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  يکوچ و انتقال اجبار
  )المللیبینو اسناد  یقرآن يهادر آموزه یقی(مطالعه تطب

  *سیدمصطفی میرمحمدي  
  **حسین مشیري   ______________________________________________________________  

  چکیده
 یمنطقـ جـه  یه نتکـ هر فرد است  یعیحق طب، یونت و زندگکماندن در منطقه محل سیباق

 يوچ اجبارکانتقال و ، المللیبینست. اسناد هاگروهافراد و  يوچ و انتقال اجبارکمنع ، آن
جـرم  «و » تیه بشـر یـ ت علیـ جنا«ن یدانسته است و آن را در عنـاو  المللیبینافراد را جرم 

ـ  يهـا در پرتـو آمـوزه   کوشـد یداده است. مقاله حاضر مـ  يجا» یجنگ و بـا روش   یقرآن
و حقوق اسالم  المللبین یرا در دو نظام حقوق يوچ و انتقال اجبارکده یپدابعاد ، یقیتطب

آمده است کـه  » اریاخراج از د«عنوان ، میات قرآن کریآ یند. در برخکل یو تحل یبررس
 یان الهـ یـ اد، ت قرآنوای. به رباشدیم يروچ و انتقال اجباکده یمفهوم به پد نیترکینزد

گر را از محـل  یدیکـ ننـد و  کز نیگر سـت یدیکـ ه با کاند فتهمان گریروان خود پیهمواره از پ
د ییـ ن روش را تأیهمـ ، نـه یمنشـور مد  لهیز به وسـ ین ينبو سنّت رون نرانند.یونت خود بکس

 يهـا نظام كترمش یمبان، ضیو عدم تبع يوحدت بشر، یرامت انسانککرده است. اصول 
آن و قـر  منظـر  از. است ونتکس منطقه در ماندنیباق بر حق از تیحما در یحقوق بزرگ
 ییهاافتیره، »مقابله«و » یبانیت و پشتیحما«، »مان و عهدیبه پ يوفا«، یاسالم يهاآموزه

  .اندياجبار انتقال و وچک دهیپد برابر در

ات یـ آ، انسان یکرامت ذات، يوچ و انتقال اجبارک، ونتکس يآزاد :واژگان کلیدي
  بار.کاستضعاف و است، اریاخراج از د

                                                   
  .)mirmohammadi@mofidu.ac.irنویسنده مسئول ( /دیدانشگاه مف اری* استاد

 .فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه عدالت تهراندانشجوي دکتري  **
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  مقدمه
یی و جـا جابـه ند و از کش زندگی یخو ین اصلیحق دارد در موطن و سرزم یهر انسان

 یحقـ ، ن خـود یماندن در سرزمیو باق یحق زندگ شکبی مصون بماند. يانتقال اجبار
 يشـده بشـر  گـر حقـوق شـناخته   یتـوان از د ین حق میا ییرا با شناسایز ؛ن استیادیبن

و  معین در محدوده جغرافیایی .)Alfred de Zayas, 1995, pp.257-258برخوردار بود (
 نیز حقوق حقوق مدنی سیاسی و يت و اجرایرعا است که در داخل قلمرو یک کشور

ـ ملیـت و تابع  مفهـوم در واقـع   .شودیم فراهم یفرهنگاجتماعی ، اقتصادي بیـانگر  ، تی
جـدایی   ،روازایـن ن و جمعیت موجود در آن اسـت.  ین سرزممیا ثرؤارتباط معنادار و م

حقـوق از جملـه حـق تعیـین     دیگر نقض ملیت و ، ز میان سرزمین و جمعیت آنیقهرآم
، خـود  ین و مـوطن اصـل  یاز سـرزم جمعیت  يه انتقال قهرکچنان ؛سرنوشت و... است

 ینیو شعائر د یتمدن، یفرهنگ، تاریخی يهاسنّت ها وهویتجداشدن از  يبرا يانهیزم
  .استار کرقابل انیآن غ يمدهاایه پکاست 

ـ انتقال اجبـاري جمع تر پیش ـ پا يبـرا ، هـا گـروه هـا و  تی بـه اختالفـات و   دادن انی
نون کا ولی ؛شدیم یمشروع تلق يادهیپد ،قومی و مذهبی، سیاسی، ینظام يهايریدرگ

مطـابق   جمعیـت  يانتقال اجبار، و منع توسل به جنگ ملت ـ ده دولتیپس از بروز پد
 المللـی بـین نامشروع و گاه نقض اصول و قواعد آمره  يامر ،المللیبینمقررات و اسناد 

  .شودمی شمرده
ده ین پدیشده ان عوامل شناختهیتریمییکی از قد ،داريانتقال اجباري به هدف برده

آنان کردن و دور یوچاندن مردمان بومک، انسان به وسیلهنار استثمار انسان که در کاست 
 راه،ن یز بوده است تا از ایت از آنان نکیسلب حق مالو  خود ين آبا و اجدادیاز سرزم

 شـده شـناخته  هـاي نمونـه  از؛ ردکـ برداري ن بهرهیبتوان از منابع آن سرزم یچ مانعیهبی
 در و آن از خـارج  و یاشـغال  منـاطق  در انینیفلسـط  تیوضـع ، تیـ جمعي اجبار لانتقا
ـ انگ بـه  مردمي اجبار کوچ و انکبال منطقه يدادهایرو ،ریاخ هايدهه سـازي  همگـن  زهی

 ياریت از بسـ یـ محروم ؛ هرچنـد سـت هاگـروه اشخاص یا  يهاهویتنفی  نیزقومی و 
 تیـ جمع يانتقـال اجبـار  نیـز  دتر آن یـ همراه داشت. نمونـه جد به حقوق اجتماعی را 
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موسـوم بـه    يهاگروهاز مناطق تحت تصرف  دیگر، انیروان ادیو پ یحیمسلمان مسغیر
اند خود محروم ساخته یه آنان را از موطن اصلکه است یدر عراق و سور یدولت اسالم

 یاسـالم  يهـا نیرزمس يهايریل درگیه به دلکر مهاجرت به اروپا یاخ يهاماهو بحران 
 باشـد میموطن از دور  یو زندگ يوچ اجبارکده یزنده از پداي نمونه ،جاد شده استیا
  است.شورها شده کاز  يادیر تعداد زیدامنگ و

 المللـی بـین در اسـناد   يوچ و انتقـال اجبـار  کـ  یضمن بررس کوشدمیمقاله حاضر 
نشـان دهـد   ، میرکقرآن  هايژه آموزهیوه ب یآن در منابع اسالم یقیمعاصر و مطالعه تطب

و اسـت  ت شـده  ین دو نظام حمایچگونه در ا ،ین و موطن اصلیدر سرزم یحق زندگ
ست. یچ يوچ و انتقال اجبارکده یاستن از پدکا ی يرین دو نظام در جلوگیا يهاافتیره
معاصر را دربـاره   المللبینحقوق  يهاافتیو ره یت حقوقینخست وضع ،ن منظوریبد
 یحق زنـدگ  ییاسالم را در شناسا هايآموزه ،رد و پس از آنکم یده مرور خواهین پدیا

از منظـر   يل اجبـار وچ و انتقاکده یز مقابله با پدیت از آن و نیو حما ین اصلیدر سرزم
  رد.کم یخواه یبررس یلیو تحل یخیتار

  المللبیندر حقوق  يوچ و انتقال اجبارک .1
در ادامـه نخسـت    ،مطالعه تطبیقی در دو نظام حقوقی اسالم و حقوق معاصـر  منظوربه 

مبانی حقوقی حـق بـر بـاقی مانـدن در     «و نیز » مفاهیم و عناصر کوچ و انتقال اجباري«
الملل معاصر در حقوق بین» انتقال اجباري هاي کوچ واهداف و روش«و » موطن اصلی

همـین مباحـث را از منظـر تعـالیم قرآنـی و       ،در قسمت دوم کرده،را بررسی و تحلیل 
  ه خواهیم کرد.حقوق اسالمی مطالع

  يوچ و انتقال اجبارکمفهوم و عناصر . 1ـ1
 ،Forcible Transfer مرادف اصطالحات ،ن مطالعهیت در ایجمع يوچ و انتقال اجبارک

Forcible Displacement زیو ن Deportation زبـان  یسـ یانگل هـاي ات و نوشـته یدر ادب
 هـاي از واژه ،تیـ جمع يوچ و انتقـال اجبـار  کـ  ياست. حقوقدانان معاصر عـرب بـرا  



92
  سیدمصطفی میرمحمدي  

ـ ا ننـد. کیاسـتفاده مـ  » اإلبعـاد «و » يرالقسریالتهج« ،»يالقسرالنقل« ،»يالقسرلیالترح« ن ی
و  يج شـده اسـت و در اسـناد حقـوق بشـر     یشتر رایدوم ب یپس از جنگ جهانها واژه

وچ و انتقـال  کـ مقصود از  یلکار رفته است. به طور که حقوق بشردوستانه پس از آن ب
ه کـ اي اشخاص از محل و منطقه يقهر ییجاجابهانتقال و  ،ن مقالهینظر امورد  ياجبار
ا خـارج از آن اسـت.   ی نیگر در داخل سرزمیداي به منطقه ،ونت دارندکدر آن س قانوناً

 ت از داخـل یـ اخـراج جمع ، يراندن اجباررونیوچ و بکمقصود از  ،یگرچه به نظر برخ
 ییجاجابهناظر به  ،ياست و انتقال اجبارگر یشور دکن یبه سرزمو کشور  یک سرزمین
، 1393، كانـگ سـا  یرک( ن اسـت یسرزم یکدر داخل  يگرید ت به نقطهیافراد و جمع

  ندارد. یجه متفاوتینت کیکن تفیا ،ق حاضریدر تحق ولی ؛)201ص
 المللیبیندر اسناد  ،ن گوناگونیبا عناو یتیجمع يهاگروهت و یز جمعیانتقال قهرآم

، یی داخلـی جـا جابه، يه اجباریتخل :مانند ینیتوان به عناومی از آن جملهه ک آمده است
 يانتقال اجبار، قومی يسازپاك، جمعیخروج دسته، جمعیاخراج دسته، جمعیتانتقال 

 تیـ جمع یرقانونیرد. مقصود از انتقال غکن و جامعه اشاره یسرزم، ارادي از خانهغیر و
)Population Transfer( يهـا كت و احـداث شـهر  یه انتقال جمعیاعالمس ینوشیدر پ 

  :عبارت است از یونکمس
از آن کردن ا خارجیمنطقه  یکانتقال افراد به  ،ر آنیثأا تیکه هدف  یاستیعمل یا س

و اعم انجام گیرد  یالمللبین يمرزها راها از ین یه در داخل سرزمکنیاعم از ا ؛است
 يهانیا به سمت سرزمیرد یانجام گ یاشغال يهانیه در داخل سرزمکاست  نیاز ا

افته یانتقال جمعیتن عمل با اطالع و رضایت آزادانه یا چه ؛ا خارج از آنی یاشغال
 ,Commission on Human Rights( ا بدون اطالع آنانی ،ردیگشده صورت رفتهیپذا ی

1997, Article 3(.  
 تیـ جمع ياجبار انتقال) د) (1(7ماده  در هکآن ضمن ،يفرکی المللیبین وانید اساسنامه

ـ تعر ،مـاده  نیهم) د(2 بند در، است ردهک منظور تیبشر هیعل تیجنا قیمصاد از را  فی
ـ تعر نیا مطابق. دهدمی هئارا آن از یروشن  »تیـ اخـراج یـا انتقـال اجبـاري جمع    « ،فی

)Deportation or Forcible Transfer of Population(  افراداجباري کردن جاجابهیعنی 
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بـدون  ، که قانوناً در آن حضـور دارنـد  اي از منطقه، زیگر اعمال قهرآمیاخراج یا دراه از 
  1الملل مجاز شمرده شود.گونه دلیلی که در حقوق بینهیچ

 وجودبودن یرقانونیغ و یزندگ محل از اخراج و اجبار عنصر دو ،فیتعر دو هر در
یـا   بلکه تهدید به زور ،ستیاجبار فیزیکی ن یعنیوجه غالب آن  ،. مقصود از اجباردارد
اسـتفاده از   سـوء  ، یاجبار روان، بازداشت، بارترساندن از عواقب اعمال خشونت، اکراه

اجبار به شـمار  دیگر ق یتوان از مصادت خاص را نیز مییاستفاده از موقع قدرت و سوء
انتقال و فقـدان  بودن غیرداوطلبانه، جمعیتاجباري لفه مشخص انتقال ؤم بنابراین ؛آورد
بر اساس توافق و معاهـدات   جمعیت یی جاجابهچنانچه  ،ن اساسیت است. بر ایرضا

 Bassiouni, 1999, p.312( نخواهد بود یرقانونیغ ،ردیدوجانبه با شرط انتخاب انجام گ

/ ICTY, 2001, Para.521(. ـ    ،منطقـه  ی یکئکلی یا جز هیگاه تخل ري بـه هنگـام درگی
 ,ICTY( ابـد یمـی  دالیـل نظـامی ضـرورت    ا بهیاز غیرنظامیان  مسلحانه و در حمایت

2001, Para.522(غیرنظـامی بایـد    جمعیت ،ان مخاصمهیپس از پا ،ن فرضیدر ا یول ؛
ه ممکـن  کن به سرزمین محل سکونت خود بازگردند و تا آنجا کن زمان ممتریوتاهکدر 

شرایط مناسبی را بـه هنگـام انتقـال از    ، غیرنظامی جمعیتافت که ی باید اطمینان ،است
 .)Ibid, para.524( خواهنـد داشـت  ، شـده  نتقـل مامنیت و غذا در محل ، نظر بهداشت

 وگـر  یدمحلی آنان در  انکاس، یرقانونیمهاجران غ يانتقال اجبار ،راندنرونین بیهمچن
، كانـگ سـا  یرک( .ممنوع نخواهد بود ،ا رفاه آنانیت ین امنیمأت به منظور تیه جمعیتخل

  .)202ص، 1393
 انتقـال  موضـوع  بـه  480ــ 476 يبندها در ،صربستان هیعل یرواسک هیقض در وانید
 ياجبـار  ییجـا جابـه  هکـ  ندکمی يورآادی مناسبت به و است پرداخته تیجمع ياجبار
عبـارت   بـه . اسـت  بوده یشکنسل ،اقدام نیا از مقصود هک ندک ثابت تواندمی گاه ،افراد

 گرچـه  .)ICJ, 2015, Para.478( دهـد  لکشـ  را کشینسل يماد عنصر تواندیم ،گرید
 در یرواسـ ک مقامـات  اقدامات هک رسدنمی جهینت نیا به ،اختالف مورد هیقض در وانید

                                                   
1. Statute of the International Criminal Court, Aricle 7(2) (d). 
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 انجـام  نهـا آ ينابودسـاز  قصد به» نایراجک« منطقه در صرب تیجمع ياجبار ییجاجابه
 جرم يمعنو و يماد عناصر یبررس يبرا یفرصت ؛ ولی)Ibid, Prara.480( است نگرفته

 2مـاده   مطـابق  رایـ ز ؛مـد آ فراهم وانید در تیجمع ياجبار ییجاجابه راه از کشینسل
ـ دادن قـرار  م،1948 کشینسل منع ونینوانسک ط نامناسـب  یک گـروه در معـرض شـرا   ی

شود و  ـ منجر یا جزئی یطور کله ب ـ  آن گروه یجسم يرفتن قوانمیاکه به از  یزندگ
ـ بـردن تمـام   میـان از  قصـد اگر بـه   ،گریک گروه به گروه دیاطفال  يز انتقال اجبارین ا ی

  و قتل عام است. کشینسلجرم ، ردیاز آنان انجام گ یبخش
 ط و عناصریشرابودن و انتقال اجباري با داراده کوچ یپد گفته،اساس مطالب پیش بر

  است: المللبینناقض حقوق  ،بودهنامشروع ، ذیل
  رد؛یبا توسل به زور یا تهدید به توسل به زور انجام گ جمعیتانتقال  .1
  دیده باشد؛آسیب جمعیتارادي و بدون رضایت و آگاهی غیر .2
  به صورت عمدي و آگاهانه صورت پذیرد؛ جمعیتانتقال  .3
  ؛ردیشده انجام گطی یک برنامه منظم و سیاستی از پیش تعیین .4
  رد؛یمشخص انجام گ يهاتیو جمع هاگروهنسبت به  .5
  .)Al-Khasawneh, 1997, p.1( رقانونی باشدیانتقال غ .6

و دشـوار  در اثر شرایط سـخت   یتیخاص جمع يهاگروهوچ داوطلبانه ک ،ن اساسیبر ا
ماننـد  العـاده  اجباري در شرایط فـوق ل انتقا و شودیاجباري محسوب نمل انتقا ،زندگی

، محیطی و در اوضاع و احوال اضطراريزیست يهاا بحرانینظم عمومی و ، امنیت ملی
ز قـانون  ید بـا تجـو  یـ ز بایـ است موارد استثنا ن روشنقانونی و مجاز است.  ،استثنا بوده

 هـاي راه وسـیله بـدین تا  ز محفوظ بماندیافتگان نیهمراه باشد و حق جبران براي انتقال
 بارهکمیسیون امریکایی حقوق بشر در ،به عنوان مثال؛ و محدود شودسوء استفاده بسته 

ـ نیکاراگو )Miskito( تخلیه اجباري هـزاران تـن از افـراد قبیلـه میسـکیتو      از ه از یکـی  ئ
چنین نتیجـه گرفـت کـه ایـن      ،هایی در داخل کشورروستاهاي مناطق مرزي به اردوگاه

هاي خود را پس انتقال در صورتی موجه است که دولت حق بازگشت جمعیت به خانه
بـه  بـه آنـان در بازگشـت     ،کنـد و تضمین شدن وضعیت اضطراري شناسایی از برطرف
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، رفتـه اسـت  در اثر این انتقـال از دسـت   از آنان و چنانچه اموالی  مساعدت کندموطن 
  .)C.F: Stavropoulo, 1995, pp739-740( شودجبران 

  ياجبار انتقال و وچک منع یحقوق یمبان .1ـ2
ه در آن کـ  یونتکانتقال و اخراج افراد از محـل سـ   هر گونهه ک یلک يمبناافزون بر این 

اسـناد حقـوق   ، باشـد میانسان  یت ذاتیثیرامت و حکبر خالف  ،اندانس و الفت گرفته
ت انتقال و اخـراج را  یممنوع ،توسعه در مفهوم آنن و کحق مس ییشناسا راهاز  يبشر

اعالمیـه   13مـاده   اند. مطـابق رفتهین حق پذیاز ا يبرخوردار یجه منطقیز به عنوان نتین
به طور آزادانه رفت و آمد ، هر کس حق دارد در قلمرو هر کشوري ،حقوق بشر یجهان

کشور خود را ترك کنـد  حق دارد هر کشوري از جمله  زیند و نیند و در آن اقامت گزک
 كتریا  تیانتخاب محل اقامت و حفظ تابع يبه آزادماده  نییا به کشور خود بازگردد. ا

مـاده   نیـ در ا بـه روشـنی   ،خـود  یماندن در محل زندگی. حق باقباشدناظر میت یتابع
  شده است. ییشناسا
، فرهنگـی اقتصادي و اجتماعی و  ن حقوق مدنی و سیاسی و حقوقیثاقیم 1ماده  در

هـر  ، به طور آزادانه هاي طبیعی خودتوانند در منابع و ثروتملل می همهه کآمده است 
ملتـی را از وسـائل معـاش خـود      توانو در هیچ موردي نمی داشته باشندتصرفی  گونه

هـر   ،ثاق حقوق اقتصادي و اجتماعی و فرهنگـی یم 6ماده  محروم کرد. همچنین مطابق
معـاش  ، کنـد شخص باید فرصت یابد به وسیله کاري که آزادانه انتخاب یـا قبـول مـی   

به کار د اقدامات الزم را در تحقق این حق یهاي عضو باخویش را تأمین نماید و دولت
ـ یراهکارهـا و تـداب   ،هاسیاستکارگیري بهه از جمله آنها ک گیرند الزم در جهـت   یر فن

  است.و اشتغال تام و مولد  یاعاجتم يتوسعه مداوم اقتصاد
از ارتباط مـادي و معنـوي آنـان بـا     ، ها در یک سرزمیناقامت انسان ،يبه طور عاد

قت یدر حق، و انتقال آنان از موطن و محل اقامت گیردسرچشمه میمحل مورد سکونت 
مـادي و معنـوي گـروه     هـاي یتعلقـات و وابسـتگ   ،اي از ارتباطاتمجموعه کردنقطع

 یفرهنگ یاجتماع ياظهارنظر کمیته حقوق اقتصاد بنا بر فته با محل اقامت است.ایانتقال
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 يرو در اسـناد حقـوق بشـر   آناز ،حقّ داشتن مسـکن مناسـب  ، 4ر عام شماره یدر تفس
ـ ه با داشـتن ا کافته است یت یاهم او قابـل اجـرا خواهـد بـود.     دیگـر  حقـوق   ،ن حـق ی

، ریشـه  نسانی و عـدم تبعـیض  کرامت ادر اصول ، از حق مسکن مناسببودن برخوردار
حـق   ،حـق آزادي بیـان   همچـون: شده گر حقوق شناختهیامل از دک يدارد و برخوردار

هـاي  حقّ آزادي اقامت و حـقّ شـرکت در تصـمیم گیـري    ، هات در انجمنکآزادي شر
جامعـه   يهـا گروههمه به وسیله ن مناسب که حق مسکا خواهد بود یمه یزمان، عمومی

، یم خصوصـ یدر حر یرقانونین عدم دخالت خودسرانه و غیشود. همچنن یمأحفظ و ت
 ن اسـت کاز حـق بـر مسـ    یار مهمـ یابعـاد بسـ   ،دهنـده لکاتبات شکخانه و م، خانواده

)CESCR, 1991, Para.9(. ه   منـدرج در ، یافکـ حـقّ مسـکن   ، به نظر کمیته مزبورمـاد
ـ از بـودن  برخـوردار  یعنـ ید در معناي محـدود آن  ینبا، ثاقین می) ا1(11 ک سـرپناه و  ی

بلکه باید آن را به حق داشتن مکانی که انسان در ، ر شودیتفس ک سقفیر یقرارگرفتن ز
  رد.کر یتفس ، امنیت و عزت زندگی کند ،آنجا در صلح

بـر داشـتن سـرپناه و    ، نکحـق بـر مسـ    ییبـا شناسـا   ياسناد متعـدد حقـوق بشـر   
 یجـه منطقـ  یح دارنـد. نت یتصـر ز عـدم دخالـت خودسـرانه در آن    یـ آن و نبودن مناسب
بمانـد و   یونت خود باقکحق دارد در محل س يه هر فردکآن است  ،ن حقیا ییشناسا

اند و ه با آن خو گرفتهک ین و محل اقامتکاز مس هاگروهافراد و  ياخراج و انتقال اجبار
شـده آنـان خواهـد بـود     از حقـوق شـناخته   يارینقض بسـ  ،ونت دارندکدر آن س قانوناً

)Commission on Human Rights, 2004, pp.1-2(.  
وچ کـ  هـاي وهیعلـل و شـ  ، الزم اسـت اهـداف   ،یقیتطب ايمطالعه منظوردر ادامه به 

  شود. یبررس مرور و وتاهکز هرچند ین ياجبار

  المللدر حقوق بین اجباريو انتقال کوچ هاي روشاهداف و . 1ـ3
 یـک ن ین است در داخل سـرزم کآنان مم يانتقال قهریا  تیراندن جمعرونیاخراج و ب

تواند بـه  یم جمعیتن انتقال یرد. همچنین به خارج آن انجام گیاز داخل سرزمیا  شورک
از  جمعیـت ه انتقـال  کـ است  یزمان ،میمستقیم باشد. فرض مستقغیریا  صورت مستقیم
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 ؛اشـد عامدانه و همراه با اجبار ب، شدهریزيمحل اسکان به صورت سیستماتیک و برنامه
ه هـدف آن  کـ ق و هماهنـگ اسـت   یـ طرح دق یکبا  ییرفتارها ،میمستقغیر روشولی 

حمـالت  ، باران منطقهگلوله ،به عنوان مثالباشد؛ میراندن افراد از منطقه مشخص رونیب
 یمتعلق به اهال یونکب مناطق مسیشتار گسترده و تخرک، هادهکمنظم به دهغیر مسلحانه

ند محـل  نان منطقه ناچارکسا ،طین شرایآنان. در ا یو فرهنگ ین مذهبکمنطقه و اما یک
  .)202ص، 1393، كانگ سایرک: ك(ر. خود را ترك کنند

مسـلحانه   يهايریدر زمان جنگ و درگ جمعیتانتقال اجباري  يهاوهیاهداف و ش
ـ اسـت و ا  يت عـاد یزمان صلح و وضعهاي آن در اهداف و شیوهمتفاوت از  ن دو را ی

آوارگـان جنـگ را بـه     ،ریـ درگ يهـا از طرف یکیرد. چه بسا ک کیکگر تفیدیکد از یبا
ل یگر مخاصمه تحمیبه هدف فشار بر طرف د ،یها و اهداف نظامیکتکاز تا یکیعنوان 

 منظـور ن اسـت بـه   کا ممیخود بپردازد  یامات نظامکت استحیبه تقو راهن یند تا از اک
را بـه   يریـ ت منـاطق درگ یـ جمع، جنگ يمدهاایان از خطرات و پیرنظامیدورساختن غ

الزم  ،يریـ ت و توقـف درگ یوضـع شـدن  ياز عاد پس ه البتهکوچ دهند ک يگریان دکم
، 1393، كانگ سـا یرک: كونت خود بازگردند (ر.کبه محل سافته یلانتقاطق ااست از من

 انجـام  یقـوم  يسازکت در واقع به هدف پایجمع ين گاه انتقال اجباریهمچن .)270ص
 يسـاز يهـود ین خـود و  یان از سـرزم ینیردن فلسـط کـ دور ،آن آشکاره نمونه کرد یگمی
در  ییایه مسـلمانان بوسـن  یها علرواتکها و ز رفتار صربیو ن یاز مناطق اشغال ياریبس

از  نفـر  247ه کـ چ اسـت  کـی پرونده بالز دیگر، هاياز نمونه یکیسابق بود.  يوگسالوی
  :شدند وادارشهر خود  كبه تر ،انیشبه نظام به وسیلهان مسلمان یرنظامیغ

ساختمان  یک يوارهایرو به د یآنان حدود سه ساعت مجبور بودند به عنوان سپر انسان
سـتادن آنـان   یا يه فقط فضا بـرا کدادند  يا را در هفت خانه جاهآن، پس از آن .نندیبنش

 رون بردنـد یـ ده بکـ و بـه زور از ده  نـد ردکون یامکـ وجود داشت. سپس آنان را سـوار  
  .)202ص، ان(هم

ـ ه ایـ عراق عل یلیجنگ تحم يهاسالدر  ـ ی از  يادیـ ز تعـداد ز یـ ش از آن نیران و پ
از  ياریه بسکشور اخراج شدند کاز  ،بعث يروهاین به وسیلهشور کن یشهروندان ا
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  .روانه شدندران یآنان به سمت ا
 يهـا یاعـم از شـورش و نافرمـان    ـتواند داخلی   می زیحانه نمسل يهايریالبته درگ

 یا افتدمیت اتفاق یجمع يانتقال اجبار ،ه در هر دو صورتکباشد  یالمللبینیا  ـ مدنی
اخـراج  ، يفرکی المللیبینوان ی) اساسنامه د7) الف(2(8ماده  دهد. مطابق يتواند رومی

ژنـو   يهانوینوانسکت یمورد حما ینظامغیر يهاتیجمع یرقانونیو غ يا انتقال اجباری
ن اساسـنامه  ی) همـ 8) ب(2(8مـاده   شـود. مطـابق  مـی  محسوب یت جنگیجنا م،1949

انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخشی از شهروندان غیرنظامی قدرت اشغالگر توسط ایـن  «
هـایی از جمعیـت منطقـه    ا بخشییا انتقال تمام ، نیروها به داخل محدوده تحت اشغال

راد بـه خـارج از محـدوده    اخراج این افیا  شده به قسمت دیگري از این محدودهاشغال
  است. یت جنگیق جنایاز مصاد» مذکور
امنیت ، اشغال خارجی، ضرورت نظامی همچونعواملی ، ن است در زمان جنگکمم
ننده انتقـال  کهیتوج ،)Al-Khasawneh, 1997, p.10( محاصره غذایی و بهداشتی ملی و

قدرت  به وسیله يقهر ییهابسا نقل و انتقالچهاجباري شمرده شود و پس از جنگ نیز 
پس از ادغام ، صلح يهانامهمعاهدات و موافقت یرد. گاه برخیاشغالگر انجام گیا  فاتح
متضـمن  ن اسـت  کـ مم، شـورها کاسـتقالل  یـا   شورک یک ییه و جدایتجزیا  شورکدو 

  رون است.یق حاضر بیه البته از موضوع تحقکباشد  جمعیتگونه انتقال و تبادل نیا
ون یسـ یمکن قطعنامـه  یاست. در مقدمه نخسـت  یانسانغیر ،هااز انتقال ياریزه بسیانگ

ح یتصـر ، يعنوان اخراج اجبـار  ذیل، هاتیت از اقلیض و حمایاز تبع يریجلوگ یفرع
هـاي  انگیـزه ، گرفتـه اجباري انجـام  يهااز انتقال ياریپنهان بس يایشده است که در زوا

از همـه کشـورها خواسـته شـده اسـت       ،روازاین وجود دارد.آمیز ضینژادپرستانه و تبع
، هاگروهگرفتن حقوق افراد و دهیاز نا، هاي اساسیبشر و آزادي ضمن حمایت از حقوق

 Commission( ننـد ک يمذهب و زبان خـوددار  ،جنسیت ،نژاد ،قومیت ،خاطر ملیت به

on Human Rights, 1994, p53(. و وچ کـ از  ياریبسـ  أمنشـ  ،ضیتبعـ  ،این اسـاس  بر
رر کـ گـرفتن و نقـض م  دهیض در اثر نادیان تبعیجه قربانیدر نت .است ياجبار يهاانتقال

  .را ترك کنندخود  یار و محل زندگید ندناچار ،حقوق آنان
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در دو عنـوان  ، افراد يانتقال اجبار ،المللیبین ینونکبه طور خالصه مطابق مقررات 
 هنگامیر یقرار گرفته است. فرض اخ »یت جنگیجنا«و  »تیه بشریت علیجنا«مجرمانه 

ـ افـراد حما  ،ه در زمان جنگکاست  شـده در اسـناد حقـوق بشردوسـتانه بـه طـور       تی
گـر منتقـل   یبـه محـل د   یاز محل ،یبدون ضرورت نظامیا  اخراج ،يو اجبار یرقانونیغ

و  49اسـت. مـواد    المللـی بین یقاعده عرفیک  .گونه نقل و انتقالاینت یشوند. ممنوع
ـ نظامغیر ت ازیـ حما بارهدر ژنو 1949ون چهارم ینوانسک 147 مـاده   ،ان در مخاصـمات ی
 )1(7مـاده   متعاقـب آن  وم 1977ل دوم کپروت 17ماده  ل اول وک) (الف) از پروت4(85

 يرانـدن اجبـار  رونیـ ات انتقال و بیعمل هر گونه، يفرکی المللیبینوان ی(د) اساسنامه د
شـورها از  کاز  ياریبسـ  ین داخلـ یداننـد. در قـوان  می ت را ممنوعیاشخاص تحت حما

ـ بـر ممنوع  ،نگـو ک و بنگالدش، جانیآذربا، ایجمله استرال ت یـ جمع يت انتقـال اجبـار  ی
 ینظـام غیر تیجمع يوچ و انتقال اجبارکت ین امروزه ممنوعیبنابرا ؛ح شده استیتصر

ل شـده  یدر حقوق بشردوستانه تبـد  المللیبین یقاعده عرف یکبه  ،در زمان مخاصمات
  .)Henckaerts, 2005, pp.2908-2909 & 2917است (

سـاخت   یحقـوق  يمدهاایمربوط به پ یمشورت يأر«در  يدادگستر المللیبینوان ید
گونـه  ایـن ون چهارم ژنو ینوانسک 49ماده  با استناد به ،»نیفلسط یوار در مناطق اشغالید

 يسـو  از کـه  یاقـدام  هر بلکه ،تیجمع ياجبار انتقال و دیتبع تنهانهماده  نیا« :نظر داد
 بـه  دولـت  آن تیـ جمع از یبخش انتقال قیتشو ای یدهسازمان منظور به اشغالگر دولت
 نظـر  از رایـ ز ؛»کنـد مـی  ممنوع و دربرگرفته زین را ردیگمی صورت شدهاشغال نیسرزم

 مقـررات  خـالف  ،یاشغال مناطق نیا به انیهودی انکاس و يسازكشهر استیس ،وانید
 بـر و حق  انینیفلسط اقامت حق ناقض ،استیس نیا هکآن ضمن. است المللبین حقوق

 شـده  نقـض  اشـغالگر  يروهـا ین به وسیله هک باشدمی خود اقامت مناطق در ماندنیباق
 .)ICJ, 2004, para.120 & 135( است

  يوچ و انتقال اجبارکاسالمی  يهاها و آموزهرهیافت .2
ـ ا در و دارند ییباال سهم ،يبشر تمدن و یزندگ بهدادن نظم در انیاد شکیب ـ م نی  ،انی
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 تمدن توسعه در يادیز سهم ،یآسمان و یانیوح تبکم نیآخر عنوان به اسالم نیمب نید
 ياجبار انتقال و وچک یبررس ،نوشتار نیا موضوع هکازآنجا. است داشته يبشر قواعد و

ـ ا بـه  نسـبت  یاسالم هايآموزه مطالعه به ادامه در ،است  پرداخـت  میخـواه  دهیـ پد نی
  .)20ـ14ص، 2010، هریشعابن :ك.ر(

  یقرآن يهاآموزه در ياجبار انتقال و وچک مفهوم .2ـ1
بـه مفهـوم    یـک نزدیـا   مشابه را گوناگونیواژگان ، یو متون اسالم یقرآن هايدر آموزه

از  ،معاصر یات عربیدر ادب در نظر گرفت. گرچهتوان می يانتقال اجباریا  يوچ اجبارک
وچ کرساندن مفهوم  يبرا» يل واإلبعاد القسریالترح«و » يرالقسریالتهج«مانند  یهایواژه

هجـرت  ، ماننـد اخـراج   یهایواژه ،یسنّت در متون ؛ ولیشودمی استفاده يو انتقال اجبار
ز ین) و 17ص، 7ج، 1372، ی(طبرس، طرد، نفى بلد، دیتبع )139ص ،7ج، 1371، ی(قرش

ن کلماتی مانند یاند. همچننندهککمک ،مشابه یمیافتن مفاهی ي) برا279ص، (همان »هیت«
مـوارد بـه مفهـوم     برخیدر  ،اندار رفتهکه که در قرآن ب 4»جالء«و  3»استفزاز« 2،»دیتشر«
و مشـتقات  » اریاخراج از د«عنوان  ،انین میشوند. در امی یکنزد يوچ و انتقال اجبارک

دارد و مـا را   يوچ و انتقال اجبارکن صراحت و قرابت را با مفهوم یشتریب ،آن در قرآن
م یمسـق غیر شـتر آنهـا بـه عوامـل    یرا بیزسازد؛ یاز مینبی ،گر واژگان مشابهید یاز بررس

ـ نه نین مفهوم به قریرساندن ا يبرایا  دناخراج و انتقال اشاره دار ـ از داری بـه عنـوان    ؛دن
اتفاق مسلمانان صدر اسالم  يه براکن حبشه یبه سرزم یهجرت و سپس پناهندگ ،مثال
ـ ا«و  یرا پناهندگیز ؛م استیرمستقیغ يوچ و انتقال اجبارک ینوع، افتاد در مفهـوم  » واءی
اسـى بـه   یسیا  ینید، یل قومیب به دالیموطن بر اثر ترس موجه از تعق كتر، آن یقرآن

                                                   
کردن و کوچیعنی » نَفَرَ«را به » شرد«شناسان لغت .)57(انفال:» خَلْفَهم منْ بِهِم فَشَرِّد الْحرْبِفی تَثْقَفَنَّهم فَإِما« .2

 .)7، ص3، ج1375/ طریحی، 237، ص3، ج1414منظور، (ابن اندکرده اطرد و تفریق معن
3. »واْ إِن وزُّونَک کادتَفنَ لَیسضِمیخْرِجوك األَرا لنْهمنظـور،  (ابـن » أَخرجـه  ء:الشـی استفَزَّه مـن . «)76 :اسراء( »م

 .)392، ص3، ج1414
4. »و أَنْ ال لَو اهللاُکتَب لَیهِمع الءشهر و وطن بـراى دورمانـدن از   ، جالء یعنی انتقال از خانه .)3:حشر» (الْج

 .)385، ص9، ج1372(طبرسی، ـ  ...چون وباء و ـ یاو بال هاحوادث و خطر
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ـ » نفـى «ماننـد   یهـای ن واژهیت متفاوت است. همچنـ یمکگر با حاین دیسرزم  يادر معن
از مجاورت با شدن محروم ،»جوار«) و 33 (مائده: »الْأَرضِمنَ نفَوای« :نیدن از سرزمکردور
ه همراه بـا  کند ایهایاز جمله واژه ،)60 (احزاب: »الًیإِلَّا قَل هایف جاوِرونَکیالَ« :نان شهرکسا
ـ اخراج از د«صراحت عنوان  یول ؛اشاره دارند يوچ و انتقال اجبارکنه بر یقر را در » اری

  ق ندارند.ین تحقیبحث مورد نظر ا

  ياجبار انتقال و کوچمنع  یقرآن یمبان .2ـ2
 از آن جهت ،آسمان و دریا، انگر آن است که زمینیب ياریآیات بس، یقرآن هايدر آموزه

هـاي  نیازمندي، ار انسان قرار گرفته است تا با تصرف و استفاده از آنهایو در اخت مسخّر
لُوا منْ رِزقـه  کبِها و کمنا یم الْأَرض ذَلُوالً فَامشُوا فکجعلَ لَ يهو الَّذ« :برآورده سازندرا  خویش

ـ و إِلَ ـ ( »ه النُّشُــوری ــ  .)15 :کمل رفــت و آمــد و  آنـان در  ين و آزادیاســتقرار بشـر در زم
م یرکـ ه در قـرآن  کان دارد یرامت آدمکشه در یخود ر ،یعیطب يازهایاز نشدن برخوردار
بات و یالطَّالْبرِّ والْبحرِ و رزقْناهم منَیآدم و حملْناهم ف یرَّمنا بنکو لَقَد «: ح شده استیبدان تصر

  .)70 (اسراء: »لًایرٍ ممنْ خَلَقْنا تَفْضیثک فَضَّلْناهم على
ن یاز زمـ اي در نقطه ،خود يو فطر یعیطب يازهایبه نها با توجه است انسان روشن

از  يمنـد اجـرا و بهـره   يرا برااي و منطقه انکو م یابندمیآزادانه استقرار  یزندگ يبرا
 يو نعمت فطـر  یت الهن منّیرند. ایگمی خود در نظر يو فرد یف جمعیالکحقوق و ت

ـ کنَّـا کلَقَـد م  و« :شده است يورآادیه سوره اعراف ین آیز در دهمین يبشر ف یم  ضِ والْـأَر
نه  ـ 5»شیمعا«ن به هدف یان در زمیآدمدادن يجا .»رُونکالً ما تَشْیش قَلیها معایم فکجعلْنا لَ

 د نظراز آن مع موس یه مفهومکبل ،بشر است ـ یشتیساده مع يازهایبه مفهوم برآوردن ن
از  ؛ اعـم ادامه داد يعاد یبه زندگ ،آن راهآنچه بتوان از  یعنینجا یدر ا» شتیمع« است.

د مـورد  یار و صکش ،واناتیح ينگهدار، سالم يآب و غذا و هوا، يباغدار، يشاورزک
ـ 361ص، ]تابی[ ،یلیالزم است (اردب یدوام زندگ ياز و هر آنچه براین ، 1985، ی/ قرطب

                                                   
ـ     در معانی رزق و روزى، وسـیله   ]:معایش [عیش. 5 ، آوردن روزىدسـت ه زنـدگى، زمـان یـا مکـان ب

 .)189، ص2، ج1410است (فراهیدي،  آمده
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شـدن  برخوردار یو عقل یهیاز لوازم بد .)277ص، 8ج، 1360، ي/ مصطفو13ص، 10ج
 ات قرآنین مفهوم در آیاست و هم معین یان در منطقه و محلکار و اسراستق ،از معاش

ت کـ ماندن و فقدان حریعام به معناي باق يونت در معناک. مسکن و سباشدمیس کمنع
ت کـ توانـد متضـمن حر  می ،خاص يو در معنا) 164ص ،5ج، 1360، ي(مصطفو است
نسـان بتوانـد آزادانـه    اشود کـه  ان زمانی تصور میکاسنان. ینشوچک یمانند زندگ ؛باشد

اسـت   روشـن سـکنی گزینـد و   ، رسدمی تا در محلی که در آنجا به آرامش ندحرکت ک
بنـابراین خانـه تعبیـر     ؛یابنـد یابند که در آنجا به آرامش دسـت  ان جایی اسکان مییآدم

ه که مباریاست. آ ینیات دیقی از مفهوم مسکن در ادبمضی»اهللاُولَ لَ جکعنْ بم یمکوتس ناکم «
دهد. می ش را نشانیمحل آرامش و آسا يان به معنکت (خانه) و مسیتفاوت ب یبه خوب

ز انـس و  یـ و ن یادامـه زنـدگ   يبرا یاساس يازهایاز نشدن برخوردار ،نکدر مفهوم مس
و مرد به ان زن یروابط م، روازاین .نهفته است آن یرامونیپ يان و فضاکگرفتن با مالفت

ـ یل زوجهـا  منْهـا  جعـلَ  و« :ف شده استیتوص يبشر یروابط آرامبخش زندگ هـا یإِلَ نَکس «
اسـت کـه بـه خـاطر      یطیمکـان و شـرا   ،در منطق قرآن بنابراین مسکن ؛)189 :اعراف(

ت آنـان  یـ ان و آرامـش و امن یازهاي آدمینشدن برآورده باعث، تناسب آن با شرایط بشر
در  يآزاد، نکه در مورد مـوطن و مسـ  یم اولکح ،ن برداشتیاست با ا روشنشود. می

  است. یانتخاب و عدم جواز اخراج از موطن و محل زندگ
ـ اخـراج از د  بـاره در قـرآن در  يات متعـدد یآ از  یکـی  ؛ن آمـده اسـت  یار و سـرزم ی

  :سوره ممتحنه است 9ـ8ات یآنها آ ترینروشن
 تُقْسـطُوا  و تَبرُّوهم أَنْ مکارِید منْ مکخْرِجویلَم و نِیالدیف مکقاتلُوی لَم نَیالَّذعنِ اهللاُ مکنْهای ال
 مـنْ  مکأَخْرَجـو  و نِیالـد یف مکقاتَلُو نَیالَّذعنِ اهللاُ مکنْهای إِنَّما * نَیالْمقْسط حبی هللاَاإِنَّ هِمیإِلَ
کارِیدم رُوا ول ظاهکإِخْراجِ یعأَنْ م مهلَّوتَو نْ وی مملَّهتَو کفَأُولئ مونَ همالظَّال.  

 يهـا نیسرزم از را مسلمانان هک یسانک به نسبت عادالنه رفتار و احسان ،هیآ نیا مطابق
 بـا  دوستانه روابط داشتن و یدوست ،مقابل در هکبل است، نشده منع ،ردندکن رونیب خود
ـ ب خـود  يهـا نیسرزم از را آنان و نندکمی زیست مسلمانان با نید خاطر به هک آنان  رونی
 ننـدگان کبرقرار و اسـت  شـده  ینه ،نندکمی مساعدت و يارکهم ارک نیا دریا  نندکمی
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  .اندشده فیتوص ارانکستم ،دوستانه روابط گونهنیا
 نیسرزم از مردمان ياجبار انتقال همان ای نیسرزم از اخراج روشنی، به هیآ نیا
ـ ب را آنان با روابط و رفتار یچگونگ ه،دانست حرام و ممنوع یعمل را خود یاصل  انی
 و هیآ نیهم پرتو در چهاردهم اصل در زین رانیا يجمهور یاساس قانون. است دهکر
 ردهکـ  اعـالم  را رمسـلمانان یغ با روابط یحقوق تیوضع ،آن یعرب متن به استناد با

 نسبت نداموظف مسلمانان و رانیا یاسالم يجمهور دولت« :اصل نیا مطابق ؛است
 حقـوق  و نـد ینما عمـل  یاسـالم  عـدل  و قسـط  و حسنه اخالق با ،رمسلمانانیغ به

 هک يافراد از دسته آنکه  است آنمذکور  اصل مفهوم .»نندک تیرعا را آنان یانسان
ـ ب خود به متعلق يهانیسرزم از را آنان و رنددا انهیجنگجو رفتار مسلمانان با  رونی

ـ ناد را افـراد  از يتعداد یانسان حقوق ،نندکمی مساعدت ارک نیا دریا  ،نندکمی  دهی
 یدوست روابط آنان با تنهانه نداموظف مسلمانان و یاسالم دولت جهینت در ؛رندیگمی

 نیمواز مخالف و یانسانغیر اعمال از آنان تاپیشه سازند  يرفتار هکبل کنند،ن برقرار
 از انیبوم اخراج تیممنوع ،ممتحنه سوره هیآ دو انیب از. بردارند دست بشر حقوق
  .شودمی دهیفهم یقرآن منطق در خود یاصل نیسرزم
 و حیصـر  ،یاصـل  نیسـرزم  از اخـراج  حرمت مکح اعالم در بقره سوره 60 هیآ

  :است روشن
أَخَذْنا إِذْ و کثاقَیمم فونَکالتَس ماءکدم ونَ والتُخْرِج کأَنْفُسنْ مم کارِیدم ثُم  تُمأَقْـرَر و  أَنْـتُم 

ـ  تَظـاهرُونَ  ارِهمید منْ مکمنْ قاًیفَرِ تُخْرِجونَ و مکأَنْفُس تَقْتُلُونَ هؤُالء أَنْتُم ثُم تَشْهدونَ  هِمیعلَ
  .إِخْراجهم میکعلَ محرَّم هو و تُفادوهم أُسارى مکأْتُوی إِنْ و والْعدوانِ بِالْإِثْمِ

 زنـد ینر گریدیک خون دادند وعده هک شوددیگر را یادآور می انیاد روانیپ رفتار ،هیآ نیا
 خـود  مـان یپ و وعـده  خالف بر ولی ؛نندکن رونیب خود یاصل نیسرزم از را گریدیک و

 نیسرزم از را تیجمع یک افراد از یبخش و پرداختند گریدیک با زیست به و ردندک عمل
 علَـیکم  محـرَّم  هـو  و« :اسـت  دانسـته  حـرام  را اخـراج  گونهنیا قرآن. راندند رونیب خود

مهاز افـراد  اخـراج  حرمـت  و تیـ ممنوعکـه   ردکـ  اسـتنباط  توانمی هیآ نیا از .»إِخْراج 
 هـا قرن، یاله انیاد نیبنابرا ؛بود آمده دیگر نیز آشکارا انیاد در اسالم از پیش ،نیسرزم
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 ياجبـار  انتقـال  و اخـراج  ،بشردوسـتانه  و يبشر حقوق ینونک يهاونینوانسک از شیپ
  .انددانسته یانسان رفتار خالف بر و دهیوهکن يامر را تیجمع
 هنگـام  بـه  ،است هکم و یاصل موطن از ياجبار اخراج یقربان خود هک اسالم امبریپ

 دوسـتت  چقـدر  و! کیپا نیسرزم چه: «فرمود و ردک شهر نیا به ینگاه ،هکم از خروج
 یمتقـ ( 6»دمیگزنمی ینکس تو از غیر ییجا ،ردندکنمی رونیب تو از مرا اقوامم اگر! دارم
 و اسالم امبریپ ياجبار اخراج نیا ،حج سوره 40 هیآ .)200ص، 12ج، 1998، يهند

 نَیالَّـذ « :اسـت  دانسـته  نادرسـت  و ظالمانه اخراج انواع از ،هکم شهر از را ایشان روانیپ
  .»اهللاُ ربنَا قُولُوای أَنْ إِالَّ حقٍّ رِیبِغَ ارِهمید منْ أُخْرِجوا

 آزار وهـا  نجهکشـ بـه دنبـال    مسلمانان از يتعداد ،هکم به امبریپ هجرت از شیپ
 یکـی ن به حبشه پادشاه از اسالم امبریپ. نندک مهاجرت حبشه به شدند ناچار ،انیشیقر
 شـهر  همان در ،پادشاه نیا گرم ازشدن باخبر از پس ،هانقل یبرخ مطابق و ردکمی ادی

 هکـ  گرفتنـد  خـرده  نماز نیا براي عده یوقت. خواند تیم نماز دور راه از او يبرا نهیمد
ـ آ! گـزارد مـی  نمـاز  ،شناسـد نمی و است دهینداو را  هک ینصران یک بر امبریپ چرا  هی

»نْ إِنَّ ولِ منْ تابِکالْ أَهنُی لَمبِاهللاِ ؤْم یکإِلَ أُنْزِلَ ما وم ـ  أُنْـزِلَ  مـا  و  شْـتَرُونَ یال للَّـه  نَیخاشـع  هِمیإِلَ
 شد نازل) 199 :عمرانآل( »الْحسابِعیسرِ اهللاَإِنَّ ربهِم عنْد أَجرُهم لَهم کأُولئ الًیقَل ثَمناً اهللاِاتیبِآ
 یکـی ن و احترام به، ندارند یدشمن آنان يباورها و مسلمانان با هک یندارانید ازدر آن،  و
 نیا بر امبریپ نمازآیه مذکور،  واقع در .)480ص، 2ج، 1372، یطبرس( است شده ادی

ـ پ سـالم  و درود نیا. دانسته است ستوده یعمل را دور راه از پادشاه  مکحـا  بـر  امبری
 كتر به ،تیامن و جان حفظ يبرا هک بود یمسلمانانتازه به دادنهپنا همان پاس به ،حبشه
  .شدندناچار  حبشه به هکم از خود نیسرزم

  هاي قرآنیدر آموزه ياجبار انتقال و کوچ هايروش و اهداف .2ـ3
 ،خود یاصل موطن و نیسرزم از گرانید اخراج عامل نتریمهم کریم، قرآن انیب در

 اتیادب در هک است ریپذبیآس گروه هیعل قدرتمند گروه یخواهفزون و یطلبسلطه
                                                   

 .»غیرك ماسکنت منک خرجونیأ قومی نأ لوال و لیإ حبکأ و بلد من طیبکأ ما«. 6
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ـ آ ریتفسـ  در مفسران. است شده ریتعب مستضعفان هیعل برانکمست رفتاربه  ،یقرآن  هی
نْفُس التُخْرِجونَ و مکدماء ونَکالتَسف مکثاقَیم أَخَذْنا إِذْ و« :بقره سوره 60  ،»مکارِید منْ مکأَ

 از یجمع هرگاه هک داشت وجود لییاسرایبن انیم در عادت نیا هک شوندمی ادآوری
. ردندکمی رونیب آنان به متعلق منطقه از راتر فیضع تیجمع ند،افتیمی قدرت آنان

 ،تـر يقـو  گروه نیز و نندکن زیست گریدیک با هک گرفت مانیپ لییاسرایبن از خداوند
 نشـان  سو یک از هیآ نیا. نندکن رونیب آنان به متعلق نیسرزم از راتر فیضع گروه

 از .است ممنوع و یانسانغیر يامر ياجبار انتقال و اخراج ،یاله انیاد درکه  دهدمی
 عنـوان  بـه  و بشـر  یجمعـ  یزنـدگ  در مـان یپ و عهـد  نقش تیاهم بر ،گرید يسو
 در هک دارد داللت ياجبار انتقال و وچک دهیپد از يریگیپ در اعتماد قابل يارکوساز

  .است شده دکیأت و دییأت زین اسالم در ،شده ییشناسا گذشته انیاد
ـ تعب» نامستضـعف «ت کـه از آنـان بـا عنـوان     یگروهی از جمع، در زبان قرآن کریم  ری

ـ ند. عامـل استضـعاف و فقـدان حما   اآنان ين و رفتارهاابرکان مستیقربان ،شودمی ت و ی
ـ ا بایـ شوند. آنان  مجبور محل اقامت خود كشود به ترمی از آنان باعث یبانیپشت د در ی

ت را بـه نفـع   یند و وضعیآ کمکگران به ینند تا دکمقاومت  یانسانغیر ن رفتاریمقابل ا
اسـت در   روشـن  .را ترك کننـد ش ین خویموطن و سرزم ندناچاریا  ،ر دهندییتغ ایشان

(مستضـعف)   ریپذبیف و افراد آسیط خود را بر ضعیشرا تر،يقو طرف ،ط نابرابریشرا
ـ از ا یبانیت و پشـت یـ ف حمایلکسو ت یکنجا قرآن از یادر ند. کمی لیتحم ن افـراد را  ی
 تـالش  ،یانسـان غیر یلـ یط تحمیخروج مستضعفان از شـرا  يچرا برا هکگردد می رکمتذ
قُولُـونَ  ینَ یالرِّجالِ والنّساء والوِلدان الَّذنَ منَی والمستَضعفاهللاِلِیم التُقاتلونَ فى سبکو ما لَ« :شودنمی

  .)75 (نساء: »الظَّالمِ أَهلُهاۀِ یربنا أَخْرِجنا منْ هذه الْقَرْ
توانند می هکشود می ورآادیخود مستضعفان را  به وسیله ییجوچاره ،گرید ياز سو

رون روند تا در یب، شده استظلم و ستم  به ایشانکه در آنجا  از محل اقامت یمدت يبرا
 واسعۀً فَتُهاجِرُوا اهللاِنْ أَرضکقالُوا أَ لَم تَالْأَرضِ ینَ فینَّا مستَضْعفکقالُوا « :دیفراهم آ ینده تحولیآ
ـ پن اخراج یریتجربه تلخ و شبه رغم اینکه  .)97(نساء:  »هایف و مسلمانان از شهر  امبری
شده اسـت و آنـان در    يادآوریمختلف در قرآن  يهاان در فرصتیشیقر به وسیلهه کم
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ه در کـ م یهمـواره رفتـار اهـال    ولـی ؛ و مهاجران لقب گرفتند ندداشته شد ینه گرامیمد
ت یـ جمع، رون رانده شدندیه بکه از مکده است. آنان یوهکن ،راندن هموطنان خودرونیب

بودند و  يوچ و انتقال اجبارکان یه در واقع قربانکبودند  یانر و مستضعفیپذبیآس كاند
 اَن تَخـافُونَ  الْأَرضِیف مستَضْعفُونَ لٌیقَل اَنتُم إِذْ رُواکاذْ و« شود:می ادآوریرا امر ن یز همیقرآن ن

  .)26 :انفال( »بِنَصرِه مکدیأَ و مکفَآوا النَّاس مکتَخَطَّفَی
 پس هکم شهر و شد جادیا انتظار مورد تحوالت جیتدر به ،نهیمد مردمان کمک با اما

ـ ا یاهـال  بازگشتزمینه  و شد فتح هجرت هفتم سال در ،یوتاهک مدت از  بـه  شـهر  نی
  .آمد فراهم خود یاصل موطن
 هکـ اسـت  اي مفهوم گسترده» تیجمع یکاستضعاف «، قرآن زبان در ،اساس نیا بر

 ،اجبـاري بـه شـمار آورد و در آن   ده کـوچ و انتقـال   یپد یتوان آن را از عوامل اصلمی
 ،یعمـوم  هـاي يسـلب آزاد ، ط اقتصـادي یل شرایتحم، تیچون عدم امن يگریعوامل د

وجـود دارد.   يوچ و انتقـال اجبـار  کـ م یمسـتق غیر م ویبه عنوان عوامل مستق. ..و یمدن
و  باشـد مـی بران با مستضـعفان  کمست ییرابطه استعال ،ه در زبان قرآنک يط نابرابریشرا

همـان   هماننـد اي تـا انـدازه   ،ر دهنـد ییدگان تغین رابطه را به نفع ستمدید اینداران باید
عـدم  « یدر پرتو دو اصـل اساسـ   کوشدمیه امروزه حقوق بشر معاصر کاست  یمیمفاه
ـ ان را بـر پا یـ ان آدمیـ روابـط م  ،»انسان یت ذاتیثیرامت و حک«و » ض و مساواتیتبع ه ی

  توسعه دهد. يو بشر یانسان كاصول مشتر
در اسـالم   يوچ و انتقـال اجبـار  کـ مقابله بـا   يهاافتیره کهنون نوبت آن است کا
ـ امقابله بـا   يهر دو نظام برا كمشتر يهاافتیره راه،ن یشود تا از ا یبررس  دهیـ پدن ی

  .شود یین و شناساییتب

  مقابله با کوچ و انتقال اجباري در اسالم يهاافتیره. 2ـ4
ـ  رَّمناک لَقَد و« :انیآدم رامتک ییطال اصل دو ،یاسالم هايآموزه و قرآن منطق در نیبمآد «
 مثابـه  بـه » قَبائلَ و شُعوباً مکجعلْنا و اُنثى و رٍکذَ منْ مکخَلَقْنا انا النَّاس هایأَ ای« :يبشر وحدت و

ـ  عمـل  يبشر حقوق يهاافتیره در راهنما عام اصول ـ ا پرتـو  در. ننـد کیم  ،اصـول  نی
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 و یاسیس، یاجتماع و ياقتصاد يهاتیموقع، یقوم، ينژاد أمنش با هاتفاوت از ياریبس
ـ  تولـد  ضیتبعـ  عـدم  اصل ،آن از و اندیانسان كمشتر اصول مخالف ،یتیجنس  .ابـد ییم

 وچکـ  ،جهان یحقوق بزرگ يهانظام انیم كمشتر یاساس اصل سه نیا پرتو در شکبی
 و ینید ،یاخالق هايآموزه مخالف ،خود موطن و نیسرزم از تیجمع ياجبار انتقال و

  .است یاسالم
 با مقابله در را ينبو سنّت و یقرآن يهاافتیره توانیم ،عام اصل سه نیا بر عالوه

  .ردک یبررس مشخص طور به ياجبار انتقال و وچک دهیپد

  انمیپ عهد و به يوفا. 2ـ4ـ1
 خـون  هکـ  انـد بسـته  مـان یپ و وعـده  ،گذشته انیاد روانیپ کریم، قرآن تیروابر اساس 

ـ ب ،خود به متعلق يهانیسرزم از را گریدیک و زندینر گریدیک  أَخَـذْنا  إِذْ و« :ننـد کن رونی
کثاقَیمم فونَکالتَس ماءکدم ونَ والتُخْرِج کأنفُسنْ مم ـ د ـ ا .»تَشْـهدونَ  أَنْـتُم  و أَقْـرَرتُم  ثُـم  مکارِی  نی
 مـان یپ و عهـد ، دهـد می خبر یاله انیاد در ياجبار انتقال منع نهیشیپ از هکآن ضمن هیآ

ـ م توافـق  بـر  راه نتریمطمئن را ـ آدم انی  انتقـال  و وچکـ  دهیـ پد از يریجلـوگ  يبـرا  انی
  7.است دانسته ياجبار

ـ آ از ياریبسـ  در هکـ  اسـت  یممسـلّ  قواعـد  از ،اسـالم  در عهـد  بـه  يوفا  اتی
ـ : ك.ر( اسـت  شـده  دییأت ينبو سنّت  و  قرآن  در گرچـه  .)22ــ 5ص، 1375، ینراق

ــان ــرآن  زب ــرا ق ــق يب ــاگون اصــطالحات از ،تواف ــد یگون ــاقیم« مانن ــد« 8،»ث ، »عه
                                                   

معاصـر پیـامبر   یهودیـان  ، »نتُم تَشْـهدونَ أ«مخاطب  :گویدمی »نتُم تَشْهدونَأثُم أَقْرَرتُم و «درباره  عباسابن .7
احکـام  زیرا  ؛توبیخ نمود، گرفتن مقررات و قوانین توراتند که خداوند آنان را در برابر نادیدهااسالم

بـه اعتـراف آنـان     نیـز و شـما  معترفنـد  عنى پیشینیان شما به آن معاهده ؛ ی»ثُم أَقْرَرتُم« .آن را پذیرفتند
اعتـراف  با وجود این چون  ؛اى خویش بیرون نکنیدهبندید که خونریزى نکنید و خود را از خانهپاي

  .)244، ص1، ج1372شدند (طبرسی، ، نکوهش ن تورات، تخطی کردندیو اطالع از قوان
سـوره   92و  90آیـات   ــ  ي معاهده میان اقوام و ملل، در برخی آیات قرآنابه معن» میثاق«اصطالح  .8

ـ » میثاق« طبرسـی به کار رفته است. مرحوم  ـ سوره انفال 72نساء و آیه  بـه نـوع   » عهـد «ي ارا به معن
اسـت  دانسته  ـ شدکتاب منعقد می معاهده که میان حکومت اسالمی و کفار اهل ینوع ـ» ذمه عقد«

اعـم از  » عهـد «ي مطلق امیثاق را به معن طباطباییمرحوم عالمه  ؛ ولی)279، ص1، ج1377(طبرسی، 
 .)40، ص5، ج1417داند (طباطبایی، می يهده دیگریا هر معا» عقد ذمه«
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اي ثمره موارد، نیا انیم یلفظ تفاوت یول ؛است شده استفاده  »عقد« و 10»ذمه«  9،»إل«
 كتریا  فعل انجام بر توافق از يصور نهایا همه رایز ؛ندارد حاضر بحث دراي ثمره
  11.است شده انیب متفاوت الفاظ در هک است فعل یک

 ،خـود  ارکـ ابت با هک دانست یتیشخص نینخستتوان می را امبریپ ،اسالم خیتار در
 اسـالم  نیآغاز يروزها در شان،یونکمس مناطق در را هاگروه و افراد ماندنیباق بر حق
 در ،بـود  شیخـو  مـوطن  از ياجبـار  انتقـال  یقربان خود هک حضرت آن. است رفتهیپذ
 گرفـت  نـام » نـه یمد منشور« هک ثربی یاهال و مسلمانان انیم مانیپ نینخست ارچوبهچ
 يهـا تیـ جمع و هـا گـروه  تیـ موجود حفظ ،)114ـ109ص، 1392 ،يرمحمدیم: ك.ر(

ـ ا. شـناخت  تیرسم به خود یونکمس مناطق در را شهر نیا اطراف دیگر  را منشـور  نی
 ینـوع  مثابـه  بـه  زین و) 234ص، ]تایب[، یفیعف( يهمجوار سنح معاهدات از يانمونه

 بـه  ،محـدود  صـورت  از را يالـه یقب نظـام  ،امبریپ ارکابت به هک انددانسته ونینفدراسک
 سندگانینو .)315ـ314ص، 1335، يخدور( است داده سوق خود زمان در نینو ینظم

 حـدود  ،انصار و مهاجر به آن بند نُه. کنندیم میتقس بند 52 تا 31 به را متن نیا ،معاصر
 اختصاص منانؤم انیم روابط به بندها هیبق و انیهودی فیوظا و حقوق به آن بندپانزده 

، 3ج، 1419، ياحمدر.ك: ، سند نیا درباره قیتحق و شرح نیترجامع دنید يبرا( دارد
ـ ا هـدف . )64ــ 57ص، 1985، داهللایـ حم/ 351ــ 348ص، 1963، هشامابن/ 55ـ6ص  نی

 و انصار، مهاجر یاسیس بزرگ گروه سه يهاتیمسئول و فیوظا، حقوق حیتشر نوشتار،
 لکیتشـ  یاسـالم  ينوپـا  دولـت  دیجد يمرزها در را لهیقب هنُ در مجموع، هک بود هودی
 هر هک بودند ياندهکپرا لیقبا ،منشور نیا میتنظ زمان در نهیمد نکسا تیجمع. دادندیم

» ربعـۀ « و» اُطُم« مفهوم دو. داشتند ونتکس شدهشناخته طقامن در مستقل صورت به یک
                                                   

است (مکارم شـیرازي،  » عهد و پیمان«ا ی» خویشاوندي«ي ابه معن، سوره توبه 10و 8در آیات » إل«. 9
 .)157، ص7، ج1377

شـد  کتاب منعقد مـی  که میان مسلمان و کفار اهل است اي با همین نام (عقد ذمه)اشاره به معاهده. 10
 .)157، ص9، ج1417(طباطبایی، 

 دیگر و معاهده، کنوانسیون، قرارداد، میثاق، پیمان الفاظ میان تفاوت نیز معاصر المللبین حقوق در .11
 . کنندمی توافق آن بر معاهده هايطرف که است تعهدي مهم بلکه، نیست اساسی، مشابه الفاظ
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 يفضـا  هکـ  است ییایجغراف یمفهوم» اُطُم. «داشت لیقبا نیا استقالل از نشان یخوب به
 صـورت  بـه  هک بود مکمستح و بلند ییبنا کرده، میترس يالهیقب نظام در را شهر یهندس
 دانسـت » محله« مفهوم مرادف را آن توانیم و ردکیم عمل یدفاع قلعه و یدبانید برج

 طـرف  لیقبا از یک هر بردننام هنگام به هک» ۀربع« واژه .)80ص، 1367، یحیطر: ك.ر(
 اسـتقالل  بـه  هک است یحقوق و یاسیس یمفهوم ،است شده رارکت منشور نیا در مانیپ

 منطقـه  زیتمـا  باعـث  و باشـد ناظر مـی  ،رسوم و آداب و ياقتصاد، یاجتماع روابط در
ـ  اسـتقالل  حفـظ  با ،ثربی لیقبا. شودمی يگرید از لیقبا از یک هر تیمکحا  از یداخل
ـ  يالـه یقب هايمانیپ وارد ،»ۀربع« و» مطُاُ« ثیح ـ ا. شـدند یم ـ  واقـع  در واژه دو نی  نیمب

، 1386، یرحـ یف(هسـتند   خود ونتکس محل منطقه در ماندنیباق بر آنان حق ییشناسا
 از یآگـاه  بـا  زین اسالم امبریپ .)188ـ164ص، 1385، یالعل/ 130 و 105ـ104صص
ـ قبا بـه  اسـالم  گسـترش  با. گمارد همت منشور نیا میتنظ به ،ثربی يالهیقب ارساخت  لی

 بـر  همچنـان  و نشد جادیا یدگرگون نهیمد شهر دولت یعموم ارساخت در ،نهیمد رونیب
ـ اُ« نظام اساس برها لهیقب یداخل استقالل هیپا ـ « و) هـا لـه یقب سـت یز منطقـه » (مطُ » ۀربع
ـ قبا هک بود نیا امبریپ ارکابت. بود استوار) ياقتصاد و یاسیس استقالل(  درون در را لی

  .)331ص، 1385، یالعل/ 135 و 114صص، یرحیف( داد يجا» امت« مفهوم
 دولت نیآغاز يروزها در ،یاله امبرانیپ سنّت ادامه در اسالم امبریپ بر این اساس،

 منشـور « به موسوم مانیپ در و برد بهره) معاهده( یجمع توافق و مانیپ ابزار از یاسالم
  .شناخت تیرسم به خود یزندگ منطقه بر ماندنیباق در را هاگروه و افراد حق ،»نهیمد

 حقـوق  منـابع  نتـری مهـم  از یکی هک ـ معاهدات راه از المللیبین جامعه اگر امروزه
 شـمرده  المللـی بـین  جرم را ياجبار انتقال و وچک ـ گرددمحسوب می معاصر المللبین

  .اندبوده شگامیپ باره نیا در هک است یاله امبرانیپ و انیاد هايافتهی مرهون شکبی ،است
 سـازمان  ارچوبهـ چ در هکـ  یاسـالم  يشـورها ک، یجهـان  المللیبین اسناد نارک در

 دهیپد ابعاد ،یاسالم هايآموزه از الهام با است الزم ،نندکیم يارکهم، یاسالم يارکهم
ـ . ننـد ک ممنـوع  و فیتعر خاصاي معاهده در را ياجبار انتقال و وچک  کوششـی  نیچن

 خواهـد داد  شیافزا، ايمنطقه يهايریدرگ به نسبت ییجوچاره در را سازمان نیا سهم
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ـ ن یاسالم يهادولت امور در گانهیب يهادولت مداخله از و . ردکـ  خواهـد  يریشـگ یپ زی
 و نیسـرزم  از آنـان  اخراج و ینیفلسط آوارگان لکمش حل در یامکنا دهه هفت حدود
 يشـور ک از يسـور  مهـاجران  و آوارگـان  دهیـ پد گسـترش  زین و شیخو یاصل موطن
 صـلح  حفظ در سازمان نیا ردکعمل ضعف از برگرفته دیبا را ییاروپا مناطق به یاسالم

  .ستدان یاسالم دول انیم زین واي منطقه تیامن و

  مقابله و یبانیپشت، تیحما .2ـ4ـ2
اجبـاري   پیشگیري از کـوچ  باعثن راهکارهایی که تریکی از مهمی، کریم از منظر قرآن

اسـت.   يان اخـراج و انتقـال اجبـار   یدشدگان و قربانیبه تهد کمکت و یحما، گرددمی
اجباري شود و باعث شـود   بازدارنده مانع کوچ یبسا به عنوان عامل ، چهتیاعالم حما

رفتار خود و احتمال گسترش مقابله بـه مثـل و    يمدهاایدهندگان ضمن توجه به پوچک
  شوند.از تصمیم خود منصرف  ،آمیزخشونت يرفتارها

 ییاخـراج و انتقـال ابتـدا    ،ن اسـالم یـ ه در دکـ دهـد  می نشان یات قرآن به روشنیآ
نـه از   اسـت، جنـگ   گرنـه آغـاز   ،و اسالمباشد می یانسانغیر ده ویوهکن يامر ،گرانید

ن است کرفتار دشمن مم ، بلکهردکاستفاده خواهد  یجنگ یکتکتا یکاخراج به عنوان 
  .اگزیر سازدنمسلمانان را به مقابله به مثل 

منطـق   یبـه خـوب   ،شـود مـی  سوره بقره اسـتنباط  194ـ190ات یه از آک ذیلنمودار 
ـ ه اکـ دهـد  می نشان »مقابله به مثل«و  »اخراج«، »آغاز به جنگ«قرآن را در  يراهبرد ن ی

  ز قابل انطباق است:یو موارد مشابه آن ن يوچ و انتقال اجبارکمنطق بر 
  مکقاتلُونَینَ یالَّذ  لِ اللَّهیسبِ یقاتلُوا ف ـ
  مکثُ أَخْرَجویمنْ ح  أَخْرِجوهم ـ
  هیم فکقاتلُویحتَّى   ال تُقاتلُوهم عنْد الْمسجِد الْحرامِ ـ
  فَاقْتُلُوهم  مکفَان قاتَلُو ـ
  بِالشَّهرِ الْحرامِ  الشَّهرُ الْحرام ـ
  هیفَاعتَدوا علَ م یکعلَ فَمنِ اعتَدى ـ
  میکعلَ بِمثْلِ ما اعتَدى  هیفَاعتَدوا علَ ـ



  يکوچ و انتقال اجبار  
111

  

در  ؛ ولـی ردیپـذ نمی را یو انسان یشده حقوقشناخته ياز مرزها يتجاوز و تعد ،اسالم
 :ردکـ مقابلـه خواهـد   ، ارانه بـازدارد که آنان را از رفتـار سـتم  کتا آنجا  ،مقابل متجاوزان

  .»نَیعلَى الظَّالمعدوان إِالَّ  فَال«
 يامـر  ،ییه اخراج و انتقال ابتـدا ک ین منطق قرآنیبر ا یاز قرآن به روشن یاتیآ

گـران در  یروابط بـا د  يم برقرارکان حیخر بأداللت دارد. تقدم و ت ،ده استیوهکن
گـران در  ید يدهد اخراج و انتقال اجبارمی نشان یسوره ممتحنه به خوب 9ـ8ات یآ

 يبرقـرار بـودن  بالمانعبر را نخست یز ؛ستین یرفتنیه پذیم اولکبه عنوان ح ،اسالم
ز یه با مسلمانان سر سـت کح دارد یتصر هاگروهاز افراد و روابط دوستانه با آن دسته 

روابـط را در   دستهن یه اکبل ،نندکیرون نمیخود ب يهانیندارند و آنان را از سرزم
 اهللاُ مکنْهـا یال« :داندمی قیده و قابل تشویپسند ،یقسط و اصول انسان يجهت برقرار

ـ د مـنْ  مکخْرِجـو ی لَـم  و نِیالدیف مکقاتلُوی لَم نَیالَّذعنِ ـ  تُقْسـطُوا  و تَبـرُّوهم  أَنْ مکارِی لَ  هِمیإِ
  .»نَیالْمقْسط حبی اهللاَإِنَّ

ه مسلمانان را از کآنان  ؛ندکیروابط دوستانه با دو دسته منع م ياز برقرار ،پس از آن
از آنـان   رسـانده،  کمـ کنندگان کار به اخراجکن یه در اکو آنان  نندکیرون میارشان بید

به جنگ و  کمکرا یز ؛داندمی ن نوع رفتار و روابط را ظالمانهینند. قرآن اکیم یبانیپشت
ـ  مکقـاتَلُو  نَیالَّذعنِ اهللاُ مکنْهای إِنَّما« :گران استیاخراج د یف نِیالـد ـو  وکأَخْرَجـنْ  مم ـ د  و مکارِی

  .»الظَّالمونَ هم کفَأُولئ تَولَّهمی منْ و تَولَّوهم أَنْ مکإِخْراجِ یعل ظاهرُوا
ـ اخـراج از د  بر اساس صراحت این دو آیه، ، دهیـ وهکن يامـر  ،ار در حقـوق قـرآن  ی

  ارانه است.کو ستم یانسانغیر
انـد و در  بهره بـرده  یانه قرآنین منطق مترقیران از همیا ینندگان قانون اساسکنیتدو

ـ با اسـتناد بـه دو آ  ، رانیا یاسالم يجمهور یاصل چهاردهم قانون اساس بـر  ، ه مزبـور ی
 تیـ رعا و رمسـلمانان یغ بـه  نسـبت  مسـلمانان  و رانیا یاسالم يجمهور دولت فهیوظ

  اندکرده حیتصر یاسالم عدل و قسط و حسنه اخالق با آنان یانسان حقوق
 هاگروهافراد و  يت آغاز جنگ و اخراج و انتقال اجباریه بر ممنوعک يگریه دیآ
 قَوماً تُقاتلُونَ ال أَ« :سوره توبه است 13ه یآ ،ن داللت داردیشیمان پیگرفتن پدهیو ناد
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نَهم أَ مرَّةٍ أَولَ مکبدؤُ هم و الرَّسولِ بِإِخْراجِ هموا و مانَهمیأَ ثُواکنَ قُّ فَاهللاُ تَخْشَوأَنْ أَح ه تَخْشَو 
و  امبریپ اخراج آغازگر و ردندک ینکشمانیپ هک آنان ،هیآ نیا در .»نَیمؤْمن نْتُمک إِنْ
 در. شد قیتشو و دانسته مجاز آنان با مقابله و شدند خیتوب ،بودند جنگ آغازگر نیز

 ستنکش ایگو. است شده دکیأت نانکشمانیپو  عهد نقض با مقابله بر شتریب ،هیآ نیا
 یبخشـ نظـم  در یمهمـ  ابـزار  ،مـان یپ و عهد رایز ؛است نامقبول امالًک يامر ،مانیپ

 12.است يبشر یزندگ
آغاز به اخراج و انتقال افراد  ،یاسالم هايدر منطق قرآن و آموزه ،ن اساسیبر ا

 يبـرا اي توانـد مقدمـه  می است و ين بشریریشده دمان شناختهینقض پ، هاگروهو 
رفته است و نه آغـاز بـه   ینه آغاز به جنگ پذ ،ز باشد. در اسالمیآغاز به جنگ و ست

 ،يو انتقال اجباردادن وچکرا یز ؛ونت خودکافراد از محل س يوچ و انتقال اجبارک
خـود در   یونت و زنـدگ که محـل سـ  ماندن در منطقـ یبر باق هاگروهبا حق افراد و 
  تعارض است.

وچ کـ ان یتوان از قربانمی دهین پدیمقابله با ا يبراگفته، با توجه به مطالب پیش
ان بـه عمـل   کـ ط هر زمان و میالزم را متناسب با شرا يهاتیحما يو انتقال اجبار

ه کـ بل ،وجـود نـدارد   يوچ و انتقال اجبارکده یپد بارهدر یحقوق آورد. امروزه خأل
ه کـ وجـود دارد   ياریبسـ  هـاي یاسـت ک ،آن ياجـرا  يارهاکدر صحنه عمل و سازو

خـاص   يهـا ژه سـازمان یوه ب  ـاي  و منطقه یجهان المللیبین يهات سازمانیمسئول
 یارچوب جوامـع اسـالم  هند. در چکمی شتریبرا ـ   ايو منطقه یجهان يحقوق بشر

 يارکـ بـر دوش سـازمان هم   ،يوچ و انتقـال اجبـار  کده یت مقابله با پدیز مسئولین
  .ندکیم ینیسنگ یاسالم

                                                   
اخـتالف  ، چه کسانی بودند» أَیمانهم و هموا بِإِخْراجِ الرَّسولِأَ التُقاتلُونَ قَوماً نَکثُوا «یه آدر اینکه مخاطب  .12

بـه   ــ  در جنـگ احـزاب   ـو    نـد شـکنى کرد نها یهودیانى بودند که پیمان، آنظر است. به نظر برخى
رسـول  ، و چنانچه اهالی مکه» و هموا بِإِخْراجِ الرَّسولِ«: جنگ مسلمانان آمدنده ب، ناطرفدارى از مشرک

، 1372طبرسـی،  (کردن آن حضرت از مدینه برآمدند نیز درصدد بیرون ناینا، را بیرون کردند خدا
 .)32، ص11ج
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 نتیجه

 هـاي روش از یکـی  هـا گـروه  و افراد ياجبار انتقال ودادن وچک، بشر یزندگ در گرچه
 جامعه نونکا ؛ ولیبود یفرهنگ و ینید، ينژاد، یقوم هاييریدرگ بهدادن انیپا نامقبول

م حقـوق  یآزمون و خطاهاي گذشته و در پرتو توسعه مفـاه  از تلخ تجربه با، المللیبین
 تیـ جنارا  آن و دانـد می المللبین حقوق ناقض را تیجمع ياجبار انتقال و وچک، بشر
  .شماردمی یجنگ تیجنا را آن ،جنگ زمان در ابکارت صورت در و تیبشر هیعل

 استاي منطقه در ماندنیباق بر آنان هیاول حق ناقض ،افراد ياجبار انتقال و وچک
 عـام  اصـول  یقـ یاز منظـر تطب . انـد گرفته نسا و خو آن در ونتکس و یزندگ با هک
ـ ، یالهـ  انیاد كمشتر یمبان، ضیتبع عدم و يبشر وحدت، یانسان رامتک ژه یـ وه ب
 ياجبـار  انتقال و وچک تیممنوع در یفلسف و یحقوق بزرگ يهانظام ون اسالم ید

  .ستهاگروه و افراد
 ياجبـار دادن وچکـ  و يزیخـونر  منع بر انیاد روانیپ هک هاستقرن ،قرآن تیروا به

 و جنـگ  به آغاز ،قرآن زبان در. اندبسته مانیپ ،اعمال نیا كتر بر و بودند آگاه گریدیک
 يمتعدد اتیآ در هک» اریالدمن اخراج« واژه و است یانسانغیر و دهیوهکن ،اخراج به آغاز

 حقوق ینونک اتیادب در ياجبار انتقال و وچک به مفهوم نترییکنزد ،است آمده قرآن از
ـ اد باشد؛ بنـابراین می بشردوستانه حقوق و بشر  انتقـال  و وچکـ  بـا  مقابلـه  در یالهـ  انی

 انتقـال  و وچکـ  تیممنوع بر ،ینونک معاهدات از شیپ هاقرن و اندبوده شگامیپ ،ياجبار
  .نداهردک حیتصر مانیپ و عهد راه از يقهر

 لکیتشـ  آغاز در ،بود شیخو یاصل موطن از اخراج یقربان خود هک اسالم امبریپ
 را خود يهانیسرزم بر ماندنیباق حق، نهیمد منشور به موسوم مانیپ در یاسالم دولت

  .شناخت تیرسم به آن اطراف و نهیمد نکسا يهاگروه همه يبرا
 سازمان ارچوبهچ در، ينبو و یقرآن يآموزها از الهام با یاسالم دول است ستهیبا

 يریـ گلکشـ  ابـزار  نینخسـت  معاهدات هک يبشر و ینید افتهی نیا از ،یاسالم يارکهم
 و میمستق عوامل با ،دیجد اسناد ارچوبهچ در و رندیگ بهره، هاستملت انیم تعهدات

 حـل  در سـازمان  نیا سهم متأسفانه. نندک مقابله ياجبار انتقال و وچک دهیپد میمستقغیر
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 گانهیب يهادولت مداخله و حضور شیافزا به و است كاند ،یاسالم جوامع يهابحران
 لکمشـ  حـل  در یامکـ نا دهـه  هفت یکنزد. است دهیانجام یاسالم يهادولت امور در

 دهیپد گسترش زین و شیخو یاصل موطن و نیسرزم از آنان اخراج و نیفلسط آوارگان
 و صلح حفظ در سازمان نیا ردکعمل ضعف از دیبا را ییاروپا مناطق به يسور آوارگان

  .دانست یاسالم دولمیان  زین واي منطقه تیامن
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