
  

  

  

  

  

  

  

  نظریۀ اسالمی حقوق بشردوستانه و صلح بین المللی
 با تأکید بر کرامت ذاتی و ارزش انسان

  )یاشلق(مجید عباسی 

)٣٧-١١(  
  

  چکیده
ت از جان ی بوده است که هدف آن، حمایتانه، از ابتدا شامل قواعدحقوق بشردوس

لحـاظ   ن حقـوق، بـهیـا). خچـهیتار( مـسلحانه اسـت یها یریافراد و اموال در درگ
های عملی، در نظریۀ رایج غربی بـا نظریـۀ اسـالمی دارای   مبانی نظری و مصداق

 و یتی هـوین، مرزهـایابنـابر). نهیشیپ(اند    نشدهی است که کالبدشکافییها  تفاوت
 ی و اسـالمین حقوق بشردوستانه، همچنان در جوامـع غربـی قوانیادی بنیها  هیپا

مبـانی نظـری ن پرسـش مطـرح اسـت کـه یـلذا ا). مسئله( مانده است یمبهم باق
حقوق بشردوستانه در اسالم چیست؟ و چگونه نظریۀ اسالمی حقوق بـشردوستانه 

ن اسـت کـه یـ گمـان مـا بـر ا)سـئوال(یرگذار باشد؟ المللی تأث  تواند بر صلح بین  می
 در اسـالم یتیة حمـایـ آن، دو پای، بـرخالف نـوع غربـیحقوق بشردوستانۀ اسالم

سنده بـا یـنو). هیفرضـ( انـسان ی، و دیگـری کرامـت ارزشـی کرامت ذاتـیکی: دارد
 به سئوال مقالـه اسـت ییگو  ، درصدد پاسخ)روش (یلی تحل-ینییوۀ تبیکاربست ش
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تـر و   قیـتـر، دق  تر، مـستحکم  نظریۀ اسالمی حقوق بشردوستانه، پیشرفته). هدف(
در آیات قرآن کـریم، سـنت  های غربی است و  تر از نظریه  ار قدیمییحال بس  درعین

وضـوح دیـده   المللـی بـه  و کتب فقهی و حدیثی، مباحـث حقـوق بـشردوستانۀ بـین
  ). افتهی(رد ت داین در اسالم، صلح بر جنگ اولویهمچن. شوند  می

  واژگان کلیدي
  المللی  صلح بینو حقوق بشردوستانه، نظریۀ اسالمی، حقوق بشر 

  مقدمه
هـای بـزرگ و  هـا و جنـگ تاریخ بشر از آغاز تاکنون، مملو از منازعات، مناقشات، درگیـری

انگیزی از تجربۀ زندگی اجتماعی بشر  ها که بخش بزرگ و البته غم جنگ. کوچک بوده است

انـد کـه بـسیاری از متفکـران و  کنند، چنان با تاروپود تاریخ جهان عجین شـده  میرا روایت

نظران جنگ را جزء جداناشدنی و گریزناپذیر روابط میان اقوام و ملل درطول تـاریخ  صاحب

ادیان الهی، ازآنجاکه همواره ناظر به زندگی انسان در دو بعـد فـردی و اجتمـاعی . اند دانسته

ات ارائۀ نسخه برای ارتقا و بهبود خصائل فـردی آحـاد افـراد جامعـه، تـالش مواز  اند، به بوده

اند تا برای زندگی اجتمـاعی بـشر و دفـع بالیـا،  فراوان و سعی بلیغی را صرف این مهم کرده

گیر آدمیان شده است ـ نیـز بـه   آفات و مصائب کالن ـ که در سطح و حوزۀ اجتماعی گریبان

  . ارائۀ راهکار بپردازند

ارمغان آوردن عدالت و صلح پایدار   های مهم ادیان الهی، به  این راستا، یکی از دغدغهدر

کـن کـردن جنـگ یـک  در این مسیر، گرچه ایدۀ ریشه. میان اقوام و ملل گوناگون بوده است

. یافتنی اسـت رسد، ولی محدود کردن دامنۀ آن، آرزویی دست نظر می نیافتنی به آرمان دست

کید از این منظور پرهیز از وقوع جنگ، در کنـار  آمیز مناقشات به وفصل مسالمت  بر حلرو، تأ

محدود کردن دامنۀ جنگ و نیز قانونمند کردن آن درصورت وقوع، وجهـۀ همـت بـسیاری از 

  . ویژه اسالم، بوده است  احکام و تعالیم واردشده در ادیان الهی، به

منازعات مسلحانه، معموال همراه با صرف هزینـه
ً

 فـراوان انـسانی، مـالی و روانـی هـای 

ومیـر و معلـول و   صـورت مـرگ ترین جنبۀ آن، تلفات فراوان بشری است که به است، که مهم
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عنوان منادی رحمـت  دین مبین اسالم نیز به. شود گر می گناه جلوه آواره شدن هزاران انسان بی

ی نشو و نمو پیدا کـرده ها، همواره از زمان ظهور خود تا کنون، در محیط و مودت میان انسان

کنده از جنگ بـه ایـن   هـایی نـسبت گیـری رو، دارای جهت  های خونین بوده است؛ ازاین که آ

. باشـد وقایع و رویدادهاست، که هدف غایی آن، حفظ کرامت و ارزش بشری در نبردها می

رسـش در این راستا، این پژوهش با استفاده از روش تبیینی ـ تحلیلی در پی پاسـخ بـه ایـن پ

اصلی است که مبانی نظری حقوق بشردوستانه در اسالم چیست و چگونـه نظریـۀ اسـالمی 

  المللی تأثیرگذار باشد؟  تواند بر صلح بین  حقوق بشردوستانه می

رابطۀ فرهنگ، هویت و حقوق بشردوستانه در روابط : چهارچوب نظري. 1
  الملل بین

 دو رهیافت کـالن وجـود دارد؛ های حقوق بشر،  در خصوص جهانی شدن و گسترش ارزش

های  ها و تمدن اعتبار فرهنگ  هایی که مبنا و منشأ واحدی دارند و به  نخست آن دسته از ارزش

هایی و کراهت از عمل بـر ضـد آنهـا،   عالقه به چنین ارزش. مختلف، متفاوت نخواهند بود

کامال بدیهی و طبیعی است
ً

اری و تبعـیض د موضوع حرمت قتل، منع شـکنجه، منـع بـرده. 

نژادی، مصونیت از تعرض و تجاوز، حق زندگی در امنیت، و مسائلی از این دست، در زمرۀ 

کید و ترویج تمامی فرهنـگ  ارزش هـا  های عام و فرافرهنگی حقوق بشرند که مورد اقبال و تأ

توان گفت در تمامی ادوار تاریخ بـشری نیـز مـورد نظـر پیـامبران، مـصلحان و  هستند و می

 بـا طبیعـت 1تعبیر مکتب حقوق طبیعـی،  های عام، که به  در حوزۀ ارزش. اند  ران بودهروشنگ

 حقـوق بـشردوستانه نیـز در )٥٢٩: ١٣٧٩، ییصـفا( نیستیا   سروکار دارد، هیچ مناقشه2بشری

هـا ورای   زمرۀ هنجارهای حقوقی است که اعتباری عام و جهانی دارد و مورد تأیید همۀ ملت

  . و هنجاری استاختالفات فرهنگی 

                                                       
1. Natural law. 
2. Human Nature. 
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هـای   ِتا زمانی که تقدم حیثیت ذاتی انسان مورد نظر اعالمیۀ جهانی حقوق بشر با ارزش

هـا معنـایی نـدارد؛ دسـته دوم  عام موافق فطرت انسانی سروکار دارد، مناقـشه میـان فرهنـگ

ارزشهای خاص حقوق بشری هستند مانند آزادی مذهبی، آزادیهای اجتماعی، نوع پوشش و 

مـشکل اصـلی نیـز در ایـن دسـته از . باشند  ای به جامعه دیگر متفاوت می  ه از جامعهغیره ک

  . ارزشها است

 ی حقوق بشر در جوامع مختلف، حقوقیها  رامون ارزشی پی فرهنگیها   با وجود تفاوت

ر است، بلکه تعهد به اجرا و ضـمانت یناپذ  ت آنها خدشهیتنها جوهر و ماه  وجود دارند که نه

 اسـت کـه یا  ن قواعد، تاانـدازهیت ایاهم. رقابل نقض استیها غ  ط و زمانیر همۀ شراآنها د

ن قواعـد یـا. )١٠٤٦: ١٣٧٩ان، یـذاکر(گر اصـول، نـاممکن اسـت یت آنها، مراعات دیبدون رعا

کـه از ... ات ویـ از حق حی، منع شکنجه، برخورداریت بردگیاند از ممنوع  ن، عبارتیادیبن

ت آنهاینـد و جامعـۀ یـهـا ملـزم بـه رعا  رنـد و همـۀ دولـتیگ  یمه مـها سرچش  فطرت انسان

ت ین حقوق بشر نام دارنـد ـ حـساسیادین تعهدات ـ که قواعد بنیبه نقض ا   نسبتیالملل  نیب

  .بخش مهمی از قواعد حقوق بشردوستانه، در این قالب قرار دارند.  داردیا  ژهیو

  وستانهشمولی حقوق بشرد  گرایی یا جهان نسبیت. 1ـ1
هایی متفاوت در جوامـع  ها و فلسفه ها، فرهنگ گرایی، بر وجود مذاهب، سنت مفهوم نسبیت

داران این نظریه بـر ایـن اعتقادنـد کـه حقـوق   طرف.  حقوق بشر مبتنی استۀمختلف دربار

  .بشر، وابسته به چهارچوب فرهنگی جوامع است

دعای جهـانی بـودن آن را بـدون المللی حقوق بشر و ا گرایان فرهنگی، منشور بین نسبیت

داننـد و معتقدنـد کـه جنـبش جهـانی نمـودن   ی، نادرسـت مـی فرهنگـیها  توجه به تفاوت

ۀ یـبـر پایـۀ نظر. )٦٠: ١٣٨٠پارسـا، (بـرد  ها را از میان مـی هنجارهای حقوق بشر، تنوع فرهنگ

ر ی تفـسهـا قابـل   ملـتیزات فرهنگـیۀ تمـایـ، قواعد حقوق بشر بـر پای فرهنگییگرا  تینسب

  (Goodheart, 2003: 936).است
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گرایـان در خـصوص بررسـی   گرایـان، در برابـر دیـدگاه جهـان درحقیقت، دیدگاه نـسبی

گرایان بر ایـن اعتقادنـد   گیرد؛ زیرا جهان هنجارهای حقوق بشر و رابطۀ آن با فرهنگ قرار می

 آنها قواعدی فراگیر را .اند  شمولی  المللی حقوق بشری، دارای ویژگی جهان های بین که میثاق

دهند که ریشه در مفهوم کرامت انسانی دارد و همۀ افـراد بـشر و همـۀ جوامـع را در  ارائه می

گرایان فرهنگی بر این اعتقادند که اصول و مـوازین  این در حالی است که نسبیت. گیرد برمی

به جامعه دیگر ای  گرایی فرهنگی و متفاوت از یک جامعه حقوق بشری را باید براساس نسبی

گرایی، معتقـد اسـت کـه دربـارۀ   نگارنده ضمن پذیرش نظریۀ نسبیت. ارزیابی و مطالعه کرد

گرایان صـائب و صـاحب نفـوذ خواهـد بـود؛ زیـرا حقـوق   حقوق بشردوستانه، نظریۀ جهان

بشردوستانه را انسان بماهو انسان قبـول دارد و ارتبـاطی بـه تفـاوت هـای دینـی، فرهنگـی و 

  . واهد داشتتمدنی نخ

گرایــی حقــوق بــشر و حقــوق  گرایــی و نــسبیت  هــاي جهــان تلفیــق دیــدگاه. 2ـــ1
  بشردوستانه

آنها معتقدند که بین ایـن . کنند گرایی افراطی را رد می گرایی و نسبیت گرایان، جهان تلفیق

بـر پایـۀ . گیرند  قرار می2گرایی ضعیف  و نسبیت1گرایی نیرومند دو نهایت، دو موضع نسبیت

هوم نخست، حقوق بشر تاحدزیادی توسط فرهنگ و دیگـر شـرایط اجتمـاعی مـشخص مف

گردد؛ ولی براساس مفهوم دوم، اولویت با حقوق بشر جهـانی اسـت؛ امـا اجـرای آن بـه  می

هایی قابـل دفـاع  توان استدالل سختی می  از دیدگاه آنها، به. های فرهنگی بستگی دارد تفاوت

بـرآن،   افـزون. ض حق حیات، آزادی و امنیت را مجاز دارددر جهان معاصر تصور کرد که نق

حقوقی نظیر تأمین اجتماعی، اشتغال، پوشاک، تحـصیل و بهداشـت نیـز تـصوری معقـول 

گرایـی  مراتبی متشکل از سه طبقه برای اجازه دادن به نـسبیت  آنها سلسله.  اند  لحاظ انسانی  به

مراتـب، مفـاهیم بنیـادین حقـوق   ن سلـسلهدر رأس ای. کنند در ماهیت حقوق بشر تعیین می

                                                       
1. Strong Relativism. 
2. Weak Relativism. 
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  نــژادی و نظــایر آن  داری، منــع تبعــیض بــشر، نظیــر حــق حیــات، منــع شــکنجه، منــع بــرده

در بخش میانی، حقوقی نظیر آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی مذهب و مانند . گیرند قرار می

اری از حـق تحـصیل، تر، حقوقی نظیر نـوع پوشـش، برخـورد آنها قرار دارند؛ و در ردۀ پایین

خوراک، پوشاک و جز آن قرار دارنـد کـه کـامال توسـط فرهنـگ
ً

  هـا قابـل تبیـین و تفـسیرند 

(Donelly, 1992: 259).  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن یادیـك فرهنـگ در مخالفـت بـا حقـوق بنیـ بـر ی مبتنیها   توان استداللی میسخت  به

را ...  منع شکنجه، تبعیض نژادی وکشی،  ، نسلیت، بردگیات، امنیر حق حیبشردوستانه، نظ

 ی مرتبط است و هرگونـه برداشـتیت بشریثیح ین مقوالت، با الزامات فرافرهنگیا. رفتیپذ
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 ی حقـوق، ماننـد آزادیبرخ. باشد  یرقابل دفاع مینفسه غ  ین حقوق در تضاد است، فیکه با ا

رند و یز قابل تفسیۀ سوم نتر؛ و حقوق دست  ی نسبی، کم... اجتماع ویان، آزادی بیده، آزادیعق

اصـول بنیـادین حقـوق بـشردوستانه، کـه در . انـد  گـر متفـاوتیك جامعـه بـه جامعـۀ دیاز 

ترین آنها اشـاره    به مهم١٩٤٩ و در کنوانسیون های ژنو ١٩٠٧ و ١٨٩٩های الهه   کنوانسیون

 همـۀ ابنـای گیرند که مورد احترام  شده است، در گروه نخست، یعنی مفاهیم بنیادین قرار می

  .بشر قرار دارند

  مفاهیم بنیادین در حقوق بشردوستانه. 2
  کرامت انسانی . 2-1

کریم در بردارندة همۀ انواع خیر و نیکی        «: آورده است » کرامت«اثیر در معناي        ابن
خویـشتن را از    «کـریم کـسی اسـت کـه         : گویـد   ؛ و مـی   »هاسـت   و شرف و فضیلت   

 در برابـر پروردگـار اسـت، منـزه و دور            آسودگی به هر آنچه که مخالف و عـصیان        
  .)73: 1392خالقی و رشنوادي، : نقل از  ؛ به535: 2ق، ج 1422اثیر،   ابن(» دارد می

معناي بزرگواري و شرافت، بخشندگی و سخاوت،   در قاموس قرآن نیز کرامت به
  .)103: 6، ج 1376قرشی بنابی، (ارزشمند بودن و عزیز بودن، و مانند آن آمده است 

  : اند الله جوادی آملی در بیان معنای کرامت آورده آیت

  کــریم، غیــر از کبیــر . کرامــت همــان نزاهــت از پــستی و فرومــایگی اســت
  کـــریم معنـــایی دارد کـــه شـــاید در فارســـی معـــادل بـــسیط . و عظـــیم اســـت

  نداشــته باشــد؛ لــذا اگــر مــا خواســته باشــیم کلمــۀ کــریم را بــه فارســی ترجمــه 
  ... ه را کنــار هــم بگــذاریم تــا معنــای کــریم روشــن شــودکنــیم، بایــد چنــد کلمــ

  ).٢١: ١٣٨٦جوادی آملی، (
معنای اصطالحی کرامت انـسانی عبـارت اسـت از اینکـه : توان گفت بهتر، می  عبارت  به

انسان بماهو انسان، عزیز و شریف و ارجمنـد اسـت؛ و نیـز در تـدوین حقـوق بـشر، آنچـه 
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سان است از آن حیث که انسان است، نـه معیارهـایی معنای اصلی قرار گرفته، مالحظات ان

  ...چون، رنگ، نژاد، زبان، جغرافیا، طبقۀ اجتماعی، اعتقاد دینی و

داننـد و  ها می  سورۀ األسراء کرامت را شامل هم انسان٧٠خداوند در قرآن کریم و در آیۀ 

ِولقد کرمنا بن«: فرمایند می
َ َ ْ ََّ َ ْ َ َ

ِ آدم وحملناهم فی
ْ ُ َ ْ َ َ َ َ  الیَ

ْ
بر والبحر ورزقناهم من الط
َّ َْ ِّ َ َُ َ َْ َ ِّ

ِ
َ َْ

ْبات وفضلناهم ِّی ُ َ ْ َّ َ َ
ِ

َ

ِعلی کث
َ َ ِر ممن خلقنا تفضیَ

ْ َ َ ْ َ َ ْ َّ ِّ
الیٍ

ً
ّو ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مرکب بر ؛ »

مخلوفات و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و بر بسیاری از 

کننـدۀ معنـای   این آیه، به بهترین وجـه ممکـن، توصـیف. »خود برتری و فضیلت بخشیدیم

  .کرامت انسانی مورد نظر در اسالم است

  حقوق بشردوستانه . 2-2
هـای مـسلحانه،  حقوق بشردوستانه، مربوط به آن دسته از مقرراتی است که در زمان درگیری

 حقوق بشردوستانه، در واقـع ).٢٨: ١٣٨٣محقق داماد، (. دطرفین تخاصم باید آنها را رعایت کنن

رود؛ اما بین این دو مفهوم، نـسبت اعـم و اخـص وجـود  شمار می بخشی از حقوق جنگ به

المللی حاکم بـر زمـان جنـگ اسـت کـه  دارد؛ چراکه حقوق بشردوستانه مجموع قواعد بین

عمدتا جنبۀ حمایتی دارند؛ مانند حمایـت از افـراد، اعـم از
ً

 نظـامی و غیرنظـامی و امـوال و 

مثـل مـسلحانه، آغـاز و   بـه  اهداف غیرنظامی جنگ؛ همچنین مفهوم حقوقی اقدامات مقابله

بهتر، حقوق بشردوستانه شامل بخشی از   عبارت   به).٥٥٦: ١٣٨٩بیگـدلی، (دارد ... پایان جنگ و

 اختیـار حقوق مخاصمات مسلحانه است که ضمن نظـارت بـر رفتـار نیروهـای متخاصـم،

هـا و ابـزار جنگـی، محـدود و از افـراد انـسانی حمایـت  طرفین درگیر را در استفاده از شیوه

  ).٤١: ١٣٨٨لطفی و همکاران، (کند  می

دیدگان از جنگ و حمایت  در تعریفی دیگر، حقوق بشردوستانه با هدف کاستن آالم رنج

زمـان وقـوع مخاصـمات از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حفظ کرامت و شأن انـسانی در 

ها و بازیگران غیردولتـی  ن تمرکز خود را معطوف به تعهدات حقوقی دولتیشتریمسلحانه، ب

  .(Greenwood, 2008: 11)سازد  می



  ١٩      کرامت ذاتی و ارزش انسانبا تأکید بر  نظریۀ اسالمی حقوق بشردوستانه و صلح بین المللی

ن است که افرادی کـه در جنـگ و درگیـری یالمللی ا خالصۀ پیام حقوق بشردوستانۀ بین

هایی که   قرار گیرند؛ و نیز سالحاند، نباید مورد حمله شرکت ندارند یا دست از جنگ کشیده

بـار   هـای غیرضـروری بـه کننـد یـا خـسارت و آسـیب نظامیان را از غیرنظامیان تفکیک نمی

  ).٢٩: ١٣٨٣دبیرخانۀ کمیتۀ حقوق بشردوستانه، (آورند، نباید استفاده شوند  می

 الملل تازگی دارد و این واژه اصطالحی جدیـد اسـت کـه برخـی این قانون در عرصۀ بین

انـد؛ امـا مفـاد و محتـوای آن،   طلب وضع کرده ها و فعاالن حقوق بشر و افراد صلح سازمان

 نگاهی به سیرۀ نبوی و تعالیم آسمانی پیامبر اکـرم. ریشه در فطرت بشر و ادیان الهی دارد

 ابالغ و ها پیش ازسوی پیامبر رحمت و مهربانی اسالم بیانگر آن است که این قوانین قرن

  .  استاجرا شده

  قواعد اساسی حقوق بشردوستانه در اسالم . 3
منظور از حقوق بشردوستانه در اسالم، مجموعه قواعد فقهی و حکومتی اسالم است که سـه 

دهد و مـسلمانان موظـف بـه رعایـت   ن و پس از جنگ را تشکیل مییمقطع زمانی پیش، ح

بیگـدلی، (ملل در اسالم اسـت ال منابع حقوق جنگ در اسالم، همان منابع حقوق بین. آنهایند

١٤٠: ١٣٨٩.(  

گیرد، در اسالم نیـز ایـن  الملل قرار می که حقوق جنگ زیرمجموعۀ حقوق بین  ازآنجایی

هـا  الملل اسالمی و قواعد رفتار دولت مجموعه از حقوق و احکام را باید در منابع حقوق بین

دهند   یل میز تشکیقه را ن از قواعد فیآنها بخش مهم. وجو کرد  در زمان جنگ و صلح جست

َالـسیر«گونه قواعد را تحـت عنـوان   های خاصی این و کتاب
، یعنـی طـرز رفتـار در منطقـۀ »ِ

 اما در اصطالح فقیهان اسـالم، ظـاهرا از قـرن ؛)٢٨: ١٣٨١حمیدالله، (کنند  جنگی، بررسی می
ً

اص، که بـا یک مفهوم خ: دو معنای اصطالحی دیگر یافته است» سیره«دوم هجری به بعد، 

 اسـت؛ و شود و همان شرح حال دورۀ زندگی پیـامبر اسـالم از آن یاد می» السیرة«عنوان 

الملل اسالمی را  ارتباط نیست و پایه و اساس حقوق بین یک مفهوم عام، که با معنای اول بی

َالسیر می«ریزی کرده است که آن را  پی
ور در این معنـا، تمـامی امـ» السیر«منظور از . نامند ِ
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ر ی علم الـس).٣٠: ١٣٨٣محقق داماد، (مرتبط به روابط با دارالحرب در زمان جنگ و صلح است 

گیرد ـ بیـشتر   سرچشمه میـ که از منابع اصلی حقوق اسالمی، یعنی قرآن و سنت پیامبر

  ).٢١١: ١٣٦٩بوآزار، (های خارج از حوزۀ قضایی اسالمی توجه دارد  به تنظیم روابط با سرزمین

از است به دو اصل اساسی که سرمنشأ اصلی ییش از ورود به بحث اصلی، ناما پ
  .باشند، اشاره کرد حقوق بشردوستانه در اسالم و نیز جهان معاصر می

  اصل تفکیک. 1ـ3
مطابق این اصل، طرفین درگیر جنگ، همواره باید بین افراد غیرنظامی و رزمنـدگان تفکیـک 

در اســالم بــه مــسئلۀ تفکیــک نظامیــان و ). ٧٧: ١٣٩٢خــالقی و رشــنوادی، (قائــل شــوند 

بـرای نمونـه، در آیـۀ . غیرنظامیان، بسیار توجه شده و از کشتار غیرنظامیان منع گردیده است

َو قـاتلوا فـی سـبیل اللـه الـذین یقـاتلونکم و «: فرمایـد  سورۀ بقره، خداوند متعال مـی١٩٠ َ َْ ُ َ
ِ ِ ِ

ُ َ ّ

ْالتعتدوا ان الله ال یحب المع ُْ ْ ُّ
ِ

ُ َّ
ِ

َ َ
ۀ این است که رزمندگان اسـالم بایـد اصـل یمضمون آ» .َتدین

تفکیک را در جنگ رعایت کنند و تنها به جنگ و قتال با نظامیانی که در برابر اسالم دست به 

تـوان   یچهارچوب کلی رویکرد قرآنی به حقوق بشردوستانه را م. اند، اقدام کنند  شمشیر برده

  . عمران مشاهده کرد   سورۀ آل١١٠ تا ١٠٢ات  سورۀ بقره و آی١٩٤ تا ١٩٠در آیات 

  اصل تناسب. 2ـ3
براساس این اصل، صدمات اتفاقی ناشی از یک حمله در مقایسه با مزیت نظامی مـستقیم و 

 اصــل ).١٢٨: ٥، ج ١٣٩٠عمیــد زنجــانی، (قطعــی حاصــل از آن عملیــات، بایــد متناســب باشــد 

الملل نیز به آن اشـاره  های حقوق بین یون است و در کنوانسیتناسب، برگرفته از اصول اسالم

اند کـه بـر   های ژنو، حاوی مقرراتی های الحاقی اول و دوم به کنوانسیون پروتکل. شده است

اصل تناسب به این معناست که اقدام متقابل نظامی باید با اقـدام . اصل تناسب داللت دارند

  .دگرفته تناسب داشته باشد و بیش از آن نباش  اولیۀ صورت



  ٢١      کرامت ذاتی و ارزش انسانبا تأکید بر  نظریۀ اسالمی حقوق بشردوستانه و صلح بین المللی

  مبانی نظري و عملی حقوق بشردوستانه در اسالم. 4
اسالم برای جنگ برنامۀ قانونی مفصلی بـر پایـۀ عـدل، رحمـت و رعایـت حقـوق و شـئون 

ای به افرادی دارد که در جنگ حضور ندارند و عموما شامل   انسانیت تنظیم کرده و نگاه ویژه
ً

  . شود  می... زنان، کودکان، سالخوردگان، بیماران و

هـای جنگـی مـؤثر  در جهاد اسالمی، افراد غیررزمندۀ دشمن، تا هنگامی که در فعالیت

کنـد کـه  نیستند، از مصونیت برخوردارند؛ لکن رزمندۀ دشمن، تنها به کـسانی صـدق نمـی

شـود کـه  انـد، بلکـه شـامل همـۀ کـسانی مـی  دست و جزئی از ارتش منظم دشمن  به  سالح

  ع دشـمن مـؤثر باشـند؛ هرچنـد سـالح در دسـت نداشـته نفـ  نحوی در پیشبرد جنـگ بـه  به

، همۀ کسانی که از اعمال خصمانه جنگـی خـودداری مـی)٣٤: ١٣٨٦نگهداری، (باشند 
َ

کننـد،  

  شــوند و حقــوق آنــان   لحــاظ اینکــه در جنــگ شــرکت ندارنــد، غیررزمنــده شــمرده مــی بــه

  . محترم است

یلی بر نظامی بودن آنان نباشد، مـورد بنابراین، افرادی که درحقیقت نظامی نیستند، یا دال

 گیرند و جنگجویان حق تعرض بـه آنـان را ندارنـد؛ زیـرا پیـامبر گرامـی حمایت قرار می

کننـد،  ها زندگی مـی پیران، زنان، اطفال، عابران و رهبانان را که در غارها و بیغوله«: فرمودند

  ). ٢٥م، ١٩٨٣مجلسی، (» قتل نرسانید  به

کیــد کــردهارجــا  فقهــا نیــز بــه صــاحب . انــد  ع بــر اصــل حمایــت از افــراد غیرنظــامی تأ

کسی از فقها را سراغ ندارم که با این مـسئله مخـالف باشـد؛ و ...«: نویسد می جواهرالکالم

و حـدیثی از امـام ... ، بـر آن ادعـای اجمـاع کـردهمنتهی و تذکرههای  عالمه حلی در کتاب

  ).٧٣: ٢١م، ج ١٩٨٤نجفی، (» کند  در این خصوص نقل میصادق

در ادامه و با هدف بررسی تفصیلی این امور، به مبانی نظری و عملی حقوق بشردوستانه 

  .در اسالم اشاره می شود
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  ها  حمایت از غیرنظامیان در جنگ. 4-1
اصوال دیدگاه اسالم، کاهش آثار شوم جنگ

ً
ها و برداشتن گام مؤثر در حـذف جنـگ اسـت؛  

فقها، .  جنگ محدود شودیامدهایست، تالش شده است تا پین امر ممکن نی ازآنجاکه ایول

انـد کـه براسـاس آن، افـراد غیرنظـامی  تأسیس کرده» قاعدۀ فقهی«اعم از شیعه و سنی، یک 

ِال یقتل غیرالقاتل«: شوند کشته نمی
ْ َ ْ َ ْ َ ْ  ).٢٣٨: ٢٦م، ج ١٩٨٣مجلسی، (شود  ؛ غیر قاتل، کشته نمی»َ

ِال یقتل غیر المقاتل«: اند سنت در این باب گفته  فقیهان اهل
ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ؛ غیر جنگجوهـا، نبایـد کـشته »َ

  ).٨٩: ٥، ج ١٣٧٧عمید زنجانی، (شوند 

کـه صـاحب   ای گونه  قطعی است؛ بهیاز نظر فقها، اصل حمایت از افراد غیرنظامی، امر

 بـا کسی از فقیهان شیعه سراغ ندارم کـه«: گوید کند و می باره ادعای اجماع می  جواهر دراین

  ).٧٤: ٢١م، ج ١٩٨٤نجفی،  (»این مسئله مخالف باشد

ن دشمن حضور دارند، بخشی از غیرنظامیـان دشـمن ی که در سرزمیانیرنظامیدر کنار غ

این افراد، همانند بقیـۀ غیرنظامیـان . ز ممکن است در کشور اسالمی سکونت داشته باشندین

بـاره یکـسان   دیدگاه اسالم درایـنالملل و  اصول حقوق بین. دشمن، از مصونیت برخوردارند

  . است؛ با این تفاوت که از دیدگاه اسالم، این عده از مصونیت بیشتری برخوردارند

 ژنو در رابطه بـا حمایـت از شـهروندان ١٩٤٩ کنوانسیون ٤٢توضیح آنکه براساس مادۀ 

 آن توانـد غیرنظامی، در اثنای جنگ هیچ دولتی که در حال جنگ با دولت دیگر است، نمـی

عنوان اسیر جنگی بگیرد یا آنها را بـه  برند، به سر می دسته از تبعۀ دشمن را که در کشور وی به

اقامت اجباری در کشور وادار کند؛ مگر در شرایط اضطراری که امنیت و بقای کشور ایجاب 

تواند اتباع دولت متخاصم را از کشور خود اخراج کند  کند؛ ولی با آغاز جنگ، دولت می می

که طبق مقررات جهاد در اسـالم،   رد؛ درصورتیی اموال آنها را تا پایان جنگ تحت کنترل بگو

های یاد شده سـابقه دارد، کلیـۀ اتبـاع دشـمن در داراالسـالم،   تر از کنوانسیون  که بسیار پیش

اند، در  توانند تا هنگامی که شرایط الزم را رعایت کرده شوند و می مستأمن یا ذمی شمرده می

این مـصونیت و حمایـت، شـامل امـوال و . صونیت و تحت حمایت دولت اسالمی باشندم
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گردد؛ مگر آنکه در پوشش مـصونیت و حمایـت دولـت  سایر حقوق سیاسی و مدنی نیز می

  ).٣٧: ١٣٨٦نگهداری، (. نفع دشمن استفاده کنند  اسالمی، از امکانات و اموال خود به

توان اصول جدید حقوق بشردوستانه  یها، م  در جنگاز سیرة پیامبر اسالم
 هرگاه گروهی را براي جنگ را کامالً استنباط کرد؛ براي نمونه، رسول اکرم

ها را  در راه خدا با کافران بجنگید؛ بچه«: فرمودند کردند، به آنها می  اعزام می
: اند همچنین ایشان فرموده» .نکشید؛ به آنها خیانت نکنید و نقض عهد ننمایید

به کشته   مثله نسبت... پیروي از پیغمبرش بروید  نام خدا و در پناه و راه او و به  به«
روا مدارید؛ پیرمرد فرتوت و کور و کر، و زنان را نکشید و درخت را تا ناچار نشوید، 

  ).14: 1375شریفی طرازکوهی،  (»...قطع نکنید

قـیس ریـاحی   بـن   به معقلالبالغه  نهج در نامۀ دوازدهم های امام علی ازجمله سفارش

، )سـوی شـام فرسـتاد عنوان مقدمۀ لشکر خـویش بـه در آن هنگام که او را با سه هزار نفر به(

  : چنین فرمودند

هرگـاه دشـمن را مالقـات کـردی، در . جز با کسی که با تو بجنگند، پیکار مکن
نگ قدر به دشمن نزدیک شو که خیال شود آتش ج  میان یارانت قرار گیر؛ نه آن

قدر دور بایست که گمان برده شود از نبـرد   خواهی روشن کنی، و نه آن را تو می
پـیش از ) هـوش بـاش  امـا بـه(تا فرمان من به تو رسد؛ ) چنین باش. (ترسی می

آنکه آنها را به صلح و راه خدا دعوت کنـی و راه عذرشـان را در پیـشگاه خداونـد 
  .ر نکنیدلیل دشمنی خصوصی با آنها پیکا  ببندی، به

اشاره به اصل تفکیک در جامعۀ جهانی را ابتدا باید در تعالیم پیشوایان اسـالم، ازجملـه 

  یـازی مقـدماتی بـه جنـگ   ایـشان لـشکریان خـود را حتـی از دسـت.  دیـدحضرت علی

کـه  دارند؛ مگر آنکه دشمن به آنها حمله کند؛ درحـالی با شورشیان حکومت اسالمی باز می

  هــا در حملــۀ ابتــدایی بــه شورشــیان مــسلح  لملــل معاصــر، دولــتا در نظــام حقــوق بــین

های داخلی کامال آزادند و نیازی نیست که منتظر آغاز حمله از سوی آنهـا باشـند در درگیری
ً

 

  ).٨٩: ١٣٩٢عزیزی، (
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پطرزبـورگ   بـار در اعالمیـۀ سـن  در توضیح این اصل، شایستۀ توجه اسـت کـه نخـستین

 ٢٥ نظامیـان و غیرنظامیـان وضـع شـد و بعـدها در مـادۀ قواعدی دربارۀ تفکیک) م١٨٦٨(

حملـه یـا بمبـارانی کـه بـه هـر وسـیله علیـه شـهرها، «: م تکرار گردید١٨٩٩مقررات الهه 

هنکرتـز و دوسـوالدبک، (» دفاع صورت پذیرد، ممنوع اسـت های بی روستاها، منازل یا ساختمان

  ).٦٣ـ٦٢: ١٣٨٧

مایت از غیرنظامیان براساس اصول زیـر بایـد المللی، ح براساس حقوق بشردوستانۀ بین

  :رعایت شود

  در هنگام جنگ باید میان رزمندگان و غیرنظامیان تفاوت قائل شد؛. ١

تنها باید میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان تفکیک قائل شوند،   طرفین مخاصمه، نه. ٢

این بدان معناسـت کـه . دبلکه میان اموال متعلق به غیرنظامیان و اهداف نیز باید فرق بگذارن

تنها غیرنظامیان باید مورد حمایت قرار گیرند، بلکه کاالهای مورد نیاز بـرای ادامـۀ حیـات   نه

  نیز مورد حمایت واقع شوند؛) غذا، دام، تأسیسات مربوط به آب آشامیدنی و مانند آنها(آنها 

یـت حمالت و تهدیدهایی که هـدف اصـلی آن اشـاعۀ تـرور و وحـشت میـان جمع. ٣

  غیرنظامی است، ممنوع است؛ 

شود، یا هـدف نظـامی را  حمالتی که آثار آن به یک هدف خاص نظامی محدود نمی. ٤

  ؛)بمباران گسترده و مستمر(کند، ممنوع است  دنبال نمی

تحت هیچ شرایطی نباید از غیرنظامیان برای جلـوگیری از حملـه بـه نقـاط خـاص و . ٥

  ؛ مناطق و اهداف نظامی استفاده کرد
ها، و استفاده از  هرگونه حمله به بناهاي تاریخی، آثار هنري یا عبادتگاه. 6

  چنین اهدافی براي حمایت از اقدامات نظامی، مطلقاً ممنوع است؛ 
ســدهای تولیدکننــدۀ نیــروی بــرق و (تخریــب تأسیــسات دارای نیروهــای خطرنــاک . ٧

همـراه داشـته باشـد، ممنـوع   ی بـهتواند تلفات غیرنظامی زیاد ، که می)ای های هسته نیروگاه

های مخاصمه نباید اهداف نظامی را در کنار چنین تأسیـساتی قـرار  ضمن اینکه طرف. است

  دهند؛ 
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توان درنظر گرفت که حمله به آن، مطلقا ممنوع است مناطق خاصی را می. ٨
ً

بیمارستان . 

افراد تحت حمایـت را توان در زمان صلح در نظر گرفت که  های امنی را می و مناطق و مکان

  ).٣٤: ١٣٨٣دبیرخانه کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، (در خود جای دهند 

  )مجروحان، بیماران، فراریان و اسیران(رفتار با افراد خارج از صحنۀ نبرد . 4-2
کید بر لزوم   الملل، افزون در نظام حقوق بین بر تفکیک کلی میان رزمندگان و غیرنظامیان و تأ

کید میعدم حمله به شـود کـه رزمنـدگان نیـز اگـر تـوان مبـارزه و   گروه اخیر، بر این نکته تأ

ای که مجروح یا بیمار شود  جنگیدن را از دست دهند، نباید به آنان حمله شود؛ مانند رزمنده

  .یا از میدان نبرد بگریزد یا تسلیم گردد

یروهـای دریـایی هـا و ن دهد که بیماران و مجروحان ارتـش نشان می) حقوق ژنو(تاریخ 

 ).٣٩٠: ١٣٨٧رابوس، (اند  های درگیر، نخستین هدف و مخاطب مراقبت بشردوستانه بوده دولت

هـای مـسلحانۀ،  ت حقـوق رزمنـدگان مجـروح و بیمـار در درگیـرییـمفاد مربـوط بـه رعا

ایـن موضـوع دوبـاره .  ژنو تـدوین گردیـد١٨٦٤بار در کنوانسیون   المللی، برای نخستین بین

 ژنـو تحـت عنـوان ١٩٤٩های   پروتکل اول الحاقی کنوانسیون١٠مشروح در مادۀ صورت  به

در مـورد . شکستگان تدوین شده است  تر، یعنی حمایت از مجروحین، بیماران و کشتی کلی

های   مشترک کنوانسیون٣بر مادۀ  المللی، قاعدۀ یادشده، مبتنی  های مسلحانۀ غیربین درگیری

هنکرتز و (صراحت بیان کرده است   را به» ی مجروحین و بیمارانآور جمع«ژنو است که وظیفۀ 

  ).٥٧٧ـ٥٧٦: ١٣٨٧دوسوالدبک، 

رفتار با اسیران جنگی، تا پیش از خاتمۀ قرن نوزدهم با توجه به شـدت درگیـری، منطقـۀ 

اسیران معموال کشته شده یـا بـه. های درگیری، متفاوت بود جغرافیایی و طرف
ً

بردگـی گرفتـه   

جویانـه در خـصوص  هـا در ارتکـاب اقـدامات تالفـی  دولـت).٩٠: ١٣٩٢زیـزی، ع(شدند  می

اسیران، ممنوعیت قانونی نداشتند و این امر در جنگ جهانی اول و دوم بارها اتفاق افتـاد؛ تـا 

ها با توجـه بـه تجربیـات  هنگام تدوین کنوانسیون سوم ژنو، دولت   م و به١٩٤٩آنکه در سال 
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کید کردند که دستتلخ پیشین بر این نکته ت جویانـه علیـه اسـیران  اقدامات تالفی«یازی به  أ

  ).٤٣١: ١٣٨٧فیشر، (» جنگی ممنوع است

ها پـیش    قرنالمللی، در حالی است که امام علی این اقدامات متأخر توسط جامعۀ بین

 رو شدن با دشمن در صفین، در بیان  به لشکرش پیش از روبهالبالغه  نهجو در نامۀ چهاردهم 

  :رعایت حقوق مجروحان، فراریان، اسرا و زنان می فرمایند

واگذاشـتن شـما تـا آنهـا نبـرد را شـروع . با آنها نجنگید تا آنها پیشدستی کننـد
اذن خـدا آنـان را   گـاه کـه بـه  آن. زیـان آنـان  سود شما و به   است بهیکنند، حجت

 و مجروحـان را هـا را ضـربت نزنیـد؛ شکست دادید، فراریان را نکشید؛ و نـاتوان
هیجـان نیاوریـد؛ گرچـه آنهـا بـه شـما   قتل نرسانید؛ با اذیت و آزار، زنان را بـه  به

در زمـان . دشنام دهند و متعرض آبروی شما گردند و به سرانتان بدگویی کننـد
 دستور داده شده بود کـه دسـت از آزار آنهـا بـرداریم، بااینکـه مـشرک پیامبر
  ).٣٥٣: ١٣٨٩، البالغه نهج(... بودند

  :فرمایند  نیز میالبالغه  نهجهمچنین ایشان در نامۀ چهارم خود در 

) مـزاحم آنـان مـشو؛ چراکـه(به سایۀ اطاعت و تسلیم بازگردند، ) دشمنان(اگر 
این همان است که ما دوست داریم؛ و اگـر حـوادث، آنـان را مهیـای اخـتالف و 

  ).٣٤٥: همان. (کمک مطیعان با عاصیان نبرد کن  عصیان نموده است، به

قحطی کشاندن دشـمن        ویژه منع از به     ممنوعیت توسل به هر شیوة جنگی، به      . 4-3
  و عمل متقابل 

منظـور  تا پیش از جنگ جهانی اول، گرسنگی دادن دشمن، چه مسلح و چـه غیرمـسلح، بـه

ن شده توسط کمیـسیو م گزارش ارائه١٩١٩در آغاز سال . تسریع در انقیاد او، امری قانونی بود

گرسـنگی دادن «: ها ـ که پس از جنگ اول جهانی ایجاد شد ـ عنـوان کـرد بررسی مسئولیت

در جنگ، تخطی از عرف و قانون متعارف جنگ بوده و مشمول تعقیـب » عمدی غیرنظامیان
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 پروتکـل اول ٥٤عنوان یک روش جنگی، در مـادۀ  ممنوعیت گرسنگی دادن به. جنایی است

  . الحاقی ژنو تدوین شده است

عنوان یک روش جنگی، در پروتکل الحـاقی دوم و  منع استفاده از گرسنگی دادن مردم به

همـین نکتـه، . المللی نیز درج شده است های مسلحانۀ غیربین سایر اسناد مربوط به درگیری

المللـی،  های مسلحانۀ غیـربین ِهای نظامی قابل اعمال بر درگیری در بسیاری از دستورالعمل

الزم به ذکر است که منع اقـدام . است» جنایت جنگی«مثابۀ   ن عملی بهمنعکس شده و چنی

شود؛ منتها باید  به گرسنگی دادن غیرنظامیان در جنگ، مانع از اقدام به محاصرۀ دشمن نمی

ای صرفا نظامی باشد و قـصد آن تحمیـل گرسـنگی بـه غیرنظامیـان  هدف از چنین محاصره
ً

  ).٣٠٤ـ٣٠١: ١٣٨٧هنکرتز و دوسوالدبک، (نباشد 

جویانـه  الملل بشردوستانه، ممنوعیت اقـدام تالفـی یکی از مقررات مهم نظام حقوق بین

است؛ یعنی اگر یکی از طرفین جنگ، مقررات حقوق بشردوستانه را نقض نمـود، بـه طـرف 

برای مثـال، اگـر یکـی از . جویانه دست زند شود که به اقدام تالفی  یدیگر این مجوز اعطا نم

 به کـشتن یـا شـکنجۀ اسـرا کنـد، ایـن مجـوزی بـه طـرف مقابـل بـرای اقـدام طرفین اقدام

 ١٩٧٧ پروتکل اول الحاقی ٥١ مادۀ ٦موجب بند   به. جویانه و کشتار اسرا نخواهد بود  تالفی

حتی اصـل ضـرورت . »جویانه ممنوع است عنوان اقدام تالفی حمله به غیرنظامیان، به«ژنو، 

  .کند ه نمینظامی نیز چنین اقدامی را توجی

یـازی  هـا، مـوارد فراوانـی از دسـت ّالمللی و رویۀ دولت اما پیش از این، در مقررات بین

شود؛ مثال رئیس سـتاد نیـروی دریـایی آلمـان در  جویانه دیده می ها به اقدامات تالفی دولت
ً

  : م در توجیه بمباران شهرهای انگلستان، چنین اظهار داشت١٩٤٤اواخر سال 

ای برای از پا درآوردن انگلـستان فروگـذار کنـیم؛ و اینکـه  چ وسیلهما نباید از هی
 مــردم، یجــاد حالــت عــصبی بــرایآمیــز بــه لنــدن و ا حمــالت هــوایی موفقیــت

شـریفی طرازکـوهی، (ای ارزشمند برای رسیدن به هدف فراهم خواهـد آورد  وسیله

٤٨: ١٣٧٥.(  
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ن وحـشت را پذیرفتنـد؛ و ، سیاست بمبارایز در جنگ دوم جهانیرهبران کشورهای متفق ن

دفاع را رد کرد و معتقد بود   انگلیس پیشنهاد پادشاه اسپانیا برای توقف بمباران شهرهای بییحت

که برای صلح آینده مطلوب نخواهد بود که جمعیت غیرنظامی آلمان، جمعیتـی برخـوردار از 

  .(Jocknick and Normand, 1994: 83)مصونیت در میان متخاصمین تلقی شود 

 در قضیۀ پرهیـز از بـستن شـریعۀ فـرات، پایبنـدی در مقابل، نگاهی به رفتار امام علی

دهد؛ حتـی پـس از  وضوح نشان می قحطی کشاندن دشمن را به  شان به قاعدۀ ممنوعیت بهیا

جویانـه  آنکه معاویه شریعه را بست و امام توانست با زور آن را تصرف کند، از اقـدام تالفـی

  . خودداری کرد

  :کند عوف نقل می  بن  مزاحم از عبدالله  ربننص

سرکردگی ابواالعـور، شـریعه را در   ما پس از رسیدن به صفین، دیدیم اصحاب معاویه به

  . جریان را به امام گزارش کردیم. اند گرفته تصرف

ما پـیش از : سوی معاویه فرستاد که به او بگوید  صوحان را خواست و به  بن  امام، صعصعة

خواهیم دست به جنگ بزنیم؛ و بسته شدن شریعه از طرف تـو،   اتمام حجت نمیصحبت و

. صعصعه پیام امام را به معاویه رساند و معاویه با اصحابش مشورت کرد. نشانۀ جنگ است

  .سعید نظر دادند که باید آنها را از آب منع کرد تا تشنه بمیرند  بن  عبدالله«عقبه و   ولیدبن

یعه را رها کند؛ بلکه دستور داد کامال مواظب شریعه باشندمعاویه حاضر نشد شر
ً

اینجا . 

این خطبـه چنـان مهـیج بـود کـه سـپاه امـام . بود که امام خطبۀ مورد بحث را ایراد فرمودند

  . دست آورد سرعت سپاه معاویه را کنار زد و شریعه را به  به

مین معامله را انجام دهـد، اگر علی با تو ه: در اینجا بود که عمروعاص از معاویه پرسید

  توانی همچون علی آب را بازستانی؟ چه خواهی کرد؟ آیا تو می

  کنی؟ تو دربارۀ علی چه فکر می. ها را بگذار این حرف: معاویه گفت

  . او مثل تو نیست؛ علی برای هدفی غیر از آب آمده است: عمروعاص گفت

  .دارتو هم آنها را از آب باز: اصحاب امام پیشنهاد کردند

  : امام در پاسخ فرمودند



  ٢٩      کرامت ذاتی و ارزش انسانبا تأکید بر  نظریۀ اسالمی حقوق بشردوستانه و صلح بین المللی

ما کتـاب خـدا را بـه . دهم من کار جاهالن را انجام نمی. نه؛ آنها را آزاد بگذارید
کنیم؛ اگر پذیرفتنـد، چـه  داریم و آنان را به راه هدایت دعوت می آنها عرضه می

نیـاز خواهـد کـرد  خـدا ـ بـی  خواسـت ّبهتـر؛ وگرنـه برنـدگی شمـشیر، مـا را ـ بـه
  ).٣٦٣ـ٣٦٢: ١٣٧٧، غهالبال نهج(

  شدگان و مردگان  احترام به اجساد کشته. 4-4
شـدگان را  ها متعهدند که حرمت اجساد کـشته الملل بشردوستانه، دولت در نظام حقوق بین

ِرعایت کنند؛ مثال اگر مطابق مقررات مذهبی و عرفی یکی از طرفین جنگ، کشته
ً

شـدگان و  

د اقدام به سوزاندن اجساد کند؛ حتی اگر این اقـدام، مردگان باید دفن شوند، طرف دیگر نبای

  ).٩٣: ١٣٩٢عزیزی، (منطبق با مقررات عرفی و مذهبی آن طرف باشد 

بار    به اجساد مردگان، نخستینیتعهد به اتخاذ کلیۀ تدابیر ممکن جهت جلوگیری از تعد

لحاقی نیـز تحـت این قاعده، در پروتکل اول ا.  الهه تدوین گردید١٩٠٧های   در کنوانسیون

درج شده که مفهوم آن، جلـوگیری از غـارت بقایـای اجـساد » احترام به اجساد«عنوان کلی 

  . مردگان است

 که در زمـرۀ وصـایای ایـشان بـه امـام حـسن و امـام البالغه نهج ٤٧ در نامۀ امام علی

ملجـم ملعـون آن حـضرت را ضـربت زد، چنـین   گیرد، در هنگامی که ابن  قرار میحسین

  :فرمایند یم

هرگاه من از این ضربت، جهان را بـدرود گفـتم، او را تنهـا یـک ضـربت ! بنگرید
گـوش و بینـی و (این مرد را مثله نکنید . بزنید، تا ضربتی در برابر ضربتی باشد

از مثله کـردن :  شنیدم که فرمودند، که من از رسول خدا)اعضای او را نبرید
  ).٣٩٩: ١٣٨٩، البالغه نهج(. باشدبه سگ گزنده   بپرهیزید؛ گرچه نسبت

 در هنگام آغاز جنگ جمل، به لشکریانش دسـتور جـامعی در ایـن همچنین امام علی

  : زمینه ارائه فرمودند



 ١٣٩٥پاییز و زمستان / شمارۀ دهم / سال چهارم / های سیاست اسالمی        پژوهش٣٠

هنگامی که آنان را شکست دادید، مجروحان و اسیرانـشان را نکـشید؛ غالمـان 
های آنها را  نها و بد سر به آنها هجوم نبرید؛ عورت  آنها را تعقیب نکنید؛ از پشت

طوسـی، (. شـدکان را مثلـه و آنـان را هتـک حرمـت نکنیـد آشکار نسازید؛ کـشته

  ).٥٦: ٦، ج ١٣٧٥

  )هاي کشتارجمعی منع سالح(محدودیت کاربرد هر سالحی بر ضد دشمن . 4-5
های اسالمی، استفادۀ بدون هدف از سالحی که هم به رزمنده و هم به غیر رزمنـده   در آموزه

  ).١٤٣: ١٣٨٥زحیلی، (، و نیز استفاده برضد اهداف غیرنظامی، ممنوع است کند اصابت می

معنای امروزی در صدر اسالم وجود نداشـت، رسـول   های کشتارجمعی به بااینکه سالح

که خسارت بسیار سنگین در صـفوف دشـمن ( استعمال هر نوع سالح غیرمعمول را خدا

هـای آنـان،  ای دشـمن و زهرآلـود کـردن آبه ، مانند سوزاندن سرزمین و خانه)کند وارد می

  ).١٦ و ١٥، باب ١٥ق، ج ١٤٠٩ّحر عاملی، (ممنوع اعالم فرمودند 

  ای اسـت  در حدیث، به مادۀ خاصی منحصر نیست و شامل هرگونـه وسـیله» زهر«واژۀ 

  بنـابراین، وقتـی در گذشـته اسـتعمال زهـر . شـود که موجب آلوده کردن آب، هوا یا غذا مـی

  حـدودش حـرام و ممنـوع بـوده، امـروزه نیـز اسـتفاده از آنهـا بـا همـۀ گـستردگی با نتایج م

ــی فعلــی  و خــسارت ــه)هــای شــیمیایی ســالح(آفرین ــع  ، ب ــوع و حــرام اســت   تب ــی ممن   اول

  انــد کــه   نقــل کــرده از امیرمؤمنــان علــی امــام صــادق).١٥٢: ١٣٧٨عبــدالفیاض جــانحوری، (

نهی رسول الله یل«: آن حضرت فرمود
ْ َ ُ َ

ِ
ِقی السم فی بالد المشرکینَ

ْ ُ ْ
ِ ِ

. )٢٨: ٥ق، ج ١٤٣١کلینـی، (» َّ

  طورکلی استعمال زهـر را در خـصوص دشـمن بـه هـر شـکلی  دلیل، عالمه حلی به  همین  به

   همچنـین غـرق کـردن دشـمنان بـا ).٢٩: ١٣٩٣قائدان و همکـاران، (که باشد، حرام دانسته است 

  کـه بـه نـابودی غیرنظامیـان و تخریـب   نحـوی بنـد بـر روی آنـان، بـه سیل و باز کردن سـیل

  ق، ١٤١٠ادریـس،   ابـن: نقـل از  همان، بـه(اراضی دشمن بینجامد، از اعمال ممنوعه تلقی شده است 

  ). ١٧٨: ٩ج 
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 برضد نیروهای دشمن، یکـی از قـوانین یحات کشتارجمعیکارگیری سموم و تسل عدم به

  به حضرت علـیایتی از رسول اکرماین ممنوعیت، در رو. الزامی اسالم در جنگ است

صراحتا اعالم شده است
ً

نیـا و  قربـان(» کـنم کارگیری سم در بالد مشرکین نهی می تو را از به«: 

  ).١٤٣: ٦ق، ج ١٤٠٧شیخ طوسی، : نقل از  ؛ به٩٠: ١٣٩٠اخگری، 

 ـ مبنـی بـر یای ـ مدظلـه العـال اللـه خامنـه فتوای مقام معظـم رهبـری، حـضرت آیـت

ای نیـز بـیش از آنکـه سیاسـی،   حرام بودن ساخت و استفاده از تسلیحات هستهممنوعیت و

ای، حکم حکومتی و مصلحتی باشد، ناشی از درک صـحیح مبـانی  زمانمند، مکانمند، تقیه

  . فقهی اسالم است و از این جهت تغییرناپذیر است
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ی درگیر جنگ برای مقابله و جلوگیری ها های جنگی آن زمان این بود که طرف یکی از روش

  سـوزاندند  هـا، مـی سـر خـود را، اعـم از مـزارع و بـاغ  هـای پـشت از پیشروی دشمن، زمین

این روش ـ که از آن با عنوان سیاست زمـین سـوخته . کردند های آب را تخریب می و چشمه

  ردنــد ک  از ایــن روش جلــوگیری مــیای معمــول بــود؛ امــا پیــامبر شــود ـ شــیوه یــاد مــی

از قطع و سوزاندن درختان خرمـا «: فرمودند و به لشگریان خود هنگام اعزام به نبرد چنین می

ّنقل از حر عـاملی،   ؛ به١٩: ١٣٩١مطهری، (» دار و نیز از سوزاندن مزارع بپرهیزید و دیگر درختان میوه

  ).٥٩ق، ١٤٠٩

فرمودنـد و توصـیه   مـی نیروهای نظامی را از آسیب زدن به حیوانات منع پیامبر اسالم

: ١٩م، ج ١٩٨٣مجلـسی، (» اندازۀ نیاز ذبح نکنند  گوشت را نیز جز به  حیوانات حالل«: کردند  می

دهد که حفظ محیط زیست و حقوق حیوانـات در کنـار دیگـر   این همپایگی نشان می).١٧٩

 بیفتنـد، در اصول حقوق بشردوستانه، از دیرباز و پیش از اینکه اندیشمندان غربی به فکـر آن

  . اسالم مورد توجه بوده است

کیـست، منـع تخریـط زیت محـیبر رعا  افزون . د اسـالم بـوده اسـتیـب بناهـا مـورد تأ

کـار   هـا را بـه توان در جنـگ انـواع شـیوه می«: گوید باره می  نیدرا) ق  ٥٩٨(ادریس حلی   ابن
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 یـا آتـش زدن هـای مـردم از طریـق آب انـداختن در آنهـا، بست؛ جز تخریب عمومی خانه

هـای  او آشکارا تخریب مسکن و دیگر زیرساخت» .ها، یا القای سم در سرزمین دشمن خانه

دهـد و بـا تعمـیم   های کشتارجمعی قرار می ضروری زندگی را در کنار منع استفاده از سالح

  ).١٥٣: ١٣٨٧فیرحی، (کند  این به آن، به منع هر دو حکم می

های  سالمی توجه زیادی به حفظ تأسیسات و زیرساختدر راستای دیدگاه یادشده، فقه ا

همچنین توصیه شده است که رزمنـدگان . زده دارد رسانی در جامعۀ جنگ ویژه آب  حیاتی، به

هـای مالکـان خـصوصی  هـای جنگـی، بـه آب بهانـۀ جنـگ و ضـرورت  مـسلمان نبایـد بـه

 توصـیه شـده  علـیدر روایتـی از امـام. اندازی کنند و تأسیسات آنان را غصب کنند دست

اجـازه  اندازی کنند و بی های خصوصی مالکان خصوصی دست نظامیان نباید به آب«: است

» و نبایـد امـوال و چهارپایـان کـسی را غـصب کننـد... و رضایت آنان، از آبهایشان بنوشـند

  ).١٣ و ٢٥ـ ١٦: ٣٤م، ج ١٩٨٣مجلسی، (

  فرجام
یکـی از .  خاسـتگاهی مـذهبی اسـتماهیت جنگ و اخالق نظامی در جهان اسالم، دارای

تـوان بـه آن  ره و سـنت و احادیـث و روایـات مـییهای اسالم، که از سـ ترین ویژگی برجسته

اسالم پیش از جنگ و پس از پیروزی، بـه . رهنمون گردید، توجه به حقوق بشردوستانه است

گر جنـگ همواره به مسلمانان توصیه شده اسـت کـه آغـاز. ای دارد حقوق انسانی توجه ویژه

درصورت پیروزی از تعرض به زنان، کودکان، افـراد سـالخورده و نـاتوان خـودداری . نباشند

کنند و مراقب باشند که سپاهیان به حقوق ایـن افـراد تعـرض نکننـد و متخلفـان را مؤاخـذه 

رعایت احترام اسیران، از موضوعات مهمی است که در اسالم و در سیرۀ نبوی مـورد . نمایند

کید است  هـا ـ کـه بـه کـشته شـدن  حات نامتعارف در جنگیکارگیری سموم و تسل  و از بهتأ

انجامـد ـ اکیـدا نهـی شـده اسـت  های مختلف اجتماعی می گروه
ً

ایـن امـور، بیـانگر ایـن . 

اند که اوال مسائلی   واقعیت
ً

المللی  که امروزه با عنوان حقوق بشردوستانه مورد توجه جامعۀ بین

اند؛ ثانیا قـدمت حقـوق بـشردوستانه در اسـالم، یـا   اسالم بیان شدهها پیش توسط  است، قرن
ً
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ویـژه   اسـت کـه بـهیبهتر، نظریۀ اسالمی حقوق بشردوستانه، بسیار بیشتر از معاهدات  عبارت  به

ثالثـا حقـوق . انـد  انـد و امـروزه نیـز در حـال تکامـل پس از جنگ جهـانی دوم تـدوین شـده
ً

هـا و ملـل، فـارغ از تمـام  ت که مورد توافق همـۀ فرهنـگبشردوستانه، ازجمله موضوعاتی اس

باید از آن حیث که دارای فطرت، طبیعـت   ها می بهتر، همۀ انسان  عبارت  به. ها، قرار دارد تفاوت

  . اند، این حقوق را بپذیرند و رعایت کنند  و وجدان بشری

 مراعـات نیـت جلـوگیری از گـسترش دامنـۀ مخاصـمات و  ترویج حقوق بشردوستانه به

، با توجه به قدمت و وسعت دامنۀ تخریب  معیارهای انسانی و اخالقی توسط طرفین درگیری

المللـی و  صورت یک جنبش فراگیر جهانی درآمـده اسـت و مراجـع بـین  ها، امروزه به جنگ

 ین امـر در حـالیـا. کننـد ها، برای ترویج و اعتالی آن در سطوح مختلف فعالیت می دولت

های الهه  المللی مانند کنوانسیون ول بشردوستانه، پیش از آنکه در اسناد بیناست که این اص

. انـد  داشته ای دیرینه  صورت مدون و موضوعه تدوین گردد، در حقوق اسالمی سابقه  و ژنو به

این امر با مداقه در آیات قرآن کریم و سیرۀ پیامبر اکرم
ّ

و ائمۀ اطهـار  و آرای فقهـا قابـل 

 در راستای حفظ صلح و کرامت انـسانی در یامروزه باوجود اسناد و معاهدات. مشاهده است

نیاز از مراجعه و استفاده از متون اسـالمی مـرتبط بـا حقـوق  ها، بازهم بشر معاصر بی  جنگ

بــشردوستانه نیــست و در ایــن مــسیر نقــش فقهــای معظــم در اجتهــاد پویــا و بیــان احکــام 

ویـژه کـه اقـدامات   ار مهـم اسـت؛ بـهیسـالمی، بـسموضوعات مستحدثه با توجه به منابع ا

ظاهر اسـالمی در کـشورهایی ماننـد سـوریه، عـراق،   های تندرو به آمیز برخی گروه خشونت

طلبی همراه با تبلیغات  ، در تخریب اماکن مقدس، کشتار غیرنظامیان و جنگ...افغانستان و

انی ترسیم کرده است کـه در ای خشن از اسالم در افکار عمومی جه های غربی، چهره رسانه

تعارض با اصول و مبانی دین اسالم است که اساس آن بر حفظ صلح و کرامت انسانی قـرار 

  .دارد

گنـاه و  های بـی اند که انسان   آنی بشردوستانه درپیها اگرچه در عصر کنونی، کنوانسیون

این قوانین درمجمـوع ها دور نگه دارند، اما  غیرنظامیان را از خطر و تجاوز و کشتار در جنگ

از جنایـات جنگـی . گونه رفتارهای غیرانسانی بازدارنـد  های درگیر را از این اند طرف نتوانسته
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ها برضد مسلمانان بوسنی و هرزگوین تا جنایت بودائیـان برضـد مـسلمانان میانمـار،  صرب

نایـات نظامیـان القاعـده، طالبـان و داعـش در افغانـستان، عـراق و سـوریه، ج  جنایات شبه

هـا  ، جنایـات صهیونیـست)م٢٠٠٣(و عـراق ) م٢٠٠٢(ها در جنـگ افغانـستان  آمریکایی

همـه نـشان ) م۲۰۱٦(ها با مردم غیرنظامی یمن  برضد مردم فلسطین و جنگ نابرابر سعودی

این قوانین تا زمانی که با اعتقـادات دینـی پیونـد . اند  فیار ضعیدهند که این تعهدات بس می

سـیرۀ نبـوی و قـوانین . آور برخوردار نخواهند بـود  ت اجرایی و قدرت الزامنخورند، از ضمان

اسالم، الگویی کامل از حقوق جنگ اسـت کـه در مقایـسه بـا قـوانین حقـوق بـشردوستانۀ 

  . کند تر جلوه می المللی معاصر، کارآمدتر و مناسب موضوعه در معاهدات بین

. و ترجیح صلح بر جنگ استوار اسـتمبنای نظریۀ اسالمی حقوق بشردوستانه، بر تقدم 

 آنچـه امـروزه  در صورت وقوع جنگ ـ که البته آن هم دفـاعی اسـت، نـه تهـاجمی ـ تمـامی

تنهـا مـورد توجـه بـوده  المللی مطرح شده، نه عنوان حقوق بشردوستانه در مخاصمات بین  به

برتـر و هـای مختلـف،  است، بلکه در قیاس با قوانین موضـوعۀ عـصر کنـونی و کنوانـسیون

کوشـیدند از اقنـاع بـرای  هـا مـی  در همۀ جنگ و ائمۀ اطهارپیامبر. نماید تر می انسانی

شد کـه مـسلمانان   ببرند و همیشه تالش می توجیه و واداشتن دشمن به اجتناب از جنگ بهره

فرماندهان سپاه اسالم همیشه پیش از جنگ، در حین جنـگ و پـس از . آغازگر جنگ نباشند

حال، در عصر کنونی متأسفانه   شدند؛ بااین  به رعایت حقوق انسانی سفارش میپایان جنگ،

ای در قالـب   و بـشردوستانه در اسـالم، عـده باوجود مـوازین و اصـول رفتـاری بـسیار غنـی

گنـاه را بـه خـاک و خـون   ی بـیهـا گری ـ تکفیری و طالبانیسم، جمع کثیری از انسان سلفی

هـای  کننـد؛ مکـان شـدگان را مثلـه مـی  برند؛ جنازۀ کـشته میها را زنده سر  کشند؛ انسان می

دهند کـه بـا نظریـۀ  ای خشن از اسالم را نمایش می تاریخی و مذهبی را تخریب کرده، چهره

اسالمی حقوق بشردوستانه کامال نامطابق است
ً

 .  
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  کتابنامه
  .کریم  قرآن

ــامی،  ــدجعفر ام ــا و محم ــتیانی، محمدرض ــج ).۱۳۷۷(آش ــه نه ــام ١١، جالبالغ ــۀ ام ــم، مدرس ، ق
  .طالب  ابی  بن علی

، تهران، دفتر نشر فرهنگ ی، ترجمۀ مسعود محمداسالم در جهان امروز). ۱۳۶٩(بوآزار، مارسل 
 .یاسالم

 .البیت  ، قم، مؤسسة آلوسائل الشیعة).  ق۱۴۰۹(ّحر عاملی 
 پایـدار حقـوق چـالش: گرایـی فرهنگـی گرایی و نسبیت  رویارویی جهان«). ١٣٨٠(پارسا، علیرضا 

 .٦٩-٥٨، خرداد و تیر، ص١٦٥–١٦٦، ش اطالعات سیاسی و اقتصادی، »بشر
، ترجمـۀ مـصطفی محقـق دامـاد، المللی دولـت اسـالمی سلوک بین). ۱۳۸۱(حمیدالله، محمد 

 .تهران، مرکز نشر علوم اسالمی
 .، قم، اسراهای فلسفۀ حقوق بشر سلسله بحث). ۱۳۸۶(جوادی آملی، عبدالله 

ــالقی،  ــنوادی خ ــت رش ــوالفتح و حج ــسانی در «). ۱۳۹۲(اب ــت ان ــظ کرام ــی حف ــی تطبیق بررس
مطالعـات  ،»المللـی مخاصمات مسلحانه از منظر حقـوق بـشردوستانۀ اسـالمی و اسـناد بـین

 ٩٨.-٧١، بهار، ص٣، ش ٢حقوق بشر اسالمی، س 
هـران، ، تالمللـی رعایـت حقـوق بـشردوستانۀ بـین). ۱۳۸۳(دبیرخانۀ کمیتۀ حقـوق بـشردوستانه 

 .کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه
اسـت یس، » حقـوق بـشر بـه قواعـد آمـرهیادیـل قواعد بنیفراگرد تبد«). ١٣٧٩ (یان، مهدیذاکر

 .١٠٥٨-١٠٤٣، زمستان، ص٤، ش ١٤، س یخارج
، ترجمـۀ سیدقاسـم »هـا شکـسته حمایت از مجروحان، بیماران و کـشتی«). ۱۳۸۷(رابوس، والتر 

، تهـران، مؤسـسۀ هـای مـسلحانه قـوق بـشردوستانه در درگیـریح: زمانی و نـادر مـساعد، در
 .های حقوقی مطالعات و پژوهش

 .، بیروت، دارالفکرآثار الحرب فی الفقه االسالمی). ۱۳۸۵(زحیلی، وهبه 
 ،هـا و سـخنان کوتـاه امیرمؤمنـان امـام علـی هـا، نامـه البالغه؛ خطبـه نهج). ۱۳۸۹(سیدرضی 

 .نشر شهر، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهرانترجمۀ محمد دشتی، تهران، مؤسسۀ 
، تهران، پژوهشکدۀ علوم دفاعی و اسـتراتژیک حقوق جنگ). ۱۳۷۵(شریفی طرازکوهی، حسین 

 .دانشگاه امام حسین
سیاسـت ، »هـای آن  روند جهانی شدن در بـستر حقـوق بـشر و چـالش«). ١٣٧٩(صفایی، سهیال 

 .٥٤٢-٥٢٥، تابستان، ص ٢، ش ١٤، س خارجی
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 .، تهران، کتابخانۀ گنج دانشالملل اسالم و حقوق بین). ۱۳۸۹(ضیایی بیگدلی، محمدرضا 
، تهـران، کتابخانـۀ چهـل االقتصاد الهادی الـی طریـق الرشـاد). ۱۳۷۵(حسن   طوسی، محمدبن

 .ستون
 .، تهران، وحدتحقوق جنگ و صلح). ۱۳۷۸(عبدالفیاض جانحوری، عبداالحمد 

البالغـه و  العۀ تطبیقـی قواعـد بنیـادین حقـوق بـشردوستانه در نهـجمط«). ۱۳۹۲(عزیزی، ستار 
، بهــار، ١، ش ١، س البالغــه فــصلنامه پژوهــشنامۀ نهــج، »قواعــد عرفــی حقــوق بــشردوستانه

 .٩٥-٨٥ص
 .، تهران، انتشارات امیرکبیرفقه سیاسی). ۱۳۹۰(عمیدزنجانی، عباسعلی 

مجلــۀ (سیاســت ، »اســالم شــیعیمفهــوم جنــگ و اخــالق نظــامی در «). ۱۳۸۷(فیرحــی، داود 
 .١٦٠-١٣١، بهار، ص١، ش ۳۸دورۀ  ،)دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

، ترجمـۀ سیدقاسـم زمـانی و نـادر مـساعد، »حمایت از اسیران جنگی«). ۱۳۸۷(فیشر، هورست 
هـای  ، تهـران، مؤسـسۀ مطالعـات و پـژوهشهای مسلحانه حقوق بشردوستانه در درگیری: در

 .حقوقی
قواعد حقوق جنگ در اندیشۀ فقهای شـیعه و مقایـسۀ آن بـا «). ۱۳۹۳( و همکاران قائدان، اصغر

، پـاییز و زمـستان ٢، ش فقـه و مبـانی اسـالمی، »قوانین حقوق بشردوستانه در عـصر حاضـر
 .٣٠٢-٢٧٧ص

ای در پرتـو اصـل  عـدم مـشروعیت کـاربرد سـالح هـسته«). ۱۳۹۰(نیا، ناصر و نادر اخگری  قربان
 .١٠٤-٧٣، بهار، ص۲۸، ش ٨، س حقوق اسالمی، ») اسالمیبا رویکرد(تفکیک 

  .، تهران، دارالکتب االسالمیهقاموس قرآن). ١٣٧٦(اکبر  قرشی بنابی، علی
 .، تحقیق محمدجواد فقیه، قم، داالضواءفروع کافی). ق۱۴۳۱(یعقوب   کلینی، محمدبن

ــاران  ــی و همک ــال). ۱۳۸۸(لطف ــابع اس ــشردوستانه در من ــوق ب ــق حق ــی تحق ــناد بررس می و اس
 .نما  تهران، انتشارات هستی،المللی بین

 تهران، مرکـز ،)رهیافت اسالمی(المللی  حقوق بشردوستانۀ بین). ۱۳۸۳(محقق داماد، مصطفی 
 .نشر علوم اسالمی
 . ، بیروت، دار احیاء التراث العربیبحار االنوار). م۱۹۸۳(مجلسی، محمد باقر 
، »هـای پیـامبر خی حقـوق بـشردوستانه در جنـگبررسی تـاری«). ۱۳۹۱(مطهری، حمیدرضا 

 .٢٤ـ٧، بهار، ص١، ش ۱۳س ، تاریخ اسالم
 .، بیروت، دار احیاء التراث العربیجواهرالکالم ).۱۹۸۴(نجفی، محمدحسن 



  ٣٧      کرامت ذاتی و ارزش انسانبا تأکید بر  نظریۀ اسالمی حقوق بشردوستانه و صلح بین المللی

، ۱۶، س معرفت، »جنگ غیرنظامیان و حقوق بشردوستانه در اسالم«). ۱۳۸۶(نگهداری، عوض 
 .٤٦-٣٣، مهرماه، ص۱۱۸ش 

، ترجمـۀ الملل بـشردوستانه عرفـی حقوق بین). ۱۳۸۷(ن ماری و لوئیس دواسوالدبک هنکرتز، ژا
 . المللی صلیب سرخ، تهران، نشر مجد الملل قوۀ قضائیه و کمیتۀ بین دفتر امور بین
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