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چکیده
يکی از ديرپاترين پديدههای جامعه بشری ،جنگ است .جنگ همواره با آسیبهای فراوان
انسانی ،مادی ،طبیعی و رفتارهای خشونتآمیز آمیخته بوده است؛ اما اسالم ،چون آيین صلح و
امنیت است ،جنگ را پديدهای عارضی و تحمیلی میشناسد .از اينرو ،بعد از صدور فرمان وجوب
دفاع در برابر متجاوزان ،با تبیین آداب و مقرراتی ،خط بطالنی بر تفکرات خشونتآمیز و غیرانسانی
در جنگ کشید و خداوند به حضرت محمد

(صلیاهللعلیهوآلهوسلم)

دستور داده است تا مسائل انسانی و

اخالقی در میدان کارزار فراموش نشود .اين پژوهش که با هدف شناسايی اصول ممنوعه نظامی در
مخاصمات مسلحانه مبتنیبر سیره نبوی انجام شده ،از نظر ماهیت کیفی ،به لحاظ هدف کاربردی و
از نظر روش گردآوری اطالعات توصیفی– تحلیلی میباشد .در اين پژوهش ابتدا سیره دفاعی
پیامبر اسالم (ص) مورد بررسی قرار گرفته ،سپس ضمن تشريح دالئل رعايت مسائل انسانی و
اخالقی در درگیریهای مسلحانه ،هشت اصل بهعنوان اصول اساسی ممنوعه نظامی در مخاصمات
مسلحانه استخراج نموده تا در سیاستگذاری و برنامهريزی نظام دفاعی -امنیتی مورد استفاده قرار
گیرد.
کلیدواژهها :دفاع ،پیامبر ،جنگ ،تسلیحات ،مخاصمات مسلحانه.
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مقدمه
جنگ يا مخاصمات مسلحانه 1نام سنتی برخورد میان دو يا چند دولت است که در آن نیروهای
مسلح طرفها ،درگیر اقدامات خشونتآمیز متقابل میشوند (مصفا و همکاران .)1:1365،رفتارهای
خشونتآمیز و غیرانسانی ،کشته شدن انسانهای بیگناه ،کودکان ،زنان و سالخوردگان ،نابودی و
غارت اموال و دارايیها و تخريب محیطزيست از جمله عوارض جنگ در جوامع انسانی بوده و
هست .اما اسالم ،بعد از صدور فرمان جهاد و وجوب دفاع در برابر متجاوزان (سوره حج ،آيه ،)39
خط بطالنی بر تفکرات خشونتآمیز و غیرانسانی در جنگ کشید و با تبیین آداب و مقرراتی برای
مخاصمات مسلحانه  ،اعم از آداب و مقررات پیش از شروع جنگ ،حین جنگ و بعد از جنگ
درصدد برآمد تا از هر نوع انحراف از موازين اسالمی جلوگیری شود .بدينسان ،اصل رعايت
قواعد انسانی بهعنوان يکی از محوریترين آئین کارزار و شیوه پیکار در اسالم تجلی يافت (اشراق،
 ،)341 :1368چرا که اسالم ،جنگ را برای وصول به حق بهکار میگیرد و نه آنکه بخواهد آن را در
راه دنیا و شهوتهای دنیايی و زر و زيورهای آن و نه در راه انتقامگیری و التیام جان و روح از
دست مخالفین بهکار گیرد (احمدی میانجی.)77 :1388 ،
سیرۀ دفاعی پیامبر اعظم (ص) گواهی صادق بر اين موضوع است که آن حضرت هیچ يک از
روشهای غیرانسانی مرسوم در آن زمان را در نبرد با دشمن بهکار نگرفته ،بلکه مقرراتی را درباره
رفتار با نظامیان و غیرنظامیان ،مجروحان ،کودکان ،زنان ،سالخوردگان دشمن و اسیران پايهگذاری
کردند تا حس بشردوستی بر ماهیت خشن و بیرحم جنگ غلبه داشته باشد و اين چیزی است که
امروزه در عرصه بینالمللی به حقوق بشردوستانه تعبیر میشود.
حقوق بینالملل بشردوستانه ،2مجموعهای از قواعد است که در پی محدود کردن آثار مخاصمه
است .اين شاخه از حقوق بینالملل ،حقوق اشخاصی که در مخاصمه شرکت نداشته يا از صحنه
نبرد خارج شدهاند ،تحت حمايت قرار میدهد و ابزار و روشهای جنگ را محدود مینمايد ( The
 .)International Committee of the Red Cross,2004:1بهعبارت ديگر ،حقوق بینالملل
بشردوستانه ،مجموعه قواعد حقوق بینالمللی است که ضمن تعیین حقوق افراد انسانی و کشورها
در مخاصمات مسلحانه ،اعم از بینالمللی يا غیر بینالمللی ،تکالیف افراد و کشورها را نیز در آن

68

- Armed Conflict

1

- International Humanitarian Law (IHL).

2

مسلحانه و ممنوع کردن استفاده از برخی سالحها ،از افراد نظامی و غیرنظامی و نیز اهداف
غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه حمايت میکند (ضیايی بیگدلی .)2 :1380،درواقع حقوق
بینالملل بشردوستانه ،حقوق هدايت رفتار در مخاصمات مسلحانه با نگاهی به کاهش آالم و رنج
بشر میباشد (.) Dinstein,2004: 20
پژوهش حاضر با هدف «شناسايی اصول ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه مبتنیبر سیره
نبوی» از طريق واکاوی نمونههائی از رفتار ايشان در حوزه دفاعی ،در نظر دارد به اين پرسش
اصلی پاسخ دهد که «اصول اساسی ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه بر پايه سیره دفاعی
پیامبر اسالم شامل چه مواردی میشود؟» ضرورت انجام اين پژوهش به اين دلیل است که در
شرايطی که دنیای استکباری درصدد تحريف شخصیت و انديشه دفاعی اسالم و شخص پیامبر
اعظم (ص) است ،میتوان با تبیین جلوههايی از سیره دفاعی آن حضرت ،ضمن نشاندادن

اصول ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه مبتنی بر سیره نبوی

مخاصمات مشخص میکند[ .ضمن آنکه] با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات

آموزه های اسالمی در رعايت مسائل انسانی و اخالقی در مخاصمات مسلحانه ،واقعیات در باره
وجود گرامی پیامبر اسالم (ص) در حوزه دفاعی را آشکار نموده و غبارهای تحريف را از چهره
ايشان بزدايد؛ عالوهبر آنکه برای کشورمان که در چارچوب نظام اسالمی برنامههای جامعه را به
مورد اجرا در می آورد ،با آشنا ساختن شدن سیاستگذاران و مقامات نظامی و غیرنظامی به اصول
ممنوعه در جريان درگیریهای مسلحانه ،آنها را در برنامهريزی و سیاستگذاری نظام دفاعی-
امنیتی مورد بهرهبرداری قرار دهند.
مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیق
تعریف دفاع

دفاع در لغت عربی از ريشه «دَفَعَ» است .اين لفظ در ماده اصلی آن ،به معنای دور نمودن چیزی
است (راغب اصفهانی ،بیتا .)316 :در زبان فارسی به معنای از کسی حمايت کردن ،بدی و آزاری
را از خود يا ديگری دور کردن ،وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن
است (عمید .)501:1362،در اصطالح فقهی ،دفاع عبارت از تکلیف و حقوقی است که از سوی
خداوند بهعنوان مالک و قانون گذار مطرح شده است .شخص از اين حق برخوردار است که برای
پیشگیری از آسیبهايی که اعتقاد و مال و جان و آبروی وی را تهديد میکند دفاع و حمايت کند،
و از يک نظر تکلیفی است که نمیتواند از آن عدول نمايد .بنابراين ،همواره سخن از حق دفاع از
جان ،مال و عرض به میان میآيد و بهعنوان تکلیف از وی خواسته شده تا آنها را از هرگونه
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آسیب در امان نگه دارد و محافظت نمايد و در برابر متجاوز بايستد و از آنها حمايت کند
(سلطانی .)1396 ،در اصطالح نظامی ،دفاع به راهها و روشهايی گفته میشود که در جنگها برای
دفع حمالت دشمن بهکار گرفته میشود (ابراهیمی .)126 :1372 ،بنابراين ،دفاع يعنی ايستادگی در
مقابل تهاجم و اولین تصويری که از اين مفهوم در ذهن پديد میآيد اين است که هجومی رخ
دهد و گروهی در مقابل دفاع کنند .با اين وصف میتوان گفت ،دفاع به مجموعه اقداماتی گفته
میشود که انسان برای حفظ و حراست از حیات ،اعتقادات ،سرزمین خود در برابر خطراتی که او
را تهديد میکند ،انجام میدهد.
مفهوم سیره

کلمه سیره اسم مصدر از ريشه "س ی ر" و جمع آن سِیَر و سیَرات است کهه بهه معهانی مختلفه
بهکار رفته است .يک از اين معانی ،طريقه و روش است .در اصطالح نیز سهیره عبهارت اسهت از
بناى عمل انسانها در طول تاريخ بر انجام کارى و يا بر ترك آن .بهعبارت ديگهر ،سهیره عبهارت
است از استمرار روش و شیوه مستمر عمل در میان مردم بر انجام کارى و يا ترك عمل (فرهنگ
نامه اصول فقه ،بیتا .)494:اين واژه بر وزن فِعله به معنای نوع و کیفیت رفتن اسهت (ابهنمنظهور،
ج )454:7و در اصطالح مورخان صدر اسالم به معنای احوال و تاريخ زنهدگی پیهامبر بهوده اسهت
(عبدالمحمدی ،)27 :1389 ،سیرهی پیغمبر ،يعنی سبک پیغمبر ،روشی که پیغمبر در عمهل و روش
برای مقاصدخودش بهکار میبرد (مطهری،الف .)53 :1374 ،بها در نظهر گهرفتن مفهاهیم فهوق ،در
تعريف سیره دفاعی پیامبر میتوان گفت :سیده دفاعی پیامبر (ص) عبارت است از سهبک ،روش و
قواعد خاص رفتاری پیامبر (ص) که از جنبههای گوناگون در حوزه دفاعی ،قابل استنباط است .بهه
ديگر سخن ،سیره دفاعی پیامبر شامل روشهايی است که پیامبر برای دفاع از مسلمانان و سهرزمین
اسالمی و مقابله با دشمنان بهکار میبردند.
مفهوم روش ممنوعه نظامی

در دانشنامه حقوق بینالملل ،روشهايی که شامل نقض قواعد پذيرفته شده حقوقی درباره رفتار
انسان در ارتباط با دشمن باشد ،بهعنوان روش ممنوعه در جنگ بهشمار میآيد ( Robert
 .)LBledsoe and Boleslaw A . Boezek, 1987, Pootnote No. 356در تعريف
رفتار انسانی 1نیز میتوان گفت :هرگونه اعمال و رفتار در جنگ که باعث آرامش روحی و روانی
افراد شود و يا از حیات ،تمامیت جسمی و ذهنی ،شخصیت ،منزلت و کرامت انسانی فرد در
70
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 .)110 :1394با اين توصیف ،روش ممنوعه نظامی عبارت است از مجموعهای از اقدامات مغاير
با رفتار انسانی در جنگ که موجب کشته شدن انسانهای بیگناه ،کودکان ،زنان و سالخوردگان و
انهدام اموال و دارايیهای مردم ،زجر کش کردن رزمندگان و تخريب محیط زيست میشود.
روش ممنوعه در جنگ از نظر مقررات بینالمللی

بررسی وقايع گذشته بهويژه حوادث دهشتناك جنگ جهانی اول و دوم ،نشهاندهنهده ايهن موضهوع
است که جنگ و " توسل به زور" 1يکی از ابزارها و شیوه های مرسوم دولتها بوده که بر روابهط
میان آنها سايه افکنده بود .عدمکارايی اصل ممنوعیت جنگ و توسل به زور در مناسبات بینالمللی
سبب شد تا کشورها تالش خود را در جهت تهیهه و تهدوين قواعهد و مقهررات حقهوقی نهارر بهر
جنگها بهکار گیرند .به همین دلیل" ،حقوق بینالملل مخاصمات مسلحانه" 2شکل گرفته تها جنهگ
مفهوم حقوقی به خود گیرد.

اصول ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه مبتنی بر سیره نبوی

منازعات مسلحانه (اعم از بینالمللی و غیربینالمللی) حمايت شود ،رفتار انسانی است (جعفری،

حقوق مخاصمات مسلحانه

در توصیف حقوق مخاصمات مسلحانه میتوان گفت که:
الف) بخشی از حقوق بینالملل است.
ب) در هنگام مخاصمات مسلحانه بر روابط بین کشورها حاکم است.
ج) هدف آن تا حد امکان ،کاهش آالم ،صدمات و خسارات ناشی از جنگ است.
د) ورايفی را بر عهده اشخاص ساکن در اين کشورها ،بههخصهوص اعضهای نیروههای مسهلح
آنها میگذارد.
هه) معالوصف هدف از آن جلوگیری از کارايی نظامی نمیباشد (راجرز و پل مالرب.)31 :1382 ،
دو جريان بهعنوان نقطه عطف شکلگیری مقررات در مخاصمات مسلحانه شد؛ يکی حادثه جنگ
«سولفرينو» بود که منجر به تدوين کنوانسیون ژنو  1864در مورد بهبود وضعیت مجروحین
نیروهای مسلح در میدان نبرد شد .)Fleck, 2009:22( 3ديگری ،صدور اعالمیه سن پترزبورگ در
-Use of Force
- International Armed Conflicts Law
3

1
2

 -جنگ دهشتناکی میان سه کشور اروپايی فرانسه ،اتريش و ايتالیا در محلی در شمال ايتالیا ،بنام «سولفرينو» بر

افروخته شد و قريب به چهل هزار مجروح برجای گذاشت .مجروحین در منطقه نبرد به علت شدت جراحت در حال
جان باختن بودند و کسی توجهی به آنان نداشت و مداوایشان نمیکرد .جوان بازرگان سوئیسی«هانری دونان» که
اندکی پس از نبرد به منطقه جنگ وارد شد و صحنه های رقت بار را مشاهده کرد ،سخت تحت تاثیر قرار گرفت و
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سال  1868بود که محدوديتهايی را در راستای استفاده از سالحهای جنگی که باعث درد و رنج
غیرضروری می شوند ،ايجاد کرد ( .)Dinstein,2004:9اين دو سند باعث بهوجود آمدن دو
شاخه از قواعد و مقررات بینالمللی شد که از مجموع هر دو شاخه حقوق مخاصمات مسلحانه
بهعبارتی حقوق بینالملل بشردوستانه شکل گرفت .يکی حقوق الهه که قواعد مربوط به
مخاصمات را در قبال هر کسی که درگیر در جنگ میشد ،مقرر می داشت و ديگری حقوق ژنو
که مشتمل بر قواعد حمايتکننده از اشخاصی بود که در عملیات مسلحانه شرکت نداشتند ،اسلحه
به زمین گذاشته بودند و يا خارج از قلمرو و عملیات نظامی قرار داشتند (جعفری .)128 :1394 ،با
مرور زمان و تحوالت به وجود آمده در عرصه جهانی و شعلهور شدن درگیریها در برخی از
مناطق جهان و عدمپاسخگويی کامل حقوق الهه و حقوق ژنو به تحوالت و حوادث موجود ،نیاز
به شفافسازی و توسعه قواعد مطرح شده در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و بخشی از مقررات
الهه ،امری ضروری تلقی شد .بدينمنظور در سال  1977کنفرانسی در ژنو تشکیل و دو پروتکل
الحاقی به کنوانسیونهای  1949که بررسی مفاد آن از سالیان قبل شروع شده بود ،تصويب گرديد
( .)Fleck, 2009: 29پروتکل اول در خصوص حمايت از قربانیان مخاصمات مسلحانه
بینالمللی 1و پروتکل دوم در رابطه با حمايت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی 2است.
مقصود مهم تمامی اين کوششها آن بود که اگرچه جنگ به امری ضروری ،اجتنابناپذير و
غیرقابلانکار تبديل شده است و هر روز با وسعت بیشتر و در محدوده جغرافیايی وسیعتری در
جريان است ،اما میتوان با در نظر داشتن معیارها و ضوابطی يعنی تحديد ابزار و هدفهای آن،
جنگ را انسانی نمود (.)Tomuschat, 1986:132
اقدامات اولیه امدادی را با کمک افراد محلی سازماندهی کرد .وی پس از بازگشت به کشورش با نگارش کتابی تحت
عنوان «خاطرات سولفرينو» دو پیشنهاد بديع ارائه کرد -1 :برای مراقبت از مجروحین و مصدومین در جنگ در تمام
کشورها يک جمعیت امدادی متشکل از داوطلبان عالقمند و شايسته تاسیس شود -2 .باتوجه به اجتنابناپذير بودن
وقوع جنگها در آينده ،دولتهای جهان با اجتماع در يک کنگره جهانی ،اصول تخلفناپذير حقوق مخاصمات
مسلحانه را تنظیم و تصويب نمايند (دونان .)114-124 :1388 ،پیشنهاد اول هانری دونان منجر به تاسیس کمیته
بینالمللی صلیبسرخ در سال 1863شد و پیشنهاد دوم نیز تصويب اولین کنوانسیون ژنو در سال  1864را در بر داشت
(کنعانی و همکاران.)18 :1385 ،
Protocol of 8 June 1977 Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
Concerning the Protection of Victims of International Armed Conflicts ( AP I).
2 - Protocol of 8 June 1977 Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
Concerning the Protection of Victims of Non- International Armed Conflicts ( AP II).
1-
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بررسی اجمالی پیشینه تاريخی جنگ و توسل به زور نشان میدهد که تاريخ حیات بشری مشحون
از نبردهای خونینی است که بهای آن را هزاران انسان بیگناه با خون خود پرداختهاند .ايهن پديهده
چنان گسترش يافته بود که بسهیاری ماننهد سهن آگوسهتین (فیلسهوف مسهیحیت در اوايهل قهرون
وسطی) ،آن را عمل مشروع و عادالنه میدانستند (حیدری .)60 :1376 ،اما مشهاهده نتهايج و آثهار
اين پديده در تاريخ معاصر ،طرفداران صلح را بر آن داشت تها تهالشههايی را در ممنوعیهت ايهن
پديده شوم بهعمل آورند .حاصل اين تالشها و اقدامات ممنوعیت جنگ و توسل به زور در پیمان
پاريس ( )1928و منشور ملل متحد ( )1945بود .با وجود اين ممنوعیت و نیز تقبیح آن نهزد افکهار
عمومی ،همچنان بخش قابل توجهی از منابع و قدرت ابتکار بشهر در راه جنهگ و تهیهه تهدارکات
جنگی صرف شده است تا بدان حد که با پیشرفت و توسعه جنگافزارها ،بهويژه تولید و گسهترش
سالحهايی با قدرت تخريبی فزاينده و کشتارجمعی و کاربرد آن ،شدت اين آسیبهها و خسهارات

اصول ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه مبتنی بر سیره نبوی

مطالعه تطبیقی مخاصمات مسلحانه میان اسالم و حقوق بینالملل

را چندين برابر کرده است .برخی دولتها از تسلیحاتی استفاده میکردنهد کهه قهادر بهه تشهخیص
هدف نظامی از غیرنظامی نبود و درد و رنج بیهوده بر رزمندگان وارد میساخت .بهه همهین لحهاظ
همه تمدنها ،مکاتب ،متفکرين و دانشمندان به دلیل عدمکامیابی و موفقیتشان در حذف جنگ از
چرخه حیات ،کوشش نمودهاند تا با وضع قواعد و مقرراتی بتوانند میزان سبعیت در جنگهها را از
طريق نامحدود نبودن اختیار دولتها در کاربرد ابزارها و روشههای جنگهی و ممنوعیهت کهاربرد
شیوهها و وسائل جنگی ايجاد کننده درد و رنج غیرضروروی ،کاهش داده و يا پیشگیری نمايند .به
مرور زمان قواعد و مقررات شکل گرفته از رويه دولتها (حقوق عرفی) ،حقوق قهراردادی يعنهی،
معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی شامل کنوانسیونهای الهه و ژنو و پروتکلهای الحاقی اول
و دوم  1977بهعنوان ابزارهای تضمین حقوق مخاصمات مسلحانه در عرصه جهانی تجلهی يافهت.
اگرچه جامعه بینالمللی در اين راستا همچنان بها نقهض آشهکار بسهیاری از مقهررات مخاصهمات
مسلحانه مواجه میباشد ،با اين وجود ايهن قواعهد و مقهررات تها انهدازهای توانسهتهانهد برخهی از
دولتها را در کاربرد پارهای از ابزارها و روشها در جنگ با ممنوعیهت مواجهه سهازند (جعفهری،
.)563-571 :1394
اما اسالم ،از همان ابتدای شکلگیری ،اساس را بر صلح و همزيستی مسالمتآمیز عادالنه قرار داده
است .چنانکه در  13سال دوران بعثت که رسول خدا (ص) در مکه زنهدگی مهیکردنهد و آنگهاه،
حدود دو سالی که در مدينه حکومت اسالمی را تشکیل دادند ،جنگ مطرح نبهوده اسهت؛ ولهی از
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سال دوم هجری ،هنگامیکه دشمنان برای تصهاحب سهرزمین مسهلمانان و از بهین بهردن اسهالم و
مسلمین جنگ تهاجمی را آغاز کردند ،بنا به فرمان الهی ،آن هم به اين دلیل که همه راههای ممکن
برای همزيستی عادالنه بسته شده بود ،اجازه جهاد به مسلمانان داده شد تا در مقهام دفهاع بجنگنهد؛
چرا که هیچ ملتی نمیتواند با دشمنی که تهديدکننده حیات و تکامل او است ،جنهگ نکنهد ،حتهی
اگر برانداختن چنین دشمنی با هیچ وسیلهای جز کشتن يا کشته شدن میسر نگردد .گرچه به لحاظ
عاطفی و سرشت بشری نتیجه اين چنین جنگی مورد پذيرش نباشد ،اما از آنجايیکه به وسیله ايهن
ابزار ،باطلی محو و حقی جايگزين میشود ،امری روا و مشهروع اسهت .از ايهنرو ،اسهالم نبهرد و
مبارزه را به رسمیت شناخته ،ولی هرگز اين غريزه را يک تحريک حیوانی مثل عمهوم جنهگههای
جهانگیران دنیا که به بهانههای واهی به تصرف سرزمین ديگران میپرداختند ،ندانسته است؛ بلکهه
مسئله جنگ را اصالح نموده و صورتی خاص به آن داده و در جهت هدف متعالی و انسهانی آن را
مشروع دانسته که از آن به "جهاد فی سبیلاهلل" تعبیر میشود .بنهابراين ،اسهالم بها ممنهوع نمهودن
جنگ تجاوزکارانه ،بر اصل ايستادگی در مقابل تهاجم يا همان دفاع مشروع و رد تجاوز تاکید کرده
است .عالوهبر آنکه در آن عصر ،استفاده از هرگونه وسايل و روش در جنگ برای پیروز شهدن در
مصاف با دشمن امری عادی بود ،اما اسالم هرگز آن را آزاد و نامحدود نگذاشت ،بلکه محدويتها
و ممنوعیتهايی را بر آن وضع نموده است ،زيرا که هدف اصلی اسالم هدايت و نجات انسهانهها
بوده است ،نه قتل و کشتار او .به همین دلیل دستور داده چنانچه مسهلمانان نهاگزير بهه اسهتفاده از
سالح شدند بايد به کمترين خسارت و تلفات اکتفا نموده و از هرگونه تعهدی و افهراط خهودداری
نمايند (سوره مائده ،آيه  .)8نمونههای فراوانی از سیره پیامبر (ص) در زمان جنگ وجهود دارد کهه
نشان میدهد عالوهبر اينکه ايشان در تمامی نبردها ،مالحظات انساندوستانه را مهورد توجهه قهرار
میدادند ،بلکه هرگاه لشکری را به میدان جنگ میفرستادند ،قبل از اعزامشان آنهها را بهه رعايهت
اصول انسانی در جنگ موعظه و ارشاد مینمودهاند .بر مبنای همین شیوه بود که فقیهان مسلمان بر
ممنوعیت کاربرد برخی از تسلیحات حکم دادند .چنانکه القای سم را بر سرزمین مشهرکان ممنهوع
کردهاند (کلینی ،اصول کافی ،ج .)29 :5
پیشینه پژوهش
برای انجام اين پژوهش مقاالت داخلی ،خارجی و کتب متعددی مورد مطالعه قرار گرفته که عمدتاً
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درباره راهبرد نظامی و اصول و قواعد جنگ بوده است و کمتهر بهه موضهوع مقهررات ممنوعهه در
جنگ اشاره شده است .برای نمونه چند مقاله در پیشینه پژوهش لحاظ خواهد شد.

نتیجه

عنوان

نویسنده  /سال

اصول حقوق بشردوستانه از

سیداصغر جعفری/

بشردوستانه از سوی ارتش بعثی عراق در طول هشت

ديدگاه امام خمینی(ره)

1396

سال جنگ تحمیلی ،حضهرت امهام(ره) هرگهز اجهازه

جستاری در قوانین و مقررات

عباسعلی عظیمی

بشردوستانه در فقه اسالم

شوشتری 1391 /

اين پژوهش نشان داد کهه بها وجهود نقهض مقهررات

ندادند رزمندگان اسالم آن مقررات را ناديده بگیرند.

اصول حاکم بر حقوق بشر
دوستانه در پرتو قرآن کريم

ناصر قرباننیا 1391 /

جنگ ،غیرنظامیان و حقوق

عوض نگهدارى/

بشردوستانه در اسالم

1386

اصل تفکیک در اسالم و حقوق

اين مقاله اشاره دارد که پیامبر مجموعهای از مقهررات
را در جنگ وضع کردند تا حس کینه تهوزی و انتقهام
انسان در جنگها مهار شود.
اين مقاله به تشريح ديدگاه قرآن درباره رفتار انسانی با
دشمن در زمان جنگ پرداخته است.
در اين پژوهش اصول و قواعد اساسه محدودکننهده
جنگ در مورد اشخاص و رعايت حقوق انسهانیت در
جنگ را تشريح کرد.
اين مقاله ضمن تبیین ديدگاه اسالم راجع بهه اصهالت

بشر دوستانه يا اصول محدود

محمدمهدی کريمی نیا

صههلح و پرهیههز از وقههوع جنههگ بههه اصههول و قواعههد

کننده جنگ در مورد اشخاص

1386 /

اساسههی محههدود کننههده جنههگ در مههورد اشههخاص

غیر نظامی

اصول ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه مبتنی بر سیره نبوی

جدول  .1پیشینه مقررات و قواعد مربوط به جنگ

پرداخته است.

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است .زيرا از نتايج اين تحقیقات میتوان در تصمیمگیریها
و سیاستگذاریها و همچنین برنامهريزیها استفاده کرد .از نظر ماهیهت کیفهی و بهه لحهاظ روش
گردآوری اطالعات ،توصیفی-تحلیلی است .در ايهن روش ،محقهق عهالوهبهر تصويرسهازی آنچهه
هست به تشريح و تبیین داليل چگونه بودن و چرايی وضعیت مساله میپردازد 1.در ايهن پهژوهش
ابتدا سیره دفاعی پیامبر اسالم (ص) مورد بررسی قرار گرفته و سپس ضمن تشريح دالئهل رعايهت
مسائل انسانی و اخالقی در درگیریهای مسلحانه ،هشت اصهل بههعنهوان اصهول اساسهی ممنوعهه
نظامی در مخاصمات مسلحانه احصا شد تا در تصمیمگیری و برنامههريهزی نظهام دفهاعی -امنیتهی
مورد استفاده قرار گیرد.
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تحلیل دادهها و یافتهها
چرایی رفتار انسانی در مخاصمات مسلحانه

آموزههای اسالمی برای هدايت همه جهانیان در طريق سعادت و کمال است .زيرا که ،اسالم دين
جهانی (سوره سبأ ،آيه ،)28منطبق با فطرت انسانی (سوره روم ،آيه )30و خطابهای قرآن ،متوجه
همۀ انسانها است (سوره انبیاء ،آيه )107؛ برايش فرقی نمیکند که اين انسان در کجای زمین
زندگی میکند و يا مثالً از کدام نژاد و ملتی است (سوره حجرات،آيه  .)13به همین دلیل از همان
بدو طلوع ،انديشه زندگی مسالمتآمیز را در قالب يک اعالمیه جهانی مطرح نموده است (سوره
آل عمران ،آيه  .)64با چنین نگرشی ،پیامبر اسالم (ص) نیز سنگبنای زندگی مسالمتآمیز را با
انعقاد منشور مدينه آغاز کرد (شهیدی )65-63: 1382 ،و به تدريج به توسعه و گسترش آن
پرداخت .به همین دلیل اسالم برای جنگ و منازعه برنامه و قواعد مفصلی بر پايۀ رحمت ،عدالت
و رعايت حقوق و شئون انسانیت تنظیم کرده است (سلیمی )322 :1386 ،و در قرآن مجید بر
رعايت عدالت و تجاوز نکردن از حدود معقول انسانی در مقابل دشمنان تاکید فراوان شده است
(سوره بقره ،آيه 190و  194و سوره مائده ،آيه .)2
اصوالً ،اين نگرش و رفتار حمايتگرانه از افراد دشمن در مخاصمات مسلحانه ،حاصل تصويری
است که اسالم از انسان ترسیم میکند .در واقع از نظر اسالم ،انسان موجودی است برگزيده
خداوند (سوره طه ،آيه  ،)122خلیفه و جانشین او در زمین (سوره بقره ،آيه  ،)30مرکب از روح و
جسم ،دارای فطرتی خدا آشنا (سوره اعراف ،آيه  ،)172مستقل ،امانتدار خدا و مسئول خويشتن و
جهان (سوره احزاب ،آيه  72و دهر ،آيه  ،)3مسلط بر طبیعت و آسمان و زمین ،آشنا به خیر و شر،
کمالپذير ،سیرکننده به سوی خدا ،دارای ررفیت علمی و عملی نامحدود ،برخوردار از شرافت و
کرامت ذاتی (سوره اسراء ،آيه  ،)70شايستۀ بهرهمندی از نعمتهای خداوندی و مسئول در برابر
خداوند خويش (مطهری ،ب .)13-7 :1374 ،قائل شدن به چنین مقام و منزلت ،مدحها و
ستايشها برای انسان است که قرآن کريم ،خطاب به لشکريان اسالم دستور میدهد در تمامی
نبردها ،مالحظات انسانی را مورد توجه قرار داده ،عدالت و عدمتعدی و تجاوز از حدود معقول
انسانی را در مقابل دشمنان مورد مالحظه قرار دهند« :وَالَ يَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَ أَالَّ تَعْدِلُواْ
اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (سوره مائده ،آيه  :)8و البته نبايد دشمن گروه  ،شما را بر آن دارد که
عدالت نکنید ،عدالت کنید که آن به تقوا نزديکتر است» .رعايت مالحظات انسانی در اسالم
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حکايت از آن دارد که کشتار و خونريزی کاسته شود و بهجای اينکه انسانی کشته شود ،هدايت

مخاصمات مسلحانه ،قواعدی جهانی را اعالم میکند که جهان انسانیت میتواند از آن بهره برد .در
اسالم به نام عدالت و عقل هرگونه زيادهروی محکوم است؛ جنگ انتقام نیست ،بلکه کوششی
است از برای امحاء بیانصافی و رلم .پس اين مفهوم ،به ضرورت موجب محدوديتهايی بسیار
صريح در اجرای عملیات جنگی میشود .اين معنی ،خود از مفهوم عالی انسان به نفسه و نیز از
احترامی که بايد نسبت به آدمی ،مخلوق خداوند ،قائل شد ،سرچمشه میگیرد» (بوازار:1362 ،
 .) 230-229البته برخی مقررات و قواعد ممنوعه نظامی بر اساس فرض شرايط عادی است ،اما در
شرايط اضطراری ،يا مصلحت الزامآور و يا مواردی که تشخیص آن بر عهده امام و ولی مسلمین
نهاده شده ،حکم مواردی که در قالب ممنوعیتها قرار گرفته ،ممکن است بهگونهای ديگر باشد
(عمید زنجانی ،عباسعلی(1383 ،ج ،)6ص .)58

اصول ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه مبتنی بر سیره نبوی

گردد .يکی از محققان در حوزه اسالم در اينباره مینويسد« :اسالم در مورد طرز رفتار در

اصول اساسی ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه

نگرش به سیره دفاعی پیامبر اسالم (ص) نشان میدهد که عالوهبر اينکه ايشان در تمامی نبردها،
مالحظات انسانی را مورد توجه قرار میدادند ،بلکه هرگاه لشکری را به میدان جنگ میفرستادند،
قبل از اعزامشان آنها را به رعايت اصول انسانی در جنگ موعظه و ارشاد مینمودهاند .چنانکه
شیبانی در کتاب السّیر الصّغیر نقل میکند؛ هرگاه پیامبر (ص) سپاهی را روانه کارزار میکرد،
فرمانده را به تقوای الهی و رفتار شايسته با همراهانش سفارش میفرمودند« :با نام و در راه او
بجنگید ...خیانت نورزيد و ناراستی نکنید و کسی را قطعه قطعه نسازيد و کودکی را نکشید»...
(شیبانی 1975 ،م .)93 :.شبیه اين حديث از امام صادق(ع) نیز نقل شده است :امام صادق (ع)
فرموده است« :پیامبر (ص) هر وقت فردی را برای انجام «سَريه» برمی گزيد ،او را ابتدا به تقوای
الهی امر می فرمود ،سپس از غدر [خیانت] با دشمن ،آتش زدن نخها و گشودن آب بر دشمن و
انداختن آتش بر کشتزارها (و هرگونه آسیبرساندن به محیطزيست) نهی میفرمودند» (وسايل
الشیعه 1403 ،ق ،باب  ،15حديث .)2
اصول اساسی ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه در سیره دفاعی پیامبر اعظم (ص) که در
شکل شماره  1آمده را میتوان به شرح زير تبیین کرد:
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شکل  .1اصول اساسی ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه در سیره دفاعی پیامبر(ص)
اصل منع رفتار غیر انسانی

اگرچه طبیعت جنگ و مخاصمه توام با خشونت و رفتارهای رالمانه ،خالف انسانیت و شئون
بشری است .اما پیامبر اسالم(ص) به پیروان خود دستور میدهد در درگیریهای مسلحانه ،بايستی
مراقب اعمال و رفتار خود بود .در حالیکه خونخواهی و انتقام ،غارتگری و چپاول ،شکنجه و مُثله
کردن و بسیاری ديگر از رفتارهای غیرانسانی مرسوم در جنگها بود ،آن حضرت برجنبههای
انسانی در نبردها بسیار تاکید مینمودند .زيرا که او برای همه مردم رحمت بود (سوره انبیاء ،آيه
 .)107قرآن کريم در ذيل آيات قتال با عبارت «وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ» (سوره بقره ،آيه
 )195بر مراقبت رزمندگان اسالم از رفتارشان در جنگ صحه میگذارد .يعنی تاکید دارد که ای
رزمندگان ،حواستان باشد وقتی در منازعات مسلحانه با دشمنان مواجه شديد ،احسان و
نوعدوستی را فراموش نکنید و در حق دشمن از آن مضايقه نورزيد .عالمه طباطبايی (ره) در اين
باره مینويسد« :رفتار نیک و انسانی داشتن و با احسان برخورد کردن با دشمنان به منزلهی آن
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نیست که دست از جهاد بکشید و دشمنان را به حال خود رها سازيد ،بلکه منظور از احسان و اين
آيه آن است که عملیات رزمی در صحنه جهاد بايد بهگونهای انجام گیرد که شايسته هر موقعیت

نمايند ،جايی که مقاومت و شدت عمل می طلبد ،مقاوم و جدی باشند ،جايی که عفو و اغماض
نیکو است از آن چشم پوشی نکنند و به بهترين وجهش انجام دهند»( المیزان ،ج  ،2ص .)93
از مصاديق مهم رفتار انسانی میتوان به منع مُثله کردن ،ممنوعیت شکنجه و هر شکل ديگر از
رفتار تحقیر آمیز با دشمن اشاره کرد .در زمانی که مُثله کردن افراد دشمن امری عادی و رايج بود،
اسالم رسماً پیروان خود را از انجام اين کار منع کرد .برای مثال هنگامیکه در نبرد احد تصمیم
گرفته شد که اسیران را برای مقابله به مثل ،مُثله کنند ،پیامبر(ص) که مشرکان عمويش حمزه را در
همان زمان به نحو ددمنشانهای مُثله کرده بودند ،اين دستور صريح را به مسلمانان صادر کرد که
حتی يک سگ را هم مُثله نکنید (وسائل الشیعه ،ج  ،19ص  ،96حديث .)6
اصل نهی از تعدی و تجاوز

يکی ديگر از اصول ممنوعه نظامی در سیره دفاعی رسول خدا(ص) اين است که به مسلمانان که

اصول ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه مبتنی بر سیره نبوی

باشد؛ آنجا که بايد جنگید ،بجنگید و آنجا که بايد از جنگ دست بکشید ،از خونريزی خودداری

در راه خدا میجنگیدند ،امر میکرد که هرگز از حدود عدالت و انصاف خارج نشوند و گام در راه
استبداد و ستمگری نگذارند؛ چرا که خداوند ستمکاران و متجاوزان را دوست ندارد« :وَقَاتِلُواْ فِی
سَبِیلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَکُمْ وَالَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ الَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (سوره بقره ،آيه  :)190و در راه
خدا با کسان که با شما م جنگند ،بجنگید ول از اندازه درنگذريد ،زيرا خداوند تجاوزکاران را
دوست نم دارد».
اينکه اسالم تعدی و تجاوز در جنگ را نفی نموده است ،بدينخاطر است که اوالً؛ هدف از جنگ
غلبه بر دشمن است و نه نابودی او و تخريب و ويرانی سرزمینش ،ثانیاً؛ وقتی هدف نابودی او
نباشد ،به طريق اولی زجر و شکنجهاش نیز نبايستی در دستور کار قرار گیرد .به همین دلیل است
که دستور میدهد ،مراقب باشید تا در جنگها خالف شئونات انسانی صورت نگیرد .چرا که،
مخاصمه در اسالم توأم با عطوفت است .از اينرو در اسالم جلب محبت به کشتن ترجیح داده
شده است و کشتن را نیز بدون لزوم روا نمیدارد و لذا ،هر مسلمانی را در همه حال مکلف به
نوعدوستی نموده ،و آن را جزيی از ايمان قرار داده است (سوره اسرا ،آيه .)33
مصاديق خارج نشدن از حدود عدالت و انصاف که در برخی از روايات و تفاسیر به آنها اشاره
شد ،عبارت است از:
 .1کشتار زنان و کودکان؛
 .2کشتار افرادی که توانايی جنگ ندارند ،مانند پیرمردان؛
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 .3کشتار افراد بدون سالح و افرادی که در جنگ شرکت ندارند؛
 .4توسعه جنگ به خارج از میدان جنگ ،مانند از بین بردن اموال ،حیوانات ،گیاهان؛
 .5تعدی از قتل به مُثله کردن و مانند آن؛
 .6کشتار فراريان پس از رهور شکست آن؛
 .7کشتن مجروحان؛
 .8استفاده از ابزار غیر متعارف برای کشتن ،مانند آلوده نمودن آبهای مصرفی دشمن و ...
پیامبر اکرم(ص) در پايان يکی از جنگها مالحظه کردند که عدهای اجتماع نمودهاند ،شخصی را
برای بررسی علّت آن مأمور فرمودند .مأمور گزارش نمود که علت تجمّع ،کشته شدن زنی بوده
است .آن حضرت در مقام توبیخ فرمودند« :قطعاً آن زن در حال جنگ نبوده است» (الزحیل ،
1412هه .ق .)272:يا اينکه در زمان فتح مکه ،هنگامی که پیامبر اسالم (ص) شنید يکی از
فرماندهان فرياد برآورده است« :امروز روزی است که خون جاری خواهد شد و امروز روز انتقام
است» .حضرت (ص) بیرق را از دست وی گرفت و آن را به امیرالمومنین امام علی(ع) داد و امام
علی(ع) نیز فرمودند« :امروز روز عفو و رحمت است» .در صورتیکه شعار امروز روز انتقام است،
يعنی انهدام جمعی يا تهديد به انهدام جمعی دشمن و نیز سلب حق تسلیم برای دشمن ،برای
جامعه آن عصر که خشونت و انتقام امر رايج و عادی بود ،موضوع عجیب و غريبی نبود
(شهیديی.)95:1382،
اصل ممنوعیت حمله علیه غیر نظامیان

يکی ديگر از اصول ممنوعه در جريان درگیریهای نظامی در سیره دفاعی پیامبر اعظم(ص) ،اين
بود که بین نظامیان 1و غیرنظامیان 2تفکیک و تمايز بهعمل میآورد .منظور از تفکیک بین نظامیان و
غیرنظامیان آن است که «عملیات رزمی فقط بايد نسبت به افراد نظامی و اهداف نظامی به اجرا
درآمده و افراد و اهداف غیرنظامی مورد تهاجم قرار نگیرند» (ممتاز و رنجبريان.)154:1384،
اگرچه تاريخ گواه آن است که اين نکته مهم ،همانند بسیاری از ديگر رفتارهای انسانی در اغلب
جنگها نقض شده است ()Delupis, 1987, p. 141؛ اما آموزههای اسالمی در جنگها است که
اشخاص و افرادی که در جنگ و نبرد شرکت ندارند؛ يعنی افراد غیرنظامی از مصونیت
برخوردارند و خواهان امنیت و سالمتی برای آنان است .از اينرو ،درگیری را فقط بین نیروهای
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شما میجنگند» (سوره بقره ،آيه  .)190صاحب المیزان در اينباره میگويد :قتال اين است که
انسان در مقام کشتن کسی که قصد قتل او را دارد ،برآيد و طبعاً هدف از آن تسلط بر مال و
عرض انسانهای ديگر نیست (المیزان ،ج .)88 :2مفهوم اين سخن آن است که اسالم عملیات
جنگی را صرفاً علیه نیروهای مسلح و اهداف راهبردی دشمن مجاز میداند و افراد و جمعیت
غیرنظامی از خطر مخاصمات مسلحانه مصون هستند ،البته مشروط بر اين که بهطور مستقیم در
عملیات شرکت نداشته باشند و اگر بهطور مستقیم در عملیات شرکت داشته باشند ،نظامی تلقی
میشوند (جواهر الکالم .)75-73 :1368 ،بنابراين اسالم ،عالوهبر ممنوع دانستن حمله علیه
جمعیت غیرنظامی ،تمايز قائل شدن بین اهداف نظامی و غیرنظامی را نیز مورد تاکید قرار میدهد.
به همین دلیل ،هر رزمنده مسلمان متعهد است که در هر حال فقط رزمنده متخاصم را مورد هدف
قرار دهد ،چنانکه اين امر در حديثی از پیامبر اسالم(ص) به اين شرح تايید شده است که در يکی

اصول ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه مبتنی بر سیره نبوی

مسلح طرفین تخاصم مجاز میداند ،چنانکه فرموده است« :در راه خدا قتال کنید ،با کسانی که با

از جنگها «پارهای از مسلمانان به تاسی از دشمنان خود ،تعدادی کودك را به قتل رساندند.
پیامبر(ص) به خشم درآمده و فرمودند :چرا عدهای امروز آن قدر ستیزهجو هستند که به قتل
صغار(کودکان) دست میزنند؟» (مسند احمد ،ج .)435 :3
در مخاصمات مسلحانه ،هر رزمندهای با دو تکلیف مواجه است :اول آنکه رزمنده را از
غیر رزمنده تمیز دهد و فقط اولی را هدف قرار دهد و دوم اين که موضع نظامی را از غیرنظامی
تمی ز بدهد و در اين مورد نیز هدف او حمله به موضع اول باشد .هر رزمنده مسلمان متعهد
است که در هر حال فقط رزمنده متخاصم را هدف قرار دهد (محقق داماد .)89 :1383 ،به ديگر
سخن  ،در زمان جنگ ،مسلمانان با دو گروه از دشمنان متمايز مواجه می باشند ،گروه اول افراد
نظامی (رز منده) و کسانی که مستقیماً و بهگونه ای فعال و مؤثر در عملیات جنگی و يا پیشبرد
جنگ به نفع دشمن مشارکت دارند ،هر چند هم سالح در دست نداشته باشند و گروه دوم؛
افرادی که به هیچ وجه دخالتی در جنگ ندارند و از اعمال خصمانه جنگی خودداری میکنند،
به لحاظ اين که در جنگ شرکت ندارند ،غیررزمنده محسوب شده و حقوق آنان محترم شمرده
میشود (عمیدزنجانی( 1383 ،ج.)230 :)5
فقیهان اسالمی ،اعم از شیعه و سنی يک قاعده کلی و جامع فقهی تاسیس کردهاند که بر اساس اين
قاعده فقهی ،جز کسانی که در جنگ مشارکت نمودهاند کسی در جنگ کشته نمیشود (عمید
زنجانی (1383ج .)179 :)5اين قاعده فقهی نشان میدهد که فقیهان اسالمی ،اصل حمايت از افراد
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غیرنظامی را به اجماع و اتفاق مورد تاکید قرار دادهاند بهطوریکه صاحب جواهر در اينباره
میگويد کسی از فقیهان را سراغ ندارم که با اين مساله مخالف باشد (جواهر الکالم ،ج .)73 :21
در واقع ،نهی از کشتن غیرنظامیان يا ممنوعیت جنگ با غیرجنگجويان ،تاکید بر مصونیت آدمی و
بقا و محفوظ ماندن آنان است .چون خداوند نابودی آفريدگان را اراده نکرده و آنان را برای کشته
شدن نیافريده است و تنها در صورتیکه زيانی به بار آورند ،کشتن آنان را مباح گردانیده است .اين
کشتن ،کیفر آنها نیست ،زيرا سرای دنیا ،سرای مجازات نیست ،بلکه جای مجازات ،آخرت است.
اين موضوع يکی از موارد مورد اتفاق همه اديان آسمانی بوده و از اصول کلی و مشترك میان همه
آنان بهشمار میرود .آنچه موجب مباح شدن قتل دشمن پیکارجو میگردد .جنگجويی اوست؛ که
بايد خطرش را دفع کرد .بنابراين کسی که نمیجنگد ،بر اصل مصونیت نخستین باقی میماند و
بهطورکل خون او مصون است (الزحیلی .)451 :2005 ،در صدر اسالم نیز مسلمانان جز با کسانی
که با آنها سرجنگ داشتهاند ،نجنگیدهاند.
افرادی که وضعیت آنها با افراد رزمنده و جنگجو متفاوت بوده و غیررزمنده بهشمار میآيند و در
روايات از جنگیدن با آنها نهی شده 1و بايستی مورد حمايت قرار گیرند ،عبارتند از :اطفال و زنان
(وسايل الشیعه ،ج  .)48 :11از ابن عمر نقل شده است که گفت :در يکی از جنگها ،پیامبر(ص)
زنی را کشته ديدند ،آنگاه آن حضرت ،از کشتن زنان و کودکان نهی کرد (سنن ابن ماجه ،ج:2
)101؛ پیرمردها يا سالخوردگان (جواهر الکالم ،ج .)74 :21علت ممنوعیت کشتن آنها ،نهی
پیامبر(ص) از قتل آنها است (وسايل الشیعه ،ج)48 :11؛ بیماران و نابینايان و امثال آنها (جواهر
الکالم ،ج .)76 :21زيرا که اين گروه به علت ناتوانی جسمی بهطور طبیعی در دسته رزمندگان قرار
نمیگیرند و به دلیل عام منع کشتن غیر مقاتلین يعنی کسانی که در پیکار دخالت ندارند ،شامل
آنها نیز میشود .روحانیان و افرادی که به عبادت اشتغال دارند نیز از تعرض در امان هستند
(جواهر الکالم ،ج76 :21و.)77
فقیهان درباره نامبردگان فوقالذکر ،در مواردی کشتن آنان را جايز دانستهاند که به اختصار در سه
صورت زير توضیح داده می شود:
اول ضرورت :مراد از ضرروت اين است که مقاتلین ،نامبردگان را سپر قرار دهند -که از آن به
 - 1درعصر پیامبر(ص) چون تمامی مردان قبیله در جنگ شرکت می کردند ،همه آن ها رزمنده تلقی می شدند ،و غیر
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رزمندگان فقط زنان و کودکان را شامل می شد .اما امروزه جريان به اين گونه نیست ،بلکه دايره غیر رزمندگان شامل
بسیاری از مردان نیز می شود.

دوم جنگ برضد مسلمانان :اگر هر يک از افراد مذکور ،سالح به دست گرفته ،بر ضدمسلمانان
بجنگند ،حرمت کشتنشان برداشته میشود .البته فقهای شیعه در مورد جواز کشتن زنان در جنگ
حتی در صورتی که در جبهه شرکت کرده و رزمندگان خود را ياری بدهند و علیه مسلمانان وارد
عملیات شوند ترديد کرده و بسیاری به صراحت آن را رد کردهاند (جواهر الکالم ،ج.)73 :21
چنانکه در روايتی از امام صادق(ع) نقل شده است که پیامبر(ص) فرمود« :حتی اگر زنی در جنگ
شرکت کند تو از کشتن وی ،تا میتوانی چشم پوشی کن» (وسايل الشیعه ،ج.)48 :11
سوم داشتن رای و تدبیر جنگی :فقیهان تصريح کردهاند که کشتن پیرمردان ،نابینايان ،بیماران،
راهبان و صومعهنشینان (روحانیان) ،آنگاه که مشارکت در جنگ داشته و دارای رای و تدبیر جنگی
باشند ،جايز است .زيرا « دُرَيد بن صمّه»  -با اين که صدوپنجاه ساله بود -در جنگ حنین به
دست مسلمانان کشته شد و پیامبر(ص) هم بر آنان خرده نگرفت .مشرکان او را به دلیل آشنايیاش
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«تَتَرُس» 1تعبیر می شود -يا فتح و غلبه برکشتن آنها متوقف باشد (جواهر الکالم ،ج.)74 :21

با جنگ در قفسهای آهنین حمل میکردند تا به آنان چگونه جنگیدن را بیاموزد (جواهر الکالم،
ج75 :21؛ ابن قدامه ،المغنی ،ج)478 :8؛ (تقیزاده اکبری.)201-202 :1386 ،
فتح مکه که با تدابیر شخص پیامبر(ص) بدون خونريزی در سال هشتم ههجری انجام گرفت؛
هنگامیکه لشکر اسالم وارد شهر مکه شدند ،لشکريان اسالم هیچ مورد از اهداف غیرنظامی را
آسیب نرساندند و به سالمندان ،زنان ،اطفال ،شهرها ،زراعت ،اموال ،دامها و محیطزيست متعرض
نشدند؛ حتی هند (از دشمنان سرسخت اسالم و تحريککننده جنگ و خونريزی ،کسی که در
غزوه احد با بیرحمی پهلوی حمزه عموی پیامبر(ص) را شکافت و جگر او را در آورد و آن را
با دندان خود دونیم کرد) زنده اسیرش کردند ،پیامبر او را بخشید و آزادش کرد .آنگاه پیامبر در
سخنرانی عمومی به اهل مکه فرمود« :اِذهَبُوا فَاَنتُمُ الطُّلَقَاءُ»؛ برويد همه شما آزاديد (سبحانی،
.)350 -309 :1374
اصل منع استفاده از برخی تسلیحات

جنگ ،قبل از رهور اسالم جنگِ بیرحمانه و وحشیانه بود؛ زيرا هر يک از طرفین تخاصم تالش
داشته است به هر نحو ممکن و با استفاده از هر گونه ابزار و روش جنگی بر ديگری غلبه پیدا
 - 1يکی از نیرنگ هايی که ممکن است دشمن در خالل رويارويی بدان توسل جويد ،سوء استفاده از موقیعت
مصونیت يافتگان است که از آن به تَتَرُس تعبیر می شود .ممکن است دشمن آنها را بهمنظور جلوگیری از خطر
شکست يا تدارك موقعیتهای مناسبتر ،سپر خود قرار دهد (محقق داماد.)125 ،1383 ،
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کند .چون هدف پیروزی و نابودی دشمن بود .اما اسالم ،بر اين ايده خط بطان کشید و چارچوب
انسان دوستانهای را برای صحنه نبرد طراحی کرد .به تعبیر يکی از محققین ،اسالم بهمنظور احترام
به مقام ،منزلت و کرامت انسانی جنگجويان و غیرجنگجويان عنصر انسانی و معنوی را وارد جنگ
نمود (ابوالوفاء1421 ،ه  .)168 :از جمله عنصر انسانی و معنوی در صحنه نبرد ،آزاد نبودن
لشکريان در انتخاب هرگونه سالح است .زيرا دستهای از ابزارهای جنگی هستند که استفاده از
آنها در میدان نبرد باعث می شود تنها رزمنده را از صحنه نبرد خارج نکند ،بلکه موجب مرگ او
همراه با درد و رنج بیهوده شود .بر اين اساس اسالم بهکارگیری اين قبیل سالحها را ممنوع کرده
است .برای نمونه میتوان از ممنوعیت کاربرد نیزههای سمی که معرف سنخ ابزار نظامی آن عصر
بود ،نام برد .زيرا چنان نیزههايی رنج و جراحت غیر موجهی بر قربانی وارد میکردند
( .)Mohagegh Damad, 2005, PP. 399-400در آن عصر استفاده از سم و سالح سمی
امری رايج بوده است که متخاصمین بهمنظور به زانو درآوردن طرف مقابل از آن استفاده
میکردند .زيرا که «اثر اولیه سم و سالح سمی مسمومیت و خفگی است ،لذا آلوده کردن سالحها
با سم باعث مرگ تدريجی توام با رنج قربانی شده و حتی مانع بهبودی جراحت ناشی از تیرهای
آلوده میشد» ) . (Henckaerts and Doswald-Beck, 2005 ,P. 253صاحب جواهر
روايتی از امام علی (ع) نقل نموده که فرمود« :ان رسول اهلل (ص) نهی ان يلقی السم فی بالد
المشرکین» (جواهر الکالم ،ج .)67 :21پیامبر(ص) از اينکه در سرزمین مشرکان سم پاشیده شود،
نهی فرمود .نتیجه اين سخن آن است که پیامبر اسالم رزمنده مسلمان را در حق انتخاب سالح آزاد
نگذاشته و از کاربرد سالحهايی که درد و رنج بیهوده و غیر الزم ايجاد میکنند ،منع نموده است.
عالوهبر آنکه ،در راستای قاعده کلی اسالمی که به موجب آن ،افراط در کشتار ،حتی اگر موجه هم
باشد (سوره اسراء ،آيه  )33منع شده است (محقق داماد)85 :1383 ،؛ میتوان برداشت نمود که
کاربرد اين گونه تسلیحات چون مرگ تدريجی و توام با شکنجه را همراه دارد با منطق اسالم
ناسازگار است و ممنوع میباشد (عمید زنجانی(1383 ،ج.)369 :)6
اصل ممنوعیت خشونت علیه اسرا

اسرا همان مردان جنگجويی هستند از بیگانگان و دشمنان دينی که به هنگام جنگ ،مسلمانان موفق
به دستگیری و به بند کشیدن آنها میشوند (ابراهیمی  .)544 :1385 ،به تعبیر ديگر ،هر فرد
مسلحی که در اقدامات مسلحانه دشمن مشارکت دارد ،از نظر فقهی محارب محسوب میشود و
84

بهموقع دستگیری يا تسلیم و يا فرار که به دست رزمندگان اسالم میافتد ،اسیر نامیده میشود

اسالم قواعد و مقرراتی نوينی را برای اسیران جنگی از جمله پوشاندن و اطعام (سوره انسان ،آيه
 ،)9حسن برخورد (بحار االنوار ،ج  ،)399 :100آزادسازی از روی عطوفت و رأفت (سوره انفال،
آيه  )70و رعايت شخصیت انسانی و منع شکنجه وضع و اجرا نموده است .زيرا اسیر ،با زمین
گذاردن سالح و تسلیم شدن ،يعنی در کسوت اسارت درآمدن ،انسانی بیپناه و نیازمند به حمايت
است که حقوق انسانی او بايستی رعايت شود.
بعد از فتح مکه در سال هشتم هجری ،در نبرد حُنَین که پیامبر(ص) با قبیلۀ قدرتمند هَوازن مواجه
شد ،پس از شکست آنان ،تعداد شش هزار نفر از آنها ،اعم از مردان ،زنان و کودکان به اسارت در
آمده و غنايم جنگی بسیاری جمع شده بود .با توجه به حسن خلق ،محبت و بزرگواری رسول
خدا(ص) ،تعدادی از سران هوازن که مسلمان شده بودند ،نزد رسول خدا(ص) آمدند و تقاضای
آزادی اسیران قوم خويش را کردند .پیامبر اکرم(ص) که در عمق جان با اين انديشه موافق بود،
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(عمید زنجانی(1383 ،ج.)190 :)6

فرمود :آنچه از افراد شما در سهم من و فرزندان عبدالمطلب است من به شما میبخشم ولی در
مورد سهم رزمندگان ،بدون موافقت خود آنان نمیتوانم تصمیم بگیرم ،بنابراين شما به هنگام نماز
پس از اقامه جماعت برخیزيد و در جمع مسلمانان تقاضای خود را مطرح نمايید و من در اين
جمع پیشقدم میشوم و سهم خودم را میبخشم و امیدوارم ديگران نیز از من پیروی کنند و سهم
خودشان را ببخشند .اتفاقاً همینگونه شد و موقعی که پیامبر (ص) فرمود :من سهم خود و
بنیعبدالمطلب را میبخشم ،مسلمانان اعم از مهاجران و انصار عمل پیامبر را تأيید نمودند ،از
اينرو ،نخست مهاجرين و سپس انصار تمام حق خود را به رسول اکرم (ص) بخشیدند و در
نتیجه به اتفاق ،اسرای جنگ حنین را آزاد نمودند (احمدبن ابی يعقوب .)425 :1356 ،
اصل ممنوعیت امان ندادن

يکی ديگر از اعمالی که در زمان جنگ ،رزمندگان اسالم از دست زدن به آن منع شدند ،ناديده
گرفتن اعطای امان به افراد دشمن يا پناه ندادن در بحبوبه جنگ است « :وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّ يَسْمَعَ کَالَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ (سوره توبه ،آيه  :)6هرگاه يکی از مشرکان
از تو پناه خواست او ر ا پناه ده تا سخن خدا را بشنود و آنگاه او را به جای امن که میخواهد
برسان» .صاحبالمیزان میگويد « :آيه شريفه اشاره به امان دادن دشمنان دارد .زيرا که تمام احکام
و تعالیم اسالم ،حتی دستورات جنگی آن در باره هدايت مردم است و مقصود آنها اين است
که مردم را از راه ضاللت به سوی رشد و هدايت برگردانیده و از بدبختی و نکبت شرك به
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سوی سعادت توحی د بکشاند .الزمه اين منظور آن است که کمال اهتمام را در رسیدن به آن
هدف مبذول داشته و ب رای هدايت يک گمراه و احیای يک حق ،هر چند هم ناچیز باشد ،از هر
راهی که امید میرود به هد ف برسد ،استفاده شود ...به همین جهت است که خدای متعال دستور
فرمودند :اگر بعضی از اين مشرکین که خونشان را هدر کرديم ،از تو خواستند تا ايشان را در
پناه خود امان دهی تا بتوانند نزدت حاضر شده و در امر دعوتت با تو گفتگو کنند ،ايشان را پناه
ده تا کالم خدا را که متضمن دعوت تو است بشوند و پرده جهل شان پاره شود و اين معنا را به
ايشان ابالغ کن تا از ناحیه تو ايمنی کاملی يافته و با خاطر آسوده نزدت حاضر شوند ...اين
دستور از ناحیه قرآن نهايت درجه رعايت اصل کرامت و گسترش رحمت ،شرافت و انسانیت
است (تفسیرالمیزان ،ج .)205-206 :9در حديث نبوی است« :مسلمانان خونشان يکسان و
برابر است و يک دست در برابر دشمن ايستادگی می کنند و از امانی که کمترين شان میدهد
همگی حمايت میکنند» (اصول کافی ،ج.)332 :1
در اصطالح فقهی امان به معنی التزام به تأمین امنیت همهجانبه شخص يا گروه و يا مردم يک شهر
يا يک کشور است (عمید زنجانی(1383 ،ج .)46 :)6هدف از قراردادن امان در زمان جنگ تأمین
امنیت و حمايت از افراد دشمن ،بدون تعرض به حقوق جانی ،مالی و عرضی آنها میباشد
(همان )47 :که اسالم آن را جزء برنامههای حیاتبخش خود در زمان مخاصمات مسلحانه قرار
داده است .امان دادن پیامبر اسالم(ص) در فتح مکه به اهالی مکه در سال هشتم هجری بهترين
نمونه در اعطای امان در سیره رسول خدا(ص) است .به اين نحو که فرمودند« :هرکس به خانه رود
و در را به روی خود ببندد در امان است .هرکس به خانه ابوسفیان پناهنده شود در امان است.
هرکس به مسجدالحرام برود در امان است» ( سیره ابن هشام ،ج.)403 :2
اصل منع اقدام تالفیجویانه

اقدامات تالفی جويانه 1يا انتقامجويانه ،يکی ديگر از روشهای ممنوعه در جنگ است که اسالم
آن را غیرمشروع و غیرمجاز دانسته است؛ زيرا که اقدام تالفیجويانه بر خالف مقابله به مثل که
يک عمل قانونی است ،اقدامی غیرقانونی میباشد .چون اقدامات غیرمشروع و تجاوزکارانه دشمنان
را نمیتوان با همان اقدامات تالفی کرد و اسالم ،مسلمانان را از دستزدن به اعمالی که در آن
موازين تقوا رعايت نشود ،يعنی اعمال خالفی که دشمنان به آن کار اقدام میکنند ،برحذر داشته
است (سوره مائده ،آيه  8و نیز آيه  .)2قرآن کريم در اين باره میفرمايد« :وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ
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فِی ضَیْقٍ مِّمَّا يَمْکُرُونَ (سوره نحل ،آيات  :)126-127اگر عقوبت میکنید؛ نظیر آن عقوبت که
ديدهايد[ ،متجاوز را ] عقوبت کنید و اگر صبوری کنید ،همان برای صابران بهتر است .صبور باش
که صبر کردن تو جز به تأيید خدا نیست غم آنها را مخور و از آن نیرنگها که میکنند تنگ دل
مباش» .صاحبالمیزان در اين خصوص میگويد :معنای آيه اول اين است که اگر خواستید کفار را
به خاطر اينکه شما را عقاب کردهاند ،عقاب کنید ،رعايت انصاف را بکنید و آنگونه که آنها شما
را عقاب کردهاند ،عقابشان کنید نه بیشتر و در معنای جمله «وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّابِرينَ» اين
است که اگر به تلخی عقاب کفار بسازيد و در مقام تالفی بر نیائید برای شما بهتر است ،چون اين
صبر شما در حقیقت ايثار رضای خدا و اجر و ثواب او بر رضای خودتان و تشفی قلب خودتان
است ،در نتیجه عمل شما خالص برای وجه کريم خدا خواهد بود (المیزان ،ج.)538 :12
برمبنای چنین فرمان الهی بود که وقتی دشمنان اسالم در جنگ احد ،حمزه عموی پیامبر(ص) را
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مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّابِرينَ* وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِالَّ بِاللّهِ وَالَ تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَالَ تَکُ

کشتند و با قساوت قلب بدن او را مثله کردند ،با اين که مثله کردن دشمن در آن زمان امری عادی
و رايج بود ،پیامبر(ص) دست به چنین عمل تالفیجويانه نزد ،بلکه در برابر اين واقعه صبر کرد و
مثله کردن را ممنوع نمودند (المیزان ،ج .)539 :12اينچنین بود که امام علی(ع) خطاب به فرزندان
بزرگوارشان امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به نقل از پیامبر(ص) فرمودند« :از مثله کردن بپرهیزيد
هرچند درباره سگ گزنده باشد» (نهج البالغه ،نامه  .)47بنابراين ،رزمندگان اسالم که از احکام
اسالمی تبعیت میکنند ،هرگز به اقدامات تالفیجويانه که در واقع توجیه آن نوع اقدامات از سوی
دشمن است ،متوسل نخواهند شد.
اصل نهی از تخریب محیطزیست

نابودی تمام عیار محیطزيست 1يکی از نتايج ديرينه جنگ و شايد پیامد گريزناپذير جنگ است.
نگاهی گذرا به تاريخ جنگها ،اين موضوع را نشان میدهد که متاسفانه طرفین مناقشات بهمنظور
کاستن توان رزمی و به زانو در آوردن دشمن به دفعات مکرر ،اقدام به ضايع کردن مواد غذايی،
تخريب کشتزارها و تاسیسات آبسانی و نابود کردن احشام نمودهاند .آسیب و خسارت
زيستمحیطی در طول مخاصمات مسلحانه ،نهتنها بر سالمت و حیات بشر و تمام موجودات فعلی
زيانبار است ،بلکه برای انسانها و موجوداتی که در آينده نیز حیات خواهند يافت ،تهديد کننده و
خطر جدی محسوب میشود (.)Alexander Kiss and Dinah Shelton, 2004: 733
87
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وقتی پیشنه حمايت از محیطزيست در جنگها در عرصه جهانی مورد مطالعه قرار میگیرد،
مالحظه میشود که سابقه استفاده از کلمه محیطزيست تا قبل از تصويب پروتکل الحاقی اول
 ،1977در ساير اسناد مربوط به حقوق بشردوستانه نظیر کنوانسیونهای الهه و ژنو چندان به چشم
نمیخورد .اين کنوانسیونها ،هیچگونه حمايت مستقیم و خاصی از محیطزيست در جريان
مخاصمات مسلحانه انجام ندادهاند .تنها بعد از تصويب پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون ژنو بود
که حمايت ويژه از محیطزيست در زمان مخاصمات مسلحانه وارد مرحله نوين و جدیتر شد
(لطفی و همکاران .)245 :1388 ،اما وقتی به متقنترين منبع اسالم ،يعنی قرآن کريم مراجعه
میکنیم ،در میيابیم که اسالم چهارده قرن قبل از صدور اعالمیهها و کنوانسیونهای زيستمحیطی،
دستورات جامعی را در حمايت و حفارت از محیطزيست صادر نموده و پیامبر اسالم(ص) آن را
به بهترين وجه به مورد اجرا در آورده است .چنانکه در يکی از آيات آمده است کسی که بدون
نیاز و ضرورت اقدام به تخريب يا نابودی محیطزيست نمايد از جمله مفسدان خواهد بود« :وَإِذَا
تَوَلَّ سَعَ فِی األَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَيُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ الَ يُحِبُّ الفَسَادَ (سوره بقره ،آيه
 :205و چون برگردد [يا رياست يابد] کوشش م کند که در زمین فساد نمايد و کشت و نسل را
نابود سازد و خداوند تباهکارى را دوست ندارد».
صاحب تفسیر نمونه مینويسد« :حرث» به معنی زراعت و «نسل» به معنی اوالد است و بر اوالد
انسان و غیرانسان اطالق میشود .بنابراين هالك کردن حرث و نسل به معنی از میان بردن هرگونه
موجود زنده است ،اعم از موجودات زنده نباتی ،يا حیوانی و انسانی (مکارم شیرازی ،1374 ،ج :2
 .)74-75صاحب تفسیر المیزان میگويد :از راهر عبارت «وَيُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ» بر میآيد که
میخواهد جمله قبلی يعنی فساد در زمین را بیان کند و بفرمايد فساد و افسادش به اين است که
حرث و نسل را نابود کند و اگر نابود کردن حرث و نسل را بیان فساد قرار داده برای اين است که
قوام نوع انسانی در بقای حیاتش به غذا و تولید مثل است ،اگر غذا نخورد میمیرد و اگر تولید و
مثل نکند ،نسلش قطع میشود و انسان در تامین غذايش به حرث يعنی زراعت نیازمند است ،چون
غذای او يا حیوانی است و يا نباتی و حیوان هم در زندگی و نموش به نبات نیازمند است ،پس
حرث که همان نبات باشد ،اصل در زندگی بشر است و بدينجهت فساد در زمین را با اهالك
حرث و نسل بیان کرد ،پس معنای اين آيه اين شد :که او از راه نابود کردن حرث و نسل در زمین
فساد میانگیزد و در نابودی انسان میکوشد (المیزان ،ج .)144 :2بر همینمبنا است که رسول
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خدا(ص) خطاب به لشکريان اسالم ،نهی از سوزاندن نخلها و بهطور مطلق آتش زدن به باغات،

التغرقوه بالماء و ال تقطعوا الشجرۀ المثمره و ال تحرقوا ذرعا ً (اصول کافی ،ج  ،5ص  :)29نخلها
را نسوزانید ،با آب غرقشان نکنید ،درختان ثمردار را قطع نکنید و مزارع را آتش نزنید».
نتیجه گیری و پیشنهاد
نتیجهگیری

اسالم اصل وجود و ضرورت قواعد و مقرراتی که انسان را از عوارض درد و رنج بیهوده ،لطمات
و آسیبهای جنگ مصون بدارد و از شعلهور شدن آتش جنگ پیشگیری نموده تا قربانیان جنگ،
نیروها ،مراکز و اماکن امدادی درامان بمانند ،مسلم دانسته است .اين قواعد و مقررات به اعتبار
کرامت ذاتی که خداوند متعال به انسان عطا کرد و به اعتبار درك فطری و وجدانی که انسان در
رعايت اين قواعد در حق خود دارد ،الزم ،ضروری و واجب میباشند .از اينجهت ،اسالم با تأيید
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کشتزارها  ،مزارع و محصوالت کشاورزی را مورد تاکید قرار داده و فرمودند« :التحرقوا النخل و

اين قواعد و مقررات به آنها پشتوانه دينی و شرعی داده و رعايت آنها را بهعنوان وریفه و
تکلیف شرعی درآورده و دستورات الزم را در اين رابطه به پیروان خود ارائه نموده است.
پیامبر(ص) با رفتار مهربانانه از افراد دشمن ،خارج نشدن از حدود انصاف ،تفکیک بین افراد
نظامی و غیرنظامی ،عدماقدام تالفی جويانه ،مدارا با اسیران ،مداوای مجروحان دشمن و حمايت
از محیطزيست ،انسانیترين روشها را در جنگها بهکار گرفتند تا از هر نوع عمل غیرانسانی و
انتقامگیری جلوگیری شود؛ چرا که در نظر آن حضرت ،همه موجودات بشری به صرف انسان
بودن و فارغ از هرگونه تمايز ،دارای حقوق و از حیثیت ذاتی برخوردارند ،لذا ايشان نیروهای
دشمن را نیز از آن جهت که انسان هستند ،به ديدۀ رحمت و محبت مینگريست و آنها را به
مانند ساير انسانها برخوردار از چنین حقوقی میدانستهاند .بیشک رعايت اين قواعد انسانی در
زمان جنگ از سوی رسول خدا(ص) و رفتار مهربانانه و حمايتگرانه از افراد دشمن ،داللت بر
ارتقای قدرت نرمافزاری مسلمانان بود تا از اين طريق بتوانند دين مبین اسالم را بسط و گسترش
دهند .زيرا هدف پیامبر اکرم(ص) در نبرد موضوع هدايت بود و جنگ با کفار مقصود اصلی نبوده
است .از اينرو آن حضرت در تمامی جنگها تنها به ابزار و وسايل سخت تکیه نکردند ،بلکه از
طريق قدرت نرم نیز برای هدايت انسانها و گسترش اسالم بهرهبرداری نمودند تا صلح و امنیت
در جامعه بشری برقرار شود .اين رويکرد در سیاست دفاعی جمهوری اسالمی نیز وجود دارد،
چنانکه در هشت سال دفاع مقدس امام خمینی(ره) که فرماندهی هشت سال دفاع مقدس را
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برعهده داشته اند ،بر مبنای احکام و مقررات اسالم ،به شدت به اين قواعد و مقررات پايبند بوده و
با وجود نقض اين دسته از مقررات از سوی ارتش بعثی عراق ،هرگز اجازه ندادند رزمندگان اسالم
آن را ناديده بگیرند .چنانکه فرمودند« :فرق ارتش ما و ارتش آنها اين است که ارتش ما دستش
بسته است .ارتش ما اسالم برايش تکلیف معیّن کرده .ارتش آنها دستشان باز است .توپ،
موشک زمین به زمین به اصطالح خودشان میاندازند ،نُه متری ،ده متری ،يک شهر هم همهاش را
خراب کنند ،آن وقت تبريک میشنوند .ارتش ما نمیکند اين کار را ،نمیتواند اين کار را بکند و
نخواهد کرد .ارتش ما فقط موارد جنگی آنها و اشخاصی که مخالف اسالم و قیام بر ضداسالم
کردند ،میکوبد و خواهد کوبید» (صحیفه امام ،ج .)298 :13
پیشنهاد

 .1تهیه و تدوين کتاب و مقاالت در رابطه با جهاد و شیوه رفتاری پیامبر اسالم در عرصه نبرد به
زبانهای رايج دنیا توسط اساتید حوزه و دانشگاه ،بهمنظور شناساندن اهدف و ماهیت جهاد؛
 .2قاعدهسازی سیره عملی پیامبر(ص) در جنگ در زمینه حقوق بشردوستانه اسالمی؛
 .3برگزاری همايشهايی با اديان الهی و غیرالهی و ملتها بهمنظور شناساندن و تبیین قواعد و
مقررات بشردوستانه در اسالم؛
 .4استفاده از شبکههای گسترده ارتباطات بینالمللی اعم از تلويزيون ،فیلم ،اينترنت ،ماهواره
بهمنظور نشاندادن صحنههای رقتانگیز کاربرد سالحها و روشهای ممنوعه در جنگ در اقصی
نقاط دنیا در جهت تهییج افکار عمومی و نیز بیدار ساختن حس بشردوستی صاحبان سالحهای
مخوف با هدف وا داشتن آنها به عدمتولید ،گسترش و نیز امحای تسلیحات ممنوعه.
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الف) منابع فارسی

 قرآن کريم ابراهیمی ،محمد( .)1372اسالم و حقوق بینالملل و عمومی ،قم :سمت. ابراهیمی ،محمد ( .)1386نگاهی تطبیقی به حقوق اسیران در حقوق بینالملل و اسالم ،مجموعهمقاالت همايش اسالم و حقوق بینالمللی بشردوستانه ،تهران :کمیته ملی حقوق بشردوستانه
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ايران.
 احمدبن ،ابیيعقوب ( .)1356تاريخ يعقوبی ،ج  ،2ترجمه محمد ابراهیم آيتی ،تهران :بنگاهترجمه و نشر کتاب.
 -احمدیمیانجی ،علی ( .)1388حقوق مخاصمات مسلحانه در اسالم ،ترجمه محمد احمدی
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منابع و مآخذ

میانجی ،تهران :انتشارات دادگستر.
 اشراق ،محمدکريم ( .)1368تاريخ و مقررات جنگ در اسالم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی. الزحیلی ،وهبه (« ،)2005اسالم و حقوق بشردوستانه» ،مجله بینالمللی صلیبسرخ ،شماره .858 بوازار ،مارسل.آ ( .)1362انساندوستی در اسالم ،ترجمه محمدحسن مهدویاردبیلی وغالمحسین يوسفی ،تهران :انتشارات طوس.
 تقیزاده اکبری ،علی ( .)1386قوانین و مقررات جنگ و صلح در اسالم ،قم :انتشارات زمزمهدايت.
 جعفری ،سیداصغر ( .)1392بررسی تطبیقی قواعد حاکم بر ممنوعیت برخی از تسلیحات درکنوانسیونهای بشردوستانه و اسالم ،مجموعه مقاالت دومین همايش اسالم و حقوق بینالملل
بشردوستانه ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.
 جعفری ،سیداصغر ( .)1394تحلیل ابزارها و روشهای ممنوعه در جنگ از ديدگاه اسالم وحقوق بینالملل بشردوستانه ،تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 جمع از محققان ( .)1389فرهنگ نامه اصول فقه ،تهران :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم . دونان ،هانری ( .)1388خاطرات سولفرينو ،ترجمه محمدابراهیم توکلی کارشک ،چاپ دوم،تهران :نشر آژند.
 راجرز ،آنتونی؛ پ .و ،.پل مالرب ( .)1382قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه ،ترجمهکمیته ملی حقوق بشردوستانه ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
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 سبحانی ،جعفر ( .)1374فروغ ابديت :تجزيهوتحلیل کاملی از زندگانی پیامبر اکرم(ص) ،قم:دفتر تبلیغات اسالمی.
 سلطانی ،محمدجواد ( .)1396نگاهی به دفاع مشروع از ديدگاه فقه شیعه با تأکید بر نظريهحضرت امام (ره) ،تهران :پايگاه اطالعرسانی موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره).
 سلیمی ،عبدالحکیم ( .)1386نقش اسالم در توسعه حقوق بینالملل ،قم :موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره).
 شهیدی ،سیدجعفر ( .)1382تاريخ تحلیلی اسالم ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی. ضیايیبیگدلی ،محمدرضا ( .)1380حقوق جنگ (حقوق بینالملل مخاصمات مسلحانه) ،کتابضمیمه ،تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايی.
 ضیايیبیگدلی ،محمدرضا ( .)1385اسالم و حقوق بینالملل ،چ هشتم ،تهران :گنج دانش. طباطبايی ،سیدمحمدحسین (بیتا) .تفسیر المیزان ،ترجمه سیدمحمدباقر موسویهمدانی ،قم:دفتر انتشارات اسالمی.
 عبدالمحمدی ،حسین ( .)1389در آمدی بر سیره اهل بیت(ع) ،قم :مرکز بینالمللی ترجمه ونشر المصطفی.
 عمید ،حسن ( .)1362فرهنگ فارسی ،تهران :انتشارات امیر کبیر. عمیدزنجانی ،عباسعلی ( .)1383فقه سیاسی (اصول و مقررات حاکم برمخاصمات مسلحانه) ،ج ،6تهران :انتشارات امیر کبیر.
 عمیدزنجانی ،عباسعلی ( .)1383فقه سیاسی (حقوق و قواعد مخاصمات مسلحانه در حوزهجهاد اسالمی و حقوق بینالملل اسالم) ،ج  ،5تهران :انتشارات امیر کبیر.
 قرباننیا ،ناصر ( .)1387حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و انديشهاسالمی.
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