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 چکیده
هاای  کاارییری الاال   روی تالش شد تا اثبات شود که تولید، تکثیر، انباشت و بهدر مقالۀ پیش

در تاممی  کرامات   « فقاه »و « فطارت »کشتارجمعی به دلیل آنچه از احکام ناشی از همجاواری  
حا   »تاری   یعنای مما   « حا  حیاات  »دهد، حاوی حرمت االت. یو اینکه انسان به دالت می

توان آن را االت؛ حقی که به موجب احکام شرع، عقل و نقل نمی« ح  المی»منبعث از « انسان
ی ناپذیر االت، اما با تعم  در ادلۀ تفصای  نابود کرد. جنگ و دفاع در برخی مواقع و مقاطع یریز

نظر از نژاد و ماذهب و ... کاه   ها صرفابتنایافته بر شرع، عقل و نقل، رو  ک ی و مشترک انسان
اند، تولید الال  کشتارجمعی و حماالت اتمای و شایمیایی    جم گی بر یک فطرت، مفطور یافته

ح  »خصوص رخداد اتمی هیروشیما و ناکازاکی را جزوی از جنایات نابخشودنی در روزیار ما به
کناد؛ اقادامی کاه االاالاا  در اندیشاۀ الیاالای، حقاوقی و        ارزیابی می« زیستمحیط»و « نانسا

اخالقی االالم ممنوع و حرمتش تا زمرۀ مستقالت عق یه و حک  اولیه تداوم یافته االت و به نظر 
 رالد تغییر و تبدی ی در آن راه نیابد.می
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 مقدمه
هاای کشاتارجمعی باه یکای از راهبردهاای تاوازن قادرت در        قرن االت کاه الاال   بیش از نی 

هاایی کاه باه صاورتی     ای تبدیل شده االات؛ الاال   های جمانی و منطقهمناالبات برخی قدرت
د. زیست را به طور کامال در خاود دارنا   کنند و توان نابودی انسان و محیطغیرمتعارف عمل می

شاود،  های جنگای نمای  روشی از جنگ که آثار و پیامدهای آن صرفا  متوجه جنگجویان و جبمه
تواند؛ صدها ب که به دلیل شعاع عمل آن، عالوه بر اینکه واجد کشتار دفعی جنگجویان االت می

گ ها یعنی در شمرها و روالتاها به کام مردفاع را در عقبۀ جبمهها انسان بیهزار و ب که می یون
هاای  هاای ننتیکای را بار نسال    کشاند، نس ی را به انقراض رالاند یا اقسامی از عیوب و نارالایی

ها مستولی کند و باالتر از آن حتی اراضی زراعی و اماک  مسکونی را عالوه بر اینکاه  پسینی آن
کاه تاا   کند ای با تغییرات بنیادی  مواجه مییونههای زمی  را بهکند، بافتالطح میبا خاک ه 

های کشاتارجمعی از ننای  قادرت    ماند. بر ای  االاس، الال االتعداد باقی میها، بایر و بیالال
رالاد  شاوند، اماا باه نظار مای     های امنیتی مای دهشتناکی برخوردارند و بعضا  البب بازدارندیی

هاای جماادی   براالاس نصوص االالمی، مبانی اندیشگی و اجتمادی االاالمی مساتند باه آماوزه    
الیاالات  »آماوز  دالیل فقمی مستظمر به کتاب، النت، اجماع و عقل کاه جم گای ره   االالمی و
ای مدظ اه العاالی از   اهلل العظمی خامناه هستند پذیرفتنی نباشد، یو اینکه حضرت آیت« فطرت

جایگاه والیت فقیه نیز در مقابل الایل اتماماات واهای نظاام الا طۀ جماانی مبنای بار تاالش          
تیابی به بمب ات  بار آن شادند کاه حرمات تولیاد، انباشات و       جمموری االالمی ایران برای دال

ای؛ درباارۀ الاال    اهلل خامناه های کشاتارجمعی را اعاالم کنناد )الاایت آیات     کارییری الال به
های حکومتی و نه حتی های رایج یا تاکتیککشتارجمعی(، فتوا و حکمی که نه از روی الیاالت

حکا   »رالاد خاود جازوی از    که به نظر می« حک  ثانوی»یا « حک  حکومتی»صرفا  منبعث از 
 االت.« اولیه
 

 بیان مسئله و طرح بحث
اند نایزیر در زندیی ها به دلیل غف ت از الرشت حقیقی خویش که مفطور به فطرتی المینسانا

کنند بادون  ها تالش میها مواجه خواهند بود، بر ای  االاس برخی انسانخود با التیزها و جنگ
اخالقی با هر والی ۀ ممک  از خویش دفاع کنند، ای  در حالی االت که بنا به ترس از االت زامات 
اند که حیاتشان بر مبناای  ها فطرتا  به الرشتی مفطور شدهانسان السعادۀتحصیلقول فارابی در 

(. بر مبناای  61: 1403یابد )فارابی، زیستی و محبت به همنوع دوام و قوام میرعایت انسان، ه 
ه مدنیت آن ابتنایافتاه بار تارس از همناوع االات، تولیاد، تکثیار، انباشات و         رویکرد نخست ک

کارییری هر نوع از انواع الال ، طبیعای االات، نظیار آنچاه رنیا  ایااالت متحادۀ امریکاا در         به



 821  حقوقی... -های فطری و فقهیپژوهیمبانی و داللت

هیروشیما و ناکازاکی بدان مرتکب شد، زیرا در آن دالتگاه معرفتای، حیاات جمعای انساان ناه      
مولد امنیت االت. اما در رویکرد مقابل، انسان، مفطوریافته باه   موهبتی المی که برآمده از ترس

فطرت المی و اقتضائات ذاتی آن نظیر محبات، تعااون و دلساوزی االات کاه حتای در صاورت        
ارتکاب به جنگ ممذون به ارتکاب اموری نامتعارف از نظر اخالقی نخواهد بود. بر ای  االاس و با 

روی آن االات؛ از ناه روی و بار     ی در مقالۀ پایش تکیه بر روش تحقی  االتنباطی، پرالش اص
هاا، االاالم مخاالو تولیاد، انباشات و      پژوهیمبنای کدامی  براهی  فطری و ادلۀ فقمی و داللت

روی، بر آن االت که باا توجاه باه    های کشتارجمعی االت. مفروض مقالۀ پیشکارییری الال به
زیسات، حرمات تولیاد،    فا  محایط  قانون فطرت و االت زامات آن در تممی  کرامات انساان و ح  

در فقاه  « حکا  اولیاه  »یافتاه از امکاناات   های کشتارجمعی، انبعاا  کارییری الال انباشت و به
 االالمی االت.

هاای  کاارییری الاال   نیازهای مم  حک  حرمت تولیاد، انباشات، تکثیار و باه    یکی از پیش
« کرامات انساان  »و « فطارت »، «حک  اولیه»یانۀ کشتارجمعی، تبیی  نسبت ای  حرمت با اله

االت. اما فطرت نیست و در تممی  کرامات انسان و جنگ احتماالی ناه اقتضاائاتی داردا وانۀ    
کاردن و  فطرت از ریشاۀ فطططارط بار وزن فطع الط در ادبیاات عارب یعنای نیازی را آغااز و اختاراع          

 پدیدآوردن االت؛ فطرت الرشتی ویژه و آفرینشی خاص االت و ای  مم  غیر از طبیعات االات  
که در همۀ موجودات و حیوانات موجود االت؛ یو اینکاه فطارت بیانش شامودی انساان االات       

نظر از رنگ، نژاد و فرقه االت، زیرا (. پیمان فطری یادشده، صرف39و  37: 1386آم ی، )جوادی
(. از 181: 1381رنگی مفطاور االات )خمینای،    انسان مقتضی فطرت براالاس ودیعۀ المی به بی

آماوز کماال و الرشاار از محبات و     ره( مشحون از وحدت در عی  کثرت و رهنظر امام خمینی )
شاود  (. با ای  وصو مع اوم مای  184-183: 1371الرور در اف  نور واحد فطری االت )خمینی، 

الو و احکام ذاتی و فطری در انسان و االت زامات انضامامی آن در  میل عاشقانه به معشوق از یک
هاای  آموز نظمی معقول و حیاتی طیبه االت که پ یادی ره مناالبات اجتماعی، الیاالی و نظامی

 ها و فنون حصول به کشتار و نابودی انسان در آن راه نخواهد یافت. فکری یا صنایع، حرفه
 

آمهوز أهیمیک کرامهت    اند و چگونهه ره فقه چیست، احکام اولیه و ثانویه کدام .1
 شود؟انسان مقتضی فطرت می

( و مط   ع   و آیاهی به کار رفتاه االات   384: 1404)اصفمانی، در لغت به معنای فم  « فقه»
فاارس،  و اب  154: 2، ج 1398؛ فیومی، 402: 9، ج 1306؛ زبیدی، 56: 6، ج 1416)طریحی، 
( و در اصطال  عبارت االت از: ع   باه احکاام شارعی فرعای از طریا  ادلاۀ       442: 4، ج 1390

؛ شامید  264: 2، ج 1410ادلّتما التفصی یۀ )ح ای،  تفصی ی؛ الع   باالحکام الشرعیۀ الفرعیۀ ع  
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داناان هماان مجموعاۀ قواعاد،     (؛ باه تعبیار برخای حقاوق    15: 1401و حکی ،  23تا: ثانی، بی
(. 7: 1377آید )یرجی، دالتورات عبادی، حقوقی و جزائی که از روی ادله و والائط به دالت می

ه فقه در اصطال  قرآن و النت باه ع ا  و   یابی  کبا ای  توضیح، بنا به قول االتاد مطمری درمی
شود. از ای  رو واضاح  نسبت به معارف و دالتورات االالمی اطالق می« عمی »و « والیع»دانش 

االت که کشو احکام در ننی  بستری مبتنی بر تعم  و تفکری االت که صرفا  داللت بر ظواهر 
رالاد قاعادۀ   اینکه باه نظار مای   کند؛ یو ندارد و با باط  انسان مقتضی فطرت ارتباط برقرار می

مالزمۀ بی  حک  عقل و شرع مستظمر به ننای  دریاافتی از فطارت و عقال االات )مالصادرا،       
اهلل جوادی آم ی در یک بیان مصداقی، دربارۀ تفقاه عقالنای غیرمحجوباه در    (. آیت157: 1366

یت متحد باود،  عقل عم ی او )امام خمینی ره( با وال»دالتگاه معرفتی امام خمینی بر آن االت: 
ننانکه عقل نظری او با فقاهت متحد شد و نون در اف  واالی تجرد قرار داشات، حجااب بای     
نظر و عمل رخت بربست ... ننانکه نفا  در مقاام تجارد تاام عق ای خاود یاا معقاول متحاد          

تاوان پرالاش کارد کاه آیاا      (. در همی  خصوص مای 24و  23: 1378آم ی، )جوادی« یرددمی
مصاالح و مفاالاد   »های کشاتارجمعی در ننای  تفکاری ابتنایافتاه بار      الال حرمت حصول به 

بوم اوالت یا جعل آن مشروط به اناواعی از  آن برای انسان مقتضی فطرت و زیست« االمرینف 
هاای  رالاد آنچاه در حکا  حرمات الاال      احکام اضطرار االت. واقعیت ای  االت که به نظر می

واقع شد از داالن حس  و قبح عق ای و اتحااد عقال     کشتارجمعی مورد تمکید والیت امری فقیه
یذرد و مستند به ادلۀ تفصی ی االت که در ادامه خواهد آمد، موضوعی که از نظری و فقاهت می

االاس یک منکر ضدشرعی نیز االت و ایر ننی  شد قاعدۀ مالزمه نیز بر آن مصاداق انضامامی   
 (.265: 1421خواهد یافت )مصطفوی، 

 

 ریخی و مکاسب محرمههای أاداللت .2
حک  »های کشتارجمعی ذیل قبل از پرداخت  به پنج طیو از ادلۀ تفصی ی، تبیی  حرمت الال 

آموز حک  حرمت و انطباق صنعت ، الزم االت در یک مرور ک ی بر نند داللت تاریخی ره«اولیه
م مراجعاه  هاای صادر االاال   بمب ات  با مکاالب محرمه به نکاتی تمکید کنی . ایر به تاریخ جنگ

ویاژه  الساالم باه  مثل با دشم  از الوی معصاومان ع ایم   بهشود که امکان مقاب هشود مع وم می
مثل ج وییری کارده و حکا  باه تحاری  آن     بهها از اقدامپیامبر )ص( وجود داشته االت، اما آن

ننادۀ  ها و محل تجمع دشم  با الاموم مم اک کاه نابودک   کردن ناهاند. مانند آلودهها دادهروش
و ح ای،   201: 1417؛ ح بای،  11: 2، ج 1387تمام امکانات نیروهای دشام  االات )طوالای،    

( و ای  رویکرد در موضوعات دیگر فقمی مثل قصاص نیز وجاود دارد  7: 2، ج 1410ادری ، اب 
؛ 213: 4، ج 1408؛ ح ای، محقا ،   90: 1410؛ خویی، 415و  414: 2، ج 1365)شمید ثانی، 

و  278: 42، ج 1404؛ نجفاای، 295: 14، ج 1429؛ ک یناای، 343و  225: 4، ج 1421ح اای، 
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ذیال روایات    مکاالاب محرماه  (. مرحاوم شایخ انصااری نیاز در     127: 15، ج 1413البزواری، 
های حرام عباارت از آن االات   ها و حرفهالعقول و در تفسیر صناعات بر آن االت که صنعتتحو

و صنعت ممحض در فساد االت. به دیگار الاخ ،   ند یا خود آن حرفه ای برای فسادکه یا مقدمه
هایی در جمت وجمی از صال  االت، ای برای وجمی از صال  بوده و نه خودش از حرفهنه مقدمه
کردن به ای  صنایع و حرف و هریوناه فعاالیتی در   دادن، یادییری یا اشتغال یا عمللذا آموزش

بنادی  ام خواهد بود. ذیل ایا  تقسای   شود و أخذ اجرت نیز بر آن حرای  زمینه حرام ت قی می
توان یفت الاخت بمب ات  از آن روی که فاقد وجاه تاممی  صاال  االات و ناون االاتفادۀ       می

صحیحی ندارد الجرم اشتغال به آن کار در کارخاناۀ الااخت بماب اتا  و یاادییری داناش آن       
تاوان یفات   می برای الاخت  بمب ات  امری حالل نخواهد بود، کما اینکه بر ای  االاس« صرفا »

منظور تمیۀ بمب اتا  نیاز   شده بهتمیۀ مقدمات در تولید بمب ات  از قبیل تحصیل اورانیوم غنی
ویاژه در  هاای بشاری باه   دانش»البته باید دانست  1مثل الاخت خود بمب ات  حرام خواهد بود.
وت بشار  ها توأمان برای العادت و شاقا توان از آنع وم طبیعی، مثال شمشیر دو لبه االت و می

ای که درخصوص پزشکی، کشاورزی و تولید برق االتفاده دارد و در بمره برد. مانند انرنی هسته
: افا   1392منزلۀ الال  مخرب ویرانگر نیز االتفاده کارد )الابحانی،   توان از آن بهعی  حال می
ای در فتاوای بار حرمات    اهلل العظمای خامناه  (. یو اینکه تمکید حضرت آیات 385حوزه، شمارۀ 

های کشتارجمعی با حف  قدرت پژوهشی و تحقیقاتی در ای  دانش ناوی  واجاد مصاارف    الال 
های کشاورزی، پزشکی، انرنی و ... حاوی ننای  مالحظااتی االات. در برابار     آمیز در حوزهص ح

بودن بمب ات  باه دلیال   ممک  االت برخی در برابر قاعدۀ مالزمۀ عقل و شرع حول حرام شرعی
و برتری او در تجاوز، آن را مخل شوکت االالمی در کوتاهی یا در توالل به  وجود آن نزد دشم 

ها برای حف  شوکت دفاع مشروع ت قی کنند که باید یفت؛ تالش در تولید و انباشت ای  الال 
و اذا تولّی الاعی  »تواند جزوی از مصداق قاعدۀ العی بر فساد وف  آیۀ مس مانان از آن رو که می

( باشد و نااقض قاراردادن انساان از    205)بقره/« ا و تم ک الحر  و النسلفی االرض لیفسد فیم
آلاودیی انساان شاده و    و درنمایت البب هاراس « وضعیت طبیعی هابز»به « دوالتینوع»مرتبۀ 

تار اشااره شاد    االت، زیرا ننانکه پایش « پیمان فطری»مغایر ف سفۀ ارالال رالل، انزال کتب و 
شناالاد بار آن   نون امنیت خود را مولود واهمه و ترس می های فطریانسان دورمانده از پیمان

االت تا به هر شکل ممک  به دفاع از خود مبادرت کند، لذا به یک مساابقه و رقاابتی مخارب و    
آورد غافل از اینکه رالیدن به مرح ۀ بازدارندیی اتمی، حتما  و الزاما  نخواهاد  هراالناک روی می

رالاد  (. لاذا باه نظار مای    89: 1375مزیستی شود )ممتاز، و ب« نظام»، «الامان»آموز توانست ره
یرایی را با نظرداشت امکانات و االتعدادهای رهیافات  آلود مکاتب واقعتوان وضعیت اضطرابمی

                                                           
و ما یکون منه و فیه الفساد محضا  و الیکون منه و ال فیه شئٌ م  وجوه الصال  فحرام تع یمه و تع مه والعمل به . 1

 (.11: 1، ج 1431و أخذ األجرۀ ع یه و جمیع التق ّب فیه م  جمیع وجوه الحرکات ... )انصاری، 
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فطرت به عدل و عقال نزدیاک کارد. کماا اینکاه اماام خمینای قراریارفت  اروپاا در وضاعیت           
ها مور هیت ر را محصول دورافتادن آنهای جمانی و کشتارهای جمعی در نزاع غربیان و ظجنگ

شده در ای  کارییریهای بهاز مدار فطرت و عقل ال ی  ارزیابی کرده و دربارۀ اقسام جدید الال 
ایر ایا  آالت و ادوات و اختراعاات محیرالعقاولی کاه خداوناد نصایب       »جنگ بر ای  باور االت 

شاد عاال  یکرارناه    لمای اداره مای  اروپای امروز کرده ایر به طور عق ی و در تحت پرن  دیا  ا 
التمالو ای  قوای اختراعیاه در تحات الایطرۀ جمال و ناادانی و      شد ... معنورانیت و معدلت می

شیطنت و خودخواهی همه بر ضد العادت نوع انسانی و خالفت نظام مدینۀ فاض ه به کاار بارده   
 (.242و  241: 1371)خمینی، « شودمی
 

 های کشتارجمعی حرمت سالحقرآنی در داللت -ادلۀ استنباطی
 مثابۀ قتل همۀ انسانگناه بهقتل نفس بی. 1
هر »( ترجمه: 32)مائده/« األطرْضِ فطکطمطنَّم ا قطتطلط النَّاس  ج مِیعًا م   قطتطلط نطفْسًا بِغطیْرِ نطفْ ٍ أطوْ فطس ادٍ فِی»

ه یاویی هماۀ   ک  انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمای  بکشاد، نناان االات کا     
از ای  آیه اهمیت مرگ و حیات انساان از نظار قارآن کاامال  آشاکار و      «. ها را کشته االتانسان

(. در ای  تبیی  355: 4، ج 1372)مکارم، شود ارزش و عظمت خون بشر به نمایش یذاشته می
قرآنی بی  بعض و کل افراد فرقی نیست، زیرا آناان درحقیقات واحدناد و طبیعات یاک نفار و       

شود فرقی ندارد. نون هازاران نفار ها  هازاران     ها ترکیب مییک انساناران نفری که از یکهز
انسان و یک نفر ه  انسان االت و وزن یکی با هزاران، از حیث وجود یکای االات. برخای قتال     
نف  به غیر ح  را اولی  اقدام در وضع و طری  الیئه و جساوریردانیدن ماردم در انجاام ایا      

طور که ایر کسی البب زندیی یک نفر بشود، ثواب آن مثال ثاواب کسای    هماندانند، یناه می
االت که همۀ مردم را از هالکت نگاه داشته االت. بنابرای ، یناه تمام آدمکشاان باه عمادۀ ایا      

(. یعنی کشت  یک انسان کشت  نوع انسان و البب 185: 9، ج 1336افراد خواهد بود )کاشانی، 
(. پا  کرامات   661: 1، ج 1374شود )طباطباایی،  ها مینسانبطالن غرض خداوند در خ قت ا

انسان در نظام آفرینش ننان االت که انسان مثال ذات المی االات، باا ایا  قیاد، انساانی کاه       
( را 72)ص/« و نطفطحات  فیاه مِا  روحای    »یویاد:  اش میمفطور به طینت المی االت و آفریننده

جرم و جنایتی نشده االات یاو اینکاه باه     توان به قتل نفسی مستوجب دانست که مرتکب نمی
بیان حضرت امیرالمؤمنی  ع ی )ع( انسان با اینکه یک جرم صغیر االت، اما جمانی در او تنیاده  

های کشتارجمعی منافات دارد عالوه بر شده االت؛ لذا ای  اصل با خاصیت و آثار کاربست الال 
ناوع  دوالتی به ها  حاوی محبت و نوع یرا به جامعۀ انسانی االت کهای ، آیه، بیانگر نگاه فطرت
رالد از آن روی امام صادق )ع( قاتل یک نف  یا قتل مضاعو را واجد االت یو اینکه به نظر می
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« یک نسل»بسا و نه« یک جامعه»فرمایند که هر انسانی بالقوه واجد عذابی مضاعو معرفی می
 االت.
 

 حرمت خون غیرمسلمانان .2
و کسای را کاه خادا خاونش را حارام      ( »33)االارا/ « اهلل الّا بالح ... والتقت وا النف  التی حرّم»

ها فارغ از رنگ، زباان، ناژاد و   تر یفته شد تمامی انسانننانکه پیش«. شمرده به قتل نرالانید...
مذهب بر یک هیئت فطری خ   شدند، ایرنه دی  حنیو نزد خدا همانا االالم االت، با وجاود  

شمردن جانشان به دالات  ها، ای  مم  مجوزی برای نامحترمسانفقدان معرفت المی در برخی ان
ها نیسات،  ها در االالم مخصوص مس ماندهد. آیه بیانگر آن االت که احترام به خون انساننمی

هاا باه الار    آمیز باا آن غیرمس مانانی که با مس مانان الر جنگ ندارند و در یک زندیی مسالمت
هاا حارام و ممناوع    اموس برخوردارند و تجاوز به حقوق آنبرند نیز از مصونیت جان، مال و نمی

( و نباید به غیر ح  کشته شوند و ای  امر مربوط باه جمیاع   107: 12، ج 1372االت )مکارم، 
(. لذا با توجه به مالک حرمت در آیاه، روشا    6: 12، ج 1417شرایع الماوی االت )طباطبایی، 

سیاری از غیرمس مانانی که با مس مانان الار  کارییری الال  کشتارجمعی، احترام خون باالت به
: 20، ج 1420ییرد، در حالی که اصل در دماا  حرمات )فخار رازی،    جنگ ندارند را نادیده می

 های فطرت االت. ( و نقض آن بر خالف عدالت و مؤلفه334
 

 حرمت سعی و گسترش جنگ و بسط فساد و نابودی حرث و نسل. 3
(: در 190)بقاره/ « یقات ونک  والتعتدوا أن اهلل ال یحب المعتادی  وقات وه  فی البیل اهلل الذی  »

کننادیان  جنگند نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید. خداوند تعدیراه خدا با کسانی که با شما می
مط ا  االات و   « التطعتطادوا »شاود، نمای در   ننانکه در ای  تبیی  مالحظه می«. را دوالت ندارد

یونه کاه عالماه طباطباایی )ره( معتقاد االات کاه حرمات        مانشود. هشامل هریونه اعتدا می
یسترش جنگ و کشتار غیرنظامیان در جبمۀ دشم ، مثل زنان و کودکان از باب تخصص االت. 

فرماید: والنمی ع  االعتدا  مط   یراد به کل ما یصدق ع یه أنّه اعتادا  کالقتال قبال ان    لذا می
لنسا  و الصبیان... . با توجه به ای  بیان ایار مادعی باه    یدعی الی الح  و ابتدا  بالقتال، و قتل ا

ح  قبل از پیشنماددادن به ص ح در پذیرش طرف مقابل به ح ، جنگ را شروع کناد رفتاارش   
(. برخی فقما نیاز بار ایا  باورناد ایار بادون       60: 2، ج 1417از مصادی  اعتداالت )طباطبایی، 

شاود  ها را بکشد یناهکار محسوب مای ی از آندعوت اولیه، ع یه کفار جنگ را شروع کند و فرد
( یو اینکه برخی، آغازکردن جنگ پیش از شروع دشم  و کشت  223: 2، ج 1417)شاهرودی، 

اناد )مقادس   کافر معاهد و کشت  به شکل ناروا را نیز از جم ه مصاادی  اعتادا و حارام دانساته    
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اند: کشاندن جنگ به غیرنظامیان، ل(. همچنی  برخی از مفسران ای  آیه قائ306تا: اردبی ی، بی
های آشامیدنی دشم  یعنی ایجاد جنگ شایمیایی و میکروبای جاایز نیسات     زهرآلودکردن آب

بر ای  باور االت؛ آغاز به جنگ، کشات  افاراد،    المنیر(. صاحب تفسیر 19: 2، ج 1354)مکارم، 
ودی درختاان، باه آتاش    هاا، نااب  جنگ با غیرنظامیان مانند کودکان، زنان، پیران، تخریب خاناه 

: 2، ج 1418ها و همانند آن مورد غضب خداوند و از مصادی  اعتداالت )زحی ی، کشیدن زراعت
کنند، نباید در مقام دفااع و مقاب اه، باه بایش از     یوید کسانی که با شما نبرد می(. آیه می179

یا  مط اب داللات دارد.    بر ا 1بقره 205طور که آیۀ شریفۀ اندازۀ دفاع در برابر اقدام شود، همان
ها و ایجاد فساد همی  الوره جایگاه افرادی را که به ای  هدف در پی نابودی انسان 206لذا آیۀ 

)و « فطح سب ه  جمانَّ   و  لطبِائ   المِمااد    »در زمی  و نابودی دی  ح  هستند جمن  قرار داده االت 
فارادی جازو اطلطادل الخصاام     ها کافی االت و نه بد جایگااهی االات، ننای  ا   آتش دوزخ برای آن
یاابی  نگاونگی داللات آیاه بار حرمات الاال         (. لاذا درمای  45: 2، ج 1372هستند )مکاارم،  

کشتارجمعی، به ای  صورت االات کاه وقتای ننای  افارادی باا از بای  باردن حار  و نسال           
کارییری الال  کشتارجمعی ک یۀ موجاودات را از  جایگاهشان جمن  االت قطعا  کسانی که با به

اند و جایگاهشان جمن  االت و به دلیل ایجااد فسااد در زمای     برند نیز جزو اطلطدل الخصام  میبی
ها خواهد شد و الجرم عم ی که عذاب المی را دربر داشته باشد، حرام عقاب المی شامل حال آن

 االت.
 

 حرمت اسراف در قتل. 4
(. مرحوم عالمه طباطبایی در تفسایر ایا  آیاه    33را/)اال« فط طا تُسْرِف فِی الْقطتْل إِنَّه  کطانط م نْص ورًا»

آورده االت: و فی الکافی بإالناده ع  االحاق ب  عمار قال: ق ات ألبای الحسا  )ع( ... فماا هاذا      
، ج 1417االالراف الذی نمی اهلل عنها قال: نمی أن یقتل غیر قات ه أو یمثل بالقاتل )طباطبایی، 

نیز آورده االات کاه در زماان جاه یات      درالمنثوراز بیمقی به نقل  الن ( و از 138و  101: 13
دیدند که قاتال  دم میکشت و اولیایای را میرال  بر ای  بوده االت که ایر قاتل فردی از قبی ه

کردند، اما ایر شاریو نباود باه جاای او کسای دیگاری را       شخص شریفی االت از او قصاص می
کناد  ی ، آیۀ باال ای  عمل ناعادالنه را نمی میکردند؛ لذا ای  آیه نازل شد. با ای  تبیقصاص می

در ذیال  کما اینکه طباری   اند.تا نه رالد به االراف در قصاص کسانی که در قتل نقشی نداشته
یناهان تمکید کرده االات کاه باه ماالک ایا  آیاه کشات         ای  آیه در تقبیح االراف به قتل بی

                                                           
ضِ لِی فْسِد  فِیِم ا و ی مْ ِک  الْح رْ ط و النَّسْلط و ال ّه  الط ی حِبل الفطس ااد  )و ناون بریاردد )ریاالاتى     و إِذطا تطو لَّى ال ع ى فِی األطرْ. 1

کند که در زمی  فساد نماید و کشت و نسل را ناابود الاازد و خداوناد تباهکاار  را دوالات      یابد( کوشش مى
 (.205ندارد()بقره/
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االراف بار آنکاه الرنشامۀ فسااد االات      اند از باب صدق هایی که در قتل دخالتی نداشتهانسان
الوصو از آنجا که (. مع308و  307: 15، ج 1372محکوم به حرمت خواهد بود )مکارم شیرازی، 

شود نیز حارام خواهاد   یناه میهای بیشدن انسانکارییری الال  کشتارجمعی موجب کشتهبه
شاود نیاز حارام    آن مای کاارییری  آموز باه های کشتارجمعی که رهبود. کما اینکه انباشت الال 

توان االتنباط کرد که عمومات قرآنی بنا بر براهی  زیر مواف  با در یک بیان ک ی میخواهد بود. 
 هاالت:حرمت کشتارجمعی انسان

. حک  تحری  الال  کشتارجمعی مواف  با فطرت بشر االت، زیرا دی  فطری االالم دینای  1
رالااند؛ یعنای عمال براالااس     و آرامش مای  االت که عمل بر وف  قوانی  آن، انسان را به کمال

قوانینی االت که نظام خ قت برایش مقرر کرده االت و تس ی  در برابر دیا ، تسا ی  در برابار    »
ای یوناه (، به138: 13، ج 1417)طباطبایی، « مشی االت که خ قت پیش پایش نماده االتخط

ینکاه دیا  حنیاو براالااس     یابد. نتیجه اکه حیات انسان به اقتضای فطرت و عدالت الامان می
إن »فطرت هدفش جز اصال  جامعه و عموم مردم نیست و آفریدیار به جز به عادل و احساان   

( باه ظ ا  و االاراف در قتال داللات نکارده االات. ب کاه         90)نحل/« اهلل یمم رُ بِالع دلِ و اإلحسان
و االاتکبار دعاوت   ها را به عبودیت، تقوی و ترک االاراف  انسان 1«فاتّقوا اهلل و اطیعون»براالاس

 (.233: 14، ج 1417کرده االت )طباطبایی، 
منزلۀ ف سفۀ بعثت با کاربست الاال  کشاتارجمعی تباای  دارد. خداوناد     . مکارم اخالق به2

کناد.  منزلۀ انسانی کامل و الگوی اخالق و فضی ت معرفی مای متعال در قرآن، پیامبر )ص( را به
؛ ایا  آیاه   «و انّاک لع ای خُ ُا  عظای     »ده االت: درخصوص پیامبر )ص( آم 4در الورۀ ق   آیۀ 

یوید پیامبر مظمر صفات خداوند االت و باه صاورت اختصاصای بارای بشاریت باه نماایش        می
فرماید: براالاس ای  آیه مکارم اخالق اختصاص به پیامبر یذاشته شده االت. امام صادق )ع( می

؛ حار  191: 1361شایخ صادوق،   « )ان اهلل خصَّ رالول اهلل )ص( بمکاارم االخاالق  »)ص( دارد. 
« دی »(. وانۀ خُ ُ  در آیۀ باال به معنای 586: 25تا، ج و بروجردی، بی 13: 2، ج 1409عام ی، 

« و انّک یا محمد لع ی خ   عظی  ایّ: ع ی دی  عظی  و هو دی  االالالم»نیز تفسیر شده االت 
منزلاۀ  خی از تفاالیر از آن به( و در بر382: 68تا، ج و مج سی، بی 333: 10تا، ج )طبرالی، بی

: 4تاا، ج  الادی ، بای  و مح ی و الیوطی جاالل  137: 7، ج 1423قرآن یاد شده االت )کاشانی، 
بخشیدن زندیی بشر باه  (. در اینجا مفموم اخالق وصو قوانی  و اصولی االت که در الامان239

یه به عظمت خ   پیامبر نویسد: آطور که عالمه طباطبایی در ذیل آیۀ باال میآید. همانکار می
پردازد، اما به لحاظ الیاق آیات قبل و بعد آن، ناظر به اخالق اجتماعی پیامبر )ص( االت که می

جمات   2در تعامل و معاشرت اجتماعی ظمور پیدا کرده االت. پیامبری که مثل یک طبیاب دوار 
                                                           

 .16و تغاب / 63؛ زخرف/108/110/126/131/144/150/163/179؛ شعرا /50آل عمران/. 1
فی صفۀ النبی ص ی اهلل ع یه و آله طبیبٌ دوّارٌ بِطِبّهِ قد أحکط   م راهِم ه و أحمی م واالِم ه  ی ضطع  ذلک ح یثُ الحاجۀ  .2
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النگ بر او »بیاموزد، کاود تا راه و رال  درالت زندیی را به بشریت درمان بیماران، جامعه را می
)مکاارم  « کناد هاا دعاا مای   ریزند، ولی وی برای هدایت آنزنند و خاکستر داغ بر الرش میمی

 ها داللت داشت.توان به ح یت کشتارجمعی انسان(، نمی371: 24، ج 1372شیرازی، 
. دینی که در آن انسان کرامت داشته و مسجود مالئکاه االات، نگوناه حکمای را صاادر      3

و لطقطدْ کطرَّمْنطاا ب نِای آد م  و ح م  ْنطاا ه ا      »ها انسان نابود شوندا رد که در یک لحظه می یونخواهد ک
(. )و 70)االارا/ « الْب رِّ و  الْب حْرِ و  ر ز قْنطاه   مِّ ط الطَّیِّب اتِ و  فطضَّ ْنطاه  ْ ع  طى کطثِیرٍ مِّمَّ ْ خط طقْنطا تطفْضِی  اْفِی
ها( برنشااندی  و  م را یرامى داشتی  و آنان را در خشکى و دریا )بر مرکبراالتى ما فرزندان آدبه

ها  خود برتار  آشاکار   ها را بر بسیار  از آفریدهاز نیزها  پاکیزه به ایشان روز  دادی  و آن
 2و رو  المی در وی دمیده شده االت 1دادی (. در مکتب االالم انسان خ یفۀ خداوند روی زمی 

انساان از جاناب خداوناد روی    « خالفات »کند. برخی معتقدند خود حمل می و تاج کرامت را با
تواند الند تام کرامت وی باشد، یعنی نون وی خ یفاۀ خادای کاری  االات، فطرتاا  از      زمی  می

شناالد را به رالمیت می« قانون مستخ وٌ عنه»مند االت، لذا خ یفه کسی االت که کرامت بمره
رت ایر کسی در کناار الافرۀ خالفات بنشایند و از حیثیات      کند در ای  صوو همان را اجرا می

ور شود، اما قانون شخصی خود را به رالمیت بشناالد یا باه قاانون دیگاران احتارام     خالفت بمره
عم اای نگااذارد، نناای  انسااانی شایسااتۀ خالفاات نیساات و از کراماات برخااوردار نخواهااد بااود 

انسان در منط  االالم و انبیای المای،  (. پ  با توجه به ابعاد کرامت 287: 1385آم ی، )جوادی
باید یفت نابودی هزاران انسان با الال  کشتارجمعی بر خالف فطارت المای و کرامات انساانی     

 االت.
اش در آفرینش انسان االت و خداوناد وی را باه   . از الوی دیگر، دینی که ف سفۀ انضمامی4
ا انباشات الاالحی را   خ   کرده االت نگونه همان دی  دالتور الااخت یا  « احس  تقوی »وجه 
کندا همان انسانی دهد که در یک لحظه همان انسان را از حیث فیزیکی و وجودی نابود میمی

که از هر نظر در الاحات روحی و عق ی موزون و شایسته آفریده شده االت، تا اینکه وی خویش 
حتای در  ای کاه  (. مرتباه 144: 27، ج 1372را برای پیمودن قوس صعودی آماده کند )مکارم، 

: 5تاا، ج  اند )امینی، بیرا درخصوص شخص پیامبر دانسته« احس  تقوی »برخی از منابع تعبیر 
512.) 

                                                                                                                                        
البالغۀ/خطبۀ إلیه م  قُ وبٍ ع میٍ و آذانٍ ص  ّ و ألسنهِ بکُ  متطتِبعٌ بدوائه م واضع الغطف ۀ و مواط  الحیرۀ )نمج

خوبی فراه  هایش را بهیردند، مره ( )پیامبر )ص( پزشکی االت که با دانش خود، همواره میان مردم می108
های ینگ های کر و زبانهای کور و یوشها را هر کجا که الزم باشد و از دلو ابزار کارش را آماده کرده و آن

 کند(.ها را درمان میرا جستجو و داروی خود آن های حیرتها و جایگاهیاهبرد. غف تبه کار می
 (.30انّی جاعلٌ فی األرضِ خ یفۀ )بقره/ .1
 (.9فطإِذطا ال وَّیْتُه  و نطفطخْت  فِیهِ مِ  رلوحِی فطقطع واْ لطه  ال اجِدِی ط )حجر/ .2
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 روایی در حرمت سالح کشتارجمعی -ادلۀ استنباطی
 های جنگیحدیث آییک میموریت. 1

هاا را باه   داد، آنپیامبر )ص( هر زمانی که یروهی را به الرایا یا غازوات جنگای، ممموریات مای    
هاای فراوانای   فرمود. نمونههای جنگی در راه خداوند الفارش میرعایت تقوی و پرهیز از جنایت

 آمده االت که فرمود: بحاراالنواراز ای  الیره و روش وجود دارد. از جم ه در 
و  اُغزوا بس  اهلل و فی البیل اهلل تعالی قات وا م   کطفطرط باهلل و التغدروا و التغُ ُّاوا و التُمثّ اوا  »ا 

التقتُ وا ولیدا  و ال متبتّال  فی شاه ٍ و التُحرقوا النَّخلط و ال تُغرقوه بالما ِ و التطقططعوا شجرۀ  مثمارۀ   
نیاز آماده االات کاه حضارت       الشایعه والاائل (. در 179: 19تا، ج )مج سی، بی.« و التُحرِقوا ... 

لّا أن تضطرّوا الیماا و التقت اوا شایخا     التغدروا و التغ وا و التمثّ وا و التقطعوا شجرۀ  ا»فرماید: می
( اقت وا المشرکی  و االتحیوا شیوخم  و 58: 15، ج 1409فانیا  و ال صبیّا  و ال امرأۀ )حر عام ی، 

ها ای  االت که آیی  فطری و المی (. تبیی  ای  فرمان65: 15، ج 1409)حر عام ی، « صبیانم 
آماوز بار   ای کاه ره یانهفرماالت، الهیست حک زیانۀ جنگ، جامعه و محیطدر مناالبات بی  اله

هاای  کاارییری الاال   زیست االت و هیچ الازیاری باا جاواز باه   کرامت انسان، اجتماع و محیط
 کشتار جمعی ندارد.

 

 حدیث منع القای سم به جبهۀ دشمک .2
اش فراییر االات از ایا  جمات پیاامبر     در پخش مواد المی نون هدف مشخص نیست و دامنه

کارییری الال  کشتارجمعی نیز مانند پخش ه از آن را در جنگ منع کرده االت. به)ص( االتفاد
هاای جنگای قارار    ها را جزوی از هادف و القای ال ، فراییر االت و هدفمند نیست و همۀ انسان

 دهد.می
: 15، ج 1409ا ان النبی )ص( نمی اطن ی قی الس ّ فی البالد المشارکی  )عاام ی، محاد ،    

(؛ یویاا  143: 6، ج 1407و طوالای،   409: 9، ج 1429؛ ک ینای،  41: 11ج ، 1407؛ نوری، 62
زهاره در  قول به عدم جواز مط   القای ال  به بالد دشم  نیز در بی  فقمای متقادم مثال ابا    

( و 228: 2، ج 1417شااهرودی،  )هاشامی  الشارایع جامعو ح ی در  الرائرادری  در و اب  غنیه
 وجود دارد. شر  تبصرهرحوم آقا ضیا عراقی در و م جواهرفقمای متمخر مثل صاحب 

 

 کردنحدیث ممنوعیت مثله. 3
(. عقال الا ی    78: 21، ج 1404اهلل )ص( التطجوز المث ه و لو بالک ب العقاور )نجفای،   نطمی رالول
شود، کشاتار  یناه محق  نمیهای بیدهد که حکومت االالمی بر مبنای نابودی انسانیواهی می
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شدن خون یک انسان منجر شود با رو  دعوت به توحید و تشکیل حکومات  حتی ایر به ریخته
فرماود: بادن   االالمی الازیاری ندارد، به همی  جمت پیامبر )ص( حتی درخصوص حیوانات می

کردن حیواناات ممناوع االات، ایرناه     و مث ه 1والی ۀ آتش یا والی ۀ داغ نسوزانیدحیوانات را به
: 21، ج 1404اناد )نجفای،   ک  به عدم جواز تمثیل دادهبر همی  االاس فقما ح 2الگ هار باشد.

 (.231: 2، ج 1417شاهرودی، و هاشمی 77
 

 ریزی ناحق و أزلزل سلطنتحدیث نسبت خون .4
فرماید: )از خونریزی ناح  دوری کا ، زیارا هایچ نیاز     می البالغۀنمج 53امام ع ی )ع( در نامۀ 

انگیزد و نعمات )المای( را از کاو بیارون     رنمیبدتر از خونریزی ناح  خش  و غضب خداوند را ب
کناد،  کند؛ و خداوند در روز قیامت به اول نیزی که رالایدیی مای  برد و عمر را کوتاه نمینمی

قتل نف  االت. پ  برقراری حکومتت را با ریخت  خون حرام االتوار مک ، زیرا ریخات  خاون   
بارد و باه   ب که آن را از بای  مای  یرداند، حرام از اموری االت که حکومت را ضعیو و الست می

تاری  شارایط   د(. مشمور االت که حضرت همواره پیروان خود را در الختکندیگری منتقل می
آغازیر جنگ نباشید »فرمودند، از جم ه فرمود: توصیه می« رعایت اصول انسانی»میدان نبرد به 

تا دشمنان آن را شروع کنند، زیرا حجت با شماالت و از اینکاه آغاازیر جناگ نبودیاد حجتای      
یر به اذن خدا شکست خوردند و فرار کردند، کسی را که پشات  دیگر بر حقانیتتان خواهد بود. ا

کرده نکشید و آن را که قدرت دفاع ندارد، آالیب نرالانید و مجروحان را به قتل نرالاانید و نیاز   
« زنان را با آزاردادن تحارک نکنیاد هرنناد آبرویتاان را بریزناد یاا امیرانتاان را دشانام دهناد         

(. وانگمی در حدیثی از پیامبر )ص( نقل 342: 1413ید، و شیخ مف 331: 2، ج 1417)بالذری، 
که ای  حدیث اوال  بیانگر « اوّل ما یقضی بی  الناس یوم القیامه فی الدما »شده االت که فرمود: 

دهاد مسائ ۀ   های محترم باشد و ثانیاا  نشاان مای   باید حاف  خون آن االت که حکومت االالمی
ایر به ناح  ریختاه شاود روز قیامات اولای  الاؤال      تری  ح  انسانی االت که حف  دما  بزرگ

پیرامون آن خواهد بود که باید به آن پاالخ داده شود. در مجموع ای  دالاته از روایاات و الایرۀ    
معصومان داللت بر ای  دارند که با توجه به شعاع و عم کرد غیرهدفمند الال  کشتارجمعی که 

شاوند، لاذا حکا  باه حرمات الاال        نیز نابود مای ها، ب که تمام حیوانات و ییاهان تنما انساننه
 اهلل نافذ خواهد بود.های روایی و به طری  اولی و حک کشتارجمعی مطاب  با آموزه

                                                           
؛ م  الیحضرۀ الفقیه، ج 150انّ رالول اهلل )ص( نمی ان یحرق شی  ا م  الحیوان ا بالنّار )االمالی شیخ صدوق،  .1

(، ان النباای )ص( نماای عاا  تعااذیب الحیااوان بالنّااار و قااال الیعااذب بالنّااار 307: 2االخااالق، ج ؛ مکاارم 3: 4
 (.244: 64)بحاراالنوار، ج 

 (.47البالغه، نامۀ . قال امیرالمؤمنی  )ع(، المعت رالول اهلل، یقول: ایاک  و المث ۀ ولو بالک ب العقور )نمج2
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 های کشتارجمعی در حرمت سالح« ممنوعیت ظلم مضاعف»ادلۀ عقلی 
تر یفته شد؛ عقل پیشینی یا مستقالت عق یه نیز قبال از احکاام شارعیه بار قابح      ننانکه پیش

داند، زیرا عقل االتفاده از نیازی را کاه موجاب    های نامتعارف، کشتارجمعی را مردود میالال 
دهد کارییری آن میشود قبیح فرض کرده االت و درنتیجه حک  به حرمت بهفساد مضاعو می

ننانکه الال  کشتارجمعی نیز همی  خصوصیت را دارد. منظور از فساد مضاعو یعنی عالوه بار  
هایی که در آینده انسان»برد، ای موجود اع  از یناهکار و غیریناهکار را از بی  میهاینکه انسان

دهاد، همچنای  عمال قبایح مزباور موجاب       الشعاع خود قرار مای را تحت« شوندنیز موجود می
کاارییری الاال    های تولیدشده که ناشی از باه شود. بدیمی االت فسادزیست میتخریب محیط

االت و تمام عقالی عال ، ایا  قسا  ظ ا  را قبایح     « ظ   مضاعو»از ای االت، مصادیقی هسته
 اش ظ   باشد حرام خواهاد باود. پا  ایار ماا دلی ای      دانند؛ نتیجه اینکه هر عم ی که ثمرهمی

 شادن االطالق خواهاد باود و باه حکا  عقاال کشاته      از شرع نیز نداشته باشی ، عقل حاک  ع ی
 الوصاو ممکا  االات   حرمات خواهاد باود. ماع     افرادی که در جنگ شرکت ندارند محکاوم باه  

 ای کشتارجمعی، حکا  باه حرمات خواهاد    هکارییری الال یفته شود عقل صرفا  در صورت به
 هاا ممکا  االات حکا  باه حرمات ندهاد یاا        یونه الاال  داد، اما نسبت به تولید و انباشت ای 

 االاد، ب کاه ایار   نشناینکه ایر اصل تولید را نیز قبیح بداند ممک  االت باه طاور مط ا  قبایح     
ها برای دفاع یا بازدارندیی باشد از نظر عق ای قبحای در پای نخواهاد     تولید ای  دالته از الال 

داشت. وانگمی در همی  خصوص ایر دشم  از ای  الال  ع یه مس مانان االتفاده کند، عقال از  
ا طار   مثل را قبیح ت قی کندا در پاالخ به ای  شابمه برخای اندیشامندان با    بهنه روی مقاب ه
مثل و الاخت و نگماداری بارای اباراز    به اند که درخصوص حک  عقل بی  اعتدا مسائل باال قائل

کاارییری  توان به تفکیک قائل شد مبنی بر اینکه عقل فقط در باه اقتدار، دفاع و بازدارندیی می
 دهد، اما در الاخت و نگمداری به هدف مذکور ممک  االات حکا   ها حک  به قبح میای  الال 

 به قبح ندهد.
یرایی و فقه االالمی ما با مالک عقل»توان یفت که در مقابل اما بر مبنای قضاوت عق ی می

کنی  و تردیدی نیست که الال  کشتارجمعی در فقه شیعه و االاالمی موجاب ظ ا  و    حک  می
وا کاربستش در دی  ما حرام و ممنوع بوده و ایرنه در قرآن کری  بر ضرورت االتفاده از تمام قا 

و ظرفیت برای حف  دی  و دفاع در برابر کفار تمکید شده االت، اما از آن جایی کاه االاتفاده از   
مثل و داشت  بهالال  کشتارجمعی البب ایجاد فساد در زمی  و تمدید کل بشریت االت، مقاب ه

 (.36-13: 1393)فاضل لنکرانی، « ها جایز نیستیونه الال ای 
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 سالح کشتارجمعیاصول و قواعد فقهی در حرمت 
 «قاعدۀ وزر» .1

ک  نباید دنار عواقب وزر و وبالی شود که ( هیچ38)نج /« التزر  وازرۀٌ وزر  اُخری»براالاس آیۀ 
البب آن از ناحیۀ دیگران بوده االت. ای  آیه در نند موضع دیگر در قرآن نیز تکرار شده االات  

هد که: الحکی  الیؤاخذ باالث  إال آثمه و د(. آیه نشان می18و فاطر/ 164، انعام/15، االرا/7)زمر/
( )طباطباایی،  286)بقاره/ « لطما ما کطس ب ت و ع  یما ما اکتطس ب ت»بالوزر غیر وازرتما کما قال تعالی: 

: 1419و الابزواری نجفای،    113: 17، ج 1364؛ قرطبی، 240: 17؛ ج 304و  75: 5، ج 1417
هاایی  رفت  انسانبی شتارجمعی نون موجب ازکارییری الال  ک(. بر مبنای قاعدۀ وزر، به441
اناد یاا حتای از آن روی کاه     شود که هیچ نقشی در جنگ یا الاخت یا االاتفاده آن نداشاته  می
کند بدیمی االت براالاس ای  قاعده ناپذیری میهای بعدی بشر را نیز دنار خسارت جبراننسل

یااه مساتح  ننای     شاوند هایچ  ها که طعمۀ مرگ و خسارت مای ها و نسلای  دالته از انسان
کارییری الال  کشتارجمعی حرام خواهد بود با ایا  قاعاده، اصال    مجازاتی نخواهند بود، لذا به
رالد، نون قبل از االالم مسئولیت کیفر مجرماان  ها نیز به اثبات میمسئولیت شخصی مجازات

سائولیت اشاخاص،   شد، اما االالم براالااس اصال م  متوجه همۀ افراد قبی ه و اعضای خانواده می
تاوان  ها را فقط برای مجرم وضع کرده االت و برای تثبیت و تمکید ای  اصل مای اعمال مجازات

ی ا أطیلم ا النَّاس  اتَّقُاوا ر بَّکُا ْ و اخْشطاوْا    » 1عالوه بر آیۀ شریفۀ ذکرشده، به آیات دیگر نیز االتناد کرد
 (.33)لقمان/ «وْلُودٌ ه و  ج ازٍ ع   و الِدِهِ شطیْئ ای وْمًا لَّا ی جْزِی و الِدٌ ع   و لطدِهِ و لطا م 

)ای مردم از خدا بترالید و بیندیشید از آن روزی که نه هیچ پدری را به جاای فرزناد و ناه    
( و 48)بقاره/ « التطجزی نطف ٌ ع   نف ٍ شایئا  »هیچ فرزندی را به جای پدر پاداش و کیفر کنند( 

ند به عدل خویش به یناه کسی، کسی دیگار را نگیارد(   ک  به کار دیگری نیاید که خداو)هیچ
بودن مجازات حتی برای پادر و فرزناد نیاز    (. در ای  آیه اصل شخصی183: 2، ج 1408)رازی، 

برقرار االت یو اینکه ایر پدری مرتکاب جارم و جناایتی شاده باشاد، باه جاای او فرزنادش را         
تاوان باه جاای    چشد، وانگمی نگونه میکنند، ب که خود پدر باید طع  مجازات را بمجازات نمی

اند، عادۀ کثیاری از   یک فرد یا نند نفری که از الال  جمعی االتفاده کردند و مستح  مجازات
های دیگر را که هیچ نقشی در ارتکاب ای  جنایت نداشتند به صاورت غیرمتعاارف ناابود    انسان

« نطفْ ٍ بِم ا کطس ب تْ و ه ا ْ لطاا ی ظْ طم اونط   و لِتُجْزط  کُلُّ »فرماید: کردا! کما اینکه نص صریح قرآن می
هاا الات    (، )عاقبت، هرک  جزای عم ی را که انجام داده االت خواهد دیاد و باه آن  22)جاثیه/

شاوند  نخواهد شد(. یعنی متقی به اعمال صالح خودش و ظال  به کفر و جرائمش جزا داده مای 

                                                           
 .18و فاطر/ 286و  281، 28؛ بقره/38؛ مدثر/21؛ طور/22/جاثیه .1
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التازر  وازرۀٌ  »ها که منشم آن آیۀ مجازات بودنالوصو اصل شخصی(. مع111: 6تا، ج )مراغی، بی
دهاد کاه از رهگاذر آن    ای به نام قاعدۀ وزر را به دالات مای  ( االت نظریه38)نج /« وزر  اُخری
های کشتارجمعی الابب تحمیال وزر و   کارییری الال توان به ای  نتیجه رالید که بهقاعده می

شود و درحقیقات افارادی کاه    میشود که البب آن از الوی دیگری متحق  وبال بر افرادی می
ناوعی  اند و بهییرند هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشتههای مریبار قرار میتحت تمثیر ای  الال 
اند که روشی حرام االت. ضم  اینکه عقل ها تاوان پ  دادهبودن مجازاتبر خالف اصل شخصی

 (.294: 3، ج 1417بایی، داند )طباطنیز مؤاخذۀ کسی را که یناهی مرتکب نشده االت قبح می
 

 اصل وفای به عهد .2
( االت؛ 1)مائده/« یا أیما الّذی ط آمنوا أوفو بالع قود»قاعدۀ لزوم و وفای به عمد براالاس آیۀ شریفۀ 

امار  « اوفوا»در ای  آیه «. اید به قراردادهای خود پایبند باشیدای کسانی که ایمان آورده»یعنی 
به دلیل اینکه جمع معرف به الو و الم االت داللت بار  « العقود»االت و داللت بر وجوب دارد و 

بندناد واجاب   کند که بر مس مانان وفای به جمیع قراردادهاایی کاه مای   وفای به تمام عمود می
بناای  »(. عالوه بار آیاۀ بااال    223: 3، ج 1407و طوالی،  161: 5، ج 1408االت )محق  ثانی، 

دهد کاه الایره و روش آناان پایبنادی باه عمادها و       دلیل دیگری بر قاعده نیز نشان می« عقال
شود، به لحاظ عادم ردع شاارع از ایا  روش،    عقدهاالت و ایر کسی عمدشکنی کند مذمت می

 دانند.عقال، التزام به عقود را واجب می
هاای پیاروز پا  از    الم ال ناشای از ارادۀ قادرت   بسیاری از معاهدات موجود در نظاام بای   

بشاری و  وم و ناقض کرامت انساانی االات و قاوانی  و ضاوابط حقاوق     های جمانی اول و دجنگ
اناد، زیارا در اقادامی    ای نیاز از همای  زماره   هاای هساته  خصوص پیمان منع یسترش الال به

ویژه پنج عضو دائ  شورای امنیات و رنیا  اشاغالگر قادس،     های برتر اتمی بهانگیز قدرتشگفت
اند که ای  خود ناقض حقوق فطری و واجد تبعیض های جدید از انواع بمب ات خود حاوی نسل

آموز ظ   و الت  االت، اما جمموری االالمی ایاران باه دلیال پیوالات  باه بسایاری از       و خود ره
شامارد. در همای    های مورد اتفاق م ل جمان را جایز نمای الم  ی، تخ و از میثاقمعاهدات بی 

های نکردن الال یرش تولید و االتفادهمبنی بر پذ« وفای به عمد»خصوص براالاس قاعدۀ فقمی 
ای و براالاس مبانی فقمی و قرآنی یقینا  جمموری االالمی ایران وفادار به ای  عمد خواهد هسته

 های شرعی االت را مرتکب نخواهد شد.یاه نقض عمد که یکی از حرامبود و هیچ
اس قاعاده، بایاد   یونه که بیان شد مسئ ۀ وفای به عمد به ای  مفموم االات کاه براالا   همان

طرفی ، نه مس مان باشند نه غیرمس مان به معاهده پایبند باشند. بر ای  مبنا طب  اصل اولی 
لزوم وفای به عمد در صورتی که خالف عمد عمل شود، از نظر شرعی مرتکب حرام شده االات.  

ده نکاردن متعماد شا   نتیجه اینکه ایر در موضوع الال  کشتارجمعی طرفی  به انباشت و تولیاد 
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باشند، نقض عمد یا الاخت، انباشت و االتعمال آن حرام خواهد بود؛ ایرنه ممک  االت پرالش 
شود که ننانچه طرف مقابل، به اصل اولی لزوم وفا به عمد پایبند نباشد یا اینکه مرتکب خیانت 

وضاع  مثل کردا در ایا  م بهتوان مقاب هشده باشد، آیا باز ه  باید به اصل اولی متعمد بود یا می
ویاژه عمادهای اجتمااعی و    توان یفت؛ یکی از باالتری  فضائل انسانی وفای به عمد االت، بهمی

آیند و ایار کسای ایا  عمادها را نقاض کناد، بایاد در        الیاالی که از شرایط ایمان به شمار می
 خوبی از آن یاد شده االت. امام )ع( درپیرامون وفای به عمد به البالغۀنمجایمانش شک کرد. در 

ای به مالک اشتر وی را در مقابل کفار نیز به رعایت وفاای باه عماد دعاوت کارده االات و       نامه
ای مالک، ایر با دشمنت پیمان بستی یا باه او اماان دادی، باه عمادت وفاا کا ...       »فرماید: می
وقت عمدت را نقض نک  و دشمنت را فریب ماده،  یاه به عمد و پیمانت خیانت نک  و هیچهیچ

از آدم شقی و نادان،کسی را یارای زیرپایذاردن پیمانی کاه باه ناام خادا باا ایا  و آن       زیرا غیر 
 (.53البالغه، نامۀ )نمج« بندد نیست... پ  فساد، خیانت و فریب در عمد و پیمان راه نداردمی

)هر « والموفون بع مدِه  إذا عاه دوا»الورۀ بقره آمده االت:  177عالوه بر ای ، در آیۀ شریفۀ 
مدی بسته به عمد خود وفا کند(، لذا از نظر االالم افراد در روابط خود باا دیگاران حتماا     ک  ع

های خود پایبند باشند و ای  روابط، الاطو  فاردی و اجتمااعی، ابعااد اخالقای و      باید به پیمان
شود، کما اینکاه اماام خمینای    ها را نیز شامل میها و حاکمیتویژه روابط بی  دولتالیاالی به

شکنی را از وفای به عمد را در زمرۀ جنود عقل و پیمان جنود عقل و جملدر کتاب شریو )ره( 
جنود جمل شناالایی و تبیی  کرد )االمانه و هو وزیرُ العقل جعل ضدِّه الخیانه و هو وزیر الجمل( 

 (.18: 1382)خمینی، 
 

 های غیرمتعارفاصل اولی حرمت سالح .3
کاردن  های کشتارجمعی و بروز شک در االاتفاده ییری الال کاردر فرض نبود ادله در حرمت به

یا نکردن از آن در مواقعی از منازعات، مقتضای اصل اولی حرمت االت. اصال اولای حرمات بار     
مبنای آیات و روایاتی االت که اطالق و عمومات آن بر ای  اصل تمکید کرده االت. اطالق، عموم 

فِی األطرْضِ لِی فْسِد  فِیِم ا و ی مْ ِک  الْح رْ ط و النَّسْلط و ال ّه  الط ی حِابل  و إِذطا تطو لَّى ال ع ى »و ظاهر آیۀ شریفۀ 
ی م اک الحار  و النسال،    »( یویای ای  االت که فساد و افساد حرمات دارد  205)بقره/« الفطس اد 

ن قاوام  ظاهره أنّه بیان لقوله تعالی: لِی فسد  فیما، ای یفسد فیما بإهالک الحر  و النسل و کما کا
النوع االنسانی م  حیث الحیاۀ و البقا  بالتغذی و التولید فمماا الرکناان القویاان الاذان ال غناا       
عنمما ل نوع فی حال ... فالمعنی انّه یفسد فی االرض بإفنا  االنسان و إبادۀ هاذا الناوع باإهالک    

؛ 90؛ نساا/ 151/( یا عموم و اطاالق آیاات )انعاام   95: 2، ج 1417)طباطبایی، « الحر  و النسل
تار از ناحیاۀ روایاات و احادیاث نیاز      ( نیز یویای ننی  ادعایی االت؛ ادعایی که پیش194بقره/

کردن کردن از مسمومها مبنی بر خودداریتثبیت شده االت، مثل دالتور پیامبر )ص( در جنگ
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زناان و  کردن درختان و کشت  ها، الوزاندن مزارع، نابودکردن حیوانات، قطعها و آب ناهنشمه
کودکان. نمی رالول اهلل )ص( ع  قتل م  الیقاتل نمی ع  قتال النساا  و الصابیان و الشایوخ     

ها دارد )عطااردی،  های غیرمتعارف در جنگکارییری روشالذی  الیقات ون، همگی بر نمی از به
(. مع وم شد که با فرض بروز شاک در انجاام ننای  اعماالی، اصال، حرمات       369: 15تا، ج بی
 ونه رفتارهاالت.یای 
 

 قاعدۀ اثم. 4
تر و بیشتر از ثاواب و  دادن فع ی، اث  )یناه( آن بزرگمفموم ای  قاعده آن االت که ایر در انجام

شود و الجرم ارتکاب آن حرام خواهد بود. دادن آن فعل مصداق ای  قاعده مینفعش باشد، انجام
جمعی مصداقی از مصاادی  اثا  و   کارییری الال  کشتارتردیدی نیست که الاخت، انباشت و به

( بار آن منطبا  االات و ماا را از     2)مائده/« و الط تطع او نُواْ ع  طى اإلِثْ ِ و الْع دْو انِ»عدوان االت که آیۀ 
دال بار حرمات االات و    « و التعاونوا»کند. نون نمی در معاونت در تحق  اث  و عدوان منع می

تل که از مصادی  اعانه بار اثا  و عادوان االات را     پیامبر )ص( نیز در موارد متعددی تعاون در ق
م   اطعانط ع ی قتلِ م س   و لطو »نمی و معاون بر اث  را ممیوس از رحمت المی معرفی کرده االت: 

و ابا    211: 18، ج 1407)ناوری،  « بشططرِ کط مۀط جا   یوم  القیاماۀ و هاو آیِا ٌ مِا  رحماۀ اهلل     
عناه باوده    ، ایر نمی المی ترک شود یویاا آنچاه منمای   (. بنابرای283: 1، ج 1405جممور، أبی

« بماا اطم ارط اهلل  »عمال  « ع ای البارّ  »یونه که تعاون االت محق  شده االت. به دیگر الخ ، همان
االت، پ  نباید از حدود المی تجاوز کارد  « اتقا  مانماه  عنه»، «االث ع ی»نداشت  االت، تعاون
 (.428: 3تا: ج )طبرالی، بی

 

 رخواهی نسبت به دیگراناصل خی .5
از آنجا که جنگ و جماد در االالم بر مبنای تملیو ق وب و تقاوی بناا شاده االات، وظیفاۀ هار       
مس مان یا حاک  االالمی آن االت که در میادی  نبرد باا ایا  رویکارد باا خصا  مقاب اه کناد.        

دمنشاانه  بنابرای ، ایر دشم  در منطقۀ جنگی و غیرجنگی باا نظامیاان و غیرنظامیاان رفتاار د    
مثال  بهداشته باشد براالاس عدالت و تقوی و اصل مذکور، حاک  االالمی مجاز به تکرار یا مقاب ه

با همان شیوۀ دشم  نیست، هرنند ممک  االت در برخی موارد حک  به جواز رفتار متقابل داد 
که در ای  باره حاک  االالمی براالاس ضرورت عمل خواهاد کارد؛ اقادامی کاه محادودۀ عمال       

ابل آن در متون االالمی و الایرۀ معصاومان )ع( بیاان شاده االات. براالااس ایا  رویکارد         متق
ویژه در موضع قدرت ناشی از العۀ صدر رهبران المای باوده کاه    خیرخواهی نسبت به دیگران به

خوبی به آن اشاره شده االت. در مسئ ۀ رویارویی حضرت موالی )ع( در برابر فرعون، در قرآن به
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زی بر دشم  صرفا  وابسته به اعمال قدرت مادی نیسات، ب کاه حضاور حااک      با ای  تبیی  پیرو
هایی را از باب امادادهای غیبای شاامل حاال آن حکومات      االالمی در مدار امداد المی موفقیت

و ماا النّصار الّاا ما      »فرمایاد:  خواهد کرد که قرآن کری  در ای  بعد از ابعاد ظمور قادرت مای  
جه برای هدایت بشریت باه االاتفاده از الاال  کشاتارجمعی نیاازی      (؛ در نتی10)انفال/« عنداهلل
 نیست.

 

 گیرینتیجه
تری  حقوق انسان، ح  حیات االت؛ حا   های مذکور باید یفت االاالیبراالاس مباحث و تبیی 

ال مای  حیات، همانا واجد مبنایی المی و فطری االت. از آنجا که انسان مثال المی و شمنی خ یفۀ
رالاد  حیات در حوزۀ حقوق عمومی و فردی باید االتخالفی باشد. به نظر می دارد، لذا ح  المی

توان از وجود مع ومات و افکار تکوینی و هدایت فطری با ای  رویکرد از فم  حیات و انسان، نمی
نوعی جزوی از مستقالت عق یه نیز االت، زیرا بنا به قول عالمه طباطبایی بای   غف ت کرد که به

رباط مساتقی    « خواهانۀ انساان تمایالت کمال»و « حرکت عمومی جمان» ،«الازمان آفرینش»
های کشتارجمعی یا تس یحات نامتعارف از حیث تولیاد،  های ای  یفتار، الال وجود دارد. تبیی 

تکثیر و انباشت بر شرع، عقل، فقه با مستظمر بر االتنادات نق ی و عق ی عرضه شد، نتیجه اینکه 
ایر حقوق انسان از ح  المی، زندیی انسان واجد حدود و ثغور خااص  بودن البا توجه به مسبوق

کا   شود و با توجه به اینکه ای  ح  از الاوی خداوناد باه انساان اعطاا شاده االات، هایچ        می
کارییری الال  کشتارجمعی ای  حا  را از  تواند آن را از بی  ببرد. ای  در حالی االت که بهنمی
ند در صورتی که با وجاود ایا  حا ، حیاات انساانی تکامال       کبوم او ال ب میها و زیستانسان
یافته یابد، لذا حف  آن واجب االت. ای  وجوب نه ناشی از احکام حکومتی و ثانویه که انبعا می

از مستقالت عق یه و جزو حک  اولیه و با توجه به االتنادات عق ی، شرعی و نق ی االت که حتای  
نسان و خداوند پیمانی به ودیعه یذارده شده االات  تصورش موجب تصدی  االت. از طرفی بی  ا

هاالت؛ با توجه به ننی  پیمانی االت که بیش از هر نیزی متوجه تممی  و حف  کرامت انسان
نظار از رناگ، زباان و    دوالتی دارند و قادرند صارف ها میل به کمال، خیرخواهی و نوعکه انسان

انگاشت  ایا  امکاناات موجاب    شند. نادیدهزیستی داشته بامذهب همراه با محبت با یکدیگر ه 
خصاوص  های تسا یحاتی باه  آموز بدبینی و مسابقهشود که رهآلود میترس و قراردادهایی هراس

های کشتارجمعی االت در حالی که انساان االاالم   کارییری الال تولید و انباشت یا تمدید بر به
ازدارندۀ تصنعی تس یحات اتمی، عطو های بکه همانا، انسان فطرت االت، بدون توجه به توانایی
ها را ناقض معاهدۀ ازلی و ابدی مابی  خاود،  توجه به پیمان فطری، ارتکاب به ای  قس  از الال 

آورد. عمد فطری از جم ه عمودی االت که در کنار عمدهای خال  و نظام آفرینش به حساب می
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طور که از امام داللت دارد. همان الوفاالت که آیات و احادیث فراوانی بر آنشرعی و عق ی واجب
صادق )ع( وارد شده االت که رالول اهلل )ص( در حجۀالوداع در الرزمی  مناا ایساتاد و فرماود:    

اطیل یومٍ أعظ  حرمۀ ا فقالوا: هذا الیوم، فقال: فطاطیل شمرٍ اعظ   حرمۀا فقالوا: هذا الشمر. قال فمی »
)ص(: فإنَّ دمائک  و أموالک  ع یک  حارام کحرماۀ یاومک      ب  طدٍ اعظ  حرمۀ ا قالوا: هذا الب د، قال

: 29الشیعه، ج )والائل« هذا فی شمرک  هذا فی ب دک  هذا الی یوم ت قونه فیسملک  ع  اعمالک 
(. از الوی دیگر، دانستی  االالم برای جنگی ارزش قائل االت که براالاس نظام تشریع بارای  10

رالاد جنگای   زش ذاتی ندارد. با ای  وصو به نظر مینفسه ارمص حت انسان باشد واال جنگ فی
ینااه منجار   شدن خون هزاران انساان بای  کارییری الال  کشتارجمعی به ریختهکه در آن با به

شود و همۀ موجودات را به نابودی داللت کند با تعبیر الفک دماا  الاازیاری دارد و باه لحااظ     
از ای  منظار بار تماام افاراد واجاب       ایجاد فساد حداکثری تمی از مشروعیت و حرام االت پ ،

االت در جمت حف  حیات انسانی تالش کنند، یو اینکه ایر عمل شخصی با قتل نف  یاا هار   
زیست را به مخاطره اندازد، فع ش حارام  ها و محیطها، نسلعم ی که بنیاد و لوازم حیات انسان

هاای  تفاده از الاال  رالاد االا  و از مصادی  بارز انحالل حیات انسانی االات. پا  باه نظار مای     
ها را به ناابودی و اضامحالل   شود و حیات انسانالمی می-کشتارجمعی موجب نقض عمد فطری

ای اهلل العظمای خامناه  توان یفت منط  والیت امری فقیه حکی  حضرت آیتکشاند، لذا میمی
 ای االت.در حرمت تس یحات اتمی به معنی االع  مستظمر به ننی  ادله
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