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 چکیده

َا اس گذشتٍ تاکىًن، چٍ حك ي چٍ تاطل دارای آثار سیاوثار ي مخزتی َمچًن لتل، کشتار، غارت ي تٍ  جىگ

 .اسارت، تخش جذایی واپذیز َز جىگ است. َا تًدٌ است اسارت در آمذن گزيَی اس اوسان

اس مىظز فمٍ امامیٍ اسیز تٍ کسی گفتٍ می شًد کٍ در صحىٍ جىگ ي کارسار ي یا تؼذ اس آن تٍ اسارت 

اسیزان در طًل تاریخ َمیشٍ مًرد شمايت ي تی رحمی مالکان خًد لزار می . ویزيَای اسالم درآمذٌ تاشذ

تسیاری اس مًارد تٍ لتل در . گزفتىذ ي تؼضی ايلات تا سزحذ مزگ شکىجٍ می شذوذ يلی حك اػتزاض وذاشتىذ

يضغ لًاویه تشزی تزای دفاع اس حمًق اسیزان ي تُثًد يضؼیت آوُا، تاکىًن وتیجٍ تخش وثًدٌ . می رسیذوذ

، ایه حمیمت را آشکار در اسالم مطالؼٍ ي دلت در آداب جىگ. . سیزا ضماوت اجزایی السم را وذاشتٍ است

م یذ لزار گزفتٍ، چُاردٌ لزن تیشتز در مته تؼالیانالمللی مًرد ت تیهکىذ کٍ آوچٍ امزيسٌ در وظام حمًق  می

اَمیت ایه امز مخصًصا اس ایه جُت است کٍ در آن ريسگار وٍ وامی اس حمًق . يجًد داشتٍ است اسالم

وظام حمًلى اسالم، در تاب اسیز . در میان تًد ي وٍ محتًای آن مًرد وظز  -مزتًط تٍ سمان جىگ –تشزديستاوٍ 

در ایه وًشتار تٍ تحث اسارت ي حمًق اسیزان جىگی در فمٍ امامیٍ پزداختٍ شذٌ . اراى سثمت تاریخى استد

است ي مثاحث مختلفی اس لثیل مفًُم اسیز جىگی ي تزدٌ داری،سیز تاریخی اسارت،مشزيػیت اسارت،اوًاع 

در مجمًع . ار گزفتٍ استاسیز ي احکام اوُا، حمًق اسیزان جىگی ي راَُای پایان اسارت مًرد تزرسی لز

مشخص گزدیذ کٍ اسالم در رػایت حمًق اسیزان جىگی وسثت تٍ ادیان ي مکاتة تشزی پیشگام تًدٌ است ي 

 .وسثت تٍ شخصیت ي کزامت اوساوی اسیز تًجٍ تیشتزی داشتٍ است
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