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 دخل در جنگ  یذ ریغ  یکشتتن انسانها
 شودیشمرده م  یجنگ تی نوع کشتار در اسالم حرام وجنا نیا

 

ها و مخاصمات مسلحانه ، همواره با قربانیان و تلفات گسترده انسانى ومادی  در طول حیات بشر از آغاز تا کنون، جنگ

له و نقشى در منازعات مسلحانه، جان خود را از دست گناهى که بدون هیچ گونه مداخهاى بى اند و بسا انسان همراه بوده 

 .اند داده

توان جلوى جنگ را گرفت، دست  جویى در این باره بپردازند تا اگر نمى  همین امر، سبب شده تا مصلحان جهان، به چاره 

عایت مسائل انسانى که ناظر به ر -الملل کم از آثار مخرب آن تا حدودى کاسته شود. بر همین اساس، با طرح حقوق بین 

اقداماتى در این باره صورت گرفت. شناسایى اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان در اسناد و قواعد   -در جنگ است 

المللى، بر همین اساس است و بنا بر آن، هدف قرار دادن افراد و اهداف غیرنظامى در مخاصمات مسلحانه، ممنوع بین 

 .گردید

از آن جهت كه انسان است، احترام و حق حیات دارد. به همین جهت، كشتن بدون مجوز یك انسان،  از نظر اسالم، انسان 

ا بِغَۡیِر نَۡفٍس أَۡو فََساٖد فِي ٱۡۡلَۡرِض فََكأَنََّما قَتََل ٱلنَّاَس َجِمیٗعا َوَمۡن أَۡحیَ مساوى با كشتن همه انسان  اَها ها است (]...َمن قَتََل نَۡفَسَۢ

ۡحیَا ٱلنَّاَس َجِمیٗعۚا[هرکس انسانی را جز برای قصاص یا بدون آنکه فسادی در زمین با کفر یا راهزنی کرده باشد، فََكأَنََّمآ أَ 

که هللا گناه و جنایتکار تفاوت نگذاشته است. و هرکس از قتل کسی بکشد، گویی تمام مردم را کشته است؛ زیرا او میان بی 

ها را زنده  قاد به حرمت قتل آن خودداری کند و او را نکشد، گویی تمام انسان متعال آن را حرام قرار داده است با اعت

گردانیده است؛ زیرا این کار، سبب نجات تمام مردم است.(، با این حال، جنگ و جهاد هم در مواردى تجویز و تشریع شده  

  جهاد برخیزند. اما در مقابل، محدودیت اند تا با كسانى كه با مسلمانان سر جنگ دارند، به  است و مسلمانان اجازه یافته

 .هایى نیز مقرر شده و امورى همچون كشتن زنان، كودكان و سالخوردگان ممنوع شده است 

 :هللا متعال در قرآن کریم میفرماید

َ ََل یُِحبُّ ٱۡلُمۡعتَِدیَن[   إِنَّ ٱَّللَّ
تِلُونَُكۡم َوََل تَۡعتَدُٓواْۚ ِ ٱلَِّذیَن یُقََٰ تِلُواْ فِي َسبِیِل ٱَّللَّ  البقرة / ۱۹۰]َوقََٰ

کردن  جنگند پیکار کنید، اما با کشتار کودکان و زنان و پیران یا مثلهبا کسانی که با شما می  -برای باَل بردن کالم هللا -و 

 .ان و مانند آن از حدود هللا نگذرید؛ زیرا هللا متجاوزان از حدود احکامش را دوست نداردکشتگ

وجود قرینه »الَِّذیَن یُقَاتِلُونَُکْم« در این آیه، بیانگر این است که جنگ و قتال مختص مقاتلین است و قتال با کسانى که با 

 .ست مسلمانان سر جنگ ندارند، اعتدا و تجاوز از حدود الهى ا

مقاتل کسى است که هم صالحیت و اهلیت قتال داشته باشد و هم در مقام مقاتله و قصد قتال باشد. بنابراین افرادى که یا 

توانایى و اهلیت قتال ندارند مانند زنان، کودکان و سالخوردگان و یا توانایى و اهلیت قتال دارند اما در مقام و قصد مقاتله  

 .شوندبان در عبادتگاهها و خبرنگاران، مقاتل محسوب نمى نیستند مانند عابدان و راه 

شود; از این رو، افرادى که توانایى  بلکه شامل توانایى فکرى هم مى   توانایى بر قتال صرفاً توانایى جسمى یا فیزیکى نیست 

کنند، مشمول مى  هاى جنگى با دشمن همکارىهاى نظامى و نقشهفیزیکى جنگیدن را نداشته، اما با دادن برنامه و طرح

 .شوندتعریف مقاتل مى 

شود و در نتیجه، هر کس که در عملیات جنگى شرکت نداشته باشد و مقاتل محسوب نگردد، هدف نظامى محسوب نمى 

 .اندکشته نخواهد شد، و نیز افرادى که سالح بر زمین بگذارند و کسانى که توانایى جنگیدن را از دست داده 

 :ت ودر حدیث شریف آمده اس

 كنا مع رسوِل هللاِ صلَّى هللاُ علیِه وسلََّم في غزوةٍ فرأى الناَس ُمجتِمعیَن على شيء فبعث رجاًل فقال انُظر عالَم اجتمع هؤَلءِ 

مِة خالدُ بُن الولیِد فبعث رجاًل فقال: قُْل لخالٍد  یَقتلَنَّ  َلفجاء فقال: على امرأةٍ قتیٍل. فقال: ما كانت هذه ِلتقاتَل. قال وعلى الُمقد ِ

 .امرأةً وَل عسیفًا

 الراوي : رباح بن الربیع | المحدث : اۡللباني | المصدر : إرواء الغلیل

 | خالصة حكم المحدث : حسبه أن یكون حسنا 5/35الصفحة أو الرقم: 
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ى را اند; شخصاى دور چیزی جمع شدهها، پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم مشاهده کردند که عدهدر یکى از جنگ

فرستادند تا علت را جویا شود. این فرد برگشت و به پیامبر صلی هللا علیه وسلم عرض کرد، زنى کشته شده است; 

پیامبرصلی هللا علیه وسلم فرمودند: »ما کانت هذه لتقاتل«; قطعاً آن زن در مقام قتال نبوده است.راوی گفت: سرکرده خالد  

 .لم مردی را فرستاد و برایش گفت: به خالد بگو! هرگز زن وغالم را نکشدبن ولید بود و پیامبر صلی هللا علیه وس

 .و همه فقهای مذاهب فقهی بر عدم جواز قتال با غیرمقاتلین اجماع کرده اند

كند كسى كه دخالت و مشاركتى در جنگ ندارد، نباید كشته شود و در صورتى كه فردى  وعقل انسان سالم درك مى 

 .كندرد، عقل این عمل را تقبیح و سرزنش مى غیررزمنده هدف قرار گی

 . پس اصل و معیار حمایت از افراد و عدم قتل آنان در جنگ، غیرمقاتل بودن آنان است 
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