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در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر

نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است .جامعه جهانی

با تصویب کنوانسیونهای بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و الهه و سایر کنوانسیونها سعی در ایجاد یک اصول

اساسی بشر دوستانه در زمان رخدادهای جنگی دارد .این کنوانسیونها ،قوانینی هستند که رعایت آنها ،اگر چه از

وقوع جنگ جلوگیري نمیکند ،اما دردها و آسیبهای انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه میکاهد .مقایسه
بین حقوق بشر دوستانه در اسالم و مقررات امروزی ،نشان میدهد که حقوق اسالمی در این زمینه هم به لحاظ

حقوق بشر دوستانه جنبهی جهانی دارد و اندیشهی بشر دوستانه بیش از هر زمان دیگر ،در حوزهی بین الملل

در حال تثبیت و شکوفایی است از اینرو تبیین دید گاه اسالم در این زمینه ضروري و حیاتی مینماید .لذا در این

تحقیق بر آن شدهایم تا ایده و نگرشهای حقوق بشر دوستانه دین مبین اسالم را که در چهارده قرن گذشته در
کالم خدا و ائمه اطهار (ع) ابراز شده است را بررسی کنیم.

واژههای كليدي :حقوق بشر دوستانه ،اسالم ،اسناد بین المللی ،معاهدات.
1. faghih.habibi@gmail.com
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تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنیتر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .بدلیل آنکه
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چكيده

مقدمه

حقوق بینالملل بشر دوستانه تاريخيترين و قديميترين بخش حقوق بینالملل است بنابراين
شکلگیری آن به صورت امروزي متأثر از وقايع و رويدادهاي تاريخي است .بدنبال پيدايش

جوامع اوليه و شکلگیری روابط دوستانه ميان آنها ،روابط خصمانه نيز به دليل تبعيض و

بيعدالتي و استقاللطلبی ملتها موجوديت پيدا کرد .جنگ بارزترين نمونۀ روابط خصمانه
است .قواعد و مقررات انسان دوستانه در ابتداییترین جنگها ،البته نه به شكل امروزي آن

 ،رعايت ميشده است .براي مثال در يونان و ايران باستان مقرراتي راجع به رفتار با اسيران
جنگي و احترام به آنها ،ايمني غیر رزمندگان ،تكريم تسلیمشدگان ،حرمت اماكن مقدس و...
ديده ميشود .پاي بندي قواعد و رفتار انسان دوستانه و رعايت آنها در زمان درگیریهای

مسلحانه ،برخاسته و نشات گرفته از تمدنها ،فرهنگها و عقايد و مذاهب ملل مختلف
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جهان میباشد .به يقين ميتوان گفت كه در اين زمينه بيشترين قوانين و مقررات مشترك
ميان م ّلتها وجود دارد و اين مسئله سبب رعايت قواعد و مقررات انسان دوستانه در هنگام

مخاصمات مسلحانه میگردد .الزم به يادآوري است كه در اين عرصه ،نظام حقوقي اسالم
بيش از ساير نظامهاي حقوقي جهان ،قواعد بشر دوستانه را به جوامع بشري در راستاي

سال ششم  ،شماره دوم ،تابستان1395

حرمت و پاسداشت انسان و انسانيت عرضه نموده است.

باید اذعان داشت که حقوق بشر دوستانه بخشی از حقوق بینالملل است که در هنگام
مخاصمات مس ّلحانه بر روابط بینالمللی دولتها و عملکرد نیروهاي نظامی حاکم میشود.

هدف اصلی حقوق بینالملل بشردوستانه که در غالب معاهدات و اسناد بینالمللی آمده است،

حمایت از حیات ،سالمت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که صحنه درگیری را ترک

کردهاند ،میباشد .همچنین حقوق بینالملل بشردوستانه حق طرفهای درگیری را در انتخاب

بشر و از حقوق قربانیان در شرایط جنگ دفاع نموده و باعث کاهش آالم صدمات ناشی از
مخاصمات مس ّلحانه میگردد .حقوق بشر دوستانه از یک سو ماهیت حقوق بشري دارد؛ چون

رعایت آن دربارهی هر انسانی بدون توجه به رنگ  ،نژاد  ،زبان ،مذهب و م ّلیت الزم بوده

و از سوي دیگر چون با انعقاد کنوانسیونهای بینالمللی الزماالجرا میشود ،صبغهی حقوق

بینالمللی پیدا میکند.
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روشها و سالحهای جنگی محدود مینماید .بطور کلی حقوق بشر دوستانه از حقوق اساسی

بیان مسئله

به موازات گسترش روابط دوستانهی بینالمللی و پویایی دانش و فرهنگ و تمدن انسانی ،
قدرت دولتها و نیروهاي خودکامه به تحلیل رفته و ارزشهای اخالقی و بشر دوستانه که
در گذشتهها فقط جنبهی اخالقی داشت ،امروزه به عنوان مهمترین بخش حقوق بینالملل،

جنبهی حقوقی و الزامی یافته است .در اثر وقوع جنگهای خانمانسوز جهانی و منطقهای ،

امروزه همه به این باور رسیدهاند که رعایت حقوق بشر دوستانه تأمینکنندهی منافع همهی
م ّلتهاست؛ چون هر کشوري ممکن است روزي گرفتار مخاصمات مس ّلحانه گردد و مردم
آن نیازمند برخورداري از حداقل حقوق انسانی و قواعد محدودکنندهی رفتار قواي درگیر
جنگ باشند .انسان در تاریخ حیات خود جنگهای خونینی را به خود دیده است ،م ّلتی نیست

که از آسیبهای آن در امان مانده باشد؛ این آسیبها نه تنها جان و مال انسان را تهدید کرده،

بلکه کرامت و احترام او را نیز نشانه گرفته است  .کشتار کودکان ،زنان و سالخوردگان ،تجاوز

به عنف و امثال آن ،قلب بشریت را جریحهدار و پروندهی افتخارآمیز جنگاوران را سیاه

کرده است .در این میان حقوق بشردوستانه در پی کم کردن این آسیبها و دفاع از حقوق

ستمدیدگان جنگ بوده و جامعه جهانی با تصویب کنوانسیونهای بینالمللی مانند کنوانسیون

رخدادهای جنگی است اما این کنوانسیونها ،قوانینی هستند که رعایت آنها ،اگر چه از وقوع

جنگ جلوگیري نمیکنند ،اما دردها و آسیبهای انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه

میکاهد .هرچند قوانین حقوق بشر دوستانه همانگونه که در کنوانسیونهای بینالمللی امروزه

مطرح میباشد در منابع اسالمی مطرح نبوده ،اما مواد آن از صدر اسالم ،چه در قرآن و چه
بر رعايت عدالت و تجاوز نكردن از حدود معقول انسانى در مقابل دشمنان تأكيد کرده است.

برخى از تعاليم گسترده اسالم در مورد اشخاص و افرادى است كه در جنگ و نبرد شركت
نكردهاند و يا طرف درگير نيستند ،میباشد .به عبارت ديگر دین اسالم ،براى افراد غير نظامى،

خواهان امنيت و سالمتى كامل شده و همچنین اسالم حقوق ویژهای را برای کودکان و زنان
در زمان جنگ قائل شده است .در حدیثی معتبر پيامبر گرامى صلىاهللعلي هوآله میفرماید:
پيران ،زنان ،اطفال ،عابران و رهبانان را كه در غارها و بيغولهها زندگى مىكنند ،به قتل نرسانيد.
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مكرر
در سنّت پیامبر (ص) و امامان اهل بیت(ع) موجود بوده است .قرآن كريم به صورت ّ
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ژنو و الهه و سایر کنوانسیونها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان
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شبيه اين حديث را ،امام صادق عليهالسالم نيز نقل کردهاند .هدفی که بر این پژوهش به نظر

میرسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسالم با اسناد بینالمللی

بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسالم در چهارده قرن پیش ،در زمان وقوع جنگ ،چه
حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسالم و عرصه بینالملل

چه اقشار و گروههایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در
مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست میتواند

از اهداف این تحقیق به حساب آید.
روش پژوهش

روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانهای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجالت
حقوقی داخلی و بینالمللی ،استفاده شده است.
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واژهشناسی و تعاریف

گاهی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در اذهان در ابتدا مشابه هم میباشند و به یکدیگر
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نسبت داده میشوند در صورتی که اینها با هم متفاوت میباشند لذا در این مبحث بر آنیم تا با

بررسی دقیق مفاهیم حقوق بشر دوستانه آنرا بطور کامل از حقوق بشر تفکیک نماییم.
مفهوم حقوق بشر دوستانه

حقوق بشردوستانه واژهای است كه در قرن حاضر و بعد از حقوق بشر بوجود آمده است.

حقوق بشردوستانه ترجمه كلمه  Humanitarian lawاست .در ایران آنرا حقوق انسان دوستانه

بشردوستانه» ،ترجمه حق در مقابل تكليف نيست ،و حقوق به معنی مقررات است ،بعبارتی
مقرراتی که انسان دوستانه باشد معنا میدهد.

تعریف حقوق بشر دوستانه

حقوق بشر دوستانه ناظر بر قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق و ارزشهای انسانی در
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هم مینامند اما بیشتر از واژه بشر دوستانه استفاده میشود .واژه «حق» در تركيب «حقوق

زمان جنگ میباشد که هدف اصلی آن کاهش آالم و دردهای افراد بیگناه و غیر نظامی و

همچنین نظامیان و سربازان در درگیریها و مخاصمات مسلحانه ،مانند حفظ حقوق مجروحان
جنگی ،حفظ حقوق اسرا و  ....میباشد.

بطورکلی حقوق بشردوستانه ،مجموعهای از قواعد بینالمللی قراردادي يا عرفي است كه
مشخص ًا ناظر به مشكالت بشردوستانهای است كه از مخاصمات مسلحانه بینالمللی يا غیر

بینالمللی ناشي شدهاند  .اين قواعد به داليل بشردوستانه حق طرفين مخاصمه را در انتخاب

و استفاده از ابزارها و شیوههای جنگي محدود میکند و اشخاص و اشيايي را كه از درگیریها

متأثر شده يا خواهند شد  ،مورد حمايت قرار میدهد .حقوق بشردوستانه «حقوق مخاصمات
مسلحانه» نيز ناميده میشود(.قربان نیا)47 :1385 ،

رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر

درگذشته ،حقوق بشر 1و حقوق بینالملل بشر دوستانه بصورت مجزا شكل گرفته و توسعه

يافتند ،حقوق بشر را حقوق زمان صلح و حقوق بینالملل بشر دوستانه را حقوق زمان جنگ
قلمداد ميكردند .بنابراين تصور اين بود كه هيچ رابطه و نسبتي ميان اين دو واژه وجود ندارد.

بشر دوستانه صورت گرفت و قلمرو اجرايي مكاني و زماني اين دو حقوق گسترش پيدا كرد،
حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در جهت همگرايي به منظور حمايت از انسان و كرامت

انساني او توسعه يافته و بتدريج به سمت نزديك شدن حركت نمودند بدين ترتيب رابطه ميان
حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در دو نظام حقوق بینالملل معاصر شكل گرفت.

حقوق بشردوستانه و حقوق بشر هر دو درصدد حمايت از فرد هستند .حقوق بشردوستانه

اعم از جنگ و صلح از فرد حمايت میکند .هدف حقوق بشردوستانه حمايت از قربانيان

جنگ با تالش براي محدود كردن رنجهای ناشي از جنگ است ،اما حقوق بشر به دنبال
حمايت از فرد و پس از آن پيشرفت اوست .حقوق بشردوستانه در درجه اول مربوط به رفتار

يا اشخاصي است كه به دست دشمن افتادهاند و روشي كه جنگ بايد بر اساس آن هدايت
1. Human right
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در موقعيت درگیریهای مسلحانه اعمال میشود ،در حالي كه حقوق بشر در همه موقعیتها
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اما در پي تغيير و تحوالتي كه در نظام حقوق بینالملل در دو عرصۀ حقوق بشر و حقوق
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شود .هدف حقوق بشر تنظيم روشهایی بهمنظور هدايت عمليات نظامي نيست ،بلكه هدف

آن محدود كردن قدرت دولت بر اشخاص و جلوگيري از رفتار مستبدانه است.
پیشینه تاریخی

مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد .زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون

همواره جنگ بین انسانها وجود داشته و جنگها همیشه تابع نوعی مقررات بودهاند قواعد

و مقررات انسان دوستانه در ابتداییترین جنگها  -البته نه به شكل امروزي آن  -رعايت
ميشده است .براي مثال در يونان و ايران باستان مقرراتي راجع به رفتار با اسيران جنگي

و احترام به آنها ،ايمني غیر رزمندگان ،تكريم تسلیمشدگان ،حرمت اماكن مقدس و...ديده
ميشود .پاي بندي قواعد و رفتار انسان دوستانه و رعايت آنها در زمان درگیریهای مسلحانه،
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برخاسته و نشات گرفته از تمدنها ،فرهنگها و عقايد و مذاهب ملل مختلف جهان است.
به يقين ميتوان گفت كه در اين زمينه بيشترين قوانين و مقررات مشترك ميان م ّلتها وجود
دارد و اين مسئله سبب رعايت قواعد و مقررات انسان دوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه

ميشود(.دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه)8 :1383 ،
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در میان قبیله سومریان یک نهاد سازمانیافته وجود داشته که در آن قواعد و مقرراتی مانند

اعالم جنگ ،حکمیت ،مصونیت سفرا و نمایندگان سیاسی و احترام به قراردادهای صلح

وجود داشته است .در این دوره رسم آزادی اسرا در مقابل گرفتن پول (فدیه) نیز رایج بوده

است .حمورابی پادشاه بابل در مجموعه قوانین و مقررات خود بنام الواح حمورابی به بخشی

از قوانین و مقررات جنگ اشاره مینماید(.محقق داماد 1374 ،الف )149 :سون تزو 1در کتاب

خود بعنوان هنر جنگ که  500سال پیش از میالد مسیح بعنوان اولین اثر ادبی کالسیک در

شرافت ،پرهیز از خشونت بیدلیل و آزار رساندن به غیرنظامیان را برای فرماندهان گوشزد

نموده است(.محقق داماد1374 ،ب )69 :کتب آسمانی قرآن و انجیل هم دربردارنده قواعدی
در مورد جنگها هستند  .هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن

به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت و اداره جنگها تأکید شده است .همچنین در
1. SUNTEZO
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استراتژی نظامی نگاشته شده رعایت اصول انسانی همانند احترام به اسیران جنگی،دالوی،

احادیث و روایات اسالمی نمونههایی از قواعد بشردوستانه حقوقی به چشم میخورد .اما این

قواعد حقوقی  ،جنبه عرفی داشته و تدوین نشده بودند .نخستین قانون بشردوستانه مدون و

منظمی که از سوی یک دولت برای نیروهای مسلح تدوین شد ،مجموعه قوانین لیبر بود .این

مجموعه قوانین توسط دولت ایاالتمتحده آمریکا در سال  1863تصویب شد و هدف آن

تنظیم رفتار سربازانی بود که در ایاالتمتحده درگیر جنگهای داخلی بودند .اما این قانون هم

جنبه داخلی داشت و فقط در ایاالتمتحده قابل اجرا بود .

در سال  1859جنگي ميان فرانسه و اتريش در محلي به نام سولفرينو در شمال ايتاليا روي

ميدهد و تلفات و خسارات جاني و مالي فراواني به طرفين جنگ وارد میشود این حادثه

ناگوار هانري دونان ،1تاجر معروف سوئیسي را كه بهطور همزمان در منطقه مذكور بود تحت

تأثیر قرار داده و موجب نگارش كتابي تحت عنوان «خاطرات سولفرينو» 2از سوي ايشان

ميگردد او در كتاب خودش دو پيشنهاد مهم و اساسي را مطرح مينمايد كه پيشنهاد دوم او

منجر به تصويب معاهدهاي در جهت بهبود شرايط مجروحين جنگي ميشود .اين قرارداد
موجب تدوين و تصويب كنوانسيونهاي الهه در سالهاي  1899و  1907و كنوانسيون

چهارگانه ژنو در سال  1949توسط دولتها ميشود كه به ترتيب حقوق الهه و حقوق ژنو
چهارگانه ژنو در سال  1977به صورت يك نظام حقوقي واحد و منسجم درآمده و حقوق

بینالملل بشردوستانه معاصر را تشكيل ميدهند(.دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه،
)8 :1383

بحث و پژوهش:

به هنگام تدوين منشور ملل متحد ،بر اصول «تساوي حاکمیتها»« ،منع توسل به زور» و «منع

مداخله» تأکيد شد .بند اول ماده  ،2تصريح میکند «سازمان ملل بر پايه اصل تساوي حاکميت
کليه اعضاي آن استوار است ».مطابق بند چهارم ماده  2منشور ملل متحد ،دولتها ملزم هستند

در روابط بینالمللی خود از توسل به تهديد يا کاربرد زور خودداري نمايند .طبق بند هفت
1. Henry Dunant
2. A memory of solferino
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نام دارد .مقررات حقوق الهه و حقوق ژنو با تصويب دو پروتكل الحاقي به كنوانسيونهاي
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ماده  2منشور«هيچ يک از مقررات مندرج در منشور ،ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموري
که ذات ًا جزو صالحيت داخلي هر کشوري است ،دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمیکند
چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند .ليکن اين اصل به اعمال اقدامات
قهري پيش بيني شده لطمه وارد نخواهد آورد».

اين ممنوعيت بر اساس ماده  51منشور ،لطمهای به حق طبيعي دفاع مشروع وارد نمیسازد.

ماده  42منشور نيز استثناي ديگري نسبت به اين قاعده در نظر میگیرد .طبق اين ماده ،شوراي
امنيت میتواند عليه دولتهایی که به نقض يا تهديد صلح يا تجاوز میپردازند ،اعمال زور

نمايد .رويه سازمان ملل نشان میدهد که حاکميت هر دولت در امور داخلي خود تا آن جا که

با حقوق ساير دولتها برخورد میکند و يا يکي از حقوق اساسي انسان را مورد تهديد قرار

میدهد ،محدوديت میپذیرد(.موالیی )25 :1382 ،اقداماتي که در جهت حفظ حقوق بشر

انجام گرفته است ،به خوبي نشان میدهد که میتوان روزنههایی در اصل عدم مداخله بدين
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منظور گشود ،بي آنکه با بند هفت ماده  2تعارضي به وجود آيد .به دنبال پايان يافتن جنگ

سرد و فعال شدن سازمان ملل در برخورد با مسائل مربوط به صلح و امنيت بینالمللی ،اين
سازمان در بعضي موارد به تخطي از حدود اختيارات و ناديده انگاشتن حاکميت دولتها و
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مداخله در امور داخلي آنها متهم شده و به خاطر عدم رعايت منشور مورد انتقاد واقع شده
است.

رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه قضايي بینالمللی

ديوان بینالمللی دادگستري از بدو تشکيل ،گامهای مهمي در زمينه تأييد اصل عدم مداخله

به عنوان يکي از قواعد حقوق بینالملل برداشته که شايسته توجه و بررسي است .ديوان
داشت «ديوان حق مداخله را تنها بهعنوان تجلي سياست اعمال زور که همچون گذشته زمينه

جدیترین سوء استفادهها را فراهم میآورد میداند و نمیتواند جايگاهي براي آن در حقوق

بینالملل بيابد ».در حکم ديگري که ديوان در سال  1986در خصوص قضيه «فعالیتهای

نظامي و شبهنظامی در نيکاراگوئه و بر ضد رژيم آن کشور» صادر کرد ،مداخله در صورت
موجود بودن دو شرط ،غيرقانوني تعريف شد« :نخست آنکه مداخله در موضوعاتي که هر
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بینالمللی دادگستري در سال  1949در قضيه «تنگه کورفو» ميان آلباني و انگلستان اظهار

کشور در نتيجه اصل حاکميت مجاز به انجام آنهاست تحميل شود .دوم ،روش مورد استفاده

کشور مداخلهگر زورمندانه و قهرآميز باشد .همچنين در مداخلهای که بهطور قهرآميز و با
استفاده از زور صورت گرفته ،بايد عنصر زور و اجبار امري بارز و آشکار باشد ».ديوان
در قضيه «نيکاراگوئه» اعالم نمود اصل عدم مداخله ،دولتها را از دخالت غيرمستقيم در

امور داخلي يا خارجي دولت ديگر منع نمیکند(.کریمی )108 :1375 ،از سوي ديگر با
توجه به ویژگیهای مصوبات شوراي امنيت پس از جنگ سرد ،میتوان گفت اين شورا به

سمت پذيرش اين نظريه حرکت میکند که قطعنامههای شوراي امنيت عملیاتهای مبتني

بر مداخالت بشردوستانه را تجويز میکند و براي ضمانت اجراي آن حتي دست به تشکيل

دادگاههای بینالمللی مینماید .تشکيل دادگاه بینالمللی يوگسالوي سابق براي محاکمه و

مجازات جنايتکاران جنگي و مسئوالن کشتار دستهجمعی از سوي شوراي امنيت سازمان

ملل ،در واقع تالشي براي ايجاد شکل جديدي از مداخله دستهجمعی بشردوستانه در رابطه
با نقض گسترده حقوق بشر محسوب میشود(.مهرپور)22 :1377 ،

حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم

تالشهای بینالمللی است .در چنین شرایطی حقوق بشر و حقوق کیفري چارچوب حقوقی

طراحان و طرفداران نظریه «جنگ علیه تروریسم» معتقدند که
مناسب به شمار میرود؛ اما ّ

گستره و شدت حمالت تروریستی ،اتّخاذ اقدامات نظامی علیه گروههای تروریستی را ایجاب
میکند و بنابراین حقوق بشر دوستانه را در مبارزهی نظامی با تروریسم قابل اجرا میدانند.

نویسندگان و حقوقدانان اختالفنظر وجود دارد ،اما در کل کشورهای غربی و توسعهیافته
عمدت ًا طرفداران تعریفی موسع از تروریسم و کشورهای جهان سوم طرفدار تعریفی مضیق

از تروریسم هستند و این به خاطر قرابت مفهومی است که میان تروریسم و نهضتهای
آزادیبخش وجود دارد .لذا تا به امروز هیچ سند جامعی وجود ندارد که بطور کل کلیه

اشکال اقدامات تروریستی را در کلیه شرایط ممنوع اعالم کند .کنوانسیونهای متعددی در
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تا به امروز هیچگونه تعریفی جامع از تروریسم وجود ندارد .و در خصوصی این امر میان
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تروریسم اساس ًا یک پدیدهی کیفري بوده است و مبارزه با آن در قالب اجراي قوانین کیفري
انجام میشود و همکاري موثّر دولتها در مقابله با شبکههای فرام ّلی تروریستی رمز موفقیت
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بعد منطقهای و جهانی در خصوص اقدامات تروریستی منعقد شدهاند که همه آنها از لحاظ

موضوعی و قضائی محدودیتهای ویژهای داشتهاند و کمکی به ارائه تعریف جامع از این

پدیده نمیکنند ولی با بررسی آنها میتوان مؤلفههای اساسی شکلگیری یک اقدام تروریستی

را چنین برشمرد )1 :توسل به خشونت  )2انگیزههای سیاسی  )3قصد ایجاد رعب و وحشت

میان غیر نظامیان.

غیر قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم

اکثر مؤلفین حقوق بینالملل بر این عقیده هستند که تروریسم؛ چه در سطح بینالمللی و چه
در سطح داخلی از قرنها پیش صورت میگرفت .مجموعهای از کنوانسیونهای بینالمللی

در مبارزه با انواع خاصی از اقدامات تروریستی و نیز قوانین داخلی کشورها به این پدیدهی
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اجتماعی و سیاسی جنبهی کیفري بخشیده است .این واقعیت که امروزه گروههای تروریستی
با ایجاد شبکههای فراملی اهداف واقع در فراسوي مرزهاي م ّلی را مورد هدف قرار میدهند،

ماهیت اساس ًا کیفري اعمال تروریستی را تغییر نمیدهد و بسیاري از اقداماتی که کشورها
براي مقابله با ت تروریسم اتّخاذ مینمایند ،معادل عملیات نظامی در یک مخاصمهی مس ّلحانه

سال ششم  ،شماره دوم ،تابستان1395

نیست و شباهتی به آن ندارد؛ تدابیري همچون تبلیغات ضد تروریستی ،همکاري پلیسی و
قضایی ،استرداد مجرمین ،مجازات کیفري ،ضبط و توقیف دارایی گروههای متّهم به تروریسم،

تالش براي متوقف ساختن گسترش سالحهای کشتار جمعی و غیره ،شامل توسل به زور
نبوده است .مطابق با این رویکرد ،حقوق قابل اجرا در مبارزه با تروریسم قواعد حقوق بشر
و حقوق کیفري هستند و کشورها باید در این مبارزه به حقوق تضمین شده در قوانین م ّلی

و حقوق بینالملل بشر ملتزم باشند و بدون توجه به انگیزههای سیاسی افراد متّهم به اقدامات
به عنوان حداقل معیارهاي رفتار انسانی رعایت نمایند(.کمیته بین المللی صلیب سرخ:2003 ،
 )18از طرف دیگر ،غیر قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم بیش از آن

که مانع باشد ،باید امتیاز تل ّقی شود؛ زیرا حقوق بشر دوستانه سازشی است بین حقّ اعمال

خشونت و کشتن رزمنده و به اسیري گرفتن وي از یک سو و رعایت حداقل حقوق انسانی
و لزوم کاهش درد و رنجهای غیرضروري در به کارگیري خشونت از سوي دیگر .اگر در
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تروریستی ،اصول و موازینی همچون دادرسی عادالنه ،احترام به حیثیت و کرامت انسانی را

زمان صلح ،حقوق داخلی ،حقوق بینالملل بشر و حقوق کیفري ،آدمکشی و مجروح کردن
دیگران را ممنوع کردهاند ،هنگامی که حقوق بشر دوستانه به عنوان حقوق خاص(Lex

 )Specialisبه اجرا در میآید ،این ممنوعیتها به حداقل میرسد و حتّی اعمال خشونت و
توسل به زور با رعایت اصول و موازین بشر دوستانه قانونی میگردد .استدالل دیگر بر عدم
اجراي حقوق بشر دوستانه این است که حقوق بشر دوستانه تنها در زمان مخاصمات مس ّلحانه

قابل اجراست .در یک مخاصمهی مسلحانهی بینالمللی الزام ًا دو دولت طرف مناقشهی

نظامی هستند و بنابراین تا زمانی که اقدامات تروریستی به یک دولت قابل انتساب نباشد و

بین نیروهای نظامی دو دولت،درگیري نظامی رخ ندهد ،حقوق بشر دوستانهی بینالمللی به

مرحلهی اجرا درنمیآید .در مخاصمهی مسلحانهی غیر بینالمللی طرفهای مناقشه میتوانند

یک دولت و یک گروه نظامی و یا چند گروه نظامی باشند؛ اما شرط اساسی این است که

طرفهای مناقشه باید مشخصات خاص خود را داشته و از یکدیگر قابل تشخیص و تفکیک
باشند (پروتکل نخست الحاقی ،ماده ) 44؛ در حالی که گروههای تروریستی به عنوان طرف

مناقشه قابل تشخیص نیستند.

حقوق بشر دوستانه بخشی از حقوق بین الملل است که در هنگام مخاصمات مس ّلحانه بر

روابط بین المللی دولتها و عملکرد نیروهاي نظامی حاکم میشود .هدف اصلی حقوق

بین الملل بشردوستانه که در غالب معاهدات و اسناد بین المللی آمده است ،حمایت از
حیات ،سالمت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که صحنه درگیری را ترک کردهاند،

میباشد .همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه حق طرفهای درگیری را در انتخاب روشها و

حقوق قربانیان در شرایط جنگ دفاع نموده و باعث کاهش آالم صدمات ناشی از مخاصمات
مس ّلحانه میگردد.
قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل

در عرصه بین المللی یکسری از قواعد و مقرراتی در باب حقوق بشر دوستانه در طی سالیان
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سالحهای جنگی محدود مینماید .بطور کلی حقوق بشر دوستانه از حقوق اساسی بشر و از
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حقوق بشر دوستانه در عرصه بینالملل
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متمادی وضع گردیده است که همگی در دفاع از ارزشهای انسانی و مسائل پیش روی جنگ

میباشند .بطور اجمالی این قواعد به شرح ذیل تقسیم بندی میشوند که به تفصیل آنها در
این تحقیق میپردازیم:

تمایز غیر نظامی از نظامی

یکی از اصطالحاتی که در نظام حقوق بشر دوستانه وجود دارد اصل تمایز یا تفکیک است

این اصل به این معنی است که نظامیان( 1رزمندگان و سربازان) باید در تمامی زمانها بین
جمعیت غیر نظامی 2و نظامیان دشمن و بین اهداف غیر نظامی 3و اهداف نظامی 4تمایز و

تفاوت قائل شوند و بر این اساس هرگونه حمله خود را تنها متوجه نظامیان و اهداف نظامی

نموده و از هرگونه حمله علیه غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی اجتناب نموده و آنها را مورد
تعرض قرار ندهند )conde, 2002: 67(.ددر نظام حقوق بشر دوستانه ،اصل تمایز به عنوان
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یکی از مهمترین اصول حمایتی حاکم بر حقوق بشر دوستانه مورد شناسایی قرار گرفته است.

یکی از اصول انسانی حاکم بر جنگ آن است که بین نظامیان و غیر نظامیان تفکیک به عمل
آمده و افراد و جمعیت غیر نظامی مورد تهاجم قرار نگیرند(.قربان نیا )173 :1387 ،تمایز بین
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افراد نظامی و افراد عادی مسألهای قدیمی در تاریخ جنگها نبوده و حداقل تا قرون وسطی،

در جنگها ،تمامی ساکنان کشور دشمن ،مانند هم بوده و با همه به یک نوع رفتار میشد.

ولی در مقدمه بیانیه  1868سن پطرزبورگ تصریح شد؛ «تنها هدف مشروع در جنگ تضعیف

نیروهای مسلح دشمن است ،تا این که به تدریج اصل تمایز یا اصل ایمنی غیر رزمندگان
مورد توجه بیشتری قرار گرفت(.قربان نیا )173 :1387 ،مقرات  1899و  1907الهه نیز به طور

ابتدایی و ناقص ،حمایت از افراد عادی را مورد پذیرش قرار دادهاند ،اما کنوانسیون چهارم
نظامی تمایز قائل شده 5و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو( )1977مربوط
1. Combatants
2. Civilian Population
3. Civilian Objects
4. Military Objects
5. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Adopted on 12 August 1944 by the Diplomatic Conference for the Establishment of International
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ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ ،به طور آشکارا بین افراد عادی و

به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه بین المللی 1نیز صریح ًا در ماده  ،48حمایت از افراد

عادی را توسعه داده و مقرر نموده؛ «به منظور تضمین احترام و حمایت از جمعیت غیر نظامی

و اموال غیر نظامی ،طرفهای مخاصمه باید همواره بین سکنه غیر نظامی و نظامیان و نیز

بین اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی تمایز قائل شده و عملیات خود را فقط متوجه اهداف
نظامی نمایند» .به این ترتیب رعایت اصل تمایز عالوه بر حمایت از افراد بشری (غیر نظامیان)
شامل حمایت از اموال آنها نیز میشود.

عالوه بر این ،ماده  50پروتکل اول ،بر این امر تأکید نموده که حتی در موارد شک در غیر

نظامی بودن فردی ،باید او را غیر نظامی محسوب نمود .همچنین ماده  51پروتکل مزبور ،حتی

تهدیدهای خشونت آمیز که هدف اصلی آن ایجاد وحشت در میان سکنه غیر نظامی است را

ممنوع شمرده است (بند  2ماده  .)51پروتکل دوم که مربوط به حمایت از قربانیان منازعات

مسلحانه غیر بین المللی است 2،نیز افراد عادی را مورد حمایت قرار داده و در ماده ،13
عملیات نظامی علیه افراد عادی را ممنوع کرده و عالوه بر این اقدامات و تهدیدهای خشونت

آمیز علیه جمعیت غیر نظامی نیز ممنوع شمرده و در ماده  14نیز اموال غیر نظامی ضروری
برای حیات جمعیت غیر نظامی را مورد حمایت قرار داده است .اهمیت رعایت اصل تمایز

که دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی  1996بر این امر تأکید کرده که« :دولتها

حق ندارند غیر نظامیان را هدف حمله قرار دهند و درنتیجه هرگز نباید سالحهایی را به کار

گیرند که قادر به تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی نیستند(».قربان نیا )174 :1387 ،حتی

قاضی بجاوی ،اصل تمایز و ممنوعیت به کارگیری سالحهایی که قادر به تفکیک بین اهداف

نظامی و غیر نظامی نیستند را جزء قواعد آمره حقوق بین المللی محسوب نموده است( .قربان

1. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) Adopted on 8 June 1977 by the
Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian
Law Applicable in Armed Conflicts Entry into Force 7 December 1978
2. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) Adopted on 8 June 1977
by the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Entry into Force 7 December 1978
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Conventions for the Protection of Victims of War, Held in Geneva From 21 April to 12 August,
1949 Entry into Force 21 October 1950
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بین غیر نظامیان و نظامیان و همچنین میان اهداف غیر نظامی و اهداف نظامی بهاندازهای است
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نیا )174 :1387 ،قصور در التزام به اصل تمایز و عدم تمایز میان افراد عادی و نظامیان یا

اهداف نظامی و غیر نظامی در هنگام حمالت ،منجر به «حمله کورکورانه» 1و نقض قوانین
حقوق بشر دوستانه میگردد.

2

اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسالم

دسته ایی از موارد رعایت اصول نسانی وجود دارد که گریز از آن در حق انسانها تخلف

محسوب شده و نمیتوان به سادگی از آن چشم پوشی کرد این موارد اصول اولیه حقوق
بشر دوستانه است که دین مبین اسالم همواره عالوه بر آنکه خود آنها را رعایت مینماید
به سایرین هم توصیه مینماید که در این مبحث طی چند گفتار ابعاد آنرا بررسی مینماییم.

رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات
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قبل از آنکه وارد مقوله حقوق بشر دوستانه در اسالم شویم و ویژگیهای آن را بررسی نماییم

باید اذعان داشت که،نظام حقوقی اسالم دو ستون اصلی دارد که مشابه دیگر نظامهای حقوقی
معاصر نیستند ،اول اینکه نظام حقوقی اسالمی ماهیت ًا نظامی این جهانی یا دنیوی نیست ،بلکه

سال ششم  ،شماره دوم ،تابستان1395

دارای منشاء الهی و مقدس است و عبارت است از اعمال ایمان اسالمی به نحوی مشخص در
مورد روابط انسانی.اسالم نه تنها یکی از ادیان ،بلکه مجموعه قواعدی حاکم بر رفتار مؤمنین

و شکل دهنده روابط آنان در جامعه است.در اسالم ،ایمان دینی و نظم حقوقی ،کل تجزیه
ناپذیری درست میکنند که در آن ،ایمان منشاء و مصدر و نظم حقوقی مکمل آن است.

دوم اینکه نظام حقوقی اسالمی برخالف اغلب نظامهای حقوقی معاصر که شامل حقوق

خصوصی و عمومی میباشند ،به شاخههای جداگانه تقسیم نمیگردد .قواعد آن از قرآن
دارای منشاء الهی برای افراد از حیث فرد بودن و نیز برای اجتماعات و جوامع به هر شکل و

نوع و دارای هر ساختاری که باشند.خداوند از طریق پیامبر خود ،انسان را به طور کلی و بدون
تمایز مخاطب قرار میدهد و قواعدی را جهت اداره و تنظیم رفتار وی در جامعه و هدایت
1. Indiscriminate attack
2. See: Voon, Tania, Pointing the Finger: Civilian Casualties of NATO Bombing in the Kosovo
Conflict, in 16 Am. U. Int,L L. Rev. 1083.
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گرفته شده و مقوم کلیتی خطاب به هر شخصی در هر زمان و مکان میباشد:قواعدی است

او در زمینه اعتقادات و ایمان مقرر میدارد(.محقق داماد)219 :1372 ،
تاریخچه جنگ در اسالم

اسالم در قرن هفتم هنگامی ظهور کرد که جنگ ،سلطه جویی ،رقیت ،بردهبرداری و جهل

حکومت میکرد.زور در تمای شؤون زندگی عرض اندام میکرد و کیفیت بی قید و شرط

داشت.جوامع آن دوران هیچ گونه ساخت اجتماعی یا اقتصادی نداشتند یا حداکثر از این

حیث در حد بسیار ضعیفی بودند .مفاهیم دولت ،سرزمین ،مرز ،تابعیت ،روابط سازمان یافته،
ارتباطات و اطالعات یا وجود نداشتند یا ناشناخته بودند .هدف اسالم این بود که این خالء

تاریک را پر نماید ،اساس رسالت اسالم دینداری و متمدن کردن بشر و غرض از آن به

منصه ظهور رسانیدن خواست جامعهای نوین برای ایجاد انسجام و ورود به صحنه عمل بود،

جامعهای که بعد از آن میبایست مسلط بر سرنوشت خود باشد.به این جامعه نوین ،دینی

مبتنی بر توحید و نظامی حقوقی نشأت گرفته از سه منبع قرآن ،سنت و اجتهاد عطا شد.

قرآن کالم قدیم خداوند« ،پروردگار تمامی جهانیان» است که به پیامبر برگزیده او جهت

سراسر زندگی دنیوی و معنوی فردی و جمعی و خطاب به تمامی طبقات افراد و جوامع در
هر زمان و مکان نازل شده است .موضوع محوری قرآن یکتاپرستی محض ،یعنی اعتقاد به

یگانگی خداست ،هر چند به تمامی جنبههای زندگی میپردازد .قرآن به  114سوره دارای ابعاد

بسیار مختلف تقسیم شده است .هر سوره شامل آیاتی میگردد که جمع آنها در تمامی قرآن
به  6600میرسد حدود  200آیه قرآن بدنه حقوق اسالم را که حاکم بر روابط حقوقی است،

ناظر بر آنهاست ،اعمال گردد.شایان ذکر است که علت وجودی کلیه قواعد مندرج در این

 200آیه به پنج اصل بنیادی که شالوده کل نظام حقوقی اسالمی است ،برمیگردد.
اصول بنیادین بشر دوستانه اسالمی

مفهوم حقوق بینالملل بشردوستانه در اسالم شامل برخی قواعد است که کیفیت بنیادین دارند
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تشکیل میدهند.قواعد این سیستم آمرانه است و باید همیشه بر روابط معین و بخصوص که

95
جایگاه حقوق بشر دوستانه در اسالم و اسناد بین المللی

ابالغ به همه اقوام و مردمان وحی شده است .قرآن به تفاریق در طی  23سال و هر زمانی
که مشکلی بوجود میآمد ،معموالً جهت حل آن ،نازل گردید.قرآن برای راهنمایی انسان در
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و سراسر نظام حقوقی بشردوستانه اسالم متأثر از آنهاست این اصول عبارتند از )1 :عدالت)2 ،

مساوات )3 ،شور براساس دموکراسی )4 ،وفای به عهد )5 ،مقابله به مثل .در مجموع این پنج
اصل ارزشهای محوری و کلی نظام حقوقی اسالمی را تشکیل میدهند.با مرگ پیامبر اسالم
نزول وحی به پایان رسید و مسلم ًا دیگر چیزی به قرآن نمیشود افزود.در اینجا است که نقش

اجتهاد مطرح میگردد که باید براساس اصول کلی مذکور تمامی قواعد و راهحلهای جدید

برای زندگی و تنظیم رفتار بشر به وسیله آن استنباط گردد .باید توجه داشت که هر قاعده و یا

راه حلی که با اصول بنیادین ذکر شده مطابقت نداشته باشد ممکن نیست اسالمی تلقی گردد.
سنت پیامبر(ص) دومین منبع حقوقی اسالمی است ،رفتار و سلوک پیامبر در ایفای رسالت

خود و گفتار و کردار و عکس العملهای وی نسبت به اعمال دیگران ،منبع قواعدی است که
در حقوق اسالمی قدرت قانونی دارد .این قواعد مکمل قواعد قرآنی است ،از این جهت که
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در تأیید و تفسیر قواعد اخیر است و یا معین میسازد که آن قواعد چگونه باید اعمال گردند.
اما مسئله این است که قرآن و سنت در زندگی پیامبر عمیق ًا ریشه دارند و بعد از او ،اینها

ل و تحول است و
دیگر قادر به ایجاد قاعده نخواهند بود .از آنجاکه زندگی دائم ًا در تکام 
اسالم ماهیت ًا دارای کاربرد متداوم میباشد ،منبع قانونگذار زنده دیگری الزم بود؛منبعی قادر
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به ایجاد قواعد جدید قابل تطبیق مستمر در زمان و مکان به کلیه مناسبات نوپدید جوامع
پرتحرک و پویا ،این سومین منبع نظام حقوقی اسالمی است .یعنی اجتهاد یا استنباط مستدل،
که به صراحت در قرآن و سنت پیشبینی شده است.به وسیله اجتهاد میتوان تمامی قواعد

مورد لزوم در حیات متغیر جوامع در حال تحول و تکامل دائمی را با تکیه بر دلیل استنباط
نمود .اما مجددا ً باید تأکید کنیم که این استنباط تنها در محدوده پنج اصل بنیادی اسالمی

میتواند صورت بگیرد .آنچه موجد نیرو و استحکام معنوی و دنیوی اسالم در سه قرن اول

خواستار قدرت مطلقه و بی حد و حصر بودند ،مصلحت دیدند که اجتهاد را متوقف و راه

را بر روش قیاسی ببندند .از آن زمان به بعد ،اسالم و نظام حقوقی آن در جهانی پویا و پر

تحرک ،ایستا و ساکن ماندهاند.پیامدهای تصمیم مزبور(اتخاذ شده در عصر عباسیان) به اسالم

و رسالت آن در گسترش تمدن لطمه زده است .فقط در دهههای اخیر بوده که نسل جدید

فقها و حقوقدانان اسالمی جهت برخورد با مشکالت جهان امروز دوباره به اجتهاد روی
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حیات آن میشد ،همین منبع سوم بود.اما با کمال تأسف در زمان حکومت عباسیان حکام که

آوردهاند.اما تالشهای این عده همراه با بیم و تردید بوده است ،زیرا دولتهای جدید با اختیار
قانونگذاری که داشتهاند ،نقش ایشان را محدود کردهاند.

پس باید در این چارچوبی که خطوط کلی آن به اجمال ترسیم شد ،به مفهوم اسالمی

حقوق بین الملل بشر دوستانه نگریست.این مفهوم در مرتبه نخست مبتنی بر آن دسته آیات

قرآن است(بویژه آیات  190-194از سوره دوم و آیات  102-105و  107-110از سوره
سوم) که به گفتار و کردار پیامبر در دوران عداوتها و دشمنیهای تحمیل شده بر ایشان مربوط

میشود ،و در نهایت مبتنی بر قواعد استنباط شده از اصول اساسی پنجگانه نظام حقوقی
اسالمی است که مقوم فرمانهای صادره به سپاهیان اسالم بوده است(.محقق داماد:1372 ،
)223

قواعد حقوق بشر دوستانه در اسالم

قواعد بشر دوستانه ایی که در اسالم مد نظر قرار گرفته ،ابتدا مربوط به تفکیک افراد غیر نظامی
از افراد نظامی است و پیرو آن حمایت از افراد خاص همچون زنان ،کودکان و افراد سالخورده

و سایر افراد خاص دیگر است که طی چند گفتار آتی به تفصیل آن خواهیم پرداخت.

اولی قاعده رعایت حقوق بشر دوستانه در اسالم تفکیک افراد غیر نظامی از نظامیان است

چرا که این افراد هیچ دخالتی در جنگ نداشته و افراد بیگناهی به حساب میآیند که بخاطر

سیاست دولتمردان دچار آسیب و گزند شدهاند لذا رعایت حقوق این اشخاص بی شک

وظیفه همه افراد درگیر جنگ است.

قرآن بعنوان کالم خدا در خصوص حقوق غیر نظامیان دارای آیاتی است که ذی ً
ال به آنها

اشاره میکنیم:

در آیه  190سوره مبارکه بقره آمده است که «در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند

نبرد کنيد و از حد تجاوز نکنيد که خدا تجاوز کنندگان را دوست نمیدارد».

قرآن کريم در اين آيه دستور مقاتله و مبارزه با کسانی که دست به اسلحه برده و با
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تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان

فصلنامه علمی -پژوهشی

مسلمانان وارد جنگ شدهاند را صادر کرده و به آنها اجازه داده است که برای خاموش

ساختن دشمنان دست به اسلحه ببرند و از هرگونه وسايل دفاعی استفاده کنند .در اين آيه
به سه نکته اساسی اشاره شده است که منطق اسالم را در مورد جنگ کام ً
ال روشن میسازد.
 -1با جمله «در راه خدا نبرد کنيد» هدف اصلی جنگهای اسالمی را روشن میسازد که

جنگ برای به دست آوردن غنايم و تصرف و اشغال سرزمینهای ديگران همه از نظر اسالم
محکوم است و تنها اسلحه به دست گرفتن و به جهاد پرداختن در صورتی صحيح است که

در راه خدا و گسترش قوانين الهی يعنی حق و عدالت و توحيد و ریشهکن کردن ظلم و ستم
و فساد و انحراف میباشد.

 -2مورد اینکه با چه کسی بايد جنگيد جمله «کسانی که با شما میجنگند» صراحت دارد

که تا طرف مقابل دست به اسلحه نبرده و به مبارزه نپرداخته است ،مسلمانان نبايد پیشدستی
کنند .ضمن ًا از اين آيه استفاده میشود که هرگز غيرنظاميان مخصوص ًا زنان ،کودکان و پيران

فصلنامه علمی -پژوهشی
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زمینگیر نبايد مورد حمله واقع شوند زيرا آنها به مقابله برنخاستهاند و بنابراين مصونيت

دارند.

 -3ابعاد جنگ نيز با جمله «از حد تجاوز نکنيد» مشخص شده است .زيرا جنگ در

سال ششم  ،شماره دوم ،تابستان1395

اسالم به خاطر خداست و در راه خدا نبايد هيچ تعدی و تجاوزی صورت گيرد و لذا

اسالم -برخالف جنگهای عصر ما -رعايت اصول اخالقی فراوانی در جنگ توصیهی کند.
مث ً
ال افرادی را که سالح بر زمين گذاشتهاند و کسانی که توانايي جنگيدن را از دست داده و
يا اصوالً قدرت بر جنگيدن ندارند -مانند پيرمردان ،زنان و کودکان -نبايد مورد تعدی قرار

بگيرند.

باغستانها و درختان را نبايد از بين ببرند و از مواد سمی برای زهرآلود کردن آبهای

ديگری از قرآن کريم بر موضوع ما نحن فيه داللت دارند که از آن جمله آيه  25سوره مبارکه

فتح است که میفرماید ...«:اگر مردان مؤمن و زنان مؤمنهای که شما اکنون آنها را نمیشناسید
(در مکه) وجود نداشتند که چنان چه حمله کنيد آنها را ندانسته پايمال و هالک سازيد ،پس

ديه و غرامت خون آن مؤمنان به گردن شما میماند تا خدا هر که را بخواهد در رحمت خود

داخل گرداند و اگر شما عناصر کفر و ايمان را از هم جدا میگشتید همانا آنان را که کافرند به
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آشاميدنی دشمن نبايد استفاده کنند(.مکارم شیرازی )9 :1367 ،به غير از آيه مورد بحث آيات

عذابی دردناک معذب میساختیم» معنای آيه اين است که مشرکان مکه همانهایی هستند که

به خدا کفر ورزيدند و نگذاشتند شما داخل مسجدالحرام شويد و نگذاشتند قربانیهایی را که
با خود آورده بوديد به محل قربانی برسند ...اگر مردان و زنان مؤمن ناشناسی در بين مردم مکه

نبودند تا جنگ شما سبب هالکت آن بیگناهان شود و در نتيجه به خاطر کشتن آن بیگناهان
دچار گرفتاری میشدید ،هر آينه ما دست شما را از قتال اهل مکه باز نمیداشتیم و اگر باز
داشتيم برای همين بود که دست شما به خون آن مؤمنين ناشناس آلوده نشود و به جرمشان

دچار ناماليمات نشويد(.طباطبایی )144 :1363 ،بر ناتوانان ،بيماران و کسانی که چيزی ندارند

تا در راه جنگ هزينه کنند(معاف شدگان از جنگ) هيچ تنگنايی نيست چه مجازند که در

ميدان نبرد شرکت نکنند ،به شرط آنکه برای خدا و پيامبرانش صميمانه رفتار کرده باشند بر
سر نکوکاران راه و زبان نکوهش و بازخواست بر بسته است و خدا آمرزگار و مهربان است.

(سوره توبه )91 ،بخشی از آيات قرآنی به بيان سرگذشتهای نظامی پيامبر اکرم(ص) پرداخته
است .البته در شأن قرآن نيست که تنها به وقايع نگاری و داستان سرايی بپردازد .قرآن هميشه

میخواسته است که مردم از آنچه در پيش فرا رفته عبرت بياوزند و نقاط روشن و تاريک

يا محورهای کاميابی و شکست را هميشه در نظر داشته و عمل نمايند .در صحنه مبارزات
رخ داده که بخشی از آيات قرآن به بيانشان پرداخته است(.خلیلیان)310 :1382 ،
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مسلحانه عليه کفر تجاوزگر و سيتزه جوی ،رويدادهای جالب و نکته آموزی در صدر اسالم

فصلنامه علمی -پژوهشی

نتیجهگیری

حقوق بشر دوستانه ريشه در تاريخ جوامع بشري دارد و بر گرفته از پديدهاي تلخ و شومی بنام

مخاصمات مسلحانه است .بدلیل آنکه ،وقوع چنين مخاصماتي اجتنابناپذیر بوده و حيات
بشري و كرامت انسانی بشدت تهديد میشود لذا در اين راستا توجه بيشتر به قواعد مقررات

بشر دوستانه و رعايت دقيق آنها در مخاصمات مسلحانه امري ضروري و حياتي است .اما

ذکر این نکته حائز اهمیت است که دین مبین اسالم در خصوص حقوق بشر دوستانه دارای
احکام و قواعد گستردهای بوده که چهارده قرن گذشته تدوین شده و رعایت حقوق انسانی

را مالک قرار داده که مصادیق آنرا تا حدود زیادی میتوان در معاهدات و کنوانسیونهای

امروزی مشاهده کرد .آنچه نگارنده در این تحقیق به آن رسیده است شامل این موارد میباشد:

 -1رعایت حقوق بشر دوستانهی بینالمللی ،از دیدگاه اسالم ،به عنوان یک وظیفه و
تکلیف دینی و شرعی بوده و هر گونه ّ
تخطی از آن ،هم کیفر دنیوي و هم عقوبت اخروي

فصلنامه علمی -پژوهشی
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دارد .اسالم بر این نکته تأکید فراوان دارد که هدف از تمام این تکالیف ،وظایف و  ،...حفظ

کرامت انسانی و ارتقا ارزشهای واالي آن است .دیدیم که در اکثر موارد ،نظر اسالم پیرامون

جنبههای حقوق بشر دوستانهی بینالمللی فراتر از سطح معاهدات بینالمللی بود .در واقع،

سال ششم  ،شماره دوم ،تابستان1395

قوانین و مقررات اسالمی با این که حدود هزار و چهارصد سال پیش وضع گردیدهاند ،اما

به مراتب از معاهدات و قوانینی که امروز در جهان مورد اجرا قرار میگیرد ،پیشرفتهتر ،بهتر،
عینیتر و کاربردیتر است و در عین حال ،انطباق بیشتري با کرامت انسانی و ع ّزت نفس
بشري دارد .

 -2بطور کلی قواعد حقوق بشر دوستانه اسالم جنبه فراگیر دارد یعنی هم شامل مخاصمات

مسلحانه بینالمللی میشود و هم شامل مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی از طرفی اسالم

و برای آنان مصونیت در نظر گرفته و درگیری را تنها بین نیروهای مسلح مجاز دانسته ،وآنرا

یک قاعده بنیادین و الزماالجرا میداند.

 -3قواعد بشر دوستانه اسالمی حمایتهای ویژهای را برای بعضی از طبقات غیر نظامی

مانند اطفال ،زنان ،پیران ،افراد مریض و راهبان مقرر میدارد .تمامی دستورات پیامبر خدا(ص)
و خلفا صراحت ًا اعالم میدارند که خصومت نباید بر علیه چنین افرادی صورت گیرد .بدیهی
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ی تفکیک قائل شده
بین افراد نظامی و غیر نظامی ،در منازعات مسلحانه با هر ماهیت و شکل 

است که مصداق ماده  51اولین پروتکل الحاقی به کنوانسیون  1949ژنو و همچنین مواد 471

و  77و  78همین گونه افرادند.

 -4یکی دیگر از قواعد بشر دوستانه اسالمی حمایت از اموال غیر نظامیان میباشد و به

نوعی برای احواالت شخصیه افراد ارزش قائل شده است .این قوانین امروزه در فصول 3

و قسمت چهارم اولین پروتکل الحاقی به کنوانسیون  1949ژنو تجلی یافته است .معذلک
شروط ،معیارها و جزئیات احصاء شده در مواد  52-69و  60-65اولین پروتکل الحاقی

به طور مسلم منطبق با روح مفهوم اسالمی حقوق بشر دوستانه و بنابراین جزء الینفک آن
میباشند.

-5در خصوص رعایت حقوق اسیران جنگی نیز اسالم پیشگام است .نخستین امتیاز اسالم

در مورد حقوق اسیران ،سبقت تاریخى احکام آن است؛ یعنى اسالم در زمانى احکامی را در

خصوص اسیران جنگى الزامآور اعالم کرد که در نقاط دیگر جهان قانون مدونی در این زمینه

وجود نداشت .اسالم ،با فدیه گرفتن از اسرا سبب حفظ جان اسیران میشد و از این طریق

هزینهی مالى آنان که در اسارت بودند را تأمین مینمود .هرچند کنوانسیون ژنو ،فدیه دادن

معرض تهدید قرار میدهد .آنچه را که کنوانسیونهای چهار گانه ي ژنو (مصوب دوازدهم

آگوست  1949م ).در زمینهی حمایت اسیران بیان کرده ،اسالم حدود دوازده قرن زودتر از
این ،مورد توجه قرار داده است  .سیرهي پیامبر اعظم(ص) و جانشینان برحقّ ایشان تج ّلی
گاه رعایت این اندیشه است.

در مجموع باید اذعان داشت با مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسالم و مقررات

داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنیتر از حقوق بشر دوستانه امروزی است .نهایت اینکه

نگارنده براین اعتقاد است که رعایت حقوق بشر دوستانه فینفسه از واجبات جامعه جهانی

بوده و هر چند طی سالیان متمادی تالشهای بسیاری ،جهت تدوین این مقررات توسط
سازمانهای بینالمللی و ارگانهای مربوطه صورت پذیرفته است ،لیکن نیاز به وضع قواعد

جامعتر و از طرفی همکاری بیشتر دولتها ضرورت دارد.
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را حذف نمود و به ظاهر گامى مثبت در جهت منافع اسیران برداشت؛ اما واقعیت این است
که اقدام مذکور به طور ک ّلى نه تنها به نفع اسیران جنگى نیست ،که جان آنان را بیشتر در
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