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چکیده
همکاری و از طرفی کشمکش و تعارض منافع از ویژگیهای رفتار دولتهاا در یاایات بانالمللای
ایت و محاط خودیار بانالمللی دولتها را به جستجوی ابزارهای موثر جنا و مزیتهاای ظااامی
برای دفاع از کلات و موجودیت خود کرده ایت .این تقالی برای بقا و حفاظات از خاود در محااط
ظاامن بانالمللی به دگرگوظی در فناآوری جن و یالحهای ظاامی منجار دا ه ایات .باهطوری کاه
اظواعی از یالحهای داماایی ،ماکروبی و هستهای که بهعنوان یالحهای کشتار دیته جمعی داناخته
میدوظ تویط ق رتهای بزرگ و دولتهای پاشرفته صنعتی اب اع د ه و در بان دیگر بازیگران ظاز
پخش و تکثار د ه ایت .این تحول در ابزار جنا  ،هزیناههای زیسات محایای و اقتداادی قابا
مالحاهای به بار آورده ایت .به عبارتی همزمان با پاشرفت و ترقای جواماع تویاعه یافتاه در عدار
م رن بر اظواع تسلاحات ظاامی ظاز افزوده د ه ایت که در ظوع خود هزینهها و آیابهای مختلفی را
ایجاد کرده ایت .در این مقاله به برریی قواع ممنوعات ایتفاده از یالحهای کشتار دیته جمعای و
چالشهای آن با توجه به قواع و هنجارهای فقهی پرداخته د ه ایت ،همچنان هنجارها و قواعا و
ارزشهایی که بر ممنوعات کاربرد تسلاحات کشتار جمعی در مخاصمات بانالمللای تااثار میگااارد
مورد برریی قرار گرفته ایت.
واژگان کلیدی :یالح ،کشتارجمعی ،باولوژیک ،داماایی ،هستهای (اتمی) ،حکم فقهی.
 .1داظشجوی ردته فقه و مباظی حقوق ایالمی ،داظشک ه حقوق ،الهاات و علاو یاایای ،واحا علاو و تحقاقاات،
داظشگاه آزاد ایالمی ،تهران ،ایران.
 .2ایتاد م عو گروه فقه و مباظی حقوق ایالمی ،داظشک ه حقوق ،الهاات و علو یاایی ،واحا علاو و تحقاقاات،
داظشگاه آزاد ایالمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
ب ون تردی «امنات» را میتوان یکی از ضروریترین ظاازهای اظسان داظست کاه بشار از
زمان خلقت تاکنون همواره به دظبال تأمان این مهم ،جهات زظا گی فاردی و اجتمااعی
خود بوده ایت« .علم و داظش» ظاز یکی دیگر از ظاازهای اظسان ایت که ایتفاده صحاح
از آن میتواظ در جهت رفاه و تأمان امنات و آیایش برای اظسان بکار افت .
مسأله ی یالح و ابزار آالت جنگی و همچنان حکم بکارگاری اظواع یالح در مقاب
ددمن از ابت ای پا ایش آئان ایال مورد یؤال از ظبی مکر ایال (صلی اهلل علاه و آله
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و یلّم) و بع از وجود آن حضرت از ائمّهی معدومان (علاهم السال ) باوده ایات اماا
موضوع تسلاحات کشتار جمعی ،موضوعی مستح ثه ایت ،لکن با برریی روایات مناع
القاء یم ،منع هالکت حرث و ظس  ،منع کشتار غارظااماان در جن

و ،....که در غالاب

فقهی -روایی و فقهی -فتوایی اداره گردی ه ایت  ،میتوان حکم مسألهی مورد پژوهش
را ایتخراج ظمود.
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عالوه بر بعا فقهای ،از مناار حقاوقی ظااز میتاوان دربااره ممنوعاات ایاتفاده از
تسلاحات کشتارجمعی یخن گفت .منشور یازمان مل متح  ،مقررات آژاظس بانالمللی
اظرژی هستهای ،معاه اتی از جمله  NPTو کنواظساونهای مختلف از قباا کنواظسااون
ع

اداعه و ..فقط بخشی از تدمامات حقوقی درباره یالح کشتار جمعی ایت.
اگر چه در مقاالتی چن  ،موضوع یالح و احکا آن مورد برریی قرار گرفتاه ایات

امّا از آن جا که تاکنون پژوهشی جامع و خاصّ یالحهای کشتار جمعی و پارامون مباظی
فقهی حرمت ایتفاده از آن صورت ظگرفته ،در این مقاله بر آن د یم تا عالوه بار جاامع
بودن از حاث برریی اقوال فقهاء داعه و ادّله مربوط به اینگوظه یالحها و ظاز مراعاات
و ترتاب منیقی ماان بحثهای میرح د ه ،ابعاد ج ی مسأله و مباحاث روز را عناوان
یازیم تا بر همگان رودن گردد که آظچه از ظار دین مباان ایاال اهماات دارد ،حفا
اصا ایان مکتاب الهای و اظسانیاااز ،پاشاگاری از ارتکاار روشهاای ظامتعااارر در
مخاصمات ،حتی االمکان حف جان آدماان و در یک کال  ،عم به قواظان داریعت کاه
متضمن یعادت دظاوی و اخروی اظسان میباد .

مفهومشناسی سالحهای کشتار جمعی
یِالح کُشتار جمعی مجموعه جن افزاری ایت که میتواظ دمار بساار زیادی از اظسان
را از بان ببرد و خسارت فراواظی به یازههای یاخت بشر یا محاط زیست وارد آورد.

اینگوظه یالحها ،دام باکتریولوژیک  ،داماایی و یاالحهای اتمای ایات کاه باا
عالئم اختداری  A.B.Cیا  N.B.Cیا  R.B.Cبهکار میروظ  .معاار قوت و ضعف ایان
گوظه یالحها ،یکی ق رت مازان تخریب آنها و دیگری اه ار آنها میباد که البته با
توجه به تعریف ذاتی اینگوظاه یاالحها ،ها فی جاز تخریاب و از باان باردن عماو
مخلوقات اعم از حاوان ،اظسان ،درختان و ...ظ ارظ .
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سالح بیولوژیک
یالحهای باولوژیک در حقاقت ویروسهای یبماریزای خیرظاکی هساتن کاه بعا از
م تی باعث مرگ اظسان مبتال به آن مید  .غالباً پنج ظوع یالح باولوژیک معرفای دا ه
ایت -1 :آبله -2 ،یاهزخم -3 ،طاعون -4 ،تب خرگودی  -5 ،تب ایبوال .هر کا ا از
این باماریه ا به ظوبه خود تویط افراد و یا حاواظات مبتال ،به یوی یرزمان ددمن رهاا
د ه و باعث بروز عالئم در بان یاکنان آن می د  .هر ک ا با توجه باه قا رت دااوع
خود ،بع از م تی عوارض خود را در دخص مبتال بروز داده و در ظهایت باعاث فاوت
او مید ( .ر.ک :ممتاز )10-14 :1377 ،لاا متخددان بایستی یالحی مقااو در برابار
این ویروسها تعریف کرده و مرد را از درّ آن باماری ظجات میدادظ .
سالح شیمیایی
یالح داماایی دام تما مواد داماایی خواه به صورت گاز ،مایع یا جام ایت که باه
خاطر اثرات یمی مستقام روی اظسان ،حاوان و گااه به کار گرفته میدوظ .

این یالحها باعث اظواع آیابهای د ی جسماظی از قبا التهار حاد ریوی ،اغماا،
ور ملتحمه در چشم ،ته وع ،ایست تنفسی ،ظابانایی ،تاول و جراحاات دا ی پویاتی،
تشنج و مرگ میدوظ .
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سالح هستهای )(Nuclear Weapon

بمبها ،مودکها و یایر جن

افزارهایی که ق رت اظفجاری آنها از اظرژی هساتهای تاأمان

میدود .امّا بهطور خاص بمب اتمی ظا رایج یالحهایی ایات کاه در آنهاا از اظارژی آزاد
د ه در فرآظا دکافت هستهای یا گ اخت هستهای برای تخریب ایتفاده میدود .بمبهاای
اتمی که بر مبنای گ اخت کار میکنن ظس ظوین بمب اتمی هستن و ق رت بسااار باشاتری
از بمبهای دکافتی دارظ  .مبنای آزاد د ن اظرژی در هر دو ظوع بمب اتمی؛ تبا ی مااده باه
اظرژی بر ایاس فرمول  E=mc2میباد  .اما در بمبهای گ اختی جر باشاتری از مااده باه
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اظرژی تب ی میدود( .بلوچی1392 ،؛ ر.ک :مرکز ایناد و تاریخ دیپلمایی.)14 :1386 ،
در این بخش جهت اختدار ،ابت ا به آثاری چن که ایتفاده از مهمتارین ظاوع تسالاحات
کشتار جمعی (یعنی یالح هستهای) میتواظ بهدظبال دادته باد  ،اداره میگردد.
اشاعه هستهای و افزایش هزینههای انسانی و اقتصادی جنگ در اثر پیددایش سدالحهای
اتمی
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ایکات یاگن ،محرکهای اداعه را به یه دیته تقسام ماکن  :الف) محارک امناتای ،کاه بار
عندر امنات ظاامی تمرکز دارد؛ ر) محرک ظادی از یاایت داخلی ،کاه در آن ائتالرهاای

اول شماره پ طاپ

بوروکراتاک یا یاایی داخلی در حمایت یا مخالفات باا تسالاحات هساتهای ما ظار قارار
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میگارظ و ج) محرک هنجاری ،که باه هنجارهاا و مالحااات منزلتایِ مشاوق دیاتاابی باه

س و شش

تسالاحات هساتهای ادااره دارد )  .(. Montgomery and Sagan, 2009, p.305فاار از
بحث اداعه ،با عنایت به ظارات داظشامن اظی چاون یااگن ،کنات والتاز ،جاان مرداایمر و
مورگنتا و ظاز برریی آثار ما اظی ایتفاده از تسلاحات هستهای ،میتوان آثار جسمی ،یاایای،
رواظی ،زیست محایی و اقتدادی فراواظی بردمرد کاه وقاوع یاک فاجعاهی هساتهای آن را
بهدظبال خواه دادت.

 .1آثار جسمی
اثر تشعشع یا پرتوهای رادیواکتاو (آلفا ،گاماا و ظاوترون) کاه در اثار عما یاوظازه دا ن باه
بافتهای اظساظی در معرض تماس با تشعشع ،آیاب میریاظ و آن همچنان به دلاا اظتشاار

این مواد در هوا یبب ابتالی ادخاص به باماری یرطان میگردد .عاالوه بار ایان ،ایتنشااق
هوا منجر به آیابدی گی بافتهای تنفسی میدود.

اثر اظفجاری یا موج که در آن موج باد ظادی از اظفجار باعث ورود آیاب به پارده گاوش،
قلب و ریههای اظسان میدود.

آثاری که در زمانه توارث با گادت زمان به وجود میآی ظاز غم افزایات و داای ایان
یکی از ویژگیهای بساار مهم تشعشعات اتمی باد  .کوظازو هاتاظاکاا یااکن هارودااما کاه
زظش هنگا بمباران هاروداما ( 16اوت  ) 1945آبستن بود ،در فوریه  1946دختری باه دظااا
آورد ،او ظق میکن :
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«وزارت به اری و بهزیستی باماری دخترمان را «بامااری ظادای از تشعشاعات اتمای در
اوای بارداری» ظاما  .دخترمان عاالوه بار کاوچکی بیاظا ازه یار و عقاب افتاادگی م ازی
مشکالت دیگری هم دارد( ».کایسه.)33 :1375 ،
مواد رادیواکتاو از راههای مختلف ماظن ایتنشااق ذرات معلا ماواد رادیواکتااو در هاوا،
مدرر مواد خوراکی آلوده ،جار از راه پویت ،ورود از طری زخمهای پویات وارد با ن
د ه و متنایب با اظرژی و ظامه عمر خود به ظسوج ب ن آیاب وارد مییازظ .آلوده کنن ههای
مواد رادیواکتاو ممکن ایت عالوه بر اظتشار پرتوهای یوظی ،خیار مسامومات دااماایی ظااز
دادته بادن و به صورت گرد و غبار یا مه دی ه دوظ  .هر آلودهکنن ه رادیواکتاو پاس از ورود
به ب ن در یک عضو بهخدوص قرار میگارد و یرعت دفع ظاز به طباعت داماایی ایزوتوپ
رادیواکتاو بستگی دارد( .کایسه.)25 :1375 ،
 .2آثار اقتصادی
مشاغ و فعالاتهای تجاری به حالات تعیاا درخواهنا آما  ،زیارا منیقاه حادثاه دیا ه
بالفاصله پس از اظتشار تشعشعات رادیولوژیکی تویط مااموران امناتای و اما ادی محاصاره
میدود .فعالاتهای تجارتی در این مناط با صعوبت فراوان و طوالظی هماراه خواها باود.

عالوه بر این خوراکیها و محدوالت غاایی که در امااکنی ظااار م ازههاا ،یاوپرمارکتها،
ریتورانها و آدپزخاظههای منازل رها د هاظ فای خواه دا  .وقاوع حاوادث تروریساتی
هستهای و رادیولوژیکی ،امالک و مست الت را د ی اً متأثر خواه یاخت؛ زیرا این مناط و
ظواحی برای م ت طوالظی غار قاب یکوظت میدود و ادخاص و صاحبان منازل محلاهها و
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ظقاط دیگری را برای یکوظت اظتخار خواهن کرد .همچنان یرمایهگااری در ایان محاالت
اظجا ظمیگارد که ب ون تردی آثار و پااما های منفای اقتداادی را باهدظبال خواها دادات.

فعالاتهای مالی و اقتدادی مث خ مات باظکی و بامهای به مناط دیگر اظتقال داده میداود.
به هر حال حتی در صورت ع

اظتقال ،تع اد باشماری از این مویسات تجاری و اقتداادی

قادر ظخواهن بود که یریعاً خ مات خود را ارائه دهن .

 .3آثار زیست محیطی
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ذرات اتمی در جو و الیه ازن ،آر و هوای کره زماان را دا ی اً ت ااار خواها داد و دود و
خاکستری که از اظفجار اتمی حاص میدود ماظع از تابش خوردا د ه و یرما هماه جاا را
فرا می گارد که این پ ی ه به کشاورزی در ییح زمان آیااب وارد خواها آورد( .لوچاااظو،
.)128-122 :1371
غار از اظفجار ویاله اظفجاری هستهای ،آلودگی خاک و آرهای ییحی و زیر زمانای در
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پژوهشهای

هستهای و آالین ههای صنایع ظاامی میباد  .عالوه بر ایان ظفاوذ تا ریجی رادیاو  226باه
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جویبارها و رودخاظهها و ورود آن به زظجاره غاایی یبب دگرگوظی در ترکاب خون ،یارطان
خون و ت اار دک ایتخوانها میدود.

آلودگی گسترده رادیواکتاو در آر و هوا یابب خساارت مساتقام باه جواظاهی گااهاان
گردی و احشا دارده از چرا محرو و مدرر دار و مواد غاایی تحت ظاارت قرار گرفات
(غنی کله لو( 166،164 :1389 ،با تلخاص و ت اار)).
 .4آثار سیاسی
اگر وضعات ما بع حمالت تروریستی به داوهای یریع و ماوثر ما یریت ظشاود ،ایان امار
میتواظ منجر به آدورهای یاایی و اجتماعی گردد که بخشهایی از کشور را باه هارج و
مرج کشاظ ه و ظام یاایی و اجتماعی را مخت یازد .پاام یاایی یک تهااجم هساتهای –
رادیولوژیک بستگی به این امر دارد که دولت چگوظه وضعات پاش آما ه را اداره و ما یریت
کن  .عالوه بر مسائ و مشاکالتی کاه در داخا کشاور گریباان دولات را میگاارد وی باا
بحرانهایی در روابط بانالمللای ظااز مواجاه خواها دا  .اگار دولتای کاه آمااج حماالت

تروریستی هستهای قرار گرفته ایات ایان حادثاه را باه دولات دیگاری ارتبااط داده و آن را
مسوول بشنای  ،روابط دو جاظبه مناقشهآماز د ه و احتماالً قیاع رواباط یاایای را باهدظبال
خواه دادت .این امر در صورتی که دو کشور در مجااورت یکا یگر قارار داداته و دارای
یابقهی روابط ظه چن ان دویتاظه با هم یگر بادن احتمال باشاتری دارد .البتاه بایساتی بااان
دادت که دولت ه ر قرار گرفته ممکن ایات در جهات ظااتواظی خاود در برابار اظتقاادات
داخلی ،دولت معانی یا بیظامی را به حمایت از تروریسم هستهای معرفی کن .

همچنان اگر چنان دولتی تواظایی یاا تماایلی بارای اتخااذ تا ابار ماوثر در رویاارویی و
یرکور تروریسم را ظ ادته باد روابیش با دول دیگر تحت تأثار قرار خواه گرفات چارا
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که حتی ممکن ایت دولت مزبور را تحت فشار قرار دهن تا اق ا قاطعی را برای مباارزه باا
تروریسم اظجا ده (غنی کله لو( 169،167 :1389 ،با تلخاص و ت اار)).
 .5آثار روانی
آثار رواظی ویای اظفجاری هستهای از دعاع و مح وده مرگ و جراحاات با ظی فراتار
میرود .یکی از درظاکترین جنبههای اعمال تروریستی هستهای این ایت که مهم ظاست
که تروریستها برای ریا ن به اه افشان یالحهای هستهای در اختااار دارظا یاا خاار
بلکه کافی ایت تع ادی از اعضای گروه ه ر ،باور دادته بادن که آنها این قا رت و
تواظایی را دارا میبادن .

ادلّهی فقهی حرمت استفاده از سالحهای کشتار جمعی
بررسی ادلّة مسئله
 .1قاعدهی وزر
«وَالَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»؛( 1یزدی ).160 ،159 /4 :1406 ،میاب ایان قاعا ه دامناهی
کافر و مجازات ظبای به باش از کساظی کشا ه دود که ایاتحقاق آن را دارظا و کشاتن

 .1در قرآن مجا  ،پنج بار آیه « و ال تزر وازرة وزر اخری » تکرار دا ه ایات و تفااوت آنهاا تنهاا در
مق مه جمله ایت :اظعا ( )6آیه  :164ق ْ اغاراهلل اب ی ...؛ «بگو آیا جز خ اوظ پروردگااری جوئاا و او
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بیگناهان بهخاطر تع اد مع ودی گناهکار صحاح ظمیباد  ،چرا که هاچکس ظبای دچار
عواقب وزر و وبالی گردد که یبب آن از ظاحاهی دیگران تحق یافته ایت .باهکارگاری
یالحهای کشتار جمعی اعمّ از هستهای ،ماکروبی و داماایی ،ظفی و ظقض این قاع ه را
در پی دارد؛ از آن جهت که به داوهای گسترده و فار از تفکاک (باان ظاامااان و غاار
ظااماان) ،مجموعهی گستردهای از افاراد را ها ر قارار میدها  .بلکاه حتای فراتار از
ظس های فعلی بشر ،حمالت مرگبار یالحهای کشتار جمعی متوجه ظس های آین ه هام
خواه د .
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کاردنایان بر این باورظ که در بکارگاری یالح کشتار جمعی ،اظسان ه ر را تعاان
ظمیکن  ،بلکه ه ر تویط آن یالح تعاان میدود که از کنترل اظساان خاارج ایات و
یابقهی ایتفاده از این یالح مخرر ظشان داده که ویعت و دامنهی تخریب این یاالح
بساار گسترده بوده و حتی زماظی غار از زمان کنوظی را تحت تاثار قرار میده  ،لااا هار
چن در منی جن
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در جهان غار مسلمان ،ه ر ویاله را توجااه میکنا و از ایانرو

ایتفاده از هر ویالهای برای غلبه بر ددمن را مجاز میداظن ولی ایال معتق ایت کاه
هم ه ر و هم ویاله هر دو مهم ایت و تنها از ویالهای میتاواظام ایاتفاده کناام کاه
دریعت آن را تأیا کرده باد  .دریت ایت کاه بایا بار ددامن غلباه داداته باداام؛
«االیال یعلو و ال یعلی علاه» اما به هر روش و ویالهای ظه .در این جا منایب ایت دو
اص عقالیی و حقوقی در مخاصمات مسلحاظه که ایال ظاز آن را تأیا کرده و حتی در
این زمانه پاشگا تر از حقوق بانالمل عرفی بوده ایت را مورد اداره قرار دهام:
 .2اصل تفکیک
ه ر و مناور از این اص  ،تمایز و تفکاک بان ظاامااان و غارظاامااان در مخاصامات
مسلحاظه ایت .چنان ه فی مورد قبول همهی ظاا های حقوقی میباد  .ظااا حقاوقی
ایال ظاز که بسااری از مقررات بشردویتاظه ریشه در آن دارد اهمات فوقالعادهای بارای
اص تفکاک یا به عبارت یادهتر اص ایمنی غارظااماان قائ ایات .ایاال احتارا باه
پروردگار همه ایت و عم ظمیکن هاچکس ،مگر به ذات خود و هاچ بردارظ های بار گناه دیگری را بر
ظ ارد».

غارظااماان و رعایت حقوق آظان را به هنگا جن

مؤک اً یفارش ظموده ایت و این در

یفاردات پرچمدار دین مبان ایال حضرت ریول اکر محم مدیفی صلی اهلل علاه و
آله و یلم و ائمه ی معدومان صلوات اهلل علاهم اجمعان باه فرماظا هان ظااامی هنگاا
اعزا به ظبرد علاه ددمنان آم ه ایت .بنابراین ظاا حقاوقی ایاال قبا از داک گاری
حقوق بشردویتاظه در اروپا رعایت چنان اصلی را به ریمات دناخته و خود بنااظگاار و
مب أ آن ایت .از آظجا که ایتفاده از یالح کشتار جمعی یبب ظقض این اصا فقهای و
حقوقی ایت و به عبارت بهتر ،اصوالً هنگا بکارگاری آنها ،صحبت از رعایت تفکاک
بان اه ار ظاامی و غارظاامی بیمعنایت ،در ظتاجه هم طب دریعت ایال و هم از ظار
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حقوق بانالمل ایتفاده از آن ظامشروع و غارقاظوظی ایت.
 .3اصل تناسب
موضوع تنایب ،هم در قاع هی ح توی به جن
جن

) (Jus ad Bellumو هم در حقوق

یا حقوق بشر دویتاظه ) (Jus in Belloمیرح ایت؛ زیرا این موضاوع راجاع باه

چگوظگی برخورد به هنگا مجاز بودن کاربرد زور ایت .بنابراین برای ظموظه ،یک اقا ا
مسلحاظهی دفاعی ظبای ظامتنایب با حملهای باد کاه ایان اقا ا در برابار آن صاورت
گرفته ایت و همچنان پارهای از تاکتاکهای بهکار گرفته د ه در یک جن

اگر به خیر

اظ اختن غار ظااماان و اه ار غار ظاامی را بهدظبال دادته باد قیعاً ظاقض حقوق جن
ایت .و از آظجا که ایتفاده از یالحهای کشتار جمعی در جن

قیعاً ظاقض ایان اصا

ایت و با قاع هی ماکور (قاع ه وزر) منافات دارد ،طب درع مباان ایاال و همچناان
حقوق بانالمللی ممنوع میباد  .دایان ذکر ایت پارامون آیهی ماکور « :قُ ْ أَغَاْرَ اللّاهِ
أَبْ ِی رَبًّا وَهُوَ رَرُّ کُ ِّ دَیْءٍ وَالَ تَکْسِبُ کُ ُّ ظَفْسٍ إِالَّ عَلَاْهَا وَالَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْارَى ثُامَّ
إِلَى رَبِّکُم مَّرْجِعُکُمْ فَاُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ فِاهِ تَخْتَلِفُونَ» (اظعا  .)164 /حضرت عالمه طباطبایی
(رحمت اهلل علاه) در تفسار گرانین

المازان میفرماین  « :و این مفاد آیه کُ ُّ ظَفْسٍ بِمَا

کَسَبَتْ رَهِانَةٌ» (م ثر ).38 /ایت که میفرمای  :هر کس گروگان عملی ایات کاه اظجاا
داده ایت.
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و همچنان میتوان آیات « کُ ُّ امْرِئٍ بِمَا کَسَبَت رَهِانٌ» (طور( :).21 /هار ظفسای در
گرو عملی ایت که اظ وخته ایت) و «ال تَجْزِی ظَفْاسٌ عَان ظَّفْاسٍ َدااْئًا» ( بقاره:).48 /
(کسی به جای دیگری مجازات ظمیدود) را به میالب گادته افزود.
دایان ذکر ایت که دلا یاد د ه اخص از م عا بوده و اگر زماظی فرا ری که ظسلی
از یالح اتمی تویط بشر یاخته دود که در آن دو اص فوق یعنی اص تفکاک و اص
تنایب رعایت دود ،دای بتوان ایتفاده از آن را از این منار مجاز داظست.
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 .4قاعدة حرمت سعی بر فساد در زمین
َساادَ»
َّسا َ وَاللّاهُ الَ یُحِابُّ الف َ
« وَإِذَا تَوَلَّى یَعَى فِی األَرْضِ لِاُفْسِ َ فِاِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالن ْ
(بقره( )205 /و چون به والیت و حکومت ری  ،در زمان فساد به پا ظموده و محدوالت
مرد و ظس بشر را ظابود یازد و خ اوظ فساد و تباهکاارى را دویات ظا ارد) .لااا در
پاش گرفتن هر مساری که در ظهایت به فساد بر روی زمان ختم گردد ،مد اق یعی بار
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فساد و موضوع این قاع ه ایت و در ظتاجه محکو به حرمت خواه بود .و این رودان
ایت که بکارگاری یالحهای کشتار جمعی ،آتش جنگی را دعلهور مییازد که ظتاجهی
آن تحق فسادی بساار پردامنه در زمان ایات .ب ینیاان طبا ایان قاعا ه بکاارگاری
اینگوظه یالحها و حتی ق

زدن در وادی تولا و اظبادت آن بهدلا عواقبی که دارد از

1

ظار فقهی ممنوع ایت.

حضرت آیتاهلل جوادی آملی (حفاه اهلل) در تفسار این آیه دریفه میفرماین  :جمله
«وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْ َ» بر ظابودی دام اری ظاز داللت دارد ،چون واژهی «ظسا » میلا
ایت و افزون بر اظسان ،حاوان را ظاز دام میداود .همچناان داام اهاالک اظساانها
(ظاروی اظساظی) در جن
آدور جن

می دود .منافقان اگر دیتشان به جاایی یاا کااری بریا  ،هام

بر پا میکنن  ،هم در افساد دام اری و کشاورزی میکودان  .در ایان آیاه،

صنعت صریحاً ذکر ظش ه ایت ،چون در آن روز صنعت آن چنان پاشرفت ظکارده باود؛
لاکن جمله «لِاُفْسِ َ فِاِهَا» دام صنعت ظاز میدود و از آظجا که هر افساد و اهالک حرث

 .1برگرفته از مقاله ارائه د ه به کنفراظس بانالمللی خلع یالح و ع

اداعه ،حجت االیال احم مبل ی

و ظسلی ،ط اان در برابر فرمان ع ل محور خ ایت و هر ط اااظی مایاهی غضاب الهای
َس اادَ» (جااوادی آملاای228 ،10 :1390 ،؛ تفسااار
ایاات میفرمای ا « :وَاللّ اهُ الَ یُحِ ابُّ الف َ
العاادی.)100 ،1 :1380،
 .5قاعدة حرمت اعتداء
« وَقَ اتِلُواْ فِی یَبِا ِ اللّهِ الَّاِینَ یُقَاتِلُوظَکُمْ وَالَ تَعْتَ ُواْ إِنَّ اللّاهَ الَ یُحِابُّ الْمُعْتَا ِینَ»؛ (بقاره/
( )190و در راه خ ا با کساظى که با دما مىجنگن بجنگا ولى از اظ ازه درظگاری زیرا
خ اوظ تجاوزکاران را دویت ظمىدارد).
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حکم مستفاد از این آیه حرمت تکلافی تجاوز از ح  ،در ایاتفاده از ابزارهاای غاار
متعارر در جن

ایت .طب تعالام دین مبان ایال بساااری از آثااری کاه در ظتاجاهی

ایتفاده از یالحهای کشتار جمعی بهوجود خواه آم  ،مد اق تع ی و تجااوز از حا
در جن
که در جن

ایت؛ بهعنوان مثال کشتن ددمن توأ با دکنجه ،کشتن پار مردان و پار زظااظی
ظقشی ظ ارظ  ،کشتن کودکان و ظاوزادان و زظاان و  ...ممناوع میبادا  .لااا

بهکارگاری یالحهای کشتار جمعی که داخدهی آن ،غاار قابا کنتارل باودن دامناهی
تخریب آن ایت ،طب این آیه دریفه حرا ایت و ظاز کشاظ ن جن

از منیقه جنگی به

غار آن که یبب آزار و اذیت دود ،هر چن آزار و اذیت حاواظاات و گااهاان و باهطور
کلی محاط زیست باد حرا ایت ،زیرا ظهی در «ال تعت وا» میل ایت و دام هرگوظه
اعت اء میدود؛ خواه دربارهی ادخاص باد یا ظحوهی قت ددمن و یا قواظان جن .
 .6قاعده إثم
میاب این قا ع ه اگر إثم ،یعنی گناه و زدتی در عملی از ظفع و یاود آن عما باشاتر و
بزرگتر باد  ،تحریم میگردد .یالحهای کشتار جمعی مد اق إثم این قاع ه ایت .این
یالحها به وضوح ،اثمی بزرگتر از ظفع دارظ  .تدور درگارد ن بشر در ظبرد هستهای آن
چنان دهشت اظگاز ایت که جایی برای تشکاک در کاربرد قاعا هی ماورد ادااره بااقی
ظمیگاارد .در این ماان ،تشخاص زداتی بهرهگااری از یاالحهای هساتهای باه حکام
عاقالن و خوردن مهر تأیا از یوی وج ان آدمی مسلم ایت؛ زیرا افزایش این یالحها
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بهت ریج فرآین ی تداع ی خواه یافت و به داوهای پاویته باه تکارار ایان وضاعات
خواه اظجاما زیرا کشاورهای مختلاف در جهات حفاظات از مناافع خاود در قباال
کشورهای دارای تسلاحات هستهای ،تحریک باه تولاا و اظبادات آن دا ه و خواهاان
بهرهمن ی از ق رت بازدارظ گی این ظوع تسلاحات میبادن  .این مسابقهی خیرظاک کاه
منیقی تداع ی بر آن حکم میراظ  ،إثمی را یبب میدود که بی هر یخنی ،باشاتر از
منافع احتمالی برخورداری از این ظوع یالحها ایت.
آیهی دریفهی «وَإِثْمُهُمَآ أَکْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» ( بقره ).219 /اگر چه در ارتباط با «خمر
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و ماسر» وارد د ه ولی در واقع یک قاع ه ایت و قاب تیبا بر هر ماوردی ایات کاه
بزرگتر بودن إثم در آن احراز دود .عبارت فوق از آظجا داللت بر تحریم میکن کاه در
این آیه تدریح میکن بر اینکه درر خمر ،اثم ایت و در آیه  32از یوره مبارکه اعرار
بهطور صریح باان میکن که هر چه مد اق اثم باد خ اوظ از آن ظهی کارده و حارا
ایت( :ق اظما حر ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بین ،و االثم و الب ی ب ار الح  :بگو

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دهط

شططماره

اول شماره پ طاپ
س و شش
بهار 1399

پروردگار من تنها فواحش ،چه ظاهری و چه باطنی آن و ظاز اثم و یاتم با ون حا را
تحریم کرده ایت) .لاا در ارتباط با خمر و ماسر ،دارع مق س خود بزرگتر بودن اثام
را اعال ظموده ،ولی در ارتباط با یالح اتمی ،تما عقالی جهان بر ظهفتگی فساد بازرگ
در آن اتفاق ظار دارظ  .به واقع همه معتق ظ که فساد ظهفته در یالح اتمی ،فسادی ذاتی
و ح اکثری ایت و از این رهگار ،احراز موضوع قاع ه دک میگارد؛ از طرفی دیگار
هزینهی ظگه اری این ظوع تسلاحات باش از ایجاد ق رت و تارس ایات ،بارای ظموظاه
کشورهایی همچون کره دمالی و پاکستان از یالحهای هستهای بهرهمن ظ اما باشاتر از
آظکه موجب ق رت آظان دود ،موجب ضعف آظان د ه ایت.
 .7قاعدة ال ضرر
«ال ضرر و ال ضرار فای االیاال » (صا وق( )334 ،4 :1387 ،در ایاال ضارر و زیاان
ریاظ ن به خود و دیگری ممنوع ایت)؛ این فرمایش پاامبر (صلی اهلل علاه و آله و یلم)
که دک قاع ه به خود گرفته ایت حاوی ظکاتی ایت که توضااح آن ضاروری باهظار

میری  .در مفاد این قاع ه ظارهای متع دی از فقهاا ارائاه دا ه کاه مشاهورهای آن را
میتوان در پنج ظار خالصه کرد:
 .1ظهی از ایجاد ضرر؛  .2ظفی احکا ضرری؛  . 3ظفی حکم به لسان ظفی موضوع؛ .4
ظهی حکومتی ،ظه الهی؛  .5ظفی ضرر غار مت ارک کاه توضااح ظاارات مااکور و ظقا و
تحلا هر یک اگر چه مفا بوده اما از آظجا که در حایهی موضوع این پژوهش ظباوده و
از ح اختدار خارج ایت فقط به این مازان بسن ه کرده که؛ با برریی ظارهای ماکور و
ادکاالت هر یک بای گفت که:
اوالً :این امر را همهی صاحبظاران پایرفتهاظ که پاامبر اکر (صلی اهلل علاه و آله و
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یلم) با این ح یث درص د باان قاع های کلی و عا بودهاظ کاه هماظنا قواعا دیگار
دریعت بتواظ مستن احکا بسااری قرار گارد ،چه قاع ه را در قالب جملهی خبریه معنا
کنام و چه اظشائاه .البته در این که ح یث را به صورت خبری معنا کنام یا اظشایی ،باان
فقاهان اختالر ظار وجود دارد .ب یهی ایت که اگر خبری بودن جمله را بپایریم در بان
معاظی پنج گاظهی فوق یکی از یه معنای« :ظفی حکم به لسان ظفی موضوع»« ،ظفی احکا
ضرری» و «ظفی ضرر غار مت ارک» را بای قبول کنام ،گرچه معنای دو ادکاالت کمتری
دارد و چناظچه به اظشایی بودن جمله معتق بادام بای یکی از دو معنای «ظهای از ایجااد
ضرر» و «ظهی حکومتی» را بپایریم (دریعتی.)130 :1387 ،
ثاظاااً :دو واژهی «ضارر» و «ضارار» میل اظا و هار ظاوع ضارری اعام از ضاارر در
عرصه های مختلف اقتدادی ،اجتماعی ،ظاامی ،امناتی یا ضرر مالی ،جاظی ،حاثاتی و یاا
ضررهای ظادی از موضوع یا حکم و ظاز ضرر از ظاحاهی هر دخدی اعم از حقاقای یاا
حقوقی را دام میدود؛ گفتنی ایت قاع هی «الضرر» را ظمیتوان در ضررهای فاردی
محدور کرد؛ البته از آن جا که در کتب فقهیای که تاکنون به ظگارش در آما ه ،باشاتر
جنبه ی احکا فردی لحاظ د ه تا احکا یاایی و اجتماعی ،پس کاربرد قاع ه الضارر
در بسااری از این کتارها جنبهی فردی دارد ،همچنان که باه دالیلای جنباهی اقتداادی
قاع ه برریی د ه و جنبههای دیگر آن مورد غفلت واقع د ه ایت .به هار حاال هااچ
فقاهی منکر اطالق قاع ه و دمول آن ظسبت به مدادی غار فردی و غار اقتدادی ظش ه
ایت (دریعتی.)130 :1387 ،
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ثالثاً :مراد از ضرر در این قاع ه ،ضرر ظامشروع و غارمتعاارر ایات .توضااح آظکاه
برخی از ضررها مشروع میبادن هماظن حکم قداص ظفس و عضاو کاه هار چنا در
ابت ای امر ظوعی اضرار به یک دخص به ظار میری اما در حقاقت ضرری مشروع و به
ظفع حاات ظوع اظسان می باد و برخی از ضررها متعارفن هماظن رقابت دو تاجر در امر
تجارت که ممکن ایت باعث ضرر یکی از آن دو دود.
رابعاً :بان جن

و جنایت جنگی تفاوت رودنی وجود دارد؛ چرا که اصا جهااد و

مبارزه جهت حف کاان ایال و در برابر کفار و متجااوزان ظاه تنهاا ممناوع ظباوده و از
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موضوع قاع ه الضرر خارج ایت بلکه در آی ات مکارر قارآن کاریم و روایاات ائماهی
معدومان صلوات اهلل علاهم اجمعان یفارش فراواظی ظسبت به آن د ه ایت ،از جملاه
آظکه:
ا قرآن کریم میفرمای  « :یا ایها النبی جاه الکفار والمنافقان واغل علاهم و ماواهم
جهنم و بئس المدار» :ای پاامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها یاخت بگاار.
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جایگاهشان جهنم ایت و ب یراظجامی ایت (تحریم.)9 /
ا پاامبر اکر (صلی اهلل علاه و آله و یلم) فرمودظ  :کسی که جهاد ظکرده یاا آرزوی
.

جهاد ظ ادته باد و بمارد ،به ظوعی ظفاق مرده ایت (محم ی ری دهری،312 :1389 ،
.)2
ا امارالمؤمنان علی علاه السال فرمودظ  :هماظا جهاد یکی از درهای بهشت ایت که
خ اوظ آن را برای اولاای خاص خود گشوده ایت .جهاد جامهی تقاوی و زره ایاتوار
خ اوظ و یپر محکم اویت و ظاز ایشان فرمودظ جهاد یتون دین ایت( .محما ی ری
دهری.)2 ،313 :1389 ،
لاا قاع ه الضرر میتواظ ماظع جنایت جنگی باد هر چن که رافع جن

ظباد .

دایان ذکر ایت ظکات دیگری در بار قاع ه الضرر وجود دارد ولکان از آظجاا کاه
بهطور مستقام با موضوع این پژوهش ارتباط پا ا ظمیکن از باان آن صررظار میدود و
گفته میدود که به طور کلی از ظار دریعت ایال هر ظوع اضرار به جان خود و دیگران
به ایتناد قاع ه ی الضرر ممنوع ایت و در همان رایتا فقها خودکشای ،تارور و امثاال
آنها را منع کردهاظ ؛ حال عق یلام حکم میکن ایتفاده از یاالح کشاتار جمعای ،از

آظجا که مد اق بارز ضرر و اضرار آن هم به طارز ظاجواظمرداظاه و وحشاااظه میبادا ،
ممنوع باد ؛ یالحی که در م ت زمان کوتاهی ،چنان فاجعهای ایجاد کرده که این مازان
ضرر تویط هاچ یالح و ابزار جنگی دیگری باه وقاوع ظمیپاوظا د و دامناهی ضارر و
اضرار آن در یک جن

مسلحاظه به غار از ظااماان کشا ه د ه و حتی یایر جاظ اران را

ظاز قلع و قمع کرده و محاط زیست تحت تاثار خود را برای هماشه یا بارای ما تی باه
بلن ای عمر اظسان غار قاب ایتفاده و بهرهمن ی میظ مای ؛ لاا با توجه به آثاار دهشاتناک
این ظوع از تسلاحات ،ع

مشروعات آن طبا آموزههاای ایاال ظاار ،با یهی باهظار

میری .
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 .8اصل حرمت جان آدمیان
بر ایاس این اص  ،فقه برای روح و جان آدمی حرمت قائ د ه و آظق ر دامنه این اص
و قاع ه در فقه داعی گسترده ایت که دام حاواظات و یایر جاظا اران ظااز میبادا .
خ اوظ متعال در ظتاجهی آفرینش اظسان فرمود« :فتبارک اهلل احسن الخالقان» و این تعبار
در هاچ مورد دیگری ذکر ظش ه و از طرفی آفرینن ه به آفری ه خود عالقهمنا ایات .در
آیه  70از یوره مبارکه ایراء آم ه ایت« :و لق کرمنا بنای آد و حملنااهم فای البار و
البحر و رزقناهم من الیابات و فضلناهم علی کثار ممن خلقنا تفضاال»؛ (ما فرزظا ان آد
را کرامت بخشا یم و بر دریا و خشکی یواردان کردیم و از چازهای خوش و پااکازه
روزیشان دادیم و بر بسااری از آفری گاظمان برتریدان دادیم) و ظاز خ اوظ در آیاه 32
از یوره مبارکه مائ ه میفرماین « :اظه من قت ظفسا ب ار ظفس او فساد فی االرض فکاظماا
قت الناس جماعا»؛ (هر کس ،کس دیگر را ظه به قداص قت کسی یا ارتکار فسادی بر
روی زمان بکش  ،چنان ایت که همهی مرد را کشته باد ) .و در هماان رابیاه پااامبر
اکر (صلی اهلل علاه و آله و یلم) در ح یثی فرمودظ  :هاچ چاز در ظزد خ ا گرامیتر از
فرزظ آد ظاست .عرض د  :ای پاامبر خ ا! حتی فردتگان؟ فرمودظ  :فرداتگان ،بساان
خوردا و ماه مجبورظ (محم ی ری دهری.)1 ،484 :1389 ،
تمامی این فرمایشات حاکی از اهمات و حرمت جان بنی آد ایت ،لاا وقتی دعاع
تخریبی یالحی چون یالح اتمی ،طااف گساتردهای از اظساانها ،ظباتاات ،حاواظاات و
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محاط زیست را دام ایت ،از اینرو یبب بی حرمتی باه جاان و محکاو باه حرمات
ایت .زیرا اص بر این ایت که جان آدماان و بلکه همهی جاظ اران حرمات دارد مگار
اینکه به دلالی خاص ،از احترا خارج دود و آن وقتی ایات کاه اظساان باه جنا

باا

خ اوظ باای و آلت دیت دایان قرار گارد.
توضاح آظکه؛ اظسان و طباعت ،بلکه همهی موجودات عالم امکان ،متعل و وابسته به
ذات اق س پروردگار ،و مملوک اوین و دالی عقلی و ظقلی بسااری در این رابیه وجود
دارد و با توجه به وابستگی محض مخلوقات به ذات اق س خ ا ،تنها اویت که عه هدار
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ت بار و تق یر عالم ایت و این ظاز همان معنای مالکات تا خ ایات .خ اوظا یابحان
میفرمای « :و هلل ملک السماوات واالرض واهلل علی ک دی ء ق یر»؛ (و آظچه در آیمان
و زمان ایت از آن خ ایت و خ اوظ بر هر چازی تواظایت).
اظسان فقط اماظتدار خ اوظ متعال ایت و حتی اعضاای با ن در دیات او اماظات
ایت .خ اوظ در این باره چنان فرمود« :أَمَّنْ یَمْلِکُ السَّمْعَ وَ الْأَبْدار»؛ یعنی چاه کسای
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ایت که مالک دنوایی و باناییهایت؟ .با توجه به اینکاه کلماه «ا » در آیاه« ،منقیعاه»
ایت ،آیه صراحتا بر مالکات خ اوظ یبحان بر دنوایی و بانایی اظساان تاکاا میکنا .
مسلم ایت اگر خ وظ  ،مالک دنوایی و بانایی که منافع اعضایت ،باد چشم و گوش
ظاز از آن اویت ،بلکه اعضای دیگر و ظاز ک هستی و وجود آدمی از آن خ ا و متعل به
اویت.
مسلم ایت اگر هویت و ظفس اظسان از آن خودش بود ،دیگر ظلم به خاود معناایی
ظ ادت؛ زیرا عنوانهای ظالم و مالو هماظن عالم و معلو ظاستن که اتحادپاایر بادان
بلکه مد اقهای این دو عنوان حتما بای غار یک یگر بادن .
پس معلو می دود هویتی که در اختاار بشر ایت ،متعل به خ ا و ملک او و اماظت
الهی ایت و اظسان اماظت ار خ اوظ ایت .لاا تدرر ظاروا در آنها ظلم ایت.
ظتاجه میدود وقتی هویت و ظفس آدمی اینگوظه ایات و مالاک آظچاه دارد ظاسات،
وضع او ظسبت به دیگر موجودات و ادااء ،به ط ری اولای مشاخص ایات و او هرگاز
ظمیتواظ احساس مالکاتی ظسبت به آنها دادته باد و آنها را از آن خود ب اظ  ،و برای

بهرهمن ی هر چه باشتر ،خویش را آلوده و در محاط زیست هر گوظه تدرر زیاانآوری
دادته باد .
قاع ه عقلی ایت که مورد تایا عرر رایج بان عقال قرار گرفتاه ایات و آن اینکاه
اگر کسی به خواه در ملک دیگران تدرر کن  ،بای از مالک اجازه بگارد وگرظاه حا
تدرر در مال او را ظ ارد ،حتی اگر آن دیء بهصورت اماظت در دیات او بادا  ،بایا
اجازه مستامن را تحدا کن .
بنابراین اگر ثابت د که اظسان ،اماظت ار هویات خاویش ایات و مالاک واقعای آن
هویت خ اوظ ایت ،هر ظوع تدرر و ارتباطی که میخواه با ظفس و اظحنای وجودی
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خویش دادته باد و در پی آن از دئون علمی و عملی خود بهرهمن دود ،بای مقارن با
رضایت مالک میل هستی یعنی خ اوظ باد .
این میلب بنا بر قاع هی اولویت در دیگر موجودات ماظن کوهها ،دریاها ،جنگ هاا،
مراتع ،منابع طباعی و ...ظاز وجود دارد و اظسان برای برقراری ارتباط با آنها ظااز باه اذن
الهی محتاج ایت ،چون در بقاهی امور برخالر هویات اظساان -حتای تاوهم مالکاات
وجود ظ ارد و خاال بیپایه ایتقالل تدرر در آنها هرگز راه ظ ارد.
بنابراین اظسان برای برقراری ارتباط با خود ،دیگران و دیگر موجودات و ادااء ،بای
مملوکات خود و دیگر موجودات عالم را ظسبت به خ ای یبحان در ظار دادته بادا و
برای تحدا اذن مالک میل عالم هستی تالش کن  .اخا اذن پروردگار در گرو تبعاات
از اوامر و ظواهی ایت که تویط اظبااء و ریوالن الهی در قالب «دین» ارائه و تباان دا ه
ایت ،لاا هر کس که میخواه اذن خ اوظ را تحدا کن بای به تعاالام دارع گاردن
بسپارد و آن را یرلوحهی اعمال خویش قرار ده .
هر گوظه فای های که از فضای یبز بهرهی اظسان ،حاوان دوظ ه ،خزظ ه ،روظ ه ،پرظ ه
و ماظن آن باد مورد ترغاب دین مق س ایال ایت ،زیرا رهبران الهی به هار موجاود
زظ هی بیآزار که زیان او به چازی یا کسی ظمیری  ،احسان میظمودظ و چنان کاری را
هم به دیگران توصاه میفرمودظ  ،چناظچه حضرت مساح (علاه السال ) هنگاا عباور از
کراظه ی دریا مق اری از غاای دخدی خود را به دریا اظ اخت .برخی از حواریان گفتن :
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یا روح اهلل ،چر ا چنان کاری را کردی؟ فرمود :برای حاواظات دریا ،تا از آن ت ایه کنن و
ثوار این کار ظزد خ اوظ بزرگ ایت.
اما محم باقر (علاه السال ) فرمودظ  :خنک کردن جگر گر تشنه ،واجب ایات و
هر کس جگر تشنهی حاوان یا غار آن را یارار ظمای  ،خ اوظ او را در روزی که هااچ
یایهای غار از ظ ّ معنوی خ ا ظاست ،در یایهی خاود پنااه میدها (1.طبریای:1372 ،
.)135
از اینگوظه رهنمودهای قولی و فعلی رهبران دینی ،پاوظ اخالق و عبادت باا فضاای
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یبز ،رعایت حقوق حاواظات و ماظن آن معلو میدود؛ زیرا صب هی ملکوتی این کارهاا
که توجه به ثوار الهی و عنایت به قاامت و اهتما به ذخارهی پس از مرگ ایت ،کامال
ملحوظ د ه ایت.
در پایان ظتاجه میدود با توجه به اهمات فوقالعادهی درع مق س به حقوق هماهی
موجودات ذیالروح و یفاردات و رهنمودهای مکرر ،ایتفاده از یالح هستهای از آظجا
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که خیری بس بزرگ در برابر جان و روح و حرمت آن محساور دا ه ،لااا حتای در
موارد تردی ظاز طب این اص ظخستان ،ایاتفاده از یاالح کشاتار جمعای محکاو باه
حرمت خواه بود.
و اما به چن ظموظه از روایاتی که از مجموع آنهاا میتاوان قاعا های تحات عناوان
«قاع هی ممنوعات جنایت جنگی» ایتخراج ظمود ،اداره میدود:
روایت.1
« محم بن یعقور عن علی بن ابراهام عن اباه عن الناوفلّی عان یاکوظی عان ابای
عب اهلل (علاه السال ) قال؛ قال امارالمومنان (علاه السال ) :ظهی ریولاهلل (ص اهلل علاه و
آله) ان یلقی السّم فی بالد المشرکان»
امارالمومنان (علاه السال ) ظق میکن که پاامبر (ص اهلل علاه و آله) از ریختن یام
در یرزمان مشرکان (آّر و غاایشان) ظهی فرموده ایت و این روایت عم ه دلالی ایت

 « .1ان اهلل تبارک و تعالی یحب ابراد الکب الحرّاء و من یقی کب ا حرّاء من بهامه و غارها اظلّه اهلل فی ظ ّ
عرده یو ال ظ ّ اال ظلّه».

که در این بار مورد ایتناد فقهاء قرار گرفته ایت که قب از باان اقوال فقهاء باان ظکاتی
چن ضروری بهظار میری :
اوالً :برخی در ین این ح یث از آن جهت که یاکوظی واقاع دا ه ایات اداکال
کردهاظ ؛ از جمله صاحب التنقاح الرائع« :و فاه ظاار لضعف السدکونی و لمکاان حما
النهی علی الکراهاه» و دها ثاظی« :والروایه مع ضدعفها یمکان حملهاا علای الکراهاه،
لجواز قتالهم باظواع العاار ،ظعم لو ادی الی قت ظفس محترمه حار لاالک کماا اظاه لاو
توقف الفتح علاه الوجب»
لکن جوار ادکال این ایت که اکثر قریب به اتفااق رجاالاون ،یاکوظی را مقباول
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الروایه داظستهاظ « ،ب فی المختلف النسبته الی اصحابنا حمالً للنهی فای الخبار المزباور
علاها  ،لقدوره ین ا عن افاده الحرمه و لعله لاا قال المدنف و هو ادبه و فاه الساکوظی
مقبول الروایه ،ب حکی االجماع علی العم باخباره» و دخدات رجالی که معرور باه
یختگاری در توثاقات ایت ،یعنای حضارت آیات اهلل خاویی (ره) ایان روایات را باه
السام
معتبرهی یکوظی تعبار کرده ایت و طب آن فتوا داده ایت« :و کاا ال یجوز القااء ّ
فی بالد المشرکان لنهی النبی (ص اهلل علاه و آله) فی معتبره السکونی» .افزون بار ایان
بسااری از فقهای ق یمی و معاصر طب آن فتوا دادهاظ .
ثاظااً :برخی منع اظ اختن یام در داهرهای مشارکان را منیاوق بااش از یاک خبار
داظستهاظ و آن را به اخبار ظسبت دادهاظ ؛ «و یجوز القتاال الکفاار بساائر اظاواع القتا و
ایباب ه اال بت ری المساکن و رماهم بالناران و القاء السّم فی بالدهم فاظّه ال یجوز ان یلقی
السام و قاال فای
السم فی بالدهم .قال داخنا ابوجعفر فی مبسوطه :و کره اصحابنا القاء ّ
النهایه  :ال یجوز القاء السمّ فی بالدهم وما ذکره فی ظهایه به ظیقات االخباار عان االئماه
االطهار علاهم السال »
ثالثاً :ظهی در این روایت هرچن در مورد یام وارد دا ه ایات لکان ماالک ظهای،
اختداص به یم ظ ارد بلکه دام هرگوظه از یالحهای کشتار جمعی میدود زیرا فرقی
ماان مسمو کردن آر یا هوا و یا زمان و یاا ایاتفاده از اظاواع یاالحهای غارمتعاارر
ظاست ،بلکه ایتفاده از دیگر یالحهای غارمتعارر از جمله یالح هساتهای باه مراتاب
هولناکتر ایت ،بنابراین اگر در لسان مبارک ریول خ ا (ص اهلل علااه و آلاه) کلماهی
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«یمّ» آم ه ایت ،قیعاً عنوان یمّ موضوعات ظ ارد بلکه اداره (عنوان مشاار ایات) باه
هرگوظه یالحی ایت که یبب کشتار ظه تنها افراد بیگناه در خاارج از منااط جنگای،
بلکه یبب ظابودی حاواظات و ظباتات و آیاب ج ی به محاط زیست میباد .
به هر حال ،در مورد ایتفاده کردن از «یمّ» در حرر ،چن قول وجود دارد:
الف) حرمت مطلقا
السام؛ فنظاه ال
داخ الیائفه در ظهایه میفرمای « :و یجوز قتال الکفار بسائر اظواع القت إال ّ
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یجوز أن یلقی فی بالدهم السّم .و حتی الستعدمی علی المسلمان موضع فهم ،کان لهام
أن یرموهم بالمناجا و الناران و غار ذلک مما یکون فاه فتح لهم :و إن کان فی جملتهم
قو من المسلمان النّازلان علاهم( ».طویی1400 ،ق.)293 :
همانطور که رودن ایت ایشان بان ایتفاده از منجنا ها و پرتار آتش و امثال آن و
بان بهکار بردن یم در بالد مشرکان فرق قائ د هاظ و ایتعمال یم را جایز ظ اظستهاظ .
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و همچنان عالمه در تبدره فرمودهاظ :
« و یجوز المحاربه بسائر اظواع الحارر إال القااء السام فای بالدهام» (عالماه حلای،
1411ق )88 :و ابن زهره در ال ناه (حلبی1417 ،ق )201 :و قاضی ابن براج در المهاّر
(طرابلای1406 ،ق )302 ،1 :و عالماه حلای در اادااره (عالماه حلای )143 :1411 ،و
کا ری در االصباح (کا ری )189 :1416 ،ظاز همان قول را باان کردهاظ  .و ابن ادریاس
عالوه بر القاء السّم ،غرق ظمودن و به آر بستن خاظهها و پرتار تارهای آتاش را ظااز از
حکم جواز ایتثناء ظموده ایت « :و یجوز قتاال الکفاار بساائر اظاواع القتا و أیابابه إال
بت ری المساکن و رماهم بالناران و القاء السّم فی بالدهم .فنظّه ال یجوز أن یلقی السّم فی
بالدهم .قال داخنا ابوجعفر فی مبسوطه :و کره أصحابنا القاء السّم و قال فای النهایاة :ال
یجوز القاء السّم فی بالدهم و ما ذکره فی ظهایته ،به ظیقات األخباار فای األئماه األطهاار
علاهم السال » (حلی1410 ،ق )7 ،2 :و دها اول ع

السام را اصاح بار
جاواز القااء ّ

دمرده« :و ال یجوز بالقاء السّم علی االصح» (عاملی1417 ،ق )32 ،2 :و محق حلّی باه
السام ،و قاا یکاره» (حلای،
حرمت تدریح دارد « :و یکره بالقاء النّار ،و یحار بألقااء ّ

1418ق )112 ،1 :و همچنان ایت ظاار فاضا آبای در کشاف الرماوز( .فاضا آبای،
1417ق.)424 ،1 :
ب) کراهت مطلقا
داخ طویی در ااقتداد میفرمای « :و یجوز قتال الکفار بسائر أظواع القتال إال القاء السّم
الداباان و النّسااء و
فی بالدهم فان ذلک مکروه النّ فاه هاالک مان الیجاوز قتلاه مان ّ
المجاظان»( .طویی1375 ،ق.)314، 313 :
و در المبسوطش این قول را به اصحار داعه ظسبت داده ایت؛ «و کره اصحابنا القاء
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السّم فی بالدهم» (طویی1387 ،ق )11 ،2 :و علّامه در چنا کتاابش از جملاه التّحریار
میفرمای « :و ه یجوز القاء السّم فی بالدهم؟ االولی الکراهاه» (حلی1420 ،ق).2،42 :
و در التاکره« :و األقوی :الجواز ،و یحم النّهی علی الکراهه» (حلی1414 ،ق ).70 ،9 :و
السااام علااای رأی»( .حلّااای
در القواعااا  « :و یکاااره بنریاااال المااااء ... ،و القااااء ّ
(قواع االحکا )1413/ق )486 ،1 :و در المختلف« :و األقرر ما ذکره فی المبسوط ،و هو
اختاار ابن الخباه» (حلّی ،مختلف الشاعه1413 ،ق ).392 ،4 :و در المنتهای در مساأله :و
السام فای بالدهام؟ االولای
کاا یجوز قتالهم بجماع ایبار القت  .......،و ه یجوز القاء ّ
الکراهاه»( .حلّی1412 ،ق)14،87 :
ج) تفصیل بین حالتی که پیروزی در آن توقف دارد و غیر آن
پس حکم آن اگر فتح و پاروزی ب ون آن محقا داود ،حرمات ایات .محقا کرکای
میفرمای « :قوله( :و القاء السّم علی رأی) یحر إن أمکن الفتح ب وظه» (عااملی1414 ،ق:
 ).385 ،3و صامری در غایه المرا ظاز از قائلان این قول ایت« :ولو لم یکن الفتح الّا به
جاز قیعاً» (صامری1420 ،ق ).510 ،1 :و صاحب کتار یفانه النجاه میگوی « :و تجوز
المحاربه بسائر اظواع الحرر حتی ه

الحدون و ظدب المنجنا و قیع البشر و إن کره

و کاا یکره اریال الماء علاهم و منعه عنهم و اریال النّار و امّا القاء السّم فی بالدهم فال
یجوز مع امکان الفتح ب وظه و احتمال وجود مان ال یجاوز قتلاه باانهم و ال یجاوز قتا
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الدباان و المجاظان و النساء و إن عاوظوا اال مع الضّروره کماا إذا تتریاوا بهام و توقاف
الفتح علی قتلهم( ».ظجفی ،کادف ال یاء1423 ،ق).163 ،4 :
د) تفصیل بین حالت اضطرار و غیر آن
قائلان به این قول ایتفاده از «یم» را در حالت اضیرار و ضرورت جاایز میداظنا و در
غار آن خار؛ عالمه در ارداد این قول را برگزی ه ایت« :و تجوز المحاربه بأصانافها ،إال
السّم ،ولو اضیر إلاه جاز»( .حلّی1410 ،ق).1،344 :
122
و) تفصیل بین بکارگیری سم در معرکه جنگ که موجب قتل فقد ناامیدان شدود و
بکارگیری آن در مناطق غیر ناامی نشین
و الرابع :التفدا بان القاء السّم فی البل بماا یوجاب قتا النّسااء و غاارهم مان اها
المعرکه ،و بان القاء السّم فی المعرکه بما یوجب قت خدوص المحاربان  ...و التحقاا :
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هوالقول الرابع»( .تبریزی 1421 ،ق)387 :
هد) کراهت مگر عنوان دیگری بر آن تطبیق کند
از اینرو گاهی حرا و گاهی واجب میدود؛ مث زماظی که پاروزی و فتح بر آن متوقف
باد واجب می دود :دها ثاظی در الروضه و مسالکش این قول را دارد« :و الروایاه ماع
ضعفها ،یمکن حملها علی الکراهة ،لجواز قتالهم بأظواع العاار .ظعام لاو أدی إلای قتا
ظفس محترمة احر لالک ،کما أظه لو توقف الفتح علاه وجب»( .عااملی1413 ،ق)3،25 :
« و کاا یکره إریال الماء علاهم و منعه عنهم ،و إریال النّار و إلقاء السّم علی األقوی إلّاا
.

أن یؤدی إلی قت ظفس محترمة فاحر إن أمکن ب وظه الی توقاف علااه الفاتح فاجاب»
(عاملی.1412 ،ق.)1،220 :
ی) حرمت مگر مصلحت عامه استفاده از آن را اقتضاء کند

السام
حضرت آیت اهلل خویی (ره) در منهاج الدالحان میفرمای « :و کاا ال یجوز القااء ّ
فی بالد المشرکان لنهی النّبی (صلی اهلل علاه و آله و یلّم) فی معتبره السکوظی ....ظعم ،اذا

کاظت هناک مدلحة عامة تست عی ذلک کما إذا توقف الجهاد أو الفتح علاه جااز ،و أماا
إلقاؤه فی جبهة القتال فقط من جهة قت المحاربان من الکفّار فاال باأس باه»( .مویاوی
خویی1410 ،ق.)373 ،1 :
و اما امروزه که دامنهی خسارات جاظی و مالی و زیست محایای تسالاحات کشاتار
جمعی از جمله یالح هستهای (اتمی) به هاچوجه قابا مقایساه باا بکاارگاری یام و
منجنا و امثال آن ظمیباد  ،به طری اولی بکارگاری این تسلاحات ممنوع خواه بود.
دها یا محم ص ر پا را فراتر گاادته و بهکارگاری اظواع ویای ظابودکننا هی دیاته
جمعی را حتی در مقاب لشگریان و ظاامااان ددامن جاایز ظ اظساته ایات مگار آظکاه
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السام و غااره؛
مدلحت عامای در کار باد  ،ایشان در این مورد باان میکن « :ایتعمال ّ
ق ورد النّهی عن ایتعمال المبا ات العامّه حتی ض الجاش المقاب  ،فضالً عن اآلخرین،
کالماء و النّار و السّم و غار ذلک ممّا هو متوفی احااظا».
و در ادامه میفرمای :
ففی معتبرة السکوظی عن ابی عب اهلل علاه السال  ،قال :قال امارالمؤمنان علاه الساال :
ظهی ریول اهلل (صلی اهلل علاه و آله و یلم) أن یلقی السّم فی بالد المشرکان.
أقول :النّهی دالّ علی التّحریم ما لم تحدا مدالحة عااماة ،ال تکاون إال ظاادراً .و
الرّوایة و إن کاظت دالّة علی خدوص السّم ،إلّا أظّها داملة لک المبا ات1العاماه ،بحااث
یاهب البرئ باظب المجر و األعزل2باظب المسلّح ،حتای لاو کاان یاالحاً کالااریّ3أو
غاره»( .ص ر 1420 ،ق.)385 ، 384 ،2 :
همانطور که از عبارت ایشان ظاز رودن ایت ،ایشان وجود مدلحت عاامه را تنهاا
مجوز بهکارگاری این ظوع تسلاحات میداظن  .اما در درایط کنوظی مقاا معاام رهباری
حف اهلل بهعنوان ولی و زمام ار مسلمان کراراً این ظکته را باان فرمودهاظ  .فتاوای فقهای
ایشان ظاز این ظکته را تاکا میکن که ایتفاده از یالحهای کشتار جمعی اعم از هستهای
و غار هستهای حرا ایت و بای در ظابودی آن تالش کرد.
 .1ویای ظابودکنن ه
 .2غار مسلح
 .3یالح اتمی
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ایشان در پاا خود به ظخستان کنفراظس بانالمللی خلع یالح و ع

اداعه آوردهاظ :

«به اعتقاد ما اظواع یالحهای کشتار جمعی ،ظاار یالح داماایی و یاالح ماکروبای
ظاز ته ی ی ج ی علاه بشریت تلقی می دوظ  .ملت ایران که خود قرباظی کاربرد یاالح
داماایی ایت ،باش از دیگر ملتها خیر تولاا و اظبادات اینگوظاه یاالحها را حاس
میکن و آماده ایت همهی امکاظات خود را در مسار مقابله با آن قرار دها  .ماا کااربرد
این یالحها را حرا و تالش برای مدوظات بخشا ن ابنای بشر از این باالی بازرگ را
وظافهی همگان میداظام».
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روایت.2
«علی بن ابراهام  ،عن هارون بن مسلم  ،عان مساع ه بان صا قه :عان ابای عبا اهلل (علااه
السّال ) ،قال :انّ النّبی (ص اهلل علاه و آله و یلم) کان اذا بعث اماراً له علی یریه ،امره بتقوی
اهلل عزوج فی خاصه ظفسه ،ثم فی اصحابه عامه ،ثم یقول :اغازوا بسام اهلل و فای یابا اهلل،
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دهط

شططماره

اول شماره پ طاپ
س و شش
بهار 1399

قاتلوا من کفر باهلل ،و ال ت روا و ال ت لّوا و ال تمثّلوا ،و ال تقتلوا ولا اً ،و ال متبتال فی داه و
ال تحرقوا النّخ و ال ت رقوه بالماء و ال تقیعوا دجره مثمره و ال تحرقوا زرعاً»
ظاهر این روایت منع ظسبت به امور ذی در جن

ایت:

 .1پامان دکنی  .2خااظت  .3مثله کردن  .4کشتار ظوزادان  .5قیع کردن و بریا ن بلنا ی
 .6آتش زدن درخت خرما  .7آر بستن و غرق ظمودن  .8قیاع درخات مااوه  .9آتاش زدن
زراعت.
در همان رابیه به چن روایت دیگر از پاامبر اکر (صلی اهلل علااه و آلاه و یالّم) ادااره
میدود:
« .1اال ال تقتلوا ذریة ،ک مولود یول علی الفیرة ،فما یزال علاها حتی یعرر عنهاا لسااظه.
فابواه یهوداظه او یندراظه او یمجساظه :».ب اظا که کشتار کودکان ممنوع ایت ،چاه آن کاه هار
مولودی بر فیرت الهی متول میدود و بر آن فیرت هست تا آن کاه بار زبااظش خاالر آن
جاری دود و چنان ایت که پ ر و مادرش او را یهاودی یاا ظداراظی یاا مجویای میکننا .
(متقی1389 ،ق).384 ،245 ،235 ،4 :
« .2ال تقتلوا فی الحرر الّا من جرت علاه الموایی» :در جن

کسی را ظکشا مگار ایان

که به رد و بلو ریا ه باد ( .ظساائی144/ ،ق92، 90، 89 ،9/؛ ابان منداور 1428 ،ق،2 :

239؛ متقای 1389 ،ق235 ، 234 ،211 ،4 :؛ ظاوری 1408 ،ق249 ،2 :؛ مجلسای 1403 ،ق:
167 ،19؛ ابویویف 1399 ،ق384 ، 303 :؛ دوکاظی 1414 ،ق).76 ، 74 ، 72 ،8 :
« .3ال تقتلن امرأه و ال عسافا» :در جن

زظان و بردگان را ظکشا .

در وصایای امارالمؤمنان علی علاه السّال در جن های جم در بدره ،صافان در داا ،
ظهروان و ...ظاز مسائ زیادی وجود دارد که به چن ظموظه از آظچه که مرتبط با موضاوع ماورد
بحث ایت بهطور خالصه اداره میکنام:
« .1ال تمثلوا بقتا اذا فاتلتموهم و هزمتموهم باذن اهلل» :هنگامی که باا آنهاا جنگا یا و
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آنها را به اذن خ ا دکست دادی کشتهای را مثله ظکنا .
« .2فال تقتلوا م براً» :کسی را که پشت به ما ان جن

کرده ظکشا .

« .3ال تجهزوا علی جریح ،ای ال تقتلوهم یریعاً» :هاچ مجروحی را از پا در ظااوری یعنای
به یرعت او را به قت ظریاظا .
« .4و اذا وصلتم الی رحال القو فال تکشفوا عورة» :و هرگاه باه منزلگااه قاومی ریاا ی
پس آظچه را که عورت ایت آدکار و عاان ظکنا ( .و عورت هر آن چازی ایات کاه هرگااه
ظاهر دود از آن حااء میکنن ).

کشتار دسته جمع

« .5ال تتبعوا مولااً و ال تیلبوا م براً» :فراریان را دظبال ظکنا و در پی کسای کاه پشات باه
ما ان جن

کرده مبادا .

« .6ال تقتلوا ایاراً» :ایاری را ظکشا .
« .7وال تدابوا معوراً» :و ظاتوانها را ضربت ظزظا .
لاا همانطور که رودن ایت ایتفاده از تسلاحات هستهای امروزه عالوه بر آظکاه ظقاض
معاه ات باناللملی ایت ،در آن تما موارد ظهی د ه که در واقاع جنا

قواعد فقهط
کططاربرد سطط

منط
های

ظاه ،بلکاه جنایات

جنگی میباد از قبا مثله کردن ،کشاتار کودکاان و ظاابودی زراعاات و درختاان و محااط
زیست وجود دارد زیرا همانطور که در فد های گادته اداره دا در صاورت ایاتفاده از
یالح هستهای ،این اظسان ظاست که ها ر را تعااان میکنا و امکاان هاچگوظاه تفکااک و
تمایزی بان ظااماان و غار ظااماان ،کودکان ،زظان ،یالخوردگان ،بردگان و ایااران و ...وجاود
ظ ارد و ظه تنها یبب قیع درختان و از بان رفتن زراعاات و ..میگاردد بلکاه در یاک جملاه
محاط زیست مورد ه ر را بهطور ک ظابود میظمای و حتی این آثار مختو به زماان جنا
ظاز ظمیباد ؛ از جمله متول د ن کودکان ظاقصالخلقه یالها پس از پایان ظبرد مؤیا هماان

در مخاصططططططما
مسلحانه ب

الملل

میلب بوده و حرمت ایتفاده از این یاالح غاار اظسااظی را بااش از پااش باه ذهان متباادر
میظمای .
روایت.3
«عن جعفر بن محم عن اباه عن آبائه عن علی (علاه السال ) :ان ریول اهلل (صا اهلل علااه)
کان اذا بعث جاشااً و ...قاال :و ال تقتلاوا ولاا اً و ال دااخاً کبااراً و ال اماراءه( .یعنای اذا لام
یقاتلوکم) وال تمثلوا و ال ت لّوا و ال ت روا».
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پاامبر اکر (ص اهلل علاه و آله) زماظی که میخوایتن لشگری را برای ظبرد با کفار راهای
جن

کنن یکی از توصاههای اکا داان باه لشاگریان ،ممنوعاات کشاتن زظاان ،کودکاان و

یالخوردگان بود .بنابراین حمایت از زظان و کودکان در مخاصمات مسلحاظه اماری واجاب و
اجتنارظاپایر و از جملهی دیتورات ایال محسور میدود.
از اینرو بر ایاس این روایت کشتار زظان ،اطفال ،پارمردهای یالخورده کفار ،حرا ایت
فصلنامه

و یکی از مدادی این ظوع کشتار میتواظ ایاتفاده از یاالحهای هساتهای بادا  .پاس اگار

پژوهشهای

کاربرد یالحهای هستهای منجر به قت ماوارد مزباور گاردد تردیا ی در حرمات آن وجاود

رواب ط ب ط

المل ط

دوره دهط

شططماره

اول شماره پ طاپ
س و شش
بهار 1399

ظ ارد .مرحو صاحب جواهر ادعا میکن که برای ممنوعات کشتار زظان و کودکان مخالفی را
ظاافتهاظ  ،ضمن اینکه عالمه حلّی ممنوعات قت این افراد را اجماعی میداظ  ،ایشان میگوین :
«وال یجوز القت المجاظان و ال الدباان وال النساء مانهم و لاو عااوظّهم بتشا ی الناون اال ماع
االضیرار بال خالر اج ه فی دائ من ذلک ،ب فای المنتهای االجمااع علااه فای النّسااء و
الدباان ،ب و علی قت النّساء مع الضروره» ،اینکه میگوی « :اال ماع االضایرار» چاه بساا بار
ایاس روایت بع باد که میفرمای « :الّا ان تضیروا الاها»
اضافه بر آن چه ذکر د  ،عم پاامبر اکر (صلی اهلل و علاه و آلاه) در جن هاایش ظااز
چنان بود؛ زیرا آن حضرت هاچگاه به قت زن و کودک دیتور ظ اد؛ بلکه آظان را (در صورتی
که ظجنگا ه بودظ ) به ایارت گرفت و برده یاخت یا آنها را بخشا و مورد مرحمات قارار
داد و ینّت بر جای گاادت.
در ب ایه المجته ظاز آم ه ایت« :اختالفی در بان فقها ظاست ،در این که کشتن کودکان و
زظان ددمن جایز ظاست» (ابن رد 1416 ،ق.)280 ،1 :

و در م نی گوی « :به اتفاق ظار فقهاء اگر بر کفّار چاره دود ،جایز ظاست که ظوباوگان باه
بلو ظریا ه را بکش ».
از ابن عمر ظاز روایت د ه که پاامبر صلی اهلل علاه و آله کشتن زظاان و کودکاان را ظهای
کرده ایت و به دلا همان ایت که ماان علماء اتفاقظار ایت که ظوباوه به مجرد ایار دا ن
برده میدود (المق یی1388 ،ق.)393 ، 290 ،10 :
و باز در تاکره آم ه ایت:
ایاران بر دو گوظهاظ  :ماکر و موظث ...اما زظاان و کودکاان ،باه ایاارت درآما ه و ماورد
تملک قرار میگارظ و کشتن آظان به اجماع علماء جایز ظاست ،زیرا پاامبر صالی اهلل علااه و
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آله کشتن زظان و کودکان را ظهی فرموده ایت ،و به مجرد ایاارت حکام آنهاا ماظنا حکام
یایر غنائم میباد (عالمه حلی1414 ،ق.)423 ،1 :
روایت .4
«دَعَائِمُ الْنِیْلَا ِ ،عَنْ عَلِیٍّ علاه السال أَظَّهُ قَالَ :یُقْتَ ُ الْمُشْرِکُونَ بِکُ ِّ مَا أَمْکَنَ قَتْلُهُمْ بِهِ مِنْ حَ ِی ٍ

قواعد فقهط
کططاربرد سطط

منط
های

أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ ظَارٍ أَوْ غَاْرِ ذَلِکَ فَاَکَرَ أَنَّ رَیُولَ اللَّهِ (صلی اهلل علاه و آله) ظَدَبَ الْمَنْجَنِا َ

کشتار دسته جمع

ُسالِمِانَ فَاأَوْقِفُوهُمْ مَعَهُامْ وَ لَاا
عَلَى أَهْ ِ الیَّائِفِ وَ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُمْ فِی الْحِدْنِ قَوْ ٌ مِانَ الْم ْ

در مخاصططططططما

یَتَعَمَّ ْهُمْ بِالرَّمْیِ وَارْمُوا الْمُشْرِکِانَ وَ أَظْاِرُوا الْمُسْلِمِانَ إِنْ کَاظُوا أُقِامُوا مُکْرَهِانَ وَ ظَکِّبُوا عَنْهُمْ مَاا
قَ َرْتُمْ فَنِنْ أَصَبْتُمْ مِنْهُمْ أَحَ اً فَفِاهِ ال ِّیَةُ»( .ظوری)42 ،11 :1408 ،
بر ایاس عمو مستفاد از این روایت ظاز ایتفاده از اظواع تسالاحات و حرباههای جنگای
برای غلبه بر ددمن جایز میباد .
نتیجهگیری
بع از برریی ادلّهی ماکور ،بای گفته دود ،منااط و ماالک حرمات باهکارگاری یاالحهای
کشتار جمعی (از ظار فقه ایال ) قواع و اصولی ایت که از مجموعاه آیاات و روایاات باه
دیت میآی ؛ ماظن قاع هی وزر و قاع هی حرمت یعی بر فساد در زمان و قاع هی حرمات
اعت اء و تجاوز از یالحهای متعارر در جن
 .1آغاز به جن

و اص حرمت جان آدماان و روایات ماظعه از:

ب ون دعوت به ح و اتما حجت  .2مثله کردن کشتههای ددمن  .3ظقاض

عه و پامانهای جنگی  .4کن ن و یوزاظ ن درختاان و مازارع  .5تخریاب یااختمانها و

مسلحانه ب

الملل

ویراظگری آبادیها  .6پرتار آتش و گسا دادن آر به یوی ددمن و بستن آر بر روی وی
 .7کشتار غار ظااماان از قبا کودکان ،زظان ،پاران ،مجروحان ،باماران ،پا ا ریاظان و هماظنا
آنها و ...در مورد روایات این باار باهطورکلی میتاوان گفات دو دیاته روایاات در ماورد
تخریب بالد کفّار و ظابودی آنها وارد د ه که یک گروه ،امر ب ان میکنن و دیتهی دیگار از
روایات ،ظهی از تخریب و ظابودی (به روشهای ممنوعه) دارد .جمع بان دو دیته از روایات،
به تخداص روایات آمره ،به صورت حاجات و ضارورت ایات؛ یعنای در صاورت عا
ضرورت ،تخریب و ظابودی و هالکت (از طرق روشهای ممنوعه) جواز ظ ارد.
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اما در مورد توقف فتح بر آن ،برخی روایات آمره را بر آن حم ظمودهاظ « :ب فی بعضاها
و فاهم الدباان و النّساء و الشاخ الکبار و االیاری من المسلمان و التجار  ،قاال :یفعا ذلاک
بهم و ال یمسک عنهم لهوالء ،و ال دیّه علاهم للمسلمان وال کفّاره و هو ایضااً محماول علای
صورة توقّف الفتح علی ذلک ،فال ینافی ما یااتی مان عا
غارهما مع ع

امکان الفتح بالک».

صاحب جواهر ظاز این بحث را میرح میکن ؛ مبنی بر اینکه گفته میدود بهکارگاری یم

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دهط

شططماره

در یرزمان مشرکان در صورتی که موجاب قتا غاار ظااماااظی داود کاه کشتنشاان حارا
میباد ؛ اعم از کودکان و زظان و پاران و مسلماظاظی که در آن یرزمان به یر میبرظا  ،حارا

اول شماره پ طاپ

ایت و اگر تنها موجب ظابودی ددمن در صحنه جن

بهار 1399

آن متوقف ایت!

س و شش

جاواز قتا الداباان و النسااء و

دود ،حرا ظاست ،چون پااروزی بار

ایشان در مقا ادکال بر این ظاریه و اثبات اینکه مسمو کردن و آلاودهکردن باالد بارای
کشتن ددمن جایز ظاست حتی اگر تنها راه پاروزی متوقف بر آن بادا ؛ میفرماینا  :روایات
اطالق دارد و حتی در صورت توقف پاروزی بر مسمو کردن باالد ،دالّ بار حرمات ایات.
بنابراین کشتن ددمن حتی در صحنه جن

هر چن تنها راه پاروزی ،مسمو کاردن منیقاهی

جنگی باد  ،جایز ظاست« :ظعم ق یقال اظّه ظاهر فی النّهی عن القائه فی البالد الیتلزامه غالبااً
قت االطفال و النّساء و الشّاوخ و من فاها من المسلمان و ظحوهم ممّان یحار قاتلهم ،اماا اذا
فرض اختداص قتله بالکفار الّاین یجوز قتلهم باظواع القت فال ،ب ق یتوقف فی الجواز فای
االوّل و ان یتوقّف الفتح علاه ،الطالق الخبر المزبور ب ان کان هو الماراد مان الضاروره فای
عباره من قا ؛ امکن منعه لالک ایضاً و منه یعلم ما فی قول المدنف فان لم یمکن الفتح اال به

جاز بال کراهه ،ضروره ان الخبر المیل  ،فما عن ظاهر بعض مان جاوازه و ان ادّی الای قتا
ظفس محترمه و لم یتوقف الفتح علاه واضح الضعف لالک»...
عالوه بر آظچه ذکر د ظاز میتوان گفت منع بهکارگاری یالح کشتار جمعی بار ایااس
حکم عق و عقالء ایت چرا که مد اق ظلم و یتم ایت و قبح آن رودن ایت.
منابع
قرآن کریم.
ابن رد  ،محم بن احم 1416( .ق) .بدایة المجتهد و نهایدة المقتصدد بااروت-لبناان :دار
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الکتب العلماه.
ابن ق امه ،أبو محم موف ال ین عب اهلل بن أحما بان محما 1388( .ق) .المغندی مکتباة
القاهرة.
ابن مندور ،یعا 1428( .ق) .سنن سعید بن منصور ریاض – عربستان :دار الدماعی.
ابویویف قاضی ،یعقور بن ابراهام1399( .ق) .الخراج باروت-لبنان :دار المعرفة.
بلوچی.حاا ر علاای .)1392( .مفدداهیم رقیددب در سیاسددتگ اریهای دفدداعی ،پژوهشااک ه
میالعات راهبردی.
تبریزی ،ابوطالب تجلا 1421( .ق) .التعلیقة اإلستداللیة علی تحریر الوسیله ،تهران :مؤیساه
تناام و ظشر آثار اما خمانی ق س یره.
جوادی آملی ،عب اهلل .)1390( .تفسیر تسنیم ،قم :ایراء.
جی گاظته .لوچااظو .)1371( .سرگ شت بمب اتم (ترجمه محمدعلی مهمید) ظشر بنااد.
حلبی ،حمزة بن علی بن زهره1417( .ق) .غنیة النزوع إلی علمی األصدو و الفدروع قام:
مؤیسه اما صادق (علاه السال ).
حلی ،ابن ابی المحم  ،علی بن حسن1414( .ق) .اشارة السدبق إلدی معرفدة الحدق دفتار
اظتشارات ایالمی وابسته به جامعه م ریان حوزه علماه قم.
حلی ،ابن ادریس ،محم بن مندور بن احم 1410( .ق) .السرار الحاوی لتحریدر الفتداوی،
قم :دفتر اظتشارات ایالمی وابسته به جامعه م ریان حوزه علماه قم.
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حلّی ،عالمه حسن بن یویف بن میهر ای ی1412( .ق) .المنتهدی المطلدب فدی تحقیدق
الم هب مشه  :مجمع البحوث االیالماه.

حلّی ،عالمه حسن بن یویف بن میهار ایا ی1413( .ق) .مختلدف الشدیعه فدی احکدام
الشریعه ،قم :دو  ،دفتر اظتشارات ایالمی وابسته به جامعه م ریان حوزه علماه قم.

حلّی ،عالمه ،حسن بن یویف بن میهار ایا ی1413( .ق) .قواعدد االحکدام فدی معرفدة
الحال و الحرام قم :دفتر اظتشارات ایالمی وابسته به جامعه م ریان حوزه علماه قم.
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حلی ،عالمه ،حسن بن یویف بن میهر ای ی1414( .ق) .ت کرة الفقهداء ،قام :مؤیساه آل
البات علاهم السال .

حلّی ،عالمه ،حسن بن یویف بن میهر ایا ی1410( .ق) .إرشداد األههدان الدی أحکدام
االیمان ،قم :دفتر اظتشارات ایالمی وابسته به جامعه م ریان حوزه علماه قم.

حلی ،عالمه ،حسن بن یویف بن میهر ای ی1420( .ق) .تحریر األحکدام الشدرعیة علدی
م هب اإلمامیه ،قم :مؤیسه اما صادق علاه السال .
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حلی ،عالمه ،حسن بی یویف بن میهر ای ی1411( .ق) .تبصدرة المتعلمدین فدی احکدام
الدین تهران :مؤیسه چاپ و ظشر وابسته به وزارت فرهن

و ارداد ایالمی.

حلی ،محق  ،ظجم ال ین ،جعفر بن حسن1418( .ق) .المختصر النافع فی فقه اإلمامیده ،قام:
مؤیسه المیبوعات ال یناة.
خویی ،یا ابوالقایم مویوی1410( .ق) .منهاج الصّالحین قم :ظشر م ینة العلم.
دریعتی ،روح اهلل .)1387( .قواعد فقه سیاسی ،قم :پژوهشگاه علو و فرهن

ایالمی.

دوکاظی ،محم 1414( .ق) .نیل االوطار ،باروت-لبنان :دار الفکر للیباعه و النشر و التوزیع.
ص ر ،یا محم 1420( .ق) .ماوراء الفقه بااروت -لبناان :داراألضاواء للیباعاة و النشار و
التوزیع.
ص وق ،ابوجعفر .)1387( .من ال یحضره الفقیه ،تهران :دارالکتب االیالماه.
صامری ،مفلح بن حسن (حسان)1420( .ق) .غایه المرام فی شرح شرایع االسالم باروت-
لبنان :دارالهادی.
طبریى ،داخ حسن .)1370( .مکارم األخالق ،قم :چهار  ،دریف رضى.

طرابلی ،ابن براج ،قاضی ،عب العزیز1406( .ق) .المه ب قم :دفتر اظتشارات ایاالمی وابساته
به جامعه م ریان حوزه علماه قم.
طویی ،ابوجعفر ،محم بن حسن1375( .ق) .االقتصاد الهادی إلی طریدق الرشداد ،تهاران:
اظتشارات کتابخاظه جامع چه یتون.
طویی ،ابوجعفر ،محم بن حسان1387( .ق) .المبسوط فی فقده اإلمامیدة ،تهاران :المکتباة
المرتضویة احااء اآلثار الجعفریة.
طویی ،ابوجعفر ،محم بن حسن1400( .ق) .النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،دو  ،باروت
– لبنان :دارالکتار العربی.
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عاملی کرکی( ،محق ثاظی) ،علی بن حسان1414( .ق) .جامع المقاصد فی شدرح القواعدد
قم :دو  ،مؤیسه آل البات علاهم السال .
عاملی( ،دها ثاظی) ،زینال ین بی علی1412( .ق) .الروضة البهیة فی شرح اللعمة الدمشقیة،
قم :اظتشارات دفتر تبلا ات ایالمی وابسته به جامعه م ریان حوزه علماه قم.
عاملی ،دها ثاظی ،زینال ین بن علی1413( .ق) .مسالک األفهام إلی تنقیح شرایع االسدالم،
قم :مؤیسه المعارر اایالماة.
عاملی( ،دها اول) ،محم بن مکی1417( .ق) .الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه قام :دو ،
دفتر اظتشارات ایالمی.
عاادی ،محم بن مسعود .)1380( .تفسیر عیاشی تهران :مکتبه العلماه االیالماه.
غنی کله لو ،کاوان .)1389( .تروریسم هستهای تهران :خرین ی.
فاض آبی ،حسن بن ابی طالب یویفی1417( .ق) .کشف الرموز فی شرح مختصر الندافع،
قم :یو  ،دفتر اظتشارات ایالمی وابسته به جامعه م ریان حوزه علماه قم.
کایسه ،اظتوظاو .)1375( .نقش زور در رواب بینالملل ترجمه مرتضای کالظتریاان ،تهاران:
اظتشارات آگه.
کا ری ،قیبال ین ،محم بن حساان1416( .ق) .إصباح الشدیعة بمصدباح الشدریعة ،قام:
مؤیسه اما صادق علاه السال .
متقی ،علی بن حسا ال ین1389( .ق) .کنز العما فی سنن االقوا و االفعا  ،باروت-لبناان:
مکتبه التراث االیالمی.

قواعد فقهط
کططاربرد سطط

منط
های

کشتار دسته جمع
در مخاصططططططما
مسلحانه ب

الملل

محم ی ری دهری ،محم  .)1389( .میزان الحکمه ،تهران :چاپ و ظشر دارالح یث.
مرکز ایناد و تاریخ دیپلمایای .)1386( .تاریخچة انرژی هستهای در ایران و جهان تهاران:
وزارت امور خارجه.
ممتاز ،جمشا  .)1377( .حقوق بینالملل سالحهای کشتار جمعی ترجماه و تحقاا اماار
حسان رظجبریان ،تهران :ظشر دادگستر.

ظجفی ،کادف ال یاء ،احم بن علی بن محم رضا1423( .ق) .سفینة النجاة و مشکاة الهدی
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و مصباح السعادات ،ظجف ادرر-عراق :مؤیسه کادف ال یاء.
ظسائی ،احم بان علای1411( .ق) .السدنن الکبدری ،بااروت – لبناان :دار الکتاب العلمااه،
منشورات محم علی باضون.
ظوری ،مح ث ،مارزا حسان1408( .ق) .مستدرك الوسائل و مسدتنب المسدائل ،بااروت –
لبنان :مؤیسه آل البات علاهم السال .
یزدی ،یا مدیفی محق داماد1406( .ق) .قواعد فقه تهران :مرکز ظشر علو ایالمی.
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