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The aim of the present study is a comparative study of the typology
of the principle of separation in Islamic verses and hadiths and
international treaties. Using descriptive-analytical method, it was
shown that the principle of segregation, meaning the separation of
military from civilian, is one of the most important principles of
Islamic teachings and international law. While international
humanitarian organizations presented it to the international
community much later, in the contemporary period, in the form of
international agreements. The types of the principle of segregation
include segregation between individuals, possibilities, trials, weapons
and methods of use in war. The verses that prohibit corruption and the
destruction of property and generation, the rule of minister, justice and
the denial of sin, refer to the prohibition of weapons of mass
destruction and, in other words, to the principle of separation of
permitted and unlawful weapons. Although the times of the
prohibition of war and conflict are few in the international
community, but in the Holy Qur'an and according to the principle of
segregation, it has been dealt with explicitly.
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هدف پژوهش حاضر ،بررسی تطبیقی گونهشناسی اصل تفکیک در آیات و روایات اسالمی
و عهدنامههای بینالمللی است .با استفاده از روش تحلیل محتوا نشان داده شد کهه اصهل
اسالمی و حقوق بینالملل بوده و مفاد این اصل قرنها قبل ،در آیات قرآن و روایات مورد
توجه جدی بودهاست؛ درحالیکه سازمانهای بهینالمللهی بشردوسهتانه در دوره معاصهر،
بهصورت قراردادهای بینالمللی آن را به جامعه جهانی عرضه داشتهاند .گونههههای اصهل
تفکیک ،شامل تفکیک بین افراد ،امکنه ،ازمنه ،اسلحه و روشهای بههکهارگیری در جنه
است و آیات جهاد در قرآن کریم ،بزرگترین مستند مکتب اسالم بر تفکیک افهراد نظهامی
از غیرنظامی ،مکانها و زمانهای جن
متضمن منع فساد و هالکت حهر

و نیز روشها و سالحههای جنگهی اسهت .آیهات

و نسهل ،قاعهدة وزر ،عهدالتورزی و نفهی امهم ،بهر

ممنوعیت سالحهای کشتار جمعی و به تعبیری بر اصل تفکیک سالحهای مجاز و غیرمجاز
داللت دارد .گرچه زمانهای ممنوعیت جن

ماهیت و گونهشناسی اصل تفکیک در جنگ و جهاد

تفکیک به معنای جدا نمودن مصادیق نظامی از غیرنظامی ،از مهمترین اصول آمهوزهههای

و مخاصمه ،در جامعه بینالمللهی کهمرنه

بوده ،ولی در قرآن کریم و براساس اصل تفکیک ،بهروشنی به آن پرداخته شدهاست.

کلیدواژهها :جهاد ،اصل تفکیک ،نظامیان ،غیرنظامیان ،حقوق بشردوستانه بینالمللی.
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یکی از پیامدهای جنگ ها ،به مخاطره افتادن موجودیت افراد و امااکن غیرنظاامی اسات.
ازآنجاکه غیرنظامیان همواره بخش بزرگی از تلفات جنگها هستند ،ضرورت کاهش آثار
مخاصمات مسلحانه بر آنان ،از دیرباز مورد توجه فرستادگان الهی ،مصالحان اجتمااعی و
نظامهای حقوقی بینالمللی بودهاست .مقررات جنگ در آیینهای مختلف حاکی از وجاود
رویههایی است که کموبیش به آنها پایبند بودهاند؛ یکی ازایان رویاههاا ،تفکیاک اماور
نظامی از غیرنظامی در جنگ است .در این میان ،اسالم مبتکر گونههاای متعادد تفکیاک
دستورهای جنگ و جهاد و مقررات اماکن و افراد نظامی و غیرنظامی بودهاسات .محادود
نمودن جنگ در برخی ماهها ،منع به کارگیری برخی ساال هاا و رو هاا ،از مهامتارین
گونااههااای اصاال تفکیااک در جهاااد اسااالمی اساات .در آیااات قاارآن کااریم ،احادیااث
و منابع تفسیری و فقهی به مصادیق متعددی از اصل تفکیک اشاره شدهاست که در اثنای
بحث به آن ها استناد خواهد شاد .در مناابع اماروزی نیاز برخای پروهشاگران در مبحاث
تخصصی مورد نظر خود ،به اصل تفکیک پرداختهاند؛ نویسندگان مقالة «عادممشاروعیت
کاربرد سال هستهای در پرتو اصل تفکیک با رویکرد اسالمی» (قربااننیاا و اخگاری بناا ،
 ،1931ص )78 .کوشیدهاند تا با توجه به اصل تفکیک و جایگاه آن در مقاررات اساالمی و
بااینالملاال ،نقاان ایاان اصاال را درصااورت اسااتفاده از سااال هااای هسااتهای توس ا
متخاصمان نشان دهند .همچناین در مقالاة «جناگ اطالعاات از منظار اصال تفکیاک
رزمندگان و غیرنظامیاان در مخاصامات مسالحانه» (اقباالی ،1932 ،ص )90 .ایان موضاو
مورد توجه نویسنده قرار گرفتهاست .هر دو مقالاه بخشای از اصال تفکیاک در جناگ را
مورد توجه قرار دادهاند و به تطبیاق آن در آیاات ،روایاات و حقاوق باینالملال پرداختاه
نشدهاست.
با این پیشینه ،سؤال اصلی پروهش بر این مبنا استوار است که اوالً اصل تفکیاک در
آیات و روایات جهاد اسالمی در چه گونهها و انواعی مطر شادهاسات و ثانیااً مطابقات
قوانین حقوق بینالملل با آنها چگونه است پاسخ به این دو سؤال ،مایتواناد پیشاتازی
اسالم در مقررات انسانی جنگ را آشکار سازد و جوا علمی و مستدلی باشد برای کسانی
که دین اسالم را فاقد قوانین و مقررات انساندوستانة بینالمللی درخصوص حقوق جناگ
میدانند .این پروهش مبتنی بر این فرضیه است کاه اساالم از  10قارن پایش ،در آیاات
قرآن کریم و روایات معصومان حقوق جنگ را به بهتارین شاکل ممکان باه تصاویر

کشیدهاست .لذا این نوشتار میکوشد با رو تحلیل محتوا ،در ابتدا گونههاای تفکیاک را
استخراج ،سپس با بهره گیری از آیات و روایات ،موارد مختلف تفکیک و تمایزهای متعادد
در جهاد اسالمی را ریشهیابی ،گونهشناسی و دستهبندی نماید؛ در ادامه ،به بیان و بررسی
مفاهیم مرتب با آن در عهدنامهها ،پروتکلها و مقررات حقوق بینالملل پرداخته میشود.
 -2مفهومشناسی
 )1-2جهاد

جهاد از ریشه «ج ه د» بهمعنای تال  ،کوشش و بهنهایت چیزی رسیدن است (فراهیادی،

 )2-2اصل تفکیک

«اصل تفکیک» 1در جنگ و جهاد ،به این معناست که بین دو دساته مصاادیق نظاامی و
غیرنظامی در منازعات مسلحانه ،با هر شکل و ماهیت ،میبایست تفکیک قائل شاد؛ زیارا
خصومت فق در مصادیق و نایروهای ماسلح مجاز اسات و این یاک قاعادة بنیاادین و
الزماالجراء در نظام حقوقی اسالم است .بدین معنی که ،نظامیان (رزمنادگان و ساربازان)
باید در تمامی زمان ها ،بین جامعیت و اهداگ نظامی و غایرناظامی دشمن تماایز قااائل
شاوند و حمالت خود را تنها متوجه نظامیان و اهداگ نظامی نمایند و با اجتنا از هرگونه
حمله علیه غیرنظامیان ،اهاداگ غایرنظامی آنها را مورد تعرض قرار ندهناد (قااربانناایا،
1. Principle of Distinction.
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 ،1013ج ،9 .ص .)72.جهاد از آموزههای اسالمی ،بهمعنای کوشیدن همراه با فداکاری در راه
خدا ،با جان ،مال و دیگر داشتههای انسانی است و در اصطال  ،به جنگها و مبارزههاایی
گفته میشود که باا هادگ گساتر اساالم و یاا دفاا از آن انجاام مایگیارد (هیکال،
،1012ج،1.ص .)00 .در متون اسالمی ،جهاد به دو بخش ابتدایی و دفاعی تقسیم مایشاود؛
جهاد ابتدایی یکی از انوا جهاد نزد مسلمانان اسات کاه انگیازة آن طارد مواناع دعاوت
غیرمسلمانان به اسالم ،یا دفع خطر حملة آنان است؛ این نو جهاد ازسوی مسلمانان برای
گستر اسالم آغاز میشود (مومن،1981،ص .)9.جهاد دفاعی عبارت است از پیکار با هدگ
دفا از اسالم و سرزمین های اسالمی دربرابر دشمن مهاجمی که اساس اساالم را تهدیاد
میکند ،یا قصد استیال بر سرزمین های اسالمی ،ناموس و اماوال مسالمانان و یاا کشاتن
گروهی از مسلمانان را دارد (شهید ثانی،1013،ج .ص.)981 .
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 ،1982ص .)129.در پروتکلها و قراردادهای بینالمللی نیز به اصل تفکیک بهطاور مفصال
پرداخته شده و بر تمایز اهداگ نظامی و غیرنظامی بهطور عام و افراد نظامی و غیرنظاامی
به طور خاص تأکید شدهاست (زنجیریان ،1981 ،ص .)157 .برای به حداقلرساندن خسارتها
و صدمهها به غیرنظامیان ،مقرراتی در حقوق بینالملل وضع شده که در کمیتة بینالمللای
صلیب سرخ و شورای امنیت سازمان ملل نیز به تصویب رسیدهاست.
 -3گونههای اصل تفکیک در اسالم و قوانین بینالمللی

گونههای تفکیک شامل تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی ،سال های مجاز و غیرمجاز
و رو های جنگی ،مکانهای نظامی و غیرنظامی و درنهایت تفکیک بین زمانهای مجاز
و غیرمجاز در جنگ است که در ادامه به شر آنها میپردازیم.
 )1-3تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی
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 )1-1-3از منظر قرآن کریم

اصل تفکیک بین افراد نظامی و غایرنظامی ریشاة قرآنای دارد .خداوناد متعاال در قارآن
کریم ،با تشریع جهاد علیه افاراد نظامی و برحذر داشتن جهادگران از تعدی به غیرمقاتل و
افارادی که نقشی در جنگ ندارند ،میفرماید« :وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِاللَّهِ الَّاذِین یققااتِلُونکُمو وَ
التعوتدقوا إِنَّ اللَّهَ الیقحِبقَّ الْمقعوتدِین» (بقاره .)131،مفهوم آیه این اسات کاه عاملیات جنگای
فق علیه کفار مقاتل مجاز است و تجاوز از آن مورد نهی شدید الهی است (طبری1017 ،ق،
ج ،7 .ص111 .؛ طوسی ،1017 ،ج ،7.ص.)109 .
غیرنظامیانی که ریختن خون آنها مجاز نیست مواردی چاون اشاخاص ازکارافتااده،
زنان ،اطفال ،بیماران ،قاصدان ،دیوانگان ،راهبان ،اشخاص کنارهگرفته از جنگ و افارادی
که کشتن آنها بنابر مصلحتی ممنو است را شامل میشود (حسینیشیرازی1013 ،ق ،ج،02 .
باارزترین مااصداق غاایرنظامیان و
ص .)715 .البته زنان و کودکان در زمان پیااامبر
اسااتانائات قتااال در جنااگ بودنااد و کاااشتن آنهااا از مصااادیق «اعتااداء» بااهشاامار
می آماد (جرجاانی ،1922 ،ج ،1 .ص791 .؛ ابوالفتاو رازی 1018 ،ق ،ج ،9 .ص93 .؛ قطاب راونادی،
1015ق ،ج ،1 .ص991 .؛ طابرسی ،1927 ،ج ،7 .ص.)511 .
طبری در جامعالبیان بر این باور است کاه «التعتادوا» شاامل دو گاروه اسات ،یکای
کسانی که قدرت جنگیدن با شما را دارند ،ولی با شما نمیجنگند؛ اگار هماین ماراد آیاه
باشد ،با «حیث ثقفتموهم» در آیاة  131ساوره بقاره نساخ شادهاسات .دوم کساانی کاه
قدرت جنگیدن ندارند ،ماال صابیان ،نسااء و رهباان ،کاه نساخ نشادهاسات ،زیارا فاراز

«حیث ثقفتموهم» دلیل بر کشاتن صابیان ،نسااء و رهباان نیسات (طباری1017،ق ،ج،7 .

ص .)117 .یکی از مهمترین عرصههای اجرای عدالت ا بهعنوان یکی از مهمترین اهاداگ
اسالم ا میدان نبرد است .لذا خداوند در قرآن کریم با تأکید بر رعایت قاعدة عدالت ا حتی
در هنگام جنگ ا می فرمایاد« :یَاا أیقَّهَاالَّاذِین آمَنُاوا کُونُاوا قاوََّامِین لِلَّاهِ شُاهَدَاءَ بِالْقِسوا ِ
وَلایَجورِمَنَّکُمو شنآنُ قوومٍ عَلى ألَّا تعودِلُوا اعودِلُوا هقوَ أقْر ق لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوااللَّاهَ إِنَّاللَّاهَ خبِیار بِمَاا
تعومَلُون» (مائاده .)8/این آیه با تأکید بر عدل و قس در زمان جنگ ،حتی تجاوز دشامن را
دلیلی برای عدم اجرای عدالت نمیداند .ازاینرو ،قتال با غیرنظامیانی که دخالتی در جنگ
ندارند ،منع شدهاست.
 )2-1-3از منظر احادیث
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احادیث و روایات نیز بر ممنوعیت کشاتار زناان و کودکاان در زماان جناگ و اصال
تفکیک نظامیان از غیرنظامیان تأکید دارند .از امام صادق نقل شادهاسات کاه پیاامبر
اکرم هرگاه میخواست لشکری را برای جنگ اعزام کند میفرمود« :سِیرُوا بِسومِ اللَّهِ وَ
بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ...وَ لا تقْتُلُوا شیوخاً فانِیاً وَ لا صَبِیّاً وَ لا امورأةً  ....یعنی با نام خداوند و در
راه خداوند به جهاد بپردازید و از کشتن پیرمردان و زنان و کودکان اجتنا کنید( ».کالینی،
1012ق ،ج ،5 .ص72 .؛ حاارعاملی1013 ،ق ،ج ،15 .ص )58 .پیامبر پس از مواجهه با جساد
یک زن در صحنه نبرد و پرسش از علت قتل او دساتور دادند :از تعرض و کشتن زناان و
کاودکان پرهیز شاود (جازری1013 ،ق ،ج ،7 .ص51 .؛ واقادی1013 ،ق ،ج ،9 .ص31 .؛ مقریازی،
1071ق ،ج ،7 .ص18 .؛ اباانکایاار دمشااقی1012 ،ق ،ج ،0 .ص .)992 .همچنااین زمااانی کااه بااه
خبر دادند که مسلمانان اطفال مشرکان را به قاتل مایرسانند ،ایااشان
رسول اکارم
با نهی شدید این کار ،در جوا کسانی که دلیل میآوردند که آنها اوالد مشرکان هساتند،
فرمودند :مگر شاما فارزندان مشرکان نبودید (نسائی1011 ،ق ،ج ،5 .ص180 .؛ ابنحنبل ،بیتا،
ج ،9 .ص.)095 .
باه افاراد هنگاام
ابوحمزه ثمالی از امام صادق نقل کردهاست که پیامبر اکرم
عزیمت به جنگ مایفرماود :مباادا مرتکاب خیانات شاوید ،از مالاهکاردن دوری کنیاد،
ساااالخوردگان ،کودکاااان و زناااان را نکشاااید ،اگااار عهااادی بساااتید عهدشاااکنی
نکنید( ...کلینی1073،ق ،ج ،3.ص .)013 .رسول خدا کشتن زنان و فرزندان دارالحر را نهای
کردهاند (کلینی1073،ق ،ج ،1.ص .)017 .همچنین در روایات ،کشتن مجروحان و فراریان نیاز
جایز نیست (کلینای1012 ،ق ،ج ،5 .ص99 .؛ طوسای ،1012،ج ،9 .ص100 .؛ حرعااملی1017،ق ،ج.

55

سال بیست و چهارم /شماره نود و چهارم /تابستان 0011

 ،15ص .)20 .البته تعقیب نکردن فراریان مشروط به عدمساماندهی مجدد آنها است.
گزار های تاریخی نیز بر این نکته تأکید دارند ،امام على در اثنای جناگ جمال،
مجروحان و فراریان را رها مى کرد ،چون مرکز فرماندهی و سازماندهی مجدد آنها ناابود
شده بود ،ولى در جنگ صفین به تعقیب و قتال آنها حکم کرد ،چون مرکاز ساازماندهی
مجدد آنها ،یعنی دستگاه معاویه ،برپا باود (ناوری ،1999 ،ج ،11 .ص51 .؛ نجفای1010 ،ق ،ج.
 ،71ص.)973 .
گروگانها و پیکهای جنگی از دیگار گاروههاایی هساتند کاه کشاتن آنهاا نهای
نقل کردهاند :پیکها و گروگانها را نکشید و
شدهاست؛ امام صادق از رسول خدا
به آنها آسیبی نرسانید (حرعاملی1013 ،ق ،ج ،15.ص .)112 .در منابع اهل سنت هم ،نهای از
کشتن پیک و فرستادة دشمن آمدهاست .بهعنوان ماال ،از ابنمسعود نقل شدهاست که دو
آمدند ،پیاامبر باه آنهاا فرماود:
مرد که فرستاده مسیلمه بودند به حضور رسول خدا
شهادت بدهید که من فرستادة خدا هستم ،آن دو گفتند :شهادت مایدهایم کاه مسایلمه
فرستاده خداست ،پیامبر فرمودند :اگر من کشندة پیک و فرستاده بودم ،بیگمان گردن شما
را میزدم (نجفی1010 ،ق ،ج ،71.ص .)35.همچنین بر نهی از کشتن افرادی که با اکراه و زور
در «روز بادر» باه مسالمانان
در جنگ حاضر شدهاند ،تأکید فراوان شدهاست .پیاامبر
فرمودند :هرکس از فرزندان عبدالمطلب را که میتوانید اسیر کنید ،نکشید ،زیرا آناان را از
روی اکراه و زور به میدان آوردهاند (حر عاملی1013،ق ،ج ،15.ص.)112 .
سیرة علوی هم که ادامة همان سیره و رو نبی مکارم اساالم باود ،بار ممنوعیات
کشتن زنان و کودکان توجه و تأکیاد دارد .امیارالماؤمنین قاابل از آغااز جناگ صافین،
توصاایههااایی بااه لشااکریان خااود نمودنااد و مخصوصااً آنااان را از کشااتن زنااان برحااذر
میداشتند( .نهجالبالغه1010 ،ق ،ص )903 .همچنین در بخشی از فرمان خود به مالک اشاتر،
زمانی کاه وی را باه امارت مصر منصو کرد ،از ریخاتن خاونهاای باه نااحق برحاذر
داشتند( .هامان ،ص )981 .بنابراین جلوگیری از کشتار زنان و کودکان در جریان مخاصمات
ماسلحانه ،امار اجاتنا ناپذیر و ازجمله قواعد آمره و دستورات تخلفناپذیر جهادی اسالم
محسو میشود.
 )3-1-3از منظر فقه (تترُّس)

51

تترُّس از ماده «تُارس» باهمعناای ساپر اسات (ابانمنظاور1010 ،ق ،ج ،9 .ص )97 .و در
اصطال  ،به این معناست که دشمن یا مهاجم براى اینکه مانع دفا و یا حمله مسالمانان
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شود ،عدهاى از مسلمانانی را که در دست آنان اسیرند ،و بدون شاک باىگنااه هساتند ،را
پیشاپیش سپاه خود بهعنوان سپر انسانی قرار دهند و مسلمانان بههنگام دفا (تیراندازى)،
مجبور به هدگ قراردادن مسلمانان اسیر غیرنظامی شوند .مسلمانان با این محظوریت ،یاا
باید با دست برداشتن از دفا  ،امکان حمله را به دشمن بدهند که به مسلمانان صدمه وارد
کنند؛ و یا مسلمانان براى ایستادگی درمقابل دشمن و نابودی آنها ،ابتدا مسلمانان بىگناه
غیرنظامی را ،که سپر قرار گرفتهاند ،بکشند تا بتوانند به دشمن اصلی دسترسى پیدا کنند.
سپر انسانی قرار دادن انسان های دیگر ،در آموزه های اسالمی ممنو است .خداوند در
سوره فتح بر ممنوعیت قاعده تترس و سپر انسانی قرار دادن انسان هاای دیگار در جناگ
تصریح دارد(.فتح )75 ،بر همین اساس ،قرطبی در تفسیر خود مینویسد :فراز «لو تزیلوا»..
اشاره دارد که با اهال مکاه باه ایان جهات کاه مؤمناانی در باین آن هاا هساتند ،قتاال
نکنید (قرطبی ،1990 ،ج ،19 .ص.)782 .
حقوق بشردوستانة بینالمللی نیز اساتفاده از ساپر انساانی را ممناو نماودهاسات .در
مقررات  1312الهه ،بند  7مادة  79کنوانسیون سوم و مادة  78کنوانسیون چهاارم 1303
ژناو و بناد  0مادة  17و بند  2مادة  51پروتکل اول الحاقی باه کنوانسایونهااای 1303
ژناو ،به صاراحت سپر انسانی مناع شده است .عالوهبر اساناد مطروحاه ،اساسانامة دیاوان
کیفری بینالمللی ،سند دیگری است که اساتفاده از سپر انسانی را ممنو کردهاسات .باه
موجب شاقَّ  79جازء بناد  7مااده  8اساسانامة دیاوان ،استفاده از حضاور ساکنه یاا
افراد غیرنظامی ،برای مصون نگهداشتن مناطق یا نیروهای نظامی خاص درمقابل عملیات
نظامی بههنگام مخاصمتهای بین المللی ،از مصاادیق جنایات جنگای باهشمار مایرود.
درمیان مقرراتی که استفاده از سپر انسانی را ممنو دانستهاند ،کامالتارین و جاامعتارین
مقاارره ،بنااد  2مااادة  51پروتکاال الحاااقی اول  1322اساات کااه ب اهطااور اسااتادانهای
عباارتپاردازی شدهاست .طبق این ماده ،حضور یا نقل و انتقال سکنه یا افراد غیرنظاامی
بارای مصاونیت نقاط یا مناطق مشخص دربرابر عملیات نظامی نبایااد مااورد اسااتفاده
قرار گیرد ،خصوصااً در تاال بارای محافظات از اهداگ نظامی دربرابر حمله و پشتیبانی
یا ممانعت از عملیات نظامی ،طرگهای مخاصمه بهمنظور استتار اهاداگ نظااامی ،نبایاد
دستور جابهجایی سکنه یا افراد غیرنظامی را بدهند (حبیبی و رمضانی ،1939 ،صص.)81- 81 .
البته فقه اسالمی ،در بعضی مواقع کشاتن کساانی را کاه توسا دشامن ساپر قارار
گرفتهاند ،جایز میداند؛ بهطور ماال ،اگر جنگ در شدیدترین زمان خود باشد و هدگ قارار
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دادن افراد نظامی دشمن از پشت این سپر انسانی ناممکن و پیروزی بر دشمن ،متوقف بر
کشتن این افراد باشد ،بهناچار کشتن این گروه جایز است (نجفی1010 ،ق ،ج ،71 .ص.)20 .
شهید مطهری در کتا جهاد در اینبااره نوشاته اسات :اگار خطارى کاه از دشامن
پیشبینى مىشود مهمتر و عظیمتار اسات از ضارر کشاتن ایان مسالمانهاا ،بایاد ایان
مسلمانها را کشت و آنها شاهید در راه خادا هساتند و از مجاهادان در راه خادا شامرده
مى شوند و شهیدى هستند که بهعمد بهدست خود مسلمانها کشته شدهاند ،اینجاست که
دو حرمت با یکدیگر تزاحم پیدا مىکنند ،حرمت کوچکتر و حرمات بازر تار؛ و حرمات
کوچااکترفااداى حرماات باازر تاار ماایشااود (مطهااری،1931،ج،71.صااص.)731-731.
همچنین صاحب جواهر در این زمینه مایگویاد« :ولتترساوا بالنسااء و الصابیان مانهم و
نحوهم ممن ال یجوز قتله منهم کالمجانین کف عنهم مع إمکان التوصل إلیهم بغیر ذلک
للمقدمه ،و إال جاز و إن استلزم قتل الترس ،خصوصا إذا خیف من الکف عنهم الغلبه… و
کذا لوتترسوا باألسارى من المسلمین و إن قتل األسیر إذا لم یمکن جهادهم إال کذلک».
چنانچه کفار در جنگ زنان و بچههای خود و کساانی کاه کشاتن آنهاا جاایز نیسات،
همچون مجانین را ،سپر قرار دهند ،اگر امکان دسترسی به کفار بدون کشاتن ایان افاراد
باشد ،باید از کشتن افرادی که سپر قرار داده شدهاند ،خودداری نمود؛ در غیر این صاورت،
کشتن آنها جایز است خصوصاً زمانی که رها کردن کفار موجب غلبه آنها بر مسلمانها
بشود … و همچنین است اگر اسیران مسلمان را سپر قرار بدهند ،درصاورتیکاه امکاان
جهاد با آنها بدون قتال ایان افاراد امکاانپاذیر نباشاد ،هادگ قارار دادن آنهاا جاایز
است (نجفی ،1010 ،ج ،71.ص.)98 .
 )4-1-3از منظر حقوق بینالملل

براساس قوانین بشردوستانه بینالمللی ،باید بین افراد نظامی و غیرنظامی فرق گذاشته
شود .مضمون این قوانین در پروتکلهای الحاقی  1303و  1322حمایت از غاایرنظامیان
در زماااان جااانگ بااهوضااو قاباال درت اساات .کنوانساایون چهااارم 1303م الهااه
دراینخصوص ،اولین موافقتنامه بینالمللی است که بهطور خاص بااه تنظایم ایانگوناه
حمایتها میپردازد .این کنوانسیون ،که بزر ترین کنوانسیون در باین کنوانسایونهاای
چهارگانه است ،اساساً به رفتار غیرنظامیان در دسات دشاامن (خااواه در سارزمین ماورد
تصرگ و خواه در توقیف) مربوط است که مقررات آن تاا حاد زیادی ،باهوسایله پروتکال
اول  1322ژنو منضم به کنوانسایونهاای چهاارگاناه تکمیال شادهاسات (ظااهری،1922،
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ص .)58 .براساس ماده  19پروتکل الحاقی  ،1303حمله مستقیم به افاراد و جمعیاتهاای
غیرنظامی ممنو است .این پروتکل ،همچنین حمله به غیرنظامیها و اعمال خشونتباری
را که هدگ عمده آن ،گساتر تارس و وحشات درمیاان افاراد غیرنظاامی باشاد ،مناع
میکند (جهانتیغ و نجفی ،1932 ،ص.)07 .
عالوهبر این به موجب ماده  10پروتکل الحاقی  ،1303به قحطای کشااندن جمعیات
غیرنظامی ممنو است .اصول کلی مستنب از ماده  57پروتکل اول و پاراگراگ  0الحاقی
به کنوانسیونهای ژنو مورخ  17اوت  ،1303اعالم میدارد که کشورهای متخاصام نبایاد
مقرَّ نیروهای نظامی خود را در نزدیکی شهرها و اماکن عمومی قرار دهند و چنانچاه ایان
شرط رعایت نشد ،بمباران این مناطق باید بهصورت محدود باشد .در ماده  52از پروتکال
الحاقی  1322چنین آمده است :شناسایی نظامیان از غیرنظامیان ضروری است ،حمله باه
اموال غیرنظامی ممنو است ،مگر آنها که بهلحاظ ماهیت ،هدگ یا کاربرد ،سهم مؤثری
در عملیات نظامی داشته باشند .ماده  08پروتکل الحاقی  1322نیز بار ضارورت تفکیاک
بین افراد نظامی و غیرنظامی تأکید دارد (همان ،ص.)57 .
پروتکل الحاقی  1322سازمان ملل متحد نیز در حمایت از کودکان هنگام جنگ اعالم
میکند که کودکان باید مورد احترام خاص باشند و از آنهاا دربرابار هار شاکل از حملاه
ناشایست ،حمایت شود .آن ها باید مراقبت و کمکی را که خواه به علت سن و یاا باه هار
علت دیگر به آن نیاز دارند ،دریافت نمایند (نگهداری ،1989 ،ص.)90 .
در مقام مقایسه بین احکام اسالم و حقوق بینالملل مشاهده میشود که احکام اسالم
در این موارد ،جامعتر و حتی به جزئیات هم پرداختهاست ،درحاالیکاه حقاوق باینالملال
بهصورت کلی از آنها بحث میکند؛ بهعنوان ماال ،اینکه نباید مقرَّ نظامی در کنار امااکن
مسکونی باشد ،مورد اشاره حقوق بینالملل بودهاسات ،اماا باه چگاونگی برخاورد باا آن،
درصورت استقرار در کنار منازل مسکونی ،اشارهای ندارد.
 )2-3اصل تفکیک بین سالحهای ممنوعه و غیرممنوعه

از دیگر موارد اصل تفکیک ،تفکیک بین سال های مجاز و غیرمجاز در جناگ اسات .در
اسالم ،برخی از سال ها و رو های قتال ممنو شدهاست؛ چرا که اساالم مکتاب صالح
است و جنگ را بهعنوان یک پدیاده تحمیلای مایشناساد .درصاورت وقاو ایان باالی
خانمانسوز ،بهجهت جایگاه واالی بشر و کرامت انسانی او ،رعایت اصول عدالت و اخالق
را در رأس امور قرار دادهاست .اسالم بسیار زودتر از حقوق بشردوستانه امروزی ،اصل را بر
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عدم آزادی عمل در استفاده از هرگونه ابزار و رو جنگی در مخاصمات مسلحانه گذاشته
و بخشی از قواعد جهاد را بر منع گونههای غیرمجاز ساال هاا اختصااص دادهاسات کاه
میتواند شامل بسیاری از سال هاای کشاتار جمعای معاصار نیاز باشاد (جعفاری7119 ،م،
ص .)1 .سال هایی با قدرت تخریب فراوان و با اهداگ معین و نامحدود که آثار درازمادتی
دارند (ایزدهی و صدیق تقیزاده ،1931،ص.)3 .
البته عمدة سال های جنگی در زمانهای گذشته ،تیر و شمشیر و نیزه و اماال آن بود؛
برخی سال های کشتار جمعی علیه غیرنظامیان نیز وجود داشتند که از میان آنها میتوان
به منجنیق اشاره کرد که در تسخیر شهرها ،مواد آتشزا پرتا میکردند؛ و یا از سم برای
آلوده کردن آ ها استفاده میکردند .روایات و سیره ،بهرهگیری از اینگونه سال هاا را رد
میکند و با مفروض گرفتن دلیل عقلی در فقه شیعه ،عقل نیاز براسااس اولویات قطعای،
حکم به حرمت اینگونه سال ها میدهد ،زیرا معنا ندارد شار از یکطارگ اماوری چاون
حقاوق حیواناات و محای زیست ،حق حیات بشری و حقوق بشردوساتانه را باه رسامیت
بشناسد و ضمن تأکید بر آنها ،مؤمنان را از پیمودن طریق مخالف ،منع و نهی نماید و از
طرفی ،حکم به جواز اساتفاده از ایانگونه سال ها بدهد؛ زیرا سال کشتار جمعی ،بهویره
سال های هستهای امروزی ،از مصاادیق «ابزار هالت حرث و نسل» هستند که ناهتنهاا
استفاده از آنها در جنگ مطلو و مورد خشنودی خداوند نیسات ،بلکاه عملای منکار و
مستوجب عقوبت خواهد بود (همان).
 3ـ  2ـ  )1قواعد قرآنی در اصل تفکیک سالح مجاز از غیرمجاز

مبانی و اصول استخراجی از آیات قرآن کریم حاکی از ممنوعیت استفاده از سال های
کشتار جمعی است که ازجمله آنها میتوان به مجموعه آیاات مبتنای بار مناع افسااد و
هالت حرث اشاره نمود؛ درخصوص قاعده ممنوعیت إفساد و هالت حرث و نسل به این
دو آیه شریفه بیشتر استناد شدهاست:
«أنَّهق مَنْ قتل نفْسًا بِغیورِ نفْسٍ أوو فسَادٍ فِی الْأروضِ فکأنَّمَا قتل النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أحویَاهَا
فکأنَّمَا أحویَا النَّاسَ جَمِیعًا» (مائاده .)99 ،از محوریترین اصول مورد تأکید اسالم ،حق حیات
انسانهاست .براساس این اصل ،اسالم دربرابر قتل یاک انساان بای گنااه ،چناان موضاع
سختی اتخاذ می نماید که گویا همة انسانها کشته شده اند .این آیة شاریفه ،باا مفاروض
انگاشتن قبح قتل گروهی و جمعی ،قتل یک فرد را نیاز قبایح فارض کارده و مساتوجب
عقا برشمردهاست .تأکید بر حق حیاات انساانی و ضارورت آن موجاب شاده اسات باه

قصاص ،بهعنوان یکی از راهکارهای اسالم بارای تضامین حاق حیاات ،توصایه شاود و
مجازات قتل دربرابر قتل ،منطقی مفهاومی بارای صااحبان خارد باشاد (ایزدهای و صادیق
تقیزاده ،1931 ،ص.)71 .
«إِذا توَلَّی سَعی فِایاألروضِ لِیقفْسِادَ فیهاا وَ یقهولِاکَ الْحَارْث وَالنَّسوال وَ اللَّاهق ال یقحِابّ
الْفسادَ» (بقره .)715 ،این آیاه و آیاات مشاابه دیگار منشاأ قاعادة ممنوعیات ساال هاای
نابودکننده حرث و نسل است ،زیرا یکی از آثار بارز سال هاای کشاتار جمعای ،عاالوهبار
نابودی توأمان نظامیان و غیرنظامیان ،نابودی گیاهان و متعاقاب آن ناابودی نسال بشار
است؛ چهبسا این سال ها ادامه حیات بشری را بهمخااطره انادازد .بناابراین ساال هاای
کشتارجمعی و هر نو سالحی که سبب از بین رفتن زراعت و حیوانات شاود ،از مصاادیق
فساد در زمین و ممنو است؛ این حکم شامل ساال هاای اتمای ،شایمیایی و میکروبای
امروزی نیز میشود (ر.ت :حسنی.)1931 ،
اسااتفاده از رو هااا و تساالیحاتی را کااه موجااب کشااتار
رسااول گراماای اسااالم
غیرمتعارگ میشوند ،نهی و ممنو کردهاست (حرعااملی1019 ،ق ،ج ،75.ص .)53 .همچناین
ایشان و دیگر معصومین در روایاتهاای متعادد ،پاشایدن سام در منااطق ساکونت
مشرکان و یا سوزاندن دشمن با آتش را نهی کردهاند (طوسی1012 ،ق ،ج ،9 .ص .)109 .شیخ
طوسی در النهایه بیان میکند« :فانه الیجوز أن یلقَّی فی بالدهم السم» (طوسی1011،ق ،ج.
 ،1ص)739 .؛ همانا جایز نیست در مناطق کفار سام پاشایده شاود .ابانادریاس حلای نیاز
مینویسد« :یجوز قتال الکفار بسائر انوا القتل و اسبابه االَّ بتفریق الساکن فانه الیجوز أن
یلقی و رمیهم بالنیران و القاء سمّ فی بالدهم» (ابنإدریس حلی1011 ،ق ،ج ،7.ص .)2 .عالمه
حلی نیز در کتا ارشاد بیان میکند« :و تجوز المحاربة باصنافهم اال السمّ ولو اضطر الیاه
جاز» (همان1011،ق ،ج ،1 .ص .)900 .صاحبجواهر بر این باور است هرچند تنها راه پیروزی،
مسموم کردن منطقه جنگی باشد ،جایز نیسات (نجفای ،1997 ،ج ،71.ص .)98 .ایان نظریاة
صاحبجواهر ،فقیه شیعی ،بهمراتب از قوانین بین المللای دربااره مناع ابازار کشاتارجمعی
پیشرفتهتر است (اکرمی و دیگران ،1930 ،ص.)39 - 23 .
در منابع اهل سنت هم بر عدماستفادة سال های غیرمتعارگ و سوزاندن دشمن اشاره
مایفرمایاد :التعاذبوا بالناار،
شدهاست؛ بهعنوان نمونه ،ابنمسعود از قول رسول خدا
الیعذ بالنار اال ربها :با آتش کسی را عذا نکنید ،زیرا جز خداوند کسی را با آتش عذا

ماهیت و گونهشناسی اصل تفکیک در جنگ و جهاد

 )2-2-3تفکیک سالح ممنوعه از غیرممنوعه در احادیث
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نمیکنند (ابنمنظور1010 ،ق ،ج ،9.ص .)770 .رمی نار بهتنهایی بهمعنای ساال هاای کشاتار
جمعی نیست ،رمی نار مفهومی عام دارد و با توجه به سیاق روایت میتاوان از آن معناای
سال کشتار جمعی نیز استخراج کرد.
 )3-2-3تفکیک اسلحه در حقوق بینالملل
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با توجه به اهمیت این موضو  ،در قواعد بینالمللی نیز به تفکیک بین سال ها اشااره
شدهاست که مهمترین آنها عبارتند از:
 اعالمیه سن پترزبور  73 ،اوت  1898در ممنوعیت استفاده از برخی سال ها؛
 پروتکل ژنو 12 ،ژوئن  1375در منع استعمال گازهای خفقانآور ،سمی یا مشابه آنها و
نیز مواد میکروبی؛
 عهدنامه  11آوریل  1381در منع یا محدودیت استفاده از برخی سال های کالسیک که
میتوانند منجر به صدمات جبرانناپذیر و یا اثرات نامشخص گردند .این عهدنامه شامل
سه پروتکل دیگر در زمینه تشعشعات هستهای در بدن انسان ،استعمال مین و تلاههاای
انفجاری و استفاده از سال های آتشزا نیز میشود؛
 قرارداد اول ژوئیه  1398در منع گستر سال های هستهای؛
 قرارداد  11فوریه  1321در منع استقرار سال های هستهای و دیگر ساال هاای انهادام
دستهجمعی در کف و زیر کف دریاها و اقیانوسها؛
 قرارداد  11آوریل  1327در منع ساخت ،تولید و انباشت سال های میکربی یاا سامی و
انهدام انبارهای موجود؛
 قرارداد  79مه  1327در محادود کاردن ساال هاای اساتراتریکی اتمای (معاروگ باه
سالت )1؛
 قرارداد والدیوستک  70نوامبر  1320در محدود کردن سال های هستهای؛
 قرارداد  18مه  1322در منع استفاده از سال های اقلیمی؛
 قرارداد  18ژوئیه  1323در محدود کردن سال های استراتریک اتمی (معروگ به ساالت
( )7ضیایی بیدگلی ،1995 ،ص.)77 -19 .
در مقایسة احکام اسالم در جهاد و جنگ با احکام حقوق بینالملل در بخاش تفکیاک
سال مجاز از غیرمجاز ،میبینیم که اسالم ،کشتار با ساال هاای غیرمتعاارگ را باهطاور
مطلق ممنو نمودهاست ولی در حقوق بینالملل ،سال های هستهای تنها محدود شدهاند
نه آنکه بهطور کلی منع شده باشند؛ گویی دست بشر برای جنایت باز گذاشته شادهاسات

که این عمل طبق آیه «و التزروا وازره وزر اخری» (فاطر )18 ،ممنو است؛ زیرا هیچکاس
نباید دچار عواقب وزر و وبالی شود که سبب آن از ناحیاه دیگاران اسات .لاذا اساتفاده از
سال های هستهای نقن این قاعده است ،چون عدهای از انساانهاای بایگنااه آسایب
میبینند.
 3ـ  )3اصل تفکیک بین امکنه نظامی و غیرنظامی

عالوهبر تفکیک افراد و سال های ماورد اساتفاده در جناگ ،باین مکاانهاای نظاامی و
غیرنظامی نیز باید تفکیک قائل شد .بههمین دلیل این اصل در قراردادهای زیر در قوانین
بشردوستانه بینالمللی خودنمایی میکند .در ادامه به تبیین این اصل در قارآن ،حادیث و
قوانین بینالمللی پرداخته میشود.
 )1-3-3تفکیک بین مکانهای نظامی و غیرنظامی در قرآن

ماهیت و گونهشناسی اصل تفکیک در جنگ و جهاد

اسالم در احکام جهاد پیش از ظهور اندیشه حقوق بشردوستانه در غر  ،تفکیک باین
اهداگ نظامی و غیرنظامی را از مقررات جهاد دینی بهشمار آوردهاست .این اصل از اطالق
منع اعتداء در آیة  131سوره باقره استنباط میشود .مفساران در تفسایر و تبیاین مفهاوم
اعتداء ،ذیل آیه «قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِین یققاتِلُونکُمو وَلا تعوتدقوا إِنَّ اللَّهَ لا یقحِبقَّ الْمقعوتدِین»
اعتداء را شامل هرگونه تعدی و تجاوز از حدود و فارامین الهای در جاانگ دانساتهاناد و
بهصراحت تخریب امکنه و محی زیست را از معانی اعتداء مایدانناد (مااغنیه1070،ق ،ج،1 .
ص738 .؛ مکارم شیرازی ،1920،ج ،7.ص .)71 .همچنین عالمه طباطبایی بر این باور است کاه
نهی از اعتداء ،نهی مطلق است .درنتیجه مراد از آن ،مطلقاً هار عاملی اسات کاه عناوان
تجاوز بر آن صادق باشد (طاباطبایی ،1920،ج ،7 .ص .)83 .طبعاً تخریب امکنه غیرنظاامی از
مصادیق تجاوز به اهداگ غیرنظامی محسو میشود .عالوهبر این خداوند آشکارا با مناع
قتال در مسجدالحرام بهعنوان یک مکان غیرنظامی میفرماید« :وَلا تُقاتِلُوهقمو عِندَ الْمَسوجِدِ
الْحَرامِ حَتَّى یققاتِلُوکُمو فِیهِ»( .بقره )131 ،معمول مفسران معتقدند که منع این آیه از جنگ در
مسجدالحرام بهعنوان مکانی است که باید از مکانهای دیگر تفکیاک شاود ،و درنهایات
اجازه دادهاست که اگر آنها قتال را در مسجدالحرام شرو کردند ،شما نیز در مقاام دفاا
برآیید .عالوهبر این برخی معتقدند مطابق این آیه ،حتی جنگ در محدودة حرم مکاه نیاز
منع شدهاست (خویی1011 ،ق ،ج ،1 .ص)993 .؛ زیرا تعبیر مسجدالحرام شاامل هماه منطقاه
حرم مىشود (عالمه حلی1010،ق ،ج ،3 .ص.)3 .
از دیگر آیاتی که به این اصل اشاره دارد ،آیه  01سوره حج است که میفرماید« :الَّذِین
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أُخْرِجقوا مِنْ دِیارِهِمو بِغیورِ حَقٍّ إِالَّ أنْ یَقُولُوا رَبُّنا اللَّهق وَ لوو ال دَفْعق اللَّهِ النَّاسَ بَعوضاهقمو بِابَعونٍ
لهقدِّمَتو صَوامِعق وَ بِیَعٌ وَ صَلواتٌ وَ مَساجِدق یقذْکرُ فیها اسومق اللَّهِ کاِیاراً وَ لیَنْصقارنَّ اللَّاهق مَانْ
یَنْصقرُهق إِنَّ اللَّهَ لقوِیٌّ عَزِیز ».چهار کلمه صوامع ،بیع ،صلوات و مساجد بر مکانهای عبادی
و فرهنگی ادیان و اقوام مختلف داللت دارد .صوامع عبادتگاههایی بودند که در بلندیها
ساخته میشدند .بیع ،معبد و محال عباادت یهودیاان و مسایحیان ،صالوات عباادتگااه
یهودیان و مساجد مخصوص مسلمانهاا اسات (طباطباایی ،1928 ،ج ،10 .ص .)985 .عالماه
طباطبایی بر این اعتقاد است که با توجه به مفهوم جهاد در این آیه ،عبارت «وَ لوو ال دَفْاعق
اللَّهِ النَّاسَ بَعوضهقمو بِبَعونٍ لهقدِّمَتو صَوامِعق وَ بِیَعٌ وَ صَلواتٌ وَ مَساجِدق »بر حفا مکاانهاای
دینی و ممنوعیت جنگ در آنها داللت دارد .بهعبارت دیگر ،اسالم بهقادری در تفکیاک
اماکن نظامی از غیرنظامی حساس است که یکای از اهاداگ مهام و آثاار جهااد را حفا
کلیساها ،مساجد و دیگر معابد موحدان میداند؛ زیرا آنها نشانة بقاى توحیاد و خداپرساتى
هستند (طبری1017 ،ق ،ج ،12 .ص773 .؛ طبرسی ،1927،ج ،7 .ص157 .؛ فین کاشانی1017،ق ،ج.
 ،9ص .)981 .همچنین میتوان به «وَ مَنْ دَخلهق کان آمِناً» در آیة «فِیهِ آیااتٌ بَیِّنااتٌ مَقاامق
إِبوراهِیمَ وَ مَنْ دَخلهق کان آمِناً وَ لِلَّهِ عَلى النَّاسِ حِجُّ الْبَیوتِ مَنِ اسوتطا َ إِلیوهِ سَبِیالً وَ مَنْ کفر
فإِنَّ اللَّهَ غنِیٌّ عَنِ الْعالمِین» (آلعمران )32 ،اشاره کرد.
 )2-3-3تفکیک بین مکانهای نظامی و غیرنظامی در حدیث و سیره اهل بیت

نیز مورد اشاره بودهاست .از امام
این تفکیک در احادیث و سنت امامان معصومین
صادق در ذیل آیه  32آلعمران سؤال شد؛ امام در جوا فرماود کاه نازا و قتال در
مکان کعبه ممنو است و ایجادکنندة آن ،مشمول حد میشود ...« :إِذا أحودَث الْعَبودق جِنايَة ًةً
فِی غیورِ الْحَرمِ ثُمَّ فرَّ إِلى الْحَرمِ لمو یَنْبَغِ لِأحَدٍ أنْ یَأْخُذهق فِی الْحَرمِ ،وَ إِذا جَنى فِای الْحَارمِ
جِنايَةً أُقِیمَ عَلیوهِ الْحَدُّ فِی الْحَرمِ ،لِأنَّهق لمو یَرْ َ لِلْحَرمِ حقرْمَة( »ً.بحرانی1015،ق ،ج ،1.ص)959 .
در سنت نبوی نیز ،ممنوعیت تخریب محی زیسات ،درختاان ،آ و کشاتزارها ماورد
کان إذا بعث أمیرا له
میخوانیم« :إنَّ النَّبیّ
تأکید واقع شدهاست .در سیره پیامبر
علی ساريّة  ...یاقول اغز بسم اللَّه و فی سبیل اللَّه  ...و ال تحرقوا النَّخل و ال تغرقوه بالماء
هنگام فرساتادن فاارماندهای
و ال تقطعوا شجرة مامرة و ال تاحرقوا زرعاا ...؛ پیامبر
به جنگ میفرمودند :با نام خاداوند و در راه او جهاد کنید ،...نااخلهاا را آتااش نازده و
آنها را باا آ غارق نکنید ،درختان میوه را قطع نکنید ،مازار را آتاش نزنید ،....آبادیها
را ناابود ناکنید ،درخاتان را قطع نکنید( ». ...کلینی1012 ،ق ،ج ،5 .ص73 .؛ حرعاملی1013 ،ق،

ج ، 15 .ص )53 .این حدیث و احادیث مشابه ،عالوهبر مناع تعارض باه برخای اشایا نظیار
درختان ،بر منع نابودی آبادیها یعنی مکان روییدن آنها نیز تأکیاد مایکناد .همچناین
تا آنجا که ممکن بود اماکن مسکونی و افراد غیرنظامی را هادگ قارار
پیامبر اسالم
نمیدادند ،مگر موارد استانا و اضطرار که دشمن در مناطق غیرنظامی مستقر میشد تاا از
آنجا به مسلمین ضربه وارد کند و هیچ راهی نیز برای فتح و سرکوبی دشمن جز با حمله
به آن مناطق وجود نداشت (عظیمی شوشاتری ،1988 ،ص)171 .؛ مانند نبرد طائف ،که پیاامبر
از حمله به قبیله طاوگ و سرزمینشان خودداری کرد و قلعه را تنها محاصره کرد و زمانی
از منجنیق در تخریب دیوار قلعهها استفاده کرد که آنها روی سپاهیان پیامبر آهن گداخته
میریختند (واقدی1013 ،ق ،ج ،9.صص.)212 - 219 .
 )3-3-3تفکیک بین مکانهای نظامی و غیرنظامی در قوانین بینالمللی
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در قوانین بینالملل نیز بین مکانهای نظامی و غیرنظامی تفکیک صورت گرفتهاسات
که در ادامه به بیان مهمترین آنها میپردازیم.
 قرارداد سال  1395در حفاظت از بناهای تاریخی و مراکز علمی و هنری در زمان جنگ؛
 قرارداد  10مه  1350الهه در حف میراث فرهنگی در زمان جنگ؛
 در ماده  1قراردادهای الهه ،در تعریف اموال فرهنگی چنین آمدهاست :اماوال منقاول و
غیرمنقولی که برای فرهنگ ملل اهمیت زیادی دارد ،ازقبیال آثاار معمااری اا هناری،
تاریخی ا مذهبی یا غیرمذهبی مانند مناظر باستانی ،مجمو ساختمانهایی کاه از ایان
حیث دارای ارز تاریخی یا هنری هستند؛ همچنین آثار هنری و نسخ خطی و کتاب و
سایر اشیا که ارز هنری ا تاریخی یا باستانشناسی دارند و بناهایی که منظور اصلی و
واقعی آنها حفاظت و نمایش اموال منقول فرهنگی است ،مانند موزهها ،کتابخاناههاای
بزر  ،بایگانیها و همچنین پناهگاه هایی کاه درصاورت وقاو جناگ ،اماوال منقاول
فرهنگی در آنجا نگهداری میشود.
 در ماده  0قراردادهای الهه چنین آمدهاست :طرگهای معظم متعاهد ،تعهد مینمایناد،
اموال فرهنگی را چه در سرزمین خود و چه در سرزمین یکی از طرگهای معظم متعاهد،
محترم شمرده و استفاده از اموال مزبور و وسایل حفاظتی آنها و مناطق مجاور آنها را
که به نحوی درصورت وقو جنگ ،موجب تخریب و یا آسیب باه آنهاا باشاد ،ممناو
ساخته و از هر عمل خصمانهای در با آنها خودداری نمایند (استناد به کنوانسیون الهه
در مصوبه الحاق مصو  9اسفند ماه  1992مجلس شورای ملی).
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 3ـ  )4اصل تفکیک ازمنه ممنوعیت جنگ و عدم ممنوعیت آن

تفکیک میان زمانهای ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت جنگ اصل مهمی است کاه در
قرآن و حدیث و تا حد اندکی درحقوق بینالملل به آن پرداخته شدهاست.
 )1-4-3تفکیک ازمنه ممنوعیت جنگ در قرآن و احادیث
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مطابق آیات قرآن کریم ،در برخی از زمانها جنگ حرام است؛ این حکم ماههای حرام
(ذىالقعده ،ذىالحجه ،محرم و رجاب) را شاامل مایشاود؛ در ساوره بقاره مایخاوانیم:
«یَسوئلُونکَ عَنِ الشَّهورِ الْحَرامِ قِتالٍ فیهِ قُلْ قِتال فیهِ کبیر» (بقره .)712 ،بار هماین اسااس،
دیة قتلهای غیرعمدی نیز در مااههاای حارام بیشاتر اسات .در جاهلیات ،برخای بارای
سرپیچی از این قانون ،ماهها را جابهجا میکردند که قرآن با تحریم جابهجا کردن ماههای
حرام میفرماید« :إِنَّمَا النَّسی ءق زِیادَة فِی الْکُفْرِ یقضلُّ بِهِ الَّذین کفرُوا یقحِلُّونهق عاماً وَ یقحَرِّمقونهق
عاماً لِیقواطِؤُا عِدَّة ما حَرَّمَ اللَّهق فیقحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهق زقیِّن لهقمو سقاوءق أعوماالِهِمو وَ اللَّاهق ال یَهوادِی
الْقوومَ الْکافِرین» (توبه.)92 ،
این آیات نشان میدهد که خداوند با وارد نماودن عنصار زماان در موضاو جهااد و
تفکیک چهار ماه از سال ،که قبالً جنگ در آنها حرام بود ،جنگیدن در زمانهای خاصای
را حرام کردهاست .مطابق اصل تفکیک ازمنه در جهاد ،جهاد ابتدایی نیز در این ماهها حرام
است .در این حرمت ،حکمتهای عظیمی نهفته اسات کاه ازجملاة آنهاا ،اساتمهال باه
کافران برای آشنایی با تعالیم اسالم ،احتمال پایان جنگها و مجال جنگجویان در تفکر و
اندیشه ،دعوت به صلح و آرامش ،امکان انجام مناسک حج ،تجارت ،فراهم ساختن امنیت
عمومی جهت آسایش و سعادت انسانها ،عبادات و طاعاات او و بسایارى از اماور دیگار
است (طباطبایی ،1992 ،ج ،9 .ص)953 .؛ تمام اینها از نشاانههاای رو صالحطلباى اساالم
بهشمار میرود (مکارم شیرازی ،1920 ،ج ،2 .ص .)018 .البته حرمت جهاد در این ماهها دربرابر
کافرانى است که براى این ماهها حرمتاى قائالاناد و در غیار ایان صاورت ،جهااد جاایز
است (قطب راوندی1015 ،ق ،ج ،1 .ص998 .؛ نجفای1381 ،م ،ج ،71 .صاص 97 .ا  .)99همچناین
درصورتى که کافران در ایان مااه هاا باه مسالمانان حملاه کنناد ،مقابلاه باا آناان جاایز
است (خویی1011،ق ،ج ،1 .ص .)998 .در قرآن کریم میخوانیم« :الشَّهرُ الحَرامق بِالشَّهرِ الحَرامِ
والحقرُماااتق قِصاااصٌ فمَانِ اعتاادى عَلاایکُم فاعتاادوا عَلیاهِ بِمِاالِ مَااا اعتاادى عَلاایکُم».
(بقره )130 ،برخى به استناد این آیه ،برآنند که جهاد ابتدایى در این ماهها با هدگ قصااص،
با کافرانى که در ماه حرام با مسلمانان وارد جنگ شدهاند ،جایز است ،بدین صورت که اگر

 905؛ خویی ،1011 ،ص.)915 .
 )2-4-3تفکیک ازمنه ممنوعیت جنگ در قوانین بینالملل

در قراردادهای بینالمللی تفکیک چندانی میان زمانهای جنگ قائل نشدهاناد و تنهاا
میتوان به چهارمین قرارداد عهدنامههای ژنو مورخ  17اوت  1303اشاره کرد؛ این قرارداد
متضمن یک نوآوری است و آن وارد نمودن عنصر زمان ،هرچند اندت ،در حقاوق جناگ
است .در بند اول آن چنین آمدهاست« :عهدناماه بهباود سرنوشات مجروحاان و بیمااران
نیروهای مسلح هنگام اردوکشی؛ با توجه به مفاد این عهدنامه در زمان جابهجایی نیروهای
مجرو  ،نباید با آن ها جنگید( ».قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروگ باه
قرارداد ژنو ا مصوبه 1990 /13 /91مجلس شورا)
چنانکه مشخص شد ،اسالم درمورد زمانهای ممنوعیت جنگ احکام جامع و کااملی
را ارائه دادهاست؛ برخالگ حقوق بینالملل بشردوستانه ،که بهصاورت جزیای ،باه قاوانین
ممنوعیت جنگ در زمان خاص پرداختهاست .بنابراین شایسته است جامعه بینالمللای نیاز
به تأسی از دستورات انساندوستانة اسالم ،زمانهاایی بارای ممنوعیات جناگ در قالاب

ماهیت و گونهشناسی اصل تفکیک در جنگ و جهاد

کافران در یکى از ماههاى حرام به مسلمانان حمله کردند ،مسلمانان مجازند در یکى دیگر
از این ماه ها در همان سال یا سال بعد با کافران جهاد کنند .در مقابل ،عدهای مایگویناد
حرمت جهاد در ماه حرام با آیات قتال بهگونه مطلق نسخ شدهاست؛ دراینبااره باه برخای
آیات ازجمله آیات  139بقره و بخشى از آیه  5توبه «فاقتُلوا المشرکان حَیثُ وجَدتُموهقم» و
در جهاد با مشرکان طائف در ماه حارام اساتناد مایکنناد (سرخساى،
نیز سنت پیامبر
1019ق ،ج ،11 .ص79 .؛ کاسااانی1013 ،ق ،ج ،2 .ص111 .؛ بهااوتی1017 ،ق ،ج ،9 .ص .)01 .امااا
بسیارى ازجمله علماى امامیه ،ناسخ بودن آیات مذکور را نپذیرفته و گفتهاناد ،آیااتى کاه
ناسخ بودن آنها ادعا شده ،مطلقاند و آیات حرمت جنگ در ماه حرام مقید است و مطلق
با مقید تعارضى ندارد تا ناسخ آن باشد (قطب راونادی1015 ،ق ،ج ،1.ص998 .؛ خاویی1011 ،ق،
ص917 .؛ مروارید1011 ،ق ،ج ،3 .ص .)118 .افزون بر این ،آیه  5توبه حکم جهاد با مشرکان را
به سپرى شدن ماه حرام مشروط کردهاست «فاِذا انسَلخ االشهقرُ الحقرُمق فااقتُلوا المشارکان
حَی اثُ وجَاادتُموهقم»؛ ازایاانرو نمااىتوانااد ناسااخ ایاان حکاام باشااد (خااویی1011،ق ،ص.
 .)919همچنین غزوه طائف ادامه غزوه هوازن بود که مشرکان آغاازگر آن بودناد (بهاوتی،
1017ق ،ج ،9 .ص .)01 .بهعالوه دیدگاه نسخ حکم آیات حرمت جهاد در ماههای حارام ،باا
احادیاى که جهاد را در این ماهها حرام مىدانند نیز ناسازگار است (ابنحنبل ،بیتاا ،ج ،9 .ص.
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عهدنامهها و پیمانها در نظر گیرد تا جامعه جهانی در زمانهای خاصی ،در صلح و آرامش
باشد .همانطور که در حکمتهای حرمت زمانهای عادم جناگ در دیان مباین اساالم
آمدهاست ،این احتمال میرود که پایاانیاافتن جناگهاا بادینخااطر اسات کاه مجاال
جنگجویان براى تفکر و اندیشه و دعوت به صلح و آرامش امکانپذیر باشد.
نتیجه
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با توجه به مطالب ذکرشده ،به این نتیجه رسیدیم که اصل تفکیک بهمعنای جادا نماودن
مصادیق نظامی از غیرنظامی ،از مهمترین اصول پذیرفتهشده در آموزههای اسالم و حقوق
بینالملل است .مفاد اصل تفکیک ،قرنها قبل در آیات قرآن و روایات مورد توجاه جادی
قرار گرفته بود .درحالیکه سازمانهای بینالمللی بشردوستانه بسایار دیرتار و آن هام در
دوره معاصر بهصورت قراردادهای بینالمللی آن را باه جامعاه جهاانی عرضاه داشاتهاناد.
گونههای اصل تفکیک ،شامل تفکیاک باین افاراد ،امکناه ،ازمناه ،اسالحه و رو هاای
بهکارگیری آنها در جنگ است .آیات جهاد در قرآن کریم بزر ترین مستند مکتب اسالم
بر تفکیک افراد نظامی از غیرنظامی ،مکانها ،زمانهاای جناگ ،رو هاا و ساال هاای
جنگی است .آیات متضمن منع فساد و هالکت حرث و نسل ،قاعاده وزر ،عادالتورزی و
نفی اثم ،بر ممنوعیت سال های کشتار جمعی و بهتعبیری بر اصال تفکیاک ساال هاای
مجاز و غیرمجاز داللت دارد .همچنین درحالیکه اصل تفکیک زمانهای ممنو جناگ و
مخاصمه ،در قواعد و قوانین جامعه بینالملل کمرنگ است ،در قرآن کریم بهروشنی به آن
پرداخته شدهاست.
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طبرىً،م4142(ً.ق)ً.جامعًالبيانًفىًتفسيرًالقرآن(ً.جً.)41ً،2-4.بيروتً:دارالمعرفه.
طوسىً،مً4142(ً.ق)ًالتبيانًفيًتفسيرًالقرآنً41:جلدً،چً.4ً.بيروتً:دارًإحياءًالتراثًالعربيً .
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طوسةةيً،ج4111(ً.ق)ً.الرهايةةةةًًفةةيًمجةةةردًالفقةةهًوًالفةةةةتاويً(ً.چً.دومً،جً.)4.بةةةةيروتً:
دارالکتابالعربيً .
ً

تهرانً:دارالکتباإلسالميةً .
ً
طوسيً،ج4111(ً.ق)ً.تهذيبًاألحکام(ً.چً.چهارمً،جً.)6.
ً
تمايزًبينًنظاميانًوًغيرنظاميانًدرًمخاصماتًمسلحانهًبينالملليًوًتطبيقً
ً
ظاهريً،ع.رً.)4311(ً.
باًقانونًارتشًجمهوريًاسالميًايرانً.دادرسيً،شًً،42صصً.62-11
عظيميًشوشتريً،ع.عً.)4311(ً.قوانينًوًمقرراتًب ردوستانهًدرًسيرهًپيةامبرًاسةالمً.حکومةتً
اسالميً،شًً،)12(41صصً.431-444
آلالبيتً .
عالمهًحلّيً،حً.)4141(ً.تذکرةًالفقهاءًً،قمً ً:
فراهيديً،خ4113(ً.ق)ً.العينً.قمً:دارالهجرهً.
فيضًکاشانىً،م4112(ً.ق)ً.تفسيرًالصافى(ً.جً.)3.بيروتً:اعلمىً .
قربانًنياً،نً.)4311(ً.اخةالقًوًحةقوقًبينًالمللً.تهرانً:پژوه گاهًفرهرةگًوًاندي ةهًًاسةالمي؛ًً
انت اراتًسمتً .
اسالميً ً.
قرطبىً،مً.)4361(ً.الجامعًألحکامًالقرآن(ً.جً.)46.تهرانً:ناصرًخسروً .
قةطبًراونةديً،س4111(ً.ق)ً.فقهًالقرآنًفيًشرحًآياتًاألحکام(ً.چً.دومً،جً.)4.قةمً:کتابخانهً
نجفيً .
آيتاللّهًمرع يًً ً
ً
کاسانىً،ع4113(ً.ق)ً.بدائعًالصرائع(ً.جً.)1.پاکستانً:المکتبهًالحبيبيهً .
تهرانً:دارالکتباالسالميه.
ً
کةليريً،ج4111(ً.ق)ً.الکافي(ً.چاپًچهارمً،جً.)1.
کليريً،م4123(ً.ق)ً،الکافيً،قمً:دارالحديث.
مرواريدً،ع.ا4141(ً.ق4331ً/م)ً.سلسلةًاليرابيعًالفقهيهً.بيروتً:دارالتراثً .

ماهیت و گونهشناسی اصل تفکیک در جنگ و جهاد

قةربانًنياً،نً .)4311(ً.حقوقًب رًوًحقوقًب ردوسةتانهًً.تهةرانً:پژوه ةگاهًفرهرةگًوًاندي ةهً

مطهريً،مً.)4331(ً.مجموعهًآثار(فقهًوًحقوق)ً.جً.24.قمً:انت اراتًصدراً .
الکتباإلسةالمية.
ً
ً
تهرانً:دار
مغريهً،م.ج4121(ً.ق)ً.تفسيرًالکاشف(ً.جً.)4.
مةقريزيً،ت4121(ً.ق)ً.امتاعًاالسماعًبهًماًللربيًمنًاالحوالًوًاالمةوالًوًالحةةفدةًوًالمةةتاعًً.
بيروتً:دارالکتبالعلميةً.
ً
(جً.)2.
الکتباإلسالمية.
ً
تهران ً
ً:دار
مکارمًشيرازيً،نً.)4311(ً.تفسيرًنمونه(ً.جً ً.)2.
ً
مؤمنً،م«ً.)4311(ً.جهادًابتداييًدرًعصرًغيبت»ً،مجلهًفقهًاهلًبيتً،شًً،26صصً.1-3
نجفيً،م.ح4111ً(ً.ق)ً.جةواهرًالکةالمًفةيًشرحًشةرايعًاالسةالمً(ً.چً.هفةتمً،جً.)24ً.بيةًروتً:
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دارًإحياءًالتراثًالعربي.
نجفي،م.حً.)4362(ً.جواهرالکالم(.جً.)24.تهرانً:دارالکتابًاالسالميهً .
العلميةً .
ً
ً
بيروتً:دارالکتب
4144ق)ً.السةرنًالکبري(ً.جً.)1.
ً
نسائيً،ا(ً.
نگهداريً،عً.)4316(ً.جرةگًغيرنظاميةانًوًحقةوقًب ردوسةتانهًدرًاسةالمًً.معرفةتًً،شًً ً،441
صصً.12-33
نورىً،حً.)4366(ً.جهاد(ً.جً.)44.تهرانً:ن رًفرهرگًاسالمى.
اسهًال رعيًهً.بيروتً:داراالضواء.
يًالسي ً
القتالًف ً
کلً،م.خ4141(ً.ق)ً.الجهادًوً ً
هي ً
واقديً،م4113(ً.ق)ً.المغازي(ً.جً.)3ً.بيروتً:موسسةًاالعلميً.
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