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 1يدهکچ
های کشتارجمعی است. پژوهش حاضر در پی اثبات ممنوعیت استفاده از یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی، بحث استفاده از سالح

تواند تعداد زیادی هایی است که میهای کشتارجمعی سالحدگاه مذاهب فقهی اسالم است. منظور از سالحهای کشتارجمعی از دیسالح
 ،و یا زخمی کند و یا موجب وارد کردن خسارات عظیم و لطمه به حیات بشر شود. در این پژوهش بکشدای را ها و یا هر موجود زندهاز انسان

دگاه عقل نتیجه گرفته شده که حتی در اسالم فروش سالح مخّرب به دو دسته از کفار که با هم نزاع از دی و استدالل به برخی آیات و روایات
  است. کردیدهدارند، نهی 

را  لمقابله به مث گاه اجازه  فقهای عظام از قدما و متأخرین که قائل به حرمت استفاده از هر نوع سالح کشتارجمعی هستند و اسالم هیچ
  .دهدمنان نمیدر مورد کفار و دش

 .مثل به های کشتارجمعی، فقه اسالمی، ممنوعیت و حرمت، مقابلهسالح ها:کلیدواژه

                                                             
 .01/80/8131؛ تاریخ تصویب: 81/81/8131تاریخ وصول:  .*

 .(r.akrami@qom.039.irاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم  ) .**
 .(sattar2331@yahoo.com( ))نویسنده مسئول و حقوق قضائی و مدرس دانشگاه دانشجوی دکتری فقه .***

 .(abdi.mahdi132@gmail.com)نویسنده مسئول( ) اصول حوزه علمیه قم طلبه خارج فقه و شناسی وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم .****

 
 

ـــدوفصلنامه علمی  شورای اعطای مجوزها و  31611 بر اساس نامه شماره امامیهمطالعات فقه  ترویجی ـ

هایز رتبه علمی ـ از شـــماره دو   92/33/312۴مورخ  های علمیهامتیازهای علمی شـــورای عالی هوزه
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 مقدمه
های کشتارجمعی است که در قالب پاسخ به مذاهب فقهی اسالم در مورد ممنوعیت سالحدیدگاه هدف از این مقاله بیان 

 دارد؛ای به این مسئله به خصوص در شرایط فعلی اهمیت ویژهگویی یابد، پاسخآید عینیت میهایی که در ذیل میپرسش
 اند از:ها عبارت. این پرسشاستجوامع  یها بیش از هر زمانی دیگر مورد ابتالچرا که با توجه به تولید روزافزون این سالح

 جمعی در جنگ چیست؟های کشتار استفاده از سالح باره  نظر فقها در . 1
 جمعی چیست؟های کشتار ه از سالحنوعیت استفاددالیل مم. 2

باید  ی آنعقلقرآنی، روایی و دالیل  بیانها و قبل از ورود به پاسخگویی راجع به نظر ممنوعیت استفاده از این سالح
شناسی ها بیان شود. با توجه به اینکه استخراج حکم در نظام حقوقی اسالم، نیازمند روشاین سالح شناسی و تاریخچه  مفهوم
س شناسی و سپلذا در این مقاله به موضوع ،شارع است شناسی نظام حقوقی اسالم، دستیابی به اراده  مبنای روش و است
ه کارگیری این دست شناسی از دید فقها پرداخته شده و در هر دو حوزه الزم است مطالعات صورت گرفته در مبانی بهحکم
 .ها که عمدتًا اخالقی است مورد توجه قرار گیردسالح

 (masiv destruction weapons) يف سالح کشتارجمعيتعر
طور که از اسمش پیداست خاصیت این نوع اما همان ،جمعی تاکنون در حقوق قراردادی تعریف نشده استتارسالح کش

کل سوم پروت 0 لذا طبق سند جهانی و شماره   است.زمانی کوتاه  ها آسیب به گروه بزرگی از مردم در یک زمان یا دوره  سالح
ها و یا هر تواند تعداد زیادی از انسانهایی است که میها، سالحمنظور از این سالح: »8391توافقات پاریس در سال 

 «.های دست بشر و لطمه به حیات بشر بزندیا خسارات عظیم به ساختهسازد و زخمی  بکشدای را موجود زنده
تواند شمار بسیار زیادی انسان را بکشد و شود که میفته میافزاری گرسد سالح کشتار جمعی به جنگبه نظر می

امل ها این کشتار را تنها شنه اینکه طبق برخی تعریف ،های ساخت بشر یا محیط زیست وارد آوردخسارت فراوانی به سازه
ها ها و درگیریجنگ ( بدانیم که ممکن است در همه  F.B.I.ها و یا فقط شامل کشتار بیش از چهار نفر )طبق تعریف انسان

 رخ دهد.
 يکشتار جمع يهات سالحيممنوع يمبان .الف

برای ما مهم و محل بحث  بیشتراما آنچه  است،های غیر متعارف بر اساس اصول مختلفی مبانی حرمت و ممنوعیت سالح
 اند از:ترین این اصول عبارتمهم .قرآنی و روایی دارد که ریشه   استبوده اصولی 

الملل و اسالم، های جنگی مورد تأیید بینمنع نقض عهد و پیمان ،(881: 8111 )حلی،های دشمن دن کشتهمنع مثله کر
 ،(03، 9: 8111 ، الکافی؛ کلینی811، 6: همان ،)طوسی ها، منع کشتن کودکان، زنانمنع کندن و سوزاندن درختان و خانه

اند اند یا به اجبار در جنگ شرکت کردهسانی که اجیر شدهها، نهی از کشتن کآب بستن بر روی دشمن جهت غرق کردن آن
 )همان(.

تواند در میدان جنگ است، می̂ و ائمه ’اکرم عملی رسول پس هر یک از این اصول که برگرفته از آیات و روایات و سیره  
 در جهت تبیین مبانی فقهی حرمت ابزار جنگی غیرمتعارف مورد استدالل قرار گیرد. 



 آن ةو ادل يموم کردن مناطق مسکونحرمت مس .ب

ها بی خبری نبوده تا موضححع آنان در برابر آنوهای شححیمیای و میکراز سححالح ^و ائمه ’واضححا اسححت در عصححر رسححول خدا
های غیرمتعارف تری در آن زمان بوده اسححت که از جهات مختلف مشححابه سححالحهای کوچکمشححخش شححود، لیکن نمونه
ست. لذا می ضر ا صر حا سالححکم آنتوان ع سموم کردن ها را به  ضر تعمیم داد. از جمله م صر حا های غیرمتعارف ع

شمن جهت غرق کردن آن ،مناطق، آتش زدن درختان ستن بر روی د : همان؛ کلینی، 811 /6: همان)طوسی، ها و ... آب ب
 (.91/ 89: 8113 وسائل الشیعه حر عاملی، ؛03، 9

ها را در آن عصر ند و استفاده از این قبیل سالحاهها موضع گرفتهر یک از اینبه نوعی در مقابل  ^و ائمه ’رسول خدا
ه های غیر متعارف دارد، بیشترین بحث را باند. از آنجا که مسموم کردن مناطق مسکونی مشابهت بیشتری با سالحمنع کرده

 (.811 /83بحار االنوار: )مجلسی، دهیم آن اختصاص می
ا ها جایز است یسم در جهاد علیه کفار به عنوان از بین بردن آن یآیا القا :ه این شکل استصورت مسئله در فقه ما ب

ایی که ممکن است در جنگ مورد استفاده قرار بگیرد، مورد توجه فقها قرار گرفته است. هخیر؟ زیرا انواع و اقسامی از ابزار
گردد و آن این مسئله به یک روایت برمی ریشه   .سم ین و القامنجنیق، سوزاندن و زیر آب برد ها به وسیله  مثاًل تخریب خانه

 استفاده از سم را دارد. هر دو از طریق تأثیرهای شیمیایی همان سم در بالد مشرکین است. امروزه نیز استفاده از سالح یالقا
 .کند اثر داردرسد یا هوایی که استنشاق میای که به بدن انسان میآلوده یب یا اشیاومیکر
 اتيروا

عن : »وارد شده است که بر حرمت مسموم کردن محل سکونت دشمن داللت دارد ’روایتی در متون دینی از رسول خدا
؛ (60، 89: همان)حر عاملی، نهی ان ُیلِقَی السمِّ فی بالِد المشرکین  ’، ان النبی×سکونی، عن جعفر عن ابیه عن علی

  «.هی کرده استاز سم پاشیدن در مناطق مشرکان ن ’رسول خدا
 .«علی بن ابراهیم عن ابیه )که ابراهیم بن هاشم باشد( عن النوفلی عن السکونی» :بحث سندی: سند روایت معتبر است

کنند و معمواًل اند و اصحاب معمواًل به روایات سکونی عمل میاما توثیق شده ،برخی از روات آن مثل سکونی عامی هستند
است و غالبًا مورد اعتماد فقهاست و  کافیل شده است. و نیز روایت یک سند شایع در کتاب هم روایت سکونی از نوفلی نق

 (.01 /9 کلینی، همان:)دهند فقها بر اساس این سند در ابواب مختلف فقه فتوا می
مالک نهی اختصاص به سم ندارد، بلکه شامل ، بحث داللی: نهی در این روایات هرچند در مورد سم وارد شده است

های شود، زیرا فرقی میان مسموم کردن آب و یا هوا و یا زمین با استفاده از دیگر سالحهای کشتار جمعی میهرگونه سالح
ان مبارک اگر در لس ،تر است. بنابراینهای غیر متعارف به مراتب هولناکغیر متعارف نیست، بلکه استفاده از دیگر سالح

عنوان سم موضوعیت ندارد، بلکه اشاره به هرگونه سالحی است که سبب کشتار سم آمده است، قطعًا  کلمه   ’رسول خدا
توان قرائن و بر این مدعا می .، اعم از حیوانات و یا آسیب به محیط زیستشودگناه در خارج از مناطق جنگی افراد بی

 شواهدی نیز اقامه کرد:
استفاده از سالح  ،رساند، حرام باشددودی آسیب میمح زیرا اگر استفاده از سم که به منطقه   ،اواًل: اولویت قطعی

 شیمیایی به طریق اولی حرام است.
م س :ثانیًا: در خود روایت نامی از آب و یا زمین و یا هوا برده نشده است، بلکه حضرت به صورت مطلق فرموده است

 شود.می ...، و زمین، هوا ممنوع است. پس شامل ابزارهای مسموم کننده   پاشیدن در سرزمین مشرکان



 ن يمانع ةادل

و...( نظر دیگری دارند و آن این است که  االحکام تحریرو عالمه در  شرایعبیشتر متأخرین )چون صاحب  ،در برابر نظر منع
مطلقًا جایز است و مثل بقیه  .8: باشداستفاده از سالح توأم با سم جایز و البته مکروه است، این جواز هم به دو شکل می

 در صورت ضرورت جایز است. .0 هاست.سالح
ه که در قرآن کریم استفاده از هرچ استاما ظاهرًا مبنای این نظر آیه و روایتی به عنوان مؤید  ،مبنای نظر قبلی روایت بود

ة  »: مصداق قدرت در برابر دشمن باشد جایز است وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ِعدُّ
َ
موصوله در این  ی«ام» .(61 انفال:)« َو أ

 .شوداست میآیه داللت بر عموم و شمول دارد و شامل استفاده از هرچه مصداق قوت در برابر دشمن 
 مؤید دیدگاهشان روایت حفش بن غیاث است که: 

هِ  َبا َعْبِداللَّ
َ
َل أ

َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
ْن یْرَسَل َعَلیِهُم اْلَماُء َعْن َمِدیَنة  ِمْن َمَداِئِن اْلَحْرِب َه  ×کَتَب ِإَلی َبْعُض ِإْخَواِنی أ

َ
ْل یُجوُز أ

یُخ  ْبیاُن َو الشَّ َساُء َو الصِّ ی یْقَتُلوا َو ِفیِهُم النِّ ْو یْرَمْوا ِباْلَمْنَجِنیِق َحتَّ
َ
یَراِن أ ْو یْحَرُقوا ِبالنِّ

َ
َساَری ِمَن اْلکِبیُر َو ا أ

ُ
ْْل

اُر َفَقاَل یْفَعُل َذِلک ِبِهْم  جَّ  :سؤال کرد ×صادق شخصی از امام جعفر؛ َو اَل یْمَسک َعْنُهْم ِلَهُؤاَلء اْلُمْسِلِمیَن َو التُّ
در یکی از شهرها جنگی رخ داده، آیا جایز است که مسیر رودخانه را به آنجا هدایت کنیم )یا کل شهر را آتش بزنیم( 

از مسلمین وجود دارد. امام سالخوردگان  ها و اسرا وها زنان و بچهدر حالی که در میان آن ،تا همه به قتل برسند
 . شود انجام دادفرمود: این کارها را می

 ها جایز است، اما القای سم جایز نباشد.چرا این روش حال سؤال این است:
دانند یا به علت داللت دانند یا به علت سند مورد مناقشه میتر از روایت میرسد این گروه ظهور آیه را قویبه نظر می

ر مناقشه د ،در بحث سندی و داللی .کراهت است یا یک نهی موقت در شرایط خاصی بوده است ’پیامبر گویند نهیمی
السّم  القاءویجوز قتال الکفار بسائر انواع القتال اال »شیخ طوسی قائل است:  ،عالوه بر آن .است روایت جواب داده شده

جا به معنای محذور و ممنوع است و استثنای از جواز است مکروه در این .(181 همان:)طوسی، « مکروهفی بالدهم فان ذلک 
کید می  «.الن فیه هالک من الیجوز الصبیان والنساء والمجانین» :کند نه کراهت اصطالحیچون تعلیل همین را تأ

ورد م های کشتار جمعی را ثابت کرد و در ارتباط با آیه  توان جواز استفاده از سالحباید توجه کرد که به هیچ وجه نمی
و اشاره )َو  در اصول فقه مقرر گردیده که هرگاه خداوند به انجام کاری فرمان دهد، الزم است که  :هم باید گفت« لهما اعُدّ

و فاقد سند معتبر است  که در مورد حدیث هم باید گفت .(81 :8130 دوست،)علیمقدمات و ابزار آن هم حالل باشد 
 الرجطوسی در ) ن است و از سوی برخی رجالی شیعه نیز تضعیف شده استعالوه بر آن نصوصی معتبر هم معارض آ

 (. 141 :1831زاده، اند )تقیحفض بن غياث را تضعيف کردهخود  رجالخويش و عالمه حلی در  فهرستو 
 ير جنگيو غ يدن سم در مناطق جنگيپاشة نظر فقها دربار .ج

یاری از فقها پاشیدن سم در مناطق جنگی و غیر جنگی را حرام ، بس^اساس همین روایت و مشابه آن در کلمات ائمه بر
 شود. دانسته اند. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می

زیرا بنای شیخ در این کتاب بر این بوده است که  - شودروایات می )النهایه( که با عبارات آن معامله   شیخ طوسی در کتاب
فانه ال »: نویسدمی - اندرو فقهای بعد از شیخ عین عبارت شیخ را متن فتوای خود قرار دادهنبراساس متن روایات فتوا دهد و از ای

 (.811همان: )طوسی،  «همانا به تحقیق جایز نیست در مناطق کفار سم پاشیده شود ؛یجوز أن یلقی فی بالدهم السم
َو ال ُیقاِتل فی َاشُهر الَحراِم ِفی َمن َیری َلها ُحرَمه ِمن الُکفار  ال َیجوُز أن ُیلقی ِفی ِدیاِرِهم القاُء السمِّ »: گفته است ابن زهره

 .«ِااّل َأن ُیبَدأوا فیها بالقتال



 غنیهدر ذیل این نظر گفته شده ممکن است این سلسله روایات ناظر به غیرحرب باشد. شاهدش کالم ابن زهره در 
 باشد که گفته است: می

الفتا من النار و المنجنیق و غیرهما و ان کان فیما بینهم المسلمون اال القاء الّسم،  یجوز قتال العدو بکل ما یرجی به
پیروزی با آن  داست نبرد با دشمنان با هرچه امی جایز ؛(080 :8180)ابن زهره،  لقی فی دیارهمفانه الیجوز ان ی

جز پخش کردن سم در سرزمین  ،م باشندها مسلمانان هدو، گرچه در میان آنرود مانند آتش و منجنیق و امثال اینمی
 آنها. 

کند. اما برخی روایات دیگر نیز در ادامه همین مطلب را تأیید می یاین کالم مطلق و نیز ناظر به غیرحرب است. فقها
 دانند.وجود دارد که در وقت حمله دشمن استفاده از منجنیق و آتش را جایز می

 .(031 /0 :8180 ةفی فقه االمامی ةالدروس الشرعی، )شهید اول« اء السمِّ علی األصاَو ال َیجوز الق»فرماید: شهید اول می
 .(031 :)همان« تِل َنفِس ُمحَتَرمة َحرام ِلذلکالقاء السمِّ لوادی ِالی ق»فرماید: می مسالکشهید ثانی در 

ت را به بسیاری از فقها از ، قول به حرم«یحرم القاء السم»صاحب جواهر در ذیل کالم محقق حلی که فرموده است: 
و شهید اول در  ارشادو  تبصرهو  النافع مختصرو عالمه در  سرائرو ابن ادریس در  غنیهو ابن زهره در  نهایهجمله شیخ در 

 گوید ابن ادریسکند. سپس میدهد و آن را به این سخن نبوی مستند مینسبت می المقاصد جامعو محقق ثانی در  دروس
علما از جمله عالمه و ای هرمت مسموم کردن بالد را اختیار و نه تنها این خبر دانسته است. بعد از آن از عدح مستند منع و

نه حرمت. ایشان در مقام بیان دلیل  ،اندبرد که براساس این روایت فتوا به کراهت دادهو شهید ثانی نام می لمعهشهید در 
سالک الم )شهید ثانی،اند جهت وجود سکونی ضعیف دانستهبه این حدیث را آنان سند  :فرمایدکراهت از سوی این فقها می

 (.031/ 0: 8180االفهام 
عمل طبق  برفرماید: روایت سکونی از نظر دانش رجال مورد قبول است و سپس در مقام اشکال بر این فقها میوی 

به  فتوا به کراهت صحیا نیست بلکه باید فتوااین  ،روایات سکونی اجماع وجود دارد. پس سند روایت تمام است. بنابراین
 بر کراهت نیست.ای هحرمت داده شود. این روایات با توجه به مواردی چون مثله نمودن ظهور در حرمت دارد و قرین

چون اگر دو دسته روایت بود یک دسته ظهور در حرمت داشت و  ،فنی در اینجا کراهت است رسد قاعده  اما به نظر می
نش در جواز، در اینجا باید دست از ظهور در حرمت کشید و حمل بر کراهت نمود و این جمع عرفی است که یک دسته 

انست تونیز اگر نش ما در اینجا مجمل بود نمی .تقدیم اظهر و یا نش بر ظاهر است که در اینجا کراهت بر حرمت تقدم دارد
به  استو آنجا نیز خاص مجمل  استباشد مقدم بر عام می اینکه اظهر یا نش سببکما اینکه خاص نیز به  ،مقدم بشود

حمل بر معنای ظاهری  ،تواند مقدم شود. در اینجا نیز روایاتی که داللت بر نهی از مثله نمودن و... داردهمین علت نمی
 شود.)حرمت( شود که اظهر و نهی دال بر کراهت است در آن مقدم می

در  مسموم کردن بالد حرام است،اند از فقها فرمودهای هد مبنی بر اینکه عدکنسپس ایشان بحث دیگری را مطرح می
روزی چون پی ،جنگ شود، حرام نیست صورتی که موجب قتل غیر نظامیان گردد، و اگر تنها موجب نابودی دشمن در صحنه  

 بر آن متوقف است.
برای کشتن دشمن جایز نیست، حتی اگر تنها راه ایشان در مقام اشکال بر این نظریه و اثبات اینکه مسموم کردن بالد 

 فرماید:پیروزی متوقف بر آن باشد می
 کشتن ،روایت اطالق دارد و حتی در صورت توقف پیروزی بر مسموم کردن بالد، دال بر حرمت است. بنابراین

ود ش. معلوم میجنگی باشد، جایز نیست جنگ، هرچند تنها راه پیروزی مسموم کردن منطقه   دشمن حتی در صحنه  



 تر است.صاحب جواهر، فقیه شیعی، به مراتب از قوانین بین المللی درباره  منع ابزار کشتار جمعی پیشرفته این نظریه  
اساس این روایات معتبر و فتوای فقهای گذشته و استفتا از مراجع معاصر، استفاده از ابزارهای جنگی غیر متعارف  بر

 کردن مناطق جنگی است.حرام است، چون مصداق مسموم 
 آن ةزا در اسالم و ادلآتش يهاسالح يريمنع به کارگ .د

تواند دلیل بر حرمت گونه روایات نیز میزاست. اینهای آتشاز جمله مواردی که در روایات منع شده، استفاده از سالح
ت، بسیار ابتدایی بوده اس ^و ائمه ’رسول ها در عصر سالح گونهایناستفاده از ابزارهای غیر متعارف باشد، زیرا مصادیق 

ر شود، هرچند توسط ابزازا میروایت شامل هرگونه وسیله آتش ،ولی مصداق آن در عصر حاضر پیشرفته است. بنابراین
 باشد. به همان تقریبی که در مبحث پاشیدن سم گذشت.ای ههست

 است:  زا در جنگ روایتی رسیدهراجع به منع استفاده از تسلیحات آتش
ها: ’عبدالله بن مسعود عن ابیه قال رسول الله» بَّ اِر ِااّل َر ُب ِبالنَّ اِر اَلُیَعذَّ شود ؛ از این روایت استفاده می«الُتَعّذبوا ِبالنَّ

ار های کشتای استفاده کنند و روشن است سالحکه مسلمانان در مقام از بین بردن دشمن، مجاز نیستند که از هر وسیله
اده از وسایل استفای را استفاده کنیم و آن اینکه در توانیم ضابطهراتب شدیدتر از سوزاندن است. از این روایت میجمعی به م

 ند.ای( عنوان متعارف نداربی و هستهوهای کشتار جمعی )اتمی، میکرت متعارف استفاده نماییم و سالحالجنگی باید از آ
 قه وث زیرا روات آن ،ای بر آن وارد نیستاز لحاظ سندی و داللتی خدشهذکر است که این روایت معتبر بوده و  شایان

 اطمینان هستند. مورد
رتضی در سید مگانی مانند رزو پیشگامان نخستین بود ب ’از یاران پیامبر ،معروف به ابن مسعود ،عبدالله بن مسعود

 :فرموده معجم الرجالی در کتاب یه خواللّ وم آیتو مرح اندگی از او یاد کردهربه بز (011/ 1) ةمامکتاب الشافی فی اال
 .(100 /81: معجم رجال حدیثخویی، ) شود حکم به وثاقت او دادمی ه،آمد تاکامل الزیارچون در اسناد کتاب 

 زاتشآ يهانظر فقها در مورد سالح .ه

شک زا در میدان جنگ حرام است. بیشتآهای استفاده از سالحاند روایات تصریا کرده گونهاینبسیاری از فقها براساس 
 رد رو مشمول این نظریات فقهی خواهند بود.زا هستد و از اینجمعی نیز به نوعی آتشهای کشتار دستهبخشی از سالح

 شود.می های کشتارجمعی ذکرسالح ه ازدحرمت استفا ییدأت قاعده در امه دودا
 حرمت ترور ةقاعد

گردد تا یرامون تروریسم وجود ندارد و این مسئله بیشتر به جنبه سیاسی تروریسم برمیجهانی تعریف یکسانی پ در عرصه  
ریف عدم تع ،المللیحقوقی آن، حتی یکی از دالیل مخالفان عدم شمول تروریسم در صالحیت دیوان کیفری بین جنبه  

زیرا در بسیاری  ،(861: 8111سی یا حقوقی مواجهه با تروریسم: رویکرد نظامی، سیا نیا،)قربانمشخش و واضا از تروریسم بود 
: 8111 )صادقی،شود در نگاه فرد دیگر یک مبارز راه آزادی است از مواقع کسی که از نظر یک شخش تروریسم محسوب می

 ها از این مفهوم وجودبرداشت رغم فقدان تعریف همگانی از تروریسم، دو رکن اصلی در همه  البته روشن است که به (.833
هرچند  .(06 -09: 8113)ساعد، آفرین گیری از ابزارهای رعبی یا تعمد در ایجاد ارعاب عمومی و نیز بهرهیزارد: هراسدا

ایجاد هراس و رعب در عموم همواره در تروریسم مدنظر است، ابزارهای آن بسته به نوع ترور متفاوت خواهد بود. در گذشته 
 های جدید کشتار جمعی،اما در دوران معاصر سالح ،ونریزی همزاد با تروریسم بودهاستفاده از ابزارهای آتشین و توأم با خ

ی بشری ممکن شده است. بنابراین، ارکان اصل ای با قدرت باالیی برای کشتن افراد به یمن علوم و دانشهسته و بیومیکر
 ای کشتار جمعی باشد.ههای معمولی یا سالحاعم از اینکه توسط بمب ،تعریف تروریسم شامل کشتار است



که ممکن است بر حرمت استفاده از ابزار کشتار جمعی داللت کند، روایاتی است که داللت دارد ترور ای هاز جمله ادل
 و کشتن افراد در غیر میدان جنگ حرام است.

رور صادق خواهد ت واضا است استفاده از ابزار کشتار دسته جمعی نوعی ترور پیشرفته است و به تعداد افراد کشته شده،
که بر حرمت ترور یک فرد داللت دارد، بر حرمت استفاده از ابزارهای غیر متعارف نیز داللت ای هبود. بنابراین، همان ادل

 کند.می
 ؛فرمود: َاالیَماُن ِقیُد الَفَتک الُمؤِمُن اَل َیفَتک ’روایات دال بر حرمت ترور متعدد است. از جمله نبوی معروف که رسول خدا

 .«کندایمان، ترور را به زنجیر کشیده، مؤمن ترور نمی
رت آمده است. نقل شده که حض األنبیاء ةتنزی و تاریخ طبری، مخنفمقتل ابیاین روایت در منابع شیعه و سنی از جمله 

این روایت  هها بتوجیه نکشتن آندر جریان عیادت عبیدالله  حضرت مسلم در توسط دشمنان و ’جریان قتل پیامبر در ×علی
 (.081/ 8: )طوسی، تهذیبکردند  استناد

ها انانسموجب شود های کشتار جمعی هایی که همانند سالحگیریم استفاده از سالحاز حرمت ترور در اسالم نتیجه می
 جانشان را با قتل کور از دست دهند، حرام است.

 حرمت اعتداء ةقاعد

این احکام، حرمت تکلیف تجاوز از حد  حکام تکلیفی و وضعی است. از جمله  اعتداء عنوانی در فقه اسالمی و مشتمل بر ا
یکی از مصادیق بارز اعتداء قطعًا استفاده از ابزارهای کشتار  ،رودر استفاده از ابزارهای غیر متعارف در جنگ است. از این

به  توانکند، میبا دشمن داللت میاساس آیات و روایاتی که بر حرمت اعتداء در میدان جنگ  جمعی است. بنابراین، بر
طلب مطور قطع و جزم فتوا به حرمت استفاده از ابزارهای کشتار جمعی داد. کما اینکه بسیاری از مفسران شیعه و سنی این 

 اند.استفاده کردهرا 
 شود.ه میاز آیات بسندکند فراوان است. در اینجا به یکی آیاتی که بر منع اعتداء در استفاده از ابزارهای جنگی داللت می

َه اَل یِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن  ِذیَن یَقاِتُلوَنکْم َواَل َتْعَتُدوا ِإنَّ اللَّ ِه الَّ در راه خدا با کسانی ؛ (831 :)بقره َوَقاِتُلوا ِفی َسِبیِل اللَّ
 ز نکنید. خداوند تعدی کنندگان را دوست ندارد.وجنگند، نبرد کنید و از حد تجاکه با شما می

توان ورد، زیرا میابزارهای کشتار جمعی به حساب آاز ترین آیات راجع به حرمت استفاده توان از کلیدیین آیه را میا
 ندین اصل و قاعده را درباره  جنگ با دشمنان از آن استفاده کرد. از جمله:چ

 يحات جنگياصل تناسب در تسل .الف

ت تجاوز به حق دشمن نیز ناصواب و نارواس کنیم.دفاع اقدام  بیش از اندازه  کنیم، نباید در مقام دفاع، با کسانی که نبرد می
 جز آنچه به منظور پیشگیری از تجاوز است.

 ر جنگجويان دشمن جنگجو و غيک مياصل تفک .ب

نگی ج اساس این آیه، استفاده از هرگونه سالح جنگی که مصداق تجاوز از حد باشد، حرام است. نیز کشاندن جنگ از منطقه   بر
ت مطلق اس «التعتدوا»آزار حیوانات و محیط زیست باشد، حرام است. زیرا نهی در هرچند  به غیر آن که سبب آزار و اذیت شود،

 (.801 :8131سالح کشتار جمعی از دیدگاه اسالم  )حسینی، شودو شامل هرگونه اعتداء حتی به محیط زیست می
 نظرات فقها. 1

 هيامام ينظرات فقها .الف

اند، استفاده از ابزارهای جنگی موجب کشتار جمعی حرام اعتداء و روایات فراوان تصریا کرده های شیعه براساس آیه  فق
 است.



. َفانَّ اضُطروا اِ  مَسَک َعنهنَّ
َ
، أ زواجهنَّ َو ِرَجاِلهنَّ

َ
لی و ال یجوُز ِقتاُل الِنساء فإَن َقاتلن الُمسِلمیَن و عاونَّ أ

، جاز حینئذ   ، َو َلم َیُکن ِبِه بأسلِ َقتْ  َقَتَلُهنَّ جایز نیست ؛ (011، 8111حلی، ؛ 111،8: 8116 )ابن البراج، ُهنَّ
 قتال زنان، اگر مضطر به قتل شود جایز است در این هنگام قتل زنان و اشکالی ندارد.

 عامه ينظرات فقها .ب

ه از ابزارهای کشتار جمعی و هرگونه عملی که اند استفادفقهای اهل سنت همانند شیعه بر اساس آیات و روایات فتوا داده
وانات، حی قبیلغیر نظامی باشد و موجب تعدی و تجاوز به غیر نظامیان و محیط زیست از  موجب کشاندن جنگ به منطقه  
 بندی شده اشارهها گردد، حرام است. در اینجا به صورت مدون به این آیات و روایات دستهمزارع و درختان و تخریب خانه

 .استدر آیات اختالفی ندارند ولی استدالل هر دسته از فقهای اهل سنت به روایات خاصی  . فقهاشودمی
 اتيآ. 1
َه اَل یِحبُّ اْلُمْعَتِدین» ِذیَن یَقاِتُلوَنکْم َو اَل َتْعَتُدوْا ِإنَّ اللَّ ِه الَّ  .(831 :)بقره «َو َقاِتُلوْا فِی َسِبیِل اللَّ

اده جمعی را استفوان اعتداء در این آیه حرمت استفاده از ابزار کشتار دستهنعلمای شیعه، از ع ل تسنن، همانندعلمای اه
 :نویسددر مقام بیان مصادیق اعتدای حرام می المنیراند. از باب نمونه، وهبه زحیلی، از متفکران اهل تسنن، در تفسیر کرده

تش ها، قطع درختان، به آانند کودکان، زنان، پیران، تخریب خانههم ،آغاز به جنگ، کشتن افراد مسلم، جنگ با غیر نظامیان
مورد کراهت و غضب خداوند است. به علت توضیا این آیه و سایر آیات در  ،ها همانند تعدی به این مواردکشیدن زراعت

ت الوه بر آیابخش نظرات فقهای شیعه دیگر به بحث در این باره نخواهیم پرداخت. ضمن اینکه علمای اهل سنت نیز ع
 آید:دانند که توضیا آن میهای کشتار جمعی میدلیل عقلی را نیز دلیل بر ممنوعیت سالح

 اتيروا. 2
دی غیرنظامی و تع جنگ به منطقه   اعتداء بر حرمت کشاندن جنگ از صحنه   بسیاری از روایات فریقین نیز همانند آیه  

کند این کار با تسلیحات متعارف باشد یا غیر متعارف. حال فرقی نمیکند. کردن به غیر نظامیان و محیط زیست داللت می
شرح روایات فقهای حنفی، شافعی، حنبلی،  از باب نمونه به ذکر و .است فراواناما روایات از طریق اهل سنت در این باره 

 شود: مالکی و ظاهری اشاره می
لتعلیل  االختیار )موصلی الحنفی، ع الَیمین، و ال شَیخًا فانیاً َأعمی، و ال َمقعدًا، و ال َمقطو حنفی الیقتلوای فقها .8

را  کور، و نشسته و مقطوع دست راست و افراد پیر و سالخورده ،شخش دیوانه، زن، بچه؛ (801 /1 :8183المختار 
 .نکشید
 ِللقتل ِعندِنا هو الَحراب و ال َیَتحّقق و ال َصبیًا و ال شیخًا َفانیًا و ال َمقعدًا و ال َأعمی ألّن المبیا ةو ال َیقتلوا امرأ. 0

 :8108فتا القدیر  )شوکانی، ِمنُهم، و ال َهذا ال ُیقتل یاِبس الشّق و الَمقطوع الیمنی و الَمقطوع َیده و َرجله ِمن خالف
د ما زنکشید زن و بچه و افراد پیر و سالخورده و نشسته و کور را، زیرا آن کسی که مباح است قتلش در ن ؛(188 /80

شود این امر از این افراد ذکر شده، و نیز کشته نشود مقطوع دست ( است و محقق نمیورحمله یحراب )جنگجو
 راست و مقطوع دست پا از خالف )یعنی دست راست و پای چپ یا قطع دست چپ و پای راست(.

ر، پی د غیر نظامی اعم از کودک، زن،در این روایات هرگونه عملی که موجب کشته شدن افرا ،شودگونه که دیده میهمان
های پیشرفته انجام گیرد حرمت دارد. کما اینکه با سالحاین کار در عصر حاضر نیز اگر  .نابینا، مجنون و .. شود ممنوع است

 .استروایات و نظرات بقیه فقها نیز مؤید این نظر  اعتدا و بقیه   آیه  
 يشافع يفقها

نهی عن  ’یانهم اذا لم یقاتلوا لما روی ابن عمر رضی الله عنه أن رسول اللهبصو ال یجوز قتل نسائهم و ال  .8



تل مع فلم یق ةیکون رجاًل و یجوز أن یکون امرأ قتل النساء و الصبیان و ال یجوز قتل الخنثی المشکل، النه یجوز أن
آنچه روایت شده از  دلیلبه  ،نندها زمانی که مقاتله نکجایز نیست قتل زنان و بچه ؛(039 /83تا: )نوفری، بی الشک

واند تجایز است و می ، چونی مشکلاو جایز نیست قتل خنث ،هانهی کرد از قتل زنان و بچه ’عمر که رسول اللهابن
 شود.کشته نمی مرد باشد و نیز جایز است زن باشد و در صورت شک

صبی و مجنون( و من به یحرم علیه قتل و خنثی مشکل. الشرح: )و  أةامرو مجنون و  یبو یحرم علیه قتل ص. 0
و خنثی مشکل( للنهی عن قتل الصبیان و النساء فی الصحیحین، و الحق المجنون بالصبی، و الخنثی  أةرق )و امر

و حرام است قتل پیرزن و دیوانه و زن و ؛ (091 - 090 /1: 8111کتاب األم  )ابن ادریس، الحتمال أنوثته ةبالمرأ
کل( ی مشا)و حرام است بر شما کشتن بچه و دیوانه( و کسی که رّق و عبد است )و زن و خنث ی مشکل: الشرح:اخنث
ود شها و زنان در دو صحیحه و حق این است که مجنون به بچه و خنثی به زن ملحق مینهی از کشتن بچه سبببه 
 .شنث بودنؤاحتمال م دلیلبه 

مت ی مشکل و... باشد حراصبیان، خنث فش از بین بردن زنان،طبق این روایات استفاده از هرگونه سالح جنگی که هد
 .استگناه باشد ممنوع های کشتار جمعی که متضمن کشتن غیر نظامیان بیدارد. پس استفاده از سالح

 يحنبل يفقها

بکر الصدیق و مجاهد. و و ال شیخ و بذلک قال مالک و أصحاب الرأی، و روی ذلک عن أبی ةو ال تقتل امرأ .8
دامه، الکافی قابن ) الصبیان و الشیخ الکبیرو وی عن ابن عباس فی قوله تعالی )و التعتدوا( یقول ال تقتلوا النساء ر

مالک و اصحاب رأی  این مطلببه  .زن و افراد پیر و سالخورده را نکشید؛ (919 - 911 /81 :فی فقه ابن حنبل
 عباس نیز روایت شده است.ابن و ازت شده بکر صدیق همین مطلب روایابیاز اند. کما اینکه داده

جنگ غلبه  زمانی که در؛ و ال راهب و ال شیخ فان و ال أعمی أةو اذا ظفر بهم لم یقتل صبی و ال امر( ة)مسئل. 0
 نکشید.  را نابینا و اشخاص کور فراری و زنان و پیران و کان ودکردید کو دشمن پیدا بر

نگ( )تجاوز از حد در میدان ج ءمصادیق اعتدا ءاعتدا مثل آیه   «ال تقتلوا»و  «وال تعتدوا» این روایات نیز با توجه به کلمه  
با توجه به حرمت تجاوز از حد در استفاده از ابزارهای  ،گونه که ذکر شدداند و همانرا شامل کشتن زنان، پیران، صبیان می

 .ستهان نوع سالحاستفاده از ای غیرمتعارف در جنگ، یکی از مصادیق اعتداء قطعاً 
 يمالک يفقها

)آبی األزهری، الثمر الدانی:  و السالم عن قتلهم ةو ال یقتل النساء و ال الصبیان لما صا من نهیه علیه الصال. 8
 آنچه مورد نهی واقع شده از قتلشان. دلیلها را به نکشید زنان و بچه ؛(181

و ال الصبیان و ال المشایخ الکبار و ال الرهبان فی الصوامع و هاهنا تفریعان األول فی الکتاب ال یقتل النساء و. 0
الدیارات و یترک لهم من أموالهم ما یعیشون به و نهی عن قتل العسیف و هو األجیر و فی مسلم نهی عن قتال النساء 

تا فرع وجود دارد: و اینجا دو ؛ (131 - 131 /1: 8331)القراخی،  و ال عسیفاً  ةو الصبیان و فی النسائی ال تقتلوا ذری
نکشید و رها  را ها در صوامع و دیاراتها و افراد پیر و سالخورده و رهباناست که زنان و بچه آمدهاول: در کتاب 

و نهی شده از کشتن عسیف و آن عبارت است از شخصی اجیر و  ،خوردشود آن اموالی که به درد معیشتشان میمی
 نهی شده است. ر نسائی از قتل ذریه و اجیرها و ددر مسلم از کشتار زنان و بچه

این فقها عالوه بر نهی از کشتن زنان، پیران، صبیان، نهی از قتل اجیر و رهبان را نیز به آن اضافه  ،با توجه به روایات
 اند.اند و شبیه استدالل قبل را ذکر کردهکرده



 يظاهر يفقها

منهم اال أن یقاتل أحد ممن ذکرنا فال یکون للمسلم منجا منه اال  و ال یحل قتل نسائهم و ال قتل من لم یبلغ -ة مسئل
 برهعن نافع ان ابن عمر أخ - هو ابن سعید - بقتله فله قتله حینئذ روینا من طریق البخاری نا أحمد بن یونس اللیث

، 1 :تام، بی)ابن حز قتل النساء و الصبیان ’فأنکر( رسول الله ةمقتول’ وجدت فی بعض مغازی النبی ة)ان امرأ
اال اینکه مقاتله کنند که در این هنگام به قتل  ،حالل نیست قتل زنان و کسی که به حد بلوغ نرسیده است؛ (036

 رسند.می
و صبیان نابالغ حرام دانسته شده و استفاده از  زناندر این روایات نیز همچون روایات قبل در میدان جنگ کشتن 

بر  ،این افراد شود جایز نیست. بنابراین، فقهای اهل سنت، همانند فقهای شیعه موجب قتلکه های کشتارجمعی سالح
 یستناستفاده از ابزارهای کشتار جمعی حرام است. در آیات استدالل شده اختالفی  که انداساس آیات و روایات فتوا داده

 اند.و تنها در روایات مذاهب اهل سنت هر دسته به روایات خاصی استدالل کرده
 يل عقليدل .4

تضای زیرا اق ،کندعقل حکم به ممنوع بودن آن می ،اگر هیچ سند شرعی بر ممنوعیت وسایل کشتار جمعی نداشته باشیم
کند. عدالتی و فساد را تقبیا میعقل ح همسو با مفاد نصوص شرعی ح هرگونه ظلم، بی .درک عقل، در مسئله روشن است

ها زیرا این سالح ،وجدانی و ندای فطرت انسانی است یکشتار جمعی امر هایحاستفاده از سال از اینجاست که ممنوعیت
 داند.ها را قبیا میموجب ظلم به بشر است و عقل به مالک ظلم آن

 توان در این بحث استناد کرد: عقلی )مستقل و غیر مستقل( می ه  به دو دسته ادل
کند و آن را مستوجب عقاب ها میه قبیا بودن این نوع سالحعقل مستقل )فارغ از شرع( حکم ب . ادله  عقلی مستقل:8

 ده  توان به کمک قاعحداقل می ،استنباط است اگر نتوان ادعا نمود که عقل دلیل مستقلی در عرصه   ،داند. بر این اساسمی
دهد( حکم می)که بر اساس آن، اگر عقل حکم به چیزی نمود شرع هم حکم به مفاد آن  (111 :8111)مشکینی، مالزمه 

 بخشد.شرعی استنباط کرد که حرمت استفاده از سالح کشتار جمعی را شدت می
ت استدالل اس غیر مستقل: بر اساس مبانی اخالق جنگی، حقوق حیوانات و محیط زیست و... که مقدمه   . ادله  عقلی0

ارع آن کند که اگر شیت قطعی حکم میتوان به دلیل عقلی استناد کرد. عقل نیز بر اساس اولوو با مفروض گرفتن آن می
مقدمات را خواستار است طبیعتًا حکم به حرمت سالح کشتار جمعی خواهد داد، زیرا معنا ندارد شارع از یک طرف اموری 
چون حقوق حیوانات و محیط زیست، حق حیات بشری و... را به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر استفاده از سالح اتمی 

 ها بدهد.سالح گونهاینبا همه آن موارد است به رسمیت بشناسد و حکم به جواز استفاده از را که در تضاد 

 نتيجه
از مجموع مباحثی که تحت عنوان مقتضای اصل اولی و حرمت مسموم کردن مناطق مسکونی مشرکان و حرمت به کارگیری 

یم رسم میقطعی و مسلّ  به این نتیجه   ارائه شد،گ های متعارف در جنزا و حرمت ترور و حرمت تجاوز از سالحابزارهای آتش
ای، میکربی و شیمیایی، در انواع مختلف آن، از نظر تمام مذاهب فقهی اسالم، های غیر متعارف هستهاستفاده از سالحکه 

 مذهب جعفری اثناعشری، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، و ظاهری حرام است.
وایات، از دیدگاه عقل نیز حتی در صورتی که دشمن دارای چنین سالحی است و از عالوه بر استدالل به برخی آیات و ر

حتی در اسالم، فروش سالح مخرب به  .دهداستفاده از چنین سالحی را در جنگ نمی آن هم استفاده بنماید، اسالم اجازه  
 دو دسته از کفار که با هم نزاع دارند مورد نهی واقع شده است.



اده از آن المللی استفاما طبق قواعد بین ،های کشتار جمعی شوندفقها قائل به منع استفاده از سالح رسد اگربه نظر می
به  کما اینکه بر فرض فقیهی قائل ؛های خدایی بایستیمشود مقابل دین خود و ارزشجایز باشد، این امر برای ما باعث نمی

 هد با دشمن بایستیم.توان مقابل وفای به عجواز باشد، باز هم در اینجا نمی
 با جوازاین امر حمایت از انسان و انسانیت است و  ،ویژه روح فقه و حقوقه مهربان علمی اسالم ب نتیجه اینکه چهره  

 سازد.های کشتار جمعی نمیاستفاده از سالح
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 تا.بی، ةقافیثال ة، بیروت، المکتبالثمر الدانیآبی ازهری، 
 ق.8111، و النشر و التوزیع، الطبعه الثانیه ة، دارالفکر للطباعکتاب اْلمابوعبدالله محمد، ابن ادریس شافعی، 

روارید، اصغر م، علیةالمصادر الفقهی ة، از سلسلالکافی فی فقه ابن حنبلعلی مقدسی، عبدالرحمن، عهابن قدامه جم
 تا.بی، دار التراب

کتب، لافی غروی، ترجمه علی کرمی، مؤسسه مطبوعاتی دار، تحقیق شیخ محمد هادی یوسمقتل الحسینابومخنف، 
 .8111چاپ دوم، 

 تا.بی، ، بیروت، دار صادرمسند احمداحمد بن حنبل، 
، ةعه المدرسین، قم المقدسلجما ةالنشر االسالمی التابع ة، مؤسساالسالم، قم االسیر فی أحمدی میانجی، علی،

 ق.8188، األولی ةالطبع
 تا.بی، جا، دارالفکر، بیالکبری السنن، بیهقی، احمد بن حسین

و  ةعدارالفکر للطبا بیروت،، تحقیق و تصحیا: عبدالرحمن محمد عثمانی، الترمذی سننترمذی، محمد بن عیسی، 
 ق.8111، ةالثالث ةالنشر و التوزیع، الطبع

 تا.بی، ، بیروت، المکتب االسالمیدعائم االسالمتمیمی مغربی، نعمان بن محمد، 
یع ةتفصیل وسایل الشیعاملی، محمد بن الحسن بن علی، حر ع  ة، مؤسسة، قم المقدسةالی تحصیل مسائل الشر

 ق.8113، االولی ةآل البیت الحیاء التراث، الطبع
 ق.8111، ، تهران، انتشارات نویداالحکام آیاتحسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح، 

تحقیق علی  ،اْلختصار ةاْلخیار فی حل غای ةکفایبکر بن محمد، الدین أبیحسینی حصینی الدمشقی الشافعی، تقی
 تا.بی، دار الخیر عبد الحمید بلطجی و محمد وهبی سلیمان، دمشق،

 .8131، 8 ، شمجله معرفت حقوقیحسینی، سید ابراهیم، سالح کشتار جمعی از دیدگاه اسالم، 
النشر  ة، مؤسسة، قم المقدسالحالل و الحرام ةقواعد االحکام فی معرفحلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، 

 ق.8181، األولی ةالمدرسین، الطبع ةلجماع ةاالسالمی التابع
 ق.8181، العلم ة، نشر مدینة، قم المقدسالصالحین المنهاج، سید ابوالقاسم، خویی

، یه مرعشی نجفاللّ ، قم، کتابخانه آیتفقه القرآن فی شرح آیات االحکامه، اللّ ةالدین سعید بن هبراوندی، قطب
 ق.8119

 .8318، ةاالعالنات شرقی - ةمطابع شرک ،، قاهرهالکبیر السیرسرخسی، محمد بن احمد، 
 .ق8189، ة، بیروت، داراالسوالبالغه نهجسید رضی، 

 تا.بی، ، بیروت، المکتبه الثقافهالدر المنثور فی تفسیر المأثورالدین، سیوطی، جالل
یف الهیجی، شریف الهیجی، محمد بن علی  .8160، ، تهران، دفتر نشر دادتفسیر شر

 ة، قم المقدسه، مؤسسه نشر االسالمی التابعةفی فقه االمامی ةالدروس الشرعیشهید اول، محمد بن مکی عاملی، 
 ق.8181ة، الثانی ةالمدرسین، الطبع ةلجامع



اپ ، چةالمعارف االسالمی ةالسالم، مؤسس، قم، شرایع االمسالک االفهامشهید ثانی، زید الدین علی بن احمد عاملی، 
 ق.8181، اول

 ق.8108، ، بیروت، دار ابن حزمالقدیر فتحشوکانی، محمد، 
و النشر و  ة، المحقق، المصحا، جعفر هادی الدجیلی، بیروت، دار االضواء للطباعالفقه ماوراءسید محمد،  ،صدر

 ق.8101، األولی ةالتوزیع، الطبع
 .8111، ، قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قمالمیزان تفسیرین، ی، عالمه محمدحسیطباطبا

یمطنطاوی، سید محمد،   تا.بی، ناجا، بی، بیالتفسیر الوسیط للقرآن الکر
، ةثانیال ةبیروت، دارالکتاب العربی، الطبع ،فی مجرد الفقه و الفتاوی ةالنهایحمد بن حسن، مطوسی، ابوجعفر 

 ق.8111
 ق.8188، المدرسین ةلجامع ةالنشر االسالمی التابع ة، قم، مؤسساالرشاد االذهانالمه حلی، ع

، 9و  8، دو فصلنامه فقه و اجتهاد، قم، سال های کشتار جمعیتولید و استفاده از سالح ،فاضل لنکرانی، محمدجواد
 .8131، ش اول

 ،، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمیفقه القرآنکنزالعرفان فی الدین مقداد بن عبدالله، فاضل مقداد، جمال
 ق.8183

 ةرف، بیروت، دار المعالمذهب فی فقه االمام الشافعیاسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف، فیروزآبادی شیرازی، ابی
 ق.8101، االولی ةو النشر و التوزیع، الطبع ةللطباع

 یاءالدین حسینی اصفهانی،ضمصحا:  و ، محققالوافی، فیض کاشانی، محمدمحسن ابن شاه مرتضی ابن شاه محمود
 ق.8116، ، چاپ اول×اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین علی

 ق.8181، ةدار الکتب العلمی ، بیروت،حنیفهبیاشرح مسند قاری، مالعلی، 
 .8111، هایی از قرآن، تهران، مرکز فرهنگی درسنور تفسیرقرائتی، محسن، 

یسم: رویکرد نظامی، سیاسی یا موانیا، ناصر، قربان  .8111، 11، نامه مفید، ش حقوقیجهه با ترور
و  ةاعدالباقی، بیروت، دارالفکر للطب، تحقیق و ترقیم و تعلیق، محمد فؤاد عبسنن ابن ماجهقزوینی، محمد بن یزید، 

 تا.بی، النشر و التوزیع
ف المعار ةلحسین محمد علی بقال، قم، مؤسسدا، تعلیق و تحقیق عبشرائع االسالممحقق حلی، جعفر بن محمد، 

 ق.8180، ، چاپ اولةاالسالمی
 تا.بی، ، تهران، کتابفروشی مرتضویم القرآناالبیان فی احک ةزبداحمد بن محمد، مقدس اردبیلی، 

 حمدطیف مل، تعلیق و تخریج: عبدالاالختیار لتعلیل المختارموصلی حنفی، االمام عبدالله بن محمود بن مودود، 
 ق.8183، االولی ة، الطبعةعبدالرحمن، بیروت، دارالکتب العلمی

 .8191، ة، تهران، دارالکتب االسالمینمونه تفسیرمکارم شیرازی، همکاران، 
 تا.، بیروت، دار احیاء تراث العربی، بیةالسابع الطبعة ،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالمنجفی، محمدحسن، 

 ق.8111، بیروت، مؤسسه آل البیت، ستدرک الوسائلمنوری طبرسی، میرزاحسین، 
 .8311، علوم الحدیث ةمعرفنیشابوری، حاکم کبیر ابواحمد، 



 .8111، ترجمه داود حیدری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، المللمنطق روابط بینوالتر، جونز، 
 ق.8101، ی، قم، بنیاد معارف اسالمالتفاسیر ةزبدکاشانی، مال فتا الله، 

 ق.8111ة، الرابع ة، الطبعة، طهران، دارالکتب االسالمیالکافیکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prohibiting the Use of Weapons of Mass Destruction from the Perspective of Islamic Jurisprudence* 
 

 
Abstract 
The use of weapons of mass destruction (WMD) in warfare is not new, and may be as old as warfare itself. It is a 
subject matter discussed both in jurisprudence and law. The present research seeks to prove the prohibition of the 
use of mass destruction from the perspective of various Islamic jurisprudential schools. A weapon of mass 
destruction is a nuclear, biological, or chemical weapon able to kill and bring significant harm to a large number 
of humans or cause great damage to human-made structures, natural structures or the biosphere. In this research, 
the writer, relying on Quranic verses and prophetic traditions, concludes from a rational perspective that even in 
Islam, the sale of destructive weapons to hostile and warring non-Muslim factions has been prohibited.  

Past and present grand jurisprudents believe in prohibition of the use of any kind of weapons of mass 
destruction and that Islam does not allow any kind of tit for tat action against infidels and enemies.  
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