فصلنامه پژوهشنامه نهجالبالغه
سال هشتم -شماره  -92بهار 9922
DOI: 10.22084/nahj.2019.18961.2263

بررسی حقوق بشردوستانه از منظر امام علی(ع)
ابوالفتح خالقی ،*1مهدی
تاریخ دریافت8931/22/22 :

ناطقی2

تاریخ پذیرش8931/23/22 :

(از ص  29تا )93

چکیده
حقوق بشردوستانه ،از موضوعات مهم جهان معاصر بوده و ازجمله دستآوردهای بزرگ قرون نوزدهم و بیستم
در نظام حقوق بینالملل بهشمار میرود .حمایت و الزماالجرا شدن آن ،پس از تصویب نمایندگان کشورهای
مختلف در سطح جامعۀ جهانی ،نهادهای مردمی و بینالمللی ،صورت گرفت .حمایت از غیرنظامیان؛ همانند
اسیران ،مجروحان ،بیماران ،فراریان ،زنان ،کودکان ،سالمندان و احترام به اجساد مردگان ،ممنوعیت قحطی و
گرسنگیدادن به نظامیان و غیرنظامیان و بهکارگیری سالحهای مخرب غیرمجاز ،ازجمله قواعد و مصادیق
حقوق بشردوستانه هستند که از جنگ و درگیریها نظامی نشأت میگیرند .در پژوهش پیشرو که بهروش
توصیفی-تحلیلی انجام یافته ،موارد فوق از منظر امام علی(ع) با محوریت کتاب گرانسنگ نهجالبالغه ،مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .بهطورکلی حضرت علی(ع) چه در غزوات صدر اسالم و چه در زمان حکومت
خودشان در جنگهای جمل ،صفین و نهروان ،علیرغم تفکر ایشان بر دعوت به صلح ،نهایت توجه به رعایت
حقوق افراد غیرنظامی حتی نظامی و توجه به عدم ایجاد خسارت داشتند .هرچند برخی از مسائل حقوق
بشردوستانه که در اسناد بینالمللی تحت عناوین و اسامی مختلف یاد میشود ،صراحتاً به همان عنوان در کالم
حضرت وجود ندارد ،ولی با قیاس اولویت و وحدت مالک ،میتوان از برخی توصیهها و رفتارهای امام(ع)
استنباط کرد.
کلید واژهها :حقوق بشردوستانه ،حقوق در جنگ ،امام علی(ع) ،نهجالبالغه.

 .1دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
 .2دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم
* :نویسنده مسئول
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بررسی حقوق بشردوستانه از منظر امام علی(ع)

 .1مقدمه
طبیعی است جنگ و درگیریها به هر شیوۀ که باشد موجب تضییع حقوق انسانی ،نقض اصل شخصی
کیفر و آسیبهای فراوانی برای افراد غیرنظامی میشوند .این امر موجب شده کشورها و برخی حامیان
سمبولیک حقوقبشر برای حمایت از چنین افراد ،جنگ و منازعات را تحت عنوان «حقوق بشردوستانه»
بهصورت مدون قانونمند بسازند .علت قانونمندی آن به جنگهای خانمانسوزی امپراطوری اتریش و
لهستان برمیگردد؛ زیرا تاجری بهنام هنریدونان بعد از بررسی آن جنگها پیشنهاد نمود گروههای
امدادگر تشکیل شوند تا به مصدومان ،مجروحان و بزهدیدگان ناشی از جنگ رسیدگی و از تعرض
گروههای مسلحانه جلوگیری گردد .این پیشنهاد از سوی جامعه بینالمللی پذیرفته و تدریجاً بهنام «کمیته
بینالمللی صلیب سرخ» تحت عنوان «حقوق بشردوستانه» رسمیت پیدا کرد .کمیته مذکور بعد از
یکسری فعالیتها در سال  1991اعالم کرد؛ همه سنتها و تمدنها در توسعه حقوق بشردوستانه
بهعنـوان میراث مشترک بشریت ،یـاری رسانـدهاند (عزیزی .)61 :1992 ،این در حالی است که
ضـابطـهمندسازی رفتارهای جنگی و استفاده از شیوۀ درست آن بهمنظور عدم اضرار افراد غیرنظامی؛ 11
قرن قبل از این تاریخ؛ در اسالم مطرح و مورد تأکید قرار گرفته و اصل اولی را بر صلح گذاشته است
(مطهری .)116 :1939 ،چنانکه موضوع اصلی این نوشتار را سیرههای نظری و عملی امام علی(ع)
تشکیل میدهد؛ خطبهها و نامههای امام(ع) در کتاب گرانسنگ نهجالبالغه و در برخی منابع معتبر دیگر،
ترسیمکننده جلوههایی از این مسأله هستند .بهطور نمونه نامه  1و خطبه  119امام(ع) ،اصالت صلح و عین
مدارای امیرالمؤمنین با شورشگران را تبیین نموده که دانشمندان اسالمی از آن بهعنوان نخستین مبدأ
تدوین قواعد انساندوستانه یاد میکنند.
 .1-1بیان مسئله

حقوق بشردوستانه مبتنی بر حقوق الهه (حقوق جنگ) و حقوق ژنو (حقوق در جنگ) است .بهعبارتدیگر
ماهیت اصلی حقوق بشردوستانه را استفاده درست از روش و سالحهای جنگی و حمایت از افرادی خارج
از منازعات تشکیل می دهد .در روش و بینش امام علی(ع) هیچ موردی را سراغ نداریم موجب نقض یا
خالف حقوق بشردوستانه صورت گرفته باشد .حمایت از افراد غیرنظامی نهتنها هدف؛ بلکه بهعنوان یک
اصل و پیشفرض کارزار امام(ع) قابل رعایت بوده است .پرسش اصلی این است؛ چگونه اندیشهها و
سیرههای امام(ع) میتوانند در تأمین و رعایت حقوق بشردوستانه امروزی تأثیرگذار باشند؟ بهعبارتدیگر؛
بررسی خطبهها و نامههای امام(ع) در نهجالبالغه با توجه به پیشرفت ابزار جنگی و تغییر روشهای آن،
چگونه موجب رفع نگرانی جهانی از تخاصم مسلحانه و جلوگیری از پیآمدهای منفی آن میشود؟
پژوهش حاضر نیز درصدد یافتن پاسخ پرسشهای فوق است و سعی شده تا چگونگی تأثیر سیرههای
عملی و نظری امام(ع) و کلیت و جامعیت قواعد انساندوستانه را در اندیشهها و رفتارهای مصلحانه
امام(ع) با استناد به خطبهها و نامههای ایشان در نهجالبالغه نسبت به قواعد حقوق بشردوستانه ظاهری
که امروز در جامعه بینالمللی مطرح است ،ثابت نماید.
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 .2-1پیشینة پژوهش

اندیشههای مستند امام علی(ع) به کتاب گرانسنگ نهجالبالغه در زمینههای مختلفی از منظر دانشمندان
فقهی و حقوقی موردبررسی قرار گرفتهاند .اما آنچهکه تفحص شد در خصوص موضوع موردبحث این
مقاله تحقیقی انجام نشده است .تنها مقالهای ارزشمندی تحت عنوان «مطالعهی تطبیقی قواعد بنیادین
حقوق بشردوستانه در نهجالبالغه و گزارش قواعد عرفی بینالمللی بشردوستانه» در پژوهشنامه
نهجالبالغه ،بهار  1992شماره 1منتشر شده است .در این مقاله به بررسی برخی از خطبهها و نامههای
امام(ع) اکتفا شده و حقوق بشردوستانه بهصورت موجبه جزئیه موردبررسی قرار گرفته است .درحالیکه
پژوهش حاضر حاوی موضوع حقوق بشردوستانه بهصورت موجبه کلیه میباشد .افزونبرآن ،بیان نقایص
حقوق بشردوستانه در اسناد بینالمللی و برجستگی ،ویژگیها و کلیت و جامعیت قواعد بشردوستانه
برخاسته از اندیشههای امام(ع) در مقاله حاضر متفاوت است .با بررسی و مطالعه جامع نتیجه این شد که
حقوق بشردوستانه در اندیشه امام(ع) ،در مضامین خطبهها ،نامهها ،حکمتها و سیرههای عملی متعددی
از امام(ع) وجود دارد .ابتدا برخی آنها با آیات قرآن ،قواعد اصولی ،روایی و عقلی مورد تفسیر و تحلیل
قرار گرفته و سپس ویژگیها و کلیت و جامعیت حقوق بشردوستانه ناشی از افکار و رفتار امام(ع) در
نهجالبالغه احراز و نواقص قواعد بشردوستانه بینالمللی و نقض آن توسط مجریان ظاهری حقوق
بشردوستانه بهصورت عینی تبیین گردیده است.
 .3-1اهمیت و ضرورت پژوهش

چنانکه گفته شد جنگ و درگیریها یکی از عوامل تضییع حقوق افراد غیرنظامی شمرده میشود.
پژوهشگران و حقوقدانان کشورهای متعدد تالشهای فراوانی نمودهاند تا برای جلوگیری از این مشکل
و حمایت قربانیهای ناشی از جنگ ،قواعد و ضوابط جامعی را بهصورت مدون وضع نمایند ،ولی تا هنوز
موفق نشده و با مشکالت عدیدهی مواجه هستند .درحالیکه در سیرههای رفتاری و گفتاری امام علی(ع)
در نهج البالغه یا در منابع معتبر دیگر ،موردی را سراغ نداریم که حقوق بشردوستانه توسط امام(ع) نقض
شده باشد و یا موردانتقاد متخصصان امروزی قرار گرفته باشند .بنابراین ،اهمیت و ضرورت این مسأله
ایجاب میکند؛ خطبهها ،نامهها ،حکمتها و اندیشههای مرتبط امام(ع) با قواعد انساندوستانه ،در
اسنادهای بینالمللی بهصورت مدون قانونمندسازی گردد ،تا تمام کشورهای مورد تنازع و تخاصم از
مشکالت آسیبها ،خسارات و قربانی افراد بیگناهی ناشی از جنگ نجات پیدا کنند.
 .2بحث
بحث اصلی این مقاله را موضوعاتی همانند اصول تفکیک و مصادیق حقوق بشردوستانه و تحریمهای
جنگی تشکیل میدهند .اما قبل از آن ،الزم است ،به واژهشناسی و تفکیک حقوق بشردوستانه و حقوق
بشر پرداخته شود.
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بررسی حقوق بشردوستانه از منظر امام علی(ع)

 .1-2واژهشناسی حقوق بشردوستانه

از واژه حقوق بشردوستانه چنین تعریف شده؛ «مجموعهی از قواعد قراردادی یا عرفی بینالمللی است که
مشخصاً حاکم بر رفتار قوای متخاصم در منازعات مسلحانه بینالمللی یا غیر بینالمللی است» (خالقی،
 .)22 :1991برخی آن را به اصول و قواعدی که موجب تحدید منازعات مسلحانه میشوند ،خالصه
نمودهاند (مهرپور .)211 :1933 ،تعریف و تحدید فوق اطالق دارند .به نظر میرسد حقوق بشردوستانه بر
دو هدف اساسی قانونگذاری روش جنگ مسلحانه و چگونگی رسیدگی به توابع ناشی از منازعات استوار
است .بهعبارتدیگر دولتها مکلف هستند از روش و سالحهای جنگی استفاده کنند که منجر به رنج زائد
و غیرانسانی نشود .افزونبرآن ،حیات و سالمت و کرامت انسانی حمایت و رعایت شود .در غیراینصورت
با حقوق الهه (حقوق جنگ) و حقوق ژنو (حقوق در جنگ) که مبنای حقوق بشردوستانه را تشکیل می-
دهد ،سازگاری ندارد (خالقی ،پیشین .)29 :با تبیین این مسئله ،تفاوت حقوق بشردوستانه از حقوق بشر نیز
روشن میشود ،زیرا حقوق بشر به حالت معین قید نشده و مالکش «انسان بماهو انسان» است (محقق
داماد .1)1991/9/13 :و هدفش مهارساختن رفتار مستبدانه دولتها در قبال اتباعشان و وادارشدن آنها به
رعایت و احترام حقوق انسان بیان شده است (خالقی ،پیشین .)21 :درحالیکه عنصر اصلی حقوق
بشردوستانه ،وجود «تخاصم و تنازع طرفین درگیر» میباشد (محقق داماد .)26 :1969 ،همچنان برخی از
مصادیق حقوق بشر در شرایط اضطرار قابل تعلیق و بعضی از مصادیق آن غیرقابل تعلیق هستند (خالقی،
پیشین .)22 :درحالیکه در مصادیق و قواعد انساندوستانه تعلیق و عدمتعلیق حمایـتی وجود ندارند.
همینطور کلیت حقوق بشر نسبت به همه اتباع و گروهها و جزئیت حقوق بشردوستانه نسبت به گروههای
خاص همانند اسیران ،فراریان و ،...همچنان اختصاص حقوق بشر به زمان صلح و اختصاص حقوق
بشردوستانه به زمان جنگ ،از تفاوتهای دیگری هر دو شمرده میشوند (موالیی .)112 :1961 ،به نظر
میرسد میان هردو واژه رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است .چنانکه برخی از محققان معتقدند
حقوق بشردوستانه شاخه از حقوق بشر است (سلیمی.)913 :1962 ،
هرچند در اسالم عناوین «حقوق بشردوستانه و حقـوق بشـر» ذکـر نشـده ،امـا آنچـهکـه در مـاده 9
کنوانسیون ژنو  1919بهعنوان حقوق بشردوستانه حاکم بر درگیـریهـای مسـلحانه غیـر بـینالمللـی یـاد
میشود ،از برخی آیات و سیرههای رفتاری و گفتاری امام علی(ع) بهخوبی قابل استنباط میباشد .بـهطـور
نمونه آیـات ﴿لقد کرمناد کبادیآدم﴾ (اسـرا )37//و ﴿ید کییا یلاد اکیمد مکناقاد ر کند ک ردمک کیم دی﴾ (حجـرات)19/
داللت بر احترام به کرامت انسانی و برابری حقوق انسانها دارند و مشمول «یمسد کباد اکیمسد » میشوند
(یزدی)11-17 :1969 ،؛ بنابراین ،دو آیت مذکور ماده اجتـماع حقوق بشـر و حقـوق بشردوسـتانه را بیـان
میکند و شامل موضوع هردو واژه میشود .اما ماده افتراق حقوق بشردوستانه از حقوق بشـر در آیـات ﴿ ک
قتاایکفىکسبيلکیلاّهکیلد ّّی کیقتادام ک کتکتدتد یکی کیلاّدهکتکیلدعکیلادتد ی ﴾ (بقـره )191-197/نهفتـه اسـت.
 .1آدرس ثابتwww.islamihi.com :
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یعنی با اشخاصیکه با شما سر جنگ دارند ،کارزار کنید ...اما تعدی روا مدارید ...اگر واقعـاً دسـت از جنـگ
کشید دیگر هیچ خصومت و دشمنی نیست .مفهوم مخالف آیات داللت بـر عـدم قتـال و تضـرر بـر افـراد
غیرنظامی دارند .بهعبارتدیگر بهصورت کلی اسالم فاقد جنبه تهاجمی میباشـد (طباطبـایی.)19 :1111 ،
رعایت این مسأله در کالم حضرت علی(ع) نیز مشهود است .ایشان همیشه به کـارگزاران خـویش ،حفـ
عزت و کرامت مسلمانان و حتی غیرمسلمانان را توصیه مینمودند (رهنما .)22 :1963 ،چنانکه ایشـان در
ذیل خطبه  1که در بحثهای آینده ذکر خواهد شد ،صراحتاً بر کرامت و ارزش انسان تأکیـد نمـوده و راه
رسیدن به کرامت انسانی را منوط به عمل به برنامه هدایت بخش قرآن مـیدانـد (خطبـه1/؛ خطبـه131/؛
طاهری.)212 :1961 ،
 .2-2اصول حقوق بشردوستانه

برای حقوق بشردوستانه اصول متعددی ذکر شدهاند .اما در این مقاله به تحلیل مهمترین آن ،همانند تمایز
میان نظامیان و غیرنظامیان و تبیین روشهای مطلوب و در شأن انسانیت بسنده میشود.
 .1-2-2تشخیص نظامیان از غیرنظامیان

از مهمترین اصول حقوق بشردوستانه در آموزههای اسالمی ،تمایز افراد نظامی و غیرنظامی است .چنانکه
در قرآن ذکر شده ﴿ :کق تااکفیکسبيلکیهللکیلّی کیقد تاامم ک کتکیقد تاامم ک کتدتد یکی کیهللکتکیلدعکیلادتد ی
(بقره .)197/این آیت ،جنگ را مختص کسانی دانسته که درگیر جنگ بودهاند .امـا افـرادی غیرنظـامی یـا
افرادی که دلیلی بر نظامیبودنشان وجود ندارد یا اشخاصی همانند زنان ،کودکان ،پیران و مجروحان کـه
قادر به جنگ نیستند یا تسلیم و اسیر شدهاند را شامل نمیشود .در غیر آن ،عمل آنان مشمول تعدی قـرار
میگیرد (لطفی .)99-29/1 :1992 ،نامه  11حضرت علی(ع) نیز نشاندهنده تمـایز میـان افـراد نظـامی و
غیرنظامی میباشد .ایشان میفرمایـد« :تکتقد تاا کتتدیکیبد م ر اکفد مم کبلاد یهللکدادیکتتدهاک کتدمرم کیید ک
﴾1

تتیکیب م ر کتتهکینمیکلم کدايا کف یکر متکیلازیاهکب کیهللکفالکتقتاار کن بمیاک کتکتصيبایکنداریاک کتکتتام یک

دایکجمیحاک کتکتايتایکیلاس مکب یاک کی کشتا کیدمیضم اک کسبب کینمیمر اکفد ما کضدديت اکیلقدایک کیتمتد ک ک

یلدقال؛کی کرا کلاؤنمکب لمفکداا ک کیما کلاشمر ااک کی کر کیلمجلکليتا لکیلامیئهکفیکیلت ايهکب لتامکی کیلادمی ک

فيديمکبا ک کدقبهکن کبد »( 2نامه.)11/
مفهوم این نامه ،اندیشه تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و لزوم اتخاذ شیوۀهای متفاوت
رفتاری با این دو قشر را جلوهگر میسازد .صدر این نامه بر جنبه دفاعی جنگ در اسالم اشاره دارد که
مبنای آن را {ق د کیلصاحکنيم} تشکیل میدهد .منطوق این نامه ،تهاجم و تجاوز را نفی میکند و ظلم
« .1در راه خدا با کسانیکه با شما میجنگند ،بجنگید و تجاوز نکنید زیرا که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد».
« .2با آنان نجنگید تا اینکه خودشان آغاز کنند؛ زیرا سپاس خدا را که حجت با شمااست ،و این نیز حجت دیگری از شما بر آنها خواهد بود که
آنان آغازگر جنگ باشند .هرگاه دشمن به اذن خدا گریخت هیچ فراری را نکشید ،و ناتوان را آسیب نرسانید ،و مجروحی را از پای در نیاورید ،و زنان
را با آزار دادن ،تهییج نکنید ،هرچند زنانشان به آبروی شما بازی کنند  ،یا امیرانتان را دشنام گویند ،چون توان و جان و عقلشان ضعیف است؛ حتی
زمانی که زنان مشرک بودند ،دستور داشتیم که از آنان دست برداریم .و اگر در جاهلیت مردی به زنی سنگ یا چماق تعرض میکرد ،او و فرزندش
را سرزنش میکردند».
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را نسبت به افراد غیرنظامی در جنگ ولو اینکه از دشمنان شماره یک اسالم (مشرکین) باشند ،ممنوع
میدارد .حتی در نامه ،اولویتبندی و دستهبندی هم به نظر نمیرسد تا احتمال عدم تمیز بین هر دو قشر
وجود داشته باشد؛ بلکه با مفاهیم و واژههای (نهی) اشاره میشود که صراحت بر ممنوعیت شدید و جدی
از ظلم و اذیت بر غیرنظامیان دارد .قلمرو نهی و منع حتی تا آنجایی را شامل میشود که زنانشان در
قتال شرکت ندارند ،ولی باعث دشنام به امرا /و ریختن آّبروی مسلمانان شود .همچنان توصیه دیگری از
امام(ع) به یارانش نقل شده که مؤید این مطلب میباشد« :ای مردم پس از پیروزی ،زخمیان و اسیران را
نکشید و فرارکنندگان را تعقیب نکنید و کشتهشدگان را عریان نسازید و اعضای کشتهشدگان را نبرید،
آسیبی به آنان نرسانید .هتک حرمت نکنید و به اموال آنان دست نزنید و به یغما نبرید ،مگر سالح و لوازم
جنگی یا غالم و کنیز و غیر از اینها طبق حکم کتاب خدا به ورثه آنها تعلق دارد» (مهدوی دامغانی،
 .)912 :1969صراحت این توصیهنامه بر رعایت حقوق غیررزمندگان و تمیز آن از رزمندگان واضح است.
همچنان نقل شده :امام(ع) در جنگ صفین چندبار به معاویه نامه نوشت که مبارزه تنبهتن نمائیم (ابن
اعثم کوفی .)221 :1939 ،دلیل درخواست امام(ع) ،جلوگیری از ریختن خون ناحق غیرنظامیان و در امان
ماندن اسرا /بود .همینطور نامه  12امام(ع) در نهجالبالغه به معقل بن قیس ریاحی که با سه هزار نفر از
سوی حضرت بهشام فرستادهشد ،نیز مؤید ادعا است.
نظام حقوق بینالملل نیز بین افراد درگیر و افرادی که در جنگ شرکت نداشتند تمیز داده و آن را تحت
عنوان «اصل تفکیک» و یکی از اصول حقوق بشردوسـتانه مـیشـمارد (زمـانی .)171 :1963 ،مـواد ،16
 )2(21و  )2(22از پروتکل اول الحاقی سال  ،1933نیـز بـه ایـن اصـل اشـاره دارد .ممنوعیـت حملـه بـه
غیرنظامیان در درگیریهای داخلی نیز بهموجب ماده  )2(19پروتکل الحاقی دوم مصوب سال  1933مقـرر
گردیده است( .هنکرتز و دوسوالدبک .)11-19 :1963 ،اکنون طبق اساسـنامه دیـوان کیفـری بـینالمللـی
مصوب  1996ماده ( )2( 6ب)  1و ماده ( )2( 6ه)  ، 1نیـز حملـه عمـدی علیـه غیرنظامیـان و یـا افـرادی
غیرنظامی که در درگیریها شرکت مستقیم ندارند ،ازجمله جنایات جنگی محسوب مـیشـود .نکتـه قابـل
تذکر که در نظام حقوق بینالملل معاصر وجود دارد این است که دولتها در حمله ابتـدایی بـه شورشـیان
مسلح در درگیریهای داخلی مقید به آغاز حمله از سوی شورشیان نشده و کامالً در شروع و عـدم شـروع
حمله آزاد میباشند .در حالیکه در کالم حضرت علی(ع) اعم از نامه  12و  ،11جواز حمله ،منوط بـه آغـاز
درگیری از سوی شورشیان شده است .از اینجهت آن را میتوان بهعنوان امتیاز و یکی از نقاط قوت سـیره
نظری امام(ع) در نهجالبالغه نسبت به نظام حقوق بینالملل بیان نمود.
 .2-2-2اصل تناسب

یکی دیگر از اص ول حقوق بشردوستانه که در متون دینی به آن توجه شده ،اصل تناسب است .براساس
این اصل ،صدمات حاصله ناشی از یک حمله در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی حاصل از آن
عملیات ،باید متناسب باشد (عمید زنجانی .)126 :1997 ،حضرت علی(ع) در خطبه  ،11پیش از جنگ
صفین به یارانش چنین سفارشاتی دارند« :اگر به اذن خدا شکست خوردند و گریختند آنکسرا که پشت
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کرده نکشید و آن را که قدرت دفاع ندارد آسیب نرسانید .»...این قسمت نامه بر رعایت اصل تناسب
صدمات ناشی از یک حمله با توجه با مزیت نظامی مستقیم و حاصل از عملیات ،صراحت دارد؛ چون با
بررسی این مصادیق ،به این مفهوم خواهیم رسید که ایشان از یاران خود انتظار دارند که اگر فردی
نمیتواند به جهت هزیمت یا جراحت ،خطری برای جبهه اسالم داشته باشد ،تعقیبکردن و درگیرشدن با
نظیر این افراد ،تناسبی با خطرات احتمالی آن ندارد .افزون بر خطبه  ،11نامه  11حضرت نیز داللت بر
اصل تناسب دارد .ایشان در هنگام جنگ به اصحاب خود چنین فرمود« :تکتشت کدايم کفم کبد کرم اک ک
تکجالهکبد

کتااهاک کیدطایکیلسيافکتقاقا اک ک طئایکلاتاابکنص ردا اک ی نم یکیمتسم کدایکیلطد کیل دسیک

یلضمبکیلطالتیک کینيتایکیتصایاکف مهکیطمدکلاتشلکفایلّیکفاقکیللبهک کبممیلاساهکن کیسااایک لم کیستسااایک ک

یسم یکیلمتمکفاا ک ج یکیدایم کدايهکیظام » (نامه .)11/در نامه آمده« :حق شمشیرهایتان را ادا نمایید»
یعنی بهگونه استفاده کنید که مؤثر و شایسته باشد (نهجالبالغه .)271 :1931 ،بهعبارتدیگر حمالت و
صدمات شما با مزیت نظامی مستقیم و قطعی حاصل از آن ،سازگار باشد.
رعایت این اصل در اسناد بینالمللی نیز مورد تأکید قرار گرفته ،بهطور نمونه در ماده ( )2(21ب) از
پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو پیشبینی شده و در ماده  23تکرار گردیده است .بهموجب این
ماده «در هیچ حادثهی نباید میزان خسارت نسبت به مزیت نظامی مستقیم و پیشبینیشده بیشتر باشد
( .)www.icrc.org ،91/9/26اصل تناسب در پروتکل دوم و پروتکل اصالحی منضم به کنوانسیون
برخی سالحهای متعارف نیز گنجانده شده است .در ماده  )2(6ب( )1اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
اشاره شده« :حمله عمدی با علم به اینکه چنین حملهی بهطور ضمنی باعث اتالف جان یا آسیب رساندن
به غیرنظامیان یا صدمه زدن به اموال غیرنظامی میشود و بهوضوح زیاده بر مزیت نظامی مستقیم و عینی
مورد انتظار است ،جنایت جنگی در جریان درگیریهای مسلحانه ،محسوب میشود .این اصل در معاهدات
جدید که قابلیت اعمال بر مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی را دار میباشند (پروتکل اصالحی 2منضم به
کنوانسیون برخی سالحهای متعارف) ،نیز مورد تأکید قرار گرفته است .همینطور به سایر اسنادهای که
ناظر به درگیریهای مسلحانه غیر بینالمللی است هم اشاره شده است (هنکرتز .)129-121 :1963 :به
نظر میرسد اسناد بین المللی در مقایسه با کالم امام(ع) در این زمینه ایراد دارد ،چون این اسناد ،اصل
تناسب را به چند مصداق محدودی محصور نموده و همینطور قید به «حمله عمدی» شده است.
درحالیکه پیچیدگیها و قلمرو حقوق بشردوستانه ایجاب تحدید به چند مصداق را ندارد .درغیرآن
قانونانگاری آن معنا ندارد .چنانکه کالم امام(ع) در خطبه  11و نامه  11نیز تعمیم دارد .تقیید «حمله» به
«عمد» نیز خالف ماهیت و رویه جنگی است ،چون محض شروع جنگ ،اقدام عمدی محسوب میشود.
همانگونهکه در کالم امام(ع) نیز تفکیک میان عمد و غیرعمد به نظر نمیرسد ،چون طبیعت جنگ بر
پیشفرض عمدوقصد استوار است.
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 .3-2مصادیق حقوق بشردوستانه

این قسمت بحث به بررسی مصادیق حقوق بشردوستانه (رعایت حقوق جنگی از سوی نظامیان و
اشخاصی که بهنحوی در جنگ شریک هستند) ،اختصاص یافته است.
 .1-3-2رعایت حقوق غیرنظامیان

از نظر امام علی(ع) قتال و جدال فقط با شورشیان ،نظامیان و کسانی که مستقیماً در جنگ شریک هستند،
جواز دارد ،ولی کسانیکه خارج از جنگ هستند ،مشمول این حکم نمیشوند و باید بـا آنهـا مـدارا شـود.
چنانکه حضرت میفرماید« :با آنها نجنگید تا آنها پیشدستی کنند ،چه اینکه شما بحمـد خـدا ،دارای
دلیل هستید ...آنگاه که به اذن خدا آنان را شکست دادید فراریان را نکشید ،و ناتوانها را ضـربت نزنیـد و
مجروحان را به قتل نرسانید ،با اذیت و آزار ،زنان را به هیجان نیاوریـد ،هرچنـد بـه امـرا /و نیاکـان شـما
بدگویی کنند ...حتی در زمان پیامبر(ص) به ما دستور داده شده بود که دست از آزار آنها برداریم با اینکه
مشرک بودند ،و تا آنجا در زمان جاهلیت اگر مردی دست به روی زنی بلند میکـرد و سـنگ کوچـک یـا
چوبی به او میزد؛ همین باعث ننگ او و فرزندان او میشد» (خطبه .)11/نامه  1امام(ع) کـه بـه یکـی از
امیران و سرداران سپاه خود نوشت ،نیز تأکید بر لزوم رعایت حقوق اسیران و فراریان و عـدم مزاحمـت بـر
آنها دارد« :فإ کد د یکإليکظلکیلط دد کفدّیاکیلدّحکملدعاک إ کتایفدتکیبندارکبد لقامکإلديکیلشدق نک یلدصدي کف ماد ک
با کأط دککإلديکند کدصد ااک یسدت کباد کیمقد دکنددککداد کتقد د کدادکاکفدإ کیلاتمد ر کن يبدهکنيدمکند کنشدا اک

قداد کأغايکن کمااضه»( 1نامه .)1 /مفهوم صدر نامه ،این است که اگر کسانی فرار کردند و از جنگ پشـت
کردند ،آن ها را مورد اذیت و آزار قرار ندهید ،چون این افراد کسانی هستند که ما آنها را دوست داریم .لذا
حکم کلی جواز جنگ و اذیت و آزار شامل آنها نمیشود .آنها با فرارشان از قلمرو جنگ و هدف نظـامی
خارج میشوند و باعث تقویت بنیه نظامی دشمن نمیشود .پس تمام کسانیکه برای تقویـت بنیـه دشـمن
کاری انجام نمیدهند از مصونیت برخوردارند (عمید زنجانی .)192 :1997 ،در نامه  17امام(ع) ،نیـز ایجـاد
شرارت و اذیت و آزار غیرنظامیان مورد نکوهش و ممنوعیت قرار گرفتهاست.
در عصر حاضر تا قبل از سال  1919و تصویب کنوانسیونهـای ژنـو ،غیرنظامیـان از هرگونـه حمایـت
حقوقی محروم بودند (ضیائی بیگدلی ،)97 :1967 ،ولی آنچه که امروزه در ماده  17پروتکـل اول الحـاقی
تحــت عنــوان «حمایــت از مجروحـان و »...و در پروتکــل دوم الحــاقی مبتنــی بــر مــاده ســوم مشــترک
کنوانسیونهای ژنو تدوینشده ،جامعتر به نظر میرسد .اما ایرادی که وجـود دارد عـدم اجـرای آن اسـت.
اسیران و مجروحان همواره در طول منازعات بهصـورت گسـترده و جـدی از مخـاطرات ناشـی از نبردهـا
متحمل خسارات جانی و مالی فراوان میشدند ،ولی متأسفانه هیچگونه اقدام جبرانپذیر از سوی کارگزاران
بینالمللی صورت نگرفتند .بخصوص در حمالت آمریکـا در عـراق در سـال  2772و در افغانسـتان در 11
 « .1اگر دشمنان اسالم به سایه اطاعت باز گردند پس همان است که دوست داریم ،و اگر کارشان به جدایی و نافرمانی کشید با کمک فرمانبرداران
با مخالفان نبرد کن .و از آنان که فرمان میبرند برای سرکوب آنها که از یاری تو سرباز میزنند مدد گیر ،زیرا آن کس که از جنگ کراهت دارد
بهتر است که شرکت نداشتهباشد ،و شرکت نکردنش از یاری دادن اجباری بهتر است».
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سپتامبر  ،2771خسارات فراوان برای افراد غیرنظامی وارد شدند اما اقدام عملی صـورت نگرفـت (محمـود
باقری .)26-21 :1966 ،در حالیکه امام(ع) ضمن صدور فرمان ،در عمل خودش اجـرا مـیکردنـد .بـرای
وضوح بیشتر مسئله الزم است رعایت حقوق غیرنظامیان بهصورت جداگانه بررسی شود.
 .1-1-3-2کودکان و زنان

موقعیت خاص فیزیولوژیک و آسیبپذیری فوقالعاده کودکان و زنان موجب شـده کـه تلفـات و خسـارات
ناشی از جنگ و درگیریها دامنگیر این دو قشر شود .در اسالم حمایت از زنان و کودکـان و همـواره بـه
رعایت احواالت و حقوقشان و جلوگیری از تعرض به اطفال سـفارش شـده اسـت (سرخسـی-62 :1171 ،
 .)39پیامبر اسالم در نامهی خطاب به عبدالرحمن بن عوف فرمود ...« :هرگز کـودک یـا زنـی را نکـش»
(حمیداهلل .)916 :1961 ،ایشان در جایی جواز قتل کودک و یا زنی را بیان نموده که مشغول جنگیدن باشد
(حر عاملی ،پیشین .)13-16 :حضـرت علـی(ع) نیـز در ذیـل نامـه  11فرمـوده ...« :زنـان را بـا آزار دادن
تحریک نکنید هرچند آبروی شما را بریزند ...و در جاهلیت اگر مردی با سنگ یا چوب دستی به زنی حمله
میکرد ،او و فرزندانش را سرزنش میکردند...آنکسیکه قـدرت دفـاع از خـود ندارنـد ،آسـیب نرسـانید».
(نامه .)11/طبق این فرمایش ،حتی اگر زنان مرتکب هتک حرمت شوند ،باید مورد مدارا قرار بگیرنـد .ایـن
در واقع ،راهبردهای اخالقی حضرت را در مالطفت با زنان و کودکان نشان میدهد .امام(ع) حتـی حضـور
زنان و کودکان را به خاطر حف و جلوگیری از آسیب ،منع میکند .چنانکه حضـرت در نامـهی از عایشـه
پرسید« :ای عایشه به من جواب ده؛ زنان را به لشکرکشیدن چهکار؟» (ابناعثم کوفی.)16 :1939 ،
روایت دیگری از امام(ع) نقل شده« :پس از جنگ جمل ،در بصره اصحاب به حضرت گفتند؛ یا علی
همسران و فرزندان آنها را بین ما تقسیم کنید ،فرمود؛ آن حق شما نیست .گفتند :چرا؟ فرمود؛ مردانشان
با ما جنگیدند و ما هم آنها را کشتیم .اما برای به اسیر گرفتن همسران و فرزندان آنها ،مجوزی نداریم،
زیرا زنانشان مسلمان و در دارالهجره بسر میبرند( ».مستدرک الوسائل.)21/11 :1173 ،
در اسناد بینالمللی نیز حمایت از زنان و کودکان موردتوجه قرار گرفته است .ازجمله در کنوانسیون 1
ژنو مقرر شده :مجازات مرگ نباید علیه افرادی که سن  16را تکمیل نکرده اعمال گردد .همچنان
پروتکلهای الحاقی  1و  ،2جذب و پذیرش کودکان را در نیروی نظامی ممنوع اعالم نموده است.
( .)www.icrc.org، 1993/1/1حمایت از زنان که یکی از قربانیهای مخاصمات بوده (کوالئی:1962 ،
 .)217نیز در اسناد بینالمللی قانونانگاری شده است .ازجمله شورای امنیت ،شورای اقتصادی اجتماعی و
کمیته حقوق بشر در سازمان ملل بین درگیری مسلحانه و غیرمسلحانه تفکیک نشده ولی قواعد حمایتی
از زنان را شامل هر دو ساختهاند ( .)www.un.org، 1993/1/1در بیستوششمین کنفرانس صلیب سرخ
و هالل احمر در دسامبر  1992نیز برخورداری زنان قربانی در درگیریها از کمکهای پزشکی ،روانی و
اجتماعی در قطعنامه  2به تصویب رسید ( .)www.icrc.org، 1993/1/2همچنان در مورد زنان باردار و
مادران کودکان خردسال نیز مصوبات متعددی وجود دارد .مواد  16-11کنوانسیون چهارم و مواد  29-21و
ماده  6الف پروتکل الحاقی اول مصادیق حمایتی از زنان و کودکان را بیان میکند (هنکرتز و دوسوالدبک،
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پیشین .)161-162 ،همچنان ماده  )2( 1میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوعیت اعدام زنان
باردار را بیان میکند (مهرپور.)12 :1961 ،
 .2-3-2اسیران و مجروحان

رفتار با اسیران جنگی تا پیش از پایان قرن  19با توجه به درگیری ،منطقه جغرافیایی آن و طرفهای
درگیر متفاوت بود .اسیران معموالً یا کشته میشدند یا بهبردگی گرفته میشدند (ضیایی بیگدلی ،پیشین:
 .)196اما در پایان قرن  16و پس از آنکه ژانژاک روسو مبنای تمیز بین رزمندگان و غیرنظامیان را در
کتاب قرارداد اجتماعی ( )1312مطرح نمود ،تالشهایی صورت گرفت تا منجر به تهیه پیشنویس مقررات
مربوط به اسیران جنگی گردید (عزیزی ،پیشین .)97 ،نمونههای زیادی در این زمینه در تاریخ بینالمللی
وجود دارد .بهطور مثال ،یک میلیون اسیر جنگی شوروی سابق در اردوگاههای آلمان بهخاطر رفتارهای
غیرانسانی جان باختند (همان) .هشتاد زندانی فرانسوی توسط آلمانیها در لیوان اعدام شدند .همینطور
فرانسویها نزدیک به هشتاد سرباز زندانی آلمانی را به قتل رساندند (مسائلی .)112 :1931 ،اما بعد از
 1919ممنوعیت چنین رفتارها بهصورت قانونی وضع شد.
درحالیکه در اسالم از ابتدا ،رسیدگی ،نگهداری ،مراقبت از اسیران از واجبات کفائی شمرده میشود.
انجام آن بهصورت غیرمستقیم بر عهده دولت اسالمی و بیتالمال است و یا بهطور مستقیم از باب حسبه
به دولت اسالمی واگذار شده است (عمید زنجانی ،پیشین .)112 :چنانکه در قرآن تصریح شده﴿ :یطداا ک
یلطد مکدایکتبهکنسميا ک کیتيا ک کیسيمی﴾ (دهر .)6/در خطبه  11امام علی(ع) نیز ذکر شد ...« :مجروحان را
نکشید .»...در سیره عملی امام(ع) هم این مسئله رعایت شده است .حدود چهل نفر خوارج پس از جنگ
بهدست حضرت مداوا گردید و امام(ع) فرمود« :هرکجا که میخواهید بروید» (احمدی.)291 :1111 ،
امام(ع) در مورد قاتلش نیز به فرزندانش فرمود« :با این اسیر محبت کنید و آب و غذا بدهید و با او با
احسان رفتار کنید» (همان .)211 ،همینطور در قضیه خالد بن ولید که در قضیه شکستن بتهای اطراف
مکه جنایاتی را مرتکب و خسارات زیادی را وارد کرده بود ،حضرت علی از سوی پیامبر فرستاده میشود؛
ایشان عالوه بر پرداختن خونبهایی افراد یاد شده ،مبالغ اضافی را برای جبران خسارت نیز میپردازند
(طبری .)911/2 :1179 ،بهصورت کلی سیاست حضرت در قبال اسیران ،آزادیشان بود مگر اینکه قاتل-
بودن آن ثابت میشد .در اینصورت حکم قصاص جاری میشد (مجلسی .)99/93 :1179 ،امام(ع) به
معاویه نیز فرمود ...« :اسیران را آزاد کن تا اسیران تورا آزاد کنم» (نامه .)22/همینطور حضرت در جنگ
جمل با عایشه ،همه افراد لشکر دشمن را بهخاطر رعایت زخمیان امان دادند (فاضلی.)132 :1961 ،
بنابراین ،رفتار امام(ع) در برابر اسیران و مجروحان مبتنی بر سیاست آزادسازی و مدارانه بوده است (رزمی،
پیشین .)69 ،درحالیکه رفتار کارگزاران بینالمللی در قبال اسیران و زخمیان جنبه شخصی و سیاسی دارد.
 .2-3-2حمایت از سایر اقشار در جنگ

عالوه بر حمایت کودکان ،اسیران و مجروحان ناشی از مخاصمات مسلحانه توسط جامعه بینالملل،
افرادی دیگر همانند نابینایان ،معلوالن ،عالمان دینی و بهویژه سالمندان نیز موردتوجه قرار گرفتهاند.

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،بهار 9911

00

بهطور مثال مواد  13 ،12 ،11 ،11و  23کنوانسیونهای سوم و چهارم ژنو مقررات برخورد مسالمتآمیز با
سالمندان را پیشبینی نموده است .همچنین در قطعنامه شماره  ،1بیست و هفتمین کنفرانس بینالمللی
صلیب سرخ در سال  ،1999ذکر شده؛ کلیه طرفهای درگیر ملزم هستند که اقدامات الزم را برای حف
جان و حمایت از غیرنظامیان بهویژه سالمندان را رعایت نمایند .اعالمیه وین مصوب  1999در کنفرانس
حقوق جهانی حقوق بشر ،نیز به جلوگیری از صدمه و آسیبرساندن به افراد کهنسال تأکید نموده است
(هنکرتز .)191 :1963 ،در بند  1ماده  11کنوانسیون  1ژنو نیز مقرر شده« :افراد ناتوان باید موضوع
حمایت و احترام ویژه قرار گیرند» (.)www.icrc.org، 92/1/3
از برخی فرمایشات امام علی(ع) نیز اسـتنباط مـیشـود کـه ایشـان نسـبت بـه افـرادی مثـل پیـران و
سالمندان ،توجه حمایتگرانه داشتهاند .بهطور نمونه دستورالعملهای کلی حضرت در نامه  ،11گویای ایـن
مطلب میباشد .چنانکه فرموده« :افراد در حال عقبنشینی را نکشید ...افـرادی کـه قـدرت دفـاع ندارنـد
واگذارید...مجروحان و زنان را به قتل نرسانید ».این جمالت بیانگر مالکی است که حمایت از سایر اقشار
را نیز میتوان استنباط نمود .یا دعا و نیایش امام(ع) قبل از جنگ که در ذیل خطبه  131ذکر شده « :ک ک
ربکیلتبد لکیلم یسددیکیلتدیکجداتاد کلدالراکی تد دیاک کلادادقکیدتاد دیاکی کیظامتاد کداددیکدد م کفتاباد کیلب دیاک کسد دم ک

لالقک کی کیظامتا کدايا کف رزقا کیلشا د اک یدصاا کن کیلتتاه» ،نیـز مالکـی را اثبـات مـیکنـد کـه بـه افـراد
سالخورده هم باید تعدی صورت نگیرد .وقت امام(ع) در دعایش چنین باشد ،در عمل به طریـق اولـی بـه
رعایت حقوق اقشار مختلف که نیاز به کمک دارند ،توجه میکنند .همچنان نقل شده حضرت با بیان ایـن
جمالت « تکتقتاایکشيد کف مي ک کتکصبي ک کتکینمئه» حمایت از پیران را در اولویت قرار دادهاند (کلینی:1913 ،
.)23/2
 .3-3-2رعایت حقوق مردگان

یکی دیگر از مصادیق حقوق بشردوستانه در نظام حقوقی بینالملل ،احترام بـه اجسـاد مردگـان در جنـگ
است .هریک از طرف های دیگر ملزم شده که کلیه تدابیر ممکـن را جهـت جلـوگیری از غـارت اجسـاد و
ممنوعیت مثله و هر نوع بی احترامی به اجسـاد را بـه عمـل آورد .ایـن تعهـد و الـزام بـرای اولـین بـار در
کنوانسیون ( 1973 )17الهه تدوین گردید .در حال حاضر هم در مواد مختلف کنوانسیونهای ژنو تکرار و
بیان شده است .در پروتکل اول الحاقی نیز تحت عنوان کلی «احترام» به اجساد؛ بـه مفهـوم جلـوگیری از
غارت بقایای اجساد مردم درج گردیده است .اما در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللـی ،ممنوعیـت مثلـه و
اجساد مردگان ناشی از درگیریهای مسلحانه تحت عنوان «هتک حرمت و کرامت اشـخاص» درج شـده
است .این موضوع نهتنها در عرصه بینالمللی ممنوع اعالم شده ،بلکه در سطح ملی در بسـیاری کشـورها
نیز مثله کردن و بیاحترامی به اجساد جرمانگار شـده اسـت .ایـن جـرم در درگیـریهـای مسـلحانه غیـر
بینالمللی تحت عنوان کلی جنایت «هتک حرمت کرامت انسانی» آمده است .در اساسنامه دیوان کیفـری
بینالمللی است که بر طبق عناصر جرم نسبت به جسد بیجان فرد نیز قابلاعمال است .این ممنوعیـت در
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سایر اسناد حقوقی مرتبط با درگیریهای مسلحانه غیر بینالمللی نیز ذکـر شـده اسـت (هنکرتـز ،پیشـین:
.)292-292
این موضوع در سیرههای امام(ع) نیز قابلمطالعه است .بهطور مثال امام(ع) پـس از فرونشسـتن آتـش
جنگ جمل بر اسب خود سوار شد در بین کشتهشدگان میگشتند .حضرت نهتنها که به این اجساد تـوهین
نمیکرد ،بلکه به حال هرکدام از کشتهها تأسف میخورد و میفرمود وای از مرگ بد .اینها فریب ظالمان
را خوردند .سپس حضرت دستور دادند که هر کدام از طرفین میتوانند اجساد را دفن نماینـد (شـیخ مفیـد،
پیشین ،ص .)999-991امام(ع) ضمن وصایای خویش به فرزندانش ،مثلـه و بـیاحترامـی بـه مردگـان را
ممنوع بیان نمـودهانـد« :ی صديما کبتقدایهللک ک د کقد لکید کبادیکدبد یلاطاعکتکیلتيدام کتداضدا کدند مکیلاسدااي ک
ناض کتقالا کقتلکینيمیلاؤناي کیتکتکتقتا کبیکیتکق تایکیمظم یکی یکیم کنتکن کضمبتهک ّ کف ضمبا کضمبهکبضمبهک کتک

تا اایکب لمجلکف میکساتکرسالکیهللکصکیقالکیی ر ک یلا اهک کلاکب لماعکیلقدار» (نامه .)13/یعنـی؛ «شـما را بـه
ترس از خدا وصیت میکنم  ...بدانید که نباید به قصاص خون من جز قاتلم کشته شود .بنگرید اگر مـن از
این ضربت که او زده است کشته شوم شما نیز یـک ضـربه بـر او بزنیـد .اعضـایش را مبریـد کـه رسـول
خدا(ص) را شنیدم فرمود :بپرهیزید از مثله کردن حتی اگر سگ گیرنده باشد ».در سـیره امـام(ع) در هـیچ
جنگی سراغ نداریم که اجساد مردگان کفار یا مشرکین یا خوارج توسط حضـرت مـورد بـیاحترامـی قـرار
گرفته باشد .درحالیکه امروزه توسط مجریان اسناد بینالمللی ،صــدها مـوارد حقـوق بشردوسـتانه نقـض
شدهاند .ازجمله سربازان آمریکا در سال  2711در ننگرهار افغانستان باالی چند جسد مردگـان غیرنظـامی،
بهصورت علنی بول و بیاحترامی نمودند.
 .4-2تحریمهای جنگی

در نظام حقوق بینالملل ،نهتنها حمایت از افراد غیرنظامی تحت قواعد مشخصی قانونانگاری شده؛ بلکـه
رفتار نظامیان نیز در جنگ و استفاده از شیوۀهای جنگی با ضابطههای مختلف محدود شده است .هرچنـد
برخی معتقدند که جنگ یک جنایت است و جنایت را نباید قاعدهمند (محـدود) سـاخت ،بـرای جنایـت یـا
مجازات وضع شود یا از وقوع آن جلوگیری نمود (ضیائی بیگدلی ،پیشین ،)31 :ولی از آنجاییکه جنـگ از
آغاز تا کنون با زندگانی بشر همـراه بـوده و قابـلنـابودی نیسـت از یـکسـو ،و بـهعنـوان آخـرین ابـزار
مورداستفاده برای تسلیم و هدایت دشمن از سوی دیگر ،موجب شده که رفتار نظامیان در جریان جنگ نیز
برای شکست طرف و پیروزی خود ،محدود و قانونانگاری شود .این محـدودیت در نظـام حقـوقی اسـالم
بخصوص در سیره و روش حضرت علی نیز نمایان میباشد .بهطور نمونه ،دو مصداق آن را ذکر میکنیم.
 .1-4-2ایجاد گرسنگی و تشنگی

در حال حاضر از نمونه محدودیتهای بینالمللی در جنگ برای نظامیان در قبال دشـمنان ،ممنوعیـت بـه
قحطیکشاندن دشمن است .اگر نظامیان برای مهار دشمن از چنین شیوۀهای اسـتفاده نماینـد ،رفتارشـان
جنایت جنگی محسوب میشود .در ابتدای قرن  19با توجه بـه ارائـه گزارشـی توسـط کمیسـیون بررسـی
مسئولیتها که پس از جنگ جهانی اول ایجاد شد ،چنین تصویب شد« :گرسنگیدادن عمدی غیرنظامیان
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در جنگ تخطی از عرف و قانون متعارف جنگ بوده و مشمول تعقیب جنایی میباشد» (عزیـزی ،پیشـین:
 .)92این ممنوعیت بهعنوان یک روش جنگی در ماده  )1( 21پروتکـل اول الحـاقی تـدوین شـده اسـت.
هرچند در زمان تدوین پروتکل بهعنوان یک طرح جدید مطرح بـود ،ولـی اکنـون بـهعنـوان یـک قاعـده
مستحکم و ریشهدار در قوانین و عرف بینالمللی جایگـاه دارد .مــاده  )2(6ب( )22چنـین مقـرر مـیدارد:
«بهکار بردن گرسنگی اجباری بهعنوان یک روش جنگی در درگیریهـای مسـلحانه بـینالمللـی جنایـت
جنگی بهشمار میرود ».این ممنوعیت در قوانین داخلی بسیاری از کشورها نیز وجود دارد و اعمال میباشد
(هنکرتز ،پیشین.)971-979 :
قحطوقطع آب با منطق امام علی(ع) سازگاری ندارد .اما حدوحصر فوق برای رفتـار نظامیـان در قبـال
دشمن در اندیشه و سیره حضرت علی(ع) وجود دارد .چنانکه حضـرت بـه یـارانش فرمـود ...« :نبایـد بـه
دشمن دشنام بگوئید ،بجای آن بگوئید که خدایا خون ما و آنها را حفـ کـن» (خطبـه .)271/بـا قیـاس
اولویت و وحدت مالک میتوان ثابت نمود؛ زمانی که امام(ع) بهدشنام دادن دشمن راضی نباشد به قحطی
و گرسنگی دادن بهطریق اولی رضایت ندارند .افزونبرآن ،خطبه  21امام(ع) نمایانگر ایـن مطلـب اسـت.
کیستطداار کیلقتد لکفد مقم ی
ک
زمانیکه شریعه فرات بهروی امام(ع) و لشکرش بسته شد ،اما حضرت فرمود« :ق

دایکنّلهک کتأنيمکنلاهکی کر یکیلسيافکن کیل ن أکتم دکن کیلا مکف لاااکفیکتي تم کنقااری ک یلليد کفدیکنداتم ک

ق می کأتک کی کند یهکق دلاهکن کیل ای ک کدا کدايا کیلدبمکتتیکجداایکملار کأدمیاکیلاايه» (خطبه .)21/بعد
از پایان خطبه سپاه امام(ع) با زور آنرا تصرف کرد و کوچکترین اقدامات تالفیجویانه نشان نداد .معاویـه
از عمرو عاص پرسید درباره علی چه فکر میکنی؟ عمرو گفت علی مثل تو نیست و بـرای هـدفی غیـر از
آب آمده است .یاران حضرت پیشنهاد کرد که مثل معاویه شریعه فـرات را ببنـدیم؛ ولـی امـام(ع) فرمـود:
«یعنی نه؛ آنها را آزاد بگذارید من کار جاهالن را انجام نمیدهم ما کتاب خدا را به آنها عرضه میداریم
و آنان را براه هدایت دعوت میکنیم اگر پذیرفتند چه بهتر و گرنه برندگی شمشیر مـا را بـه خواسـت خـدا
بینیاز خواهد کرد (نهجالبالغه .)912-919 :1933 ،امام(ع) نهتنها از آب منع نکرد؛ بلکـه پیـام داد« :یمد کتک
مم فيککبصادکک ا کیلیکیلا مکفال ک کیمت کفيهکسدایم» ای معاویه؛ ما مانند تو عمل نمیکنیم و آب را بر روی
سپاهیان تو نمیبندیم .بیایید آب ببرید ،ما و شما در استفاده از آب مساوی هستیم (منقری.)199 :1171 ،
پیام دیگری این خطبه و سیره این است که جنگ از دیدگاه امام علی(ع) باید هدف اصالحی ،بازپروری
و هدایت داشته باشد .چنانکه حضرت علت مردد بودن خـود در جنـگ را هـدایت دشـمنان بیـان فرمـود
(خطبه22/؛ سیدین.)111 :1991 ،
در نتیجه تفاوت که در سیره امام(ع) و اسناد بینالمللی به نظر میرسد این است که اسناد بـینالمللـی،
ممنوعیت را قید به اجباری و عمدی نموده است .مفهوم مخالف آن میشود که اگر بـهصـورت اختیـاری و
سهوی انجام شود ،جنایت جنگی محسوب نمیشود .به نظر میرسد قید به «اجبار و غیرعمد» قید اضـافی
و بیهوده بوده و دلیل عین مدعا قرار میگیرد ،چون به قحطیکشاندن و گرسنگیدادن دشمن را بهصـورت
غیر سهوی و اختیاری هیچ عقیده و اندیشه نمیپذیرد .چنانکه در اندیشه امام(ع) مطالعه شد.
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 .2-4-2تحریم سالحهای غیرمجاز

یکی دیگر از محدودیتهای بینالمللی در جنگها ،عدم استفاده نظامیان از هـر نـوع سـالحهـای سـمی،
آتشزا و امثال آن است که ابعاد تخریبی و وسیع غیرقابلکنترلی دارد .پیشینهی تـاریخی و رسـمی آن در
«کدلیبر» و مقررات الهه برمیگردد .بهموجب ماده  )2(6ب ( )13اساسـنامه دیـوان کیفـری بـینالمللـی،
بهکارگیری از هر نوع سالحهای سمی و آتشزا جنایت جنگی محسوب میشود .ماهیت این نوع سالحهـا
را اثر مسمومیت و خفگی آن تشکیل میدهد (هنکرتز ،پیشین .)963 :امروزه استفاده از سالحهای هسـته-
ی ،شیمیایی و بیولوژیکی نیز در اعالمیهها ،معاهدات ،پروتکلهـا ،کنوانسـیونهـای مختلـف و اساسـنامه
دیوان کیفری بینالمللی ممنوع شده است ،زیرا در این نوع سالحها هم سوخت هستهی یا ایزوتـو هـای
رادیواکتیو موجود بوده و اثری انهدام فراگیر دارد (ضیائی بیگدلی ،پیشین169 :؛ هنکرتز ،پیشین.)969 :
هرچند تعابیر فوق در سیره و کـالم امـام علـی(ع) وجـود نـدارد ،ولـی بـا وحـدت مـالک و البـهالی
خطابههای امام(ع) میتوان ممنوعیت و نکوهش استفاده از چنین سالحها را استنباط کـرد .بـهطـور مثـال
امام(ع) به کارگزارن خویش در امر خراج میفرماید « :کتکتبيد کلاا اکفیکیلددمی کرسدا کشدت مک کتکصديفک کتک
دیبهکیدتااا دايا ک کتکدب یاک کتالکتضمبهکیت یکساط کلام کدر د ( »...نامه .)21/یعنی برای گـرفتن درهمـی
کسی را تازیانه نزنید و بر مال کسیکه نمازگزار باشد یا غیرمسلمان که در پناه اسالم است ،دسـتانـدازی
نکنید .وقت امام(ع) به تازیانه خوردن دشمنش راضی نباشد ،استفاده از سالحهای که موجب کشتار جمعی
شوند را بهطریق اولی نمیپذیرد .افزونبرآن ،اندیشههای امام(ع) از رفتـار و گفتـار پیـامبر(ص) سرچشـمه
میگیرد .پیامبر همیشه سوزاندن سرزمین و خانههای دشـمن و زهرآلـود کـردن آبهـا را ،ممنـوع اعـالم
نمودند (حر عاملی1179 ،ق :12 ،باب  12و  . )11حتـی نقـل شـده :پیـامبر اسـتفاده از منجنیـق بـهخـاطر
آسیبهای آن به افراد غیرنظامی نیز ممنوع بوده است (لطفی ،پیشـین .)161/9 :بنـابراین ،قیـاس اولویـت
حکم میکند زهرآلود کردن آب با توابع محدودی که دارد حرام باشد اسـتفاده از سـالحهـای شـیمیایی و
هستهی امروزی بهطریق اولی ممنوع میباشد (جانحوری .)122 :1936 ،به تأییـد مطلـب فـوق روایتـی از
امام علی(ع) نیز نقل شده است« :مایکرسالکیهللکیاقیکیلس کفیکبالدکیلاشدمري » (کلینی .)26/2 :1191 ،روایت
مذکور را با توجه به صراحتیکه دارد میتوان بهعنوان یکی از قوانین الزامی عدم استعمال چنین سـالحهـا
در اسالم بیان کرد .چنانکه برخی فقها نیز اشاره دارد (نجفی .)16/21 :1919 ،از نظـر امـام خمینـی(ره) و
مقام رهبری نیز استفاده از سالحهای شیمیایی با مفاهیم و مبانی دینی در تضاد بـوده و مجـاز نمـیباشـد
(عباسی.)91 :1992 ،
نتیجهگیری
فرجام و یافتههای تحقیق به نتایج زیر خالصه میشود:
 .1قواعد و مصادیق حقوق بشردوستانه یکی از مسائل بسیار مهم و دارای کاربردی گسترده در عرصه
بینالمللی به شمار میرود و در قرن  19وارد نظام حقوق بینالملل شد .در حالیکه این قواعد 1177 ،سال
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قبل در اندیشه و سیره امام علی(ع) قابل رعایت و حمایت بوده است .چنانچه توصیههای امام علی در این
زمینه عملی گردد ،کوچکترین مساله حقوق بشردوستانه مورد نقض قرار نمیگیرد ،زیرا حضرت امیر(ع)
بهعنوان یک حاکم اسالمی و انسان کامل ،هدف از جنگ را نابودی دشمن نمیداند ،بلکه هدف از آنرا،
هدایت و دعوت بهسوی حق بیان میکند .از اینجهت امام(ع) جنگ و درگیریها را تا از طرف دشمن
شروع نمیشد ،به سپاهیان خود توصیه میکرد؛ شما آغازگر جنگ نباشید ،چون از نظر ایشان جنگ آخرین
گزینه و راهحلی برای هدایت است .دلیل بر این مدعا ،خطبه  191ایشان است.
 .2امام علی(ع) در جنگ و درگیریها با دشمن ،نهایت تالش میکردند که افراد غیرنظامی همانند زنان،
کودکان ،مجروحان ،بیماران ،اسیران ،فراریان ،سالمندان ،کوچکترین خسارت و آسیب را نبینند .به این
دلیل ایشان قبل از شروع جنگ همیشه کارگزاران و سپاه خود را توصیه میکردند که از روشهای
غیرانسانی مانند استفاده از وسایل سمپاشی و آتشزا و قحطیدادن دشمن و بهکارگیری سایر وسایلی که
موجب آسیبهای فراوان و کشتار جمعی میشود ،پرهیز نمایند.
 .9حقوق بشردوستانه در اسناد بینالمللی نسبت به قواعد و مقررات انساندوستانه که در اندیشه امام
علی(ع) وجود دارد ناقص و مواجه با اشکال است .با اینکه حقوقدانان همواره آن را موردبررسی قرار
دادهاند؛ بنابراین ،قانونمندسازی خطبهها ،نامهها ،حکمتها و سیرههای امام علی(ع) در نهجالبالغه برای
بیرونرفت از مشکالت فراوانی ناشی از منازعات و روش مطلوب درگیریها در اسناد بینالمللی پیشنهاد
میشود .اجراییشدن این پیشنهاد میتواند نگرانیهای ناشی از مخاصمات بینالمللی را رفع بسازد.
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