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Abstract:
The concept of political crime is as old as the history of
governments. However, .concept of political crime
appeared in Europe in recent century. And the badness of
political crime has diminished in recent century and so the
lawyers try to reduce its punishment. Of course, this new
view has had effects in Iran and referred to in the
Constitution. While the definition of political crime has
been entrusted to common laws, the said laws have not
addressed it. . However, due to the significance of this
crime, Islamic jurisprudence has given attention to such
crimes; crimes which have started from the era of the
Prophet. However, one can find similarities between revolt
and political crimes. This paper seeks to explain the
semantics of revolt and its semantic realm in the Quran as
well as in the Islamic Legal System. Large scale researches
have been conducted in the area of these two crimes;
however in regard to their matching there is no research
available. It appears that it is necessary to examine these
two crimes in large researches. In spite of importance of
this crime, unfortunately the common law dose not enough
engage to concept of this crime, but it looks interested that
Islamic jurisprudence considering to the crimes that is
similar to political crime and this consideration is
beginning from prophet age and upper part of Islam, One
of theme was khavarage event or baghian. that in whole
idea we can understand about similarity between revolt
and political crime. In this article we get down to examine
in concept of this two crime. Wide spreading probes has
been done separately in each of this crimes. in the most of
this probes has pointed to similar crime, but it dose not
perform a series probe and examination a bout conformity
or unconformity of this the two crimes. It seems for doing
the duties that constitutional law take its responsible in
law theme- that this duty is showing the accuracy and
complete meaning of political crime- so because of the
principal of our law in Islamic republic must be
jurisprudence therefore its necessary that this two crime
examine in comparative probe. In the end we should say
that even this two crimes have the most similarity but this
crimes are independency topic so revolt is according with
political crime .

 اما،مفهوم جرم سیاسی قدمتی به تاريخ وجود حکومتها دارد

revolt,
political crime,
government, political structure, Subversion.
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اصطالح جرم سیاسی در چند قرن اخیر در اروپا ظهور يافته و
در قرون اخیر از قبح آن کمی کاسته شده و حقوقدانان سعی در
 اين نگرش جديد در ايران تأثیر.تخفیف مجازات آن دارند
گذاشته و در قانون اساسی ايران بدان اشاره شده است و در
،حالیکه تعريف اصطالح جرم سیاسی را به قوانین عادي سپرده
 متأسفانه قوانین عادي به تعريف،ولی با وجود اهمیت اين جرم
 توجه فقه اسالمی، آنچه جالب به نظر میرسد.آن نپرداختهاند
به جرايم مشابه جرم سیاسی است که از زمان پیامبر و صدر
 مثل جريان خوارج يا همان باغیان که در،اسالم شروع شده
نگرشی کلی میتوان شباهتهاي بسیاري بین بغی و جرم
 اين مقاله به معناشناسی واژه بغی و قلمرو معنايی.سیاسی يافت
آن در قرآن کريم و نظام حقوقی اسالم و بررسی مفهومی جرم
 در باب هر کدام از اين دو جرم.سیاسی و بغی پرداخته است
بهطور مجزا تحقیقات گستردهاي صورت پذيرفته که در اکثر اين
 اما در مورد انطباق با عدم،تحقیقات اشارهاي به جرم مشابه شده
.انطباق آنها کمتر تحقیق و بررسی جدي صورت پذيرفته است
به نظر میرسد براي انجام وظیفهاي که قانون اساسی بر عهده
 و آن ارائه تعريف دقیق و جامع از- قوانین موضوعه گذاشته
 و اينکه پايه و مبناي قوانین ما در جمهوري- جرم سیاسی است
 الزم است که اين دو جرم در،اسالمی میبايست فقهی باشد
.يک تحقیق مقايسهاي مورد بررسی قرار گیرند

. براندازي،سیاسی

.)(پرديس خواهران استاديار دانشگاه امام صادق
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مقدمه

ديگري حذف شده و مجازات برانداز در حکم

خداي متعال در قرآن کريم فرموده است:

محارب دانسته شده است.

﴿وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما

در حالیکه محاربه جرمی حدي است و مجازات

فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتي تَبْغي حَتَّى

آن از سوي شارع مشخص شده و در آن اصل بر

تَفيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ
أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْ سِطينَ﴾[حجرات]9/
«و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند ،میان آن
دو را اصالح دهید ،و اگر [باز] يکى از آن دو بر
ديگرى تعدّى کرد ،با آن [طايفهاى] که تعدّى مىکند،

تشديد مجازات ،بازدارندگی و عدم آزادي است ،ولی
در بغی يا براندازي همانگونه که گفته شد اصل بر
آزادي و تساهل و جهاد دفاعی است و شايد اص الً
جرم هم نباشد ،پس بین اين دو موضوع از نظر
منطقی تباين است.

بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد .پس اگر باز گشت،

بیان مسأله

میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که

در اين مقاله برآنیم به اين سؤاالت پاسخ دهیم:

خدا دادگران را دوست مىدارد».
بنابه نظر اکثر ،دکترين حقوقی ماده  681ق.م.ا که
مستند قانونی جرم براندازي است ،برگرفته از مفهوم
بغی در فقه اسالمی میباشد.
نحوة برخورد با باغیان در آيه قرآن و روايات و
مستندات تاريخی در نحوة برخورد امام علی با
با غیان زمان خويش به شرح زير است:

 - 6ماهیت براندازي و بغی در نظام حقوقی ايران
چیست؟
 - 2سیاست کیفري ايران در مواجهه با براندازان
چیست؟
 - 3نحوة برخورد با بغات در روايات و مستندات
تاريخی چگونه است؟
فرض بر اين است که:
 - 6معناي لغوي براندازي به مبحث بغی در فقه

تا زمانی که صرفاً به ابراز عقايد خود مشغولند؛

نزديک و از لحاظ شرايط تحقق تقريباً منطبق بر بغی

نحوة برخورد با آنان مبتنی بر صلح وآشتی بین

است .بغی يا براندازي يک عمل سیاسی مخالف

مسلمین و تأکید بر برخورد مالطفتآمیز با آنان و

حکومت میباشد.

سعی در زدودن شبهه و رفع ايرادات آنها به حکومت

«بغی عملی را گويند که گروهی از مسلمانان که

و دفاع در مقابل تهاجم آنهاست .اما زمانی که دست

تشکیالت قوي و نیرومندي هم بهدست آوردهاند ،از

به قیام علیه حکومت اسالمی بزنند بايد مقابله با آنان

فـرمـان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی

به صورت دفاعی و در حد فرونشاندن فتنه و حفظ

بیاساس که براي آنان ب هوجود آمده است ،خارج

موجوديت حکومت اسالمی باشد؛ پس نحوة برخورد

گرديدهاند».

و مجازات براندازان نیز بايد چیزي شبیه به اين باشد؛

 - 2سیاست کیفري ايران مبنی بر محارب و مفسد

اما در قانونگذاري ما اشتباهی غیرحقوقی و

فی االرض دانستن افراد يا گروههاي برانداز و پاسخ

غیرشرعی رخ داده و از نظر موضوع و مصداق و هم

کیفري شديد به جرم براندازي ،با آموزههاي دينی

از نظر احکام و مجازات ،بین براندازي و محاربه

اسالم داير بر تفکیک میان "بغی"" ،محاربه" و تأکید

خلط مبحث شده و يا شايد بتوان گفت يکی به نفع

بر ضرورت عمل مخالفان سیاسی "باغیان" و تنظیم
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واکنش دفاعی به منظور دفع فتنه آنان دچار چالش
جدي است.
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معناي لغوي براندازي به مبحث بغی در فقه
نزديک است« .کلمة بغی ،ريشه عربی دارد و در کتب

آنچه از منابع روايی بهعنوان سیره حضرت

لغت ،آن را تعدي و تجاوز و عدول از حق معنی

علی در برخورد با بغات ذکر میشود ،بیشتر

نمودهاند و برخی از اهل لغت آن را معادل ظلم و

تأکید بر برخورد مالطفتآمیز با باغیان و سعی در

فساد دانستهاند(».ابنمنظور) 78/61 :6111 ،

زدودن شبه و رفع ايرادات آنان به حکومت و دفاع در

«بغی الرجل» يعنی از حق و طريق حقیقت رويگردان

مقابل تهاجم آنهاست .عالوه بر اين ،مجازات آن ،از

شد ،عصیان و سرکشی و سلطهجويی کرد ،به

نوع حد نیست ،بلکه از مجازاتهاي تعزيري است

ستمگري پرداخت و متجاوز شد(معلوف.)31 :6382 ،

که اجراي آن صرفاً به دست امام است.

آنچه که از متون کهن لغت عرب قابل استفاده
است ،آن است که بغی در حد مشترکی ما بین ظلم و

معناشناسی بغی و قلمرو معنایی آن

تجـاوز و تعدي و بدکـاري وضع گـرديده و ب هکار

رکن قانونی

میرود(االنصاري611 :6891 ،؛ الزمخشري.)27 :6979 ،

مسلم است که اولیـن شرط ممنوعیـت و نامشروع

لذا منظور از بغی ،ناپسند ،تجاوز از حق به باطل

بودن يک عمل ،اعم از آنکه از آن تعبیر به جرم يا

که همراه با طلب است ،میباشد .يعنی طلب توأم با

گناه شود ،آن است که قانونگذار يا شارع آن را

تجاوز .اين واژه از نظر اصطالحی ،در متون اسالمی

صريحاً ممنوع و غیر مجاز اعالم نمايد.

به عنوان رفتاري علیه حکومت مستقر اسالمی

بغی از جمله اعمال ممنوعهاي است که در قرآن
و هم در روايات و احاديث معصومین - بهعنوان
منبع درجة دوم  -و هم در آرا و نظرات فقهاي
اسالمی – بهعنوان منبع ردة سوم  -بدان اشاره شده و
احکام آن بیان گرديده است.

استعمال شده است.

بغی در قرآن
در قرآن کريم ،بغی در چهار معناي "ستمکاري،
سرپیچی ،حسد بردن و زنا" بهکار رفته که همگی
ريشه در معناي لغوي آن  -يعنی طلب همراهی با

براندازی و بغی در لغت
واژة براندازي از واژههاي رايج در ادبیات سیاسی و
حقوقی و به معناي « نیل يا تالش براي نیل به سلطه
سیاسی از طريق راههاي غیر قانونی و بهکارگیري
نیروي مسلح»(بدوي و همکاران ،بیتا )86 :و يا
«ساقط کردن غیر قانونی دولت با زور و قدرت نظامی
و به وسیلة يک نفر ديکتاتور»(کاتبی )6313 ،میباشد.
همچنین در بیان معناي لغوي به جنبه قهرآمیز،
انقالبی و نابود کنندگی اقدامات انجام شده علیه
دولت يا حکومت مستقر اشاره میشود(فاروقی،
.)171 : 6161

تجاوز  -دارد .در آيات ﴿و االسم و البغي بغير
الحق﴾[اعراف ]33/و ﴿ ينهي عن الفحشا و المنکر و
البغي﴾[نحل ]91/به معناي ستمکاري ،در آية ﴿فلما
أنجاهم اذاهم يبغون في االرض بغيرالحق ،يا ايها الناس
انـما بغيـکم علي انـفسکم﴾[يونس ]23/بـه معنـاي
سرپیچی و عصیان و در آية ﴿بغياً ان ينزل اهلل من
فضله﴾[بقره ]91/به معناي حسد بردن ودر آية ﴿لم
أک بغياً﴾[مريم ]21/به معناي زنا آمده است.
اما از ديگر آيات قرآن که عالوه بر افاده معناي
لغوي در تعیین معناي اصطالحی اين کلمه و ارتباط
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میان معناي لغوي و اصطالحی بغی نقش تعیین

گفت :من حقم را به زور از تو خواهم گرفت ،زيرا

کنندهاي دارد و مستند اصلی فقهاي اسالمی در طرح

جمعیت قبیله من زياد است و ديگري گفت :براي

مسئلة بغی و بغات ،بهعنوان گروهی از مجرمین که

داوري نزد رسول اهلل میرويم .نفر اول نپذيرفت

علیه حکومت اسالمی دست به نافرمانی و شورش

و کار اختالف باال گرفت و گروهی از دو قبیله با

زدهاند ،میباشد ،اين آية مبارکه است:

دست و کفش و حتی شمشیر به يکديگر حمله کردند

﴿وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَ صْلِحُوا بَيْنَهُما

و در اينجا آيه فوق نازل شد و وظیفه مسلمانان را در

فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتي تَبْغي حَتَّى

بـرابـر اينگونـه اختالفات روشن ساخت(مکارم

تَفيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ ﴾»[حجرات]9/

شیرازي.)11 - 11/22 :6373 ،

و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند ،میان آن
دو را اصالح دهید و اگر [باز] يکى از آن دو بر
ديگرى تعدّى کرد ،با آن [طايفهاى] که تعدّى مىکند،
بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد .پس اگر بازگشت،
میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که
خدا دادگران را دوست مىدارد.
کلمه بغی در آيه شريفه که مصدر "بغت" است،
به معناي ظلم و تعدي بدون حق است و کلمه
"فیء" که جمله " تفیء" از آن اشتقاق يافته ،به
معناي برگشتن و مراد از "امر اهلل" دستوراتی است
که خداي تعالی داده است .لذا معناي آيه چنین است:

 - 2مردي از انصار ،دينی بر گردن مرد ديگري از
انصار داشت و دينش را ادا نمی کرد .آن مرد قبیله
گفت از قبیله خود ياري جسته ،دين خويش را به
زور می گیرم .مرد بدهکار پیشنهاد کرد تا نزد رسول
خدا بروند ،اما وي امتناع ورزيد و کارشان به
نزاع کشید و اين آيه نازل شد(کاشانی.)161/8 :6311 ،
 - 3مردي از انصار مانع از آن میشد که همسر او
با اقوام خود ديدار کند و وي را زندانی کرده بود.
اقوام زن به کمکش آمده و اقوام مرد نیز به حمايتش
شتافتند و میـان آنها نزاع در گرفت و اين آيه نازل
شد(ابنکثیر.)689/1 : 6161 ،

«اگر يکی از دو طايفه مسلمین به طايفه ديگر بدون

در خصوص داللت آيه مزبور بر جرم بغی دو

حق ستم کرد ،بايد با آن طايفه که تعدي کرده ،قتال

نظريه متفاوت وجود دارد .صاحب کنزالعرفان معتقد

کنند تا به امـر بـرگـردنـد و دستـورات الـهـ ی را

است که اين آيه داللت بر بغی ندارد ،چراکه قیام بر

انـجـام دهند(».طباطبايی) 197/68 : 6311 ،

ضد امام معصوم موجب کفر است ،در حالیکه

براي اين آيه شأن نزولهاي متعددي ذکر شده که

نزاع میان مؤمنان تنها موجب فسق است ،نه کفر ،لذا

عموماً به اختالفات جزئی میان افرادي از مسلمانان

قرآن مجید در آيه فوق هر دو گروه را مؤمن و برادر

که احیاناً به جنگ و درگیريهاي قومی و محلی منجر

دينی يکديگر نامیده است .به اين ترتیب ،احکام اهل

شده ،اشاره نموده است(السیوطی.)181/7 :2116 ،

بغی را نمیتوان به اين گونه افراد تعمیم داد .راوندي

شأن نزولها از اين قرار هستند :

نیز داللت اين آيه بر جرم بغی را انکار کرده

 - 6میان دو قبیله اوس و خزرج اختالفی افتاد و

است(سیوري حلی.)381/6 :6113 ،

همان سبب شد که گروهی از آن دو به جان هم

عالمـه طباطبايی نیز در تفسیـر المیـزان پس از

بیفتند و با چوب و کفش يکديگر را بزنند .بعضی

مالحظه شأن نزول آيه و روايات وارده و تخصیص

ديگر نیز گفتهاند :دو نفر از انصار با هم خصومت و

آيـه بـه موضوع بـغـی و قیام علیه حکومت اسالمی

اختالفی پیدا کرده بودند ،يکی از آنها به ديگري

اشاره ننموده است(طباطبايی.) 321/68 :6997 ،

معناشناسی بغی و براندازی در قرآن کریم و نظام حقوقی اسالم

بـرخی ديگر از فـقـها نظیـ ر عالمـ ه حلی(الحلی،
 ،)396/9 : 6169شیخ طوسی(الطوسی ،بیتا) 212/7 :
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احکامش بـا او مخالفت کنـد بـاغـی است(6».الطوسی: 6991،
13/9؛ الحلی396/9 : 6161 ،؛ همو) 122/6 : 6163 ،

و قاضی ابـنبـراج(ابنبراج ،)322/6 :6161 ،جواد

برخی ديگر از فقها بغی را به معناي خروج و قیام

کـاظمی(کاظمی ،بـیتـا )312/1 :و مـحـمدتـقی

علیـه امام معصوم  دانستهاند و به جاي شرط امام

مدرسی(مدرسی ) 391/63 : 6111 ،اين آيه را دال بر

عادل ،امام معصوم را در تحقق اين معنی شرط

جرم بغی میدانند.

2

نمودهاند( »..مقدسی) 19/61 :6111 ،

ولی ارتباط تاريخی و نه لزوماً فقهی میان آيه بغی

«بغات در اصطالح شرع و متشرعه کسانی هستند

و مسأله قیام علیه حکومت در اسالم وجود دارد که

که بر دولت اسالمی که بهصورت صحیح بهوجود

میگويد اين آيه براي بیان حکم "فتنه" و جنگ

آمده است ،قیام کنند و فرقی نمیکند که رهبر دولت

داخلی میان پیـروان حضرت محمد نـازل شده

پیامبر يا امام يا نايب خاص يا نايب عام آنها يعنی

است(االنصاري القرطبی.) 369/61 :6981 ،

فقیـه جامع الشرايـط باشد(».حسینی شیرازي: 6119 ،

بعد از شهادت حضرت علی ،معاويه از سعد

) 636/18

بن ابیوقاص به جهت عمل نکردن به آيه بغی گله

« گفته شده گروهی از مسلمانان که با امام اعظم

میکند و می گويد شما به مفاد آيه بغی عمل نکرديد،

مسلمانان يا نائب او به يکی از دو سبب مخالفت کنند

زيرا نه در جمع آشتی دهندگان و نه با گروه شرير و

يا مخالفت آنها بر اثر آن است که از اداي حقی که بر

بدکار طبق دستور آيه جنگ کرديد ،سعد در پاسخ گفت:

آنها واجب شده ،مثل زکات سر باز میزنند يا نسبت

بله! من افسوس میخورم که بر علیه گروه شرور و

به قبول حکمی از احکام شريعت که علیه آنها صادر

بدکار نجنگیدم!(االنصاري القرطبی.)369/61 :6981 ،

شده ،امتناع میورزند ،خواه حکم مربوط به حق اهلل

همچنین در روايتـی است کـه امام علی فرمود:
«ان خرجوا عن امام عادل او جماعه فقاتلوهم و»...
اگر بر امام عادل يا جماعتی خروج کردند با آنها
به قتال بپردازيد و(...الطوسی) 611/1 :6391،

باشد يـا حق النـاس(».عوده637/6 : 6373 ،؛ مرعشی،
) 76 : 6373
« باغیان گروهی هستند که در اثر اعتقاد نادرست
به تأويلی فاسد که آن را دلیل شرعی دانستهاند بر امام
يا نائب او خروج میکنند و داراي قدرت و شوکتی

بغی و براندازی در آراء فقها و حقوقدانان
فقهاي امامیه بغی را خارج از شمول حد دانسته و
ضمن طرح مباحث آن در کتاب جهاد ،مقابله با بغات

هستند (».فیض)231/6 : 6311 ،
 .6تعاريف ديگر فقها از بغی« :باغی کسی است که با امام عادل

را از اقسام جهاد و مبتنی بر قاعده "االسهل فاالسهل"

بجنگد و بر او تعدي کند و از اطاعت او سرباز زند(».علم

می دانند .آنان براي بغی تعاريفی ارائه کردهاند که به

الهدي )171 :6162 ،و « بغات کسانی هستند که بر امام عادل

شرح زير است :
برخی از آنها بغی را به معناي شورش و قیام

خود خروج کنند(».الحلی ،بیتا)261/6 :
 .2نظرات اين دسته از فقها« :من خرج علي المعصوم من
االئمه فهو باغ واحداً کان کابن ملجم لعنه اهلل او اکثر کأهل

علیه امام و حاکم عادل تعريف کردهاند« :کسی که بر

الجمل و الصفيـن»(العاملی )216/6 :6381 ،و «هو الخروج عـن

امام عادل خروج کند و بیعت با او را بشکند و در

طاعـة االمام(».همو ،بیتا)611/6 :
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پس در صورتی که معارضان حکومت با پنهان

خروج و قیام علیه حکومت اسالمی

کاري و مبارزه مخفی و يا به هر صورت ديگر ،مث الً

خروج در لغت به معناي تمرد و نافرمانی است و

از طريق سخنرانی يا جدا شدن از جامعه(الماوردي،

خارجی به شخصی گفته میشود که با اوامر سلطان

 ) 11-11 : 6111مخالفت خود را ابراز نموده و به

مخالفت کند يا به معناي کسی است که اعتقاد به عقیده و

مبارزه با حکومت بپردازند ،حکم باغی را نخواهند

مذهب خوارج داشته باشد(معلوف.)317/6 :6382 ،
خروج در اصطالح فقهی نوعاً به معناي قیام يا
شورش مسلحانه و جنگ همراه با کشتار و خونريزي
است ،هرچند که در معناي لغوي آن چنین قیود و
اضافاتی ندارد(زينلی.) 681 :6378 ،

در صدر آية  9سورة حجرات که ريشه قرآنی

يافت(مرواريد )13- 11/9 : 6991 ،و صرف مخالف
با امام يا حاکم يا نافرمانی نسبت به دستورات يا
خواستههاي او در صورتی که با انگیزههاي سیاسی و
بر اساس شبه ه يا تأويل و اعتقاد سیاسی يا دينی
باشد ،بغی محسوب نمیشود .کما اينکه از نظر

بغی است ،لفظ "اقتتال" آورده شده است که به

صاحب نظران اسالمی حرکت امام حسین  در

معناي جنگ و نبرد مسلحانه میباشد.

مخالفت بیعت با يزيد و ترک مدينه به قصد مکه در

از تعبیرات فقها در متون فقهی نیز چنین برمیآيد،
مادامی که مخالفان يا معارضان حکومت ،دست به

اين حد ،واجد وصف بغی ،نسبت به حکومت متقلب
و جائرانه يزيد نیست(کديور.) 68 :6386 ،

اسلحه نبرده و شروع به جنگ مسلحانه ننمودهاند،
درگیري و جنگ با ايشان از سوي حکومت جايز
نمیباشد.

3

مشروعیت نظام
جرم بغی هنگامی محقق میشود که حکومت داراي

شیخ طوسی در تعريف خود عالوه بر خروج

مشروعیت باشد و اين مسأله مورد قبول همه فقهاي

علیه امام ،مسأله قتال با وي و منع از تسلیم حق به

شیعه است ،اما مسألهاي که در آن اختالف وجود

ايشان را مطرح کرد(الطوسی ،بیتا .) 617/2 :شهید

دارد ،اين است که آيا عصمت نیز براي حاکم شرط

ثانی نیز در تحقق عنوان بغی به همین ويژگی اشاره
میکند(1.العاملی.) 216/6 :6381 ،
 .3احکام و عباراتی در زمینه بـغـی آمده مانند« :و اليجوز لمن

است يا نه؟
ظاهر کلمات بعضی از فقها اين است که جرم
بغی اختصاص به خروج بر امام معصوم دارد و

اضمر البغي او اظهره بلسانه التعرض له قبل الشروع فيه» يعنی:

شامل خـروج بـر امـام عادلـی کـه معصوم نیست

«کسی که در ضمیر و در درون خود بغی را نگه داشته و اظهار

نمیشود .بنابراين ،جرم بغی در زمان غیبت قابل

نمیکند و يا اظهار میکند ،اما اظهارش فقط جنبه قولی دارد،
نبايد مورد تعرض قرار گیرد(».کاشفالغطاء ) 317/1 :6381 ،و
« الباغي هو من قاتل اماماً عادالً»(راوندي.)313/6 :6111 ،

تحقق نیست(طباطبايی.) 161/1 :6161 ،
اما اکثر فقهاي امامیه جرم بغی را در زمان غیبت

« .1من خرج علي المعصوم من االئمه فهو باغ واحداً کان کابن

نیز قابل تحقق میدانند و بیان میدارند که جنگ با

ملجم لعنه اهلل او اکثر کأهل الجمل و الصفين».

اهل بغی و هر کسی که بر امام عادل خروج کند،
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معناشناسی بغی و براندازی در قرآن کریم و نظام حقوقی اسالم
واجـب است؛ يعنـی امـام معصوم  يـا نـايـب

منظور بسط عدل و تعلیم و تربیت و حفظ نظام

وي(1.مرعشی.) 13 :6373 ،

جامعه و رفع ظلم و حراست از مرزهاي کشور و

ديگران معتقدند که تنها حکومت نائبان خاص

جلوگیري از تجاوز بیگانگان از بديهیترين امور

امام معصوم میتواند عنوان حکومت عدل به

است ،بدون آنکه بین زمان حضور و غیبت امام 

خود بگیرد و نیابت عامه مجوز تصدي حکومت و

و اين کشور و آن کشور فرقی باشد(».الموسوي الخمینی،

مسنـ د فرمانروايـ ی جامعـ ه اسالمی نیست(الطوسی،

)121/2 :6379

13/9 : 6991؛ الحلی.) 331/6 : 6983 ،
بـه نظر میرسد بـا توجه بـ ه اطالق ادله بغی
نمی توان آن را مختص به خروج بر امام معصوم 

با توجه به مواد  681و  687ق.م.ا میتوانیم
بگويیم که وجود اين شرط در تصويب ماده قانونی
براندازي نیز مورد توجه قرار گرفته است.

دانست ،بلکه شامل خروج بر نائب امام در زمان
غیبت نیز میشود.1
به عالوه اگر بگويیم که اطالق ادله منصرف به
امام معصوم است ،میتوان از باب عموم مالک،
احکـام بغات را بـه کسانی کـه بر نائب او خروج
می کنند نیز جاري کرد؛ زيرا اگر با بغات در عصر
غیبت بـ رخورد نشود ،اساس نظام اسالمی متزلزل
می گردد و اين امر به هرج و مرج میانجامد که قطعاً
شارع به آن راضی نیست(حبیبزاده.)671 :6379 ،
«همان داليلی که لزوم امامت را پس از نبوت
اثبات میکند ،عیناً لزوم حکومت را در دوران غیبت
ولیعصر(عج) نیز ثابت مینمايد .لزوم حکومت به

وجود تأویل یا شبهه
شرط ديگر ،شرط وجود تأويل و تفسیر باطل و ناروا
در تفکر و ذهنیت گروه شورشی است که به رکن
معنوي و عنصر روانی بغی مربوط میشود و اين
موضوعی است که از ديدگاه فقه اسالمی بغی را بهعنوان
جرم سیاسی معرفی کرده است.
در تفسیر آيه  9سوره حجرات نیز آمده است که آنان
به خاطر شبههاي که برايشان حادث شده از اطاعت
امام خارج شدهاند و زير بار قوانین حکومت اسالمی
نمیروند(کاظمی ،بیتا.)266 :
شرط مزبور نیز مانند ساير شرايط مورد اختالف

 .1کاشف الغطا گفته است « :يدخل في البغاة کل باغ علي االمام

فقها قرار دارد .برخی با لزوم وجود چنین شرطی

أو نائب الخاص او العام ،ممتنع عن طاعته فيها أمر به و نهي عنه،

موافق هستند؛ از جمله شیخ طوسی(الطوسی ،بیتا:

فمن خالف في ترک الزکاه أو خمس أو رد حقوق حاربوه».
 .1امام صادق از پدر بزرگوارش و ايشان از امام علی
نقل میکند که وقتی از جنگ با نهروانیها فارق شد فرمود« :پس
از من با چنین افراد و گروه مسلمان نماز خوان متجاوز جنگ
نمیکند مگر اينکه خودش از آنها شايستهتر باشد(».الحرالعاملی،
بـیتـا ،11/66 :ح  ،)1امـام صـادق در روايـت ديـگـري
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 ،)211/7ابـنادريـس حلی (ابنادريس،) 681 : 6161 ،
علی بن حمزه طوسی(مرواريد،) 611/9 :6161،
8

عبدالقادر عوده (عوده.)613/6 : 6919 ،
گروه ديگر ،آن را نپذيرفته و شورش و قیام علیه
حکومت اسالمی را حتی اگر تأويل و تفسیر نادرستی

میفرمايد« :در جنگ علی در برابر اهل قبله  -مسلمانان
نمازخوان  -يک برکتی بود که اگر ايشان با آنها نمیجنگید ،پس

 ...« .7الثالث أن يکونوا علي تأويل سائغ عندهم»...

از او هیچ کس نمی دانست در برابر مسلمانان نمازگزار متجاوز

 « .8يشترط في البغاة ...أن يکونوا متأولين ،أي أن يدعوا سبباً

چه بايد کرد(».الحلی)611/1 :6311 ،

لخروجهم و يدللوا علي صحت ادعاعهم».
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در کار نباشد ،نیز بغی به حساب آوردند ،مشروط به

 ) 18 : 6373در کنار اين شرط ،قید ديگري را اضافه

آنکه شرايط ديگر هم فراهم باشد(النجفی: 6986 ،

کرده و معتقدند بغی زمانی محقق میشود که باغیان

 ) 333/26و چنان چه شورشیان خود را محق ندانند و

داراي گروه و دستهاي قوي و قدرتمند و از شوکت و

با علم به حقانیت حکومت از پیروي امام و صفوف

عظمت نسبی بـرخـ وردار باشند و اال اگر جمعیتی

مسلمین جدا شوند و دست بـه شورش و قیام بزنند،

ضعیف و ناتوان و بدون ساز و برگ الزم جهت مقابله و

ديگر باغی محسوب نمیشوند ،بلکه از مصاديق

جنگیدن با حکومت باشند ،باغی محسوب نمیشوند.

محارب و مفسد فی االرض محسوب میشوند(فیض،
611 : 6311؛ شاکري گلپايگانی.) 216 :6381 ،

گروهی ديگر ،از جمله شهید اول(مکی العاملی،
بیتا ) 117/2 :و شهید ثانی(العاملی) 216/6 : 6381 ،
چنین قیدي را زائد دانسته و آن را منشاء اثر نمیدانند

وجود سازمان و تشکیالت

و حتی معتقدند که شخص اگر بهطور انفرادي نیز

گروهی بودن يا جمعی بودن شورش و قیام ،يکی

علیه حکومت قیام نمايد ،باغی محسوب میگردد و

ديگر از شرايطی است که به رکن مادي بغی و نحوه

شرط جماعت ،اعتباري ندارد.

ارتکاب عمل توسط اشخاص مربوط میشود و لذا
در صورتی که شخصی بهطور فردي ،شورش و قیام

از بررسی مجموع آيات و روايات وارده در باب
بغی و هم چنین مطالعه سیره امامان معصوم  به

کند ،باغی محسوب نمیشود ،حتی اگر تعداد زيادي

اين نتیجه میرسیم که بغی بجز از طريق يک عمل

از افراد ،هر يک بهطور جداگانه و بدون ارتباط با

جمعی و گروهی شکل نمیگیرد و از عبارت " فئه

يکديگر دست به قیام علیه حکومت بزنند ،باز هم

باغیه" به معنی گروه سرکش و طغیانگر و تعبیر

مجموع همه آنها نمیتواند بهوجود آورندة بغی باشد،

"طائفه باغیه" در آيه شريفه  9سوره حجرات و

بلکه جرم مزبور احیاناً از مصاديق محاربه يا افساد فی

تعبیرات فقها و دانشمندان استفاده میشود که

االرض تلقی خواهد گرديد.

پذيرفتن چنین شرطی به واقع نزديکتر است(موسوي

از آيـ ه  9سوره حجرات نیز اينگونه برداشت

بجنوردي.)698/1 : 6381 ،

میشود که خروج بايد از طرف طائفهاي از مسلمانان

در ماده  681ق.م.ا در تحقق براندازي به اين شرط

صورت گیرد .صدق " فئه" و "طائفه" به دو نفر يا

اشاره شده ولی از نظر ماده 687ق.م.ا کسی که طرح

بیشتر است .بـرخـی از فقها از جمله شیـ خ

براندازي حکومت را میريزد ،میتواند بهصورت فرد

طوسی(الطوسی ،بیتا ،)211/7 :علـ ی بـ ن حمـزه

يا گروه باشد.

طوسی(مرواريد ،)611/9 :6161 ،ابـنادريـس حلی
(ابنادريس )61/2 :6161 ،و عالمه حلی در کتاب

مسلمان بودن باغیان

تلخيص المرام في معرفة االحکام و امام نووي در

بنابه نص قـرآن ﴿و إن هَمَت طـائِـفَتان مِن َالمُؤمِنين﴾،

کتاب المجموع ،شرح المهذب ،تحقق بغی را مشروط

مؤمنان با تمرد و بغی از صفت ايمان خارج نمیشوند.

به گروهی بودن بغات دانستهاند(زراعت: 6377 ،

چراکه در اين آيه ،بغی را به يکی از دو گروه مسلمان

.)671

و مؤمن نسبت میدهد.

برخی ديگر از فقها از جمله عالمه حلی(الحلی،

نصوص روايی شیعه نیز تصريح به عدم خروج

 )161/9 : 6169و مرحوم کـاشف الغطـاء(مرعشی،

اهل بغی از ايمان دارد .امیرالمؤمنین علی  به اهل
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بغی که با وي درگیر بودند ،نسبت شرک و نفاق

جرم براندازي اقدام علیه اساس و بنیان نظام

نمیداد ،بلکه می گفت آنان برادران ما هستند که بر

حکومت است .طبیعت جرم بهگونهاي است که در

ضد ما شوريدهاند(الحرالعاملی ،بیتا.)12/68 :

صورت موفقیت طرح ،اصوالً بحث تعقیب و

در مورد اسالم يا کفر بغات ،بین فقها اختالف
نظر وجود دارد.
برخی از فقها از جمله سید مرتـضی(علمالهدي،

رسیدگی به جرم موضوعیت ندارد .تنها راه مقابله با
جرم براندازي ،پیشگیري از وقوع عملی آن
است(آقابابايی.)317 - 318 : 6381 ،

 ،)261 :6161عالمه در تـذکره(الحلی،) 136/9 :6161 ،

جرم براندازي از جرايم عمدي است ،عمد عام

عالمه بحرالعلوم(بحرالعلوم ) 211/1 :6113 ،بغات را

مرتکب اين جرم در حقوق ايران ،اقدام عمدي و

کافر میدانند.

آگاهانه به قیام مسلحانه علیه حکومت و يا طرفداري

گروهی ديگر از فـقها از جمله صاحـب جواهر حکم

آگاهانه از گروههايی که علیه حکومت اسالمی قیام

به فسق بغات دادهاند و تنها خوارج را که گروه خاصی از

مسلحانـه نمودهانـد (م681ق.م.ا) ،اقدام عمدي و

بغات هستند ،کافر میدانند(الطوسی ،بیتا.)211/7 :

آگاهانه به طرح ريزي براندازي(صدر م 687ق.م.ا و م

از طرف ديگر ،مسلمان بودن باغی الزمه داشتن

 67ق.م.ج.ن.م) و اقدام آگاهانه و عمدي در تحويل

تأويل و تفسیر باطل میباشد ،زيرا اگر شخص

امکانات مادي و اسباب و وسايل و سالح به کسانی

مسلمان نباشد ،ديگر تأويل و تفسیر نادرست او

که قصد طرح براندازي دارند(ذيل م  687ق.م.ا و بند

نسبت به تعالیم و دستورات احکام اسالم بیمعنا

 1م  66ق.م.ج.ن.م) و اقدام عمدي و آگاهانه در قبول

خواهد بود(زينلی.) 691 :6378 ،

نامزدي پست حساس حکومت کودتا (م  688ق.م.ا)

آيـه  61سوره حجرات نیـز ناظر به اين مطلب

خواهد بود.

است .اما اگر شورش و قیام از طرف غیر مسلمانان

سوءنیت خاص در کلیه رفتارهاي مجرمانهاي که

انجام گیرد ،مثالً هجوم کفار به سرزمینهاي اسالمی

تحت عنوان براندازي قابل تعقیب هستند ،قصد

و جنگ و مبارزه اهل ذمه با مسلمانان ،عمل آنها بغی

براندازي و سقوط حکومت است .از نظر فقهی هم،

نخواهد بود ،بلکه میتوان آن را از موارد محاربه و

فقیهان و حقوقدانان اسالمی ذيل عنوان "بغی" به

افساد فی االرض قلمداد نمود(الموسوعه الفقهیه،

قصد جنايی باغیان مبنی بر قصد خروج بر امام با

.)633/8 : 6981

توسل به سالح و قصد خاص عزل و خلع حاکم يا

در ماده  681ق.م.ا که مستند قانونی جرم

عدم اطاعت از او تأکید کردند(زحیلی: 6997 ،

براندازي و برگرفته از بغی در فقه اسالمی است،

1183/7؛ عوده .)178/2 :6919 ،پس اگر توسل به

شرط مسلمان بودن براندازان ذکر نشده است.

سالح و يا تشکیل جمعیت و گروه در مقابل
حکومت به قصد فشار بر حکومت جهت انجام

رکن معنوی و اهمیت آن در جرم براندازی

خواستهاي صنفی يا عمومی است و يا قصد ربودن

مقصود از رکن معنوي در کلیه جرايم به معنی بررسی

اموال و يا قاچاق عمده و يا مشهور شدن و يا غیره

وضعیت روانی شخص مرتکب در زمان انجام فعل يا

در بین باشد و قصد خاص "براندازي حکومت"

ترک فعلی است که از ديدگاه قانونگذار مجرمانه

قابل اثبات نباشد ،به عنوان براندازي قابل تعقیب

محسوب میشود.

نیست .همچنین است در بغی که اگر خروج کنندگان،
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صرفاً براي سرپیچی از فرمان حکومت يا عدم

نسبت به جرايم ارتکابی علیه مصالح کلی و امنیت

همکاري در موضوعی که به نظر آنها خالف شرع

ملی کشورهاست که در اين موارد قوانین جزايی از

محسوب میشود ،خروج کردهاند به دلیل فقدان قصد

اصل سرزمینی بودن عدول کرده و دادگاههاي داخلی

مجرمانه باغی محسوب نمیشوند(آقابابايی.)366-361 :6381 ،

را نسبت به رسیدگی به جرايم علیه اساس و امنیت
خود در خارج از کشور صالح دانستهاند(م  1ق.م.ا).

آیین دادرسی و پاسخهای نظام کیفری به جرم براندازی
مرحله کشف و تعقیب

دادگاه صالح

در جرايـم علیـ ه امنیت کشور و از جمله جـرم

ماده  1قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههاي عمومی

براندازي ،به دلیل ماهیت خاص و پیچیده جرم و

و انقالب رسیدگی به کلیه جرايم علیه امنیت داخلی

ضرورت اشراف بر موقعیت و استراتژي گروهها و

و خارجـی و محاربـه يا افساد فـی االرض (بند6

اشخاص مخالف نظم حاکم ،کشف و تعقیب آن،

ق.ت.د.ع.ا) و توطئه علیه جمهوري اسالمی ايران يا

قبـل از فعلیت يافتـن طرح ،وجـود سازمانهايی

اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور

اختصاصی جهت رصد اطالعات و نحوه فعالیت

مقابله با نظام (بند  3ق.ت.د.ع.ا) را در صالحیت

مخالفان حکومت را قابل توجیه میکند.

دادگاههاي انقالب میداند .از سوي ديگر ،قانونگذار

در ايران تشکیل سازمان اطالعات و امنیت کشور
در سال  6331شمسی با هدف مستقیم مبارزه با

در همین قانون و در تبصره ماده  1به تشکیل دادگاه
کیـفـري استـان اشاره کـرده است(تبصره م  1ق.ت.د.ع.ا).

طرح هاي براندازي و کشف توطئه گروههاي سیاسی
که اصالح حکومت را تنها از طريق براندازي سلطنت

تضمینات دادرسی

میسر می ديدند ،حرکتی در اين راستا بود.

تأمین آزادی

در مقررات حاکم فعلی نیز مرجع کشف و تعقیب

امروزه لزوم عادالنه بودن دادرسیها يکی از اصول

اين جرم "وزارت اطالعات" است(بند ب م 61قانون

پذيرفته شدة بینالمللی است و اسناد بسیار زيادي بر

تأسیس وزارت اطالعات مصوب  ) 6312و کلیه

اين امر صحه گذاشتهاند.

سازمان هاي نظامی و غیر نظامی مکلف به تبعیت و

مادة  31ق.ا.د.ک.د.ع.ا مصوب  6378بازداشت

هماهنگی با اين وزارتخانه هستند(تبصره  2م  1قانون

موقت را براي مرتکبین جرايم محاربه و افساد فی

نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران مصوب

االرض الزامی و اجباري دانسته و بیان داشته است که

 .) 6319اگر از ديدگاه اين وزارتخانه شخص يا

اين بازداشت تا صدور حکم بدوي ادامه خواهد

گروهی فعالیت براندازانه نداشته است ،ضابطین قوه

يافت ،مشروط بر اينکه مدت آن از حداقل مدت

قضايیه و يا مدعیالعموم در طرح اين اتهام صالحیت

مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننمايد(آقابابايی،

قانونی ندارند.

.) 312 - 313 : 6381

اصل سرزمینی بودن قوانین جزايی و محدود
شدن اقتدار دولت به قلمرو زمینی ،هوايی ،دريايی از

حق دفاع

اصول پذيرفته شدة حقوق جزا است ،البته اين اصل

عالوه بر آزادي متهم و کوتـاه کـردن مدت بازداشت

همیشه با استثناهايی روبهرو بوده که از موارد مهم آن

موقت ،يکی ديگر از مسائلی که در يک دادرسی
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عادالنه و منصفانه اهمیت دارد ،اجازه دفاع در مقابل

در حال حاضر که جرم سیاسی در حقوق ايران

اتهام و سازمان دهی مدافعات متهم در مقابل مقام

تعريف نشده ،مقررات حاکم بر علنی بودن محاکمات

مجهز و آمادهاي به نام دادستان يا مدعیالعموم است.

در همه جرايم ،قانون آيین دادرسی کیفري مصوب

از نظر اصل  31قانون اساسی جمهوري اسالمی

 6378است .در ماده  688اين قانون ضمن پذيرش

ايران و طبق ماده  681قانون آيین دادرسی در کلیه

اصل علنی بودن محاکمات جزايی ،استثنائاتی از

امور جزايی ،در همه دادگاهها ،طرفین حق دارند براي

جمله مخل امنیت و احساسات مذهبی نبودن ذکر

خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانايی انتخاب وکیل

شده و همچنین اعمال منافی عفت و بر خالف

نداشته باشند ،بايد براي آنها امکانات تعیین وکیل

اخالق حسنه به آن اضافـه گرديـ ده است(تبصره  6م

فراهم گردد .البته با يک تبصره شديداً تفتیشی تمام

 688ق.ا.د.ک ).

تمايالت ماده 681ق.ا.د.ک براي اتهامی شدن مرحله
تحقیقات مقدماتی بر باد رفته است .در خصوص

پاسخ کیفری

جرم براندازي که از جرايم علیه امنیت کشور به

نوع مجازات و نحوه برخورد با باغیان

حساب میآيد ،حضور وکیل در مرحله تحقیقات

در مورد جرم بغی قبل از اتخاذ تصمیم از سوي امام،

مقدماتی با اجازه دادگاه خواهد بود و در مرحله

مجازات معینی بر باغی ثابت نیست و عالوه بر اين،

دادگاه با عنايت به مجازات قانونی جرم براندازي که

مجازات آن از نـوع حـد نیست ،بلکه از نـوع

مجازات محارب است ،به نظر میرسد از مواردي

مجازات هاي تعزيري است که اجراي آن صرفاً به

است که طبق تبصره يک ماده  681ق.ا.د.ک حضور

دست امام است(شاکري گلپايگانی.)211 : 6381 ،

وکیل در دادگاه الزامی است(همو.)318 - 313 :6381 ،
علنی بودن دادرسی
علنی بودن محاکمه از نشانههاي مهم دادرسی عادالنه
و به معناي اين است که افکار عمومی در جريان
محاکمات کیفري قرار بگیرند.
ايـن اصلی است که در بنـد  6ماده  61میـثـاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأيید شده ،در حقوق
ايـران در قوانین اساسی(اصل  611ق.ا)  9و عادي و
بهطور خاص در مورد جرايم سیاسی و مطبوعاتی(اصل
 618ق.ا)  10مورد پذيرش قرار گرفته است.
 « .9محاکمات علنی انجام می شوند و حضور افراد بالمانع است
مگر اينکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی
يا نظم عمومی باشد».

آنچه از منـابـع روايـی بهعنوان سیـره حضرت
علی در برخورد با بغات ذکر میشود ،بیشتر
تأکید بـر برخورد مالطفتآمیز با باغیـان و سعی در
زدودن شبه و رفع ايرادات آنان به حکومت و دفاع در
مقابل تهاجم آنهاست.
«رفتار حضرت در مواجهه با مخالفان خويـ ش
براي شیعیـان و طرفـ داران علی از آنچه که
خورشید بـر آن بتابد بهتر بود(».الحرالعاملی ،بیتا77/61 :؛
الطوسـی ،بـیتـا271/7 :؛ نجفی)232/26 :6986 ،
در واقع ،ايـن قبـیـ ل مجرمین به دلیل داشتن
انگیـزههاي میهندوستـی ،اصالحطلبـانـه و غیـ ر
سودجويانه از نظر شخصیتی و نوع رفتار ،با مجرمین
عادي متفاوتند و داليل عقیدتی و سیاسی و همچنین
داليل جرمشناسی و کیفرشناسی ذکر شده(صانعی،

« .61رسیدگی به جرايم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با

 ،)391/6 : 6371به منظور رفتار ارفاقآمیز با آنها قابل

حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستري صورت میگیرد».

درک میباشد.
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حقوق و مجازات بغات قبل از شورش

مناظره و گفتگو به سوي ايشان فرستاد .او پس از

در اين مقطع زمانی هر شخص يا گروهی حق دارد از

اينکه شخصیت حضرت علی را براي آنها معرفی

آزادي بیـان و آزادي ابـراز عقیده بـرخودار باشد،

کرد ،در خصوص داليل خروج و قیام مسلحانه آنها

میتواند بهطور مسالمتآمیز و مشروع به عقايد خود

علیه حکومت سؤال کرد .خوارج در پاسخ ،تعیین

دعوت کند ،آزادانه در حدود نصوص شريعت آنچه

حکم در سرانجام جنگ با معاويه در صفین ،برخورد

می خواهد بگويد ،کما اينکه چنین آزاديهايی بهطور

ارفاق آمیز با بازماندگان جنگ جمل و اينکه حضرت

طبیعی و فطري براي بشر وجود داشته و دارد و دين

علـی در جنـ گ جمل و قرارداد صلح با معاويه

اسالم نیز آنها را ناديده نگرفته است(عوده: 6919 ،

خود را امیرالمؤمنین ننامید را بهعنوان داليل خروج

 ) 611/6و هیچ دلیل عقلی يا نقلی نیز چنین

خود ذکر کردند که با توضیحات فرستاده امام ،تعداد

محدوديتی را تأيید يا اعالم ننموده است .در زمان

زيادي از افراد هوادار خوارج از صف آنان جدا شده و

معصومین نیز اشخاص به مجرد بیان عقیده و نظر

متفرق شدند(الطوسی ،بیتا.)211/7 :

سیاسی خود مورد تعقیب و مجازات يا دستگیري
نمیشدند و جنگ با ايشان آغاز نمیشد(الطوسی،

حقوق و مجازات بغات در خالل شورش و پس از آن

بیتا.) 271/7 :

فقیهان شیعه در کتاب جهاد و در بحث جهاد دفاعی

حتی اجتماع و تشکیل گروه و دسته و جمعیت

به موضوع حفظ حکومت صالح اسالمی و چگونگی

نیز تا زمانی که عم الً موجب قیام و سرکشی و حمله

مقابله با باغیان پرداختهاند .جنگ با بغات ،حفظ

به نیروهاي دولتی يا مردم نگرديده باشد ،موجب

امنیت و آسايش عمومی مردم و حفظ حکومت است

نمیشود ،هجوم به آنها مجاز گردد و سیره امام

و تا زمان دستيابی به اين هدف ،جنگ ادامه میيابد.

علی در قضیه جنگ نهروان با خوارج نیز همین

« ...يجب قتاله اذا ندب اليه االمام حتي يفئ اي

مطلب را تأيید مینمايد(ابن ابیالحديد ،بیتا.)272/2 :

يرجع الي طاعه االمام (»...العاملی.)118/2 : 6381 ،

البته اگر افرادي که قصد خروج دارند ،در مکانی

از اين جمله برداشت میشود ،مسلمانانی که از

اجتماع کنند و امام بداند که سالح و تجهیزات تهیه

اطاعت امام سرباز میزنند ،تنها به منظور بازگشت به

کردهاند ،می تواند در راستاي پیشگیري از جرم آنان،

اطاعت امام مورد حمله و طرف جنگ قرار میگیرند

آنها را تا توبه کنند دستگیر و حبس کند(عوده: 6919 ،

نه به منظور اعمال مجازات.

.)189/2
جنگ با بغات هنگامی جايز است که به اندازه
کافی با آنها مذاکره شده و داليل بطالن شبههاي که

پس مبناي مقابله با باغیان ،نه اجراي مجازات
مقدر شرعی(حد) ،بلکه دفاع مشروع در برابر تالش
بالفعل آنها جهت براندازي حکومت اسالمی است.

براي آنان پیش آمده است به ايشان گوشزد گرديده

در کتب مختلف فقهی ،درباره وجوب قتال و نبرد

باشد .چنان چه باز هم بر عقیده باطل خود اصرار

با بغات ادعاي اجماع شده است(الحلی: 6169 ،

ورزيدند و دست از شورش برنداشتند ،میتوان با آنها

 .)396/9از جهت ديگر ،بغی يکی از مصاديق ظلم

جنگید(زراعت671 : 6377 ،؛ الطوسی ،بیتا.) 211/7 :

است و از طرفی هم قبیح بودن ظلم از مستقالت

روايت شده زمانی که حضرت علی قصد

عقلیه است که عقل بدون وابستگی به شرع آن

مقابله با خوارج را داشت ،عبداهلل بن عباس را براي

رادرک می نمايد و به مبارزه با ظلم و سرکوب ظالم
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حکم میکند و اين حکم نیز بر اساس قاعده " کلما

برخالف گروه قبلی ،فراريان ايشان را تعقیب و

حکم به العقل حکم به الشرع" مورد تأيید شارع

دستگیر نموده و مانع الحاق مجدد آنـان بـ ه پايـگاه

مقدس نیز میباشد .بنابراين ،اگر افرادي به قیام علیه
حکومت بپردازند ،مبارزه با آنها از باب مقدمه واجب،

اصلی گرديد(زينلی696– 692 :6378 ،؛ منتظري،
.)313/3 : 6118

واجب میشود؛ زيرا مرتفع نمودن موانع قدرت مقدمه
حکومت و برقراري امنیت است.

مجازات براندازی در حقوق ایران

فقیهان در قتال با اهل بغی ،شرط اذن امام يا

در نظام حقوقی ايران اقدام علیه حکومت و تالش

دعوت امام براي قتال را مطرح کردهاند(ابنبراج،

براي براندازي بهعنوان جـرمی سیـاسی تابع رژيم

 .321/6 : 6161ابنحمزه ،بیتا211 :؛ الطوسی: 6111 ،

خاص جرايم سیاسی قرار دارند و مجازاتهاي

261؛ الحلی211/6 :6161 ،؛ ابنادريس حلی: 6161 ،

سنگینی در قوانیـن کیفري بـراي ايـن جرم اعمال

183/2؛ همو.)183/3 :6161 ،

میشود .در کنار مجازاتهاي اصلی ،مرتکبین جرايم

باغیان در يک تقسیمبندي کلی دو دستهاند:

علیه امنیت کشور ،همواره محرومیتها و کیفرهاي

گروهی از آنان هیچ گونه پايگاه اصلی و نقطه پناه

تبعی و تکمیلی را تحمل میکنند.

و عقبه حمايت کنندهاي در پشت جبهه ندارند و
هرچه توان و نیرو داشتهاند ،به عرصه نبرد و درگیري

مجازاتهای اصلی

وارد نمودهاند .بنابراين ،گروهی مستقل و غیر مرتبط

 -4قتل (اعدام )

هستند که در صورت شکست و نابودي در معرکه

در حقوق ايران و در مقررات قبل از انقالب اسالمی

جنگ هیچ گونه خطر بعدي و احتمال تجديد سازمان

 ،6317مجازات براندازي و يا اقدام علیه حکومت

و احیانا تشکیالت در مورد آنان وجود نخواهد

سلطنتی اعدام بود .اولین مقررات موضوعه پس از

داشت .پـ س نسبت بـ ه مجروحـان ،مصدومـان و

انقالب اسالمی نیز کماکان بر مجازات اعدام براي

آسیب ديدگان اين گروه در صحنه جنگ نبايد تعرض

اين جرم تأکید کردند.

يا آسیب مجدد صورت بگیرد .فراريان آنها از جبهه

درسال  6316قانونگذار در مواد 211 ،699 ،698

جنگ نیز مورد تعقیب نیروهاي دولتی قرار نمیگیرند

قانون حدود و قصاص ،قیام مسلحانه علیه حکومت،

و به اسراي ايشان که به دست نیروهاي دولتی اسیر

طرحريـزي برانـ دازي و نامزدي در پست حساس

میشونـد ،مورد آزار و اذيت و مجـازات قـرار

حکومت کودتـا را مشمول حـد محاربـه و افـساد

نـمیگیرند و کشته نیز نمیشوند ،بلکه با آنها همانند

فی االرض دانست.

اسراي حربی رفتار میشود.
گروه ديگر ،گروهی هستند که برخالف دسته اول

 -5قطع عضو

از پايگاه و مرکز پشتیبانی قابل توجهی برخوردار

در ماده  691ق.م.ا که کیفرهاي حدي جرم محاربه و

هستند و نیروهاي اين دسته اگر در صحنه جنگ با

افساد فی االرض ذکر شده ،قطع دست راست و پاي

شکست و سرکوب مواجه شوند ،مجدداً به مرکز

چپ يکی از اين مجازاتهاست که در فصل محاربه

پشتیبانی کنندة خـود مراجـعـ ه نموده ،تجديـ د

آن را بهطور کامل بیان کرديم ،اما از نظر رويه علمی

ساختار و تشکیالت مینمايند .از اين رو میبايست

و به دلیل محدوديتهاي فنی و پزشکی ،اجراي اين
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سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 4931

مجازات در سالهاي اجراي اين قانون و بهويژه در

تحت عنـوان مجازاتهاي تبـعـی بـه آنها تحمیل

مورد افرادي که با اتهامهاي سیاسی و امنیتی به

میکنند(م7

مصوب

مجازاتهاي محـارب محکـوم شدهانـد ،مصداق

) 6311/1/7

خارجی نداشته است.

تأثیرگذاري اجتماعی و سیاسـی ولو در نهادهاي

 -9حبس
يکی از اقسام کیفرهاي مندرج در ماده 691ق.م.ا
"نفی بلد" است که بعضی روايات و نظريات فقهی
آن را به حبس و زندانی کردن تفسیر کردهاند .اما قول
مشهور در میان شیعه ،تفسیر نفی بلد به تبعید محکوم
به شهري غیر از شهر يا محل وقوع جرم است.
در قانون مجازات اسالمی ايران هم به تبعیت از
قول مشهور فقهی در بیان مجازاتهاي حد محاربه
در ماده 691ق.م.ا يکی از مجازاتهاي محارب "نفی
بلد" تعیین گرديده است .در مواد  693و  691که به
نحوة اجراي اين کیفر اشاره دارد ،کلمه تبعید بهکار
رفته است(،آقابابايی.)382- 383 :6381 ،
با مطالعة مجازاتهاي مقرر در قانون ايران براي
اين جرم ،به اين نتیجه میرسیم که اين مجازاتها
هیچ تناسبی با شخصیت و وضعیت مجرمین سیاسی
ندارند و اين نشان دهندة يک نوع عقبماندگی
حقوقـی ،بیتـوجهـی بـه حیثیت ملی و تعهدات
بینالمللی کشور بوده و فاقد وجاهت شرعی است که
عدم اصالح آن ضربه بزرگی به شريعت و القا کنندة
استبداد دينی و عدم تحمل مخالفان سیاسی میباشد.
مجازاتهای تبعی
به دلیل پیچیدگی جوامع امروز و سیاستهاي امنیتی،
دولتها نسبت به مرتکبین جرايم امنیتی با سوء ظن
و وسواس مینگرند و جهت جلوگیري از شريک

قانـون
11

فعالیت

احـزاب

و آنها را الاقل براي مدتی از

مدنی غیر دولتی محروم میکند .در وضعیت حاضر،
ماده  12مکرر ق.م.ا و تبصرههاي آن به اين موضوع
اختصاص يافته است.
در صورتی که متهمین مذکور به مجازات
قتل(اعدام) محکوم ،ولی اجراي مجازات به جهتی از
جهات متوقف شود و يا به مجازات قطع عضو
محکوم شوند ،داراي مجازات تبعی محرومیت از
حقوق اجتماعی مذکور در تبصره يک ماده  12مکرر
از جمله حق انتخاب شدن در مجالس (شوراي
اسالمی و خبرگان) ،عضويت شوراي نگهبان و
رياست جمهوري و استخدام به مشاغل آموزشی و
روزنامهنگاري و وزارتخانهها و سازمانهاي دولتی
و ...خواهند بود ،ولی در خصوص مجازات نفی بلد
و يا صلب  -در صورتی که به هر دلیل اجرا نشود -
قانون ساکت است .اگر مالک "موازين اسالمی"
باشد ،محروم کردن مجرمین سیاسی از حقوق مدنی
و سیاسی و از جمله حق تشکیل جمعیت و گروه ،نه
تنها دلیل اثباتی ندارد ،بلکه مخالف روايات وارده و
سیره عملی حضرت علی  با مخالفین سیاسی
است (آقابابايی.) 388-392 : 6381 ،
بحث و نتیجهگیری
از آنچه در ايـن مقاله بیان شد ،نتـايج زيـر بهدست میآيد:
 - 6جرم بغی قبل از اتخاذ تصمیم از سوي امام،
مجازات معینی بر باغی ثابت نیست و عالوه بر اين،

شدن آنها در قدرت و يا تصدي مناصب حکومتی و

« .66کسانی که به موجب احکام دادگاهها طبق موازين اسالمی از

حتی تفوق يافتن بر نهادهاي مدنی و غیر دولتی،

حقوق اجتماعی محروم شده و يا میشوند از حق تأسیس جمعیت و

عالوه بر مجازات اصلی ،محرومیتهايـی اجتماعـی

حزب سیاسی و يا شرکت در هیأت رهبري آن محروم هستند».
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مجازات آن از نوع حد نیست ،بلکه از مجازاتهاي
تعزيري است که اجراي آن صرفاً به دست امام است.
 - 2تا زمانی که صرفاً به ابراز عقايد خود
مشغولند؛ نحوة برخورد با آنان مبتنی بر صلح و آشتی
بین مسلمین و تأکید بر برخورد مالطفتآمیز با آنان و
سعی در زدودن شبهه و رفع ايرادات آنها به حکومت
و دفاع در مقابل تهاجم آنهاست .اما زمانی که دست
به قیام علیه حکومت اسالمی بزنند ،بايد مقابله با آنان
بهصورت دفاعی و در حد فرونشاندن فتنه و حفظ
موجوديت حکومت اسالمی باشد؛ پس نحوة برخورد
و مجازات براندازان نیز بايد چیزي شبیه به اين باشد.
 - 3محاربه جرمی حدي است و مجازات آن از
سوي شارع مشخص شده و در آن اصل بر تشديد
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ابنحمزه ،محمد بن علی(بیتا) .الوسیله الی نیل
الفضیله(کتاب الجهاد) .بیروت :دارالجیل.

ابنکثیر ،ابوالفداء اسماعیل( 6161ق) .تفسیر
القرآن العظیم .مصر :مکتبة المنار.

ابنمنظور ،محمد بن مکرم( 6111ق) .لسان
العرب .قم :نشر ادب الحوزه.
بدوي ،احمد زکی و ابراهیم نجار و شالال،

يوسف(بیتا) .القاموس القانونی(فرنسی  -عربی).
بیروت :مکتبة لبنان.
االنصاري القرطبی ،محمد بن احمد( 6981م).
الجامع الحکام القرآن .بیروت :مؤسسة التاريخ العربي.

االنصاري ،سعید بن اوس( 6811م) .النوادر في
اللغة .بیروت :مطبعة الکاثوليکيه لآلباء المرسلين اليسوعين.

آقابابايی ،حسین( 6381ش) .بررسی فقهی

مجازات ،بازدارندگی و عدم آزادي است ،ولی در

حقوقی جرم براندازي .تهران :سازمان انتشارات

بغی يا براندازي همانگونه که گفته شد ،اصل بر

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.

آزادي و تساهل و جهاد دفاعی است .چراکه اصل بر
اين است که باغیان داراي انگیزههاي میهندوستی،
اصالحطلبانه و غیر سودجويانه میباشند.
برابر ماده 683ق.م.ا عنصر معنوي جرم محاربه،
قصد ايجاد رعب ،هراس و سلب آزادي و امنیت
مردم است ،در حالیکه در جرم براندازي اصوالاً قصد
ترساندن مردم و يا سلب امنیت عمومی مطرح نیست
و نیروي برانداز ،علیه شخص حاکم يا نظام حکومتی
قیام میکند .در مواردي نیز مردم احساس ترس
ندارند.

بحرالعلوم ،محمد( 6113ق) .بلغة الفقيه .تهران:
مکتبة الصادق.
حبیبزاده ،محمد جعفر( 6379ش) .محاربه
درحقوق کیفري ايران(مطالعه تطبیقی در فقه اسالمی و
عناوين مشابه در کامن ال) .تهران :دانشگاه تربیت مدرس.

الحرالعاملی ،محمد بن الحسن(بیتا) .وسائل
الشیعه الی تحصیل مسايل الشريعه .مصحح محمد
السّرازي .بیروت :داراالحیاءالتراث العربی.
حسینی شیرازي ،سید محمد( 6119ق) .الفقه.
بیروت :دارالعلوم .چاپ دوم.
الحلی ،نجمالدين جعفر بن الحسن( 6983م).
شرايع االسالم فی مسائل الحرام و الحالل .بیروت:

منابع

داراالضواء .چاپ دوم.
قرآن الکريم

ابنابیالحديد ،ابوحامد هبه اهلل(بیتا) .شرح نهج
البالغه .قم :درالکتب العلمیه و اسماعیلیان.
ابنبراج ،عبدالعزيز( 6161ق) .المهذب .قم:
جامعه مدرسین.

ـــــــــــ ( 6161ق) .شرايع االسالم فی مسائل
الحالل والحرام .تهران :استقالل .چاپ چهارم.
الحلی ،جعفر بن محمد منصور (ابنادريس)
( 6161ق) .السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي .قم:
موسسة النشر االسالمي.
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ـــــــــــ (بـیتـا) .السرائـر الحـاوي لتحريـر
الفتاوي .تهران :انتشارات المعارف االسالمیه.
الحلی ،حسن بن يوسف( 6161ق) .تذکرة الفقها.
قم :موسسه آل البیت.
ـــــــــــ ( 6311ش) .تهذيب االحکام .تهران:
دارالکتب االسالمیه.
ـــــــــــ ( 6163ق) .قواعد االحکام .قم:
مؤسسة النشر االسالمي.
ـــــــــــ ( 6161ق) .الجامع للشرايع .قم:
موسسه آل البیت.
ـــــــــــ ( 6169ق) .تذکـره الفقها .قم:
مؤسسه آل بیت.

ـــــــــــ (بیتا) .تبصره المتعلمین فی احکام
دين .تهران :کتابفروشی اسالمیه.
راوندي ،سعید بن هبه اهلل( 6111ق) .فقه القرآن.
قم :انتشارات کتابخانه آيت اهلل مرعشی.
زحیلی ،وهبه( 6997م) .الفقه االسالمی و ادلته.
دمشق :دارالفکر المعاصر.
زراعت ،عباس( 6377ش) .جرم سیاسی .تهران:
ققنوس.

الزمخشري ،محمد بن عمر( 6979م) .اساس
البالغه .بیروت :دارالمعرفه لطباعه و النشر.

زينلی ،محمدرضا( 6378ش) .جرم سیاسی و
حقوق جزاي اسالمی(مطالعه تطبیقی) .تهران:
انتشارات امیرکبیر.

سیوري حلی ،مقداد بن عبداهلل(6113ق) .نضد القواعد
الفقهیه .قم :انتشارات کتابخانه آيت اهلل مرعشی.

السیوطی ،جالل الدين( 2116م) .الدرالمنثور فی
التفسیر بالمأثور .بیروت :داراحیاء التراث العربی.

شاکري گلپـايگانـی ،طوبـی( 6381ش) .سیاست
جنائی االسالمی .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
دانشگاه امام صادق واحد خواهران.
صانعی ،پرويز( 6371ش) .حقوق جزاي عمومی.
تهران :گنج دانش.

طباطبايـی ،محمـدحسیـن( 6161ق) .تفسیر
المیزان .قم :دفترانتشارات اسالمی.
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ـــــــــــ ( 6311ش) .تفسیر المیزان .مترجم
محمد بـاقر موسوي همدانـی .قـم :بنیـاد علمی و
فرهنگی عالمه طباطبايی.
ــــــــــ ( 6997م) .المیـزان فـی تفسیر القرآن.
بیروت :موسسة العلمي للمطبوعات.
الطوسی ،محمد بـن الحسـن(6111

ق).

االختصار .تهران :مکتبه جامع چهلستون.

ـــــــــــ ( 6391ق) .تهذيب االحکام فی شرح
المقنعه .تهران :دارالکتب االسالمیه .چاپ سوم.

ـــــــــــ ( 6991م) .النهايه فی مجرد الفقه و
الفتاوي .کتاب الجهاد .گردآوري شده در سلسله
الینابیع الفقهیه .بیروت :دارالتراث الدار االسالمیه.
ـــــــــــ (بیتا) .المبسوط فی فقه االمامیه.
تصحیح محمد باقر بهبودي .بیروت :مکتبة المرتضوية.
ـــــــــــ (بیتا) .المسبوط فی فقه االمامیه.
بیروت :المکتبة المرتضوية.

ـــــــــــ (بیتا) .مسائـل الخالف فـی
الفقه(کتاب الباغی) .تهران :مطبعة اسالمية.

العاملی ،زين الدين ابن علی(بیتا) .مسالک االفهام
فی شرح شرايع االسالم .قم :مکتبه بصیرتی.

ـــــــــــ ( 6381ق) .الـروضة البهيـة فـي شرح
المعة الدمشقية .تهران :کتابفروشی اسالمیه.
علمالهـدي ،علـی بـن حسیـن( 6161ق).
االنتصار .قم :جامعة المدرسين.
ـــــــــــ ( 6162ق) .االنتصار .قم :مؤسسة
النشر االسالمي.

عوده ،عبدالقادر( 6919م) .التشريـع الجنايـی االسالمی
مقارنـاً بالقانون الوضعی .قاهره :مکتبة دارالعروبه.
ــــــــــ ( 6373ش) .حقوق جنايی اسالم بر
اساس مذاهب پنجگانه و مقايسه آن با حقوق عرفی .با
تعلیقات اسماعیل صدر .ترجمه اکبر غفوري .مشهد:
بنیاد پژوهشهاي آستان قدس رضوي.
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الفاروقی ،حارث سلیمان( 6161ق) .المعجم
القانونی .بیروت :مکتبة لبنان.

فیض ،علیرضا( 6311ق) .مقارنه و تطبیق در
حقوق جزاي عمومی اسالم .تهران :اداره کل انتشارات
و تبلیغ وزارت ارشاد اسالمی.

کاتـبـی ،حسیـنقلی( 6313ش) .فرهنگ حقوقی

(فرانسه – فارسی) .تهران :گنج دانش.

کاشانی ،فتح اهلل( 6311ش) .تفسیر منهج
الصادقین فی الزام المخالفین .تهران :کتاب فروشی
اسالمیه.

کاشفالغطاء ،جعفر( 6381ش) .کشف الغطاء عن
مبهمات شريعت الغراء .قم :بوستان کتاب.

کاظمی ،جواد(بیتا) .مسالک االفهام الی آيات
االحکام .بیروت :المکتبة المرتضوية.
کديور ،محسن( 6386ش)" .حقوق مخالفت
سیاسی در جامعه دينی(مطالعه موردي نهضت
عاشورا)" .نشريه باور .دوره جديد شماره اول.

الماوردي ،علی بن محمد( 6111ق) .االحکام
السلطانیه .بیروت :مرکز النشر مکتبة االعالم االسالمي.
مدرسی ،محمدتقی( 6111ق) .من هدي القرآن.
بیروت :دارالبیان العربی.

مرعشی ،محمدحسن( 6373ش) .ديدگاههاي نو
در حقوق کیفري اسالم .تهران :نشر میزان.

مرواريد ،علیاصغر( 6161ق) .سلسلة الينابيع
الفقهية .بیروت :داراحیاء التراث العربی.

ـــــــــــ ( 6991م) .سلسلة الينابـيـع الفقهيـة.
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بیروت :دارالتراث الداراالسالمیه.
معلوف ،لويس( 6382ش) .المنجد .ترجمه محمد
بندر ريگی .تهران :انتشارات اسالمیه.

مقدسی ،شمسالدين ابن قدامه( 6111ق) .الشرح
الکبیر علی متن المقنع .قم :دارالفکر.

مکارم شیرازي ،ناصر و ديگران( 6373ش) .تفسیر
نمونه .تهران :دارالکتب االسالمیه.

مکی العاملی ،محمد بن جمال الدين(بیتا) .اللمعة
الدمشقية .بیروت :دارالعالم.

منتظري ،حسین علی( 6118ق) .دراسات في والية
الفقيه و فقه الدولة االسالمية .قم :مکتب االعالم االسالمی.
الموسوي الخمینی ،روح اهلل( 6379ش) .کتاب البیع.
قم :موسسه تنظیم و نشر آثار االمام الخمینی.

موسوي بجنـوردي ،محمد( 6381ش) .مجموعه
مقاالت فقهی ،حقوقی ،فلسفی و اجتماعی .تهران:
پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی معاونت
پژوهشی.

النجفی ،محمد بن الحسن( 6986م) .جواهرالکالم
فی شرح شرايع االسالم فی مسائل الحالل والحرام.
بیروت :داراالحیاءالتراث العربی.
نراقی ،مهدي( 6311ش) .جامع السعادات .مترجم
سید جالل الدين مجتبوي .قم :انتشارات حکمت.

وزارة اوقاف و الشئـون االسالميه(6981م) .الموسوعة
الفقهية .کويت :وزارت اوقاف و الشئون االسالمیه.

