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 چکیده

ک شمناند برابر در یدفاع یآمادگ بر یفقه یهاآموزه در  ،یآمادگ نیا از جنبه کی است. شده یفراوان دیتأ
الت انواع به مجهزشدن الت، نیا از یبرخ و است یدفاع و یجنگ ابزارآ  چون ینامتعارف یهاسالح ابزارآ

 یهاسالح ها،آن یباال اریبس یبیتخر قدرت و آثار مهاربودن رقابلیغ لیدلبه که اندیائیمیش و یاهسته
 نظر از ایآ ،یریکارگبه جواز عدم ای جواز از نظرصرف که است نیا یاساس سؤال اند.شده هدینام یکشتارجمع

 برابر در یدفاع یآمادگ منظوربه تواندیم یاسالم دولت و است؟ زیجا هاسالح نوع نیا انباشت و دیتول یشرع

 و دیتول لزوم بلکه جواز، بر لتدال اتیروا و اتیآ از یبرخ ظاهر چه اگر کند؟ ماقدا کار نیا به اقدام دشمنان
 یینها هدف به باتوجه لکن کند،یم دشمن برابر در یدفاع یآمادگ حفظ منظوربه هاسالح نوع نیا ینگهدار

 منافات هدف نیا با هاسالح نیا به مجهزشدن گفت توانیم است، تیامن و صلح نهیزم تیتقو که یآمادگ نیا

 نیا یبیتخر توان شیافزا و انباشت د،یتول نکهیا جمله از گرید یلیدال به زین .ستین ادله نیا مشمول و داشته
 مستلزم نکهیا و است یروح آرامش و تیامن زدنبرهم و یبشر ۀجامع در هراس و خوف عامل خود سالح، گونه

 هنبود نیآفرقدرت ها،سالح نیا داشتن نکهیا زین و است انسان و ستیزطیمح به یجد بیآس و ضرر واردشدن
 انباشت و دیتول ست؛ین آن ۀدارند قدرت حفظ و میتحک ضامن رو نیا از و است نیدروغ آن از حاصل تیامن و

 زیجا شرعا   و است المالتیب اموال عییتض و اسراف مصداق و پردردسر و نهیپرهز هوده،یب یکار هاسالح نیا
 .ستین

 قدرت ،یدفاع یآمادگ ت،یامن و صلح سالح، انباشت و دیتول ،یکشتارجمع سالح ها:کلیدواژه

 .یدفاع

                                                 
 .91/10/9911: یینها بیتصو خی؛ تار91/19/9911وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 

 نویسنده مسئول.  9
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Abstract  

In jurisprudential teachings, there is a lot of emphasis on defense readiness against 

the enemies. One aspect of this readiness is being equipped with all types of war and 

defense tools, some of which are unconventional weapons such as nuclear and 

chemical weapons that, due to their uncontrollable effects and very high destructive 

power, are called weapons of mass destruction. Regardless of permissibility or non-

permissibility of their application, the main question is whether it is permissible to 

produce and stockpile such weapons from the viewpoint of Sharia and can the 

Islamic state do this in order to prepare for defense against the enemies? Although 

the appearance of some verses and narrations indicates permissibility and even the 

need to produce and stockpile this type of weapons in order to maintain defense 

readiness against the enemies, considering the ultimate goal of this readiness which is 

to strengthen the background for peace and security, it can be said that being 

equipped with such weapons contradicts this goal and is not covered by those proofs. 

In addition, for other reasons including the argument that production, stockpiling 

and increasing the destructive power of such weapons, themselves, cause fear and 

terror in human society and disturb mental security and peace and imply serious 

harm to environment and humans and that owning these weapons is not 

empowering and the resulting security is unreal and subsequently, does not guarantee 

the consolidation and maintenance of their holder's power; production and 

stockpiling of these weapons are futile, costly and troublous tasks and examples of 

extravagance and squandering the public treasury and are not permissible according 

to Sharia. 

Keywords: Weapons of Mass Destruction, Production and Stockpiling of Weapons, 

Peace and Security, Defense Readiness, Defense Power   
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 مقدمه

ها علیه نیروهاي انساان  و و ویروس هاکردن از مواد تولیدشده توسط جانوران، گیاهان، باکترياستفاده
اي هازاران سااله دارد. اساتفاده از ساموم جاانوري یاا گیااه  باراي های بشر، سابقهمنابع غذای  در جنگ

باراي شکساتن مقاومات داخال کردن سر تیرهاي جنگ ، استفاده از الشۀ حیواناات مارده از عااعون سم 
 هاي نامتعارف است.کارگیري سالحهاي باستان  بهکردن منابع آب  شهرها از نمونهها و آلودهقلعه

این رویه در جهان متمدن نیز با پیچیدگی بیشتر، گسترش روزافزون و ابداع انواع جدیادی از ایان ناوع 
های مدرن کشتارجمعی و آثار سوء آن ریبی سالحای ادامه یافت. قدرت تخهای هستهها مانند سالحسالح

عنوان خطری بالقوه که نسل بشار، بلکاه هماۀ موجاودات زناده را تهدیاد توان از آن بهحدی است که میبه
 کند یاد کرد.می

ها تنها اهداف نظامی و رزمنادگان ها شایان توجه است اینکه این نوع سالحآنچه که در مورد این سالح
گاذارد و حیااتی را بااقی نمیای هیچ ذیهای هستهها خصوصا  سالحکند، بلکه این نوع سالحرا نابود نمی

های آور و ناتوانی جسامانی نسالهای رّقتحتی آیندگان نیز از آثار سوء آن در امان نیستند و باعث بیماری
 بعدی خواهد شد.

دلیل قادرت تخریبای بسایار ها که بهالحکارگیری این نوع سنشدنی ناشی از بهبه آثار سوء جبرانباتوجه
ها و خسارات فراوان باه شدن شمار زیادی از انسانها، از یک عرف باعث کشتهشدید و مهارنشدنی آثار آن

به اینکه در اسالم بر آماادگی در برابار شود و از عرف دیگر باتوجهزیست میهای ساخت بشر و محیطسازه
کید فراوانی شده است، ایان ساؤال مطارح ها و دشمنان و مجهزشدن به سالح ابزارآالت جنگی و دفاعی تأ

منظور ایجاد این آمادگی از نظر شرع اسالم جاایز اسات؟ ها بهشود که آیا تولید و انباشت این نوع سالحمی
 پردازیم. ها میدر این مقاله به بررسی ادلۀ جواز و عدم جواز تولید و انباشت این نوع سالح

 
 کشتارجمعی تعریف سالح

تواناد شامار بسایار زیاادی انساان را کشاته و شود کاه میافزاری گفته میسالح کشتارجمعی به جنگ
هائی قارار ها در مقابل سالحزیست وارد کند. این سالحهای ساخت بشر یا محیطخسارات فراوانی به سازه

ها از ساایر تشاخی  ایان ساالح عورکلی دو معیار بارایهای متعارف موسوم هستند. بهدارند که به سالح
 ها.ها و دیگری اهداف آنتسلیحات مطرح است: یکی قدرت تخریبی این سالح

منظور توان سالح کشتارجمعی اعالق کرد که ماهیتا  جاز باههائی میبر اساس معیار دوم تنها به سالح
اف معینی محادود شاود. ایان توان به اهدرود و آثار مخرب آن، چنان است که نمیانهدام وسیع به کار نمی
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ها را ساالح وحشات نیاز بینی و مهارناشدنی است که به همین سابب ایان ساالحآثار عموما  غیرقابل پیش
 (11-11نامند. )ممتاز، می

اند از: سالح اتمی، سالح شایمیایی و در حال حاضر سه نوع سالح کشتارجمعی وجود دارد که عبارت
 سالح بیولوژیک.

 
 های کشتارجمعیاشی از کاربرد سالحآثار زیانبار ن

شامار ای و شیمی و بیولوژیک در زندگی بشر دارای اهمیت فراوانی است و فوائد بیاگرچه دانش هسته
شده در سایۀ همین علوم، دارای آثار وحشتناکی اسات های ساختهبلکه حیاتی برای انسان دارد، لکن سالح

 الزم است به بخشی از این آثار اشاره شود.تر از موضوع مورد بحث که برای تصور صحیح
نشادنی شوند قدرت تخریب زیااد و کنترلای ساخته میای به دلیل اینکه از مواد هستههای هستهسالح

کنند. این امر موجب کشتار و تخریب جمعای دارند که در صورت استفاده، حجمی وسیع از انرژی آزاد می
ترین ارتفاع روی یک شهر بازر  مگاتنی در مناسبای یکهسته که یک کالهک گرماییگردد درصورتیمی

های عوالنی تشعشعات زیانبار منفجر شود تا پنج مایلی، موجودی زنده نخواهد ماند. پس از انفجار تا سال
شود. اثر تشعشع یاا پرتوهاای های نزدیک به انفجار میرادیواکتیو مانع ادامۀ حیات موجودات زنده در محل

های بدن انسان که در معار  تمااس اشاعه شدن به بافتیو )آلفا، گاما، نوترون( در اثر عمل یونیزهرادیواکت
ساازد. باروز سارعان خاون و برآن ژنتیک انساان را دچاار آسایب و ترییار میاست، آسیب رسانده و عالوه

 (.131-131ها بر انسان است )مشیرپور، های مصنوعی از آثار بیولوژیک این سالحاستخوان و جهش
ها روی سیستم عصابی یاا های شیمیایی مانند گاز سارین، خردل و فسفوژن و مانند آنهمچنین سالح

کنند، همچنان که نشر ناپذیری را وارد میبار یا صدمات جبراندستگاه تنفسی و یا روی پوست بدن آثار مر 
جمعی باالیی از جمعیت و مر  دستهوسیلۀ بمب یا هواپیما و... موجب ابتالی درصد عوامل بیولوژیکی به

جمعی ها و کشتار دساتهها، حاکی از آثار وحشتناک این نوع سالحشود. تاریخچۀ کاربرد این نوع سالحمی
 ها است.وسیلۀ آنها بهانسان
 

 بخش اول

 های کشتارجمعیدالیل جواز تولید سالح
تاوان مطارح کارد، ادلا  کشاتارجمعی میهای ای که برای تبیین حکم جواز تولید ساالحترین ادلهمهم

 منظور بازدارندگی دشمن است.هائی بهوجوب آمادگی برای دفاع و لزوم مجهزشدن به سالح
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 قسمت اول : آیات
 آیۀ اول: 

ِه َو َعُد » ٍة َو ِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّ وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ُکْم َوَأِعدُّ  (10)انفال: « وَّ
های ورزیاده )بارای ها )دشامنان( آمااده ساازید و اسابهر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با آن»

 «وسیلۀ آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانیدمیدان نبرد(، تا به
 این آیۀ شریفه یک اصل حیاتی و ضروری برای مسلمانان ترسیم کارده اسات کاه بایاد در هار عصار و

ها و زمان، مورد توجه و اهتمام مسلمانان قرار گیارد کاه آن لازوم آماادگی دفااعی و مجهزشادن باه ساالح
 تجهیزات مناسب روز در برابر دشمنان است.

ٍة َو ِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل »حکم  وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ امر به تهیاه و تادارک هرچاه بیشاتر نیاروی « َوَأِعدُّ
« باااش و مراقباات همیشااگی در دورۀ صاالح و آرامااش اسااتآمادهعور کلاای، اماار بااه دفاااعی بااه مساالح و
 (.33 والیت فقیه،)خمینی،

کردن چیزی است تا انسان با آن چیز به هدف دیگری که دارد برسد کاه اگار معنای تهیهکلمۀ إعداد به»
معنای هر چیزی است که جنگ ر جنگ بهرسد و کلمۀ قوه دقبال  آن را تهیه ندیده باشد، به مطلوب خود نمی

پذیر است؛ از قبیل اسلحه و مردان جنگی باتجربه و دارای ساواب  جنگای و تشاکیالت و دفاع  با آن امکان
 (1/111)عباعبائی، « نظامی

 توان نتایج زیر را از آیه به دست آورد:با توضیحاتی که دربارۀ آیه داده شد می
 نتیجۀ اول

وا»کلمۀ  واسطۀ آن امر را حمال بار ای هم که بهر است و ظهور در وجوب دارد و در اینجا قرینهام« أِعدُّ
استحباب کنیم، وجود ندارد. بنابراین، این آمادگی و تهیۀ امکانات دفاع و مقابله با دشمن واجب است و اگر 

تنها هاا ناهتهیاۀ آنشود، تولید و های کشتارجمعی هم میبه این نتیجه رسیدیم که این آیه شامل تهیۀ سالح
 (2/317الله، جایز بلکه واجب است )حب

 نتیجۀ دوم
برای تهیۀ امکانات، ابزارآالت و نیروهای جنگی و دفاعی یک حاد بیشاتر تعیاین « َما اْسَتَطْعُتْم »جملۀ 

کند و آن استطاعت است. بنابراین لزوم ارتقای قدرت دفاعی، محدود و مقید به چیازی نیسات و هماۀ نمی
صورت نکره آمده اسات، عمومیات که به« قوة»عام و کلمۀ « َما اْسَتَطْعُتْم » گیرد جملۀ ات را در بر میامکان

 (1/213مکارم شیرازی، «. ) شودآن را تقویت کرده و هر گونه نیرویی را شامل می
د؛ سازی نیرو و امکانات باید متناسب با زمان و برحسب مقتضیات زمان باشاروشن است که این آماده
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چراکه آیه، یک دستور وسیع برای همۀ قرون را بیان کرده است. بنابراین مفهوم وسیع آیه، هم از نظر زمانی و 
شود. برخی از محققان به این شامول تصاریح های کشتارجمعی نیز میهم از نظر نوع آمادگی شامل سالح

 اند.کرده
حسب نچه را که در توان دارید در هر زمانی بهآیه تصریح نموده است به اینکه ای مؤمنین! آماده کنید آ»

های های آماده و چه سالحهای آن زمان، چه از چوب و سنگ باشد و چه اسبمقتضیات آن زمان و اسلحه
 (2/211)یزدی، «. ای، همانطوری که در عصر ما وجود داردهسته
ی واقاع نشاده باشاد و ایان، منظور ایجاد ترس در دشمن دارد ولو اینکاه جنگاآیه ظهور در آمادگی به»

«. هاا را داردهای کشاتارجمعی یاا حاداقل بعضای از آنقابلیت انطباق بر تالش برای دساتیابی باه ساالح
 (2/317الله، )حب
 اشکال به نتیجۀ دوم       

های های متعارف دارد و شاامل ساالحامر به آمادگی و تهیۀ امکانات جنگی و دفاعی انصراف به سالح
های متعارف شود و دلیل این انصراف، کثرت استعمال سالحهای کشتارجمعی نمییعنی سالحغیرمتعارف 

 شود.است. از اشکال انصراف، دو پاسخ داده می
 پاسخ اول

     توان آن را به دو قسم تقسیم کرد:                                                  عورکلی میانصراف انواع و اقسامی دارد که به
 انصراف ظهوری    .1

در انصراف ظهوری منشا  انصراف، ظهور خود لفظ است؛ به این معنی که منشا  انصراف ذهن ما در اثر 
کثرت استعمال از یک لفظ به سوی یک فرد یا یک صنف از افراد یا اصناف، ظهور خود لفاظ در آن فارد یاا 

قدر زیاد استعمال شده که در اثر کثارت نصنف باشد؛ یعنی این لفظ مطل ، در خصوص این فرد یا صنف آ
شود، همین فارد عور مطل  به کار برده میکه هرگاه بهعوریاستعمال، ظهور در این معنا پیدا کرده است، به

کند؛ مثال  کلمۀ حیوان وضع شده است برای مطل  آنچه کاه حیاات دارد، خاواه یا صنف به ذهن خطور می
علت اینکه این کلمه در غیار انساان بسایار اساتعمال شاده ما در نزد عرف بهانسان باشد یا سایر حیوانات. ا

کند به حیوانات دیگر غیر از انسان. چنین انصرافی مانع است ذهن ما از استعمال این کلمه انصراف پیدا می
 باشادمنزلۀ قرینۀ لفظیۀ متصله است که ماانع از ظهاور کاالم در اعاالق میاز تمسک به اعالق است و به

 (.2/111؛ صدر، 1/212؛ مظفر، 2/311 دراسات فی علم االصول، ؛ خوئی،1/132)نایینی، 
 . انصراف بدوی  2

در انصراف بدوی منشأ انصراف خود لفظ نیست، بلکه سبب انصراف و منشأ آن خارجی اسات؛ ماثال  
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کار بیشتری دارند و در ها با آن فرد یا صنف سروآن فرد یا صنف معین در خارج غلبۀ وجودی دارد و یا انسان
آیاد اثر ارتباط زیاد، ذهنشان با این فرد یا صنف مأنوس شده و از شنیدن آن لفظ همین مصداق به ذهان می

بدون اینکه ظهور لفظی در کار باشد. چنین انصرافی ماانع از تمساک باه اعاالق کاالم نیسات؛ زیارا ایان 
 دراساات فای علام االصاول، ؛ خوئی،1/132ی، انصراف بدوی است و با اندک تأملی زایل می شود )ناایین

ةٍ »(، چه اینکه دایرۀ اعالق 2/111؛ صدر، 1/212؛ مظفر، 2/311 تر از ساازوبر  وسیع« َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ
نوعی از انواع در پیروزی بر دشمن اثر دارد، شامل هایی را که بهجنگی و سالح است و تمام نیروها و قدرت

(؛ بنابراین همان عور که انصاراف بادوی 1/211نیروهای مادی و معنوی )مکارم شیرازی، شود، اعم ازمی
های شود و مانع از ظهور کالم در مطلا  توانمنادیآیه به سازوبر  جنگی و سالح، با اندکی تأمل زایل می

ز ظهور آیه در شود، انصراف بدوی به سالح متعارف نیز با اندکی تأمل زایل شده و مانع امادی و معنوی نمی
 شود.های پیشرفتۀ متناسب در هر عصر نمیتمام سالح

 پاسخ دوم 
فرد، نوع و یاا صانف  که شودشود و برای آن، هدف و غایتی ابراز میوقتی امری از عرف موال صادر می

با هادف  تعیین می کند و انصراف، تأثیری در این تعیین ندارد. در این آیه خداوند امر به إعداد قوا مطلوب را
ایجاد خوف در دل دشمن کرده است. اینکه ما مأموریت داریم بر اساس امر در آیه، چه نوع نیرو و تاوانی را 

 ( 2/211آماده سازیم، به تأمین آن هدف بستگی دارد )یزدی، 
 (.3/311)قرائتی، « تجهیزات نظامی و دفاعی را تا مرز تهدید دشمنان گسترش دهید»
کنندۀ مرز قادرت نظاامی ضاروری در جامعاۀ ایماانی می مسلمانان تعیینوحشت دشمن از توان رز»
 (. 1/100)هاشمی رفسنجانی، « است

شاود، بایاد باه تاأمین بنابراین اگر مثال  فقط با تربیت نیروهای انسانی جنگجو این هدف حاصال نمی
دل دشامن ایجااد قارن پایش، خاوفی در های متعاارف نیماسلحۀ کافی روی آورد یا مثأل اگر داشتن سالح

های متعارف، این هادف را تاأمین عور اگر سالحهای متعارف روز را تأمین کرد و همینکند باید سالحنمی
های غیرمتعارف روی آورد. بنابراین انصراف در اینجاا معنای نادارد، چاه اینکاه قیاد کند باید به سالحنمی

شادن آن هادف باه کاار مام توان را بایاد بارای برآوردهنیز شاهد بر این است که ت« َما اْسَتَطْعُتْم »استطاعت 
کند؛ چه اینکه وقتی هدف حاصل شد دلیلی بار را منحصر در نوعی خاص از توانمندی نمی« قوة»گرفت و 

 دستیابی به بیشتر از آن وجود ندارد.
شد  شود. وقتی این هدف حاصلمقصود، ایجاد ترس در دشمن است که از آن تعبیر به بازدارنگی می»

 (2/311الله، )حب« دلیلی بر دستیابی بیشتر از این مقدار وجود ندارد
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 نتیجۀ سوم از آیه
ُکْم »هدف از امر به إعداد قوا در آیه، ایجاد هراس در دل دشمنان خداست:  ِه َو َعُدوَّ  «.ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّ
دام باه جناگ و تعادی و تجااوز این یک هدف منطقی و انسانی است که باعث جلوگیری دشمن از اق

 علبی و استمرار آرامش و امنیت است.شود و دقیقا  این هدف در راستای صلحمی
جانبه و افزایش توان رزمی با هدف ترساندن دشمنان شناخته و ناشاناخته، خاود مقیدکردن آمادگی همه

هاا، تصااحب اماوال و دیدلیلی است که این آمادگی برای افروختن آتش جنگ، کشاتار ماردم، ویرانای آبا
ها و گسترش اصول بردگی و استعمار نیست؛ بلکه هدف جلوگیری از باروز جناگ اسات )مکاارم سرزمین

 (.1/211شیرازی، 
کند. بنابراین آیۀ شریفه های کشتارجمعی، این هدف منطقی و انسانی را تأمین میتولید و انباشت سالح

های کشاتارجمعی ها است، بلکه ما را به تولیاد و انباشات ساالحتنها دلیلی بر جواز تولید این نوع سالحنه
علت ذکرشاده « العل  تعمم»کند. منظور تحق  آن هدف انسانی ملزم میهای پیشرفتۀ روز بهعنوان سالحبه

دهندۀ حکم به هر آن چیزی است که ایان هادف را تاأمین کناد؛ ازجملاه در آیه، عالوه بر اعالق آن تعمیم
 ارجمعی.های کشتسالح

 اشکال اول به نتیجۀ سوم آیه
ن رساد کاه های کشاتارجمعی ایان اشاکال باه نظار میوسیلۀ ساالحشده در آیه بهدر تأمین هدف معیِّ

منظور جلوگیری از جنگ و نهایتا  ایجاد امنیات و آراماش در جامعاۀ مقصود، ایجاد خوف در دل دشمنان به
خطرناک کشتارجمعی و تولید و انباشات و افازایش تاوان های بسیار که وجود سالحانسانی است. درحالی

 زدن امنیت و آرامش روحی جامعه است.ها، خود عاملی برای برهمتخریبی آن
ای، شیمیایی و بیولوژیک که در آغااز مقالاه های هستهنگاهی به آثار تخریبی و پیامدهای دردآور بمب

 به آن اشاره شد، دل هر بشری را می لرزاند. 
های در صورت آغاز جنگ جهانی سوم، بمب»با انتشار گزارشی نوشته است: « سان»ۀ انگلیسیروزنام

ای روسیه قادر خواهد بود سواحل شرقی آمریکا را در مدت فقط سه دقیقه نابود نمایاد. تنهاا یکای از هسته
تاا شاش موشاک  تواند برای همیشه ایالت نیویورک را نابود کند. عالوه بر این پانجای میهای هستهموشک

آباان  1)روزنامۀ کیهان « کافی است ساحل شرقی آمریکا را از صحنۀ گیتی حذف نماید« شیطان« »ساناتا»
 : صفحۀ آخر(21111شماره  1311

آیا وجود چنین سالح خوفناکی ولو در دسات مؤمناان بارای جامعاۀ بشاری امنیات و آراماش روحای 
تارجمعی، نقض غر  از امر در آیه است و محقا  هادف های کشآورد؟ بنابراین تولید و انباشت سالحمی
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 باشد.نهایی آیه که ایجاد امنیت در جامعه است، نمی
کننادۀ صالح و تنها تأمینهای کشتارجمعی ناهالله خامنه ای بر این باورند که سالحامام خمینی و آیت

باشاند )خمینای، میامنیت جامعۀ بشری نیستند، بلکه مصیبت و تهدیدی جادی علیاه بشاریت و امنیات 
 (khamenei.ir؛ 11/313

المللای را ها و مجامع بینهای کشتارجمعی، دولتدقیقا  همین تهدید و ناآرامی حاصل از وجود سالح
های کشاتارجمعی بلکاه المللی در جهت منع گسترش سالحمجبور کرده است که با تنظیم قراردادهای بین

 هایی از این معاهدات به شرح زیر است:، تالش کنند. نمونههاخلع سالح همۀ دارندگان این نوع سالح
کننده و مسموم شبیه آن و همچنین مواد میکروبی در . پروتکل ژنو راجع به منع استعمال گازهای خفه1

 .1121ژوئن  11جنگ مورخ 
و های باکتریولوژیاک )بیولوژیاک( و سامی .کنفوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیرۀ سالح2

 .2792ها سال انهدام این سالح
 .2791( مصوب اول ژوئیه NPTای)های هسته. معاهدۀ منع گسترش سالح3
هاا مصاوب های شیمیایی و انهادام آنکارگیری سالح. کنفوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به4
2773 . 

هاایی باشاد چاه دولت نظر از اینکاه در دساتهای کشتارجمعی صرفبنابراین تولید و انباشت سالح
المللی که به آنها اشاره شد تهدید جدی علیه بشریت است، همچنان که به این مطلب در متن معاهدات بین

به این معنی که هر آنچاه باا « العل  تخص »اذعان شده است. بنابراین تعبیر درست در اینجا این است که 
شاود کاه از آن جملاه ارد از اعالق آیه خارج میعلت نهایی حکم که تأمین امنیت و آرامش است منافات د

 های کشتارجمعی است.تولید و انباشت سالح
بنابراین راه عاقالنه این نیست که در برابر دشمنان اسالم رقابت تسلیحاتی کشتارجمعی به راه بیاندازیم 

راه عاقالنه تاالش های کشتارجمعی این تهدید و خطر جهانی را افزایش دهیم بلکه و با مجهزشدن به سالح
 های خطرناک است. ُمِجدانه در جهت حذف این نوع سالح

 اشکال دوم به آیه :
 های کشتارجمعی مصداق )) قوة(( نیستندسالح

های کشاتارجمعی یک اشکال موضوعی نیز در این آیه مطرح است و آن اینکه آیا تولید و انباشت سالح
 آیه باشد؟ در « قوة»تواند مصداق در شرایط امروزی می

های های کشاتارجمعی مخصوصاا  ساالحرساد در اختیاار داشاتن ساالحاگرچه در ظاهر به نظار می
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های ای و مجهزباودن باه ساالحها با تکیه به قدرت هستهشود و ابرقدرتای یک قدرت محسوب میهسته
حا  وتاو را در ساایۀ اند و حتی پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملال، اتمی در دنیا سلطه پیدا کرده

کننادۀ امنیات ها تأمیناند، لکن در شرایط امروزی برخورداری از این ساالحهمین توانمندی به دست آورده
المللی تنها در سطح بینعنوان کشوری که دارای بمب اتمی است، نهدارندگان آنها نیست. امروزه پاکستان به

ای اسرائیل نتوانسات از همچنان که زرادخانۀ هسته شود،بلکه در سطح منطقه نیز یک قدرت محسوب نمی
شکست این رژیم در برابر جبهۀ مقاومت در لبنان و فلسطین جلوگیری کند و کارۀ شامالی باا دساتیابی باه 

ای تبدیل به قدرت جهانی نشد، چه اینکه این ساالح از فروپاشای شاوروی جلاوگیری نکارد؛ سالح هسته
اناد. آفرین نیست. برخی از اندیشمندان نیز به ایان امار اذعاان کردهقدرت هابنابراین دستیابی به این سالح

 گوید: باره میاندیشمند فرانسوی دراین« ونسانت دپورت»
امر مسئلۀ اصلی تفکر استراتژیک بود، امروزه دیگر جایگاه ساب  خود را از  بدوای که در اندیشۀ هسته»

نه الزم است و نه ضاامنی بارای تضامین امنیات؛ چارا کاه ای دست داده است. در واقع وجود سالح هسته
 «. ای پاسخ دادتوان با سالح هستهگرفتۀ امروزه را نمیهای دائمی صورتحمله
(/49174diplomatique.fr /2013/06/desporttes-monde) 
کار استاد دانشگاه هاروارد بر این عقیده است کاه  بارخالف آنچاه بسایاری از ماردم ف« استفان والت»

ای تأثیر کمی در قدرت یک کشور و نفاوذ آن گوید که سالح هستهکنند، هم تاریخ و هم فرضیه به ما میمی
 (foreign policy 2012/11/30دارد. )

ای ایان های کشاتارجمعی خصوصاا  تسالیحات هساتهنشدن سالحترین دلیل بر قدرت محسوبمهم
ها کاربردن این سالحد: ازآنجاکه اوال  خطرات ناشی از بهها وجود ندارکارگیری این سالحاست که امکان به
ها را کارگیرندگان این سالحهای مخالف، دامن بهمثل قدرتبهمحیطی و چه از نظر مقابلهچه از نظر زیست

ها انزجار افکار عمومی و محکومیت جامعاۀ بشاری را باه دنباال کاربردن این سالحخواهد گرفت؛ ثانیا  به
دهد و در چنین شرایطی ها را نمیواهد داشت، لذا هیچ قدرتی به خود اجازۀ استفاده از این سالحداشته و خ

ها جادی ماند و تهدید ناشی از داراباودن ایان ساالحها به مانند قدرتی غیرقابل اعمال میوجود این سالح
 2/12/1310(khamenei.irنیست، لذا این تهدید کاربرد ندارد. )

های مخالف را از بین ببارد، همچناان کاه باا ها و رژیمتواند حکومتها نمیاین سالحعالوه بر اینکه 
ها ناابود گنااه و سارزمینهای بیبمباران اتمی دو شهر ژاپن، حکومت ژاپن از بین نرفت بلکاه فقاط انساان

 شدند.
بین کشاورهای های زبانی توان این را هم اضافه کرد که امروزه در مخاصمات و جدالبه موارد فوق می
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های کشاتارجمعی وجاود ها یا اثری از تهدید به استفاده از سالحدرگیر با هم و حتی در تهدیدات ابرقدرت
 ندارد و یا جدی نیست.

کنناد، ولای ها کشورهای مخالف خود را تحریم اقتصادی، تهدید به مداخلاۀ نظاامی و... میابرقدرت
های شایمیایی و کنند و ایان مطلاب در خصاوص ساالحیهای کشتارجمعی نمتهدید به استفاده از سالح

 میکروبی نمود بیشتری دارد.
کارگیری سالح شیمیایی حتی در سطح محدود، بالفاصله محکومیت جهانی و انزجار افکار عمومی به

کنناد، ها نیز با صراحت و شدت ایان ماوارد را محکاوم میرا به دنبال دارد. کشورهای دارندۀ این نوع سالح
کنند با انداختن این جنایات به گردن دیگری و گرفتن ها تالش میمباشران و عامالن اصلی این جنایت حتی

 انگشت اتهام به سوی مخالفان خود، خود را از این نوع جنایت مبرا سازند.
های توان گفت: بر اساس این دیادگاه مجهزباودن باه ساالحبه آنچه در این دیدگاه بیان شد، میباتوجه

بار آن باار « و أعادوا»نیسات؛ بناابراین حکام « قاوة»شاود و مصاداق رجمعی قدرت محسوب نمیکشتا
اناد و تاالش برخای خارج« قاوة»های کشتارجمعی تخصصا  از موضاوع شود. به عبارت دیگر، سالحنمی

ه ها نیز یک اشتباه محاسباتی است، چه اینکه بر اساس شاواهدی کاکشورها برای دستیابی به این نوع سالح
عنوان مرجعی برای تعیین مصداق موضوعاتی مانناد الملل بهتوان پذیرفت که عرف جامعۀ بینذکر شد نمی

 های کشتارجمعی مهر تأیید بزند.بودن سالحقدرت بر قدرت
 آیۀ دوم 

 11تواند بررسای شاود، آیاۀ های کشتارجمعی میعنوان دلیل جواز تولید سالحیکی دیگر ازآیاتی که به
 ء است: سورۀ نسا

ا» ِذیَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُکْم َفاْنِفُروا ُثَباٍت َأِو اْنِفُروا َجِمیع  َها الَّ اید، آمادگی که ایمان آورده ؛ ای کسانی«َیا َأیُّ
ساوی دشامن حرکات صورت دستۀ واحد بههای متعدد یا بهخود را )در برابر دشمن( حفظ کنید و در دسته

 نمائید.
 باش و مراقبت در برابر خطر است.ی و آمادهحذر به معنی بیدار

گیرد. مسلمانان باید برای قدری وسیع است که هر گونه وسیلۀ مادی و معنوی را در بر میمعنی حذر به 
دفاع از خویش هر گونه آمادگی از نظر روانی و معنوی و از نظر بسیج منابع فرهنگی، اقتصادی و انساانی و 

کارگرفتن آن را فاراهم ساازند )مکاارم شایرازی، ین نوع سالح زماان و عارز باهترهمچنین استفاده از کامل
1/11.) 

ةٍ »نسبت به « ُخُذوا ِحْذَرُکْم »با این وصف، جملۀ  وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ اعام اسات )جاوادی « َوَأِعدُّ
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 (.11/111آملی، 
های روز اسات کاه ترن ساالحمادرن بنابراین یکی از مصادی  )حذر( آمادگی نظامی و مجهزشدن باه

تنها داللات بار جاواز ایان ناوع آماادگی شود و امر در آیه ناههای پیشرفتۀ کشتارجمعی نیز میشامل سالح
 کند، بلکه ظهور در وجوب و داللت بر لزوم آمادگی دارد.می

 اشکال به استدالل به آیۀ دوم  
ةٍ »همان عور که گذشت هدف و مقصود در آیۀ  وا َلُهْم َماا اْساَتَطْعُتْم ِماْن ُقاوَّ ارهااب و ترسااندن « َوَأِعدُّ

منظور بازدارندگی از اقدام او به جنگ بود که ثمرۀ آن تحق  امنیت در جامعاۀ بشاری و خصوصاا  دشمن به
ز انفال بیشتر نااظر باه قبال ا 10توان گفت که امر به إعداد در آیۀ امنیت مسلمانان است. با این توضیح می

 وقوع جنگ است.
( ظااهرا  11)نسااء: « ُخاُذوا ِحاْذَرُکْم »بنابراین هدف، بیشتر ارهاب است نه إعمال و استفاده، ولی آیاۀ 

بیشتر ناظر به حین جنگ و دفاع است و فضا، فضای إعمال و استفاده از توانایی و تجهیزات است )جاوادی 
 فرماید:دنبال آن می(؛ چرا که به11/112آملی، 
افاْنفِ » صورت دستۀ واحد )عب  شرایط موجاود( های متعدد یا بهو در دسته»؛ «ُروا ُثَباٍت َأِو اْنِفُروا َجِمیع 

 «.سوی دشمن حرکت نمائیدبه
شاود کاه ماا مجااز باه شود، تنها تجهیزاتی را شامل میشامل تجهیزات جنگی می« حذر»بنابراین اگر 

های کشتارجمعی مشروط به جواز استفاده از این ت به سالحنسب« حذر»ها باشیم؛ لذا شمول استفادۀ از آن
های کشاتارجمعی شاامل ساالح« حاذر»توانیم بگاوییم ها است؛ به عبارت دیگر در صورتی ما میسالح

 ها حکم به جواز بدهیم. کارگیری این سالحشود که در بحث استفاده و بهمی
 آیۀ سوم

تواند برای جواز تولید سالح مورد استدالل قرار بگیرد. بأ نیز میسورۀ س 11و  10سورۀ انبیاء و آیۀ  70آیۀ 
ازآنجاکه موضوع هر دو آیه، ساختن زره توسط حضرت داود است، لاذا درباارۀ هار دو آیاه یکدفعاه بحاث 

 کنیم: می
ْمَناُه َصْنَعَ  َلُبوٍس َلُکْم ِلُتْحِصَنُکْم ِمْن َبْأِسُکْم َفَهْل َأْنُتْم َشاِکُروَن »                                                                   «َوَعلَّ

هاای خادا ( هایتاان حفاظ کناد آیاا شاکرگزار )نعمتو ساختن زره را به اوتعلیم دادیم تا شما را در جنگ»
 (70)انبیاء: « هستید؟

ب  َو » ا َفْضال  یا ِجباُل َأوِّ ا َلُه اْلَحدیَد  َلَقْد آَتْینا داُوَد ِمنَّ ْیَر َو َأَلنَّ ْرِد  َمَعُه َو الطَّ ْر ِف  السَّ َأِن اْعَمْل ساِبراٍت َو َقدِّ
 «                                                     َتْعَمُلوَن َبصیر  َو اْعَمُلوا صاِلحا  ِإنِّ  ِبما 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=10
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=11
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=11
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=11
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ها را به اندازه و متناسب کن های کامل و فراخ بساز و حلقهو آهن را بر او نرم کردیم )و به او گفتیم( زره»
 (10-11سبأ: « ) دهید بینا هستم.و عمل صالح به جا آورید که من به آنچه انجام می

نام هر نوع سالحی است زره یا سپر یا شمشیر یاا نیازه و « لبوس»مراد از »آمده است:  مجمع البیاندر 
ِن اْعَمْل سااِبراٍت؛ یعنای باه »َکند: ( و همچنین از قتاده نقل می1/101)عبرسی، « گفته شده مراد زره است

 (.  7/200)عبرسی، « های کامل بسازاوگفتیم از آهن زره
شود کاه ماراد دو احتمال داده می« لبوس»زره کامل است ولی درباره « سابغ»راد از با این توضیحات م

 ای باشد یا اینکه مراد خصوص زره باشد.هر نوع اسلحه
ممکن است به این دو آیه استدالل شود که خداوند به حضرت داود)ع( ساختن سالح را تعلیم فرماوده 

از آن برای جلوگیری از ضربات دشمن استفاده شاود و ایان  و به او امر به ساختن آن کرده است تا در جنگ،
خود دلیل جواز مجهزشدن به هر نوع سالحی است و روشن است که این از احکاام اختصاصای انبیااء یاا 

 حضرت داود)ع( نیست.
 اشکال به استدالل به آیۀ سوم 

است مراد مطل  اسلحه  کس نگفتههیچ« سابرات»که هر دو آیه مربوط به داود)ع( است و در ازآنجایی
نیاز « لتحصنکم من بأساکم»نیز فقط زره باشد. جملۀ « لبوس»شود که مراد از است، احتمال قوی داده می

داده شده، سااختن وسایلۀ  ( که آنچه به داود)ع( تعلیم11/321مؤید این مطلب است )هاشمی رفسنجانی، 
نیز مؤید همین احتمال است  مجمع البیان( در شده از امام صادق)عدفاعی بوده است چه اینکه روایت نقل

از مادۀ ُلبس و پوشش گرفته شده و این نیز شاهدی دیگر بار ایان « لبوس»(. همچنان که 7/200)عبرسی، 
یعنی به داود)ع( یاد دادیم چگونه »کند: گونه معنی میانبیاء را این 70احتمال است. عالمه عباعبائی نیز آیۀ 

 (.11/310)عباعبائی، « ا شما را از شدت ضربات اسلحه حفظ کندبرای شما زره بسازد ت
های با این وصف روشن است که آیه فقط دلیلی برای جواز ساخت ابازارآالت دفااعی اسات و ساالح

شاود. های کشاتارجمعی نمایکشتارجمعی یک ابزار دفاعی نیستند، لذا امر به ساخت در آیه شامل ساالح
به قرائنی که گذشت ضاعیف اسات و بار فار  ایان طل  سالح باشد، باتوجهاحتمال اینکه مراد از لبوس م

ماندن از خطرات و ضربات شود که برای محفوظهای متعارف مینهایتا  شامل سالح« لبوس»احتمال، واژۀ 
 در جنگ است نه هر سالحی.

 قسمت دوم : روایات       
 روایت اول

ُخاُذوا »فرمایناد: خطاب به ماردم کوفاه می البالغه نهج 21امیرالمؤمنین علی)ع( در بخشی از خطبۀ 
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ْبَر َفِإنَّ  َتَها َفَقْد َشبَّ َلَظاَها َو َعاَل َسَناَها َو اْسَتْشِعُروا الصَّ وا َلَها ُعدَّ ْصرِ ِلْلَحْرِب ُأْهَبَتَها َو َأِعدُّ  «ُه َأْدَعی ِإَلی النَّ
وریاد؛ زیارا آتاش جناگ زباناه کشایده و ای مردم کوفه آمادۀ پیکار شوید و سازوبر  جنگ فاراهم آ» 
)سیدرضای؛ « آور اساتهای آن باال گرفته است. صبر و استقامت را شعار خویش سازید که پیاروزیشعله

 (21خطبۀ 
 روایت دوم

 فرماید:می نهج البالغه 11همچنین امیرالمؤمنین علی)ع( در بخشی از خطبۀ 
تر کنیاد. پایش از آخاتن، شمشایرها را در نیاام لای گروه مسلمانان! پوشش دفاعیتان را کامال و کاما»

 ( 11)سیدرضی؛ خطبۀ « بجنبانید
کاردن ساازوبر  جنگای و امکاناات دفااعی و آید که فراهماز هر دو کالم امیرالمؤمنین علی)ع( بر می

به نقش مهمی که وسائل دفاعی و آزمایش اسلحه و مهمات جنگی قبل از نبرد امری ضروری است و باتوجه
کردن وسائل دفاعی و ابازار جنگای ر جنگی در نبرد دارد مسلمانان باید از تمام امکانات در جهت فراهمابزا

 استفاده کنند.
 روایت سوم

 در بخشی از سخنان امام حسین)ع( در جنگ صفین آمده است:
نالاد، هایش نهرکه آمادۀ جنگ شود و سازوبر  خود را برای آن آماده کند و در گرماگرم پیکار از زخم»

 (111مزاحم المنقری، ؛ نصربن3/171الحدید، ابی)ابن« مرد میدان نبرد است
مطلا  هساتند و « عدة»و « اهبه»ممکن است به این روایات و مانند آن استدالل شود که تعابیری مثل 

ی آن معنعدة به»( و 1/71)جوهری، « معنی آمادگی و سازوبر  جنگیاهبه به»ها به معانی لروی آنباتوجه
( شاامل هار ناوع آماادگی و 3/271منظاور، )ابن« شود، اعم از مال و سالحچیزی که برای امری آماده می

های شاوند اعام از متعاارف و غیرمتعاارف، و عماوم یاا اعاالق ایان روایاات ساالحسازوبر  جنگی می
 .شودشامل میعنوان یک سازوبر  جنگی بهرا کشتارجمعی 

 رد استدالل به روایات 
ارۀ این روایات عالوه بر ضعف سند روایت سوم، باید گفت داللت تعاابیری کاه ذکار شاد )اهباه و درب

وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم »تر از تعابیر ها، قویعدة( و ظهور آن ( 11)نسااء: « ُخُذوا ِحْذَرُکْم »( و 10)انفال: « َوَأِعدُّ
های روایاات نیاز وارد اسات و آن اینکاه ساالحنیست و همان اشکالی که در دو آیه وارد شد، درباارۀ ایان 

نیاز « عاده»نیساتند، مصاداق « حاذر»و « قاوه»کشتارجمعی در شرایط امروزی همان عور کاه مصاداق 
 شوند.محسوب نمی
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 بخش دوم

 های کشتارجمعیادلۀ حرمت تولید و انباشت سالح
پرداختیم و هماان عاور های کشتارجمعی در بخش اول به بررسی دالیل وجوب و یا جواز تولید سالح

که گذشت دلیلی خالی از اشکال یافت نشد، لذا در این بخش باه بررسای ادلاۀ حرمات تولیاد و انباشات 
 های کشتارجمعی می پردازیم.سالح

 دلیل اول: مقدمۀ حرام
های کشتارجمعی را باه هار دلیلای ازجملاه بررسی این دلیل با این فر  است که ما استفاده از سالح

( حرام بدانیم، بنا بر ایان فار ، تولیاد ایان ناوع 2/310اهالک الحرث و النسل )حب الله،  دلیل حرمت
 هاست و مقدمۀ حرام، حرام است.ها مقدمۀ استفاده از آنها و انباشت و نگهداری آنسالح

 رد دلیل اول
دارد در المقدمه و حرمت مقدمه، مالزم  عقلیه وجاود اینکه مقدمۀ حرام، حرام است و بین حرمت ذی

 علم اصول مورد بحث و مناقشه است.
(. با این توضیح 127آخوند خراسانی بین مقدمۀ تولیدیه و غیر آن فرق گذاشته است )آخوند خراسانی، 

المقدمه اختیاری نخواهد بود، در ایان ای است که اگر انجام گیرد، انجام ذیگونهکه گاهی اوقات مقدمه به
ای باشاد کاه باا انجاام آن، گوناه(. ولای اگار مقدماه به2/211ناایینی، صورت مقدمۀ حرام خواهد باود )

المقدمه را انجام شود و با وجود انجام مقدمه، باز هم فاعل اختیار دارد ذیالمقدم  از اختیار خارج نمیذی
؛ 1/312 دراسات فی علم االصول،؛ خوئی،2/210ندهد؛ در این صورت مقدمه حرام نخواهد بود )نایینی، 

 (.1/211، صدر
( و مخق  خوئی حرمت نوع 1/111 هج الوصول،امنکند )خمینی،امام خمینی تفصیل آخوند را نفی می

اول از مقدمۀ حرام را متوقف بر قول به وجود مالزم بین وجوب شیء و وجوب مقدمۀ آن دانسته و آن را نفی 
 (.2/271محاضرات فی االصول،کند )خوئی، می

کشتارجمعی مقدمۀ حرام باشد نه از نظر امام خمینی و محق  خوئی حرام  هایبر فر  که تولید سالح
است و نه حتی از نظر آخوند خراسانی و مرحوم نائینی؛ چراکه از مقدمات تولیدیه نیست. بناابراین تولیاد و 

عنوان مقدمۀ حرام، حرام نیست و این دلیل، بارای اثباات حرمات تماام های کشتارجمعی بهانباشت سالح
 باشد.نمی

 دلیل دوم: تهدیدکنندۀ صلح و امنیت جهانی است
انفال گذشت، تولید و انباشت و افزایش تاوان تخریبای  10همان عور که قبال  در بیان اشکال دوم به آیۀ 
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زدن های بسیار خطرناک کشتارجمعی خود عاملی برای ایجاد خوف و هراس در جامعۀ بشری و برهمسالح
 است. امنیت و آرامش روحی جامعه

کنند که اسلحه کشیده و ماردم سورۀ مائده، محارب را به کسی تفسیر می 33مفّسران و فقها در ذیل آیۀ 
 ترساند. را می
َه َو َرُسوَلُه َو َیْسَعْوَن » ذیَن ُیحاِرُبوَن اللَّ ما َجزاُء الَّ َع َأْیدیِهْم َو ِإنَّ ُبوا َأْو ُتَقطَّ ُلوا َأْو ُیَصلَّ ْرِ  َفسادا  َأْن ُیَقتَّ

َ
ِف  اْْل

ْنیا َو َلُهْم ِف  اْلِْخَرِة َعاذاب  َعظای ْرِ  ذِلَک َلُهْم ِخْزي  ِف  الدُّ
َ
)مائاده: « م  َأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو ُیْنَفْوا ِمَن اْْل

33 ) 
کنناد )و باا خیزند و اقدام باه فسااد در روی زماین میبرش به جنگ بر میها که با خدا و پیامکیفر آن»

برند( فقط این است که اعدام شوند یاا باه دار آویختاه تهدید اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله می
هاا، باه عکاس یکادیگر بریاده شاود؛ و یاا از گردند یا )چهار انگشت از( دست )راست( و پای )چپ( آن

 «.ها در دنیاست و در آخرت مجازات عظیمی دارندد تبعید گردند. این رسوایی آنسرزمین خو
های مختلفی که دربارۀ حد محارب وارد شده است، در اینجا فقاط نظر از حکم محارب و بحثصرف

 کنیم.کالم  فقها را در خصوص معنی محارب بررسی می
به امنیت اقتصادی است و محارب را باه اگرچه نگاه برخی از فقهای شیعه در تعریف محارب معطوف 

اند؛ مانند شیخ عوسای کنند، تعریف کردهها را برای غارت اموال ناامن میراهزنانی که سالح برکشیده و راه
شمارد )عوسی، که اخذ مال را در صدق عنوان محاربه الزم می قواعد االحکامو عالمه حلی در الخالف در 

ن نگاه بیشتر فقها معطوف به امنیت اجتماعی است کاه اعام از امنیات (. لک3/117؛ عالمه حلی، 1/111
 اقتصادی است.

مراد از محاربه و افساد »داند. مراد از محاربه را اخالل به امنیت عمومی می المیزانعالمه عباعبائی در 
پاذیرد کاه آید، اخالل به امنیت عمومی است و امنیت عمومی وقتی خلال میکه از ظاهر آیه بر میعوریبه

کارگیری ساالح و خوف عمومی و ناامنی، جای امنیت را بگیرد و ترس عمومی نیز عبعا  و عادتا  از عری  باه
 (.1/321عباعبائی، « شودتهدید به قتل ایجاد می

صریح است در اینکه محاربه در آیۀ مبارکه اختصاص دارد به معنای  تبیان،سخن شیخ عوسی در تفسیر 
( و 1/310؛ هاشمی شاهرودی، 3/101د ترساندن مردم و سلب امنیت )شیخ عوسی، کشیدن به قصسالح

اند اینکه ماراد از محاارب هار کسای آنچه اصحاب ما روایت کرده»گوید: دربارۀ محارب می المبسوطدر 
)شایخ « است که اسلحه بکشد و مردم را بترساند چه در دریا و چه در خشکی، چه در شهر و چه در بیاباان

نیاز هماین نظار را  سرراررادریس در بخش حدود کتاب و ابن کنز العرفان(. فاضل مقداد در 7/11 عوسی،

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=33
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=33


            919                      یکشتارجمع یهاو انباشت سالح دیحرمت تول ایجواز  ۀادل یبررس              9911 زمستان

 (.3/101ادریس، ؛ ابن2/312دارند )فاضل مقداد، 
شود هر کسی که اسالحه بکشاد و ماردم را بترسااند، محاارب اسات. اماام همان عور که مشاهده می

محارب کسی است که شمشیرش )سالحش( را برهناه » خمینی نیز در تعریف محارب همین نظر را دارند:
تحریار الوسایله، )خمینای، « خواهد در زمین افسااد کنادکند یا آن را تجهیز نماید تا مردم را بترساند و می

771) 
شود که الزم نیست این ایجااد تارس در باین همچنین از اعالق کالم برخی از فقها چنین برداشت می

باشاد و که در کلمات فقها آمده است، مشعر باه ایان عمومیات می« خاف  الناسال»مسلمانان باشد. تعبیر 
جواهر ایجاد ترس نسبت به هر کسی که امنیات او الزم اسات را در تحقا  عناوان محاارب کاافی صاحب

(، چه اینکه فرقی 11/111جواهر، باره فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نیست )صاحبداند و دراینمی
 (.120النهای ، ؛ عوسی،11/111اسالم و غیر آن قائل وجود ندارد )همو،  بین بالد

کما اینکه برای تحقا  عناوان محاارب، قصاد افسااد در زماین کافیسات و تحقا  خاارجی افسااد و 
ا»باشد، نتیجۀ چنین برداشتی از قید کردن آن شرط نمیعملی ْرِ  َفَساد 

َ
در آیه این است کاه « َیْسَعْوَن ِف  اْْل

سی سالح بکشد و مردم را بترساند و قصد افساد در زمین داشته باشد ولو اینکه موف  به تحق  فساد در هر ک
 (.1/371خارج نشود، مصداق محارب است )هاشمی شاهرودی، 

زدن امنیت و آرامش اجتماعی چناین مجاازت وقتی اسالم برای شمشیرکشیدن و ترساندن مردم و برهم
دان معناست که هر چیازی کاه تهدیدکننادۀ امنیات و آراماش جامعاه باشاد سنگینی در نظر گرفته است، ب

ها دارد و قبال  باه بخشای از به آثار تخریبی وحشتناکی که این سالحمحکوم به ممنوعیت است. حال باتوجه
را هاا انساان به اینکه زمانی که الزم است تا با استفاده از سالح کشتارجمعی میلیونها اشاره شد و باتوجهآن

نابود کرد، بسیار کمتر است از زمانی که الزم است یک محارب با شمشیر، حداکثر صد نفر انسان را به قتل 
تر از شمشایر برهناه یاک محاارب ها بسیار خطرنااکبرساند. روشن است که مجهزشدن به این نوع سالح

ها ها و آثار آننوع سالح و کمی توجه به این شودعری  اولی مشمول معنی اصطالحی محاربه میاست و به
ها برای اذعان به تهدیدبودن آنها علیه صلح و امنیت جهانی کافیست. شاهد و زمان الزم برای استفاده از آن

ها و ناابود کاردن این مطلب مطالبۀ عمومی و تالش بسیاری از کشورها برای جلوگیری از تولید این ساالح
 های موجود است.سالح

در این خصوص و محتوای این معاهدات که بخشی از آن قبال  گذشت خود مؤید  المللیمعاهدات بین
 ( آمده است:NPTعنوان مثال در پیمان )این مطلب است. به

ای برای بشریت به بار خواهد آورد و نتیجاۀ لازوم مجاهادت هایی که یک جنگ هستهبه ویرانیباتوجه



 929 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          910

اه حفاظ امنیات ماردم و باا ایقاان باه اینکاه گساترش جانبه در دفع خطر یک چنین جنگی و اقدام در رهمه
 (.11ای را شدیدا  افزایش خواهد داد )ممتاز، ای خطر جنگ هستههای هستهسالح

داند و به خواست مؤکاد ای را تهدید علیه بشریت میهای هستهای تولید و انباشت سالحخامنهاللهآیت
  21/1/1371( khamenei.irدهد )جه میها توو مکرر جامعۀ جهانی برای نابودی این سالح

های کشاتارجمعی یاک ها و مطالبات شاهد این نیست که تولید و انباشت ساالحآیا وجود این نگرانی
 تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی است؟

 دلیل سوم: حرمت اضرار به غیر 
ای کشاتارجمعی ضارر و هاین دلیل مبتنی بر این است که سعی و تالش برای دستیابی و تولیاد ساالح

زند. کبرای قضیه یعنی حرمت های آینده میزیست و در نهایت به انسان حتی به نسلآسیب جدی به محیط
اضرار به غیر، امری مسلم و مدلل به دالیل عقلی و نقلی است. عالوه بر اینکه اضرار به غیر، ظلام اسات و 

عاالق و همچناین  1( و آیاۀ 272، 231، 233ره )قبح ظلم از مستقالت عقلیه است. آیاتی مانند سورۀ بقا
( و اما صررای قضیه یعنی اینکه دستیابی به این 1/211روایات متعددی داللت به این حکم دارد )روحانی، 

باشد، امری است که باید در مورد آن به زیست و بشر میها مستلزم ضرر و آسیب جدی به محیطنوع سالح
های متخصصان این امر حاکی از (. گزارش2/311الله، مراجعه کرد )حبمتخصصان این امر و کاشناسان 

هاای اتمای کاه تاا شاعاع این واقعیت است که تشعشعات خطرناک و خاکسترهای اتمی ناشای از آزمایش
گاردد. ها نظیار سارعان میشود، موجب بسیاری از بیماریصدها و یا هزاران کیلومتر به اعراف پراکنده می

زیست و بهداشت، وخیم ناشی از پخش مواد و ذرات رادیواکتیو در فضا عالوه بر آلودگی محیطآثار و نتایج 
ای ندارد، بلکه هار گوناه های هستهشود. این آثار اختصاص به آزمایشهای آینده میموجب صدمه به نسل

 (11 –103، ها و فضوالت آن موجب چنین آثار خطرناکی است )مشیرپورای و همچنین زبالهآلودگی هسته
آنچه که در این دلیل قابل مناقشه و توجه است اینکه این اضرار به غیر، به شرعی بر حرمت خاود بااقی 

ای، هاای هساتهاست که با مصلحت دیگری که اهم از آن باشد تازاحم نداشاته باشاد، چاه اینکاه آزمایش
ای، تولیاد صاارف پزشاکی هساتهآمیز مانند تولید انارژی، ممنظور مقاصد صلحشیمیایی و میکروبی که به

آمیز و دلیل اهمیت آن اهداف صالحباشد ولی بهگیرد، با اینکه دارای آثار سوء میها و... صورت میواکسن
های شاود. در ماورد ساالحباشد و حکم حرمات بار آن باار نمیبودن آن مقاصد، ممنوع نمیگاهی حیاتی

شود و حارام اسات ولای ممکان منجر به اضرار به غیر میکشتارجمعی نیز اگرچه دستیابی به آنها از عرفی 
وا َلُهْم...»است گفته شود که از عرف دیگر به استناد آیه  دلیل وجوب آمادگی در برابار دشامنان و و به« َوَأِعدُّ

منظور ارهاب آنان این دستیابی واجب و الزم است. در این صورت این موضوع از مصادی  باب إعداد قوا به
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 ( 2/317الله، واهد بود که حکم تزاحم یعنی تقدیم اهم در آن جاری خواهد شد )حبتزاحم خ
های کشاتارجمعی کدام از ادلۀ جواز تولید سالحولی بر اساس آنچه که قبال  در بخش اول گذشت هیچ

د و ها ثابت نیست تا با حرمات اضارار تناازع کناتمام نبود؛ بنابراین وجوب دستیابی و تولید این نوع سالح
 اشکال و مناقشه در دلیل سوم حرمت وارد نیست.  

 دلیل چهارم: لغو و اسراف
ای در شرایط امروزی که انزجار افکار عمومی های کشتارجمعی خصوصا  تسلیحات هستهوقتی سالح

ها می شود قابل استفاده نیست و امنیت حاصل از آن همان و محکومیت جامعۀ بشری مانع از استفاده از آن
شمار اقتصادی و انسانی کردن منابع بیکه قبال  گذشت یک امنیت کاذب و خیالی است، بنابراین هزینه عور

برای آن، مصداق بارز اسراف و تضییع اموال عمومی است و حرمت اسراف و تضییع اماوال، اماری بادیهی 
 است.

دانند. ر دردسر و پرخطر میهای کشتارجمعی را کاری بیهوده، پرهزینه، پای تولید سالحالله خامنهآیت
داشاتنش را یاک کاار بیهاوده، پرضارر و پرخطار دانیم و نگهما استفاده از این تسلیحات را گناه بزرگی می»

 3/12/1310( khamenei.ir« )دانیممی
( khamenei.ir« )ای ناداردای جاز هزیناۀ ایجااد و هزیناۀ نگهاداری، هایچ فایادهتسلیحات هسته»

11/3/1371 
ها اند تا هر یک از ابرقادرتخارج از شمار اقتصادی و انسانی در رقابت غیرعقالنی هزینه شدهمنابع » 

 21/1/1371( khamenei.ir« )توان خیالی پیدا کنند
انفاال  10ها مصاداق قاوه در آیاۀ که برخورداری از این نوع ساالحو به بیانی که قبال  گذشت ازآنجایی

 ها از ادلۀ حرمت لرو و اسراف باشد.ی بر خروج تخصصی این سالحتواند دلیلنیست، لذا این آیه نمی
 

 نتیجه

های کشاتارجمعی، ادلاۀ وجاوب آماادگی بارای دفااع و لازوم ترین ادله برای جاواز تولیاد ساالحمهم
منظور بازدارندگی دشمن است. اگرچه ظاهر برخی از آیات و روایات خصوصا  هایی بهمجهزشدن به سالح

های کشتارجمعی ال داللت بر جواز، بلکه وجوب مجهزشدن به هر سالحی ازجمله سالحسورۀ انف 10آیۀ 
کاه اوال  وجاود ایان منظور ارهاب دشمنان و با هدف نهایی ایجااد صالح و امنیات دارد، لکان ازآنجاییبه

امنیات زدن ها خود عاملی برای برهمهای بسیار خطرناک و تولید و انباشت و افزایش توان تخریبی آنسالح
و آرامش روحی جامعه است و با آن هدف نهایی منافات دارد؛ و ثانیا  در شرائط امروزی دستیابی به این نوع 



 929 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          919

شود و تخصصا  از این ادله خاارج اسات، ها قدرت محسوب نمیدلیل عدم امکان استفاده از آنها بهسالح
ستیابی و تولید و افزایش تاوان تخریبای ایان دلیل اینکه اوال  دلذا ادلۀ وجوب تمام نیست و از عرف دیگر به

عری  أولای مشامول معنای اصاطالحی محارباه ها تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی اسات و باهسالح
زیسات و در نهایات باه انساان و حتای شود و ثانیا  دستیابی به آن مستلزم ضرر و آسیب جدی به محیطمی

های ها ضامن تحکیم و حفظ قادرترخورداری از این نوع سالحدلیل اینکه بهای آینده است و ثالثا  بهنسل
ها کاری بیهوده و مصداق اساراف و تضاییع اماوال عماومی دارندگان آن نیست و تولید و انباشت این سالح

های کشتارجمعی جایز نبوده و حکم حرمت بر آن است، لذا تولید، نگهداری و افزایش توان تخریبی سالح
 جاری است.

 
 منابع 

 قرآن کریم
 ه، ترجمه محمد دشتیالبالغ نهج

 ق.2447، قم، مؤسسۀ آل البیت، چاپ اول، کفایة االصولحسین، بنآخوند خراسانی، محمدکاظم
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یرالفتاویالسرائر احمد، ادریس، محمدبنابن  ق.2424، قم، انتشارات جامعۀ مدرسین، چاپ دوم، الحاوی لتحر
 ق. 2424، بیروت، دارالفکر، چاپ سوم، لسان العربمکرم، منظور، محمدبنابن

 .2317، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، تسنیم تفسیرجوادی آملی، عبدالله، 
 ق.2424پ اول، ، بیروت، دارالعلم للمالیین، چاالصحاحجوهری، اسماعیل، 

 م.2422، قم، دارالفقه االسالمی المعاصر، چاپ اول، دراسات فی الفقه االسالمی المعاصرحب الله، حیدر، 
، قم، مؤسسۀ تنظایم و نشار آثاار اماام خمینای، چااپ و نشار مناهج الوصول الی علم االصولالله، خمینی، روح

 ق.2424عروج، 
یر الوسیله_________،  تنظیم و نشر آثاار اماام خمینای، چااپ و نشار عاروج، چااپ اول،  جا، مؤسسۀ، بیتحر

2397. 
 .2317جا، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ بیست و دوم، ، بیوالیت فقیه_________، 

 ق.2427، قم، مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسالمی، چاپ اول، دراسات فی علم االصولخوئی، ابوالقاسم، 
، قم، مؤسسۀ دار احیاء اْلثار االمام الخاوئی، چااپ اول، محاضرات فی اصول الفقه ق(2422__________، )

 ق.2422
 .2312، تهران، نشر حدیث دل، چاپ دوم، زبدة االصولروحانی، محمدصادق، 
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، بیاروت، دار احیااء التاراث العربای، جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالالمباقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب
 ق.2444 چاپ هفتم،

 ق.2421، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، دروس فی علم االصولصدر، سیدمحمدباقر، 
 ق.2374، بیروت، مؤسسه اعلمی، چاپ دوم، المیزان فی تفسیر القرآنعباعبائی، محمدحسین، 

 ق.2421، بیروت، مؤسسه اعلمی، چاپ اول، مجمع البیانحسن، تفسیر بنعبرسی، فضل
 ق.2444، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، النهایه فی مجرد الفقه والفتاویحسن، حمدبنعوسی، م
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