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 کریم قرآننحوۀ برخورد با بُغات در فقه با تکیه بر 

 زاده صالح حسن

 دانشيار دانشگاه عالّمه طباطبائی، تهران

 (6060ن8ن67  تاريخ تصويب: 6068ن66ن2)تاريخ دريافت: 

 چکیده

معناا  « قياام و شاورش   احق، ي بدون يتعدّ و ظلم»ي معنارا به « یبغ»ة کلم ی،اسالم نابعم در
 هاختصاص با  آيه، هرچند اين  باشد یم (6نحجرات)ال ةفيشر يةآ ی،معن نيمنشاء انتخاب ا اند و کرده
 باشاد،  مای  سياسای از جارائم   يكای  به غيار حاق   جنگ که آنجايیا از امّ ،نبرد و جنگ دارد قتال و
منابع دينی مؤيّاد   وارده در   رواياتاست سياسیرم جُ آيه ايندر  «بغی»مراد از  کهدانست  توان می

 الزم شاود،  تمام ظالم با جنگ متيق به چند هر را ستم و ظلم از يريجلوگ اسالم  اين مطلب است
 یتصاور  در نيا ا و اسات  دانساته  بااالتر  زين مسلمانان خون از را عدالت ياجرا يبها است و شمرده
 امّات  باراي  هاايی  فاياده  بار  مشتمل خارجی جنگ  نشود حل زيآم مسالمت طرق از مسألهکه  است
 و ساازد  مای  آگااه  خاود  ضع  مراکز از را آن و کند می پاک ها آلودگی از را ارادة امّت از جمله است،
امّاا   رد،آو مای  وجاود  به آن در را تمدّنی هاي ارزش و کند می پيدا حسّاسيّت آن مسئوليّت به نسبت
 باه  آن رسايدن  باعاث  گااه  و نادارد  هالکات  و ويرانی و زيان جز چيزي خود دنبال به داخلی جنگ
 بار  و کشتار ساختن متوقّ  مسئوليّت مسلمانان، نخستين اين آيه، شود  بر اساس می هولناک پايانی
 آناان  چه است، مردم همة مسئوليّت اين و باشد ممكن که وسيله هر به است سلم و صل  داشتن پا

 طرفای  همچون بايد کنيم، وارد آنان ميان را سومی گروه اگر امّا اَند، گروه دو ميان مانده باقی نيروي
 کند  شرکت مبارزه در

  قرآن، فقه اسالمی، بُغات، برخورد واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: Hasanzadeh@atu.ac.ir 
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 مقدّمه

اناد   کرده معنا« قيام و شورش احق، ي بدون يتعدّ و ظلم»ي معنارا به « یبغ»ی، اسالم منابع در

 فَأَصْـلِحُوا  اقْتَتَلُـوا  الْمُؤْمِنِینَ مِنَ طَائِفَتَانِ وَإِن»: ة زير استفيشر يةآ ی،معن نيمنشاء انتخاب ا و

 فَـاءَتْ  فَإِن اللَّهِ أَمْرِ إِلَى تَفِیءَ حَتَّى تَبْغِی الَّتِی فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَغَتْ فَإِن بَیْنَهُمَا

 به هم با مؤمنان از گروه دو هرگاه و الْمُقْسِطِینَ: یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَیْنَهُمَا صْلِحُوافَأَ

 متجااوز  گاروه  با کند، تجاوز ديگرح بر دو آن از يكى اگر و دهيد آشتى را آنها پردازند، جنگ و نزاع

 باه  دو آن ميان در ،(شد فراهم صل  زمينة و) ازگشتب هرگاه و بازگردد، خدا فرمان به تا کنيد پيكار

 «دارد ماى  دوسات  را پيشاگان  عادالت  خداوناد  کاه  کنياد  پيشه عدالت و سازيد، برقرار صل  عدالت
  (6نحجرات)ال

 یكا ي حاق  ريغبه  که جنگ يیا از آنجاامّ ،نبرد و جنگ دارد قتال و هاختصاص ب ، هرچندهيآ نيا

 اتيا روا  است یاسيرم سجُ هيآ نيدر ا «یبغ»دانست که مراد از  انتو یم ،باشد یم یاسياز جرائم س

 ( 087: 8ج ،ق 6867)ک لينی، منابع دينی مؤيّد اين مطلب است وارده در

 نيا ا در قارآن   کار رفته است هب قيام عليه دولت يا امنيّت ملّت، يمعنا به «یبغ» ةکلم همچنين

 باا  مؤمنان از گروه دو هرگاه: ديگو یم جا همه و هشيهم يبرا یعموم و یکلّ قانون کي عنوان به هيآ

 يگار يد بار  گاروه  دو نيا ا از یكي   اگرديساز برقرار صل آنها  انيم در بسردازند، جنگ و نزاع به هم

 ظاالم  و یبااغ  ةفا يطا با دهستي  موظّ شما نشود، صل  شنهاديپ ميتسل و ستم نموده است، و تجاوز

 نهد  گردن و ددگر باز خدا فرمان به تا ديکن كاريپ

 است و شمرده الزم شود، تمام ظالم با جنگ متيق به هرچند را ستم و ظلم از يريجلوگ اسالم

 از مساأله که  است یصورت در نيا و است، دانسته باالتر زين مسلمانان خون از را عدالت ياجرا يبها

 در گردد، فراهم صل  ةنيزم و شود خداحكم  ميتسل ظالم، ةفيطا اگر نشود و حل زيآم مسالمت طرق

طايفاة   قادرت شكساتن   درهم به تنها یعني  ديساز برقرار صل  عدالت اصول بر اساس دو، آن انيم

 عواملکن کردن  شهير يبرا يا مهمقدّ و باشد صل ساز  زمينه ديبا كاريپ نيبلكه ا ،دينكن قناعتظالم 

 يیتواناا  احسااس  خاود  در ظالمکه  گريد بار یطوالن ايکوتاه  زمان گذشتن با وگرنه ي،ريدرگ و نزاع

  رديگ یم سر از را نزاع و زديخ یبرم ،کند
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 پااک  هاا  آلاودگی  از را امّات  ارادة از جمله است، امّت براي هايی فايده بر مشتمل خارجی جنگ

 نسابت  و ساازد  می آگاه خود ضع  مراکز از را آن و شود، می آن هاي ص  پاکيزگی سبب و کند، می

 امّاا جناگ   آورد، مای  وجاود  به آن در را تمدّنی هاي ارزش و کند می پيدا اسيّتحسّ آن مسئوليّت به

 پاياانی  باه  آن رسايدن  باعاث  گااه  و ندارد، هالکت و ويرانی و زيان جز چيزي خود دنبال به داخلی

 ( 029: 60ج  ،6077، تفسير هدايتشود )ر ک   می هولناک

 تفصيل به آن در مفسّران و پرداخته است آشكار صورتی به مؤمنان ميان جنگ قتيّة به اين آيه

 نظر به کافی مقاله يک ضمن در آن از گفتن سخن که است اي اندازه به قتيّه عمق و اند گفته سخن

است  در اين مقاله سعی شاده تاا خالصاة آراي مفسّاران و      مفصّل مطالعات نيازمند بلكه رسد، نمی

 فقها مورد نقد و برسی قرار گيرد 

 بارادر  دو انيم در صل  جاديا يکه برا اندازه همانکه  داده هشدار مسلمانان به يهدر اين آ قرآن

 يجدّ طور به صل  يبرقرار يبرا زين متخاصم مؤمنان انيم در ديبا ،ديکن یکوشش م و تالش یبسَنَ

انگاري در مورد رفتارهايی که به امنيّت اقتصادي، اجتماعی، سياسای و   جُرم  ديشو عمل وارد قاطع و

کنند، در اصول شريعت و مبادي احكام و باه تَبَاع آن در مناابع فقهای      وانی جامعه خدشه وارد میر

 ( 666تا:  اسالم مورد توجه است )ر ک  الوائلی، بی

 کوشش برای صلح

 گرفتاه  صاورت  عدالت پاية بر که صلحی از يا صل  قوانين از ما با قرآنبر اساس آيات ياد شده، 

 از لاذا  اسات،  محاال  تقريبااً  جناگ  حالات  در آن به بخشيدن تحقّق که اچر گويد، نمی سخن باشد،

 رغام  علای  را، جناگ  طارا  دو هر قرآنکند   کوشش صل  به رسيدن براي که است خواسته جامعه

 کاه  اسات  آن بار  دليل اين و است، خوانده مؤمنان نام به است، بزرگی گمراهی يكديگر کشتن آنكه

 و هاا  فتناه  آن سابب  کاه  بيفتناد  يكديگر جان به خانگی جنگ رد واحدي امّت فرزندان دارد امكان

 يكاديگر  باا  مبارزه به پرداختن مجرّد به را مردمان که نداريم حق ما پس باشد  بوده نفسانی هواهاي

 اعالن مجرّد به را ديگر طرا که ندارد حقّ جنگ طرا دو از يک هيچ که گونه همان بخوانيم، کافر

: 60ج  ،6077، تفسير هدايتسازد )ر ک   متّهم ايمان چارچوب از خروج به خودش بر کردن جنگ

027 ) 
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 گااه  داريام؟  نگاه پا بر امنيّت شوراهاي و ها پيمان و اندرزها و شعارها با را اسالم است ممكن آيا

 اشخاص که کند جلوگيري جنگی از که نيست حد آن در ولی باشد، سودمند اينها همة است ممكن

 و باشاند،  شده مأيوس ديگر وسيلة هر با هايشان هدا يافتن تحقّق از اينكه مگر نشوند، داخل آن به

 تحمّل را آن هاي بدبختی و ها مصيبت و شوند می سوار جنگ دشوار مرکب بر که است هنگام اين در

 همة بايد ناگزير هنگام اين سازند؟  در متوقّ  را آن اندرز و قرار با است ممكن چگونه پس  کنند می

 ايان  کنناد کاه   جلاوگيري  ماردم  خون شدن ريخته از و تحمّل کنند را صل  حفص مسئوليّت ممرد

 و ساتمكاران  نشاود،  چنين اگر و است آن مسئوليّت قبول و جنگ به پرداختن مستلزم ترديد بدون

 ( 022: آورند )ر ک  همان می در جهنّمی صورت به را جا همه جنگ فتنة افروزان آتش

 خدا فرمان به با بازگشت آمیز همزیستی مسالمت

 گاردن  و خادا  فرماان  باه  ساتمگر  گروه بازگشت هاي آشوبگر گروه با را مؤمنان نبرد پايان قرآن

 ديگار  گروه و ايشان ميان اختالا ايجاد سبب که داند می قتايايی در اسالم احكام تطبيق به نهادن

 باا  معاملاه  ماورد  در عادالت  حادود  باه  تام بودن مقيّد که است آن بر دليلی خود اين است، و شده

 .شود اطاعت آن از بايد و است واجب امنيّت و صل  به ايشان تجاوز و ستمگري رغم علی ستمگران،

 را ايشاان  حقاوق  آنكاه  بادون  باازگردانيم،  شارعی  حادود  به را آنان دستور اسالم اين است که

 تاا  کنايم،  آنان را ماتهم  يجاب هاي تهمت به و سازيم رسوايشان و بريزيم را آبروشان و کنيم مصادره

 و سازيم روانه تبعيد به و افكنيم زندان به و کنيم بند آنان را در که نداريم آن حق اينكه به رسد چه

 فرماان  به آنان بازگشت حدّ به را ستمگران با مقابله متعال خداوند  برسانيم قتل به و دهيم آزارشان

 بااز  امّات  و ملّات  افاراد  ديگر حال همچون رستد حالی به شود، چنين چون و کند می محدود خدا

 برقارار  صال   عادالت  مراعاات  باا  گاروه  دو آن ميان بازگشت، خدا حكم قبول به اگر پس .گردند می

 مورد گروه که باشد آن تنها بهانه و از حقوق اسالمی خود محروم شود گروه آن که نيست کنيد  روا

 از ايشاان  سااختن  محاروم  يا گروه اين بر کيفرهاي متاع  تحميل چه است، کرده ستم و بغی نظر

 بار  خادا  حادود  داشتن پا بر و عدالت و سازد، می آماده ديگر جنگی براي را زمينه دارند، که حقوقی

 چنين گيران آتش که سبب بدان برد، می ميان از را اجتماعی مبارزات هاي سبب تمايز، بدون همگان

 .گيرند می قرار آن و اين برداري بهره مورد که هستند ومیمحر هاي گروه غالباً ها مبارزه

 شاود،  مای  شامرده  محروم تاريخی لحاظ از که است گروهی( مسلّ  معارضان) ستمگر گروه گاه

 و نيسات  کاافی  ايشاان  باراي  سافيد  هموطناان  با حقوق در آنان برابري که امريكا سياهان همچون
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 هااي  فرصت آنان ناکامی رفع براي است الزم بلكه برد، نمی ميان از را آنان به نسبت ستمگري عوامل

 از قسامت  آن براي بيشتري بودجة تخصيص است جمله آن از که گيرد قرار اختيارشان در بيشتري

 هااي  شارط  باا  هاا  دانشاگاه  در آناان  پذيرفتن و است بيشتر جاها آن در آنان نشاط و شور که کشور

       و رب  بدون هاي وام دادن و تر سبک

 جنگ در اصل و مرجع

 و کردناد  یما  هيا تك آن باه  صاحابه  است کاه  مسلمانان جنگ ميان در اصل و مرجع «بغی»ية آ

: اين سخن خود با دادند قرار استناد مورد را آن )ص( امبريپ و ند،برد می پناه آن به ملّت اهل بزرگان

السّاالم،   هيعل اش، فرمودهاين  و (،68: 9، ج ق  6867کلينی،  )«کشت خواهند ستمگر گروه را عمّار»

ی  تاو بعاد از   جنگا  یم، يا علی تو با خوارج الطّاعه امام واجب بر کنند یم خروج»که:  شأن خوارج در

 نازد  در(  606: 1ق ، ج 6076، ديا الحد یأبا   ابان )« من با ناکثين، قاسطين و مارقين خواهی جنگيد

کارده   خروج او برکه  یکسان و بود امام )ع( یکه عل هديرس اثبات به ینيد ليدل به مسلمانان يعلما

 عيا مط و گردد باز حق بهکه  زمان آن تا یکس نيچن باکردن  جنگ و اند بوده ستمگر و یباغ بودند،

 ( 066: 60، ج6077، تفسير هدايتاست ) واجب شود، صل 

 تفساير  و اسات  کارده  پيادا  تجسّام  خادا  کتااب  در که است خدا وحی حق، براي يگانه مقياس

 آنچاه  ياا  است رسيده ما به السّالم، عليهم وي، معصوم بيت اهل و خدا )ص( رسول از که نآ صحي 

 ماورد  باشاد،  رسول او سنّت و خدا کتاب موافق کند  آنچه اکتشاا را آنها کافی وضو  با علم و عقل

 ار عقل وحی، فهم در که نيست روا کنيم  می ترک باشد، بوده آن مخال  که را آنچه و ماست احترام

 آن از را ما خدا که است دين در غلوّ از برخاسته نيز آن که گذاريم کنار نياکان و ميراث مصلحت به

 ديان  در مبالغاه   کتااب  اهال  اي»: فرماود  اسارائيل  بنای  به متعال خداوند که است، چنان کرده نهی

 و کردناد  گام  را راه پيش از که مرويد قومی خوشامد و هوا پی بر و حق، مخالفت در مكنيد خويش

 ( 77 )المائدهن «شدند گم راست راه از و بودند کثيري گروه گمراهی ماية

 بلكاه  بادانيم،  گنااه  از معصاوم  را اللَّه )ص( رسول اصحاب همة که نيست جايز سبب، همين به

 اللَّه )ص( رسول هاي گفته از که را آنچه و کنيم ارزيابی وحی هاي ارزش با را ايشان اعمال است الزم

 رفتاار  نياز  و قرآن از آنان تفسير يا دين در ايشان اجتهاد و کنيم ثبت رسيده، ما به ايشان سّطتو به

 و يااران  احتارام  باياد  البتّاه   نادارد  اجرايی لزوم ما براي باشند، نص مخال  آنچه مخصوصاً و ايشان
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 نااگزير  و ويمش تناقض گرفتار که بكشد آنجا به کار نبايد ولی داشت، نگاه را( ص) پيغمبر مصاحبان

 صحابه از بعتی کردن نبرد که نيست شک آن در چه بسذيريم، را عقل مخال  امري که شويم آن از

 چگوناه  و کنايم  محكاوم  را آن آغازکنندة و آن بايد ناگزير که است بوده سنگينی خطاي يكديگر با

 را گذشاتگان  درباارة  را کااري  چناين  حاقّ  و کنيم توجيه دين حسب بر را امروز حوادث توانيم می

 اسات  بهتار  نداشاتند؟   ثاروت  و سالطه  شاهوت  يا نبودند آدميزاد ما مثل آنان مگر باشيم؟  نداشته

 کاه  نباشايم  بصري حسن همچون و دهيم قرار آن مناسب موضوع در را چيز هر و باشيم تر بين واقع

 )ص( دمحمّا  اصاحاب  کاه  اسات  قتاالی »: گفت پرسيدند، او از يكديگر با صحابه جنگ دربارة چون

 و ناادانيم  آن باه  نسابت  ماا  و دانساتند  مای  و باوديم  غايب آن در ما که صورتی در بودند، آن شاهد

 ،6077، تفساير هادايت  « )شاديم  متوقّا   پس کردند، اختالا و کرديم پيروي پس کردند، اجتماع

 ( 088 :60ج

 ستمگر های حکومت

 اختالا به مربوط فقط يا شود یم شامل را اسالمی حكومت عليه کردن قيام حالت «بغی»آيه آيا

 مياان  در معاروا  آنچاه  نادارد؟   وجاود  اماامی  آناان  مياان  در که است مسلمانان از طايفه دو ميان

 از آن تفساير  در سبب، همين به و شود می شامل نيز را نخستين حالت که است اين است، مفسّران

افتااده   اتّفااق  اصاحاب  ميان ايه جنگ از اسالم صدر در آنچه از و اند گفته سخن ستمگران حكومت

  است بوده حاکم امام ضدّ بر طغيان و ستم از آشكار مظهري و است

 سالطه  علياه  معماوالً  مسلمانان ميان مبارزه و قتال که است آن به مستند تصوّر طرز اين ظاهراً

 جّتای ح بااره  ايان  در کنناد،  مای  قيام آن عليه نبيند، شرعی را سلطه آنان از اي طايفه چون و است

 عبّاسايان  و امويان تسلّط دورة دو در حكّام عليه مسلمانان از هايی گروه قيام همچون و داشته وجود

 هماة  آياه  افتااد،  اتّفااق  السّاالم،  علی، عليه امام دورة در که چنان باشد، صورت بدين نه يا باشد بوده

ايان   در م، گاواه بار آن اسات    السّال عليه صادق، امام از شده روايت حديث و گيرد می بر در را حاالت

 هرگاز  و است آخته آنها از تاي سه که کرد مبعوث شمشير پنج با را محمّد خدا: »است آمده حديث

 آن مگار  پذيرفت، نخواهد پايان جنگ و باشد پذيرفته پايان جنگ اينكه مگر گردد، نمی باز غالا به

 و بغای  اهال  براي که است شمشير آن امان، بی شمشير امّا     کند طلوع مغرب از خورشيد که زمان

 بار  بناا  مان  از پاس  کسانی شما از: )ص( فرمود اللَّه رسول شد، نازل آية بغی شود  می کشيده تأويل

: شد پرسيده پيغمبر از برخاستم  جنگ به تنزيل بر بنا من که گونه همان خيزند، برمی نبرد به تأويل
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 ايان  باا  مان : گفات  ياسر مای  بن عمّار المؤمنين  امير يعنی خود، کفش دوز پينه: فرمود کيست؟ آن

 و بزنند چندان را ما اگر که خدا به است  چهارم بار اين و جنگيدم خدا رسول با همراه بار سه پرچم

 حارّ عااملی،  ) «اَناد  باطال  بار  آناان  و حقّايم  بار  ما که دانيم می را اين برسيم، هجر به تا کنند دنبال

 ( 62 :66 ج ،ق 6866

 خبار »: اسات  نوشاته  گونه بدين اي حاشيه حديث اين بر نجفی، حسن محمّد شيخ بزرگ، فقيه

 «    طائِفَتاانِ  إِنْ وَ»آياة   و اناد  کرده عمل آن به اصحاب است و آمده الكافی و التّهذيب در شمشيرها

 ( 080 :86 ج  ،م6626النّجفی، « )است شده نازل آنان دربارة

 ا اهل بغیسیرۀ امیرالمؤمنین علی)ع( در برخورد ب

 که است آن شايسته بلكه شود، می کفّار و مشرکين با که شود رفتار چنان بغی اهل با نبايد البتّه

 فرمان از اطاعت به چون پس کنيم  دور را فتنه و بكاهيم آنان نيروهاي از که بجنگيم آنان با چندان

( بغای  درباارة اهال  ( ع) رالماؤمنين سيرة امي )و : »کنيم برقرار برادرانه رفتاري آنان با بازگردند، خدا

 باه  را ايشاان  از فرزندي که داد نشان مكّه فت  روز در مكّه اهل دربارة( ص) اللَّه رسول که بود چنان

 زماين  بر را سال  خود که هر و است امان در ببندد، را خود خانه دَرِ که هر: فرمود و نگرفت اسيري

 روز در اميرالماؤمنين )ع(  گوناه  هماين  باه  و است امان در ،(شود داخل ابوسفيان خانة به يا) گذارد

 دنباال  به و باشيد نداشته کاري خوردگان زخم به و مگيريد اسارت به را ايشان فرزندان: فرمود بصره

)حارّ   «اسات  اماان  در گاذارد،  زماين  بر را سال  خود و ببندد را اش خانه دَرِ که هر و مرويد فراريان

 ( 62 :66 ج  ،ق6866عاملی، 

 آنان با که قبله اهل از کسانی آيا که پرسيدند او از چون که شده روايت السّالم، عليه علی، امام از

 نيست مشرکان کفر همچون اين و ورزيدند کفر ها نعمت و احكام به: »فرمود کافرند؟  است، جنگيده

 و هاا  ذبيحاه  و نآناا  باا  زناشاويی  باود،  مای  چناين  اگار  و نياوردند اسالم و ورزيدند کفر نبوّت به که

 ( 002 :86 ج  ،م6626النّجفی، ) «شد می حرام ما بر ايشان هاي ميراث

 باه  بصاره  اهال  دادن شكسات  از پاس  السّاالم،  علياه  المؤمنين، امير امام که است آمده تاريخ در

 زاري خاناه  صاحن  در کاه  دياد  را زنانی و شدند می نگاهداري آن در اسيران که رفت بزرگ اي خانه

 ک شاندة  اگر: »گفت و فرستاد آنان نزد را کسی پس است  دوستان کشندة اين: گويند می و کنند می

 پاس  کارد   حجره سه به اشاره و «کشتم می بود، اينجا و حجره اين در که را کسی بودم، می دوستان
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 عايشاه  حجره، سه از يكی در: بودند ساکت همگان که حالی در گفت، آنان به و رفت زنان آن نزد به

 بان  عبداللَّاه  ساومی،  در و قاريش  از جوانانی و الحكم بن مروان دومی، در و بودند او به ابستگانو و

 ياا  خون از خوارج و بغاة آنچه و»: است گفته خود تفسير در (  قرطبی006 :همان)  «کسانش و زبير

 ، ج6018، )قرطبی «نگرفتند قرار مؤاخذه مورد آن دربارة کردند، توبه سسس و بردند يا ريختند مال

 ( 069ا 088 :61

 جناگ  او باا  باشاد  مجارو   اگر و شود می کشته باشد، اسير( ستمگر) باغی بنا بر گفتة فقها اگر

 ساال   او براي که گردد می باز کسی نزد به که سبب بدان است، حالل مال او گرفتن و يابد می ادامه

 اماام  از مأثور حديث در و     گردد بازمی دنبر به ديگر بار و دهد می او به فراوان مال و آورد می فراهم

 از يكی که کردند پرسش مؤمنان از گروه دو دربارة ايشان از چون که است آمده السّالم، عليه صادق،

 عادل  اهل و دادگران بر: »فرمود داده، شكست را ستمگر دادگر و است دادگر ديگري و آنان ستمگر

 قتال  به را اسيران و بكشند را آنان و گيرند سخت خميانز بر و کنند تعقيب را فراري که نيست روا

 آن باه  که نيست گروهی و باشد نمانده جاي بر اَحَدي بغی اهل از که است صورتی در اين و رسانند

 و شاود  کشاته  اسيرشاان  اسات  الزم بازگردناد،  آناان  به که باشند داشته گروهی اگر پس بازگردند 

 ج  ،م6626النّجفای،  « )گيرناد  قارار  سختگيري معرض در انهايش زخمی و کند تعقيب را فراريشان

86: 086 ) 

 خواهناد  بااز  آنهاا  باه  و دارناد  گروهای  که بغی اهل از کسانی بر»: است گفته شرايع در محقّق

 و شاوند  تعقياب  فراريانشان و گيرند قرار سختگيري معرض در مجروحان آنان که است جايز گشت،

 هايچ  باا  مخالفتی دليل من و: است نوشته آن تأييد نيز در  اهرجو صاحب رسند  قتل به اسيرانشان

 ( 082 )همان: «بينم نمی آنها از يک

 او باا  کاه  آوردند السّالم، عليه علی، نزد به صفّين جنگ در را اسيري»: که است آمده حديثی در

 باه  را او پاس  ترسام   مای  جهانياان  پروردگار از که زيرا کشم، نمی را تو: فرمود( ع) علی و کرد بيعت

)حارّ عااملی،    «داد پاس  بااز  او باه  بودناد،  گرفتاه  او از کاه  را ساالحی  و جامه و کرد رها خود حال

 خاود  قاوم  از اگار  و شد توبه خواستار بايد اسير از که شود می معلوم اينجا (  از98 :66 ، جق 6866

 شود و در غير اين صورت کشته می کنند رهايش جويد، تبرّي و دوري
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 عدل با توأم صلح

 فَـإِن  بَیْنَهُمَـا  فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِینَ مِنَ طَائِفَتَانِ وَإِن»در آية « تقاتل»و«اقتتال»ة کلم

 کي (، به6)الحجراتن« اللَّهِ... أَمْرِ إِلَى تَفِیءَ حَتَّى تَبْغِی الَّتِی فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَغَتْ

 دو باه  جماع  ريضام  دنيا برگردان و است معنا کي به «تسابق» و« استباق»که  چنانهم است، معنا

 برگاردد،  دو آن باه  هيا تثن ريضام  ديبا یم و بودند طائفه دو هرچند چون است، معنا اعتبار به طائفه،

عباارت   درکاه   همچناان  جماع هساتند،   نفار  ثيح از پس هستند، نفر نيچند طائفه دو چون یول

باشاد   یما  «طائفتاان »لفاص   اعتباار  باه  گاردد،  یما  بار  آن باه  هيتثن ريکه ضم «نَهُمایْبَ فَأَصْلِحُوا»

 ( 87: 62ج  ،6019)طباطبائی، 

 باه  جماع  ريضام  جاا  کيا  چراکه  ريضم دو نيب فرق وجه درکه  شده نقل نامفسّر از یبعت از

)کاه   یلاوّ درکه  است نيا سرّش»: اند گفته ،هيتثن ريضم جا کي و شده است دهيبرگردان «طائفتان»

 یتا يّجمع چون و هستند هم به مخلوط طائفة کي جنگ، حال در طائفه دو( برگردانده، جمع ريضم

کاه   است جهت نيا به برگردانده، هيتثن ريکه ضم یدوم در و گردد یآنها برم به جمع ريضم هستند،

 ( 066 :60 ج،  ق6869آلوسی، « )همند از جدا طائفه دو حال آن در

کاه   «یفا  ة کلم و است حقّ بدون يتعدّ و ظلم يمعنا به است، «بغت» صدرمکه  «یبغ»ة کلم

کاه   است یدستورات «اللَّه أمر»از  مراد و است برگشتن يمعنا به ،افتهي اشتقاق آن از «ء یتف»جملة 

 بدون گريد طائفة به نيمسلم طائفة دو از یكي اگرکه  است نيا هيآ يمعنا و داده است یتعال يخدا

 را یاله دستورات و برگردند خدا امر به تاکنند  قتالکرده  يکه تعدّ طائفه آن با ديبا ،کرد ستم حق

 ( 876: 62ج  ،6019)طباطبائی، « نهند گردن

 در وقات  آن نهااد،  گاردن  را خادا  اوامر و نشست خود يجا سرتجاوزکار  طائفة شما قتال با اگر

 و ديا بگذار نيزما  را هاا  ساال  که  نباشد نيا به تنها اصال  امّا  دييبرآ طائفه دو آن نيب اصال  مقام

 هار  ماورد  در را یکه احكام الها  معنا نيا به باشد، عدل با توأم یبلكه اصالح ،ديبكش جنگ از دست

 اجارا  شده، عييتت او حقّ اي او مال و عِرض اي شدهکشته  او از یکس مثالً شده، تجاوز او بهکه  یکس

 ( همان) «ديکن
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 رای صلحعمومی ب و کلّی قانون

 هماان  و افتااد اختالا  «خزرج» و «اوس» ةليقب دو انيم»که  است آمده هيآ نيا نزول شأن در

 ناازل  فوق ية)آ بزنند را گريكديکفش  و چوب با و فتنديب هم جان به دو آن از یکه گروه شد سبب

مكاارم   و 608 :6 ج ق ،6069)طبرسی،  «آموخت مسلمانان به را یحوادث نيچن با خود بر راه و شد

 یاختالفا  و خصاومت  هام  با «انصار» از نفر دو»: اند گفته گريد یبعت(  611: 88ج ،6010 شيرازي،

 تيّا جمع رايا ز گرفات،  خواهم تو از زور به را حقّم من: گفت يگريد به آنها از یكي بودند،کرده  دايپ

کار  و رفتينسذ اوّل فرن  ميرو یم )ص( اللَّه رسول نزد يداور ي: براگفت يگريد و است اديز من ةليقب

 ،کردناد  حملاه  گريكاد ي به ريشمش یحتّ وکفش  و دست با لهيقب دو از یگروه و گرفت باال اختالا

 :6018، قرطبای « )ساخت روشن اختالفات نگونهيا برابر در را مسلمانان ةفيوظ و شد نازل فوق اتيآ

069 ) 

 هرگااه » :دفرمايا  یم جا همه و شهيهم يبرا یعموم و یکلّ قانون کي عنوان به هيآ نيا در قرآن

 مِنَ طَائِفَتَانِ وَإِن) ديساز برقرار صل آنها  انيم در پردازند، جنگ و نزاع به هم با مؤمنان از گروه دو

 «جناگ » یمعنا  به «قِتال»مادّة  از «اقتَتَل وا»که  است درست ( بَیْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِینَ

 باه  هرچناد  ،شاود  می شامل را يريدرگ و نزاع گونه هرکه  دهد یم یگواه قرائن نجايا در یول است،

 را یمعنا  نيا ا زيا ن باود  شاده  نقل هيآ يها که برا ن نزولأش از یبعت نرسد، زين نبرد و جنگ مرحلة

 و يريا درگ يهاا  ناه يزم اگر گفت توان یبلكه م(  617: 88، ج 6010مكارم شيرازي، ) کند یم دأييت

 نيخاون  يهاا  نازاع  مقدّماة  ی کاه اسيسي ها کشمكش و یلفظ مشاجرات المثل یف شود، فراهم نزاع

 القاء قيطر از فوق يةآ از را یمعن نيا رايز است، الزم هيآ نيا طبق اصال  به اقدام گردد، واقع است،

 ازکه  است مسلمانان همة يبرا یحتم ةفيوظ کي نيا حال، هر به کرد  استفاده توان یم تيّخصوص

 قائلمسئوليّت  نهيزم نيا در خود يبرا وکنند  يريجلوگ نيمسلم انيم يزيخونر و يريدرگ و نزاع

 نيا ا  بگذرناد  هاا  صاحنه  نيا کناار ا  از تفاوت یب خبرانيب یبعت مانند یتماشاچ صورت به نه باشند،

: کناد  یما  انيب نيچن را دوم ةفيوظ سسس  است ها صحنه نيا با برخورد در مؤمنان ةفيوظ نينخست

  موظّا  شاما  نشاد،  صل  شنهاديپ ميتسل و ستم کرد و تجاوز يگريد بر گروه دو نيا از یكي اگر و»

 بَغَـتْ  وَ إِن»نهاد:   گاردن  و باازگردد  خادا  فرماان  باه  تاا  ديکن كاريپ ظالم و یباغ ةفيطا با دهستي

 خاون  اگار کاه   است یهيبد  «اللَّهِ رِأَمْ إِلَى تَفِیءَ حَتَّى تَبْغِی الَّتِی فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا

 هادر  خونشاان  اصاطال ،  باه  و اسات  او خود گردن بر شود، ختهير انيم نيا در ظالم و یباغ طائفة
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 داده يرو نيماؤمن  از طائفاه  دو انيا م در نازاع کاه   است نيا بر فرض رايز مسلمانند، هرچند است،

 شاود،  تماام  ظاالم  باا  جنگ متيق به هرچند را، ستم و ظلم از يريجلوگ اسالم ،بيترت نبدي  است

 یصورت در نيا و است دانسته باالتر زين مسلمانان خون از را عدالت ياجرا يبها و شمرده است الزم

  نشود حل زيآم مسالمت طرق از مسألهکه  است

 و شاود  خادا حكام   ميطايفة ظالم تسال  اگر و» :ديگو یم پرداخته، دستور نيسوم انيب به سسس

 فَـاءَتْ  فَـإِن : »ديسااز  برقارار  صال   عادالت  اصاول  طباق  دو آن انيم در گردد، مفراه صل  ةنيزم

 نيا بلكاه ا  ،نكند قناعتطايفة ظالم  قدرتشكستن  هم در به تنها یعني ،«بِالْعَدْلِ بَیْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا

 باا  هوگرنا  ي،ريا درگ و نازاع  عواملکن کردن  شهير يبرا يا مهمقدّ و باشد صل ساز  زمينه ديبا كاريپ

 را نازاع  و زديا خ یبرم ،کند يیتوانا احساس خود در ظالمکه  گريد بار یطوالن ايکوتاه  زمان گذشتن

 یكا ي يساو  به يداور و قتاوت هنگام به را افراد یگاه یگروه التيکه تما آنجا از و رديگ یم سر از

 و نيچهاارم  در قارآن  ،کناد  یم نقض را داوران یطرف یب وسازد  می ليمتما «متخاصم ةفيطا دو»از 

 یبسَنَ برادر دو انيم در صل  جاديا يکه برا اندازه همانکه  داده هشدار مسلمانان به دستور نيآخر

 و يجادّ  طاور  باه  صال   يبرقارار  يبرا زين متخاصم مؤمنان انيم در ديبا ،ديکن یکوشش م و تالش

 و نازاع  و گرناد يكدي بارادر  مؤمناان  همةکه  يی استرايگ و جالب ريتعب و چه ديشو عمل وارد قاطع

 صافا  و صال   باه  را خاود  يجاا  يزود به ديکه با دهينام برادران انيم يريدرگ راآنها  انيم يريدرگ

  بدهد

 احکام باغیان

 هذکار شاده اسات و اختصااص با      «تَفِیءَ»و  «بغت» ةکلم ،شود چنانكه مالحظه می ،هيآ نيدر ا

 ،باشاد  یما  یاسا ياز جارائم س  یكا ي حاق  ريا غبه  که جنگيی ا از آنجاامّ ،نبرد و جنگ دارد قتال و

 يای ب روات ا وارده در ک  اتيدر روا و است یاسيرم سجُ ،هيآ نيدر ا «یبغ»دانست که مراد از  توان یم

 ضادّ  قياام  ولی ظاهراً آيه داللتی بار (  087: 8ق ، ج6867)ر ک  کلينی،  اي مطلب هستبرمؤيّدي 

 اناد  خواسته مفسّران يا فقها از بعتی ارد، هرچنداسالمی ند صال  حكومت ضدّ قيام معصوم و يا امام

 در که (  بحثی676: 88، ج6010کنند )ر ک  مكارم شيرازي، استفاده نيز سابق مسألة در آيه اين از

 از گاروه  دو مياان  در کاه  اسات  هاايی  کشامكش  و نازاع  آن و است ديگري مطلب است، مطر  آيه

اسات   خطا استدالل با اين آيه بر قتال باغيان العرفان کنز در حلّی گفتة به و نيز دهد می رت مؤمنان

 مياان  نازاع  کاه  حالی در است، کفر موجب معصوم امام ضدّ بر قيام که (، چرا027:6تا، ج: )حلّی، بی
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 بارادر  و ماؤمن  را گاروه  دو هار  فوق آيات در مجيد قرآن لذا کفر، نه است فسق موجب تنها مؤمنان

 داد، تعمايم  افاراد  اينگونه به توان نمی را بغی اهل احكام ترتيب، اين به است و ناميده يكديگر دينی

 مخصوصااً  ديگار  قارائن  ضاميمه  باه  فاوق  آياة  از تاوان  البتّه با قبول اشكال و ايراد ياد شده، هم می

 :کرد استفاده زير را احكام است، آمده فقه منكر در از نهی و معروا به امر ابواب در که اشاراتی

  است کفايی واجب امر يک مسلمين متخاصم هاي گروه انمي در اصال  الف(

 األساهَل »قاعادة   اصاطال   باه  و کارد  شاروع  تر ساده مراحل از نخست بايد امر اين تحقّق براي ب(

 جاائز،  نياز  قتاال  و جناگ  و مسلّحانه مبارزة نشود، واقع مفيد چنانچه ولی کرد، رعايت را «فَاألسهَل

  است الزم بلكه

 رود، مای  باين  از کاه  آنهاا  از اموالی و شود می ريخته راه اين در که متجاوزان و نباغيا هاي خون ج(

 عادم  ماوارد  اينگوناه  در اصال  و اسات  شده واقع واجب وظيفه انجام و شرع حكم به زيرا است، هدر

  است ضمان

 عمال،  شادّت  مرحلاة  در امّاا  نيسات،  الزم شارع  حااکم  اجازه گفتگو طريق از اصال  مراحل در د(

 جاائز  شارع  حااکم  و اساالمی  حكومات  اجاازة  بدون شود، می خونريزي به منتهی که آنجا اًمخصوص

 آگااه  افاراد  و ماؤمنين  عادول  اينجا در که نباشد هيچ وجه به دسترسی که مواردي در مگر نيست،

  کنند می گيري تصميم

 باه  ببارد،  باين  زا را يا اموالی و بريزد «مصل  گروه»از  خونی ظالم و باغی طايفة که صورتی در هـ(

 ماورد  در همچناين  و اسات  جاري قصاص حكم عمد قتل وقوع صورت در و است ضامن شرع حكم

 «قصااص »و «ضمان»حكم گرديده، تل  که اموالی و شده است ريخته مظلوم طايفة از که هايی خون

 در ظاالم  و بااغی  طايفاة  صال ،  وقوع از بعد که شود می استفاده بعتی کلمات از اينكه و است ثابت

 اشااره  آن باه  بحاث  ماورد  آياة  در که چرا ندارند، مسئوليّتی رفته، هدر به که اموالی و ها خون برابر

 اماور،  ايان گوناه   در مرجع بلكه باشد، نمی مطلب اين همة بيان صدد در آيه و نيست درست نشده،

  است آمده اتالا و قصاص ابواب در که است قواعدي و اصول ساير

 ايان  در بناابراين،  اسات،  حاق  قباول  به طايفة ظالم کردن وادار جنگ و پيكار اين از هدا چون و(

مسلمان  گروه دو هر که است اين فرض زيرا بود، نخواهد مطر  غنائم و جنگی اسيران مسأله جنگ

 صال   از بعاد  امّاا  نادارد،  ماانعی  نازاع  آتاش  سااختن  خاموش براي موقّت کردن اسير ولی هستند،
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  شوند زادآ بايد اسيران بالفاصله

 اموالی و کشته را ديگر قبيلة از گروهی اينها ظالم هستند، باغی نزاع طرا دو هر که شود می گاه ز(

 دفااع  باراي  الزم مقدار به آنكه بی اند، داده انجام اوّل قبيلة مورد را در کار همين نيز آنها و اند برده را

کمتر )ر ک  مكاارم   ديگري و بيشتر يكی يا کنند ستم و بغی مقدار يک به دو هر خواه کنند، قناعت

 ( 676: 88، ج6010شيرازي، 

 الغااء  طرياق  از تاوان  می را آن حكم ولی نيامده، صراحت با مجيد قرآن در مورد اين حكم البتّه

 و دهند صل  را دو هر که است اين مسلمين وظيفة اينكه آن و دريافت بحث مورد آية از خصوصيّت

 دربارة باال در که احكامی و نهند گردن الهی فرمان به تا کنند پيكار دو هر اب ندادند، صل  به تن اگر

 بر قيام که کسانی از باغيان اين حكم بنابراين،  است جاري دو هر مورد در شد، گفته متجاوز و باغی

 و تار  ساخت  احكاام  أخيار  گاروه  و جداسات  کنناد،  مای  اساالمی  عادل حكومت يا معصوم امام ضدّ

است که در اينجا اين موضوع تحت عنوان  آمده الجهاد کتابدر  اسالمی فقه در که دارند شديدتري

 شود  مطر  می البغی اهل قتال

 ی و قتال با آنانبغ منظور از اهل

 آن از منظاور  که است مطر  البغی اهل قتال عنوان تحت بحثی جهاد کتاب در اسالمی فقه در

 احكاام  آنهاا  باراي  و کنند می قيام مسلمين راستين پيشواي و عادل امام ضدّ بر که است ستمگرانی

اباواب   غياره و  الفقياه  اليحترهمن ، کافی، الشّيعهوسائل در   است آمده باب آن در که است فراوانی

قصاد شاده    «سياسای جرم » ،«بغی» کلمةاز  آنها تمامیدر  که گرديدهبغات مطر   ةدربار يدمتعدّ

 است 

را قصاد   «سياسای جارم  » ،«بغای » کلماة خاود از   وکلماات  ياتروادر  نيزه عامّ و مفسّرين فقها

 آن امّ راوي که کند مینقل  پيامبر)ص(از  حديثی سُنَن التّرمزيخود بنام  کتابدر  ترمزي اند، کرده

فرماود:   اسار يار عمّا  ة)ص( درباار امبريا پ ديا گو یسلمه ما  امّ» است: اين حديثو آن  باشد میسلمه 

، ثيحاد  نيا ا ديا گو یسسس م  رسانند یبه قتل م هياغي ةعمار را فئ یعني «هيَاغِالبَ ةئَالفِ تقتل عمارا»

رم جُ»را  «یبغ» زيآنان ن ريخأدانان  ه وحقوقعامّ يفقها ( 000تا:  بی ترمزي،« )است  يصححَسَن و 

و جارائم   يجارائم عااد   ني، با شيدايا اساالم از بادو پ   ( 688 تا: ، بیعوده)ر ک   اند دانسته «یاسيس

جهات در نظار گرفتاه کاه      نيا فارق را از ا  نيو ااست فرق گذاشته  «یاسيجرائم س» یعني «یبغ»
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 آن داشته است  انيامنيّت و حفص نظام ک به مصلحت جامعه و تيعنا

ی را جهات حفاص   اتيّعملی و عيتشرقاعدة  کي هيآ نيا: »ديگو یم« یبغ»ية آقطب در ذيل  ديّس

 ديّسا موضاع   ( 0080: 1ق ، ج6068)شااذلی،  « ي کرده استگذار هيپای و تشتّت پراکندگجامعه از 

 ی است كي عبدالقادر عوده ي با نظرحدودقطب تا 

 ،دانسات  یاسيرم سجُ ،رديپذ یانجام م یاسيمنظور سه را که ب یهر عمل توان ینماساس،  نيا بر

  شاوند  یمحساوب ما   یاسا يرم س، جُرديگ یانجام م یط خاصّيکه در شرا ياز جرائم عادّ یبلكه بعت

 زهيا است که انگ نيو تفاوت آنها ا ستيمتفاوت ن عتياز نظر طب يرم عادّبا جُ یاسيرم سجُ ،نيرابناب

مطر   یاسيس ةزيانگ یاسيدر جرائم س رايز، کند یفرق م يدر جرائم عادّ زهيبا انگ یاسيدر جرائم س

در  یاسا يسرم جُا  ديا گو یخره نامبرده مباأل و ستيمطر  ن یاسيس ةزيانگ يا در جرائم عادّامّ ،است

 عهيشا فقهااي    شاوند  یما  دهيا نام «هيباغ ةفئ» اي «بغات» ی،اسيس نيو مجرم «یبغ» ،اصطال  فقها

 وجُرُالخُ وَهُ یرِعفَالجَ قهِالفِ رفِعُ یفِ یُغلبَاَ»: اند کرده  يتعرگونه نيارا « یاسيسجُرم » اي« یبغ»

امام عاادل خاروج کناد:     هيعلست که ی اکسی هم باغ ( 080م : 6626ی، جفالنّ« )امِمَاألِ   لعََةن عَ

ق ، 6867ی، وسا الطّ« )هیلَإِ قّالحَ مَیسلِنع تَمَ وَ هُلَاتَقَ ل وَادِعَ امٍمَإِ یلَعَ جَرَن خَمَ وَهُ یاغِالبَوَ»

عت اماام )حااکم   اعبارت است از خروج از اط هيّامام ةعيدر اصطال  فقه ش «یبغ» یعن(  ي009: 9ج 

که بار اماام عاادل خاروج      نديگو یرا م یکس یاند: باغ فرموده جواهرکه مرحوم صاحب  چنان ،عادل(

 هار  یعنا ی اسات، ي بغا هم داخال   ليذ موارد  دينما يخوددار يو کند و با او بجنگد و از دادن حقّ

 یچياو خاروج کناد و از فرماان او سارپ     نائاب عاامّ   اينائب خاص و  ايامام معصوم )ع ( و  هيکس عل

خماس مخالفات    ايا و با او از راه ترک زکاات و   دياو را ترک ننما ینه ند وامر او را اطاعت نك ،دينما

  ديبا او جنگ ديبا ،او را ندهد یحقوق شرع ايورزد و 

ممكان   تيّماه و عتياز نظر طب يرم عادّجُ اي یاسيرم سشود که جُ استفاده می فقها نيزاز کالم 

 نكاه يباا ا  ،اناد  دانساته  یرا بغ یشرعخمس و زکات و حقوق  دادنن شانيا رايز ،است متفاوت نباشد

غارض   کاه  شود یم یتلقّ یاسيرم سجُ یبلكه در وقت ،ستين یاسيرم سشه جُيعدم پرداخت آنها هم

 رم وجُا  نيا در مقابال ا  تواناد  یاز ندادن آن خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شک اساالم نما  

ـ یلَعَ لَمَن حَمَ»: اند رسول اکرم )ص( فرموده )همان(  تفاوت باشد یب نيمجرم ـ  انَ ـ فَ حَالَالسِّ  سَیلَ

  منظاور از  سات ياز ماا ن  ،ما اسلحه باردارد  هيهرکس عل یعني (،888تا:  حجر عسقالنی، بی ابن« )انّمِ

ة از ائمّا  یكا ي ايا خواه آن حاکم شخص رسول خدا)ص( باشد و  ،باشد یحاکم عادل م «انَيلَعَ» ةکلم
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و در صاورت نباودن آنهاا عادول      ،خااص  ايا عام باشند و  بيچه نا ،شانيا نابينا اي)ع( و  نيمعصوم

ـ مِ یغَبَ نمَیفِ اهللُ مَکَحَ فَیبد( کَعَ مّأ )ابن ایَ یدرِل تَهَ» فرمودناد:  يزو ن نيمنؤم    مَِّااألُه ذِن هَ

ـ حِیرِجَ یلَعَ جهزیالَ الَم قَلَعَأَ هُولُسُرَ وَ اهللُ الَقَ ـ اَ قتـل یالَ وَ اهَ ـ یُالَ وَ اهَرَیسِ ـ ربَاِهَ بُطلَ  ا وَهَ

 یامّت مرتكب بغ نيکه از ا یکس ةعبد( حكم خدا دربار مّا  ي ابن )ا یدانيم ايآ یعني :اهَئَیفَ مُقسَیُالَ

 ديا آناان را نبا  رانياسا  و نا  فرمود: مجروحا دانند یبهتر ماو رسول  ؟ عرض کرد خدا وستيچ ،شود

 کرد  ميتقس ديآنها نبا متيغن دنبال کرد و ديآنها را نبا انيشت و فرارک 

فارار   ايا گشاتند و   رياسا  ايا ا اگار مجارو    امّا  ،ديجنگ ديشود که با آنها با استفاده می ثيحد نياز ا

 أَتَـاکُمْ  مَن»اند:  پيامبر)ص( فرموده همچنين ( 666: 6012)حلّی،  ض آنهاگشتمتعرّ دينبا ،نمودند

 به کس هر :اکُمْ أو یُفَرِّقَ جَمَاعَتَکُمْ فَاقْتُلُوهُأَنْ یَشُقَّ عَصَ یُرِیدُ وَاحِدٍ رَجُلٍ على جَمِیعٌ وَأَمْرُکُمْ

 شاما  باين  در بخواهاد  او و دارياد  نظار  اتّفااق  شخص يک بر شما همة که حالی در آيد، شما سوي

: 1ج ق ، 6062، )النّيساابوري « بكشايد  را او پاس  ساازد،  پراکناده  را شما جماعت و بيندازد جدايی

88 ) 

 ،داده تيّا س اسالم چقدر نسبت به حفص نظاام اهم که شارع مقدّ شود استفاده می ثيحد نياز ا

ه داشت ماراد رساول اکارم    توجّ ديا باامّ ،آن را محكوم به قتل نموده است ةهم زنند که بري به طور

 اسات  یهيباد  را داشاته باشاد و   يکار نيخواهد بود که قدرت چن ی، شخصیشخص نيچن )ص( از

 داشته باشد  یاسيو س یکه قدرت و توان نظامرا خواهد داشت  يکار نيقدرت چن یوقت

البغیُ هُوَ الظملمُ وَ التَّعَـدِّی  » :گويد می« بغی»( در تعري  017: 8 تا، ج )نجفی، بی الغطاء کاش 

ضِ وَ المَظلُومِ عَلَی الظَّالِمِ فِی دَفعِ الظملمِ عَنـهُ فِیمَـا یَتَعَلَّـقُ بِـاألَعرَا     إ عَلنة ُوَ کُلم ظَالِمٍ بَاغٍ.وَ 

فِی دَفعِهِ عَنهَا وُجُوباً کَفَائِیّاً مَعَ  المَحَلر بَ ُعَلَی المُکَلِّفِینَ وُجُوباً کَفَائِیّاً، فَتُجِبُ  وَاجِبَةٌالنمفُوسِ 

 : بغی هماان ساتمگري و  وَ یَجِبُ النَّهیِ عَنِ التَّعَرمضِ لِألَموَالِ؛ لِأَنَّهُ نَهیٌ عَنِ المُنکَرِ السَّالةمَ  ظَنِّ 

تجاوز است و هر ستمگر آشوبگر است  ياري کردن مظلوم علياه ظاالم در دفاع ظلام از خاويش در      

موارد مرتبط با عِرض و ناموس و جان، بر مكلّفين واجب کفايی است  پس جنگيادن باا آشاوبگر در    

دفع ظلم از عِرض و جان واجب کفايی است، البتّه با گمان سالم ماندن و عدم خطر جاانی و نهای از   

 « عرّض به اموال واجب است، چون نهی از منكر استت
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 آشوبگران )بغات( مجازات یطشرا

)ر ک   شاود  باه آنهاا اشااره مای     الًيا اند کاه ذ  دانسته یطيشراه فقهاء جنگ با بغات را مشروط ب

 (:080ا080: 86م ، ج 6626النّجفی، 

او  يايا و خود را رعا ندينما يخوددار يو يروياز پ يده،است که از امام جدا گرد نيا لشرط اوّ

 ی ابانيدر صحرا و ب ايو  يا هيدر قر اي ،اقامت کرده باشند يشهر خواه در ،ندانسته باشند

حاکم نتوانسته باشاد بادون    کهي طور هب ،قدرت و شوکت باشند ياست که دارا نيا شرط دوم

سرکوب  راآنان  يآسانتر اگر امكان داشته باشد از راه رايآنان را سرکوب سازد، ز یکاف يروهاين يّةته

 ي زيباشد نه با جنگ و خونر قياز آن طر ديسرکوب آنان با، کند

شده باشاند کاه    یاشتباه حكومت حاکم دچار تيّانخود نسبت به حقّ صيدر تشخ شرط سوم

 غلط از فرمان حاکم خارج گردند  ةدر آن معذور نباشند و در اثر آن شبه

 ممكن نباشد  ليت و دلحث و اقامه حجّآنكه ارشاد آنان از راه ب شرط چهارم

 يدفع آنان ممكن نباشاد و حااکم بارا    شانيا نياختالا و فتنه ب جاديآنكه از راه ا شرط پنجم

 به جنگ با آنان داشته باشد  ازيدفع آنان ن

آنان  توان ینم ،ديپس اگر اقدام به جنگ ننما  مگر از راه جنگ ،ستين کشتن آنان جائز ،نيبنابرا

 ريا اسات کاه ام   يرفتار ،ط اقامه نموديشرا نيا شتريب يبرا توان یرا که م یليو دل ديل رسانرا به قت

  ماروج  812: 6، جالفتاو  )ر ک  معتبار   اتيا روابنا به عل )ع( در جنگ جمل داشته است   منانؤم

 )ع( در روز جنگ جمل قرآنی نيمنؤرالميام، (76: 6021  به نقل از منتظرالقائم، 076:  8، جالذّهب

 نيا از شما حاضر است ا کيکدام ،فرمود شانياصحاب خود آورد و به ا انيرا در دست گرفت و در م

از  یجاوان   هرچند کشته شاود  ،دعوت کند ،و دشمن را به آنچه در آن هست رديدست گ  هرا ب قرآن

 آن  را انجام دهام  يکار نيدر بر داشت بلند شد و گفت من حاضرم چن يديسف ياهل کوفه که قبا

 داًهماان جاوان مجادّ    د ومورفآن حترت همان مطلب را تكرار  داًمجدّ اعراض کرد و يترت از وح

دشمن برد و  انيرا در م قرآناو داد و آن جوان ه را ب قرآنحترت  سوم آن د تا بارکر یاعالم آمادگ

  فات را با دست چا  گر  قرآندست راست او را قطع کردند و   کرد قرآنآنان را دعوت به اطاعت از 

 يرويا و پ قرآنخود نگه داشت و همچنان آنان را به  ةنيرا با س آن ،دست چ  او را هم قطع کردند

 شد  ديتا شه کرد یاز آن دعوت م
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)ع( در جنگ جمل و نهروان یعل نيمنؤرالميام مربوط به رفتار يايقتا ريسا و هيّقت نيآنچه از ا

 يآنان خوددار تياز ارشاد و هدا ديشتن بغات بااست که امام قبل از اقدام به ک نيا ،ديآ یدست مه ب

ه را با  دست خود ستيمورد اجرا درآورد و مجاز نه ب یس الهمقدّ ةفيوظ کينكند و آن را به عنوان 

را که فارار   یو آنان آغشته سازد ،اقدام به جنگ نكرده باشند تا ،اند که دچار اشتباه شدهی خون کسان

مانناد اهال بصاره در     ،نداشاته باشاند   سياست که رئ یدر صورت نيا اامّ ،کرد بيتعق دينبا ،اند کرده

 رانيهام اسا   ،نيمانند اهل شام در جنگ صفّ، داشته باشند سيو اگر رئ ،جنگ جمل و اهل نهروان

 ینتوانسته باشاند قادرت   داًتا مجدّ ،گردند یم بيآنان تعق انيو هم فرار رسند یشان به قتل م مجرو 

دسات  ه خواه آن اموال ب ،مصادره کرد شان را اموال و ريفرزندان آنان را اس ديباا نامّ  اوردنديدست ب هب

 رفتاه ياز آناان پذ  ،و اگر در حال جنگ توباه کردناد   در دست خودشان باشد ايدشمن افتاده باشد و 

 یكا ياگر در حال جنگ  لیو ،شود افراد با آنان رفتار می ريو مانند سا ابدي یشود و جنگ خاتمه م می

او را تاا   رديشود  اگر نساذ  آزاد می ،رديکه بسذ و چنان ندينما یتوبه مه او را امر ب ،شود ريان دستگاز آن

واگار توباه    ساازند  یاگر توبه کرد او را رهاا ما   ،دهند یرا توبه م او داًو مجدّ دارند یجنگ نگه م انيپا

را در زنادان نگاه   او  ،شود و اگر وجاودش خطرنااک باشاد    آزاد می ،نكرد و وجودش خطرناک نباشد

 یجنگا  رانيو اسا  نامجروحا  ةرا درباار  هيّنظر نيهم زيفقها ن ريسا  رديبم ايتا توبه کند و  دارند یم

)ر ک  النّجفای،   ناد يمانمراجعاه   ی مفصّال خاذ فقها  آم مناابع و  ريبه سا توانند یخوانندگان م دارند 

  (080ا080: 86م ، ج6626

 اميا ق هساتند کاه اصاالً    یدساته کساان   کيا  :اند دو دسته ،اگر مسلمان باشند یاسيس نيمجرم

ارشااد   و تيو اگار قابال هادا    ديا نما تيو هادا  دآنان را ارشاا  در ابتدا ديحاکم با ،اند حانه نكردهمسلّ

نظاام خطرنااک    يا اگار بارا  امّا  ،ض آنان گرددمتعرّ دينبا ،نظام نداشته باشند يبرا يخطر نباشند و

 داًيالزم است حاکم شد ،تا نظام را سرنگون سازند ندينما یظام من هيعل یغاتيتبل يها يّتالباشند و فعّ

  رديآنان در نظر گ يمجازات حبس برا ،قرار دهد و حسب مورد بيد و تحت تعقايبا آنان برخورد نم

ياک دساته کساانی     :اناد  دو دساته  زيا و آنان ن اند حانه کردهمسلّ اميهستند که ق یکسان گريد ةدست

ديگر آناانی هساتند کاه سرپرسات      ةدست ی هستند وو حكومت مستقلّکه داراي سرپرست  هستند

را باه   نيمجروح ،ل که خطرناک هستنداوّ ةدر ارتباط با دست  ی ندارنديعنی حكومت مستقلّ  ندارند

 ،ساتند يدوم کاه خطرنااک ن   ةو در ارتبااط باا دسات    کنناد  یما  بيا را تعق انيو فرار رسانند یقتل م

 دهناد  یبلكه آنان را ابتدا توبه م ،کنند ینم بيرا تعق انشانيو فرار دکنن یرا درمان م انآن نيمجروح

در حابس نگاه    ،اگار خطرنااک باشاند    و ،کنناد  یآزادشاان ما   ،واگر توبه نكردند و خطرناک نباشند
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ذکار دو   نجاا يو در ا رناد يتاا بم  مانناد  یهمچنان درحبس م د،اگر توبه نكردن تا توبه کند و دارند یم

از  ،شاوند  یاگر در جنگ مرتكب قتل کسا  یاسيس نياست که مجرم نيل ااوّ ةنكت  نكته الزم است

 انيا را در جنگ جمل پاس از پا  ی)ع ( کس یعل منانؤم ريام کهي طور همان، شود یآنان قصاص نم

دم  يايا اول قصااص حاقّ   چاون حاقّ   ،اگر آنان محكوم به قصاص بودند نكهيبا ا ،جنگ قصاص نكرد

نسابت باه    و آن حترت ناه تنهاا   رنديبگ ميمورد قصاص تصم بخواهد دردم ي اياز اول يدبا ،باشد یم

اند  که فقها که فرموده است نيدوم ا ةبلكه همه را مورد عفو قرار داد و نكت ،نكرد یقصاص آنان اقدام

آناان را   یوقتا  ،رساانند  یباه قتال ما    ،مستقل داشاته باشاند   یحكومت کهی را در صورت نيمجروح

حكومت اساالم خطرنااک    يجهت است که برا نيقتل آنان از ا رايز ،باشندکه توبه نكرده  شندک  یم

باا   یا از همراهامّ ،اگر توبه نكنند نيهمچن نخواهند داشت و يخطر ،اگر توبه کنند كنيول ،باشد یم

 ،شاوند  ميتسال  نيقبال از کشاتن مجاروح    انيآنكه باغ ايو  ندينما يو کمک به آنها خوددار انيباغ

ا چاون  امّا  ،حكام را دارناد   نيرار هم همفافراد  بردارند و ینگ با حكومت اسالمج ايو  یدست از بغ

و پاس از   کارد  ريو دساتگ  بيا الزم است آناان را تعق  ،و به دشمن کمک کنند گردند امكان دارد بر

قاادر باه    ايا بردارناد و   انيدست از کمک باغ ايحاضر به توبه باشند و  اياگر توبه کنند و  يريدستگ

حاال هرچناد کلماات اصاحاب و      هره و ب کنند یم يان خوددارآن از قتل ،ستنديان نکمک کردن آن

 ،اناد  قتل آنان را مشروط به داشتن حكومت دانساته  نكهيه به اا با توجّامّ ،رسد یفقها مطلق به نظر م

دارد کاه وجودشاان    یاختصاص باه صاورت   انيو فرار نيمقصود آنان از قتل مجروح گردد یمعلوم م

يط شارا  الغطااء  کاش  آنان را به قتل برسانند  دينبا ،وجود آنان خطرناک نباشد د و اگرخطرناک باش

 ( که عبارتند از:017 :تا بی، نجفی کند )ر ک  یميان بين صورت مختصر اياد شده را به 

 هاي مخاصم  ا تفرّد از امام و امتناع تبعيّت و پيوستن به گروه6

  ا داراي قدرت و شوکت و سازمان باشند8

 اند و در آن معذور نيست  اي بر امام شوريده ا بر اساس شبهه0

 گردند  ا با مناظره و استدالل بر نمی8

ا براي برگرداندن آنان به پيروي از امام و زندگی با مسالمت، راهای باه غيار از جناگ وجاود      9

 نداشته باشد 

 به حق برگردند با احراز اين شرايط، واجب است حكومت با جنگ آنان را سرکوب کند تا 
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 بررسی موضوع آیة بغی

شود، تعارض ميان دو گروه مسلمان به ظاهر مسااوي   آنچه به صورت کلّی از اين آيه فهميده می

ياا  « بغای »کند، ايان اسات کاه     دهد و تنها چيزي که يک گروه را از ديگري متمايز می را نشان می

ر مورد محتواي تجاوز و يا وجاود سلساله   تجاوز را انجام داده است  در عين حال، در آيه تصريحی د

مراتب قدرت و اينكه يک شخص يا گروه عليه مافوق و يا عليه حكومت مستقر تجاوز و يا قيام کناد،  

مطر  نيست  به عبارت ديگر، ارتباط مستقيمی ميان مفادّ آية مذکور و موضوع شورش يا قيام عليه 

 حكومت مستقر قابل درک نيست 

جّه بعتی از دانشمندان اسالمی و خصوصاً شيعی قرار گرفته اسات  مرحاوم   اين موضوع مورد تو

اي باه   ، پس از مالحظاة شاأن نازول آياه و رواياات وارده، اشااره      الميزانعالّمه طباطبائی در تفسير 

ج  ،6019طباطباائی،  اختصاص آيه به موضوع بغی و قيام عليه حكومت اسالمی ننموده است )ر ک  

تاا،   داند )ر ک  حلّای، بای   ارتباط به بغی می نيز اين آيه را بی کنز العرفانفسير (  نويسندة ت876: 62

(  در عين حال، بعتی منابع تفسيري و فقهی اهل سنّت به اين آيه به عناوان  096: 8و ج 021: 6ج

: 66ج  ،تاا  بای  ،اناد )ر ک  الارّازي   مستند قرآنی، احكام راجع به قيام و شورش در اسالم اشاره کارده 

 ( 687: 82و ج  089

به اعتقاد عالّمه امينی، ارتباط تاريخی و ناه لزومااً فقهای مياان آياة بغای و مساألة قياام علياه          

گردد  روايات  هاي داخلی صدر اسالم و حوادث بعد از قتل عثمان باز می حكومت در اسالم، به جنگ

ميان پيروان حترت  و جنگ داخلی« فتنه»گويند اين آيه براي بيان حكم  چندي وجود دارد که می

(  بر اساس يكی از اين روايات که در مناابع  879ق :6061محمّد)ص( نازل شده است )ر ک  امينی، 

فقهی اهل سنّت و شيعه نقل شده، بعد از نزول اين آيه، پيامبر اسالم )ص( به عمّاار ياسار خبار داد    

از ياران حترت علی)ع( بود، در  کشته خواهد شد  بعد از اينكه عمّار ياسر که« فئة باغيه»که توسّط 

جنگ صفّين با سساه معاويه کشته شد، بر اساس اين روايت و فرمايش پيامبراساالم )ص(، معاوياه و   

 ( 067: 6018،يا گروه تجاوزکار معرّفی شدند )ر ک  قرطبی« فئة باغيه»طرفداران او 

ي طارفين درگيار صاورت    ها و منازعات سياسی صدر اسالم از سو استناد به اين آيه در درگيري

گرفته است  از جمله خوارج حترت علی)ع( را متّهم کردناد کاه در موضاوع پاذيرش حكميّات بار       

عمر و حتّی معاويه از اينكه به   تر اينكه عايشه، عبداهلل بن خالا دستور آيه عمل کرده است و جالب

(  879: ق 6061، امينیاند ) مفادّ اين آيه عمل نشد و دستورهاي آن فراموش شد، اظهار تأسّ  کرده



 زاده صال  حسن 666

 


 

سراج منیر؛
 

سال 
8

، شمارة 
68

، پاييز 
6068

 

وقّاص براي عمل نكاردن باه     به عنوان نمونه، بعد از شهادت حترت علی)ع(، معاويه از سعد بن أبی

دهنادگان   آشاتی   گويد: شما به مفادّ آيه عمل نكردياد، زيارا ناه در جماع     کند و می آية بغی گله می

آري، مان  »د  ساعد در پاساخ گفات:    بوديد و نه طبق دستور آيه با گروه شرير و بدکار جنگ کرديا 

 ( 066 :6018، )قرطبی« خورم که عليه گروه شرير و بدکار نجنگيدم افسوس می

صرا نظر از صحّت و سقم و يا نحوة تحليل اين اخبار و روايات، آنچه در بحث ما اهميّات دارد،  

ميان مسلمانان  اين است که آية مورد بحث که احتماالً براي بيان و چگونگی حلّ و فصل مشاجرات

اي تفسير و تعبير شد که به عنوان اساس و مبناي مباحث فقيهان در موضوع  نازل شده بود، به گونه

 قيام و شورش عليه حاکم اسالمی مورد استفاده قرار گرفت 

 دولت در اسالم یاسیس ةیّنظر

دوران  يهاا  هاز آماوز  ياريباا بسا   نياسالم به گونة نمااد  در یو بغ یاسيرم ساحكام راجع به جُ

 ايا  یاسا ياعادام شاوند، مجرماان س    ديا حكومت نبا هيکنندگان عل اقدام نكهيدارد  ا یمدرن هماهنگ

قابال   ،اناد  ساتاده يحكومات ا  اجتهااد خطاا در مقابال    اي ليتأو ايوجود شبهه  ليکه به دل يیها گروه

رفاع   يو بارا  ه کنناد توجّا  انيشورش يها به مطالبات و خواسته ديحاکم و دولت با ،ستنديسرزنش ن

 یو کسا  ی  است با بااغ دولت و حكومت مكلّ نكهيو ا نديدفع ظلم مورد نظر آنها عمل نما ايشبهه 

طار    ايا و  زديا خ یبه مقابله با وضاع موجاود برما    یحكومت يها هيّاصال  ساختار و رو زةيبا انگ که

ل رفتاار  و تحمّا  ا، با مادار زدير یحكومت صال  به اعتقاد خودش را م ینيگزيجا حكومت و يبرانداز

دولات در   یاسا يس ةيّعنوان نظر تواند به یبلكه م ،ندارد یرتينو مغا عصر يها ها و آموزه افتهيکند، با 

  رديه و اقبال قرار گاسالم مورد توجّ

خوا و وحشت در مردم و شهروندان و نااامن کاردن    جاديدربارة ترور، ا يريسختگ سو، گرياز د

ی عنيمدرن  يايدن ي، با مباحث و معتالت امروزیمحاربه و راهزن حدّشهرها تحت عنوان  و ها هجادّ

 ینشيبرخورد گز گردد، یا آنچه در عمل مشاهده مامّ، دارد یو همخوان یهماهنگ« زميترور» وضوعم

 ( 7 و 1ش : 6028 )ر ک  آقابابائی، مباحث است نياختالط ا يو در موارد یبا بحث محاربه و بغ

يی جزا نيکه قوان کنند یاعالم م راني، عربستان و ایبيمانند سودان، ل يیامروزه هرچند کشورها

 يهاا  مجاازات  و قيا رالطّ قطاع  ايرم محاربه جُکه گردد  ی، در عمل مشاهده مکنند یم ادهياسالم را پ

باه   یاسا يس یرمجُ به عنوان یاز بغ یا سخنشده، امّ ینيب شيآنها پ يیجزا نيقوان محاربه در یشرع
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  ستا امدهين انيم

« بغاات »حكومات کلماة    يمباحث راجع به براناداز  ليو ذ 666هرچند در مادّة  ،در قانون مصر

 انيا و مجاازات باغ  یبغا  يگذار مصر به بحث ماهو قانون ص است کها کامالً مشخّذکر شده است، امّ

 يالديما  6611که درسال  نيالمسلم خوانقطب، رهبر جماعت اِ ديّکه س نجاستينظر ندارد  جالب ا

و  یحكومت محاکمه و به اعادام محكاوم شاد، راجاع باه بغا       يبرانداز يبرا هام تالشر مصر به اتّد

حاکم  هيحانه علمسلّ اميق هرابحِ: »ديگو یرابه( ممحاربه )حِ  يدر تعر شانياست  ا محاربه بحث کرده

 ( 272ا 276: 8 ج ،ق 6068 ،شاذلی) «کند یعمل م عتيبه شر یحياست که به نحو صحی عادل

 دنيا جنگ ايق قانون خدا و از تحقّ يريقطب محاربه عبارت است از مقاومت و جلوگ ديّس ز نظرا

و  قيا رالطّ اعقطّ بحث به نيدر ا شانيها و احكام خداوند هستند  ا فرمان يصدد اجرا که در یکسان با

 يا اناد، اشااره   شاده  محارباه دانساته   قياقل از مصااد حادّ  ايا مصادا و  یتراهزنان که به صورت سنّ

 ةيموضوع آ شانيظاهراً به نظر ا  دينما یبحث را مطر  م نيبه صورت گذرا ا یو در بحث بغ کند ینم

 هيا مسالمانان عل  اميا باه ق  یاست و ارتباطي دو گروه مسلمان با هم مساو يري، اختالفات و درگیبغ

ادل، باه  سالطان عا   کيا  هيعل اميقطب، ق ديّنظر س اساس ، برگريحكومت مستقر ندارد  به عبارت د

 ی و نه بغ شناخته شده رضاأل یافساد ف عنوان محاربه و

 يقطب و اعتاا  ديّسي برا یميتنظ فرخواستيمصر در متن ک ینظام یدادستان که نيتر ا بيعج

حااکم بار    یو اجتماع یاسيس و مقرّرات و مناسبات نيقوان نكهيا لي، به دلنيالمسلم جماعت اخوان

« خاوارج »اناد، آناان را باه عناوان      داده سار « هلَّلِ الَّكم إِن الحُإِ» دايدانست و فر یاسالم ريمصر را غ

هام را به اتّ نيا شيدر دفاع از خو قطب ديّس یول ( 669م : 6669)ر ک  عروسی،  ت کرده استمذمّ

باه شادّت انتقااد     ،اند خوارج خوانده شده نيالمسلم اخوان او و جماعت نكهيو از ا دينما یشدّت رد م

  (669 همان:ک  )ر  کند یم

کاه اگار    باشاد  نيتوانست ا یهام ماتّ نيقطب در مقابل ا ديّدفاع س نيبهتر ،رسد یمالبتّه به نظر 

طباق   حكومات  يمات براناداز مقادّ  ةيّا و ته ینظاام  یو حتّا  یاسيس يها تيّالو فعّ تيّجمع ليتشك

 یحكومت اسالمي ازع و اعالم براندهمانند عملكرد خوارج در تجمّ ،مصر ینظام خواست دادگاهفريک

 هيا حانه علعماالً اقادام مسالّ    کاه  یباشد و تا زمان بيبه همان ترت ديو مجازات آن هم با فرياست، ک

  ندارد اعدام آنگاهبازداشت و  حكومت صورت نگرفته، حاکم حقّ

 انيا مقارّرات و احكاام باغ  ي گردد نه تنها قانون مجازات مصر به اجارا  یمشاهده م ،بيترت نيبد
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 سل  هانيفق اتيّو نظر کيکالس نيقطب هم با دکتر ديّارائه شده از طرا س نيدکتر، ستين بنديپا

  ندارد یهمخوان

 يراباه( بارا  باه مجاازات محارباه )حِ    یبا يلميالدي  6678 سال 682در قانون شمارة  نيهمچن

ورد ما  یفقها  یمباان  ،ماة قاانون موصاوا   و در مقدّ است شده و راهزنان اشاره قيرالطّ اعمقابله با قطّ

 هيا در خصاوص جارائم عل   یبه مقارّرات شارع   يا گونه اشاره چيه یگذار آمده است، ول استناد قانون

ساال   26م مرتبط با آن، در قانون شامارة  يو جرا يبرانداز رمو جُ است نشده یاسيدولت و جرائم س

 يعلماا داناان و   عبادالقادر عاوده از حقاوق    ی، قاضگرياز طرا د  دارد مجازات اعدامميالدي  6679

و بحاث بغاات را    اسات  در اروپا اعاالم کارده   یاسيم سيدر اسالم را معادل جرا یباغ ، احكاميمصر

 ، احكاام بغاات  يو دگاهيدانسته است  از د یاسيم سيبا جرا يم عادياسالم به تفاوت جرا هتوجّ ليدل

 ايا  اشاد کاه حااکم عاادل ب    يموارد انيهم م یكيشود و تفك دولت و حكومت اجرا می هيعل اميدر ق

ه توجّا  ليا را دل ، آنیبا موضوع بغ یفنّ اريبا برخورد بس شاني، اگري  به عبارت دستينباشد در کار ن

 ،هعاود ) اسات  نماوده  يبازسااز  ريمسا  نيرا در ا یو سوابق فقه است دانسته یاسيرم ساسالم به جُ

 ( 176: 6ج تا،  بی

در کشاور عربساتان کاه باه      «و افتاا  یعلما ي ها بحث یمرکز دائم» عتو يعلما ،گريد ياز سو

احكاام   اي یاسيم سيجرا ني، در مقابل دکترکنند یم به صدور فتوا اقدام یمرکز شبه دولت کيعنوان 

اطاعات از دولات عربساتان     فاة يمرکز، بر وظ نياز طرا ا هصادري   در فتاوندينما یبغات مقاومت م

حكومات   هيا عل کننادگان  اميعدام قبر جواز ا ی)ص( مبن اسالم امبريپ از یثيو احاداست شده  ديتأک

 امبريا اند که اطاعت از حاکمان، الزمة اطاعت از خادا و پ  کرده ديتأک نيهمچن نقل شده است  آنان

  است

حاکمان  هيکه عل يامروزي ها گروه»فتوا نوشته است:  کي، در «لجنه»ابن فوزان، عتو برجستة 

اناد کاه    دساتور داده  امبريخدا و پ  شوند کشته ديهستند و با ی، باغکنند یم اميمسلمان شورش و ق

در پاساخ   نيهمچن به نقل از آقابابايی( ، م 6667 ،فوزان)« ديبا بغات و خوارج جنگ ديبدون درنگ با

قاعادة   کيبه عنوان »: ديگو یابن فوزان م  کرد اميتوان ق یعادل م ريسؤال که در مقابل حاکم غ نيا

ي خون خوددار ختنياز ر ديکافر باشد، مسلمانان با حاکم راگ یحتّ و شورش فتنه است و امي، قیکلّ

  (027 همان:« )کنند

و  يیبامارُيهواپ  آن درکه صادر کرد  يی( فتوام 6666 يابن باز )متوفّ يآقا ،«لجنه» یقبل سيرئ
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بااز    محكوم شده باود  بان  ميالدي  6626ه در سفارتخانه و انفجار بمب در مكّ کيدر  يريگ گروگان

هستند و « یباغ»همان متّ کند ی، بلكه خاطرنشان مکند ینم يا اشاره زميلة ترورأمس ايحاربه مية به آ

  باه نقال از   871: 6 و ج 62: 8م ، ج6667بن باز،) کند یحد در مورد آنها را تقاضا مي از دولت اجرا

 نيا تماام ا  اجرا شود  در ديبا ياست و چه حدّ شانينظر ا مدّ یچه مجازات ستيمعلوم ن یول بابائی( 

تفاوت آن باا محارباه    در اسالم و یاز مقرّرات راجع به بغ« لجنه»عتو  يعلما نكهيرغم ا یموارد، عل

  کنند یبه آنها نم يا اشاره چيالع دارند، هاطّ

  کناد  یم يیخودنما یمشكل به صورت ملموس ني، ایدر مقرّرات پس از انقالب اسالم و رانيدر ا

تنها  نه یمجازات اسالم نيقوان بيو محاربه، در تصو یبغ انيم زيبر تما عهيش هانيفق ديتأک رغم یعل

ی نا ياماام خم  لةيرالوسيتحرحذا شده است  در  يگريبه نفع د یكينشده، بلكه  تيرعا کيتفك نيا

راجاع باه    یمباحث رغم طر  یمطر  بوده است، عل یگذار اسالم که به عنوان منبع عمدة قانون )ره(

، ق 6886(، ره) خمينای )موسوي  مبارزه با طاغوت ريو حرکت در مس امير و قضرورت مبارزه با منك

 مادّ  یتمختصات سانّ  و ميبا همان مفاه« محاربه حدّ» ی، ولامدهين یاز موضوع بغ ي، ذکر(869: 6ج

تاوان ساكوت    ینما  هار چناد  (  817 :8 ج هماان، )ر ک   مطار  شاده اسات    عهيشا  هاان ينظار فق 

و  ريتفسا  ی )ره(نا يامام خم بحث در نظر نيرا به عدم قبول ا یبغو عدم ذکر موضوع  لهيالوسريتحر

رض، با األ یمحاربه و افساد ف حدّ مقرّرات راجع به حدود و در بحث نيگذار در تدو کرد، قانون ليتحل

حانه مسالّ  اميا محارباه، ق  بحث حدّ ليدر ذی قانون مجازات اسالم 622و  627، 621 گنجاندن موادّ

 يناامزد شادن جهات کودتاا و براناداز      ايا و ی حكومت اسالم يطر  برانداز، یحكومت اسالم هيعل

هستند، تحت عنوان محاربه و  یبغ قياز مصاد یفقه جيه به گفتمان رارا که با توجّ یحكومت اسالم

  است نموده  يرض توصاأل یافساد ف

 امياربه را قمح ةيآی ، موضوع اصلینگهبان قانون اساس يعتو شورا ياز فقها یكي، نيعالوه بر ا

مردم و گارفتن اماوال آنهاا     که به قصد ارعاب یشامل کس ديگو یو م داند یم یحكومت اسالم هيعل

 یکه موضوع احكام ديآ یبرم نيچن هيظاهر آ از: »سدينو یم شانيشود  ا نمی ،برد دست به اسلحه می

حانه مسالّ  اميبه ق یاست که در مقابل دولت اسالمی شده است، در خصوص مسلمانان انيکه در آن ب

 ،بارد  ارعاب مردم و گرفتن اموال آنهاا دسات باه اسالحه مای      که به قصد یو شامل کس زنديخ یبرم

محاارب   قتاًيآن بوده است، حق گذار انيبن امبريکه پ ستديبا یدولت که در مقابل یکس رايز ،شود نمی

 قتااً يل آنها محارباه کناد، حق  از مسلمانان به قصد گرفتن اموا یکه با گروه یکس ااست، امّ امبريبا پ

 زيا ن را یمحارب نيوجود داشته باشد که چن یخاصّ لي، اگر دلیشود  بل شمرده نمی امبريبا پ محارب
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 يیعاا ادّ قيمصااد  از یمحاارب  نيصورت، چن ني، البتّه در اميريپذ یبشمرد، آن را م امبريمحارب با پ

  (071 ق :6869مؤمن، ) «است هيموضوع آ

 )هاشامی اسات   ماورد انتقااد قارار گرفتاه     گار يد ساندگان ينو یبرخا  که از طرارا  هيّنظر نيا

 دگاهيا د تاوان  یندارد، ما  یهمخوان عهيگفتمان غالب فقها و مفسّران ش و با (868: 6072، شاهرودي

 محارباه و افسااد   ق م ا  به حدّ 622، و 627، 621مواد  در الحاق مفادّ یگذار اسالم قانون مورد قبول

  دانست حدّ نيا قيوسعه در مصادو ت رضاأل یف

و  یفقه یفيمحاربه، تعر حدّ  يقانون و در تعر نيهم 620مادّة  در رانيگذار ا قانون نكهيجالب ا

 نيا قيدر توسعه و گسترش مصاد یذکر نموده، ول ،است عهيش هانيفق ةهم را که مورد قبول یتسنّ

 یواد ماذکور، در ماوارد مشاابه و در بعتا    عالوه بار ما   ،دهيمواجه ند یتيّمحدود چيه حد، خود را با

، باه صاورت   6028و  6076ب ساال    مصاوّ مسالّ  يروهاا ي، از جمله قاانون مجاازات ن  گريد نيقوان

 از آنهاا  ياريکه بسا  یآورده است، در حال انيسخن به م رضاأل یمحاربه و افساد ف از حدّي ا گسترده

البتّاه    نادارد  حد نيو مفسّران از ا هانيفق نظر مدّ قيمحاربه و مصاد حدّ  يبا تعر یارتباط نيکمتر

و ی بغا  انيا م زيگرفتاه شادن تماا    دهيا و ناد نيقاوان  نيا راداتينظران به ا از علما و صاحب ياريبس

 ی، ولا  (808: 6072و هاشامی،   80: 6070، )ر ک  مرعشی اند محاربه و لزوم اصال  آنها اشاره کرده

  است اصالحات متبلور نشده نيا ريدر مس يا اراده

 گفتمان خاص در باب حکومت و امنیّت

و آگاهانة آنان از کتاب  ارانهيهوش ريو تفس عتيسل  از اهداا و مقاصد شر هانيفق یفهم عموم

در بااب   يا ژهيا و و و استمرار گفتمان خااصّ  ني، منجر به تدونيد يت به عنوان اصول راهنماو سنّ

و  نيا با زبان و فرهنگ مخصوص به عالمان د که گفتمان نياساس ا حكومت و امنيّت شده است  بر

اقادامات   انيا م يا هوشمندانه کيارائه شده است، تفكی اجتماع يها با مالحظة نقش آنان در عرصه

 یدتيو عق ینيشبهة د کيکه بر اساس  یو اقدامات یکشور اسالم متر به امنيّت جامعه و شهروندان

نهااده شاده    ،شاود  شخص حاکم انجام مای  ايمت و حكو هيعل یاسيس هيتوج و لياز تأو يا گونه ايو 

، صاورت  «یبغا »از « رضاأل یمحاربه و افسااد فا   حدّ»مقرّرات راجع به  يبحث با جداساز نياست  ا

که امنيّات   يا مجرمانه يو شدّت عمل در مورد رفتارها يريگفتمان با سختگ نيا  است افتهي یعمل

 دولت و حاکم، مسالمت، مدارا و هيم علي، در جراشهروندان را هدا قرار داده است یعموم شيو آسا

  کند یم هيه به مطالبات مخالفان را توصتوجّ
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 مقارّرات و احكاام خااصّ    جيو تارو  ديا سال  در بازتول  هانيفقي طاقت فرسا يها رغم تالش یعل

کاه باه    ي، در دوران معاصر و در ماوارد یحكومت اسالم یاسيس در موضوع تعامل با مخالفان یفقه

اند، احكام راجاع باه    و اجرا شده بيتصو یو مقرّرات نياحكام اسالم قوان ياجرا اي عتيشر يايحنام ا

 نيدر قاوان  یاساالم  ياناد و غالاب کشاورها    به صورت آگاهانه متروک شاده  انيباغی اسيمجرمان س

 ، بلكاه باه بهاناة   اناد  نسرداختهی اسيبا مجرمان س زيآم و رفتار ارفاق یاسيرم سبه جُ شيخوة موضوع

 هانيفق  امّا دهند یمسرکوب تروريست و آشوبگر، مخالفان سياسی خود را به شدّت تحت فشار قرار 

بار تارس و    یو مبتنا  یسات يمحاربه، هرگونه رفتار ترور از يتر قيدق  يبا ارائة تعر ،عهيو مفسّران ش

رم جُ نيمردم باشد، مشمول ا شيو سلب امنيّت و آسای خشونت را که موجب ترس و وحشت عموم

 ها یها و کشت در شهرها، فرودگاه یستياعمال ترور دياَشكال جد آن، يیايپو ليدانسته است که به دل

 یسرنگون و به قصد یاسيس يها زهياعمال ولو با انگ نيا ايدن يکجا چيدر ه  شود می را شامل رهيو غ

 ةيا تاوان گفات: آ   یما  در مجموع  نديآ یبه شمار نم یاسيرم سو دولت انجام شوند، جُ یاسينظام س

 يانگاار  رمجُا  ريدر مسا  یقرآنا  يباه عناوان مساتند    نو اهل تسانّ  عهيش يمحاربه در گفتمان علما

 جااد يشاهروندان و ا  یعماوم  شيزدن امنيّات و آساا   هام  بار  يبرا زيآم حانه و خشونتاقدامات مسلّ

دد حاکماان مسالمان در صا    یبعتا  خيهرچند گاه در تار ،شده است ريوحشت و ترس در آنان تفس

 ياناد  علماا   حكومات باوده   هيعل انيو شورش یاسيمخالفان س سرکوب يبرا هيآ نيسوء استفاده از ا

و  یسلب امنيّت عموم ريحانه در مسرم محاربه را به اقدام مسلّ، جُقرآن ت و مفسّرانو اهل سنّ عهيش

ي بناد  حكومات، دساته   هيا کنندگان عل و اقدام انيو در خصوص شورش اند دانسته شهروندان منحصر

 ینيب شيپ موضوع نيا يبرا يا ژهيو باتيو ترت نييو آ جاديا« بغات»تحت عنوان  يا جداگانه و خاصّ

  (6028آقابابائی،  اي آگاهی بيشتر، ر ک برند )ا کرده

 گیری نتیجه

نظران اساالمی در موضاوع حكومات و امنيّات،      نتيجة مباحث گذشته اين شدکه علما و صاحب

اند که در ظرا زمان با توجّه باه مباانی ماورد قباول آناان       ه خود داشتهگفتمان و زبان مخصوص ب

استمرار يافته است  اقدام عليه حكومت اسالمی و تاالش باراي برانادازي آن، هماواره از موضاوعات      

مورد ابتالي جامعة اسالمی بوده است و با توجّه به حوادث صدر اسالم و به طور خاص بعد از رحلت 

هاي خونين داخلی براي تصاحب قدرت و حكومت  سلی از مسلمانان شاهد جنگپيامبر)ص(، کمتر ن

ويژه فقيهان اهل سنّت که در قرون اوّليّة اسالم به عنوان  نبوده است  از اين رو، فقيهان مسلمان و به
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توانساتند درباارة ايان موضاوع      هاي مذهب غالب مورد سؤال و مراجعة جامعه بودند، نمای  ايدئولوگ

کارد، علمااي مسالمان باا      هاي سياسی و اجتماعی اقتتاا مای   ه نكنند  بنابراين، ضرورتاظهار عقيد

استناد به ظواهر شرع و بر اساس زبان خاصّ خويش در اين زمينه به اظهار نظر بسردازند  با توجّه به 

تاوان گفات: باه     ها و گفتمانی که از مفسّران و فقيهان اهل سنّت و شيعه مالحظه کرديم، مای  بحث

رت کلّی، آية بغی، آية محاربه و سيره و روش تعامل حترت علی)ع( با مخالفان سياسی خويش، صو

ذکار شاده   « بغای »به عنوان مستند شرعی و ترتيبات حاکم بر موضوع قيام و شورش عليه حاکم يا 

آياة  به معناي تجاوز يا رفتار غيرعادالنه است و اين آيه به عناوان  « بَغَتْ»است  در آية مذکور کلمة 

 شناخته شده است « بغی»

 منابع و مآخذ

  9  شمارة مجلّة فقه و حقوق«  سنّت اهل فقهی گفتمان»(  6028آقابابائی، حسين  )

بياروت: دارالك ت اب   . المعانی فی تفسـیر القـرآن العظـیم    روح ق ( 6869محمود  ) سيّد آلوسی،

 العلميّه 

  بياروت: دار إحيااء الك ت اب    البالغـه  شرح نهجق (  6076اهلل  )هبةابن أبی الحديد، عبدالحميد بن 

 العربيّه 

 مطبعةة اإلساالميّه،   للدّراساات  الغادير  النّجا : مرکاز    الغدیر ق ( 6061امينی، عبدالحسين احمد  )

 الحيدري 

ـ و مقـاالت متنوّ  فتـاوی مجمـوع   م ( 6667  )بن عباداهلل  عبدالعزيزبن باز،    چااپ دوم   8ج  هع

  و التّوزيعشر معارا للنّال مکتبة :سعوديعربستان 

   بيروت: دار التّراث العربی )الجامع الصّحیح( سُنَن الترمذیتا(   التّرمذي، محمّد بن عيسی  )بی

 رضوي  قدس آستان اسالمی هاي پژوهش (  گروه مترجمان  مشهد: بنياد6077  )هدایت تفسیر

 لبيت)ع( ا آل قم: مؤسّسة  الشّیعه وسائلق (  6866) حرّ عاملی، محمّد 

 مؤسّسةة   منشاورات  المختصـر النـافع   ( 6012الادّين جعفار بان الحسان  )     نجام  حلّی، ابوالقاسم

 المطبوعات الدّينی 
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 قم: پاساگ قدس   القرآن فقه فی العرفان کنز تا(  السّيوري  )بی عبداللّه بن مقداد حلّی،

 قاهره: دارالشّروق بيروت ا   القرآن ظالل فی ق ( 6068قطب بن ابراهيم  ) شاذلی، سيّد

ترجمة محمّد باقر موسوي  قام: انتشاارات     المیزان ترجمة ( 6019طباطبائی، سيّد محمّدحسين  )

 جامعة مدرّسين قم 

   تهران: منشورات اسالميّه مجمع البیانق (  6069طبرسی، فتل بن حسن  )

 عة مدرّسين   قم: انتشارات جامالخالفق (  6867الحسن  ) محمّدبن الطّوسی، ابوجعفر

 .الیدیثة الجمهوریّةمطبعة  :مصر  لچاپ اوّ .قطبِسیّد محاکمة م ( 6669  )کامل، محمود عروسی

   القاهره: دار الحديث األحکام ةادلّ نبلوغ المرام مِتا(   )بی  عسقالنی، احمد بن حجر

 رسالت  سسةمؤ سيزدهم  بيروت: چاپ  اإلسالمی الجنائی التّشریع تا(  عبدالقادر  )بی عوده،

   بيروت: دار إحياء التّراث العربی الغیب مفاتیحتا(     )بیابوعبداهلل محمّد بن عمري، راز نيفخرالدّ

 ناصرخسرو    تهران: انتشاراتالقرآن ألحکام الجامع ( 6018احمد  ) بن محمّد قرطبی،

 سالميّه   تهران: دارالك ت ب اإلالکافیق (  6867ک لينی، ابوجعفر محمّد بن يعقوب  )

نشار   :تهاران چااپ اوّل     اسالم کیفرینو در حقوق  های دیدگاه ( 6070  )دحسنمحمّ مرعشی،

  ميزان

   چاپ اوّل  تهران: انتشارات دارالك ت ب تفسیر نمونه(  6010مكارم شيرازي، ناصر و ديگران  )

   قم: نشر معارا امامت تاریخ(  6021منتظرالقائم، اصغر  )

مؤسساة   :تهاران   لچاپ اوّ  6جلد   الوسیله تحریر ق ( 6886  )اهلل رو امام (، هر) موسوي خمينی

  خمينی )ره(و نشر آثار امام  تنظيم

  اإلسالمیشر النّسة مؤسّ :قم  لچاپ اوّ  سدیده کلمات ق ( 6869  )دمؤمن، محمّ

 العربی   بيروت: دار إحياء التّراث الکالم جواهر م ( 6626محمّدحسن  ) الشّيخ النّجفی،

 8. الغـرّاء  الشّاریعِ  مبهمات عَن الغطاء کشف تا(  )بی مالكی  ختر بن الغطاء، جعفر کاش  نجفی

 اسالمی  تبليغات دفتر انتشارات جلد  قم:

   بيروت: دارالفكر صحیح مسلمق ( ، 6062النّيسابوري، مسلم بن الحجّاج  )
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بكائی  دفتار   محمّدحسن توضيحات و ترجمه  اسالم در زندان احکام تا(  احمد  )بی الشّيخ الوائلی،

 نشر فرهنگ اسالمی 

ميازان نشار   :تهاران  لچااپ اوّ   فقـه جـزا   هـای  بایسـته  ( 6072  )، محماود شااهرودي  هاشمی


