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Abstract
International humanitarian law has provided numerous protections for
respectful behavior with the dead bodies of the wars. These protections
begin with the obligation to seek the missing and continue until the
respectful burying of the bodies. In addition to the problems associated with
the implementation of these regulations, the humanitarian law system is
grappled with deficiency in criminalization of certain behaviors against
bodies such as unauthorized exhumation, obstacles to the identification of
bodies and uncared for them on the battlefield. Since the source of many
humanitarian protective laws related to the bodies is the teachings of divine
religions, in this article, the protection of bodies in the context of sources of
Islamic jurisprudence has been studied. Respect for human personality after
death, necessity of the urgent burial of corpses, and the prohibition of the
amputation of the dead bodies in the war as a religious duty are highlighted
in the traditions of the Infallibles (Ma'soumin) and the views of Muslim
jurisprudents. Although burying with special Islamic rituals, in accordance
with the pivotal role of faith and belief in Tawhid and Resurrection (Ma'ad)
in the Islamic worldview is devoted to the bodies of Muslims, but based on
the standards of Islamic jurisprudence regarding the secondary decrees, the
necessity of burial is extended to all dead bodies of the war. Along with
health considerations and the significance of exchanging the corpses and
consequently the necessity to keep and bury them, currently, Muslim
governments are obliged to complying with these protections through
international humanitarian documents.
Keywords: Dead Bodies, International Humanitarian Law (IHL), Geneva
Conventions, Protection.
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چکیده
حقوق بینالملل بشردوستانه حمایتهای متعددی را در مورد رفتار احترامآمیز با
اجساد درگذشتگان جنگها مقرر داشته است .این حمایتها ،با تعهد به جستجوی
مفقودین آغاز شده و تا دفن محترمانهی اجساد ادامه دارد .عالوه بر مشکالت مربوط
به اجرای این مقررات ،نظام حقوق بشردوستانه در جرمانگاری برخی رفتارها علیه
اجساد مانند نبش قبرهای غیر مجاز ،موانع شناسایی اجساد و رها ساختن آنها در
میدان جنگ دچار کاستی است .از آنجا که منشأ بسیاری از مقررات بشردوستانهی
حمایتی در زمینهی اجساد ،تعالیم ادیان الهی است ،دراین مقاله ،حمایت از اجساد در
چارچوب منابع فقه اسالمی مطالعه شده است .احترام به شخصیت انسان پس از
مرگ ،ضرورت خاکسپاری فوری اجساد و حرمت قطع عضو اجساد کشتهشدگان
در جنگ به عنوان یک تکلیف دینی در روایات معصومین (ع) و آراء فقیهان مسلمان
برجسته است .اگر چه دفن با آداب ویژه اسالمی با توجه به نقش محوری ایمان و
اعتقاد به توحید و معاد در جهانبینی اسالمی ،اختصاص به اجساد مسلمانان دارد،
اما بر پایهی ضوابط فقه اسالمی ناظر به احکام ثانویه ،ضرورت دفن به همه اجساد
کشتهشدگان در جنگ تسری مییابد .عالوه بر مالحظات بهداشتی و اهمیت تبادل
اجساد و در نتیجه ضرورت نگهداری و دفن آنان ،امروزه دولتهای مسلمان به
موجب اسناد بینالمللی بشردوستانه نیز متعهد به رعایت این حمایت ها هستند
.
واژگان کلیدی :اجساد ،حقوق بشردوستانه ،کنوانسیونهای ژنو ،حمایت.
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ل
حمایت از اجساد ردحقوق بینا ملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی
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مقدمه

جنگ به عنوان واقعیتی انکارناپذیر و بالیی خانمانسوز ،از قدیم االیام میان ملل معمول
و همزاد بشر بوده و این امر با گذر زمان شکل و شمایل جدیدی به خودگرفته است .اثرات
جنگ در ابعاد مختلف خود واقعیتی اجتناب ناپذیر است که مهمترین جنبه آن تلفات
فراوان بشری است که به صورت مرگ و میر ،معلول و آواره شدن هزاران انسان بیگناه
جلوهگر میشود که در این میان مساله اجساد کشته شدگان ،در خالل جنگ و پس ازآن
بروز کرده و از جنبه های مختلف واجد اهمیت و مطالعه است .البته اختصاص قوانین و
مقررات خاص نسبت به اجساد و کشته شدگان در جنگ ،از گذشته های دور در فرهنگ
و ادیان مختلف الهی مورد توجه بوده است و تقریباً در تمامی آیین ها و فرهنگ ها احترام
به اجساد از اصول اخالقی محسوب و همواره بر رعایت این اصل تأکید شده است وکم
وبیش در جنگها رعایت میشده است .به عبارت بهتر وجود احترام به اجساد درگذشتگان
و مناسک مربوط به آن در اکثر نظامها مشترک بوده است .با توسعه قواعد مربوط به
کاهش آالم و رنج ها در زمان جنگ ،در قالب اسناد حقوقی بینالمللی با عنوان (jus in

)belloاز اواسط قرن نوزدهم ،هنجارهای اخالقی در مورد رفتار با درگذشتگان تبدیل به
تعهّدات حقوقی مدوّن گردید و دولتها به رعایت آنها ملزم شدند .اولین اسناد عبارت
بودند از :اعالمیه پاریس (1)1856کد لیبر 2،1863کنوانسیونهای ژنو1864،1863 3و مواد
الحاقی مربوط به شرایط مجروحان جنگی  ،1868اعالمیه بروکسل 4و سن پترزبورگ )
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1 Paris Declaraion Respecing Maritime Law of 16 April 1856
2 Lieber Code, 24 April 1863, also known as Instrucions for the Government of Armies of the
United States in the Field
3 For example: Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies
in the Field.Geneva, 22 August 1864
4 Declaraion concerning the Laws and Customs of War. Brussels, 27 August 1874

18681و . )1874این اسناد بیانگر اجماع فزاینده به ضرورت الزامآور ساختن قواعد مربوط
به زمان جنگ بود .مقررات خاص مربوط به رفتار با درگذشتگان با دستورالعمل آکسفورد
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در مورد قوانین مربوط به جنگ زمینی 1880به منصه ظهور رسید(.غیبی)4 :1395،اجساد یا
که در هنگام درگیری ها کشته شده یا پس از زخمی شدن یا بیماری در خالل مخاصمات
مرده اند و همچنین اجساد باقی مانده از افرادی که در نتیجه اشغال سرزمین به اسارت در
آمده  ،توقیف یا بازداشت شده اند باید با احترام برخورد کرد ( .وری)47 :1394،ادیان و به
خصوص دین مبین اسالم همواره بر تکریم انسان تأکید داشتهاند و میتوان گفت برداشت
مدرن از انسان و تأکید بر انسان گرایی ریشه در برداشتهای دینی دارد .در واقع نگرش

ل
حمایت از اجساد ردحقوق بیناملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی

کشته شدگان کسانی هستند که بر اثر جنگ کشته شده اند .با اجساد باقی مانده از کسانی

نسبت به مرگ ،آماده سازی ب رای آن و ایمان به زندگی بعد از مرگ محور و هسته اصلی
هر دین ونظام فلسفی است .مرگ مراسم نهایی و آخرین فرصت برای کشف معنای
زندگی و هدف آفرینش است(Orońska, 2009:63).

در تحقیق حاضر به تبیین موضوع از طریق تعمق ،تجزیه و تحلیل اقدامات وتعهداتی که
اسناد و سازمانهای بین المللی مختلف و همچنین آموزههایی که دین اسالم برای حمایت
از کشتهشدگان مخاصمات بر دوش دولتها و طرفهای درگیری نهاده است میپردازیم.
در این خصوص سؤاالتی مطرح میشود که درصدد پاسخ به آنها هستیم .مهمترین
تعهدات و حمایتهایی که در قوانین بین المللی و آموزههای دین مبین اسالم در رابطه با
اجساد درگذشتگان در مخاصمات مسلحانه وجود دارد کدامند؟ آیا این حمایت ها با توجه
به چالش های ناشی از انواع مخاصمات و بازیگران این عرصه ،حقوق کشتهشدگان را
تضمین میکند و بحث احترام و رعایت شأن و منزلت آنها را پوشش میدهد؟ از لحاظ
حقوق تطبیقی  ،وضعیت حمایت ها در دو نظام حقوقی اسالمی و حقوق بین الملل

1 Declaraion Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projeciles Under 400
Grammes Weight. Saint Petersburg, 29 November / 11 December 1868
2 Manual of the Laws of Naval War, International Insitute of International Law, Oxford 9
August 1913
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بشردوستانه چگونه است ؟ برای این اهداف  ،ابتدا به مهمترین حمایت ها در قبال اجساد از
منظر حقوق بشردوستانه و سپس به بررسی آن از دیدگاه فقه اسالمی خواهیم پرداخت.
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 .1حمایت از اجساد در حقوق بین الملل بشردوستانه

کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو در سال  1949و پروتکلهای الحاقی به آن درسال
 1977تا به امروز مهمترین منابع درحمایت و مدیریت اجساد در درگیریهای مسلحانه طبق
حقوق بینالملل بشردوستانه هستند .این کنوانسیونها در مقایسه با مقررات قبل از خود
متضمن مقررات بیشتری دررابطه با اجساد و نحوهی مدیریت آنها هستند .موضوعات مورد
بحث این کنوانسیونها در رابطه با اجساد به شرح ذیل است:
الف) وظیفه مراقبت از زخمیها ،بیماران ،مجروحین ،اسرای جنگی و مردگان؛
ب) جستجو وجمعآوری اجساد؛
ج) دستورالعمله ای دقیق در رابطه با ثبت مشخصات هویتی اجساد و وسایل واموال
آنها؛
ح) دستورالعملهای دقیق در رابطه با دفن اجساد ،حفاظت از مزار و قبرهای ثبت شده؛
د) تعهدات مربوط به بازگرداندن اجساد و وسایل آنها به خانوادههایشان؛
و) مشارکت و نقش طرفهای ثالث در مدیریت اجساد.
قبل از جنگ جهانی دوم چهاراصل اساسی در رابطه با مردگان وجود داشت از جمله
اصل تمامیت بدن مرده ،شناسایی مستمر ،به اشتراکگذاری اطالعات هویتی آنها و دفن
محترمانه جسد.
الف) اصل تمامیت بدن مردگان :این اصل تقریباً در تمام اسناد تاریخی و معاصر حقوق
بشردوستانه که در رابطه با اجساد برای طرفین یک تعهد مثبت ایجاد میکند وآن حفاظت
از مرده در برابر سرقت ،قطع عضو ،غارت و هرگونه رفتار خالف اخالق است .این تعهد با
اساسنامه رم که مثله کردن را به عنوان یک جنایت جنگی تحت قوانین بینالمللی معرفی
میکند تقویت میشود(wels, 2015:7-8) . .
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ب) اصل شناسایی و به اشتراکگذاری اطالعات هویتی :این اصل در تمام اسناد حقوق
بشردوستانه تعهدی را ایجاد میکند تحت عنوان ایجاد مرکز تحقیق یا مرکز اطالعات ،که



در آن اطالعات دقیق در مورد زخمیان ،اسرای جنگی و مردگان و همچنین برای نگهداری
)(fourth Hague Conventions,1907: Art14تعهد به شناسایی جایی اهمیت بیشتری
پیدا میکند که متوفی به تدریج به اسناد قانونی احتیاج پیدا میکند ازجمله معاینه دقیق
جسد برای احراز هویت و صدور گواهی فوت.
ج) اصل دفن محترمانه اجساد :با وجود اینکه اکثر اسناد بینالملل بشردوستانه از تدفین
یا سوزاندن به عنوان بخشی از تعهدات طرفین یاد میکنند اما کنوانسیون 1929ژنو در

ل
حمایت از اجساد ردحقوق بیناملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی

وسایلی که ممکن است برای شناسایی فرد مؤثر باشند ،جمعآوری ونگهداری میشوند.

مورد مجروحین و بیماران همراه با ضمیمهی آن در مورد زندانیان اولین سندی است که از
واژهی« محترمانه» درآن استفاده شده است .در ماده ( )4تحقق آن را از طریق تعهدات
خاص عملیاتی از قبیل :عالمتگذاری هر یک از قبرها به صورت جداگانه ،احترام
وحفاظت مزار آنها و سازماندهی ثبت قبرها ترسیم می نماید .عملکرد وکاربرد مدیریت
مردگان در درگیریهای مسلحانه در دو دهه اخیر روند رو به رشدی داشته است ودو
تحول در این تغییرات بیشترین تأثیر را داشته است :اولین آنها عملکرد دادگاههای بین-
المللی کیفری برای یوگوسالوی سابق و روآندا بود که منجر به جهشی رو به جلو در
تحقیقات پزشکی قانونی برای جستوجوی اجساد و تکنیکهایی برای یافتن محل قبرهای
مخفی شد  .رویداد دوم سونامی26دسامبر 2004جنوب شرق آسیا بودکه 220هزار کشته
برجای گذاشت .هر دو تحول جامعه بینالمللی را مجبور به کنارآمدن با بحران مردگان در
مقیاس بی سابقهای کرد و تکنیکهای علمی برای شناسایی از طریق  DNAومحلیابی
قبرهای مخفی ،امکاناتی استکه قبل از این دو واقعه وجود نداشت .در نتیجه این دو واقعه
بود که تفسیر وعملکرد مدیریت اجساد توسعه یافت ( wels, 2015,11-12) .

با بیان این مقدمه به مهمترین تعهدات دولتها وطرفین درگیری در مخاصمات مسلحانه
درزمینه حمایت از اجساد میپردازیم:
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 .1-1جستوجو و جمعآوری اجساد

طبق قاعده  112از قواعد عرفی هر یک از طرفهای درگیری در صورت اقتضاء
شرایط ،و به ویژه پس از پایان هر درگیری ،موظف است بدون تأخیر کلیه اقدامات ممکن
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را بدون تبعیض ناروا جهت جستجو ،جمع آوری و تخلیه اجساد  ،به عمل آورد.
جستجوی اجساد ،اولین اقدام در مدیریت و رسیدگی به اجساد قربانیان می باشد و این
مرحله معموالً با آشفتگی اوضاع و عدم سازماندهی همراه است .بسیاری از افراد و گروه
ها ،درگیر جستجوی جنازهها هستند و غالباً ارتباط ،تعامل و هماهنگی آنها مشکل است.
تسریع در جستجو و پیدا کردن اجساد از اولویت برخوردار است ،زیرا شناسایی اجساد در
کاهش آالم روحی افراد زنده بسیار مؤثّر می باشد .بایستی توجّه داشت که جستجو و
تفحّص اجساد ،نبایستی وقفهای در امر کمک رسانی به نجاتیافتگان ایجاد نماید .غالباً
گروههای مختلف زیر ،به صورت خودجوش و به طور همزمان اقدام به جستجو و تفحّص
می کنند :نیروهای مسلّح ،افراد داوطلب (مانند امدادگران جمعیت های صلیب سرخ /هالل
احمر) ،تیم های امدادی جستجو و نجات ،نیروهای سازمان یافته مردمی(بسیج) (Morgan, .
)2009,21

تعهّد و التزام به جستجو و جمعآوری اجساد ،تعهّد به وسیله است .هریک از طرفهای
درگیری ،وظیفه دارد ،کلّیه تدابیر ممکن را برای جستجو و جمعآوری اجساد به کار بندد.
این وظیفه شامل اعطای اجازه به سازمان های بشردوستانه ،برای جستجو و جمع آوری
اجساد درگذشتگان نیز میباشد .سازمانهای بشردوستانه از جمله کمیته بین المللی صلیب
سرخ ،در عمل نشان دادهاند که در زمینه جستجو و جمعآوری اجساد درگذشتگان،
اقدامات الزم را به عمل میآورند .بدیهی است که این سازمانها در راستای انجام عملیات
جستجو و جمعآوری ،باید اجازه طرفی از درگیری را که کنترل ناحیهی معیّنی از حوزه
امدادرسانی در اختیار آن است ،کسب نمایند .معهذا اعطای چنین اجازهای به سازمانهای
بشردوستانه ،نباید به طور خودسرانه مورد انکار قرار گیرد( .هنکرتز و دوسوالدبک:1387،
)590
122

به موجب ماده ( )17پروتکل اول الحاقی  1977طرفهای مخاصمه ،میتوانند از افراد
غیرنظامی تقاضا کنند که به جمعآوری و مراقبت از مجروحان و بیماران و غریقان ،و



جستجو برای یافتن درگذشتگان پرداخته و محل آنها را گزارش کنند؛ طرفهای
را در اختیار آنها خواهند گذارد .قصد تدوینکنندگان ماده ( )17پروتکل اول ،آن بوده
که حوزه عمل غیر نظامیان و نهادهای کمککننده را به جستجوی اجساد درگذشتگان و
گزارش محل آنها محدود نمایند ،و مانع از آن شوند که این وظیفه به جمعآوری اجساد نیز
گسترش یابد (Sandoz et al, 1987: 733).اگرچه عملکرد گروههایی که در ماده (33)4
پروتکل اول مورد اشاره گرفته است( ،از جمله کارکنان سازمان های بشردوستانه بین-

ل
حمایت از اجساد ردحقوق بیناملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی

مخاصمه از کسانی که به این درخواست پاسخ مثبت دهند ،حمایت کرده و تسهیالت الزم

المللی) شامل جمعآوری اجساد میشود .بنابراین به نظر نمیرسد که این تناقض در دو
مقرّره پروتکل الحاقی ،در مورد سازمانهای بشردوستانه که در جمع آوری اجساد
مشارکت می نمایند ،اعمال شود .به طور مثال کمیته بینالمللی صلیب سرخ و نهادهای ملّی،
نه تنها در جستجو و گزارش محل اجساد مشارکت می نمایند ،بلکه در جمعآوری بقایای
آنها نیز شرکت دارند (Annual Report ICRC, 2017: 187).در طی عملیات جستجو،
تمام اشیای متعلّق به درگذشتگان و یا هرچیزی که در آن حوالی یافت شده ،باید جمع-
آوری گردد .چرا که این اشیاء ،می تواند در راستای تشخیص هویت دارندگان و یا اطّالع
از مفقودین مؤثّر واقع گردد(Pictet,1960, 133).
 .1-1-1درگیریهای مسلّحانه بینالمللی

وظیفهی جستجوی اجساد در درگیریهای بینالمللی ،نخستین بار در ماده ()3
کنوانسیون  1929ژنو ،در خصوص بهبود شرایط مجروحین و بیماران نیروهای شرکت
کننده در جنگ تدوین شد:
«پس از هر درگیری ،فاتح میدان نبرد ،باید تدابیری را جهت جستجوی مجروحان و
اجساد ،اتّخاذ نماید و از آنها در برابر غارت و بدرفتاری محافظت نماید .هرگاه شرایط
اقتضا کند ،طرفها باید نسبت به آتشبس محدود یا تعلیق آتش توافق کنند ،تا جمعآوری
مجروحان باقیمانده ،در بین خطوط جنگی ممکن شود ».این قاعده در کنوانسیون های
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 1949ژنو نیز به رشته تحریر در آمده است .در ماده ()15کنوانسیون اول ژنو در مورد بهبود
سرنوشت مجروحین و بیماران نیروهای مسلّح هنگام اردوکشی ،اشاره شده است که:
« دولت های متخاصم درهرحال و مخصوصا پس از شروع جنگ ،باید بدون فوت وقت،
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تدابیر ممکنه را  ...برای یافتن درگذشتگان اتخاذ نمایند و اجازه ندهند کسی اشیاء آنها را
سرقت نماید ».همچنین در ماده ( )18کنوانسیون دوم ژنو و ماده ( )16کنوانسیون چهارم ژنو
به ضرورت جستجوی اجساد درگذشتگان اشاره شده است.
 .2-1-1درگیریهای مسلّحانه غیربینالمللی

وظیفهی جستجوی اجساد در درگیریهای مسلّحانهی غیربینالمللی ،در پروتکل الحاقی
دوم ،مدّنظر قرار گرفته وماده ( )8این سند مقرر داشته است « :هر زمان که اوضاع و احوال
اجازه دهد به ویژه بعد از یک درگیری ،باید بدون فوت وقت ،اقدامات الزم  ...برای
جستجوی اجساد  ...انجام شود. ».

رعایت احترام به این قاعده شرط الزم و اجتنابناپذیر برای حفظ احترام نسبت به
قواعد دیگر ازجمله قاعدهی ناظر بر اعاده بقایای اجساد ،خاکسپاری محترمانه و شناسایی
هویت اجساد است .همچنین بخشهای زیادی از رویههای ناظر به جستوجو و جمعآوری
مجروحین ،بیماران و کشتی شکستگان نیز با این قاعده مرتبط است ،چرا که نخستین مرحله
بعد از اتمام هر درگیری جستوجو وجمعآوری اجساد همراه با مجروحین و بیماران است
و اگر این مرحله حذف شود یا به طور کامل صورت نگیرد مراحل بعدی ممکن نمی شود.
پس در اولین قدم را باید با دقت و حساسیت ویژهای انجام داد.
 .2-1احترام به اجساد و خانوادههای آنها

در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه ،دولت ها متعهدند که حرمت اجساد کشته
شدگان را رعایت کنند؛ مثال اگر مطابق مقررات مذهبی و عرفیِ یکی از طرفین جنگ،
کشته شدگان و مردگان باید دفن شوند ،طرف دیگر نباید اقدام به سوزاندن اجساد کند؛
حتی اگر این اقدام ،منطبق با مقررات عرفی و مذهبی آن طرف باشد( .عباسی:1395،
.)27در سال  1993صلیب سرخ به مقامات و مسئوالن یادآوری نمود که وظیفهی خود
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مبنی بر جلوگیری ازسوءرفتار نسبت به اجساد خودی و دولت دیگر را انجام دهند؛ حتّی

در صورتی که چنین رفتاری توسط نیروهای غیرنظامی صورت گرفته باشد .در سال
بعدمجدداً توصیه نمود که دولتها تعهد خود را مبنی بر احترام به اجساد وحفاظت از آنها



در برابر مثله شدن و رفتارهای تحقیر آمیز عمل نمایند (.غیبی)2 :1395،
احترام به اجساد نگرانی و توجه کمی نشان داده شده است ،واسناد ومدارکی که مرگ این
افراد را تأیید میکند اغلب به خوبی نگهداری نمیشود .اجساد قربانیان یا بدون مراقبت رها
شدهاند و یا در گورهای دسته جمعی به خاک سپرده شدهاند .حتی ممکن است اجسادی
که به عنوان شواهدی دالّ بر جنایات و کشتارها هستند به منظور فرار از پاسخگویی در قبال
جنایات ارتکابی ازبین برده شوند .در نتیجه اغلب خانوادهها مطلع نمیشوند که یکی از

ل
حمایت از اجساد ردحقوق بیناملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی

متأسفانه در وضعیت خشونتهای داخلی و درگیریهای مسلحانه اخیردر رابطه با

بستگان آنها فوت کرده است .سازمانهای بشردوستانه پس از درگیریهای مسلحانه یا
خشونتهای داخلی بایستی به طور فزایندهای به جستوجوی اجساد و مکانهای دفن آنها
بپردازند .سازمانهای بشردوستانه و تیمهای تحقیق باید نقش مکمل خود را به خوبی انجام
دهند و آموزشهای الزم را در رابطه با اینکه چگونه اخبار بد را به خانوادهها اطالع دهند،
ببینند .و خانوادهها حداقل زمانی که از یافتن اطالعات عزیزانشان نا امید میشوند مورد
احترام قراربگیرند.
حکمی که بیان میدارد بقایای اجساد باید محترم شمرده شوند ،به عنوان یک تعهد
کلی عینیت یافته است که شأن و منزلت افراد باید حفظ شود وهتک حرمت آنها ممنوع
است .در واقع هتک حرمت اجساد طبق اساسنامه رم جرم است و از مصادیق جنایات بین-
المللی است که تحت صالحیت دیوان بینالمللی کیفری قرار میگیرد .عناصر تشکیل
دهنده این جرم مشخص است و الزم نیست که شخص از وجود جرم آگاه باشد .هم این
جمله و هم لفظ«شخص» که در قید جنایت بودن ذکر شدهاست داللت بر این دارد که این
ماده اجساد را هم در برمیگیرد .مفهوم کلی احترام شامل جلوگیری از غارت اجساد است.
منع کلی غارت اجساد برای محافظت جسد در مقابل کسانی است که به دنبال تصاحب
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اموال آنها هستند .دادگاه نظامی ایاالت متحده در نورنبرگ در قضیه پُل1اظهار داشت:
غارت اجساد در همه حال جرم است .دادگاه در هنگام اظهار نظر در رابطه با وسایل
مردگان بیان داشت :سوءاستفاده از اجساد و بد رفتاری با آنها ممنوع است و همچنین باید
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مثله کردن اجساد جلوگیری به عمل آید( Petrig, 2009: 351).

مراجع صالح باید اطمینان حاصل کنند که با مردگان با احترام و کرامت رفتار شود.
اجساد باید شناسایی و در قبرهای جداگانه و دارای عالمت که در مکان های شناسایی
وثبت شده ،دفن شوند .بقایای اجساد ولوازم وسایل شخصی آنها باید به خانوادهها تحویل
داده شود.ودر مواردی که نبش قبر ضروری است باید اطمینان حاصل شود که هویت جسد
وعلت مرگش توسط مراجع ومتخصصین واجد شرایط برای انجام نبش قبر مشخص شده
باشد وآزمایشات الزم به صورت کامل وصحیح برای این امر انجام شده باشد(Missing .
)person,2009,Art 21

بر پایه ماده ( )34پروتکل اول 1977بقایای اجساد اشخاصی که به دالیل مربوط به
اشغال یا در مدت بازداشت ناشی از اشغال یا مخاصمات در گذشتهاند ،یا اجساد کسانی که
تبعه کشوری که در آنجا در نتیجه مخاصمات فوت کردهاند نیستند ،در صورتی که اجساد
و مدفن آنها از توجه مساعدتری به موجب کنوانسیونها واین پروتکل برخوردار نباشند،
میبایست آنگونه که در ماده ( )130کنوانسیون چهارم پیشبینی شده ،مورد احترام قرار
گرفته ،نگهداری و عالمتگذاری شود .بند ()1ماده ( ،)34در این رابطه خیلی موجز است
و دارای ابهام است مقرر میداردکه :اجساد شناسایی شده باید مورد احترام باشند بدون این
که توضیح بیش تری ارائه نماید .اساسا این مسئله موارد ذیل را در بر خواهد گرفت:
جلوگیری از غارت اجساد و جلوگیری از در معرض دید عموم قرار دادن ،و این امر نیز
باید از طریق قرار دادن جسد در یک مکان مناسب قبل از دفن و سوزاندن باشد .اما راجع به
احترام باید گفت که ماده ( )130اشاره به احترام نسبت به قبور می کند بدون این که
توضیح اضافی بدهد .که در این ماده هم بسیار مختصر به بحث با اهمیت احترام به مزار
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1 Pohl case

درگذشتگان پرداخته شده است.البته این اشکال را میتوان با این تفسیر رد نمود وآن اینکه
این ماده موضوع احترام به قبور را به دلیل اهمیت باال وصریح وآشکار بودن مفاد آن بسط



نداده و از توضحیات اضافی در این رابطه خودداری نموده است .این ماده همچنین یک
می دارد آن هم بنا به ضرورت های بهداشتی ،بنا به علل ناشی از مذهب متوفی ،یا به
موجب خواست متوفی به آن صورت ،به شرطی که آن خواست ،صریح باشد .تکلیف
حفظ خاکسترها و انتقال آنها به نزدیک ترین خویشاوندان متوفی نیز مورد اشاره قرار
گرفته است .این مقررات ناشی از احترام به اجساد و قبور است و باید به طور مناسب لحاظ
شود)Sandoz and et al,1987:368 ) .

ل
حمایت از اجساد ردحقوق بیناملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی

اصل مرتبط با قبور منفرد را مقرر می نماید و سوزندان اجساد را در شرایط استثنایی مجاز

با توجه به مطالب مذکور سؤالی مطرح میشود وآن اینکه آیا الزمه احترام به اجساد
نگهداری آنها است یا دفن سریع و بدون شناسایی؟ ترس از اینکه بیماریهای عفونی
توسط اجساد به شدت شیوع پیدا میکند علی رغم دالیل وشواهدی که برای آن ذکر می-
کنند صحت ندارد و در واقع تحقیقات نشان داده است که مردگان و اجساد در حال تجزیه
آنها به هیچ وجه نمی توانند بیماریهای واگیردار و عفونی را انتقال دهند و هیچ ویروسی
بیش از  48ساعت در بدن مرده زنده نمیماند ،تنها ویروس  HIVاست که میتواند بیش از
 6روز در بدن مرده زنده بماند .پس اجساد از این جهت مخاطرهآمیز نیستند مگر زمانی که
در معرض آب آشامیدنی قرار بگیرند و دالیلی که برخی مقامات برای دفن سریع و بدون
شناسایی اجساد مبنی بر ضررداشتن برای بهداشت عمومی و انتقال بیماریهای مسری به آن
متوسل میشوند ،محکم و قابل استناد نیست و حتی االمکان باید جسد را بعد از شناسایی به
خاک سپرد و این موضوع با احترام به اجساد مالزمه ی بیشتری دارد(Tidball-.

)Binz,2009:6لیکن در برخی شرایط خاص ممکن است دالیل مهم دیگر ازجمله
نگرانیهای مربوط بهسالمت عمومی ،تدفین سریع اجساد را ایجاب نماید و اجازه ندهد
که شناسایی تمام افراد میسر شود؛ همانگونه که در چاد در سال  ،2008انجام چنین امری
توجیهپذیر بود) (Oliver,2010,21احترام به اجساد و خانوادههای آنها ذیل تک تک
مباحث مربوط به تعهدات دولتها قابل بحث است وهر کدام از تعهداتی که در این تحقیق
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بحث میشوددر واقع مصادیقی از بحث احترام به اجساد وخانوادههای انهاست و تفکیک
آن در اینجا به خاطر اهمیت و ضرورت این موضوع در میان تعهدات طرفین درگیری
است.
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 .3-1تشخیص هویت اجساد

هر یک از طرفهای درگیری میبایست به منظور تشخیص هویت اجساد کلیه
اطالعات قابل حصول در مورد متوفی را قبل از تدفین ثبت نموده ومحل دفن اجساد را
عالمت گذاری کنند( .هنکرتز و دوسوالدبک )603 :1387،این قاعده به واسطه لزوم
رعایت احترام به زندگی خانوادگی وحق خانوادهها بر آگاهی از سرنوشت بستگانشان،
استحکام بیشتری مییابد.
 .1-3-1تشخیص هویت در درگیریهای مسلحانه بین المللی

تعهد و التزام به تشخیص هویت اجساد قبل از تدفین برای نخستین بار توسط کنوانسیون
 1929ژنو در خصوص بهبود شرایط مجروحین و بیماران نیروهای شرکتکننده در جنگ
تدوین گردید .این الزام همراه با الزام راجعبه ثبت جزئیات ومشخصات انتقال اطالعات به
طرف دیگر تخاصم و آژانس مرکزی جستجو ،درکنوانسیون های  1949ژنو نیز مقرر گشته
است.
ماده ( )4کنوانسیون  1929در این باره بیان نموده است  :دول متخاصم باید تضمین کنند
که تدفین یا سوزاندن اجساد تنها پس از معاینه دقیق و در صورت امکان معاینه طبی
صورت گیرد تا از وقوع مرگ اطمینان حاصل شده و هویت فرد احراز گردد تا بتوان علت
فوت را گزارش داد .دولتهای متخاصم همچنین باید تضمین کنند که مردگان با احترام
دفن شده ،قبور آنها محترم شمرده شده و به گونهای مشخص شده باشند که همیشه بتوان
آنها را پیدا کرد .به این منظور با شروع مخاصمات ،دول متخاصم باید رسماً یک اداره
قبور تشکیل دهند به طوری که نبش قبر ممکن باشد و هویت اجساد فارغ از اینکه در کجا
دفن شده باشد ،قابل تعیین باشد .ماده ( )16کنوانسیون اول  1949نیز مقرر میدارد :دولت-
های متخاصم باید در اسرع اوقات ممکنه کلیهی عوامل تشخیص هویت زخمداران و
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بیماران ومردگان طرف متخاصم را که به دستشان افتادهاند ثبت نمایند.اطالعات مزبور باید
حاوی مطالب زیر باشد:



الف) تعیین دولت متبوع آنان ،ب) صنف نظامی یا شماره،ج) نامخانوادگی ،د) نام یا
مندرج باشد ،تاریخ ومحل دستگیری یا وفات ،ح) اطالعات مربوط به جراحات و بیماری
یا علت فوت  .همین ترتیبات در ماده ( )19کنوانسیون دوم  1949نیز تصریح شده است که
دول متخاصم باید در اسرع اوقات ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت()...مردگان طرف
متخاصم را که به دستشان افتادهاند ثبت نمایند .اطالعات مزبور باید درصورت امکان شامل
مطالب زیر باشد:

ل
حمایت از اجساد ردحقوق بیناملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی

نام های کوچک ،ه)تاریخ تولد ،و) هرگونه اطالعات دیگر که در کارت یا پالک هویت

الف) تعیین دولت متبوع آنان؛ ب) نوع خدمت یا شماره؛ ج)نام خانوادگی؛ د) نام یا
نام های کوچک؛ ه) تاریخ تولد؛ و) هرگونه اطالعات دیگری که در کارت یا پالک
هویت مندرج است؛ ز) تاریخ و محل دستگیری؛ح) اطالعات مربوط به جراحات و
بیماری یا علت فوت .در رابطه با اسرای فوت شده هم اطالعات مخصوص این افراد طبق
تکلیف ماده ( )120کنوانسیون سوم باید در اسرع وقت به دفتر اطالعات اسرا که طبق
ماده( )122تشکیل میشود ارسال شود .فوت هر بازداشتی توسط یک نفر پزشک معاینه و
گواهینامهای تنظیم خواهد شد که در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج
خواهد گردید.
 .2-3-1تشخیص هویت در درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی

لزوم شناسایی هویت اجساد قبل از تدفین در هیچ یک از مفاد حقوق معاهدات قابل
اعمال بر درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی مالحظه نشده است .با این وجود ،رویه
موجود حاکی از آن است که طرفهای درگیر در درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی نیز
ملزم به رعایت این قاعده هستند .رویه مزبور دستوالعملهای نظامی را که در درگیریهای
مسلحانه غیربینالمللی هماکنون قابل اعمال بوده و یا پیش از این بموقع اجرا گذارده شده-
اند ،نیز شامل میشود .از جمله :ماده ( )20نظامنامه آکسفورد مصوب  1880مقرر می دارد:
اجساد کشتهشدگان نباید تا زمان جمعآوری تمام وسایل متوفی از جمله کتاب جیبی،
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پالک هویت و ...که ممکن است به احراز هویت وی منجر شود به خاک سپرد .دستور
العمل نظامی کشورهای مختلف نیز به اهمیت وضرورت شناسایی قبل دفن پرداخته اند که
به چند مورد از آنها اشاره میشود :دستورالعمل نظامی  1969آرژانتین اظهار میدارد :مرده
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قبل از دفن باید شناسایی شود .دستورالعمل نیروی دفاع1996و 2006استرالیا هم مقررمی-
دارد که :به محض مرگ هر یک از نظامیان اولین اقدامی که باید انجام بگیرد این است که
اطالعات زیر برای کمک به شناسایی فرد ثبت شود البته در دستورالعمل سال 2006این
اطالعات ثبت شده به اداره ملی یا از طریق قدرت حامی به آژانس مرکزی ردیابی کمیتهی
بینالمللی صلیب سرخ منتقل ودر آنجا ثبت میشود.از جمله اطالعات ذیل:
الف) ملیت؛ ب) نوع خدمت یا شماره؛ ج) نام ونام خانوادگی؛ د) تاریخ تولد؛ مذهب
یا هر اطالعات دیگری که بر روی پالک یا لباس آنها مندرج است؛ ه) تاریخ وعلت
مرگ و اگر بدن متوفی دفن شده است مکان دقیق دفن برای انجام تحقیقات آینده وانجام
نبش قبر .به عالوه دستورالعمل قانون جنگ  1983بلژیک نیز میگویید :طرفین درگیر در
جنگ باید ...اجساد را شناسایی کنند(Belgium, Law of War Manual ,1983: .

)49رویه قابل ذکر دیگر مربوط به دولت فیلیپین است که پس از هر درگیری به جمعآوری
اطالعات راجعبه شورشیان متوفی میپردازد و اجساد را جمعآوری و به نزدیک ترین
سردخانه منتقل میکنند ( .هنکرتز و دوسوالدبک . ) 606: 1387 ،
تکلیف تشخیص هویت اجساد تعهد به وسیله است و طرفهای متخاصم میبایست از
هیچ کوششی در این راه دریغ نکرده و از کلیه امکانات دردسترس بهرهبرداری کنند .بر
طبق رویههای گزارش شده ،تدابیر مناسب مدنظر عبارتاند از :جمعآوری نصف پالک
شناسایی ،کالبد شکافی ،ثبت گزارش کالبدشکافی ،ثبت گواهی فوت ،ثبت تدفین جسد
متوفی ،دفن در گور انفرادی ،ممنوعیت تدفین دسته جمعی قبل از شناسایی هویت اجساد
وعالمتگذاری مناسب محل تدفین  .همچنن نبش قبر به انضمام آزمایشهای پزشکی
قانونی از جمله آزمایش  DNAبه عنوان روشهای مقتضی جهت تشخیص هویت جسد
متوفی پس از تدفین میباشد( .هنکرتز و دوسوالدبک )605-607 :1387،
130

فرآیند شناسایی اجساد مفقودان با انتقال یا بازگرداندن بقایای اجساد به محل خاص
خود آغاز می شود .نبش قبر به معنای شکافتن قبر است به طوری که آثار بدن مرده ظاهر



شود پس صدق نبش قبر متوقف برآن است که جسد مرده بروز پیدا کند( .باقریان:1393،
دیگرکه بدون عالمت است ،انجام میشود .نبش قبر با اهداف مختلف صورت میگیرد .از
جمله :باز گرداندن جسد به خانوادهی وی برای انجام مراسم تدفین و عزاداری به منظور
کاهش و التیام درد خانواده داغدار ،کشف اسناد و مدارکی دا ّل بر صدمات و شواهد دیگر
برای اقدامات قانونی ،کشف موارد نقض حقوق بشر ،جستوجوی سرنخهایی که ممکن
است در بازسازی تاریخی از وقایع و نشانههای برای ایجاد آگاهی و ...؛روشهای قابل

ل
حمایت از اجساد ردحقوق بیناملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی

 ) 157نبش قبر با خارج کردن بدن دفن شده از محل دفن ،گورستان تعیینشده و یا جاهای

قبول شناسایی شامل :معاینات چشمی براساس ویژگیهای اندازهگیری بدن انسان مانند:
سن ،جنس ،قد ،شناسایی از طریق ویژگیهای منحصربه فرد ،شناسایی با استفاده از
رادیولوژی ،شناسایی از طریق دندانها( سوابق دندان پزشکی قانونی) و شناسایی از طریق
 DNAاست .اغلب روشهای شناسایی وتشخیص هویت در مورد افراد مفقود مفید هستند.
از جمله آزمایش  DNAکه بسیار تخصصی هستند وکار با آنها خواستار پرسنل آموزش
دیده و همچنین تجهیزات گران هستند .پس از بررسی و تجزیه-تحلیل کامل ،اجسادی که
قطعی شناسایی شدهاند به بستگانشان تحویل داده میشود )( Olumbe Krisasi,2002,896

با نگاهی به ظاهر دو تعهد اخیر به نوعی تعارض بین قواعد کنوانسیونهای ژنو
وپروتکلهای الحاقی برمیخوریم از یک طرف احترام به اجساد و عدم تعرض به مزارآن-
ها واز طرف دیگر تکلیف به نبش قبر ،تحت شرایطی خاص ،که نقدی است بر این قواعد
که مهمترین منابع مربوط به اجساد درگذشتگان محسوب میشوند .به عالوه با وجود این
تدابیر و رویه های که اندیشیده شده است در عمل شاهد ناکارآمدی و ضعف این اقدامات
هستیم چرا که شمار مفقودان و افرادی که بدون شناسایی به خاک سپرده یا سوزانده می-
شوند بسیار زیاد ونگران کننده است از جمله نگران کنندهترین این آمار ،شمار سنگین
مفقودان و بی اطالعی از هویت هزاران نفر از قربانیان جنگ ایران -عراق ،عراق –کویت و
آمریکا-عراق است ،بیش ازنیم میلیون عراقی در طی این جنگهای مفقود ویا بدون احراز
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هویت باقی ماندندhttps://www.icmp.int/where-we)-work/middle-east-and-

). ) north-africa/iraq/آمارها نشان میدهد در طول سالهای  2003تا  2013بین 250.000
تا یک میلیون نفر در طول دههها منازعه و نقضهای حقوق بشری مفقود شده اند (UN

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال ششم – شماره سوم – پا یز 1398

) .Human Rights Cauncil, A/HRC/22/NGO /157با این حال اقدامات نیروهای
مسلح ایران در تدوین و اجرای برنامه وسیع جستجوی اجساد و تشخیص هویت آنان
چشمگیر و قابل توجه بوده است و می تواند تجربه مهمی در این زمینه برای فعالیت های
بشردوستانه باشد.
 .4-1بازگرداندن اجساد و لوازم شخصی آنها

طرفهای درگیری وظیفه دارند مساعی خود را جهت تسهیل در امر بازگرداندن بقایای
جسد متوفی ،بمحض درخواست نزدیکان متوفی ،بکار بندند .لوازم شخصی آنان نیز باید
اعاده گردد .البته باید توجه داشت تا نزدیکان متوفی درخواست بازگرداندن جسد و بقایای
آن را ننمایند این تعهد قابل اعمال نیست و مسئوالن وطرفهای درگیری الزامی به
بازگرداندن جسد برای انجام مراسمات مخصوص بدون تقاضای بستگان  ،ندارند.
در رابطه با وسایل افراد حاضر در جنگ بخصوص اتباع دشمن فارغ از اجساد و بدن-
های آنها ،تا سال  ،1914مطابق اصل حاکم بر وضع اموال حاکم بر کشورها در قلمرو
دشمن ،مالکیت خصوصی اتباع دشمن مورد احترام و رعایت بود ،اما مالکیت عمومی یا
دولتی تابع قاعدهی مصادره میگردید .این اصل مبتنی بر مواد ( )46تا ( )48مقررات
عهدنامهی  1907الهه بود .با آغاز جنگ جهانی ،این قاعد کامالً نادیده انگاشته شد واصلی
مغایر با آن حاکم گردیدکه به موجب آن هر یک از کشورهای متخاصم میتواند اموال
خصوصی اتباع کشورهای دشمن درحال جنگ را اعم از منقول وغیر منقول مصادره
وضبط نماید.درسالهای میانی 1914تا  1918کشورهای متخاصم تصمیمات کامالً متفاوتی
در این زمینه اتخاذ نمودند که تقریباً تمامی آنها محدود کنندهی حق مالکیت خصوصی
اتباع دشمن بود .معاهدات صلح  1919به این تصمیمات نادرست اعتبار حقوقی بخشید .که
براساس این معاهدات مالکان حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در مورد اموال ضبط شدهی
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خود را نداشته ونمیتوانستند اموال خود را از متصرف طلب نماید .برخالف رویهی عمومی

کشورها در دو جنگ گذشته ،امروزه نمیتوان به اینگونه عملکردهای غیر حقوقی استناد
نمود ومالکیت خصوصی اتباع دشمن را نادیده گرفت و اموال آنها واقع در قلمرو طرف



متخاصم را موضوع مصادره و ضبط قرار داد .مقررات  1907الهه و عهدنامه  1949ژنو
سال  1977به این نظر ارزش حقوقی الزم را میبخشد ( .ضیائی بیگدلی)145-144 :1392،
رویه دولتها این قاعده را به منزله یک قاعده عرفی حقوق بینالملل در هردو زمینه
درگیریهای مسلحانه بینالمللی وغیر بین المللی قابل اعمال میداند.
 .1-4-1درگیریهای مسلحانه بین المللی

قاعدهی ناظر به بازگرداندن بقایای اجساد متوفی ،مبتنی بر مفاد کنوانسیونهای ژنو

ل
حمایت از اجساد ردحقوق بیناملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی

مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ و پروتکل شماره یک الحاقی آن در

است :
ماده (( )17بند سوم) کنوانسیون اول اظهار میدارد...( :دولتهای متخاصم برای این
منظور در بدو شروع مخاصمات رسماً یک اداره قبور تشکیل خواهند داد ...واحیاناً آنها را
به کشور اصلی خودشان انتقال دهد .این مقررات دربارهی خاکستر اجساد نیز معتبر است و
اداره ی قبور باید خاکسترها را نگاهداری کند تا زمانی که کشور اصلی اطالع دهد چه
اقداماتی مایل است دربارهی آنها به عمل آید ....بازداشتیان متوفی انفراداً دفن خواهند شد
مگر در صورتی که به علت قوهی قاهره دفن آنها در یک قبر مشترک اضطراراً ضرورت
یابد و اجساد را نمیتوان سوزاند مگر به جهات ضرورت بهداشت و یا به علت کیش متوفی
و یا در صورتی که خود متوفی خواسته باشد در صورت سوزاندن جسد مراتب با ذکر علل
در گواهی فوت متوفی درج خواهد شد .خاکستر آنها توسط مقامات بازداشت کننده
نگاهداشته میشود و در اسرع وقت به نزدیکان متوفی در صورتی که تقاضا کنند تسلیم
خواهد گردید .دولتهای متخاصم اسناد فوت یا صورتهای متوفیات را که رسماً گواهی
شده باشد و تنظیم از مجرای مذکور در بند باال برای یکدیگر ارسال خواهند داشت.
همچنین نصف پالک دوبرگه هویت و وصیتنامه یا هر سند دیگری که برای خانواده
متوفی اهمیت داشته باشد و وجوه نقدی و به طور کلی تمام اشیایی را که به خودی خود یا
به اعتبار عالئق محبت قیمتی باشد و روی جسد مردگان یافت شود جمعآوری واز طریق
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همان دفتر( دفتر اطالعات موضوع ماده  122کنوانسیون ژنو مورخ  12اوت )1949برای
یکدیگر ارسال خواهند داشت  .این اشیاء و همچنین اشیاء مجهول المالک در بستههای
مهمور به انضمام اظهار نامه که حاوی کلیهی توضیحات الزم جهت تشخیص هویت مالک

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال ششم – شماره سوم – پا یز 1398

متوفای آن ها باشد ارسال خواهد گردید .صورت کامل محتویات هر بسته باید به ان ضمیمه
شود .عالوه بر بند سوم ماده ( )17کنوانسیون اول ،ماده ( )120کنوانسیون سوم و ماده
( )130کنوانسیون چهارم هم به بحث بازگردانی بقایای اجساد و وسایل آنها به موطن و
خانواده های آنها پرداخته اند که مجال پرداختن به تمامی این مواد در این بحث وجود
ندارد .الزم به ذکر است که در کنوانسیون دوم در این رابطه مقررهای وجود ندارد .به
محض اینکه اوضاع و روابط بین طرفهای مخاصمه اجازه دهد طرفهای معظم
متعاهدی که در قلمرو آنها مدفن و برحسب مورد سایر محلهای دفن اجساد اشخاصی
قرار دارد که بر اثر مخاصمات یا در مدت زمان اشغال یا بازداشت فوت کردهاند ،موافقت-
نامههایی را منعقد خواهند کرد تا :
-

دسترسی بستگان متوفی و نمایندگان ادارات رسمی ثبت متوفیات به این قبور

تسهیل شده و نیز ترتیبات عملی برای این دسترسیها تنظیم گردد.
-

از این قبور به طور دائمی حمایت و نگهداری شود.

-

بازگرداندن اجساد درگذشتگان و وسایل شخصی آنها به کشور موطنشان بنابه

درخواست ان کشور وچنانچه کشور مربوطه مخالف نباشد ،بنا به درخواست نزدیکترین
خویشاوندان آنها ،تسهیل گردد.
 .2-4-1درگیریهای مسلحانه غیر بینالمللی

در زمینهی درگیریهای مسلحانه غیر بینالمللی ،هیچ نوع مفاد قراردادی در زمینه اتخاذ
تدابیر جهت انتقال بقایای اجساد وجود ندارد .با این حال توافقنامههایی چند دربارهی این
موضوع یافت شده اند .از جمله برنامه اقدام کمیسیون مشترک برای یافتن مفقودین وبقایای
اجساد ،موافقتنامه جامع در مورد رعایت حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در
فیلیپین .در عین حال رویههای دیگری در این زمینه یافت شدهاست ،ازجمله مبادله بقایای
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به درخواست طرفی که جسد متعلق به آن است ،طرفین درگیری باید تحویل بقایای اجساد
 .5-1دفن اجساد درگذشتگان و حفاظت از مزار آنها

تمام اجساد شناسایی شده را بایستی به خانواده و بستگان آنها تحویل داد تا مطابق با
آداب و سنن خود ،آنها را دفن کنند .درصورتیکه برخی از اجساد شناسایی نشده باشند
الزم است آنها را در محلهای مخصوص برای مدت طوالنیتر نگهداری کنند .خطر
تهدید بهداشت عمومی ،نمیتواند بهانهای باشد که جنازهها را بهسرعت در گورهای

ل
حمایت از اجساد ردحقوق بیناملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی

را سازماندهی ومدیریت کنند(Henckaerts, Doswald-Beck,2005:252).

جمعی دفن کنند .عجله کردن در دفن اجساد بدون آنکه شناساییشده باشند موجب وارد
آمدن ضربهی روحی به بازماندگان آنها و جامعه شده و امکان دارد به لحاظ حقوق نیز
عواقبی در پی داشته باشد (Henckaerts, Doswald-Beck,2005:252).محل دفن اجساد
بایستی اصولی و منطقی انتخاب شود برای تعیین محل دفن اجساد بایستی شرایط خاک،
امکان آب گرفتگی محل متوفای خالی مناسب را در نظر گرفت .محل دفن اجساد باید
مشخص و عالمتگذاری شده باشد و نیز نزدیک و قابل دسترس برای بازماندگان باشد .در
صورت امکان اجساد بایستی در قبرهای جداگانه ،مشخص و عالمتدار دفن شوند؛ لیکن
بایستی توجه داشت در صورت بروز تلفات زیاد انسانی ،ایجاد گور دستهجمعی
اجتنابناپذیر است .دلیل ایجاد گورهای دستهجمعی ممکن است ناشی از کثرت اجساد و
عدم تکافوی گور و نگرانی از شیوع بیماریهای عفونی باشد ،همچنین فشارهای سیاسی
ناشی از انتشار شایعات ،مسئولین مربوطه را وادار به اقدامات عجوالنهای همچون دفن
فوری اجساد در گورهای دستهجمعی مینماید عالوه بر این ممکن است با نقض فاحش
حقوق بینالملل بشردوستانه ،مرتکبین جنایات بخواهند که از طریق ایجاد گورهای
دستهجمعی ادلهی موجود را از بین ببرند ،گورهای دستهجمعی بهصورت کانالی است با
یک دیوار مجزا کننده که اجساد قربانیان در طول آن و به موازات هم و به فاصله  40سانتی
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متر از یکدیگر قرار داده میشوند( .غیبی )5 :1395،گورستان دستهجمعی1به گور بزرگی
است که معموالً شامل اجساد دهها انسان ناشناس است .هیچ تعریف دقیقی برای تعداد
اجساد یک گورستان دسته جمعی وجود ندارد .بنابراین تعهد به جستجو درگذشتگان و
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ممانعت از چپاول آنها هم در مورد سربازان دشمن و هم اتباع خودی قابلیت اعمال دارد.
هر جسد بایستی همراه با شماره شناسایی مخصوص به خود دفن شود این شماره باید در
سطح خاک به طریقی حکشده و در نقشهای که از محل دفن تهیه میگردد ثبت شود.
طبق دستورات و سنن برخی مذاهب به هنگام قراردادن جنازه در قبر صورت آنها بایستی
به سمت و جهت خاصی باشد (بهطرف مشرق ،مکّه و. )oliver,2010: 22 ).)...مقررات
معاهداتی همچنین اشاره میدارد که مقبرهها بایستی محترم شمردهشده و بهطور شایستهای
مورد محافظت قرار گیرند.
 .2شأن و منزلت اجساد در مخاصمات از منظر فقه اسالمی

کرامت ذاتی انسان که منشا آن فیض و رحمت خالق هستی است (ولقد کرمنا بنی آدم
) ضرورت احترام انسان ها به همدیگر را درپی دارد ،در دیدگاه اسالمی این احترام محدود
به حیات دنیوی نیست بلکه حرمت و منزلت آدمی بعد از مرگ از جمله در حق جسد او نیز
ادامه دارد .در قرآ ن کریم نشانه هایی از این حرمت و جایگاه اجساد مشاهده می شود از
جمله اشاره به آموزش دفن جسد در قصه هابیل و قابیل (مائده  .)31:اما در سیره نبوی
وروایات معصومین علیهم السالم مساله حرمت اجساد در موقعیت های مختلف مورد توجه
قرار رفته است .از پیامبر خدا ص نقل شده که گرامی داشتن مرده تسریع در تجهیز ودفن او
است ( صدوق)140 :1413،همچنین فرمود :شکستن استخوان مرده مومن همچون شکستن
استخوان او در حال حیات اوست (نوری ،1408،ج. ) 142 :9احترام به اجساد مردگان در
روایات ائمه معصومین(ع) ذیل عناوین حرمت قطع اعضای میت(حر عاملی، 1409 ،ج:29
 ، )329-328ضرورت تجهیز و خاکسپاری فوری جسد میت (حر عاملی ، 1409 ،ج:2
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 ، ) 473-472تحقق دیه بر عهده شخصی که اعضای میت را قطع کند یا بر جسد او
جراحتی وارد آورد ( حر عاملی ، 1409 ،ج  ) 327-325 :29وارد شده است که مباحث



مختلفی را در حقوق اسالمی در پی داشته است(.امامی و شوپای جویباری 38-37 : 1395 ،
 ،صد ها مساله و حکم فقهی در باب ضرورت و آداب دفن اموات بیان نموده اند که ورود
به این مسائل خارج از موضوع بحث یعنی حرمت اجساد دشمن در مخاصمات است .در
ادامه دیدگاه اسالمی راجع به حرمت و منزلت اجساد در مخاصمات مسلحانه در قالب
عناوین منع قطع عضو ،دفن اجساد ،منع غارت اجساد و حکم کالبدشکافی بررسی و تبیین
می شود.

ل
حمایت از اجساد ردحقوق بیناملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی

) .فقیهان مسلمان به تبع آموزه های قرآن و سنت در کتب فقهی و رساله های احکام عملی

 .1-2منع مثله کردن اجساد دشمن

در متون اسالمی از قطع عضو به مثله کردن اجساد تعبیر شده است  .مثُله کردن عبارت
است از قطع یک یا چند عضو از انسان پیش از مرگ یا پس از آن ،که موجب اهانت به
او باشد .بریدن گوش ،درآوردن چشم ،شکستن سر ،قطع کردن دستها ،پاها ،زبان ،بریدن
بینی و شکافتن شکم کشتهشدگان( ،عبدالقادر ابوفارس . )284:1394،مثله کردن اجساد
دشمن در سیره نبوی و احادیث امامان معصوم نهی شده است و این کار با توجه به وضعیت
جامعه عصر نبوت پیامبر اسالم در حد خود نوآوری و در جهت مخالف با رویه رایج آن
عصر بوده است  .این ممنوعیت مطلق بوده و ارتکاب این عمل را حتی در مقام مقابله به
مثل نیز منع کرده است  .نظر به اینکه برخی گروه های تکفیری نسبت به مخالفان خود در
مخاصمات مسلحانه سال های اخیر اقدام به قطع عضو و سوزاندن اجساد آنان نموده اند
تبیین و ت رسیم مبانی و مستندات این قاعده در منابع فقه اسالمی ضرورت دارد و در ادامه
بحث بدان پرداخته شده است.
 .1-1-2قرآن و سنت

« وقاتلوا فی سبیل اهلل الذین یُقاتِلونکُم و ال تعتدوا ان اهلل الیحب المعتدین» (بقره)190 :
« و در راه خدا ،با کسانی که با شما می جنگند ،نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید ،که
خدا تعدی کنندگان را دوست نمیدارد ».بسیاری از مفسران شیعه و اهل تسنن در کنار

137



کشتن زنان ،کودکان و سالخوردگان  ،عمل مثله کردن اجساد را به عنوان مصداق تعدی
مورد نظر این آیه شریفه دانسته اند و بر عدم جواز آن تصریح نموده اند.

1
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نحل است که می فرماید :
« وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین « ».اگر عقوبت
کنید پس عقوبت نمایید به مانند آنچه عقوبت شدید به آن و اگر صبر نماییدهر آینه برای
صبرکنندگان بهتر است ».روایاتی از فریقین (شیعه و اهل تسنن ) وارد شده است که این
آیه به هنگام بازگشت رسول خدا (ص) از احد نازل شده است و به نقل از تفسیر عیاشی از
امام صادق ع نقل قول می نماید که رسول خدا ص با مشاهده آنچه که بر حمزه بن
عبدالمطلب توسط مشرکان قریش انجام شده بود به درگاه الهی تضرع کرد و وعده مثله
کردن آنان را داد تا این آیه شریفه نازل شد و رسول اهلل (ص) فرمود صبر می نمایم .نیز
عالمه در المیزان به نقل از ابن عباس در تفسیر الدرالمنثور آورده است که رسول خدا
(ص) پس از نزول این آیه فرمودند صبر می نمایم و از مثله کردن دشمنان نهی کردند(.
طباطبایی  .) 375- 377: 1417 ،در تفاسیر دیگر نیز همین مضمون بیا ن شده است .2البته در
تفسیر تبیان به نقل از برخی روایات آمده است که این جمله را که ما نیز اجساد دشمن را

-1برای نمونه در تفاسیرشیعه  :تفسیر الصافی  ،فیض کاشانی  ،ج 228: 1؛ زبده البیان فی احکام القران  ،مقدس اردبیلی
 307-306 :؛ فقه القران فی شرح آیات االحکام  ،قطب الدین راوندی ،ج 331: 1؛ آیات االحکام  ،سید امیر ابوالفتح
حسینی جرجانی  ،ج 7-6: 2و در تفاسیر اهل سنت مرا جعه شود به :انوارالتنزیل واسرارالتاویل  ،بیضاوی  ،ج128: 1؛
تفسیر القران العظیم  ،ابن کثیر دمشقی  ،ج . 387: 1در این تفاسیر به صراحت مثله کردن بدن دشمن مصداق تعدی
ذکر شده است عالمه طباطبایی در المیزان ج 2نیز نهی از اعتدا در این آیه را نهی مطلق دانسته اند و فرموده اند هر
عملی است که عنوان تجاوز بر آن صدق نماید مانند کشتن زنان و کودکان و مانند آن که مثله کردن هم می تواند
مصداقی از این اعتدا باشد.
- 2برای نمونه در تفاسیر شیعه رجوع شود به  :الطبرسی  ،مجمع البیان فی تفسیر القران ،ج 605: 5؛ مکارم شیرازی ،
تفسیرنمونه  ،ج 457 -458 : 11؛ سید عبدالحسین طیب  ،اطیب البیان فی تفسیر القران ج 211 : 8ودر تفاسیر اهل
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سنت رجوع شود به  :زمخشری  ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل  ،ج 645-644 : 2؛ وهبه الزحیلی  ،التفسیر
المنیر فی العقیده والشریعه والمنهج  ،ج.271: 14

مثله می کنیم گروهی از مسلمانان گفته اند ( طوسی  ،1407،ج .)440: 6برخی محققان
نیزاین روایت از نبی مکرم (ص) را که در هنگام مشاهده جسد حمزه (ره) نقل شده مردود



دانسته اند و معتقدند این واکنش از پیامبر نبوده بلکه از سوی برخی اصحاب بوده ورسول
جایگاه رفیع اخالقی حضرت مناسبت دارد همین است( میانجی .)251 :1417 ،در هر حال
چنانچه گفته شود که این آیه داللت بر ممنوعیت و تحریم مثله ندارد و بلکه ترک آن را
بهتر می داند سیره نبوی در تمام جنگ ها و دستورات صریحی که بر منع مثله کردن داده
اند گویای حکم تحریم این عمل است  .این روایت به طرق مختلف از نبی مکرم اسالم
نقل شده است که به هنگام اعزام نیروهای مجاهد برای جنگ با مشرکان به آنان فرمان می

ل
حمایت از اجساد ردحقوق بیناملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی

اهلل (ص) دیگران را از مثله کردن نهی کرده اند زیرا آنچه صحیح به نظر می رسد و با

داد تا برای خدا و بر اساس سیره او بجنگند واز خیانت و مثله کردن خودداری نمایند (
کلینی  29-1407:27،؛ حر عاملی  ،1409،ج  58 ، 15؛ مجلسی  ،1404،ج177 ، 19؛
طوسی  ،1407،ج .) 138: 6عالوه بر منابع روایی  ،در کتب تاریخی نیز همین موضع پیامبر
اسالم در منع کردن از مثله اجساد دشمن نقل شده است و حکایت از سیره نبوی در این
زمینه دارد (.ابن اسحاق  335 : 1410،؛ ابن هشام  ،بی تا . )96 :نهی از مثله کردن مطلق
است و اقدام به این عمل را از باب مقابله به مثل نیز شامل می شود زیرا عالوه بر آیه شریفه
که دعوت به صبر و پرهیز از انتقام و مقابله به مثل می نماید احادیث و سیره نبوی نیز بر
همین امر داللت دارد .اگر بخواهیم موضوع را در جنگ های داخلی مسلمانان نیز تعقیب
نماییم مراجعه به روایات وسیره امام علی (ع) راهگشا ومعیار است  .شیخ کلینی (ره) در
کتاب شریف کافی از قول جندب از امیرالمومنین (ع) نقل می نماید « :زمانیکه بر دشمن
پیروز شدید فراریان را نکشید  ،کار مجروحان را تمام نکنید و عورتی را آشکار ننمایید و
کشتگان را مثله نکنید»  (.کلینی  .) 38 :1407 ،این فرمان امام علی (ع) و سیره آن حضرت
مبنی بر منع مثله کردن کشته های دشمن در کتب روایی متعدد نقل شده است (حر عاملی ،
 ، 1409ج  92 : 15؛ نوری  ، 1408 ،ج  86 : 11؛ مجلسی  ،1404،ج .) 448 : 33این موضع
امام (ع) یک معیار برای ممنوعیت مثله کردن اجساد در مخاصمات مسلحانه داخلی
مسلمانان است ؛ معیاری که در تعارض با آن  ،گروه های مسلح تکفیری در مخاصمات
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سال های اخیر بویژه در عراق و سوریه  ،اقدام به سوزاندن  ،سربریدن و قطع دیگر اعضای
گروه های مسلمان و غیر مسلمان از ساکنان سرزمین های اسالمی نمودند .این اقدامات نه
تنها با سخنان و رفتار عملی امیرالمومنین(ع) در تعارض است بلکه با احادیث وسیره نبوی
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در پرهیز از مثله کردن اجساد کافران ومشرکان نیزسازگاری ندارد.
وصیت امام علی (ع) قبل از شهادت به فرزنداشان که سید رضی (ره) در نهج البالغه
نقل کرده است خود سند عظمت امام و درسی برای جامعه بشری است آنجا که می فرماید
 ... ( :مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید و بگویید امیرمومنان کشته شد .
بدانید جز کشنده من کسی دیگر نباید کشته شود .درست بنگرید اگرمن از ضربت او مردم
 ،او را تنها یک ضربت بزنید و دست و پا و دیگر اعضای او را نبرید  .من از رسول خدا
(ص) شنیدم که فرمود  :بپرهیزید از قطع اعضای مرده  ،هر چند سگ هار باشد ( .نهج
البالغه  :نامه  ) 47همین مضمون در کتب روایی دیگر نقل شده و امیر المومنین (ع) از مثله
کردن قاتل خویش نهی نموده اند ( مجلسی  ،1404،ج  206 : 42؛ نوری  ، 1408 ،ج :18
 .) 256این موضع گیری امام علیه السالم نیز معیاری برای نحوه مبارزه با تروریسم است ؛
چه اینکه آن حضرت نسبت به کسی که رهبر جامعه اسالمی را ترور کرده است سفارش به
رعایت اصول اخالقی و احسان در مدت بازداشت و قبل از قصاص می نماید و پیروان خود
را از کاربرد شیوه های غیر اخالقی در قبال این چنین افرادی نهی می کند  .ارزش و اهمیت
این موضع کریمانه و بی نظیر امام (ع) در شرایط فعلی قابل درک است که مدعیان مبارزه
با تروریسم و قدرت های بزرگ جهانی برای این مبارزه دروغین خود بمباران و هدف
قراردادن غیر نظامیان را موجه می دانند.
 .2-1-2دیدگاه فقها

مطابق آنچه که مرحوم صاحب جواهر بیان داشته اند مثله کردن اجساد در حالت جنگ
و غیر جنگ  ،پس از مرگ و قبل از آن حتی در حالتی که این عمل نسبت به مسلمانان
انجام شده باشد جائز نیست  .بنابر این از باب مقابله به مثل نیز این کار را تجویز نمی نماید
اگر چه می فرماید مقتضای آیه شریفه و الحرمات قصاص جواز این کار از باب قصاص و
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مقابله به مثل است اما نتیجه گیری کرده است که اقتضای اطالق روایات و فتاوای فقها عدم

جواز این عمل از باب مقابله است (.نجفی .)78-77 :1404،در کتب فقهی دیگر نیز فقهای
بزرگ شیعه به حرمت مثله کردن اجساد فتوی داده اند ( طوسی  ، 1407 ،ج 19 : 2؛ شهید



اول  33: 1417،؛ محقق حلی  ، 1418 ،ج. )112: 1شهید سید محمدباقر صدراز فقهای
(ره) نیز در جریان جنگ عراق علیه ایران استفتا شده است آیا مثله کردن کشته های دشمن
در جبهه های جنگ یعنی بریدن گوش  ،دماغ وسایر اعضا جایز است یا خیر ؟ فرموده اند
مثله کردن جایز نیست و باید از آن اجتناب شود و شما که رزمندگان اسالم هستید اجتناب
می کنید و لی دشمنان  ،به اسالم پایبند نیستند  .از عبارت اخیر پاسخ امام استفاده می شود
حتی اگر دشمن پایبند به این حکم اسالمی نباشد و مرتکب این کار گردد شما نباید این

ل
حمایت از اجساد ردحقوق بیناملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی

معاصر نیز حرمت مثله را مقتضای نص روایات و اجماع فقها دانسته است  .از امام خمینی

کار انجام دهید و مقابله به مثل نمایید .فقهای اهل سنت نیز قائل به حرمت مثله کردن هستند
اما اغلب به عن وان قصاص و مقابله به مثل آن را جائز می دانند (.لطفی و دیگران 1395 ،
 . ) 232:در این دیدگاه  ،طبق ظاهر آیه  194سوره بقره که می فرماید تمام حرام ها (قابل )
قصاص است  .و(بطورکلی ) هر کس به شما تجاوز کرد  ،همانند آن بر او تعدی کنید و از
(مخالفت فرمان ) خدا بپرهیزید (وزیاده روی ننمایید ) و بدانید خدا با پرهیزکاران است ؛
معتقدند در صورتی که دشمن  ،مسلمانی را مثله نماید مسلمانان نیز می توانند به عنوان
قصاص یا مقابله به مثل او را مثله نمایند  .اما سوال این است که آیه شریفه در مقام بیان
اصل مشروعیت مماثلت در قصاص اس ت یا مماثلت در کیفیت قصاص  .حالت اول مستند
و مستظهر به آیات دیگر قصاص است که می فرماید نفس در مقابل نفس و چشم در مقابل
چشم و گوش در مقابل گوش ؛ اما حالت دوم یعنی مماثلت در کیفیت قصاص  ،به این معنا
که اگر جانی مثله کرد شما نیز حق مثله کردن دارید ظاهرا آیه شریفه در صدد بیان آن
نیست و از سویی نمی توان با وجود روایاتی که بطور مطلق نهی از مثله می نماید  ،به عموم
آیه استناد نمود (.لطفی ودیگران . )222 -224 : 1395 ،
 .2-2دفن اجساد کشتهشدگان از منظر فقه اسالمی

تمام انسانها حق دارند که رفتار احترام آمیزی نسبت به آنان صورت پذیرد حتّی اگر
از دنیا رفته باشند  .طبق مقرّرات اسالمی تمام اجساد باید به سرعت دفن گردند تا از فساد
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آنها جلوگیری شود .در قران کریم مساله دفن انسان مرده مورد توجه قرار گرفته و نحوه
دفن جسد را در قضیه هابیل و قابیل به انسان آموزش داده است ( مائده  . )31/اما کیفیت و
ابعاد این تعهد در روایات تبیین شده است که بدان اشاره می شود.
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 .1-2-2روایات

دسته ای از روایاتی که در مورد دفن اجساد نقل شده روایاتی است که امر به دفن
درگذشتگان را به طور مطلق اعم از مسلمان و غیر مسلمان ،بیان مینماید .از اطالق این
گروه از روایات به دست میآید که دفن مرده کافر ،جایز ،بلکه در صورت آزار مردم
وخوف از امراض واجب است( .حر عاملی :1409،ج141، 3؛صدوق 1413:268،؛مجلسی ،
.) 46 :79، 1404گروه دیگری از روایات ،بیانگر این نکته هستند که دفن مرده کافر آن
گونه که مسلمان را غسل و کفن و دفن مینمایند جایز نیست( طوسی،1407 ،ج -1:335
336؛ حر عاملی ،1409 ،ج  )2:514اما داللتی بر عدم جواز دفن به معنای آن که صرفاً زیر
خاک قرار دهند ندارند  «.به نظر می رسد نهی وارده در روایات در مورد دفن کفار ،شامل
موردی است که بخواهند جسد کفار را طبق احکام اسالمی غسل  ،کفن و دفن نمایند و الّا
صرف خاک کردن کشته دشمن جهت جلوگیری از تجزیه و متالشی شدن آن در منطقه و
ایجاد آلودگی های مختلف و حتی از باب احترام به مقررات بشردوستانه بین المللی  ،امری
مطلوب و معقول می باشد  .سیره پیامبر اکرم (ص) در مورد دفن کشته های قریش در
جنگ بدر می تواند موید این امر باشد  ( ».لطفی و دیگران .) 186: 1395،
 .2-2-2دیدگاه فقها

دفن کردن میت مسلمان با کیفیت خاصی که در فتاوای فقها مشخص شده واجب است
ولی دفن کردن کافر واجب نیست بلکه برخی از فقها آن را جایز ندانسته اند .عدم جواز
دفن کافر حربی که در جنگ با مسلمانان کشته شود در همه کتب فقهی تصریح شده است.
برای نمونه  ،محقق حلی و کاشف الغطاء عدم جواز دفن اجساد کافر حربی را بیان نموده
اند (محقق حلی ،1418 ،ج 114-113 :1؛ کاشف الغطاء  ،بی تا ،ج  ) 4:375اما محقق
کرکی و صاحب ریاض عالوه بر این  ،حکم عدم جواز دفن را به مطلق کافر نیز تسری
داده اند(.محقق کرکی ،1414 ،ج  3:384؛ طباطبایی ) 107-106: 1417 ،این در حالی
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است که مرحوم صاحب جواهر ضمن تصریح به عدم وجوب دفن کافر اعم از حربی و غیر
آن ،در عدم جواز دفن اشکال می کند و آن را محل تامل و نظر می داند ؛ با این استدالل
که مقتضای اصل جواز دفن همه موجودات اعم از حیوان وغیر آن است  (.نجفی 1404 ،

.) 133-132:برخی فقیهان عدم وجوب دفن کافر را منصرف به منع دفن طبق آداب
اسالمی دانسته اند ؛ بدین معنی که رعایت آداب و تشریفات دفن میت مسلمان نباید انجام
شود و گرنه اصل دفن منعی ندارد.آیت اهلل جوادی آملی در این خصوص بیان داشته اند که



« کفن و دفن غیر مسلمان همانند مسلمان {طبق آداب اسالمی }واجب نیست هر چند اصل
حکم را تصریح نموده اند که « ...غسل وکفن ودفن کافر و اوالد او مطابق آداب اسالمی
جایز نیست  ( »...منتظری . )114 : 1377 ،بهر حال ،عدم وجوب یا جواز دفن کشته شدگان
غیر مسلمان در جنگ  ،مقتضای حکم اولی فقهی است ولی چنانچه عدم دفن موجب
مشکالت و آثار سوئی چون تعفن  ،شیوع بیماری و مانند آن شود وضع متفاوت می شود
ودفن مانعی ندارد بلکه واجب و ضروری خواهد شد .این رویکرد نیز در کالم فقهاء
منعکس است .آیت اهلل مکارم شیرازی بیان داشته اند « دفن میت کافر  ،با توجه به

ل
حمایت از اجساد ردحقوق بیناملل بشردوستاهن و دیدگاه اسالمی

دفن برای حفظ بهداشت الزم است(.احکام میت .) javadi .esra.irبرخی دیگر نیز همین

مشکالتی که بر اثر عدم دفن حاصل می شود اشکالی ندارد ( ».
 .)https://makarem.ir/main.aspx.عالوه بر این ،امروزه در جنگ ها  ،تبادل اجساد
نیروهای متخاصم رایج است و انتقال اجساد امری پسندیده و انسانی تلقی می شود .در این
صورت برای تسهیل تبادل اجساد کشته شدگان مسلمان  ،باید اجساد دشمن با عالمت
گذاری دفن شود تا در زمان مناسب امکان این تبادل فراهم گردد .اضافه براین  ،دولت
های مسلمان در عصر فعلی به موجب تعهدات بین المللی مندرج در معاهدات بشردوستانه
از جمله کنوانسیون های  1949ژنو و پروتکل های آنها  ،احترام به اجساد و کمک به دفن
آنها را به عنوان یک تعهد بین المللی پذیرفته اند و مکلف به رعایت آن هستند  .با این
وصف به موجب احکام ثانویه و مقررات دولت اسالمی نیز دفن اجساد نیروهای غیر
مسلمان در جنگ ها بالمانع بلکه ضروری است .
نتیجه گیری

حقوق بین الملل بشردوستانه در قالب کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی آنها ،
حمایت های قابل توجهی از ا جساد نیروهای متخاصم در جنگ ها پیش بینی نموده است
.این حمایت ها با تعهد به جستجوی مفقودین آغاز شده و تا دفن محترمانه ادامه می یابد و
ذیل عنوان رفتار احترام آمیز با اجساد شکل گرفته است .اینگونه حمایت ها به تعالیم ادیان
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الهی در زمینه احترام به شخصیت مردگان برمی گردد ؛ چه اینکه در تعالیم ادیان توحیدی ،
احترام وکرامت انسان  ،پس از مرگ نیز مورد تاکید و سفارش است  .در این میان ،
شریعت اسالمی بیشترین توجه وتعالیم را نسبت به اجساد مردگان به پیروان خویش ابالغ
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کرده است  .وجوب دفن میت وسرعت در انجام این کار همراه با تشریفات و آداب
اسالمی  ،حفظ تمامیت جسمی و عدم تعرض به آن  ،پرهیز از توهین وبی احترامی  ،منع
قطع عضو همه حکایت از این توجه ویژه دارد .این رویکرد در دوره صدر اول توسط پیامبر
گرامی اسالم نهادینه شد و در جنگ های مسلمین نیز در سطح وسیعی لحاظ شد .سیره امام
علی ( ع) نیز در جنگ های داخلی حکایت از توجه جدی به مساله احترام به اجساد کشته
شدگان در جنگ دارد .در روایات به عنوان منبع مهم فقه اسالمی و به تبع آن آراء فقیهان
مسلمان ،آداب ویژه دفن مختص میت مسلمان است و هر نوع عدم وجوب یا عدم جواز
دفن  ،منصرف به دفن با این آداب است لکن در این منابع  ،هر گونه توهین به اجساد ،
غارت آنها و بویژه قطع اعضای کشته شدگان غیر مسلمان در جنگ ها منع شده است ؛
دفن اجساد در جنگ امری مجاز بلکه ضروری تلقی می شود .تجویز دفن اجساد کشته
شده در جنگ  ،در ضوابط مربوط به احکام ثانویه قابل درک و استنباط است  .رعایت
مالحظات بهداشتی و پرهیز از اذیت و آلوده سازی محیط از معیارهای مورد توجه در این
احکام است  .عالوه بر این ،امروزه تبادل اجساد امری رایج و انسانی در جنگ ها است و
هر گونه تبادل اجساد کشته های مسلمان وابسته به حفظ و نگه داری اجساد و دفن مناسب
آنهاست تا در وقت تبادل بکار آید .رفتار حزب اهلل لبنان به عنوان یک گروه وفادار به
معیار های اسالمی در دفن و تبادل اجساد کشته های ارتش رژیم صهیونیستی با اسیران
مسلمان در این چارچوب قابل درک است .اضافه بر این ،دولت های مسلمان با پذیرش و
عضویت در معاهدات حقوق بشردوستانه ،به رعایت موازین بین المللی بشردوستانه در زمان
جنگ از جمله احترام به اجساد و دفن آنها متعهد شده اند .این وضعیت در جنگ های
داخلی مسلمانان نیز جاری است و متخاصمان مسلمان متعهد به رعایت مقررات بشردوستانه
هستند ؛ سیره امام علی (ع) در جنگ های جمل  ،صفین و نهروان نیز مستند معتبری در این
زمینه است که پرهیز از مثله کردن وقطع اعضاء  ،تحویل اجساد به بازماندگان ودفن مناسب
آنها از مصادیق احترام و حمایت از اجساد درسیره آن امام و الگوی بی نظیر انسانیت و
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مروت است  .با این اوصاف ،اقدامات گروه های تکفیری مانند داعش در سال های اخیر

نسبت به اجساد اعم از قطع عضو  ،سوختن اجساد  ،نبش قبر شخصیت های مورد احترام
مسلمانان و دیگر رفتار توهین آمیز این گروه ها  ،خارج از معیارهای اسالمی است .
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