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 901-33، ص 9316ستان تابو  بهار، نوزدهم، شماره دهمسال ، مبانى فقهى حقوق اسالمى

 
 1الملل بینکارگیری سالح کشتار جمعی از منظر فقه و حقوق  به

 2رضیه افضل زاده
 ایرانشهر رى، دانشگاه قرآن و حدیث،  ،دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسالمی

 3مهدی رهبر
 ایرانشهر رى،  ،دانشگاه قرآن و حدیث دانشیار

 
 چکیده

م مصالحی است که شارع و عقال بدان اهتمام و توجه دارند. هر سالحی ها از اه حفظ جان انسان
ها شود، خطرى براى امنیت  ها را به خطر اندازد و موجب کشتار جمعی انسان که حفظ جان انسان
کارگیرى آن منع گردیده است. در این تحقیق با هدف  ها محسوب شده و به جانی و مالی انسان

کارگیرى سالح کشتار جمعی در فقه و قوانین وضع شده در  مت بهروشن کردن مبانی و ادله حر
کارگیرى این سالح در دو منبع مذکور به دست آمده است. مشهور فقها  المللی، حکم به فضاى بین

اى نیز قائل به کراهت استفاده از  اند. عده هاى کشتار جمعی شده کارگیرى سالح قائل به حرمت به
، منشور ملل متحد و راى NPTالملل مانند معاهده  منابع حقوق بین اند. در سم در جنگ گردیده

کارگیرى سالح کشتار  ، دلیلی صریح در منع به9116المللی دادگسترى در سال  مشورتی دیوان بین
جمعی وجود نداشته و استفاده از این نوع سالح براى دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده 

 است. 
، فساد در زمین، حفظ نفس و قتل NPTار جمعی، سم، کشتار جمعی، سالح کشتها:  کلیدواژه

 نفس.

                                                 
  13/2/1135 تاریخ تصویب:               11/5/1131. تاریخ وصول: 1
 afzal6741@yahoo.com : . پست الکترونیک )مسؤول مکاتبات(2
 hbarmahdi@yahoo.com. پست الکترونیک: 1
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 لهأطرح مس .1
ها از اهم مصالحی است که شارع و عقال بدان اهتمام و توجه دارند. هر  حفظ جان انسان

ها شود،  ها را به خطر اندازد و موجب کشتار جمعی انسان سالحی که حفظ جان انسان
 کارگیرى آن منع گردیده است.  ها محسوب شده و به نسانخطرى براى امنیت جانی و مالی ا
اى علیه کشور ژاپن مسئله منع  هاى شیمیایی و هسته با استفاده آمریکا از سالح

کارگیرى سالح کشتار جمعی در سراسر جهان اهمیت زیادى پیدا کرد. نگرانی جامعه  به
اى  از سالح هسته المللی موجب ترس جهانی به علت در خطر بودن صلح و امنیت بین

هاى مختلف استفاده از این نوع سالح  ها و قطعنامه المللی با صدور بیانیه گردید. محافل بین
 الملل متزلزل گردید. را محدود و محکوم نمودند و جایگاه این سالح در حقوق بین

اى، یکی از موثرترین مراجع تقلید دنیاى  از سوى دیگر چندى پیش آیت الله خامنه
اى موضوع جدیدى در این  هاى هسته ، با صدور حکم حرمت تولید و استفاده از سالحاسالم

سالح  هاى کشتار جمعی و خصوصا   حوزه مطرح نمودند. با توجه به نوپدید بودن سالح
هاى زمان  اى تنها راه به دست آوردن حکم این نوع از سالح، تطبیق صفات آن با سالح هسته

 باشد.  ر میائمه )علیهم السالم( و آثا
 

 ای کارگیری سالح هسته مبانی فقهی منع به .2
گیرند. در  در فقه چهار منبع کتاب، سنت، اجماع و عقل براى استدالل مورد استفاده قرار می

 این مقاله نیز با بررسی این چهار منبع حکم مزبور به دست خواهد آمد.
 
 قرآن. 1 .2

. در قرآن آیات متعددى از اشاعه فساد در اولین منبع از ادله چهارگانه فقهی کتاب خداست
 زمین نهی کرده است. 
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 . آیات مربوط به فساد فی االرض1. 1 .2
َل و َالَلُه اَل ُیِحُب  َث و َالَنسأ َحرأ ِلَك الأ ِسَد ِفیَها َو ُیهأ ِض ِلُیفأ رأ

َ آیه اول ـ َو ِإَذا َتَوَلی َسَعی ِفي اْلأ
َفَساَد؛ )نشانه آن، این است که( ه گردانند )و از نزد تو خارج  نگامی که روى برمیالأ

ها و چهارپایان را نابود  کنند، و زراعت شوند(، در راه فساد در زمین، کوشش می می
 1.دارد دانند( خدا فساد را دوست نمی سازند، )با اینکه می می

از بین اى که بارزترین اثر آن  توان گفت استفاده از سالح هسته با استفاده از این آیه می
شود. این آیه به  رفتن زراعت و نسل انسانی است، نوعی فسادانگیزى در جهان محسوب می

 صورت مطلق انسان را از هالک حرث و نسل بدون هیچ قیدى منع نموده است.
هاى  کارگرفتن سالح و به  تر از برانگیختن جنگ از سوى دیگر هیچ فسادى بزرگ

هاى آنان و محروم  ت کردن بر آنها و غارت داراییها به منظور حکوم ویرانگر بر ضد ملت
در  2.اند، وجود ندارد دست آورده ساختن ایشان از آنچه که با زحمت و تالش خویش به

  1.حالی که خداوند به کرات در قرآن از این عمل با الفاظ مختلف نهی نموده است
َتِدیَن؛َسِبیِل الَلِه اَلِذیَن ُیَقاتِ  یَو َقاِتُلوا فِ  -آیه دوم ُمعأ َتُدوا  ِإَن الَلَه اَل ُیِحُب الأ  ُلوَنُکمأ َو اَل َتعأ

جنگند، نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید که خدا  و در راه خدا، با کسانی که با شما می
 1دارد. کنندگان را دوست نمی تعدى

 این آیه اشاره به ممنوعیت خروج از حد حتی در شرایط جنگی دارد. یکی از مصادیق
و ایذاء مسلمانان توسط آنان   شکنی، توطئه خروج از حد، آغاز جنگ پیش از دشمن یا پیمان

هاى آینده که نقشی در  اى که موجب آزار و اذیت نسل لذا استفاده از سالح هسته 5است.

                                                 
 .502قرآن کریم، سوره بقره، آیه . 1
 .511ش، ص1134، 1، بوستان کتاب، قم، جتفسير كاشف. مغنیه، محمدجواد، 2
 .11؛ سوره بقره، آیه 45؛ سوره اعراف، آیه 31. قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 1
 .131. قرآن کریم، سوره بقره، آیه 1
 .01ق، ص 1123، قم، ارغوان دانش، مت دينى و حقوق انسانحكوآبادى، حسینعلی،  . منتظرى نجف5
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از سوى دیگر در  1شود. جنگ فعلی ندارند، یکی از مصادیق اعتدا و تجاوز شمرده می
ه غیرنظامیان بدون مجوز عقلی و قانونی سرایت کند، تجاوز صورتی که آثار جنگ ب

 گردد که از نظر اسالم مردود است. محسوب می
ُمُهَما  آیه سوم ـ ٌم َکِبیٌر َو َمَناِفُع ِللَناِس َو ِإثأ ِسِر ُقلأ ِفیِهَما ِإثأ َمیأ ِر َو الأ َخمأ ُلوَنَك َعِن الأ ََ َیسأ

بَ  کأ ُلوَنَك  ُر َأ ََ ِعِهَما َو َیسأ َو َکَذاِلَك  ِمن َنفأ َعفأ َیاِت َلَعَلُکمأ الَلُه َلُکُم االأ     ُیَبیِن  َما َذا ُینِفُقوَن ُقِل الأ
کنند، بگو در آنها گناه و زیان بزرگی است؛ و  َتَتَفَکُرون؛ درباره شراب و قمار از تو سؤال می

است. و از تو  منافعی )از نظر مادى( براى مردم دربردارد؛ )ولی( گناه آنها از نفعشان بیشتر
چنین خداوند آیات را براى  پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو از ما زاد نیازمندى خود. این می

 2سازد، شاید اندیشه کنید. شما روشن می
بَ این آیه از آیات چهارگانه تحریم شراب است کأ ُمُهَما َأ ِعِهَما چنین  ُر . اما مفهوم ِإثأ ِمن َنفأ

این  1شود. تر از منافعی است که از آن صادر می شود بزرگ میاست: مفاسدى که از آن ناشی 
این قاعده چنین است:  1قسمت از آیه نزد فقها به صورت یک قاعده فقهی تدوین شده است.

  5دفع مفاسد بر جلب مصالح مقدم است.
توان در نظر گرفت،  اى می تنها منفعتی که در حال حاضر در خصوص سالح هسته

باشد؛ بنابراین  اى یا تئورى موازنه قدرت و یا موازنه وحشت می هستهموضوع بازدارندگی 
اى به یکدیگر  اى باعث عدم تهاجم کشورهاى داراى سالح هسته نظریه، داشتن سالح هسته

گردد. با فرض پذیرش درستی این نظریه، باید همه کشورهاى دنیا به سمت ساخت و  می
                                                 

ق، 1123، قم، زمزم هدایت، فرهنگ موضوعى جهاد و دفاع ،جمعی از محققان در پژوهشگاه فرهنگ اسالمی .1
 .112ص

 .213قرآن کریم، سوره بقره، آیه   .2
 ،ق 1114نعمتی، قم،  ، محمدحسین درایتی، محمدرضااألصفى فى تفسيرالقرآنفیض کاشانی، مالحسن،  .1

 .111ص
 .115ص تا، بی، 2دار احیاء التراث العربی، ج ،بیروت ،، اولتفسير المراغىمراغی، احمد بن مصطفی،  .1
 درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح. .5
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ورت تصور جهانی در آستانه انفجار و نابودى اى بروند و در این ص توسعه تسلیحات هسته
منطقی و واقعی خواهد بود و با چنین تصور  بشر و حیات بر روى زمین، تصورى کامال  

دهشتناکی هیچ توجیهی براى سودمندى احتمالی این سالح نخواهد ماند. لذا طبق آیه 
 دارد. تر از منفعت آن اى ضررى به مراتب سنگین کارگیرى سالح هسته مذکور به

 
 ها . آیات مربوط به احترام جان انسان 1. 2. 2

ٍس َأوأ َفَساٍد فِ  :آیه اول ِر َنفأ ا ِبَغیأ س  ؛ هر کس،  یَمنأ َقَتَل َنفأ ِض َفَکَأَنَما َقَتَل الَناَس َجِمیعا  رأ
َ اْلأ

ها  انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان
 1شته است.را ک

گناه را محکوم کرده و عذابی دردناک براى قاتل آنها معین  قتل افراد بی این آیه صراحتا  
اى که عالوه بر هدف مورد نظر، بسیارى از افراد    نموده است. لذا استفاده از سالح هسته

 گناه است و این موضوع با هاى بی کند، از مصادیق قتل انسان دیگر را متضرر و نابود می
 مصلحت حفظ جان که براى شارع اهمیت بسیار زیادى دارد، مخالف است.

ِه َو َلَعَنُه َو  :آیه دوم ِمنا  ُمَتَعِمدا  َفَجزاُؤُه َجَهَنُم خاِلدا  ِفیها، َو َغِضَب الَلُه َعَلیأ ُتلأ ُمؤأ َو َمنأ َیقأ
؛ و هر کس، فرد باایمانی را از روى عمد به قتل برساند، مجازات او  َأَعَد َلُه َعذابا  َعِظیما 

کند، و او را از  ماند، و خداوند بر او غضب می که جاودانه در آن می دوزخ است، درحالی
 2سازد، و عذاب عظیمی براى او آماده ساخته است. رحمتش دور می

دارد و این عمل را تنها در صورتی جایز  خداوند در این آیه افراد را از قتل نفس بازمی
داراى مجوز باشد و قتل بر اساس حقی مشروع صورت پذیرد. این حکم همه  داند که می

در آن  گیرد. بنابراین در هنگام جنگ نیز که طبعا   حاالت از جمله حالت جنگ را دربرمی
پذیرد، نظامیان حق ندارند به افرادى که در صحنه جنگ حضور و دخالتی  کشتار صورت می

                                                 
 .1، سوره مائده، آیه قرآن كريم .1
 .32، سوره نساء، آیه قرآن كريم .2
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در خود میدان جنگ نیز در حد ضرورت  .دى نمایندندارند، آسیب برسانند و به آنان تع
شود، کشتن  شده با کشتن یک مقدار خاص حاصل می توان کشت و اگر اهداف تعیین می

اى و دیگر  افراد بیش از آن جایز نیست. بر این اساس نیز کاربرد و استفاده از بمب هسته
استفاده از این سالح،  هاى کشتار جمعی از نگاه اسالم مردود است. چراکه در اثر سالح

شوند، بلکه غیرنظامیان نیز مورد هدف این سالح  فقط آنهایی که دشمن هستند کشته نمی
 گیرند. قرار می
 

 . روایات 2. 2
 . روایت مربوط به حرمت مسموم کردن دشمن1 .2 .2

تنها روایت در خصوص نهی از ریختن سم در بالد مشرکین روایتی است که راوى آن 
و مورد استدالل فقهاى موافق و مخالف استفاده از سم قرار گرفته است: َقاَل  سکونی است

ِرِکیَن؛ ُمشأ َقی الَسُم ِفي ِباَلِد الأ ِمِنیَن)ع( َنَهی َرُسوُل الَلِه)ص( َأنأ ُیلأ ُمؤأ رسول خدا)ص(  َأِمیُر الأ
  1از سم پاشیدن در سرزمین مشرکان نهی کرده است.

اى آن  به عنوان سندى بر ممنوعیت استعمال سالح هستهاشکال وارده به این روایت 
است که شاید مراد این روایت خصوص سم باشد و حرمت در مورد سم از جهت سم 

اینگونه احکام جنبه تعبدى  بودنش وارد شده باشد. پاسخ به این اشکال آن است که اوال  
وصلی است. لذا ندارند تا بتوان گفت الغاى خصوصیت جایز نیست. بلکه از احکام ت

توان از آن الغاى خصوصیت کرد و به ابزارهاى کشتار جمعی که همانند سم بلکه در حد  می

                                                 
ق،  1113 ،15ج  ، ، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالموسائل الشيعه، حر عاملی حر عاملی، محمد بن حسن .1

، اصفهان، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی )ع(، الوافىفیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی،  ؛02ص
، فهم تهذيب األخبار ىمالذ األخيار ف، (مجلسی دوم)؛ اصفهانی، محمد باقر بن محمد تقی 33ص، ق1110 ،15ج
مستدرک  ،؛ محدث نورى، میرزا حسین152ق، ص1110 ،14ج ،م، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفیق

 .12ق، ص 1114 ، 11ج ،، بیروت، مؤسسه آل البیت علیهم السالمالوسائل و مستنبط المسائل
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شود تعدى نمود. ثانیا سم خصوصیتی ندارد تا منظور معصوم از  بیشترى سبب نابودى می
کارگیرى آن به علت خصوصیتش باشد. لذا هر آنچه مانند سم باشد حکم آن را  نهی از به
 1اشت.خواهد د

اى از فقها وارد شده است ضعف سند این روایت از آن  اشکال دیگرى که از سوى عده
توان  در پاسخ به این اشکال می 2باشد. جهت که سکونی در سند آن واقع شده است، می

اند و آیت الله خویی از  گفت اکثر قریب به اتفاق رجالیون سکونی را مقبول الروایه دانسته
 1بره سکونی تعبیر کرده و طبق آن فتوا داده است.این روایت به معت

 
 . نهی از کشتن غیرنظامیان 2..2. 2

)ص( به حقوق زنان و کودکان توجه ویژه دهد پیامبر خدا مطالعه سیره نبوى نشان می
کید  می نمودند و همواره بر عدم تعرض به این گروه و رعایت حال و حقوق آنها توجه و تأ

نمودند و فرد  دیدند با آن برخورد می عرض به زنان و کودکان را میداشتند. ایشان هرگاه ت
کردند. از طرق مختلف نقل شده است که وقتی پیامبر)ص(  متخلف را بازخواست می

فرمود: با نام خدا و با  نمود قبل از حرکت به آنان چنین می گروهی را به جنگ اعزام می
 1ن یا کودکی را نکشید.استعانت از او حرکت کنید و مراقب باشید که ز

از این دسته از روایات و برخی از آیات، قاعده تفکیک در جهاد اسالمی به دست 
طبق این قاعده تنها نظامیان باید مورد اصابت جهادگران مسلمان قرار گرفته و  5آید. می

                                                 
 .145ص ،ق1123، 2موسسه احیاء الکتب االسالمیه، ج المولفات الكامله )ماوراء الفقه(،صدر، سید محمد،  .1
 .133، ص3، جفهم تهذيب األخبار ىمالذ األخيار فاصفهانی )مجلسی دوم(،  .2
 .131، صق1111 ،1ج ،قم، نشر مدینه العلم، منهاج الصالحينموسوى خویی، سید ابوالقاسم،  .1
طوسی، محمد بن ؛ 23ص ق،1113 ،5ج ،ران، دار الکتب اإلسالمیهته ،ىالكافکلینی، محمد بن یعقوب،  .1

 . 113ص ،ق1113 ،0ج ،ن، دار الکتب االسالمیه، تهراتهذيب االحكامحسن، 
 .11، صق1124 ت،ی، قم، زمزم هداقرآن نهيجهاد در آ ،یاز محققان پژوهشگاه اسالم یجمع .5
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اى از آنجایی که توانایی تفکیک نظامی و  غیرنظامیان تحت حفاظت باشند. لذا سالح هسته
 یرنظامی را در زمان استفاده ندارد از نظر اسالم مردود و منهی است.غ

 
یست حتی در شرایط جنگ3 .2 .2  . امر به حفظ محیط ز

درختان و به ویژه درختان میوه، آتش زدن مزارع و نابود کردن در روایات بسیارى از قطع 
ِرقُ  حیوانات َل َو اَل ُتغأ ِرُقوا الَنخأ ِمَرة  َو اَل منع شده است: َو اَل ُتحأ َطُعوا َشَجَرة  ُمثأ َماِء َو اَل َتقأ وُه ِبالأ

َبَهاِئِم ِمَما یُ  ِقُروا ِمَن الأ ِه َو اَل َتعأ َتاُجوَن  ِإَلیأ ُروَن َلَعَلُکمأ َتحأ َنُکمأ اَل َتدأ
َ
عا  ِْل ِرُقوا َزرأ ُمُه ُتحأ َکُل َلحأ ؤأ

ِلِه. درختان نخل  کأ را آتش نزنید و آنها را در آب غرق نکنید؛ و درختی ِإاَل َما اَل ُبَد َلُکمأ ِمنأ َأ
دهد قطع نکنید. و زراعتی را آتش نزنید؛ زیرا چه بسا بدانها نیازمند شوید.  که میوه می

 1چهارپایانی که گوشت آنها خوردنی است نکشید، مگر آن که به گوشت آنها نیازمند باشید.
، اهمیت محیط زیست و موجودات با نظر و دقت در روایت مذکور و روایات مشابه آن

گردد. لذا استفاده از سالح  زنده حتی در شرایط جنگی از نظر اسالم به خوبی روشن می
یید اسالم قرار أتواند مورد ت است نمی  اى از آنجایی که موجب تخریب موجودات زندههسته
 گیرد.

 
 . عقل3 .2

تمام عقالى عالم قبیح بودن ظلم اى عقالیی است و  فساد در زمین مسألهمسأله قبح ظلم و 
رود  و فساد در زمین را قبول دارند. شارع مقدس نیز که یکی از این عقال به شمار می

تواند ظلم را حالل قرار دهد و امکان ندارد خداى عادل در موردى بفرماید که ظلم  نمی
رد صحیح است. زمانی که قبح ظلم مورد تایید عقل باشد، استثناى شارع در یک مو

اى نابود کردن نفس محترمه،  کارگیرى سالح هسته از مصادیق ظلم در مسئله به معناست. بی

                                                 
 .54، ص15، جوسائل الشيعهحر عاملی،  .1
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اى  کارگیرى سالح هسته باشد که همه از آثار به نابودى نسل و تخریب محیط زیست می
 است.

از اینجاست که ممنوعیت کشتار جمعی یک امر وجدانی و نداى فطرت انسانی است. 
ن قدرت و تعادل در تولید و بازدارندگی استداللی غیرمعقول و استدالل بعضی به تواز

ى بشر و تمام هستی  گونه مبارزات تسلیحاتی سرانجام نابود غیرمنطقی است. زیرا این
 اوست. 
 

 . قواعد فقهی4 .2
اى را  توان قواعد فقهی یافت که کاربرد سالح هسته عالوه بر منابع چهارگانه فقه شیعه می

 .نماید ممنوع می
 
 . قاعده وزر1 .4 .2

اند  مجازات نباید به کسانی برسد که در جنگ هیچ دخالتی نداشته ى همطابق این قاعده دامن
اى، نفی و  هاى هسته کارگیرى سالح ها بعد پا به عرصه وجود خواهند گذاشت. به و سال

اى  شیوه  مشخص و واضح در پی دارد؛ از آن جهت که به صورت کامال   نقض این قاعده را به
 دهد.  ها را هدف قرار می اى وسیع از انسان گسترده و بدون تفکیک، مجموعه

 
 . قاعده لزوم )اصالت اللزوم(2 .4 .2

مسلمانان در صورت امضاى معاهداتی به منظور تحدید یا ممنوع ساختن کاربرد برخی 
کشور ابزارهاى جنگی مانند تسلیحات کشتار جمعی که انعقاد آنها، مصلحت و منافع 

اسالمی و مسلمانان را تأمین نموده، باید بر پیمان خود استوار و وفادار بمانند. با پذیرش این 
المللی دو یا چند  اصل مسلم قرآنی، حاکم اسالمی در صورت پیوستن به معاهدات بین

اى که نوعی معاهدات ترک مخاصمه و  طرفه در خصوص ممنوعیت اشاعه سالح هسته
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ضرورت دارد نسبت به التزام عملی براى اجراى مفاد این تعهدات  شوند، صلح محسوب می
 اى است. پیوستن به چنین معاهداتی از ضروریات تولید سالح هسته .داشته باشد

 
 . نظرات فقها5 .2

در خصوص کاربرد سالح  کشتار جمعی اجماعی از سوى فقها به دست نیامده است. فلذا 
 گیرد. رسی قرار مینظرات فقها در اعصار مختلف مورد بر

 
 . قدمای فقها1 .5 .2

 شوند. کارگیرى سم علیه دشمن به دو دسته تقسیم می فقها در زمینه به
 
 کارگیری سم . قائلین به حرمت به1 .1 .5 .2

 اند. جمعی دادهگروهی از فقها حکم به عدم جواز مطلق سالح کشتار 
با انواع وسایل جنگی جایز  و جنگ با کفار»فرماید:  می النهايهشیخ طوسی در کتاب 

توان دریافت که شیخ  لذا می 1.«است مگر سم؛ جایز نیست که در بالد کفار سم ریخته شود
 داند. اى را جایز نمی طوسی در هیچ صورتی استفاده از سالح هسته

جنگ با دشمن به وسیله »نویسد:  کارگیرى سم در جنگ چنین می ابن زهره در زمینه به
د پیروزى در آن باشد جایز است؛ مثل آتش منجنیق و غیره اگر چه بین کفار، هر آنچه که امی

مسلمان هم باشد. اما )جنگ به وسیله( سم )جایز نیست(؛ چون القاء سم در بالد کفار 
 داند. ابن زهره نمی 2؛«جایز نیست

روایت »فرماید:  صاحب جواهر در خصوص استدالل به روایت مذکور از سکونی می
د و حتی در صورت توقف پیروزى بر مسموم کردن بالد، دال بر حرمت است. اطالق دار

                                                 
 .231، صق1111 ،یب العرب، بیروت، دار الکتامجرد الفقه و الفتاوى ىف هيالنهاطوسی، محمد بن حسن،  .1
 .211، صهمان .2

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

  31/ الملل کارگیرى سالح کشتار جمعی از منظر فقه و حقوق بین به 
 

بنابراین، کشتن دشمن حتی در صحنه جنگ، هر چند تنها راه پیروزى مسموم کردن منطقه 
 1.«جنگی باشد، جایز نیست

البته این حرمت در صورتی که به حد اضطرار و ضرورت برسد طبق قاعده الضرورات 
باشد؛ کما اینکه برخی از فقها به جواز عند  جواز قابل تبدیل میتبیح المحذورات به 
 اند. الضرورت اشاره کرده

جنگ با دشمن به »گوید:  می شرايع االسالماز جمله این فقها محقق حلی در کتاب 
باشد. قطع  ها و هر آنچه امید پیروزى در آن است، جایز می وسیله منجنیق، ویران کردن قلعه

ن آتش و بازکردن آب مگر در صورت ضرورت کراهت دارد. القاء سم حرام درختان و انداخت
است. گفته شده کراهت دارد و این اشبه است؛ اگر پیروزى جز به آن ممکن نباشد، جایز 

آید که  از مجموع نظرات محقق حلی در کتب مختلف ایشان چنین به دست می 2.«است
 صورت ضرورت جایز است. استفاده از سالح کشتار جمعی از نظر ایشان در 

هسته قول به کراهت یا حرمت به زفخرالمحققین نی جنگراکارگیریسالح در ای
جنگ به وسیله باز کردن آب، استفاده از آتش و قطع درختان کراهت »کند:چنینمستندمی

دارد؛ مگر در حال ضرورت. سم اگر مترادف اشیاء مذکور در نظر گرفته شود به علت داخل 
ِرِکیَن مباح است و قول اقرب نزد من این است که اگر بود ُمشأ ُتُلوا الأ ن این مسئله تحت آیه َفاقأ

سم به صورت غیرضرورى موجب قتل کسی شود که قتلش حرام است، استفاده از سم نیز 
حرام است. چون به صورت جهاد نیست و چون مطلوب از جهاد فریب دادن بنفسه نیست 

ٰواَلُهمأ و اگر موجب قتل بیبه خاطر آیه ِإَن الل   ُفَسُهمأ َو َأمأ ِمِنیَن َأنأ ُمؤأ َترٰى ِمَن الأ گناه نشود یا  َه اشأ

                                                 
 ،ی، بیروت، دار إحیاء التراث العربشرح شرائع اإلسالم ىجواهر الكالم فنجفی، محمد حسن صاحب الجواهر،  1

 .03، صق1111 ، 21ج
ی، جعفر بن حسن،  2 ، ق 1114 ،1ج ،قم، مؤسسه اسماعیلیان، مسائل الحالل و الحرام ىشرائع اإلسالم فمحقق حل 

 .241ص
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 1.«پیروزى متوقف بر استفاده از سم باشد جایز است
و جنگ براى پیروزى به انواع مختلف جایز »فرماید:   می لمعهشهید اول در کتاب 

رختان؛ اگر چه کراهت دارد. همچنین ها، منجنیق و قطع د است؛ مثل خراب کردن قلعه
ارسال آب و آتش کراهت دارد. القاء سم و قتل کودکان، دیوانگان، زنان، پیر فرتوت و خنثی 

 2.«مشکل جایز نیست؛ حتی اگر به جنگ کمک کنند؛ مگر در صورت ضرورت
و جنگ با انواع مختلفش جایز است مگر با »فرماید:  می االرشادشهید ثانی در حاشیه 

م و اگر اضطرار در آن باشد، جایز است و حمل استفاده در صورت ضرورت بر کراهت س
تر است. مگر آنکه استفاده از سم موجب قتل نفس محترمه شود که در این صورت  قوى

   1.«حرام است و اگر پیروزى بر آن متوقف باشد واجب است
 

 . قائلین به کراهت2 .2 .5 .2
قتل مشرکین به هر طریقی که اتفاق بیفتد »فرماید:  می قهاءتذكره الفکتاب عالمه حلی در 

جایز است. مثل سوزاندن آنها، باز کردن آب به سوى آنها و... و آیا القاء سم در شهرهایشان 
جایز است؟ شیخ از آن منع نموده است. چون پیامبر)ص( از القاء سم در بالد مشرکین نهی 

 1.«شود بر کراهت حمل میفرمود. و قول اقوى جواز است. چون نهی 

                                                 
ی محمد بن حسن بن یوسف )فخر المحققین(،  .1 قم، مؤسسه ، شرح مشكالت القواعد ىإيضاح الفوائد فحل 

 .153، صق 1143 ،1ج ،اسماعیلیان
ار التراث الدار اإلسالمیه، ، بیروت، دفقه اإلماميه ىاللمعه الدمشقيه فعاملی، محمد بن مکی )شهید اول(،  .2

 .42، صق1111
 ،اسالمی حوزه علمیه قم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حاشيه اإلرشادین بن علی )شهید ثانی(،عاملی، زین الد .1
 .141، صق1111 ، 1ج
ی(،  .1  ،3ج ،سسه آل البیت علیهم السالم، قم، مؤتذكره الفقهاءاسدى، حسن بن یوسف بن مطهر )عالمه حل 

 .31، صق1111
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این حدیث مجعول »نویسد:  چنین می روايت سكونىآقاى محمدباقر مجلسی نیز ذیل 
باشد.قولیاشارهبهحرمت یا ضعیف است و در آن نهی از القاء سم در بالد مشرکین می

 دارد و قول دیگر اشاره به کراهت در زمانی که پیروزى بر دشمن بدون القاء سم ممکن باشد.
 1.«در غیر این صورت کراهت هم ندارد

با توجه به آیات و روایات و قرائن مختلف عقلی و نقلی حمل نهی در روایات بر 
 رسد. تر به نظر می حرمت موجه

 
 . نظرات فقهای معاصر2 .5 .2

ممنوعیت استفاده از سالح کشتار جمعی که بارزترین آن سالح اکثر فقهاى معاصر حکم به 
 اند. دهاى است دا هسته

القاء سم در بالد مشرکین »نویسد:  چنین می منهاج الصالحينمرحوم خویی در کتاب 
جایز نیست؛ به علت نهی پیامبر در معتبره سکونی از امام صادق)ع( که فرمود امام علی)ع( 

 2.«فرمود: پیامبر)ص( از القاء سم در بالد مشرکین نهی نمود
اى  کارگیرى سالح هسته ر زمینه بهسید محمد صدر از فقهاى برجسته معاصر د

( از القاء سم در بالد مشرکین در معتبر سکونی وارد شده است که پیامبر)ص»نویسد:  می
که مصلحت عظیمی حاصل  کند مادامی نهی فرمود و به نظر من نهی بر تحریم داللت می

هاى  کند، اما شامل همه نابودکننده نشود که بسیار نادر است. گرچه روایت بر سم داللت می
و غیر آن از بین  ها مجرم و مصلح و رزمنده اى که با استفاده از این سالح گونه جمعی است به

 1.«روند و سم در این روایت خصوصیتی ندارد می

                                                 
 .141، ص3ج ،فهم تهذيب األخبار ىمالذ األخيار فاصفهانی،  .1
 .131، ص1، جمنهاج الصالحينموسوى خویی،  .2
 .221، ص11، جالمولفات الكامله )ماوراء الفقه(صدر،  .1
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و در القاء سموم در بالد کفار، شبهه حرمت »نویسد:  مرحوم بهجت در این زمینه می
است، و آن شبهه اکد است در غیر صورت اختصاص بلد به کسانی که قتل آنها جایز است و 

 1.«در غیر مواردى که فتح بر القاء سم متوقف باشد
اى  رهبر انقالب اسالمی در زمینه کاربرد سالح کشتار جمعی و خصوصا سالح هسته

هاى کشتار  اى، دیگر انواع سالح به اعتقاد ما افزون بر سالح هسته»اند:  چنین فرموده
جمعی، نظیر سالح شیمیایی و سالح میکروبی نیز تهدیدى جدى علیه بشریت تلقی 

ها  نی کاربرد سالح شیمیایی است، بیش از دیگر ملتشوند. ملت ایران که خود قربا می
امکانات خود را  ى هکند و آماده است هم ها را حس می خطر تولید و انباشت این گونه سالح

ها را حرام، و تالش براى مصونیت  در مسیر مقابله با آن قرار دهد. ما کاربرد این سالح
 2.«دانیم مگان میه ى هبخشیدن ابناء بشر از این بالى بزرگ را وظیف

چنین  و هم»نویسد:  آیت الله وحید خراسانی در زمینه کاربرد سم در جنگ چنین می
القاء سم در بالد مشرکین جایز نیست و دلیل عدم جواز کاربرد سم نهی پیامبر)ص( در 

 1.«باشد معتبره سکونی از امام صادق)ع( می
اى  نه جواز کاربرد سالح هستهآیت الله مکارم شیرازى در پاسخ به استفتائی در زمی

هاى کشتار جمعی حرام است و باید جلوى آن  هر گونه فعالیت پیرامون سالح»چنین فرمود: 
گوید در هنگام جنگ افرادى که در جنگ شرکت  اى است که می گرفته شود و مستند به ادله

یله آب مسموم و از کشتن آنها به وس  ندارند نباید کشته شوند و حتی در مورد جنگجویان نیز
 .«امثال آن جلوگیرى شده است )استفتاء از معظم له(

                                                 
 .141ص ،ق1120 ،2ج له، قم، دفتر معظم، جامع المسائلبهجت گیالنی فومنی، محمد تقی،  .1
 .23/1/1143اى و عدم اشاعه،  المللی خلع سالح هسته پیام به نخستین کنفرانس بین .2
 .121، صق1124 ،2ج (، مام باقر)ع، قم، مدرسه امنهاج الصالحين ،وحید خراسانی، حسین .1

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

  33/ الملل کارگیرى سالح کشتار جمعی از منظر فقه و حقوق بین به 
 

 ای   کارگیری سالح هسته المللی منع به بررسی قوانین بین .3
هاى مختلفی دارد. ولی به طور کلی  بندى الملل در نظرات علماى آن دسته منابع حقوق بین

در  1.بندى نمود ی دستهتوان این منابع را به معاهده، عرف و عادت و اصول کلی حقوق می
اى منابع مختصرى موجود است و فقط  کارگیرى سالح هسته موضوع مورد بحث یعنی منع به

، منشور ملل متحد و راى مشورتی دیوان و تعدادى از قواعد عرفی در این NPTمعاهده 
 باشند. زمینه قابل استناد می

 
 . قوانین مکتوب1 .3
 NPTای  ته. معاهده منع گسترش سالح هس1 .1 .3

شده است با حسن نیت کامل، هاى پیمان متعهد  در ماده شش این پیمان، هر یک از طرف
ثر به منظور متوقف ساختن هر چه زودتر مسابقه تسلیحات ؤمذاکرات درباره اقدامات م

اى و انعقاد پیمان خلع سالح عمومی  چنین مذاکرات درباره خلع سالح هسته اى و هم هسته
آور این  المللی را تعقیب کند. علیرغم ظاهر الزام ثر بینؤترل شدید و مو کامل، تحت کن

ماده، بسیار واضح است که تعهد بر انجام مذاکره با رعایت حسن نیت در جهت انعقاد 
 2پیمان خلع سالح در آینده دربرگیرنده چیزى بیشتر از تعهدى اخالقی و آرمانی نیست.

ده از وضع معاهده مذکور، هنوز پیمانی که هاى سپرى ش به عبارت دیگر در طول دهه
اى محدود نماید، ایجاد نشده است.  هاى هسته کارگیرى سالح اى را در به هاى هسته قدرت

وقت مطرح نشد و فقط کنترل  جانبه هیچ المللی خلع سالح کامل و همه معاهدات بین
  1ها قرار گرفت. محدود موضوع کنوانسیون

                                                 
 .14 ص ،ش1141، تهران، مجد،الملل عمومى حقوق بين. تدینی، عباس، 1
، 12سـال  ،«الملـل نیحقـوق ب ىهـا در اسـناد و آموزه ىا هسـته زیآم صـلح ىتوسعه دانش و فنـاور»ساعد، نادر،  .2

 .45ص، 1141بهار  ،10ش ،ىدفاع استيس فصلنامه
دانشکده  ،«مانیپ 1بر ماده  دیکأبا ت ىا هسته ىها منع گسترش سالح مانیپ یحقوق لیتحل» وسف،ی ،ییموال .1
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اى تنها یک ماده مرتبط با عدم  ع مربوط به حقوق هستهترین منب بنابراین در اصلی
شود که این ماده نیز در طول چهل سال سپرى شده از  اى یافت می کارگیرى سالح هسته به

جامه عمل نپوشیده است. بقیه مواد موجود در این معاهده مربوط به  NPTوضع معاهده 
اى را از  هاى داراى سالح هستهاى است که کشور نحوه استفاده تولید و تکثیر سالح هسته

انتقال این سالح به کشورهاى ندار منع نموده و از سوى دیگر آنها را موظف به انتقال 
 نماید. اى می آمیز هسته تکنولوژى صلح

 
 . منشور ملل متحد2 .1 .3

اى از منشور ملل متحد به صورت  اى هیچ ماده کارگیرى سالح هسته در خصوص منع به
المللی  ه است. اما روح موجود در منشور که داللت بر صلح و امنیت بینصریح سخن نگفت
اى را بر اساس این منبع حقوق  کارگیرى سالح هسته شود که عقل سلیم به دارد، موجب می

 الملل ممنوع بداند.  بین
 
 1991المللی دادگستری  . رای مشورتی دیوان بین3 .1 .3

، با طرح این پرسش اى حد با صدور قطعنامه، مجمع عمومی ملل مت1331دسامبر  15در 
اى، در هر شرایطی بر اساس حقوق  هاى هسته که آیا تهدید به استفاده یا استفاده از سالح

 المللی دادگسترى شد. باشد خواستار نظر مشورتی دیوان بین الملل مجاز می بین
توان خالصه  گونه می اى را این کارگیرى سالح هسته راى مشورتی دیوان در خصوص به

، اى وجود ندارد؛ ثانیا   هاى هسته ، مجوز خاص براى تهدید یا استفاده از سالحکرد. اوال  
الملل و اصول حقوق  اى بر خالف قواعد عام حقوق بین تهدید یا استفاده از سالح هسته

اى است که تهدید یا  اى به گونه ، ویژگی خاص سالح هستهبشردوستانه مجاز نیست؛ ثالثا  
شود، اما به نظر دیوان، از  المللی می منجر به نقض قواعد عام حقوق بین فاده از آن عموما  است

                                                                                                                   
 .31ص، ش1130، 13ش  ،یاسیحقوق و علوم س
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توان ممنوعیت یا مشروعیت تهدید یا استفاده از این سالح را در  این مالزمه نوعی، نمی
 شرایطی که موجودیت یک کشور در معرض خطر قرار دارد، استنباط کرد.

ریابد که در حقوق بشردوستانه ممنوعیتی در مورد دیوان در طی این راى سعی کرد د
اى وجود دارد یا خیر و دریافت که نه در حقوق قراردادى و نه در حقوق  هاى هسته سالح

عرفی منع جامع و خاصی وجود ندارد. دیوان با مرور شمارى از معاهدات تحدیدکننده 
هدات مذکور فی نفسه به اى اعالم کرد که معا هاى هسته اکتساب، آزمایش و کاربرد سالح

الملل موجود منتهی  اى به عنوان موضوع حقوق بین هاى هسته منع جامع کاربرد سالح
 1اند. نشده

اى را طبق قواعد عام  المللی دادگسترى تهدید به وسیله سالح هسته هرچند دیوان بین
مشروع سکوت المللی ممنوع دانسته است؛ ولی در زمینه کاربرد این سالح در مقام دفاع  بین

اى را به صورت کامل منع ننموده و  کرده است. لذا این منبع حقوقی نیز کاربرد سالح هسته
 با سکوت خود در شرایط خاص حکم به جواز استفاده از این سالح داده است.

 
 المللی . قواعد بین2 .3
 . اصل تفکیک 1 .2 .3

شود و نابودى  گیر همه می که دامن اى است به گونهاى  با تکیه به اینکه عواقب انفجار هسته
غیرنظامیان با آن حتمی است و به این ترتیب مصونیت مردم و اموال غیرنظامی از میان 

هاى  دانان قائل به عدم مشروعیت این سالح هستند. اما قدرت اى از حقوق رود، عده می
هاى  د سالحدهند. آنها معتقدن اى مخالف با این نظریه، استدالل دیگرى ارئه می هسته
اند و در حال حاضر این امکان  اى کرده اى از زمان جنگ جهانی دوم تغییرات عمده هسته

اى را با دقت تمام به سمت هدفی خاص نشانه گرفت بدون آنکه مردم  هست تا سالح هسته

                                                 
 .121، صش1140، نشر دانش،  تهران ،ىا هسته ىها حقوق بشردوستانه و سالحساعد، نادر،  .1
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گردد. به این دلیل که آنچه از سالح  اما این استدالل نفی می 1غیرنظامی آسیبی ببینند.
تاکنون دیده شده است، اثر تخریبی آن است و این استدالل ادعایی بیش نیست. اى  هسته

توان ثابت کرد که آیا استفاده از  اند، نمی ها مورد استفاده قرار نگرفته گاه این سالح چون هیچ
 تواند اصل تفکیک را رعایت کند یا خیر.  این سالح می

 
 . اصل منع درد و رنج زاید2 .2 .3

گردد، ممنوع  المللی استفاده از سالحی که موجب درد و رنج زائد می بین در برخی اسناد
موجب درد و رنجی بیشتر از تضعیف و از پاى بنابراین، استفاده از سالحی که  2شده است.

 درآمدن دشمن باشد، بلکه خاصیتی جز نابودى و هالکت نداشته باشد، مجاز نیست. 
رسانی برخوردار است که در مقایسه  و آسیبچنان قدرت تخریبی  اى از آن سالح هسته

هاى ماهیتا  توان آن را در زمره سالح ى، به راحتی می شده در حقوق قرارداد با موارد احصاء
 ایجادکننده درد و رنج زائد و غیرقابل جبران به شمار آورد.

نده توان درد و رنج زائد را خسارات بار شده بر نسل آی البته به وسیله تفسیر موسع می
اى به کار رفته در جنگ جهانی دوم موجب اختالالت ژنتیکی در  تلقی نمود. سالح هسته

هاى  اى را بر نسل چندین نسل پس از آن شد. لذا استفاده از این سالح مشکالت جسمی
 کند که براى پیروزى در جنگ به آن نیازى نیست. بعدى بار می

 
 . اصل تناسب3 .2 .3

و هم در حقوق بشردوستانه مطرح است.  1حق توسل به جنگ قاعدهموضوع تناسب هم در 

                                                 
 .50، صش1133، امیرحسین رنجبران، نشر دادگستر،هاى كشتار جمعى الملل سالح حقوق بينممتاز، جمشید،  .1
پروتکل  15ماده  2الهه و بند  1313کنوانسیون  21چنین در ماده  بروکسل و هم 1431اعالمیه کنفرانس  12ماده  .2

شـود ممنـوع  یهیتا  موجب درد و رنـج زایـد مکه ما یبه صراحت آمده است که استفاده از سالح و تجهیزات 1333اول
 است.
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زیرا این موضوع راجع به چگونگی برخورد به هنگام مجاز بودن کاربرد زور است. بنابراین 
اى باشد که این اقدام در برابر  براى نمونه یک اقدام مسلحانه دفاعی نباید نامتناسب با حمله

هاى به کارگرفته شده در چنین جنگی  ز تاکتیکاى ا چنین پاره آن صورت گرفته است و هم
 2ممکن است حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه را نقض کند.

این قاعده تنها در صورتی مرتبط با بحث خواهد بود که سالح به کار رفته مشروع بوده 
و هدف انتخاب شده هدف نظامی به مفهوم حقوق بشردوستانه باشد. این قاعده انجام حمله 

ورتی که تلفات تبعی مورد انتظار در مقایسه با ارزش هدف نظامی بسیار بیشتر و را در ص
 کند. بیش از حد باشد، منع می

توان گفت با اصل اى آثار تخریبی غیرقابل برآوردى دارد نمی از آنجایی که سالح هسته
 تناسب مغایرت ندارد.

 
  نتیجه

 بدان اهتمام و توجه دارند. هر ها از اهم مصالحی است که شارع و عقال حفظ جان انسان
ها شود،  ها را به خطر اندازد و موجب کشتار جمعی انسان سالحی که حفظ جان انسان

کارگیرى آن منع گردیده است.  ها محسوب شده و به خطرى براى امنیت جانی و مالی انسان
ی برد. آیات هاى کشتار جمعی پ کارگیرى سالح توان به حکم به با استناد به ادله مختلف می

ها و نیز روایات مربوط به  مربوط به نهی فساد در زمین و لزوم احترام و حفظ جان انسان
حرمت مسموم کردن دشمن و نهی از کشتن غیرنظامیان و روایاتی که امر به حفظ محیط 

توان حرمت مذکور را استنباط نمود. قواعد فقهی وزر و  کنند، می زیست در هر شرایطی می

                                                                                                                   
شود تا اینکه جواز ورود به جنگ را معین کند. بـه عبـارت  اى از معیارها که قبل از آغاز جنگ سنجیده می مجموعه .1

 کند آیا جنگ عادالنه است یا خیر.  دیگرمعلوم می
ترجمه حسن  ،«الملل نیناسب در حقوق بدرباره اصل ت یبه لبنان نکات لیحمله اسرائ»، کیفردر نز،یرگیک .2

 .101، صش1145، 220ش  ،ىاقتصاد ىاسياطالعات س ان،یمهدو
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لزوم و دلیل عقل به ضمیمه نظرات فقها نیز از جمله دیگر مستنداتی است که با اصالت ال
 هاى کشتار جمعی را به دست آورد.  کارگیرى سالح توان حرمت به اتکا به آنان می

الملل ممنوعیت قطعی و  اما در خصوص ممنوعیت کاربرد این سالح در حقوق بین
المللی دادگسترى به سکوت قواعد  وان بینشود. در این خصوص دی قابل استنادى یافت نمی

اى اعتراف نموده  و منشور ملل متحد در کاربرد سالح هسته NPTالملل مانند معاهده  بین
المللی و قواعد عرفی به  پس از بررسی قوانین بین 1330است. این مرجع طی راى مشورتی 

در خصوص سالح  الملل توان گفت حقوق بین رسد که به صورت قطع نمی این نتیجه می
کند. البته با استناد به قواعدى مانند قاعده تفکیک و منع درد و  اى ممنوعیتی صادر می هسته

توان از این منظر نیز  الملل پذیرفته شده است، می رنج زائد و قاعده تناسب که در حقوق بین
 اى و کشتار جمعی شد. هاى هسته کارگیرى سالح قائل به منع به

 
 منابع

 .يمقرآن كر
ی(،   سسه آل البیت علیهم السالم،، قم، مؤتذكره الفقهاءاسدى، حسن بن یوسف بن مطهر)عالمه حل 

 ق.1111 ،3ج
، قم، انتشارات فهم تهذيب األخبار ىمالذ األخيار فاصفهانی، محمد باقر بن محمد تقی)مجلسی دوم(، 

 ق.1110 ،14و  3ج بخانه آیت الله مرعشی نجفی،کتا
 ق.1111تهران، دارالکتب االسالمیه، ، سید هاشم رسولی، فى شرح أخبار آل الرسولمرآت العقول ، همو

 ق.1120 ،2ج له، قم، دفتر معظم، جامع المسائلبهجت گیالنی فومنی، محمد تقی، 
 .ش1141، تهران، مجد،الملل عمومى حقوق بينتدینی، عباس، 

، قم، زمزم هدایت، دفاعد و فرهنگ موضوعى جهاجمعی از محققان در پژوهشگاه فرهنگ اسالمی، 
 .ق1123

 .ق1124زمزم هدایت،  ، قم،جهاد در آينه قرآنجمعی از محققان پژوهشگاه اسالمی، 
 ق.1113 ،15ج سسه آل البیت علیهم السالم،، قم، مؤوسائل الشيعهحر عاملی، محمد بن حسن، 

، قم، مؤسسه امام فروعغنيه النزوع إلى علمى األصول و الحلبی، حمزه بن علی حسینی)ابن زهره(، 
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 ق.1113(، صادق)ع
ی محمد بن حسن بن یوسف)فخر المحققین(،  قم، ، شرح مشكالت القواعد ىإيضاح الفوائد فحل 

 ق.1143 ،1ج مؤسسه اسماعیلیان،
فصلنامه ، «الملل هاى حقوق بین اى در اسناد و آموزه آمیز هسته توسعه دانش و فناورى صلح»ساعد، نادر، 

 .1141بهار  ،10ش ، 12سال، سياست دفاعى
 .ش1140، نشر دانش،  ، تهراناى هاى هسته حقوق بشردوستانه و سالح، همو

 ،11و  2ج سسه احیاء الکتب االسالمیه،مو المولفات الكامله )ماوراء الفقه(،صدر، سید محمد، 
 ق.1123

 ق.1113 ،0ج هران، دار الکتب االسالمیه،، تتهذيب االحكامطوسی، محمد بن حسن، 
 ق.1111بیروت، دار الکتاب العربی، ، مجرد الفقه و الفتاوى ىالنهايه ف، همو
 ق.1135ستون،  ات کتابخانه جامع چهل، تهران، انتشاراالقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد، همو

غات اسالمی حوزه ، قم، انتشارات دفتر تبلیحاشيه اإلرشادعاملی، زین الدین بن علی )شهید ثانی(،
 ق.1111 ،1ج علمیه قم،

ار التراث الدار ، بیروت، دفقه اإلماميه ىاللمعه الدمشقيه فعاملی، محمد بن مکی)شهید اول(، 
 ق.1111اإلسالمیه، 

 (،، اصفهان، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی)عالوافىفیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، 
 ق.1110، 15ج

قم، ، محمدحسین درایتی، محمدرضا نعمتی، ناألصفى فى تفسيرالقرآفیض کاشانی، مالحسن، 
 .ق1114

 ق. 1113 ،5ج هران، دار الکتب اإلسالمیه،، تالكافىکلینی، محمد بن یعقوب، 
، ترجمه حسن «الملل حمله اسرائیل به لبنان نکاتی درباره اصل تناسب در حقوق بین»کیرگینز، فردریک، 

 .ش1145، 220، ش اطالعات سياسى اقتصادىمهدویان، 
سسه آل البیت علیهم ، بیروت، مؤمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،حدث نورى، میرزا حسینم

 ق.1114 ، 11ج السالم،
 تا. بی، 2ج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، تفسير المراغىمراغی، احمد بن مصطفی، 

ی، جعفر بن حسن،   ، 1ج ه اسماعیلیان،قم، مؤسس، مسائل الحالل و الحرام ىشرائع اإلسالم فمحقق حل 
 ق.1114
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 .ش1134 ،1ج ، قم، بوستان کتاب،تفسير كاشفمغنیه، محمدجواد، 
 .ش1133، امیرحسین رنجبران، نشر دادگستر،هاى كشتار جمعى الملل سالح حقوق بينممتاز، جمشید، 

 ق.1123 ، قم، ارغوان دانش،حكومت دينى و حقوق انسانآبادى، حسینعلی،  منتظرى نجف
 ق.1111 ،1ج قم، نشر مدینه العلم،، منهاج الصالحين، سید ابوالقاسم، موسوى خویی

ت هاى هسته تحلیل حقوقی پیمان منع گسترش سالح»موالیی، یوسف،  أایبا ماده بر ،«پیمان5کید
 ش.1130، 13دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 
بیروت، دار إحیاء التراث  ،شرح شرائع اإلسالم ىجواهر الكالم فنجفی، محمد حسن صاحب الجواهر، 

 ق.1111، 21ج ،یالعرب
 ق.1124 ،2ج (،، قم، مدرسه امام باقر)عمنهاج الصالحين ،وحید خراسانی، حسین
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