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  چكيده

و » محاربه«، »بغي«مقاله حاضر به بررسي معنا و مفهوم لغوي و اصطالحي سه عنوانِ 
ها موجب اشتباه در صدور حكم، و تضييع  پرداخته است تا خلط ميان آن» نافرماني مدني«

عنوانِ بغي، محاربه و  اين بررسي نشان مي دهد كه سه. حقوق و ستم به دولت و مردم نشود
روش بحث . اند نافرماني مدني هم از نظر لغوي و هم از نظر اصطالحي با يكديگر متفاوت

دار شناسايي مفاهيمِ مشابه فقهي كه در عرصه حقوقي و سياسي هم  در اين نوشتار، كه عهده
د، حقوقي و كاربرد دارند، توصيفي ـ تحليلي بوده و از منابع لغوي، و فقهي و در برخي موار

به رغم » محاربه«و » بغي«بر اساس اين بررسي، دو عنوانِ . سياسي استفاده شده است
اي  در پاره» مقاومت و نافرماني مدني«در حالي كه . اند تفاوتي كه دارند، عناويني مجرمانه

تواند جرم  موارد، حق و حتي تكليف شهروندي است؛ اگرچه در برخي از موارد هم مي
  .با عناوين مجرمانه فوق، تفاوت بسياري داردباشد، اما 
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  مقدمه
ها سر و كار دارد، از خطا و اشتباه دولت  شفافيت موضوعات و عناويني كه جامعه با آن

از يك سو، و تشابه عناوين مجرمانه . كند ها جلوگيري مي و ملت به هنگام مواجهه با آن
مشابهت برخي از عناوين مجرمانه با عناويني كه در برخي از شرايط در زمره حقوق مردم 

عناوين . سازد به شمار مي رود، از طرف ديگر، ضرورت ايضاح مفاهيم مشابه را موجه مي
ها با عناوين جديدي  ها در فقه و خلط آن و مشابهت آن» محاربه«و » بغي«اي مثل  مجرمانه

. ، انگيزه نويسنده از پرداختن به اين بحث مفهومي است»مقاومت و نافرماني مدني«د مانن
دو واژه نخست از واژگان رايج فقهي است كه در قوانين و مقررات كنوني ما نيز به چشم 

اما واژه سوم، با تعاريفي كه امروزه در فرهنگ سياسي دارد، تحت اين عنوان در . خورند مي
، در »نافرماني«و » تمرّد«، »عصيان«قه نيست؛ گرچه واژگاني مثل فقه، مسبوق به ساب

تواند با افزودن حدود و قيودي، بر اين عنوان  آيات و روايات به كار رفته است كه مي
  .منطبق گردد

در اين مقاله سعي نويسنده بر آن است كه اين سه واژه را با استناد به منابع ديني و 
شناسي عناصر و مقومات هر يك، قدمي در راه جلوگيري از سياسي تعريف كرده، و با باز

ها  نظر از حكمي كه در شريعت يا قانون بر هر يك از آن صرف. ها بردارد خلط ميان آن
  :به اختصار مي توان گفت. مترتّب مي شود، شناخت موضوعي هر كدام ثمراتي در پي دارد

و حكم موارد مختلف آن » ينافرماني مدن«و » مقاومت«روشن شدن موضوعاتي مثلِ 
و » محاربه«، »بغي و براندازي«اي مثل  شود تا حد و مرز آن با عناوين مجرمانه موجب مي

هاي مفسد، محارب يا برانداز  همچنين اشخاص يا گروه. تعيين شود» افساد في االرض«
كه  د؛ چنان، رفتار مجرمانه خود را بپوشانن»حق مقاومت و نافرماني مدني«نتوانند به بهانه 

» نافرماني مدني«و » مقاومت«نهادهاي قانوني هم نتوانند شخص و گروهي را كه دست به 
، »بغي و براندازي«در برابر يك قانون يا تصميمِ يك مقام مسئول زده است را متهم به 

افراد در اينكه رفتارشان در » انگيزه«از آنجا كه . نمايند» افساد في االرض«يا » محاربه«
ها ضرورت  نواني از عناوين بگنجد، تأثير دارد، شناخت دقيق اين عناوين و انگيزهچه ع
گذارد؛ با اين استدالل كه در  گاه يك فرد يا سازماني غيردولتي قانوني را زير پا مي. دارد

داشته است؛ بدون آنكه نظم حاكم بر جامعه را بر هم بزند » حقِ نافرماني مدني«اين مورد، 
را تهديد نمايد و به دنبال براندازي حكومت باشد؛ و گاه فرد يا نهاد و اساس حكومت 

ضربه زدن به اساس حكومت و بر هم زدن نظم جامعه و  ةديگري، رفتار مشابهي را با انگيز
بديهي است كه اين دو رفتار تحت يك عنوان قرار . دهد بالمĤل براندازي حكومت انجام مي

. گيرند لب كنند، بلكه هر كدام تحت يك عنوان قرار ميگيرند تا برخورد يكساني را ط نمي
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شخص و سازمان مربوطه از يك اتهام منجر شده و » تبرئه«چه بسا تحت يك عنوان به 
شخص و » محكوميت«حتي در مواردي از حقوق او شناخته شود، و تحت عنوان ديگري به 

ن حد و مرز هر كدام پس شفافيت عناوين و موضوعات، و تعيي. نهاد مربوطه منتهي گردد
نقش مهمي در شناسايي رفتار شهروندان دارد تا مبادا حقي تضييع شود و شخص يا گروه 

  .جهت محكوم گردد يا شخص مجرمي از مجازات بگريزد گناهي بي بي
  .شود اينك به توضيح هر يك از عناوين سه گانه فوق پرداخته مي

  بغي
و در » كتاب السير«يا » كتاب الجهاد«يكي از عناوين رايج در فقه كه معموالً در 

» بغي«بحث از اقسام جهاد مطرح شده و به تبع آن به قوانين موضوعه راه پيدا كرده، عنوان 
قبل از بيان معنا و . جهاد با بغات يكي از تكاليف مسلمانان و دولت اسالمي است. است

  .شود مفهوم اصطالحي بغي به تبيين معناي لغوي آن پرداخته مي
  در لغت » بغي«

لسان . (اند معنا كرده» مجاوزة الحد«و » ظلم«، »تعدي«، »طلب الشيء«بغي را در لغت، 
پسنديده و ناپسند؛ : اند بنابر معناي اول و معناي آخر، آن را دو قسم دانسته) العرب، ماده بغي

بغيِ «شمرده و » عبور از عدل به احساس و گذر از واجب به مستحب«را » بغيِ محمود«
و چون بغي داراي دو قسم . اند توصيف كرده» تجاوز از حق به باطل و مشتبه«را » مذموم

مقيد ساخته و » غير حق«محمود و مذموم است، خداوند سبحان در قرآن كريم، بغي را به 
  : فرموده

غَيرِ الْحقِّ رضِ بِإِنَّما السبيلُ علَي الَّذينَ يظْلمونَ النَّاس و يبغُونَ في األَ«
أَليم ذابع ملَه كايراد و مجازات بر كساني است كه به مردم ستم ؛ أُولئ

براي آنان عذاب دردناكي  .دارند ناحق ظلم روا ميه ب ،كنند و در زمين مي
  )42آيه : شوري(. »است

لب باشد، ولي بغي در غا» ناحق«يا » حق«تواند داراي دو نوعِ  شود كه بغي مي معلوم مي
  )، ماده بغي1412راغب اصفهاني، (. موارد استعمالِ آن، مفهومي ناپسند است

اين سخن راغب اصفهاني كه بغي در اكثر موارد استعمالش در قرآن در معناي مذموم 
در غالب موارد در معناي ) ابتغاء(استعمال شده، صحيح است، ولي مشتقات آن مانند 

  . پسنديده استعمال شده است
آيد، الاقل در  در معناي پسنديده آن قدر نادر است كه به حساب نمي» بغي«استعمال 

قرآن و روايات با جست و جويي كه صورت گرفت، در معناي پسنديده استعمال نشده 
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» احسان«به » عدالت«مثال زده، يعني تجاوز از » بغي محمود«آنچه كه راغب براي . است
به هر صورت، در قرآن . عمال نشده است، در لغت عرب است»مستحب«به » واجب«و از 

كريم، بغي در معناي پسنديده استعمال نشده و همواره موارد استعمال آن داراي بار منفي 
را نيز از معانيِ لغوي بغي » ظلم و تعدي و استعالء«شناسان،  است و شايد به همين دليل، لغت

  .ند شمرده
اي بر فقدان بار منفي در  استناد راغب، قرينهتواند در آية مورد  نيز نمي» بِغَير حقّ«قيد 

در آيات متعدد قرآن به كار » بِغَير حقّ«توضيح مطلب آن است كه قيد . اين واژه باشد
» توضيحي«نيست، بلكه در برخي از موارد، قيد » احترازي«رفته است، ولي در همه جا قيد 

يد توضيحي است، اشاره نها ق در آ» غير حق«هايي از آيات قرآن كه  به نمونه. است
  :شود مي

؛ اين بدان ...ذَلك بِأَنَّهم كَانُواْ يكْفُرُونَ بĤِيات اهللا ويقْتُلُونَ النَّبِيينَ بِغَيرِ الْحقِّ...«ـ 
آيه : بقره(. »سبب بود كه به آيات خدا كافر شدند و پيامبران را به ناحق كشتند

  )181، 112، 21آيه : آل عمران/  61
براي قتل » بغير حق«تواند بر حق باشد، پس قيد  وشن است كه كشتنِ پيامبران نمير
: كه معنا و مفهومش وجود دو نوع قتل پيامبر باشد» احترازي«است؛ نه » توضيحي«حتماً 

  ! »قتل به ناحقِ پيامبر«و » قتل بر حقِ پيامبر«
األَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ وإِن يرَواْ كُلَّ آيةٍ سأَصرِف عنْ آياتي الَّذينَ يتَكَبرُونَ في «ـ 

 ورزند، از به زودى كسانى را كه در روى زمين بناحق تكبر مى ؛...الَّ يؤْمنُواْ بِها
ها چنانند كه اگر هر آيه و  آن! سازم آيات خود، منصرف مى) ايمان به(

 15آيه : فصلت/  39: قصص/  146يه آ: اعراف(. »آورند اى را ببينند، به آن ايمان نمى نشانه
  )20آيه: احقاف/ 

و در برابر قدرت » تكبر در زمين«توضيحي است؛ زيرا » بغير حق«در اين آيه هم قيد 
  . تواند بر حق باشد الهي نمي

از ها كه  ؛ همان...الَّذينَ أُخْرِجوا من ديارِهم بِغَيرِ حقٍّ إِال أَن يقُولُوا ربنَا اهللا«ـ 
پروردگار ما، «: گفتند خانه و شهر خود، به ناحق رانده شدند، جز اينكه مى

  )40آيه: حج( »!خداى يكتاست
 اين ؛ذَلكُم بِما كُنتُم تَفْرَحونَ في الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ وبِما كُنتُم تَمرَحون«ـ

روى  كرديد و از به خاطر آن است كه بناحقّ در زمين شادى مى) عذاب(
  )75آيه : غافر(. »!پرداختيد غرور و مستى به خوشحالى مى
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شادي «به وسيله مشركان، و » اخراج مسلمانان از شهر و ديارشان«در اين دو آيه هم 
مقيد شده است كه ظهور در قيد توضيحي » غير حق«به » مشركان از روي غرور و مستي

ب ايمان آوردن به توحيد و دست اخراج انسانها از شهر و ديارشان به سب«چون . دارد
» پرستيشادي از روي غرور و مستي به دليل بت«، و نيز »پرستي شستن از شرك و بت

  .بدانيم» احترازي«توانند داراي نوعِ بر حق باشند تا قيد را  هيچ كدام نمي
شده، در » حقّ غَيرِ «كه در بعضي از آيات قرآن، متعدي به » بغي«به هر تقدير، غير از 

نيز » خوشحالي«، و »اخراج از شهر و ديار«، »تكبر و استكبار«، »قتلِ انبياء«آيات فوق، 
پس . است» توضيحي«آن موارد، قيد حتماً   مقيد به اين قيد شده كه الاقل در بعضي از

تواند شاهدي  نمي) مانند آيات فوق(در بعضي از آيات قرآن» بغي«وجود اين قيد به همراه 
ويژه آنكه، در همه آياتي كه اين كلمه به كار رفته، داراي  به. اين واژه باشدبر خنثي بودن 

  :شود ها اشاره مي ن بار منفي است كه به بعضي از آ
؛ به درستى كه قارون كه از ..إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسى فَبغَى علَيهِم«ـ

  )76آيه : قصص(. »قوم موسى بود، پس بر آنان طغيان كرد
إِذْ دخَلُوا علَى داوود فَفَزِع منْهم قَالُوا ال تَخَف خَصمانِ بغَى بعضُنَا علَى «ـ

بر داوود وارد شدند و ) مقدمه بى( در آن هنگام كه ؛...بعضٍ فَاحكُم بينَنَا بِالْحق
 نترس، دو نفر شاكى هستيم كه يكى از« :ها وحشت كرد، گفتند او از ديدن آن

. »ما بر ديگرى سركشي و ستم كرده، اكنون در ميان ما به حق داورى كن
  )22آيه : ص(

؛ هرگاه خداوند روزى را براى ولَو بسطَ اهللا الرِّزقَ لعباده لَبغَوا في الْأَرضِ«ـ
  )27آيه : شوري(. »كنند بندگانش وسعت بخشد، در زمين طغيان و ستم مى

؛ و كسانى كه هرگاه تجاوز و ستمى صابهم الْبغْي هم ينتَصرُونوالَّذينَ إِذَا أَ«ـ
  )39آيه : شوري(» !طلبند يارى مى) شوند و تسليم ظلم نمى( ها رسد، به آن

  .اند مقيد شده» غَيرِ حقّ«ها به قيد  ن  در آ» بغي«ـ اما آياتي كه 
بِغَيرِ الْحقِّ يا أَيها النَّاس إِنَّما بغْيكُم  فَلَما أَنجاهم إِذَا هم يبغُونَ في األَرضِ«ـ

: يونس( .»علَى أَنفُسكُم متَاع الْحياةِ الدنْيا ثُم إِلَينَا مرْجِعكُم فَنُنَبئُكُم بِما كُنتُم تَعملُون
  )23آيه 

به معناي » رضبغي في اال«توضيحي است؛ چون » حقّ  غَيرِ«در اين آيه نيز قيد 
تواند پسنديده و بر حق باشد و اينكه  است و نمي» سركشي و ظلم و تعدي در زمين«
  .، قرينة بر اين معناست»بغي شما عليه شما و متاع زندگي دنياست«: فرمايد مي



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

136

ي بِغَيرِ الْحقِّ قُلْ إِنَّما حرَّم ربي الْفَواحش ما ظَهرَ منْها وما بطَنَ واإلِثْم والْبغْ«ـ 
: اعراف(» وأَن تُشْرِكُواْ بِاهللا ما لَم ينَزِّْل بِه سلْطَانًا وأَن تَقُولُواْ علَى اهللا ما الَ تَعلَمون

  )»...و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي... « 90آيه : نحل/  32آيه 
است؛ » معنايِ الزم آن«به » بغي«د ، تقي»بِغَيرِ حقٍّ«عالمه طباطبايي معتقد است كه قيد 

، يعني درخواست چيزي كه »بغي«؛ )أَن تُشْرِكُواْ بِاهللا(براي )ما لَم ينَزِّلْ بِه سلْطَانًا(مثل قيد 
 )85،  8ج : 1417طباطبايي، (حق انسان نيست؛ مثل انواع ظلم و تعدي بر مردم و استيالي نامشروع 

شده، در حالي كه تكبر در زمين، مذموم است و قيد  و مثل تكبر كه مقيد به غير حق
  )246: 1417همو، (. »احترازي«است نه » توضيحي«

نيز » اعتراض و شورش بر حاكم جائر«اين بحث از آن رو مفيد است كه بدانيم آيا 
است يا نه؟ با اين تفاوت كه » بغي«در لغت » اعتراض و شورش بر حاكم عادل«مثل 
  .»حق بغي به غير«شد و ديگري با» بغي به حق«يكي 

با توضيحاتي كه ارائه شد، روشن گرديد كه اعتراض و شورش عليه امام جائر در لغت 
كه بعد از اين  چنان(نيست، وگرنه روشن است كه در اصطالح فقهي بغي نيست، » بغي«هم 

اند،  كردهاستفاده » خروج«فقيهان نيز به تبع احاديث در چنين مواردي از واژة ) خواهد آمد
  )15، 2ج: 1410ابن ادريس حلي، (. »بغي«نه 

در قرآن و احاديث، سخن آن دسته از عالمان اهل سنت » بغي«با توجه به معنا و مفهوم 
جنگيدند، تبرئه نموده و ) ع(مؤمنان علي  كه بغات را در عصر حكومت علوي كه با امير

كند، نه  را كه مجتهدي كه خطا مياند، مخدوش است؛ چ شمرده» خطاكارانِ از اهل اجتهاد«
در » باغي«؛ در حالي كه »لَه اَجٌر واحد«تنها قابل تخطئه نيست، بلكه به تعبير همة فقها 

» .شخص متجاوز و سركشي است كه قتال با او واجب است«فرهنگ قرآن و روايات، 
اين  ها در ها صادق است كافي است تا نشان دهد كه آن بر آن» بغي«همين كه عنوان 

  .رفتار خود مقصر، ستمكار و متجاوزند
  در اصطالح فقهي» بغي«

» خروج بر امام عادل و شكستن بيعت وي و مخالفت با احكام و دستورات او«فقيهان، 
  .اند را بغي دانسته

  : گويد مي» نهايه«شيخ طوسي در 
هر كسي كه بر پيشواي عادل خروج كند و بيعت با او را بشكند و با «

  )296: 1400شيخ طوسي، ( )1(».مخالفت ورزد، باغي است احكام او
  : نويسد مي» باغي«در تعريف » تذكره«عالمه حلّي نيز در 
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شخصِ مخالف با پيشواي عادل كه از اطاعت او خارج شده، و از انجام «
وظايفي كه بر عهده دارد، سرباز زند، با توجه به شرايطي كه خواهد آمد، باغي 

  )391، 9ج: 1419ي، عالمه حل( )2(».است
چنين كسي را . تناسب معناي اصطالحي بغي با معناي لغوي آن نيز كامالً روشن است

، »از حد خود تجاوز كرده و به حقوق امام و جامعه تعدي نموده«از آن رو باغي گويند كه 
معه خواهان استعال و برتري بر امام جا«، يا به اين دليل كه »كار است ستم«يا به سبب آنكه 

  )همو(. »است
  بغي و شرايط تحقق آن

و احكام مستفاد از آيات و   فقها در بحث جهاد با بغات، از شرايط تحقق بغي سخن گفته
اند؛ عنواني كه تحقق آن شرايطي دارد و صرف  مترتّب نموده» بغي«روايات را بر عنوان 

  :شرايط عبارتند از آن. دانند را بغي نمي» مخالفت با امام عادل، به هر شكل و صورتي«
از نظر تعداد نيرو، و سالح و امكانات مقابله با حكومت در حدي باشند كه متفرّق  

برخي از فقيهان پس از بيان اين . كردن و دفع فتنه آنان به جنگ و جهاد نياز داشته باشد
، بلكه اند كه اگر يك يا چند نفر بر عليه امام خروج نمايند، باغي نيستند شرط نتيجه گرفته

  )264، 7ج : 1422شيخ طوسي، (. شود راهزن و محاربند و احكام محارب بر آنان جاري مي
توان به ظاهر آيه شريفه استناد كرد كه خداوند دستور قتال با بغات  براي اين شرط مي

  .ها باشد اي باشند كه شأنيت براي قتال در آن را صادر كرده، طبعاً بايد آنان در حد و مرتبه
وجوب قتال با «شي كه مطرح است آنكه، چون از آيه شريفه سوره حجرات، پرس
شود كه از نظر عده و عده به  شود، پس بغات به كساني اطالق مي استفاده مي» بغات
اي باشند كه دفع شرّ آنان به جهاد نياز دارد؟ آيا اگر از نظر عده و عده به اين اندازه  اندازه

نيست، بلكه از هر » جهاد با آنان«ا باغي هستند، ولي حكم شرعي، نباشند، باغي نيستند ي
راهي كه بتوان فتنه آنان را دفع كرد، دولت اسالمي موظف به انتخاب آن راه و روش 

  است؟
در اصطالح » محارب«و » باغي«رسد با توجه به آنچه در توضيح تفاوت  به نظر مي

اگر . آن اندازه نباشد، باغي نيستند، ولي محاربند فقهي گفته شد، اگر از نظر عده و ُعده به
هم از نظر موضوعي محارب نباشند و عناصر الزم در محارب اصطالحي را نداشته باشند؛ 

تواند  بغي هر چند از نظر معناي لغوي مي. محاربند» حكم«مثل ترساندن مردم، محكوم به 
ة اعالي آن بغي است و احكام داراي مراتبي باشد، ولي از نظر اصطالح فقهي تنها مرتب

  .را به دنبال دارد» جهاد با بغات«خاصي مانند 
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هاي گوناگون درصدد براندازي دولتي هستند و از  بدين ترتيب آنان كه امروزه با روش
» براندازي نرم«و گاه به » انقالب نارنجي«، گاه به »انقالب مخملي«ها گاه به  اين روش
مرحلة شورش و مقابله نظامي با نظام سياسي نرسيده، مصداق  شود؛ تا وقتي كه به تعبير مي

را » افساد در زمين«و » ترساندن مردم ارعاب و«اگر عناصري مانند . فقهي نيست» بغي«
ند و در غير اين صورت، جرمي »محارب«داشته باشد، محاربه بوده و محكوم به احكام 

  .است كه مجازات آن در اختيار دولت اسالمي است
) منافقين(بي مانند حزب كومله، حزب دموكرات در كردستان و سازمان مجاهدين احزا

بودند؛ چرا كه شورش آنان عليه جمهوري اسالمي، » باغي«خلق بدون شك مصداق 
اي بودند كه دفع فتنه آنان به جنگ و دفاع نظامي  مسلحانه بوده و از نظر عده و عده به اندازه

  .ا چنين تواني توانست آنان را سركوب نمايدنياز داشت و دولت اسالمي ب
از اطاعت امام و قبضة قدرت دولت بر حق خارج شوند و از قوانين و مقررات  

حكومتي سرپيچي كرده و در واقع در برابر امام اعالم خودمختاري، استقالل و موجوديت 
و عمالً براي خود،  ولي تا وقتي كه تمرّد نكرده و از قوانين و مقررات پيروي نموده. نمايند

ند و  اند، هم چنان در امنيت در برابر حكومت و در عرض آن قائل نشده» هويت مستقلي«
  .شود كسي متعرض آنان نمي

  :نويسد در تشريح اين شرط مي» تذكره«عالمه در 
از قلمرو نفوذ پيشواي جامعه خارج شده و در شهر يا بياباني اعالم «

نان با او بوده و در قلمرو نفوذ او باشند، اهل خودمختاري كنند، اما اگر هم چ
  )265، 7ج : 1422شيخ طوسي، /  392، 9ج : 1419عالمه حلي، ( )3(».بغي نيستند

كند كه از قلمرو  آيد، بغي بر كساني صدق مي همان گونه كه از عبارات فقهي بر مي
  .سياسي باشندحكومت خارج شده و با اعالم خودمختاري به دنبال استقالل  قدرت و نفوذ

مؤمنان  توان، هم به ظاهر آيه استناد كرد و هم به سخني از امير براي اين شرط مي
  ).ع(علي

  :فرمايد در سوره حجرات مي
؛ فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اهللا فَإِن فَاءت فَأَصلحوا بينَهما بِالْعدل«
ها به  چه باز آمد، ميان آن ه فرمان خدا باز آيد و چنانكار بجنگيد تا ب با ستم

  )9آيه : حجرات(» .عدالت صلح برقرار كنيد و مجرى عدالت باشيد
. است» تن دادن به امر الهي و دست برداشتن از بغي و تجاوز«غايت قتال با بغات 

ه نرسيده است و تا به اين حد و مرتب» بغي و تجاوز«شود كه موضوع وجوب قتال  معلوم مي
) ع(مؤمنان علي امير. رخ نخواهد داد» قتال«و تحت قوانين و مقررات حكومت قرار دارند، 
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 الحكم اال«: گفت نيز به هنگام ورود به مسجد، مردي از خوارج را مشاهده كرد كه مي
  :حضرت فرمود. ، تا تعريضي به آن حضرت نمايد»هللا

ال نمنعكُم مساجد اهللا ان : ثالثُ خصالكلمة حقٍّ يراد بِها باطل، لَكُم عندنا «
تُصلوا، و ال نَمنعكُم الفَيئ كانت ايديكُم مع ايدينا، و ال نَبدؤُكُم بحربٍ حتي 

شما نزد ما از سه حق . تَبدؤنابِه؛ سخن حقي است كه از آن اراده باطل شده است
يم، و كن از ورود شما به مسجد براي اقامه نماز جلوگيري نمي: برخورداريد

سازيم، و با شما  مادامي كه دستتان در دست ماست، از بيت المال محروم نمي
، ح 134، 16ج: 1386بروجردي، (».جنگيم تا زماني كه شما به جنگ با ما برخيزيد نمي

21502(  
شود كه مخالفان سياسي تا وقتي كه با قصد براندازي حكومت  از اين بيان استفاده مي
چنان از حقوق اجتماعي  اند، هم مسلحانة دسته جمعي روي نياورده خروج نكرده و به شورشِ

خوارج تا وقتي كه دست . كند دار بوده و دولت اسالمي با آنان برخورد قهرآميز نمي برخور
مورد تعرّض قرار ) ع(به شمشير نبرده و مرتكب قتل و جنايت نشدند، از جانب علي

شد  ل عمومي بر ضد امام جامعه نيز تحمل ميهاي آنان در محاف نگرفتند، حتي طعن و كنايه
  .و حضرت اجازه نمي داد كه مسلمانان متعرّض آنان شوند

جدايي آنان از امام و دولت اسالمي با اغراضِ سياسي و بر اساس تحليلي باشد كه آنان 
پا مثالً معتقد باشند كه امام جامعه، احكام شرعي را زير . را به رويارويي با دولت وادار كند

  . نهاده و آنان مجاز به بغي و خروج عليه او هستند
  :دهد اين شرط را چنين شرح مي» تذكره الفقهاء«عالمه در 

اند،  اي كه پيدا كرده به خاطر شك و شبهه) بغات كساني هستند كه(«
اما اگر توجيهي . توجيهي داشته، از پيشواي جامعه جدا شده و بر او خروج كنند

ه باشند و بدون اينكه شبهه و ايرادي بر امام داشته باشند، براي اين عمل نداشت
عالمه حلي، ( )4(».خروج نمايند، راهزنند و حكمشان همان حكم محارب است

  )392، 9ج : 1419
اين شرط را نپذيرفته و آن را فاقد » الكالم  جواهر«شيخ محمد حسن نجفي، نگارنده 

را » بغات«و اصحاب صفين، معامله  با اصحاب جمل) ع(دليل شمرده است؛ چرا كه علي
دچار شبهه ) ع(نمود؛ در حالي كه چنين شرطي دربارة آنان تحقق نداشت، آنان دربارة علي

البته خوارج دچار شبهه شدند و رواياتي كه اين معنا را تأييد كند، متعدد . و ترديد نبودند
  : بن دراجاز آن جمله روايت ذيل از جميل  )333، 21ج : تانجفي، بي(است، 
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فقال بعض : ، قال»نعم«: الخوارج شكاك؟ قال): ع(قال رجل البي عبداهللا
؛ »ذلك مما يجدون في انفسهم«: كيف و هم يدعون الي البراز؟ قال: اصحابه

آيا خوارج درباره امام شك و ترديد : عرض كرد) ع(مردي به امام صادق
ها كه  چگونه؟ آن: برخي از ياران امام عرض كردند» .بله«: داشتند؟ فرمود

دعوت به مبارزه به خاطر شك «: حضرت فرمود! كردند؟ دعوت به مبارزه مي
و  4ح /  6، ح 81، 15ج : 1414حرّ عاملي، (. »شان پيش آمده بود و ترديدي بود كه براي

  )13، ح 83
البته غرض ما تنقيح موضوع بغات است؛ به : افزايد در ادامه مي» جواهر«نگارنده 

يا » نصب«، يا »محارب«آنان به عنوان   كه احكام بغي جاري شود، و االّ جهاد بااي  گونه
را تكفير نمودند كه خود، انكار ) ع(به خاطر آنكه خون مسلمين را مباح كردند و علي«

  .، واجب بود»شود دين شمرده مي  ضروري
نيوي هاي د سخن فقيه نجفي از اين زاويه كه اصحاب جمل و اصحاب صفين با انگيزه

جنگيدند، نه بر اساس يك مبناي عقيدتي و اختالف در ) ع(مثل ثروت و قدرت با علي
مسائل ديني، بر خالف خوارج كه دربارة آن حضرت دچار شبهه و ترديد شدند و در 

ولي اين سخن در صورتي . متهم نمودند، صحيح است» كفر«نهايت، آن حضرت را به 
ات فقها به عنوان شرط بغي، همان مطلبي باشد كه در كلم» تأويل سائغ«است كه مراد از 

  . فقيه نجفي برداشت كرده است
اختالف نظر سياسي با امام : اما برداشت ديگري هم از اين شرط شده كه عبارت است از

و دولت مركزي؛ چرا كه اگر خروج نه به سبب اختالف نظر سياسي، بلكه به دليل ايجاد 
است نه » راهزن و مفسد«زدن امنيت اجتماعي باشد، شخص، فساد و فتنه در جامعه و بر هم 

در همين نقطه   »مفسد و محارب«و » باغي«اصالً اختالف اساسي بين . اصطالحي» باغيِ«
  )141: 1379آصفي، (. است

اين شرط را نپذيرفته، آن است كه آن را فاقد دليل تصور » جواهر«علت آنكه نگارنده 
ا با اصحاب صفين با آنكه به نظر ايشان به دنبال قدرت، ر) ع(كرده و رفتار حضرت علي

رياست و مال دنيا بودند و نه داراي اغراض سياسي و اختالف نظر با امام، شاهد بر عدم 
در حالي كه آنان داراي اغراض سياسي بودند و . دانسته است» بغي«اشتراط آن در تحقق 

  : ملهاز آن ج. اين مفاد و معنا در روايات هم آمده است
از فتنه بعد از مرگ خويش خبر داد و وقتي علت لزوم جهاد ) ع(بر علي) ص(ـ پيامبر

  : با آنان را پرسيدند، فرمود
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علي اَحداثهِم في دينهم و فراقهم لاَمري و استحاللهم دماء عترتي؛ به خاطر «
ن شان بدعت نهاده و از دستور من سرپيچي كرده، و خون خاندا اينكه در دين

  )82، 15ج: 1414حر عاملي، (. »مرا حالل شمردند
فتنه اصحاب جمل صرفاً به دليل سلب امنيت از جامعه و خروج محض عليه امام نبود، 

حالل شمردن «و » جدا شدن از دستور پيامبر«و » گذاري در دين بدعت«بلكه به سبب 
  .بود» خون خاندان آن حضرت

  محاربه
ابتدا . هايي دارند ، تفاوت»بغي«نيز مانند » محاربه«معنا و مفهوم لغوي و اصطالحي 

  .شود معناي لغوي، سپس به معناي اصطالحي آن پرداخته مي
  »لغت«محاربه در 

آن نقيض  جنگ است ومعناى  به» حرب«از ريشه  »مفاعله«، مصدر باب »همحارب«
كه در دارد حكايت ) كارزار(نوعى مقاتله اين واژه از . آشتى استصلح و ى اعنبه م» سلم«

به » محاربه«رسد ميان  ، به نظر مياساساين  بر. شود آن از ابزار قدرت و زور استفاده مى
: 1414حسيني زبيدي، ( .هست تفاوت دشمنيخصومت و دعوا، به معناى  »منازعه«، و اين معنا

  )409، 1ج
در مواردى كه جنگ حقيقى و اعمال زور وجود » حرب«بنابراين، استعمال واژه 

به معناى دشمن در » حرب«شته باشد، استعمال مجازى و كنايى است، مانند استعمال واژه ندا
  .»انا حرب لمن حاربنى«جمله 
، ولي رسد ميح، به مرحله فعليت نبا سالجنگ ، »حرب«واژه  موارد،برخى از  در

 ابندر عبارت » حرب«كاربرد . به منزله قتال و كارزار است اي است كه به اندازهدشمنى 
، شاهد بر اين سخن »عدو محارب و ان لم يكن محاربا: فالن حرب لي، اي«منظور در جمله 

 »هرسول و ن اللّهم ربٍحاذنوا بِفَ«شريفه را در آيه » حرب«واژه شايد به همين جهت . است
  .تفسير كرده است »لاقتجنگ و «به  )279آيه : بقره(

 ،)23آيه : مائده( »اللّه و رسوله حاربونَذين يلّا انَّما جزاء«آيه  گرچه در آيات ديگر مثل
وقوع جنگ حقيقى با  به اين دليل كهتفسير كرده، گويا  »معصيت و نافرمانى«را به آن 

  )410همو، ( .ه استپنداشت خدا و پيامبر را نامعقول مى
به معناى زوبين يا » حربه«مانند  ،»حرب«اين معنا در ساير استعماالت و مشتقات ماده 

به  به معناى مسلح» بحارِ« به معناى همه مالش به تاراج رفت و» برِح«و  ،نيزه كوتاه
  .خورد چشم مي
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  محاربه در اصطالح فقهي
نيز ياد شده است، ولي در چنين   »محاربه با امام عادل«در كلمات فقها گاهي از بغي به 

نه معناي اصطالحي فقهي و اند؛  را در معناي لغوي به كار برده» محاربه«مواردي آنان واژة 
  )476: 1415االنتصار، /  319،  3ج: 1415شريف مرتضي، رسائل، (. خاص آن

  :گويد مي» نهايه«شيخ طوسي در 
محارب كسي است كه براي گرفتن مال انسان، آهنگ او كند و سالح «

  )297: 1400طوسي، ( )5(».در سفر باشد يا وطن  بركشد؛ در خشكي باشد يا دريا،
هو «: نويسد ، ايجاد رعب و وحشت را نيز در تعريف اخذ كرده و مي»تبيان«وي در 

، 3ج : طوسي، بي تا(» ...الذي اشهر السالح و اخاف السبيل سواء كان في المصر او خارج المصر
  )50، 8ج: 1422همو، (. و آن را از روايات برداشت كرده است )504

در شهر يا خارج از شهر را معناي راوندي نيز در تفسير آيه محاربه، تجريد سالح 
  )387، 2ج: 1405راوندي، (. محاربه دانسته است

  :گويد نيز مي» رياض المسائل«سيد علي طباطبايي، نگارندة 
محارب، كسي است كه در خشكي يا دريا، شب يا روز آشكارا براي «

ترساندن رهگذران مسلمان اسلحه بكشد؛ حتي اگر شخص ضعيفي باشد كه 
  )149، 16ج: 1418طباطبائي، ( )6(».ساندن را هم نداشته باشدصالحيت تر

كشيدن اسلحه به صورت علني به منظور بردن مال «در تعريف نخست، تنها سخن از 
هم به عنوان هدف » ترساندن مردم«مطرح است، ولي در تعريف دوم، افزون بر آن، » مردم

  . مطرح شده است
نيز در تعريف اخذ شده » افساد در زمين«نصر ها، ع در بعضي از تعاريف، افزون بر آن

  : گويد مي» الكافي في الفقه«الصالح حلبي در  مثالً ابو. است
محاربان، كساني هستند كه از سرزمين امن براي راهزني و ناامن كردن «
 )33ـ34، 9ج : 1413مرواريد، ( )7(».ها و فساد در زمين خارج شوند راه

فوق يا هر دو عنوان را هم در معناي مصطلح محاربه فقيهان متعددي يكي از عناوين 
/  351، 2ج: تا فاضل مقداد، بي/  290ـ 292، 9ج: 1410شهيد ثاني، /  180، 4ج: 1408محقق حلي، (. اند دخيل دانسته

  )492، 2ج: تا امام خميني، بي/  564ـ 566، 41ج: تا نجفي، بي
را در معنا و مفهوم » امنيت عمومي اخالل در«عالمه طباطبايي هم با استفاده از قرآن، 

ايجاد رعب و «داند و معتقد است كه اخالل در امنيت عمومي بدون  محاربه دخيل مي
  )354، 5ج: 1417طباطبائي، (. دهد رخ نمي» وحشت در مردم
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ايجاد رعب و وحشت در ميان «به هر تقدير، دخالت يا عدم دخالت عناصري چون 
معناي اصطالحي محاربه فعالً از اين بحث خارج است، اما در » افساد در زمين«يا » مردم

كشيدن اسلحه به صورت علني «آنچه مورد اتفاق فقيهان در معناي اصطالحي محاربه است، 
اما دخالت يا عدم دخالت عناصر . است» به منظور بردن مال مردم و سلب امنيت اجتماعي

ن فقها براي نشان دادن تفاوت ميان همين مقدار مورد توافق ميا. ديگر مورد اختالف است
  .كافي است» نافرماني مدني«و » محاربه«، »بغي«سه عنوانِ 

  :تفكيك كرد» بغي«توان از جهات ذيل از را مي» محاربه«
محاربه و «اند و بحث  مطرح كرده» كتاب الجهاد«را در » بغي و بغات«فقها بحث : اوالً
، جرمي »بغي«اند كه  ه شرعي استفاده كردهچون از ادلّ. »كتاب الحدود«را در » محارب

نوعي براندازي است كه با شورش و «گيرد و   است كه اساس نظام سياسي را هدف مي
جرمي است كه «از اين رو، بايد با بغات جهاد كرد، ولي محاربه، » .جنگ همراه است

. ، حد جاري نمودلذا بايد بر محاربان» .ارتباطي به اساس نظام ندارد و مجازات معيني دارد
دهد و اساس  شود كه باغي، حكومت و رأس هرم جامعه را مورد تعرض قرار مي معلوم مي

زند و لزوماً با سيادت و  كند، ولي محارب، امنيت جامعه را بر هم مي حكومت را تهديد مي
  .خيزد كيان حكومت به مقابله بر نمي

افساد «و حتي به زعم خود » موال آنانربودن ا«و » ترساندن مردم«در بغي لزوماً : ثانياً
چه بسا بغات با انجام يك كودتا رهبريِ بر حق را ساقط كرده . مورد نظر نيست» در زمين

  .گيرند، ولي در محاربه، عناصر ياد شده دخيل است و حكومت را به دست مي
تند جهاد با بغات مس. متفاوت است» محاربه«و » بغي«مستند هر يك از عناوين : ثالثاً

  )9(.است و مجازات محارب مستند به آيات سورة مائده )8(به آيه سورة حجرات

  نافرماني مدني
در نقطه » نافرماني«. از نظر لغوي، تركيبي است) civil disobedience(نافرماني مدني 

سرپيچي «مقابل اطاعت يا فرمانبرداري، كه يكي از مفاهيم مناسبات قدرت است، به معناي 
هم به معناي » مدني«. گيردمورد استفاده قرار مي» و اطاعت نكردن از فرامين از دستورات

  .شهروندي است
آميز در  نافرماني مدني، اقدامي است كه شهروندي با اتكاء به ابزار مسالمت«

هاي  راستاي سرپيچي علني و اعالم شده از فرامين كه به نام هنجار و يا آموزه
آيد، در مقابل قانون، حكم، يا فرماني  نامشروع مي ولي به نظر  مافوق صادر شده،

  )91: 1369علي بابايي، (» .دهد مقتدرانه صورت مي
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هر اقدام قانون شكنانه آشكار و عمدي كه با هدف جلب توجه همگان به نامشروع «
ها از جنبه اخالقي و عقالني صورت گيرد نافرماني،  بودن برخي قوانين يا نادرستي آن

  )80: 1382محبي، (. يا نافرماني عمومي استسرپيچي مدني 
نافرماني مدني، «:  جان راولز، متفكر آمريكايي و فيلسوف اخالق و حق معتقد است

آميز و وجداني، اما مغاير قانون و معموالً با هدف تغيير  خود را در كنشي علني، مسالمت
  )89: همان(. سازد قوانين و يا تغيير سياست حكومت متجلّي مي

  :براي نافرماني مدني چند پيش شرط قائل استوي 
 .عدالتي آشكار صورت پذيرد اعتراض بايد در مقابله با مواردي از بي

 .همه امكانات قانوني ديگر كه شانس پيروزي دارد، قبالً به كار گرفته شده باشد
اقدامات مربوط به نافرماني نبايد چنان ابعادي به خود بگيرد كه كاركرد نظم قانون 

 )90: همان(. ساسي را به مخاطره اندازدا
تئودو رابرت، استاد علوم سياسي دانشگاه برلين هم براي نافرماني مدني، سه شاخص 

  :گيرد اساسي ذيل را در نظر مي
 پرهيزي خشونت
 پذيري مسئوليت
 محدوديت

 باشند و دهند كه طرفدار قانون و نظم در كلّ آن مي آميز خود نشان مي با رفتار مسالمت
اعتراض آنان صرفاً متوجه قانون يا قاعدة مشخصي است كه بايد با نقض آن خطري را كه 

  .تواند متوجه جامعه باشد، دفع كرد مي
دهند كه نسبت به گسترش نافرماني و تهديد نظم و قانون  گويا با شاخص دوم نشان مي

  .كنند به طور كلي، و رو آوردن به خشونت احساس مسئوليت مي
آميز است كه متوجه  دهد كه نافرماني مدني، اقدامي مسالمت م نشان ميبا شاخص سو

تغييراتي تدريجي يا ناگهاني در بخشي از نظام سياسي و قوانيني معين است، و با اقداماتي كه 
  )92: همان(. كند، متفاوت است براندازي و ايجاد نظم جديدي را دنبال مي

  مقاومت مدني
است كه » مقاومت مدني«همسويي دارد، » ي مدنينافرمان«اصطالح ديگري كه با 

  .ها خالي از لطف نيست اشاره به تفاوت آن
تفاوتي دربارة آنچه از سوي حكومت به عنوان قانون،  پرهيز از هر نوع اقدام و بي«

در اين روش،  )98: 1376آقابخشي، (. ، مقاومت مدني است»شود وضع و به اجرا گذاشته مي
دهند؛ بدون آنكه دست به  ا قانون يا تصميمات دولت نشان ميمردم مخالفت خود را ب
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گرچه با اجرا نكردن قانون مثل نپرداختن ماليات كه بر اساس قانون بر آنان . اقدامي بزنند
  .رسانند الزامي شده، اعتراض خود را به گوش دولتمردان مي

. است» تفاوتي بيامتناع از اقدام و نوعي «، تأكيد اصلي بر »مقاومت منفي و مدني«در 
وجه مشترك اين دو شيوه . معنايي ندارد» اقدام«بدون » نافرماني مدني«در حالي كه 

در مقاومت منفي، اين مسالمت از طريق . هاست آن» آميز بودن مسالمت«مبارزه، 
  )99: همان(. »اقدام«شود، ولي در نافرماني مدني از طريق نوعي  تأمين مي» خودداري از اقدام«

از همين روست كه برخي اين دو . است» اقدام«، نوعي »خودداري از اقدام«گاهي البته 
هاي گاندي به ملت هند براي مقابله با استعمار  اصطالح را به يك معنا دانسته و توصيه

» نافرماني مدني«است، » عدم اقدام« و» مقاومت منفي«بريتانيا را در حالي كه از نوع 
  .اند دانسته
هاي فلسفي و  ، بخشي از انديشه)ساتياگراها(» ت و نيروي راستيتمسك به حقيق«

ژي نهضت ملي و  ايدئولو. دكترين اجتماعي و سياسي است كه از سوي گاندي مطرح شد
در اين فلسفه، اثر نيروي . هاي آن سرزمين است طلبانه مردم هند بر اساس ويژگي استقالل

گاندي . عوامل مادي عنوان شده است هاي اجتماعي و سياسي برتر از رواني در فعاليت
. ، سياست را تابع اخالق كند»مبارزه به خاطر حقيقت«، و »قدرت حق«كوشد از طريق  مي

» نافرماني مدني«استراتژي  )361ـ  362: 1369علي بابايي، (. بود» مقاومت منفي«وي طرفدار اصل 
مت امپراطوري به صورت خاص توسط مهاتما گاندي براي كسب استقالل هند از حكو

تمرّد از قوانين كشوري، نپرداختن «روش گاندي مبتني بر . بريتانيا صورت گرفت
گذاري، عدم  هاي دولتي، تحريم انتخابات مجالس قانون ها، قبول نكردن پست ماليات

همچنين  )99همان، (. بود» همكاري با مأموران انگليسي و تحريم اجناس ساخت بريتانيا
داري، عدم استقبال از مسئوالن دولتي، دعوت معلمان  راهپيمايي، روزهاعتصاب، تظاهرات و 

كارهاي مبارزه منفي او با استعمار هاي درس از ديگر راهس و دانش آموزان به ترك كال
  )40ـ  42: 1327اميرعاليي، (. انگليس بود

ارد، هر چند اصطالح نافرماني و مقاومت مدني، در منابع ديني و ميراث فقهي سابقه ند
از منابع ديني، . دار در تاريخ اسالم است ، امري سابقه»تمرّد از فرمان حاكم و حكومت«اما 
شود؛ زيرا بندگان خدا، تنها  از فرمان نامشروع و ظالمانه حاكمان استفاده مي» جواز تمرّد«

در چارچوب فرامين الهي، حق امر و نهي داشته و مردم، تنها در اين محدوده مجاز به 
  )174، 15ج: 1414حر عاملي، (» .طاعة لمخلوق فى معصية الخالقال«  .ت از آنان هستنداطاع
او . روزي پيامبر، عبداهللا بن حذافه را به فرماندهي سپاهي برگزيد و روانه جنگ كرد 

پيرمردي . سپس فرمان داد كه در آن بنشينند. يارانش را به افروختن آتشي دستور داد
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وقتي ماجرا را براي . ه درون آتش افتاد و بخشي از بدنش سوختخواست در آن بنشيند، ب
چه چيزي باعث شد كه به سخنش گوش فرا دهيد؟ عرض : رسول خدا نقل كردند، پرسيد

 :آن گاه رسول خدا فرمود. او امير ما بود و اطاعتش واجب! اي رسول خدا: كردند
يعوه، فإنّه الطاعة في أيما أمير أمرته عليكم فأمركم بغير طاعة اللّه فال تط«

هر گاه اميري بر شما قرار دادم و او شما را  )335، 11ج: ق1403صنعاني، (؛ معصية اللّه
به غير اطاعت الهي فرمان داد، اطاعتش نكنيد؛ چون در جهت معصيت الهي 

 ».توان كسي را اطاعت كرد نمي
ا در محدوده قوانين شود كه كارگزاران حكومت نبوي، تنه از اين بيان نبوي استفاده مي

و مقررات الهي، حق امر و نهي دارند و امر و نهي آنان خارج از اين محدوده، لزومِ اطاعت 
. نيست» مقاومت و نافرماني مدني«اطاعت نكردن از كارگزار حكومتي، چيزي جز . ندارد

شود كه اين مسئله، اختصاصي به  هم استفاده مي) ايما امير(از عمومِ كالم حضرت 
ندارد، بلكه هر كارگزار حكومتي، چه لشكري و چه كشوري در اين » رماندهان نظاميف«

اين آفت در مراكز نظامي وجود دارد كه فرماندهان نظامي . محدوده، حق امر و نهي دارد
ري براي خود به طور مطلق، حق امر و نهي و براي نيروهاي تحت امر خود، وظيفة فرمانب

. قِّ امر و نهي آنان محدود و مقيد به رعايت حدود الهي استغافل از آنكه ح. اند قائل
به ) ص(در ماجراي تبعيد ابوذر، صحابي معروف رسول خدا) ع(كه در رفتار امام علي چنان

ها و نهي از منكرها، انتقاد  عثمان كه تحمل امر به معروف. خورد سرزمين ربذه، به چشم مي
هاي مختلف مثل به قدرت  عملكرد خود در زمينهها و  هاي اباذر به سياست ها و اعتراض

رساندن افراد فاسق و فاجر، و حيف و ميل بيت المال را نداشت، حكم تبعيد او را صادر 
امير . كرده و فرمان داد احدي با او سخن نگويد و او را در خروج از مدينه مشايعت نكند

كرده، و از دستور خليفه هم مؤمنان به رغم آنكه در شرايط خاص آن روز، با عثمان بيعت 
، برادرش عقيل، عبداهللا بن جعفر و )ع(مطلع بود، اما همراه با فرزندانش، حسن و حسين

امام (. عمار بن ياسر به ديدار ابوذر رفته و او را به صبر و استقامت در راه حق دعوت كرد
ي بر اينكه چرا از فرمان من و در پاسخ عثمان مبن )309، 15ق، ج1372اميني، /  130خطبه : ق1368علي، 

  :تخلّف كردي؟ فرمود
آيا انتظار  )253، 8ج: 1385ابن ابي الحديد، (؛ أو كُلّما أمرت بأمرٍ معصية أطعناك فيه«

  »!داري هر گاه دستور به معصيت دادي، از تو اطاعت كنم؟
ه در همان ماجرا، ابوذر به رغم فرمان خليفه مبني بر سكوت و عدم اعتراض به سير

  :داري خود، به او گفت مملكت
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اَ ينهاني عثمان عن قرائه كتابِ اهللا و عيب من تَرك امرَاهللا، فواهللا الن «
بالذري، (اُرضي اهللا بسخط عثمان، احب الي و خيرٌ لي من اَن اُسخطَ اهللا برضاه؛ 

آيا عثمان مرا از قرائت كتاب خدا و گرفتن عيب كسي كه  )52، 5ج: 1394
به خدا سوگند اينكه رضايت الهي را ! كند؟ خدا را ناديده گرفته، نهي مي دستور

تر و برايم بهتر است از  به بهاي خشم عثمان به دست آورم، نزد من محبوب
  ».اينكه براي تأمين رضايت او، خدا را به خشم آورم

كه گروهي از اصحاب پيامبر مانند حجر بن عدي، عمرو بن حمق، سليمان بن  چنان
اي به خليفه از سعيد، حاكم كوفه شكايت كرده و در ضمن  با ارسال نامه... د خزاعي و صر

. به او يادآور شدند كه امارت تو بر ما مطلق نبوده و مشروط به اطاعت از دستور خداست
  )45، 9ج: 1372؛ اميني، 41همان، ص(» فانّك اميرنا ما اطعت اهللا«

آيد كه تلقّي اصحاب پيغمبر از امارت  شد، بر مي از موارد فوق كه تنها براي نمونه نقل
بندي آنان به احكام الهي بود و آنان  و واليت زمامداران، امارت و واليتي مشروط بر پاي

اطاعت نكردن «هايِ بر خالف شرع و حق و عدالت،  ها و تصميم در صورت مشاهده فرمان
  .دانستند مي را حق خود» اعتراض و نصيحت«و » از همان فرمان» و تمرّد

هاي جائر، و  موارد فراواني شبيه موارد فوق در تاريخ فقه و فقيهان شيعه در برابر دولت
به صورت خاص در مراحل نخست انقالب اسالمي ملت ايران به رهبري امام خميني سابقه 

  .دارد

  »نافرماني مدني«و » محاربه«، »بغي«تفاوت 
نافرماني «و » محاربه«، »بغي«طالحي با توضيحات فوق در تبيين معاني لغوي و اص

از » مقاومت و نافرماني مدني«از يك سو، و با » محاربه«با » بغي«روشن شد كه » مدني
  ؛»محاربه«و » بغي«اما تفاوت . طرف ديگر، تفاوت اساسي دارد

، كه از تفاوت اين دو موضوع ناشي »محاربه«و » بغي«فقها به دليل تفاوت احكام : اوالً
محاربه و «اند و بحث  مطرح كرده» كتاب الجهاد«را در » بغي و بغات«بحث شود،  مي

نوعي «اند كه بغي،  چون از ادلّه شرعي استفاده كرده. »كتاب الحدود«را در » محارب
از اين رو، بايد با بغات » .براندازي نظام سياسي است كه با شورش و جنگ همراه است

لذا بايد بر محاربان، حد جاري » .مجازات داردجرمي است كه «جهاد كرد، ولي محاربه، 
دهد و  شود كه باغي، حكومت و رأس هرم جامعه را مورد تعرض قرار مي معلوم مي. نمود

زند و لزوماً با  كند، ولي محارب، امنيت جامعه را بر هم مي اساس حكومت را تهديد مي
  .خيزد سيادت و كيان حكومت به مقابله برنمي
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اند و االّ بعضي  اي است كه اكثر فقيهان در متون فقهي پيموده بنا بر مشيالبته اين نكته 
  .اند مطرح كرده» كتاب الجهاد«از آنان بحث محاربه را نيز در 

افساد در «در بغي لزوماً ترساندن مردم و ربودن اموال آنان و حتي به زعم خود، : ثانياً
دتا، رهبريِ بر حق را ساقط كرده و چه بسا بغات با انجام يك كو. مورد نظر نيست» زمين

  .گيرند، ولي در محاربه، عناصر ياد شده دخيل است حكومت را به دست مي
جهاد با بغات مستند . متفاوت است» محاربه«و » بغي«مستند هر يك از عناوين : ثالثاً
  .سورة مائده 34و  33سورة حجرات است و مجازات محارب مستند به آيات  9به آيه 
و عنوان » بغي«رسد كه تفاوت اساسي و بنيادي ميان عنوان  ن همه به نظر ميبا اي

خروج عليه حكومت بر حق و تالش مسلحانه براي «آن است كه بغي » افساد و محاربه«
بر «لزوماً چنين نيست، چه بسا با هدف » افساد و محاربه«است؛ در حالي كه » براندازي آن

به فساد كشيدن «يا » عب و وحشت در ميان مردمهم زدن امنيت اجتماعي و ايجاد ر
هاي هنگفت، غارت و  به منظور دستيابي به اهداف دنيوي خود مانند كسب ثروت» جامعه

  .كفايتي در اداره مطلوب جامعه و امثال آن باشد دزدي يا متهم كردن رقباي سياسي به بي
لي مفسد و محارب دهد، و را هدف قرار مي» اساس دولت اسالمي«خالصه اينكه باغي 
  .لزوماً چنين هدفي ندارد

» مقاومت و نافرماني مدني«از همين جا تفاوت ميان اين دو عنوان با عنوان سوم، يعني 
يا » تصميم«يا » قانون«چون مقاومت و نافرماني مدني، مخالفت با يك . شود روشن مي

. ر جامعه استبا حفظ موجوديت و اساس حكومت و نظم حاكم ب» مردان برخي از دولت«
شود، بلكه صرفاً اصالح يك  در مقاومت و نافرماني مدني، اساس حكومت تهديد نمي

كه در  چنان. سياست، قانون، تصميم نادرست، يا بركناري يك مسئول مورد نظر است
اي براي ايجاد  گردد و انگيزه مقاومت و نافرماني مدني لزوماً نظم و امنيت جامعه تهديد نمي

بلكه هدف و انگيزه اصلي تحت فشار . و ترساندن مردم در ميان نيسترعب و وحشت 
قرار دادن دولت به منظور لغو قانون يا سياست يا تصميمي است كه به زعم نافرمايان، 

آميز يا موجب ايجاد مفسده خواهد شد، يا به منظور عزل مديري است كه  ناعادالنه، تبعيض
  .يط الزم براي احراز مسئوليت استبه گمان نافرمايانِ نااليق و فاقد شرا

  گيري بندي و نتيجه جمع
از نظر لغوي و » مقاومت و نافرماني مدني«و » محاربه«، »بغي«نتيجه آنكه سه عنوانِ 

اصطالحي با يكديگر تفاوت دارند و سه موضوعِ متفاوتي هستند كه هر كدام حكم 
ام بر ديگري موجب خطا در صدور خَلط ميان اين عناوين و تطبيق هر كد. اي دارند جداگانه
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» محارب«يا » باغي«نافرمايانِ مدني را . شود حكم و تضييع حقوق دولت يا شهروندان مي
را بر آنان جاري نمودن، ستم بر شهروندان، و باغيان و » محاربه«يا » بغي«پنداشتن و حكم 

بار نمودن، تضييع  را بر آنان» نافرماني«محاربان را نافرمايان مدني قلمداد كردن و حكم 
  .حق دولت اسالمي در مجازات مجرمان است

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هانوشتپي

  .كُلُّ من خَرج علي امام عادلٍ و نكثَ بيعتَه و خالفَه في احكامه فهو باغٍ  .1
  .يه بالشرايط اآلتيهالمخالف لالمام العادلِ الخارجِ عن طاعته باالمتناع عن اداء ما وجب عل  .2
اَن يخرُجوا عن قبضة االمام، منفردين عنه في بلد او باديةٍ، اَما لَو كانوا معه و في قَبضته فَلَيسوا اهلَ   .3

 .البغي

ان يكونوا علي المباينه بِتأويلٍ سائغٍ عندهم بِاَن تَقع لهم شُبهةٌ تَقضي الخروج علي االمام، فاما اذا لم   .4
 .هم تأويلٌ سائغٌ و باينوا، فَهم قُطّاع الطّريق، حكمهم حكم المحاربيكن ل

 .المحارب هو كلُّ من قَصد الي اَخذ مالِ االنسان و اَشهرَ السالح في برٍّ او بحرٍ او سفرٍ او حضَر  .5

  .سابله و المترودينَ من المسلمين مطلقاو هو كُلُّ مجرّد سالحاً في برٍّ او بحرٍ، ليالً او نهاراً لاخافة ال  .6
 .هم الذين يخرجونَ عن دارِ االمن، تَقطع الطريقَ و اخافة السبيل و السعي في االرض بالفساد  .7

 الَّتي فَقَاتلُوا رَىاألخْ علَى إِحداهما بغَت فَإِنْ بينَهما فَأَصلحوا اقْتَتَلُوا الْمؤْمنينَ منَ طَائفَتَانِ وإِنْ«  .8
» . الْمقْسطينَ يحب اللَّه إِنَّ وأَقْسطُوا بِالْعدلِ بينَهما فَأَصلحوا فَاءت فَإِنْ اللَّه أَمرِ إِلَى تَفيء حتَّى تَبغي

 )9حجرات، آيه (

9.  »سيو ولَهسرو ونَ اللّهارِبحينَ يزَاء الَّذا جإِنَّم تُقَطَّع واْ أَولَّبصي قَتَّلُواْ أَوا أَن يادضِ فَسي األَرنَ فوع
 عذَاب أَيديهِم وأَرجلُهم منْ خالف أَو ينفَواْ منَ األَرضِ ذَلك لَهم خزْي في الدنْيا ولَهم في اآلخرَةِ

يمظع*ن قَبواْ مينَ تَابإِالَّ الَّذيمحر غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَمفَاع هِملَيواْ عر33- 34مائده، آيه (»  .لِ أَن تَقْد(  
  

  منابع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ابوميثم الشبيب، قم، بوستان كتاب: ، الجهاد، تقرير)ش1379(آصفي، محمد مهدي  .1
انتشارات تهران، راد، مكاري مينو افشاريه، فرهنگ علوم سياسي، با )ش1376(آقابخشي، علي  .2

  .مركز اطالعات و مدارك علمي ايران
محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، داراحياء : البالغه، تحقيق، شرح نهج)ق1385(الحديد ابن ابي .3
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نشر ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم، مؤسسه ال)ق1410(ادريس حلي، محمد بن منصور ابن .4
 .االسالمي، چاپ دوم

 . العرب، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ اول، لسان)ق1408(منظور ابن .5
نا،  االسالم، تهران، بيالبالغه، گردآورنده سيدرضي، ترجمه فيض، نهج)ق1368) (ع(امام علي .6

 .ق1368
  .نا بي ،جا مقاومت منفي، بي ،)ش1327( الدينشمس ،اميرعالئي .7
 .، الغدير، تهران، دارالكتب االسالميه، چاپ دوم)ق1372(، شيخ عبدالحسن )مهعال( اميني .8
جمعي از محققان، تهران، : ، جامع احاديث الشيعه، تحقيق)ش1386(بروجردي، سيدحسين  .9

 .انتشارات فرهنگ سبز
االشراف، تحقيق محمد باقر بهبودي، لبنان، مؤسسه ، انساب)ق1394(بالذري، احمد بن عيسي  .10

 .للمطبوعات االعلمي
 . )ع(البيت، وسايل الشيعه، قم، مؤسسه آل)ق1414(حرّ عاملي، محمد بن حسن  .11
 .، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، دارالفكر)ق1414(حسيني زبيدي، محمد مرتضي  .12
 ).ع(البيت، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل)ق1419(، حسن بن يوسف )عالمه( حلي .13
االسالم، تحقيق عبدالحسين محمدعلي ، شرايع)ق1408(حمدبن حسن الدين م، نجم)محقق( حلي .14

 .بقال، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم
 .، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه دارالعلم)تا بي(، روح اهللا )امام( خميني .15
، المفردات في غريب القرآن، بيروت، سوريه، دارالعلم، )ق1412(راغب اصفهاني، حسين بن محمد  .16

 .دارالشاميه
، فقه القرآن، قم، مكتبه آيت اهللا مرعشي نجفي، )ق1405(الدين سعيد بن عبداهللا راوندي، قطب .17

 .چاپ دوم
 . جا ، كنزالعرفان في فقه القرآن، قم، بي)تا بي(الدين مقداد بن عبداهللا السيوري، فاضل جمال .18
قم، مؤسسه ، االنتصار في انفرادات االماميه، )ق1415(بن حسين موسوي شريف مرتضي، علي .19

 .النشر االسالمي
سيد مهدي : ، رسائل الشريف المرتضي، تحقيق)ق1415( ــــــــــــــــــــــــــــــــ .20

 .دارالقرآن الكريم رجائي، قم، 
 .، المصنف، بيروت، المكتب االسالمي)ق1403(الصنعاني، ابوبكر عبدالرزاق  .21
 .ل البيت، رياض المسائل، قم، مؤسسه آ)ق1418(طباطبايي، سيد علي  .22
، الميزان في تفسير القرآن، قم، مؤسسه النشر االسالمي، )ق1417(طباطبايي، سيد محمدحسين  .23

 .چاپ پنجم
احمد قصير عاملي، بيروت، دار : ، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق)تا بي(الطوسي، محمدبن الحسن  .24

 .احياء التراث العربي
 .قه االماميه، قم، مؤسسة النشر االسالمي، المبسوط في ف)ق1422( ـــــــــــــــــــــ .25
 .، النهاية في مجرد الفقه و الفتوا، بيروت، دارالكتاب العربي)ق1400( ـــــــــــــــــــــ .26
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، الدروس الشرعيه، قم، مؤسسه النشر االسالمي، )ق1417(، محمد بن مكي )شهيد اول( عاملي .27
 . چاپ دوم

: ، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، تحقيق)ق1410(الدين بن علي ، زين)شهيد ثاني( عاملي .28
 .سيدمحمد كالنتر، قم، كتابفروشي داوري
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