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 "تروریسم  پدیده" با" قرآن در قتال به امر" مقایسه ای  بررسی        

 1دکتر مریم حاجی عبدالباقی

 2فاطمه جمشیدی

 چکیده:

به آن امر کرده، کشتن و از میان برداشتن دشمنانی است که به مسلمانان حمله  ای قتال در آیاتی که خداوندمعن

کرده وآنان را مورد ستم قرار داده اند که این امر، جنبة دفاعی داشته و با توجه به شرایطی در نظر گرفته شده 

ایجاد  ،ریناشایست و خشونت آمیز است که با اهداف شومی مانند سلطه گ ءتروریسم یک پدیدهاست، اما 

 مناندش.   و این پدیده از نظر اسالم سخت محکوم شده استبوده  همراه  و...رعب و وحشت و کسب قدرت 

وشتار این ن قرآن کریم تمسک جسته اند، تال در، به آیات جهاد و قانسانی خوداعمال ضد  اسالم برای توجیه

ی و دتقاتروریسم و مبانی اعء بررسی کلی در مورد پدیده یک روش توصیفی تطبیقیدر صدد آن است تا با

 ،انجام دادهسورة حج  99سورة بقره و 091تا  091با محوریت آیات آن در قرآن،  شرایطوو قتال رفتاری آن 

امر به "که بدهدبه این سوال اصلی پاسخ مناسبی افتراقات و اشتراکات این دو امر را به قالب الفاظ در آورده و

فهوم، نوع تفاوت در معنا و م افتراقاتی مانند که در پاسخ، "؟تروریسم دارد ءدر قرآن چه تفاوتی با پدیدهقتال 

  شود.آشکار دیگری  فرق های مهم اقدام، تفاوت در هدف و

 

  ترور، افتراقات ،مشروعدفاع قتال،  قرآن،واژگان کلیدی: 

 

 

 

                                                           
  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال .استادیار 1
 .دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث 2
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 طرح مساله:

 ندشمنا اما .کند می دعوت آرامش و صبوری و صلح به را ها انسان همیشه و است امنیت و صلح دین اسالم 

 بعضی از انش اسالمی ضد و شوم اهداف به رسیدن برای و اسالم دین به نسبت شان توزی کینه سبب به اسالم

 ونتخش دینی را اسالم تا اند کرده سعی آن از نادرست مفهومی ءارائه با و اند داده قرار خود دستاویز را آیات

وجود  ریم آیاتی. در میان آیات قرآن ککنند معرفی خونریزی و ترور دین را مبین دین این و دهند جلوه آمیز

به قتال داده شده است اما این امر با توجه به شرایطی صادر شده است که مفسران و  دارد که در آن فرمان

ا ستیزان این شرایط ر اسالم  اما  ،صاحب نظران در مورد این شرایط و چگونگی امر به قتال بحث کرده اند

یچ واژه تروریسم پدیده ای است که ه در حالی که ،کرده اندتوصیف ترور نام  را به امر به قتال  نادیده گرفته و

  [050؛ انعام/ 91مائده/]کتاب عظیم الشان خود آیاتی از نه تنها دری مترادفی در قرآن ندارد و خداوند متعال 

بعضی از واژه ها مانند ارهاب، محاربه، فتک، اغتیال، ممکن است گرچه محکوم کرده است.این امر را شدیدا 

ت با ترور داشته باشد، اما معنای این لغا ءمانند این ها در ادبیات اسالمی شباهت اندکی با واژهکلماتی بغی و یا 

 جنگ و قتال به میاندر آیات الهی هر جا صحبت از  .و در چارچوب تروریسم نمی گنجدترور یکی نیست 

تاکنون در مورد قتال و جهاد در قرآن  است. بوده حفظ ارزش های اسالم برایوداشته دفاعی  ءآمده، جنبه

ه تفاوت ، اما پرداختن بترور نیز فراوان پرداخته شده استبحث های زیادی شده است و از سوی دیگر به بحث 

این پژوهش به مبانی و مفاهیم کلی  ءدامنهنظر می رسد.ضروری به و تبیین حد و مرز هر یک این دو مبحث 

 .رور است ت، تفاوت بارز قتال و ناهمخوانی این امر با  آن نیز  ءفرضیه قتال و ترور و تروریسم محدود می شود.
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 معنای لغوی قتال:

ن عنای اصلی آن را کشتروح است که  م از ریشه ی )ق ت ل( به معنای ازالةکلمه ی قتال مصدر باب مفاعله، 

، وگروهی نیز  [555راغب اصفهانی،] زائل کردن روح از جسد [ 5/011فراهیدی، ] ضرب و جرحبه واسطة 

 قتال را به معنای جنگیدن با همدیگر و کشتن همدیگر و گاهی هم به معنای لعن و یا خبر از لعن دانسته اند.

و معنای  ای هم اصلعده [01عبس،] "االنسان ما اکفرهقتل  " ءمانند آیه  [190 /5 ،قاموس قرآن قرشی،]

موت را بعد از حصول قتل می دانند، زیرا قتل  یات و به معنای زوال حیات و مرتبةجامع در لفظ قتل را مقابل ح

 .[9/099مصطفوی،]عملی است که موت به سبب آن تحقق می یابد

قتال، آن چه پیرامون این بحث مطرح می شود، قتال به معنای جنگیدن با  ا توجه به معانی بیان شده از واژةب 

قتال در آیاتی است که خداوند متعال در  بررسی،همدیگر و کشتن همدیگر است، زیرا موضوع این پژوهش

  آن آیات امر به قتال و جهاد کرده است.

 

 

 :در قرآن کریم قتال  

 ،گیدن، جنجهاد آیات  معنای قتال در آیه از آیات نورانی قرآن کریم به موضوع قتال پرداخته است که 55    

می توان ت از میان این آیا جنگ با مسلمانان بوده اند، ءکشتن و از میان برداشتن دشمنانی است که شروع کننده

 وَاقْتُلُوهُمْ* ينَالْمُعْتَدِ يُحِبُّ الَ اللّهَ إِنَّ تَعْتَدُواْ وَالَ يُقَاتِلُونَكُمْ الَّذِينَ اللّهِ سَبِيلِ فِي وَقَاتِلُواْ"به موارد زیر اشاره کرد:

 تَّىحَ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عِندَ تُقَاتِلُوهُمْ وَالَ الْقَتْلِ مِنَ أَشَدُّ وَالْفِتْنَةُ أَخْرَجُوكُمْ حَيْثُ مِّنْ وَأَخْرِجُوهُم ثَقِفْتُمُوهُمْ حَيْثُ

 بجنگید جنگندىم شما با که کسانى با خدا راه در و) " الْكَافِرِينَ جَزَاء كَذَلِكَ فَاقْتُلُوهُمْ قَاتَلُوكُمْ فَإِن فِيهِ يُقَاتِلُوكُمْ

 را نانآ یافتیددست ایشان بر کجا هر و .داردنمى دوست را تجاوزکاران خداوند زیرا درنگذرید اندازه از ولى

 با] است دترب قتل از[ شرك]= فتنه[ که چرا] برانید بیرون را آنان راندند بیرون را شما که گونه همان و بکشید

 با راگ پس درآیند جنگ به جا آن در شما با آنکه مگر مکنید جنگ آنان با الحرام مسجد کنار در[ همه این

 [090-091بقره،] .(است چنین کافران کیفر که بکشید را آنان جنگیدند شما
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 إِلَّا فِيهَا نَكَيُجَاوِرُو لَا ثُمَّ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ الْمَدِينَةِ فِي وَالْمُرْجِفُونَ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِي وَالَّذِينَ الْمُنَافِقُونَ يَنْتَهِ لَمْ لَئِنْ"

( همچنین) و ست،ا بیماری دلهایشان در که آنها و منافقین )اگر "تَقْتِيلًا وَقُتِّلُوا أُخِذُوا ثُقِفُوا أَيْنَمَا مَلْعُونِينَ قَلِيلًا*

 آنان دض بر را تو ندارند بر خود کار از دست کنندمی پخش مدینه در بیاساس شایعات و دروغ اخبار که آنها

 هر و گردیده دور خدارحمت ازبمانند.  شهر این در تو کنار در توانندنمی کوتاهی مدت جز سپس شورانیممی

 [  50-51احزاب  ].( شد خواهند کشته سخت و گرفته شوند یافته کجا

 بجنگید آنان اب و)  "بَصِيرٌ يَعْمَلُونَ بِمَا اللّهَ فَإِنَّ انتَهَوْاْ فَإِنِ لِلّه كُلُّهُ الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ الَ حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ"

 انجام نچهآ به خدا قطعا بازایستند[ کفر از] اگر پس گردد خدا آن از یکسره دین و نماند جاى بر اىفتنه تا

 [99انفال/] ( .بیناست دهندمى

 ،ردیدهگ تحمیل آنان بر جنگ که کسانى به) " لَقَدِيرٌ نَصْرِهِمْ عَلَى اللَّهَ وَإِنَّ ظُلِمُوا بِأَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ لِلَّذِينَ ذِنَا"

 [99حج/] (.تواناست آنها یارى بر خدا و اند؛گرفته قرار ستم مورد که چرا ؛است شده داده جهاد اجازه

 و ...

 شرایط قتال در قرآن:

 ءهدقرآن ، آیاتی وجود دارد که در آن امر به قتال شده است و به خاطر همین ، مورد سوء استفا میان آیات در 

ل و اسالم را دین خشونت و قت، زیرا آنان به دنبال اثبات این ادعا هستند که دشمنان اسالم قرار گرفته است

، چه آنها که پیرو دینی از ادیان قدیم هستند و چه ، مخصوصا مسیحیانونریزی جلوه دهند. غیر مسلمان هاخ

آنها که مرامشان اسما دین یا مذهب است و در واقع یک باند سیاسی هستند، گاهی به اسالم عیب می گیرند 

نباید جهاد باشد، دین فقط باید مردم را دعوت کند، هر کس پذیرفت، که اسالم دستور جهاد داده است، در دین 

 بر این ادعا تاکید می دستگاه تبلیغاتی غربی ها همیشه [55هری/مط]پذیرفت و هر کس نپذیرفت، نپذیرفت.

و برای اثبات این ادعا به آیات جهاد و قتال و رفتار بعضی  و قتل و خون ریزی است سالم دین خشونتاکندکه 

ش انسان ها ارز اما این در حالی است که در اسالم جان .کنند می استناد   از مسلمانان) مانند القاعده و دیگران( 

 كَأَنَّمَافَ األَرْضِ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَن "خداوند متعال در قرآن می فرماید: زیادی دارد  چرا که

 فسادى[ فرکی به] یا قتل قصاص به جز را کسى کس هر؛جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ

 که است چنان بدارد زنده را کسى کس هر و باشد کشته را مردم همه گویى که است چنان بکشد زمین در

و دستور قتال در قرآن نیز با توجه به مبانی و شرایطی صادر  [91مائده/] "است داشته زنده را مردم تمام گویى
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محور  حجسوره  99سوره بقره وآیه 091 تا 091آیات، میان آیات قتالشده است . برای توضیح این شرایط در 

 091تا  091آیات  قرار گیرد.خداوند متعال درط قتال در این آیات مورد بررسی شرای بحث قرار گرفته است تا 

 می فرماید:سوره بقره 

 قِفْتُمُوهُمْثَ حَيْثُ وَاقْتُلُوهُمْ * الْمُعْتَدِينَ يُحِبُّ الَ اللّهَ إِنَّ تَعْتَدُواْ وَالَ يُقَاتِلُونَكُمْ الَّذِينَ اللّهِ سَبِيلِ فِي قَاتِلُواْ وَ"

 فَإِن يهِفِ يُقَاتِلُوكُمْ حَتَّى الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عِندَ تُقَاتِلُوهُمْ وَالَ الْقَتْلِ مِنَ أَشَدُّ وَالْفِتْنَةُ أَخْرَجُوكُمْ حَيْثُ مِّنْ وَأَخْرِجُوهُم

 "* رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللّهَ فَإِنَّ انتَهَوْاْ فَإِنِ * الْكَافِرِينَ جَزَاء كَذَلِكَ فَاقْتُلُوهُمْ قَاتَلُوكُمْ

که این آیه حدو مرزجهاد اسالمی را  "وقاتلوا فی سبیل اهلل..."خداوند متعال می فرماید: 091 در آیه ی

به جهاد اسالمی حمله کرده و اسالم را دین جنگ  روشن کرده و در عین حال جواب قاطعی است به آنان که

 یند گسترش و پیشرفت برای و بودنن آیه، همان در راه خدا اولین شرط قتال در ای [959/ 0قرشی، ].می دانند

 است شده شخصم "اهلل سبیل فی" قید  با که نه به خاطر انتقام جویی یا جاه طلبی و کشور گشایی، است اسالم

 ؛مکارم055/ 1  همدانی، ؛ حسینی 190/ 1 طبرسی، ؛71/ 1طباطبایی،] .است جنگ غرض بیان قید، این که

 مشخص "یقاتلونکم" با که آیه این در بعدی شرط  [0/919  هدایت، تفسیر ،919/ 0قرائتی،  ؛07/ 1شیرازی، 

 تفسیرقرشی، ،0خمینی،  نجفی ؛ 71/ 1طباطبایی،  ]. باشد جنگ ءکننده آغاز دشمن که است این شود، می

  واین شرط دفاعی بودن را می رساند.  [ 0/919قرائتی، ؛09/ 1شیرازی، مکارم ؛519ص ؛951/ 0 ،الحدیث احسن

 توانایی که انیکس و کودکان و زنان یعنی، نظامیان، غیر با قتال که معناست این به آیه، این در "التعتدوا" جملهء

 ؛ 1/71  طباطبایی].شود می محسوب تجاوز شود، انجام کاری چنین اگر و نیست جایز ندارند را جنگیدن

خداوند به مسلمانان  090 ءدر آیه  [ 919/ 0؛قرائتی،     5  /9مصطفوی، ؛1/09شیرازی، مکارم ؛190/  0جرجانی، 

دستور می دهد که علیه مشرکین مکه، کمال سخت گیری را به خرج دهید  و  آنان را هر کجا که برخوردید 

به قتل برسانید  تا مجبور شوند از سرزمین و وطن خود کوچ کنند همان طور که شما را مجبور کردند که از 

 تار آنان با شما سخت تر بود، چون رفتار آنان فتنه بود و فتنه بدتر از کشتنوطن خود کوچ کنید، هرچند که رف

خرت محرومیت از زندگی دنیا و آء است، چون کشتن تنها انسان را از زندگی دنیا محروم می کند ولی فتنه مایه

ستناد به آیه شهید مطهری با او مسلمانان را از جنگ در مسجد الحرام نهی می فرماید. [1/79طباطبایی،]است.

بقره استدالل می کند که باید با متجاوز جنگید تا تجاوز به وجود نیاید، ایشان تاکید دارد که قرآن،  ءسوره 091

والصلح "ایشان همچنین با توجه به آیات  .(99155)مطهری، جهاد را منحصرا نوعی دفاع می داند

 لَكُمْ إِنَّهُ طَانِالشَّیْ خُطُوَاتِ تَتَّبِعُواْ وَالَ کَآفَّةً السِّلْمِ فِی ادْخُلُواْیا ایها الذین آمنوا"و [017نساء/]"خیر
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 یطانش گامهاى و درآیید[ خدا] اطاعت به همگى ایدآورده ایمان که کسانى )اى"مُّبِینٌ عَدُوٌّ

به ماهیت صلح آمیز اسالم تاکید  [802بقره/]  (است آشكار دشمنى شما براى او که مكنید دنبال را

 طهری، م ]دارد و معتقد است که صلح غیر از تسلیم است و معنای صلح را همزیستی شرافتمندانه می داند.

 [05ص

وق مسلمانان دفاع از حق ،با توجه به آیات بیان شده و سخنان شهید مطهری می توان چنین استنباط کرد که اسالم

مقابل دشمن را نفی می کند، گرچه  را یک اصل واجب دانسته و تحمل هرنوع زورگویی و خوار شدن در

اسالم دین صلح و صبوری و امنیت و آرامش است، ولی به پیروانش اجازه نمی دهد تا زیر بار هرگونه ظلم و 

دفاع از دین مبین اسالم وآرمان های واالی این  ستمی بروند و از خود و از جامعهء اسالمی شان دفاع نکنند.

سان در ان ءن گفته شده است: دفاع مشروع، وظیفهآ شود که در تعریف مشروع محسوب میدین، نوعی دفاع 

حمایت از نفس خود یا دیگری و حق او در حمایت از مال خود یا دیگری است که در برابر هر تجاوز غیر 

 [15ص واعظی، ]مشروع، با نیروی الزم، برای دفع تجاوز، دفاع کند.

 يُقَاتَلُونَ لِلَّذِينَ اذِنَ" حج است که می فرماید: ءسوره 99ءگرفته، آیهیکی دیگر از آیاتی که محور بحث قرار  

 شده هداد جهاد اجازه ،گردیده تحمیل آنان بر جنگ که کسانى به)"لَقَدِيرٌ نَصْرِهِمْ عَلَى اللَّهَ وَإِنَّ ظُلِمُوا بِأَنَّهُمْ

 [99حج/]. (  تواناست آنها یارى بر خدا و اند؛گرفته قرار ستم مورد که چرا ؛است

کین واقع مورد کشتار مشر کسانی که معنای و به صیغهء مجهولکه  "یقاتلون"ءعالمه طباطبایی طبق جمله 

این اجازه را آغاز این عمل از سوی مشرکین می داند که آنان اصوال خواستار جنگ و  ءاست، فلسفه می شوند

بقره، یعنی این که  ءسوره 91 ءهمان شرط گفته شده ذیل آیه که بیان این نظر نیز[ 559/ 50طباطبایی، ]نزاعند.

 تفسیر فی البیان مجمع] مانندطبرسی بعضی از مفسرانجنگ باشد را می رساند.ایشان و ء دشمن آغاز کننده

را بای سببیت دانسته اند که همین خود، علت اذن "ظُلِمُوا بِأَنَّهُمْ  "حرف )باء( در جملهء  [109/ 05ج قرآن،

الذین اخرجوا من "ءقتال به آنها داده شد که جمله ءمی رساند، که چون به مسلمانان ستم می شد، اجازهرا 

ست که این عالمه طباطبایی معتقد ا چگونگی ستم شدن به مسلمانان را تفسیر می کند. "دیارهم بغیر حق...

ان جوزی ایشان را از دیار و وطنشآیه، مظلومیت مومنین را بیان می کند، چرا که کفار بدون هیچ گونه حق و م

مکه بیرون کردند، آن هم نه این طور که دستشان را بگیرند و از خانه و شهرشان بیرون کنند، بلکه آن قدر 

شکنجه و آزار کردند و آن قدر برای آنان صحنه سازی نمودند تا نا گزیر شدند با پای خود شهر و زندگی را 

مجمع البیان نیز ذیل این آیه می فرماید: روزی نبود که مسلمانی  بصاحنند.رها نموده و در دیار غربت منزل ک
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مجروح یا دست و پا شکسته نزد پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( نیاید و شکایت نکند، اما پیامبر خدا )صلی اهلل علیه 

همین که به مدینه [109/ 05  مجمع البیان،]. (و آله( به آنها می فرمود: )صبر کنید، من مامور به جنگ نیستم

 جنگ های اسالمی نازل شده است. ءهجرت کردند، این آیه نازل شد و این اولین آیه ای است که درباره

 ءتمام نکاتی که بیان شد، جنبه  [009/ 05مکارم شیرازی،  ؛57/ 7قرائتی،  ؛101 / 5طبری،  ؛109/ 05  همان،]

 ءدهد و این که تا چه اندازه مسلمانان در مقابل آزار و شکنجهنشان می  مورد بحث ءدفاعی بودن قتال را در آیه

قابل تاملی که در آیه وجود دارد این است که هیچ گاه این امر  ءکفار قرار گرفته و صبوری کرده بودند. نکته

کتاب جنگ و صلح در اسالم، در تعریف جنگ مسلمانان با غیر  ءنویسندهبدون اذن الهی صورت نگرفته است.

نان پس از ذکر شمه ای از دشواری زندگی و سختی های مسلمین در مکه و رنج و فشارهایی که دستگاه مسلما

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( به بردباری و آرامش، به چگونگی نزول  ءظلم برآنان وارد می کرد و توصیه

ین آیات مشتمل بر تجویز جنگ حج اشاره کرده و می نویسد که اء فرمان جنگ و قیام از جانب خدا در سوره

است و علت آن را اذالل مسلمانان و ستمی که بر آنان می شد و تبعید و تخویف و سلب آزادی در عقیده و 

البته، بعضی از شرایط و مقررات ممنوعه در عملیات   [90ص شلتوت، ]. دیگر ستم های ایشان بیان کرده است

جهاد  رد تروریستی بودنء برشمرده شده است که موارد مرتبط با ادلهجنگی ذیل جهاد از سوی فقها ء مسلحانه

 از لحاظ روش به صورت زیر است:

کشتن دشمن با شکنجه، کشتن پیران، کودکان، گوشه گیران و عبادت کنندگان، کشتن زنان حتی  -0

 ، کشتن همراه با هتک حرمتاگر در میدان جنگ باشند

 نی ها و شهرهااز بین بردن ساختمان ها، ابنیه، آبادا -1

 کشتن افراد غیر نظامی یا افرادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ مشارکت ندارند. -9

 کشتن فراریان از مهلکه و یا مجروحان -5

 از بین بردن حیوانات، درختان و باغ ها -5

 استفاده از مواد و سالح های سمی -5

-955/  5 زنجانی، عمید]وجود دارد کشتن افرادی که خواهان تسلیم هستند و یا امکان اسارت آنان -1

955.] 

اعمال موارد ذکر شده در جهاد ممنوع بوده و دقت نظر دین اسالم را در اجرای عدالت حتی در جنگ 

 و با ارزش بودن جان انسان ها را می رساند.
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ین نتیجه ابا توجه به معنای لغوی و کاربرد قرآنی و شرایط انجام قتال درآیات مربوط به جهاد و قتال، 

 ،به دست می آید که، پس از تحمل سختی ها و مشقت ها و ستمی که به مسلمانان وارد شده بود

خداوند متعال به آنان اجازة قتال داد و از آن جا که اسالم، دینی جامع و کامل است و همة جوانب را 

اس ایط و مبانی بر اسدر نظر می گیرد، این امر به قتال دارای شرایط و مبانی خاصی است.که این شر

ارزش های وجودی انسان ها در نظر گرفته شده است.تمام حقوق انسان ها در نظر گرفته شده و بر 

 اساس آن به مسلمانان اذن قتال داده شده است. 

 تعریف ترور: 

ده شقتال و کاربرد قرآنی و شرایطی که بر اساس آن در قرآن کریم امر به قتال  ءبعد از بحث و بررسی واژه

ترور و تروریسم و مبانی اعتقادی و رفتاری این پدیده پرداخته می شود تا بر اساس آن  ءاست، به بررسی واژه

 به تطبیق این دو امر پرداخته شود.

 ترور تعاریف متعددی ارائه شده است: ءدر مورد واژه

فرانسه، به معنای هراس و هراس افکنی است، و در سیاست به کارهای خشونت آمیز و ترور در لغت، در زبان 

آنها ترور می گویند و نیز کردار مبارزی که غیر قانونی حکومت ها برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن 

ده می یبرای رسیدن به هدف های سیاسی خود دست به کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز می زنند، ترور نام

در فرهنگ جامع سیاسی نیز آمده که : ترور به معنای ترس و وحشت است و در  [99-97  آشوری،] .شود

 [955ص   لوعی،ط ]اصطالح عام بیشتر به قتل های سیاسی گفته می شود که البته معنای واقعی این واژه نیست.

آلن بیرو در فرهنگ علوم اجتماعی، ترور را به معنای حالت و یا احساس ترس دسته جمعی می داند که خشونت 

در فرهنگ علوم سیاسی، ترور به معنای وحشت و  [515 بیرو، ص آلن]و کشتار بی حساب موجد آن است.

 آقا]کار رفته است.ترس زیاد است. هم چنین در معنی حزب یا جنبشی که باعث حالت ترور می شود به 

   [579بخشی،ص

  

ترور در اصطالح، به حالت وحشت فوق العاده ای اطالق می شود که ناشی از  مفهوم اصطالحی ترور:

دست زدن به خشونت و قتل و خون ریزی از سوی یک گروه، حزب و یا دولت، به منظور نیل به هدف های 

  [579بخشی،ص آقا ]. سیاسی، کسب و یا حفظ قدرت است.
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گفته می  خاصی از جمع بندی تعاریف بیان شده ، می توان نتیجه گرفت که ترور، به یک حالت و یک اقدام

، خشونت آمیز، غافل گیرانه و همراه با رعب و ترس و ایجاد وحشت و ناامنی است که برای شود  که این اقدام

ی گیرد و انجام م سلطه جویی، رسیدن به منافع سیاسی یا کشور گشایی و... ، مانندرسیدن به یک هدف سوء

 ممکن است این عمل توسط یک گروه، حزب و یا دولت باشد.

 

 تعریف تروریسم:

تروریسم تعاریف متعدد و مختلفی دارد و در تعریف آن توافقی میان حکومت ها یا تحلیل گران دانشگاهی 

بعضی  [.717ص لین، مک ].شیوه های گوناگون به تعبیری منفی به کار می رودوجود ندارد، اما تقریبا به 

تفاده از تروریسم نه فقط با اسمعتقدند که تروریسم، اعمال ترور به صورتی منظم و سازمان یافته را می رساند. 

یق تخریب از طروسایلی که می تواند زندگی و امنیت افراد را مورد سوء قصد قرار دهند، صورت می یابد، بلکه 

 [515 ،بیرو آلن]خشونت آمیز خدمات عمومی ویا تجهیزات زیر بنایی متعلق به یک جمع نیز اعمال می شود.

به معنای ترس و وحشت می داند که به  (،terrorالتینی)ء فرهنگ خاص علوم سیاسی، تروریسم را از ریشه

رفتار و اعمال فرد یا گروهی اطالق می شود که از راه ایجاد ترس و وحشت و به کار بستن زور می خواهند به 

و بعضی هم معتقدند که تروریسم به فعالیت های عامالن دولتی  [151 علیزاده، ]هدف های سیاسی خود برسند.

در کوشش هایشان برای دستیابی به اهداف سیاسی از روش ها و وسایل خشونت و غیر دولتی گفته می شود که 

 [159  پلینو، ]آمیز استفاده می کنند.

 

 مفهوم تروریسم: ی ازتحلیل

مدون و  ءتروریسم ارائه شد، می توان گفت که تروریسم یک برنامه ءاز تعاریف متعدد و مختلفی که از واژه

سازمان یافته ای است که برای رسیدن به اهداف سوء خود از هیچ  نوع اعمال خشونت و ایجاد ترس و ناامنی 

ای دریغ نمی کند و آن چه که در انجام این برنامه مهم است همان هدف شوم در نظر گرفته شده از سوی 

 ود.تروریست هاست که برای رسیدن به آن از هر وسیله ای استفاده می ش
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 :از صدراسالم  تاریخچهء تروریسم

ترور از زمان قبل از ظهور اسالم وجود داشت امابه دلیل اقتضای این پژوهش، این پدیده از صدر اسالم مورد 

 بررسی قرار می گیرد.

وران نبوت را از دمصادیق عینی اعمال تروریستی و اقدام به ترور در تاریخ اسالم نویسندگان و تاریخ نگاران،  

و صدر اسالم دانسته اند که اعمال تروریستی در این دوره از سوی مشرکان قریش علیه پیروان دین جدید و به 

ویژه شخص پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( به کار برده می شد. از جمله اقدامات آنان آزار و اذیت  پیروان دین 

کارهای خشونت آمیز و قتل که باعث ایجاد جدید از سوی غیر مسلمانان از طریق آزار و شکنجه، سرکوب و  

ان و سلطه گری غیر مسلمانمردم  و مانع از روی آوردن دیگران به این دین  ءترس و وحشت  نومسلمانان و بقیه

 صلی) اکرم پیامبر دعوت آغاز همان از مسلمانان غیر این اقدام [99-91  آیتی، ]و دشمنان اسالم بر آنان می شد.

 حرکات نای که بود مردم میان در اسالم گسترش از ترس و ستیزی اسالم بیانگر خوبی به( آله و علیه اهلل

 کرده انتخاب خود شوم اهداف پیشبرد برای ای وسیله را وحشت و ترس و رعب ایجاد یعنی خود، تروریستی

 مانانمسل تازه به را ناامنی احساس و وحشت و ترس این وهمچنین شده اسالم دین گسترش از مانع تا بودند

در بعضی کتب تاریخی آمده، یکی از اولین اقدامات  .بردارند اسالم دین از دست هم ها آن شاید تا کنند منتقل

از اقدامات دیگر   [0/51قمی، ].اقدام ابوجهل برای قتل ایشان بود صلی اهلل علیه وآله(،)برای ترور پیامبر اکرم 

اهلل علیه و آله( در جریان سه سال حضور ایشان و یارانش در شعب تروریستی، تالش برای ترور پیامبر) صلی 

ابی طالب است که در طی این سه سال مشرکان بارها قصد داشتند تا با شبیخون زدن به پیامبر )صلی اهلل علیه و 

از اقدامات تروریستی دیگری که علیه  [911ص ،تاریخ سیاسی اسالمجعفریان،]. آله( ، ایشان را ترور کنند

/ 9طبری، ].پیامبراکرم )صلی اهلل علیه و آله( صورت گرفت، در تاریخ اسالم با عنوان لیله المبیت شناخته می شود

دن به عنوان لیله المبیت شناخته می شود، با باخبر ش بعثت که در سال سیزدهم ای ی اقدام تروریست  [901-905

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( از این توطئه و خارج شدن ایشان با ابوبکر و خوابیدن حضرت علی ) علیه 

بعد از رحلت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( در عصر خلفای   [0/991یعقوبی،  ]السالم( در بستر ایشان ناکام ماند.

اولین خلیفه ای که در   [ 01-05رضوانی،  ]اشدین، چندین ترور موفق روی داد، مانند ترور سعد بن عبادهر

  طبری، ] .، غالم مغیره بن شعبه به قتل رسیدتاریخ اسالم ترور شد، عمربن خطاب است که به دست ابولولو

حضرت علی )علیه السالم(  [1907/ 5 همان، ]کشته شد تل عمر، عثمان نیز به دست عده ایپس از ق [5/1115

خوارج گروهی بودند  در مسجد کوفه به شهادت رسید. که یکی از خوارج بود، هم توسط ابن ملجم مرادی
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پس از  [075ص  مشکور،]که پس از داوری حکمین بین حضرت علی )علیه السالم( و معاویه به وجود آمدند.

ند م عدول کرداشدین، زمام داران از حقیقت اسالخلفای رخوارج اولیه، خوارج بعدی معتقد بودند که پس از 

و انهدام این حکومت های جبار، حتی به وسیلهء ترور را بر هر فرد مسلمان از فرق خوارج واجب می دانستند. 

آنها تمام کسانی را که معتقد به اصول و مبادی آنها نبودند و هر کس را که مرتکب معاصی کبیره می شد، 

 ءپدیده .[17-11بخش،صص احسان] شمردند و کشتن مخالفان خود را جایز، بلکه واجب می دانستندکافر می 

 ترور در عصر اموی نیز ادامه یافت که بارزترین آن ترور شخصیت حضرت علی )علیه السالم( بر سر منبرها بود

و بارزترین قتل های  [191اسالم تا برافتادن سفیانیان،ص، از برآمدن تاریخ تحول دولت و خالفتجعفریان، ].

سیاسی دوران اموی و عباسی نیز، به شهادت رساندن امامان شیعه است، مانند مسموم کردن امام مجتبی)علیه 

این اقدامات، موج بعدی خود را  [550ص مجلسی،]. السالم( توسط همسرش با زهری که معاویه فرستاده بود

از جمله افرادی که هدف ترور اسماعیلیان قرار .امه دادادنزاری، به رهبری حسن صباح   ءاسماعیلیه ءدر فرقه

گرفته و کشته شدند، خواجه نظام الملک و پسرش، دو خلیفه عباسی و تعدادی دیگر از رجال دینی و سیاسی 

هابیون به عنوان نیز شاهد جنبش هایی مانند وهابیون هستیم. وقرن اخیر  در [ 91ص موثقی، ]و نظامی بودند.

ه مذهبی اش ب -مذهبی است که از همان بدو کار خود برای رسیدن به اهداف سیاسی -یک جنبش سیاسی

اینان پیروان محمد  [97-95سبحانی،ص ]خشونت های غیرقانونی و روش های تروریستی متوسل شده است.

محض از قرآن و سنت،  اسالم را از او به زعم خود در پی این بود که از طریق پیروی ، بن عبدالوهاب هستند

کشف الشبهات، متجاوز از بیست و چهار بار  ءاو در رساله [90ص دکمیجان،]انحرافات و بدعت ها بردارد.

مسلمانان )به جز وهابیون( را مشرك خوانده است و بالغ بر بیست وپنج مرتبه، مسلمانان را کافر، بت پرست، 

 ]خون و مال مسلمانان را حالل و مباح دانسته است.ل باطل خوانده و مرتد منافق، منکرو دشمن توحید و اه

از دیگر گروه های تروریستی در عصر حاضر،   [059-050ص ها، وهابی بررسی و نقد و تاریخچه االمین،

سازمان مجاهدین خلق، گروه فرقان و القاعده را می توان نام برد که القاعده و بن الدن برای رسیدن به اهداف 

 مهدی ]جهاد تمسک جسته اند و اقدامات تروریستی خود را به نام جهاد توجیه می کنند.ء خود به واژه

القاعده به طور گسترده ای از جهاد برای مشروعیت بخشی به اقدامات خود استفاده می کند،  [99 بخشی،ص

 [55-59ص اسپوزینو،]گاهی اوقات، ایدئولوژی القاعده را جهادیسم می نامند.
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رت به هدف خاصی صو از آنجا که هرعمل و اقدامی که برای رسیدن مبانی اعتقادی و رفتاری تروریسم:

شامل یک سری مبانی اعتقادی و رفتاری بوده و از همان مبانی اطاعت می کند، تروریسم نیز دارای   ،می گیرد

 :زیر بیان شده است مبانی اعتقادی خاص خود است که بعضی از این مبانی  در کتب مربوطه به صورت

بی اعتقادی به وحی، تعالیم انبیاء، ارزش های اخالقی و انسانی و بی اعتنایی به قیامت که از دنیاطلبی  -0

و مادی گرایی به دلیل اعتقاد به نگرش های امانیستی، سکوالریستی، ماتریالیستی و انکار مرجعیت 

 دین و اخالق منبعث می شود.

، نامشروعی می توان استفاده کرد، به عبارت دیگر ءرسیدن به هدف، از هر وسیلهاعتقاد به این که برای  -1

ی جنایات مامهدف می تواند به کارگیری هر وسیله ای را توجیه کند. اعتقاد به این اصل، راه را برای ت

 غیر انسانی و ضد بشری هموار می سازد.

 بی توجهی به حقوق دیگران -9

 ستوار بودن تروریسمبر محور خودخواهی و خود پرستی ا -5

 [10-11واعظی،صص ]. توسعه طلبی و زیاده خواهی قدرت های سلطه گر -5

 

 قتال و ترور: مقایسۀ 

مفهوم قتال و ترور، و پاسخ به اتهاماتی که از سوی دشمنان اسالم ، مخصوصا غربی ها به برای روشن شدن 

مرزهای میان این دو امر مورد بررسی قرار جهاد به عنوان یک اقدام تروریستی وارد می شود، ضروری است تا 

گیرد . به همین دلیل، پس از بیان معنای لغوی، اصطالحی، کاربرد قرآنی و شرایط قتال در قرآن و مبانی 

اعتقادی و رفتاری و انگیزه هایی که باعث انجام ترور می شود، به بررسی افتراقات و اشتراکات قتال و ترور 

 اس آن تفاوت ها و شباهت ها آشکار شود.پرداخته می شود تا بر اس

 

 

 

 افتراقات:
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 تفاوت در معنای لغوی: -1

همان گونه که در قسمت معنای لغوی  در آیاتی که در قرآن کریم امر به آن شده است،  معنای قتال

 بوده سلمانانم با جنگ ءکننده شروع که است دشمنانی برداشتن میان از و کشتن و جنگیدن بیان شد،

 راههم و گیرانه غافل آمیز، خشونت ، اقدام این است که خاصی اقدام یک و حالت معنای ترور،اند و 

 سلطه ،   مانند سوء، هدف یک به رسیدن برای که است ناامنی و وحشت ایجاد و ترس و رعب با

 زبح گروه، یک توسط عمل این است ممکن و گیرد می انجام... و سیاسی منافع به رسیدن جویی،

تال و چرا که ق ،را نمی رسانداین دو تعریف به هیچ وجه یکسان بودن قتال و ترور  .باشد دولت یا و

جهاد و مبارزه با دشمن، نوعی دفاع در مقابل متجاوزان و حفظ دین و کشور و ارزش های اسالمی 

است و حالت غافل گیر کننده و ایجاد وحشت و ترس ندارد، زیرا هر کسی که به سرزمینی حمله 

 کند، باید منتظر دفاع آن مردم از کشور و سرزمین خود باشد. رده و شروع به جنگ میک

  

 تفاوت در نوع اقدام: -2

با توجه به آیات قرآن، زمانی اقدام به قتال در برابر دشمنان صورت می گیرد که دشمن جنگ را آغاز 

وقتی که وجود دشمن و خطرات آن را در جامعهء  کند و دست به کشتار مسلمانان بزند و مسلمانان هم

در جهت مقابله با دشمن این کار را انجام دهند و از خود دفاع کنند، ولی اقدام  خود احساس کنند،

ن اقدام ه در ایحالت دفاعی وجود ندارد و آن چه ک تروریستی،تروریستی، این گونه نیست . در اقدام 

خشونت آمیزی است که برای رسیدن به ء و حمله ا غافل گیرانهناگهانی ی حالت دیده می شود همان 

 اهدافی که قبال ذکر شد صورت می گیرد.

 

 تفاوت در هدف: -3

دفاع از دین و آیین و حفظ کشور و مسلمانان و گسترش دین اسالم است،  ،در جهاد و قتال، هدف

ا آنانی که وارد مبارزه بدر حالی که هدف از ترور، سلطه جویی و رسیدن به منافع سیاسی و ... است.

دشمنان اسالم می شوند، دارای هدفی متعالی هستند که این هدف برخاسته از آموزه های ناب اسالم 

 اشت صحیح از آن است، در صورتی که تروریست ها این هدف را دنبال نمی کنند.و قرآن و برد

 

 اذن:نوع تفاوت در  -4
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در آیاتی که امر به قتال شده است، اذن به قتال، از سوی خداوند متعال نازل شده است، در صورتی 

اد بی فرکه در اقدام تروریستی، سردمداران و روسای گروهک های تروریستی دستور حمله و ترور ا

 گناه را صادر می کنند.

 

 افراد: ه شدن کشت  تفاوت در-5

در قتالی که قرآن به آن امر می کند، افراد ی که کشته می شوند، افراد سپاه دشمن هستند، کسانی که 

به کشورهای اسالمی حمله کرده و قصد تجاوز به سرزمین های اسالمی و از بین بردن این کشورها و 

یا ترساندن آنان را دارند تا از این طریق مانع از گسترش دین اسالم شوند، در صورتی کشتن مسلمانان و 

که در یک اقدام تروریستی، یا مسلمانان کشته می شوند و یا کسانی که به نوعی در گسترش اسالم و 

ج یاسالمی بود و در ترو مپیشرفت تمدن اسالمی نقش دارند، مانند شهید مطهری که از دانشمندان علو

و گسترش دین مبین اسالم نقش داشت ویا دانشمندان هسته ای که باعث رشد و پیشرفت مملکت های 

ناگفته نماند که در اقدام تروریستی، عده ای زیادی از زنان و کودکان و افراد بی اسالمی می شوند.

 گناه نیز کشته می شوند.

 

 تفاوت در نوع افراد در هر گروه:ـ 6

و قتال در راه خدا می زنند، انسان های با ایمانی هستند که حاضرند در راه خدا از  کسانی که دست به جهاد

همهء وجود خود بگذرند، آنان کسانی هستند که تالش برای حفظ دین اسالم و سرزمین های اسالمی و دفاع 

ه خداوند متعال چنان چ ،این هدف جان خود را فدا می کنند از جان مسلمانان را هدفی متعالی دانسته و در راه

 هرگز) "يُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِندَ أَحْيَاء بَلْ أَمْوَاتًا اللّهِ سَبِيلِ فِي قُتِلُواْ الَّذِينَ تَحْسَبَنَّ وَالَ "در مورد آنان می فرماید:

 .(شوندمى داده روزى پروردگارشان نزد كه اندزنده بلكه مپندار مرده اندشده كشته خدا راه در كه را كسانى

 با هک هستند افرادی زنند، می تروریستی پست اقدامات و ترور به دست که افرادی اما [961/عمران آل]

 اشایستن اعمال به دادن تن ویا دشمن، از گرفتن تاثیر اثر بر یا و اسالمی های آموزه از خود نادرست برداشت

دستورات خداوند متعال سرپیچی کرده و مرتکب ، اینان نه تنها از زنند می اعمالی چنین به دست اسالمی ضد و

گناه کبیره و نابخشودنی شده اند، بلکه همیشه در اذهان عمومی نیز انسان های پست و منفوری هستند که هیچ 

امام خمینی )ره( دست زدن به اقدامات تروریستی را نشانة بی عقلی و حماقت  جایگاهی در اجتماع ندارند .
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. ایشان معتقدند که ترور، اقدامی احمقانه و ناشی از حماقت و نهایت بی عقلی مرتکبین آن ها می داند

 [ 550/ 01امام، صحیفه]است.

 :تفاوت در نوع حملهـ 7

در ترور، نه تنها به افراد بی گناه حمله شده و به دشمن متجاوز حمله می شود ولی  ،در جهاد و قتال

خانه ها، ساختمان ها، زمین های کشاورزی و ... حمله آنها را به شهادت می رسانند، بلکه به اراضی، 

ند، در صورتی که از بین بردن اراضی، ساختمان ها ، خانه ها و بر آن ها را از بین می  ءمی شود و همه

در ترور این حمله به صورت غافل است.های اسالمی جنگ  در حقوق زمین ها، جزو مقررات ممنوعه

  گونه نیست.گیرانه است ولی در قتال این 

 

 شباهت ها:

تروریسم، یک شباهت وجود دارد که در  خود این ء میان قتالی که در آیات قرآن به آن امر شده است و پدیده

اساس  برشباهت نیز تفاوت های زیادی دیده می شود، ولی تروریست ها، دشمنان اسالم و کسانی می خواهند 

را خشونت طلب جلوه دهند، از همین شباهت سوء استفاده کرده و  اسالم دین صلح طلب این  شباهت ظاهری 

ونت، خش  .به آن تمسک جسته اند. تنها شباهت قتال و ترور، خشونتی است که در این دو اقدام وجود دارد

 خشونتی که در دفاع از دین اسالم،آیا کار تروریست هاست، اما باید بررسی کرد که ء عنصر اصلی و الزمه

ترور است؟ در پاسخ به  ءالمی و جان و مال مسلمانان اعمال می شود، همان خشونتی است که الزمهسرزمین اس

که  در اسالم نوعی خشونتاصل دین اسالم بر مبنای عطوفت و مهربانی است، اما  این پرسش باید گفت که

گفته  دیدگاه اسالم کامال مشروع و قانونی است که درتعریف آن ازحالت دفاعی و بازدارندگی داشته باشد، 

بشری باشد، اعمال خشونت برای  ءاند: خشونت مجاز، خشونتی است که در جهت سعادت و کمال فرد یا جامعه

گشودن راه کمال و زدودن موانع آن، ضروری و تبدیل ناپذیر باشد، خشونت باید مطابق با عدالت باشد و از 

موارد خشونت های قابل قبول و مجاز، خشونت در مقابل هم چنین از  [55شاکرین،ص]مرزهای آن تجاوز نکند.

حق ستیزان و متجاوزین به حقوق مردم، خشونت بازدارنده در برابر خشونت و علیه خائنان و فتنه گران، خشونت 

 ]برای اهداف برین انسانی و احقاق حق و خشونت در دفاع از منافع ملی و حراست از مصالح بشریت است.

 [55-90ص ارا،مد و خشونت رشاد،
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 :گیرینتیجه 

بررسی وتطبیق امر به قتال در قرآن کریم و شرایط و مبانی آن با تروریسم و عمل ترور ، تفاوت های زیادی  از

همة این تفاوت هاو حتی این شباهت  .میان این دو آشکار می شود و تنها یک شباهت ظاهری به جا می ماند

و جایگاه واالی حقوق انسان در این دین مقدس  ظاهری، نشان دهندة محکومیت ترور در دین مبین اسالم

 خشونت و رحمی بی به را ها انسان گاه هیچ و است عطوفت و مهربانی و امنیت و صلح دین اسالم، است.

 های وطئهت برابر در صبوری به را خود پیروان همیشه( آله و هعلی اهلل صلی) اکرم پیامبر. است نکرده دعوت

 و ایشان بر اسالم دشمنان جانب از که فراوانی ستم و ظلم از پس اما کرد، می دعوت ها آن با مدارای و دشمن

 و سالما دین حفظ راه در قتال، این که فرمود قتال و جهاد به اذن ایشان به متعال خداوند شد، وارد پیروانشان

 .تنیس ترور خودخواهانة و بار خشونت عمل معنای به و است داشته دفاعی جنبة و بوده مسلمانان مال و جان

 ینا جایی هیچ در و وقت هیچ نیز، اسالم مبین دین و ندارد اسالمی ادبیات در جایگاهی هیچ تروریسم واژة

 این که تاس شرایطی و مبانی دارای اسالمی فقه در و قرآن در قتال به امر. است نکرده تاکید را ناشایست عمل

 خون ریختنو افکنی هراس و کشتن و ترور معنای و نیست انطباق قابل تروریسم شوم پدیدة با اصال شرایط

 .تابد برنمی را گناه بی انسان هزاران
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Comparative checking of "Murdering in Quran" with" the terrorism- 

Phenomenon" 
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Abstract: 

The meaning of murder in the verses, in which God commands it, is killing the enemies 

who attack to the Muslims and oppress them and it has kind of defense aspect and is 

conditionally, but terrorism is a nasty and violent phenomenon with ominous goals such as 

aggression, intimidation and gaining the power. This phenomenon has been completely 

condemned by Islam.However the enemies of Islam and the people who want to impose a 

valid reason for their inhuman actions resorted to the verses of jihad and murder in the 

Holy Quran. In one side by an overview of the phenomenon of terrorism, its history and 

beliefs-behavior foundation and on the other side by the overview of  the murder and its 

conditions in the Quran,  by focusing on verses 190 to 192 of Surah Baqarah and verse 39 

Surah Hajj ,this article is seeking to bring the differences and similarities of these two 

phenomenons to word and clearly answer to this question :" what is the difference between 

commanding to murder in Quran with terrorism phenomenon?" and by replying this 

question , the differences in meaning, the type of action, purpose and another important 

differences of them would be obvious. The method used in this research is descriptive-

comparative.                                      
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