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در منابع اسالمی ،کلمة «بغی» را به معناي «ظلم و تعدّي بدون حق ،يا قياام و شاورش» معناا
کردهاند و منشاء انتخاب اين معنی ،آية شريفة (الحجراتن )6میباشد اين آيه ،هرچند اختصاص باه
قتال و نبرد و جنگ دارد ،امّا از آنجايی که جنگ به غيار حاق يكای از جارائم سياسای مایباشاد،
میتوان دانست که مراد از «بغی» در اين آيه جُرم سياسی است روايات وارده در منابع دينی مؤيّاد
اين مطلب است اسالم جلوگيري از ظلم و ستم را هر چند به قيمت جنگ با ظالم تمام شاود ،الزم
شمرده است و بهاي اجراي عدالت را از خون مسلمانان نيز بااالتر دانساته اسات و ايان در صاورتی
است که مسأله از طرق مسالمت آميز حل نشود جنگ خارجی مشتمل بار فايادههاايی باراي امّات
است ،از جمله ارادة امّت را از آلودگیها پاک میکند و آن را از مراکز ضع خاود آگااه مایساازد و
نسبت به مسئوليّت آن حسّاسيّت پيدا می کند و ارزش هاي تمدّنی را در آن به وجاود مای آورد ،امّاا
جنگ داخلی به دنبال خود چيزي جز زيان و ويرانی و هالکات نادارد و گااه باعاث رسايدن آن باه
پايانی هولناک میشود بر اساس اين آيه ،نخستين مسئوليّت مسلمانان ،متوقّ ساختن کشتار و بار
پا داشتن صل و سلم است به هر وسيله که ممكن باشد و اين مسئوليّت همة مردم است ،چه آناان
نيروي باقی مانده ميان دو گروه اَند ،امّا اگر گروه سومی را ميان آنان وارد کنيم ،بايد همچون طرفای
در مبارزه شرکت کند
واژگان کلیدی :قرآن ،فقه اسالمی ،بُغات ،برخورد

E-mail: Hasanzadeh@atu.ac.ir
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مقدّمه
در منابع اسالمی« ،بغی» را به معناي «ظلم و تعدّي بدون حق ،يا قيام و شورش» معنا کردهاناد
و منشاء انتخاب اين معنی ،آية شريفة زير است« :وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُـوا فَأَصْـلِحُوا
بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَـاءَتْ
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فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ :و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به
نزاع و جنگ پردازند ،آنها را آشتى دهيد و اگر يكى از آن دو بر ديگرح تجاوز کند ،با گاروه متجااوز
پيكار کنيد تا به فرمان خدا بازگردد ،و هرگاه بازگشت (و زمينة صل فراهم شد) ،در ميان آن دو باه
عدالت صل برقرار سازيد ،و عدالت پيشه کنياد کاه خداوناد عادالت پيشاگان را دوسات ماىدارد»
(الحجراتن)6
اين آيه ،هرچند اختصاص به قتال و نبرد و جنگ دارد ،امّا از آنجايیکه جنگ به غير حاق يكای
از جرائم سياسی میباشد ،میتوان دانست که مراد از «بغی» در اين آيه جُرم سياسی است رواياات
وارده در منابع دينی مؤيّد اين مطلب است (کلينی6867،ق  ،ج)087 :8
همچنين کلمة «بغی» به معناي قيام عليه دولت يا امنيّت ملّت ،بهکار رفته است قارآن در ايان
آيه به عنوان يک قانون کلّی و عمومی براي هميشه و همه جا میگويد :هرگاه دو گروه از مؤمنان باا
هم به نزاع و جنگ بسردازند ،در ميان آنها صل برقرار سازيد اگر يكی از ايان دو گاروه بار ديگاري
تجاوز و ستم نموده است ،و تسليم پيشنهاد صل نشود ،شما موظّ هستيد با طايفاة بااغی و ظاالم
پيكار کنيد تا به فرمان خدا باز گردد و گردن نهد
اسالم جلوگيري از ظلم و ستم را هرچند به قيمت جنگ با ظالم تمام شود ،الزم شمرده است و
بهاي اجراي عدالت را از خون مسلمانان نيز باالتر دانسته است ،و اين در صورتی است که مساأله از
طرق مسالمتآميز حل نشود و اگر طايفة ظالم ،تسليم حكم خدا شود و زمينة صل فراهم گردد ،در
ميان آن دو ،بر اساس اصول عدالت صل برقرار سازيد يعنی تنها به درهم شكساتن قادرت طايفاة
ظالم قناعت نكنيد ،بلكه اين پيكار بايد زمينهساز صل باشد و مقدّمهاي براي ريشهکن کردن عوامل
نزاع و درگيري ،وگرنه با گذشتن زمان کوتاه يا طوالنی بار ديگر که ظالم در خاود احسااس تواناايی
کند ،برمیخيزد و نزاع را از سر میگيرد
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جنگ خارجی مشتمل بر فايده هايی براي امّت است ،از جمله ارادة امّات را از آلاودگی هاا پااک
می کند ،و سبب پاکيزگی ص هاي آن می شود ،و آن را از مراکز ضع خود آگاه می ساازد و نسابت
به مسئوليّت آن حسّاسيّت پيدا میکند و ارزشهاي تمدّنی را در آن به وجاود مای آورد ،امّاا جناگ
داخلی به دنبال خود چيزي جز زيان و ويرانی و هالکت ندارد ،و گااه باعاث رسايدن آن باه پاياانی
هولناک میشود (ر ک تفسير هدايت ،6077 ،ج )029 :60

کوشش برای صلح
بر اساس آيات ياد شده ،قرآن با ما از قوانين صل يا از صلحی که بر پاية عدالت صاورت گرفتاه
باشد ،سخن نمیگويد ،چرا که تحقّق بخشيدن به آن در حالات جناگ تقريبااً محاال اسات ،لاذا از
جامعه خواسته است که براي رسيدن به صل کوشش کند قرآن هر دو طارا جناگ را ،علای رغام
آنكه کشتن يكديگر گمراهی بزرگی است ،به نام مؤمنان خوانده است ،و اين دليل بار آن اسات کاه
امكان دارد فرزندان امّت واحدي در جنگ خانگی به جان يكديگر بيفتناد کاه سابب آن فتناه هاا و
هواهاي نفسانی بوده باشد پس ما حق نداريم که مردمان را به مجرّد پرداختن به مبارزه باا يكاديگر
کافر بخوانيم ،همان گونه که هيچ يک از دو طرا جنگ حقّ ندارد که طرا ديگر را به مجرّد اعالن
جنگ کردن بر خودش به خروج از چارچوب ايمان متّهم سازد (ر ک تفسير هدايت ،6077 ،ج :60
)027



قرآن در اين آيه به مسلمانان هشدار داده که همان اندازه که براي ايجاد صل در ميان دو بارادر
نَسَبی تالش و کوشش میکنيد ،بايد در ميان مؤمنان متخاصم نيز براي برقراري صل به طور جدّي
و قاطع وارد عمل شويد جُرم انگاري در مورد رفتارهايی که به امنيّت اقتصادي ،اجتماعی ،سياسای و
روانی جامعه خدشه وارد میکنند ،در اصول شريعت و مبادي احكام و باه تَبَاع آن در مناابع فقهای
اسالم مورد توجه است (ر ک الوائلی ،بیتا)666 :
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اين آيه به قتيّة جنگ ميان مؤمنان به صورتی آشكار پرداخته است و مفسّران در آن به تفصيل
سخن گفته اند و عمق قتيّه به اندازهاي است که سخن گفتن از آن در ضمن يک مقاله کافی به نظر
نمی رسد ،بلكه نيازمند مطالعات مفصّل است در اين مقاله سعی شاده تاا خالصاة آراي مفسّاران و
فقها مورد نقد و برسی قرار گيرد
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آيا ممكن است اسالم را با شعارها و اندرزها و پيمان ها و شوراهاي امنيّت بر پا نگاه داريام؟ گااه
ممكن است همة اينها سودمند باشد ،ولی در آن حد نيست که از جنگی جلوگيري کند که اشخاص
به آن داخل نشوند ،مگر اينكه از تحقّق يافتن هدا هايشان با هر وسيلة ديگر مأيوس شده باشاند ،و
در اين هنگام است که بر مرکب دشوار جنگ سوار می شوند و مصيبتها و بدبختیهاي آن را تحمّل
می کنند پس چگونه ممكن است با قرار و اندرز آن را متوقّ سازند؟ در اين هنگام ناگزير بايد همة
مردم مسئوليّت حفص صل را تحمّل کنند و از ريخته شدن خون ماردم جلاوگيري کنناد کاه ايان
بدون ترديد مستلزم پرداختن به جنگ و قبول مسئوليّت آن است و اگر چنين نشاود ،ساتمكاران و
آتشافروزان فتنة جنگ همه جا را به صورت جهنّمی در میآورند (ر ک همان)022 :

همزیستی مسالمتآمیز با بازگشت به فرمان خدا
قرآن پايان نبرد مؤمنان را با گروه هاي آشوبگر بازگشت گروه ساتمگر باه فرماان خادا و گاردن
نهادن به تطبيق احكام اسالم در قتايايی می داند که سبب ايجاد اختالا ميان ايشان و گروه ديگار
شده است ،و اين خود دليلی بر آن است که مقيّد بودن تام باه حادود عادالت در ماورد معاملاه باا
ستمگران ،علیرغم ستمگري و تجاوز ايشان به صل و امنيّت واجب است و بايد از آن اطاعت شود.
دستور اسالم اين است که آنان را به حادود شارعی باازگردانيم ،بادون آنكاه حقاوق ايشاان را
مصادره کنيم و آبروشان را بريزيم و رسوايشان سازيم و به تهمت هاي بيجا آنان را ماتهم کنايم ،تاا
چه رسد به اينكه حق آن نداريم که آنان را در بند کنيم و به زندان افكنيم و به تبعيد روانه سازيم و
آزارشان دهيم و به قتل برسانيم خداوند متعال مقابله با ستمگران را به حدّ بازگشت آنان به فرماان
خدا محدود می کند و چون چنين شود ،به حالی درست همچون حال ديگر افاراد ملّات و امّات بااز
میگردند .پس اگر به قبول حكم خدا بازگشت ،ميان آن دو گاروه باا مراعاات عادالت صال برقارار
کنيد روا نيست که آن گروه از حقوق اسالمی خود محروم شود و بهانه تنها آن باشد که گروه مورد
نظر بغی و ستم کرده است ،چه تحميل کيفرهاي متاع بر اين گروه يا محاروم سااختن ايشاان از
حقوقی که دارند ،زمينه را براي جنگی ديگر آماده می سازد ،و عدالت و بر پا داشتن حادود خادا بار
همگان بدون تمايز ،سبب هاي مبارزات اجتماعی را از ميان می برد ،بدان سبب که آتش گيران چنين
مبارزهها غالباً گروههاي محرومی هستند که مورد بهرهبرداري اين و آن قرار میگيرند.
گاه گروه ستمگر (معارضان مسلّ ) گروهی است که از لحاظ تاريخی محروم شامرده مای شاود،
همچون سياهان امريكا که برابري آنان در حقوق با هموطناان سافيد باراي ايشاان کاافی نيسات و
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عوامل ستمگري نسبت به آنان را از ميان نمیبرد ،بلكه الزم است براي رفع ناکامی آنان فرصتهااي
بيشتري در اختيارشان قرار گيرد که از آن جمله است تخصيص بودجة بيشتري براي آن قسامت از
کشور که شور و نشاط آنان در آن جاها بيشتر است و پذيرفتن آناان در دانشاگاه هاا باا شارط هااي
سبکتر و دادن وامهاي بدون رب و

اصل و مرجع در جنگ

به همين سبب ،جايز نيست که همة اصحاب رسول اللَّه (ص) را معصاوم از گنااه بادانيم ،بلكاه
الزم است اعمال ايشان را با ارزشهاي وحی ارزيابی کنيم و آنچه را که از گفتههاي رسول اللَّه (ص)
به توسّط ايشان به ما رسيده ،ثبت کنيم و اجتهاد ايشان در دين يا تفسير آنان از قرآن و نياز رفتاار
ايشان و مخصوصاً آنچه مخال نص باشند ،براي ما لزوم اجرايی نادارد البتّاه باياد احتارام يااران و



يگانه مقياس براي حق ،وحی خدا است که در کتااب خادا تجسّام پيادا کارده اسات و تفساير
صحي آن که از رسول خدا (ص) و اهل بيت معصوم وي ،عليهم السّالم ،به ما رسيده است ياا آنچاه
عقل و علم با وضو کافی آنها را اکتشاا کند آنچه موافق کتاب خدا و سنّت رسول او باشاد ،ماورد
احترام ماست و آنچه را که مخال آن بوده باشد ،ترک می کنيم روا نيست که در فهم وحی ،عقل را
به مصلحت ميراث و نياکان کنار گذاريم که آن نيز برخاسته از غلوّ در دين است که خدا ما را از آن
نهی کرده است ،چنانکه خداوند متعال به بنایاسارائيل فرماود« :اي اهال کتااب مبالغاه در ديان
خويش مكنيد در مخالفت حق ،و بر پی هوا و خوشامد قومی مرويد که از پيش راه را گام کردناد و
ماية گمراهی گروه کثيري بودند و از راه راست گم شدند» (المائدهن )77
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آية «بغی» اصل و مرجع در جنگ ميان مسلمانان است کاه صاحابه باه آن تكياه مایکردناد و
بزرگان اهل ملّت به آن پناه میبردند ،و پيامبر (ص) آن را مورد استناد قرار دادند با اين سخن خود:
«عمّار را گروه ستمگر خواهند کشت» (کلينی 6867 ،ق  ،ج  ،)68 :9و اين فرمودهاش ،عليهالسّاالم،
در شأن خوارج که« :خروج میکنند بر امام واجبالطّاعه ،يا علی تو با خوارج میجنگای تاو بعاد از
من با ناکثين ،قاسطين و مارقين خواهی جنگيد» (ابان أبایالحدياد6076 ،ق  ،ج  )606 :1در نازد
علماي مسلمانان به دليل دينی به اثبات رسيده که علی (ع) امام بود و کسانی که بر او خروج کارده
بودند ،باغی و ستمگر بودهاند و جنگ کردن با چنين کسی تا آن زمان که به حق باز گردد و مطياع
صل شود ،واجب است (تفسير هدايت ،6077 ،ج)066 :60



سراج منیر؛ سال  ،8شمارة  ،68پاييز 6068

61

صال حسنزاده

مصاحبان پيغمبر (ص) را نگاه داشت ،ولی نبايد کار به آنجا بكشد که گرفتار تناقض شويم و نااگزير
از آن شويم که امري مخال عقل را بسذيريم ،چه در آن شک نيست که نبرد کردن بعتی از صحابه
با يكديگر خطاي سنگينی بوده است که ناگزير بايد آن و آغازکنندة آن را محكاوم کنايم و چگوناه
می توانيم حوادث امروز را بر حسب دين توجيه کنيم و حاقّ چناين کااري را درباارة گذشاتگان را
نداشته باشيم؟ مگر آنان مثل ما آدميزاد نبودند يا شاهوت سالطه و ثاروت نداشاتند؟ بهتار اسات
واقع بين تر باشيم و هر چيز را در موضوع مناسب آن قرار دهيم و همچون حسن بصري نباشايم کاه
چون دربارة جنگ صحابه با يكديگر از او پرسيدند ،گفت« :قتاالی اسات کاه اصاحاب محمّاد (ص)
شاهد آن بودند ،در صورتی که ما در آن غايب باوديم و مای دانساتند و ماا نسابت باه آن ناادانيم و
اجتماع کردند ،پس پيروي کرديم و اختالا کردند ،پس متوقّا شاديم» (تفساير هادايت،6077 ،
ج)088 :60

حکومتهای ستمگر
آيا آيه«بغی» حالت قيام کردن عليه حكومت اسالمی را شامل می شود يا فقط مربوط به اختالا
ميان دو طايفه از مسلمانان است که در مياان آناان اماامی وجاود نادارد؟ آنچاه معاروا در مياان
مفسّران است ،اين است که حالت نخستين را نيز شامل می شود و به همين سبب ،در تفساير آن از
حكومت ستمگران سخن گفتهاند و از آنچه در صدر اسالم از جنگهاي ميان اصاحاب اتّفااق افتااده
است و مظهري آشكار از ستم و طغيان بر ضدّ امام حاکم بوده است
ظاهراً اين طرز تصوّر مستند به آن است که قتال و مبارزه ميان مسلمانان معماوالً علياه سالطه
است و چون طايفه اي از آنان سلطه را شرعی نبيند ،عليه آن قيام مای کنناد ،در ايان بااره حجّتای
وجود داشته و همچون قيام گروه هايی از مسلمانان عليه حكّام در دو دورة تسلّط امويان و عبّاسايان
بوده باشد يا نه بدين صورت باشد ،چنان که در دورة امام علی ،عليه السّاالم ،اتّفااق افتااد ،آياه هماة
حاالت را در بر می گيرد و حديث روايت شده از امام صادق ،عليه السّالم ،گاواه بار آن اسات در ايان
حديث آمده است« :خدا محمّد را با پنج شمشير مبعوث کرد که سه تاي از آنها آخته است و هرگاز
به غالا باز نمی گردد ،مگر اينكه جنگ پايان پذيرفته باشد و جنگ پايان نخواهد پذيرفت ،مگار آن
زمان که خورشيد از مغرب طلوع کند امّا شمشير بی امان ،آن شمشير است که براي اهال بغای و
تأويل کشيده میشود آية بغی نازل شد ،رسول اللَّه (ص) فرمود :از شما کسانی پاس از مان بناا بار
تأويل به نبرد برمی خيزند ،همان گونه که من بنا بر تنزيل به جنگ برخاستم از پيغمبر پرسيده شد:
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آن کيست؟ فرمود :پينه دوز کفش خود ،يعنی امير المؤمنين عمّار بن ياسر مای گفات :مان باا ايان
پرچم سه بار همراه با رسول خدا جنگيدم و اين بار چهارم است به خدا که اگر ما را چندان بزنند و
دنبال کنند تا به هجر برسيم ،اين را میدانيم که ما بار حقّايم و آناان بار باطالاَناد» (حارّ عااملی،
6866ق  ،ج )62 :66

البتّه نبايد با اهل بغی چنان رفتار شود که با کفّار و مشرکين میشود ،بلكه شايسته آن است که
چندان با آنان بجنگيم که از نيروهاي آنان بكاهيم و فتنه را دور کنيم پس چون به اطاعت از فرمان
خدا بازگردند ،با آنان رفتاري برادرانه برقرار کنيم( « :و سيرة اميرالماؤمنين (ع) درباارة اهال بغای)
چنان بود که رسول اللَّه (ص) دربارة اهل مكّه در روز فت مكّه نشان داد که فرزندي از ايشاان را باه
اسيري نگرفت و فرمود :هر که دَرِ خانه خود را ببندد ،در امان است و هر که سال خود را بر زماين
گذارد (يا به خانة ابوسفيان داخل شود) ،در امان است و باه هماين گوناه اميرالماؤمنين (ع) در روز
بصره فرمود :فرزندان ايشان را به اسارت مگيريد و به زخم خوردگان کاري نداشته باشيد و به دنباال
فراريان مرويد و هر که دَرِ خانه اش را ببندد و سال خود را بر زماين گاذارد ،در اماان اسات» (حارّ
عاملی6866 ،ق  ،ج )62 :66
از امام علی ،عليه السّالم ،روايت شده که چون از او پرسيدند که آيا کسانی از اهل قبله که با آنان
جنگيده است ،کافرند؟ فرمود« :به احكام و نعمت ها کفر ورزيدند و اين همچون کفر مشرکان نيست
که به نبوّت کفر ورزيدند و اسالم نياوردند و اگار چناين مایباود ،زناشاويی باا آناان و ذبيحاههاا و
ميراثهاي ايشان بر ما حرام میشد» (النّجفی6626 ،م  ،ج )002 :86
در تاريخ آمده است که امام امير المؤمنين ،علياه السّاالم ،پاس از شكسات دادن اهال بصاره باه
خانه اي بزرگ رفت که اسيران در آن نگاهداري می شدند و زنانی را دياد کاه در صاحن خاناه زاري
می کنند و می گويند :اين کشندة دوستان است پس کسی را نزد آنان فرستاد و گفت« :اگر کشاندة
دوستان میبودم ،کسی را که در اين حجره و اينجا بود ،میکشتم» و اشاره به سه حجره کارد پاس
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سیرۀ امیرالمؤمنین علی(ع) در برخورد با اهل بغی



فقيه بزرگ ،شيخ محمّد حسن نجفی ،بر اين حديث حاشيه اي بدين گونه نوشاته اسات« :خبار
شمشيرها در التّهذيب و الكافی آمده است و اصحاب به آن عمل کردهاناد و آياة «وَ إِنْ طائِفَتاانِ »
دربارة آنان نازل شده است» (النّجفی6626 ،م  ،ج )080 :86

62

صال حسنزاده

به نزد آن زنان رفت و به آنان گفت ،در حالی که همگان ساکت بودند :در يكی از سه حجره ،عايشاه
و وابستگان به او بودند و در دومی ،مروان بن الحكم و جوانانی از قاريش و در ساومی ،عبداللَّاه بان
زبير و کسانش» ( همان )006 :قرطبی در تفسير خود گفته است« :و آنچه بغاة و خوارج از خون ياا
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مال ريختند يا بردند و سسس توبه کردند ،دربارة آن مورد مؤاخذه قرار نگرفتند» (قرطبی ،6018 ،ج
088 :61ا )069
بنا بر گفتة فقها اگر باغی (ستمگر) اسير باشد ،کشته می شود و اگر مجارو باشاد باا او جناگ
ادامه میيابد و گرفتن مال او حالل است ،بدان سبب که به نزد کسی باز میگردد که براي او ساال
فراهم می آورد و مال فراوان به او می دهد و بار ديگر به نبرد بازمی گردد و در حديث مأثور از اماام
صادق ،عليه السّالم ،آمده است که چون از ايشان دربارة دو گروه از مؤمنان پرسش کردند که يكی از
آنان ستمگر و ديگري دادگر است و دادگر ستمگر را شكست داده ،فرمود« :بر دادگران و اهل عادل
روا نيست که فراري را تعقيب کنند و بر زخميان سخت گيرند و آنان را بكشند و اسيران را به قتال
رسانند و اين در صورتی است که از اهل بغی اَحَدي بر جاي نمانده باشد و گروهی نيست که باه آن
بازگردند پس اگر گروهی داشته باشند که به آناان بازگردناد ،الزم اسات اسيرشاان کشاته شاود و
فراريشان را تعقيب کند و زخمیهايشان در معرض سختگيري قارار گيرناد» (النّجفای6626 ،م  ،ج
)086 :86
محقّق در شرايع گفته است« :بر کسانی از اهل بغی که گروهای دارناد و باه آنهاا بااز خواهناد
گشت ،جايز است که مجروحان آنان در معرض سختگيري قرار گيرند و فراريانشان تعقياب شاوند و
اسيرانشان به قتل رسند صاحب جواهر نيز در تأييد آن نوشته است :و من دليل مخالفتی باا هايچ
يک از آنها نمیبينم» (همان)082 :
در حديثی آمده است که« :اسيري را در جنگ صفّين به نزد علی ،عليه السّالم ،آوردند کاه باا او
بيعت کرد و علی (ع) فرمود :تو را نمیکشم ،زيرا که از پروردگار جهانياان مای ترسام پاس او را باه
حال خود رها کرد و جامه و ساالحی را کاه از او گرفتاه بودناد ،باه او بااز پاس داد» (حارّ عااملی،
6866ق  ،ج  )98 :66از اينجا معلوم می شود که از اسير بايد خواستار توبه شد و اگار از قاوم خاود
دوري و تبرّي جويد ،رهايش کنند و در غير اين صورت کشته میشود
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صلح توأم با عدل
کلمة «اقتتال»و«تقاتل» در آية «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَـا فَـإِن
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ( »...الحجراتن ،)6به يک

«فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما» که ضمير تثنيه باه آن بار مایگاردد ،باه اعتباار لفاص «طائفتاان» مایباشاد



معنا است ،همچنان که «استباق» و «تسابق» به يک معنا است و برگردانيادن ضامير جماع باه دو
طائفه ،به اعتبار معنا است ،چون هرچند دو طائفه بودند و میبايد ضامير تثنياه باه آن دو برگاردد،
ولی چون دو طائفه چندين نفر هستند ،پس از حيث نفار جماع هساتند ،همچناان کاه در عباارت
(طباطبائی ،6019 ،ج )87 :62

کلمة «بغی» که مصدر «بغت» است ،به معناي ظلم و تعدّي بدون حقّ است و کلمة فای» کاه
جملة «تفیء» از آن اشتقاق يافته ،به معناي برگشتن است و مراد از «أمر اللَّه» دستوراتی است کاه
خداي تعالی داده است و معناي آيه اين است که اگر يكی از دو طائفة مسلمين به طائفة ديگر بدون
حق ستم کرد ،بايد با آن طائفه که تعدّي کرده قتال کنند تا به امر خدا برگردند و دستورات الهی را
گردن نهند» (طباطبائی ،6019 ،ج )876 :62
اگر با قتال شما طائفة تجاوزکار سر جاي خود نشست و اوامر خادا را گاردن نهااد ،آن وقات در
مقام اصال بين آن دو طائفه برآييد امّا اصال تنها به اين نباشد که ساال هاا را زماين بگذارياد و
دست از جنگ بكشيد ،بلكه اصالحی توأم با عدل باشد ،به اين معنا که احكام الهای را در ماورد هار
کسی که به او تجاوز شده ،مثالً کسی از او کشته شده يا عِرض و مال او يا حقّ او تتييع شده ،اجارا
کنيد» (همان)
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از بعتی از مفسّران نقل شده که در وجه فرق بين دو ضمير که چرا ياک جاا ضامير جماع باه
«طائفتان» برگردانيده شده است و يک جا ضمير تثنيه ،گفتهاند« :سرّش اين است که در اوّلی (کاه
ضمير جمع برگردانده )،دو طائفه در حال جنگ ،يک طائفة مخلوط به هم هستند و چون جمعيّتای
هستند ،ضمير جمع به آنها برمیگردد و در دومی که ضمير تثنيه برگردانده ،به اين جهت است کاه
در آن حال دو طائفه جدا از همند» (آلوسی6869 ،ق  ،ج )066 :60

666
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قانون کلّی و عمومی برای صلح
در شأن نزول اين آيه آمده است که «ميان دو قبيلة «اوس» و «خزرج» اختالا افتااد و هماان
سبب شد که گروهی از آن دو به جان هم بيفتند و با چوب و کفش يكديگر را بزنند (آية فوق ناازل
شد و راه بر خود با چنين حوادثی را به مسلمانان آموخت» (طبرسی6069 ،ق  ،ج  608 :6و مكاارم
شيرازي ،6010 ،ج )611 :88بعتی ديگر گفتهاند« :دو نفر از «انصار» با هام خصاومت و اختالفای
پيدا کرده بودند ،يكی از آنها به ديگري گفت :من حقّم را به زور از تو خواهم گرفات ،زيارا جمعيّات
قبيلة من زياد است و ديگري گفت :براي داوري نزد رسولاللَّه (ص) میرويم نفر اوّل نسذيرفت و کار
اختالا باال گرفت و گروهی از دو قبيله با دست و کفش و حتّی شمشير به يكاديگر حملاه کردناد،
آيات فوق نازل شد و وظيفة مسلمانان را در برابر اينگونه اختالفات روشن ساخت» (قرطبای:6018 ،
)069
قرآن در اين آيه به عنوان يک قانون کلّی و عمومی براي هميشه و همه جا میفرماياد« :هرگااه
دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند ،در ميان آنها صل برقرار سازيد (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ
الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا) درست است که «اقتَتَلوا» از مادّة «قِتال» به معنای «جناگ»
است ،ولی در اينجا قرائن گواهی میدهد که هر گونه نزاع و درگيري را شامل میشاود ،هرچناد باه
مرحلة جنگ و نبرد نيز نرسد ،بعتی از شأن نزولها که براي آيه نقل شاده باود نياز ايان معنای را
تأييد میکند (مكارم شيرازي ،6010 ،ج  )617 :88بلكه میتوان گفت اگر زميناههااي درگياري و
نزاع فراهم شود ،فی المثل مشاجرات لفظی و کشمكشهاي سياسی کاه مقدّماة نازاعهااي خاونين
است ،واقع گردد ،اقدام به اصال طبق اين آيه الزم است ،زيرا اين معنی را از آية فوق از طريق القاء
خصوصيّت میتوان استفاده کرد به هر حال ،اين يک وظيفة حتمی براي همة مسلمانان است که از
نزاع و درگيري و خونريزي ميان مسلمين جلوگيري کنند و براي خود در اين زمينه مسئوليّت قائل
باشند ،نه به صورت تماشاچی مانند بعتی بيخبران بیتفاوت از کناار ايان صاحنههاا بگذرناد ايان
نخستين وظيفة مؤمنان در برخورد با اين صحنهها است سسس وظيفة دوم را چنين بيان مایکناد:
«و اگر يكی از اين دو گروه بر ديگري تجاوز و ستم کرد و تسليم پيشنهاد صل نشاد ،شاما موظّا
هستيد با طايفة باغی و ظالم پيكار کنيد تاا باه فرماان خادا باازگردد و گاردن نهاد« :وَ إِن بَغَـتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ» بديهی است کاه اگار خاون
طائفة باغی و ظالم در اين ميان ريخته شود ،بر گردن خود او اسات و باه اصاطال  ،خونشاان هادر
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است ،هرچند مسلمانند ،زيرا فرض بر اين است کاه نازاع در مياان دو طائفاه از ماؤمنين روي داده
است بدين ترتيب ،اسالم جلوگيري از ظلم و ستم را ،هرچند به قيمت جنگ باا ظاالم تماام شاود،
الزم شمرده است و بهاي اجراي عدالت را از خون مسلمانان نيز باالتر دانسته است و اين در صورتی
است که مسأله از طرق مسالمتآميز حل نشود
سسس به بيان سومين دستور پرداخته ،میگويد« :و اگر طايفة ظالم تساليم حكام خادا شاود و
زمينة صل فراهم گردد ،در ميان آن دو طباق اصاول عادالت صال برقارار ساازيد« :فَـإِن فَـاءَتْ

احکام باغیان
در اين آيه ،چنانكه مالحظه میشود ،کلمة «بغت» و «تَفِیءَ» ذکار شاده اسات و اختصااص باه
قتال و نبرد و جنگ دارد ،امّا از آنجايی که جنگ به غيار حاق يكای از جارائم سياسای مایباشاد،
میتوان دانست که مراد از «بغی» در اين آيه ،جُرم سياسی است و در روايات وارده در کتاب روايای
مؤيّدي براي مطلب هست (ر ک کلينی6867 ،ق  ،ج )087 :8ولی ظاهراً آيه داللتی بار قياام ضادّ
امام معصوم و يا قيام ضدّ حكومت صال اسالمی ندارد ،هرچند بعتی از فقها يا مفسّران خواسته اناد
از اين آيه در مسألة سابق نيز استفاده کنند (ر ک مكارم شيرازي ،6010،ج )676: 88بحثی که در
آيه مطر است ،مطلب ديگري است و آن نازاع و کشامكش هاايی اسات کاه در مياان دو گاروه از
مؤمنان رت میدهد و نيز به گفتة حلّی در کنز العرفان استدالل با اين آيه بر قتال باغيان خطا اسات
(حلّی ،بی تا ،ج ،)027:6:چرا که قيام بر ضدّ امام معصوم موجب کفر است ،در حالی کاه نازاع مياان
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پيكار بايد زمينه ساز صل باشد و مقدّمهاي براي ريشهکن کردن عوامل نازاع و درگياري ،وگرناه باا
گذشتن زمان کوتاه يا طوالنی بار ديگر که ظالم در خود احساس توانايی کند ،برمیخيازد و نازاع را
از سر میگيرد و از آنجا که تمايالت گروهی گاهی افراد را به هنگام قتاوت و داوري به ساوي يكای
از «دو طايفة متخاصم» متمايل می سازد و بیطرفی داوران را نقض میکناد ،قارآن در چهاارمين و
آخرين دستور به مسلمانان هشدار داده که همان اندازه که براي ايجاد صل در ميان دو برادر نَسَبی
تالش و کوشش میکنيد ،بايد در ميان مؤمنان متخاصم نيز براي برقاراري صال باه طاور جادّي و
قاطع وارد عمل شويد و چه تعبير جالب و گيرايی است که همة مؤمناان بارادر يكديگرناد و نازاع و
درگيري ميان آنها را درگيري ميان برادران ناميده که بايد به زودي جااي خاود را باه صال و صافا
بدهد



فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ» ،يعنی تنها به در هم شكستن قدرت طايفة ظالم قناعت نكند ،بلكاه ايان
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مؤمنان تنها موجب فسق است نه کفر ،لذا قرآن مجيد در آيات فوق هار دو گاروه را ماؤمن و بارادر
دينی يكديگر ناميده است و به اين ترتيب ،احكام اهل بغی را نمی توان به اينگونه افاراد تعمايم داد،
البتّه با قبول اشكال و ايراد ياد شده ،هم میتاوان از آياة فاوق باه ضاميمه قارائن ديگار مخصوصااً
اشاراتی که در ابواب امر به معروا و نهی از منكر در فقه آمده است ،احكام زير را استفاده کرد:
الف) اصال در ميان گروههاي متخاصم مسلمين يک امر واجب کفايی است
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ب) براي تحقّق اين امر بايد نخست از مراحل ساده تر شاروع کارد و باه اصاطال قاعادة «األساهَل
فَاألسهَل» را رعايت کرد ،ولی چنانچه مفيد واقع نشود ،مبارزة مسلّحانه و جناگ و قتاال نياز جاائز،
بلكه الزم است
ج) خونهاي باغيان و متجاوزان که در اين راه ريخته میشود و اموالی از آنهاا کاه از باين مایرود،
هدر است ،زيرا به حكم شرع و انجام وظيفه واجب واقع شده اسات و اصال در اينگوناه ماوارد عادم
ضمان است
د) در مراحل اصال از طريق گفتگو اجازه حااکم شارع الزم نيسات ،امّاا در مرحلاة شادّت عمال،
مخصوصاً آنجا که منتهی به خونريزي میشود ،بدون اجاازة حكومات اساالمی و حااکم شارع جاائز
نيست ،مگر در مواردي که دسترسی به هيچ وجه نباشد که در اينجا عادول ماؤمنين و افاراد آگااه
تصميمگيري میکنند
هـ) در صورتی که طايفة باغی و ظالم خونی از «گروه مصل » بريزد و يا اموالی را از باين ببارد ،باه
حكم شرع ضامن است و در صورت وقوع قتل عمد حكم قصاص جاري اسات و همچناين در ماورد
خونهايی که از طايفة مظلوم ريخته شده است و اموالی که تل گرديده ،حكم«ضمان» و«قصااص»
ثابت است و اينكه از کلمات بعتی استفاده می شود که بعد از وقوع صال  ،طايفاة بااغی و ظاالم در
برابر خون ها و اموالی که به هدر رفته ،مسئوليّتی ندارند ،چرا که در آياة ماورد بحاث باه آن اشااره
نشده ،درست نيست و آيه در صدد بيان همة اين مطلب نمی باشد ،بلكه مرجع در ايان گوناه اماور،
ساير اصول و قواعدي است که در ابواب قصاص و اتالا آمده است
و) چون هدا از اين پيكار و جنگ وادار کردن طايفة ظالم به قباول حاق اسات ،بناابراين ،در ايان
جنگ مسأله اسيران جنگی و غنائم مطر نخواهد بود ،زيرا فرض اين است که هر دو گروه مسلمان
هستند ،ولی اسير کردن موقّت براي خاموش سااختن آتاش نازاع ماانعی نادارد ،امّاا بعاد از صال
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بالفاصله اسيران بايد آزاد شوند
ز) گاه می شود که هر دو طرا نزاع باغی ظالم هستند ،اينها گروهی از قبيلة ديگر را کشته و اموالی
را برده اند و آنها نيز همين کار را در مورد قبيلة اوّل انجام داده اند ،بی آنكه به مقدار الزم باراي دفااع
قناعت کنند ،خواه هر دو به يک مقدار بغی و ستم کنند يا يكی بيشتر و ديگري کمتر (ر ک مكاارم
شيرازي ،6010 ،ج)676 :88

در فقه اسالمی در کتاب جهاد بحثی تحت عنوان قتال اهل البغی مطر است که منظاور از آن
ستمگرانی است که بر ضدّ امام عادل و پيشواي راستين مسلمين قيام می کنند و باراي آنهاا احكاام
فراوانی است که در آن باب آمده است در وسائل الشّيعه ،کافی ،من اليحتره الفقياه و غياره اباواب
متعدّدي دربارة بغات مطر گرديده که در تمامی آنها از کلمة «بغی»« ،جرم سياسای» قصاد شاده
است
فقها و مفسّرين عامّه نيز در روايات وکلماات خاود از کلماة «بغای»« ،جارم سياسای» را قصاد
کردهاند ،ترمزي در کتاب خود بنام سُنَن التّرمزي حديثی از پيامبر(ص) نقل میکند که راوي آن امّ
سلمه میباشد و آن حديث اين است« :امّ سلمه مایگوياد پياامبر(ص) درباارة عمّاار ياسار فرماود:
«تقتل عمارا الفِئَة البَاغِيَه» يعنی عمار را فئة ياغيه به قتل میرسانند سسس میگوياد ايان حاديث،
حَسَن و صحي است» (ترمزي ،بیتا )000 :فقهاي عامّه وحقوقدانان أخير آنان نيز «بغی» را «جُرم
سياسی» دانستهاند (ر ک عوده ،بیتا )688 :اساالم از بادو پيادايش ،باين جارائم عاادي و جارائم
«بغی» يعنی «جرائم سياسی» فرق گذاشته است و اين فارق را از ايان جهات در نظار گرفتاه کاه



منظور از اهل بغی و قتال با آنان
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البتّه حكم اين مورد در قرآن مجيد با صراحت نيامده ،ولی حكم آن را می تاوان از طرياق الغااء
خصوصيّت از آية مورد بحث دريافت و آن اينكه وظيفة مسلمين اين است که هر دو را صل دهند و
اگر تن به صل ندادند ،با هر دو پيكار کنند تا به فرمان الهی گردن نهند و احكامی که در باال دربارة
باغی و متجاوز گفته شد ،در مورد هر دو جاري است بنابراين ،حكم اين باغيان از کسانی که قيام بر
ضدّ امام معصوم يا حكومت عادل اساالمی مای کنناد ،جداسات و گاروه أخيار احكاام ساخت تار و
شديدتري دارند که در فقه اسالمی در کتاب الجهاد آمده است که در اينجا اين موضوع تحت عنوان
قتال اهل البغی مطر میشود
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عنايت به مصلحت جامعه و امنيّت و حفص نظام کيان آن داشته است
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سيّد قطب در ذيل آية «بغی» میگويد« :اين آيه يک قاعدة تشريعی و عمليّاتی را جهات حفاص
جامعه از پراکندگی و تشتّت پايهگذاري کرده است» (شااذلی6068 ،ق  ،ج )0080 :1موضاع سايّد
قطب تا حدودي با نظر عبدالقادر عوده يكی است
بر اين اساس ،نمیتوان هر عملی را که به منظور سياسی انجام میپذيرد ،جُرم سياسی دانسات،
بلكه بعتی از جرائم عادّي که در شرايط خاصّی انجام میگيرد ،جُرم سياسای محساوب مایشاوند
بنابراين ،جُرم سياسی با جُرم عادّي از نظر طبيعت متفاوت نيست و تفاوت آنها اين است که انگيازه
در جرائم سياسی با انگيزه در جرائم عادّي فرق میکند ،زيرا در جرائم سياسی انگيزة سياسی مطر
است ،امّا در جرائم عادّي انگيزة سياسی مطر نيست و باألخره نامبرده میگوياد جُارم سياسای در
اصطال فقها« ،بغی» و مجرمين سياسی« ،بغات» يا «فئة باغيه» نامياده مایشاوند فقهااي شايعه
«بغی» يا «جُرم سياسی» را اينگونه تعري کردهاند« :اَلبَغیُ فِی عُرفِ الفِقهِ الجَعفَرِی هُوَ الخُرُوجُ
عَن َةلعَ األِمَامِ» (النّجفی6626 ،م  )080 :باغی هم کسی است که عليه امام عاادل خاروج کناد:
«وَالبَاغِی هُوَ مَن خَرَجَ عَلَی إِمَامٍ عَادِل وَ قَاتَلَهُ وَ مَنع تَسلِیمَ الحَقّ إِلَیه» (الطّوسای6867 ،ق ،
ج  )009 :9يعنی «بغی» در اصطال فقه شيعة اماميّه عبارت است از خروج از اطاعت اماام (حااکم
عادل) ،چنانکه مرحوم صاحب جواهر فرمودهاند :باغی کسی را میگويند که بار اماام عاادل خاروج
کند و با او بجنگد و از دادن حقّ وي خودداري نمايد موارد ذيل هم داخال بغای اسات ،يعنای هار
کس عليه امام معصوم (ع ) و يا نائب خاص و يا نائاب عاامّ او خاروج کناد و از فرماان او سارپيچی
نمايد ،امر او را اطاعت نكند و نهی او را ترک ننمايد و با او از راه ترک زکاات و ياا خماس مخالفات
ورزد و يا حقوق شرعی او را ندهد ،بايد با او جنگيد
از کالم فقها نيز استفاده میشود که جُرم سياسی يا جُرم عادّي از نظر طبيعت و ماهيّت ممكان
است متفاوت نباشد ،زيرا ايشان ندادن خمس و زکات و حقوق شرعی را بغی دانساتهاناد ،باا اينكاه
عدم پرداخت آنها هميشه جُرم سياسی نيست ،بلكه در وقتی جُرم سياسی تلقّی میشود کاه غارض
از ندادن آن خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شک اساالم نمایتواناد در مقابال ايان جُارم و
مجرمين بیتفاوت باشد (همان) رسول اکرم (ص) فرمودهاند« :مَن حَمَلَ عَلَینَـا السِّـالَحَ فَلَـیسَ
مِنّا» (ابنحجر عسقالنی ،بیتا ،)888 :يعنی هرکس عليه ما اسلحه باردارد ،از ماا نيسات منظاور از
کلمة «عَلَينَا» حاکم عادل میباشد ،خواه آن حاکم شخص رسول خدا(ص) باشد و ياا يكای از ائمّاة
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معصومين (ع) و يا نايبان ايشان ،چه نايب عام باشند و ياا خااص ،و در صاورت نباودن آنهاا عادول

مؤمنين و نيز فرمودناد« :هَل تَدرِی یَا (ابن أمّ عَبد) کَیفَ حَکَمَ اهللُ فِیمَن بَغَی مِن هَـذِه األُمَّاِ
قَالَ اهللُ وَ رَسُولُهُ أَعَلَم قَالَ الَیجهز عَلَی جَرِیحِهَـا وَ الَیقتـل اَسِـیرَهَا وَ الَیُطلَـبُ هَاِربَهَـا وَ
الَیُقسَمُ فَیئَهَا :يعنی آيا ميدانی (اي ابن امّ عبد) حكم خدا دربارة کسی که از اين امّت مرتكب بغی
شود ،چيست؟ عرض کرد خدا و رسول او بهتر میدانند فرمود :مجروحاان و اسايران آناان را نباياد
کشت و فراريان آنها را نبايد دنبال کرد و غنيمت آنها نبايد تقسيم کرد



از اين حديث استفاده میشود که با آنها بايد جنگيد ،امّاا اگار مجارو ياا اساير گشاتند و ياا فارار
نمودند ،نبايد متعرّض آنهاگشت (حلّی )666 :6012 ،همچنين پيامبر(ص) فرمودهاند« :مَن أَتَـاکُمْ
سوي شما آيد ،در حالی که همة شما بر يک شخص اتّفااق نظار دارياد و او بخواهاد در باين شاما
جدايی بيندازد و جماعت شما را پراکناده ساازد ،پاس او را بكشايد» (النّيساابوري6062 ،ق  ،ج :1
)88
از اين حديث استفاده میشود که شارع مقدّس اسالم چقدر نسبت به حفص نظاام اهميّات داده،
به طوري که بر هم زنندة آن را محكوم به قتل نموده است ،امّا بايد توجّه داشت ماراد رساول اکارم
(ص) از چنين شخصی ،شخصی خواهد بود که قدرت چنين کاري را داشاته باشاد و باديهی اسات
وقتی قدرت چنين کاري را خواهد داشت که قدرت و توان نظامی و سياسی داشته باشد
کاش الغطاء (نجفی ،بیتا ،ج )017 :8در تعري «بغی» میگويد« :البغیُ هُوَ الظملمُ وَ التَّعَـدِّی
وَ کُلم ظَالِمٍ بَاغٍ.وَ إعَلنة ُ المَظلُومِ عَلَی الظَّالِمِ فِی دَفعِ الظملمِ عَنـهُ فِیمَـا یَتَعَلَّـقُ بِـاألَعرَاضِ وَ
النمفُوسِ وَاجِبَةٌ عَلَی المُکَلِّفِینَ وُجُوباً کَفَائِیّاً ،فَتُجِبُ المَحَلربَ ُ فِی دَفعِهِ عَنهَا وُجُوباً کَفَائِیّاً مَعَ
ظَنِّ السَّالةمَ وَ یَجِبُ النَّهیِ عَنِ التَّعَرمضِ لِألَموَالِ؛ لِأَنَّهُ نَهیٌ عَنِ المُنکَرِ :بغی هماان ساتمگري و
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
تعرّض به اموال واجب است ،چون نهی از منكر است»
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شرایط مجازات آشوبگران (بغات)
فقهاء جنگ با بغات را مشروط به شرايطی دانستهاند کاه ذياالً باه آنهاا اشااره مایشاود (ر ک
النّجفی6626 ،م  ،ج 080 :86ا:)080
شرط اوّل اين است که از امام جدا گرديده ،از پيروي وي خودداري نمايند و خود را رعايااي او
ندانسته باشند ،خواه در شهري اقامت کرده باشند ،يا در قريهاي و يا در صحرا و بيابانی
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شرط دوم اين است که داراي قدرت و شوکت باشند ،بهطوري که حاکم نتوانسته باشاد بادون
تهيّة نيروهاي کافی آنان را سرکوب سازد ،زيرا اگر امكان داشته باشد از راه آسانتري آنان را سرکوب
کند ،سرکوب آنان بايد از آن طريق باشد نه با جنگ و خونريزي
شرط سوم در تشخيص خود نسبت به حقّانيّت حكومت حاکم دچار اشتباهی شده باشاند کاه
در آن معذور نباشند و در اثر آن شبهة غلط از فرمان حاکم خارج گردند
شرط چهارم آنكه ارشاد آنان از راه بحث و اقامه حجّت و دليل ممكن نباشد
شرط پنجم آنكه از راه ايجاد اختالا و فتنه بين ايشان دفع آنان ممكن نباشاد و حااکم باراي
دفع آنان نياز به جنگ با آنان داشته باشد
بنابراين ،کشتن آنان جائز نيست ،مگر از راه جنگ پس اگر اقدام به جنگ ننمايد ،نمیتوان آنان
را به قتل رسانيد و دليلی را که میتوان براي بيشتر اين شرايط اقامه نمود ،رفتاري اسات کاه اميار
مؤمنان عل (ع) در جنگ جمل داشته است بنا به رواياات معتبار (ر ک الفتاو  ،ج 812 :6ماروج
الذّهب ،ج 076 : 8به نقل از منتظرالقائم ،)76 :6021 ،اميرالمؤمنين (ع) در روز جنگ جمل قرآنی
را در دست گرفت و در ميان اصحاب خود آورد و به ايشان فرمود ،کداميک از شما حاضر است ايان
قرآن را به دست گيرد و دشمن را به آنچه در آن هست ،دعوت کند ،هرچند کشته شاود جاوانی از
اهل کوفه که قباي سفيدي در بر داشت بلند شد و گفت من حاضرم چنين کاري را انجام دهام آن
حترت از وي اعراض کرد و مجدّداً آن حترت همان مطلب را تكرار فرمود و هماان جاوان مجادّداً
اعالم آمادگی کرد تا بار سوم آن حترت قرآن را به او داد و آن جوان قرآن را در ميان دشمن برد و
آنان را دعوت به اطاعت از قرآن کرد دست راست او را قطع کردند و قرآن را با دست چا گرفات
دست چ او را هم قطع کردند ،آن را با سينة خود نگه داشت و همچنان آنان را به قرآن و پياروي
از آن دعوت میکرد تا شهيد شد
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مجرمين سياسی اگر مسلمان باشند ،دو دستهاند :ياک دساته کساانی هساتند کاه اصاالً قياام
مسلّحانه نكردهاند ،حاکم بايد در ابتدا آنان را ارشااد و هادايت نماياد و اگار قابال هادايت و ارشااد
نباشند و خطري براي نظام نداشته باشند ،نبايد متعرّض آنان گردد ،امّاا اگار باراي نظاام خطرنااک
باشند و فعّاليّتهاي تبليغاتی عليه نظام مینمايند تا نظام را سرنگون سازند ،الزم است حاکم شديداً
با آنان برخورد نمايد و تحت تعقيب قرار دهد و حسب مورد ،مجازات حبس براي آنان در نظر گيرد
دستة ديگر کسانی هستند که قيام مسلّحانه کردهاند و آنان نياز دو دساتهاناد :ياک دساته کساانی
هستند که داراي سرپرست و حكومت مستقلّی هستند و دستة ديگر آناانی هساتند کاه سرپرسات
ندارند يعنی حكومت مستقلّی ندارند در ارتباط با دستة اوّل که خطرناک هستند ،مجروحين را باه
قتل میرسانند و فراريان را تعقياب مایکنناد و در ارتبااط باا دساتة دوم کاه خطرنااک نيساتند،
مجروحين آنان را درمان میکنند و فراريانشان را تعقيب نمیکنند ،بلكه آنان را ابتدا توبه میدهناد
واگر توبه نكردند و خطرناک نباشند ،آزادشاان مایکنناد ،و اگار خطرنااک باشاند ،در حابس نگاه
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آنچه از اين قتيّه و ساير قتاياي مربوط به رفتار اميرالمؤمنين علی(ع) در جنگ جمل و نهروان
به دست میآيد ،اين است که امام قبل از اقدام به کشتن بغات بايد از ارشاد و هدايت آنان خودداري
نكند و آن را به عنوان يک وظيفة مقدّس الهی به مورد اجرا درآورد و مجاز نيست دست خود را باه
خون کسانی که دچار اشتباه شدهاند ،تا اقدام به جنگ نكرده باشند ،آغشته سازد و آنانی را که فارار
کردهاند ،نبايد تعقيب کرد ،امّا اين در صورتی است که رئيس نداشاته باشاند ،مانناد اهال بصاره در
جنگ جمل و اهل نهروان ،و اگر رئيس داشته باشند ،مانند اهل شام در جنگ صفّين ،هام اسايران
مجرو شان به قتل میرسند و هم فراريان آنان تعقيب میگردند ،تا مجدّداً نتوانسته باشاند قادرتی
بهدست بياوردند امّا نبايد فرزندان آنان را اسير و اموالشان را مصادره کرد ،خواه آن اموال به دسات
دشمن افتاده باشد و يا در دست خودشان باشد و اگر در حال جنگ توباه کردناد ،از آناان پذيرفتاه
میشود و جنگ خاتمه میيابد و مانند ساير افراد با آنان رفتار میشود ،ولی اگر در حال جنگ يكای
از آنان دستگير شود ،او را امر به توبه مینمايند و چنانکه بسذيرد ،آزاد میشود اگر نساذيرد او را تاا
پايان جنگ نگه میدارند و مجدّداً او را توبه میدهند ،اگر توبه کرد او را رهاا مایساازند واگار توباه
نكرد و وجودش خطرناک نباشد ،آزاد میشود و اگر وجاودش خطرنااک باشاد ،او را در زنادان نگاه
میدارند تا توبه کند و يا بميرد ساير فقها نيز همين نظريّه را درباارة مجروحاان و اسايران جنگای
دارند خوانندگان میتوانند به ساير مناابع و مآخاذ فقهای مفصّال مراجعاه نمايناد (ر ک النّجفای،
6626م  ،ج080 :86ا)080
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میدارند تا توبه کند و اگر توبه نكردند ،همچنان درحبس میمانناد تاا بميرناد و در اينجاا ذکار دو
نكته الزم است نكتة اوّل اين است که مجرمين سياسی اگر در جنگ مرتكب قتل کسای شاوند ،از
آنان قصاص نمیشود ،همانطوري که امير مؤمنان علی (ع ) کسی را در جنگ جمل پاس از پاياان
جنگ قصاص نكرد ،با اينكه اگر آنان محكوم به قصاص بودند ،چاون حاقّ قصااص حاقّ اوليااي دم
میباشد ،بايد از اولياي دم بخواهد در مورد قصاص تصميم بگيرند و آن حترت ناه تنهاا نسابت باه
قصاص آنان اقدامی نكرد ،بلكه همه را مورد عفو قرار داد و نكتة دوم اين است که فقها که فرمودهاند
مجروحين را در صورتی که حكومتی مستقل داشاته باشاند ،باه قتال مایرساانند ،وقتای آناان را
میکشند که توبه نكرده باشند ،زيرا قتل آنان از اين جهت است که براي حكومت اساالم خطرنااک
میباشد ،وليكن اگر توبه کنند ،خطري نخواهند داشت و همچنين اگر توبه نكنند ،امّا از همراهی باا
باغيان و کمک به آنها خودداري نمايند و يا آنكه باغيان قبال از کشاتن مجاروحين تساليم شاوند،
دست از بغی و يا جنگ با حكومت اسالمی بردارند و افراد فرار هم همين حكام را دارناد ،امّاا چاون
امكان دارد بر گردند و به دشمن کمک کنند ،الزم است آناان را تعقياب و دساتگير کارد و پاس از
دستگيري اگر توبه کنند و يا حاضر به توبه باشند و يا دست از کمک باغيان بردارناد و ياا قاادر باه
کمک کردن آنان نيستند ،از قتل آنان خودداري میکنند و به هر حاال هرچناد کلماات اصاحاب و
فقها مطلق به نظر میرسد ،امّا با توجّه به اينكه قتل آنان را مشروط به داشتن حكومت دانساتهاناد،
معلوم میگردد مقصود آنان از قتل مجروحين و فراريان اختصاص باه صاورتی دارد کاه وجودشاان
خطرناک باشد و اگر وجود آنان خطرناک نباشد ،نبايد آنان را به قتل برسانند کاش الغطااء شارايط
ياد شده را به اين صورت مختصر بيان میکند (ر ک نجفی ،بیتا )017 :که عبارتند از:



6ا تفرّد از امام و امتناع تبعيّت و پيوستن به گروههاي مخاصم
8ا داراي قدرت و شوکت و سازمان باشند
0ا بر اساس شبههاي بر امام شوريدهاند و در آن معذور نيست
8ا با مناظره و استدالل بر نمیگردند
 9ا براي برگرداندن آنان به پيروي از امام و زندگی با مسالمت ،راهای باه غيار از جناگ وجاود
نداشته باشد
با احراز اين شرايط ،واجب است حكومت با جنگ آنان را سرکوب کند تا به حق برگردند
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بررسی موضوع آیة بغی

به اعتقاد عالّمه امينی ،ارتباط تاريخی و ناه لزوما ًا فقهای مياان آياة بغای و مساألة قياام علياه
حكومت در اسالم ،به جنگ هاي داخلی صدر اسالم و حوادث بعد از قتل عثمان باز میگردد روايات
چندي وجود دارد که میگويند اين آيه براي بيان حكم «فتنه» و جنگ داخلی ميان پيروان حترت
محمّد(ص) نازل شده است (ر ک امينی6061 ،ق  )879:بر اساس يكی از اين روايات که در مناابع
فقهی اهل سنّت و شيعه نقل شده ،بعد از نزول اين آيه ،پيامبر اسالم (ص) به عمّاار ياسار خبار داد
که توسّط «فئة باغيه» کشته خواهد شد بعد از اينكه عمّار ياسر که از ياران حترت علی(ع) بود ،در
جنگ صفّين با سساه معاويه کشته شد ،بر اساس اين روايت و فرمايش پيامبراساالم (ص) ،معاوياه و
طرفداران او «فئة باغيه» يا گروه تجاوزکار معرّفی شدند (ر ک قرطبی)067 :6018،
استناد به اين آيه در درگيريها و منازعات سياسی صدر اسالم از سوي طارفين درگيار صاورت
گرفته است از جمله خوارج حترت علی(ع) را متّهم کردناد کاه در موضاوع پاذيرش حكميّات بار
خالا دستور آيه عمل کرده است و جالبتر اينكه عايشه ،عبداهلل بن عمر و حتّی معاويه از اينكه به
مفادّ اين آيه عمل نشد و دستورهاي آن فراموش شد ،اظهار تأسّ کردهاند (امينی6061 ،ق )879 :
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اين موضوع مورد توجّه بعتی از دانشمندان اسالمی و خصوصاً شيعی قرار گرفته اسات مرحاوم
عالّمه طباطبائی در تفسير الميزان ،پس از مالحظاة شاأن نازول آياه و رواياات وارده ،اشاارهاي باه
اختصاص آيه به موضوع بغی و قيام عليه حكومت اسالمی ننموده است (ر ک طباطباائی ،6019 ،ج
 )876 :62نويسندة تفسير کنز العرفان نيز اين آيه را بیارتباط به بغی میداند (ر ک حلّای ،بایتاا،
ج 021 :6و ج ) 096 :8در عين حال ،بعتی منابع تفسيري و فقهی اهل سنّت به اين آيه به عناوان
مستند قرآنی ،احكام راجع به قيام و شورش در اسالم اشاره کاردهاناد (ر ک الارّازي ،بایتاا ،ج :66
 089و ج )687 :82



آنچه به صورت کلّی از اين آيه فهميده میشود ،تعارض ميان دو گروه مسلمان به ظاهر مسااوي
را نشان می دهد و تنها چيزي که يک گروه را از ديگري متمايز میکند ،ايان اسات کاه «بغای» ياا
تجاوز را انجام داده است در عين حال ،در آيه تصريحی در مورد محتواي تجاوز و يا وجاود سلساله
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
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به عنوان نمونه ،بعد از شهادت حترت علی(ع) ،معاويه از سعد بن أبی وقّاص براي عمل نكاردن باه
آية بغی گله میکند و میگويد :شما به مفادّ آيه عمل نكردياد ،زيارا ناه در جماع آشاتیدهنادگان
بوديد و نه طبق دستور آيه با گروه شرير و بدکار جنگ کردياد ساعد در پاساخ گفات« :آري ،مان
افسوس میخورم که عليه گروه شرير و بدکار نجنگيدم» (قرطبی)066 :6018 ،
صرا نظر از صحّت و سقم و يا نحوة تحليل اين اخبار و روايات ،آنچه در بحث ما اهميّات دارد،
اين است که آية مورد بحث که احتماالً براي بيان و چگونگی حلّ و فصل مشاجرات ميان مسلمانان
نازل شده بود ،به گونه اي تفسير و تعبير شد که به عنوان اساس و مبناي مباحث فقيهان در موضوع
قيام و شورش عليه حاکم اسالمی مورد استفاده قرار گرفت

نظریّة سیاسی دولت در اسالم
احكام راجع به جُرم سياسی و بغی در اسالم به گونة نماادين باا بساياري از آماوزههااي دوران
مدرن هماهنگی دارد اينكه اقدامکنندگان عليه حكومت نباياد اعادام شاوند ،مجرماان سياسای ياا
گروههايی که به دليل وجود شبهه يا تأويل يا اجتهااد خطاا در مقابالحكومات ايساتادهاناد ،قابال
سرزنش نيستند ،حاکم و دولت بايد به مطالبات و خواستههاي شورشيان توجّاه کنناد و باراي رفاع
شبهه يا دفع ظلم مورد نظر آنها عمل نمايند و اينكه دولت و حكومت مكلّ است با بااغی و کسای
که با انگيزة اصال ساختار و رويّههاي حكومتی به مقابله با وضاع موجاود برمایخيازد و ياا طار
براندازي حكومت و جايگزينی حكومت صال به اعتقاد خودش را میريزد ،با مادارا و تحمّال رفتاار
کند ،با يافتهها و آموزههاي عصر نو مغايرتی ندارد ،بلكه میتواند به عنوان نظريّة سياسای دولات در
اسالم مورد توجّه و اقبال قرار گيرد
از ديگر سو ،سختگيري دربارة ترور ،ايجاد خوا و وحشت در مردم و شهروندان و نااامن کاردن
جادّهها و شهرها تحت عنوان حدّ محاربه و راهزنی ،با مباحث و معتالت امروزي دنياي مدرن يعنی
موضوع «تروريزم» هماهنگی و همخوانی دارد ،امّا آنچه در عمل مشاهده میگردد ،برخورد گزينشی
با بحث محاربه و بغی و در مواردي اختالط اين مباحث است (ر ک آقابابائی :6028 ،ش  1و )7
امروزه هرچند کشورهايی مانند سودان ،ليبی ،عربستان و ايران اعالم میکنند که قوانين جزايی
اسالم را پياده میکنند ،در عمل مشاهده میگردد که جُرم محاربه يا قطاعالطّرياق و مجاازاتهااي
شرعی محاربه در قوانين جزايی آنها پيشبينی شده ،امّا سخنی از بغی به عنوان جُرمی سياسای باه
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ميان نيامده است

عجيبتر اينکه دادستانی نظامی مصر در متن کيفرخواست تنظيمی براي سيّد قطب و اعتااي
جماعت اخوان المسلمين ،به دليل اينكه قوانين و مقرّرات و مناسبات سياسی و اجتماعی حااکم بار
مصر را غير اسالمی دانست و فرياد «إِن الحُكم إِالَّ لِلَّه» سار دادهاناد ،آناان را باه عناوان «خاوارج»
مذمّت کرده است (ر ک عروسی6669 ،م  )669 :ولی سيّد قطب در دفاع از خويش اين اتّهام را به
شدّت رد مینمايد و از اينكه او و جماعت اخوانالمسلمين خوارج خوانده شدهاند ،باه شادّت انتقااد
میکند (ر ک همان)669 :
البتّه به نظر میرسد ،بهترين دفاع سيّد قطب در مقابل اين اتّهام میتوانست اين باشاد کاه اگار
تشكيل جمعيّت و فعّاليّتهاي سياسی و حتّای نظاامی و تهيّاة مقادّمات برانادازي حكومات طباق
کيفرخواست دادگاه نظامی مصر ،همانند عملكرد خوارج در تجمّع و اعالم براندازي حكومت اسالمی
است ،کيفر و مجازات آن هم بايد به همان ترتيب باشد و تا زمانی کاه عماالً اقادام مسالّحانه علياه
حكومت صورت نگرفته ،حاکم حقّ بازداشت و آنگاه اعدام ندارد
بدين ترتيب ،مشاهده میگردد نه تنها قانون مجازات مصر به اجاراي مقارّرات و احكاام باغياان
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از نظر سيّد قطب محاربه عبارت است از مقاومت و جلوگيري از تحقّق قانون خدا و يا جنگيادن
با کسانی که در صدد اجراي فرمانها و احكام خداوند هستند ايشان در اين بحث به قطّاعالطّرياق و
راهزنان که به صورت سنّتی مصادا و ياا حادّاقل از مصااديق محارباه دانساته شادهاناد ،اشاارهاي
نمیکند و در بحث بغی به صورت گذرا اين بحث را مطر مینمايد ظاهراً به نظر ايشان موضوع آية
بغی ،اختالفات و درگيري دو گروه مسلمان با هم مساوي است و ارتباطی باه قياام مسالمانان علياه
حكومت مستقر ندارد به عبارت ديگر ،بر اساس نظر سيّد قطب ،قيام عليه ياک سالطان عاادل ،باه
عنوان محاربه و افساد فیاألرض شناخته شده و نه بغی



در قانون مصر ،هرچند در مادّة  666و ذيل مباحث راجع به برانادازي حكومات کلماة «بغاات»
ذکر شده است ،امّا کامالً مشخّص است که قانونگذار مصر به بحث ماهوي بغای و مجاازات باغياان
نظر ندارد جالب اينجاست که سيّد قطب ،رهبر جماعت اِخوانالمسلمين که درسال  6611مايالدي
در مصر به اتّهام تالش براي براندازي حكومت محاکمه و به اعادام محكاوم شاد ،راجاع باه بغای و
محاربه بحث کرده است ايشان در تعري محاربه (حِرابه) میگويد« :حِرابه قيام مسلّحانه عليه حاکم
عادلی است که به نحو صحيحی به شريعت عمل میکند» (شاذلی6068 ،ق  ،ج 276: 8ا )272

668

صال حسنزاده



سراج منیر؛ سال  ،8شمارة  ،68پاييز 6068

پايبند نيست ،دکترين ارائه شده از طرا سيّد قطب هم با دکترين کالسيک و نظريّات فقيهان سل
همخوانی ندارد
همچنين در قانون شمارة  682سال  6678ميالدي ليبای باه مجاازات محارباه (حِراباه) باراي
مقابله با قطّاعالطّريق و راهزنان اشاره شده است و در مقدّماة قاانون موصاوا ،مباانی فقهای ماورد
استناد قانونگذار آمده است ،ولی هيچ گونه اشارهاي به مقارّرات شارعی در خصاوص جارائم علياه
دولت و جرائم سياسی نشده است و جُرم براندازي و جرايم مرتبط با آن ،در قانون شامارة  26ساال
 6679ميالدي مجازات اعدام دارد از طرا ديگر ،قاضی عبادالقادر عاوده از حقاوقداناان و علمااي
مصري ،احكام باغی در اسالم را معادل جرايم سياسی در اروپا اعاالم کارده اسات و بحاث بغاات را
دليل توجّه اسالم به تفاوت جرايم عادي با جرايم سياسی دانسته است از ديدگاه وي ،احكاام بغاات
در قيام عليه دولت و حكومت اجرا میشود و تفكيكی هم ميان مواردي کاه حااکم عاادل باشاد ياا
نباشد در کار نيست به عبارت ديگر ،ايشان با برخورد بسيار فنّی با موضوع بغی ،آن را دليال توجّاه
اسالم به جُرم سياسی دانسته است و سوابق فقهی را در اين مساير بازساازي نماوده اسات (عاوده،
بیتا ،ج )176 :6
از سوي ديگر ،علماي عتو «مرکز دائمی بحثهاي علمای و افتاا» در کشاور عربساتان کاه باه
عنوان يک مرکز شبه دولتی به صدور فتوا اقدام میکنند ،در مقابل دکترين جرايم سياسی يا احكاام
بغات مقاومت مینمايند در فتاوي صادره از طرا اين مرکز ،بر وظيفاة اطاعات از دولات عربساتان
تأکيد شده است و احاديثی از پيامبر اسالم (ص) مبنی بر جواز اعدام قيامکننادگان علياه حكومات
نقل شده است آنان همچنين تأکيد کردهاند که اطاعت از حاکمان ،الزمة اطاعت از خادا و پياامبر
است
ابن فوزان ،عتو برجستة «لجنه» ،در يک فتوا نوشته است« :گروههاي امروزي که عليه حاکمان
مسلمان شورش و قيام میکنند ،باغی هستند و بايد کشته شوند خدا و پيامبر دساتور دادهاناد کاه
بدون درنگ بايد با بغات و خوارج جنگيد» (فوزان6667 ،م  ،به نقل از آقابابايی) همچنين در پاساخ
اين سؤال که در مقابل حاکم غير عادل میتوان قيام کرد ابن فوزان میگويد« :به عنوان يک قاعادة
کلّی ،قيام و شورش فتنه است و حتّی اگر حاکم کافر باشد ،مسلمانان بايد از ريختن خون خودداري
کنند» (همان)027 :
رئيس قبلی «لجنه» ،آقاي بن باز (متوفّاي 6666م ) فتوايی صادر کرد که در آن هواپيمارُبايی و
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گروگانگيري در يک سفارتخانه و انفجار بمب در مكّه در  6626ميالدي محكوم شده باود بان بااز
به آية محاربه يا مسألة تروريزم اشارهاي نمیکند ،بلكه خاطرنشان میکند متّهمان «باغی» هستند و
از دولت اجراي حد در مورد آنها را تقاضا میکند (بن باز6667،م  ،ج 62 :8و ج  871 :6باه نقال از
بابائی) ولی معلوم نيست چه مجازاتی مدّ نظر ايشان است و چه حدّي بايد اجرا شود در تماام ايان
موارد ،علیرغم اينكه علماي عتو «لجنه» از مقرّرات راجع به بغی در اسالم و تفاوت آن باا محارباه
اطّالع دارند ،هيچ اشارهاي به آنها نمیکنند



عالوه بر اين ،يكی از فقهاي عتو شوراي نگهبان قانون اساسی ،موضوع اصلی آية محاربه را قيام
عليه حكومت اسالمی میداند و میگويد شامل کسی که به قصد ارعاب مردم و گارفتن اماوال آنهاا
دست به اسلحه میبرد ،نمیشود ايشان مینويسد« :از ظاهر آيه چنين برمیآيد که موضوع احكامی
که در آن بيان شده است ،در خصوص مسلمانانی است که در مقابل دولت اسالمی به قيام مسالّحانه
برمیخيزند و شامل کسی که به قصد ارعاب مردم و گرفتن اموال آنهاا دسات باه اسالحه مایبارد،
نمیشود ،زيرا کسی که در مقابل دولتی بايستد که پيامبر بنيانگذار آن بوده است ،حقيقتاً محاارب
با پيامبر است ،امّا کسی که با گروهی از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محارباه کناد ،حقيقتااً
محارب با پيامبر شمرده نمیشود بلی ،اگر دليل خاصّی وجود داشته باشد که چنين محاربی را نياز
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در ايران و در مقرّرات پس از انقالب اسالمی ،اين مشكل به صورت ملموسی خودنمايی میکناد
علیرغم تأکيد فقيهان شيعه بر تمايز ميان بغی و محاربه ،در تصويب قوانين مجازات اسالمی نه تنها
اين تفكيک رعايت نشده ،بلكه يكی به نفع ديگري حذا شده است در تحريرالوسيلة اماام خمينای
(ره) که به عنوان منبع عمدة قانونگذار اسالمی مطر بوده است ،علیرغم طر مباحثی راجاع باه
ضرورت مبارزه با منكر و قيام و حرکت در مسير مبارزه با طاغوت (موسوي خمينای (ره)6886 ،ق ،
ج ،)869 :6ذکري از موضوع بغی نيامده ،ولی «حدّ محاربه» با همان مفاهيم و مختصات سانّتی مادّ
نظار فقيهاان شايعه مطار شاده اسات (ر ک هماان ،ج  )817 :8هار چناد نمایتاوان ساكوت
تحريرالوسيله و عدم ذکر موضوع بغی را به عدم قبول اين بحث در نظر امام خمينای (ره) تفساير و
تحليل کرد ،قانونگذار در تدوين مقرّرات راجع به حدود و در بحث حدّ محاربه و افساد فیاألرض ،با
گنجاندن موادّ  627 ،621و  622قانون مجازات اسالمی در ذيل بحث حدّ محارباه ،قياام مسالّحانه
عليه حكومت اسالمی ،طر براندازي حكومت اسالمی و ياا ناامزد شادن جهات کودتاا و برانادازي
حكومت اسالمی را که با توجّه به گفتمان رايج فقهی از مصاديق بغی هستند ،تحت عنوان محاربه و
افساد فیاألرض توصي نموده است
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محارب با پيامبر بشمرد ،آن را میپذيريم ،البتّه در اين صورت ،چنين محااربی از مصااديق ادّعاايی
موضوع آيه است» (مؤمن6869 ،ق )071 :
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اين نظريّه را که از طرا برخای نويساندگان ديگار ماورد انتقااد قارار گرفتاه اسات (هاشامی
شاهرودي )868 :6072 ،و با گفتمان غالب فقها و مفسّران شيعه همخوانی ندارد ،مایتاوان ديادگاه
مورد قبول قانونگذار اسالمی در الحاق مفادّ مواد  ،627 ،621و  622ق م ا به حدّ محارباه و افسااد
فیاألرض و توسعه در مصاديق اين حدّ دانست
جالب اينكه قانونگذار ايران در مادّة  620همين قانون و در تعري حدّ محاربه ،تعريفی فقهی و
سنّتی را که مورد قبول همة فقيهان شيعه است ،ذکر نموده ،ولی در توسعه و گسترش مصاديق اين
حد ،خود را با هيچ محدوديّتی مواجه نديده ،عالوه بار ماواد ماذکور ،در ماوارد مشاابه و در بعتای
قوانين ديگر ،از جمله قاانون مجاازات نيروهااي مسالّ مصاوّب ساال  6076و  ،6028باه صاورت
گستردهاي از حدّ محاربه و افساد فیاألرض سخن به ميان آورده است ،در حالی که بساياري از آنهاا
کمترين ارتباطی با تعري حدّ محاربه و مصاديق مدّ نظر فقيهان و مفسّران از اين حد نادارد البتّاه
بسياري از علما و صاحبنظران به ايرادات اين قاوانين و نادياده گرفتاه شادن تماايز مياان بغای و
محاربه و لزوم اصال آنها اشاره کردهاند (ر ک مرعشی 80 :6070 ،و هاشامی ، )808 :6072 ،ولای
ارادهاي در مسير اين اصالحات متبلور نشده است

گفتمان خاص در باب حکومت و امنیّت
فهم عمومی فقيهان سل از اهداا و مقاصد شريعت و تفسير هوشيارانه و آگاهانة آنان از کتاب
و سنّت به عنوان اصول راهنماي دين ،منجر به تدوين و استمرار گفتمان خااصّ و وياژهاي در بااب
حكومت و امنيّت شده است بر اساس اين گفتمان که با زبان و فرهنگ مخصوص به عالمان ديان و
با مالحظة نقش آنان در عرصههاي اجتماعی ارائه شده است ،تفكيک هوشمندانهاي مياان اقادامات
متر به امنيّت جامعه و شهروندان کشور اسالمی و اقداماتی که بر اساس يک شبهة دينی و عقيدتی
و يا گونهاي از تأويل و توجيه سياسی عليه حكومت و يا شخص حاکم انجام مایشاود ،نهااده شاده
است اين بحث با جداسازي مقرّرات راجع به «حدّ محاربه و افسااد فایاألرض» از «بغای» ،صاورت
عملی يافته است اين گفتمان با سختگيري و شدّت عمل در مورد رفتارهاي مجرمانهاي که امنيّات
و آسايش عمومی شهروندان را هدا قرار داده است ،در جرايم عليه دولت و حاکم ،مسالمت ،مدارا و
توجّه به مطالبات مخالفان را توصيه میکند
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نتيجة مباحث گذشته اين شدکه علما و صاحب نظران اساالمی در موضاوع حكومات و امنيّات،
گفتمان و زبان مخصوص به خود داشته اند که در ظرا زمان با توجّه باه مباانی ماورد قباول آناان
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
پيامبر(ص) ،کمتر نسلی از مسلمانان شاهد جنگهاي خونين داخلی براي تصاحب قدرت و حكومت
نبوده است از اين رو ،فقيهان مسلمان و به ويژه فقيهان اهل سنّت که در قرون اوّليّة اسالم به عنوان



نتیجهگیری
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علیرغم تالشهاي طاقت فرساي فقيهان سال در بازتولياد و تارويج مقارّرات و احكاام خااصّ
فقهی در موضوع تعامل با مخالفان سياسی حكومت اسالمی ،در دوران معاصر و در ماواردي کاه باه
نام احياي شريعت يا اجراي احكام اسالم قوانين و مقرّراتی تصويب و اجرا شدهاند ،احكام راجاع باه
مجرمان سياسی باغيان به صورت آگاهانه متروک شادهاناد و غالاب کشاورهاي اساالمی در قاوانين
موضوعة خويش به جُرم سياسی و رفتار ارفاقآميز با مجرمان سياسی نسرداختهاناد ،بلكاه باه بهاناة
سرکوب تروريست و آشوبگر ،مخالفان سياسی خود را به شدّت تحت فشار قرار میدهند امّا فقيهان
و مفسّران شيعه ،با ارائة تعري دقيقتري از محاربه ،هرگونه رفتار تروريساتی و مبتنای بار تارس و
خشونت را که موجب ترس و وحشت عمومی و سلب امنيّت و آسايش مردم باشد ،مشمول اين جُرم
دانسته است که به دليل پويايی آن ،اَشكال جديد اعمال تروريستی در شهرها ،فرودگاهها و کشتیها
و غيره را شامل میشود در هيچ کجاي دنيا اين اعمال ولو با انگيزههاي سياسی و به قصد سرنگونی
نظام سياسی و دولت انجام شوند ،جُرم سياسی به شمار نمیآيند در مجموع مایتاوان گفات :آياة
محاربه در گفتمان علماي شيعه و اهل تسانّن باه عناوان مساتندي قرآنای در مساير جُارمانگااري
اقدامات مسلّحانه و خشونتآميز براي بار هام زدن امنيّات و آساايش عماومی شاهروندان و ايجااد
وحشت و ترس در آنان تفسير شده است ،هرچند گاه در تاريخ بعتای حاکماان مسالمان در صادد
سوء استفاده از اين آيه براي سرکوب مخالفان سياسی و شورشيان عليه حكومات باودهاناد علمااي
شيعه و اهل سنّت و مفسّران قرآن ،جُرم محاربه را به اقدام مسلّحانه در مسير سلب امنيّت عمومی و
شهروندان منحصر دانستهاند و در خصوص شورشيان و اقدامکنندگان علياه حكومات ،دساتهبنادي
خاصّ و جداگانهاي تحت عنوان «بغات» ايجاد و آيين و ترتيبات ويژهاي براي اين موضوع پيشبينی
کردهاند (براي آگاهی بيشتر ،ر ک آقابابائی)6028 ،
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ايدئولوگ هاي مذهب غالب مورد سؤال و مراجعة جامعه بودند ،نمایتوانساتند درباارة ايان موضاوع
اظهار عقيده نكنند بنابراين ،ضرورتهاي سياسی و اجتماعی اقتتاا مایکارد ،علمااي مسالمان باا
استناد به ظواهر شرع و بر اساس زبان خاصّ خويش در اين زمينه به اظهار نظر بسردازند با توجّه به
بحث ها و گفتمانی که از مفسّران و فقيهان اهل سنّت و شيعه مالحظه کرديم ،مایتاوان گفات :باه
صو رت کلّی ،آية بغی ،آية محاربه و سيره و روش تعامل حترت علی(ع) با مخالفان سياسی خويش،
به عنوان مستند شرعی و ترتيبات حاکم بر موضوع قيام و شورش عليه حاکم يا «بغای» ذکار شاده
است در آية مذکور کلمة «بَغَتْ» به معناي تجاوز يا رفتار غيرعادالنه است و اين آيه به عناوان آياة
«بغی» شناخته شده است
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