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 در برابر ترور و تروریسم و حقوق اسالمی فقه گیریموضع

 محمد کبودی

 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی

 دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

 چکیده

در که عملیات تروریستی ، ایران ۱۳۷۷سال  ایهای زنجیرهقتل ،صدر اسالم تروریستی هایعملیات با توجه به 

 داخلی و حتی مهم سئلهمک ی را به ترور و تروریسم ،پیونددو اخیراً در دیگر نقاط جهان به وقوع می در آمریکا۱۳80سال

این  رتدو سعی دا اندرا به سمت اسالم و مسلمین گرفته انگشت اتهام ایعده هنگام این در .نموده است تبدیل بین المللی

دین  ماهیت آیا :کهداده شود به این سؤاالت پاسخ  سعی شده مقالهاین  در منتسب کنند؛ آنان به را ات خرابکارانهاقدام

در  حاضر مقاله ؟داشتند پیشوایان دین در مسئله ترور چه موضع گیری ؟مطابقت دارد یا خیر تروریسم و اسالم با ترور

-واکاوی می های مختلفدر زبان های مرتبطو واژه معناییاز نظر لغوی، را  ترور در ابتدا، ایراد شده هایپرسشپاسخ به 

وجه انقالبی، شبهه دو  با روشنگریِآن گاه کند. ی بررسی میادله قرآنی و روای استناد به با را ترور انواعسپس نماید. 

و نقل قولی از  مطرح شده عناویننکاتی از  با استخراج منطقیِ و در انتها .کندرا بیان می مجازات اسالمی با ترور افتراق

  .رسدپایان میبه بحث  )مدظله العالی(مقام معظم رهبری

 ، مجازات اسالمیترور، تروریسمرهبری،  کلید واژه ها:
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 بیان مسئله. 1

بسیار مسئوالن کشور ها و مورد بحث و بررسی قرار دارد ملت ها علیه  جدیی تهدید به عنوان ترور در جهان معاصر       

 دیدته یا زور کاربرد عنوان به تروریسم» :در این مورد اذعان دارد  ۱الکوئیور نگران این موضوع هستند تا آن جا که والتر

 ایجاد و موجود نهادهای سرنگونی حتی و تضعیف جامعه، در وحشت و ترس ایجاد منظور به کشور یک داخل در زور به

 این گرفته، صورت اخیر هایسال طی که تحولی معتقد است بزرگترین الکوئیور والتر. است شده تعریف سیاسی تغییرات

 مقامات همچون ویژه، اهداف علیه حمله از تروریستی هایلیتفعا و ندارد نظامی جنبه فقط دیگر، تروریسم که است

 از مانع و جنگ و خصومت تشدید باعث تروریسم. است حرکت حال در کور و عمومی کشتارهای سمت به سیاسی

 «.است .. صلح برقراری

، جهان به مسلمانان تروریستی در سطح هایفعالیت نسبت دادن جهتدر  بسیار زیادیهای تالشامروزه علی ایحال        

در حال های اسالمی به عنوان مراکزتروریستی و شناساندن بعضی از کشور سیاری از مبارزان اسالمب خواندن تروریست

د را خوو فضالی  ، ائمه)ع( )ص(پیامبراناز ای عدهقربانی تروریسم بوده و  بزرگ تریناسالم که  در صورتی انجام است.

اسالم در برابر مسئله ترور بیشتر  موضعبا در عناوین و مطالبی که به آن خواهیم پرداخت، .تدر این راه از دست داده اس

 شوید.میآشنا 
 

 ترور و لغوی واکاوی معنایی. 2

و نزدیک  ارائه شده که در عین تنوع، بسیار به هم شبیه تروریسم و تروریست، ، تعاریف مختلفی از ترورتسیاس در       

 و منابع دود به کار رفته است.ر فضای محو اغلب د نیست هچندان پراکند یاسالم فقه معنای ترور در حالی که. در هستند

 :کنندعنوان می گونه این را، آن مشتقات و ترور سیاسی، علوم فرهنگ مآخذ

 قتل، کشتار و تهدید، خشونت و کشی غیرقانونی، آدم و خشن آمیز، اعمال خشونت هایترس، فعالیت معنای به »ترور

ترور در فرهنگ  مفهوم تشریح، قبل از ورود به بحث، دلیلهمین  به خطرناک می باشد.« و خشن مخالفان،اقدام بیرحمانه

 .اجتناب ناپذیر استبحثی و ترور در فرهنگ اسالمی  (است الهام گرفته فرهنگ غرب ازکه بیشتر)علوم سیاسی
 

 و ادبیات فارسیدر زبان  واژه ترور. 2-1

 
 آمریکا المللی بین و راهبردی مطالعات مرکز المللی بین پژوهش شورای رئیس - ۱
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است و  مردم میان در وحشت و رعب ایجاد و مخالفان بردن بین از و کشتن به معنای سیاستعلوم  درترور        

به قتل  غافلگیرانه طور به را کسی و حشت با رعب خود هدف به رسیدن برای که ترور طرفدار یا عامل به تروریست

نیل به  برای را وحشت و خوف ایجاد و مردم تهدید و کشی آدم که گفته می شود کسانی روشبه  تروریسم. برساند

 پندارند. می الزم امور زمام گرفتن دست در یا حکومت تغییر مانند: از خود سیاسی اهداف

 نامه لغت در است.« وحشت و خوف هراس، بیم زیاد، ترس معنی آمده است:»ترور به عمید فارسی فرهنگ در       

 را اهراق معاصر تازیان. است اسلحه وسیله به سیاسی قتل معنی به و شده اقتباس فرانسه از ترور واژه»:هک است آمده دهخدا

 حکومت اصول هم ترور حکومت و آمده خوف و وحشت معنی به فرانسه در کلمه این و برند،می کار به ترور جای به

 دنبال به را فراوانی سیاسی هایاعدام و گردید مستقر سهفران در ۱۷۹۴ تا ۱۷۹۳ از هاژیروندن سقوط از پس که بود انقالبی

 .داشت

 

 ادبیات عربترور در زبان و  واژه. 2-2

 است: یاد شدهرور تهای زیر به عنوان مفاهیم مشابه واژهاز  در منابع و مآخذ لغوی عرب،

 

 فتک. 1-2-2

 در.است آمده رسانده، قتل به و برد، میان از کشت، کرد، ترور معنای، به فتک معاصر، اصطالحات فرهنگ کتاب در       

، درباره وهری در کتاب لغت خود.جبه قتل برساند غفلت روی از و خبر بی را فردی کهکسی   یعنیالفتک،  العرب، لسان

آن است که کسی به همراه خود وارد شود و در حالی که او قاتل است، به طوری  فتک»است: چنین آوردهمعنای فتک 

 (۴/۱602)جوهری،«را به چمگ اندازد و به قتلش برساند. ناگهان او

 عنصرهردو و اینان روی  اندواژه را همین گونه معنا کرده این نیز (۱0/۴۷2)و ابن منظور (۳/۴0۹)ابن اثر       

به »:ی کندبران مسعود از معاصرین اهل لغت این لغت را این گونه معنی م. د دارندتاکی ناگهانی و غافلگیرانه بودن(_)قتل

در زبان امروزعرب،ترور مصداق دقیق واژه فتک است.)حقوق بشر  «ترور کرد ناگهان بر او حمله برد،او را غفلتا کشت،

 (.58۴،۱۳۷0از دیدگاه اندیشمندان 

که در ترور )قتل( از ارکان آن نیست اگر چه بسیاری از مصادیق  معتقد بودندترور با فتک  مقایسه اهل لغت در متقدمین

 معاصرین این دو واژه مترادف و معادل هم ترجمه شده است. تعاریفن همراه قتل است، ولی بر اساس آ

 

 اغتیال. 2-2-2
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 معنی به الغیلة المنجد، در.آوردن در پای از را او نشود، خبر با مقتول که شکلی به و پنهانی یعنی غیلتا؛ قتله یا اغتیاال       

قدما اهل لغت روی  .است آمده کشت، را او گاهآ نا به و زد نیرنگ او به معنی به غیلة لهقت و کشتن ناگاه به و دادن فریب

 گفته شدهاغتیال و قتل  زمان و مکان و چگونگی رسیدن بشر هم عقیده بودند. در قیاس آگاهی ازنا، شر رسانی و قتلدر 

، نه در اغتیال مطلق شر لحاظ شده است در اغتیال نیرنگ و مکر اخذ شده ولی قتل از این جهت مطلق است و نیز که

، به این واژه تصریح علما اهل لغت عصر حاضراند، ولی اغتیال از واژه )قتل( بهره نبردهواژه  تشریحدر .خصوص قتل

در این است که درترور روی وحشت آفرینی واژه ترور و اغتیال اهل لغت، و نقطه افتراق آن دو قدما اند.به زعم کرده

و نا آمادگی است و نقطه اشتراک آن دو در مطلق نی تکیه شده بود ودراغتیال روی غفلت، فریب خوردگی وهراس افک

 این دو واژه مترادف هم ترجمه شده است. ولی به زعم معاصرین اهل لغت شر رسانی است

 ارهاب. 3-2-2

ر، خشونت، ارعاب ب به معنای، ترودر کتاب فرهنگ اصطالحات معاصر، درباره واژه ارهاب چنین آمده است:»ارها       

به معنی)تروریست و تروریستی(  )ارهابی( را)تروریسم دولتی یا بین المللی( و)ارهاب دولی( به معنی و تروریسم است و

به  گذشتهادبیات قرآن و ارهاب در  )میرزایی، در شرح واژه()باند ترور و شبکه ترور( است.«و)شبکه ارهاب( به معنی

راغب  .اندرور به کار گرفتهآن را به معنی تادبیات عصر جدید  کار رفته است و در به شت آفرینیمعنی ترس و وح

 .انددانسته  ()ترسمعنای واژه را( وأیای فارهبونسورۀ بقره ) ۴0 آیه در تفسیرابن منظور اصفهانی و 

 

 مرتبط با بحث  واژه های. 2-3 

بحث های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه ، واژهن در زبان و ادبیات عربهای مشابه آبغیر از واژه ترور و واژه       

 اند،که آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.نیازمند تشریح و مفهوم شناسی

 

 غیب. 1-3-2

 ایبن با است و اکثریت فقها، مخالفت معصوم)ع( امام بر خروج به معنی بغی جعفری معتقدند مذهب فقهای از بعضی       

 خروج او نایب یا معصوم امام علیه کس هر»معتقد است: الغطاء شیخ جعفر کاشف می دانند. بغی نیز را امام معصوم)ع(

 خمس یا زکات ترک راه از او با یا ننماید ترک را او نهی و نکند اطاعت را او امر و نماید سرپیچی او فرمان از و کند

 (2/۴0۴)است.« غیبا ندهد را او شرعی حقوق یا ورزد مخالفت
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های حاکم را کسی که بر امام عادل خروج کند و بیعتش را بشکند و یا دستوربر این اعتقاد است که:» شیخ طوسی       

 (2۹6)طوسی، .«مبارزه کندمخالفت کند یاغی است و برحاکم جایز است با او 

 تعدی و ظلم معنای به… «بغی»کلمه» عرفی می کند:)بغی( را این گونه مالمیزان واژه تفسیر در طباطبایی محمدحسین       

 .«است حق بدون

 

 محارب . 2-3-2

نماید)بدون در  جامعه در فساد ایجاد و امنیت وسلب مردم ترساندن بهاقدام  و سازد وآماده را خود سالح که شخصی       

 جمهوری حقوق در ملی امنیت علیه مجرای ترینمهم از و شودمی نامیده محارب نظر گرفتن مکان، زمان و جنسیت فرد(

 به آن پرداخته شده است. (۱۹6 تا ۱8۳ ماده از ۱۳۷0 )مصوباسالمی مجازات قانون در که است ایران اسالمی

 بیان می کند: فرد محارب را صراحتاً )حکم(سوره مائده احکام کیفری ۳۳آیة        

 خِلَافٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَیْدِیهِمْ تُقَطََّعَ أَوْ یُصَلََّبُوا أَوْ یُقَتََّلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِی وَیَسْعَوْنَ رَسُولَهُوَ اللََّهَ یُحَارِبُونَ الََّذِینَ جَزَاءُ »إِنََّمَا

 پیامبرش و خدا با ه محاربهکه ب آنها عَظِیمٌ«کیفر عَذَابٌ الْآخِرَۀِ فِی وَلَهُمْ الدَُّنْیَا فِی خِزْیٌ لَهُمْ ذَلِکَ  الْأَرْضِ مِنَ یُنْفَوْا أَوْ

 چهار) یا گردند؛ آویخته دار به یا شوند؛ اعدام که است این کنند، فقطمی زمین روی در فساد به اقدام و خیزند،برمی

 رسوایی این. گردند تبعید خود سرزمین از یا و شود؛ بریده یکدیگر، بعکس آنها،( چپ)پای و( راست) دست( از انگشت

محارب را این گونه نیز  العرب( لسان در کتاب)معجم ابن منظور .دارند عظیمی مجازات آخرت، در و دنیاست؛ در آنها

مده آ جنگجو()محاربه از ماده)حرب( و به معنای غارت کردن و جنگیدن است و محارب به معنی»:نمایدمعرفی می 

 (۱/۳0۳)ابن منظور .«است

های تعریف( تعاریفی مشابه 2/۴۹2( و امام خمینی)2/۴۱8حشی)( و بهایی در جامع عباسی م۱5/5شهید ثانی در مسالک)

 اند.فوق را ارائه داده

 کار می برند:ه اهم مواردی که فقها درتعریف محارب ب       

 آختن سالح به طور علنی. ۱

ین کفایت می فساد در زم ت؛ بلکه اقدام به ترساندن مردم وبرای اطالق عنوان محارب به فرد صرفا وقوع قتل الزم نیس. 2

 کند.

 . آختن سالح بطور آشکارا۳

 تصریح به عدم اهمیت ظرف مکان، زمان و جنسیت فرد در اطالق عنوان محارب. ۴
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 ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت و فساد در زمین. 5

 

 محارب و باغی ه افتراقووج. 4-2

 ز:ادارای نقاط افتراقی هستند که عبارتند )باغی( )محارب( با         

های غیرسیاسی است؛ مانند: شرارت و غارت اموال مردم اما باغی جرم سیاسی تلقی می شود و اهداف ازجرم . محارب۱

 سیاسی دارد.

سورۀ حجرات باغی مسلمان است و تحت همین عنوان باید با او  ۳۹تواند مسلمان نباشد، ولی به استناد آیةمحارب می. 2

 جنگید و او را به قتل رساند.

تواند افکارش را به فعل برساند ،در حالی که باغی در اکثر موارد به صورت ارب هم به صورت فردی یا گروهی میمح. ۳

 گروهی اجرا می کند.

اما باغی پس از اسارت، اگر صاحب  (2/۴۹۳)خمینی، محارب پس از دستگیری و اسارت،توبه اش پذیرفته نیست. ۴

 (۴/۳68؛ صاحب جواهر، ۱/۷0شوشتری،)تشکیالت نباشد،توبه اش قابل قبول است.

 

 تفکیک انواع ترور. 3

-ترور)و  (ترورهای سیاسی)به باید انواع ترور رابه همین جهت اشترک ندارند  در تحقق قتل و اهدافترورها  ةهم       

 کرد.تقسیم  (به قتل عدم منجر ترور) و (به قتل منجرترور )به را و هرکدام (های غیر سیاسی

 

 به قتلمنجر سیاسی ترور . 3-1

هایی که توسط فرد یا گروه یا سازمانی برای رسیدن به قدرت و ضربه زدن به اهداف سیاسی نظام خود در به ترور       

 ، ترورهای سیاسی منتهی به قتل گفته می شود.گیرد و فرد یا افرادی کشته می شوندمی انجامداخل یا خارج از کشور 

 ادله قرآنی. 1-1-3

)قتل او را( حرام کرده است  و کسی که خداوند،« وَال تَقتُلوا النَفسَ الَتِی حَرَمَ اهلل اِال بِا لحَقَ»:سوره اسراء ۳2 یهآ       

 .مگر به حق، نکشید
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کیفیت هویت و  هدف ؛شده است نفی به علت حرمت نفت انسان ها کشتن آنها به طور مطلق ،در این آیهاستدالل:        

مصادیق ،  )اِلَا بِلحَقَ(، است جدا نمودهرا  به حقکه کشتن  خارج نمی کند مگر در موارد استثنا شده کشتن را از کشتن

بنابراین ترورهای آمده است.  دفاع در مقابل مهاجم و حدود ،حق را باید در ابواب مختلف فقهی مانند قصاص به کشتن

 .گیردبه قتل از مستثنیات و اطالق آیه آن را در بر می منجرسیاسی 

مِن اجلِ ذالِکَ کَتَبنا عَلی بَنِی اِسرائِیلَ انَهُ مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفس او فَساد فِی االرضَ فَکَانَماقَتَلَ »:سوره مائده ۳2 یهآ       

 «النَاسَ جَمِیعاً وَمَن احیا ها فَکَانَما احیَا النَاسَ جَمِیعا

چنان است که  ،فساد در زمین بکشد یاهرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که ، بدین روی 

 .گویی همه انسانها را کشته و هر که انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است

، قصاص و فقط دو موضوعو  کشتن یک انسان برابر کشتن تمامی انسان ها دانسته شده است ،آیهاستدالل: طبق این        

است شده  موجب قتل کهاین جهت به قتل را به منجرترورهای سیاسی  ،. به همین خاطررا استثنا کرده است افتاء در زمین

 .را شامل می شود

 که آن کیفر یُصَلَّبُوا« أَوْ یُقَتَّلُوا أَن فَسَادًا الْأَرْضِ فِی وَیَسْعَوْنَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یُحَارِبُونَ الَّذِینَ جَزَاءُ :»إِنَّمَاسوره مائده ۳۳آیه        

 ناموس و مال و جان به اسلحه، تهدید با و کنندمی زمین روی در افساد به اقدام و خیزندمی بر جنگ به پیامبرش و خدا با

  گردند. آویخته دار به یا شوند، اعدام که است این فقط برندمی حمله مردم

 ادلۀ روایی. 2-1-3

: گفتند چیست؟ اینها پرسیدم. دیدم را مواردی و چیزها بودم، معراج در وقتی: فرمود( ص)اکرم اول: پیامبر روایت       

 که است وقتی آخرالزمان: فرمود عزوجل خداوند است؟ آخرالزمان زمانی چه: پرسیدم. است آخرالزمان هاینشانه اینها

 و اندک هدایتگر فقهای رود، باال ترور یابد، کاهش عمل و شوند یادز قرآن قاریان گردد، ظاهر جهل و شود محو علم

 شوند. فراوان شاعران و زیاد خیانتکار و گمراه فقهای
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 «مُؤمِنٌ یفتَک ال الْفَتْک، قَیدَ اإلیمانَ إِنَّ» :فرمود که است شده نقل اکرم)ص( رسول مقدس وجود روایت دوم:از       

 کند.می منع هانیناگ کشتن از ایمان حقیقتاً

 و بررسی او کار در و مگذار خود حال به را قاضی سپس»:نوشت اشتر مالک به فرمانش در( ع)سوم: علی روایت       

 به احتیاجش و نماید برطرف را او نیاز که بده وسعت اندازه آن قاضی، برای حقوق بذل در و بده انجام فراوان تحقیق

 آن در تو کارگردانان خواص از دیگر کسانی که مدار منظور قاضی برای خود نزد در را مقام آن و برود، بین از مردم

 امان در هستند، تو دستگاه در که مردانی دیگر دستبرد و( ترور)کردن غافلگیر از جهت بدین تا و نکنند، طمع

 (۱0۱۱)فیض االسالم، بماند.«

 فرمان حکومتی این نوع صدور بیشتر، با  و و تحریم نکرده است،را نفی ترور  مسئله صراحتاً )ع( علی امام استدالل:       

 .تاکید نموده استترور  عدمبر  )ع(علی شود که امامترور برداشت می پیشگیری از وقوع

 جعد نامش و همدان قبیله از که هایمهمسایه از »یکی:گویدمی( ع)صادق جعفر امام به کنانی روایت چهارم: ابوصباح       

 را او. است کرده منع را ترور اسالم: فرمود بکشم؟ را او که دهیمی اجازه آیا. دهدمی دشنام( ع)علی به است، هللعبدا بن

 مسجد در و رفته کوفه سوی به: گویدمی کنانی ابوصباح. دهدمی انجام را کار این دیگری فرد زودی به زیرا کن؛ رها

 رختخوابش در بود، کرده باد که ایمرده مانند عبداهلل بن جعد: گفتمی ایگوینده حال این در. شدم صبح نماز مشغول

 را او جسد رو، این از. شدمی جدا استخوانش از گوشتش حال این در. کردند حمل را او و رفتند گروهی سپس. شد پیدا

 (۷/۳6۷)کلینی، د.«سپردن خاک به را او سپس. بود سیاه او جسد زیر که دیدم شرایط این در. کردند جمع پوستی روی بر

 (ع)دشمن و دشنام دهنده علی بر اساس تعصبات مذهبی تصمیم بر ترور  (ع)دوستدار علی ، این روایتاستدالل: در        

 کند.می را مانع ترور معرفی کردهو اسالم  می کند عاسالم هرگونه ترور را من :امام می فرماید ،دارد اما در پاسخ

عبداهلل بن )هنگام مالقات،بر اساس نقش طراحی شده  ،کند که در آننقل میچنین ماجرا را  در کتاب خودطبرسی        

مسلم از ترور ،اما هنگام تحقق مالقات  ،مسلم بن عقیل باید عبداهلل را ترور کند ،بیمار در کوفه (شریک بن اعور)با (  زیاد
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این اقدام فتک است و رسول اکرم  :ونه بیان می کنداین گ ،دلیل آن را پس از خروج عبداهلل .خودداری می کند ،کردن

 (225)طبرسی،.ایمان از فتک منع کرده است :فرموده

 .کندایمان به طور مطلق هر تروری را نفی می:گوید می جمله پایانی)اِنَّ االِیمَانَ قَیَّدَ الفَتکَ(در  استدالل:       

 این یعنی کند؛نمی ترور مؤمن و است ترور مانع ایمان که است این ،شودبرداشت می روایات این آیات و از که اینتیجه

 روایات از بنابراین،. دهد انجام کاری نیست قادر و است بسته دستش که کسی همانند کند،می منع را ترور ایمان که

 .است ممنوع و حرام شرعا( ترور)پنهانی صورت به کشتن هرگونه که شودمی استفاده

 

 به قتل عدم منجری ترور سیاس. 2-3

مانند  .شودفرد ترور شونده نمی قتلبه منتهی ولی  ،گیردمی انجام هایی که با هدف کسب قدرت یا حفظ قدرتترور       

 توسط گروه فرقان ۱۳60آیت اهلل سید علی خامنه ای در تیرماه سال ترور نافرجام 

 ادله قرآنی. 1-2-3

قالُوا تَقاسَمُوا بِا اهللِ لَنُبَیَّتَنَّهُ وَ  *دِینَهِ تِسعَهُ رَهط یُقسِدُونَ فِی االرضِ وَ ال یُصلِحُونَوَ کانَ فِی المَ»سوره نمل:  ۴8-5۱آیه 

کردند و گروه بودند که در زمین فساد می ۹در آن شهر « اهلَهُ...فَانظُر کَیفَ کانَ عاقِبَهُ مَکرِهِم انَّا دَمَّرناهُم وَ قَومَهُم اجمَعِینَ

.... به قتل برسانیم هااش شبیخون زده و آنو خانواده (صالح)بر او :بیایید به خدا قسم یاد کنید که :آنها گفتند .دمصلح نبودن

 .که ما آنها و قومشان همگی را نابود کردیم ؟آنها چه شدتوطئه بنگر عاقبت 

از ارکان ترور وحشت آفرینی  سوء قصد در قالب کشتن و توسل به زور و که در مطالب گذشته بیان شداستدالل:        

های نه گانه را نقش بر خداوند توطئه تروریستی گروه .غافلگیرانه و شبانه تحقق یافت ،پنهانی شاست و این اقدام با رو

امام خمینی نیز بر اساس گفتمان قرآنی آیات فوق که از  .آب کرد و پیامبر خود را از این مهلکه تروریستی نجات داد

معرفی  (آشوبگر)و  (مفسد)هایی معاصر خود را رده است تروریستک (افساد در زمین)ی تعبیر به یستوررتاعمال 

 (۱80/2۱،صحیفه امام ،)خمینی.کندمی
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بنابراین ترورهای  یا خیر؛یا  شود قتل منجربه چه ،مطلق توسل به زور و خروج بر امام عادل از منظر اسالم مردود است

 .امل می شودقتل را هم ش منجربهسیاسی غیر 

 

 به قتل عدم منجرترور غیرسیاسی . 3-3

سیاسی در داخل یا  غیر هایی که توسط فرد یا گروه یا سازمانی برای رسیدن به قدرت و ضربه زدن به اهدافبه ترور       

برای  شود.ییرسیاسی عدم منجر به قتل گفته مترورهای  غ ،شوندمینگیرد و فرد یا افرادی کشته می انجامخارج از کشور 

 .توان تقسیم کردبه چند دسته می را این روایات استناد نمود.توان رد این گونه ترور ها به روایات محاربه می

استفاده از سالح مرتکب جرم دیگری مانند دزدی و آدمکشی  بااست که  شخصی محارب :دسته اول روایات محاربه       

 ،کسی که در شهری اسلحه بکشد و فردی را زخمی کند:»که مفاد آن این استمانند صحیحه محمد بن مسلم  .شودنیز می

باید او را قصاص کرد و از آن شهر تبعید کرد و کسی که در شهری اسلحه بکشد و کسی را بزند و زخمی کند و مال 

د او را بکشد و تکلیف با امام است اگر بخواه .شودمحارب است مانند محارب مجازات می ،ولی کسی را نکشد د،بستان

راست او امام است که دست  بر ،اگر بزند و بکشد و مال مردم را بگیرد:گفت  .کنداگر بخواهد دست و پای او را قطع می

سپس او را در اختیار اولیای مقتول قرار دهد تا آنها مال خود را مطالبه کنند آنگاه او را به قتل  ،به سبب سرقت قطع کند را

نیز امام باید  داگر عفوکردن :امام فرمود ؟اگر اولیای مقتول او را عفو کردن تکلیف چیست :به امام گفت ابوعبیده .برسانند

آیا اولیای مقتول  :ابوعبیده به امام گفت .قتل انجام داده و سرقت کرده است ،زیرا او محارب است .او را به قتل برساند

 .«چنین حق را ندارند و باید به قتل برسد ،نه :امام فرمود ،؟نندچنین اختیاری دارند که دیه بگیرد و محارب را رها ک

 :که استمفروض در این روایت  :استدالل       

 .۳ ،زخمی کردن و گرفتن مال ،در شهر و همراه زدن تجرید سالح .2 ،در شهر همراه با زخمی کردن تجرید سالح .۱

پیشین همراه با  ضفر .5 ،پیشین با عفو کردن اولیای دم ضفر .۴ ،کشتن و گرفتن مال ،همراه زدن بهدر شهر تجرید سالح 
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 .دیه گرفتن اولیاء دم

کنند و همین می، ه محارب بودن کسی که اسلحه کشیدهتصریح ب ،در سایر فرضها ،ض اولفر امام در این صحیحه به جز

گونه که در بحث واژه شناسی صورت عفو یا اخذ دیه می شمارند و همان  حتی در ،امر را دلیل قتل و عدم سقوط آن

 .بر اقدامات تروریستی انطباق پذیر است ،این مضمون ،گفته شد

 :گویدمی معتبره ضُرَیس .کندان محارب فقط اسلحه کشی کفایت میبرای انطباق عنو :دسته دوم روایات محاربه       

 (28/۳۱۳«)همان، .مگر اینکه از اهل فساد و ریبه نباشد .محارب است د،کسی که شبانه اسلحه بردار»

اگر کسی که شمشیر بکشد و با خدا و رسول او محاربه کند و در زمین به فساد  )ع(:روایت عبداهلل مداینی از امام رضا      

 :گویدکه می ثعمیروایت عبید بن بشر خ. همچنین شودولی کسی را نکشد و مالی هم از مردم بگیرد تبعید می ،اقدام کند

 (28/۳0۹)همان، .شودکسی که راهزنی کند ولی مالی از مردم نگیرد و کسی را هم نکشد تبعید می

برد و ترس روایات به کسی که با اقدامات خشونت آمیز خود امنیت را از بین می: این نوع دسته سوم روایات محاربه       

اطالق کرده است و از اسلحه کشی سخنی به میان نیاورده است و فقط  واژه محارب را ،و وحشت را بر جامعه حاکم کند

 )ع(مانند روایت عیاشی از امام جواد .است نموده کفایتبه ذکر ترساندن 

به قتل بر اساس  عدم منجربهترورهای غیرسیاسی  ،مورد توجه فقیهان در تعریف محارببا توجه به نکات استدالل: 

 .گردد اعمالحاربه قرار گیرد و همان مجازات ها بر آنها روایات فوق می تواند مصداق م

 :دانندامام خمینی نیز ترور های انجام شده در عصر خود در جمهوری اسالمی را مصداق محاربه می

های مخالف اسالم و نظام ها و گروهکآنچه ذکر شد و ممنوع اعالم شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه»

های مجاهد و ی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسالمی و ترور شخصیتجمهوری اسالم

اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول  ((فساد فی االرض )) های خرابکاری وه مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقش

 (۱06/۱۷،صحیفه امام ،)خمینی .«باشندمی
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پاسخ یک استفتا در مورد افرادی که با کارد و چاقو و چوب به مغازه و منزل اشخاص حمله کرده آیت اهلل فاضل لنکرانی 

زنند و به قصد ترساندن و برهم زدن نظم و فساد و اخالل اجتماع یا کشتن و ترور اشخاص یا غارت و مغازه ها را به هم می

( و همچنین ۴۴2/2،کنند)فاضل لنکرانیمحارب معرفی می آنها را مفسد و ،به آنان حمله و یورش آورند علناً ،اموال مردم

( و آیت اهلل مکارم )مکارم ۴۴6/۴( و آیت اهلل بهجت)58۱_،580المسائل خود )منتظریمنتظری در توضیح اهللآیت

 .اندفوق را ارائه داده نظراتی مانند( ۳۷۴/۱ ،استفتاءات جدید ،شیرازی

 

  تروریستی صدر اسالم های. عملیات4

 آشکاری از سوی و پنهان هایمخالفت با همراه توحید، به دعوت عربستان و شبه جزیرۀ در اسالم ظهور ابتدای از       

 قریش مردم. انجام گرفته است آن ضد بر خرابکارانه عملیات بیشترین اسالم حیات طول در.بود جاهلی آن روز جامعه

-زدند که به نمونه خطرناکی اقدمات یک به دست آوردند، ر)ص( کمناپذیری پیامب خستگی روحیه برابر در هنگامی که

 هایی از آن اشاره می شود:

 به شبانه دست به شمشیر جوان یک قوم هر از که رسیدند نتیجه این به و جمع شدند دارالندوه در مشرکین سران. ۱       

 .نمایند ترور خواب بستر در را او و برند یورش پیامبر اکرم)ص( منزل

 به که) عامر بنی قبیله از تن دو دیه پرداخت جهت تا رفت نضیر بنی طایفه میان در پیامبر)ص( هجرت، سوم سال. 2       

 از خداوند داشتند. را ایشان ترور قصد نضیر بنی سران. بخواهد کمک آنان از( بودند شده کشته پیامبر یاران از دست یکی

 .یافت رهایی آنان شیطانی دام از و مطلع شد آن ها شوم تصمیم از حضرت و داد خبر خود پیامبر)ص( به وحی طریق

 ابی بن عثمان بن شیبة و امیه بن صفوان هاینام به توزان کینه از نفر دو حنین غزوۀ جریان در هجرت هشتم سال در .۳       

 به رفت ها آن سوی به هم عثمان بن یبةش و شدند جمع حنین در هوازن. گرفتند خدا)ص( رسول ترور به تصمیم طلحه

 را شد، شمشیرش نزدیک او به پشت از بودند پیامبر)ص( مانده کنار در کمی عدۀ. ترور کند را پیامبر)ص( که امید این
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 به موفق و دست او افتاد از شمشیر بی اراده که او دست داد به حالتی ناگهان آورد که فرود را ضربه قصد نمود که برد باال

 .نشدم ترور اجرای

خود  از نیل به اهداف ها تروریست خوشبختانه که اتفاق افتاد پیامبر)ص( برای فوق الذکر داستان نظیر مورد چندین       

 ناکام ماندند.

 

 ترور و حرمت نفی فقها پیرامون مشهور و آراء روایات. 5

  است؟ جایز اسالم در ترور صورت هب افراد کشتن آیا که کنیمبحث را با این پرسش آغاز می       

 چنین باشندمی خودسرانه و فردی رفتارهای مخالف شدَّت نظر به اینکه ائمه)ع(، علماء پیشین و معاصر به: پاسخ       

 گردد، جامعه نظام اختالل منتهی به که عملی هیچگاه به شود ونمی یافت آنان مدون قوانین و فقهی هایکتاب در روشی

 دانند.می ممنوع و وحشت شود را تخریب، هراس افعالی که موجب نوع هر شوند و قاطعانهقانع نمی

 به زیاد،را ابن حضور وقت در و کند کمین پرده پشت مسلم گرفتند که تصمیم شریک، پیشنهاد عقیل به بن مسلم. ۱       

 خودداری زیاد بن عبیداهلل ترور نکردی و از لیعم را نقشه چرا پرسیدند مسلم برساند اما این ترور انجام نشد وقتی از قتل

( ترور) غافلگیرانه کشتن مانع ایمان، که کرده نقل( ص) اسالم پیامبر از( ع)علی امام که سخنی خاطر به :گفت نمودی ؟

 .است

 من وم،ش تو فدای: کرد رسید عرض نجاشی به محضر امام صادق)ع( عبداهلل ابا بحیر: گویدمی سجستانی عمار. 2       

 قتل به را خوارج از نفر سیزده من. دیگری کس نه بینممی شما نزد را حق. باشممی شما فضل کنندگان بازگو از پیوسته

 به را آنها اگر بحیر ابا یا: فرمود( ع)صادق امام. جستندمی تبری( ع)علی حضرت از آنها همه که امشنیده زیرا. امرسانده

 نداشت. دیایرا بودی، کشته( ع)امام امر
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 بر همه آن ها  شود،می دیده اسالم جهان علمای هایدیدگاه »در:گویدمی اهلل، فضل حسین محمد سید اهلل آیت. ۳       

 مردم این که دولتی سیاست با مخالفت صرف به شیوه این به گناه بی افراد کشتن زیرا کردند؛ گیری موضع انفجارات ضد

 «.نیست زجای کنند،می زندگی آن حیطة در

 به یعنی کردند؛می نفی را مسلحانه مشی خط خمینی امام»:گفت کیهان روزنامه با ایمصاحبه در رضایی محسن. ۴       

 رژیم هوایی نیروی فرمانده داد خسرو اعدام اجازه، ایشان که جایی تا... نداشتند قبول را مسلحانه کار استراتژی، عنوان

 از ما و کردند سکوت امام حضرت که گفت بود، امام حضرت با ما واسطه که تیدوس آن یعنی ندادند؛ را پهلوی

 ایشان. نداشتند قبول استراتژی و مشی یک عنوان به را مسلحانه کار امام حضرت... کردیم مخالفت برداشت سکوت،

 مخالف نظامی اقدام هر با ماما واقع در.« داشتند تاکید مردم آگاهی بر لذا و دیدندمی مردم هایتوده در را مبارزه اصل

 .بود فرهنگی روش یک اجتماعی، تحول و تاثیرگذاری برای امام روش. بود

  ؟آیا کشتن افراد به صورت ترور جایز است: آیت اهلل بهجت ءاستفتا. 5       

 (۴/۴۴6)بهجت، .جواب خیرپاسخ: 

 ؟شده استدستور ترور توسط آنها صادر  )ع(و امامان )ص(آیا در تاریخ رسول اهلل :آیت اهلل منتظریاز  ءاستفتا. 6       

 (2/۳۴۳)منتظری، .به طور کلی در اسالم از ترور مخالفین نهی شده استپاسخ: 

سط تو،های داخلی افغانستان نقش فعالی داشته کسی که در جنگ ها ودرگیری: آیت اهلل مکارم شیرازیاز  ءاستفتا. ۷       

 ؟حکم آن چیست،شود طرف دیگر در خانه خود ترور می

باید به وسیله حاکم  ،حکمش به قصاص است و اگر او مرتکب خطایی شده، رکس مومنی را عمداً به قتل رسانده پاسخ:

 (۱/۳۷۴)مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج.شرع حکم الهی در مورد و اجرا گردد

شروعیت ترور م و عدم ندارد ر جایگاهی در فقه اسالمیترو، اسالم علماء بزرگ جهاناستناد به روایات و دیدگاه  با       

  .شودبه صراحت استنباط می

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 
 

 شبهات انقالبی پیرامون بحث. 6

 3 و شاهین نجفی 2دیسلمان رش ارتدادحکم صدور  .1-6

 را صادر کرد؟دستور ترور سلمان رشدی  ، چرا امام خمینی)ره(با توجه به حرمت ترور در اسالم :شبهه       

و اینکه مصادیقی از این قاعده استثنا شده  ها که بار ها ذکرشدهبنا بر قاعده اولیه حرمت جان و مال انسان :روشنگری       

گر از سوی مراجع ذی اگر حکم قضایی علیه توطئه ،یکی از مستثنیات آن توطئه علیه اسالم است و در این صورت ،است

را  ارتداد سلمان رشدی حکم ،بر این اساس )ره(امام خمینی است. اییمحکوم به حکم قض توطئه گرو  ،صالح صادر شد

چنین ناشرین مطلع هم ،و قرآن تنظیم و منتشر کرده است ، پیامبرمولف آیات شیطانی که علیه اسالم»:صادر نموده و فرمود

 باشند.«از محتوای آن محکوم به اعدام می

ترین اعتقادات بیش از یک میلیارد مسلمان جهان را دی مقدسن رشاز آن رو بود که سلما ،حال آنکه صدور حکم       

قرآن را آیات شیطانی پرشمار و با هماهنگی استکبار جهانی بر ضد اسالم کتاب  ،زیر سوال برد پیامبر را نیز استهزا کرد

نها ترجمه کنند و به خواستند کتاب را به تمامی زبای سازی یک توطئه جهانی بود که میفتوای امام در جهت خنث؛ نوشت

یک حرکت  ،حکم قتل او در درجه اول .سهولت در اختیار جوانان مسلمان و کسانی که هوادار اسالم هستند بگذارند

 .مذهبی و سیاسی بود ،با کمی اعتقادی ،حکم شرعی و در درجه بعد ،سیاسی و تدافعی علیه مستکبران و در درجه دوم

ملت ما  ،بکشید ما را»:مطهری دیدگاه خود را در رابطه با ترور اعالم فرمودند تضیشهید مردر ایام ترور  امام همچنین

 
 رمان، این در وی. گرفت قرار مسلمانان اعتراض و خشم مورد «شیطانی آیات»کتاب نگارش با که تبارهندی و انگلیس تبعه نویسنده رُشدی، سَلمان 2

 این در وی دستمایه. داد قرار اهانت مورد مشابه، هاینام یا نام همان با اما دیگر هاینسانا قالب در را وی همسران و صحابه خدا، پیامبر شخصیت

 صادر شمسی ۱۳6۷ سال در خمینی، امام سوی از رشدی سلمان اعدام حکم. بود سنت اهل حدیثی هایکتاب در مندرج جعلی هایافسانه ها،پردازیداستان

 .دارد قرار امنیتی تدابیر تحت آمریکا در و است زنده هنوز او. شد

 
 امام ، حضرت(عج)اهلل  بقیه حضرت مقدس ساحت به موهن تصویری ارائه و شعر متن قالب در است کشور از خارج در موسیقی خوانندگان از نجفی شاهین ۳

-سایت ترین پربیننده  در را آن تصویری و وتیص فایل اهانت این ترویج راه در و کرده اهانت( ع)الرضا موسی بن علی امام و حضرت (ع) الهادی النقی علی

 .است داده قرار رسانی اطالع های
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)خمینی، صحیفة امام، .«داندمنطق اسالم ترور را باطل می است،منطق شما ترور .ترسیمما از مرگ نمی ،شودبیدارتر می

6/۱۱۱) 

 مقام به اهانت هرگونه اطهار)ع( ائمه به نجفی هینشا توهین خصوص در استفتائی به پاسخ در شیرازی مکارم اهللآیت       

 .دانست ارتداد موجب را( ع)امام شامخ

 مقدس ساحت به موهن تصویری ارائه و شعر متن قالب در نجفی شاهین نام به فردی اخیراً اینکه به استفتاء: نظر       

است؛  کرده اهانت( ع)الرضا موسی بن علی امام و حضرت (ع)الهادی النقی علی امام ، حضرت (عج)اهلل بقیه حضرت

 .فرمایید بیان خصوص این در را( ع)بیت اهل داران دوست و شیعیان شرعی تکلیف است خواهشمند

 گیرد صورت مسلمانی فرد توسط اگر آنها به آشکار توهین و( ع)معصوم امامان شامخ مقام به اهانت پاسخ: هرگونه       

 (2۷5۹/شیرازی مکارم )ناصر .است( ص)النبی سابَّ عنوان در داخل باشد مسلمانیغیر توسط اگر است و ارتداد موجب

 م فوق:احکادرباره صدور  تینکا

که چه کسی و به چه دلیل باید کشته شود به معنای سلب امنیت از شهروندان و کشتن خیانت آمیز و احکام در این . ۱       

 .نیست کشتن در پناه امنیت

به خائنانه بودن کشتن  نیست و صراحتاً تروراست،تعبیر به کنند تعبیر اعدام امام در فتوای استفاده مییری که تعب. 2       

 .تعبیر ارتداد است نه ترورکند، و تعبیری که آیت اهلل مکارم شیرازی استفاده می نظر دارد

مکان و تشخیص مجتهد متفاوت  ،با توجه به شرایط زمان ،اجازه اجرای حکم از سوی مجتهد جامع الشرایط. ۳       

 یا خصوصی با عده خاصی در میان گذاشته شود. گاهی ممکن است به صورت عمومی.خواهد بود

 

 اسالمی ایران حکم ترورهای قبل از انقالب .6-2

  ؟های پیش از انقالب چه توجیهی داردترور در اسالم حرام است پس ترور اگر: شبهه       
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از  ،انگیزه سیاسی یا مذهبی نوع با هر ، (ترور یا غیر آن،)ا کشتن انسان های بی گناه با هر عنواناسالم ب :روشنگری       

و از  .آن است نایت شمرده و در پی مجازات عاملای مخالف است و این کار را جدر هر مکان و با هر وسیله ،هر فرقه

 .شوداساس شرایطی مجاز و بلکه واجب میبر آن ها  کشتن.ء هستنداستثناتوطئه گران و مجرمان و مهاجمان ،این قاعده 

های سرزمین اشغالیا  (کفار حربی)ر جنگ علیه مسلمین و نظام اسالمییا شرکت د،ارتداد ،که جرم آنها ممکن است قتل

آنان یا  یا اذیت و آزار (ع)و ائمه (ص)به عنوان نمونه ناسزا گفتن به پیامبر .اسالمی یا توطئه علیه مقدسات اسالمی باشد

 .هزاران مسلمان بی گناه آلوده است های حکومت طاغوتی و ستمگر که دست هایش به خونشرکت فعال در تحکیم پایه

خطاب به  فراخواند ووارد مکه شوند همه فرماندهان را  ،در جریان فتح مکه پیش از آنکه لشکریان اسالم (ص)پیامبر       

از کشتن افراد غیر مزاحم  ،از این رو .که فتح مکه بدون خونریزی صورت گیردتمام کوشش من این است  :آنان فرمودند

اگرچه به پرده خانه خدا آویخته باشند دستگیر و بی درنگ اعدام  ،نفر راه هرجا یافتید نهولی این  .باید خودداری شود

عبداهلل بن  ،حویرث بن نقیذ ،یثیمقیس صبابه ل ،عبد اهلل بن سعد ابی سرح د،هابرین االسو ،عکرمه ابن ابی جهل :کنید

خوان حارث بن طالطله و چهار زن که دو نفر آنها آوازه ،عبد اهلل بن الزبیری ،وحشی بن حرب ،خطل صفوان بن امیه

گر بودند و این افراد به نوعی مجرم یا توطئه (۴/86۷)هشام، .گفتندسخنان زشت می (ص)بودند و در نکوهش رسول خدا

 .کردند خدا به حکم حکومتی و تشخیص اهم و مهم و رعایت مصلحت دستور قتل آنها را صادرلرسو ؛از طرف دیگر

قانون اسالمی فردی مانند  ساما زمانی که بر اسا ،ها حرمت داردخون انسان :توان گفتمی ،با توجه به این مقدمه       

قرار گرفت و با دالیل محکم و به کم فرد یا در حکم استثنای این قاعده عام  ،مفسد فی االرض یا کافر حربی ،مرتد

یکی از  ،مراجعه ذی صالح فوتوایی مبنی بر قتل او صادر شد و به دالیلی اجرای حکم او در شرایط عادی ممکن نبود

 .تعقیب و اقدام به قتل او و لو با شیوه غافلگیرانه است او، های اجرای حد شرعی و قانونیراه
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 گیری یجهنت

الت خشن و انجام توسل به ابزار آ با که است قانونی و... غیر انگیز، وحشتغافلگیرانه،  اقدامی ترورر به اینکه با نظ       

مشترک  (اهداف  )و (قتل)همه آنها در تحقق اما  گیردمی صورت و...(، سیاسی مخالفان های مخرب )کشتنفعالیت

 اینشانه عنوان به تروراز  اسالمی یاتروا در.مراجعه نمود قهیابواب مختلف ف بهحکم آنها باید  روشنگریو برای نیستند 

 با محاربه و زمین روی در باب افساددر قرآن نام برده است.... و اسالم و ایمان مخالف ، (عج)زمان امام ظهور عالئم از

 اجازه بدون قتل اما این بر خالف ترور بدین معنا نیست که.صادر کرده است کشتن دستور، قصاص پیامبر)ص( و و خدا

 بازگرداندن بلکه این امر موجب سلب شود جامعه از آرامش و گیردپنهانی انجام  صورت به آنان نایب یا( ع)معصوم امام

 پیمان احادیث بودند و به جاعل گر،چپاول  آور، بدعت ،فریبا که افرادیقتل  دستور مواردی، در .شودمی عمومی امنیت

 تعرض مسلمانان نوامیس به را سلب و عمومی امنیت ،کمک کردن مسلمانان دشمنان به ،ماندهن پایبند( ص)پیامبر با صلح

 ترور زیرا. نیست تروراز مصادیق قتل  دستور نیااما شده است توسط پیامبر)ص( یا ائمه اطهار)ع( صادر  اند،کرده

 بدون و پنهانی قتل به و هرگز نداشت جایگاهی هیچ ترورپیشوایان دین عملی  سیره در گیرد،می بصورت پنهانی انجام

کشتن  البته.است کرده نهیرا  ترور شدیدا (ص) پیامبر احادیث از برخی در بلکهدهند نمی فرمان قضایی، حکم و محاکمه

غافلگیرانه ذاتاً قبیح نیست و درصورت انحصار از طریق در اجرای یک حکم قانونی یا در دفاع از سرزمین و... با مجوز از 

 .می توان از این طریق استفاده کردمعصوم)ع( ، نایب برحق ایشان )حاکم شرع (  امام

 اسالم، مخالفان ترور با( ره)خمینی امام و( ع)عقیل بن مسلم مخالفت ،(ع) صادق جعفر امام مخالفت آن، بر عالوه       

. است اسالم و ایمان مخالف شده و نفی ترور( ع)معصوم امامان سیره در که گذاردنمی باقی را تردیدی گونه هیچ جای

 . است مخالف باشد،می ترور اصلی مشخصه که افراد پنهانی کشتن با اسالم بنابراین،

 :بریممی پایان به رهبری معظم مقام از بیانی با را سخن

 هند کس هر هک گفت علناً نگفت، کسی گوش در کنند، ترور را افراد آن که داد دستور( ص) پیامبر که روزی آن»       

مولف آیات شیطانی » :فرمود( ره) امامحضرت . بکشد را او کرد، پیدا را فالن بن فالن کس هر. بکشد را او کرد، پیدا را

. باشندچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میهم ،و قرآن تنظیم و منتشر کرده است ، پیامبرکه علیه اسالم

 .«نیست درگوشی و مخفیانه گفت؛ خواهد علنی کند، اقتضا تکلیفش جا یک اسالم احکام طبق بر اگر رهبری هم امروز
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 منابع. 7

 کریمن آقر

 ۱۳۷۹قم ،ترجمه دشتی رضی، سید ،نهج البالغه

 ۱۳۷۹تهران  ،نشر چاپار ،فرهنگ علوم سیاسی ،علی ،آقابخشی

 ق۱۴0۴ ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی ،قم ،شرح نهج البالغه ،ابن ابی الحدید

 ق۱۴۱0،چاپ سوم ،قم موسسه النشر االسالمی ،السرائر ،ابن ادریس

 ق۱۴۱۴،چاپ سوم ،دارصادر ،بیروت ،لسان العرب ،محمد بن مکرم ،ابن منظور

 م۱۹6۳،مکتب محمد علی صبیح ،مصر ،السیرۀ النبویه ،عبدالملک ،ابن هشام حمیری

مجله  ،تروریسم بین المللی و حقوق اسالمی ،(۳و  2شماره  ،۱۳۷2تابستان و پاییز  ،سال هفتم) ،دیوید ،آرون شوارتز

 .تهران ،ترجمه زهرا کسمتی ،سیاست خارجی

 .ق۱۴22 ،مجمع الفکر االسالمی ،قم ،چاپ اول ،موسسه الفقهیة المثیره ،محمدعلی ،انصاری

انتشارات  ،سین تهرانمحمد ح ،مهدی صبوری ،حسینیان قمی :مترجمان ،منابع فقهی شیعه ،آقا حسین طباطبایی ی،بروجر

 ق۱۴2۹ ،فرهنگ سبز

 ،قم ،استفتاءات ،محمد تقی ،بهجت .موسسه منشورات فراهانی ،هرانط ،چاپ اول ،جامع عباسی ،محمد بن حسین ،بهائی

 ق۱۴28 ،دفتر آیت اهلل بهجت

 .۱۳۷۳تهران  ،چاپ دوم ،واحد پژوهش فرهنگ معاصر ،فرهنگ معاصر فرانسه فارسی ،محمدرضا ،پارسایار

 .۱۳85 ،مشهد به نشر ،ترجمه انزابی نژاد ،الرائد ،جبران مسعود

 .۱۳۷0شرکت سهامی انتشار  ،تهران ،جمعی از نویسندگان حقوق بشر از منظر اندیشمندان

 .م۱۹8۷ ،دارلعلم المالین ،بیروت ،صحاح اللغة ،اسماعیل بن حماد ،جوهری

 .ق۱۴۱۴آل البیت چاپ دوم  ،مسائل الشریعهتفصیل و سائل الشیعة الی تحصیل  ،محمد بن حسن ،عاملیحر

 (نرم افزار به سوی نور)صحیفه امام ،چاپ اول ،موسسه دارا لعلم ،قم ،تحریر الوسیلة ،روح اهلل ،خمینی

 .ق۱۴22 ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهران ،نجاۀ العباد

 .دانشگاه تهران ،تهران ،لغتنامه ،علی اکبر ،دهخدا

 ،دار العلم الدار الشامیه ،صفوان عدنان داودی:تحقیق  ،المفردات فی غریب القران ،حسین بن حمد ،راغب اصفهانی

 .ق۱۴۱2بیروت 
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 .۱۳۳0 ،کتابفروشی اسالم ،تهران ،فارسی _فرهنگ جامع عربی ،سیاح احمد

 .ق۱۴۱۹ ،منشورات اسالمیه ،تهران ،ترجمه و شرح تبصرۀ المتعلمین ،ابوالحسن ،شعرانی

 .ق۱۴۱۳ ،االسالمیة ،موسسه المعارف ،قم ؛مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم ،زین الدین ،شهید ثانی

 مرعشی ، محمد حسن ، جواهر کالم ، تهران، دارالکتب االسالمیه.

 .تهران دارالکتب االسالمیه ،جواهر الکالم ،محمد حسن ،نجفی

 .ق۱۳۹0 ،اسالمیه ،تهران ،چاپ سوم ،اعالم الوری باعالم الهدی ،فضل بن حسن ،طبرسی

 .۱۳۷5،چاپ سوم ،کتابفروشی مرتضوی ،تهران ،مجمع البحرین ،فخرالدین ،طریحی

 .ق۱۴۱5 ،جامعه مدرسین ،قم ،رجال شیخ طوسی ، انتشارات قدس محمدی،م ق ،النهایه حسن، محمد بن ،طوسی

موسسه النشر  ،قم ،الی احکام االیمان ارشاد االذهان ،حسن بن یوسف ،عالمه حلی،دانشنامه سیاسی ،داریوش ،عاشوری

 .ق۱۴۱0 ،چاپ اول ،اسالمی جامعه مدرسین

 .ق۱۴۱2 ،چاپ اول ،موسسه امام صادق ،قم ،تحریر االحکام الشرعیة علی مذهب اال مایه

 .ق۱۴۱۱،دارالذخایر ،قم ،رجال عالمه حلی 

 .۱۳۷۷ ،روزنه ،تهران ،فرهنگ خاص علوم سیاسی ،حسن،زاده  علی

 ،قم موسسه اسماعیلیان، {ابن اثیر}الذیل علی النهایه فی غریب الحدیث و االئر ( 606،)السالم بن محمد عبد ،علوش

۱۳6۴. 

 ،.۱۳۷۴چاپخانه مهر  ،قم ،چاپ هفتم ،توضیح المسائل ،محمد جواد ،فاضل لنکرانی

 .ق۱۴۱5 ،چاپ اول،معجم الفاظ الفقه الجعفری  ،احمد ،فتح اهلل

 .ق۱۴۱۹،چاپ دوم ،دار المالک الطباعة و النشر ،بیروت ،تفسیر من وحی القرآن ،سیدمحمدحسین، فضل اهلل 

 .یک جلدی ،چاپ دوم ؛ترجمه و شرح نهج البالغه ،علی نقی ،فیض االسالم

 .۱۳۷۱ ،چاپ ششم ،دارالکتاب االسالمیه ،تهران ،قاموس قرآن ،سیدعلی اکبر ،قرشی

 .انتشارات مهدوی ،اصفهان ،الشریعه الغراءکشف الغطا عن مبهمات  ،جعفربن خضر ،کاشف الغطاء

 .۱۳۴8 ،انتشارات دانشگاه مشهد ،رجال الکشی ،محمد بن عمر ،کشی

 .ق۱۴0۷ ،دارالکتب االسالمیة ،تهران ،الکافی(ق ۳2۹)بمحمدبن یعقو ،ابوجعفر ،کلینی

 .۱۳۷۷ ،های اسالمی آستان قدس رضویبنیاد پژوهش ،مشهد ،تفسیر هدایت ،مترجمان

 .جلد ۴2 ،نوبت چاپ مکرر ،اسم اسالمیه ،تهران ،بحار االنوار (،سال چاپ مختلف،)مجلسی

 .ق۱۴08موسسه اسماعیلیان  ،شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام

 .تهران ،دایره المعارف فارسی ،غالمحسین ،مصاحب

 .ق۱۳86 ،طبع دوم ،انتشارات چاپخانه علمیه،قم ،طبع دوم  ،اصول الفقه ،محمدرضا ،مظفر

 .۱۳۷۴ ،دارالکتب االسالمیه ،تهران ،چاپ اول ،تفسیر نمونه ،ناصر ،شیرازیارم مک
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 ،انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه علیه السالم ،قم ،سه جلد ،استفتائات جدید .(ه ق۱۴2۷)

 .نشر تفکر ،چاپ شانزدهم ،توضیح المسائل (،۱۳۷۷)حسینعلی ،منتظری

 .قم ،جلدی ۳ ،استفتائات چاپ اول

 .انتشارات اسالمی ،فرهنگ ابجدی فارسی عربی ،رضا ،مهیار

 ۱۳۷6،داراالعتصام ،قم ،فرهنگ اصطالحات معاصر ،یعلنجف  ،میرزایی

 .ق۱۴0۷،انتشارات جامعه مدرسین ،قم  ،رجال النجاشی ،احمد بن علی ،نجاشی

راء انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی لغریط االغطاء عن ما به همان الشکشف  ،جعفربن خضر مالکی ،کاشف الغطا ،نجفی

 .حوزه علمیه قم

 .ق۱۴۱5،موسسه آل البیت قم ، ،خاتمه المستدرک،میرزا حسین  ،محدث ،نوری

 .ق۱۴0۹موسسه آل البیت علیهم السالم چاپ اول  ،بیروت ،و مستنبط المسائلل مستدرک الوسائ

 .ردارصاد ،بیروت ،تاریخ یعقوبی ،احمد ابن یعقوب ،یعقوبی
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