
 
 داللت آیات و روایات بر ناروا بودن کشتار جمعی

 
 ١یمصطفی آذرخش

 )١٦/١٢/٩٦:  تاریخ پذیرش مقاله  ـ١٨/٩/٩٦: تاریخ دریافت مقاله (

 
 چکیده

گناه  های بی دانان قرار دارد، حفظ جان انسان از موضوعات مهمّی که مورد توجّه حقوق
ها مربوط به  از آنجا که اغلب تلفات جنگ. های نظامی است در هنگامۀ درگیری

های اخیر، تالش  ، نهادهای حقوقی در سالهایی است که مستحقّ مرگ نیستند انسان
المللی راجع به  آنچه در اسناد بین. اند فراگیری برای توقّف کشتارجمعی نموده

شود، این واقعیّت است که در صورت عدم تفکیک  ممنوعیّت کشتارجمعی مالحظه می
که بنابراین ضروری است . شوند ها ، افرادی که نقشی در جنگ ندارند، کشته می انسان

ای، تفکیک کاملی برای مشخص شدن اهداف نظامی و غیر نظامی انجام  در هر حمله
ای نه چندان دور دارد، در  الملل سابقه این اصل تفکیک که در اسناد حقوق بین. شود

مورد ) السالم علیهم(بیت و اهل) له هللا علیه و آ صلی(آیات قرآن کریم و بیان پیامبر
 از شواهد قرآنی دربارۀ اصل تفکیک و منع کشتار جمعی، یکی. استتأکید قرار گرفته 
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 طرح مسئله. ١
هی اجمالی به تاریخ، گویای آن است که جنگ و مبارزه، یکی از ابعادِ همیشه همراه با نگا

به حقّ یا به باطل،  ها در قالب تهاجم و دفاع، ها و درگیری جنگ. حیات آدمی است
از گذشته، اندیشمندان و . سراسرتاریخ زندگی انسان را پر کرده است و همچنان ادامه دارد

اینکه از نظر اخالقی و حقوقی، . اند داب نبرد سخن گفته و قلم زدهنظران، دربارۀ آ صاحب
اند،  چه جنگی جایز است و وحی، عقل و وجدان چه احکامی برای جنگیدن ارائه کرده

شود،  یکی از مسائلی که در مباحث نظامی مطرح می. مورد توجه متفکّران قرار گرفته است
های مختلف  شتار حاضر، ضمن مرور نظریهنو. موضوع کشتار جمعی یا همان قتل عام است

دربارۀ این مسئله و طرح شواهدی از آیات و روایاتِ مورد استناد فقهاء که ناظر به 
ممنوعیّت کشتار جمعی است، آیۀ بیست و پنجم از سورۀ فتح را، به عنوان شاهدی مهمّ و 

 .کند در عین حال مغفول، بر مجاز نبودن قتل عام، مطرح و بررسی می
 

 تعریف قتل عام و کشتار جمعی. ٢
کشتار ، کشتن جماعت، کشتن دسته جمعی«: اند پژوهان دربارۀ ترکیب قتل عام نوشته لغت
های  سالح«ظاهراً اصطالح ]. ١٧٤٤٨، ص١١، ج١١[» جمعی حیوانات از انسان و جز آن دسته

در یکی از اسناد کمیسیون تسلیحات نوع  ١٩٤٨نخستین بار در سال » کشتارجمعی
]. ١٣، ص٣٤: ـ نک [الملل رواج یافته است کالسیک، به کار رفته و پس از آن در حقوق بین

خورد؛  های کشتارجمعی به چشم می منابع حقوقی، دو معیار برای اطالق اصطالح سالح در
 . ها ها و دیگری اهداف آن نخست قدرت تخریبی این سالح

فته می شود که قابلیّت انهدام و بر اساس معیارنخست، سالح کشتار جمعی، به سالحی گ
معیار دوّم ناظر به . های گسترده و یا ایجاد مسمومیّت در سطح وسیع دارند ایجاد زیان

بر اساس این . هایی است که آثار مخرّب آن، نمی تواند به اهداف معیّنی محدود شود سالح
 که بنابر ماهیّت هایی المللی صلیب سرخ است، تمام سالح معیار که مورد قبول کمیتۀ بین

های  شوند، در زمرۀ سالح خود و نحوۀ استفاده از آن موجب آثار مخرّب غیرقابل تفکیک می
بینی و مهارنشدنی بودن، موجب آن  دو ویژگی غیر قابل پیش. گیرند کشتار جمعی قرار می
 ].١٤ص ،٣٤: ـ نک[ها را سالح وحشت نیز بنامند  شده است که این سالح
ظامیان در جنگ جهانی دوّم سبب آن شد که جامعۀ جهانی با تلفات شدید غیرن

نظر قرار  موضوع حمایت از اینگونه افراد را به طور جدّی مدّ فاصلۀ کمی پس از جنگ،
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میالدی بود که به حمایت  ١٩٤٩دهد که حاصل آن تصویب عهدنامۀ چهارم ژنو در سال 
 در پروتکل شمارۀ ]١٢٢ ص،٢١ :ـ نک[ از افراد غیرنظامی در زمان جنگ اختصاص داشت

  :یک نیز بر ممنوعیّت موارد ذیل تأکید شد
و وحشت میان بار که هدف اصلی آنها اشاعۀ ترور   خشونتهای  اَعمال یا تهدیدـ١

ایجاد قحطی و گرسنگی علیه ـ ٣؛ حمالت بدون تمایزـ ٢ افراد غیرنظامی باشد؛
 قرار دادن غیر نظامیان در هنگام  سپرـ٤ ؛غیرنظامیان به عنوان شیوۀ جنگی یا مبارزاتی

 .]١٢٥ و ١٢٤، ص٢١ :ـ نک[ گیری غیرنظامیان  گروگانـ٥؛ جنگ
ها در شناخت  ترین ویژگی الملل دقّت شود، یکی از مهم اگر در این اسناد حقوق بین

 مورد حمله و جرح و ،بدون تفکیک و تمایزها  مقولۀ کشتارجمعی، این است که انسان
 این است که نظامیان و غیرنظامیان به ،صود از بدون تفکیک و تمایزمق. قتل قرار گیرند

 از قبیل  تروریستیهای  اقدامرو، مصادیق  از این.صورت جمعی کشته شوند
هایی که نظامیان و غیر نظامیان را بدون  خیابانی و نیز کاربرد سالح های گذاری بمب

 شیمیایی و میکروبی ای،  هستههای انواع سالح  از قبیلتفکیک، در معرض قتل قرار دهد
های تروریستی  ها و یا سازمان  نظامی دولتهای  از موارد رایج کشتار جمعی در تهاجمکه 
 .گیرد در شمار مصادیق کشتارجمعی قرار میباشد نیز  می
 
 رویکرد اسالم نسبت به موضوع کشتارجمعی. ٣

توان  ی مطرح شده که میدر برخی از آیات قرآن کریم که بیانگر احکام جنگ است، اصول
 که در ذیل به های کشتارجمعی را نتیجه گرفت ها، ممنوعیّت کاربرد سالح از فحوای آن

 :شود برخی از این آیات اشاره می
 سورۀ نساء، قتل غیرنظامیان و حتّی نظامیانی که از جنگ دست ٩٠مطابق آیۀ

 اللَّهُ جَعَلَ فَما السَّلَمَ إِلَیْکُمُ أَلْقَوْا وَ لُوکُمْیُقاتِ فَلَمْ اعْتَزَلُوکُمْ فَإِنِ«: اند، جایز نیست کشیده
گیری کرده و با شما   پس اگر دشمنان از جنگ با شما کناره، یعنی»سَبیالً عَلَیْهِمْ لَکُمْ

 .دهد که متعرّض آنان شوید پیکار نکردند و پیشنهاد صلح دادند، خداوند به شما اجازه نمی
ره، بعد از فرمان به نبرد با کافران حربی، تجاوز از این حدّ سورۀ بق١٩٠همچنین در آیۀ 

 یُقاتِلُونَکُمْ الَّذینَ اللَّهِ سَبیلِ  في قاتِلُوا وَ«: نهی شده است) یعنی جنگیدن با غیرمحاربین(
ند، جنگ  و در راه خدا با کسانی که با شما می یعنی،»الْمُعْتَدین یُحِبُّ ال اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا ال وَ

 .دارد نبرد کنید و از حدّ تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست نمی
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 فِي یُقاتِلُوکُمْ لَمْ الَّذینَ عَنِ اللَّهُ یَنْهاکُمُ ال« : سورۀ ممتحنه آمده است٨در آیۀ 
 یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَیْهِمْ تُقْسِطُوا وَ تَبَرُّوهُمْ أَنْ دِیارِکُمْ مِنْ یُخْرِجُوکُمْ لَمْ وَ الدِّینِ

 که در کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی  خدا شما را از نیکییعنی ،»الْمُقْسِطین
اوند کند؛ خد خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمیراه دین با شما پیکار نکردند و از 

 و در این آیه، مسلمانان» کُم« پیداست که مخاطب ضمیر. پیشگان را دوست دارد عدالت
ورزی نسبت به  در این آیه، براحسان و عدالت.  غیرمسلمانان است»هُم «طب ضمیرمخا

 إِنَّ« غیرمسلمانانی که محارب نیستند، توصیه شده است و این از جملۀ پایانی آیۀ شریفۀ
 .شود  فهمیده می»الْمُقْسِطین یُحِبُّ اللَّهَ

 یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ  لِلَّذینَ أُذِنَ«:  سورۀ حجّ است٤٠ و ٣٩نمونۀ دیگر، آیات 
»  الَّذینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِالَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُـ نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ  اللَّهَ عَلى

یعنی، به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده، اجازۀ جهاد داده شده است زیرا مورد ستم 
هایی که از خانه و شهر خود، به ناحق رانده  ؛ همان ها تواناست اند و خدا بر یاری آن فتهقرار گر
 .گفتند پروردگار ما، خدای یکتاست جز اینکه می) و جُرمی نداشتند(شدند 

اند، صادر  در این آیات، اذن جهاد، برای کسانی که مورد ظلم و تهاجم قرار گرفته
 جنگیدن را بهتعال، علّت مجاز بودن مسلمانان به عبارت دیگر، خدای م. شده است

 .شروع تهاجم از سوی مشرکان، بیان کرده است
 ضد بر ت که اشخاص غیرمسلمانی که در جنگنتیجۀ کلّی آیات مذکور، این اس

بنابراین، در پیش .  نظامی کشته شونداقدامنباید در حین  اند، مسلمانان شرکت نکرده
 در ها را بدون تفکیک محاربین و غیرمحاربین، ه انسان مبارزه کازهایی  گرفتن شیوه

 . جایز نیست معرض کشتار قرار دهد از منظر قرآن کریم،
هایی از  شود که نمونه نیز مالحظه می) ص(همین اصل قرآنی، در سیرۀ رسول اکرم

 : روایات به شرح زیر استاین 
 سَرِیَّةً یَبْعَثَ أَنْ أَرَادَ إِذَا )ص(هِاللَّ رَسُولُ کَانَ«: آمده است) ع(در روایتی از امام صادق

 مِلَّةِ عَلَى وَ اللَّهِ سَبِیلِ فِي وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ بِسْمِ سِیرُوا یَقُولُ ثُمَّ یَدَیْهِ بَیْنَ فَأَجْلَسَهُمْ دَعَاهُمْ
 ال وَ امْرَأَةً ال وَ صَبِیّاً ال وَ فَانِیاً شَیْخاً اتَقْتُلُو لَا وَ تَغْدِرُوا ال وَ تُمَثِّلُوا ال وَ تَغُلُّوا ال اللَّهِ رَسُولِ
 إِلَى نَظَرَ أَفْضَلِهِمْ أَوْ  الْمُسْلِمِینَ أَدْنَی مِنْ رَجُلٍ أَیُّمَا وَ إِلَیْهَا تُضْطَرُّوا أَنْ إِالّ شَجَراً تَقْطَعُوا
 إِنْ وَ الدِّینِ فِي فَأَخُوکُمْ تَبِعَکُمْ فَإِنْ اللَّهِ مَکَال یَسْمَعَ حَتَّى جَارٌ فَهُوَ الْمُشْرِکِینَ مِنَ رَجُلٍ
 ،یعنی] ٢٧، ص٥  ج،٣١؛ ٣٥٥ ، ص٢ ج،٨ [ »عَلَیْهِ بِاللَّهِ اسْتَعِینُوا وَ مَأْمَنَهُ فَأَبْلِغُوهُ أَبَى
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کرد و  ها را دعوت می خواست لشگری را برای جهاد بفرستد، آن می) ص(وقتی رسول خدا
با نام خدا و به یاری خدا و در راه خدا و مطابق دین رسول : فرمود نشاند و می مقابل خود می

های دشمن را پاره پاره نکنید، نقض عهد نکنید و  خدا حرکت کنید؛ خیانت نکنید، کشته
 .سالخوردگان و کودکان و زنان را نکشید؛ درختی را قطع نکنید مگر اینکه مجبور شوید

چه برترینشان، به یکی از مشرکان مهلت داد، آن ها  ترین آن هرکدام از مسلمانان، چه پست
وقتی آن مشرک کالم . شخص مشرک در پناه مسلمانان است تا اینکه کالم خدا رابشنود

خدا را شنید اگر تابع دین شما گردید، برادر دینی شماست و اگر نپذیرفت، او را به سرزمین 
 .ید و از خدا در مواجهۀ آینده با او کمک بگیر1خودش برسانید

 محدّثان اهل سنّت بزرگان این حدیث را با کمی تفاوت، ابوداود سجستانی که از 
 2]٥٨٨، ص١، ج١٤: ـ نک[روایت کرده است ) ص(است، از رسول اکرم 

 ای به معقل بن قیس، آنگاه که او را برای نبرد در نامه) ع(امیرالمؤمنین علی
 پیکار یعنی، فقط با کسی»  مَنْ قَاتَلَکَ إِالّوَ ال تُقَاتِلَنَّ «: تأکید فرمود چنینفرستاد، می

ایشان در نامۀ دیگری به فرماندهان لشگر خود در ] ٣٧٢ ص،١٥ [.جنگد کن که با تو می
 تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى یَبْدَءُوکُمْ فَإِنَّکُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وَ تَرْکُکُمْ إِیَّاهُمْ ال «:فرماید  میصفین،
راً وَ ال  تَقْتُلُوا مُدْبِهَزِیمَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَالبْدَءُوکُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَکُمْ عَلَیْهِمْ فَإِذَا کَانَتِ الْحَتَّى یَ

وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَکُمْ وَ    تَهِیجُوا النِّسَاءَ بِأَذًىتُصِیبُوا مُعْوِراً وَ ال تُجْهِزُوا عَلَى جَرِیحٍ وَ ال
ها شروع کنند  با دشمن جنگ را آغاز نکنید تا آن یعنی،] ٣٧٣، ص١٥ [»...مَرَاءَکُمسَبَبْنَ أُ

 که دشمن به جنگ رویزیرا بحمد اللّه حجّت با شماست و آغازگر جنگ نبودنتان، تا آن
اگر به اذن خدا شکست خوردند و  .آورد، حجّت دیگر بر حقّانیت شما خواهد بود

نکشید و آن را که قدرت دفاع ندارد آسیب نرسانید گریختند، آن کس را که پشت کرده 
 شما را یزنان را با آزار دادن تحریک نکنید هر چند آبرو؛ و مجروحان را به قتل نرسانید

 .د یا امیران شما را دشنام دهندبریزن
 تصریح بر این مطلب است که نه تنها قتل) ع(های امیرالمؤمنین علی عبارت

اند یا   آن دسته از نظامیانی که دست از جنگ کشیدهغیرنظامیان جایز نیست بلکه
 .اند نیز نباید کشته شوند مجروح شده

                                                                                                                                            
ـ  فَأَجِرْهُ اسْتَجارَكَ الْمُشْرِکینَ مِنَ أَحَدٌ إِنْ وَ« در این حدیث، به آیۀ شریفۀ        )ص(اکرماشارۀ پیامبر ـ  ١  یحَتَّ

 . است]٦: توبه [»یَعْلَمُون ال قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ ذلِکَ مَأْمَنَهُ أَبْلِغْهُ ثُمَّ اللَّهِ کَالمَ یَسْمَعَ
، ٣٢ ؛٣٣، ص٥، ج٥؛ ٦٥٤، ص٧، ج ٢ منابع دیگر اهل سـنّت بنگریـد بـه        این حدیث در     برای مطالعۀ ـ  ٢

 .٢٠٥، ص١، ج١٦؛ ٣٨٢، ص٤ج
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 روایت شده است) ص(دربارۀ ممنوعیّت کشتارجمعی، منع دیگری از سوی رسول اکرم
اند  نقل کرده) ع(از امیرالمؤمنین علی) ع(امام صادق. 1که مورد استناد قاطبۀ فقهاء قرار دارد

، ٦، ج٢٦؛ ٢٨، ص٥، ج٣١[» الْمُشْرِکِین  بِالدِ فِي السَّمُّ یُلْقَى أَنْ )ص(اللَّهِ ولُرَسُ نَهَى«که 
یکی از . های مشرکان سمّ بریزند نهی کردند که در سرزمین )ص( یعنی، رسول اکرم]١٤٣ص

 شهرهایی که مشرکان در آن سکونت دارند، 2اسباب این نهی، آن است که با مسموم ساختن
هایی از مؤمنان  روند؛ گروه ودات دیگری که مستحقّ مرگ نیستند، از بین میها و موج انسان

، مشرکان مستضعف یا غیر حربی، حیوانات و کنند ناشناس که در میان مشرکان زندگی می
ها موضوعاتی است که در روایت  گیرند و این گیاهان، همگی در معرض نابودی قرار می

 .ی قرار گرفته بودمورد نه) ص(پیشین نیز از سوی پیامبر
مجموع این آیات و روایات، بیانگر آن است که غیرنظامیان، سالخوردگان، زنان، 

 .کودکان و حتّی االمکان موجودات زندۀ دیگر، نباید در هنگامۀ جنگ آسیب ببینند
های آن از سویی و  توان به اصل نفی ظلم در تمام صورت افزون بر موارد فوق، می

این موضوعات نیز در آیات و .  وسایل برای نیل به هدف اشاره کردعدم موجّه بودن تمام
 :توان به این موارد اشاره کرد برای نمونه می. روایات فراوانی مطرح شده است

 بِما خاوِیَةً بُیُوتُهُمْ فَتِلْکَ« :، فرجام ستمگران چنین بیان شده سورۀ نمل٥٢ در آیۀ
 به سبب که  استها آن های خانه  اینیعنی،» یَعْلَمُون مٍلِقَوْ لَآیَةً ذلِکَ  في إِنَّ ظَلَمُوا
 ٤٢ در آیۀ. آگاهند که کسانی برای استای  نشانه این در و مانده خالی ستمشان و ظلم

 فِي یَبْغُونَ وَ النَّاسَ یَظْلِمُونَ الَّذینَ عَلَى السَّبیلُ إِنَّمَا«: سورۀ شوری آمده است
 به که است علیه کسانی مؤاخذه راه یعنی،» أَلیمٌ عَذابٌ لَهُمْ لئِکَأُو الْحَقِّ بِغَیْرِ الْأَرْضِ
 دردناکی عذاب ها آن برای کنند، سرکشی می ناحق به زمین در و کنند می ظلم مردم

توان برای عقوبت  به این نکته اشاره شده است که نمی) ع( سورۀ یوسف٧٩ درآیۀ .تاس

                                                                                                                                            
 شهید ثانی، صاحب جواهر و آیـت هللا         ، بزرگی چون شیخ طوسی، ابن ادریس حلّی، شهید اوّل         ـ فقهای ١

 :ـ  نکـ [. اند انستهخویی با استناد به همین حدیث، مسموم ساختن عمومی شهرهای مشرکان را حرام د             
 ] ٦٦، ص٢١، ج٣٥ ؛٢٩٣، ص٢٧ ؛٢٤، ص٣،ج١٨ ؛٣٢، ص٢، ج١٧؛ ٣٧١، ص١٠ ؛٧، ص٢، ج٣

مورد نهی قرار گرفته اسـت و   های مشرکان، شود که نابودی عمومی سرزمین     از این روایت فهمیده می    ـ  ٢
های   کردن سمّ، آسیب   هایی که مانند وارد     یعنی کاربرد سالح   ،اساساً فرقی میان ابزارِ نابودکننده نیست     

مـی، مـصادیق امـروزین نهـی رسـول          های میکروبی، شیمیایی و ات     اعمّ از سالح   کند، عمومی ایجاد می  
 . قرار دارد) ص(خدا
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 احدی را غیر از خود شخص مجرم، مورد کسی که در میان جمعیّتی ناشناس قرار دارد،
 وَجَدْنا مَنْ إِالَّ نَأْخُذَ أَنْ اللَّهِ مَعاذَ قالَ«: عقوبت قرار داد زیرا این کار مصداق ظلم است

 .»لَظالِمُونَ إِذاً إِنَّا عِنْدَهُ مَتاعَنا
ذُ زَمَنِ الْحَجَّاجِ إِنِّي لَمْ أَزَلْ وَالِیاً مُنْ« : عرض کرد)ع(مردی از قبیلۀ نخعی به امام باقر

 حَتَّى تَُؤدِّيَ إِلَى کُلِّ مَّ أَعَدْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ الإِلَى یَوْمِي هَذَا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ فَسَکَتَ ثُ
کنون پیوسته  حجاج تا من از زمان حکومت، یعنی]٣٣١، ص٢، ج٣١[ »ذِي حَقٍّ حَقَّه

حضرت سکوت کرد و :  من میسر است؟ راوی گویدایام آیا توبه بر بوده) فرماندار (والی
هر صاحب  به  اینکه تاات پذیرفته نیست نه توبه: اد من دوباره پرسیدم، فرمودجوابم را ند

 .ی حقش را بپردازای، حقی که ستمی کرده
به بیان اقسام ظلم پرداخته و از ) ع( علیامیرالمؤمنین البالغه،  نهج١٧٦در خطبۀ

 فَظُلْمُ یُتْرَكُ ال الَّذِي الظُّلْمُ أَمَّا وَ« :فرماید  میدم در حقّ یکدیگرجمله دربارۀ ظلم مر
 وَ بِالسِّیَاطِ ضَرْباً ال وَ بِاْلمُدَى جَرْحاً هُوَ لَیْسَ شَدِیدٌ هُنَاَك الْقِصَاصُ بَعْضاً بَعْضِهِمْ الْعِبَادِ
بدون  و شود  که رها نمین ظلمی آ، یعنی]٢٥٥، ص١٥[ »مَعَهُ ذَلِکَ یُسْتَصْغَرُ مَا لَکِنَّهُ

شوند که قصاص در  ظلمی است که بندگان در حقّ یکدیگر مرتکب می، مجازات نیست
ها در   یا تازیانه زدن نیست بلکه این مجروح کردن با کاردآنجا سخت است، مجازات آنجا

 .برابرش کوچک است
 ]٣٣١، ص٢، ج٣١:  ـنک[ نیز نقل شده است کافیاین روایت با اندک اختالفی در کتاب 

شیعه و اهل سنّت آمده است که گروهی از اطرافیان  در منابع معتبر روایی
به آن حضرت پیشنهاد دادند به جای آنکه سهم مردم را از ) ع(امیرالمؤمنین علی

نحو مساوی تقسیم کند، به اشراف و مخالفان سهم بیشتری بدهد و بعد از المال به  بیت
در پاسخ ) ع(امام . المال است بازگردد تقسیم مساوی بیتزی به حالت قبل که پیرو

 أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ  وُلِّیتُ عَلَیْهِ وَ اللَّهِ ال النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ«: فرمود
سَوَّیْتُ بَیْنَهُمْ فَکَیْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ سَمِیرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً و لَوْ کَانَ الْمَالُ لِي لَ

] ٣١، ص٤، ج٣١ ؛١٨٣، ص١٥؛ ٧٥، ص١، ج٩؛ ١٧٤، ص١، ج٦؛ ١٨٥، ص٤[» مَالُ اللَّه
ی که سرپرستی  در حق مسلمانانستم خواهید که پیروزی را به بهای از من می آیا ،یعنی

ای از پی  و ستاره  سرآید سوگند تا جهان به خداآنان را برعهده دارم، به دست آورم؛
 . رد این کار نگردم، گِستارۀ دیگر آید

 به خوبی بیانگر این نکته است که آن حضرت به هیچ » النَّصْرَ بِالْجَوْرِ أَطْلُبَ« عبارت
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به عبارت . عنوان حاضر نبود که پیروزی را با ظلم و تضییع حقوق مردم به دست آورد
 آنجا که. هدف، توجیه کنندۀ وسیله نیست) ع( علیر باور و رفتار امیرالمؤمنیندیگر د

توان با تضییع اموال مردم به دست آورد، آیا می توان تصوّر کرد که به  پیروزی را نمی
بنابراین، مطابق  گناهان روا باشد؟ دست آوردن پیروزی به بهای کشته و زخمی شدن بی

 را مردم مختلفی از های کشتارجمعی که صنوف آیات و روایات مذکور، کاربرد سالح
 .دهد، جایز نیست هدف قرار می

 
  سورۀ فتح بر نفی کشتارجمعی٢٥داللت آیۀ. ٤

داللت آن بر نفی  که ای ؛ آیهشود  از سورۀ فتح بررسی می٢٥در ادامۀ این نوشتار، آیۀ 
 برای درک صحیح از مفاهیم آن، ابتدا . واقع شده استمورد غفلتکشتار جمعی، 

  . ول آیه بررسی شودضروری است فضای نز
 
  سورۀ فتح ٢٥ و ٢٤ترسیم فضای نزول آیات . ١. ٤

شود، مربوط   سورۀ فتح، آنچنان که در روایات شأن نزول مالحظه می٢٥ و ٢٤آیات 
 کَفَّ الَّذي هُوَ وَ« : این سوره آمده است٢٤ در آیۀ. به ماجرای صلح حدیبیّه است

 اللَّهُ کانَ وَ عَلَیْهِمْ أَظْفَرَکُمْ أَنْ بَعْدِ مِنْ مَکَّةَ بِبَطْنِ نْهُمْعَ أَیْدِیَکُمْ وَ عَنْکُمْ أَیْدِیَهُمْ
 شما دست و شما، از را )کفّار( ها آن دست که است یکس او یعنی، »بَصیراً تَعْمَلُونَ بِما
 به خداوند و کرد کوتاه ساخت، پیروز ها آن بر را شما آنکه از مکّه، بعد دل در آنان از را

مقصود از بطن مکّه همان محلّ حدیبیّه است؛ زیرا این . بیناست دهید، یم انجام آنچه
محلّ، چنان اتصالی به مکّه دارد که برخی، آن را یکی از اراضی مکّه و جزء حدود حرم 

  .]٢٨٨، ص١٨، ج٢٢: ـ نک[ می دانند
 هُوَ وَ لَقَا ...« : راجع به شأن نزول این آیات آمده است) ع(در حدیثی از امام صادق

 مِنْ أَيْ عَلَیْهِمْ أَظْفَرَکُمْ أَنْ بَعْدِ مِنْ مَکَّةَ بِبَطْنِ عَنْهُمْ أَیْدِیَکُمْ وَ عَنْکُمْ أَیْدِیَهُمْ کَفَّ الَّذِي
 بِالْمَدِینَةِ کُمْیَغْزُونَ کَانُوا أَنْ بَعْدَ الصُّلْحَ مِنْکُمُ طَلَبُوا وَ الْحَرَمِ إِلَى الْمَدِینَةِ مِنَ أَمَمْتُمْ أَنْ بَعْدِ

 أَجَازَ مَا وَ الصُّلْحِ بِعِلَّةِ أَخْبَرَ ثُمَّ مِنْهُمْ الصُّلْحَ تَطْلُبُونَ أَنْتُمْ کُنْتُمْ إِذْ بَعْدَ الصُّلْحَ یَطْلُبُونَ صَارُوا
 نِساءٌ وَ مُؤْمِنُونَ رِجالٌ ال لَوْ وَ” قَوْلِهِ إِلَى صَدُّوکُمْ وَ کَفَرُوا الَّذِینَ هُمُ فَقَالَ )ص(لِنَبِیِّهِ اللَّهُ

 لِلْمُؤْمِنِینَ کَانَ إِنَّمَا الصُّلْحِ عِلَّةَ أَنَّ اللَّهُ فَأَخْبَرَ تَطَؤُهُمْ أَنْ تَعْلَمُوهُمْ لَمْ بِمَکَّةَ یَعْنِي “مُؤْمِناتٌ
 الصُّلْحُ کَانَ فَلَمَّا لَقُتِلُوا حَرْبُالْ کَانَتِ وَ صُلْحٌ یَکُنْ لَمْ لَوْ وَ بِمَکَّةَ کَانُوا الَّذِینَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ
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، ٢، ج٣٠[» الْمُسْلِمِین عَلَى فَتْحاً أَعْظَمَ کَانَ الصُّلْحَ ذَلِکَ إِنَّ یُقَالُ وَ مَاإلِسْال أَظْهَرُوا وَ آمَنُوا
 و شما از را )کفّار( ها آن دست که است کسی او” : خدای متعال فرمود، یعنی]٣١٥ص

 “کرد کوتاه ساخت، پیروز آنها بر را شما آنکه از مکّه، بعد دل در نآنا از را شما دست
از مدینه به سمت مکّه حرکت کردید، مشرکان از شما طلب صلح   بعد از اینکه،یعنی

ها را دعوت به صلح  کردند در حالیکه در مدینه با شما جنگیدند و بعد از اینکه شما آن
در آیۀ بعد از علّت   به صلح می کنند سپسها هستند که شما را دعوت کردید، حاال آن

آنها کسانی بودند که کفر ”: ای که به پیامبرش داده است، خبر داد و فرمود صلح و اجازه
 مکّه در میان اهل اگر و”: فرماید  تا آنجا که می“ورزیدند و شما را از حجّ بازداشتند

 پایمالشان ندانسته بشناسید، را آنان آنکه بی بود ممکن که نبودند ایمانی با زنان و مردان
 بنابراین خدای متعال خبر داده است که .شد نمی جنگ این مانع هرگز خداوند ،کنید

علّت صلح حفظ جان مردان و زنان مؤمنی است که در مکّه بودند و اگر صلح برقرار 
آن مردان و زنان   در حالیکه با صلح،؛شدند ها کشته می داد، آن شد و جنگ رخ می نمی

شود که این  امنیّت یافتند و توانستند اسالم خود را اظهار کنند و گفته می مؤمن در مکّه
 .ترین پیروزی برای مسلمانان بودصلح، بزرگ

در منابع تفسیری و حدیثی اهل سنّت نیز همین شأن نزول برای آیات مذکور نقل شده 
ای است که در  حاکی از حادثه» عَلَیْهِمْ أَظْفَرَکُمْ أَنْ بَعْدِ مِْن«مطابق این روایات، عبارت . است

 تنعیم کوه مسلح مکّه، از ها نفر از کفّار همان محل حدیبیّه رخ داد، به این شرح که ده
 )ص(پیامبر. داشتند مسلمانان را و) ص(به پیامبر غافلگیرانه حمله قصد شدند و سرازیر
؛ ٦١ و ٦٠، ص٢٦، ج ٢٣؛ ٦٠٨، ص١، ج١٤: ـ کن [.ساخت آزاد سپس کرد اسیر را ایشان
 آیۀ شریفه حاکی از این است که خدای متعال، بعد بنابراین] ٣٩٩، ص٣٦؛ ١٩٦، ص٥، ج٣٣

 ،ها را آزاد کرد آن) ص(ای از مشرکان مکّه غالب ساخت و پیامبر از اینکه مسلمانان را بر عدّه
 . کردبا صلح میان ایشان، از جنگ و کشتار افراد دو طرف جلوگیری

 الْهَدْيَ وَ الْحَرامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُّوکُمْ وَ کَفَرُوا الَّذینَ هُمُ« :فرماید در آیۀ بعد می
 تَطَؤُهُمْ أَنْ تَعْلَمُوهُمْ لَمْ مُؤْمِناتٌ نِساءٌ وَ مُؤْمِنُونَ رِجالٌ ال لَوْ وَ مَحِلَّهُ یَبْلُغَ أَنْ مَعْکُوفاً

 الَّذینَ لَعَذَّبْنَا تَزَیَّلُوا لَوْ یَشاءُ مَنْ رَحْمَتِهِ  في اللَّهُ لِیُدْخِلَ عِلْمٍ بِغَیْرِ ةٌمَعَرَّ مِنْهُمْ فَتُصیبَکُمْ
 زیارت از را شما و شدند کافر که هستند کسانی ها  آن، یعنی»أَلیماً عَذاباً مِنْهُمْ کَفَرُوا
 و  مردانمکّه  اهلدر میان اگر و بازداشتند قربانگاه به قرباني رسیدن و الحرام مسجد
و  کنید پایمالشان ندانسته بشناسید، را آنان آنکه بی بود ممکن که نبودند ایمانی با زنان

. شد نمی جنگ این مانع هرگز خداوند برسد، شما به ناآگاهانه یعار و عیب به سبب آن،



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٨

 و مؤمنان اگر و کند وارد خود رحمت در خواهد می را که کسی هر خدا که بود این هدف
 .کردیم می دردناکی عذاب را کافران شدند، می جدا هم از مکه در کفّار

این آیه، در راستای آیۀ پیشین، بیانگر سبب اصلی صلح  همچنانکه اشاره شد،
دهد که   خدای متعال ابتدا از ظلم مشرکان مکّه در حقّ مسلمانان خبر می.حدیبیّه است

دهد که در  ن و زنان مؤمنی خبر میها شدند، سپس از وجود مردا  حجّ آنیمانع ادا
دارد که اگر این دو گروه  کردند و بیان می میان اهل مکّه، به صورت ناشناس زندگی می

  .کردیم شدند،کفّار را مجازات می از هم تفکیک می
 
 نظر مفسّران دربارۀ این آیه. ٢. ٤

 حدیبیّه و آیۀ  سورۀ فتح را دربارۀ صلح٢٤نزول آیۀ  عموم مفسّران شیعه و اهل سنّت،
      : نوشته استاین آیه شیخ طوسی در تفسیر .اند  را بیانگر علّت صلح دانسته٢٥

 و  یعنی به وحدانیّت خدا کافر شدند“کَفَرُوا الَّذِینَ هُمُ”: سخن خدای متعال که فرمود«
، به  شما را از رفتن به مسجدالحرام،ها همان کفّار قریش هستند که در سال حدیبیّه آن
شود،  هایتان به محلّی که در آن قربانی می  طواف کعبه و رساندن قربانی، عمرهوردن جاآ

اگر مردان و زنان مؤمن به خدا و به پیامبر، در مکّه نبودند که ”:  سپس فرمود.باز داشتند
ها آگاه نیستید و ممکن بود که   به این معنا که از ایمان آن“شناسید شما آنها را نمی

و بنابر  شود ها وارد سازید که گناهی برای شما محسوب می ، آسیبی به آنبدون اطّالع
 این است که خسارت دیۀ “عِلْمٍ بِغَیْرِ مَعَرَّةٌ مِنْهُمْ فَتُصیبَکُمْ” ، معناینظر ابن اسحاق

توانند، دوماه  گرفت که آزاد کردن برده و برای کسانی که نمی قتل بر گردن شما قرار می
 محذوف نیز» لوال« جواب . همان کفّارۀ قتل غیرعمد در جنگ استداری است که روزه

در میان کفّار  شناسید که نمیرا اگر آن مؤمنانی «: کهتقدیر آن چنین است است و
 ]٣٣٢، ص٩ ، ج٢٥[ 1».کردید  مشرکان را نابود می نبودند، با یاری خداقریش

                                                                                                                                            
  فـي  »الْحَـرامِ  الْمَـسْجِدِ  عَـنِ  صَـدُّوکُمْ  وَ «قـریش  کفار هم و اللَّه بوحدانیة  أي “کَفَرُوا الَّذِینَ هُمُ ”قوله ـ و ١

هُ  یَبْلُـغَ  أَنْ مَعْکُوفاً الْهَدْيَ وَ «بالبیت تطوفوا و تعتمروا أن کمصدو و الحدیبیة،  الـذي  المحـل  أي »مَحِلـَّ
 ذلـک  مثـل  »مُؤْمِناتٌ نِساءٌ وَ «بالنبي مصدقون و بالله »مُؤْمِنُونَ رِجالٌ ال لَوْ وَ «قال ثم ... فیه نحره یحل
 ینـالکم  أي »عِلْـمٍ  بِغَیْـرِ  مَعَرَّةٌ مِنْهُمْ فَتُصِیبَکُمْ تَطَؤُهُمْ أَنْ «بایمانهم تعلموا لم أي »تَعْلَمُوهُمْ لَمْ «... بمکة
 رقبة عتق الخطأ قتل کفارة في الدیة غرم هو: إسحاق ابن قال و ...بذلک منکم علم غیر من الجلهم أثم

 و تقـدیره  محذوف لوال جواب و الحرب في الخطأ قتل کفارة هو و شهرین، فصیام یطق لم من و مؤمنة
 .إیاکم بنصرنا المشرکین رقاب لوطئتم تعلموهم لم الذین المؤمنون لوال و



  ١٩  داللت آیات و روایات بر ناروا بودن کشتار جمعی  

 “مِنْهُمْ کَفَرُوا الَّذِینَ وا لَعَذَّبْنَاتَزَیَّلُ لَوْ”شود که عبارت  شیخ طوسی در ادامه یادآور می
. بردیم شدند، کافران را از بین می مکّه تفکیک می به این معناست که اگر مؤمنان از کفّار

 دلیل بر این آیه«: نیز در تفسیر خود راجع به این آیه نوشته است قرطبی]. همان: ـ نک[
ه آسیب رساندن به کافر جز از مراعات کافران به سبب حرمت مؤمنان است؛ آنگاه ک

یعنی در حمله به کافران، مؤمنان نیز صدمه ، آسیب دیدن مؤمن، ممکن نباشد طریق
  دراگرمسلمانان، گروهی از مشرکان را” :گوید به ابن قاسم گفتم  ابوزید می.بینند می
ند، ای از مسلمانان در آن قلعه اسیر مشرکان باش در حالیکه عدّه ای محاصره کنند قلعه

از مالک بن انس، راجع  آیا آتش زدن آن قلعه جایز است یا نه؟ ابن قاسم جواب داد که
به مواضع گروهی از مشرکان سؤال شد که آیا در حالیکه اسیرانی در میانشان هست، 

این کار را ”: گفت و مالک بن انس ها را با آتش مورد هدف قرار داد توان مواضع آن می
اگر مؤمنان از :  سخن خدای متعال دربارۀ اهل مکّه که فرموددانم به دلیل جایز نمی

 وی ]٢٨٥ ص، ١٦، ج٢٩[ 1»“.بردیم شدند، کافران را از بین می کفّارمکّه تفکیک می
جایز  بین بردن کافر، همچنین، مستند به همین آیه،کشتن گروگان مسلمان را برای از

 .]٢٨٧صهمان،  :ـ نک[ 2داند  نمی
 در قالب یک پرسش و “عِلْمٍ بِغَیْرِ مَعَرَّةٌ مِنْهُمْ فَتُصِیبَکُمْ”ت زمخشری دربارۀ عبار

 یصیبهم: قلت یعلمون؟ ال هم و قتلوهم إذا تصیبهم ةمعرّ أیّ: قلت فإن« :نویسد پاسخ می
 من بنا فعلوا ما مثل دینهم بأهل فعلوا أنهم المشرکین قالة سوء و الکفارة و الدیة وجوب

اگر بگویی که چه عیبی متوجّه کسانی است که ،  یعنی]٣٤٣، ص٤، ج١٣ [»تمییز غیر
: گویم اند؟ می مؤمنان ناشناس در میان کفّار را به صورت نا آگاهانه و غیر عامدانه کشته

 یعنی آن عیب، وجوب دیه و کفّاره و سخنان ناپسند مشرکان است که دربارۀ این کار
                                                                                                                                            

 قـال . المـؤمن  بأذیـة  إال أذائة الکـافر   یمکن ال إذ المؤمن، حرمة في الکافر مراعاة على دلیل اآلیة هذهـ  ١
 أهـل  حـصرهم  حـصونهم،  مـن  حـصن  فـي  المشرکین من قوما أن لو رأیت أ: القاسم البن قلت أبوزید
 و مالکـا  سـمعت : قال ال؟ أم الحصن هذا یحرق أیدیهم أ  في یأسار المسلمین من قوم فیهم و اإلسالم
 مـراکبهم؟  فـي  األسـارى  معهـم  و بالنار مراکبهم في نرمي أ مراکبهم في المشرکین من قوم عن سئل
  .“أَلِیماً عَذاباً مِنْهُمْ کَفَرُوا الَّذِینَ لَعَذَّبْنَا تَزَیَّلُوا لَوْ”: مکة ألهل تعالى لقوله ذلک، أرى ال مالک فقال: قال

 حـصون  فـي  الرمـي  الثـوري  و أصـحابه  و حنیفـة  أبو جوز وقد. رمیه یجز لم بمسلم کافر تترّس لو ـ وکذلک ٢
 إن و المشرك، رمي مسلم بولد کافر تترس و لو . أطفالهم و المسلمین من أساری فیهم کان إن و المشرکین

. بقولنـا  الـشافعي  قال و. دیة ال و الکفارة فیه: الثوري قال و. کفارة ال و یهف دیة فال المسلمین من أحد أصیب
 .مالک قاله ما إال قول فال المسلم، بروح سیما یجوز، ال بالمحظور المباح إلى التوصل فإن ظاهر، وهذا
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ها با اهل دین خود همان   گفت که اینجمعی کفّار همراه با مؤمنان ناشناس خواهند کشتار
همین معنا . ها را از ما تفکیک کنند دهند بدون اینکه آن کنند که با ما انجام می کاری را می

وجوب کفّاره، «: گوید مورد پذیرش فخر رازی نیز قرار گرفته است با این توضیح که وی می
ابن  ].٨٢، ص٢٨، ج٢٨: ـ نک[رود  دلیل آن است که این کار، گناه و معصیت به شمار می

کثیر دمشقی نیز آیۀ مذکور را ناظر بر حرمت قتل مؤمنانی دانسته است که در میان 
 ] ٣١٩، ص٧، ج٧: ـ نک[.داشتند کردند و ایمان خود را پنهان می مشرکان زندگی می

معتزله،  شود، مفسّران بزرگ مذاهب اسالمی، اعمّ از شیعه، چنانکه مالحظه می
ند که آیۀ مذکور، بر حرمت کشتار بدون ا ، همگی بر این نکته متّفقفیّه و سلاشاعره

شایان ذکراست که در برخی از روایات  .شناسایی و تفکیک مؤمنان از کفّار داللت دارد
تری برای این آیۀ شریفه مطرح شده است که در حقیقت اشاره به  تفسیری، معنای عام

ا از این قرار است که سبب کشته نشدن برخی آن معن. های معنایی آیه است یکی از بطن
 لَعَذَّبْنَا تَزَیَّلُوا لَوْ « عبارتبه) ع(امامان. صلب آنهاستاز مشرکان، وجود مؤمنانی در 

 استناد کرده و مدارای با برخی از مشرکان را به سبب »أَلِیماً عَذاباً مِنْهُمْ کَفَرُوا الَّذِینَ
  1]١٤٧، ص١، ج١٩: ـ نک[ اند ها دانسته وجود مؤمنانی در نسل آن

 
                                                                                                                                            

 مُالسَّال عَلَیْهِ اللَّهِ عَبْدِ بِيألَ قُلْتُ قَالَ الْکَرْخِيِّ إِبْرَاهِیمَ عَنْ «:برای نمونه در یکی از این روایات آمده است        ـ  ١
 فَکَیْفَ قَالَ. بَلَى قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ دِینِ فِي قَوِیّاً مُالسَّال عَلَیْهِ عَلِيٌّ یَکُنْ لَمْ أَ اللَّهُ أَصْلَحَکَ رَجُلٌ لَهُ قَالَ أَوْ

 :قَـالَ . مَنَعَتْـهُ  جَـلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ کِتَابِ فِي آیَةٌ قَالَ ؟ذَلِکَ مِنْ مَنَعَهُ امَ وَ یَدْفَعْهُمْ لَمْ کَیْفَ وَ الْقَوْمُ عَلَیْهِ ظَهَرَ
 وَدَائِـعُ  جَـلَّ  وَ عَزَّ لِلَّهِ کَانَ إِنَّهُ »أَلِیماً عَذاباً مِنْهُمْ کَفَرُوا الَّذِینَ لَعَذَّبْنَا تَزَیَّلُوا لَوْ« قَوْلُهُ :قَالَ ؟آیَةٍ أَيُّ وَ قُلْتُ
 الْوَدَائِـعُ،  تَخْرُجَ حَتَّى بَاءَاآل لِیَقْتُلَ مُالسَّال عَلَیْهِ عَلِيٌّ یَکُنْ فَلَمْ مُنَافِقِینَ وَ کَافِرِینَ قَوْمٍ بِأَصْال فِي مِنِینَمُؤْ

 تَظْهَـرَ  حَتَّـى  أَبَـداً  یَظْهَـرَ  لَـنْ  الْبَیْتِ أَهْلَ قَائِمُنَا کَذَلِکَ وَ فَقَاتَلَهُ، ظَهَرَ مَنْ عَلَى ظَهَرَ الْوَدَائِعُ خَرَجَتِ فَلَمَّا
، ابـراهیم کرخـی    یعنـی ]٦٤١، ص٢، ج٢٠ [»فَقَتَله ظَهَرَ مَنْ عَلَى ظَهَرَ ظَهَرَتْ فَإِذَا جَلَّ، وَ عَزَّ اللَّهِ وَدَائِعُ
 آری: نیرومند نبـود؟ فرمـود     در دین خدا   )ع(آیا علی ! اصلحک اللَّه : گفت )ع( به امام صادق   مردی: گوید
 ایـشان  ها را دفع نفرمود و مانع کارهای   پس چرا آن قوم بر او غلبه کردند و چرا آن           :گفت. ند بود نیروم

ایـن  : گفتم آن کدام آیه است؟ فرمود     :  گوید . متعال، او را بازداشت    ای در کتاب خدای    آیه: دنشد؟ فرمو 
 در اصـالب     زیرا برای خدا، ودایع مؤمنی     »اباً أَلِیماً لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذ      « سخن خدا که  

آن کشت تا آنکه آن ودایع خارج شـوند و چـون             پدران را نمی  ) ع( وجود دارد و علی    وم کافر و منافق     ق
البیت نیز چنین است؛ ظهور  ودایع خارج شدند، بر آنها غلبه فرمود و با ایشان کارزار کرد و قائم ما اهل               

کنـد و    دایع خدا ظاهر شود و چون آنها ظاهر شدند بر آنان که الزم است، غلبـه مـی                 کند تا آنکه و    نمی
 .سازد آنان را نابود می



  ٢١  داللت آیات و روایات بر ناروا بودن کشتار جمعی  

  سورۀ فتح بر ممنوعیّت کشتارجمعی٢٥نحوۀ داللت آیۀ . ٣. ٤
ای از جنگ را برگزینند که   شیوهمسلمانان مجاز نیستندمطابق داللت این آیۀ شریفه، 

 رُواکَفَ الَّذِینَ لَعَذَّبْنَا تَزَیَّلُوا لَوْ«عبارت . ها را بدون تفکیک، مورد هدف قرار دهد انسان
الملل،   است که در اسناد حقوق بینبه خوبی گواه اصل تفکیک» أَلِیماً عَذاباً مِنْهُمْ
پژوهان   است که لغت»زال« از ریشۀ »تزیّل« کلمۀ .ای کمتر از یک قرن و نیم دارد سابقه

 بنابراین،. ]٣٨٩، ص٥، ج٢٤ ؛٣٨٨، ص١٢ :ـ نک[ اند آن را به معنای متمایز شدن دانسته
 شدند، ها از هم تفکیک می د نظر در آیۀ شریفه به این معناست که اگر آنعبارت مور
ه تمایز مؤمنان از  گرچه این تفکیک، ناظر ب.ها را عذاب دردناک می کردیم کافرانِ آن

توان کسانی که ایمان  ، امّا از آنجا که ایمان امری درونی است و نمیغیرمؤمنان است
 اجمالی به وجود چنین مؤمنان ناشناسی در یک دارند شناخت، علم  میپنهانخود را 

منطقه، مانع از این است که مردم آن محلّ را بدون شناسایی و تمایز، مورد کشتار قرار 
های کشتارجمعی  دهند و این موضوع، خود تکیه گاهی برای استفاده نکردن از سالح

کافران اشاره شده در آیۀ شریفه، به همین موضوعِ وجود مؤمنان ناشناس در میان . است
  آن مؤمنان ناشناس، نکردننکتۀ قابل تأمّل این است که خدای متعال با معرّفی .است

به عبارت دیگر، اختالط و عدم تفکیک مؤمنان از . راه نابودی اهل مکّه را هموار نساخت
از این رو چنانچه همین علم . ه استشدکفّار سبب مصون ماندن جان کافران بیان 

راجع به وجود مؤمنانی در میان کفّار باشد، )  بدون شناخت اشخاص استکه(اجمالی 
آنچه دربارۀ سبب بیان این حکم در آیۀ . مسلمانان مجاز به کشتار آن جماعت نیستند

های مشرکان است  شود، شبیه ممنوعیّت مسموم ساختن سرزمین شریفه مالحظه می
 .گیرند مایز مورد آسیب قرار میها بدون تفکیک و ت چون در آن حُکم نبوی نیز انسان

هدف است که نتیجۀ  این موضوع شاهد روشنی بر ممنوع بودن کشتارهای کور و بی
اگر به نحوۀ . های افراطی است های کشتار جمعی و نیز رفتارهای گروه کاربرد سالح
های تروریستی بنگریم، تعارض این  های کشتارجمعی یا شیوۀ بمب گذاری عملکرد سالح

کنیم زیرا در   به خوبی مشاهده می)ص( رسول اکرمسخنانرا با آیات قرآن کریم و رفتار 
،  کفّار، محارب یا غیرمحارب، زناناین حمالت، به هیچ وجه تفکیکی میان مؤمنان و

ها در معرض  شود و در حین انفجار، تمام این گروه کودکان و سالخوردگان انجام نمی
 .گیرند قتل و جراحت قرار می

حضور دارند و در افراد هایی از این   عمومی، گروهاجتماع و مجامعاست که در روشن 
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اند، از بین  گناهانی که سزاوار کشتن نبوده اکثر قریب به اتّفاق چنین اقداماتی، بی
چنین اقداماتی را به عنوان وظیفۀ دینی  ای از این متخلّفان، عجیب آنکه پاره. روند می

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ « : مصداق این آیۀ شریفه قرار دارند کهها  آن.دهند خویش انجام می
 فِي الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ  الَّذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ خْسَرینَ أَعْماالًبِاألَ

 چه کارها، در مردم زیانکارترین که دهیم خبر شما به آیا بگو یعنی، »یُحْسِنُونَ صُنْعاً
 دنیا تباه شده با این هایشان در زندگی ها کسانی هستندکه تالش هستند؟ آن کسانی
  !دهند پندارند که کار نیک انجام می یحال، م

 
 گیری نتیجه. ٥

 :گفته از این قرار است نتایج مباحث پیش
های کشتار جمعی اشاره شده  الملل که به ممنوعیّت سالح در اسناد حقوق بینـ ١

ها در هنگام جنگ تأکید شده است تا افراد بیگناه  و تمایز انساناست، بر اصل تفکیک 
 .مورد حمله و جرح و قتل قرار نگیرند

، تفکیک )ع(بیت و اهل) ص( در آیاتی از قرآن کریم و روایاتی از رسول اکرمـ٢
از غیرنظامیان و عدم تعرّض به سالخوردگان، زنان و کودکان در حین جنگ نظامیان 

 اهل سنّت در حرمت ی شیعه و برخی از فقهایمبنای فتوای فقهامطرح شده است که 
 .های کشتارجمعی قرار دارد استفاده از سالح

 در کنار آیات و روایات مورد استناد فقهاء، آیۀ بیست و پنجم از سورۀ فتح، با ـ٣
 مطابق بیان این آیۀ شریفه، .بیان کرده است اصل تفکیک را صراحت به مراتب بیشتری

ها در هنگامۀ جنگ از سوی دیگر،  اهل ایمان و کفّار از سویی و لزوم تفکیک آناختالط 
 .می تواند به عنوان یکی از موانع دینی کشتارجمعی محسوب شود
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