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  5ماهیت شناسی حکم فعل تروریستی از منظر فقه و حقوق بشر

 

 : مقدمه حجت االسالم دکتر بیاتی

بحث پیرامون مبانی فقهی نامه مقام معظم رهبری)حفظه اهلل( به جوانان غربی است 

د که وظیفهه حووویهان و داناهیاهیان    که این نامه محورهای مختلف و متعددی دار

این است که به فراخور وسع علمی و عملی خودشان به تبیین ووایای مختلهف ایهن   

 نامه بپرداوند.

به نظر ما نامه او یک سو، به منزله مناوری است کهه مواعهع الهولی اسهام را در     

اسهت   قضایای دنیای معالر را تبیین میکند و او سوی دییر در این نامه سعی شهد  

که جوانان به طورخاص جوانان غربی مورد خطاب قرارگیرند تا فارغ او جنجال هایی 

که حاکم بر امپراطوری مسموم رسانه ای امروو در دنیا است با حقایق اسامی آشهنا  

 شوند.

شاید مهترین محوری که در این نامه شریف مورد توجه قرار گرفتهه اسهت همهین     

معظم رهبری)حفظه اهلل( او آن به درد ماترک تعبیر مسئله تروریسم باشد که مقام 

 میکنند. درد ماترک بین ما و جوامع غربی ابتا به مسئله تروریسم است.

تروریسم یک الطاح شناخته شهد  اسهت. امهروو  ههم در حقهوم و ههم در علهوم        

سیاسی به طور خاص بار معنایی خاص خودش را دارد. در فقه به این جهت کهه مها   

مچون فتک احیانا اغتیال ، قتل ، جهاد را داریم. باید تبیین شود کهه مهرو   عناوین ه

این مفاهیم کجاست و چیونه تفکیک میاود. ویرا همانطور که مطلع هستید امروو  

یکی او اتهاماتی که به مسلمین ود  میاود و جهان اسام با او کرارا مواجهه میاهود   

 پدید  تروریسم است.



پدید  شومی میدانیم باید مرو بندی های بین برخهی او واه   حال که ما تروریسم را 

یها   1ها را با آن ماخص کنیم، مثا فرم عملیات استاهادی با تروریسم، بحث غهدر 

 خدعه که در متون دینی به آن اشار  میاود و امثال اینها.  

 همانطور که قبا در یکی او مکتوباتمان اشار  شد در متون دینی و فقهی بهرای واه  

ترور او مفهوم فتک و یا اغتیال نام برد  شد  است. روایات متعدد  او طهرم سهنی و   

شیعه داریم او رسول خدا)للی اهلل علیه و آله و سهلم( مسهندا و مرسها نقهل شهد       

است که حضرت او فتک نهی کهرد  انهد و فرمهود  انهد  ان انیمانالانسهام  قیهد       

 ود کرد  است.در این روایات فتک را مقید و محد 2الفتک

 معنای لغوی فتک:

به معنای حمله غافلییرانه که شخص انتظهار آن را نهدارد. در عربهی جدیهد او تهرور      

 تعبیر ارهاب میکنند.

 تفاوت فتک و اغتیال:

در فتک نوعی امنیت سابق قبل او حمله وجود دارد به این معنا کهه المهثا شهخص    

قرار میییرد  اما اغتیال در جایی  در حالت عادی در خیابان را  میرود و مورد هجوم

است که این تامین خاطر وجود ندارد المثل میهدان جنه   و مقدهود مها در ایهن      

 بحث قسم اول است.

نکته قابل توجه این است که، عمده روایاتی که در نهی از فتک وارد شدده  

است در مورد افرادی است که مهدور الدم بوده اند} یعنی معصدوم ععلیده   

                                                           
ر" { و از آن غد"ب، واژه لسان العر}  .است پیمان و به معنای شکستن وفا به عهد غدر ضد1 

غدر حتی با کفار پس از امان دادن یا صلح کردن با  در کتاب جهاد بحث میشود.

  {78، ص21. }جواهر الکالم، ج است حرام آنان

  .214ص، 10ج   األحکام،تهذیب ؛ 357، ص 7الکافی، ج 2 

http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%81%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%81%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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ز کشتن تروریستی اشخاصی که مهدور الدم هستند نهی فرمدوده  السالم( ا

   اند{

روایت او این قرار است که شخدی است بهه نهام    1مثا در معتبر  ابی الدباح کنانی

جعد  بن عبداهلل که نسبت به وجود ناونین حضرت امیر)علیه السهام( جسهور بهود     

پرسد اجهاو  میدهیهد در   است به الطاح فقهی ساب بود . ابی الدباح او حضرت می

کمین بناینم و این فرد را بکام؟ حضرت میفرماید  نه ایهن فتهک اسهت و رسهول     

خدا او فتک نهی فرمود  اند. او کثرت این تعبیر در روایات ائمه )علیهم السهام( بهه   

نظر میرسد این تعبیر فتک معروفیتی داشته است در نقل ههای تهاریخی نیهز آمهد      

ین عئاه و معاویه در گرفته که با توجه به اختافاتی کهه  است ک هیک گفتیویی ب

در ومان خلیفه سوم رخ داد  بود عائاه مییوید  او این نیترسی که شخدی را بر سر 

را  تو قرار دهم تا تو را بکاد؟ در جواب مییویهد  پیهامبر فرمهود  ان انیمهان قیهد      

ییهردد و آن جریهان   و یا نقل تاریخی دییری که شاید باعث حسهرت نیهز م   2الفتک

جناب مسلم بن عقیل است که در منزل جناب هانی فرلت برای کاتن ابن ویاد را 

داشت اما این کار را انجام نداد. و در آنجها جنهاب مسهلم بهه همهین روایهت نبهوی        

   3تمسک کرد که ان انیمان قید الفتک

                                                           
علي بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن محبوب ، عن رجل من  متن روایت بدین شرح است: " 1 

أصحابنا ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت ألبي عبد هللا علیه السالم : إن لنا جارا من همدان 

الم وفضله فیقع یقال له : الجعد ابن عبد هللا وهو یجلس إلینا فنذكر علیا أمیر المؤمنین علیه الس

فیه أفتأذن لي فیه ؟ فقال لي : یا أبا الصباح أفكنت فاعال ؟ فقلت : إي وهللا لئن أذنت لي فیه 

ألرصدنه فإذا صار فیها اقتحمت علیه بسیفي فخبطته حتى أقتله ، قال : فقال : یا أبا الصباح هذا 

صباح إن االسالم قید الفتك ولكن الفتك وقد نهى رسول هللا صلى هللا علیه وآله عن الفتك یا أبا ال

دعه فستكفي بغیرك قال أبو الصباح : فلما رجعت من المدینة إلى الكوفة لم ألبث بها إال ثمانیة 

عشر یوما فخرجت إلى المسجد فصلیت الفجر ثم عقبت فإذا رجل یحركني برجله فقال : یا أبا 

ن الجعد بن عبد هللا بات البارحة في الصباح البشرى فقلت : بشرك هللا بخیر فما ذاك ؟ فقال : إ

داره التي في الجبانة فأیقظوه للصالة فإذا هو مثل الزق المنفوخ میتا فذهبوا یحملونه فإذا لحمه 

 یسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا تحته أسود فدفنوه

 226، ص 6ابن کثیر ، البدایه و النهایه ، ج2 

 248، ص  7طبری، ج 3 



منع او تهرور   در واقع نکته ای که او این روایات به دست می آید این است که فضای

حول افراد مهدور الدم است و این مقتضای الل اولی است. حتهی اگهر کسهی ادعها     

کند که چون اینها مهدور الدم هستند پس به هر شیو  ای میتوان آنهها را بهه قتهل    

 رساند باید بیوییم در اینجا نیز الل بر منع هر شیو  ای برای کاتن آنها است.

شود آن است که قتل در جایی که افهرادی مههدور    آن محوری که باید به آن تاکید

الدم هستند نیز با فتک امکان پذیر نیست و نوعا موقوف بهه انن حهاکم اسهت. الدر    

 واقع به نحو اولی فتک افراد محقون الدم حرام است 

 :دیدگاه حجت االسالم طحان

 همان طور که اشارات لطیفی شد، تحریر محل نزاع در خدوص تروریسهم در نامهه   

مقام معظم رهبری)حفظه اهلل( کاما تبیین شد  است. بحهث او قتهل ، تروریسهت ،    

اغتیال و ... در فقه شیعه تفاوت هایی را با دارند و فقها برای هرکدام مجاوات خهاص  

 قرارداد  اند.

اما شبه ای که در اینجا مطرح میاود، و او دیر باو وجود داشته، این است کهه امهت   

به اهداف خود دسهت بهه قتهل و غهارت میزنهد. ایهن شهبهات         اسامی برای رسیدن

تاریخی در دور  های مختلف حکومت اسامی همانطور که در تهاری  منهدرا اسهت    

تکرار شد  و امروو شکل مدرنی به خود گرفته. در واقع ایهن اولهین بهار نیسهت کهه      

اولیهه  فقهای اسام به این شبهات برخورد میکنند. معمون در غالب اسهتدنل ههای   

. در اینجا برای اینکه بهتر موضوع فقهی نیز به این شبهات پاس  داد  شد  است

را بررسی کنیم به دواصل اشاره میشود که حاج آقای بیاتی نیز بده عندوان   

)همانطور که فقهای ما نیز در هر موعهوعی ابتهدا    اصل اولی به آنها اشاره کردند:

 یک تاسیس اللی مینمایند(

 جان که او مسلمات فقه شیعه و اسام است. الل حفظ حیات و .1
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 الل بر حریت یعنی مردم در تدرفات متعارف آوادی تمام را دارند. .2

 بعد او تبیین این دو الل میتوان به راحتی پاس  شبهات را داد. 

در واقع اسام به هیچ وجه به دنبال بی دلیل محدود کردن فرد نیسهت و بهه ههیچ    

سان را لادر نکرد  است. آنکه مناها  اشهکانت شهد     وجه بی دلیل اجاو  کاتن ان

است نوع نیا  به مدادیق اسهت. بلهه مها در اسهام مدهادیقی ماننهد، جههاد، قتهل،         

عملیات شهادت طلبانه، دفاع، و اشخالی به نام مهدور الدم را داریم. اما نمیتهوان او  

در مقهام   این مدادیق به حکم کلی اسام رسید در واقع این خطایی است که خسم

 مجادله مرتکب شد  است.

ادله اربعه در اصاله الحفظ صراحت روشنی دارد که به ترتیب آنهدا را بیدان   

 می کنیم:

حَرَّمَ  یوَ ال تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتسور  احزاب که میفرماید     33کتاب  آیه  .1

اللَّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَال یُسْرِفْ 

 فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً

نص آیه در نهی او قتل به لورت کلی اسهت در واقهع ایهن نههی او عمومهات و      

نیل آیه آمد  است یهک اسهتثنای    الول حاکم میباشد. و استثنایی هم که در

 عقایی است که مورد پذیرش عقای عالم قرار گرفته است.

اجماع  فقها بر نهی او قتل انسهان اجمهاع دارنهد کهه ایهن اجمهاع را ههم         .2

 لاحب جواهر هم لاحب مسالک و دییر فقها تدریحا بیان کرد  اند.  

عقائیهه در  سیر  عقائیه  همانطور که در علم الول بحث میاهود سهیر     .3

 غیر تعبدیات پذیرفته است. و آن سیر  او قتل نهی میکند.

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=33
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=33
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=33


روایات  همان روایاتی که حاا آقای بیاتی بیان فرمودند. بهه ایهن توعهی      .4

که در فضای روایات ما مسئله فتک اشار  شد  است ولی در فقه فقهها بهه   

 لورت مجزا او آن بحث نکرد  اند. 

میرسند کهه چنهد نفهر در قتهل کسهی       وقتی مرحوم  لاحب مسالک به جایی

شرکت کرد  اند ادعای اجماع بر قدهاص تمهام شهرکا  میکننهد و میفرماینهد        

بأن القداص شرع لحقن الدما ، فلهو لهم یجهب عنهد      -مع النص  -واحتجوا له 

یعنی ما باید بپهذیریم کهه تمهام شهرکای      .1انشتراک نتخذ نریعة إلى سفکها

اص برای حفظ نفوس و جهان هها تاهریع شهد      قتل باید قداص شوند ویرا قد

است. و اگر قداص را او شرکا  برداریم باب ریختن خون باو میاود. و در واقهع  

همین مقدار برای رفع شبه وارد  کافی است که اسام چقهدر بهه حفهظ جهان     

 اهمیت میدهد.  

در مورد استثنائاتی که در باب قتل وارد شد  اسهت و عبهارت اسهت او مههدور     

بودن شخص میتوان مثال هایی را بیان کرد که حقوم وععی و دنیا نیز با  الدم

اسام در مورد مهدور الدم بودن برخی افراد یکی اسهت و حتهی افهران آنهها او     

 اسام واعدالش  بیاتر است. 

 اشکال به اصل:

مثال های نقضی برای وارد کردن شبه به الل حفظ جان به کار برد  میاود،  

مجاوی نیز دید  میاود. او جمله اینکه، در اسهام حفهظ جهان     که در فضاهای

مقید به حفظ جان شخص مسلمان است. در روایاتی کهه او فتهک نههی شهد      

 است ، این نهی به جان مسلمان مربون است نه افراد غیر مسلمان.

                                                           
 30، ص 15لی تنقیح الشرائع االسالم، جمسالک االفهام ا 1 
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 جواب: 

ا در در ندوص شرعی، در فتاوای فقها و متون تاریخی بیان وجه بطان این ادع

 شد  است. ما این را نپذیرفتیم که حفظ جان فقط برای مسلمین است. 

کسانی برای مسلمان شدن خدمت پیغمبر اسام)للی اهلل علیه و آله( می آمدنهد و   

نهد. امها   بحث میکردند و در روایات دارد که خیلی او آنها با پیامبر بد لهحبت میکرد 

حضرت آنها را نکاتند و نه ورود انها را به مدینه ممنوع کردند. یا همان روایاتی کهه  

نهج الباغه است که حضرت امیر)علیه السام(  62گذشت. و او این لری  تر خطبه 

فلیس مهن طلهب الحهق فأخطهأ  کمهن طلهب        الن تقتلوا الخوارا بعدی،میفرمایند  

   1 الباطل فألابه، أو فأدرکه

در واقع حضرت میفرمایند  بعد او آنکه جن  تمام شهد دییهر آنهها عنهوان محهارب      

 ندارند گرچه فکر آنها باطل است.

لذا این شبه با روایات، سیر ، وتاری  قطعی امت اسامی حفهظ جهان را بهه لهورت     

 عمومی تایید میکند.

دن در فقه و الول نیز هر جایی که بحث او دما  میاهود میاهود اجهاو  جهاری شه     

 الاله برائت را نداد  اند.  

اما در مورد بخش دوم و الل دوم که اشار  شد و آن الل آوادی در اسهام، ممکهن   

است ترور منجر به مرگ ناود ولی باعث ایجاد وحات، حبس و تحدیدی شود کهه  

ممکن است منجر به جنایات مادون نفهس باهود. کهه رد و منهع او اینهها در ابهواب       

 د  است.مختلف فقهی بیان ش
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در ادامه جلسه رئیس دانایا  عدالت افهزود  نوم اسهت، دو نکتهه او مطالهب اسهتاد      

بزرگوار را پر رن  نماییم یکی بحث سیر ، و دییری بحث الل اولی در مورد قتل و 

 ترور.

در مکتب الولی شهید لدر)رعوان اهلل علیه( سیر  جز  ادله قطعیه بهه شهمار مهی    

دارد مثل احراو اتدال سهیر  بهه ومهان معدهومین)علیهم      البته با شرایطی که 1آید.

السام(. و این طبیعی است که احراو ادله قطعی وجهدانی اسهت نهه تعبهدی. در مها      

نحن فیه یک سیر  عقائیه قطعیه داریم که تعرض به حریم انسان ها ممنوع اسهت  

یهک  حان این احراو در جوامع بدوی به یک لورت بود  اسهت و جوامهع مهدنی بهه     

 لورت دییر. 

بنابراین او مسلمات است که الل بر حفظ دما  است ب توجه به نص که حهاا آقها   

نیز به آیات و روایات آن اشار  کرد  اند. و اگر جایی قتل کسی جهائز شهمرد  شهود    

نیاو به دلیل خاص دارد. حتی در خدوص کفار حربی نیز ما بهه قیهد حهرب آنهها را     

لَا یَنْهَداکُمُ اللَّدهُ    "ن میدانیم، وان خطاب آیه شریفهقابل کاتن و محقون الدم بود

عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُدوکُم مِّدن دِیَدارِکُمْ  َن تََُّدرموهُمْ     

یعنی  خداوند نهی نمهی کنهد کهه     2 " وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ

به، آن دسته او کفاری که با شما در مورد دینتان جن  نکرد  اند و شما را او نسبت 

دیارتان بیرون نکرد  اند احسان و نیکی داشته باشید و حتی در نیهل آیهه مفرمایهد    

حتی نیکی کردن به آنها مستحب نیز میباشد. در واقع اطام این آیه شریفه  شامل 

 اهل کتاب و غیر اهل کتاب است. 

 ات دییری که مضمون نیکی کردن و عدم آوار کفار را اشعار دارند و روای
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فاندا صصدمه و    }معاهدا{من  ذی ذمّیارسول خدا)للی اهلل علیه و آله( فرمودند  

یعنی کسی که یک کهافر معاههد) کهافری     1من کنتٌ صصمه صصمته یوم القیامة

آمدن بهه کاهور    که با مسلمانان پیمان بسته ، مددام امرووی آن گرفتن ویزا برای

اسامی است( را به بهانه اینکه مسلمان نیست انیت کند فردا قیامت من رسول خدا 

 وکالت آن کافر را بر عهد  میییرم.

بنابراین این دنئل الل حفظ جان و الل حریت یا به تعبیر دییر الهل سهلطنت را   

رای جهان  تامین مینماید  و موید این معنا است که اشکال وارد  )مسهلمین فقهط به   

 خودشان حرمت قائل اند( ادعایی بیش نیست.

در پایان اشار  ای نیز به ادله اقامه حدود می کنیم  یعنی در واقع اگر کسهی بیویهد   

که ما در مقابل این روایات که شما بیان کردید دسته ای او روایات داریم که دستور 

بی کهه حهد او قتهل    به اقامه حدود و کاتن داد  اندال مثا در مورد شخص ساب الن

است کسی با توجه به عمومات ادله اجرای حدود بخواهد محقون الدم را فتکا بکاد 

که در واقع او این نیز با توجه بحث ههای گذشهته نههی شهد  اسهت . و اعهافه بهر        

روایاتی که بیان شد، در جواب مییوییم  اقامه حد او شئون حاکمیتی است به تعبیر 

مسئول اقامه مجاوات همان کسی است که حکهم   2"حکمبید من الیه ال "روایات 

 میکند و او فتک نیست تخددا خارا است. 

ءٍ هُوَ لَدکَ حَلَدال    کُلم شَیْ "مضافا بر این موارد همانطور که بیان شد فقها او بهاب  

د  اند در شبهات مدداقیه حکم به برائت دا 3 " حَتَّى تَعْلَمَ  َنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ

میر در مورد نفوس که حکم به احتیان فرمود  اند. مثل برخهی مهوارد کهه عنالهر     
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تاکیل دهند  جرم کامل نیست ولی فقها حکم به قداص داد  انهد. وقتهی بررسهی    

میکنیم میبینیم او باب تهجم بر دما  بود  است. مثا در کتاب الجهاد دارد کهه اگهر   

شک کند کهه آیها کهافر حربهی اسهت کهه       شخدی در جن  کسی را او دور ببیند و 

کاتن او جایز است یا مسلمان است، فرمهود  انهد  اگهر آن شهخص کاهته شهود و       

وقتی در وسط جبههه نسهبت بهه دمها  اینیونهه        1مسلمان باشد قداص ثابت است.

احتیان وجود دارد دییر در بقیه موارد ال به نحو اولی  این حفظ جان مدنظر شارع 

 است. 

ر ادمه بحث افزودند  در مسئله اکرا  که در همه مهوارد جهواو ارتکهاب    استاد طهان د

 عمل میباشد میر در مورد نفوس در واقع اکرا  جواو قتل نیست. 

و یا این فرع فقهی که اگر شخدی در خیابان کاته پیدا شود و قاتلی بهرای او پیهدا   

می واجهب اسهت   ناد دیه او بر عهد  بیت المال است. ثابت میاود که بر حاکم اسا

 که حفظ دما  نماید.    

در پایان هم محققین برای بررسی دقیق تر این بحث، میتوانند در تمام ابواب فقهی 

 که بحث او دما  وجود دارد به سه محور دقت نمایند   

 اهداف .1

 نتایج .2

 کیفرها .3

 سوال یکی از حضار:

او اسهت در  با توجه به اینکه جواو قتل کافر حربی منون به در ومهان حهرب بهودن     

انجهام   و غیهر نظامیهان   مورد عملیات استاهادی که در شهرک ههای لهیونیسهتی  

 میاود او منظر فقه امامیه چه حکمی دارد؟
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 پاسخ استاد بیاتی:

حرب بین ما و رهیم لهیونیستی قائم است و بالفعل اسهت. البتهه در کتهاب جههاد      

ی هسهتند و حهریم آنهها    داریم که افرادی که او آنها امیدی به جن  نمیرود مسهتثن 

 1محفوظ است) مثل کودکان و ونان یا رهبانان و افراد پیر و او این قبیل(
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