکن دانسته، از نسبيت فهم سخن شناختمعرفتقائل است و در بعد 

داند و براي آن هويتي ي، انسان را حقيقتي واحد نميشناختانسانآورد و در بعد به ميان مي

 . (132: 1390)پارسانيا، تاريخي و فرهنگي قائل است 

نيادي و خالصه کالم آنکه، حق حيات در انديشه طرفداران حقوق بشر مدرن، حقي مطلق، ب

نيست. همچنين، در اين نگاه به حيات  ريپذسلبو  بردارتيمحدودشود و پايه ساير حقوق تلقي مي

ا ي رجسمشود. حيات از اين ديدگاه فقط زندگي مادي و عطاي خداوندي نگريسته نمي عنوان به

ي احکام جزايشود. لذا شود و همين بعد از حيات است که پايه ديگر ابعاد حيات تلقي ميشامل مي

که به سلب اين حق منجر گردد، عمدتاً نادرست شمرده است را يي هامجازاتمبتني بر اين بنيان، 

ي معرفتي مدرنيته که هانهيزم. بنابراين، شايسته است مبتني بر (228: 1381)حقيقت و ميرموسوي، 

 ي عام حقوقالمللنيباختصار به آن پرداخته شد، به مواد مربوط به حق حيات در برخي اسناد به

هر کس حق زندگي، »گويد: اعالميه جهاني حقوق بشر مي 3ماده بشر اشاره کنيم. بر اين اساس، 

ي حقوق مدني و سياسي نيز المللنيبميثاق  .(432: 1390)مهرپور، « آزادي و امنيت شخصي دارد

قانون حمايت شود.  موجبحق حيات را از حقوق ذاتي شخص انسان دانسته که اين حق بايد به 

ي متعهد را در احترام به حقوق انساني و هادولتبر حيثيت ذاتي انسان،  تأکيداين ميثاق ضمن 

 ( متعهد و ملتزم کرده است. 1تضمين حق ذاتي حيات )ماده 
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 است: آمدهي حقوق مدني و سياسي المللنيبميثاق  6ماده  2در بند 

 نيترمهمدور حکم اعدام جايز نيست مگر در مورد مجازات اعدام لغو نشده ص کهدر کشورهايي 

يي هانويکنوانسنبايد با مقررات اين ميثاق و  هم آن، البته ستا االجراالزمجنايات که طبق قانون 

 جمعي است منافات داشته باشد.که پيرامون جلوگيري و مجازات کشتار دسته

 د:گويحيات و لزوم احترام به آن ميکنوانسيون اروپايي حقوق بشر با اشاره به حق  2ماده 

سلب حق حيات بايد فقط به موجب قانون و در پي ارتکاب جرم به حکم دادگاه صالح و پس از 

يي هادولتاين کنوانسيون مجازات اعدام لغو و  6محاکمه عادالنه باشد. البته بر اساس پروتکل شماره 

به استثناي برخي اعمال در زمان جنگ يا تهديد جنگ  رامتعهدند هيچ جرمي  اندوستهيپکه به آن 

 . (186-184)همان:  از سوي دشمن به مجازات اعدام محکوم ننمايند

 يهادولتاين کنوانسيون تأکيد شده که حتي در زمان جنگ و وضعيت اضطراري  15در ماده 

 کنند. مربوط به حفظ حق حيات شانه خالي  2توانند از اجراي مقررات ماده عضو نمي

 : گويدميکنوانسيون آمريکايي حقوق بشر  4همچنين، ماده 

قانون بايد حيات فرد انساني را از لحظه حمل مورد حمايت قرار دهد. ضمن اينکه بر اساس همين 

 سال ممنوع دانسته شده است 70سال و باالتر از  18ماده مجازات اعدام براي افراد کمتر از 

 . (215)همان: 

برخي  ي حقوق بشري،هادادگاهي عام حقوق بشر و نيز تجربه المللنيبمبتني بر اين اسناد 

 نهاتنه هادولتمباحث نظري درباره موضوع حق حيات و سلب آن قابل دريافت است. نخست آنکه، 

در درجه اول زمينه هر گونه نقض حقوق آنها  اندموظفبلکه  اندشدهاز سلب حيات اشخاص منع 

ي قبلي براي رفع خطرهاي جاني از آنها اقدام کنند و در درجه نيبشيپرا از بين ببرند و حتي با 

دوم به تعهدات مرتبط با حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که جزء حقوق مثبت هستند توجه 

ز آن حقوق فراهم کنند. اين نظريه تحت عنوان بردن افراد را اي بهرههانهيزمداشته باشند و 

المللي حقوق بشر مطرح است. دوم در نظام بين« تعهد مثبت براي حمايت از حقوق بنيادين»

يا  تمايز امريحقوقي بنگريم بايد  اياينکه، اگر به هر يک از قواعد حقوق بشر به مثابه قاعده

نيم. بدون ترديد قواعد حقوق بنيادين بشر، در بودن قواعد را در قبال آن قاعده اعمال کتکميلي

تواند از نقض نمي کسچيهوهله اول قواعدي امري هستند که توافق برخالف آنها اعتباري ندارد و 

  حقوق خود ابراز رضايت کند.
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 باراعتکلي فاقد  طور بهاز اين منظر، سلب حقوق بنيادين مثل حق حيات يا سلب حقوق 

بودن قواعد ناظر به حقوق بشر و همچنين قاعده منع سلب حقوق نشان حقوقي است. امري

نيست که اين قواعد را به ضرر خود نقض کند. از  ايواجد چنان آزادي کسچيهدهد که مي

صراحت تأکيد شده است المللي بهبر حق حيات و احترام به آن در اسناد متعدد بين کهيي آنجا

شود ممنوع و فاقد ي از ساير حقوق نيز ميبرداربهرهبودن نسلب اين حقوق که منجر به ناممک

 اعتبار حقوقي است. 

المللي عام حقوق بشر، حقوق بنيادين توان گفت بر اساس اسناد بينکلي، مي طور به

توانند با سلب حقي بنيادين، امکان . افراد نميناپذيرندشدني و اعراضنابشر حقوقي سلب

تمال احقوق را از بين ببرند. زيرا در آن صورت دورنماي جامعه انساني به از ساير ح شانيمندبهره

پذيرش اصل آزادي در حقوق  رغميعلفراوان چيزي جز ويراني نخواهد بود. بنابراين، از اين منظر و 

ي فرد از ساير حقوق مندبهرهتواند خود را از حق بنياديني چون حق حيات، که بشر، انسان نمي

حق حيات خويش  بسا وظيفه دارد تا حد امکان ازوابسته به آن است، محروم کند و چهکاماًل 

طريق  ازپاسداري از اين حقوق  براي اندموظفنيز  هادولت .(24-18: 1387)مقامي، پاسداري کند 

  ي اقدام کنند.اتوسعهراهکارهاي فرهنگي، اجتماعي، حقوقي، بهداشتي، پزشکي و 

 جايگاه عمليات انتحاري 

راي امري دنيوي و با قصد خودکشي بي خودکشي است. اگر انساني معنا بهدر لغت  «انتحار»

بدون اينکه توجيه شرعي يا عقلي داشته باشد، خود را از بين ببرد دست به انتحار زده است 

حق حيات و لزوم حفظ . از مجموع آنچه تاکنون از ديدگاه اسالم درباره (193: 1385محمدعلي، مال)

شود که انتحار از نظر اسالم قبيح و از گناهان کبيره آن سخن به ميان آمد، اين نکته برداشت مي

ند. در حقيقت، خودکشي در اآن حرام است و مرتکبان و فاعالن آن اهل دوزخ دادنبوده و انجام

و جداشدن از مسير کمال و تعالي و سقوط در وادي  گردعقبي نوعفرهنگ و تعاليم اسالمي 

بودن اين عمل را حرام فقهاحسرت و نااميدي و شرک است و با استناد به منابع اسالمي، تمامي 

 . (9: 1389)محقق داماد، دانند بديهي مي

حيات از خود يا اعراض از آن ممنوع  حقالمللي عام حقوق بشر نيز، سلب مبتني بر اسناد بين
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ي خود را از حقوق انساني، از جمله حق مندبهرهتواند به بهانه آزادي و اختيار، ست و انسان نميا

 . (26: 1387)مقامي، زندگي، منتفي کند 

ه گيرد و آن اينکموضوع خودکشي، معناي ديگري را نيز در بر مي بر عالوهعمليات انتحاري، 

رحله اول خود و در مراحل بعد شخص يابي به هدفي خاص در مشخص در اين عمل براي دست

بحث  بر عالوهبرد. يعني در اينجا يا اشخاص يا اهداف مادي يا معنوي خاصي را از بين مي

خودکشي بحث ديگرکشي نيز مطرح است و مالک و معيار در آن رسيدن به نتيجه خاص و هدف 

حق حيات ديگران معيني است که در آن جهت فرد هدف خود را واالتر از حق حيات خويش و 

 . (9: 1389)محقق داماد، داند مي

 ي زير است:هامؤلفهي کلي عمليات انتحاري داراي بندميتقسدر يک 

ي مختلف خشونت نظير قتل، جرح، هاجنبه. خشونت و توسل به زور: در اين نوع عمليات 1

 تخريب و ... قابل مشاهده است؛

در اين نوع عمليات مقصود مد نظر از رهگذر . ايجاد فشار )سياسي و ...( وحشت و ترس: 2

 شود؛ايجاد فشار به دولت يا جامعه هدف و توليد وحشت فزاينده پيگيري مي

نجا آ. اقدام غافلگيرکننده، مخفيانه و ظالمانه: در اين نوع عمليات فرد يا گروه تروريستي تا 3

 نيتردهد. زيرا اصلينه قرار ميتواند موضع خود را غيرمشخص، پنهان، منافقانه و غافلگيراکه مي

بيند تا از اين رهگذر هرچه بيشتر عامل افزايش تأثيرگذاري بر هدف خود را در غافلگيري مي

 و مرعوب کند؛ زدهوحشتجامعه هدف خود را 

. رسيدن به اهداف غيرمشروع: افزون بر معناي هدف مشروع و غيرمشروع که با توجه به 4

کند ي مختلف متفاوت است هر اقدام انتحاري هدفي را دنبال ميهادولتاوضاع و احوال جوامع و 

کند، هرچند ممکن گيرد آن را نامشروع تلقي ميکه حداقل جامعه يا دولتي که هدف قرار مي

 آن را مشروع بدانند؛ هادولتاست برخي ديگر از جوامع يا 

 (. 1393نژاد، )قنبريشدن و تحقيق اين موضوع در جهان خارج . علم به کشته5

ند. وي اين وجوه را اي انتحاري جديد اغلب در پنج وجه مهم مشترکهااتيعمل، پاپ نظر به

. است« استراتژيک»تنظيم کرده است. عمليات انتحاري اقدامي « گانهپنجوجوه »تحت عنوان 

هدف  يوجوجستي تعلق دارند که در اافتهيسازماني هاگروهبيشتر مهاجمان انتحاري به 
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عمليات انتحاري را در جهت همين اهداف مشخص برپا  هاگروهي هستند. اين اژهيوسياسي 

تحقق پيدا کرد، مهاجمان انتحاري نيز متوقف  هاهدفکه تمام يا بخشي از اين  آنگاهکنند و مي

ي هاستيتروراست. « اهداف سرزميني»شوند. منطق استراتژيک عمليات انتحاري، ناظر به مي

دانند. اري، اين نوع عمليات را تنها راه ممکن و مؤثر در جهت نيل به اهداف مد نظر ميانتح

ي/مدني براي تهديد ديوار امنيتي و افزايش هزينه امنيتي رنظاميغتروريسم انتحاري از اهداف 

کند. مهار اين نوع عمليات نيازمند تدابير دفاع مرزي و ابزارهاي ي جديد استفاده ميهادولت

 . (112: 1383)فيرحي، تي درون سرزمين خاص است امني

 رباز اين جهت مهم است که عالوه  گفتهشيپي عمليات انتحاري و نکات هامؤلفهاشاره به 

سياسي در معرض اين نوع اقدامات انتحاري  - به داليل جغرافيايي زينجوامع غربي، جوامع اسالمي 

سازمان »تروريستي گسترده  يهاتيفعالي در کشور عراق، درپيپقرار دارند. حوادث تروريستي 

عليه اهداف دولتي و شهروندان ايران، حمالت تروريستي در افغانستان، پاکستان « مجاهدين خلق

اين ي هانمونهدر اماکن آموزشي و مذهبي از جمله  دفاعيبمردم  رحمانهيبو سوريه، و کشتار 

ي عمليات انتحاري در جوامع هانمونهشود. از مي محسوب نوع عمليات انتحاري در جوامع اسالمي

ي ي دوقلوهابرجتوان به حمالت انتحاري متروي شهر لندن در انگلستان و حمله به غربي نيز مي

  مشهور شد. 2001سپتامبر  11سازمان تجارت جهاني در آمريکا اشاره کرد که به حوادث 

ز ي اريگبهرهنمونه اخير، يعني عمليات انتحاري در خاک آمريکا، موجب شد اين کشور با 

عمليات را داراي صبغه ديني و عقيدتي و بر مبناي  گونهنياي و سياسي خود ارسانهي هاتيقابل

 ي اسالم و مسلمانان نشانه رود. سو بهدستورهاي ديني اعالم کند و انگشت اتهام را 

ر هاي نابرابد ممکن است عمليات انتحاري به عنوان شيوه اي کارآمد در درگيريدر اين پيون

از نوعي تحليل عدم تقارن  ناشياز اين زاويه، کارآمدي حمالت انتحاري و نامتقارن معرفي شود. 

 ها،مبتني بر محاسبه هزينه و بازده دانسته شده که بر اساس آن مؤثرترين روش براي سازمان

تواند براي واردآوردن بيشترين خسارت يا حتي کشورها و نيروهاي دولتي است که مي هاگروه

 گرفته شود.  کار بهشدن کمترين هزينه با متحمل زمانهم

شده از منظر مباني نظري اسالم در خصوص حق حيات و مباحث مربوط هر دو گزاره گفته

شدن براي اين اقدامات، يا از آن ي قائلديگر، صبغه ديني و عقيدت عبارت بهبه آن مردود است. 

شده نيست. ي نامتقارن يادکردن از ديدگاه اسالم پذيرفتههايريدرگکارآمد در  ايشيوه عنوان به
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ارد و دتوضيح آنکه، دين اسالم راجع به انواع تروريسم، از جمله عمليات انتحاري، نگرشي منفي 

شمارد. البته اين نکته در خور توجه است مبتني بر مباني فقهي و حقوقي، آن را کامالً مردود مي

شود شخصِ منتحر، تصميم به چنين عملي بگيرد نداشتن آگاهي که از جمله عواملي که سبب مي

اشاره شد،  که گونههمان، که يحالو اطالع کافي از مسائل ديني و ناآشنايي با روح اسالم است. در 

حق  نيترياساساسالم ديني است که براي سعادت دنيا و آخرت انسان نازل شده و حق حيات را 

را بکشد داخل در عذاب  انسانيداند و ضمن پرهيزدادن از افراط و تفريط، کسي را که متعمداً مي

اري ليات انتحتواند مشوق و تأييدکننده عمداند. واضح است که چنين ديني هرگز نميجهنم مي

تواند برداشت سطحي و تبليغات غيرواقعي باشد. همچنين، يکي ديگر از عوامل اقدامات انتحاري مي

 يهاتيواقعجاي تبيين  بهمآب و ظاهرنما باشد که ي از علماي متعصب و مقدسادستهفريبانه و عوام

در برخي  ژهيوبهاقدامات غيرمعقول و بدون هدف را  گونهنياديني و مذهبي و اهداف واالي اسالم 

 . (11: 1389)محقق داماد، زنند سوريه، عراق و افغانستان دامن مي رينظکشورهاي اسالمي 

ي اادلهي خودکشي به همراه ديگرکشي است، طبق معنا بهبنابراين، عمليات انتحاري، که 

و اين مطلب بين تمام مذاهب مشترک است.  که از آيات و روايات برداشت شد، مطلقاً حرام است

ل ي غيرانساني نبرد در مقابهاوهيشي استفاده از معنا بههمچنين، از ديدگاه اسالم، نبرد نامتقارن، 

 يابيم که از اهرم خشونتدشمن، نهي شده است. اگر به مجموعه تعاليم دين اسالم توجه کنيم درمي

 مقررات نيتريانسانحدود و در حد ضرورت آن هم با رعايت هاي اضطراري، بسيار مصرفاً در موقعيت

که  )ص( هنگامي اسالم. پيامبر گرامي (102: 1384)احمدي، شود حقوقي جنگ استفاده مي

 فرمودند: خواستند سپاهي را براي جنگ اعزام کنند خطاب به آنها ميمي

سيروا بسم اهلل ربًا و في سبيل اهلل و ال تغلوا و ال تمثلوا و ال تعذروا و ال تقتلوا شيخًا و ال صبيا و ال 

با نام خدا و براي خدا و در راه خدا سفر را آغاز کنيد. ؛ هايالامرأة و ال تقطعوا شجرا اال ان تضطروا 

را مثله نکنيد. سالخوردگان، کودکان و زنان را نکشيد و درختي را نبريد  هاکشتهنيرنگ و حقه نزنيد، 

 مگر آنکه مجبور شويد.

 يلقي السم في بالد ان اهللنهي رسول »و نيز در همين زمينه از امام صادق )ع( نقل شده که فرمودند: 

. (5: 27، ج1401)کليني، « ؛ رسول خدا )ص( از ريختن سم در سرزمين مشرکان نهي کرده استالمشرکين

يي که در اين هاهيتوصبنابراين، مکتب اسالم با توجه به دستورهايي که درباره جهاد دارد و 
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ي قائل است. اژهيوها و حق آزادي و حق حيات آنها احترام خصوص کرده است براي حقوق انسان

ان خودکشي بدون است، هم گناهيبي هاانسانمسلماً عمليات انتحاري که عموماً عليه  رونيا از

: 1389)محقق داماد، جهت شرعي است و ادله حرمت قتل نفس کامالً بر آن سازگار و منطبق است 

12). 

کنندگان ي مذموم است و اقدامادهيپدبه همان نسبت که از ديدگاه اسالم عمليات انتحاري 

شوند، عمليات استشهادي در اين خصوص اين نوع عمليات دچار عواقب سخت و عذاب اخروي مي

 ي در آيات، روايات وطلبشهادتبافضيلت و ارزشمند معرفي شده و با توجه به مشروعيت موضوع 

اين نوع عمليات از پاداش و اجر  کنندگاناقدامسيره معصومان و لسان فقهاي شيعه و سني، 

 روي برخوردار خواهند بود. اخ

شود که شخص با قصد قربت و با علم به شهادت و ي اطالق مياقدامعمليات استشهادي به 

زند و در اين زدن به دشمن و با فرض اينکه راه ديگري وجود ندارد به آن دست ميضربه هدفبا 

و اشغالگران سرزمين . عمليات استشهادي عليه متجاوزان (312: 1382)ورعي، شود ميان کشته مي

به متجاوزان و براي  زدنضربهاسالمي نوعي اقدام جهادي تلقي شده و مجاهد مسلمان به سبب 

 دهد. دفاع از دين، وطن، آبرو و ناموس خود اين عمليات را انجام مي

؛ توبه: 207؛ بقره: 111توبه: ادله مشروعيت عمليات استشهادي با توجه به آيات مربوط به جهاد )

(، و همچنين رواياتي که در فضيلت جهاد در راه خدا و شهادت وارد شده قابل مشاهده 60؛ انفال: 41

 است.

از اين منظر، عمليات استشهادي جنبه دفاعي دارد و براي جلوگيري از تهاجم دشمن، 

 عملياتشود. قاطبه فقهاي معاصر نيز پيشروي و پيروزي او در سرزمين اسالمي استفاده مي

و اکثر آنها حول محور مشروعيت اين  انددانستهاستشهادي را با ذکر شرايطي عليه دشمنان جايز 

 در اين خصوص .انددادهاقدام، شرايط اين نوع عمليات و تفاوت آن با انتحار و عمليات انتحاري نظر 

وري همداني، توان به ديدگاه آيات عظام مکارم شيرازي، نو از ميان اقوال فقهاي شيعه مي

منتظري، گرامي، موسوي اردبيلي، صادقي تهراني، مؤمن، دوزدوزاني، محقق کابلي، نمازي، سيد 

توان به ديدگاه يوسف اشاره کرد و از ميان اقوال علماي اهل سنت نيز مي اهللفضلمحمدحسين 

مد القاضي، اح اهللفتحقرضاوي، شيباني، علي محمد الصوّا، محمود بن عقالء الشعيبي، حامد الگار، 
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هاي اکثر با بررسي اقوال و ديدگاه .(215-208: 1385)مالمحمدعلي، کفتار و فيصل الموسوي اشاره کرد 

 توان مشروعيت عمليات استشهادي را مشروط به شرايط زير دانست: فقها، اعم از شيعه و سني، مي

ي ي ديگرهاراهاين نوع عمليات باشد و اگر  دادن. دفاع از اسالم و مسلمانان متوقف بر انجام1

غير از اين عمل براي مقابله و جلوگيري از هجوم آنها وجود داشته باشد، اين عمل جايگاه شرعي 

 ندارد؛

زدن به موقعيت سياسي باشد تا از لطمه و. با اجازه حاکم شرع و با برنامه دقيق نظامي 2

 اسالم جلوگيري شود؛

، داننکردهدر تجاوز و اشغالگري شرکت نداشتند يا حمايت مادي و معنوي که  گناهيب. افراد 3

 کشته نشوند؛

. اين عمل با نيت جهاد دفاعي و اعتالي حق و جلوگيري از تجاوز و هجوم دشمنان اسالم 4

 خواسته شخصي و کشتن خود باشد؛ عنوان بهو نه 

 . اين عمليات بايد عليه کفار اشغالگر يا عهدشکن باشد نه هر کافري. 5

 . مصلحت اسالم و مسلمانان مقتضي چنين عملياتي باشد.6

 ي يا ايجاد ترس براي جلوگيري از حمله متجاوز در ميان باشد.رسانبيآس. ظن 7

تشخيص دو شرط آخر بر عهده خبرگان دين و اهل فن است نه مجري عمليات. بنابراين، از 

ديدگاه اسالمي، عمليات استشهادي و عمليات انتحاري، هم از نظر ماهيت و هم از نظر محتوا، با 

. به اين معنا که عمليات استشهادي مالک جهاد و دفاع دارد و هدف اصلي از اندمتفاوتيکديگر 

اع از کيان دين، مال و ناموس مسلمانان و مبتني بر ادله جهاد دفاعي و مشروع است و آن دف

رهبري جامعه اسالمي  نظر تحتي و زيربرنامهامري عقاليي مبتني بر ايمان عميق و قوي و 

است و قصد هراس و نابودي دشمن  اهلل ةکلمشود. اين نوع عمليات در جهت اعتالي مي محسوب

رساندن به شدن، آسيب. در اينجا مقصود شخص از کشتهگناهيبرا دارد نه مردم  کافر و اشغالگر

در عمليات انتحاري شخص بدون هدف مقدس  کهي حالدشمن و جلوگيري از تهاجم او است. در 

و واال و فقط بر اساس علل مادي يا روحي از نوع تخريبي و کاماًل از روي سستي ايمان دست به 

در عمليات انتحاري، آنچه مالک عمل منتحر است هيچ جهت شرعي ندارد و  زند.اين اقدام مي

شود و اين عمل گاه با برداشت غيرصحيح از دين همراه مي گناهانيبشدن اقدام او منجر به کشته
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 خود يا ديگران از آن شانيکهمگروهي عليه  وي شخصي يا قومي هااستفادهاست که برخي براي 

 . (25: 1389)محقق داماد، کنند که ادله آن همان حرمت قتل نفس است استفاده مي

نيز که عبارت است از سپر قرارگرفتن مسلمانان به دست کفار در جنگ، « تترس»درباره 

فقهاي اماميه کشتن ايشان به دست لشکر اسالم را فقط در صورت وجود مصلحت باالتر نسبت 

اند. از طرفي اين مسلمانان را سرباز مجاهد اسالم و شهيد فظ حيات مؤمن جايز دانستهبه ح

، 1404)نجفي،  اندشمردهالزم  المالتيبشان را از و پرداخت ديه ايشان به خانواده اندمحسوب کرده

 .(371: 1، ج1410؛ خويي، 409: 43ج

ز وجوه مقوله عمليات استشهادي المللي حقوقي، برخي ااز سوي ديگر و از منظر اسناد بين

و دفاع مشروع قابل طرح است و مقوله عمليات انتحاري  بخشييرهادر قالب مباحث مبارزات 

ي اهموجالملل مطرح شود. بر اين اساس، تاريخ روابط بين« تروريسم»تواند در قالب مفهوم مي

رور در موج اول قتل يا تمختلفي از تروريسم را شاهد بوده است. تکنيک غالب کنش تروريستي 

شد که در موج سوم جاي خود را به مي مشخصشخصي بود. موج دوم با حمله به اهداف نظامي 

غربي،  انمتفکرو  هاستياستراتژي داد. با پايان جنگ سرد، ريگگروگانيي يا رباآدمهواپيماربايي، 

شاهد برآمدن موج جديدي از تروريسم است که  کميوستيباز جمله راپو پورت، معتقدند قرن 

 .(257: 1389)پورسعيد، مشخصه بارز و تکنيک خاص آن عمليات انتحاري است 

ا مبارزه ب دربارهي مهمي هاونيکنوانسالمللي باعث شده است گذشته جامعه بيني هاتالش

ي در اين امنطقهلي و الملي بينهاونيکنوانستروريسم شکل بگيرد. تاکنون نوزده کنوانسيون از 

 همي شوراي امنيت و مجمع عمومي هاهيانيبو  هانامهقطعکه در کنار آن  آمدهزمينه به وجود 

ي سازمان ملل هانامهقطعالمللي يا ي بينهاونيکنوانس. با توجه به (344: 1383بر، )سيمقرار دارد 

المللي درباره تروريسم، اجماعي است که درباره مبارزه عليه آن ويژگي بين نيترياصلمتحد، 

تفاوت ديدگاه مبتني بر منافع گوناگون کشورها در  ليدل بهوجود دارد. اين در حالي است که 

اجماعي به « تروريسم»الملل تاکنون اين امکان وجود نداشته که در خصوص مفهوم نظام بين

 . (165 :1385)همو، وجود آيد 

 حال نياداشته، با  وجودهميشه « تروريسم»مشکل به دست دادن تعريف مشترک براي 

مرور توافقي نسبي درباره معناي الملل بهفقدان تعريفي مشترک و پذيرفتني در روابط بين رغميعل
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 ،40161نامه شماره قطع درمجمع عمومي،  1985در سال  رونيا ازتروريسم بروز کرده است. 

هر کس واقع شود محکوم کرد  لهيوس بهي تروريستي را که در هر کجا و هاوهيشو  اعمالتمامي 

داشتند که تروريسم شامل  اعالمو آنها را جرم شناخت. در همين راستا اعضاي مجمع عمومي 

جع ربايي، معاهده راالمللي، يعني سه کنوانسيون راجع به هواپيمااعمال مذکور در پنج معاهده بين

شود ولي محدود به اينها نيست ي، ميريگگروگانو معاهده راجع به  هاپلماتيدبه حمايت از 

 . (205و  199: 1380)ميرمحمدصادقي، 

ه شد کي مينيبشيپملل  سازمانشايد بتوان گفت از نگاه اعضاي مجمع عمومي  رونيا از

نامه واقع شود. مطرح شود که مشمول اين قطع اشکال ديگري از تروريسم ممکن است در آينده

کردن تروريسم المللي درباره محکومکه در زمان صلح، اسناد متعدد بين گونههمانبه هر ترتيب، 

و وضع قوانين متعددي براي بازدارندگي از اقدامات تروريستي وجود دارد، در زمان جنگ نيز 

و اصل بنيادين و  1977حاقي به آنها در سال و پروتکل ال 1949ي چهارگانه ژنو هاونيکنوانس

آمره حقوق بشردوستانه، يعني اصل تفکيک، نيز دربردارنده هسته اصلي قواعد مبارزه با تروريسم 

داند هر گونه عمل ارعاب يا تروريسم را ممنوع مي 33است. مثالً کنوانسيون چهارم ژنو در ماده 

ايجاد رعب و وحشت  منظور به زيآمخشونتهاي پروتکل اول اعمال تهديد 51و بر اساس ماده 

عمل تروريستي در جريان  نيترمهماست. در بستر اين مواد  ممنوعغيرنظامي در ميان سکنه 

المللي قصد گستراندن ترور در ميان غيرنظاميان است. بر اين اساس، تروريسم شامل مخاصمات بين

ي است که معموالً ناپذيريا شامل حمالت تفکيک استحمله عليه اهداف و اشخاص غيرنظامي 

  .تا(بيخانباني، )دارد  دنبال به راارعاب و وحشت جمعيت غيرنظامي 

 اييالمللي حمله و تهاجم به اصول انسانالمللي، تروريسم بينبنابراين، مبتني بر اسناد بين

در منشور سازمان ملل متحد مندرج شده است. تروريسم معارض با اصول  ژهيوبهشود که تلقي مي

 حلي، نظم و ثبات و امنيت جوامع انساني، اصول کرامت و حقوق بشر و اصل مدارقانونقانون و 

ود شاز زور و خشونت محسوب مي نکردنالمللي، و استفادهاختالفات بين زيآممسالمت فصل و

ر توان گفت تروريسم دالمللي عام حقوق بشري نيز ميمراجعه به اسناد بين. با (342: 1383بر، )سيم

خاص ناقض يکي از  طور بهشود و تروريسم انتحاري کليه ابعاد آن نقض حقوق بشر محسوب مي

حيات، حق »اعالميه جهاني حقوق بشر به  3حقوق بنيادين آن، يعني حق حيات، است. در ماده 
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ي و توهين به حقوق بشر را که توجهيبشده و در مقدمه اعالميه،  آزادي و امنيت شخصي اشاره

کند. بر حق کردن وجدان بشر شده است محکوم ميدارحهيجرمنجر به ارتکاب اعمال وحشيانه و 

کنوانسيون  2المللي حقوق مدني و سياسي و ماده حيات و لزوم احترام به آن، در ماده يک ميثاق بين

کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر تأکيد شده است؛ ضمن اينکه به حق  4اروپايي حقوق بشر و ماده 

و فرهنگي و ميثاق  اجتماعيالمللي حقوق اقتصادي، ق بينآزادبودن از ترس و واهمه در مقدمه ميثا

  المللي حقوق مدني و سياسي اشاره شده است.بين

مسلماً عمليات انتحاري باعث سلب حق حيات و حتي آزادي از ترس و واهمه و امنيت شخصي 

 ه نيست.شدالمللي حقوق بشري پذيرفتهافراد است. لذا ناقض حقوق بشر است و از منظر اسناد بين

 المللي محکوم استموضوع عمليات انتحاري از ديدگاه بسياري از اسناد حقوقي بين کهي حالدر 

شود، اما مقوله عمليات المللي حقوق بشر محسوب ميو ناقض حقوق بشر مندرج در اسناد بين

فصول )ممنوع نيست بلکه از منظر منشور ملل متحد  تنهانهالملل از منظر حقوق بين بخشيآزاد

ي سازمان ملل از مشروعيت برخوردار هانامهقطعو  (76، 56، 10، مواد 51، ماده 1، بند دوم ماده 12و  11

 شده است. 

ديگر، حق مقاومت در برابر اشغال، حق مسلم هر ملتي است و اين در قوانين  عبارت به

حق  عنوان بهرا  منشور ملل متحد حق دفاع مشروع 51ي شده است. ماده نيبشيپالمللي بين

ي گوناگون هاروششده از ذاتي براي کشورها به رسميت شناخته است و مردم سرزمين اشغال

 . (216: 1385)مالمحمدعلي، کنند دفاعي براي دفع تجاوز و اشغالگري استفاده مي

که از ديدگاه اسالم، موضوع اهداف در عمليات انتحاري و عمليات  گونههمانبنابراين، 

تالش براي  بخشيآزاددي کامالً با يکديگر متفاوت است، در اينجا نيز اهداف در عمليات استشها

حق تعيين سرنوشت، دفاع مشروع از ملت خود به منظور رهايي از بند استعمار، استبداد داخلي، 

در تروريسم انتحاري،  که يحالالمللي است، در ي در چارچوب مقررات بيناشغالگرنژادپرستي و 

 . (1384)ترابي، مشروع نيست و با ارعاب و خشونت همراه است هدف 

در اِعمال حق خود براي تعيين سرنوشت  هاملت پيکاربه  بخشييرهاکاسسه در تعريف مبارزات 

سازمان  .(318: 1370)کاسسه، کند نژادپرستي ياد مي و، اشغال نظامي استعماريخويش عليه حاکميت 

مشروعيت بخشيده است.  بخشييرهاي متعدد به مبارزات هانامهقطعملل متحد نيز با تصويب 



 الملل بشر با تأکید بر عملیات انتحاریحق حیات و سلب آن از منظر اسالم و حقوق بین

 

 

161 

با تعميم حقوق بشردوستانه و در قالب تصويب دو پروتکل،  1977کنفرانس ديپلماتيک در سال 

يابي به حق تعيين ي مسلحي دانست که براي دستهاگروهرا مبارزه  بخشيآزادمبارزات 

 .(306)همان: کنند سرنوشت با استعمار مبارزه مي

ملل، تالش اين رکن،  سازماندر مجمع عمومي  بخشيآزاداز زمان تصويب موضوع مبارزات 

در سه حيطه نبرد با  هاگروههمواره تأکيد بر حقانيت و مشروعيت کاربرد زور از جانب اين 

نامه تعريف تجاوز بوده است. قطع استواراستعمار، اشغال سرزمين به دست بيگانه و تبعيض نژادي 

خود مفهوم وسيعي در زمينه  7الملل در روابط بشردوستانه در ماده اعالميه اصول حقوق بين و

ي هاميرژي تحت سلطه هاملت ژهيوبه، هاملتحق، دارد: بهکند و مقرر مينبرد مطرح مي

ور از حق تعيين سرنوشت، آزادي و ز استعماري و نژادپرست يا ساير اشکال سلطه بيگانه که به

 اهملت، ]اجازه برقراري[ روابط دوستانه و همکاري ميان اندشدهاستقالل ناشي از منشور محروم 

و درخواست دريافت پشتيباني طبق اصول منشور ملل  هاهدفبراي مبارزه در راه رسيدن به آن 

 . (1366سري و ديگران، )طارممتحد را دارند 

نامه ي و نژادپرستي در قطعاشغالگرو در مبارزه با  بخشيآزادور در مبارزات حق توسل به ز

ناظر  عنوان بهبخش فلسطين( سازمان ساف )سازمان آزادي بهمجمع عمومي  3143شماره 

هستند که براي  ييهااتيعمل بخشييرها هايسازمان ملل داده شده است. بنابراين، عمليات

ي ژادنيابي به حق تعيين سرنوشت، حق مبارزه مسلحانه عليه استعمار، اشغالگري و تبعيض دست

المللي در قبال اعمال را دارند و بدون توسل به اعمال تروريستي و با داشتن مسئوليت بين

 . (51: 1373)داور، کنند غيرقانوني و رعايت قوانين و مقررات در زمان بروز، فعاليت مي

 نتيجه

المللي عام حقوق بشر به رسميت شناخته شده و اگرچه مبحث حق حيات در اسالم و اسناد بين

و  ي معرفتيهانهيزموجود  ليدل بهتوانند اين حق را از خود يا ديگران سلب کنند، اما افراد نمي

ي المللمباني نظري متفاوت، تفاسير مختلفي از حق حيات و سلب آن در اسالم و اسناد بين

 شود. مي اهدهمش

حق  رونيا ازآيد. مي شمار بهها ي از رحمت خداوندي به انساناجلوهاز ديدگاه اسالم، حيات 



 1396ستان بهار و تاب، 37 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

162 

تواند در شود که خداوند متعال به انسان عطا کرده و فقط او ميحيات، حقي الهي محسوب مي

حيات را نوعي حق، بلکه حفظ آن را وظيفه و تکليفي  تنهانهآن تصرف کند. از اين منظر، اسالم 

کند. همچنين، اين خداوند در اين گوهر ارجمند قلمداد مي امانتدارداند و او را انسان مي براي

امکان وجود دارد که اسالم در مسائلي نظير جهاد، ايثار، عمليات استشهادي و ...، به اعتبار اصل 

يات مادي خود را در معرض خطر قرار دهند که در اين حالت خدامالکي به افراد اجازه دهد ح

شود. از ديدگاه اسناد حفظ حيات مادي ارزشمند نيست بلکه حتي سلب آن ارزشمند مي تنهانه

ن شود. همچنين، از ايعطاي خداوند نگريسته نمي عنوان بهالمللي عام حقوق بشر، به حيات بين

شود و احکام جزايي مبتني بر آن، را شامل ميي جسممنظر، حيات فقط زندگي مادي و 

داند. حق حيات از ديدگاه يي را که به سلب اين حق منجر شود عمدتاً نادرست ميهامجازات

و  نيناشدالملل بشر، حقي بنيادين، مطلق و پايه ساير حقوق تلقي شده که سلبحقوق بين

حقوق  را از ساير شانيمندبهرهتوانند با سلب حقي بنيادين، امکان است و افراد نمي ناپذيراعراض

 از بين ببرند. 

شود اين است درباره عمليات انتحاري، حاصل مي ژهيوبهي از مباحث فوق، ريگبهرهآنچه با 

فته المللي پذيربودن سلب آن را هم اسالم و هم اسناد بينکه اصل موضوع حق حيات و ممنوع

انسان از موهبت حق حيات برخوردار است. لذا انسان  است و از هر منظر که به موضوع بنگريم،

ي خود را از ساير حقوق انساني منتفي مندبهرهتواند با سلب حيات خويش يا اعراض از آن، نمي

است،  گناهيبهاي کند. از اين منظر، عمليات انتحاري، يا تروريسم انتحاري، که عموماً عليه انسان

هم از ديدگاه اسالم ممنوع است و ادله حرمت قتل نفس کامالً بر آن سازگار و منطبق است و هم 

 حق آزادي از ترس و»المللي حقوق بشر. زيرا باعث سلب حيات و از بين بردن از نگاه اسناد بين

 فوقد شود و ناقض ديگر حقوق بشر مندرج در اسناافراد مي« حق امنيت شخصي»و « واهمه

که از ديدگاه اسالم عمليات استشهادي، هم از لحاظ ماهيت و هم از نظر  حالي است است. اين در

محتوا، با عمليات انتحاري تفاوت دارد. به اين معنا که عمليات استشهادي در اجراي جهاد و دفاع 

و ناموس  به منظور دفاع از دين، وطن، آبرو وو عليه متجاوزان و اشغالگران سرزمين اسالمي 

گيرد. از اين منظر، مسلمانان و با اجازه حاکم شرع و براي جلوگيري از تهاجم دشمن صورت مي

و دفاع مشروع در  بخشيآزادبرخي از وجوه مقوله عمليات استشهادي در قالب مباحث مبارزات 



 الملل بشر با تأکید بر عملیات انتحاریحق حیات و سلب آن از منظر اسالم و حقوق بین

 

 

163 

ر قوانين مقاومت در برابر اشغال دديگر، حق  عبارت بهالمللي قابل طرح است. اسناد حقوقي بين

بر دفاع  بخشيآزادي شده و در عمليات نيبشيپمنشور ملل متحد،  51ماده  ژهيوبهالمللي، بين

 ي دراشغالگري و نژادپرستاز بند استعمار، استبداد داخلي، رهايي  منظور بهمشروع از ملت خود 

شري المللي عام حقوق برسد اسناد بينمي نظر بهالمللي تأکيد شده است؛ اگرچه چارچوب مقررات بين

  شدن خود و اشغالگران ندارد.ي کشتهمعنا به بخشيآزادتصريحي بر جواز عمليات 

 فهرست منابع

 . قرآن کريم -

، 15، شفصلنامه مربيان، در: «امنيت، مفاهيم، مباني و رويکردها»(، 1384احمدي، محمدرضا ) -

 .111-76ص

 دفتر انتشارات اسالمي. :، قممجمع الفائدة والبرهان (،1403) اردبيلي، احمد بن محمد -

، «مطالعه تطبيقي حق حيات زن از ديدگاه اسالم و غرب»(، 1390شاه، آرزو )باقري، شهال؛ ملک -

 . 22-1، ص4، ش2، سنامه زنانپژوهشدر: 

فصلنامه ، در: «اهلل جوادي آمليفلسفه حقوق بشر از ديدگاه آيت»(، 1390پارسانيا، حميد ) -

 . 146-129، ص7، ش3، ساسراء

تحول مفاهيم در روابط  ، در:«المللتحول تروريسم در روابط بين»(، 1389پورسعيد، فرزاد ) -

 اهلل ابراهيمي، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي. ، به اهتمام: حميرا مشيرزاده، نبيالمللبين

، «بخش و تروريسمرب در مبارزات آزاديمقايسه ديدگاه اسالم و غ»(، 1384ترابي، سيد حيدر ) -

 . 25-9، ص23، ش6، سجهان اسالم يامنطقهفصلنامه مطالعات در: 

تحقيق در نظام جهاني حقوق بشر )از ديدگاه اسالم و غرب( و (، 1370جعفري، محمدتقي ) -

 . 110المللي، ج، تهران: دفتر خدمات حقوقي بينتطبيق آن دو بر يکديگر

 ، تهران: مؤسسه منشورات کرامت.رسائل فقهي )عالمه جعفري((، 1419) ــــــــــــــــــ -

 .تيالبآل :، قموسائل الشيعة (،1409) محمد بن حسن ،يعامل حرّ -

، تهران: مؤسسه فرهنگي مباني حقوق بشر(، 1381حقيقت، سيد صادق؛ ميرموسوي، سيد علي ) -

 دانش و انديشه معاصر. 

 .تيالبآل :، قمالمعاد في شرح اإلرشادذخيرة  (،1247) حلي، حسن بن يوسف -
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 ، مشهد: آل البيت.ةعلي مذهب االمامي ةتحرير االحکام الشرعيتا(، ـــــــــــــــــــــ )بي -

-www.terrorدر:  ،«الملليضوابط حقوق بشري مبارزه با تروريسم بين»تا(. خانباني، پريسا )بي -

victims.com . 

 العلم. ، قم: نشر منهاج الصالحين(، 1410خويي، سيد ابوالقاسم ) -

سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس ؤ، قم: مةکتاب الطهارق(، 1421خميني، روح اهلل ) -

 .2سره، ج

قلي الملل، استاد راهنما: حسينملي و حقوق بين بخشييرهاي هانهضت(، 1373داور، زهرا ) -

 دانشگاه شهيد بهشتي.  ، تهران:نامه کارشناسي ارشد حقوق و علوم سياسينژاد، پايانحسيني

در نظام  مؤثرتطبيق تعريف تروريسم از ديدگاه برخي بازيگران »(، 1385بر، رضا )سيم -

 . 167-149، ص42، شفصلنامه راهبرد، در: «المللبين

سياسي در المللي و مواجهه با تروريسم، راهکارهاي حقوقيجامعه بين»(، 1383ــــــــــــ ) -

 . 348-325، ص70، شفصلنامه سياست خارجي، در: «جانبه و چندجانبهساختارهاي يک

 .4ج جامعة المدرسين،، قم: من اليحضره الفقيه(، 1404صدوق، محمد بن علي ) -

مجله حقوقي ، در: «المللمفهوم تجاوز در حقوق بين»(، 1366سري، مسعود؛ و ديگران )طارم -

 . 52-5، ص8، شالملليبين

 گرافيک.، مشهد: پارتمنشئات حيات از ديدگاه علم و اسالم(، 1362رضا )طاهري، علي -

 .1، قم: انتشارات مفيد، جالقواعد و الفوائدق(، 1400عاملي، محمد بن مکي )شهيد اول( ) -

المعارف ة مؤسس :، قممسالک األفهام (،1413) (شهيد ثاني) زين الدين بن عليعاملي جبعي،  -

 .اإلسالمية

 دار الفکر. :، دمشقنحو تفعيل مقاصد الشريعة (،1424) نيالد، جمالهعطي -

 انتشارات مرتضوي. :، قمکنز العرفان في فقه القرآن (،1425) فاضل مقداد، مقداد بن عبد اللّه -

، در: «طلبانه در مذهب شيعهدفاع مشروع، ترور و عمليات شهادت»(، 1383داوود ) فيرحي، -

 . 126-109، ص6، ش2، سشناسيشيعه

، در: «آيا عمليات استشهادي مصداق تروريسم است»(، 1393نژاد، حميدرضا )قنبري -

www.borhan.ir. 
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 الملل بشر با تأکید بر عملیات انتحاریحق حیات و سلب آن از منظر اسالم و حقوق بین

 

 

165 

تضي کالنتريان، تهران: ، ترجمه: مرالملل در جهان نامتحدحقوق بين(، 1370کاسسه، آنتونيو ) -

 الملل. دفتر خدمات حقوق بين

، چاپ دوم، تهران: دارالکتب االسالميه ،االصول الکافي (،1388) ليني، ابي جعفر بن محمدک -

 .2ج

 .27، بيروت: دار التعارف، جفروع کافي(، 1401کليني، محمد بن يعقوب ) -

بررسي فقهي و حقوقي عمليات استشهادي و عمليات »(، 1389محقق داماد، سيد مصطفي ) -

 . 26-5، ص12، ش4، سنامه الهيات، در: «انتحاري

(، بررسي رابطه تروريسم و نقض حيات، استاد راهنما: باقر ميرعباسي، 1384مظاهري، کيميا ) -

 دانشگاه تهران.  تهران: حقوق بشر،  نامه کارشناسي ارشداستاد مشاور: عباسعلي کدخدايي، پايان

، تهران: ع االسالم في مسائل الحالل و الحرامئشرا(، 1409محقق حلي، جعفر بن حسن ) -

 استقالل.

مجله ، در: «اتانازي و حقوق بر خويش، چالشي در ماهيت حقوق بشر»(، 1387مقامي، امير ) -

 . 28-15، ص2، ش1، سايراني اخالق و تاريخ پزشکي

 ، قم: زمزم هدايت. مباني فقهي عمليات استشهادي(، 1385، امير )مالمحمدعلي -

 ، تهران: انتشارات اطالعات. الملل حقوق بشرنظام بين(، 1390مهرپور، حسين ) -

 تهران: خط سوم.  ،حقوق جزاي اختصاصي اسالم(، 1382مؤمني، عابدين ) -

، له تحقيقات حقوقيمج، در: «مالحظاتي در باب تروريسم»(، 1380ميرمحمدصادقي، حسين ) -

 . 208-185، ص34-33ش

 البيت.آل :، قممستند الشيعة في أحکام الشريعة (،1415)نراقي، احمد بن محمدمهدي  -

 حياء التراث العربي.ادار  :روتي، بالکالم جواهر (،1404)نجفي، محمدحسن  -

 فصلنامه حکومت، در: «طلبانهشهادتمباني فقهي عمليات »(، 1382ورعي، سيد جواد ) -

 .347-312، ص27، شاسالمي

 


