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 ممنوعیّت تولید و بکارگیری سلاح های کشتار جمعی در اخلاق اسلامی
 

 2، دکتر رضا نیکخواه سرنقی*2، دکتر سید مهدی صالحی1علیرضا حیدری زاد

 رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ات،یدانشکده ادب ،یفقه و حقوق اسلام یدکتر یدانشجو .1

 رانیا ه،یاروم ه،یارومدانشگاه  ات،یدانشکده ادب ،یفقه و حقوق اسلام گروه .2
 (20/22/0022، تاریخ پذیرش:22/22/0022تاریخ دریافت:)

 

 

 

 سرآغاز

 1اخلاقی مکارم رساندن کمال به را خود بعثت از هدف( ص)پیامبراسلام 
اند وسعادت انسان را در گرو متّصف شدن انسان به صفات  دانسته

 در 2اخلاقی انسانی اصول رعایت اسلام تعالیم در. متعالیه اخلاقی می داند
 صحنه در کریم قرآن. است گرفته قرار تاکید زندگی مورد شئون تمام
 اصول از پیروی به را مجاهدان است، دشمن با رویارویی محل که جهاد

 این بر .داند نمی جایز را اخلاقی حدود از تجاوز و کند می امر 3اخلاقی
 اسلام هانج در سلفی های گروه مستمسک که دین از قرائتی اساس

در صحنه  اخلاقی اصول از یک هیچ آن اساس بر است که گرفته قرار
. است اسلام دین حقیقی چهره با متفاوت نمی کنند ، رعایت کارزار را

 اخلاقی اصول رعایت بر بررسی سیره امیر المومنین)ع(اهتمام همچنین،
 در جنگ بررسی این اساس بر. دهد می نشان را دشمن برابر در

 اخلاق جانبه همه رعایت ضمن و نباشد ممکن آن از اجتناب که شرایطی
 . شود می شمرده نبرد،مجاز صحنه در مردی جوان و
 
 
 

 

 
 عدم جنگ، کردن آغاز از دشمن،پرهیز قبال در شکنی پیمان از پرهیز

 برای خیرخواهی و دعا ایشان، اموال و جویان جنگ غیر به تعرض
 مقابل از فرار بودن ن،نکوهیدهدشم به دادن دشنام از پرهیز دشمن،
 حیوانات، و درختان به زدن آسیب ممنوعیت رزمان، هم از دفاع دشمن،

 عدم و جنگی مجروحان و اسیران با نیکو رفتار ها، آبادی و عمران حفظ
 شمرده جهاد در اخلاقی اصول از تعقیب فراریان در سیره امام علی )ع(

 . شود می
 

 حقوق بشر دوستانه 
الملل است که در هنگام بخشی از حقوق بین 4دوستانهحقوق بشر

ها و عملکرد نیروهای المللی دولتمخاصمات مسلّحانه بر روابط بین
نظامی حاکم است. هدف آن حمایت از حقوق اساسی بشر در شرایط 
جنگی و دفاع از حقوق قربانیان جنگ و تا حدّ امکان کاهش آلام و 

 می باشد.  5صدمات ناشی از مخاصمات مسلّحانه
 
 

 چکیده

امروزه متاسفانه شاهد گسترش رقابت کشورهای جهان بر دستیابی به سلاح های کشتار جمعی هستیم. سلاح کشتار جمعیی بمجموعیه زمینه: 
جب نابودی وتخریب گسترده محیط زیست و کشتار وسیع و تلفات گسترده انسانی می شود و بین نظامییان سلاح هایی است که کاربست آن مو

وغیر نظامیان تفکیک قایل نشده و صدمات و آثار جبران ناپذیری به جای می گذارد . با توجه بیه اهمییت موضیوع پیزوهش حاضیر بیا هیدف 
 خلاق اسلامی شکل گرفت.ممنوعیّت تولید وبکارگیری سلاح های کشتار جمعی در ا

با نگاهی به تعالیم اخلاق اسلامی رویکرد اسلام به جنگ رویگردی اخلاقی است و اصول متعیددی وجیود دارد کیه دال بیر منیع  نتیجه گیری:
در نسیبت بیه همنیوع ومحییط  ، ارزش حییات انسیان رعایت رفتار انسانی کاربرد سلاح های کشتار جمعی است. اصولی چون:  اصل ضرورت  

اندیشه توحیدی، اصل اصالت صلح در اسلام ، اصل همزیستی مسالمت آمیز و ... همچنین در جنگ میی بایسیت بیر میواردی چیون ضیرورت 
تفکیک بین نظامیان وغیر نظامیان، اصل حفظ محیط زیست )ضرورت های اکولوژیکی (، اصل ضرورت پرهییز از تحمییل درد ورنیا زایید بیر 

بنیابراین، انچیه از اخلیاق  جنگ توجه کرد که بی شک نشانگر نفی استفاده از سلاح های کشتار جمعی در اسلام است. قربانیان به دشمنو احترام
ر اسلامی می توان استنباط نمود این است که بر اساس تعالیم اسلام از کتاب آسمانی گرفته  تا روایات ، مسیتنداتی در زمینیه سیلاح هیای کشیتا

 ر منع کاربرد سلاح های کشتار جمعی تاکید دارند .  جمعی یافت می شود که همگی ب
 

 : اخلاق اسلامی، سلاح کشتار جمعی، اصل اصالت صلحکلید واژگان
 

 sm.salehi@urmia.ac.irی: نویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیک
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دوستانه از یک سو ماهیت حقوق بشری دارد؛ چون رعایت آن حقوق بشر
، زبان، مذهب و ملّیت لازم ، نژادباره هر انسانی بدون توجّه به رنگدر

الاجرا لازم 6المللیهای بیناست و از سوی دیگر چون با انعقاد کنوانسیون
 کندپیدا می المللیشود، صبغه حقوق بینمی

حقوق دانان تعریف مشابهی از این مفهوم حقوقی داشته اند ومعمولا در 
تعاریف ارائه شده ، اصول اصلی تعریف رعایت شده است.ضمن اشاره به 
برخی تعاریف نکات برجسته مورد تأکید حقوق دانان مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. حقوق بشر دوستانه مجموعه ای از قواعد قراردادی یا 

المللی است که مشخصا ناظر به رفتار قوای متخاصم در  عرفی بین
منازعات بین المللی یا غیر بین المللی است ،بخشی از حقوق بین الملل 
عمومی که بر استفاده از نیروی مسلّح ورفتار با افراددر جریان مخاصمه 

(.  به نظر می رسد حقوق دانان در صحنه 1مسلّحانه حکومت می کند)
دنبال حمایت از حقوق انسان ها در تمام شرایط بوده  بین الملل همیشه

اند بویژه بر دفاع از کسانی که در معرض خطرات و آسیب های بسیار 
در یک می توان وغیر قابل جبران بوده اند را مورد تأکید قرار می دهد   

اصول و قواعدى »حقوق بشردوستانه را چنین تعریف کرد: نگاه دقیق تر
نت را در جریان منازعات مسلّحانه با هدف حمایت از که استفاده از خشو

 خشونت آثار  افرادى که مستقیماً درگیر در جنگ نیستند و نیز کاستن از
 «کند می محدود جنگی، اهداف به دستیابى در جنگ

 

 سلاح های کشتار جمعی
، جنگ افزاری است که  7منظور ازسلاح های غیر متعارف وکشتار جمعی

بدون تفکیک  -بسیار زیادی از انسان ها را کاربست آن ،شمار 

از بین می بردوخسارت فراوانی به سازه های ساخت بشر  –ومهارناشده 
یا محیط زیست وارد می سازد به تعبیر دیگر منظور از سلاح های غیر 

پروتکل سوم توافقات  2متعارف همان است که در ضمیمه شماره 
، شیمیایی  8ح های هسته اینیز آمده  وشامل سلا 1554پاریس در سال 

از آن ها یاد می   A.B.Cوبیولوژیک است که با علامت اختصاصی 
شود . البته سلاح های شیمیایی وبیولوژیک هرچند آثارشان محدود به 
افراد انسانی و سایر جانداران است وتأثیری بر سیستم ها وامکانات 

برگرفته واز بین  فیزیکی ندارد ، اما چون سطح وسیعی از انسان ها را در
(. 2می برد از مصادیق سلاح های کشتار جمعی محسوب می شود)

های کشتار جمعی، بیشترین خطر را برای انسان به دنبال دارند. سلاح
های آینده را نیز تهدید های امروزی بلکه نسلخطری که نه تنها نسل

ار ها اثرات مخرب و مرگبها تا مدتکند؛ زیرا که این نوع سلاحمی
خطرات و پیامدهای ناگوار و ناخوشایند این  ندکنخودشان را حفظ می

های کشتار جمعی در سلاح ،گنجد.ها به هیچ وجه در بیان نمیگونه سلاح
 هایی مانند سلاح اتمی، سلاح بیولوژیک و سلاح شیمیاییبردارنده سلاح

 می باشند.  
سلاح » ه اند: برخی حقوق دانان در تعریف سلاح های کشتار جمعی گفت

های کشتار جمعی ،سلاح هایی هستند که هنگام به کارگیری آن ها 
برای اهداف نظامی وکشتار گروهی از انسان ها به غیر نظامیان هم 
آسیب وارد می کنند ویا موجب تخریب وتغییر محیط زیست می شوند 

واین آسیب رساندن وتغییر محیط زیست برگشت ناپذیر است . ودر 
سلاح کشتار جمعی به جنگ افزاری می » ر بیان داشته اند:تعریف دیگ

گویند که قابلیّت برجای گذاشتن تلفات انسانی در مقیاس بسیار گسترده 
را داشته باشد که شامل سلاح های هسته ای ،بیولوژیک وشیمیایی 

(. در کل می توان چهار مولّفه اصلی را برای تعریف 3ورادیولوژیک است)
 ار جمعی به کار گرفت: جامع از سلاح کشت

 اول : عدم تفکیک بین نظامیان وغیر نظامیان  
 دوم: نابودی وتخریب گسترده محیط زیست. 

سوم: کشتار وسیع و تلفات گسترده انسانی در مقایسه با سلاح های 
 متعارف 

 چهارم: جبران ناپذیر بودن صدمات وآثار ناشی از عوارض آن سلاح ها. 
 

 امیحقوق بشر دوستانه اسل
توجه اسلام به حمایت از انسان و دفاع از حقوق او در مخاصمات، از جلوه 

اما آنچه باید مورد تأکید قرار  ،های ارزشی گوناگونی نشأت گرفته است 
اصل اولی و بنیادین که حاکم و ناظر بر تمام این » گیرد آن است که:

 نشأ،م اصل این. است  تجلیات ارزشی است، همانا اصل کرامت انسانی
 حقوق مباحث در که است دیگری ارزشی اصول تمام بخش الهام و منبع
. گیرند می قرار واکاوی و مطالعه مورد پس این از اسلامی، دوستانه بشر

 از اند، شده متذکر را انسانی والای کرامت و شأن کریم قرآن متعدد آیات
ی البَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِّن ی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِبَنِ کَرَّمْنَا لَقَد وَ»: جمله

لَقَدْ خَلَقْنَا »(؛ 7۷أسری/«)طَیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلا
قَاَلَ ربُّکَ لِلْمَلائِکَهِ اِنَّی جَاعِلٌ فِی »(؛ 4)تین/« الاِنسَانَ فِی اَحْسَنِ تَقْوِیمٍ.

در روایات هم اشارات گسترده به این  …( و 3۷بقره/«)هًالاَرْضِ خَلِیفَ
اصل دیده می شود ؛ رسول خدا)ص(در خطبه ای در فتح مکه با تأکید 
برحرمت ذات انسان ،چنین  ایراد فرمودند : یا ایهاالناس انّ ربّکم واحد 
وانّ اباکم واحد ،الا لافضل لعربیّ علی عجمیّ ولا لعجمیّ علی عربیّ ولا 

(. ای مردم؛ پروردگار 4ی الاسود ولا لاسود علی احمر ،الاّ بالتّقوی)لاحمر عل
شما یکی است ، پدر شما یکی است بدانید که هیچ عربی را برهیچ 
عجمی برتری نیست وهیچ عجمی را برهیچ عربی، وهیچ سفیدی را بر 

 هیچ سیاهی وهیچ سیاهی را بر هیچ سفیدی مگر به تقوی .

 داده دستور پیروانش به که است آن گجن  رویکرد نخست اسلام به
ر صورت بروز جنگ، به رعایت د امّا ؛نباشند جنگ گرآغاز آنان که است

و عدم تجاوز از حدود متعارف و انسانى در برابر دشمنان توصیه  5عدالت
می کند. متفکران مسلمان نیز پیش از ظهور اندیشه حقوق بشر دوستانه 

و توصیه هایی در این خصوص ابراز در غرب، به این موضوع پرداخته 
 18۷بن حسن شیبانی)متوفّای سال کرده اند؛ از جمله، محمّد

 در. هجری دوم قرن دوم درنیمه «السیرالکبیر» کتاب در  هجری(
 حقوق به که کرده مطرح را نظراتی شیبانی کتاب، این از بخشی

 یقاتلون لا للذین الثابت من»: است نزدیک بسیار امروزی دوستانهبشر
 فلا طریقها فی تسیر المتاجر و اموالهم فی لا و انفسهم لافی لایزعجون

تجویع و لا منع للقوت عن الشعوب التی لا رای لها فی القتال و لیس لهم 
این عبارت، بیانگر مصونیت اشخاص و اماکن «. فیها ناقه و لا جمل
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نظامی در جنگ است و شرایطی را برای حفاظت از اماکن و غیر
 کندنظامی در جنگ ها، تعیین میاشخاص غیر

  در ها آن رعایت که یی بشردوستانه قواعد حقوق ترین اساسی
 و غل به ممنوعیت است، حتمی اسلام نظر از مسلحانه مخاصمات

زنجیرکشیدن افراد، چه در جنگ و چه در صلح، تحریم کشتن پیران و از 
ه و مسلمان شده است، کارافتادگان و نیز فردی که شروع به جنگ ننمود

 از پیش مجازات بودن ممانعت از کشتن از روی گمان یا تهمت، نامشروع
جویان و هدفهای جنگ به فقط تعرضی اهداف انحصار جرم، ارتکاب

استراتژیک، جایزنبودن تاکتیکهای تخریبی و انهدامی جز در موارد 

 بر آب کردن ضروری، ناروابودن بریدن درختها و انداختن آتش یا مسلط
 به شیمیایی مواد و سم ریختن یا زهرآلودکردن جایزنبودن دشمن،

 به اگرچه کفار، اطفال و زنان و دیوانگان کشتن ناروابودن آبشخورها،

 و حلق و گوش و دشمن کردن ده باشند، ناروابودن مثلهکر کمک دشمن
 و اهلی حیوانات کردن پی ناروابودن بریدن، را آنان اعضای و بینی

 ضرورت صورت در مگر دشمن، اموال انهدام ناروابودن و دشمن دامهای
 شیوۀ در محدودیت اصل رعایت و تفکیک اصل یادشده موارد. است

توجه به اصل تفکیک، کشتار  با. باشد می نبرد میدان در جنگ
غیررزمندگان شامل کشاورزان، تاجران، بازرگانان و پیمانکاران و نیز 

. است ممنوع نشینان لولان، راهبان و صومعهاطفال، زنان، نابینایان، مع
 که این چه شود؛ رعایت جنگ شیوۀ در محدودیت اصل باید همچنین،

دشمن را از پای درآورند،  ممکن، یی وسیله هر با ندارند اجازه مسلمانان
روایت جامعی که  هر چند که اقدامات دشمن خلاف کرامت انسانی باشد.

اصول را به خوبی بیان می کند به  از امام صادق )ع( وارد شده این
 منشور حقوق بشردوستانه اسلامی را ارائه می کند :

 

اصول و مبانی نظری اسلام که می تواند نشانگر تاکید بر 

 منع تولید وبکارگیری سلاح های کشتار جمعی
اصولی را که از منابع اصیل اسلام در مورد منع وتولید وبکارگیری  سلاح 

توان استنباط کرد که خود مبنایی جهت تبیین  های کشتار جمعی می
قواعد حقوق بشر دوستانه مورد استفاده قرار می گیرد به شرح ذیل می 

 توان ارائه داد 

 01اصل دعوت - 

اسلام دینی است که اصل را بر هدایت بشر و کرامت ذاتی و حیات طیبه 
ت و محبت بوده رو پیامبرِ اسلام پیام آوِر رحمانسانی بنا نهاده است؛ ازاین

و در برخورد با دشمنان نیز ابتدا به هدایت آنان پرداخته و منطق و 
فطرت را محور قرار داده است. بر اساس این منطق، خداوند حاکمان و 

جنگی را ملزم کرده است پیش از رویارویی با  نهاکارگزاران و فرماند
ولویّت قوای نظامی دشمن آنان را به منطق فطرت الهی دعوت و با ا
شان را ترک مخاصمه، درصورتی که خواهان صلح باشند، درخواست

حضرت در یک سخن بسیار حکیمانه ومبتنی بر محبت  اجابت کنند.
وعشق انسانی می فرمایند: تألّفواالنّاس وتأنّوهم ولاتغیّروا علیهم حتی 
تدعوهم فما علی الارض من اهل بیت مدر ولا وبر الّا تأتونی بهم 

(. 5بّ الیّ من انتأتونی بنسائهم واولادهم وتقتلوا رجالهم )مسلمین اح
بامردم مدارا کنید وبه آنها فرصت دهید ،پیش از آنکه به حق دعوتشان 
کنید کنید بر ایشان متازید زیرا اگر مردمان روی زمین را،از شهرنشین 
وچادرنشین،مسلمان نزد من آورید خوشتر دارم تا زنان وفرزندانشان را 

 ارت( نزد من آوریدومردانشان رابکشید .)به اس

 00رویکرد اخلاقی به جنگ اصل-

طرق وصول به غایات شرعی، به دو گونه مشروع و غیر مشروع تقسیم 
های فردی، گروهی، سیاسی، نظامی یا روی رفتارشوند. ازاینمی

ها و ضوابطی معیّن مستند باشند. به همین ملاک حکومتی باید به ملاک
توان استفاده کرد. در بر دشمن از هر ابزار و روشی نمیبرای غلبه 

های شرعی، فصلی گسترده وجود دارد که در آن بر اخلاق، عدالت، آموزه
های مختلف تأکید شده و در قالب اخلاق مراعات رفتار انسانی در عرصه

. بر اساس آموزه سیاسی، اخلاق حکومتی و اخلاق جنگی ارائه شده است 
توانند امور غیر اخلاقی، غیر انسانی و رزمندگان نمی های اخلاق جنگ

ظالمانه را دستاویز رسیدن به پیروزی کنند. برخی از این موازین به 
 اختصار از قرار ذیل اند:

های اخلاقی اسلام در جنگ، منع از دشنام به دشمن است؛ از آموزه .1
 اللَّهِ فَیسُبُّوا مِنْ دُونینَ یدْعُونَ وَلَا تَسُبُّوا الَّذ»که از اطلاق آیه چنان

علی)ع( وقتی  .شود( استفاده می1۷8)انعام / «  عِلْم ٍاللَّهَ عَدْوًا بغَیر
دانست که برخی از یارانش دشمنان را در میدان جنگ دشنام 

 …دهند فرمود: من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید می
ا و آنها را حفظ کن، گفتید: خدایا خون مدشنام می جای به بود خوب

بین ما و آنها اصلاح فرما و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت 
ستیزند که جاهلند حق را بشناسند و آنان که با حق میکن! تا آنان

نهی از استفاده کردن از (. 6)پشیمان شده به حق بازگردند. 
. های اخلاقی جنگ استهای کشتار جمعی یکی دیگر از آموزهسلاح

های مشرکان نهی در کتب اسلامی از ریختن سم )زهر( به سرزمین
اند که این کار برخی از علما در کتب خود تصریح کرده.شده است

زیرا امام صادق)ع( فرمود: پیامبر اسلام از ریختن سم (. 7)جایز نیست؛
. همچنین روایاتی هست که (8)های مشرکان نهی کرددر سرزمین

 (.5...نهی شده است )، کودکان، سالخوردگان ودر آن، از کشتن زنان
اند که ریختن دانشمندان اسلامی با توجه به این روایات تصریح کرده
شود. چون این سم موجب هلاک زنان و کودکان و غیر نظامیان می

با استفاده . (. 1۷)  کار جایز نیست ریختن سم نیز جایز نخواهد بود 
میان مانند زنان و کودکان و از این قاعده کلی )کشتن غیر نظا

 ریختن روایت از خصوصیت الغای و( نیست جایز …سالخوردگان و 
رسیم که هر نوع سلاح مشرکان به این نتیجه می سرزمین در سم

کشتار جمعی که موجب هلاک غیر نظامیان در جنگ باشد مورد 
توصیه اسلام نبوده و اسلام از آن نهی کرده است و تفاوتی بین 

ی شیمیای، میکروبی، اتمی و مانند آن نیست و استفاده هابمب

 .کردن از این وسایل، خلاف اخلاق جنگ در اسلام است

رساندن به های اسلام در اخلاق جنگ، عدم تعرض و آسیباز آموزه .2
. زنان، کودکان، سالخوردگان، ناتوانان، ضعیفان و دیوانگان است 
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اند و تصریح کرده دانشمندان اسلامی در کتب خود بر این مطلب
اند که در صورت شرکت زنان و کودکان در حتی برخی تصریح داشته

جنگ و یاری رساندن به مردان باز هم نباید آنان را مورد تعرض قرار 
امام صادق)ع(  )( . 12و  11)جز در موارد اضطرار و ضرورتبه داد

؛ فرمود:پیامبر نهی فرمود از کشتن زنان و کودکان در میدان جنگ
مگر اینکه آنها نیز بجنگند و اگر آنها نیز جنگیدند تا حد امکان کاری 

همچنین پیامبر اکرم)ص( فرمود:با  (.8). …با آنها نداشته باش 
مشرکان بجنگید و از سالخوردگان و کودکانشان حیا کنید )با آنها 

از دیگر مسائل اخلاقی در مورد اسیر این   (.13)کاری نداشته باشید(.
به مقتضای احسان و نیکی، اگر اسیری مجروح یا مریض  کهاست

ویژه اگر مسلمان و از اهل بغی )شورشی( باشد؛ بود، مداوا گردد؛ به
که از خوارج چهل نفر مجروح بودند که امام علی)ع(، دستور داد چنان

آنها را به کوفه برده مداوا کنند؛ سپس به آنها فرمود: به هر شهری 
 .(14)خواستید بروید

نسبت به همنوع رعایت رفتار انسانی اصل ضرورت  - 

 ومحیط  
قرآن مبارزه و جنگ )به مانند همة مکاتب که جنگ را در مواردی جایز 

کند و بر این اساس هر رزمنده مسلمان دشمن شمارند( را توصیه میمی
متخاصم را باید از پای درآورد و در پیروزی سپاه سهیم باشد، اما این 

شود برای پیروزی در جنگ به هر عملی دست زد؛ نمیقضیه موجب 
کند، تجاوز را ناپسند خداوند به همان میزان که به جنگ توصیه می

وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ » کند: شمرد و از آن نهی میمی
و در راه خدا، با »(  15۷-ره)بق وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ 

جنگند نبرد کنید و از حدّ تجاوز نکنید که خدا کسانى که با شما می
 «. تجاوزکاران را دوست نمى دارد

نویسد حرمت گسترش جنگ وکشتار علامه طباطبایی ذیل این آیه می
غیر جنگجویان دشمن از باب تخصیص نیست، بلکه زنان وکودکان و 

اهمیت حفظ جان غیر نظامیان 15)اندتخصّصاً خارج هاپیران و همانند آن
فقهیان شیعه بر این  هوربه ویژه زنان و کودکان به حدی است که مش

باورند که زنان و کودکان، حتی در صورت حضور در نبرد از تعرض 
مصون اند. این امر، بنا بر سخن برخی فقیهان، سالخوردگان را نیز شامل 

دها، مگر زمانی که در جنگ حضور یابند از شود؛ بر این اساس پیرمرمی
قتل مصون اند. این قضیه با توسعی در عبارات برخی دیگر از فقهیان 
معلولان جسمی، مجانین، بیماران، تجّار و زارعان و روحانیان را در بر 

شود. روایات صادره از ها قائل میهایی برای آنگیرد و مصونیّتمی
های نیز مفید حجم بسیاری از آموزه پیامبر اسلام )ص( و اهل بیت

اخلاقی است که حیلة جنگی را به عنوان یک تاکتیک پذیرفت اند؛ ولی 
آید؛ لذا در آغاز جنگ به سربازان توصیه گریزی از آن بر نمیاخلاق

ها و شد به پیمان جنگی وفادار بمانند، از قتل زنان، پیرمردان، بچهمی
از قطعه قطعه کردن بدن کشته شدگان افراد زمینگیر خودداری نمایند، 

بپرهیزند، اگر امان خواستند، بپذیرند، از ناجوانمردی کناره گیرند و از 

. از باب نمونه پیامبر اکرم )ص( کنند خودداری اسیران و فراریان کشتن

در مقام فرمانده جنگ، هرگاه قصد اعزام لشکری را داشت، سپاهیان 
فرمود: با نام خدا و در راه خدا و د و مینشانمسلمان را در مقابل خود می

دین رسول خدا حرکت کنید، به یکدیگر خیانت نورزید و کسى را مثله 
نکنید و پیمان نشکنید، پیرمردان و پیرزنان و اطفال و زنان را نکشید، تا 

اید درختان را قطع نکنید و اگر مسلمانى )خواه از ناگزیر نشده
دهد تا کلام خدا را ه یکى از کفار امان میترین یا شریفترین( بفرومایه

بشنود، او در امان است تا کلام خدا را بشنود، پس اگر اسلام را پذیرفت 
برادر دینى شماست، وگرنه او را به محل خود بازگردانید و از خداوند 

 یاری بجویید. 
 01ارزش حیات انسان در اندیشه توحیدی-

یّت و ارزش حیات انسانها، در اهمّبررسی آیات مختلف قرآنی نشان از 
پیشگاه خداوند می باشد چراکه انسان برپایه فلسفه خلقت مأموریت دارد 
تا از این حیات در اختیارخود ، سرمایه ای برای رسیدن به جاودانگی 
جوار خدا بهره گیرد وتا ابد در نعمت الهی متنعّم گردد. واگر جز این باشد 

همه انسان ها واجب است حرمت این خسران مبین خواهد بود ولذا بر 
سرمایه بی بدیل را پاس بدارند و از هر نوع اضرار اجتناب نمایند وبدانند 
از بین بردن یک نفس محترمه همانند هلاک نمودن تمام انسان ها 
است وحیات بخشیدن به یک انسان همانند احیا کردن تمام انسان ها 

 ه می فرمایند: است . خداوند سبحان در سوره مبارکه مائد
 ... بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ  مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى

.... )مائده  فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً
رر داشتیم که هر کس انسانى )به همین جهت بر بنى اسرائیل مق(32( 5)

را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد چنان است که گویى 
همه انسانها را کشته و هر کس انسانى را از مرگ رهایى بخشد چنان 

 (است که گویى همه مردم را زنده کرده است .....  .
که چنین بر ارزش حیات انسان و حتی سایر موجودات تاکید دارد دینی 

قطعا ترساندن وارعاب انسان ها وکشتار جمعی انسان های بیگناه را 
 جائز نخواهد دانست بلکه حرام وناروا خواهد بود.

در اسلام )تقدّم صلح بر جنگ در  01اصل اصالت صلح-

 اندیشه اسلامی (
دین صلح وامنیّت است. گسترش  در جای جای قرآن آمده که اسلام

اسلام و وفاداری به اسلام ، تا حدّ زیادی مرهون اخلاق نرم وپر از گذشت 
و اغماض و مهربانانه رسول خدا)ص( بود و اسلام هرگز راضی نبوده که 
فرد بیگناهی کشته شود ویا مورد تعرّض قرار گیرد ولذا همیشه همه 

والله یدعو الی »ند انسان ها را به صلح وامنیّت دعوت می ک
(آن هم به صلح پایدار و امنیّت همیشگی. اسلام  25یونس:«)دارالسلام

مبارزه با عوامل ناامنی وسلب آسایش جامعه را از تکالیف همه مسلمانان 
دانسته وآنان را به جهاد با ظالمان و دفاع از حقوق مظلومان سغارش می 

تضعفین من الرجال والنساء وما لکم لاتقاتلون فی سبیل الله والمس» کند 
والولدان الّذین یقولون ربّنا اخرجنا من هذا القریه الظالم اهلها واجعل لنا 

(وچرا شما در راه  75-)نساء« من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا
خدا }ودر راه نجات{ مردان وزنان وکودکان مستضعف نمی جنگید؟ 
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از این شهری که مردمش ستم همانان که می گویند: پروردگارا ، مارا 
پیشه اند بیرون ببر ،واز جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده ، واز نزد 

 خویش یاوری برای ما تعیین فرما.
اسلام حتی در زمان جنگ نیز جان مردمی را که به مقابله برخواسته 
اند)زنان ،مردان، پیران، کودکان ، عابدان و...( حفظ کرده وتعرّض به 

 ( 16روا نمی دارد ) آنان را

  01اصل همزیستی مسالمت آمیز-
اسلام از ابتدا بر زندگی مسالمت آمیز با سایر ملل ونحل تأکید جدّی 
داشته وسیره پیامبر گرامی اسلام بر این مدعّا گواه است .اسلام با نفی 
تبعیض بین انسان ها با هر روش وبهانه ای که باشد، بر برابری انسان 

وزبان ونژاد وجغرافیایی تأکید می ورزد. این به این ها با هر رنگ 
معناست اسلام با هر ظلم وخشونتی نسبت به انسان ها مخالف است وبه 
دنبال ایجاد فضای دوستانه وبرادرانه بین همه اقوام ونژادها وملّت 
هاست. واز همین مبنا است که اصول مترقّی همزیستی مسالمت آمیز 

وان خود تعلیم داده وبر اجرای آن پافشاری دارد. با دیگر ادیان را به پیر
برخی از آن اصول که از آیات قرآن وسیره معصومین استنباط می گردد 
عبارتند از: احترام به مقدسّات دیگران،  به رسمیت شناختن ادیان دیگر 

،  گفتگوی مسالمت آمیز ، ادب نفی نژاد پرستی وتصدیق انبیاء گذشته ،
 حترمانه با دیگران و ... در گفتار و رفتار م

با عنایت به آنچه گذشت ،اسلام با احترام به عقاید وافکار ومقدسات 
دیگران وبا تأکید بر مشترکات بین ادیان وتمدّن ها ، زمینه های دشمنی 
را از بین برده وانسان ها را در مسیر همدلی قرار می دهد وبا ارزش 

آمیز و روابط صلح آمیز را گذاری به انسان وحیات او همزیستی مسالمت 
به ارمغان می آورد با چنین وصفی این چنین دینی هرگز به کشتار 
انسان ها و استفاده از سلاح های کشتار جمعی جهت نابودی حرث 

 ونسل راضی نخواهد شد .
 

اصول و قواعد بشردوستانه در جنگ بر اساس دیدگاه 

 01اخلاق اسلامی

د ذاتی واستقلالی بودن قواعد حقوق نکته مهمی که باید مورد توجه باش
بشر دوستانه در اسلام است نه اینکه از باب انفعال در برابر ادّعاهای 
حقوق بشری غرب مطرح شود .چراکه به لحاظ پیشینه تاریخی نظریه 
های حقوق بشری اسلام  مقدم بر حقوق بین الملل غرب می 

ورد انسان وجامعه باشد.واصولا اسلام مجموعه احکام وقواعد مختلف در م
 وباید نبایدهای حیات جمعی را براساس مبانی منطقی خود ارائه می دهد

 ضرورت تفکیک بین نظامیان وغیر نظامیان-
در آموزه های اسلام ، استفاده بدون هدف از سلاحی که هم به رزمنده 
وهم به غیر رزمنده واحتمالا به اهداف نظامی بدون تشخیص وتمایز 

سوره مبارکه  15۷(. در آیه 16، ممنوع شده است. ) اصابت می نماید
بقره خداوند سبحان مسلمانان را از تعدّی به کسانی که در صحنه کارزار 

وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم » حضور نداشتند، برحذر می دارد. 
ودر راه خدا ، باکسانی که باشما می « ولاتعتدوا انّ الله لایحبّ المعتدین

، بجنگید واز اندازه در نگذرید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست  جنگند
سوره المائده کشتن غیر نظامیان را از مصادیق  8نمی دارد . ودر آیه 

ظلم وبی عدالتی قلمداد شده است وحتی تجاوز دشمن را دلیلی برای 
...ولا یجرمنّکم شنآن قوم علی الاّ » عدم اجرای عدل ندانسته است.

 « اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا الله انّ الله خبیر بما تعملونتعدلوا 
نها البلاغه خطاب به فرماندهان لشکر خود  14امام علی )ع( در نامه 

 می فرماید: 
چنانچه شکست دشمن با اراده خدا محقق گشت پس هیچ فرد در حال »

 فرار را نکشید وناتوان را آسیب نزنید وجان هیچ مجروحی را نستانید
زنان را با آزار واذیّت تهییا نکنید هرچند که به ناموس شما دشنام دهند 

مرحوم شیخ حرّعاملی در وسائل « و به فرماندهان شما فحش گویند. 
الشیعه از امام صادق)ع(حدیثی را نقل می کند که حضرت در پاسخ به 

لانّ »این سئوال که چگونه جزیه از زنان ساقط شد؟ حضرت فرمودند: 
الله)ص( نهی عن قتل النسآء والولدان فی دارالحرب الاّ ان یقاتلن رسول 

(  یعنی بخاطر اینکه 8.«)فان قاتلت ایضا فامسک عنها ما امکنک 
رسول خدا )ص( از کشتن زنان وکودکان در میدان جنگ نهی کرده 
است مگر اینکه وارد کارزار شده ودر جنگ مشارکت کنند پس حتی اگر 

ویان باشند،از برخورد با آنان دوری جو، و در حدّ آنان در عداد جنگ ج
امکان دست از کشتن آنان بردار. خود امام علی)ع( نیز در مواجهه با 
مواردی که از سوی زنان مورد دشنام قرار می گرفت هرگز عکس العمل 
نشان نمی داد واجازه تعرّض به کسی هم نمی داد. پس ازجنگ جمل 

)کشته شده در آن جنگ( امام را به شدّت صفیّه مادر طلحه بن عبیدالله
وبطور مکّررمورد دشنام وتوهین قرار داد ولی امام اعتنا نکرد واز واکنش 

(. وبنابر نقل احمد ابن حنبل ،در یکی 17تند اطرافیان نیز جلوگیری کرد)
از وقایع ، تعدادی کودک کشته شد، حضرت رسول اکرم)ص( به خشم 

قدر ستیزه جو شده اند که به قتل کودکان آمد وفرمود: چرا عدّه ای آن 
 (.18دست می زنند)

 اصل حفظ محیط زیست )ضرورت های اکولوژیکی ( -
آنچه از آیات وروایات معصومین استفاده می شود تأکید اسلام بر 
ممنوعیّت هر اقدام ورفتاری است که موجب ضربه به محیط زیست می 

ن اسلام در مورد آتش زدن گردد. نهی شدید پیامبر اسلام)ص( بر مجاهدی
درختان و مسموم کردن آب مورد استفاده دشمن در مستندات روایی 
وتاریخی کاملا مشهود است. امام صادق )ع( می فرماید: رسول خدا)ص( 
وقتی در صدد بود گروهی را برای جنگ اعزام کند ، آنان را در کنار خود 

ضای خدا و برطبق می نشاند وبه آنان می فرمود: با نام خدا وبرای ر
روش رسول خدا  حرکت کنید غلّ وغشّ نکنید ومثله وغدر را پیشه کار 
خود نسازید و پیرمرد فانی وکودک و زن را مکشید وهیچ درختی را قطع 

 (. 8نکنید ، مگر اینکه مجبور به قطع آن شوید)

 اصل ضرورت پرهیز از تحمیل درد ورنج زاید بر دشمن-
تر رحمت خویش را بر سر تمام انسان ها اسلام رحمانی می خواهد چ

بگستراند و زمینه برای نیل به سعادت و امکان هدایت به همگان فراهم 
آید تا جائیکه رسول خدا)ص( از عدم توفیق هدایت  مشرکان وکافران 
علی رغم تلاش های بسیار ایشان ،بشدّت اندوهناک می گردد.قرآن در 
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نفسک علی آثارهم ان لم یومنوا  فلعلّک باخع» این زمینه می فرماید: 
( شاید ،اگر به این سخن ایمان نیاورند ، تو 6-بهذا الحدیث اسفا )کهف

 جان خود را از اندوه، در پیگیری)کار(شان تباه کنی
وعلی )ع( در مورد قاتل خویش به فرزندش وصیّت خیر می کند واز آزار 

 47در نامه رساندن خارج از عدالت بر ایشان نهی می کند. آن حضرت 
نها البلاغه که وصیت او به امام حسن )ع(وامام حسین)ع( است می 
فرمایند: بنگرید هرگاه من از این ضربت، جهان را بدرود گفتم ، اورا تنها 
یک ضربت بزنید تا ضربتی در برابر ضربتی باشد ،این مرد را مثله نکنید 

بپرهیزید  که من از رسول خدا)ص( شنیدم که فرمودند: از مثله کردن
،گرچه نسبت به سگ گزنده باشد . همچنین امام علی )ع( در هنگام 
آغاز جنگ جمل ، به لشکریانش دستور جامعی در این زمینه ارائه 
فرمودند: هنگامی که آنان را شکست دادید مجروحان واسیرانشان را 
نکشید ، غلامان آنها را تعقیب نکنید ، از پشت سر به آنها هجوم نبرید ، 

ورت ها وبدن آنها را آشکار نسازید کشته شدگان را مثله وآنان را هتک ع
(.پژوهش های سیاست اسلامی،(  بر اساس ادلّه هایی  15حرمت نکنید)

از قرآن وسیره اهل بیت)ع( چنین استنباط می شود که: هدف اسلام از 
جهاد با دشمنان اوّلا ؛تضعیف قدرت وتوان جنگی دشمن است نه نابودی 

آنان  ثانیا ؛ از بین بردن زمینه خطرات بر علیه مومنان وموحدّان  مطلق 
ونهایتا دفع ظلم طاغوت نسبت به انسان ها  تا افراد به اسارت نروند و 
آزادانه مسیر زندگی خود را انتخاب نمایند .اسلام بخاطر این اصل از به 
کارگیری سلاح های کشتارجمعی واستفاده از روش هایی چون مسموم 

 دن وآتش زده نهی می کند .کر

 جنگ قربانیان به احترام-

مقصود از قربانیان جنگ، کسانی هستند که در جنگ، مجروح، کشته و 

 .شوند اسیر می
مجروحان: پیامبر گرامی اسلام، آزاررساندن به مجروحان را ممنوع  -الف

 خود حال به را مجروحان مبادا که فرمود کرده بود و صراحتاً اعلام می
 . (2۷کردند) می امر آنان مداوای به که این ضمن. بمیرند تا کنید رها
 آوری جمع را دشمنان اجساد( ص)پیامبر بدر، غزوۀ در: شدگان کشته -ب

« نوفل بن عبدالله بن مغیره». هنگامی که قریش خواستار جسد کرد

 مبلغی پرداخت به حاضر که شد، پیامبر آن را تحویل داد و با وجود این
 زمان، آن در. نپذیرفت –بود رسم چنین زمان آن- بودند آن قبال در

 در دشمن، روحیة تضعیف برای را شدگان کشته سرهای که بود مرسوم
گرداندند؛ چنین عملکردی هرگز از پیامبر مشاهده نشد.  می کارزار میدان

 .باشد به همین دلیل، این عمل در اسلام صحیح نمی
 با اسلام، حقوق و نبوی سیرۀ در یراس های اسیران: تعریف و نمونه -ج

 حقوق در. دارد هایی تفاوت الملل بین حقوق در آن های نمونه و تعریف
 گیر گ دستجن میدان در که شود می اطلاق کسی به اسیر الملل، بین

. کنند دستگیر را او اجبار، به چه و شود تسلیم داوطلبانه چه گردد؛
 اعضای داوطلب، نظامی، شبه نظامی، نیروهای بین فرقی، همچنین

 و تجاری های کشتی خدمة مردمی، مقاومت و بخش آزادی های جنبش
 . (21نیست) کشوری هواپیماهای

 شرایط با کند، تسلیم را خود که کسی نخست،: اسلام حقوق در اما       

 از قبل و جنگ حین در -1: شود می آزاد و نشده محسوب اسیر زیر،
 -2 نماید؛ تسلیم را خود( مسلمین وزیپیر) جنگ سرنوشت شدن معلوم

 از هریک یا مسلمین رهبر توسط او امان و نماید امان تقاضای
.  (22)نظرگرفتن مصالح اسلام و مسلمین، پذیرفته شود در با مسلمانان،

 این در اسلام پیامبر شوند، مسلمان اسیرشدن، از قبل که کسانی دودیگر،
 و خود بگوید، «اللّه إلّا إله لا» هرکس»: کند می بیان صراحت به مورد

 . (23کند) می پیدا مصونیت اموالش
 

 گیرینتیجه
با نگاهی به تعالیم اخلاق اسیلامی رویکیرد اسیلام بیه جنیگ رویگیردی 
اخلاقی است و اصول متعددی وجود دارد که دال بر منیع کیاربرد سیلاح 

رعاییت رفتیار های کشتار جمعی است. اصولی چون:  اصیل ضیرورت  
نسیبت بیه همنیوع ومحییط  ، ارزش حییات انسیان در اندیشیه نی انسا

توحیدی، اصل اصالت صلح در اسلام ، اصل همزیستی مسیالمت آمییز و 
... همچنین در جنگ می بایست بر مواردی چون ضرورت تفکیک بیین 
نظامیان وغییر نظامییان، اصیل حفیظ محییط زیسیت )ضیرورت هیای 

درد ورنا زایید بیر دشیمنو  اکولوژیکی (، اصل ضرورت پرهیز از تحمیل
جنگ توجه کرد که بی شک نشانگر نفیی اسیتفاده از  قربانیان به احترام

بنابراین، انچه از اخلاق اسیلامی  سلاح های کشتار جمعی در اسلام است.
می توان استنباط نمود این است که بیر اسیاس تعیالیم اسیلام از کتیاب 

سلاح های کشتار جمعیی  آسمانی گرفته  تا روایات ، مستنداتی در زمینه
یافت می شود که همگی بر منع کاربرد سلاح های کشتار جمعیی تاکیید 
دارند .  در این حکم تفاوتی در میان آرا مذاهب اسلامی وجود ندارد . بیر 
این اساس حتی در صورت کاربست سلاح هیای کشیتارجمعی از سیوی 

یسیتند و دشمنان، مسلمانان به کاربست سلاح های کشتار جمعی مجاز ن
 کاربست چنین سلاح هایی در هر صورت غیر انسانی و غیر اخلاقی است. 

 

                 خالقیا یمالحظهها
در این پژوهش مروری با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخلاق امانت  

 داری علمی رعایت و حق معنوی مولفین آثار محترم شمرده شده است.
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