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 چکیده

 کشورها هیعل یفرد مسلحانه اقدام متحد، ملل منشور 51 ماده اساس بر ، یالمللنیب معاهدات  حقوق در

 دفاع درباره نظر اختالف یبسترها نیترمهم از یکی .شودیم شمرده زیجا «مشروع دفاع» قالب در تنها

 ادی «دستانهشیپ دفاع» وانعن با که است الوقوعبیقر حمالت در بازدارنده دفاع هب نسبت آن شمول مشروع،

یم تالش نگرانهواقع ریتفس با آنان اغلب اما رند،یپذیم را آن ضرورت استناد به حقوقدانان از یاریبس .شودیم
 با تا است آن بر حاضر نوشتار بکاهند. آن از استفاده سوء خطرناک یامدهایپ از تا کنند انکار را شمول نیا کنند

 دهد. دست به مسئله نیا در را اسالم یاستراتژ ،یاکتابخانه منابع قیطر از یفیتوص – یلیتحل روش از استفاده

 آنجا از اما کند،یم دییتأ را یفور حمالت برابر در دفاع در یدستشیپ یاسالم معتبر منابع است یحاک هاافتهی

 اساس بر یاسالم حاکم که دارد وجود امکان نیا رد،یگیم قرار الفراغ منطقه حوزه در یجنگ یهاروش که

 اجماع صورت در که دارد را اریاخت نیا یاسالم حکومت یرهبر کند. اخذ میتصم آن درباره یمقتض مصالح

 کند. نظر صرف دستانهشیپ دفاع از باره، نیا در یالمللنیب عرف یریگشکل ای و دفاع، قیمض ریتفس در یجهان

 است. شده دییتأ زین معصومان سنت در و است تجاوز انیحام برابر در یمانع کیتاکت نیا
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Abstract   

In the law of international conventions, under article 51 of the Charter of the United 

Nations, individual armed attack against countries is permitted only in the form of 

self-defense. One of the most important grounds for disagreement over self-defense is 

whether it includes preventive defense in imminent attacks referred to as 

“anticipatory defense”. Many jurists accept it on the basis of necessity; however, most 

of them, attempt to deny this inclusion, through realistic interpretation, in order to 

reduce the dangerous consequences of its abuse. The present paper, through 

descriptive-analytical method using library sources, seeks to introduce the Islamic 

strategy with regard to this issue. The findings suggest that authoritative Islamic 

sources confirm anticipatory defense against imminent attacks; nevertheless, since 

war methods are included in the Mentaqa Al-Feraq, the Islamic ruler may decide 

about it on the basis of appropriate interests. The Islamic state ruler has the authority 

to withdraw from anticipatory defense in case of global consensus on restrict 

interpretation of defense or formation of international custom in this regard. Such 

tactic is an obstacle against the supporters of the invasion and also has been approved 

in the Infallibles' Sunna. 
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 مقدمه

الملل برخوردار استت. ای دیرینه در روابط بینمقابله با تهدیدهای نظامی در قالب پیشگیری، از سابقه
کردند برای سلب فرصت تهاجم، بیرون از مرزهای خود و در صورت امکان ها تالش میاز دیرباز حکومت

ذشتته از اقتدامات هتای تتاریخی حتاکی استت گدر سرزمین دشمن بته استتقبال جنتگ بشتتابند. گزارش
طلبانه پادشاهان، حمله در جهت مقابله با تهدیدهای بالقوه نیز یکی از استبا  توستل بته جنتگ بته توسعه

الملل عرفی دفاع مشروع هم عقیده عمومی بر آن است که حقوق بین 20و  19رفته است. در قرن شمار می
داده است. از آنجا که قبل از تصویب منشور، میالوقوع اجازه گیرنده بر تجاوز را در مواقع خطر قریبسبقت

حق دفاع مشروع حوزه عملی مشابه حق حفظ موجودیت داشته، چنین تجویزی کاماًل منطقتی بتوده استت 
تصور عمومی این بود کته حتق  1945المللی کالسیک و تا قبل از سال (. بنابراین در عرف بین33)نادری، 

الوقوع باشد یرانه نیز هست، مشروط به اینکه حمله مسلحانه قریبدفاع مشروع متضّمن دفاع مشروع پیشگ
مصتون  (؛ اما این مفهوم نیز همچون بسیاری از مفاهیم سیاسی و حقوقی دیگر، از تفسیر بته ریی21)فلك، 
 و در عمل گاه دستاویزی برای توجیه اهداف نامشروع بوده است. نمانده

شد. بطتور ماتال سیاستتمداران های جهانی دنبال میتدر دو جنگ جهانی این استراتژی از سوی قدر
ناچتار بایتد در سانفرانسیستکو  2هتا نشتتابیم،به جنگ بتا ااپنی 1اگر در پرل هاربر»آمریکایی اعالم داشتند 

پس از تدوین منشور سازمان ملل، اسبا  مشروعیت مبتادرت بته جنتگ  3«.میزبان آنان برای جنگ باشیم
منحصر گردید. بنابراین اقدامات نظامی علیه « مشروع در برابر حمله مسلحانه دفاع»محدود شد و در قالب 

کشورها در صورتی که مسبوق به تجاوز، آن هتم در شتدیدترین ستطح ختود، نباشتد نامشتروع و مستتلزم 
(. یک سال پس 32 حقوق جنگ،المللی کیفری و حقوقی خواهد بود )ضیایی بیگدلی، ضمانت اجرای بین

میالدی، رئیس جمهور وقت ایاالت متحتده ختود را تتابع دکتترین  2001هم سپتامبر در سال از حادثه یازد
الملل توسل به زور معرفی کرد. در ایتن جدیدی در استراتژی امنیت ملی خود و به تبع در صحنه حقوق بین

(. 29 )شتریفی طرازکتوهی، دفاع مشروع بازدارنتده مجتاز شتناخته شتددکترین توسل به زور حتی فراتر از 
 4امریکا تالش کرد این مفهوم را احیا کند و بر همین اساس، حمله به کشور افغانستان و عراق را توجیه کرد.

                                                 
1.Pearl Harbor 

در  ارتش ژاپن بطور ناگهانی به پایگاه نیروی دریایی امریکا واقع 1941نام بندری در جزایر هاوایی است. در هفتم دسامبر سال « پرل هاربر. »2
 این بندر حمله کرد که منجر به ورود این کشور در جنگ جهانی شد.

3.https://www.britannica.com/event/Pearl-Harbor-attack 
های نظامی و شبه نظامی ایاالت متحده در نیکاراگوئه و نیز حمله به سکوهای نفتی ایران از موارد دیگری است که اینن کشنور بنا    . فعالیت4

 .317و  313دفاع مشروع جمعی و فردی مرتکب شده است. نک: موسوی و حاتمی،  استناد به حق
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و انضمام متاده یکتم قطعنامته  1منشور ملل متحد، 51الملل معاصر بر اساس ماده از آنجا که در حقوق بین
ب دفاع مشروع و پس از شروع حمله توستط شورای امنیت به آن، توسل به اقدام مسلحانه تنها در قال 3314

پتذیر طرف مقابل و نیز در قالب اقدامات قهری شورای امنیت طبق فصل هفتتم منشتور ملتل متحتد توجیه
است، کشورها ملزم هستند اقدام نظامی خود را به همین قالب محدود کننتد. از همتین رو دکتترین مزبتور 

 51است و در تبیین مبانی نظری آن به تفسیر موسع متاده دستانه نوعی دفاع مشروع مدعی است حمله پیش
شد این بود که آیا اساسًا دفاع بازدارنده مشروع استت  پرسشی که باید بدان پاسخ داده می شود.متوسل می

 کند و در پی آن از چه ضوابطی تبعیت می
ردند و در پاستخ بته برخی از حقوقدانان بزرگ در پاسخ به پرسش نخست، از دفاع بازدارنده حمایت ک

را شرط مشروعیت قرار دادند. اما بیشتر حقوقدانان، تحتت تتأثیر  2«الوقوعحمالت قریب»پرسش دوم، قید 
های عملی مشروعیت دفاع بازدارنده که در حمله اسرائیل به عراق و نیز حمله امریکا بته عتراق و ... بازتا 

برای طرح پرسش دوم باقی نگذاشتند. فارغ از ادله این دو  شد، آن را مردود دانسته و به تبع، جاییپدیدار می
پذیرنتد کته بتر فتری پتذیرش، تفستیر موّستع از مفهتوم دفتاع مشتروع بازدارنتده تبعتات دیدگاه، همه می

المللی خواهد داشت که جنایات ایاالت متحده در افغانستان و عراق از جملته ناپذیری در صحنه بینجبران
 آنهاست.

شتار به دنبال استحصال استراتژی حقوق اسالمی درباره دو پرسش فوق هستتیم. از ستویی ما در این نو
نگرانه جایز است یا خیر  سپس در باید به این پرسش پاسخ گوییم که آیا از منظر حقوق اسالمی، دفاع پیش

فهتوم و صورتی که پاسخ مابت باشد، باید به این پرسش پاسخ گوییم که مبتانی نظتری بترای کنتترل ایتن م
کیفیت تفسیر آن کدام است  این پرسش از آن رو پیش روی ما قرار گرفته که مبنای نظری برای پیشگیری از 

دهد. بنابراین تحقیق پیش رو برای پاسخ به ایتن دو پرستش تنظتیم سوء استفاده از این مفهوم را به دست می
 تفکیک صورت پذیرد.شده است، گرچه ممکن است با مطالعه ادله، پاسخ به هر دو بدون 

 
 

                                                 
المللی را بنه  در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانیکه شورای امنیت اقدام الزم برای حفظ صلح و امنیت بین. »1

ای وارد نخواهند کنرد. اعضناا بایند     ه فردی یا دسته جمعی، لطمنه عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خوا
آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هنی  وجنه در اختینار و    اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می

المللی و در هر موقنع کنه ونروری    اده صلح و امنیت بینمسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اع
 «.تشخیص دهد اقدام الزم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت

2. Imminent attacks 
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 1مفهوم دفاع مشروع بازدارنده
نگرانه عبارتست از شروع به جنگ به قصد دفع حمله محتمل الوقوع طرف مقابل. دفاع بازدارنده یا پیش

در تعریف علوم سیاسی فرق  3دستانه.و دفاع پیش 2گیرد: دفاع پیشگیرانهدفاع بازدارنده دو مفهوم را در برمی
الوقوع و کننده، تهاجم حریف را قریتبگیرانه این است که در نوع اول حملهبا جنگ پیشدستانه جنگ پیش

گیترد. در کند ولی نوع دوم در پاسخ به تهدیدات کمتر فوری صورت میداند و بر پایه آن عمل میفوری می
ع بودن اصتل تهدیتد، نکتته محتوری استت. طبتق دکتترین دفتاع مشترودستانه، فوری و قطعیحمله پیش

ای وقوع یافته و دولت قربتانی دریافتته الوقوع یا آنجا که حملهدستانه پاسخ مسلحانه به حمالت قریبپیش
(. حالت اول این 304باشد )موسوی و حاتمی، است که حمالت بیشتری در حال طراحی است، مجاز می

الوقوع ای قریتبمبنی بر حملته ای نه صرفًا مبتنی بر خطر یا تهدید بالقوه بلکهاست که شواهد متقاعد کننده
(. حالت دوم این است که 305گیرد )موسوی و حاتمی، ای صورت میوجود دارد و بنابراین احتمااًل حمله

ای مبنتی دولتی یک بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و در حال حاضر شواهد آشکار و دالیل متقاعدکننده
(. ورای ایتن 616؛ افتخاریتان، 310د )موستوی و حتاتمی، بر آمادگی دشمن برای حمله مجدد وجتود دار

شود این دو را از یکدیگر تفکیک کننتد، آن استت کته کشتور متورد تجتاوز تفاوت، آنچه در واقع باعث می
را نتدارد؛ چترا کته بتا احتمتال  4گیری از شرایط فصل هفتتم منشتور ستازمان ملتلالوقوع امکان بهرهقریب
ات الزم به این منظور فرصت دفاع را از کشور مورد تهاجم سلب خواهد کرد. الوقوع حمله، طّی مقدمقریب

 همین، سبب صحت تقسیم مزبور را فراهم کرده است.
 

 فرض پژوهشپیش

فری پژوهش آن است که استراتژی اسالم در مسئله جنگ و صلح، بر اساس فضای کنونی حاکم پیش
ست که اواًل اعتقاد داریم آیات مربوط به صلح همچتون الملل اصالت صلح است. این از آن روبر نظام بین

ْلِم َفاْجَنْح َلها» ؛ طوستی، التبیتان 876/ 2عربی، ( نسخ نشده است )ر.ک: ابن61)انفال: « َو ِإْن َجَنُحوا ِللسَّ
ها معاهدات صلح جهتانی الملل معاصر، تمامی ملت(. ثانیًا در نظام حقوق بین150/ 5فی تفسیر القرآن، 

 اند و با عضویت در نهادهایی چون سازمان ملل متحد، آیه فوق بر نظام کنونی قابل تطبیق است.یرفتهرا پذ
 

                                                 
1.Anticipatory self-defense 

2.Preventiv self-defense 
3.Preemptive self-defense 

 هنایی توصیه و احراز را تجاوز عمل یا – صلح نقض –جود هرگونه تهدید علیه صلح شورای امنیت و»منشور سازمان ملل متحد:  39. ماده 4
 «.باید مبادرت شود 42و  41المللی به چه اقداماتی برطبق مواد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین که گرفت خواهد تصمیم یا نمود خواهد
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 دستانه به مثابه فنّ نظامیضربه نخست؛ جنگ پیش

/ 9)کلینتی، « ما ُغِزَی قوٌم قّط فی ُعقر دارهتم ااّل لّلتوا». از علی بن ابیطالب )ع( نقل شده که فرمود: 1
(؛ یعنی هر قومی که در آستانه خانه خود بته مصتاف دشتمن بترود، قطعتًا للیتل 894/ 1؛ سرخسی، 362

( 53/ 7)طبرانتی، « عقر دار االسالم بالشام»خواهد شد و از پیامبر گرامی اسالم )ص( نقل شده که فرمود: 
 یعنی آستانه خانه اسالم در شام است.

بیله غطفان رفت و آنان را جمع کترده در . نقل است که وقتی ُاَسیر بن زارم پیشوای یهود شد به سوی ق2
رویم؛ زیرا ای گروه یهود! ما به سوی محمد )ص( در خانه خودش )عقر داره( می»میان ایشان چنین گفت: 

«. هر کس در خانه خودش جنگید، دشمن حداقل بخشی از هدف خویش را درباره او محقق خواهتد کترد
 (.566/ 2ت )واقدی، آنان نیز در پاسخ گفتند: این دیدگاه خوبی اس

صتفوف متنظم ختود را »... . در جریان غزوه حنین از سران قبیله هوازن چنین گتزارش شتده استت: 3
تشکیل دهید. حمله باید از سوی شما باشد. غالف شمشتیر بشتکنید و بتا بیستت هتزار شمشتیر آختته بته 

هماهنگ( باشد و بدانیتد مالقات محمد )ص( بروید. حمله شما به او همچون حمله یک مرد )یکپارچه و 
 (.893/ 3)واقدی، ...« کسی غلبه خواهد کرد که ابتدا حمله کند 

هتای ترین روشبنابراین شتافتن به سوی دشمن برای به دست گرفتن ابتکار عمل، به عنوان یکی از مهم
 شد.پیروزی در جنگ شناخته می

 
 ادله مشروعیت دفاع بازدارنده

 دلیل اول: قرآن
َه ال یِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن  َو قاِتُلوا» ِذیَن یقاِتُلوَنکْم َو ال َتْعَتُدوا ِإنَّ اللَّ ِه الَّ  (190)بقره:  «.ِفی َسِبیِل اللَّ

در راه خدا با کسانی که با شما در حال جنگ هستند بجنگیتد و تجتاوز نکنیتد؛ بته درستتی کته »یعنی 
شترط نیستت؛ « یقاتلونکم»تقد است عبارت عالمه طباطبایی مع«. داردخداوند تجاوزکاران را دوست نمی

بلکه برای بیان حال بوده نوعی وصف مشیر است. مقصود آیه این نیست که اگر آنان جنگ کردند شتما نیتز 
بجنگید، بلکه مقصود آن است که با کستانی کته حتال آنتان دربتاره شتما حالتت جنتگ استت، بجنگیتد 

المی است تا از نیرنتگ توطئته، غتافلگیری و ماننتد آن (. این عنوان هشدار به جامعه اس60/ 2)طباطبایی، 
گاه باشند؛ نه آنکه بی اطالع به سر برده، هر وقت دشمنان هجوم آوردند امت اسالمی به دفاع برخیزد، بلکه آ

 (.576/ 9اصاًل اجازه تهاجم به آنها ندهند )جوادی آملی، 
شتود و حکومتت استالمی نبایتد بر این اساس آیه شامل مواردی که دشمن در شرف حمله استت، می
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منتظر باشد تا پس از دریافت ضربه نخست توسط دشمن، اقدام به دفاع کند. اساسًا تبادر مقتضی آن استت 
 الوقوع را نیز قتال محسو  کنیم.که حمله قریب

 دلیل دوم: حدیث
و نهان، شما  شب و روز، آشکار»امیر مؤمنان )ع( درباره جنگ با معاویه به اصحا  خود چنین فرمود: 

را به جنگ با این قوم فراخواندم و به شما گفتم: با ایشان بجنگید قبل از آنکه به جنگ شما بیایند؛ سوگند بته 
 (.35البالغه، )نهج« خدا هیچ قومی در خانه خود مورد جنگ واقع نشد مگر اینکه للیل گشت

ر )ص( به ابو سلمه فرمود: با این سریه برو پیامب»اند: اسد نیز نوشتهسلمه به طرفیت بنیدرباره سریه ابی
اسد برسی، پس قبل از آن که جمعیت ایشتان که من تو را امیر سریه قرار دادم ... برو تا به محل سکونت بنی

 (.340/ 1)واقدی، « به مصاف تو آیند، با حمله خود آنان را غافلگیر کن
 دلیل سوم: سیره

کنیم این موارد را احصاء دستانه سپاه اسالم اشاره و تالش میما در اینجا بطور خالصه به حمالت پیش
واقدی است که « المغازی»نماییم. در این جهت به اعتقاد ما بهترین و در عین حال موجزترین منبع، کتا  

 ها نیز اشاره کرده است.در اکار موارد به علل وقوع جنگ
ُستَلیم و افترادی از قبیلته بنی« قراره الکدر»نطقه غزوه قراره الکدر: به پیامبر )ص( خبر رسید که در م -

َغَطفان تجمع کرده و در حال توطئه هستند. پس به سوی ایشان شتافت و پس از رسیدن به آن منطقه معلتوم 
اند. مسلمانان پس از پیگیری توانستند اسب و استرهای ایشتان را مصتادره کننتد شد آنان منطقه را ترک کرده

 (.182/ 1ر کرده بودند )واقدی، درحالیکه آنان فرا
در نزدیکتی مدینته تجمتع کترده و « دعاور بن حارث بن محار »غزوه َغَطفان: افرادی به سرکردگی  -

قصد حمله نظامی به آنجا داشتند. پیامبر )ص( به سوی ایشان رفتت. در نهایتت بتدون ختونریزی، دعاتور 
 (.193/ 1ایمان آورد و یاران خود را نیز مسلمان کرد )واقدی، 

سلیم، پیامبر )ص( به ستوی آنتان شتتافت. چینی افرادی از قبیله بنیُسَلیم: با تجمع و توطئهغزوه بنی -
 (.196/ 1اند )واقدی، پس از رسیدن به منطقه تجمع ایشان، معلوم شد آنان متفرق شده

مله به مدینه را دارنتد اسد قصد حای باخبر شد که بنیسلمه: پیامبر )ص( به گونه غیرمنتظرهسریه ابی -
اند. پیامبر )ص( یکی از اصحا  خویش را به سوی ایشان فرستتاد. جمع شده« قطن»ای به نام و در منطقه

 (.340/ 1در نهایت بنی اسد متفرق شدند و اموال ایشان به غنیمت گرفته شد )واقدی، 
انتد. ایشتان بتا سپاه تجهیتز کردهالرقاع: به پیامبر )ص( خبر رسید که اهل نجد علیه مدینه غزوه لات -

چهارصد نفر از اصحا  خود به سوی آنان رفت، اما پس از رسیدن به منطقه مورد نظتر، کتافران از معرکته 
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 (395/ 1فرار کرده بودند ... )واقدی، 
لشتکر تجهیتز « حارث بن ابتی ضترار»غزوه مریسیع: گروهی از اعرا  به سرکردگی شخصی به نام  -

له به مدینه شدند. پیامبر )ص( نیز به سوی آنان رفت و در نهایت با شکست لشتکر کفتار، کرده و آماده حم
 (.404/ 1جنگ پایان یافت )واقدی، 

 (415/ 1سریه لی القصه به قصد پیشگیری از غارتگری بنومحار  و ثعلبه )واقدی،  -
 (.566/ 3قدی، سریه عبدالله بن رواحه به سوی خیبر به قصد پیشگیری از حمله یهودیان )وا -
غزوه لات السالسل: به پیامبر )ص( خبر رسید افرادی از قبیلته بلتّی و قضتاعه متحتد شتده و قصتد  -

نزدیک شدن به مدینه را دارند. وی گروهی را به فرماندهی عمرو بن عاص بته ستوی ایشتان فرستتاد کته در 
 (.770/ 3نهایت آنان را متفرق ساخته و به مدینه بازگشتند )واقدی، 

غزوه حنین: پس از فتح مکه توسط پیامبر )ص(، قبیله هوازن و ثقیف آماده جنگ با رسول خدا )ص(  -
/ 3شده و سپاه آراستند. پیامبر )ص( همراه با سپاه مسلمانان به سوی آنان رفت و بر آنان پیروز شد )واقتدی، 

885.) 
خی از اصحا  ختود ستری بته غزوه طائف: پیامبر )ص( پس از بازگشت از غزوه حنین، به همراه بر -

اند و به انتدازه یتک ستال طائف زد. در آنجا مشاهده کرد که قبیله ثقیف به قلعه خود رفته آن را مسدود کرده
اند. همچنین معلوم شد مشغول آماده کردن سالح و تجهیز سپاه هستتند. دو نفتر از آنهتا نیتز آلوقه اندوخته

 (.922/ 3پناهگاه خود نصب کنند )واقدی، مشغول یادگیری ساخت منجنیق بودند تا در 
های تجاری خبر آوردند که رومیان افراد زیتادی را در شتام جمتع کترده و غزوه تبوک: یکی از کاروان -

هراکلیتوس به اندازه یک سال به آنها آلوقه و امکانات داده است. قبیله لخم، جذام، غسان و عامله نیز به این 
کننده نبود؛ زیرا از نیروی نظامی آنتان سلمانان هیچ دشمنی به اندازه رومیان نگراناند ... برای مجمع پیوسته

و امکانات ایشان، از طریق تجار بتاخبر بودنتد. پیتامبر )ص( در هتیچ جنگتی مقصتد ختویش را از ابتتدا 
رکشتی کرد تا خبر آن منتشر نشود تا اینکه زمان رویارویی با رومیان فرا رستید ... در ایتن لشکمشخص نمی

پس از آنکه سپاه اسالم به منطقه تبوک رسید، سپاه روم در آنجا نبود و مسلمانان به مدینه بازگشتند )واقتدی، 
 (.165/ 2سعد، ؛ ابن990/ 3

 
 

 دستانه و عدم داللت بر جنگ پیشگیرانهمفاد سیره: داللت بر جنگ پیش

کنتد. از ایتن رو دستتانه را اثبتات نمیبه اعتقاد نگارنده مفاد سیره بیش از جواز اقدام به حمتالت پیش
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 .گونه تردیدی باقی نماندکنیم تا در این جهت جای هیچاستنباط خود از سیره را با دو نکته تکمیل می
های پیامبر )ص( واکنش به تجتاوز بالفعتل هایی که نقل کردیم، برخی جنگنکته اول: در مقابل نمونه

(، 12/ 1اولی برای سرکو  غارت ُکرز بتن جتابر فهتری )واقتدی، دشمنان بوده است. بطور ماال غزوه بدر 
(، غزوه احد برای دفتاع در برابتر 181/ 1غزوه سویق به قصد قصاص قتل غافلگیرانه یکی از انصار )واقدی، 

(، غزوه بئر معونه در واکنش به خیانت عامر بتن مالتک در کشتتن 199/ 1لشکرکشی مشرکان مکه )واقدی، 
(، غزوه خندق یا احزا  در دفاع برابتر حملته مشترکان و 185/ 2هشام، امبر )ص( )ابنفرستادگان صلح پی
( و سریه مؤتته در واکتنش بته قتتل فرستتاده صتلح پیتامبر )ص( توستط یکتی از 440/ 1یهودیان )واقدی، 

هایی هستند که در آنها تجاوز بالفعل توسط دشتمن صتورت ( از نمونه755/ 2پیمانان رومیان )واقدی، هم
گرفته است. البته در مواردی عکس العمل حکومت اسالمی در برابر تجاوز گذشته بتوده کته امتروزه تحتت 

شود و در مواردی مانند غزوه احد و خندق، دفاع در برابر حمله از آن یاد می« جویانهعملیات تالفی»عنوان 
هتا وی نقطه مشترک ایتن جنگگویند. به هر رمی« دفاع مشروع»در حال وقوع محقق شده که امروزه به آن 

های قبلی حمله دشمن در قالب هایی که قباًل آوردیم، وقوع تجاوز است. در تمامی نمونهدر مقایسه با نمونه
قرار گرفته است. به دیگر سخن مقتضی موجود است و با فقدان مانع، به یقین اثر « بالقوه القریبه من الفعل»

دستانه قربانی، در حکم مانعی است که اثتر مقتضتی را متوقتف پیش خود را خواهد گذاشت. بنابراین دفاع
 1کنند.دستانه در جهان امروز مطابقت میهای دسته اول، همگی با مفهوم دفاع پیشنماید. بنابراین نمونهمی

الوقوع بودن در عصر مورد نظر تعریف خاص خود را تذکر این مطلب ضروری است که فوریت و قریب
دستتانه عتالوه بتر ار گذشته با در نظر گرفتن امکانات آن زمان، برای تحقق مفهوم حملته پیشدارد. در اعص

دستتی یتک دولتت در حملته بته دشتمنی کته عنصر زمان، عنصر مکان نیز کاماًل متؤثر بتوده استت. پیش
وصتول  کند که اواًل بر اساس ضرورت اتخال اقدامات احتیتاطی، بتاها با آنان فاصله دارد اقتضا میفرسنگ

اولین اخبار مبنی بر آمادگی دشمن برای حمله این اقدامات صورت پذیرد. ثانیًا به عنوان یک تاکتیک نظامی 
و برای داشتن دست برتر، رویارویی حتی المقدور در سرزمین دشمن صورت گیرد و یا حداقل در خارج از 

در عصتر حاضتر در مقایسته بتا  بنابراین ممکن است مفهوم قریب الوقتوع .مرزهای سرزمینی خودی باشد
اعصار گذشته متفاوت باشد و در جهت استحصال مفهوم تهدید قریب الوقوع و فوری، ضرورتًا بایتد متوارد 

 .فوق را در نظر گرفت

                                                 
(. معنای 259/ 1؛ قرواوی، 628/ 1اند )هیکل، یاد کرده« الحرب الوقائیه»وان های پیامبر )ص( با عن. برخی از نویسندگان عرب درباره جنگ1

دستانه است که معنای دقیق آن جنگ پیش« الحرب االستباقیه»دقیق این واژه جنگ پیشگیرانه است، اما به اعتقاد ما عنوان صحیح عبارتست از 
 (.17)ر.ک: انصاری، 
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باید به استنتاج متیّقن بسنده نمود؛ زیرا این دلیل از « سیره عملی»نکته دوم: اصولیان معتقدند در تفسیر 
(. 517؛ مظفتر، 158/ 3باشتد )عراقتی، مت بوده فاقد هرگونه اطتالق و عمتوم میجنس رفتار است که صا

دستی بنابراین اگر روش بحث در این مسئله را اینگونه تنظیم کنیم که آیا سیره پیامبر )ص( تنها بر جواز پیش
لوقوع )دفتاع دستانه( داللت دارد یا بر اعم از آن و نیز تهدیتدهای بعیتداالوقوع )دفاع پیشدر حمالت قریب

توان با استناد به اطالقی که نگرانه(  پاسخ به این پرسش بر اساس آن قاعده اصولی روشن است و نمیپیش
 .اساسًا سالبه به انتفای موضوع است، احتمال دوم را اثبات کرد

احتمتال های پیامبر )ص( نقل کردیم، چند هایی که از جنگنتیجه این دو نکته آن است که در توجیه نمونه 
ها نوعی جهاد ابتدایی بوده است. این احتمتال مستلمًا صتحیح وجود دارد: احتمال نخست آنکه این جنگ

نیست؛ زیرا فارغ از عناوین مورد بحث، به گواهی تاریخ، تمامی آنها مسبوق به نوعی از تحرکات نظتامی و 
اد ابتدایی برای دعوت به اسالم قرار ها را در قالب جهتوان این جنگاقدامات خصمانه هستند. بنابراین نمی

انتد. ایتن های مورد نظر همگی پاسخ به تجاوز بالفعتل و آشتکار دشتمن بودهداد. احتمال دوم اینکه جنگ
ها و یا اتباع احتمال نیز پذیرفته نیست؛ زیرا در هیچ یک از آنها تجاوز بالفعل به حاکمیت اسالم یا سرزمین

ها را از با  پیشگیری قبتل از تهتاجم دشتمن سوم آن است که این جنگ آن صورت نپذیرفته است. احتمال
تفسیر کنیم. این احتمال نیز بر اساس آنچه تا کنون گفتیم بسیار بعید است. احتمال چهارم آن است که همه 

 دستانه تفسیر نماییم؛ از آن رو که در تمامی آنها حمله دشمن در شرف وقوع بودهآنها را در قالب جنگ پیش
است. بر اساس ظهور ادله مورد اشاره و نیز نفتی ستایر احتمتاالت، بته اعتقتاد متا همتین احتمتال متعتّین 

 باشد.می
ها به دو نتیجه نائل خواهیم شد: اواًل بر اساس در نهایت به اعتقاد ما از سیره پیامبر اکرم )ص( در جنگ

قدر متتیقن از روش فرمانتدهی پیتامبر  دستی در جنگ علیه دشمن جایز است. ثانیاً سنت پیامبر )ص( پیش
دستی در مواردی است که دلیلی مبنی بر شروع به اقتدام مستلحانه توستط دشتمن ها، پیش)ص( در جنگ

وجود داشته باشد. وگرنه جواز اقدام پیشگیرانه به صرف احتمال اقدام مستلحانه دشتمن در آینتده، از ستیره 
توان گفت هرگاه مقتضی موجود باشد، حملته بته ی تسامح میپس با اندک پیامبر )ص( قابل استنتاج نیست.

کنتد کته در اینصتورت دفتاع دشمِن در شرف تجاوز نقش مانع را بر عهده گرفته و اثر مقتضی را خناتی می
دستانه محقق شده است. امتا در صتورتی کته مقتضتی موجتود نباشتد و شترایط دشتمن بترای حملته پیش

حمله نوعی اقدام پیشگیرانه است. در نهایت با توجه به لزوم اخذ به قتدر متجاوزانه کامل نباشد، تسریع در 
 متیقن در سیره، آنچه از سیره پیامبر )ص( قابل استنباط است، تنها نوع اول است نه دوم.
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 دستانهشرایط مستفاد از سیره برای تجویز حمالت پیش

الملل استالمی نظام روابط بینفری این پژوهش حکومت اصالت صلح بر تر گفتیم پیشچنانکه پیش
است. بر این اساس اقدامات مسلحانه محدود خواهد شد که در گفتار قبل بدان پترداختیم. دقتت در ستیره 

 دارد که برای مبادرت به این نوع از اقدام مسلحانه، شرایطی را قرار دهیم.پیامبر )ص( ما را بر آن می
یب. ظهور رفتار دشمن در مبادرت به اقدام مسل1  الوقوعحانه قر

اولین شرط عبارتست از اینکه رفتار دشمن ظهور در تصمیم قتاطع نستبت بته حملته مستلحانه داشتته 
آوری و تجهیز لشکر به قصد حمله ترین مصداق برای این معیار کلی، جمعباشد. در سیره پیامبر )ص( مهم

یرا دراینصتورت تجتاوز محقتق شتده و بوده است. مسلمًا این اقدامات نباید به حد محاصره رسیده باشد؛ ز
الوقوع دستتخوش در عصر حاضر قطعًا مصادیق حمله قریتب1دستانه معنا نخواهد داشت.مفهوم اقدام پیش

اقتدامات لکتر شتده در فتوق »گوید: در این جهت می 3314قطعنامه  4دگرگونی است و از همین رو ماده 
ت ممکن است بر اساس مواد منشور اقدامات دیگری نیتز جامع انواع اعمال تجاوز آمیز نبوده و شورای امنی

وقتی اعمال تجاوزآمیز قابل احصتاء نیستت، مستلمًا تجتاوز «. آید تضمین نمایدکه تجاوزکارانه بشمار می
 الوقوع نیز قابل احصاء نخواهد بود.قریب

یب2  الوقوع دشمن با دلیل معتبر. اثبات حمله قر
الوقوع دشمن با دلیل موجه اثبات شده باشتد. ن است که حمله قریبدستانه آشرط دوم برای اقدام پیش

ها ختوانیم. همته ایتن نمونتههای لکر شده فرا میدر این جهت خواننده محترم را به مروری دوباره بر نمونه
ظهور در اثبات رفتار دشمن با دلیل موجه دارند. مؤّید این سخن ما شتأن نتزول آیته ششتم ستوره حجترات 

نویسند: پیامبر )ص( ولید بتن عقبته را بته می...« إن جاءکم فاسٌق بنبٍإ »ان درباره شأن نزول آیه است. مفسر
آوری کند. آنان وقتی خبردار شتدند سوی قبیله بنی المصطلق گسیل داشت تا زکات و صدقات آنها را جمع

آینتد تتا وی را بته ستویش میهنگام ورود او به استقبالش شتافتند اما ولید گمان کرد آنان مرتّد شده و حتال 
بکشند. این گمان از آن رو بود که میان ایشان در زمان جاهلیت دشمنی وجود داشت. او بازگشت و اینگونه 
به پیامبر )ص( گزارش داد. پیامبر )ص( تصمیم گرفت به سوی آنان لشکر گسیل دارد. اما این آیه نازل شد و 

گاه گشت )کوفی،   (.98/ 28؛ فخر رازی، 198/ 9؛ طبرسی، 427پیامبر )ص( از حقیقت آ

                                                 
شورای امنیت، محاصره و اعنزام نیروهنای مسنلح، از     3314قطعنامه  3مللی معاصر، بر اساس ماده ال. حتی بر اساس قوانین سختگیرانه بین1

توان برداشت کرد در صورتی که دشمن یک (. از این ماده می31شوند )نک: ویایی بیگدلی، حقوق جنگ، مصادیق تجاوز بالفعل محسوب می
شود. بر این اسناس  دستانه محسوب میادرت به اقدام نظامی علیه او نوعی اقدام پیشمرحله قبل از اعزام نیرو و محاصره قرار داشته باشد، مب
شود؛ زیرا در همه این موارد رفتار دشمن درست یک مرحله قبل از دستانه محسوب میآنچه پیرامون سیره پیامبر )ص( گفتیم، قطعاً اقدام پیش

 اعزام نیرو و محاصره قرار گرفته است.
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المصطلق از دو حال خارج نیست: اگر آن را مقدمه برای تجاوز بدانیم، از این شأن نزول رفتار قبیله بنی
دستانه، این مقدمه بایتد از طریتق معتبتر اثبتات شتود و در ایتن شود که برای تجویز حمله پیشاستفاده می

فتار ایشان را نوعی تجاوز بالفعل محسو  کنیم، باز هم از آنجا کته جهت خبر فاسق حجت نیست. و اگر ر
توان گفت به طریق اولی مقدمه تجاوز نیز بایتد بتا دلیتل خود تجاوز باید با دلیل معتبر اثبات شود، پس می

دستانه مستند به مقدمه تجاوز، نیازمند تأمتل بیشتتری کند حمله پیشمعتبر اثبات گردد؛ زیرا عقل حکم می
 سبت به حمله برای دفاع در مقابل تجاوز است.ن

 دلیل چهارم: قیاس اولویت قطعی تجاوز به امنیت ملی نسبت به جرائم علیه اشخاص و اموال
فقیهان معتقدند هرگاه شخصی قصد جتان یتا متال و یتا نتاموس دیگتری را کترده باشتد، دفتع حملته 

ًا واجب است. این فتوا مستند بته عقتل و نقتل استت. الوقوع او قبل از اقدام بالفعل جایز و بلکه احیانقریب
هرگاه دزد بر تو وارد شد در حالیکه قصد خانواده و مال تو را »بطور ماال از امام باقر )ع( نقل شده که فرمود: 

)طوستی، تهتذیب ...« داشت، اگر توانستی بتر او ستبقت بگیتری و او را بزنتی، ستبقت بگیتر و او را بتزن 
 (.136/ 10االحکام، 

گیرد؛ چنانکه اصل مفهتوم دفتع در نگاه فقیهان، دفاع در وهله نخست قبل از اقدام طرف مقابل قرار می
(. بطور ماال هرگاه کسی 180/ 14؛ روحانی قمی، 205/ 1کند )خمینی، در برابر رفع، همین معنا را القا می

العمل پس از شروع جرم نیستت عکسقصد زنا به عنف یا قتل دیگری را داشته باشد، مسلمًا دفاع به معنای 
دستی در دفاع، احراز قصد مهاجم و توانایی او در ایراد ضر  (. شرط ضروری برای پیش56)ر.ک: خوئی، 

اند، عتده کایتری یا سرقت مال است. در این راستا برخی از آنان احراز قصد را از طریق علم ضروری دانسته
و »گویتد: اند. بطور ماال محقق حلی مید به احتمال را کافی شمردهاز راه ظّن و معدودی از ایشان نیز استنا

(، یعنی تا وقتی قصد مهاجم برای شخص محرز و 176/ 4)محقق حلی، « ال یبدؤه ما لم یتحقق قصده الیه
تواند تواند شروع به دفاع کند. مفهوم این کالم آن است که پس از احراز قصد مهاجم، میمحقق نشده، نمی

َو اَل یْبَدُی ِإالَّ َمَع اْلِعْلتِم »نویسد: دفاع به وی حمله کند. شهید اول نیز در تعبیری مشابه با محقق میبه قصد 
 (.302/ 13( و محقق اردبیلی هم بر همین عقیده است )اردبیلی، 265)شهید اول، « ِبَقْصِدهِ 

ذی یتحقق به ماله عرفا و و لو بالطریق الظنی ال»کند: صاحب جواهر در توضیح کالم محقق اضافه می
« یو الظتّن »( و شهید ثانی در شترح، عبتارت 656/ 41جواهر، )صاحب« إن ضمنه بعد للک لو بان خطاؤه

افزاید؛ بدین معنا که علم الزم نیست بلکه ظن معتبر نیز جتایگزین علتم ( را بدان می350/ 9)شهید ثانی، 
 شود.می

 (.461اند )تبریزی، ال ریی دادهبرخی از فقیهان معاصر نیز به کفایت احتم
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توان یک قیاس اولویت را ترتیب روی است. بر این اساس میبطور خالصه دیدگاه میانه، همسو با میانه
دستی دستی در دفاع از نفس، آبرو و مال جایز، بلکه احیانًا واجب است، به طریق اولی پیشداد: وقتی پیش

 نی نفوس متعدد، جایز و بلکه واجب خواهد بود.در دفاع از تمامیت سرزمینی و امنیت جا
الوقوع باید اضافه کنیم آنچه در اینجا گفتیم تأییدی است بر سخن قبلی مبنی بر لزوم احراز حمله قریب

 1با دلیل معتبر.
 دلیل پنجم: مصالح مرسله قطعی

سته دستته  اند: مصالح نسبت به شتهادت شترع،دانشمندان علم اصول در توضیح مصالح مرسله گفته
ای از مصالح توسط شارع تأیید شده، دسته دیگر به صراحت رّد شده و دسته سوم نه تأیید و نته هستند: دسته

/ 1اند. درباره دو دسته اول اختالفی وجود ندارد اما محل بحث دربتاره دستته ستوم استت )غزالتی، رد شده
تتوان بترای آن ستقیم تأیید شده و نه می(. دلیل این اختالف نیز آن است که مصلحت مرسله نه بطور م173

(. در نگاه مخالفان، استنباط اینگونه 111/ 2اصلی مشابه یافت و در قالب قیاس بدان ملحق نمود )شاطبی، 
 است.« بدعت حرام»مستلزم وارد نمودن چیزی به حوزه دین است، بدون حجت معتبر و این همان 

م مصالح به ضروریات، حاجیات و تحسینیات و تقسیم از میان اهل سنت، مخالفان استصالح با تقسی
هریک از این سه مورد به مصالح منتهی به حفظ نفس، حفظ دین، حفظ عقل، حفتظ نستل و حفتظ متال، 

ای جز لحتا  آن گانه باشد چارهدر تمام اقسام پنجمعقتدند هرگاه مصلحت از نوع نخست یعنی ضروریات 
 (.174/ 1نخواهیم داشت گرچه مستند به هیچ اصلی نباشد )ر.ک: غزالی، 

کنند. آنان معتقدند هرگاه اصولیان متأخر امامیه نیز دیدگاهی مشابه با مخالفان استصالح را پیشنهاد می
م جلب آن وجود نداشته باشد به تبع در لیتل قطتع مصلحت مورد نظر، از نوع قطعی باشد و تردیدی در لزو

قرار خواهد گرفت که همانا حجیت آن لاتی است نه عاریتی. بنابراین مصلحت مرسله قطعی نته بته عنتوان 
/ 2؛ مکتارم شتیرازی، 389دلیلی مستقل، بلکه زیر لوای قطع حجت و الزم االّتباع استت )ر.ک: حکتیم، 

491.) 
ی همچون تکایر سپاه و دیگر فنون نظامی را در لیتل همتین مفهتوم قترار برخی از فقیهان معاصر مسائل

اند این نوع از مصالح در واقع در جهت تطبیق احکام کلی با مقتضای حیات بشری هستند؛ داده العان کرده
ٍة َو ِمْن ِرباِط اْلَخیِل ُتْرِهُبوَن »احکامی چون  وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ کْم  َو َیِعدُّ تِه َو َعتُدوَّ )انفتال: « ِبِه َعُدوَّ اللَّ

(. در نگاه این فقیهان حکتم بتر استاس مصتالح 14/ 26)حرعاملی، « اإلسالُم یعُلو و الیعَلی عَلیه»( و 60
                                                 

نویسد: هرگاه پیشوای مسلمانان باخبر شود که دشمن قصد آنان را کرده و سپاه اسالم نیز قوی و بازدارنده ان غزوه حنین می. ابن قیم در جری1
 باشد، وی نباید صبر کرده و منتظر آنان باشد بلکه باید به سوی آنان برود؛ چنانکه رسول خدا )ص( به سوی قبیله هوازن شتافت تنا آنکنه در  

 (.479/ 3و شد )ابن قیم جوزیه، حنین با آنان روبر
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مرسله نه از سنخ احکام اولیه است و نه ثانویه؛ بلکه اختیاری است که فقیه در مقام اجرای قوانین و اهداف 
 (.201)سبحانی، کلی شریعت داراست 

دستانه سیره قولی و فعلی وجود دارد و به نظر ما از مصالح رها شده نیست؛ امتا گرچه درباره دفاع پیش
توان تردید کرد. بنابراین مصلحت مرستله اگر کسی استدالل به سیره را نپذیرد، در مصالح مرسله قطعی نمی

نکته را نیز نباید فراموش کترد کته لتزوم دفتاع شود. این البدل و تکمیلی محسو  میقطعی، یک دلیل علی
ناپذیر اثبات گردد. ایتن مستتلزم همتان دو شترطی دستانه باید به عنوان یک مصلحت قطعی و اجتنا پیش

است که درباره شرایط مستفاد از سیره گفتیم؛ یعنی قطعی بودن مصلحت نیازمنتد ظهتور رفتتار دشتمن در 
ا دلیل معتبر است. تنها در اینصتورت صتغرای دلیتل مصتلحت مرستله الوقوع و نیز اثبات آن بحمله قریب

 منقح خواهد شد.
 

 دستانه در منطقه الفراغقرارداشتن جنگ پیش

نظریه منطقه الفراغ از ابداعات شهید صدر در ارائه مکتب اقتصادی استالم استت. ایتن نظریته معتقتد 
کتام منجتز استت کته تغییتر و تبتدیل است مکتب اقتصادی اسالم شامل دو جنبه است: یتک جنبته آن اح

گذاری در آن ای که اسالم قانونباشد، عبارتست از منطقهپذیرند و جنبه دوم که جایگاه منطقه الفراغ مینمی
را به دولت یا ولی امر سپرده تا بر اساس اهداف عام اقتصاد اسالمی و مقتضیات هر زمان، به تنظیم قتوانین 

وم، نسبت به عالم واقع نیست بلکه نسبت به شریعت و نصوص تشریعی آن در بپردازد... مقصود از این مفه
شود... پیامبر )ص( نیز این منطقه فراغ را بر اساس مقتضای زمان خویش و بته عنتوان حتاکم نظر گرفته می

(. پس این احکام دائمی نیستند؛ زیرا از سوی پیامبر )ص( بته عنتوان 380اسالمی اداره کرده است )صدر، 
اند. در نتیجته غ احکام عام و ثابت صادر نشده بلکه به عنوان ولی امر و حاکم نظام اسالمی تشریع شدهمبل

بنابراین منطقه الفراغ عبارتستت از (. 381شوند )صدر، جزء ثابتی از مکتب اقتصادی اسالم محسو  نمی
بته ولتی امتر یتا دستتگاه گتذاری در آن را مجموعه امور و قضایایی که شریعت اسالمی حق تشریع و قانون

گذاری تحت امر وی یا مورد تأیید او سپرده است تا بدینوسیله حکتم متناستب بترای شترایط متغیتر را قانون
ای باید باشد که اهداف کلتی شتریعت استالمی را تضتمین نمایتد. گذاری به گونهصادر نماید و این قانون
ِذیَن آَمنُ »مستند این مفهوم نیز آیه  ْمتِر ِمتْنکْم یا َییَها الَّ

َ
ُسوَل َو ُیوِلی اْْل ( 59)نستاء: « وا َیِطیُعوا الّلَه َو َیِطیُعوا الرَّ

 (.689شود )صدر، انگار می
هتای جنگتی استت، مستلمًا دستتانه از ستنخ روشاز آن رو که جنگ پیش در مکتب نظامی اسالم نیز

امتون آن تصتمیم مناستب اتختال اختیار آن به حاکم اسالمی واگذار شده تا بر اساس مصلحت موجود، پیر
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کند. هدفی که ورای این راهکار قرار گرفته و حاکم اسالمی موظف است از این طریق یا با استفاده از روشی 
بنابراین هرگاه فری شتود کته «. دفاع از کیان اسالم و مسلمانان»دیگر آن هدف را تأمین کند، عبارتست از 
توان بته ایتن هتدف نائتل به طور قطع می 1یت سازمان ملل متحدبطور ماال با اعالن شکایت به شورای امن

گردید، حاکم اسالمی این اختیار را دارد که از این امکان بهره گیرد؛ خصوصًا که تلفات مالی و جانی آن نیز 
شتود. در ستنت قابل مقایسه نیست و از منظر اسالم، جنگ راهکار پایانی حتل مخاصتمات محستو  می

اند. بطور ماتال در الم نیز مشاهده شده که در موارد معدود، از شروع به جنگ نهی کردهپیشوایان معصوم اس
توا »... های تاریخی حاکی از این کالم رسول خدا )ص( هستتند کته فرمتود: جریان جنگ بدر گزارش ُغضُّ

ا  به دشمن فرمتود: (. همچنین خط278/ 2؛ فیض کاشانی، 262/ 1)قمی، « َیْبَصاَرکْم اَل َتْبُدوُهْم ِباْلِقَتال
ای گروه قریش! من از هیچ کس به اندازه شخصی که با شما شروع به جنگ کند بیزار نیستم. پتس مترا بتا »

 (.263/ 1)قمی، ...« عر  واگذارید 
شود. وی در پاسخ به اعترای یکتی از ختوارج و مشابه این گزارش در سیره امام علی )ع( نیز یافت می

« کنیم مگر آنکه شما آن را آغاز کنیدما جنگ با شما را شروع نمی»به او فرمود:  قبل از جریان جنگ نهروان
/ 33( و در جریان این جنگ نیز لشکریان خویش را از شروع به جنگ باز داشت )مجلسی، 65/ 11)نوری، 

جنتگ آرایی کنید و شما ای مردم! در برابر آنان صف»(. همچنین در فتنه جمل به یاران خویش فرمود: 348
ای بر آنان فرود نیاورید تتا آنکته ایشتان با آنان را شروع نکنید، تیری رها نکنید، ضربه شمشیری نزنید و نیزه

زیرا شتما »... (. امام علی )ع( در تبیین علت این دستور خود فرمود: 129)حسینی مدنی، ...« شروع کنند 
از کنند خود، حجت دیگتری استت بترای شتما حجت و برهان دارید و اینکه آنان را ترک کنید تا جنگ را آغ

همین دلیل عینًا در فتوای فقیهان مبنی بر پرهیز از شتروع بته جنتگ نیتز  2(318)نهج البالغة، « علیه ایشان
 (.188؛ کیدری، 200؛ ابن زهره، 142شود )حلبی، علی بن حسن، مشاهده می

ا بر اساس مصلحت موجود رهبری نماید. دستانه رپس فرمانده کل قوا این اختیار را دارد که حمله پیش
کنیم، بتدین معنتا کته بطتور ماتال اگتر ما این دو سنت متفاوت را بر اساس مقتضای مصلحت تفستیر متی

دستتانه نداشتته باشتد، بتدان مبتادرت ای جز دفتاع پیشحاکمیت برای حفظ خود و سرزمین خویش چاره
من بماند تا حجتی باشد بر تجاوز دشتمن. بته هتر تواند منتظر کنش دشخواهد کرد و در غیر اینصورت می

 روی این مسئله در حوزه منطقه فراغ بوده در اختیار حاکم اسالمی است.
نماید کته بعیتد استت دستتیابی بته ایتن هتدف عتام در حمتالت فتوری و تذکر این نکته ضروری می

                                                 
 های موجود در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد.. بر اساس ظرفیت1
 .463/ 4. برای اطالع بیشتر ر.ک: حسینی شیرازی، 2
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ر باشتد، و از همتین روستت کته پذیدستانه امکانالوقوع یا در شرف وقوع از طریقی غیر از دفاع پیشقریب
و ... از آن جانبتداری  5مک دوگتال 4شوبل، 3باوت، 2استون، 1از حقوقدانان پرآوازه همچون والداک، برخی

(؛ اما در این جهت درباره دفاع پیشگیرانه تردیتدی وجتود نتدارد؛ چته اینکته 268کنند )ر.ک: کاسسه، می
 شود.ه پیامبر )ص( یافت نمیاساسًا دفاع پیشگیرانه به مفهوم امروزی در سیر

 
 الملل معاصردستانه از منظر حقوق اسالمی در بستر حقوق بیندفاع پیش

الملتل عرفتی دارد، امتا بته دلیتل فقتدان موضتوعیت آن و دستانه ریشه در حقتوق بینمفهوم دفاع پیش
کیتد مؤکتد الملل مدرن، با تصویب منشور ملل متحد، و همهمچنین با توجه به استقرار حقوق بین چنین تأ

گاه به صتورت الملل، هیچالمللی بر ممنوعیت کامل و جامع کاربرد زور یکجانبه در روابط بیناین سند بین
 2الملل معاهدات معاصر بر اساس ماده (. در حقوق بین43جدی به آن پرداخته نشده بود )ظریف و آهنی، 

فاده از آن ممنوع اعالم شده است. اما این قاعده کلی منشور ملل متحد، هرگونه توسل به زور یا تهدید به است
دو استانا را پذیرفته است: یکی اقدامات قهرآمیز شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور، کته در جهتت 

دفتاع مشتروع دهتد )تأمین صلح جهانی توسل به زور را به عنوان راهکار نهتایی در اختیتار شتورا قترار می
 (.51(؛ و دوم دفاع مشروع )دفاع مشروع فردی، مفاد ماده 42 الی 39مفاد ماده جمعی، 

منشور از آنجا که استتانا بتر قاعتده کلتی صتلح محستو   51دستانه معتقدند ماده مخالفان دفاع پیش
 – 17کننتد )شتریفی طرازکتوهی، استناد می 6منشور 33شود باید تفسیر مضیق شود؛ و در پی آن به ماده می
پیشی جستن یک کشور در کاربرد نیروی ( »3314قطعنامه تعریف تجاوز ) 2ماده  (. همچنین بر اساس20

)ضتیایی بیگتدلی، حقتوق ...« مسلح مغایر با منشور، نشانه اولیه اقدامی تجاوزکارانه به شمار خواهد آمتد 
(. این تجاوز احتمالی ممکن است به صورت تهدید به تجتاوز، اعتالن جنتگ، بستیج همگتانی 31جنگ، 
دهتد متورد تجتاوز قترار تجمع نیروهای مسلح در مرز باشد. در این حالت کشوری که احتمال می نیروها،

تواند شرح واقعه را به شورای امنیت گزارش کند و شکایت الزم را مطرح سازد، لیکن خواهد گرفت، تنها می

                                                 
1.Waldock 
2.Stone 
3.Bowett 
4.Schewebel 
5.McDougal 

 طرینق  از چینز  هر از قبل باید اندازد خطر به را المللیبین یتامن و صلح حفظ است محتمل آن ادامه که اختالف هر طرفین. 1 – 33. ماده 6
آمیز بننا بنه انتخناب    ای یا سایر وسایل مسالمتتوسل به مؤسسات با ترتیبات منطقه و قضایی رسیدگی داوری، سازش، گری،میانجی مذاکره،

هنای  خواهد خواست که اختالف خود را بنا شنیوه   شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختالف -2خود راه حل آن را جستجو نمایند. 
 مزبور حل و فصل نمایند.
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رت بته عملیتات ای واقع نشده و تجاوزی صورت نگرفته به هیچ وجه حق مبتادتا زمانی که حمله مسلحانه
 (.34جنگی به عنوان دفاع مشروع را ندارد )همو، 

گرایی و تأثیرپتذیری از رفتارهتای تجاوزکارانته و ستوء رسد مبنای اصلی ادله مخالفان، واقتعبه نظر می
استفاده کشورهایی چون امریکا و اسرائیل در توجیه حقوقی این تجاوزهاست. مبنای استدالل موافقان نیز آن 

العاده پیچیده کشف و شناستایی، بیهتوده و های فوقروش و های اتمیها و سالحر عصر موشکاست که د
خود نابود کردن است اگر از این فرضیه دفاع شود که کشوری در حالی که کاماًل از جنبه ویران کننده وسایل 

گاه است، باید صبر کند تا حمله صورت گیرد )موسوی و حاتم  .(307ی، تخریبی بکار گرفته شده آ
الملتل، نته در گنجتایش ایتن دستانه در حوزه حقتوق بینپرداختن به ادله موافقان و مخالفان دفاع پیش

ای که متا نوشتار و نه هدف آن است. اما آنچه باید در این پژوهش بدان پاسخ دهیم این است که ارتباط ادله
معاصتر همچتون منشتور ملتل متحتد و یتا المللتی دستانه ارائه کردیم با معاهدات بینبر جواز حمله پیش

کید و تأیید تعریف شده یا بر محور تعاری قرار گرفتته  3314قطعنامه  و ... چیست  این ارتباط در قالب تأ
تا احتمال تخصیص، تقیید، حکومت، ورود و ... طرح گردد  ایتران و دیگتر کشتورهای مستلمان بته ایتن 

د شد که برآیند نهایی کتدام استت: جتواز یتا منتع دفتاع اند؛ پس این پرسش مطرح خواهمعاهدات پیوسته
 دستانه  در این بخش از نوشتار پاسخ این پرسش اساسی را پی خواهیم گرفت.پیش

به اعتقاد ما حق با موافقان است؛ زیرا فارغ از ادله طرفین، این استراتژی امنیتی در سنت عملی معصتوم 
باشتد. امتا آنچته عرف حقوقی مورد تأیید شتارع مقتدس می)ع( مورد عمل واقع شده است و در نتیجه این 

شود اغلب حقوقدانان به دیدگاه مخالف گرایش داشته باشند، نتیجته عملتی آن در جهتان کنتونی باعث می
است. کشورهایی چون ایاالت متحده، انگلستتان، فرانسته، استرائیل و عتراق از ایتن مفهتوم ستوء استتفاده 

آنکه در جهت دفتع تهدیتد و دفتاع از امنیتت ملتی متورد استتفاده واقتع شتود، اند. این مفهوم بیش از کرده
المللتی در جهتت های بیندستاویزی برای تجاوز بوده است. بنابراین از آنجا که علی رغتم ایجتاد ستازمان

های اجرایی کافی استت و حقتوق در ختدمت الملل در جهان کنونی فاقد ضمانتتأمین صلح، حقوق بین
دستانه بهترین راه برای دفع خطر سوء استفاده از آن بته گیرد، انکار اساس مفهوم دفاع پیشمی ها قرارقدرت

کند وقتتی رسد. بنابراین اشکال اساسی در تفسیر موضوع است نه در حکم آن. عقل سلیم حکم مینظر می
م فقیهتان )فاضتل حمله در شرف وقوع است، نباید منتظر وقوع آن باشیم و از همین روست که چنانکه گفتی

اند. بتر ( و حقوقدانان دفاع در برابر تهاجم در شرف وقوع شخص را جایز و بلکته الزم شتمرده74لنکرانی، 
الوقوع در کنار خطر شتدید بالفعتل از موانتع قانون مجازات اسالمی نیز خطر شدید قریب 152اساس ماده 

 مسئولیت کیفری به شمار رفته است.
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 توان تفکیک کرد:دو وضعیت را میدر نهایت به اعتقاد ما 
سیاست کلی  1المللی حاصل نشود،دستانه اجماع جهانی یا عرف بیناگر پیرامون مشروعیت دفاع پیش

پذیرد. در اینصورت با اعتقاد به اینکته بتر استاس اصتل دستانه را مینظام اسالمی دیدگاه موافقان دفاع پیش
تواند از ایتن حکومت اسالمی می 2وع بر عهده مدعی آن است،الوقعدم، بار اثبات تجاوز یا حمالت قریب

 ظرفیت بهره گیرد.
منشتور ملتل متحتد، اجمتاع  51در وضعیت دوم اگر درباره تفسیر مضّیق دفاع مشتروع موضتوع متاده 

پتذیرد؛ المللی منعقد گردد، حکومت اسالمی در راستای وفا بته عهتد آن را می-حاصل شود و یا عرف بین
تواند متانعی بتر کند انکار کلی دفاع بازدارنده و اجماع جهانی علیه آن مینگری حکم میاقعخصوصًا که و

الملل و توان گفت بر اساس تغییر فضای حاکم در نظام بینها باشد. همچنین میسر راه سوء استفاده قدرت
قتضتای زمتان، وجود نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت، حاکم اسالمی که بر اساس مصتلحت و م

دستانه را ممنوع اعالم کند. چته اینکته در المللی را پذیرفته این اختیار را دارد که اقدامات پیشهای بیننظام
برخی موارد گزارش شده معصومان )ع( اصحا  خود را از شروع به جنگ نهتی کترده و دفتاع را منتوط بته 

کم تشخیص دهد تجاوز در حدی نیست که شروع جنگ از سوی طرف مقابل نمودند. بطور ماال هرگاه حا
تواند فرمان جنگ را به تأخیر انداخته و در عوی مسئولیت تجتاوز خسارات سنگینی در پی داشته باشد، می

الوقوع غیرقابتل کنتترل و دارای آثتار مختر  را متوجه طرف مقابل کند. امتا در صتورتی کته حملته قریتب
نماید؛ چه اینکه جان و مال مسلمان در برابر تجتاوز، دشوار میناپذیر باشد، پذیرش این سخن بسیار جبران

                                                 
، که توسط شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1967. صرف نظر از استناد اسرائیل به این مفهوم از حق دفاع مشروع در سال 1

اکید نموده و در این راستا این موووع در قواعد مخاصمه، کنه  محکوم نگردید، ایاالت متحده آمریکا همواره بر حق دفاع مشروع پیشگیرانه ت
کشور در خلیج فارس صادر شده بود نیز منعکس گردیند. بریتانینا، فرانسنه، اتحناد      این دریایی نیروهای برای ایران –در جریان جنگ عراق 

(. بطور مثال در مورد حمله اسرائیل به نیروگناه اتمنی   21اند )فلک، جماهیر شوروی، نیز به دفاع پیشگیرانه به عنوان یک نوع حق استناد کرده
، در شورای امنیت سازمان ملل متحد موووع مذاکرات این نبود که آیا حق دفاع مشروع پیشگیرانه وجنود دارد ینا خینر،    1981عراق در سال 

دیک هست که بتواند حق مزبور را عملی سازد یا کند، آن تهدید از نظر زمانی آنقدر نزبلکه بحث این بود که اگر خطری اسرائیل را تهدید می
تواند معطنوف  از نظر زمانی آنقدر دور است که نمی 1981گیری کرد که تهدید عراق برای اسرائیل در سال خیر؟ شورای امنیت اینگونه نتیجه

 رویه قضایی اجماع وجود ندارد.المللی و نه (. بنابراین نه در عرف بین22الوقوع بودن حمله مسلحانه باشد )همو، به شرط قریب
پیشی جستن یک کشور در کاربرد نینروی مسنلح مینایر بنا منشنور، نشنانه اولینه اقندامی         »در تعریف تجاوز،  3314قطعنامه  2. طبق ماده 2

دیگر شرایط مربوط،  تواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز با توجه بهتجاوزکارانه به شمار خواهد آمد، گرچه شورای امنیت طبق منشور می
از سویی دیگر دفاع مشروع مبتنی بر دو شنرط اساسنی   «. باشداز جمله کافی نبودن شدت اقدامات به عمل آمده یا نتایج آنها، قابل توجیه نمی

وز ینا حملنه   است: احراز تجاوز و دیگری تناسب عملیات تدافعی با دامنه تهاجم. بنابراین کشوری که به عنوان دفناع مشنروع در برابنر تجنا    
الوقوع از سوی دشمن را اثبات نماید؛ زیرا اصل بر عدم تجاوز و کند، باید وقوع تجاوز یا حمله قریبالوقوع، به کشوری دیگر حمله میقریب

مناده  الوقوع است. در غیراینصورت خود، متجاوز محسوب خواهد شد؛ چه اینکه اساساً اقدام به دفاع مشروع، بر اسناس  نیز عدم حمله قریب
منشور، تنها در صورت عدم امکان استفاده از ظرفیت فصل هفتم منشور درباره شورای امنیت مجناز شنناخته شنده اسنت )ر.ک: ونیایی       51

(. درست مانند کسی که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد نموده و اکنون مدعی دفاع مشروع در برابنر  38و  34بیگدلی، حقوق جنگ، 
 (.33ق.م.ا باشد )ر.ک: همو،  152موووع ماده الوقوع حمله قریب
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جانبه است. بطور ماال تصور کنیم پس از تهدیدهای پیاپی و اولتیمتاتوم در مقتضی احتیاط تام در دفاع همه
های مخر  توسط دشمن در حال انجام استت. در چند روز گذشته، اکنون مقدمات پرتا  موشک یا بمب

دستتانه و از دستت دادن ابتکتار عمتل در حملته، ممکتن استت خستارات ن دفاع پیشاینصورت واگذاشت
 ناپذیری را بر پیکر حکومت اسالمی وارد آورد.جبران

 
 گیرینتیجه

الوقوع و فتوری استراتژی نظام اسالمی درباره دفاع بازدارنده، مشروعیت آن در قبال حمالت قریب .1
شود. اما در منتابع استالمی دلیلتی بتر تأییتد دستانه یاد مییشدشمن است که از آن به عنوان دفاع مشروع پ

دستتانه در حمتالت دفاع پیشگیرانه در قبال تهدیدهای بعیدالوقوع یافتت نشتده استت. استاس دفتاع پیش
الملتل الوقوع مبتنی بر ضرورت قطعی و در نتیجه مستند به عقل قطعی است. همچنین در حقوق بینقریب

شده و عملکرد قطعتی معصتوم آن را تأییتد کترده های دفاع اعمال مییکی از شیوه عرفی کالسیک به عنوان
موضتوع « حق لاتی دفاع از ختود»الملل تعهدات نیز مفهوم کند تا در حقوق بیناست. این ما را مجا  می

حملته »دستتانه بتدانیم. بته اعتقتاد متا اگتر موضتوع، یعنتی منشور ملل متحد را شامل دفتاع پیش 51ماده 
اثبات شود، در مشروعیت آن نباید تردید کترد. البتته « ماهیت دفاعی حمله مدافع»و « الوقوع مهاجمریبق

بترد، حمتالت بار اثبات موضوع بر عهده مدافع است. امتا آنچته اکاتر حقوقتدانان را بته ستمت انکتار می
 رنده صورت گرفته است.تجاوزکارانه کشورهایی چون ایاالت متحده و اسرائیل است که به بهانه دفاع بازدا

منشتور و یتا در قالتب عترف  51اگر جامعه جهانی از طریق اجماع بتر ستر تفستیر مضتیق متاده  .2
 پیوندد.دستانه را نپذیرد، حکومت اسالمی به این اجماع مییکپارچه، دفاع پیش

این امکان نیز وجود دارد که ولی فقیه بر اساس مشورت و سنجش مصتلحت در متوارد ختاص از  .3
بینتی ناپتذیر پیشدستی صرف نظر کنتد. بطتور ماتال در متواردی کته خستارات احتمتالی جبرانشحق پی

در حتوزه « های دفتاعشتیوه»شود، مسئولیت تجاوز را متوجه کشور مهاجم کند. این از آن روستت کته نمی
 منطقه الفراغ قرار گرفته و اختیار آن به دست ولی امر سپرده شده است.

بینی ناپذیر پیشالوقوع بسیار سنگین و یا جبرانای وارد پس از حمله قریبهدر مواردی که خسارت .4
تتوان شود، بطور ماال حمله شیمیایی در شرف وقوع بوده و جان هزاران نفر در معری خطر واقع گردد، نمی

در دستی در دفاع، شاهد جنایات دشمن بود. تجربه تلخ ایتران از شتورای امنیتت، منتظر ماند و با ترک پیش
شورای امنیت توستط ایتران در  598جریان جنگ عراق مؤید این سخن است؛ زیرا پس از پذیرش قطعنامه 

االجرای دیگری در جهت متجاوز شناخته شدن عراق و تعیین ضمانت اجترا ، هیچ قطعنامه الزم1367سال 
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ی بتر پرداختت ها هنتوز گتزارش دقیقتی مبنتبرای پرداخت غرامت ایران صادر نگردید. پس از گذشت سال
اند و دستی در دفاع بودهغرامت ایران وجود ندارد. چه اینکه افغانستان و عراق نیز قربانی تجاوز به بهانه پیش

های شیمیایی در عراق، این کشور هنوز پاسخ درستی در پیگیتری پس از اثبات نشدن هرگونه اثری از سالح
 مطالبات خود دریافت نکرده است.
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