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The increasing progress and development of industry in the third 

millennium AD has led to the emergence of new technologies in the 

world. One of these emerging technologies is the complex HAARP 

Technology, which has various applications and its creators use it 

against humanity. One of the most important and widely used of them is 

forced thinking or mental slavery, because in the present era, the Cold 

War has given way to the war of wills. On the other hand, in terms of its 

novelty and secrecy, it is somewhat impossible to prove and has faced 

challenges for the international community. The most important 

challenge is not to criminalize it, which has been neglected. The religion 

of Islam, as a complete religion, is passive and reactive to any action. 

According to the rules of jurisprudence that the holy Shari'a of Islam, the 

induction of thought is legally forbidden and its criminalization seems 

necessary. The main purpose of this article is to study the jurisprudence 

of forced thinking caused by HAARP Technology and the necessity of 

its criminalization. The research method is descriptive and analytical. 

The method of research is qualitative and the research findings indicate 

that forced thinking is not allowed and its criminalization is necessary. 
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، فناوری نوظهوری ها یفناوریکی از این . ی در جهان گردیده استنوظهوری ها یفناور

پیچیده هارپ است که دارای کاربردهای مختلفی بوده و سازندگان آن، از کاربردهای آن بر 
به تفکر اجباری یا  توان یم ها آن نیپرکاربردترو  نیتر مهماز . کنند یمعلیه بشریت استفاده 

در عصر حاضر، جنگ سرد جای خود را به جنگ  چراکههمان بردگی ذهنی اشاره کرد، 
نو بودن و همچنین سّری بودن آن، اثبات آن نیز  لحاظ به، گرید یازطرف. داده است ها اراده

چالش  نیتر مهم. یی مواجه کرده استها چالشبه نوعی محال بوده و جامعه جهانی را با 
دینی عنوان  به، اسالم نید. که مغفول مانده است باشد یمی آن انگار جرممطرح، عدم 

در مورد هر افعالی دارای حکم و نظر است، بنابراین طبق گر  و واکنش یانفعالریغ کامل و
قواعد فقهی که شرع مقدس اسالم در اختیار فقها قرار داده است، القای تفکر به لحاظ 

 یهدف اصل. رسد یم نظر بهی آن ضروری انگار جرمهمین، لزوم  لیدل بهشرعی حرام بوده و 
ی آن انگار جرمناشی از فناوری هارپ و لزوم  فقهی تفکر اجباری یبررس ،مقاله حاضر

 یفینحوه انجام پژوهش ک استبوده  یلیو تحل یفیصورت توص به قیروش تحق. باشد یم
تفکر اجباری مجاز نبوده و مطلب است که  نیاز ا یحاک قیتحق یها افتهیبوده و 
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 مقدمه

 ییگذر از جنگ سرد و عدم توانابا ورود به عصر تکنولوژی و 
ی و حمله نظام قیطر ها در تسلط بر کشورها به ابرقدرت

رو، جنگ سخت جای خود را به جنگ نرم داده است،  روبه
خاطر که اواًل جنگ سخت دارای هزینه بسیار باالیی  نیا به

برای کشورها بود و از طرف دیگر، کشورهای متجاوز مورد 
ی الملل نیبی ها سازمانو  ها دولتتهمت و پیگردهایی از سوی 

 تنها نهو این در حالی است که در جنگ نرم  گرفتند یمقرار 
 باشد یماز جنگ نظامی  تر نییپابسیار  مراتب بههزینه آن 

بلکه نتیجه مورد نظر نیز تا چندین سال دارای اثراتی خواهد 
بوده که  ها ارادهیکی از انواع پیچیده جنگ نرم، جنگ . بود

، باشد یمحاصل اجبار و القای تفکرات خود دشمن 
سعی دارند تا تفکرات خود را به افراد  ها آنکه  صورت نیا به

البی درونی صورت کشور مقابل القا کرده و بدین صورت انق
یی که از درون خود ملت ها انقالباینکه در  خاطر به. دهند

صورت گرفته است، پایداری آن نیز بیشتر از تصرفاتی 
در . ی خارجی انجام یافته استها جنگ زور بهکه  باشد یم

جنگ نرم بیشتر با اعتقادات طرف مقابل طرف هستیم، که 
و زمانی که اعتقادات طرف مقابل تغییر  رندیگ یمآن را نشانه 

و کنترل ذهن  ها ارادهاین جنگ . شوند یمی تسلیم راحت بهکرد 
 .باشد یمبشریت همان تفکر اجباری یا بردگی ذهنی 

که با  شود یمتفکر اجباری یا بردگی ذهنی به عملیاتی اطالق 
مهاجری )ی مغز افراد ها فرکانسایجاد اختالل و کنترل 

را  ها آنموجبات فراموشی  ،(5: 0374همکاران، ایروانی و 
فراهم آورده و از طرفی دیگر با ایجاد افکار مزاحم و ازدحام 

 Je cho) شود یمآن افکار در مغز، موجب تولید وهم در آن 

et al, 2011: 77).  این توهمات و القائاتی که توسط دشمن
ی ذهنی و سردرگمی ختگیر درهمباعث  شود یمدر مغز ایجاد 
نوعی آسایش و آرامش ذهنی  دنبال به ناچار بهشده و افراد 

ی توسط تکنولوژی پرداز دهیااین القائات ذهنی و . گردند یم
 .ردیگ یمفناوری هارپ انجام  نام بهدنیا  نوظهورو  روز به

بزرگترین و پرکاربردترین سالح  عنوان بهفناوری هارپ 
 مردان دولتساخته و پرداخته وحشتناک در روی کره زمین، 

آمریکایی با هدف تسلط بر سیاره زمین بوده و اولین 

 باشد یم برنارد ایستالندو مخترع آن نیز  تسالآن،  پرداز هینظر
که البته هدف از ساخت آن  (2: 0371و محتوی،  زاده عباس)

 اند کردهرا بررسی و تحقیق درباره الیه یونوسفر جوی معرفی 
(Greenberg, 2020: 88) چنین نبوده و از آن بر  که یدرحال

باعث  سری بودن این فناوری. کنند یمعلیه بشریت استفاده 
 نیتر مهم. یی در جامعه جهانی شده استها چالشایجاد 
در که  باشد یآن م یانگار عدم جرم است،که مطرح  یچالش

 ینیعنوان د اسالم، به نید. مغفول مانده استحقوق کشورها 
 یگر در مورد هر افعال و واکنش یرانفعالیغ یمذهبکامل و 

که شرع مقدس  یطبق قواعد فقه بوده وحکم و نظر  یدارا
لحاظ  تفکر به یفقها قرار داده است القا اریاسالم در اخت

آن  یانگار لزوم جرم نیهم لیدل حرام بوده و به یشرع
 .رسد ینظر م به یضرور

تفکر  یفقه یمقاله حاضر، بررس یطور خالصه هدف اصل به
 .باشد یآن م یانگار هارپ و لزوم جرم یاز فناور یناش یاجبار

که  باشد یسؤال م نیا دنبال پاسخ به پژوهش به نیابنابراین 
آیا تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ حرام بوده و لزوم 

 نیا پاسخ به یبرا تًای؟ نهایا نه کند یمی را طلب انگار جرم
و ها  آن نییو تب یکاربرد میمفاه یبررس سؤال ابتدا به

ی موضوع پرداخته، در نهایت به شناس نهیشیپ به طور نیهم
ی آن پرداخته انگار جرمبررسی حرمت تفکر اجباری و لزوم 

 .شود یم

 مفاهیم و مبانی نظری-0
 یشناس نهیشیپ -0-0

آثار متعددی در رابطه با تفکر اجباری و ارتباط آن با فناوری 
پیچیده هارپ وجود دارد که نشان از اهمیت موضوع داشته و 

 :میکن یماشاره  ها آنما در این قسمت به برخی از 
شناخت خیر و »، در کتاب خود تحت عنوان (2104) 1پوگ
فاده که صاحبان فناوری هارپ با است کند یمچنین بیان  9«شر

از این فناوری با ایجاد تصاویر سه بعدی در آسمان، افکار 
بشریت را دچار تزلزل و اعتقادات آنان را در اختیار خود گرفته، 

                                                           
1 - Pugh Joye Jeffries 
2 - The knowledge of Good and Evil 
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، و این همان تفکر کنند یمتلقین  ها آنافکار خود را به 
 .اجباری است

ی ذهنی و دار برده»، در مقاله خود تحت عنوان (2101) 1رازی
در ارتباط با بردگی ذهنی چنین  9«جهانی ها بردهجامعه 

از بردگی جسمی  تر سخت مراتب بهکه این بردگی  دیگو یم
در بردگی ذهنی، روح و روان افراد درگیر  چراکه باشد یم
و زمانی که روح و روان درگیر شد جسم نیز درگیر  باشد یم

 .خواهد شد

هارپ و تسلط »، در کتاب خود تحت عنوان (2105) 0فریلند
ی فناوری رگذاریتأثدرباره چگونگی  0«ل بر سیاره زمینکام

که هارپ  دارد یمهارپ بر افراد بشر سخن گفته و چنین بیان 
با استفاده از امواج الکترونیکی و ایجاد اختالل در آن، مغز 

 .دهند یمرا در اختیار خود قرار  ها انسان

راز جنگ »، در کتابش تحت عنوان (2111)  واسیالتوس
 دیگو یمدارندگان این فناوری سخن گفته و  از اهداف  «سرد
سعی دارند تا کره زمین را بر تصرف خود دربیاورند و  ها آنکه 

آن هم میسر نخواهد بود مگر با در دست گرفتن اذهان کل 
برای رسیدن به این هدف  ها آنکه  دارد یماو اذعان . بشریت

با تهدیدی  از هیچ کاری فروگذاری نکرده و جامعه جهانی را
 .اند کردهرو  امنیتی روبه

در مقاله خود  ،(0374)مهاجری ایروانی و نقیبی و مطهری نیا 
، «هارپ، یک مطالعه کالسیک نام بهسالحی »تحت عنوان 

که  ندیگو یمدر رابطه با کنترل ذهن بشریت نوشته و چنین 
این فناوری کاربردی محرمانه و سّری داشته و آن همان 

صاحبان فناوری »: ندیگو یم ها آن. باشد یمکنترل ذهن افراد 
 ریتأثبر فرکانس مغز  توانند یمهارپ توسط امواج مغناطیسی 

همچنین در  ها آن. «گذاشته و آن را در اختیار خود قرار دهند

                                                           
1 - Alpen Razi 
2 - Mental Slavery and the New World Slave Society in the 

Eighteenth-Century 
3 - Freeland 
4 - Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of 

Planet Earth 
5 - Vassilatos Gerry 
6 - Secrets of Cold Wares 

نظریات مختلفی را بیان  رابطه با کاربردهای دیگر این فناوری
 .اند کرده

ی تفکر اجباری حاصله از فناوری هارپ، انگار جرمعدم 
. باشد یممحصول ناشناخته ماندن آن در سطح جهانی 

چالش  نیا ی موجود نتوانسته است بهها پژوهشمتأسفانه 
ی پاسخ داده و از مشکالت جهانی بکاهد، درست بهجهانی 
ی پرداخته و به کاربردها و شناس مفهومبیشتر به  ها آنچراکه 
تمایز . اند نکردهو اهداف سازندگان آن ورود  ها چالش

ی پیشین با نوشتار حاضر در همین نکته است که ها پژوهش
ما در این مقاله سعی داریم با بررسی فقهی القای افکار به 

ی آن را انگار جرمآن پرداخته و ضرورت  جواز عدمجواز یا 
 .بررسی کنیم

 مرور مفاهیم ضروری -0-2
تفکر اجباری و فناوری هارپ از متغیرات این  نکهیا با توجه به
آشناسازی مخاطب،  جهت به، بنابراین، باشند یمپژوهش 

چراکه بدون  میپرداز یمی آن ساز مفهومنسبت به تعریف و 
آن خواننده با مفاهیم آشنا نبوده و درک درستی از مطالب 

 .نخواهد داشت

 تفکر اجباری -0-2-0
عملیاتی که باعث ایجاد فراموشی، تولید افکار مزاحم و ازدحام 

و در نتیجه موجب وهم شود، تفکر  ها هینظرآن، تلقین ایده و 
، تفکر اجباری نوعی ایجاد گرید عبارت به. شود یماجباری گفته 

 ,Gloor) توهم است که برانگیختن احساسات را شامل شده

طبق این اجبار ها  انسان یو روان یحاالت روح و (44 :1982
 کند یم رییتغ زیتفکر، باور و احساس مردم ندر نتیجه و  رییتغ
(Bighch, 1995: 16).  همان بردگی ذهنی  قتیدرحقاین

بوده که با دردست گرفتن ذهن بشر آن را برده و مطیع خود 
 .گردانند یم

 فناوری هارپ -0-2-2
بود  برنارد، و مخترع آن، تسالفناوری هارپ،  پرداز هینظراولین 

ی تسال توانست آن را اختراع ها هینظرکه با استفاده از ایده و 
این پروژه با هدف  (2: 0371و محتوی،  زاده عباس). کند

بررسی یونوسفر جوی کره زمین و با استفاده از امواج 
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مغناطیسی و الکترونیکی و با همکاری نیروهای هوایی و 
 ;Matter, 2014: 14)حمایت ، دریایی آمریکا شروع

Streltov, 2020: 8) یاتیعمل 2119در سال  نهایت و 
اما درحقیقت چنین نبوده و  (73: 0375 ،یمردان). دیگرد
زمان، از این فناوری در جهت سوء آن و بر علیه  مرور به

 .بشریت استفاده شد

 اهمیت طرح موضوع -0-3
ناشناخته ماندن این فناوری و کاربردهای آن، جامعه  لحاظ به

یکی از این . ی جدیدی شده استها چالشجهانی دچار 
ی و داخلی الملل نیبی آن در سطح انگار جرمعدم  ها چالش

. باشد یم ها دولتبوده که ناشی از همین عدم آگاهی 
کشوری، با  گذار قانونکه  شود یمی سبب انگار جرم

فعل یا ترک فعلی  ی اساسی یک جامعه،ها ارزش درنظرگرفتن
یی را ها مجازاتآن ممنوعیت و  واسطه بهرا جرم دانسته و 

ی این مسأله که جامعه آشکارسازآورد و این یعنی  دنبال به
ی خواهد درپنسبت به چالش مورد نظر واکنش خاصی را 

که در معنای واقعی  (71: 0377فنائی و همکاران، ) داشت
، یعنی با وجود باشد یمکلمه این همان پیشگیری از جرم 

ی فعل یا ترک فعلی، اقداماتی که باعث نقض آن انگار جرم
در برخی موارد . کاهش و یا از بین خواهد رفت مراتب بهشود 

ی برای مردم، اگرچه ا مسألهابعاد فقهی  آشناکردننیز با 
باشد، ولی چون شرع مقدس آن قانونی برای آن وجود نداشته 

، بنابراین، اقداماتی که در این زمینه انجام داند یمرا قبیح 
همان قبح عمل در نزد عرف، مطرود خواهد  لحاظ به ردیگ یم

 بر عالوه. شود یمی پیشگیری محسوب نوع بود که این هم 
جامعه نخبگانی  افتنی یآگاهباعث  مسائل، بررسی این ها نیا

گفتمان  که چون سازد یمگفتمان را فراهم شده و موجبات 
ی بوده و جامعه را به واکنشی متناسب وادار گر مطالبهی نوع به

بنابراین پرداختن به  .(57: 0411صلح میرزایی، )خواهد کرد 
ی، ایجاد گفتمان و ساز یآگاهاین موضوع پراهمیت، موجب 

ی اقدام پیشگیرانه که نوع بهمطالبه عمومی شده و درحقیقت 
با . ی تفکر اجباری است، تبدیل خواهد شدانگار جرمهمان 
دشمن با القای تفکرات خود سعی در انقالب  نکهیا بهتوجه 

بررسی  جهت بهدرون کشورها دارد، بنابراین، نوشتار حاضر 
 .باشد یماین موضوع دارای اهمیت فراوانی 

وری هارپ بر اساس ی تفکر اجباری ناشی از فناانگار حرام -2
 مبانی و قواعد فقهی

 کردن ترکدر فقه اسالمی داشتن اختیار در انجام دادن یا 
شروط اساسی در تکلیف و  نیتر مهمیکی از  عنوان بهعملی 

شرعی دارای  لحاظ بهمسؤولیت افراد بوده و فرد فاقد اختیار 
و  اریاختکه فرد مجبور، فاقد  جهت نیازا ،مجازات نخواهد بود

فرد او را مجبور به  جاناتیو ه بودهاراده و قصد  ی وآزاد
 ییرضا) ستین اوکه خواسته خود  کند یم یارتکاب عمل

باب خاصی در  هرچند .(12: 0375و برنازاده،  یآباد نیحس
فقه به مسأله اختیار اختصاص داده نشده است ولی این که 

و شخص مجبور دارای تکلیف  باشد یماختیار شرط تکلیف 
بوده و در این  دییتأنیست، توسط بسیاری از فقهیان مورد 

 .(275: 0342 ،یثان دیشه)دارند  نظر اتفاقمورد 

در رابطه با تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ، فقهای اسالم 
ی را مطرح نکرده و نظری در این مورد ا دهیعقاخص  طور به

 لیدل حصیل حکم قطعی یا ظنی بهعدم امکان تو  اند نداده
که است مشخص نبودن و مجهولیت موضوع بدین لحاظ 

 یها و مگاپروژه ها یاین نوع فناور اتفاق به بیاکثریت قر
 یها یتوسط کمپان عمدتًاباالخص فناوری هارپ مذکور 

امنیتی،  یها ها و ارگان بزرگ چند ملیتی و در تداخل سازمان
ها  این شرکت شده و، طراحی و عملیاتی یپرداز دهیا ،نظامی

برای تثبیت انحصار و اکتساب درآمد حداکثری، از افشای 
خودداری  ها یماهیت حقیقی و کاربرد اصلی این فناور

مذکور که قرار است موضوع حکم  یلذا، فناور .کنند یم
موضوع  یحکم برا یمجهول مانده و القا ،واقع شوند یشرع

که مهم است  چه آنولی . است ینتفم یلحاظ عقل مجهول، به
، قواعد فقهی عامی وجود دارد که از طرف شارع که نیا

 توانند یممعرفی شده و فقها  السالم هیعل اطهار ائمهمقدس و 
با استناد به آن قواعد، حکم تفکر اجباری ناشی از فناوری 

دیدگاه فقها ضرورت  شدن مشخصهارپ را بیان کنند و با 
ما در این . شود یمنیز آشکار  ها دولتوسط ی آن تانگار جرم

ی تفکر انگار جرمبخش به قواعد فقهی مرتبط پرداخته و لزوم 
اجباری ناشی از فناوری هارپ را طبق نظر فقها بررسی 

 :خواهیم کرد
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 ضررالقاعده  -2-0
به آن استناد امامیه که در فقه  یقواعد نیتر از مهم یکی
 عمومی یعنوان اصل قاعده به نیضرر است، االقاعده  شود یم

از ضرر  یریشگیپ یکه برا یاصل. در اسالم شناخته شده است
 رود یشمار م از آن ضرر به یو جبران خسارات ناش گرانیبه د

قاعده  نیطبق ا .(029 :0374زاده و همکاران،  حسن)
 اتیو روا اتیآ .متحمل کرد گرانیرا به د یضرر توان ینم

شک و  یبرا ییجا چیهو ضرر داللت داشته  یبر نف یفراوان
 کننده لیعنوان تکم به این قاعده .آن وجود ندارد در بههش

از آن متفرع شده است  یبوده و احکام فراوان ینصوص شرع
از  گفت که توان یم طور نیهم .(003 :0374 ،یعبدالله)

 بودهضرر و ضرار  ینف ثیبر حد یو مبتن یمسلمات فقه
است که در  تیواقع نیا کننده انیو ب (310 :0421 ،یعراق)

احکام  توان یقاعده م نیطبق او نشده  دأییاسالم ضرر ت
 .(015 :0379 ،یو محمود یثربی)را رفع کرد  یضرر

عدم جواز این  تواند یم وضوح بهبا استناد به این قاعده فقهی، 
این کار مصداق بارز اضرار به غیر بوده  چراکهفعل را دانست، 

ی که اشاره شد، در شرع مقدس اسالم اضرار به طور همانو 
دارندگان فناوری هارپ با . ی نفی شده استطورکل بهغیر 

ایجاد اختالل در مغز افراد آن را در اختیار خود قرار گرفته و 
و این همان اضرار به غیر  کنند یمالقاء  ها آنافکار خود را به 

با این . ه استبوده که شرع مقدس اسالم آن را نفی کرد
ی آن انگار جرمی اسالمی بایستی نسبت به ها دولتوصف 

 .اقدام کنند

 لیسب یقاعده نف -2-2
 یقواعد فقه ،یاسالم با استناد به منابع و متون فقه یفقها

کاربرد  یاند که در ابواب متعدد فقه را عرضه داده یادیز
به  دنیرا در رس هیفقکلی بوده و که  ییها داشته است، قاعده

 یقاعده نف»، از جمله آن قواعد دهند یم یارمناسب یپاسخ 
بر عمده قواعد  قاعده، مانند قاعده ال ضرر نیا. است «لیسب

شمار  به یاسالم الملل نیحکومت داشته و از ارکان حقوق ب
 نیا تیادله حج .(44 :0411 ،یتوپچ اندرزگو و نواده) رود یم

و همکاران،  دیفر) باشد یکتاب، سنت، عقل و اجماع م ،قاعده
َو َلن » هیو مستنبط آن، آ لیدل نیتر یاصل یول (4 :0377

 ثیو حد( 040/النساء) «الیسب َنیالمومن یعل َنیاهلُل ِللکافر جَعَلَی
فوق  هیآ (025 :0375احمدوند و همکاران، ). باشد یم ینبو

و  ظلمهرگونه  یآن نف جهیبوده و نت عیناظر بر مقام تشر
است که بستر تسلط کفار بر مسلمانان را فراهم  یستم
خداوند  ه،یآ نیطبق ا .(050 :0371 ،یوثوق یعلو) آورد یم
با توجه . را قبول ندارند نینفوذ و تسلط کفار بر مسلم گونه چیه

صاحبان فناوری هارپ با القای تفکرات خود توسط  که نیابه 
این فناوری سعی در تسلط بر مسلمین دارند و این کار 

، بنابراین با استناد رود یم شمار به ها آنمستمسکی برای تسلط 
به این قاعده فقهی عدم جواز و حرمت آن قابل شناسایی و 

طبق این اصل تسلط کافران بر  که چون باشد یمدرک 
و طبق آیه  باشد یمجایز نبوده و حرام  وجه چیه بهنان مسلما

مسلمانان باید ( 11/انفال) «َأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَُّة َو»
ی که ا نکته نیتر مهم. آماده باشند ها آنبرای جنگ در مقابل 

ی القای انگار جرماین است که در صورت  باشد یممطرح 
ی نوع بهر تا حدودی واهمه داشته و افکار، دشمن از این کا

بنابراین و با استناد به این . اقدامی پیشگیرانه تلقی خواهد شد
ی انگار جرمی اسالمی باید نسبت به ها حکومتقاعده فقهی 
 .آن اقدام کنند

 قاعده وجوب دفع ضرر محتمل -2-3
این قاعده از قواعد عقلی بوده و طبق مضمون آن، عقل به 

، بنابراین دهد یمدفع ضررهای محتمل و حتی مظنون حکم 
اگر انسان درباره چیزی حتی احتمال ضرر بدهد دفع آن ضرر 

ی، اردکانو دشتی  پول ینظام) باشد یمعقاًل بر او واجب 
که دفع ضرر مظنون، از نظر عقلی  گونه همان .(23: 0374

واجب است و اگر این دفع ضرر، ترک شود این احتمال وجود 
که این  کند ینمدچار زیان شوند و فرقی  ها ملتدارد که 

طباطبایی ). ضررها مادی باشند یا معنوی یا دنیوی یا اخروی
در ظاهر قاعده، « وجوب»منظور از  (015: 0379و لیالی، 
تمامی ضررهایی را که « محتمل»نظور از و م« الزم»همان 

را  باشد یمشامل ضرر بر جان، عقل، نسل، دین و حکومت 
بنابراین موضوع این  (220: 0344عراقی، ). ردیگ یمدربر 

قاعده، زمانی است که احتمال ضرر داده شود؛ پس طبق این 
براساس تعهدات حقوق  ها دولتاز  کدام چیهقاعده فقهی، 

طبق . ی دیگر ضرر بزنندها دولتیستند به بشری خود جایز ن
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ی ازطرفظاهر این قاعده، که در آن کلمه وجوب وجود دارد، و 
نیز به ضرر محتمل اشاره شده است و ضرر محتمل نیز 

، پس بنابراین شود یمی احتمالی را شامل ضررهاتمامی 
ی فناوری هارپ در این قاعده بیش از سایر انگار جرمضرورت 

اگر این ادعا مطرح شود که کاربردهای . اندینما یمقواعد رخ 
مجرمانه هارپ قابل اثبات نیستند و چگونه و به چه دلیلی 

ی آن اقدام کند؟ در پاسخ به اشکال انگار جرمدولت نسبت به 
گفت که این قاعده تمامی  توان یمو ادعای مطروحه 

دارد، پس حتی اگر نتوان این کاربردهای  دربراحتماالت را نیز 
مجرمانه و اضرار آن را اثبات کرد باز به دلیل وجود احتمال 

 .ی آن اقدام نمودانگار جرمنسبت به  توان یم

 قاعده الضرر یدفع بقدر االمکان -2-4
ی کلی نبوده و فرع بر قاعده ا قاعدهاین قاعده به عنوان 

و معنای آن این است که براساس عمل به  باشد یمالضرر 
قبل از وقوع آن، با تمام وسایل مصالح دولت، دفع ضرر 
جهاد کردن برای دفع شر  رو نیاممکن واجب بوده، از 

 بردن نیازببرای  ها مجازاتو نیز  باشد یمدشمنان مشروع 
 (024: 0371مهدوی و همکاران، ). واجب شده است ها جرم

ی گسترش یافته که حتی اجازه جهاد نیز حد بهاین قاعده 
مشروع در راه خدا و عنوان  یجهاد، جنگ. صادر شده است

ی که از تعریف طور همان .است یاز ابواب فقه اسالم یکی
جهاد مشخص است، جهاد برای همگان ضروری و واجب 

با توجه به اینکه این قاعده وجوب جهاد را بر . باشد یم
ی نهادهاهمگان ضروری دانسته است، پس به طریق اولی بر 

حفاظت از جان ملت  شان یاصلدولتی و حکومتی که وظیفه 
بنابراین طبق . ، این امر از اهم واجبات خواهد بودباشد یم

گزارده شده است، جلوگیری از  ها آنی که بر دوش ا فهیوظ
بوده و به هر طریقی که  ها آنبروز ضرر بر ملت از وظایف 
یکی از این طرقی که وجود . باشد باید جلوی ضرر را بگیرند

ی است که باعث ایجاد ضرر ی کردن فعلانگار جرمدارد 
با توجه به اینکه القای تفکرات و اعتقادات بر طرف . شود یم

و از  باشد یمبشریت و ضد حقوق بشری  هیبرعلمقابل جرمی 
طرفی دیگر بیشتر جنبه امنیتی دارد، فلذا پس واجب است 

ی انگار جرمی قانونی نسبت به نهادهاطبق مفاد این قاعده 
 .هارپ اقدام کننداین کاربرد فناوری 

 تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ یانگار ضرورت جرم -3
 بر اساس اصول و قواعد حقوق بشری

 اصل منع سلب آزادی -3-0
حقوق انسانی که در تمامی مکاتب اخالقی  نیتر مهماز جمله 

و نیز حقوقی مورد توجه قرار گرفته است حق آزادی افراد 
و بر این  که از جمله حقوق بنیادین بشری بوده باشد یم

ی را بر کس دیگری ا دهیعق توان ینم وجه چیه بهاساس 
، این حق و گرید ازطرف. (44: 0379نصیری، ) تحمیل کرد

عدم جواز اجبار از سوی دیگران موجب تأکید اسالم نیز 
گفت که در اولین  توان یمدر اهمیت این حقوق، . باشد یم

بشری منعکس و از ابتدای نهضت جهانی  قوانین حقوق
در حقیقت . حقوق بشر این حق مورد توجه قرار گرفته است

. باشد یمسایر حقوق بنیادین بشری نیز  ساز نهیزماین حقوق، 
ولی تفکر اجباری این حقوق را زایل  (49: 0375سودمندی، )
 .کند یم

 تیبر حما یحقوق بشر مبن یجهان هیاعالم داتیکأبا وجود ت
ی که در این زمینه اسناد ،عقل و وجدان طور نیهمآزادی و از 

هارپ ذهن بشر را فناوری که  دنده یم نشان وجود دارد،
 ,Hayakava) شود یم یو باعث تفکر اجبار کرده کنترل 

2014: 191; Caterbone, 2018: 34). از  ها هدف آن
ها  مغز انسان بربا تسلط  نیزم ارهیتسلط کامل بر س، کار نیا
 یحق آزاد که نیبا وجود ا .(Freeland, 2015: 18) باشد یم

بشردوستانه شناخته شده  یالملل نیمزبور در حقوق ب یدر معنا
کماکان ناشناخته بوده و  رانیا یفریدر حقوق ک یول ،است

چه که در قانون  و آن باشد یخالء م یدارا نهیزم نیقانون در ا
درباره آن بحث شده  یفریک یداردس نییآ زیو ن رانیا یاساس

 یبا معنا یفرد بوده و ارتباط یکیزیف یآزاد ااست دررابطه ب
 ینیب شیو پ یانگار ناگفته نماند که با وجود جرم. مزبور ندارد

 یتیاهم یفناور نیدارندگان ا یآن در حقوق بشر دوستانه، ول
تفکرات  یرا با اجبار و القا تیحقوق بشر ،نیبه آن نداده و ا
 .کنند یهارپ سلب م یخود توسط فناور

 اصل حفظ کرامت انسانی -3-2
کرامت موهبتی الهی است که خداوند متعال در بین مخلوقات 
خود، تنها آن را مخصوص آدمی قرار داده است و هیچ موجود 
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افتخاری و )زمینی دیگری بر این شرافت توصیف نشده است 
نوع کرامت، کرامت ذاتی بوده  نیتر مهم .(27: 0372اسدی، 
ی فطری و طبیعی او نشأت گرفته است و این، ها یژگیوکه از 

یی که ها موهبتیکی از . همان مبنای حقوق بشری است
و خداوند  باعث کرامت ذاتی شده است نعمت عقل است

متعال با اعطای این موهبت به آدمی آفرینش وجودی او را 
. سان از حیوان شده استارتقاء بخشیده و موجب تمایز ان

یی که باعث کرامت ذاتی ها موهبتیکی دیگر از  طور نیهم
، نعمت اختیار است که خداوند به آدمی ارزانی باشد یمافراد 

بدون  تواند ینمی هیچ رفتاری انگار جرمداشته است و چون 
، اصل رعایت کرامت انسانی به عنوان گرید ازطرفمبنا باشد و 

بر تعیین کیفر و اصلی مهم در حقوق  اصول حاکم نیتر مهم
تدین اسالمی و مجیدی، )است  سلب رقابلیغکیفری بوده و 

وظیفه دولت، حمایت و  نیتر مهمی، ازطرف و (34: 0377
، بنابراین، الزم است طبق این باشد یمتضمین حقوق افراد 

اصل، فعل القای افکار و عقاید بر شخص که توسط فناوری 
که با  خاطر نیای کرد، به انگار جرمرا  ردیگ یمهارپ صورت 

و دومًا آدمی  شود یمالقای افکار اواًل اختیار از او سلب 
از عقل خود استفاده کند چون با القای افکار دیگر  تواند ینم

عقل  که نیابنابراین، با توجه به . جایی برای عقل وجود ندارد
اد بوده، ی به افربخش کرامتو اختیار که دو مقوله ذاتی برای 

 .زایل شده و ادمی دیگر این خصوصیات را دارا نیست

 یریگ جهینت
بودن فناوری هارپ و کاربردهای آن،  نوظهوربه دلیل 

نزد  تنها نهکاربرد القای افکار، این پدیده  الخصوص یعل
کشورها بلکه نزد فقها ناشناخته بوده و موجب بروز 

این  نیتر مهماز جمله . یی برای بشریت شده استها چالش
چون گستره . ی این کاربرد بوده استانگار جرم، عدم ها چالش

و  شود ینمتفکر اجباری عام بوده و شامل یک قشر خاص 
گرفتن  دست بهازطرفی دشمن با القای تفکرات خود سعی در 

ی آن ضروری انگار جرمبنابراین،  ،و کنترل ذهن بشریت دارد
. نه قانونی خاص ایجاد کندباید در این زمی گذار قانونبوده و 

حکمی قطعی و  موضوع تیمشخص نبودن و مجهول لیدل به
ظنی از سوی فقها در این مورد خاص مطرح نشده است ولی 

 .احکام مربوطه را استنباط کرد توان یمبا وجود قواعدی عام 

در این مقاله موارد مربوط به اخالق در  :مالحظات اخالقی
استناد به متون و نیز ارجاعات مقاله ی در دار امانتپژوهش، 

 .به صورت کامل رعایت گردیده است

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

 نویسندگانتوسط مشترکًا نگارش این مقاله  :سهم نویسندگان

 .انجام گرفته است

از تمامی کسانی که در نگارش این اثر یاری : تشکر و قدردانی

 .شود یمی گذار سپاس، اند رسانده

این پژوهش بدون تأمین یا تخصیص : تأمین اعتبار پژوهش
 .اعتبار مالی انجام گرفته است

 منابع و مآخذ
 و عربیمنابع فارسی . الف
 یمحمدتق ،یو فخلع یمحمدتق ،یقبول ؛احمدوند، محسن -

 یسنج و نسبت لیسب ینو در مفاد قاعده نف ینگرش»(. 0375)

دو فصلنامه  .«یالملل نیآن با اصل عدالت در روابط ب
 .051-023: (0)23، نو در فقه یکاوش یپژوهش یعلم

در  یکرامت انسان»(. 0372) یمهد ،یاصغر و اسد ،یافتخار -

انجمن  .«آن یاجتماع ،یاسیس یامدهایو پ میقرآن کر

 .44-27: (0)3، مطالعات جهان اسالم

(. 0411) نیحس ،یو نواده توپچ دمحمودیاندرزگو، س -

شدن و  یجهان هیبا نظر لیسب ینف یتضاد قاعده فقه یبررس»

، حقوق یو مبان یفصلنامه مطالعات فقه اسالم .«یساز یجهان

44 :95-73. 

 .(0377) رضایعل ،یدیو مج یمحمدمهددیس ،یاسالم نیتد -

از  یدر حقوق شهروند یاصل کرامت انسان گاهیجا یبررس»

 ،ینامه حقوق بشر پژوهش .«مقصدگرا یمنظر مکتب فقه

1(3 :)30-54. 
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نژاد دلشاد، داوود  داداش ؛، محمدمهر یبیاد ؛زاده، حسن حسن -

الضرر در  ینقش قاعده فقه»(. 0374) ، محمدجوادزاده یو باق

آموزش  ،یفصلنامه علم .«یستیز طیمح یها بحران تیریمد

 .041-029(: 3)9 ،داریو توسعه پا ستیز طیمح

 .(0375)برنازاده، پژمان  و جمال ،یآباد نیحس ییرضا -

مطالعات علوم  .«فقه و حقوق دگاهیاکراه و اجبار از د یبررس»

 .03-0(: 4)2، فقه و حقوق یاسیس

در  انیب یاجزاء حق آزاد» .(0375) دیعبدالمج ،یسودمند -

(: 2)4 ،یمجله مطالعات حقوق .«حقوق بشر یالملل نینظام ب

49-004. 

 یف هیالروضه البه .(0342) یبن عل نیالد نیز ،یثان دیشه -
 .یمجمع الفکر االسالم :قمجلد چهارم،  .هیشرح اللمعه الدمشق

قواعد »(. 0379)ی محمدعل ،یالیو ل رضایدعلیس ،ییطباطبا -

 یجمهور یدر نظام حقوق یمجاز یفضا شیپاال یفقه

 .001-45(: 0)23 ،یفصلنامه حکومت اسالم .«رانیا یاسالم

 یبررس(. 0371) دیعبدالحم ،یو محتو ایزاده، ناد عباس -

 شیهما نیسوم .آن یستیز طیمح راتیهارپ و تأث ستمیس

و توسعه  ستیز طیبهداشت، مح ،یمنیبحران، ا تیریمد یمل

سسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز ؤم: تهران دار،یپا

 .7-0 :راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

قاعده  یو حقوق یفقه یبررس»(. 0374)هرمز  ،یعبدالله -

 .اری قانون یالملل نیفصلنامه ب .«یکنون ییقضا هیضرر در روال

7 :003-024. 

 دینو :قم .دیاالجتهاد و التقل(. 0344) نیاءالدیآقاض ،یعراق -

 .اسالم

چاپ اول،  .مقاالت االصول(. 0421) نیاءالدیآقاض ،یعراق -

 .یمجمع الفکر االسالم: قم

 هیآ یقیتطب یبررس»(. 0371) وسفیدیس ،یوثوق یعلو -

فصلنامه مطالعات  .«نیقیفر ریدر تفاس لیسب ینف فهیشر
 .014-050: 30 ،یریتفس

ی عل ه،یمغو نژاد یامراله و بهرام کومنش،ین ؛اله امن د،یفر -

فصلنامه  .«با معاهده برجام لیسب یرابطه قاعده نف» (.0377)

 .01-0: 53 ،یاسیعلوم س یتخصص

 رضا ،یسرنق کخواهیو ن یدمهدیس ،یصالح ؛ایرؤ ،یفنائ -

و  جرایمبودن  یضرورت تحول اصل قانون»(. 0377)

بر  یملأبا ت یفریمستحدث ک جرایمها در خصوص  مجازات

-73(: 3)52، اصولفصلنامه فقه و  .«یاصول و قواعد فقه

002. 

 ،این یفاطمه و مطهر ی،بینق؛ مژگان ،یروانیا یمهاجر -

 یمطالعه مرور کیبه نام پارپ،  یسالح»(. 0374) یمرتض

 .51-40: 7، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم .«کیکالس

 ،ینیو حس یدمحمدمهدیس ،یسادات ؛محمود ،یمهدو -

در فقه  یاقتصاد جرایم یانگار جرم یمبان»(. 0371) دمحمدیس

(: 0)4 ،یشناس و جرم یفریفصلنامه مطالعات حقوق ک .«هیامام

000-034. 

 .«ییبا جهاد ابتدا یرابطه حق آزاد»(. 0379) یعل ،یرینص -

 .14-49: 23 ،هیمتعال استیفصلنامه س

(. 0374) محمدرضا ،یاردکان ی، صابر و دشتپول ینظام -

-20: 047، کانونماهنامه  .«قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»

51. 

اثبات »(. 0379) جواد ،یو محمود محمد یدعلیس ،یثربی -

-015(: 0)04 ،یفقه یها پژوهش، «حکم با قاعده الضرر

025. 
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