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چالشهای میان بغی فقهی و قانونی
سیداحمد میرخلیلی ،1عباس کالنتری خلیل آباد ،2محمد نظری

ندوشن۳

( .1نویسندهی مسئول) ،استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آیت اهلل حائری میبد
 .2دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آیت اهلل حائری میبد
 .3دانشجوی دکترای فقه و حقوق جزای دانشگاه آیت اهلل حائری میبد
(تاریخ دریافت 1394/01/16 :ـ تاریخ تصویب)1396/09/05 :

چکیده
قانونگذار در سال  1392برای نخستین بار عنوان مجرمانۀ بغی را وارد قانون مجازات اسالمی نمود .بر اساس
مادۀ  287این قانون ،بغی قیام مسلحانۀ گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران است .هرچند عنوان
بغی در قانون تازگی دارد ،بحث آن در فقه امامیه کامالً شناختهشده است .احکام مربوط به بغی از دیرباز در
کتب فقهی و در ضمن مباحث جهاد مطرح بوده است .فقها بغی را قیام علیه امام معصوم(ع) یا حاکم عادل
تعریف کردهاند و با شرایطی مقابله با گروه باغی را واجب دانستهاند .این تحقیق با مقایسۀ شرایط و احکام بغی
در فقه و قانون ثابت میکند که احکام بغی در اصطالح فقهی با مقررات بغی در اصطالح قانونی تفاوتهای
اساسی دارد .درواقع میان بغی فقهی و بغی قانونی تنها اشتراک لفظی وجود دارد و نسبت میان آن دو از میان
نسب اربعه ،نسبت تباین است .ازاینرو الزم است مواد مربوط به بغی در قانون مجازات اسالمی بر اساس مبانی
فقهی آن مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد.
کلیدواژگان :بغی ،گروه باغی ،قیام مسلحانه ،مادۀ  287قانون مجازات اسالمی ،حاکم عادل.
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مقدمه
بغی عنوان مجرمانهای است که برای نخستین بار در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392به کار
رفته است .مادۀ  287قانون جدید ،گروهی را که در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران قیام
مسلحانه کند باغی نامیده و برای اعضای آن در صورت استفاده از سالح ،مجازات اعدام در نظر
گرفته است .البته قانونگذار پیشازاین نیز جرایمی ازایندست را در قوانین کیفری و ازجمله در قانون
مجازات اسالمی مصوب  1370مطرح کرده و بعضاً برای مرتکبین آنها به خاطر محارب و مفسد
فیاالرض بودن ،مجازات اعدام تعیین کرده بود .مادۀ  186قانون مجازات اسالمی مصوب  1370که

مادۀ  287کنونی جانشین آن شده است مقرر میداشت« :هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر
حکومت اسالمی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن،که
موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تالش
مؤثر دارند محارباند اگرچه در شاخۀ نظامی شرکت نداشته باشند» .مواد  187و  188نیز فرد یا
گروهی را که طرح براندازی حکومت اسالمی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه
کند و نیز کسانی را که امکانات مالی مؤثر یا وسایل و سالح در اختیار آنها بگذارند و حتی نامزدی
یکی پست های حساس حکومت کودتا را که مؤثر در تحقق کودتا باشد مشمول عنوان محارب و
مفسد فیاالرض دانسته بود .مواد  17و  22قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  1382نیز
جرایمی مثل اقدام به براندازی نظام جمهوری اسالمی از سوی نظامیان را محاربه دانسته بود .با این
حال در قانون مجازات اسالمی سال  1392قیام مسلحانه در برابر نظام ،ماهیتی دیگر یافته و در ذیل
عنوان جدید بغی جای گرفتهاست.
بحث بغی در فقه امامیه بحثی سابقهدار است .فقها از زمان شیخ طوسی همواره بخشی از مباحث
کتاب جهاد را به احکام مربوط به بغی اختصاص دادهاند .در واقع قانونگذار نیز خواسته است با
عنایت به این پیشینۀ فقهی ،مواد  287و  288قانون مجازات اسالمی را تنظیم کند .این تحقیق با بررسی
احکام بغی در فقه و قانون مجازات اسالمی میخواهد به این پرسش پاسخ گوید که آیا بغی در
اصطالح قانونی همان بغی در اصطالح فقهی است؟ بهعبارتدیگر آیا میان این دو مفهوم ،نسبت
تساوی برقرار است؟ اگر ثابت شود که آنچه قانونگذار راجع به جرم بغی مقرر داشته با آنچه در فقه
امامیه دربارۀ بغی گفته شده است ،تفاوت اساسی دارد ،اصالح مواد مربوط به بغی در قانون مجازات
اسالمی ضروری به نظر میرسد.
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 .1مفهوم شناسی بغی
پیش از پرداختن به احکام مربوط به بغی ،الزم است این واژه از نظر لغوی و اصطالحی مورد
بررسی قرار گیرد .معنای اصطالحی بغی با معنای لغوی آن ارتباطی نزدیک دارد.
 .1-1بغی در لغت
مادۀ «ب غ ی» در معانی مختلفی استعمال شده است .یکی از معانی این ماده زنا کردن است.
چنانکه مصدر «بِغاء» ،به معنای زناست و در آیۀ «وَ لَا تُکْرِهُواْ فَتَیَاتِکُمْ عَلىَ الْبِغَاء» (نور )33 :به همین
معنا به کار رفته است .همچنین «بَغْی» گاه به معنای فساد استعمال شده است .برای مثال «امرأۀ بَغِیٌ»
یعنی زن فاسد و «بَغَى الجُرحُ» یعنی جراحت فاسد و عفونی شد (ابن درید ،1998 ،ج ،1ص« .)370بَغْی»
همچنین در معنای ظلم و اسم فاعل آن «باغی» ،در معنای ظالم به کار رفته است (فراهیدی ،1409 ،ج،4

ص .)453برخی گفتهاند که «بَغْی» در اصل به معنای حسد بوده و سپس در معنای ظلم به کار رفته
است ،زیرا حسود میکوشد نعمتی که خداوند به فرد موردحسادت بخشیده است از بین برود و با
این کار به وی ظلم میکند (ازهرى ،1421 ،ج ،8ص.)180
راغب معنایی برای بغی ذکر کرده است که میتوان گفت دیگر معانی بغی بهنوعی به آن
بازمیگردد .به نظر وی بغی یعنی طلب تجاوز و درگذشتن از میانهروی؛ خواه عمالً تجاوز از
میانهروی صورت بگیرد یا خیر .پس برای مثال بغاء در معنای زنا به کار میرود؛ چون زن با این کار
از شأن خود که پاکی است تجاوز میکند .البته بغی به معنایی که راغب برشمرده است همیشه ناپسند
و مذموم نیست مثلاینکه کسی از عدل بگذرد و به احسان که مرتبهای واالتر است بپردازد یا از
واجبات به انجام مستحبات تجاوز کند (راغب اصفهانى ،1412 ،صص.)136-137
 .2-1بغی در اصطالح
معنای اصطالحی بغی در فقه ،تفاوتی قابل توجه با معنای اصطالحی آن در قانون مجازات
اسالمی دارد .اشاره مختصر به این دو معنا پیش از ورود به بحث ،تا حدی مغایرت میان بغی فقهی و
بغی قانونی را روشن میسازد.
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 .1-2-1بغی در اصطالح فقهی
بغی در فقه عنوانی است که همواره در کتاب جهاد مورد بحث بوده است و اصطالحاً به شورش
و قیام علیه امام معصوم(ع) یا به تعبیری قیام علیه امام عادل گفته میشود .باغی اسم فاعل بغی است
و به کسی اطالق میشود که علیه امام عادلی خروج کند و بیعتش را بشکند و با دستورات وی
مخالفت کند و در این صورت جایز است که امام با وی بجنگد (شیخ طوسى ،1400 ،ص .)296بنا به
تعبیری دیگر باغی به کسی میگویند که علیه یکی از ائمۀ معصومین(ع) خروج و شورش کند و در
این صورت جنگیدن با او تا وقتیکه کشته شود یا بازگردد واجب است (شهید اول ،1410 ،ص.)83
برخی در تعریف باغی بر قید مسلمان بودن وی نیز تأکید کردهاند و گفتهاند« :در اصطالح فقه
سیاسى ،باغى به مسلمانى گفته مى شود که با دولت اسالمى مخالفت کند و دست به نافرمانى زده و
علیه امام قیام کند» (عمید زنجانى ،1421 ،ج ،3ص .)328درهرحال معنای اصطالحی بغی به معانی لغوی
آن نزدیک است .میتوان گفت باغی به خاطر خروج بر امام ،از حد خود تجاوز کرده است؛ ظالم
است؛ یا نسبت به امام تکبر و گردنکشی نموده است (عالمۀ حلى ،1414 ،ج ،9ص.)391
 .2-2-1بغی در اصطالح قانونی
بغی در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392عنوانی مجرمانه است که در کتاب حدود جای
گرفته است .مطابق با آنچه مادۀ  287قانون مذکور مقرر داشته است بغی قیام مسلحانۀ گروهی در
برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران است .بر اساس این ماده اعضای چنین گروهی در صورت
استفاده از سالح ،به مجازات اعدام محکوم میگردند.
در ادامه ،احکام بغی در اصطالح فقهی که از دالیل شرعی به دست میآید مورد اشاره قرار
میگیرد و سپس این احکام با آنچه قانونگذار راجع به بغی بیان داشته است مقایسه میشود.
 .2گروهی بودن بغی
در میان فقهای امامیه این مسئله مورد بحث بوده است که آیا احکام بغی تنها در جایی جریان
دارد که این عمل توسط یک گروه انجام شود یا اینکه در ارتکاب آن از سوی یک نفر نیز همین
احکام جاری میشود .قانون مجازات اسالمی گروهی بودن را یکی از شرایط جرم بغی دانسته است.
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 .1-2گروهی بودن بغی در فقه
داللت آیۀ  9سورۀ حجرات و برخی از روایات ،در این باره قابل بررسی است .ابتدا داللت این
آیه و سپس روایات مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت به نظر فقهای امامیه در این
رابطه اشاره خواهد شد.
 .1-1-2قرآن
آیۀ  9سورۀ حجرات بهعنوان مهمترین دلیل از قرآن که فقها برای بیان احکام بغی به آن اشاره
کردهاند میفرماید:
«وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی
تَبْغِی حَتَّى تَفِی ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّه فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ».
«اگر دو دسته از مؤمنان پیکار کردند میانشان صلح آرید و اگر یکیشان بر دیگرى تجاوز کرد
با آنکه تجاوز میکند پیکار کنید ،تا بهفرمان خدا بازآید ،و اگر بازآمد میانشان به عدالت صلح آرید
و انصاف کنید که خدا انصافگران را دوست میدارد».
ممکن است با استناد به این آیه گفته شود که بغی تنها توسط یک گروه انجام میشود نه یک
فرد.
وجه استدالل :در آیۀ یادشده لفظ «طائفه» به کار رفته است و از این لفظ گروهی بودن بغی
برداشت میشود .بهعالوه آنچه در شأن نزول آیه گفته شده است این برداشت را تأیید میکند.
مفسران گفتهاند آیات  9و  10سورۀ مبارکۀ حجرات زمانی نازل شد که به خاطر بروز اختالفی میان
دو قبیلۀ اوس و خزرج ،گروهی از آنان با چوب و کفش به نزاع پرداختند .برخی دیگر گفتهاند که
دو نفر از انصار باهم خصومتی پیدا کردند و درنتیجۀ آن گروهی از قبیلۀ آن دو با دست ،کفش و
شمشیر باهم درگیر شدند .در این هنگام این آیات نازل شد و شیوۀ برخورد مسلمانان با چنین
پیشآمدهایی را بیان کرد (مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،22صص.)165-166
بررسی داللت آیه :بعضی از فقها این آیه را اساساً بیارتباط با مبحث بغی دانستهاند (سیورى حلى،

 ،1425ج ،1ص .)386در مقابل ،عدهای از فقها آن را بهعنوان یکی از مستندات احکام بغی ذکر کردهاند
(عالمۀ حلى ،1414 ،ج ،9ص41؛ نجفى ،1404 ،ج ،21ص .)323با این فرض که آیۀ یادشده به عنوان یکی از
دالیل شرعی احکام بغی به حساب آید ،ازآنجاکه لفظ «طائفه» در آیۀ شریفه دارای حقیقت شرعی
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نیست ،معنای عرفی آن مدنظر است و برای یافتن این معنا الزم است به کتب لغت مراجعه شود.
علمای لغت در مورد اینکه طائفه به چه تعدادی از مردم گفته میشود اختالفنظر دارند .برخی
گفتهاند طائفه به یک تا هزار مرد گفته میشود .عدهای نیز یک مرد و بیشتر از آن را طائفه دانستهاند.
در مورد حداقل تعداد برای لفظ طائفه نیز میان یک ،دو ،سه و چهار نفر اختالفنظر وجود دارد (ابن

منظور ،1414 ،ج ،9ص226؛ ابوجیب ،1408 ،ص .)235بهعالوه چنانکه فقها گفتهاند شأن نزول آیات را
نمیتوان مقید یا مخصص معنای آنها در نظر گرفت (سیورى حلى ،1425 ،ج ،2ص345؛ امام خمینی،1415 ،

ج ،2ص .)210بنابراین از لفظ طائفه در این آیه لزوماً معنای گروهی بودن بغی برداشت نمیشود.
 .2-1-2سنت
بنابر آنچه امیرالمؤمنین(ع) پس از ضربت خوردن دربارۀ ابن ملجم فرمودهاند ،بغی نمیتواند
توسط یک نفر محقق شود .گفتار ایشان در این مقطع ،تنها پیرامون احکام قصاص است نه بغی.
بنابراین میتوان گفت ابن ملجم که به تنهایی علیه امام(ع) شمشیر کشید در نظر ایشان باغی نبوده
است .در نامۀ  23نهج البالغه آمده است« :إِنْ أَبْقَ فَأَنَا وَلِیُّ دَمِی وَ إِنْ أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مِیعَادِی وَ إِنْ أَعْفُ
فَالْعَفْوُ لِی قُرْبَۀٌ وَ هُوَ لَکُمْ حَسَنَۀٌ فَاعْفُوا أَ ال تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللّهُ لَکُمْ»« .اگر زنده بمانم صاحب خون
خویشم ،و اگر بمیرم مرگ وعدهگاه من است ،و اگر ببخشم بخشیدن براى من موجب قرب ،و براى
شما حسنه است ،پس ببخشید .آیا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد» .امام در جای دیگری
خطاب به نزدیکان میفرمایند« :یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُلْفِیَنَّکُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ خَوْضاً تَقُولُونَ
قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ قُتِلَ أَمِیُر الْمُؤْمِنِینَ أَلَا لَا یُقْتَلُنَّ بِی إِلَّا قَاتِلِی انْظُرُوا إِذَا أَنَا مُتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ
ضَرْبَۀً بِضَرْبَۀٍ وَ لَا یُمَثَّلُ بِالرَّجُلِ» (نهج البالغه ،نامۀ  « .)47اى فرزندان عبد المطلب ،نیابم شما را که به بهانه
کشته شدن من در خون مسلمانان فرو افتید و گویید :امیر المؤمنین کشته شد ،امیر المؤمنین کشته
شد .معلومتان باد که فقط قاتلم باید قصاص شود .مالحظه نمایید هرگاه من از این ضربت او از دنیا
رفتم تنها او را یک ضربت بزنید ،و گوش و بینى و اعضاى او را قطع مکنید».
بررسی داللت روایت :به عقیدۀ بسیاری از فقهای شیعه باغی بر معصوم کافر است (سیورى حلى،

 ،1425ج ،1ص 386؛ مقدس اردبیلی ،1403 ،ج ،7ص .)524پس اگر ابن ملجم باغی بود با توجه به ارتداد
وی ،قتلش حتی در صورت به شهادت نرسیدن امام واجب بود؛ درصورتیکه از ظاهر این روایات
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چنین معنایی برداشت نمیشود .پس کالم امام(ع) در نهج البالغه میتواند گروهی بودن بغی را اثبات
کند.
مؤیدات روایت :در برخی از روایات مربوط به بغی کلمه «فئه» به کار رفته است که ظهور در
گروهی قابلتوجه دارد (نجفى ،1404 ،ج ،21ص .)332از جملۀ این روایات ،میتوان از روایت «ابی
البختری» 1و روایت «حفص بن غیاث» 2از امام صادق(ع) نام برد .الزم به ذکر است که فئه در لغت
به معنای جماعتی همدست است که بعضی از آنها برای یاری به یکدیگر رجوع میکنند

(راغب

اصفهانى ،1412 ،ص .)650بنابراین به نظر میرسد احکام بغی تنها در جایی جریان دارد که گروه
قابلتوجهی دست به شورش زده باشد.
 .۳-1-2آرای فقها
برخی از فقها ارتکاب بغی را توسط یک نفر نیز ممکن دانستهاند (شهید ثانی ،1410 ،ج ،2ص.)407
دستۀ دیگری از ایشان معتقدند برای جریان حکم بغات الزم است آنها از جمعیت زیاد و قدرتمندی
برخوردار باشند بهطوریکه مقابله با آنها و متفرق کردنشان بدون تجهیز لشکر و جنگ ممکن
نباشد ،وگرنه اگر تعداد اندکی باشند باغی محسوب نمیشوند

(شیخ طوسى ،1387 ،ج ،7ص264؛ ابن

حمزه ،1408 ،ص205؛ ابن ادریس ،1410 ،ج ،2ص .)15صاحب «کشف الغطاء» در بخشی از شرایط جنگ
با بغات میفرماید« :شرط دوم این است که دارای قوت ،کثرت و شوکت باشند .بنابراین جمع آنان
شکست داده نمیشود مگر بعد از گردآمدن گروه باغی و برپایی جنگ وگرنه الزم است با شیوهای
آسانتر دفع شوند» (کاشف الغطاء ،1422 ،ج ،4ص .)368با توجه به روایات یادشده به نظر میرسد عقیدۀ
فقهای دستۀ دوم از قوت بیشتری برخوردار است .به عالوه چنانکه بهدرستی گفته شده است تمام
فقها احکام بغی را در کتاب جهاد مطرح کردهاند و جهاد امری است که با لشکرکشی و اعزام نیرو
همراه است (حقپرست ،1372 ،ص .)68پس افراد باغی باید دارای گروهی عظیم باشند که برای مقابلۀ
با آنها نیاز به لشکرکشی باشد ،وگرنه باغی اصطالحی به حساب نمیآیند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...« .1فَإِذَا کَانَتْ لَهُمْ فِئَۀٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا فَإِنَّ أَسِیرَهُمْ یُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ یُتْبَعُ وَ جَرِیحَهُمْ یُجَازُ عَلَیْهِ» (حر عاملی ،1409 ،ج ،15ص.)83
« .2الْقَتْلُ قَتْلَانِ قَتْلُ کَفَّارَۀ وَ قَتْلُ دَرَجَۀ وَ الْقِتَالُ قِتَاالنِ قِتَالُ الْفِئَۀ الْبَاغِیَۀ حَتَّى یَفِیئُوا وَ قِتَالُ الْفِئَۀ الْکَافِرَۀ حَتَّى یُسْلِمُوا» (همان ،ص.)73
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 .2-2گروهی بودن بغی در قانون
قانونگذار در مادۀ  287عبارت « گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران ،قیام
مسلحانه کند» را بهکار برده است که از آن جمعی بودن بغی فهمیده میشود .البته قانون دربارۀ اینکه
برای گروه محسوب شدن باغیان ،چه تعدادی از افراد الزم است ساکت است .در این زمینه اشاره به
عقیدۀ حقوقدانان و رویۀ مراجع قضایی مفید به نظر میرسد.
 .1-2-2نظر حقوقدانان
برخی از حقوقدانان ،ضمن مشکل دانستن تصور قیام مسلحانه با تعدادی محدود ،گفتهاند با توجه
به مادۀ  498قانون تعزیرات مصوب  1375که از «دسته ،جمعیت یا شعبۀ جمعیتی بیش از دو نفر در
داخل یا خارج از کشور» نام برده و مادۀ  19قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که عبارت «هر
نظامی که ...جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند» را بهکار برده است ،احتمال دادهاند
که لفظ «گروه» به معنای تعدادی بیش از دو نفر باشد (میرمحمدصادقی ،1392 ،صص .)65-66همین معنا
ممکن است با عنایت به قرینۀ تبصرۀ یک مادۀ  130قانون مجازات اسالمی نیز برداشت شود (جعفری

و قهرمانی ،1393 ،ص .)72در این تبصره آمده است« :گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم
متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل میشود یا پس از تشکیل ،هدف آن برای
ارتکاب جرم منحرف میگردد».
 .2-2-2رویۀ قضایی
با توجه به تازگی عنوان بغی در قانون ،رویۀ قضایی خاصی دربارۀ تفسیر لفظ گروه باغی و
حداقل افراد آن وجود ندارد .تنها در رأی تجدیدنظر شعبۀ  29دیوان عالی کشور به شمارۀ
 9309970909300077که در تاریخ  93/3/12صادر شده آمده است« :با وصف اینکه متهمین
اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل وحشیانه و با بیرحمی و هدایت و رهبری
باندی بهوسیله متهمین فوقالذکر که بهصورت گروهی و باندی که در بیشتر موارد اعضای باند بیشتر
از دو نفر بودهاند و باعث تعرض و هجمه به جسم افراد و اموال آنها گردیدهاند و موجب ایجاد
فضای رعب و وحشت شدید عمومی و ناامنی در جامعه گردیده و عملکرد آنان از مصداق محاربه
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و مفسد فیاالرض بوده .»...این رأی ،ارتباطی به موضوع بغی ندارد ولی ظاهر آن نشان میدهد که
گروه ،به جمعیتی بیش از دو نفر اطالق میشود.
بااینحال به نظر نگارندگان با توجه به اینکه قانونگذار عنوان بغی را از فقه وام گرفته است در
تفسیر معنای «گروه» در اینجا باید به پیشینۀ فقهی بحث بغی مراجعه کرد .همانطور که گفته شد
قانونگذار به پیروی از فقهایی مثل شیخ طوسی گروهی بودن بغی را پذیرفته است و گروهی بودن
بغی در نظر این دسته از فقها به این معناست که باغیان باید دارای عدۀ قابلتوجهی باشند که برای
رویارویی با آنها نیاز به لشکر و نیروی نظامی باشد .بنابراین به نظر میرسد جمعیت بیش از دو نفر
تا زمانی که به این حد نرسد باغی محسوب نمیشود .این تفسیر ضمن اینکه با مبانی فقهی این جرم
هماهنگتر است ،بیشتر نفع متهم را تأمین میکند .درصورتیکه گروهی بودن بغی در قانون ،به این
معنا باشد ،میتوان گفت میان بغی فقهی و بغی قانونی از این نظر اختالفی وجود ندارد.
 .۳استفاده از سالح
بنابر مادۀ  287قانون مجازات اسالمی جرم بغی تنها توسط یک گروه مسلح قابل تحقق است .به
نظر میرسد که در نظر گرفتن این شرط با موازین فقهی هماهنگ است.
 .1-۳مسلحانه بودن بغی در فقه
قید استفادۀ گروه باغی از سالح در میان فقها محل بحث و اختالفنظر نبوده است .تمام فقها
موضوع بغی را در باب جهاد مطرح کردهاند

(ابوصالح ،1403 ،ص248؛ شیخ طوسی ،1400 ،ص296؛ ابن

ادریس ،1410 ،ج ،2ص15؛ محقق حلی ،1408 ،ج ،1ص307؛ عالمۀ حلی ،1414 ،ج ،9ص391؛ شهید اول،1410 ،

ص83؛ مقدس اردبیلی ،1403 ،ج ،7ص )524و این نشان میدهد که استفاده گروه باغی از سالح ،امری
مفروض و مفروغ عنه است؛ چه اگر جز این بود لشکرکشی و اعزام نیروی نظامی برای مقابله با گروه
باغی معنایی نداشت.
 .2-۳مسلحانه بودن بغی در قانون
قانونگذار شرط مسلحانه بودن بغی را در مادۀ  287ذکر کرده است و ماده از این نظر با موضع
فقها هماهنگ است .بااینحال شیوۀ نگارش مادۀ  287صحیح نیست چراکه این معنای غلط از ماده
برداشت میشود که در صورت استفاده برخی از اعضای گروه باغی از سالح ،تمامی اعضا حتی
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اعضایی که از سالح استفاده نکردهاند مشمول مجازات اعدام هستند .برخی از حقوقدانان در جهت
رفع این اشکال گفتهاند :عبارت «قیام مسلحانه» در مادۀ  287به معنی دست به سالح بردن گروه باغی
است و عبارت «در صورت استفاده از سالح» به معنای استفاده از سالح توسط باغی خاص است،
بهعبارتدیگر باغیانی که هم گروه آنها و هم خود آنها از سالح استفاده کرده باشند مشمول
مجازات مادۀ  287هستند ولی اعضایی که خود آنها از سالح استفاده نکردهاند تنها به مجازات
تعزیری مادۀ  288محکوم خواهند شد (میرمحمد صادقی ،1392 ،ص.)66
 .4داشتن تأویل (نظریۀ سیاسی)
مطابق با دیدگاه بعضی از فقها برای باغی شناختن یک گروه الزم است که اعضای آن دارای
نوعی برداشت سیاسی خاص باشند .قانون مجازات اسالمی به این شرط اشارهای نکرده است.
 .1-4شرط تأویل در فقه
برخی از فقها معتقدند گروه باغی باید برای خود تأویل داشته باشد .یعنی افراد گروه باغی باید
بر اساس توجیه و تفسیر و اعتقادی که موردقبول آنهاست و آن را جایز میشمارند از امام جدا شده
و در برابر او صف کشیده باشند و بدون وجود این شرط آنها باغی محسوب نمیشوند بلکه قطاع
الطریق و در حکم محارباند (شیخ طوسی ،1387 ،ج ،7صص264-265؛ عالمۀ حلی ،1420 ،ج ،2ص.)229
فقهایی که وجود چنین شرطی را الزم دانستهاند دلیل محکمی برای این شرط ذکر نکردهاند.
اتفاقاً همانطور که صاحب جواهر فرموده است از برخورد امام علی(ع) با اهل جمل و صفین خالف
این شرط برداشت میشود .زیرا اهل جمل و صفین برعکس خوارج تفسیر و توجیهی برای خود
نداشتند و بیهیچ شبههای میدانستند حق با امام(ع) است و بااینوجود در مقابل حضرت صف
کشیدند .پس اگر جنگ جمل و صفین در نظر گرفته شود باید گفت از شرایط جاری شدن احکام
بغی عدم وجود شبهه و تأویل در ذهن گروه باغی است نه اینکه وجود آن شرط دانسته شود (نجفی،

 ،1404ج ،21ص.)333
 .2-4شرط تأویل در قانون
در متن اولیۀ الیحه قانون مجازات اسالمی جدید ،ماده  287( 288فعلی) اینطور تنظیم شده بود:
«گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران ،قیام مسلحانه کند.»...
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عبارت «بر مبنای نظریۀ سیاسی» درواقع به همین شرط مورد اختالف اشاره داشت که شورای نگهبان
آن را خالف موازین شرع شناخت و بنابراین از متن قانون حذف شد .ظاهراً فقهای شورای نگهبان
در ایراد به این شرط به عدم وجود دلیل شرعی برای این شرط و در مقابل ،استدالل درست صاحب
جواهر که مورد اشاره قرار گرفت توجه داشتهاند .بنابراین عدم اشارۀ قانون به شرط یاد شده ازنظر
موازین فقهی قابل دفاع و موجه است.
از این گذشته با توجه به ذکر مجازات اعدام در ماده  ،287عدم حذف این شرط از قانون تالی
فاسدی نیز در پی داشت .همانطور که گفته شد فقهایی که شرط تأویل و اعتقاد خاص را الزم
دانستهاند این شرط را وجه تمایز باغی و محارب شناختهاند .به نظر این دسته از فقها اگر گروه باغی
برای خود توجیه و تأویلی نداشته باشد در حکم محارب است .با توجه به اینکه قانونگذار برای بغی
مجازات اعدام در نظر گرفته است ،با شرط دانستن نظریه سیاسی ،در مواردی که گروه باغی نظریه
سیاسی نداشت باید اعضای آن به مجازات محاربه محکوم میشدند .در این صورت کسانی که با
نظریۀ سیاسی قیام مسلحانه میکردند اعدام میشدند ولی کسانی که بیهیچ شبهۀ اعتقادی و نظریۀ
سیاسی علیه نظام شورش میکردند ممکن بود تنها به مجازات تبعید که از مجازاتهای چهارگانه
محاربه است محکوم شوند.
 .5قیام علیه امام
فقهای امامیه در تعریف بغی و بیان احکام آن همواره این مطلب را مدنظر داشتهاند که بغی علیه
امام صورت میگیرد .قانون مجازات اسالمی نیز در عبارتی متفاوت بغی را قیام مسلحانه علیه اساس
نظام دانسته است .برای بررسی این موضوع ابتدا الزم است قید قیام علیه امام از منظر فقهی مورد
ارزیابی قرار گیرد.
 .1-5قید قیام علیه امام در فقه
مشهور فقها معتقدند که احکام بغی در جایی جاری است که قیام علیه امام معصوم(ع) باشد .در
مقابل برخی از فقها فرمودهاند امام در این بحث میتواند اعم از امام معصوم(ع) و حاکم عادل
غیرمعصوم باشد.
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 .1-1-5قیام علیه امام معصوم(ع)
برخی از فقها صراحتاً بغی را قیام در برابر امام معصوم(ع) تعریف کردهاند .شهید اول میگوید:
«مَنْ خَرَجَ عَلَى الْمَعْصُومِ مِنَ الْأَئِمَّۀِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ فَهُوَ بَاغٍ» (شهید اول ،1410 ،ص .)83عالمه در تحریر
میفرماید« :کلّ من خرج على إمام منصوص على إمامته ،وجب قتاله» .ایشان در توضیح امام منصوص
فرموده که امامت نزد شیعه با نص ثابت میشود نه با اجماع و انتخاب (عالمۀ حلی ،1420 ،ج ،2ص.)230
از این سخن پیداست که عالمه احکام بغی را در بغی علیه امیرالمؤمنین(ع) و ائمۀ پس از ایشان
پذیرفته است .ضمن اینکه او در کتاب تذکره نیز با صراحت به شرط عصمت امام اشاره کرده است.
در کتاب مذکور و در ذیل بحث بغی ،پانزده شرط را برای امام برشمرده است .در شرط دوازدهم
مینویسد« :یجب أن یکون اإلمام معصوما عند الشیعه( »...عالمۀ حلی ،تذکره ،1414 ،ج ،9صص.)395-397
فقهایی که در بحث بغی قائل به عصمت امام هستند ،گاه بغی را به خروج علیه «امام» یا «امام
عادل» تعریف کردهاند .برای مثال شهید اول در لمعه و در بیان مسئلهای در کتاب اطعمه و اشربه
فرموده« :الْبَاغِی وَ هُوَ الْخَارِجُ عَلَى الْإِمَامِ» (شهید اول ،1410 ،ص .)238شیخ طوسی نیز در نهایه میفرماید:
«کلّ من خرج على إمام عادل ،و نکث بیعته ،و خالفه فی أحکامه ،فهو باغ ،و جاز لإلمام قتاله و
مجاهدته» (شیخ طوسی ،1400 ،ص.)296
وجود برخی قرائن در کالم این دسته از فقها نشان میدهد که مقصودشان از این الفاظ ،امام
معصوم(ع) است .به عنوان نمونه شیخ طوسی که در نهایه از لفظ «امام عادل» استفاده کرده راجع به
مسئلهای در مبسوط عبارت «حتى یظهر االمام العادل» را بهکار برده است

(شیخ طوسی ،1387 ،ج،4

ص ،)70یعنی تا وقتیکه امام عادل ظهور کند .از این عبارت چیزی جز امام معصوم(ع) فهمیده
نمیشود .با توجه به سخن ایشان در مبسوط ،این نکته به دست میآید که مقصود ایشان در نهایه نیز
امام معصوم(ع) است نه مطلق امام عادل .همچنین مقدس اردبیلی در شرح این کالم عالمه در ارشاد
که «کل من خرج على امام عادل» فرموده است« :یرید باإلمام العادل المعصوم علیه السّالم» (مقدس

اردبیلى ،1403 ،ج ،7ص.)524
هرچند در برخی از روایات مربوط به بغی لفظ امام عادل به طور مطلق به کار رفته است

(حر

عاملی ،1409 ،ج ،15صص ،)80-81به نظر میرسد که این لفظ را باید به معنای امام معصوم(ع) در نظر
گرفت .آنگونه که بعضی از فقها به درستی اشاره کردهاند لفظ امام هرگاه بهطور مطلق در روایات
به کار رود معنای امام معصوم(ع) از آن به ذهن متبادر میشود (عاملی ،1419 ،ج ،8ص .)228اگر در

چالشهای میان بغی فقهی و قانونی 155 /
سیداحمد میرخلیلی ،عباس کالنتری خلیل آباد ،محمد نظری ندوشن

زمان فعلی این تبادر وجود ندارد به خاطر این قرینۀ حالیه است که ما در زمان غیبت هستیم و روشن
است که روایات را باید با توجه به زمان صدور آنها و قرائنی که در آن زمان وجود داشته است
تفسیر کرد .همین مطلب دربارۀ لفظ «امام عادل» نیز صادق است .این لفظ نیز هرگاه در اخبار و
روایات ،به طور مطلق به کار رود و با قرینۀ دیگری همراه نباشد به معنای امام معصوم(ع) است .این
مطلب با بررسی روایاتی که در آنها لفظ امام عادل به کار رفته است مشخص میشود .برخی از
محققین این روایات را ذکر نموده و بهخوبی از عهدۀ اثبات این ادعا برآمدهاند (فاضل نراقى،1415 ،
ج ،6صص.)24-28
 .2-1-5قیام علیه امام عادل غیر معصوم
عدهای از فقها احکام بغی را در مورد خروج بر امام عادل غیر معصوم نیز جاری میدانند .عبارت
برخی از آنان صریح در این معناست .کاشف الغطاء فرموده است« :یدخل فی البُغاۀ کلّ باغٍ على
اإلمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ» (کاشف الغطاء ،1422 ،ج ،4صص .)367برخی از فقهای معاصر نیز در
تعریف بغی گفتهاند« :البغی فی مصطلح الفقه الخروج على اإلمام المعصوم أو من نصبه عموما أو
خصوصا» (مشکینی ،1377 ،ص .)101آنچه مسلم و موردپذیرش همۀ فقهاست این است که احکام بغی
در شورش علیه معصوم(ع) جاری است؛ ولی پذیرش اینکه احکام بغی دربارۀ بغی علیه امام عادل
غیر معصوم نیز جاری باشد محل تأمل است .در ادامۀ بحث دالیلی که ممکن است مستند این نظر
قرار بگیرد ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .1-2-1-5قرآن
هرچند در آیۀ  9سورۀ حجرات صحبت از جنگ دو طایفه است ولی ممکن است حکم آیه
یعنی وجوب قتال با اهل بغی را در بغی علیه حاکم عادل غیر معصوم نیز جاری دانست.
وجه استدالل :حکم قتال با باغی در آیۀ شریفه به صفت «بغى» تعلق گرفته است و تعلق گرفتن
حکم به صفتى اشعار بر علیّت آن وصف براى حکم دارد .به عبارت سادهتر علت اینکه باید با افراد
گروه باغی مقابله شود این است که آنها صفت بغی دارند یعنی ظلم و تجاوز میکنند .پس هر جا
صفت بغی محقق شود حکم وجوب یا جواز قتال با باغی وجود دارد (منتظرى ،1409 ،ج ،6صص-479

 .)478با توجه به این مطلب میتوان گفت حتی در حالتی که بغی علیه حاکم عادل غیر معصوم
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صورت میگیرد مقابله با گروه باغی الزم است .بهموجب آیه ،این وجوب تا زمانی که گروه باغی
بهحکم و فرمان خدا بازگردد ادامه دارد.
داللت آیه :در نظر گرفتن وصف بغی بهعنوان علت حکم بیان شده در آیه ازنظر اصولی با
ایرادی مواجه نیست .مشهور فقها و اصولیان این مطلب را پذیرفتهاند که« :تعلیق الحکم على الوصف
مشعر بالعلیّه» (عالمۀ حلى ،1413 ،ج ،7ص .)420ولی باید توجه داشت که در آیۀ یادشده فقط امر «فَقَاتِلُوا»
ذکر شده است که از ظاهر آن تنها حکم وجوب قتال با گروه باغی برداشت میشود .بنابراین با
استناد به آیه نمیتوان تمامی احکام بغی علیه معصوم(ع) را به بغی علیه امام عادل غیر معصوم تعمیم
داد1.

 .2-2-1-5سنت
روایات مورد استناد برای اثبات تعمیم احکام بغی به جایی که بغی علیه غیرمعصوم صورت
میگیرد ،از نظر سندی یا داللی قابل نقد به نظر میرسد.
الف .روایت عمر بن حنظله
گاهی در استدالل بر الزم نبودن عصمت امام در این بحث ،به روایاتی که در فقها در باب
والیتفقیه به آن استناد کردهاند ،ازجمله مقبولۀ «عمر بن حنظله» استناد شده است .در این روایت
امام صادق(ع) پس از نهی از مراجعه به سالطین یا قضات وقت در موقع پیش آمدن اختالف،
میفرمایند طرفین اختالف برای قضاوت و رفع منازعه باید به کسی رجوع کنند که احادیث ائمه(ع)
را روایت میکند و در حالل و حرام معصومین(ع) نظر دارد و احکام آنها را میداند .سپس ایشان
میفرماید« :فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلُ مِنْه فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُکْمِ اللَّه وَ عَلَیْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى
اللَّه وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ» (حر عاملی ،1409 ،ج ،27صص« .)136-137همانا من او را حاکم شما قرار
دادم؛ اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها از او نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و
ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند خدا را رد کرده و این در حد شرک به خداست».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1برای مثال چنانکه خواهد آمد بنا به نظر مشهور فقها ،باغیان دستگیرشده درصورتیکه گروه پشتیبان داشته باشند باید کشته شوند.
حتی با فرض پذیرش دیدگاه مشهور ،قدر متیقن این حکم در جایی است که حاکم جامعه ،امام معصوم(ع) باشد و نمیتوان گفت
این حکم در قیام علیه غیرمعصوم نیز جاری است .اما همانطور که گفته شد وجوب مقابلۀ با بغات که علیه امام معصوم(ع) یا امام
عادل شورش کردهاند در هر دو صورت ثابت است.
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وجه استدالل :به این روایت به دو شکل استدالل شده است:
برخی گفتهاند اگر رد کننده نائب امام(ع) همچون رد کنندۀ امام(ع) باشد ،خروج کننده بر نائب
وی نیز باغی بر امام(ع) است و جهاد با وی جهاد با امام معصوم(ع) است (حسینى روحانى ،1412 ،ج،13

صص.)107-108
برخی دیگر گفتهاند وقتی نپذیرفتن حاکم منصوب از سوی امام(ع) در یک مسئلۀ قضایی ساده
گناهی به این بزرگی محسوب میشود بهطریقاولی اقدام به قیام مسلحانه در برابر حاکم اسالمی
منصوب از سوی ائمه(ع) گناهی بزرگتر است (کالنتری ،1390 ،صص.)98-99
سند روایت :تمام راویان موجود در سند این روایت امامی و ثقهاند .در مورد واقفی بودن «داود
بن حصین» اختالف نظر وجود دارد ولی بزرگانی چون نجاشی او را ثقه دانستهاند (خویی ،1372 ،ج،8

صص .)102-103علمای رجال معاصر نیز وی را ثقه معرفی کردهاند و این احتمال را که وی تنها مدتی
جزء واقفیه بوده و بعداً از آن برگشته باشد قوی دانستهاند (شبیری زنجانى ،1419 ،ج ،25ص .)7952بهعالوه
حتی در فرض پذیرش اشکال سندی آن به خاطر داود بن حصین ،روایت یادشده روایت معروفی
است که همواره مورد عمل فقهای شیعه بوده است و ضعف آن به این ترتیب جبران خواهد شد.
داللت روایت :به نظر نگارنده هیچیک از دو استدالل بیانشده خالی از اشکال نیست .اوالً روایت
یادشده در مورد نایب امام(ع) در امر قضاوت است و قیاس کسی که حکم نایب امام(ع) را در
قضاوت رد کرده با کسی که علیه نائب امام(ع) قیام کرده است ،حجیت ندارد .ثانیاً بزرگتر بودن
گناه قیام در برابر حاکم اسالمی از گناه نپذیرفتن حکم قضایی حاکم منصوب از سوی امام
معصوم(ع) ،نمیتواند این مطلب را ثابت کند که احکام قیام علیه معصوم(ع) ،در موارد بغی ،بر
موارد قیام علیه حاکم منصوب از سوی وی نیز جاری است.
برخی از فقهای معاصر با توجه به واگذاری اختیارات حکومتی امام معصوم(ع) به ولی فقیه
معتقدند شورش علیه حکومت اسالمی در عصر غیبت حکمی مشابه با خروج علیه امام معصوم(ع)
در عصر حضور دارد؛ زیرا مالکی که شورش علیه معصوم(ع) را سزاوار مجازات و سرکوبی میداند
در اینجا نیز وجود دارد (عمید زنجانى ،1421 ،ج ،3ص .)330این نظر محل تأمل است زیرا از ادلۀ
والیتفقیه تنها این مطلب ثابت میشود که در زمان غیبت ،فقیه جامع شرایط باید والیت امر را بر
عهده گیرد؛ اما اینکه احکام قیام در برابر او همانند احکام قیام در برابر معصوم(ع) باشد ،از این ادله
و روایات فهمیده نمیشود و در این خصوص باید به دالیل دیگر مراجعه کرد.
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ب .روایت سَکونی
«سَکونی» از امام صادق(ع) و ایشان از پدر بزرگوارشان روایت کردهاند:
«ذُکِرَتِ الْحَرُورِیَّۀُ عِنْدَ عَلِیٍّ(ع) قَالَ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَوْ جَمَاعَۀٍ فَقَاتِلُوهُمْ وَ إِنْ خَرَجُوا
عَلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ فِی ذَلِکَ مَقَالًا» (حر عاملی ،1409 ،ج ،15صص« .)80-81پیش امام
علی(ع) از حروریه 1یاد شد .فرمود :اگر علیه امام عادل یا جماعتی خروج کردند ،با آنها بجنگید و
اگر علیه امام جائری شوریدند با آنها نجنگید چراکه آنان در این مورد سخن و دلیلی دارند».
وجه استدالل :به نظر بعضی از فقها این روایت بین امام معصوم(ع) و غیر معصوم تفصیلی قائل
نشده است و میتواند دلیلی برای این مطلب باشد که در بغی علیه حاکم عادل غیر معصوم نیز باید
به احکام بغی عمل شود (منتظرى ،1409 ،ج ،1ص.)241
سند روایت :در طریق این روایت جز «اسماعیل بن ابی زیاد سَکونی» که عامی مذهب بوده است،
همۀ راویان امامی و ثقه هستند .شیخ طوسی در عُدّه تصریح کرده است که روایات سَکونی بهشرط
عدم تعارض آن با روایات و فتاواى امامیه مورد عمل طائفه است (شیخ طوسى ،1417 ،ج ،1صص-150
 . )149به نظر محققین علم رجال این سخن شیخ دلیلی برای وثاقت سَکونی بهحساب میآید (شبیری

زنجانی ،1419 ،ج ،20ص .)6276با توجه به آنچه گفته شد ،روایت یادشده از نظر سندی با اشکالی مواجه
نیست.
داللت روایت :ازآنجاکه سخن امام(ع) پسازآن بیان شده که در مجلس ،از گروه خاصی از
خوارج صحبت به میان آمده این قرینۀ حالیه اطالق کالم ایشان را مقید به همان خوارج موصوف
میکند .ضمناً تعبیر «أَوْ جَمَاعَهٍ» که در روایت آمده با اصول و قواعد باب بغی ناسازگار است .زیرا
فقها جنگ با بغات را در صورت خروج بر امام الزم دانستهاند ولی از روایت اینطور برداشت میشود
که جنگیدن با باغیان در دو صورت واجب است :یکی وقتیکه بر امام عادل خروج کنند و دیگر
زمانی که بر جماعتی خروج کنند .در «عللالشرایع» بهجای عبارت یادشده آمده است« :إِنْ خَرَجُوا
مَعَ جَمَاعَه أَوْ عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ» (شیخ صدوق ،1386 ،ج ،2ص .)603در این صورت معنی روایت این است
که «اگر به شکل گروهی خروج کردند یا بر امام عادلی خروج کردند با آنها بجنگید» .این تعبیر با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1حروریه نام یکى از فرق پانزدهگانۀ خوارج است .آنان پیروان نجده بن عامر حنفى حرورى بودند و ازاینجهت آنها را حرورى
گویند که آغاز اجتماعشان در مکانى نزدیک کوفه به نام «حروراء» بوده است (منتظری ،1409 ،ج ،8صص.)409-410
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آنچه پیشازاین در مورد لزوم گروهی بودن بغی گفته شد سازگارتر است؛ ولی اشکال یادشده را
برطرف نمیسازد.
به عالوه پیش از این بیان شد که لفظ امام عادل در روایات ،به معنای امام معصوم(ع) است نه
مطلق امام.
ج .روایت ابی البختری
روایت دیگری که در مورد این ادعا به آن استناد شده است (زرگوشنسب و غیبی،1371 ،
ص ،)112روایت «ابی البختری» از امام صادق(ع) است .بهموجب این روایت امام علی(ع) فرمودهاند:
«الْقَتْلُ قَتْلَانِ قَتْلُ کَفَّارَه وَ قَتْلُ دَرَجَه وَ الْقِتَالُ قِتَاالنِ قِتَالُ الْفِئَه الْبَاغِیَه حَتَّى یَفِیئُوا وَ قِتَالُ الْفِئَه الْکَافِرَه
حَتَّى یُسْلِمُوا» (حر عاملی ،1409 ،ج ،15ص.)83
« قتل دو گونه است :قتل کفاره گناه و قتل درجه (باال رفتن منزلت) و قتال بر دو قِسم است :قتل
گروه باغی تا وقتیکه (بهفرمان خدا) بازگردند و قتال با گروه کافر تا آنگاهکه تسلیم شوند».
وجه استدالل :در این روایت قتال با گروه باغی به نحو مطلق ذکر شده است و مقید به معصوم
بودن امام نشده است.
سند روایت :در سند روایت «وهب بن وهب» (ابی البختری) واقع شده است که نجاشی او را
کذاب شمرده و شیخ طوسی نیز در موردش فرموده« :نزد اصحاب حدیث جداً ضعیف است» و در
استبصار روایاتی که تنها او نقل کرده باشد متروکالعمل دانسته است (خویی ،1372 ،ج ،20صص-234

 .)231از طرفی دیده نشده که فقهای متقدم به اطالق این روایت عمل کنند و احکام بغی را در بغی
علیه غیر معصوم نیز ثابت بدانند .پس راهی برای جبران ضعف این روایت وجود ندارد.
داللت روایت :دقت در متن روایت مذکور نشان میدهد که تنها در مقام بیان انواع قتل و قتال
است؛ نه در مقام بیان جزئیات شرایط و احکام بغی .بنابراین استدالل به اطالق کالم در اینجا وجهی
ندارد.
د .روایت عمر بن علی(ع)
«یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّه تَعَالَى قَدْ کَتَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ الْجِهَادَ فِی الْفِتْنَهِ مِنْ بَعْدِی( »...حر عاملی ،1409 ،ج،15

ص.)82
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پیامبر(ص) به امیرالمؤمنین(ع) فرمود« :اى على ،خداوند جهاد را در فتنهاى که پس از من رخ
مىدهد بر مؤمنین واجب نموده چنانکه جهاد با مشرکین را در رکاب من بر آنان واجب ساخته بود.
امیرالمؤمنین(ع) میفرماید :گفتم :اى رسول خدا ،آن فتنهاى که خداوند جهاد دربارۀ آن را بر ما
واجب نموده کدام است؟ فرمود :فتنۀ گروهى که به یگانگی خدا و رسالت من شهادت مىدهند
بااینحال مخالف سنّت من و طعنه زننده در دین من هستند .گفتم :اى رسول خدا پس به چه جهت
با آنان بجنگیم و حالآنکه شهادت به یگانگی خدا و رسالت شما مىدهند؟ فرمود :به خاطر پدید
آوردن مسائل بىسابقه و بدعتگذاری در دین ،و جدا شدنشان از فرمان من ،و حالل شمردن خون
عترت من».
وجه استدالل :برخی این روایت را بهعنوان دلیلی بر تعمیم حکم باغیان بر معصوم نسبت به باغیان
بر حاکم اسالمی غیر معصوم ذکر کردهاند (زرگوشنسب و غیبی ،1391 ،ص .)112ممکن است از عبارت
«مِنْ بَعْدِی» در متن روایت این طور نتیجهگیری شود که جهاد با گروه فتنهگر و باغی پس از
پیامبر(ص) واجب است و این وجوب تا زمان حاضر و در عصر غیبت نیز ادامه دارد.
سند روایت :دربارۀ برخی از راویان موجود در سند این روایت مثل «أحمد بن حسن البغدادی»
و «حسین بن عمر المقری» توثیق یا ردی در کتب رجالی نیامده است .بنابراین روایت ازنظر سندی
ضعیف است .شهرت عملی جبرانکنندۀ ضعف آن نیز وجود ندارد.
داللت روایت :با توجه به علتهای منصوصی که در خود روایت برای جهاد با باغی آمده است،
تنها درجایی میتوان حکم به جهاد با باغی داد که اوصاف یادشده ،یعنی بدعتگذاری در دین و
جدا شدن از فرمان پیامبر(ص) و حالل شمردن خون عترت ایشان در مورد او صدق کند .حالآنکه
باغی در زمان غیبت و حضور نائب عام ،در اکثر موارد چنین اوصافی ندارد .اتفاقاً تعبیر «حالل
شمردن خون عترت من» تنها درجایی مصداق پیدا میکند که بغی علیه یکی از معصومین(ع) باشد.
پس این روایت حتی در فرض صحت سندی ،ازنظر داللی نهتنها ادعای مذکور را ثابت نمیکند
بلکه نقیض این ادعا با آن قابلاثبات است.
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 .۳-2-1-5عقل
آیا می توان با استناد به دلیل عقلی قائل به تعمیم حکم باغیان بر معصوم(ع) بر باغیان بر حاکم
غیرمعصوم شد؟ در این صورت نیاز به دو مقدمه است -1 :حسن عقلی مقابله با باغی  -2مالزمۀ میان
حکم عقل و حکم شرع.
وجه استدالل :مقابله با گروهی که علیه حاکم عادلی شورش کردهاند ،عقالً امری نیکوست .به
نظر میرسد کسانی که علیه یک حاکم عادل قیام مسلحانه میکنند هدفی جز بر هم زدن نظم جامعه
و ایجاد ناامنی ندارند .با توجه به وجود مالزمه میان حکم عقل و حکم شرع ،میتوان گفت مقابله با
گروهی که علیه حاکم عادلی قیام کردهاند ازنظر شارع مقدس نیز امری واجب است.
بررسی استدالل :بدیهی است که اگر حاکم ،از صفت عدالت برخوردار باشد ،1عقل به وجوب
مقابله با باغیان حکم میکند؛ ولی باید توجه داشت که دلیل عقل بهمانند آیۀ یادشده تنها وجوب
مقابله با بغات را اثبات میکند .پس این مطلب که باغیانی که علیه غیر معصوم شورش کردهاند
مشمول تمام احکام باغیانی باشند که بر معصوم(ع) شورش کردهاند با دلیل عقلی قابل اثبات نیست.
 .2-5قید قیام علیه امام در قانون
قانونگذار در مادۀ  287بهجای استفاده از قید «قیام علیه امام» یا «قیام علیه حاکم عادل» که در
متون فقهی به آن اشاره شده است ،از قیام علیه «اساس نظام جمهوری اسالمی ایران» سخن میگوید.
با توجه به مطالبی که گفته شد ،این عبارت قانونگذار با مبانی فقهی بغی سازگاری ندارد و از این
نظر قابل نقد به نظر میرسد.
بهموجب اصل پنجم قانون اساسی «در زمان غیبت حضرت ولیعصر عجل اهلل تعالی فرجه در
جمهوری اسالمی ایران والیت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه عادل و با تقوی ،آگاه به زمان ،شجاع،
مدیر و مدبر است »...و اصل  113نیز او را عالیترین مقام رسمی کشور بهحساب آورده است .از
سویی طبق اصل  110قانون اساسی «فرماندهی کل نیروهای مسلح» و «اعالم جنگ و صلح و بسیج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1برخی از علمای اهل سنت نه تنها شرط عصمت را در امامی که علیه وی شورش صورت میگیرد الزم ندانستهاند ،حتی عدالت
وی را نیز شرط ندانستهاند .برای مثال «قاضی ابوبکر بن عربی» قیام امام حسین(ع) علیه یزید را از مصادیق بغی برشمرده و نتیجه گرفته
است که ایشان بر اساس مبنای دین جدش کشته شده است .ابن خلدون با اشاره به فاسق بودن یزید ،این نظر را مورد انتقاد قرار داده
است (رزمی و خسروی ،1388 ،ص.)71
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نیروها» نیز از وظایف و اختیارات اوست و در صورت وقوع درگیری نظامی ،او بهطور مستقیم و
غیرمستقیم هدایت نیروهای نظامی را بر عهده دارد .بنابراین بهتر بود قانونگذار هماهنگ با نظر فقها
و اصول قانون اساسی ،بهجای عبارت مبهم و تفسیربردار قیام مسلحانه علیه اساس نظام ،عبارت قیام
مسلحانه علیه «ولیفقیه» یا «رهبر جمهوری اسالمی ایران» را به کار میبرد .در این صورت ،ولیفقیه
در این ماده منطبق بر حاکم عادل غیر معصوم میشد که بهموجب قرآن و دلیل عقل میتواند به
مقابلۀ نظامی با گروه باغی بپردازد.
 .6خروج گروه باغی از حوزۀ قدرت و تصرف امام
از جمله مسائل مورد اختالف در بحث فقهی از بغی لزوم یا عدم لزوم خروج گروه باغی از حوزۀ
جغرافیایی حکومت امام است .قانون مجازات اسالمی اشارهای به این موضوع نکرده است.
 .1-6شرط خروج از حوزۀ قدرت امام در فقه
برخی از فقها در جاری شدن احکام بغی این شرط را ذکر کردهاند که گروه باغی باید از حوزۀ
اقتدار امام خارج شوند و در سرزمینی خارج از کنترل حکومت او مثالً در شهر یا بیابانی ساکن شوند
و اگر با امام و در تحت سلطۀ او باشند اهل بغی به حساب نمیآیند (شیخ طوسی ،1387 ،ج ،7ص265؛ ابن

ادریس ،1410 ،ج ،2ص15؛ عالمۀ حلی ،1420 ،ج ،2ص .)229دلیلی که چنین شرطی باید در باغی شناختن
یک گروه لحاظ شود روشن نیست .صاحبجواهر احتمال داده است دلیل این دسته از فقها روایتی
از امام علی(ع) باشد که مطابق مضمون آن یکی از خوارج در برابر امیرالمؤمنین(ع) که در حال
سخنرانی بود ایستاد و شعار «لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّه» سر داد .پس از او کمکم تعداد دیگری از خوارج نیز با
او همنوا شدند .وقتی تعداد شعاردهندگان زیاد شد امام(ع) فرمود« :کَلِ َمۀُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ لَکُمْ عِنْدَنَا
ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا نَمْنَعُکُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تُصَلُّوا فِیهَا وَ لَا نَمْنَعُکُمُ الْفَیْءَ مَا کَانَتْ أَیْدِیکُمْ مَعَ أَیْدِینَا وَ لَا
نَبْدَؤُکُمْ بِحَرْبٍ حَتَّى تَبْدَءُونَا [بِهِ]» (محدث نوری ،1408 ،ج ،11ص.)65
«این سخن حقی است که از آن اراده باطل شده .شما سه چیز بر عهدۀ ما دارید :یکی اینکه شما
را از نمازگزاردن در مساجد منع نکنیم .دوم اینکه تا زمانی که با ما هستید شما را از فیء منع نکنیم
و سوم اینکه تا زمانی که خود شروع به جنگ با ما نکردهاید آغاز به جنگ با شما نکنیم».
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اما چنانکه خود صاحبجواهر نیز اشاره کرده است این حدیث مرسل است و شرایط حجیت را
ندارد (نجفی ،1404 ،ج ،21ص .)332-333بنابراین نظر فقهایی که شرط مذکور را برای جاری ساختن
احکام بغی الزم میدانند محل تأمل است.
 .2-6شرط خروج از حوزۀ قدرت امام در قانون
قانونگذار به درستی و هماهنگ با موازین فقهی این شرط مورد اختالف را در مواد مربوط به
بغی ذکر نکرده است .به نظر میرسد در صورتی که چنین شرطی ذکر شده بود تنها کسانی باغی
محسوب می شدند که از خارج از مرزهای کشور ،علیه اساس نظام اقدام مسلحانه میکردند ،زیرا
امروزه حوزۀ تسلط رهبر یا حکومت جمهوری اسالمی تمام قلمرو کشور را در بر میگیرد .در آن
صورت بر اساس اصل صالحیت واقعی ،امکان رسیدگی به این جرم وجود داشت .به نظر میرسد
عدم پذیرش این شرط در حال حاضر ،با مادۀ  3قانون مجازات اسالمی هماهنگ است که طبق آن

«قوانین جزائی ایران دربارۀ کلیۀ اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ،دریایی و هوایی جمهوری
اسالمی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه بهموجب قانون ترتیب دیگری مقررشده
باشد».
 .7مجازات باغی
آنچه به عنوان حد بغی در قانون مجازات اسالمی مطرح شده است در متون فقهی سابقه ندارد.
این ناهماهنگی می تواند با توجه به جایگاه بحث بغی در فقه و قانون ،مورد نقد قرار گیرد.
 .1-7مجازات باغی در فقه
آنچه مورد بحث فقهای امامیه قرار گرفته است احکام رویارویی با گروه باغی است؛ نه مجازات
آنان .با توجه به اینکه جایگاه بحث از بغی در کتب فقهی همواره کتاب جهاد بوده است ،این مسئله
طبیعی به نظر میرسد .تنها مطلبی که ممکن است مجازات باغیان تلقی شود ،حکمی است که مشهور
فقها دربارۀ اسرا و فراریان گروه باغی دادهاند .بنا بر نظر مشهور ،درصورتیکه گروه باغی ،گروهی
بهعنوان پشتیبان داشته باشند که برای تجدیدقوا به آن بازگردند ،اسرا و زخمیهایشان ،کشته میشوند
و فراریان آنها نیز تعقیب میشوند اما اگر چنین گروهی برای آنها باقی نمانده باشد کشتن زخمیها
و اسرا و تعقیب فراریان جایز نیست (محقق حلى ،1408 ،ج ،1ص307؛ شهید اول ،1410 ،ص .)83برخی از
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فقها روایات مستند این نظر را ازجهت سندی و داللی مورد نقد قرار دادهاند و پذیرش این نظر را
مشکل دانستهاند (خویی ،1410 ،ج ،1صص.)389-390
بررسی دالیل نظر مشهور و غیر مشهور خود محتاج تحقیقی جداگانه است .اما باید توجه داشت
که احکام بغی از نظر فقهی با بحث جهاد مرتبط است .بنابراین حتی در فرض پذیرش نظر مشهور،
جواز یا وجوب قتل اسرا ،زخمیان و فراریان گروه باغی در شرایطی که گروه پشتیبان دارند ،حکمی
خاص است که در شرایط جنگی به اجرا درمیآید و نمیتوان آن را مجازاتی از نوع حد قلمداد
کرد .اگر جز این بود الزم میآمد که در کتب فقهی بخشی از کتاب حدود به بحث از بغی اختصاص
داده شود ،درصورتیکه هیچیک از فقها چنین رویهای نداشته است.
 .2-7مجازات باغی در قانون
قانونگذار اوالً بغی را یکی از حدود شرعی برشمرده است .ثانیاً در مادۀ  287برای باغیانی که
خود و گروه آنها از سالح استفاده کرده باشند ،مجازات اعدام در نظر گرفته است .قانونگذار
تفصیلی را که در نظر مشهور فقها راجع به دستگیرشدگان و فراریان گروه باغی وجود دارد ،در مادۀ
 287مورد توجه قرار نداده است .تفصیل یادشده تنها در مادۀ  288و راجع به تعیین مجازات تعزیری
کسانی که پیش از درگیری نظامی دستگیر شوند ،با عبارتی متفاوت مدنظر قرار گرفته است .مطابق

این ماده « :هرگاه اعضای گروه باغی ،قبل از درگیری و استفاده از سالح ،دستگیر شوند ،چنانچه
سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجۀ سه و درصورتیکه سازمان و
مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجۀ پنج محکوم میشوند».
 .8وجوب نصیحت گروه باغی
برخی از فقها به این نکته تصریح کردهاند که پیش از جنگ با گروه باغی باید آنان را نصیحت
کرد و از شورش و جنگ بازداشت .درستی این نظر با مراجعه به قرآن و سنت قابل اثبات است .با
این حال در قانون مجازات اسالمی به این موضوع اشارهای نشده است.
 .1-8وجوب نصیحت باغیان در فقه
شیخ طوسی در مبسوط میفرماید« :در هر جایی که حکم به باغی بودن آنان میشود جنگ با
آنان جایز نیست؛ تا وقتیکه امام کسی را برای مناظره بفرستد و مسئلهای را که باغیان از آن
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عیبجویی میکنند به آنها یادآوری کند .اگر سخن آنها حق است آن را به آنان عطا کند و اگر
شبههای دارند برطرف سازد .هرگاه نمایندۀ امام آنان را از آن مسئله آگاه ساخت ،اگر به اطاعت امام
برگشتند که هیچ؛ وگرنه با آنها میجنگد» (شیخ طوسى ،1387 ،ج ،7ص .)265ابوصالح حلبی راجع به
این شرط فرموده است « :هرگاه حاکم عزم جهاد کند ...ابتدا باید آنان را به سوی خدا و رسول و
رسالت وی دعوت کند .او باید در دعوت آنان بکوشد و الزم است که دراینباره نرمی و مهربانی
به خرج دهد .این دعوت به حق را باید خود حاکم و برخی از یاران بابصیرت او تکرار کنند»
(ابوصالح ،1403 ،ص .)248دالیلی از قرآن و سنت لزوم این شرط را اثبات میکند.
 .1-1-8قرآن
در آیۀ  9سورۀ حجرات ابتدا عبارت «فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا» آمده است و بعدازآن ،عبارت «فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی» .بنابراین الزم است پیش از قتال با گروه باغی از راه گفتگو
در ایجاد صلح و سازش تالش شود (شیخ طوسى ،1387 ،ج ،7ص.)265
 .2-1-8سنت
از سخنان امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبالغه ،بهروشنی وجوب نصیحت گروه باغی پیش از قتال به
دست میآید .دراینباره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )1در مورد طلحه و زبیر میفرمایند« :من پیش از جنگ (جمل) ،توبۀ آنان را خواستم ،و پیش
از حادثه انتظار بازگشتشان را کشیدم ،ولى آنان نعمت را خوار شمردند ،و عافیت را نپذیرفتند»
(نهجالبالغه ،خطبۀ .)134
 )2در مورد علت تأخیر در شروع جنگ صفین میفرمایند« :به خدا سوگند یک روز جنگ را
به تأخیر نینداختم جز به طمع اینکه گروهى از این مردم به من ملحق شوند و بهوسیلۀ من هدایت یابند
و با آن دید ضعیفى که دارند از نورم بهرهمند گردند ،این تأخیر با این نظرى که دارم برایم از اینکه
گمراهان را با شمشیر درو کنم محبوبتر است ،هرچند که کیفر گناهانشان به گردن خودشان است»
(نهجالبالغه ،خطبۀ .)55
 )3امام(ع) عبداهلل بن عباس را برای گفتگو با خوارج فرستاد و به او فرمود که بهجای قرآن با
سنت پیامبر(ص) با آنها احتجاج کند (نهجالبالغه ،نامۀ  .)77این نحوۀ عملکرد از سوی امام(ع) نشان
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میدهد که نباید در جنگ با گروه باغی عجله کرد و الزم است پیش از جنگ ،با استدالل درست
آنها را از راهی که پیشگرفتهاند بازداشت.
 .2-8موضع قانونگذار
هرچند در زمان حاضر با توجه به وجود رسانههای جمعی و ابزارهای ارتباطی نوین ،امکان
گفتگو با گروه باغی ،شنیدن اعتراضات این گروه و برطرف ساختن شبهۀ آنان به نحو آسانتر و
مؤثرتری فراهم شده است ،مادۀ  287به این شرط مهم و قابلتأمل هیچ اشارهای نکرده و آن را الزمۀ
مجازات گروه باغی قرار نداده است.
نتیجه
بغی در اصطالح فقهی عنوانی است که فقهای امامیه احکام آن را در ضمن بحث جهاد مطرح
کرده اند و بغی در اصطالح قانونی جرمی حدی است که قانونگذار مقررات آن را در کتاب حدود
آورده است .بغی فقهی و بغی قانونی هر دو بهصورت گروهی و مسلحانه انجام میشود ،و در هیچ
کدام نیز ،شرط تأویل یا نظریۀ سیاسی وشرط خروج از حوزۀ قدرت امام لحاظ نمیشود .علیرغم
وجود این مشابهتها میان این دو اصطالح تفاوتهای مهمی وجود دارد .بغی فقهی علیه امام
معصوم(ع) یا حاکم عادل انجام میشود ولی بغی قانونی علیه اساس نظام جمهوری اسالمی ایران
صورت میگیرد .بغی فقهی بنا به نظر مشهور ،در صورت وجود گروه پشتیبانی ،موجب قتل باغیهای
دستگیرشده و تعقیب فراریان آنهاست .درحالیکه بغی قانونی چه باوجود گروه پشتیبان و چه بی
آن در صورت استفادۀ باغی و گروه او از سالح موجب اعدام باغی میشود .در بغی فقهی واجب
است پیش از درگیری نظامی ،با گروه باغی گفتگو و در رفع شبهه و اختالف آنان تالش شود ولی
در بغی قانونی چنین شرطی پیشبینی نشده است .با توجه به این تفاوتهای مهم میتوان گفت میان
بغی در اصطالح فقهی و بغی در اصطالح قانونی تنها اشتراک لفظی وجود دارد .درواقع هیچیک از
مصادیق بغی فقهی ،بغی در اصطالح قانونی نیست و هیچکدام از مصادیق بغی قانونی ،بغی در
اصطالح فقهی به شمار نمیرود .بهعبارتدیگر میان بغی فقهی و بغی قانونی از میان نسب اربعه نسبت
تباین برقرار است .با توجه به عدم مطابقت برخی از شرایط و احکام بغی قانونی با مبانی فقهی بغی،
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اصالح مواد مربوط به جرم بغی در قانون مجازات اسالمی بر اساس موازین فقهی ضروری به نظر
میرسد.
منابع
 قرآن کریم ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده.
 نهجالبالغه ،ترجمۀ حسین انصاریان.

فارسی
 جعفری ،فریدون و قهرمانی ،مسعود ( ،)1393تحلیل جرم بغی در سیرۀ علوی و قانون مجازات اسالمی
مصوب  ،1392پژوهشنامۀ نهج البالغه ،شمارۀ  ،8صص.63-78
 حقپرست ،شعبان ( ،)1372باغیان و چگونگی برخورد حکومت اسالمی با آنان ،فصلنامۀ مصباح ،شمارۀ
 ،5صص.65-94
 رزمی ،محسن و خسروی ،علی ( ،)1388تطبیق فقهی مباحث بغات نهج البالغه با قرآن و مقارنۀ مذاهب
فقهی در آن ،فصلنامۀ تخصصی فقه و تاریخ تمدن ،شمارۀ  ،22صص.66-93
 زرگوشنسب ،عبدالجبار و غیبی ،سیده معصومه ( ،)1391بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در
تخفیف مجازات آن ،معرفت سیاسی ،شمارۀ  ،1صص.107-126
 شبیری زنجانى ،سید موسى ( ،)1419کتاب نکاح25 ،جلد ،ج20و ،25چاپ اول ،قم :مؤسسۀ پژوهشى راىپرداز.
 عمید زنجانى ،عباس على ( ،)1421فقه سیاسى3 ،جلد ،ج ،3چاپ چهارم ،تهران :انتشارات امیر کبیر.
 کالنتری ،علیاکبر ( ،)1390واکاوی مفهوم بغی و باغی و مصداقشناسی خروج بر امام عادل و
چگونگی رفتار نظام اسالمی با باغیان ،اندیشۀ نوین دینی ،شمارۀ  ،25صص.89-114
 مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1374تفسیر نمونه27 ،جلد ،ج ،22چاپ اول ،تهران :دار الکتب اإلسالمیه.
 منتظرى ،حسین على ( ،)1409مبانى فقهى حکومت اسالمى ،ترجمۀ محمود صلواتى و ابوالفضل شکورى،
8جلد ،ج1و6و ،8چاپ اول ،قم :مؤسسۀ کیهان.
 میرمحمد صادقی ،حسین ( ،)1392حقوق جزای اختصاصی( :)3جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،
چاپ بیست و یکم ،تهران :نشر میزان.

عربی
 ابن ادریس ،محمد بن منصور ( ،)1410السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى3 ،جلد ،ج ،2چاپ دوم ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى.
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 ابن حمزه ،محمد بن على ( ،)1408الوسیله إلى نیل الفضیله1 ،جلد ،چاپ اول ،قم :انتشارات کتابخانۀ آیۀ اهلل
مرعشى نجفى.
 ابن درید ،محمد بن حسن ( ،)1998جمهره اللغه3 ،جلد ،ج،1چاپ اول ،بیروت :دار العلم للمالیین.
 ابن منظور ،محمد بن مکرم ( ،)1414لسان العرب15 ،جلد ،ج ،9چاپ سوم ،بیروت :دار صادر.
 ابوجیب ،سعدى ( ،)1408القاموس الفقهی لغه و اصطالحاً1 ،جلد ،چاپ دوم ،دمشق :دار الفکر.
 ابوصالح ،تقى الدین بن نجم الدین ( ،)1403الکافی فی الفقه1 ،جلد ،چاپ اول ،اصفهان :کتابخانۀ عمومى امام
امیر المؤمنین(ع).
 ازهرى ،محمد بن احمد ( ،)1421تهذیب اللغه15 ،جلد ،ج ،8چاپ اول ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 امام خمینی ،سید روح اهلل ( ،)1415المکاسب المحرمه2 ،جلد ،ج ،2چاپ اول ،قم :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام
خمینى.
 حر عاملی ،محمد بن حسن ( ،)1409تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه30 ،جلد ،ج15و،27
چاپ اول ،قم :مؤسسۀ آل البیت(ع).
 حسینى روحانى ،سید صادق ( ،)1412فقه الصادق(ع)26 ،جلد ،ج ،13چاپ اول ،قم :دار الکتاب -مدرسۀ امام
صادق(ع).
 خویى ،سید ابو القاسم ( ،)1372معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال24 ،جلد ،ج8و ،20قم:
مرکز نشر الثقافه االسالمیه فی العالم.1372 ،
 خویى ،سید ابو القاسم ( ،)1410منهاج الصالحین2 ،جلد ،ج ،1چاپ  ،28قم :نشر مدینه العلم.
 راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ( ،)1412مفردات ألفاظ القرآن1 ،جلد ،چاپ اول ،بیروت :دار القلم.
 سیورى حلى ،مقداد بن عبد اهلل ( ،)1425کنز العرفان فی فقه القرآن2 ،جلد ،ج1و ،2چاپ اول ،قم :انتشارات
مرتضوى.
 شهید اول ،محمد بن مکى عاملی ( ،)1410اللمعه الدمشقیه فی فقه اإلمامیه1 ،جلد ،چاپ اول ،بیروت :دار
التراث -الدار اإلسالمیه.
 شهید ثانى ،زینالدین بن على ( ،)1410الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه10 ،جلد ،ج ،2چاپ اول ،قم:
کتابفروشى داورى.
 شیخ صدوق ،محمّد بن على ( ،)1386علل الشرائع2 ،جلد ،ج ،2چاپ اول ،قم :کتابفروشى داورى.
 شیخ طوسى ،محمد بن حسن ( ،)1387المبسوط فی فقه اإلمامیه8 ،جلد ،ج4و ،7چاپ سوم ،تهران :المکتبه
المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه.
 ،)1400( ،_________________ النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى1 ،جلد ،چاپ دوم ،بیروت :دار
الکتاب العربی.
 ،)1417( ،_________________ العُده فی أصول الفقه ،چاپ اول2 ،جلد ،ج ،1قم :چاپخانۀ ستاره.
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 عاملی ،سید محمد جواد ( ،)1419مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه23 ،جلد ،ج ،8چاپ اول ،قم :دفتر
انتشارات اسالمی.
 عالمۀ حلى ،حسن بن یوسف ( ،)1413مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه9 ،جلد ،ج ،7چاپ دوم ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى.
 ،)1414( ،_________________ تذکره الفقهاء17 ،جلد ،ج ،9چاپ اول ،قم :مؤسسۀ آل البیت(ع).
 ،)1420( ،_________________ تحریر األحکام الشرعیه على مذهب اإلمامیه6 ،جلد ،ج ،2چاپ
اول ،قم :مؤسسۀ امام صادق(ع).
 فاضل نراقى ،احمد بن محمد مهدى ( ،)1415مستند الشیعه فی أحکام الشریعه19 ،جلد ،ج ،6چاپ اول ،قم:
مؤسسۀ آل البیت(ع).
 فراهیدى ،خلیل بن احمد ( ،)1409کتاب العین9 ،جلد ،ج ،4چاپ دوم ،قم :نشر هجرت.
 کاشف الغطاء ،جعفر بن خضر مالکى ( ،)1422کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء4 ،جلد ،ج ،4چاپ
اول ،قم :دفتر تبلیغات اسالمى.
 محدث نورى ،میرزا حسین ( ،)1408مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل18 ،جلد ،ج ،11چاپ اول ،بیروت:
مؤسسه آل البیت(ع).
 محقق حلى ،جعفر بن حسن ( ،)1408شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام4 ،جلد ،ج ،1چاپ دوم،
قم :مؤسسۀ اسماعیلیان.
 مشکینى ،میرزا على ( ،)1377مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه1 ،جلد ،چاپ اول ،قم :نشر الهادی.
 مقدس اردبیلى ،احمد بن محمد ( ،)1403مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد األذهان14 ،جلد ،ج،7
چاپ اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 نجفى ،محمدحسن ( ،)1404جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم43 ،جلد ،ج ،21چاپ هفتم ،بیروت :دار
إحیاء التراث العربی.

