مطالعات فقهي و فلسفي
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 4932
صفحات  94ـ 7

تروریسم زدایی فقهی از اسالم و تبیین حکم سیاسی فقهی
امام خمینی (ره)


فاطمه رحمانی ،احمد مرادخانی

(تاریخ دریافت2310/50/12 :؛ تاریخ پذیرش)2310/57/51 :

چکیده
امروزه ،پدیده "ترور" دامنگیر زندگی روزمره مردم عادی ،بویژه مسلمانان شده است .با وجود این ،تعالیم دین اسالم مورد حمله برخیی از
کشورهای غربی و شبهه افکنان قرار گرفته است .ریشه یابی و بررسی این واژه در فقه اسالمی و تبیین نظر فقها ،اصطالحاتی که معیاد
واژه ترور میباشند ،و همچنین کنکاش در احکام فقهی و آیات و روایات در برخورد با مجرمان ترور ،و نیز بررسی دالیی شیرعی جیواز و
عدم جواز کشتن انسانها با هدف مبراسازی اسالم و مسلمانان از ترور و خشونت مورد توجه میباشد .در این نوشتار بیا اسیتداده از روش
تحلیلی و توصیدی و پاسخگویی به شبهات مطرح شده در علت صدور فرمان حکم اعدام سلمان رشدی توسط امیام خمینیی (ره) و ارائیه
منشور حقوق اسالمی در تروریسمزدایی مورد تحقیق قرار گرفته است.

کلیدواژگان
ترور ،تروریسم زدایی ،حکم شرعی ،شبهه افکنی ،فقه اسالمی.

 مسئول مکاتبات :دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهfarahmani14@gmail.com :

 نویسنده مسئول :استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهAh_moradkhani@yahoo.com :

این مقاله مستخرج از پایاننامه است.

 .............................................. 8فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال ششم ،شماره  ،42زمستان 9312

مقدمه
در حال حاضر تروریسم یکی از اساسیترین معضالت جامعه جهانی و خطرناکترین تهدید علیهه
حقوق ملتها و امنیت بینالمللی است .قدرتهای بزرگ جهان در راستای اهداف سیاسی خهود و
حذف اسالم از سیاست جهان اسالم را مانعی بزرگ در سر راه خود دیده و بها تروریسهم خوانهدن
اسالم و مسلمین و منفور نمودن انها سعی دارند که به بهانه تروریسم بها جههان اسهالم بهه مقابلهه
بپردازند.
در این رابطه ساخت فیلمهای هالیوودی و انتشار کتابهای گوناگون در غهرب از قبیه  :تهرور
برای خدا ،ترور برای اسالم ،دین صلح یا دین ترور ،ترور مقدس ،اسالم را مورد هجمه خود قهرار
دادهاند .کشورهای اسالمی را در مظان اتهامات غالباً ساختگی و نوعاً سیاسی قهرار گیرنهد انان هه
هانتینگتون نویسنده آمریکایی در قالب نظریه «برخورد تمدنها» در مواجهه با تمدن اسهالمی یعنهی
دین اسالم و مسلمانان فرض بر این است که تروریسم ریشه در دین و مذهب دارد و دیهن اسهالم
یک دین پرطرفدار است .در نتیجه دین اسالم عام عملیات تروریستی توسط مسلمین میباشهد و
آموزهها و تعالیم اسالم ترور را توصیه و ترویج مینمایند؛ و لذا از آنجها کهه اسهالم دیهن صهلح و
آرامش است و در تمام آموزههای خود به دالی مختلف از جمله کرامهت انسهان و حتهی رعایهت
حقوق حیوانات و ادله فقهی ،روایی و آیات بسیار به صهراحت در منه کشهتار و خشهونت علیهه
انسانها دستور العم دارد .لذا به شدت هر نوع وحشت و هراس خشهونت و کشهتار انسهانههای
بیگناه را محکوم مینماید.
این نوشتار بر آن است تا اوالً به تبیین و تعریف واژه ترور و تروریسم از نظر لغوی ،سیاسهی و
فقهی پرداخته و جایگاه این واژه را در فقه اسالمی روشن نماید؛ تا سهواالت و شهبهاتی کهه بهرای
مشوش نمودن اذهان عمومی جهان و بدبین نمودن آنان نسهبت بهه اسهالم و مسهلمین و در نتیجهه
باعث اسالم گریزی و مسلمان هراسی در جهان امروز شده است را پاسهخگو باشهد؛ و اینکهه آیها
اسالم تدبیری برای مبارزه با تروریسم اندیشیده است و ثانیاً دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان یهک
مرج دینی و سیاستمدار که حکم تاریخی ایشان در اعدام سلمان رشهدی کهه ههم بها آزادی بیهان
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عقیده در تضاد است و هم اینکه اگر ترور از نظر اسهالم مهردود اسهت اهرا در حکهم ایشهان بهه
مسلمانان اجازه داده شده تا او را به قت برسانند ،اگونه تفسیر میشود؟
تعریف واژه ترور و تروریسم
ترور در لغت ،در زبان فرانسه ،به معنای هراس و هراسافکنی است؛
در سیاست به کارهای خشونتآمیز و غیرقانونی حکومتها بهرای سهرکوبی مخالفهان خهود و
ترساندن آنها ترور میگویند ،و نیز کردار گروههای مبارزی که برای رسیدن به هدفههای سیاسهی
خود دست به کارهای خشونت آمیز و هراسانگیز میزنند ،ترور نامیده میشود (آشهوری ،تههران،
 ،6611ص.)89
در لغتنامه دهخدا ،در تعریف «ترور» مینویسد« :تهرور مهوخوذ از  Terreurو بهه معنهای قته
سیاسی به وسیله اسلحه در فارسی متداول شده است و این کلمه در فرانسه بهه معنهای وحشهت و
خوف آمده و حکومت ترور هم اصول حکومت انقالبی است که پس از سقوط ژیروندنها (از 66
مه  68۹6تا 68۹۱م) در فرانسه مستقر گردید و اعدامهای سیاسی فراوانی را متضمّن بود( ».دهخدا،
 ،66۱6ج  ،6۱ص  ( 161از دیگر سو ،هم اینک جامعه بینالمللی بها بحهران تعریهف «تروریسهم»
مواجه است و حتی مذاکرات متعدد سازمان مل برای ارائه تعریف مشترک کشورها از تروریسم به
جایی نرسیده (وایت و هلریچ )۹69 ،3006 ،و همین امر زمینه را بهرای سهوا اسهتفاده کشهورهای
قدرت طلب فراهم ساخته است تا براساس تعریف خود از «تروریسم» ،مناف ملّهی کشهور خهود را
دنبال کنند و به جنگ با دشمنان خود به اسم «تروریسم» مبادرت ورزند.
به عبارت دیگر تروریسم از ریشه التین  Terrorبه معنای ترس و وحشت گرفته شده است ،به
رفتار و اعمال فرد یا گروهی اطالق میشود که از راه ایجاد ترس و وحشت و بهه کهار بسهتن زور
میخواهد به هدفهای سیاسی خود برسد .تروریسم فعالیتهای عامالن دولتی و غیردولتهی اسهت
که در کوششهایشان برای دستیابی به اهداف سیاسی از روشها و وسای خشهونتآمیهز اسهتفاده
میکنند .شیوههای به کار برده شده از طرف تروریستها عبارتند از :هواپیماربایی ،گروگهانگیهری،
خرابکاری ،بمبگذاری ،بانکزنی ،آدم ربایی سیاسی و آدم کشهی .سهازمانههای تروریسهتی نوعهاً
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سعی میکنند که با اقداماتشان توجه رسانههای گروهی و مردم را جلب کنند( ..سی.پلینو ،آلتهون،
 ،66۹۱ص .)3۱6تروریسم به مفهوم آدمکشی و تهدید و ایجاد خهوف و وحشهت در میهان مهردم
برای نی به هدفهای سیاسی و یا برانداختن حکومت و در دست گرفتن زمام دولت و یا تفویض
آن به گروه دیگری است که موردنظر باشد( ..بابهایی ،66۹۹ ،ص .)16نهوام اامسهکی در تعریهف
«تروریسم» مینویسد :تروریسم کاربرد ابزار زورگویانه برای هدف قرار دادن مردم غیهر نظهامی در
تالش برای دستیابی به اهداف سیاسی ،مذهبی یا مانند آن است (هادویان ،6693 ،ص.)66
پس مؤلّفههای مهم تروریسم عبارتند از :الف) ایجاد خهوف و وحشهت ،ب) قابه پهیشبینهی
نبودن ،ج) قانونی نبودن ،د) دارا بودن هدف سیاسی.
اقسام ترور .6 :ترور شخصیت .3 ،ترور دولتی .6 ،ترور بین المل  .۱ ،ترور هسهته ای  .۱تهرور
سایبری .1 ،ترور بیولوژیک  .۹و اخیرا ترور تحریم ما نیز نوعی ترور محسوب مهی شهود؛ و انهواع
دیگر آن که روز به روز با سیاست های جدید کشورهای بزرگ در حال اضافه شدن میباشد.
تروریسم بین المل اصطالحی است ...که به منظور تومین مقاصد سیاسی در سطح بهین المللهی
انجام میشود (طلوعی .)6۱1 ،66۹3 ،ولی تروریسم دولتی به این معناست که دولهتهها در داخه
مرزهای جغرافیایی و حتی در ورای مرزهای جغرافیایی خود دست به ترور میزنند و برای دسهت
یابی به اهداف سیاسی ،مخالفین خود را به عملیات تروریستی به قت مهی رسهانند .بهه ایهن گونهه
اعمال« ،تروریسم دولتی» اطالق میگردد (شیرودی.)6۱6-616 ،6699 ،امهروزه غهرب علهی رغهم
پیشتاز بودن در مدیریت تروریسم دولتی و بین المللی به بهانهه مبهارزه بها تروریسهم ،آمهوزههها و
احکام متعالی اسالم را مورد هجمه شدید قرار میدهند و مسلمانان به عنوان اهرههای تروریسهتی
معرفی گردیدهاند که در صدد تثبیت حاکمیت خود به هر هزینهای هستند ،غاف از آنکهه اسهالم از
همان زمان که پا به عرصه وجود گذاشت ،مبارزه با تروریسم را در برنامههای خهود گنجانهد و در
آن زمان ،که خشونت حرف اول جهان را مهیزد ،اسهالم ارزشهی واال بهرای جهان ،مهال و آبهروی
انسانها قای

بود.

تروریسم زدایي فقهي از اسالم و تبیین حکم سیاسي فقهي امام خمیني (ره)99  .........................................................

طرح مسئله
آیا اسالم هم تدبیری برای مبارزه با تروریسم اندیشیده است؟ اصطالح «تروریسم» از اصهطالحات
جدیدی است که در زمان صدر اسالم ،سخنی از آن در میان نبوده است ،اما تعبیراتهی را در آیهات،
روایات و عبارات فقها می توان یافت حاکی از آنکه اسالم برای این بخش از زندگی انسهانهها نیهز
تدابیری اندیشیده است و عباراتی در متون دینی اسالمی وجود دارد که مفهومی برابر و یها نزدیهک
به مفهوم «تروریسم» دارد .ارائه معادلی بهرای «تهرور» و «تروریسهم» از فرهنهگ و حقهوق جهزای
اسالمی ،جزو دغدغههای فقها و اندیشمندان مسلمان است .در ادبیهات و فرهنهگ اسهالمی انهین
واژهای وجود ندارد و به طور کلی این واژه لفظی وارداتی است (محقه دامهاد.)600-۹۹ ،6699 ،
برخی از اصطالحات نسبت به واژه ترور و تروریسم عمومیت دارد اما می توان حکهم تهرور را از
آن استفاده کرد این اصطالحات عبارتند از:
فتک

در کتاب لغت ،فتک به معنای شخصی آمده است که فردی را بیخبر و از روی غفلت بکشد و نیز
به معنای شخصی است که از غفلت فرد دیگهر اسهتفاده مهیکنهد و او را مهیکشهد و یها مجهروح
میسازد( .آقابخشی .)661 ،66۹۱ ،نیز جواهری در کتاب لغت خود آورده« :فتک آن است که کسی
بر همراه خود وارد شود و در حالی که او غاف است ،به طور ناگهانی او را به انهگ انهدازد و بهه
قتلش برساند» (ابن منظور 6۱6۱ ،ق« .)۱۹3 ،فتک این است که بر کسی غفلتاً یورش ببرنهد و او را
بکشند ،خواه با سالح باشد یا نباشد ،در امور سیاسی باشهد یها نباشهد( ».مرعشهی .)39 ،6696 ،در
روایتی پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وآله) فرمود« :لیس فی االسالم إیمهاا وال فتهک ،إنّ االیمهان قیّهد
الفتک»؛ (ری شهری .)33۱8 ،66۹۱ ،در اسالم ایماا و فتک جایی ندارد .همانها ایمهان فتهک را در
زنجیر کرده است .به هر حال واژه فتک یکی از واژگهانی اسهت کهه در ادبیهات عهرب و فقهه مها
نزدیکی زیادی با ترور و تروریسم دارد و با توجه بهه مؤلفههههای ههر دو( ،یعنهی فتهک و تهرور)
میتوانیم ،آن را معادل ترور بدانیم ،ولی دقت در یک نکته ضروری به نظر میرسد کهه فتهک تنهها
شام قت اه با انگیزه مالی و سیاسی میباشد و استفاده از این روایات و توسهعه آنهها بهر سهایر
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اقدامات تروریستی با توجه به تعاریفی که برای ترور و تروریسم ارائه شهده کهاری دشهوار اسهت
(محق داماد ،6699 ،شماره 9؛ .)۹۹-600
اغتیال

اغتیال از جمله اصطالحاتی است که در فرهنگ و ادبیات عهرب دارای معنها و مفههوم نزدیهک بهه
ترور است .اغتیال به معنای (اغتیاال یا قتله غیلتا :یعنی پنهانی و به شکلی که مقتول باخبر نشهود ،او
را از پای درآوردن) (بجنوردی )6۱ ،و از همینرو در لغتنامههای فارسی نیز به معنی فرد دیگهری
را ابتدا فریب دهد و سپس او را به قت برساند (جمعهی از نویسهندگان )۱9۱ ،6690 ،و اغتیهال در
باب افتعال در معنای نزدیک به هالک کردن ،به ناگاه کشتن ،در پنهانی کشهتن و فریهب دادن و بهه
خلوت بردن و کشتن میباشد .به عبارت دیگر ،اغتیهال بهه معنهای تهرور و سهوا قصهد و محاولهه
االغتیال به معنای طرح ترور و توطئه ترور به کار میرود (دهخدا ،لغت نامه دهخدا) .ابن منظور در
معنای آن میگوید« :غِیله به معنی نیرنگ میباشد و معنای عبارت «قُتِ فالن غِیلةً» این است :فالنی
بر اثر نیرنگ و مکر کشته شد به این گونه که فردی با نیرنهگ و فریهب او را بهه مکهانی بهرد و در
هنگام رسیدن به آن مکان او را کشت( ».ابن منظور6۱6۱ ،ق).
غدر

غدر در لغت به معنای نقض عهد و ترک وفا و پیمان است (الجهوهری6۱0۹ ،ق ،ج ،3ص )۹11و
در اصطالح نیز به کشتن و تجاوز بعد از امان دادن به دشهمن گفتهه مهیشهود (نجفهی ،661۱ ،ص
 .)۹9فقهای شیعه به حرمت و عدم جواز «غدر» حتی به کفّار تصریح کردهاند .مرحوم علّامه حلّهی
در اینباره میفرماید« :و یحهرم الغهدرب بالکفّهار» (عالمهه حلهی ،6۱66 ،ص .)۱9۹هم نهین عالمهه
ِ
میگوید« :ما ِمن ٍ
القیامة ََیم ملل للواءَ الرل ِر»؛ (عالمهه حلهی،6۱6۹ ،
یوم
رجل َآم َن رجالً علی ّ
ذمته مُثَّ قَتلَه اآلجاءَ َ
ج ،6ص ،۱6۱ج ،8ص)98؛ هر کس به شخص دیگری امان دهد سهپس او را بکشهد ،روز قیامهت
پرام عهدشکنی حم میکند .روایت دیگری که در این مهورد ،مهورد اسهتناد فقهها قهرار گرفتهه،
امل الل ّغین َول َ ریا»؛ (محمهد محمهدی ری
روایت امام صادق (ع)است« :ال ینبرلی للملللم َ الرل مر یال یمقلاملو َ
شهری ،پیشین ،ج  ،6ص  .)336سزاوار نیست مسلمانان عهد خود را نقض کنند و به عههد شهکنی
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فرمان ندهند و با پیمان شکنان نجنگند .اسالم ،محهور روابهط بها غیهر مسهلمانان را اصه صهلح و
همزیستی مسالمتآمیز قرار داده است .حرمت غدر را که به معنای نقهض پیمهان هها و معاههداتی
است که با دشمن بسته شده است .ترور و اقدامات تروریستی علیه انین کفاری ،قطعاً حرام است؛
ارا که نوعی پیمانشکنی و اعالن جنگ با ایشان قلمداد میشود که بر خالف وجوب وفا به انین
تعهداتی است و با آیاتی اون «ایفلوا للهدل نلاس ملل وال» و مصالح مسلمین منافات دارد .جالب اسهت
که صاحب جواهر حتی در موردی که مخالفی ساب االمام نیز باشد در زمهان هدنهه ،تعزیهر وی را
جایز نمیداند (الشیخ الجواهری ،ج ،36ص  .)6۱۱مقام معظم رهبری در این رابطه میفرماید« :پس
از آن که پیمان صلح به صورت صحیح ،منعقد شد ،شکستن آن بهیشهک حهرام اسهت» (طهارمی،
.)660-۹6 ،669۹
بغي

راغب اصفهانی واژه «بغی» را اینگونه معنی میکند :بغی یعنی اراده کردن و قصد تجاوز نمودن یها
درگذشتن از میانه روی اه عمالً تجاوز کند یا نکند .قرشی در کتاب خود به معنی «طلب تهومم بها
تجاوز از حدّ» گرفته است (قرشی .)30۹ ،66۹6 ،این واژه با توجه به معنای باغی که کهاربرد اسهم
فاعلی آن است «کسی که بر امام عادل خروج میکند» (فتح اهلل6۱6۱ ،ق ،ص )96به معنای خهروج
بر امام عادل است .شیخ طوسی «بغاا» را اینگونه تعریف کرده است :هر کس کهه بهر امهام عهادل
(حکومت مشروع) خروج کند و بیعتش را بشکند و یا دسهتورهای حهاکم را مخالفهت کنهد بهاغی
است و بر حاکم جایز است با او مبارزه کند (طوسهی6۱6۱ ،ق .)381 ،پهس بغهی در لغهت ،دارای
معانی ذی است :الف) « تعدی؛ یعنی هر ایزی که از حد خود تجاوز کند؛ یعنی افهراط کهردن بهر
مقداری که حد آن حد شیا است» (جوهری6۱60 ،ق ،ج .)3396 ،1ب) «طلب تومم بها تجهاوز از
حد .این معنا با مطل تجاوز قاب جم است؛ زیرا تجاوز ،از طلب جدا نیست .هر جها کهه تجهاوز
هست ،طلب نیز هست( ».قرشی6۱63 ،ق .)30۹ ،اگر در عصر غیبت ،فقیه و نایب امام (ع) نتوانهد
با بغات برخورد نماید و آنان را طب موازین اسالمی مجازات کند ،آنهان در اسهاس نظهام اسهالمی
هرج و مرج به وجود خواهند آورد (مرعشی.)1۹ ،66۹6 ،
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ارهاب

ارهاب :کلمه ارهاب و مشتقات آن ،در ادبیات قدیم عرب به معنای ترس ،ترسانیدن و داار هراس
کردن بود .قرآن هم بر همین معنا توکید دارد ،به عنوان نمونه ،به ایهن آیهه بنگریهد :ایّهای فهارهبون
(بقره ،آیه ( )۱0و در راه انجام وظیفه ،و عم به پیمانها تنهها از مهن بترسهید( ).مکهارم شهیرازی،
ناصر .ترجمه تفسیر نمونه) .استناد کسانی که با استفاده از ایهن آیهات ،اعمهال تروریسهتی خهود را
توجیه میکنند نارواست و نیز سخن کسانی که به بهانه وجود انین آیاتی در قرآن کریم ،دین مبین
اسالم را متهم به تروریستپروری میکنندَ( .ی بنِلی ِْلاایِیل اذر مرلایار نِهمتِلی الَّتِلی نَنرلهملع علَلی م َ ینَیفملوار بِهدل ِ
َر م َ ر ر َ ر َر
َ َ رَ َ م رَ َ
ن ِ
میف بِهدل ِ مرَ یِ ََّی فَلاربب ِ
وس) (بقره)۱0 :؛ ای فرزندان اسرائی ! نعمتهایم را که بر شما ارزانهی داشهتم
َ ر ر َ َ رَم
به یاد آورید و به پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم و تنها از من بترسهید .در ایهن آیهه شهریفه،
وس» به معنای خوف و ترس از خداوند استََ( .لَنتَ نَش ُّ رببله فِلی دل م یِرِبَ ِملن َِّ ِ
«فَاربب ِ
َّد رلَ قَل رلوم الَ
اذ ذَل َ
مر َ َرَ ً
لَ ََِّنل م
م
رَم
َ
یَل رف َق مدلو َس) (حشر)66 :؛ شما قطعاً در دلهای آنان بیش از خدا مایه هراسید; ارا که آنان مردمهانیانهد
که نمیفهمند .در اینجا نیز مراد از «رَهْبَهً» خوف است و مراد این است که خهوف منافقهان از شهما
شدیدتر از خوف آنان از خداست .میتوان به این نتیجه دست یافت که مشتقات «رههب» در قهرآن
کریم ،به هیچ وجه بار منفی ندارد ،اما واژه إرهاب ،که اکنون مصطلح شده ،دارای بار منفی است.
محاربه

ابن منظور گفته است:محاربه از ماده «حرب» و به معنای غارت کردن و جنگیدن است (ابن منظور،
 )606 ،6۱0۱و مبحارِب به معنی «جنگجو» آمده اسهت (مهیهار .)30 ،در تبیهین معنهای اصهطالحی،
شیخ طوسی در نهایه گفته است« :محارب به کسی گویند که اسلحه بکشد و اه ریبهه نیهز باشهد؛
یعنی :سابقه شرارت داشته باشد .در شهر باشد یا در خارج شهر ،در سرزمینهای اسالمی باشهد یها
سرزمینهای کفر ،در شب باشد یا در روز ،هرگاه در انهین شهرایطی اسهلحهکشهی کنهد محهارب
محسوب میشود» به نق از (ابن ادریس6۱6۱ ،ق .)۱01 ،امام خمینهی (ره) در خصهوص محهارب
انین میفرماید« :محارب کسی است که یا اسلحه کشیده یا مسهلح و بهه قصهد ترسهاندن مهردم و
ایجاد فساد در زمین ،جامعه را هدف قرار میدهد» (امام خمینی ،ج  .)۱83 ،3محاربهه بهه دو قسهم
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میباشد :محارب متّصف به عنوان فساد و محارب غیر متّصف به عنوان فساد .در حالی کهه ادعهای
اینکه حکم آیه شریفه مترتّب بر نفس عنوان محارب به طور مطل نمیشود ،صحیح نیسهت؛ زیهرا

ِ
اَلرِ فللا اً» برای بیان وجه ثبوت حکم است و راجه بهه ایهن نظهر اسهت کهه
لهو َس فلی
عبارت «یَ َ
محارب به خاطر اینکه فساد در زمین میکند ،موضوع حکم آیه قرار گرفته است (فاضه لنکرانهی،
 .)۱06 ،6۱01اصوال از نظر اسالم ،هر گناه یا جرمی موجب فسهاد اسهت .ایهن سهخن بهدین معنها
نیست که همه جرایم در حکم محاربهاند ،بلکه به این معناست که هر گناهی موجب عهدم اعتهدال
در جامعه میگردد و لذا نوعی فساد تلقّی میشهود (موسهوی بجنهوردی .)69-6 ،669۹ ،اینهک بها
استفاده از آیه  66سوره مائده ارکان عمده تحق محاربه را یادآوری مینمهاییم .6 :قصهد و انگیهزه
ارتکاب خالف و انجام عم نامشروع و غیر قانونی میباشد که از آن به عنهوان جنهگ بها خهدا و
رسول (ص) یاد میشود .3 .از موض زور و قدرتنمایی و بهرای ایجهاد رعهب و وحشهت اقهدام
مینماید که خداوند از آن به عنوان جنگ و برخورد خونین یاد مینمایهد .6 .محهارب بها مهردم و
بندگان خدا و امت رسول (ص) سر جنگ و ستیز دارد و با آنان نبرد و مبارزه مینمایهد و خداونهد
این ظلم و اجحاف در ح بندگانش را جنگ با خود خوانده است .۱ .طرف حساب محهارب اوالً
و بالذات حکومت یا حاکمان نیست و اگر احیاناً با حکومت و زمامداران آن ههم برخهورد نمایهد،
هدف هموار نمودن راه برای ادامه و تشدید شرارت علیه مردم و امنیت اجتماعی است ،واال بهرای
او در صورت فراهم بودن زمینه شرارت و قدرتنمایی و سلب آسهایش جامعهه ،نهوع حکومهت و
اینکه اه کسی حاکم است ،اندان موضوعیت ندارد .۱ .و سرانجام محارب انگیهزه شهرافتمندانه و
قصد اصالح و خدمت به مردم ندارد (عباسی فرد.)303 ،6686 ،
افساد

برای تبیین بیشتر مفهوم محاربه واژه فساد و افساد را بیشتر بررسی مینمائیم .مفهوم افساد :افساد از
جمله جرائم امنیتی است که ریشه لغوی آن «فسد» میباشد .راغب در مفردات ،فسهاد را خهروج از
اعتدال معنی نموده است« :الفلا خایج الشیء عن االعت ال» (راغب اصهفهانی .)6۹8 ،6663 ،بسهیاری
از علما ،فساد را بیش از آنکه جرم و خالف مستقلی معرفی نماینهد ،آن را عطهف بیهان و عبهارت
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اُخرای محاربه و حداکثر آن را نقطه اوج و پرخطر محاربه و افساد در اکثر موارد و همراهی تقریبهاً
همیشگی آنها و اینکه وجود هر یک باعث تشکی و تکمی دیگری میگردد ،ولی محاربه و افسهاد
در مواردی میتوانند دو عنوان مستق و دو جرم مجزا باشهد (عباسهی فهرد« .)306 ،6686 ،مفسهد
کسی است که شیی را از حالت سالمت و صالح بیرون ببرد و در رمس مفسدین ،مفسدی است که
به منظور سلب امنیت و ایجاد رعب و وحشت برای مردم دست بهه اسهلحه مهیبهرد» (احمدونهد،
 .)3۱۹ ،669۹قرآن کریم که در ادامه آیه  66سوره مائده و بعد از معرفی محهارب و در قطعیهت و
لهو َس فی االرِ فلا اً».
معرفی فرد اعالی آن یا به عنوان جرمی مستق انین میفرمایدَ « :ی یَ َ
جرم از دیدگاه اسالم
اما در خصوص جرم از دیدگاه اسالم و فقه اسالمی ،برخی صاحب نظران انین تعریف کهردهانهد
که « :جرم انجام دادن فع یا گفتن قولی که قانون اسالم آن را حرام دانسته و بهر فعه آن ،کیفهری
مقرر کرده است» (فیض .)18 ،6616 ،ابوالحسن ماوردی در کتاب احکام سلطانیه انین مهیگویهد:
«جرم ،امور ممنوع شرعی است که خداوند به وسیله اجرای کیفر حد یا تعزیر ،مردم را از ارتکهاب
آن باز میدارد» (ماوردی ،ج6۱01 ،3ق .)368 ،خالصه اینکه جرم و گناه در بیان بسیاری از مراج
دینی متوثر از هما ن معنی عام و رایج است که آن را ارتکاب حرام یا ترک واجب شهرعی مشهروط
بر کبیره بودن مورد میدانند .امام خمینی (ره) نیز در کتاب تحریرالوسیله در بهاب حهدود بهه نحهو
مهذکور فتهوی دادهانهد (امهام خمینهی (ره) ،بهاب حهدود ،ج ،3مسهئله پهنجم .)۱۹۹ ،در اصههطالح
حقوقدانان« :جرم هر فع یا ترک فعلی است که نظم و آرامش جامعه را مخت مهینمایهد و قهانون
نیز برای آن مجازاتی تعیین نموده است» .هم نین عدهای از حقوقدانان معتقدند که« :نقهض قهانون
هر کشوری در اثر عم خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقهی آن را تجهویز نکنهد و
مستوجب مجازات هم باشد ،جرم نامیده میشود» (احمدوند .)39 ،669۹ ،قانون مجهازات اسهالمی
در تعریف جرم محاربه انین میگوید« :هر کس که برای ایجاد رعهب و وحشهت و بهرای سهلب
آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد ،محارب و مفسهد فهی االرض اسهت» (قهانون مجهازات
اسالمی ،66۹۱ ،ماده.)696
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نمونه هایي از ترور در قرآن
حال با توجه به بیان مواردی که در فقه اسالمی مترادف ترور میباشند ،نمونههایی از مصادی ترور
را که در قرآن از آن یاد شده است را بیان میکنیم؛ در سوره نم خداونهد متعهال بهه مسهئله تهرور
حضرت صالح (ع) اشاره میکند که اگونه قوم نابکار ثمود میخواستند تا با به کهارگیری تهرور از
وجود صالح خود را برهانند (شیرودی .)6۱۹ ،6690 ،نمونه بعدی جریان ترور پیامبر (ص) اسهت،
از سوی برخی منافقان و کافران که در آیه  60انفال آمده است نیز در آیات دیگر (نم  ،آیه  ۱۱الی
 )۱8به مسئله ترور آن حضرت از سوی منافقان برنامه ریزی شده بود که گروهی از ایشهان توطئهه
کردند که در هنگام برگشت از جنگ تبوک در یکی از گردنههای سر راه به صورت ناشناس کمهین
کرده و شتر پیامبر (ص) را رم داده و حضرت را به قت رسانند که این ترور هم نافرجام مهیمانهد،
(توبه ،آیه  ۱9و  1۱و  )۹۱یا اشاره کنایهای قرآن به جریان لیلةالمبیت و قصد ترور پیامبر (ص) در
خانهشان که به امر خدا این اقدام با جایگزینی حضرت علهی (ع) بهه پیشهنهاد خهود ایشهان ناکهام
میماند .از رفتار پیشوایان دین و آنطور که از مجموعهه قهوانین و مقهررات حهاکم و کتهب فقههی
استفاده میشود ،برخورد حاکمان اسالمی و متولیان امور با متهمانی که در برابر آنان ایسهتاده و قهد
کشیدهاند و با آنان مبارزه میکنند ،در صورت تشخیص نیت خیر و وجود انگیزه شرافتمندانه و بهه
دنبال نف شخصی و مادی نبودن ،درست منطب با آن ایزی است که در دنیهای امهروز بهه عنهوان
جرم سیاسی مطرح میشود ،برخوردها به مراتب احترامآمیزتر و آرامتر است و نمونهههای بهارز آن
در رفتار پیامبرعظیمالشان اسالم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) با مخالفان به اشم میخورد .آنجها
که امیرالمومنان علی (ع) در واپسین ساعات عمر شریف خود و در حالی که فردی پلیهد و شهقی،
مظلومانه در خانه خدا و در حال نماز و به قول ابن ابیالحدید« :بهه خهاطر اصهرار و پافشهاری بهر
عدالت» فرق ایشان را شکافت ،در وصیتی به فرزندش امام مجتبهی (ع) دربهاره قاته خهود انهین
میفرماید« :در اسارت او را نیکو دار ،اگر زنده ماندم ،خود ولی دم خویش و اگر درگذشتم ،پس به
تالفی ضربتی که بر من زد ،فقط یک ضربه به او بزنید» (عاملی6۱66 ،ق ،ج ،68باب قصاص.)81 ،
للُ خلر» (نساا ،آیه )639و طب همین امر و طب اصهول ههر
بر طب آیات قرآنی که میفرمایدّ « :
الص م
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کس که با صلح و امنیت و آرامش مخالف باشد از نظر اسالم محکوم است .ترور نیز همانطور کهه
گذشت یکسری از عوام بر هم زننده صلح و امنیت است و اعهالم مخالفهت بها تهرور از دیهدگاه
اسالم ،بر همین اساس است .یکی دیگر از دالی آیه  63مائده می فرمایدَ « :ملن قتَ َلل نفللا بِرَل ِر نفل ای

فلا فی االرِ فکاَََّّنا قَلتَ َل النّاس مجیهلا» کهه طهی آن بهه تبیهین یهک قاعهده و نظهام و قهانون ویههه ای
میپردازد و در حقیقت یک مبنای اصی فقهی را پیش روی ما قرار می دهد ،که تنها قت نفهس در
دو صورت جایز است :یکی قصاص و دیگری مجازات افساد فی االرض در معنای عام آن اسهت،
و در غیر از آن قت نفس بر اساس همین سیاست فکری و فرهنگ قرآنی ،معادل با قت همه نفوس
و مردم است .از نظر فقه اسالمی قاعدهی اولیه ،حرمت مال ،جهان ،نهاموس و حفهح حقهوق همهه
انسانها ،با هر مرام و مذهب و اعتقاد است ،مگر آنکه مرتکب خیانت و جرمهی شهوند کهه در ایهن
صورت آن قاعده اوّلیه تخصیص می خورد «ی ال مَقتلوا النف التلی ََ َّلاَم ّاذ ِّال ِل ل ّ » (اسرا ،آیهه .)66از

این رو ،اسالم با کشتن انسانهای بی گناه با هر عنوان( ،ترور یا غیر آن) ،با هر انگیزهی سیاسهی یها
مذهبی ،از هر فرقه ،در هر مکان و با هر وسیله ای مخالف است و این کار را جنایت شهمرده و در
پی مجازات عام آن است .از این قاعده ،توطئه گران و مجرمان و مهاجمان به دلی توطئه و جهرم
و تهاجمی که مرتکب شده اند ،استثنا می شوند آیه با صراحت بر ممنوعیت قت با هر منشهو و ههر
کیفیت ،و هر هدف و هر زمان و مکانی و به صورت رعب آفرین و غیر آن ،داللت دارد و فقط دو
موضوع را استثنا کرده است :قصاص و افساد در زمین.
تفاوت جهاد و دفاع مشروع با ترور
نصوص مذهب شیعه نه تنها امر به ترور نمی کند ،بلکه آن را تحریم مهیکنهد ( شهیرودی،6693 ،
« .)6۱6فقه شیعه غیر از وضعیت دفاعی ،اعم از شخصی وخوف نفهس یها دفهاع از کیهان اسهالم و
موجودیت جامعه اسالمی ،هر گونه تعرض به غیر مسلمانان را تحریم می کنهد»( .فیرحهی،6696 ،
ص .)661نتیجه انین دیدگاهی در فقه شیعه در باب جههاد «تعطیلهی جههاد ابتهدائی و خصهومت
نسبت به غیر از مسلمانانی است که به رغم تفاوت دین و عقیده ،در وضهعیت جنگهی و تههاجمی
نسبت به مسلمانان قرار ندارند» ( فیرحی ،6696 ،ص .)661البته در جههاد ،ههم مهی کشهند و ههم
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کشته می شوند ،ولی جهاد ترور نیست ،بلکه یک نبرد رودررو ،آشکار و بر پایه قواعد جنگ است.
هم نین ،در جهاد لشکر اسالم در آغاز حمله نمی کرد ،و تنها پس از حملهه دشهمن بهه نااهار از
خود دفاع می کرد (دائرةالمعارف تشی  ،ذی عنوان «جهاد») بهتر آن است که با عم به قرآن ریشه
های تروریسم را بخشکانیم .در سوره مائده ،آیه  63انین آمده است :دشمنی قومی وادارتان نکنهد
که دست از عدالت بردارید ،عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیک تر است .در دین اسالم نیز ،دفاع
در برابر دشمن ،امری پسندیده است و در مناب فقهی نیز دفاع ،بهر حسهب موضهوع مهورد دفهاع،
واجب یا جایز است .البته هم ترور ،هم دفاع مشروع ،مستلزم کاربرد خشونت است .ولهی بایسهتی
در نظر داشت ،کاربرد خشونت در ترور ،ارادی ،اولیهه و اختیهاری اسهت و بهه صهورت تههاجمی
صورت میگرد و دوما ،خشونتی غیر قانونی و خودسرانه می باشد .ولهی در دفهاع مشهروع ،کهاربرد
خشونت ،در راستای دفاع از خود ،غیر اختیاری می شود و ااره ای جز توسه بهه آن بهاقی نمهی
ماندو واکنشی است و به صورت دفاعی ،انجام می شود و فراتر از اینها ،خشونتی کهامال قهانونی و
مشروع قلمداد می شود .از طرف دیگر ،کاربرد خشونت در ترور ،اغلب ،حالتی مخفیانه و ناگههانی
دارد ولی در دفاع مشروع ،کاربرد خشونت ،حتی اگر به قت و خهونریزی منجهر شهود ،مخفیانهه و
ناگهانی نیست ،بلکه در حالتی رودررو و کامال آشکار ،صورت میگیرد .در ترور ،فرد ترورگهر ،بهه
دنبال ایجاد رعب و وحشت است .در دفاع مشروع ،مهداف بهه دنبهال ایجهاد رعهب و وحشهت در
جامعه یا در دل افراد نیست .هدف از ترور ،رسیدن به اهدافی به ویهه سیاسی است .فرد مهداف در
حین عم دفاع مشروع ،هیچ گونه هدف سیاسی در سهر نهدارد (نعمتهی وروجنهی 60۱ ،6699 ،و
 .)601اسالم به خشونت ،به صورت حداقلی و شر ضرور و آخرین حربه مینگرد و خشونت فقط
در راه نی به کمال انسانی ،حفح کیان و امنیت جامعه ،حفح مصالح اجتماعی ،و مقابله بها جهرم و
ناامنی و بزهکاری و خشونت ،اعمال میگردد و تمامی مجازاتها و کاربرد خشونت ،فقهط بایسهتی
طب قانون مدوّن و احکام فقه جزایی اسالم ،انجام پذیرد .در ترور ،عنصر خشونت جزئی الینفهک
از این پدیده است .از سوی دیگر ،خشونت ملحهو در تهرور ،خشهونتی کهامالً کهور ،بهیههدف،
غیرانسانی و غیر قانونی است و این نوع خشونت ،از اص و اسهاس ،در تضهاد بها خشهونتههای
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قانونی مدنظر اسالم است ،ارا که خشونتهای تروریستی ،خودسرانه ،نابخردانه و بیهدف است،
در حالی که خشونتهای مجاز از نظر اسالم ،کامالً قهانونی ،مشهروع و منطقهی بهوده و بها ههدف
اصالح و یا جلوگیری از ارتکاب جرم صورت میگیرد .پس گفتمان شرعی و اسالمی از خشونت،
خشونت تروریستی را پس میزند (نعمتی وروجنی 88 ،6699 ،و .)600
اسالم؛ ترحم به حیوانات ،توجه به کرامت انساني
دین و مکتبی که حتی برای رعایت حال حیوانات دارای دسهتورالعم مهی باشهد و در مهواردی از
لعن کردن و دشنام دادن به حیوان و جدا کردن حیوان از مادرش و غذا خوردن در مقاب حیوان و نیز
از ویران کردن پناهگاه و النهی حیوانات نهی میکند .اگونه نسهبت بهه مقهام انسهان و جایگهاه او
دستوالعم ندارد.برای نمونه این حدیث مربوط به حیوانات را ذکر مینماییم :پیامبر خهدا صهلی اهلل
علیه و آله وقتی االغی را دید که صورتش را داغ نهاده اند ،فرمود :مگر نشنیده اید که من لعنت کهرده
ام آن کسی را که صورت حیوان را داغ بنهد یا بر صورت آن ضربه وارد کند (ناصهف6۱06 ،ق ،ج،۱
 .)6۱6با نظر به این موارد و دستورات میتوان ارزش و احترام ذات انسان را که از نظر عظمهت قابه
مقایسه با بسیاری از جانداران دیگر نیست ،درک کرد و آشکار میگردد دینهی کهه تها بهه ایهن انهدازه
دغدغه و اهتمام جدی نسبت به رعایت حقوق حیوانات و گرامیداشت ارزشهای معنوی داشته است،
نمیتواند به حقوق بشر و ارزشهای اخالقی انسانی بی

توجه باشد.

بر اساس نصّ صریح برخی از آیات قرآن ،خداوند متعال به فرزندان آدم کرامت ذاتی بخشهیده
است (اسراا ،آیه  )۹0و به راستی که فرزندان بنیآدم را گرامهی داشهتیم و بهه ایشهان از پهاکیزههها
روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آن ه آفریدهایهم ،انهان کهه بایهد و شهاید برتهری بخشهیدیم.
نامنلا »...استفاده میشود که انسانها دارای «ح حیات» بوده و دیگران مکلّف
هم نین از آیه «ی لقل َّ
به رعایت آن هستند و تا زمانی که انسان کرامت و حیثیت خود را با انجام اعمال خشونتبار ،جرم
و جنایت مخدوش نسازد ،دیگران مکلّف به ادای احترام نسبت به این ح هستند .ایهن امهر مهورد
قبول همه ادیان الهی است ،اما اسالم عالوه بر کرامت ذاتی ،معتقد است :بشر از کرامت و حیثیهت
باالتری برخوردار است و آن «کرامت ارزشی» نام دارد ،و مالک امتیاز آن بر اساس «تقهوای الههی»

تروریسم زدایي فقهي از اسالم و تبیین حکم سیاسي فقهي امام خمیني (ره)49  .........................................................

است :اگر کسی تحت توثیر شهوات و هواههای نفسهانی خهود اسهتعدادهای خهدادادی را زیهر پها
گذاشت ،از آنها روی برتافت و کرامت ذاتی خود را منکوب کرد و به حقوق دیگران تجاوز نمهود،
قطعاً انین فردی نه تنها ح کرامت و شرافت ذاتی خود را سلب نموده ،بلکهه بهه خهاطر تضهیی
حقوق دیگران و به مخاطره انداختن حیات اجتماعی جامعه ،مجرم شناخته مهیشهود و بهه منظهور
دفاع از حقوق سایر افراد جامعه ،که همان ح حیات و ح کرامت است ،بایهد مهورد مؤاخهذه و
کیفر قرار گیرد (جعفری .)393-396 ،66۹0 ،از نظر اسالم ،کرامت انسان به اندازهای دارای اهمیت
است که پس از ولوج روح به جنین ،سقط آن به اجماع فقها حرام است ،مگهر انکهه ضهرورت یها
مصلحتی قوی بر آن وجود داشته باشد .معلوم گشت که به خاطر کرامت ذاتی و ارزشی انسان ،هر
عملی که ناقض این اص باشد از جمله ترور در اسالم ممنوع است.
دالیل روایي جواز کشتن برخي انسانها
در سلسله سندی از امام صادق (ع) نق شده است« :قت یا کشتن» دو نوع است :یکی کفاره گناه و
معصیت است؛ دیگری شهادت و کشتن در راه خداست؛ و جنگیدن نیز دو نوع است :جنگیهدن بها
کفار؛ و جنگیدن با گروه بغی ،تا زمانی کهه بهه فرمهانبهرداری و اطاعهت برگردنهد» (حهر عهاملی،
6۱08ق ،ج .)38 ،6۱در مواردی قت به خاطر محاربه است .امیرالمومنین علی (ع) فرمودهاند« :ههر
کس به جنگ مردم برخیزد باید با او بجنگید و با شدیدترین مجازات با او مبارزه و او را سهرکوب
کنید تا مردم در امنیت و آرامش و بی دغدغه زندگی کنند» (نهج البالغه ،نامه  .)۱6نیز فرمهودهانهد:
«هر کس نسبت به بندگان خدا ظلم و ستم روا دارد ،امنیت ،حقوق ،آزادی و آرامش آنهها را سهلب
کند و به آنان آزار و اذیت برساند ،در واق خدا و دین خدا را مورد تعرض قرار داده و با او اعالن
جنگ نموده است و خداوند به عنوان حامی و مداف حقوق بنهدگانش ،دشهمن او مهیباشهد و بهه
جنگ او برخواهد خواست» (کاشف الغطا (جعفرالغطا) ،کشف الغطا عن مبهمات شریعه الغهراا ،ج
 ،3ص  ۱68انتشارات مهدوی ،اصفهان:بیتا) .این روایات در کنار آیه و تفسیر آن به خوبی بیهانگر
مطلب است .یکی از کسانی که مهدور الدم بوده و واجب القت به شمار میروند کفاری هستند که
در جنگ با مسلمین به سر میبرند و هر اقدام شرعی در جهت غلبه بر آنها جایز است .منتهها بایهد
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بر طب قوانین جنگ در اسالم باشد (طارمی .)9۹ ،66۹9 ،پیامبر (ص) در مواردی ،دسهتور کشهتن
افرادی را صادر کردهاند:افرادی که به هجهو مسهلمانان پرداختههانهد ،بهه دشهمنان مسهلمانان مهدد
رساندهاند ،به سلب امنیت عمومی دست زدهاند ،به ناموس مسلمانان تعدی کردهاند ،به پیمان صلح
با پیامبر (ص) پایبند نماندهاند .بنابر این ،فرمان پیامبر (ص) برای کشتن آنها ،ترور نبود (شیرودی،
 .)611 ،6699در سیرهی امامان معصوم (ص) هم نمونهههایی از کشهتن افهراد دیهده مهیشهود کهه
حیلهگر ،بدعتآور ،فریبکار ،غارتگر ،جع کنندهی احادیث ،غلو کننهدهی امهام معصهوم (ص)،
بهتان زننده به شیعیان ،تباه کننده عقاید مسلمانان ،هرزه ،منحرف ،شرور ،جرثومهی فساد و تبهاهی،
گمراه کنندهی مردم و ...بودهاند.
دالیل قرآني جواز کشتن برخي از انسانها
در برخی از آیات نیز ،به ظاهر منعی بر کشتن برخی از انسانها وجود ندارد ،اما بررسی عمی ایهن
آیات ،نتیجهی دیگری را به دنبال دارد .قرآن مجید :در آیات ذی  ،کشتن برخی از انسهانهها مجهاز
شمرده شده استَ« .6 :ی ایدا الغین امنوا نتب عللیکَ القصلاف فلی القتللی (بقره ،آیه)6۹9؛ ای افهرادی کهه
ایمان آوردهاید! حکم قصاص در مورد کشتگان ،بر شما نوشهته شهده اسهت» .3 .ملن اجلل ذللت نتبنلا
علی بنیاْااییل انه من قتل نفلاً برر ای فلا فی االرِ فکاَّّنا قتلل النّلاس مجیهلا (مائهده ،آیهه )63؛ بهه همهین
جهت ،بر بنیاسرائی مقرر داشتیم که هر کس ،انسانی را بدون ارتکاب قت یا فساد در روی زمهین
بکشد ،انان است که گویی همه انسانها را کشته»َ « .6 .اَّنلا جلؤاا اللغین َیلاربوس ر ی رْلوله ی یشلهوس فلی
االرِ فلا اً ایلن یقتللوا ای یصللّبوا (مائده ،آیه )66؛ کیفر آنکه با خدا و پیامبرش به جنگ بر میخیهزد ،و
اقدام به فساد در روی زمین میکنند( ،وبا تهدید اسهلحه ،بهه جهان و مهال و نهاموس مهردم حملهه
میبرند) فقط این است که اعدام شوند ،یا به دار آویخته گردند» .پس همانطوری که میبینیم دلیه
جواز شرعی کشتن برخی انسانها مجاز است یا قت نفس است یا افساد در زمین میباشد.
طرح شبهه

اگر ترور از نظر اسالم مردود است پس ارا در برخی احکام و فتاوا دیده میشود که بهه مسهلمین
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اجازه داده شده است که برخی افراد مهدور الدم را هر جا که یافتند به قت برسانند .یا صدور حکم
قت سلمان رشدی توسط امام خمینی (ره) که به مسلمین اجازه میدهد که در ههر جها کهه وی را
یافتند اقدام به قت وی کنند .این گونه فتاوا و انین اقدام به قت هایی ،تفهاوتی بها تهرور نداشهته و
نشان از جواز اقدامات تروریستی از نظر اسالم دارد .قرآن کریم نیهز در آیهات متعهددی بهر نقهش
اختیار و آزادی در گزینش دین و نفی هرگونه اکهراه و اجبهار در انتخهاب عقیهده توکیهد دارد .آیهه
شریفه« :ال انااه فی ال ین ق مب الاش ملن الرلی( ..بقره ،آیه )3۱1؛ که در تفسیر آن گفته شده کهه دیهن
از یک سلسله اعتقادات قلبی ریشه میگیرد و نفوذ در قلبها بر خالف اعمال ظهاهری و بهدنی بها
زور و تحمی امکان ندارد» .در مورد این شبهه الزم به ذکر است ابتدا مفههوم ارتهداد تبیهین شهود.
زیرا سلمان رشدی به دلی مرتد بودن از نظر احکام اسالمی محکوم به اعدام گردید .شهید اول نیز
در تعریف ارتداد میگوید :ارتداد ،عبارت است از کفهر بعهد از اسهالم شههید ثهانی در توضهیح و
تکمی این عبارت ،میگوید :کفر ،گاهی با نیّت و گاهی با گفتاری کفرآمیز ،محقّ میشود (عاملی،
6۱6۱ق .)36۱ ،3 ،امام خمینی (ره) میگوید :مرتد بر دو قسم است فطری و ملی ،مرتد فطهری آن
است که در حال انعقاد نطفهاش یکی از والدین او مسلمان بوده و آن ب ه پس از بهه دنیها آمهدن و
رسیدن به حد بلوغ اسالم را انتخاب کند سپس از اسالم برگردد .مرتد ملی کسی است که در حهال
انعقاد نطفه اش والدین او کافر بوده و ب ه پس از بهه دنیها آمهدن و بهه حهد بلهوغ رسهیدن کفهر را
برگزیند ،سپس اسالم را انتخاب کند و مجدداً از اسالم برگردد (امام خمینی6680 ،ق.)638 ،3 ،
اسباب و موجبات و شرایط ارتداد
الف) انکار الوهیت خداوند .ب) انکار رسالت نبی اکرم (ص) .ج) انکار معاد.
به هر حال مرتد فطری مهدورالدم کسی است که سه خصوصیت در او احراز گردد؛  .6مسلمان
زاده باشد (و البته بر طب بعضی از آراا فقهی پس از بلوغ ،اظهار اسالم نیز کرده باشهد) (موسهوی
خمینی ،بی تا .3 .)611 ،به نحوی از اسالم بازگشته و اظهار نماید .6 .انکار او جاحدانهه و از روی
علم باشد .انین کسی توبهاش پذیرفته نیست و قطعاً مشمول حکم ارتداد خواهد شد .اما اگر تنهها
یکی از این امور منتفی گردد حکم مذکور اجرا نخواهد شد.
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انواع ارتداد
ارتداد عنادی و اعتقادی

این دیدگاه مرتد را با توجه به انگیزه او به دو قسم تقسیم میکنهد .6 :مرتهد معانهد ،کهه غهرض از
ارتدادش ،عناد و لجاجت با اسالم یا پیامبر (ص) است .انین مرتدی مستح قت اسهت .3 .مرتهد
اعتقادی ،که هدف وی عناد نیست ،بلکه ارتدادش محصول شک ،شبهه ،جه و یا تحقی ناقص و
به اصطالح علم ظاهری و ناصواب است .حکم انین مرتدی قت نیست (قدر دان)90 ،6696 ،
مرتد محارب و غیر محارب

 .6مرتدی که صرف عناد از اسالم برگشته و در حال شک به سر میبرد یا آیین خاصی را برگزیهده
است ،اما با این وجود ،دست به هیچ اقدام مسلحانه یا فرهنگی مانند نشر و ترویج افکار باط خود
و تضعیف اسالم نمیزند و به زندگی شخصی خود با حفح موض عنهادش مشهغول اسهت؛

.3

مرتدی که عالوه بر عناد ،دست به انواع توطئه علیه السالم میزند؛ بهرای مثهال در صهدد تضهعیف
باورهای دینی مسلمانان بر میآید و افکار انحرافی خود را در جامعه اسالمی تبلیغ میکند یا دسهت
به اقدام مسلحانه علیه اسالم میزند (قدر دان 96 ،6696 ،و .)93
ارتداد به استخفاف دین

مقصود مرتدی است که عالوه بر ارتداد و کفر ،در مقام سست کردن آموزه های دینهی و تحقیهر و
اهانت برآمده باشد؛ (حر عاملی ،ج )69 ،6انان که در حدیث ذیه آمهده اسهت« :فمهنلی الکفلا نلل
مهصیة عصی ر مبا جبدة االانکار ی االْتخفاف ی التدایس فی نل ما َ ق ی ج ّلل ی فاعلله نلافا» .روشن اسهت بها
عدم تحق وصف «استخفاف» و «تهاون» کفر و به تب آن ارتداد محق نشده و حکم قت ایستا می
ماند (قدر دان.)93 ،6696 ،
حکم به قتل با حکم حکومتي

اما این دیدگاه مدعی است که حکم قت از احکهام حکهومتی حهاکم دینهی اسهت کهه وی بعهد از
مالحظه مصالح و مفاسد و سنجش آنها به اجرای حکم یا عدم آن دست می زند .به دیگهر سهخن،
حکم قت مرتد حد نبوده بلکه "تعزیر" است (قدر دان .)96 ،6696 ،شؤون آن را از پیهامبر اسهالم
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(ص) وامامان (ع) و در عصر غیبت و از شؤون نواب عامهه امهام یعنهی مجتههدان جهام الشهرایط
میدانند و تاکید می کنند که غیر از مجتهدان جام الشرایط ،هیچ کس ح اجهرای حکهم فهوق را
نداردو امام خمینی (تحریرالوسیله ،ج .)۱16 ،6در نظام فکری اسالم تایید رهبهر جامعهه مسهلمین،
مالک و قانون است در نظام های سکوالر این گونه نیست آنها بر اساس نظام فکری خود قهانون و
مجاری آن را تعریف کرده و اقدامات تروریستی را ممنوع می کنند .امام خمینی (ره) براین اساس،
حکم را صادر نموده و فرمودند :سلمان رشدی اوالً مرتد فطری بوده زیرا مسلمانزاده است و ثانیهاً
نه فقط یک مرتد ،بلکه محارب ومفسد فی االرض است ،بلکهه وسهیلهای بهرای تههاجم فرهنگهی
آمیخته با اتهامات و دروغ به امامان (ع) و حضرت محمد (ص) است .حکم قت او در درجهه اول،
یک حرکت سیاسی و تدافعی علیه مسهتکبران و در درجهه دوم ،حکهم شهرعی و در درجهه بعهد،
حکمی اعتقادی ،مذهبی و سیاسی بود .انان هه گفتهیم یکهی از مؤلفههههای اقهدامات تروریسهتی،
ظالمانه ،مخفیانه و غیرمشروع بودن ،بود و این در حالی اسهت کهه مهدورالهدمی ههم اهون مرتهد
فطری ،نوعی مجرم است که علناً مجازات او بر اساس قوانین اسالمی ،صادر شده است .این قبیه
احکام نه تنها مخفیانه و ظالمانه نیست؛ بلکه علنی و عادالنه بوده ،هدفی مشروع را در ایهن مهوارد
خاص پی میگیرد .به عبارت دیگر برای تحلی عملکرد حضرت امام (ره) ،شهناخت شخصهیت و
موقعیت ایشان الزم اسهت .امهام خمینهی (ره) دارای دو مقهام بودنهد :یکهی مقهام رهبهری کشهور
جمهوری اسالمی ایران و باالترین مقام رسمی و حکومتی در ایران ،و دیگری مقام مرجعیت تقلیهد
شیعیان (مفتی) .این امر در اص یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بهه صهراحت
ذکر شده است .اون ایشان رهبر حکومت اسالمی بودند ،قوای سه گانه مقنّنهه ،مجریهه و قضهائیه
زیر نظر ایشان عم میکردند و ایشان ح قضاوت نیز داشتند (اص  ۱۹قهانون اساسهی) و اهون
مرج تقلید بودند ،ح افتا نیز داشتند .باید دانست «فتوا» با «حکم» (قضاوت) تفاوت دارد« .فتهوا»
اظهارنظر در مسائ شرعی به وسیلهی کسی است که در آنها صهاحبنظهر مهیباشهد (لنگهرودی،
 )11 ،66۹0اما «حکم» به معنای داوری کردن بین مردم و ح و فص اختالفات میباشد (مطهری،
 )8 ،661۱مخالفت با حکم جایز نیست و حرام است ،اما اون فتوا مجرّد اخبار از دستور خداونهد
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متعال است به اینکه دستور الهی در هر قضیهای اگونه است ،مخالفت با آن مورد من قرار نگرفتهه
و فقه دیگر میتواند فتهوای دیگهری بدههد (گیالنهی6۱06 ،ق .)96 ،بنهابراین منظهور از حکهم در
اصطالح حقوقی ،فرمان حکومتی و رمی قاضی میباشد اما فتوی ،عقیده و اسهتنباط و نظهر شهرعی
مرج است که البته برای مقلّدین ایشان حجیّت شرعی دارد .حضرت امهام طهی اعالمیهه خهویش،
مهدورالدم بودن سلمان رشدی را اعالم نمودند و خبر از حکهم شهرعی قضهیه دادنهد .بهر اسهاس
موازین فقهی ،قت توهینکننده به پیامبر اکرم (ص) واجب است .اجرای قت وی نیازی به اذن امام
و حکومت اسالمی ندارد .توهین به سایر انبیای الهی نیز همین حکم را دارد (نجفی ۱63 ،661۱ ،و
 ۱61و  .)۱69سلمان رشدی عالوه بر سبّ النبی ،به خاطر انکار ضروری دین ،مرتد نیهز محسهوب
میگردد .حضرت امام (ره) حکم شرعی و فتوای خویش را بیهان کردنهد .زیهرا مخاطهب خهود را
«مسلمانان سراسر جهان» قرار دادهاند .اما اگر به عنوان رهبهر حکومهت اسهالمی ایهران و در مقهام
قضاا مبادرت به صدور حکم اعدام میکردند ،به جهای آنکهه مسهلمانان سراسهر جههان را مهومور
پیگیری و دستور خویش نمایند قهوّه قضهائیه یها قهوّه مجریهه کشهور ایهران را مهومور اجهرای آن
میکردند .ایشان در مقام یک مرج تقلید و مفتی ،به خاطر دفاع از حریم اسالم ،مبهادرت بهه ایهن
عم نمودند و برداشت فقهی و علمی خویش را بهه جههان ارائهه دادهانهد (نجفهی 663 ،661۱ ،و
 .)669اگر حضرت امام (ره) به استناد قوانین جزایی ایران و یها اصهول حهاکم بهر حقهوق جهزای
بینالمل و به عنوان رئیس حکومت اسالمی ایران ،حکم به اعدام سلمان رشدی میدادند ،از نقطهه
نظر حقوقی ،قاب توجیه نبود؛ زیرا اساساً عم مزبور از مصهادی اعمهال اصه صهالحیت واقعهی
قوانین جزایی ایران قلمداد نشده است (ماده  ۱قانون مجازات اسالمی) ،اما حال که ایشان به عنوان
یک مفتی ،فتوای شرعی خود را اعالم و مستندات و ادلّهی قوی فقهی نظر ایشان را تویید میکننهد،
هیچ تعارضی با اصول حاکم بر حقوق جزای بینالمل پیدا نمیکند .عدم آشنایی غربیها با تاسیس
فقهی «فتوا» مان درک سادهی این مسئله توسط آنهاست و به همین دلی  ،آنهها عملکهرد ایشهان را
نمی پذیرند و مسئله را صرفاً از دیدگاه خویش با تکیه بر اصول حاکم بر جهزای بهینالمله عرفهی
تحلی مینمایند .در نتیجه ،علکرد ایشان را خارج از صالحیت قانونی حکومهت ایهران مهیداننهد.
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بدین روست که در صورت عملی ساختن فتوای حضرت امام (ره) و قته سهلمان رشهدی ،اقهدام
مزبور یک اقدام تروریستی تلقّی شده ،و حکومت ایران را سبب آن اقهدام قلمهداد خواهنهد نمهود
(مؤمنی ۹۱ ،6696 ،و .)۹1
نمونههایي از دیدگاه امام نسبت به ترور
تعبیر امام خمینی (ره) هم به عنوان یک فقیه و مجتهد و هم به عنوان یک اندیشهمند و سیاسهتمدار
از ترور بسیار نزدیک و شاید کامال منطب با تعریف علمی و مصطلح در علوم سیاسهی اسهت .واژه
ترور ،به تنهایی یا به صورت ترکیب (مانند ترور اشخاص ،ترور انقهالب ،تهرور روحانیهت ،تهرور
علما ،ترور مجاهدان ،ترور مظلومان ،ترور وحشیانه ،ترورها ،تروریست ها و تروریسم آمریکهایی)
جمعا به تعداد  606بار در صحیفه امام آمده است .همان طور که گفته شد ،تعریهف حضهرت امهام
خمینی از واژه «ترور» بسیار به تعریف علمی و کالسیک و متعارف از پدیده ,ترور نزدیهک اسهت.
طب این تعریف امام ،عناصر اصلی ترور عبارتند از :خشونت و قت و خهونریزی ،ایجهاد تهرس و
وحشت ،رسیدن به یک هدف عمدتا سیاسی .اولین عنصر ،یعنی خشونت و قته و خهونریزی ،در
بیانات امام به وضوح تمام به عنوان یکی از مولفه های پدیده ترور اشاره شهده اسهت « :قهدرتهای
شیطانی مستقیما و به وسیله عمال فاسد سرسپرده و یا جاه بی اراده ...از ههیچ وسهیله ای گراهه
مفتضح و واضح الفساد دریغ نکردند .از ترور کور اشخاص بیگنهاه کواهه و بهازار تها انفجارههای
منجر به قت خردساالن و کهنساالن( »...امام خمینهی ،669۱ ،ج  .)6۱1-66۹ ،68امهام خمینهی بهه
صراحت ،ترور اقدامات تروریستی را رفتاری غیر انسانی معرفی مهی کننهد و در عهین حهال آن را
بسیار ناجوانمردانه می خواند « :اینان که شکست و مرگ خود را لمس نموده و با ایهن رفتهار غیهر
انسانی می خواهند انتقام بگیرند ...بدگمان کهرده انهد( ».امهام خمینهی ،669۱ ،ج  « .)6۹8 ،۹شهما
مطمئن باشید که ملت ما مسلم است و مسلم تروریست نیست( ».امام خمینهی ،669۱ ،ج .)۹۹ ،66
جالب است بدانیم که جمعیت موتلفه اسالمی برای کسب جواز ترور حسنعلی منصور ،نخسهت از
حضرت امام درخواست کرد که این مجوز را صادر کنند ،ولی ایشان از این کار استنکاف ورزیدنهد
(طیب.)16 ،669۱ ،
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«ایشان امام خمینی (ره) خط مشی مسلحانه را نفی می کردند ،یعنی به عنهوان اسهتراتهی ،کهار
مسلحانه را قبول نداشتند ...جایی که ایشان اجازه اعدام خسروداد (فرمانده هوانیروز رژیم پهلهوی)
را ندادند».
نتیجه
ترور و کشتن انسان ها اقدامی وحشتناک و غیر قانونی است ،بویهه در سال های اخیر جهان بشری
را گریبانگیر خود کرده است .رشد این پدیده هولناک به حدی است که از مقیاس ترورهای فهردی
و جزئی خارج شده و بیشتر در قالب ترورهای دولتی و بین المللی و بر اساس سیاست ها و مناف
کشورهای بزرگ شک می گیرد .همه روزه انسان های بیگناه ،بویهه مسلمانان هدف ایهن اقهدامات
کور هستند .با این وجود و علی رغم اینکه اسالم دین صلح و آرامش است و بر اساس ادله قرآنی،
روایی و فقهی ،ترور و تروریسم ممنوع بوده و مورد توییهد شهرع مقهدس نیهز نمهی باشهد اراکهه
مصداق محاربه بوده و محکوم می باشد ولی متوسفانه دولت های غربی سعی می کننهد تها تهرویج
ترور و تروریسم را به اسالم و مسلمانان نسبت دهند .اگراه در برخی موارد شهرع مقهدس جهواز
کشتن انسان هایی را صادر نموده است ،اما این جواز ،موارد خاص و آن هم در مقاب قصاص قت
نفس ،انسان بی گناه و یا فساد در زمین است .یعنی دقیقاً مجازات اسالمی تروریسهت و کسهی کهه
نظم و امنیت و آرامش مردم را بر هم می زند .لذا شبهه افکنی صدور حکم اعدام سلمان رشدی از
سوی امام خمینی (ره) که به حکم صریح اسالم و بر پایه ادله فقهی ،مرتد فطری بهوده و بهه طهور
علنی نه مخفیانه اجرا می شود ،ره به جایی نمی برد .با تکیه بر اندیشه های فقههی و سیاسهی امهام
خمینی (ره) به عنوان فقیه و رهبر دینی و سیاسی و با مراجعه به متون دینی و آموزه های اسهالمی،
می توان فهمید که اسالم مکتب مبارزه با تروریست است و به عبارتی دیگر تروریسهم زداسهت؛ و
حتی بیشتر قربانیان تروریسم را مسلمانان تشکی میدهند.
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منابع و مآخذ
قرآن کریم
نهج البالغه
 .6ابن ادریس6۱60( ،ق) ،السّرائر ،قم ،مؤسسة النّشر االسالمی ،ااپ دوم.
 .3ابن منظور ،محمد بن مکرم6۱6۱( ،ق) ،لسان العرب ،بیروت ،دارصادر ،ااپ سوم .البته ایهن را
هم در بین مناب داشت :ابن منظور ،محمد بن مکرم6۱0۱( ،ق) ،لسان العرب ،بیروت ،داراحیهاا
التراث العربی.
 .6احمدوند ،محسن ،)669۹( ،جرایم امنیتی ،نشر دفتر گسترش تولید علم.
 .۱امام خمینی (ره) ،روح اهلل موسوی ،)669۱( ،تحریرالوسیله ،قدس محمدی.
 .۱آشوری ،داریوش ،)6611( ،دانشنامه سیاسی ،تهران ،سهروردی و مروارید.
 .1آقا بخشی ،علی ،)66۹۱( ،فرهنگ علوم سیاسی ،تهران ،مرکز مطالعات و مدارک علمی ایران.
 .۹بجنوردی ،سید محمد( ،بی تا) ،مجموعه مقاالت فقهی ،حقوقی اجتماعی.
 .9پلینو .جک .سی ،آلتون .روی ،)66۹۱( ،فرهنگ روابط بینالمل  ،ترجمه و تحقی حسن پسهتا،
تهران ،فرهنگ معاصر.
 .8جعفری ،محمد تقی ،)66۹0( ،تحقی در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غهرب،
تهران ،دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسالمی ایران.
 .60جمعی از نویسندگان ،)6690( ،حقوق بشر از منظر اندیشمندان ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
 .66جوهری ،اسماعی بن حماد6۱0۹( ،ق) ،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ،تحقی احمهد بهن
عبدالغفور عطار ،ط .الرابعة ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.
 .63حر عاملی ،محمد بن الحسن6۱66( ،ق) ،وسای الشیعه ،قم ،موسسه آل البیت.
 .66حر عاملی ،محمد بن حسن6۱6۱( ،ق) ،وسائ الشیعه الی تحصی مسائ الشریعه ،قم ،موسسه
آل البیت إلحیاا التراث.
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 .6۱خامنهای ،اجوبة االستفتااات.
 .6۱دائرة المعارف تشی  ،بی تا ،بی جا.
 .61دهخدا ،علیاکبر ،)66۱6( ،لغتنامه دهخدا ،تهران ،دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.
 .6۹راغب اصفهانی ،ابوالقاسم ،)6663( ،مفردات راغب ،ااپ مرتضوی.
 .69الشیخ الجواهری( ،بی تا) ،جواهر الکالم ،بی جا.
 .68شیرودی ،اسالم و تروریسم ،مجله دانشکده حفقوق و علوم سیاسی ،بهار  ،93شماره .۱8
 .30طارمی ،محمد حسین ،بررسی فقهی اقدامات تروریسهتی در جوامه اسهالمی،

علهوم سیاسهی -

دانشگاه باقرالعلوم (ع) ،بهار  ،669۹شماره .۱6
 .36طلوعی ،علی ،)66۹3( ،فرهنگ جام سیاسی ،تهران ،علم و سخن.
 .33طوسی ،محمد بن حسن6۱6۱( ،ق) ،قم ،جامعه مدرسین.
 .36طوسی ،محمد بن حسن( ،بی تا) ،النهایة ،قم ،انتشارات قدس محمدی.
 .3۱عباسی فرد ،محمدرضا ،جرم سیاسی در فقه اسالمی :واکاوی اص  619قانون اساسهی ،راهبهرد،
زمستان  6686شماره .1۱
 .3۱عالمه حلی6۱66( ،ق) ،قواعد االحکام ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی.
 .31عالمه حلی6۱6۹( ،ق) ،تذکرة الفقها ،قم ،مؤسسة آل البیت الحیاا التراث.
 .3۹علی بابایی ،علی ،)66۹۹( ،فرهنگ روابط بین المل  ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 .39فاض لنکرانی ،شیخ محمد ،)6۱01( ،تفصی الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الحهدود)،
قم ،المطبعه العلمیه.
 .38فتح اهلل ،احمد6۱6۱( ،ق) ،معجم الفا الفقه الجعفری ،ااپ اول.
 .60فیرحی ،داود ،دفاع مشروع ،ترور و عملیات شهادتطلبانهه در مهذهب شهیعه ،شهیعه شناسهی،
تابستان  ،6696شماره .1
 .66فیض ،علیرضا ،)661۱( ،مقارنه و تطبی در حقهوق جهزای عمهومی ،انتشهارات وزارت ارشهاد
اسالمی ،ااپ اول.
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 .63قانون مجازات اسالمی ،)66۹۱( ،نشر دوران.
 .66قدر دان قرا ملکی ،محمد حسن ،پاسخ های متفاوت بهه حکهم مرتهد ،علهوم سیاسهی دانشهگاه
باقرالعلوم (ع)؛ تابستان  ،6696شماره .69
 .6۱قرشی ،سید علی اکبر ،)66۹6( ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب االسالمیّة ،ااپ ششم.
 .6۱کاشف الغطا (جعفر الغطا)( ،بی تا) ،کشف الغطا عن مبهمات شریعه الغراا ،اصفهان ،انتشهارات
مهدوی.
 .61گیالنی ،مهدی6۱06( ،ق) ،قضاا و قضاوت در اسالم ،تهران ،المهدی ،ااپ اول.
 .6۹لنگرودی ،محمد جعفر ،)66۹0( ،ترمینولوژی حقوق ،ااپ پنجم ،تهران ،گنج دانش.
 .69ماوردی بصری ،علی بن محمد6۱01( ،ق) ،احکام سلطانیه ،نشر مکتب االعالم االسالمی.
 .68محق داماد ،سید مصطفی ،تقی زاده قوژدی ،شیما ،ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی بهه آرا و
نظرات امام خمینی (ره) ،نامه الهیات ،پاییز  ،6699شماره .9
 .۱0محمدی ریشهری ،محمد ،)66۹۱( ،میزان الحکمه ،قم ،داراحدیث.
 .۱6مرعشی ،سید محمد حسن ،)66۹6( ،دیدگاههای نو در حقوق کیفر اسالم ،تهران ،میزان.
 .۱3مرعشی ،سید محمد حسن ،)6696( ،مبانی فقهی محکومیت تروریسم در اسهالم (تروریسهم و
دفاع مشروع از منظر اسالم و حقوق بهین المله ) ،تههران ،مرکهز مطالعهات توسهعه قضهائی و
دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری.
 .۱6مطهری ،احمد ،)661۱( ،مستند تحریرالوسیله امام خمینی ،ترجمه هاشم نهوریر ،قهم ،ااپخانهة
شهید.
 .۱۱موسوی بجنوردی ،سید محمد؛ احمد زاده ،ابو الفض  ،تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت
امام خمینی ،پهوهشنامه متین ،669۹ ،شماره .68
 .۱۱مهیار ،رضا( ،بی تا) ،فرهنگ ابجدی فارسی عربی ،انتشارات اسالمی.
 .۱1مؤمنی ،مهدی ،فتوای حضرت امام خمینی (ره) در مورد سهلمان رشهدی و تحلیه حقهوقی آن،
معرفت ،دی  ،669۱شماره .9۱
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 .۱۹ناصف ،منصور علی6۱06( ،ق) ،التاج الجام لالصول فی احادیث الرسول ،بیروت ،دار الفکر.
 .۱9نجفی ،محمد حسن ،)661۱( ،جواهرالکالم ،ط .السادسة ،دارالکتب االسالمیة.
 .۱8نعمتی وروجنی ،یعقوب ،)6699( ،ترور از دیدگاه اسالم و امام خمینی (ره) ،تهران ،امیر کبیر.
 .۱0هادویان ،غالمحسین( ،بهار  ،)6693مفهوم تروریسم و موضه حقهوق اسهالمی نسهب بهه آن،
فصلنامه مصباح ،تهران ،دانشکده و پهوهشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین (علیه السالم)،
ش .۱۱
51. Plano. Jack C. & Olton. Roy, (1988), The International Relations Dictionary
(USA:Longman).
52. White. Danil & Hellerich. Gert, (۳۰۰۲), "Neitz and The communicative Eclolgy of
Terror". The European Legacy, vol.8, No.6.

