دامىه اعمال لاعذه «ضرورت» بر
ممررات جهاد در فمه اسالمی
تاؿیظ ػؿیافت9911/8/2 :

تاؿیظ تأییؼ9911/92/1 :

*
سیذمصطفی محمك داماد
**

________________________________________ وادر اخگری بىاب

چکیذه
یکی از قواعذ ههمی که در اکثر ابووا قههوی هوورد اتوادهدق قورار هویگیورد «قهعوذق ظورتر »
هیبهشذ .ؼبق ایى قهعذق ارتکه قعل حرام ت همًوع به رعهیوت برخوی شورایػ ازجملوه «رعهیوت
تًهتب» هجهز هیبهشذ؛ ازایىرت به ایًکه حمله بوه ادوذاغ یريظوههی در حهلوت عوهدی ازهًظور
ههرر برای ارتکه قعل ظرتری هجهز هیشود ،اهه بهتجودایى تحهوق ظورتر يظوههی در زهوهو
جًگ يمیتوايذ دلیلی برای اتادهدق از تسلیحه کشاهرجمعی بهشذ؛ لواا بورای حدو حکوهوت
اتالهی یه اتهش اتالم يمیتواو از تسلیحه کشاهرجمعی اتادهدق يموود؛ زیورا ایوى اهور يهوط
رض از تجود اتالم ت تشکیل حکوهت اتالهی خوادذ بود .عالتق بر ایًکه اهورتزق بهعًهیوت بوه
ً
پراکًذگی کشوردهی اتالهی ت هسلمهوده در اقصی يههغ جههو ،عمال يهبودی اتهش اتالم هیسر
يمیبهشذ .دريایجه ظرتر حد «بیعةاالتالم» درگس اهکهو تحهق يخوادذ یهقت .ته ظورتر
اتادهدق از تسلیحه کشاهرجمعی ههیه شود .الباه برخی به اتاًهد به آیوه  06توورق هبهرکوه ايدوه
هعاهذيذ تهخت ت اتادهدق از تسلیحه کشاهرجمعی حای در حهلت یرظرتر يیس هجهز هیبهشذ
که ایى قو بهتبب ههیذ شذو اؼالق آیه هاکور به آیه دیگر صحیح يمیبهشذ.
واژگان کلیذی :ظرتر  ،حکون اوهيو  ،هحویػ زیسوت ،تسولیحه کشواهرجمع  ،تًهتوب،
بیعةاالتالم ،حکوهت.

* ْٝو هیئت ٝلمی ػاييگاه ىهیؼ بهيتی (.)mostafa.ahmadabadi@gmail.com
** ػاييزوی ػکتـی صقوق بیىالملل ػاييگاه ىهیؼبهيتی (.)n_akhgari@yahoo.com
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ههررا اتالهی هجهز يیست اهه به تحهق ظرتر يظههی حملوه در چهوهرچو رعهیوت شورایػ
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ممذمه
یکی اف قواٝؼ ههمی که ػؿ اکخـ ابواب فقهی هوؿػ امتتااػه قتـاؿ هتیگیتـػ ;قاٝتؼه ّتـتؿ :
هیباىؼٕ .بق ایى قاٝؼه اؿتکاب فٞل صـام ت همًتو ٛبتا ؿٝایتت بـعتی ىتـایٔ افرملته ;ؿٝایتت
تًامب :هزاف هیباىؼ< افایىؿت با ایًکته صملته بته اهتؼا

یـيٚتاهی ػؿ صالتت ٝتاػی افهًٚتـ

هقـؿا امالهی هزاف يینت اها با تضقق ّـتؿ يٚتاهی صملته ػؿ چهتاؿچوب ؿٝایتت ىتـایٔ
هقـؿ بـای اؿتکاب فٞل ّـتؿی هزاف هیىوػ ،اها بتاتروػایى تضقتق ّتـتؿ يٚتاهی ػؿ فهتاو
رًگ يمیتوايؼ ػلیلی بـای امتااػه اف تنلیضا کيتتاؿرمٞی باىتؼ< لتؾا بتـای صات٘ صکوهتت
امالهی یا اماك امالم يمیتواو اف تنلیضا کيتاؿرمٞی امتااػه يموػ< فیـا ایى اهـ يقِ ـُ
اف تروػ امالم ت تيکیل صکوهت امالهی عواهؼ بوػٝ .الته بـ ایًکه اهـتفه باًٝایت به پـاکًتؼگی
ً
کيوؿهای امالهی ت هنلماوها ػؿ اقَی يقآ رهاوٝ ،مال يابوػی اماك امالم هینـ يمیباىتؼ.
8

ػؿيتیزه ّـتؿ صا٘ ;بیْةاالمالم :هـگق اهکاو تضقق يغواهؼ یافت .تتا ّتـتؿ امتتااػه اف
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تنلیضا کيتاؿرمٞی ههیا ىوػ .البته بـعی بتا امتتًاػ بته یته  06متوؿه هباؿکته اياتا هٞتقؼيتؼ
ماعت ت امتااػه اف تنلیضا کيتاؿرمٞی صتی ػؿ صالت یـّـتؿ يیق هزاف هتیباىتؼ کته ایتى
قو بهمبب هقیؼ ىؼو إالق یه هؾکوؿ با یا ػیگـ ٍضیش يمیباىؼ.

ممذمه
;ّـتؿ  :قاٝؼهای ٝقلی ت عاؿد اف ّوابٔ ت هنتًؼا ىـٝی ،افموی هلل ت اقوام هغتلت
هوؿػ امتًاػ قـاؿ گـفته امت .ػؿ صقتوق تـب بتا تکیته بتـ صقتوق ؿتم ،قاٝتؼه ;ّتـتؿا قتايوو
يمیىًامؼ )Necessitas Non Habet Legem( :همواؿه هوؿػ امتًاػ بوػه امت.
ػؿ اصکام امالهی ;ّـتؿ  :که اف و تضت ًٝواو قاٝؼه ;الْـتؿا تبیش المضٚوؿا  :يتام
بـػه هیىوػ< یکی اف قواٝؼ ههن فقهی امت که ػاؿای ؿیيه قـ يی (ؿ.ک :بقـه )371 :ت ؿتائتی (صتـ

ٝاهلی ،3069 ،د )081ً ،5بوػه ت ػؿ اکخـ ابواب فقه راؿی ت ماؿی هیباىؼ.
هاهیت ّـتؿ بـ هبًای پؾیـه امتخًایی یک اهـ هؾهوم ت یـهيـت ٛامت ت ايزام ٝملتی ؿا
رواف هیػهؼ که ػؿ فقؼاو ّـتؿ  ،ياؿتا ت ياهيـت ٛهیيمایؼ ،اها ٍـ تروػ ّـتؿ بتههًٞای
فاػی ٝمل بیقیؼ ت ىـٓ بـای اؿتکاب فٞل همًو ٛت ياهيـت ،ٛيمیباىؼ ،بلکته فقهتای هٚٞتن بتا

بیاو بـعتی اف ىتـایٔ افرملته ;ؿٝایتت تًامتب :ت ;تزتاتفيکـػو اف صتؼاقلها :ػؿ ؿفت ٜهتواؿػ
ّـتؿ ت ٝؼم هزافبوػو ;قتل اينتاو بتیگًتاه :صتتی ػؿصتا ّتـتؿ  ،و ؿا هقیتؼ ت هضتؼتػ
يموػهايؼ.
افایىؿت ّـتؿ های يٚاهی يمیتوايًؼ يقِ گنتـػه ت ياهضؼتػ قواٝؼ رًتگ ػؿ هغاٍتما
هنلضايه ؿا ،بـای کنب بـتـی يٚاهی با امتااػه اف ؿتههتای همًوٝته توریته کًًتؼ< بـایىامتاك
اعتیاؿ هتغاٍمیى ػؿ امتًاػ به ّـتؿ يٚاهی بهًٝواو توریه يقِ قواٝتؼ ت هقتـؿا  ،ياهضتؼتػ
يبوػه ت تاب ٜهواؿػ ت ىـایٔ هيغَی امت.
ػؿ هقاله صاّـ تاله گـػیؼه به مؤا فیـ پامظ ػاػه ىوػ:
ت ىـایٔ ،صؼتػ ت حغوؿ اؿتکاب افٞا ّـتؿی ػؿ هقـؿا رهاػ تا چه ايؼافهای امت؟
ت یا ػؿ صالت ّـتؿ هیتواو هقـؿا صقوق بيـػتمتايه امالهی ؿا فیـ پا گؾاىت ؟
ت یا ّـتؿ هی توايؼ هزوفی بـای امتتااػه اف تنتلیضا کيتتاؿرمٞی ٝلیته يیـتهتای ػىتمى
باىؼ؟

کلما ;ّـتؿ  :ت ;مالس های کيتاؿرمٞی :اف ههمتـیى هااهین بکتاؿ ؿفتته ػؿ ایتى هقالته
هنتًؼ .لؾا قبل اف پـػاعتى به هٖالب اٍلی ،تٞـی ایى تاژه گاو بیاو هی ىوػ.

1ـ .1ضرورت
کلمه ;ّـتؿ  :بًٞواو کلیؼی تـیى هاهوم بکاؿ ؿفته ػؿ هقاله صاّـ اف ػت هًٚـ فقهتی ت بتیى
المللی هوؿػ تٞـی قـاؿ هی گیـػ.
1ـ1ـ .1ازوظر فمهی
تاژه ;ّـتؿ  )Necessity( :افيٚـ لغوی امن هَؼؿ ;اّٖـاؿ :امت .بؼیىهًٞا کته يتیزته
اّٖـاؿ به تروػ هؼو صالت ياچاؿی ت ّـتؿ هیباىؼ .کلمه اّٖـاؿ يیق تاژهای ٝـبی امت که
اف ؿیيه ّـ ت به ّن ّاػ ت فتش و ت تيؼیؼ ؿاء ت گـفته ىؼه ت ػؿ قالب بتاب افتٞتا بته کتاؿ ؿفتته
امت .ایى تاژه چًايچه اف ؿیيه ّـ ت به فتش ّاػ ت باىؼ بههًٞای پؾیـه ّـؿ عواهتؼ بتوػ< فیتـا
;ّـ :ػؿ ایى صالت هتْاػ ;يا :ٜهیباىؼ (هقـی فیوهی[ ،بیتا] ،د )106ً ،2ت اگـ اف ؿیيه ّـ
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ت به ّن ّاػ ت باىؼ هًٞای و ٝباؿ امت اف :اصتیاد ،ياچتاؿی ،متغتی ،يتاگق یـی ت ػؿهايتؼگی
(ابىهًٚوؿ ،3030 ،د /081ً ،0فـاهیؼی ،3036 ،د )7ً ،7البتته اصتیتاری کته ؿاه گـیتقی اف و
تروػ يؼاىته باىؼ (مٞؼی )221ً ،3068 ،همیى هًٞی ػؿ یه  02موؿه يمل يیق بهکاؿ ؿفته ،يزتا

السنء َ ...؛ [ یتا و ىتـیکاو
ضنَََّ إِ َذا َد َعنه َو يک ِشن
ُّ
که عؼاتيؼ هتٞا هیفـهایتؼ; :أ ََّمن يجينب الْم ْ
ايتغابی ىما بهتـيؼ] یا يکه تقتی ػؿهايؼهای ات ؿا بغوايؼ ارابت هیکًتؼ ت متیب ت گـفتتاؿیو ؿا
ػف ٜهیيمایؼ  :...هماوگويه که هالصٚه هیىوػ< ;هْٖـ :ػؿ ایى رتا بتههًٞی ػؿهايتؼه ت ياچتاؿ
امت.
پیو اف بیاو هًٞای اٍٖالصی ;ّـتؿ  :ػؿ لناو فقها الفم به ؽکـ امت< فقها البا ػؿ هتتوو
فقهی کلمه ;ّـتؿ  :ت ;اّٖـاؿ :ؿا ػؿ یک هاهوم بهکاؿ بـػه ت اف هـ ػت کلمه یک هًٞتا ؿا قَتؼ
يموػهايؼ< افایىؿت هـگاه ػؿ ایى هقاله اف تاژه ;اّتٖـاؿ :امتتااػه ىتؼه هًٚتوؿ همتاو ;ّتـتؿ :
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هیباىؼ.
افيٚـ اٍٖالصی ،فقها ت اٍولیوو تٞاؿی هتٞؼػ ت تقـیبا هيتابهی اف ;اّتٖـاؿ :ت ;هْتٖـ:
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اؿائه يموػهايؼ که به بـعی اف يها اىاؿه هیىوػ:
هـصوم هقؼك اؿػبیلی گاته امت; :اّٖـاؿ و امتت کته ٍتبـ بتـ و همکتى يباىتؼ< هايًتؼ:
گـمًگی( :هقؼك اؿػبیلی[ ،بیتا] )010ً ،هـصوم ٝالهه صلی يیتق هتیيوینتؼ; :هْتٖـ کنتی
امت که اگـ [اف صـام] تًات يکًؼ تـك اف تل

یا بیمتاؿی عتو یو ،ػاىتته باىتؼٝ( :الهته صلتی،

 ،3031د /111ً ،1فاّل اٍاهايی ،3030 ،د.)137ً ،9
فصیلی ػیگـ ايؼیيمًؼی امت که ػؿ تٞـی ;ّـتؿ  :بیاو هیکًؼ:
ّـتؿ ٝباؿ اف صالتی اف عٖـ یا هيقت ىؼیؼ که بـ ايناو ٝاؿُ هیىوػ ،بَوؿتی که تتـك
تاق ٜىؼو ّـؿ یا اؽیت يال یا ْٝو یا بـت یا ٝقل یا ها ت تواب ٜو باىؼ .ػؿ ایى فهتاو اؿتکتاب
فٞل صـام ،یا تـک تارب یا تاعیـ ايؼعتى اف تقتو ،بغإـ ػفتّ ٜتـؿ هٞتیى یتا هبتاس هتیىتوػ
(فصیلی.)00ً ،3997 ،

با ًٝایت به تٞاؿیای که افيٚـ گؾىت هیتواو گاتّ; :ـتؿ  :افيٚـ فقهی بؼیىهًٞامت کته
ايناو عوػ ؿا ػؿ فياؿ ت تًگًایی بیابؼ ،که بـای ؿهایی اف و ،ياگقیـ باىؼ ٝملی ؿا که عتال ىتـٛ
امت ،ايزام ػهؼ .پل ;ّـتؿؿ  :همايا اهـی امتخًائی امت ت مبب پؼیؼاؿی تّٞیت رؼیتؼی
هیىوػ که ػؿ و ،ىغٌ هْٖـ اف باب ;صکن حايویه هیتوايؼ ٝملی ؿا که ايزتام و صتـام امتت

ايزام ػهؼ< بهٝباؿ ػیگـ ;ّـتؿ اف ًٝاتیى حايوی امت که با پیؼایی و ،تکلی اتلی ،اف ٝهؼه
هکل بـػاىته هیىوػ ،بؼیىهًٞا که هکل ؿا ،اف هوّو ٛصکن ىـٝی اتلتی عتاؿد هتیکًتؼ کته
يتیزه و رواف اؿتکاب صـام یا تـک تارب ػؿصا اّٖـاؿ عواهؼ بوػ( :هؤمنته ػائـةالمٞتاؿ فقته

امالهی ،3196 ،د.)570ً ،3
هًٚوؿ اف ّـتؿ يٚاهی يیق ،تنـی ;قاٝؼه ّـتؿ  :به صوفه رًتگ امتت بَتوؿتی کته بتا
بهتروػ هؼو صالت ّـتؿ  ،اؿتکاب افٞالی که ػؿ صالت ت ىـایٔ ٝاػی رًگ همًو ٛهیباىًؼ،
هزاف هیگـػػ (هماو ،د.)005ً ،31
2ـ1ـ .1در حمىق بیهالملل
;ّـتؿ  :ػؿ صقوق بیىالملل بهًٝواو یک امتخًاء بـ تٞهؼی القام تؿ تٞـی هیىتوػ .هتاػه
ٕ 25ـس هنئولیت بیىالمللی ػتلت هَوب  2663کمینیوو صقوق بیىالملل ،و ؿا چًیى تٞـی
هیکًؼ; :تًها ؿاه کيوؿ ،بتههًٚوؿ صااٙتت اف هًاٞتت ؽاتتی ػؿ بـابتـ یتک عٖتـ ىتؼیؼ ت قـیتب
هیىوػ که هاهیت هتغلاايهبوػو ٝمل عال تٞهؼا بیىالمللی ؿا اف بیى هیبـػ2.پتل ّتـتؿ
ً
ً
ػؿ صقوق بیىالملل ،اتال یک امتخًاء بـ القام بـ ايزام تٞهتؼا بیىالمللتی امتت ت حايیتا :هاهیتت
ٝمل عالفکاؿايه بیىالمللی ؿا ػگـگوو هیکًؼ.
باتروػایى هقـؿا بیىالمللی هنتقیما به تٞـی ;ّـتؿ يٚاهی :يپـػاعتهايؼ .تًها هاػه 30
کؼ لیبـ 3هَوب ما  3801ػؿباؿه و هقـؿ ػاىته امت:
ّـتؿ يٚاهی ،ىاهل هٞیاؿهایی هیباىؼ که بـای تْمیى اتمام رًگ ّـتؿی هنتًؼ ت هٖتابق
با قوايیى هؼؿو ت ٝـ رًگ ،هيـت ٛت قايويی هنتًؼ ت هوؿػ پتؾیـه کيتوؿهای هتمتؼو هتؼؿو
هیباىًؼ.
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پیـت تٞـی کلی که ػؿ هاػه ٍ 30وؿ گـفت ،لیبـ هاهوم ّـتؿ يٚاهی ؿا با يمويههایی کته
1. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001.
2. Commentaries On The Draft Articles, Act 25.
3. Lieber Code of April 24, 1863.
4. Military necessity, as understood by modern civilized nations, consists in the necessity of
those measures which are indispensable for securing the ends of the war, and which are
lawful according to the modern law and usages of war.
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با ّـتؿ يٚاهی توریه هیىويؼ ػؿ هواػ  35ت 30ایى گويه به تَویـ کيیؼ:
ّـتؿ يٚاهی يابوػی هنتقین راو یا اْٝای بؼو ػىمًاو هنلش ت اىغاً ػیگـی که يتابوػی
يها ػؿ ػؿگیـیهای هنلضايه ػؿ صیى رًگ ارتًتاب ياپتؾیـ امتت ؿا هزتاف هتیػايتؼ .همچًتیى
ػمتگیـی هـ ػىمى هنلش ت همچًیى ػىمًی که بتـای ػتلتت هتغاٍتن اهمیتت ػاؿػ ،یتا عٖتـ
عاٍی بـای ػمتگیـکًًؼه ػاؿػ ،ؿا يیق هزاف هیػايؼّ .ـتؿ يٚاهی تغـیب اهوا  ،اينؼاػ ؿاهها ت
کايا ها ،ماـ یا اؿتبآ ت اهتًا ٛاف هٞاه یا تمایل فيؼگی ػىمى ،تَاصب هـ يچه که ػىمى یک
کيوؿ بـای اهـاؿ هٞاه ت اهًیت عوػ يیاف ػاؿػ ،ؿا ارافه هیػهؼ ت ارافه ایى اهتوؿ هورتب اف بتیى
ؿفتى صنى يیت يمیىوػ که هٖابق هوافقتًاهههای ٍتوؿ گـفتته ػؿ ٕتو رًتگ هتٞهتؼ بته و
ىؼهايؼ یا ايتٚاؿ هیؿتػ که ػؿ قوايیى رؼیؼ رًگی تروػ ػاىته باىًؼ.

1

همچًیى ;ّـتؿ يٚاهی قنات ؿا يمیپؾیـػ – یًٞی تضمل ػؿػ ت ؿيذ یـّـتؿی ت یا ايتقام
ت ىکًزه رهت گـفتى اقـاؿ ؿا هزاف يمیمافػّ .ـتؿ يٚاهی امتااػه اف مموم ػؿ هیچ رًگتی ت
12

تغـیب ٝمؼی هًٖقه ؿا يمیپؾیـػّ .ـتؿ يٚاهی صیله ؿا هیپؾیـػ اها ٝملیا عیايتکاؿايته ؿا ؿػ
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هیکًؼ ت بٖوؿ کلی هیچ ٝملیا عَمايهای که بافگيت بته ٍتلش ؿا هيتکل هتیمتافػ ؿا هزتاف
يمیمافػ.:

2

هٖابق تانیـ لیبـ اف ّـتؿ يٚاهی ،اٍل ّـتؿ يٚاهی تمیلهای يینت که تومٔ و بتتواو
اف قوايیى رًگی ارتًاب کـػ.
ٝالته بـ کؼ لیبـ ،ػؿ چهاؿ کًوامیوو ژيتو  3909ػؿ هزمتو ٛکمتتـ اف بینتت بتاؿ اف تاژههتای
;ّـتؿ  :یا ;ّـتؿ ها :ت ػؿ ٝباؿاتی يٚیـ ;ّـتؿی ايگاىته ىؼو به هورب القاها اربتاؿی
يٚاهی; ،:ػؿٍوؿ ّـتؿ يٚاهی اّٖـاؿی 3:یا ;هوره بًا به ّـتؿ يٚاهی 4:امتتااػه ىتؼه
امت .هاػه  51کًواينیوو چهاؿم ژيو اىاؿه هیکًؼ:
ايهؼام اهوا هًقو یا یـهًقولی که اياـاػا یا اىتـاکا هتٞلق به اىغاً یتا ػتلتت یتا ىتـکتهای
ٝموهی یا مافهاوهای ارتماٝی یا تٞاتيی باىؼ تومٔ ػتلت اىغا کًًؼه همًو ٛامتت ،هگتـ ػؿ
هواؿػی که ايهؼام يها به تامٖه ٝملیا رًگی ّـتؿ صتمی یابؼ.

5

1. Lieber Code of April 24, 1863, Art 15.
2. Lieber Code of April 24, 1863, Art. 16.
3. Convention (I), Geneva, 12 August 1949, Article 33: :in case of urgent military necessity;.
4. Ibid, Article 55 ::not justified by military necessity;.

5. Convention (IV) , Geneva, 12 August 1949, Article 53.

پـتتکلهای الضاقی به کًواينیووهای ژيو متا  13977يیتق افهمیىؿتيتؼ تبٞیتت هتیکًًتؼ ت
صاتی اؿراٛهای گنتـػهای به ;ّـتؿ يٚاهی :بًٞواو یک امتتخًاء بتـای بته کتاؿ بنتتى قتوايیى
هیباىًؼ .یک هخا عوب ػؿ بًؼ  50اف پـتتکل ات یافت هیىتوػ کته گـمتًه يگته ػاىتتى افتـاػ
یـيٚاهی ( 2)Starvation of Civiliansؿا بهًٝواو یک ؿته رًگی همًو ٛهیيمایؼ .پتاؿاگـا
ػتم و بیاو هیػاؿػ; :صمله ،تغـیب ،رابزایی ت یا ػاػو اىیاء بیفایؼه به افـاػ یـيٚاهی که فيتؼه
هايؼهايؼ همًو ٛهیباىؼ  :...اها پتاؿاگـا پتًزن بتا اّتافهکـػو یتک امتتخًاء یًٞتی; :هـرتا کته
ّـتؿ يٚاهی اّٖـاؿی ایزاب کًؼ ،یکی اف ٕـفیى ػؿگیـ ػؿ هًاقيته هتیتوايتؼ ػؿ هًتإقی کته
تضت کًتـ عوػ ػاؿػ همًوٝیتهای قیؼ ىؼه ػؿ پاؿاگـا  2ؿا ياػیؼه ايگاؿػ :ایى قاٝتؼه ؿا تٞتؼیل
هیکًؼ.
بًابـایى بهًٝواو هاهوهی رؼیؼ اف صقوق بیىالملل بيـػتمتايه ،کلیته اقتؼاها يٚتاهی کته ػؿ
هوقٞیتهای ػؿگیـیهای هنلضايه ٍوؿ هیگیـيؼ هيمو ػت ىـٓ هنتًؼ :يغنت ایًکته بتـای
ػمتیابی به هؼ يٚاهی هيـتّ ٛـتؿی باىًؼ ،ػتم ایًکته هٖتابق صقتوق بیىالملتل بيـػتمتتايه

2ـ .1سالحهای کشتارجمعی
متتالسهای کيتتتاؿرمٞی ػؿ فبتتاو ايگلینتتی بتته ; :Mass distruction weaponsتٞبیتتـ
هیىويؼ< تاژه ; :Massبتههًٞای ;تتوػه :ت یتا ;رمت :ٜامتت ت تاژه ; :Distructionبتههًٞای
تغـیب هیباىؼ لؾا بهتـ بوػ ایى ٝباؿ به ;مالسهای تغـیب گنتـػه :هًٞا هیىؼ ،اهتا ٝبتاؿتی
که ػؿ فباو فاؿمی هَٖلش هیباىؼ هماو مالسهای کيتاؿرمٞی امت که ػؿ ایى هقاله يیق همیى
هًٞتتا بتتهکاؿ ؿفتتته امتتت .اگـچتته اعتتتال ت ىتتبههای ينتتبت بتته ياهگتتؾاؿی ایتتى متتالسها بتته
;کيتاؿرمٞی :به يٚـ يمیؿمؼ اها ایى مالسها با هٞاػ های ػیگـی هن ىًاعته هیىويؼ< هايًتؼ:
;ايهؼام رمٞی; ،:اهضای رمٞی :یا ;ياهتٞاؿ .)Unconventional Weapons( :
ػؿ فباو ٝـبی اف مالسهای کيتاؿرمٞی به ;املضة الؼهاؿ الياهل :تٞبیـ هیکًًؼ; .التؼهاؿ:
1. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, (Protocol I), 8 June
1977.
2. Starvation of Civilians.
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همًو ٛيباىًؼ.

13

بههًٞای هالکت ت قتل امت ت ;الياهل :بههًٞای ;ٝام :ت ;رم :ٜهیباىؼ.
به لضاٗ عَوٍیا هیاو هَاػیق مالسهای کيتاؿ رمٞی ،چًاو تااتتی تروػ ػاؿػ که اؿائته
تٞـی  ،هيتمل بـ عَوٍیا راه ٜکته بتوايتؼ همته هَتاػیق ؿا پوىتو ػهتؼ ،هینتـ يینتت.
افهمیىؿت بـعی ػؿ اؿائه تٞـی بـای مالسهای کيتاؿ رمٞی تًها بته بیتاو هَتاػیق پـػاعتهايتؼ.
البته بـعی تٞاؿی اف ایى يو ٛتنلیضا ٍوؿ گـفته امتت افرملته ،کًگتـه هـیکتا متالسهای
کيتاؿرمٞی ؿا ایى چًیى تٞـی يموػه امت:
هـ رًگ افقاؿ یا تمیلهای که بغواهؼ یا قابلیت ایى ؿا ػاىته باىؼ که پل اف پـتاب هورب هـگ یتا
میب ىؼیؼ به بؼو ىماؿ قابل تورهی اف ايناوها ىوػ ت یا تومٔ اىٞه یا پـتو ؿاػیواکتیو ت یا گاف ت
من ىیمیایی هوروػا فيؼه ؿا ػچاؿ هـُ ت ياعوىی يمایؼ (.)A. Croddy, 2005, pix

بـای تضقیقی راهٜتـ ينبت بته هٞیاؿهتای کيتتاؿ رمٞتی ت هاهتوم و ،بته يٚتـا بـعتی اف
14

ٍاصب يٚـاو ػؿ ایى ٝـٍه هیپـػافین:
ػکتـ رميیؼ همتاف اف اماتیؼ صقتوق بیىالملتل هٞتقتؼ امتت :بته ٕتوؿ کلتی ػت هٞیتاؿ بتـای
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تيغیٌ ایى مالسها اف مایـ تنلیضا هٖـس امت:
 .3قؼؿ تغـیبی ایى مالسها
 .2اهؼا

يها

هٞیاؿ قؼؿ تغـیبی ػؿ توافقا پاؿیل  3905ؿار ٜبه پیومتى لماو فؼؿا به پیماو تاليتیک
ىمالی هٖـس ىؼ .هٖابق ّمیمه ىماؿه  0پـتتکل موم توافقا هؾکوؿ ،ياٙـ به کًتـ تنلیضا ،
مالسهایی که قابلیت ايهؼام ت فیاوهای گنتـػه ت یا ایزاػ هنموهیت ػؿ مٖش تمی ٜؿا ػاؿيؼ بایتؼ
ػؿ فهـه ایى مالسها قـاؿ گیـيؼ .باتروػایى تکیه بـ هٞیاؿ قؼؿ تغـیب به تًهتایی بتـای توٍتی
مالسهای کيتاؿ رمٞی کافی يینت< فیـا ػؿصا صاّـ اگـ اف مالسهای هوموم به هتٞتاؿ يیتق
امتااػه موء ىوػ ،يتایذ ت حاؿ هيابهی به باؿ هی یتؼ .بمباؿاوهتای تمتی ٜىتهـ لمتاو ػؿ هاههتای
پایايی رًگ رهايی ػتم ،هؤیؼ همیى هٖلب امت< افایىؿت توره بته هٞیتاؿ ػیگتـی يیتق ّتـتؿ
ػاؿػ.
ً
بـ اماك هٞیاؿ ػتم تًها به مالسهایی هیتواو مالس کيتاؿ رمٞی إالق کـػ کته هاهیتتا رتق
بههًٚوؿ ايهؼام تمی ٜبه کاؿ يمیؿتيؼ ت حاؿ هغـب و ،چًاو امت که يمیتوايؼ به اهتؼا هٞیًتی
هضؼتػ ىوػ .بًا به ایى هٞیاؿ که هوؿػ قبو کمیته بیىالمللی ٍلیب مـط هن قـاؿ گـفته امت ،تمام

مالسهایی که بًا به هاهیت عتوػ ت يضتوه امتتااػه اف و هورتب حتاؿ هغتـب یتـ قابتل تاکیتک
ً
هیىويؼ ،ػؿ فهـه مالسهای کيتاؿ رمٞی قـاؿ هیگیـيؼ .ایى حاؿ ٝموها یـقابل پیو بیًی ت ههاؿ
ياىؼيی امت که به همیى مبب ایى متالسها ؿا ;متالس تصيتت :يیتق هتیياهًتؼ (همتتاف،3196 ،

ً31ت.)30
ػکتـ ّیائی بیگؼلی اف اماتیؼ صقوق بیىالملل چهاؿ تیژگی فیـ ؿا بتـای ایتى تنتلیضا بیتاو
هیکًؼ:
 .3مالسهایی که به هًإق تمیٞی لٖما ىؼیؼ تاؿػ کًًؼ.
 .2مالسهایی که حاؿ يها یـقابل کًتـ ت یـقابل تمایق هیباىًؼ .هخال به يٚاهیاو ت یـيٚاهیتاو
لٖمه هیفيًؼ.
 .1مالسهایی که رهت بـعوؿػ به هؼ هٞیى ،به صؼ کافی هيغٌ يمیباىًؼ.
 .0مالسهایی که پل اف پـتاب قابل کًتـ يینتًؼ.

بًا بـ يچه ػؿ تٞـی ت هٞیاؿهای مالسهای کيتاؿرمٞی بیاو گـػیتؼ اهتـتفه ایتى تنتلیضا
هیکـتبی  1ت مالسهای ىیمیایی.

 .2محذودیتهای ارتکاب فعل ضروری
فقها بـای اؿتکاب فٞل ّـتؿی هضؼتػیتهایی ؿا بـىمـػهايؼ که به ػت هوؿػ اف ههنتتـیى يهتا
اىاؿه هیىوػ.

1ـ .2رعایت تىاسب و الذام به لذر حاجت
ؿٝایت تًامب ػؿ ػفّ ٜـؿ ػؿ هًگام ّـتؿ ههنتـیى ٝاهلی امت که اؿتکاب فٞل ّـتؿی
ؿا هضؼتػ ت هقیؼ هیکًؼ ت اف گنتـه بیّابٖه ػاهًه و رلوگیـی هیکًؼ.
فقها (ٝالهه صلی ،3036 ،د )330ً ،2ػؿهوؿػ ىغَی که هزبوؿ به عوؿػو هضـها افرمله
هـػاؿ یا هنکـا هیىوػ هٞتقؼيؼ :به هیقاو مؼ ؿهق ت ػف ٜصارت ت صا٘ صیا ارافه امتااػه اف
ایى هضـها ؿا ػاؿػ ت تزاتف اف هقؼاؿ ّـتؿ ت صارت هيمو ;بغتی ت ٝتؼتاو :عواهتؼ بتوػ.
هـصوم هقؼك اؿػبیلی هیيوینؼ:
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ػاؿای مه هَؼاق هيغٌ ت هٞیى هیباىًؼ که ٝباؿتًؼ اف 3 :ت مالسهای هنتهای  2ت متالسهای
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مپل اف يزا که[ايزام و ٝمل] صـام امت ت ػفّ ٜـتؿ

و ؿا ارافه ػاػه< تارب امتت اف صتؼ

ّـتؿ تزاتف يکًؼ[ .فقها]گاتهايؼ :تارب امت قَؼ ػفّ ٜـتؿ يمایتؼ ت یتـ و ؿا ،اٝتن اف
میـی ت لؾ  ،قَؼ يکًؼ .پل اگـ قَؼ میـی ت لتؾ ػاىتته باىتؼ هـتکتب صتـام ىتؼه امتت
(هقؼك اؿػبیلی ،3061 ،د.)130ً ،33

هـصوم ٍاصب رواهـ هیگو یؼ; :اها کیایت اؽو ایى گويه امت که فـػ هاؽتو بایؼ صا٘ ؿهتق
يمایؼٝ .الته بـ ایًکه اّٖـاؿ هن ينبت به تی باىؼ< افایىؿت تزتاتف اف ایتى صتؼتػ صتـام امتت.
بغإـ ایًکه قَؼ صا٘ يال هیباىؼ که با [صا٘ ؿهق] هضقق هیىوػ< لتؾا بٞتؼ اف و ّتـتؿ
هًتای هیىوػ .به همیى رهت [فقها] گاتهايؼ; :او الْـتؿة تقتؼؿ بقتؼؿها :بلکته اف ٙتاهـ کتتاب
تبیاو ت هزم ٜالبیاو ت ؿتُ الزًاو ت ٍـیش عال ارما ٛبـ صـامبوػو تزاتف امتااػه هتیىتوػ:
(يزای[ ،بیتا] ،د )013ً ،10هماوگويه که هالصٚه هیىوػ هـصوم ٍاصب رواهـ هٞتقؼ امت:
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اباصهای که بغإـ اّٖـاؿ بـای عوؿػو هـػاؿ بـای ىغٌ ػاػه هیىتوػ ٍتـفا بتـای صات٘ رتاو
هیباىؼ< لؾا ػؿٍوؿ ؿف ٜعٖـ ،تزاتف اف صؼ يیاف هزاف يبوػه ت صـام امت .ایياو ػلیل اکتااء به
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صؼاقل ؿا تروػ ;قاٝؼه تًامب :ػاينته ت هیگویؼ; :إن الض ورة تقدر بقدرهه.:
بـ اماك ایى ّابٖه که ػؿ تاق ٜعوػ یک قاٝؼه هیباىؼ< ّـتؿ ها ايؼافه ػاؿيؼ ت ػؿ تمنتک
به يها بـای ػفّ ٜـؿ بایؼ به صؼاقل اکتاا يموػ .یکی اف فقها هیيو ینؼ:
هًٞای ;الْـتؿا هقؼؿة بقؼؿها :ایى امت که ػؿ اؿتکاب فٞل ّـتؿی تارب امتت بته ايتؼافه
يیاف ت يچه که تومٔ و ّـتؿ بـٕـ هیىوػ بنًؼه ىوػ (ىـی کاىايی.)282ً ،3060 ،

تهبه فصیلی اف ٝلمای هٞاٍـ ػؿ تبییى ایتى قاٝتؼه بیتاو هتیکًتؼ; :همايتا هتـ يچته بغتإـ
ّـتؿ اف فٞل یا تـک فٞل هزاف هیىوػ< به ايؼافهای که ػفّ ٜـؿ ت اؽیت ىوػ هباس هیگتـػػ يته
بیيتـ اف و( :فصیلی.)216ً ،3997 ،
بـ بًیاػ يچه بیاو ىؼ< قاٝؼه ;او تقؼؿ بقؼؿها ::که یک قاٝؼه ٝقلی بوػه ت هااػ و ایتى امتت
که تًها تا ؿف ٜصالت ّـتؿ ت به تًامب عٖـ ت تهؼیؼ هوروػ ،ايزام فٞل اّٖـاؿی رایق امتت<
لؾا امتمـاؿ يچه که بوامٖه ّـتؿ هباس گيته هزاف يغواهؼ بوػ ،بلکه با فتالو صکتن اٍتلی ت
اتلیه يیق بـهی گـػػ .بًای قاٝؼه بـ ایى امت که صکمی که بوامٖه ّتـتؿ تّت ٜگـػیتؼه صکتن
هـروس امت ت صکن اٍلی حابت ،پیو اف ٝاؿُ ىؼو ّـتؿ  ،صکن ؿارش هتیباىتؼ ت ىتاؿٛ
بغإـ ماو گیـی ت ؿصمت ،صکن هـروس ؿا بـای هکل تٞییى يموػه امت< افایىؿت بمزـػ فتا

ّـتؿ صکن هـروس يیق فایل عواهؼ ىؼ فیـا ايگیقه ت ػاٝی بـای امتمـاؿ صکن هـروس بٞؼ فتا
مببو تروػ يغواهؼ ػاىت ت گـيه ػؿٍوؿ امتمـاؿ ،امتخًاء به هًقله قاٝؼه عواهؼ بوػ ت ;بغتی ت
ٝؼتاو :که قتـ و و ؿا ياتی کتـػه امتت; :فمن اطنَ ي بنه و ععنهد فنث اعن ع ينه :رتقت ّتوابٔ
ّـتؿ عواهؼ ىؼ.
بًابـایى اباصهای که به مبب ّـتؿ ایزاػ هیگـػػ ،هٖلق يینت بلکه بته ايتؼافه الفم ت بتـای
ؿف ٜػىواؿی هیباىؼ.

2ـ .2جایسوبىدن لتل اوسان بیگىاه
ٝباؿ ;االّٖـاؿ الیبٖل صق الغیـ :قیؼ ػیگـی امت که قاٝؼه ّـتؿ ؿا هضؼتػ ت ػاهًه و
ؿا هْیق هیکًؼ .هاهوم ایى ٝباؿ ایى امت که< اّٖـاؿ صتق ػیگتـی ؿا بإتل يمتیکًتؼ .ػکتتـ
فصیلی هیيوینؼ:
همايا اّٖـاؿ هـچًؼ مببی اف امباب هباس ىؼو فٞل امت هايًؼ :عوؿػو هـػاؿ ،عوو ت ىتـاب ت
الله ىوػ  <..فیـا ّـتؿتی بـای صق الًاك يینت ت ّـؿ با ّـؿ اف بیى يمیؿتػ ت تزلی ّتـتؿ
ػؿ صااٙت اف صیا فـػ هْٖـ امت (هماو.)200ً ،

ػلیل ایى تیژگی اّٖـاؿ اهتًايیبوػو ایى قاٝؼه امت< افایىؿت قاٝؼه ػؿ رایی راؿی هیگتـػػ
که بـػاىتى صـهت یا تروب ،رًبه اهتًايی ػاىته باىؼ .ػؿيتیزه اگـ اف رـیاو قاٝؼه عال اهتًتاو
الفم بیایؼ ،راؿی يغواهؼ ىؼ< هايًؼ ایًکه اّٖـاؿ به صا٘ راو هنتلقم کيتى ػیگـی باىتؼ< لتؾا
گاتهايؼ; :الض ورة في کل شي اع في الدمه < ّـتؿ ػؿ هـ چیتقی یتـ ػهتاء رتاؿی امتت :ایتى
عَوٍیت ػؿهوؿػ مایـ قواٝؼ اهتًايی ت افرمله ;الّـؿ :يیق راؿی هیباىؼ.
فقیه ػیگـی هیيوینؼ:
رـائمی هنتًؼ که ّـتؿ تأحیـی بـ اؿتکاب يها ػؿ هیچ ٍوؿتی يؼاؿػ  ...فهايی که فـػ اّٖـاؿ
به کيتى ايناو بیگًاه ،یا قْٖٝ ٜو اف ات ،یا هزـتسکـػو تی بـای يزا عوػ اف هالکت يمایتؼ
(هوموی اؿػبیلی ،3027 ،د.)371ً ،3

بًابـایى هماوگويه که فقهای هٚٞن تَـیش يموػهايؼ :ػؿ تقیه قتل رایق يینتت .بٞبتاؿ ػیگتـ
تقیه ػلیل قتل يمیباىؼ< فیـا اماما تقیه به عإـ صات٘ چیقهتایی هنتت کته صات٘ يهتا تارتب
هیباىؼ – هايًؼ صا٘ راو ت ػیى ت بًابـایى ؿتىى امت< ػؿ هواؿػی که تقیه باٝج يقٌ ػؿ ػیى یتا
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اهخا يها ،..اها باٝج مقوٓ صق ايناو ػیگـی اف ياصیه هاػی يمیىوػ هـچًؼ باٝج مقوٓ صتق
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هالکت ايناو بیگًاهی گـػػ هيـت ٛيغواهؼ بوػ هـچًؼ که عوػ تقیته کًًتؼه متالن بمايتؼ< فیتـا
صا٘ عوػ اف هالکت ،بـ هالکت ايناو ػیگـ تـریش يؼاؿػ تا ػؿيتیزه عٖـ ؿا اف عوػ ػف ٜکًؼ ت لو
ایًکه ػیگـی هالک گـػػ .ػلیل ایى اهـ يیتق یتا (ؿ.ک :امتـاء /11 :اصتقاب )58 :ت ؿتایتاتی (صتـ

ٝاهلی ،3069 ،د )210ً ،30امت که ٍـیضا اقؼام بـ قتل بزق ػؿ ;هواؿػ صق :ؿا هً ٜيموػهايؼ ت
ّـتؿ رقت هواؿػ صق هضنوب يمیىوػ.
فقهای هٚٞن يیق هٞتقؼيؼ اکـاه ت اّٖـاؿ هزوف قتل يمیباىؼ ت ػؿ قتل ؿف ٜهنئولیت يمیکًتؼ
ت رایق يینت ايناو بـای فـاؿ اف کيته ىؼو ،ػیگـی ؿا که بیگًاه امتت بکيتؼ (هضقتق متبقتاؿی،

[بیتا] ،د )033ً ،3هـصوم ٍاصب رواهـ ػؿ ایى فهیًه هتیيو ینتؼ; :بتـای صات٘ ياتل کيتتى
ػیگـی رایق يینت< لؾا گاته ىؼه ػؿ ػهاء تقیه هزاف يمیباىؼ ،ػؿ ایى اهـ فـقی بیى متیؼٝ ،بتؼ ت
کافـی که عويو هضتـم هتیباىتؼ ترتوػ يتؼاؿػ( :يزاتی[ ،بیتتا] ،د )003ً ،10فقیته ػیگتـی
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هیگو یؼ; :تقیه با فباو امت ت يه با ػمت ،یًٞی قتل( :مـعنی ،3030 ،د.)00ً ،20
اف ٕـ ػیگـ هـچًؼ بـعی همًوٝیت تقیه ػؿ عوو ؿا ،به يال هنلمیى اعتَاً ػاػهايؼ اهتا
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ٝؼهای اف فقها يیق هٞتقؼيؼ :ایى اهـ به هنلماوها اعتَاً يؼاىته ت ػؿ ؿابٖه با راو مایـ ايناوها
يیق راؿی هیباىؼ (ٝالهه صلی ،3036 ،د/330ً ،2صلی ،3020 ،د )017ً ،2ػؿ کتاب ىتـی
فوائؼ رٞاـیه هؼه امت:
عوو هغال [ یـهنلماو] يیق رقت صا٘ ىؼهها هیباىؼ هـچًؼ که ؿتایت به عإـ تروػ لات٘
تقیه ،به عوو اهاهی اعتَاً ػاؿػ .هگـ ایًکه لا٘ ;تقیته ی :بتهکاؿ ؿفتته ػؿ ؿتایتت ؿا بمًٞتای
;عو  :بگیـین .پل هيـتٝیت هـتا ٜىؼو عوو اهاهی هضقتق امتت ت ػؿهتوؿػ متایـ عووهتا
ؿتایت ماکت امت ت ػؿيتیزه تضت ػفّ ٜـؿ قـاؿ ػاىته ت صا٘ يها هزاف يینت .لکتى يچته اف
اػله صا٘ عوو امتًبآ هیىوػ ایى امت که ایى اػله إالق ػاىته ت ;تاؿػ ت صاکن :بـ اػلته ؿفتٜ
ّـؿ هنتًؼ .ػؿيتیزه عوو اهاهی ت یـ اهاهی هناتی بوػه ت ىاؿ ٛصا٘ همه يهتا صتتی ؽهتی ؿا
تارب يموػه امت (کاى الغٖاء[ ،بیتا].)80ً ،

 .3تأثیر لاعذه ضرورت در ممررات حمىق بشردوستاوه اسالمی
بـ اماك هقـؿا صقوق بيـػتمتايه امالهی هـگويه صمله به اهتؼا

یـيٚتاهی ت امتتااػه اف

تنلیضا کيتاؿرمٞی همًو ٛهیباىؼ< لؾا با ػؿيٚتـ گتـفتى همًوٝیتهتای هتؾکوؿ تتأحیـ قاٝتؼه

ّـتؿ بـ ایى هقـؿا هوؿػ کًکاه ت بـؿمی قـاؿ هیگیـػ.

1ـ .3حمله به اهذاف غیروظامی
اهؼا

یـيٚاهی ىاهل افـاػ یـيٚاهی ،هضیٔ فینت ت اهوا ت اهاکى هی باىتؼ لتؾا ػؿ ایتى

بغو بَوؿ رؼاگايه تاحیـ قاٝؼه ّـتؿ بـ هـ یک اف ایى اهؼا هوؿػ بـؿمی قـاؿ هی گیـػ.
1ـ1ـ .3کشته افراد غیروظامی
هالک کيتى ػؿ امالم صـبیبوػو ت اقؼام يٚاهی فـػ امت (فْلالله )203ً ،3039 ،افایتىؿت
صمایت اف یـيٚاهیاو ت ّـتؿ تاکیک هیاو يیـتهای يٚاهی ت یـيٚاهی اف اٍو بًیاػیى صقوق
بيـػتمتايه ػؿ امالم هضنوب هیىوػ .بٖوؿی که بـای صمایت اف ایى گـته اف اىغاً ،اصکام ت
هقـؿا فیاػی ػؿ هزموٝه قوايیى امالهی لضاٗ گـػیؼه امت.
بـ همیى اماك اٍل اتلیه ػؿ اصکام رهاػی امتالم ،اتغتاؽ ىتیوههایی امتت کته اف رًتگ ت
ٕبق اصکام رهاػی امالم ،رًگ فقٔ بیى يیـتهای هنلش رایق امت .ایى ػمتوؿی امتت کته
ػؿ قـ و کتـین ٍتـیضا اٝتالم ىتؼه امتت; :و قنهت ء فني سن يلاهلل الن ي يقنهت ءکک و عتتدندوا ان اهلل

ً
عيحب المتددي ( :بقـهٕ )396 :بق ػاللت ٍـیش ایى یه ،رًگ اعتَاً به کنايی ػاؿػ که ٝمتال
ػؿگیـ رًگ هنتًؼ .بًابـایى افـاػی که ػؿ صقیقت يٚاهی يبوػه یا ػلیلی بـ يٚاهیبوػو يتاو ترتوػ
يؼاؿػ ت یا کنايی که تنلین یا امیـ ىويؼ ،هوؿػ صمایت قـاؿ هیگیـيؼ ت ؿفهًؼگاو صتق تٞتـُ بته
ياو ؿا يغواهًؼ ػاىتت (ٕبإبتایی ،3170 ،د80ً ،2تت )87تاال افرملته هَتاػیق تٞتؼی تلقتی
عواهؼ ىؼ ت پـ تاّش امت کته ػؿ رهتاػ فتی متبیل اللته تزتاتف ت تٞتؼی اف صتؼتػ الهتی هتیچ
رایگاهی يؼاؿػ.
باتروػ ایًکه صکن اتلی ػؿهوؿػ یـيٚاهیتاو صتتی ػؿٍتوؿتی کته ػؿ ٍتضًه رًتگ صْتوؿ
هنتقین ػاىته باىًؼ هَويیت هٖلق يها اف هـگويه تٞـُ ت کيتى هیباىؼ اها ػؿٍوؿ اقتْتای
ّـتؿ يٚاهی با ؿٝایت ىـایٖی که قبال گؾىتت ،کيتتى هضتؼتػ تتا ؿفت; ٜصالتت ّتـتؿ ت
اّٖـاؿ :هزاف هیباىؼ.
همه فقها بـ ایى هوّو ٛاتااق يٚـ ػاؿيؼ که قتل فياو ت کوػکاو ػؿصا ّتـتؿ رتایق امتت ت
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کيتى ايناوهای بیگًاه ت یـيٚاهی رلوگیـی ىوػ.
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اعتال ػؿ ایى امت که یا ٍـ هٞاتيت یا هقاتلبوػو فياو یا کوػکاو هزوف قتل ياو عواهؼ بتوػ
یا يه؟ ٕبق ػیؼگاه هيهوؿفقهای اهاهیه ،فياو ت کوػکاو صتی ػؿٍوؿ هٞاتو ت هقاتتلبوػو يیتق تتا
فهايی که ّـتؿ يٚاهی اقتْا يًمایؼ هوؿػ صمایت عواهًؼ بتوػ (ابتىبتـاد ،3060 ،د/161ً ،3

ٕومی ،3187 ،د )31ً ،2هـصوم ىیظ ٕومی هیيو ینؼ:
کيتى فياو رایق يینت .پل اگـ با هنلماياو بزًگًؼ ت به همنـاو ت مایـ هـػاو کمک يمایًتؼ ،اف
کيتى يها عوػػاؿی کى ،اها اگـ اّٖـاؿ به کيتى يها پیؼا ىوػ ػؿ ایى ٍوؿ کيتى يهتا هزتاف
بوػه ت صـری به و يینت (ٕومی ،3066 ،د.)292ً ،3

ّـتؿتی که فقها بـهبًای و کيتى فياو ت کوػکاو ؿا رایق ىمـػهايؼ بضج امتااػه اف ایى افتـاػ
ػؿ مپـ اينايی (مبقتاؿی ،3031 ،د320ً ،35تٕ/325بإبایی صائـی ،3038 ،د )089ً ،3امتت
بٖوؿی که پیـتفی بـ ػىمى هتوق بـ کيتى يها باىؼ.
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بًابـایى باتروػی که صکن اتلی ػؿهوؿػ یـيٚاهیاوٝ ،ؼم تٞـُ ت کيتتى يهتا هتیباىتؼ اهتا
ػؿٍوؿ اقتْای ّـتؿ يٚاهی که فقها ػؿ ایى هوؿػ مپـ اينايی ت توق پیتـتفی بتـ ػىتمى ؿا
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بیاو يموػهايؼ کيتى يها به ايؼافهای که ایى ّـتؿ بـٕـ ىوػ هزاف امتت< لتؾا بتـای اؿتکتاب
فٞلی که ػاؿای ّـتؿ رًگی هیباىؼ هیباینت ىـایٔ اؿتکاب و ،افرمله ;ىتـٓ تًامتب :ت
;اکتااء به صؼاقلها :که قبال بیاو گـػیؼ< ؿٝایت ىوػ.
2ـ1ـ .3تخریب محیط زیست
اهتمام به صا٘ ت صـامت اف هضیٔ فینت افهًٚـ قـ و کـین و چًاو رؼی ت با اهمیت امت
که اگـ کنی بؼتو يیاف ت ّـتؿ اقؼام به تغـیب یا يابوػی و يمایؼ افرمله هانؼاو عواهؼ بتوػ.
ػؿ یه  265موؿه بقـه هؼه امت:

ِ
و إِ َذا تَننءلی سننتی ف نی ْاْلَر ِ ِ ِ ِ
نهد؛ ت
نل َو ال َّننه َع ي ِحن ُّ
سن َ
ْ
َ ََ
ض لي ْفس ن َد في َهننه َو ي ْه نک ال َ
ْح ن ْ َ َو الس ْ
َ
نب الْ َف َ
َّسن َ
هًگاهی که (اف يقػ تو) بـهی گـػػ کوىو هیيمایؼ تا ػؿ فهیى فناػ کًتؼ ت کيتت ت فؿ ٛت ينتل
بيـ ؿا هالک يمایؼ ت صا يکه عؼا فناػ ؿا ػتمت يؼاؿػ.

بیتـػیؼ ػؿ تّٞیت یـ رًگی ،قٖ ٜػؿعتاو ت تغـیب هقاؿ ٛت هضیٔ فینت بته ٕتوؿی کته
إالق افناػ بـ و ٍاػق باىؼ ،به صکن یه  265موؿه بقـه رایق يینت (صنتیًی ىتیـافی،3026 ،

ً /229هؼيی کاىايی.)98ً ،3036 ،
ػؿ اؿتبآ با تغـیب هقاؿ ٛت قٖ ٜػؿعتاو ػؿرـیاو هغاٍما هنلضايه ،ػیؼگاههای هغتلاتی

افموی فقها اؿائه ىؼه امت ،که هیتواو و ؿا ػؿ ػت ػیؼگاه کلی به ىـس ؽیل عالٍه يموػ:
ػیؼگاه ات  :بـعی اف فقها هايًؼ :ابىبتـاد (ابتىبتـاد ،3060 ،د )299ً ،3ابوالَتالس صلبتی
(صلبتتی )250ً ،3061 ،میؼهضمؼصن تیًی ى تیـافی (صنتتیًی ىتتیـافی ،3069 ،د)390ً ،07
هٞتقؼيؼ قٖ ٜػؿعتاو ت تغـیب هقاؿ ٛػىمى ،رق ػؿصا ّـتؿ ت صارتت ىتؼیؼی کته هزتوف
تغـیب باىؼ .رایق يینتٙ .اهـ کالم ایتى گتـته اف فقهتا کته بته ;الیقٖت :ٜت ;ال یزتوف :تٞبیتـ
يموػهايؼ صـهت امت .که هنتًؼ ایى ػیؼگاهٝ ،الته بـ یه  265موؿه بقـه ،ؿتایت ابتوصمقه حمتالی
امتتت اف اهتتام ٍتتاػق

ضنََُّوا إِلَي َهننه ( :...کلیًتتی ،3067 ،د،5
نج اَّل إَِّع أَ ْن ت ْ
 .. ; :و َع تَن ْقََتننءا َشن َ

ٌٍ 27ت  ،)29هیباىؼ.
ػیؼگاه ػتم :فقهایی چوو هضقق صلی (هضقق صلتی ،3068 ،د282ً ،3تتٝ )281الهته صلتی
(ٝالهتته صلتتی ،3031 ،د085ً ،3ت تٍ )080تتاصب رتتواهـ (يزاتتی[ ،بیتتتا] ،د 05ً ،23ت )07
کاى الغٖاء (کاى الغٖاء ،3022 ،د )170ً ،0تَـیش ػاؿيؼ< قٖ ٜػؿعتتاو ت تغـیتب هتقاؿٛ
ػىمى هکـته امت ،هگـ ایىکه ّـتؿ اقتْا يمایؼ ،یا ػؿ قٖ ٜو هَتلضتی (ابتىصمتقه،3068 ،

ىؼیؼی (ٕومی /299ً ،3066 ،ابىاػؿیل صلتی ،3036 ،د )23ً ،2ػؿ ايزتام و ترتوػ ػاىتته
باىؼ ،که ػؿ و ٍوؿ کـاهتی يغواهؼ ػاىت .بـعی اف فقها يیق به رای ّـتؿ  ،تٞبیـ به یکی اف
هَاػیق و يموػهايؼ< هايًؼ تغـیب هقاؿ ٛػؿٍوؿتی که پیـتفی بـ و هتوقت

باىتؼ (ىتهیؼ حتايی،

 ،3036د.)192ً ،2
بًابـایى تغـیب ػؿعتاو ت هقاؿ ٛبؼتو ایىکه تّٞیت هغاٍمه يـا اقتْا کًتؼ همًتو ٛامتت،
چوو هـ اقؼاهی که هَؼاق تزاتف اف صؼتػ الهی باىؼ هورب امـا ت افناػ عواهؼ ىتؼ ،کته ػؿ
رهاػ فی مبیل الله اف هیچ ؿفهًؼهای پؾیـفته يینت.
3ـ1ـ .3تخریب امىال و اماکه
کلمه ;اٝتؼاء :که ػؿ یا رهاػی هالصٚه هیىتوػ ،ػؿ لغتت ت لنتاو قتـ و کتـین بتههًٞای
تزاتف اف صؼتػ الهی هًٞا ىتؼه (ٕومتی[ ،بیتتا] ،د )286ً ،3ت هانتـیى بتـ ایتى ٝقیؼهايتؼ ; َو
عتَن ْتدَدوا :ػؿ یه هباؿکه  396موؿه بقـه ىاهل همه ايوا ٛتزاتفا ت تٞتؼیا هیىتوػ< اف ىتـت ٛبته

رًگ ت عويـیقی ت قتل کنايی که ػؿ رًگ يقيی يؼاؿيتؼ ،تتا قٖت ٜػؿعتتاو ت تتو فػو هتقاؿ ٛت
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ً )263باىؼ ت یا يیاف (صلیٝ /210ً ،3065 ،الهه صلتی[ ،بیتتا] ،د73ً ،9تت )72یتا صارتت
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اؿ ت تغـیب اهوا ت اهاکى ػىمى بؼتو ایىکه هیچ گويه ّـتؿ يٚاهی ت یتا هَتلضتی اهتن
تروػ ػاىته باىؼ (هماو ،د /03ً ،2هقؼك اؿػبیلی[ ،بیتا].)167ً ،
ٝلماء ت هانـیى با امتًاػ به یا 2ت 5موؿه صيـ ،ايهؼام ت تغـیب اهوا ت اهتاکى ػىتمى ؿا
ػؿٍوؿ اقتْای ّـتؿ يٚاهی ،رایق ػاينتهايؼ (هکاؿم ىیـافی ،3170 ،د /090ً ،21فصیلی،

 ،3038د )70ً ،28البته به ایى يکته بایؼ توره ػاىت که هـ چًؼ که ػؿ یه  5موؿه صيـ تًهتا بته
رواف قٖ ٜػؿعتاو عـها تَـیش ىؼه ،اها به تَـیش میـه يویناو ػؿ و ؿتفگتاؿ يغلنتتايهای بًتی
يٚیـ اف بهتـیى اهوا ت اف ههنتـ یى هًاب ٜؾایی ت ػؿ هؼی قبیله بًی يٚیـ بوػه امت (صلبی ىافٞی،

 ،3027د.)106ً ،2
بـعی اف هانـیى يیق به تب ٜػیؼگاههای فقهی ،با امتًاػ به یا هباؿکه فتوق ،ايهتؼام ت تغـیتب
اهوا ت اهاکى ػىمى ؿا يه فقٔ ػؿصا ّـتؿ بلکه ػؿٍوؿتی کته هَتلضت هنتلماياو ت رًتگ
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اقتْا يمایؼ ت یا ایى اهـ هورب ىکنت ،یا ىکنته ىؼو ىوکت ت ی٘ ت عين ػىمى ىوػ ،رتایق
ػاينتهايؼ .هنچًیى بـعی اف ایى هانـیى تَـیش ػاؿيؼ ،اتال قنمت کمی اف اهوا بـای يزا ت
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به ػمت تؿػو ػیگـ اهوا ىـٝا ت ٝقال کاؿی پنًؼیؼه امت (ابىٝـبی[ ،بیتا] ،د.)3708ً ،0
یاػ تؿی ایى يکته يیق ّـتؿی امت که قلمـت رواف ايهؼام اهوا ت اهاکى ػؿ هتواؿػ امتتخًاء ،تتا
رایی امت که رًگ ت ػؿگیـی ػؿ رـیاو بوػه ت کما کاو صالت ّـتؿ بتاقی باىتؼ ت ػؿ ىتـایٔ
ّـتؿی يیق بایؼ به صؼاقل عناؿا اکتاا ىؼه ت هیقاو فیاو هتًامب با ّتـتؿ باىتؼ (ًٕٖتاتی،

[بیتا] ،د.)289ً ،30

2ـ .3استفاده از سالحهای کشتارجمعی
ػؿ ىـایٔ ّـتؿی که امتاك امتالم ت یتا صکوهتت امتالهی ػؿ هٞتـُ عٖتـ يتابوػی قتـاؿ
هیگیـػ< یا ؿفهًتؼگاو امتالم هتیتوايًتؼ بتـای ؿفت ٜصالتت ّتـتؿ بته امتتااػه اف تنتلیضا
کيتاؿرمٞی ؿتی تؿيؼ؟
1ـ2ـ .3ضرورت استفاده از سالحهای کشتارجمعی برای حفظ اساش اسالم
فقها هنئله صا٘ يٚام ت رلوگیـی اف عٖـا تهؼیؼ کًًؼه امالم ؿا گاهی بهًٝواو یک ّـتؿ
فقهی ت اهـی هنلن ت گاهی بهًٝواو هَلضت هلقم ت یا ;ها الیـّی الياؿ ٛبتـکه :تلقی يموػهايتؼ.

ّـتؿ صا٘ يٚام ػؿ هًٞای صـامت اف هوروػیت ػیتى ت صاکمیتت امتالم بتهًٝواو یتک اٍتل
صاکن بـ مایـ اػله اصکام امتااػه هی ىوػ ت هـ صکتن حابتت امتالهی کته ػؿ تتقاصن بتا و باىتؼ،
بهًٝواو حايوی هلغی هی ىوػ فقها ػؿ بیاو ایتى هقَتوػ ،اف تٞبیتـ ;صات٘ بیْةاالمتالم :امتتااػه
کـػهايؼ (ياییًی.)5ً ،3158 ،
عٖـ بیْه امالم ػؿ فهاو رهاػ ػفاٝی که ػىمى به مـفهیى امالهی صمله تؿ هیىتوػ اتاتاق
هیافتؼ تگـيه ػؿ رهاػ ابتؼایی ت صملهکـػو هنلمیى به مـفهیىهای ػىمًاو چًیى تاقٞهای اتاتاق
يمی افتؼ هـچًؼ اهکاو ػاؿػ ػؿ همیى صمله يیق بغإـ ٝؼم بتـ تؿػ ٍتضیش اف اهکايتا ت توايتایی
ػىمى اهکاو به عٖـ افتاػو بیْه امالم هٖـس ىوػ.
هـصوم ىیظ ٕومی ّـتؿ ػفتا ٛاف ;بیْته االمتالم :ػؿ رهتاػ ػفتاٝی ؿا ،ایتى گويته بیتاو
هیکًؼ ; :رهاػ به پیـتی اف صاکماو روؿ یا بؼتو اهام هَٞوم ياػؿمت امت هگـ ایًکه هنتلماياو
هوؿػ تهارن ػىمى قـاؿ گیـيؼ به گويهای که عو بتـ بیْةاالمتالم ت يتابوػی و باىتؼٕ( :ومتی،

 ،3187د )8ً ،2همچًیى هضقق صلی هیيو ینؼ:
رایق يینت ،هگـ ایًکه هنلماياو هوؿػ تهارن قـاؿ گیـيؼ به گويهای که عو بـ بیْةاالمالم باىؼ
(هضقق صلی.)369ً ،3038 ،

هماوگويه که بیاو ىؼ ،ایى تاژه اهمیت فـاتايی ػؿ بضج ;رهاػ ػفاٝی :ػاؿػ ت ػاهًته ایتى يتوٛ
رهاػ تا صؼی بنته به تبییى ایى تاژه ت هيغٌکـػو گنتـه و امت< افایىؿت ّـتؿی امت هًٞای
لغوی ت اٍٖالصی ایى تاژه ؿتىى ىوػ تا به تب ،ٜگنتـه و يیق تبییى گـػػ.
فبیؼی ػؿ هًٞای لغوی ;بیْتة :ػؿ تتاد الٞتـتك هتیيوینتؼ; :ال يضن  :حنءزة کنل شني ،يقنه :

اسد يحت بيضده  ،اي :اص ه و مجدمته و مءطع س َهکه و مسدق دعءته و ال يض  :سنهح القنء :
ٍاصب لناو الٞـب ػؿ تبیتیى ایتى تاژه صتؼیج ;و عتسن

ع نيه من

ين ه فيسند يح بيضنده  :ؿا

تؿػه امت ت بیاو هیػاؿػ هقَوػ اف بیْه :رماٝت ،گـته ت اٍل ایياو امت کته حبتا ت قتـاؿ و
قوم به و هیباىؼ ت هًٚوؿ اف ایى ػىمى کنی امت که ایياو ؿا ؿیيه کتى کًتؼ ت ػتػهاييتاو ؿا اف
بیى ببـػ (ابىهًٚوؿ ،3030 ،د550ً ،2ت.)555
بـعی اف کلما فقهای هٚٞن ػؿ هًٞای ;بیْه االمالم :اف قـاؿ فیـ امت:
ىهیؼ حايی اف فقهای ياهؼاؿ ػؿ هًٞای ٝباؿ ;بیْةاالمالم :هیيوینؼ; :هني اصن ه و مجدمتنه:
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رهاػ ابتؼایی باتروػ اهام هَٞوم یا يائب و تارب هیىوػ ترهاػ بته پیتـتی اف صاکمتاو ٙتالن
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(ىهیؼ حايی ،3036 ،د )16ً ،2ایى ٝباؿ ؿا هتیتتواو ػت گويته تانتیـ کتـػ .ػؿ تانتیـ يغنتت
بگویین ;اٍل ت هزتم :ٜکه ػؿ ٝباؿ ایياو هؼه امت ;هزتم ٖٝ :ٜتانیـی کلمته ;اٍتل:
هیباىؼ ت هًٞا ایى گويه هیىوػ :بیْةاالمالم اٍل امالم امت ت و راهٞته امتالهی امتت ت ػؿ
تانتیـ ػتم گاتته ىتتوػ ایتى ػت کلمتته ػاؿای هًٞتای هنتتقل ت رؼاگايتته هتیباىتتًؼ ت ایيتاو بتـای
بیْةاالمالم ػت هًٞا بیاو کـػهايؼ که ٝباؿتًؼ اف .3 :اٍل امالم  .2راهٞه امالهی
ابىاػؿیل ػؿ مـائـ هیيوینؼ :ت بیْةاالمالم :هی هزتم ٜاالمالم ت اٍله .هضقتق متبقتاؿی
ػؿ بیاو هًٞای و اف تٞبیـ ;هى بهن قوام االمالم( :کنايی که پایؼاؿی امتالم بتهتامتٖه يهامتت)
امتااػه هیکًؼ (هضقق مبقتاؿی[ ،بیتا] ،د )70ً ،3ػؿ توّیش ٝباؿ یاػ ىؼه هیتواو گاتت کته
همکى امت هقَوػ هنلماياو باىًؼ که باٝج بـپایی امالم هیباىًؼ ت یتا هقَتوػ صتاکن راهٞته
امالهی ت صکوهت امالهی امت که با اف بیى ؿفتى و امالم يیق اف بیى هیؿتػ.
24

یت الله عویی اف ٝلمای هٞاٍـ ػؿ عٖـ قـاؿ گـفتى ;بیْةاالمالم :ؿا عٖتـ يتابوػی امتالم
بـػاىت هیکًؼ ت یتت اللته تبـیتقی ػؿ تکمیتل و ٝبتاؿ ;هزتمت ٜالمنتلمیى ت المتوهًیى :ؿا
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هیافقایؼ ت ػؿ عٖـ قـاؿ گـفتى و ؿا يیق عٖتـ بتـای ;بیْةاالمتالم :بته ىتماؿ هتی تؿػ (تبـیتقی،

[بیتا] ،د )296ً ،1ایياو ػؿ رتواب اف هًٞتای عٖتـ بتـای ;بیْةاالمتالم :ػؿ ٍتـآ الًزتاة
هیيوینؼ; :هء خَ امحهئه ل ک اعسث  ،ع سمح اهلل.:
گنتـه بیْةاالمالم ػؿ صقیقت هماو هضؼتػه رهاػ تؼافٞی ػؿ فقه امالهی امت ت هماو ٕوؿ
که ػؿ بـؿمی هاهوم ایى تاژه گؾىتت هتـ يچته بته هـکقیتت امتالم هـبتوٓ ىتوػ ػؿ ایتى هاهتوم
هیگًزؼ ت هـ عٖـی که اماك امالم ؿا تهؼیؼ کًؼ ػؿ صقیقت تهؼیؼ بیْةاالمالم امتت .هاهتوم
ایى تاژه که بیايگـ هضؼتػه و هیباىؼ ىاهل اٍل امالم ت ػیى ت مـفهیىهای امالهی امت.
اماما بضج ػفا ٛاف بیْةاالمالم ؿیيه ؿتایتی ػاؿػ ت اف يزتا تاؿػ هباصتج فقهتا ىتؼه امتت.
هواؿػ امتًاػ ىؼه ػؿ ایى هوّو ،ٛؿتایت ؽیل امت که ٝباؿ امت اف; :اهام ؿّا

فـهتوػ :يته

هگـ ایًکه اف يابوػی ينل هنلماياو بتـمؼ  ..ت بـای صا٘ بیْةاالمالم هتیرًگتؼ ( :...هاىتمی،

 )07ً ،3190ػؿ ایى ؿتایت يابوػی ينل هنلمیى بمًٞای بیْةاالمالم بیاو ىؼه امت.
باتروػ تروب صا٘ ;بیْةاالمالم; :ػؿ هیاو اػله ت ؿتایا  ،یک قاٝؼه کلی يؼاؿین که بتتواو
اف و امتااػه کـػ که هـ ٝملی که هورب لبه ت فتش هنلماياو باىؼ ،ايزام و رایق باىتؼ اگـچته
ػؿ کلما فقها چًیى تٞبیـی تروػ ػاؿػ که هـ يچه که فتش ت لبه بـ و هتوق امت ؿا هیتواو ػؿ

رًتتگ امتتتااػه کتتـػ ،تٞتتابیـی يٚیتتـ ایًکتته ;ممننه يدءقن ع ي نه الفنندح :ی تا ;ممننه يدءقن ع ي نه حفن

بيض اعسث  :یا ;ممه ي جي به الفندح :اها با هالصٚه اػله به ایى يتیزه هیؿمین که چًیى قاٝتؼهای ػؿ
هیاو يینت (ٝلیؼتمت.)37ً ،3192 ،
بایؼ ػاينت که ها یک ؿتایت هٞتبـ بـ ایى هًٞی که ;کل هتا یـرتی بته الاتتش :یًٞتی هـ يچته
پیـتفی بـ و هتوق امت رایق باىؼ ،يؼاؿین .صتی به يٚـ هیؿمؼ که ػؿ فـُ تقاصن بیى ایتى ػت
اهـ (که اف ٕـفی اگـ پؾیـفتین که امتااػه اف مالسهای کيتاؿ رمٞی صـام امت ت اف ٕـفی چًايچه
لبه هنلماياو یا صا٘ اماك امالم بـ امتااػه اف و توق ػاىته باىؼ) ػلیلی يؼاؿین که هنلماياو
بـای صا٘ امالم ،بتوايًؼ ت یا الفم باىؼ هـ ٝملی ؿا ايزام ػهًؼ ،بلکه صا٘ امالم ػؿ ػایـه تمایلی
که ;هيـت ٛامت :الفم هیباىؼ .يچه ؿا که هیتواو اف اػله امتااػه کـػ ایًکه ها هو ٙبه ;صات٘
اماك امالم :ػؿ ػایـهای که ىـ ٛرایق هیػايؼ هنتین ت ایى ٕوؿ يینت که صا٘ امالم ػؿٍتوؿتی
که به کيتى هقاؿاو فو ت بچه کااؿ هتوق باىؼ ،الفم باىؼ .به هتـ ؿتیٍ ،تاصب رتواهـ يزاتی،
تَـیش ػاؿػ بـ ایًکه عالفی بیى فقها ػؿ ایى هٖلب يینت (يزای[ ،بیتا] ،د ،)05ً ،23ػؿصتالی
ایياو چگويه اػٝای ٝؼم عال يموػهايؼ( :فاّل لًکـايی.)20ً ،3192 ،
بـ بًیاػ يچه گؾىت هٞلوم هیىوػ< که با ایًکه صا٘ ;اماك امالم :ت رلوگیـی اف يابوػی و
بـ هـ هنلمايی تارب ت الفم هیباىؼ اها ایى بؼاو هًٞتا يینتت کته بتتواو اف هتـ تمتیلهای صتتی
تنلیضا کيتاؿرمٞی يیق بـای صا٘ و امتااػه يموػ< فیـا صا٘ امالم بایؼ ػؿ هماو چهاؿچوبی
که عوػ ىـیٞت هيغٌ هیيمایؼ ايزام پتؾیـػ .یکتی اف ایتى چهاؿچوبهتا صـامبتوػو ;کيتتاؿ
یـيٚاهیاو :ت يابوػی گنتـػه ;هضیٔ فینت :ػؿ رًتگ امتت< لتؾا بتا ًٝایتت بته عَوٍتیا
تنلیضا کيتاؿرمٞی امتااػه اف يها بـای صا٘ امالم هزاف يغواهؼ بوػٝ .الته بـ ایًکته باتورته
به پـاکًؼگی کيوؿهای امالهی ت هنلماياو ػؿ همه رای گیتی اهـتفه هیتواو اػٝا يموػ که اف بتیى
بـػو امالم ت اماك و یـهمکى امت ت ایى گويه يینت که کيوؿهای امالهی ت هنلمیى ػؿ یتک
ً
يقٖه اف ػيیا هزتم ٜباىًؼ بلکه ػؿ همه رای ػيیا گنتـػه ىتؼهايؼ< لتؾا ٝمتال يمتیتتواو امتالم ت
هنلمیى ؿا ؿیيه کى يموػ .ػؿيتیزه ػؿ ىـایٔ کًويی اماك امالم به عٖـ يغواهؼ افتاػ تتا هوّتوٛ
امتااػه اف تنلیضا کيتاؿرمٞی بـای صا٘ و هٖـس ىوػ .ػؿيتیزته اگتـ امتتااػه اف تنتلیضا
کيتاؿرمٞی بـای ;صا٘ اماك امالم :ؿا يیق بپؾیـین باف هزالی بـای امتتااػه اف ایتى تنتلیضا
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که يمیتواو اف ٝباؿا فقها امتااػه يموػ که هتٞـُ ایى کبـای کلی ىؼه باىًؼ ت ؿتىى يینت کته
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ً
بزهت پـاکًؼگی کيوؿهای امالهی ػؿ ػيیای اهـتف ،ترتوػ يغواهتؼ ػاىتت< فیتـا ٝمتال تضقتق
يابوػی ;بیْه االمالم :تروػ يؼاؿػ.
2ـ2ـ .3ضرورت استفاده از سالحهای کشتارجمعی برای حفظ حکىمت اسالمی
ّـتؿ ػیگـی که همکتى امتت امتتااػه اف تنتلیضا کيتتاؿرمٞی ؿا توریته کًتؼ ،صات٘
;صکوهت امتالهی :ػؿ همالتک هنتلماياو هتیباىتؼ< بتهٝباؿ ػیگـ همکتى امتت گاتته ىتوػ
ػؿٍوؿتی که صکوهت امالهی ػؿ عٖـ يابوػی ت ىکنت باىؼ هیتواو بـای بقای و اف ىکنت ت
اّمضال ػؿ هقابل ػىمى ،به تنلیضا کيتاؿرمٞی هتومل ىؼ .بـای ایًکه بٖالو ایى امتؼال
يیق هيغٌ ىوػ< ابتؼا اهؼا تيکیل صکوهت ػؿ امالم به ارما بـؿمی هتیىتوػ تتا ػؿ اػاهته
ؿتىى گـػػ که امتااػه اف تنلیضا کيتاؿرمٞی با ایى اهؼا همغوايی يتؼاؿػ ت امتتااػه اف ایتى
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تنلیضا ;يقِ ـُ :اف تيکیل صکوهت ،ػؿ امالم عواهؼ بوػ.
هبضج ههن ػتلت ت صکوهت ت همچًیى اهؼا ت هقاٍؼ ٝالیه تيکیل و ػؿ هًتاب ٜامتالهی،
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افرمله ;يهذالبال ه :فـاتاو ؽکـ ىؼه ت اهام ٝلی

بتا کیامتت ت ػؿایتت ،ػؿ ایتى فهیًته چًتاو

مغى گاتهايؼ که اف ٝالیتـیى ت يابتـیى ايؼیيههای میامی قؼین ت رؼیؼ گوی مبقت ؿا ؿبوػهايتؼ<
افایىؿت به ػیؼگاههای اهام ػؿ فهیًه اهؼا تيکیل صکوهت بنًؼه هیىوػ .الفم به ؽکـ امتت کته
ػؿ يهذالبال ه اف صاکن راهٞه امالهی با ًٝواو ;هلک یا ملٖاو :بههًٞای تملک یا ملٖه گـی یاػ
ييؼه ،بلکه با کلماتی هايًؼ ;اهام( :پیيوا ت ؿهبـ) ت ;تالی :يام بـػه ىؼه امت.
بٖوؿکلی اهؼا ٝالیه تيکیل صکوهت ػؿ امالم ؿا هیتواو تضت ًٝات یى فیـ بـؿمی يموػ:
الف) احیا و الامه حك و دفع باطل

اقاهه ت اصیای صق ت ػف ٜبإل ،اف بقؿگتـیى ؿهاوهای صکوهت اف ػیؼ ٝلی

امت ت اهتام

باؿها هبًا ت ػلیل پؾیـه صکوهت ؿا اقاهه صق ت همايٞت اف بإل ت هباؿفه با و اٝالم کـػه امت.
ٝبؼاللهبىٝباك هیگویؼ:
ػؿ هًٖقه ؽی قاؿ ػؿ گؾؿگاه رًگ بَـه ،ىـفیاب هضْـ اهیـالمؤهًیى

ىؼم .ػیؼم يٞلیى عوػ

ؿا تٍله هیفيؼ .ػؿ ایى صا ؿت به هى کـػ ت گات :ایى يٞل چقتؼؿ اؿفه ػاؿػ؟ ػؿ پامتظ گاتتن:
قیمتی يؼاؿػٝ .لی

فـهوػيؼ :به عؼا قنن! ایى يٞل کهًه ػؿ يٚـ هى اؿفىمًؼتـ اف صکوهت بتـ

ىمامت ،هگـ يکه بتواين صقی ؿا بـ پا ػاؿم یا رلوی بإلی ؿا بگیـم (میؼ ؿّی)02ً ،3030 ،

بًابـایى اهام

با ایى هخا به بیاؿفهبتوػو صکوهتت اىتاؿه يمتوػه ت اؿفه بؼمتت گتـفتى

صکوهت ؿا بـای اقاهه صق ت رلوگیـی اف بإل هیػايًؼ.
ب) تحمك عذالت

یکی اف ههنتـیى اهؼا تيکیل صکوهت ػؿ امالم ،تضقق ت اقاهه ٝؼالت هیباىؼ .صکوهتت
امالهی ػؿ رهت بـپایی قنٔ ت ٝؼ ػؿ راهٞه ت رلتوگیـی اف ٙلتن ت فتؿگتویی تيتکیل ىتؼه ت
بـايؼافی ٙلن اف اهؼا اٍلی و به ىماؿ هیؿتػ .همچًاو که اهیـالموهًیى فـهوػيؼ:
اگـ عؼاتيؼ اف ٝالماو پیمايی مغت يگـفتته بتوػ کته ػؿ بـابتـ ىتکن بتاؿگی متتمگـ ت گـمتًگی
متمؼیؼه ؿام ت قـاؿ يگیـيؼ[ ،بیتا]هل ؿىته صکوهت ؿا اف ػمتت هتیگؾاىتتن ت پایتايو ؿا چتوو
افه هیايگاىتن ت چوو گؾىته ،عوػ ؿا به کًاؿی هیکيیؼم (هماو.)30ً ،

اف ػیؼ اهام

ٝؼالت تؿفی هایه ؿتىتًی چيتن فهاهتؼاؿاو ت ياتوؽ هضبتت يهتا ػؿ هتـػم ت

امتضکام صکوهت عواهؼ ىؼ.
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يچه بیيتـ ػیؼه تالیاو بؼاو ؿتىى امت ،بـقـاؿی ٝؼالت ػؿ ىهـها ت هیاو هـػهاو ،ػتمتی پؼیؼاؿ
ىؼو امت .ػتمتی ياو ىکاؿ يگـػػ ،رق يگاه که ػ ایياو بتیگقيتؼ ىتوػ ت عیـعتواهی يهتا
ؿامت يیایؼ ،رق يکه تالیاو ؿا بـای کاؿهای عوػ يگه ػاؿيؼ ت ػتام صکوهت ياو ؿا مًگیى ييماؿيؼ
ت گات ت گو اف ػیـ هايؼو ياو ؿا بـ مـ کاؿ تاگؾاؿيؼ (هماو172ً ،ت.)171

به تٞبیـ اهام ،بـقـاؿی ٝؼالت اقاهه صؼتػ الهی امت که ػؿ مایه و همته چیتق اصیتا ت ػؿمتت
هیىوػ .به باتؿ ایياو يقو ٝؼالت چًیى امتت; :جتنل اهلل التند قنءا اعکنه و تسزيهنه من الملنهل و

اععه و تسسي لثسث ؛ عؼای مبضاو ٝؼالت ؿا هایه امتواؿی ايناوها ت متوو فيؼگايی يها ت متبب
پاکی اف متمکاؿیها ت گًاهاو ت ؿتىًی چـا ٟامالم قـاؿ ػاػ :ت يیق فـهوػ; :الٞؼ تَتلش الـٝیتة<
با ٝؼالت هـػهاو اٍالس هیىويؼ( :هضؼث يوؿی ،3068 ،د.)126ً ،33
اگـ بـپایی ٝؼالت هؼ صکوهت قـاؿ گیـػ ت لوافم تضقق و فـاهن یؼ ،راهٞه ت اهتوؿ متاهاو
عواهؼ یافت ت همگاو لباك ٝافیت ت مالهت ت کـاهت به تى عواهًؼ يموػٝ .لی

صکوهتت ؿا

ػؿ ایى رهت میـ ػاػ ،چًاو که ػؿ ّمى عٖبهای عٖتاب بته هتـػم فـهتوػ; :وال سندک التهفين من

عدلي؛ اف ٝؼالت عوػ ،لباك ٝافیت بـ تًتاو کـػم( :میؼ ؿّی.)85ً ،3030 ،
اهام عمیًی يیق ههنتـیى تٙیاه ايبیا ؿا بـقـاؿکـػو یک يٚام ٝاػاليه ارتماٝی اف ٕـیتق ارتـای
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ػؿ ياهه  51يهذالبال ه هؼه امت:

قوايیى ت اصکام الهی هیػايًؼ که الفهه و تيکیل صکوهت امت (عمیًی ،3188 ،د.)291ً ،7
ج) حفظ کرامت اوساوی

کـاهت یًٞی ىـ ت ٝق ت صیخیت اؿفىیٝ .قل ت یا قتـ و هزیتؼ اهتیتافا ٝتالی هايًتؼ:
ايؼیيه ،امتٞؼاػ کما یابی ت ترؼاو ،صل گؾىت اف لؾایتؾ ت فتؼاکاؿی ػؿ ؿاه اؿفههتای ٝتالی
اينايی ؿا بـای بيـ احبا کـػهايؼ لؾا کـاهت ت اؿفه اينايی بـای ػهی حابت ت به هورب و صق ت
تکلی ایزاػ ىؼه امت .اف ػیؼ اهام صق صیا ت کـاهت ايناوها بایتؼ يتقػ صکوهتهتا هضاتوٗ
بمايؼ ت ایى یکی اف ؿهاوهای امامی ػتلت امالهی امت .هضمؼبىرٞاـ الٞقبی يقل هیکًؼ کته
اهیـالموهًیى ػؿ عٖبهای فـهوػ; :ای هـػم! صْـ

ػم يه هولوػ بًؼهای ػاىت ت يه کًیقی ت همته

هـػم فاػيؼ لیکى عؼاتيؼ تؼبیـ ت اػاؿه بْٞی اف ىما ؿا به بْٞی ػیگـ مپـػه امت( :فیِ کاىايی،

 ،3060د.)77ً ،20
28

ٝالهه رٞاـی ػؿ ىـس ایى رمله هیيوینؼ:
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ػؿ ایى ؿتایت به اّافه ایًکه ٝؼم اٍالت بـػگتی ػؿ امتالم حابتت ىتؼه امتت ،کـاهتت ٝمتوهی
ايناوها بتا امتتًاػ بته صـیتت ت فاػی ت فاػگتی يهتا حابتت گيتته امتت (ؿتفياهته إالٝتا ،
 ،3179/1/29ه.)23910

بًابـایى امتااػه اف مالسهای کيتاؿرمٞی بـای صا٘ ت تؼاتم صکوهت ػؿ امالم ت با ًٝایت بته
ً
حاؿ ت عَوٍیاتی که قبال بـای يها بـىمـػین ت بته هتیچ ًٝتواو بتا اهتؼا ت ؿهاوهتای تيتکیل
صکوهت ػؿ امالم مافگاؿ يمیباىؼ ت به اٍٖالس با بهکاؿگیـی ایى يو ٛتنلیضا  ،يقِ تـُ اف
تيکیل صکوهت پیو عواهؼ هؼ< فیـا هماوگويه که بیاو ىؼ< تيکیل صکوهت ػؿ ؿامتتای صات٘
کـاهت اينايها ت پـپایی ٝؼ ت ؿهایی هنتْٞااو اف چًگا هنتبؼاو ٍوؿ هیگیـػ ػؿصتالی کته
بهکاؿگیـی تنلیضا کيتاؿرمٞی باٝج يابوػی افـاػ بیگًاه ت پایما ىتؼو کـاهتت اينتايی يهتا
عواهؼ ىؼ.
3ـ2ـ .3بررسی دیذگاه مخالف
بـعال ػیؼگاهی که بیاو ىؼ ٝؼهای هٞتقؼيؼ :بؼتو تروػ صالت ّـتؿ يیق تولیؼ ت امتااػه
اف ایى تنلیضا هزاف هیباىؼ بهٝباؿ ػیگـ ػؿ يٚـ ایى ٝتؼه صکتن اتلیته امتتااػه اف تنتلیضا
کيتاؿرمٞی رواف هیباىؼ (هضمؼ الـهالتی )05ً ،2635 ،البته ٝؼهای يیق امتتااػه اف ایتى يتوٛ

تنلیضا ؿا ػؿ باب ّـتؿ ت ػؿ رایی که پیـتفی بـ ػىمى هتوق بـ امتااػه اف ایى تنتلیضا
باىؼ ت ػف ٜيها بؼتو ایى مالس همکى يباىؼ ت يتیزه رًگ بنتگی به امتااػه اف ایى متالس ػاىتته
باىؼ هزاف هیػايًؼ (هومی ٝوُ.)59ً ،2667 ،
ههنتـیى ػلیلی که ایى ٝؼه به و امتًاػ هیکًًؼ یه  06موؿه هباؿکه اياا امت که ػؿ هقابله بتا
ػىمى ،بـ هنلماياو الفم هیػايؼ قؼؿ ػفاٝی ت يٚاهی عوػ ؿا تا صؼ اهکاو افقایو ػهًؼ .ػؿ ایتى

یه ىـیاه هؼه امت; :و أ ِ
َعدُّوا لَه مه اسدََتد ِم قن َّءة و ِم ِر ِ
بهط الْ َخي ِل تن ْ ِه ء َن بِ ِه َعد َّو ال َّ ِه َو َعد َّوک
َ ْ
ْ َ َْ ْ ْ ْ
َ
 :...باتوره به ٝؼم تغَیٌ ت تقییؼ هیچ مالصی ػؿ ایى یه یا ػؿ اػله ػیگـ ،هیتواو يتیزه گـفت

که مالسهای کيتاؿرمٞی يیق هيمو صکن تروب تزهیق به ;قوه :قـاؿ هیگیـيتؼ .تتا رتایی کته
صتی پیومتى به هٞاهؼا بیىالمللی که هااػ و تٞهؼ به تضؼیؼ تتقلیل مالس کيتاؿرمٞی یا ٝتؼم
تولیؼ و باىؼ ،یـهيـت ٛت ػؿ تًافی با اهـ به تزهیق قوا ت باٝج میٖـه کااؿ ت فبتويی هنتلماياو ت
هغال با هَالش ٝالیه امالم تلقی ىؼه امت.
بًابـایى با ًٝایت با إتالق هضکتن ت همته رايبته ایتى یته ،افهًٚتـ امتالم تولیتؼ متالسهای
مالسها ػؿ ىـایٔ ٙالمايه کًويی رهايی ،رایق ،بلکه بـ صکوهت امالهی تارب هیباىؼ.
ػؿ رواب ایى ٝؼه هیتواو گات :اگـچه ٙهوؿ ابتؼایی یه یاػ ىؼه ت إالق و ،هضکنتتـ اف و
امت که به ؿاصتی هوؿػ هًاقيه قـاؿ گیـػ ،اها بـعی یا ػیگتـ ػؿيتیزته گیتـی يهتایی اف ایتى یته
عؼىه ایزاػ هیکًؼ .افرمله هی تواو به إتالق بـعتی یتا هٞتاؿُ بتا ایتى یته اىتاؿه يمتوػ<
بـایهخا عؼاتيؼ ػؿ یه  396موؿه هباؿکه بقـه هیفـهایؼ; :قنهت ءا فني سن يل اهلل الن ي يقنهت ءکک :...
يهی اف اٝتؼا ػؿ ایى یه یک يهی هٖلق امت ت اف هـگويه تزاتف يهی هیکًؼ< یًٞی هـ چیقی که بتـ
و اٝتؼا ٍؼق کًؼ .بؼیى مبب ،ایى يهی ىاهل يهی اف تغـیب ماعتماو ها ،اف بیى بتـػو ػؿعتتاو
ت هنمومکـػو يها ت هخلهکـػو ت ىکًزه ت فيؼه فيؼه متوفايؼو ت يٚتایـ و يیتق هتیىتوػ .ػؿيتیزته
هیتواو گات یه ىـیاهای کته هوافقتاو تولیتؼ متالسهای کيتتاؿرمٞی بته و ت اهختا و امتتًاػ
هیکًًؼ ،به ایى یه ىـیاه هقیؼ ت هضؼتػ هیىوػ< یًٞتی هنتلماو بایتؼ يیتـتی يٚتاهی عتوػ ؿا تتا
ايؼافهای تقویت کًًؼ که ًٝواو ;اٝتؼا :بـ و ٍؼق يکًؼ (هیخمی تهـايی.)116ً ،3191 ،
بًابـایى ایى یه بـ پایه إالقو ،به ؿاصتی ػاللت ػاؿػ که امتااػه اف مالسهای کيتاؿرمٞی که
اف هواؿػ ؿتىى ;اٝتؼا :ػؿ رهاو هٞاٍـ امت ،به ٕوؿ هٖلق صـام ت همًو ٛامت .یًٞتی تتا ايتؼاف
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کيتاؿرمٞی يه تًها صـام يینت ،بلکه با هؼ ;بافػاؿيؼگی ت تـمايؼو کااؿ ،:ػمتیابی به ایى گويه
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های الفم امت هنلماياو عوػ ؿا تقو یت يمایًؼ که ًٝواو ;اٝتؼا :بـ و ٍتؼق يکًتؼ< افایتىؿت یته
يهی اف ;اٝتؼاء :که ػؿهوؿػ رًگ ت رهاػ امت ،به عوبی هتیتوايتؼ یته ;تاٝتؼتا :ؿا تقییتؼ بقيتؼ
(فاّل لًکـايی.)26ً ،3192 ،
همچًیى اف يزا که ایى گويه مالسها هورب ;فناػ ػؿ فهیى :هیىويؼ ،یتا ػا بتـ يهتی اف
فناػ يیق هیتوايًؼ یه هضل بضج ؿا ،هقیؼ ت هضؼتػ کًًؼ.
ٝالته بـ ایى ػؿ اٍو فقه هقـؿ گـػیؼه که هـگاه عؼاتيؼ به ايزام کاؿی فـهاو ػهؼ ت ايزام ایى
کاؿ ،هتوق بـ امتااػه اف ال ت ابقاؿی باىؼ ،الفم امت اف هقؼها ت ابقاؿ صتال  ،بهتـه بتـػ يته
صـام ،هـچًؼ ػلیلی که به ايزام و کاؿ فـهاو هیػهؼ ،هٖلق باىؼ .به تٞبیتـ فًتی ػیگتـ< ;هتٞلتق
تارب ينبت به ىمو صَه صـام ّیق ؽاتی ػاؿػ :بـایهخا تقتی قايويگؾاؿ افهکلااو ،ايزام صذ
بیت الله ؿا هیعواهؼ ،هًٞایو ایى يینت که بایؼ به صذ ؿفت ،هـچًؼ با ها َبی باىتؼ ،بلکته
30

بایؼ با ها ت امباب صال  ،به ایى تارب ،راهه ٝمل پوىايیؼ .ػؿ اؿتبآ با هنئله هوؿػ گاتگتو يیتق
همیى هًزاؿ صاکن امت ،پل تقتی عؼاتيؼ فـهاو هاػگی به هنلماياو ٝلیه کتافـاو متتیقه رتو ؿا
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هیػهؼ ،تاّش امت که بایؼ ایى هاػگی با فـ یًؼی هيـت ٛت هزاف ٍوؿ پؾیـػ ،صتا اگتـ ایتى
هاػگی با فهیًههای صـام افرمله با تولیؼ ت ايباىت مالسها کيتتاؿ رمٞتی ٍتوؿ پتؾیـػ ،ایتى
هاػگی اف گنتـه ایى یه عاؿد امت (ٝلیؼتمت.)37ً ،3192 ،
بهٝباؿ ػیگـ ;هنلماياو ػؿ همه صا هلقم به ؿٝایت اٍو هنلن امالهی هیباىًؼ .امالم به
پیـتاو عویو ارافه يمیػهؼ بـای پیيبـػ اهؼا عویو اف ؿتههای یـاينتايی ت ياروايمـػايته
امتااػه کًًؼ ت اٍٖالصا ;هؼ تمیله ؿا توریه يمیکًؼ .:بـای ؿمیؼو به هؼ ٍتضیش ت الهتی،
هيـتٛبوػو تمیله ،ىـٓ الفم امت< افایىؿت بـ اماك هقـؿا رًگی ػؿ امتالم هنتلماياو بتـای
ؿمیؼو به پیـتفی بـ ػىمى – که هؼ رًگ امت ت هزاف به امتااػه اف هـ تمتیلهای يمتیباىتًؼ:
(هاىمی )72ً ،3190 ،ػؿيتیزه با ایًکه ;هـ يو ٛاهکاو افقایو تتواو ؿفهتی هنتلماياو ػؿ رهتاػ
اهـی هٖلوب ت هوؿػ تاکیؼ یه هؾکوؿ امت .لکى ایى اٍل ؿا يمیتواو بهًٝواو یک قاٝتؼه کلتی ػؿ
يٚام ػفاٝی ت رهاػی امالم پؾیـفت که هـ يیـت ت هـ تمیلهای که هورب تقویت بًیه ػفتاٝی ىتوػ
افيٚـ امالم هزاف امت< فیـا ػؿ بنیاؿی اف هواؿػ ایى قاٝؼه يقِ ىؼه امت< هايًؼ :هواؿػ همًوٝه
افيٚـ ابقاؿ ت ىیوهها که ٝلیـ ن تقویت بًیه ػفاٝی همًو ٛتلقی ىؼه امتٝ( :میتؼ فيزتايی،3181 ،

د.)227ً ،5

هتٞالیبوػو هؼ باٝج تٞالی تمیله يمیىوػ یًٞی اف هـ ؿاهی يمیتواو بـای ػٝو ػیگتـاو
به ػیى یا ؿهایی ت ؿمتگاؿی يها امتااػه کـػ .اهام ٝلی

ػؿ ایتى بتاؿه هتیفـهایتؼ ; :یتا بته هتى

توٍیه هیکًیؼ که بـای پیـتفی عوػ ،اف روؿ ت متن ػؿ صق کنايی که بتـ يهتا صکوهتت هتیکتًن
امتمؼاػ روین .به عؼا موگًؼ تا راو ػؿ تى ػاؿم ت ىب ت ؿتف بـقـاؿ امت ت متاؿگاو مماو ػؿ پی
هن ٕلو ٛت ـتب هیکًًؼ ،هـگق ػمت به چًتیى کتاؿی يمتیفيتن( :متیؼ ؿّتی)300ً ،3030 ،
همچًیى ػؿ رای ػیگـی هیفـهایؼ; :هـ که با تومل به گًاه پیتـتف ىتؼ ،پیتـتف يینتت ت يکته بته
تامٖه بؼی ت متن پیـتف ىؼه امت ىکنت عوؿػه امت( :هماو.)070ً ،
بًابـایى ;افيٚـ امالم هیچ گاه يمیتواو اف تمایلی همچوو مالس کيتاؿرمٞی که ياهيتـتٛ
هنتًؼ ت ػىمى بيـیت تلقی هیىويؼ بـای هؼ هيـتٝی چوو ػفتا ٛهيتـت ٛامتتااػه يمتوػ.
امالم هاهیتهای ياهيـت ٛؿا هوؿػ ىًامایی قـاؿ يمیػهؼ ت حاؿی بتـ و بتاؿيمی کًتؼ< ت کنتی
يمیتوايؼ بـای ؿمیؼو به اهؼا عوػ با هـ هؼفی هـ ٝملی ؿا ايزام ػهؼ .ػؿيتیزه يچته ػؿ یته
ٍـاصت ػاؿػ رم ٜتؿی مالس ت اػتا  ،هٖابق با هوافیى هيـت ٛامت ت ػکتـیى امالم ػؿ ایى
پؾیـفت که امالم هـ هاهیتی ؿا ػؿ ٝملکـػ هیپؾیـػ( :ؿفیٞی ٝلوی ت قائؼی.)322ً ،3192 ،
بـ اماك هٖالبی که گؾىت ; یه اٝتؼاػ :يمتیتوايتؼ هزتوف متاعت ت امتتااػه اف تنتلیضا
کيتاؿرمٞی ؿا فـاهن يمایؼ.

وتیجه
قاٝؼه ّـتؿ اف ههنتـیى قواٝؼ فقهی امت که بـ بـعی هقـؿا رًتگ ػؿ امتالم ،تتأحیـ بنتقایی
بـرای هیگؾاؿػ بٖوؿی که اؿتکاب بـعی افٞا همًوٝه افرملته کيتتى یـيٚاهیتاو ت تغـیتب هضتیٔ
فینت ت اهؼا

یـيٚاهی ؿا تضت ىـایٖی ت بَوؿ هضؼتػ هزاف هیکًؼ ،اها باتروػایى تضقتق ایتى

قاٝؼه يمیتوايؼ هزوفی بـای امتااػه اف تنلیضا کيتاؿرمٞی قـاؿ بگیـػ .هـچًؼ بـعی با امتًاػ به یته
 06موؿه هباؿکه اياا هٞتقؼيؼ ماعت ت امتااػه اف تنلیضا کيتاؿرمٞی صتی ػؿ ىتـایٔ یـّتـتؿی
يیق هزاف امت ،اها إالق یه هقبوؿ با یا ػیگـی افرمله یه همًوٝیت ;اٝتؼاء :ت همًوٝیتت ;افنتاػ:
هقیؼ هیىوػ< افایىؿت یه هقبوؿ يمیتوايؼ هزوف امتااػه اف تنلیضا کيتاؿ رمٞی ؿا ٍاػؿ يمایؼ< فیتـا
ػؿ امالم هؼ يمیتوايؼ تمیله ؿا توریه کًؼ.
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عَوً تًها ػؿ بـگیـيؼه تمایل هيـت ٛبـای اهؼا هيـت ٛامتت< لتؾا يمتیتتواو بته ؿاصتتی
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 .17فـاهیؼی ،علیل< ةحاب الؼیى< چ ،2قن :ييـ هزـ 3036 ،ق.
 .18فْلالله ،میؼهضمؼصنیى< ةحاب الجهاد< بیـت  :ػاؿالمالک3039 ،ق.
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 .19فیِ کاىايی ،هضمؼهضنى< الىافی< اٍاهاو :کتابغايته اهتام اهیـالمتؤهًیى ٝلتی

،

3060ق.
 .06کلیًی ،رٞاـ< الکافی< چ ،0تهـاو :ػاؿالکتب اإلمالهیه3067 ،ق.
 .03يوؿی ،هیـفاصنتیى< هسحذسکالىساائل و هسحًبظالمساائل< بیتـت  :هؤمنته البیتت،
3068ق.
 .02هضقق مبقتاؿی ،هضمؼباقـ< ةفایةاذحکام؛ اٍاهاو :ايتياؿا ههؼتی[ ،بیتا].
 .01هضمتتؼ التتـهالتی ،هضمؼمتتٞیؼ< ;هوق اليتتـیٞة هتتى إمتتتغؼام التکًولوریتتا الًوتیتتة
تالکیمیائیة تالبیولوریة فیاأل ـاُ النلمیة تالٞنکـیة ،:هجلة لطاع الشش یؼة والماايىو<
ه717ً ،2631 ،7ت.898
 .00هؼيی کاىتايی ،صتاد قاؿّتا< ةحااب المصاا

للفمهاا والخاىا < چ ،2قتن :ػفتتـ

ايتياؿا امالهی3036 ،ق.
 .05هقؼك اؿػبیلی ،اصمؼ< صبذةالبیاو فای أحکاامالمشآو< تهتـاو :المکتبةالزٞاـیتة إلصیتاء
اآلحاؿالزٞاـیه[ ،بیتا].
 .00هقؼك اؿػبیلی ،اصمؼ< هجمغالفائذة والبشااو فی ششح إسشاداذرااو؛ قن :ػفتـ ايتياؿا

امالهی3061 ،ق.
 .07هقـی فیوهی ،اصمؼ< المصباحالمًیش فای غش یا الشاشحالکبیش للشافؼای< قتن :هًيتوؿا
ػاؿالـّی[ ،بیتا].
 .08هکاؿم ىیـافی ،ياٍـ< جفسیش يمىيه؛ تهـاو :ػاؿالکتب اإلمالهی.3170 ،
 .09همتاف ،رميیؼ< حمىق بیىالملل سالحاای ةشحاسجمؼی< تـرمه اهیـصنیى ؿيزبـیتاو<
تهـاو :هیقاو.3196 ،
 .56هؤمنه ػائـةالمٞاؿ فقه امالهی< فشاًا فماه< چ ،1قتن :هؤمنته ػائـةالمٞتاؿ فقته
امالهی.3196 ،
 .53هومتوی اؿػبیلتی ،متیؼٝبؼالکـین< فمهالحاذود والحؼضیاشات؛ چ ،2قتن :هؤمنتة الًيتتـ
لزاهٞة المایؼ3027 ،ق.
 .52هومی ٝوُٝ ،اػ < أسلحةالذهاس الشاهل و هىل الفمهاإلسالهی هًها (ػؿامة هقاؿيتة)<
[بیرا][ :بیيا]2667 ،م.
اال بیث <ه77ت ،78بهاؿ ت تابنتاو 103-299 ً ،3191
ّ

 .50ياییًی ،هضمؼصنیى< جًبیهاذهة و جًضیهالملة؛ تَضیش ت توّتیش متیؼهضموػ ٕالقتايی<
تهـاو :ىـکت مهاهی ايتياؿ.3158 ،
 .55يزای (کاى الغٖاء) ،ىیظ رٞاـ< ةش الغطا ؛ قن :ايتياؿا ػفتـ تبلیغا امتالهی،
3022ق.
 .50يزای (کاى الغٖاء) ،ىیظ رٞاـ< الفىائذالجؼفش یاة؛ يزت  :هؤمنته کاىت الغٖاء،
[بیتا].
 .57يزای ،هضمؼصنى< جاىااشالکالم فای شاشح ششائغاإلساالم؛ چ ،7بیتـت  :ػاؿ إصیتاء
التـاثالٞـبی[ ،بیتا].
 .58هاىمی ،میؼهضمؼاهیى< بشسسی جطبیمی دفاع دس اساالم و حماىق بیىالملال< چ ،2قتن:
هـکق بیىالمللی تـرمه ت ييـ المَٖای.3190 ،
59. Commentaries On The Draft Articles on Responsibility of States
for Internationally Wrongful Acts, 2001, Act 25.

حمىق اسالهی /داهًه اػمال لاػذه «ضشوست» بش همشسات جهاد دس فمه اسالهی

 .51هیخمی تهـايیٝ ،لی< ;تاکاتی اػله صـهتت امتتااػه اف متالسهای کيتتاؿرمٞی ،:فماه

35

60. Convention (I), Geneva, 12 August 1949, Article 33:» in case of
urgent military necessity;.
61. Convention (IV), Geneva, 12 August 1949, Article 53.
62. Eric A. Croddy and James J. Wirtz, Editors; Weapons of Mass
Destruction, an Encyclopediaof Worldwide Policy, Technology
and History; Volume I: Chemical and Biological Weapons,

California, 2005.
63. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, (Protocol I), 8 June 1977.
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