
  

  

  

   از نگاه فقه تروریسمنسبیت مفهومی
 

  4/7/1389: دییتأ خیتار                18/5/1389: افتیدر خیتار

  
  پور حسن عالی

  چکیده

بر پایه دو ، عنوانی است که  اسالمیدهد تروریسمفقهی، نشان می بررسی برون

 بر پایه باور برخی  تروریسم، یکم اینکه.گیر شده است  برجسته و جهان،رویکرد

 ، دوم اینکه.استوار است ،داشت آنها از دستورهاي اسالمیمسلمانان و شیوه بر

مسلمانان برخی  بر پیشانی انگهمچون را عنوان تروریسم اسالمی  ،کشورهاي باختري

نامند،  می ساالري  و مردمتهدیدي بر ضد امنیتبه ظاهر  اینان، تروریسم را .اندچسبانده

   .دهند  قرار میدهی در جهان پیشوایی و جهتي افزاري برااما به واقع آن را

 آمیز رفتار سرزنشهاي تروریستی،  ت که اقدامنیز بیانگر آن اسفقهی بررسی درون

داشتن  پاسو  جنگ رویارو ، است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته استو مجرمانه

 به طور ،ها ن بیگناه یا از میان بردن داراییاست نه کشتن کساهاي مرتبط با آن مقرره

 دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ ايعنوان روشنی بردر فقه  ، با این حال.غافلگیرانه

 همسان دانسته ،با محاربه و بغیتر  بیش بر پایه گونه و پیآمد رفتار، این عنوانهرچند

  .شودمی

  ، محاربه، بغی)شیعه و سنی(  تروریسم، اقدام تروریستی، فقه :ها واژهکلید

                                                                                                              
  استادیار دانشگاه شهرکرد  
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  مقدمه

ها و کسان بر گاه برخی گروه .اي دوگانه است اندیشه در ساختار مفهومی کنونی،روریسمت

آورند که  به خشونت روي می،کارها یا کسان زورگو و نادرست پایه اندیشه پیکار با دولت

اند، به که داراي قدرتها و کسانی گاه دولت. تروریسم در اینجا همان پیکار در راه آزادي است

کوشی کوشند هر بازدارنده یا دشمنی را از سر راه بردارند که این نیز سختتروریسم میبهانه 

) دفاع( اندیشه است که در پیکره پدافندنوعیدر این میان تروریسم، تنها . در راه امنیت است

اند که در  تروریسم دو همآورد دارد که هر دو بر این اندیشه، به سخن دیگر.رخ نموده است

 روشن نیست کدامیک بر دیگري ستم روا داشته و ، از خود هستند و در پایانحال دفاع

هاي کیفري به  اگر بیرون از گزاره،پس در نگاه نخست. کدامیک سزاوار دفاع از خویش است

 صرفاً ریشه حقوقی ندارد و ،ریشه و پیشینه تروریسم بنگریم، خواهیم دانست که این پدیده

اي براي  همچون شیوه،طرف همچون باور و براي طرف دیگراست که براي یک اي هگاران

 ولی دانستن چیستیِ ،پذیردیک از این دو را نمی هیچ،حقوق کیفري. زدن به دیگري است انگ

 در ، وابسته است به دانستن اندیشه تروریسم که از یک سو،هاي حقوقی آنتروریسم و ویژگی

 نمود ،دهندهکیفرگذار یا  سیاستانگ از سوي   در جامه،پیکره باور مرتکب و از سوي دیگر

  .یابد می

نده شده، فراوان کنون شناسا هاي تروریست که تاهاي تروریستی و گروههرچند کنش

و ر   از آن،ویکم سده بیستهاي تروریسم در پایان سده بیستم و آغاز  دگرگونیاست، ولی

آنچه .  است یاد شده»م اسالمیتروریس«  با نامِهاي باختري برجسته است که از سوي دولت

شدن تروریسم سرخ در اروپا به کرسی   پس از ناتوان، نامیده شده»تروریسم اسالمی یا سبز«

خواهانه قرار گرایانه و خیر هاي آرمانهر دو گونه از تروریسم، در سایه اندیشه. نشسته است

وریسم سرخ برخاستند و آن را پشتیبانی از تر«  که اگر در گذشته برخی به تفاوتدارند؛ با این 

، تروریسم سبز )Trotsky, 2004: 31( »دردان پنداشتند داران و بیهمچون انقالبی بر ضد سرمایه

 جاي دستورهاي انسان است و از این بهدر پی بزرگی انسان و نشاندن دستورهاي خداوندي 

  .هاي تنومندتري دارد ریشه،رو
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تروریسم اسالمی یا تروریسم جهادگرایان، اند،  یدهبر پایه آنچه کشورهاي باختري پیش کش

بر . استبنیاد گرفته  ها از دین اسالم رداشتبرخی باز تروریسم مذهبی است که از اي گونه

 از سوي مرکز ملی ضد تروریسم ایاالت 2006پایه گزارش رخدادهاي تروریستی که در سال 

 درصد 23(چهارمِ  نزدیک به یک) لیتوئمس( دهی گرایان تندرو، پاسخاسالم« متحده آماده شده، 

 :2007( »اند رخدادهاي تروریستی جهان را پذیرفته) 2006 درصد در سال 19 و 2005در سال 

 در این گزارش، این آمار به سنیان نسبت داده شده و شیعیان در این ، و شگفت آنکه)21

ترین و آشکارترین  کی از برجسته یاند کههاي تروریستی را انجام داده درصد از اقدام2نمودار 

دهی رخداد  اند و پاسخسنی مذهبگروه القاعده که ( که به مسلمانان هاي تروریستی اقدام

، ربودن چهار هواپیماي مسافربري در یازدهم  داده شدنسبت) یازدهم سپتامبر را نیز پذیرفتند

 این . نیویورك استهاي سازمان تجارت جهانی در و از بین بردن ساختمان2001سپتامبر 

هاي ساز سختگیري را بیش از پیش به زبان انداخت و زمینه»تروریسم اسالمی«رخداد، 

تروریسم اسالمی، . گوناگون بر ضد مسلمانان و حتی دیگر شهروندان در سراسر جهان گردید

ور اي بسیار به بااي است که به خوبی پدیده تروریسم در معناي امروزین را به اندازهواژه

آنچه  ،به راستی . نزدیک ساخته است،ها از سوي دیگرزنیِ ابرقدرت مذهبی از یک سو و انگ

شود؛ عنوانی آمیخته از باور و انگ است که خود نشان از آن به تروریسم اسالمی یاد می

تروریسم از  در این پیکره، . هم هست و هم نیست،دهد، چیزي به نام تروریسم اسالمی می

  را خاستگاهی است که جهادگراییمثابه به ،شود و فقه در اینجا فقه بررسی میدریچه بیرونیِ

 تروریسم ،در اینجا. کند توجیه میاندیشمندان باختري در زبان  رادر زبان مسلمانان و تروریسم

 اگر تروریسم از در عین حال،. در مقام پشتیبان جامعه اسالمی است ،جدا از چهره بد یا خوبش

پذیر و  فقهی و چارچوب احکامش سنجیده شود، رفتار یا رفتارهایی سرزنش نگاه درون

وابسته  ، بررسی درست تروریسم از نگاه فقهی،رو   از این.تهدیدي بر ضد جامعه اسالمی است

  .فقهی بررسی کنیم  از دریچه درون،فقهی و در دنباله به این است که در آغاز آن را از نگاه برون
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   تکلیفناچون تروریسم .الف

توان  فلسطینی میيمحاض، مسلمانِ تندرومعماي پیچیده تروریسم را از این سخن ابو

ما تروریست هستیم، آري ما تروریست هستیم؛ چون که تروریسم در باور و ایمان «: فهمید

این گفته، این است که کیش یا مذهب، از نخستین برداشت  .)Napoleoni, 2003: 3( »ماست

اي است که نتوان به آسانی مهر   است و خود پشتوانه یا جهادگراییشه تروریسمنیرومندترین ری

 هم نقش مذهب و ،گفته ش سخن پی.بودن بر آن زد و یا با شتاب، زبان نکوهش بدان گشود بزه

هاي باختري با  کند و هم نقش انگ یا برچسبی که دولتدادن تروریسم را مطرح می ر در رخباو

همچون را یازي به خشونت  یعنی برخی مسلمانان، دستاند؛  مانان زدهنام تروریسم بر مسل

هاي جهانی نیز با انگشت بر روي همین باور، آن را برچسبی بر   قدرت،تکلیف و در برابر

 ، در آغاز، این جستارادامه در ،رو از این. دانند هاي اسالمی می ها یا گروه رویکردهاي دولت

  .گردد  از دریچه انگ بررسی می،دنبالهتروریسم از دریچه باور و در 

  

  تروریسم چون باور . 1

بر مسلمانان نهاده   انگشت اتهامِ رخدادهاي تروریستی بر ضد کشورهاي باختريچون

 را در نزد مسلمانان بررسی  پیشینه تاریخی و دینی پدیده تروریسم،شده، باید پیش از هر چیز

دانند و در فراز و فرود تاریخ، هرگاه ار دراز می را بسی)تروریسم (افکنی  هراسهپیشین. کرد

 از این .نهادند میرا ترور نام آن  ،شدآشنایی به دست دیگري کشته می روا یا کسِ نامفرمان

 پیشینه ترور ،شگفت آنکه.  از ترور کسانِ نامدار سخن گفت،توان در سراسر تاریخرهگذر می

قتل هیپارخوس به دست « هاي باستانی، ر بررسیکشی دبا آزادي، پیوند خورده و نخستین شاه

گران  پیش از میالد است که از آن به نخستین اقدام توطئه514هارمودیوس و آریستوگیتون در 

 ،البته .)359 :1373نویمان، ( »شودعاشق آزادي براي از میان بردن یکی از جباران معرفی می

 به همین .هاي افراد است پیرو برداشت،سخن از پیشینه تروریسم نیز همچون خود تروریسم

 براي نمونه، برخی .شودنگاهی میان نویسندگان دیده نمی درباره گذشته تروریسم نیز هم،دلیل

و تروریسم مذهبی یا مقدس را جسته روایی رومیان تر از فرمانتروریسم را بسیار پیش
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کردن  ، حاکم بابل به کشتار، زندانی1رالنصبخت « کهجایی .دانندترین گونه تروریسم میپیشینه با

دار، گشودن بابل از پایان داستان این تروریسم دنباله. یهودیان دستور داد) تبعید(و دورنشینی

 :Andrew, 2003( »سوي کوروش بزرگ در سده ششم پیش از میالد و آزادسازي یهودیان بود

10(.  

و )  میالدي628 تا 590اهی از پادش( پرویز از ترور شاهان یا شاهزادگانی چون خسرو

، )  م581-644(الخطاببنگرفته تا پیشوایان دینی مانند عمر)  پیش از میالد521ترور در ( بردیا

-661 ق برابر با 40 -  سال پیش از هجرت24) ( ع(علیامام و )  م579 -656(عفان بن عثمان

 ولی پرده از یک ،شنی ندارند، همگی هرچند با تروریسم به معناي امروزي پیوند رو) م 599

هاي کیشی و افکنی در تاریخ، بیشتر یا به انگیزه هراس ماندگاريِ،دارند و آن اینکهمیراستی بر

 که در چه دورانی، این اشیم اگر در پی آن ب،رو  از این. هاي سیاسیمذهبی بوده است یا به دلیل

افکنی گردید، گرفتن هراسد سبب بنیا،فتهیا به طور پیوسته و سازمان،دو عامل یا یکی از آنها

  . شودروایی اسماعیلیان پیش کشیده می یعنی زمان فرمان، دوم سده پنجم هجرينیمه

، در ایران، خشونت بر ضد شاهانِ ستمکار یا کسانِ )امامیان هفت( تا پیش از اسماعیلیه

نده، بیشتر براي به دست  در اندیشه و مرام شهروندان ایرانی نبوده و ترورهاي پراک،تبهکار

مدارانه ایرانیان با شیوه آشتی. آوردن تاج وتخت یا پیکار نیروهاي سیاسی با همدیگر بوده است

 از هات 18نیز بیگانه نبوده است؛ چه در بند )  پیش از میالد1768-1691( هاي زرتشتآموزه

کار و گمراه کننده گوش کس نباید به گفتار و فرمان شخص تبههیچ« :  در گاثاها آمده است31

. فرا دهد؛ چون که چنین کس، خانه و ده و شهر و کشور را به ویرانی و تباهی خواهد کشید

افزار پاکدامنی و پارسایی ایستادگی کنیم و پس بر ماست که در برابر این گونه مردمان، با جنگ

  .)230 :1378جنیدي، ( »آنان را از خود دور سازیم

، هفت امامیان، باطنیان، باطنیه، حشاشین، مالحده و فداییان نیز اسماعیلیان را سبعیه

ها از سوي دشمنان آنها ساخته شده و چون اسماعیلیه در پی پاکسازي دینی این نام. اند نامیده

  محمد غزالی، چندانکه.انگیختند هاي سنی را برمی به ویژه کیش،هاکیش بودند، دشمنیِ دیگر

توان مسلمین را نه از طریق جنگ آنها معتقدند می«: گویدعیلیه میدرباره اسما)  ق505-450(

                                                                                                              
1. Nebuchadnezzar 11 ( 630-562 B.C) 



 50ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ124

 مردم از پیوستن ،در غیر این صورت. رودررو، بلکه فقط به وسیله حیله و نیرنگ از پا درآورد

کردن آنان به پیوستن به  بهترین راه براي دستیابی به آنها قانع. هاي ما ابا خواهند کرد به آیین

  .)108 :1363لویس،( »ها می باشد تا به هر نوع اعتقادي چنگ بزنند ترین فرقه احمقانه

ستیز، همچون ، ایرانی ستیهنده و تازي) م1034- 1124(  اسماعیلیه به رهبري حسن صباح

 به ویژه در شیوه ،اي از دستورهاي اسالمیهاي ویژه بر پایه برداشت،هاي اسالمی دیگر فرقه

افکنی در پیش از پرداختن به پیشینه هراسبنابراین،  .د گرفتجایگزینی پیشوا در دین اسالم بنیا

 هاي پشتیبانِ  اندیشههاي اسالمی چه رویکردي نسبت بهنزد این گروه، باید دید در آموزه

: پاسخ به این پرسش در گرو بررسی دو آموزه فقهی است. هاي تروریستی وجود دارداقدام

 ، یکمی در همه حال و دومی در برخی موردها که»الدم قتل مهدور« و دیگري »جهاد«یکی 

  .واجب است

که ) دفاعی( و پدافندي ،که واجب کفایی) ابتدایی(آغازگرانه : هاد بر دو گونه استج

 وگرنه رسته دیگري از ،بودنشان است مرزيبرونبه دلیل  ،برجستگی این دو. واجب عینی است

شود و آن جنگ با سرکشان دیده میجهاد که جنبه داخلی دارد نیز در دستورهاي اسالمی 

  1.است که همچون جهاد آغازگرانه، واجب عینی است) جهاد با بغات(

بودن جهاد در هر دو گونه نخست، زمینه دخالت مسلمانان را در رخدادهاي مربوط  واجب

در گونه سوم نیز پیکار . سازد بر پایه تکلیف شرعی فراهم می،به پیکار با کافران و دشمنان

اند، واجب دانسته شده که با اندکی ریزبینی لت با شهروندان خویش که بر ضدش شوریدهدو

 به بهانه دستورات شرعی، پا را از دایره آنچه ،توان فهمید اگر مسلمانان یا دولت مسلمانمی

المللی و تروریسم دولتی شکل  تروریسم بین، به ترتیب،آهنگ راستین شارع است، فراتر نهند

اي هاي خودسرانه خواهیم دید که با دستاویز دستورهاي دین، چه اقدام،در دنباله .گیردمی

  . انجام شده و چه ترورهایی به فرجام رسیده است

                                                                                                              
کبر یا گویند که در برابر گونه چهارمی از جهاد به نام جهاد ا در منابع فقهی این سه جهاد را، جهاد اصغر می.1

ك .هاي جهاد ربراي دیدن گونه. که جهاد با نفس است و این نیز بر همه مسلمانان واجب است اعظم قرار دارد

  )16: تا حر عاملی، بی(
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 تنها به جنبش مسلحانه مسلمانان بر ضد پیشواي دادگر) بغات( سرکشجهاد با شهروندانِ

 ،شوداد داخلی هم نامیده می این گونه از جهاد را که جه، فقیهان برخیشود، بلکهمحدود نمی

دهند و یا کسانی هستند که زکات نمی«دهند که از جمله آنها به شکنندگان قانون نیز تسري می

 گستره این جهاد ،رو   از این.)268 :1360اشراق، ( »حرامی را حالل کنند یا حالل بیانگارند

  .بسیار پوشیده است

تر اد با کافِران هست که دو آیه از آنها برجستههاي گوناگونی درباره جهدر قرآن کریم، آیه

در فقه ) جهاد ابتدایی( دستانه بینی جنگ پیشبوده و دلیل فقیهان عامه و شیعه براي پیش

و قاتلوهم حتی التکون فتنه و یکون الدین «: فرماید  سوره بقره که می193نخست، آیه . گردید

و اَعِدوا « : فرماید سوره انفال که می60 آیه ، دوم1.»هللا فان انتهوا فال عدوان اال علی الظالمین

خرین من دونهم آ ولهم ما استَطَعتُم مِن قُوه و مِن رِباط الخَیل تُرهبون به عدو اهللا و عدوکم

  2.»التعلمونهم اهللا یعلمهم

 حتی اگر در جایگاه صلح و ،دستانه بر ضد کافرانفقیهان سنی و شیعه درباره جنگ پیش

 ،) ق150-204( شافعی. گرددباورند و ریشه آن به اندیشه شافعی بر می باشند، همسازش

دانند، باور دارد؛ بر این هایی که جهاد با کافران را دفاعی میشدن آیه افزون بر اینکه به نسخ

همان طور که نماز و روزه بر مسلمانان واجب شده، جنگیدن با کفار نیز به «دیدگاه است که 

آبادي،  صالحی نجف( »اگرچه آنان آغازکننده جنگ نباشند. ایی واجب شده استطور ابتد

 مگر اینکه فقیهان شیعه ،این دیدگاه در نزد همه فقیهان سنی و شیعه پذیرفته شده .)40 :1382

دارند و آن را تنها بر گردن دستانه را تنها در زمانِ بودنِ پیشواي معصوم روا میجنگ پیش

دهد و تر نشان میدستانه را خطرناك  آنچه اندیشه جنگ پیشدر عین حال،. دانند مردان می

فقیهان با گرایش به روایت . تواند مبناي تروریسم قرار گیرد، جنگ ناآگاهانه است می

المصطلِق داده  به بنی)ص(گیرانه پیامبر اسالمعمر که آگاهی از رویداد یورش غافل بن عبداهللا

                                                                                                              
و با کافران بجنگید تا آشوب بر روي زمین نماند و همه را آیین دین خدا گردد و اگر از آشوب دست . 1 

  .مکاران نیستستم مگر بر ست] بس کنید که[ کشیدند، 
توانید از آذوقه و افزارهاي جنگی و اسبان براي ترساندن دشمنان خدا و خود، توشه بردارید تا آن اندازه که می. 2 

  .و نیز دشمنان دیگر که شما از آنها آگاه نیستید و خدا به آنها آگاه است



 50ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ126

دانند نه آگاهانیدن کافران براي آمادگی در  را دعوت به اسالم میدستانهبود، شرط جنگ پیش

   :گوید  شیخ طوسی در پیروي از فقیهان عامه می.جنگ

رهبر مسلمانان حق دارد به کفار در حالی که بی خبرند حمله نظامی کند و آنان را «

حق دارد زمامدار مسلمانان . بکشد به دلیل اینکه رسول خدا با بنی المصطلق چنین کرد

سپاهش را براي جنگیدن به سوي کفار اعزام کند بدون اینکه آنها را به اسالم دعوت 

رواي مسلمانان  ن   کافی است و فرما،قدر که از اسالم باخبر باشند کند؛ زیرا همین

به بنی المصطلق ) ص( چنانکه پیامبر ،گیرانه بکشد و اسیر کند تواند آنان را غافل می

  .)70 :همان (» نظامی کرد و آنان را به قتل رسانیدگیرانه حمله غافل

یک از   با هیچ،دینان یا بددینانگیرانه به بیبودن زنجیره سند باال، یورش غافل جدا از سست

از دید قرآن کریم، پیامبر براي فراخوانی کافران به اسالم، نه تنها . خوانی ندارد هاي قرآن همآیه

تابد ، بلکه تنها به آن آمیز را بر نمیرد و هیچ کردار خشونتداگونه یورشی را روا نمیهیچ

و من احسن قوالً ممن دعا الی اهللا و عمل صالحاً و قال انی من «: دهدچهره گفتاري می

اُدع الی سبیل ربک بالحکمه و  «:و این گفتار نیز باید نیک و خردورزانه باشد» 1المسلمین

 احسن انّ ربک هو اعلم بمن ضلّ عن سبیله و هو اعلم الموعظه الحسنه و جادلهم با التی هی

 سوره 46گرایی قرآن است که در آیه پسندي و تکثر کیش،تر از همه و شگفت2»بالمهتدین

و ال تجادلوا اهل الکتاب اال بالتی هی احسن اال الذین ظلموا منهم و «: رسدعنکبوت به اوج می

بر همچنین،  .»3م و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمونقولوا آمنا بالذي انزل الینا و انزل الیک

داشتن دیگر   مکلف به گرامی، سوره بقره، پیامبر به عنوان الگوي کیش اسالم62پایه آیه 

                                                                                                              
دار نیک کند و بگوید به راستی که گفتار کسی نیکوتر است که به خدا فراخواند و کر« :  سوره فصلت33آیه . 1

  ».من از مسلمانانم

مردم را با خردمندي و اندرز نیکو به راه پروردگارت فراخوان و با نیکوترین روش با آنها «:  سوره نحل125آیه . 2

اند، داناتر است و او به حال  به راستی که پروردگار نسبت به آنهایی که از راهش روي گردانده. گفتگو کن

  » .تر است یافتگان به راه خدا، آگاه راه

ستیز مکنید مگر با نیکوترین شیوه، جزء با ستمکاران آنها و به ) یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان( با اهل کتاب . 3

آنها بگویید ما به آنچه به ما و شما از سوي خداوند آمده ایمان آوردیم و پروردگار ما و شما یکی است و همه 

  . مفرمانبردار اویی
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من آمنوا و الّذین هادوا و النّصاري و الصابئین من آانّ الذین «: هاستپرست حتی ستاره،ها کیش

 1.» فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنونباهللا و الیوم االخر و عمل صالحاً

رواي  هاي فرمانیکی از وظیفه«اند که هاي روشن گفته برخی اندیشمندان بر پایه همین آیه

 وابسته به اینکه پیش از جهاد آنها را دعوت کند یا ، جهاد با دشمنان اسالم است،مسلمان

القاضی الماوردي،  (»به کیش اهل ذمه در آیند)  ندارنداگر گرایشی به اسالم(مسلمان شوند یا 

1406: 27(.   

هاي جهاد، واجب است و از این حیث، میان دیدگاه شیعیان و  همه گونه،از دید شیعه

 جنگ آغازگرانه در دننبوجایز ،دیدگاه شیعه ولی برجستگی ،توان انداختسنیان، جدایی نمی

هاي خشونتِ خودسرانه و آغازین  این دیدگاه، همه راهبا. روایی غیرِ معصوم است زمان فرمان

روي، دستور یورش به دشمنان، چه در سرزمین  به هیچ،به روي شیعیان بسته شده و این گروه

 یورش از سوي دشمنان یا بددینان آغازیده ، مگر اینکه،خود و چه در سرزمین دیگري ندارند

گونه خشونتی بازداشته ي دعوت به اسالم از هر برا، اگر در سرزمین کفر باشند،شیعیان. باشد

بر آنها واجب است اگر در بیان دستورهاي اسالم ناتوان شدند، از سرزمین کفر «اند و حتی شده

اند  برخی فقیهان نیز هرچند به آشکارگی نخواسته،با این حال .)34 :تا بینجفی،  (»بکوچند

   : از جمله.اندگرایش به آن را نشان داده ولی ،جهاد آغازگرانه را در فقه شیعی بپذیرند

 " امام عادل" به کار برده نشده، بلکه "امام معصوم" لفظ ،در کلمات فقهاي شیعه«

امام نیز در لغت و فرهنگ اسالمی منحصر . باشد می"امام جائر"است که در مقابل آن 

 قرار گیرد، به دوازده معصوم نیست، بلکه عام است و به هر پیشوایی که مورد پیروي

را براي ) ابتدایی( بر اساس آیات شریفه قرآن، جهاد ،از سوي دیگر... شوداطالق می

رفع فتنه و اینکه آیین همه براي خدا گردد تشریع شده، در این صورت آیا ممکن است 

 خداوند ،ما بدین معنی ملتزم شویم که در عصر غیبت اگرچه هزاران سال طول بکشد

  .)228 و 225 :1379منتظري، ( »ین اسالم را نخواسته است؟رفع فتنه و گسترش د

                                                                                                              
اند  پرستان که خدا و روز رستاخیز را باور کرده اند و یهود و مسیحیان و ستاره به راستی که آنان که ایمان آورده. 1

  .و کار نیک کنند، پاداششان در نزد پروردگار است و نه هراسی به آنها رسد و نه اندوهی
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گاه به نام جهاد بر نامسلمانان تاختند، بلکه  هاي اسالمی، نه تنها گاه، کیشالبته، در عمل

در آغاز، این شیعیان . دینی متهم کرده و از دمِ تیغ گذراندنددینی یا بد همدیگر را نیز به بی

اي در زیر نگاه آنان رفته بودند که خود را  سنی شده و به اندازهروایان بودند که قربانی فرمان

توان در کشتار  نمونه آن را می.کردندمی) تقیه(کاري  در انجام دستورهاي دینی وادار به رویه

اي از در سده پنجم، شاخه. امیه به نام گمراهی از دین دیدزادگان در دوران بنیشیعیان و امام

 )ع(  را حق اسماعیل پسر امام جعفر صادقنام اسماعیلیه، که پیشواییهاي شیعی به کیش

  . روایان سنی ایستادند دانستند، قدرت سیاسی یافته و در برابر فرمانمی)  ق148-83(

هاي دینی، خاستگاه بنیادین روایی اسماعیلیه نیز، دستورها و فرمایشدر دوره فرمان

ین است که در میان مسلمانان، ترورهایی که ریشه ا. وار گردیدترورهاي گسترده و زنجیره

هاي نژادي، قومی، زبانی، مذهبی و سیاسی دارند، بسیار بیشتر از ترورهایی است که ریشه

ترورهاي مذهبی که اسماعیلیان پی ریختند تا زمان ما دنباله یافت . رفاهی و از این دست دارند

  .شود ها دیده میرخی گروه هنوز هم در میان ب،هاي آنانو باورها و شیوه

آنها با . دادند عملیات خود را با هدف اصالح جامعه اسالمی انجام می ،فداییان اسماعیلی

 جایی به نام دارالهجره را براي عملیات خود ایجاد ،)ص(الگوبرداري از هجرت حضرت محمد

ه، به جامعه اسالمی آمیز پیامبر به مک نمودند تا از آنجا با موفقیت تمام، نظیر برگشت موفقیت

 بعدها استفاده از آن را به  وکردند  در آغاز از ترور در شرایط خاصی استفاده میآنها. برگردند

 این نوع مبارزه را به صورت ،چنین می نماید که اسماعیلیان. صورت منظم و مرتب درآوردند

ها را  راي قتل آنهایی که آمادگی اج.گرفتند نوعی خدمت ویژه جنگی در امر جهاد یاد می

شدن   کشتهآنها اعتقاد به.  خاصی برخوردار بودنداتشدند و از امتیاز  فدایی نامیده می،داشتند

 بهتر از آن است که صدها نفر به خاطر او در میدان جنگ، جان خود را از دست ،یک نفر معتبر

بود، چون آنها  اعتقادي که احتماالً در میان اسماعیلیان از پذیرش زیادي برخوردار .بدهند

. آوردند تر به شمار میرهبران سنیان را نسبت به پیروان سنی آنها براي اسالم خطرناك

کردند قتل مردان بزرگ را در مالء عام انجام دهند، چون قسمتی از هدف اسماعیلیان سعی می

 ،سماعیلیانبرخی ا. آنها این بود که به دیگرانی که در مقابل آنها جبهه می گرفتند، هشدار بدهند

که این  زمانی، به خدمت مردان بزرگ درآمدند تا در موقع مقتضی،به عنوان خدمتکار و نوکر
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کسی . اند، وارد عمل شده و آنان را به قتل برسانند شده افراد براي اهداف آنها خطرناك می

ز حتی ترس ا. مور مراقبت از قربانی مزبور شده استأدانست چه کسی از اسماعیلیان منمی

شد که در برابر، تبلیغ عمومی می. اي وجود داشت  در هر خانواده،وجود یک نفر اسماعیلی

 مسلمین هستند و هیچ نوع رحم و ،خورده بشریت و یا دست کم اسماعیلیان دشمن قسم

وحشت عمومی که اسماعیلیان ایجاد کرده بودند، موجب قتل عام . شودشفقتی هم سرشان نمی

 »ندرسید گاه برخی افراد متهم به اسماعیلی شده و به قتل می  گردید و گاهاطرافیان اسماعیلیان

  .)284 و 280 :1363هاجسن، (

تري دارد و چون جهاد آغازگرانه در این کیش بر در کیش سنی، جهاد جایگاه برجسته

 در گشودن ، به ویژه عمر و عثمان،وارونه کیشِ شیعه محدود نیست و نیز پیشوایان سنیان

اند از اندیشمندان سنی که هاي کنونی نیز بودههاي نامسلمانان کوشیده بودند، در سدهسرزمین

 در پاسخ ،برخی اندیشمندان عرب. اند دینان برخاستهبه هواخواهی از یورش به بددینان و بی

هاي مسلمانان، دستاویز خشونت را هاي باختر به سرزمینهاي دولتها و یورشبه زورگویی

( بنا الو حسن  )1903-1979( ورانی چون ابواالعلی مودوديدر باور اندیشه. اندروا دانسته

پیکار و شورش نشانه بالندگی جامعه . اي دارد فریضه جهاد جایگاه برجسته) 1949-1906

است و صرفاً امري محدود به حوزه جنگ و پیکار نظامی نیست، بلکه در برگیرنده تمام 

 میان دو ،، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی است و منازعهها اعم از فکري، فرهنگی حوزه

دستیابی قدرت سیاسی از سوي . افزاري است افزاري و هم نرم اردوگاهی است که هم سخت

 به ویژه براي ، در این راه، اما به هر حال، منوط به آمادگی ذهنی و روانی است،مسلمانان

  .)72 :1384خسروي،  ( به کارگیري خشونت رواست،دادن به وضع جاهلی پایان

تالش دارد میان جهاد و آزادي انسان پیوندي ناگسستنی ) 1996 – 1903(سید قطب 

داند تا با آن، انسان از بندگی بندگان  جهاد را براي آزادي انسان می،رو  برقرار کند و از این

 اگر ناچار باشیم «: گوید دانند، میکه جهاد در اسالم را دفاعی میاو با ریشخندکردن آنان. برهد

حرکت جهادي را حرکت دفاعی بنامیم، باید مفهوم کلمه دفاع را تغییر بدهیم و آن را به دفاع 

کشند و آزادي او را به تعویق از انسان در برابر همه آن عواملی بدانیم که آزادي او را در بند می

 بر گردنِ بندگان خدا سوار آنها که« انگاره که وي با این پیش .)81: 1378 قطب،( »اندازندمی
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کردن و روشنگري حاضر  اند، صرفاً با تبلیغاند و سلطنت خداوند را در زمین غصب کردهشده

  : بر این باور است که،)76 :همان( »نخواهند شد سلطنت خود را واگذار نمایند

کردن انسان یعنی نوع ست که کسی تصور بکند دعوتی، آزاداین نهایت سادگی ا « 

 را در زمین اعالن کرده باشد و با این حال، بخواهد از طریق زبان و روشنگري با انسان

این دعوت هنگامی با زبان و روشنگري به مبارزه می . چنین موانعی مبارزه نماید

پردازد که مانعی بین آن و افراد بشر وجود نداشته باشد و این دعوت بتواند با آزادي 

ثیر تمامی این عوامل آسوده باشند و در أآنها نیز از تآنان را مخاطب خود قرار دهد و 

اما مادام که این گونه . این موقع است که دیگر اجباري در پذیرفتن دین وجود ندارد

ثیرگذار مادي موجود باشند، الزم است ابتدا آنها را با قدرت از میان أموانع و عوامل ت

را آسوده از این زنجیرهاي گران، ها وت اسالم بتواند قلب و عقل انسانبرداشت تا دع

  .)83 :همان( »مخاطب خود قرار دهد

هاي اسالمی نیز پشتگرم نیست و با آنکه براي کسانی که در سید قطب حتی به ملت

االسالم پیمانی نباشد، جانشان را گرامی کنند تا زمانی که میان ایشان و داردارالکفر زندگی می

مالك دار الکفر یا دار « در دید وي .  نیز بسیار سختگیر استاالسالم در مورد دار،شناسد نمی

الحرب، غیر مسلمان بودن اهالی آن و یا در حال جنگ بودن با نظام اسالمی نیست بلکه عدم 

اجراي شریعت اسالم در آن است، حتی اگر تمام اهالی آن مسلمان باشند و مالك دار االسالم 

 حتی اگر تمام ،اهللا و اجراي شریعت اسالم در آن استبودنِ یک جامعه نیز استقرار حاکمیت 

  .)254 :1385آرمین،  (»اهالی آن غیر مسلمان باشند

هاي لیت بسیاري از رخدادهاي تروریستی دهه آخر سده بیستم و سالوؤالقاعده که مس

ش تال  متهمانِ.است، بر اندیشه جهاد استوار گردیده یکم را بر گردن گرفتهوآغازین سده بیست

سیاست «،  گرفته شده از آنها ویدیوییفیلمدر  ، تروریستی در فرودگاه لندنبراي انجام بزه

. خارجی کشورهاي غربی را محکوم و مسلمانان را به مبارزه با این کشورها دعوت می کردند

موران انگلیسی پیگرد أ توسط م2006 مسلمان از کشورهاي گوناگون بودند، در اوت 8اینان که 
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به الگوبرداري از القاعده و تالش براي حمله مشابهی با حمالت یازدهم متهم و یر شده و دستگ

  .1»در فرودگاه لندن شدند 2001امبر تسپ

 ،به ویژهگردد که بر می )رواییخون( شناختن  مهدورالدم باور به مبنايترور بهگونه دیگر از 

توان  ترور را تا زمان حاضر نیز میاز زمان آغاز مشروطه در ایران، رایج گردید و رد پاي این

هاي اسالمی پذیرفته شده، ولی در  در نزد همه گروه،دانستن خون برخی کسان  حالل،البته. دید

گرفته از  اي بنیاد نجدات عاذریه که فرقه، براي نمونه.شود یکسانیِ دیدگاه دیده نمی،اندازه آن

، و گرنه نجدة بن دارندان را گرامی میپیروان نجده بن عامر حنفی است، تنها خون مسلمان

شهرستانی،  (»ریختن اهل عهد و اهل ذمت و تصرف در مال ایشان حالل شمرد خون«عامر 

به وجوب قتل سلطان قائل شده و کسی که « میمونیه از پیروان میمون بن عمران  ،)91 :1350

 گاهی جایز باشد که  قتال او،به حکم او راضی باشد و آن کس که انکار حکم سلطان نماید

  .)95: همان (»اعانت او کنند

 ،بودن خونِ کشته شده است و اگر کسی هاي بزه قتل، معصومدر فقه امامیه، یکی از شرط

، )چه عمد و چه به طور غیر عمد (دیگري را که خونش از دیدِ شرع هدر بوده، بکشد

از دید فقه، . ر وجود دارددهی کیفري ندارد و درباره پرداخت دیه نیز چندگانگیِ نظ پاسخ

در برخی موردها، شخص نسبت به . گردد، گوناگون استهاي کسانی که خونشان هدر می گونه

در برابر کسی که از خود ) متجاوز (گراي، مهدورالدم است؛ مانند یورشکس یا کسان ویژه

                                                                                                              
هاي ه براي قتل غیرنظامیان به وسیله بمب سه نفر را در ارتباط با توطئ،ت منصفه دادگاهی در بریتانیاأ هی.1

 در پی ،عبداهللا احمد علی، اسد سرور و تنویر حسین به همراه پنج تن دیگر. ساز گناهکار شناخته است دست

هاي هوایی شد، محاکمه   که منجر به محدودیت هایی در مسافرت2006موران امنیتی در اوت أعملیات گسترده م

هشت تن در رابطه با اتهام تالش براي انفجار پروازهاي مسافربري بین بریتانیا و در این حال، این . شوندمی

این افراد به تالش براي انفجار پروازهاي مسافربري با استفاده از مواد انفجاري . آمریکا گناهکار شناخته نشدند

 آنهادانستن  لیلی براي مجرمت منصفه دأ اما پس از پنجاه ساعت محاکمه، هی،مایع شبیه به نوشابه متهم شده بودند

 از ،محمد گلزار، متهم هشتم پرونده. به توافق نرسیدنیز  درباره چهار متهم دیگر پرونده ،ت منصفهأهی. پیدا نکرد

شماري را نجات داده   جان افراد بی،شدن این گروه گوید متالشی وزیر کشور بریتانیا می. همه اتهامات تبرئه شد

بودن  ت منصفه گفتند اعضاي این گروه با علم به خطرناكأنیایی این افراد در دادگاه به هیهاي بریتا دادستان. است

  .تصمیمشان، قصد داشتند مواد منفجره مایع را به فرودگاه هیثرو در لندن منتقل کنند
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ل در برابر اولیاي  در برابر شوهر زن و قات،کند، زن زناکار و بیگانه که در فراش اوستدفاع می

در برخی جاها نیز کس به دلیل کاري که کرده، خونش در برابر همه مسلمانان هدر . دم مقتول

هاي این  ولی در اندازه و علت،ترین نمونه آن است برجسته، دشنام به پیامبر اسالمگردد کهمی

 602-676(  لیمحقق ح. هاي فقیهان چندگانه استخون، دیدگاه) اباحه( گونه از رواداشت

 قصاص ،اگر مسلمانی، مرتد را بکشد«  بر این باور است که ،، نویسنده کتاب شرایع االسالم)ق

 ، با این حال.)988 :1379محقق حلی،  (»تر آن است که سزاوار دیه نیز نیستندارد و درست

 اگر کافر ،پس. داندارزش ندانسته و خونش را در برابر نامسلمان، معصوم میمرتد را انسان بی

محقق، ریختن خون در غیر از ارتداد و دشنام پیامبر را . گرددذمی، مرتد را بکشد، قصاص می

توان کشت مگر کسی را که زناي سزاوارِ قتل یا لواط انجام داده، نمی« : گویدروا ندانسته و می

  .)همان( »از سوي امام و کشتن چنین فردي از سوي دیگري سزاواز قصاص است

 و این داندمیالدم کس که شرع کشتنش را روا دانسته، مهدور در جایی دیگر، هر آنمحقق 

(  خود سبب پوشیدگی و ناروشنی این فتوا گردیده است، چندانکه شیخ محمد حسن نجفی

شخص مهدور الدم، «: گوید نویسنده جواهرالکالم، در بازگویی این گفته، می،)ق1266-1200

دهنده پیامبر و امامان شیعه، مرتد و هر کسی کار، دشناماي احصان، لواطکافِر حربی، زناکارِ دار

در اینجا شارح، هرچند  .)191 و 12 :1981نجفی، ( »است که شرع کشتنش را روا دانسته است

هاي اي پوشیده و ناآشکار، راه را براي برداشت ولی با آوردن جمله،داندکشتن را گناه می

نویسنده  ،) ق911-966(  شهید ثانی. گذاردتن خون دیگري باز می ریخ،گوناگون و در نتیجه

کشتن بدون اجازه کسی که به جهت زنا یا لواط یا کفر، «  نه تنها ، پا را فراتر نهاده،شرح لمعه

داند، بلکه بر این باور است که شیوه کشتن نیز اهمیتی نداشته خونش بی ارزش گشته، روا می

جبعی عاملی، ( »زناکار داراي احصان را به روش سنگسار بکشدو کشنده را نیاز نیست تا 

 بر ،در نتیجه، اگر کسی، شخص مهدورالدم را که گستره آن ناروشن است، بکشد .)522 :1384

 ولی آشکار ،بودن بکشد الدمو چنانچه با باور به مهدورردنش نه دیه خواهد بود و نه قصاص گ

عمد بوده و تنها در   نبوده، رفتارش، قتل در حکم شبهالدمگردد که کسی که کشته شده، مهدور

  .دهی دارد شده، پاسخ برابر پرداخت دیه کشته
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قانون مجازات اسالمی نیز، پوشیدگی و ناروشنی گفته فقیهان درباره اینکه چه کسانی از 

ده مابر پایه . ها را یادآوري کرده استاند، برطرف نساخته و همان جملهدید شرع سزاوار کشتن

 مستحق کشتن نباشد و اگر اًقتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرع« ،  226

 اینکه چه .» قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند،مستحق قتل باشد

در باال نیز دیده . کسی از روي شرع سزاوار کشتن است را قانون نگفته و باید به فقه پرداخت

اند و دیگر موردها را با آوردن معیار  فقیهان چند رفتار را به صورت نمونه آوردهشد که

اند و آشکار است که هم فقه و هم قانون، دریچه ترور کسان بودن از دید شرع، واگذاشته مباح

  . اندبودن خونشان را نبسته با دستاویز مباح

ه اعتقاد قصاص یا به اعتقاد  کسی را بیدر صورتی که شخص« 295 ماده 2تبصره بر پایه 

علیه مورد  معلوم گردد که مجنیاًو بعداین امر بر دادگاه ثابت شود   و،بودن بکشد مهدورالدم

 قتل به منزله خطاء شبیه عمد است و اگر ادعاي خود را در ،مهدورالدم نبوده است قصاص و یا

 درباره ، این ماده.» ساقط استبودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او مهدورالدم مورد

شده،  اگر کشته. بینی نکرده است بودن کشته، کیفري پیش الدمکسی که دیگري را بر پایه مهدور

الدم نبوده و شده، مهدور دهی ندارد و اگر کشته الدم بوده، کشنده هیچ پاسخ راستی مهدوره ب

  .گرددخت دیه محکوم میقاتل بر این باور بوده که ریختن خونش رواست، تنها به پردا

الدم است و چه کسی شایستگی هاي فقیهان درباره اینکه چه کسی مهدورناروشنی گفته

هاي ناخوشایندي در جامعه ایران به ویژه در یکصد سال دارد خون مهدورالدم را بریزد، نشانه

 از ،ش مشروطهزمان جنب.  ترورهاي گوناگونی به انجام رسیده است، داشته و بر پایه آنهاگذشته

افکنی دولتی، ، یعنی هراس)تروریسم(ها افکنیاین حیث که به یکباره سه دسته از هراس

تروریسم . افکنی مذهبی سر برآورد، بسیار برجسته استبخش و هراسافکنی رهاییهراس

ها، آهنگِ جان دربار با پشتیبانی برخی گروه. گردیددولتی از سوي دربار پشتیبانی می

کرد که نمونه آن بسیجیدن مردم و سردمداران خاور آذربایجان و باختر آن خواهان می مشروطه

داغ و ارسبار با فرماندهی فرزندِ  خواهان تبریز بود که در خاور، ترکان قرهبر ضد مشروطه

کردند و ها میبود، بیدادگري)  خ1252-1304( میرزا علیخان که خود از همراهان محمد رحیم

 ،بردند که در این میانها و روستاهاي پیرامون خوي یورش می کردان به شهردر باختر،
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) ترور( به طور پنهانی دست به کشتن ،هاي بسیاري ریخته شد و برخی از اینان خون

 در ،خواه اهللا بهبهانی از رهبران روحانی مشروطهترور سید عبد. زدندسرجنبندگان مشروطه می

  . گیردین دسته از ترورها جا می در ا، خورشیدي1288تیر ماه 

خواهان در راستاي آزادي. خواهان به راه انداخته بودندبخش را مشروطهتروریسم رهایی

گاه به ترور روي  کردند، گاهگریزي هواخواهی میرهایی از کسانی که از خودکامگی و قانون

 از ترور ،»تاریخ مشروطه ایران«، در کتاب )خ1269-1324( احمد کسروي. وردند می

پذیرد که راستی میه و ب کندآقا صراف تبریزي خوشنودي میتوسط عباس) اتابک(السلطان امین

  : گوید  میوي .»خون جبار پاي خودش است«

اتابک چنان که از رفتارش پیدا شد پافشاري به برانداختن مشروطه می نمودند و «

  نیروي مجلس را از دستش گرفته راستی آن است که بیشتر نمایندگان را تباه گردانیده،

-افتاد و این بود آرزوي کشتن او را میاین به بسیاري از آزادیخواهان سخت می. بود

کشتن اتابک یک شاهکاري به شمار است و این شاهکار، دلهاي درباریان را . کشیدند

ت و پر از بیم و ترس گردانید و جایگاه آزادیخواهان را در دیده بیگانگان واالتر ساخ

پس از همه اینها، کارها را به راه دیگري انداخته یک دور نوینی براي تاریخ جنبش 

  .)454 :1384کسروي، ( »اي نمودعباس آقا جانبازي بسیار مردانه. مشروطه باز کرد

داشت و کار که بر مردم ستم روا میاین خوشنودي بیراه نبوده؛ چه نه تنها شخصی فریب

خواست، از میان رفته، بلکه این ترور، موجب گراییدن درباریان میرد بربا آزادي و قانون به نب

 کمتر از ده سال پیش، شاه ایران یعنی ناصرالدین ، به ویژه اینکه.)365 :همان(به مشروطه شد 

  .  میرزا به دست میرزا رضاي کرمانی ترور شده بود

رفتن مشروطه رنگ گافکنی فتوایی است که از زمان بنیاد هراسگونه سوم تروریسم،

 فتوایی که . خود بر دو گونه جمعی و فردي بود،افکنی فتواییهراس. دیگري به خود گرفت

گردید،  یک شخص، سازگار با شرع، ریختن خونش روا می،جنبه فردي داشت و بر پایه آن

. دانستن خون گروهی از مردم است  بر پایه مباح، ولی ترور فتوایی جمعی،خود روشن است

 فتواي سید علی ،نمونه آن. ی این گونه ترور بر پایه فتواي پوشیده و ناروشن استگاه
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 »المشروطه کفر و المشروطه طلب کافر، ماله مباح و دمه هدر«:  است به اینکه1سیستانی

 فتواي ،»حرمت مشروطه«نیز در رساله )  ق1259-1327( اهللا شیخ فضل .)259 :1355آدمیت، (

  : دهدهمسانی می

 و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسالم منافی است و ممکن نیست که شبهه«

پس اگر . مملکت اسالمی در تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفع ید از اسالم

کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که با مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و 

ت و احکام اربعه مرتد بر او اقدام در اضمحالل دین است و چنین آدمی مرتد اس

 ،1374نوري، ( »هر که باشد از عارف یا عامی، از اولی الشوکه یا ضعیف. جاري است

167(.  

 باور کیشی و اندیشه اهی از نقش اندیشه در تروریسم گفته شد، هرچندتبا همه آنچه به کو

 فردي و گروهی هاي تروریسم است و به این پدیده رنگترین انگیزاننده از برجسته،سیاسی

دهد، ولی این تنها یک روي سکه است و روي دیگر آن، نقشی است که قدرت در می

  .ها داردپدیدآوردن تروریسم و زدن برچسب تروریست بر برخی کسان و گروه

  

  تروریسم چون انگ .2

 ،آورد پدید میتروریسمبراي واقعی و تبلیغی چهره غیر همواره ،پویایی مفهومی تروریسم

 پیشوایینقش پایه  بر بیشتردر رویکرد قدرت هاي جهانی یا ملی،  ،این معنا که این پدیدهبه 

هاي نوین براي ها و گونهنمونه آفرینش کند وپیشرفت میها  دولتبرتري یا )هژمونی(

هاي چندگاهه است تا سیاست کیفري هدف سیاسی و هايانگیزه بر پایه  بیشتر،تروریسم

 هاياقدام، اتهام  تروریسمعلیه هاي بزرگ  در جنگ قدرت.شده تهروشن و از پیش شناخ

 جهانیان را تا باور ، باشدناراست و هرچند خورد بر میها  ها یا دولت برخی گروه بهتروریستی

  یورش در،راي نمونه ب.ندکاستوار می ،خورده هاي برچسب نسبت به تروریستچندي

                                                                                                              
سان این نام، هم.  خواهی رویگردان بود  سید علی سیستانی از مجتهدین زمان مشروطه بود که از جنبش آزادي.1

، 2002اندازي آمریکا به عراق در سال با سید علی سیستانی از دانشمندان دینی کنونی نجف است که پس از دست

  .ي در کشور عراق یافته استانقش برجسته
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 مسلمانهاي  گروه مدرکی،ا، آمریکا بدون هیچتروریستی به ساختمان فدرال شهر اوکالهم

ها در   شد این گروهپس از آن ثابت  آنکهبا«. خاورمیانه را به دست داشتن در انفجار متهم کرد

 که ایاالت متحده دارد، بار تروریسم را بر پیشوایی نقش ولی ،عملیات تروریستی نقش نداشتند

  .)Oliverio, 2005: 157( »انداختخاورمیانه هاي مسلمان در دوش گروه

الدن از  دهد بن یک نوار ویدئویی که نشان میبر اساس ،2001پس از یازدهم سپتامبر 

زنی  ریزي کرده است، همین انگاندازي به آمریکا آگاهی داشته و در این راستا برنامهدست

   :راستی کهه ب. تکرار شد

هایش ها و ناکامیتا شکستکنند در اکثر جوامع، ناراضیان کشورشان را مجبور می«

در خاورمیانه آنهایی که مدافع دموکراسی هستند، بیش از همه به . تر ببیندرا جدي

هاي توطئه،  این منطقه لبریز است از تئوري. برنداوهام، انکار و خودفریبی پناه می

کنند سازمان اطالعاتی اسرائیل، موساد، طراح حمالت همچون آنهایی که ادعا می

 کشور مسلمان در فوریه 9 در بین CNN طبق یک نظرسنجی که. م سپتامبر بودیازده

کردند اعراب مسوول حمالت دهندگان فکر نمی  درصد پاسخ61 انجام داد، 2002

  .)142 :1385زکریا، ( »یازدهم سپتامبر باشند

ی از  بخش،هاي نادرست استوارتر از گذشته شده و امروزهرسانیپیوند تروریسم با آگاهی

کنند، رسانی میاي آگاهی که در سطح گستردهیهاي دولتهاي این پدیده را رسانهمعنا و ویژگی

المللی و سازگار با اسناد  هاي بینهایی که بر پایه سنجه حتی گروه،از این رو. دهندشکل می

تاروپودِ رهایی از مبتنی بر بخش و پردازند یا پیکار آنها، آزادي به دفاع مشروع می،جهانی

هاي نیرومند و استعمارکننده است، با  هاي دولت چون بر وارونه خواسته،استعمار است

هاي تروریستی در بینی گروهپیش. شوندهاي تروریستی به جهانیان شناسانده میبرچسب گروه

دهد هر گروهی که به پیکار با  نشان می،ها هاي راهبردي برخی دولتها یا برنامهگزارش

خواهند، با ها نمی خیزد؛ چون راهی را گزیده که آن دولت میشده بر هاي قدرتمندِ شناخته دولت

الملل نیز چگونگی بر همین شیوه در سطح بین. شودانگ تروریسم یا پشتیبانی از آن روبرو می

 زیرا ،هاستهاي جهانی، دنباله همان سیاست داخلی دولتالمللی و برنامهاست و اسناد بین

هاي موجود   برخی از واقعیات و پدیده،کنندالملل را تعریف میرانی که قواعد نظام بینبازیگ«
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 "دیگران" به عنوان نماد ترور مطرح نموده و سپس آنها را ،را که خالف راه و سیاست آنهاست

  .)151 :1385سیمبر،  (»نامندمی

کنند  تالش می،یسم دارندساالر، آهنگ کارزار با ترور با آنکه در جامعه مردم،ها این دولت

 پشتیبانی شهروندان را نیز به دست آورند و در همین جاست که در ،با دستاویزهاي گوناگون

رسانی درست به مردم است، ساالري که یکی از آنها آگاهیهاي بنیادینِ نظام مردمبرابر ویژگی

ندارد و این ویژگیِ  گمراهی شهروندان پیوندي با خودکامگی ، با این حال.انددچار تعارض

  . ساالر استساالر و نامردمهاي مردم همسان دولت

 به دوران پس از جنگ جهانی دوم و همآوردي ،المللیسازي در سپهر بینزنی و صحنهانگ

 پیشروتر از ،گردد که ایاالت متحده در این میانمیان بلوك باختر در برابر بلوك خاور بر می

  :گوید، مشاور اقتصادي آژانس امنیت ملی آمریکا، میجان پرکینز. دیگر کشورهاست

داري، در نظام سرمایه.  ماییم،اگر فقط یک امپراتور شریر وجود داشته باشد « 

هایی براي رسیدن به اهداف از پیش  توجیه راهاقتصاد بیش از آنکه علم باشد، وسیله

هاي دهیم که بدهیریاد سراکنون گاهِ آن است که به پا خیزیم و ف. شده نظام است تعیین

فعاالنه به دنبال  WSF 1 اگر.  غیر قانونی است و باید ابطال شود،نیافته کشورهاي توسعه

آرمانی جایگزین براي وضع کنونی نباشد، براي کسانی که به حاشیه رانده شده و از هر 

ه  تروریسم خواهد بود؛ تروریسمی ک،اند، تنها جایگزین ممکنحقوقی محروم مانده

دهد تا به دور باطلِ رود و آن را بهانه قرار میآمریکاي ابرشرکتی به استقبالش می

 به ، جنگ دامن زند و کشورهاي ناهمراه را به آتش و ویرانی کشد و سپس-تروریسم

بهانه بازسازي براي چپاول و غارتِ هرچه بیشتر در اختیار مالکان امپراتوري جهانی 

 کشور در لیست انتظار محرمانه آمریکا براي 25 آري .ها قرار دهد یعنی ابر شرکت

جهت . هاي آمریکایی مثالً بازسازي شوندتهاجم قرار دارند تا سپس توسط ابرشرکت

ها، حتی پیش از تهاجم امریکا  قرارداد بسیاري از این بازسازي،جویی در وقتصرفه

  .)8 :1385 پرکینز،( »هاي خاصی به امضا رسیده استبین پنتاگون و ابرشرکت

                                                                                                              
1. World Social Forum 

  . در پورتو آلگره برزیل است2005منظور، اجالس جهانی بررسی هاي اجتماعی در ژانویه 
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 سپهري ،رنگ شد و در این میان، بسیار پر سپتامبر11نقش امپراتور جهان پس از رخداد 

ها ها و توجیه که بیشتر بر پایه واژه،پدید آمد که نه در جامه تروریسم واقعی و جنگِ راستین

جنگ  «اي است که برخی نام به گونهف سپتامبر11نقش تبلیغ و زبان در پشت رخداد . بود

  ،1 بر آن نهاده و این گذرگاه زبانی»واژگان

دهیِ  هیچ دولتی پاسخ. از مرکز تجارت جهانی و پنتاگون با سکوت آغاز شد «

 دشمن  دشمنی هست،ولی  آمریکا مطمئن گردید.  سپتامبر را نپذیرفت11رخدادهاي 

ین از اي نوبراي برانداختن این ابلیس، آمریکا گونه. دمدناشناس که به ابلیس روح می

 بندرگاه ،گام نخست آن جنگ افغانستان بود؛ زیرا این کشور. جنگ را به راه انداخت

   .)Silberstein, 2004: 14( »دشمنان ناشناس بود

خواست و انگیزش همین امپراطور بود که بسیاري از اندیشمندان با گفتمان نوین تروریسم 

 و آن را با شدهه نود به بعد دگرگون  از ده،پیمان شده و کوشیدند نشان دهند این پدیدههم

 هاي پس از جنگ سرد، تروریستِهاي نوین تروریستتروریسم نوین، گونه« هایی چون نام

ها و ، برخورد بنیادگرایی3افکنی به نامِ خداوندهاي نسل نوین، هراس، تروریست2تازه زادیافته

  .دانیاد کرده ،)Bergesen, 2005:135( »موجِ نوین تروریسم

اینجاست که . را وارونه بنمایانندتروریسم کوشند برچسب ها می ، برخی دولتدر عین حال

هایی که   چه گروه،آید یکی از دشوارهاي مفهومی سترگ نسبت به تروریسم پیش می

 پیکار با آنها ،شدند ها همراهی نمی  اگر با پشتیبانی برخی دولت،شوندتروریست خوانده می

 ولی هنگامی که برخی ،آمیز آنها کمتر بودهاي خشونتهومی اقدامتر و چالش مفراحت

طلب یا  همان گروه را شهادت،نامند و برخی دیگرها، گروهی را تروریست می دولت

دهد  نشان می،اي دارددانند؛ جدا از اینکه گروه درباره خود چه داوريخواه می آزادي

 در ، براي نمونه.شود و قانون انجام می هر دو از سوي دولت،کََنیزنی و برچسب برچسب

بخش فلسطین، جهاد اسالمی هاي ضد تروریسم ایاالت متحده، جبهه آزاديها و قانونسیاست

اند که باید با هاي تروریستی همگی در زمره سازمان،فلسطین و جبهه مردمی آزادي فلسطین

                                                                                                              
1. Linguistic Trajectory 
2. a new breed of terrorist 
3.terror in the mind of God 
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 هها بدر برابر، همین گروه .)Country reports on terrorism, 2007: 6( آنها برخورد کرد

پشتیبانی دولت ایران پشتگرم هستند تا جایی که این پشتیبانی از سیاست بیرونی دولت گذشته 

 ،فلسطین مردم اسالمی انقالب از حمایت قانون  2 بر پایه ماده ،براي نمونه .رسدو به قانون می

  :19/2/1369مصوب 

 جهت را انسانی هاي کمک وقصند تواند می ایران اسالمی جمهوري دولت« 

 جهان خواه  آزاديافراد  و مسلمانان هاي کمک و دهد تشکیل فلسطین مردم از حمایت

 مبارز و مظلوم مردم و فلسطینی آوارگان تقویت و حمایت جهت در و آوري جمع را

  ».نماید صرف انتفاضه فلسطین سرزمین

 همه ،گفته و بلکههاي پیش سازمانهاي  پشتیبانی مالی و معنوي از خانواده، فراتر از آن

  : همین قانون3طبق ماده . دهند شان می که به آنها دلبسته و یاري استکسانی 

 اذن با ،اسالمی انقالب جانبازان و مستضعفان بنیاد و اسالمی انقالب شهید بنیاد «

 ،شهدا هاي خانواده از موظفند  ،ایران اسالمی جمهوري احمر هالل و مسلمین امر ولی

 جهان نقاط بقیه از که شهدایی سایر و اشغالی هاي سرزمین مفقودین و اسرا جانبازان،

 مادي و معنوي حمایت ،توان حد در ،رسند می  شهادت به فلسطین آزادي راه در

  1».نمایند

) وولیتئمس(دهی  هاي خود، پاسخهاي تروریستی در پی رسیدن به آرمانبا آنکه گروه

 ولی باز هم ،اندکنند که قانون کیفري را شکستهاي اقرار میذیرند و به گونهپهایشان را میاقدام

 زیرا هرچند ، بزهی است که در پی باورشان بنیاد گرفته استصرفاًنباید پنداشت کنش آنها 

 ولی از دید خودشان، واکنشی است به ،ها، کنش است ها از دید قانون و دولت رفتار تروریست

                                                                                                              
 ولی در همان ،کنندهایی است که کشورهاي باختري از آن به گروه تروریستی یاد میحماس یکی از گروه. 1

هاي خاوري و از جمله ایران، گروهی است که در برابر یورش اسرائیلیان به  در نزد برخی دولت،حال

در پی درگیري اسرائیل و حماس در نوار غزه و کشتار . هاي اسالمی ایستاده و پایداري کرده است ینسرزم

، مجلس شوراي اسالمی به نشانه اعتراض به اقدامات اسرائیل در 1387ها در دیماه نظامیان توسط صهیونیست غیر

جانبه از لزام دولت به حمایت همهفوریتی اأي مخالف کلیات طرح دوي موافق و بدون رأ ر193 با اکثریت ،غزه

این طرح، در جلسنه علنی روز چهارشنبه .  بررسی جزئیات آن را آغاز کردند،مردم فلسطین را تصویب و بالفاصله

  .   یید شوراي نگهبان رسیدأ به ت15/10/1387 به تصویب مجلس و در 11/10/1387
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اند،  نامیده شده واکنش آنانکه تروریست،شگفت آنکه). ها دولت( انیرفتارهاي پیشین قرب

ساالري پنداشته شده است؛ به ویژه از زمان فروپاشی اي کشاکش با حقوق بشر و مردمگونه

 سیاست ، سردمدار حقوق بشرگرایی در جهان گردید و در این راه،شوروي که ایاالت متحده

 چندانکه بوشِ .ساالري را گزیدبه گزینش چارچوب مردمساالر وادارنمودن کشورهاي نامردم

در «:  به هنگام گزارش سالیانه به کنگره گفت،1991نخست، رئیس جمهور آمریکا، در سال 

بین ملل جهان، ایاالت متحده تنها کشوري است که هم از حسن شهرت برخوردار است و هم 

   .)8 :1384قنبرلو،  :به نقل از( »از وسایل الزم براي رهبري

هاي  نازي در پیش از جنگ جهانی دوم بود که از آموزهاین سخن بوش، تکرار اندیشه

  : هگل گفته بود .شدفیلسوفانی چون هگل پشتیبانی می

در هر عصري یک ملت هست که وظیفه گذراندن جهان را از مرحله دیالکتیکی «

شخاص تاریخی را نیز به عالوه بر ملل، ما باید ا.  بر عهده دارد،که بدان رسیده است

حساب آوریم و این اشخاص، رجالی هستند که آن تحوالت دیالکتیکی را که باید در 

این اشخاص قهرمانند و . هایشان تجسم یافته است  در هدف،عصر آنها صورت بگیرد

  .)296 :1386طاهري، ( »حق دارند قوانین اخالقی معمول را نقض کنند

هاي تروریستی یا پشتیبانی از آنها، تنها برچسب نیست که از  باید پذیرفت بزه،با این حال

هاي تروریسم به بخشی از ریشه. شودهاي باختري بر برخی از مسلمانان زده می سوي دولت

ها از سوي گردد و برخی نیز به ستمی که سال مسلمانان بر میبرخی باورهاي نادرست 

 ، شناخت بزه تروریستی،پس. رفته است به ویژه کشورهاي غربی بر آنها ،کشورهاي دیگر

 هم اقدام آموزدنگري به ما میهاست و درست وابسته به در نظر گرفتن همه این عامل

برخی کشورهاي قدرتمند باختري، هر دو ) تبعیض(ها و هم زورگویی و فراگرایی تروریست

 ،به هر حال. انون با این تفاوت که یکمی در ستیز با قانون است و دومی در پناه ق،ستم است

ترین باورها رخ  حتی اگر با عالی، هرگونه خشونت، قانون است و بر پایه آن،سنجه تروریسم

 در گستره ،هاي تروریستی با کیفر روبرو هستندبزهچون  ،بنابراین. دهد، سزاوار کیفر است

  . بر همین رویکرد استوار است فقه کیفري اسالم نیز.گیرندحقوق کیفري نیز جا می
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  تهدید تروریسم همچون .ب

گیرد، ستورهاي فقهی جاي میها و د فقهی یا همان نگاهی که بر پایه گزاره از نگاه درون

 اینجاست که باید از .شود شده شناخته می رفتار خشن و نکوهش به عنوانهاي تروریستی اقدام

اقدام «رد و از تعبیر اي روي دارد، دوري ک هاي سیاسی و اندیشه که بر گرایش»تروریسم«واژه 

  .دهد، بهره برد گواهی میپذیر  که بر رفتار خشن و سرزنش»وریستیتر

رود، سخنی از گذاري کیفري در ایران به شمار می  که یکی از منابع اصلی قانون،در فقه

 ولی پیرو این نکته که معناي واژه ترور، هراس است، ،ترور و اقدام تروریستی به میان نیامده

هرچند معناي لغوي ترور و . است که براي هراساندن مردم اشاره کردن به محاربه توا می

شود   ولی نقش هراساندن که در هر دو واژه بسیار برجسته است، سبب می،محاربه یکی نیست

در ن اینکه روریسم با بغی نیز نسبتی دارد و آ، ت افزون بر این.این دو بسیار به هم نزدیک گردند

 ،رو  یابد و از این افزارانه بر ضد حاکمیت نمود می هاي سیاسی با خشونت جنگ انگیزه،هر دو

واژه دو محاربه و بغی،  در کنار . کردتبیین »بغی«شاید بتوان بخشی از تروریسم را با عنوان 

فتک به . شود  یاد می»االرض افساد فی« و »فتک«  بههادیگر نیز در فقه آورده شده که از آن

 االرض  افساد فی.گنجد  میگیري است که در همان معناي قتل عمد  سر غافلمعناي کشتن از

 در فقه استقالل ، در کنار دو بزه قتل و محاربه آمده و به همین دلیل، به ویژه در قرآن کریمنیز،

آورده  این تعبیر در زیر محاربه نیز نوشتار ندر ای. شود  میمطرحها  عنواندیگر ندارد و در کنار 

عبیرِ  باید به دو ت، در مقام تهدید امنیتی ودر فقه براي دانستن جایگاه تروریسم ، پس.شودمی

  . پرداخت»بغی« و »محاربه«

  

 تروریسم چون محاربه .1

انما « :فرماید  که می سوره مائده است33انگاري محاربه در فقه، آیه  ترین منبع بزهبرجسته

 االرض فساداً ان یقتّلوا او یصلّبوا او تقطع جزاء الذین یحاربون اهللا و رسوله و یسعون فی

من خالف او ینفوا من االرض ذلک لهم خزي فی الدنیا و لهم فی االخرة ایدیهم و ارجلهم 
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هاي مستوجب حد در ی از بزه با روي آوردن به این آیه، محاربه به عنوان یک1».عذاب عظیم

 "الح الخافه النّاستجرید السِ"اخته شده  با بیان جمله شنبیشتر فقیهان. بینی شده است فقه پیش

: اند ؛ چندانکه گفتهاند گاه از سالح نیز به شمشیر یاد کرده اند و گاه  تعریف محاربه پرداختهبه

نماید تا مردم را بترساند و  یکند یا آن را تجهیز م محارب کسی است که شمشیري را برهنه می«

  .)524 :1386 امام،/خمینی( »خواهد در زمین افساد کندمی

هاي بنیادین تعریف فقیهان از محاربه است، در حالی که این ترساندن مردم یکی از پاره 

انون مجازات ق 183ماده  ،با این حال. بینی نشده است  سوره مائده پیش33آیه ویژگی در 

هاي فقیهان پیروي کرده و قصد هراساندن مردم را به عنوان یکی از اسالمی نیز از آورده

 هر کس براي ایجاد بر پایه این ماده،. دهنده رکن مادي محاربه دانسته است هاي تشکیل ارهپ

االرض   محارب و مفسد فی،رعب و هراس و سلب آزادي و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد

دانند و بر برخی محاربه و تروریسم را یکی می است که " هراساندن" با همین شرط .باشد می

 همان محاربه که عبارت است از هر گروه اعم از ، تروریسمدر نظام اسالمی «هاین باوراند ک

شخص واحد ، حکومت، حزب، جمعیت و سازمان که قیام مسلحانه و ایجاد رعب و هراس 

 نیز با  برخی.)183 :1380موسوي بجنوردي،  (»کنند و امنیت را در جامعه سلب و نقض کنند

 همچون سوء قصد به که هیچ جایگاه فقهی ندارد،ریسم هاي ترواز گونهبرخی  ،همین پندار

-محاربه و افساد فیجرایم در حکم "هاي ضد امنیت هواپیما را در زمره جان مقامات یا بزه

  )141 و 140 :1387گلدوست جویباري، ( .داننداالرض می

 افزار براي ترساندن محاربه به معناي برکشیدن جنگ.بزه تروریستی از محاربه جداست

افزار   جنگنهاي تروریستی نه شرطِ بود ولی در اقدام،است) تجرید السالح الخافه الناس(

افزون بر . شودگیري صرف از سالح براي ترساندن، موجب تحقق آن میالزم است و نه بهره

 پیآمد محاربه تنها .هایی هست قصد مرتکب نیز میان این دو ناهمگونیاین، از حیث نتیجه و

 حتی ترساندن نیز بایسته نیست و تنها ،دم است که در دیدگاه برخی حقوقدانان مرترساندن

                                                                                                              
 این است که آنها را بکشید یا به ،کوشند در زمین میجنگند و به فسادسزاي کسانی که با خدا و پیامبرش می. 1

این سزا براي خواري . برانید) محل سکونت( دار آویزید یا دستان و پاهایشان را بر وارونه هم ببرید یا از زمینشان

  .آنها در این جهان است و در جهان دیگر براي آنها کیفري بزرگ است
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قصد ترساندن بس خواهد بود، در حالی که پیآمد تروریسم بسیار بیشتر از ترساندن بوده و 

افزون بر . گیرد کشتن، ضرب و جرح، ویرانگري، ربایش هواپیما و مانند اینها را نیز در برمی

 ضد امنیت اجتماعی است و هدف آن مردم است، در حالی که تروریسم، این، محاربه کنشی بر

  .اقدامی بر ضد امنیت ملی و هدف پایانی آن دولت است

تروریسم را مصداقی از افساد توان، آید که آیا مین پرسش به میان می ای،در اینجا

بینی شده   سوره مائده پیش33 همچون محاربه در آیه ،االرض االرض دانست؟ افساد فی فی

رضا، آهنگ از   همین سوره نیز در کنار قتل آمده است که بر پایه تفسیر رشید32در آیه . است

علت منع قتل در  «،به سخن دیگر. گفته، براي بازداشتن از قتل است در آیه پیشفساد در زمین 

د حدیث  وي با پیون،در جایی دیگر .)352 :تا رضا، بی رشید (»قرآن، منع فساد در زمین است

زنا، سرقت، کشتن مردم و از  «:به ابن جریر و سپس به مجاهد، فساد را عبارت دانسته است از

 ولی فساد ، چندین بار در قرآن به کار رفته"فساد"با آنکه واژه  .)357 :همان(. »میان بردن نسل

االرض  ساد فی بیشتر مفسران، اف. داستان بسیار درازي دارد، سوره مائده33شده در آیه  بینی پیش

، فساد در زمین، پیآمد قتل دانسته شده 32دانند، همچنانکه در آیه را معنا و پیآمد محاربه می

 که دنبال محاربه و "یسعون فی االرض فساداً"جمله  «،بر پایه دیدگاه عالمه طباطبایی. است

رد والیت و کردن اثر امور مو چیزهایی که به هدردادن و باطل( معناي منظور ،جنگ ذکر شده

کند  ین میرا مع) گري قطاع الطریقنظیر جنگ کفار با پیامبر و اخاللحکومت الهی پیامبر باشد 

ا اخالل به امنیت عمومی و راهزنی است نه هر جنگ و محاربه با که همان فساد در زمین ی

امنیت اخالل به .  روشن است که منظور همان اخالل به امنیت عمومی است،بنابراین. مسلمانان

عمومی و ایجاد خوف و هراس و نشاندن آن به جاي امنیت  که طبعاً و به حسب عادت جز 

 در روایات فساد را به کشیدن ،شود و به همین جهتر بردن اسلحه و تهدید به قتل نمیبا به کا

از سوي فقیهان نیز این تفسیر  .)188 :تا طباطبایی، بی( »اند شمشیر و نظیر آن تفسیر نموده

االرض به عنوان بزه  ستاري جداگانه به نام افساد فییرفته شده و در نوشتارهاي فقهی به جپذ

جمله یسعون فی «  برخی دیگر نیز با دستاویز روایت و تفسیر ابن مجاهد .پرداخته نشده است

 اند که در قرآن به آنها  بر زنا، قتل و سرقت نیز تسري داده، محاربهاالرض فساداً  را افزون بر

  .)156 :تا قرطبی، بی( »پرداخته شده است
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االرض را  دانند و افساد فی سیس جداگانه میأاالرض و محاربه را دو ت افساد فی« برخی نیز 

 در باب هفتم )37 :1370زاده،  حبیب( »دانند که داراي مفسده عمومی هستند تمامی گناهانی می

االرض در کنار هم به و افساد فی، محار1370می مصوب کتاب حدود در قانون مجازات اسال

گذار ایران در برخی   ولی قانون،اي ندارد االرض عنوان جداگانه  افساد فی،و از نگاه قانونیآمده 

 به تنهایی "االرض افساد فی"هاي کیفري که بیشتر چهره مالی و اقتصادي داشته، از عنوان  مقرره

 قانون مجازات اسالمیجدید  در الیحه محاربهاالرض از جداسازي افساد فی. سود جسته است

االرض جاي  تروریسم و افساد فی و هرچند از نگاه قانونی هنوز پیوند 1جاي پایی داردنیز 

االرض رفتار نیست و پیآمد رفتارهایی مانند قتل و   چون افساد فی،از نگاه فقه ولی ،درنگ دارد

   . خود قرار دهدتواند عنوان تروریسم را نیز زیر پوشش محاربه است، نمی

  

 تروریسم چون بغی .2

  است که یکی از جهادهایی،)جهاد با بغات(جنگ با سرکشان پیش از این گفته شد که 

شود که علیه به مسلمانانی گفته می« بغات  .جهاد آغازگرانه، واجب عینی استهمچون 

 .)112 :1368ي، جعفري لنگرود(»  مانند خوارج نهروان،پیشواي معصوم دین قیام کرده باشند

                                                                                                              
آمیز است و هرچند محاربه به عنوان بزهی مقید  می بسیار درنگجداسازي الیحه جدید قانون مجازات اسال. 1

هاي  االرض با بسیاري از بزه انگاري افساد فی بینی شده و از این جهت بر قانون کنونی برتري دارد، ولی بزه پیش

  یا المحاربه عبارت است از کشیدن سالح به قصد جان، م الیحه جدید، 281بر پایه ماده . پوشانی دارد دیگر هم

   سوي  به  شخصی   با انگیزه  هرگاه کسی .ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوي که موجب ناامنی در محیط گردد

چنین  هم. شود  نمی  محسوب  محارب، باشد  نداشته  عمومی  او جنبه بکشد و عمل  یا چند شخص خاص سالح  یک

  .انی موجب سلب امنیت نشوداست کسی که به روي مردم سالح بکشد، ولی در اثر ناتو

 الیحه نیز، هر کس به طور گسترده، مرتکب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخالل در 288بر پایه ماده 

 دایرکردن مراکز یاتخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناك احراق و نظام اقتصادي کشور، آتش سوزي، 

 ناامنی و ورود خسارت عمده به ، شدید در نظم عمومی کشوراي که موجب اخالل فساد و فحشا گردد، به گونه

 مفسد ، فحشا در حد وسیع گرددیایا سبب اشاعه فساد ، تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی

  .گردد االرض محسوب و به اعدام محکوم می فی
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رواي عادل در سرزمین اسالمی با  سرکشان یا بغات باید مسلمانانی باشند که بر فرمانپس 

 از بغی را آشکار  نخستین فرق برجسته اقدام تروریستی،ن نکته همی.افزار شوریده باشند جنگ

 ولی ،زندیسر م) ها، مسلمان مرد در برخی گفته(بغی تنها از سوي مسلمان کند و آن این که می

  . است که ممکن است از همگانی سر بزنداقدام تروریستی، رفتاري

 .)481 :1413عالمه حلی، ( گیردن امام عادل یا جانشینش انجام میجنگ با بغات با فراخوا

با توجه به (  امام عادل و معصومدر نبودِاین هنگام که  جدا از اینکه امام عادل کیست وآیا در

 ، یا خیر، پدید آمدن بغی و پیکار با آن تصورشدنی است)رخورد با بغاتروش امام علی در ب

 جنگ به شمار می رود نوعیدهنده این است که بغی از جهت چیستی،  نشانامام عادل فرخوان 

 بلکه باید امام عادل یا جانشین ،و برخورد با آن در اختیار دادگاه، قوه قضائیه یا پلیس نیست

 را ها برآنند تا خودهرچند تروریست در حالی که ، جنگ بدهدوي به طور مستقیم دستور

-ها نه جنگ رو در رو را می زیرا تروریست، جنگ نیست ولی تروریسم،،جنگآور نشان دهند

  .خیزند آزمایند و نه با سربازان و جنگآوران به ستیز برمی

هاي ادین در اندیشهالمللی درباره جنگ، دو گزاره بنیهاي بینتا پیش از بنیادگرفتن مقرره

 و دومی 1بودن توسل به جنگ یکی دادگرانه: آوري سایه انداخته بود فلسفی بر شیوه جنگ

گزاره نخست درباره شیوه آغازیدن جنگ بود که باید داراي . 2بودن رفتارهاي جنگی دادگرانه

غاز  جنگ باید از سوي یک قدرت قانونی آگاهی داده شده و آ-یک« : هاي زیر باشدویژگی

 جنگ، واپسین دستاویز - سه. دستی در جنگ باید دادگرانه باشد سببِ پیش-دو. گردیده باشد

 -پنج.  براي آغازگر، به طور بخردانه، دورنماي پیروزي وجود داشته باشد-چهار. باشد

 ,Coady( »با اندازه پایداري طرف درگیر باشد) متناسب(خشونت به کار رفته، باید سازگار 

اصل «: گزاره دوم نیز درباره چگونگی رفتار در جنگ است که داراي دو اصل است .)11 ,2002

اصل تناسب . هاي قانونی روا داشته شود جنگ تنها نسبت به هدف،گذاري که بر پایه آنفرق

آمیز، آسیب بیشتري در سنجش با گناه اصلی طرف درگیر، هاي خشونتکه با دستاویز آن، شیوه

                                                                                                              
1. Jus ad bellum 
2. Jus in bello 
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نبردن به غیرنظامیان است،   اصل نخست که دربردارنده یورش،به ویژه .)Ibid( »به بار نیاورد

  .گذاري میان جنگ و تروریسم استترین سنجه فرقبرجسته

 چون نه تنها مکانِ تروریسم در سطح ،تروریسم همچون جنگ، پیرو زمان و مکان نیست

ی دارد، در یک کشورهاي جهان پراکنده است، بلکه تروریسم همچون جنگ که آغاز و پایان

ادعاي جنگ  ،از یک سوشود تا  این خود سبب می، از این رو.دهددوره زمانی معین رخ نمی

 نتوان تروریسم را ، نامکانی و نازمانی فرو رود و از سوي دیگربا تروریسم نیز به زیر سایه

المللی  ینشده در اساسنامه دیوان کیفري ب بینی یکجا در زیر یکی از چهار عنوان مجرمانه پیش

 ،جاي داد) اندازي سرزمینی هاي جنگی و دست جنایات بر ضد بشریت، نسل زدایی، بزه(

هاي جنایت ضد بشریت یا نسل زدایی هرچند ممکن است برخی رفتارهاي تروریستی با سنجه

  .همخوانی داشته باشد

کشتار یابد و از تهدید شخص گرفته تا  به طور خرد و کالن نمود می، همچنین،تروریسم

هاي اقدام. ها، از ریشه با جنگ سنجیدنی نیستند بیشترِ این مصداقیابد وها دنباله میانسان

هاي چهارگانه ژنو از مرزهاي جنگ  هاي کنوانسیونتروریستی بر پایه بسیاري از گزاره

ره توان از عنوان بغی براي تروریسم نیز بهنمی ، بنابراین.جوانمردانه و هنجارمند بیرون است

بودن این پدیده  گذاران جهان به تروریسم، بزه تر اینکه، رویکرد همه قانون از همه برجسته. برد

 ولی باغی ،دشو دادرسی کیفري مشمول است که باید ي تروریست بزهکار،است و از این رو

  .جنگجوي مخالف حکومت اسالمی است که باید مقرره هاي اسیر جنگی بر وي بار گردد

بر ضد امام عادل است بغی . بغی فرق هست د و هدف نیز میان تروریسم و پیآمبه لحاظ

 .دهد ها نیز رخ می بر ضد دارایی،وریسم افزون بر شخص ولی تر،افزارنه باشد که باید جنگ

 ولی در بغی، خیزش چندنفري ،افزار بایسته نیست ، بودن جنگ در انجام تروریسم،جدا از این

  .ي دادگر، بایسته استافزارانه بر ضد پیشوا و جنگ
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  گیري نتیجه

ثر أتروریسم، پدیده اي است ترکیبی که مفهوم آن به شدت از موقعیت مکانی و زمانی مت

ها شده تا به بهانه مبارزه با آن،   این مقوله، دستاویزي براي برخی دولت،از سوي دیگر. است

ویکم که تروریسم بازتابی  بیست در آغاز قرن ،از این حیث. منافع و اهداف خود را پیش ببرند

از نگاه مسلمانان به مقوله خشونت دانسته شده، طرح جایگاه تروریسم در منابع اسالمی را 

توان  می،شده اسالمی هاي پذیرفته با بررسی این منابع و سنجش آن با گزاره. کندضروري می

یک با  گردد که هیچ ی از دو مقوله ناشی م،دریافت که طرح جهادگرایی یا تروریسم اسالمی

یکی انگ کشورهاي غربی به پشتیبانی اعتقادي مسلمانان از : منابع اسالمی سازگار نیستند

  . در برداشت نارواي مسلمانان افراطی از مقوله جهاد،تروریسم و دیگري

نویسی در  گرایی و روایتدو منبع قرآن و سنت براي فقه، نصبا توجه به برجستگی 

هایی که  پدیده ، به همین دلیل.رودنوان یک ویژگی برجسته به شمار میبه ع ،هاي فقهینوشته

در نگاه .  جایگاهی ندارد،هاي انسانیاند، از نگاه این رشته از دانش هبینی نشد در فقه پیش

ستاري از فقه به موضوع تروریسم یا  پیوند تروریسم با فقه چنین است؛ زیرا در هیچ ج،نخست

هاي مفهومی که  بررسی ولی با دستاویز، معناي امروزین پرداخته نشده استاقدام تروریستی در

هاي فقهی است،  و آموزههادادن تروریسم با گزاره ل سازگاري به دنبا وگرایی بر خالف نص

  .توان میان فقه و تروریسم، این پیوند را یافتمی

 دو مقوله جهادگرایی و .ی استهاي فقهآموزهبررسی فقهی به تروریسم در گرو  وننگاه بر

اند که خاستگاه برخی رفتارهایی شده  با برداشت ناروا،)شناختن دیگري مهدورالدم(روایی خون

دیده ارزشی و  تروریسم همچون پ،در اینجا. با معناي امروزین تروریسم سازگاري دارد

تري، انگ کشورهاي باخ سبب شده ،همین جهادگرایی و خون روایی. شودباورگونه دانسته می

بر پایه دیدگاه فقه راستی آن است که . تروریسم را بر کشورهاي مسلمان و مسلمانان بزنند

تجویزي براي جهاد است و نه  نه ، عادل و معصومعصر جدید و در نبودِ پیشوایاندر  شیعی،

هاي هاي جهاد، از ریشه با اقدامافزون بر این، مقرره. ياي براي خون ریختن دیگر دریچه

اقدامات که در برابر  ( باید پذیرفت جهادگرایی،رو وریستی همخوانی ندارد و از اینتر

 بلکه کند،  عنوانی است که با جهاد فقهی یا شرعی همنوایی نمی)شودتروریستی به کار برده می
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در رزمان در میدان جنگ با هم  جهاد که هماقدامی خودسرانه و خشن بوده و بر خالف

 بیگناه و ناشناخته بوده ،شوندگیري کشته می از سر غافلکه سم، بیشتر کسانی  در تروری،ستیزاند

 تروریسم هیچ توجیه شرعی ندارد و با پذیرش ،رو  از این.اند ها نبوده و در کارزار با تروریست

  .رنگ خواهد شد کمزنی کشورهاي غربی نیز  این نکته در نزد مسلمانان، انگ

به عنوان یک  (رچند همراه با مانندکردن این پدیده با محاربه ه،فقهی به تروریسم نگاه درون

و در )  پیرو امام عادلانهاي جهاد با مسلمانبه عنوان یکی از طرف( غی یا ب)بزه مستوجب حد

 به طور ست، ولی چنانکه گفته شد، تروریسمیا جنگیدن با آنهاها  کیفردادن تروریست،نتیجه

گذار ایران باید براي   قانون،رو از این. ی سازگار نیستهاي فقهیک از عنوان دقیق با هیچ

المللی داشته و  ارد و چون این پدیده، مفهومی بیناي نوین بگذ هاي تروریستی مقرره اقدام

به اسناد جهانی  ،انگاري آن خواست جهانی براي پیکار با آن نیز بنیاد گرفته است، در کنار بزه

  .نددز بپیوهاي تروریستی نیپیکارگر با اقدام
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