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 چکیده

در فقه مذاهب اسالمی، بغی از جمله جرایم تعزیری است که به معنای اقدام مسلحانه علیه 
تواند مصداق بغی باشد. در فقه اهل سنت، این اقدام علیه امام جائر نیز میامام عادل می

اما قانونگذار، با  باشد. با وجود اینکه این عنوان مجرمانه سابقه طوالنی در فقه دارد،
انگاری ، آن را در زمره جرایم حدی، جرم2931تصویب قانون مجازات اسالمی در سال 

تعزیری  برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس 188و  182نموده و طی مواد 
بینی بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی کردن این جرم و پیشپیش

ی آن، ماهیت جرم، احکام و روش برخورد با باغیان را با چالش مواجه مجازات اعدام برا
کرده است. مقاله حاضر در پی آن است که ماهیت و احکام بغی را در فقه مذاهب اسالمی 

به صورت  2931و قانون جرم سیاسی مصوب  2931و قانون مجازات اسالمی مصوب 
 تطبیقی بررسی نماید.

 .انه، مذاهب اسالمی، قانون مجازات اسالمی، جرم سیاسیبغی، قیام مسلح :هاکلیدواژه
                                           

 /تهران مرکزیواحد دیار گروه فقه و حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی استا. 2
dr.majid.vaziri@gmail.com 

)نویسنده  تهران مرکزیواحد کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی . 1
 jabarmohammadi@gmail.com مسئول(/
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 طرح مسئله
از ملزومات پیشرفت هرجامعه و نظام سیاسی، امنیت روانی و جسمی است. امروزه امنیت 

المللی به واسطه بسیاری عوامل از جمله اقدامات تروریستی، نسل کشی و... ملی و بین
 گیرد. مورد تهدید قرار می

ها و جرایم ناقض امنیت که از دیرباز حکومت اسالمی و یا نظام سیاسی از جمله رفتار
-می« بغی»با آن مواجه بوده و هست، و در شریعت اسالم مورد توجه قرار گرفته است، 

 باشد.
سوره مبارکه حجرات است که براساس آن و  3آیه « بغی»منبع و مأخذ انتخاب عنوان 

انگاری شده اندین در فقه مذاهب اسالمی جرمجهت تامین امنیت سیاسی و مبارزه با مع
 است. 

قانونگذار جمهوری اسالمی ایران، جهت اجرای عدالت و حفظ امنیت سیاسی، در مواد  
قیام مسلحانه علیه نظام اسالمی را  2931قانون مجازات اسالمی مصوب  188و  182

 کرده است.بینی انگاری و برای آن مجازات اعدام پیشجرم« بغی»تحت عنوان 
اند، و احکام و شرایط آن را در کتاب جهاد آورده« بغی»فقهای مذاهب اسالمی عنوان 

اما قانون مجازات اسالمی آن را در بخش حدود آورده است. آنچه حایز اهمیت است، 
دانند، این مسئله تا قبل از اینکه بعضی از فقها و حقوقدانان، بغی را معادل جرم سیاسی می

انگاری بغی در حقوق کیفری، و عدم جرم 2931ن مجازات اسالمی مصوب تصویب قانو
زیاد مورد توجه نبوده و ابهامات زیادی در بر نداشت؛ اما با تصویب قانون مذکور و 

تفاوت « جرم سیاسی»، قانونگذار میان بغی و 2931تصویب قانون جرم سیاسی در بهمن 
ه را در تعریف جرم سیاسی لحاظ کرده قائل شد، به خصوص زمانی که انگیزه خیرخواهان

و برای مجرمین سیاسی امتیازاتی را قائل شده است. این مسائل خود سبب ابهامات و 
. معنا و مفهوم جرم بغی از دیدگاه فقه مذاهب و 2شود، از جمله اینکه: سؤاالتی متعدد می

یطی تحقق . جرم بغی با توجه به چه شرا1حقوق جزای جمهوری اسالمی ایران چیست؟ 
. براساس فقه مذاهب و قانون 1یابد؟ . آیا جرم بغی در زمان غیبت تحقق می9یابد؟ می

توان جرم بغی در زمره جرایم حدی دانست؟ آیا می 2931مجازات اسالمی ایران مصوب 
توان جرم بغی را معادل جرم سیاسی . آیا می6. احکام و مجازات جرم بغی چیست؟ 5

 تطبیق داد؟  2931نون جرم سیاسی مصوب دانست و آن را با قا
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پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع و با هدف یافتن پاسخ به سؤاالت فوق، به 
و  2931بررسی تطبیقی بحث بغی در مذاهب اسالمی و قانون مجازات اسالمی مصوب 

گیری از بحث خواهد پرداخته و در نهایت به نتیجه 2931قانون جرم سیاسی مصوب 
 ت.پرداخ
 

 شناسی بغیمفهوم
 دهیم.در این بخش مفهوم بغی را از نظر لغوی و اصطالحی مورد بررسی قرار می

 
 . معنای لغوی2

بغی در معنای عدول از حق، تجاوز، فساد، تکبر، دروغ، ظلم و عمل منافی آمده و بیان 
اند که شده است: معنای اصلی بغی حسد ورزیدن است و ستمگر را از این رو باغی نامیده

؛ راغب 28ـ  21/23ق، 2145منظور، سرانجام حسد ورزیدن ستمگری و ظلم است )ابن
 (.292ش، 2963اصفهانی، 

 
 . معنای اصطالحی1

 اند.و برای آن تعاریفی را آورده فقهای امامیه بغی را در کتاب جهاد بحث و بررسی کرده
من خرج علی المعصوم »ند: ابعضی از آنها بغی را به خروج بر امام معصوم تعریف کرده

ملجم ـ لعنه اهلل ـ او اکثر کاهل الجمل و الصفین: کسی من االئمه فهو باغ واحدا کان کابن
ملجم و یا از ائمه طاهرین خروج کند، خواه یک نفر باشد مانند ابن که بر امام معصوم

 .(142ق، 2149)شهید ثانی، « بیشتر باشد مانند اهل جمل و صفین، باغی است.
بعضی دیگر از فقهای امامیه، بغی را بر خروج بر نایب امام معصوم نیز تسری داده و 

 هر کس علیه امام معصوم»اند: بغی را بر خروج بر امام عادل، تعریف کرده و بیان داشته
و یا نایب او خروج کند و از فرمان او سرپیچی کند و امر او را اطاعت نکند و نهی او را 

یا با او از راه ترک زکات و یا خمس مخالفت ورزد و یا حقوق شرعی او را ترک ننماید و 
(. صاحب جواهر الکالم در تعریف بغی 149تا، )کاشف الغطاء، بی« ندهد، باغی است.

بغی در لغت به معنای تجاوز از حد و ظلم و استعالء و طلب کردن چیزی است و »اند: گفته
(، منظور 911ق، 2121)نجفی، « ر امام عادلدر عرف متشرعه عبارت است از خروج ب

از خروج و شورش، همان شورش مسلحانه است که قدر مشترک تعریف همه آنها در 
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؛ شهید ثانی، 511ق، 2143؛ مقدس اردبیلی، 985ق، 2125تعریف است )محقق حلی، 
 (.9/32ق، 2121

 براساس فقه اهل سنت، تعاریف زیر ارائه شده است:
بغاه همان خوارج هستند و »فقه حنفی در تعریف بغی آمده است:  در یکی از کتابهای

دانند و علیه امام عدل باشند که هر گناه کبیره و ضغیره را موجب کفر میآنها کسانی می
کنند و با جنگ و خونریزی، خون و اموال مردم را به واسطه این توجیه و تأویل قیام می

عابدین، )ابن« رای قوت و قدرت مادی هستند.شمارند و دافقهی، به نظر خود حالل می
 (.9/943ق، 2142

قیام و خروج کردن علیه امام و رهبر »در نظر فقهای شافعی، بغی عبارت است از: 
جامعه اسالمی، مثل جنگ جمل و امتناع کردن از دادن حقی به امام که بر امت اسالمی 

« ه از دادن زکات امتناع کردند.الزم است آن حق را بدهند، مثل جنگ ابوبکر با کسانی ک
 (.1/123تا، )شیرازی، بی

قیام و خروج علیه امام و رهبر عادل به واسطه »فقهای مالکی در تعریف بغی گویند:  
 (.2/5128ق، 2122)زحیلی، « توجیه و تأویل فقهی

گروهی از اهل حق که از روی تأویل و اجتهاد جایز، »نویسد: قدامه فقیه حنبلی میابن
« باشندحاکمیت امام خارج شده و هدفشان خلع امام است و دارای قدرت متمرکز می از

 (.24/51تا، قدامه، بی)ابن
بر پایه همین تعاریف بعضی از حقوقدانان، بغی را خروج علیه امام عادلی که زمامدار 

باشد. ایشان تعریف و احکام امور مسلمین گردیده و در مقام احیای احکام اسالمی می
 (.56ش، 2931دانند )میرمحمدصادقی، بغات را در مورد چنین افرادی مجری می

 
 مبانی بغی در فقه اسالم

  . قرآن کریم2
فرماید: سوره مبارکه حجرات به بحث بغی اشاره کرده است و می 3قرآن کریم در آیه 

 فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَغَتْ فَإِنْ مَابَيْنَهُ فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنَ طَائِفَتَانِ وَإِنْ»
 يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا فَاءَتْ فَإِنْ اللَّهِ أَمْرِ إِلَى تَفِيءَ حَتَّى تَبْغِي الَّتِي

اختند، در میان آنان صلح برقرار : هرگاه دو گروه از مومنان با هم به جنگ پردالْمُقْسِطِينَ



 بررسی جرم بغی در فقه مذاهب اسالمی و تطبیق آن با قوانین مجازات اسالمی

 

  

291 

-ای که ستم میسازید. اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدی ورزد با آن دسته

ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برگردد و حکم او کند و تعدی می
دالنه صلح را پذیرا شود. هرگاه بازگشت و حکم خدا را پذیرا شد، در میان ایشان عا

 «دارد.برقرار سازید؛ چرا که خدا عادالن را دوست می
( 12/919ق، 2121؛ نجفی، 1/961ق، 2149غالب مفسران و فقهای شیعه )شهید ثانی، 

(، آیه 2/5184ق، 2128؛ زحیلی، 26/922تا، سنت )قرطبی، بیو در بعضی منابع اهل
 .اندلمانان در برابر آنان دانستهباغیان و بیانگر وظیفه مساحکام فقهی  مذکور را مستند

در تفسیر این آیه آمده است: آیه در صدد بیان احکام مترتب بر باغیان است؛ فرقی 
کند که از جانب دولتی بر دولت دیگر، یا از جانب گروهی بر گروه دیگر باشد. به طور نمی

نگ و نزاعی کلی، در آیه شریفه که اساس حکم بغی است، اسمی از امام نیست؛ ولی هر ج
ای متوقف است که جنگجویان را رهبر کند و کار و در خارج بر وجود امام یا فرمانده

است، نه وجوب؛ به این « وجود»سخن آنان را سر و سامان دهد. قهراً وجود امام، شرط 
معنا که بدون امام، امکان دفع طغیان وجود ندارد؛ پس انتخاب و تحصیل امام، واجب 

ای که تا او نباشد، حکم وجوب دفع جود امام شرط وجوب باشد؛ به گونهاست؛ نه اینکه و
 (.6/148ق، 2143طغیان هم نباشد )منتظری، 

اند. برخی از مفسرین، مفهوم آیه را متناسب با بغی به معنای اصطالحی آن ندانسته
فاضل مقداد به بیان مخالفت با استناد آیه در معنای بغی اصطالحی پرداخته است. وی 
معتقد است، باغی کسی است که با توجیه باطل علیه امام عادل قیام کرده و به جنگ با او 

باشد اقدام کند. از دیدگاه او، باغی، کافر است، در حالی که خطاب آیه به مؤمنان می
 (.2/986ق، 2123)فاضل مقداد، 

 
 . سنت1

آمده است که همانند  سنت روایات متعددی در باب بغاتدر میان منابع روایی شیعه و اهل
نیز قابل  دانند که در زمان حضور و یا غیبت امامقرآن کریم جرم بغی را حکم عامی می

 تحقق است. 
 از این اصطالح در مورد قاتالن عمار استفاده کرده است. پیامبر اکرم پیامبر اکرم

و سادگی  همراه با یاران خود در مدینه مشغول ساختن مسجدی بودند، گروهی از اخالص
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کردند، ایشان به عمار سوءاستفاده کرده و بیش از تحمل عادی، بر او سنگ حمل می
انک »فرمود:  جایی این بارهای سنگین کشتند. پیامبرگفت: مرا با حمل و جابه پیامبر

«. لن تموت حتی تقتلک الفئة الباغیة الناکبة عن الحق، یکون آخر زادک من الدنیا شربة لبن
 (.9/252ش، 2961اثیر، ؛ ابن12ـ  3/11ش،  2914)امینی، 

فرمود: کسانی هستند که پس  اکرمنازل شد پیامبر سوره حجرات  3هنگامی که آیه 
 گونه که من بر اساس تنزیل جنگیدم واز من بر اساس تأویل خواهند جنگید، همان

 (.24/18تا، قدامه، بی؛ ابن22ـ5/21ش، 2982)کلینی، از این افراد است  علی
بر جنگ و جهاد علیه بغات تأکید شده است.  در بسیاری از سخنان حضرت علی

-پردازد و مینهج البالغه به بیان دالیل جنگ با بغات می 221در خطبه  حضرت علی

ند؛... پس از ورود به بصره، به مردم، طلحه و زبیر و یارانشان بر من خروج کرد»فرماید: 
المال حمله کردند؛ گروهی از آنان را کشته و گروهی دیگر داران بیتفرماندار من و خزانه

 (.221)نهج البالغه، خطبه « را با فریب و نیرنگ کشتند...
 

 . اجماع9
-ابنادعای اجماع بر جنگ علیه خروج کنندگان، در فقه مذاهب اسالمی تاکید شده است. 

اگر مسلمانان بر امامت شخصی اتفاق نظر داشته باشند و با او »نویسد: قدامه در المغنی می
باشد و هر بیعت کنند، بنابر حدیث و اجماع مسلمانان، همراهی و مساعدت او واجب می

هر کس »شود: می کسی بر امام مسلمانان خروج نماید، شامل عموم حدیث پیامبر اکرم
-قدامه، بی)ابن« امتش ثابت شده باشد، خروج نماید قتل او واجب است.که بر کسی که ام

 (.24/18تا، 
هیچ اختالفی میان عموم مسلمانان، در مورد »دارد: صاحب جواهر در این باره بیان می

وجوب جهاد با شورشگران علیه امام عادل نیست و چنانچه روایاتی متعدد و مستفیض از 
 (.12/911ق، 2121)نجفی، « یده است.طریق فریقین بر وجوب آن رس

 
 . عقل1

نیار به عدالت، نظم و انضباط اجتماعی و یا به طور اعم نیاز به امنیت و...، نیازی است که 
حق همه شهروندان بوده که در تمام ابعاد زندگی آنها ملموس بوده و جهت پیشرفت دولت 

http://www.wikifeqh.ir/حضرت_علی
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ظایف نظام های حاکم بر هر شود. تأمین نیازهای مذکور از وو ملت به وضوح احساس می
کشوری است که خود از جمله عوامل اقتدار هر نظامی نیز محسوب خواهد شد تا در پرتو 

های رشد و سعادت جامعه را فراهم سازد. آن بتواند امنیت سیاسی را برقرار کند و زمینه
ت حال هر حکومتی و بویژه حکومت اسالمی جهت رسیدن به اهداف متعالی خود، الزم اس

آورند مقابله کند، که ثباتی سیاسی را به وجود میگران و ستمگران که عوامل بیکه با فتنه
 در هر حال با عقل و خرد جمعی نیز سازگاری دارد.

 
 دهنده جرم بغیعناصر تشکیل

بعد از مطالعه تطبیقی در ماهیت جرم بغی، شرایط تحقق آن را در قالب دو عنصر مادی و 
 دهیم:وق جزا مورد بررسی قرار میمعنوی در فقه و حق

 
 . عنصر مادی2

-برای اینکه عنوان جرم را به فعلی منتسب کنیم، باید عملی در خارج انجام شده یا وظیفه

مان رکن مادی جرم است. حقوق اسالمی نیز به تنهایی قصد گناه را ه ای ترک شود که این
تحقق نتیجه مجرمانه در خارج به کند، بلکه جرم ندانسته و فکر مجرمانه را مجازات نمی

 کند.تبع داشتن انگیزه و فکر را مجازات می
 

 . گروهی بودن2-2
باشد، آن یکی از مباحثی که در تعریف جرم بغی مطرح است و به رکن مادی مربوط می

شود یا تنها باید از طریق مؤسسه یا است که آیا جرم بغی به صورت فردی هم محقق می
 انجام گیرد تا عنوان جرم بغی برآن صادق باشد؟ گروه یا حزب خاصی

دانند هر چند بعضی از فقهای امامیه، جرم بغی را با شورش فردی نیز قابل تحقق می
 (.1/142ق، 2149؛ شهید ثانی، 1/389ق، 2124)حلی، 

فرماید: اگر کسی به صورت فردی بر امام خروج کند، مرحوم طوسی در مبسوط می
گوید: اگر به است و باید او را قصاص کرد. صاحب جواهر هم میملجم، کافر مثل ابن

شود، در صورتی که شمشیر یا چیزی مثل شمشیر صورت فردی بود، محارب محسوب می
زاده، ؛ حبیب1/968ق، 2121؛ نجفی، 2/165ق، 2982)طوسی، « در دست گیرد.

 (. 992ش، 2921؛ ولیدی، 225ش، 2924
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قدامه، استفاده شده است )ابن« گروهی»یف بغی از واژه سنت در تعردر میان فقهای اهل 
 (.1/629ق، 2116؛ عوده، 24/51تا، بی

به پیروی از اکثریت فقهای امامیه شرط الزم  2931قانون مجازات اسالمی مصوب  
گروهی »دارد: داند و بیان میمی« گروه یا جمعیتی متشکل»برای تحقق جرم بغی را وجود 

منظور از گروه یا «. شوند... ظام جمهوری اسالمی... باغی محسوب میکه در برابر اساس ن
جمعیت متشکل، داشتن سازمان و تشکیالت داخلی و مرامنامه معین و مشخص و برنامه و 
اعتبار الزم است به نحوی که تمام افراد گروه و جمع برای نیل به مقاصدی مشترک تالش 

 (.121ش، 2983نمایند )شکری و سیروس، و فعالیت می
ای مشخص در ماده قانونی مذکور برای تشخیص گروه بیان نشده است، با اینکه ضابطه

گروه مجرمانه »دارد: قانون مجازات اسالمی جدید که بیان می 294ماده  2ولی از تبصره 
عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم 

-و هم« گرددا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میشود و یتشکیل می

قانون تعزیرات مصوب  138چنین به قرینه سایر مواد جرایم علیه امنیت از جمله ماده 
باشد. در نتیجه آید که منظور از گروه و تعداد آن حداقل سه نفر می، به دست می2925

داند؛ مند میز یک فعالیت متشکل و نظامقیام مسلحانه را برخاسته ا 182مقنن در ماده 
زیرا اگر چنین نبود، دلیلی برای اشاره کردن به گروه و عدم اشاره به فرد در ماده مورد 

 (.65ش، 2931بحث نداشت )میرمحمدصادقی، 
 

 . عدالت حاکم و مشروعیت نظام اسالمی2-1
دانند را مصداق بغی میحنفیه، شافعیه و حنابله خروج بر امام ولو این که غیرعادل باشد 

کنند، لذا بیان ای نمیدانند و در تعریف بغی به امام عادل اشارهکه خود را اهل حق نیز می
خیزند، ولو اینکه رهبر جامعه دارند که آنها مسلمانانی هستند که با امام به مخالفت برمیمی

امام اهل »تعبیر  کند؛کنندگان عادل باشند. ضمن اینکه اشاره میستمگر باشد و خروج
باشد که امام ولو جائر باشد و آنها اهل در بیان صاحب کتاب االم، به همین معنا می« العدل

به بعد؛ شربینی،  29/33ق، 2121؛ ماوردی، 2/142ق، 2122عدل باشند )کاسانی، 
 (.24/51تا، قدامه، بی؛ ابن1/219ق، 2125
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-جامعه برای تحقق جرم بغی شرط میفقهای شیعه باالتفاق عدالت را در امام و رهبر 

دانند. مرحوم طوسی به این مطلب تصریح دارد که خروج بر امام جائر، بغی نبوده و حتی 
 (.5/995ق، 2122مشروع و جایز است. )طوسی، 

قانونگذار جمهوری اسالمی ایران، بغی را قیام علیه نظام اسالمی دانسته است. در ماده 
گروهی که در برابر نظام »آمده است:  2931ید مصوب قانون مجازات اسالمی جد 182

شود و در صورت استفاده از جمهوری اسالمی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می
طبق این ماده قیام مسلحانه علیه « گردند.سالح، اعضای آن با مجازات اعدام محکوم می

ش توأم با زور و خشونت نظام جمهوری اسالمی ایران، بغی دانسته شده است. این شور
بایستی مسلحانه و در جهت مقابله و ضدیت با اساس نظام جمهوری اسالمی باشد. با این 

شود که آیا موضوع جرم بغی در قانون با آنچه فقها در تعریف بغی توضیح سؤالی مطرح می
ه امام اند متفاوت است؟ چنانچه بیان شد، بغی در منابع فقهی امامیه، قیام علیبیان کرده

ق. م. ا. بحث از قیام مسلحانه علیه نظام  182بیان شده است، اما در ماده  معصوم
 اسالمی شده است.

در پاسخ به این سؤال ابتدا باید بررسی نمود که آیا طبق دیدگاه فقهای شیعه تحقق این 
دارد یا در زمان غیبت نیز متصور است؟ بسیاری از  جرم اختصاص به زمان امام معصوم

ق، 2124(، آیت اهلل خویی )خویی، 1/142ق، 2121فقها همچون شهید ثانی )شهید ثانی، 
کل من خرج علی امام عادل و نکث بیعته و خالفه »فرماید: ( و مرحوم طوسی می2/983

)طوسی، « فی احکامه فهو باغ... و من خرج علی امام جائر لم یجز قتالهم علی حال
مشروعیت و عدم مشروعیت حکومت را مطرح  ( در واقع مرحوم طوسی136ق، 2144

دارد: مقدس اردبیلی بیان می داند.می کرده است و مشروعیت حکومت را وابسته به امام
ای جز آن نیست که فقیه، حاکم علی االطالق بوده و هر آنچه که در اداره جامعه، چاره»

ر این صورت، نظام مربوط به پیشوای معصوم است، در اختیار داشته باشد؛ زیرا در غی
 (.21/18ق، 2149شود )مقدس اردبیلی، اجتماعی بشر، مختل می

فقهای عظام با حفظ شرایط نیابت، نائب عام امام »فرمایند: آیت اهلل مدنی تبریزی می
باشند، ولی به نظر اینجانب در زمان غیبت کبری نائب خاصی ندارند، بلکه می زمان

(. 5/162ش، 2988)مدنی تبریزی، « صغری بوده استنواب خاصه منحصر به زمان غیبت 
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بنابراین حکومت فقیه، مشروط به حفظ شرایط مندرج در دین اسالم، مشروعیت حکومت 
 را دارد. امام

 شود: از دیدگاه اهل سنت، خالفت به یکی از چهار طریق زیر منعقد می
 ؛فوت پیامبر پس از ـ وجود گروه حل و عقد نظیر بیعت با خلیفه پیامبر اکرم2
 ، مانند انتخاب خلیفه دوم توسط خلیفه اول؛ـ با انتصاب و انتخاب امام1
 ـ از طریق شورا، مانند انتخاب خلیفه سوم؛9
ـ با تغلیب که شخصی از روی غلبه بر مردم حاکم شده و در صورت تثبیت امامتش، 1

 شود؛اطاعت از او واجب می
از این طریق که رهبری او تثبیت شده است، بنابراین هر کسی بر امامی که به یکی 

شود، امام اگر امامت او به این چهار طریق تثبیت نشده خروج نماید، باغی محسوب می
ق، 2122؛ زحیلی، 1/556ق، 2116شود )عوده، باشد، خروج بر آن محسوب نمی

 (.219ـ1/211ق، 2125، شربینی، 24/12تا، قدامه، بی؛ ابن2/5128
توان از دارند، می فوق، اگر بپذیریم اطالقات، انصراف به امام معصوم افزون بر موارد

کنند خروج می باب عموم مالک احکام، حکم بغات را بر کسانی که بر نایب امام زمان
نتواند با بغات  نیز جاری دانست؛ زیرا اگر در عصر غیبت، فقیه و نایب امام زمان

المی مجازات کند، آنان اساس نظام عدل اسالمی برخورد نماید و آنان را طبق موازین اس
سازند و در نظام اسالمی هرج و مرج به وجود خواهند آورد )مرعشی، را متزلزل می

 (.62ش، 2926
 

 . داشتن قدرت و قیام مسلحانه2-9
ای که باغیان باید در موضع قدرت و دارای جمعیتی بوده که در قبضه امام نباشد، به گونه

گروه »بیان شده است: « المنیر»توان بر آن غلبه کرد. در تفسیر اد نمیبدون جنگ و جه
باید دارای شوکت و نیروهایی باشد که اهتمام برای دفع آنها نیاز به هزینه کردن مال و 
نیروی انسانی داشته باشد، پس اگر دفع و دستگیری آنها به راحتی صورت گیرد، بغی 

(. به عقیده مرحوم حلی، مخالفان باید در 12/112ق، 2122)زحیلی، « شودمحسوب نمی
ای باشند که جلوگیری از آنان جز با کمک مردم و تجهیز سپاه و قدرت و شوکت به اندازه

-جنگیدن، ممکن نگردد و هرگاه کید و فتنه آنان ضعیف و ناچیز باشد، باغی محسوب نمی
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شوکت گروه باغی را  (. تعداد کثیری از فقها نیز قدرت و11ـ2/12ق، 2124شوند )حلی، 
اند که بدون آن حکم بغی اجرا نخواهد گردید )شهید مسلحانه علیه حکومت دانسته در قیام
 (. 141تا، ؛ کاشف الغطاء، بی29/242تا، ؛ حسینی روحانی، بی1/142ق، 2121ثانی، 

، عنوان قدرت و اقتدار را بیان نکرده است؛ اما 2931در قانون مجازات اسالمی مصوب 
منظور از داشتن قدرت، همانا وجود گروه منسجم و تشکیالت قوی باشد که از  اگر

توان این را بر ماده مذکور امکانات مادی جهت پیشبرد اهداف خود برخوردار باشند، می
استفاده « قیام مسلحانه»و « گروهی بودن»حمل کرد؛ زیرا در این ماده قانونی از عنوان 

 درت و اقتدار برای باغیان است.شده است که خود موید داشتن ق
 

 . عنصر روانی1
آورد یقیناً در تحقق موجبات ناامنی در جامعه را به وجود می، با توجه به این که جرم بغی

-آن، مسئولیت عام مبتنی بر قصد مجرمانه با عنوان قصد مقابله با نظام حاکم دخیل می

 باشد.
بر حکومت به دلیل و توجیهی نیاز اتفاق نظر فقهای اهل سنت بر این است که خروج 

دارد که قابل استماع باشد اعم از این که صحیح یا فاسد باشد. مانند ادعای مانعین زکات 
در زمان خلیفه اول که گفتند: خداوند متعال امر کرده که زکات را به کسی پرداخت کنیم که 

حالی که دعای  باشد، درمی دعای او مایه آرامش است و آن هم دعای پیامبر اکرم
چنین ادعای اهل شام (. هم12/15ق، 2145ابوبکر برای ما این ویژگی را ندارد )نووی، 

در مورد قتل خلیفه سوم. در مجموع بنا بر اتفاقی که بین  در زمان خالفت حضرت علی
شود، حکم خروج بدون دلیل و تأویل، حکم قطاع الطریق است سنت دیده میفقهای اهل

 (.1/254ق، 2125؛ شربینی، 12/15ق، 2145؛ نووی، 1/555، ق2116)عوده، 
برخی از فقها به وجود آمدن شبهه و داشتن دلیل و تأویل را یکی از ارکان تحقق بغی 

گوید: (. از سوی دیگر صاحب جواهر در رد این شرط می165ق، 2144دانند )طوسی، می
لیلی بر مدعای خویش ندارند، اند، دفقهای عظام که چنین شرطی را در بغی الزم دانسته

ای نداشتند و حال بلکه واقع خالف این مطلب است؛ زیرا اهل جمل و نیز اهل صفین شبهه
 (.12/199ق، 2121اند )نجفی، آنکه بر ایشان حکم بغات را جاری کرده
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تا زمانی که شورشیان بر اساس تأویل نادرست علیه امام عادل دست به شورش نزنند، 
ر آنان صادق نخواهد بود. باغیان باید به حقانیت تأویلهای خود اعتقاد داشته عنوان باغی ب

گیرد، جهلی که جاهالن نیز از باشند. در واقع بغی از جهل مرکب مرتکبان آن ریشه می
خبرند و اعمال و حرکات خود را در چارچوب شریعت و مسئولیتهای مذهبی وجود آن بی

 (.222ق، 2988نوردی، کنند )موسوی بجتوجیه و تفسیر می
به طور خاص در مقام بیان رکن  2931قانون مجازات اسالمی مصوب  182ماده 

باشد، اما مستنبط از این ماده رکن مادی جرم نیز هست که از طریق قانونی جرم بغی می
گردد. از آن جا که آشکار می، کارگیری سالح و توانایی خاصفعل مادی مثبت همراه با به

جرمی مطلق است؛ لذا حصول نتیجه در آن مدخلیتی نداشته، در نتیجه آشکار این جرم، 
 دهد.شدن قصد گروه باغی رکن معنوی این جرم را تشکیل می

 
 احکام مقابله با گروه باغی

 پردازیم:در اینجا به بیان احکام مقابله با گروه با بغات و مهمترین حقوق آنان می
 

 . احکام دفاعی2
اند و دیدگاه اساسی در این مورد مبارزه و غی را در باب جهاد مطرح کردهفقهای امامیه، ب

دفاع اولیه است، نه مجازات و با این رویکرد، خصوصیات و اعمال مربوط به آن را تبیین 
 پردازیم:اند که به بررسی آن میکرده
 

 . مذاکره و ارشاد2-2
جنگ و مبارزه در میان دو گروه از مسلمانان وجود دارد و هر با توجه به اینکه در بغی، 
ای وجود دارد. لذا الزم دانند و یا اینکه در یکی از دو گروه شبههدو گروه خود را حق می

است که در ابتدا جهت رفع شبهه تالش شود و در صورتی که یک گروه بر عناد خود تداوم 
 ورزید، باید با آنها مقابله کرد.

ظاهراً هیچ گونه اختالف و اشکالی »فرمایند: سنت در این مورد میامامیه و اهلفقهای 
ای بین فقها وجود ندارد که باید پیش از شروع مقاتله با بغات، آنان را ارشاد نمود تا شبهه

و نمایندگانش این عمل را با  که دارند از بین برود؛ همان گونه که خود حضرت علی
دادند و صبر کردند تا آنان حمله را شروع نمایند و یا زمانی که بغات زمان خود انجام 
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قبل از جنگ با خوارج، عبداهلل بن عباس را به سوی آنان فرستاد تا با  حضرت علی
وگو کند. پس از آنکه ابن عباس به ارشاد و نصیحت خوارج و پاسخگویی به ایشان گفت

هی از خوارج دست از شورش برداشتند شبهاتی که برای آنان ایجاد شده بود پرداخت، گرو
و تنها چهار هزار نفر باقی ماندند که حضرت با آنان جنگید و آنان را شکست داد )حلی، 

ق، 2125؛ شربینی، 165ق، 2144؛ طوسی، 12/911ق، 2121؛ نجفی، 3/112ق، 2124
 (.1/164ق، 2142عابدین، ؛ ابن2/282ق، 2932؛ اسدی، 1/252

 
 اهل بغی. قتال و جهاد با 2-1

با توجه به این که هدف اساسی حکومت اسالمی، تأمین امنیت و اقامه احکام اسالمی 
است، باید با گروه ستمگر و شورشگر برخورد اساسی شود تا فتنه آنان از بین برود. آراء 
فقها نیز، در وجوب جنگیدن با باغیان پس از اینکه با مذاکره و ارشاد قانع نشدند و بر 

 افشاری کردند، مشترک است.اقدام خود پ
نویسد: برای امام، جنگ و جهاد با اهل بغی، جایز است )طوسی، مرحوم طوسی می

در اینکه جنگیدن با باغیان واجب »دارد: (. ایشان در جای دیگر بیان می136ق، 2144
(. مرحوم حلی بر جنگ با بغات ادعای 2/169ق، 2982است، اختالفی نیست )همو، 

 (.3/132ق، 2124ت )حلی، اجماع کرده اس
سنت، تا زمانی که باغیان، پیکار را آغاز نکنند، حاکم مطابق رأی جمهور فقهای اهل

کند؛ اما در مذهب حنفیه بر خالف رأی جمهور، حاکم باید با باغیان قتال نماید اقدامی نمی
نیز جایز تا از بین بروند و در این حرکت، تعقیب فراریان، قتل اسرا و تعرض بر زخمیها 

قدامه، ، ابن251ـ1/256ق، 2125؛ شربینی، 5184ـ 2/5182ق، 2128است )زحیلی، 
 (.9/3تا، بی

-فقهای امامیه باغیان را به لحاظ توان و نیروی مادی و معنوی به دو گروه تقسیم کرده

 اند:
 

 . باغیان فاقد تشکیالت2-1-2
مجاز شمرده شده است، پس با  از آنجا که جنگ و مبارزه با بغات پس از قیام علنی آنان

اند، اند و یا شروع به جنگ ننمودهافرادی که تشکیالت منظمی ندارند، مهیای جنگ نشده
چنین از تعقیب فراریان و تالش برای دستگیری و آزار و اذیت اسیرانی شود. هممقابله نمی
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رکزیتی نیستند، که امکان مقاومت و مقابله با دولت اسالمی را ندارند و دارای گروه و م
رسند، مگر آنکه بیم سازماندهی شود، اسیران و زخمیان آنان نیز به قتل نمیخودداری می

یابد )محقق حلی، و تجدید قوا برود، در این صورت جنگ تا انهدام کامل آنها ادامه می
 (.9/189ق، 2122؛ محقق کرکی، 2/156ق، 2125
 

 . باغیان دارای تشکیالت2-1-1
باغیان گروه متمردی هستند که از آغاز امر، دارای یک هسته مرکزی بوده و این دسته از 

شوند و به عبارتی دیگر دارای ای از سرکردگان باغیان، ایجاد و فرماندهی میتوسط عده
سازماندهی و تشکیالت پشت جبهه و به اصطالح نظامی، عقبه هستند )احمدوند، 

با توجه به اینکه امکان جلوگیری از »دارد: (. مرحوم کاشف الغطاء بیان می148ش، 2982
« کندآنها از طریق اختالف و فتنه در بین آنها وجود ندارد پس حاکم با آنها جنگ می

 (.141تا، )کاشف الغطاء، بی
 

 . احکام کیفری1
کنند، از همین رو احکام مربوط به آن را فقهای امامیه معموالً از بغی به عنوان جرم یاد نمی

تب جزایی، بلکه در کتب جهاد ذکر کرده و احکام خاصی را هم برای آن قائل نه در ک
(. مجازات آن، جز 229ق، 2922؛ محقق حلی، 911ـ12/954ق، 2121اند )نجفی، شده

توان این سخن تعزیر چیز دیگری نیست. در ارتباط با مجازات بغی از دید فقهای شیعه می
ز اتخاذ تصمیم از سوی امام، مجازات معینی بر در مورد جرم بغی، قبل ا»را پذیرفت که: 

باغی ثابت نیست و عالوه بر این مجازات آن از نوع حد نیست؛ بلکه از مجازات های 
ش، 2985)شاکری گلپایگانی، « تعزیری است که اجرای آن صرفاً به دست امام است

165.) 
ل، ، جنگهای جمدر تاریخ اسالم سه گروه معروف که با حکومت حضرت علی

اند و فقهای امامیه همان صفین و نهروان را به راه انداختند، تحت عنوان باغی شناخته شده
در برخورد با این سه گروه داشتند، تحت عنوان  ای را که حضرت علیروش و سیره

؛ 62ـ2/21ش، 2926اند )مرعشی شوشتری، احکام فقهی بغات در کتاب جهاد ذکر کرده
توان برای بغی از ( برخی از حقوقدانان معتقدند که نمی224ـ223ش، 2923زاده، حبیب
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عنوان کیفری استفاده کرد؛ چرا که حتی در کتاب تحریرالوسیله امام خمینی به عنوان منبع 
 (.985ش، 2931ای به بغی نشده است )زراعت، اصلی قانون مجازات اسالمی اشاره

نند از بین بردن جانها و اموالی سنت، اگرچه باغیان نسبت به جرایمی مااز دیدگاه اهل
اند، مسئول نیستند؛ اما اگر ولی امر از جرایم آنها گذشت که در خالل آشوب انجام داده

نکند، حق دارد در صورت مصلحت آنان را به سبب خروجشان از اطاعت کیفر کند و به 
ق، 2124؛ جزیری، 2/648ق، 2116مانند عمل خود آنها با آنها برخورد کند )عوده، 

 (. 259ـ1/258ق، 2125؛ شربینی، 924ـ5/922
دارد: آنچه در منابع فقهی به عنوان مجازات باغیان بیان شده عبدالقادر عوده بیان می

است، در واقع مجازات نیست؛ بلکه اقدامی است دفاعی برای دفع آنان و وادار کردنشان به 
کشتن بغات بعد از غلبه بر اطاعت از حکومت. اگر این قتال مجازات بود، در این صورت 

آنان جایز بود. در حالی که فقها بر این امر اتفاق نظر دارند که بعد از تمام شدن حالت 
مغالبه و جنگ و دفع خطر بغات، قتال و جنگ جایز نیست و دلیل این امر آن است که این 

د، بغی هم کند و هنگامی که مقابله و مغالبه منتفی شبغی است که خون باغی را مباح می
منتفی است. بنابراین مجازات بغی، بعد از غلبه بر باغیان و دفع حالت خطرناک آنان، 

 (. 2/638ق، 2116تعزیری بوده و در اختیار حکومت است )عوده، 
قانون مجازات اسالمی مصوب  188و  182قانونگذار جمهوری اسالمی ایران در مواد 

-آورده و برای آن مجازاتهای مختلفی پیشبغی را در زمره جرایم حدی به حساب  2931

بندی جرایم قانون مجازات بینی کرده است و بعضی از حقوقدانان در تشریح و فصل
(. برابر ماده 122ـ113ق، 2939اند )زراعت، اسالمی، بغی را در زمره جرایم حدی دانسته

ر صورت ، مجازات جرم بغی و قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسالمی ایران د182
چنانچه اعضای گروه باغی قبل از »دارد: مقرر می 188استفاده از سالح، اعدام است. ماده 

درگیری و استفاده از سالح دستگیر شوند، در صورت داشتن سازمان و مرکزیت به حبس 
 «شوند.تعزیری درجه سه و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می

 و حدود کتاب ذیل ، در2931انون مجازات اسالمی مصوب بغی در ق موضوع آوردن
 و محاربه که گونه همان، قانونگذار که است نموده را ایجاد تلقّی این، حدود موجب جرایم
 از یکی هم را داند، بغیحدود می مقررات مستلزم و حد شرعی را االرض فی افساد

 (. در16ش، 2935ابایی، )آقاب است نموده تلقی منصوص مجازات شرعی مستلزم و حدود
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 کتاب در بغی موضوع امامیه معموالً فقهی کتابهای در دهد کهمی نشان بررسیها که حالی

مطرح شده است « ملحقات باب جهاد»به عنوان  و جهاد کتاب در بلکه، نشده بحث حدود
سنت نیز به عنوان مبحثی جدا از مباحث حدود مورد بررسی قرار گرفته و در منابع اهل

؛ 13ق، 2932؛ پوربافرانی، 1/142ق، 2121؛ شهید ثانی، 12/911ق، 2121ست )نجفی، ا
ق، 2141، بهوتی، 252ـ1/261ق، 2125؛ شربینی، 116ـ 8/594تا، قدامه، بیابن
6/258.) 

در بحث کیفر شناسی بغی براساس مواد قانونی مذکور، چند نکته قابل تأمل است. نکته 
ت مسلحانه سعی در تخریب نظام اسالمی دارند، قبل از قیام اول اینکه گروهی که با اقداما

پردازند و بعد از آن اقدامات به صورت تئوری در مقابل نظام اسالمی به مخالفت می
قانون  182رسد قانونگذار در ماده مسلحانه انجام خواهند داد. نکته دوم اینکه، به نظر می

ری اشتباه گرفته و قتل باغی را در مقام مجازات اسالمی، احکام دفاعی را با احکام کیف
-دفاع و مقابله را به عنوان کیفر در نظر گرفته و به همین علت آن را در باب حدود پیش

بینی کرده است. نکته سوم اینکه، اگر بتوانیم بغی را از باب تعزیر به حساب آوریم، باز هم 
یرا این حکم، نظر بسیاری از فقها توانیم مجازات اعدام را برای باغی در نظر بگیریم؛ زنمی

و حقوقدانان با فلسفه وجودی مجازاتهای تعزیری که همانا تأدیب و باز اجتماعی کردن 
چنین با اصل حرمت دماء که در فقه اسالمی مورد تأکید قرار گرفته بزهکاران است و هم

 (.59ـ  51ش، 2931پور، زاده و علی؛ حبیب841ق، 2124است، مغایر است )مفید، 
 

 بررسی تطبیقی بغی و جرم سیاسی
های تاریخی آن به حدود یک نباید انتظار داشت در فقه جزایی اسالم که خاستگاه و ریشه

گردد، آشکارا نامی از جرم سیاسی برده شده باشد؛ هزار و چهار صد سال پیش باز می
بته در بررسی زیرا جرم سیاسی، اصطالح جدیدی است که سابقه تاریخی چندانی ندارد، ال

که سابقاً « خیانت بزرگ»یا « جرم بزرگ»شود اصطالح تاریخچه جرایم سیاسی، گفته می
رفته؛ اما گفته شده که در فقه جزایی اسالم اصوالً در حقوق کیفری به همین معنا به کار می

عناوین مجرمانه، عناوین مشخصی هستند که جرم سیاسی از نظر مفهومی با هیچ کدام از 
مطابقت ندارد؛ ولی باید گفت در این نظام حقوقی مصادیقی از جرایم خاص وجود  آنها
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توان آنها را از مصادیق جرم سیاسی به شمار آورد )موسوی بجنوردی، دارد که امروزه می
 (.228ش، 2988

دارند که در اسالم و سنت بیان میبرخی از فقها و حقوقدانان در میان امامیه و اهل
کننده مفهوم جرم سیاسی و ، عنوان و مفهومی وجود دارد که دقیقاً منعکسحقوق جزایی آن

مرادف آن است. اینان معتقدند که بغی همان جرم سیاسی و مجرم سیاسی در اسالم همان 
؛ عبدالملک، 2/244ق، 2116؛ عوده، 62ـ 61ش، 2926باغی است )مرعشی شوشتری، 

 (.55ش، 2931؛ میرمحمدصادقی، 9/34ش، 2954
ه باید توجه داشت که حقوقدانان در زمینه تعریف جرم سیاسی اختالف نظر دارند و البت

 اند.های عینی، ذهنی و مختلط به تعریف آن پرداختهبراساس ضابطه
منظور از ضابطه عینی این است که در تعریف جرم سیاسی، هدف مجرم از ارتکاب 

د آوردن صدمه و زیان به گیرد. هدف در جرایم سیاسی، وارجرم مورد توجه قرار می
؛ میرمحمدصادقی، 95ش، 2928سازمان سیاسی و تشکیالت دولت است )اصغری، 

(. لذا اگر شخصی یکی از دولتمردان را با انگیزه شخصی بکشد، ولی اقدام او 22ش، 2931
(. ایراد 234ش، 2923زاده، آثار سیاسی داشته باشد، اقدام او جرم سیاسی است )حبیب

 (.232است که به انگیزه مرتکب توجهی نشده است )همان،  این ضابطه آن
گیرد. منظور از ضابطه ذهنی این است که، جرم و انگیزه مجرم مورد نظر قرار می
کنند، معتقدین به این سیستم، اشخاصی را که به حکومت و سازمانهای آن لطمه وارد می

د؛ و اما اگر انگیزه آنها کننولی انگیزه آنها سیاسی نبوده، مجرم سیاسی محسوب نمی
شود )اصغری، سیاسی باشد و حکومت را با خطری مواجه نکند، جرم سیاسی محسوب می

 (.95ش، 2928
به دلیل ایردات دو ضابطه مذکور، شکلی تلفیق شده از آن دو مورد توجه قرار گرفته که 

یزه مرتکب آید. براساس این ضابطه، هم موضوع جرم و هم هدف و انگبه نظر جامعتر می
باید مورد نظر قرار گیرد. بنابراین مجرم سیاسی کسی است که به انگیزه ضدیت با 

ش، 2923زاده، حکومت، مرتکب جرمی شود که موضوعش سیاسی است )حبیب
(. ایراد این ضابطه آن است که تحقق این دو شرط در یک جرم چندان آسان 232ـ231

 (. 99ش، 2922نیست )زراعت، 
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توان ضابطه دقیق و روشنی ید اذعان داشت که در قانون هیچ کشوری نمیدر هر حال با
؛ میرمحمدصادقی، 282ش، 2923زاده، برای تشخیص جرم سیاسی به دست آورد )حبیب

 (.62ش، 2931
دارد، بنا بر دیدگاه حداکثری درباره جرم سیاسی، بغی جرم یکی از حقوقدانان اشعار می

ورد آن جاری است؛ لذا باید توجه داشت که قلمرو جرم سیاسی بوده و ضابطه مختلط در م
سیاسی وسیعتر از بغی است و اگر بغی را جرم سیاسی بدانیم، یکی از مصادیق جرم 

(؛ چرا که در بغی، 239ش، 2923زاده، سیاسی است، نه آنکه تمام موضوع آن باشد )حبیب
-باشد ولی جرم سیاسی میعقیده و انگیزه سیاسی، مالزم با عملیات و رفتار قهرآمیز می

تواند صرفاً ابراز نظرات مخالف حکومت باشد بدون آنکه رفتارهای قهرآمیزی وجود 
 جا(. داشته باشد )همان

مورد تصویب  2931قانونگذار جمهوری اسالمی ایران، قانون جرم سیاسی را در بهمن 
براساس آن جرم قرار داد، که در ماده یک آن به تعریف جرم سیاسی پرداخته است، که 

این قانون چنانچه با انگیزه  1هر یک از جرایم مصرح در ماده »سیاسی عبارت است از: 
اصالح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور 
ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم 

 .« شودسیاسی محسوب می
با بررسی و تطبیق تعریف مذکور با بغی در نظام فقهی اسالم و قانون مجازات اسالمی 

چنین با توجه به اینکه و تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوقدانان و هم 2931مصوب 
اند، نکات زیر قابل توجه و بعضی از فقها و حقوقدانان بغی و جرم سیاسی را یکی دانسته

 بررسی است:
گونه که اشاره شد در نظام فقهی اسالم و قانون مجازات اسالمی مصوب ـ همان2

باشد، در حالی که ، یکی از شرایط تحقق بغی، اقدام گروهی و تشکیالتی باغیان می2931
اجتناب « گروه و یا سازمان»کار بردن عنوان ، از به2931در قانون جرم سیاسی مصوب 

تواند عام باشد که شخص در ؛ که این لفظ میرا به کار برده است« مرتکب»کرده و لفظ 
قالب تشکیالت و یا اینکه خود فرد، شخصاً اقدام به اعمال مجرمانه تحت عنوان جرم 

 سیاسی بنماید.
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ـ در تعریف بغی، عمل مجرمانه در قالب اقدام مسلحانه علیه تشکیالت نظام سیاسی 1
، جرم سیاسی به 2931وب قانون جرم سیاسی مص 1گیرد؛ اما براساس ماده صورت می

 باشد.صورت توهین و افترا به مقامات بلندپایه سیاسی داخلی و خارجی می
ـ یکی از ارکان بغی و جرم سیاسی در نظام فقهی اسالم و دیدگاه حقوقدانان، سوءنیت 9

عام و خاص بوده، که بر اساس شبهه و تاویل نادرست قصد خروج از اطاعت امام و ضربه 
ظام را دارند؛ اما بر اساس قانون جرم سیاسی، مرتکب انگیزه اصالح امور زدن به اصل ن

کشور را در ارتکاب جرم داشته و بدون اینکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، 
 خواهد که از اطاعت نظام سیاسی خارج شود. به مشروعیت نظام سیاسی پایبند بوده و نمی

باشد که در زات اسالمی، بغی در زمره جرایم حدی میقانون مجا 182ـ براساس ماده 1
قانون  1صورت استفاده از سالح، مرتکبین به اعدام محکم خواهند شد؛ اما براساس، ماده 

، که عموماً توهین و افتراء به مقامات سیاسی داخلی و خارجی 2931جرم سیاسی مصوب 
 522الی  138براساس مواد را از مصادیق جرم سیاسی دانسته، مجازات این نوع جرایم 

باشند؛ لذا قانونگذار تعزیری داشته و هیچ کدام اعدام نمی اسالمي جنبهقانون مجازات 
 خواسته که بین بغی و جرم سیاسی معمول در تعاریف حقوقدنان تفاوت قائل شود. 

توان بغی مورد نظر فقها و قانون مجازات اسالمی با توجه به نکات مذکور، اصوالً نمی
چنین جرم سیاسی )با عنایت به انگیزه مقابله با نظام سیاسی( مورد و هم 2931صوب م

قانون جرم سیاسی  1و  2نظر حقوقدانان را با جرم سیاسی مورد نظر قانونگذار در ماده 
 یکی دانست. 2931مصوب 

 6آن است. در ماده  6، ماده 2931از مهمترین نقاط قوت قانون جرم سیاسی مصوب 
ر به بیان امتیازات ویژه نسبت به مجرمیت سیاسی پرداخته است که عبارتند از: قانونگذا

عدم استرداد ـ مجزا بودن محل نگهداری ـ عدم حبس انفرادی ـ ممنوعیت اجرای مقررات 
 ناظر به تکرار جرم ـ حق مالقات و حق دسترسی به کتب و نشریات در طول حبس.

استه است که به نوعی از یکی دانستن بغی در شاید قانونگذار با اعمال ماده مذکور خو
، پرهیز کند و از اعمال اشد مجازات که 2931قانون مجازات اسالمی مصوب  182ماده 

 اعدام است، انصراف نماید.
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 نتیجه
شود که که با اقدامات . براساس دیدگاه فقه مذاهب اسالمی، بغی به جرمی اطالق می2

، صورت مستقر؛ البته در فقه امامیه علیه امام آمیز علیه حکومتمسلحانه و خشونت
گرفته باشد. که بر اساس قراین و شواهد معتبر، تعریف و احکام آن به زمان غیبت و ولی 
فقیه قابل تعمیم است؛ البته تحقق بغی مشروط بر وجود عناصر مادی از جمله؛ مسلمان 

جود شبهه و تأویل نادرست بودن باغیان، تشکیالت قوی و قیام مسلحانه و عنصر معنوی و
، جرم بغی به صورت مطلق بیان 2931باشد. براساس قانون مجازات اسالمی مصوب می

 باشد.شده که مسلمان بودن و داشتن تشکیالت در آن الزم نمی
جرم بغی دارای احکام دفاعی و کیفری است. ، . با توجه به نصوص قرآنی و روایی1

مذاکره و ارشاد بوده و بعد از عدم اقناع معاندین، جهاد احکام دفاعی آن قبل از هر چیزی 
باشد و نه باشد. در زمینه احکام کیفری، بغی در زمره جرایم تعزیری میعلیه آنها الزم می

حدی، چون مجازات خاصی در شرع برای آن تعیین نشده است، هرچند که قانونگذار 
ن را جرم حدی دانسته است آ 2931جمهوری اسالمی در قانون مجازات اسالمی مصوب 

بینی کرده است که و برای باغیان در صورت استفاده از سالح، مجازات اعدام را پیش
 .ظاهراً تناسبی با مقررات و احکام فقهی مربوط به این جرم ندارد

اند، اما با . هر چند برخی از فقها و حقوقدانان، بغی را معادل جرم سیاسی دانسته9
آید که جرم سیاسی نوعا ، این نتیجه به دست می2931یاسی مصوب بررسی قانون جرم س

آمیز نبوده و انگیزه خیرخواهانه در مجرمین سیاسی وجود دارد و این با جرمی خشونت
 ماهیت بغی و اقدامات باغیان ناسازگار است.
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