
 

 

  

  گرایی مذهبی گرایی حقوق بشر و افراط نسبی
  *حسین آقابابایی

  
  
  

  چکیده
حقوق بشر، جهانشـمول و عـام بـودن     درخصوصهاي بنیادین  یکی از بحث

دیدگاهی که از جهانشـمول بـودن ایـن    . حقوق بشر یا نسبی بودن آن است
گوید، معتقد است حقوق مصـرح در اسـناد حقـوق بشـر و      خن میحقوق س

ویژه حقوق بشر نسل اول که در اعالمیه جهانی حقوق بشر و برخی اسناد  به
عنـوان   بـه . اي انعکاس یافته است، حقـوقی عـام و جهانشـمول اسـت     منطقه

چنین، حقوقی براي نوع  مثال، حق کرامت انسانی، حق حیات و مواردي این
دیـدگاه مقابـل، بـا توجـه بـه      . است... از تعلق به آیین، سرزمین وبشر، فارغ 

خاستگاه و فرهنگ و ایدئولوژي غالب در نـزد نویسـندگان اعالمیـه جهـانی     
اي نسـبی و   گونـه  حقوق بشر، جهانشـمول بـودن آن را قبـول نداشـته و بـه     

طـور   بـه . پذیرد فرهنگی، مفاد آن اعالمیه و از جمله حقوق مورد اشاره را می
در صحنه عمل و اجتماع آثـار متفـاوتی را    ها دیدگاهاز این  هرکدامبیعی، ط
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عنوان یکـی از حقـوق بنیـادین    
گرایی بررسی و در بیـان رابطـه   

یـري شـده   گرایی حقوق بشر، ایـن فرضـیه پیگ  
گرایی مذهبی و توسل به خشونت و آدمکشی بـه نـام دیـن و    

نظـر از   ویژه کشتن پیروان ادیان یا مذاهب دیگر با تمسک به دین، صـرف 
یـا  هاي پست  پایه و اساس دینی نداشته و انگیزه

گیـزه اصـلی آن   
بـا  اي  گونـه  به است، اگر بخواهد به برداشت و توجیه دینی نسبت داده شود،

گرایی حقوق بشر، 

عنوان یکـی از حقـوق بنیـادین     در این مقاله، حق حیات به. بروز خواهد داد
گرایی بررسی و در بیـان رابطـه    بشر از منظر دو دیدگاه جهانشمولی و نسبی

گرایی حقوق بشر، ایـن فرضـیه پیگ   گرایی مذهبی با نسبی افراط
گرایی مذهبی و توسل به خشونت و آدمکشی بـه نـام دیـن و     است که افراط

ویژه کشتن پیروان ادیان یا مذاهب دیگر با تمسک به دین، صـرف  به
پایه و اساس دینی نداشته و انگیزه ،اینکه در بسیاري از موارد

گیـزه اصـلی آن   هاي شخصی عامـل محـرك و ان   توزي مادي و کینهارزش  بی
است، اگر بخواهد به برداشت و توجیه دینی نسبت داده شود،

  .شود میگرایی در بحث حقوق بشر مرتبط  نسبی
گرایی حقوق بشر،  گراییی مذهبی، نسبی حقوق بشر، افراط :هاي کلیدي واژه

  .جهانشمولی حقوق بشر، حق حیات
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بروز خواهد داد
بشر از منظر دو دیدگاه جهانشمولی و نسبی

افراط
است که افراط

به
اینکه در بسیاري از موارد

بی
است، اگر بخواهد به برداشت و توجیه دینی نسبت داده شود،

نسبی
واژه

جهانشمولی حقوق بشر، حق حیات
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ی و المللـ  بـین مـذهبی در صـدر موضـوعات مهـم     
ي تروریستی منسوب به سازمان القاعده و 

 لشکرکشیسپتامبر و  
جریـان   و متحدان آن به کشورهایی مانند افغانستان و عـراق در 

برخی  و اخیراً خونین داخلی در کشورهایی مانند پاکستان، عراق
ایرانی در خاك عراق و یا شهرهاي مـرزي  

 ویـژه  بـه ی است کـه در صـدر اخبـار منطقـه خاورمیانـه و      
ی گرای بدون تردید، گسترش تروریسم و افراط

دوران معاصر، علل و عوامل خاص خـود را دارد کـه   
  1.مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است

ی بخشـ  مشـروعیت یان مذهبی، بـراي  
 ویژه بههاي اسالمی  خود و یا جلب حمایت و پشتیبانی مسلمانان، آموزه

 مربوط به مبارزه با مظاهر فساد را محمل شـرعی 
هایی است که  دینی، چالش اساسی میان آموزه
اسـت؛  قائل  و دین، ارزش و احترام

موضـع   عنـوان  بـه یا اشخاص تروریسـت و افراطـی کـه    

                                        

Paul R. Ehrlich, Jianguo Liu, 
2, November 2002, Human Sciences Press, Inc, pp. 183
Threats: Religious, Separatist, or Something Else?,
3, July 2008 , pp. 396-414.

  دیباچه
مـذهبی در صـدر موضـوعات مهـم      گرایی موضوع تروریسم و افراط

ي تروریستی منسوب به سازمان القاعده و ها فعالیت .در دوران معاصر استاي 
 11سو با القاعده که پس از حمالت تروریستی ي همها

و متحدان آن به کشورهایی مانند افغانستان و عـراق در  امریکاایاالت متحده 
خونین داخلی در کشورهایی مانند پاکستان، عراقهاي  درگیري

ایرانی در خاك عراق و یا شهرهاي مـرزي  بیگناه  حمالت تروریستی علیه شهروندان
ی است کـه در صـدر اخبـار منطقـه خاورمیانـه و      مسائلین تر مهمایران، از 

بدون تردید، گسترش تروریسم و افراط .دکشورهاي اسالمی قرار داشته و دار
دوران معاصر، علل و عوامل خاص خـود را دارد کـه   عنوان پدیده پیچیدة  مذهبی، به

مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته استآثار و تألیفات متعدد 
یان مذهبی، بـراي  گرا افراطو ها  از آنجا که برخی تروریست

خود و یا جلب حمایت و پشتیبانی مسلمانان، آموزهبه رفتارهاي 
مربوط به مبارزه با مظاهر فساد را محمل شـرعی  احکام مرتبط با جهاد و یا نصوص

دینی، چالش اساسی میان آموزه دهند، از منظر درون می رفتار خود قرار
و دین، ارزش و احترام از عقیده نظر صرفبراي کرامت و حیات انسان، 

یا اشخاص تروریسـت و افراطـی کـه     ها گروهو عمل  ها دیدگاه

                                                                 
  :هاي تروریسم مراجعه شود به ریشه درخصوصبراي مطالعه 

Paul R. Ehrlich, Jianguo Liu, “Some Roots of Terrorism,” Population and Environment, Vol
an Sciences Press, Inc, pp. 183-192; Daniel Masters, The Origin of Terrorist 

Threats: Religious, Separatist, or Something Else?, “Terrorism and Political Violence”, Vol
414. 

  

 

  

دیباچه
موضوع تروریسم و افراط

اي  همنطق
ها گروهیا 

ایاالت متحده 
درگیري است،

حمالت تروریستی علیه شهروندان
ایران، از 

کشورهاي اسالمی قرار داشته و دار
مذهبی، به

آثار و تألیفات متعدد در 
از آنجا که برخی تروریست

به رفتارهاي 
احکام مرتبط با جهاد و یا نصوص

رفتار خود قرار
براي کرامت و حیات انسان، 

دیدگاهبا 

براي مطالعه . 1
Vol. 24, No. 

The Origin of Terrorist 
, Vol. 20, No. 



دینـی نیـز، بـا توجـه بـه      
تفکـر   ویـژه  بـه حقـوق بشـر و   

ن، این چـالش اساسـی مطـرح اسـت کـه دیـدگاه اسـالمی        
ی، از جملـه حـق   المللـ 

داند یا به نسبی  جهانشمول می
 بودن یا فرهنگی بودن موازین حقوق بشر معتقد و به عبارت دیگر، گفتمـان حقـوق  

  ؟داند نمی
دینی مورد اشـاره را دارد و  

هـاي   ی و یـا نسـبی و فرهنگـی بـودن آمـوزه     
هـاي گونـاگون مـورد    
به دلیل اهمیت، وظیفه بزرگی را 

سازي  دهد که در جهت خنثی
هاي اصـیل اسـالم    ها به نام دین، از آموزه
ایـن مطالعـه بـه    . کرامت انسان و ارزش حفظ حیات انسانی دفاع نمایند

نگري در بحث حقوق بشر و از جملـه خطراتـی   
که این تفکر براي امنیت و آرامش اجتمـاعی و سیاسـی جامعـه بشـري و از جملـه      

بـا  . ه خواهد داشتامنیت و آرامش مسلمانان یا ساکنان کشورهاي اسالمی دارد اشار

                                        
حقـوق  «سید حسن امین، 
 ، پـاییز 19سـال پـنجم، شـماره    

اي  دیـدگاه مقایسـه  (جهانشمولی حقوق بشر 
؛ هکتور گروس اسـپیل،  

مجلـه تحقیقـات   زاده،  ترجمـه ابـراهیم بیـگ   
: هـا جهانشـمولی برآمـده از جزء  

مجلـه  ، »هاي اسالمی نسبت به انسـان و اعالمیـه حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد       
تکـاپوي  «وس، پطـروس غـالی،   

 مجله تحقیقـات حقـوقی،  
هـا در حقـوق    قلمرو حـق 
، صـص  1381، بهمـن  

مجلـه  ، »هـا  گـوي تمـدن  
  ؛141-123

William J. Talbott, Which Rights Should be Universal,
Steven T. Walther, The Globaliza

دینـی نیـز، بـا توجـه بـه       از منظر برون. شود می افکار عمومی جهان عرضه اسالم، به
حقـوق بشـر و    درخصـوص گفتمان غالـب و مسـلط جهـان غـرب     

ن، این چـالش اساسـی مطـرح اسـت کـه دیـدگاه اسـالمی        هاي آ ی آموزهجهانشمول
المللـ  بـین شده در اسناد حقوق بشـر   ي مطرحها ارزش درخصوص

جهانشمول میها را  و آیا این آموزه ؟حیات و کرامت انسانی چیست
بودن یا فرهنگی بودن موازین حقوق بشر معتقد و به عبارت دیگر، گفتمـان حقـوق  

نمی بشر مطرح در غرب، را قابل سرایت و اجرا در جوامع اسالمی
دینی مورد اشـاره را دارد و   چالش درون جانبه همهبررسی  مجالاین مطالعه، نه 
ی و یـا نسـبی و فرهنگـی بـودن آمـوزه     جهانشمولمقتضاي نه در مقام بررسی 

هـاي گونـاگون مـورد     شتهنیز در نواین مباحث . استها  در همه زمینهحقوق بشري 
به دلیل اهمیت، وظیفه بزرگی را  هرچند 1تحقیق و بررسی محققان قرار گرفته است؛

دهد که در جهت خنثی می دانشمندان اسالمی قرار ویژه بهو دینداران  بر دوش
ها به نام دین، از آموزه یانه تروریستگرا افراطآثار سوء رفتارهاي 

کرامت انسان و ارزش حفظ حیات انسانی دفاع نمایند درخصوص
نگري در بحث حقوق بشر و از جملـه خطراتـی    برخی آثار و تبعات نامطلوب نسبی

که این تفکر براي امنیت و آرامش اجتمـاعی و سیاسـی جامعـه بشـري و از جملـه      
امنیت و آرامش مسلمانان یا ساکنان کشورهاي اسالمی دارد اشار

                                                                 
سید حسن امین، : بهگرایی مراجعه شود  درخصوص مفهوم جهانشمولی و نسبی

سـال پـنجم، شـماره     علوم سیاسی،، »فرهنگیـ   بشر جهانشمولی یا نسبیت دینی
جهانشمولی حقوق بشر «زاده، ؛ محمدرضا باقر167-190 ص، ص

؛ هکتور گروس اسـپیل،  4-38 ص، ص36شماره  کتاب نقد،، »)میان اعالمیه جهانی و اسالم
ترجمـه ابـراهیم بیـگ    ،»نشمولی حقوق بشـر و تنـوع فرهنگـی   

جهانشـمولی برآمـده از جزء  «؛ سـعیده لطفیـان،   232-257 ص، صـ 38شـماره   
هاي اسالمی نسبت به انسـان و اعالمیـه حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد       

وس، پطـروس غـالی،   ؛ پطـر 198-206 صصـ  دانشکده حقوق و علوم سیاسـی، 
مجله تحقیقـات حقـوقی،  ارجمند، ، ترجمه اردشیر امیر»تأمالتی بر حقوق بشر: جهانشمولی

قلمرو حـق «فاطمی، سید ؛ سید محمد قاري287-300 ص، ص22-21
، بهمـن  32شماره  نامه مفید،، »گرایی جهانشمولی در برابر مطلق: بشر معاصر

گـوي تمـدن  و جهانی شدن، حقـوق بشـر و گفـت   «علی بصیري، محمد
141 ص، ص1381، تابستان 56شماره  دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

Which Rights Should be Universal, (USA: Oxford University Press, 2005
The Globalization of Law and Human Rights, Futures 31 (1999) pp. 993
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اسالم، به
گفتمان غالـب و مسـلط جهـان غـرب     

جهانشمول
درخصوص

حیات و کرامت انسانی چیست
بودن یا فرهنگی بودن موازین حقوق بشر معتقد و به عبارت دیگر، گفتمـان حقـوق  

بشر مطرح در غرب، را قابل سرایت و اجرا در جوامع اسالمی
این مطالعه، نه 
نه در مقام بررسی 

حقوق بشري 
تحقیق و بررسی محققان قرار گرفته است؛

بر دوش
آثار سوء رفتارهاي 

درخصوص
برخی آثار و تبعات نامطلوب نسبی

که این تفکر براي امنیت و آرامش اجتمـاعی و سیاسـی جامعـه بشـري و از جملـه      
امنیت و آرامش مسلمانان یا ساکنان کشورهاي اسالمی دارد اشار

درخصوص مفهوم جهانشمولی و نسبی. 1
بشر جهانشمولی یا نسبیت دینی

، ص1381
میان اعالمیه جهانی و اسالم

نشمولی حقوق بشـر و تنـوع فرهنگـی   جها«
 حقوقی،
هاي اسالمی نسبت به انسـان و اعالمیـه حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد        دیدگاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسـی، 
جهانشمولی

22شماره 
بشر معاصر

محمد؛ 20-4
دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

ress, 2005), p. 39; 
-1003. 
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هـاي دو یـا چندجانبـه بـراي مبـارزه بـا تروریسـم و        
ي اخیـر  هـا  سالهمسایه که در 

 1،قرار گرفته اسـت  تأکید
اي،  منطقـه همگرایـی   

آمدن بر مشکالت موجود و هموار نمودن مسـیر دشـوار مبـارزه    
ابتـدا بـه اهمیـت حـق     

انتقـادي بـه برخـی     سـپس نگـاهی  
گرایـی مـذهبی و تروریسـم را    

اي  هدینی بودن اقدامات تروریستی با هر انگیز

و اسالمی به خلقت انسان و زنـدگی و حیـات او بـا    
مبنا و نگاهی که در حقوق بشر مدرن به انسان و حق حیـات وي مطـرح اسـت بـه     
اما نتیجۀ نگاه اسالمی و حقوق بشري به انسان ایـن اسـت کـه    
                                        
تروریسم شوراي امنیـت سـازمان ملـل،    

گرایـی   تعدادي از کشورهایی که با آنها قراردادهاي همکاري براي مبارزه با تروریسم، افراط
To suppress organized crimes, terrorism and drug trafficking, the Islamic Republic of Iran has signed 
cooperation agreements and memorandums of understanding with Afghanistan, Russia, Georgia, 
Uzbekistan, Tajikistan, Austria, Italy, Greec
Kuwait and Azerbaijan. Negotiations and 
with a number of other countries

طلبـی و   ه بـا تروریسـم، جـدایی   
(Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism  که ایران
گرایـی و   هاي تروریسم، افراط

 تأکیـد ها مورد  پدیده طلبی نام برده شده و توافق کشورهاي عضو براي مبارزه با این
هاي اسالمی، با حق حیات در اسناد حقوق بشري که براساس حـق  
چند در نتیجه کـه همـان احتـرام بـه     

فرهنـگ  . دارداي  زندگی انسان مگر در موارد قانونی است یکسان است، اما مبانی جداگانـه 
هـاي قـانونی    ها و حمایت

قط هاي جبران خسارت را توجیه کند، در بعضی موارد نظیر جنـگ، اعـدام و سـ   
جا باید ثابت شود که این موارد، اسـتثناهاي مـوجهی از نهـی    
در دیـدگاه دینـی و براسـاس    

هـاي دو یـا چندجانبـه بـراي مبـارزه بـا تروریسـم و         نامـه  توافقها و  توجه به برنامه
همسایه که در  گرایی بین جمهوري اسالمی ایران و کشورهاي

تأکیدهاي دو یا چندجانبه امنیتی مورد  نامه موافقتدر همه 
همگرایـی   شناسی موانـع موجـود بـراي    تواند ضمن آسیب می این مطالعه

آمدن بر مشکالت موجود و هموار نمودن مسـیر دشـوار مبـارزه    فائق  راهبردي براي
ابتـدا بـه اهمیـت حـق      در این مجـال، . نمایدارائه  گرایی جهانی با تروریسم و افراط

سـپس نگـاهی  ؛ نمـاییم  مـی  اسالمی اشـاره هاي  حیات در آموزه
ـ  هایی  پردازي گرایـی مـذهبی و تروریسـم را     از افـراط اي  هکه به نام دیـن، گون
دینی بودن اقدامات تروریستی با هر انگیزغیر کنند خواهیم داشت و بر می

  .خواهیم نمود

  اسالمیهاي  اهمیت حق حیات در آموزه
و اسالمی به خلقت انسان و زنـدگی و حیـات او بـا     مبنا و نگاه دینیبا وجود اینکه 

مبنا و نگاهی که در حقوق بشر مدرن به انسان و حق حیـات وي مطـرح اسـت بـه     
اما نتیجۀ نگاه اسالمی و حقوق بشري به انسان ایـن اسـت کـه     2کلی متفاوت است،

                                                                 
تروریسم شوراي امنیـت سـازمان ملـل،    ایران به کمیته ضد 2003رسمی سال در گزارش 

تعدادي از کشورهایی که با آنها قراردادهاي همکاري براي مبارزه با تروریسم، افراط
  :اند نام برده شدهیافته امضا شده است،  سازمانجرائم 

To suppress organized crimes, terrorism and drug trafficking, the Islamic Republic of Iran has signed 
cooperation agreements and memorandums of understanding with Afghanistan, Russia, Georgia, 
Uzbekistan, Tajikistan, Austria, Italy, Greece, Turkey, Saudi Arabia, Syria, Kazakhstan, Pakistan, 
Kuwait and Azerbaijan. Negotiations and consultations are under way to conclude such documents 

ith a number of other countries. (S/2003/266, p. 12) 
ه بـا تروریسـم، جـدایی   ماده یک کنوانسیون شانگهاي براي مقابلـ  عالوه بر این، در

(Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism گرایی
هاي تروریسم، افراط در حال حاضر عضو ناظر آن است به صورت خاص از واژه

طلبی نام برده شده و توافق کشورهاي عضو براي مبارزه با این
  .واقع شده است

هاي اسالمی، با حق حیات در اسناد حقوق بشري که براساس حـق   حق حیات در آموزه
چند در نتیجه کـه همـان احتـرام بـه     ، هرشود برسنت فکري لیبرالی مطرح می اخالقی مبتنی

زندگی انسان مگر در موارد قانونی است یکسان است، اما مبانی جداگانـه 
ها و حمایت کند تا تصویب استحقاق لیبرالی به حق اخالقی حیات اعتراف می

هاي جبران خسارت را توجیه کند، در بعضی موارد نظیر جنـگ، اعـدام و سـ    نامه
جا باید ثابت شود که این موارد، اسـتثناهاي مـوجهی از نهـی    آن. شود جنین، از قتل دفاع می

در دیـدگاه دینـی و براسـاس    . شـود هسـتند   ز قتل، که از حق اخالقی حیات ناشی می

  

 

توجه به برنامه
گرایی بین جمهوري اسالمی ایران و کشورهاي افراط
در همه  تقریباً

این مطالعه
راهبردي براي

جهانی با تروریسم و افراط
حیات در آموزه

پردازي نظریه
می تجویز
خواهیم نمود تأکید

اهمیت حق حیات در آموزه. 1
با وجود اینکه 

مبنا و نگاهی که در حقوق بشر مدرن به انسان و حق حیـات وي مطـرح اسـت بـه     
کلی متفاوت است،

در گزارش . 1
تعدادي از کشورهایی که با آنها قراردادهاي همکاري براي مبارزه با تروریسم، افراط

جرائم  و
To suppress organized crimes, terrorism and drug trafficking, the Islamic Republic of Iran has signed 
cooperation agreements and memorandums of understanding with Afghanistan, Russia, Georgia, 

e, Turkey, Saudi Arabia, Syria, Kazakhstan, Pakistan, 
onsultations are under way to conclude such documents 

عالوه بر این، در
گرایی افراط

در حال حاضر عضو ناظر آن است به صورت خاص از واژه
طلبی نام برده شده و توافق کشورهاي عضو براي مبارزه با این جدایی

واقع شده است
حق حیات در آموزه. 2

اخالقی مبتنی
زندگی انسان مگر در موارد قانونی است یکسان است، اما مبانی جداگانـه 

لیبرالی به حق اخالقی حیات اعتراف می
نامه و آیین

جنین، از قتل دفاع می
ز قتل، که از حق اخالقی حیات ناشی میعام ا  



 حیات انسان، موهبتی گرانبها است که هم خود انسان و هم دیگران باید در حفظ آن
 ین حـق شـناخته  تـر  مهـم 

شمرده، حق حیات به دو گونـه  
مجـاز نیسـت حـق     کـس 

است با نابودسازي همه 
 یکی از مفسران، نگرانی فرشـتگان، از 

داند که ایشان  می شاهد این
 پـذیرش تلـویحی خداونـد نشـان    

جـوادي  (جـا بـوده اسـت    
گرفـت،   اسـرائیل  بنیهایی که خداوند از 

است که پیـامبر  هایی 
 ن اسالمی، با اشاره بـه 

یکـی از حقـوق    عنـوان 
که در ایـن  اند  هطبیعی بشر، مطرح نموده است، با ذکر آیات مورد اشاره، نتیجه گرفت

نظر از دین و جنسیت و زبان و فرهنـگ او  

بینـی   هاي اسالمی، تضمین این حق و پیش
 در ایـن زمینـه،  . ضمانت اجرا براي حمایت از حق حیات نیـز مـورد عنایـت اسـت    

حـق  اند  هکشته شدبیگناه 
برخی قواعد فقهی نیز قابـل اسـتناد   
                                        

رسـد کـه در اسـالم     محور هستند، فقیه به این نتیجه می
رو، مواردي که در آنها قتل مجاز شمرده شده اسـت،  
براساس ایـن قاعـده عـام بایـد گفـت هـر       

  
  )32 :مائده( .من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی االرض فکانما قتل الناس جمیعا

م اهللا اال     ال تقتلوا الـنفس التـی حـرّ
. و ال تقتلوا النفس التی حرم اهللا اال بالحق و من قتـل مظلومـا فقـد جعلنـا لولیـه سـلطانا      

حیات انسان، موهبتی گرانبها است که هم خود انسان و هم دیگران باید در حفظ آن
مهـم ین و نخسـت  عنوان بهبکوشند و حق زندگی و حیات انسان 

شمرده، حق حیات به دو گونـه  یم، نخستین حقی که براي انسان برقرآن کر. 
کـس  هـیچ و ) 175: 1389جوادي آملـی،  (مادي و معنوي است 

است با نابودسازي همه این کار مساوي . حیات مادي یا معنوي دیگران را سلب کند
یکی از مفسران، نگرانی فرشـتگان، از  1.به دلیل درستی انجام گیرداینکه  جامعه، مگر

شاهد این 2خواهد شد،هایی  خلقت انسان سبب ریختن خون
پـذیرش تلـویحی خداونـد نشـان     کردنـد و  مـی  را کاري زشت تلقیها  کشتن انسان

جـا بـوده اسـت    تگان در مورد ناپسندي خـونریزي ب فرشدهد که اعتقاد 
هایی که خداوند از  یکی از پیمان همچنین، ).184: 1389

هایی  و ممنوعیت قتل، از نخستین فرمان 3خودداري از خونریزي بود
ن اسالمی، با اشاره بـه ادان حقوقبرخی  4.ان حجاز آوردپرست بتبزرگوار اسالم براي 

عنـوان  بـه ماده سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر، که حـق حیـات را   
طبیعی بشر، مطرح نموده است، با ذکر آیات مورد اشاره، نتیجه گرفت

نظر از دین و جنسیت و زبان و فرهنـگ او   خداوند نفس انسان را صرف قبیل آیات،
 ).5: 1386عمید زنجانی، (کرده است داراي حرمت معرفی 

هاي اسالمی، تضمین این حق و پیش تشریع حق حیات در آموزهبر  عالوه
ضمانت اجرا براي حمایت از حق حیات نیـز مـورد عنایـت اسـت    

بیگناه  دم کسانی که آیاتی که به صورت کلی براي اولیايبر 
برخی قواعد فقهی نیز قابـل اسـتناد    5استیفاي قصاص قرار داده است، خواهی و

                                                                                                                                               
محور هستند، فقیه به این نتیجه می تکلیف هاي اسالمی که اصوالً

رو، مواردي که در آنها قتل مجاز شمرده شده اسـت،   ایناز. یک نهی عام از قتل وجود دارد
براساس ایـن قاعـده عـام بایـد گفـت هـر       . قاعده، نیازمند دلیل استبه عنوان استثنا از آن 

  )127: 1379لگنهاوزن، ( .استثنایی از آن، استثنا از تکلیف فرد است
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی االرض فکانما قتل الناس جمیعا

  )30: بقره( .اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء
  )84: بقره( .اذ اخذنا میثاقکم التسفکون دماءکم

م ربکم علیکم اال م اهللا اال     و... تشرکوا به شیئا تعالوا اتل ما حرّ ال تقتلوا الـنفس التـی حـرّ
  )51: انعام. (

و ال تقتلوا النفس التی حرم اهللا اال بالحق و من قتـل مظلومـا فقـد جعلنـا لولیـه سـلطانا      
  )33: سوره اسراء

  

 

گرایی  نسبی
حقوق بشر و 

گرایی  افراط
مذهبی
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حیات انسان، موهبتی گرانبها است که هم خود انسان و هم دیگران باید در حفظ آن
بکوشند و حق زندگی و حیات انسان 

. شود می
مادي و معنوي است 

حیات مادي یا معنوي دیگران را سلب کند
جامعه، مگر

خلقت انسان سبب ریختن خوناینکه 
کشتن انسان

دهد که اعتقاد  می
1389آملی، 

خودداري از خونریزي بود
بزرگوار اسالم براي 

ماده سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر، که حـق حیـات را   
طبیعی بشر، مطرح نموده است، با ذکر آیات مورد اشاره، نتیجه گرفت

قبیل آیات،
داراي حرمت معرفی 

عالوه
ضمانت اجرا براي حمایت از حق حیات نیـز مـورد عنایـت اسـت    

بر  عالوه
خواهی و خون

                        
هاي اسالمی که اصوالً آموزه

یک نهی عام از قتل وجود دارد
به عنوان استثنا از آن 

استثنایی از آن، استثنا از تکلیف فرد است
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی االرض فکانما قتل الناس جمیعا. 1
اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. 2
اذ اخذنا میثاقکم التسفکون دماءکم و. 3
م ربکم علیکم اال. 4 تعالوا اتل ما حرّ

. (بالحق
و ال تقتلوا النفس التی حرم اهللا اال بالحق و من قتـل مظلومـا فقـد جعلنـا لولیـه سـلطانا      . 5
سوره اسراء(



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 

189  

توان از آن، وظیفه حاکمیت اسالمی در حمایت از حق 
. اسـت » ء مسـلم يالیبطل دم امـر 

ذعان نموده و این قاعده را نظیر 
که ضـرر و   گونه همان
هـم نبایـد فاقـد    بیگنـاه  

به دلیـل ذکـر کلمـه    اینکه 
متن قاعده، فقیه مذکور قاعده مورد اشاره را نسبت به فرد مسـلمان مطـرح   
الضـرر و الضـرار فـی    
که در اسـالم حکـم ضـرري جعـل نشـده      

مگـر  هـا   و حق حیات انسان

، ایـن قاعـده را   »الیبطل دم امـرء مسـلم  
یک قاعده فقهی، عقالنی و آمرانه دانسته است که وظـایف حاکمیـت اسـالمی را در    

از کسانی کـه   ایشان با انتقاد
داننـد کـه قاتـل مجهـول و قابـل      
، معتقد اسـت گسـتره و محـدوده    

اشـخاص   یـی ت جزا
و یا آسیب به حـق   ی
شـاکري گلپایگـانی،   (

توسـط   نویسنده مذکور با اشاره به موضوع قتل پیروان اهـل کتـاب  
 مسلمانان و یا قتل فردي، با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، به تعارض آن با قاعده

کند که با توجه به قاعده کلـی الیبطـل، معـاف    
دیدگان خاص که تمامیت جسمانی و حیات 

اسـتثناي در  . پذیر نیست
به فـراهم آوردن شـرایط حیـات جمعـی و     
در این صورت، دولت، ضـرورت عقلـی و   
فلسفه وجودي حاکمیت خود را از دست خواهـد داد و بـه همـان انـدازه، سـلطه و      

توان از آن، وظیفه حاکمیت اسالمی در حمایت از حق  می یکی از قواعدي که
الیبطل دم امـر «حیات و امنیت جانی افراد را استفاده کرد، قاعده 

ذعان نموده و این قاعده را نظیر یکی از فقهاي معاصر، به کلی بودن مفاد این قاعده ا
هماناز نظر ایشان، . داند می کلیاي  هقاعده نفی ضرر و حرج، قاعد

بیگنـاه   )مسـلم (حرج در اسالم ممنوع است، ریختن خـون انسـان   
اینکه  با وجود). 190: 1410مدنی کاشانی، (ضمانت اجرا باشد 

متن قاعده، فقیه مذکور قاعده مورد اشاره را نسبت به فرد مسـلمان مطـرح   مسلم در 
الضـرر و الضـرار فـی    (نموده است، با توجه به مقایسه قاعـده بـا قاعـده ال ضـرر،     

که در اسـالم حکـم ضـرري جعـل نشـده       گونه همان: توان استفاده کرد می )
و حق حیات انساناست، در اسالم اجازه ریختن خون افراد هم داده نشده 

  .در موارد استثنا محترم است
الیبطل دم امـرء مسـلم  «نویسنده دیگري در تبیین قاعده فقهی 

یک قاعده فقهی، عقالنی و آمرانه دانسته است که وظـایف حاکمیـت اسـالمی را در    
ایشان با انتقاد .کند می حمایت از حق حیات و امنیت جانی افراد تبیین

داننـد کـه قاتـل مجهـول و قابـل       مـی  محدود و منحصر به مـواردي  کاربرد قاعده را
، معتقد اسـت گسـتره و محـدوده    شود می تحمیل المال بیتشناسایی نیست و دیه بر 

ت جزایمسـئول  :قاعده بسیار وسیع اسـت و مـوارد مختلفـی از جملـه    
یقاض يم خطاکاز ح یمسئولیت دولت در قتل ناشمثالً  

( گیـرد  دربرمـی در اجتماعات مجاز را کننده  ات افراد شرکت
نویسنده مذکور با اشاره به موضوع قتل پیروان اهـل کتـاب  ). 23، 20

مسلمانان و یا قتل فردي، با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، به تعارض آن با قاعده
کند که با توجه به قاعده کلـی الیبطـل، معـاف     می تأکید الیبطل اشاره و بر این نکته

دیدگان خاص که تمامیت جسمانی و حیات  کردن حاکمیت نسبت به حمایت از بزه
پذیر نیست توجیه آنان مورد تعرض واقع شده، با منطق فقهی و اصولی

به فـراهم آوردن شـرایط حیـات جمعـی و     به معناي آن است که دولت ملزم 
در این صورت، دولت، ضـرورت عقلـی و   . تأمین امنیت جانی بعضی از افراد نیست

فلسفه وجودي حاکمیت خود را از دست خواهـد داد و بـه همـان انـدازه، سـلطه و      

  

 

یکی از قواعدي که. است
حیات و امنیت جانی افراد را استفاده کرد، قاعده 

یکی از فقهاي معاصر، به کلی بودن مفاد این قاعده ا
قاعده نفی ضرر و حرج، قاعد

حرج در اسالم ممنوع است، ریختن خـون انسـان   
ضمانت اجرا باشد 

مسلم در 
نموده است، با توجه به مقایسه قاعـده بـا قاعـده ال ضـرر،     

)االسالم
است، در اسالم اجازه ریختن خون افراد هم داده نشده 

در موارد استثنا محترم است
نویسنده دیگري در تبیین قاعده فقهی 

یک قاعده فقهی، عقالنی و آمرانه دانسته است که وظـایف حاکمیـت اسـالمی را در    
حمایت از حق حیات و امنیت جانی افراد تبیین

کاربرد قاعده را
شناسایی نیست و دیه بر 

قاعده بسیار وسیع اسـت و مـوارد مختلفـی از جملـه    
 یحقوق

ات افراد شرکتیح
1381 :20

مسلمانان و یا قتل فردي، با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، به تعارض آن با قاعده
الیبطل اشاره و بر این نکته

کردن حاکمیت نسبت به حمایت از بزه
آنان مورد تعرض واقع شده، با منطق فقهی و اصولی

به معناي آن است که دولت ملزم  قاعده،
تأمین امنیت جانی بعضی از افراد نیست

فلسفه وجودي حاکمیت خود را از دست خواهـد داد و بـه همـان انـدازه، سـلطه و      



اسـت   ین در حالیا. حاکمیت نظام از سوي افراد، منطقی و قابل تمکین نخواهد بود
ن از سـلطه  کـی تم يافراد به ازا
 ،عصر صدور، افـراد  ی

، ین در قبـال نظـام اسـالم   
ات آنـان بـا   یـ ت از حق ح

کـه از  بـر این  عـالوه  ).
حکومـت  ي ها بنیانهاي اسالمی، حاکم اسالمی حتی براي نیرومند کردن 

در بیـان ارزشـمندي،   
 گناهان، این عمل را نه تنهـا باعـث تقویـت حکومـت    

ایـن برداشـت، نویسـنده    
، معتقد اسـت بـا   »مسلم

و  يلغـو  يرا بر معناتوان لفظ مسلم 
م یه تسـل کاست  يمراد از مسلم، فرد

.(  
این اسـت کـه بـا     شود

کشـی در تمـام ادیـان و مـذاهب و     
م بوده است، پس قوانین باستانی نظیر قانون حمورابی و یا فرمان کوروش امري مسلّ

 عنـوان  بـه ده شـ چرا موضوع حق حیات که در اعالمیه جهانی حقـوق بشـر مطـرح    
جدید و ارمغانی جدید براي بشـریت تلقـی گشـت؟ در ادامـه ایـن مقالـه،       

گرایـی مـذهبی و عـدم تحمـل     
عقیده دینی و یا تحت پوشش دین 

رار گرفته اساسی دوران معاصر مورد توجه ق
انحراف مذهبی اسـت کـه بـا    
                                        

البالغـه،   نهج. (فال تقوین سلطانک بسفک دم حرام فان ذلک مما یضعفه بل یزیله و ینقله

حاکمیت نظام از سوي افراد، منطقی و قابل تمکین نخواهد بود
افراد به ازا یت جانین امنیات و تأمیت از حق حیفه حما

یخیه اصوالً در سنت تارکچنان. است یومت اسالمکو اقتدار ح
ن در قبـال نظـام اسـالم   کیط ذمه و تمیا قبول شرایمان آوردن و اظهار اسالم 

ت از حق حیموظف به حما یت اسالمیمکافتند و حای یم ین جان
).همـان (ه بر متجاوزان بود یل دیقصاص و تحم ياعمال و اجرا
هاي اسالمی، حاکم اسالمی حتی براي نیرومند کردن  منظر آموزه

در بیـان ارزشـمندي،    )ع( حضرت علی. را نداردبیگناه  خود حق ریختن خون افراد
گناهان، این عمل را نه تنهـا باعـث تقویـت حکومـت     بی خونضمن نهی از ریختن 

ایـن برداشـت، نویسـنده     براسـاس  1.اند دانسته دانند، بلکه از اسباب زوال قدرت
مسلم«بر مفهوم لغوي  تأکیدبا توسعه در مفاد این قاعده و 

توان لفظ مسلم  یم و موضوع مکتوجه به مناسبات مربوط به ح
مراد از مسلم، فرد«: هکرد و گفت کآن حمل  یاصطالح ي

).همان(» یفار ذمکا یسلطه و اقتدار نظام است اعم از مسلمانان 
شود می ی که در اینجا مطرحسؤالبا توجه به این توضیحات، 

کشـی در تمـام ادیـان و مـذاهب و     زشـتی آدم اینکـه   توجه به اهمیت حق حیات و
قوانین باستانی نظیر قانون حمورابی و یا فرمان کوروش امري مسلّ

چرا موضوع حق حیات که در اعالمیه جهانی حقـوق بشـر مطـرح    
جدید و ارمغانی جدید براي بشـریت تلقـی گشـت؟ در ادامـه ایـن مقالـه،       اي 
  .پاسخ داده شود سؤال به این شود می

  مذهبی و تروریسمگرایی  افراط
گرایـی مـذهبی و عـدم تحمـل      د، افـراط شـ که در مقدمه این مقاله اشاره  گونه

عقیده دینی و یا تحت پوشش دین  براساسصاحبان عقیده مخالف، که ممکن است 
اساسی دوران معاصر مورد توجه قي ها چالشیکی از  عنوان بهد، شو

انحراف مذهبی اسـت کـه بـا    اي  هدینی، گون گرایی مذهبی، از منظر درون افراط
                                                                 

فال تقوین سلطانک بسفک دم حرام فان ذلک مما یضعفه بل یزیله و ینقله
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گرایی  نسبی
حقوق بشر و 

گرایی  افراط
مذهبی

190

حاکمیت نظام از سوي افراد، منطقی و قابل تمکین نخواهد بود
فه حمایه وظک

و اقتدار ح
مان آوردن و اظهار اسالم یبا ا
ن جانیتأم

اعمال و اجرا
منظر آموزه

خود حق ریختن خون افراد
ضمن نهی از ریختن 

دانند، بلکه از اسباب زوال قدرت نمی
با توسعه در مفاد این قاعده و  مذکور

توجه به مناسبات مربوط به ح
ينه معنا

سلطه و اقتدار نظام است اعم از مسلمانان 
با توجه به این توضیحات، 

توجه به اهمیت حق حیات و
قوانین باستانی نظیر قانون حمورابی و یا فرمان کوروش امري مسلّ

چرا موضوع حق حیات که در اعالمیه جهانی حقـوق بشـر مطـرح    
اي  هپدید
می تالش

افراط. 2
گونه همان

صاحبان عقیده مخالف، که ممکن است 
شومطرح 
افراط. است

فال تقوین سلطانک بسفک دم حرام فان ذلک مما یضعفه بل یزیله و ینقله. 1
339ص 



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس
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191  

د و شـو  مـی  سیاسی و مادي مطـرح 
هـاي   دینی و زمینـه  از منظر برون

ی اسـت، بـا توجـه بـه     
وقتـی کـه بـه     ویژه به

یافته و تشکیالتی موجب نقض حقوق اساسی بشر و از جملـه حـق   
  
هاي مـرتبط بـا    بحث 

و هـا   نگاهی اجمالی بـه کتـاب  
 11از وقـایع تروریسـتی   

انگر گســتردگی ســپتامبر و حــوادث افغانســتان و عــراق منتشــر شــده اســت، نشــ  
در ایـن قبیـل   . شده از سوي ایـن قبیـل نویسـندگان اسـت    

اي  هقرار گرفته و هر نویسند
جهاد، بـه   درخصوص

یا جاهالنه بیشتر این نویسندگان، 
اسالمی هاي  گرایی و یا مغایر نشان دادن آموزه

                                        
با تساهل و مداراي دینی و مـذهبی، ذکـر ایـن نکتـه     
اند که بیشتر در گوش ما طنین اخالقـی  
کنند، تـولرانس، یـا مـداراي سیاسـی بـا قـدرت       
بنابراین صـفت اشـخاص   
نیست بلکه شیوه دولت و حکومت و واکنشی است که اشخاص به عنوان عضو جامعـه بـر   
پس تولرانس به معناي یک صـفت نفسـانی   
و اخالقی نیست، بلکه یک وضع حقوقی و پیشامدي تاریخی است کـه بـه عـالم جدیـد و     

دامنـه   هرچـه مبناي تولرانس نوعی از پلورالیسم اسـت کـه براسـاس آن    
انتخاب بزنـد، بـه    ها دست به

هـا، رجحـان و    یـک از گزینـه  
بنابراین، عمل و اعتقاد به تولرانس لیبرالـی،  

کـه   درحـالی . گرایی معرفتی و غیرقابل داوري دانستن حـق و حقیقـت اسـت   
گرایی معرفتی و زیر سؤال بردن حقیقـت نیسـت و   

پـذیر   روي بـا خشـکاندن ریشـه یقـین امکـان     
در متـون دینـی اسـالم عـالوه بـر واژه مـدارا واژه       
عکس مدارا به شدت از مداهنه با دیگران نهـی  

ایـن واژه  . رود مداهنه به معناي مصالحه، سازشکاري و نرمش در حق به کار می
کنایه از نرمی و روي خوش نشان دادن در جایی است که نبایـد روي خـوش نشـان داد و    

سیاسی و مادي مطـرح  غالباًهاي  تفسیر خاصی از متون دینی و با انگیزه
از منظر برون. کند نمی جریان عمومی دینی با آن همراهی 

ی اسـت، بـا توجـه بـه     المللـ  بین، که بنیاد اصلی حقوق بشر فکري ایدئولوژي لیبرال
به گرایی مذهبی، افراط 1،)تولرانس(بسیار بر تحمل مذهبی 

یافته و تشکیالتی موجب نقض حقوق اساسی بشر و از جملـه حـق    صورت سازمان
  .گردد می قابل تحمل تلقیغیر ، امري خطرناك وشود می

 گرایی مذهبی و افراطي ها دیدگاههاي تقابل  جلوهیکی از 
نگاهی اجمالی بـه کتـاب  . هاي اسالمی است حقوق بشر، بحث جهاد در آموزه

از وقـایع تروریسـتی    پـس  ویـژه  به از طرف نویسندگان غربی،عمدتاً  مقاالتی که
ســپتامبر و حــوادث افغانســتان و عــراق منتشــر شــده اســت، نشــ  

شده از سوي ایـن قبیـل نویسـندگان اسـت     واقعی یا القاءهاي 
قرار گرفته و هر نویسند» جهادیسم«و » اسالمیسم«، در کنار »تروریسم«ا، 

درخصوصاسالمی هاي  متناسب با بضاعت علمی و آشنایی خود با بحث
یا جاهالنه بیشتر این نویسندگان، آمیز  تالش شیطنت. ستاین موضوع اشاره نموده ا

گرایی و یا مغایر نشان دادن آموزه برابر قرار دادن عقیده اسالمی با افراط
                                                                 

با تساهل و مداراي دینی و مـذهبی، ذکـر ایـن نکتـه      »تولرانس«ارتباط واژه  درخصوص
اند که بیشتر در گوش ما طنین اخالقـی   که تساهل و مدارا کلماتی ضروري است که درحالی

کنند، تـولرانس، یـا مـداراي سیاسـی بـا قـدرت        به نوعی فضیلت اخالقی اشاره میدارند و 
بنابراین صـفت اشـخاص   . حکومت و تصدیق حقوق بشر و آزادي فکر و بیان مالزمه دارد

نیست بلکه شیوه دولت و حکومت و واکنشی است که اشخاص به عنوان عضو جامعـه بـر   
پس تولرانس به معناي یک صـفت نفسـانی   . ددهن طبق رسم در برابر رفتار دیگران نشان می

و اخالقی نیست، بلکه یک وضع حقوقی و پیشامدي تاریخی است کـه بـه عـالم جدیـد و     
مبناي تولرانس نوعی از پلورالیسم اسـت کـه براسـاس آن    . بشر نو تعلق دارد

ها دست به ها و عقیده ها، مسلک هاي فرد بیشتر باشد تا از بین راه
یـک از گزینـه  همچنـین، در انتخـاب هر  . تر شده است نسانیت خود نزدیک

بنابراین، عمل و اعتقاد به تولرانس لیبرالـی،  . برتري نسبت به دیگري براي فرد وجود ندارد
گرایی معرفتی و غیرقابل داوري دانستن حـق و حقیقـت اسـت    به منزله نسبی

گرایی معرفتی و زیر سؤال بردن حقیقـت نیسـت و    وجه نسبی تساهل اسالمی به هیچ
روي بـا خشـکاندن ریشـه یقـین امکـان      طریق اعمال تساهل و دفع خشونت به هـیچ 

در متـون دینـی اسـالم عـالوه بـر واژه مـدارا واژه        ضمناً) 160: 1383فر، فرزانه. (باشد
عکس مدارا به شدت از مداهنه با دیگران نهـی  این متون بر در. به کار رفته استمداهنه نیز 
مداهنه به معناي مصالحه، سازشکاري و نرمش در حق به کار می. شده است

کنایه از نرمی و روي خوش نشان دادن در جایی است که نبایـد روي خـوش نشـان داد و    
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تفسیر خاصی از متون دینی و با انگیزه
 معموالً

فکري ایدئولوژي لیبرال
بسیار بر تحمل مذهبی  تأکید

صورت سازمان
می حیات

یکی از 
حقوق بشر، بحث جهاد در آموزه

مقاالتی که
ســپتامبر و حــوادث افغانســتان و عــراق منتشــر شــده اســت، نشــ  

هاي  نگرانی
ا، ه هنوشت

متناسب با بضاعت علمی و آشنایی خود با بحث
این موضوع اشاره نموده ا

برابر قرار دادن عقیده اسالمی با افراط

درخصوص. 1
ضروري است که درحالی

دارند و 
حکومت و تصدیق حقوق بشر و آزادي فکر و بیان مالزمه دارد

نیست بلکه شیوه دولت و حکومت و واکنشی است که اشخاص به عنوان عضو جامعـه بـر   
طبق رسم در برابر رفتار دیگران نشان می

و اخالقی نیست، بلکه یک وضع حقوقی و پیشامدي تاریخی است کـه بـه عـالم جدیـد و     
بشر نو تعلق دارد

هاي فرد بیشتر باشد تا از بین راه انتخاب
نسانیت خود نزدیکا

برتري نسبت به دیگري براي فرد وجود ندارد
به منزله نسبی

تساهل اسالمی به هیچ مبناي
طریق اعمال تساهل و دفع خشونت به هـیچ 

باشد نمی
مداهنه نیز 
شده است

کنایه از نرمی و روي خوش نشان دادن در جایی است که نبایـد روي خـوش نشـان داد و    
نرمی کرد



در عـین  . و از جمله حق حیات و آزادي عقیده و بیـان اسـت  
شـده از سـوي برخـی    

از  از شـرایط زمـان و مکـان،   
ي هـا  قـدرت بـا افـراد یـا    

مسلمان یا حتی حاکمان مسلمانی که به نظـر ایشـان از مسـیر اسـالمی منحـرف      
در این گفتار ضمن اشاره اجمالی بـه ایـن   

  .آنها بر توجیه دینی کردن تروریسم بررسی خواهد شد

مفهوم جهاد در گفتمان دینی این است که انسان با گذشتن از جان و مـال خـویش،   
شـعائر ایمـان و   ۀ رسـالت و اقامـ  

 نـوري، ( برافراشتن پرچم دین الهی، با تمامی امکانـات خـود تـالش و مبـارزه کنـد     
در معناي اصطالحی جهاد در اسالم، کوشش نظامی و مسلحانه 

، در طـول تـاریخ   )96
دفـاعی،   نخستین و در زمان پیامبر اسالم، جهاد با ماهیـت 

و فراخوانی امت به اسالم و شـریعت  
کـه بـا   اي  گونـه  بـه  .کردنـد 

و دفـاعی در شـریعت، برخـی    
زمان پیامبر اسالم را داراي ماهیـت دفـاعی و در   
راستاي حراست از جان و مال و اعتقادات مسلمانان و نـه آغـازگري تهـاجم حتـی     

انـد   هبراي گسترش قلمرو نفوذ اسالم بـا تکیـه بـر شمشـیر و نیـروي نظـامی دانسـت       

کشـورها و  ـ   در دوران معاصر، با توجه به مناسبات مـرزي و اسـتقالل دولـت   
ی مورد پذیرش کشورهاي اسالمی، بازتولید مباحث مرتبط با جهـاد  
مسـلمان در درون مرزهـاي ملـی خـود     
وانین و مقررات و اجراي آن اقـدام نمـوده و مناسـبات خـود را بـا      

ی تنظـیم  المللـ  بـین عرف و مـوازین  

و از جمله حق حیات و آزادي عقیده و بیـان اسـت   با موازین حقوق بشر
شـده از سـوي برخـی     مطـرح ي هـا  دیـدگاه حال، باید به این موضوع اذعان کرد کـه  

از شـرایط زمـان و مکـان،    متأثرنویسندگان یا رهبران سیاسی مذهبی مسلمان، که 
بـا افـراد یـا     در زمینـه مبـارزه   خـود ي هـا  دیدگاهپایگاه دین براي بیان 

مسلمان یا حتی حاکمان مسلمانی که به نظـر ایشـان از مسـیر اسـالمی منحـرف      
در این گفتار ضمن اشاره اجمالی بـه ایـن   . نبوده است تأثیر بی در این زمینه اند،
آنها بر توجیه دینی کردن تروریسم بررسی خواهد شدتأثیر  افراطی،ي ها

  گرایی در مفهوم جهاد افراط
مفهوم جهاد در گفتمان دینی این است که انسان با گذشتن از جان و مـال خـویش،   

رسـالت و اقامـ  هـاي   اسـالم و پایـه  ۀ در راه برتري توحید و کلمـ 
برافراشتن پرچم دین الهی، با تمامی امکانـات خـود تـالش و مبـارزه کنـد     

در معناي اصطالحی جهاد در اسالم، کوشش نظامی و مسلحانه اینکه  با). 13
96 مکـارم شـیرازي،  (ده اسـت  شبراي پیشرفت آیین حق مطرح 

نخستین و در زمان پیامبر اسالم، جهاد با ماهیـت هاي  در سده ویژه به
و فراخوانی امت به اسالم و شـریعت  گرایی  قبیلهي ها ارزشبه دنبال از هم گسستن 

کردنـد  می و مقابله با نیروهایی بود که وحدت اسالمی را تهدید
و دفـاعی در شـریعت، برخـی     )ابتـدایی (خـش  ب وجود تفکیک مفهـوم جهـاد آزادي  

زمان پیامبر اسالم را داراي ماهیـت دفـاعی و در   هاي  کلیه مبارزات و جنگ ،
راستاي حراست از جان و مال و اعتقادات مسلمانان و نـه آغـازگري تهـاجم حتـی     

براي گسترش قلمرو نفوذ اسالم بـا تکیـه بـر شمشـیر و نیـروي نظـامی دانسـت       
  ).64 :؛ مکارم شیرازي487-489: ی

در دوران معاصر، با توجه به مناسبات مـرزي و اسـتقالل دولـت   
ی مورد پذیرش کشورهاي اسالمی، بازتولید مباحث مرتبط با جهـاد  الملل بینموازین 
مسـلمان در درون مرزهـاي ملـی خـود     هاي  بوده است که ملتاي  گونه به در اسالم

وانین و مقررات و اجراي آن اقـدام نمـوده و مناسـبات خـود را بـا      نسبت به تنظیم ق
عرف و مـوازین   براساساسالمی غیر کشورهاي دیگر اسالمی و

  

 

گرایی  نسبی
حقوق بشر و 

گرایی  افراط
مذهبی
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با موازین حقوق بشر
حال، باید به این موضوع اذعان کرد کـه  

نویسندگان یا رهبران سیاسی مذهبی مسلمان، که 
پایگاه دین براي بیان 

مسلمان یا حتی حاکمان مسلمانی که به نظـر ایشـان از مسـیر اسـالمی منحـرف      غیر
اند، هشد

ها دیدگاه

افراط .2- 1
مفهوم جهاد در گفتمان دینی این است که انسان با گذشتن از جان و مـال خـویش،   

در راه برتري توحید و کلمـ 
برافراشتن پرچم دین الهی، با تمامی امکانـات خـود تـالش و مبـارزه کنـد     

1366 :13
براي پیشرفت آیین حق مطرح 

بهسالم، ا
به دنبال از هم گسستن 

و مقابله با نیروهایی بود که وحدت اسالمی را تهدید
وجود تفکیک مفهـوم جهـاد آزادي  

،محققان
راستاي حراست از جان و مال و اعتقادات مسلمانان و نـه آغـازگري تهـاجم حتـی     

براي گسترش قلمرو نفوذ اسالم بـا تکیـه بـر شمشـیر و نیـروي نظـامی دانسـت       
یسبحان(

در دوران معاصر، با توجه به مناسبات مـرزي و اسـتقالل دولـت   
موازین 
در اسالم

نسبت به تنظیم ق
کشورهاي دیگر اسالمی و



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 

193  

ی هم به اتکاي مقررات مربـوط بـه   
ده و حمایـت  شـ ن هت گسترش اسالم

اند  هاز مسلمانان یا سایر کسانی که توسط دولت خود یا دیگران مورد ستم قرار گرفت
  .گیرد می معنوي و گفتاري انجام

و  الشـرایط  جـامع زعامـت فقیهـی   
دفـاع  . نمونه در این خصوص مورد اشـاره قـرار گیـرد   

تئـوري   براساسجمهوري اسالمی ایران از مرزهاي ملی خود در قبال جنگ تحمیلی 
حمایت از مسلمانان یـا  

لبنـان   مظلومان در خارج از مرزهاي ملی، چگونگی حمایت از مسلمانان کشـورهاي 
حمایت از مـردم لبنـان، در دوره حملـه    
در دوره کوتـاهی تعـدادي از   
داوطلبان یا افراد نظامی ایرانی به این کشور اعزام گردیدنـد، پـس از اطـالع رهبـري     

: 1384زارعـی،   احمـد و 

اسالمی، برداشتی افراطی از جهاد در 
یدن بـه خشـونتی   بخشـ 

سیاسی مشخص، آن هـم نـه بـا رعایـت مـوازین و مقـررات       
بیگنـاه   ط به جنگ و جهاد، بلکه به شیوه ترور و کشتن زنان و کودکان و افـراد 

متفکـران  هـاي   ، با استفاده از اندیشه
قـرآن، سـعی دارنـد اعمـال     
مسـلمانان موجـه جلـوه    
 نـزد فقهـاي شـیعه و   

، بلکـه  )تهـاجمی (کـه نـه ابتـدایی    
ن اذن ، در بین شیعه دوازده امامی، جهاد ابتدایی بـدو 

-253: 1421؛ مغنیـه،  

امـام   غیـر  بر عدم اختیار

ی هم به اتکاي مقررات مربـوط بـه   الشرایط جامعهیچ رهبر اسالمی و یا فقیه 
هت گسترش اسالمججهاد در اسالم خواستار مداخالت فرامرزي 

از مسلمانان یا سایر کسانی که توسط دولت خود یا دیگران مورد ستم قرار گرفت
معنوي و گفتاري انجامهاي  با ابزارهاي دیپلماتیک و یا حمایت نیز معموالً

زعامـت فقیهـی    با شیوه عمل دولت جمهوري اسالمی ایران،
نمونه در این خصوص مورد اشـاره قـرار گیـرد    عنوان بهتواند  می ،الید

جمهوري اسالمی ایران از مرزهاي ملی خود در قبال جنگ تحمیلی 
حمایت از مسلمانان یـا   درخصوصگردد و  می دفاع از کشور و جنگ دفاعی توجیه

مظلومان در خارج از مرزهاي ملی، چگونگی حمایت از مسلمانان کشـورهاي 
حمایت از مـردم لبنـان، در دوره حملـه     درخصوص. و یا فلسطین قابل توجه است

در دوره کوتـاهی تعـدادي از   اینکـه   به جنوب این کشور، بـا وجـود   اسرائیل
داوطلبان یا افراد نظامی ایرانی به این کشور اعزام گردیدنـد، پـس از اطـالع رهبـري     

احمـد و پور(زگردانـده شـدند   ان به کشور باانقالب و با دستور ایش

اسالمی، برداشتی افراطی از جهاد در ي ها گروهبا وجود این، برخی اشخاص یا 
بخشـ  مشـروعیت هدف آنها، رسد  می و به نظراند  هدادارائه 

سیاسی مشخص، آن هـم نـه بـا رعایـت مـوازین و مقـررات       هاي  است که با انگیزه
ط به جنگ و جهاد، بلکه به شیوه ترور و کشتن زنان و کودکان و افـراد 

، با استفاده از اندیشهالدن اسامه بناشخاصی از قبیل . گیرند می
قـرآن، سـعی دارنـد اعمـال     هاي  تفسیري دلخواه از آیهارائه  رادیکالِ پیش از خود و

مسـلمانان موجـه جلـوه    غیر جهاد مسلمانان علیه جنگ و عنوان بهتروریستی خود را 
نـزد فقهـاي شـیعه و    این در حالی است کـه گفتمـان غالـب و قـول مشـهور     

کـه نـه ابتـدایی    انـد   ه، جهاد را تنها زمانی مشروع دانستتسنن
، در بین شیعه دوازده امامی، جهاد ابتدایی بـدو عالوه بر این .دفاعی بوده باشد

؛ مغنیـه،  9-19 حلـی، . (معصوم یا نایب خاص امام ممنـوع اسـت  
  .)152-153: 1319؛ شیخ بهایی، 379 ،؛ شریف کاشانی

بر عدم اختیار »ریاض المسالک«نویسنده کتاب  سید علی طباطبایی

  

 

هیچ رهبر اسالمی و یا فقیه . نمایند
جهاد در اسالم خواستار مداخالت فرامرزي 

از مسلمانان یا سایر کسانی که توسط دولت خود یا دیگران مورد ستم قرار گرفت
نیز معموالً

شیوه عمل دولت جمهوري اسالمی ایران،
الید مبسوط

جمهوري اسالمی ایران از مرزهاي ملی خود در قبال جنگ تحمیلی 
دفاع از کشور و جنگ دفاعی توجیه

مظلومان در خارج از مرزهاي ملی، چگونگی حمایت از مسلمانان کشـورهاي 
و یا فلسطین قابل توجه است

اسرائیلنظامی 
داوطلبان یا افراد نظامی ایرانی به این کشور اعزام گردیدنـد، پـس از اطـالع رهبـري     

انقالب و با دستور ایش
45(.  

با وجود این، برخی اشخاص یا 
ارائه  اسالم

است که با انگیزه
ط به جنگ و جهاد، بلکه به شیوه ترور و کشتن زنان و کودکان و افـراد مربو

می به کار
رادیکالِ پیش از خود و

تروریستی خود را 
این در حالی است کـه گفتمـان غالـب و قـول مشـهور     . دهند
تسنن اهل

دفاعی بوده باشد
معصوم یا نایب خاص امام ممنـوع اسـت   امام
؛ شریف کاشانی252

سید علی طباطبایی



یعه دارد ایـن اندیشـه در مـذهب شـ    
ــا  جــواهر  بنــدي جمــعب
نموده است ظـاهر   تأکید

در عـین  . به نایب غیبت یعنی فقیه حاکم در امر جهاد است
ي شیعه را با استناد به عمـوم  
وجود اجماع در بـین  
علماي شیعه را پذیرفته، موضوع را از جهت حل این تعارض تعقیب ننمـوده اسـت   

بتـدایی و  که خود تقسـیم دوگانـه جهـاد بـه ا    
دیـدگاه  دربـاره   داند، می

جهاد اینکه  از فقهاي شیعه در
» انـد  اسـت تردیـد نکـرده   

 شـافی در کتـاب   فـیض کاشـانی  
چـون در زمـان   «: گویـد 

 1»کنـیم  مـی  حق تعطیل است، ما از ذکر آداب و شـرایط آن خـودداري  

ابتـدایی سـخن    برخی از منابع آنان از وجوب جهـاد 

                                        
  .الحق ساقطا فی زمن الغیبه، طوینا ذکر آدابه و شرایطه

البته برخی از فقیهان معاصر شیعه، در کنار امام معصوم، با شک و تردیـد، ایـن حکـم را    
در پاسـخ ایـن    امـام خمینـی  
 که است جایز آیا دارد؟

 بعیـد  :کند؟ گفته شده اسـت 
 مسـلمین  امر والیت متصدي
 .اسـت  اقـوي  نظـر  ایـن 

). 343: 1377منتظـري،  
ضمن اشاره به مشهور و قوي بودن دیدگاه منوط بودن جهاد ابتـدایی بـه اذن   
امام معصوم، با خدشه در دالیل مشهور، از جمله اجماع و روایات، امکان جهاد ابتـدایی در  

 انـد  پذیر دانسـته  دهد امکان
، با نقل نظر مرحوم خـویی بـر مشـهور    

برخـی  ) 402-409وحید خرسانی، 
ن اظهار نظر صریح در این خصوص، موضوع را به کتب مفصل 

دارد ایـن اندیشـه در مـذهب شـ     تأکیـد براي مبادرت به جهاد تصـریح کـرده و   
ــدارد  ــایی، (مخــالفی ن جــواهرصــاحب ). 446-447: 1415طباطب

تأکید، »ریاض«مختلف، ضمن تصدیق سخن صاحب ي ها
به نایب غیبت یعنی فقیه حاکم در امر جهاد است عدم اکتفا ها، این اندیشه

ي شیعه را با استناد به عمـوم  حال، صاحب جواهر امکان مناقشه در قول مشهور فقها
وجود اجماع در بـین  اینکه  به دلیلرسد  می بعید ندانسته؛ اما به نظر ادله والیت فقیه

علماي شیعه را پذیرفته، موضوع را از جهت حل این تعارض تعقیب ننمـوده اسـت   
  ).13-21: 1981نجفی، 

که خود تقسـیم دوگانـه جهـاد بـه ا     »جهاد در اسالم«نویسنده کتاب 
می دفاعی را نپذیرفته و مجموعۀ ادلۀ جهاد را ذیل جهاد دفاعی

از فقهاي شیعه در یک هیچعجیب است «: نویسد می عمومی فقیهان شیعه
اسـت تردیـد نکـرده    الیـد  مبسـوط مشروط به امر امام معصـوم  ] ابتدایی
فـیض کاشـانی  سـخن مرحـوم   ). 67: 1382آبادي،  صالحی نجف
گویـد  می آنجا که ،سخن نویسنده مذکور باشدکننده  تواند تأیید
حق تعطیل است، ما از ذکر آداب و شـرایط آن خـودداري   غیبت، جهاد

  2).73، ص2ج :الشافی به نقل از فیض کاشانی، ،67: 
برخی از منابع آنان از وجوب جهـاد  ندهرچ، سنت اهلدر میان 

                                                                 
الحق ساقطا فی زمن الغیبه، طوینا ذکر آدابه و شرایطه لما کان الجهاد

البته برخی از فقیهان معاصر شیعه، در کنار امام معصوم، با شک و تردیـد، ایـن حکـم را    
امـام خمینـی  در استفتایی از . اند براي جانشین امام معصوم هم مطرح نموده

دارد؟ حکمی چه )ع( عصومم امام غیبت زمان در ییابتدا جهاد: سؤال که
کند؟ گفته شده اسـت  آن به حکم) مسلمین امر ولی( الید مبسوط طیالشرا جامع
متصدي که طییالشرا جامع فقیه توسط ییابتدا جهاد به حکم که

ایـن  بلکـه  باشـد،  جـایز  کند، اقتضا را آن مصلحت که درصورتی
منتظـري،  (نیز همین نظـر را در رسـاله فارسـی خـود دارنـد       اهللا منتظري
ضمن اشاره به مشهور و قوي بودن دیدگاه منوط بودن جهاد ابتـدایی بـه اذن    اهللا خویی

امام معصوم، با خدشه در دالیل مشهور، از جمله اجماع و روایات، امکان جهاد ابتـدایی در  
دهد امکان الشرایط تشخیص می عصر غیبت را با مصلحتی که مجتهد جامع

، با نقل نظر مرحوم خـویی بـر مشـهور    اهللا وحید خراسانی آیت) 361-364: 1410خویی، 
وحید خرسانی، . (اند بودن اذن امام معصوم، همین قول را تقویت نموده

ن اظهار نظر صریح در این خصوص، موضوع را به کتب مفصل دیگر از علماي معاصر بدو
  )507-509: سبحانی( .اند فقهی احاله داده
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براي مبادرت به جهاد تصـریح کـرده و   
ــدارد  مخــالفی ن

ها دیدگاه
این اندیشه

حال، صاحب جواهر امکان مناقشه در قول مشهور فقها
ادله والیت فقیه

علماي شیعه را پذیرفته، موضوع را از جهت حل این تعارض تعقیب ننمـوده اسـت   
نجفی، (

نویسنده کتاب 
دفاعی را نپذیرفته و مجموعۀ ادلۀ جهاد را ذیل جهاد دفاعی

عمومی فقیهان شیعه
ابتدایی[اصلی 

صالحی نجف(
تواند تأیید می

غیبت، جهاد
: همان(

در میان 

لما کان الجهاد. 1
البته برخی از فقیهان معاصر شیعه، در کنار امام معصوم، با شک و تردیـد، ایـن حکـم را    . 2

براي جانشین امام معصوم هم مطرح نموده
سؤال که

جامع فقیه
که نیست
درصورتی است،
اهللا منتظري آیت
اهللا خویی آیت

امام معصوم، با خدشه در دالیل مشهور، از جمله اجماع و روایات، امکان جهاد ابتـدایی در  
عصر غیبت را با مصلحتی که مجتهد جامع

خویی، (
بودن اذن امام معصوم، همین قول را تقویت نموده

دیگر از علماي معاصر بدو
فقهی احاله داده
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ماهیـت  «بـر   سـنت  اهل
چنـین دیـدگاهی    تفسیر المنار

یکـی   ).23 ص: 1382
و  1950ۀ ، معتقد اسـت از دهـ  

ند کـه تنهـا جهـاد    القول
خطـر افتـد، بـر امـت     

کـه   درصـورتی  نیـز،  تسـنن 
حکومت اسالمی وجود داشته باشد، این وظیفه حاکم اسـت کـه بـا مشـورت علمـا      
حکومت اسالمی وجود نداشته باشد، مراجع دینی از چنین 

مسـلمان  اینکـه   د به صرف
 :1385 بخشـی شـیخ احمـد،   

یک آمـوزه اسـالمی، تـابع شـرایط و ضـوابط      
بــا ایــن حــال، برخــی 

در این زمینـه  گرایی  افراط
هاي دوران معاصـر را تـا حـد زیـادي بـا      

تیمیــه در دورانــی  ابــن
. زیست که بغداد که از مراکز مهم اسالمی بود به دست مغوالن سقوط کـرده بـود  

از  پـس از نظـر وي،  . 
وي بـراي سـرنگونی رژیـم    

بـه صـورت    جزء افراد شاخصی است کـه 
 ۀسـ السـیا «منظم و منسجم به مسئله جهاد پرداخت و یـک بخـش بـزرگ از کتـاب     

، جهاد، بـر حـج، نمـاز و    
 هرکـدام کـه  هـا   علیه مغول

، مسـلمانانی را  عالوه بر ایـن 
وي با نظر اغلب فقهـاي  
عصر خود که به خاطر حفظ امنیت جامعه، خواهان تساهل با حکام بودند باعث شد 

اهلاما برخی علماي معاصر  ،)161-164 :1994شافعی،(اند 
تفسیر المناردر  شیخ محمد عبده .دارند تأکید» دفاعی جهاد
1382آبادي،  به نقل از صالحی نجف ،210-212 محمد عبده،

، معتقد اسـت از دهـ  سنت اهلعلماي ي ها دیدگاهاز نویسندگان با بررسی 
القول متفقدر این امر  تسنن اهل، اکثر علماي محمود شلتوت

خطـر افتـد، بـر امـت      کیان امـت اسـالمی در   هرگاهجایز، جهاد دفاعی است؛ یعنی 
تسـنن  اهـل دیدگاه سـنتی  در . واجب است که به جهاد برخیزند

حکومت اسالمی وجود داشته باشد، این وظیفه حاکم اسـت کـه بـا مشـورت علمـا      
حکومت اسالمی وجود نداشته باشد، مراجع دینی از چنین که  درصورتی جهاد کند و

د به صرفتوان نمی دیگري کس هیچحقی برخوردار خواهند بود اما 
بخشـی شـیخ احمـد،   ( سیاسی و نظامی دارد، اعالم جهاد کند است و قدرت

  
یک آمـوزه اسـالمی، تـابع شـرایط و ضـوابط       عنوان به، بحث جهاد ترتیب بدین

بــا ایــن حــال، برخــی . صــالح اســت دقیــق شــرعی و در اختیــار مقــام مــذهبی ذي
افراطاي  گونه به اخیري ها سالدر زمینه جهاد در ها  پردازي
هاي دوران معاصـر را تـا حـد زیـادي بـا       گرایی شاید بتوان ریشه افراط. ایش دارد
ابــن. حنبلــی مــرتبط دانســت) م 1263-1328( تیمیــه ابــن

زیست که بغداد که از مراکز مهم اسالمی بود به دست مغوالن سقوط کـرده بـود  
. شده مغول دست به شورش زد ن مسلمان، علیه حاکماتیمیه

وي بـراي سـرنگونی رژیـم     لـذا  ؛پیامبر و خلفاي راشدین، اسالم تحریف شده است
جزء افراد شاخصی است کـه  تیمیه ابندر واقع، . حاکم اعالم جهاد کرد

منظم و منسجم به مسئله جهاد پرداخت و یـک بخـش بـزرگ از کتـاب     
، جهاد، بـر حـج، نمـاز و    تیمیه ابناز نظر . را به این موضوع اختصاص داد »الشرعیه

علیه مغول علیه صلیبیون و هم ایشان جهاد را هم. روزه برتري دارد
عالوه بر ایـن  .را تصرف کرده بودند به کار بردداراالسالم  قسمتی از

وي با نظر اغلب فقهـاي  ي ها دیدگاهاختالف . واندکه در جهاد شرکت نکنند کافر خ
عصر خود که به خاطر حفظ امنیت جامعه، خواهان تساهل با حکام بودند باعث شد 

  

 

اند  گفته
دفاعی جهاد مطلقاً
محمد عبده،(دارد 

از نویسندگان با بررسی 
محمود شلتوتفتواي 

جایز، جهاد دفاعی است؛ یعنی 
واجب است که به جهاد برخیزند

حکومت اسالمی وجود داشته باشد، این وظیفه حاکم اسـت کـه بـا مشـورت علمـا      
جهاد کند و

حقی برخوردار خواهند بود اما 
است و قدرت

194.(  
بدین

دقیــق شــرعی و در اختیــار مقــام مــذهبی ذي
پردازي نظریه

ایش داردگر
ابــنافکــار 

زیست که بغداد که از مراکز مهم اسالمی بود به دست مغوالن سقوط کـرده بـود   می
تیمیه ابن

پیامبر و خلفاي راشدین، اسالم تحریف شده است
حاکم اعالم جهاد کرد

منظم و منسجم به مسئله جهاد پرداخت و یـک بخـش بـزرگ از کتـاب     
الشرعیه

روزه برتري دارد
قسمتی از

که در جهاد شرکت نکنند کافر خ
عصر خود که به خاطر حفظ امنیت جامعه، خواهان تساهل با حکام بودند باعث شد 



رادیکـال و افراطـی معاصـر    
ي هـا  و یـا اندیشـه   سـید قطـب  

السـالم  عبدو یا نظریـات  
، بـه صـورت مبسـوطی بـه واژه جهـاد      
کردند، در ایـن زمینـه قابـل    

خوانی نداشته است، هم
اسـالمی   اعتراضـی در برخـی کشـورهاي   

 »معالم فی الطریق«در کتاب معروف خود با عنـوان  
جایگاه و اهمیت جهاد در شریعت 
برقراري حکومت خداوند بر روي زمـین  
و قـوانین سـاخته دسـت    

بـه  . پـذیر نخواهـد بـود   
به این راحتی حاضر نخواهند 
اسالم دینی است عملـی و بایـد بـه    

موعظـه و جنـبش   اینکه 
ابزارها یعنی شمشیر و کتـاب،  
شمشیر براي به انقیـاد درآوردن  
اسالمی و مشرکین داخلی به کار گرفته شـده اسـت و کتـاب بـراي     

» شـدند  نمـی  اسالم آوردن مسیحیان و یهودیانی که به زور وادار به گرویدن به اسالم

داننـد، آنهـا را    مـی  قطب در انتقاد از کسانی که جهاد در اسـالم را تنهـا دفـاعی   
بـه نظـر   . خواهند ماهیت و هدف اسالم را تغییـر دهنـد  

د جنبشـی تـدافعی و یـا    
 از نظر وي، کسانی کـه جهـاد را  
                                        
بـه همـراه تعـدادي از همفکـران خـود      

رادیکـال و افراطـی معاصـر    یـی  گرا اسـالم هاي  براي بحثاي  هتا نظریات وي شالود
سـید قطـب   ،دوديؤابواالعلی ماشخاصی مانند ي ها دیدگاه

و یا نظریـات   مصطفی شکريبه زعامت » التکفیر و الهجره«افراطی گروه 
، بـه صـورت مبسـوطی بـه واژه جهـاد      سـنت  اهـل که از پایگاه فکري  عتیبی

کردند، در ایـن زمینـه قابـل     گرا اسالمنظامی ي ها گروهپرداخته و آن را وارد ادبیات 
هم سنت اهلمومی تفکر با جریان ع ،ها دیدگاهاین . تحلیل است

اعتراضـی در برخـی کشـورهاي   ي ها جنبشبه صورت جزئی منشأ  
  ).301 :1369مسجد جامعی، (بوده است 

در کتاب معروف خود با عنـوان   1نمونه، سید قطب عنوان
جایگاه و اهمیت جهاد در شریعت ، به »جهاد فی سبیل اهللا«، با عنوان )راههاي 

برقراري حکومت خداوند بر روي زمـین  «از نظر سید قطب، . اسالمی پرداخته است
و قـوانین سـاخته دسـت    انـد   هو سلب حاکمیت از کسانی که به جاي خداوند نشست

پـذیر نخواهـد بـود    تنها با موعظه امکان ،اند هبشر را با قوانین الهی جایگزین کرد
به این راحتی حاضر نخواهند اند  هکسانی که در جایگاه خداوند قرار گرفتنظر قطب، 

اسالم دینی است عملـی و بایـد بـه    «: از منظر وي. شد که قدرت را از دست بدهند
اینکه  موقع اجرا گذاشته شود و این هدف میسر نخواهد شد مگر

ابزارها یعنی شمشیر و کتـاب،   یک از اینهر«: از نظر وي. »در کنار هم استفاده شوند
شمشیر براي به انقیـاد درآوردن   اند؛ هداشت جایگاه و کاربرد خاص را در تاریخ اسالم

اسالمی و مشرکین داخلی به کار گرفته شـده اسـت و کتـاب بـراي     هاي غیر سرزمین
اسالم آوردن مسیحیان و یهودیانی که به زور وادار به گرویدن به اسالم

  ).197: 1385شیخ احمد،  
قطب در انتقاد از کسانی که جهاد در اسـالم را تنهـا دفـاعی   

خواهند ماهیت و هدف اسالم را تغییـر دهنـد   می داند که می شناسانی
ـ  نمـی  وي، چون هدف اسالم آزادي بشریت است، پس د جنبشـی تـدافعی و یـا    توان

از نظر وي، کسانی کـه جهـاد را  . (Zimmerman, 2004: 235) دی قلمداد شوجهاد تدافع
                                                                 

بـه همـراه تعـدادي از همفکـران خـود       1966است که در سـال   1906 سید قطب متولد
  .دشتوسط دولت مصر به جرم اقدام علیه امنیت این کشور اعدام 
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تا نظریات وي شالود
دیدگاه. شود

افراطی گروه 
عتیبی و فرج

پرداخته و آن را وارد ادبیات 
تحلیل است

 هرچند
بوده است 

عنوان به
هاي  نشانه(

اسالمی پرداخته است
و سلب حاکمیت از کسانی که به جاي خداوند نشست

بشر را با قوانین الهی جایگزین کرد
نظر قطب، 

شد که قدرت را از دست بدهند
موقع اجرا گذاشته شود و این هدف میسر نخواهد شد مگر

در کنار هم استفاده شوند
جایگاه و کاربرد خاص را در تاریخ اسالم

سرزمین
اسالم آوردن مسیحیان و یهودیانی که به زور وادار به گرویدن به اسالم

 بخشی(
قطب در انتقاد از کسانی که جهاد در اسـالم را تنهـا دفـاعی   

شناسانی شرق
وي، چون هدف اسالم آزادي بشریت است، پس

جهاد تدافع

سید قطب متولد. 1
توسط دولت مصر به جرم اقدام علیه امنیت این کشور اعدام 
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داننـد، هـدف اسـالم را فرامـوش کـرده و در      
برخـی  . دهنـد  اسـالمی قـرار مـی   
 اساي براسـ  هنویسندگان غربی، دشمنی افراطـی بـا فرهنـگ غـرب، تشـکیل جامعـ      

که تحت حکم شریعت نیسـتند از طریـق جنـگ    
از . (Ibid: 222) نـد ا اصلی تفکر سید قطـب ذکـر کـرده   

 ویـژه  بـه ن معاصـر و  
عـالوه   ایشـان . ؤثري داشته است

عبـداهللا  تعلیمـات سـید قطـب و    
ي هـا  جنـبش ، معتقدند افکار قطب سـه کـارکرد اصـلی در    

وي توجیه فکـري بـراي   
وي هاي  افکار و نوشته

 شریعت را تـرویج نمـوده اسـت و سـوم    
که توسـط  هایی  از جمله دولت

 ).Ibid: 225(ت 
بـا  اي  هالسالم فرج، رهبر گروه جهاد اسالمی مصر، در نوشـت 

، جهاد را تنها نبرد مقـدسِ الزم در جنـگ   
کند که از منظر ایشـان، علمـا سـعی در پنهـان کـردن آن      
است که توسط علماي مصر به فراموشی سـپرده  
دانند که تنهـا راه بازگشـت   

هـیچ شـکی    ...شکوه اسالم و احیاي دوباره آن، اسـتفاده از جهـاد اسـت   
 »سـتفاده از شمشـیر اسـت   

عملـی بـراي   اي  هبا وجودي کـه عبدالسـالم فـرج برنامـ    
 نقـل قـول   تیمیـه  ابـن 

را  تیمیـه  ابـن همه ناظران مصر، مشروعیت استفاده وي از فتواهـاي  
قـدر معتبـر    استفاده شده توسط عبدالسالم فرج آن

آنها بتـوان جامعـه یـا حکومـت معاصـر مصـر را توصـیف کـرد         

داننـد، هـدف اسـالم را فرامـوش کـرده و در       مـی  براي دفاع از سرزمین اسالم
اسـالمی قـرار مـی   هـاي   تـر از سـرزمین   اصل، ارزش اسـالم را پـایین  

نویسندگان غربی، دشمنی افراطـی بـا فرهنـگ غـرب، تشـکیل جامعـ      
که تحت حکم شریعت نیسـتند از طریـق جنـگ    را هایی  شریعت، و براندازي دولت

اصلی تفکر سید قطـب ذکـر کـرده   هاي  ویژگی مقدس، در ردیف
ن معاصـر و  هـاي افراطـی دورا   منظر این نویسندگان، سید قطب در حرکت

ؤثري داشته استتروریستی مانند القاعده نقش مي ها گروهرفتارهاي 
تعلیمـات سـید قطـب و    تـأثیر   الدن رهبر القاعده را تحت بناسامه که 
، معتقدند افکار قطب سـه کـارکرد اصـلی در    )Ibid: 223(دانند  می

وي توجیه فکـري بـراي   هاي  نوشتهاینکه  یکی. است رادیکال اسالمی معاصر داشته
افکار و نوشتهاینکه  دیگر. یاسی و فرهنگی افراطی بوده استسهاي 

شریعت را تـرویج نمـوده اسـت و سـوم     بر مبتنیاسالمی اي  هایجاد و برقراري جامع
از جمله دولتها  افکار وي توجیهی براي براندازي همه دولت

ت هانی اسد، با جنگی مقدس گسترده و جشو می ادارهها  مسلمان
السالم فرج، رهبر گروه جهاد اسالمی مصر، در نوشـت از سوي دیگر، عبد

، جهاد را تنها نبرد مقـدسِ الزم در جنـگ   »واجب مکتوم«یا  »الغایبه ۀیضالفر
کند که از منظر ایشـان، علمـا سـعی در پنهـان کـردن آن       می علیه حاکم ظالم معرفی

است که توسط علماي مصر به فراموشی سـپرده  اي  هراه خدا، فریض جهاد در
دانند که تنهـا راه بازگشـت    میهرکس  با این وجود، این اشخاص بهتر از. شده است
شکوه اسالم و احیاي دوباره آن، اسـتفاده از جهـاد اسـت   باۀ به گذشت

سـتفاده از شمشـیر اسـت   وجود ندارد که تنها راه از بین بردن حاکمان این جهـان، ا 
با وجودي کـه عبدالسـالم فـرج برنامـ    ). 129-135: 1375کوپل، 

ابـن اثر خود از  جاي داده و در جايارائه  استقرار حکومت اسالمی
همه ناظران مصر، مشروعیت استفاده وي از فتواهـاي   کند، اما تقریباً

استفاده شده توسط عبدالسالم فرج آنهاي  از نظر آنها متن. قبول نکردند
آنها بتـوان جامعـه یـا حکومـت معاصـر مصـر را توصـیف کـرد          براساسنبودند که 

.(  

  

 

براي دفاع از سرزمین اسالمصرفاً 
اصل، ارزش اسـالم را پـایین  

نویسندگان غربی، دشمنی افراطـی بـا فرهنـگ غـرب، تشـکیل جامعـ      
شریعت، و براندازي دولت

مقدس، در ردیف
منظر این نویسندگان، سید قطب در حرکت

رفتارهاي 
که بر این
می اعظم

رادیکال اسالمی معاصر داشته
هاي  حرکت

ایجاد و برقراري جامع
افکار وي توجیهی براي براندازي همه دولتاینکه 

مسلمان
از سوي دیگر، عبد

الفر«عنوان 
علیه حاکم ظالم معرفی

جهاد در«: دارند
شده است
به گذشت

وجود ندارد که تنها راه از بین بردن حاکمان این جهـان، ا 
کوپل، (

استقرار حکومت اسالمی
کند، اما تقریباً می

قبول نکردند
نبودند که 

).همان(



در کنار تحوالت سیاسـی مـرتبط بـا کشـور مصـر، حملـه شـوروي سـابق بـه          
ز سـوي عالمـان   ا میالدي، و اعالم جهـاد علیـه اشـغالگران   

دیگـري بـراي گسـترش برخـی     
اسـالمی در  ي تنـدرو  

. در این زمینه قابل توجه اسـت 
د زیـادي در راسـتاي ترغیـب مسـلمانان بـه مقابلـه بـا        
حضــور نیروهــاي روس در کشــور اســالمی افغانســتان و جهــاد دفــاعی در مقابــل  
و اسـتفاده ابـزاري از جهـاد، چاشـنی     
اعظم بر جهاد تا حدي غلظـت یافتـه بـود کـه حتـی      

داند،  می شده از پیامبر اسالم را که جهاد با نفس را باالترین جهاد
، حدیثی جعلی دانست 

جهادي اسالمی ي ها گروه
یارگیري  منظور بهی الملل

با توجـه بـه    .از میان داوطلبانی از سراسر دنیاي اسالم براي جهاد در افغانستان است
ترور هاي  از سلولاي 

با توجه به پیروزي مجاهدین در افغانسـتان، ایـن   
افراطی تحت عنوان جهاد در نقـاط مختلـف   

                                        
بعـد از اتمـام تحصـیالتش بـه اردن و     

 1960در اواخر دهه . سپس سوریه رفت و از دانشگاه دمشق دکتراي حقوق اسالمی گرفت
و در سـال   ؛به مصر رفته و در دانشگاه االزهر تحصیالت تکمیلی خود را بـه پایـان رسـاند   

اعظـم در زمـره   . به عربستان سعودي رفته و در دانشگاه جده به تدریس مشغول شد
ین افرادي است که براي شرکت در جهاد علیه شوروي و تبلیغ عقاید خود بـه کشـور   

هاي متعـددي در   اعظم به یکی از رهبران برجسته جهاد تبدیل شد و کتاب
ترین آثـار وي در   از مهم

شـود   عبداهللا اعظم که از او بـه عنـوان ایـدئولوگ اصـلی القاعـده یـاد مـی       
از دیگـر  . الدن داشته اسـت 

هاي امدادي کشـورهاي عربسـتان و کویـت و همکـاري     
 24وي در . است 1985

 به همراه دو پسرش و در راه رفتن به نماز جمعه در پیشاور پاکستان ترور شد

در کنار تحوالت سیاسـی مـرتبط بـا کشـور مصـر، حملـه شـوروي سـابق بـه          
میالدي، و اعالم جهـاد علیـه اشـغالگران    1979افغانستان در سال 

دیگـري بـراي گسـترش برخـی      سـاز  زمینـه ، داراالسـالم حمله بـه   عنوان بهمسلمان 
ي تنـدرو  هـا  گـروه برخی  یافتگی سازمانافراطی و تشکیل و ي ها
در این زمینه قابل توجه اسـت  1نظریات عبداهللا اعظم. دشافغانستان  ویژه بهمنطقه و 
د زیـادي در راسـتاي ترغیـب مسـلمانان بـه مقابلـه بـا        تا ح هرچندوي ي ها

حضــور نیروهــاي روس در کشــور اســالمی افغانســتان و جهــاد دفــاعی در مقابــل  
و اسـتفاده ابـزاري از جهـاد، چاشـنی     گرایـی   از افـراط هـایی   اما رگه ؛اشغالگران بود

اعظم بر جهاد تا حدي غلظـت یافتـه بـود کـه حتـی       تأکید. ایدئولوژي وي شده بود
شده از پیامبر اسالم را که جهاد با نفس را باالترین جهاد دیث مشهور نقل

، حدیثی جعلی دانست سنت اهلروایی شیعه و هاي  با وجود اسناد متقن آن در کتاب
  ).202: 1385بخشی شیخ احمد، 

گروهو نظرات عبداهللا اعظم، نتایج مهمی را براي  ها دیدگاه
الملل بینآن، تشکیل سازمانی ترین  مهمکه . ارمغان آورده است

از میان داوطلبانی از سراسر دنیاي اسالم براي جهاد در افغانستان است
اي  هشده افغانستان، در حقیقت شبک ماهیت جنگ در کشور اشغال

با توجه به پیروزي مجاهدین در افغانسـتان، ایـن    ی تشکیل شد کهالملل بیندر سطح 
افراطی تحت عنوان جهاد در نقـاط مختلـف   هاي  ترور، پیشاهنگ حرکتهاي 

                                                                 
بعـد از اتمـام تحصـیالتش بـه اردن و     . تولد شـد در جنین م 1941سال  عبداهللا اعظم در

سپس سوریه رفت و از دانشگاه دمشق دکتراي حقوق اسالمی گرفت
به مصر رفته و در دانشگاه االزهر تحصیالت تکمیلی خود را بـه پایـان رسـاند   

به عربستان سعودي رفته و در دانشگاه جده به تدریس مشغول شد
ین افرادي است که براي شرکت در جهاد علیه شوروي و تبلیغ عقاید خود بـه کشـور   

اعظم به یکی از رهبران برجسته جهاد تبدیل شد و کتاب. افغانستان رفت
از مهم »الحاق به کاروان«و  »هاي اسالم دفاع از سرزمین«. این زمینه نوشت
عبداهللا اعظم که از او بـه عنـوان ایـدئولوگ اصـلی القاعـده یـاد مـی       . این زمینه است

الدن داشته اسـت  هاي بن گیري دیدگاه ي است که بیشترین تأثیر را در شکل
هاي امدادي کشـورهاي عربسـتان و کویـت و همکـاري      هاي اعظم با کمک سازمان

1985در سال » کتب الخدمه للمجاهدین العربم«تأسیس  ،الدن اسامه بن
به همراه دو پسرش و در راه رفتن به نماز جمعه در پیشاور پاکستان ترور شد 1989
146-145(  

  

 

گرایی  نسبی
حقوق بشر و 

گرایی  افراط
مذهبی
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در کنار تحوالت سیاسـی مـرتبط بـا کشـور مصـر، حملـه شـوروي سـابق بـه          
افغانستان در سال 

مسلمان 
ها دیدگاه

منطقه و 
ها دیدگاه

حضــور نیروهــاي روس در کشــور اســالمی افغانســتان و جهــاد دفــاعی در مقابــل  
اشغالگران بود

ایدئولوژي وي شده بود
دیث مشهور نقلح

با وجود اسناد متقن آن در کتاب
بخشی شیخ احمد، (

دیدگاه
ارمغان آورده استبه 

از میان داوطلبانی از سراسر دنیاي اسالم براي جهاد در افغانستان است
ماهیت جنگ در کشور اشغال

در سطح 
هاي  سلول

عبداهللا اعظم در. 1
سپس سوریه رفت و از دانشگاه دمشق دکتراي حقوق اسالمی گرفت

به مصر رفته و در دانشگاه االزهر تحصیالت تکمیلی خود را بـه پایـان رسـاند   
به عربستان سعودي رفته و در دانشگاه جده به تدریس مشغول شد 1973
ین افرادي است که براي شرکت در جهاد علیه شوروي و تبلیغ عقاید خود بـه کشـور   نخست

افغانستان رفت
این زمینه نوشت
این زمینه است

ي است که بیشترین تأثیر را در شکلمتفکر
هاي اعظم با کمک سازمان فعالیت

اسامه بن
1989نوامبر 

146کوپل، (



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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، همگام با الدن بناسامه 
پتامبر و سـ  11از حمـالت  

بیگنـاه   ده است، در مقـام توجیـه شـرعی تـرور و کشـتن افـراد      
است که در قسـمت بعـدي   

کوشـش   »راتژیک تروریسـم انتحـاري  
ـی عملیـات   هـاي   تبیـین  علّ

منطق استراتژیک حاکم بر عملیات انتحـاري در  
نامبرده، با تکیه بـر  . کند

، نـوعی از عقالنیـت و انتخـاب عقالنـی     
از . کنـد  مـی  هاي انتحاري را تبیین و گـزارش 

اخیـر در غـرب رواج یافـت،    
کرد  می تحلیلکننده  اد انتحار

براساس این تحلیل، عملیات انتحـاري، فراتـر از مـذهب بـوده و     
قـی و  گرایی، از علـل اقـدامات انتحـاري تل   

  .منطقی عقالنی براي عملیات انتحاري تصور نمود
بـه   دسـتیابی داند که بـراي  

، این فرضیه را مورد آزمون قـرار داده  
، استراتژیک بـودن عملیـات   

ن از نظر طراحـان،  و تنها راه ممک
نظامی و مدنی براي تهدید دیوار امنیتی و افزایش هزینه امنیتی و 

 عنـوان  بـه کاهش امیدواري به موفقیت از طریق تدابیر دفاع مرزي و دفـاع سـرزمینی   
  .(Ibid)ند دا ها می همۀ این عملیات

ي هـا  زمانرهبران سـا 
استراتژي مبارزه خود با 

اسامه . قرار داشت الدن بندر قاعده این شبکه، اسامه . جهان شدند
از حمـالت   پـیش کـه  هایی  افراطی در اعالمیهي ها گروهدیگر رهبران 

ده است، در مقـام توجیـه شـرعی تـرور و کشـتن افـراد      کرپس از آن صادر 
است که در قسـمت بعـدي   برآمده  یهودي ـ  جهاد با کافران و اتحاد صلیبی 

  .دهیم می مورد اشاره قرار

  و عملیات انتحاري توجیه دینی تروریسم
راتژیک تروریسـم انتحـاري  منطق اسـت «با عنوان اي  هدر مقال رابرت پاپ

تبیـین دربـاره   ده است تا ضـمن اشـاره بـه ادبیـات موجـود     
منطق استراتژیک حاکم بر عملیات انتحـاري در  اي درباره  هتروریستی انتحاري، نظری

کندارائه  سطح جهانی که در دو دهۀ اخیر رو به رشد بوده است
، نـوعی از عقالنیـت و انتخـاب عقالنـی     2003تـا   1980ي هـا  سـال ي آماري 

هاي انتحاري را تبیین و گـزارش  معطوف به هدف در مجموعه عملیات
ی که در دهههاي  موج اول تبیین منظر ایشان، اخیـر در غـرب رواج یافـت،    هـاي   علّ

اد انتحارروانی افرهاي  الب انگیزهقعملیات انتحاري را بیشتر در 
(Pape, 2003: 344براساس این تحلیل، عملیات انتحـاري، فراتـر از مـذهب بـوده و      ؛

گرایی، از علـل اقـدامات انتحـاري تل    مفاهیمی از قبیل غیرمعقول بودن و جزم
منطقی عقالنی براي عملیات انتحاري تصور نمود توان نمی

داند که بـراي   می عملیات انتحاري را اقدامی ها، اما موج دوم تبیین
، این فرضیه را مورد آزمون قـرار داده  »پاپ«. شود می اهداف سیاسی خاصی طراحی

، استراتژیک بـودن عملیـات   2003تا  1980هاي انتحاري از  و ضمن بررسی عملیات
و تنها راه ممک تأثیرگذارانتحاري، ناظر به اهداف سرزمینی بودن، 

نظامی و مدنی براي تهدید دیوار امنیتی و افزایش هزینه امنیتی و غیر توجه به اهداف
کاهش امیدواري به موفقیت از طریق تدابیر دفاع مرزي و دفـاع سـرزمینی   

همۀ این عملیات را صفات مشتركها  تنها راه مقابله با این عملیات
رهبران سـا ي نظري برخی ها دیدگاهذرا به اقدامات عملی و نگاهی گ

استراتژي مبارزه خود با  عنوان بهتروریستی به ظاهر اسالمی که تروریسم انتحاري را 

  

 

جهان شدند
دیگر رهبران 

پس از آن صادر 
 عنوان به

مورد اشاره قرار

توجیه دینی تروریسم .2-2
رابرت پاپ

ده است تا ضـمن اشـاره بـه ادبیـات موجـود     کر
تروریستی انتحاري، نظری

سطح جهانی که در دو دهۀ اخیر رو به رشد بوده است
ي آماري ها داده

معطوف به هدف در مجموعه عملیات
منظر ایشان،

عملیات انتحاري را بیشتر در 
Pape, 2003: 344)

مفاهیمی از قبیل غیرمعقول بودن و جزم
نمی طبعاً

اما موج دوم تبیین
اهداف سیاسی خاصی طراحی

و ضمن بررسی عملیات
انتحاري، ناظر به اهداف سرزمینی بودن، 

توجه به اهداف
کاهش امیدواري به موفقیت از طریق تدابیر دفاع مرزي و دفـاع سـرزمینی   

تنها راه مقابله با این عملیات
نگاهی گ

تروریستی به ظاهر اسالمی که تروریسم انتحاري را 



با توجه به دیـدگاه   اند،
نظامیانی کـه در کشـور   

که  گذارد نمی کنند، تردیدي باقی
گرایـی و تفسـیر    دیگر از افراط

 ورهاي اسالمی مانند عراق، پاکسـتان و اخیـراً  
 ده اسـت، و شـ تروریسـتی انتحـاري تهدیـد    

ین عملیات انتحاري که در منـاطق دیگـري از جهـان اتفـاق     
بـه   ده اسـت، اشـاره  شـ 

  .گرایانه در این خصوص ضرورت دارد

که در مفهوم جهاد مـورد اشـاره قـرار گرفـت، تردیـدي      
هایی کـه ماهیـت دفـاعی    

در عـین حـال،   . کند مورد پذیرش قـرار گرفتـه اسـت   
ویـژه وقتـی    بههاي اسالمی و با توجه به برخی شواهد تاریخی، ترور، 
ان نظـر  صـاحب . گیرند مجاز دانسته نشده است

 )ص(بر اسـالم  پیـام به نقل از 
در . کرده بود منع کردند

نهی رسول اهللا عن «: فرماید
: 1407؛ طوسـی،  375

ترجمه این حدیث این است که امام 
 .اي اباصباح، اسالم مـانع تـرور اسـت   

در مـوقعیتی   امـام حسـین  
ور از پـیش رو  صـلی خـود را بـا تـر    

االیمـان قیـد الفتـک،    
؛ 501-515: 1406؛ فــیض کاشــانی، 

اند، ههاي ملی خود انتخاب کرد اسالمی و یا دولتغیر هاي
نظامیانی کـه در کشـور   غیر کشتن ژهوی بهترور و  هرگونهروشن اسالم در ممنوعیت 

کنند، تردیدي باقی می اسالمی زندگیغیر هاي اسالمی و یا در سرزمین
دیگر از افراطاي  هانواع تروریسم و از جمله شکل انتحاري آن، گون

  .ضوابط دینی جهت نیل به اهداف سیاسی خاص است
ورهاي اسالمی مانند عراق، پاکسـتان و اخیـراً  امنیت برخی کشاینکه  با توجه به

تروریسـتی انتحـاري تهدیـد    هاي  اخیر با عملیاتي ها سالایران، در 
ین عملیات انتحاري که در منـاطق دیگـري از جهـان اتفـاق     تر مهمبرخی از همزمان 

ده اسـت، اشـاره  شـ به مسلمانان منتسب  امریکاسپتامبر در  11افتاده مانند حادثه 
گرایانه در این خصوص ضرورت دارد ي افراطها برداشتي اسالمی و ها

  تحریم ترور
که در مفهوم جهاد مـورد اشـاره قـرار گرفـت، تردیـدي       هایی با امعان نظر در بحث

هایی کـه ماهیـت دفـاعی     با الزامات و ویژگی ،وجود ندارد که جهاد دفاعی در اسالم
کند مورد پذیرش قـرار گرفتـه اسـت    می بودن اقدامات را مشخص

هاي اسالمی و با توجه به برخی شواهد تاریخی، ترور،  آموزه براساس
گیرند مجاز دانسته نشده است می در معرض آسیب قراربیگناه 

به نقل از  )ع(امام صادق شیعه، تحریم مطلق ترور را از روایت 
کرده بود منع کردند) ع( کنند که ترور فردي را که سب حضرت علی می 

فرماید می ابوصباح کنانیخطاب به ) ع(این حدیث، امام صادق 
375-377: 1407کلینـی،  (» الفتک، یا اباالصباح، االسالم قید الفتـک 

ترجمه این حدیث این است که امام  .)113-173: 1403یلی، ؛ مقدس اردب21
اي اباصباح، اسالم مـانع تـرور اسـت   . فرمودند، رسول خدا ترور را نهی کرده است

امـام حسـین  فرسـتاده   عنوان بهکه  مسلم بن عقیلهمچنین، در ماجراي 
صـلی خـود را بـا تـر    توانست یکی از دشمنان ا می قرار گرفته بود که

االیمـان قیـد الفتـک،    «دارد، به استناد روایتی از پیامبر اسالم بـا ایـن مضـمون کـه     
؛ فــیض کاشــانی، 241-242: 1405احســایی، (» فالیفتــک مــؤمن

  

 

گرایی  نسبی
حقوق بشر و 

گرایی  افراط
مذهبی
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هاي دولت
روشن اسالم در ممنوعیت 

اسالمی و یا در سرزمین
انواع تروریسم و از جمله شکل انتحاري آن، گون

ضوابط دینی جهت نیل به اهداف سیاسی خاص است
با توجه به

ایران، در 
همزمان 

افتاده مانند حادثه 
ها دیدگاه

تحریم ترور ـ الف
با امعان نظر در بحث

وجود ندارد که جهاد دفاعی در اسالم
بودن اقدامات را مشخص

براساس
بیگناه  افراد

شیعه، تحریم مطلق ترور را از روایت 
 استفاده

این حدیث، امام صادق 
الفتک، یا اباالصباح، االسالم قید الفتـک 

214-210
فرمودند، رسول خدا ترور را نهی کرده است

همچنین، در ماجراي 
قرار گرفته بود که

دارد، به استناد روایتی از پیامبر اسالم بـا ایـن مضـمون کـه     بر
فالیفتــک مــؤمن



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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دوران معاصر مطرح است، تروریسم انتحـاري و یـا عملیـات    
توان گفت، با وجود منع جهاد ابتدایی در زمـان  

دفـاع  رسـد   مـی  غیبت و تحریم توسل بـه تـرور، حتـی در جهـاد دفـاعی، بـه نظـر       
از جـو  درخصـوص یی 
در ادبیـات سیاسـی   . 

گیرد  می قرار» تروریسم انتحاري
در فقـه  . »اقدام به کشتن دیگـران همزمـان بـا قتـل خویشـتن     

کـه آیـا جـایز اسـت     
کسی با علم و یا ظن غالب به کشته شدن خود، به دفاع از نفس و حیثیـت خـود یـا    
بـه دلیـل مسـتحدثه و جدیـد بـودن      

 مسـائل تـأثیر   موضوع هنوز گفتمان ثابتی شکل نگرفته است، با توجه ویژه و تحـت 
 ،مسئله دفاع است مسئله فلسطینْ

 »خود و حریم و ناموس و کیان اسالم به هر نحوي که باشـد جـایز اسـت   

دهد ایشان، عملیات انتحـاري فلسـطینیان را   
دهنـد و تحـت    مـی  و یا اساس اسالم قرار

انتحـاري  هـاي   سان، ضمن قرار دادن برخی دفاع
فلسطینیان ذیل شرایط عمومی جهاد دفاعی، از تأیید آن دسته از عملیات انتحاري که 

  1.کنند می امتناع اند، ه
                                        
، روشنگر موضع فقهـی ایشـان   

ی بـا  اسـرائیل مدتی قبل یک فلسـطینی در یـک پاسـاژ    
آیا طبق قوانین جهاد در اسالم، جایز اسـت فـردي دانسـته    

اگـر  : گوینـد  کنند و می زنان و کودکان را بکشد؟ ایشان در جواب به موضوع دفاع اشاره می
. با زن و بچه آمده باشـد 

اما در مورد سؤال شما باید توجه داشته باشیم که این اشـغالگران صهیونیسـت هسـتند کـه     
لکن از نظر اسالمی، الزم است 

مایــت از حه پشــتیبانی و 

  .از انجام این کار خودداري نمود) 213-224: 1404مجلسی، 

  استشهادي/  عملیات انتحاري
دوران معاصر مطرح است، تروریسم انتحـاري و یـا عملیـات    موضوع دیگري که در 

توان گفت، با وجود منع جهاد ابتدایی در زمـان   می به صورت کلی. استشهادي است
غیبت و تحریم توسل بـه تـرور، حتـی در جهـاد دفـاعی، بـه نظـر       

یی ها دیدگاهده بلکه شاستشهادي یا دفاع انتحاري در اسالم منع ن
. فقهی آن با رعایت شرایط و قواعـد خـاص دفـاع وجـود دارد    

تروریسم انتحاري«انتحاري به هر حال ذیل /  معاصر، دفاع استشهادي
اقدام به کشتن دیگـران همزمـان بـا قتـل خویشـتن     «و آن عبارت است از 

کـه آیـا جـایز اسـت      سؤالاسخ به این تحریم شده اما در پ اسالمی، خودکشی مطلقاً
کسی با علم و یا ظن غالب به کشته شدن خود، به دفاع از نفس و حیثیـت خـود یـا    

بـه دلیـل مسـتحدثه و جدیـد بـودن       هرچنـد  کیان اسالم و جامعه اسالمی برخیـزد؟ 
موضوع هنوز گفتمان ثابتی شکل نگرفته است، با توجه ویژه و تحـت 

مسئله فلسطینْ«اسخ به این پرسش این است که جاري فلسطین، پ
خود و حریم و ناموس و کیان اسالم به هر نحوي که باشـد جـایز اسـت    از

  ).481-482فاضل لنکرانی، 
دهد ایشان، عملیات انتحـاري فلسـطینیان را    می شده نشان مطرح سؤالپاسخ به 

و یا اساس اسالم قرار ذیل شرایط عمومی وجوب دفاع از نفس
سان، ضمن قرار دادن برخی دفاع بدین. کنند می مقررات دفاع تعریف

فلسطینیان ذیل شرایط عمومی جهاد دفاعی، از تأیید آن دسته از عملیات انتحاري که 
هنظامی را هدف قرار دادغیر در فلسطین انجام شده و شهروندان

                                                                 
، روشنگر موضع فقهـی ایشـان   اهللا فاضل لنکرانی آیتدر این زمینه این سؤال و جواب از 

مدتی قبل یک فلسـطینی در یـک پاسـاژ    : سؤال. تاز خواستگاه فقه شیعه اس
آیا طبق قوانین جهاد در اسالم، جایز اسـت فـردي دانسـته    . انفجار خود دست به انتحار زد

کنند و میزنان و کودکان را بکشد؟ ایشان در جواب به موضوع دفاع اشاره می
با زن و بچه آمده باشـد  گرچهکنند، ا بله میدزدي به حریم خانه کسی تجاوز کرد، با او مقا

اما در مورد سؤال شما باید توجه داشته باشیم که این اشـغالگران صهیونیسـت هسـتند کـه     
لکن از نظر اسالمی، الزم است ... کنند و کودکان فلسطینی را در آغوش مادرانشان شهید می

ه پشــتیبانی و ی و بـا غیرنظامیــانی کـ  اســرائیلمجاهـدین فلســطینی بـا نظامیــان   

  

 

مجلسی، 

عملیات انتحاري ـ ب
موضوع دیگري که در 

استشهادي است
غیبت و تحریم توسل بـه تـرور، حتـی در جهـاد دفـاعی، بـه نظـر       

استشهادي یا دفاع انتحاري در اسالم منع ن
فقهی آن با رعایت شرایط و قواعـد خـاص دفـاع وجـود دارد    

معاصر، دفاع استشهادي
و آن عبارت است از 

اسالمی، خودکشی مطلقاً
کسی با علم و یا ظن غالب به کشته شدن خود، به دفاع از نفس و حیثیـت خـود یـا    

کیان اسالم و جامعه اسالمی برخیـزد؟ 
موضوع هنوز گفتمان ثابتی شکل نگرفته است، با توجه ویژه و تحـت 

جاري فلسطین، پ
ازو دفاع 

فاضل لنکرانی، (
پاسخ به 

ذیل شرایط عمومی وجوب دفاع از نفس
مقررات دفاع تعریف

فلسطینیان ذیل شرایط عمومی جهاد دفاعی، از تأیید آن دسته از عملیات انتحاري که 
در فلسطین انجام شده و شهروندان

در این زمینه این سؤال و جواب از . 1
از خواستگاه فقه شیعه اس

انفجار خود دست به انتحار زد
زنان و کودکان را بکشد؟ ایشان در جواب به موضوع دفاع اشاره می

دزدي به حریم خانه کسی تجاوز کرد، با او مقا
اما در مورد سؤال شما باید توجه داشته باشیم که این اشـغالگران صهیونیسـت هسـتند کـه     

کودکان فلسطینی را در آغوش مادرانشان شهید می
 مجاهـدین فلســطینی بـا نظامیــان   



مسـئله  تـأثیر   دیـدگاه فقهـی مـورد اشـاره، تحـت     
تشهادي دفاعی است کـه  

هـاي   آن اسـت و طبیعـی اسـت کـه حملـه     
اینکـه   د؛ ضـمن شو نمی

ی و تعهـدات کشـورها در قبـال صـلح و     

تروریسـم  خصوص  به
ننـد  مایی هـا  گـروه اخیر، تروریسم انتحاري منطق اسـتراتژیک  

توجیه دینی هـم بـراي آن جعـل    
رهبـر سـازمان تروریسـتی القاعـده در     
گناهی که در عملیات انتحـاري حملـه بـه    

و یا مطالبی که  ؛)207
رفتار برخی افراد متعصب مذهبی بـراي کشـتن مسـلمانان و یـا پیـروان      

هاي  و انحراف در بیان و کاربرد آموزه
یـی  گرا افراطـی، نسـبیت  

یـک حـق اساسـی و بنیـادین     
اســالمی و هــاي  بشــري مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و اهمیــت حیــات در آمــوزه 
حـاکی از آن  ها  نتایج بررسی

دین اسالم به انسان و حق حیات با نگاه حقـوق  
ی متفاوت است، در عین حال، در دین اسالم حیات انسان مورد احترام 
از طریق توسل به اقـدامات تروریسـتی مجـاز    
ایـن پـژوهش حـاکی از    

و بـه نسـبیت    تابـد  برنمی
                                        
www.lankarani.org/persian/ahkam/new 

دیـدگاه فقهـی مـورد اشـاره، تحـت     رسـد   می به هر حال، به نظر
تشهادي دفاعی است کـه  گذاري بین تروریسم با عملیات اس فلسطین، در مقام تفاوت

آن اسـت و طبیعـی اسـت کـه حملـه     هـاي   مدار منطق دفاع و محـدودیت 
نمی حسوبدفاع م.. .پیشدستانه و یا تحریک دیگران به حمله و

ی و تعهـدات کشـورها در قبـال صـلح و     الملل بیندر زمان کنونی، توجه به مناسبات 
  .ثبات جهانی نیز ضروري است

به مورد اشاره در توسل به ترور وهاي  با وجود محدودیت
اخیر، تروریسم انتحاري منطق اسـتراتژیک  ي ها سالانتحاري، در 

توجیه دینی هـم بـراي آن جعـل    اند  هتالش کرداي  هالقاعده بوده و به صورت ناشیان
رهبـر سـازمان تروریسـتی القاعـده در      الدن بـن برخی سخنان منتسب به اسامه 
گناهی که در عملیات انتحـاري حملـه بـه     هاي بی راستاي توجیه شرعی کشتن انسان

207-210: 1385 احمد،شیخ  بخشی(دو قلو کشته شدند هاي 
رفتار برخی افراد متعصب مذهبی بـراي کشـتن مسـلمانان و یـا پیـروان      کننده 

و انحراف در بیان و کاربرد آموزهگرایی  افراطاي  ه، گون)همان(دیگر ادیان است 
افراطـی، نسـبیت  ي ها برداشتکارکرد اصلی این  .اسالمی در باب جهاد است

  .در حقوق بنیادین بشر و از جمله، حق حیات است

  
یـک حـق اساسـی و بنیـادین      عنـوان  بهحق حیات پژوهش، اصلی  مسئلهبا توجه به 

بشــري مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و اهمیــت حیــات در آمــوزه 
نتایج بررسی. حفظ آن مورد بررسی قرار گرفت ياجرا هاي ضمانت

دین اسالم به انسان و حق حیات با نگاه حقـوق   ویژه بهنگاه دین و  هرچندت که 
ی متفاوت است، در عین حال، در دین اسالم حیات انسان مورد احترام الملل بین

از طریق توسل به اقـدامات تروریسـتی مجـاز     ویژه بهاست و تعرض به حیات افراد 
ایـن پـژوهش حـاکی از    هاي  یق، بررسیشده در تحق با توجه به فرضیه مطرح

برنمیبودن حقوق بشر را الشمول  عام این است که دیدگاهی که
                                                                                                                                               

/www.lankarani.org/persian/ahkam/new-estefta.html(کنند مبارزه و جهاد کنند  ها می صهیونیست
  ).294سؤال و جواب شماره 
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به هر حال، به نظر
فلسطین، در مقام تفاوت

مدار منطق دفاع و محـدودیت دایر
پیشدستانه و یا تحریک دیگران به حمله و

در زمان کنونی، توجه به مناسبات 
ثبات جهانی نیز ضروري است

با وجود محدودیت
انتحاري، در 

القاعده بوده و به صورت ناشیان
برخی سخنان منتسب به اسامه . کنند

راستاي توجیه شرعی کشتن انسان
هاي  برج

کننده  توجیه
دیگر ادیان است 

اسالمی در باب جهاد است
در حقوق بنیادین بشر و از جمله، حق حیات است

  فرجام
با توجه به 

بشــري مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و اهمیــت حیــات در آمــوزه 
ضمانت

ت که اس
بینبشر 

است و تعرض به حیات افراد 
با توجه به فرضیه مطرح .نیست

این است که دیدگاهی که
                        

صهیونیست
سؤال و جواب شماره 
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 حقوق بشر، حتی در حقوق بنیادین و اساسی مانند حق حیات، اعتقـاد دارد، معبـري  
گشـاید و جـان برخـی از    

ي هـا  گـروه در بین برخی اشخاص یا 
احکـام جهـاد ابتـدایی    

دهـد آمـوزه جهـاد در    
فراطی از مبانی و احکام جهاد در اسـالم  

. خاص اسـت ي ها گروه
دانشـمندان مسـلمان همـواره بـا     
در دوران معاصـر کـه برخـی    
افراطی از قبیل سازمان القاعده و یا همفکران آنها تالش کردند 
موجه جلوه دهند، دیده نشـده  
نفوذ اسالمی قرار گیرنـد و علمـاي اسـالمی    
اف سیاسـی و در پوشـش امـر دینـی اتفـاق      

حقوق بشر، حتی در حقوق بنیادین و اساسی مانند حق حیات، اعتقـاد دارد، معبـري  
گشـاید و جـان برخـی از     مـی  را براي قانونی دانستن تعدي نسبت بـه حـق حیـات   

در بین برخی اشخاص یا گرایی  این نسبی. شمارد نمی ترمرا محها 
احکـام جهـاد ابتـدایی     ویژه بهافراطی، با مستمسک قرار دادن احکام جهاد در اسالم، 

  .بروز یافته است
دهـد آمـوزه جهـاد در     مـی  این تحقیق نشانهاي  این در حالی است که بررسی

فراطی از مبانی و احکام جهاد در اسـالم  اي ها برداشتاسالم ماهیتی دفاعی داشته و 
گروهدینی و مذهبی باشد سیاسی و در جهت منافع اینکه  

دانشـمندان مسـلمان همـواره بـا      جریان عمومی فکري و سـیره عملـی پیشـوایان و   
در دوران معاصـر کـه برخـی     ویژه به .مخالفت نموده استگرایی  و افراطگرایی 
افراطی از قبیل سازمان القاعده و یا همفکران آنها تالش کردند ي ها گروه اشخاص یا

موجه جلوه دهند، دیده نشـده  .. .جهاد با کفار و عنوان بهاقدامات تروریستی خود را 
نفوذ اسالمی قرار گیرنـد و علمـاي اسـالمی     شده و ذي که مورد تأیید علماي شناخته

اف سیاسـی و در پوشـش امـر دینـی اتفـاق      اقدامات تروریستی را که با اهد 
  õ .اند هافتاده را مطابق موازین اسالمی ندانست
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گرایی  فرقه

اشخاص یا
اقدامات تروریستی خود را 
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