
 
 عبداالحمد فیض                                                                                                                 

 

 

 !یجنگ یدر مورد اسرا یوشرع یاحكام قانون

 

 

 یواقع
 

   ین فرصتهایشت  یانگر آنست، كه انسانها ب یاره ما بیدر س  ت زندگ
 

  ، ی  ارویش را در رو یخو   زندگ

ن   وبست  ن  ایكد ی منازعه، كشت  دراعصاركهن  است، كه  پشت رسگذاشته  خونر ی گر  به ی  ز ی ن  عمدتأ  ها كه 

منافع فرد  ای  یتصاحب امالك وباالخره دستمت،  یقصدكسب غن پ  وگرویه  یبه  وسته است،  یبوقوع 

 . نداشته است یحدومرز 
 

ك  ی در زمان جنگ به مسلمانان رس   نن یمع ین وقواعدین اسالم در عرص جهالت، مواز یاما بعد ازظهور د

نه  یعارصدر زمم  یایدردن  ید، هكذا قواعد وهنجارهای ارشاد گرد  ث ونصوص قرآین یاحاد  یدر منازعه ازورا

قوان بنام  دارد كه  ن وجود  بت  ن   الملیلت  میادمیجنگ      سال)   یثاقهایشودودر  مورد ی(ژن١٩٤٩چهارگانه  وا 

 . ب قرار گرفته استی تصو 
 

 ین نبشته بطور مؤجز تالش م یدر 
 

جنگ را در پرتو   یونحوه برخورد ومناسبات با ارسا  گردد تا چگونگ

ن وقوان نن ی دت  دسات  ن  ب ت   : می برجسته ساز   الملیلت 
 

گردد،  ت  دشمن دستگ  یوها ت  مسلحانه ازطرف ن  یت  ان درگیگرددكه درجر ی اطالق م  یا افرادیبه فرد و ت  اس

  ی ب قراردادكه برمبنای را مورد تصو   ومفادمدوین یثاق ژن یعضوم  ی( دولتها١٩٢٩لذا بار نخست درسال ) 

  یب ارساید، از شكنجه وتعذ یآن دولتها ملزم گرد
 

ن واهانت آنها اجتنا جنگ  ند یب نما، كشت 

 ت  اداحكام فوق، هرگاه اسیهمچنان بر بن
 

آنها  یست معاش برایبه انجام خدمات استخدام گردد، با جنگ

احت،معیتداو  ینه برا یدرنظرگرفته شده، زم فراهم  ت  ب با خانواده وبستگان اسی شت وتبادله مكاتی،است 

 . گردد 
 

ن وا، مجروحی( ژن١٩٤٩ون ) ی بروفق كانوانس د مسلحانه بدست نن  ی اد ی كه در مت  افتد،  یدشمن م  یوهات  نت 

 ی
 

ن كه درح   ا افراد جنگ   ه حقوق انساین یازكل  یك فردعادیگردد، مانند  ی  مت   منازعه بدست دشمن اس ت 

ن برخوردار بوده، هرگونه شكنجه، اجحاف، توه  ت  ی شده مسوولت  ا افراد اسیفرد    ی ونقض حقوق بش  ت 

ن ب  . سازد ینه ماگروه متخاصم را وارد صحیدولت و   الملیلت 



ن ن اسالم ، ازجمله نخستیافت، دیكه درفوق تذكار  یطور  است كه جنگ را به مفهوم    یان سماو ی ادت 

ت توسل به اقدام زور، با درنظرداشت جهل وظلمت حاكم  یف گرفته ودرجنب ممنوعیآن به تعر   دفایع

اك كنندگان مخاصمات مصی نه وضعیرا در زم  خی، احكام رص خن ی درآن برهه تار  لحانه وبخصوص  ت اشت 

 .مطرح نموده است  یث نبو ی واحاد نصوص قرآین  یجنگ از ورا یارسا
 

اسالم)ص( به مسلمانان مشمول غزوات اكیپ  كوی  یان جنگ به نت  دأ ارشاد فرموده است كه با اسیامت 

 . ند یرفتارنما
 

ت عبدهللا بن عثمان وجود دارد كه پ  ن  یهمچنان روا ن امت  اسالم ح یاز حرصن دان  یبه م   اعزام رزمندگانت 

دوستانه با دادن سوگند توصت  ت دساتیان ورعای نظامت  جنگ، آنها را به عدم حمله برغ  . فرمود یه می  بش 

قران كر  بنی در  بمثابه  ورص یتر   یاد یم  متعدد  احكام   ، بش  رهنمود  آی    ن  در  منجمله  دارد،  وجود  ه  ی ح 

ارشاد فرموده   اخالق انساین   عایلان دشمن را نماد  ت  با اس  ، لطافت ومهرباین كوی  ی)االنسان، خدواند)ج( ن

 . است 
 

 وجود  ت  ان افرادآزاد واس یم  گین اسالم تفكیان جنگ در دت  ت اسیومعش  ی، تداو ینه محل نگهدار یدرزم

 . افته استیوضاحت  ین امر در متون ونصوص متعددینداشته وا
 

هن م انسان  یفطر  یزشهاه ار ین مقدس اسالم بر پای وقواعد بشدوستانه در دت  ه دساتید كه كلینمای مت 

ن فه زمیكه خل  در    حرمن    قتل، شكنجه، اهانت، ی    ن آسماین ین دی خوانده شده است استوار است، در ت 

اس  ت  برابر 
 

جنگ توصیجنا  ان  ومرتكبیت  ن ف  چنت  ن   دن ت  مجازات  مستلزم  اعمال  اخرو   یو ی   ی وعذاب 

 . خوانده شده است 
 

ن اسید ت  ی اورند، مصونیان كه پناه میبلكه جنگجو  را مردود عنوان نموده است  ت  ن اسالم نه تنها كشت 

ن تضم یو  ورویح جاین   . ده است ی گردت 
 

ط ورهای  یبدون ق  لذا تبادله، رهای     نن ید  ی، از اركان بارز جنگ دربدل پرداخت وجوه پویل  ی ارسا  د ورس 

 است. نه خوانده شده یدر زم
 

اهانتبار به    ه ورفتار ، عامالن قتل، شكنجن  یوارشادات د   الملیلی   ب  یباامعان به اصول وهنجارها

 ی  اس
 

دوستانه واحكام د   الملیلی   تكاران است كه با درنظرداشت اصول بی ، جناان جنگ ن مقدس یبشر

است كه هرگزمصون نخواهد    ن شده گان  یب ومجازات پنداشته شده ونفر یاسالم مستوجب تعق 

عیل  بود  اما  ممنوع  ،  دی الرغم  ها  جهان    یوهنجارها  ن  یت  شاهد صحنه  وحشتناك   ی، كشورما 

مآورقتل وكشتارن  
اسی رو   وشر  ی  ه 

 
بوده  ی توسط معارضان مسلح وجوانب دخ  ان جنگ ل در جنگ 

 . است

 

 

 

 


