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چکیده

خیانت جنگی ازجمله مفاهیم حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی و در زمرۀ جنایات و جرائم جنگی

در حقوق بین الملل کیفری است .در کنوانسیون الهه و همچنین پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو تالش
شده این مفهوم تعر یف و با ذکر مصادیق روشن شود که این تعار یف اغلب از عرف بین المللی نشأت میگیرند.
در میان قوانین نظامی کشور ما تعر یفی برای این مفهوم یافت نمیشود و تنها در قالب الیحۀ الحاق جمهوری
اسالمی ایران به پروتکل الحاقی بر این تعر یف صحه گذاشته شده و در مادۀ  721قانون مجازات نیروهای
مسلح به طور ناقص به برخی از مصادیق این جرم اشاره شده است .در میراث فقهی اسالم نیز گرچه از خیانت
جنگی در قالب کلیدواژگانی مانند «غدر» یاد شده با وجود این ،تعر یفی از آن صورت نپذیرفته است .از همین
رو در نوشتار حاضر بر آنیم با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلیتطبیقی ،تعریف خیانت جنگی
ّ
را به مثابۀ یک عنوان مجرمانه از منظر منابع اسالمی به دست دهیم و ارکان این مفهوم را منق ح ساز یم .حاصل
تحقیق آن است که تعر یف فقهی جرم خیانت جنگی با اندکی تفاوت و ترجیح ،به تعر یف ارائه شده در پروتکل
الحاقی اول به کنوانسیون ژنو نزدیک است.
کلیدواژه ها :حقوق بشردوستانه ،مخاصمات مسلحانه ،جهاد ،خیانت جنگی ،حیلۀ جنگی ،غدر.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول8930/80/80 :؛ تاریخ تصویب نهایی.8930/80/80 :

809 شمارة

فقه و اصول

20

Etymology of War Perfidy from the Perspective of Islamic
Humanitarian Law in Comparison to the Hague Convention and
the Geneva Conventions

Hossein Haghighat Pour, Ph.D. Assistant Professor, Yazd University
Abstract
War perfidy is among the concepts of international law of armed conflicts and war
crimes in international criminal law. It has been attempted in the Hague Convention
as well as the Protocol I Additional to the Geneva Conventions to define this concept
and clarify it by giving examples; the definitions are mostly derived from
international custom. There is no definition of this concept in the military laws of our
country and this definition has been approved only in the form of the Bill of
Accession of the Islamic Republic of Iran to the Protocol Additional and article 127 of
the Armed Forces Penal Code has imperfectly mentioned some examples of this
crime. In the jurisprudential heritage of Islam, despite referring to war perfidy
through keywords such as Ghadar (treachery), perfidy has not been defined.
Accordingly, the author intends in this paper, by using library sources and analyticalcomparative method to define war perfidy as a criminal title from the viewpoint of
Islamic sources and rectify the elements of this concept. The outcome of this research
is that the jurisprudential definition of war perfidy crime is close to the definition
provided in Protocol I Additional to the Geneva Conventions with slight difference
and preference.
Keywords: Humanitarian Law, Armed Conflicts, Jihad, War Perfidy, Ruse of War,
Ghadar (treachery)
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مقدمه
ّ
اسفبار است که اعتراف کنیم از حدود  0433سال تاریخ مدون ما مددعیان عندوان فراتدرین مخلدوق،
تنها حدود  213سال آن به صلح گذشته و مابقی آ کنده از فروترین نمایشها از چهرۀ انسانی است .تداریخ
جنگ مشحون است از گزارشهای رفتارهای وحشیانه که مطالعۀ هر بخشی از آن وجدان بیدار را در رنجی
ناتمام غرق خواهد کرد .با وجود این ،هنوز مخاصمات مسلحانه بده پایدان دوران خدویش نرسدیده اسدت.
واقعیت آن است که جنگ ادامه دارد و تنها میتوان برای کاستن از آالم آن تمهیدداتی اندیشدید ،هددفی کده
حقوق بشردوستانه آن را دنبال میکند .حقوق بشردوستانه کوشیده است با تمهید قواعد بازدارنده که اغلدب
ریشه در حقوق بینالملل عرفی دارند ،از خسارات جنگ بکاهدد .یکدی از ایدن قواعدد ،ممنوعیدت اعمدال
شیوههای خائنانه و بهطور خاص خیانت 1در جنگ است .هم در حقوق بینالملل معاهدات و هم در حقوق
بینالملل عرفی ،اعمال شیوههای خ ائنانه تقبیح و در پی آن ممنوع اعالم شده اسدت زیدرا قدبح خیاندت از
قضایای فطری است .بدا وجدود اتفداق نظر گسدترده دربدارۀ قدبح خیاندت ،تشدخیص مصدادیق آن ،گداه بدا
دشواریهایی مواجه میگردد .بهطور مثال در کنار این اتفاقنظر ،دربارۀ جواز «حیله در جنگ» نیدز همدین
اجماع وجود دارد و مشابهت این دو مفهوم ،اجرایی نمودن این دو قاعده را گداه بدا دشدواری و ابهدام روبدرو
میسازد.
در باب جهاد از فقه اسالمی ،با استناد به ادلۀ نقلی معتبدر ،هدیت تردیددی در جرمبدودن و ممنوعبدودن
خیانت روا داشته نمیشود اما در عین حال به هیت روی مانند جرائمی چون زنا و سدرقت تعریدف نشدده و
عناصر محوری آن تبیین نگردیده است .بر همین اساس میبایست با اسدتمداد از اسدتقرا  ،از یدک سدو بده
تحقیق در ادلۀ نقلی و از سوی دیگر به ّ
تفحص در کالم فقیهان بپردازیم تا از ایدن رهگدذر تعریفدی از جدرم
خیانت جنگی به دست دهیم .در این راستا ابتدا به تعریف این مفهوم در معاهدات بینالمللی اشاره میکنیم
و سپس وارد مقصد اصلی خواهیم شد.
تعریف و بیان مصادیق خیانت جنگی در حقوق بینالملل معاهدات
در مدادۀ  20کنوانسدیون چهددارم الهده در خصددوص قدوانین و عددرف جنگهدای زمینددی ،کشدتن و یددا
مجروحساختن نظامیان و غیرنظامیان دشمن از طریق «شیوههای ناجوانمردانه» 2ممنوع اعالم شدده اسدت.
این مفهوم دایرۀ شمول گستردهای داشت و در عین حال مبهم مینمود .از همدین رو در کنوانسدیون ژندو بده
1. Perfidy
2. Treachery
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«خیانت جنگی» محدود گردید و در جهت تبیین دقیق آن مصادیق تمثیلی نیز ارائه شدد .مداده  01پروتکدل
اول الحاقی به کنوانسیون ژنو اعالم داشته« :قتل ،مجروح یا اسیرکردن یکي از افدراد دشدمن ،بدا توسدل بده نیرندگ
ممنوع است .اعمالي که باعث برانگیختن حس اعتماد یکي از افراد دشمن گردیده و او را متقاعدد سدازد کده طبدق
قواعد حقوق بینالملل قابل إعمال در مخاصمات مسلحانه ،حق دارد از حمایت برخوردار شود یا موظدف اسدت
حمایت خود را اعطا نماید و منظور آن باشد که به این حس اعتماد خیانت شود ،نیرنگ محسوب ميگردد.
 .7اعمال مشروح در زیر از مصادیق نیرنگ ميباشد:
أ) تظاهر به قصد مذاکره تحت پرچم متارکه جنگ یا تسلیم ب) تظاهر به عجز و ناتواني بدهدلیل جراحدت یدا
بیماري ج) تظاهر به غیرنظاميبودن و برخورداربودن از وضعیت غیر رزمنده د) تظاهر به داشتن وضدعیتي کده از
حمایت برخوردار ميباشد با استفاده از عالمتها و نشانهها یا لباسهاي متحدالشدکل مربدوب بده سدازمان ملدل
متحد و یا مربوب به دولتهاي بيطرف و یا سایر دولتهایي که طرف مخاصمه نیستند.
 .2حیلههاي جنگي ممنوع نیست .منظور از این قبیل حیلهها ،اعمالي است که بهمنظور گمراهکدردن دشدمن
و یا وادارساختن او به اقدامهاي غیرمحتاطانه صورت ميگیرد که با این حال مغایر قواعد حقوق بینالملل قابدل اعمدال
در مخاصمات مسلحانه نیست ،نیرنگ محسوب نميشود زیرا این حیلهها حس اعتماد دشدمن را در قبدال حمایدت
بهموجب قواعد مذکور بر نميانگیزد .نموندههایي از اینگونده حیلدهها عبارتاندد از :اسدتتار ،اسدتفاده از تلده ،انجدام
عملیات ساختگي و دادن اطالعات نادرست .بنابراین عناصر خیانت جنگی اینگونده قابدل احصدا هسدتند :أ.
عنصر معنوی عمد ب .عنصر مادی رفتار فریبکارانه که موضوع آن یکی از ایدن دو اسدت :دشدمن بده هدر
روش ممکن نسبت به وجود امنیت جدانی و نیدز آزادی ردر مقابدل اسدارت) خدود اطمیندان یابدد دشدمن
ّ
اطمینان کند بر اساس معاهدات و قواعد حقوق بینالملل ،در مقابل فرد در حال فریب ،موظف بده اعطدای
وضعیت امنیت جانی و نیز آزادی ردر مقابل اسارت) میباشد ج) سو استفاده از اعتماد دشمن و کشتن یا
مجروح و یا اسیرکردن وی1.

اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی نیز همین معنا را در تعریف «کشتن یا مجروحکردن افدراد دشدمن یدا
رزمندۀ طرف مقابل بهصورت خائنانه» آورده است .بنابراین ،اساس اقدام خیانتآمیز ،جلب اعتمداد طدرف
مقابل و سپس سو استفاده از این اعتماد می باشد یعنی سدو اسدتفاده از حسدن نیدت و از ایدن لحدا در
مرحلهای مذمومتر از «استفاده سو و بهکاربردن نادرست» قرار میگیرد .رهنکرتز و دوسوالد بک)043/7 ،
بهطور خالصه مهمترین تفاوتهای مقررات الهه با کنوانسیون ژنو در دو نکته قابل ارائه است:

 .8در ادبیات حقوقی گفته می شود برای تحقق جرم خیانت جنگی دو عنصر الزم است :یکی «قصد متقلبانه یا پنهانکاری متقلبانه» و دیگرری
«سوء استفاده از حسن نیت دشمن یا عدم صداقت در رفتار نسبت به دشمن»( .ضیایی بیگدلی)809 ،
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ً
اوال مفهوم « » Perfidyبه معنای خیانت جنگی موضوع کنوانسیون ژنو ،دایدرهای محددودتر از مفهدوم

« »Treacheryبه معنای شیوههای ناجوانمردانه دارد و از این جهت کنوانسیون ژنو دایرۀ شمول این جنایت
جنگی را محدود کرده است .بهطور مثال جایزهگذاشتن برای سر دشمن یدا تدرور او در ذیدل مفهدوم «شدیوۀ
ناجوانمردانه» جای میگیرد اما تحت مفهوم «خیانت جنگی» نه زیرا در این شیوهها جلب اعتمداد و سدو
ً
استفاده از آن وجود ندارد .ثانیدا در مقدررات الهده تنهدا قتدل و مجروحکدردن دشدمن از طریدق شدیوههای
ناجوانمردانه ممنوع بود درحالی که در کنوانسیون ژندو خیاندت جنگدی اعدم اسدت از قتدل ،مجدروح و یدا
اسیرکردن دشمن .پس از این جهت کنوانسیون ژنو دایرۀ شمول این جنایت جنگی را توسعه بخشیده است.
بنابراین ،اعمال زیر نمونههایی از خیانت جنگی محسدوب میشدوند :کشدتن ،مجدروح یدا اسدیرکردن
خائنانۀ افراد دشمن ،اعم از نظامی و غیرنظامی تظاهر به قصد مذاکره با دشمن تحت لدوای پدرچم متارکده
جنگ یا تسلیم تظاهر به عدم توانایی ناشی از جراحت یا بیماری تظاهر به غیرنظدامی بدودن یدا وضدعیت
غیررزمنده تظاهر به وضعیت فرد مورد حمایت با استفاده از عالیم ،نشانهها یا یونیفرم سازمان ملل متحدد
یا کشورهای بی طرف و یا سایر کشورهایی که طرف درگیری نیستند اسدتفاده نادرسدت از پدرچم سدفید یدا
صلح استفادۀ نابجا از عالیم مشخصۀ صلیب سرخ ،هالل احمر و یدا شدیر و خورشدید یدا سدایر عالیدم و
نشانههای مندرج در عهدنامههای ژنو و پروتکلهای الحاقی و یا سایر نشانههای شناخته شدۀ بینالمللدی
انعقاد موافقتنامهای برای تعلیق درگیریها به قصد حملۀ غافلگیرانه بده دشدمن بدر مبندای آن موافقتنامده
تظاهر به تسلیم در برابر دشمن و یا تظاهر به خارج از صحنۀ نبرد بودن که باید اسیر یا آزاد شود تظداهر بده
اینکه فردی «خارج از صحنۀ نبرد» است و بایستی مورد کمک و مراقبت واقع شود رضیایی بیگدلی ،حقوق
بین الملل بشردوستانه )241–242 ،البته در حقوق بینالملل عرفی گفته شده اجماع بر این است کده تنهدا
بهشدت مجروح کردن و کشتن با توسل به سو استفاده از اعتماد دشمن ،جنایت جنگی محسوب میشدود،
هرچند کسی که با چنین خدعهای و با تهدید به جرح و قتل زندانی میگیرد ،در هر حال عملدی غیرقدانونی
انجام میدهد رهنکرتز و دوسوالد بک.)057 :7031 ،
خیانت جنگی در منابع اسالمی
برای تنقیح مفهوم خیانت جنگی از منظر اسالم ،کلیدواژههای «امان»« ،خیانت»« ،غدر»« ،غلدول» و
«خدعه» باید بررسی شوند .مقایسۀ این مفاهیم بهخصوص خیانت و خدعه نیازمند تحقیقی مستقل است.
ً
از همین رو ما در اینجا تنها به سه کلیدواژه آن هم در حدد کدامال مختصدر خدواهیم پرداخدت و در نهایدت
تالش می کنیم از این رهگذر ارکان مفهوم خیانت جنگی در مکتب نظامی اسالم را به دست آوریم.
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مفهوم خیانت و غدر در لغت
ً
خیانت ،واژهای اصالتا عربی است که از ریشه «خ و ن» گرفته شده است .صاحب «مقائیس اللغة» بدر
آن است که اصل مشترک در ریشۀ مورد بحث ،تنقص است و از همین روی نقصان وفا را خیاندت گفتهاندد
رابنفارس .)207/2 ،برخی از دانایان معاصر نیز نوشتهاند «اصل مشترک در این ماده ،عمل ردر قالب قدول
یا فعل یا نیت) برخالف تعهد است و این تعهد ،همان چیدزی اسدت کده از وی توقدع مدیرود و وظیفدۀ او
انگاشته شده است تفاوتی ندارد که این وظیفه ،تکوینی باشد یا تشریعی» .رمصطفوی)752/0 ،
لغتشناسان واژۀ غدر را به «ترک شی » برگردان کردهاند .ترک وفا به عهد و نقد آن را نیدز بدر همدین
َ َ
اساس غدر گفتهاند رابنفدارس 470/4 ،راغدب اصدفهانی .)232 ،خلیلبناحمدد اصدل واژۀ «الغددر» را
مسیری پر از سنگالخ و صعبالعبور میداند که حیوان برای گذر از آن میماند و «اللیلۀ ُ
المغددرۀ» را شدب
ظلمانی معنا میکند رفراهیدی .)033/4 ،برخی از معاصران نیز نوشدتهاند« :اصدل مشدترک در ایدن مداده،
حاصل مفاهیم ترک ،تخلیه و اهمال رفروگذاشتن) است و مدن کلمدهای کده مخدتص آن باشدد ،نیدافتم .از
مصادیق این مفهوم ،اهمال در عهد و ترک آن است» رمصطفوی.)735/1 ،
این ماده در قرآن کریم تنها در دو آیۀ سدوره کهدف اسدتعمال شدده اسدت« :روزی کده کوههدا را بده راه
می اندازیم و زمین را بینی که هر چه در اندرون دارد بیرون افکنده است و همه را برای حساب گرد میآوریم
و یك تن از ایشان را هم رها نمیکنیم .رال نغادر) رکهف« )41 :دفتر اعمال گشوده شود .مجرمدان را بیندی
که از آنچه در آن آمده است ،بیمناكاند و میگویند :وای بر ما ،این چه دفتری است که هیت گنداه کوچدك و
بزرگی را حساب ناشده رها نکرده است رال یغادر) .آن گاه اعمال خود را در مقابل خدود بیابندد و پروردگدار
تو ،به کسی ستم نمیکند» .رکهف)43 :
واژگان دیگری نیز مشابه با این مفهوم در منابع اسالمی وارد شده است .بهطور مثال «نکدث» بدهمعنای
نق

شی می باشد که دربارۀ عهد نیز به همین معنا استعمال میشود .رفراهیدی )057/5 ،نکث ،نقد

و

نبذ عهد بهعنوان الفا مترادف معرفی میشوند رفیومی.)224/2 ،
خیانت جنگی در قرآن حکیم
در قرآن کریم ماده «خ و ن» و مشتقات آن شانزده مرتبه استعمال شده و مشتقات «غدر» نیدز دو مرتبده
در سورۀ کهف به کار رفته است ،اما تنها در یک آیه به خیانت در روابط بینالملل اشاره شده است« :و اگدر
از خیانت و پیمانشکنی گروهی [که با آنان همپیمانی] بیم داری ،پس به آنان خبر ده که [پیمان] بهصدورتی
مساوی [و طرفینی] گسسته است زیرا خدا خائنان را دوست ندارد» رانفال )53 :که در آن مبادرت به جنگ
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قبل از اعالم گسستن متقابل پیمان ،نوعی خیانت محسوب شده است .فرض آیه این است که دشمن هندوز
ً
علنا نق پیمان نکرده اما قرائن و شواهدی مبنی بر تحقق نق در آینده نزدیک وجود دارد .در این صورت
خداوند حمله غافلگیرانه را مجاز ندانسته و آن را نوعی خیانت شمرده است .به همین دلیل دستور میدهدد
که تصمیم حاکم اسالمی مبتنی بر احساس خطر نق

می بایست به طرف مقابدل اعدالم شدود تدا در ایدن

جهت مساوات و عدالت رعایت شود و شائبۀ خیانت از میان برود .اگر دشمن قصد نق

نداشدته ،در ایدن

وضعیت بهدنبال رفع سو تفاهم بر میآید و اگر هم چنین قصدی داشته از تصمیم حکومت اسالمی نیز بدا
خطر نق
خبر میشود .در هر صورت حملۀ غافلگیرانه مبتنی بر
ِ
احساس ِ

رطباطبایی 770/3 ،فخر رازی.)433/75 ،

ِ

پیمان ،جایز شمرده نشده است

سنت معصومان(ع)
ً
در متون روایی خیانت غالبا در برابر امانت قرار گرفته اسدت ربرقدی 731/7 ،ندوری 74/74 ،کلیندی،
 43/4ابنبابویه )233 ،و برای اشاره به مفهوم خیانت جنگی از واژۀ «غدر» استفاده شده است .این مفهوم
نیز بیشتر بهمعنای متضاد «وفا به عهد» اسدتعمال شدده اسدت .رنهجالبالغه  452-037-201 ،کلیندی،
 )03/4خصیصۀ این مفهوم ،مشتبهشدن آن با هوشمندی ،زیرکی و سیاستمداری است .امیرالمدممنینرع)
دراینباره میفرماید« :هرکس به کیفیت بازگشت آگاه باشد ،غدر نمیورزد .ما در زماندهای قدرار داریدم کده
بیشتر مردم غدر را نوعی زیرکی می شمارند و جاهالن با مشاهدۀ چندین رفتارهدایی ،ایشدان را دارای حسدن
تدبیر میدانند .آنان را چه شده؟! خدا آنان را بکشد »...رنهجالبالغه ،خطبۀ  .)43بدرای روشنشددن بیشدتر
این مفهوم ،توجه به روایات ذیل سودمند خواهد بود:
 .7روش پیوسته رسول خدارص) این بود که هرگاه سپاهی را گسیل میداشت ،ابتدا آنان را روبروی خود
مینشاند و میفرمود « :به نام خدا ،با استعانت از خدا و در راه خدا و بر اساس روش رسول خدا رفتار کنید،
از غارت و مثلهکردن بپرهیزید ،غدر نکنید و پیرمردان فرتوت و کودکان را نکشید »...رکلیندی .)433/3 ،در
این حدیث هیت توضیحی پیرامون مفهوم غدر نیامده است .با وجدود ایدن ،اطدالق عبدارت «ال تغددروا» و
َّ
همچنین حذف متعلق آن مفید این معناست که غدر بهطور مطلق و عام ممنوع است و به هیت روی تجدویز
نشده است .این اطالق و عموم شامل اعتماد دربارۀ جان ،مال و ناموس میشود1.

ْ
ُ َ َ
ً ََ
ُ
َْ ْ
َ « .2م ْن َآم َن َر ُجال علی َد ِم ِه ث َّم ق َتل ُه َجا َ َی ْو َم ال ِق َی َام ِة َی ْح ِمدل ِل َدوا َ الغدد ِر» رکلیندی 473/3 ،ابنباویده،

 « .8با حذف متعلَّق حکم باید ظاهرترین فرد آن را در تقدیر گرفت ،اگر چنین فردی وجود نداشته باشد قدر متیقَّن افراد آن و اگرر ایرن هرم
نباشد میبایست قائل به عموم شویم؛ زیرا ترجیحی برای افراد وجود ندارد» (تبریزی.)902 ،
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 523/0حر عاملی .)21/75 ،هر کس دیگری را ایمنی جدانی دهدد و سدپس او را بکشدد ،روز قیامدت در
حالی وارد صحنۀ محشر خواهد شد که پرچم غدر و خیانت را حمل میکند .این حدیث در برخی منابع با
اندکی تفاوت نقل شده است .بهطور مثال« :هرکس دیگری را نسبت بده جدانش امدان دهدد و سدپس بده او
خیانت کند ،من از قاتل بیزارم حتی اگر جایگاه مقتول در آتش باشد» .رطوسی ،تهذیب االحکدام)715/2 ،
همچنین نقل شده« :غدر و کشتن پس از اعطای امان ،جایز نیست» .رحر عاملی)505/5 ،
ً
 .0حدیث مورد بحث در منابع روایی اهل سنت نیز به دفعدات نقدل شدده کده ظداهرا سدند همگدی در
َ
َ
نهایت به «عمروبنح ِمق» میرسد .در ذیل به دو نمونه اشاره میکنیم:
ْ
َ
َْ
ُ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ
الر ُج ُل إ َلی َّ
 «« ...إ َذا ْاط َم َأ َّن َّالر ُجل ث َّم ق َتل ُه َب ْعد َما اط َمأن ِإل ْی ِه ن ِص َب ل ُه َی ْو َم ال ِق َی َام ِة ِل َوا ُ غدر» رحاکم
ِ
ِ
ِ
َ
نیشابوری .)030/4 ،عمروبنح ِمق گوید :از رسول خدارص) شنیدم که فرمود« :هرگداه کسدی بده دیگدری
اطمینان کند و پس از آن ،شخص مورد اطمینان او را بکشد ،روز قیامت پرچم غدر و خیانت را به دسدت او
خواهند داد» .حاکم نیشابوری این حدیث را بر اساس مبانی بخاری و مسلم صحیح دانسته است رهمان).
َ
همچنین عمروبنح ِمق از رسول خدارص) نقل میکند« :هرکس دیگری را امان جانی دهدد و سدپس وی را
بکشد ،در روز قیامت حامل پرچم غدر خواهد بود» رطبرانی.)277/3 ،
 .4عبداللهبنعون میگفت :این برگزیدگان راصحاب رسول خدا) همگی کشته شدند .سپس گریست و
گفت :وقتی زبیر بر قاتل رآینده) خود مسلط شد ،وی به او گفت :خدا را به یاد تو میآورم .زبیر با این کدالم
او از وی دست کشید و این کار چند مرتبه تکرار شد .سپس بعد از آنکه نسدبت بده زبیدر غددر کدرد و بدر او
ضربه ای وارد ساخت ،زبیر به او گفت :خدا تو را بکشد که خددا را بده یداد مدن اندداختی امدا خدودت او را
فراموش کردی رحاکم نیشابوری.)472/0 ،
 .5از امام صادقرع) دربارۀ دو سرزمین که هر دو اهل حرب محسوب میشوند ،پرسیدم :هدر یدک از
این دو سرزمین ،پادشاهی مستقل دارد .این دو با یکدیگر میجنگند و سپس صلح میکنند .سدپس یکدی از
دو پادشاه به دیگری غدر کرده بهسوی مسلمانان میآید و با آنان توافق همکاری نظامی علیه آن پادشاه دیگر
صورت می دهد .حضرت فرمود :برای مسلمانان شایسته نیست که غدر کنند و به غدر امر نمایند و همراه با
کسانی که غدر میکنند در یک صف بجنگند» رکلینی.)03/4 ،
« .2هر نیرنگی رغدر) معصیت است و هر معصیتی نوعی کفر اسدت و هدر نیرنگبدازی را در قیامدت
نشانهای است که به آن شناخته میشود .رنهج البالغه ،خطبه )737
 .1در احادیث فریقین آمده که پس از صلح حدیبیه ،گروهدی بده یکدی از کاروانهدای تجداری قدریش
حمله برده آنان را کشتند و اموال آنان را بهعنوان هدیه نزد پیامبررص) آوردندد .پیدامبررص) آن را نپذیرفتده و
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کاشانی.)012/22 ،

 .3امیرالمومنینرع) در وصدیت خدود بده امدام حسدنرع) فرمدود« :چقددر زشدت اسدت قطدع رابطدۀ
خویشاوندی پس از وصل آن ،جفا پس از برادری ،دشمنی بعد از مودت ،خیانت به آنکه تو را امین قرار داده
و غدر نسبت به کسی که به تو انس گرفته و اطمینان کرده است» رنوری.)32/3 ،
 .3در قضیۀ صلح حدیبیده ،پدس از آنکده بدین آن حضدرت و سدهلبنعمر بده نماینددگی از مشدرکان،
پیمان نامۀ صلح به امضا رسید ،ازجمله مواد قید شده در آن قرارداد این بود :از قریش هر کس بدون اجدازۀ
ّ
ولی خود به نزد محمد آید ،وی موظف است کده او را بده قدریش برگرداندد .در همدان لحظده کده هندوز آن
حضرت و سهیل از جا بلند نشده بودند« ،ابوجندل» آمد و او از کسانی بدود کده از قبدل اسدالم آورده بدود.
سهیل با ناراحتی از جا بلند شد و صورت خود را برگردانید و گفت :ای محمد! پدیش از آنکده ایدن شدخص
بیاید قضیۀ بین من و تو تمام شده بود .حضرت فرمود :درست میگویی ،سهیل دست ابوجندل را گرفدت و
او را میکشید تا بسوی قریش ببرد و ابوجندل فریاد می کشدید کده :ای مسدلمانان بده دادم برسدید ،آیدا ندزد
مشرکان بروم تا مرا در دینم مورد آزار قرار دهند؟ پیدامبر خددارص) فرمدود« :ای ابوجنددل صدبر کدن و بده
حساب خدا گذار ،خداوند برای تو و سایر مستضعفانی که با تو هستند فرج و گشایشی میرساند ،ما با این
قوم قرارداد صلحی را به امضا رساندیم و خدا را بر آن به گدواهی گدرفتیم و مدا بده آندان خیاندت نمدیکنیم»
رابنهشام.)002/0 ،
از بررسی روایات فوق به چند نتیجه نائل خواهیم شد :این روایات بر سه دسدته قابدل تقسدیم هسدتند
اول :روایات ناظر به «حق در جنگ» و بهطور خاص شدیوهها و ابزارهدای مخاصدمه مانندد چهدار حددیث
نخست دوم :روایات ناظر به «حق بر جنگ» و بهطور عام روابط بینالملل مانند حددیث پدنجم ،ششدم و
هفتم سوم :روایات غیرناظر به جنگ مانند حدیث هشتم و نهم .باتوجهبه مفهوم لغوی غددر ،در احادیدث
دستۀ دوم و سوم بهروشنی مشاهده میشود که این واژه در موارد نق عهد یدا اعتمداد ّ
موجده طدرف مقابدل
استعمال شده است .به تعبیری دیگر در همۀ این احادیث شخص مرتکب غدر ابتدا با انعقاد پیمان و یدا بدا
عملیات ف ریبکارانه و وانمودکردن به ایجاد وضعیت امنیت ،اعتماد طرف مقابل را جلب نموده و سپس آن را
نق

کرده است.
در مورد احادیث دستۀ نخست ،باتوجه به استعمال واژۀ غدر و وحدت سیاقی و معندایی آن بدا روایدات

دستۀ دوم و سوم ،معلوم میشود این احادیث ناظر به روشهای جنگی متقلبانه همراه با جلب اعتماد دشمن
و نق آن میباشند .صحت این برداشت از ّ
نص حدیث دوم و حدیث سدوم هویداسدت .بندابراین خیاندت
جنگی از منظر این روایات بهمعنای شیوههایی است که در آنها به هر روشی به دشمن امان داده میشدود و
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پس از جلب اعتماد دشمن ،وی با حسن نیت ،خود را در معرض دسترسی قرار میدهدد و سدپس شدخص
َّ
رزمنده ،وی را میکشد یا مجروح و یا اسیر میکند راطالق حدیث نخست مبتنی بر حذف متعلق).
میتوان گفت این واژه در متون تاریخی و روایی بهمعنای «ترک وفا به عهد» استعمال شده و اطدالق آن
مفید همین معنای خاص است .در عین حال به نظر میرسد تفاوت معندای غددر بدا «نقد »« ،نکدث» و
«نبذ» در قیدی جزئی نهفته و آن اینکه «غدر» به هرگونه ترک وفا به عهدی گفته نمیشود بلکه این واژه وقتی
استعمال می شود که نوعی خیانت پنهانی و نیرنگ نیز چاشدنی تدرک وفدا باشدد رمجلسدی ،مدرآۀ العقدول،
 .)027/73در دو آیۀ مورد اشاره از قرآن کریم نیدز همدین قیدد نهفتده اسدت .توضدیح اینکده در روز قیامدت
خداوند به کسی ظلم نمی کند بدین معنا که انسان در روز قیامت اعمال خویش را فراموش کرده است امدا
ّ
خداوند عزوجل نه کار خوب و نه کار بد ،نه عملی که ناچیز به نظر میرسد و نه عملی که بزرگ مینماید،
هیتیک را فروگذار نمیکند .مجرمان می بینند که در نامۀ عملکردشان تمام اعمال حاضر است و چیدزی از
روی ظلم و پنهان از عامل ،فروگذار نشده است .بنابراین به نظر ما غددر عبدارت اسدت از «تدرک پنهدانی و
ً
خائنانه وظیفهای که مستندا به قانون ،عرف صریح و یا قرارداد فیمابین ،بر عهدۀ انسان میباشد و این وظیفه
ممکن است انجام یا ترک فعل باشد» .عنوان کلی منطبق بر این سه حوزه را میتوان با عبارت «سو استفاده
از اعتماد ّ
موجه همراه با حسن نیت طرف مقابدل» القدا کدرد .امدا اگدر تدرک تعهدد فاقدد صدبغۀ خیاندت و
پنهانکاری باشد ،آن را «نق

عهد» یا «نکث» گویند .معنای مطابقی «نبذ» هم فروانداختن است و هرگاه

دربارۀ عهد به کار رود ،به داللت التزامی و بهطور کنایی معنای نقد

عهدد را القدا میکندد .بددین ترتیدب

مفهوم «غدر» از مفاهیم مشابه خود متمایز میشود.
به اعتقاد نگارنده مستفاد از این احادیث و سایر احادیث با موضوعیت خیانت و غدر ،آن است که غدر
بهمعنای «سو استفاده از اعتماد ّ
موجه همراه با حسن نیت» میباشد .از مجموع آنچه گفتیم میتوان نتیجده
گرفت که گرچه غالب استعماالت ریشه غدر مفید معنای شکستن عهد و پیمان است ،اما معندایی فراتدر از
اعتماد همراه با حسن نیت وجود داشته باشد ،ازجمله سدپردن راز
آن دارد .این ریشۀ لغوی در هر موردی که
ِ

رنوری ،)034/72 ،یادآوری نظارت خداوند برای دستبرداشتن از جندگ و اخدتالف رحداکم نیشدابوری،
 )472/0و مطلق اعتماد راحسائی )720/2 ،و در عین حال از این اعتماد سو اسدتفاده شدود ،اطدراد دارد و
درنتیجه همین معنا ،معنای حقیقی آن به شمار میآید.
تعریف فقیهان از خیانت جنگی در قالب مفهوم «غدر»
تا جایی که ما بررسی کردیم در میان فقیهان امامیه و اهل سنت تعریدف جدامع و دقیقدی بدرای مفهدوم
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خیانت جنگی آنگونه که دربارۀ جرائمی مانند زنا ،سرقت ،قذف و ...یافت میشود ،ارائه نشدده اسدت .امدا
بهعنوان نمونه به برخی از تعاریف فقیهان امامیه میپردازیم.
عهدد رسدبزواری )721/75 ،نقد

عهدد و بیعدت و برافدروختن آتدش جندگ و ارادۀ

ترک وفا و نق
رساندن ّ
شر به دیگری با توسل به سبب پنهانی رمازندرانی 017/3 ،مجلسی ،مرآۀ العقول )023/73 ،قتال
ناگهانی با دشمن پس از اعطای امان رشهید ثدانی ،432/7 ،همدو )21/0 ،قتدل ناگهدانی دشدمن پدس از
اعطای امدان رطباطبدایی )12/3 ،قتدل دشدمن پدس از اعطدای امدان رصداحبجواهر 13/27 ،عراقدی،
 )433/4گفتن چیزی که دشمن آن را امان محسدوب کندد و سدپس کشدتن او رمجلسدی ،مدالذ االخیدار،
 )402/3می بینیم که در همۀ این تعاریف ،عنصر اعطای امان و نق

آن وجود دارد .پس ضدروری اسدت

مفهوم امان را بیشتر مورد کاوش قرار دهیم.
تعریف و ماهیت حقوقی امان
امان عبارتست از کالم یا آنچه در حکم کالم است که در پاسخ به درخواست کدافری کده جهداد بدا او
واجب است ،صادر میشود و داللت بر رتضمین) سالمت جانی و مالی وی دارد .امان تنها توسط فرد بالغ
ِ
عاقل مختار قابل تحقق است و از طریق هر چه بر آن داللت کند ،منعقد میشدود مانندد گفتدار شدفاهی،
ِ
نوشتن یا اشاره ای که آن را بفهماند .شرب نیست که امان از سوی امام مسلمانان باشد بلکه از سوی هر یک
از مسلمانان برای هر یک از کفار جایز است رشهید ثانی .)032/2 ،برخی نیز گفتهاند« :عقدد اممدان هدو
ّ
ترك القتال إجابة لسمال الکفار باإلمهال» رعالمه حلی ،تحریراالحکدام .)742/2 ،تعریدف دوم نسدبت بده
تعریف اول این تفاوت را دارد که موضوع امان را محصور به جان و مال نکدرده اسدت .امدا صداحبجواهر
ً
معتقد است که ظاهرا نه مسبوق بودن عقد امان درخواست حربی شرب است و نه امان منحصدر بده جدان و
مال حربی است ،بلکه بر اساس همان موضوعی که مورد توافق قرار گرفته خواهد بود چه جان و مال باشد،
چه یکی از این دو و چه موضوعی دیگر رصاحبجواهر 32/27 ،روحانی.)33/70 ،
مشهور فقیهان امامیه ،امان را عقد میدانند که ایجاب این عقد یعنی اعطای امان از سدوی هدر یدک از
مسلمانان صادر میشود و قبول حربی به انعقاد آن میانجامد رطوسی ،المبسوب فی فقده االمامیدۀ74/2 ،
ابنسعید 33 ،عالمه حلی ،منتهی المطلب 722/74 ،مقدس اردبیلی .)454/1 ،امدا برخدی از محققدان
امامیه بر آن هستند که صرف رضایت کافر بدرای تحقدق عقدد کدافی اسدت .وی سدپس پدا را فراتدر نهداده،
مینویسد« :و قد یلحق باالیقاعات» رکاشفالغطا  ،)042/4 ،حتی فقیهانی که امان را عقد دانسدتهاند در
انعقاد آن سختگیری نمیکنند و حتی اشاره و سکوت را بدرای قبدول ،کدافی میشدمارند رصداحبجواهر،
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 33/27حلی )233/7 ،درحالی که در سایر عقود قاعده ایدن اسدت کده هدیت سدخنی بده سداکت منتسدب
نمیشود رصاحبجواهر 035/21 ،و  .)235/23حتی اگر پس از تحقدق ایجداب از طدرف مدممن ،کدافر
حربی آن را رد کند ،در صورت بقای مم من بر قصدد خدویش ،بده اسدتناد اطدالق ادلدۀ قبدول دوبداره کدافی
ً
مینماید در حالیکه معموال در عقود چنین چیزی پذیرفته نیست .برخی نیز گفتهاند از آن جهت که قاعددۀ
حاکم در این گونه مسائل عبارتست از توسدعه در حفدد دمدا  ،از همدین رو در تشدکیل عقدد سدختگیری
نمیشود رخطیب شربینی.)50/2 ،
بررسی صورتهای مختلف نقض اعتماد همراه با حسن نیت دشمن
 .1ایجاد آ گاهانۀ اعتماد ّ
موجه در دشمن
اولین و بارزترین بستری که در آن میتوان خیانت جنگی را مورد تحقیق قرار داد ،ایجاد آگاهانه اعتمداد

ّ
موجه در دشمن است .تحقق خیانت جنگی در این بستر ،خود بر دو گونۀ مختلف امکانپذیر مینماید:
 .1-1انعقاد صحیح عقد امان و سپس نقض آن

صورت نخست آن است که عقد امان تمامی شرایط صحت را داراسدت و هدیت چیدز مدانع از تشدکیل
صحیح آن نیست .در این فرض در زمان انعقاد امان هیتگونه شائبهای در سالمت قصد وجود ندارد اما پس
از تشکیل ،مفاد آن نق

میشود .این صورت بیتردید مصداق خیانت جنگی محسوب میشود و ادلدهای

که به آنها اشاره کردیم شامل این مورد هست .تنها مسئلهای که جای بحث در آن وجود دارد ،کیفیت انعقاد
صحیح عقد امان است .در منابع روایی و فقهی اهل سنت ،سیرۀ برخی از خلفا و صحابه مبندای پاسدخ بده
مسئله قرار میگیرد .بهطور مثال :از ابی وائل نقل است که عمر به وی چنین نگاشت :هرگاه مردی با دیگدری
روبرو شده و ربه زبان فارسی) بگوید« :نترس» ،او را امان داده اسدت .اگدر ربده زبدان عربدی) بگویدد« :ال
تخف» او را امان داده است .و اگر ربه زبان قبطی) بگویدد «ال تدذهل» بداز هدم امدان محسدوب میشدود.
خداوند به زبانها آگاه است» ربخاری .)214/2 ،همچنین در حددیث دیگدری آمدده کده در جریدان فدتح
شوشتر توسط ابوموسی اشعری ،وقتی «هرمزان» دستگیر و تحویل عمر شد ،عمر گفت« :ال بدأس علیدک»
اما پس از آن تصمیم به قتل وی گرفت .انسبنمالک گفت چنین حقی نداری زیرا به وی امان دادهای .عمر
نیز او را رها کرد .ربیهقی.)32/3 ،
فقیهان امامیه معتقدند اعطای امان به دشمن در قالب هر لفظی که داللت بر آن کند ،صحیح و الزامآور
است با این تفصیل که دربارۀ الفاظی که صریح در معندای امدان هسدتند ،تردیدد روا نمیدارندد امدا دربدارۀ
الفاظی که صریح در این معنا نیستند ،رجوع به قصد متکلم را مرجدع حدل مسدئله میشدمارند .اگدر قصدد
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متکلم اعطای امان باشد ،الزامآور است و اگر قصد او چنین نباشد ،امان محسوب نمیشود 1.شیخ طوسدی
لفد «آمنتک»« ،آجرتک» و «أذممتک ذمۀ االسالم» را صریح در این معنا دانسته و دربدارۀ تعبیراتدی چدون
«ال تذهل»« ،ال تخف»« ،ال بأس علیک» یا الفاظی بدین معانی معتقد است اگر قصدد وی اعطدای امدان
باشد ،به قصد توجه میشود و لفد اهمیتی ندارد ،اما اگر مقصودش امان نباشد ،امان نیز محسوب نمیشود
ً
رطوسی ،المبسوب فی فقه االمامیه )74/2 ،ابنبراج نیز عینا سخن شیخ را تکدرار کدرده بدا ایدن تفداوت کده
اشاره ای را که مخاطب از آن معنای امان دریافت کند ،جدایگزین لفدد شدناخته اسدت رابنبدراج)032/7 ،
ً
عالمه حلی و کاشفالغطا هم تقریبا همین دیدگاه را دارند .رعالمه حلی 743-741/2 ،کاشف الغطدا ،
ً
 )042/4برایناساس اختالفنظر فقیهان دربارۀ برخی از تعبیرات خاص ،مسلما اختالفی صغروی است نه
کبروی و مالک حل آن نیز عرف خواهد بود .بهطور مثال دربارۀ الفاظی مانند «توقدف کدن»« ،بایسدت» و
«سالح خود را بگذار» اختالفی در عدم داللت آنها بر امان وجود ندارد رعالمه حلدی ،تحریدر االحکدام،
 743-741/2فقعانی .)733 ،اما دربارۀ الفاظی مانند «ال بدأس علیدك»« ،ال تدذهل»« ،ال تخدف»« ،ال
تخش»« ،ال تضطرب» ،و «ال تحزن» اختالف به چشم میخورد رعالمه حلی ،قواعد االحکدام 532/7 ،و
فقعانی 733 ،صاحبجواهر 30/27 ،کاشف الغطا  .)042/4 ،از نگاه کاشدفالغطا  ،داللدت لفدد بده
ً
کمک قرینۀ حالیه کافی است اما عالمه حلی و فقعانی ،مطلقا رجوع به قصد متکلم را ضروری شمردهاند.
باید در نظر داشت که در عصر حاضر و باتوجهبه عرف منطقهای و بینالمللدی چده الفدا یدا اشداراتی
صریح در اعطای امان محسوب میشوند بهطور مثال در نظام حقوق بینالملل معاصدر اسدتفاده از نشدانۀ
اختصاری صلیب سرخ یا پرچم سفید و یا یدونیفرم اعضدای سدازمانهای صدلح بینالمللدی میتوانندد بده
صراحت داللت بر ایجاد وضعیت امان نمایند .همچنین درصورتیکه گفتار یا رفتداری داللدت صدریح بدر
معنای اعطای امان نداشته ،اما از قرائن و شواهد بتوان قصد شخص مبنی بر اعطای امان را احراز نمود ،هدر
گونه رفتار مخالف آن ،خیانت جنگی محسوب میشود .بهطور مثال فرض کنیم در صحنۀ نبدرد ،شخصدی
که به زبان بیگانه آشنا نیست ،نسبت به طرف مقابل که با اصرار و بیتابی دست بر سر گرفته و به زبان بیگانه
درخواست امان میکند ،اشاره کرده و از واژۀ « »okبه گونۀ شفاهی یدا کتبدی اسدتفاده میکندد و قصدد وی
ّ
ترتب پاسخ غیرصریح بر درخواست ّ
مصرانه دشمن را
اعطای امان به دشمن است .در این فرض اگر بتوانیم
نوعی قرینۀ حالیه محسوب کنیم ،حکم به اعطای امان مینماییم .پس اگر این شخص ،پس از دسدتیابی بده

 .8با وجود این اگر دشمن فریب خورده و به گفتار یا اشاره او اعتماد نموده باشد ،وضعیتی مشابه امان ایجاد خواهد شد و دشمن تا بازگشت
به پناهگاه یا سنگر خویش از مصونیت جانی و مالی برخوردار است.
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دشمن او را بکشد ،مرتکب خیانت جنگی شده است .توجه به مالک نوعی در کالم فقیهدان نیدز بده چشدم
میآید رعالمه حلی ،تذکرۀ الفقها .)32/3 ،
یکی از بسترهای اعطای امان ،مبارزۀ تنبهتن است .بر اساس آنچه گفتیم اگر در مبارزۀ تنبهتن ،دشمن
شرطی نکند ،سایر افراد می توانند مبارز مسلمان را یاری کنند امدا اگدر شدرب کندد کسدی غیدر از او بدا وی
نجنگد ،وفا به این شرب واجب است رمحقق حلی )234/7 ،درنتیجه نمیتوان به کمک مسلمان شدتافت.
ً
ظاهرا در میان فقیهان امامیه ،فقط ابن جنید چنین شرطی را باطل دانسته و سایر فقیهان بر صحت آن اذعدان
داشتهاند رصاحبجواهر.)33/27 ،
به عنوان برآیند نهایی باید گفت هرگاه یکی از افراد جبهه مسلمانان با لفد یدا اشداره و یدا نوشدتاری ،بده
دشمن امان دهد ،این امان الزمالوفا و نق

آن مصداق بارز خیانت جنگی محسوب میشود .همچنین باید

در نظر داشت الفا  ،عبارات و اشارات رزمندگان بر اساس عدرف رایدج منطقدهای و یدا بینالمللدی تفسدیر
میشوند.
 .1-2صدور ایجاب صوری توسط مسلمان به قصد سوءاستفاده
صورت دوم آن است که از ابتدا قصد جدی بر اعطای امان وجود نددارد و ایجداب صادرشدده صدوری
است .این صورت ،قبیحترین رفتار مصداق خیانت جنگی به شمار میرود و درنتیجه بارزترین مصداق غدر
و مشمول عمومات و اطالقات نهی از غدر است .البته در این صورت بهدلیل صوریبودن ایجداب و فقددان
قصد ،عقد امان منعقد نمیشود ،اما سو استفاده از این جلب اعتماد نیدز جدایز نیسدت .در مندابع روایدی و
فقهی اهل سنت بهطور خاص به این صورت اشاره شده است .بهطور مثال از عمربنخطاب نقدل شدده کده
« به خدا سوگند اگر یکی از شما با انگشت خود به آسمان اشاره کند و به مشرکی اشاره نماید و فدرد مشدرک
نزد او بیاید و او نیز مشرک را بکشد ،من به دلیل این قتل او را خواهم کشت» رابنمنذر .)224/77 ،در جایی
دیگر گفته شده « :اگر کسی با اشاره به آسمان به دشمن خود اشاره کند و بگوید به خدا سدوگند اگدر تسدلیم
شوی تو را خواهم کشت و دشمن از این طریق خود را در دسترس قرار دهد ،نباید او را بکشد زیدرا دشدمن
وقتی اشارۀ دست مسلمان را دیده ،دست از جنگ کشیده و همین عهدد وی محسدوب میشدود» رحمیدری
یمانی .) 22/5 ،مقصود آن است که مسلمان دست و زبانش یکی نیست ،دست خود را به نشانۀ اینکه تدو را
نمیکشم باال میبرد اما به زبان میگوید تو را خواهم کشت و این باعث تصور غلط مخاطب میشود که از
دور صدای وی را نمیشنود و به اشارۀ دستش اعتماد میکند.
نتیجۀ آ نچه گفتیم این است که در صورت اعطای آگاهانۀ امان بده دشدمن و جلدب اعتمداد و اطمیندان
دشمن ،سو استفاده از این اطمینان جایز نبوده و خیانت جنگی محسوب میشود.
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 .2وجود عرف منطقهای یا بینالمللی
در بخش قبل گفتیم کده هرگداه در جریدان جندگ ،شدرطی مبنیبدر اعطدای امدان وجدود داشدته باشدد
الزم الوفاست و تخطی از آن به هیت روی جایز نیست .اما اغلب فقیهان معتقدند عرف روشن و صریح نیدز
جایگزین شرب است .به چند نمونه توجه کنید:
« .7هرگاه مشرک به میدان بیاید و هماورد بطلبد ،هر یک از سپاهیان میتواند به او تیراندازی کرده وی را
بکشد زیرا ا و مشرکی است که نه امان دارد و نه معاهدۀ صلح ،مگر اینکه عادت جاری میان آنها ربیدنهم)
این باشد که نسبت به شخصی که به میدان آمده و طلب هماورد میکند ّ
تعرضی صورت نگیرد کده در ایدن
صورت چنین عرفی به منزلۀ شرب است» رعالمه حلی ،منتهی المطلب ،770/74 ،همدو )32/3 ،بندابراین
الزمالوفا بوده و نق

آن مصداقی از غدر و خیانت جنگی به حساب میآید.

« .2اگر مسلمان از میدان بگریزد ،درصورتیکه هماوردش بهدنبال او بیاید میتوان او را دفدع کدرد .امدا
اگر کافر حربی به دنبال مسلمان نیاید ،جنگیدن با او جایز نیست .در مقابدل ،برخدی مانندد شدیخ گفتهاندد:
درصورتیکه شرب بقای امان تا زمان بازگشت به صف همرزمان خویش نکرده باشدد ،جندگ بدا وی جدایز
ً
است .دلیل ما بر آنچه گفتیم آن است که صرف طلب مبدارزه مقتضدی آن اسدت کده عادتدا هنگدام مبدارزه،
شخصی غیر از هماورد در جنگ دخالت نکند و به کمک یکی از طرفین نیایدد .مبدارز مسدلمان بدر همدین
اساس به جنگ با هماوردش رفته و بنابراین غدر و خیانت جایز نیست» رهمو .)035/4 ،وی حتدی نقد
امان را نیز بر اساس عرف تفسیر کرده است .به طور مثال اگر یاران مشرک به کمدک او بشدتابند و او سدکوت
کرده آنان را از چنین کاری نهی نکند ،در این صورت امان خویش را نق

کرده زیرا سکوت وی داللت بر

رضایت او نسبت به رفتار یارانش دارد» رهمو.)775/74 ،
 .0صاحب جواهر نیز با اشاره به کالم عالمه ،عرف و عادت را قائممقام شرب میداند و در تعلیل فتوای
خویش چنین میگوید« :منه کالغد» .رصاحبجواهر )33/27 ،بر اساس قاعدۀ «العلة تعمم» ،میتدوانیم
به صاحب جواهر نسبت دهیم .از نگاه وی هرچه مانند شرب ،مستلزم جلب اعتمداد همدراه بدا حسدن نیدت
دشمن باشد ،الزمالوفاست و درنتیجه زیرپانهادن آن ،غدر و خیانت محسوب میشود .رکبری) عرف روشن
و صریح ،چنین است رصغری) و درنتیجه زیرپانهادن آن خیانت محسوب میشود رنتیجه).
 .4شیخ طوسی در مسئلۀ فوق معتقد است اگر مشرک بهطور مطلق و بددون هدیت شدرطی وارد میددان
شده و هماورد بطلبد ،هر یک از افراد سپاه میتوانند او را مورد هدف قرار دهند اما اگر عرف و عدادت بدر آن
باشد که هنگام مبارزه ،شخصی جز طرف هماورد با وی نجنگدد ،در ایدن صدورت مسدتحب اسدت سدایر
سپاهیان از معاونت و یاری مسلمان خودداری کنند رطوسدی ،المبسدوب فدی فقده االمامیدۀ )73/2 ،امدا در
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مقابل ،حلی مینویسد « :و لو قیل بوجوب الکف کان حسنا ،اذ ما جرت العادة به کالمنطوق ،ال خالف في
وجوبه مع النطق» رحلی ،ایضاح ترددات الشرائع )242/7 ،یعنی اگر گفته شود خودداری واجدب اسدت،
سخن نیکویی است زیرا از یک سو آنچه عرف و عادت بر آن جاری شده مانندد منطدوق کدالم اسدت و از
سویی دیگر درصورتی که چنین شرطی در کالم وارد شده و مدورد تصدریح قدرار گرفتده باشدد ،اختالفدی در
وجوب خودداری وجود ندارد .میبینیم که وی در قالب جملۀ «ما جرت العادة به کالمنطوق» یدک قاعددۀ
کلی به دست میآید.
 .5یکی دیگر از نمونههای وجود عرف بینالمللی ،مصونیت پیک است رمنتظری .)103/2 ،مصونیت
پیک ها در جنگ ،عرفی کهن و دارای سابقۀ طدوالنی اسدت و اسدالم نیدز آن را تأییدد کدرده اسدت رصددر،
الر ُس ُل َو َال ُّ
 )032/2رسول خدارص) فرمودَ « :ال ُی ْق َت ُل ُّ
الر ُه ُن» رحمیدری )707 :7470 ،یعندی قدانون ایدن
است که فرستادگان و گروگانها کشته نمیشوند .همچنین از امیرالمومنین علیرع) نقدل شدده کده فرمدود:
«هرگاه بر یکی از جنگجویان دشمن چیره شدید و او خود را «پیغامرسان» معرفی کرد ،درصورتیکه دلیلدی
اقامه کرد و صحت سخن وی معلوم شد حق ّ
تعرض بده او را نداریدد تدا آنکده پیامهدای خدویش برسداند و
بهسوی یارانش بازگردد و درصورتیکه دلیلی بر سخن او نیافتید ،از وی نپذیریدد» رابن ّ
حیدون .)012/7 ،در
ّ
نبوت او ّ
کذاب بر ادعای ّ
صحه گذاشتند و آن را تأیید کردند،
منابع تاریخی آمده که وقتی فرستادگان مسیلمه
پیامبررص) به ایشان فرمود« :به خدا سوگند اگر چنین نبود که پیامآوران کشته نمیشدوند ،هدر دوی شدما را
گردن میزدم!» رابنهشام )221/4 ،این سده حددیث ،بهخصدوص سدومی ظهدور در ایدن معندا دارندد کده
ً
مصونیت پیک ،بدون وجود هر گونه عقد امان و صرفا به استناد عرف صریح موجود یا قدوانین بینالمللدی،
پذیرفته شده است.
بر اساس آنچه گفتیم از منظر فقه امامیه خیانت جنگی منحصر به موارد شرب یا عقد امان نیست ،بلکه
در مواردی که رفتاری از نگاه عرف خیانت محسوب شود ،فقه اسالمی بر آن صحه گذاشته و چنین رفتداری
را بهشدت ممنوع میشمارد.
شمول مفهوم خیانت جنگی نسبت به اسارتگرفتن دشمن
در اسناد و مقررات بینالمللی دربارۀ شمول مفهوم خیانت جنگی بر اسارتگرفتن دشمن روش واحدی
إتخاذ نشده است .مادۀ  20مقررات الهه «کشتن یا مجروحکردن خائنانۀ دشمن» را منع کرده و بدین ترتیب
دربارۀ «به اسارتگرفتن دشمن» سکوت اختیار کرده است .اما در مدادۀ  01پروتکدل الحداقی اول بدا بیدان
اینکه «کشتن و یا مجروحکردن و یا دستگیری خائنانه» ممنوع است ،به اسارتگرفتن دشمن را نیز داخل در
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مفهوم خیانت جنگی کرده است .اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللدی نیدز ذیدل مدادۀ هشدت ،در مقدام بیدان
خیانت جنگی ،سخنی از ممنوعیت به اسارتگرفتن به میان نیاورده و در این جهت با مقررات الهه همسدو
میباشد.
در عرف بین المللی نیز در این جهت اجماع وجود ندارد .برخی از کشورها مانندد آرژانتدین ،کدامرون،
کانادا ،هلند و اسپانیا در دستورالعمل نظامی خود به اسارتگرفتن دشمن با توسل به خیانت را منع کردهاندد
حال آنکه دستورالعمل های نظامی بلژیک ،ایتالیا ،روسیه ،سوئد ،سوئیس ،انگلسدتان و امریکدا ایدن مندع را
محدود به کشتن یا مجروحکردن کرده است رهنکرتز و دوسوالدبک .)057 ،پس اجماع بر این است که تنها
بهشدت مجروح کردن و کشتن با توسل به سو استفاده از اعتماد دشمن ،جنایت جنگی محسوب میشود.
در حقوق اسالمی چنان کده از بسدیاری فقیهدان نقدل کدردیم پدس از اعطدای امدان بده هدر شدکل ،بده
اسارت گرفتن دشمن نیز ممنوع شمرده شده است .در صورت اعطای امدان و یدا وجدود عدرف بینالمللدی،
وضعیت امان حاکم بوده که شامل امنیت جانی و مدالی دشدمن میباشدد و در صدورت تحقدق شدبهه نیدز
فرمانده یا رزمندۀ مسلمان باید دشمن را به محل امدن خدویش بازگرداندد .پدس در هیتیدک از ایدن ُص ّدور
اسیرکردن دشمن جایز نیست.
خیانت جنگی در قوانین موضوعۀ جمهوری اسالمی ایران
در ق وانین نظامی ایران به عکس بسیاری از کشورها ،خیانت جنگی تعریف نشده و تنها در قالب الیحدۀ
الحاق جمهوری اسالمی ایران به تشریفات رپروتکلهدای) اول و دوم الحداقی بده کنوانسدیون  7311ژندو،
بدون هر گونه توضیح و شرب ،بر تعریف کنوانسیون صحه گذاشته شده است که بر اساس اصدل  11قدانون
اساسی و مادۀ  3قانون مدنی و مانند آن ،در صورت تصویب از اعتبار قانون برخوردار خواهد بود .در طلیعۀ
این سند آمده« :باتوجه به قوانین اسالم ،دولت جمهدوری اسدالمی ایدران مقدررات پیشدرفتهتری نسدبت بده
مقررات تشریفات رپروتکلهای) چهارگانه ژندو و الحاقیدههای آن را در عمدل بده اجدرا در آورده اسدت و از
گسترش اینگونه قوانین در سطح بینالمللی حمایت میکند» .مادۀ  721قانون مجدازات جدرایم نیروهدای
مسلح جمهوری اسالمی ایران نیز اذعان داشته« :هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قدرارداد ژندو مدورخ
ً
 7343را امضا نموده یا بعدا به آن ملحق شده است ،پرچم یا بازوبند یا سایر عالئم هالل احمر یا همردیف
ً
آن را در منطقۀ عملیات جنگی بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهدد ،بده حدبس از شدش مداه تدا دو سدال
ً
محکوم میشود» .ظاهرا مقصود از عبارت «همردیف آن» ،سایر عالئم و نشانههای مقرر در عهدنامهها یدا
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پروتکل حاضر همچون پرچم فرستادۀ ارتش دشمن و عالمدت حمایتکننددۀ امدوال فرهنگدی ،واحددهای
بهداری ،یونیفرمهای سازمان ملل یا کشورهای بیطرف میباشد رضیایی بیگدلی ،حقوق جنگ.)730 ،
مجازات خیانت جنگی
ً
فقیهان امامیه عموما در باب جهاد به مجازات خیانت اشاره نکردهاندد امدا در بداب قصداص بده لسدان
شرطیت تساوی در دین برای جواز قصاص بدان اشاره میکنند .شیخ طوسی مینویسدد« :هرگداه مسدلمان،
کافری را بکشد قصاص نمیشود فرقی ندارد که کافر معاهد باشد یا مستأمن یا حربی .معاهد همان ذمدی
است و مستأمن همان کافری است که با امان کتبی یا نیازی مانند تجارت و ...داخل داراالسالم شده است.
وقتی ثابت شد که قصاص جایز نیست ،مسلمان تعزیر میشدود و دیده و کفداره بدر عهددۀ او خواهدد بدود.
رطوسی ،المبسوب فی فقه االمامیۀ )2/1 ،شرب دوم برای قصاص ،تساوی در دین است .بندابراین مسدلمان
در برابر کافر قصاص نمیشود ،فرقی نمیکند که ذمی باشد یا مستأمن یا حربی .اما اگر کسی را که کشتن او
حرام است بکشد ،تعزیر میشود ،برخالف حربی .رصاحبجواهر )753 /42،این حکم در کتدب فقیهدان
متأخر نیز یافت میشود .بهطور مثال محقق خویی مینویسد« :مسلمان بهجهت قتل کافر کشته نمیشدود،
فرقی ندارد که ذمی باشد یا مستأمن و یا حربی و کشتن او جایز باشد یدا نباشدد .آری اگدر قتدل کدافر جدایز
نباشد ،حاکم او را بر اساس صالحدید خود تعزیدر خواهدد کدرد .در قتدل کدافر ذمدی مسدیحی ،یهدودی و
ً
مجوسی ،مسلمان ضامن دیه نیز هست» رخویی )12 ،ظاهرا در این فتدوا اختالفدی وجدود نددارد رفاضدل
اصفهانی ،ج 33/77طباطبدایی ،ریها

الساهائ  247/72 ،تبریدزی )703 ،و برخدی دراینبداره ادعدای

اجماع کردهاند رسبزواری.)222/23 ،
در فقه اهل ّ
سنت روایات بسیار تندی در این جهت به چشم میخورد .بهطور مثال در جنگ قادسیه بده
عمربنخطاب خبر رسید برخی از مبارزان مسلمان در جنگ خود با اهل فارس دست بده خیاندت میزنندد.
وی شخصی را بهسوی فرماندۀ سپاه مسلمانان گسیل داشت .در پیام او آمده بود« :به من خبر رسیده هرگداه
فردی از اهل فارس به کوهها پناه میبرد و مردانی از شما بهسوی آنان میروند اما موفق به دستیابی به ایشان
نمیشوند ،به وی میگوید نترس اما وقتی او خود را در دسترس قرار میدهد وی را میکشد .سوگند به آنکه
جانم در دست اوست برای کسی که چنین کند مجدازاتی جدز مدرگ نمیشناسدم و گدردن او را خدواهم زد»
ً
رمالکبنانس .)443/2 ،بر همین اساس ظاهرا برخی از فقیهان اهل سنت مجدازات غددر در جندگ علیده
ّ
دشمن را قصاص دانستهاند ربه نقل از :الذیب.)773 ،
در قوانین نظامی جمهوری اسالمی ایران مجازات خیانت جنگی به صراحت و تحتعنوان کلی تعیدین
نشده است .تنها در مادۀ  721قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بدان اشاره شده که در بخش قبدل نقدل
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ً
کردیم .البته اگر اعطای امان از جانب یکی از فرماندهان ارشد باشد ظاهرا مشمول مدادۀ  05همدان قدانون

است .این ماده اذعان میدارد« :هریک از فرماندهان یا مسئوالن نظامی که پدس از دریافدت دسدتور توقدف
عملیات جنگی ،عملیات را ادامه دهد درصورتیکه عمل وی موجب اخالل در نظام ربههم خدوردن امنیدت
کشور) و یا شکست جبهۀ اسالم شود به مجازات محارب و در غیر ایدن صدورت بده دو تدا ده سدال حدبس
محکوم میشود» .بنابراین شاید بتوان گفت درصورتیکه دستور امان توسط فرماندهی ارشدد جندگ صدادر
شده باشد و فرماندهان یا مسئوالن نظامی پاییندستی به عملیات نظامی ادامه دهد ،حسدب مدورد مشدمول
مجازات محاربه یا دو تا ده سال حبس تعزیری محکوم میشود.
برآیند پژوهش1

خیانت جنگی از منظر منابع حقوق اسالمی و فتاوای معتبر عبارتسدت از اینکده بدا تمسدک بده توافدق
ً
شخصی مبنی بر انعقاد عقد امان و یا گفتار یا رفتار یا اشارهای کده نوعدا یدا بدر اسداس عدرف منطقدهای یدا
بینالمللی بر اعطای امان داللت داشته باشد ،در دشمن اطمینان ایجاد شود مبنیبر اینکه نسدبت بده جدان،
مال و آزادی تن و یا هر یک از این موارد بهتنهایی ،در وضعیت امان قرار دارد و پس از آنکه دشمن خود را در
دسترس قرار دهد ،کشته یا مجروح و یا اسیر شود و یا اموال او مصادره گردد .مطالعۀ تطبیقی کالم فقیهان با
مفاد عهدنامههای بینالمللی نشان میدهد تعریف فوق نهتنها نسبت بده تعریدف مدادۀ  20مدورد اشداره در
مقررات الهه از شمول بیشتری برخوردار است و شامل «دستگیری خائنانه» نیز میشدود ،بلکده نسدبت بده
مفاد مادۀ  01کنوانسیون ژنو هم دایرهای وسیعتر دارد و شامل اموال دشمن میگردد.
منابع تحقیق
قرآن کریم
نهج البالغه ،ترجمه حسین انصاریان
ابنابیجمهور ،محمدبنزینالدین ،عوالي اللئالي العزیزیة ،قم ،دار سید الشهدا للنشر1141 ،ق.
ابنبابویه ،محمدبنعلی ،معاني األخبار ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1143 ،ق.
ابنبراج ،عبدالعزیزبننحریر ،المهذب ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1141 ،ق.
ابنحیون ،نعمانبنمحمد ،دعائم اإلسالم ،قم ،ممسسة آل البیترع)1331 ،ق.
ابنسعید ،یحییبنسعید ،نزهة الناظر في الجمع بین األشباه و النظائر ،قم ،منشورات رضی1311 ،ق.
 .8در پایان به این نکته اشاره میکنیم که از منظر فقیهان مسلمان ،تحقق شبهه موجّه در دشمن مبنیبر وجود حالت امران نیرز مسرتلزم ایجراد
وضعیت مشابه امان است و در این صورت رزمندۀ مسلمان موظف به بازگرداندن دشمن به محل امن خویش میباشد .بحر مفصرل از ایرن
صورت که وجه تمایز بسیار مهم حقوق اسالمی از مفاد کنوانسیون ژنو می باشد و حتی حقوقی فراتر از مقررات الهه برای طرفین مخاصمه در
نظر گرفته است ،در این مقال نمیگنجد و نویسنده آن را در نوشتاری مبسوط پیگیری مینماید.
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فقه و اصول

شمارة 809

ابنفارس ،احمدبنفارس ،معجم مقائیس اللغة ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه1141 ،ق.
ابنقطان حلی ،محمدبنشجاع ،معالم الدین في فقه آل یاسین ،قم ،ممسسه امام صادقرع)1121 ،ق.
ابنمنذر النیسابوری ،ابوبکر محمد بن ابراهیم ،االوسط فی السننن و االجمناو و االخنتالف ،ریداض ،دار طیبده،
1141ق.
ابنهشام ،عبدالملکبنهشام ،السیرة النبویة ،مصر ،شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأوالده1331 ،ق.
ابونعیم اصفهانی ،احمدبنعبدالله ،الطب النبوي ،محقق :مصطفی خضدر دونمدز الترکدي ،بیدروت ،دار ابدن حدزم،
2441م.
بخاری ،محمدبناسماعیل ،الجامع الصحیح المختصر ،بیروت ،دار ابنکثیر1143 ،ق.
برقی ،احمدبنمحمد ،المحاسن ،قم ،دار الکتب اإلسالمیة1331 ،ق.
بیهقی ،احمدبنحسین و عال الدینعلیبنعثمان ماردینی ،السنن الكبری وفي ذیله الجوهر النقي ،حیدرآباد هندد،
مجلس دائرة المعارف النظامیة1311 ،ق.
تبریزی ،موسی ،اوثق الوسائل في شرح الرسائل ،قم ،کتبي نجفي.1311 ،
حاکم نیشابوری ،محمدبنعبدالله ،المستدرك علی الصحیحین ،بیروت ،دار الکتب العلمیة1111 ،ق.
حر عاملی ،محمدبنحسن ،وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،قم ،ممسسه آلالبیترع)1141 ،ق.
حلی ،جعفربنزهدری ،إیضاح ترددات الشرائع ،قم ،انتشارات کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی1123 ،ق.
حمیری ،نشوانبنسعید ،شمس العلوم و دواء کالم العرب من الكلوم ،بیروت ،دار الفکر المعاصر1124 ،ق.
حمیری یمانی صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،المصنف ،چاپ دوم ،هند ،المجلس العلمی1143 ،ق.
خطیب شربینی ،محمدبناحمد ،مغني المحتاج ،بیروت ،دار الکتب العلمیة1111 ،ق.
ّ
الذیب ،جمال ربیتا) ،حقوق االنسان زمن الحرب فی الشریعۀ االسالمیۀ ،االردن راربد) ،دار الکتاب الثقافی
راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،لبنان ،دار العلم1112 ،ق.
روحانی ،سیدصادق ،فقه الصادق(و) ،قم ،مدرسۀ امام صادقرع)1112 ،ق.

ّ

سبزواری ،عبدامعلی ،مهذب األحكام ،قم ،ممسسه المنار1113 ،ق.
شهید ثانی ،زینالدینبنعلی ،الروضة البهیة في شرح اللمعة ،قم ،کتابفروشی داوری1114 ،ق.
صاحبجواهر ،محمدحسنبنباقر ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسنالم ،بیدروت ،دار إحیدا التدراث العربدي،
1141ق.
صدر ،سیدمحمد ،ما وراء الفقه ،بیروت ،دار امضوا للطباعة و النشر و التوزیع1124 ،ق.
ضیایی بیگدلی ،محمدرضا ،حقوق جنگ ،تهران ،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.1311 ،
______________ ،حقوق بینالملل بشردوستانه ،تهران ،گنج دانش.1311 ،
طباطبایی ،سیدعلی ،ریاض المسائل في تحقیق األحكام بالدالئل ،قم ،ممسسۀ آل البیترع)1113 ،ق.
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طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1113 ،ق.
طبرانی ،سلیمانبناحمد ،المعجم األوسط ،تحقیق :طارق بن عوض الله ،قاهره ،دارالحرمین1111 ،ق.
طوسی ،محمدبنحسن ،تهذیب األحكام ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة1143 ،ق.
_____________ ،المبسوط في فقه اإلمامیة ،تهران ،المکتبة المرتضویة إلحیا اآلثار الجعفریة1333 ،ق.
عراقی ،ضیا الدین ،شرح تبصرة المتعلمین ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1111 ،ق.
عالمه حلی ،حسنبنیوسف ،منتهی المطلب في تحقیق المذهب ،مشهد ،مجمع البحوث اإلسالمیة1112 ،ق.
_________________ ،قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1113 ،ق.
_________________ ،تذکرة الفقهاء ،قم ،ممسسۀ آل البیترع)1111 ،ق.
_________________ ،تحریر األحكام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة ،قم ،ممسسۀ امام صادق1124 ،ق.
فاضل اصفهانی ،بها الدین محمد ،کشف اللثام و االبهام عن قواعد االحكام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسدته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 7472 ،ق.
فخر رازی ،محمدبنعمر ،مفاتیح الغیب ،بیروت ،دار احیا التراث العربی1124 ،ق.
فراهیدی ،خلیلبناحمد ،کتاب العین ،قم ،نشر هجرت1114 ،ق.
فقعانی ،علیبنعلی ،الدر المنضود ،قم ،کتابخانۀ علمی امام عصررعج)1113 ،ق.
فی

کاشانی ،محمدبنشاهمرتضی ،ر1141ق) ،الوافي ،اصفهان ،کتابخانۀ امام امیرالمممنین عليرع)1141 ،ق.

فیومی ،احمدبنمحمد ،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ،قم ،منشورات دار الرضي ،بیتا.
کاشف الغطا  ،جعفربنخضر ،کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی1122 ،ق.
کلینی ،محمدبنیعقوب ،الكافی ،قم ،دار الحدیث1121 ،ق.
مازندرانی ،محمدصالحبناحمد ،شرح الكافي ،تهران ،کتابخانۀ اسالمیه1332 ،ق.
مالک بن انس ،ابوعبدالله االصبحی ،الموطأ ،تحقیق :محمد فماد عبد الباقي ،مصر ،دار إحیا التراث العربي ،بی تا
مجلسی ،محمدباقربنتقی ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیة1141 ،ق.
_______________ ،مالذ األخیار في فهم تهذیب األخبار ،قم ،کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی1141 ،ق.
محقق حلی ،جعفربنحسن ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،قم ،ممسسۀ اسماعیلیان1143 ،ق.
مقدس اردبیلی ،احمدبنمحمد ،مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان ،قدم ،دفتدر انتشدارات اسدالمی،
1143ق.
منتظری نجفآبادی ،حسینعلی ،دراسات في والیة الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیة ،قم ،نشر تفکر1141 ،ق.
نوری ،میرزاحسین ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم ،موسسۀ آلالبیترع)1143 ،ق.
هنکرتز ،ژان ماری و لوئیس دوسوالد بک ،حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی ،ترجمدۀ دفتدر امدور بینالملدل قدوۀ
قضائیه جمهوری اسالمی ایران و کمیته بینالمللی صلیب سرخ ،تهران ،انتشارات مجد.1333 ،

