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Abstract 

Given the spread of terror and terrorism, as one of the most important 

examples of violence in some Islamic countries in recent years, the present 

article examines the concept of violence and religious violence and tries to 

examine the presented jurisprudential arguments about terrorism. The 

main claim of the article is that although some extremist currents and 

groups try to justify assassination by presenting some jurisprudential 

arguments, such a view has no jurisprudential background, and the above 

arguments also fail to prove the legitimacy of assassination. The proof of 

this claim clearly shows that, contrary to some views of Orientalists, it is 

not possible to accept the inherent harshness of Islam by relying on such 

views. Contrary to what seems logical, misconceptions about religious 

teachings that have been perpetuated by some extremist groups have 

produced violence in certain circumstances and contexts. 
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 چکیده

در برخلی  مصلادی  خشلونتتلرین مهلمعنلوان یکلی از توجه به گاترش ترور و تروریام، به  حاضر بامقاله 
 کنلدمیبررسی مفهلومی خشلونت و خشلونت ملذهبی تلالش  های اخیر، ضمندر سال کشورهای اسالمی

 د. مدعای اصلی مقالله ایلن اسلت کله اگرچله برخلیکنبررسی  شده درباره ترور راهای فقهی ارااهاستدالل
با ارااه برخی استدالهای فقهی به توجیله تلرور بدردازنلد، چنلین  کنندمیافراطی تالش  هایگروهو  هاجریان

نماینلد. اثبلات ور ناتوان میبودن تر مذکور نیز از اثبات شرعی هایاستدالل ،دیدگاهی فاقد پیشینه فقهی بوده
بلا تکیله بلر چنلین  تلواننمی شناسلان،های شلر دهد بر خلالف برخلی دیلدگاهوضوح نشان میاین مدعا به

نادرسلتی از  هایبرداشلت، نمایدمیدربرابر آنچه منبقی  .بودن ذاتی دین اسالم را پذیرفتهایی خشندیدگاه
هلای خاصلی تولیلد زمینله های افراطی گردیلده، در شلرایط وههای دینی است که دستمایه برخی گرو آموزه
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  مقدمه

مصـاديق خشـونت در برخـى تـرين  مهـميكـى از گسترش تـرور و تروريسـم بـه عنـوان 

مسائل فراروی جهان اسالم تبـديل كـرده ترين  مهمبه يكى از  آن راكشورهای اسالمى، 

رو گرديـده  هروب تنفرآميزبسيار خشن و  ای پديدهجهان اسالم در شرايط كنونى با . است

، نمايـد مى اسفبارتراين پديده برای جهان اسالم  آميز خشونت ۀآنچه در كنار چهر. است

دادن آن  نشان توليد ادبيات خاصى است كه با اصطالحات كالمى و فقهى سعى در موّجه

افراطى در  های گروهمناسبى برای  دستمايهادبيات از سويى  گونه اينتوليد و انتشار . دارد

خـود را  آميز خشـونتو عمـل  برخى كشورهای اسالمى فراهم ساخته تا بر پايه آن رفتار

خشـن از اسـالم  ای چهـره كنند و از سوی ديگـرتوجيه و موجبات گسترش آن را فراهم 

خود مبنى بـر  ۀيند فرضيه ديرينآ بر در صددشناسان  تا بر پايه آن برخى شرق ايندارائه نم

  .كنندبودن دين اسالم را بار ديگر اثبات  خشن

يكـى از  كنـد مىمقاله حاضر با بررسى مفهومى خشونت و خشـونت مـذهبى تـالش 

  .كندمصاديق آن يعنى ترور را از منظر فقهى بررسى ترين  مهم

شـود مفهـوم خشـونت و سـپس خشـونت  به چنين هدفى ابتدا تالش مى رسيدنبرای 

وم تـرور بـه گاه با مطالعه برخى متون و ادبيات فقهى به واكاوی مفه مذهبى بررسى و آن

عنوان يكى از مصاديق مهم خشونت مذهبى پرداخته شود و در گام بعدی با تكيه بر ايـن 

ادبيات، به پيشينه بحث فقهى درباره ترور توجه شده، ديدگاه فقهـای گذشـته دربـاره آن 

های افراطى چون داعـش را  اين بررسى جايگاه ديدگاه فقهى برخى گروه. بررسى گردد

های آنـان را در تجـويز تـرور آشـكار  قهى گذشته نشان داده، اسـتداللدر ميان ديدگاه ف

های فقهى، نادرستى ديـدگاه طرفـداران فقـه  در پايان با اشاره به برخى استدالل. سازد مى

  .گيرد خشونت و تجويز ترور مورد نقد قرار مى

  مفاهيم پژوهش. 1

 خشونت و خشونت مذهبی .١- ١

در زبان فارسى بـه مفهـوم  »عنف«عربى  و» Violence«واژه خشونت معادل واژه انگليسى 
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معين، (رحمى  ، درشتى، ناهمواری، تندخويى و بى)، واژه خشونت1377دهخدا، (درشتى و زبری 

خويى، تندخويى، زبـری، زمختـى، نـاهمواری و  كردن، درشت ، درشتى)، واژه خشونت1350

  .آمده است )، واژه خشونت1371عميد، (درشتى 

واقعيتى بسـيار ) Fact(بلكه يك امر واقعى ) Event(عنوان يك رويداد خشونت نه به 

خشونت به عنوان يـك رويـداد، . آيد ها به شمار مى مهم در حوزه روابط اجتماعى انسان

رحمــى صــورت  يابــد كــه رفتــاری خشــن و همــراه بــا تنــدخويى و بى گــاه تحقــق مى آن

  گــاه كــه چنــين رفتــاری تكــرار شــود يــا بــا وجــود نــدرت، از اهميــت  گيــرد؛ امــا آن مى

  بسيار زيادی به لحاظ نوع رفتار و ميزان خشونت آن، برخـوردار باشـد، خشـونت تبـديل 

خشونت به عنوان يـك امـر واقعـى غيرقابـل ناديـده گـرفتن . گردد به يك امر واقعى مى

ه رفتـار و وضـعيتى اطـالق خشـونت از ايـن زاويـه بـ. گيـرد است و مورد توجه قـرار مى

ای را با هـدف تأثيرگـذاری بـر رفتـار ديگـران بـه  العاده شود كه ترس و وحشت فوق مى

  .همراه داشته باشد

يا بر ديگری  بر خودكه  اند ای دانسته هر رفتار دشمنانه برخى نويسندگان، خشونت را

ر صـادر شـود يـا از چه اين رفتار از سنخ گفتار باشد يا كردار، از يـك نفـ، شود مىواقع 

بـه ) عنـف(مفهوم خشونت نيز در لغت عربـى ). 16 ، صم2010مختار الخادمى، (... يك گروه و

ايـن مفهـوم هرچنـد در اصـطالح از . است) رفق( اكارگيری قدرت و عدم مدار معنای به

خشـونت بـه تعريـف سـازمان جهـانى بهداشـت، مطـابق تعريف واحـدی وجـود نـدارد، 

ا سلطه معنوی از جانب شخصى عليه خود يـا شـخص، گـروه يـا نيروی مادی يكاربست 

اين نيرو اصابت ضرر مـادی،  كارگيری بهاجتماعى همراه با تهديد يا اعمال آن كه نتيجه 

كـردن او از نيازهـای زنـدگى  جانى يا تأثير سلبى بر رشد و پيشرفت فرد داشته يا محـروم

خشـونت بـا چنـين . )12 ، صم2013يلـى، النف( ، تعريف شده استپى داشته باشد طبيعى را در

بـه . گـری را بـه همـراه دارد های گوناگونى از جمله دين نوعى افـراط مفهومى در عرصه

گری عبارت از افكار دينى خشنى است كـه  همين دليل از نگاه برخى نويسندگان، افراط

د شـو زدن به ديگران برای تحقـق افكـار خـود مـى به موجب آن تدين فرد منجر به ضرر

  .)52 ، صم2011المشوح، (
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ريف، اطالق خشونت بر يك رفتار در صورتى است كـه از وصـف ابر اساس اين تع

چه با گفتار باشد و چه با كردار، نوعى  ،اين رفتار توأم با دشمنى. دشمنى برخوردار باشد

. آيـد مى به شماررفتاری خشن  رو ازاينتجاوز به حقوق خود يا ديگران را در پى دارد و 

، بـه گيـرد مىخشـونت در عرصـه اجتمـاع مـورد اسـتفاده قـرار  گاه كه آنبه همين دليل 

زيرپاگذاشــتن و مــورد حملــه قــراردادن قواعــد و مقــررات مــورد قبــول جامعــه تعريــف 

شــكل  ای جامعــهدر گــاه  آنطبــق ايــن تعريــف خشــونت  .)28 ، ص1378پرفيــت، ( گــردد مى

. گيـرد مىقررات مورد قبول جامعـه صـورت قواعد و م بر خالفكه رفتارهايى  گيرد مى

و در  سـازد مىمتعدد جسمى و روانى بر ديگران وارد  های آسيب ترديد بىچنين رفتاری 

را نيز بر جامعـه حـاكم  آوری ترسو  انگيز وحشتبسياری موارد نوعى وضعيت و حالت 

  .گرداند مى

ر يـا وضـعيت تـرس يـا رفتـا به مثابهخشونت «از ايده  توان مىبا توجه به اين تعاريف 

شـده، تـرس يـا  گرفتـهكار بـهتهديـد  آميز خشـونتدر رفتار . سخن گفت »آفرين وحشت

ماهيت خشونت، مسـتلزم  تر دقيقفهم  وجود اين با . كند مىرا ايجاد  ای العاده فوقوحشت 

  . تحليل مفهومى آن است

، سـه مؤلفـه يـا عنصـر آفرين وحشـترفتار يا وضـعيت تـرس يـا  به مثابهدر خشونت 

  :دارداساسى مفهومى وجود 

  عامل خشونت .١- ١- ١

عامـل «آورنده اين رفتار يا وضـعيت، وجود به آميزی خشونتدر هر رفتار يا وضعيت 

را نسـبت بـه  تهديـدآميزیعامل خشونت كسى است كه رفتار . گردد مىتلقى  »خشونت

مصـاديق  اگرچـه آورد؛ مـى بـه وجـود آفرين وحشـتيا وضـعيتى  دهد مىديگران انجام 

  .خشونت، مشاهده كرد های وضعيتدر رفتارها و  توان مىمتعددی را 

  متعلق خشونت .٢- ١- ١

قربـانى رفتـار يـا  درواقـعاسـت كـه  »متعلق خشونت«دومين مؤلفه مفهومى خشونت، 
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به فرد يا افرادی  آميزی خشونتهر رفتار  ترديد بى. آيد مى به شمار آميز خشونتوضعيت 

نيز فرد يا افـرادی را قربـانى چنـين وضـعيتى  آميزی خشونتو هر وضعيت  گيرد مىتعلق 

مسـتقيم يـا طور بهدر چنين رفتار و وضعيتى متعلـق خشـونت  به ديگر سخن. دهد مىقرار 

و در ايـن صـورت  شـود مىكارگرفته و وحشت ايجادشـده متـأثر  هاز تهديد ب غيرمستقيم

  .اهده استاست كه عنصر دوم مفهوم خشونت قابل مش

  هدف خشونت .٣- ١- ١

ناظر به هـدف خاصـى اسـت كـه سـومين مؤلفـه  آميزی خشونتهر رفتار يا وضعيت 

عامل خشـونت نسـبت بـه متعلـق خشـونت بـا هـدف . دهد مىمفهومى خشونت را شكل 

قــرار  آميز خشــونترا انجــام داده يــا وی را در وضــعيتى  آفرينى وحشــتخاصــى رفتــار 

ممكن است در تعريف خشونت، به هدف آن اشاره نشود  اگرچه ديگر سخنبه . دهد مى

 تـوان مىدقـت در پديـده خشـونت ا بـ، و به ذكر مؤلفه اول و دوم در تعريف اكتفا شـود

عامل خشونت بـرای دسـتيابى  يابيم در مى در اين صورت. مؤلفه سوم را نيز تشخيص داد

اهـداف  ترديـد بى .پـردازد مى آميز خشـونتبه هدفى حاضر، به توليد رفتـار يـا وضـعيت 

را  تـرين آنهـا مهـممشاهده كرد كه  آميز خشونتدر رفتار يا وضعيت  توان مىمتعددی را 

  .خالصه كرد توان مى و مذهبى، سياسى اجتماعى در چهار مورد اقتصادی،

، كنـد مىاهدافى كه عامل خشونت نسبت به متعلق خشـونت دنبـال ترين  مهميكى از 

امـر اقتصـادی را  به مثابهاقتصادی است كه خشونت  های انگيزهدستيابى به منافع و تحقق 

از . استديرينه  ای رابطهخشونت و اقتصاد دارد كه  پيونداين امر ريشه در . دهد مىشكل 

زمانى كه انسان توانست عالوه بر نيازهای اوليه خود بخشـى از محصـول خـويش را نيـز 

بـا  همزمـانهمـين مقطـع بـود كـه از . ذخيره و انباشت كنـد، مفهـوم ثـروت پديـد آمـد

، گروهى از اعضای ايـن جوامـع توانسـتند خـود را از حـوزه ها تمدنپديدآمدن نخستين 

و  ننـدوظيفه خود را حمايت و دفاع مسلحانه از جامعه اعالم ك ،توليد ثروت كنار كشيده

در  ببـدين ترتيـ. )86 ص ،1378فكوهى، ( درآورنداستفاده از خشونت را به انحصار  نوعى به

زدن بـه منـافع ديگـران بـه كسـب  بـا ضـربه ،دست به خشونت بـرده ،كنار انحصار ثروت
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گروهى نيز در مبارزه با چنـين فراينـدی، دسـت بـه خشـونت بـرده،  .پرداختند مىثروت 

در . انـد كردهكسب ثروت بـرای خـود را دنبـال  درنتيجهزدن به منافع ثروتمندان و  ضربه

بـه ديگـر سـخن هـدف نهـايى . نبـه اقتصـادی داردهدف اساسـى ج هايى خشونتچنين 

  .)87 ص ،1378فكوهى، (دادن آن است  آوردن ثروت و حفظ و افزايش دست به

در موقعيت اجتمـاعى فروتـر  هايى دولتبرخى اوقات قرارگرفتن فرد يا افراد يا حتى 

دسـتيابى بـه موقعيـت و جايگـاه اجتمـاعى  به منظور آميز خشونتموجب بروز رفتارهای 

بـه خشونت . تعبير كرد توان مىامر اجتماعى  به مثابهكه از آن به خشونت  گردد مىباالتر 

در عرصه زندگى اجتماعى به داليـل  آميز خشونتامر اجتماعى، رفتارها و وضعيت  مثابه

ايـن سـبب آنچـه . يـاد كـرد» فقدان شرافت و احترام« توان از آن به مىمختلفى است كه 

انگيـزه تـرين  مهم درنتيجه،آمده و وجود به، عوامل اجتماعى گردد مىرفتارها و وضعيت 

كـه برخـى  چنـان. گـردد مىتلقـى  اين رفتارها رسيدن به يك جايگاه اجتمـاعى مطلـوب

را به خشـونت سـوق  ها انسانفقدان شرافت و احترام، «، اند كردهاشاره  درستى بهن محققا

 »خـوردن و بـرهم« آنهـارابطه ميان توقعات اجتماعى و ميزان ارضـای توان  مىو  »دهد مى

 گيری شـكلعوامـل اجتمـاعى تـرين  مهـمرا  )76 ، صم1378فكـوهى، (تعادل و موازنه جامعه 

  .امر اجتماعى در جوامع دانست به مثابهخشونت 

. خشونت است گيری شكلرسيدن به اهداف و مقاصد سياسى از جمله اهداف ديگر 

. امر سياسى قابل طرح است كه هـدفى سياسـى را تعقيـب نمايـد گاه به مثابه آنخشونت 

آوردن يـك وضـعيت جديـد  دسـت بهخشونت در جامعه  كارگيری بههدف افراد از  اگر

آن  ترين راديكـالكـه در  گيرد مىسياسى در جامعه باشد، خشونت از پايين به باال شكل 

دو  كم دسـتدر ايـن مفهـوم  ازآنجاكـه. شـود مى بندی صـورتدر قالب مفهوم انقـالب 

وجـود دارد  »و باورهای مسلط بـر جامعـه ها ارزشتغيير نظام سياسى و دگرگونى «مؤلفه 

زمـانى  درواقـع. همراه با خشونت خواهد بـود ناگزيرتحولى  ، چنين)25، ص 1393محمدی، (

كه دگرگونى نظام اجتماعى امـری ضـروری  شود مىكه در يك جامعه اين ايده پذيرفته 

بـه همـين . نمايـد مىاست، ظهور خشونتى فراگير برای رسيدن به اين هدف نيز ضروری 

انقالب چيزی نيسـت «كه  ای گونه به خشونت رابطه تنگاتنگى با هم دارند؛دليل انقالب و 
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دگرگـون  نظـام اجتمـاعى را توانـد مىكه احتماالً  آميز خشونتساختن طرحى  جز عملى

  .)41، ص 1393محمدی، (» سازد

 .توان رابطه خشونت و سياسـت را توضـيح داد از سوی ديگر و از باال به پايين نيز مى

خـود قدرت  و حفظاز اين زاويه گاه قدرت مسلط بر جامعه برای مقابله با مخالفان خود 

هـم  هـايى دولتدر چنـين . گيـرد مىاقتصادی از خشونت بهـره  انحصارگرايىتكيه بر  با

زمينـه را  ،مشـكالت موجـود از سويى كند و مىن خود را ترور امخالف راحتى بهحكومت 

  .)97 ، ص1382اسپوزيتو، ( كند هايشان فراهم مى برای ترور و مخالفت مردم با حكومت

موجبات ايجـاد  نيز گاه ها دولتو  ها گروهوجود باورهای مذهبى در افراد،  درنهايت

امر مـذهبى  به مثابهكه از آن به خشونت  سازد مىرا فراهم  آميز خشونترفتار يا وضعيت 

كـالن در سـه سـطح باورهـا،  بندی تقسـيممـذهب در يـك  اگرچـه. تعبير كـرد توان مى

ايـن سـه سـطح هـيچ ارتبـاط  و در شـود مىمطـرح  )نبايـدهابايـد و (و الزامـات  ها ارزش

در شـرايط  تواند مىزامات مذهب چگونگى اجرای ال كند، نمىبا خشونت پيدا  معناداری

در ايـن صـورت وجـه شـرعى يـا فقهـى . خاصى موجبات ظهور خشونت را فراهم سازد

مـذهب بـه  بـاره روست كه درايـن ازاين كند؛ مىارتباط پيدا  آميز خشونتمذهب با رفتار 

بـدين ترتيـب . پيوند برقرار سازد تواند مىخشونت با برخى آرای فقهى  ،فقه تحويل رفته

مقصود از ايـن عبـارت . گردد مىامر فقهى  به مثابهخشونت  ،امر مذهبى به مثابهنت خشو

فقهـى  یاين حالت و وضعيت را با تمامى اسباب، علل و اشـكال آن بـه آرا كهن است آ

بررسى اين وجه از خشونت از  مقاله حاضر به در .)24 ، صم2010مختار الخادمى، (نسبت دهيم 

اسـت كـه  روشـن. پـردازيم مىآن يعنى ترور  های ترين گونه مهممنظر فقهى در يكى از 

و برداشـت متصـلب از  نظری تنـگچنين برداشتى از خشونت حاصل نـوعى  گيری شكل

  .دينى است های آموزه

 ترور و خشونت مذهبی. ٢- ١

 در لغـت »ارهاب«و  »اهراق« و عربى »Assassination« ىمعادل واژه انگليس واژه ترور

افكندن،  هراس«و ) ، واژه ترور1377دهخدا، ( »اسلحه وسيله بهقتل سياسى «وم به مفه فارسى نيز
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ايجاد وحشت كردن، كشتن ناگهانى يك فرد بدون آنكه فرد مـورد نظـر فرصـتى بـرای 

اقدام از پيش طراحى شده برای كشـتن «و  )، واژه ترور1350معين، (» دفاع يا مقابله داشته باشد

زدن و  صـدمه«و  )، واژه تـرور1371عميـد، (» مخالفان يا ايجاد رعب و وحشت در ميـان مـردم

، آسـايش جمعـى، امنيـت مـدنى -هـای فـردی رساندن به حقوق عمومى و آزادی آسيب

بحى ، صداغى قره(» ، حق مقدس حيات، جان و مال و ناموس مردم و اموال عمومىشهروندان

چنـد نكتـه  دهنده نشـاندقت در معـانى مـذكور . شده است امعن) 55 ص ،1393منصور و علـى، 

. كشى يا اقدام به آن اسـت ترور در مرحله نخست قتل، آدم. اساسى در مفهوم ترور است

كه مقتول يا هدف ترور فرصت دفـاع نـدارد،  ای گونه بهدر مرحله دوم به كشتن ناگهانى 

كشـى همـراه بـا ايجـاد رعـب و وحشـت  مرحله سوم ايـن قتـل و آدم در. شود مىاطالق 

كـه  شـود مىدر صورتى يك قتل يا اقدام به آن، ترور ناميـده  رو ازاين. گيرد مىصورت 

  .ناگهانى و همراه با رعب و وحشت صورت گيرد به صورت

تناسب اين مفهوم را بـا مفهـوم لغـوی تـرور نشـان  »ترور«دقت در مفهوم اصطالحى 

كـه ناشـى از  شـود مىاطـالق  ای العـاده فوقترور اصـطالحاً بـه حالـت وحشـت . دهد مى

زدن به خشونت و قتل و خونريزی از سوی يك گروه، حزب يا دولـت بـه منظـور  دست

 .)583 ص ،1379راد،  آقابخشـى، افشـاری(سياسى، كسب يا حفظ قدرت اسـت  های هدفنيل به 

و هـم  هـا گروها ازآنجاكه هم توسـط ؛ امستاين اصطالح از خصلت سياسى برخوردار ا

در  از ايـن نظـر تـرور. كـاربرد دارد ممكن است شكل گيرد، در هر دو زمينه ها حكومت

وبى مخالفان خود و برای سرك ها حكومت غيرقانونىو  آميز خشونتكارهای «سياست به 

رسـيدن بـه  مبارز كه بـرای های گروهكردار « كه گردد؛ همچنان اطالق مى» ترساندن آنها

نيز ترور دانسته  »زنند مى انگيز هراسو  آميز خشونتهدف سياسى خود دست به كارهای 

به مثابه يـك در برخى ديگر از اين تعاريف مربوط به ترور  .)98 ص ،1366آشوری، ( شود مى

كشتن «از اين نظر . آن تأكيد شده استدر  »آميز عنصر نيرنگ«اقدام جنگى نامشروع، بر 

راجـرز؛ (تـرور ناميـده شـده اسـت  »از افراد دشمن با توسل به نيرنگردن يكى ك يا زخمى

  .)91 ص ،1386مالرب، 

يـك رفتـار بـه عنـوان اشـاره كـرد كـه تـرور  بندی جمعبه اين  توان مىبر اين اساس 
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متعلـق ، عامل: شود مى، همچون مفهوم خشونت از سه مؤلفه اساسى تشكيل آميز خشونت

بـه شـيوه  كشـى آدمعامل ترور فرد يا گروه يا دولتى است كـه مرتكـب قتـل و . هدف و

متعلق تـرور فـرد يـا گـروه يـا . شود مىناگهانى  به صورتوحشتناك و همراه با رعب و 

 های انگيزه تواند مىو درنهايت هدف ترور  است كشى آدمدولتى است كه قربانى قتل و 

عامـل و  توانـد مىفرد يـا دولـت  اگرچه. باشد... و اجتماعى، اقتصادی، مذهبى يا سياسى

عامـل و متعلّـق در بـه عنـوان متعلّق ترور باشد، در مقاله حاضر به تناسب موضوع، دولت 

 نـاگزير، تـرور مـورد بحـث ،توجه به هـدف مقالـه ديگر بااز سوی . شود نمىنظر گرفته 

كننـده اهـداف ديگـر  نتأمي تواند مى ترديد بىاين هدف  هرچند، استمذهبى و عقيدتى 

موضـوع تـأمالت  توانـد مى ترديـد بىاين رفتار نيـز . اهداف سياسى و امنيتى باشد ويژه به

اين رفتار هم پيامد و اهداف سياسى دارد و هم برخى اوقـات بـا . فقهى سياسى قرار گيرد

  .گردد مىبا توجيهات و ادله فقهى همراه و مذهبى  های انگيزه

افراطـى و راديكـالى  هـای گروه اخير، جهان اسالم شاهد ظهور های سال در تحوالت

مسـتقر  هـای دولتو  ها گروهخاص ترور افراد، طور و به آميز خشونتاست كه رفتارهای 

وضــعيتى خشــن را در زنــدگى سياســى اجتمــاعى ايــن  و در كشــورهای اســالمى داشــته

از گرفتـه  صـورت رهایترو وآميز  خشونتمطالعه رفتارهای . اند آورده به وجودكشورها 

دهنـده ايـن وضـعيت نـاگوار  اخيـر نشـان های سالافراطى و راديكال در  های گروه سوی

  .رفتارهای مذهبى دارد آنها حكايت از نوعى خشونت در عرصه افكار و بيشتركه  است

 واژگان مترادف ترور. 1-2-1

ترور در ادبيات قبل از بررسى فقهى رفتار تروريستى آنان، نگاهى به واژگان مترادف 

 »فتـك«بـاره  واژگـان عربـى درايـنتـرين  مهـميكى از . رسد مىو آثار فقهى الزم به نظر 

بـه گفتـه جـوهری . نويسان به مفهوم نوعى حمله غافلگيرانه است فتك از نظر لغت. است

 »چنـگ آورده، بـه قتـل برسـاند فتك آن است كه شخص ديگری را در حال غفلت به«

 »ناگهانى بر فردی فائق آيد و او را بكشد يا مجروح سـازد «يا  )»فتـك« ، مادهق1404جوهری، (

 شـماربر اين اساس فتك نوعى روش قتـل و جراحـت بـه  .)177 ، ص10، جق1408منظـور،  ابن(
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افزون بر غـافلگيری برخـى، از قيـد . آيد؛ روشى كه در آن غافلگيری شرط اساسى است مى

گرانه كسى  حيله كشتن«بر اساس اين تعريف فتك . اند در تعريف فتك استفاده كرده» امان«

، 4سـبيل الهـدی الرشـاد، ج: به نقـل از ،1386گرجى، ( »برد مىاست كه از طرف قاتل در امان به سر 

فتك را نوعى روش قتل دانست كه در آن فرد يا افرادی كه در  توان مىبنابراين  .)332 ص

بـا چنـين مفهـومى فتـك . شـوند مىه كشته گيرانای غافل گونه بهوضعيت امان قرار دارند، 

 آميز خشـونتفتـك نـوعى رفتـار . دانسـته شـود »ترور«يكى از واژگان مترادف  تواند مى

كـه فـرد يـا افـراد  ای گونـه به شود؛ مىاست كه با غافلگيری اقدام به كشتن فرد يا افرادی 

 رو ازايـن انـد؛ نكردهدانسـتن خـود، فرصـت دفـاع از خـود را پيـدا  درامـان به دليلمقتول 

  .وجود دارد »ايجاد رعب و وحشت«و  »بودن ناگهانى«همچون ترور، در فتك نيز 

گونـه  اين درنهايـتغيلـه . از ديگر واژگان مترادف با ترور دانسته شـده اسـت »غيله«

 »و در محـل مخفـى بكشـد غيله آن است كه شخص را فريـب دهـد« :تعريف شده است

غيله بر اين اساس رفتاری خشن است كه با هدف كشتن فرد يا  .)409 ، ص3ج ،1367اثيـر،  ابن(

غيله نيز همچون فتـك رفتـاری  دهد؛ بنابراين مىپنهانى و با فريب رخ  به صورتافرادی 

و نـوعى شـيوه قتـل تلقـى  گـردد مىرفتاری كه منجر بـه قتـل  گردد؛ مىخشن محسوب 

كـردن از  فتـك اسـتفاده«است كـه  ا تفاوتى كه ميان اين دو وجود دارد، اينام. گردد مى

كردن در مكـانى و كشـتن  آشكار است و غيله كمين به صورتغفلت مقتول و كشتن او 

غيله آن « منظور ابنو به گفته  )409 ، ص3ق، ج1414زمخشری، ( »به صورت پنهانى استمقتول 

را بـه و او  كند مىهدايت  ،او را به مكانى كه مخفى شده و است كه فردی را فريب داده

در فتـك و غيلـه، حملـه هرچنـد  رو ازايـن ؛)177 ، ص10ق، ج1408منظـور،  ابن( »رساند مىقتل 

ولـى اغتيـال  ،در فتك نوعى تأمين به فرد مورد فتك وجود دارد ،غافلگيرانه وجود دارد

از اين نظر اعم است و در اغتيال بردن فرد مـورد اغتيـال بـه محـل مخفـى مالحظـه شـده 

درواقع در اين دو شيوه قتل،  .)142 ص ،1390هاشمى، (ولى فتك از اين نظر اعم است  ؛است

 گيـرد مىدر غيله در محل مخفى اين قتل صـورت  هرچند ،غافلگيری قابل مشاهده است

صـورت اما در فتك، قتل به شـكل آشـكار  ؛و ممكن است مقتول، قاتل را مشاهده نكند

و ناگهانى  غافلگيری رغم اين تفاوت، كشتن به شيوه به. شود گيرد و قاتل هم مشاهده مى مى
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دارد و بـر ايـن  و درنتيجه همراه با وحشت و رعب در هر دو روش فتـك و غيلـه وجـود

افـزون بـر ايـن دو واژه، امـروزه در . هـر دو را از مصـاديق تـرور دانسـت توان مى اساس

ارهـاب از . شـود مىاده معـادل تـرور اسـتفبه عنوان  »ارهاب«ادبيات جديد عربى از واژه 

انگيزی،  ترس«يا  )280 ، ص2ج ،1367اثير،  ابن(گرفته شده به معنای خوف و فزع  »رهب«ريشه 

  .معنا شده است )393 ، ص1391آذرنوش، ( »تهديد، ترور و خرابكاری

مفاهيم فتـك، غيلـه و ارهـاب را از جملـه مفـاهيم  توان مى ،با توجه به آنچه گذشت

چــون غــافلگيری،  هايى شــاخصمتــرادف بــا مفهــوم تــرور دانســت كــه در تمــامى آنهــا 

  .افكنى را مشاهده كرد وحشت و هراس ،بودن ناگهانى

  فقها و مسئله ترور. 2

فقهای شيعه و اهـل سـنت بـا تـرور  بيشترحكايت از مخالفت  وضوح بهمطالعه آثار فقهى 

ترور را  هيچ يك از منابع و ادله فقهىبر اين باورند  ،اكثر فقها ترور را حرام دانسته. دارد

بـا  تـوان مىكـار نرفتـه، ه در آثار فقهى گذشته اصطالح تـرور بـ اگرچه. كند نمىتجويز 

كه بيان گرديـد، معادل آن در ادبيات فقهى  و مفاهيممفهومى ترور  های شاخصتوجه به 

 تـوان مىنمونه از ميان فقهای گذشته شيعى ؛ برای ديدگاه فقها را درباره ترور توضيح داد

در  شـيخ طوسـى .ذيل مفهوم محـارب اشـاره كـرد محقق حلىو  شيخ طوسىبه ديدگاه 

كسى كه سالح بركشد و مردم را «: نويسد مىتعريف محارب با استفاده از عموم روايات 

شـيخ طوسـى، ( »شـود مىمحارب محسوب  ،بترساند ای شيوهدر بيابان و به هر چه در شهر يا 

استفاده از سالح و درنتيجه ايجـاد رعـب و وحشـت در  در اين تعاريف. )49 ، ص8ج ،1373

. گيرد مىميان مردم مورد تأكيد قرار گرفته است كه در تعريف ترور نيز مورد توجه قرار 

: اسـتمـورد تأكيـد قـرار گرفتـه بـا وضـوح بيشـتری  محقـق حلـىاين نكته در تعريـف 

چه در دريـا،  ،محارب كسى است كه برای ترساندن مردم سالح بكشد، چه در خشكى«

 .)350 ، ص4ق، ج1408محقـق حلـى، ( »ز، چـه در شـهر و چـه در بيـرون شـهرچه شب، چـه رو

  :نويسد مىنيز در تعريف آن  ریاض صاحب

مشير و غيره را آشكار كنـد، در بيابـان يـا محارب هر كسى است كه سالح مانند ش
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در دريا، در شهر يا غير شهر، شب يا روز برای ترساندن مسلمانان و اگرچه محـارب 

بودن اهليت ترساندن نداشته باشد و نيز اگرچه از اهل فتنه نباشد و بنا  به دليل ضعيف

رفتند و صاحب شيعه پذيرا عموم علمای متأخر  ابر اقوی اگرچه مرد نباشد و اين فتو

طباطبـايى (آن را به فقها نسبت داده و ادعای اجماع بر آن نمـوده اسـت  کنز العرفـان

  .)149، ص 16ق، ج1418، حائری

ايـن  ،آورد بـه دسـت توان مىنمونه اشاره شد، به عنوان آنچه از تعاريف مذكور كه 

بـر است كه از نظر اكثر فقهای شيعه، محارب به معنای عـام، شـامل كسـى اسـت سـالح 

در تعريـف  وضـوح بهايـن نكتـه . شود مىكه منجر به ترسانيدن مردم  ای گونه به كشد؛ مى

بـه و مجرمانه قابل تلقى  آميز خشونتيك عمل  به مثابهترور  .خورد مىترور نيز به چشم 

 عملـى ، از سـالح اسـتفاده كـرده،كند مىى كه اقدام به ترور شخص. محاربه استعنوان 

حكـم  تـوان مى درنتيجـهو  گيرد مى صورت قطعاً كه در آن ترساندن مردم  دهد مىانجام 

  .حرمت محاربه را بر ترور قابل تطبيق دانست

نيز سخن به ميان آمده است كـه  »فتك«از واژه  فقها، در آثار »محاربه«افزون بر واژه 

فـيض نمونه ؛ برای در تبيين ديدگاه فقهای شيعه درباره ترور از آنها استفاده كرد نتوا مى

فتك اين است كه فردی بر فرد ديگـری در حالـت «: نويسد مىدر تعريف فتك  كاشانى

در ادبيات . )809 ، ص16ق، ج1416فيض كاشانى، ( »رساند مىشده و او را به قتل  ور حملهغفلت 

 بارهـاهى به فتك، به حرمت فتك حكم گرديده و از اين تعبيـر فقهای شيعه با چنين نگا

ّ «استفاده شده است كه   »تـك را بـه زنجيـر كشـيده اسـتاسـالم ف: د الفتكاّن االسالم قَي

  .)151 ، ص13ج ،1387مقدس اردبيلى، (

  ايـن حكـم  جـواهرصـاحب  نيست؛ برای نمونهاز ديدگاه فقهای شيعه اغتيال نيز جايز 

ــاره كــافر ذّمــى يــا حربــى دارای امــان در داراالســالم صــادر    وی . كنــد مىرا حتــى درب

ــى  ــافر ذّم ــورد ك ــل«در م ــالم را داخ ــدن وی در داراالس ــان ش ــا ام ــانع از  ب ــرفتن، م   گ

  ا در مـورد هـر كـافر حربـى نيـز كـه بـ«از نظـر وی  طوركـه همـان اسـت؛ دانسـته »اغتيال

ــت ــده اس ــالم ش ــل داراالس ــان داخ ــ »ام ــن حك ــدق مىم اي ــد  ص ــى(كن   ، 21ج ،1386 ،نجف

  باشـد،  حربى دارای امـان، حـرامست چنانچه اغتيال در مورد كافر ذمى و پرپيدا .)277 ص
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  .به اولويت در مورد كشتن غافلگيرانه مسلمانان حرام خواهد بود

؛ چنين حكمى را درباره اغتيال مشاهده كرد توان مىاز ادبيات فقهای معاصر شيعه نيز 

فتك و اغتيال افراد مهدورالدم كه در حال جنـگ بـا « منتظری اّهللاٰ  آيتاز نظر  نمونهبرای 

از نظر دينى امری قبيح و مورد نهى  ،اسالم و مسلمانان يا تدارك و حمايت از آن نباشند

  كـه ايـن افـراد در محـدوده كشـور اسـالمى باشـند  كنـد نمىاست و در اين جهت فرقى 

چنانچه آنان در خارج كشور اسالمى باشند، كشتن آنهـا  يا در خارج آن و اين تصور كه

منتظـری، ( »زنـد مـردود اسـت نمىری يرا به امنيت داخلى ضـرز ،به شكل فتك جايز است

  .)103 ص ،1387

فقهـای معاصـر، مفهـوم تـرور نيـز مسـتقيماً برخى  افزون بر فتك و اغتيال، در ادبيات

آيـا كشـتن «در پاسخ به پرسش  بهجت اّهللاٰ  آيت ؛ برای نمونهمورد توجه قرار گرفته است

 بنـا بـر .)447 ، ص4ج ،1386بهجـت، ( »دهـد مىپاسخ منفـى  ؟افراد به صورت ترور جايز است

اشاره كرد كه ترور از ديدگاه فقهای شيعه جايز  بندی جمعبه اين  توان مىآنچه گذشت، 

  .چه در قالب مفهوم فتك و چه اغتيال، حكم حرمت بر آن قابل تطبيق است .يستن

 :نويسد مى و يك مسئله به بيان حكم قتل به شيوه غيله پرداخته الموطأدر شرح كتاب 

چراكه حكمـش الزم اسـت  ؛قاتل را عفو كرد توان نمىاگر قتل به شيوه غيله بوده است «

 »محارب او را به قتل رسانده اسـت ند كسى كهجايز نيست عفو قاتل مان ثابت و و حّدش

  .)205 ، ص4ق، ج1332الباجى، (

غيلـه مرتكـب قتـل كـه  كنـد مىنقـل  تيميـه ابنو  مالكاز  ریاض الصالحیندر شرح 

بكشـد،  يعنى كسى كه شخصى را فريب دهـد واست؛ قصاص مستوجب و  واجب است

 اسـت و و فسـادزيـرا غيلـه شـر  ؛حتى اگر اوليای مقتول قاتـل را ببخشـند شود، مىكشته 

 و كشـته گـردد مىفردی به هنگام خواب مورد حمله قـرار  مثالً  ؛از آن گذشت توان نمى

حتى اگر اوليای مقتول بگوينـد  در هر حال؛ شود مىدر اين صورت قاتل كشته  شود، مى

م، 1970النووی، ( و اين قول صحيح استاست  تيميه ابنو  مالك رأی اين .ما او را بخشيديم

  .)257 ، ص1ج

به عدم جواز آن  و حكمكار رفته ه در منابع فقهى و روايى اهل سنت نيز تعبير فتك ب
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آمد  زبير بن عوامكه مردی نزد  كند مىنقل  احمد بن حنبل ؛ برای نمونهصادر شده است

 كشــى مىچگونــه او را ، نــه: گفــت زبيــررا بكشــم؟  علــى دهــى مى اجــازهآيــا : و گفــت

بـه  او راو  شـوم مىبـه او نزديـك : همراه او نگهبانانى هستند؟ آن مرد گفـت كه درحالى

ايمان فتـك را ممنـوع : فرمود |رسول خدا ،نه: گفت زبير. رسانم مىشيوه فتك به قتل 

  .)166، ص ق1414حنبل، ابن (دهد  نمىفتك انجام  مؤمن ،ساخته است

ــدگاه ــود دي ــا وج ــل ب ــيعى و اه ــى ش ــ های فقه ــدم ج ــاره ع ــنت درب ــرور و س واز ت

فقهـى در جهـان اسـالم  های ديـدگاهاخير شاهد برخـى  های سالدانستن آن، در  نامشروع

. اسـت گـذاری نامقابـل  »فقه تكفيری«كه امروز به  هايى ديدگاه درباره جواز آن هستيم؛

عمـل مشـروع در نظـر گرفتـه شـده و از آن دفـاع فقهـى  به مثابـهترور  ها ديدگاهدر اين 

 نمونـهبـرای  پـردازيم؛ مى ها ديـدگاهر ادامه به توضيح برخـى از ايـن د. گيرد مىصورت 

نمونـه بـارزی از چنـين ديـدگاهى را  الجهـاد مسائل من فقـهدر كتاب  ابوعبداّهللاٰ المهاجر

بـه داراالسـالم و دارالكفـر را بـه » دار«رايج فقهى دربـاره  بندی تقسيموی . دهد مىنشان 

نـوع احكـام جـاری در «تغييـر داده، منـاط حكـم را  »داراالسالم و دارالكفـر و الحـرب«

سـالم الزمـانى كـه ايـن احكـام، احكـام اسـالم باشـد، دارا« رو ازايـنو  داند مى »سرزمين

تمـام  -كفر باشـداين احكام  هرگاهن آن كفار باشند و ااغلب ساكن اگرچهخواهد بود و 

 اگرچـهبـود و  حـرب خواهـدالكفـر و الپـس دار -احكامى كه غير احكام اسالم هسـتند

معيار قـراردادن جريـان احكـام  .)18 ، صق1435المهاجر، ( »ساكنان آن مسلمانان باشنداغلب 

حرب، زمينه فقهى مناسـبى در اختيـار الكفر يا دارالدانستن دار در يك سرزمين و مترادف

پسـوند كـافر بـه عنـوان را  »حربـى«تـا بـر اسـاس آن مفهـوم  قرار داده ابوعبداّهللاٰ المهاجر

كه مراد از صفت حربـى كـه در متـون فقهـای گذشـته وارد شـده توضيح دهد  گونه اين

است، اين نيست كه كافر در حال جنگ با مسلمانان باشد، بلكه مراد از آن اين است كـه 

پس در گفتار آنان حربى قيد نيسـت، بلكـه ... . هيچ كافری در ميان مسلمانان امان ندارد،

ندارد؛ پس بالذات حربى است، چه  حكم است؛ يعنى هيچ كافری در ميان مسلمانان امان

در ايـن تحليـل و برداشـت از . )43 ، صق1435المهـاجر، (در حال محاربه باشـد و چـه نباشـد 

بـه ايـن معنـا  ،آمـده پيشـيندر متـون فقهـای آنچه » حربى«مراد از وصف  مفهوم حربى،
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ه از نيست كه كافر در حالت جنگ با اهل اسالم باشد، بلكه مراد اين است هر كافری كـ

در كـالم آنهـا قيـد  واژه حربـى و شـود ، كافر حربى تلقى مىناحيه اهل اسالم امان ندارد

پـس او  ؛يعنى هـر كـافری از ناحيـه اهـل اسـالم در امـان نيسـت ؛نيست بلكه حكم است

ايـن توسـعه مفهـومى محـدوده  .چه در حالت جنگ باشد يـا نباشـد ،بالذات حربى است

هـای  گرايى جريان يز خواهد داد و زمينه بـرای خشـونتدارالحرب را توسعه جغرافيايى ن

  .افراطى را با تصرف در اين مفهوم فراهم خواهد نمود

كفر  :اعتقاد داردپردازان جريان افراطى معاصر  نظريهيكى ديگر از  ابوبصير طرطوسى

به هر شكلش ممكن نيست اركانش به لرزه درآيد و از مكانش برداشته شود، مگر به قتل 

ن نيست برای دولتى اركان آن را ريشه كن نمايد و وجودش را اثبات نمايد، مگر و ممك

چنـين فهمـى طبعـاً  نتيجـه. )87 ، صم1999محمـود ابـوعمر، ( كردن آن ريزی و مثله بعد از خون

  .بخشيدن به ترور از نظر اين جريان خواهد شد توسعه خشونت و قتل و مشروعيت

و بـا چنـين ديـدگاهى،  دانـد مىر حربى يا محارب هر كافری را كاف ابوعبداّهللاٰ مهاجر

نكتـه مهـم از منظـر موضـوع . شـود مىمطلق جايز دانسـته طور بهجنگ با كافر و قتل وی 

 بندی تقسـيمدر  .دانـد مىاين است كه وی كافر را كه مطلقاً حربـى  )ترور(مورد بررسى 

و بـا چنـين  )62 ، صق1435المهـاجر، ( كنـد مىديگر به دو قسم كـافر اصـلى و مرتـد تقسـيم 

فـراهم  مرتـدی زمينه تعميم احكـام كـافر محـارب را از كـافر اصـلى بـه كـافر بند تقسيم

بر اين اساس طبق اين نگرش، چنانچـه مسـلمانى از ديـن اسـالم برگـردد يـا بـه . سازد مى

نيـز كـافر  مرتـدكه اين نگرش باور دارد، عمل نكند، مرتد دانسته شـده و  گونه آناسالم 

نيز جايز  مرتدقتل كافر اصلى جايز است، قتل كافر  كه همچنان درنتيجهو  گردد مىتلقى 

كفـر كـافران مرتـد شـديدتر از كفـر  مهـاجرافزون بر اينكـه در ديـدگاه . شود مىدانسته 

كفـار « طرطوسـىاز نظـر . )362 ، صق1435المهـاجر، (كافران اصلى بر اسـاس اجمـاع اسـت 

كسى كه از اسالم بـه غيـر اسـالم گـرايش (مرتد نصاری و يهود و مجوس و  ماننداصلى 

و شبيه اينها يا كسـى كـه عملـى كـه نـاقض  ها كمونيست، سكوالرها، ها بعثىمانند  )يافته

اعتقاد دارد اهـل ذمـه زمـانى معنـا دارد كـه داراالسـالم  ايشان. »انجام دهد ،توحيد است

لـذا  ؛هـم وجـود نـدارد ای ذمـه ،اما زمانى كه داراالسالم وجود ندارد ؛وجود داشته باشد
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 .)73 ، صم1999محمود ابوعمر، ( شوند مىهمه اينها كافر حربى محسوب 

شـده اسـت،  های اسالمى كه قـبًال داراالسـالم تلقـى مى در اين رويكرد همه سرزمين

هـايى كـه مسـلمانان در  سرزمين ابوبصيرامروزه به دارالكفر تبديل شده است؛ لذا به باور 

اند؛ زيرا  كنند و قبًال دار اسالم و امان بودند، به دار كفر و رده تبديل شده آنها زندگى مى

درواقع اين انديشه بـه دليـل . )73 ، صم1999محمود ابوعمر، (كنند  مرتدان بر آنها حكومت مى

. حكام در جهان اسـالم اسـت بودن وعرد به جاهليت دوره معاصر و غيرمشاعتقاد اين اقرا

، ايـن كننـد نمىحكـم احكام الهـى اسالمى بر اساس  كشورهای در اين نگاه چون حكام

گذشت، ترور در ادبيات فقهى با تعابير مختلفـى كه  چنان نيز داراالسالم نيست ها سرزمين

و  »غيلـه«بـا دو تعبيـر  مسـائل مـن فقـه الجهـادمورد توجه قرار گرفته است كه در كتـاب 

با اشاره به تفاوت معنايى فتـك و  هاجرابوعبداّهللاٰ م. مورد بررسى قرار گرفته است »فتك«

ن خدا و رسـول خـدا وری است كه شرع مطهر در حق محارباهر دو از ام: نويسد مىغيله 

، معين كرده است تا زمين را از پليـدی آنهـا پـاك اند بستهو دينش كه جلوی راه خدا را 

بـر  .)67 ، صم1999ابـوعمر، محمود (كامل از آن خدا باشد طور بهو دين  برداردنمايد و فتنه را 

رعـب و  درنتيجـهاين اساس ترور محارب كه همراه با نوعى عمليات پنهانى، ناگهـانى و 

طرفـداران ايـن ديـدگاه چنـين اعمـالى را خيانـت و نيرنـگ  بـوده،وحشت است، جـايز 

كنندگان كتاب و سـنت  بودن را تكذيب ه خيانت و نيرنگمعتقدان ب برعكسو  نددان مىن

 .)76 ، صم1999محمود ابوعمر، ( نندك مىتلقى 

يكى ديگر از مفتيان جريان تكفيری به جواز قتـل به عنوان نيز  نيعبداّهللاٰ بن جبرخ يش

در شهر ما مرد رافضى هست كـه شـغلش  ن سؤال كهيدر پاسخ به ا شيعيان اعتقاد داشته،

اهل سـنت ن يهمچن ،وانات آنها را ذبح كنديآورند تا ح قصابى است، اهل سنت او را مى

كننـد،  ن شغل هستند، تعامـل مـىيگرى كه در هميهاى د ن شخص رافضى و رافضىيبا ا

ا يـحـرام اسـت  ،سـتيحه آنها چيست؟ حكم ذبين رافضى و امثال او چيحكم معامله با ا

سـت؛ يحه او حـالل نين خوردن ذبيرافضى و همچن به وسيلهكردن  ذبح: گويد مى حالل؟

 ،خواننـد ها و مشكالت مى را در سختى طالب على بن ابىند و ا مشرك غالباً ها  را رافضىيز

طورى  خوانند؛ همان ن فرزندان آن حضرت را مىيهمچن. حتى در عرفات، طواف و سعى
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ن شرك بزرگ و ارتـداد از اسـالم اسـت كـه بـه سـبب آن يا. ميا دهيشان شنيكه بارها از ا

  .)80 ص ،1393يزدانى، ( سته كشتن هستنديشا

 فقهى بر حرمت تروراستدالل . 3

  اصل اولیه .١- ٣

چه به شكل علنى باشد كـه در متـون فقهـى و روايـى از آن بـه  ،ترديدی نيست كه ترور

 نوعى فتك تعبير گرديده و چه به شكل مخفيانه باشد كه غيله يا اغتيال ناميده شده است،

قابل تطبيـق اصل اوليه بر آن به عنوان همچون قتل، اصل عدم جواز  رو ازاينقتل است و 

الـدم نيـز نـين اصـلى را نسـبت بـه افـراد مهدورچ فقيهان شيعه به همين دليل برخى. است

دارد واليــت بــر اجــرای حكــم  از نظــر آنــان در مقــام ثبــوت امكــان. اند دانســتهجــاری 

الدم محدود به غير فتك و اغتيال باشد و در مقام اثبات نه فقط دليل عام يا مطلقى مهدور

 اسـت ای سـلطهر دست نيست، بلكه مقتضای اصل اولى نيز عـدم چنـين برای اثبات آن د

بر اين اساس، چنانچه قتل يك انسان طبق اصل اوليـه جـايز نيسـت،  .)83 ص ،1387منتظری، (

؛ قتل وی به شيوه فتك و غيله نيز به طريق اولى مصداق اصل اوليه عدم جواز خواهد بود

بر حرمت يا عـدم جـواز فتـك و اغتيـال  توان مىطبق اصل اوليه  رسد مىبه نظر  رو ازاين

با وجود ديگر ادله فقهى معتبر بر حرمت يـا عـدم جـواز، نيـازی بـه  ترديد بى. حكم كرد

 بـه هنگـام خدشـه در داللـت ادلـه وجود اين با  .نيستجستن به اصل اوليه مذكور  توسل

  .رسد مىوجود چنين اصلى به لحاظ روشى سودمند به نظر  مذكور يا تعارض آنها

  آیات و روایات .٢- ٣

برداشـت  ،جريان تكفيری معاصر در توضيح مفهوم رهب در راستای تجويز خشونت

تـوان بـه آيـه ذيـل  اند كه از آن جمله مى ن ارائه كردهآای از برخى آيات قر ظاهرگرايانه

ٍة َومِـن ِربـاِط الخَ « :اشاره كرد ـن قُـو
ِ ِل يـَوَأعِّدوا لَُهـم َمـا اسـتََطعتُم مِ تُرهِبـوَن بِـِه َعـُدو اّهللاٰ

كُم َوآَخر يَوَعُدو ُ َ َن مِن دونِِهم ال تَعلَمونَُهُم اّهللاٰ ِ يَسـب ىٍء فـىعلَُمُهم َوما تُنفِقوا مِـن َشـي ِل اّهللاٰ

 ُ َ ي   .)60، انفال( »كُم َوَأنتُم ال تُظلَمونَ يَوف ِإل
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ن در در قـرآ كه واژه رهـب و مشـتقات آن دهد مىن نشان بررسى اين مفهوم در قرآ

، ، انبيـاء34و 31، توبه ؛60، انفال ؛82، مائده ؛154 و116، اعراف ؛40، بقره(است كار رفته ه مورد ب دوازده

ترين موردی كه با تروريسم معاصر ارتبـاط  و مهم) 13، حشر ؛51، نحل ؛27، حديد ؛32، قصص ؛90

ارهـاب در ايـن آيـه بـه كـه  برقرار كرده است، آيه مذكور از سوره انفال است؛ درحالى

ادبيـات معاصـر بـه اسـتراتژی بازدارنـدگى  معنای ردع و منع از قتال است كـه در آن در

اسـالمى  هـای جماعتدولت اسـالمى اسـت نـه افـراد و  آيهو مخاطب اين  شود مىتعبير 

پس از بررسى نظريات مختلـف  نيز االرهابكتاب  نويسنده. )25 ، صق1427المحفوظ بن بيه، (

مطلـوب بلكـه  تنها نه ،اگر عليه اهل حرب اعمال شود اين آيه اعتقاد دارد ارهاب در ذيل

عبـدالعظيم، (نيست مشروع  ،اما اگر عليه مسلمانان و غيرمحارب اعمال گردد ؛به استمأمور

ن به ايـن آن در قرامعاصر نيز با بررسى مشرك گرای اسالممتفكر  محمد عماره .)8 ، صتا بى

نى ابلكه قتال به مشرك ،ن وجود ندارداعموميتى برای قتال با مشرككه  رسد مى بندی جمع

اند؛  مسـلمينبه دنبال اخراج پيامبر و  توبه سيزدهآيه كه عهد شكسته و طبق  گيرد مىتعلق 

تا زمانى كه بـه دنبـال است  )التعايش السلمى(لذا معيار اسالم و دولت اسالمى همزيستى 

ن بـر اصـالت آيـات زيـادی در قـرعالوه بر اينكه آ .)67-66، صص م2005عماره، (نباشند فتنه 

عدم استفاده از خشونت است مگر در  ،اشاره دارد كه اصل اولى ...و صلح، وفای به عهد

  .ن يا فتنه نمايدانامواردی كه طرف مقابل اقدام به اخراج مسلم

كننـده بـر حرمـت يـا عـدم  دليل فقهى داللـتترين  مهماز اصل اوليه مذكور  گذشته

االسالم قيد «يا  »االيمان قيد الفتك«جواز فتك و اغتيال، رواياتى هستند كه در آنها تعبير 

  .كار رفته استه ب »الفتك

  .»االيمان قيد الفتك«: |قال النبى :روايت اول

و اهل  )168 ص، 5ج، ق1403مجلسى، ( بحار االنواردر كتاب  كه در منابع شيعهاين روايت 

نقل شـده اسـت، داللـت بـر محدودشـدن  )174، ص ق1410بخـاری، ( صحیحدر كتاب  سنت

ايمـان در وجـود آدمـى  |به ديگر سخن از ديـدگاه پيـامبر اكـرم. فتك در اسالم دارد

از اين جهـت بـر عـدم . گيرد و ترور را مى ترين مانعى است كه جلوی اقدام به فتك مهم

اگـر تـرور و فتـك از . قع ايمان تقييدی بر فتك استكه دروا كند مىجواز فتك داللت 
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عامـل محدودكننـده فتـك و تـرور سـخن بـه عنـوان جايز بـود، از ايمـان  |نگاه پيامبر

طبـق اسـالم يـا ايمـان عمـل نكـرده  كند، مىبه عبارت ديگر كسى كه فتك  گفتند؛ نمى

  .)85 ص ،1387منتظری، (است 

اّن لَنا جاراً من همدان يُقـال  ×عبداّهللاٰ  بىقلُت ال: الصباح الكنانى قال ابى« :روايت دوم

و فَضلُه فيَقَع فيـه أفَتَـأذُن  ×المؤمنينينا فندكُر عليا اميرلَُه الَجعُد بن عبداّهللاٰ و هو يجلس ال

لى فيه فقال لى يا ابا الصباح أفَكُنَت فاعًال فقلُت ای و اّهللاٰ لئن اَِذنَت لى فيـه َآلَرُصـدنه فـاذا 

  قتحمُت عليه بسيفى فََخبطتُـه حتّـى اقتلـه قـال فقـال يـا اباالصـباح هـذا الفتـك ا ها فىصار 

ــا اباالصــباح اّن االســالم قَ    يــَد الفتــك و لكــن َدعــُه و قــد نهــى رســول اّهللاٰ عــن الفتــك ي

  دارم از  ای همسـايه: گفتـه ×امـام صـادقنقل كـرده كـه بـه  الصباح كنانى ابى: فستكفى

  مـا . مـا در مجـالس اسـت نشـين همكـه  شـود مى ناميـده قبيله همدان كه جعد بن عبـداّهللاٰ 

  آيـا  كنـد مىاو بـه امـام سـّب و تـوهين  گـوييم مىسـخن  ×على اميرالمؤمنيناز فضائل 

  امــام فرمــود ای اباصــباح آيــا چنــين كــاری را انجــام . كــه او را بكشــم دهيــد مىاجــازه 

و با شمشـيرم بـر او  شينمن مىبله به خدا قسم اگر اجازه دهى در كمين او : گفتم. دهى مى

از آن  |اسـت و پيـامبر امام فرمود ای اباصباح اين فتـك. او را كشم مىو  برم مىحمله 

، 1372كلينـى، (» ای اباصباح اسالم فتك را محدود كرده و او را رهـا كـن. نهى كرده است

  . )375 ، ص7ج

ُ َمن  شريفه ۀآيبر اساس « محمد محمود عبداّهللاٰ به گفته  ْم ي فَُهَو خَ َعظ ِ ُه يْـُحُرَماِت اّهللاٰ ـ ٌر ل

 حالـتدر غيـر  مؤمنـان آزارمجـوزدادن قتـل و  ،محرمـاتترين  مهماز  )30، حـج( عِنَد َربهِ 

از جملـه روايتـى كـه در . زيادی وجـود داردو در اين زمينه روايات  عدوان و بغى است

ينا السالح فليس من حمل عل: اّهللاٰ  قال رسول :نقل شده است صحیح مسلمو  صحیح بخاری

من حمل السالح على امتـى فلـيس  :فرمود ،يا در حديثى كه اجماع بر آن وجود دارد منا

امروز با انفجارها عليه مسلمانان و اهل قبله توسط برخى ديگـر از  آنچهبنابراين  .من امتى

چـون پيـامبر از قتـل نمـازگزاران نهـى  ؛حرام و غيرمشروع است شود، مىمسلمانان انجام 

محمـود (» انـى نهيـت عـن قتـل المسـلين« :فرمودنيز نقل شده كه پيامبر  ابوهريرهاز  .فرمود

 ، در مصادر روايى شيعه و اهل سنت روايات متعددی بر نهـى  بنابراين .)11 ، صم2012عبداّهللاٰ
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، كننـد مىصـر اعمـال افراطـى معا های جريانكه  هايى قالبدر  گرايى خشونت ترور واز 

  .وجود دارد

  دلیل عقلی .٣- ٣

نخسـت،  :از دو جهت قابل تبيـين اسـت ،است نكوهيدهرفتاری  عقالاز نظر كه ترور 

به ازدنيارفتن فرد يـا افـرادی  كه آنگاهترور . قرارگرفتن ترور در دايره مصداقى قتل است

عملـى مـذموم دانسـته  عقـالاز نظـر  و قتل آيد مى شمار، از مصاديق قتل به شود مىمنجر 

 چراكـه عملـى ؛خاص امـری روشـن اسـتطور بـهو تـرور  طوركلى بهقبح عقل . شود مى

 عقـالاز نظـر  ،ست و هر آنچه حق اساسى انسانى را نقض كنـدها ناقض حق حيات انسان

  .شود مىمذموم دانسته 

 هـايى ويژگىخشـونت  بـه مثابـهدر تـرور ؛ ترور است های ويژگىجهت دوم ناظر به 

ــانى ــافلگيری، ناگه ــون غ ــو همچ ــراسب ــت و ه ــود دارد دن، وحش ــى وج ــين و  افكن چن

و  كنــد مىتــرور را بــه يــك عمــل ناجوانمردانــه، ناعادالنــه و نــاروا تبــديل  هــايى ويژگى

و ديگـران  عليـهنـاجوانمردی و خردمنـدان عقال . گردد مىتلقى  نكوهيدهعملى  رو ازاين

توصـيه  ها انسـان و بـه داننـد مىقبـيح  ترديـد بى عمل ناعادالنه نسبت به ديگـران را انجام

   .خارج نگردند انصافكه همواره در رفتار خود از معيارهای عدالت  كنند مى

  گيری نتيجه

تـرين  مهـممقاله حاضر با بررسى مفهومى خشونت و خشونت مذهبى تالش كرد يكى از 

رفتـار يـا وضـعيت  مثابهبه خشونت . كندمصاديق آن يعنى ترور را از منظر فقهى بررسى 

عامل  .تشكيل شده است و هدفاز سه مؤلفه اساسى عامل، متعلق  آفرين وحشتترس يا 

يا وضعيتى  دهد مىرا نسبت به ديگران انجام  تهديدآميزیخشونت كسى است كه رفتار 

آميز  متعلق خشونت درواقع قربانى رفتار يا وضعيت خشونت. آورد آفرين به وجود مى وحشت

آفرينى انجـام  عامل خشونت عليه قربـانى بـا هـدف خاصـى رفتـار وحشـت. آيد ر مىبه شما

 كم دسـتايـن هـدف را  ازآنجاكه. دهد آميز قرار مى دهد يا وی را در وضعيتى خشونت مى
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كـرد، اقسـام  بندی دسـته تـوان مى و مـذهبىدر چهار هدف اقتصادی، سياسى، اجتماعى 

خشونت مذهبى است كه در مقاله حاضـر  هاترين آن مهمگرفته كه يكى از  خشونت شكل

  .يكى از مصاديق خشونت مذهبى مورد بررسى قرار گفتبه عنوان ترور در جهان اسالم 

، همچون مفهوم خشونت از سه مؤلفـه اساسـى آميز خشونتيك رفتار به عنوان ترور 

ب رتكعامل ترور فرد يا گروه يا دولتى است كه م. هدف/ متعلق /عامل: شود مىتشكيل 

متعلق . شود مىناك و همراه با رعب و به صورت ناگهانى كشى به شيوه وحشت قتل و آدم

بوده و درنهايت هدف تـرور  كشى آدمترور فرد يا گروه يا دولتى است كه قربانى قتل و 

در مقالـه حاضـر بـا . باشـد ...اجتماعى، اقتصادی، مذهبى يا سياسى و های انگيزه تواند مى

مـذهبى افراطـى در  های گروهه بررسى رفتارهای تروريستى برخى توجه به موضوع آن ب

  .اخير از منظر فقهى پرداخته شد های سال

غيلـه،  فقهى قديم از قبيل فتـك و و ادبيات ها كتاببا بررسى مفاهيم معادل ترور در 

دانسـتن آن  ديدگاه فقهى غالب شيعى و اهل سنت دربـاره عـدم جـواز تـرور و نامشـروع

فقهـى در جهـان اسـالم  های ديـدگاهبا توجه به طرح برخى  وجود اين با . آشكار گرديد

 »فقـه تكفيـری«كـه بـه  هايى ديـدگاه افراطى مذكور های گروهدرباره جواز آن از سوی 

شـاره ابا . فقهى بر عدم جواز ترور ارائه گرديد های ترين استدالل مهمند، ا گذاری نامقابل 

توجه به روايات موجود ونيز با توجـه بـه  و بايه فقهى مبنى بر عدم جواز ترور به اصل اول

  .افراطى آشكار گرديد های گروهدليل محكم عقلى، بطالن ديدگاه 
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