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 المللحمایت از اماکن عبادی رد مخاصمات مسلحاهن از دیدگاه اسالم و حقوق نیب

 1غالمعلي قاسمي

 

 چکيده 
 الملی   بیین  حقیوق  در تیاریخ   و ف هنگی   امیوال  عنوان ذی  عباد  ازاماکن حمای 

 ممنوعیی   ،تخ یی   و حملی   منیع  شیام   حمایی   ایین .اسی   شیده  لحاظ بش دوستان 
 ،امیاکن  ایین  بی   نسیب   جویانی  توفی   اقدامات منع و م نظا اهداف درجه  بکارگی  
متعدد   المللبین اسناد وجود باحوزه بوده ک   این در المل بین حقوق حمایت  استنظام

 دیگی ،  ازسیو   .اسی   یافتی   تکامی    المللی بیین  کیای     هاهدادگااز  ب خ   روی و 
 تعی    ممنوعیی   و صیونی  م ،توحید  ادیان عباد  اماکن از ب دن نام با ک ی ق آن
 نییء  مسلمانان سی ه .اس  نموده رامتبلور آن نبو  وسن  ک ده ابوغ را اماکن این ب 
 نظام  ض ورت اص  آن، نوع و حمای  محورها  در .اس  گ فت  شک  مبنا همین ب 
 بی   تعهید  و ق اردادهیا  اسیاس  ب  حمای  و مصونی  اعمال ،حمای  استثنا  عنوان ب 

 طی    حیال،  ایین  با .اس  حقوق  نظام دو در مشت ک نقاط از زمین  این در هاآن مااد
 عبیاد   اماکن ب  حمای  اختصاص حمای ، موضوع عنوان ب  عبادت ها مکان مستق 
 و حمایی   موضیوع  ب  ومعنو  اعتقاد   صبغ  اعیا  ،ه مکان  ن  و توحید  ادیان
 .اس  موضوع ینا در اسوم  رویک د ها ویژگ  از عباد  اماکن احت ام
 

 اموال ف هنگ . ،اسوم ،المل حقوق بین ،حمای  ،اماکن عباد واژگان كليدي: 
 

                                 
 .دانشگاه قم الملل دانشکده حقوقاستاديار گروه حقوق بين – 1

 g_ghasemi@hotmail.comرايانامه: 
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 مقدمه
هتا  هاي مقدس مذهبي چون زيارتگتاه ها از قبيل مساجد، کليساها و ديگر مکانعبادتگاه

شتود. ايتن   هتا محستوب متي   و قبور بزرگان ديني، بخشي از هوي  فرهنگي و تاريخي ملت  
العاده هستند و در طول تاري  مورد احتترام و  نزد پيروان اديان الهي داراي ارزش فوقاماکن 

اند، اهمي  ديني، تاريخي و فرهنگي اين اماکن باعتث شتده است  کته     توجه آنان واق، شده
عالوه بر زمان صلح، به هنگام جنگ نيز توصيه اکيد بر عدم تعر  به ايتن امتاکن از ستوي    

اي از ي شتاخه به منزلته « حقوق بشردوستانه». از سوي ديگر، مفهوم اديان الهي صورت گيرد
ي مخاصتمات  الملل براي حماي  از اشخاص، اموال و اماکن غير نظامي در دورهحقوق بين
شکل گرفته اس . اين شاخه از علم حقوق نيز براي حماي  از امتاکن فرهنگتي و    1مسلحانه

االجترا  المللي الزمرراتي در قالب اسناد بينعبادي در زمان جنگ و مخاصمات مسلحانه، مق
هتاي متذهبي ختود، بتا     نظتر از ديتدگاه  هتاي مختلت  صترف   بيني نموده اس  و دولت  پيش

 اند.ي حماي  از اين اماکن پذيرفتهپذيرش اين اسناد، تعهداتي را درباره
نظر  در اين مقاله، موضو  حماي  از اماکن عبادي در زمان مخاصمات مسلحانه از نقطه

 شود.الملل بشردوستانه بررسي و تحليل ميهر دو نظام حقوقي اسالم و حقوق بين
هتا و قبتور   در شرايط فعلي، حجم وسي، تخريتب و انهتدام مستاجد، کليستاها، زيارتگتاه     

دهد، و تتلثير تتوهين   بزرگان ديني که در مخاصمات مسلحانه در کشورهاي اسالمي رخ مي
ها و طواي  گري بين فرقهو مقدس در بروز دشمني و فتنه و تعر  مذکور به اماکن عبادي

رو، گردانتد. از ايتن  مختل  اديان الهي، اهمي  و ضرورت بحث از اين موضو  را مدلل مي
رساني الزم و تبيين قواعتد حقتوقي و معتارف    مطالعات علمي و پژوهشي،روشنگري، اطال 

ن اديتان توحيتدي در کنتار مقتررات     ي مستلمانان و پيتروا  اسالمي و ديني مورد قبتول قاطبته  

                                 
هتاي مستلحانه ديگتر،    ها و درگيتري اي اس  اعم از جنگ بين دول ( واژهArmed Conflictمخاصمات مسلحانه ). 1

شود: ال . بين دو يا چند دول ؛ ب. بين يک دول  و نهادي هاي زير را شامل مياين واژه عام، درگيري ميان گروه»

 (.32: 1333غير از دول ؛ ج. بين دول  و گروه مخال  دول ؛ د. ميان دو گروه قومي در درون يک کشور )وري، 



ک  از اما
یت  ا

حم
ق نیب

حقو م و 
سال ه ا

ز دیدگا
سلحاهن ا

م صمات 
مخا ی رد 

عباد ن 
لملل ا

 

 

 

80 

 
المللي، گامي هتر چنتد کوچتک بتراي مبتارزه بتا ايتن جريتان تخريبتي و          ي بينبشردوستانه

 هاس .ويرانگر عليه اماکن مذهبي و عبادي؛ بلکه عليه اساس دين و فرهنگ مل 

از  المللتي حقتوق بشردوستتانه، نتو  حمايت      در اين نوشتار، نخس  در پرتو استناد بتين  
هتا و  هاي ناظر بر حمايت  از ايتن امتاکن، و تعهتدات دولت      کن عبادي، تدابير و تضميناما

اشخاص در اين قلمترو بررستي وتبيتين خواهتد شتد. ستپس موضتو  از ديتدگاه منتاب، فقته           
گتردد، تتا   اسالمي يعني قرآن و سن ، نيز بررسي شده و در آرا  فقهاي مستلمان دنبتال متي   

تبيتين گشتته و نقتا  احتمتالي افتتراق يتا اشتترا          موض، شريع  اسالمي در اين خصوص
 مواض، در چارچوب اين دو نظام حقوقي مشخص گردد.

 

 المللحمايت از اماکن عبادي در حقوق بين .1

« امتوال فرهنگتي  »المللي، اماکن عبادي، نه به طور مستقل، کته ذيتل عنتوان    در اسناد بين
مللي اولين کاربرد اصطالح امتوال فرهنگتي   النظر قرار گرفته اس . از لحاظ اسناد بينمطمح
 حفاظتت  از امتتوال فرهنگتتي در مخاصتتمات مستتلحانه يافتت   1123تتتوان در معاهتتده را متتي

(Sheng, 2010:58)الملل در ترين سند حقوق بينبه عنوان مهم 1. کنوانسيون اموال فرهنگي
شتتامل آثتتار  ( امتتوال فرهنگتتي را1ي حمايتت  از امتتوال و امتتاکن فرهنگتتي در متتاده )حتتوزه

ها معرفتي  معماري، هنري، يا تاريخي اعم از مذهبي يا غير مذهبي، مناظر باستاني و مجموعه
نموده اس ؛ ضمن اينکه حماي  از اموال مزبور را نيز منو  به اين کترده کته بتراي ميتراث     

ها واجد اهمي  باشند، در نتيجه هر مال يا مکان مذهبي و عبادي مانند مستاجد  فرهنگي مل 
يا کليساها به طور عادي مورد حماي  نيستند، مگر اينکه اهمي  تاريخي و تعلتق بته ميتراث    

 2هتاي عبتادت  ( مکان23در ماده ) 1122بشري داشته باشند. با اين حال پروتکل اول الحاقي 
را در کنار اموال فرهنگي براي حماي  ذکر کرده اس ؛ اگر چه اين سند نيز آن را مشرو  

هتا نمتوده است . صتف  فرهنتگ، آثتار       ها به ميراث فرهنگي و معنوي ملت  به وابستگي آن
 متاده  3هتاي عبتادت اشتاره دارد.   شود و وص  معنوي به مکتان تاريخي و هنري را شامل مي

                                 
1.Hague convention for the Protection of cultural property in the event of Armed conflict of 

14may 1954. 

2.Places of worship.  

3.ICRC، Commentary on the Additional protocols، 1987: 646. 
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هاي عبتادت را در کنتار اشتيا  فرهنگتي موضتو       نيز مکان 1122( پروتکل دوم الحاقي 13)

 حماي  دانسته اس .
ي مصداقي از امتوال فرهنگتي )غيتر منقتول( موضتو       به منزله به هر حال، اماکن عبادي

هتا در دو بختش عتام و ختاص     حماي  هستند. مطابق کنوانسيون اموال فرهنگي اين حماي 
 شود.دهي شده اس  که در ادامه بيان ميسازمان

 . حمايت عام1-1

متورد   تمتام امتوال فرهنگتي بايتد    »( کنوانسيون امتوال فرهنگتي،   3مطابق بند يک ماده )
بنتابراين تمتام اشتيايي کته بته عنتوان       «. حماي  عام قرار گيرند و نياز به ثب  خاص ندارند...
اند بدون نياز به امر ديگري خود به خود مورد اموال فرهنگي در اين کنوانسيون تعري  شده

گيرند. حماي ، بته عنتوان يتک مفهتوم تعريت  نشتده است ؛ لکتن بتا          حماي  عام قرار مي
ربط، حماي  در قالتب اعمتال   المللي ذينسيون اموال فرهنگي و ديگر اسناد بينبررسي کنوا

 و اقدامات زير مصداق دارد.

 . مصونيت از هر گونه حمله و ايراد خسارت1-1-1

ترين بخش حماي ، در مصوني  اماکن مورد بحث و من، هر گونه تخريب، انهتدام  مهم
الحتتاقي بتته   1122( پروتکتتل اول 23هاستت . بنتتد التت  متتاده )  و ايتتراد خستتارت بتته آن  

اعمال خصتمانه  »ژنو نيز همين مضمون را تکرار کرده، و بر ممنوعي   1131هاي کنوانسيون
هتا را  هاي عبادت که ميراث فرهنگتي ملت   عليه بناهاي ياد بود تاريخي، آثار هنري يا مکان

 تصريح دارد.« دهندتشکيل مي
هر گونه عمل خصمانه کته منجتر بته ايتراد     هاي مخاصمه و جنگ، بايد از بنابراين طرف
 شود خودداري ورزند.هاي عبادت ميخسارت به مکان

هاي عبادت به عنوان مرکز نظامی يا اهداف ديگر غيرر از  . منع به کارگيري مکان1-1-2

 هدف اصلی

ي مسلحانه نه تنها از هر گونه حمله و تعر  بته امتاکن عبتادي منت،     هاي مخاصمهطرف
چنتين استتفاده از امتوال    ها را براي مقر نظامي به کار گيرند. همه نبايد اين مکاناند، بلکشده

ها و يتا وستايل متورد استتفاده بتراي      هاي عبادت، محيط پيرامون آنفرهنگي، از جمله مکان
هاست ، بته نحتوي کته     ها، در جه  تحقق اهدافي جز آنچه اساسا  هتدف آن حماي  از آن

 ([.3ب يا ايراد خسارت قرار دهد ممنو  اس  ]بند يک ماده )ها را در معر  خطر تخريآن
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ي مستقيم از اموال مورد حماي  در جه  اهتداف نظتامي   با اين وص  نه فقط استفاده»

آيتد. فضتاي اطتراف    ها نيز غيرقانوني به شمار ميممنو  اس ، که استفاده غير مستقيم از آن
هتا نبايتد بتراي مقاصتدي بته      حماي  از آناموال مورد حماي  و وسايل مورد استفاده براي 

دهد. براي نمونه زيترزمين  ها را در معر  تخريب يا آسيب قرار ميکار رود که احتماال  آن
امن يک موزه نبايد به عنوان محل نگهداري مهمات به کار گرفته شود يا بترج يتک کليستا    

 (.211: 1332فلک ، « )باني ارتش مورد استفاده قرار گيردنبايد به عنوان برج ديده
نيز استفاده از ايتن امتوال را بتراي پشتتيباني      1122( پروتکل اول الحاقي 23بند ب ماده )

هتاي  که اموالي مانند مکانعمليات نظامي ممنو  کرده اس . در صورت ترديد نسب  به اين
ار عبادت که به طور معمول به مقاصد غير نظامي اختصاص دارند به نحوي مورد استفاده قتر 

گيرند که نقش مؤثري در عمليات نظامي داشته باشند، فر  بر آن خواهد بود که چنتين  مي
 ( پروتکل اول الحاقي(.2بند سوم ماده )) نقشي ندارند

 جويانه. منع در نظر گرفتن اماکن عبادي به عنوان اهداف تالفی1-1-3

ل فرهنگتتي يتتا ( پروتکتتل اول الحتتاقي هتتر گونتته در نظتتر گتترفتن  امتتوا 23بنتتد ج متتاده )
جويانته ممنتو  کترده است ؛ يعنتي در      هاي عبادت را بته عنتوان هتدف اعمتال تالفتي     مکان

هتاي عبتادت،   صورت اقدام يک طرف مخاصمه به اعمال خصمانه از جمله حمله بته مکتان  
جويانته عليته امتاکن عبتادي و فرهنگتي در قلمترو دشتمن        انجام مقابله به مثل و اقدام تالفتي 

ي امتوال غيتر نظتامي در    اين ممنوعي  به طور کلي براي حمايت  از همته   ممنو  اس . البته
 ( اين پروتکل نيز تصريح شده اس .23ماده )

 . منع هر گونه دزدي، چپاول و يا تخريب اموال و اماکن1-1-4

( کنوانسيون امتوال فرهنگتي، هتر گونته عمتل دزدي، چپتاول،       3براساس بند سوم ماده )
مستتقيما  متوجته امتوال فرهنگتي باشتد ممنتو  است . دزدي و         دستبرد، ضبط يا تخريبي که

چپاول و مانند آن، ناظر به اموال منقول اس  که ممکن اس  در امتاکن عبتادي يتا هنتري و     
تاريخي واق، باشد و تخريب متوجه اموال غير منقول فرهنگي ماننتد مستاجد، کليستاها و يتا     

 ها اس .متوجه به اموال منقول در آن
دهد که قدرت متخاصم در مناطق تح  صالحي  يتا سترزمين   زماني رخ مياين اعمال 

مورد اشغال، اشيايي را توقي  کرده اس  يا اماکن تتاريخي و عبتادي در قلمترو کنتترل آن     
قرار دارند. در اين صورت نبايد اين اتفاقات نسب  به اموال منقول فرهنگتي رخ دهتد بتراي    
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هتاي  شتيا  تتاريخي در منتاطق تحت  کنتترل قتدرت      ي ايافتته نمونه سرق  و قاچاق ستازمان 
که تخريتب امتاکن عبتادي و تتاريخي ماننتد مستجد، کليستا و        متخاصم ممنو  اس ، يا اين

موزه، در قلمرو صالحي  و کنترل طرف متخاصم نبايد رخ دهد و من، شتده است . در ايتن    
ي جنبته  ي حمله به اين امتاکن بته عنتوان يتک هتدف نظتامي نيست ، بلکته        وضعي ، مسلله

سازي قومي، متذهبي و تخريتب امتاکن عبتادي و تتاريخي در منتاطق تحت  اشتغال و         پا 
 جويانه اس .کنترل به عنوان اقدامي تالفي

 . حمايت خاص1-2

توانند تعداد معدودي از اموال فرهنگي را هاي عضو کنوانسيون اموال فرهنگي ميدول 
( کنوانستيون امتوال   3ند نخس  از متاده ) ([. مطابق ب1مورد حماي  خاص قرار دهند ]ماده )

 فرهنگي حماي  خاص فقط در مورد اموال فرهنگي زير قابل تصور اس :
 هاي اموال فرهنگي در زمان مخاصمات مسلحانه،پناهگاه -
 ي آثار تاريخي،مراکز در بر دارنده -
 (.213: 1332اموال فرهنگي غير منقولي که اهمي  بسيار زيادي دارند.)فلک،  -

تواند مسجد يا کليساي تتاريخي و داراي  مال فرهنگي غير منقول  واجد اهمي  زياد، مي
از آثتار ميتراث فرهنگتي     1اهمي  ملي و فرهنگي باال باشد، براي نمونه مسجد بزرگ حلتب 

جهان و ثب  شده نزد يونسکو اس  کته متلستفانه در جريتان وقتاي، ستوريه، تخريتب شتده        
 اس .

 رايط ذيل باشد:حماي  خاص بايد مشمول ش
المللي امتوال فرهنگتي متورد حمايت  ختاص نتزد يونستکو        اين اموال بايد به ثب  بين -

 ( کنوانسيون اموال فرهنگي[.3برسند ]بند ششم ماده )
ي مناسبي از يک مرکز صنعتي مهتم يتا هتر هتدف نظتامي بتا       اين اموال بايد در فاصله -

( کنوانسيون اموال فرهنگي[. براي مثال، 3)بند اول ماده ] اهمي  که حساس باشد واق، شوند
 ها بايد به قدر کافي دور باشند.اين اموال از مراکز عمده صنعتي، بنادر يا فرودگاه

(کنوانسيون، اين اموال نبايد براي مقاصد نظامي مورد استتفاده   3مطابق بند نخس  ماده )
 (.23: 1312قاسمي و باقرزاده، ) قرار گيرند

                                 
1.Greet Mosque of Aleppo.  
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در  1حماي  فزاينده يتا تقويت  شتده،   »خاص از اموال فرهنگي، نوعي عالوه بر حماي  

بينتي شتده است . امتوال     نيتز پتيش   2الحاقي به کنوانسيون اموال فرهنگي 1111پروتکل دوم 
که برخي شرايط ماهوي چتون تعلتق بته امتوال فرهنگتي      مورد حماي  فزاينده، عالوه بر اين

نيتز   1111را دارا باشند، بايد مطابق پروتکتل  کارگيري براي مقاصد نظامي بشري  يا عدم به
ها رعاي  شود که مجال بحث از آن در ايتن  تشريفات اداري و اجرايي مفصلي در مورد آن

 3مقاله نيس .

 انگاري اقدامات تخريبی عليه اماکن عبادي. جرم1-3

 هاي مربو  به حماي  از اموال فرهنگتي را يک از نق کنوانسيون اموال فرهنگي، هيچ
به عنوان نق  فاحشي که مستلزم اجراي کيفري باشد شناسايي نکرده است . فقتط در متاده    

( آن مقرر شده که بايد در قوانين داخلي تمتام اقتدامات الزم بتراي تعقيتب و مجتازات      23)
دهنتد  کيفري يا انضباطي کساني که مرتکب نق  کنوانسيون شده يا دستور نق  آن را مي

 (.1233 :1332به عمل آيد )فلک، 
کننده از اماکن فرهنگي و عبادي در پروتکل المللي  حماي با اين حال، نق  قواعد بين

انگاري شده است  کته موضتو  را    المللي، جرمهاي کيفري بينو اساسنامه ديوان 1122اول 
 کنيم.در پرتو اين اسناد بررسي مي

 . توصيف اقدامات تخريبی به عنوانجنايت جنگی1-3-1

هتاي ژنتو و پروتکتل را در    ( پروتکتل اول، نقت  شتديد کنوانستيون    32ماده )بند پنجم 
حکم جنايات جنگي تعري  کرده اس . در پرتو بند چهارم همين ماده، هتدف حملته قترار    

شود. طبق متن )د( بنتد چهتارم   هاي عبادت، نق  شديد پروتکل مزبور تلقي ميدادن مکان
هتاي عبتادت کته    شده، آثار هنري و مکتان شناخته (، حمله به بناهاي تاريخي کامال 32ماده )

                                 
1.Enhanced Protection. 

االجترا شتده   الزم 2113منعقد شده و در سال  1111اموال فرهنگي، در سال  1123حاقي به کنوانسيون . پروتکل دوم ال2

 آن را تصويب نموده اس . 2/3/1331اس . جمهوري اسالمي ايران نيز در تاري  

المللتي  نبيگدلي، محمدرضا، تعهتد بتي  . براي آگاهي بيشتر در مورد حماي  فزاينده از اموال فرهنگي، نک. به: ضيايي3

ها در حماي  از اموال فرهنگي، در مجموعه مقاالت همايش حماي  از امتوال فرهنگتي و تتاريخي در حقتوق     دول 

 .31-21: 1311الملل، بين
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در نظتر گرفتته    1ايها بوده و براي آن ترتيبات ويتژه در حکم ميراث فرهنگي و معنوي مل 

هتا شتود، نقت  شتديد پروتکتل      اي که موجتب ويرانتي گستترده در آن   شده اس ، به گونه
هاي عبادت بتراي  مکانخواهد بود. البته مطابق همين بند، اين حکم مشرو  بر اين اس  که 
 هاي نظامي واق، نشده باشد.اهداف نظامي به کار گرفته نشود و در مجاورت مستقيم هدف

( هتتداي  عمتتدي حملتته بتتر ضتتد 3المللتتي کيفتتري نيتتز در متتاده )اساستتنامه ديتتوان بتتين
هايي را که براي مقاصد مذهبي، آموزشي، هنري، علمي يا خيريه اختصتاص يافتته   ساختمان
 ر اينکه آن اهداف نظامي نباشند، جناي  جنگي محسوب نموده اس .و مشرو  ب
المللي کيفري بتراي يوگستالوي ستابق نيتز مقترر داشتته       ، اساسنامه ديوان بين3ماده )د( 
تخريب، غارت و ايراد خسارت عمدي به مؤسسات متذهبي و آموزشتي، بناهتاي    »اس  که 

هاي عبتادت  مکان«. شودمحسوب مي ياد بود و آثار هنري و علمي، از جمله جنايات جنگي
 تواند باشد.از مصاديق مؤسسات مذهبي و حتي آموزشي مي

مقررات پروتکتل اول الحتاقي در بتاب جنايت  جنگتي، نتاظر بتر اقتدامات تخريبتي در          
باشتد، و نستب  بته مخاصتمات مستلحانه داخلتي ستاک         المللي ميمخاصمات مسلحانه بين

هتاي ژنتو نيتز فاقتد     روتکتل الحتاقي دوم بته کنوانستيون    اس . کنوانسيون اموال فرهنگي و پ
اي هستتتند کتته نقتت  قواعتتد حمتتايتي از امتتوال و امتتاکن فرهنگتتي و عبتتادي را در   مقتترره

 انگاري نمايد.مخاصمات داخلي جرم
رستد همتان نگترش ستنتي کته موجتب تفکيتک بتين نظتام حقتوقي           چنين بته نظتر متي   »

اي معدود و محدودي را مقررات عهدنامه المللي و مخاصمات داخلي شد، ومخاصمات بين
براي مخاصمات داخلي در نظر گرف ، مان، از بستط رژيتم تعقيتب و مجتازات مقترر بتراي       

 (.111: 1333المللي به اين مخاصمات شد)ممتاز و ديگران، مخاصمات بين
با اين حال، وقاي، بحران يوگسالوي سابق و حمالت گسترده به اموال و اماکن فرهنگتي  

بادي و ديگر موارد نقت  قواعتد بشردوستتانه در ايتن نتزا  کته عمتدتا  وصت  داخلتي          و ع
المللتي بته   داش ، موجب گرديد تا بار ديگر توجته افکتار عمتومي جهتاني و نهادهتاي بتين      

، به متوارد  «جناي  جنگي»تبعات منفي اين رويکرد جلب گردد و زمينه را براي بسط مفهوم 
 در مخاصمات داخلي فراهم کند.تخل  شديد از حقوق بشردوستانه 

                                 
 ختاص  حمايت  [ يونستکو  الملليبين دفتر در ثب  مانند] الملليبين صالحذي هايسازمان چارچوب در مثال، طور به.  1

 .باشد شده گرفته نظر در
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ديوان کيفري ويژه يوگسالوي سابق نيز در رويه خود، مقرره اساستنامه ختود يعنتي بنتد     

ي داخلتي اعمتال کترد. در پرونتده     ( در بتاب جنايت  جنگتي را در چنتد قضتيه     3)د( ماده )
عتاي  المللي براي يوگسالوي سابق، در مقابتل اد ، شعبه تجديدنظر دادگاه کيفري بين1تاديچ

متهم مبني بر اينکه تخلفات از حقوق مخاصمات داخلي، مسؤولي  کيفري در پي ندارد، بته  
استدالل دادگاه نورنبرگ تکيه کرده و اعالم کرد اگر تخلفات مورد بحث در ايتن پرونتده   

کنيم کته ايتن تخلفتات مستؤولي  کيفتري بته       را با معيارهاي ياد شده بسنجيم، ترديدي نمي
واه در مخاصتتمه مستتلحانه داخلتتي ارتکتتاب يافتتته باشتتند و ختتواه در    آورد، ختتدنبتتال متتي

(. معيارهتاي متورد نظتر ايتن ديتوان، بته       13: 1333المللي )ممتاز و ديگتران،  مخاصمات بين
گتردد کته لزومتا  نبايتد جترايم و      المللتي بتر متي   مفهوم اصل قانوني بودن جرم در سطح بين

انگتاري شتود   المللي جرم  از تعهدات بينها تعري  و تعيين شود و همين که تخلمجازات
هتا و  ( مشتتر  کنوانستيون  3کافي اس ، و اين وابسته به تعيين تعهداتي اس  که در متاده ) 

ها مسؤولي  کيفتري  پروتکل دوم الحاقي و ديگر اسناد انجام شده اس  که عدم رعاي  آن
وق عرفي نيتز استتمداد   به دنبال دارد. در اينجاس  که ديوان کيفري يوگسالوي سابق از حق

شمول اصل بنيتادي حفتظ و حراست  از امتوال      1112ي تاديچ در سال جويد و در قضيهمي
الملتل عرفتي   المللي به موجتب حقتوق بتين   فرهنگي را نسب  به مخاصمات مسلحانه غير بين

کند. در اين چارچوب اس  که دادگاه يوگسالوي سابق تاکنون مقترره ختاص   شناسايي مي
هتا مربتو  بته    تترين آن اي از قضتايا کته مهتم   ( اساسنامه خود را در مجموعه3اده )بند )د( م

بوده اعمال کرد. در اين قضيه دادگاه فرصت  يافت  ايتن     2حمله به شهر تاريخي دوبرونيک
مطلب را تلييد کند که جرم تخريب يا ايراد خسارت عمتدي بته مؤسستاتي کته بته اهتداف       

انتد، و تخريتب بناهتاي يتاد     علمي اختصاص داده شده اي، آموزشي، هنري ومذهبي، خيريه
ي هايي اس  که مورد حمايت  ويتژه جامعته   بود تاريخي و آثار هنري و علمي، نق  ارزش

(، و ايتن رويکترد همتان تکيته بتر حقتوق عرفتي        133: 1333المللتي است  )فرانکيتوني،    بين
 المللي در قضيه مورد بحث اس .بين

( 3انگتاري  نقت  متاده )   ق عرفي در خصتوص جترم  گيري سري، حقوبراي در  شکل
ها و پروتکل دوم الحاقي، تح  عنوان نق  شديد حقوق بشردوستانه و مشتر  کنوانسيون

                                 
1.Tadic Case. 

2.Dobrovnik. 
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، بايد به حتوادث جنتگ بالکتان در يوگستالوي ستابق و رونتدا و       «جناي  جنگي»در نتيجه 

يگر توجه کترد،  ها از سوي دو دول  1ي شوراي امني ديگر نقا  جهان از يک سو و رويه
المللي کيفري، تخلفات عمده از حقتوق  ( اساسنامه ديوان بين3امري که باعث شد در ماده )

انگتاري شتود، و در نتيجته    بشردوستانه در مخاصمات داخلي به عنوان جنايت  جنگتي جترم   
هاي عبادت بته مثابته   تخلفات عمده در باب اموال غير نظامي از جمله اموال فرهنگي و مکان

   جنگي، تعري  گرديد.جناي
المللتي صتليب سترخ در شناستايي و تبيتين نقت  عمتده قواعتد         در اين ميان، کميته بتين 

حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلي به عنوان جناي  جنگتي بته طتور ختاص و حقتوق      
ديتوان کيفتري بتراي     2الملل بشردوستانه عرفي به طور کلي، نقتش مهمتي داشتته است .    بين

المللي صتليب سترخ را يتک عنصتر     ي تاديچ، عملکرد کميته بينر قضيهيوگسالوي سابق د
 3سازي[ قواعد عرفي دانسته اس .آشکارا اساسي در پيدايش يا تبلور ]شفاف

. توصيف اقدامات تخريبی عليه اماکن فرهنگی و عبادي به عنوان جنايرت عليره   1-3-2

 بشريت

مستتند بته اساستنامه، برختي     ي ختود و  ديوان کيفري براي يوگستالوي ستابق، در رويته   
شتناخته  « جنايت  عليته بشتري    »ي اقدامات تخريبي عليه اموال فرهنگي و عبادي را به مثابته 

 اس .
المللتي در جهت    اين دادگاه بتين »دارد ( اساسنامه ديوان مزبور مقرر مي2بند )ح( ماده )

مات تعقيب و تح  پيگترد قترار دادن اشتخاص مشتمول جترايم زيتر کته در زمتان مخاصت         

                                 
انگتاري  المللي راج، بته جترم  گيري عرف بيني شوراي امني  و نقش آن در شکل. براي آگاهي بيشتر در مورد رويه1

الملتل بشردوستتانه مخاصتمات    نق  حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلي، ر. . ممتتاز و ديگتران، حقتوق بتين    

 .213الي  213: 1333داخلي، 

اي متشتکل از حقوقتدانان و متخصصتان کشتورهاي     گروه کاري ويژه 1112المللي صليب سرخ در سال ي بينه. کميت2

المللتي  المللتي و غيتر بتين   مختل  براي شناسايي و تدوين قواعد عرفي حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بتين 

فعالي  اين گروه، متن قواعد عرفي تنظتيم   يمنتشر شد. براي آشنايي با نحوه 2112تشکيل داد و گزارش آن در سال 

الملتل بشردوستتانه   ها ر. . هنکرتز، ژان ماري و دوسوالدبک، لوئيس، حقوق بتين شده به همراه گزارش تفسيري آن

 .1332المللي صليب سرخ، تهران، نشر مجد، الملل قوه قضائيه و کميته بينعرفي، ترجمه: دفتر امور بين

 ي ديوان يوگسالوي سابق در قضيه تاديج، با مشخصات زير اس :. اين مطلب بخشي از رأ3
Prosecutor V.Tadic, Case, No 160 Licty Appeals Chamber, oct, 2, 1995, Para 109. 
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آزار »بند )ح( اين متاده،  «. گيرند، اختيار دارد....مسلحانه و عليه مردم غير نظامي صورت مي

را از جمله امور تح  اختيار اين ديتوان در  « و اذي  مبتني بر داليل سياسي، نژادي و مذهبي
کنتد و  ذکتر متي  « به بردگتي گترفتن  »و « قل، و قم،»، «قتل عمد»کنار جنايات ديگري چون 

  اين جنايات، مصاديق جنايات عليه بشري  هستند. بر اين استاس، ديتوان مزبتور، در    مجمو
ي خستارت بته امتوال    به منظور مطرح کردن جرايم در بر دارنتده  1هااي از کيفرخواس پاره

کنتد  اشتاره متي  « هاي مبتني بر داليل سياستي، نتژادي و يتا متذهبي    آزار و اذي »فرهنگي به 
 (.221: 1311منش، )نژندي

هتاي  همچنين ديوان کيفري ويژه يوگسالوي سابق در چند پرونده، حملته بته ستاختمان   
ي آزار و اذي  و در نتيجه از جرايم عليه بشري  مذهبي از جمله مساجد مسلمانان را به مثابه

بتا تحليلتي از ايتن مستلله     2تلقي کرد. شعبه بدوي اين ديوان در پرونده مومچيلوکراجيشنيک
تخريب بناهاي تاريخي و امتاکن مقتدس بخشتي از يتک تعتر  گستترده و       يابد که در مي
يابتد کته   يافته عليه جمعي  غير نظامي مسلمان و کروات بود، بنتابراين شتعبه در متي   سازمان

تخريب بناهاي فرهنگي و اماکن مقدس، مصتداق آزار و اذيت ، و مشتمول عنتوان جنايت       
اه بر ايتن است  کته تخريتب نهادهتاي      شود. در مجمو  رويه دادگعليه بشري  محسوب مي

اي و بنيتادين جترم آزار و   تواننتد اعمتال پايته   فرهنگي، بناهاي تاريخي و اماکن مقتدس متي  
 (.233-232: 1311منش، ي يکي از جنايات عليه بشري  باشند )نژندياذي  به مثابه

 . ضرورت نظامی استثناي حمايت از اماکن عبادي1-4

ستتانه حمايت  از امتاکن عبتادي و فرهنگتي در دو متورد       به موجب اسناد حقتوق بشردو 
 شود:ساقط مي

 . به کارگيري اماکن عبادي براي اهداف نظامی1-4-1

( کنوانسيون اموال فرهنگي به اين مطلب اشاره کرده است . مطتابق   11بند نخس  ماده) 
گي به موجب ( پروتکل دوم الحاقي به اين کنوانسيون نيز چنانچه اموال فرهن3بند اول ماده )

هتا ستاقط   کارکرد خود به يک هدف نظتامي متمايتل شتده باشتند، ممنوعيت  حملته بته آن       
شود. براي نمونه اين اماکن، براي نقل و انتقال قوا يا تجهيتزات نظتامي استتفاده شتود؛ يتا      مي

                                 
1.The Prosecutor V. DuskoTadic (Indictment)، No. It – 94 – 1، Count 1.(ICTY 1999). 

2.MomciloKrajisnik. 
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ي مستتقيم داشتته يتا    که، در اين اماکن، عملياتي انجام شود که با اقدامات نظتامي رابطته  اين
 (.221: 1332توليد مصالح جنگي قرار گيرد )فلک، محل 

 ناپذير. در صورت ضرورت نظامی اجتناب1-4-2

( پروتکتل دوم الحتاقي،   3( کنوانسيون اموال فرهنگي و بند دوم متاده ) 11بند دوم ماده )
به امکتان اعترا  از مصتوني  و حمايت  از امتوال فرهنگتي کته امتاکن عبتادي جزيتي از           

اقتدام خصتمانه بتر ضتد      1111( پروتکل دوم الحتاقي  3. مطابق ماده )هاس  اشاره دارندآن
ي ممکتن  اموال فرهنگي، از جمله اماکن عبادي، مجاز نيس  مگر آنکته عمتال  هتيچ گزينته    

يتابي بته مزيت  نظتامي مشتابه حاصتل از چنتين اقتدامي موجتود نباشتد.           ديگري براي دس 
ناد بتته ضتترورت نظتتامي آمتتره  مقتترر داشتتته، تصتتميم استتت  1123گونتته کتته کنوانستتيون آن

ي افستري در  ناپذير[ نيز ديگر به اختيار فرمانده حاضر در محل نيس ، بلکه بر عهده]اجتناب
حد سرگرد و باالتر اس ؛ مگر اينکه موقعي ، چنين فرضي را براي کسب اجازه از او ندهد 

 (.131: 1333)ممتاز و ديگران، 
رغتم بيتان تعهتدات    تکتل الحتاقي آن، بته   و هتم پرو  1123با اين وص ، هم کنوانسيون 

متعدد براي حماي  از اموال فرهنگي از جمله اماکن عبادي، امکان عتدول از ايتن تعهتدات    
توانتد مستمستک   اند و اين در حد خود، ميناپذير دانستهرا به خاطر ضرورت نظامي اجتناب

در اين زمينه باشد،  هااي براي نيروهاي نظامي در جه  نق  تعهدات حمايتي دول و بهانه
چه اينکه مفهوم ضرورت نظامي در اسناد مختل  با عبارات متفاوت آمده اس  و بررسي و 

 اي مستقل نيازمند اس .تحليل دقيق اين موضو  به نوشته
 

 . حمايت از اماکن عبادي در منابع فقه اسالمی2

يت  از امتاکن   در قسم  دوم اين مقاله نگاهي کوتاه به ديدگاه اسالم در خصتوص حما 
دهتد کته در   عبادي در مخاصمات مسلحانه داريم. آثار مکتوب تاريخي و علمتي نشتان متي   

اي بار جنگ، بته آداب و قواعتد آن توجته ويتژه    سن  اسالمي به منظور کاهش تبعات زيان
شده اس . موضو  حماي  از اماکن عبادي را در اين چارچوب و با مراجعته بته منتاب، فقته     

ها و احکتام مترتبط   کنيم و از آراي فقها  در جه  تبيين برخي محدودي ياسالمي دنبال م
 با موضو  استفاده خواهيم نمود.
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 . قرآن کريم2-1

قرآن کريم به عنوان منبت، اصتلي فقته استالمي موضتو  احتترام و جايگتاه ويتژه امتاکن          
رد بررستي  عبادي و اديان الهي را در چند آيه مورد توجه قرار داده اس  که به اختصتار متو  

 گيرند.قرار مي

 ( سوره مبارکه حج44. آيه شريفه )2-1-1

 بعضتهم  النتاس  اهلل دفت،  و لتوال  اهلل ربنتا  يقولوا أن إال حق بغير ديارهم من اخرجوا الذين»
 متن  اهلل و لينصترن  کثيترا  اهلل استم  فيهتا  يذکر و مساجد وصلوات و بي، صوام، لهدم  ببع 
 «عزيز لقوي اهلل إن ينصره

همانان که به ناحق از ديارشان بيرون رانده شدند؛ اخراجشتان ستببي جتز ايتن نداشت  کته        ترجمه:
ي برخي ديگر دف، گفتند پروردگار ما خداس . و اگر خدا با حکم جهاد، برخي از مردم را به وسيلهمي
ها نتام  هاي راهبان و کليساهاي مسيحيان و معابد يهوديان و مساجد مسلمانان که در آنکرد، صومعهنمي

دهند ياري خواهد کترد،  شود ويران گشته بود، و قطعا  خدا کساني که او را ياري ميخدا بسيار برده مي
 ناپذير اس .چرا که خداوند نيرومند و شکس 
ها براي عبادات اي اس  که راهبان و عابدان در خارج از شهرها يا در کوهصومعه مانند جوهره خانه

گاه يهود و نصاري. صلوات بيعه و آن کنيسه براي نصاري اس  يا مطلق عبادت گذارند. بي، جم،بنا مي
ها هم بته  مکان جم، صاله و آن عبادتگاه يهود اس . و مساجد نيز عبادتگاه مسلمانان. ترتيب آمدن اين

هاس  که صومعه محل اختصاصي عبادت راهبتان است ؛   ي شراف  و جايگاه عظم  آنلحاظ درجه
شد؛ و صاله براي عموم يهود است ؛  ي نصاري ساخته ميکه عموما  براي عبادات همه بيعه محلي اس 

 (.231: 1331ها در برابر تخريب و انهدام هستند )مصطفوي، و اين اماکن داراي شراف  بر ساير مکان
اين آيه در مقام تعليل نسب  به تشريح قتال و جهاد قرار دارد، و حاصلش اين اس  که تشتري، قتتال   

ي معابتد دينتي و شتعائر    ي ديني از شر دشمنان اس ، زيرا اگر جهاد نباشتد، همته  ه منظور حفظ جامعهب
رود. و اگر تنها معابد را نام برده با اينکه اگتر ايتن دفتا     الهي ويران گشته، عبادات و مناسک از ميان مي

عابد مظاهر ديني و شتعائر  ماند تا چه رسد به معابد آن  بدين جه  اس  که منباشد اصل دين باقي نمي
هتا نشستته، احکتام دينتي را     افتنتد و در آن هاي ديني اس  که مردم به وسيله آن به ياد ديتن متي  و نشانه
 (.232: 1323کنند )طباطبايي، آموزند و صورت دين را در اذهان مردم حفظ ميمي

ها، لطمه يب و تعر  به آنکه معابد و مساجد مظاهر اديان الهي هستند و هر گونه تخرعالوه بر اين
به اساس دين اس . به نظر برخي مفسران چنانچه نيروي دفا  و بازدارنتدگي نباشتد، آشتوب و هترج و     
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ها، فساد گسترش يافته و به ويژه ي چپاول و غارت اموال و ريختن خونشود و به واسطهمرج فراگير مي
ي دينتي هتر   شود، زيرا اين معابد هر کتدام نشتانه  مي ي انهدام معابد بين پيروان اديان فتنه ايجادبه واسطه

 (.333: 2، ج 1323آيند )مغنيه، ي پيروان اديان به حساب ميطايفه و گروه هستند، و عالم  مشخصه
هاي تکفيري در تخريب و انهتدام امتاکن عبتادي و متذهبي مستلمانان و      اقدامات اخير برخي گروه

نمايتد. از  انگيزي و تترويج فستاد و آشتوب را تتداعي متي     فتنههاي اسالمي، همين مسيحيان در سرزمين
ي گرانته هتاي ويتران  اگر افراد با ايمان و غيور دس  روي دس  بگذارنتد و تماشتاچي فعاليت    »رو اين

هتا ميتدان را ختالي ببيننتد اثتري از معابتد و       ايمان و ستمگر باشند و آنها و مستکبران و افراد بيطاغوت
 (.113-112: 1323)مکارم شيرازي، « نخواهند گذاردمراکز عبادت الهي 

به هر حال در اين آيه شريفه، خداوند حفاظ  از اماکن عبادي اديان الهي و پيشگيري از تخريب و 
ها را از داليل تشري، جهاد و آثار آن ذکر نموده اس ، وبه طريق اولتي مستلماناني کته بتراي     انهدام آن

فشتاني هستتند از هتر گونته     ن اديان توحيدي، متلمور بته جهتاد و جتان    حراس  از معابد مسلمين و پيروا
اند؛ و بلکه حرم  و مصوني  اين اماکن نزد آنان مسلم اس  و تخريب و انهدام اين اماکن نيز دف، شده

 شود.با اين حال، اين حکم مطلق نيس  و شرو  و استثنائاتي دارد که در مباحث آتي به آن اشاره مي

 ( سوره مبارکه بقره114) ريفهش . آيه2-1-2

 لهم کان ما أولئک خرابها في وسعى اسمه فيها يذکر أن اهلل مساجد من، ممن أظلم و من»
 «عظيم عذاب اآلخره في و لهم خزي الدنيا في لهم خآئفين إال يدخلوها أن

و در ترجمه: و کيس  ستمکارتر از کسي که مردم را از ياد کردن نام خدا در مساجد او بازداشت   
ها وارد شوند ]تا چه رسد که مسلمانان ها کوشيد  آنان حق نداشتند جز با ترس و هراس بدانويراني آن

 خواري و در آخرت عذابي بزرگ خواهد بود.،ها باز دارند[، براي آنان در دنيارا از ورود به آن
هتا  اند منظور رومتي هدر باب شلن نزول اين آيه، اقوال مختلفي وجود دارد، ابن عباس و مجاهد گفت

اند کته مطلتب   المقدس را اشغال کردند و در تخريب آن کوشيدند؛ و برخي ديگر گفتههستند که بي 
المقدس را با همکتاري مستيحيان تخريتب کترد؛ و از امتام صتادق       النصر اس  که بي مربو  به بخ 

د رسول خدا )صلي اهلل عليه و باشند که مان، وروالسالم( رواي  شده که منظور مشرکين قريش مي)عليه
 (.331-331: 1331آله و سلم( و مسلمانان به مکه و مسجدالحرام شدند )طبرسي، 

به هر حال، اين آيه شريفه همانند ديگر آيات قرآن کريم اختصاص به مورد معيني ندارد و از حيث 
کننتد و متان،   حفظ نمتي حکم عام اس ، و ظاهر آيه بر تهديد کساني دالل  دارد که احترام مساجد را 

نمايند. خداوند متعال در اين آيه هتر  ها اقدام ميها شده و بر انهدام و تعطيلي شعائر در آنعبادت در آن
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طور دهد؛ و هماني ذل  در دنيا و عذاب در آخرت ميگونه قصد سو  نسب  به مساجد الهي را وعده

ه که منافاتي با عقل نتدارد و دليلتي هتم مبنتي بتر      با تکيه بر ظاهر آي»اند که برخي مفسرين تصريح کرده
هتا و مجتازات   ها و حرم  تعر  و آسيب بته آن انصراف از اين ظاهر نيس ، وجوب احترام عبادتگاه

 (.133-133: 1، ج 1323شود )مغنيه، متعرضين به اين اماکن، استفاده مي
بدون »تصريح نموده اس  که  مؤل  محترم تفسير نمونه نيز بر عمومي  اين حکم و ابدي بودن آن

شتود،  ي فوق، مفهومي وسي، و گسترده اس  و به زمان و مکتان معينتي محتدود نمتي    شک مفهوم آيه
همانند ساير آياتي که در شرايط خاصي نازل گرديده اما حکم آن در همه قرون و اعصار ثابت  است .   

و يا مان، از آن شود که نام ختدا و  بنابراين هر کس و هر گروه به نوعي در تخريب مساجد الهي بکوشد 
جا انجام گيرد. مشمول همان رسوايي و همان عذاب عظيم اس  که در آيه اشاره شده عبادت او در آن

 (.311: 1، ج1323شيرازي، )مکارم« اس 
يعني سعي در خرابتي مستاجد، کته بتا انهتدام و تخريتب، يتا تعطيتل         « وسعي في خرابها»

تواند حمل بر هر چيتزي داللت  کنتد    قابل تحقق اس ، و مي هاکردن ذکر و عبادت در آن
که در خرابي مساجد دخال  دارد و مرج، تشخيص آن هم عرف اس ، بنتابراين هتر آنچته    

 (.132-133: 1، ج 1332که تخريب محسوب شود حرام اس  )کاظمي، 
کور به هر حال، مفسران زيادي از شيعيان و اهل تسنن در تبيين و شرح دالل  آيات متذ 

هتاي عبتادت اديتان الهتي تلکيتد      ي مکتان اند، و همگي بر احترام و جايگاه ويژهسخن گفته
در ادامه موضو  را در سن  نبتوي  1اند، که نقل تمام اقوال و بيانات آنان ممکن نيس .داشته

 کنيم.و سيره مسلمانان بعد از پيامبر اسالم )صلي اهلل عليه و آله و سلم( دنبال مي

 بوي و سيره مسلمانان. سنت ن2-2

کريم در احتترام و مصتوني  امتاکن عبتادي اديتان توحيتدي بيتان کترده         آنچه که قرآن

ها را مشتمول عتذاب الهتي دانستته است ، در ستيره       اس ، و هر نو  ممانع  و تعر  به آن

يک در سيره و سن  هيچ»پيامبر اعظم)صلي اهلل عليه و آله و سلم( نيز تبلور يافته اس ، بلکه 

شود که اقدام به تخريتب و يتا دستتور بته تخريتب امتاکن عبتادي        ز پيامبران الهي ديده نميا

                                 
تندات تفسيري مفسران شيعه و اهل تسنن راج، به آيات مورد بحث و ديگر آيات مربتو  بته امتاکن    . براي مطالعه مس1

از عبدالرضا لطفي، نتادر  « زيس ، اموال و اماکن در مخاصمات مسلحانهحماي  از محيط»عبادي، ر. . اثر ارزشمند 

 (.233-231: 1333نما، قضائيه، تهران، هستيبناب و محمدرضا فقهي، مرکز تحقيقات فقهي قوهاخگري
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الشتتلن پيتتروان اديتتان آستتماني داده باشتتند؛ بتتالطب، اگتتر چنتتين بتتود بتته دستتتور پيتتامبر عظتتيم

هتا، بايتد تمتام    اسالم)صلي اهلل عليه و آله و سلم( که خاتم پيامبران الهي بوده، همانند بتکتده 

که تحقيق در سيره پيامبر اعظم)صلي شدند. در حالي  به اديان گذشته ويران ميمعابد مربو

دهد که حتي از طرف آن حضترت مصتوني  امتاکن عبتادي     اهلل عليه و آله و سلم( نشان مي

« يهوديان و مسيحيان و اهل ذمه، در موارد متعدد تضمين و مورد حماي  قترار گرفتته است    

 (.213: 1333)لطفي و ديگران، 

نامه پيامبر اکرم)صلي اهلل عليه و آله و سلم( بتا متردم نجتران، مقترر     براي نمونه در پيمان

اي کته دارنتد، و   مردم سرزمين نجران نسب  به اموال و افتراد و سترزمين و عقيتده   »شده بود 

شان و هر که در اختيار آنان قرار دارد بته چته کتم و چته     شان و مراکز عباديحاضر و غايب

 (.213: 1333)لطفي و ديگران،  1«ناه خدا و تعهد پيامبرش خواهد بودزياد، در پ

همچنين در اين عهدنامه به صراح  امني  و مصتوني  امتاکن عبتادي مستيحيان اشتاره      

اش اختراج نخواهتد شتد و هتيچ     هيچ کشيش يا زاهدي از کليستا يتا صتومعه   »شده اس  که 

گونته تحميتل و يتا تحقيتري بتر      يچکشيشي اجبارا  از شغل روحانيتش منفصل نخواهد شد. ه

 (.223: 1311)خدوري، « ها نخواهد شد...آن

ي موتته خطتاب بته    عالوه بر اين، رستول ختدا )صتلي اهلل عليته و آلته و ستلم( در غتزوه       

مسلمين عازم جهاد فرمود با نام ختدا بجنگيتد و بتا دشتمنان ختدا و خودتتان در شتام پيکتار         

انتد و از متردم   ها اقام  گزيدهواهيد ديد که در صومعهجا مرداني را خنماييد، و شما در آن

کته هتيچ و بنتا و    « التهتدمن بنتا   »فرماينتد:  ها نشويد ... سپس مياند متعر  آنکناره گرفته

 (.31: 1313)مجلسي،  2«ساختماني را منهدم نسازيد و...

                                 
نامه با مردم نجران در منب، اصلي آن به عربي، ر. . بالذري، فتوح البتدان، بيتروت، دار و   . براي مشاهده عبارت پيمان1

 .22م: 1133مکتبه الهالل، 

جنتگ و صتلح در استالم گفتته است ؛ ايتن       ». دکتر مجيد خدوري، حقوقدان مسيحي عراقي، اين جمله را در کتتاب  2

بته کوشتش ستيد     1311توسط دانشمند فقيد سيدغالمرضا سعيدي حدود نيم قرن پيش ترجمه شتده و در ستال   کتاب 

 هادي خسروشاهي توسط انتشارات کلبه شروق بازنشر شده اس .
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تعتر  و   در اين رهنمود پيامبر اسالم)صلي اهلل عليه و آله و سلم( ضمن سفارش به عدم

ها و اماکن عبادت مستيحيان در ايتن منتاطق، در يتک فرمتان کلتي نظاميتان        حمله به صومعه

دارد. فقهاي مسلمان اين حکم کلتي  مسلمان را از انهدام ساختمان و اماکن در جنگ باز مي

اند. از جمله عالمه حلي)رحمه اهلل عليته(،  هاي غير نظامي دانستهرا ناظر بر اماکن و ساختمان

ين منعي را متوجه بناهاي غير نظامي دانسته، در باب بناهاي نظتامي نيتز در صتورت عتدم     چن

 (.123: 1333ضرورت حکم بر کراه  نموده اس  )فيرحي، 

با اين وص  در سيره پيامبر گرامي اسالم )صلي اهلل عليه و آلته و ستلم( منت، تخريتب و     

مله بته امتاکن غيتر نظتامي يعنتي      هاي اهل کتاب، هم در قالب ممنوعي  ححمله به عبادتگاه

اصل تفکيک اهداف نظامي و غير نظامي قابل برداش  اس ، و هتم بته صتورت ختاص در     

ها و دستورات آن حضرت، هنگام جنگ آشکار اس  که براي ايتن امتاکن احتترام و    پيمان

کترد  ممکن اس  گفته شود که شايد حزم و احتيا  ايجتاب متي  »مصوني  قائل شده اس . 

اي اتخاذ شود؛ لکن ايتن حقيقت  آشتکار است  کته      جويانهين زمينه[ سياس  صلحکه ]در ا

روح تسامح و اغمتا  و متدارا نستب  بته اهتل کتتاب جتز  الينفتک تعليمتات ]حضترت[           

 (.223: 1311)خدوري، « محمد)صلي اهلل عليه و آله و سلم( اس 

ي متذهبي پيتروان اديتان    ي رفتار پيامبر)صلي اهلل عليه و آله و سلم( بتا آزاد در واق، شيوه

الهي در بقاي معابد و مصوني  و احترام رجال مذهبي و ديني آنان، نه يک سياست  موقت    

و تاکتيکي بوده، بلکه يک راهبرد و سياس  دائمي اس . استمرار اين رفتار توسط مستلمين  

هتاي   هاي بعد از پيامبر)صلي اهلل عليه و آله و سلم( اس  کته منجتر بته بقتاي اقليت     در دوره

ها تتاکنون شتده است .    هاي اسالمي با معابد و مراکز ديني آنمسيحي و يهودي در سرزمين

نفسه حج  نيس  لکتن از ايتن جهت  کته متورد مخالفت  و       البته سيره و رفتار مسلمانان في

السالم( قترار نگرفتته است ،    السالم( به ويژه اميرمؤمنان علي)عليهانکار ائمه معصومين)عليهم

 باشد.کريم ميساز اس ، و از ادله فقه اسالمي در کنار قرآنته و قاعدهحجي  داش

به هر حال، حدود حماي  از اماکن عبادي از جهات مختل  موضوعي است  کته بايتد    

 گردد.در پرتو آراي فقهاي اسالمي پيگيري شود که در قسم  بعدي به آن اشاره مي
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 ي حمايت از اماکن عبادي. محدوده2-3

که به طور اجمال روشن شتد کته موضت، قترآن کتريم و ستن  بتر احتترام و         پس از اين

حماي  از اماکن عبادي اس ، ضرورت دارد که به حدود اين حمايت  از جهت  نتو  ايتن     

ها در قبل يتا بعتد از از جنتگ نيتز در چتارچوب آرا  فقهتاي استالمي        اماکن و وضعي  آن

ين جه  که بايد و نبايدهاي مبتنتي بتر   اشاره شود؛ چه اينکه بحث از جنگ و آيين آن، از ا

احکام شريع  در آن مطرح اس ، در قلمرو دانش فقه قرار دارد و چنانچه مسائل جديتدي  

ي دانش فقته و فقيهتان است  کته در آن خصتوص تعيتين       در اين قلمرو مطرح باشد برعهده

 تکلي  نمايند.

 . اماکن عبادي اديان توحيدي موضوع حمايت ويژه2-3-1

هتاي عبتادت پيتروان اديتان الهتي      بادي مورد حماي  و احترام، منحصر به مکاناماکن ع

هاي مستيحيان، يهتود   اس ، و آيه شريفه مورد بحث در سوره مبارکه حج صرفا  از عبادتگاه

و مسلمانان نام برده اس . فقهاي اسالم هم در ابواب مختل  فقهي، پيروان اديتان توحيتدي   

ي آنتان،  اي در باب احوال شخصيهکتاب نامبرده و احکام ويژهغير مسلمان را به عنوان اهل 

هتاي  هتا و گتروه  اند. بنابراين هر گونه معابد فرقته هاي مذهبي و معابد آنان ذکر کردهآزادي

 مذهبي خارج از اهل کتاب مشمول حماي  ويژه نيستند.

 . منع تخريب و انهدام اماکن عبادي در جنگ2-3-2

ات قرآن کتريم و ستيره پيامبر)صتلي اهلل عليته و آلته و ستلم(       گونه که در شرح آيهمان

پيرامون ممنوعي  تخريب و انهدام اماکن عبادي در جنگ بيتان شتد؛ عتالوه بتر آنچته کته       

اند؛ فقهاي معاصر نيتز  الجهاد از اين موضو  سخن گفتهفقهاي عظام در کتب فقهي چون فقه

ادي در زمتان جنتگ، بته ستيره رستول      در پاس  به پرسش راج، به جواز حمله به اماکن عبت 

ها اشتاره و در قالتب حکتم شترعي فتتوا      گرامي اسالم)صلي اهلل عليه و آله و سلم( در جنگ

شتود. ستؤالي بتدين شترح     اند که در ادامه به يک مورد استتفتا  و پاست  آن اشتاره متي    داده

بتدون   آيتا امتاکن عبتادي در بتالد کفتر از جملته کليستا، کنيسته و مستجد         »مطرح شده که 

توانتد  ضرورت نظامي و بدون اينکه براي هدف نظامي استفاده شوند، در جريان جنتگ متي  

در پاس  به اين استفتا  فقها  و مراج، عظام همگي بر عتدم  « هدف حمله نظامي قرار گيرد 
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بخشي از پاس  آي  اهلل شتي  جعفرستبحاني يکتي از     1اند.جواز اين نو  حمله تصريح کرده

 شود:ليد جه  تبيين موضو  ذکر ميفقها ومراج، تق

جايز نيس ، تفصيل اين مطلب را در مسائل مربو  بته جهتاد مالحظته بفرماييتد. ضتمنا       »

الستالم( بته مجاهتدين    دستور پيامبر گرامي)صلي اهلل عليته و آلته و ستلم( و اميرمؤمنان)عليته    

عي که گروهي را براي تواند کارگشا باشد. پيامبر گرامي)صلي اهلل عليه و آله و سلم( موقمي

هتا دور از غوغتاي اجتمتاعي    هتا کته در صتومعه   جهاد فرستاد چنين فرمود: به راهب و راهبته 

کنند متعر  نشويد، زنان و کودکان و پيران فرتوت را مکشتيد، هرگتز نختل و    زندگي مي

(. ايتن دستتور   213: 1333)لطفتي و ديگتران،   « اي را ويتران نکنيتد  درختي را نبريتد و خانته  

امبر)صلي اهلل عليه و آله و سلم( در جنگ موته صادر شد و ضمن اشاره به عدم تعر  بته  پي

هتا نيتز تصتريح دارد کته     محل عبادت راهبان مسيحي، به من، تخريب مطلق بناها و ساختمان

 شود.شامل اماکن عبادي هم مي

 گري استثناي حمايت. ضرورت نظامی و فتنه2-3-3

که به عنوان مرکز نظامي و حمله و تجاوز ي تا جايي اس احترام و مصوني  اماکن عباد

ي مستجدالحرام متورد   ( سوره مبارکه بقره درباره111به مسلمانان به کار نروند. آيه شريفه )

با مشرکان داختل  »استناد مفسران و فقيهان در اين موضو  قرار گرفته اس . مطابق آيه فوق 

 Tو حرم  مسجد نق  نشتود[ ]ر آن با شما نجنگندها نيز دمسجدالحرام نجنگيد تا اينکه آن

 2«.جا[ با شما جنگيدند شما نيز بجنگيدولي اگر ]در آن

وال تقاتلوهم عند المستجدالحرام حتتي يقتاتلوکم    »اند، طور که برخي مفسران گفتههمان

، استثنا  از جواز جنگ در هر مکان اس  که خداوند مسجدالحرام را به دليتل احتترام و   «فيه

 ظيم آن استثنا  کرده اس .تع

                                 
قضاييه مطرح و فقهتاي بستياري از جملته آيتات عظتام مکتارم شتيرازي،        . اين استفتا  توسط مرکز تحقيقات فقهي قوه1

گرگاني بر عتدم جتواز هتدف قترار دادن امتاکن عبتادي بتدون ضترورت         منتظري، سبحاني و علوي بهج ، ملکوتي،

انتد. مراجعته شتود بته: مؤسسته قضتا، گنجينته        نظامي و بدون اين که براي اهداف نظامي استفاده شوند تصتريح کترده  

 .2321و  2331استفتائات قضايي، شماره 

 «.يقاتلوکم فيه فان قاتلوکم فاقتلوهم کذالک جزا  الکافرين وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتي. »... 2
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اين استثنا  يعني حرم  مسجد، مشرو  بر اين است  کته جنتگ را در آن آغتاز نکننتد      

جتتا نخواهتتد بتتود   وحرمتت  آن را نشتتکنند، چتته در غيتتر ايتتن حالتت  مصتتوني  در آن      

(. مطابق حکم آيه شريفه در باب مسجدالحرام، وقتي جنتگ  133: 1311سبزواري، )موسوي

کنندگان جنگ در مسجدالحرام مجاز اس ، به طريق اولي در ن و شرو و حمله به متجاوزي

ساير مساجد و اماکن عبادي نيز جايز اس . در نتيجه، مسجد وديگر اماکن عبادي که محتل  

باشتد، مصتونيتي در   نظامي و جنگ شده و پيروزي در جنگ بدون حمله به آن ممکن نمتي 

 آن متصور نخواهد بود.

فتنه و توطئه عليه جامعه اسالمي تبديل شود مصوني  و احترام چنانچه مسجدي به مرکز 

ي مسجد ضرار، مبناي اين استتثنا   ( سوره توبه درباره112مساجداهلل را نخواهد داش . آيه )

اس . در اين آيه، هدف از ستاخ  مستجد ضترار، زيتان بته مستلمانان، محکوميت  کفتر و         

وطئته بتراي دشتمنان ختدا و پيتامبر )صتلي اهلل       گاه و مرکز تافکني ميان مؤمنان و کمينتفرقه

عليه و آله و سلم( ذکر شده اس ؛ و بر اين اساس، پيامبر اسالم )صلي اهلل عليه و آله و سلم( 

ي فتنته را از بتين بترد. ايتن حکتم بتراي هتر        طبق فرمان الهي، اين مسجد را تخريب و ريشته 

مي، مرج، تشتخيص و اعمتال   مسجد و مرکز عبادتي جاري بوده و حاکم واجد شرايط اسال

 آن خواهد بود.

 . بقاي اماکن عبادي ساخته شده قبل از جنگ2-3-4

در صورتي که هنگام جنگ معابد قديمي مانند کليسا وجود داشته و در اثناي جنگ نيز 

ها جايز است  )لطفتي و ديگتران،    تخريب نشده باشند، طبق نظر مشهور فقهاي اماميه بقا  آن

1333 :213.) 

از فقهاي معاصر در شرح نظر عالمه حلي )رحمه اهلل عليته( در ايتن خصتوص بيتان     يکي 

قول اقوي اين اس  که ايرادي به آنچه که قبل از فتح وجود داشته و مسلمانان آن »دارد: مي

اند نيس ، و اين قول مشهور بين فقهاي شيعه اس  زيرا اصتل بتر ايتن است      را منهدم نکرده

ضرورت انهدام آن اقامه نشده اس  که رواي  ابن عبتاس آن را تلييتد   بعد از اينکه دليلي بر 

کند. ]رواي  اين اس [ که هر مکاني که غير عرب )غير مسلمانان( آن را به عنتوان شتهر   مي

آباد و احداث نمايند و خداوند آن را به تسخير عرب )مسلمانان( در آورد، ]آنچه را از ابنيته  
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داشته به جاي خود باقي اس [، و آنچه را که مسلمانان بته   و مراکز عبادي. از گذشته وجود

اند بايد عمل نمايند. و به دليتل اينکته صتحابه پيتامبر )صتلي اهلل      نف، غير مسلمانان متعهد شده

هاي زيادي را فتح کردند و چيزي را منهدم نکردند. حتي اين عليه و آله و سلم( نيز سرزمين

طتور کته عالمته حلتي)ره( ذکتر      ن حکم ذکر شود )همتان به عنوان دليلي بر اي»عمل صحابه 

جاس  نه از جه  حج  عمل صحابه و مسلمين بلکه براي اينکته  کرده اس ( نيز نيکو و به

السالم( ايتن رفتتار را هتيچ وقت  رد نکردنتد و      السالم( به ويژه اميرالمؤمنين)عليهائمه )عليهم

ين اساس استدالل عالمه حلي)ره( مبني بر دليل و روايتي نيز بر آن وارد نشده اس ، و بر هم

هاي اسالمي بدون اجما  در اين مورد صحيح اس  براي آنچه که از اين اماکن در سرزمين

 (.23: 1313کنيم )روحاني، اي مشاهده ميهيچ ]مخالف [ و انکارکننده

 . وضعيت اماکن عبادي در حالت غير جنگی و انعقاد پيمان صلح2-3-5

رزمين غير اسالمي، نه از طريق جنگ، بلکته بتا پيمتان صتلح بته دست        در اين حال ، س

افتد. چنانچه طبق قرارداد صلح سرزمين متورد اشتاره متعلتق بته غيتر مستلمانان       مسلمانان مي

تواننتد اقتدام   باشد، در اين حال  تخريب مراکز عبادي غير مسلمانان جايز نيس  و حتي مي

 ايند.به احداث و تجديد بناي معابد جديد نم

ي دولت  استالمي است  و احکتام     اگر طبق قرارداد، سرزمين مورد بحث، تح  ستيطره 

بينتي  کنند، پتيش شود و غير مسلمانان در قالب پيمان ذمه تعامل مياسالمي در آن جاري مي

آيتد کته   ها تاب، قرارداد اس ، از ظاهر کالم برخي فقها به دس  متي بقا  يا احداث عبادتگاه

 (.213: 1333با صالحديد حاکم اسالمي جايز اس  )لطفي و ديگران،  بقاي اين مراکز

اند که چنانچته سترزميني بتدون    امام خميني)رحمه اهلل عليه( نيز در تحريرالوسيله فرموده

جنگ فتح شود و بر تعلق بته اهتل ذمته مصتالحه گتردد، بقتاي معابتدي کته از قبتل بتوده و           

 (.213تا: خميني، بيمجاز اس  )موسوي هااند براي آنمسلمين آن را منهدم نکرده
 

 گيري نتيجه

کتريم وستن ، بتر يتک بنيتاد      رويکرد اسالمي حماي  ازاماکن عبادي، مبتنتي بتر قترآن   

اعتقادي و معنوي استوار اس  که مسلمانان را به احترام و تستامح نستب  بته امتاکن عبتادي      
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، استتتمرار حيتتات ي کارآمتتدي ايتتن رويکتترداديتتان توحيتتدي دعتتوت نمتتوده استت . ثمتتره

هتاي استالمي بتوده است . بنتابراين،      هاي آنان درسرزمينهاي مذهبي و بقاي عبادتگاهاقلي 

احکام جزيي در اين خصوص را بايد در چهتارچوب ايتن رويکترد کلتي  شتريع  استالمي       

هاي جهاني اول و دوم نظتام   حمتايتي حقتوق    ي جنگبررسي نمود. ازسوي ديگر، در نتيجه

ز اموال فرهنگي وتاريخي، که امتاکن عبتادي جزيتي از آن است ، شتکل گرفتته       الملل ابين

-اس ؛ و وقاي، رخ داده درسرزمين يوگسالوي سابق نيز در تکميل آن مؤثر بوده اس . مي

المللي و رويه توان گف  اين نظام از لحاظ وض، مقررات و قواعدحمايتي درقالب اسناد بين

 ي جامعي  دارد.هاي کيفري تازه تلسيس نوعدادگاه

 شود:بااين حال برخي مالحظات دراين باره با نگاه تطبيقي وجود دارد که اشاره مي

تترين ستند مربتو  بته     المللي، به ويژه کنوانسيون اموال فرهنگي به عنوان مهتم . در اغلب اسناد بين1

ز اموال فرهنگتي  حماي  از اموال و اماکن فرهنگي، به طور خاص به اماکن عبادي تصريح نشده، ولي ا

شتود. در  به طور عام حماي  شده اس  و اماکن عبادي با تلمل و تحليل، مصداقي از اين اموال تلقي مي

هتاي غيتر مستلمانان    هاي عبادت از جمله عبادتگاهکريم، روايات و متون فقهي مکانحالي که در قرآن

 صريحا  نام برده شده و مشمول حماي  هستند.

الملتل، داشتتن اهميت  بتاال در     هاي عبادت  مندرج در استناد حقتوق بتين   ان. شر  حماي  از مک2

ها ذکر شده اس . بدين معني که حماي  از امتاکن عبتادي در صتورتي    وابستگي به ميراث بشري مل 

ها داشته باشد، وگرنته، هتر مستجد يتا کليستا يتا       اس  که اهمي  زيادي از جه  ميراث فرهنگي مل 

 شود.اي را شامل نميکنيسه

منشل اين امر نيز در توجه، اهمي  و اعتبار ويژه به آثار تاريخي و هنري دانستن و ناديده گترفتن وزن  

هاي اخير نشان داد که هاي داخلي در سالو جايگاه ميراث مذهبي اس ؛ در حالي که حوادث و جنگ

لحانه و عامتل تشتديد   تواند منشل خيلي از مخاصمات مسنه تنها اين موضو  کم اهمي  نيس ، بلکه مي

 شود.المللي صريحي احساس ميانديشي و وض، مقررات بينآن باشد و لذا ضرورت چاره

. هرگونه حماي  ويژه و اعتبار مصوني  اماکن عبادي در منتاب، فقته استالمي منحصتر بته امتاکن       3

از « تتاب اهتل ک »عبادي اديان توحيدي اس  که در قرآن کريم هم نام برده شده اس  و تحت  عنتوان   

شود. مبناي اين امر به حاکمي  اصل توحيتد در جامعته استالمي بتراي مصتالح      پيروان اين اديان ياد مي
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صتلي اهلل عليته و   رغم جهاني بودن و خاتمي  رسال  پيامبر استالم) که بهگردد، و اينابدي بشر بر مي

از احتترام برختوردار هستتند.    هتا  (، پيروان ساير اديان توحيدي در آزادي مذهبي و عبادتگاهآله و سلم

هتا و  بنابراين، هرگونه فعالي  جمعي و حقوق جمعي در داشتن عبادتگتاه و آزادي متذهبي بتراي فرقته    

 دستجات خارج از اين چارچوب مجاز نيس .

ي دينتي،  کريم و سن  در باب احترام مساجد و اماکن عبادت اديان الهي، صبغه. دستورات قرآن3

ي استالمي  اي که مسلمانان از باب يک وظيفهني به اين حکم داده اس ، به گونهمعنوي و پايبندي درو

هتا و يتا   ي ضتع  اند و رفتار مسلمين و حاکمان کشورهاي اسالمي با وجتود همته  آن را رعاي  نموده

شود؛ شتاهد ايتن ادعتا، استتمرار حيتات و بقتاي       نظرهاي داخلي در اين مسلله مثب  ارزيابي مياختالف

آميتز تتوأم بتا    هتا و زنتدگي مستالم    هاي اسالميدر طي قترن هاي ديني در سرزمينهاي اقلي عبادتگاه

 آزادي مذهبي آنان اس .

. آنچه که امروز در برخي کشورهاي اسالمي از تخريب اماکن عبادي و تاريخي مسلمانان و غيتر  2

تقبيح و رد تمامي رهبران  دهد، مورد انکار،هاي مدعي اسالم رخ مياي از گروهمسلمانان به دس  عده

ي مسلمانان اعم از شتيعه و اهتل تستنن است ، و عامتل تشتديد آن،       مذهبي و ديني جهان اسالم و قاطبه

ي جهتاني از ايتن جريتان    هاي شتناخته شتده  اي و حتي نظامي  طرفهاي مختل  مالي و رسانهحماي 

 اس .

اختيتارات حتاکم   »ادي، ظرفي  باال و متؤثر  ي فقه اسالمي راج، به اماکن عب. فراتر از احکام اوليه3

براي اتخاذ تصميم و صدور فرامين از باب مصلح  و ضرورت و حل مشکالت جامعه از اين « اسالمي

تواند، مطابق مصالح جامعه اسالمي، مقررات و تتدابير  طريق اس . در اين چارچوب دول  اسالمي مي

هاي مذهبي و نيز اماکن عبادي ن اديان الهي و آزاديآميز ميان پيروامناسب براي تلمين زندگي مسالم 

آنان وض، نمايد، کاري که دول  جمهوري اسالمي ايران از طريق مصوبات مجم، تشخيص مصلح  

 نظام و با تلييد مقام رهبري در موارد متعدد نسب  به حقوق پيروان اديان الهي در ايران انجام داده اس .

تواند منشل حقتوق  ه مطرح شد قرارداد و توافق دول  اسالمي ميطور که در مباحث گذشت. همان2

 االجرا اس .و تکالي  باشد و چنانچه تعهدي را به نف، اشخاص بپذيرد الزم

االجرايتي  المللي  ناظر بر حماي  از اموال فرهنگي، از جمله اماکن عبتادي، استناد الزم  معاهدات بين

ي نظارت بيشتر بر تحقتق حمايت  و   تواند زمينهالمي ميها از سوي کشورهاي اسهستند که پذيرش آن
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هتاي استالمي را فتراهم ستازد، و هرگونته ختن قتانوني را در مستائل         مصوني  اين امتوال در سترزمين  

 ي روز را جبران نمايد.مستحدثه
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