
  
   فقهای شیعهۀاندیشحقوق جنگ در  قواعد

 1ضردر عصر حاحقوق بشردوستانه  آن با قوانین ۀو مقایس
 

 4، سمیه باقری3، حسین شریفی طرازکوهی2اصغر قائدان
 )14/02/1393:  ـ پذیرش نهایی14/07/1392 :دریافت مقاله(

 
 چکیده 

 ۀ که تنها در دو سد،ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر بسیاری از محدودیت
در قوانین فقهی اسالم و از جمله در است، های جهانی قرار گرفته   غرب و سازمانۀپیش مورد توجه جامع

طور  هصورت مستقل بلکه ب هالبته نه ب ( مباحثی رازمینهقهای شیعه در این ف. متون شیعی وجود دارد
گیری مباحث مربوط به حقوق  توجه به سیر تاریخی شکل. اند  در ابواب فقهی جهاد گنجانیده)پراکنده

 مباحث مربوط به قوانین و ۀ غربی در زمینۀنسبت به جامع اناندهد که مسلم جنگ در اسالم نشان می
که در   شدمنکرتوان  این نمیبا وجود  . بسیار طوالنی دارندۀ و سابقاند مقررات جنگ و صلح پیشگام بوده

دیده لیفات مستقل أت» حقوق اسالمی جنگ«یا همان » السیر«  مباحثی مانندۀمتون و میراث شیعه دربار
دلیل روند حوادث  ه شیعی در طول تاریخ اسالم بۀجامعکه است آن بوده  اًن امر عمدتای دلیل .شود نمی

، باب مربوط به جهاد را به سیاسیخفقان  و نیز )جز در چند برهه(عدم دستیابی به حکومت سیاسی و 
روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران 

 ۀالبغی، نحو احکام اهلبه مسائل حقوقی جنگ مانند نهایت در حاشیه در و اند  کردهمنحصر ... غیبت و 
 ی اجمالی و محدودۀاشار ...م، زنان و کودکان، یوضعیت اسرا، غنارفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، 

له در متون فقهی و ئین مسجوی اجمالی او با بررسی و جستاست در این پژوهش سعی شده . اند داشته
 میراث تمدنی  که اوالًشد روشن زمینهدر این  .مباحث دست یابیماین ای از   به مجموعه،شیعهروایی 

های رفتاری  مشحون از قواعد انسانی و محدویتصورت پراکنده،   بههرچندشیعه در مبانی حقوق جنگ 
ن بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر اجمالی معاهدات و احکام و قوانیبررسی  یک اً ثانی؛هاست در جنگ

 ۀدر قیاس با قوانین موضوع شیعه ۀو اندیشاحکام مربوط به جنگ در اسالم دهد که  حاضر نشان می
 ۀبر پای بلکه  هستند،عصر حاضر نه تنها منطبق المللی بینات و معاهدات رمقرحقوق بشردوستانه و 

 .اند شدهتری استوار  دوستانه مالحظات اخالقی و بشر
  .فقه شیعه ،، داراالسالم، دارالحربحقوق جنگ ،حقوق بشردوستانه باغی، :های کلیدی واژه

                                                                                                                   
 . انجام گردیده است3/1/28137ی  این پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران و طرح شماره. 1
  Email: qaedan@ut.ac.ir         دانشیار دانشگاه تهران، دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی،: نویسندۀ مسئول. 2
 ).ع(دانشیار دانشگاه امام حسین . 3
 . سی ارشد رشتۀ تاریخ تشیعکارشنا. 4
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 مقدمه  .1
و قوانین مربوط به مبحث جهاد و فقهی  حدیثی های باکتتدوین زمان  شیعی ۀر جامعد

 ۀدر اندیشکه روند حوادث سیاسی  از آنجا. شده استمبذول ای  توجه ویژهبه آن 
 تا اند گذار بوده، احکام جهاد نیز به تبع آن دستخوش تغییراتی شدهسیاسی شیعه تأثیر

و فقدان امام دستیابی شیعه به حکومت دلیل عدم  که در مقاطعی بخش جهاد به ییجا
 کامالً از کتب حدیثی و فقهی حذف شده ، کوتاه شیعیهای س حکومتأدر رمعصوم 

 با امامیه در بابی ۀی اساسی فقه شیععنوان مبنا و زیربنا کتب اربعه بهاین با وجود . است
 فقهی فقهای های باها در کتآنعالوه بر . اند رداختهپمباحث این به » الجهاد کتاب«عنوان

نیز پیرامون شیخ صدوق   وادریس، محقق حلی  ابنشیعه مثل شیخ طوسی، عالمه حلی،
در  براینبنا .وجود دارد ی بسیار مختصرمباحثجنگ با باغیان و حقوق مربوط به آن 

توان  در کتب فقهی و روایی شیعه نمیالجهاد  و در حقیقت فقهباب مخصوص جهاد 
 زیرا فقه شیعه با ،کردجو و جنگ را جستم مسائل مربوط به حقوق صورت منسج به

همین دلیل توجه  به. داند نمیابتدایی  غیبت، مسلمانان را مجاز به جهاد ۀتوجه به پدید
 از دیدگاه نظری آن نسبت به حقوق ،جهاد در عصر غیبتبه احکام مربوط به موضوع 

 .عملکرد در میدان جنگ بیشتر است جنگ و ۀموضوع
ها مانند طرز برخورد با اموال و  در جنگ) ع( امام علی ۀحال توجه به سیر با این

های  های فقهی و استنباط جای مانده از جنگ و همچنین آموزه اشخاص و اسرای به
میراث فقهی شیعه در این که دهد  در متون فقهی نشان میأخر شیعه فقهای متقدم و مت

 . برخوردار است) با حقوق جنگ امروزینهویژه در مقایس هب( یی از جایگاه قابل اعتنازمینه
 

 تعریف مفاهیم .2
 در عصر حاضرو حقوق بشردوستانه حقوق جنگ مفهوم پیشینه و  .1. 2

 )44: 1389ضیایی،  (دادی مربوط به جنگ نامید عرف و ضوابط قرارتوان میحقوق جنگ را 
در درگیر الملل حاکم بر مناسبات متقابل کشورهای   قواعد حقوق بینۀشامل مجموعکه 

طرفین درگیر در چنین . استهای داخلی  جنگالمللی یا   بینۀ مسلحانۀیک مخاصم
 :1389 ضیایی، (هستندملزم  خود ۀ به رعایت آن قواعد در طول عملیات خصمان،جنگی

دلیل نقض  ، بهو شرایط و هر مکانامکان وقوع جنگ در هر لحظه  همواره چون). 46ـ45
الزم است حداقل جریان جنگ را  ،وجود داردتعهدات مربوط از جانب هر یک از کشورها 

  کردرا محدود تا بتوان خطرات و خسارات ناشی از آنساخت تابع مقررات حقوقی 
 . )76 :1389ضیایی، (
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 ۀها ندارد و به اوایل ده  چندانی در تاریخ جنگۀ حقوق بشردوستانه سابقصطالحا
جین . استفاده شدالملل عمومی  ن حقوق بیناگردد که توسط متخصص  برمی1950

المللی را در   بینۀ حقوق بشردوستان،پیکتت که برای نخستین بار این واژه را متداول کرد
حقوق .  حقوق جنگ و دیگری حقوق بشر یکی،داند مفهوم وسیع آن شامل دو شاخه می

مفهوم وسیع .  اولی وسیع و دومی آن محدود است کهرود کار می جنگ در دو معنا به
که حقوق الهه حقوق وظایف  شود، در حالی  حقوق الهه و حقوق ژنو میۀشامل دو شعب

های صدمه رسانیدن به  کند و انتخاب راه ن را در رفتار عملیاتی تعیین میامتخاصم
، در حقیقت حقوق ژنو یا حقوق بشردوستانه در مفهوم دقیق کند دشمن را محدود می

 و )که به هر دلیل دیگری قادر به جنگ نیستند(کلمه بر آن است تا از افراد غیرنظامی 
 .)20 :1386ورکی البرزی،  (که در جنگ شرکت ندارندحمایت کند نیز کسانی 

وستانه جایگزین مفهوم حقوق جنگ یا الملل بشرد در عصر حاضر مفهوم حقوق بین
در حقیقت  .)40 :1378قربانیان،  (تر حقوق منازعات مسلحانه شده است طور جامع به

الملل سنتي   حقوق بینۀشد یافته و تقویت المللي، شکل توسعه  بینۀدوستان حقوق بشر
ه قواعد جنگ، امروز در این زمینه بیشتر. آید مار ميش به) حقوق زمان جنگ(جنگ 
هاي درگیر،  که طرفشود  هم میالمللي   بینۀمخاصمات مسلحان آن دسته ازشامل حتي 

 .)29 :1387فلک،  (کنند آنها را جنگ تلقي نمي
 حقوق بشردوستانه شامل بخشي از حقوق مخاصمات ،المللي براساس قواعد بین

را در مسلحانه است که ضمن نظارت بر رفتار نیروهاي متخاصم، اختیار طرفین درگیر 
طور  که بهکند  حمایت میها و ابزار جنگي محدود و از افراد انساني  استفاده از شیوه

 اند ثر شدهأالمللي مت المللي یا غیربین  بینۀمستقیم یا غیرمستقیم از مخاصمات مسلحان
 .)41 :1388لطفی و همکاران، ( ثر شوندأیا ممکن است مت

 شود، شامل دو المللي شناخته مي ن بیۀآنچه امروز تحت عنوان حقوق بشردوستان
 که شاخه از حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه یعني حقوق الهه و ژنو است

 :ند از عبارتآنترین اصول حمایتي  مهم
 .هاي غیرانساني اهداف و شیوهانتخاب  نهي از .1
 .)غیرنظامیان تفکیک نظامیان از( اصل تمایز .2
 .) و حمایت از غیرنظامیانمصونیت و ایمني( اصل تناسب .3
 .)هاي کشتار جمعي استفاده از سالحنع م( اصل تحدید تسلیحات .4
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  . رفتار انساني با دشمن در هنگام جنگ.5
 .)184ـ172 :1388لطفی و همکاران،  ( رفتار انساني با اسراي جنگي.6

قالب کتاب و چه در قالب  چه در ،امروزه تحقیقات فراوانی در باب حقوق جنگ
المللی در  های مختلف بین قاالت وجود دارد که ضمن پرداختن به مفاد و کنوانسیونم

های کشتار جمعی، منع کشتار غیرنظامیان و حفظ حقوق اسیران   منع سالحزمینۀ
بعاد ا ه ازجمل،اند طور مفصل تشریح کرده مبانی و اصول حقوق جنگ را به...جنگ و

الملل  حقوق بین ؛ مسعود محمودیانۀجم ترالملل دیدگاه حقوق بینحقوقی جنگ از 
، المللی  غیربینۀ مسلحانۀالمللی مخاصم ابعاد حقوقی بین ؛ ضیائی بیگدلی اثرعمومی

، )مخاصمات مسلحانه(بررسی وضعیت غیرنظامیان در حقوق جنگ  ؛نگین شفیعی بافتی
حقوق  ؛، نادر ساعدحقوق بشردوستانه و مسائل نوظهور جنگ ؛اللهی امین فیض

 ۀ آشنایی با حقوق بشردوستان؛، حسین شریفی طراز کوهیالمللی  بینۀوستانبشرد
 ۀ، گردآوری کمیتهای الحاقی پروتکل  ژنوۀهای چهارگان ن کنوانسیو همراه المللی به بین
 ؛ب.، آنتونی، وقواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه ؛ المللی حقوق بشردوستانه بین
های  های ژنو و پروتکل قواعد اساسی کنوانسیوننه، المللی حقوق بشردوستا  بینۀکمیت

حقوق  ؛ ملی حقوق بشردوستانه، هاجر سیاه رستمیۀ کمیتۀان دبیرخ؛م 1977الحاقی 
 ،حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه ؛نیا  ناصر قربانو حقوق بشردوستانه، بشر

 . و دیگران قاسم زمانیۀترجمفلک دیتر، 
 

 بشردوستانه در اسالمحقوق جنگ و حقوق مفهوم . 2. 2
حقوق جنگ در اسالم، مجموعه قواعد فقهی و حکومتی اسالمی است که از  منظور

 ومقطع زمانی اجرای آنها، طول دوران جنگ یا پس از جنگ، اما مرتبط با جنگ است 
منابع حقوق جنگ در اسالم . هستندموظف طور کلی مسلمانان درگیر به رعایت آنها  به

این دسته از قواعد طی قرون و اعصار در . الملل در اسالم است قوق بینهمان منابع ح
 .)140 :1389ضیایی بیگدلی، ( اند المللی توسعه و تحول یافته روابط بین
گیرد، در اسالم نیز  الملل قرار می  حقوق بینۀکه حقوق جنگ زیرمجموع ییاز آنجا

عد رفتار و قواالملل اسالمی  ینوق باحکام را باید در منابع حق این مجموعه از حقوق و
 آنها خود بخشی از .جو کردو جستطرفی  بی حالت صلح و ها در زمان جنگ و دولت

گونه قواعد   خاصی اینهای بادهند که همان فقه است وکت حقوق داخلی را تشکیل می
حمیدهللا، (کنند  بررسی می جنگی ۀدر منطقیعنی طرز رفتار » السیر«را تحت عنوان 
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 دو سیرهاما در اصطالح فقیهان اسالمی ظاهراً از قرن دوم هجری به بعد  ).28 :1381
که با عنوان السیره از آن یاد معنای اصطالحی دیگر یافته است، یک مفهوم خاص 

یک مفهوم عام که با  واست ) ص(  زندگی پیامبر اسالمۀشرح حال دورشود و همان  می
ریزی کرده  الملل اسالمی را پی  حقوق بینساسا پایه و نیست وارتباط  بیمعنای اول 

روابط  هبتبط  امور مرتمامیسیر در این معنا المنظور از . نامند که آن را السیر میاست 
عنوان یک  را به» السیر«ن اقدر معنای اخیر محق .صلح استو زمان جنگ با دارالحرب در 

 اسالم تعبیر ۀوستانبشرد مباحث حقوق ۀرا به مجموع  آن گیرند و در نظر می» علم«
رآن یعنی قاز منابع اصلی حقوق اسالم که این علم  .)30 :1383محقق داماد،  (کنند می
های  روابط با سرزمیناصول و تر به تنظیم بیش ،گیرد سرچشمه می) ص( سنت پیامبر و

 ۀحوز« هنگ کردن روابط در داخلای اسالمی توجه دارد تا به همی قضاۀخارج از حوز
 .)211 :1362آزار، بو( »اسالم
ی سنت هم معنا تعریف لغوی، سیره یعنی روش، طرز سلوک و رفتار و البته به در

ر جمع سیره است و از «: سرخسی در المسبوط گوید .آمده و جمع آن سیر است سِیَ
کند، خواه آنان  گونه نامیده شده که رفتار مسلمانان با مشرکان را روشن می رو بدین آن

ها و چه   پیمانند، چه پناهندهۀ جنگ هستند و خواه آنان که در حوزۀکه داخل در حوز
روش برخورد مسلمانان با  در حقیقت. )29 :1971سرخسی، ( »اسرا و غیرنظامیان

این همان چیزی است   ورا السیر گویندصلح  های غیرمسلمان در دو حالت جنگ و ملت
 . الملل عمومی نام دارد که امروز حقوق بین

 :شود  دیدگاه جهان به دو حوزه تقسیم می در اینپس
شود و   حکومت اسالمی در آنجا اجرا میۀوسیل  سرزمینی که قانون اسالم به. داراالسالم.1

شود، مسلمان بتواند قانون اسالم  حتی اگر در سرزمینی که تحت قوانین غیراسالمی اداره می
 . )213 :1388خدوری، (د شو را آزادانه اجرا کند، آنجا نیز داراالسالم شناخته می

 سرزمینی که خارج از مرز قانون اسالم باشد یا دولت غیراسالمی بر . دارالحرب.2
 . آنجا حکومت کند

، اما در عین رددا خصمانه ۀرابطاراالسالم دبا همواره  جهاد دارالحرب ۀطبق قاعد
 موظف است مادام که این حالت جنگی وجود دارد، حقوقداراالسالم حال حاکم 

را محترم ) ی و اهل کتاباعم از کافر و مشرک و ذم( خود ۀحوزغیرمسلمانان مقیم در 
 .)همان (بشمارد
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  مباحث حقوق جنگ در اسالمۀپیشین. 3. 2
کسی است نخستین ) ق 150 متوفای(ابوحنیفه پردازان اهل سنت  در میان فقها و نظریه

صلح   حقوق جنگ وۀدربارهای خاص خود  ای از درس را به مجموعه» سیر«که اصطالح 
تهذیب  ها توسط چند تن از شاگردان او ویراسته و این درس. استوارد کرده اسالمی 
  و»الصغیر سیرال«توان به کتاب  هایی گرد آمده است که از آن جمله می در کتاب شده و

 اشاره)  ق188متوفای (ابراهیم فزاری » السیر«و  )ق 189متوفای (  شیبانی»سیرالکبیرال«
نظرهای )  ق152 متوفای(ه نام امام اوزاعی سوری یکی از معاصران ابوحنیفه ب. کرد

 اوزاعی به دست ما ۀنگاری یا رسال  تکاگرچه .ابوحنیفه را مورد انتقاد قرار داده است
شاگرد مشهور ابوحنیفه با عنوان ) ق 182متوفای (ای که ابویوسف   جوابیه، استنرسیده

نیز در کتاب ) ق 150متولد ( شافعی .، منتشر شده استوشت ن»الرد علی سیر االوزعی«
» سیر «ۀظاهراً کلم از این زمان به بعد، .ه کرده استسیر واقدی اشار  اوزاعی وربه سی »االم«

  استرفتهکار  اهل سنت به یتوسط بیشتر فقها وشده به یک اصطالح علمی تبدیل 
ای از نظرهای ابوحنیفه  خالصه» ختالفالا«طبری در کتاب  .)33ـ30 :1383محقق داماد، (

 . مقایسه کرده استاو با نظر سایر حقوقدانان اسالمی معاصر را در باب سیر آورده و
) 189متوفای (شیبانی محمد بن حسن توان به  پردازان اهل سنت می از دیگر نظریه

و ا دارد در مراکز معتبر علمی دنیاشاره کرد که آوازه و اشتهار فراوانی در عصر حاضر 
در او . کرسی حقوق جنگ شیبانی در چندین دانشگاه معتبر اروپایی شکل گرفته است

 به بسیاری از احکام در مورد روش صحیح و رعایت قواعد برای مسلمانان »السیر الکبیر«
در جنگ تهاجمی، دفاع از خود و رفتار ممنوع در جنگ و پایان مخاصمات اشاره کرده 

  و پس از آن»الصغیر السیر« عنوان باانی نخست کتابی اند که شیب گفته. است
دین سرخسی و بسیاری دیگر چن .)27 :1417شیبانی، (کرد لیف أ را ت»السیرالکبیر«

 در میان فقهای اهل زمینهلیف در این أترین ت این جامع. اند شرح بر السیر او نگاشته
 .جای مانده است  که بخشی از آن برشود محسوب میسنت 

  وپرداخته شده» کتاب جهاد«مدتاً در عمباحث سیر به   فقهی شیعههای بادر کت
 جهاد را به جای کتاب جهاد  شیعی، فصل حاوی مباحثۀحتی بسیاری از فقیهان اولی

 .)18 :1381حمیدهللا،  (اند نامگذاری کرده» االمام ةسیر«
 منابع در ترین  مهمۀ شیعه پس از قرآن از جملۀدانیم کتب اربع طور که می همان

 فرهنگی و  تفکر فقهی وۀ که در حقیقت زیربنای اولیهستند امامیه ۀفرهنگ شیع
و » ادجه« مهم نیز بخشی به مبحث آثاردر این . دنده شکیل میت امامیه را ۀسیاسی شیع
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اختصاص یافته » امر به معروف و نهی از منکر« یعنی ، مباحث مرتبط با آنو نیز» جنگ«
 مهم و حساس تاریخ تشیع یعنی ۀین این کتب اولیه در دور شروع و تدوچون. است

 بررسی و ، استادامه یافته دوران غیبت کبری غیبت صغری آغاز و پس از آن در اوایل
 .  این کتب اهمیت بسزایی دارد تألیفتحلیل شرایط اجتماعی و بستر تاریخی

نگ و حقوق  حقوق جزمینۀدر عصر حاضر نیز همسان و همگام با تحقیقاتی که در 
 اند شدهرد امحققان اسالمی نیز به این مباحث و ، استالمللی انجام شده  بینۀبشردوستان

احکام الحرب   آثار  از جمله.اند و به بحث پیرامون حقوق جنگ از دیدگاه اسالم پرداخته
آثارالحرب،  ؛، جعفر عبدالسالم االسالمیةالشریع والحیاد فی ضوء قانون الدولی و

حقوق  ؛، مجید خدوریالحرب والسلم فی االسالم، وهبه زحیلی، هیهالفقةدراس
المللی دولت  سلوک بین ؛محقق دامادمصطفی  )رهیافت اسالم(المللی   بینۀبشردوستان

، الملل اسالم و حقوق بین ؛ مصطفی محقق دامادۀترجم محمد حمیدهللا،، اسالم
با وجود . توان نام برد  را میبسیاری دیگر از محققانکارهای و محمدرضا ضیایی بیگدلی 

  .اند نشده بررسی منسجم از دیدگاه شیعه مستقل و صورت بهمذکور  مباحث این
 

 در منظر فقهای شیعهدوستانه جنگ و حقوق بشرو مقررات قواعد  .3
به دالیل متعدد سیاسی و اجتماعی و همچنین نداشتن   امامیهۀ شیعۀجامعاگرچه 

 دوران قبل از غیبت کبری ویژه بهدوران تاریخ اسالم حکومت مستقل مرکزی، در طول 
دلیل خفقان و فشار  و بهاست جز در موارد محدودی عمالً با جنگ و جهاد مرتبط نبوده 

سیاسی و اجتماعی را در پیش  ۀتقیراه ) ع(سیاسی حکام اموی و عباسی بنا به نظر ائمه 
 حقوق زمینۀقوانین فراوانی در  قواعد و نان در میان متون و منابع فقهی آ،اند گرفته

های رفتاری با دشمن اعم از دشمن داخلی و خارجی وجود دارد  جنگ و نیز محدودیت
ها و   برتری،در مقایسه با قوانین حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه در عصر حاضرکه 

  :پردازیم  که به بعضی از آنها میدنهای فراوانی دار مزیت
 
 عوت به صلح و دلزوم اعالن جنگ. 1. 3

صورت صریح یا  چه بهجنگ جنگ معاصر بر لزوم اعالن  ۀبشردوستانقوق اصول ح
که شده  رسمی تأکید دارد و در گذشته از لوازم اصلی جنگ محسوب می وغیرصریح 

اعالن جنگ به دو صورت مشروط و غیرمشروط .  تشریفاتی یافته استۀ جنبه امروزالبته
 با اعالن بدیهی است . اولتیماتوم یا اتمام حجت داردۀاعالن مشروط جنب. شود انجام می
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 نیز شامل حال هر دو گروه متخاصم و افراد آنها خواهد شدآن رسمی جنگ آثار حقوقی 
 ، بلکه باالتر از آن، نه تنها به این امرفقهای شیعهاما . )84ـ83 :1377ضیایی بیگدلی، (

آنان  .اند ستهو آن را واجب دان اند داشتهاز جنگ تأکید  پیش صلحبه ضرورت دعوت به 
 دلیل و رفع ۀصورت نصیحت، ارشاد، اقام اربین، اتمام حجت بهمح  وةدر جنگ با بغا

نظر عالمه حلی جنگ با باغیان پس از  به. دانند سوءتفاهم و شبهات را از اوامر خداوند می
و و وج آن واجب است که کسي به سوي آنـان گسـیل شـود تـا ازسبب خروجشان پرس

وي در استدالل بر ضرورت  .دکن آنـان را برطرف و راه صواب را براي آنان روشن ۀشبه
ان الغرض کفهم و دفع شرهم، فاذا أمکن مجرد القول فاجتنب  «:نویسد این کار نیز مي

  .)341 :1272عالمه حلی، ( »القتل
ایشان را ، مگر بعد از آنکه نباید شروع به جنگ کرد«: ویسدن محقق حلی میهمچنین 

 و یا کسی که امام او را منصوب کندکننده امام باشد  به اسالم فرا خواند و باید دعوت
ن را شناخته وجوب این دعوت به حق در مورد کسانی که پیش از آن اسالم و محاسن آ

نیز اینکه نباید جنگ را آغاز   و)112 :1  ج،1374، محقق حلی (»شود باشند ساقط می
 .)246 :1403حلبی، (مام حجت و زمانی که آنان جنگ را آغاز کنند کرد مگر بعد از ات

 ،هنگام اعزام ایشان به یمن) ع(به حضرت علی ) ص( تاریخی پیامبر اسالم ۀاین جمل
حَداً حَی«: گویای این حقیقت در امر جهاد است ل أَ لیّ التُقاتِ هُ إلی اإلسالمِ و تا عَ وَ ی تَدعُ

ای به قتل نرسان، به خدا   هیچ کس را تا به اسالم فرانخواندهیا علی،یعنی  ».....هللاِ  ایمُ
طور حتم از آنچه خورشید بر آن  سوگند اگر خداوند با دستان تو کسی را هدایت کند، به

 او نیز تنها برای تو  برایت بهتر است و والیت و سرپرستی،طلوع و غروب کرده است
 .)194: 5، ج 1431؛ کلینی، 76: تا اشعث کوفی، بی (خواهد بود
 :  آمده استچنین) ع(در برخی از روایات اهل بیت به اسالم یا تسلیم دعوت 

 .خدا بندگان از اطاعت جای به خدا اطاعت به دعوت ـ
 . والیت بندگان خداۀجای زندگی در سای   دعوت به والیت خدا و قبول حاکمیت خدا بهـ
 .)81 :تا اشعث کوفی، بی (ن دادن بندهاحتی ام امان به دعوت ـ
 .ن سالحشتمین گذاز به دعوت ـ
 .خانه به بازگشت به دعوت ـ
 .)44ـ43 :6 ج ،1382عمید زنجانی، ( عذر های راه بستن و حجت اتمام با دعوت ـ

د که صلح با نفرمای سفارش می  معروف خود به مالک اشترۀدر نام) ع(امام علی 
، فان فی الله فیه رضاک الیه عدوکوالتدفعن صلحا دع....«: دشمن را با آغوش باز بپذیرد
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اگر دشمن به تو پیشنهاد یعنی  »...ک و راحه من همومک و امنا لبالدک لجنودةالصلح دع
صلح، رهایی از  درستی که در ه آن را رد نکن، ب،صلح داد که رضایت خداوند در آن است

البالغه،  نهج (تاندوه برای تو و راحتی و آسایش برای سربازانت و امنیت برای سرزمینت اس
 . بودچنین آن حضرت در هر سه جنگ جمل، صفین و نهروان ۀسیر .)53نامۀ

 

 مان دادنا. 2. 3
 ۀو در قوانین موضوع منحصر به اسالم است اًعمدتیکی دیگر از مبانی حقوق جنگ که 

امان دادن به دشمن  ،المللی در عصر حاضر مقررات و قواعدی برای آن وجود ندارد بین
 از یک سو منینؤیرالمام .اوستتسلیم  شرایطی برای کردنآغاز جنگ و فراهم قبل از 

 به دشمن امان کهکرد  اندیشید و به فرماندهانش توصیه می قبل از جنگ به صلح می
و از سوی دیگر وفای به امان و غدر و خیانت نکردن در  دهند و او را به تسلیم وادارند

و توان آن را یکی از مبانی مهم  دانست که می عنوان یکی از اصول مهم می آن را به
 صلح را آن حضرت پایبندی به امان و .محسوب کرددر اسالم حقوق جنگ مترقی 

عهدک بالوفاء و ارع ذمتک باالمانه و التغدرن بذمتک،  فحط ...« :فرمود چنین گوشزد می
 او را در اگر با دشمنت پیمان بستی و یعنی »...و التخیسن بعهدک و التختلن عدوک 

جا آور و با کسی  ه به عهد خویش وفا کن و آنچه بر گردن داری ب، خود امان دادیۀذم
پس در آنچه پذیرفتی و بر عهده گرفتی خیانت ....که امان دادی خدعه و نیرنگ روا مدار 

ای مشکن و دشمنت را نفریب که جز نادان بدبخت چنین  مکن و پیمانی را که بسته
نقل شده ) ع( همچنین از امام صادق .)206البالغه، خطبۀ  نهج (اشدنببر خدا پروا  بی
 در روز قیامت در حالی ،کسی که به فردی امان دهد و سپس او را به قتل رساندت اس

 .)121 :6   ج،1374طوسی، ( شود که پرچم غدر و خیانت در دست اوست محشور می
ورد هر کس از دشمن به زیر در جنگ جمل پرچمی برافراشت و فریاد برآ) ع(امام علی 

با برادران مسلمان خود جنگ را ادامه ندهد در امان است، در  این پرچم پناه آورد و
هرکس سالح ، صورتی که کسی را نکشته و به هیچ یک از مسلمانان تعرضی نکرده باشد

 .)139 :1367مفید، ( جانش در امان است ، خود درآیدۀبر زمین نهد و هرکس به خان
ه، دوستان با این اقدام بسیار دوراندیشانه و انسانکرد و هم نین کاری را با نهروانیان امام چ

 .از سپاه دوازده هزار نفری خوارج حدود هشت هزار نفر به کوفه و مدائن برگشتند
موریتی أم بن قیس که از معقل .بودندملزم فرماندهان امام نیز همیشه به این رویکرد 

او گفت ما  .ه امام از امان دادن به دشمنان و مرتدان نوشتگشت طی گزارشی ب باز می
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ابتدا آنان را به اطاعت و اتحاد و حکم و کتاب خدا فراخواندیم و برایشان پرچم امان 
 :1358ثقفی کوفی،  (سوی ما آمدند و ما آنان را پذیرا شدیم ای به برافراشتیم، طایفه

بن راشد از سران  سرکوبی خریتهمچنین آن حضرت هنگام اعزام سپاه برای  .)133
من شما را به کتاب خدا و سنت « : نوشتهمراهانشانای به مردم و   طی نامه،خوارج

 خود ۀ هرکس از شما که به خان.کنم میدعوت  ،رسولش دعوت و به آنچه در آن است
 مال و خونش در امان ،برگردد و دست از جنگ بدارد و از این مارق محارب کناره گیرد

قبل ر این اساس فقهای شیعه به امان دادن به دشمن  ب.)131: 1358ثقفی کوفی، ( »است
فرقی سرخ یا سیاه  وان  زن،گانبند ،بین آزاداندر این میان و هستند معتقد از آغاز جنگ 

حتی به ) ع(نقل شده است که علی ) ع( از امام صادق .)121 :2 ج ،1387یعقوبی، ( نیست
 ).121 :1374طوسی،  (داد شده نیز امان می  محاصرهۀلعبنده و مملوک از ساکنان ق

 
 تفکیک مسلمان از غیرمسلمان . 3. 3

های داخلی در اسالم بستگی  جنگماهیت برخی از قوانین و مبانی جنگ در اسالم به 
معطوف  به خارج از مرزها و دشمنان خارجی اًدانیم جنگ صرف چنانکه می .یافته است

 بشری ۀهای بیشتری به جامع های داخلی آسیب  مواقع جنگ بلکه در بسیاری از،نیست
های  جنگ در حقوق جنگرو در حقوق جنگ عصر حاضر قوانین  از این ، استکردهوارد 

های  این جنگشاید . دهند های داخلی را هم پوشش می  جنگونیست منحصر خارجی 
های عصر  نگجو البته هم داشته باشد و مذهبی و قومی داخلی ماهیتی ایدئولوژیک 

 ۀ که نوع و شیوآن استاهمیت تفکیک دشمن  .بودند نااسالمی نیز از این قاعده مستثن
از آنجا که پس از  .کند رفتار و اخالق جنگی فرد مسلمان را در میدان نبرد تعیین می

های داخلی بین مسلمانان هستیم که آغاز آن به عصر امام  شاهد جنگ) ص( رسول خدا
 زمینه مباحث حقوق جنگ در میان فقهای شیعه در این ۀ پیشین،دگرد برمی) ع(علی 

اندیشمندان و فقهای اسالمی از جمله فقهای بر نظر بیشتر  بنا. ده استشبسیار غنی 
در  . جنگ با اهل بغیوجنگ با کفار، جنگ با اهل کتاب :  قسم است3، جنگ بر امامیه

 هابر هم قرار گرفتند و حاکمیت ببرای نخستین بار مسلمانان در بر) ع(عصر امام علی 
 فقهای شیعه بر پس ،شدند که باغی تلقی میشد  ناچارجنگ با گروهی از مسلمانان 

سخن طور مفصل در مورد احکام باغیان و حقوق جنگ  به) ع( منینؤ امیرالمۀاساس سیر
) ع(در این مورد امام صادق . ردندکمستند آن امام  ۀ به سیرگفتند و فتاوای خود را

با اهل قبله برکتی بود که اگر ایشان با آنان ) ع(در جنگ امام علی فرماید  می
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طوسی،  (دانست که با آنان چگونه برخورد کند کس بعد از ایشان نمی  هیچ،جنگید نمی
 ۀ به تصریح آی،عبارتی مسلمانان با یکدیگر البغی و به جنگ با اهلدر  .)145 :6  ج،1374

 دیگر مسلمانان آن است که میان ۀجنگ وظیف هنگام وقوع ، حجراتۀ سور9
 عدالت صلح برقرار کنند و اگر یک طرف از جنگیدن دست برندارد، ۀمتخاصمان، بر پای

، با او بجنگند و چون پایان دادن استباید تا زمانی که دست از ظلم و سرکشی برنداشته 
  .) همان( صلح را برقرار کنند ،به جنگ را پذیرفت
کل من خرج علي امام « گویند میشهید ثانی و عالمه حلی ن در تعریف باغیا

البته شهید ثانی به  .)521 :3  ج،1272حلی، ( »منصوص وجب علیه امامته فهو باغی
 .)327 :7 ج ،1416عاملی، ( کند نه هر حاکم و امامی خروج علیه امام معصوم اشاره می

 :21 ج ،1332نجفی،  (»ادلالخروج علی طاعة امام الع«اند  در معنای اصطالحی گفته
طوسی، (» مام عادل و شق عصاههو کل من خرج على االباغی «اند   و نیز گفته)322

کل من خرج علی «: گوید در جای دیگری مینجفی و نیز  )555  و539: 5 ج ،1374
 فقهای امامیه اهل بغی را به .)539: 1374طوسی،  (»امام عادل و نکث بیعته فهو باغی

 برخورد ۀاند که هر دسته احکام خاصی دارد و برای هر کدام شیو یم کردهدسته تقس دو
 : این دو گروه عبارتند از.  جداگانه در نظر گرفته شده استۀو مقابل
 گروه و سازمانی در پشت جبهه  آن دسته از باغیانی که داراییعنی: فئه  گروه ذی)الف
یگری دارند که در وقت نیاز از آنان ن، افراد مجهز و مهیای دا یعنی غیر از مهاجم،هستند

 ،با این دسته باید جنگید. گویند می» فئه باغیان ذی«به این گروه اصطالحاً . کنند استفاده می
گیرند  های آنان مورد تعقیب قرار می  و فراریند شوند محکوم به اعداماسیرانشان اگرمجروح

 .)364 :1334طوسی،  ؛الجهاد ، کتاب1ج  ،1272حلی، (د شونتا کامالً متالشی 
که دارای سازماندهی گویند  میآن دسته از باغیانی به : فئه  باغیان غیر ذی)ب

این گروه  .ن در جنگ، افراد دیگری ندارنداپشت جبهه نیستند و غیر از حاضر
ند شو متفرق و پراکنده باید بلکه ،شوند تعقیب نمیشان های فراری واعدام شان مجروحان

 .) 144: 6  ج، 1374طوسی، (
در ) ع( حضرت علی ۀ اهل سنت به سیرۀ امامیه و هم فقهای عامۀهم فقهای شیع

فئه و   که اهل بصره و خوارج را باغی غیرذیاند برخورد با اهل بصره و شام اشاره کرده
اسیر کردن زن فقهای شیعه . )  همان:1272حلی، (اند  فئه محسوب کرده اهل شام را ذی
عالمه حلی پس از اشاره به این دو . دانند میز نیجارا  دو گروه یک از این و فرزند هیچ

حساب  توان غارت کرد و غنیمت جنگی به کند که اموال اهل بغی را نمی دسته تأکید می
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 .)937: 1 ج، 1272حلی، ( رت گرفتشود به اسا آورد و نیز زنان و فرزندان آنان را نمی
 از ی برخ، شهید ثانیۀ به گفت،وظ استعبارتی اگرچه حق استرقاق برای غالب محف به

من بر «:  فرمودند)ع( ی زیرا امام عل،ز استیاند که استرقاق باغیان جا امامیه بر این عقیده
 ،1416عاملی، ( » منت نهادبر اهل مکه) ص (امبرطور که پی همان، اهل بصره منت نهادم

منت ان  بر آنی ول،شته حق اسیر کردن و استرقاق آنان را دایعنیاین سخن ). 192 :1ج 
 .  استکردهآزادشان  و گذاشته

توان بر آن نماز  شوند و می می هـاي باغیان غسـل و کفـن اما در اینکه آیا جنـازه
اند که  را بر اساس نظر فقها گفتهآن خواند، شیخ طوسي و عالمه حلي، جواز و عدم جواز 

 ؛939 :1 ج ،1272حلی،  (قائلندو برخی به عدم جواز دانند  میز یدر این مورد برخی جا
ی شیعه بر این ورد کودکان و زنانشان اجماع فقهااما در م ،)235 :3  ج،1334طوسی، 

آیند و بـا آنان همانند زنان و کودکان  است که زنان و کودکان باغیان به اسارت در نمي
 .)323 :1  ج،1410ادریس،  ابن؛ 233 :1 ج ،1272حلی،  (شود کافران حربي رفتار نمي

 
 غیرنظامیان ازتفکیک نظامیان . 4 .3

 توسط نظامیان یا عوامل و دهدایت عملیات جنگی بای ،معاصر ۀدوستان بشردر علم حقوق 
الملل صالحیت کامل برای مبارزه  صورت گیرد که طبق مقررات حقوق بینجنگی ابزار 

ادی اسالم، اتخاذ اصل اولیه در احکام جه .)103 :1377ضیایی بیگدلی،  (را داشته باشند
 .غیرنظامی جلوگیری شود گناه و های بی هایی است که از جنگ و کشتن انسان شیوه
محسوب  یک تکلیف ،نظامی با هر شکل و ماهیتیغیرتفکیک بین افراد نظامی و  اًقاعدت

 این دستور در قرآن کریم .شود شمرده میو جنگ فقط بین نیروهای جنگجو جایز 
وا فی سَبیلِ«: صریحاً اعالم شده است لُ حِبُّ  و قَاتَ لونَکُم و الَعتَدوا إنَّ هللاَ الیُ قاتِ هللاِ الّذینَ یُ

دین عتَ  1.)190: بقره(» المُ
. که عمالً درگیر جنگ هستندداند  میکسانی را مختص جنگ  اًصریحاین آیه 

ن  یا دلیلی بر نظامی بودن آنااند افرادی که در حقیقت نظامی نبودهجنگ با بنابراین 
ن امانند زنان و کودکان، پیران و مجروح( جنگ نیستند هوجود ندارد یا کسانی که قادر ب

حق تعرض به آنان  جایز نیست و جنگجویان شوند، که تسلیم یا اسیر می یا کسانی...) و 
                                                                                                                   

» دارد جنگند، بجنگید و تجاوز مکنید زیرا که خدا تجاوزکاران را دوست نمی در راه خدا با کسانی که با شما می«. 1
 ).190: بقره(
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 مصادیق تعدی تلقی خواهد شد و واضح ۀ وگرنه عمل آنان از جمل،را نخواهند داشت
لطفی  (هللا تجاوز و تعدی از حدود الهی هیچ جایگاهی ندارد سبیل  است که درجهاد فی

 .)34ـ31 :1388و همکاران، 
حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول 

طوری که  هب، شود الملل محسوب می بنیادین حقوق بشردوستانه در اسالم و حقوق بین
ه شد قوانین اسالمی لحاظ ۀ و مقررات زیادی در مجموعبرای حمایت از این گروه احکام

 ژنو و ۀهای چهارگان  نسبت به کنوانسیونمقرراتاین توان گفت  ت میأبه جرکه است 
با  زیرا ،های الحاقی در رابطه با جنگ و حمایت از غیرنظامیان برتری فراوانی دارد پروتکل

 زمانی ،طفال و زنان و سایر اشخاصها، حمایت خاص از ا توجه به محتوای مواد کنوانسیون
است بدیهی  ده وشمیدان نبرد کامالً مسلط شود که نیروی مهاجم بر منطقه و  محقق می

اسالمی نشان احکام که   در حالید که جنگ فروکش کرده باشد،ده این امر زمانی رخ می
 کودکان  صیانت از حق حیات و کرامت انسانی زنان و،ها حتی در اوج درگیریکه دهد  می
 ناشدنی انکار  این نحوه حمایت از زنان و کودکان از جمله امتیازاتپس. آور است الزام

 .)34 :1388لطفی و همکاران، ( شود محسوب میدوستانه در اسالم  حقوق بشر
 از حمایت  کامالً،نظامیاناسالمی، شهروندان یعنی غیر ۀدوستان بشراز نظر حقوق 

 :حو ویژه از تعرض مصون هستندبرخوردارند و این طبقات به ن
  ؛ن غیرنظامیاعابر) د ؛ناو زارعتجار )  ج؛سالخوردگان)  ب؛زنان و کودکان) الف

 .)57 :1383محقق داماد،  (های دینی روحانیون و مجریان آیین )  ه
نویسد کسی از فقها را سراغ ندارم که با   میاز فقهای معاصر شیعه صاحب جواهر

 بر آن ادعای ،می مخالف باشد و عالمه حلی در تذکره و منتهیحمایت از افراد غیرنظا
نجفی، ( کرده است نقل زمینهدر این ) ع (اجماع کرده و حدیثی نیز از امام صادق 

ترساندن افراد غیرنظامی از جمله زنان در این میان حتی همچنین  .)72 :21 ج ،1332
 .نیستجایز  نیزو کودکان 

 
 از منظر فقهای شیعه اسالم ر جنگ دهای فقهی  محدودیت. 4

  :اند کردهبرای جنگ مقرر را نوع محدویت سه فقهای شیعه 
 
 )های کشتار جمعی منع سالح(محدودیت کاربرد هرسالحی علیه دشمن . 1 .4

 بدون ۀسالح در تعالیم اسالمی این است که استفاد مبنای محدودیت کاربرد استفاده از
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نیز استفاده علیه  کند و  اصابت میهم به غیررزمندههدف از سالحی که هم به رزمنده و 
، اول شود میبنابراین هر رزمنده با دو نوع تعهد مواجه . اهداف غیرنظامی ممنوع است

یز و فقط اولی را هدف قرار دهد و دوم اینکه مواضع یآنکه جنگجو را از غیرجنگجو تم
 در این مورد نیز  وو تناسب یعنی اصل تمایز ،یز دهدیغیرنظامی تم نظامی را از مراکز

 تخریب و ویرانی نیزو  )195 :1378قربانیان، ( فقط هدف او حمله به جنگجو باشد
 .)143 :1385زهیلی،  (نیست مگر در حد ضرورت نظامی جایز ،اماکن

 رسول ،معنای امروزی وجود نداشت های کشتار جمعی در صدر اسالم به با اینکه سالح
که خسارات بسیار سنگین در صفوف دشمن (را الح غیرمعمول استعمال هر نوع س) ص(خدا

و زهرآلود کردن شمن دهای  سرزمین و خانه مانند سوزاندن ،فرمود ممنوع )کند وارد می
به حرمت آلوده کردن آب یا غذای ) ص( پیامبر ۀ سیرۀفقهای شیعه بر پای. های آنان آب

 زیرا در ،)16 و 15 ، باب15ج ،1409حر عاملی، ؛ 20 :تا اشعث کوفی، بی(اند  دشمن فتوا داده
  .)مثل زنان و کودکان(ست که کشتن آنان جایز نیمتصور است این کار نابودی کسانی 

ای است که  نیست و شامل هرگونه وسیلهمنحصر  خاصی ۀ زهر در فتوا به مادۀواژ
تعمال زهریات اسدر گذشته بنابراین وقتی  .شود موجب آلوده کردن آب یا هوا یا غذا می

 گستردگی و ۀبا هم امروزه نیز استفاده از آنها شده،با نتایج محدودش حرام و ممنوع 
عبدالفیاض ( استممنوع و حرام به تبع اولی  )های شیمیایی سالح( فعلیآفرینی  خسارت

 که آن اند نقل کرده) ع(مؤمنان علی  امیر از )ع(امام صادق  .)152 :1378جانحوری، 
ج  ،1409حر عاملی،  (» یلقی السمّ فی بالد المشرکینهللا نهی رسول« :حضرت فرمود

طور کلی  همین دلیل عالمه حلی به به .)28 :5  ج،1431کلینی،  ؛46 :16، باب 11
 :1272حلی، ( شکلی که باشد حرام دانسته است استعمال زهر را در مورد دشمن به هر

که در آن نابودی کسانی که است ه رو آن را حرام اعالم کرد شیخ طوسی از آن .)103
 .)314 :1375طوسی،  ( مثل زنان و کودکان قرار دارد،کشتنشان جایز نیست

نحوی که  بهروی آنان  بند بر همچنین غرق کردن دشمنان با سیل و باز کردن سیل
شود نیز از اعمال ممنوعه تلقی منجر به نابودی غیرنظامیان و تخریب اراضی دشمن 

 فاسد کردن یا بستن ،فقهای شیعه همچنین .)178 :9ج  ،1410ادریس،  ابن(شده است 
 حتی در زمان جنگ و برای ،دانند آب را به هر شکلی و در هر زمان و مکانی روا نمی

) ص( است که پیامبرمستند ) ع(و امام علی ) ص( رسول خدا ۀو این امر به سیردشمن 
 جنگ آب را بر مشرکان نبست و در های بدر، قبل از بدر پس از تسلط بر چاهدر جنگ 

ر جنگ د نیز) ع(منین ؤفرمود و امیرالمنهی یهودیان از قطع آب بر جنگ خیبر نیز 
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 یاران بر آن،به هنگام سلطه  قبالً آنکه معاویه ا وجودب(وقتی بر شریعه مسلط شد صفین 
گونساری ن« و فرموداز آب استفاده کنند دشمنان  اجازه داد )را منع کرده بود) ع(علی 

 .)289 :1 ج ،1386شیخ صدوق،  ؛115 :1364منقری، (» است آدمی از منع آب ناگوارتر
 :ممنوع اعالم شده استاز سوی فقهای شیعه این رفتارها عالوه  به 
 .جمعی دشمن  انهدام دسته.1
 . سلب حق تسلیم.2
 . اقدام به اعمال انتقامجویانه.3
 .ها شده ها و کشته احترامی به زخمی  بی.4
 . از آب آشامیدنی و غذاکردن محروم .5
 .ها  انهدام ساختمان.6
 .ها  انهدام و سوزاندن درخت.7
 

 محدویت در رفتار با دشمن در میدان جنگ. 2 .4
 منع کشتار زخمیان و مثله کردن اجساد . 1. 2. 4

نکشتن آنان در میدان نبرد و   در جنگ و عدم تعرض وها برای بهبود وضعیت زخمی
 م نیز در1949و در سال م شکل گرفت 1864 کنوانسیونی در سال ،مراقبت از آنانحتی 

 تعهدات 1977اولین و دومین کنوانسیون و سپس با تصویب پروتکل الحاقی سال 
 بیشتر این اما .های در جنگ افزایش یافت ها نسبت به غیرنظامیان بیمار و زخمی دولت

این امر در حالی . شود توجه نمیرند و به آنها اسفانه ضمانت اجرایی ندأها مت کنوانسیون
نه ها و مجروحان جنگی دشمن را  دیده  کشتن آسیب،فقهای شیعهها قبل  است که سده

را به شهرهایشان زخمیان برگرداندن از آنان حتی برخی بلکه  ،دانستند جایز نمیتنها 
 ه بودند تادستور داده کردند ک میمستند ) ع(امام علی  ۀه سیربو آن را  شمردند میالزم 

به کوفه برگردانند و  ، افتاده بودندکه در میدان جنگرا دیدگان خوارج  زخمیان و آسیب
، برسانندوستان و خویشاوندانشان های زندگی به د ها را در آخرین لحظه دیده تمام آسیب

الغه آمده الب امام طبق آنچه در نهج.  و مداوایشان ممکن باشد یا نباشداعم از اینکه عالج
 دستور جامعی در این زمینه دادبه لشکریانش قبل از شروع جنگ صفین است، 

 ایها«: هنگام آغاز جنگ جمل فرمود  درآن حضرتهمچنین  .)149ـ148 :البالغه نهج(
الناس اذا هزمتموهم فال تجهزوا علی جریح و التقتلوا اسیراً و التتبعوا مولیاً و التطلبوا 

طوسی،  ؛205 :1367مفید، ( » و التمثلوا بقتیل و التهتکوا ستراًةورمدبراً و التکشفوا ع
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ای مردم هنگامی که آنان را شکست دادید مجروحان و یعنی ). 156: 6  ج ،1374
 هجوم نبرید،به آنان   از پشت سر،ید، غالمان آنان را تعقیب نکنید را نکششاناسیران
آنان را هتک حرمت شدگان را مثله و کشتههای آنان را آشکار نسازید،  ها و بدن عورت
طوسی،  (در روز صفین دستور داد فراریان و مجروحانشان کشته نشوند همچنین .نکنید
های دشمن روی خاک  شدند که جنازه حتی راضی نمی آن حضرت ). 56: 6  ج ،1374
 .گشتند  به کوفه بازمی،کردند که آنان را دفن می پس از آن وبماند

 
 ار نمایندگان دشمنمنع کشت. 2. 2. 4

استناد آنان در این مورد به . دانند جایز نمیکافر را دشمن فقهای شیعه کشتن فرستادۀ 
دو است که مسعود روایت شده  از ابن . با فرستادگان مسیلمه است)ص( رفتار پیامبر

شهادت بدهید که من :  آن حضرت فرمود.آمدند) ص(فرستادۀ مسیلمه به نزد پیامبر 
دهیم که مسیلمه پیامبر خداست،   آن دو پاسخ گفتند شهادت می، هستمپیامبر خدا

عبدالفیاض (کشتم   شما دو تن را می،بود  کافر روا میۀاگر کشتن فرستاد: ایشان فرمود
 .)150 :1378جانحوری، 

 
 منع سوزاندن درختان و کشتزارها . 3. 2. 4

های آنان و جواز سوزاندن  تعرض به کشتزار،دشمناز دیگر رفتارهای ممنوع در سرزمین 
 ودار   و نیز قطع درختان میوهشدگان مت کشتهرح ها و هتک درختان، مزارع، تخریب خانه

البغی است  و البته این حکم مربوط به اهل )246 :1403حلبی، (کشتن چارپایان است 
 یها نضیر برای قطع امید یهود اجازه دادند نخلستان  بنیۀدر غزو) ص(وگرنه رسول خدا 

  امراشارهبه این کریم ندر قرآ.  سوزانده شودشانو برخی از درختان کهنتخریب را آنان 
زِيَ « :استشده  خْ هِ وَ لِیُ نِ اللَّ هَا فَِبإِذْ ولِ صُ لَى أُ وهَا قَائِمَةً عَ رَکْتُمُ وْ تَ نْ لِینَةٍ أَ تُمْ مِ عْ مَا َقطَ

 .)5 :حشر (»الْفَاسِقِین
 

 منع کشتن زنان و اطفال. 4. 2. 4
مستند ) ع(بانی برخورد با غیرنظامیان در منظر فقهای شیعه به سیره و رفتار امام علی م

هیچ زنی را آزار ندهید،  «:دادند فرمان میخویش آن حضرت به نیروهای تحت امر . است
هند و ناسزا گویند که به هرحال نیرو و دهرچند به شما و فرماندهان و بزرگانتان دشنام 

 در .)2523 :6  ج،1410طبرسی، ؛ 178: 5ج  ،تا نویری، بی (»جان ایشان ضعیف است
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مردی که ، دست بداریم ما دستور داشتیم از زنان مشرک نیز« :کردندجای دیگری اظهار 
 نشنوم کسی متعرض زنی شده که او  ننگ بازماندگان خود شود،ۀ مای،زنی را بزند و آزار دهد

ای به یکی   آن حضرت در نامه.)178 :5، ج تا نویری، بی (»کنم را به بدترین وجه عقوبت می
اعثم،  ابن (»دیزن و فرزند مسلمانی را به بردگی نگیر«: فرماید از فرماندهانش توصیه می

همچنین آن حضرت هنگام آموختن آداب جنگ به یارانش توصیه  .)417: 1 ج ،1372
اعثم،  ابن ( نترساننداز جمله زن و کودک را نعره نزنند و افراد غیرجنگجو وکه فرمود  می

های  کشتن بچه« :عالمه حلی معتقد استبر این اساس فقهای شیعه از جمله  ).428 :1372
کشتن زنان و ) ص(کفار و زنانشان، در صورتی که جنگاور نباشند، جایز نیست زیرا پیامبر 

  .)412 :1ج  ،1272حلی،  (»انگان نیز در حکم کودکان هستند، دیوکرد ی میاطفال را نه
 جایز نیست که کودکان، زنان و دیوانگان اتباع دشمن کشته نویسد می صاحب جواهر

 ،1332نجفی،  ( مگر در حال اضطرار، حتی اگر آنان دشمن را یاری رسانیده باشند،شوند
المقاصد کشتن آنان را حتی اگر در جنگ  و باالتر از آن صاحب جامع )74ـ73 :21 ج

شیخ طوسی نیز معتقد . )385: 3 ج ،1414کرکی،  (اندد  جایز نمی،شرکت داشته باشند
مگر کشتنشان  ،کمک کرده باشند به همسران و مردانشان در جنگاست حتی اگر آنان 

حر عاملی به روایتی از امام . )13: 2 ج ،1378طوسی،  ( جایز نیستاز روی اضطرار
تو از کشتن  ، حتی اگر زنی در جنگ شرکت کند:کند که فرمود استناد می) ع(صادق 

از قتل زنان و کودکان در سرزمین ) ص( زیرا رسول خدا ،پوشی کن توانی چشم وی تا می
 .) 48 :11  ج،1409حر عاملی،  (فرمود دشمن نهی می

شیخ  ؛327 :2 ج ،1371برقی، ( ستاهم این نظر برخی دیگر از فقهای شیعه 
 ،در جنگ جایز استالبته تنها در دو صورت کشتن زنان  ).376 :2 ج ،1413صدوق، 

های  ر برابر قلعهصف کفار و مشرکان د یکی اینکه آنان در یکی از شهرهای دارالحرب در
و چون فتح این قالع جز با و مسلمانان را دشنام دهند ) مقاومت کنند( آنان بایستند و

حلی، ( این کار از روی ناچاری جایز است ،پذیر نیست امکانانداختن تیر و منجنیق 
اینکه زنی یکی از مسلمانان را  دیگر و ) 141: 6  ج ،1374 طوسی، ؛100 :14 ج، 1272

 ).104 :14ج  ،1412عالمه حلی، ( شود میقصاص  پس ،کشته باشد
 

 منع کشتن پیران، بیماران و ناتوانان. 5. 2. 4
مگر آنکه طراح یا مشاور در  ،اند کردهنیز نهی را کشتن پیرمردان فقهای شیعه همچنین 

صاحب جواهر  .جنگی باشند و از این طریق در جنگ مشارکت کرده باشندامور 
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که مصون از کشته شدن دهد  قرار می کسانی ۀگیرها و نابینایان را نیز در زمر زمین
عدم جواز کشتن پیرمردان به شرطی است که آنان  .)76 :21 ج ،1332نجفی، (هستند 
نیز مشمول این قانون  دیوانگان وینایان ناب، بیماراننظر در امر جنگ نباشند و نیز  صاحب
قل شده است که فرمود مشرکان را ن) ع(از امام صادق  .)246 :1403حلبی،  (هستند

از این سو در  .)142: 6  ج ،1374طوسی،  (بکشید و از پیران و کودکانشان درگذرید
شده منع  ، جنگیدن در برابر دشمن را ندارندمیدان خودی نیز حضور کسانی که توان

 .)3 :5ج  ،1431کلینی،  (است
 

 م غیرجنگی یمنع تصرف غنا. 6. 2. 4
 منقول ی اشیاۀکلی«: در حقوق جنگ معاصر مفهوم غنیمت جنگی عبارت است از

دست نیروهای طرف متخاصم بیفتد و یا به نحوی از  دشمن که در حین مخاصمات به
 اماکن مسکونی سرزمین حتی اگر در، پیشبرد اقدامات جنگی استفاده شودانحا برای 

، غنیمت جنگی محسوب شده و قابل تصرف و تملک از سوی طرف متخاصم یافت شوند
 .)222 :1389ضیایی بیگدلی، (» دیگر متخاصم است

 : کنند  تقسیم میگروه 3 غنایم جنگی را به ،یاما فقهای شیعه در سطح فراتر
 . و کودکانزنان. 3 ؛های غیرمنقول دارایی. 2 ؛های منقول دارایی. 1
، توانند تملک کنند ه مسلمانان نمییکی اموالی ک: اند های منقول به دو گونه دارایی. 1
 به پذیر  و تغییرشدنی این اموال اگر اصالح. آیند حساب نمی صورت آنها غنیمت به در این

گیرد وگرنه از  تبدیل صورت می...  مثل تبدیل شراب به سرکه و ،مایملک مسلمانان باشد
گونه   این،توانند استفاده کنند نوع دوم اموالی است که مسلمانان می. دنشو  برده میبین

  قبل از تقسیم غنایم جایز نیستشود و تصرف در آنها اموال بین جنگجویان تقسیم می
 .)244 :1272حلی، (

 به ، این اموال نیز پس از کسر خمس از عین مال یا منافع آن.اموال غیرمنقول. 2
 :دنشو قسیم میروش زیر ت

همۀ مسلمانان آن ها از   این زمین.العنوه که هنگام فتح مزروعی باشد های مفتوح  زمین.1. 2
 .)24 :2ج  ،1378طوسی،  (کند است و امام منافع آنها را در مصالح مسلمین هزینه می

 این اراضی از امام است و امام حق بخشش و واگذاری آنها را به .اراضی موات. 2. 2
 از ،مسلمین باشدمتعلق به اند که  مصالحه کردهساکنان این اراضی اگر با . د داردافرا

اند که از صاحبانش باشد، حکم   ولی اگر مصالحه کرده،آنهاست و کفار باید جزیه بدهند



  295  حقوق بشردوستانه در عصر حاضر آن با قوانین ۀ فقهای شیعه و مقایسۀقوق جنگ در اندیشحقواعد 

اما از  ،)246 :1272حلی، (همۀ مسلمین است آن العنوه را دارد و از  اراضی مفتوح
 جایز هست،هایشان   جز سالح و آنچه در اردوگاه،گرفتنمسلمان محارب و باغی غنیمت 

 أموالهم و قسمتها کما تقسم أموال أهل الحرب، و ةالبغي الیجوز غنیم ألن أهل« .نیست
پس از ) ع(امام علی  .)443 :1417 ،شریف مرتضی(» الأعلم خالفا بین الفقهاء في ذلک

، اسلحه و چارپایانی را که کرد  جمع می،اردوگاه دشمن بود آنچه را در ،اتمام جنگ
کسی داد   ولی اجازه نمی،کرد  میان مسلمانان تقسیم می،درجنگ استفاده شده بودند

آنها را به صاحبانشان باز   تصرف کند و، را که در چادرهای آنان بودیسایر کاالها و اموال
گر جزو  حتی ا،دانست  جایز نمیتن غنیمت غیرجنگی را از مسلمان زیرا گرف،گردانید می

 .) 155 :6  ج ،1374طوسی، ( ودندباغیان و ستمکاران و منحرفان ب
هایشان باقی  هر آنچه نزد خانوادهکه آن حضرت در جنگ جمل فرمان داد  

به  ، استکردهبراساس آنچه خداوند متعال واجب  و شود محسوب می میراث ،اند گذاشته
که  خویش ناراضییاران ر پاسخ به ایشان د .)107 :1380قتیبه،  ابن (رسد وارثانشان می

ما حرام؟   زنان و فرزندانشان بر، ولی مال، ایشان بر ما حالل استگفتند چرا خون می
 ، و به انحراف رفته بودندندفرمود آنان برادران دینی شما بودند که بر ما ستم رواداشت می

که با ایم  را کشته فقط کسانی ،رو شویم هما را شایسته نیست که چون کفار با ایشان روب
 ولی اموال ایشان میراث ارحام و ند،ا اند و کسانی که بر ما ستم کرده ما جنگ کرده

 .) 155: 6   ج،1374طوسی، ؛ 243 :1367مفید،  (بازماندگانشان است
شناسد  که چیزی را می هر« جنگ صفین فرمود پایانهمچنین آن حضرت پس از 

رد که نباید کسی تصرف کند، آنچه از مال خدا  مگر سالحی که نشان حکومت دا،بردارد
اند از آن شماست، چیزی از مال مسلمانان درگذشته بر مسلمان  کار گرفته علیه شما به
 .)2475 :1410طبرسی، ( »حالل نیست
که سپاه بر آن را امالك و اموالى هیچ یک از  شهید ثانی اجماع بر اینست که ۀبه گفت

که طاغیان دست از طغیان  در صورتى شده است،مسلط ه بر آن استیال نیافته و همچنین آنچ
تنها محل خالف، اموال مورد . توان به غنیمت گرفت نمىد،  و اطاعت امام را گردن نهنرندبردا

 .)192 :1  ج،1419عاملی، (است  سپاه با فرض مقاومت و اصرار طاغیان یاستیال
 

 رفتار با اسیران جنگی محدودیت در. 7. 2. 4
ویژه  هبتلف های مخ های اسیران جنگی در طول جنگ در اردوگاههای غیرانسانی ررفتا
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 ، بهبود شرایط اسیران جنگی شدبرایهایی  برداشتن گام سببها  های نازی اردوگاه
 : از جملهو نبود ثر ؤچندان مفید و ماگرچه 

  .1864 سال در ژنو ۀمعاهد. 1
 ،عنوان یک سند کاغذی نیز به که هم اکنون 1949 دوم ژنو به سال ۀمعاهد. 2
های سیاسی و   ولی تنها در تسویه حساب،المللی است بخش اسناد حقوقی بین زینت

 ۀعنوان یک بهان  به،های آزاده و مخالف استکبار ها و ملت علیه دولت برای اعمال فشار
 .)183 :6ج  ،1382عمید زنجانی، (شود و بس  کار گرفته می هسیاسی ب

با «: گوید می» حقوق جنگ «ۀوان یکی از حقوقدانان برجسته در زمینعن شارل روسو به
 در خصوص رفتار با اسیران، وضعیت آنان در دوران جنگ دوم 1949وجود کنوانسیون 

 .)101 :1 ج ،1369روسو، (» جهانی بسیار اسفبار بود
در مورد طرز رفتار با اسرای جنگی نیز حقوق و فقه سیاسی اسالم احکامی را وضع 

 با اسیر از آغاز اسارت تا پایان، براساس اصول و کرامت ها آنبر مبنایکه است رده ک
رهنمود حقوق اسالمی «: نویسد یکی از محققان در این زمینه می. شود انسانی برخورد می

 طرز رفتار با اسرای جنگی، متضمن احکامی است که مفاد حقوق و عرف ۀدر زمین
 .)156 :1383محقق داماد، ( »رسد  نمیالمللی مدرن هرگز به پای آن بین

 ممکن پذیرفت، زیرا معقول نبود که ۀترین انداز حجم اسالم نهاد اسارت را در کم
ها به میدان کارزار پای نهند و دچار زیان شوند و به اسیری روند، اما بر آنها  مسلمان

 نه با  وستا طبع سازگار ااین نه ب. حرام باشد که دشمنان خویش را به اسارت گیرند
ای برای امکان تبادل   زمینهایجادهای پذیرش این امر،  یکی از فلسفه .عقلمنطق و

آسمانی های  هاز این گذشته پذیرش نهاد اسارت با آموز.  آنان بودکردناسیران و آزاد 
 .  با رعایت شرایط انسانی سازگاری دارد،رود شمار می که سرمشق انسانیت به) ص( پیامبر

 اگر اسیر در حال درگیری و  که معتقدند شیعه و از جمله شیخ طوسی فقهایاکثر
قبل از پایان جنگ دستگیر شود، نگهداری آن جایز نیست و باید مانند سایر دشمنان در 
حال جنگ کشته شود و تنها راه برای زنده ماندن وی مسلمان شدن است و مسلمانان 

که معتقد است الخالف در شیخ  . کنندباید از او در برابر صدمات و تعرضات دشمن دفاع
مخیر است مام  ا، به اسارت درآیند،اگر اسیران قبل از اینکه آتش جنگ فروکش کند

اگر مجروح  و پاهایشان را قطع کند یا اینکه یا دستان اینکه گردن آنان را بزندبین 
 امام ، شوند اما اگر بعد از پایان جنگ اسیر.دندر حال خونریزی رها کند تا بمیر ،باشند

یا با اسیران مسلمان و خودی د کنآزادشان بدون فدیه یا با فدیه منت نهد و بین اینکه 
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 به قتل رساندآنان را تواند   مخیر است و نمی،مبادله کند یا آنان را به بندگی برد
 :تا عقیل، بی ابن( نظر داده استطور  عقیل هم همین ابن) 187: 4  ج،1407طوسی، (

سوی  و به اسیر را از روی عمد هدف تیراندازی قرار دادکه جایز نیست ن همچنی .)148
اگر حتی (کشتن اسیر برای اسیرگیرنده  نیز و )302 :1 ج ،1406براج،  ابن (او نشانه رفت

البته در دیدگاه فقهای  . جایز نیست و باید او را رها کند)توان راه رفتن نداشته باشد
یکی از محققان معاصر در . شود ت او مناقشاتی دیده می حکم اسیر و سرنوشۀشیعه دربار

 ی فقیهان شیعه از جهتی از فقها، اسیرانۀشگفت اینکه در مسئل«: نویسد  میزمینهاین 
 ۀ شیعه نظرییفقها از برخی دیگرهرچند ، اند  ارائه دادهتندتری ۀاهل سنت نیز نظری

 ۀ از فروریزی جبهانی که قبلبین اسیردر مجموع آنان . اند تری را مطرح ساخته معتدل
 .اند  تفصیل قائل شده، دشمن بعد از فروپاشیۀبا اسیران جبه، درآمدهدشمن به اسارت 
 شیعه در مورد اسیران قبل از پایان جنگ این است که راهی جز کشتن ینظر مشهور فقها

 حاکم  کشت ودیچ عنوان نبایه  دشمن را بهۀولی اسیران بعد از فروپاشی جبه، نیستنان آ
گی بردبه  را بدون فداء و یا با فداء آزاد سازد و در صورت لزوم انتواند آن اسالمی تنها می

 ی هرچند از رأی فقها، شیعه در مورد اسیران بعد از اتمام جنگیبنابراین رأی فقها. برد
شیخ طوسی در . تر است  ولی در مورد گروه اول شدیدتر و خشن،اهل سنت برتر است

ی در شرایع و شیخ حسن نجفی در الجواهر، همگی در لو نمایه و محقق حکتاب مبسوط 
 .)579 ـ543 :1386ابراهیمی، ( »معنای فوق اتفاق نظر دارند

آغازگر تفکیک بین اسیران دوران برپایی جنگ و اسیران ظاهراً ، از نظر این محقق
ققان متأخر  در میان محاو شیخ طوسی است و از آنجا که موقعیت ،بعد از خاموشی آن

 بعدی به تبع او همان نظریه را یالطائفه مطرح بوده و هست، علما عنوان شیخ هممتاز و ب
 چون و چرا ۀازقول معروف مانند مقلدان در برابر رأی مرجع خویش اج  ه و باند پذیرفته

ین حکم در مورد اسیران مسلمان و اکه  است ذکرشایان  .)562 :همان (اند به خود نداده
 زیرا آنان اگر اسیر شوند در هیچ صورتی کشته ،کند ارتی باغیان صدق نمیعب به

از .  چنین کاری را ندادۀدر جنگ جمل و صفین اجاز) ع( چنانچه امام علی ،شوند نمی
که دو گروه مسلمان با یکدیگر در جنگ  هنگامی «: استروایت شده) ع(امام صادق 

را به ان  مخالف را تعقیب و یا اسیران آنۀتوانند فراریان جبه  طرفداران حق نمی،باشند
 .)38 :100ج  ،1374مجلسی، ( » را مورد حمله قرار دهندشانقتل رسانیده و مجروحان

که کسی را  آوردند در صورتی را می) باغیان(و چون اسیری از آنان « :نویسد شیخ مفید می
 .)243 :1367مفید،  (»کردند صورت رهایش می  در غیر اینکشتند و  او را می،کشته بود
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او  .وندندیتعدادی از اسیران را پس از نبرد صفین رها کرد تا به معاویه بپ) ع(امام علی 
صورت او   که در اینودند مگر آنکه قتلی مرتکب شده بکرد،تمام اسیران اهل شام را رها 

کرد و او دوباره وارد   اسیری را آزاد میآن حضرتهرگاه   همچنین.کرد را قصاص می
 ۀبه گفتاما در مورد زنان بغاة ) 246 :همان(کرد  شد، دیگر آزادش نمی جنگ می

 ،جایز نیستآنان عقیل مشهور در بین فقهای شیعه آن است که به اسارت در آوردن  ابن
اگر بخواهد آنان را که دانند   امام را در این مورد مختار می،ولی برخی از فقهای شیعه

شیخ حر عاملی از  .)112 :تا عقیل، بی ابن (آورد می  اسارت درکند و اگر نخواهد به رها می
االسیر و االحسان الیه حق واجب و ان  طعام«: کند که فرمود روایت می) ع(امام علی 

 .)69 :11  ج،1409حر عاملی،  (»تقلته من غدا
که بر اساس قانون (بر اساس این روایت حتی در مورد جنایتکاران جنگی نیز  
 یرا تا قبل از اجرادر حق آنان هرگونه احسان و نیکی آن حضرت ) ها را کشتتوان آن می

قَالَ  :کهروایت شده است ) ع(از امام صادق . حکم الزم دانسته است سِیرِ فَ أَ نِ الْ هُ عَ أَلْتُ سَ
نْ هُ یَ نَّ غَدِ َفإِ نَ الْ هُ مِ لَ یدُ قَتْ رِ نْ کَانَ یُ هُ وَ إِ رَ سَ نْ أَ لَى مَ سِیرِ عَ أَ عَامُ الْ سْقَى طَ عَمَ وَ یُ نْ ُیطْ هُ أَ غِي لَ بَ

رٍ رِ کَافِ وْ غَیْ رٍ أَ افِ نْ کَ نْ کَانَ مِ هِ مَ قَ بِ رْفَ لَّ وَ یُ طوسی،  ؛35 :5 ج ،1431کلینی،  (وَ یُظَ
وَ «کسی در مورد این آیه که همچنین از ایشان روایت شده است  .) 153 :6   ج،1374

ونَ الطَّع عِمُ لى امَ ُیطْ هِ عَ کِ حُبِّ سْ سِیراً وَ یَتِیماً وَ یناًمِ سِیرُ « ایشان پاسخ داد  وپرسید» أَ أَ وَ الْ هُ
نِ  جْ دَ فِي السِّ لِّ نْ خُ عِمُ مَ اً ع کَانَ ُیطْ لِیّ نَّ عَ لِ وَ قَالَ إِ لْقَتْ قَدَّمُ لِ نْ کَانَ یُ مُ وَ إِ عَ سِیرُ ُیطْ أَ الَ الْ وَ قَ

لِمِینَ تِ مَالِ الْمُسْ نْ بَیْ  .) همان(» مِ
این اسیر را «: ملجم فرمود ر مورد ابنمنین دؤامیرالمکه است  نقل شده در جای دیگر

و در روایت دیگری » زندانی کنید، به او آب و غذا دهید و در اسارتش بدو احسان کنید
 نیکویی رفتار ای فرزندم، با اسیرت مهربانی کن و بر او رحمت آر و با او به: آمده است

کنیزی در جنگی «: است کهروایت شده یشان از اهمچنین  .)143 :1413حمیری،  (»کن
 روشم و فرزندش را نگه دارم، نصیبم شد، خواستم مادر را بفاسیر وهمراه فرزندش 

 بر .)304 :همان (»ربفروش یا هر دو را با هم نگه دافرمود یا هر دو را با هم ) ص(پیامبر 
 ددان جایز نمیا جدایی انداختن بین زن اسیر و فرزندش ر صاحب جواهراین اساس 

حر ( دانند این کار را مکروه میچون عالمه حلی برخی اما  ،)224 :24ج  ،1332نجفی، (
جنید از این نظر فراتر رفته و معتقد است  و حتی ابن )434 :13 ج ،1409عاملی، 

 ،شفقت و دلسوزی داردنسبت به او جدایی بین کودک اسیر با کسی که همانند پدرش 
 به نیاز شود یا مثالً بیان  مگر آنکه از آن،رادر و خواهر نیز جایز نیستاز جد و جده یا ب
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 از مادرش جدا ،رسد سالگی می  بلوغ جسمی رسد و بهتر است که طفل تا زمانی که به هفده
 فسخ معامله ضروری ،دنصورت انفرادی فروخته شو نشود مگر به خواست امام، پس اگر به

پیروی و از جمله رفتارهای ممنوع در مورد اسیران با  .سندفروش ره باست و جز با هم نباید 
  : عبارت است از،و نظریات فقهای شیعه) ع(و امام علی ) ص( پیامبر ۀسیراستناد به 

 .احتضاردست و پای محکوم و اسیر در حال بستن . 1
 .زندانی کردن به قصد مرگ. 2
 . یرد بدون آب و غذا با دست و پای بسته تا بمرها کردن او. 3
  .شکنجه دادن. 4
  . یا مقابل چشم دیگریدر میان مردماو آشکارا کشتن . 5
  .تهدید به قتل. 6
به قصد کشتن در غیر میدان جنگ او هدف قرار دادن مصبور کردن یعنی . 7

 .)334 :1378احمدی میانجی، (
 

 گیری  نتیجه .5
های قرآنی یکی از  موزه با توجه به آ،از آنجا که همواره رعایت اصول انسانی در جنگ

 فقها و ، علوی بوده استۀها و نیز رفتارهای مهم در سنت نبوی و سیر توصیه
ها و رفتارها اخذ  ن را از این آموزهاند تا مبانی و اصول آ  کوشیدهاندیشمندان اسالمی

 حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه تحت زمینۀدر لیفات أتدر میان نخستین . کنند
ای  طور گسترده ا رفتار در دارالحرب پدید آمد و اصول و مبانی آن بهی» السیر«عنوان 

های خونین و  دنبال جنگ ، امری که پس از ده قرن یا بیشتر و بهشدبحث و تشریع 
های کشتار   سالحۀوسیل شمار غیرنظامیان به المللی و در پی نابودی بی ویرانگر بین

های ناشی از این  ا برای کنترل آسیب تکردالمللی را ناچار  های بین جمعی، سازمان
ها، به تدوین اصول و قوانین حقوق بشردوستانه و حقوق جنگ در مخاصمات  جنگ

سبب  فقهای شیعه بهکه رسد  نظر می  در ابتدای امر بهزمینهدر این . مسلحانه بپردازند
ا اعتن ن بی نسبت به آ،صوم بر حاکمیت سیاسیدوری از حکومت و دست نیافتن امام مع

 در متون فقهی شیعی تحقیق این با وجود .اند نکرده و در این زمینه هیچ تالشی اند بوده
 و مبانی و اصول اند طور پراکنده اعتنا داشته آنان، به این امر البته بهکه دهد  نشان می

و گفتارهای ائمه تشریح ) ع(منین ؤو امیرالم) ص(  پیامبرۀروشنی را با توجه به سیر
المللی و  های بین این اصول امروزه نیز مورد توجه و مطمح نظر سازماناند که  کرده
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که  های کشتار جمعی  مثل عدم استفاده از سالح،های مربوط است مقررات و کنوانسیون
 و به داد ها و مراتع دشمن به زهر یا وبا رخ می ن عصر در قالب آلوده کردن آبالبته در آ

یا حفاظت و صیانت از جان غیرنظامیان و عدم  تشده اس میمنجر جمعی  کشتار دسته
عبارتی تفکیک از نظامیان به هنگام جنگ، امان دادن به کسانی که  تعرض به آنان و به

قادر یا متمایل به جنگ نیستند و حفظ و پایبندی به امان، عدم ویرانی و تهاجم به 
 و کشتزارها، های مزروعی و درختان مراکز غیرنظامی از جمله مناطق مسکونی، زمین

عدم کشتار زنان و کودکان و پیران، برخورد انسانی با اسیران و زخمیان و نکشتن ایشان 
جنگی از دشمن ها به میان نزدیکانشان، عدم تصرف اموال غیر و حتی بازگرداندن زخمی

 محاربان و مخالفان که در اصطالح فقهی باغی  باهای داخلی ویژه در جنگ هبمغلوب 
قوانین و فتاوای شاید بتوان گفت که دهد   این موارد نشان میۀهم... ند وشو قلمداد می

از جمله دعوت به صلح قبل از جنگ، امان دادن و   برخی موارد درفقهای شیعه ۀموضوع
در قیاس با مقررات و معاهدات  ،نهایت برخورد با اسیران و زخمیان حین جنگدر 

 . شوند محسوب می تر تر و انسانی پیشرفتهالمللی  امروزۀ بین
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  .دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، حقوق جنگ .)ش1377( همو .]27[
 .یر اساط،تهران ،ابوالقاسم پاینده ۀترجم، تاریخ طبری .)ش1375( طبری، محمدبن جریر .]28[
 تهران ،تصحیح علی اکبر غفاری، االحکام تهذیب .)ش1374(بن حسن  ، محمدطوسی .]29[

  .دارالکتب االسالمیه
  .ستون  جامع چهلۀ، تهران، کتابخاناالقتصاد الهادي إلى طریق الرشاد . )ق1375 (همو  .]30[
 .  قمۀ علمیۀدرسین حوز مۀدفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامع ، قم،الخالف .)ق1407( همو .]31[
  .المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة ، قم، المبسوط في فقه اإلمامیة .)ق1378( همو .]32[
 ،محمدباقر سبزواری ۀمقدم تصحیح و ،النهایه فی المجردالفقه و الفقها .)ق1334( همو .]33[

  .تهران دانشگاه تهران
،  المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف .)ق1410( سنبن ح  فضل)اإلسالم امین( ،یطبرس .]34[

 .مجمع البحوث اإلسالمیة  مشهد،چي و همکاران، مدیر شانهتصحیح 
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   .بخش  وحدت،هرانت ، صلح وحقوق جنگ .)ش1378( عبدالفیاض جانحوری، عبداالحمد .]35[
تصحیح  ،مةمفتاح الکرامة في شرح قواعد العالّ .)ق1419(بن محمد  ، سید جوادیعامل .]36[

 .  قمۀ علمیۀ مدرسین حوزۀ وابسته به جامعیقم، دفتر انتشارات اسالم ، یمحمدباقر خالص
تمهید القواعد األصولیة و العربیة لتفریع قواعد األحکام  .)ق1416(الدین  ، زین)یشهید ثان(، یعامل .]37[

 .  قمۀ علمیۀ حوزی اسالم، تصحیح و تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات الشرعیة
  . پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، تهران،حقوق بشر و بشردوستانه .)ش1378(  ناصر،قربانیان .]38[
  .امیر کبیر، تهران، فقه سیاسی .)ش1382( عمید زنجانی، عباسعلی .]39[
 قاسم زمانی و ۀترجم ،حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه .)ش1387( فلک، دیتر .]40[

  .های حقوقی شهر دانش  مطالعات و پژوهشۀمؤسس ، تهران،دیگران
  .ی داوری کتابفروش ، قم،الشرائع علل .)ق1386 (ی محمّد بن عل)صدوق( ،یمق .]41[
 ۀ وابسته به جامعیقم، دفتر انتشارات اسالم ، من الیحضره الفقیه . )ق1413 (همو  .]42[

 . قمۀ علمیۀمدرسین حوز
  .البیت آل ۀمؤسس قم، ،یعامل جامع المقاصد في شرح القواعد .)ق1414 ( ن حسینب ی ، علیکرک .]43[
  .داالضواء ، قم،تحقیق محمدجواد الفقیه، فروع کافی .)ق1431( کلینی، محمدبن یعقوب .]44[
بررسی تحقیقی حقوق بشردوستانه در منابع اسالمی و اسناد  .)ش1388(و همکاران  لطفی .]45[

  .نما  هستی، تهران،)ص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانهاشخا(المللی  بین
، زیر نظر الملل جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین .)ش1371( مسائلی، محمد .]46[

  . چاپ و انتشاراتۀمؤسس ، وزارت امور خارجه،تهران ،محمدرضا دبیری
 ، تهران،)رهیافت اسالمی(المللی   بینۀحقوق بشردوستان .)ش1383(مصطفی  ،محقق داماد .]47[

  .مرکز نشر علوم اسالمی
کوشش محمدتقی  ه ب،بن احمد یزدی  ابوالقاسمۀ ترجم،شرایع االسالم .)ش1374(محقق حلی  .]48[

  .دانشگاه تهران ،پژوه دانش
  . رساۀمؤسس ،تهران ، کریم زمانیۀ ترجم،وقعه الصفین .)ش1364( منقری، نصربن مزاحم .]49[
  .کتب االسالمیهلدارا ، قم،بحاراالنوار .)ش1374(حمد باقرم مجلسی، .]50[
 . نشر نی، تهران، محمود مهدی دامغانیۀ ترجم،الجمل .)ش1367(، محمدبن نعمان مفید .]51[
  .البالغه نهج .]52[
االسالم فی  الکالم فی شرح شرایع جواهر. )ق1332(، محمدحسن )صاحب جواهر(، نجفی. ]53[

 .، قماممسائل الحالل و الحر
 .العامهةسسة المصریؤ، مصر، المنهایة االرب فی فنون االدب .الدین احمد نویری، شهاب. ]54[
 .8 ش ،یحقوق اساس، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،)ش1386( مسعود ورکی البرزی،. ]55[
  . فرهنگی علمی و،تهران ، محمد ابراهیم آیتیۀترجم، تاریخ یعقوبی .)ش1387(واضح   ابنیعقوبی،. ]56[


