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 الملل و اسالم ای از منظفر حقوق نیب ممنوعیت سالح هسته: ای  ای عاری  از سالح هسته ضرورت فقهی  طرح منطقه

 1ليموني سعيد داودي
 2ليموني عليرضا داودي

 چکيده

ترین  ای یکی از مهم ی اتمی و هسته موضوع کنترل تسلیحات به ویژه در گونه

اشت از قواعد مبتنی بر منابع و اصول برد. شود مباقث قووقی جهان معاصر تلوی می

های اسامی در ارتباط با  دهی به رفتار دولت اسامی به عنوان منبع تعیین و جهت

ممنوعیت یا عدم ممنوعیت استفاده از . گونه از تسلیحات محل اختاف است  این

های اساسی جهان  ای، از پرسش های کبتار جمعی، خصوصاً ساح هسته ساح

الملل و موررات فراملی تاکنون نتوانسته اند ممنوعیت آن را  که قووق بینامروز است 

اعام نمایند و بر همین اساس هیچ ممنوعیتی در رابطه با تولید و نگهداری و استفاده 

جمهوری اسامی ایران به عنوان کبوری . ها در مویاس عام وجود ندارد از این ساح

اعام ممنوعیت تولید، نگهداری و استفاده از  با قوانین مبتنی بر شریعت اسام ضمن

ی منطوه عاری از  های فوه اسامی، طرح خاورمیانه ها بر اساس اندیبه این ساح

 .ای را ارایه داده است که بیانگر پیبرو بودن اسام در این زمینه است ساح هسته

 

 .فوه اسامیالملل،  ای، بازدارندگی، امنیت، قووق بین ساح هسته: واژگان کلیدی
 

                                 
 .نديشه اسالمياستاديار پژوهشگاه فرهن  و ا. 1

الملدل وزارت امدور خارجده     المللدي دانشدکده روابد  بدين     هاي بين آموخته کارشناس ارشد ديپلماسي و سازمان دانش .2

 alirezadavoodee@gmail.com: رايانامه( نويسنده مس ول)

  12/2/13پذيرش  تاريخ  -   22/2/13  درياف  تاريخ
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 مقدمه

. بشدر دارد  اتيد برابدر بدا ح   يخيانسدان، تدار   يشدگ يهمراه هم نيجن  به عنوان منفورتر

بده  . شدود  ينمد  جداد يمخرب جن  ا آثاردر  يتفاوت ،ها گيري جن  شکل ليدلاز  نظر صرف

 نياز بزرگتدر  يکد يو گسدترش صدلح    آنکنتدرل  و  از وقدوع جند    يريجلوگ جه  نيهم

بدا گدذر زمدان    . باشدد  ي مدي جهدان   دو جند  بدزر   ي بعد از تجربه ويژه هببشر  يها دغدغه

. اندد  شدده  ياساسد  ريياستفاده دچار تو ي موردها سالحو نوع  يها از دو منظر گستردگ جن 

قددرت   ياس  که دارا ييها سالح ديتول در عصر حاضر يجهان ي جامعه هراس نيتر بزر 

را به خطدر   نيزم يبر رو  يکل بشر يزندگ يکه گاه قابل تصور هستند، چنان ريغ بيتخر

ه آغداز شدد   ريد خطدر فراگ  نيد در جه  رفد، ا  يجهان يها راستا تالش نيو در هم اندازند يم

 يهدا  حرکد   نيد از ا يکد ي يکشدتار جمعد   حاتيتسل ي معاهدات کنترل و عدم اشاعه. اس 

 نده يزم نيد ادر  يالمللد  نيبدر حقدوق و قواعدد بد     يمبتن ي  قانونيممنوع اما خأل ،اس  يجهان

 .در جهان شده اس  يا هسته يها ياز بلندپرواز يباعث گسترش ترس و نگران

بدر صدلح و    ياريبسد  ديد کواسدالم ت  ديدن مبدين   ژهيد و هبد  يديد و توح يالهد  انيد تمام اد در

 از خشدون  شدده   يو عدار  زيد آم مسدالم   يزنددگ   يشرا جادياز وقوع جن  و ا پيشگيري

موضدوع  . اسدالم اسد    نيد د يل اساسواص از ها سانبه حقوق ان ياز تعد يريو جلوگ ،اس  

مختلف مورد اشاره واقد،   اتيآدر  يانسان يزندگ يجن  و صلح در قرآن به عنوان راهنما

 يکي .جهان دانسته شده اس  يها فرد برابر با قتل تمام انسان کياس  تا آنجا که قتل   شده

. و حکدم آن اسد    يتار جمعد کش يها سالح ي لهواسالم، مس نيمطرح در د ديل جدياز مسا

وجدود نددارد و    يچنددان  ي بحث، مطالب منتشدر شدده   نيبودن ا ديجد ليدله ب نهيزم نيدر ا

مانندد الفقده و    يالقدرآن و در کتبد   يمدن وحد   ايد مانند الکاشدف و   يمعدود ريدر تفاس صرفاً
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 بده آن   ماًيستقم ينيمقاله با نگرش د يالفقه و السلم و السالم و تعداد معدود اي هيالمسائل الطب

 .قرار گرفته اس  مورد استفاده يلياس  و دال  پرداخته شده

 يعيخود را بر اساس فقه شد  انيکه اساس و بن يبه عنوان حکومت رانيا ياسالم يجمهور

حکدم بده حرمد  و عددم      يکشتار جمع يها با موضوع سالح روياروييدر  ،اس   قرار داده

تفکدر در   نيد بارز ا ينما. نموده اس  يا هسته يها حو استفاده از سال يداره، نگديجواز تول

که باشدد  يرابطه م نيدر ا يمقام معظم رهبر يمتوو حک يحکم فقه رانيا ياسالم يهورجم

در سازمان ملل به عنوان رويکرد و سياس  رسمي ايران توس  مقامات ايراني اعالم شدده و  

 1.ته اس جمهور اياالت متحده مورد اشاره قرار گرف حتي توس  رييس

در عمل نيز جمهوري اسالمي ايران با حماي  از طرح عاري ماندن خاورميانده از سدالح   

اس  که همواره با توليد، نگهداري و استفاده از آن مخالف اسد  و ايدن     اي نشان داده هسته

 .المللي اس  رفتار کامالً منطبق بر قوانين و قواعد بين

هداي کشدتار    ي سدالح  هاي فقهي مسوله يش زمينهاين نگاه جمهوري اسالمي برگرفته از پ

ي عاري از سدالح   توان مدعي شد همين استنبا  فقهي مبناي طرح منطقه جمعي اس  که مي

الملل در ارتبا  بدا   از همين رو در اين مقاله ضمن تبيين ديدگاه حقوق بين. باشد اي مي هسته

اي  هداي هسدته   فاده از سدالح اي، به بررسي حکم فقهدي توليدد، نگهدداري و اسدت     سالح هسته

اي ميدان ايدن دو ديددگاه اسدالم و حقدوق       خواهيم پرداخ  تا از اين طريق بررسدي مقايسده  

 .الملل داشته باشيم بين

اي اعدم از زمدان اضدطرار و غيدر      هاي هسته پرسش اصلي در اين مقاله حکم توليد سالح

مد  توليدد، نگهدداري و    ي نويسدندگان حر  فرضديه . الملل اس  آن و نسب  آن با حقوق بين

ي ديني اس ، اما براي اثبات اين ادعا از روشدي متفداوت    استفاده از اين سالح بر اساس ادله

 .هاي مرسوم در اين زمينه مرتف، شوند استفاده شده تا مشکالت موجود در استدالل

                                 
1."Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly". The 

WHITE HOUSE President Barack Obama. 24 September 2013. Retrieved 21 August 2015. 
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تحليلي در چند بخدش   -اي و نگرشي توصيفي  در اين راستا با استفاده از روش کتابخانه

الملل به ايدن   در ابتدا به بيان نگاه حقوق بين. دهيم  جداگانه موضوع را مورد بررسي قرار مي

 .مسوله خواهيم پرداخ ، و سپس نگاه اسالم به اين مسوله را تبيين مي کنيم

ي ترتيب جديد فقهي براي بررسدي و پدژوهش   توان در ارائه نوآوري اين پژوهش را مي

تواند مبنداي مشداهده، تحليدل و     نياز عصر حاضر دانس  که ميپيرامون يکي از مسائل مورد 

ي امنيدد  و مطالعددات  ويددژه در حددوزه گيددري در بسددياري از موضددوعات مشددابه بدده  تصددميم

 .استراتژيک قرار گيرد

 

 الملل اي از منظر حقوق بين سالح هسته. 1

هدداري و  ي ممنوعي  يا عدم ممنوعي  توليد، نگ ترين مطلب در زمينه ترين و جام، مهم

المللي دادگسدتري پيددا    توان در ر ي مشورتي ديوان بين اي را مي هاي هسته استفاده از سالح

الملدل در ايدن    گيري حقوق بين هايي از اين ر ي موض، بر همين اساس با بررسي بخش. نمود

 گردد زمينه مشخص مي

ر مشدورتي  نظد  اي نمدود و  ، مجم، بهداش  جهاني اقدام به صدور قطعنامه1113مه 13در

توجه به آثار بهداشدتي   له جويا شد که باوخصوص اين مس المللي دادگستري را در ديوان بين

زمدان   در يک دول توس   چنين اقدامي آيا ،اي هاي هسته محيطي استفاده از سالح زيس  و

از جملده اساسدنامه سدازمان بهداشد       الملل و اساس حقوق بين بر آننقض تعهدات  جن ،

هداي داراي   مجم، بهداش  جهاني، دول  هنگام طرح اين مسوله در 1.شد يا خيربا جهاني مي

 .اي مخالف  شديد خود با تصويب اين قطعنامه را اعالم نمودند سالح هسته

المللدي رد   هر چند درخواس  نظر مشورتي سازمان بهداش  جهداني توسد  ديدوان بدين    

ضدمن   ،(k 75/49) صدور قطعنامه ، مجم، عمومي ملل متحد با1113 دسامبر 12 درشد، اما 

بدا طدرح پرسدش    مستقالً مان بهداش  جهاني، زبال از درخواس  نظر مشورتي توس  ساقاست

                                 
  W.H.A.Res.46/40, 14 May, 1993: ک.ر .1
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  هدر شدرايطي بدر     ، دراسدتفاده از آن تهديد به  يا اي هاي هسته استفاده از سالحدر مورد جواز

  1.دالمللي دادگستري ش خواستار نظر مشورتي ديوان بين ،الملل اساس حقوق بين

ديوان براي بررسي اين حکم، حقوق قابل اعمال در اين موضوع را تفکيک و به بررسي 

 :ي آن به اين صورت اعالم شد آن پرداخ  که نتيجه

 حقوق بشر1-1

تدوان بده آن    قواعد حقوق بشر براي رسيدگي و پاسخ به ايدن حکدم کدافي نبدوده و نمدي     

تدوان از حقدوق بشدر در     نه اسد  و نمدي  استناد کرد، زيرا حکم آن تاب، قواعد حقوق مسلحا

 .ي مباحث حقوق بشردوستانه و مخاصمات مسلحانه بهره جس  زمينه

 ممنوعيت کشتار جمعی 1-2

عنصدر قصدد    ي ندده ردا اي در بدر  هسدته  يهدا  اگر توسدل بده سدالح   »: ديوان اظهار داش 

 در يکشدتار جمعد    يد ممنوع ،بر اساس ماده مذکور باشد ينسب  به گروه "يکشتار جمع"

کده   ديرسد  جده ينت نيد تدوان بده ا   مدي  ي، تنها زمانوانيد ي دهيبه عق .گردد يمورد مطرح م نيا

 يالمللدد بددين وانيد از نظددر د نيبندابرا  2.«رديددقرارگ همددورد توجد  هيقضد  مربددو  بده هددر   يشدرا 

د، بلکده  شدو  يمنجر نم يکشتار جمع  ياي به جنا هرگونه استفاده از سالح هسته يدادگستر

 .نمود يبررسرا مربو   يها گروه يقصد نابودوجود  ديمورد با هر در

 حمايت از محيط زيست 1-3

بده   يپروتکدل اول الحداق  و نيدز  کنفدرانس اسدتکهلم    (23) اصلديوان در اين بحث با دو 

 .مواجه بود1122و 1122 هاي به تاريخ سالژنو  ي چهارگانه يهاونيکنوانس

يدک از قواعدد    اشداره داشد  هدي    ديوان در ارتبا  با حقوق حمايد  از محدي  زيسد     

تواند ممنوعي  کامدل ايدن تسدليحات را بده صدورت مطلدق اثبدات         موجود در اين زمينه نمي

کدام ماهي  عرفدي ندارندد کده قابليد  اسدتناد داشدته        در موضوع قواعد موجود هي  . نمايد

 3.ردباشند، بنابراين هي  دليلي براي اين ممنوعي  از منظر حقوق محي  زيس  وجود ندا

                                 
 G.A.Res. 49/75k,Dec.,1994: ک.ر. 1

 I.C.J.Reports ,OP.Cit.,p.14,para.26: ک.ر .2

 I.C.J.Repords, OP.Cit.,p.29: ک.ر .3
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 دفاع مشروع 1-4

هدر   نياديد تواندد حدق بن   نمدي  وانيد د»ديوان با استناد به عنوان دفاع مشدروع گدزارش داد   

توجده بده    با …رديبگ دهيدر خطر اس  را ناد تشيکه موجود يهنگام خود، يدول  در بقا

تواندد   رسد کده نمدي   يم جهينت نيبه ا وانيد يکل دگاهياز د الملل، حقوق بين يکنون  يوضع

اي  هسدته  يهدا  استفاده از سدالح   يعدم مشروع اي  يدر خصوص مشروع يقطع يا جهينت به

در خطدر   تشيموجدود   يحداد دفداع مشدروع کده درآن شدرا      اريبس  يدر شرا يتوس  دولت

 1.«ابديدس   باشد يم

 اي براساس معاهدات وحقوق عرفی سالح هسته ممنوعيت. 1-5

معاهددات  معاهددات و حقدوق عرفدي مانندد      ديوان در اين زمينه با بررسي چند مدورد از 

و  اي هداي هسدته   معاهدات مربو  به عددم اسدتقرار سدالح   ، اي مربو  به من، آزمايشات هسته

اعالم نمود هر چندد اقددامات خدوبي در ايدن زمينده       اي هاي هسته معاهده من، گسترش سالح

ندد  عدرف معتقدد اسد  هرچ    ليتشدک  خصدوص  درمجمدوع   در وانيدشکل گرفته اس  اما 

الملدل   حقدوق بدين   يجيتدر ي توسعه يراستا در يعنصر معنو يشکل نگرفته اس  ول يعرف

 .توان ممنوعيتي را بر اساس اين حقوق اثبات نمود بنابراين نمياس   شرف يدرحال پ

 حقوق مخاصمات مسلحانه .1-6

ديوان با بررسي حقوق بشر دوستانه به عنوان حقوق جداري در مخاصدمات عندوان کدرد     

اي  توان ممنوعي  استفاده از سدالح هسدته   غم وجود قواعد عرفي مهمي در اين زمينه نمير به

 2.را بر اساس آنها اثبات کرد

ي عددم   در نهاي  ديوان نتوانس  ممنوعيتي را در اين زمينه اثبات کند کده نشدان دهندده   

حامي صلح الملل در تومين و هداي  قوانين موجود به سم  ايجاد قواعد  توانايي حقوق بين

 3.اي باشد المللي و ايجاد ممنوعي  پيرامون تسليحات هسته و امني  بين

                                 
1.I.C.J.Repords, OP.Cit.,p33 

 I.c.j. reports,Op.cit.,p.28: ک.ر .2

 21: 1322ممتاز،: ک.ر 3.
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 گيري قاط،  الملل از موض، توان درياف  حقوق بين با توضيحات ارائه شده به سادگي مي

اي نداتوان   هداي هسدته   و شفاف براي اعالم ممنوعيد  توليدد، نگهدداري و اسدتفاده از سدالح     

ي و حقوقي اسالم نيز در اين زمينه توانايي انشاي حکمدي متفداوت   باشد  اما آيا نظام فقه مي

 الملل را دارد يا خير  از حقوق بين

  

 اي در فقه اسالمی سالح هسته. 2

اي در اسالم بايد يک مسدوله تبيدين گدردد تدا در      پيش از بررسي فقهي حکم سالح هسته

هداي   هداري و استفاده از سالحتر به حکم توليد، نگ تر و جام، ي آن بتوان نگاهي علمي سايه

اي که در واق، تصحيح يک اشدتباه   مسوله. اي داش  کشتار جمعي و به خصوص سالح هسته

اي اس  که به عنوان عدم درک درس  از موضوع بده صددور    مبنايي در نگاه به سالح هسته

 .شود حکم مبتني بر اين استنبا  نادرس  منجر مي

 ي حکماي و انشا بازدارندگی هسته. 2-1

اي و هدر گونده تسدليحات اعدم از      اي که در اثبات حکم فقهي سالح هسدته  ترين آيه مهم

از سدوره مبارکده انفدال    ( 31)گيرد، آيه شريفه  کشتار جمعي و غير آن مورد استفاده قرار مي

 وَ اللَدهِ  عَدُوَ بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَيْلِ رِبا ِ مِنْ وَ قُوَه مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ  َعِدُوا وَ»فرمايد  اس  که مي

 اللَدهِ  سَدبيلِ   فدي  ءٍ شَديْ  مِدنْ  تُنْفِقُدوا  مدا  وَ يَعْلَمُهُمْ اللَهُ تَعْلَمُونَهُمُ ال دُونِهِمْ مِنْ آخَرينَ وَ عَدُوَکُمْ

 ،[دشدمنان ] آنهدا  بدا  مقابلده  براى داريد، قدرت در نيرويم   هر«تُظْلَمُونَ ال  َنْتُمْ وَ صِلَيْکُمْ يُوَفَ

 دشدمن  آن، ي وسديله  بده  تدا  ،(نبرد ميدان براى) هاي ورزيده اسب( همچنين) و! سازيد آماده

 شدما  کده  را، اينهدا  از ديگدري غيدر   گدروه ( همچندين ) و! بترسدانيد  را خدويش  دشدمن  و خدا

( اسدالم  دفداعم  ي بنيده  تقويد   و) خدا راه در چه هر و! شناسد مم را آنها خدا و شناسيد نمم

 .شد نخواهد ستم شما به و شود، مم بازگردانده شما به کامل به طور کنيد، انفاق

محققاني که به دنبال بررسي نظر اسدالم پيرامدون سدالح کشدتار جمعدي بده ويدژه سدالح         

بي شک استناد به اين آيه و عموميد  آن  . اي هستند ناگزير بايد از اين آيه بحث کنند هسته

خل در مصاديق آن قرار دهديم و بندابراين يدک کشدور     بدين معناس  که هر نوع سالح را دا

ي آن ضدمن حفدظ خدود، از کيدان      مسلمان بايد از هرگونه سالحي بهرمند شود تا به وسديله 
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توان با اسدتناد بده    اسالم دفاع کند  از طرفي براي مخالف  با حکم مستنب  از اين آيه تنها مي

ها مانند ممنوعي  ارسدال   و روشها  هاي استفاده از بعضي سالح نصوص متضمن محدودي 

 .اقدام به تخصيص شمول آيه نمود 1سموم يا قط، درختان

ي مهم در اين زمينه مشکل تخصيص آيده از طريدق نصدوص آن اسد  کده نهايد         نکته

هدا در زمدان غيدر     شدود حرمد  اسدتفاده از ايدن سدالح      مطلبي که از اين روايات استفاده مدي 

هدا در زمدان    وليدد، نگهدداري و اسدتفاده از ايدن سدالح     اضطرار اس  و اين ادلده نسدب  بده ت   

اضطرار داللتي ندارند و حتي با وجود موارد تاريخي و روايي در اسالم مانند بحث تتدرس و  

مکدارم  )در جن  با يهوديان ( صلي اهلل عليه و آله و سلم)يا قط، درختان توس  پيامبر اعظم 

هداي ادعدايي    اسدالمي محددودي    ي که بدر اسداس مصدلح  جامعده     (312: 1323شيرازي، 

تدوان گفد  اسدتدالل ايدن گدروه کامدل نبدوده و بدا ايدن ادلده نقدض             برداشته شده اس ، مي

هداي کشدتار    توان حرم  توليد، نگهدداري و اسدتفاده از سدالح    شوند و بر اين اساس نمي مي

ي جمعي را بر اساس اين استدالل ثاب  کرد مگر اينکه معتقد به حرمد  ايدن تسدليحات حتد    

 . (32 :1313، ينجف) اند در زمان اضطرار بود چنانکه محقق نجفي به آن حکم داده

نگارندگان اعتقاد دارند اين استنتاج عمومي و تالش براي تخصيص آيده ناشدي از يدک    

ي نگداهي جديدد بده     شناسي مي باشد و بر همين اساس تدالش دارندد بدا ارائده     اشتباه موضوع

ين روش را نقد و باطل نموده، بر اساس نگاه جديدد خدود   معناي آيه و موضوع مورد بحث ا

 .اي را ثاب  نمايند هاي هسته عدم دالل  آيه بر سالح

 ساز آيه بررسی اجزاي مفهوم. 2-2

ي  براي درک درس  معناي آيه و کشف مقصود اصلي شدارع از ايدن آيده و نيدز حيطده     

 .د را به دق  بررسي کنيمي معناي آيه هستن مصاديق آن بايد کلمات مهمي که شکل دهنده

باشند که درک درس   ي مصداقي آيه مي ي دايره دهنده شکل« تُرْهِبُونَ»و« قوَه»ُدو واژه 

از آيه در گروي بررسي معناي دقيق اين دو کلمه اس  تا بتدوان جايگداه آنهدا را در آيده بده      

در « اسْدتَطَعْتُمْ »و « وا َعِددُ »رغدم اهميد  دو واژه    در ابتدا بايد متذکر شد به. دق  ترسيم کرد

                                 
 2آيه شريفه / سوره مبارکه حشر .1
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 ي هدر کدس    سازي وظيفه ي مورد نظر اس   زيرا آماده نهاي ، معنا وابسته به معناي دو کلمه

هم که در نظر گرفته شود، اعم از فرد مسدلمان و يدا حکومد  اسدالمي، بدي شدک فراتدر از        

اسد ، آيدا    ي مهدم آيده   استطاع  ايشان نخواهد بود، اما اينکه چه چيز بايد آماده شود نکته

توان از  تواند قدرت در نظر گرفته شود اس  و يا اين که قيدي را مي منظور مطلق هر چه مي

 .دارد "ترهبون"و  "قوه"آيه استفاده کرد و اين ارتبا  محکمي با معناي واژگان 

اندد کده    را در برابر ضعف به معناي توان انجام کدار دلخدواه معندا کدرده    « قوه»کتب لو  

. ر اين لو  تمکّن از انجام فعل بوده که داراي مراتب شددت و ضدعف اسد    اصل واحد د»

اين کلمه در حال  اطالق بر حداکثر قدوه داللد  دارد و شدامل دو بخدش معندوي و مدادي       

 (333-333: 1331مصطفوي،)« شود مي

اس  برابر با خوف معنا شده اسد  امدا   « رهب»که مشتق از ماده « ترهبون»در کتب لو  

اگر چه خدوف و رهدب هدر دو بده معنداي تدرس       . اس  ف ميان اين دو بيان شدهتفاوتي ظري

اند يعني خوف، حس ترس مستمر ناشدي از   اند، اما خوف را ضد امن دانسته مستمر معنا شده

بدر ايدن   . يداد شدده اسد    « ضدد »ي رغب  به معنداي   نبود امني  اس ، اما رهب در برابر واژه

تدوان گفد  ايدن     شود و مدي  ، از رغب  به امري مياساس رهب به معناي ترسي اس  که مان

ترس نه حاصل از نبود امني ، بلکه برخاسته از احتمال از ميان رفدتن امنيد  بده سدبب انجدام      

 (231-232: 1331مصطفوي،. )شود کاري اس  و اين ترس مان، رغب  مي

ايدن   ي جالبي دسد  يافد  و آن   توان به نتيجه با دق  در ترکيب معناي اين دو لو  مي

ي حدس ترسدي شدود کده      چنان تواني اس  که ايجداد کنندده   که منظور از قدرت در آيه آن

رغب  به انجام کاري را از ميان ببرد و با در نظر گرفتن اين معناي ظريف همانا هدف اسالم 

ي آن از ميان بردن امني  ديگران نيس ، بلکه صرفاً قدرتي مورد نظر  از اين قدرت و توصيه

از ايدن جدا   .   دشمنان به تجاوز و ماجراجويي عليده مسدلمانان را از ميدان ببدرد    اس  که رغب

. توان نتيجه گرف  هدف و نگاه اسالم براي کسب قدرت نگرشدي عمومداً دفداعي اسد      مي

توان استدالل کرد اسالم به دليل اينکه به دنبال آماده کردن شراي   براي تقوي  اين معنا مي

سازي شدراي  تبليدغ    ها اس ، کسب قدرت را به جه  آماده نهداي  و رستگاري تمام انسا

شماري از مردم  اس ،کشتن تعداد بي طلبد و منطقاً براي ديني که با هدف تبليغ معنا يافته  مي



ش 
ه هم ژپو

فصلنا
ب

 و رغ
الم

س ق ا
حقو تطبیقی 

 
قم اگشنه 

ا د
 

 

 

 

61 

 

هاي پيامبر گرامي اسالم نيز م يد ديگري بر ايدن   دفاعي بودن تمام جن . نقض هدف اس 

غب  به تجاوز از کفار اس  و هددف غدايي   امر اس  که هدف نه سلب امني ، بلکه سلب ر

 .افزايش امني  جامعه اسالمي اس 

اندد   عموم مفسرين اعم از شيعي و سني نيز در تفسير اين آيده بدر ايدن نکتده توجده داشدته      

توان اين معنا را صراحتاً و مضدموناً يافد  و در آنهدا هددف از     مي چنانکه در تفاسير اسالمي 

عدم رغب  اسد  کده بده اختصدار بده آن اشداره خدواهيم        کسب قدرت ايجاد حال  ترس و 

 .نمود

 سوره مبارکه انفال( 66)نظر مفسرين در مورد تفسير آيه شريفه . 2-3

سدازي بده جهد      اين آمداده »کنند  سن  ميزان عنوان مي عالمه طباطبايي در تفسير گران

سدازي و   دفاع از حقوق جامعده اسدالمي و منداف، حيداتي اسدالم اسد  و حاصدل ايدن آمداده         

 (1312:113طباطبايي،. )«آوري قدرت، ترساندن دشمن اس  که داف، دشمن اس  جم،

 ملد   حتدي  و جهدان  مردم که نيس  اين هدف»تفسير نمونه نيز به همين معنا اشاره دارد 

 ويراندي  بده  را هدا  زمين ها و آبادي و کنيد، درو گر ويران و مخرب هاي سالح با انواع را خود

 ايدن  هددف  و کنيدد،  تصداحب  را ديگدران  اموال و ها سرزمين که نيس  ناي هدف بکشانيد،

 کده بدا   اسد   اين هدف بلکه دهيد، گسترش جهان در را استعمار و بردگي اصول که نيس 

 (222: 1323مکارم شيرازي، ) « بترسانيد را خود دشمن و خدا دشمن وسايل اين

يز اجبار دشدمنان بده سدم     رد دشمن و ممانع  از جن  و ن»در تفسير من وحي القرآن 

: 1311فضدل اهلل،  )به عنوان مقصدود از آيده مطدرح شدده اسد       « معاهده و صلح با مسلمانان

آمدادگي جهد  دفداع از حددود و ثودور      »  در کتاب الفرقان فدي التفسدير القدرآن نيدز     (311

البيدان در     در تفسدير شدريف مجمد،   (222: 1332صدادقي، )دکر شده اس « ممالک اسالمي

ي کفار اس  تا رغب  دشمن به حملده   هدف، آمادگي پيش از حمله»آيه آمده اس  تفسير 

 (322: 1323طبرسي،)« از ميان برود

يدابي مسدلمانان عداملي اسد  کده کفدار        قوت و قددرت »در التحرير و التنوير آمده اس  

ر همدين معندا د  ( 132: تدا  ابدن عاشدور، بدي   )« ديگر جر ت تجاوز به مسلمانان را نداشته باشند
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  نيدز  ( 1233: 1312 شدادلي، )، فدي ظدالل القدرآن    (221: 1312آلوسدي،  )تفسير روح المعاني

 . آورده شده اس 

تدوان نتيجده گرفد  قددرتي کده خداوندد در آيده بدر آن توکيدد           با نکات مطرح شده مي

ي حس عددم رغبد  و تدرس در کفدار اسد        فرموده اس  شامل مصاديقي که ايجاد کننده

اندازي کفار به جوام، اسالمي پيشگيري کدرد و   ي آن از دس  به وسيلهتوان  باشد که مي مي

ي ايدن   بنا بر اين هر آن چده ايجداد کنندده   . سازي آن حاصل کرد امني  مسلمانان را با آماده

اي عکس آن را حاصل کدرده و امنيد     وضعي  امني  براي مسلمانان نباشد و يا حتي نتيجه

 .از مصاديق آيه خارج اس مسلمانان را مورد تهديد قرار دهد 

اي داراي  پرسش مهمي که اکنون بايد به آن پاسخ گف  اين اس  آيدا تسدليحات هسدته   

تواند حس ترس را در دشمنان به جه   باشند  آيا اين سالح مي اين قابلي  ايجاد امني  مي

 اندازي به ممالک اسالمي ايجاد کند  جلوگيري از دس 

ي جهد  اصدلي در بررسدي ممنوعيد  يدا عددم آن در        پاسخ به اين س ال ايجداد کنندده  

ي علمي دين اسالم اس  و در نگاه اول در پاسخ به پرسدش مطدرح شدده بدي شدک       منظومه

ي قدرت تخريب باال و ترس ناشدي   اي به واسطه کند که تسليحات هسته همين معنا ظهور مي

بدرد دفداعي يدک    باشد و جايگاه مهمدي در راه  شک داراي ويژگي ايجاد ترس مي از آن بي

يابي بده آن   کشور اسالمي به عنوان عامل ايجاد حس ترس در کفار خواهد داش  که دس 

با وجود ايدن آيدا پاسدخ داده شدده واقعداً      . در جه  دفاع از کيان اسالم ضروري خواهد بود

تدوان گفد  کده ايدن پاسدخ در اثدر نگدرش تدک بعددي و محددود بده             درس  اس  و نمدي 

 .س  اس اي نادر تسليحات هسته

اي بدر خدالف    توان مدعي شد سالح هسته رسد با نگاه دقيق در اين پرسش مي به نظر مي

آورد،  ي آن داراي اين قدرت نبوده و امني  را در دوران کنوني بده ارمودان نمدي    ظاهر اوليه

ي  بلکه ادعاي نويسنده بر اين اس  که اين تسليحات حس ترس و عدم امنيد  را در دارندده  

ي  براي اثبات ايدن ادعدا و توضديح ايدن مطلدب ابتددا بده بررسدي نظريده         . دهد ميآن افزايش 

پردازيم و در نهاي  استدالل خدود را بدراي ايدن مطلدب      الملل مي بازدارندگي در رواب  بين

 . کنيم ارائه مي
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 ادعا يا واقعيت: اي بازدارندگی هسته. 2-4

( 31)عناي مطرح شدده در آيده   الملل متضمن همان م در رواب  بين 1ي بازدارندگي نظريه

ي همساني به دنبال دارد  به همين جه  با کمک گرفتن از  سوره مبارکه انفال اس  و نتيجه

اي  الملل، سعي بر اثبات ابن نکته داريم که تسليحات هسته ي مشهور در رواب  بين اين نظريه

طدور   ا اين نظريه را بهدر اين راستا در ابتد. در زمان کنوني داراي ويژگي بازدارندگي نيس 

دهيم تا عالوه بر شناخ  ارتبا  آن با معنداي آيده، اجدزاي آن     اجمالي و مختصر توضيح مي

 .شناخته شود

بدده سددبب تددرس،  عملددييري از انجددام پيشددگ»بدده معندداي  "deterrence" انگليسدديواژه 

ثدر  مفهدوم يدک ا  اين  (.Heritage Dictionary, 1969: 359)اس   «و ترور تهديدوحش ، 

 بايدد  تهديدد ندوع   ايدن . دارد بداز مدي  انجام کدار   ي انديشهدارد و او را از  فرد مقابلبر  رواني

 .را انتقددال دهددد  آسدديببدده رنددج و   تهديددد بايددد پيددامآن   داشددته باشددد  صددريح پيددامي

 (21: 1322عسکرخاني،)

 ايدد ب پيدام  ايدن . دارد اساسدي  قشدي ن بازدارنددگي معموالً در  جويانه تالفي ياعمل متقابل 

پدس  . را بپدردازد  سدنگيني  بسديار  بهداي را آغداز کندد،    کداري باشد که اگدر دشدمن،    طوري

 (الدف ) ي ناحيده از  تهديدد عبارت اس  از قدرت  (ب)و  (الف) کشوردو  بين بازدارندگي»

کده در   صدورتي ، بده  (ب)کشدور   ي ناحيده از  انجدام کداري  گيري از پيشد به منظور  (ب) عليه

ايدن   .(11: 1333ميرفخرايدي،  )« مبدادرت ورزد  آنبتواندد بده    (ب)کشدور   تهديد اينفقدان 

عمل نه يک من، و يا اقدام فيزيکدي، بلکده صدرفًا ايجداد حدالتي رواندي بدراي از ميدان رفدتن          

شدود ايدن معندا دقيقداً بدا معنداي        گونه که مشاهده مدي  همان. مطلوبيّ  و رغب  به عمل اس 

 .مستنب  از آيه قابل انطباق اس 

هداي سدنتي    بازدارندگي متعارف که مبتني بر سالح. 1: داراي دو نوع اس بازدارندگي »

اي  هداي هسدته   اي که مبتني بر سالح بازدارندگي هسته. 2. و متعارف براي بازدارندگي اس 

 ( 22: 1333ميرفخرايي، . )«در جه  ايجاد بازدارندگي اس 

                                 
1. Deterrence Theory 
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       اي توکيدد   سدته هداي ه  اگر چه بحث بازدارندگي بده دليدل قددرت تخريدب بيشدتر سدالح

ي  هداي کشدتار جمعدي دارد، لديکن نتيجده      بيشتري نسب  به آنها در مقايسده بدا ديگدر سدالح    

حاصل از هر دو بحث همسان بوده و نظريات مطدرح در ايدن نظريده قابدل انطبداق بدر ديگدر        

 . باشند هاي کشتار جمعي نيز مي سالح

هداي فکدري    يکدي از جريدان   الملل به عندوان  ي رواب  بين گرايي در عرصه قائلين به واق،

اي  تجهيدز بده سدالح هسدته    »کنندد   اي عنوان مدي  با توکيد بر کارايي بازدارندگي هسته 1اصلي

ي تدرس بدراي دشدمنان اسد  و بدراي       عمالً باعث افزايش امني  کشور شده و ايجاد کنندده 

گيدري جند     اثبات ادعاي خود به کاربرد اين نظريده در دوران جند  سدرد و عددم شدکل     

 :Thayer,1995)« کنندد  يم، بين دو ابر قدرت جهان يعني شوروي و آمريکا استناد مدي مستق

اي را عامدل گسدترش امنيد  جهداني        از اين رو ايشان گسترش تسدليحات هسدته  (149-158

ي  ي خود در نشريه شوراي امور خارجه ضمن نقد رويه در مقاله 2کنث والتز. کنند عنوان مي

يدابي ايدران بده سدالح      دسد  »شدود   اي ايران متدذکر مدي   ي هسته هآمريکا در برخورد با برنام

اي نه يک تهديد بلکه عداملي بدراي ايجداد ثبدات بيشدتر در جهدان اسد ، چدرا کده بدا            هسته

شدود و بعدد از    هاي امنيتي اين کشور کاسدته مدي   اي از نگراني يابي ايران به سالح هسته دس 

درگيري ايران با مناف، آمريکا در جهان  کند و رقاب  و آن ايران به سم  درون حرک  مي

کندد تدا راه    او حتي به مقامات آمريکدايي توصديه مدي   ( Waltz,2009: 56. )«يابد کاهش مي

تهديد امنيتي ناشي از تجهيز اسدراييل  . يابي ايران به اين سالح فراهم کنند آساني براي دس 

حرک  ايران به سم  اين سالح اي از منظر قائلين به اين ديدگاه عامل اصلي  به سالح هسته

با قبدول ايدن   . دانند اي مي يابي ايران به سالح هسته حل رف، اين تهديد را در دس  اس  و راه

اي همدان قددرتي اسد  کده باعدث وحشد         فرض، سالح کشتار جمعي به ويژه سالح هسته

بده نظدر    دشمن و عدم رغب  او به تجاوز به دليل احتمال پاسخ غير قابل تصور خواهد بدود و 

 .رسد باور عمومي به اين ديدگاه گرايش دارد مي

                                 
1. Main Stream 

2.Kenneth N.Waltz 
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اين در حالي اس  که از لحاظ نظري، بازدارندگي داراي مخالفاني اس  مانندد اسدکات   

ي بازدارنددگي مانندد    هاي نظريه فرض پيش»که معتقدند  3و آيک ژان 2و استيون لي 1سيگن

لدي و مصداديق عيندي بيروندي     گيدري صدحيح داراي کدارايي عم    انتخاب عقاليي و يا تصميم

  بر اين اساس مخالفين نظريدات  (Sagan,1995:129)« توان به آنها اميدوار بود نيس  و نمي

ثباتي و کاهش  اي را عامل بي هاي کشتار جمعي مخصوصاً هسته بازدارندگي گسترش سالح

تواندد   يهدا مد   توجه به اثرات واقعدي گسدترش ايدن سدالح    . دانند المللي مي امني  فردي و بين

ي آن و تدرس ديگدران    اي باعث افزايش امني  براي دارندده  هاي هسته نمايان کند آيا سالح

ي آن ايجاد کرده و موجد هي   شوند و يا اينکه ترس و وحش  فراگير حتي براي دارنده مي

 :بندي کرد توان تقسيم اين اثرات را در چند دسته مي. امنيتي نيستند

يدابي بده يدک     از ديد اين منتقدين، دسد  : ي ترس فزاينده يرهرقاب  تسليحاتي و دا. اول

يابي بده برتدري    سالح کشتار جمعي نه پايان راه بلکه ابتداي مسير رقاب  دشمنان براي دس 

ي  سدابقه . تر و با قدرت بيشتر اس  و اين رقاب  پايان راه نيس  هاي خطرناک و توليد سالح

س  زيرا در تمام دوران جن  سرد دو ابر قددرت  تاريخي بازدارندگي نيز شاهد اين مدعا ا

دار  ي ادامده  دائماً به دنبال توليد سالحي استراتژيک جه  نابودي دشمن بودند و اين چرخه

ترين اشتباه تمدام جهدان را    آوري براي جهان شد، چرا که کوچک منجر به وضعي  وحش 

3ر مانندد اسدتراتژي   وار مطرح در زمان حاضد  کرد و حتي راهبردهاي ديوانه نابود مي
M.A.D 

ها اس  و عمدالً هدي  امنيتدي     که نابودي طرفين را در بر دارد از جمله نتايج وجود اين سالح

 (33: 1311هاديان،.)ايجاد نمي شود

اي نده   يدابي بده تسدليحات هسدته     دس : ي ترس فزاينده در سطح جهاني شيوع دايره. دوم

کده ديگدر کشدورها را وارد ايدن بدازي      شدود بل  تنها باعدث رقابد  تسدليحاتي دو طدرف مدي     

بينند و بده دنبدال ايدن     کند زيرا کشورهاي ديگر نيز خود را در معرض خطر مي خطرناک مي

ها مانندد   يابي به اين سالح از اين رو تالش براي دس . هستند که تماشاگر اين رقاب  نباشند

                                 
1.Scot D. Sagan 
2.Steven Lee 

3.Ike Jean 

4. Mutually Assured Destruction  
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 نابودي همگدان بده   ي  يابد و در نهاي  جهان تبديل به صحنه ويروس خطرناکي گسترش مي

تاريخ بازدارندگي م يد خوبي بر اين امر اس  که اروپا . خاطر گسترش اين تسليحات اس 

اي بدوده و   ي رقابد  دو ابدر قددرت هسدته     در تمام دوران جن  سرد به لحاظ اينکده عرصده  

يدابي بده سدالح     ديدد، اقددام بده دسد      امني  خود را در گرو فعالي  اين دو ابدر قددرت مدي   

کرد، اما اين نه تنها امني  را حاصل نکدرد بلکده ميدزان تهديدد را افدزايش داد زيدرا       اي  هسته

رقاب  دوطرفه تبديل به رقابتي با اطراف جديد شد، به عالوه آنکده تهديدد بده جداي دو ابدر      

اي ندابودي رقيدب    کرد زيرا تا قبالً هددف سدالح هسدته    قدرت، اين کشورها را نيز تهديد مي

هدا نيدز تسدري     ايسد  در وضدعي  جديدد راهبدرد خدود را بدر ضدد آن       ب بود، اما شوروي مي

 (32: 1311سواري،.)داد مي

عوامددل متعددارف برتددري کشددورها ماننددد : از ميددان رفددتن عوامددل متعددارف برتددري. سددوم

ي قددرت متعدارف    شوند آنها با محاسدبه  جمعي ، موقعي  سرزمين و مناب، موجود باعث مي

اي حتدي کشدوري    هاي هسته با گسترش سالح. د کنندتر اتخا خود تصميم به جن  را سخ 

ي يدک جند     تواندد خطرنداک شدده و آغازکنندده     بسيار کوچک با جمعي  پايين نيز مدي 

 .شوند سوز باشد و عوامل متعارف بي معنا مي جهان

اي عمدالً باعدث    گسدترش رقابد  هسدته   : حرک  بده سدم  فروپاشدي اقتصدادي    . چهارم

شدود و   هدا مدي   ي جهاني براي توليدد و تقويد  ايدن سدالح     اختصاص ميزان زيادي از سرمايه

شدوروي بده   . ها و افزايش فقر و بدبختي در جوامد، نيسد    حاصل آن جز اتالف اين سرمايه

هدايي کده بدراي گسدترش      اي برخوردار بود اما هزينه عنوان ابر قدرت هرچند از قدرت هسته

ها  اکنون نيز کشورهاي داراي اين سالح. داد عمالً فقر و بدبختي را به بار آورد آن انجام مي

دهندد در حدالي کده     ها انجام مي هاي گزافي براي به روز رساني و نگهداري اين سالح هزينه

 .ها و جهان نيازمند کمک براي ادامه زندگي هستند بسياري در درون آن کشور

بدي   هدا در يدک کشدور عامدل ايجداد      وجود ايدن سدالح  : المللي نابودي اعتماد بين. پنجم

ايدن  . اعتمادي نسب  به نيات و اهداف آن کشور بدراي همسدايگان و ديگدر کشدورها اسد      

کنند و امکان برقدراري   المللي را با مشکل مواجه مي ها عمالً فرآيند صلح و ارتبا  بين سالح

 .کنند ارتبا  مبتني بر اعتماد را منتفي مي
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اي و  هدداي هسددته الحاز دسدد  رفددتن کنتددرل کشددورها بددر سدد: اي تروريسددم هسددته. ششددم

تدرين تدرس    بدزر  . ترين تدرس جهدان اسد     هاي تروريستي به آنها بزر  يابي گروه دس 

اي شوروي بود که آمريکا را  جهان بعد از فروپاشي شوروي سرنوش  هزاران موشک هسته

گرفد ،   هداي تروريسدتي قدرار مدي     ها در اختيدار گدروه   وادار به دخال  کرد  اگر اين سالح

توانند به دليل عدم وابستگي بده مکدان    ها مي اين گروه. در جهان معنايي نداش ديگر امني  

هدا اسدتفاده    هدا از ايدن سدالح    تر از دولد   ها، بسيار راح  مشخص و عدم امکان پيگيري آن

ها بده   يابي تروريس  اي جز تسهيل دس  اي نتيجه شک گسترش تسليحات هسته بي. کنند مي

 .ها ندارد اين سالح

برداش  غل  از رفتار رقيب در شرايطي کده تنهدا   : س داخلي از اشتباه راهبرديتر. هفتم

آورد، ولدي بدا    به سالح متعارف دسترسي وجود داشته باشد، خسدارت چندداني بده بدار نمدي     

گيري نابودي جهدان را   اي عمالً يک اشتباه بسيار کوچک در تصميم هاي هسته وجود سالح

ها اس ، منجر  ي اين سالح خلي ميان مس ولين که نتيجهاگر وجود اختالفات دا. در پي دارد

 (21: 1331هاديان، )..به تصميمي اشتباه و غير عاقالنه شود هي  راه جبراني ندارد

ي  اي و بطددالن نظريدده اي از اثددرات ضددد امنيتددي تسددليحات هسددته مددوارد مددذکور گوشدده

 .ها اس  زايي اين سالح بازدارندگي و باور به امني 

ي بازدارندگي آن اس  که بارها شداهد جند  کشدور فاقدد      بر بطالن نظريهشاهد ديگر 

ايم که در اکثر اين موارد کشور فاقد سدالح   ي آن بوده اي در برابر کشور دارنده سالح هسته

منددي از سدالح    اي که م يد آن اس  کده در صدورت بهدره    نکته. آغازگر جن  بوده اس 

حملده  . جود ندارد و بازدارندگي امري بدي معناسد   اي دليلي براي عدم حمله به شما و هسته

، حمله سوريه و يا (فالکلند)آرژانتين به نيروهاي انگليسي در جزاير مورد اختالف مالويناس 

 1111هاي اسدراييل در سدال    و يا حمله موشکي عراق به شهر 1121مصر به اسراييل در سال 

سدتان و هدم اسدراييل داراي سدالح     هايي از اين حالد  هسدتند، در حدالي کده هدم انگل      نمونه

 .ها نبود ها مان، جن  عليه آن اي بودند، اما اين سالح هسته

تدوان   اي مدي  ي ارائده شدده و نگدرش ندوين در مسدوله بازدارنددگي هسدته        با دق  در ادله

دهدد بلکده تهديددي بدراي      اي نه تنها امني  را افزايش نمي يابي به سالح هسته درياف  دس 
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  هدا   چند شايد در يک نگاه جزيي و در موارد خاص بتوان بدراي ايدن سدالح   هر . امني  اس

شک در اين امر ترديدي نيس  کده سدالح کشدتار جمعدي      ميزاني از توثير را قائل شد، اما بي

اي براي کشورها ارمواني جز ندا امندي و ندابودي نددارد و در مجمدوع اگدر        مانند سالح هسته

ي آن در نظدر بگيدريم، رهداوردي جدز تدرس       ور دارندده تمام آثار اين سالح را بر امني  کش

 .دايم و نفي امني  نخواهد داش 

سدوره مبارکده انفدال    ( 31)با توجه به آنچه گذش  عمالً هر گونه استفاده از آيه شدريفه  

اي تخصصاً و نه بدر اسداس تخصديص     ساز منتفي اس  و سالح هسته به عنوان يک عام قاعده

از اين رو هرگونه دليل قابل اقامه در ايدن موضدوع بدا    . شود مي ي آن خارج مصاديق از دايره

اي را تقويد    يک عام قرآني در تضاد نخواهد بود و موض، قائلين بده حرمد  سدالح هسدته    

 .نمايد مي

 اي در اسالم ادله ممنوعيت سالح هسته. 2-5

 نخسد ، : اي عمالً در چهار حال  قابدل تصدور اسد     موضوع استفاده از تسليحات هسته

جهاد ابتدايي بدون ضرورت استفاده  دوم جهاد ابتدايي بدا وجدود ضدرورت اسدتفاده  سدوم      

 .جهاد دفاعي بدون ضرورت استفاده و چهارم، جهاد دفاعي با وجود ضرورت استفاده

اي بدراي   اختالف علما در حال  چهارم اس  که در مقام دفداع اسدتفاده از سدالح هسدته    

هداي ديگدر عمدالً اخدتالف چندداني       در صدورت . اسد  حفظ يک جامعه مسلمان مورد نياز 

حال  دوم نيدز  . هاي اول و چهارم که اجماعي اس  شود، مخصوصاً در صورت مشاهده نمي

ي بحدث خدارج اسد  و صدرفاً      به دليل عدم ادن جهاد ابتددايي در زمدان غيبد  از محددوده    

رح نيسد  زيدرا   ماند که اين بحث نيز با نفدي عموميد  آيده قابدل طد      صورت چهارم باقي مي

ي مددوارد  اطالقددات موجددود در بدداب حرمدد  اسددتفاده از سددم، آتددش و مددوارد مشددابه کليدده 

هداي   اي در ممنوعي  اسدتفاده از سدالح   گيرد و بر اين اساس هي  شبهه چهارگانه را دربر مي

اي و بدا   باري، به دليل ممنوعي  تمامي ابعداد کداربردي سدالح هسدته    . ماند اي باقي نمي هسته

تدوان ادعدا نمدود در     هدا مدي   ضررهاي امنيتي ناشي از توليد و نگهدداري از ايدن سدالح   اثبات 

اي ممندوع و حدرام    تمامي حاالت قابل تصور توليد، نگهداري و استفاده از تسدليحات هسدته  

 .اس 
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الزم به دکر اس  مواردي مانند سم و غيره به دليدل کداربرد غيدر نظدامي مانندد پزشدکي       

ها به سالح و اسدتفاده   توليد و نگهداري نمي باشند بلکه تبديل آنداراي ممنوعي  جام، در 

 . در کشتار افراد ممنوع مي باشد

اي در افزايش امني  ملي و آثار غيدر قابدل کنتدرل     با اثبات عدم توثيرگذاري سالح هسته

شودکه آيا هي  وجدان بيداري براي رسيدن به پيروزي اين امدر را   آن اين پرسش مطرح مي

و ( صدلي اهلل عليده و آلده و سدلم    )کند  در تاريخ اسالمي از سوي نبي مکرم اسدالم   ميتوييد 

يدابي بده هددف مقددس امدر       هرگز مشاهده نشده کده بدراي دسد    ( السالم عليهم)ائمه اطهار 

در دوران ( السدالم  عليده )ي حضرت اميرالم منين امدام علدي    سيره. خطايي مجاز شمرده شود

يدابي بده هددف واالي خدود از      که هرگز حضرت براي دس  زمامداري حکاي  از آن دارد

کردندد  بدراي مثدال ايشدان در برابدر قطد، آب بدر روي         هاي خطا و ناصواب استفاده نمي راه

 .لشکريان خود توس  امويان در جن  صفين هرگز حاضر به مقابله به مثل نشدند

اسدتفاده از سدالح   نيز حرم  توليدد، نگهدداري و   « حرم  سعي بر فساد»و « وزر»قواعد 

کده   در نبردهدا،  اسدتفاده از سدم   در جدواهرالکالم  يمحقدق نجفد  . کنندد  اي را اثبات مي هسته

 ،هيد در نها يطوسد  خيقول را به شد  نيو آنگاه ا داند مي را حرام ،دارد يکشتار جمع  يخاص

در  يعالمده حلد   ،در مختصدر النداف،   يمحقدق حلد   ،در سدرائر  سيد ابن ادر ،هيابن زهره در غن

 يحتد  شدان يا .دهدد  يالمقاصد نسب  م در جام، ياول در دروس و محقق کرک ديشه ،هتبصر

 زيدرا ندد  ندا ينمد  زيباشد جا متوقف بر آندر جن   يروزيکه پ يدر صورت را استفاده از سم

. شدود  يمدورد هدم مد    نيد اطدالق دارد و شدامل ا   اس  من، کردهرا که از استفاده سم  يتيروا

 (32: 1313نجفي، )

صلي اهلل عليده  )رسول اکرم   يپس از استشهاد به روا يسبزوار يعبداالعل ديساهلل   يآ 

بحدث را مطدرح    نيد اندد، ا  مند، کدرده   نيمشدرک  يسم در شدهرها  ختنيکه از ر( و آله و سلم

امدر اسد     يدر دس  ول اري، اختباشدکار منحصر  نيدر جن  به ا يروزيد که اگر پنکن يم

 در( 123 :1313 ي،سدبزوار  يسومو) .ديالحظه نمارا م اتيجهات و خصوص ي همه ديکه با

و استفاده از هر گونه سدالح   ديفتوا به حرم  تول ياسالم رانيامر در ا يول يصورت وقت نيا
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 سدند   کيد ند، روشن اس  که حکدم او بدر همگدان حجد  و     نک يرا صادر م يکشتار جمع

 .شود يشمرده م رانيا ياسالم يدر نظام جمهور يقطع

سدوره مبارکده بقدره    ( 212)و تبعات آن يکي از مصاديق آيه شدريفه   بي شک اين سالح

باشد که خداوند در آن ضمن نهي از تضيي، حرق و نسدل در زمدين، صدراحتاً از کسداني      مي

کنند، تبري جسته که در تفاسدير نيدز    هاي او را نابود مي که که نسل بشري را تهديد و دارايي

گنداه و   هاي بي رده و طوالني مدت اين سالح بر انسانآثار گست .به اين نکته اشاره شده اس 

ي وزر قدرار گيدرد کده خداوندد      شود اين مسدوله تحد  قاعدده    هاي آينده موجب مي نيز نسل

هداي آيندده در    چرا که نسل 1 « ُخْرى وِزْرَ ازِرهٌوَ ال تَزِرُ و» اس  متعال در قرآن کريم فرموده

ديگدران را بده دوش بکشدند و رندج گنداهي را       صورت استفاده از اين سالح بايدد بدار گنداه   

شان مورد ستم واقد،   اند و بر مبناي گناه پدران تحمل کنند که خودشان در آن سهمي نداشته

  .شوند که اين امر در دين اسالم مورد نهي واق، شده اس 

 

 گيري نتيجه

اي  هسدته توان به عنوان نظري فقهدي ادعدا نمدود تسدليحات      ي ارائه شده مي بر اساس ادله

هداي اسدالمي جلدوگيري     انددازي دشدمنان بدر سدرزمين     توانند امني  را ايجاد و از دس  نمي

گيرند زيرا آيه بر اموري دالل  دارد که بتواند  کرده و در مصاديق آيه مورد بحث قرار نمي

حس ترس را ايجاد کرده و عامل بازدارندگي باشند و امني  را براي کشورهاي اسالمي بده  

اي عکس اين وضدعي  را ايجداد کدرده و     اين در حالي اس  که سالح هسته. بياورندارموان 

هداي جديددتر و افدزايش احتمدال تروريسدم       يابي به سدالح  با ايجاد رقابتي بي پايان در دس 

همين درک باعث . کند اي امني  را نه تنها از دارندگان آن،که از تمام جهان سلب مي هسته

ي کنترل و خلد، سدالح    نابودي اين تسليحات در قالب دو نظريه تالش جهاني براي کنترل و

ي  آميز از اين نيروي عظيم با وقدوع چندد حادثده    ي صلح نگرش جهاني به استفاده. شده اس 

                                 
  سدوره  13آيده شدريفه   /   سوره مبارکده فداطر  12آيه شريفه /   سوره مبارکه اسراء133آيه شريفه / سوره مبارکه انعام. 1

 .2آيه شريفه / مبارکه زمر
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و فوکوشديما در ژاپدن دچدار ترديدد     ( اوکدراين )بار مانند چرنوبيدل در شدوروي سدابق     فاجعه

ويژه در چرنوبيل که باعث مر  تعدادي خسارت عظيم اين دو واقعه به . اساسي شده اس 

ي وسديعي در اوکدراين    زياد، پخش آلودگي تا انگلستان و غير قابدل سدکون  شددن منطقده    

ي  براي زماني بين سيصد تا ششصد سال شده اس  نشان داد که چه خطري حتي در اسدتفاده 

ندد ژاپدن،   هداي جهدان مان   صلح آميز از اين انرژي وجود دارد، تا جايي که بخشدي از کشدور  

 .اند ايي خود تدارک ديده هاي هسته اي براي نابودي نيروگاه ها برنامه سوييس و ديگر کشور

سدوره مبارکده بقدره نداظر بدر حرمد         212با توجه به همين امر و با استناد به آيه شريفه  

اي را  هاي هسدته  توان حرم  قطعي سالح تضيي، حرق و نسل، و نيز بر اساس قاعده وزر مي

 .الل کرداستد

اي در فقده   هاي کشتار جمعي به ويدژه تسدليحات هسدته    اثبات ممنوعي  استفاده از سالح

ي عاري از سالح کشدتار   توان دليل اصلي و مبنايي فکري، شرعي طرح منطقه اسالمي را مي

جمعي در خاورميانه دانس  و بر همين اساس رفتار ايران را بايد مورد بررسي و تحليل قدرار  

 .داد

الملدل موجدود بدا نگداهي انسداني در       اسالمي در اين زمينه با عبدور از حقدوق بدين    حقوق

کندد کده هدر گونده تدالش       اي نه تنها ممنوعي  استفاده را اثبدات مدي   ي تسليحات هسته زمينه

 .نمايد حرم  وارد مي ي براي توليد و نگهداري آن را نيز در دايره
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