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Abstract 

From the perspective of international humanitarian law (IHL), the main 
purpose of parties to an armed conflict shall be exclusively weakening the 
enemy’s forces and repelling them out of the battlefield. Accordingly, 
several principles are formed aimed at controlling military activities, means 
and ways of war of the parties to the conflict and their treatment of the 
individuals and groups caught by the adversary. What has been accepted by 
international community after several centuries and has transformed the law 
of war into humanitarian law, has been reaffirmed by Islam from the 
beginning. Furthermore, in spite of some diversionary and extremist claims 
and conducts, there are some principles derivable from sources, tradition and 
transcendental teachings of Islam complying with which can play a 
transformational role in improving the status of war victims and preserving 
their human dignity and value. Reconsidering these principles, especially in 
the condition of the emergence of some extremist groups and violent 
behaviors of fighters attributing themselves to Islam, has become a new 
necessity. These principles include some common principles between Islam 
and IHL and certain principles specific to legal and ethical system of Islam. 
The present article undertakes the analysis and examination of common 
principles of Islam and IHL that indicates the influence of Islamic thoughts 
on the development of these principles. However, there are certain principles 
of conduct in Islam relative to protecting victims of armed conflicts that 
require another study. 
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خاصمات  یان  با تار با  ول حاکم  ر گ حاس  ا ناه اسالم و  از ن ؛ وق  تا ردو ل  ی و  الم ن یان  دا ت ز ید  و با تأ
ت   دگانبازدا

 1مصطفي فضائلي
  چكيده

الملل بشردوستانه، هدف هر يك از طرفين مخاصمه از نگاه حقوق بين
ها از صحنه ن و خارج كردن آنمسلحانه تنها بايد تضعيف نيروهاي دشم

ين اساس، اصولي چند به منظور هدايت و كنترل اقدامات  مبارزه باشد. برا
هاي مخاصمه و چگونگي رفتار با ها و رفتارهاي جنگي طرفنظامي، شيوه
است. آنچه در جامعه هاي گرفتار در دست دشمن، شكل گرفته افراد و گروه

پذيرفته شده و حقوق جنگ را به حقوق ها المللي، پس از گذشت قرنبين
رغم برخي بشردوستانه متحول ساخته، در اسالم از ابتدا مورد تأكيد بوده و به

هاي متعالي ها و رفتارهاي انحرافي و افراطي، در منابع، سيره و آموزهادعا
تواند در بهبود ها ميبندي به آناسالم اصولي قابل استنباط است كه پاي

يان جنگ و پاسداشت كرامت و ارزش انساني آنان نقشي وضعيت قربان
ويژه در شرايط ظهور برخي ني اين اصول بهآفرين داشته باشد. بازخواتحول
آميز  برخي جنگجوياني كه خود را هاي افراطي و رفتارهاي خشونتگروه

كنند، ضرورتي تازه يافته است. اين اصول شامل منتسب به اسالم معرفي مي
الملل بشردوستانه و اصول خاص نظام حقوقي و ك با حقوق بيناصول مشتر

اخالقي اسالم است. پژوهش حاضر تحليل و بررسي اصول مشترك در اسالم 
دار شده كه خود نشان از نقش تعاليم الملل بشردوستانه را عهدهو حقوق بين

اسالم در پيدايش و تحول اصول يادشده دارد؛ اما تبيين اصول رفتاري خاص 
  .طلبدسالم در حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه، پژوهشي ديگر را ميا
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  مقدمه

كلي حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه در اين مفهومِ گيري اصولاساس شكل
هاي طرف مخاصمه ه است كه جنگ عبارت از وضعيت خصمانه ميان دولتمبنايي نهفت

-16: 1345هاي درگير جنگ(روسو،است و نه دشمني ميان افراد انساني و اتباع دولت
).بنابراين، هدف از جنگ نبايد نابودكردن اتباع و شهروندان دشمن باشد، بلكه تنها 17

توان كشت؛ البته امروزه در نگاه حقوق يسربازان او را مادام كه درحال جنگيدن هستند م
الملل بشردوستانه، با قطع نظر از مشروعيت يا عدم مشروعيت جنگ، هدف هر يك از بين

طرفين مخاصمه مسلحانه تنها بايد تضعيف نيروهاي دشمن به منظور غلبه و پيروزي در 
ليات اين اساس است كه اصول متعددي در جهت هدايت و كنترل عمبر 2جنگ باشد.

  نظامي طرفين و رفتار جنگي آنها شكل گرفته است.
اشاره به اين نكته شايسته است كه از نگاه اسالم نيز اوال، جنگ براي دفاع 

و بنابراين هدف جنگ توقف تجاوز است و نه  3)13:261، ج1378است(موسوي خميني،
: 1393دگان، ؛ جمعي از نويسن277- 280، 2005نك.زحيلي،  (تحميل عقيده يا توسعه طلبي

هاي جنگد، بلكه مبارزه اسالم با سران قدرتها نمي؛ ثانيا اسالم هرگز با ملت4)164-136

                                  
هدف مشروع جنگ  تنها«ميالدي در مقدمه اعالميه سن پترزبورگ اعالم شد كه:  1868راي نخستين بار در سال ب 1

 »تضعيف نيروهاي مسلح دشمن است.

را  ا اگر جنگد، امامام خميني: ما با جنگ هميشه مخالفيم و ميل داريم كه بين همه كشورها آرامش و صلح باش .2
 ).261 :13 ،ج(موسوي خميني، صحيفه نور، » نه دفاع خواهيم كرد.تحميل كنند قاطعا

تا  190): 2بقره( (انند:. آيات فراواني از قرآن داللت دارد براين كه جنگ تنها براي دفع و رفع تجاوز مجاز است،م3
 همواره بر عدمالم نيز . در سنت و سيره پيشوايان راستين اس)39،40):22؛ حج(61):8؛ انفال(91،94):4؛ نساء ( 194
 يك حمله و دستي در جنگ توصيه و تاكيد شده است و به نظر اكثر حقوقدانان مسلمان انگيزه جنگ پاسخ بهپيش

 ).136- 164: 1393نويسندگان، ؛ جمعي از280- 277،:2005تجاوز است. نك. (زحيلي، 
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پيشه است. اين به آن معناست كه افراد گر و تجاوزهاي سلطهمتجاوز و ستمگر و با نظام

ها نگريست و در راستاي رسالت دشمن هدف نيستند، بلكه به آنان بايد همچون ساير انسان
روي، در منابع و . از اين)1383:47هدايت الهي بايد به آنها نيز كمك كرد(عميد زنجاني،

الملل بشردوستانه جديد به سيره اسالمي از ديرباز عالوه بر اصولي كه در حقوق بين
هاي متعالي اسالم قابل درك و تر برخاسته از آموزهشده، اصولي مترقيرسميت شناخته

تواند در بهبود وضعيت قربانيان جنگ و پاسداشت بندي به آن ميشناسايي بوده كه پاي
دارِ كرامت و ارزش انساني آنان نقشي تحول آفرين داشته باشد. پژوهش حاضر عهده

اش اين است الملل بشردوستانه بوده و فرضيهبررسي اصول مشترك در اسالم و حقوق بين
ي پس از قرنها مطرح شد و منشا تحول المللكه، آنچه در تجربه جوامع بشري و جامعه بين

حقوق جنگ به حقوق مخاصمات مسلحانه و سپس به حقوق بشردوستانه گرديد، در اسالم 
هاي غيرقابل ها و كج فهميگرايياز ابتدا مورد توجه بوده است و به رغم برخي افراط

ت اصول انساني با انتساب به اين آئين رحماني، تعاليم اسالم در باره جنگ از ديرباز بر رعاي
ظرايف و لطايف خاص خود تأكيد ورزيده و از آنجا كه اين اصول ريشه در باورهاي ديني 

اجراي دروني برخوردار است كه موثرترين مسلمانان دارد، از پشتوانه اعتقادي و ضمانت
تضمين است. نگارنده طي پژوهش حاضر سعي داشته تا با روش توصيفي تحليلي و به شيوه 

اي به اثبات اين ديدگاه بپردازد. اما تبيين اصول گيري از منابع كتابخانهدي و بهرهاستنا
  طلبد.رفتاري خاص اسالم در حمايت از قربانيان جنگ پژوهشي ديگر را مي

  
 مفاهيم .1
  قربانيان جنگ .1-1

المللي يا داخلي،  حقوق و بين هايي كه در شرايط مخاصمه مسلحانهبه افراد يا گروه
گيرد، قربانيان اي نقض شده يا در معرض نقض قرارميهاشان به نحو گستردهاديآز

شود. نخستين معاهده راجع به حمايت از قربانيان نظامي جنگ در سال مخاصمه گفته مي
در يك كنفرانس ديپلماتيك در ژنو به ابتكار هنري دونان و ميزباني دولت سوئيس و  1864

در الهه،  1899آن زمان طراحي و امضا شد. در سال هاي مشاركت تقريبا همه دولت
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المللي به مجروحان، بيماران و كشتي شكستگان نيروهاي مسلح در دريا تعميم حمايت بين
زندانيان جنگ نيز تحت حمايت حقوق ژنو قرارگرفتند. چهار كنوانسيون  1929يافت و در 

المللي حقيقتا تبديل به نژنو كه امروزه عمال به واسطه پذيرش عمومي جامعه بي 1949
اند هريك به حمايت از گروه خاصي از افرادي كه در مخاصمات حقوق جهاني تبديل شده

). به نحو Gasser, 1993:3شركت نداشته يا ديگر شركت ندارند اختصاص يافته است(
و  هاي چهارگانه ژنو، قربانيان شامل گروه مجروحان و بيماران، اسيرانمستفاد از كنوانسيون

بازداشت شدگان و غيرنظاميان هستند. در پژوهش حاضر آن دسته از قربانياني مورد نظر 
هستند كه به دست دشمن گرفتار آمده يا تحت اقتدار و قلمرو صالحيت طرف متخاصم 

  اند.واقع شده
  اصول رفتاري حاكم .1-2

اصول كلي  نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه منظور ما از اصول در اينجا،
الملل بشردوستانه مانند اصل تفكيك و اصل ضرورت كه بر رفتار جنگي حقوق بين

كند، نيست؛ بلكه اصولي ها و ابزار جنگي حكومت ميهاي مخاصمه در انتخاب شيوهطرف
ت ن كه تحدشم مورد نظر است كه طرف مخاصمه بايد در رفتار خود با نيروها يا افرادي از

ه بت كند. اند رعايو يا به نحوي در اختيار و كنترل او قرارگرفته اسارت يا بازداشت او
آيد، هدف اين پژوهش تحليل و بررسي ميگونه كه از عنوان مقاله برسخن ديگر همان

ه به هاي متخاصم بايد در رفتار با قربانيان مخاصمه كاصولي است كه هر يك از طرف
يگر، داند، رعايت كند. از سوي رگرفتهنحوي تحت اقتدار يا در قلمرو صالحيت او قرا

يان رك ماصول رفتاري يا اصول حمايتيِ مورد نظر نگارنده شامل مواردي است كه مشت
 روي، اصول مورد بررسي در اين پژوهشالملل بشردوستانه است. از ايناسالم و حقوق بين

صل منع اعمال ا -4صل رفتار انساني؛ ا-3صل انسانيت؛ ا -2صل مصونيت؛ ا -1عبارتند از : 
اض از حق. به باور نگارنده اين سطور، در اصل منع اعر -5جويانه و مقابله به مثل؛ تالفي

ود تري نيز وجو مترقيانه تعاليم اسالم عالوه بر اصول مشترك يادشده، اصول رفتاري ويژه
  طلبد.ها پژوهشي مستقل را ميدارد كه بررسي آن
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   اصل مصونيت .2
  ت در حقوق بشردوستانهاصل مصوني .2-1

گيري مجموعه قواعد هاي حقوقي كه به شكلمي توان گفت سنگ بناي همه پيشرفت
دهنده وضعيت قربانيان مخاصمات مسلحانه به ويژه زندانيان جنگي  كننده و بهبودتنظيم

انجاميده، اصل مصونيت رزمندگان بوده است. جوهر اين قواعد و مقررات از شناسايي اين 
گيرد كه خشونت اعمال شده توسط سرباز رزمنده دشمن درواقع خشونت أت مياصل نش

عمومي و دولتي بوده است و اگر مسئوليتي را موجب شود منتسب به دولت متبوع او 
هاي جنگي عمل نكرده باشد. سربازي كه خواهد بود، مادام كه مغاير با قوانين و عرف

به تعبير تئوري سنتي جنگي غيرعادالنه، درگير جنگ است، هرچند جنگ تجاوزكارانه يا 
)، مادام كه عدالت در Arneson, 2006:676-677هرگز نبايد براي اين كار مالمت شود (

  5رفتار جنگي را رعايت كرده باشد.
آمريكايي حقوق بشر رزمنده داراي مزايا و مصونيت است. امتياز به بيان كميسيون بين

ن يا مجروح كردن سربازان دشمن و ازبين بردن رزمنده در اصل عبارت از آزادي كشت
ي قانوني كه اين امتياز را دارد درصورت دستگير ديگر اهداف نظامي دشمن است. رزمنده

گردد و از تعقيب كيفري طبق حقوق يا تسليم شدن از وضعيت اسيرجنگي برخوردار مي
هاي نين و عرفاش كه مغاير با قواداخلي قدرت اسيركننده، بخاطر اقدامات خصمانه

). زيرا با قطع Inter-Am. Comm’n H.R., 2002:68-70جنگي نبوده، مصون خواهد بود(
هاي نظر از مساله مشروعيت جنگ، انجام عمليات نظامي عليه اهداف نظامي دشمن با شيوه

شود. به اسارت گرفتن دشمن تنها براي ممانعت از مشاركت مشروع جنگي مجاز شمرده مي
ليات نظامي بيشتر است. از اين روي، شرايط اسيران بايد متفاوت از شرايط در انجام عم

                                  
موضوعي مستقل از عدالت در رفتار  . در سنت جنگ عادالنه، عدالت در اقدام به جنگ يا انگيزه عدالنه براي جنگ1

جنگي است. عدالت در رفتار جنگي قبل از هر چيز مستلزم احترام به مصونيت غيررزمندگان است. حق مصونيت 
غيررزمنده ايراد آسيب و صدمه بر غيررزمنده را چه به عنوان هدف مستقل و چه به عنوان وسيله براي هدفي ديگر، 

 Michael Walzer, Just and Unjust Wars, (1977), forتر در اين زمينه ر.ك. كند. براي مطالعه بيشمنع مي

an excellent contemporary statement of just war theory, pp.40-43.   
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 محكومين و حتي متهمان باشد. به همين دليل است كه كنوانسيون سوم ژنو تنها در شرايط
. بنابراين، پذيرش )1392:434دهد(فيشر، استثنايي اجازه بازداشت اسير را در زندانها مي

ي دشمن، مبناي تعيين وضعيت دستگير يا تسليم شده ياصل مصونيت نيروهاي رزمنده
الملل بشردوستانه بوده هاي حقوق بينمندي از حمايتاسيرجنگي وزمينه استحقاق بهره

توان اصل مصونيت را به غيرنظامياني كه براي تحقق حق تعيين است. با همين مالك مي
كنند نيز، ادپرست، مبارزه ميسرنوشت خود در برابر اشغالگري خارجي، استعمار يا رژيم نژ

 هاي جنگي نباشد، تعميم داد.مادام كه اقدامات آنها مغاير با قوانين و عرف

  اصل مصونيت در نگاه اسالم .2-2
با تامل در مباني ارزشي و اصول و قواعد قابل استنباط از ادله و منابع حقوقي اسالم، 

سيران جنگي مورد پذيرش اسالم رسد كه اصل مصونيت غيرنظاميان و اچنين به نظر مي
بوده است، هرچند ممكن است در نگاه اول تصور شود كه چون مبارزه مسلمانان تنها براي 
دفع تجاوز دشمن است، طبعا جنگجويان طرف مقابل متجاوز و ستمگرند و اگر دستگير 

ني كه نه شوند بايد با آنان به عنوان عامالن ظلم و تجاوزگري برخورد شود. اما ادله فراوا
تنها اجازه كشتن اسير را نداده بلكه بر وجوب حفاظت اسير، اطعام و مقدم داشتن او برخود 

و باالخره  6در طعام، نيك رفتاري، احسان و محبت و عطوفت ورزيدن نسبت به اسيران
به خوبي نشان دهنده  7آزادسازي آنان از روي منّت و رأفت و يا در ازاي فديه داللت دارد،

شود؛ چه اين كه نا است كه از نظر اسالم اسير به صرف اسير بودن مجرم شناخته نمياين مع
درغير اين صورت، بايد به جاي توصيه به خوش رفتاري، محبت و احسان، دستور به 

                                  
ا به عنوان يك امر ر)كه اطعام اسير  8، 7):76انسان( (اشاره كرد مانند توان به آياتي از قرآن كريمبراي نمونه مي 1

خواهد كه اسيران جنگي كه در دست كه از پيامبر مي) 70):8انفال( (كند و ي مورد رضاي خدا ياد ميپسنديده
ي از يات متعددن روامسلمانان هستند را دلداري داده و با وعده لطف و مغفرت الهي به آنان آرامش بخشد. همچني

سبت به نحسان وب اطعام، عطوفت واسيره نبوي و علوي قابل اشاره است كه از كشتن اسير منع كرده و به وج
؛ (ابن كثير، )458 :1426)؛ (عاملي، 460 :تابي )، (طبري،144-1414:145اند. نك. ،(شيخ مفيد، اسيران حكم كرده

  ).179 :1399)؛ (طباطبايي بروجردي،1426:68)؛ (العاملي،1419:455
  .4):47محمد (. 2
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هاي بار و سبعانه گروهشد. بنابراين رفتارهاي خشونتمحاكمه و مجازات اسرا داده مي
  بي هيچ نسبتي با اسالم ندارد.افراطي و تكفيري تروريستيِ وها

هاي فقهي نظراتي وجود دارد مبني بر جواز كشتن يا به بردگي البته در ميان ديدگاه
)، ليكن ديدگاه فقيهاني كه سرنوشت اسير را، 494-523 :1392گرفتن اسير(ابراهيمي، 

 سوره محمد (ص)، منحصر به آزادسازي از روي منّت يا با اخذ فديه 4مستند به آيه 
هاي عقالني و منطقي دانند، عالوه بر انطباق با قرآن كريم، با مباني ارزشي و آموزهمي

تواند نمايد، از اين رو كشتن اسير به صرف اسير بودن مياسالم سازگازتر مي
هركس، انساني را بدون اين كه مرتكب قتل يا فسادي در روي زمين شده باشد «مصداق

، باشد؛ كما اين كه هدايت و 8»نسانها را كشته استبكشد، چنان است كه گويي همه ا
هركس انساني را از مرگ رهايي بخشد، چنان است كه گويي همه «تربيت آنها مصداق 

رود. شود كه رسالت اصلي دين به شمار مي، محسوب مي9»مردم را زنده كرده است
د حمل بر جهات و بنابراين، مواردي كه در سيره نبوي از قتل اسير جنگي حكايت دارد باي

  داليلي خاص گرديده و استثناء تلقي شود.
  

  اصل انسانيت .3
  الملل بشردوستانهاصل انسانيت در حقوق بين .3-1

الملل بشردوستانه از آن سخن رفته است و در مورد يكي از اصولي كه در حقوق بين
كننده باشد، عيينتواند توضعيت و رفتار با غيرنظاميان، اسيران و بازداشت شدگان نيز مي

است. اين اصل در شرط معروف مارتنز مندرج است، شرطي كه در ماده  10»اصل انسانيت«
) آمده و مقرر 1907و در مقدمه كنوانسيون چهارم  الهه ( 1899) كنوانسيون دوم الهه 23(

هايي كه مشمول مقررات پذيرفته شده بشردوستانه نيست، غيرنظاميان و دارد در وضعيتمي
هاي مسلم ملل عرف«الملل ناشي از رزان تحت حمايت و صالحيت اصول حقوق بينمبا

                                  
 .32، مائده »ميعاً...جَلنّاسَ فَسادٍ فِي االَرضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ ا مَن قَتَلَ نَفسَا بِغَيرِ نَفسِ اَو«....  1

  .32، مائده »وَمَن اَحيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحيَا النّاسَ جَمِيعاً.... «...2
3.  Principle of Humanity 
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قراردارند. در رويه پس از  13»مقتضيات وجدان عمومي«و  12»قوانين انسانيت«، 11»متمدن
مورد اشاره قرارگرفته است. به نظر » اصول انسانيت«معاهدات الهه، قوانين انسانيت با تعبير 

المللي دادگستري راجع به مشروعيت مشورتي ديوان بين قاضي شهاب الدين، در راي
)، به واقع شرط مارتنز مجوزي است براي 1996جوالي 8اي(تهديد يا توسل به سالح هسته

الملل شناخته به مثابه اصول حقوق بين» احكام وجدان عمومي«و » اصول انسانيت«اين كه 
مرتكزات اوليه «متفاوت از ، اصول انسانيت چيزي ICJ, 1996, paras.34-35)(شوند
المللي دادگستري در قصيه كانال كورفو تعهدات آلباني را بر نيست. ديوان بين 14»بشري

 ,ICJ, 1949)(مبتني دانست» مرتكزات اوليه بشري«برخي اصول كلي مسلم، يعني 

Para.22)اصول انسانيت را براي 1928. پيش از اين نيز ديوان داوري در پرونده ناليال ،(
ي مجاز به كار بسته حدود كردن قلمرو اقدامات تالفي جويانهم

المللي دادگستري در قضيه طبق نظر ديوان بين R.I.A.A.,1928:1013)(بود
كه مورد استناد دبيركل ملل متحد نيز  ، (ICJ., 1986, Para. 113-114)نيكاراگوئه
هاي ژنو كنوانسيون ) مشترك3قواعد مندرج در ماده ( ،) GSUN, Rep.,1993(قرارگرفته 

است. ممنوعيت حمله به جمعيت و افراد » مرتكزات اوليه بشري«بازتاب همان  1949
گونه كه ديوان كند، همانغيرنظامي و اصلي كه ابزار و روش هاي جنگي را محدود مي

از  (ICTY, 1996, Para. 113)كيفري يوگسالوي سابق در قضيه مارتيچ اعالم كرده
الملل بشردوستانه را تشكيل شود، كه بنيان حقوق بينشري ناشي ميمرتكزات نخستين ب

كند كه آنچه دهد. اصول انسانيت يا مرتكزات نخستين بشري اين استدالل را تقويت ميمي
 (Meron, 2000: 87)تواند لزوما قانوني باشدبموجب معاهده منع نشده است نمي

الملل بشردوستانه، ي حقوق بينبه منزله يك اصل كل» اصل انسانيت«توان گفت مي
دارد كه در شرايط جنگي و خصوصا نسبت به شرط حداقل استانداردهاي رفتار را مقرر مي

گردد. ماده گيرند، اعمال ميهايي كه مشمول مقررات معاهداتي و عرفي قرارنميوضعيت

                                  
1. The usages established between civilized nations 
2. The laws of humanity 
3. The requirements of the public conscience 
4. Elementary consideration of humanity 
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در  ) مشترك به اقتضاي اصول انسانيت اعمال ذيل را در مورد اشخاصي كه مستقيما3(

جنگ شركت نداشته يا كساني كه اسلحه برزمين نهاده يا به سبب بيماري، جراحت يا 
اسارت يا هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند، ممنوع اعالم كرده است: لطمه به حيات و 
سالمت جسماني؛ لطمه به شخصيت و حيثيت؛ گروگان گيري؛ محكوميت و اعدام بدون 

طرف و با رعايت تضمينات قضايي، و خودداري از يحكم دادگاهي قانوني، مستقل، ب
مداوا و مراقبت پزشكي از زخمداران و بيماران. مفاد اين گونه تعهدات امروزه به عنوان 

-Henckaerts, 2009:306الملل بشردوستانه شناخته شده است(قواعد عرفي حقوق بين

شود الزم شمرده مي شود آنچه مستند به اصول انسانيت). به طوري كه مالحظه مي310
تواند منكر آن باشد و اغلب شامل هايي است كه هيچ انسان سليم النفسي نميحداقل

الملل اين قبيل تعهدات سلبي ناشي از هدف اصلي حقوق بين 15تعهدات سلبي است. 
بشردوستانه است كه عبارت از محدود كردن رنج ناشي از جنگ و كاهش آالم آن است و 

هاي جنگي يا ضرورت نظامي از يك سود و قوانين زنه ميان ضرورتقواعدش حاصل موا
  ).Gasser, 2005:10بشري از سوي ديگر است(

توان به مثابه اصلي تعريف كرد كه تحميل درد و جراحت به سخن ديگر، انسانيت را مي
كند. بر اين اساس، يا تخريب غيرضروري براي نيل به يك هدف مشروع نظامي را منع مي

نسانيت هدف حمله قراردادنِ رزمندگان دست از رزم كشيده به سبب جراحت شديد اصل ا
كند، همچنين اصل انسانيت منبع مصونيت غيرنظاميان از يا دستگير يا تسليم شده را منع مي

اي از ). اصل انسانيت منشأ مجموعهPreston, 2015:58-60هدف حمله قرارگرفتن است(
 16شود.فسير و اجراي قواعد جنگي نيز به كارگرفته ميقواعد جنگي بوده و نيز براي ت

                                  
ها و ابزار و مواد انفجاري و استفاده شود به مقتضاي اصل انسانيت به كارگيري سالحاز همين روست كه گفته مي  .1

 " ,E. Davidست. نك. هاي جنگي كه سبب ايراد جراحات شديد و درد و رنج غير ضرور گردد ممنوع ااز روش

General Principles of International Humanitarian Law", in Antoine Bouvier, Introduction to 
International Humanitarian Law, Available at:    www.law.scu-edu-

content/uploads/SANTACLARA2015/PARTIpdf   
. ساير اصول و قواعد جنگي بايد در پرتو اصل انسانيت تفسير و اجرا شود. درحالي كه ضرورت نظامي برخي 2

تواند اقدامات سازد، اما ضرورت نظامي نمياقدامات الزم را براي شكست با سرعت و تاثير ممكن دشمن موجه مي
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كند و ايجاب هاي جنگي تحميل ميهاي خاصي را بر ابزار و روشهمچنين محدوديت
اند در همه اوقات با انسانيت رفتار كند كه با كساني كه در دست دشمن گرفتار شدهمي

كه » رفتار انساني«با اصل ). از نظر نگارنده، وجه تمايز اين اصل Melzer, 2016:18شود(
ا اصول انسانيت منشأ تعهدات سلبي، بازدارنده و آيد، در اين است كه اصل يدر پي مي

اصلي » اصل رفتار انساني«كننده از اِعمال خشونت و سوء رفتار است، درحالي كه نهي
سخن  تر بوده و منشأ تعهدات ايجابي و ناظر به حقوق رفاهي مادي و معنوي است. بهمترقي

اي از  نبايدهاست در حالي كه اصل رفتار انساني ديگر، مقتضاي اصل انسانيت مجموعه
توان اين دو را در هم ادغام كرده و با عنوان اصل انسانيت و منشأ بايدهاست. هرچند مي

رفتار انساني مورد بحث قرار داد، ليكن با توجه به اهميتِ چگونگي رفتار با قربانيان و نيز 
تر اصل رفتار انساني در يادشده ميان تعهدات سلبي و ايجابي، همچنين جايگاه متعاليتمايزِ 

 نمايد.الملل، تفكيك اين دو موجه و مرجح مياسالم در مقايسه با حقوق بين

  اصل انسانيت از نگاه اسالم. 3-2
 رهاي جنگيهاي اسالمي به خوبي ما را به اصل انسانيت در رفتامباني ارزشي و آموزه

سازد. در آئيني كه هدايت و نجات كل بشريت را از ظلمت جهل و ناداني و رهنمون مي
داند و نجات رسالت خود مي 17رهانيدن انسانها را از بند هرگونه اسارت و بندگي غير خدا،

، اصوال 18شماردهر يك از افراد بشر را معادل با نجات و حيات بخشيدن به كل بشريت مي

                                                                          
به اين هدف را توجيه كند. همچنين وقتي يك هدف نظامي حاصل شده باشد، ديگر غيرضروري براي دستيابي 

تحميل درد و رنج ضروري نيست و بايد اجتناب شود. از اين رو، موقعيت غيرتهاجمي و غير مضر بودن افراد 
مبارزه غيرنظامي و رزمندگاني كه سالح بر زمين نهاده و به سبب جراحت شديد، تسليم يا دستگير شدن دست از 

شود. اصل انسانيت منشأ يك سري اند، به اين معناست كه با حمله به آنها كمكي به هدف نظامي مشروع نميكشيده
اند؛ حمايت از غيرنظاميان و هاي اساسي از اشخاصي كه به دست دشمن افتادهقواعد جنگي است مانند: حمايت

هايي كه سبب ه پزشكي و درماني؛ منع كاربرد سالحاهداف غيرنظامي؛ حمايت از پرسنل، واحدها و وسايل نقلي
كنند. براي مطالعه بيشتر در هايي كه ذاتا غيرتفكيكي عمل ميالعاده شده و نيز منع كاربرد سالحايراد جراحت فوق

 ,Stephen W. Preston, Department of Defense Law of War Manual, June 2015اين زمينه ر.ك.: 

Office of General Counsel Department of Defense, pp.58-60.               
  34 ):7(اعراف .1
  32 ):5(مائده . 2
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تواند جايگاهي داشته باشد، جز در صورت ضرورت. بديهي ت نميتوسل به زور و خشون

شود به حداقل ضرورت است در مواردي هم كه به حكم ضرورت از قوه قاهره استفاده مي
اساس رفتار پيروان راستين اين مكتب در رفتار با » اصل انسانيت«شود و همواره بسنده مي

  قربانيان جنگ خواهد بود.
، نه 19كه اشاره شد، هدف از جنگ نه توسعه طلبي و سلطه جوييدر اسالم، همانطور 

، بلكه هدف 21و نه تحميل عقيده و دين است 20كسب منافع مادي و غنيمت و برده گرفتن
هايي را اعم از مسلمان و غيرمسلمان در هر دو طرف دفع ظلم و تجاوزي است كه انسان

هي هرگز اِعمال خشونت بيش از سازد. بديهي است، با چنين نگامخاصمه قرباني خود مي
هاي جنگي غيرمتعارف كه سبب ايراد مقضاي ضرورت و به كارگيري ابزار و روش

شود و در رفتار با قربانيان شود اجازه داده نميجراحت شديد و درد و رنج بيش از حد مي
ء و آميز، شكنجه و ساير رفتارهاي سوبه ويژه اسيران و زندانيان جنگي برخوردهاي خشونت

هاي انساني اسالم است كه امام شود. براساس همين آموزهغيرانساني مجاز شمرده نمي
خميني(ره) نه تنها به عنوان فقيهي چيره دست، به اصل انسانيت در برخورد با دشمن عقيده 
دارد، بلكه به عنوان امام و رهبر سياسي جامعه، در عمل نيز هنگامي كه دفاع مقدس در 

ها پاي بندي به اين اصول و ارزشكند بر پايساله را فرماندهي مي 8لي برابر جنگ تحمي
و » فهمدانسان به واسطه انسان بودنش مي«كند كه فشرد و از آنها به عنوان اصولي ياد ميمي

  ).13:247موسوي خميني، صحيفه نور، ج»( كندآن چيزهايي كه شرف انسان اقتضا مي«
المللي در حوزه حقوق بشردوستانه دانان بينوقبنابراين، آنچه امروزه برخي حق

توان گفت هر آنچه در مقررات گويند مبني بر اين كه براساس اصول انسانيت نميمي
آيد كه معاهداتي منع نشده لزوما مجاز است، از مباني و اصول ارزشي اسالم به خوبي برمي

ز است، بلكه برخي رفتارها توان گفت هرآنچه در ادله نقلي منع نشده است لزوما مجانمي

                                  
  .131نهج البالغه فيض االسالم، خطبه ؛ 83 ):28(قصص  .1
   94):4(نساء  .2
  		.99 ):10(ونسي؛  347، ص. 2؛. الميزان، ج. 256 ):2(بقره  .3
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 فهمد، چه كه انسان به واسطه انسان بودنش مي، يعني همان»مرتكزات اوليه بشري«برمبناي
  شود.ممنوع شناخته مي

  
  اصل رفتار انساني .4
  الملل بشردوستانهاصل رفتار انساني در حقوق بين .4-1

قربانيان مخاصمات  اي در هدايت رفتار باكنندهيكي از اصول مهمي كه نقش تعيين
است. اين اصل كه مي توان گفت از اصول كلي  22»رفتار انساني«مسلحانه دارد، اصل 
المللي حقوق بشردوستانه، از الملل بشر و بشردوستانه است در اسناد بينمشترك حقوق بين

ات ) مقرر4مقررات الهه تا ژنو، با تعابيري نسبتا مشابه مورد تاكيد قرارگرفته است. ماده (
) ناظر بر قوانين و رسوم جنگ زميني، با 1907اكتبر  18منضم به كنوانسيون چهارم الهه(

هاي اعالم اين كه زندانيان جنگي تحت اختيار دولت متخاصم هستند و نه اشخاص يا گروه
) 13؛ ماده (»بايد با آنها رفتاري انسان دوستانه داشت«دارد كه دستگيركننده، مقرر مي

با اسيران «) نيز به بيان اين اصل اختصاص يافته، با اين تعبير كه 1949ژنو ( كنوانسيون سوم
و برخي موارد بارز رفتار غيرانساني را » جنگي بايد در هرزمان به نحو انساني رفتار شود

مصداق نقض فاحش كنوانسيون دانسته كه موجب مسئوليت كيفري بين المللي عامالن آن 
نوانسيون هم در باره تخليه اسرا تاكيد كرده كه بايد هميشه به ) اين ك20خواهد بود. ماده (

نحو انساني و در شرايطي نظير شرايط نقل و انتقال قواي دولت دستگير يا بازداشت كننده 
صورت گيرد. رفتار انساني اصلي بنيادي است كه كنوانسيون سوم ژنو را تحت تاثير خود 

سيون بايد به نحوي تفسير و اجرا گردد كه رفاه الرعايه است و كنواندارد و همواره الزم
) نيز، 1949). كنوانسيون چهارم ژنو(Preston, 2015:516زندانيان جنگي را تامين كند(

) به طور كلي رفتار انساني را با اشخاص مورد حمايت در هر 27عالوه بر اين كه در ماده (
آنها را در برابر برخي مصاديق  زمان الزم شمرده و با زباني مشابه منابع قبلي حمايت از

) به طور خاص در باره اشخاص 37آشكار برخورد غير انساني الزم دانسته است، در ماده (
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مورد حمايت كنوانسيون كه در بازداشت موقت يا در دوره تحمل مجازاتي متضمن 

برند، بر لزوم رفتار انساني تاكيد كرده است. پروتكل محروميت از آزادي بسرمي
) اصل رفتار 75)، در ماده (1949هاي چهارگانه ژنو() الحاقي به كنوانسيون1977اول(

انساني را اصل عامي تلقي كرده كه نسبت به اشخاص مورد حمايت در هر شرايطي اعمال 
  گردد.مي

هاي توان در پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونتر از همه مياصل رفتار انساني را صريح
ه ع اختصاص دادبه اين موضو»رفتار انساني«) خود را با عنوان 2بخش ( ژنو مشاهده كرد كه

ل را تشكيل )  است، هسته مركزي اين پروتك6) و (5)، (4است. اين بخش كه شامل مواد (
سلحانه دهد. اين پروتكل كه تنها سند خاص مربوط به حمايت از قربانيان مخاصمات ممي

هاي چهارگانه ژنو ) مشترك كنوانسيون3اده (موثق المللي است و به واقع تفسير مغير بين
ها شركت همه افرادي كه در درگيري«دارد: ) چنين اعالم مي4) ماده (1است، در بند (

 شان محدود شدهها خاتمه يافته است، چه آزاديمستقيم نداشته يا شركت آنان در درگيري
ه شود شمرد مذهبي شان محترميا نشده باشد، استحقاق دارند كه شخصيت، عقايد و شعائر 

ماده ..». مند باشند.هو در هر شرايطي بايد از رفتار انساني، بدون هيچ گونه تبعيض ناروا، بهر
به  ل مربوطدالي ) اين پروتكل، مقرراتي را به عنوان حداقل الزامات براي اشخاصي كه به5(

بيني يششده باشند، پ اند اعم از اين كه بازداشت يا زندانيجنگ از آزادي محروم شده
اند نهاده زمينكرده است. رعايت اصل رفتار انساني با غير نظاميان و اشخاصي كه سالح بر

ده شده )، نيز الزم شمر87الملل بشردوستانه (قاعده در مجموعه قواعد عرفي حقوق بين
  ).Henckaerts, 2005:206است (

ي حقوق بشردوستانه راجع به اصل المللبا تامل در مقررات مورد اشاره در اسناد بين
بيني كرده، به هاي الزم را پيشرفتار انساني، و مقرراتي كه در راستاي اين اصل حمايت

توان گفت روح اين ) كنوانسيون سوم، مي82) و (52) ،(46)، (25)، (23)، (20ويژه مواد (
روج از اردوگاه اسيران جنگي در كليه موارد به جز آزادي خ«اصل عبارت از اين است كه 

 :Reuter, 1973)(» از همان رفتار انساني برخوردارند كه نيروهاي مسلح كشور اسيركننده

و همين مفهوم را در باره افراد غيرنظامي، كه در ارتباط با مخاصمه مسلحانه آزادي شان  22
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 سلب يا محدود شده است، از مفاد مقررات كنوانسيون چهارم ژنو و پروتكل دوم الحاقي
توان استنباط كرد كه اين اشخاص در كليه موارد به جز آزادي خروج از بازداشتگاه از مي

منظور از رفتار  23همان رفتار انسانيِ مساعد ساير افراد غيرنظامي برخوردار خواهند بود.
انساني همان رفتار مطابق با هنجارهاي حقوق بشري است، جز مواردي كه به اقتضاي 

  شي از شرايط جنگي قابل تعليق باشد.نا 24»اضطرار عموميِ«
  اصل رفتار انساني در تعاليم اسالم .4-2

اگر روح اصل رفتار انساني را، همان گونه كه اشاره شد، در اين بدانيم كه با اسير و 
بازداشت شده و ساير افراد دشمن، بايد همانند نيروها و افراد خودي رفتار شود، بايد اذعان 

هاي متعالي اسالم نمود آشكار و فراواني داشته است و موزهداشت كه اين اصل در آ
همواره مورد توصيه و تاكيد پيامبر گرامي و امامان معصوم بوده و مبناي فتاواي برخي 
فقيهان نامدار قرار گرفته است. اسالم طرفدار خوش رفتاري با اسرا است، تاريخ هرگز 

سبت به اسيران سراغ ندارد. متون ديني تر از مسلمانان صدر اسالم نجوياني مهربانجنگ
در تاريخ اديان و مذاهب براي نخستين بار  25دهند.شماري به خوش رفتاري فرمان ميبي

اسالم بود كه رفتار محبت آميز و مراقبت نسبت به اسيران را اتخاذ كرد و مقرر كرد كه از 
هاي ژنو يش از كنوانسيونها پو اين قرن 26داري شود و جراحاتش مداوا گردداسير بايد نگه

  سابقه بود.هاي حقوقي بيو در نظام
اي از افراد دشمن اسير سپاه اسالم شدندكه از سرسخت ترين دشمنان در جنگ بدر عده

رحمي نسبت به آن حضرت و مسلمانان سال از هيچ بي 14پيامبر بودند و طي حدود 
ر و يا به غالمي گرفتن امري كوتاهي نكرده بودند. در حالي كه در آن زمان كشتن اسي

شد، ولي پيامبر امر فرمود كه با اسيران با مهمان نوازي رفتار شود. يكي از مجاز شناخته مي

                                  
 ,Michael Bothe, Karl Jose Partsch, Waldermar A. Solfاين زمينه ر.ك.: . براي مطالعه بيشتر در 1

(2013), New Rules for Victims of Armed Conflicts, Commentary on the Two 1977 
Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, pp.727-748.   

2. Public Emergency  
3.Islamic Research Foundation International Inc, (2009), War Ethics in Islam: Prisoners of 

War, available at: http://irfi.org/articles_4...0islamhtml.htm 
   .1419/1998دمشق  16ـ17وهبه مصطفي زحيلي، آثار الحرب في الفقه االسالمي، ، صبراي نمونه ر.ك.:   .4
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هاي بعد چنين گفته است كه : خدا به مردم مدينه خير و بركت ارزاني اسيران بدر در سال

هاي خود ا را بر مركبرفتند و مدارد، در حالي كه ما را اسير كرده بودند، خود پياده مي
مكارم و (دادندكردند و به ما ميكردند، نيز نان گندمي را كه داشتند قناعت ميسوار مي
 ).4، 25؛ 1373:243ديگران، 

حبت دري و مبرا اساس انديشه اسالم و مسلمانان به ويژه در صدر اسالم برپايه برابري و
و  يت عواطفني و اخالقي با اسير و رعانسااها بوده است. برخورد و احترام به حقوق انسان
 اي داشته است. امام علي (ع) به فرزندشدار نكردن آن اهميت ويژهاحساسات او و جريحه

ي ه نيكويبور و آاي فرزندم با اسيرت مهرباني كن و بر او رحم «ابوحنيفه سفارش فرمودكه: 
رخورد به واسطه ب ) در صفين معاويه ناچار شد1387:304احمدي ميانجي، »(رفتار كن

؛ 243 -246:اتبي انساني امام علي(ع) با اسيران شامي، اسراي كوفي را آزاد كند(شيخ مفيد،
  ).115- 1392:142قائدان، 

عملكرد « گونه كه يوسف قرضاوي، فقيه برجسته اهل سنت اذعان داشته بنابراين، همان
اند نبايد به حساب نشده برخي مسلمانان كه ديدگاه محدودي دارند، يا به درستي تربيت

دهند كه دندانهايش را به قصد دريدن اسالم نوشته شود....اينان اسالم را جانوري نشان مي
» مهرباني«و » رحمت«مردم تيز كرده است... درحالي كه عنوان و نشان شايستة اين دين 

رسَلنَاكَ اِالّ وَ مَا اَ«كند كه فرمود )، و به اين آيه شريفه استناد مي1394قرضاوي، »(است
نمود عيني اين آموزه هاي متعالي اسالم را در دوران معاصر در  27».رَحمَة لِلعَالَمِينَ

بينيم كه در باره اسراي عراقي كه طي جنگ تحميلي عراق تاكيدهاي امام خميني(ره) مي
مان ما مثل برادرهاي خود« عليه ايران، به دست رزمندگان مسلمان ايران اسير شدند فرمود: 

ايم، در صورتي كه اسرايي كه آنها از ما گرفتند تحت شكنجه با آنها رفتار كرده
  ).14:68موسوي خميني، صحيفه نور، ج»(هستند.

ها و تاكيدها نسبت به نيك رفتاري با اسيران و افراد دشمن، مصداق آموزه اين توصيه
اي به فرزندش امام حسن هبسيار بنيادي در نظام ارزشي اسالم است كه امام علي(ع)، در نام

                                  
   107): .21انبياء(  .1



ژپوش
صناه 

  
سالم  وق ا

طی 
 و 

١٤٠٠ھار          –  اول     ماره  –م       الس –ب
 

 

 

١٢٤  

 :اي فرزندم! ميان خويش و ديگري خود را ميزان « (ع)، توصيه فرمودند با اين مضمون كه
داري براي غير خود نيز دوست بدار و آنچه براي قرارده، پس آنچه براي خود دوست مي

پسندي براي ديگري هم مپسند؛ ستم مكن چنانكه دوست نداري بر تو ستم خويش نمي
گونه كه دوست داري به تو نيكي كنند؛ زشت بدان از خود آن ؛ نيكي كن همانرود

بنابراين در رفتار با ديگران به ويژه كساني  28....»پنداري؛ رفتاري را كه از ديگران زشت مي
كه در دست ما اسيرند يا افرادي از دشمن كه در اختيار ما هستند، توهين و تحقير نمي كنيم 

اگر اسير دشمن شديم توهين و تحقير شويم؛ ظلم نمي كنيم زيرا چون دوست نداريم 
دوست نداريم مورد ظلم قرارگيريم؛ و با اسيران و بازداشت شدگان و افراد دشمن رفتار 

كنيم همان گونه كه دوست داريم با ما و افراد ما رفتار انساني در پيش انساني پيشه مي
  گرفته شود.

  
  نه و مقابله به مثلاصل منع اعمال تالفي جويا .5
  اعمال تالفي جويانه و مقابله به مثل در حقوق بين الملل بشردوستانه .5-1

به اقدامات كمتر از جنگ گفته  29»اعمال تالفي جويانه«الملل در اصطالح حقوق بين
شود كه توسط دولتي عليه دولت ديگر به تالفي اعمال متخلفانه آن دولت و به عنوان مي

آيد، وادار كردن آن به توقف عمل خالف و جبران خسارت به عمل مياي براي وسيله
نفسه غيرقانوني بوده و تنها در مقابل عمل متخلفانه گفتني است اعمال تالفي جويانه في

شود، آن هم به شرطي كه شامل استفاده از زور نبوده و پس از ردّ دشمن مجاز شمرده مي
و متناسب با لطمات و خسارات وارده  درخواست جبران خسارت از سوي طرف مقابل

به  30»مقابله به مثل«). اصطالح  499 -1392:501صورت گرفته باشد(بلدسو بوسچك، 
شود كه توسط نفسه قانوني و مشروع و در عين حال خصمانه عمدي گفته مياعمال في

يير دولتي عليه دولت ديگر به تالفي عمل خصمانه و عمدي آن، با هدف واداركردنش به تغ

                                  
  .31البالغه، نامه  . نهج1

2. Reprisal  
3. Retortion 
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 ,Shaw؛ 502-1392:501شود.(بلدسوبوسچك،رفتار غيردوستانه خود، اتخاذ مي

2008:1128-1130.(  
عمال االملل راجع به مسئوليت دولت در قبال ) طرح مواد كميسيون حقوق بين 50ماده (

تواند با توسل به كند كه التزام به آنها نميالمللي، تعهداتي را مشخص ميمتخلفانه بين
) 60) ماده ( 5) برسياق بند (50متقابل مخدوش گردد.  قسمت (ج) بند يك ماده ( اقدامات

الفي ت) تنظيم شده است. منع اصوليِ اقدامات 1969كنوانسيون وين حقوق معاهدات(
بق الملل بشردوستانه، به ويژه طهاي مورد حمايت در حقوق بينجويانه عليه افراد و گروه

) و 1949هاي ژنو() و كنوانسيون1929از اسيران جنگي( كنوانسيون ژنو مربوط به حمايت
و المللي، به نح)راجع به حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين1977پروتكل اول(

 اي مورد پذيرش واقع شده است.گسترده

المللي كيفري براي يوگسالوي سابق در تاييد راي خود مبني بر وجود ديوان بين
جويانه عليه غيرنظاميان و حقوق بنيادين لملل برمنع اقدامات تالفيااي در حقوق بينقاعده

 الملل استناد كرده است) در طرح اوليه كميسيون حقوق بين50افراد بشري به بند (د) ماده (

.( Partsch, 2000:200; ICTY, 2000, Para.529) ضمن تاييد نظركميسيون مبني  نديوا
) 3المللي براساس ماده (ه در مخاصمات غيربينجويانبر ممنوعيت هرگونه عمل تالفي

هاي چهارگانه ژنو، مفاد اين ماده را حاوي ارزشي عام دانسته كه مشترك كنوانسيون
 گيردالمللي و داخلي را دربر مياستانداردهاي بنيادي قابل اعمال در مخاصمات بين

(ICTY, 2000, Para. 534)دعواي مربوط به اتيوپي نيز در -. كميسيون دعاوي اريتره
خود استدالل اريتره را مبني بر اين كه اقدام اتيوپي  2003اسيران جنگي در بخشي از راي 

به تعليق مبادله اسرا به عنوان اقدامي متقابل تحت حقوق مسئوليت دولت قابل توجيه نيست، 
بنابراين، اصل  (Eritrea- Ethiopia, 2003:159-160)..داندداراي مبنايي كامال حقوقي مي

منع اعمال تالفي جويانه و مقابله به مثل در تعهدات مربوط به حمايت از اسراي جنگي و 
غيرنظاميان اعم از اين كه آزادي شان سلب يا محدود شده و يا نشده باشد، از اصول عام 

  الملل بشردوستانه است.پذيرفته شده در حقوق بين
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5-2. ه مثل در شريعت اسالم.جويانه و مقابله باَعمال تالفي  
گيرد و بناي عقال اصل مقابله به مثل كه از فطرت و طبيعت و ضمير آدمي سرچشمه مي

نيز بر جريان طبيعي آن صحه نهاده است، مورد تائيد و تجويز شريعت اسالم واقع شده است 
ترين كاركردِ آن جلوگيري از تجاوز، خشونت و پيشگيري از تكرار آن است. يكي و مهم

اين آيه  31سوره بقره است. 194از آياتي كه صراحت در تجويز مقابله به مثل دارد آيه 
شريفه اجازه مقابله به مثل را اعم از قهري و غير قهري در مقابله با تجاوز به مسلمانان 

. بديهي است منظور از مقابله به مثل قهري، با توجه به )2:92،ج1383دهد(طباطبايي، مي
بر نهي از هرگونه ظلم و تعدي، در واقع همان دفاع مشروع است.آيات  تاكيد قرآن كريم
سوره نحل بر جواز مقابله به مثل تصريح دارند و  126سوره شوري و  40ديگري مانند آيه 

؛ 38: 21،ج1383آن را مقيد به رعايت انصاف و تناسب با تعدي دشمن نموده( طباطبايي،
بخشش را بعد از غلبه بر دشمني كه مرتكب ستم و  ، البته بردباري و)153: 1386فخررازي، 

اند. رواياتي چند نيز اصل مقابله به مثل را مورد اشاره تجاوز شده، مورد توصيه قرارداده
سنگ را به همانجا كه «32اند از جمله اين كه از امام علي(ع) نقل شده كه فرمودند:قرار داده

  ».كندع نميآمده است بازگردانيد، زيرا بدي را جز بدي دف
 سوبمحمتخلف و متجاوز  عليه از نظر اسالم مقابله و تالفي نوعي قصاص ،اوال

يني كه نِ سرزممانا، يا مسلچنانچه دشمن با اسيراني كه از مسلمانان گرفته بنابراين،شود، مي
قتي وتالفي  له ومقاب ،و به حقوق آنان تعدي كند شتهرفتار دا سوءِبه اشغال خود درآورده، 

ا ير شده اسي عمال گردد نه عليه افرادي كهرفتار اِن است كه عليه عامالن اين سوءِممك
  .ستنزده ا نان سرزيرا آن تعدي و تجاوز از اي ،مسلمانان هستند اختياردر غيرنظامياني كه 

شود اين است كه آيا در شريعت اسالم توسل به معامله به مثل و سوالي كه مطرح مي
ليه اسيران جنگي و افراد دشمن كه در اختيار مسلمانان هستند مجاز جويانه عاقدام تالفي

                                  
ما : پس هركه به ش"مَعَ المُتَّقِينَ. مُوا اَنَّ اهللاَ وَاعلَقوااهللاَ... فَمَنِ اعتَدي عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَااعتَدَي عَلَيكُم وَاتَّ" .1

 ان است.يزكارو بدانيد كه خدا با پره تعدي كرد با او مقابله به مثل كنيد و از خدا پروا داشته باشيد

  .325صار، قه، كلمات البالغ ، نهج»رُدُّو الحَجَرَ مِن حَيثُ جاء فَاِنَّ الشَرَّ اليَدفَعُهُ اِالَّالشَّرُّ «  .2
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جويانه است؟ ممكن است تصور شود چون در گذشته توسل به مقابله به مثل و اعمال تالفي

برخي و حتي تا جنگ جهاني اول هيچ محدوديتي نداشته، فتاواي شده حقي مطلق تلقي مي
جواز كشتن يا به بردگي گرفتن نيز متاثر از در رفتار با اسراي جنگي مبني بر  فقيهان
جويي رايج در آن زمان بوده كه اسالم هم مخالفتي هاي مبتني بر مقابله به مثل و تالفيرويه

مباني ارزشي و و  باآن نكرده است. اما با تامل در مفهوم مقابله به مثل، به ويژه از نگاه اسالم
قرآني و روايي و سيره پيامبر اعظم و ائمه  و نيز تدبر در مدلول ادله آناصول اخالقي 

جويانه و مقابله به مثل را در گردد كه اسالم هرگز اجازه اعمال تالفيمعصومين، آشكار مي
  .دهدنمي ،رفتار با اسيران جنگي و افراد دشمن كه در اختيار مسلمانان قرار گرفته اند

اند بر فضيلت و برتري اخالقي ودهدر اغلب آياتي كه مقابله به مثل را تجويز نم ،ثانياً
اند را به طلب اجر عفو و اجتناب از انتقام تاكيد شده و افراد ستمديده كه قدرت انتقام يافته
روايات نيز 33كنند.و پاداش صابران، با خودداري از تالفي جويي و مقابله، ترغيب مي

توان ند، براي نمونه مياهمواره عفو و بخشش را به عنوان يك اصل مورد توصيه قرار داده
كه در تعبير بسيار زيبايي بخشش را حق كسي  (ع)،اشاره كرد به حديثي از امام سجاد

، مگر جايي كه معلوم شود عفو زيانبار است(العروسي اند كه به شما بدي كرده استدانسته
ش ). تعبير زيانبار بودن عفو شايد اشاره به مواردي دارد كه بخش585: 1383الحويزي، 

گونه كه در مباحث پيشين ردد. ثالثاً، همانگموجب سوءاستفاده و تجري خصم مي
گذشت، سيره و ادله شرعي متعددي داللت بر لزوم رفتار انساني و احسان و نيكي نسبت به 
اسيران دارد، بي آن كه مقيد به شرط رفتار متقابل شده و يا اجازه هيچ گونه مقابله به مثل و 

  ه را داده باشد.جويانعمل تالفي
باالخره اين كه، داليل، قرائن و شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد در شريعت 

جويي حتي در ميدان نبرد پس از غلبه بردشمن اسالم هرگونه رفتار متقابل منفي و انتقام
نكوهيده و نهي شده است، چه رسد به افراد غيررزمنده و كساني كه اسير و تسليم شده و 

ر مسلمانان قراردارند. عالمه حلي بر اين راي است كه اگر اهل بغي اسراي اهل در اختيا

                                  
  شورا. 40نحل و  126بقره،  194براي نمونه بنگريد به: ذيل آيات  1
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 عدل را بكشند، كشتن اسيران اهل بغي به عنوان مقابله به مثل جايز نيست، زيرا كشندگان
؛ 424 :1414شوند( حلي،غير از اسيران هستند و اينان بخاطر جنايت ديگران كشته نمي

كرده  34»وَلَاتَزِرُ وَازِرَهُ وِزرَ أُخرَي«را مستند به آيه شريفه  ) و اين حكم272 :1387طوسي، 
) كه به بيان محقق اردبيلي داللت دارد براين كه، كسي را بخاطر 988 :1414است،(حلي ،

البته عالمه اين امر را در ). 682 :1400مقدس اردبيلي، (كنندگناه ديگري مؤاخذه نمي
: 1414شمرد(حلي، دشمن برقرار باشد، جايز نميصورتي كه مركزيت و اردوگاه نظامي 

) و رأي بعضي 55 :1408). ليكن زبان برخي روايات(نوري، 234 :1380؛ حلي،988
) داللت دارد بر اين كه در چنين فرضي هم كشتن اسراي 272 :1387فقيهان(شيخ طوسي، 

ران جنگي را حتي اگر دشمن اسي«دشمن در مقام مقابله به مثل جايز نيست، و به تعبيري 
گرسنه نگه دارد و يا آنان را آنقدر تشنگي بدهد كه از شدت عطش بميرند، سپاه و لشكر 

). در 182 :1374محقق داماد، »(تقوا هرگز به چنين عملي با دشمن رضايت نخواهد داد.
هاي امام خميني(ره)، كه هم فقيهي توانا و هم رهبر و فرمانده كل احكام، فرامين و توصيه

ود، خطاب به فرماندهان، رزمندگان و ملت مسلمان ايران طي هشت سال دفاع مقدس قوا ب
در برابر جنگ تجاوزكارانه رژيم ديكتاتور عراق به رهبري صدام حسين، همواره بر منع 

هاي هوايي جويانه و مقابله به مثل چه در مقابل حمالت موشكي و بمباراناعمال تالفي
امي و چه در رفتار با اسيران عراقي، تصريح شده است دشمن به شهرها و مناطق غيرنظ
  ).298و 247 :13و ج212 :18(موسوي خميني، صحيفه نور، ج

 
  اصل منع اعراض از حق .6
  الملل بشردوستانهمنع اعراض از حق در حقوق بين .6-1

تواند زمينه سوءاستفاده از قدرت را در رفتار با غيرنظاميان، يكي از عواملي كه مي
ان و بازداشت شدگان ونقض حقوق آنان فراهم آورد، امكان اعراض اين افراد از اسير

حقوق خود است. از آنجا كه اين افراد در دست دولت متخاصم يا اشغالگر گرفتارند 

                                  
 .7):39، زُمَر(»كشدكاري بار گناه ديگري را بر دوش نميهيچ گناه«. 1
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آينه ممكن است تحت فشار و اكراه و اجبار، اعالم اعراض از حق نموده يا از مطالبه و هر

هاي اين افراد چنين شرايطي تضمين حقوق و حمايتاحقاق حق خويش اغماض كنند، در 
پذير با چالش جدي مواجه خواهد شد. از اين روي، به منظور پيشگيري هاي آسيبو گروه

الملل بشردوستانه حقوق اسيران و غيرنظامياني كه در اي، قواعد حقوق بيناز چنين مخاطره
ترين حكم اند. صريحغماض دانستهاختيار طرف متخاصم قرار دارند را غير قابل اعراض و ا

)در باره رفتار با اسيران جنگي مقرر 1949) كنوانسيون سوم ژنو(7را در اين زمينه ماده (
توانند در هيچ شرايطي از تمام يا بخشي از حقوقي اسيران جنگي نمي«گويد: داشته كه مي

ي مذكور در ماده قبل هاي اختصاصكه به موجب اين عهدنامه يا احيانا به موجب موافقتنامه
همين حكم را كنوانسيون چهارم با » بيني شده است صرف نظر كنند.در باره آنان پيش

) 2) نيز در بند (1977) خود مقرركرده است. پروتكل اول الحاقي(8ادبياتي مشابه در ماده (
طرف ) به طور خاص انجام برخي اعمال را، عليه افراد مورد حمايت كه در اختيار 11ماده (

  متخاصم هستند، حتي با رضايت آنان ممنوع اعالم كرده است.
هاي در نظرگرفته شده براي همان گونه كه قبال اشاره شد، ماهيت و هدف حمايت

الملل بشردوستانه به واقع تضمين حقوق انساني قربانيان مخاصمات مسلحانه در حقوق بين
وق بشر براي همه افراد انساني به المللي حقهايي كه در مقررات بينآنهاست؛ همان حق

الملل شده و غيرقابل انكار، انتقال و تعليق دانسته شده است. حقوق بينرسميت شناخته
بشردوستانه در پيِ حمايت و تضمين حقوقي است كه رزمندگان و غيررزمندگان به عنوان 

ارند. اهميت افراد انساني در هرشرايطي حتي در حين مخاصمات مسلحانه استحقاق آن را د
و حساسيت موضوع در باره اسيران و بازداشت شدگان در مخاصمه مسلحانه، ناشي از زمينة 
سوءاستفاده از دو جهت است: يكي بخاطر امكان تعليق برخي حقوق بشري در زمان جنگ 

المللي حقوق مدني وسياسي، و ) ميثاق بين4به استناد شرايط اضطرار عمومي، وفقِ ماده (
ي افرادي كه به عنوان اسير جنگي يا غيرنظاميِ پذيري فوق العادهواسطه آسيبديگري به 

بازداشت شده در دست هريك از طرفهاي مخاصمه قرارگرفته اند. از اين رو حتي اگر در 
مواردي يا براساس برخي تعاريف و رويكردها درباره مفهوم حق و حقوق بشر امكان 
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در شرايط مخاصمه و در باره اسيرجنگي و افراد اعراض يا اغماض از حق پذيرفتني باشد ،
  در اختيار دشمن، به سبب افزايش فوق العاده خطر سوءاستفاده قابل پذيرش نخواهد بود.

  ناپذيري حق در شريعت اسالماعراض .6-2
ممكن است تصور شود، براساس تعريفي كه از مفهوم حق در ديدگاه اغلب فقيهان 

ي قربانيان جنگ از نظر فقهي قابل اسقاط و اعراض است! در ارائه شده است، حقوق حمايت
نگاه انديشمندان و فقيهان اسالمي حق اغلب به سلطنت معنا شده و از اين آيه شريفه اقتباس 

فقهاي بزرگي همچون شهيد 35».مَن قُتِلَ مَظلُومَا فَقَد جَعَلنا ِلوليِهِ سُلطانا«گرديده كه فرمود:
)، محقق اصفهاني (غروي 1410:228شيخ انصاري(شيخ انصاري، )،43 :تااول(شهيداول، بي

) از قابليت اسقاط حق به عنوان 92 :1413اآلملي،  () و ميرزاي نائيني1425:51اصفهاني، 
اند. به تعبير نائيني حقيقت اي عقلي دانستهاند و بلكه آن را قاعدهيك قاعده فقهي يادكرده

اي كه آن به دست صاحبِ حق است به گونه حق همان سلطنت بر شيء است، يعني زمام
  قدرت بر اِعمال و اسقاط را داشته باشد.

ط تقسيم ها را به دو دسته قابل اسقاط و غيرقابل اسقاالبته برخي دانشيانِ فقه حق
 )، ليكن بر ايشان اشكال شده كه آنچه غيرقابل اسقاط است حكم54تا:اند(يزدي، بيكرده

).كاربرد 107- 1424:108ق به قابليت اسقاط آن است( خوانساري،است نه حق، زيرا قِوام ح
ر معناي اي كه گاه حق ددو واژه حق و حكم در ادبيات فقهي متفاوت بوده است، به گونه

ام عر معناي دكار رفته و شامل حكم نيز شده و گاه حكم در دو معنا به كار رفته كه عام به
از اينجا ).22- 23 :1390د(فروغي، ضعي هستنشود، زيرا حق از احكام وشامل حق هم مي

هي گردد كه، هرآنچه غيرقابل اسقاط و اعراض است حكم تكليفي شرعي و المعلوم مي
 ه عنوانشد باست و از احكامي كه متضمن منفعتي مادي و معنويِ اين جهاني براي فرد با

  شود.حق او ياد مي
مستند به احكام تكليفي شرعي است و  ها از نگاه دينياز اين روي، حقوق بنيادين انسان

غيرقابل اسقاط، غيرقابل نقل و انتقال بوده و حقوق قربانيان مخاصمات مسلحانه نيز در اين 

                                  
  .33 ):17سراء(ا، »تل]داديم [بر قاقراروهر آنكه مظلوم كشته شود پس البته كه ما براي ولي او حكومت وتسلط .  « 1
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زمره است. بنابراين، اسير جنگي يا فرد بازداشت شده و در اختيار دشمن مجاز نيست از 

سمي و روحي او حقوق خود اعراض كند و مثال اجازه دهد كه حيات، سالمت، تمامت ج
گونه كه خود نيز اجازه ندارد به حيات، گيرد، هماناش مورد تعرض قرارو كرامت انساني

سالمت جسمي و رواني خود و تمامت جسمي و كرامت خويش آسيب وارد كند. درحالي 
الملل الملل حقوق بشر و حقوق بينهاي بشري در نظام بينكه توجيه اين ويژگي حق

  نمايد.اساس مباني سكوالر و غيرديني، امري دشوار و چالش برانگيز ميبشردوستانه و بر
  

 نتيجه گيري
هاست و نه دشمني ميان پذيرش اين واقعيت كه جنگ رابطه خصمانه ميان دولت

ها و اتباع دول متخاصم، سبب تحول حقوق جنگ به حقوق بشردوستانه، و منشأ انسان
مخاصمات مسلحانه بوده است. برخي از اين  پيدايش اصولي با هدف حمايت از قربانيان

طور خاص بر رفتار ها و ابزارهاي جنگي است و بعضي ديگر به اصول ناظر به انتخاب شيوه
با قربانيان مخاصمه حاكم است. اصل مصونيت رزمنده از تعقيب كيفري دولت 

سنگ بناي  هاي جنگي نبوده،دستگيركنندة او، بخاطر اَعمالي كه مغاير با قوانين و عرف
هاي حقوقي منجر به بهبود وضع قربانيان مخاصمات مسلحانه است. اصل همه پيشرفت

كند و منشأ تعهدات سلبي و بازدارنده انسانيت شرط حداقل استانداردهاي رفتار را تعيين مي
توان گفت هرآنچه منع نشده لزوماً مجاز است. اصل رفتار انساني با بوده و براساس آن نمي

ان مخاصمات منشأ تعهدات ايجابي است و مقتضي آن است كه قربانيان مخاصمه  از قرباني
همه حقوق انساني خويش برخوردار شوند و اسيران و بازداشت شدگان جنگي جز منع 

داري، با هيچ محروميتي مواجه نباشند. اصل منع رفتار خروج از اردوگاه و محل نگه
گردد كه چون جنگ رابطه خصمانه ميان ين مبنا باز ميجويانه و مقابله به مثل هم به اتالفي
هاست، تقابل و تالفي نبايد افراد انساني را هدف قرار دهد. وباالخره، اصل منع دولت

اعراض از حق اصل ديگر حاكم بر رفتار با قربانيان جنگ است. از آنجا كه افراد قرباني در 
ممكن است تحت فشار و اكراه و اجبار، آينه دست دولت متخاصم يا اشغالگر گرفتارند، هر

اعالم اعراض از حق نموده يا از مطالبه و احقاق حق خويش اغماض كنند، در چنين 
پذير با چالش جدي مواجه خواهد شد. هاي آسيبشرايطي تضمين حقوق اين افراد و گروه

تانه حقوق المللي بشردوساي، قواعد بيناز اين روي، به منظور پيشگيري از چنين مخاطره
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 اسيران و غيرنظامياني كه در اختيار طرف متخاصم قرار دارند را غير قابل اعراض و اغماض
  اند.دانسته

هاي مخاضمه به اين هاي هنجاري، مساله عدم پايبندي طرفرغم همه اين پيشرفتاما به
ترين چالش موجود در پيش روي اصول و قواعد و مشكل ضمانت اجرا همچنان مهم

ه شمار الملل بشردوستانه، به ويژه در رفتار با اسيران و بازداشت شدگان، ببينحقوق 
 رود.مي

ها و تفكرات انحرافي و ها، سوء برداشتدر نگاه اسالم، به رغم برخي سطحي نگري
پيشه و هاي تجاوزگرايانه، هدف جنگ تنها دفع تجاوز و مقابله با نظامرفتارهاي افراط

جنگد، بنابراين، ها نميطلبي. اسالم هرگز با ملتل عقيده و توسعهستمگر است و نه تحمي
ند. مصونيت ومان افراد غيرنظامي دشمن و نيز رزمندگان دستگير، تسليم و بازداشت شده در ا

از سوي ديگر چون اعمال خشونت محدود به حد ضرورت است، هرگونه رفتار 
ع د غيرمشرودر اختيار سپاه اسالم هستنر با افراد دشمن كه آميز، شكنجه و سوءرفتاخشونت

حيات  ر بهاست. افزون بر اين نظر به اهداف عاليه اسالم كه هدايت و احياي آحاد بش
يد امين اكآميز از فرمتعالي انساني است حسن رفتار و مهرورزي و برخورد مشفقانه و محبت

جويانه در شريعت هاي اسالم است. همچنين از آنجا كه بازگشت اعمال تالفيدر آموزه
ن شت شدگاازدااسالم به قصاص است، اصوال توسل به آن عليه افراد غيرنظامي، اسيران و ب

شري به بهاي بنيادين دشمن فاقد هرگونه وجاهت است. و باالخره با توجه به اين كه حق
توانند مورد اعراض از سوي صاحب حق لحاظ فقهي موضوع احكام الهي هستند، نمي

  قرارگيرند.
جايگاه اصول حاكم بر رفتار با قربانيان جنگ در اسالم، دست كم از دو جهت متمايز 

الملل بشردوستانه است: نخست اين كه اصول يادشده ريشه در مباني از آن در حقوق بين
كالمي و فقهي اسالم دارد، حال آن كه توجيه منطقي برخي از اين اصول مانند منع اعراض 

لل و براساس مباني سكوالر و اين جهاني با چالش مواجه است؛ الماز حق در حقوق بين
ديگر اين كه اسالم پيروان خود را به رعايت اين اصول به مثابه نماد بارز تقواي الهي فرمان 

دهد. بديهي است، تحصيل درجات عالي تقوي در مسلمانان آنها را به رفتاري واالتر از مي
مقررشده رهنمون ساخته و رعايت آن را تضمين  الملل بشردوستانهآنچه در حقوق بين

هاي صدر اسالم و در برخي كند و سيره عملي پيشوايان اسالم و مسلمانان نيز در جنگمي
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الملل بشردوستانه به هاي بعدي مويد اين ادعاست. اين در حالي است كه حقوق بيندوره

  برواست.رغم توسعه يافتگي هنجارين، به لحاظ اجرايي با چالش جدي رو
 

  منابع:
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ركز ن، م، در: اسالم و حقوق بين الملل بشردوستانه، جمعي از نويسندكا»اسالم
  .1زان، چالمللي، با همكاري نشر ميمظالعات تطبيقي اسالم و حقوق بشردوستانه بين
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