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چکیده
متفکرانی چون افالطون ترین حقوقی است که چالش فکري حق داشتن سالح یکی از قدیمی

به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است که براي . و ارسطو بوده است
جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سالح یک دفاع از خود و نگهبانی از 

یفري نه تنها در برابر این بر اساس دیدگاه نخست، حقوق ک.دانندرا مغایر یک نظام الیگارشی می
پردازد که شهروندان حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می

کارگیري سالح، بیرون از اما در دیدگاه دوم، نگهداري و به. سازندرا از این حق محروم می
مقررات حقوق کیفري انگاري شده و مجازات در انتظار کسانی است که چارچوب مقررات، جرم

ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن سالح در نظام از میان این دیدگاه.کننددرباره سالح را نقض می
گذاران قانون اساسی آمریکا نیز بنیان. ال رخنه کرد و براي شهروندان به رسمیت شناخته شدکامن

وندان بر داشتن سالح اختصاص ال اصالحیه دوم قانون اساسی را به حق شهرتحت تأثیر نظام کامن
وبیش در پی محدودسازي این حق و هرچند که حقوق کیفري و رویه قضایی آمریکا  کم.دادند
ها در حالی بود که قانون این دگرگونی.اندرفتارهاي مجرمانه درباره سالح بودهانگاري برخیجرم

اصول قانون اساسی به این یک ازرغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در هیچاساسی ایران، علی
از این رو، . هاي آشفته رها ساختگذار را در سرگردانی میان سیاستموضوع نپرداخت و قانون

و به رسمیت شناختن آن گیري حق بر داشتن سالح کند مبانی جریان شکلتالش میحاضرمقاله
آن در حقوق کیفري و نیز جایگاهنظام حقوقی آمریکاعنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در به

هاي فلسفی درباره حق بر بنابراین، در فصل نخست، نخستین دیدگا.بررسی و تحلیل نمایدایران را
کند و در فصل سوم، تأثیر ال را ارزیابی میدر فصل دوم موضع نظام کامن. کاودداشتن سالح را می

و ر نظام حقوقی آمریکاگیري این حق دال در شکلهاي فلسفی و مقررات نظام کامندیدگاه
.کندرا بررسی میسیاست کیفري متفاوت ایران

، حقوق کیفريسالح، حق بر داشتن سالح، کنترل سالح، دفاع مشروع: کلیدينواژگا

. باشدمی»کنترل سالح«له برگرفته از پایان نامه دوره دکتري با موضوع گفتنی است که این مقا.1
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درآمد
. دارد» حق داشتن سالح«کارگیري سالح ریشه در وجود حقی به نام نگهداري، حمل و به

حق داشتن . دولت و شهروندان: توان در نظر گرفتچنین حقی را براي دو گروه از افراد می
اند، با وجود شرایطی پذیرفته سالح براي دولت و افرادي که در بدنه دولت به کار گرفته شده

دفاع از . نیاز کندچنان روشن است که ما را از توضیح آن بیمبانی چنین حقی نیز آن. شده است
هر دولتی را ... و مجرمان، برقراري نظم و امنیت و مملکت در برابر دشمنان، مبارزه با اشرار 

اي به آنان دهد و حق و تکلیف هاي ویژهکند تا افرادي را به کار بگیرد، آموزشوادار می
پذیرش حق داشتن سالح . در برابر، شهروندان قرار دارند. داشتن سالح را براي آنان ایجاد کند

به لحاظ نظري، در . لش برانگیزي بوده استهاي چااز سوي شهروندان همواره موضوع بحث
پذیرش افراطی این حق، شهروندان آزادند تا انواع سالح را داشته باشند و در موارد الزم از آن 

طور کلی از سوي شهروندان ممنوع حق داشتن سالح به،در پذیرش تفریطی هم. استفاده کنند
پردازد که سالح به مبارزه با کسانی میاي که حقوق کیفري با ابزار مجازاتگونهبه.شودمی

موضوع، دارنده: عبارتند ازحقاین ارکان .برندکنند یا آن را به کار میغیرمجاز نگهداري می
هر یک از این ارکان ممکن است قلمرو . موضوع این حق، سالح است. کارگیريشرایط بهو

گونه سالح یا سالح ضوع این حق را همهتوان موبراي نمونه می. اي داشته باشندگسترده یا بسته
. آنان باشنددارنده این حق نیز ممکن است همه شهروندان یا تنها برخی از . اي دانستویژه

کارگیري یا همان استفاده از سالح نیز ممکن است بسیار کم باشد و چنین شرایط بههم
اما . کارگیري سالح وضع شودبندي بر آن وارد نگردد و گاهی نیز شرایط دشواري براي بهوقید

و هم در –که حق داشتن سالح به رسمیت شناخته شده است –هم در نظام کیفري آمریکا 
انگاري شده است کارگیري و نگهداري سالح بیرون از مقررات جرمکه به–نظام کیفري ایران 

ي آمریکا، هابراي نمونه در برخی از ایالت. وبیش در صحنه حاضر استحقوق کیفري کم–
. شودشمرده میهاي سردي چون شمشیر و قمه جرمکارگیري سالحنگهداري و به

)www.handgunlaw.us ( در حالی که ماده دوم قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
هایی را جرم ایران، تنها نگهداري، خرید و فروش سالح1350و قاچاقچیان مسلح مصوب 

ماده دوم از قانون جدید مجازات قاچاق . اندک این قانون فهرست شدهداند که در ماده یمی
سرد غیرجنگی را از نیز سالح1390مات و دارندگان سالح غیرمجاز مصوباسلحه و مه
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و البته در هر دو نظام کیفري، انجام  جرم با سالح، عامل . حاکمیت این قانون بیرون کرده است
.تشدید مجازات است

را حقوقی ممکن است حق بر داشتن سالح هايفته شد، هر یک از نظامچه گپیرو آن
گانه حق داشتن سالح در هر حال، هر نظامی در ارکان سه. آن را به رسمیت نشناسدیابپذیرد

بدون تردید، اگر رویکردي که در هر نظام حقوقی درباره سالح . مقرراتی وضع کرده است
منسجم و یکپارچه باشد، نشانگر این است ) د محدودگرارویکرد آزادگرا، رویکر(وجود دارد 

اما اگر نظام حقوقی، رویکرد روشنی . کندکه آن نظام از مبانی یکدست و هماهنگی پیروي می
اي نیز وضع درباره این حق نداشته باشد، ناهماهنگی در مبانی این حق آشکار و مقررات آشفته

کیفري که چارچوب یک نظام کیفري را در هر حال، اصول و مقررات حقوق. خواهد شد
عنوان سالح به. (دهند داراي مقرراتی هستند که موضوع آن مقررات سالح استپوشش می

اي نشان از محدودیتی دارد که گونههر یک از مقررات به). عنوان وسیلهموضوع و سالح به
کارگیري ل یا بههنگامی که نگهداري، حم. گذار بر حق داشتن سالح وضع کرده استقانون

یابد و هر جا که شود، قلمرو حق بر داشتن سالح کاهش میسالح جرم و با مجازات برخورد می
. شودهایی وجود ندارد، قلمرو این حق گسترده مینشانی از چنین جرایم و مجازات

هاي حقوقی جهان، حق بر داشتن سالح در قانون اساسی آمریکا به رسمیت در میان نظام
فصلهفتازمیالدي1789مصوب آمریکامتحدهایاالتاساسیقانون. ه شده استشناخت

قانونتغییرناپذیراصولازیکهرریشه. داردبخشچندینفصولازیکهرکهشدهتشکیل
این. استمتحدهایاالت»گذاربنیانپدران«واستقاللرهبراناهدافوهاآرماندراساسی
مهاجران. کردندبازياساسیقانونتصویبدرمهمیتاریخینقشکهندبودمردنوزدهپدران،

برايبودند،ناراضیکشوراینارکانهمهبربریتانیااقتصاديوسیاسیکنترلازاروپایی
اعالمیه«درآمریکاگذارانبنیان. کردندمینفیرامطلقهاستبدادهرگونهآزاديبهرسیدن

راجدیدحکومتینظاماساسی،قانونسنددرچنینهمو»کاآمریمتحدهایاالتاستقالل
ندهداجازهوکندجلوگیريگروهییافردگرفتنقدرتازکهنمودندطراحیايگونهبه

تجلی»حقوقمنشور«دراصولاین. شوددارخدشهشهرونداناجتماعیوفرديهايآزادي
گذارانبنیانفکريهايچالشدیگرازنیزایالتیهايدولتبرفدرالدولتسلطهنفی. یافت

استبدادازجلوگیريوآزاديحفظبراياساسیقانونگذارانبنیانمهمابزارهايازیکی. بود
فراوانیهايچالشکهحقی. بود»سالحداشتنبرحق«رهگذرازمردمساختنمسلحدولتی،



76
1393ابستانت، هفتموم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال د

,Cornell. (داشتهمراهبهاساسیقانونتصویبهنگامدر 2006, p12(رو، در سه فصل پیش
سپس به بررسی . کنیماز دیدگاه فلسفی را بررسی میگیري این حق مبانی و روند شکلنخست 

ال درباره حق داشتن سالح برگزید و چگونه آن را پردازیم که نظام کامنرویکرد متفاوتی می
کهجاآناز. لمرو گرددانگاري در این قپرورش داد و اجازه نداد که حقوق کیفري وارد جرم

در است،شدهشناختهرسمیتبهآمریکااساسیقانوندوماصالحیهدرسالحداشتنبرحق
تواند دیگر روندي که می.پردازیممیآمریکانفوذ آن در چگونگی و بررسی فصل سوم نیز به

هاي گرگونیوادارد و د» شهروندان و سالح«تري درباره هاي حقوقی را به تفکر دقیقنظام
به ویژه در نظام حقوقی ایران که با توجه به شرایط . انگاري ایجاد کندچشمگیري در قلمرو جرم

. ها وجود داردکارگیري برخی از سالححاکم، امکان به رسمیت شناختن حق نگهداري و به
ر گذارد که حق بچنین جایگاه واالي دفاع مشروع در حقوق اسالمی جاي هیچ تردیدي نمیهم

. کارگیري سالح استمستلزم  نگهداري و به- حداقل در برخی شرایط –دفاع مشروع 

فیلسوفان گاه نخستینحق بر داشتن سالح در دید) فصل نخست
انقالب آمریکا در . حق شهروندان براي نگهداري و حمل سالح ریشه عمیقی در تاریخ دارد

ها تالش کردند افراد و نیروهاي بریتانیاییماساچوست و ویرجیانا به این دلیل رقم خورد که
گذاران قانون اساسی نتوماس جفرسون از بنیا. نظامی ایاالت مستعمره را خلع سالح کنندشبه

ریشه در 1»اعالمیه استقالل«اعتبار و قدرت «آمریکا در یکی از آثار خود نوشت که 
خواه در گفتگوها آشکاردارد،مردمعمومی حقوق درباره سازي احساسات امروز هماهنگ

هاي بسیار قدیمی افرادي چون ارسطو، سیسرو، الك و ها و مقاالت یا در کتابشود یا در نامه
کارگیري شهروندان مسلح براي مقابله تازد و از بهکه به نیروي مسلح دولتی میتفکري» .سیدنی

از ) Bailyn, 1992,p 26(.نیز بازتاب یافته است» منشور حقوق«کند در با استبداد حمایت می
ارسطو، سیسرو، جان الك و الگرنون سیدنی مبانی فلسفی حاکمیت مردم مسلح را یک سو، 

از سوي دیگر، و . اندو درباره آن بحث کردهو از حق داشتن سالح حمایتمطرح کرده
هاي افالطون، جین بودین، توماس هابز و سر رابرت فیلمر در حمایت از استبداد سلطنتی بحث

چنین در میان آثاري نخستینی که درباره هم. اندکرده و از خلع سالح مردم سخن گفتهطرح 
هایی درباره جمهوري حقوق عمومی وجود دارد آثار نیکولو ماکیاولی و جیمز هرینگتون تحلیل

1. Declaration of Independence.
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مونتسکیو، برگ . کنندرم و راهبرد آزادي مردم دارد که در آن از شهروندان مسلح صحبت می
پردازي حقوقی، موضوع شهروندان مسلح را مورد توجه قرار م اسمیت نیز در حوزه نظریهو آدا
)Ibid.(اندداده

خواهان انگلیس قرن گذاران دولت آمریکا در وضع اصول قانون اساسی از جمهوريبنیان
خواهانی که عمیقاً تحت تأثیر ارسطو، سیسرو و ماکیاولی هفدهم بسیار تأثیر گرفتند، جمهوري

: توان بیرون کشیدهاي تاریخی گوناگون، دو دیدگاه کلی را میاز برخورد دیدگاه. بودند
نظامی برآمده از مردم براي تضمین یک دولت آزاد ضروري که وجود نیروي شبهنخست این

که در یک نظام سیاسی ها حق نگهداري سالح را دارند؛ دوم ایناست و همه مردم در همه زمان
ها از متون فلسفی کالسیک که این دیدگاه. یگارشی مردم باید خلع سالح شوندمانند نظام ال

ارسطو، . گیردگردد، ریشه میمیبیشتر به یونان باستان و رم و نیز انگلستان قرن هفدهم باز 
ها و مبانی فلسفی، مردم را مسلح سیسرو، ماکیاولی و حزب ویگ انگلیس با دستاویز حمایت

ستم مبارزه کنند، تالشی که واژگان آن در اعالمیه استقالل و منشور حقوق ساختند تا با ظلم و
در این معنا، حق مردم براي داشتن سالح مبتنی بر آثار سیاسی و فلسفی . بر جاي خود نشست

و 1»منشور حقوق«) Halbrook, 1984, p10. (ترین متفکران دو هزار سال پیش استبزرگ
از آثاري است که درباره حقوق عمومیکا محصولی شایسته اصالحیه دوم قانون اساسی آمری

امگی در آثار کافزون بر این، فهم استبداد و خود. اندبه نگارش درآمدهویژه حق داشتن سالحبه
خواه الزم بود تا خواهان آزاديافالطون، بودین، هابز و فیلمر به همان اندازه  فهم جمهوري

اي است که به قانون اساسی آمریکا الحاق نام ده اصالحیهUnited States Bill of Rightsمنشور حقوق ایاالت متحده .1
، پس از نبرد آمریکا با نندکندان ایاالت متحده را تضمین میها که قدرت دولت فدرال را محدود و حقوق شهرواین متمم. شد

هاي فردي و سسان ایاالت متحده آمریکا در آن زمان با هدف حفاظت از آزاديؤم.بریتانیا به قانون اساسی ایاالت متحده افزوده شد
.معروف شد» منشور حقوق«به اضافه کردند کهمحدود کردن قدرت حکومت خودکامه، ده متمم را به قانون اساسی این کشور

اي در فیالدلفیا، تائید قانون در کنگره دوم قاره.م1789در سال ها به رهبري ویرجینیا، هنگام تصویب قانون اساسیشماري از ایالت
س ها که نسبت به نقض حقوق شهروندان توسط دولت در حال تأسیاین ایالت. مشروط کردند»منشور حقوق«اساسی را به تصویب 

هاي توانست آزاديهایی به قانون اساسی میدر ایاالت متحده آمریکا به شدت نگران بودند، بر این باور بودند که الحاق اصالحیه
هاي توماس مشهور شد از تالش» منشور حقوق«ده اصالحیه اول قانون اساسی که به . تضمین کندرا فردي و اجتماعی شهروندان 

هاي شهروندان از جمله آزادي بیان، مطبوعات، اجتماعات، دین و حق برابري در مقابل و آزاديجفرسون در جهت احقاق حقوق 
سسان ایاالت ؤدر اصل براي جلوگیري از خودکامگی حکومت این حقوق شهروندان تصریح شد و م.آیددادگاه به شمار می

اي مقابله با خودکامگی احتمالی زمامداران و جلوگیري از ایجاد هاي شبه نظامی برمتحده این اختیار را به مردم دادند تا با ایجاد گروه
J. Patrick, John, The Bill of Rights A History in(.العمل نشان دهنداستبداد در این کشور بتوانند عکس

Documents, OUP,2003(.
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کسانی که . گذاران قانون اساسی باید رد یا پذیرفته شودانروشن شود که چه چیزي از سوي بنی
خواهانه ارسطو، نویس منشور حقوق را تنظیم و از آن حمایت کردند، رویکرد آزاديپیش

هاي فلسفی و سیاسی سیسرو و سیدنی را پیروي کردند اما طرفداران قدرت مطلقه پیرو دیدگا
متفاوت و د مهم در فلسفه سیاسی، راهبردهاياین دو رویکر. افالطون، سزار و فیلمر بودند

کنند؛ طرفداران قدرت مطلقه ایده مردم مسلح ارائه می» مردم و سالح«متضادي درباره موضوع 
به رسمیت شناختن خواهاند اما جمهورينپذیررا در حمایت از مردم ناتوان و فرمانبردار نمی

. کنندمسلح را به شدت حمایت میو محدودسازي دولت از طریق مردمحق بر داشتن سالح 
)Ibid, p12(

بررسی جامعی از نتایج سیاسی و اجتماعی مالکیت فردي سالح »جمهور«افالطون در کتاب 
سقراط براي رد مفهوم عدالت مورد نظر . در برابر انحصار سالح از سوي دولت انجام داده است

او بر این باور است . کندمطرح میافالطون درباره اجراي تعهد و پرداخت بدهی، نمونه نقضی
گذار عقل و درك درستی ندارد، امین نباید سالح امانی یا عنوان امانتهنگامی که فردي به

توان گذار برگرداند، نمیامانت را به وي بازگرداند؛ و اگر امین مال را در این وضعیت به امانت
بنابراین بازپرداخت بدهی )Bloom, 1968, p20. (گفت که تعهدش را انجام داده است

شود، زیرا که یک دوست همواره باید نسبت به یک دوست نیکی ضرورتاً عدالت شمرده نمی
پذیرد که تصرف سالح از سوي اشخاص عاقل به طور ضمنی میسقراط به. انجام دهد و نه شر

رست عنوان اجراي وظیفه داما تعریف خود سقراط از عدالت به. لحاظ اخالقی ممکن است
یک کارگیري بهبه این دلیل که در این تعریف هم پذیرفتنی نیست آن همنسبت به یک شخص

)Ibid. (شودمیگرا را دمکراسی تساويمانع تحقق جمعیت مسلح از سوي دولت 
وي . وي اشاره نمود» جمهور«توان به کتاب براي فهم دیدگاه افالطون درباره سالح و مردم می

دولت در یک تغییر و دگرگونی سیاسی خود را به کانون تبیین بودن مردم مسلح براي اشاره به مفید
توان دولت شهروندان میساختناز طریق مسلحدر چنین وضعیتی، زیرا که زند،میظالم پیوند 

هنگامی ایجاد ) الیگارشی(ها بر اساس دیدگاه افالطون، حکومت اقلیت. ستمکار را از میان برد
این اقدام از رهگذر نیروي . شودت مبتنی شده بر توانگري به موجب قانون تثبیت شود که مصونیمی

خیزد، منجر سوء استفاده منتهی به خشونت که از یک دولت انحصارگرا برمی. شودمسلح انجام می
. کنندشود؛ دولتی که در آن دارا و ندار همواره علیه یکدیگر توطئه میبه یک دولت ناهمگون می
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آیا باید : شوداز سوي نیروهاي بیرونی رخ دهد، دولت الیگارشی با این مشکل روبرو میاگر جنگی
ها از جمعیت مسلح اگر چنین کاري انجام دهد، آن. مردم عادي را براي جنگ فرا بخواند یا خیر

خود بیش از دشمن خواهند ترسید؛ و اگر آن را نپذیرد، هنگام نبرد خود را دولتی با نیروي اندك 
توان در انقالب روسیه دید که سزار مردم عادي را نمونه امروزین این استدالل را می. اهد یافتخو

سرانجام به انقالب در این کشور منجر اما چنین اقدامی با نظام امپریالیستی مسلح نمود هبراي مبارز
دم عادي مسلح تغییر یک نظام سیاسی از الیگارشی به دمکراسی نیازمند این است که مر) Ibid. (شد

دهند، اشتیاق یک اعضاي تشکیل دهنده طبقه حاکم که ثروت و قدرت خود را از دست می. شوند
د و دولت نکنکارگیري سالح غلبه پیدا میسرانجام ، جمعیت فقرا از رهگذر به. انقالب را دارند

آزادي در . دهدد، دولتی که به مردم سهم برابر در حقوق و حکمرانی مینکندمکراسی را ایجاد می
هر چند . خواهد انجام دهدچه که میشود آنیابد؛ به هر فردي اجازه داده میهمه جا گسترش می

هایی که امروزه هم تازد آن هم براي نشان دادن ویژگیکه افالطون به نظام دمکراسی می
یاسی را پایدار پذیر است، اما برخی از مالحظات وي علیه نظم اجتماعی است که نابرابري سستایش

که الیگارشی قدیمی پس از آنبه باور وي.تواند یک دمکراسی کامل باشدسازد و بنابراین نمیمی
خیزد که مردم را شود، رهبر قدرتمندي برمیاز رهگذر حرکت جامعه به سوي دمکراسی جایگزین 

یاز به یک رهبر کند به این دلیل که مردم احساس کنند نبه جنگی پس از جنگ دیگر تحریک می
تهیهجزاي که مجبور شوند به چیزي گونهشوند بهمیتردارند و با پرداخت مالیات نیز هر روز فقیر

سرانجام یک حاکم دیکتاتور با ایجاد . که علیه یکدیگر توطئه کنندبه جاي اینفکر نکنندروزانهنان
فهمند که چه اش مردم زمانی میبنابراین مطمئن ب«: شودانحصار درباره سالح پیروز میدان می

اند که آن اند و تا بلوغ آن را در آغوش خود نگهداري کردهمخلوقی در آستین خود پرورانده
آیا منظور شما این است که . کودك براي خروج از دست والدینش بسیار بزرگ و قوي شده است

خواهد زد؟ بله آن حاکم مستبد به سوي پدرش دست خواهد انداخت و در صورت مقاومت او را
جالب است که افالطون خود، )Halbrook, Op.cit, p15(» .هم زمانی که او خلع سالح شده است

حکومت–آل وي کند، اما دولت ایدهحکومت دیکتاتوري را انحطاط نهایی دولت تصویر می
نظام هم نظام دیکتاتوري و هم . یک حکومت دیکتاتوري استمشابهعملدر–یلسوف فپادشاه

حاکمآل افالطون دربردارنده یک فرد براي حکمرانی است تنها با این تفاوت که اهداف مورد ایده
دهد که یک افالطون خود پیشنهاد می. تر از حاکم دیکتاتور استآل وي، بهتر و نیکمورد ایده
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ه نظام افالطون پس از تاختن به اید. تواند پادشاه فیلسوف باشدمیدانشمندحاکم دیکتاتور 
طبقه جویان در رانی فیلسوف در باالترین جایگاه، جنگمیک ساختار اجتماعی با حک،دمکراتیک

در این هرم، برگزیدگان سلطنتی باالتر از . کنددر طبقه پایین طراحی میانمیانه و کارگر
,Thomas. (ند که به حرفه و دادوستد بپردازندادست ملزمجویان قرار دارند و جمعیت پایینجنگ

1980,p80 (رسد این ایده افالطون نیز یک نوع حکومت دیکتاتوري است، زیرا که ابزار به نظر می
پیشنهادهاي عملی افالطون براي حکومت ) Ibid. (قدرت براي استثمار اکثریت منحصر شده است

شرح داده شده است، او» قوانین«توتالیتر یا تمرکز قدرت در دست یک واحد مرکزي در کتاب 
افالطون در یک جا . کندریزي میهزار نفر شهروند افزون بر بردگان پایهدولتی را تنها با پنج

کند که دهد اما در جاي دیگر پیشنهاد میعنوان یک طبقه خاص قرار میجویان برگزیده را بهجنگ
. امی کنندسرپرستان و والدین باید همه دختران، پسران، زنان و مردان را مجبور به انجام مشق نظ

افالطون بر این باور است که فنون جنگیدن مهارتی است که همه شهروندان مرد و زن باید آن را فرا 
یعنی حق . کند که شهروندان باید مسلح باشنداما برخالف ارسطو، وي در هیچ جا اشاره نمی. بگیرند

مردم به جاي استفاده از پذیرد، افالطون اصرار دارد که بر داشتن سالح از سوي شهروندان را نمی
هر «: شان در برابر استبداد، تنها به دستور دولت باید از آن استفاده کنندسالح براي حمایت از منافع

هم از یک » قوانین«افالطون در کتاب » .کسی باید دوستان و دشمنان همسان با دولت داشته باشد
سلح و مردم تنها براي اقلیت حاکم کار کند، دولتی که در آن نیروهاي مدولت استبدادي حمایت می

)Halbrook, Ibid, p17. (کنندمی
بندي در برابر دسته. کنداز دولت استبدادي افالطون انتقاد می»سیاست«ارسطو در کتاب 

جویان و کارگران، مفهوم حکمرانی ارسطویی در گفتگوي سقراط دقیق میان حاکمان، جنگ
گذاري، گانه قانونوظایف سهدره در آن هر شهرونديگیرد کیک طبقه بزرگ را در بر می

بر اساس دیدگاه ارسطو، چیزهاي زیادي وجود . کندنقش بازي میحمل سالح و کارکردن 
ها را رها کرده و وارد بحث درباره آن نشده است؛ آیا کشاورزان و دارد که سقراط آن

,Swanson(ح حمل کنند یا خیر؟ توانند سالها میصنعتگران سهمی در دولت ندارند؟ آیا آن

2009,p36 (تمام روي، وي بر این باور است کهارسطو درباره میانهبر اساس ایده فلسفی کلی
ساختار قانون اساسی بر این هدف مبتنی است که نه دمکراتیک باشد و نه حکومت اقلیت بلکه 

تازد اب قوانین افالطون میچنین به قانون اساسی مقرر در کتارسطو هم. چیزي میان آن دو است
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هاي برجسته آن خلع سالح مردم زیرا دربردارنده یک حکومت اقلیت است و یکی از ویژگی
بهترین «دست یک طبقه از جامعه را ویژگی قابل اعتراض او انحصارگرایی حمل سالح به. است

پوداموس هی) Ibid, p42. (داند، دولتی که از سوي هیپوداموس حمایت شده استمی» دولت
شدند؛ طبقه کارگران ماهر، شهري با ده هزار نفر جمعیت طراحی کرد که به سه طبقه تقسیم می

. کنند و وظیفه دفاع را بر عهده دارندطبقه کشاورزان و طبقه سوم که سالح حمل می
)Halbrook, Op.cit, p14( انحصار حمل سالح براي یک طبقه که ارسطو بر این باور است که

کشاورزان «: فاع را بر عهده دارند منجر به ظلم و ستمگري از سوي این طبقه خواهد شدوظیفه د
کاران کسانی ها را به خدمتسالح ندارند، کارگران نه زمین دارند و نه سالح؛ این وضعیت آن

بنابراین داشتن سالح شرط شهروندي و مشارکت در اداره جامعه . اندمسلحکند که تبدیل می
کنند، دارندگان سالح تنها به کسانی که از جا که همه شهروندان سالح حمل میاز آن. است

اي که در ارسطو تنها پس از اشاره به طبقه. شودکنند محدود نمیکشور در برابر جنگ دفاع می
کند که کامالً طبیعی است که دیگر شهروندان زمان جنگ از کشور دفاع خواهند کرد بیان می

جا که نیروي مسلح براي مشارکت در اداره حکومت از آن) Ibid,p15(» .سالح داشته باشند
در اداره حکومت هر شهروندي باید سالح . ضروري است، شهروندان باید سالح داشته باشند

. خودش را داشته باشد، سالحی که خود یا دولت تهیه کرده است
نظام الیگارشی به یک شرط گذر از ، پیش»جمهور«افالطون در کتاب دارسطو نیز همانن

داند، تا مردم بتوانند بر نیروهاي مسلح حاکم میشهروندانقانون اساسی مردمی را مسلح کردن 
نظام به مردم ریشه این اعتمادي افزون بر این، نظام استبدادي از بی. الیگارشی غلبه کنند

ها را از کند و آنمیظلم طبقه پایینهاز همین رو این نظام مردم را از سالح محروم و ب. گیردمی
. این رفتارها براي نظام استبدادي و الیگارشی عادي است. سازداقامت در پایتخت محروم می

سازد و قدرت حاکم مستبد را پایدار جنگ، مالیات و کارهاي عمومی مردم را فقیر و گرفتار می
ها قادر است زیرا که آنفقیر نگهداشتن مردم از سوي حاکم مستبد براي او نیز مفید . کندمی

نخواهند بود هزینه حمایت از خودشان از طریق سالح را بپردازند و درگیر کارهاي روزانه 
هاي ارسطو به تأثیر سیاسی عامل)Ibid. (کنندشوند و فرصت سرکشی و شورش پیدا نمیمی

ه از نیروي اساسی از جمله سرزمین و فناوري نظامی باور دارد و مدعی است که گسترش استفاد
به دلیل هزینه باالي اسب و تجهیزات سنگین نظامی ممکن از سوي دولتنظامی و سواره نظام

در . پیاده نظام و داشتن سالح سبک، دمکراتیک استش ترگساما . است منجر به الیگارشی شود
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عمل نیز هر گاه این نیروها سهم بزرگی از جمعیت را شکل بدهند، حاکم الگیارشی اگر دچار
دهد ها اجازه میداشتن سالح سبک از سوي مردم به آن. مشکل شود، در نبرد زیان خواهد کرد

هاي کارگیري سرباز پیاده سبک در جنگاز رهگذر به«: تا به نظام الیگارشی غلبه پیدا کنند
زات سبک امتیاز ی؛ تحرك و تجهشوندپیروز میداخلی است که مردم طبقه پایین بر طبقه باال 

هر شهري نیازمند غذا، ابزار و سالح . دهدي نسبت به سواره نظام با تجهیزات سنگین میبهتر
سالح الزم است چون اعضاي اجتماع حول قانون اساسی باید آن را حتی در میان خود . است

. براي نبرد با دشمن خارجیهم حمل کنند هم براي دولت داخلی در هنگام سرپیچی مدنی و 
: ها کم باشد یا زیاد مسلط خواهند بودسانی که سالح دارند تعداد آندر اداره حکومت، ک

توانند تصمیم توانند آن را به کار بگیرند در موقعیتی هستند که میکسانی که سالح دارند و می«
جا که هیچ کس تسلیم حاکم از آن» .یا خیراجرا گرددقانون اساسی اصولبگیرند که آیا

حکومت بدون رضایت مردمی،  قانونی و بر حق نیست، ارسطو بر شود و چون کهستمکار نمی
دست آوردن و نگهداري وضعیت آزاد بودن این باور است که داشتن سالح شرط الزم براي به

)Ibid. (و شهروند بودن است
قدرت را 2کند که پسیستاتوسرا توصیف میايشیوه1»قانون اساسی آتن«ارسطو در کتاب 

هر . ها یک نظام دیکتاتوري تشکیل دادخلع سالح آتنیدست آورد و از رهگذراز طریق زور به
به تبعید فرستاده شد اما سرباز مزدور اجاره کرد و دوباره شکست خورد و پسیستاتوسچند 

کارگیري هدست گرفت و با ببا پیروزي نبرد پالینس، او دولت را به. دوباره به حکومت بازگشت
پسیستاتوس براي بیش از . ح کرد و یک حکومت استبدادي تشکیل دادمردم را خلع سال،حیله

که بعد از این. دو دهه حاکم ماند و حکومت او به فرزندانش هیپیاس و هیپارچس رسید
ها آتنی) Rackham, 1981, p14. (هیپارچس کشته شد، هیپیاس به شکنجه و اعدام متوسل شد

گیري در نتیجه این وضعیت بود که براي شکلشدند و حکومت استبدادي خلع سالح ایندر
هاي استبدادي که قدرت خود را به حکومتاشارهارسطو نیز با . شدندمسلح دوبارهدمکراسی

هاي مشابهی را تحلیل کرد که حاکمان آن از پایدار کرده بودند شیوهاز رهگذر خلع سالح 
اسبتدادي تنها سه هزار شهروند هاي در این حکومت. رهگذر فریب مردم را خلع سالح کردند

مخالفان که بیشتر مردم را شکل . شدندعنوان شهروند شناخته میکه حامی استبداد بودند به

1. The Athenian Constitution.
2. Peisistratus.
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گونه که ها در نظر و عمل، آنداري آتنیدر شیوه حکومت. دادند از شهروندي محروم بودندمی
حکومت و تشکیل دمکراسی از سوي ارسطو و افالطون توسعه یافت، مردم مسلح توانایی اداره 

سالح رکن ضروري یک حکومت استبدادي و مطلقه را مستقیم را دارند در حالی که مردم بی
افزون بر این، مفهوم استقالل فردي از نظر ارسطو از رهگذر سالح شخصی در . دهندتشکیل می

کند مییک حکومت ممکن است در پرتو امور طبیعی نگاه شود، طبیعتی که انسان را مجبور 
این رویکرد طبیعی، بر اساس استدالل وي در . هاي دفاعی را نگهداري کند و توسعه دهدسالح

اکنون گفتن این سخن اشتباه «:گیرداز ساختمان بدنی انسان ریشه می» اجزاء حیوانات«کتاب 
ست نیمناسبانسانکه ساختار بدنی - کنندآن گونه که برخی بر این اشتباه پافشاري می- است 

که انسان پابرهنه است، بدون این: دالیل این گروه عبارتند از. و از هر حیوان دیگري بدتر است
گوییم که همه در برابر این عده ما می. پوشش است و فاقد هر گونه سالح فیزیکی است

: توانند آن را به شیوه دیگري تغییر دهندحیوانات دیگر تنها یک شیوه براي دفاع دارند و نمی
ها هرگز شان انجام دهند، آنهايمشان را همیشه با سها مجبورند بخوابند و همه کارهاينآ

اما درباره . سالح خود را تغییر دهندیاتوانند تجهیزات دفاعی خود را از بدن بیرون بیاورند نمی
انتخاب ها را تغییر دهد و تواند در هر زمان آنهاي زیادي در دسترس است و او میانسان سالح

انگیزي شکل واقعی طور شگفتو طبیعت نیز به. کند که کدام سالح را در کجا داشته باشد
)Peck, 1961, p373. (»اي تعبیه کرده است که براي همه این امور مناسب باشدگونهدست را به

ح توان دریافت که دیدگاه فیلسوفان بزرگ آتن درباره حق بر داشتن سالچه گفته شد میاز آن
گردد که هر یک براي اداره این تفاوت به نوع نظام سیاسی بازمی. از مبانی متفاوتی برخوردار است

هاي سیاسی گیري هر یک از این نظامرسد که شکلهر چند به نظر می. اندجامعه طراحی کرده
هاي استبدادي امرفته از تعداد نظکارگیري راهبردهاي ارائه شده از سوي آنان است، اما رفتهنیازمند به

هاي با این حال، بسیاري از نظام. ساالري، نظام سیاسی غالب در جهان استیابد و مردمکاهش می
!اندساالر از راهبرد افالطون درباره حق بر داشتن سالح پیروي کردهمردم

الحق بر داشتن سالح در نظام کامن) فصل دوم
هاي فلسفی آتن سرچشمه ال از دیدگاهکامنپیشینه تاریخی حق بر داشتن سالح در نظام 

تاریخچه اندکی ...  هاي غیرقانونی و وآمد، منع بازرسیحقوقی مانند آزادي بیان، رفت. گیردمی
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اي که گونهاي بسیار طوالنی است بهاما حق داشتن سالح مدعی پیشینه. در مقررات موضوعه دارند
قلمرو کشورهاي غربی به این پیشینه بنگریم، ریشه اگر در. برخی از اسناد آن بسیار قدیمی است

شود که در آن داشتن سالح یک حق بود و وظیفه هر هاي ژرمنی یافت میآن در فرهنگ قبیله
حتی شرط آزاد شدن یک برده از اسارت این بود که بتواند سالحی . مرد آزادي داشتن سالح بود

دست همسان یک شهروند مسلح را بهضعیتیاز آن پس او و. از یک مرد آزاد فراهم کند
نخستین سند از . هاي نخستین وارد انگلستان شدچنین فرهنگی از سوي ساکسون. آوردمی

پس از میالد است، اما دانشمندان بر 690شود که براي سال در اسنادي یافت می1»شهروند مسلح«
تر ح شخصی بسیار قدیمیعنوان یک شهروند مسلح و داشتن سالاین باورند که وظیفه خدمت به

شهروندان مسلح به گروهی از )Warren, 1962,p 25. (دهداز آن چیزي است که اسناد نشان می
در . شدندشد که در هنگام ضرورت و خطر فراخوانده میاي گفته میسربازان و افرادي غیرحرفه

نظامی ن نیروهاي شبهها به همیشد، ساکسونواقع، هر زمان که نیاز به نیروي جنگی احساس می
ها ملزم بودند آن. شدندهمه مردان توانمند ساکسون عضو این نیرو شمرده می. کردندتکیه می

هاي پس از پایان جنگ و خطر این افراد به خانه. هنگام جنگ سالح خود را به همراه داشته باشند
گیري نیروي اي که مانع شکلرویه. ها نیز همین شیوه را در پیش گرفتندنورمن. گشتندخود باز می

) Woods, 2005, p5. (مسلح دائمی بود
افزارهاي شخصی و وظیفه جنگ و درباره داشتن، حمل و نگهداري جنگیاد شدهدیدگاه

. بسیار متفاوت از نظام فئودالی است که بعدها در اروپا شکل گرفتبراي هر شهروند،دفاع
اصلی جنگ و دفاع بر دوش طبقه کوچکی از افراد فرض نظام فئودال این بود که وظیفه پیش

این دسته از افراد . شوندعنوان سوارکار جنگی شناخته میاند و بهاست که اصوالً آموزش دیده
بنابراین با توجه به رویکردي که در دوره . اي داشتندقدرت نظامی و سیاسی گسترده

تهدیدي براي فضاي سیاسی آن دوره هاي عادي و مسلح ها ایجاد شد، رعیتگیري فئودالشکل
اما در انگلستان وضعیت دیگري وجود داشت، ) Blackstone, 1066, p152. (رفتندبه شمار می

نظامی شکل گرفت که بر اساس آن روستاییان مسلح پایه مهم و اساسی وضعیت سیاسی آن روز 
همین موضوع . شدعنوان یک حق و نه تهدید شمرده میبودند و داشتن سالح فردي به

جا از آن. دگرگون ساختچشمگیريگونهبهگیري و توسعه نظام سیاسی در بریتانیا را شکل
بسیار محدودتر از اختیاراتی که قدرت نظامی برتر در دست شهروندان بود، رژیم سلطنتی سنتی 

1. Fyrd.
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که در پی آن نظام.م1066ها در حتی پس از پیروزي نورمن. کردمیپیدایک رژیم مطلقه 
ویلیام روفوس . شدندفئودالی وارد بریتانیا شد، پادشاهان همواره به کمک مردم متوسل می

. هاي شورشی را سرکوب کنددومین پادشاه نورمن در انگلستان به مردم متوسل شد تا فئودال
آوردن یاري شهروندان مسلح به آنان قول داد مقررات بهتري وضع کند، همه دست وي براي به

هاي وحشیانه اي وضع شده در دوره خود را لغو کند و مقررات خشنی که مجازاتهمالیات
ها سالح خود را برداشتند و از دولت در برابر داشت را منتفی کند؛ شهروندان با توجه به این قول

پس از مرگ وي، برادرش هنري دوم نیز همین رویه را در پیش . شورشیان فئودال دفاع کردند
در پی این موضوع و به خاطر وجود حزب قدرتمندي . شده مردم متوسل میگرفت و همواره ب

نظام پادشاهی در بریتانیا بسیار بیشتر از گذشته به سوي امور دمکراتیک ،از شهروندان مسلح
هنري . پادشاهان دیگر بریتانیا نیز این موضوع را گسترش دادند) Hardy, 1982, p3. (پیش رفت

این فرمان همه شهروندان انگلیسی پانزده تا 1صادر کرد.م1181ا در ر» هافرمان سالح«دوم، 
ها با توجه به انواع سالح. کرد تا سالح بخرند و آن را با خود حمل کنندچهل سال را ملزم می

کردند، طور کامل مسلح میوضعیت مالی افراد گوناگون بود؛ افراد مالدار باید خودشان را به
ی در حالی که شهروندان فقیر یا عامه مردم باید مجهز به شالق، شمشیر، خنجر و اسب جنگ

شدند تا سالی دو بار همه شهروندان از سوي افراد پادشاه بازرسی می. شدندخود و نیزه میکاله
)Ibid. (اندههاي ضروري را فراهم کردها سالحمطمئن شوند که آن

دار را افراد سالحسنّ.م1253هاي سالحپیشین، در فرمانهنري سوم نیز با پیروي از سیاست
نه تنها مردان آزاد باید مسلح . جا که افراد پانزده تا شصت سال را در برگرفتافزایش داد تا آن

بنابراین همه شهروندان، . کردندتهیه میهاي روستایی کارگر هم باید سالحشدند، بلکه بندهمی
حتی فقیرترین . شدندتا شصت سال قانوناً باید مسلح میجران و همه افراد پانزدهأشهرنشینان، مست

نقش شهروندان مسلح در حکومت هر . طبقه جامعه ملزم بودند که یک نیزه و خنجر داشته باشند
هاي داخلی در ولز ادوارد اول ویژگی مهمی در در طول جنگ. چهار ادوارد گسترش یافت

ترین وسیله نظامی را سوراخ که سنگینولز کشف کرد، یک کمان بسیار قوي 2»کمان بلند«
شد و بر همین اساس سالح ها این کمان بسیار ارزان ساخته میبر خالف دیگر کمان. کردمی

هاي بسیار خطرناك تهدیدي براي فرمانروایی در دورانی که سالح. عمومی همه شهروندان شد

1. Assize of Arms in 1181.
2. Longbow.
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. شدي پادشاه تشویق میشدند، در بریتانیا استفاده آن از سوپوش شمرده میسواران زره
)Hardy, 1992, p41 (هاي کرد که سالحال از یک سو همه افراد عادي را وادار مینظام کامن

هاي بسیار اندکی بر استفاده از مرگبار را در تصرف داشته باشند و از سوي دیگر محدودیت
از سالح یا بردن این محدودیت اندك بیشتر متمرکز بر استفاده غیرقانونی . کردسالح وضع می
هاي سلطنتی ، افرادي که وارد دادگاه.م1279براي نمونه در . هاي ممنوعه بودسالح به منطقه

که تاریخ تصویب آن 1»هاقانون سالح«. دادندهاي خود را تحویل میشدند باید همه سالحمی
در آن کرد بدون سالحمشخص نیست، تماشاچیان حاضر براي مسابقات قهرمانی را ملزم می

نزد وزرا را مسلحنورثامتون به جز افراد خاص، حضور فرد .م1328قانون . مکان حاضر شوند
هاي انگلیس این ال از مسلح بودن افراد، دادگاهدر پرتو تفسیر ویژه نظام کامن. ساختممنوع می

ام ویلی. آور ممنوع استکردند که حمل سالح تنها به شیوه ترسقانون را این گونه تفسیر
خلع سالح از افراد تنها زمانی ،بر اساس این قانون«که باره این قانون معتقد است هاوکینز در

حشت کنند، از این رو در وکه مردم احساس ترس و حامل اقداماتی انجام دهد کهشودانجام می
بنابراین با ) Caplan, 1982, p13(» .شودشرایط عادي حمل سالح نقض این قانون شمرده نمی

هاي ویژه یا حمل هاي حمل سالح در این دوره تنها به مکانوجه به اسناد موجود محدودیتت
. توان به پرونده رکس اشاره کردبراي نمونه می. شدحشت محدود میوسالح با ایجاد ترس و 

در این پرونده، فردي متهم بود که مسلحانه در خیابان حرکت کرده و سپس در حین عبادت 
به نظر دادگاه وي با انجام این رفتار قانون . ا شده است تا آنان را بترساندمردم وارد کلیس

)Caplan, Ibid, p5. (نورثامتون را نقض کرده بود
هاي گرم مدتی پیش از رخدادهاي یاد شده اختراع شده بود، اما هر چند که سالحدر این دوره، 
مل شدند که چرخ سمباده در قرن ها آسان نبود و تنها زمانی به خوبی قابل ححمل این سالح

سازي و سالح را در این رخداد مهم تفکر انجام اقداماتی براي کنترل اسلحه. شانزدهم اختراع شد
هایی بر تولید چرخ سمباده در تالش کرد ممنوعیتدر رم پادشاه ماکسیملیان . اروپا برانگیخت

هم براي فروش سالح گرم و هاي دقیقی هم براي ساخت وقلمرواش وضع کند؛ فرانسه کنترل
البته تا پیش از انقالب فرانسه، سیاست کنترل سالح شکل .ذخیره مهمات و ساختن باروت قرار داد

پادشاه فرانسه . م1728در . گرفته بود و حق حمل سالح محدود به اشراف و ثروتمندان طبقه باال بود

1. The Statute of Arms.
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اما انگلیس چنین )Halbrook, 2012,p1652. (تیر را ممنوع اعالم کردلوئیس پانزدهم حمل هفت
ها را مغایر با نهادهاي حقوقی و اجتماعی خود زیرا آن،طور اندك تجربه کردرویکردهایی را به

جا که سیاست حکومت این بود که مردم از سالح مرگبار کمان بلند استفاده کنند، از آن. دانستمی
ا که خطر کمتري داشت را به شدت محدود زهاي آتشپرتاب تیر از کمان. م1503هنري هفتم در 

سپس اجازه پرتاب تنها به افرادي داده شد که یا از منزل . نخست تنها پرتاب آن غیرقانونی شد. کرد
هدف وادار . کردند یا لردهایی که ساالنه بیش از دویست مارك دارایی داشتندخود دفاع می

پادشاه . م1514در سال ) Ibid, p10(.زا بودساختن شهروندان به استفاده از کمان بلند غیر آتش
تیر را زا را گسترش داد حتی نگهداري سالح گرم مانند هفتهنري ممنوعیت استفاده از کمان آتش

این بار نیز قصد این ممنوعیت مجبور کردن مردم براي نگهداري و استفاده از کمان بلند . ممنوع کرد
بر خالف دیگر البته . خطرناکی کمتري داشتندن در آن زماهاي گرمی بود که به جاي سالح

. نشینی کندقلمروهاي حکومتی، هنري به زودي مجبور شد که از اقداماتش براي کنترل سالح عقب
در نتیجه، پادشاه . داده شدهرگونه سالحقانون اصالح شد و به مردم اجازه مالکیت . م1541در 

ست برداشت و مقررات کنترل سالح گرم را با هنري از همه تالش هاي خود براي کنترل سالح د
اي گونهفرهنگ حاکم در این دوره نشان از آن داشت که کنترل سالح به. اي لغو کردصدور اعالمیه

شارح حقوقی تئودور سر جان فورتسکو در مقایسه . مغایر با نظام سیاسی و حقوقی انگلیس بود
پادشاهی مطلقه داراي روطه و دولت فرانسه پادشاهی مشدارايتطبیقی خود میان دولت انگلیس 

ايبرند بلکه سالح یا وسیلهاي فقیرند که نه تنها از گرسنگی رنج مینوشت که مردم فرانسه به اندازه
)Ibid. (دست آوردن روزي ندارندبراي بههم

د که در این دوره بو. نظامی انگلیس رو به توسعه بوددر دوره حکومت الیزابت نیز ساختار شبه
: نخستین بار براي مردم همیشه مسلحی به کار رفت که آماده دفاع از ملتشان هستند1»میلیشیا«واژه 

دیده براي انجام خدمات نظامی که از نیروهاي مسلح دولتی گروهی از شهروندان مسلح و آموزش«
نظامی فراخوانده این دسته از شبه نظامیان از سوي افسران ) Garner, 1999, p1008(» .متفاوت هستند

هاي چنین تالش کرد تا گروهالیزابت هم. شدند و تحت آموزش نظامی از سوي آنان قرار گرفتند
عنوان هایی خریداري شده از دولت باشند و بهاي را ایجاد کند که مجهز به سالحآموزش دیده

از سوي جانشین وي، هاي الیزابت به میزان زیاديتالشاما.نظامی کوچک عمل کنندهاي شبهواحد
دشمنی روز افزون پادشاه با . جیمز اول تباه شد، او بسیاري از مقررات مهم درباره میلیشیا را لغو کرد

1. Militia.
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هنگامی که ) Babington Macaulay, 1979, p 60. (پارلمان او را تا مرز جنگ داخلی کشاند
,Usher,2006(» ي نظامیمدل جدید نیرو«جنگ داخلی با شکست جیمز اول پایان یافت، پارلمان 

p12 (سازمانی پایدار از نیروهاي کارآزموده: را ایجاد کرد) .Firth, 1992, p23 ( این نیروها تحت
عنوان پیروز جنگ داخلی شناخته دیدند و با یاري آنان پارلمان بهفرماندهی الیور کروم ول آموزش 

جدید به سمت لندن حرکت کرد و نیروي نظامی.م1647در جوالي ) Malcolm, 1983, p13. (شد
نیروهاي نظامی به دستور کروم ول ساختمان مجلس .م1648در دسامبر . قدرت را از دولت گرفت

نظامی ایجاد کرد، پس از مرگ کروم ول و تحوالتی که او در نیروهاي شبه. را محاصره کردند
وي تحوالتی درباره . حل کردچارلز دوم شتابان نیروهاي نظامی را من. فرزندان چارلز حاکم شدند

. ها وارد ساختهاي بر اقدامات مذهبی پروتستانجرم خیانت به کشور ایجاد کرد و محدودیت
در . نظامی را تشکیل دهندمقرراتی نیز براي سران نظامیان صادر شد که واحدهاي ویژه نیروهاي شبه

. یب مجلس بگذراندنظامی خود را از تصوچارلز موفق شد قانون نیروهاي شبه.م1662
)Usher,Op.cit, p 228 (منصوب ي داد تا افراد نظامی را براي هر شهراین قانون به پادشاه اجازه می

نیروهاي عنوان بهکند؛ این افسران اجازه داشتند اشخاصی را با مسئولیت تجهیز و پرداخت حقوق 
هاي موجود در ند که همه سالحسران نظامی افزون بر این اختیار داشت. کار بگیرندنظامی بهشبه

تصرف اشخاص را ضبط کنند یا حتی درباره برخی از اقدامات خطرناك علیه صلح و امنیت پادشاه 
این ازاسناد تاریخی موجود .نظامی دچار آشفتگی شدنددر این دوره نیروهاي شبه.قضاوت کنند

اي پادشاه چارلز اعالمیه. ف سالح از افراد مظنون استهایی درباره توقیدوره آکنده از گزارش
صادر کرد و بر اساس آن سازندگان سالح را موظف کرد تا همه تولیدهاي خود را ثبت و گزارش 
کنند، وارد کردن سالح گرم از خارج کشور ممنوع شد؛ و در سرتاسر کشور نقل و انتقال سالح 

قانون «ان این دست از اقدامات براي کنترل سالح با تشابه می. گرم بدون دریافت مجوز ممنوع شد
) Hardy, Op.cit,1982, p 10. (بسیار عجیب است1»آمریکا1968کنترل سالح 

شکار کردن محدود . ادامه یافت» قانون شکار«با اصالح . م1671رویه کنترل سالح در سال 
اي از مردم بخش گستردهدرباره. هایی با ارزش صد پوند بودندبه کسانی شد که مالک زمین

اي صادر شد که این افراد اجازه ندارند براي خودشان یا هر که از شکار محروم شدند، اعالمیه
تفنگ نیز بر . هاي شکاري نگهداري یا حمل کنندشخص دیگر هرگونه سالح، کمان یا سگ

هاي پادشاه سیاست. شوندهمه به جز افراد بسیار ثروتمند باید خلع سالح : این فهرست اضافه شد

1. American 1968 Gun Control Act
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اي از سوي پارلمان و حزب ویگ هاي فزایندهاواخر حکومت چارلز با اعتراضباعث شد که در 
در چنین وضعیتی براي تنبیه پارلمان تصمیم گرفت محل اما پادشاه برآشفت و . دوروبرو ش

بازداشت چنین چند تن از اعضاي حزب ویگ را پارلمان را از لندن به آکسفورد انتقال دهد، هم
چارلز دوم اجراي مقررات خلع سالح را ادامه داد و . و به اتهام خیانت به کشور به دار آویخت

او تالش کرد . ها و مخالفان سیاسی قرار دادهاي خود را افزایش فشار علیه پروتستانمحور اقدام
هنگام وي مدعی بود که . تا اجازه گسترش نیروي مسلح دولتی را از پارلمان دریافت کند

نظامی ناتوان است و تنها نیروي مسلح دائمی توان دفاع از دولت را شورش و جنگ، نیروي شبه
او به شش تن از سران نظامی دستوراتی داد و اظهار نمود که .م1686در سال ) Ibid. (دارد

اي یابسیاري از افراد به لحاظ قانونی صالحیت شیلک تیر در مسابقات، نگهداري تفنگ فیتیله
وي از سران نظامی خواست که بازرسی شدیدي براي چنین . ها را ندارنددیگر تفنگ

وي در ایرلند دستور . ها را توقیف و در جاي امنی نگهداري کنندهایی انجام دهند و آنسالح
این اقدامات از محبوبیت ) Thomas Macaulay, Op.cit, p16. (خلع سالح مردم را صادر کرد

اما به دلیل . داماد وي، ویلیام با یک تهاجم  وارد شهر لندن شد1688؛ در پادشاه جیمز کاست
هاي دربار وي در قلمروهاي دیگر پناهنده شدند و سرپیچی مقاوت داخلی، تعدادي از مقام

نبود . نظامی از جنگ کردن به نفع او، باعث شد جیمز به کشور همسایه فرار کندنیروهاي شبه
از این رو تصمیم گرفته شد وي با شرایطی . ن را با مشکل روبرو ساختپادشاه در کشور، پارلما

یکی از این شروط، پذیرش تخلفات و نقض حقوق مردم بود که در . به تخت پادشاهی بازگردد
این اعالمیه فهرستی از شکایات علیه پادشاه بود که او را شایسته .  بودفهرست شده اي اعالمیه

هاي آزاديوحقوقکه–پذیرش اعالمیه از سوي ویلیام بعد از. دانستحکمرانی نمی
. به او اجازه داده شد به تخت پادشاهی بازگردد- ها را به روشنی تعیین کرده بودانگلیسی

این .عنوان منشور حقوق از سوي مجلس تصویب شدمجلس دوباره تشکیل شد و این اعالمیه به
این منشور فهرستی از . شناخته شد» قالباساس و پایه ان«عنوان منشور حقوق بعدها به

ترین این برجسته. ها بودهاي مدنی را در بر داشت که پادشاه جیمز متهم به نقض آنآزادي
متنی که در پایان از سوي مجلس به . ها حق بر نگهداري و حمل سالح بودحقوق و آزادي

ي مقرر در قلمرو پادشاهی هاتصویب رسید از پادشاه جیمز این شکایت را داشت که او آزادي
بر این . ها نقض کرده استرا از طریق تشکیل نیروي نظامی ثابت و خلع سالح کردن پروتستان

گونه که ها براي دفاع از خودشان در شرایط مناسب و آناساس تصمیم گرفته شد که پروتستان



90
1393ابستانت، هفتموم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال د

منجر به حق عمومی این مقرره) Cornell, 2006, p12(.در قانون مقرر شده سالح داشته باشند
توانستند براي دفاع ها میاکنون همه انگلیسی. ها شدداشتن سالح تقریباً براي همه انگلیسی

. متناسب با شرایط خود سالح داشته باشند آن هم هرگونه سالح گرمی که دوست داشتند
)Hardy, Op.cit, p15 (ور گفتنی است که منشور یاد شده، تأثیر چشمگیري در محتواي منش

.حقوق آمریکا گذاشت
رخدادهاي اخیر، فلسفه سیاسی جدیدي را شکل داد که بستر انقالب آمریکا را در یک قرن 

گفتنی است که دو حزب سیاسی مهم بریتانیا اعتبار و جایگاه خود را از رهگذر . بعد فراهم کرد
اي خلع سالح مبارزه براي کنار گذاشتن جیمز دوم از تخت پادشاهی کسب کردند، فردي که بر

هاي مهم حزب ویگ براي مبارزه با پادشاه، نیاز به یک یکی از استدالل. کردمردم تالش می
. به این رویه بوده استادشاهان گذشته نیز نظامی بود به این معنا که انگلستان در دوره پنیروي شبه

عنوان شهروندان بهکارگیرينظامی در بریتانیا، بهرشد از یک نیروي شبهبا وجود حمایت روبه
نظامی هنگامی که قانون جدید نیروي شبه.م1757در . نظامی آرام آرام کاهش پیدا کردنیروي شبه

نفر مرد که بخش کوچکی از جمعیت کشور بودند، آماده خدمت 32000تصویب شد، تنها 
براي آنان در نظر شدند و شرایط ویژه مالیافسران از میان طبقه ثروتمند و باال برگزیده می. بودند

داد باید با قفل و کلید آن را مینظامی دولت به نیروهاي شبهکه هایی سالح. شدمیگرفته شده 
دیدند در راستاي صلح و هاي نظامی هر زمان که صالح میکردند و از سوي مقامنگهداري می
نامید که بهتر » نظامی گزینشینیروي شبه«حزب ویگ این وضعیت را . شدضبط میامنیت پادشاه 

نظامی اسکاتلند، لرد مایر به در هنگام بحث درباره قانون نیروي شبه. از نیروي نظامی ثابت است
نیرویی که تحت کنترل و نظارت سریع مردم است - نظامی مجلس عوام اظهار نمود که نیروي شبه

نی بر نیروي نظامی دائمی اي مبتبر این اساس الیحه. پذیر نیستدیگر از لحاظ قانون اساسی دفاع- 
همه این رخدادهاي تاریخی که در انگلستان رخ داد و همه ) Ibid. (تحویل مجلس شد

هایی که میان دولت و شهروندان براي به رسمیت شناختن حق داشتن سالح ایجاد شد،  چالش
.هاي سیاسی بینانگذاران قانون اساسی آمریکا را شکل دادپس زمینه دیدگاه

ال در نظام حقوقی آمریکاهاي فلسفی و مقررات کامنتأثیر دیدگاه)فصل سوم
نو واردان به سرزمین . ایاالت متحده آمریکا از درون امپراتوري بریتانیا سر بیرون آورد
که به دنبال یک نظام آمریکا نه تنها در دام حکومت پادشاهی بریتانیا نیفتادند جالب آن
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چالش میان ) R. Alden, 1962, p21. (دمکراتیک بودندهايها و سازمانجمهوري با نهاد
تر از آن دولت و شهروندان براي تصاحب حق داشتن سالح در جامعه آمریکا بسیار گسترده

شان را به ها هنگام مهاجرت، فرهنگ و سالحساکنان مستعمره. چیزي بود که در بریتانیا گذشت
تیر و مهمات به تفنگ و تعداد زیادي هفتمردم مسلح . م1622در . همراه خود آورده بودند

کس نباید تنها به خارج از ایالت فرمانی صادر کرد که هیچ. م1623ایالت ویرجیانا در . بودند
. اي باید به اندازه کافی مهمات و سالح داشته باشدبرود مگر با افراد مسلح و مجهز و هر مزرعه

)Malcolm, Op.cit, p4 ( افراد ناتوان از خرید سالح گرم از سوي نیز مقرر شد. م1673در
. شوند ولی ملزم هستند هر وقت توانمند شدند مبلغ آن را پرداخت کننددولت تجهیز می

گذاري در اولین جلسه مجلس قانون. ها تصویب شدمقررات مشابهی نیز در دیگر مستعمره
انشانمند تحت والیتاین مستعمره خود و افراد توانمستعمره پلیموث،  تصویب شد که ساکن
مقررات مشابهی . م1650در مستعمره کانکتیکت در . دنرا به تفنگ، تجهیزات و سالح مجهز کن

,Cornell, 2006. (دانستندنشینان داشتن سالح را حق خود میمستعمره) Ibid. (تصویب شد

p10 ( ور گرفتندها در حال و هواي انقالب قراو مسائل آن مستعمره. م1760در پی انتخابات
خواهی نقطه شروع تیرگی روابط آزادي. کردندخود را براي نقش بازي در این وضعیت مجهز 

گذار، ساکنان بوستون را تحریک کرد مانند ساموئل آدامز، از پدران بنیان. آمریکا و بریتانیا شد
ا اعالم هرهبران این دست جنبش. یک مرد رفتار کنند و براي آزادي سالح خود را بردارند

کارگیري نیروي مسلح به» .مان از آزادي خود دفاع خواهیم کردما با پشتیبانی از سالح«: کردند
,Cornell, 2006. (بریتانیا بدون رضایت مجلس نقض آشکار اصول قانون اساسی بریتانیا بود

p12 (ا کاهش ها ربه بوستون فرستاد تا مخالفت. م1768هاي نظامی را در دولت بریتانیا یگان
هاي محلی با پشتیبانی شهروندان خود را مسلح کردند و براي دفاع آماده دهد، اما حکومت

هاي محلی غیرقانونی هنگامی که حزب توري بریتانیا اعالم کرد که این رفتار حکومت. شدند
هاي مستعمرات نوشتند که حق مسلح شدن براي هر انگلیسی یک حق تضمین است، روزنامه

وزنامه نیویورك نوشت که این حق طبیعی مردم است که به منظور دفاع از ر. شده است
) Hardy, Op.cit, p15. (گونه که در منشور حقوق آمده استخویش، خود را مسلح کنند آن

هاي هشدارآمیزي از انقالب هایی شکل بگیرد، نشانهکه چنین دیدگاهها پیش از آنسال
در آن زمان، . ها توجه داشتندهاي بریتانیایی به این نشانهمقامآشکار شده بود اما تنها اندکی از 

سه میلیون عضو حزب ویگ داراي سالح هستند «پیت وزیر حزب ویگ هشدار داده بود که 
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.م1774در نتیجه چنین هشدارهایی در دسامبر بعدها » .شودکه بدنه بسیار خطرناکی شمرده می
هنگامی که گروهی از سربازان ) Ibid. (ممنوع شدهاصادر کردن سالح و باروت به مستعمره

هاي چشمگیري خالی کردند، واکنش. م1774نظامیان را در بریتانیایی مخفیانه انبار باروت شبه
براي برخی این رخداد بخشی از یک برنامه بسیار خوب طراحی شده براي خلع . شکل گرفت

نشین ناراحت و هیجانی شش مستعمرهسالح مردم بود، برخی نیز از شایعه نادرست کشته شدن
هزار شهروند مسلح به سمت بوستون حرکت کردند و آماده بیش از شصتدر نتیجه . شدند

اما افراد به . این تعداد افراد مسلح بسیار بیشتر از نیروهاي نظامی بریتانیا بود. جنگ شدند
در سپتامبر . هاي خود بازگشتندشان نابهنگام بوده است و به خانهپاخواسته قانع شدند که اقدام

دیگر . یا شبه نظامیان همیشه آماده را تشکیل داد1»مینت من«گروه شهر ماساچوست همان سال 
مارلیند از انجمندر دسامبر، در . نظامیان تشکیل دادندهاي مشابهی از شبهها نیز گروهایالت

بیان شد که منظور از نیروي تشکیل دهند و» نظامینیروي شبه«نشینان خواسته شد مستعمره
کارگیري همه شهروندان شانزده تا پنجاه سال براي مسلح کردن و تشکیل گروه بهنظامیشبه

نظامی، اعالم نمود که یک نیروي شبهاین رویهحمایت از در در ماه بعد، جرج واشنگتن . است
وي طبیعی و تنها ابزار که از مردان شایسته، مالکان و دیگر افراد آزاد تشکیل شده است، نیر

او پیشنهاد کرد که همه افراد شانزده تا پنجاه ساله خودشان را با .امنیتی یک دولت آزاد است
« پیرو این رخداد، پاتریک هنري نیز با سخنرانی معروف خود به نام .سالح مناسب مجهز کنند
احساسات ناشی از این هیجان و . هیجان شدیدي در مردم ایجاد کرد» مرا آزادي بدهید یا مرگ

ها طور چشمگیري در رسانههاي وي را بهنظامی را برانگیخت که صحبتسخنرانی، نیروهاي شبه
اصلی انقالب آمریکا هنگامی خورد که نظامیان جرقه. گسترش دهند و از آن شعار بسازند

ج، حاکم ژنرال گی. نظامی تعرض کردنددولت بریتانیا به حق بر داشتن سالح نیروهاي شبه
وي به مردم .ها نامه نوشته بودنظامی بوستون پیشتر به لندن درباره فکر خلع سالح برخی از ایالت

طور موقت آوري شود و بههاي شخصی از سوي مأمورین نظامی جمعدستور داد که همه سالح
هاي لوح نیز در پی این فرمان سالحبرخی از شهروندان ساده. در مکان مناسبی نگهداري شود

وي در نوزده به دنبال چنین تفکري بود که) Halbrook, Op.cit, p1. (خود را تحویل دادند
در این حمله به روي مردم . ، به یکی از انبار مهمات شبه نظامیان حمله کرد. م1775آوریل 

شروع درگیري با حضور هفتاد نفر کشاورز شکل . آتش گشوده شد و چندین نفر کشته شدند

1. The Minutemen.
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سربازان نظامی مجبور شدند . هزار نفر رسیدظرف چند ساعت تعداد آنان به بیستگرفت اما 
نظامی نبرد کنند؛ مردمی که از همه تمام مسیر برگشت را زیر آتش و وحشت نیروهاي شبه

در ظرف . ها نزدیک سیصد نفر کشته و زخمی دادندبریتانیایی. طرف به آنان حمله کرده بودند
نظامی به سمت بوستون حرکت کردند و شهر را محاصره نیروي شبهچند روز، شانزده هزار 

)Mulloy, 2005, p 76. (کردند
. دست گرفتندها نیز کنترل سیاسی محلی را بهنظامی دیگر مستعمرهدر این میان، نیروهاي شبه

منابع و ناپذیري بر بریتانیا وارد شد، صدمات جبران. ها افتاددست انقالبیاداره و کنترل دولت به
تحوالت. ها هزینه شدها گردآوري شده بود براي این جنگاي که از مستعمرهذخایر گسترده

سیاسی میان روابط تیره آمریکا و بریتانیا منجر به تصویب اعالمیه استقالل از سوي مستعمرهاي 
موجود اداره طور موقت بر اساس قوانین اساسینظامی بهدر این میان، نیروهاي شبه. گانه شدسیزده
چالش ناشی از اجراي قوانین اساسی و فرهنگ سالح . م1787اما این روند پایدار نماند و در . شدند

گیري قانون اساسی جدید را موجب همین امر روند شکل. ها خود را نشان دادنشیندر میان مستعمره
ساندر همیلتون، بارون ها، پیشنهادهاي گوناگونی از سوي جرج واشنگتن، الکدر طی این سال. شد

نظامی مقرر شده بود که در همه پیشنهادها وجود یک نیروي شبه. استیوبن و هنري کناکس طرح شد
ها که براي در مجمع ایالت) Robertson, 2005, p9. (گرفتاساساً از هر شهروند آزادي شکل می

. روبرو شدبرخیالفتتصویب قانون اساسی فراخوانده شده بودند، پیشنهادهاي طرح شده با مخ
کید داشتند که قانون اساسی فاقد أرال نامیده شدند، بر این موضوع تگروه مخالف که بعدها ضد فد

عنوان نمونه مهمی اشاره داشتند و بر این دسته از افراد به منشور حقوق بریتانیا به. مشنور حقوق است
,Mulloy, Op.cit. (اساسی گنجانده شودهاي منشور حقوق باید در قانوناین باور بودند که مقرره

p101 ( اي مقالهدوباره نزدیک بود که این افکار در ایالت کانکتیکت جامه عمل بپوشند که
که وجود یک نیروي مسلح دولتی غیرقانونی ها چاپ شد مبنی بر ایناعتراضی از سوي ضد فدرال

نظامی موجود در قانون اساسی روي شبهموجب اعتراض به مقررات نیهاین مقال) Ibid, p 101. (است
در پنسیلوانیا به خاطر هیجان و . دادنظامی گزینشی را میشد، زیرا که اجازه تشکیل نیروي شبه

اي که از سوي در مقاله. احساسات عمومی درباره منشور حقوق مخالفت شدیدتري شکل گرفت
طور شتابان نوشته شد وي ور حقوق بهدرباره حمایت از تصویب قانون اساسی بدون منش»نوآ وبستر«

او . سازدخطر میاظهار کرد که مسلح ساختن عمومی شهروندان، وجود نیروي مسلح دولتی را بی
او بر . تر از مردم باشدادعا نمود که نیروي مسلح دولتی تنها زمانی سرکوبگر است که نیرویی قوي
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حدودیت قانون اساسی بر نیروي مسلح دولتی ها هر گونه ماین باور بود که مسلح ساختن آمریکایی
که نیروي پیش از آن«: بنابراین ایجاد نیروي مسلح دولتی اشکالی ندارد. را غیرضروري ساخته است

گونه که در بسیاري از مسلح دولتی بتواند حکومت کند، مردم باید خلع سالح شوند؛ آن
تواند مقررات ناعاالنه را رتر در آمریکا نمیاما قدرت ب. هاي موجود در اروپا رخ داده استپادشاهی

از هر نیروي مسلح که تمام مردم مسلح هستند و نیروي برتراز رهگذر شمشیر اعمال کند؛ زیرا 
)Hardy, Op.cit(» .دهنددولتی را تشکیل می
نماینده، جان اسمیلی در . ها افزایش یافتهاي گوناگون، اختالف میان ایالتبه دلیل دیدگاه

نظامی گزینشی را مقرر کند ها اظهار نمود که کنگره ممکن است یک نیروي شبهمع ایالتمج
هنگامی که این . اما باید توجه داشت که این نیرو در حقیقت همان نیروي مسلح دولتی است

بنابراین تنها نیروي . طور کلی خلع سالح خواهند شدنظامی شکل بگیرد، مردم بهنوع نیروي شبه
. تواند رکن اساسی میلیشیا و پشتیبان آزادي باشدی و آموزش دیده است که میمسلح مردم

هاي پیشنهادي را مطرح کرد که در اي از اصالحیهسرانجام نماینده، روبرت وایت هیل مجموعه
آن منشور حقوق را مقرر کرده بود که پشتیبان آزادي باور، سخن، رسانه و در واقع هر حق 

مقرره وي درباره نگهداري و حمل سالح این موضوع را .حقوق بوددیگري مقرر در منشور 
مردم حق حمل سالح براي دفاع از «: سازد که حق حمایت شده یک حق فردي استروشن می

دارند و قانونی نباید براي خلع سالح مردم تصویب شود مگر براي را خود و ایالت یا آمریکا 
هاي در مجمع ماساچوست، دیدگاه» .نی عمومیرساجرایم ارتکابی یا خطر واقعی به صدمه

نماینده، سد ودیک این پرسش را طرح کرد که آیا یک نیروي مسلح دولتی . مشابهی مطرح شد
دانند آزادي را چگونه پاس تواند ملتی از مردان آزاد را مقهور و مطیع سازد؟ مردانی که میمی

ثمر رسیدن انقالب هاي مهمی براي بهقدامکسی که ا- سام آدامز . بدارند و همواره مسلح هستند
اي باید در قانون اساسی جاي گیرد که  مقررات گونهانجام داده بود اعالم کرد منشور حقوق به

آن قانون اساسی هرگز به کنگره اجازه ندهد آزادي مطبوعات و آزادي عقیده را نقض کند یا 
هم حق مسلح شدن را حق شهروندان آدامز. مردم آمریکا را از حق داشتن سالح محروم کند

) Ibid. (دانستبراي مالکیت شخصی سالح می
. کننده قانون اساسی به هشت ایالت رسیدهاي تصویببا تحوالتی که صورت گرفت، دولت

ي نهم از سوي أر. ي بودأهاي امضا کننده نیازمند نه رآور شدن قانون اساسی براي دولتالزام
این ایالت با این شرط منشور حقوق را پذیرفت که کنگره حق . ین شدمأایالت همپشایرجدید ت
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عنوان شورشی و یاغی شناخته که شهروندي بهخلع سالح شهروندان را نداشته باشد مگر این
بسیاري از آثار این دوره از سوي . حقوقی بهتري طرح شددر مجمع ویرجیانا پیشنهادهاي. شود

نویس اعالمیه استقالل را طرح اي پیشکنگره اروپاي قارهریچارد هنري لی است؛ کسی که در 
خواهان هشدار داد مواظب باشند وضعیت به نحوي پیش اي به جمهوريوي در نامه. کرده بود

دست آورد؛ که اگر چنین شود، شهروندانی که نرود که کنگره حق خلع سالح مردم را به
. کنند، تحلیل خواهند رفتظامی فعالیت مینعنوان نیروي شبهمالک زمین و سالح هستند و به

)Cornell, p54 (نظامی گزینشی مانند گارد ملی مدرن ترس لی همانند دیگران از نیروي شبه
قانون اساسی « : او اظهار داشت. پنداشتنظامی سنتی میداشت و آن را خیانتی به نیروي شبه

ر این باره از مردم پشتیبانی کند؛ شرایطی نظامی گزینشی بپردازد و دباید به ستیز با نیروي شبه
نظامی سازماندهی شوند، همواره مسلح و منظم باشند و چون فراهم کند که نیروهاي شبه

گذشته، همه مردان قادر به حمل سالح در ایاالت را پوشش دهند؛ با مقرراتی که در تالشند 
شدت از او به» .ها را لغو نمایندنفایده جلوه دهند، مبارزه کنند و آنظامی را بینیروهاي شبه

براي حفظ آزادي همه مردم باید مالک سالح «: نظامی گزینشی انتقاد و استدالل کردنیروي شبه
در این مجمع پاتریک هنري از » .باشند و براي استفاده از آن در جوانی آموزش ببینند

هدف اصلی این «: وضیح دادهاي لی حمایت کرد و با او و دیگر موافقان همراه شد و تدیدگاه
,Hardy(» .است که هر مردي مسلح شود و هر کسی که توانمند است داراي سالح باشد

Op.cit, p11 (هاي نیویورك مناقشه. مباحث قانون اساسی از ویرجیانا، به نیویورك کشیده شد
تصویب قانون که براي توجیه - از طریق این اسناد . ها شدلیف آثار کتبی فدرالیستأمنجر به ت

هاي نخستین قانون توان براي تفسیر درست اصالحیهمی- اساسی بدون منشور حقوق است 
عنوان حامی آزادي شهروندان بهدر این آثار، نویسندگان بر مسلح ساختن. اساسی استفاده کرد

. دارندکید أت
ا نیاز فوري ام. هاي گوناگون قانون اساسی اجرایی شدها و دیدگاهبا وجود این اختالف

ها قانون اساسی در نیویورك و سرانجام در دیگر ایالت. براي یک منشور حقوق روشن بود
سرانجام جیمز مدیسون مجبور . ها براي منشور حقوق غالب شداما احساس ضد فدرال: طرح شد

از میان پیشنهادهاي گسترده . نویس یک منشور حقوق را بر عهده بگیردشد وظیفه تدوین پیش
ها، سرانجام تعداد محدودي از حقوق را که شایسته به رسمیت رح شده در مجامع ایالتمط

شناخته شدن بودند و حامی دیگر حقوق مندرج در اصالحیه نهم و دهم بودند را از آن 
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تنها اصالحیه اول و دوم . حقوق مشخص شده عمدتاً شکلی بودند. پیشنهادها بیرون کشید
آزادي بیان، رسانه، اجتماعات و حمل و چون حقوق اندکی حقوق ماهوي در بر داشتند و

شدند که دولت مهمی شمرده میعنوان حقوقبهاین حقوق . گرفتنددر بر میرانگهداري سالح
چه که پیشنهاد نخستین مدیسون براي آن. ها را نقض کندفدرال تحت هیچ شرایطی نباید آن

حق مردم براي نگهداري و حمل سالح نباید «: بعدها اصالحیه دوم قانون اساسی شد این بود
» .مین امنیت یک کشور آزاد استأنظامی مسلح و منظم بهترین ابزار تنقض شود؛ نیروهاي شبه

)Usher, Op.cit, p60 (ماده در. دانستمدیسون حق داشتن سالح را یک حق فردي می
هاي کنگره و محدودیتنویس نخستین منشور حقوق انخست از بخش هشتم قانون اساسی پیش

مدیسون حق نگهداري و حمل سالح را در این بخش قرار نداد، بلکه آن را امابیان شد،
مدیسون پیشنهاد خود درباره نگهداري و . گروه حق آزادي، مذهب، بیان و رسانه قرار دادهم

شمرد نه محدودیتی بر فدرالیزیشن از سوي نیروهاي شبهحمل سالح را یک حق مدنی می
افزون بر این، مدیسون در سخرانی خود درباره مقدمه منشور حقوق اشاره کرد که این . نظامی

حقوق مربوط به حقوق خصوصی افراد است و اشاره کرد که منظورش از این سخن انتقاد بر 
هنگامی که ) Hardy, Op.cit, p12. (نظرانه بوداست که خیلی تنگ.م1689بیانیه حقوق 

ه مجلس سنا ارائه شد، پیشنهاد شد که حق داشتن سالح تنها به نگهداري و نویس نهایی بپیش
اصالحیه ،معاصران نخستین کنگره. حمل سالح براي دفاع عادي باشد اما مجلس سنا نپذیرفت

جرج توکر در شرح پنج براي نمونه. نگرندعنوان خالق حق فردي میدوم قانون اساسی را به
هر زمان که نیروي مسلح دولتی تشکیل شود و حق مردم براي «: استون نوشتجلدي کتاب بلک

در . نگهداري و حمل سالح ممنوع شود، آزادي در معرض نابودي قرار خواهد گرفت
ویلیام راول در چنین هم) Ibid(» .اندانگلستان، مردم با دستاویزهاي فریبنده خلع سالح شده

اي در قانون اساسی براي قدرتمند هیچ مقرره«: پیشنهاد کرد.م1825» نگاهی به قانون اساسی«
)Ibid(» .ساختن کنگره جهت خلع سالح مردم نباید وجود داشته باشد
کنگره قصد خود را .م1792نظامی هنگام تشکیل کنگره دوم و زمان تصویب قانون نیروي شبه

ج قرار دارد وپناین قانون هر شهروند مرد سفید پوست را که در سن هجده تا چهل. آشکار ساخت
نظامی ثبت نام کند و ظرف شش ماه پس از آن، خودش را مجهز به داند که در نیروي شبهمحق می

دهد مصوبات دیگر کنگره به روشنی نشان می) Usher, Op.cit, p67&123. (تفنگ و مهمات نماید
شکار و که حق بر داشتن سالح در اصالحیه دوم یک حق فردي براي اهدافی مانند دفاع شخصی، 
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حق شهروندان براي نگهداري و حمل سالح به زودي از سوي . هاي نظامی استافزایش مهارت
اما در . ها که تا دو قرن ادامه داشت، به رسمیت شناخته شداي از رویهها در شکل سلسلهدادگاه
ولی ، ایالت کنتاکی اولین ممنوعیت عمومی سالح درباره حمل پنهانی سالح را وضع کرد .م1813

نمونه مقرره دیگري ) Ibid, p144. (نه سال بعد این قانون به دلیل نقض حق بر داشتن سالح لغو شد
در « : که با مقاومت رویه قضایی روبرو شد راي دادگاه عالی آالباما است، در این پرونده اعالم شد

. دگذاري محدودیتی جز چارچوب صالحیت خود ندارتنظیم شیوه حمل سالح، مجلس قانون
حق حمل سالح را نابود کند یا مردم را ملزم به حمل بخواهد قانونی که با ادعاي تنظیم این موضوع، 

فایده گردد، خالف اي که حق حمل سالح براي دفاع بیگونهاي کند، بهسالح در شرایط ویژه
انون اولین ق. م1837وقتی ایالت جرجیا در ) Hardy, Op.cit, p14(» .خواهد بودقانون اساسی

ممنوعیت مالکیت تفنگ را وضع کرد، دادگاه عالی به سرعت آن را ملغی کرد و آن را نقض 
دادگاه ) Usher, Op.cit, p142. (هاست اعالم نموداصالحیه دوم قانون اساسی که حاکم بر ایالت

حق همه مردم پیر و جوان، زن و مرد نگهداري و حمل سالح از هر نوعی است و«: عالی اعالم کرد
» .دیده براي حفظ آزادي ضروري استنظامی آموزشوجود نیروي شبه. این حق نباید نقض شود

هاي فدرالی بر هاي فدرال مطرح شده است زیرا که کنترلموضوع اصالحیه دوم به ندرت در دادگاه
.اما رویه قضایی این چنین نماند. مالکیت سالح وجود ندارد

ها تالش برخی از ایالتمهمی در تداوم آن داشت،که سالح نقشهاي داخلیهنگام جنگ
ننسی قانون براي نمونه ایالت تی. وضع کنندحق داشتن سالحهایی براي کردند محدودیت

. تا به مجلس اختیار دهد که حمل و نگهداري سالح را تنظیم کندرداساسی خود را اصالح ک
پیرو ، اماتیر تصویب کردمقرراتی براي حمل هفت.م1870پیرو این اجازه، مجلس در

تواند حمل هرگونه سالح را ممنوع دادگاه هشدار داد که مجلس نمیهایی که طرح شد،پرونده
به معناي اختیار به مجلس از سوي قانون اساسیکند، زیرا که اختیار واگذاري تنظیم این حوزه

ع کرد اما دادگاه اعالم تیر وضبر حمل هفتممنوعیتینیزایالت آرکانزاس . ممنوع سازي نیست
نمود که ممنوع ساختن شهروندان از داشتن یا حمل سالح گرم محدودیت غیرقانونی بر حق 

هاي هاي نادرست و خاطی گاهی به سوي انساناگر انسان. اساسی حمل و نگهداري سالح است
کرد نه با زندان و اعدام با آنان برخورد مجازاتکنند باید از طریقغیرمسلح تیراندازي می

حقی که در منشور حقوق ) Hardy, Op.cit. (محروم ساختن دیگران از یک حق اساسی
تالشی . آمریکا به رسمیت شناخته شده است و نتیجه تالش تاریخی مردم براي حفظ آن است
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پردازان فلسفی و حقوقی پیوند خورد و عرصه را بر حقوق کیفري تنگ هاي نظریهکه با دیدگاه
زدایی شد، بلکه حقوق تنها از برخی رفتارهاي مجرمانه جرمتو این تحوالت، نهدر پر. نمود

نهال حق . کیفري به پشتیبانی از حق داشتن سالح پرداخت و تجاوزگران به آن را مجازات نمود
قدر تنومند و قوي نشد؛ رخدادهاي گاه به تنهایی اینبر داشتن سالح در سرزمین آمریکا، هیچ

گاه در تحوالتی که هیچ. و حقوقی بستر مناسبی براي رشد آن فراهم کردنداجتماعی، سیاسی 
هاي اجتماعی گذشته و حال هیچ زمان حس نیاز به سالح را سرزمین ایران رخ نداد و واقعیت

طور ضمنی اصل را بر ممنوع وهفتم بهقانون اساسی ایران در اصل بیست. در مردم شکل نداد
هاي گوناگون گذاري نیز در دههمقررات مجلس قانون. رار دادبودن حمل و نگهداري سالح ق

تر پیش. انگاري نمودهرگونه خرید، فروش، حمل، نگهداري و قاچاق سالح غیرمجاز را جرم
و 1357با وقوع انقالب شکوهمند اسالمی در سال . نیز فرمان خلع سالح عمومی صادر شده بود

به ملت ایران پیام 57وچهارم بهمن سال در بیست» ره«دسترسی مردم به سالح گرم، امام خمینی 
المال مسلمین است و کسی حق خرید و فروش هایی که در دست مردم است از بیتداد سالح

هایی البته نباید از نظر دور داشت که هنوز بارقه. المال بازگردانده شودآن را ندارد و باید به بیت
بر . شودحقوق کیفري ایران دیده می» دفاع مشروع«ت از حق بر داشتن سالح در میان مقررا

دفاع مشروع عامل موجهی است که رفتار 1392قانون مجازات اسالمی 156اساس ماده 
گذار اجازه هنگامی که قانون. سازدکند و مجازات وي را منتفی میمجرمانه مدافع را توجیه می

بر اساس . لوازم آن را نیز پذیرفته استدرنگ، انجام مقدمات و دهد، بیدفاع مشروع را می
هرگاه مدافع در مقام دفاع » اذن در شی اذن در لوازم و مقدمات آن نیز است«قاعده فقهی 

مشروع اقدام به حمل و نگهداري سالح نماید و آن را علیه مهاجم به کار گیرد، مجازات 
. نخواهد شد

برآمد
اسناد موجود نشان از آن دارد که به رسمیت . دحق بر داشتن سالح پیشینه بسیار طوالنی دار

برانگیزي در فلسفه سیاسی متفکران آتن و رم را شکل شناختن این حق در جامعه موضوع چالش
دولت مستبد و قدرت مطلقه مردم را خلع : چالشی که دو دیدگاه متضاد را تولید کرد. دادمی

رکن اساسی یک جامعه مردمی و کند تا بر پایداري حکومت خود بیافزاید اماسالح می
ال ها بود که در مقررات نظام کامنههمین دیدگا. دمکراتیک مسلح بودن هر شهروندي است
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هاي تاریخی وظیفه رخنه کرد و از همان آغاز داشتن سالح نه تنها حق بلکه در برخی از دوره
ر منشور حقوق به ترین حقی است که دداشتن سالح قدیمی. مردم نگهداري و حمل سالح بود

ال فراتر از آثار کتبی ضبط شده است و به اعالمیه پیشینه این حق در کامن. یادگار مانده است
طور گسترده پاسخی بر خلع سالح فردي ناشی از مقررات گردد که بهباز می. م1689حقوق 

ها نشینرهمتعها براي خلع سالح مسبود و انقالب آمریکا نیز ناشی از تالش بریتانیایی. م1660
ها احساس خطر کردند و تالش گرم و خطرآفرینی شدید آن، دولتبا ساخت سالح. بود

اما دیگر و دستآویز مجازات شوند،هایی بر حق داشتن سالح وضع کنندکردند که محدودیت
ال رخنه کرده بود، مردم به شدت با این حق پیوند دیر شده بود و این حق در بدنه نظام کامن

از همین رو بود . و امکان ورود حقوق کیفري بر این عرصه را تنگ کرده بودندده بودندخور
شد، که تالش پادشاهان انگلیس براي کنترل سالح با مقاومت از سوي مردم روبرو می

آمریکا تالش داشت استعمارگرِ. هایی که در نهایت خود را در انقالب آمریکا نشان دادمقاومت
. ا خلع سالح کند اما همین امر منتهی به شورش و در نهایت انقالب شدکه مردم ایاالت ر

و حقوق کیفري دانستمیانقالبی که حق بر داشتن سالح را یکی از حقوق بنیادین شهروندان
,LaFollette,2000. (خواندرا نه به رویارویی بلکه براي پشتیبانی و حمایت از این حق فرا

p264(وجود یک نیروي «: ها بوداسی آمریکا ثمره همه این تالشاصالحیه دوم قانون اس
مین یک دولت آزاد ضروري است، حق مردم براي حمل و نگهداري أنظامی مناسب براي تشبه

».سالح نباید نقض شود
چه که سبب شد حامیان حق بر داشتن سالح در آمریکا توان گفت آنبنابراین، آشکارا می

هاي اجتماعی و سیاسی دیدگاه فلسفی نبود، بلکه دگرگونیپیروز شوند، تنها گزینش یک
اي بود که در آن سرزمین رخداد؛ احساس ناامنی شدید مردم با ضعف قدرت مرکزي گسترده

حقوق کیفري نیز از این . پیوند خورد و وجود شهروندانی مسلح را ضروري ساخت
رم، سیاست کیفري، تا پیش از ساخت و تولید سالح گ. ها در امان نمانددگرگونی
هاي کرد و تنها در پی رخدادهاي چندانی بر نگهداري و کاربرد سالح ایجاد نمیمحدودیت

پس از رواج سالح گرم و احساس . شدسیاسی، دستورهایی براي خلع سالح مردم صادر می
داران دست به دامن حقوق خطرِ برابري و رویارویی قدرت مردمی با قدرت مرکزي، حکومت

جا بود که موضوع کنترل سالح مطرح شد؛ مردم خلع سالح شدند و از آن. ي شدندکیفر
حرکت . کردندمجازات وسیله مبارزه با کسانی بود که مقررات کنترل سالح را نقض می
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نخست در کشور . رونده حقوق کیفري براي مبارزه با سالح در همه جا یکسان نبودپیش
حقوقی و - هاي فلسفی پردازيدمی با پشتیبانی نظریهانگلستان و سپس در آمریکا، قدرت مر

سیاسی قدرت مرکزي را به عقب راند و عرصه را بر حقوق - گیري رخدادهاي اجتماعی شکل
اي شکل گرفت که از برخی گونهها بهسیاست کیفري در این کشور. کیفري تنگ نمود

در انتظار کسانی بود که از حق زدایی شد و مجازات تنهارفتارهاي مجرمانه درباره سالح جرم
با این . گرفتندکردند یا فراتر از مقررات قانونی آن را به کار میبر داشتن سالح سوء استفاده می

وجود، حقوق کیفري قدرت برتر خود را در بسیاري از کشورها حفظ نمود و در حمایت از 
و آن را مغایر با نظم اجتماعی و تافتکار گرفته شد که وجود مردم مسلح را بر نمیدیدگاهی به

در پرتو چنین دیدگاهی فرمان خلع سالح عمومی از سوي دولت وقت . دیدسیاسی جاري می
زمانی که نه تنها مردم مسلح به سالح گرم به آرامی قدرت مرکزي را تهدید . صادر شد

یت حقوقی موجود هم از وجود مردم مسلح حما–هاي فلسفی کردند، بلکه دیدگاهمی
رقیبی که سرانجام خود را در قانون اساسی مشروطه و نیز قانون اساسی جریان بی. کردندنمی

گذار مقرراتی براي کنترل سالح تصویب کرد و پیرو قانون اساسی نیز، قانون. کنونی نشان داد
توان گفت که چه گذشت میبنابر آن. بینی کردهاي براي نقض این مقررات پیشمجازات

یفري آمریکا و ایران، هر دو در تالش براي کنترل و خلع سالح عمومی هستند؛ با این سیاست ک
تفاوت که قلمرو کنترل سالح در آمریکا بسیار محدودتر از آن چیزي است که در ایران وجود 

در آمریکا اصل بر آزادي حمل و نگهداري سالح است، اما در عمل مقرراتی تصویب . دارد
کنند و در ایران اصل بر ممنوعیت ف حق بر داشتن سالح را محدود میشده است که از هر طر

تواند با مراجعه به اداره معاونت سالح و حمل و نگهداري سالح است ولی هر شهروندي می
پس از بررسی شرایط متقاضی . مهمات ارتش جمهوري اسالمی ایران، درخواست سالح نماید

چنین هم. شودو نگهداري سالح صادر میو ضرورت داشتن سالح براي وي، مجوز حمل 
.کارگیري سالح در مقام دفاع مشروع نیز حق قانونی همه شهروندان استنگهداري، حمل و به
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