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انباشت و كاربرد  د،يفقه تول
 تيبا محور رمتعارفيغ يها سالح

  هيفقه امام
  16/11/92 :دييتأخ يتار  14/7/92 :افتيخ دريتار

  *ابوالقاسم عليدوست  ___________________________________________________________ 

  دهيچك
اي،  اعـم از هسـته   ،هـاي غيرمتعـارف   سـالح كـارگيري   بـه  له ممنوعيت توليد، انباشت وئمس

حاضـر نيـز ـ     نوشتار شيميايي و ميكروبي از مسائل جهاني و مطرح در دوران معاصر است.
اسـت.   مهم از نظر شريعت اسالم با محوريت فقه اماميه پرداخته مسئلهبه سهم خود ـ به اين  

 ،و اسـناد پشـتيبان آن پرداختـه   ابتدا به بيان نظر فقيهان مسلمان در اين ارتباط  در اين مقال،
اي ـ و   اهللا خامنـه  آيـت در ادامه، بـه توضـيح نظـر رهبـر انقـالب اسـالمي ايـران ـ حضـرت          

مـورد   ،گسـتره انديشـه حرمـت را از جهـت زمـان و مكـان       .پـردازيم  ميشناسي آن  ماهيت
 هـا در ايـن زمينـه پاسـخ داده و سـر انجـام در پيونـد بـا          كاوش قرار داده، به برخي پرسـش 

مطالبي را  N.P.Tاقتضائات و لوازم فتواي رهبري، در مقايسه با تعهد جمهوري اسالمي در 
  نماييم. مي بيان

فتـوا،   عت،يشر ،يكشتار جمع يها سالح ،متعارفريغ يها فقه سالح :يديكل واژگان
  ..N.P.T ،يحكم حكومت

    

                                                      
  قم. هياستاد خارج فقه و اصول حوزه علمو  ياسالم شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند اريدانش* 
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  مقدمه
در پيوند با توليد، انباشت  ،بيان شريعت اسالم با محوريت فقه اماميه ،هدف از اين مقاله
هاي غيرمتعارف (كشتار جمعي، اتمي و ميكروبي) است كـه در قالـب    و كاربست سالح
  .يابد هاي اصلي و فرعي ذيل عينيت مي پاسخ به پرسش

. نظر فقيهان مسلمان ـ به عنوان مبينان شريعت اسالم ـ در ارتبـاط بـا موضـوع      1
هـاي غيرمتعـارف    ، انباشت و كاربرد سـالح فوق چيست؟ و با توجه به اين كه توليد

در اختيار اسـت؟ بـه     باره پديده جديدي است، آيا نظري از فقيهان غيرمعاصر در اين
شناسي  توان رساند؟ (پيشينه تا چه زمان مي مسئلهطور كلي انديشه فقيهان را در اين 

 .حكم فقهي مسئله)

 اي خامنـه اهللا  آيت ران ـ حضرت اَسناد پشتيبان نظري كه رهبر انقالب اسالمي اي  .2
ها دارد، چيست؟ و آيا نظر مزبـور   ـ مبني بر حرمت و منع توليد و كاربرد اين سالح

توان اَسـنادي   با توجه به همه اَسناد ديني صادر شده است يا در ميان ادلّه شرعي، مي
در اسـالم  » وجـوب جهـاد  «بر خالف اين نظر يافت؟ سازش اين نظر با نهادي مثـل  

 ونه است؟چگ

ماهيت انديشه مذكور آيا فتوا است يا حكم حكومتي و يا بياني اسـت از ايشـان،     .3
 انديشي يا نهاد تقيه بوده است؟ تخارج از گستره شريعت كه صدور آن از مصلح

هـاي غيرمتعـارف، سـرزميني     گستره انديشـه حرمـت توليـد و كاربسـت سـالح       .4
و موقّت است يا جهاني (بدون اختصـاص  (مخصوص سرزمين مسلمانان و داراالسالم) 

 به داراالسالم) و جاودان است؟

اقتضائات و لوازم اين نظر چيست؟ پايبندي جمهوري اسالمي ايران به ايـن نظـر     .5
، چـه اشـتراكات و   N.P.Tهـاي اتمـي    به معاهده منع گسترش سالح ،با تعهد اين كشور

 دار است؟اختالفاتي دارد؟ و كدام يك از قوت بيشتري برخور

  .هاي فوق، بيان دو مقدمه ضروري است گويي به پرسش قبل از ورود به پاسخ
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 =الـدمار الشـامل   ةـ  هاي غيرمتعارف (اسلح شناسي سالح مفهوم

Weapons of mass destruction (W.M.D((  
هاي غيرمتعارف و كشتار جمعي ـ كه در اين مقاله مطمـح نظـر اسـت ـ       منظور از سالح

ها را ـ بدون تفكيـك و    شمار بسيار زيادي از انسان ،كه كاربست آنجنگ افزاري است 
هاي ساخت بشر يا محيط زيسـت   برد و خسارت فراواني به سازه مهارناشده ـ از بين مي 

هاي غيرمتعارف همان است كه در ضـميمه   سازد. به تعبير ديگر منظور از سالح وارد مي
هـاي   نيـز آمـده و شـامل سـالح     1954پروتكل سوم توافقات پاريس در سـال   2شماره 
شود.  از آنها ياد مي A.B.Cاي شيميايي و بيولوژيك است كه با عالمت اختصاصي  هسته

هاي شيميايي و بيولوژيك هر چند آثارشان محدود به افـراد انسـاني و سـاير     البته سالح
سـت  امـا چـون قـادر ا    ،ها و امكانات فيزيكي ندارند جانداران است و تأثيري بر سيستم

هـاي كشـتار    از مصـاديق سـالح   ،ها را در بر گرفته و از بين ببرد سطح وسيعي از انسان
  شود. جمعي محسوب مي

يـا  » هـاي كشـتار جمعـي    سـالح «سـازد كـه تعبيـر     توجه به تعريف فوق، روشن مي
هـاي مـورد نظـر بسـامد      زبانان در مورد سالح كه در ادبيات امروز فارسي ،»غيرمتعارف«

رسد تعبير كنـوني لغـت عـرب از ايـن      ، تعبير گويايي نيست. به نظر ميپيدا كرده است
كننده و از بين برنده  هاي هالك (به معناي سالح» الدمار الشامل ة اسلح«ها با عنوان  سالح

انباشـت و   ،فراگير) گوياتر است. شايد تأمل برخي از افـراد نسـبت بـه حرمـت توليـد     
ي اين كاربست در زبان فارسي بوده است و الّا با ناشي از ناگوياي ،ها كاربست اين سالح

  شود، تأملي در حرمت آن نداشتند. توجه دقيق به آنچه از اين واژه اراده مي
  رسد. به هر روي، نظر نهايي با مباني و اسناد آن، در ادامه مقاله، به منصه ظهور مي

  )مسئلهشناسي حكم فقهي  . پاسخ پرسش اول (پيشينه1
پوشيده نيست كه پاسخ فقهي به يك موضوع و بيان نظر فقيهان  ،ه دانش فقهبر آشنايان ب

در متون فقهي نيست؛ چرا كه  ،مسئلهدر مورد آن، متوقف بر نوپديد نبودن و حضور آن 
از يك سو، متون فقهي پر است از قواعد و ضوابط عامي كـه بـر مسـائل و موضـوعات     
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از سوي ديگر گاه موضوعي با حكمي معين در متون  .نوپيدا به راحتي قابل انطباق است
كهن فقهي مطرح شده است كه حكم آن، به طور يقين و از طريـق قيـاس اولويـت بـر     

توانـد حكـم موضـوع     پيدا و جديد، نيز قابل انطباق است و فقيه مستنبِط مـي  موضوع نو
ذشته، به دسـت  جديد را از طريق مقايسه آن با موضوعِ مورد اشاره در كلمات فقيهان گ

نيـز از ايـن قبيـل اسـت؛ بـا ايـن       » هاي غيرمتعارف و كشتار جمعي سالح«آورد. پديده 
هاي گذشته مطـرح نبـوده    در زمان ،»هاي غيرمتعارف سالح«توضيح كه هرچند موضوع 

لكن فقيهان مسلمان از لزوم مراعـات   ،اند است و فقيهان اسالم از حكم آن گفتگو نكرده
ط زيست و احتـرام بـه سـالمت كسـاني كـه در جنـگ نقشـي        اصل تفكيك، حفظ محي
هـاي كشـتار    حال اگر فرض را بر اين بگذاريم كـه سـالح   .اند ندارند، بسيار سخن گفته

كشـاند و   كند، زمين و محيط زيسـت را بـه نـابودي مـي     بدون تفكيك عمل مي ،جمعي
يده جديـد را از  توان حكم اين پد راند، به راحتي مي گناه و مجرم را به يك چوب مي بي

  همان متون كهن به دست آورد و حاصل تحقيق را به حساب ايشان گذاشت.
كه اشاره خواهد شـد ـ مسـلمانان از     افزون بر اين، در تراث فقهي گذشتگان ـ چنان 

انـد؛ چـرا كـه سـم بـدون       كردن آب دشمن نهـي شـده   كاربست سم در جنگ و مسموم
واضح اسـت   .گذارد ط زيست و حيوانات ميكند و آثار مخربي بر محي تفكيك عمل مي

هـاي شـيميايي، ميكروبـي و     بسـت سـالح   توان كار كه با وجود چنين نهي صريحي، مي
  اي را نيز ممنوع دانست و اين منع را به عنوان نظر فقهيان گذشته، به حساب آورد. هسته

قـدمتي   ،مورد گفتگو مسئلهپيشينه انديشه فقيهان در  ،با توضيحي كه صورت گرفت
به تاريخ نگارش فقه دارد و از زماني كه متون فقهي شروع به روييدن كرد، كتاب جهـاد  

بخشي از آن متـون شـد. بـا ايـن      ،هاي آن زمان و گفتگو از حكم استفاده از انواع سالح
كنـيم كـه    ع مي ترين فقيهان قرن پنجم شرو از نامي ،طوسيشيخ » ة   النهاي«همه ما از كتاب 

يجوز قتال الكُفّارِ بِسائر ِاَنواعِ القَتل الّا السم؛ فَانّه ال يجوز ان يلقي في بِالدهم « است: در آن آمده
جز سم كه پخش سم در سرزمين آنهـا   ،جايز است جنگ با كفار با ساير انواع قتل :السم
  .)293، ص1، ج1390(طوسي، »  ز نيستيجا

نمونـه   بـراي ل فقيهان واقع شـده اسـت.   اين نظر، بعد از ايشان، در حد گسترده، مقبو
 زهـره  ابـن از  النـزوع ة غني)، 70، ص2ج ،1410 ،يحل( ادريس ابناز  السرائرتوان به كتاب  مي
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ـ [ ،يحلـ (حلـي از عالمـه   المختصـر النـافع  )، 201 ص ،1417زهره،  (ابن )، 112 ، ص]تـا  يب
از محقـق   المقاصـد  جامع)، 32، ص2ج ،1417، يعامل يمكاز شهيد اول ( ة الشرعي الدروس

د. كالم بسياري از ايشان ممنوعيـت   ) نام بر385، ص3، ج1411)، ي(محقق ثان يكركثاني(
بست است، هرچند پيروزي متوقف بر آن باشد. گرچه در سخن برخـي از ايشـان،    اين كار

ه نباشـد (اضـطرار) و    القاي سم در صورتي كه هيچ راه فراري از مخمصـه جـز از ايـن را   
اين كار بيش از مفاسد آن تلقي گردد، جايز شمرده است كه اين وضـعيت، هرگـز   مصالح 

  هاي كشتار جمعي متصور نيست. بر كاربست سالح
هـاي   كراهت يا حرمت قطع درختان و افكندن آتش و مسلط سـاختن آب بـر سـازه   

كـردن دشـمن و حرمـت     دشمن، حرمت قتل زنان، بچگان، ديوانگان، عـدم جـواز مثلـه   
 مواردبخشي اندك از  *،دي از اموال ايشان و كراهت حمله شبانه به كافرانخيانت و دز

قابـل   ،مـورد گفتگـو   مسـئله موجود در متون گذشتگان است كه براي داللت بـر حكـم   
آيد. واضح است كه اين فتوا برگرفتـه   كار مي به ،شناسي حكم استشهاد است و در پيشينه

 ،ينمونه ر.ك: حرّعـامل  براي( ذكرشده استاز رواياتي است كه در متون حديثي مرتبط 
  .)70ـ58ص، 21،20،18،17،16،15ابواب جهاد العدو، باب، 1414، 15ج

و عمـوم شـاگردان    خويياهللا  تفقيه ايستاده بر قله فقاهت مرحوم آي ،از معاصران نيز
، 1، ج1410 ،ييخـو ( انـد  هايي در اداره جنگ پرداختـه  مدرسه ايشان به بيان محدوديت

هاي كشتار جمعي قابل انطباق  كه بسياري از آنها در كاربست سالح **)373 ـ 372ص
انـد چـون آيـات     اظهار نظر كـرده  مسئلهاست. از مراجع معاصر نيز فقيهاني كه راجع به 

اي، برگزارشده در تهران  در پيامهاي ارائه شده به همايش فقه هسته( مكارم شيرازيعظام 
فقـه   شيشـده بـه همـا    ارائـه  يامهـا يدر پ( دي آمليجوا )1/12/1392و  30/11/92و قم 
در (  جعفـر سـبحاني  و  )1/12/1392و  30/11/92برگزارشده در تهـران و قـم    ،يا هسته

و  30/11/92برگزارشـده در تهـران و قـم     ،يا فقـه هسـته   شيشده به همـا  ارائه يامهايپ

                                                      
كتاب جواهر الكالم مرحوم نجفي [كتاب الجهاد]  21جلد  از جمله اين عناوين در عموم منابع فقهي  *

 آمده است.
 شـان ياز مراجـع و شـاگردان ا   ن،يبر منهاج الصـالح  قاتيتعلبه صوص خبراي اطالع بيشتر در اين ** 

 .مراجعه شود
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  اند. كردههاي كشتار جمعي تصريح  همگي بر منع توليد و كاربرد سالح) 1/12/1392
باره، بارها نظر فقهـي   رهبر انقالب اسالمي ايران نيز در اين اي سيدعلي خامنـه  اهللا تآي

  خود را بيان كرده و فرموده است:
هاي كشتار جمعي نظيـر سـالح    اي، ديگر انواع سالح به اعتقاد ما افزون بر سالح هسته

شـوند. مـا كـاربرد     شيميايي و سالح ميكروبي نيز تهديدي جدي عليه بشريت تلقي مي
اين سالح را حرام و تالش براي مصونيت بخشيدن ابناي بشر از ايـن بـالي بـزرگ را    

به نخسـتين كنفـرانس    اميپ، http://farsi.khamenei.ir/index.html( دانيم وظيفه همگان مي
ما اعتقـاد بـه بمـب اتـم و      .)27/01/1389و عدم اشاعه  يا خلع سالح هسته يالملل بين

سالح اتمي نداريم، دنبالش هم نخواهيم رفـت. بـر طبـق مبـاني اعتقـادي و دينـي مـا        
ممنوع است، حـرام اسـت، ايـن ضـايع      ،ل كشتار جمعي اصالًيگونه وسا كاربردن اين به

ـ در د انـات يبهمـان،  ( كردن نسل و حرث است كه قرآن آن را ممنوع كرده اسـت   داري
  .)30/11/1388، اخت ناوشكن جماراناندركاران س دست

ملت ايران هم از لحاظ مبناي اسالمي و فكري با اين جور تسليحات مخالف است، هم 
سـالگرد   نيدر مراسم نوزدهم اناتيبهمان، ( ... از لحاظ تدبير و عقالنيت مخالف است

ما خواستار بمب اتـم نيسـتيم و حتـي بـا      ).14/03/1387 ،ينيارتحال حضرت امام خم
 نيو مجـاور  نيزائـر  داريدر د اناتيبهمان، ( ... هاي شيميايي هم مخالفيم داشتن سالح

هم وجود دارد كـه همـه    N.P.Tمعاهده بين المللي  .)01/01/1382 ،يحرم مطهر رضو
ـ در د انـات يبهمـان،  ( اند ما هم قبول داريم قبول كرده از مسـئوالن جهـاد    يجمعـ  داري
جمهوري اسالمي ايـران بارهـا اعـالم كـرده كـه از لحـاظ        .)01/04/1383 ،يدانشگاه

در  انـات يبهمـان،  ( اي مخـالف اسـت   ح هسته شرعي و مبنايي با ساخت و كاربرد سال
  .)09/06/1391 ،اجالس سران جنبش عدم تعهد نيشانزدهم

  . پاسخ پرسش دوم (بررسي اسناد)2
بـه قـرآن، سـنت     ،دانند كه فقيهان شيعه در اصدار فتوا و حكـم  اماميه ميآشنايان به فقه 

 ،كنند و تا حكمي مطابق يكي از اسناد نباشـد  اتفاق فقيهان و عقل تمسك مي، معصوم
مورد بحث يعني توليـد، انباشـت و    مسئلهرسد در  به نظر مي .از اعتبار برخوردار نيست

  داللت بر منع و حرمت دارند. ،نادهمه اين اس ،هاي غيرمتعارف كاربست سالح
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  سناد نقلي و عقلي حرمتا. 2ـ1

  . قرآن2ـ1ـ1
توان به آياتي تمسك كرد كه از افساد و ظلم در زمين و از تجاوز به غيرظالم  از قرآن مي

: بقـره  (ر.ك: كند منع مي ،و عبور از مرز عدالت به طور مطلق (در حال جنگ و غير آن)
ــران آل/  224،205،190،160،12،11  / 152: شــعرا/  1: انفــال / 129: نســاء / 89: عم

 28: ص / 25 و 83: رعد / 77 و 48: قصص / 27: نمل / 81 و142: يونس / 56: اعراف
ذ   لِيسبِ يوقَاتلُوا ف« فرمايد: مي از سوره بقره صريحاً 190آيه ). و... ه الـَّ والَ  قَـاتلُونَكم ي نَياللـَّ

هرچند جهاد با كساني كه ضـد مسـلمانان    ،مطابق اين آيه .»نَيالْمعتَد حبيتَعتَدوا إِنَّ اللَّه الَ 
هر چند بـه بهانـه    ـمسلمانان از تجاوز و تعدي   اما ،مشغول كارزار هستند مشروع است

بـا   كاران را ـ هر كـس كـه    اند و صريحا مطرح شده كه خداوند تجاوز نهي شده ـ  جهاد
در آيـه  . شد ضد هر گروه كه باشد و به هر بهانـه كـه صـورت گيـرد ـ دوسـت نـدارد       

  فرمايد: مايه ديگري مي گران
  شَنĤَنُ قَومٍ أَن صدوكم عنِ الْمسجِد الْحرَامِ أَن تَعتَدوا وتَعاونُوا علَى الْبِرِّ والتَّقْوى جرِمنَّكميوال 

خصومت بـا جمعيتـي كـه     :الْعقَابِ ديإِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شَدوالَتَعاونُوا علَى الْ
شما را از آمدن به مسجد الحرام باز داشتند نبايد شما را وادار به تعدي و تجاوز كنـد و  
همواره در راه نيكي و پرهيزكاري با هـم تعـاون كنيـد و هرگـز در راه گنـاه و تعـدي       

  ).2 :(مائده نماييد و از خداوند پروا كنيد كه مجازات خداوند شديد استهمكاري ن
پرهيز از هرگونه تجاوز و همكاري بـر   ،نبايد غافل شد كه توصيه خداوند به عدالت

خطاب به مسلمانان در اين آيه راجع به كافران و مشـركاني اسـت كـه در     ،اثم و عدوان
حديبيه مسلمانان را از حق مسلم خويش كه حق ورود به مكه و زيارت خانه خدا بـود  

دست مسـلمانان را بـراي    ،توان تصور كرد كه اين آيين پاك  حال آيا مي .بازداشته بودند
فسـاد و سـتم، الزم    ـ  توضـيحات گذشـته  مطـابق   ـهـايي كـه       توليد و كاربست سـالح 

  ها است، باز گذارد؟ قطعا جواب اين پرسش منفي است!   ناپذير بهره بردن از آن گسست
از سوره بقره، سعي براي فساد در زمين و به نـابودي   205مطابق نص صريح در آيه 

عى   تَـولَّى وإِذا « .ها و چارپايان مورد نهي شديد، قرار گرفته اسـت   كشاندن زراعت ـ   سـ يف 
ضِ لديالْأَرفْس ايفه كيولالَ  ه اللَّهلَ والنَّسرْثَ ويالْحباد حگردانند   هنگامي كه روي بر مي :الْفَس
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هـا و     كننـد و زراعـت    شـوند در راه فسـاد در زمـين كوشـش مـي       و از نزد تو خارج مي
. قرآن كـريم در سـوره   »فساد را دوست ندارد خدا ]با اينكه[سازند   چارپايان را نابود مي

نيز به عنوان دستوري فرازمان و فرامكـان (جـاودان و جهـاني) از هـر نـوع       8مائده آيه 
  نمايد:   اقامه قسط و عدل دعوت مي ستم، مسلمانان را نهي و آنها را با دستوري الزامي به

ا تَعـدلُوا     شَنĤَنُ قَومٍ علَى جرِمنَّكميللّه شُهداء بِالْقسط والَ  نَيآمنُوا كونُوا قَوام نَيالَّذ هاياأَي أَلـَّ
ايد!  اي كساني كه ايمان آورده: بِما تَعملُونَ رٌيخَبِ واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه  إِعدلُوا هو أَقْرَب للتَّقْوى

شـما را   ،واهي دهيد. دشمني با جمعيتيهمواره براي خدا قيام كنيد و از روي عدالت گ
تر اسـت. از خـدا    به گناه و ترك عدالت نكشاند. عدالت كنيد كه به پرهيزگاري نزديك

  .دهيد، با خبر است  آنچه انجام ميپروا داشته باشيد كه خداوند از 
ها اسـت و     هرگز نبايد تصور كرد كه مدلول اين آيات، تنها نهي از كاربرد اين سالح

زيـرا هرگـاه كـار    ؛ ها، از گستره داللت آيات مورد اشاره خارج است   د و انباشت آنتولي
ها ممنوع باشد توليد و انباشت آنها با توجه به التزام به عدم اسـتفاده از    بست اين سالح

ها، هيچ بازدارندگي و نفعي ندارد، قهراً مصداق روشن هدر دادن سـرمايه مسـلمانان    آن
اي كه بايد در مسير آباداني زمين و  روشن از فساد است. سرمايهاست كه خود مصداقي 

اسـت  » تبـذير «كار رود، هرگاه در مسير ديگري مصرف شود، مصداق  ها به تكامل انسان
  فرمايد:  است كه مي 27و  26كه مورد نهي شديد قرآن در سوره اسراء آيه 

كانُوا إِخْـوانَ   نَيإِنَّ الْمبذرِ»26« راًيوالَ تُبذر تَبذ لِيوابنَ السبِ نَيحقَّه والْمسك  وآت ذا الْقُرْبى
حق خويشاوند، مستمند و مانـده در راه را بپـرداز و    :لرَبه كفُوراً طَانُيوكانَ الشَّ نِياطيالشَّ

چــرا كــه تبــذير كننــدگان بــرادران شــياطين هســتند و شــيطان در برابــر   ؛تبــذير مكــن
  وردگارش ناسپاس بود.پر

زنـد، هميشـه ممكـن      هـا دسـت مـي      ضمناً كشوري كه به توليد و انباشت اين سالح
است، فرد يا جريان سفيهي آن را در اختيار گيرد و از آن بهره برد و هـيچ تضـميني بـر    

به اقتضاي آيات مورد اشاره و غير آنهـا   ،بنابراين .عدم استفاده براي هميشه وجود ندارد
  ها هم ممنوع است.   و انباشت اين سالح توليد

  . روايات2ـ1ـ2
خوريم كه بر مدعاي فوق يعني   نيز به اسنادي بر مي در روايات نقل شده از معصومان
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نمونـه در  بـراي   .داللـت آشـكار دارد    هاي غيرمتعـارف،    بست سالح حرمت توليد و كار
ز ريخـتن سـم در سـرزمين    روايتي معتبر از پيامبر خاتم نقل شده اسـت كـه حضـرت ا   

، 1414 ،يحـر عـامل  ( )أن يلقي السم في بالد المشركين نَهي رسولُ اهللاِكافران نهي فرمود (
  .)1 ثي، حد62، ص15ج

امام ششم شيعيان نيز در پاسخ به پرسشي راجع به فروش سالح به دو گـروه باطـل   
كه در حال جنگ با يكديگر هستند، فرمود: به هر دو گـروه سـالح دفـاعي چـون زره،     

آن بفروش و از فروش سالح تهاجمي پرهيز كـن. مـتن حـديث     و امثال ]جنگي[كفش 
تَلتَقيِانِ من أهلِ الباطلِ أبيِعهما السالح؟ فقـال: بِعهمـا مـا     عنِ الفئَتَينِ سألت اباعبداهللا« اين است:

  .)3 ثيحد  ،102، ص8، باب 17ج   همان،( »يكُنُّهما الدرع و الخُفّين و نَحو هذا
در روايات متعدد و معتبر ديگري نيز اين مضمون، مورد تأكيـد امامـان شـيعه واقـع     

  .)4 ثيهمان، حد( شده است
هـاي     هـاي سـاده زمـان      است محور گفتگو و تحريم در اين روايـات، سـالح  گفتني 

برانـداز   هـاي بنيـان     شد و از سـالح   گذشته است كه به شمشير و تير و كمان خالصه مي
با اين همـه، امامـان معصـوم اجـازه توليـد و فـروش آن را بـه         .هيچ خبري نبود ،امروز
  اند. وجه نداده هيچ

  . عقل2ـ2
نيز معلوم است، با اين توضيح كه عقل ـ همسـو بـا مفـاد      مسئلهعقل، در  اقتضاي درك

  كند.  عدالتي و فساد را تقبيح مي نصوص شرعي ـ هرگونه ظلم، بي

  . اتفاق فقيهان2ـ3
هاي مزبـور را نيـز در مباحـث پيشـين،        اتفاق فقيهان اماميه بر منع توليد و كاربرد سالح

  مورد اشاره قرار داديم.

  د شريعت. مقاص2ـ4
در اين پيوند، نبايد مقاصد خداوند را در بعث رسل و انزال كتب آسـماني و تشـريع   
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ها آيه از قرآن، مقصـد خداونـد در انجـام ايـن سـه       مقررات ناديده گرفت. مطابق ده
 بـراي ( پديده، اصالح حال بندگان در ارتباط با خداوند و در پيوند با يكديگر اسـت 

/  24/ انفـال:   157/ اعـراف:   164/ آل عمـران:   213و  151، 129نمونه ر.ك: بقره: 
هـاي     و اصالح هرگز با إفسـاد و خلـق و كـاربرد سـالح     )2/ جمعه:  25و  9: ديحد

  شود.  كشتار جمعي تأمين نمي
هاي غيرمنضبط در اين پيوند   زني هادي به جواز و پاسخ به برخي گمانه    نبود نص:  

توان نصي پيدا كرد   هرگز نمي ،در ميان نصوص معتبر ديني توضيحي كه داده شد،  با
هـاي كشـتار جمعـي       خريد و فروش و كاربرد سـالح  هادي به جواز توليد، انباشت،     كه

اين توهم را ايجاد كند، يا از سـند   ،باشد و اگر دليلي يا نهادي پيدا شود كه براي برخي
و يا قابل توجيه و سازگاي با نصوص دالّ بر منع و حرمت امور معتبر برخوردار نيست 

هر  :»كُلّ ما يرجي بِه الفتح يجوز«گاه از برخي فقها نقل شده  ،مثالبراي  .مورد اشاره است
همچنـين در قـرآن    .عملي يا ابزاري كه با آن انتظار پيروزي بر دشمن رود، جايز اسـت 

هر  :»... تُرْهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكم لِيعتُم من قُوةٍ ومن رِباط الْخَوأَعدوا لَهم مااستَطَ« وارد شده:
 ]براي نبرد[هاي ورزيده    نيرويي داريد براي مقابله با دشمنان آماده سازيد. همچنين اسب

  .)60 :انفال( آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد  تا به وسيله
  خوانيم:  چنين مي صادقدر روايتي از امام 
وز أن يرسـلَ عليهـا المـاء أو       سألت أباعبداهللا جــل يربِ هنِ الحدائن مديِنَةٍ من مع

 الشيخُ الكَبيِر و بيان والص و م النِّساءنهم قتَلُوا وتّي ينيِق حنجتُحرَقُ بِالنّار او تُرمي بِالم
راءلُ ذلك بِهِم االُسفعنَ المسلمين و التجار؟ فقال: يصـادق از امـام  : م   از شـهري از

توان بر اين شهر سيالبي فرستاد يـا شـهر     شهرهاي در حال جنگ پرسيدم كه آيا مي
را سوزاند يا از منجنيق استفاده كرد تا اهل آن شهر كشته شوند با اين كـه در ميـان   

كودكان، پيرمردان، اسـيراني از مسـلمانان و تـاجراني كـه بـه تجـارت         ايشان زنان،
 ،يحرعـامل ( فرمود: ايـن كـار اشـكال نـدارد     ن است؟ اماممشغولند، در ميان ايشا

  .)2 ثي، حد62، ص16، ابواب جهاد العدو، باب 1ج، 1414
تواند آنچه را بيان كرديم نقض و جواز   يك از اين وجوه نمي بايد توجه كرد كه هيچ

  با اين توضيح كه: .هاي كشتار جمعي را ثابت نمايد   توليد و كاربست سالح
عقلي ندارد و اگـر   روايي و  هيچ سند قرآني،» كل ما يرجي به الفتح يجوز«جمله  )الف
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كار برده باشد، ضمن اينكه نظر شخصي او است و  فقيهي آن را در متن فقهي خويش به
تواند ـ بلكه بايد    بالطبع به دليل مخالفتش با اسنادي كه گذشت، قابل نقد و رد است، مي

لّا با اسباب حرام نبايد به پيـروزي رسـيد. در ادامـه ايـن     ـ ناظر به اسباب مباح باشد و ا
  پاسخ را بيشتر توضيح خواهيم داد.

در اصـول فقـه    اوالًهم بايد گفـت:   ...)وأَعدوا لَهم(در ارتباط با آيه مورد اشاره  ب)
متوقـف بـر   ، مقرر گرديده كه هرگاه خداوند به انجام كاري فرمان دهد و انجام اين كار

بهره برد نه حـرام،   ،آالت و ابزاري باشد، الزم است از مقدمات و ابزار حالل استفاده از
متعلـق  «دهد، مطلق باشد. به تعبير فني ديگر:   هرچند دليلي كه به انجام آن كار فرمان مي

وقتـي قانونگـذار از    بـراي مثـال   .»واجب نسبت به شمول حصه حرام ضيق ذاتـي دارد 
خواهد، يا دادن نفقه بـه همسـر و فرزنـدان را واجـب       مياهللا را  انجام حج بيت ،مكلّفان

با مال غصبي باشد يـا مخـارج    هرچند  كند، معنايش اين نيست كه بايد به حج رفت،  مي
بلكه بايـد بـا مـال و اسـباب      ؛همسر و فرزندان را داد، هرچند با مال دزديده شده باشد

مورد گفتگو نيز همـين   مسئلها به اين دو واجب، جامه عمل پوشانيد. در ارتباط ب ،حالل
جـو   هنجار حاكم است، پس وقتي خداوند فرمان آمادگي به مسلمانان عليه كافران ستيزه

  دهد، واضح است كه بايد اين آمادگي با فرآيندي مشروع و مجاز صورت پـذيرد،   را مي
ي كشـتار  هـا    هاي حرام از جمله با توليد و انباشـت سـالح     حال اگر اين آمادگي با زمينه

  .جمعي صورت پذيرد، اين آمادگي از گستره اين آيه خارج است
هرچنـد فرمـان بـه آمـادگي      ،فارغ از پاسخ اول بايد گفت: جمله آغـازين آيـه   ثانياً،

هـدف از ايـن آمـادگي را ترسـاندن دشـمنان خـدا و       ادامـه آيـه    امـا  ،دهد  مسلمانان مي
) و پرواضح است كه در توليد و انباشت كمترهبون به عدواهللا و عدوكند ( مسلمانان بيان مي

هـا   هاي كشتار جمعي، قبل از اين كه دشمنان خـدا و مسـلمانان بترسـند، ميليـون     سالح
خـود از   ،بلكـه گـاه   ؛ترسند كه هيچ دشمني با خدا و مسلمانان ندارنـد  گناه مي انسان بي

  مسلمانان هستند.
داد،  گناهـان را مـي   ، نقل شده و اجازه كشـتن بـي  صادقثالثاً، حديثي كه از امام 

ي معـارض هـم      فاقد سند معتبر است و صالحيت براي استناد ندارد، حتي اگـر نصـ
نداشته باشد، در اينجا كه نصوصي متعدد و معتبر، هم معارض آن است. سند روايت 
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از پـدرش   ابـراهيم قمـي   بـن  علـي از  يعقـوب كلينـي   بـن  محمـد «مورد نظـر ايـن اسـت:    
غيـاث   بـن  حفصاز  داوود منقري بن سليماناز  محمد اصفهاني بن قاسم) از هاشم بن ابراهيم(

داوود  بـن   سـليمان فردي ناشناخته و مجهول اسـت،   محمد بن قاسم، در اين سند »نخعي
از غيرشـيعه و از سـوي برخـي رجـاليون شـيعه تضـعيف        غيـاث  بـن  حفـص و  منقري
، در سند روايـت ـ بـه تنهـايي ـ كـافي       حمدم بن قاسمواضح است كه بودن  *اند. شده

  است كه سند روايت را از اعتبار بيندازد.
اي كه با اسناد مانع، سـازگار شـود ـ از     ترديد حديث مزبور قابل توجيه ـ به گونه  بي

  نياز به اين توجيه نيست. ،با وجود ضعف سنداما  ،جهت داللت نيز است
  :غيرمتعارف و نهاد جهاد در اسالمهاي  مناسبات تحريم توليد و كاربست سالح

توضيحات فوق روشن ساخت كه جهاد در اسالم نيز مجوز كـاربرد هـر نـوع سـالح و     
در قرآن صريحاً هدف از جهاد (در فرضي كه مشروع باشد)  توسل به هر وسيله نيست.
ها و شريعت االهي بيان گرديده است و صـريحاً فرمـان داده    رفع فتنه و حاكميت ارزش

ى « كه اگر ظالمان دست از فتنه برداشتند، كاري به آنها نداشته باشندشده  الَ   وقَاتلُوهم حتـَّ
تْنَةٌ ونُيالد كونَيتَكونَ ف ملَى الظَّالانَ إِلَّا عدوا فَالَ عوفَإِنِ انتَه لّه193بقره: ( »نَيل(.  

 / 39انفـال:  ( همسو با مضمون اين آيـه، آيـات ديگـري نيـز در قـرآن وجـود دارد      
هـاي االهـي ـ كـه بخـش       . و پوشيده نيست كه حاكميت ارزش)9حجرات:  / 190:بقره
اي از آن ايجاد عدالت، رفع فتنه و ظلم و احترام به حقوق هستي (فراتر از حقـوق   عمده

هـاي كشـتار جمعـي بـه      با كاربست سـالح  ـ  بشر و حقوق حيوانات و جانداران) است
  آيد. دست نمي

فـردي بـر خـالف ايـن مـدعا انديشـيده يـا فرمانـدهي از          ،عي از تاريخاگر در مقط
به خـود   ،مسلمانان خالف اين را عمل كرده است، اين ناصحيح انديشه و نامبارك عمل

  وي مربوط بوده و ارتباطي با شريعت مطهر اسالم ندارد.

                                                      
و فهرسـت   حلـي عالمـه   رجالاند و در  در رجال خود، منقري را تضعيف كرده غضايريو  ابن داود *

 كشـي خويش و  فهرستو  رجالدر طوسي فقط نامي از وي برده شده است. همچنين  طوسيشيخ 
، رقـم  140، ص1389زاده،  ر.ك: تقـي (اند  را تضعيف كرده غياث بن حفصدر رجالشان  حليو عالمه 

 .)3291، رقم 191ص / همان، 2454



  

 

ي / 
الم

 اس
وق

حق
تول

قه 
ف

 د،ي
الح

د س
ربر

 كا
ت و

باش
ان

يغ يها
رف

تعا
رم

 ... 

19 

شناسـي نظـر رهبـر انقـالب      . پاسخ به پرسش سوم (ماهيـت 3
هاي غيرمتعارف  اط با توليد و كاربست سالحاسالمي ايران در ارتب

  و جهت صدور آن)
دانند كه هر نظري كه از يك فقيه ـ از ايـن جهـت كـه فقيـه اسـت ـ         آشنايان به فقه مي

شود، هرگاه مستند به اسناد ابدي شرعي باشد و به عنوان بيان حكم كلي االهي  صادر مي
دهد، آنچه از او صادر شـده اسـت   صادر شود و فقيه صرفاً از اقتضاي دليل شرعي خبر 

است. فتوا هميشه تابع اسنادي از قرآن، حديث، عقل و اجمـاع اسـت و از هـيچ    » فتوا«
كند. فتوا ابدي است و تا زماني كه صاحب فتـوا بـه اشـتباه     مصلحت موقّت تبعيت نمي

  چرا كه اسناد هادي به آن، تغيير ناپذير است. ؛خود پي نبرد، تغيير ناپذير است
نظر فقيه مستند به مصلحتي موقت در يك قضـيه معـين و جزيـي باشـد و      ،نچهچنا

فقيه، در آن قضيه از واليت خود استفاده كند و به انشاي حكم بپردازد (نه اين كه نقـش  
 *»حكـم حكـومتي  «خبر دهنده از حكم كلي االهي داشته باشد)، آنچه از او صادر شده، 

كه در حكـم قضـايي،    ي است با اين تفاوتاست. حكم حكومي دقيقاً شبيه حكم قضاي
اغـراض   ،صدور حكم براي فصل خصـومت و رفـع نـزاع اسـت و در حكـم حكـومي      

  **شود. ديگري دنبال مي
با توضيحي كه ارائه شد معلوم گرديد آنچه از سوي رهبر انقالب اسـالمي ايـران در   

ه   ارتباط با موضوع مورد بحث صادر شده، همچون نظري كه از فقيهان  گذشته بـه منصـ
ظهور رسيده است، بيان يك فتوا است، حكم ابدي االهي است و تـابع هـيچ مصـلحت    

يا نظري اجرايي خارج از  ،موقت و متغيري نيست. و حكم حكومي دانستن اين انديشه
انگاره صحيحي نيست و ناشي از عـدم آگـاهي بـه ماهيـت      ،گستره شريعت دانستن آن

فقه و آميخت ناصحيح حكم حكومي با فتواي اجتماعي اصطالحي اين نهادها در دانش 
  .)676ـ675ر.ك: همان، ص( است

                                                      
 است.» حكم حكومتي«تعبير معاصر در فارسي از اين پديده  *

هاي معاصـر در ايـران، تفسـير صـحيحي از حكـم       سوگمندانه بايد گفت: در عموم تحقيقات و پژوهش **
، 1388، عليدوسـت ر.ك: (حكومي ارائه نشـده و ايـن نهـاد بـا فتـواي اجتمـاعي بـه هـم آميختـه اسـت           

 .)692ـ664ص
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تنها بر صاحب فتوا و مقلّدين وي  ،آيد كه در فتوا، لزوم تبعيت شايد اين تصور پيش
است و در حكم حكومي همه مكلّفان ـ حتي مجتهدان ديگر و مقلّدان ايشان نيز ـ بايـد    

اگر نظر رهبر انقالب اسالمي ايـران را فتـوا بـدانيم بـر      بنابراين ،تابع حكم حاكم باشند
  ها، پيروي از اين نظر الزم نيست. مجتهدان ديگر و مقلدان آن

هـاي   توليـد، انباشـت و كاربسـت سـالح     مسئلهدر پاسخ اين تصور بايد گفت: اوالً 
اي فردي و خصوصي و در اختيـار بخـش خصوصـي نيسـت كـه       مسئلهكشتار جمعي، 
 .به حاكميت و نظام مربوط اسـت  مسئلهه اين كار را داشته باشد يا نه، اين مجوز اقدام ب

پرواضح است كه حاكميت و نظام در مسـائل مربـوط بـه خـود بايـد از فتـوا و حكـم        
 ،فتوا انگاشتن يا حكم حكومي انگاشتن اين نظـر  ،بنابراين .حكومي رهبري متابعت كنند

ن آن به دليل غيرقابل برگشت بودن (جـزء در  تأثيري در اجرا ندارد، جز اين كه فتوا بود
  سازد. فرض تغيير موضوع و مصداق)، آن را حكمي االهي و ابدي مي

آنچه معروف است كه فتاواي فقيه در حق خود و مقلدانش حجت است و نـه   ،ثانياً
بيشتر، در فتاوايي كه متعلق آنها مسائل شخصي و مربوط به احوال شخصيه است، قابـل  

كن در فتاوايي كه متعلق آنها مسائل كلي اجتماعي و سياسي است و كشور قبول است ل
افزون بر اين همـه   *در مورد آنها نياز به وحدت رويه و انسجام دارد، قابل قبول نيست.

توان گفت: تنها فتواي ولي فقيه ـ بـا فرضـي كـه فرمانـده كـل قـوا و تعيـين كننـده           مي
  ا پيدا مي كند.هاي كلي نظام است ـ قابليت اجر سياست
مورد گفتگو از كالن مسـائل سياسـي و اجتمـاعي اسـت كـه تـاب        مسئله ،ترديد بي

  اختالف فتاوا را در اجرا ندارد.
  :صدور نظريه منع و تقيه انگاري آن

هـاي   توليـد سـالح   مسـئله از شبهاتي كه پيرامون نظر رهبر انقالب اسالمي ايران در 
هـا و   كشتار جمعي و اظهارات مسئوالن جمهوري اسالمي ايران از سوي برخـي رسـانه  

شود، تقيه انگاري آن است، نتيجه اين انگاره اين خواهد بـود كـه    ها مطرح مي شخصيت
اند، صرفاً ناشـي از   صادق نيستند و آنچه بيان كرده ،صاحبان اين نظر، در اظهارنظر خود

                                                      
 يد به آن بپردازند.طلبد كه فقيهان معاصر و آينده با گفتگو از اين مسئله مجالي واسع در فقه سياسي مي *
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ر اظهار است و در اثبات مدعاي خويش به وجود نهاد تقيه در فقه شيعه يك مصلحت د
  كنند. تمسك مي

در اين كه نهاد تقيه در فقه اماميه وجود دارد و الف)  در رد بر اين انگاره بايد گفت:
رود، بحثي نيست، ولي آيا حضـور ايـن نهـاد     بخشي از معارف مكتب شيعه به شمار مي

ال اين مكتب دارد يا نهادي عقلـي و عقاليـي اسـت كـه همـه      اختصاص به شيعه و رج
تقيه به ايـن   ؟اند هاي معرفتي و حقوقي آن را ـ هرچند با عناوين مختلف ـ پذيرفته   نظام

اي كـه   معنا است كه هرگاه فرد (يا جرياني) به ناحق مورد تعرّض قرار گرفت، به گونـه 
ن) را دارد، فـرد (و جريـان) مـورد    متجاوز قصد تجاوز به حقوق مسلّم آن فرد (ياجريـا 

بحق برهانـد. البتـه    تواند از تاكتيك مناسب استفاده كند و خود را از تعرض نا تجاوز مي
: هرگاه براي مثال .نبايد مصداق ظلم و تجاوز به ديگران باشد ،اين تاكتيك مورد استفاده

تحـت   ،عـات سربازي در حال جنگ به اسارت نيروهاي دشمن درآيد و براي دادن اطال
فشار قرارگيرد، بر او الزم است از تاكتيك الزم ـ در صورت امكان ـ بهره برد و اسـرار    

گراهـاي ناصـحيح بـه     ،كشور و ارتش خود را نگه دارد و در صورت تهديد و اضـطرار 
خون بيگناهي را در معرض تهديد قـرار دهـد و    ،دشمن دهد، البته نبايد در اين گرادادن

 ،تقيه است. مثال ديگر زماني است كـه خـود بـراي جـان خـويش      مصداقي از ،اين كار
 ،مصـداق روشـن تقيـه اسـت     ،در ايـن صـورت كفـرگفتن    ،شود ناچار به كفر گويي مي

 نازل شده است. ،از سوره نحل، در همين پيوند 106كه آيه  چنان

توان به بهانه حضور نهاد تقيـه در مكتـب شـيعه، فتـاواي      چگونه مي ،با اين توضيح
  مهري قرار داد و اعتماد را از آنها زدود؟ هان ايشان را مورد بيفقي

هـا و   عمومـاً تحـت فشـار حكومـت     ،نبايد فراموش كرد كه شـيعه در طـول تـاريخ   
تــرين و  فشــاري كــه او را از ابتــدايي .جريانــات غيراســالمي و غيرشــيعي بــوده اســت

بـراي بقـاي خـود و    رو ناچـار بـود در تـالش     از اين ،كرد ترين حقوق محروم مي مسلّم
رسيدن به حدي از حقوق خويش از نهاد تقيه استفاده كند و فقيهان خردمند شيعه نيز به 

البتـه   .رود دادند، كاري كه از هر عاقلي جز اين انتظار نمي فتوا به جواز آن مي ،ضرورت
  هاي كشتار جمعي وجود ندارد. اين زمينه در فتوا به تحريم كاربرد سالح

گاه اسناد شرعي از قرآن و روايت حضور ندارد واال  در از تقيه، هيچدر حكم صاب) 
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به آيـه يـا    ،كند اي نخواهد بود و فقيهي كه حكمي را بر اساس تقيه صادر مي حكم تقيه
تواند تمسك كند چون آيه و روايتـي بـر وفـاق فتـواي او      كند (نمي روايتي تمسك نمي

 كه البته اصل تقيه در قرآن نيـز وجـود دارد   وجود ندارد) و تنها دليل او تقيه خواهد بود
ـ به طور خـاص و   مورد گفتگو مسئله. اين در حالي است كه در )28ك: آل عمران: (ر.
آيات و رواياتي وجود دارد كه برخـي از آنهـا مـورد اشـاره قـرار گرفـت و رهبـر         ،عام

بر طبق «فرمايد:  آنجا كه مي براي مثال .انقالب اسالمي ايران نيز به آنها اشاره كرده است
ل كشتار جمعي اصالً ممنوع و حرام يكاربردن اين گونه وسا مباني اعتقادي و ديني ما، به

بـه طـور    .»است. اين ضايع كردن حرث و نسل است كه قرآن آن را ممنوع كرده اسـت 
 فْسديالْأَرضِ ل يف  ىسع  وإِذا تَولَّى« فرمايد: از سوره بقره اشاره دارد كه مي 205روشن به آيه 

ايفه كيولالَ  ه اللَّهلَ والنَّسرْثَ ويالْحباد حالْفَس«.*  
هـاي گسـترده علمـي و     هاي غيرمتعارف، نياز به فعاليت نظربه اينكه توليد سالح ج)

  غيرعلمي دارد اعمال تقيه در مورد آن نا ميسر است.

  حرمت). پاسخ پرسش چهارم (گستره انديشه 4
يك فتوا، تابع داللت اسنادي است كه فتوا به آن مستند اسـت،    پوشيده نيست كه گستره

از اين قاعده مسـتثنا نيسـت.    ،هاي غيرمتعارف هم فتوا به تحريم توليد و كاربست سالح
اسناد فتواي مزبور هم در پاسخ به پرسش دوم مورد اشاره قرار گرفت. داللت اين اسناد 

كه نه اختصاص به مسلمانان و داراالسالم دارد و نه موقـت و مخـتص    اي است به گونه
فسـاد در  ااي كه بر حرمت و قبح ظلم، فتنه و  به زمان خاصي است. فتواي مزبور به ادله

هيچ قيـدي   ،زمين داللت داشت، مستند بود و پرواضح است كه حرمت و قبح اين امور
اني اين پيام ماندگار از اميـر حكمـت و   شعار فقيهان شيعه بلكه هر مسلم .شناسد را نمي

اسـت كـه    مالـك اشـتر   ،بـه اسـتاندار خـود در مصـر    ، ابيطالب بن عليمعرفت و عدالت 
  فرمايد: مي

 ... تَعرِض الزَّلَلَ و منهفرُطُ مي الخَلقِ يف إما نَظيِرٌ لَك ينِ وي الدف إما أخٌ لَك : فَإنَّهم صنفانِ

                                                      
 اشاره شد. به ترجمه اين آيه قبالً *
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 لَلَ والع ملَه بمثلَ الذي تُح كفَحص ن عفوِكهِم مالخَطَأ فَأعطد ومي العلي أيديهِم فؤتي عي
هفَحص و ن عفوِهاهللاُ م يكعطاند: يا بـرادر دينـي تـو     مردم تحت فرمان تو دو دسته. .. انَ ي

يـا  شوند و امـوري بـه عمـد      هستند يا در آفرينش مانند تو هستند كه گرفتار لغزش مي
شود با بخشش و گذشت، آنان را عفو كـن همـان كـه دوسـت       خطا از ايشان صادر مي

(ترجمـه  ه البالغـ  نهـج ( مند سازد داري خداوند تو را از بخشش و گذشت خويش بهره
  .)933، ص53نامه  ،]تا يب[االسالم)،  ضيف

 و ستم و فتنه را در حق هـيچ انسـاني بلكـه هـيچ جانـدار      ،چنين گفتگو و گفتماني
  پذيرد.  موجودي نمي

ات فتـواي تحـريم و عضـويت    ئ. پاسخ پرسش پنجم (اقتضا5
  )N.P.T  در

هاي كشتار جمعي، جمهوري اسـالمي ايـران بـا دو       در ارتباط با توليد و كاربست سالح
ها    پديده مواجه است. از يك سو فتواي رهبري آن است كه توليد و كاربست اين سالح

هـاي تخريـب و كشـتار       به همه معاهـدات منـع سـالح    ،يگر سوداند، و از د  را حرام مي
، N.P.Tاي  هـاي هسـته     معاهده منـع گسـترش سـالح    ،جمعي نيز متعهد است. از جمله

هاي بيولوژيـك     ، كنوانسيون منع سالح(C.T.B.T)اي  معاهده منع جامع آزمايشات هسته
(B.W.C) هاي شيميايي    و كنوانسيون منع سالح(C.W.C).  

تواند مانع اقدام جمهوري اسالمي ايـران بـه     كدام از اين دو پديده، مستقالً مي هر
هاي كشتار جمعي باشد؛ چرا كه به دليل صدور فتـواي     توليد، انباشت و كاربرد سالح

مزبور از اسناد، اصول و مباني دين اسالم و حاكميت اسالم در اين سرزمين، مخالفت 
آيد و قابل تعقيب كيفري است. ضمن اين كـه فتـواي     با آن گناه و جرم به حساب مي

رهبري در مسائل اجتماعي و كـالن، ماننـد حكـم حكـومتي، در نقـش قـانون ظـاهر        
ويژه وقتي تجسم يك فتوا باشد، با اعتقاد شـهروندان ارتبـاط پيـدا     شود و قانون به  مي
سـوي حاكميـت   چه اجراي آن از  كند و به اندازه كافي ضمانت اجرا دارد. و چنان  مي

باشد، عينيت يافتن مفاد آن در خارج، قطعـي اسـت. در ايـن بـاره اظهـار نظـر آقـاي        
، نخست وزير تركيه، شنيدني است. وي براسـاس ديـداري كـه در فـروردين     اردوغان
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اي  داشت، از ايشان شنيد كه ايران قصد ساخت سالح هسـته  اي خامنهاهللا  با آيت 1391
ندارد، در ديدار با وزير خارجه آمريكا گفت: فتواي رهبر ايـران دربـاره حـرام بـودن     

اي را بايد باور كرد؛ چرا كـه از سـوي ولـي فقيـه صـادر شـده و چنـين         سالح هسته
  *.هايي، چون و چرا بردار نيست   حكم

ا قابل تغيير و عدول حتـي از سـوي خـود صـاحب فتـوا      افزون بر ويژگي فوق، فتو
مورد  مسئلهفرضي كه در  .نيست، مگر اين كه صاحب فتوا به اشتباه فتواي خود پي ببرد

  گفتگو به دليل وضوح آن قابل تصور نيست.
آيد و اين گونـه نيسـت كـه      االهي به حساب مي  اصدار فتوا و اجراي آن يك وظيفه

 ،ه كرد و بده و بستاني صورت داد. در اصدار فتوا و عمل بـه آن بتوان در مورد آن معامل
  .شود  شود و نه از او امتيازي گرفته مي  نه امتيازي به شخص يا نهادي داده مي

آنچه بيان گرديد، اقتضائات و لوازم يك فتوا بود كه شامل فتـواي مـورد گفتگـو    
  شود.  نيز مي

هاي  المللي منع سالح رتيبات بيناز جهت تعهدي كه جمهوري اسالمي ايران به ت
اي دارد  هسـته  المللي و پادمان ، ترتيبات بينN.P.Tكشتار و تخريب جمعي، به ويژه 

رعـد:   / 1مائـده:   / 177ر.ك: سوره بقـره:  ( ها آيه و نص معتبر (با توجه به تأكيد ده
بنـاي  ، از اسالم و اقتضـاي درك عقـل و   )است شمار يباره ب نيدر ا اتيو روا / 20

نيـز ملـزم بـه اجـراي مفـاد       **،ها و تعهدات)   خردمندان مبني بر لزوم وفا به قرارداد
  معاهدات مورد تعهد است.

ويـژه در   با اين همه مقايسه، اقتضائات فتوا با اقتضـائات تعهـد مـورد اشـاره بـه     
رساند كه در ذيل به برخـي    هاي اساسي بين اين دو مي   ان.پي.تي، محقق را به تفاوت

  شود.  از آنها اشاره مي
فـرا زمـان و    .3غيرقابـل اختيـار و معاملـه     .2هميشـگي   .1گفته شده كه ايـن فتـوا   

                                                      
ـ ، به نقل از روزنامه صباح چـاپ ترك 17/1/1391 در تاريخ وزيجهان ناري زخبرگ * ، ايـن مطلـب را   هي

 .)See: http://jahannews.com/vdchi-ni623nzzd.tft2.html( كرده است منتشر
سـخن گفتـه   » بررسـي ادلـه عـام     و حقوق قراردادها، فقه«نگارنده به تفصيل در اين باره در تحقيق  **

 است. اين تحقيق در آستانه چاپ و نشر قرار دارد.
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ــه   ــاده  .1فرامكــان اســت در حــالي ك اي  هــاي هســته   معاهــده گســترش ســالح 10م
معاهـده در ابتـدا براسـاس     .2دهـد.    ميالدي) اجازه خروج عضو را از معاهده مي1968(

)، سپس به طور 1995تا  1970مومي سازمان ملل موقت بود (ازمجمع ع 2373قطعنامه 
درتعهد مزبـور   .3نامحدود تمديد شد، هر چند بر ابدي بودن آن تصريحي وجود ندارد. 

اي  گيرنـد (از امكانـات دانـش هسـته      دهند و امتيـازي مـي    كشورهاي عضو، امتيازي مي
  شوند).  مند مي بهره

ارزشي اين دو اقدام (اقدام به فتوا و اقدام به عينيـت  صدد ارزيابي درگرچه نگارنده 
نيست، لكن نبايد فراموش كرد كه فرآيند فتوا (در اصـدار) و برآينـد    ) دادن تعهد مزبور

 ،جز انگيزه االهي و بيان شريعت و كشف و عملـي كـردن آن در خـارج    ،آن (در عمل)
طلبانه پنج  اي مالحظات انحصاراي بر مبن هاي هسته   در حالي كه منع اشاعه سالح  ،نيست

ه.ش (آمريكا، شوروي، انگليس، فرانسه و چـين)   1340اي موجود در دهه  قدرت هسته
هاي آنها نسبت به خطرات ناشي از شكسته شـدن انحصارشـان و اشـاعه ايـن        و نگراني

  ها در جهان به وجود آمد.   سالح
ر حـوزه ممنوعيـت يـا عـدم     هاي نـاهمگون د    اين معاهده نتيجه سازش ميان ديدگاه

اعضـا   اي است. در اين معاهده، به نحوي تبعيض آميز و آشكار،  هاي هسته   اشاعه سالح
انـد و داراي   اي تقسـيم شـده   اي و بدون سـالح هسـته   به كشورهاي دارنده سالح هسته

دسـتيابي بـه    ،اگرچه به درسـتي و منطقـاً    باشند. اين رويه،  تكاليف و حقوق متفاوت مي
  اي ممنوع ساخته و ساز و كار و برنامه اي را براي اعضاي بدون سالح هسته ح هستهسال

هـاي     تنها تملك سـالح  مشخصي براي تحقق آن ارائه نموده، ليكن به شكلي متناقض، نه
گونه ساز و كـار و   بلكه هيچ ؛اي توسط كشورهاي داراي آن را به رسميت شناخته هسته

  اي تعيين نكرده است. سالح هستهبرنامه مشخصي براي تحقق خلع 
نمايند كه   اي تعهد مي هاي داراي سالح هسته   برابر ماده يك معاهده، هريك از دولت

اي يا كنترل  اي يا ديگر ادوات انفجاري هسته از انتقال مستقيم و غيرمستقيم سالح هسته«
ـ  اي بـه هـر دريافـت كننـده     ها يا ادوات انفجاري هسته   بر اين سالح ه هـر صـورت   اي ب

اي، برابـر مـاده    هاي عضو بدون سالح هسته   ، هر يك از دولت. متقابالً»خودداري نمايند
اي يا ديگـر ادوات   از قبول مستقيم و غيرمستقيم سالح هسته«اند  دو معاهده، متعهد شده
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اي  اي از هـر انتقـال دهنـده    ها يا ادوات انفجـاري هسـته     انفجاري يا كنترل بر اين سالح
  .»اري نمايندخودد

نبود يك باور االهي و ديني در ارتباط با همه تعهدات و ترتيبات بين المللي مـرتبط  
االجـرا   سـال از الزم  40باعث گرديد كه با گذشت بـيش از   ،هاي كشتار جمعي   با سالح

اي در  پيشرفت قابل مالحظـه  ،اي (ان. پي. تي) هاي هسته   شدن قرارداد منع اشاعه سالح
چندين دولـت   هاي اخير،    در گذر دهه ،اي رخ ندهد. عالوه بر اين بعد خلع سالح هسته
العاده نگـران   فوق ،اند و اين پديده اي دست يافته هاي هسته   به سالح ،غيرعضو ان پي تي

دي و پيگيـر  تر اينكه، اين وقايع وحشتناك با برخورد ج ليكن، نگران كننده ،كننده است
ـ  اي روبـرو   ويـژه پـنج عضـو داراي سـالح هسـته      هاعضاي قدرتمند قرارداد منع اشاعه ب

  .)10، ص1392 ،يرجانيس ير.ك: شهاب( نگرديده است
  شود:  انجام مقاله با بيان چند نكته كوتاه به سامان مي

ثري از قبيل آنچـه گذشـت و تعهـداتي    ؤبا وجود فتواهاي ماندگار، ارزشمند و م .1
هاي كشتار جمعي، هـدف نهفتـه در وراي      المللي پادمان سالح خردمندانه و ترتيبات بين

همه كشورها به قرار خلع  ،يابد جز اينكه  اين فتواها و معاهدات به طور كامل تحقق نمي
اي (و كشـتار جمعـي) بـراي     اي براي همه و سـالح هسـته   انرژي هسته«سالح و شعار 

ور  ن را عينيت بخشند. وگرنه گاه در ميدان جنگ، و شعله، برسند و در عمل آ»كس هيچ
تش فتنه و حاكميت يافتن احساسات بر تدابير خردمندانه، ديگر نه فتـوا كـارايي   آشدن 

آورد. و البته مسـئوليت هـر جنايـت، ناهنجـار و       الزم را دارد و نه تعهد ثمري به بار مي
بيننـد و تبعـيض از گفتگـو و      يمتوجه كساني است كه جهان را دو قطـب مـ   ،نابساماني

  بندد.  گفتمان آنها رخت برنمي
اي را بـه معنـاي منـع دانـش      هاي هسـته    هرگز نبايد منبع توليد و گسترش سالح .2
هاي مزبور به ضرر بشـريت و     هر مقدار خلق سالح ،اي دانست. واقع اين است كه هسته
اي يـك افتخـار و ضـرورت     ستهبه همان ميزان دانش ه ،بر دامن او بوده و هست  ننگي

براي بشريت است و اقدام در راسـتاي هـدف دوم را نبايـد بـه حسـاب اول گذاشـت،       
كه نبايد حركتي در راستاي تأمين هدف اول با عنوان تالش در رسـيدن بـه هـدف     چنان

  دوم صورت پذيرد.
ي كشتار ها   انباشت و كاربست سالح  گونه كه مطابق اسناد معتبر ديني توليد، . همان3

الزم  ،ها   اين سالح نجمعي حرام شرعي است، به اقتضاي همان اسناد، محو و از بين برد
  و واجب شرعي است.
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  نتيجه
. مطابق اسناد ملفوظ از قرآن، سنت معصـوم، درك عقـل و مقاصـد شـريعت، توليـد،      1

  هاي غيرمتعارف ممنوع است.   كارگيري سالح انباشت و به
به قدمت تاريخ اسالم در نصوص و عمري هزار ساله در متون اي  . اين منع، پيشينه2

  فقهي دارد.
هـاي غيرمتعـارف      . هيچ نصي معتبر، دال بر جواز توليد، انباشت و كاربست سالح3

در اين پيوند وجود دارد كـه قابـل    ،هاي غيرمنضبط   زني موجود نيست. تنها برخي گمانه
  اتكا در فقه نيست.

باره فرموده يك فتوا است و كسـي مجـاز    سالمي ايران در اينآنچه رهبر انقالب ا .4
انديشي  به تخلف از آن نيست. اين نظر براساس اسناد معتبر صادر شده و هيچ مصلحت

  غيرمنضبط يا تقيه در صدور آن دخالت نداشته است.
دامنه حرمت مورد اشاره در شماره چهارم، اين حكم جهاني و جـاودان اسـت و    .5

  اختصاص به زمان خاص يا داراالسالم ندارد.
جمهوي اسالمي ايران از دو جهت پايبند به پرهيـز از توليـد، انباشـت و كـاربرد     . 6
 NPTهاي غيرمتعارف است. از جهت فتواي رهبري آن و از جهت تعهدي كه در    سالح

  المللي دارد. ساير ترتيبات بين و
المللـي، از جملـه معاهـده منـع گسـترش       اقتضائات فتوا با تعهد به ترتيبات بـين  .7
تر است، هر چند وفـاي بـه    اي متفاوت و اقتضائات فتوا به مراتب قوي هاي هسته سالح

  عهده و پيمان نيز در اسالم مورد سفارش اكيد قرار گرفته است.
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  منابع
 كريم.قرآن   *

 .]تا بي[ نا]، [بي ،]جا بي[االسالم)،  البالغه (ترجمه، فيض نهج  **

ي االصـول و الفـروع      ةـ  غني ؛علي بن حمزه زهره، بنا .1 لمـقـم ، 1چ ؛النـزوع الـي ع :
 ق. ،1417االمام الصادقة مؤسس

 .1389، انتشارات زهد: تهران، 1چ ؛رجال همراه ؛زاده، محمود تقي .2

 ق.1414، تيالب  آلة مؤسس: ، قم3؛ چوسائل الشيعه؛ الحسن عاملي، محمدبن حر .3

 يكتـاب فروشـ  : قـم  ؛ةـ  المختصر النافع في فقـه االمـامي   ؛الحسـن  حلي، جعفربن .4
 .]تا بي[، يمصطفو

 .ق1410، يالنشراالسالمة مؤسس: قم ؛كتاب السرائر ؛ادريس حلي، محمدبن .5

 ق.1410، 28جالعلم،  ة مدين: قم ؛منهاج الصالحين ؛ي، سيدابوالقاسميخو .6

: يجمعــ بيـ تخر يهـا  منـع سـالح   يفتــوا«مقالـه   ؛فرهـاد ، يرجانيسـ  يشـهاب  .7
ـ در ا يا فقه هسته يمل شيشده به هما ارائه  ،»راتيو تـأث  تيسرچشمه، اهم  ،راني

 .12/1392/ 1قم، 

: بيـروت ، 1چ ؛فـي مجـرد الفقـه و الفتـاوي     ةـ  النهـاي  ؛الحسـن  طوسي، محمدبن .8
 ق.1390دارالكتاب العربي، 

فـي فقـه    ةـ  الدروس الشرعي ؛علي الدين محمدبن عاملي(شهيد اول)، شمسمكي  .9
 ق.1417 النشر االسالمي، ة مؤسس: قم، 1چ ؛ة  االمامي

سازمان انتشارات پژوهشگاه : تهران، 1چ ؛فقه و مصلحت ؛عليدوست، ابوالقاسم .10
 .1388فرهنگ و انديشه اسالمي، 

، 1چ ؛فـي شـرح القواعـد   جـامع المقاصـد    ؛الحسين بن كركي(محقق ثاني)، علي .11
 ق.1411آل البيت،  ة  مؤسس: بيروت

، ةـ  : دارالكتـب االسـالمي  تهـران ، 7چ، 21ج ؛جواهر الكـالم  ؛محمدحسن  نجفي، .12
 ق.1392


