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  حسين آقابابايي

  

  چكيده
 بحث هاي مفـصلي را بـه خـود       ، يكي از موضوعاتي  كه در شريعت اسالمي       

 مـواردي اسـت كـه هـر دو طـرف             منازعـات در   اختصاص داده است، چگونگي حـلّ     
 ممكـن اسـت     هـاي مـسلمانان   يـت و انگيـزه درگيـري      ماه.   مـسلمان هـستند    ،درگيري

چــه نگارنــده در ايــن مطالعــه بــه آن پرداختــه اســت،  آن. متفــاوت و گونــاگون باشــد
اسـي مـستقر    مواردي است كه گروهي از مسلمانان با حكومت اسالمي يـا سـاختار سي             

ايـن  . هـا هـم سياسـي اسـت    ماهيـت و انگيـزه درگيـري    و اسالمي دچـار چـالش بـوده      
ر مـورد بررسـي قـرا     » جهـاد بـا باغيـان     « ذيـل    و مقابله با آن،   » بغي«با عنوان   ها  درگيري

حـل هـايي كـه     است كه دكترين مقابله با بغي و راهفرضيه اين تحقيق آن  . گرفته است 
دري همـه   ر بـرا  براي منازعات سياسي داخلي در اسالم پيش بيني شده است با تكيـه بـ              

اين مطالعه ضمن تبيـين آمـوزه       .  مدارا و موازين انساني است     مسلمانان، مبتني بر صلح،   
هاي شريعت اسالمي در اين زمينه، با بررسي اجمالي تحوالت حقـوق كيفـري ايـران،          

 بـه شـكل آشـكاري بـا         ،نتيجه گرفته است كه سياسـت كيفـري  ايـران در ايـن زمينـه               
 نيـز   1392سـال   وت بـوده و در قـانون مجـازات اسـالمي            گفتمان شريعت اسالمي متفا   

 امـا در همگـامي بـا سياسـت          ،چند تغييري در ادبيات قانونگذار مشاهده مـي گـردد         هر
  . توفيقي حاصل نشده است،كيفري اسالمي

  بغي، حقوق اسالمي، منازعات داخلي، قتال اهل البغي: واژهكليد

                                                           
دانشيار دانشگاه گيالن   aghababaei@guilan.ac.ir  

  19/02/1395 : پذيرش نهايي ـ12/10/1394: تاريخ وصول
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1- مهمقد  

 منازعـات و حفـظ      در جامعه، حلّ  هاي اصلي و ضروري حقوق      يكي از كارويژه  
مايـت   ممكن است ارزش هـا يـا رويكردهـاي مختلفـي را ح      ،حقوق. نظم و امنيت است   

كار گيرنده منافع اقتـصادي      الگوي رفتار اجتماعي، يا ب     كند، در جستجوي عدالت باشد،    
نافي اين موضوع نيـست     اما اين رويكردها،    . ف ديگري باشد  يا اهدا و  گروه هاي خاص    

  .  و استقرار آرامش و نظم استها اختالفبه دنبال حلّ كه حقوق
پويـايي اجتمـاعي    كي بر جنبه هاي جامعه شناسي است، بر         هايي نيز كه متّ   تئوري

 منافع در   ، محصول تعارض  و تعديل كنندة       با اين استدالل كه حقوق     .حقوق تكيه دارند  
وري حقـوق،   وظيفـه ضـر   :  يكـي از جامعـه شناسـان گفتـه اسـت            كـه  چنان. جامعه است 

 Socialcontrol(مهندسي اجتماعي است به منظـور دسـتيابي بـه نتـايج اجتمـاعي خـاص       

Through Law/ 47.(    ر زمينـه  رويكردهـاي مختلـف د  كـه   در مجموع مـي تـوان گفـت
كننده تعارضات و اختالفات است و لذا تمايـل بـه فهـم              حقوق معتقدند كه حقوق، حلّ    

ه اهـداف اجتمـاعي مطـرح اسـت و هـيچ هـدف           حقوق به عنوان وسيله اي بـراي نيـل بـ          
  . قابل دسترسي نيست،اجتماعي بدون وضع و جاودانه سازي يك سيستم منظم

دار تبيـين و مراقبـت در دسـتورات الهـي             عهـده  ،كـه حقـوق   در حقوق اسـالمي     
اگـر  . تر مي شود بدون اين كـه امكـان تغييـر آن باشـد             است، اين موضوع قدري پيچيده    

 است كه آمرانه بـودن      جرايي شود، معناي اين حرف آن     ات خدا ا  حقوق بخواهد دستور  
 دسـتور    ممكن است در مواردي به دليل دريافـت يـا درك           ،)موقتي(نظم سياسي دنيايي    

يكي از وظايف مشكل كسي كه تـابع نظـم حقـوقي دينـي              .  به چالش كشيده شود    ،الهي
ه اسـت بـا     است، جمع كردن ميـان دسـتوراتي كـه بـه عنـوان آمـوزه دينـي درك كـرد                   

ري احكام الهي بداند به     خواسته هايي است كه نظام حقوقي كه ممكن است خود را مج           
  .  كنداو تكليف

 در عين حال، به عنوان يك قاعده كلي، حقوق الهي بـي نظمـي را ديكتـه نمـي                   
 اما ايـن كـار را        اختالفات و حفظ نظم است،      حقوق الهي نيز به دنبال حلّ      ،در واقع . كند
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حقوق الهي نياز به عـدالت را       . اص و با زبان خاص خود  انجام مي دهد         در چارچوب خ  
. گرايي نفـي نمـي كنـد       اما نياز به نظم را به عنوان شرط ضروري قانون          ،تقديس مي كند  

 ه نظم، ثبات و حـلّ      مذهبي، نسبت به مسأل    -اختار سياسي فقيهان مسلمان حتي در يك س     
ن نظمي  باشند كه عادالنه يـا مطـابق بـا            آنها ممكن است خواها   .  نگران هستند  ،منازعات

  . دستورات الهي باشد، اما نمي توانند حامي بي نظمي يا بي قانوني باشند
 همواره بر اين موضوع تأكيد مي شـود كـه حـاكم در حفـظ                ،در حقوق اسالمي  

ادب الـدنيا و    (موظف به تالش است     ) حراسه الدين و سياست الدنيا    (دين و تنظيم امور دنيا      

مور امام يا حـاكم اسـالمي، مـأ     . ر نيستند  در تعارض با همديگ     دين و دنيا لزوماً    ).149/الدين
 عهـده دار زنـدگي ايـن دنيـا و سـعادت اخـروي                ،پياده سازي شريعت اسـت و شـريعت       

پنج ارزش ضروري شريعت بر اساس نظر فقها، حفظ و حمايت از ديـن، زنـدگي                . است
  ).174/المستصفي(، نسل، مال و عقل است )تحيا(

كاركردي اوليـه هـستند      ارزش هاي    ،از ديدگاه دانشمندان اسالمي، نظم و ثبات      
به عبارت ديگر، نظم، ثبات     .  هيچ ارزش ديگري قابل اجرا و اعمال نيست        كه بدون اينها  

 اما نكته مهـم    .تر هستند  و اجتناب از فتنه، پيش شرط ارزش هاي ديني و اخالقي بزرگ           
 بي ثباتي و بي نظمي را و با چه ساز وكـاري              چه ميزان  ست كه آموزه هاي اسالمي    اين ا 

 در مواردي كه بي نظمي و بـي ثبـاتي از درون جامعـه، از بـين                  ،به ويژه . تحمل مي كنند  
. ي و برداشــت خاصــي از شــريعت باشــدمعتقــدان و پيــروان شــريعت و گــاه در اثــر تلقّــ

ات در درون جامعـه      منازعـ  تعليماتي در شريعت اسالم وجود دارد كه به شيوه هاي حـلّ           
 كه در نصوص ديني مطرح شده و يا سيره          ، به دليل آن   اين تعليمات . داسالمي اشاره دار  

 كه رفتار آنها ويژگي الگو سـازي بـراي معتقـدان بـه             است  ه عملي اشخاصي بوده     و روي
 منازعات، تنها مستند شريعت دارد، براي هر نوع تفسير و تبيين از موضع شريعت در حلّ          

  . ي مي شودول تلقّقابل قب
    بررسي اين مستندات و اين كه در آموزه هاي دين اسـالم و در موضـوع حـلّ                 

 تا چه ميزان به ارزش هاي اساسـي شـريعت و حقـوق و آزادي          ،منازعات سياسي داخلي  
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هاي بشر توجه گرديده است موضوعي است كـه در ايـن مختـصر بـدان پرداختـه شـده                    

 پاسـخ بـه جـرايم سياسـي در          ،وكار قـانوني   تنظيم ساز با وجود الزامات مربوط به      . است
و قانون اساسي جمهوري اسالمي و  بحـث هـاي مفـصل فقهـي در خـصوص موضـوع،                    

 در حقوق كيفري ايران انعكاس مبهمـي داشـته و    ،شيوه مقابله با منازعات سياسي داخلي     
والني قانونگذار در نحوه انعكاس آن دچار اضطراب و پريشاني بوده و در يك دوره طـ               

 ، موضوع حـلّ   1392 تا سال    1361يعني از زمان تصويب قانون حدود و قصاص در سال           
فـساد فـي    رانگيزي با جرمي ماننـد محاربـه و إ        ال ب منازعات سياسي داخلي به صورت سؤ     

 در  ،ايـن . آميخته است  در ،االرض كه جرمي براي مبارزه با راهزنان و قطاع الطريق بوده          
 بـازرترين مـصداق جـرم سياسـي در           را »بغـي « ن صراحتاً حالي است كه برخي حقوقدانا    

چنـد قانونگـذار تـالش       نيز  هر   1392در قانون مجازات    ). 169/جرم سياسي (الم دانسته اند    اس
 به ادبيات فقهي در زمينه منازعات سياسـي و جرايمـي كـه       را آگاهي خود تا    است كرده

 آن با ادبيـات مربـوط بـه         و تفاوت ) بغي(عليه حكومت يا ساختار سياسي انجام مي شود         
محاربه و افـساد فـي      (ستند   امنيت و آسايش عمومي شهروندان ه      ساير جرايمي كه مخلّ   

 ،داري در اين خصوص ايجاد نشده      نشان دهد، در عين حال، تغيير ماهوي معني        )االرض
و كماكان سياست كيفري ايران از منظـر توصـيف مجرمانـه و تنظـيم پاسـخ كيفـري بـه                     

  . با چالش مواجه است، بغي مطرح شدهحقوق اسالمي با عنوانضوعي كه در مو
 منازعات سياسي داخلي در اسـالم و بـه صـورت             دكترين حلّ  ، ابتدا     اين مقاله 

 را مورد بررسي قرار داده و در ادامه به ارزيابي  قانون مجازات اسالمي در                »بغي« ،خاص
  .          است نشده در اين زمينه پرداخته هاي حلّاين خصوص و چالش

  
   منازعات سياسي داخلي در اسالمدكترين حلّ -2

از منظر فقهاي مسلمان، عالوه بر جنگ با كفار، شكل هاي ديگـري از جنـگ و       
  :منازعه هم وجود دارد كه ممكن است طرفين درگيري مسلمان باشند
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  ان  جنگ با مرتد)  و ) محاربـان (، جنـگ بـا قطـاع الطريـق و راهزنـان             )1هاهـل رد
 محاربـان  ممكـن اسـت        2،مرتدان ممكن است كـشته شـوند      ). بغات(گ با شورشيان    جن

 دست راست و پـاي چـپ ايـشان قطـع شـده، و يـا               كشته شوند، به صليب كشيده شوند،       
بـر  .  قتل، شكنجه يا زنداني شـدن نيـست         در عين حال، مجازات شورشيان،     3.تبعيد شوند 

ديدي همراه هستند، در مواجهـه بـا        نش هاي بسيار ش    كه با واك   ،خالف ارتداد و راهزني   
 و از جمله در قيـام گروهـي از     ،و طغيان گروهي از مسلمانان عليه گروهي ديگر       شورش  

مسلمانان با حكومت اسالمي، دكترين متفاوتي مطرح گرديده است كه مبتني بر توصـيه              
گـري و    جلوگيري از فتنـه    ،به صلح و مدارا به جاي سركوب و خشونت، و در عين حال            

 دانشمندان اسالمي همان گونه كه بـر سـختي و           .ظ نظم و امنيت جامعه اسالمي است      حف
مـرتكبين اعمـال    (و غيـر قابـل اغمـاض نـسبت بـه محاربـان              » حـدي «شدت پاسخ هـاي     

 همـراه   مان مسلمان نسبت به اجراي مقررات     تأكيد دارند، بر لزوم التزام حاك     ) تروريستي
در برخـي  . اصـرار مـي ورزنـد   ) بغـي (خلـي  اي سياسـي دا  راجع به شورش هـ   ،با انعطاف 

با اهـل قبلـه را       ) ع(بر روايي، شيوه تعامل حضرت علي     هاي معت روايات موجود در كتاب   
هـاي حـضرت را موجـب        جنـگ  ،به عنوان نماد و معيار حاكمان بعدي و از ايـن جهـت            

آن قـدر   ،اظهار نموده اند كه  اين مقـررات  و برخي )15/81/وسائل الـشيعه  ( بركت دانسته اند  

                                                           
1- مسلماناني بودند كه در زمان ابوبكر  از پرداخت زكات به ايشان امتناع نمودند و ابوبكر به عنوان اين ،هاهل رد 

 نام گذاري اين قبيل از :مي گويدشيخ طوسي ). 40/اسالم و مباني قدرت. (جنگيدكه ايشان مرتد شده اند با ايشان 
 زيرا ،حنيفه ين افراد را مرتد ناميدهابو.  شافعي و پيروان ايشان استمسلمانان به مرتد صحيح نيست و اين مورد نظر

و كسي كه ، اسالم اين افراد ثابت است از نظر شيخ طوسي. ايشان منع و عدم پرداخت زكات را حالل مي دانستند
 ).5/338/الخالف(است ندادن زكات باعث ارتداد مي شود بايد ادعاي خود را اثبات كند مدعي 

الفقه علي المذاهب (از ديدگاه اهل سنت، هر كس ارتدادش ثابت شود واجب القتل بوده و خون او هدر است  -2
مرتد ملي . ته نمي شود؛ از ديدگاه فقيهان شيعه، مجازات مرتد فطري، قتل است و توبه او هم پذيرف)423/االربعه

ابتدا اسالم بر او عرضه مي شود و اگر اسالم را پذيرفت مجازاتي ندارد؛ ولي اگر اسالم را نپذيرفت مجازات او 
  ).602/21/جواهر الكالم(قتل است 

و أرجلهم و رسوله و يسعون في االرض فسادا أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم ما جزاء الذين يحاربون اهللا انّ -3 
  ).33/مائده... ( ينفوا من االرضومن خالف أ
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ديگر جنـگ كردنـد، ايـن بـود كـه            دليل اين كه اصحاب پيامبر با هم       مهم است كه تنها   

   .)Rebellion and Violence in Islamic Law/ 33(احكام راجع به بغي را فراگيرند 
بحث هاي فقها به نحوي به پيچيده بودن ريشه ها و زمينه هاي بحث بغـي اشـاره                  

كس كننـده يـك پيچيـدگي در ريـشه هـاي دينـي و                مـنع  ،تأمل در اين بحث هـا     . دارند
 در جنـگ هـاي داخلـي    گقتمان فقها بر ديني بودن بحـث هـا  . سياسي اين موضوع است 

در عـين حـال، ايـشان كاركردهـاي سياسـي و تـاريخي              . كيد دارند تأ) ص(پيروان پيامبر 
   اي ترمينولوژي و بسياري از مباحث نشان مي دهد كـه فقهـ         . نظر دارند  موضوع را هم مد

 ايـشان   ،بـدين منظـور   .  تالش داشته اند تاريخ و سياست را منطبق با ديـن كننـد             ،مسلمان
 وسيله گفتگـو    ،حقوق. مباحث ديني را  بر اساس دسته بندي حقوقي بازسازي كرده اند           

  )Ibid(. بين تاريخ، دين و سياست است
گريم، دو ه منازعه مسلمانان با همديگر مي ن    اساس منابع اسالمي، وقتي به مسأل      بر

  :موضوع بيشتر از هر چيز برجسته شده است
آن چـه بـه     .  شهرت يافته اسـت    1»آيه بغي « كه به    ، سوره حجرات  9 مفاد آيه    -1

هر مساوي صورت كلي از اين آيه فهميده مي شود، تعارض ميان دو گروه مسلمان به ظا           
 مـي كنـد ايـن     ديگري متمايز و تنها چيزي كه يكي از آنها را از و برابر را نشان مي دهد     

 در مورد محتواي    ، در اين آيه   ،در عين حال  . يا تجاوز را انجام داده است     » بغي «است كه 
تجاوز و يا وجود سلسله مراتـب قـدرت و شـورش يـا قيـام در مقابـل نظـم و حكومـت                        

  شأن نزول هاي متعددي ذكر شده كه عموماً        ،براي اين آيه  .  اشاره اي نشده است    ،مستقرّ
به جنگ و درگيري هاي قـومي و          ميان افرادي از مسلمانان كه احياناً      به اختالفات جزئي  

 برخي از   ،شايد به همين جهت    ).7/468/شرح فتح القدير  (  نموده است  ، منجر شده اشاره   محلي
بـي ارتبـاط     ، مفاد اين آيه را با موضوع بغي و شورش در مقابل حكومـت             ،ران شيعه مفس 

  ).18/324/؛ الميزان1/268/شرح فتح القدير(اند  سكوت نموده ،اين مورددانسته و يا در 

                                                           
فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء خري مومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت احديهما علي األن طائفتان من ال و إ-1

  .  اهللا يحب المقسطيننّت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا إن فاء اهللا فإمرالي أ
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 حـاكي از ايـن      ،     با اين وجود، بررسـي مـدارك  تـاريخي، فقهـي و تفـسيري              
وظيفه مـسلمانان در حفـظ صـلح و         ت آن، كه    موضوع است كه به مفاد اين آيه و تعليما        

ين لي كـه باعـث نـزاع بـ        ري و نزاع، منع بي تفـاوتي در مـسائ         پيشگيري از درگي  برادري،  
 اقدام به مبارزه با گروهي كه به تجاوز و ظلم خود ادامه مـي               ،مسلمانان شده و در نهايت    

 از ايـن كـه بـه مفـاد آيـه             طرفين درگيري يا يكي از آنها      ،دهد استناد شده و در مواردي     
بـه عنـوان    .  از عموم مسلمانان و يا افراد صاحب نفـوذ انتقـاد كـرده انـد                است عمل نشده 

را مـورد   ) ع( حضرت علـي   ،ذيرش حكميت در جنگ صفين    ضوع پ  خوارج در مو   ،مثال
 و يا عايشه، عبـداهللا  )2/191/تاريخ يعقـوبي ( انتقاد قرار دادند كه به مفاد آيه عمل نكرده است         

 و دستورات آن فراموش شد   هبن عمر و حتي معاويه از اين كه به مفاد اين آيه عمل نشد             
  Rebellion and Violence in Islamic Law)/ (143 اظهار تأسف كرده اند

 با نقل اين جمله عايشه به ايشان انتقاد كـرده اسـت كـه     ،    نويسنده كتاب الغدير  
) ع(عايشه بوده است كه عليـه حـضرت علـي         از جمله فراموش كنندگان مفاد آيه، خود        

  در نمونـه اي ديگـر، معاويـه از         .)5/275/الغدير في الكتاب و الـسنه و اآلداب       (شورش نموده است    
  زيـرا نـه در جمـعِ       ،سعد بن ابي وقاص گله مي كند كه شما به مفـاد آيـه عمـل نكرديـد                 

   ).16/319/حكام القرآنالجامع أل( و نه با گروه باغي جنگ كرديد ،طرفداران صلح بوديد
هـي مـذاهب اهـل سـنت در مبحثـي               عالوه بر اين، بـسياري از كتـاب هـاي فق          

تندات اصلي خود را در احكـامي كـه بـراي            موضوع بغي را مطرح و يكي از مس        مستقل،
كيفيت و چگو نگي مبارزه و پاسخ به شورش و بغي ذكر مي كنند آيه مورد بحـث مـي                    

يكــي از . )158 /6/؛ كــشاف القنــاع9/3/؛ المغنــي2/123/المحتــاج  مغنــي؛2/261/تــار المححاشــيه رد(داننــد 
رد بحـث را در ايـن        علت عمده استناد علماي اهل سنت بـه آيـه مـو            ،نويسندگان معاصر 

نكته مي بيند كه از نقطه نظر اين آيه، مسلماناني كـه بغـي و تجـاوز را انجـام داده انـد و                        
 قيام و شورش كـرده انـد از جرگـه مـسلماني خـارج      ،حتي در برابر حاكم عادل اسالمي  

 مسلمان هستند و رعايت حرمت و احترام آنها هـم     ،نمي شوند و بعد از اتمام شورش هم       
ي در  كه به داليل باطـل و غيـر منطقـ         ، مشكل بسياري از كساني      اين موضوع . الزم است 
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شورش نمودند مانند عايشه، طلحه، زبير و حتـي         ) ع(برابر حكومت مردمي حضرت علي    

بـا وجـود اقـدامات      و   مي كند و بر اساس اين تفسير، ايشان مـسلمان بـوده              معاويه را حلّ  
از پايان درگيري و نزاع،  بايد احترام آنهـا          خشونت آميز عليه امام و حاكم اسالمي، بعد         

    ) Rebellion and Violence in Islamic Law 48:. (حفظ شود
 

  در جنگ هاي داخلي  با مخالفان )ع(رفتار حضرت علي -3
 و فـصل اختالفـات      بررسي منـابع فقهـي و تـاريخي در موضـوع چگـونگي حـلّ              

سياسـي بعـد از      دليـل شـرايط       به ويژه در درگيري هاي سياسي ايـشان كـه بـه            ،مسلمانان
) ع(ور يافت نشان مي دهد كه حضرت علي       فرصت بروز و ظه   ) ص(رحلت پيامبر اسالم  

 مـورد   ،ايـن موضـوع در برخـي از منـابع اسـالمي            . يك اسوه و معلم است     ،در اين زمينه  
نبود ما نمي دانستيم در منازعات اهـل قبلـه    ) ع(كه اگر رفتار علي   است  اره قرار گرفته    اش

 ).2/262/تار؛ حاشيه رد المح21/333/هر الكالم جوا؛ 15/84/مسالك االفهام( مچه كني

 بــه ويــژه ، منازعــات مــسلماناندر حــلّ) ع(ســيره و روش عملــي حــضرت علــي
 و در مقابـل     ان را بـر نمـي تافتـه       منازعاتي كه از طـرف گـروه هـايي كـه حكومـت ايـش              

نمودنـد بـه عنـوان      مـي   نت   اقدام به مقابله فراقـانوني و توسـل بـه خـشو            ،حكومت ايشان 
عمـده محورهـايي كـه در       . در منابع اسالمي مورد توجه قرار گرفته است       » احكام بغات «

  :  به شرح ذيل است،اين رابطه مطرح شده
به مخالفان خود تا زماني كه دست به اقدام فراقانوني و خشونت آميـز نـزده                ) ع(علي -1

معه براي طرح نظر و اعتقادات را مـي         بودند اجازه استفاده از ظرفيت هاي موجود در جا        
  ).7/270/المبسوط؛ 21/332/جواهر الكالم(داد 

 ،هيچ گاه مخالفان خود را كافر يا منافق نخواند و بيان مـي كـرد كـه ايـشان                  ) ع(علي -2
  ).15/81/ل الشيعهئوسا(برادران  ما هستند كه عليه ما شورش كردند 

و از حملـه   ) 7/265/المبـسوط (فات انجام داد تالش زيادي در رفع شبهه و اختال      ) ع(علي -3
  ).2/123/مغني المحتاج(  قبل  از اين كه آنان تهاجم را آغاز كنند امتناع كرد،به شورشيان
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 دستگير شدگان، مجروحان  و اسيران در منازعات و درگيري           از جان و مالِ   ) ع(علي -4
  ).  181/ الجملالفتنه و وقعه( هاي داخلي و از جمله در جنگ جمل چشم پوشيد

 امتناع و دشمنانش را مـورد عفـو قـرار           ،از به اسارت گرفتن زنان و فرزندان      ) ع(علي -5
  .)9/3/؛ المغني6/158/كشاف القناع(داد 

اين رفتارها با اذعان به اين كه از طرف فردي كه نزديك ترين شخص به پيـامبر                 
 شـرايط سياسـي     ترينانيترين عصر به دوران ظهور اسالم و در بحر        اسالم  و در نزديك    

 و فـصل   است مي تواند به عنوان موضع شريعت اسـالم در حـلّ         اجتماعي صورت گرفته  
 اسالمي است و افرادي از مسلمانان بـا انگيـزه          ، به ويژه در جايي كه حكومت      ،اختالفات

 با به ويژه اين كه،. ستفاده قرار گيردهاي سياسي عليه حكومت مخالفت مي كنند مورد ا       
 از جمله تنظيم پاسخ هاي ويژه براي جرايم سياسـي و يـا رعايـت                ،وران معاصر مباحث د 

 را در عنوان  اين بحث   .  تناسب خاصي دارد   ، و فصل منازعات   حقوق اساسي بشر در حلّ    
  :هاي ذيل پي مي گيريم

 
  فصل منازعات سياسي و جلوه هايي از حقوق اساسي بشر در حلّ -4
  آزادي بيان، تجمع و تبليغ عقيده-4-1

 بـر    يكي از از فرقه هـاي مـسلمانان هـستند كـه در تعـصب و سرسـختيِ                  ،ارجخو
گـاه نتوانـستند بـا اشـخاص يـا      ايـن گـروه بـه دليـل ايـن كـه هيچ          . نـد  شهرت دار  ،اعتقاد

 برقـرار كننـد همـواره       ي را  در دست داشتند تعامل صـحيحي        گروهايي كه قدرت سياس   
 هـاي اسـالمي هـستند كـه          و شايد از معدود فرقـه      ،توسط حكومت ها سركوب شده اند     

اين فرقه بـه دليـل اتخـاذ شـيوه هـاي خـشونت              .  فقط نام آنها در تاريخ باقي مانده است       
آورند نيافتند و كتاب ها     ه عقايد خود را به رشته تحرير در       گاه فرصت اين ك   طلبانه، هيچ 

ه  توسط مخالفان آنها نوشت    قايد خوارج به رشته تحرير در آمده،      يا مطالبي كه در مورد ع     
: ايـن جمـالت خالصـه كـرده اسـت        ابو الحسن اشعري عقايد اين فرقه را در       . شده است 

و كـساني كـه در      » طلحـه و زبيـر و عايـشه       «كافر دانستن علي و عثمان و اصحاب جمل         «
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ي ضـح (» رت دادند؛ و وجوب خروج بـر سـلطان جـائ   نبرد صفين به موضوع تحكيم رضاي   

  ).331/االسالم
 كه از پيروان حـضرت بودنـد و         ،گروه از مسلمانان  با اين   ) ع(رفتار حضرت علي  

 پـرچم مخالفـت   ،پس از رضايت حضرت به موضوع حكميت در سرانجام جنگ صفين 
 دارند و وظيفـه اي      مخالفان، از نظر ايشان   بلند كردند، به خوبي حقوق و امتيازاتي را كه          

 بـر اسـاس     .كه حاكم در تحمل و مدارا نسبت به آنها دارد به تصوير كشيده شـده اسـت                
به عنوان حاكم   ) ع(بع شيعه و اهل سنت نقل شده است، زماني كه علي          روايتي كه در منا   

وارج بـود،    كه شعار خـ    »ا هللا ن الحكم الّ  إ«مشغول سخنراني بود، فردي از خوارج با فرياد         
را داشـت كـه حـضرت بـا         قصد تعريض به حضرت و بر هم زدن جلسه سخنراني ايشان            

  :  واكنش نشان داد و خطاب به وي گفت،»ريد بها باطل اكلمه حقّ«بيان جمله 
 منـع   ، ايـن كـه شـما را از حـضور در مـساجد             :سه حق بر ما داريد    ) خوارج(شما  

 ؛ منع نكنيم تا عليه ما اقدامي عملي نكرده ايـد          ،)حمايت اقتصادي (نكنيم؛ شما را از فيء      
ــد     ــا شــما شــروع نكــرده اي ــه جنــگ نكنــيم ت ــا شــما شــروع ب  جــواهر؛ 7/270/المبــسوط(و ب

  ). 21/332/الكالم
  و اين كـه شـايد تنهـا وسـيله يـا محـلّ      ،با توجه به اهميت مساجد در صدر اسالم     

 مسجد بود، بر اساس اين بيان، اين امكان         ،تجمع و بيان عقايد گروه هاي مختلف فكري       
همچنين در مورد عمر بن عبد العزيـز هـم كـه از حاكمـان               . از مخالفان دريغ نشده است    

نام مسلمان است نقل شده كه به استانداران خود توصيه كرد تا زماني كه خوارج               خوش  
نـد مـانع فعاليـت آنهـا       ه ا  تعرضـي نكـرد    ،نسبت به امنيت و آسـايش عمـومي شـهروندان         

   ).2/688/التشريع الجنايي االسالمي(نشوند
4-2- ل، مدارا و پيشگيري از خشونتتحم   

  شـد، يكـي از قواعـد مهـم در حـلّ         همان گونه كـه در بررسـي آيـه بغـي اشـاره            
منازعات داخلي مسلمانان و به ويژه در مخالفت و تقابل گروهي از مـسلمانان بـا حـاكم                  
اسالمي، وظيفه همه مسلمانان و از جمله حاكم مسلمان بـراي حفـظ صـلح و آرامـش و                   
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تالش براي رفع شبهات و سوء تفاهمات و تبيين و روشنگري نـسبت بـه افكـار عمـومي                   
ا وجود تأكيد آيه بغي بر برادري بين مسلمانان و دعوت به حفظ صلح و آرامش                ب. است

ما المؤمنون اخـوه    انّ« با جمله    به جاي جنگ و خشونت، بال فاصله در آيه بعد هم مجدداً           
 به دليـل  ، بر وظيفه  همگاني براي خاتمه  درگيري و خشونت ها        ،»خويكمفاصلحوا بين أ  

ذيل ايـن آيـه بـه       عالمه طباطبايي،   . صرار مي ورزد  گر ا اهميت برادري مسلمانان با همدي    
 و نـه تمايـل و جانبـداري از يكـي از طـرفين        ،وظيفه مسلمانان به ختم درگيـري و صـلح        

  .)18/470/الميزان( يام مهم اين آيه اشاره نموده است به عنوان پ،درگير
.  مثال زدني اسـت    ،نسبت به خوارج  ) ع(همين زمينه، شيوه رفتار حضرت علي     در  

بر اساس نقل تاريخ، با وجود اعالم جنگ خوارج با حضرت، كه از جمع آوري ابزار و                 
 وظيفه دعوت به صلح و كنـار گذاشـتن   ،سالح و اجتماع آنها آشكار شده بود، حضرت     

          ي و بـا فرسـتادن فـردي كـه بـه بـي              خشونت براي رسيدن به خواسته ها را به شكل جـد
  ).7/265/المبسوط (م دادح طلبي اشتهار داشت را انجاطرفي و صل

 ، است كه حضرت نـه تنهـا در رويـه عملـي  خـود               نكته جالب در اين زمينه، آن     
بلكـه بـر ايـن مطلـب        تالش وافري براي پيشگيري از خشونت نسبت به مخالفين داشت،           

 به دنبـال طلـب   ، زيرا اين گروه؛ خوارج را به قتل نرسانيد    ،كيد داشته اند كه بعد از من      تأ
 كسي خوارج را به قتـل    ، بعد از من    كه  فرمودند ،و يا در نقلي ديگر    . فته اند  به خطا ر   حقّ

  ). 15/84/وسايل الشيعه( باشد) برتر(ولي نرساند مگر كسي كه نسبت به آنها أ
    منازعات بر امنيت و حلّحقّ -4-3

در كنار وظايف حكومت به تحمل و ايجاد بستر  بيـان عقايـد و نظريـات گـروه                   
گونه پيـشرفت و ترقـي و   هر. تي حكومت نبايد مخدوش شود  رد امني هاي مختلف، كارك  

بـر ايـن اسـاس،      .  در سايه نظم و امنيت عمومي امكان پذير است         ،التزام به حقوق اساسي   
.   حفـظ امنيـت جامعـه اسـت        ،خط قرمز همه فعاليت هاي اجتماعي، سياسـي و فرهنگـي          

. انان پذيرفته نشده است   توسل به خشونت براي پيشبرد عقيده در تعارضات داخلي مسلم         
 حاكم اسالمي در كنار وظيفـه روشـنگري و رفـع شـبهه هـا، تكليـف حفـظ نظـم و                       ،لذا
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ــا   آن. ســاختار سياســي را هــم بــر عهــده دارد  چــه از ســيره حــضرت علــي در مبــارزه ب

 اين است كه ايشان نسبت به انجام ايـن تكليـف نيـز هـيچ            ، قابل استفاده است   ،تعارضات
 و اگـر رفتارهـا و برخوردهـاي متفـاوتي در صـحنه هـاي گونـاگون                 مماشاتي نداشته اند  

تعبير كلي كه مي توان     . داشته اند به جهت شرايط متفاوت و اقتضائات امنيتي بوده است          
در مورد رفتار حضرت علي با مخالفان داخلي داشت، توجه به مفاد آيه بغـي و اسـتفاده                  

بـه تعبيـر ديگـر، سياسـت        .  است از خشونت در موارد ضروري و به ميزان ضرورت بوده         
تـرين هزينـه و      پاسخ دهي به منازعات داخلي مسلمانان، سياست دفاعي و دفع شّر با كم            

از نقطه نظر حقوقي، مقابلـه      . تناسب با خطر و حمله واقع شده يا قريب الوقوع بوده است           
 در  با خطر منازعات داخلي مسلمانان، با تكيه بر مقررات دفاع مشروع و ضـرورت دفـاع               

، به ذكـر عقيـده شـافعى اكتفـا          در اين زمينه  . ، قابل توجيه است   مقابل خطر قريب الوقوع   
ندارد و با بـاغى     وجود  ) حد( شرعى    و مجازات   كيفر ، براى بغى  ،به نظر ايشان  . مي كنيم 

بـه عبـارت ديگـر، جنگيـدن بـا          . تحقق نظم و آرامش بايد جنگيـد       و شورشى فقط براي     
 يك الزام قانونى اسـت      ،كردن مجرم  كه مجازات  در حالى  ضرورى است،    باغى يك شرّ  

  ).2/234/ماأل(
   حقوق بشردوستانه -4-4 

 رعايـت حقـوق افـرادي       ، منازعـات مـسلمانان    يكي ديگر از قواعد مهم در حـلّ       
 و يا پس از وقوع درگيري به هـر          ر صحنه درگيري ها حضور نداشته،     است كه از ابتدا د    

 ،در ايـن زمينـه نيـز      . ود را بـر زمـين نهـاده انـد          صحنه جنگ را ترك و سـالح خـ         ،علت
بـا  . اسـت ) ع(آموزه هاي قرآن و رفتار امام علي      دكترين موجود در بحث بغي، مبتني بر        

 زمـاني   ، سوره حجرات، نقطـه پايـان درگيـري و نـزاع           8توجه به دستور خداوند در آيه       
يـان درگيـري، همـه     بعـد از پا ، بنـابراين 1.است كه گروه باغي به قانون الهي تسليم شـود  

 برقرار و حتي نسبت به تلـف جـان يـا            ،حقوق و مزاياي شهروندي براي طرفين درگيري      
  .   طرفين درگير مؤاخذه و مجازات نمي شوند،مال هم

                                                           
  .)8/حجرات(ي تفيء الي امر اهللا التي تبغي حتفقاتلوا  -1
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در پاسـخ  ، فقيه حنفـي،  نيز  قاضى ابويوسف) ع(در خصوص رفتار حضرت علي 
  :  گويد  مى؟داشترفتارى بايد  اين سؤال كه در جنگ داخلى ميان اهل قبله چه 

الفـانش را بـدون اخطـار       گاه مخ هيچ) ع(از نظر ما اين است كه على      قول صحيح   
 فراريـان و    آنها را به بردگـى نگرفـت؛ اسـيران را نكـشت؛            ، بعد از شكست   اوليه نكشت؛ 

گويد كـه    حتى مى . توقيف نكرد ؛ و اموال مخالفان را ضبط و        مجروحين را تعقيب نكرد   
) ع(بصره، على  يده كه در جنگ     عليهما السالم به او رس     مام باقر حديثى از امام صادق و ا     

اى پنـاه بـرده       كه سالح خويش را بـه زمـين نهـاده و يـا بـه خانـه                  را كدام از افرادى  هيچ  
 ).215 و 59/كتاب الخراج(بودند، نكشت واموال شورشيان را هم ضبط نكرد 

ن و زنـان و كودكـان و         نقل برخوردهاي انساني با باغيان و يا بازماندگا        ،همچنين
ليفات و آثار ساير فرقـه هـاي اهـل    حنه درگيري را ترك كرده اند در تأ  يا كساني كه ص   

 ؛3/9/ فقـه احمـد حنبـل      ي فـ  يالكاف ؛/158 /6/القناع كشّاف؛2/260/تارحالم  رد هحاشي(سنت نيز وجود دارد     

ي كـه در مـورد وضـعيت        در منابع شيعه نيز با وجود اختالف نظر       ). 1/181/الجمل وقعه الفتنه و 
قتـي در   قيام كرده اند وجـود دارد، ولـي و      ي كه عليه امام معصوم    اعتقادي باغيان و كسان   

با باغيان بحث مي كنند، همـان رفتـار ارفـاق آميـز  و               ) ع(مورد شيوه رفتار حضرت علي    
 و صـحنه درگيـري را       كه در ميان شورشيان بـوده،     مبتني بر احترام جان و مال مسلماناني        

  .كرده اند مورد پذيرش قرار گرفته استترك 
قابـل ايـن ادعـا كـه رفتـار          در م ) ع(در حديثي نقل شـده اسـت كـه  امـام سـجاد             

آشـفت و   در روز فتح مكـه بـوده اسـت، بر         ) ص(بر خالف سيره پيامبر   ) ع(حضرت علي 
- همانند پيامبر در روز فتح مكه رفتار كرد؛ بـه مالـك كـه پـيش                ، به خدا سوگند   :فرمود

  در نبرد بصره بود نوشت كه  افرادي كه صحنه درگيري را ترك كرده اند                 قراول لشكر 
بـه   مورد آسيب واقع نشوند، هر كـس         ،مورد آسيب واقع نشوند، مجروحان و مصدومان      

 ذكـر ايـن نكتـه هـم ضـروري           .)15/74/وسايل الـشيعه  ... (خانه خود رفته است در امان باشد        
عه اسالمي، رفتار متفاوتي از سوي حـضرت   است كه با توجه به بحث دفاع از امنيت جام         

 در  ،و نبرد صفين مشاهده گرديد كه در اين خـصوص هـم           ) جنگ جمل (نبرد بصره    در
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 به علـت سـركوب شـدن فتنـه و           ، در نبرد بصره   يات شيعه توضيح داده شده است كه      روا

       امـا در    ،د و تجديد سازمان وجود نداشـت      كشته شدن فتنه گران اصلي، خطر حمله مجد 
 به علت وجود سازمان و تشكيالت فتنه و در رأس آن معاويه، خطر تجديـد                ،د صفين نبر

همان( دد وجود داشتسازمان و حمله مج.(  

تواند  م ضرورت مى  در مقا ) حاكم( بعضى رفتارهايى كه امام      ،در بحث هاي فقها   
  اسـتفاده ،به عنوان مثال. ندنك هاى ضرورت را هم مشخص مى  بيان ومالك انجام دهد را  

 ؛دانند  را فقط در مقام ضرورت جايز مىهاى نامتعارف براي سركوب شورشيان از سالح
اده از ايـن سـالح هـا         ضرورت در جـايى اسـت كـه شورشـيان در اسـتف             ،و از نظر ايشان   

 مجبور به استفاده از همان سالح شود و يا شورشيان           ، و امام براى دفاع    دستى كرده،  پيش
براى رهايى خود و لشكريانش مجبور به استفاده از اين قبيل          را محاصره كنند و امام        امام

 ).7/265/المبسوط(ها باشد  سالح

آميـز   شود  نه تنها خود حاكم بايد در رفتار مسالمت           تأكيد مى  ،كه  تر اين   جالب  
بايستى مراقب رفتار نيروهاى تحـت امـر        بلكه  با مجروحان، اسيران و فراريان دقت كند،        

از نيروهاى كمكى اسـتفاده كنـد، بايـد      كه  كند   ر ضرورت اقتضاء    يش هم باشد و اگ    خو
 انجـام    قدرت و توان كنترل آنها را داشته باشد كه رفتارى بـر خـالف قواعـد بـاب بغـى                   

 ).7/277/همان( ندهند

كـه   كـه بـا وجـود ايـن       ، از اين جهت جالب توجه اسـت             اين مسائل و نظريات   
داند و با توجه به دكترين شيعه در قـرن            مى قّح، بغى را شورش عليه امام بر        شيخ طوسى 

ها براى رفتـار بـا       هاى مؤكد و محدوديت    توصيه  مقصود او امام معصوم است، اين      ،پنجم
  .شود باغيان ذكر مى

   
 انعكاس مقررات بغي در حقوق كيفري ايران  -5

 اين موضوع قابل درك است كه با وجود روايات و ،با عنايت به مباحث پيشين
رف دانشمندان گاه متفاوت و متعارض، تالش عالمانه و بسيار گسترده اي از طنقل هاي 
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 صحيح پاسخ دهي و كيفر رفتارهايي كه با وجود تعارض با اسالمي براي تبيين شيوة
 ، در جامعه اسالمي با انگيزه هاي ديني يا سياسيستقرّ.امنيت ساختار سياسي و نظم م

تالش به خصوص در تفكيك و جداسازي اين . سازمان مي گيرد صورت گرفته است
 بروز و ظهور يافته كه نگارنده در مقاله مستقلي به آن ،جرايم عليه دولت و ملت

  1.پرداخته است
 چـه ميـزان در قـوانين و         ،كه اين تالش خستگي ناپذير و گفتمـان مـستمرّ         اما اين 

رويه هاي جاري كشورهاي اسالمي به خصوص آنهايي كه داعيه دار عمـل بـه مـوازين                 
 رويكـرد  ،در ايـن زمينـه  .  موضـوع قابـل تـأملي اسـت     هستند مورد عمل مـي باشـد    شرع

 بـه صـورت     1392 و   1370قانونگذار اسـالمي ايـران در قـانون مجـازات اسـالمي سـال               
  .اجمالي بررسي مي شود

  1370قانون مجازات اسالمي سال  -5-1
داليل متني روشن  و تأكيد فقيهان اسالمي بر تمايز ميان بغى و محاربه،   با وجود 

در تصويب قوانين كيفري به اتكاي منابع اسالمي از جمله قانون مجازات اسـالمى سـال                
نفـع   يكـى بـه   ،، بلكه در عمـل  است نه تنها اين تفكيك رعايت نشده  ، و ماقبل آن   1370

  . ديگرى حذف شده است
 و مقررات پيشين 1370    ممكن است منشأ سكوت قانون مجازات اسالمي سال         

 تحريـر شـده   )ره( به كتاب تحريرالوسيله كه توسط امـام خمينـي  ،در خصوص جرم بغي  
ذار بعـد از انقـالب بـراي        ، كه  منبـع اصـلي قانونگـ        در اين كتاب  . است نسبت داده شود   
كيفري بوده است، با وجود طرح مباحثى راجع به ضرورت مبارزه           اسالمي سازي قوانين    

 ذكـرى از    ،)405 /1/تحريـر الوسـيله   ( مبـارزه بـا طـاغوت         با منكر و قيام و حركت در راستاى       
بـا همـان مفـاهيم و مختـصات         »  محاربه و افساد فـي االرض      حد«نشده ولى   » بغى«آموزه  

  .  نظر فقيهان شيعه مطرح شده استتىِ مدسنّ

                                                           
يم عليه دولت و ملت، مجله فقه و حقوق اسالمي، ا حسين آقابابايي، گفتمان فقهي و جرم انگاري در جر:ك. ر-1 

  .11-42، صص 1384سال دوم، تابستان 



  24 ـــــ ــــ...در اسالم و نحوه انعكاس آن در قانون مجازات اسالمي» بغي«دكترين مقابله با 
توان سـكوت كتـاب تحريـر الوسـيله و عـدم ذكـر                چند واضح است كه نمى     هر

 خمينى تعبيركرد، ولـي      موضوع بغى در اين كتاب را به عدم قبول اين بحث در نظر امام             
گذار ايران در مقررات كيفري بعد از انقالب و از جمله    ، قانون ال برانگيزي به صورت سؤ  

  مقررات راجع به حدود و ذيل بحث حد         و در تدوين   1370قانون مجازات اسالمي سال     
ذيل جرم محاربه، قيـام مـسلحانه       188 تا   186االرض، با گنجاندن مواد      محاربه وافساد فى  

و يـا    )187مـاده   (، طرح براندازى حكومـت اسـالمى        )186ماده  (عليه حكومت اسالمى    
را واجـد وصـف     ) 188مـاده   (كانديدا شدن جهت كودتا و براندازى حكومت اسـالمى          

در حالي كـه بـا توجـه بـه مبـاحثي كـه گذشـت،                . االرض دانسته بود   محاربه و افساد فى    
محتواي اين مواد با آموزه بغي و مواردي كه امنيت حكومت يا ساختار سياسي از طريق                

، مـورد تهديـد قـرار       قيام مسلحانه يا انجام مقدماتي مانند تهيـه طـرح و تمهيـد مقـدمات              
 .خواني داردگرفته است هم
 محاربـه و     و در تعريـف حـد      ، همان قـانون   183ذار در ماده    كه قانونگ   اين جالب

فقيهان شـيعه اسـت را ذكـر         تى كه مورد قبول همه      افساد في االرض، تعريفى فقهى و سنّ      
        خـود را بـا هـيچ محـدوديتى مواجـه            نموده ولى در توسعه و گسترش مصاديق اين حد ،

د مشابه و در بعضى قوانين ديگر، از جملـه          و عالوه بر مواد مذكور، در موار      است  نديده   
 محاربه و افساد فـى االرض       اى از حد   قانون مجازات نيروهاى مسلح، به صورت گسترده      

 ارتباطى با تعريف حد ترين   كم، در حالى كه بسيارى از آنها  است؛ سخن به ميان آورده   
محاربه و مصاديق مدنظر فقيهان و مفسنداردران از اين حد . 

يت اين موضوع وقتـي بيـشتر درك مـي شـود كـه توجـه كنـيم بـا توجـه بـه            اهم
هاى مقارن و بعد از انقالب و يا در زمـان جنـگ، ايـن مقـررات بـه                    ها و شورش   ناآرامى

 الهـى اجـرا     اى مورد استفاده محاكم قضائى قرار گرفته و به عنوان حـد            صورت گسترده 
دينـي معاصـر كـه از     عالمـان  شايان ذكر است كه ديدگاهي از طرف برخـي      . شده است 

 كـه بـر خـالف     ،ييد شرعي اين قوانين هم نقش داشته اند مطـرح شـده           قضا در مراحل تأ   
چنين بـر مـي آيـد كـه موضـوع           ] سوره مائده  33[از ظاهر آيه    «قول مشهور اعتقاد دارند     
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احكامي كه در آن بيان شده است در خـصوص مـسلماناني اسـت كـه در مقابـل دولـت           
ه قـصد ارعـاب مـردم و گـرفتن      مسلحانه بر مي خيزند و شامل كسي كه ب اسالمي به قيام  

البته ايـن   ). 376/دهي مسائل جد  ي ف دهيكلمات سد (»  نمي شود  ،نها دست به اسلحه مي برد     اموال آ 
 فقـه   ي هـا  ستهيـ با(قان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است         ديدگاه كه از طرف برخي محقّ     

 مقررات راجع به بغي ،ربه نيز سازگار نيست و در حقيقتبا مورد نزول آيه محا)  212/جزا
 به اين سؤال مهم پاسـخ نمـي         ،به عبارت ديگر  . در حقوق اسالمي را بالموضوع مي كند      

د ن قيام كننـدگان عليـه حكومـت باشـ         ،دهد كه اگر قرار است مصداق اصلي آيه محاربه        
اي حـضرت   توجـه بـه سـنت و رفتارهـ        پس مقررات مرتبط با بغـي كـه بـه خـصوص بـا               

 بـه همـين      است به چه كاري مي آيـد؟       با مخالفان سياسي در اسالم توسعه يافته      ) ع(علي
نظران به ايـرادات ايـن قـوانين و ناديـده گرفتـه شـدن                 بسيارى از علما و صاحب       ،جهت

اند و قانونگذار نيز با التفـات بـه          و محاربه و لزوم اصالح آنها اشاره كرده        تمايز ميان بغى    
 تالش كـرده ايـن موضـوع را در          ،نقص موجود در قوانين آزمايشي مورد بحث      اشتباه يا   

 و فصل نمايد كه چگونگي ايـن امـر و ميـزان توفيـق     اصالح قانون مجازات اسالمي حلّ    
 .قانونگذار را در مبحث بعدي بررسي مي كنيم

  1392قانون مجازات اسالمي  -5-2
ي كه در قانون مجازات اسالمي      با توجه به انتقادات گسترده حقوقدانان به ترتيبات       

 براي تعامل با مجرمـاني كـه جرايمـي بـا ماهيـت سياسـي مرتكـب شـده بودنـد و                       1370
قانونگذار آنها را مشمول مقررات محاربه مي نمود كه با توجـه بـه مفـاد آيـه محاربـه و                     

 امنيت عمـومي    اسخ كيفري براي جرايم بر هم زنندة      شأن نزول و ديدگاه مشهور فقهي پ      
هاي مسلحانه و راهزني محسوب مي شود، قانونگذار تـالش كـرد             خصوص سرقت و به   

 تغييراتي در جهت كاهش انتقادات هر چند در         1392در قانون مجازات اسالمي مصوب      
  . ايجاد كند،الفاظ و ادبيات مورد استفاده

، جداســازي بحــث 1392   يكــي از تغييــرات مهــم در قــانون مجــازات اســالمي 
 ،با توجه به اين كه منابع متنـي ايـن عنـاوين           . است» بغي«و  »  في االرض  افساد«،  »محاربه«
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هـا را نـه تنهـا در        ونگذار در قانون جديـد اين     متون ديني و  ثابت است، اين كه چگونه قان         

 بلكه مشمول مقررات متفاوت نموده است بحث مفصلي است كه           ،مواد جداگانه آورده  
مذكور در قوانين سابق،    » افساد في االرض  محاربه و   «دوگانه  . در اين فرصت نمي گنجد    

تي به همان تعريف سنّ   » محاربه«به اين شكل تغيير يافته كه در فصل هشتم قانون با عنوان             
» بغـي و افـساد فـي االرض    «هاي شرعي پرداختـه و بـا ايجـاد دوگانـه جديـد               و مجازات 

يت به اين كـه  با عنا. نظر قرار داده است هاي جديدي را موردعناوين كيفري و مجازات  
به صورت مستقل هم استعمال شده بود،       » افساد في االرض  « تعبير   ،در برخي قوانين سابق   

در » بغـي «چه را مي توان نوآوري قانونگذار در قانون جديد دانست، استفاده از واژه             آن
  . متن قانون براي اولين بار است

نظـام جمهـوري    گروهي كه در برابـر اسـاس        «:  قانون مذكور  287بر اساس ماده    
اسالمي ايران قيام مسلحانه كند باغي محسوب مي شود و در صورت استفاده از سـالح،                

هرگـاه  «:  نيز آمده اسـت    288در ماده   . »اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي گردند       
چه سازمان   اعضاي گروه باغي قبل از درگيري و استفاده از سالح، دستگير شوند، چنان            

داشته باشد به حبس تعزيزي درجه سه و در صورتي كه سازمان و             و مركزيت آن وجود     
  .»مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شوند

 تـالش قانونگـذار در      ،چند ممكن اسـت در بـدو امـر           در ارزيابي اين تغيير، هر    
 بـه دليـل      رويكرد مثبت و جديدي را تـداعي كنـد، امـا           ،جداكردن بحث بغي از محاربه    

چه در واقع اتفاق افتاده با توجه به         پايبند نبودن قانونگذار به لوازم اين تغيير رويكرد، آن        
  : مثبت ارزيابي نمي شود،موارد زير

ـ     آوردن موضوع در ذيل كتاب حدود و جرايم موجب حـد           .الف ي را  ، ايـن تلقّ
 االرض را حـد  همـان گونـه كـه محاربـه و افـساد فـي       ،ايجاد نموده است كه قانونگـذار     

 و مستلزم مجـازات     ،شرعي و مستلزم مقررات حدود مي داند، بغي را هم يكي از حدود            
 در كتـاب  كـه   در حالي كه بررسي ها نشان مي دهد         . ي نموده است  شرعي منصوص تلقّ  

، بلكه در كتاب جهـاد و بـه          موضوع بغي در كتاب حدود بحث نشده       هاي فقهي معموالً  
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مـسالك   ؛21/324/الكـالم جـواهر   (ورد بررسي قرار گرفتـه اسـت        م» ملحقات باب جهاد  «عنوان  

  ). 2/407/االفهام
  بغي را در رديف جرايم مـستلزم تعزيـر           ،ع االسالم رائمرحوم محقق در كتاب ش    

وضـيحي  گونـه ت  ، البته بدون هر   عبرخي از شارحان شرائ   ). 4/147/ع االسالم شرائ(آورده است   
 ؛تن مجازات بغي را امري غير معهـود دانـسته انـد            و تعزيري دانس   به نويسنده ايراد گرفته،   

اما دليلي كه ذكر مي كنند نشان از اين اسـت كـه بـه گونـه اي بحـث محاربـه و بغـي را               
 شهيد ثاني در كتاب مسالك االفهام در مقام ايـراد مـي   ،به عنوان مثال. مخلوط كرده اند  

-وسايل(»  غير معهود  زيراً تع – و هو المحارب و من في معناه         –جعل عقوبه الباغي    «: گويد

  ).14/327/الشيعه
، در واقـع تكليـف       در حالي است كه محقق با ذكر قطع طريق به عنوان حد            ،اين

    ل به تفاوت ميان محاربه و بغي است و         ي بودن روشن كرده و قائ     محاربه را از جهت حد
  .بغي را در زمره تعزيرات قرار داده است

 دچـار ابهـام و اخـتالف    ،م به مانند فقه شـيعه       البته موضوع در ميان اهل سنت ه      
نظر است و غالب فقهاي اهل سنت بحث بغي را جـدا از كتـاب حـدود و تحـت عنـوان                      

     1.مورد بررسي قرار داده اند» باب قتال البغاه«يا » باب الخوارج«
        چالشي را ايجـاد مـي   ،ي دانستن مجازات بغيعالوه بر اين،  به نظر مي رسد حد 

در .  هنوز نتوانسته بر آن فايق آيد،ونگذار ايران با وجود تغيير در ادبيات خودكند كه قان 
 براي بغي، كيفر اعدام تعيين شده كه مستلزم رسيدگي          92 قانون مجازات سال     287ماده  

 كه چنـين مجـازاتي در حقـوق         ؛ در حالي  موضوع در محكمه و طي فرايند قضايي است       
جهـاد  «يا  » قتال اهل البغي  «وق اسالمي به عنوان     چه در حق   آن.  غير معهود است   ،اسالمي
 متفاوت است با محاكمه و محكوم نمودن فرد به اعدام كامالًاست مطرح شده » با باغيان

 اگر كساني كه به عنوان بغي با مختصات شرعي خـود دسـت بـه اسـلحه                  ،و به خصوص  
                                                           

انتشارات  حقوقي جرم برانداري، چاپ سوم، تهران، -آقابابايي، حسين، بررسي فقهي. ك.براي مطالعه بيشتر ر -1
  .361-364پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 
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ي حكومت كاهش   آنها برا برده اند تسليم شوند يا جمع آنها از هم متالشي شده و خطر              

 بلكـه دليـل خـالف    ، مستند شرعي  انبه اعدام محكوم كرد با فقد     بتوان   به اين دليل     يابد،
يعني در فتنه هاي داخلي در صدر اسالم مانند جنگ جمل، زمـاني كـه             . آن مواجه است  

 يـد، اتفاقـاً    يا كشته شـدن آنهـا بـه خاموشـي گرائ           فتنه با ترك معركه توسط سركردگان     
امـا در   .  ه تعقيب نسبت به كساني كه داخل در معركه بودند داده شـد            گوندستور منع هر  

 قانونگذار با مشكل ديگري مواجه است كه اگر قبل از دست بردن بـه سـالح             ،288ماده  
د چـه بايـد كـرد؟ در اينجـا          واز طرف افراد بـاغي، موضـوع بـر حكومـت مكـشوف شـ              

 يــا از بـين رفــتن آن،   بقــاي سـازمان و مركزيــت گـروه بـاغي   : در دو فـرضِ ،قانونگـذار 
 بـا ايـن اشـكال       ،اين نـوع تعيـين كيفـر      . مجازات تعزيري متفاوتي را پيشنهاد كرده است      

 مجـازات جـايگزين    ،يهاي حـد    مجازات مواجه مي شود كه در حقوق اسالمي معموالً       
 پـس   ،يعني در صورت انجام مقدمات و عدم ارتكاب آن مجـازات نمـي شـوند              . ندارند

 كساني كه اقدامات مقدماتي انجام داده اند ولي هنـوز دسـت بـه               چگونه در بغي و براي    
  اسلحه نبرده اند، تعزير تعيين شده است؟ 

 پـيش بينـي اقـدامات بازدارنـده و           در حالي مطرح مي شود كه اتفاقاً       ،اين چالش 
تعزيري در اين مرحله، امري منطقي و معقول است و اگر حكومت در اين مرحله بتواند                

يتي مخالفان خود را  كنترل كند بهتر است تا صبر كنـد آنهـا دسـت بـه                   اقدامات ضد امن  
ي كه شيوه واكنش حكومت به       كسان اتفاقاً! اسلحه ببرند و بعد بخواهد آنها را اعدام كند        

انجـام اقـدامات ضـروري و بـراي         بـه عنـوان      بلكه   ، شرعي  نه به عنوان اجراي حد     بغي را 
حكومت مي تواند اقـدامات ضـد       . ني دارند دفاع از امنيت حكومت مي دانند پاسخ روش       

  : حبس كند، و حتي مرتكبان را به عنوان تعزير،امنيتي را كنترل
هـاي مخـالف دايـر بـر تهيـه سـالح  و               در صورتي كه حاكم از اقدامات گـروه       «

آمادگي مبارزه مسلحانه با حكومت اطالع يابد، مي تواند ايشان را دستگير و حبس كند               
). 6/102/ريشرح فتح القد   ؛6/127/الصنائع بدائع(» ست بردارند و توبه نمايند    تا از اعمال خويش د    

اعمال اين مجـازات بـراي      «:  است  در اين خصوص ذكر شده، چنين      توجيهي كه معموالً  
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 زيرا در صورت انتظار براي آغاز نمـودن جنـگ، چـه بـسا               ، ممكن است   تا حد  ،دفع شرّ 
»  امكـان دفـع نباشـد      ، نفـرات ايـشان    ممكن است به علت تقويت قـدرت و افـزون شـدن           

  .)همان(
بين سـابقه   است  قانونگذار نتوانسته   كه  با توجه به اين مالحظات، به نظر مي رسد          

واقعيت جرم امنيتـي كـه نيازمنـد واكـنش          بين   و   ،تاريخي بغي و متون فقهي مبتني بر آن       
 جـرم   شايد علت اين امر بي توجهي بـه صـبغه سياسـي           . سريع و متناسب است جمع كند     

  .         بغي بوده است كه در بند بعدي مورد بحث قرار مي گيرد
بـا  . موضوع ديگر، ترديد قانونگذار در تصريح به جنبه سياسـي  بغـي اسـت              . ب

 تاريخي كه مورد بررسي قرار گرفـت، مـشخص اسـت كـه در           ه به پيشينه اسالمي و    توج
 يـا سـاختار سياسـي       اكم جرمي با ماهيت سياسي و اقـدامي عليـه حـ           ،گفتمان فقهي، بغي  

 در اليحه پيشنهادي قانون مصوب فعلي هم مورد تصريح قرار گرفتـه             اين موضوع . است
انگيزه سياسي يـا اقـدام  بـر مبنـاي           « ولي به داليل نامشخصي در نسخه نهايي قانون،          ،بود

حذف شده و بدون توجه به شرايط و اوضاع و احـوال و ويژگـي خـاص                 » نظريه سياسي 
گـرفتن  در صـورتي كـه بـا در نظر         .عدام يا حبس پـيش بينـي شـده اسـت          بغي مجازات ا  

اوضاع و احوال خاص جرم و مالحظه جنبه سياسي مرتكبان ما را به اين نتيجه مي رساند          
-كه نوع مواجهه با اين جرم آن گونه كه در دكترين اسالمي توضيح داده شد واقع بينانه    

 عليه نظم   ، مسلمانان با انگيزه سياسي     گروهي از  توضيح اين كه، در موردي كه     . ر است ت
 دست به سالح بردند، و چه بسا گروهي از شهروندان را هم همـراه خـود    ،سياسي مستقرّ 

نمودند، در زمان درگيري و سركوب كه  مجازات اعدام مطرح نيست و مأموران امنيتي               
معارضـان   تعدادي از    ، ممكن است در درگيري    ،يا نظامي برابر مقررات استفاده از سالح      

  ممكن است با دولت مصالحه نمـوده و        ، و عده ديگر   ؛ح را به قتل برسانند    و مخالفان مسلّ  
.  و تـسليم شـوند     ين گـذارده  نظر،  سالح خود را بر زم      يا با برآورده شدن مطالبات مورد       

 امكان پذير نيست بـه خـصوص   ، آن هم به عنوان حد    ، هم مجازات اعدام   ،در اين حالت  
 چنين اقداماتي انجـام داده  ، كوچكان يك شهر يا حتي يك محلة كه ساكن  در مواردي 
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باشند؛ بلكه حكومت براي برقراري امنيت الزم است در صورت تسليم شدن افـراد و يـا                 

بـه  .  جمله امنيت آنها را تضمين كنـد        حقوق شهروندي و از    ،برآورده شدن خواسته آنها   
 نـسبت بـه     ،حكومـت كـه    اقتـضا مـي كنـد        ،عبارت ديگر، توجه بـه صـبغه سياسـي بغـي          

شهروندان مخالف خود كه براي رسيدن به مطالبات سياسي به خشونت دسـت زده انـد،                
 هاي مسالمت آميـز     و البته پس از طي راه      ، الزم  و  براي دفاع از موجوديت خود         در حد

 و نـه  ؛ متوسـل بـه خـشونت شـود     ،گويي به مطالبات شهروندان مخالف خـود      براي پاسخ 
  . ز بين بردن همه مخالفان و يا قيام كنندگانعام و ابراي قتل

ـ       ،شايان ذكر است كه ايـن رويكـرد        ي بـراي شـهروندان و       ناشـي از پـذيرش حقّ
ناراضيان حكومت براي توسل به خشونت در راستاي پيگيري مطالبات سياسي است كه             
به نظر نگارنده سازوكار خاص و استثنايي پيش بيني شده در حقوق اسـالمي و بـه طـور                   

با مخالفان خود ناشي از اين ديـدگاه اسـت و رفتـار خلفـاي               ) ع(ژه برخورد امام علي     وي
اسالمي متأخر از ايشان به خصوص بني اميه و بني عباس با مسلمانان و به خـصوص قيـام    

، مخالف موازين شريعت اسالمي     )ع( با مالك قراردادن رفتار حضرت علي      هاي علوي، 
  .ارزيابي مي گردد

كه حاكي از عدم پايبندي قانونگذار بـه لـوازم اسـتفاده از واژه              نكته ديگري   . ج
همان گونه  . بغي در قانون مجازات اسالمي است، شيوه تعيين مجازات براي باغيان است           

 بـراي باغيـان در فـرض اسـتفاده از           ،1392 قـانون مـصوب      287كه اشاره شـد، در مـاده        
شخص نيست كه ايـن مجـازات       در اين قانون م   . سالح، مجازات اعدام تعييين شده است     

مي باشد تعزيري و بما يراه الحاكم، و يا مجازاتيي داردجنبه حد  .  
 قـانون مجـازات     186در وضعيت پيـشين، يعنـي زمـاني كـه قانونگـذار در مـاده                

 كساني را كه عليه حكومت اسالمي قيام مسلحانه كـرده بودنـد،             ،1370اسالمي مصوب   
 بود، با توجه به تخييـري بـودن مجـازات محـارب،           محارب و مفسد في االرض نام نهاده      

 وجـود   داحتمال مجازاتي غير از اعدام براي كساني كه مرتكب چنين رفتاري شده بودنـ             
 امكان اجراي مقررات مرتبط با توبه و ساير ترتيبات مـرتبط بـا حـدود                ،همچنين. داشت
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نظر انه، صـرف ، در صورت قيام مـسلح در شرايط جديد، در واقع. مي توانست مطرح باشد   
اعدام است،ر و تعيين شدهاز كيفيت و نتيجه، مجازات مقد  .  

اين در حالي است كه با توجه به بررسي نگارنده، مستفاد از ادله و احكام مرتبط                
 جهت تـضمين و اسـتقرار        و صرفاً  ؛ري براي بغي تعيين نشده     مجازات مقد  با بغي، اصوالً  

 در صـورتي كـه    ،با بغات و شورشـيان تا   است نظم، به حكومت اسالمي اجازه داده شده      
تالش دولت اسالمي براي قانع سازي و پاسخ به شبهه هاي آنها مثمر ثمر واقـع نـشود تـا             

 عمـل ايـن   ، اگر در حقوق اسالمي،به هر حال.  آنها مبارزه كند دادن تسليم و يا شكست   
ي تـوان  بـا     افراد بغي ناميده شده، شيوه پاسخ دهي به آن هم مـشخص شـده اسـت و نمـ                  

ذكر  واژه بغي، بدون توجه به سازوكار پيش بيني شده در مبـارزه يـا جنـگ بـا باغيـان،                      
بـا توجـه بـه اهميـت جـرايم امنيتـي،           ،  شايان ذكر اين كه   . مجازات اعدام پيش بيني كرد    

 مي تواند اين مجازات را براي       ،دولت در صورت بازدارنده تشخيص دادن اين مجازات       
عنوان شـرعي بـه ايـن كـار داده شـود، الزم             كه   اما اگر قرار است      ؛اين جرايم مقرر كند   

  .      گرفته شودط و محدوديت هاي مرتبط هم در نظراست ضواب
تهيه كنندگان پيش نويس اليحه قانون مجـازات       كه   به نظر مي رسد      ،در مجموع 

  مهر تـصويب دريافـت  ، از قوه مقننه1392اسالمي كه به صورت قانون مجازات اسالمي       
هاي بغي در حقوق اسالمي آگاهي درستي نداشته انـد و بـه          كرد، به مختصات و ويژگي    

 از سالح از طرف افراد بـاغي مطـرح مـي شـود موضـوع را بـا       ، وقتي استفاده  همين دليل 
كـه  چنـد   واد مورد اشاره نيز هر    در مراحل تصويب نهايي م    . جرم محاربه منطبق ديده اند    

 حـذف كـرده     287رت توسل به سالح از مـتن مـاده          قانونگذار عنوان محارب را در صو     
 و  1370است اما انگار قانونگذار تصور كرده است كـه ايـراد قـانون مجـازات اسـالمي                  

 ،در حـالي كـه  .  در قـانون بـوده اسـت   »بغي« عدم تصريح به واژه قوانين ماقبل آن، صرفاً  
ر در پاسخ دهي همان گونه كه گفته شد، مقررات راجع به بغي در اسالم، گفتماني مستم   

 شـرايط خـاص و انگيـزه هـاي          ،به منازعات داخلي حكومت اسالمي است و  بـه جهـت           
 ،سياسي باغيان، پاسخ دهي حكومت به جرم بغي، مبتني بر مدارا، پاسخگويي به شـبهات     
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                    و در صورت دست به سالح بردن مخالفان و ضرورت مقابلـه مـسلحانه بـا آنهـا در حـد 

بدين ترتيب، توسل بـه خـشونت    . ي و تضمين امنيت است    دفاع از امنيت حكومت اسالم    
 در مقابله با كساني كـه       ،) محاربه حد(ر شرعي   د سركوب و يا اجراي مجازات هاي مق       و

خـواني نـدارد و قانونگـذار بـا پـيش بينـي             ا بغي است با آموزه هاي شريعت هم       اتهام آنه 
موزه هـاي شـريعت      آ ، به صورت صحيحي    است  نتوانسته ،مجازات اعدام براي جرم بغي    

  .در اين خصوص را منعكس نمايد
  
   نتيجه

يكي از وظايف مهم حقوق در جامعه، تنظيم پاسخ هاي مناسب به بي نظمـي هـا                 
حقـوق اسـالمي نيـز از ايـن موضـوع اسـتثنا             . و نقض ارزش ها و كنترل اجتماعي اسـت        

 اي از    بـا شـبكه    ،نقض برخي ارزش ها مانند  امنيت و آسايش عمومي شهروندان          . نيست
هايي كه به انگيـزه     در زمينه بي نظمي   . پاسخ هاي سخت و غير قابل اغماض مواجه است        

هـاي  مـسلمانان      هاي سياسي و يا ديني در جامعه اسالمي و از طرف اشخاص يـا گـروه               
اتفاق مي افتد، در حقوق كيفري اسالمي، با توجـه بـه راهبـرد كـالن بـرادري و اخـوت                   

 منازعه از طريق صـلح، مـدارا و عـدم توسـل بـه خـشونت           مسلمانان، توصيه اكيد بر حل    
دكترين حقوق كيفري اسالمي در واكنش به منازعات و بي نظمـي هـايي كـه  بـا             . است

 8عنوان بغي به رسميت شناخته شده است، با تكيه بـر تعليمـات قرآنـي منـدرج در آيـه                     
قبيـل   ايـن     كـه اسـوه و معلـم در حـلّ          ،)ع( عملـي حـضرت علـي      سوره حجرات و سيره   

گويي و رفع شبهه، مدارا و عدم پيش دستي در توسل           منازعات شناخته شده است، پاسخ    
ايـن دكتـرين  بـه عنـوان         .  فرونـشاندن شـورش و بغـي اسـت          تا حد  ،به خشونت و مقابله   

ران اسـالمي    به صورت عامدانه و عالمانه توسط فقيهان، مورخان و مفـس           گفتماني مستمرّ 
 . ستتبيين و بازتوليد گرديده ا

با ايـن وجـود، برخـي خلفـا، سـالطين و كـساني كـه خـود را مجـري احكـام و                        
در مـورد مخالفـان     مجازات هاي اسالمي مي دانسته اند به اين مقررات وفـادار نمانـده و               
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در دوران  . نظر شريعت انجـام داده انـد      سياسي يا باغيان، رفتاري مخالف با موازين مورد       
ي اسـالمي از جملـه شـيوه واكـنش بـه جـرايم              چند مقررات كيفري كشورها   ، هر معاصر
داعيه اجراى احكام   مبتني بر موازين اسالمي نيست، در موارد محدودي  هم كه      ،سياسي

اند و از    متروك شده ) باغيان(سياسى   كيفري اسالم مطرح است، احكام راجع به مجرمان       
 مـدارا در     كه با يافته هاي دوران مدرن كه نـوعي تـساهل و            ،ظرفيت موجود در شريعت   

پاسخ دهي به رفتارهايي كه با انگيزه هاي سياسي، ملـي و اعتقـادي را توصـيه مـي كنـد                     
  .برابري مي كند استفاده نشده است

كيد اصل چهـارم قـانون اساسـي    ، با وجود تأ در قوانين كيفري جمهوري اسالمي    
تي و به   هاي شريعت به جرايم امني    بر اسالمي شدن همه قوانين، شاهد انعكاس مبهم پاسخ        

هـاي   خصوص در نحوه تعامل با مخالفان سياسي هستيم بـه گونـه اي كـه در طـي سـال                   
، قانونگـذار حتـي از ادبيـات    1392 تا 1361طوالني بعد ار انقالب اسالمي، يعني از سال   

 در قانون نامي نياورده و بـا يكـي دانـستن بغـي و               ،فقهي و اسالمي مرتبط به موضوع هم      
االرض، واكـنش شـريعت اسـالمي در خـصوص محاربـه را در               محاربه و افساد فـي       حد

در قانون مجـازات اسـالمي      .  مي دانست  ءمورد مجرمين سياسي يا باغيان هم الزم االجرا       
 در واكنش به انتقادات گسترده حقوقدانان و صاحبنظران اسالمي، قانونگـذار در             ،1392
را بغـي محـسوب كـرده        قيام مسلحانه در برابر اساس نظام جمهـوري اسـالمي            287ماده  
ـ    ،چنـد در بـدو امـر      ، هر اين تغييـر  . است ي و مـي توانـست گـامي بـه جلـو در              مثبـت تلقّ

ي شود، به دليل پيش خصوص رعايت سازوكارهاي شريعت اسالمي در اين موضوع تلقّ        
بيني مجازات اعدام براي اين جرم، تحول مثبتي ارزيابي نشده و ايرادات متعدد جديدي              

   . را موجب شده است
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