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 Purpose:The present study tries to study and analyze the Quranic arguments and 

jurisprudential rules of precautionary measures against biological warfare in order 

to clarify this issue through these studies of Quranic and jurisprudential rulings. 

Materials and Methods: This research has been carried out by the method of 

library studies and in a descriptive-analytical manner, which has been obtained 

and analyzed by referring to Quranic, narrative and scientific texts. 

Findings: In the past, without sufficient knowledge in the field of medicine, 

biological agents were used in some wars. With the advancement of medical 

science, newer and more advanced weapons have been developed, and despite the 

claims of human rights protection, some countries use these weapons. Although 

the International Microbial Weapons Association passed a treaty banning these 

weapons in 1972, one of the weaknesses of the treaty is that it only prohibits the 

production and possession of these weapons, but does not mention the use of these 

weapons. Has not brought. Another weakness is that the development of 

biological sciences, on the one hand, leads to the provision of human health and 

hygiene, and on the other hand, can itself become a tool to use it as a biological 

weapon. On the other hand, only one third of the treaty countries agreed to the 

inspection request. The combination of these shortcomings and the lack of 

explanation of the principles of the Qur'anic and jurisprudential arguments for 

precautionary measures against biological warfare necessitate the need for the 

present study. Therefore, the question before the present study is: "What is the 

need for Quranic and jurisprudential arguments and principles regarding 

precautionary measures against biological warfare?" Our main hypothesis is that 

the Quranic verses such as verse 60 of Surah Al-Anfal that Allah Almighty says: 

" ََ وَ َأعِدُّوا َلهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِْن قُوَّةٍ َو ِمنْ رِباطِ اْلخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِِه عَدُوَّ اللَّهِ َو عَدُوَّکُمْ وَ   ريَن ِمنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ  خ

سَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْکُْم وَ أَْنتُمْ ال تُْظلَمُونَ ٍء فيوَ ما تُنْفِقُوا ِمنْ شَيْ  "and verse 190 of Sura Baqara Allah 

says:" وَ إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ » و «  وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدينَسَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقاتِلُونَکُْم  وَ قاتِلُوا في

مْ يَا أَيُّهَا الَّذِيَن خمَنُوا َُذُوا حِذْرَکُ "and (Al-Baqarah: 205)"فِيهَا َو ُيهِْلكَ الَْحرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَُّه الَ يُحِبُّ اْلفَسَادَ

 and the legal rules such as protecting the (An-Nisa ': 71)" فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ َأوِ انْفِرُوا جَمِيعاً

Islamic territory, cut off the roots Infidelity, denial of mustache, retaliation, 

expediency and theories of experts and physicians based on the numerous harms 

of using these weapons and the need to deal with them and other principles and 

rules Immediate and jurisprudential proof of the legitimacy of preemptive action 

against biological warfare. 

Conclusion: With reference to the holy verses of the Holy Quran and the 

principles and rules of jurisprudence and the opinions of experts and specialized 

physicians who have legal authority, the necessity of planning, planning and pre-

emptive operational measures against biological warfare is used. In this regard, 

doctors, specialists, experts and the Islamic government have duties and 

responsibilities. 
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دستانه در  شیاقدامات پ یو فقه یادله قرآن لیتحل 

 کیولوژیمقابله با جنگ ب

 1 ینوآباد یمحمد یمهد
واحد نجف خباد،  ،يحقوق اسالم يگروه فقه و مبان ،یدکتر یدانشجو

 .رانينجف خباد، ا ،يدانشگاه خزاد اسالم
 *2 یدریح یمحمدعل

واحد نجف خباد، دانشگاه  ،يحقوق اسالم يگروه فقه و مبان ار،ياستاد
 مسئول( سندهي.)نورانينجف خباد، ا ،يخزاد اسالم

 3 میفه محسن
واحد نجف خباد، دانشگاه  ،يحقوق اسالم يگروه فقه و مبان ار،ياستاد

 .رانينجف خباد، ا ،يخزاد اسالم
 

 چکیده
 يو قواعد فقه يادله قرخن کندي:  پژوهش حاضر تالش مهدف

 يرا مورد بررس  كيولوژيدستانه در مقابله با جنگ ب شياقدامات پ
 يو فقه يحکم قرخن یها يبررس نيقرار دهد تا از رهگذر ا ليو تحل

 .مساله مبرهن گردد نيا
 هويو به ش یاپژوهش با روش مطالعات کتابخانه نيا ها:و روش مواد
و  يانجام شده است که با مراجعه به متون قرخن يليـ تحل يفيتوص
 ليو تحل هيدست خمده و مورد تجزاطالعات الزم به يو علم ييروا

 .قرار گرفته است
ه در حوز ي:  در گذشته بدون بدون داشتن علم و دانش کافهاافتهی

ا شد. ب يجنگ ها استفاده م يدر برَ كيولوژياز عوامل ب يپزشک
ه شده ساَت یتر شرفتهيو پ نينو یسالح ها يعلم پزشک شرفتيپ

 نيکشورها از ا ياز حقوق بشر برَ تيحما یادعا رغمياست و عل
 یسالحها يالملل نيانجمن ب چندکنند. هر يسالح ها استفاده م

سالح  نيا تيرا درباره ممنوع ی، معاهده ا1972در سال  يکروبيم
معاهده خن است  نيرساند لکن از جمله نقاط ضعف ا بيها به تصو

 يه است ولسالح ها را ممنوع کرد نيا یو نگهدار ديکه فقط تول
 است. ضعف اوردهين انيبه م يسالح ها سخن نيا یريدرباره به کارگ

 نيامسو منجر به ت كياز  يکيولوژيخن است که توسعه علوم ب گريد
ه ب توانديَود م گر،يد یگردد و از سو يو بهداشت بشر م يسالمت
 ليبدت كيولوژياز خن به عنوان جنگ افزار ب یريبهره گ یبرا یابزار

مورد معاهده نسبت به  یسوم از کشورها كيتنها  يشود. از طرف
ها و  يکاست نيموافقت کردند. مجموعه ا عالما يدرَواست بازرس

له دستانه در مقاب شياقدامات پ يو فقه يوادله قرخن يمبان نييعدم تب
 يضرورت انجام پژوهش حاضر را اقتضاء م كيولوژيبا جنگ ب

ادله و »است که  نيپژوهش حاضر ا یرو پرسش فرارو ني. از ادينما
 در مقابله با جنگ تانهدس شيدرباره اقدامات پ يو فقه يقرخن يمبان

رخن ق اتيپژوهش خن است که خ هيدارد؟ فرض ييچه اقتضا كيولوژيب
َو : » ديفرما يسوره انفال که َداوند متعال م 60 هياز جمله خ ميکر

عُْتْم مِنْ قُوٍَّة وَ مِنْ رِباطِ الْخَيِْل تُرْهِبُونَ بِِه عَدُوَّ اللَِّه أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَ
وَ خََرينَ مِنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ ما ُتنْفِقُوا مِْن  وَّکُمْوَ عَدُ

 190 فهيشر هيو خ «سَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيُْکمْ وَ أَْنتُمْ ال تُظْلَمُونَ  ءٍ فيشَيْ

 لَّذينَاسَبيلِ اللَّهِ  وَ قاتِلُوا في: »ديفرما يسوره بقره که َداوند متعال م
عَى وَ إِذَا تَوَلَّى سَ » و «  يُقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ اْلمُعْتَدينَ
لنَّْسلَ َو اللَّهُ الَ يُِحبُّ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا َو يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ ا

َُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاٍت  ايَا أَيُّهَا الَّذِينَ خَمنُو»( و 205بقره:«)الْفَسَادَ
اسالم،  انيهمچون حفظ ک ي( و قواعد فقه71نساء:«)أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً

 تايمقابله به مثل، مصلحت و نظر ل،يسب يکفر، نف شهيقطع ر
ه شمار ب يب یها بيبر خس يان و پزشکان متخصص مبنکارشناس

 اصول و ضوابط گريو د اسالح ها و لزوم مقابله با خنه نيا یريکارگ
دستانه در مقابله با جنگ  شياقدامات پ تيمشروع يو فقه يقرخن

 .رساند يرا به اثبات م كيولوژيب
عد و اصول و قوا ميقرخن کر فهيشر اتيبا استناد به خ: یریگجهینت

 تيحج یکارشناسان و پزشکان متخصص که دارا اتيو نظر يفقه
 ياتيو اقدامات عمل یزيبرنامه ر ،ياست، وجوب و لزوم طراح يشرع

 نيا شود. در ياستفاده م كيولوژيدستانه در مقابله با جنگ ب شيپ
 و فيوظا يپزشکان، متخصصان، کارشناسان و دولت اسالم نهيزم

  .بر عهده دارند ييها تيمسئول
 

دستانه، جنگ  شياقدامات پ ،يادله فقه ،يادله قرخن :یدیکل واژگان
 .كيولوژيب

 

 11/04/1399: افتیدر خیتار
 25/06/1399: رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئولma1.heidari@yahoo.com 
 

 مقدمه
 از پزشکي حوزه در کافي دانش و علم داشتن بدون بدون گذشته در

 پيشرفت با .شد مي استفاده ها جنگ برَي در بيولوژيك عوامل
 و است شده ساَته تری پيشرفته و نوين های سالح پزشکي علم

 ها سالح اين از کشورها برَي بشر حقوق از حمايت ادعای عليرغم
 رد ميکروبي سالحهای المللي بين انجمن هرچند .کنند مي استفاده

 تصويب به ها سالح اين ممنوعيت درباره را ای معاهده ،1972 سال
 توليد فقط که است خن معاهده اين ضعف نقاط جمله از لکن رساند

 به درباره ولي است کرده ممنوع را ها سالح اين نگهداری و
 نخ ديگر ضعف .است نياورده ميان به سخني ها سالح اين کارگيری

 المتيس تامين به منجر سو يك از بيولوژيکي علوم توسعه که است
 ابزاری به ميتواند َود ديگر، سوی از و گردد مي بشر بهداشت و

 .ودش تبديل بيولوژيك افزار جنگ عنوان به خن از گيری بهره برای
 به نسبت معاهده مورد کشورهای از سوم يك تنها طرفي از

 و ها کاستي اين مجموعه .کردند موافقت اعالم بازرسي درَواست
 قابلهم در دستانه پيش اقدامات فقهي و قرخني وادله مباني تبيين عدم

 مي اقتضاء را حاضر پژوهش انجام ضرورت بيولوژيك جنگ با
 و ادله» که است اين حاضر پژوهش فراروی پرسش رو اين از .نمايد
 نگج با مقابله در دستانه پيش اقدامات درباره فقهي و قرخني مباني
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 1399ستان تاب، 2، شماره 5دوره  پژوهشي قرخن و طب -علميفصلنامه 

 ناسبم پاسخي يافتن برای پژوهش اين «دارد؟ اقتضايي چه بيولوژيك
  است. يافته سامان گفته پيش پرسش به َور در و

 هاروش و مواد

 ـ توصيفي شيوه به و ایکتابخانه مطالعات روش با پژوهش اين 
 و روايي و قرخني متون به مراجعه با که است شده انجام تحليلي

 قرار تحليل و تجزيه مورد و خمده دستبه الزم اطالعات علمي
 .است گرفته

 

 ها یافته
 ((preemptive action دستانه: اقدام پيش

 )"دستانه پيش اقدام" عبارت ذيل فارسي زبان فرهنگستان در 
Preemptive action) کنشگر يك حمله يا اقدام: است خمده 

 و در ".مقابل طرف الوقوع قريب حمله امکان بردن بين از قصد به
 سبقت": است خمده دهخدا نامه لغت در دستي، پيش مورد وصف

  "ديگری از کاری در کردن اقدام زودتر کاری، در کسي بر جويي
 رد که دفاعي از است عبارت لغوی، لحاظ از دستانه پيش دفاع پس
 مقابل طرف حمله از زودتر و جويي سبقت با دستي، پيش مقام

 . گيرد صورت
 (Anticipation Warدستي) پيش جنگ تعريف در همچنين

 : است شده گفته نيز
 حمله از چرا و چون بي شواهد وجود مبنای بر که است جنگي
 گردد. مي خغاز دشمن، الوقوع قريب

 پيش جنگ و پيشدستانه جنگ" واژه ی ذيل تعاريف، اين اگرچه
 صحبت که چرا است، پيشدستانه دفاع همان منظور اما خمده، "دستي

 باشد مي الوقوع قريب حمله امکان بردن بين از جهت در اقدام از
 بودن الوقوع قريب شرط مشروع، دفاع بخش توضيحات طبق که

 "جنگ" ی واژه ذکر اما. است مشروع دفاع شروط جمله از حمله
 خن تهاجمي ماهيت از ناشي تواند مي تعريف اين در "دفاع" جای به

 عيني مجرمانه عمل يك ارتکاب با دفاع هم اصوال که باشد
 قلمداد موجه خن، بودن دفاع دليل به لکن گيرد مي صورت "تهاجم"

 . گردد مي
 فاصله کمترين خنکه يکي است، شده تقسيم گونه دو به بالفعل َطر

 الوقوع قريب را خن صورت اين در. باشد داشته تعدی تحقق با را
 بدان. شدبا يافته فعليت و خمده پديد حقيقتا اينکه ديگری و گويند
 در همچنان و باشد کرده اجرا را تعديش از جزئي متعدی، که گونه

 . باشد نگرفته پايان نيز َطر و باشد خن استمرار حالت
 اگر: گفت توان مي دستانه، پيش دفاع اصطالحي تعريف در لذا

 قوعالو قريب تعبيری، به و وقوع شرف در بالفعل، تهديدی و تهاجم
 "هپيشدستان دفاع" را خن قبال در گرفته صورت دفاعي اقدام باشد،
 . گويند

 رب گيرنده سبقت مشروع دفاع توضيح در سياسي، علوم فرهنگ در
 (Anticipatory Self-Defense )(پيشگيرانه تجاوز)دفاع
 : خمده است

 حمله از قبل و الوقوع قريب َطر مواقع در که مشروع دفاع نوعي"
 . گيرد صورت مسلحانه

 عمال هلند قلمرو به اينکه از پيش 1961 سال دسامبر ۸ در مثال
 ژاپن عليه مشروع، دفاع منظور به هلند گيرد، صورت ای حمله
 به که واقعيت اين به توجه با هلند جنگ اعالن. داد جنگ اعالن

 1961 دسامبر ۸ ژاپن، پادشاهي فرماندهي عالي ستاد فرمان موجب
 انجام بود، شده تعيين هلند قلمرو عليه حمله خغاز تاريخ عنوان به

 ".گرفت
بردن امکان حمله قريب حمله يا اقدام يك کنشگر به قصد از ميان 

جنگ پيش  .الوقوع طرف ديگر را جنگ پيش دستانه مي گويند
دستانه معموالً زماني مي تواند خغاز شود که يکي از طرف های 
درگير، َطر حمله حريف را اجتناب ناپذير و فوری فرض کند يا 

مدعي اجتناب ناپذيری و فوريت  راهبردیبرای دست يابي به برتری 
در متون گاه جنگ پيش دستانه را با جنگ پيش گيرانه .حمله شود

 فرق جنگ پيش دستانه با علوم سياسيدر تعريف  .اشتباه مي گيرند
جنگ پيش گيرانه اين است که در نوع اول حمله کننده، تهاجم 
حريف را قريب الوقوع و فوری مي داند و بر پايه خن عمل مي کند 

در .ولي نوع دوم در پاسخ به تهديدات کمتر فوری صورت مي گيرد
حمله پيش دستانه، فوری و قطعي بودن اصل تهديد، نکته محوری 

ي بر اين باور است که حمله دشمن است. حمله پيش دستانه، راه حل
اجتناب ناپذير و فوری است و از اين رو، فرصت اندکي برای 

حقوق حمالت پيش دستانه از نظر  .جلوگيری از خغاز خن وجود دارد
مقابله با تهديدات قبل از به  .قبول است تا حدودی قابل  بين الملل

فعليت رسيدن خن ها مي باشد.)ويکي پديا، ذيل عبارت جنگ پيش 
دستانه(به عبارتي ديگر، اگر کشوری اطمينان قطعي پيدا کند که 
کشور ديگری قريبا و به صورت قريب الوقوع به او حمله نظامي 

ده و حمالت َواهد کرد؛ اين حق را دارد که به اقدامات بازدارن
پيش دستانه روی خورده و به خنها متوسل شود. اما دراين ميان حالت 
تکامل يافته خن از اين قرار است که اگر کشوری صرفا احتمال 
دهد)نه اطمينان حاصل کند(که کشور ديگری، حمالتي را در خينده 
عليه خن کشور به کار َواهد بست؛ مي تواندحتي در شرايطي که 

صورت نپذيرفته و همچنين هيچ دليلي مبني بر اثبات  هيچ حمله قبلي
طراحي چنين حمله ای در خينده وجود ندارد؛ به کاربرد واستعمال 

 زور متوسل شود.
 معاهده ،1972 سال در ميکروبي سالحهای المللي بين انجمن هرچند

 جمله از لکن رساند تصويب به ها سالح اين ممنوعيت درباره را ای
 حسال اين نگهداری و توليد فقط که است خن معاهده اين ضعف نقاط

 سخني ها سالح اين کارگيری به درباره ولي است کرده ممنوع را ها
 علوم توسعه که است خن ديگر ضعف .است نياورده ميان به
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 مي بشر بهداشت و سالمتي تامين به منجر سو يك از بيولوژيکي
 زا گيری بهره برای ابزاری به ميتواند َود ديگر، سوی از و گردد

 .شود تبديل بيولوژيك افزار جنگ عنوان به خن
 روش های نوين پزشکي در مقابله با حمالت بيولوژيك

ل عوام تشخيص و شناساييي جهت ميتوان علم، پيشرفت با امروزه
 مولکولي روشهای قبيل از نوين تکنولوژيهای از بيولوژيك

( …Real time PCR, conventional PCRشامل)
 يا پروبها به مي توان ديگر  بهره گرفت. از تکنولوژهای

 هک کرد اشاره زيستي ژني، حسگرهای تراشه های ژني، کاوشگرهای
 ایروشه بيولوژيك عوامل جهت تشخيص روشها خلترين ايده از يکي

( توسط حسگرهای  Remote Sensingدور) راه از تشخيص
زيستي است، اساس کار به اين صورت است که با ارسال امواج ليزر 
با طول موج و نوسان مشخص، اين امواج با ابرهای اثروسل که حاوی 

 تهبازگش امواج ذرات ميکروبي و ...مي باشند برَورد نموده و سپس
 ساَتار گيرنده ها اين و مخصوص مي رسند گيرنده های به و

 ناساييش رايانهای پيشرفته از برنامه های استفاده با را ذرات مولکولي
 (1) مينمايند

 ليستي ميتوان پيشرفته تکنولوژيهای اين به دسترسي عدم صورت در
 تمالاح و يا رفته کار به جنگها در تاکنون که بيولوژيك عوامل از

 توليد و جهت تهيه الزم اقدامات و گرديده تهيه شوند استفاده دارد
 ينيبال تظاهرات طرفي با از پذيردو صورت عوامل خن مناسب واکسن

 در سريعا اينگونه حمالت وقوع هنگام در تا شده خشنا عوامل اين
 .گردد خن اقدام درمان سپس و عوامل اين جلوگيری جهت

 حمالت با مقابله اقدامات پيش دستانه و در حين حمله در
 بيولوژيك

 ت بيولوژيك کاری بسيارالوقوع حمبا توجه به اينکه پيش بيني 
باشد بنابراين موضوع مهم جهت مقابله با عوامل  دشوار مي

بيولوژيکي خمادگي روبرو شدن با اين عوامل است. بنابراين جهت 
ت بيولوژيك الپيشگيری از َطرات کاربرد اين عوامل در حم

ت القبل از وقوع حم» ی اقدامات جهت مقابله با خنها به دو مرحله
 .گردد طبقه بندی مي «ت بيولوژيكالدر حين حم»و  «ولوژيكبي
ت ميکروبي: خموزش القبل از وقوع حماقدامات پيش دستانه -1

و  (مانند ماسك و لباس حفاظتي)تهيه تجهيزات انفرادی  -همگاني
ذَيره خب و موادغذايي کافي، تهيه و  - (مانند پناهگاه ايمن)جمعي 

تهيه و نگهداری  -ساَت واکسنها، خنتي سرمها و داروهای ضروری
ينه سيون و قرنطالپيش بيني مکان جهت ايزو -مواد ضد عفوني کننده

 .کردن بيماران ناشي از حمالت ميکروبي
ت ميکروبي: استفاده از وسايل حفاظتي الدر حين حم.اقدامات 2

عدم استفاده از خب و مواد  -عدم تردد به مناطق خلوده - انفرادی
 ئم ايمني و هشدار دهنده درالغذايي مشکوک، استفاده از تابلو و ع

ي ها، خنتکاربرد و استفاده مناسب از خنتي بيوتيك -مناطق خلوده
سيون و ايزوال جهت الزم تمهيدات اجرای –توکسينها و سرمها 

 مالز اقدامات –شناسايي و درمان سريع بيماران  -قرنطينه بيماران
 (.2) جهت رفع خلودگي عوامل

 
 مباني و ادله قرخني و فقهي

 .خيات قرخن کريم:1
از جمله خياتي که به صراحت وجوب اقدامات پيش دستانه را به 
عنوان يك فريضه بر مردم و کارگزاران و حکومت اسالمي واجب 

سوره انفال است. َداوند متعال در اين خيه  60شريفه مي داند خيه 
 الْخَْيلِ  ِرباطِ مِنْ وَ  قُوَّةٍ مِنْ اسْتَطَْعتُمْ  مَا لَهُمْ أَعِدُّوا وَ »مي فرمايد: 

 اللَّهُ  َتعْلَمُونَهُمُ ال دُونِهِمْ مِنْ خََرينَ وَ  عَدُوَّکُمْ وَ  اللَّهِ عَدُوَّ بِهِ  تُرْهِبُونَ
 ال َأنُْتمْ وَ إِلَيْکُمْ يُوَفَّ اللَّهِ سَبيلِ  في ءٍشَيْ مِنْ تُْنفِقُوا ما وَ يَعْلَمُهُمْ

 و] نيرو از داريد توان و قدرت در خنچه خنان برابر در تُظْلَمُونَ؛ و
 خماده[ جنگ برای] ورزيده اسبان و[ جنگي برگ و ساز و نفرات

 غير ودشمناني َودتان دشمن و َدا دشمن خنها وسيله به تا کنيد
 هر و. بترسانيد شناسد مي را خنان َدا ولي شناسيد، نمي که را ايشان

 مي داده شما به کامل طور به پاداشش کنيد، هزينه َدا راه در چه
 معناى به «اعداد» کلمه «.گرفت نخواهيد قرار ستم مورد و شود،
 اردد که ديگرى هدف به چيز خن با انسان تا است چيزى کردن تهيه

 يد،رسنمى َود مطلوب به بود نديده تهيه را خن قبال اگر که برسد،
 هيهت مانند نيز و ختش، تهيه براى کبريت و هيزم خوردن فراهم مانند
 وجودش با که است چيزى هر معناى به «قوة» کلمه .طبخ براى ختش
 چيزى هر معناى به جنگ در و گردد،مى ممکن کارها از معينى کار

 هاسلح انواع قبيل از است، پذير امکان خن با دفاع و جنگ که است
 .امىنظ تشکيالت و جنگى سوابق داراى و تجربه با جنگى مردان و

 «الْخَيْلِ رِباطِ  مِنْ  وَ  قُوَّةٍ مِنْ  اسْتَطَْعتُمْ  مَا لَهُمْ  أَعِدُّوا وَ : »فرمود اينکه
 زا تواناييشان قدر به کفار قبال در که مؤمنين به است عامى امر

 به کنند، تهيه کرد َواهند پيدا احتياج خن به که جنگى تدارکات
 ار خن تهيه توانايى که خنچه و دارند بالفعل کفار که خنچه مقدار
 اقوامى و افراد از که نيست اين از غير انسانى مجتمع چون دارند،
 يچه مجتمع اين در و يابد،مى تشکيل مختلف افکار و طبايع داراى

 نندکنمى اجتماع باشد منافعشان حافظ که سنتى اساس بر اجتماعى
 کيلتش سنتش با مخالف و منافعش عليه ديگرى اجتماع اينکه مگر

 اَتالف به کارشان اجتماع دو اين که پايدنمى ديرى و يافت، َواهد
 يك هر و َيزند،برمى هم عليه مبارزه و نزاع به سرانجام و کشيده

 .کند مغلوب را ديگرى خن که خيدبرمى صدد در
 به منجر که اَتالفاتى و جدال و جنگ مساله حال اين با پس

 بشرى مجتمعات در که است امرى شودمى زاَسارت جنگهاى
 قهرى امر اين اگر و خيد،مى پيش ناَواه َواه و نبوده خن از گريزى

 رودنمى بکار دفاع مواقع در جز که قوايى به َلقتش در انسان نبود
 اينکه پس. شدنمى مجهز فکرى، نيروى و شدت و غضب قبيل از

 ودَ است مجهز فکرش در و بدن در قوايى چنين به انسان بينيممى
 نچو و ناپذير، اجتناب است امرى جنگ وقوع که است اين بر دليل
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 1399ستان تاب، 2، شماره 5دوره  پژوهشي قرخن و طب -علميفصلنامه 

 که است واجب اسالمى جامعه بر فطرت حکم به است چنين
 که مقدارى همان به و تواندمى که خنجا تا حال هر در و هميشه
 .کند مجهز را صالحش مجتمع باشد مجهز دشمنش دهدمى احتمال

 ىتعال َداى و است قيم دين که اسالم فطرى دين عاليه تعاليم در و
 بايد هک کرده اَتيار بشر براى را حکومتى فرستاده بشر براى را خن

 حقوق خن در که است حکومتى گذاشت، انسانى حکومت را خن اسم
 ،فقير و توانگر قوى، و ضعيف مصالح و محفوظ را جامعه فرد فرد
 مساوى بطور را کل و بعض و جماعت و فرد زن، و مرد برده، و خزاد

 هب قائم تا نيست استبدادى فردى حکومتش است، کرده رعايت
 عرض و جان در َود دلخواه به او و باشد، حاکم شخص هاىَواسته

 هم پارلمانى يعنى اکثريت حکومت و. کند حکومت مردم مال و
 ايمالپ بقى ما منافع و زده دور افراد اکثر َواسته طبق بر تا نيست
 و رسيده َود مراد به «يك اضافه به جمعيت نصف» يعنى شود،

 از بعد اينکه سر شايد و. گردد محروم خن «يك منهاى نصف»
 ىيعن قبل خيات در( خله و عليه اهلل صلّي) َدا رسول شخص به َطاب

 إِلَيِْهمْ  ذْفَانْبِ» خيه و« ََلْفَهُمْ َمنْ بِهِمْ  فَشَرِّدْ الْحَرْبِ فِي َتثْقَفَنَّهُمْ  فَإِمَّا» خيه
 يهخ از قبل همچنين و «سَبَقُوا کَفَرُوا الَّذِينَ يَحْسَبَنَّ ال» و «سَواءٍ عَلى

 نيز خنها در َطاب که خن غير و «لَها فَاجْنَحْ  لِلسَّلْمِ  جَنَحُوا إِنْ وَ»
 را َطاب است( خله و عليه اهلل صلّي) َدا رسول شخص متوجه
 «قُوَّةٍ مِنْ اسْتَطَْعتُمْ  مَا لَهُمْ َأعِدُّوا وَ: »فرموده و کرده مردم عموم متوجه
 ستا حکومتى اسالمى حکومت که گفتيم زيرا باشد، نکته همين

 و نموده رعايت را انسانها افراد همه حقوق که معنا اين به انسانى،
 باشد، َواهدمى که هر لو و گذارد،مى احترام خنان هاىَواسته به
 َواسته يا و نفر يك َواسته فداى را افراد هاىَواسته اينکه نه

 .باشد کرده اکثريت
 منافع دشمن اسالمى جامعه يك منافع دشمن است چنين چون و

 از را دشمن و نموده قيام که است افراد همه بر و است، افراد تمامى
 و نيرو روزى چنين براى بايد و دهند، دفع َود منافع از و َود

 تدس َطر از را َود منافع بتوانند تا باشند، داشته سر زير اسلحه
 هست دفاعى هاىذَيره از اىپاره اينکه گو نگهدارند، دشمن برد
 رديگ اىپاره ليکن و خيد،نمى بر هاحکومت عهده از جز خن تهيه که
 قدر هر حکومت چون افرادند، َود خن تهيه مسئول که هست هم
 است، محتاج مردم افراد به باشد زيادى امکانات داراى و نيرومند هم
 ار َود و خموَته را جنگى فنون قبال بايد َود بنوبه هم مردم پس

 هب تکليف ،... « اعدوا و» تکليف پس. کنند خماده مبادا روز براى
و اعدوا ما استطعتم من »اطالق ( بنابراين و با توجه به 3).است همه
لزوم تجهيز و خمادگي و اقدامات پيش دستانه برای مقابله با «قوه...

 حمالت بيولوژيك امری واجب و ضروری است.
ا از ر پيش دستانه دفاع يکي ديگر از خياتي که مي توان مشروعيت

 خيه اين در َداوند. سوره بقره مي باشد 190خن استفاده کرده خيه 
 إِنَّ  دُواتَْعتَ ال وَ يُقاتِلُونَکُمْ الَّذينَ اللَّهِ سَبيلِ في قاتِلُوا وَ  ": فرمايد مي
راين د«الذين يقاتلونکم»استدالل به قسمت  "الْمُعْتَدينَ يُحِبُّ ال اللَّهَ

خيه شريفه مي باشد، اين عبارت ناظر به شانيت مقاتالن است نه 
ي جنگد ولي قصد جنگ فعليت خن، يعني گرچه امروز با شما نم

داشته و خن را حالل مي شمارند پس اين هشدار به جامعه اسالمي 
است تا از نيرنگ، توطئه، غافلگيری و مانند خن خگاه باشند؛ نه خنکه 
بي اطالع به سر برده، هر زماني دشمنان هجوم خوردند امت اسالمي 

ندهد به دفاع برَيزد، بلکه به هيچ عنوان اجازه تهاجم به خن ها 
بنابراين از اين خيه مي توان وجوب اقدامات پيش دستانه در مقابل 

 تهاجم دشمن از جمالت جنگ های بيولوژيك را استفاده نمود.

خيه ای ديگری که به عنوان مبنای مشروعيت اقدامات پيش دستانه 
در قبال حمالت بيولوژيك قابل استناد است اين خيه شريفه است که 

 فَانْفِرُوا حِذْرَکُمْ َُذُوا خمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا»مايد: َداوند متعال مي فر
 مهيا دشمنْ برابر در! ]ايمان اهل ( ای71)نساء:  جَمِيعاً  انْفِرُوا أَوِ ثُبَاتٍ

 برگيريد، را َود جنگي برگ و ساز و ها سالح[ و باشيد خماده و
 کوچ[ دشمن با جنگ سوی به] جمعي دسته يا گروه گروه پس

 تهيه وجوب بر و است جهاد بر تحريص مقام در خيه اين« .کنيد
 اللتد کفار با قتال برای کردن کوچ ايجاب و جنگي خالت و اسباب

 در مسلمانان، تمام به جانبه ای همه و جامع دستور خيه اين .دارد
 از دفاع و َود امنيت حفظ برای که ميدهد اعصار، و قرون همه

 و مادی باش خماده نوع يك و باشند، مراقب دائما َويش، مرزهای
( با توجه به اطالق 4کند.) حکومت خنها اجتماع بر دائم بطور معنوی

خيه نبايد خن را در جنگ نظامي محدود ساَت بلکه جنگ های 
نوين از جمله جنگ های بيولوژيك را شامل مي شود و وجوب 
 دفاع در مقابل اينگونه جنگ ها نيز امری واجب و ضروری است. 

سوره نساء نيز يکي ديگر از ادله قرخني وجوب  102خيه شريفه ی 
دستانه در قبال حمالت بيولوژيك است. َداوند  اقدامات پيش

َُذُوا»...متعال در اين خيه مي فرمايد:   وَدَّ   وَأَسْلِحَتَهُمْ حِذْرَهُمْ َولْيَأْ
 مَيْلَةً  لَيْکُمْعَ فَيَمِيلُونَ وَأَمْتِعَتُِکمْ أَسْلِحَتِکُمْ عَنْ تَغْفُلُونَ لَوْ کَفَرُوا الَّذِينَ

 نْ أَ مَرْضَى کُنْتُمْ  أَوْ  مَطَرٍ مِنْ َأًذى بِکُمْ کَانَ إِنْ  لَيْکُمْعَ ُجنَاحَ وَلَا وَاحِدَةً
 ا؛ ومُهِينً عَذَابًا لِلْکَافِرِينَ أَعَدَّ اللَّهَ  إِنَّ حِذْرَکُمْ  أَسْلِحَتَکُمْ َوَُذُوا تَضَعُوا

[ دشمن به نسبت] احتياط و هوشياری از[ نماز حال در] بايد خنان
 دوست کافران چون برگيرند؛ َود با را سالحشان و نباشند، غافل
 تا ورزيد، غفلت َود جنگي برگ و ساز و ها سالح از شما دارند
 مشقت و زحمت در باران از اگر و. کنند هجوم شما به باره يك

 زمين بر سالحتان که نيست گناهي شما بر بيماريد، يا هستيد،
 داَ يقيناً  کنيد؛ حفظ را َود احتياط و هوشياری بايد ولي گذاريد،

اين خيه شريفه « .است کرده خماده ای َوارکننده عذاب کافران برای
بر لزوم خمادگي و هوشياری و اقدامات پيش دستانه در مقابل دشمن 
داللت مي کند. اين خيه غفلت از خمادگي کامل در برابر دشمن و عدم 
احتياط را مذموم مي داند و دستور مي دهد همواره خماده باشيد و 
اقدامات پيش دستانه از همراه داشتن سالح که در جنگ های خن 

ز نياز بود تا تجهيز به تکنولوژی ها مقابله، روش های خگاهي رو
بخش و... که امروزه مورد نياز ضروری کشور اسالمي است، مهيا 
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سازيد تا در هنگام حمله غافلگير نشويد. نکته قابل توجه و اهميت 
در اين خيه خن است که از نظر َداوند متعال حتي نماز و عبادت 

مجاهدين اسالم را َدشه دار کند و حتي نبايد خمادگي همه جانبه 
 وَلْيَأَُْذُوا»در حال نماز نيز بايد با تجهيزات کامل نماز بخوانند: 

اين همه تاکيدات َداوند متعال لزوم و وجوب «. وَأَسْلِحَتَهُمْ حِذْرَهُمْ
خمادگي در قبال حمالت دشمن را به اثبات مي رساند و امروزه يکي 

رين حمالت، حمالت بيولوژيك است که از شديدترين و پيچيده ت
کارشناسان، متخصصان، پزشکان و حاکميت اسالمي بايد به خَرين 

 دانش و تجهيزات روز در قبال اين حمالت تجهيز گردند.
 لَيْکُمْ عَ اعْتَدَى مَا بِمِثْلِ  عَلَيْهِ فَاعْتَدُوا عَلَيْکُمْ  اعْتَدَى فَمَنِ»...خيه شريفه 

 شما بر که هر ( پس194الْمُتَّقِينَ؛)بقره:  مَعَ  اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُواوَ اللَّهَ وَاتَّقُوا
 پروا َدا از و کنيد، تعدّی او بر خن مثل به هم شما کرد، تعدّی

اتي يکي ديگر از خي«. .است پيشگان پروا با َدا که بدانيد و نماييد،
است که مي توان وجوب اقدامات پيش دستانه در قبال حمالت 

 ار اعتدا خيه که خنهايي چه را از خن استفاده کرد. فقها بيولوژيك
 يتکل خن برای که کساني چه و اند دانسته کفار با جنگ مخصوص

 جايز را مثل به مقابله امکان هم جنگ مورد غير در و اند شده قائل
 اب جنگ در مثل به مقابله بر خيه داللت بر گروه دو هر ، دانسته

( بنابراين اگر دشمن با حمالت 6، 5).دارند نظر اشتراک دشمنان
بيولوژيك به جنگ با مردم و نظام اسالمي خمده است بايد با او 

 مقابله کرد و نبايد در قبال حمالت خن منفعالنه برَورد کرد.
 
 .روايات اسالمي2

بررسي روايات اسالمي نيز حاکي از خن است که وجوب اقدامات 
پيش دستانه در مقابل حمالت دشمن امری الزم و ضروری است. 

أَلَا وَ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُکُمْ إِلَى اميرالمومنين علي)ع( در اين باره مي فرمايد: 
لَاناً وَ قُلْتُ لَکُمُ اغْزُوهُمْ قَبْلَ قِتَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا وَ نَهَاراً وَ سِرّاً وَ إِعْ 

أَنْ يَغْزُوکُمْ فَوَاللَّهِ مَا غُزِیَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا فَتَوَاکَلْتُمْ وَ 
تَخَاذَلُْتمْ َحتَّى شُنَّتْ عَلَيْکُمُ الْغَارَاتُ وَ مُلِکَتْ عَلَيْکُمُ الْأَوْطَانُ. 

خگاه باشيد! من شب و روز، پنهان و  (4، بند 27به البالغه، َط)نهج
خشکار، شما را به مبارزه با شاميان دعوت کردم و گفتم پيش از خن 
که خنها با شما بجنگند با خنان نبرد کنيد. به َدا سوگند! هر ملّتى 

امّا  که درون َانه َود مورد هجوم قرار گيرد، ذليل َواهد شد.
َوارى و ذّلت پذيرفتيد، تا خنجا که شما سُستى به َرج داديد، و 

هاى شما را تصرّف دشمن پى در پى به شما حمله کرد و سرزمين
 «کرد.

َو اللَّهِ إِنَّ امْرَأً يُمَکِّنُ عَدُوَّهُ مِْن »ايشان در بياني ديگر مي فرمايند: 
عَجْزُهُ ضَعِيٌف  نَفْسِهِ يَعْرُُق لَحْمَهُ وَ يَهْشُِم عَظْمَهُ وَ يَفِْری جِلْدَهُ لَعَظِيمٌ

_________________________________ 
 منها إَراجهم و أراضيهم و قراهم والمسلمين  بلدان عن لدفعهم الجهاد رابعها 1

 من أفضل و العباد رب إلى الوسائل أعظم و الجهاد أقسام أفضل القسم .... هذا

 و ةالصال أفضل خله و عليه النبي أيام في کان کما اإلسالم إلى الکفار لرد الجهاد

مَا ضُمَّتْ عَلَيِْه جَوَانِحُ صَدْرِهِ َأنَْت فَکُنْ ذَاکَ إِنْ شِْئتَ فَأَمَّا أَنَا فَوَاللَِّه 
دُونَ أَنْ أُعْطِيَ ذَلِكَ ضَرٌْب بِالْمَشْرَفِيَّةِ َتطِيرُ ِمنْهُ فَرَاشُ الْهَامِ وَ َتطِيُح 

البالغه، َطبه لَّهُ َبعْدَ ذَلِكَ ما يَشاُء. )نهجالسَّوَاعِدُ وَ الْأَقْدَامُ وَ يَفْعَلُ ال
( به َدا سوگند! خن که دشمن را بر جان َويش مسلط 6، بند 34

گرداند تا گوشتش را بخورد،و استخوانش را بشکند، و پوستش را 
اش بسيار بزرگ و قلب او بسيار کوچك جدا سازد، عجز و ناتوانى

باش، امّا من، به َدا  َواهى اينگونهتو اگر مى و ضعيف است.
سوگند! از پاى ننشينم و قبل از خن که دشمن فرصت يابد با شمشير 

هاى استخوان اى بر پيکر او وارد سازم که ريزهخب ديده چنان ضربه
هايش جدا گردد و از خن پس َدا سرش را بپراکند، و بازوها و قدم

 «هر چه َواهد انجام دهد.
اللت بر اقدامات پيش دستانه در اين بيانات به َوبي و روشني د

مقابل حمالت دشمنان اسالم و مسلمين مي نمايد. چه اين حمالت 
نظامي باشد و چه حمالت نوين از جمله حمالت بيولوژيك باشد 

در همه ی اين اقسام يکي است « مناط حکم»تفاوتي نمي کند زيرا 
 و خن دفاع از جان و مال و ناموس مردم و کيان اسالم است.  

 
 .قواعد فقهي3

يکي از قواعد فقهي که مي تواند مشروعيت و حتي لزوم و وجوب 
اقدامات پيش دستانه در قبال حمالت بيولوژيك را به اثبات برساند، 

است. در کتاب های فقهي؛ از کيان، اساس « حفظ کيان اسالم»قاعده 
( و لذا، 7ياد شده است)« اسالم بيضهِ»و موجوديت اسالم با واژه 

 ديگر با تزاحم مقام در و الهى واجبات اهمّ از اسالم بيضهِ حفظ
 موجوديت که موردى مانند است، مقدّم خنها همة بر شرعى احکام
 از اعدف شرايطى چنين در. افتد َطر به کافر دشمنان يورش با اسالم
در مرحله اول براساس وجوب کفايي و در مرحله بعدی  اسالم کيان

مرد، کوچك و بزرگ،  و زن از؛ اعم اسالميخحاد جامعه  همة بر
است و نيازی به حکم امام عليه السالم  واجب سالم و مريض

 باشد جائر حاکمى با همراهى مستلزم ( به نحوی که اگرچه۸ندارد،)
و گاه اين قسم از مجاهدت را با فضيلت ترين نوع جهاد دانسته اند. 

عددی وجود دارد در مفاد قاعده حفظ بيضه اسالم احتماالت مت  1
اما خنچه در حفظ بيضه اسالم اسالم مهم به نظر مي رسد؛ ابتدا، 
حفظ داراالسالم و قلمرو خن و مسئله ديگر مدار حکم )وجوب( بر 

به « قطع»عدو بوده و نه اين که مدار حکم، « َشي»و يا « َوف»
« داراالسالم»، «موضوعيت»استيالء دشمن باشد و اين مهم حاکي از 

وب دفاع و شروط خن است و لذا به محض احتمال و يا برای وج
ترس از مواجه با اينگونه اقدامات از ناحيه دشمنانِ دين، لزوم اقدام 

 هو هذا الّله و المحشر يوم الشهداء مع يقف األقسام تلك في قتل من و السالم

 األکبر.  الشهيد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 9

https://quranmed.com/article-1-484-fa.html


 136   ...دستانه در شیاقدامات پ یو فقه یادله قرآن لیتحل  

 

 

 1399ستان تاب، 2، شماره 5دوره  پژوهشي قرخن و طب -علميفصلنامه 

برای مسلمانان ثابت َواهد بود. بنابراين مشروعيت و لزوم اقدامات 
  پيش دستانه در قبال حمالت بيولوژيك قابل استفاده است.

 مورد تواند مي «دستانه پيش ماتاقدا» باب در که قواعدی از يکي
 که بر بوده «مهم و أهم» قاعده داد؛ قرار برداری بهره و استشهاد

 همم مصلحت که مواردی در و يافته ابتناء «مصلحت» اساسي، مسئلهِ
 يك است ممکن مهم، و اهم قاعده مبنای بر باشد، ميان در تری

 گفت؛ توان مي فيه، مانحن در رو، اين از. (9يابد) تغيير اولي حکم
 .گردد الزم و واجب است ممکن گاه و جايز دستانه پيش اقدامات

يکي از بنيادی ترين مسائلي که در فقه و حقوق مورد بحث قرار مي 
است. در يك سوی اين تقابل، « مصلحت»و « حق»گيرد، بحث تقابل 

–افراد و حقوق خنها قرار مي گيرد و بر اساس مباني اسالمي مانند 

حقوقي برای فرد و اجتماع  -اصل کرامت، حق حيات، اصل صلح و ...
و همچنين محيط زيست و جانداران تعلق و به رسميت شناَته مي 
شود و از سوی ديگر، جامعه و به تبع خن حکومت، در عين تالش 
برای فراهم ساَتن و تحقق حداقل هايي از امکانات و تضمين 

به حفظ و بقای َود از راه رعايت خسايش، رفاه وامنيت خنها، نگاهي 
دارد و  -حفظ نظام و حاکميت، برقرار امنيت و ...–برَي مصالح 

گاه اين تقابل و رويارويي ميان حقوق افراد و َلقت و مصالح عمومي 
جامعه با برَي اقدامات متضاد و تضادگرايانه از قبيل؛  ترور، قتل و 

نجامد و برَي اوقات ... به تضاد، تعارض و گاه تزاحم مصالح مي ا
ممکن است که تحقق اهداف عاليه دين وانسانيت منحصر در انجام 

 اقدامات پيش دستانه به منظور ابقاء دين و انسانيت گردد.
جدال ميان حق و مصلحت، تعادل ميان امنيت و حقوق افراد و 
مخلوقات، برَي را بدان واداشته که اين امر، مقوله ای؛ پويا، نسبي، 

بسته به شدت و ضعف يا واقعه يا حادثه، که افراد و  متغير که
 (10جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد، دائماً در حال نوسان است.)

اگر چه مباحث مربوط به مصلحت دامنه ای وسيع و فراگير دارد 
و لکن برَي مسائل مهم و فرا فردی همچون؛ روابط با ديگر اديان 

... را در سايه ی حکم عقل و  و ملل، بيع سالح به دشمنان دين و
مصلحت تفسير نموده و به تعبير ديگر؛ عقل )به عنوان حاکم و يا 
کاشف(، فرامين مصلحتي َود را در زير هدف مهمي همچون حفظ 
حکومت اسالمي صادر مي نمايد و در اين گونه موارد، عقل به دنبال 
دست يافتن به راهي است که مايه حفظ نظام و حکومت اسالمي 
گردد و در اين راستا هر خن چه ضد خن است، قبيح دانسته و هر خن 
چه که مايه رسيدن به اين هدف است، از چشم انداز عقل حسن 
است و حکم حکومتي بر خن استوار است و در اين صورت )حکم 
تابع مصلحت زمانه باشد(، شناَت خن بر پايه ی ترجيح مسائل اهم 

يق خن عبارت از، اقدامات پيش بر مهم َواهد بود و يکي از مصاد
دستانه به عنوان دو تکليف متزاحم مواجه شده و در صورت پذيرش 
وجوب حکومت مي بايست، حکم به جواز خن و دربرَي موارد 

 حکم به وجوب داد.

 واجب ابتدايي جهاد فقها مشهور نظر همچنين با توجه به اينکه به
 د،باش کافي جهاد، ایبر خماده مجاهدان تعداد اگر يعني است، کفايي
 َاصي داليل به حاکم اگر اما شود،مي برداشته ديگران عهده از جهاد

 واجب خنها برای جهاد بداند، ضروری جنگ در را کساني حضور
 طرف، دو رويارويي و جنگ صحنه در حضور از پس. شودمي عيني
(. 12، 11).است حرام خن از انصراف و است عيني واجب جهاد

فقيهان وجوب جهاد ابتدايي را متوقف به اذن امام و  هرچند مشهور
در زمان حضور امام مي دانند و برَي همچون ابن زهره ادعای عدم 

( 13َالف بر متوقف بودن جهاد ابتدايي به اذن معصوم کرده اند)ر.
لکن اين ادعای عدم َالف به َاطر مخالفت فقهای متقدم و همچنين 

ه فتني نيست بنابراين و با توجمدرکي بودن و ديگر مشکالت پذير
(، ابوالصالح حلبي و 14به اينکه فقيهان بزرگي همچون شيخ مفيد )

(، خيت 16( و در ميان فقهای معاصر خيت اهلل َويي)15مرحوم سالر)
(، خيت اهلل مومن، خيت اهلل َامنه ای  بر اين اساس 17اهلل منتظری )

 داقي از جهاد ابتداييو با توجه به اينکه اقدامات پيش دستانه را مص
مي دانيم درباره وجوب خن نبايد ترديد کرد و بايد گفت اقدامات 
پيش دستانه در مرحله اول بر همه کارشناسان، متخصصان، پزشکان 
و مسئولين و دست اندرکاران حکومت اسالمي واجب کفايي است 
و در صورت کافي نبودن افراد و کارشناساني که به اين حوزه مي 

 د نقش خفريني در اين حوزه واجب عيني مي گردد.پردازن
حکم عقل و سيره عقال نيز مويد لزوم و وجوب اقدامات پيش دستانه 

 تاريخ، ادوار همه در کيشي و صنف هر از عالم عقالی شك است. بي
 نيز و رواني و عمومي امنيت و نظم خرامش، حفظ و ضرورت بر

 هداشت نظر اتفاق مرج و هرج و نظمي انحراف فساد، ترويج از پرهيز
 حفظ خسيبي هر از را شان زندگي اند کوشيده همواره و خنان. اند

 و دهنمو توبيخ را او کرد عمل قاعده اين َالف بر کسي اگر و کنند
 حفظ راستای در اقدامي گونه هر زيرا اند؛ دانسته مجازات مستحق

 مرج و هرج به منجر اقدام گونه هر و مدح مستحق را عمومي نظم
 را قومي هيچ رو اين از. دانند مي عقاب و ذم مستوجب را ظمي بي و

 را حاکمي و رئيس و ای، قاعده و قانون َود، برای که يابيم، نمي
 روابط تنظيم برای عقال که قوانيني و احکام. باشد نداده قرار

 به را َود و کنند مي وضع َويش ميان عدالت اجرای و اجتماعي
 در اجرايي ضمانت خن اجرای برای و دانند مي ملزم خن از پيروی

 .است خن در اَتالل منع و نظام حفظ جهت در همه گيرند، مي نظر

 بر َداوند که عقالست فطری عقل همان عقاليي، سيره اين مبدأ
 داده بشر به زندگي، نظام حفظ منظور به و کليه حکمت اساس
 وجود بشر افراد همه نهاد و فطرت در امور اين سبب همين به. است
 نخ بلکه نکرده، منع و ردع عقاليي سيره تنها نه مقدس شارع و دارد

( 1۸).است حجت قطعا سيره اين رو، اين از. است کرده نيز امضا را
با توجه به اينکه سيره عقالی امروز نيز دفاع و اقدامات پيش دستانه 
در مقابل حمالت بيولوژيك مي باشد اين سيره و حکم قطعي عقل 
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منافات با اصول اسالمي ندارد و مورد تاييد شرع مي باشد بنابراين 
 مي توان اقدامات پيش دستانه را امری مشروع قلمداد کرد.

 

 نتیجه گیری
ين پژوهش ادله قرخني و فقهي اقدامات پيش دستانه در مقابله با در ا

جنگ بيولوژيك مورد بررسي، تحليل و مداقه قرار گرفت. نتيجه 
 60اين بررسي ها و تحليل ها حاکي از خن است که خيات شريفه 

 سوره 102 ی شريفه سوره بقره، خيه 190سوره انفال، خيه شريفه ی 
و البته اطالقات خيات قرخن کريم که بر سوره بقره  104نساء و خيه 

لزوم جهاد و مقابله با حمله دشمنان داللت مي کند مي تواند 
مشروعيت و حتي وجوب اقدامات پيش دستانه در مقابله با جنگ 
ها و حمالت بيولوژيك را به اثبات برساند. قواعد فقهي حفظ کيان 

يره قطعي اسالم، اهم و مهم، مصلحت، همچنين حکم قطعي عقل و س
عقال همگي بر اين مطلب داللت دارد که کارشناسان، متخصصان، 
پزشکان، کارگزاران و حاکميت اسالمي در قبال حمالت بيولوژيك 
دارای مسئوليت و وظايف سنگيني است و الزم و ضروری است که 
هم از حيث دانش و هم از حيث تجهيزات و ابزار و وسائل تمامي 

نمايد و در اقدامي پيش دستانه به مصاف  خمادگي های الزم را کسب
مقابله با حمالت بيولوژيك برود. بي ترديد کوتاهي در اين اقدامات 
پيش دستانه َسارت زيان باری برای مردم و حکومت اسالمي دارد 

 که به هيچ روی مورد تاييد قرخن کريم و ادله فقهي نمي باشد.
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