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تاریخ پذیرش9011/31/90 :

چکیده :اسلام یگانه دین مترقی در بین ادیان عالم است که برای اولین بار اوضاع جنگ را سامان بخشید و
برای آن نظام بشردوستانه وضع کرد و برای اسیران جنگی حقوقی قائل شد .پیامبر اکرم
صلیاللهعلیهوآلهوسلم نیز در دنیا نخستین شخصیتی است که قوانین عادلانه جنگ را بهطور جامع بیان و در
نبردهای صدر اسلام رعایت کردند و برای اسیران حق حیات و زندگی را به رسمیت شناختند .اسیران
جنگی ،در نظام جهاد اسلامی دارای حقوق شناختهشدهای هستند که فراتر از حقوقی بوده که در
کنوانسیونهای ژنو مقرر شده است .به اسارت گرفتن نیروهای رزمنده دشمن اگر برای مقاصد تجاری و
سوءاستفاده از اسرای دشمن باشد ،در قرآن بهعنوان امری مخالف شئون دین و رسالت انبیا تلقی شده و اگر
بهمنظور ناتوان کردن دشمن و وادار کردن طرف متخاصم به دست کشیدن از جنگ باشد ،بیگمان مجاز
بوده و در راستای اهداف بشردوستانه جهاد قرار دارد .در این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی به بازشناسایی
قواعد مترقی در آیات قرآن کریم ،سیره رسول اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم و ائمه معصومین علیهمالسلام
درزمینه رعایت حقوق اسیران جنگی در مقام نظر و عمل پرداخته میشود .چراکه احترام به دشمن در
ارزشهای اسلامی یک التزام است؛ دین مبین اسلام مبانی احکام خود را بر کرامت و اصالت انسانیت نهاده و
صیانت از آزادی و حقوق مشروع انسان را بهعنوان یک اصل موردتأیید قرار داده و بر این اساس انسان چه
آزاد و چه اسیر از حقوق مشروعی برخوردار بوده که لازمالرعایه است.
واژگان اصلی :اسلام ،اسیر جنگی ،جنگ ،حقوق بشردوستانه اسلامی.

* مقاله حاضر برگرفته از پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت با عنوان «تحلیل تطبیقی حقوق اسرای جنگی از منظر حقوق
اسلام(فقهای اهل سنت و تشیع) و حقوق بینالملل» است که با راهنمایی دکتر خیرالله پروین و با حمایت «پژوهشگاه علوم و
معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی» صورت پذیرفته است.
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از آغاز تاریخ بشر و دستکم از روزگارانی که زندگی انسانها در روشنای تاریخ تا امروزه که
بشریت در هزاره سوم قرار گرفته است ،جنگ ،این پدیده زشت و تباهکنندده سدایه شدومر را
در سرتاسر پهنه گیتی گسترده بوده است .بهطوریکه بر اساس پژوهرهدای بهعملآمدده طدی
تاریخ ،بشریت فقط  252سال را در صلح زیسته است (سیاهرستمی و دیگران .)1831 ،جامعده
انسانی همواره در این آرزو بوده که نزاع و دشمنی در بین ملتها از بین برود و صلح ،دوستی
و همزیستی مسالمتآمیز جایگزین آن شود؛ اما این امر در حد یک آرزو و آرمان باقی مانده و
جنگ و خشونت بهعنوان یک واقعیت تاریخی همواره وجود داشته اسدت (موسدوی و فامیدل
زوارجلالی .)1815 ،یکی از مواردی که در اغلب جنگها اعمال میشود ،بده اسدارت درآوردن
نیروهای طرف مقابل است .اسیر کردن بهعنوان غنیمت جنگی از زمانهای قدیم در جنگها و
مخاصمات معمول بوده و رفتاری هم که با اسرا صورت میگرفت باتوجهبه مکاتب و مدذاهب
مختلف ،متفاوت بوده است .آنچه همواره بهعنوان یدک دغدغده مطدرو بدوده ایدن اسدت کده
درهرصورت رفتار با اسرا باید انسانی باشد و از آنها نگهداری و محافظدت شدود و در برابدر
خشونتهایی که ممکن است نسبت به آنها وارد شود ،از آنان حمایت کرد (موسوی.)1811 ،
مطالعه و دقت در آداب جنگ در اسلام ،این حقیقت را آشکار میکند که آنچه امروزه در نظام
حقوق بینالمللی موردتأکید قرار گرفته ،چهارده قرن پیرتر در متن تعالیم اسلام وجود داشدته
است .اهمیت این امر مخصوصداً ازاینجهدت اسدت کده در آن روزگدار ،نده ندامی از حقدوق
بشردوستانه -قواعد مربوط به رعایت حقوق بشر در زمان جنگ -در میدان و نده محتدوای آن
موردنظر بود .برخی بر این باورند که «روابط عادی میان مسلمانان و کفار هرگز مبتنی بر صلح
نبوده» و درنتیجه حالت یک جنگ دائم را در این زمینه به تصویر میکشند .شاید نظریه «اسلام
دین جنگ است» معلول آن باشد که اساسداً فقیهدان مسدلمان در مباحد

حقوقیشدان ،چندین

پرسشی را مطرو نکردهاند که اصل ،در روابط بینالمللی مسلمانان چیست؟ جنگ یا صلح؟ از
سوی دیگر اهمیت فوقالعادهای که در فقه به مسأله جهداد داده شدده و بدر وجدوب آن تأکیدد
شده ،باع

نقر بستن جهاد در ذهن بسیاری از افراد به مفهدوم «جندگ تهداجمی» گردیدده و

درنتیجه ،عدهای به این نتیجهگیری غلط برسند که مبنای حقدوق بینالملدل در اسدلام جندگ و
ستیز همیشگی با غیرمسلمانان است .این عده احیاناً برای ادعای خود ،به اعمال و رفتار بعضی
از حاکمان و زمامداران حکومت اسلامی نیز استناد میکنند .درحالیکه نصوص اصدیل اسدلامی
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که باید بر آن اتکا داشت ،عکس این مطلب را ثابت میکند .اسلام صلح و همزیستی سدالم بدا
جنگ را فقط در حال ضرورت مشروع دانسته است؛ بنابراین رفتار و عملکرد ناصواب برخدی
از زمامداران مسلمان طی تاریخ ،نمیتواند ملاک درستی برای قضاوت باشد.
دقت در مجموعه مقررات و حقوق جنگ بهخوبی این حقیقت را آشدکار مدیسدازد کده
افراد تحت حمایت بهطور خاص ،کاملاً در دستورات و تعالیم اسلامی وجود دارد و نظر بعضی
از صاحبنظران که اینگونه قوانین را متخذ از حقوق اسلامی میدانند ،چندان اغدراقآمیدز بده
نظر نمیرسد .این واقعیت زمانی به اثبات میرسد که منابع اسلامی و نحوه دستهبندی جندگ-
های بینالمللی و غیر بینالمللی توسط فقیهان قرنهای اولیه و نظامها و مقررات هر یک و نیز
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ریشههای قواعد و مقررات حقوق جنگ ،بهطور عام و حقوق بشردوستانه و حقوق حمایت از

تکالیف سربازان اسلامی در برخورد با دشمن بهطور جداگانه موردبررسی قرار گیرد .ضدمانت
اجرای وضعشده در مورد تخلف سربازان از این قوانین کده در حقدوق اسدلامی موردملاحظده
قرار گرفته ،واقعیت دیگری را گوشزد میکندد و آن ایدن اسدت کده دسدتورات مزبدور صدرفاً
سفارشهای اخلاقی نیسدتند؛ بلکده حقدوق و قدوانین لدازمالرعایدهای هسدتند کده متخلفدان و
متجاوزان به آن ،مسؤول عواقب اعمال خود اعم از مدنی و جزایی خواهند بود (محقق دامداد،
 .)1838درواقع رعایت حقوق بشردوستانه بینالمللی ،از دیدگاه اسلام ،بهعنوان یدک وییفده و
تکلیف دینی و شرعی بوده و هرگونه تخطی از آن ،هم کیفدر دنیدوی و هدم عقوبدت اخدروی
دارد .قوانین و مقررات اسلامی با اینکه حدود هزار و چهارصد سال پیر وضع شددهاندد؛ امدا
بهمراتب از معاهدات و قوانینی که امروز در جهان مورداجرا قرار میگیرد ،پیشدرفتهتدر ،بهتدر،
عینیتر و کاربردیتر است و درعینحال ،انطباق بیشتری باکرامت انسانی و عدزتنفس بشدری
دارد (فقیه حبیبی .)1815 ،چراکه اسلام دستورالعملهای دقیق و مشخصی برای مسلمانان و در
رابطه با رفتار آنان در جنگ ارائه داده که ارتباطی با مشروع بودن و یا نبودن انگیزههای جندگ
ندارد .در زمان درگیریهای مسلحانه ،اسلام علاوه بر اصول عمومی؛ نظیدر احتدرام بده کرامدت
انسانها و حقدوق بنیدادین ،دسدتورات مشخصدی را جهدت تبیدین رفتدار رزمنددگان در قبدال
دشمنانشان ارائه میدهد .پرسر اصلی مقالده ایدن اسدت کده دیدن اسدلام چده رویکدردی در
خصوص تأمین و تضمین حقوق اسیران جنگی ارائه نموده است .به نظر میرسد از منظر دین
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ادیان و ملل دیگر را بهصورت اصل و قاعده اساسی در نظام تشریعی خدود ملاحظده نمدوده و

اسلام و بهتبع آن سیره رسول اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم ،ائمه معصومین علیهمالسلام و فقهای
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مسلمان ،اسارت یک عمل بازدارنده است نه یک عمل سرکوبگرایانه و حقوق انسدانها چده
در زمان جنگ و چه در زمان صلح باید محترم شمرده شود و مبنای احترام به اسرای جنگی از
دیدگاه اسلام بر پایه کرامت ذاتی و اصالت انسانیت بنا شده و حسن رفتار با اسیران جنگدی در
دین اسلام یک وییفه دینی ،شرعی و اخلاقی است.
مسأله اصلی پژوهر این است که بعضاً برخی مخالفدان دیدن اسدلام بدا ارائده تفاسدیر و
تحلیلهای غیرواقعی و جانبدارانه تصویری خشن از دین مبین اسدلام در خصدوص رعایدت
حقوق بشردوستانه در خصوص اسیران جنگی ارائه دادهاندد؛ امدا اصدل مطلدب آن اسدت کده
چهبسا در حیات پیامبر صدلیاللهعلیدهوآلدهوسدلم و پدس از رحلدت ایشدان از جاندب برخدی
مسلمانان که به معنای واقعی پیام دین اسلام را که همانا صلح و رحمت بوده ،دریافدت نکدرده
بودند ،ممکن است به اسرای جنگی یلمی و یا حتی جنایتی شدده باشدد؛ چده اینکده بدر هدر
خردمندی روشن است که در هدر جامعدهای ممکدن اسدت افدرادی از قدانون تجداوز کنندد و
سرپیچی افراد نمیتواند در ارزشمند بودن یک قانون خدشهای وارد سازد؛ اما ملاک اصدلی در
قرآن کریم و سیره رسول اکرم و ائمه معصومین علیهمالسلام است که عمل آنان میتواند دلیلی
بر موضعگیری اسلام بوده باشد که با مطالعه آنان آشکار شد که در دین اسدلام بدر پایده اصدل
کرامت و شرافت انسانی و قبل از آنکه هیچ قانون مدونی در این عرصه وجدود داشدته باشدد،
شاهد بهترین رفتار با اسیران جنگی بودهایم.
تعریف و مفهوم اسیر در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر آرای فقهای مسلمان

واژه اسیر و مشتقات آن در  5آیه از آیات قرآن کریم آمده است (احزاب آیه  ،22انسان آیه ،3
انفال آیات  26و 62؛ بقره آیه  .)35اسیران جنگی از دیدگاه فقهای اسلام در یک تقسیمبندی
کلی به دو گروه تقسیم میشوند؛ یک گروه زنان و کودکان که در اصطلاو به آنان سبی می-
گویند .گروه دوم مردان جنگجو و پیکارگر که در اصطلاو به آنان اسیر میگویند و هر دو
گروه جزو غنائم جنگی محسوب میشوند (میرشریفی.)1815 ،
در قرآن کریم اسیر به هر دو معنی استعمال شده است« .فریقاً تَقتُلوُن و تَأسرُون فَریقاً»
(سوره احزاب ،آیه  .)22مراد از «تَاسرُون فریقاً» زنان و کودکان است و در آیه «مَا کَانَ لِنَبِیٍّ أَنْ
یَکُونَ لَهُ أَسْرَى» (سوره انفال ،آیه  ،)26مقصود مردان اسیر است (میرشریفی .)1815 ،اکثر
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فقیهان مسلمان درصدد تعریف واژه اسیر برنیامده و بیشتر معنای لغوی آن را در نظر گرفتهاند.
فقه ،اصطلاحاً اسیر به فرد یا افرادی اطلاق میشود که در جنگ بهوسیله نیروهای فاتح دستگیر
و به پشت جبهه انتقال داده شوند.
شاید دلیل کاربرد اصطلاو مذکور این باشد که در گذشته معمولاً افراد دستگیرشده را با
واژه اسیر بر هر فرد دستگیرشده در جنگ؛ هرچند نیازی به بستن وی نباشد ،بهکار گرفته شد.
آنچه باید موردعنایت قرار گیرد ،این است که در کلمه اسیر ،شأنیت بسته شدن اعتبار شده
است و نوعاً در خصوص افرادی بهکار میرود که توان جنگ دارند و دستگیری آنان نیاز به
قیدوبند دارد ،اما به افرادی که دستگیری آنان نیاز به بستن نداشت؛ مانند زنان ،اطفال و
پیرمردان که پس از شکست نیروهای مبارز در اختیار دشمن قرار میگیرند« ،سبایا» اطلاق
میشده است.
شیخ طوسی رحمتاللهعلیه فرموده است :اسیر کردن به معنای بستن جنگجوی دشمن
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طناب یا چیز دیگری میبستند تا امکان هرگونه مقاومت و فرار از آنان سلب شود؛ اما بهتدریج
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اسیر در لغت به معنای بستن و دربند کردن و نیز به معنای مفعولی بسته شدن است؛ اما در

با چیزی است که به سبب آن در اختیار اسیرکنندهاش قرار میگیرد .در «تفسیر المیزان» نیز
همان معنا موردتأکید قرار گرفته است با این استدلال که زنان ،کودکان و سالخوردگان
اصطلاحاً اسیر نامیده نمیشوند .ماوردی در «احکام السلطانیه» مینویسد« :اسیران ،مردان کافر
جنگجویی هستند که مسلمانان بر آن پیروز شدهاند و آنها را زنده دستگیر کرده باشد»
بهاینترتیب ،در فقه اسلامی جنگجویان دستگیرشده از سپاه دشمن دارای احکام ویژهای
هستند که آنان را از دیگر افراد دستگیرشده متمایز میسازد ،پس میتوان گفت که معنای
اصطلاحی اسیر از دیدگاه حقوق اسلامی تا حدی مشابه تعریفی است که در کنوانسیون سوم
ژنو ،درباره اسیر بیان شده است.
تعریف و مفهوم حقوق بشردوستانه در اسلام

مفهوم اسلامی حقوق بشردوستانه یکی از عناصر ذاتی و اصول بنیادین نظام حقوقی اسلام
است .مفهومی سنجیده و مستقل و جذاب بوده ازاینجهت که نتیجه استدلالهای قوی و
صادقانه و جدی است (محقق داماد .)1838 ،برای پی بردن به ارزش ذاتی مفهوم اسلامی
حقوق بشردوستانه باید آن در چارچوب حقیقی خود قرار داده شود؛ زیرا ،مشی اسلام که
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ماهیتاً جهانی است ،زمان و مکان را درمینوردد و تنها بر منازعات مسلحانه مبتنی نیست .بلکه
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بر اعتقادات مسلمانان و ماهیت نظام حقوقی اسلام و برداشت آن از رابطه میان جهان اسلام و
جهان خارج نیز متکی است« .مفهوم حقوق بشردوستانه در اسلام شامل برخی قواعد بوده که
نقر بنیادین دارند و سراسر نظام حقوقی بشردوستانه اسلام متأثر از آنهاست» (آقایی.)1862 ،
حقوق جنگ در اسلام درصدد آن است که جنگ را صرفاً با انگیزه و قصد الهی و برای
خدا و به تعبیر قرآن «فی سبیلالله» منحصر نماید و هرگونه اقدام کینهتوزانه و اغراض
سلطهجویانه و لشکرگشایی خارج از محدوده سبیل الهی را ممنوع کند و نیز در تمام موارد
ملاحظات انسان دوستانه را بر عملیات نظامی علیه دشمن ترجیح داده است (محقق داماد،
)1862-1861؛ بنابراین ،میتوان گفت حقوق اسلام مملو از قواعد و احکامی است که مقطع
زمانی اجرای آنها طی دوران جنگ یا پس از جنگ ولی مربوط به جنگ بوده و مویفین به
اجرای آنها ،کشورهای اسلامی و بهطورکلی مسلمانان درگیر جنگ هستند .درنتیجه این قواعد
و احکام را میتوان حقوق بشردوستانه در اسلام نامید (ضیایی بیگدلی.)1823 ،
اساس ًا نمیتوان بخشی از قواعد حقوق اسلامی را عنوان «انساندوستانه» داد؛ چراکه
قوانین اسلام همگی انساندوستانه بوده و اصولاً کلمه اسلام به معنی «صلح و صفا» است.
درست است که صلح ،روو اسلام را تشکیل میدهد ولی جنگ و رقابت انسانها و کشته
شدن انسانها توسط همدیگر نیز واقعیت انکارناپذیر جوامع بشری است .از طرفی هم در
اسلام «مقتضیات ضرورات» مخصوص ملاحظات بشردوستانه است و فقهای اسلامی با وضع
قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» همین مطلب را بیان کردهاند (محقق داماد.)1865 ،
واکاوی مفهوم جهاد در اسلام:

واژه جهاد مصدر باب مفاعله است در لغت از جَهد گرفته شده که جَهد و جُهد به معنای
مشقت و طاقت است .برخی از لغتشناسان میگویند جَهد به معنای مشقت و جُهد به معنای
طاقت است .جهاد نیز به معنای تلاش و کوشر و رنج و مشقت است و در اصطلاو به معنای
بهکارگیری تمامی توان و قوا در کارزار و جنگ با دشمن و جلوگیری از تجاوز اوست.
صاحب منتهی الاَرب گوید «جهاد و مجاهدت کارزار کردن با دشمنان در راه خدا است».
جرجانی گوید« :جهاد فراخواندن بهسوی دین حق است» .مطرزی گوید «جهاد مصدر کارزار
کردن با دشمن است.
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سپس ،در اسلام غلبه پیدا کرده بر جنگ با کفار و مانند آن» .در کتاب جواهرالکلام آمده
توان در راه اعتلای کلمه اسلام و برپایی شعار ایمان است» .هدف از جنگ و جهاد در اسلام،
هدایت مردم و راهنمایی آنان از تاریکیهای جهل بهسوی روشنی ایمان است؛ ازاینجهت
جامعه اسلامی و رزمندگانی که اسیر در اختیار دارند ،مکلفاند در هدایت و ارشاد اسیران
اسیرکننده است.
هدف اصلی اسلام گسترش و ترویج شریعت اسلام تا مرحله جهانشمولی است تا
سعادت همه انسانها تأمین و صلح و امنیت در سراسر گیتی ایجاد شود .در اصل ،اسلام مبنا را
بر صلح میگذارد و جنگ را بهصورت استثنایی میپذیرد؛ بنابراین انگیزه تشریع جنگ در
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بکوشند و آنها را بهسوی دین الهی راهنمایی کنند؛ این درواقع حقی از اسیر به عهده

اسلام صرفاً کشتن کافران و خونریزی نیست؛ بلکه عبارت از دفع تعدی دشمن و رفع موانع از
انتشار دعوت اسلامی است .جنگ ازنظر اسلام وسیلهای است که مسلمانان بهناچار بدان دست
مییازند (محقق داماد .)1862-1861 ،در این زمینه استاد احمد رشید معتقد است که هدف
حقیقی و علت غایی جهاد صلح است ،یعنی صلح قطعی بشریت که تحت تبعیت و سلطه
قواعد آیین یکتاپرستی قرار گیرد (رشید .)1858 ،قضاوت غربیها از جهاد اسلامی این است
که آنها جهاد اسلامی را در سری جنگهای خونین و غیرانسانی تاریخ بشر آورده و آن را
تقبیح و محکوم کردهاند یعنی همان زشتی و پلیدی را که در اثر لاینفک جنگهای تاریخ است
بهپای جهاد اسلامی هم نوشتهاند و با استفاده از نفرتی که احساسات انسانی از جنگ دارد،
خواستهاند این قانون اسلامی را غیرانسانی جلوه دهند .درحالیکه جهاد اسلامی نوعی خاص از
مبارزه و درگیری مسلحانه است که بههیچوجه ربطی به جنگهای منفور تاریخ بشر ندارد و
بهاصطلاو باید گفت «تافتهای است جدا بافته» (حجازی.)1811 ،
اسلام؛ نه دین جنگ ،بلکه دین صلح و دوستی است و به دلیل جامعیت و اکمالر باید
عدالت ،انصاف ،احسان و مدارا را با خود به همراه داشته باشد که دارد .اهداف جهاد ابتدایی
در اسلام را میتوان از سه منظر موردبررسی قرار داد؛
 -1مبارزه با ظلم و کمک به مظلومان؛ «أُذِنَ لِلٍَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنٍَّ ُهمْ یُلِمُوا وَإِنٍَّ اللٍَّ َه عَلَى
نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ» به کسانی که جنگ بر آنها تحمیل شده اجازه جهاد شده است ،چراکه مورد
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است «جهاد بذل جان و مال و توان در جنگ با مشرکان و شورشگران و یا بذل جان و مال و

ستم قرار گرفتهاند و خدا بر یاری آنها تواناست .»...نبرد با یلم حقی است که اسلام برای
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مظلوم شناخته و در کنار آن دیگران را هم دعوت به دفاع از مظلوم کرده است «کُونا لِلظَالِمِ
خَصماً وَ لِلمَظلومِ عونا» (نهجالبلاغه ،نامه )16؛
 -2مبارزه با اختناق؛ یکی از اهداف اسلام جهاد با کسانی است که فرصت و توان تفکر
و انتخاب عقیده سالم را از مردم سلب کردهاند و برای بقای سلطه خود آنان را در استضعاف
فکری نگهداشته و مانع رسیدن هرگونه صدای حق به آنها میشوند .اسلام با این حکومتها
به مبارزه برمیخیزد تا این فرصت را به ملتها بدهد که بهترین را انتخاب کنند (عظیمی
شوشتری)1812 ،؛
 -8دفاع از حقوق و ارزشهای انسانی؛ برخی از ارزشها و حقوق بشر ،ذاتی انسانها
هستند و اختصاص به قوم و قبیله و عقیده و ایدئولوژی خاصی ندارند .هر انسانی به اعتبار
انسانیت خود مستحق دارا بودن آنهاست .ازاینرو کسانی که به هر دلیل و به هر شکل (به
زور یا فریب یا با استفاده از ابزار تبلیغات) این حقوق را از انسانها سلب میکنند ،یا تلاش در
محو این ارزشها مینمایند ،در حق انسانیت (نه گروه انسانی خاص) جنایت و خیانت می-
کنند .یکی از اهداف اسلامی مبارزه با اینگونه حکومتهاست .فرهنگ اسلامی شرایط خاصی
را برای جنگ دارد که موجب تغییر مفهوم آن از «حرب» به «جهاد» یا «جهاد فی سبیل الله» یا
«قتال فی سبیل الله» شده است؛ جهاد به معنای بهکارگیری تمام توان موجود در جنگ است
که با یک خصوصیت ،دارای بار معنوی مثبت میشود و آن «قید فی سبیل الله» است.
درحقیقت ،جهاد ،جنگی را گویند که «در راه خدا» باشد.
تعبیر «فی سبیل الله» که در بسیاری از آیات جهاد بهکار رفته (بقره 112 ،و 211؛ صف 1
و توبه ،)11 ،هدف اصلی جنگ از دیدگاه اسلام را بهخوبی روشن میسازد« .وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ
اللٍَّهِ الٍَّذِین یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنٍَّ اللٍَّهَ لَا یُحِبٍُّ الْمُعْتَدِینَ» (بقره ،آیه  )112در راه خدا با
کسانیکه با شما میجنگد نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید که خدا تعدیکنندگان را دوست
نمیدارد .اینگونه آیات بهخوبی روشن میکنند که جنگ در اسلام هرگز به خاطر انتقامجویی،
جاهطلبی ،کشورگشایی و به دست آوردن غنائم و منابع ملی که اغلب جنگهای بشری برای
آن اتفاق افتاده ،نیست ،بلکه جهاد در اسلام فقط برای رضای خدا و در جهت گسترش احکام
الهی ،حفایت از حقوق بشر و دفاع از کیان و قلمرو اسلامی تشریع شده است (آل بتول،
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 .)1833در اسلام مشروعیت جنگ و جهاد نمیتواند توجیهی برای نادیده گرفتن کرامت
رابطه با احترام به کرامت و حقوق دیگران ،الزامات و ویایف بیشتری را بر دوش ارتر اسلام
میگذارد.
ضرورت نظامی در تمام جنگها در انقیاد ارزشهای انسانی و دینی است .ازجمله آنها
نام او برای خوردن گوشتر ،تحریم میکند و سفر برای شکار بهعنوان تفریح و لهو و لعب را
معصیت میداند؛ خداوندی که کشتن بدون علت یک انسان بیگناه را مانند کشتن همه
انسانها میداند؛ خداوندی که خطر احتمالی برای زندگی را ،تخصیص زنده همه قوانین و
تکالیف خود مقرر میدارد و خداوندی که کمترین تعدی بر حقوق انسانها را استکبار و
سلطهطلبی و استعلا نامیده و آن را شدیداً محکوم مینماید ،هرگز جهت جهاد را صرفاً برای
پیروزی عدهای از انسانها بر عدهای دیگر تجویز نمیکند (جعفری تبریزی.)1826 ،
ازنظر اسلام ،جهاد در راه خدا ،عبادتی مقدس و جنبه نفسانی و دنیایی ندارد تا در آن
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میتوان به حمایت از غیرنظامیان اشاره کرد .خداوندی که حتی ذبح یک جاندار ناچیز را بدون
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انسانی و حقوق پایه رزمندگان دشمن و غیرنظامیان باشد؛ برعکس ،ارزشهای اسلامی در

یلم و ستم و پایمال کردن حقوق دیگران ،مخصوصاً غیرنظامیان صورت پذیرد .در اسلام
جهاد برای نمایر قدرت ،اعمال فشار سیاسی و بهکار گرفتن زور و نیروی فیزیکی در القای
عقیده و ایدئولوژی نیست؛ بلکه جهاد درنهایت امری برای رهنمون ساختن راه راست و تنظیم
برادری و اخوت در جامعه و رشد دادن به آدمیت و کمال بخشیدن به شئون اوست .ازاینرو
ممکن است حاکم اسلامی آزادی بدون قید و شرط اسیر یا گروهی از آنان را به نفع اسلام
تشخیص دهد (کریمی .)1831 ،مسأله مهم دیگری که در مورد اسیران جنگی وجود دارد،
موضوع اصلاو و تربیت و هدایت آنهاست .این موضوع در مکتبهای مادی ممکن است
مطرو نباشند ولی در جهادی که برای آزادی و اصلاو انسانها و تعمیم حق و عدالت صورت
میگیرد حتماً مطرو بوده و به پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم سفارش میکند که با بیان
دلگرمکنندهای اسیران را بهسوی ایمان و اصلاو روش خود دعوت و تشویق کند (مکارم
شیرازی.)1861 ،
جهاد اسلامی چه ازنظر جامعه مسلمانان که به آن اقدام میکنند و چه ازنظر نتایج و آثار
و چه ازنظر برخورد با اسیران جنگی چیزی است غیر از جنگهای تاریخ و باید گفت اگر
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جنگهای تاریخ پیر وجدان آدمی منفورترین کارها بوده؛ جهاد اسلامی درصورتیکه خوب
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تجزیهوتحلیل شود قانونی است که عقل و وجدان غیر آن را نمیتواند بپذیرد؛ بنابراین باید
بین این دو یعنی «جنگ تاریخ» و «جهاد اسلامی» قائل به تفکیک شویم و بدانیم که اینها دو
مقوله جداگانه هستند .درواقع جنگ نهتنها با فطرت سلیم انسان سازگار نبوده که با قانون
جهان هستی نیز هماهنگ نیست .از بررسی آیات قرآن کریم درزمینه جهاد معلوم میشود که
روو جهاد در اسلام ،دفاع است و نه تهاجم (مطهری.)1831 ،
این نکته که دستور جهاد بعد از هجرت پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم به مدینه نازل شده،
نشان میدهد که اساس جهاد اسلامی را دفاع تشکیل میدهد؛ چراکه مسلمین سیزده سال تمام
در مکه در مقابل آزار و اذیت مشرکان صبر کردند تا بلکه دشمن بر سر عقل آید؛ اما نتیجه
آن ،موضوع «هجرت» و انواع فشارهای سیاسی -اقتصادی بود .پس از هجرت نیز آن وضعیت
خصمانه ادامه یافت تا سرانجام آیه جهاد برای دفاع از کیان اسلام و مسلمانان بر پیامبر
صلیاللهعلیهوآلهوسلم نازل شد« :أُذِنَ لِلٍَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنٍَّهُمْ یُلِمُوا وَ ِإنٍَّ اللٍَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ»
به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده ،اجازه جهاد داده شده است ،چراکه مورد یلم قرار
گرفتهاند و البته خداوند بر پیروزی آنان تواناست (آل بتول.)1833 ،
نکته جالب آن است که لحن آیات جهاد ،بهگونهای است که جهاد را نیازمند دلیل می-
داند؛ مثلاً جهاد برای رفع موانع (انفال ،آیه  ،)81حمایت از مظلومان و نجات ملتهای تحت
ستم (نساء ،آیه  )65تشریع شده است .همین این امر که جهاد نیازمند دلیل است ،از اصالت
صلح و امنیت و عارضی بودن جنگ در اسلام حکایت میکند (مطهری.)1831 ،
رویکرد دین اسلام در خصوص اسیران جنگی؛ ازنظر تا عمل

نظام حقوقی اسلام ،در باب اسیر دارای سابقه تاریخی است؛ بدین معنا که اسلام زمانی در
مورد اسیران مراعات اصولی را بهصورت قانون الزامی دانست که در نقاط دیگر دنیا ،مقررات
حقوقی و قانونی در این زمینه وجود نداشت .ازنظر اسلام عمل اسارت یک عمل بازدارنده
بوده نه یک عمل سرکوبگرانه و یا بهعبارتدیگر اسلام بیشتر به بازدارنده بودن عمل اسارت
توجه کرده و به سرکوبگرانه بودن آن توجهی ننموده است (حجازی .)1811 ،در مورد طرز
رفتار با اسرای جنگی نیز حقوق و فقه سیاسی اسلام احکامی را وضع کرده که بر مبنای آنها
با اسیر از آغاز اسارت تا پایان ،بر اساس اصول و کرامت انسانی برخورد میشود« .رهنمود
98

حقوق اسلامی درزمینه طرز رفتار با اسرای جنگی ،متضمن احکامی است که مفاد حقوق و
در اسلام ،کرامت و یکسری حقوق اساسی دیگر برای همه بشر و حتی رزمندگان دشمن
به رسمیت شناخته شده است و جنگ و درگیری مسلحانه بههیچوجه باع

ابطال این حقوق

نمیشود .از دیدگاه اسلام ،تنها تفاوت موجود در شرایط جنگی ،این است که تعهد بیشتری بر
حقوقی را که همه و ازجمله رزمندگان دشمن ،مشمول آن هستند ،محدود نمیکند .دین اسلام
اولاً مباح

مربوط به جنگ عادلانه و مشروع و کیفیت جنگ و اصول و قواعد آن را به گونه

شایستهای تنظیم نموده و ثانیاً در این ساحت بهگونهای شایسته ،به آموزش آموزههایی از نحوه
رفتار محسنانه و کریمانه با اسیران جنگی پرداخته است .حقوق مربوط به اسرای جنگی در
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دوش مسلمانان میگذارد تا کرامت و حقوق دشمن را محترم شمرند و هرگز کرامت و

اسلام نشاندهنده آن است که انگارههای این مکتب ،جهانی ،مبتنی بر عدالت ،انصاف ،مهربانی
و اصل قرار دادن حفظ کرامت انسانی بوده و ازاینرو با مقررات و قواعد کنوانسیون سوم ژنو
که آن نیز مبتنی بر رفتار انسانی و منصفانه با اسیران جنگی است ،مطابقت دارد و حتی می-
توان ادعا کرد که از آن کنوانسیون جلوتر و علاوه بر سبقه زمانی دارای جنبههای حقوق
بشردوستانه بیشتری است .حق حیات ،آزادی ،طعام ،لباس ،محل مناسب و غیره از حقوقی
بوده که اسلام آن را برای اسیران به رسمیت شناخته است (حبیبنژاد.)1812 ،
اسلام نهاد اسارت را در کمحجمترین اندازه ممکن پذیرفت؛ زیرا معقول نبود که
مسلمانها به میدان کارزار پای نهند و دچار زیان شوند و به اسیری روند ،اما بر آنها حرام
باشد که دشمنان خویر را به اسارت گیرند .این نه با طبع و نه با منطق و عقل سازگار است.
یکی از فلسفههای پذیرش این امر ،ایجاد زمینهای برای امکان تبادل اسیران و آزاد کردن آنان
بود .از این گذشته پذیرش نهاد اسارت با آموزههای آسمانی پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم که
سرمشق انسانیت به شمار میرود ،با رعایت شرایط انسانی سازگاری دارد .قواعد حقوق
بشردوستانه اسلام بخشی از شریعت اسلامی و در زمره احکام الهی بوده که پیر از آنکه عهد
و عرفی در این زمینه میان اقوام و ملل شکل گرفته باشد ،بهعنوان عهد الهی برای مسلمانان و
دولت اسلامی ایجاد الزام کرده است؛ بنابراین ،بیتردید دولت اسلامی و هر مسلمانی در
مخاصمات مسلحانه مویف به رعایت قواعد و احکام انسان دوستانه اسلام است .به این
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عرف بینالمللی مدرن هرگز بهپای آن نمیرسد (محقق داماد.)1838 ،

منظور دولت اسلامی وییفه دارد همه تدابیر و اقدامات مقتضی و بایسته را به عمل آورد تا از
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پایبندی سربازان و رزمندگان خود به موازین فقهی و اخلاقی اسلام در حین مخاصمه
مسلحانه ،اطمینان حاصل کند (فضائلی.)1813 ،
از منظر اسلام نهتنها حسن رفتار با اسیران در بند توصیه شده بلکه مساعدت مادی و
معنوی نسبت به آنان را از ضروریات میشمارد .اسلام جنگ را برای محافظت از کیان و
انسانیت می پذیرد و برای محافظت از اصول انسانی زندگی آدمی و تا جایی که جنگ و
ضوابط وضعشده برای آن با این اصل در تعارض و تناقض نباشد پذیرفته شده است؛ اما اگر
در جایی اقدامات جنگجویان با انسانیت و فطرت انسانی در معارضه قرار گیرد قطعاً انسانیت
که هدف اسلام دفاع از آن است مقدم خواهد بود (کریمی .)1831 ،ازآنچه در مورد رفتار با
اسیران جنگی در متون و منابع اسلامی به دست میآید میتوان چنین استنباط کرد که رسیدگی
و نگهداری و مراقبت امور رفاهی اسیران جنگی از واجبات کفایی بوده و انجام آن مستقیم ًا بر
عهده دولت اسلامی و بیتالمال است و یا بهطور غیرمستقیم از باب حسبه به دولت اسلامی
واگذار میگردد« .درهرحال هرگاه به هر دلیلی دولت توان نگهداری و رسیدگی به امور رفاهی
اسیران را نداشته باشد ،انجام این مهم از باب واجب کفایی بر عهده عامه مسلمانان خواهد
بود» (عمید زنجانی .)1835 ،ازجمله تأکیدات اسلام بر مسلمین این است که کشتن اسیر نباید
با گرسنگی و تشنگی صورت گیرد .تغذیه و سیراب کردن اسیر بر عهده کسی بوده که او را
اسیر کرده است؛ مادامیکه وی را فرمانده سپاه یا کسی که از جانب وی منصوب شده است،
تحویل دهد.
درحالیکه قبل اسلام و در میان دیگر ملتها و نیز عربهای جاهلی ،اسیر مانند یک شی
و مال تلقی میشد .دین اسلام تأکید فراوانی را بر رفتار با احسان و توام با احترام نسبت به
اسیران سفارش نموده است .میتوان این بح

را زیرمجموعهای از مبح

کرامت ذاتی انسان

دانست؛ کرامت انسانی مفهومی است که در قرآن آمده است «وَلَقَد کَرَمنَا بَنی آدَم »...انسان
موجودی است که ملائکه برایر سجده کردهاند «وَ ِاذ قُلنا لِلمَلائکَه اسجُدُوا لِاَدَمَ فَسَجَدوُا اِلاَ
اِبلیسَ» و امانتدار امانت الهی است« :اِنا عَرَضنَا الامانَهَ عَلَی السماواتِ...و حَمَلَهَا الاِنسانُ» و
موجب تبریک خداوند به خودش «فَتَبا َرکَ اللهُ اَحسَنُ الخالِقیِن»؛ ازاینرو اصل و قاعده آن
است که تا مجوزی شرعی و قانونی موجود نباشد ،نباید بههیچوجه این کرامت و حیثیت
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انسانی موردخدشه قرار گیرد .این قاعده کلی میتواند به اسیران جنگی نیز تعمیم یابد؛ زیرا او
به او و حیثیت او احترام گذارد.
آموزههای اسلامی در پرتو تعالیم معصومین علیهمالسلام و با تأکید فراوان بر کرامت ذاتی
و حیثیت انسانی قواعد و مقررات شایستهای برای جنگ و مسائل آن ارائه داده است .رفتار با
اینها  ،حق خوراک ،پوشاک ،مکان مناسب و معالجه و بهداشت ،منع بیگاری ،منع تخلیه
اطلاعاتی و غیره ازجمله حقوق اسیران جنگی و از ویایف دولت اسیرگیرنده محسوب می-
شود که در تعالیم اسلامی آمده است (حبیبنژاد .)1812 ،در حقوق اسلامی حتی مواردی چون
اعطای تسهیلات و امکانات لازم برای انجام مراسم و تشریفات مذهبی درصورتیکه جنبه
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احسان و احترام ،ممنوعیت کشتن اسیران ،حمایت از کودکان ،زنان ،سالخوردهها و مانند

تبلیغی نداشته باشد و تنها در میان اسیران همکیر انجام پذیرد ،میتواند قابلقبول باشد.
همچنان که در مورد اهل ذمه ،انجام مراسم مذهبی به رسمیت شناخته شده است .همچنین
داشتن عقاید مخالف ،تدین به ادیان دیگر غیر از اسلام و گرایرهای سیاسی انحرافی و نظایر
آنهم که به فکر و عقیده اسیر مربوط است ،مانع از برخورداری اسیر از حقوق شناخته شده
وی نخواهد بود (عمید زنجانی.)1835 ،
از دیگر حقوق اسیر که حق معنوی او به شمار میآید و بسیار مهم و سرنوشتساز بوده
دلجویی و ارشاد و هدایت اوست .بهاصطلاو روز کار فرهنگی و کمک کردن به رشد فکری و
ارتقای درک و دانر و پایداری وی گویند .این حق اسیر از این آیه سوره انفال استفاده می-
شود« :یَا أَیٍُّهَا ال ٍَّنبِیٍُّ قُلْ لِمَنْ فِی أَ ْیدِیکُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ یَعْلَمِ اللٍَّهُ فِی قُلُوبِکُمْ خَیْرًا یُؤْتِکُمْ خَیْرًا
مِمٍَّا أُخِذَ مِنْکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللٍَّهُ َغفُورٌ رَحِیمٌ»(سوره انفال ،آیه  )62ای پیامبر به کسانی که در
دست شما اسیرند بگو اگر خداوند در دلهای شما خیری بداند بهتر ازآنچه از شما گرفته شده
به شما میدهد و شما را میآمرزد و خداوند آمرزنده مهربان است (میرشریفی.)1815 ،
مستند به آیات قرآن کریم اصل پایهای که جنبه آمره داشته و مبنای حقوق اسیران جنگی
در اسلام باید به شمار آید ،آیهای در سوره بقره است که خداوند در آن میفرماید« :وَقَاتِلُوا فِی
سَبِیلِ اللٍَّهِ الٍَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنٍَّ اللٍَّهَ لَا یُحِبٍُّ الْمُعْتَدِینَ» (سوره بقره ،آیه « )112در راه
خدا با آنان که به جنگ و دشمنی با شما برخیزند جهاد کنید لیکن ستمکار نباشد که خدا
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نیز انسان است و تا هنگامیکه خود موجبات شکسته شدن حریم خویر را فراهم نیاورد ،باید

ستمکاران را دوست ندارد ».در این آیه بیان شده که اولاً مسلمانان فقط باید در راه خدا جهاد
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،6شماره  ،3شماره پیاپی ( ،)33پاییز 9311

کنند؛ از طرف دیگر سربازان اسلام و دیگر مسلمین نباید مرتکب یلم و تعدی در این مورد
شوند و در این راستا باید فقط با کسانی بجنگند که به جنگ با مسلمانان اقدام نمودهاند؛ اسیر
جنگی که به هر علت دیگر توان مبارزه و جنگیدن را به هر علتی ندارد ،رزمنده تلقی نشده و
نباید موردحمله قرار گیرد .در اسلام الگوی رفتار با اسیران جنگی بر اساس آیات قرآن
خصوصاً آیه  3سوره دهر ترسیم شده که عبارت است از «وَیُطْعِمُونَ الطٍَّعَامَ عَلَى حُبٍِّهِ مِسْکِینًا
وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا إِنٍَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللٍَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ«»...آن بندگان نیکوکار به مسکین و یتیم و
اسیر طعام میدهند و گویند ما فقط برای رضای خدا به شما طعام میدهیم و از شما هیچ
پاداش و سپاسی نمیطلبیم»؛ که نمونه عملی آیه شریفه اهلبیت پیامبر اسلام
صلیاللهعلیهوآلهوسلم هستند که بعد از سه روز روزه داشتن غذای افطار خود را بااینکه بدان
نیاز وافری داشتند به اسیری انفاق نمودند و به همین دلیل میتوان ادعا نمود که در اسلام طرز
رفتار با اسیران جنگی به نحو احسن ترسیم شده است (گنجی.)1813 ،
در خصوص استرقاق (برده گرفتن) که در پیر از اسلام (عموماً) و در زمان رسول اکرم
نیز (بعضاً در موارد خاص) وجود داشته ،باید در نظر داشت که «در  16مارس  1235در
فرانسه قانونی وضع شد که ازجمله مواد آن منع سیاهان (بردگان) از کسب دانر و جواز
کشتن ایشان در مورد بیاحترامی به اشخاص آزاد بود» (ریاضی .)1831 ،در مقابل ،سیره عملی
رسول گرامی اسلام در مورد اولین بردگانی که در جنگ بدر اسیر شده بودند ،چگونه است.
حضرت رسول صلیاللهعلیهوآلهوسلم در مورد اسیران بدر حکم کردند که اگر اسیری به 12
مسلمان خواندن و نوشتن یاد دهد ،آزاد است .این دستور پیامبر حدود  1122سال قبل از
قانون وضعشده در فرانسه بوده که خودشان را مهد آزادی و تمدن میدانند (ریاضی.)1831 ،
شرایط رفتار مسلمانان با بردگان نسبت به رفتار دشمن با بردگان قابلقیاس نبوده است.
هر جا اسلام اجازه بردگی میداد ،آن را با موازین اسلامی محدود میساخت و مقام و منزلت
بردگان را در حد اربابان بالا میبرد؛ بهطوریکه بردگان حق طرو دعوی در محاکم را هم
داشتند .درنتیجه ،بردگی در اسلام امری عاریتی بود .از سوی دیگر آزادسازی برده بر اساس
عطوفت یا در برابر فدیه نیز از راههای دیگری بوده که احتمالاً به دلیل مرجح بودنشان در
قرآن توصیه شده است (سوره محمد ،آیه  .)1از سوی دیگر ،شرایط رفتار با اسرا و بردگان
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بهگونهای بوده که آنها در اختیار مجاهدان مسلمان قرار میگرفتند و به این دلیل زیر نظر آن
 .)1815لغو فوری بردهداری در صدر اسلام منجر به برهم خوردن نظم و معادلات اجتماعی،
بهخصوص در خانوادهها میشد و نتیجه آن این بود که اسیران جنگی مسلمین در دست
کافران باقی بمانند و در مقابل ،اسیران کافر بهطور یکجانبه آزاد و به لشکر دشمن ملحق
باوجود اینگونه نمونههای درخشان و شواهد گویای عملی در سیره پیشوایان دینی،
متأسفانه گاهی برخی از مورخین با درج رفتارهای مجعول و خشونتآمیز که غالباً توسط
راویان تازهمسلمان یهودیالاصل جعل شده ،چهره زیبای مقررات رأفتآمیز اسلامی را لکهدار
کردهاند (محقق داماد .)1838 ،نکته پایانی آنکه در خصوص حق بر حیات اسیران جنگی در
نظام حقوقی اسلام نیز میتوان چنین گفت که سرنوشت اسیران جنگی تنها از دو طریق تعیین
میشود-1:منتگذاری بر اسیران و آزادی مطلق آنها و -2گرفتن مال و پولی معین و معاوضه
اسیر .این چیزی است که در نص قرآن کریم «فاما منا بعد و اما فداء» به آن تصریح شده است

خیرالله پروین و محمد زرشگی

شوند (امامی و شوپای جویباری.)1815 ،
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مجاهد تربیت میشدند ،اسلام میآوردند و آزاد میگشتند (موسوی و فامیل زوارجلالی،

(سوره محمد ،آیه  .)1اصولاً طبق قوانین بینالمللی نیز با پایان یافتن حالت جنگی تبادل
اسیران میان دو کشور صورت میگیرد و آنها آزاد میشوند .قانون مبادله اسیر در اصطلاو
حقوقی «کارتل» نامیده میشود که برحسب توافق دو کشور بهطور عادی اسیران مبادله
میشوند؛ زخمی در برابر زخمی ،سرباز در برابر سرباز ،افسر با درجه معین در برابر افسر با
همان درجه؛ البته لازم نیست تبادل اسیران ازنظر کمیت یکسان باشد .بلکه میتوان عده زیادی
را در برابر آزادی یک اقلیتی تبادل کرد.
همینکه جنگ پایان یافت حالت اسارت نیز پایان میپذیرد و بر دولتهای متخاصم لازم
است که در اسرعوقت ممکن اسیران را مبادله نمایند (زحیلی .)1113 ،قطعاً این تعابیر حقوقی
عصر حاضر با آنچه در شریعت اسلام به نام «فداء» شناخته شده ،منافات ندارد؛ زیرا تبادل
اسیران بنا بر توافق رؤسای دولتهای اسلامی صورت میگیرد و گاهی اتفاق میافتد که عده
زیادی را در برابر اقلیتی مبادله کنند؛ چنانچه پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم دو نفر از کفار را در
برابر یک مسلمان آزاد ساخت .گرچه در حقوق معاصر بحثی از معاوضه پولی اسیران نشده،
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اما بههرحال قانونی که در خلال قرن هفده میان دولتها تصویب شده ،این است که تبادل
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اسیران از طریق «معاوضه» انجام گیرد (ثقفی.)1812 ،

حقوق اسرا و نحوه حمایت از آنان در سیره پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله وسلم

جامعه اسلامی در زمان رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم برای نخستین بار در سال دوم
هجرت و در سریه «عبدالله بن جحر» با موضوع اسارت روبهرو شد (آیتی )1863 ،و
ازآنپس تقریباً در تمام غزوات و سریهها ،اسیرانی از هر دو طرف در بند و مبادله میشدند.
پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم مسلمانان را به رفتار انسانی همراه با ملاطفت و مدارا در حق
اسیران ،ترغیب میکرد .شواهد بسیاری در زندگی ایشان وجود دارد که مبین رفتار بشردوستانه
ایشان در برخورد با اسرای جنگی بود.
محیطی که پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم در آن رشد و نمو کرد ،بیگانه از محدودیتهای
عرفی بر استعمال زور و نیروی نظامی نبود .موقعیت مقدس مکه و اطراف آن ،حرمت ماههای
حرام و مصونیت کاروانهای قریر بهعنوان محافظین کعبه ،یک نوع رفتار را در میان اعراب
در جنگهایشان تشکیل داده بود؛ پیامبر به این مجموعه کوچک تعالی بخشید و بهتدریج در
زمان خلفای راشدین و بروز موقعیتهای جدید و جنگهای برونمرزی و تحت تأثیر تعالیم
پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم و آموزههای قرآنی ،مجموعه حقوق و مقررات جنگ در اسلام به
کمال بیشتری رسید (کریمی.)1831 ،
ازنظر پیامبر سه گروه در سایه عرش الهی هستند؛ یکی از آنان فردی است که به
مسکینان و اسیران اطعام میدهد (حر عاملی ،1111 ،جلد  )11که این امر مبین نگاه عمیق
ایشان به رعایت حقوق اسیران جنگی است .جالب آنکه جین پیکتت ،حقوقدان سیاسی که در
تهیه کنوانسیونهای ژنو ،تلاش فراوان کرده میگوید :خواستم تمام قواعد انسان دوستانه بین-
المللی را در قالب جملهای جامع و فراگیر تبیین کنم .درنهایت آنچه توانستم ارائه دهم این
اصل است که «با دیگران آنچنان رفتار کن که مایلی با تو آنچنان کنند» (محقق داماد.)1838 ،
نکته قابلتوجه آن است که این سخن عیناً در کلمات پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم آمده است.
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رسول اسلام در مورد جمع بین دو وضعیت متناقض ،یعنی ملاحظات انسان دوستانه و
حدی

مروت و رحمت و انسانیت را بر جنگ مقدم دانستهاند تا به رزمنده مسلمان القا شود

که او بازوی عدالت است نه شمشیر انهدام مقررات بشردوستانه اسلامی.
در حقوق بشردوستانه اسلامی نیز نهتنها بر رعایت رفتار انسانی ،بلکه بر خوشرفتاری و
در روایات مختلفی نمایان است؛ ازجمله در مسأله سهیل بن عمرو عامری (که خطیبی
زبردست بود) ،عمر بن خطاب از رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم خواست به او اجازه دهد
تا دندانهای سهیل را درآورد تا او دیگر قادر به ایراد خطابه علیه پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم
نباشد .پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم در پاسخ فرمود« :من او را از شکل نخواهم انداخت ،زیرا
اگر چنان کنم ،خداوند مرا که رسول اویم از شکل خواهد انداخت» (ابن کثیر ،بیتا) .ازاینرو،
مسلمانان حق ندارند کوچکترین آزار و اذیتی نسبت به اسرا داشته باشند؛ همچنین اهانت به
آنها نیز جایز نیست و باید اخلاق اسلامی رعایت شود .در روایات آمده ،ایشان با حلول ماه
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داشتن رفتار برادرانه با اسرا در مدت اسارت همواره تأکید شده است .انزجار پیامبر از شکنجه
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ضرورتهای نظامی ،در حدیثی فرمودهاند« :انا نبی المرحمه و انا نبی الملحمه» .ایشان در این

رمضان تمامی اسیران جنگی را آزاد میکرد .این روایت هم در منابع شیعی ،مانند مناقب و هم
منابع اهل سنت آمده است (رحمانی .)1812 ،ابو زهره گوید« :پیامبر آنقدر سفارش اسیران
بدر را نمود که گویی آنان مهمان بودند نه اسیر» (ابو زهره .)1115 ،همچنین در روایت
منصوصی آمده که «آن حضرت در روز بدر اصحاب خود را وصیت نمود که اسیران را مورد
تکریم و احترام قرار داده و در غذا خوردن ایشان را مقدم بر خود دارند» (ابن کثیر،1125 ،
جلد  .)1ایشان میفرمودند« :اسیران برادران شما هستند ،از هر آنچه میخورید به آنها
بخورانید و از هر آنچه به تن میکنید به آنها بپوشانید (حر عاملی ،1121 ،جلد  .)81در تاریخ
اسلام و سیره پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم موردی مشاهده نمیشود که اموال شخصی اسیر از
او گرفته شده باشد و چهبسا آن حضرت چیزی هم به آنها میبخشید .ایشان همچنین در
جریان فتح فدک ،اسیران را به خدمت در باغها مشغول کرد و دستور داد چیزی از محصولات
باغها بهعنوان دستمزد به اسیران پرداخت شود (استرآبادی .)1861 ،بر همین اساس فقها نیز
فتوا دادهاند که مسلمانان نمیتوانند در پرداخت اجرت ،بهکارگران اسیر کوتاهی و خیانت کنند
(زحیلی .)1111 ،رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم هنگامیکه اسیری را برای نگهداری و
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پذیرایی در منازل به یکی از اصحاب میسپرد؛ فرمود به نیکی با او رفتار نما .شمول این جمله
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و توسعه مفهومی آن بسی فراتر از حقوقی بوده که در کنوانسیونهای بینالمللی برای اسیران
جنگی تدوین شده است .چنانکه در هر زمان و شرایطی «احسان» میتواند معنا و مصداق
خاصی را متبادر کند .در این نگاه ،اسیر جنگی نه بهعنوان انسان قابلترحم ،بلکه بهصورت
انسانی نگریسته میشود که شایسته هر نوع اکرام و احسان است (عمید زنجانی.)1811 ،

حقوق اسرا و نحوه حمایت از آنان در سیره امام علی علیهالسلام

توجه به سیره امام علی علیهالسلام در جنگها مانند طرز برخورد با اموال و اشخاص و اسرای
بهجای مانده از جنگ و همچنین آموزههای فقهی و استنباطهای فقهای متقدم و متأخر شیعه
در متون فقهی نشان میدهد که میراث فقهی شیعه در این زمینه از جایگاه قابلاعتنایی (بهویژه
در مقایسه با حقوق جنگ امروزی) برخوردار است .فرهنگ اسلامی در ارتباط با تدوین
قوانین حامی حقوق اسیران ،گوی سبقت را از سایر ادیان ربوده است و افزون بر احکام و
قواعد آمرانه نسبت به حقوق آنها ،پیشواهای دینی در این رابطه بهگونهای عمل کردهاند که به
فکر هیچ بشری خطور نمیکند .بهعنوان نمونه ،وصیت علی علیهالسلام به فرزندش امام
حسن ،در رابطه با ابن ملجم است که پس از واردکردن ضربت بر سر آن حضرت در دست
آنها اسیر بود؛ در کتاب شیعه و سنی آمده است که :به او مهربانی کنید ،از غذایی که من می-
خورم به او بدهید ،قبل از شهادت من او را نکشید و اگر من با ضربت او کشته شدم ،حق
ندارید یک ضربت بیشتر بر سر او بزنید .این وصیت نمونهای از رعایت حقوق اسیران جنگی
در اسلام است.
مسلماً از حقوق انسان ادامه حیات اوست .ازاینرو ،بر هر فرد انسانی لازم است
حتیالامکان از مرگ انسانها جلوگیری کند .یکی از این راهها رسیدگی به مجروحان پس از
اتمام جنگ است .پس از خاتمه نبرد نهروان ،امام علیهالسلام دستور دادند مجروحین خوارج
را از میان کشتهشدگان جدا کنند و به خانوادهشان تحویل دهند؛ زیرا کشتن مجروو را سزاوار
نمیدانست .پس آنها را به وابستگانشان تحویل دادند (خوشچهره .)1818 ،به این جهت که
امکان مداوا نبوده و خویشان مجروحان بهتر میتوانستند از آنها مراقبت کنند .امام علیهالسلا
نسبت به دسته دیگری از مجروحان از آنها تعهد گرفت و فرمود :آنها را با خود ببرید و
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طبابت نمایید و پس از بهبودی در کوفه پیر من برگردانید (طبری .)1126 ،میتوان این
هرچند دشمنیاش پابرجا است؛ ولی چون قدرت ضربه زدن و آسیب رساندن به مسلمانان را
ندارد ،پس نباید آنان را بکشیم .رعایت این سخن کوتاه امام مانع از کشتار بیشمار افراد در
جنگ میشود .امیرالمؤمنین علیهالسلام معتقد بودند ،اطعام اسیر و احسان کردن به او حق
جمل ،صفین و غیره هیچ اسیری را به قتل نمیرسانید؛ بلکه آنها را بهصورت ابتدایی (بدون
اینکه معاویه اسیران را آزاد سازد) آزاد میساخت و گاه نیز مشروط با آزادی اسیران سپاه علی
علیهالسلام که در اختیار طرفداران معاویه بودند ،آزاد میساخته است (ابراهیمی .)1812 ،این
موارد بیانگر رویکرد بشردوستانه حضرت علی علیهالسلام نسبت به اسرای جنگی است.
آرای فقهای شیعه در مورد نحوه برخورد با اسیران جنگی

فقهای شیعه برخلاف فقهای اهل تسنن بین وضعیت اسیران جنگی حین جنگ و پسازآن قائل
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فرمایر امام علی علیهالسلام را بهعنوان یک حق برای افراد در نظر گرفت .چون فرد زخمی

به تفکیک هستند .اصولاً اسیرانی که حین جنگ دستگیر میشوند با ضمانت اجرای شدیدتری
نسبت به اسیران دستگیرشده پس از جنگ روبهرو میشوند .مجازات قتل در خصوص اسیران
دستگیرشده پس از جنگ ازنظر فقهای شیعه امری خلاف نصوص و موازین دینی است.
آغازگر تفکیک بین اسیران دوران برپایی جنگ و اسیران بعد از خاموشی آن یاهراً شیخ
طوسی است و ازآنجاکه موقعیت شیخ طوسی در میان محققان متأخر موقعیتی ممتاز و بهعنوان
شیخ الطائفه مطرو بوده و هست ،علمای بعدی ،بهتبع او همان نظریه را پذیرفته و
بهقولمعروف مانند مقلدان در برابر رأی مرجع خویر اجازه چونوچرا به خود ندادهاند .به
نظر برخی از مفسران شیعی به نقل از ائمه هدی علیهمالسلام ،اسیران جنگی بر دو قسم
هستند .دستهای از اسیران آنهایی هستند که قبل از پایان جنگ و تداوم آن اسیر میشوند.
مشهور فقیهان چنان است که کشته میشوند؛ اما به نظر علامه مغنیه در آن حال باید مصلحت
نظام اسلامی موردنظر قرار گیرد؛ اگر نگهداری اسیران سبب فتنه و آشوب شود که کشتن آنها
جایز است؛ ولی اگر نگهداری آنها چندان آسیبی نرساند ،نگهداریشان لازم است تا بعد آزاد
شوند؛ اما اگر اسیران پس از پایان جنگ اسیر شوند ،نگهداری آنان ضروری است تا بعداً آزاد
شوند و یا معامله به مثل شوند (طبری.)1881 ،
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اکثر فقهای شیعه و ازجمله شیخ طوسی ،معتقدند اگر اسیر در حال درگیری و قبل از
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پایان جنگ دستگیر شود ،نگهداری آن جایز نیست و باید مانند سایر دشمنان در حال جنگ،
کشته شود .تنها راه برای زنده ماندن وی مسلمان شدن است که مانع از کشته شدن وی می-
شود و مسلمانان باید از او در برابر صدمات و تعرضات دشمن دفاع نمایند (باقری)1812 ،؛
اما اگر دستگیری اسیر پس از پایان جنگ انجام گیرد ،توسط امام نگهداری میشود و دولت
اسلامی میتواند درباره او یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ نماید.
 -1او را آزاد نماید و بدون دریافت غرامت یا مبادله به حال خود بگذارد؛  -2او را با
اسرای مسلمان که در دست دشمن هستند مبادله کنند؛  -8در مقابل آزاد نمودن او غرامت
بگیرد؛  -1او را به بردگی بگیرد و  -5امام نمیتواند اسیر را به قتل برساند (شیخ طوسی،
.)1861
ازنظر شهید اول ( 1116قمری) «زنان و کودکان بهمجرد اسارت به بردگی درمیآیند؛ اما
مردان بالغ اگر وقتی دستگیر شوند که جنگ تمام نشده باشد و مسلمان هم نشوند ،حتماً باید
کشته شوند و اگر پس از پایان جنگ دستگیر شوند ،امام مخیر است بین من و فدا و استرقاق».
شهید ثانی معتقد است درصورتیکه مردان بالغ را بعد از اتمام نبرد و پایان یافتن آشوب جنگ
اسیر کنند ،آنها را نمیکشند؛ بلکه به امام علیهالسلام تحویل داده و امام علیهالسلام مخیر است
در اینکه بر آنها منت گذارد و بدون گرفتن چیزی آزادشان نماید یا مالیات و فداء گرفته و
رهایشان کند و یا به بردگی مسلمین آنها را درآورد اعم از اینکه کافر حربی بوده یا کتابی
باشد (حجازی.)1811 ،
محقق حلی میگوید« :اسیران یا مرد هستند یا زن ،اما زنان بهمحض اسارت به بردگی
درمیآیند هرچند جنگ برپا باشد و حکم کودکان نیز همین است؛ اما مردان بالغ اگر جنگ
برپا شد مادامیکه مسلمان نشوند حکمشان قتل است .امام علیهالسلام در مورد کشتن آنان
مخیر است گردنشان را بزند و یا دستوپایشان را بهطور خلاف هم قطع کند و آنان را رها
سازد تا خونشان بیاید و بمیرند؛ اما اگر بعد از پایان جنگ اسیر شوند امام علیهالسلام مخیر بین
من و فدا و استرقاق است» (حلی 1123 ،ق ،جلد  .)1طبق نظر محقق حلی« ،واجب است که
آب و غذا به اسیر بدهند ،اگرچه اراده کشتن او را داشته باشند و کشتن اسیر در حال زجر و
گرسنگی و حبس کراهت دارد و بعضی گفتهاند به این طریق که ببندد او را تیر یا سنگ به او
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بزنند تا بمیرد و همچنین جدا کردن و برداشت سر اسیر از محل قتال کراهت دارد (حجازی،
صاحب جواهر از فقهای شیعه ،در مورد اسیرانی که بعد از اتمام جنگ ،گرفتهشدهاند از
کنزالعرفان نقل میکند :هرگاه پس از پایان جنگ اسیر شده باشد ،امام علیهالسلام مخیر است
که بدون عوض یا با عوض آزاد کند و یا به بردگی بگیرد؛ ولی کشتن اسیر جایز نیست
اسلام بیاورد تمام احکام اسارت از او ساقط میشود (راوندی .)1125 ،ابوالصلاو حلبی معتقد
است «هنگامیکه مسلمانان کافری را اسیر کردند ،دین اسلام را بر او عرضه و تشویق به
پذیرش آن مینمایند ،اگر اسلام آورد رهایر میکنند؛ ولی اگر نپذیرفت ،اگر پیر از پایان
جنگ اسیر شده امام علیهالسلام مخیر است بین کشتن و دار زدن تا آنکه بمیرد و بین آنکه
دستوپایر را برخلاف یکدیگر قطع کند و در خون خودش رها کند تا جان دهد و فدیه
بگیرد؛ ولی اگر پس از پایان جنگ اسیر شده ،کشتن او جایز نیست و امام علیهالسلام بین رق،
فدیه و من مختار است» (حلبی .)1128 ،شایان توجه است که جواز کشتن اسیر در اسلام
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(دریس .)1815،قطبالدین راوندی معتقد است اسیر چه در حین جنگ و چه پسازآن ،اگر
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.)1811

هیچگاه به معنای امری گزاف و خودسرانه نبوده ،بلکه مخصوص مواردی بوده که مصالح
اجتماعی اسلام و مسلمانان آن را اقتضا داشته و این چیزی است که در کمتر مواردی اتفاق
میافتاده و شاید هم اتفاق نیفتاده باشد .به همین جهت در تاریخ زندگی پیامبر بلکه پسازآن
در کمتر موردی در مورد اسیران جنگی مسأله کشتن مطرو شده و برعکس ،تعالیم فطری
اسلام در رابطه با حقوق اسیران و لزوم احترام و مراعات حال آنان مرجع بوده ،همانگونه که
قرآن سرنوشت اسیران را بین «من» و «فداء» محصور کرده است .معمولاً در تاریخ اسلام با
اسیران همینگونه عمل شده و مبادلات اسیران که از دوران پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم آغاز
شده و تا اواخر دوره عباسی ادامه داشته ،حاکی از همین معناست (باقری .)1812 ،نهایتاً آنکه
گفتار فقهای شیعه و اهل سنت در مورد قتل اسیران جنگی مخصوص موردی است که اسیران
دشمن بهاصطلاو از کفار باشند و اما اسیران جنگی که کافر نیستد ،از هر یک از فرق اسلامی
که باشد ،کشتن آنها جایز نیست .چنانکه بردگی گرفتن آنها نیز صحیح نخواهد بود
(ابراهیمی.)1812 ،
آرای فقهای اهل سنت در مورد نحوه برخورد با اسیران جنگی
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در تعیین سرنوشت نهایی اسیران جنگی بین فقهای اهل سنت و شیعه اختلافنظر وجود دارد
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که در برخی از موارد ،این اختلاف ،صوری و در بعضی از موارد محتوایی است .فقهای اهل
سنت تمایزی بین وضعیت اسیران جنگی حین و پس از جنگ قائل نشدهاند .این در حالی
است که از منظر فقهای شیعه نحوه برخورد با اسیر حین جنگ و پس از جنگ کاملاً متفاوت
است .زمانی که معرکه جنگ پایان پذیرد در خصوص حکم اسرای جنگی بین فقهای اهل
تسنن سه نظریه وجود دارد و مسأله ازنظر فقها اختلافی است.
نظریه اول :شافعیان معتقدند که امام علیهالسلام میتواند یکی از اعمال زیر را در مورد
اسیران جنگی به اجرا گذارد ،آزادی بدون قید و شرط ،آزادی با اخذ فدیه و غرامت بردگی و
بالاخره قتل .البته در مورد زنان و کودکان دشمن ،قتل را جایز نمیدانند (ضیایی بیگدلی،
 .)1823این نظریه را ابو یوسف و محمد بن اسحاق از علمای اهل سنت و برخی از فقهای
امامیه نیز پذیرفتهاند.
نظریه دوم :بهموجب نظر ابرازی در مذهب مالکی و حنفی ،هرگاه اسیران جنگی
مسلمان نشوند ،محکوم به قتل و یا بردگی هستند؛ بهعبارتدیگر در نظر علمای این مذهب
آزادی اسیران معنی و مفهومی ندارد» (شوکانی.)1156 ،
نظریه سوم :از دیدگاه علمای حنبلی ولی امر مخیر است که یکی از سه راه در مورد
اسیران جنگی برگزیند ،یا آنها را میکشد ،یا به بردگی آنان حکم میدهد و یا آزادشان می-
کند؛ البته مشرکین از عرب و مرتدین از این حکم مستثنا هستند و نه آزاد میشوند و نه به
بردگی گرفته میشوند ،بلکه اگر مسلمان نشدند کشته میشوند.
قاضی ابو یوسف ( 1811قمری) نیز معتقد است« :سرنوشت اسیران به دست امام
علیهالسلام است ،اگر نزد او کشتن اسیران به صلاو اسلام و مسلمانان باشد آنان را میکشد و
اگر گرفتن فدیه صلاو باشد آنان را با تعدادی از اسیران مسلمان مبادله میکند» .بین فقهای
اهل سنت مشهور بوده که امام علیهالسلام و رهبر مسلمانان درباره اسیران مخیر بین چهار کار
است .ولی تعدادی از قدما و معاصران ایشان در مورد قتل اشکال کرده و آن را نپذیرفتهاند.
چراکه معتقدند مرجع چگونگی رفتار با اسرا ،آیه چهارم سوره مبارکه محمد
صلیاللهعلیهوآلهوسلم است که میفرماید «فَاِما مَناً بعدُ واِما فِداء» ازجمله :عبدالله بن عمر،
سعید بن جبیر ،حسن بصری و عطاء بن ابی ریاو که حکم قتل را قبول ندارند (میرشریفی،
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 .)1815از بررسی گفتار فقها و مفسران اهل سنت میتوان چنین نتیجه گرفت مهمترین عاملی
دشمن را جایز بشمارند ،عمل مسلمانان و به تعبیر صحیحتر روش بعضی از امرای ارتر
اسلام بعد از وفات پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم بوده است؛ و یا به گفته ابن قدامه ،عمل
بعضی از امرا و یا خلفای اموی را دلیل بر جواز آن عمل از دیدگاه اسلام گرفتهاند .درحالیکه
بهویژه هنگامیکه یاهر آیهای از قرآن و یا حدی

نبوی ،مخالف آن عمل بوده باشد (فخر

رازی ،بیتا).

نتیجهگیری
به جرأت میتوان ادعا کرد ادیان الهی و مصلحان مذهبی از جدیترین مدافعان نفی جنگ و
خشونت هستند ،بهویژه دین مبین اسلام و پیامبر عظیمالشان صلیاللهعلیهوآلهوسلم که منادی
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عمل یک فرد غیر معصوم هیچگاه نمیتواند اثباتکننده حکمی از احکام اسلام بوده باشد،
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که موجب شده بعضی از فقهای اهل سنت برده گرفتن و کشتن جنگجویان اسیر از جبهه

وحی بوده و کلام و پیام خداوند را به مردم ابلاغ میکند و نیز تداومدهندگان راه ایشان یعنی
امامان علیهمالسلام که رسالت هدایت را تمام و کمال به انجام رسانده و خواهند رساند .اسلام
انسان را بالفطره و در خلقتر آزاد میداند و ازاینرو ،نظام اسارت را یک امر عارضی و
تحمیلی به جامعه بشری تلقی میکند .یعنی اصالت با حریت و آزادی انسانی است و
محدودیتهای اجتماعی باید در راستای تأمین مصالح اجتماعی باشد .یکی از اصول مسلم و
یکی از مبانی حقوق اسلامی ،صلح و همزیستی مسالمتآمیز با دیگران است .از دیدگاه اسلام
هم جنگ تجاوزکارانه و هم تجاوز و تعدی در جنگ ،محکوم است.
اسلام دین عقل و منطق ،رأفت ،محبت و رحمت است .دین انسانسازی و انساندوستی
از راه ملاطفت و مهرورزی است .در اسلام ،اسیر جنگی دارای حقوق و احکامی بوده که
مسلمانان به هر شکل ،مویف به رعایت آن هستند .در اسلام به شخصیت و کرامت انسانی
اسیر بیر از حقوق سایر کشورها و ادیان پرداخته شده است .تمام کسانی که به دست
مسلمانها اسیر میشوند ،ازنظر اسلام حقوقی دارند که باید مراعات شود؛ زیرا اسلام اجازه
نمیدهد که اسیرکنندگان بهدلخواه یا از روی کینه و انتقامجویی با اسیران برخورد کنند؛
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ازاینجهت توصیههای فراوانی در راستای مراعات حال اسرا در اسلام به چشم میخورد.
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اسلام زمانی یهور و نشو و نما نمود که کشتن اسیران و به بردگی گرفتن یا شکنجه آنان امری
عادی و رایج بود؛ ولی اسلام همانگونه که آیین تازهای بود ،برای اسیران هم ارمغانی نو بود.
هرچند در حال حاضر قوانین و مقررات بشردوستانه بهصورت منظم و دستهبندیشده وجود
دارد و ازنظر شکلی دلپسند و زیبا است ولی ازنظر محتوا و ضمانت اجرا ،مقررات و احکام
اسلام بر آن برتری چشمگیری دارد .باتوجهبه اینکه اسلام در پانزده قرن قبل یهور نموده و با
شرایط و اوضاعواحوال خاصی روبهرو بوده ،قوانین و مقرراتر درباره اسیران بسیار پیشرفته
و انسانی و در هر عصر و زمانی قابل اجرا و ضمانت اجرای محکمی دارد که همان باور دینی
و ترس از مجازات و عقوبت الهی است و هر وقت حکومت در دست عادلان و دینداران
بوده بهخوبی به آن عمل شده و میشود.
دین مقدس اسلام که تمام اهتمامر به اصلاو فرد و جامعه و گسترش قسط و عدالت و
تأمین امنیت و آسایر و صیانت از حقوق انسانها بوده ،حقوق اسیر را بهطور کامل و عادلانه
رعایت کرده است .اسیر اگر جنایتکار ،جانی و خطرناک و شریر نباشد ،جانر محترم و آبرو
و حرمتر محفوظ است .دین مبین اسلام ،اسیر را از گروههایی برشمرده که مستحق دلجویی،
مهربانی و نیکی بوده و او را در ردیف مسکین و یتیم قرار داده است (سوره انفال ،آیه 62؛
سوره انسان ،آیه  3و  .)1در حقوق اسلامی ،همواره بر این اصل تأکید شده که «جنگها ،نظام-
ها را رودرروی یکدیگر قرار میدهد و نه مردم را؛ بنابراین تا آنجاکه ضروریات نظامی ممکن
میسازد ،افراد باید از تعرض مصون باشند .ادیان الهی همواره بر مراعات حقوق الهی و
انسانی در جریان مخاصمات مسلحانه تأکید داشتهاند .کرامت ،شخصیت ،حیثیت و منزلت
انسان در اسلام نیک موردتوجه قرار گرفته و حمایت همهجانبه از انسان در زمان صلح و
جنگ همواره مطمح نظر بوده است .این از حقوق انسانهاست که باید در همه زمانها محترم
شمرده شود؛ چه در جنگ و چه در صلح .ازنقطهنظر اسلامی ،هرکس در هر زمان ،هم دارای
حقوق و هم ویایف ویژهای است .در زمان جنگ ،دو طرف حقوق و تکالیفی بر عهده دارند؛
احکام خاص اسیران جنگی (حقوق و تکالیف) در اسلام ازنظر تاریخی مقدم بر مقررات بین-
المللی است .یهور اسلام بهعنوان پدیدهای شگرف علاوه بر همه جوانب و مظاهر حیات
تمدنی ،بیشترین تأثیر را بر مناسبات انسانی -اجتماعی ازجمله جنگ و مخاطرات آن نهاد.
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رعایت حقوق انسانی و توجه وافر به مسائل اخلاقی ،یکی دیگر از ویژگیهای مهم جنگ در
اخلاقی قهر و مهر و صلابت و ملایمت ،چنان ماهرانه الفت برقرار شده که مایه شگفتی است.
این ویژگی در محیط و فضایی یهور یافت که زشتترین خصلتها و ناپسندیدهترین کارها
رواج داشت و ابتداییترین حقوق انسانی زیر پا گذاشته میشد .رعایت حقوق انسانی در
غارت بودند و از انجام هیچ جنایتی پروا نداشتند .ضرورت رفتار انسانی با دشمن از قواعد
مسلم اسلامی است .اصل رفتار انسانی در اسلام ،محصول اصل کرامت ذاتی انسان بوده که در
قالب رفتار انسانی نمود پیدا میکند و هدف از آن مخدوش نشدن کرامت ذاتی انسان است.
اسلام سعی کرده تا باتوجهبه مقتضیات جنگهای آن زمان ،از خشونت در حق اسیران کاسته و
رزمندگان مسلمان را به حفظ حقوق و رعایت اخلاق درباره اسیران جنگی ترغیب کند.
شریعت اسلامی همواره از منشأ کرامت انسانی خواسته تا عدالت را گسترش دهد .این
س
قانون نهفقط در دوره صلح و زندگی مسالمتآمیز میان انسانها جاری است که «لِیَقُومَ النٍَّا ُ

خیرالله پروین و محمد زرشگی

جنگ ،موردتوجه کسانی قرار گرفت که پیر از یهور اسلام ،مدام در جنگ و خونریزی و
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اسلام است .در اسلام ،میان خشونت پدیده جنگ و لطافت عواطف انسانی و ملایمت اصول

بِالْقِسْطِ» و «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِل ٍَّتقْوَى» ،بلکه در دوران جنگ نیز حقوق اساسی انسانی را
رعایت کرده و کرامت بشری را در مورد اسیران جنگی حفظ کرده است؛ آنهم بهعنوان یک
وییفه حکومتی و اجرای احکام الهی .زیرا مبنای اسلام بر کینهتوزی نیست؛ بلکه بر رحمت و
عدالت است .ماهیت جنگ در اسلام ،اخلاقی ،مذهبی و منطبق با متون عالی دینی بوده و
افتراق بین جنگ و جهاد نیز به همین دلیل است .از آنجاییکه فقه اسلامی برای اعمال و رفتار
در زندگی احکامی مطابق با قرآن و سنت ارائه میدهد ،در مورد جنگ یا صلح نیز افراد را به
پیروی از قرآن و سنت دعوت میکند.
در دوران دفاع مقدس ،متأسفانه بدیهیترین حقوق اسیران جنگی ایرانی توسط رژیم
بعثی عراق با نقضهای مکرری روبهرو شد .حقوقی که هم در دین اسلام و هم در حقوق
بشردوستانه بینالمللی بر آن تصریح شده است .سردمداران این رژیم کوچکترین اهتمامی به
رعایت حقوق اسیران جنگی ایرانی نداشتند .گزارشهای متعددی از سوی مراجع بینالمللی
مانند هیأت اعزامی دبیر کل سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی در خصوص نقض
مقرره های مرتبط با اسیران جنگی توسط رژیم بعثی عراق منتشر شده است .علاوه بر آن
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و به شهادت رساندن اسرای ایرانی در داخل اردوگاهها امری متداول بوده است .رفتارهای
غیرانسانی و رذیلانهای همچون به رگبار بستن اسرای جنگی ،عدم رعایت اصل تفکیک
بهعنوان یکی از اصول مسلم حقوق بشردوستانه اسلامی و بینالمللی ،ایجاد شکنجهگاه درون
بازداشتگاهها ،عدم تأمین ابتداییترین امکانات بهداشتی و درمانی ،گرسنگی دادن به اسرای
جنگی ،در نظر گرفتن محیطهای بسیار کوچک برای تعداد زیادی از اسرا و مواردی از این
قبیل تنها بخشی از اعمال خلاف اصول شرعی ،انسانی و حقوقی رژیم بعثی عراق بوده است.
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