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Abstract 

Assassination, meaning political assassination, refers to behavior that evokes a sense of collective fear and leads 

to violence and indiscriminate killing. Whereas terror has hated characteristics instead of rationalism, anti-

rationalism, violence and narcissism instead of rationalism; Therefore, their creators are facing serious challenges 

from political currents, governments and political researchers. On the other hand, the arrogant powers intend to 

accuse Muslims of terrorism. Hence, it seems necessary to study this issue and review and critique the thought of 

terror. This treatise seeks to answer the main question: what are the criticisms of assassination based on the Holy 

Quran and hadiths? In order to answer the question raised in connection with the assassination, the Holy Quran 

has answered them in verses such as verse 151 of An'am, verse 32 of Ma'idah and verse 32 of Isra ', and forbids 

killing except in truth. Also in Islamic traditions, assassination is strictly forbidden. The present dissertation, by 

adopting a descriptive-analytical method, after expressing the concept of assassination, has stated their examples 

and also examined the verses and narrations on the subject of prohibiting assassination. 
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 رویکرد اسالم به مساله ترور)با تکیه بر آیات و روایات(
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 چکیده

شود که موجب احساس ترس دسته جمعی شود و خشونت و کشتار اطالق میترور، به معنای قتل سیاسی به رفتاری 

ترور دارای ویژگی هایی منفور نظیر وحدت گریزی، عقل ستیزی، خشونت گرایی و یی که از آنجا .شودحساب را منجر میبی

ها و پژوهشگران عرصه  نقل گرایی به جای عقل گرایی می باشند؛ لذا پدیدآورندگان آنها، از سوی جریان های سیاسی، دولت

سیاست با چالش های جدی روبرو هستند. از سوی دیگر، قدرت های استکباری بر آنند که اتهام ترور را متوجه مسلمانان کنند. 

این رساله در پی پاسخ به این سؤال اصلی  .از این رو بررسی این موضوع و بازکاوی و نقد تفکر ترور ضروری به نظر می رسد

در راستای پاسخ به سوال مطرح شده در ارتباط با ؟ ، چه نقدهایی به ترور وارد استو روایات نای قرآن کریماست که بر مب

اسراء به آنها پاسخ داده و از قتل  32مائده و آیه شریفه  32انعام، آیه شریفه  151ترور ، قرآن کریم در آیاتی از جمله آیه شریفه 

 -رساله حاضر، با اتخاذ روش توصیفی یات اسالمی، ترور به شدت نهی شده است.همچنین در رواجز به حق، نهی شده است. 

پرداخته  بررسی آیات و روایات در موضوع  نهی از ترورها و همچنین نبیان مصادیق آبه  ، تحلیلی، پس از بیان مفهوم ترور

  است.

 قرآن کریم، روایات تروریسم، قدرتهای استکباری،ترور،  کلید واژگان:
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 مقدمه

یکی از مفاهیم مهم و مطرح در اندیشه های سیاسی می باشد که از دیر باز مورد توجه بوده است و آنچه آن را  ترور مفهوم

است دستاویز شدن این موضوع توسط قدرت های استکباری در جهت سرکوب کردن در این اواخر داری اهمیت بیشتری کرده 

گیرانه، آمیز، غیرقانونى، پنهانى، غافلآفرین، وحشتترور اقدامى ترس .مبارزات حق طلبانه و بد نام نمودن اسالم می باشد

هاى زورمدارانه، با آنها از طریق روش انگیز است که با کشتن افراد مخالف )مخالفان سیاسى( و تخریب اماکن متعلق بهرعب

داند، کشتن انسان پاک را رد شود، در حالى که آیات مختلف قرآن، ترور پنهانى را مردود مىوسایل و ابزار خشن اجرا می

ایات پذیرد و نیز ریختن خون انسانى که خونش محترم است، منع کرده است. روکند، قتل انسان غیر قاتل و غیر فاسد را نمىمى

اى از عالئم ظهور امام زمان)عج(، مخالف ایمان و اسالم ذکر کرده است و آن را باطل اسالمى هم ترور را، به عنوان نشانه

داند. البته قرآن در قصاص، افساد در روى زمین و محاربه با خدا و رسول خدا، دستور کشتن داده است، ولى در هیچ یک مى

شود )ع( یا نایب آنان، یا رهبرى و حاکم اسالمى انجام نمیاذن امام معصومه صورت پنهانى، بیاز موارد، بر خالف ترور، قتل ب

باید توجه خود را در  گردد.و نیز بر خالف ترور، این اقدام به بازگشت آرامش به جامعه و بازگرداندن امنیت عمومى منجر مى

ها حرمت قایل است. این امر حکایت از آن دارد ز آبروى انسانبحث تروریسم به آیاتى معطوف داشت که براى جان و مال و نی

ها را به خطر انداخت، مگر آنکه در مورد خاصى اسالم اجازه توان با حرکات تروریستى، جان، مال و آبروى انسانکه نمى

ا و نفسى را که خد] ؛[اللّهُ إِالَّ بِالْحَقِّتِی حَرَّمَ َوالَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّ]ریختن خون کسى را داده باشد. براى نمونه، بر اساس آیه شریفه 

 (.151)سوره اعراف، آیه [حرام گردانیده، جز به حق مکشید

االرض و محارب، که جان و مال دیگران را در همچنین نباید غافل شد که در قرآن کریم، احکام سنگینى براى مفسد فى

دهند، بار شده است که همین امر نشان از آن دارد که اسالم همواره درصدد پرهیز از خشونت و تروریسم معرض خطر قرار مى

اسَ  بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِی األَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ َمنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّ مَن قََتَل نَفْساً]بوده است. در آیه شریفه 

فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد و « به کیفر»هر که کسى را جز به قصاص قتل یا ] ؛[جَمِیعاً

تواند به خوبى ، این آیه مى(32مائده، آیه سوره )[ا زنده داشته استنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم رهر که کسى را ز

پذیرد، مشروعیت ندارد و ناشى از برداشت هاى تروریستى، که به نام اسالم و قرآن صورت مىنشان دهد که برخى عملیات

 انحرافى از آیات قرآن کریم است. 

 تعریف ترور

از زبان فرانسه گرفته شده و به معنای قتل سیاسی به وسیله اسلحه، در فارسی متداول شده است. تازیان معاصر  ترور

اند و این کلمه، در فرانسه به معنای وحشت و خوف آمده است)دهخدا، ها( اهراق )خونریزی( را به جای ترور به کار برده)عرب

 (. 5849، ص 4، ج1343

، 1384)قیم، مصدر ارهب و به معنای وحشت و ترور است آمده است. لغت ترور در زبان عربی به لفظ، ارهاب، عفک و اغتیال 

 (.166ص 

شود که از راه در فرهنگ علوم سیاسی تروربه معنای ترس و وحشت است و به رفتار و اعمال گروه یا فردی اطالق می

خواهد به اهداف سیاسی خود برسد. همچنین، کارهای خشونت آمیز و غیرقانونی یایجاد ترس و وحشت و به کار بستن زور م

 (.  274، ص1377ها برای سرکوب مخالفان خود و ترساندن آنان در ردیف ترور قرار دارد)علیزاده،حکومت

ذاری، آدم ربائی های ترور اینگونه تعریف شده است؛ هواپیما ربائی، گروگانگیری، خرابکاری، بمب گدر جائی دیگر شیوه

 (.243، ص 1375سیاسی و آدم کشی)جک سی پلینور، روی آلتون، 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-o-Title-ot-desc/
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گوید: تروریسم اعمال ترور به صورت منظم و سازمان یافته است و ترور به معنای حالت و یا احساس ترس آلن پیرو می

تواند زندگی و ائل که میحساب حاصل آن است. ترور نه فقط با استفاده از وسدسته جمعی است که خشونت و کشتار بی

امنیت افراد را مورد سوء قصد قرار دهد، بلکه از طریق تخریب خشونت آمیز بر علیه زیر بنای متعلق به یک جمع نیز اعمال 

 (. 426، ص1380شود)آلن پیرو،می

 ترور پیشینه

 جهان در ترور تاریخی پیشینه -1

 منتظره غیر کامالً شکلی به اغلب و ناگاه به که رو آن از نیز و دارد که سرشتی دلیل به و ماست با که هاستقرن ترور مسئله

 پایه بر هستند. نوپا هایی واژه نسبت به تروریسم و ترور واژه است. کرده جلب خود به را نامعمولی توجه همواره دهد می رخ

 اصطالح این خود های نوشته و سخنان در گاهی ها گاه ژاکوبن است. شده منتشر 1796 سال در که ای فرانسه لغات فرهنگ ی

 حکایت که درآمد ناپسند و زشت ای کلمه صورت به واژه این بعدها اما اند برده می کار به خودشان درباره مثبت برداشتی با را

 اقدامات بتوان شاید تاریخی لحاظ از اما شد؛ باز نیز انگلستان به واژه این پای که نگذشت چندی داشت. بزهکارانه عمل یک از

 سراغ را دشمنان سیاسی های قتل از بسیاری موارد توان می تاریخ سراسر در دانست؛ زیرا 1973 از قبل را تروریستی عملی

 برای اعدام و اموال ضبط تبعید، م( از 37-41م( و کالیگوال ) 14-37مانند تیبربوس )پادشاهی در  روم، امپراطوران گرفت

 رسیدند. قتل به خویش مخالفان ی دسیسه با آنان از بسیاری کردند؛ و می استفاده خویش حکومت کردن مخالفان منصرف

 و اجتماعی سیاسی برجسته های چهره و سیاسی رقبای برداشتن میان از برای چینی دسیسه از ماالمال روم تاریخ اصوالً

 کشته به توان می ها مشهورتر،آن ی همه میان از است؛ که شده می سیراب جویی کینه و طلبی جاه آبشخور از بیشتر که است

 سالطین نمود. اشاره سزار سوگلی و پسرخوانده پروتوس دست به و ها سناتور چینی دسیسه اساس سزار بر ژولیوس شدن

 عثمانی محمد سلطان نمونه برای اند، برداشته میان از را خود خیالی یا راستین دشمنان دیگر، بسیاری و روسیه تزارهای عثمانی،

 شناخته های نمونه ترین قدیمی از کشت. را خویش تن از برادران 19م(  1595در ) خویش تخت و تاج رقبای حذف برای

 مردان از مرکب مذهبی ی یافته سازمان بسیار یفرقه یک است. سیکاری سیکاری جنبش تروریستی، های جنبش ی شده

م(  66-73فلسطین ) در رومیان ی سلطه مخالف متعصبان یمبارزه در که باستان بود فلسطین یهودیان اجتماع پایینی مراتب

 از استفاده با و روز در اصوالً و جسته بهره "سیکا"نام  به خنجری از که بود آن عملیات تروریستی در آنها روش بودند فعال

 شبکه در و زده آتش را غالت انبار افراد، قتل بر عالوه آنان شدند. می ورحملهم مرد به تعطیل در روزهای جمعیت شلوغی

 چه هاآن قربانیان داشتند ستیز سر هارومی با که بوده گراافراطی گروه یک ها سیکاری کردند. می خرابکاری اورشلیم آبرسانی

 (.26،ص1376بودند)بوسار،  روئی میانه افراد مصر یهودیان میان در چه و فلسطین در

 پرویز، قتل خسرو آن های نمونه ترین قدیمی از یکی و دارد طوالنی ایسابقه قدرتمندان جان به قصد سوء پدیده ایران در

 های فعالیت در باید را در ایران یافته سازمان ترور های ریشه اما است میالدی 628 سال در درباریان دست به ساسانی، پادشاه

 سده در که بودند اسماعیلیه شعب از حشاشین یکی گرفت. سراغ سلجوقیان دوره در صباح حسن رهبری به اسماعیلیه ی فرقه

 سرکوب قمری( هجری هفتم )قرن میالدی ی سیزدهمسده در را هاآن توانستند ها مغول تنها سربرآورند و میالدی یازدهم ی

 اسماعیلیه، اند کرده ذکر نیز دژ 105 تا را هانآ شمار که بود و قهستان قومس در دیگری دژهای و الموت دژ هاآن پایگاه کنند.

 می مرور را صلیبی امرای نیز گاهی و سلجوقی شاهزادگان هم عباسی، خلفای هم داشتند؛ زیرا صلیبی جنگ در مهمی نقش

 در اسماعیلی فدائیان تروریستی اقدام نخستین کردند، می بازی هاقدرت ساختن متعادل در را مهمی نقش واقع در کردند و

 دعوت او چون ولی درآورند خود کیش به را وی داشتند سعی اسماعیلیان که است بوده اصفهان در ساوجی مؤذن قتل ایران
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 فعالیت بود ایران در شان اصلی پایگاه که حشاشین کشتند. را وی شود افشا رازشان آنکه بیم از نپذیرفت. اسماعیلیان را آنان

 ریموند کنت و الملک نظام خواجه ارسالن آلب حتی و خلفا والیان، منصبان، صاحب و دادند گسترش سوریه تا را های خود

 الدین کشتن صالح برای دوبار آنان رساندند. قتل به را اورشلیم صلیبی کنراد)همان منبع( پادشاه مارکی و ترابلس حاکم دوم

 تحت گروه که بود فهمیده زود خیلی صباح حسن آنان رهبر نخستین ظاهراً نیافتند امر این در توفیقی ولی کردند تالش ایوبی

 به سیاسی ی حربه مؤثرترین شاید و گیرد قرار دشمن رویاروی آشکار نبردی در بتواند که است کوچک آن از بیش فرمانش

 به منضبط ولی کوچک نیرویی بوسیله که باشد مدت طوالنی و سیستماتیک شده ریزی برنامه تروریستی کارزار انداختن راه

 دوران این از پس رفتندمی شهادت و مرگ استقبال به همراه و بودند زاهدانه تقریباً و انضباظ با ای فرقه حشاشین درآید. اجرا

 ایران در سیاسی ترور ی پدیده آغاز اما خوریمبرمی قاجار آغامحمدخان شدن کشته و افشار نادرشاه قتل از هایی نمونه به

 و قفقازی های قورچی از را بمب پرتاب و سالح با قتل ها ایرانی داشت. عصر هم قاجار شاه ناصرالدین قتل با باید را معاصر

 در است. داشته وجود مختلف اشکال به حال به تا زمان آن از ترور پدیده گرفتند. فرا اغلی عمو حیدرخان نام به شخصی

 نیز اسالمی انقالب دوران در است. موارد اینگونه از نیز مجازات کمیته توسط مشروطیت سران قتل مشروطیت، انقالب جریان

 باهنر و رجائی یارانش، از تن 72 و بهشتی مفتح، مطهری، شهید جمله از اسالمی نظام دولتمردان و اندیشمندان از بسیاری

 (. 44، ص 1382رسیدند)دردریان، شهادت به و گردیده ترور منافقین توسط

 اسالم در ترور پیشینه -2

 خوی و خلق و تعصب خشونت، جمله از العرب جزیره خاص شرائط به توجه با و اسالم ورود از قبل تاریخی نظر از

 نمود. می طبیعی امنیت و آزادی سلب و غارت قتل، خشن، برخوردهای بروز داشت، وجود سرزمین آن در که افرادی جاهالنه

 عباسی متوکل قتل و توسط ابولؤلو دوم خلیفه قتل ملجم، ابن توسط علی )ع( حضرت قتل به توان می موارد این جمله از

 پیامبر توسط انسانی بخش حیات تعالیم دستورات و لوای تحت و اسالم خورشید طلوع از پس نمود. اشاره ترک غالمان توسط

 افکار، این از بسیاری تعالیم این اساس بر رو این و از شد گشوده خاطی بشر بر الهی هایرهنمون از ای تازه باب )ص( اکرم

 آزار و اذیت غارت، قتل، تجاوز، هرگونه الهی احکام بر اساس یافت جهت تغییر آن روزگار عرب وحشیانه عملکرد و عقاید

 یتوسعه با گردید. وضع سنگینی هایمجازات جرائم این مرتکبین برای گردیده و محسوب حرام و زشت ناپسند، امری دیگران

 مشروع جهاد، دفاع هایتفاوت و گرفت شکل مشرکین و کفار با مبارزه و جهاد جغرافیایی، مسئله و عقیدتی مرزهای به اسالم

 و اذیت غارت و قتل هرگونه اطهار ائمه ی سیره آن از پس و نبوی احادیث و آیات در متمایزگردید از یکدیگر افراد ترور و

 یک و آیه یک به موضوع این اثبات برای است. گرفته قرار تحریم مورد دیگران از آزادی و امنیت سلب گناه وبی افراد آزار

 شود. می پرداخته موضوع آن به تفصیالً خود جای در و شده بسنده حدیث

لِوَلیِه ال تَقتُلوا اَلنَفسَ اَلّتی حَرَم اهلَل اِلّا بِالحَقّ وَ مِن قَتَل مَظلوماً فَقَد جَعَلنا ]فرماید:  می خداوند اسراء سوره 33 یآیه . در1 

 که آن کسی و حق به جز نکشید کرده حرام را خونش خداوند که را کسی و] [؛سُلطاناً فَال یَسرِفُ فِی القَتَل اِنَّهُ کانَ مَنصوراً ً

 [.است حمایت مورد او که چرا نکنید اسراف قتل در اما دادیم قرار اش قصاصولی برای و شده کشته مظلوم

 بودند کشته شده او دست به که خوارج از نفر 13 قتل مسئله سر بر نجاشی عبداهلل ابابحیر با گوید: می سجستانی عمار .2

 بودید کشته امام به اذن را هااگر آن فرمودند: امام کردیم بیان او بر را مسئله و آمدیم )ع( صادق امام نزد به داشتیم اختالف

 (.283، ص 1390عاملی،عموش دباشی) اعمالت پاسخگوی باید تو ولیکن نداشت ایرادی

 قرآن کریم آیات منظر از ترور

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَلَا ]فرماید:  می انعام سوره 151 آیه در خداوند -1

تِی حَرَّمَ اللَُّه إِلَّا بِالْحَقِّ نَحْنُ نَرْزُُقکُمْ وَإِیَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ َما ظَهَرَ مِْنهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ مِْن إِمَْلاقٍ 
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حرام کرده براى شما بخوانم چیزى را با او شریک  بگو بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما]؛ [مْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَذَلِکُمْ وَصَّاکُ

رسانیم و به قرار مدهید و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود را از بیم تنگدستى مکشید ما شما و آنان را روزى مى 

نهاست که کارهاى زشت چه علنى آن و چه پوشیده]اش[ نزدیک مشوید و نفسى را که خدا حرام گردانیده جز بحق مکشید ای

  [. ]خدا[ شما را به ]انجام دادن[ آن سفارش کرده است باشد که بیندیشد

 فرماید: می مائده سوره 32 آیه در خداوند -2

از این روى ]؛ [قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا نَّمَافَکَأَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَاِئیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ ]

بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا ]به کیفر[ فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى 

 . [همه مردم را کشته باشد

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ َمظْلُومًا فَقَدْ جَعَْلنَا لِوَلِیِِّه وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَِّتی ]فرماید:  می 33 آیه اسراء سوره در خداوند - 3

و نفسى را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید و هر کس مظلوم کشته ]؛ [قَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًاسُلْطَانًا فََلا یُسْرِفْ فِی الْ

 .[از طرف شرع[ یارى شده است]روى کند زیرا او  پس ]او[ نباید در قتل زیاده ایم شود به سرپرست وى قدرتى داده

 الهی فحوای کالم از و داشته لحاظ را فراوانی کرامت و فضیلت انسان برای حکیم خداوند شد ذکر که آیاتی همه در 

 است. ناپسند و قبیح خداوند بسیار منظر در افراد نابودی و قتل و بوده اهمیت حائز بسیار بشری حیات که شود می استفاده

 روایات ترور از منظر

 گوید: می جعفر امام به کنانی ابوالصباح -1

فَیَقَعُ فِیهِ أَفَتَأْذَنُ لِی مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ َفضْلَهُ إِنَّ لَنَا جَاراً مِنْ هَمْدَانَ یُقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ یَجْلِسُ إِلَیْنَا فَنَذْکُرُ عَِلیّاً أَ]

 فَإِذَا صَارَ فِیهَا اقْتََحمْتُ عَلَیْهِ بِسَیْفِی فَخَبَطْتُُه فِیهِ فَقَالَ لِی یَا أَبَا الصَّبَّاحِ أَ فَکُنْتَ فَاعِلًا فَقُْلتُ إِی وَ اللَّهِ لَئِنْ أَذِنْتَ لِی فِیهِ لَأَرْصُدَنَّهُ 

قَیَّدَ الْفَتْکَ وَ لَکِنْ دَعْهُ  یَا أَبَا الصَّبَّاحِ هَذَا الْفَتْکُ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْفَتْکِ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ إِنَّ الْإِسْلَامَحَتَّى أَقْتُلَهُ قَالَ فَقَالَ 

فَةِ لَمْ أَلْبَثْ بِهَا إِلَّا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَخََرجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّیْتُ بِغَیْرِکَ قَالَ أَبُو الصَّبَّاحِ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَى الْکُوفَسَتُکْفَى

قَالَ إِنَّ الْجَعْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ بِخَیْرٍ فََما ذَاکَ فَالْفَجْرَ ثُمَّ عَقَّبْتُ فَإِذَا َرجُلٌ یُحَرِّکُنِی بِرِجْلِهِ فَقَالَ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ الْبُشْرَى فَقُلْتُ بَشََّرکَ 

مَیِّتاً فَذَهَبُوا یَحْمُِلونَهُ فَِإذَا لَحْمُهُ یَسْقُطُ عَنْ عَظْمِِه بَاتَ الْبَاِرحَةَ فِی دَارِهِ الَّتِی فِی الْجَبَّانَةِ فَأَیْقَظُوهُ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا هُوَ ِمثْلُ الزِّقِّ الْمَنْفُوخِ 

)ع(  علی به است عبداهلل بن جعه نامش و همدان قبیله از که هایم همسایه از یکی]؛ [ا تَحْتَهُ أَسْوَدُ فَدَفَنُوهُنَطْعٍ فَإِذَ فَجَمَعُوهُ فِی

 دیگری فرد زودی به زیرا کن رها را او است کرده منع را ترور اسالم فرمود: بکشم را او که می دهی اجازه آیا دهد می دشنام

 گفت می ای گوینده حال این در شدند صبح نماز مشغول مسجد در و رفته کوفه سوی به دهد. ابوصباح می اینکار را انجام

 حال در این کردند حمل را او و رفتند گروهی سپس شد پیدا رختخوابش در باشد کرده باد که ای مرده مانند بن عبداهلل جعد

، 1407)طوسى]تهذیب األحکام[، [سپردند خاک به را او بود سیاه او جسد کهحالی در شود، می جدا استخوانش از گوشتش

 (.214، ص 10ج

زمان الآخر های نشانه گفتند: چیست؟ اینها ،پرسیدم دیدم. را چیزهایی بودم معراج در وقتی فرمود: اکرم)ص( پیامبر -2

 قاریان شود جهل ظاهر و گردد محو علم که است وقتی آخرالزمان فرمود خداوندت؟ اس زمانی چه آخرالزمان پرسیدم است

 فراوان شاعران و زیاد کار خیانت گمراه و فقهای و اندک هدایتگر فقهای رود باال ترور یابد کاهش عمل و شوند زیاد قرآن

 (.277، ص 52ج ، 1403شوند)مجلسی، 

 ، امام عدالت در ذیل نامه خود به مالک اشتر می فرماید:53در نهج البالغه، نامه  -3
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 مِن اِنقِطاعَ مُدهٍ وَ نِعمَهٍ بِزَوالِ اَحرِی ال وَ لَتَبعهِ اَعظَمُ ال وَ لَنَقمَه اَدنیَ شَیءٍ لَیسَ فَاِنَّهُ حِلِّها، بِغَیر سَفکِها وَ اَلدِماءَ وَ اِیاکَ]

 ِبسَفکِ سُلطانَک فَال تُقَوّینَّ اَلقِیامَه. َیومَ اَلدماء مِنَ تَسافَکوا فِیما العِبادُ بَین بِالحُکم مُبتَدی ُسبحانَه اهللُ وَ  حَقِّها بِغَیرٍ اَلدِماء سَفِک

 انتقام، کیفر ساختن نزدیک در چیز هیچ زیرا بناحق، خون ریختن از بپرهیز]؛ [َینقُلَهُ وَ یُزیلَهُ بَل یُضعفَهُ، مِمّا ذلِکَ فَاِن حَرامٍ. دَمِ

 سبحان خداوند نیست؛ و ناحق خون ریختن زمامداری، همچون به بخشیدن پایان و نعمت سرعت زوال مجازات، ساختن بزرگ

 کرد؛ بنابراین حکومتت خواهد دادرسی شد ریخته که هائیخون مورد در خود، بندگان میان در چیز هر از قبل دادگاه قیامت در

، 1414سید رضى، )[کندمی جای از آن را بنیاد بلکه کند می سست و تضعیف آن را که مکن. چرا تقویت حرام خون ریختن با را

 به وضوح انسانی واالی ارزشهای به عنایت و بشری حیات ارزش و انسانی کرامت متقیان موالی کالم در دقت (. با179ص 

 است. افراد قتل و ترور و نابودی و مرگ است ناپسند و زشت آنچه شود؛ و می دیده

میان آمده است، واژه اغتیال است. در روایتی آمده است که دیگر واژه مربوط به ترور که در روایات پیرامون آن سخن به 

آیا در حق ناصبی اغتیال رواست؟ امام )ع( در پاسخ فرمودند: امانت را به همان کسی »شخصی از امام صادق )ع( سؤال کرد: 

، ص 3، ج1366وی، هر«)برگردان که تو را امین خود قرار داده و از تو طلب نصیحت کرده است؛ اگرچه قاتل حسین )ع( باشد

301.) 

آید، جایز نبودن اغتیال حتی در حق ناصبی است. در روایتی از امام جواد )ع( نقل شده آنچه از این روایت به دست می

 است:

 قَتَلْتَهُ! وَ لَا تَجِدَ السَّبِیلَ إِلَى تَثْبِیتِ حُجَّةٍ، َو لَا إِیَّاکَ وَ الْفَتْکَ! فَإِنَّ الْإِْسلَامَ قَدْ قَیَّدَ الْفَتْکَ وَ أُشْفِقُ إِنْ قَتَلْتَهُ ظَاهِراً َأنْ تُسْأَلَ لِمَ]

از فتک بر حذر باش! ]؛ [فِرٍ، عَلَیْکُمْ بِاالغْتِیَالِ یُمْکِنَکَ إِدْلَاءَ الْحُجَّةِ فَتَدْفَعَ ذَلِکَ عَنْ نَفْسِکَ، فَیُسْفَکَ دَمُ مُؤْمِنٍ مِنْ أَوْلِیَائِنَا بِدَمِ کَا

ترسم که اگر در ظاهر مرتکب قتلی گردی، مورد سؤال قرار گیری و نتوانی م فتک را در زنجیر کرده است. من میچرا که اسال

کننده بیابی تا سؤال را از خود برگردانی. در نتیجه خون مؤمنی از اولیای ما در مقابل راهی برای اقامه حجت و آوردن دلیل قانع

 (.529، ص 1490کشّى، ) [باشیدخون کافر ریخته شود. از اغتیال بر حذر 

دهند که دشمنان اسالم همواره کنیم که همگی به طور متفق نشان میدر روایات بسیاری از شیعه با عباراتی برخورد می

درصدد بودند تا از طریق اغتیال، ائمه اطهار )ع( را مورد تعرض قرار دهند. همچنان که امام رضا )ع( نیز فرمودند: به خدا 

من به وسیله سم و از طریق اغتیال کشته خواهم شد. این امر، عهد معهودی است که پیامبر آن را از زبان جبرئیل و او سوگند! 

 (.219، ص 1ق، ج1413از پروردگار جهانیان اطالع داده است)قمی، 

 در مورد قاعده لوث و قسامه و لزوم وجود این قاعده نیز چنین آمده است:

فرمایند: اگر ما این نهاد را تشریع شود که آیا قسامه حق است؟ حضرت در پاسخ میمیاز حضرت صادق )ع( سؤال »

رساندند کردند و بعد هم راهی برای اثباتش نبود. یعنی به راحتی در خفا دیگری را به قتل میآمدند و اغتیال میکردیم همه مینمی

ه لوث و قسامه مانعی است برای فعل اغتیال؛ یعنی از خوف اعمال و شاهدی هم نبود تا ببیند و عادله آورده شود. بنابراین قاعد

 گیرد. این قاعده قتلی صورت نمی

پیرامون بغی نیز از امام باقر )ع( نقل شده اسفت که جنگ حضرت علی )ع( با اهل قبله )مسلمانان باغی( برکت بود، زیرا 

ها به چه نحو رفتار کند. در حدیث دیگری نقل انست باید با آندداد، بعد از او کسی نمیچنانچه حضرت این کار را انجام نمی

ها جنگیده نسبت شرک یا نفاق نداد، بلکه فرمود: ایشان برادران ما بودند شده است که علی )ع( به هیچکدام از افرادی که با آن

ومی بودند که گرفتار فتنه که بر ما شورش کردند. همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص خوارج، حضرت فرمودند: اینها ق

ها جنگ کردیم. ایشان از انتساب کفر و نفاق بر خوارج ها را کر و کور کرد و بر ما شورش کردند و ما هم بر آنشدند و فتنه آن

 (. 33، ص 1389خودداری کردند. )آقا بابایی، 
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گردیده است. مثالً اسحاق انباری در سیره معصومین )ع( بر خالف روایات مذکور، گاهی نیز جواز قتل دیگران مطرح 

دهد و ما را تکذیب گوید: امام جواد )ع( به من فرمود: این چه کاری است که ابوسهمری که خدا لعنتش کند، انجام میمی

دا ها به سوی خگیرم که من از آنکنند، من شما را شاهد میکند که خودش و ابن ابی زرقاء برای ما تبلیغ میکند؟ او ادعا میمی

اند. یا اسحاق! ما را از شر آن راحت کن. خدای عزوجل با بردن تو به بهشت به تو جویم. آن دو فریبکار و ملعونتبری می

دهند و ها بر من حالل است؟ فرمود: آن دو فریبکارند و مردم را فریب میدهد. عرض کردم فدای تو شوم کشتن آنآرامش می

ها بر مسلمین حالل است. او را نبایستی در مأل عام به قتل دهند. لذا خون آنطر قرار میزندگی من و دوستانم  را در معرض خ

شود و از پذیرد. اگر او را به صورت آشکار بکشی، ترحم و دلسوزی ایجاد میبرسانی، زیرا اسالم آدم کشی در مأل عام را نمی

ارائه کنی و قادر نیستی حجتی بیاوری و از خود دفاع کنی و  توانی دلیل موجهیکنند که چرا او را کشتی و تو نمیتو سؤال می

ص ، 1379دعموش عاملی، شود؛ پس باید مخفیانه او را بکشید)خون مؤمنی از دوستان ما به خاطر یک فرد کافر ریخته می

303.) 

ادر کرد؟ پاسخ این شود آن است که چرا امام جواد )ع( دستور کشتن ابوالسمهری را صاما سؤالی که در اینجا مطرح می

کرد و خود از آن استفاده است که اوالً او به دروغ خود را نماینده امام معرفی و به نام امام از مردم خمس و زکات دریافت می

نمود. در حالی که نه نماینده امام بود و نه حق استفاده از وجوه شرعیه را داشت. عالوه بر آن، اخبار جعلی را به عنوان عقاید می

داد و هیچ راهی برای آگاه کردن مردم و دور برداری از نام امام، مردم را فریب میکرد، و در این راه با بهرهشیعیان ترویج می

ای در شیعه پدید آورد. آن هم به نام امام های تازهکرد و بدعتها از روی وجود نداشت. ثانیًا او درباره امام غلو میکردن آن

آمد. ثالثاً او فردی یان را تباه کرد. از این رو وجود او خطری بزرگ و جدی برای جامعه شیعه به شمار میبدین سان عقاید شیع

-سازد، بلکه فریبکاری و هرزگی و بدعتهرزه و منحرف بود. البته فریبکاری و هرزگی به تنهایی شخص را شایسته مرگ نمی

شود امنیت سلب ته مرگ سازد. زیرا وجود چنین شخصی موجب میتواند او را شایسگذاری توأم با حکم و تشخیص امام می

 (. 303ص  همان،گردد)گردد. در حالی که در مورد تروریسم، اقدام تروریستی باعث سلب امنیت می

در روایت دیگری از محمد بن عمر الکشی آمده است که امام هادی )ع( فرمان قتل فارس بن حاتم قزوینی را صادر کرد و 

برای کسی که او را به قتل رساند، ضمانت کرد و جنید نیز فارس را به قتل رساند. اما علت جواز کشتن او از جانب بهشت را 

کرد؟ امام هادی  )ع( درباره او ها را به بدعت دعوت میفریفت و آنگر بود که مردم را میامام چه بود؟ فارس شخصی حیله

خواند. قتل او به هر کسی که او فریبد و به بدعت فرا میفاده از نام من مردم را میفرمود: فارس که خدا او را لعنت کند با است

کنم که خدا او را به بهشت را بکشد،  جایز است.  هر کس مرا شاد و آسوده کند و او را به قتل برساند، من ضمانت می

 (.280ص همان، برد)می

 در قرآن کریم ترور حرمت و ممنوعیت مبانی

 خواهد اشاره هاآن از به تعدادی که است آمده میان به صحبت ترور از مصادیقی و کشی خود قتل، از قرآن متعدد آیات در

 شد.

 آیه بیست و نه و سی سوره نساء:  -1

؛ « نُصْلِیهِ نَارًا وَکَانَ َذلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیًراَومَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ*  وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ ِبُکمْ رَحِیمًا]

 را او پس کند کاری چنین ستمگری و روی دشمنی از کس هر و*  است مهربان شما به نسبت خداوند همانا نکشید را خود»

 .[است آسان خدا برای کار این و آوریم دوزخ آتش در زودی به
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؛ [نِینََوأَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ وَأَحْسُِنوا إِنَّ اللَّهَ ُیحِبُّ الْمُحْسِ]آیه صد و نود و پنج سوره بقره:  -2

 .[دارد دوست را خداوند نیکوکاران که کنید نیکوکاری و نیندازید هالکت به را خود خویش دستان با و کنید انفاق خدا راه در]

محترم  خداوند که را محترمی نفس هرگز]؛ [وَلَا َتقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ]آیه سی و سه سوره اسراء:  -3

 .[باشد کشتن مستحق حق به آنکه مگر نکشید کرده حرام را قتلش و داشته

سوگند بخورید که حتما به  گفتند با یکدیگر (با هم)]؛ [لَنُبَیِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ هِ قَالُوا َتقَاسَمُوا ِباللَّ] آیه چهل و نه سوره نمل: -4

 .[زنیم و کسانش شبیخون مى( صالح)

یُصَلَّبُوا أَْو إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وََرسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَُّلوا أَوْ ]آیه سی و سه سوره مائده:  -5

جنگند و در زمین سزاى کسانى که با ]دوستداران[ خدا و پیامبر او مى ]؛ [ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِتُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ

یکدیگر بریده  هتکوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خالف جبه فساد مى 

 .[شود یا از آن سرزمین تبعید گردند

َتَل فَکَأَنَّمَا قَمِنْ أَجْلِ ذَِلکَ کَتَْبنَا َعلَى َبنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ ] سی و دو مائده: آیه -6

ان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا ]به کیفر[ فسادى در از این روى بر فرزند]؛ [النَّاسَ جَِمیعًا

 . [زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد

الِدَیْنِ إِْحسَانًا وَلَا تَقْتُُلوا قُلْ تَعَالَْوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیُْکمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیًْئا وَِبالْوَ] انعام: صد و پنجاه و یک سوره آیه -7

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِکُمْ أَوْلَادَکُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَِإیَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا َظهَرَ ِمنْهَا وََما بَطَنَ وَ

بگو بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده براى شما بخوانم چیزى را با او شریک قرار ]؛ [لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ مْ بِهِوَصَّاکُ

رسانیم و به کارهاى مدهید و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود را از بیم تنگدستى مکشید ما شما و آنان را روزى مى 

پوشیده]اش[ نزدیک مشوید و نفسى را که خدا حرام گردانیده جز بحق مکشید اینهاست که ]خدا[ زشت چه علنى آن و چه 

 تمامی در شود می استفاده آیات منطوق و مفهوم از چنانچه [.شما را به ]انجام دادن[ آن سفارش کرده است باشد که بیندیشد

 منفور و مطرود را ترور و قتل خودکشی فعل و گردیده لقائ را واالیی و کرامت ارزش هاانسان جان برای خداوند آیات این

 دارد. می محکوم و دانسته

 در احادیث و روایات ترور حرمت و ممنوعیت مبانی

 از که چشم می خورد به مواردی السالم( نیز اطهار )علیهم ائمه و )ص( اکرم پیامبر احادیث روایات: در و احادیث ب(

 است. شده شناخته مذموم اعمال این و آمده میان به صحبت فتک اغتیال، غدر، قتل، خودکشی،

 خود بدن به و ضرری آسیب گونه هر که آن است ، بیانگر[لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِْسلَامِ]فرمایند:  اکرم )ص( می پیامبر-1

، 1414؛ حلّى، 440، ص3ج ،1407؛ طوسى، 250، ص 6، ج1409؛ قمّى، 281، ص 1403قمّى، است) حرام دیگر افراد به و

 (.68، ص 11ج

؛ 33، ص 4، ج1405بروجردى، است) ترور مانع ایمان ، یعنی[الفَتکَ قَیدَ االِیمانَ اِنَّ]فرمایند:  می )ص( اکرم پیامبر-2

 (.344، ص 44، ج1406مجلسی، 

یَغدِرُ وَ یَفجِرُ وَ لَوال کَراهیهُ الغَدرِ لَکُنتُ مِن اَدهَی اَلنّاسِ وَاهللِ، ما مُعاویهُ بِاَدهی مِنّی وَ لکِنَّهُ ]حضرت علی )ع( می فرمایند: -3

 جنایتکار و گر حیله معاویه نیست؛ بلکه تر سیاستمدار من از معاویه قسم خدا به]، [وَ لکِن کُلُّ غَدَرَهٍ فَجَرَهٌ وَ کُلُّ فَجَرَهٍ کَفَرهٌ

، ص 1414سید رضى، )[است کفر گناهی هر و نیرنگی گناه هر اما ودمب تر زیرک همه از من نبود ناسپاسو  نیرنگ اگر. است

237.) 
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 با چنان فرمایند آن می اشتر مالک به ، حضرت[لِیَأْمَنَ بِذَلِکَ اْغتِیَالَ الرَِّجالِ لَهُ ِعنْدَکَ]حضرت علی )ع( می فرمایند:  -4

 گردد می مشاهده نیز روایات از که چنان نمایند. آن حمله او به و داده حیله و فریب را حاکم نتوانند مردم تا کن عمل مردم

 طرد و ترک مورد و حرام اسالم مبین دین بزرگان نظر از حیله باشد و مکر روش به که دیگران یا خود کشتن و قتل گونه هر

 (.374، ص 1414سید رضى، باشد) می هاآن

 انگاری و تروریسم در اسالمجرم

در آیات متعدد قرآن  شوند وجود ندارد، ولیغلیله یا فتک که معادل واژه ترور محسوب میگرچه در قرآن کریم کلمات 

النّاسَ جَمیعًا وَمَن  مِن أَجلِ ذلِکَ کَتَبنا عَلى بَنی إِسرائیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفسًا بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِی األَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ]کریم، مانند 

به ممنوع بودن ( 33، آیه اسراء) [وَلَا تَقْتُُلوا النَّْفسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا ِبالْحَقِّ...]و ( 32، آیهمائده) [نَّما أَحیَا النّاسَ جَمیعًا...أَحیاها فَکَأَ

یکی از شدیدترین اند اشاره شده است. عالوه بر این، قتل و سلب حیات از افراد بیگناه، یعنی کسانی که مرتکب قتل یا فساد نشده

ها و کسانی که از طریق رعب و وحشت عمومی امنیت جامعه اسالمی را سلب و بیگناهان برای تروریست اسالمیهای مجازات

یَسْعَوْنَ إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ ]فرماید: می« محاربه»کشند، مقرر شده است. خداوند در آیه مشهور به را می

نَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُْم فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِالف أَوْ یُنْفَوْا مِ

های سنگینی برای جنگ با خدا و رسول )ص( و فساد در زمین اتدر این آیه مجاز(. 33، آیه مائده)[ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ

معنای جنگ با خدا »و « محاربه»مقرر شده است، مانند اعدام، به صلیب کشیدن، قطع اعضای بدن و تبعید. در مورد مصادیق آیه 

ابل توجه در این ق موضوع. استهای مفصلی بین دانشمندان مذاهب اسالمی مطرح بحث« فساد در زمین»و « و رسول )ص(

 ها تالش و تکاپوی مفسّران و فقیهان مسلمان بر محدود کردن حوزه بحث و اختصاص آن به موارد خاص است.بحث

)ابن قدامه  الطریق محدود شده است.ای که، در منابع فقهی اهل سنت معموالً مصادیق آیه مذکور به راهزنی و قطعبه گونه

ای است که رفتارهای متعددی را تحت ه، هر چند در تعریف محاربه عبارات به گونه( و در مناقع فقهی شیع83،ص1343، 

دهد، اما تالش مفسران و فقیهان شایعه هم در مجموع در رایستای تفسیر مضیق و قرار می« محاربه و افساد فی االرض»عنوان 

ط، بعد از تأیید اتفاق نظر تمام فقیهان عامه شیعه در کتاب المبوس بزرگمحدود کردن مصادیق آیه است. شیخ طوسی از فقیهان 

کند: مطابق روایات ما، مراد آیه هر است، نظر فقهی خود را این گونه بیان می« الطریققطاع»سوره مائده  33بر این موضوع آیه 

بعضی از روایات ترساند چه در دریا و چه در خشکی، چه در شهر و چه در بیابان. در کسی است که سالح کشیده و مردم را می

 الطریق هستند.ما هم آمده که مراد از آیه قطاع

را چنین معنا کرده است که: نزد ما محارب کسی است که سالح بکشد و « محارب»همچنین شیخ طوسی در تفسیر تبیان، 

 جاد کردن است.ها ترس ایهم شمشیر کشیدن و در راه« محاربه»راه را نا امن کند؛ چه در شهر و چه در خارج شهر ... . 

برآیند کلی سخنان شیخ طوسی، اختصاص آیه محاربه به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان از طریق توسل به 

سالح و ایجاد ترس و وحشت در مردم اسات؛ بنابراین، ضمن بیان نظریه مشهور اهل سنت بر این نکته تأکید دارد که آیه 

ها و شهرها را ناامن و از طریق ایجاد وحشت است که با توسل به زور و خشونت، راه محاربه در جهت کیفر و مجازات کسی

های فقیهان و مفسران شیعه به صورت مستمرمطرح و کنند. این دیدگاه در عبارات و بحثعمومی اهداف خود را پیگیری می

کتاب شرایع در توصیف محارب کلیه  ( در جواهرالکالم ضمن نقل عبارت184،ص1410بر آن تأکید شده است. )عالمه حلی، 

ها و مسایل ذکر شده در این بحث، در حقیقت بیان گفتمان غالب فقه شایعه است در  نیز محارب به هر کس که سالح بحث

 (.123، ص2، ج1368خود را برای ترساندن مردم تجهیز و آماده کند، معنا شده است)خمینی، 
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عالمه طباطبایی در  (.81، ص 19، ج1353)مکارم شیرازی، ن هم قرار گرفته استاین نظر مورد تأیید و تصدیق مفسران قرآ

نویسد: مراد از محاربه و افساد، همان اخالل در امنیت عمومی است و امنیت عمومی با ایجاد تفسیرالمیزان، ذیل این آیه می

و عادتاً فقط از طریق به کارگیری سالح  شود. ترس عمومی نیز تبعاًترس عمومی و قرار گرفتن ترس به جای امنیت، مختل می

 (47،ص1417)طباطبایی، شود.و قتل، ایجاد می

شود تعبیر عامی است که محدودیت الطریق که در کلمات فقیهان و مفسران استعمال میتوان گفت تعبیر به قطاعبنابراین، می

ها نبوده است، حتی و لزوماً محل وقوع این جرم در خارج از شهرها و در  بیابان کندنمیمکانی و زمانی برای این جرم ایجاد 

 شوند.محسوب میکردند، محارب کسانی که یک شهر را محاصره و جان و مال و امنیت شهروندان را تهدید می

تری از محاربه، هر گونه رفتار با این توصیف تعریف ارائه شده از طرف فقیهان و مفسّران شیعه با ارائه تصاویر واقع بینانه

تروریستی و مبتنی بر ترس و خشونت که در راستای ترس و وحشت عمومی و سلب امنیت و آسایش مردم باشد، مشمول این 

شود. با ها، بنادر و غیره را شامل میجرم دانسته شده است که به دلیل پویایی آن، اشکال جدید اعمال تروریستی در فرودگاه

محاربه عبارت »گوید: قانون مجازات اسالمی ایران که در مقام تعریف محارب و مفسد فی االرض می 279 مادهد، همین رویکر

توان را می« ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.از کشیدن سالح به قصد جان، مال، ناموس مردم یا ارعاب آن

 33ت. علمای اهل سنت هم که به دالیل تاریخی خاص مصادیق آیه رکن قانونی جرم تروریسم در اشکال مختلف آن دانس

 محصور دانسته اند.« الطریققطاع»سوره مائده را در 

در دوران معاصر و در مواجهه با اعمال تروریستی و رفتارهایی که برخالف امنیت و آسایش عمومی و تجاوز و قتل مردم 

الطری دانسته و دارای مجازات محارب ، این رفتارها را هم در محدوده قطاعگیردصورت می سیاسیهای و در مواردی با انگیزه

 اند.اعالم کرده

که به ویژه با برداشت و تفسیر فقیهان و مفسران شیعه بسیاری از اشکال تروریسم  محاربهعالوه بر منطوق و محتوای آیه 

نیز در منابع اسالمی برای بیان جرم و گناه بودن ترور های متعددی داند، روایترا قابل کیفر و مجازات محاربه و فساد می

 اند.آورده

 تروریسم همچون محاربه

إِنّمَا َجزَاء الّاذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ]فرماید: سوره مائده است که می 33انگاری محاربه در فقه، آیه ترین منبع بزهبرجسته

لَهُمْ خِزْیٌ فِی أَن یُقَتُّلواْ أَوْ یُصَلّبُواْ أَوْ تُقَطّاعَ أَیْادِیهِمْ وََأرْجُلُهُام مّانْ خِالفٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ األَرْضِ ذَلِکَ  فََسادًاوَیَسْعَوْنَ فِی األَرْضِ 

حد در فقه پیش بینی  های مستوجب. با روی آوردن به این آیه محاربه به عنوان یکی از بزه[ فِی اآلخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ الدّنْیَا وَلَهُمْ

اند و گاه گاه از به تعریف محاربه پرداخته« تجرید السِالح الخافه الّناس»شده است. بیشتر فقیهان با بیان جمله شناخته شده 

نماید کند یا آن را تجهیز میمحارب کسی است که شمشیری را برهنه می»اند: اند؛ چنان که گفتهسالح نیز به شمشیر یاد کرده

 (123، ص 1379)خمینی، «. خواهد در زمین افساد کندردم را بترساند و میتا م

سوره مائده  33های بنیادین تعریف فقیهان از محاربه است، در حال که این ویژگی در آیه ترساندن مردم یکی از پاره

ن پیروی کرده و قصد هراساندن مردم های فقیهاقانون مجازات اسالمی نیاز از آورده 183بینی نشده است. با این حال، ماده پیش

( بر پایه این ماده، هر کس 34، ص 1389های تشکیل دهنده رکن مادی محاربه دانسته است. )موحدی،را به عنوان یکی از پاره

باشد. با همین و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی االرض می آزادیبرای ایجاد رعب و هراس و سلب 

در نظام اسالمی، تروریسم همان »دانند و بر این باوراند که است که برخی محاربه و تروریسم را یکی می« اساندنهر»شرط 

محاربه که عبارت است از هر گروه اعم از شخص واحد، حکومت، حزب، جمعیت و سازمان که قیام مسلحانه و ایجاد رعب 

های تروریسم که هیچ جایگاه خی نیز با همین پندار، برخی از گونهبر« و هراس کنند و امنیت را در جامعه سلب و نقض کنند
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جرایم در حکم محاربه و افساد فی »ای قصد امنیت هواپیما را در زمره فقهی ندارد، همچون سوءقصد به جان مقامات یا بزه

  (.66، ص 19، ج1353مکارم شیرازی، )«داننداالرض می

های تروریستی افزار برای ترساندن است، ولی در اقدامبه معنای برکشیدن جنگ بزه تروریستی از محاربه جداست. محاربه

شود. افزون بر این، گیری صرف از سالح برای ترساندن، موجب تحقق آن   میافزار الزم است و نه بهره نه شرطِ بودن جنگ

تنها ترساندن مردم است که در دیدگاه برخی هایی هست. پیامد محاربه از حیث نتیجه و قصد مرتکب نیز میان این دو ناهمگونی

خواهد بود، در حالی که پیامد تروریسم بسیار بیشتر از  سدانان، حتی ترساندن نیز بایسته نیست و تنها قصد ترساندن بحقوق

، محاربه کنشی گیرد افزون بر اینترساندن بوده و کشتن، ضرب و جرح، ویرانگاری، ربایش هواپیما و مانند اینها را نیز دربر می

بر ضد امنیت اجتماعی است و هدف آن مردم است، در حالی که تروریسم، اقدامی بر ضد امنیت ملی و هدف پایانی آن دولت 

توان، تروریسم را مصداقی از افساد فی االرض آید که آیا می( در اینجا، این پرسش به میان می41،ص1373است. )آشوری، 

همین سوره نیز در کنار قتل  32بینی شده است. در آیه سوره مائده پیش 33ون محاربه در آیه دانست؟ افساد فی االرض، همچ

آمده است که بر پایه تفسیر رشید رضا، آهنگ از فساد در زمین در آیه پیش گفته، برای بازداشتن از قتل است. به سخن دیگر، 

(. در جایی دیگر، وی با پیوند حدیث به 403، ص 1391، علیزاده موسوی «)علت منع قتل در قرآن، منع فساد در زمین است»

« فساد»با آن که واژه « زنا، سرقت، کشتن مردم و از میان بردن نسل»ابن جریر و سپس مجاهد، فساد را عبارت دانسته است از: 

ی دارد. بیشتر مفسران، افساد سوره مائده، داستان بسیار دراز 33بینی شده در آیه چندین بار در قرآن به کار رفته، ولی فساد پیش

فساد در زمین پیامد قتل دانسته شده است. بر پایه دیدگاه  32دانند، همچنان که در آیه فی االرض را معنا و پیامد محاربه می

 که دنبال محاربه و جنگ ذکر شده، معنای منظور )چیزهایی که به هدر دادن "یسعون فی االرض فساداً"جمله »عالمه طباطبایی، 

گری قطاع الطریق( را معین و باطل کردن اثار امور مورد والیت و حکومت الهی پیامبر باشد نظیر جنگ کفار با پیامبر و اخالل

کند که همان فساد در زمین یا اخالل به امنیت عمومی و راهزنی است نه هر جنگ و محاربه با مسلمانان؛ بنابراین، روشن می

منیت عمومی است. اخالل به امنیت عمومی و ایجاد خوف و هراس و نشاندن آن به جای است که منظور همان اخالل به ا

شود و همین جهت، در روایات فساد را به امنیت که طبعاً و به حسب عادت جز با به کار بردن اسلحه و تهدید به قتل نمی

از سوی فقیهان نیز پذیرفته شده و در ( این تفسیر 561، ص1415)طباطبایی، « اندکشیدن شمشیر و نظیر آن تفسیر نموده

نوشتارهای فقهی به جُستاری جداگانه به نام افساد فی االرض به عنوان بزه پرداخته نشده است. برخی دیگر نیز با دستاویز 

که در اند فی االرض فساداً را افزون بر محاربه، بر زنا، قتل و سرقت نیز تسری داده یسعونجمله »روایت و تفسیر ابن مجاهد 

 «ها پرداخته شده استقرآن به آن

دانند که دانند و افساد فی االرض را تمامی گناهانی     میافساد فی االرض و محاربه را دو تأسیس جداگانه می»برخی نیز 

، محاربه و افساد فی االرض 1370کتاب حدود در قانون مجازات اسالمی مصوب  هفتمدر باب «. دارای مفسده عمومی هستند

گذاران در برخی مقررهای کیفری که ای ندارد، ولی    قانوندر کنار هم آماده و از نگاه قانونی، افساد فی االرض عنوان جداگانه

سود جسته است. جداسازی افساد فی االرض از  به تنهایی« افساد فی االرض»بیشتر چهره مالی و اقتصادی داشته، از عنوان 

محاربه در الیحه جدید قانون مجازات اسالمی نیز جای پایی دارد و هر چند از نگاه قانونی هنوز پیوند تروریسم و افساد فی 

حاربه است، االرض رفتار نیست و پیامد رفتارهایی مانند قتل و ماالرض جای درنگ دارد، ولی از نگاه فقه، چون افساد    فی

 تواند عنوان تروریسم را نیز زیر پوشش خود قرار دهد.نمی

 نتیجه گیری
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مصادیق مشترک آن را می توان، در اصل، معنای ترس، رعب و وحشت می دهد، با وجود تفاسیر و تعاریف مختلف،  ترور 

سلب امنیت، فساد و اعمال غیر قابل پیش بینانه از سوی افراد، حکومت ها و گروه های فرادولتی و بین المللی دانست و همه 

در قصاص، فساد در زمین و محاربه با خدا و رسول خدا، دستور کشتن داده است  قرآن .این موارد در اسالم محکوم می باشد

ولی در هیچ یک از موارد یاد شده، بر خالف ترور، قتل به صورت پنهانی، بدون اذن حاکم اسالمی صورت نمی گیرد و بر 

به مفهومی امروزی آن نشانی  ترور می گردد. در سیره نبوی از خالف ترور، این اقدامات سبب بازگشت آرامش و امنیت عمومی

گردد. اموری معرفی شده که موجب فساد و تباهی می ترور از جمله .نهی شده است ترور وجود ندارد و در روایات صراحتا از

خورد که خودکشی، قتل، غدر، اغتیال، در روایات و احادیث اسالمی نیز ترور مورد نهی قرار گرفته و در مواردی به چشم می

ها از قتل جز به حق اسراء که در آن 32مائده و  32انعام،  151ترور در آیاتی همچون اند.  ده شدهاز امور مذموم شمر فتک و...

اند و آن را امری بسیار مذموم سخن به میان آمده، نهی شده است. همچنین در روایات نیز اهل بیت )ع( از ترور نهی نموده

های، اشاره متون اسالمی به موضوع ترور است که با وجود تفاوت اند. مصادیقی همچون فتک، ارهاب، اغتیال، از مواردشمرده

 نمایند. مفهومی نزدیک به ترور را القا می

 فهرست منابع

 (. فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.1380آلن پیرو. ) -

 لم الکتاب.(. المغنی. بیروت: عا1403ابن قدامه، ابو محمد عبداهلل بن احمد. ) -

 (. الفوائد الرجالیة، تهران: مکتبة الصادق.1405بروجردى، سید مهدى بحر العلوم) -

 (. بزهکاری های بین المللی. مترجم نگار رخشانی. تهران: انتشارات گنج دانش.1376بوسار، آندره. ) -

، تهران: انتشارات اول(. فرهنگ روابط بین الملل. مترجم و تحقیق حسن پستا، چ 1375جک سی پلینور و روی آلتون. )

 فرهنگ معاصر.

 صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(. 1368خمینی)ره(، سید روح اهلل. )

 گرد آورنده، رضا طیب، تهران: نشر نی.  -بزرگی (. تروریسم. مترجم: وحید 1382دردریان، جیمز و دیگران. ) -

(. دایره المعارف اطالعات و امنیت در آثار و متون اسالمی، ترجمه: غالمحسین باقر مهیاری 1379دعموش عاملی، علی. ) -

 و رضا گرماب دری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.

 دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.(. لغت نامه  دهخدا. تهران: 1343دهخدا، علی اکبر. )

(. نهج البالغة، در یک جلد، قم: مؤسسه 1414سید رضى، محمد. گردآورنده فرمایشات امام، امیر المؤمنین، علیه السالم. ) -

 نهج البالغه. 

 االسالمی.النشر مؤسسه  قم:القرآن. تفسیر  فی(. المیزان 1417حسین. )یی، محمدطباطبا -

 جلد، تهران: دار الکتب اإلسالمیة. 10تهذیب األحکام)چاپ چهارم(. (.1407جعفر، محمد بن حسن. )طوسى، ابو 

 (. فرهنگ خاص علوم سیاسی. تهران: روزنه.1377علیزاده، حسین. ) -

مؤسسه انتشارات اسالمی  قم: الفقیه، یحضره ال من (.1413حسین بن بابویه. ) بن علی بن قمی ]شیخ صدوق[، محمد -

 ه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.وابستخ ب

 (. فرهنگ معاصر عربی به فارسی. چاپ چهارم، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.1384قیم، عبدالنبی. ) -

 (. رجال الکشی، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.1490کشّى، ابو عمرو، محمد بن عمر بن عبد العزیز) -

ق(، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، بیروت: دار إحیاء التراث 1403مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ) -

 العربی. 
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