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در  يورت نظـام اصـل ضـر   يقيتطب يبررس

   هيدوستانه و فقه امامالملل بشر نيحقوق ب
   ۱ينـالپـور فتـاحـيـن زيــن العـابـديز

، مـدرس دانشـگاه  ، حقـوق  يکارشناس ارشد فقه و مبـان  -۱
  پاره يت هالل احمر شهرستان چايجمع

mail: helale_mehr@yahoo.com-E 

  ۱۰/۲/۹۱: پذيرش مقاله                      ۵/۱۱/۹۰: وصول مقاله

  دهيچک
م به کار رفته ياز جمله مفاه »يضرورت نظام« :مقدمه

 يمفهـوم . اسـت  يالمللنيب ةدوستاندر اسناد حقوق بشر
عـدم  شـفاف کـه    رين حال مبهم و غيد و در عرپرکارب

موجب ، آن ن نشدن حدود و ثغورييتب و ييمعناوضوح 
 ةفـراوان در عرصـ   يهابيها و آسبروز و ظهور چالش

ـ  يو ن يلمللانيمخاصمات ب شـده   يز مخاصـمات داخل

بـا چـه کـم و    «و » کدام ضرورت«له که ئن مسيا. است
ن يتـر ، از جمله مهـم »يص کدام متوليبا تشخ«و » فيک

کـه شـفاف    است يسازز و مشکليمسائل چالش برانگ
 يمـاد  ريناپذ جبران يهاباعث ورود خسارت هانبودن آن
نشـانگر  هـا   افتـه ي .گردديده و ميبر بشر گرد يو معنو
ن امر اسـت  ياز ا ين مفهوم و حاکيا ييو نارسا ضعف

اعمـال   يبـرا  يزيکنون دسـتاو تا» ينظامضرورت «که 
 يفرماندهان نظـام  يبرخ ير انسانيق مغرضانه و غيسال

 ةجـ ينت. دول متخاصـم بـوده اسـت    ياسيس نا مسئوالي
ه و يفقه امام در» يضرورت نظام«مفهوم  يقيتطب يبررس

ــ  ــناد ب ــنياس ــوق بشرح يالملل ــتانهق ــود  ،دوس از وج
ت يـ حکا ين دو نظـام حقـوق  ين ايب فراوان يها تفاوت

    .دارد

ـ يتحلو  يفيتوصـ  يق، روشـ يـ روش تحق :ها روش  يل
ـ  يفقهمعتبر و در آن از منابع  است   يالمللـ  نيو اسناد ب

  .شده است يبردارحقوق بشردوستانه بهره

ضـرورت  «از آن اسـت کـه    يحـاک  هـا  افتـه ي :ها افتهي
ــام ــ  »ينظ ــناد ب ــ نيدر اس ــوق  يالملل ــتانه حق بشردوس

بـه   يشـتر متکـ  يو ب ردندا يچارچوب مشخص و مدون
و  يالمللنيان مخاصمات بيمتول يبرداشت شخصفهم و 

فقـه   که ه استقات نشان داديتحق. است يالمللنيب ريغ
مند مقالب و چارچوب نظا را در يه ضرورت نظاميامام

  . ده استكرح ين و تشرييتب

کتب معتبـر و دسـت اول فقـه     يبا بررس :يريگ جهينت
و مبرهن بودن حـدود و ثغـور مفهـوم     يمنده نظاميامام

ـ دد و معلـوم گر يبه اثبـات رسـ   يضرورت نظام د کـه  ي
فقـه   يحقوق يبه مبان يالمللنيسندگان اسناد بيتوجه نو

ـ ا يساز شفافتواند در ين باب ميه در ايامام  ن مقولـه ي
  . باشد ار کارسازيبس

رورت ضـ ، بشردوسـتانه  فقـه، حقـوق   :يديلکلمات ک
  .يالمللنياسناد ب، ينظام

mailto:helale_mehr@yahoo.com
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  مقدمه
رج در م منـد ياز مفاه يکي» يضرورت نظام«مفهوم 

است کـه بـه طـور     يلالملنياسناد حقوق بشردوستانه ب
مختلـف   يهاژنو و پروتکل يهاونيمتناوب در کنوانس

مجمــل و مــبهم کــه تفــاوت  يرتعبــا .آن آمــده اســت
 ينظـام  يهـا يريا از آن در مخاصمات و درگهبرداشت

 يهـا مدن خسارتموجب وارد آ يالمللنيا بيو  يداخل
 يپرسـش اساسـ   .ت شده اسـت يبشر بر يريناپذ جبران

ن ضرورت تا کجاسـت؟  يثغور ا حدود و: ن است کهيا
 عبـور از  يبـرا  يتوانـد محملـ  يمـ  يا ضرورت نظاميآ

رورت ضـ  فهـم  يباشـد؟ بـرا   ين انسانيها و قواناريمع
ف و حدود يم و کان کيب يبرا ار و مبناي، کدام معينظام

ـ آ ؟شـود يآن در نظر گرفتـه مـ   و  يانسـان  يارهـا يا معي
ص فرمانـدهان چکمـه   يدر پس تشخ يبشر يهاارزش

اند به مسـلخ  گرفته درس خشونت فرا يکه عمر يپوش
ه که منبعث از فقـه  يامام ينظام حقوق دگاهيدروند؟ ينم

ه يا فقه امامي؟ آستيموضوع چن يا ه است در بابيامام
 يبـرا  ن امر دارد؟يا يبرا يچارچوب مشخص و منطق

موضـوع   يشناسـ هـا ابتـدا بـه واژه   پرسشن يپاسخ به ا
   . ميپرداز يم

از خطر است که شخص را  يحالت »ضرورت« ةواژ
لفـظ   .)۱(نـدارد   يزيدهد که راه گريقرار م يدر وضع

ـ ابه  .اسم مصدر اضطرار است» ضرورت« ن معنـا کـه   ي
ــه ةجــينت ــت ناچــار  اضــطرار ب و  يوجــود آمــدن حال

ــت   ــرورت اس ــد دو واژ ). ۲(ض ــر چن ــطرار و  ةه اض
ــ   ع يطـور وســ بــه يريو تفسـ  يضـرورت در متـون فقه

ـ امـا تعر شده، استفاده  از آن ارائـه   يمـانع  ف جـامع و ي
ـ آيدسـت مـ  از مطالب فـوق بـه   .ده استينگرد کـه  د ي

اضــطرار و  ةر مفهــوم دو واژد ياخــتالف قابــل تــوجه
نکه ضرورت اسم مصدر اضطرار يست جز ايضرورت ن

گر يکدي يما هر دو واژه را به جا يچنانکه فقها. است
از  ياز ضرورت، بـه تأسـ  ز يمراد ما ن ).۳(اند کار بردهبه

 يهر چند برخـ . ن همان اضطرار استأالشميعظ يفقها

   .ن دو هستندين ايقائل به تفاوت ب

  ها روش
ـ يتحل يق روشيروش تحق و  اسـت  يفيو توصـ  يل

ـ   يبه دست آوردن نتـا  يبرا از  يج دلخـواه منـابع فراوان
ز کتـب دسـت   يحقوق بشردوستانه و ن يالملل نياسناد ب

اطالعـات  . مورد کنکاش و مداقه قرار گرفت ياول فقه
و  ياکتابخانـه  ةبـر مطالعـ   يق مبتنيتحق نيا يهاو داده

 يحقـوق  يللالم نيو اسناد ب يمراجعه به کتب معتبر فقه
ـ و متد اسـتنباط و تحل  است ـ ي ابـزار اسـتنتاج    يل عقالن

  . نگارنده بوده است

  ها افتهي
رغـم  يعلـ حقوق بشردوسـتانه   يالمللنيدر اسناد ب
 يف مشخصـ يتعر فقطنه  ت،ضرور ةواژ کاربرد فراوان

هـم   يار روشنيمعو مالک  يبلکه حت ،از آن ارائه نشده
. اسـت  دهيـ ن مفهـوم ضـرورت مشـخص نگرد   ييدر تب
قواعـد حقـوق   ... «: انـد کـه  دانان گفتـه از حقوق يبرخ

ــا ضــرورت نظــام ت يو اصــول انســان يبشردوســتانه ب
ن مالحظات مربـوط بـه ضـرورت    يبنابرا .مطابقت دارد

بشردوسـتانه در  توانند دور شـدن از قواعـد   ينم ينظام
بـا اسـتفاده از    ينظـام  يکسـب برتـر   يبرا مخاصمات

ـ هـر چنـد ا  ). ۴(» ننده کيممنوعه را توج يهاروش ن ي
دهـد امـا   يرا محدودتر نشان م يدگاه ضرورت نظاميد

همچنـان از لحـاظ مفهـوم     ياصطالح ضـرورت نظـام  
ـ از ا ييهـا  بـه نمونـه  . مانده اسـت  يابهام باق يدارا ن ي

   :گردد ميموارد اشاره 

: ن آمـده اسـت  يز چنيبر نيدستورالعمل ل ۱۴ ةدر ماد
د درک يـ جدآنگونه کـه توسـط ملـل     يضرورت نظام«

 ياست که بـرا  يريشده متشکل از ضرورت اتخاذ تداب
ر قابل اجتناب بوده و بر اسـاس  ين اهداف جنگ غيتأم
در  .»مشـروع هسـتند   يد جنگيجد يهان و عرفيقوان
ران يون ژنو راجـع بـه معاملـه بـا اسـ     يکنوانس ۱۲۶ ةماد

 ين دول حـام يا مـأمور يندگان ينما« :آمده است يجنگ
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 يران جنگـ يه اماکن اقامت اسـ يه کلمجاز خواهند بود ب
و ف و بازداشت و کار بروند يتوق يها خصوصاً به محل

است حق  يران جنگيکه مورد استفاده اس يه اماکنيبه کل
ن اجازه خواهند داشت بـه  يهمچن. ورود خواهند داشت

. بروند يران انتقاليحرکت و عبور و ورود اس يها محل
ان و خصوصـاً بـا   ريتوانند بدون حضور شاهد با اسـ  مي

متـرجم صـحبت    ةليمعتمد آنها و در صورت لزوم بوس
کامـل   يآزاد ين دول حاميندگان و مأموريبه نما. کنند

 يکه بخواهنـد سرکشـ   يداده خواهد شد که به هر محل
مزبـور و تعـداد آنهـا محـدود      يها يمدت سرکش. کنند

را  ها ين سرکشيتوان ا مي يفقط در صورت. نخواهد شد
ضرورت آن را  يه نظاميات عاليکه مقتض ممنوع ساخت

ه طور استثناء و موقـت خواهـد   آن هم ب ،دينماجاب يا
ت يـ ون چهارم ژنو راجع بـه حما يکنوانس ۵۳ ةماد .»بود

ـ گو مـي در زمان جنـگ   ير نظامياز افراد غ انهـدام  « :دي
ا اشتراکاً متعلق به يکه انفراداً  ير منقوليا غياموال منقول 

 يها ا سازماني يعموم يها رکتا شيا دولت ياشخاص 
باشد توسـط دولـت اشـغال کننـده      يا تعاوني ياجتماع

 ةبـه واسـط  که انهدام آنها  يممنوع است مگر در موارد
همـان   ۱۴۷ ةماد .»ابدي يضرورت حتم يات جنگيعمل

بـاال   ةتخلفات عمده کـه در مـاد  « :ديافزا ميون يکنوانس
ل کـه  يذک از اعمال يد از هر ان مورد نظر است عبارت

ن قرارداد يا تيکه مورد حما يا اموالياشخاص  ةيبر عل
گرفتن ...  يعمد يآدم کش: باشد ارتکاب شده باشد مي

به ضرورت  يا تصرف اموال که متکيب يگروگان، تخر
ـ به طـور غ  ينباشد و به مقدار کل ينظام بـه   ير قـانون ي

ـ چ معيشود ه ميچنانچه مالحظه  .»دلخواه اجرا شود ار ي
 يد ضرورت نظـام ين و تحدييدر تب يشنمشخص و رو

ـ ان نگرديالذکر ب در مواد فوق ـ ده اسـت و ا ي ن اشـکال  ي
ـ   يبزرگ ضـرورت نظـام   حقـوق   يالمللـ  نيدر اسـناد ب

    . بشردوستانه است

ـ فـاحش م  يهـا ت از تفاوتيحکا ها افتهي قـه  ان في
در بـاب مفهـوم    يالمللنيه و حقوق بشردوستانه بيامام

رچوب و داشتن چا يمندنظام. است» يضرورت نظام«
ه از يامام ينظام حقوق يرزشا يارهايمع بر يمبتن ياصول

هـا  ن تفـاوت ين اييتب يبرا .ممتاز آن است يهاشاخصه
  .ميپردازيه ميگاه ضرورت در فقه اماميه جاب

  بحث
اسـت کـه بـه     يه قواعـد از جملـ  ضـرورت  ةقاعد

. فقه بدان پرداختـه شـده اسـت   قواعد ل در کتب يتفص
و ابواب فقه اعم از عبادات  يکه در تمام يکل ياقاعده

و از آن شده طرح م در جهاد يمعامالت و به نحو خاص
ـ ا. ان آمده استيبحث به م ار مشـهور و  ين قاعـده بسـ  ي

ــذ ــورد پ ــت يم ــل اس ــام مل ــتناد تم ــدق. رش و اس  ةاع
، مسـتفاد از نـص قـرآن    "ح المحـذورات يت تبالضرور"

کـار  فراوان بهز يات و لسان فقها نيو در روا استم يکر
  ).۵(رفته است 

ـ ه بـر ا يـ ز الحـق امام يسابق و ن ياز فقها يبرخ ن ي
عـده،  ن قايت ايرغم اهم ياند که علدهيد ورزيکأمطلب ت

را داد  يا افراديحکم قتل فرد  ،استناد به آن توان با مين
ـ نبا . گر آن بـر شـمرد  هيرا توج» يضرورت نظام«و  د ي

ضرورت «ت يعوض كردند که با صرف عنوان كرتصور 
بلکـه   ،ر پا گذاشـت يرا ز يتوان اصول بشريم» ينظام

و  يانعــت از هرگونــه کــج فهمــمم يه بــرايــفقــه امام
ضـرورت مقـرر   تحقـق   يرا بـرا  يطيشرا يگر يافراط
  .است داشته

مبارکه  ةسوم سور ةيضرورت، آ ةقاعد يمستند قرآن
ر يمخمصه غ يفمن اضطر ف«: ديفرمايمائده است که م

کـه در  آنـاني  « يعني » ميم فإن اهللا غفور رحمتجانف الث
نرسـد و   يگـر يد ي، دستشـان بـه غـذا   يحال گرسنگ

 يهـا ندارد که از گوشـت  يمانع(ل به گناه نباشند يمتما
و ). ۶(» مهربان اسـت  ةخداوند آمرزند ؛)ممنوع بخورند

ر باغ و يفمن اضطر غ«: بقره که فرمود ةسور۱۷۳ ةيز آين
كه آن يول« يعني »مي غفور رحه إن اهللايإثم عل فالال عاد 

که سـتمگر و متجـاوز نباشـد،     يدر صورت ،مجبور شود
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حفظ جـان خـود،    يتواند برايو م(ست يبر او ن يگناه
) ممنوعـه بخـورد   يهـا در موقع ضـرورت، از گوشـت  

ـ در ا .»مهربان است ةخداوند بخشند گرچـه  اات يـ ن آي
لکـن   ؛امـده اسـت  يمباحث دفاع و جهاد به صـراحت ن 

م آن ياز تعمـ  يحاک اتيدر آ طرح شده يکل ياهمالک
ه كچنان ؛به ابعاد مختلف ضرورت است يکل يهامالک

حال با . ميهست ين استناداتيز شاهد چنين يدر منابع فقه
 ةبـار در) ع(ات ائمـه اطهـار  يو روا يقرآنات يتوجه به آ

ان يبزير توان به شرح يرا م ط تحقق آنيشرا ت،ضرور
  :كرد

  ن خطربود يد و قطعيشد
کـه   يرط آن است که خطرات احتمالن شيا يمعنا

ـ نباشند  يو علم يعقالن ءمنشا يدارا ـ ا کـم اهم ي ت و ي
توانند مجوز ارتکاب عمـل ممنـوع و   يباشند نم يجزئ

ـ ). ۷(حرام باشـند   و نيسـت   يقطعـ  کـه  يخطـر  يحت
 يهـا نهيگز ،ا کشور در خطرياست و شخص  يالاحتم

 يتوانـد مجـوز  ينمـ  خود انتخـاب دارد  يبرا  يگريد
  . ضرورت باشد کاربرد يبرا

د به آن پرداختـه شـود   ينجا بايکه در ا يه مهمئلمس
ـ د بـودن  يار شـد يـ ن است که مالک و معيا ک خطـر  ي

 يتواند محملـ يم زانيم و تا چهنوع خطر ست؟ چه يچ
ارتکاب  يبرا يبه اصل ضرورت و مجوز تمسک يبرا

ارائـه   را يات مالکـ يا آياشد؟ آا حرام بيعمل مجرمانه 
را  يله فقها نظرات گونـاگون ئن مسين اييدهند؟ در تب يم

به . اندق آن پرداختهيشتر به ذکر مصاديو ب اند كردهابراز 
تـرس   :داننـد يموارد ماين عنوان نمونه مضطر را شامل 

 يد، طـوالن يا ضـعف شـد  ي يمارياز تلف شدن جان، ب
 ).۸... (از دست دادن مال فراوان و ترس، يماريبشدن 

امـا در بـاب   . ر از باب جهاد بوديغ يآنچه آمد در ابواب
ـ  يجهاد اختالف کمتر ـ    يب خـورد  ين فقهـا بـه چشـم م

ه در بحث موارد جواز قتل زنان و کودکـان  يامام يفقها
ح يانـد تصـر  که به اسارت دشمن درآمـده  يا مسلماناني

ر به يا مسلمانان اسياگر دشمن از زنان و کودکان : دارند

ـ كنـد  استفاده  يانعنوان سپر انس و  ينظـام  يروهـا يا ني
مسـتقر   يرنظـام يحات آنان در شهر و در مراکـز غ يتسل

شده باشند که حمله به آنان باعث کشته شـدن زنـان و   
ـ در موارد ز فقطشود و يرمردان ميکودکان و پ ر قتـل  ي

   :ز خواهد بوديآنان جا
بر دشمن منوط و متوقف بـر حملـه و    يروزيپ -۱

در صورت اسـتمرار   يعني). ۹(اشد ب يکشتن سپر انسان
دشمن  زيراست يت، امکان غلبه بر دشمن ممکن نيحما

شود يمانع هجوم همه جانبه م يبا استفاده از سپر انسان
و  يسـاز ر انداختن روند جنگ اقدام به آمـاده يخو با تأ

  . زديگريو از شکست م كند ميش يخو يهارويز نيتجه
مال شکسـت  ت، احتيدر صورت استمرار حما - ۲

ن صورت نظـام  يلشکر اسالم وجود داشته باشد که در ا
مسلمانان به  و جان ين اسالميت سرزميو تمام ياسالم

-يم ان اسالميک يبقا يلذا برا ؛)۱۰(خطر خواهد افتاد 
قابــل  يکــه در حالــت عــاد يت کســانيــتــوان از حما

تـا دشـمن را از بـه خطـر      كـرد تند صـرف نظـر   يحما
  . ن باز داشتياسالم و مسلم انداختن

ـ  يکه ذکر شـد مـ   يقياز مجموع مصاد ن يتـوان چن
و  اسـت ک اسـتثنا  يـ ضـرورت   ةقاعدجه گرفت که ينت

اسـت کـه    يط ضرورت، خطـر ياد شده در شرايخطر 
 باشـد ا اموال مردم مسلمان ياموس ن ،د کننده جانيتهد
ن مسلمانان به خطـر افتـاده   يت سرزميان و تماميا کيو 

) ۸(باشد  ير شرف وقوع حتمخطر قطعاً دن يباشد و ا
ـ امـوال مـردم    ،نـاموس  ،حفظ جان يو برا ـ ا تمامي ت ي
البتـه در   -يروزيدست آوردن پن مسلمانان و به يسرزم

ـ ارتکـاب عمـل غ   ر ازيـ غ يزيراه گر -يجنگ دفاع ر ي
  .مشروع نباشد

  جاد خطرينبودن ا يعمد
ضـرورت  ، ست که بحـث در ضـرورت  واضح ا پر

 يکسـ  که ين معنيبد .ستيخودخواسته و خودساخته ن
بـه   مقابله با آن يآورده و براوجود  را عمداً به يخطر
و مرتکب اعمال مجرمانـه  تمسك كند  ضرورت ةقاعد
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مسئول اعمال  ،ن قسم، شخصياست در ا يهيبد. شود
ه کفار که مسـلمانان  يفقها در جهاد عل. خود خواهد بود

ـ رنظاميدر حال ضـرورت مجبـور بـه کشـتن غ    گاه  ان ي
ـ اند کـه ا داده يد فتوشون يم  ةد در صـحن يـ ن عمـل با ي

ـ باشـد و نبا  يريجنگ و در حال درگ ت يـ د قصـد و ن ي
ن شرط يمفهوم ا ).۱۱(ان را داشته باشد يرنظاميکشتن غ

ط ين اسـت کـه وقـوع عمـل مجرمانـه بنـا بـه شـرا        يا
 ةو فقـط منـوط بـه صـحن     يياستثنا يالهئمس ياضطرار
لـم و عمـد   م با عأتو يگونه قصد قبلچيو هاست جنگ 

  .ستيآن ندر پس 

  اصل تناسب در ضرورت
ن مطلب است که اقدام مضـطر در  ين اين اصل مبيا

د در يـ ن قاعده در ارتکاب اعمال مجرمانه بايتوسل به ا
حد ضرورت و متناسب بـا اوضـاع و احـوال اضـطرار     

حـدود   ،توان با تمسـک بـه آن  يکه نم يبه نحو ؛باشد
را  يگرفت و حد دهيتناسب جرم با خطر موجود را ناد

  . نشناخت

 ةبــا قاعــد» ح المحــذوراتيالضــرورت تبــ« ةقاعــد
ــوان  يگــريد و » الضــرورت تقــدر بقــدرها«تحــت عن
را بـه   ياد شـده اسـت تـا نقطـه    يمق» فاالسهل هلاالس«

در . باشـند  ضرورت در نظـر گرفتـه   »قفيحد «عنوان 
بـه   يو انجام فعـل اضـطرار   واقع رفع حالت ضرورت

گونه چيشتر از آن هيو ب استز يجاتناسب خطر موجود 
گردد که تا آنجا که يان معلوم مين بيبا ا. ندارد يمجوز

اط يـ ضـرورت احت  ةد در عمل به قاعـد يممکن است با
ـ يو عمل به اضطرار را به آخـر  شود اقـدامات   ةن مرحل

گونـه چـاره و راه   چيهقتاً يحقکه  يبه نحو ؛محول کرد
ه باشـد و در  از ارتکاب اعمال مجرمانـه نمانـد   يزيگر

د اصـل تناسـب کـامالً    يبا ،يصورت ارتکاب به ناچار
ـ ا. رديـ صـورت نگ  يطيو افراط و تفر ودمالحظه ش ن ي

الملـل بشردوسـتانه    نيدر حقوق ب )تناسب( يعني ،اصل
در . روديشـمار مـ  به نه و ثابتيريول داز جمله اص ،زين

استفاده « ح شده است کهيتصر»  بريکد ل« ۱۶تا  ۱۴مواد 

ه اشخاص و اموال تا آن حد مجاز است کـه  يعل از زور
ـ يا ).۴(ضرورت باشد از  ياريبسـ  يمبنـا  ين اصول کل

ــاننــد ممنوعمقواعــد خــاص حقــوق بشردوســتانه  ت ي
که ممکن است  ،يجنگ يحات و ابزارهاياستفاده از تسل

ــج غ ــممنوع .، هســتندشــوند يرضــروريباعــث رن ت ي
ه حمله ب ين اصل که حتياموال و ا يرضروريب غيتخر

د يشـد  يرنظاميکه به تلفات غيدر صورت ياهداف نظام
منجر گردد ممنـوع   يرنظاميد به اهداف غيب شديا آسي

کـه در مـورد ضـرورت     يرغم مناسـبات  يعل). ۴(است 
-يمشاهده م يالمللنيحقوق اسالم و اسناد ب در ينظام
دگاه اسالم توسل و تمسـک بـه اصـل    يلکن در د ،شود

کـه ذکـر    يمالک روشـن  د بر اساسيبا يضرورت نظام
که يدر حال ؛است شده ينه يباشد و گرنه امر ،دهيگرد

-اصل ضرورت، تابـه  ،يالمللنيب دوستانهدر حقوق بشر

ـ پ يحال چارچوب روشن و واضـح  . دا نکـرده اسـت  ي
ن مقـررات محـول شـدن    يـ گر ضرورت در اياشکال د

چ ياسـت کـه هـ    يدست فرماندهان نظامص آن بهيتشخ
ن کنـد  يدرست آن را تضـم  يراکه اج ييضمانت اجرا
ن بخـش  يتـر ين موضوع از جمله چالشيا .وجود ندارد

جنگ کـه   ةدر بحبوح يا فرماندهان نظاميآ. ه استيقض
هــا و خشــونت  يطلبــ جانــات و تفــوق يه ةعرصــ

و از  نندک يشتن داريست قادر خواهند بود خوها ييگرا
ـ کنند؟ آ يطلبانه چشم پوش منفعت يها ير به رأيتفس ا ي

ـ ز ير خواهند بود جلودهان قادفرمان  يهـا يخـواه  ادهي
ـ رنـد؟ تجر يرا بگ ياسـ يو س يا سران نظـام يش يخو  ةب

گر اثبات آن است که انيفراوان عصر حاضر ب يها جنگ
ر يـ غ يهـا بتيهـا و مصـ  راد رنجيا. اند فق نشدهآنان مو
ــان و عــراق و   يضــرور ــر مــردم غــزه و لبن ــراوان ب ف

ز ين» يضرورت نظام«ر ياه آن است که تفسافغانستان گو
  . طلبانه بوده است موسع و منفعت يريتفس

هـا را  اصل ضرورت در حقوق بشردوستانه دولـت «
آنچـه   يمسـلحانه ورا  ةاز اعمال زور در هـر مخاصـم  

). ۴(» کندياست منع م يتحقق اهداف آن ضرور يبرا
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» تحقق اهـداف «ن است که منظور از يال مهم اؤحال س
د بتواند يآن شادرست بهکه عدم پاسخ  يالؤست؟ سيچ

هـا در  يگـر  يو افراطـ هـا  ييجـو انتقـام  يبـرا  يمحمل
 يا هر هدفيآ. باشد هامخاصمات مسلحانه توسط دولت

ـ آتواند مد نظر باشـد؟   ميا نامشروع ياعم از مشروع  ا ي
ـ  ياسـتکبار  يخواست کشورها بـر اصـل سـود     يمبتن

ـ   مـي و اصـالت سـود    يمحور در  يبـرا  يتوانـد محمل
و ارتکاب اعمال مجرمانه باشد؟  يول انساندن اصينورد

آنچه که اسالم بدان اشاره دارد هدف مقـدس ارشـاد و   
و د يـ ن مقـدس اسـالم و توح  يـي بـه آ ت نوع بشر يهدا

    .ن هدف مشروع و مقدس استين ايمخاصمه با مانع

  ه يدر فقه امام يص ضرورت نظاميتشخ
مـا   يگردد که فقهـا  ميمعلوم  يمتون فقه يبا بررس

ـ يـ ن عنـوان  يرا با ا يمستقلبحث  ـ قر يا حت ب بـه آن  ي
ط يآنچـه کـه از شـرا    يلکن از فحـوا  ؛اند كردهمطرح ن

 كـرد را برداشـت   يتوان نکات مياند  ان کردهيضرورت ب
ص يتشـخ  ين متـول ييما راجع به تع ةيکه به پرسش اول

  .ضرورت پاسخ دهد

ص ضـرورت  يمهم قابل توجـه در امـر تشـخ    ةنکت
ص يتشـخ  ياست کـه متـول  آن است که درست  ينظام

 ةعرصـ  يدر هـر دو فرمانـدهان نظـام    يضرورت نظام
ند بـودن و مشـروط   م اند؛ لکن نظام مخاصمات مسلحانه

ـ در فقـه امام  يط خاص بودن ضرورت نظـام يبه شرا ه ي
کـه حقـوق    يدر حال. قوت آن است ةز و نکتيفصل مم

ـ الملل بشردوستانه صرفاً ضرورت را به عنـوان   نيب ک ي
ص آن يتشـخ  يکه متولكرده ان يمجمل بو  يمفهوم کل

  .ر کنديتواند به هر نحو دلخواه از آن تعب مي

در  يص ضرورت نظاميتشخ يرسد متول ميبه نظر 
دان يـ حاضـر در م  ينظام يز فرماندهان عاليه نيفقه امام

هر چند کـه آنـان کـم و     ؛نبرد مسلحانه با دشمن باشند
نـزد  . باشـند  كـرده ص خود را از فقها اخذ يف تشخيک

فقها معروف است که تشخيص موضوعات احکـام بـه   
تشخيص  فقط مجتهد ةخود مکلّف است و وظيف ةعهد

ــ حکــم اســت ــف در او مکلّ ــدهان ي ن موضــوع فرمان
و حـدود و   يضرورت نظـام  يچارچوب کل .اند ينظام

با  يق اصول کليو کار تطب اند كردهان يثغور آن را فقها ب
بـه عهـده    يظـام را فرماندهان ن يخارج ينيق عيمصاد
ط يموظفند در حدود شـرا  يلکن فرماندهان نظام. دارند

گـر آن اسـت   يمهم د ةنکت. نديمقرر در فقه برخورد نما
ت از ضمانت يه به تبعيدر فقه امام يکه فرماندهان نظام

خود را ملزم  ينظام يها خيباالتر از توب يتر يقو ياجرا
 داننـد و آن  مـي  يت مفاد شروط ضرورت نظاميبه رعا

ن و يــر ديتنــذ. اســت ينــيد يو انــذارها يخ الهــيتــوب
 يشود که فرماندهان نظام ميمانع از آن  ياله يها عقاب

ضـرورت فراتـر    يمسلمان بخواهند پا از حـدود شـرع  
را نقـض کننـد و درد و رنـج     يبگذارند و حـدود الهـ  

ـ يل يف مقابل تحميرا بر حر يديزا را  يگنـاه  يا فرد ب
است کـه در   ين در حاليا. نديات نمايل سلب حيدل يب

 يا اشاره يثرؤم ين ضمانت اجرايالملل به چن نياسناد ب
  .  نشده است

   گيري جهينت
-نيحقوق بشردوستانه و اسناد بدر  يضرورت نظام

 ياساسـ  يساز ن و شفافييازمند تبيآن، ن يحاو يالملل
 يبـرا . راد اسـت يابهام و ا يبوده و در حال حاضر دارا

بانـه هـر   طل ا منفعـت يمغرضانه و  يرهايممانعت از تفس
ـ  يالمللنين مخاصمات بيک از طرفي ـ ا درگي  يهـا يري

» يضـرورت نظـام  « ةطلبـد کـه واژ  يمـ  يداخلـ  ينظام
د ياز آن شا يف مشترکيدن به تعريرس. ف گردديبازتعر
در مخاصـمات را کـاهش    ياز آالم بشـر  يانـدک  بتواند
 بـه  يه به ضـرورت نظـام  يشناساندن نگاه فقه امام. دهد

ورد نظامنــد بــودن اعمــال ضــرورت، خصــوص در مــ
   . ار راه گشا و کارساز باشدير بسين مسيتواند در ا يم
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Abstract 
Background: 

"Military necessity" is the concept used in documents of international humanitarian law. This 

is a widely used, vague and non-transparent concept which does not explain the lack of 

clarity of meaning and its limits; also it has been caused to emerge enormous challenges in 

the field of international and internal conflicts. The most important challenging and 

problematic issues are such as "which necessity", "how" and "who recognizes," which their 

lack of transparent making irreparable damage on material and spiritual of human. The 

results indicate the weakness and failure of this concept and suggest that the "military 

necessity" was an excuse for some inhumane and biased acts of military commanders or 

political leaders of hostile governments. The comparative study of the concept of "military 

necessity" in the Emamieh jurisprudence and international humanitarian law documents 

show that there are many differences between these two legal systems. 

 
Methods:  

This descriptive and analytical study has been used both the reliable sources of jurisprudence 

and documents of international humanitarian law. 

 

Findings:  

According to the findings, "military necessity" doesn’t have a specific framework in 

international documents of humanitarian law. This concept is more reliant on personal 

understandings of custodians of international and non-international conflicts. Emamieh 

jurisprudence is explained and described the military necessity in the form of a systematic 

framework based on the researches. 

 

Conclusion: 

By studying the reliable first-hand books of Emamieh jurisprudence, the systematic of 

"military necessity" concept was proved. Also, it was shown that the writers' attention of 

international documents to the legal principles of Emamieh jurisprudence can be quite 

effective to clarify this issue. 

 

Key Words: jurisprudence, humanitarian law, military necessity, international documents 
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