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چکیده
یکی از بحرانهای مهقم بشقر در طقول تقاریخ ،جنقگ و پیامقدهای نقاگوار آن در جوامقع مختلقف بقوده اسقت.
اخالق جنگ ،به عنوان یکی از مباحث مهم اخالق کاربردی ،ضمن واکاوی ابعاد و مالحظات اخالققی جنقگ و
نیز اخالقیات رفتاری حین جنگ ،به بیان قواعقد و هنجارهقای الزم جهقت کنتقرل اققدامات خشقونتآمیقز بقین
نیروهای متخاصم و ارائه راهکار برای حل چالشها و تعارضاتی میپردازد که بقین اصقول نظقامی و اخالققی رخ
میدهند .نگارنده  -بر خالف واقعگرایان که جنگ را بکلی بیارتباط با اخالق میدانند  -بقر ایقن بقاور اسقت کقه
رعایت موازین اخالقی در این حوزه ضروری است و این امر میتواند به کاهش خشقونت و تبعقات منفقی جنقگ
کمک کند .از اینرو ،در این مقاله تالش شده تا برخی از مهمترین و پرکاربردترین اصقول راهنمقا در حقل چقالش
های اخالقی جنگ که با اتکا به عقل و نقل قابل اصطیاد و استخراجاند ،برشمرده و بررسقی شقوند .از جملقه ایقن
اصول میتوان به اصل اخالق ،اصل کرامت ،اصل عدالت ،اصل تفکیقک ،اصقل تناسقب ،و اصقل صقلحورزی
اشاره کرد.
لیدواژهها
اخالق کاربردی ،اخالق جنگ ،جنگ و صلح ،چالشهای اخالقی ،اصول اخالقی.
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جنگ به تمام معنا یک فاجعه است .تحوالت ناشی از جنگ در طول تاریخ بر تمقدن ،فرهنقگ و
اخالقیات مردم تأثیر نهاده و همواره یکی از عوامل تخریب و تهدید جوامع بشری و همچنین مایه
تخریب طبیعت بوده است.
با توجه به خشونتها و جنایتهایی که در جنگ رخ میدهد ،رعایت موازین اخالقی اهمیت
فراوانی دارد ،اما گاهی بررسی بعد اخالقی جنگ و رفتارهای جنگی با پیچیدگیها و چالشهایی
همراه است و دوراهیهایی پیش روی ما قرار میدهد که حل آنها نیازمند مجموعقهای از اصقول و
قواعد راهنماست.
پیشرفتها در حوزه ساخت و بهینهسازی تسلیحات و فناوریهای جنگی ،چالشهای عمقده
ای پیش روی جامعه بشری قرار داده است چالشهایی مانند مسائل زیست محیطقی ،اخالققی،
انسانی و  ...که سبب شده تصمیمگیری درست و حل آنها با مشکل مواجه شود .هر یقک از ایقن
جنبهها به قدری مهماند که بیتفقاوتی و عقدم رعایقت اصقول مربقوط بقه آنهقا نتقایج مخقرب و
نابودکنندهای در عرصه حیات مادی و معنوی به جای خواهد گذاشت.
اخالق جنگ به معنای بررسی اخالقی جنگ و رفتارهای جنگی ،عرصه وسیعی را شامل مقی
شود ،اما در اینجا تکیه و تأکید نگارنده تنها بر چالشهایی است که طرفین مخاصمه با آن مواجقه
میشوند اموری مانند کیفیت سلوک و معاشرت فرماندهان با سربازان ،اسرا و غیر نظامیان ،نبقرد
در ایام مقدس ،حمله به اماکن مذهبی ،استفاده از روشهای ممنوعه و اققدامات مغقایر بقا رفتقار
انسانی مثل دروغ گفتن ،دشنام دادن ،بکقارگیری خدعقه و فقریفتن ،مثلقه کقردن ،قتقل و غقارت،
شبیخون زدن و تشکیل سپر انسانی در جبهه جنگ.
برای حل این چالشها ،به مجموعهای از اصول و قواعد راهنما نیازمندیم و ایقن مقالقه تقالش
دارد  -به شیوه استقرایی  -تعدادی از مهمتقرین اصقول راهنمقا را کقه بیشقترین کقاربرد را در حقل
چالشهای اخالقی جنگ دارند ،برشقمارد و بقا اتکقا بقه عققل و نققل ،تبیقین کنقد .ایقن اصقول
عبارتند از :اصالت اخالق ،کرامت ،شرافت ،عدالت ،تفکیک ،تناسب ،تحدید و صلحورزی.
شایان ذکر است ،بحث حاضر در چارچوب اخالق اسالمی است و از این منظر عققل و نققل
هر دو طریقی به کشف حقای اخالقی هستندو از همینرو ،در این مقاله ،بقه هقر دو منبقع توجقه
شده و آنها را به عنوان مکمل یکدیگر در نظر میگیریم.

 .۲مفاهیم

سه مفهوم جنگ ،اخالق جنگ و چقالش از جملقه مفقاهیم و اصقطالحات اصقلی ایقن تحقیق
هستند که به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
 .1 .۲جنگ

در فرهنگ فارسی جنگ ،به معنای نبرد ،ستیز ،پیکار ،کارزار ،زد و خورد و کشتار میان چند تن یقا
میان سپاهیان دو کشور میباشد (عمید ،13۴۲ ،ص  .)383هرچنقد دسقتیابی بقه تعریقف اصقطالحی
جامع دشوار است لکن میتوان گفت که جنقگ پدیقدهای رققابتی و پویقا ،خطرنقاک ،پیچیقده،
ً
نامطمئن و الزاما انسانی است (فیقروزی ،1380 ،ص  .) 90کالزو یقتس1780( 1۔ )1831نظریقهپقرداز
معروف جنگ ،میگوید« :جنگ ،اعمال زور برای وادار کقردن دشقمن بقه تقن دادن بقه خواسقته
ماست که از برخی اهداف سیاسی ریشه میگیرد» (دوبیک و سولیوان ،1373 ،ص .)9۵
8۳

از آنجا که جنگ تا حد بسیار زیادی با اختیار بشری ظهور میکند و کشورها بقا اهقداف مختلقف
به این عمل میپردازند ،میتوان متوقع بقود کقه شقکلگیقری جنقگهقا و نیقز نحقوه انجقام آنهقا
تا اندازهای کنترل شود .شروع جنگ ممکن است در شقرایطی پیشبینقی نشقده رخ بدهقد ،لکقن
اعمالی که در جنگ رخ میدهد از قبیل به کارگیری سقالحهقا ،کشقتار ،غقارت و آتقش زدنهقا،
وحشتآفرینی ،جنایت و ظلم به مردم و سربازان دشمن اموری هستند که قابل کنترل هستند.
در واقع ،منظور از اخالق جنگ در این نوشتار ،دانشی است که به حوزه منش و رفتار آدمی در
حوزه جنگ مربوط است و از احکامی همچون بایقد و نبایقد ،خقوب و بقد در صقحنه مخاصقمه
سخن میگوید مسائلی چون اخالقی بودن جنگ و سازگاری آن با فطرت انسقان ،چقالشهقای
اخالقی ،اخالق و رهبقری جنقگ ،اخالقیقات بقه کقارگیری فقنآوری تسقلیحاتی و سقالحهقای
کشتار جمعی ،انضباط و فرمانبری یا التزام به موازین عام اخالق انسقانی و پایبنقدی بقه صقلح در
این حوزه مطرح میشود.
«واقعگرایان» با توجه به شواهد تاریخی ،معتقدند که گریزی از خصومت نیست و نمیتوان با
1. Carl Philipp von Clausewitz
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 .۲ .۲اخالق جنگ

مکانیسمهایی آن را تحت هدایت و کنترل خود قرار داد .طب این موضع ،نمیتوان قاعدهای اخالققی
برای جنگ تدوین کرد و جنگ عرصه بروز جنبههای حیوانی و نیازهای اولیقه آدمیقان بقوده و در ایقن
گستره انتظار اخالق و عقالنیت ،پوچ است« .نهرو» به نقل از یک ژنرال انگلیسی میگوید:
در جنگ ،پیروزی غیرممکن است ،مگر با استفاده از جعلیات یا بقه وسقیله تزویقر و
ً
دروغگو یی و پنهان داشتن حقیقت .هر فرد که این وسایل را بقه کقار نبقرد ،تعمقدا بقه
رفقای خود ،افراد زیردست و تابعش خیانت کرده اسقت .بقرای یقک ملقت بقزرگ در
موقعی که سرنوشتش به قمار گذارده شده ،پایبنقد اصقول اخالققی بقودن یقا نبقودن
موضوعی نیست که مهم شمرده شود (لعل نهرو ،138۶ ،ص .)1۲09

اگر جنگ در کل ،سعادت بیشتری از شقاوت در پی داشته باشد ،و لو با قربقانی کقردن افقراد بقی
گناه ،طب اصل سود آن جنگ از نظر اخالقی مجاز اسقت (پقالمر ،1388 ،ص  .)۲3۴یکقی از نظریقه
پردازان جنگ میگوید:
تا فرصت مییابی ،در پی فریب و نیرنگ باش ،دشمنان را از میان بردار و در صقورت
لزوم به دوستان هم رحم مکن ،در رفتار با مردم زورگویی را بقر نقرمش برتقری ده .در
باب هیچ چیز ،غیر از جنگ میاندیش (ماکیاولی ،1399 ،ص .)107
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در مقابل تفکر جدایی اخالق و جنگ ،نگارنده معتقد است «جنگ»،عملی است کقه بقه سقبب
ارتباط آن با انسانها ،افکار ،اخالق ،عواطف و عقاید آنها یک بار ارزشی داشته و مقیتقوان در آن
از بایدها و نبایدهای اخالقی صحبت کرد.
 .3.۲چاگش

«چالش» در لغت به معنای راه رفتن و خرامیدن با ناز (پاشنگ ،1373 ،ص  ،)۲۴3رفتار تقوأم بقا کبقر و
غققرور ،زد و خققورد (وکیلققی ،137۵ ،ص  ،)1۵۶مبققارزه و مسققئلهای کققه بایققد ب قرای آن چارهاندیشققی
شققود (انققوری ،1381 ،ج  ،3ص  )۲۲81و کوشققش جققدی و پیگیققر ب قه ویققژه ب قرای رد یققا اثبققات یققک
موضوع (صدری افشار ،1377 ،ص  )۲87گفته شده است ،اما در اصطالح ،به معنای تعارض ،جقدال و
تهافت ،مانع و مشکل ،آسیب و آفت (ذوعلقم ،138۴ ،ص  )3۶و همچنقین دغدغقه ،سقؤال ،بحقران،
مشکل ،معضل ،اشکال ،درد و (افروغ ،1380 ،ص 7۔ )9به کار برده شده است.
در این تحقی نیز اصطالح چالش به معنای مشکل و معضل رفتقاری اسقت بقه نحقوی کقه

عامل اخالقی در مقام عمل در تشخیص وظیفه خود با نوعی بالتکلیفی مواجه است .منشاء ایقن
بالتکلیفی گاهی یک مسئله جدید است که در جنگ اتفاق افتاده و هنوز پاسخ آن از نظر اخالقی
روشن نیست و الزم است بر اساس مبانی و قواعد اخالقی بررسی شقود .گقاهی نیقز تعقارض دو
اصل اخالقی یا تعارض یک اصل اخالقی و یک اصل نظامی سبب میشود تا عامل اخالققی بقا
دو اصل یا دو وظیفه مواجهه شود که نمیتواند همزمقان بقه هقر دو عمقل کنقد و از همقینرو ،در
تشخیص این که چه عملی را انجام بدهد دچار سردرگمی میشود.
 .3پیشینه
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مسائل اخالقی و رویکردهای مختلف در رابطه اخالق و جنقگ ،در آثقار نظریقهپردازان معروفقی
همچون کلوزویتز ،ماکیاولی و سن تزو مطرح شده است .به عنوان نمونه ،سن تزو در کتاب خود
با عنوان هن جنگ حدود  ۵00سال پیش از میالد مسیح به عنوان نخستین اثر ادبی کالسیک در
استراتژی نظامی نگاشته شده است ،رعایت اصول انسقانی هماننقد احتقرام بقه اسقیران جنگقی،
دالوری ،شرافت ،پرهیز از خشونت بیدلیل و آزار رساندن به غیقر نظامیقان را بقرای فرمانقدهان
گوشزد کرده است (محق داماد ،137۵ ،ص .)۶9
مایکل پالمر در کتاب مسمئل اخالقی خود به ایقن مسقئله مقیپقردازد کقه جنقگ چقه زمقانی
از نظر اخالقی جایز است؟ آر .اف ،اتکینسون ،در کتاب فلسدۀ اخالق و جیمز ریچلز در عنمر
فلسدۀ اخالق به تحلیل مفهوم تعارض قواعد اخالقی پرداختهاند و موضعگیریهایی کقه در ایقن
زمینه از سوی برخی دانشمندان مطرح شده را بیان کردهاند.
استاد محمد تقی مصباح یزدی نیز در کتاب جنگ و جهمد در ق آن ،با استفاده از آیقات ققرآن،
به تحلیل مسائل مربوط میپردازد ،لکن آنچه که در این کتاب و بسیاری از منقابع مثقل پایقاننامقه
اخالق اسالمی در جنگ از منظ تام و سنت ،نوشته محسن عبدی مطقرح مقیشقود ،مسقائل
کلی جهاد نظیر :اقسام جهاد ،اهمیت جهاد ،فلسفه و اهداف جهقاد ،دیقدگاه کلقی اسقالم دربقارۀ
جنگ و صلح ،مباحث دشمنشناسی و در نهایت ،ویژگیها و صقفات فرمانقدهان و فرمقانبران و
عوامل مادی و معنوی پیروزی بر دشمن است.
کتاب دیگر که در زمینه اخالق جنگ نوشته شده اثر آقای وحید واحد جوان با عنقوان اخاالق
رلح و جنگ در اسال است .در فصول ابتقدایی ایقن نوشقتار ،از جهقاد ،جایگقاه آن در آیقات و

روایات ،انواع و اهداف آن بحث شده و عمده مباحث راجع به آموزههای اخالققی اسقالم دربقارۀ
جنگ و صلح و روابط اخالقی با دشمن بنا شده است .آقای داوود فیرحی نیقز در مقالقه «مفهقوم
جنگ و اخالق نظامی در اسالم شیعی» ،به بررسی مبانی جنگ و صلح در ادبیات فققه اسقالمی
بهویژه شیعه پرداخته و به تحلیل دیدگاه شقیعه در بقاب ماهیقت جهقاد در دوران غیبقت و حققوق
بشردوستانه در منابع فقهی اشاره دارد.
ً
آنچه این تحقی را از دیگر پژوهشها متمایز میکند ،اوال تمرکز بر چالشهقای بحقرانسقاز و
ً
مسایل جدید و تعارضاتی است که در جنگ رخ میدهد و ثانیا ،ارائه قواعد و اصول راهنما جهت
حل چالشهای اخالقی که به صورت استقرایی بدست آمده است.
 .4شیوه برونرفت از چاگشهای اخالقی جنگ
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ً
افزون بر معیارهای کلی اخالقی که معموال هر یک از مکاتب اخالقی به منظور پاسخ به پرسقش
های اخالقی مطرح میکنند و در این تحقی نیز به آنها اشاره میشود ،در خصوص چقالشهقای
اخالقی جنگ میتوان یک رشته اصول و قواعد خاص را برشمرد که به طور ویژه در حقل مسقائل
مهم این حوزه کاربرد دارد.
البته ،چالشهای اخالقی جنقگ بسقیار متنقوع اسقت زیقرا از سقویی افقراد مختلفقی چقون
فرماندهان ،سربازان ،غیر نظامیان ،اسراء و مجروحین با آن درگیر بقوده و از سقوی دیگقر ،شقامل
حوزه کاربرد امکانات ،تسلیحات نظامی و استفاده از شیوههای ممنوعقه و ضقد ارزشقی هقم مقی
شود .از اینرو ،با توجه به گستردگی بحث سعی شده که با نگاهی کالن به اصول پایهای و قواعقد
عام که کاربرد زیادی در حل چالشها دارد ،اشاره شود .الزم به ذکر است که بخشی از این قواعقد
به شیوه حل تعارضات اخالقی مربوط میشود که اختصاص به بحث حاضر ندارد ،ولی به خاطر
اهمیت آن به اختصار اشاره میشود.
 .1 .4حل أعارضات اخالقی

ً
به هنگام تعارض ،فرد از یک سو اخالقا ملزم به انجام عملی است و از سوی دیگر ملقزم اسقت
عملی دیگر را انجام دهد ،اما انجام هر دو عمل با هم امکانپذیر نیست .به طقور کلقی ،دو نقوع
موضعگیری در قبال تعارضهای اخالقی انجقام گرفتقه اسقت :یکقی انکقار تعقارض اخالققی و

دیگری قبول تعارض و تالش برای حل آن است.
ً
برخی اساسا معضل اخالقی به شکل تعارض غیر قابل حقل (حقداکثری) را منکقر شقدهانقد.
بنابراین ،این دیدگاه الزام به هر دو تعهد ،تکلیف به ما الیطقاق 1اسقت و مقیدانقیم کقه تعهقدات
اخالقی مستلزم توانستناند (باید ،مستلزم توانستن است) .پس هقر دو تعهقد سقاقط مقیشقوند.
ً
اساسا تعهدات بعد از تصمیم ما پدید میآیند و اینجا ما نمیتوانیم تصمیم به پایبندی به تعهقدات
متعارض بگیریم (اتکینسون ،1370 ،ص 3۵۔ .)3۶
در مقابل ،برخی معتقدند که وقوع چالش و تعارض اخالقی پذیرفته شده و باید تقالش کقرد کقه
راهکاری برای حل آن ارائه شود .در ادامه ،به چند دیدگاه دربارۀ حل تعارضات اخالقی میپردازیم:
 .1. 1 .4أعارضات غیر مستقر

 .۲ .1 .4أعارضات مستقر

در مقابل نظریه اول ،برخی معتقدند که مواردی بسیاری وجود دارد کقه تعقارض میقان دو تکلیقف از
نوع بدوی نبوده که با دست برداشتن از اطالق مشکل تعارض حل شود ،بلکه هنگامی که با دو حکم
 .1منظور وظیفهای است که تحمل آن از حدود قدرت و توانایی انسان خارج باشد.
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طب این دیدگاه ،بسیاری از تعارضات اخالقی که در مقام عمقل بقین دو حکقم رخ مقیدهقد ،از
سنخ صوری و ظاهریاند و با دقت در قیود و شرایط واقعی احکام اخالقی درمییابیم که بسقیاری
از این تعارضات از سنخ بدوی و ابتدایی هستند .به تعبیر دیگر ،اغلب تعارضقاتی کقه در زنقدگی
روزمره با آنها برخورد میکنیم ،در حقیقت ،از سنخ غیر مستقر ،پنداری و اولیه هستند.
شهودگرایانی چون راس ،در مسئله تعارض اصول اخالقی ،معتقدند که این تعارضهقا ناشقی از
مطل دانستن آنهاست .اگر اصول اخالقی را به نحو مطل و بی قید و شرط معتبر بقدانیم و بقه همقه
آنها به یک چشم نگاه کنیم و اهمیت و مزیتی در بین آنها قائل نباشیم ،مشکل تعقارض حقلنشقدنی
خواهد بود .از اینرو ،راس وظایف را به دو دسته وظقایف در «نگقاه نخسقتین» و «وظقایف فعلقی»
تقسیم میکند .به عنوان مثال ،راستگویی به خودی خود واجب است ،اما این وظیفه فعلقی نیسقت و
ممکن است شرایط خاص پیش بیاید که موجب تغییر این حکم شود (وارنوک ،1380 ،ص .)۲7۲

اخالقی مواجه میشویم ،به دلیل عدم امکان ترجیح یک از طرفین ،یقا عقدم جمقع هقر دو تکلیقف
اخالقی نمیتوان وظیفه اصلی را تشخیص یا انجام داد .در اینجا نیز چند راهکار ارائه شده است:
 .1 .۲ .1 .4رعایت اهم و مهم
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تفاوت این دیدگاه با نظریه قبل این است که در اینجا هر دو حکم فعلی هستند و اینگونه نیسقت کقه
یکی حکم ابتدایی و غیرمستقر باشد و با فحص و جسقتوجوی قیقود آن بقه حکقم واقعقی دسقت
یابیم ،بلکه هر دو حکم الزم االجرا هستند و به خاطر شرایط و چالش ایجاد شقده تنهقا مهمتقرین آن
دو حکم واقعی قابل انجام است .به عنوان نمونه ،در هنگام چالش بین دروغگویی یک سقرباز اسقیر
و نجات جان نیروهای خودی رعایت منافع سپاه و کشور بر مالحظات شخصی مقدم است.
قاعده تقدیم «أهم بر مهم» هماننقد قاعقده «دفقع أفسقد بقه فاسقد» ،قاعقدهای عقلقی اسقت کقه
دانشقمندان علقوم اجتمقاعی و بسقیاری از اصقولیین و فقهقا بقدان گقواهی مقیدهنقد و در کلمقات
معصومین (ع) نیز بر این قاعده تأکید و بدان توصیه شده است .امیر المقؤمنین علقی (ع) در ایقن بقاره
میفرماید« :من اشتغل بغیر المهم ضیع األهم ،کسی که در رویارویی با دو امر مهم و اهم ،اققدام بقه
امر غیرمهم کرد ،امر اهم را تضییع و فاسد ساخته است» (آمدی ،13۶۶ ،ص  .)۴77طب این روایقت ،در
صورتی که بین همین اصول راهنما تعارض پیش آید ،مقیتقوان بقه قاعقده اهقم و مهقم عمقل کقرد.
به عنوان نمونه ،در هنگامه جنگ ممکن است که با دو اصل اخالقی «راستگویی و بیان حقیققت» و
«پایبندی به مصالح عمومی» مواجه شویم .بیان این واقعیت که بسقیاری از نیروهقا بقهویژه فرمانقده
کشته شده ،یا میزان تلفات و مهمات خودی به دشمن هر چند با اصل حقیقتگویی مطاب اسقت،
اما مخالف با اصل مصلحت عموم سربازان و حفظ جان نیروهای خودی است.
همچنین در صورت تعارض بین اصول اخالقی و نظامی مانند اصل تمایز و غلبه بر دشمن ،از
آنجا که ممکن است الزمه عمل به اصل دوم به کارگیری ابقزار کشقتار جمعقی و رفتقار وحشقیانه
باشد ،اصل اول که مهمتر است مقدم میشود زیرا اگر بخواهیم تنها اصل دوم را مد نظر بگیریم،
تمامی افراد نظامی ،غیر نظامی ،محیط زیست و امکانات شهری نابود میشود.
ّ
 .۲ .۲ .1 .4نظریه آیة اگله مصباح یزدی

آیة الله مصباح یزدی برای حل تعارضات اخالقی دو راه حل ارائه کردهاند :راه حقل اول بقه ارزش

در طرف مقابل هم با وجود دستور به ترک برخی اعمال ضد ارزشی که بقه صقورت مطلق
زشت تلقی شده ،در مواردی به جواز آن حکم صادر شده است .بقرای مثقال ،بقدرفتاری و
کتکزدن عملی بسیار زشت و ناپسند است ،اما اگر همین رفتارها به عنوان قصقاص باشقند
و یا به عنوان مقابله به مثل انجام گیرند ،دیگر آن زشتی و ققبح را نقدارد .در مقورد جنقگ در
ایام و اماکن مقدس و یا دفاع در برابر تجاوز دشمن نیز ،درست است که اصقل اولقی تقرک
جنگ و صلحورزی است ،اما اگر دشمن اقدام به جنگ کرد ،مقابله با او حتقی در مسقجد
الحرام نیز هیچ منع و اشکالی ندارد (مصباح یزدی ،139۴ ،الف ،ص .)1۲8

بنابر راهکار دوم ،جهت حل تعارضات و تشخیص فعل اخالقی ارزشمند ،بایقد بقه میقزان رابطقه
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های اخالقی میپردازد راهکار دوم در حل چالشها با توجه بقه نتیجقه افعقال و اثقری کقه عمقل
انسان بر هدف نهایی اخالق میگذارد ،مطرح شده است .از نظر آیقة اللقه مصقباح یقزدی ارزش
های اخالقی دو گونه هستند )1 :ارزشهای عام  )۲ارزشهای مشروط.
ویژگی بارز ارزشهای عام این است که باید در هر شرایطی عمل شود .برخقی از ارزشهقا -
چه مثبت و منفی  -موارد استثنایی ندارند و نسبت به هر کقس ،در هقر جقا و در هقر زمقانی بایقد
رعایت شوند .از مهمترین ارزشهای عام که هیچ استثنایی برای آن ذکقر نشقده و بقه عنقوان ققوی
ترین معیار و اساس امور در نظر گرفته شده ،عدالت میباشد .در روایات معصومین هقم بقه ایقن
مطلب اشاره شده است که «العدل أقوی أساس عقدالت ققویترین اساسهاسقت (آمقدی،13۶۶ ،
ص  .)۴۴۶طب این بیان ،ارتکاب بیعدالتی و ظلم به هیچ وجه جایز نیست ،هرچنقد برخقی ادعقا
کنند که شاید در بیعدالتی خیری نهفته باشد زیرا طب جهانبینی اسالمی هیچ خیقری در ظلقم
وجود ندارد زیرا « المؤمن ال یظلم مؤمن ظلم نمیکند» (آمدی ،13۶۶ ،ص  )89و «شر الناس مقن
یظلم الناس بدترین مردم کسی است که به مردم ظلم کنقد» (آمقدی ،13۶۶ ،ص  .)۴۵۵انجقام برخقی
افعال ظالمانه مثل قتل و کشتار دستهجمعی توسط نیروهای جنگی به هدف پیقروزی هقم تحقت
همین اصل قرار گرفته و به کلی مردود است.
در مقابل ارزشهای مشروط ،اعمال پسندیده و با ارزشی هستند که دارای شروط و اسقتثنائاتی
هستند که وقتی آن شرایط فراهم نباشد ،ارزشمندی آن اعمال هقم بقاقی نخواهقد مانقد .اگقر چقه
بسیاری از اعمال خوب و پسندیده در ظاهر به صورت مطل مطرح میشوند ،ولی مقوارد اسقتثناء
هم برای آنها وجود دارد برای مثال ،راستگویی از نظر اسالم بسیار خوب است ،اما در مقواردی
مثل حفظ جان مؤمن ،دروغ گفتن واجب است.

فعل اختیاری خاص با قرب الهی و تکامل روحی انسان توجه شود (مصباح یزدی139۴ ،ت ،ص .)3۴9
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به طور کلی میتوان گفت برای همه احکام اخالقی دو کبرای اخالقی داریم که هر موضقوعی
وقتی تحت یکی از آنها قرار بگیرد ،حکم واقعی خود را خواهد یافت و واجقد شقرایط برهقان نیقز
خواهد بود :یکی این که «هر چیزی که برای هدف مطلوب ما مفید باشد ،خوب اسقت» و دیگقر
اینکه «هر چه برای هدف مطلوب ما زیانآور باشد ،بد است» (مصباح یزدی ،پ  ،139۴ص .)103
بنابراین ،راستگویی تنها از آن جهت که راستگویی است ،موضوع حکقم اخالققی نیسقت،
بلکه از آن جهت که آدمی را به سعادت و کمال رسانده و مصلحت واقعقی او و جامعقه را تحقق
میبخشد ،خوب است .پس این حکم که هر راست گفتنی خوب است ،حکمی منطقی و عقلقی
نیست ،بلکه حکمی عرفی است (مصباح یزدی139۴ ،ت ،ص .)10۴
با نظر به این مطلب ،اگر نیروی نظامی دریابد که یکی از رفتارها بیشتر و بهتر او را به هقدف
نهایی میرساند ،انجام دادن آن فعل را بر دیگری مقدم مقیدارد .بقرای مثقال ،در تعقارض میقان
وظیفۀ «محافظت از جان» و وظیفقۀ اخالققی «محافظقت از دیقن» ،بقر اسقاس جهقانبینقی و
ایدئولوژی اسالمی میگوییم که حفظ دین و دفاع از آن مقدم بر محافظقت از جقان اسقت ،امقا
بر اساس جهانبینی مادی و تعیین معیارهایی چون لذت ،قدرت و سود مادی بقه عنقوان هقدف
نهایی اخالق ،محافظت از جان مقدم خواهد بود (طجری ،139۴ ،ص .)39
ّ
 .5اصول راهنما در حل چاگشهای اخالقی جنگ

در این قسمت ،در صدد تأسیس چند اصل یا قاعده در حوزه اخقالق جنقگ هسقتیم کقه مقیتوانقد
به عنوان راهکار کلی حل چالشها مد نظر قرار گیرد .روش کار هم اینگونه است که ذیل هقر کقدام
از اصول ابتدا مطاب رویه ادبیات اخالق جنگ بحث عقلی صورت میگیرد ،سپس شقواهد نقلقی و
رویکرد دینی مطرح میشود .البته ،در طرح هر اصل بقه بحقث تطبیققی بقرای حقل نمونقههقایی از
ً
چالشهای مرتبط نیز توجه خواهیم داشت .ضقمنا ایقن اصقول در چقارچوب یقک نظریقه اخالققی
ً
خاص نیست ،بلکه مواردی است که غالبا مورد تسالم و تفاهم میان عالمان اخالق است.
 .1 .5اصاگت اخالق

اصالت اخالق و انسانیت یکی از محوریترین آئین کارزار و شیوه پیکار میباشد .اصالت اخقالق

که خداوند محترم شمرده ،به قتل نرسانید! مگر بح (و از روی استحقاق) این چیزی
است که خداوند شما را به آن سفارش کرده ،شاید درک کنید!» (سوره انعام ،آیه .)1۵1

خونخواهی و انتقام ،غارتگری و چپاول ،شقکنجه و مثلقه کقردن و بسقیاری دیگقر از رفتارهقای
غیر انسانی مرسوم در جنگها بوسیله پیامبر اکرم (ص) نهقی شقده و بقر جنبقههقای انسقانی در
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به این معناست که هم خود جنگ (یعنی مبادرت به آن) و هم رفتارهقای حقین جنقگ بایقد تقابع
موازین اخالقی و انسانی باشد .اصول و موازین اخالقی نمیتواند فدای اثربخشی اهقداف یقا روش
های نظامی شود و هنگام بروز تقابل میان مالحظات اخالقی و نظامی ،اخالق مقدم است.
طب این اصل زیربنایی و عام اخالقی ،همانطور که شروع جنگ بر اساس اهداف مشقروع انسقانی
و به دور از هر گونه اغراض جاهطلبانه مثل کشورگشایی و قدرتطلبی است رفتار حقین جنقگ نیقز
باید جدا از هر گونه وحشیگری و کینهورزی باشد .به عبارت دیگر ،جنگ باید هدفمند و مبتنقی بقر
یک تکلیف آرمانی جهت رفع ظلم و تعدی و از میان برداشتن موانع حیات طیبه انسانی باشد.
عالوه بر این که از نظر سلبی باید مقید به موازین اخالقی باشیم (یعنی زیر پا گذاشتن مقوازین
اخالقی به بهانة پیشبرد اهداف نظامی پذیرفته نیست) ،از نظر ایجقابی هقم بایقد  -چقه در اصقل
جنگ و چه در رفتارهای حین جنگ  -از یک هدف و غرض معقول و مشروعی برخوردار باشقیم،
مثل اصالح ،هدایت ،دفع تجاوز و حتی المقدور باید اقدامات ما از سقر خیرخقواهی و در صقدد
اصالح و هدایت طرف مقابل باشد.
این رویکرد ،بر خالف برخی دیدگاههای اخالقی است کقه معتقدنقد در رابطقه خصقمگونقه،
اخالق نمیتواند حضور داشته باشد ،یعنی همانطقور کقه در مواجهقه خصقمانه دو فقرد اخقالق
جایی ندارد ،در هنگام جنگ و کشمکش دو کشور نیز نمیتقوان اخالققی را تعریقف کقرد .چقون
جنگ تالشی خشونتآمیز برای مهار کردن اراده دیگری است ،از اینرو ،صقرف نظقر از مسقائل
اخالقی میتوان از هر وسیلهای برای رسیدن به آن هدف استفاده کرد (باقری ،1370 ،ص .)11۲
در مقابل ،آموزههای وحیانی و سنت بر پیوستگی و ارتباط عمیق بقین ارزشهقای اخالققی و
جنقگ تأکیقد دارنقد .در ایقن تعقالیم ،افقزون بقر صقدور فرمقان جهقاد و وجقوب دفقاع در برابقر
متجاوزان (سوره حج ،آیقه  ،)39لقزوم رعایقت آداب و مققررات اخالققی در مخاصقمات مسقلحانه و
استفاده از ابزار مشروع مد نظر گرفته شده تا خط بطالنی بر تفکرات خشونتآمیز و غیر انسانی در
جنگ باشد .ق آن ت یم در اینباره میفرماید:
َّ
َّ
َّ
وال تقتلوا َّالنفس الت ح َّرم الله إال بالح َ ذلکم و َّصاکم به لعلکم تعقلون و انسانی را

۹2

نبردها بسیار تأکید شده است .هنگامی که گروهی از سربازان اسالم عازم میدان جنگ میشدند،
آن حضرت یاران خود را فرامیخواند و این دستورات اخالقی را به آنها گوشزد مینمود:
ُّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
سیروا بسم الله و بالله و فی سبیل اللقه و فقی ملقة رسقول اللقه التغلقوا ،و ال تمثلقوا و ال
ً
ً
ً ً
تغدروا و ال تقتلوا شیخا فانیا ،وال صبیا و ال امر ًاة و ال تقطعوا شجرا اال ان تضط ُّروا الیهقا،
و ُّایما رجل من ادنی المسلمین او افضلهم نظر الی رجل من المشرکین فهو جقار حتقی
َّ
َّ
َّ
یسمع کالم الله فان تبعکم فاخوکم فی الدین و ان ابی فابلغوه مأمنه واستینوا باللقه علیقه
به نام خدا و به کمک پروردگار و برای خدا و در طری آیقین رسقول اللقه حرکقت کنیقد،
خیانت نکنید ،و اعضای مجروحان و کشقتگان میقدان جنقگ را قطقع ننماییقد ،پیمقان
شکنی نکنید ،پیرمردان از کار افتاده را به قتقل نرسقانید ،و همچنقین کودکقان و زنقان را،
هیچ درختی را قطع نکنید مگر اینکه نیاز بقه آن داشقته باشقید و هقر گقاه مسقلمانی خقواه
کمترین آنها باشد یا برترین آنها ،امان به مردی از مشرکان بدهد ،او در امان اسقت تقا کقالم
خدا را بشنود اگر از آیین شما پیروی کند برادر دینی شماست و اگر نپقذیرد او را بقه جایگقاه
امنش برسانید و از خدا بخواهید تا او مسلمان شود (عاملی1۴09 ،ق ،ج  ،1۵ص .)۵8
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 .۲ .5اصل رامت و شرافت

هنگامی که دشمن به ناموس ،سرزمین و جان انسانهای بیدفاع تجاوز میکند ،اصقل شقرافت و
انساندوستی اقتضای جنگ و دفاع در مقابل دشمنان را ایجقاب مقیکنقد .در اینجاسقت کقه هقر
انسانی ح دفاع از خود را داشته و نباید در برابر ظلم و تجاوز سر فرود آورد و سربازان و نیروهقای
جنگی نیز باید در صحنه حاضر و به دفاع از حیثیت ،ناموس و سرزمین خود بپردازند.
این دیدگاه درست در مقابل دیدگاه کسانی اسقت کقه معتقدنقد جنقگ بقه خقودی خقود ذاتقا
«ضد قانون» است ،حتی هنگامی که ناگزیر است و بیتردید راه تأمین حقوق انسانهقای معققول
نیست .جنگ سرچشمه همه شرها و تباهیهای اخالقی است .جنقگ ،شقکل حقاد شقر عقام -
خودپرستی طبیعی  -در سرشت انسان است که میبایست مهار شود (گالی ،137۲ ،ص 31۔.)3۴
ً
در حالی که جنگ گاهی اخالقا ضروری است به ویژه هنگامی که حقوق ملتها پایمال می
گققردد .افققزون بققر ایققن ،گققاهی اقققدامات صققلحآمیققز موجققب جققری شققدن متجققاوز میشققود.
از سوی دیگر« ،صلح» به معنای همزیستی و زندگی شقرافتمندانه اسقت .تسقلیم شقدن در برابقر
تجاوزگری و ظلم ،طرفداری از صلح و مخالفت با جنگ نیست ،بلکه پقذیرفتن ذلقت و خقواری

سوار کردیم و از چیزهای خقوش و پقاکیزه روزی دادیقم و بقر بسقیاری از مخلوققات
خویش برتریشان نهادیم» (سوره اسراء ،آیه .)70

۹۳
ّ
اصول راهنما در حل چالشهای اخالقی جنگ از منظر عقل و نقل

ً
ً
است .جنگ مطلقا بد نیست ،جنگ به معنای ایستادگی در مقابل تهاجم قطعا خقوب اسقت و از
َّ
ضروریات زندگی بشر است .ق آن ت یم هم به این معنا اشقاره داشقته و میفرمایقد« :أذن للقذین
َّ َّ
َّ
یقتلون بأنهم ظلموا و إن الله علی نصقرهم لقدیر بقه کسقانی کقه همقواره مقورد تهقاجم ظالمانقه
قرار گرفتهاند ،اجازه دفاع داده شده است و البته ،خداوند بر یاری آنان قادر است (سوره حج ،آیه .)39
با توجه به این مطلب میتوان گفت که طب اصل شرافت یک نیروی رزمنده باید تمامی ققوای
خود را برای جنگ علیه دشمن باطل به کار گیرد و هنگامی کقه ابقزار متعقارف و اسقلحه مناسقب
وجود نداشت ،الزم است جان خود را در زمانی که شهادت او قطعی هست ،در راه خدا فدا کند.
در واقع،عملیات استشهادی که به هدف ضربه زدن به دشمن و با علم به شقهادت و قصقد قربقت
انجام میشود ،نوعی دفاع شرافتمندانه از وطن در برابر تجاوزگری دشمن است زیرا اگر فداکاری
همهجانبه جوانان و انسانهای از خود گذشته نباشد ،دشمن متجاوز چیقزی از کرامقت و شقرافت
انسانها باقی نخواهد گذاشت.
کرامت هم به معنای عزت ،شرافت ،بزرگواری (قرشی ،138۶ ،ج  ،۶ص  ،)103انجام و ظاهر شقدن
کارهای پسندیده و ضد پستی و فرومقایگی اسقت (راغقب اصقفهانی1۴1۶ ،ق ،ص  .)707ایقده کرامقت
انسانی همواره مورد توجه متفکران شرقی و غربی بوده است .هر انسقانی بمقا هقو انسقان ،شقأن و
منزلت واالیی در نظام خلقت دارد و به سبب همین جایگاه دارای حقوق محترمی است .هرچنقد
نحوه تبیین و توجیه این مسئله در میان این اندیشمندان متفاوت است .بقه عنقوان نمونقه ،در میقان
غربیها کانت عقالنیت عملی و اراده عقالنی انسان را مبنای کرامت قرار میدهقد .او تأکیقد دارد
که انسان و هر ذات خردمندی به خودی خود غایت اسقت  ،یعنقی انسقان ارزش ذاتقی دارد ،نقه
اینکه ابزار برای هدف دیگری باشد (کانت ،13۶9 ،ص .)7۲
ً
ولی حکمای مسلمان معموال شرافت و کرامقت انسقان را عقالنیقت نظقری ،علقم و ظرفیقت
معرفتی انسان میدانند .در این رویکرد فطرت انسانی و ابعاد مختلف آن به ویژه عققل اسقت کقه
مبنای کرامت انسانی است و با استناد به آیات متعددی همچون آیه 70سورۀ اسراء بقه ایقن مسقئله
اشاره میکنند .خداوند متعال در ق آن ت یم به کرامت ذاتی انسان اشاره کرده و میفرماید:
َّ
َّ
«ولقد ک َّرمنا بن آدم و حملناهم ف الب َر و البحر و رزقناهم مقن الط َیبقات وفضقلناهم
ً
علی کثیر م َّمن خلقنا تفضیال» ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکی

این آیه به کرامت ذاتی انسان اشاره دارد که با خلقت انسان به آن متصف میشود .با توجقه بقه ایقن
مطلب است که میتوان مجموعهای از حقوق را برای انسان در نظر گرفقت .بقه سقبب کرامقت و
ارزش ذاتی انسان است که قتقل هقر انسقانی بقه مثابقه تعقرض بقه کرامقت همقه انسانهاسقت.
به بیان دیگر ،درست است که یک انسان کشته میشود ،اما کرامتی که مربوط به همه است در اثقر
ارتکاب قتل یک فرد ،لکهدار میشود .تکریم مجروحان و اسرا را هم میتواند ناظر به همین اصل
دانست .خداوند در سورۀ شریفه مائده نیز به ح حیات و احترام به زندگی انسقان بقه عنقوان یقک
مسئله مهم اشاره میکند:
ً
ً
َّ
َّ
«من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد ف األرض فکأنما قتل الناس جمیعقا و مقن أحیاهقا
ً
َّ
فکأنما أحیا َّالناس جمیعا» هر کس ،انسانی را بدون ارتکقاب قتقل یقا فسقاد در روی
زمین بکشد ،چنان است که گویی همه انسانها را کشته و هر کس انسانی را از مقرگ
رهایی بخشد ،گو یی همه انسانها را زنده داشته است (سوره مائده ،آیه .)3۲

۹۴
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بنابراین ،همه انسانها از برخی حقوق بنیادین و منزلت خاص مثل حرمت نفقس ،حق حیقات و
لزوم پرهیز از رفتارهای غیر انسانی برخوردارند که بایقد محتقرم شقمرده شقود .امقام علقی (ع) در
روایتی به این مطلب اشاره کرده و میفرمایند:
َ ً
ال تقتلوا األسراء و ال تجهزوا علی جریح و ال تتبعوا مولیا و من ألقی سالحه فهو آم ٌن و
من أغل بابه فهو آمن اسیران را نکشید و کار زخمیان را یکسره نکنیقد و کسقی را کقه
فرار کرد دنبال نکنید و هر کس در خانهاش را ببندد و سالح بر زمین گقذارد ،در امقان
است (شیخ صدوق ،13۶۲ ،ص .)۲7۶

همچنقین طبق «اصققل کرامقت» ،هققر نقوع هتققک حرمقت ،مثلققه کقردن و قطققع اعضقای بققدن
کشته شدگان از سپاه دشمن غیرمجاز است .خشقونت و سقنگدلی ،شقکنجه ،زجقرکش کقردن و
استفاده از شیوههای ناهنجار و غیرمتناسب ،با کرامت انسانی سازگار نیسقت .در جقایی کقه دیقن
اسالم از آزار حیوانات ،شکار آنها به قصد تفریح و پوست کندن آنها در حال جان دادن ،ممانعقت
میکند چگونه میتوان تصور کرد که به مثله کردن و شکنجه یا بیحرمتی به سقاحت انسقانهقا و
برخی رفتارهای ضد انسانی امر کرده باشد (عمید زنجانی ،1383 ،ج  ،۶ص .)۵۶
بر این اساس و به مقتضای «اصل شرافت» ،زیر بار ظلقم و تجقاوز رفقتن ممنقوع اسقت و بقه
مقتضای «اصل کرامت» رعایت حقوق و شئون انسانی در برخقورد بقا دیگقران ضقروری اسقت
چنانکه آیۀ ذیل هم به این معنا اشاره دارد« :ال تظلمون و ال تظلمون نه ستم میکنید و نه بقر شقما

ستم میشود» (سورۀ بقره ،آیه .)۲79
 .3 .5اصل عداگت (عدم أجاوز و ظلم)
عدالت ،عبارت است از رعایت استحقاقها و پرهیز از هر گونه افراط و تفریط در امور (مصقطفوی،

دشمنی گروهی ،شما را بر آن دارد که عدالت نکنید ،عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر
است (سوره مائده ،آیه .)8
ً
دین اسالم مطلقا تعدی و تجاوز در جنگ و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی را نفی کقرده اسقت

۹۵
ّ
اصول راهنما در حل چالشهای اخالقی جنگ از منظر عقل و نقل

 ،13۶0ج  ،8ص  .)۵۵این اصل یکی از ارزشهای عام اخالقی است که هیچ استثنایی بقرای آن ذکقر
نشده است .در تفاوت این قاعده با اصل اخالق میتوان گفت که اصقل عقدالت تنهقا بقه جهقت
برخورد با حقوق دیگران و رعایت شئون همنوعان و انسانها مورد توجه بوده و در مبارزه با تجاوز،
ظلم ،ح کشی و هر گونه رفتار ظالمانه مورد استناد است .همچنین رعایت عدالت به عنوان یقک
آموزه اخالقی از سوی برخی اشخاص مانند حاکمان و فرماندهان به ویژه در بسقتر جنقگ بیشقتر
مورد تأکید قرار گرفته است چنان که در روایتی بیان و تصریح شده اسقت کقه «العقدل حس ٌ
قن و
لکن فی االمراء احسن عدالت نیکو است و البته ،در بین حاکمان نیکوتر» (پاینده ،138۲ ،ص .)۵78
در حالی که اصل اخالق شامل همه وظایف اخالقی انسان میشود و میتقوان گفقت کقه نقوعی
رابطه عام و خاص بین این دو اصل برقرار است .منظور از التزام به این اصل نیقز رعایقت عقدالت
به هنگام شروع جنگ ،حین جنگ و پس از پایان جنگ و انعقاد قرارداد صلح است.
البته ،نگارنده این مقاله بیشتر به رعایت اصل عدالت به عنوان رفتار منصفانه حین جنگ توجقه
داشته و به طرز رفتار جنگجویان با طرفهای نظامی و غیر نظامی اشاره دارد زیرا در هنگامه نبقرد
ممکن است سربازان دست به تجاوز ببرند و در برخورد خشن با غیر نظامیان ،اسقراء ،مجروحقان
و دیگر عناصر دشمن زیادهروی کنند و هنگام غلبه بر دشقمن و مجقازات خاطیقان ،از خویشقتن
داری و عدالتورزی دوری بورزند.
ق آن ت یم نیز در بیانی شریف خطاب به لشکریان اسالم دسقتور مقیدهقد در تمقامی نبردهقا،
اصقول انسقانی را مقورد توجقه ققرار داده و عقدالت ،عقدم تعقدی از حقدود معققول انسقانی را در
مقابل دشمنان مورد مالحظه قرار دهند:
َّ
«وال یجرم َّنکم شنآن قوم علی أال تعدلوا ،اعقدلوا هقو أققرب ل َّلتققوی» البتقه ،نبایقد

ً
ً
زیرا اوال ،هدف از جنگ غلبه بر دشمن است ،نه ویرانی ،تخریب و غارتگری و ثانیا هنگقامی کقه
ٰ
اولی زجر و شکنجه و کشتار وحشیانه نیز نباید در دستور کار
هدف نابودی دشمن نباشد ،به طری
ً
َّ
قرار گیرد .آیۀ ذیل هم به این معنا اشاره دارد «فال یسرف ف القتل إنه کان منصقورا» پقس او نبایقد در
کشتن و قصاص زیاده روی کند و او یاری و حمایت شده است» (سوره اسراء ،آیه .)33
همچنین طب «اصل عدالت» در برخورد با سربازان خاطی و خیانتکار ،نمیتوان به تنهقایی و
بدون توجه به شرایط خاص و مقتضیات زمانی ،تنها به تنبیه یا بخشش آنها دست یازید زیقرا هقر
یک از این رفتارها در صورتی که به هنگام و بجا انجام نگیرنقد ،مشقکل دیگقر و بلکقه بزرگتقری
پدید میآورند.

 .4 .5اصل أفکیک

۹۶
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لزوم تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان (زنان ،کودکان و سالخوردگان) و مصونیت بخشیدن بقه
اقشار تحت حمایت خاص(کادر پزشکی ،امداد و نجقات و خبرنگقاران) و نیقز نظامیقانی کقه از
صقحنه نبققرد کنققار رفتققهاند(اسقراء ،مجروحققان و فراریققان) و همچنققین عقدم تعققرض بققه امققاکن
غیر نظامی ،مساجد ،معابد و  ...از جمله مواردی است که تحت این اصل قرار میگیرد.
در واقع ،غیر نظامیان کسانی هستند که در جنقگ بقه طقور مباشقر نقشقی ندارنقد و از نیقروی
جسمی و فکری آنها در مخاصمات و هدایت عملیات جنگی استفاده نمیشود .اموال غیر نظامی
نیز افزون بر محیط زیست شامل اماکن مسکونی ،آموزشی ،امکانات بیمارستانی ،نیز میشود که
باید از تصرف و تخریب آنها خقودداری کقرد (لطفقی و همکقاران ،1391 ،ج  ،3ص 17۶۔  .)178مهمتقرین
محورهای اصل تفکیک عبارتند از )1 :تفکیک میان غیر نظامیان و رزمنقدگان  )۲تفکیقک میقان
اهداف غیر نظامی (اموال غیر نظامی) و اهداف نظامی.
کاربرد بمب ،موشک و به طور کل ،تسلیحات انفجاری در مناط پرجمیعت ،پدیدهای مقذموم
و موجب نقض بسیاری از قوانین و مققررات حققوق بقینالملقل بشردوسقتانه ،کشقتار بسقیاری از
غیر نظامیان و نابودی اموال و زیرساختهای شهری میشود .جنگهای امروزی ،مانند آنچقه در
ً
ً
غزه ،سوریه ،یمن و  ،...آکنده از درد و رنج فراوان غیر نظامیقانی اسقت کقه عمقدا یقا سقهوا آمقاج
حمالت سنگین با سالحهای انفجاری قرار میگیرند.
اهمیت رعایت این اصل بین غیر نظامیان و نظامیان و همچنین میان اهداف غیر نظقامی و اهقداف

نظامی به اندازهای است که دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی  199۶بر این امر تأ کیقد کقرده
است« :دولتها ،ح ندارند غیر نظامیان را هدف حمله قرار دهند و در نتیجه ،هرگز نباید سالحهایی را
به کار گیرند که قادر به تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی نیستند» (قرباننیا ،1387 ،ص .)17۴
عقل انسان نیز به تفکیک میان رزمندگان و غیر رزمندگان در جنگها و مخاصقمات مسقلحانه
حکم میکند و هیچ عاقلی بر کشتن شهروندان و افرادی که در جنگ مشارکتی ندارند ،حکم نمی
کند و اگر کسی به قتال با دیگری برخیزد که در مقام جنگ با او نیست و قصدی بر آسقیب زدن بقه
او ندارد ،او را سرزنش میکنند .از اینرو ،به نظر میرسد که عققل ایقن مسقئله را درک مقیکنقد و
بنای عقال هم این است که در جنگ از آسیبزدن به غیر نظامیان جلوگیری شود (غالمرضقا جاللقی،
 ،139۲ص  .)3۶۶در فرهنگ اسالمی هم یکی از مهمترین آموزشهای نظامی ،مربوط به چگقونگی
رفتار جنگجویان در برابر دشمنان است و این دستور صریح خداوند متعال نیز هسقت چنقان کقه
در ق آن ت یم ،فرمود:
«و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و التعتدوا َّإن لله الیح ُّ
قب المعتقدین» در راه

در این آیه ضمن تصریح به ضرورت دفاع و مقابله در برابر تجاوز دیگران ،یادآور مقیشقود کقه در
میدان جنگ نیز از حدود الهی و قواعد اخالقی نباید تجاوز کقرد .همچنقین طبق روایقات نبایقد
مجروحان ،زنان (عاملی 1۴۲۶ ،ق ،ج ،۲۴ص  ،)3۴1کودکان (واقدی13۶9 ،ش ،ج  ،3ص  )90۵و افرادی کقه
ً
اصال قادر به جنگ نیستند ،مورد تعرض قرار بدهند .به عبارت دیگر ،هرچنقد دفقاع حق طبیعقی
افرادی است که به آنها حمله میشود ،لکن جنگ باید علیه کسانی باشد که دست به اسلحه بقرده
و ح حیات را از دیگران سلب کردهاند (ابن کثیر دمشققی ،ج  ،۴ص  .)۲97در سقیره دفقاعی و سقخنان
پیامبر اکرم (ص) همواره بر رعایت حال زنان و کودکان و غیر نظامیان سفارش شده و آمده:
اقتلوا المشرکین و استحیوا شیوخهم و صبیانهم به هنگام نبرد کفار را به قتقل برسقانید
ولی پیرمردان و پیرزنان و اطفال خردسال را نکشید (عاملی ،ج  ،1۵ص .)۶۵
ً
ً ً
و ال تقتلوا شیخا فانیا و ال صبیا و ال امرأة و ال  ...به هنگام نبرد کفار را به قتل برسانید،
ولی پیرمردان و پیرزنان و اطفال خردسال را نکشید (ابن کثیر دمشقی ،ج  ،1۵ص .)۵8
ً
مفهوم این سخن آن است که اسالم عملیات جنگی را صرفا علیه نیروهای مسلح و اهداف راهبردی
دشمن مجاز میداند و افراد و جمعیت غیر نظامی از خطر مخاصمات مسقلحانه مصقون هسقتند.

ّ
اصول راهنما در حل چالشهای اخالقی جنگ از منظر عقل و نقل

خدا با کسانی که با شما میجنگند بجنگید و تجقاوز نکنیقد کقه خقدا تجاوزکقاران را
دوست ندارد (سورۀ بقره ،آیه .)190

۹7

البته ،اگر غیر نظامیان در پیشبرد جنگ نقش مؤثری داشته و در پیروزی دشمن سهیم باشقند و یقا
اینکه دشمن با استقرار در مناط غیر نظامی ضربه وارد کند و مقابله بقا او جقز بقا حملقه بقه ایقن
استحکامات ممکن نباشد ،میتوان به شهر و محل سکونت ایشان حمله کرد .به عنوان نمونقه ،در
نبرد طائف ،پیامبر اکرم (ص) از منجنی برای فرور یختن دیوار قلعهها استفاده کقرد زیقرا از فقراز
این دیوارها آهن گداخته بر روی مسلمانان میریختند (واقدی ،13۶9 ،ج  ،3ص .)707
در مورد احترام به اماکن مذهبی و مقدس در جنگ نیز ،اصل تفکیک بقر احتقرام بقه اینگونقه
مسائل ارزشی تأکید دارد ،اما در صورتی که دشمن با سوء استفاده از این امر بخواهد به ما ضقربه
بزند ،بالضروره ح دفاع در برابر دشمن متجاوز و مقابله به مثل محفوظ است چقرا کقه در غیقر
این صورت ،امکان شکست و خسارت وجود خواهد شد در حالی که نباید رعایت احتقرام ایقن
مقدسات ،موجب شکست نیروها شود.

۹8
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از جمله مسائل مهم انسانی و اخالقی در صحنه نبرد ،آزاد نبقودن لشقکریان در انتخقاب هقر گونقه
سالح است زیرا بکارگیری برخی از ابزار جنگی ،تنها رزمنده را از صحنه نبرد خارج نکرده ،بلکقه
موجب مرگ او همراه با درد و رنج شدید نیز میشود .طب اصل تناسب ،بکارگیری هر گونه سقالح
در جنگ باید طوری باشد که قدرت تخریب و نابود کننقدگی آنهقا قابقل کنتقرل باشقد و فراتقر از
محدوده مجاز گسترش پیدا نکند .از اینرو ،باید استفاده از سالحهای کشتار جمعقی (هسقتهای،
شیمیایی ،بیولوژیک و  )...و نیز تولید و نگهداری آنها ممنوع شود.
تسلیحات کشتار جمعی مثل مواد شیمیایی با ابزار متعارف جنگی دو تفقاوت عمقده و اصقلی
ً
دارند ،اوال این که تسلیحات کشتار جنگی ،محدودیتناپذیرند و سبب کشتار وسیع انسقانی مقی
ً
شوند و ثانیا ،پیامدها و عوارض گسترده و جبرانناپذیری دارنقد کقه محقدود بقه زمقان و نظامیقان
جنگ نیست ( لطفی و همکاران ،1391 ،ج  ،3ص  .)۲7دلیل دیگر عقلی بر رعایت اصل تناسب این اسقت
که جواز خود جنگ مبتنی بر یک ضرورت ثانویه است .بنابراین ،در هر گونه خشقونت و خسقارتی
باید به حداقل بسنده شود و اقدام ما متناسب با تجاوز دشمن باشد و زیادهروی نشود.
طب «اصل تناسب» باید مقابلقه بقه مثقل و مجقازات دشقمن بقه انقدازه ضقرورت باشقد و از
تخریب ،کشتار و خونریزی و رفتارهای غیر ضروری پرهیز شود ،یعنی هقیچگقاه نبایقد صقدمات

حاصله ،از آنچه برای نیل به اهداف نظامی اجتنابناپذیر است ،بیشتر باشد .در تأییقد ایقن اصقل
شواهد نقلی از آیات (سوره شوری ،آیه  ۴0سوره نحل ،آیه  1۲۶سوره انفال ،آیه  ۶1سوره نساء ،آیقه  )90و روایقات
نیز وجود دارد .ق آن ت یم در این باره میفرماید:
َّ
«فمن اعتدي علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدي علیکم و اتقوا الله» هر کس به شما
تجاوز کرد به مانند آن تجاوز به او تعدی کنید و از خدا بپرهیزید (سورۀ بقره ،آیه .)19۴
چند نکته مهم در این آیه شریفه ،درخور توجه ویژه است:
 .1اسالم دین تعدی و تجاوز نیست ،ولی تعدی و تجاوز دیگران را هم نمیپذیرد
 .۲هر چند مقابله به مثل در برابر دشمن ح طبیعی است ،لکن حتی در برخورد بقا دشقمنان،
عدالت و خود کنترلگری (تقوا) را رعایت باشیم
 .3قانون مماثلت ،مقابله به مثل و برابری باید به نحوی سقریع ،جقدی و حکیمانقه باشقد کقه
موجب یأس مسلمین و جرأت کفار نشود.

 .۶.5اصل صلحورزی

کلمه «صلح» در لغت ،اسم مصدر از مصالحه و جهت از بقین بقردن نفقرت از میقان مقردم اسقت

ّ
اصول راهنما در حل چالشهای اخالقی جنگ از منظر عقل و نقل

همچنین در روایتی از امیرالمؤمنین (ع) بر عدم جواز استفاده از تسلیحات غیرمتعارف تأکید شقده و
آن حضرت فرمودند« :نهی رسول الله (ص) أن یلقی السم فی بالد المشرکین پیامبر اکقرم (ص) از
آلوده کردن شهرهای کفار به وسیله سم نهی کردهاند» (عاملی 1۴09 ،ق ،ج  ،1۵ص .)۶۲
این عدم جواز به این دلیل است که استفاده از سم موجب به خطر افتادن حیات موجودات زنقده،
اعم از انسانها ،حیوانات و حتی گیاهان میشود .البته ،ایقن منقع مخقتص بقه سقم نیسقت و علقت
ممنوعیت آن به دیگر تسلیحات کشتار جمعی غیر قابل کنترل مثل سالحهقای شقیمیایی و هسقتهای
که در سطح وسیعی موجب نابودی هزاران انسان و محیط طبیعقی مقیشقود ،سقرایت مقیکنقد .در
روایت دیگری حضرت علی (ع) خطاب به سپاهیان خود ایقن مسقئله متقذکر شقده و مقیفرماینقد:
َّ َّ
َّ
«اتقوا الله ف عباده و بالده فإنکم مسئولون ح َّتی عن البقاع و البهقائم از خداونقد بترسقید و بنقدگان
خدا را اذیت نکنید و شهرها را فاسد نکنید ،شما همه مسئولید حتی از ساختمانها و چارپایان کقه
باید آنها را حفظ و حراست کنید» (سید رضی1۴1۴ ،ق ،خطبه  ،1۶۶ص .)۲۴۲

۹۹
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(راغب اصفهانی1۴1۶ ،ق ،ص  .)۴89مراد ما از صلح ،سازش یا تسلیم نیست ،بلکه وجود روابقط عقادی،
طبیعی و آرام بین کشورها است ،بی آنکه زمینهای برای تهدید یا توسل به زور و برخورد مسلحانه فراهم
آید .به دیگر عبارت ،میتوان صلح را «همزیستی مسالمتآمیز ،شرافتمندانه و دوستانه» تعریف کقرد
که طی آن کشورها با پذیرش موجودیت یکدیگر و رعایت صمیمانه حقوق متقابقل ،بقه تعهقدات و
مسؤولیتهای خود در قبال دیگر کشورها پایبند باشند (برزنونی ،138۴ ،ص.)8۲
مراد از «اصل صلحورزی» این است که اصل اولی رابطه مسالمتآمیز و حسنه است و جنگ
یک امر ثانویه و اضطراری است که همواره باید آخرین گزینه باشد و دالئل تقوجیهی کقافی بقرای
مبادرت به آن وجود داشته باشد .همچنین طب این اصل بعد از جنگ هم به محض فراهم شقدن
زمینه صلح معقول و شرافتمندانه باید متارکه صورت گیرد.
قاعققده «اصققل صققلح» در دیققن مخققالفی نققدارد ،امققا قاعققده «اصققل جنققگ» معققارض دارد.
ادیان آسمانی برای برققراری امنیقت و ایجقاد صقلح ،سقلم و آرامقش و از بقین بقردن منازعقات و
خصومات و رفع اختالفقات بقین مقردم آمقدهانقد و روح حقیققی ققانون اسقالمی ،همقین امقور
 ۱۰۰است (برزنونی ،138۴ ،ص  .)11۴اسالم ،جنگ و درگیری را اصل نمیداند ،بلکه بنا به ضرورت بقه آن
روی میآورد .ق آن ت یم میفرماید:
َّ
َّ ً
َّ ٰ َّ
یأ ُّیها ٱلذین ءامنوا ٱدخلوا فی ٱ َلسلم کآفة وال ت َّتبعوا خط ٰوت ٱلشقیطن إنقهۥ لکقم عقدو
ُّمب ٌین ای کسانی که ایمان آوردهاید همگقی در صقلح و آشقتی درآییقد! و از گامهقای
شیطان ،پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست (سورۀ بقره ،آیه .)۲08

طب این آیه ،صلح به عنوان یک فعل ارزشمند معرفی شده و مؤمنقان دعقوت بقه سقلم ،آشقتی و
ً
سازگاری با دیگران شدهاند .سیره معصومین (ع) هم در زمینه حفظ جان نیروهقا کقامال حقاکی از
اهمیت این موضوع است به طوری که امام علی (ع) همیشقه سقعی داشقتند تقا از درگیقری و در
افتادن به وادی نزاع و منازعه دوری کنند و علت و دلیل اصلی این مسئله را هم ضرورت آسقایش،
آرامش شهرها و حفظ خون مسلمانان میدانستند .ایشان در کالمی به مالک اشتر میفرماید:
ً
ً
ً
حا دعاك إلیه عد ُّوك و ل َّله فیه ر ًضا فإ َّن ف ُّ
الصلح دعة لجنودك و راحقة
و ال تدفع َّن صل
ً
من همومك و أمنا لبالدك صلحی را که دشمنت به آن فرامیخواند و رضایت خدا در
آن است کنار مزن زیرا در صلح ،آسایش سپاهیان تو و آسودگی از غصههقا و امنیقت
شهرهاست (سید رضی1۴1۴ ،ق ،ص .)۴۴۲

 .۶نتیجهگیری

با توجه به بروز چالشهای نوین و مسائل پیچیده اخالقی در جنگ ،در این مقالقه سقعی شقد تقا
برخی از پرکاربردترین اصول راهنما در حل چالشهای اخالقی جنقگ بقا اتکقا بقه عققل و نققل
مطرح شود .اصولی مانند اصل اخالق ،کرامقت ،شقرافت ،عقدالت ،تفکیقک ،تناسقب و صقلح
ورزی .این قواعد که برگرفته از آموزههای اسالم هستند ،حتی در شرایط سخت جنگ ،فرماندهان
و سربازان را از انجام رفتارهای غیراخالقی باز داشته و ایشان را در حل دشواریها و بال تکلیفیهقا
یاری میکند.
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وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ابن کثیر دمشقی ،عمادالدین اسماعیل بن عمر( ،بیتا) .الادایة و النهمیة .بیروت :دار الفکر.
اتکینسون ،آر .اف .)1370( .فلسدۀ اخالق( .ترجمه :سهراب علوینیا) .تهران :مرکز ترجمه و نشر کتاب.
افتخاری ،اصغر .)1387(.جنگ ناهمطراز .مجله نگ ش راها دی ،)1۲( 89 .ص173۔.18۵
افشردی ،محمدحسقین .)1398( .تشقابهات و تفقاوتهقای اصقول جنقگ و رهنامقه .فصالنممه
مطملعمت دفمعی اسا اتژیک )7۶(17 .ص .18-۶
باقری ،علی .)1370( .تليمت و مامنی جنگ و اسا اتژی .تهران :انتشارات بین الملل.
برزنونی ،محمد علی .)138۴( .اسالم اصالت جنگ یا اصالت صلح .مجله حقوق بينالمللای،
 ،33ص 8۲۔.11۴
بهرام طجری ،علی .)139۴( .نقش قاعده اهم و مهم در حل تزاحمقات اخقالق امنیتقی .مع فات
اخالقی ،)۶( ۲ ،ص 39۔.۴۵
پاینده ،ابوالقاسم .)138۲( .نه الدصمحة مجموعه تلممت قصمر حض ت رسول (ص)( .چقاپ
چهارم) .تهران :دنیای دانش.
تمیمی آمدی ،عبد الواحقد .)13۶۶( .تصانيف غا ر الحکام و درر الکلام .ققم :انتشقارات دفتقر
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تبلیغات اسالمی وابسته به حوزه علمیه قم .
جعفری ،سید اصغر .)1397(.اصول ممنوعه نظامی در مخاصمات مسلحانه مبتنی بر سیره نبوی.
فصلنممه علمی پژوه ی مطملعمت بين رشاهای دانش راها دی ،)30( 8 ،ص  ۶7۔. 9۴
جاللی ،غالمرضا .)139۲( .اسال و حقوق بينالملل ب دوسامنه .مشهد :آستان قدس رضوی.
دوبیک جیمز ام .و سولیوان ،گوردان .)1373(.جنگ زمینی در قرن (.۲1ترجمه :گروه روابقط بقین
الملل تهران) ،ن یه سيمست دفمعی ،)30( 3 ،ص-9۵؟؟؟.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد1۴1۶( .ق) .مد دات الدمظ الق آن .دمش  :انتشارات دارالقلم.
ریچلز ،جیمز ،فلسدۀ اخالق( .)1389(.ترجمه :آرش اخگری) .تهران :انتشارات حکمت.
سروش ،عبدالکریم .)1378( .ر اطهمی مساقيم( .چاپ چهارم) .تهران :انتشارات صراط.
سنبلی ،محمد رسقول .)1380( .اراول قواعاد اسمسای در رز  .تهقران :دانشقگاه افسقری امقام
علی (ع) ،مرکز آموزشهای نظام .
شیروانی ،علی .)138۲( .اخالق اسالمی و مامنی نظ ی آن( .چاپ سوم) .قم :دار الفکر.

۱۰2
فصلنامۀ علمی ۔ پژوهشی اخالق پژوهی | سال چهارم | شماره دوم | تابستان ۱۴۰۰

طباطبایی ،سید محمد حسقین .)137۴( .تدساي الميازان( .ترجمقه :سقید محمقد بقاقر موسقوی
همدانی)( ،چاپ پنجم) .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
عاملی ،جعفر مرتضی 1۴۲۶( .ق) ،الصحيح من السي ة الناش األعظم .قم :دارالحدیث.
عاملی ،محمد بن حسن1۴09( .ق) .تدصيل وسمئل ال يعة إلی تحصايل مسامئل ال ا یعة .ققم:
انتشارات مؤسه آل البیت (ع).
عمید زنجانی ،عباسعلی .)1383( .فقه سيمسی)ارول و مق رات حمتم ب مرمرممت مسلحمنه).
تهران :امیر کبیر.
عمید ،حسن .)13۴۲( .ف هنگ فمرسی( .چاپ یازدهم) .تهران :امیرکبیر.

غرویان ،محسن .)1380( .فلسدۀ اخالق از دیدگمه اسال ( .چاپ دوم) .قم :یمین.
فرامرز قراملکی ،احد .)1383( .اخالق ح فهای( .چاپ دوم ).قم :مجنون.
فیروزی ،محمود .)1380(.جنگ نه علم است نه هنر .مجله سيمست دفمعی ،)30( 8 .ص 90۔ .109
قرباننیا ،ناصر .)1387( .حقوق ب و حقوق ب دوسامنه .تهران :سازمان انتشارات پژوهشقگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.
قرشی ،سید علی اکبر .)138۶( .قمموس ق آن( .چاپ شانزدهم) .تهران :دار الکتب االسالمیه.
کانت ،ایمانوئل .)13۶9( .بنيمد ممبعد الطايعه اخالق( .ترجمه :حمیقد عنایقت و علقی قیصقری).
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تهران :انتشارات خوارزمی.
گالی ،وب .)137۲( .فيلسوفمن جنگ و رلح( .ترجمه :محسن حکیمی) ،تهران :نشر مرکز.
لطفی ،عبدالرضا و همکاران .)1391( .ب رسی تحقيقی حقوق ب دوساامنه در منامبع اساالمی و
اسنمد بينالمللی .قم :دارالهدی.
لعل نهرو ،جواهر .)138۶( .نگمهی به تمریخ جهمن( .ترجمه :محمود تفضلی)( ،چاپ سیزدهم).
تهران :انتشارات امیر کبیر.
مجلسی ،محمدباقر ،بحمر األنوار .تهران :انتشارات اسالمیه.
محمدبن حسین ،ابوالحسن (سیدرضی)1۴1۴( .ق) .نه الاالغه .قم:هجرت.
مصباح یزدی ،محمد تقی .)1391( .نظ یه حقوقی اسال ( .چاپ پنجم) .ققم :مؤسسقه آموزشقی
پژوهشی امام خمینی (ره).
مصباح یزدی ،محمد تققی )139۴( .القف .پناد جمویاد( .چقاپ پقنجم) .قم:موسسقه آموزشقی
پژوهشی امام خمینی (ره).
مصباح یزدی ،محمد تقی )139۴( .ب .جناگ و جهامد در قا آن( .چقاپ چهقارم) .قم:موسسقه
آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
مصباح یزدی ،محمد تقی )139۴( .پ  .فلسفۀ اخالق( .چاپ سوم) .تهران :بینالملل.
مصباح یزدی ،محمد تقی )139۴( .ت .نقاد و ب رسای مکمتاب اخالقای( .چقاپ پقنجم) .ققم:
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
مصطفوی ،حسن .)13۶0( .الاحقيق فش تلممت الق آن الک یم .ته ان :بنگمه ت جمه و ن تام .
معروف الحسنی ،هاشم1۴1۶( .ق) .سي ه المصطدی .بیروت :دار التعارف.
واحد جوان ،وحید .)1390( .اخالق جنگ و رلح در اسال  .ققم :انتشقارات مؤسسقه آموزشقی
پژوهشی امام خمینی (ره).
وارنوک ،مری .)1380( .فلسدۀ اخالق در ق ن بيسام( .ترجمه :ابوالقاسم فنقایی) ،ققم :انتشقارات
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
واقققدی ،محمققد بققن عمققر .)13۶9( .ملاامزی واقاادی( .ترجمققه :محمققود مهققدوی دامغققانی)،
(چاپ دوم) .تهران:دانشگاهی.
هولمز ،رابرت ال .)1385( .مامنی فلسدۀ اخالق( .ترجمه :مسعود علیا)(.چاپ سوم) .تهران :نشر
ققنوس.

