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منشأ جرم انگاری بغی ،مقررات اسالمی و شرع مقدس است که در قانون مجازات اسالمی مصوب
 1362از محاربه جدا و به عنوان مستقل جرمانگاری شد .با توجه به اینکه بغی ،به عنوان یک جرم
حدی و مستوجب اعدام پیشبینی شده است ،انتظار این است نحوه مقابله و مجازات باغیان ،با
حساسیت زیاد و با درنظر گرفتن مبانی فقهی ،تعیین و تشریح شود .بر این مبنا ،موضوع این مقاله
نحوه برخورد و مجازات باغیان در مقررات اسالمی و تطبیق با موضع قانون مجازات اسالمی مصوب
 1362است تا مشخص شود که میزان مسئولیت کیفری باغیان در قانون تا چه میزان با آموزههای
فقهی مطابق دارد .این تحقیق با روش تفسیری -تحلیلی ،آیات قرآن و احادیث و منابع متعبر اسالمی
را بررسی کرده و در پایان مشخص شد با وجود اینکه قانونگذار سعی کرده در جرمانگاری و مجازات
باغیان به آموزههای فقهی پایبند باشد ،اما در کیفرگذاری اشتباه کرده است و برای آن مجازات حد
مقرر نموده است ،درحالیکه بیشتر فقها ،بهحدی بودن جرم مذکور نظر ندادهاند.
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واژگان کلیدی :اقدام مسلحانه ،بغات ،بغی ،فقه اسالمی ،مجازات.
مقدمه

در مواردی گروهی از مسلمانان نسبت به وضع موجود در جامعه اسالمی اعتراض داشته و از
اطاعت حاکم اسالمی خارج میشوند ،این گروه در قرآن بغات یا باغیان خوانده شدهاند .از آنجا که
این گروه ،مسلمان و مؤمن هستند ،بدونشک شروع به جنگ با آنان سبب ایجاد مشکالتی در جامعه
اسالمی و هرجومرج خواهد شد .ازاینرو باید قوانین و مقررات متنوعی اعماز کیفری و غیرکیفری برای
مقابله با این گروه و خاموش کردن فتنه وجود داشته باشد تا با توجه به شرایط و اوضاعواحوال از آنها
بهره جست .تا پیش از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  1362جرم بغی بهعنوان یک جرم
مستقل پیشبینی نشده بود ،بلکه مصادیق آن با عنوان محاربه جای میگرفت و اگر کسی با توجه به
مقررات فقهی ،مرتکب جرم بغی میشود ،اتهام محاربه به وی تفهیم میشد (آقابابایی.)113 :1335 ،
درحالیکه جرائم محاربه و بغی ،عناوین فقهی هستند که تعریف خاص خود را دارند و قوانین کیفری
نیز باید با توجه به این تعاریف فقهی ،این اعمال را جرمانگاری کند .ازاینرو ،نمیتوان کسی را که
ً
ماهیتا مرتکب جرم بغی شده است ،به اتهام محاربه محکوم کرد ،بهویژه آنکه از نظر مجازات و حتی
برخی نهادهای مساعد مانند توبه با هم تفاوت دارند .پس قانونگذار باید به تعریف فقهی ،مبانی و
شرایط وقوع آن پایبند باشد .جالب آنکه در ماده  13ق.م.ا مصوب  1372مانند ماده  15ق.م.ا.
مصوب  1362تأکید شده بود که حد ،به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع
تعیی ن شده است .اما در بسیاری موارد افراد باغی به مجازات محاربه محکوم میشدند .با توجه به
این اشکاالت ،ق.م.ا .مصوب  1362در مواد  237و  233عنوان بغی را جداگانه جرمانگاری کرد و
آن را اقدام گروهی از افراد می داند که در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران قیام مسلحانه
میکنند .مستنبط از مقررات فقه اسالمی ،چنانچه اعضای گروه باغی از سالح استفاده کرده باشند،
ً
به اعدام محکوم میشوند .بهبیان دیگر ،ظاهرا مجازات اعدام در این ماده در شرع مقدس تعیین شده
است و بههمین دلیل ،قانونگذار آن را تعیین کرده است .پرسشی که با نگاهی به آیات قرآن ،احادیث
ً
و منابع معتبر فقه عامه و امامیه مطرح میشود ،این است که آیا در فقه اسالمی ،مستقیما مجازات
اعدام پیشبینی شده است؟ حاکم اسالمی تکلیف به اعمال راهکارهای دیگر در خاموش کردن فتنه
ندارد؟ آیا بغات بهمحض اعالم نافرمانی از حاکم اسالمی مجرم و قابلمجازات هستند؟ پرسش
دیگر اینکه درصورت دستگیری باغیان و شکست آنان در جنگ ،باز هم مطابق مقررات فقهی به
مجازات محکوم میشوند؟ در پاسخ به این سؤاالت باید گفت که پس از وقوع نافرمانی از سوی
باغیان ،مطابق آموزههای شرع مقدس اسالمی ،نوع مجازات و مقابله با آنان پیش از وقوع درگیری و
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بعد از آن متفاوت خواهد بود .ازاینرو ،با توجه به سؤاالت مذکور ،در ادامه نحوه برخورد حکومت
اسالمی در دو مرحله پیش از وقوع درگیری و قیام (قسمت اول) و بعد از وقوع درگیری (قسمت دوم)
بحث میشود.
 -1برخورد با باغیان پیش از قیام و درگیری

اسالم مقابله و جنگ با باغیان را واجب کرده است ،اما در عین حال ،راهکارهای خاتمهدادن
فتنههای داخلی میان مسلمانان را بهخوبی نشان داده و شیوههای منحصربهفردی را برای مهار کردن
بحران تجویز کرده است .بدیهی است که از نگاه عقلی جنگ و خون ریزی که سبب اضاعه اموال
و اتالف جانها میشو د ،آخرین راه برای حل مشکل بغی است ؛ که در فقه اسالمی نیز این امر
مورد توجه بو ده و قبل از درگیری با باغیان سلسله مراتبی پیشنهاد شده است ،که در اینجا به آنها
اشاره میشود.
 -1-1روشنگری پیش از قیام

مسئله پایان دادن به فتنه بغی در اسالم ،که توسط عده ای از مسلمانان صورت میگیرد،
مهمتر و سخت تر از مقابله با شرارت های مشرکان و کافران حربی عل یه اسالم و مسلمانان نیست
(ابن قدامه .) 243 :1421 ،دعوت کافران و معاندان به اسالم و پذیرش حقیقت ،پیش از هر
اقدام نظامی و جنگ است .وقتی رأفت اسالمی چنین اقدام پیشگیرانه ای را در مقابل دشمنان
الزم می شمارد ،به طریق اولی در مقابل هم کیشان منحرف نیز چنین کاری الزم می نماید .بدیهی
است اگر با وجود روشنگری ها ،باغیان از موضع خود برنگشته و بنای بر نابودی حکومت و خلع
حاکم عادل را داشته باشد و بر ستمگری خود اصرار کند ،باید به مقابله با آنان برخاست .شایان
ذکر است هرچند بغی حرام است و بغات گناهکار بهحساب می آیند ،اما آن ها از اسالم خارج
نشده اند و مسلمان محسوب می شوند؛ زیرا خداوند متعال آنها را مؤمنا ن خطاب میکند « َو ِإن
َ ََُ ْ ََ
ْ
َ ََ
َ ُ
صل ُح وا َب َین ُه َما» 1هرگاه دو گروه از مؤمنا ن با هم پیکار کردند،
ؤم ِن ین ٱقتت ل وا ف أ ِ
ط ِائ فت ِان ِم ن ٱلم ِ
بین آن ها آشتی برقرار کنید 2.در این آیه بغات نیز همانند سایر مسلمانان ،با عنوان گروه مومنان
خطاب شده است .البته برخی عقیده دارند که اهل بغی نزد فقهای امامیه کافر هستند؛ یعنی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1آیه  6سوره حجرات.
 .2برخی مفسرین بر این عقیدهاند که ارتباط مستقیمی بین آیه  6سورۀ حجرات و قیام علیه حکومت قابلاستنباط نیست
و در تفسیر خود از آیه مزبور به بغی و قیام علیه حکومت اشاره نکردهاند (طبابایی )324 :13 /1667 ،و حتی عدهای
این آیه را بیارتباط با بغی میدانند (مقداد.)336 :1422 ،
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به محض اینکه عده ای از اطاعت امام عادل سرپیچی کردند و به جنگ برخاستند ،از اسالم
خارج میشوند (طوسی.)14 :6 /1337 ،
براساس آیه مذکور ،اولین راهکار با مؤمنان باغی آن است که دعوت به صلح و سازش شوند تا
از اختالفی که ایجاد شده است باز گردند .فعل امر «فأصلحوا بین اخویکم» نشاندهنده وجوب
ایجاد صلح بین برادران مؤمن میباشد و خداوند در این آیه باغیان را با دو صفت «برادر» و «مؤمن»
توصیف کرده که نشاندهنده آن است ،بغی سبب نمیشود که پیوند برادری بین مؤمنان از هم گسسته
شود (شافعی .) 227 :4 /1412 ،بدیهی است که نخستین گام در ایجاد صلح و آرامش ،روشنگری
و ایجاد فضای گفتگو برای زدودن سوءتفاهم ،بیان شکایات و علل قیام است.
شیخ طوسی در این زمینه ع قیده دارد اگر در جایی حکم شد به اینکه این افراد بغات هستند،
جنگ با آنان حالل نیست ،مگر اینکه امام نمایندهای بهسوی آنان گسیل دارد تا با آنان مذاکره کند و
در رابطه با موضوع انتقامگیری آنان روشن نماید .پس از این روشنگری ،اگر برگشتند که مطلوب
حاصل شده است و اما اگر برنگشتند ،با آنان جنگ نماید (شیخطوسی .)265 :1337 ،سایر فقهای
امامیه نیز نظر مشابهی دارند و تأکید میکنند امام با بغات شروع به جنگ نمیکند ،مگر اینکه برای
آنها روشنگری صورت گرفته باشد (حلبی .)467 :1423 ،البته این درصورتی است که امکان چنین
امری وج ود داشته باشد و فضا برای طی چنین مقدماتی مهیا باشد .طبیعی است اگر باغیان فرصت
چنین امری را نیز از خود سلب کنند ،حاکم چنین وظیفهای نخواهد داشت .برخی فقها گفتهاند جنگ
با باغیان بعد ارسال نماینده بهسوی آنان و پرسش از علت خروجشان و توضیح در مورد چیزی که
موجب شبهه آنان شده است و حل آن شبهه و کشف واقعیت واجب میشود ،مگر اینکه از شر و
فساد آنان بترسد و چنین امری در حق آنان ممکن نباشد ،اما اگر روشنگری آنان ممکن باشد ،این امر
بر حاکم اسالمی واجب است (حلی ،بیتا.)412 :
کاسانی از فقهای حنفیه در این باره قائل به تفصیل شده است؛ به این صورت که اگر اعضای
گروه مسلح باشند و احتمال جنگ نیز وجود داشته باشد ،حاکم اسالمی باید ضمن خلع سالح ،آنان
را زندانی کند و اگر این شرایط وجود نداشته باشد ،شایسته است که آنها را دعوت به اطاعت از خود
کند (کاسانی .)142 :7 /1426 ،مطابق نظر برخی دیگر ،بغی اسم ذم نیست ،زیرا بغات براساس
تأویلی که به اعتقاد خودشان جایز است با حاکم اسالمی مخالفت میکنند ،هرچند که آنها در این
راه دچار خطا و اشتباه شدهاند ،زیرا در میان آنها کسانی هستند که اهیلت اجتهاد را دارند و براساس
ً
اجتهاد خویش با حاکم اسالمی مخالفت میکنند (رملی ،)332 :7 /1424 ،ازاینرو بدوا باید برای
آنها روشنگری صورت گیرد.
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به هر حال از میان فقهایی که بحث بغی را مطرح کردهاند ،بیشتر آنان بحث روشنگری پیش از
جنگ را متذکر شدهاند (محققکرکی .)433 :1414 ،در مورد جواز آغاز کردن جنگ بدون دعوت به
مذاکره و روشنگری ،برخی فقهای حنفی قائل به جواز جنگ بدون مذاکره و دعوت به بازگشت هستند
و استدالل آن ها برای جواز این کار آن است که باغیان مسیر و کاری را که انتخاب کردهاند از روی
آگاهی به عواقب و نتایجش میباشد ،هرچند روشنگری ،بیان و اثبات اشتباهشان به آنها بهتر است1

(شیبانی )377 :1675 ،همچنین گفته شده است که جنگ و مقابله با آنها بدون دعوت جایز است،
زیرا دعوت واجب نیست (ابن عابدین.)311 :3 /1416 ،
نکته دیگر اینکه فقهای حنفی تأکید دارند که باغیان تا زمانیکه عهد خود را با حاکم برهم نزده و
دست به سالح نبرده اند ،نباید از حقوق شهروندی و درآمدهای معمول بازداشته شوند .مستند این
امر برخورد علی بن ابیطالب با خوارج بر سر موضوع حکمیت است که ایشان در بین خطبههای
نماز جمعه به آن ها تذکر داده و فرمودند که سخن و تأویل اشتباهی در پیش گرفتهاید با این وصف
شما را از حضور و آمدن در مکانهای عمومی همچون مساجد برای ذکر خداوند باز نمیداریم و
مواجب و غنیمتهایی که به بقیه مسلمانان داده میشود ،به شما نیز پرداخت میگردد تا زمانیکه
پیمانشکنی نکرده و جنگ را شروع نکردهاید .نکاتی که از این اقدام علی بن ابیطالب استنباط شده
است ،عالوهبر عدم محرومیت باغیان از حقوق شهروندی ،عدم تعرض آنها به حبس یا قتل است.
بدینمعنا که تا زمان ثابتشدن بغی ،ایشان از حبس و قتل باغیان خودداری فرموده و بهمحض
بیحرمتی و ِاسناد کفر به حضرت ،آنها را تعزیر نکرده است (سرخسی .)125 :12 /1414 ،از دیگر

ش واهد لزوم روشنگری در جنگ ،ارسال عبدالله بن عباس توسط علی بن ابیطالب برای مذاکره با
اهل حروراء است که به ایشان فرمود تا با آنها به مذاکره نشسته و درصورت اجابت و بازگشت ،آنها
را به حال خود رها کرده و درصورت عدم پذیرش با آنها اعالم جنگ کند تا دست از طغیان بردارند.
بدیهی است که درصورت مؤ ثر واقع شدن مذاکرات و بازگشت از بغی و متفرق شدن ،مورد مؤاخذه
قرار نگرفته و مجازات نمیشوند (کاسانی.)142 :7 /1426 ،
از آنچه گذشت استنباط میشود که فقهای اهل سنت غیر از حنفیان (غیر از موارد جزئی) در
وجوب قتال و کیفیت جهاد با بغات اختالفنظری با فقهای شیعه ندارند و بر این مسئله اتفاق دارند
که باید پیش از جنگ با باغیان گفتوگو و مذاکره صورت گیرد و واجب و الزم دانستن این امر به آیه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1لزوم روشنگری پیش از آغاز جنگ بر حاکم واجب نبوده و اگر بدون روشنگری نیز وارد جنگ شود ،ایرادی ندارد،
چون باغیان به عاقبت کار و خطرهای مسیری که در پیش گرفته آگاه بوده و حکم آنها همچون حکم مرتدان و کفار
حربی است که با علم به نتایج تصمیمشان وارد جنگ شدهاند (سرخسی.)123 :12 /1426 ،
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بغی و سیره امامان و عقالییبودن مسئله برمیگردد .همچنین در میان مذاهب چهارگانه فقهی اهل
ً
سنت نیز تفاوت عمدهای دیده نمیشود و تقریبا میتوان گفت که در مسئله قتال با بغات بین مذاهب
مختلف اسالمی اتفاقنظر وجود ندارد .حتی در مسائل جزئی و فرعی نیز اختالفنظر جدی دیده
نمیشود .برای مثال ،در مسئله ارشاد و نصیحت بغات پیش از شروع به جنگ ،فتوای مذاهب عامه
ً
و مستندات آن عینا کالم فقهای امامیه است .برخی در اینباره گفتهاند شافعیه ،مالکیه و حنابله
معتقدند امام تا زمانیکه اهل بغی شروع به جنگ نکردند ،نباید جنگ را آغاز کند  ...و همچنین امام
باید شخص امین ،باهوش و خیرخواهی را بهسوی بغات بفرستد تا از آنان درباره مشکالتشان سؤال
کند و اگر شبهه یا مظلمهای وجود داشت ،آن را برطرف سازد و به نصیحت و خیرخواهی اصرار بورزد
و اهل بغی را از عاقبت بر جنگ آگاه سازد و درصورتیکه فایده نداشت ،شروع به جنگ کند ...
ابوحنیفه هم در این زمینه همین نظر را دارد (جزیری.)422 :1416 ،
با وجود اینکه درخصوص روشنگری پیش از جنگ میتوان ادعای اجماع بین فقهای امامیه و
عامه کرد ،اما قانون مجازات اسالمی مصوب  1362در این خصوص سکوت کرده و روشنگری را
ً
الزم ندانسته است و مستقیما جواز برخورد با باغیان یا افرادی را که قصد بغی دارند ،داده است.
درحالیکه باغیان ،مسلمان و مؤمن هستند و ممکن است درخصوص موردی برای آنها شبههای
بهوجود آمده باشد ،ازاینرو باید با مذاکره و گفتگو درصدد رفع شبهه برآمد .بدیهی است که
ً
مسلمانان و مؤمنان مدام درحال تفکر و تعقل هستند و اتفاقا توصیه آیات قرآن است که میفرماید
«ای مؤمنان تعقل کنید» .بدیهی است چنانچه انسان عاقل ،تفکر و تحلیل کند ،ممکن است سؤاالت
زیادی در ذهنش مطرح شود که باید به آنها پاسخ داده شود .این سؤاالت میتواند درخصوص
وحدت ،نبوت ،معاد و حکومت اسالمی باشد .اگر بهدرستی به آنها پاسخ داده نشود ممکن است
به حدسیات ذهنی خود رجوع و با آنها مخالفت کند .اساس حکومت اسالمی هم یکی از آنها
است؛ بهویژه اینکه امروزه فناوریهای جدید و شبکههای ماهوارهای مدام درحال تبلیغ و تحلیل
ً
هستند .البته در پاسخ باید گفت که قانون مجازات ،یک قانون کیفری است و در آن ،صرفا به
ضمانتاجراهای جرائم اشاره میشود و نه واکنشهای غیرکیفری .اما اگر در عمل برای باغیان
روشنگری صورت نگرفته باشد ،در عمل مقام قضائ ی با توجه عدم احراز تمامی شروط جرم بغی و
نیز قاعده درأ ،میتواند از صدور حکم به مجازات حدی صرفنظر کند .بهبیان دیگر ،از آنجا که به
استناد ماده  15قانون مجازات اسالمی مصوب  1362مجازات جرم بغی در شرع مقدس تعیین شده
ً
است ،دادگاه بهمنظور صدور حکم به مجازات ماده ( 237بهعنوان یک مجازات شرعی) بدوا باید
شروط آن را در عمل احراز کند که در این خصوص مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی نقش
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روشنگرانه خواهد داشت .از اینرو ،عدم ذکر «شرط روشنگری پیش از قیام» در ماده قانونی ،مشکلی
درخصوص حکم یا عدم آن به مجازات بغی ایجاد نمیکند .البته با توجه پیشرفتهای فنی امروزه،
ً
نیازی نیست روشنگری حتما حضوری و فیزیکی باشد ،بلکه میتواند از طریق شبکههای رایانهای و
مخابراتی باشد ،بهگونهای که از روشنگری مطلع شوند .نکته مهم اینکه اگر در اثر روشنگری باغیان
توجیه شدند و از ادامه کار منصرف شدند ،مطابق نظرات فقهی پیشگفته و بهویژه آیه  6سوره
حجرات ،دستگیری و اعمال مجازات جایز نیست؛ درحالیکه در ق.م.ا تعزیرات  1375میتوان
آنها را به استناد ماده  612به اتهام جرم تبانی محاکمه و مجازات کرد.
 -2-1آغاز نکردن جنگ

چنانکه گذشت ،حاکم اسالمی موظف است پیش از اقدام به جنگ ،باغیان را به حق دعوت کند
و حتیالمقدور شبهه آنان را برطرف کند .پرسشی که پس از آن قابلیت طرح دارد اینکه آیا پس از
روشنگری و رد دعوت حاکم از سوی باغیان ،رهبر و حاکم اسالمی مجاز است شروع به جنگ کند
یا اینکه باید صبر نماید تا آنها ابتدا شروع به جنگ کنند و حاکم تنها پاسخ آنها را بدهد؟ مطابق
نظر فقهای شیعه «النبدئکم بالقتال» ما شروع به جنگ نمیکنیم (طوسی .)266 :1337 ،البته این
سخن بهمعنی عدم آمادگی و سامان ندادن از اقدامات تأمینی و بازدارنده برای حکومت نیست .پس
زمانیکه عالئم و نشانههایی از حرکت مسلحانه دیده شد ،میتوان با استفاده از این حق و برای
غافلگیر نشدن در برابر باغیان ،مسائل الزم را رعایت کرد .به هر حال ،یکی از وظایف حاکم اسالمی
در مقابل باغیان این است که در مقام دفاع برآید و اجازه دهد آنان شروع به جنگ کنند .بههمین
منظور فقها تأ کید کردهاند درصورتیکه بغات از حاکم اسالمی درخواست مهلت کنند تا درباره
اقداماتشان بیشتر بیاندیشند ،پس از تأیید شدن این ادعا ،زمان در اختیار آنها قرار داده میشود.
مطابق نظر شیخ طوسی «اگر زمان درخواستی کوتاه باشد ،به آنان فرصت داده میشود ،زیرا در آن
مصلحت وجود دارد ،اما درصورتیکه زمان طوالنی را درخواست کنند ،امام درباره این تقاضا تحقیق
میکند که اگر برای حیله و سازماندهی و تکمیل نیرو باشد این مهلت به آنها داده نمیشود و اگر
قصدشان اندیشیدن است و امیدی وجود داشت ،به آنان مهلت میدهد» (طوسی.)271 :1337 ،
فقهای حنفی نیز چنین عقیدهای دارند؛ اگر اهل بغی چند روز یا یکماه از حکومت درخواست
مهلت کنند تا در کار و امور خویش فکر کرده و از اتخاد تصمیم شتابزده پرهیز کنند ،در این حالت
الزم است حاکم اسالمی با درنظر گرفتن جوانب احتیاط ،درصورت عدم احتمال خطر یا ضرری برای
جامعه بدانها فرصت دهد .اما چنانچه درخواست مهلت باغیان بهمنظور جلب کمکهای بیشتر یا
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رسیدن تسلیحات جدید بوده و یا به هدف تغییر شرایط آبوهوایی و سختتر شدن شرایط جنگی برای
نظامیان حکومت باشد؛ حاکم نباید با درخواست آنها موافقت کند (شیبانی.)377 :1675 ،
شایان ذکر است ،آغاز نکردن جنگ از سوی حاکم ،به این دلیل پیشنهاد میشود تا از ریختن
خون مسلمانان جلوگیری شود .بر این اساس ،مقدمات نارضایتی از اوضاع موجود و یا نقد حاکم،
مشمول بغی نمیشود .چنانکه در زمان علی بن ابیطالب ،پنجنفر از خوارج در مسجد کوفه نشسته
و نسبت به علی بن ابیطالب اهانت میکردند ،در این زمان یکی از یاران حضرت ،سردسته آنها را
گرفته و جمع را متفرق نموده و شخص هتاک را به حضور علی بن ابیطالب برده و عرض کرد که این
فرد ضمن هتاکی ،قسم خورده است که شما را به قتل میرساند .حضرت در پاسخ فرمودند :او را رها
کن ،چون به جرم قتلی که اتفاق نیفتاده نمیتوان کسی را مجازات کرد و سزای هتاکی او دو چیز
است ،عفو یا مقابله بهمثل که من عفو را ترجیح داده و اگر کسی نیز به عفو راضی نبود ،میتواند به
مانند او هتاکی کند .بر این اساس ،تا زمان عدم تحقق بغی نمیتوان مخالفان را به جرم بغی محکوم
و جنگ را با آنها اغاز کرد (سرخسی.)125-124 :12 /1414 ،
آنچه از نظر فقهای امامیه و عامه استنباط میشود ،اینکه اگر باغیان جنگ را شروع نکردند ،حاکم
اسالمی نیز نباید اقدام خاصی را انجام دهد .با توجه به برخورد فوق از سوی امام علی (ع) ،میتوان
ً
گفت از آنجا که باغیان صرفا در مرحله قصد مجرمانه قرار دارند ،نمیتوان آنان را به جرم خاصی
محکوم یا آنها را دستگیر کرد .علیرغم این صراحت ،قانونگذار در ماده  233چنین تفکیکی را
قائل نشده است و مقرر کرده چنانچه اعضای گروه باغی ،پیش از ورود به درگیری و استفاده از سالح
دستگیر شوند ،باز هم مجرم هستند و باید به مجازات محکوم شوند .بهنظر میرسد رویکرد
قانونگذار در ماده مزبور به استناد قاعده «تعزیر به ما یراه الحاکم» است ،اما تا حدودی سختگیرانه
است؛ زیرا تعیین مجازات  12تا  15سال (در فرض باقیماندن گروه) و  2تا  5سال (در فرض از بین
رفتن گروه) برای افرادیکه در مرحله قصد مجرمانه و تهیه مقدمات جرم هستند ،نامتناسب است.
بهویژه آنکه از احتمال ارتکاب جرم و خطرات آن کاسته شده است .ازاینرو ،شایسته است قانونگذار
درخصوص مجازات باغیان نیز ،اصل تناسب جرم و مجازات را مدنظر قرار دهد و با توجه به اینکه
در فقه اسالمی و بهویژه سیره امام علی (علی) ،مجازات خاصی برای باغیان پیش از درگیری پیشبینی
نشده است ،ضرورت دارد قانون مجازات اسالمی در این زمینه برخورد خفیفتری اعمال کند.
 -3-1دستگیری باغیان پیش از توبه و درگیری

از اختیارات حاکم اسالمی در برخورد با باغیان جواز حبس و دستگیر کردن آنها برای جلوگیری
از فتنه و فساد بزرگتر است .چنانکه فقهای حنفی اشاره کردهاند ،هر گاه امام از قیام و سرپیچی
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خوارج اطالع حاصل کرد و آمادگی آنها برای شروع جنگ را دریافت ،شایسته است که امام آنها را
دستگیر کرده و حبس کند تا مقدمات فتنه را از بین ببرد و آنها به جایگاه خویش بازگردند و از آنها
بخواهد که توبه کنند .بدیهی است که عدم برخورد قاطع در این مرحله سبب گسترش فتنه در جامعه
و ریختن خون مسلمانان میشود (سرخسی )125 :12 /1414 ،هر گاه قصد باغیان برای شورش
محقق شد ،جایز است حاکم آنها را دستگیر کرده و پیش از خارج شدن اوضاع از کنترل آنها و
گشترش فتنه آنها را در حبس نگه دارد ،اما اجازه کشتن ندارد (طوسی )141 :3 /1427 ،فقهای دیگر
اهل سنت نیز در همین زمینه تأکید کردهاند هرگاه حاکم از آمادهشدن باغیان برای جنگ و تهیه
جنگ افزار توسط آنان اطالع حاصل کرد و مقدمات جنگ را در اعمال آنها دید میتواند که آنها را
دستگیر و حبس کند تا از فتنه دست برداشته و آنها را دعوت به توبه نماید؛ چون ترک و واگذاری
آنها سبب تشدید فتنه و ایجاد خطرات بزرگتر در جامعه میشود (کاسانی.)47 :12 /142 ،
با توجه به نظرات مذکور ،اینکه حاکم میتواند پیش از درگیری ،اقدام حبس کردن باغیان کند،
تردیدی وجود ندارد .اما اگر افراد باغی از حیث داشتن یا نداشتن گروه متفاوت باشند ،احکام مترتب
بر آنها نیز مختلف خواهد بود که در ادامه به آن پرداخته میشود.
 .1-3-1ادامه مرکزیت گروه

مطابق نظر فقهای امامیه ،اگر آنها دارای گروهی باشند که بهسوی آنان باز میگردند ،جایز است
که با آنها جنگید و فراریان آنها دنبال شود و مجروحان آنها کشته شود (طرابلسی.)325 :1426 ،
این روش ،در نبردهای حضرت علی (ع) با شورشیان و باغیان نمایان شد .در بسیاری از کتب معتبر
حدیثی ،این روایات نقل شده است .نامه نهجالبالغه ،خود بیانگر عمل به این روش است ،اما از
آنجا که هدف جنگ با شورشیان ،بازگشت آنان به اطاعت حق و رها کردن فتنه از جانب آنان است،
«قتال با آنان تا زمانی ادامه مییابد که دست از مبارزه بردارند و از معصیت مرتکبشده توبه کنند.
بعد از تسلیمشدن آنان در هر مرحلهای از جنگ که باشد ،قتال با آنان حرام میشود و این مسئله
اجماعی است و روایات زیادی هم بر آن داللت دارد (کاظمی ،بیتا.)362 :
فقهای عامه نیز معتقدند درصورتیکه مرکزیت گروه باقی مانده باشد یا امکان تجمع دوباره آنها
وجود داشته باشد ،در این صورت جایز است اسیران را کشته و فراریان از میدان جنگ را تعقیب کرد
و زخمیهای جنگی را به اسارت درآورد .در این حالت میتوان از اموال و جنگافزارهای باغیان برای
جنگ و ضربه زدن به خودشان نیز استفاده کرد (شیبانی .)371 :1675 ،اما ،فراریان باغی از جنگ
را نمیتوان کشت ،مگر آنکه دارای گروهی باشند که بدان پناه ببرند که در این صورت تعقیب و کشتن
فراریان جایز است (شیبانی .)424 :1675 ،البته برخی گفتهاند که در این مرحله از جنگ ،اگر

فصلنامۀ علمی دیدگاههای حقوق قضایی (دورۀ  ،62شمارۀ  ،62زمستان )0011

068

باغیان به شکلی غیر از توبه ،مثل انداختن سالح و شکستن آن یا هر شیوه دیگری ،از کار خود پشیمان
شوند ،جنگ کردن با آنان حرام میشود و این بهدلیل ارفاق و فرصتی است که در شرع مقدس برای
این افراد درنظر گرفته شده است (صدر .)362 :1422 ،بهنظر میرسد قانون مجازات اسالمی که
اعدام را پیش از درگیری جایز نمیداند ،بیشتر از این دیدگاه تأثیر پذیرفته است .همچنین مطابق ماده
 233قانون مجازات اسالمی هرگاه اعضای گروه باغی ،پیش از درگیری و استفاده از سالح ،دستگیر
شوند ،چنانچه سازمان و مرکز یت آن وجود داشته باشد ،به حبس تعز یری درجه سه محکوم میشوند.
این موضع قانونگذار نیز منطبق با دیدگاه فقها است تا زمانیکه دست از مبارزه برندارد و بدیهی است
اگر توبه کنند ،اعمال حبس برخالف نظر فقهای امامیه و عامه است و باید مقررات توبه اعمال شود
که نحوه آن در قسمت مربوط به توبه بحث میشود.
 .2-3-1فقدان مرکزیت گروه

اگر مرکزیت گروه از بین رفته باشد ،امام میتواند باغیان را دستگیر کرده و آنها را حبس کند تا
فتنه بهطور کامل ریشهکن شده و باغیان را تا زمان توبه در حبس نگه دارد و واجب است که افرادیکه
دارای قدرت نظامی هستند ،به حاکم رد تا در راستای ریشهکنی بغی همکاری کنند .شایان ذکر است،
برخی فقها معتقدند بعد از اتمام جنگ ،فراریان و اسیران کشته میشوند و لزومی به مداوای زخمیها
وجود ندارد ،بلکه میتوان آنها را نیز از دم تیغ گذراند (سمرقندی ،)313 :3 /1414 ،اما ابن براج بر
این عقیده است که در این مرحله ،افراد باغی اگر دارای گروهی نباشند که بهسوی آنها برگردند،
کشتن آنان و تعقیب کردن اسیران آنان و کشتن مجروحان آنان جایز نیست (ابنبراج.)325 :1426 ،
سایر فقهای امامیه هم نظر مشابهی دارند .درصورتیکه مرکزیت گروه از بین رفته و امکان تجمع آنها
نیز از بین رفته باشد ،در این صورت جایز نیست که فراریان از میدان جنگ را تعقیب کرده و یا
اسیرانشان را کشته و یا زخمیان را به اسارت درآورد (طوسی 311 :1353 ،و حلی)265 :1412 ،
قانون مجازات اسالمی نیز متأثر از این دیدگاه در ماده  233مقرر کرده ،هرگاه اعضای گروه باغی،
پیش از درگیری و استفاده از سالح ،دستگیر شوند ،درصورتیکه سازمان و مرکز یت آن از بین رفته
باشد ،به حبس تعز یری درجه پنج (دو تا پنجسال) محکوم میشوند.
 -2برخورد با باغیان بعد از وقوع درگیری

چنانچه با وجود فرستادن نماینده از سوی حاکم اسالمی و روشنگری ،باغیان متنبه نشده و بر
موضع خود اصرار داشته باشند و حتی شروع به جنگ کنند ،مقررات فقهی و قانون مجازات اسالمی،
رویکرد شدیدتری اتخاذ کرده که در ادامه با رویکرد تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرد.
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 -1-2اصرار بر قیام از سوی باغیان و ضرورت کشتن آنها

چنانچه باغیان جنگ را شروع کنند ،حجت بر آنها تمام شده و لشکر حق اجازه جنگ و دفاع را
خواهند داشت (الحلبی )134 :2 /1417 ،و درصورتیکه باغیان بر جنگ اصرار داشته باشند و به حقیقت
تن ندهند ،جنگ (قتال) باید ادامه یابد تا فتنه باغیان خاتمه یابد .کشتن باغیان درصورت اصرار بر جنگ
در حین قیام واجب است ،زیرا فرض این است که تنها در این صورت ،تهدید آنها برداشته شده و درنتیجه
فلسفه جنگ با باغیان تحقق مییابد .بهعبارت دیگر ،مقتضای ادلهای که مقابله با باغیان را واجب کرده
بود ،همچنان باقی میماند تا اینکه با کشتهشدن باغیان درگیری خاتمه یابد (حلی ،بیتا .)156 :همانطور
که در ادامه اشاره خواهد شد ،باید توجه داشت که منظور از قتال بعد از وقوع درگیری ،مجازات نیست،
بلکه منظور دفاع از حکومت اسالمی و جنگ با باغیان و درصورت ضرورت کشتن آنان حین جنگ (قتال)
است .بهبیان دیگر ،از واژه قتال در کالم فقها ،مجازات اعدام یا هر نوع مجازات دیگری استنباط نمیشود.
در همین زمینه ،اگر باغیان در جنگ مغلوب شوند ،به اسارت گرفته نمیشود و اسیران و مجروحانشان
مجازات (کشته) نمیشود و اموال آنها (اعماز منقول و غیرمنقول) بهعنوان غنیمت تقسیم نمیشود
(شریفالمرتضی .)336 :1417 ،البته برخی دیگر از فقهای امامیه بدون استناد به آیه شریفه ،با
استدالل دیگری ،مجازات باغیان را بهحد محاربه حواله داده است .ابن ادریس میگوید بغات برای کار
خود باید توجیه و تأویل جایز (محکمهپسند) داشته باشند ،در غیراین صورت حکم محارب خواهند
داشت (حلی.)264 :3 /1412 ،
کشتن باغیان حین قیام در ق.م.ا  1362تا حدودی قابلانطباق با برخی مواد است .در این زمینه،
مطابق ماده  156این قانون ،چنانچه باغیان قیام مسلحانه را شروع کنند ،از آنجا که این اقدام مسلحانه
است و خوف آن میرود که موجب قتل ،جرح ،تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود ،ازاینرو برای
دفع آن میتوان اقدام به دفاع مشروع کرد و درصورت لزوم ،باغیان را به قتل رساند .با توجه به شرط
تناسب و ضرورت در دفاع مشروع ،بدیهی است که مراحل دفاع باید رعایت شود .بدینمعنی که اگر
سالح مورد استفاده باغیان کشتارجمعی مانند آتش و منجنیق باشد ،برای دفع آن و درصورت
ضرورت (طوسی )314 :3 /1337 ،میتوان از سالحهای مشابه استفاده کرد.
شایان ذکر است ،اگر باغیان در فشار جنگ قرار گیرند ،ممکن است برای رهایی خود به هر
حیلهای متوسل شوند ،چنانکه در زمان حضرت علی با باال بردن قرآنها و دعوت حکمالله ،جنگ
را مغلوبه کردند .تدبیر جنگی اقتضا میکند که به این حیلهها اعتنا نشود .اگر اهل بغی هنگام فائق
ً
آمدن بر آنها ،به بلند کردن قرآن و دعوت به حکمالله رو بیاورند ،درحالی قبال به آن دعوت شده و
پاسخ ندادهاند ،به این کار آنها اعتنایی نمیشود و از جنگ با آنان دست کشیده نمیشود ،مگر
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برگشتشان به حق (حلی ،بیتا .)156 :بهبیان دیگر ،اگر حاکم مهلت دادن به باغیان را به مصلحت
نداند ،هیچ بهانه و وثیقهای از آنها پذیرفته نخواهد شد .در هر حال در این موارد ،حکم ثابت شرعی
وجود ندارد ،بلکه تصمیم گیری در مورد آنها از اختیارات دولت اسالمی است که به اقتضای شرایط
و مصالح اسالم ،مسلمانان و کشورهای اسالمی تصمیم میگیرد (پورحسین .)245 :1361 ،با ثابت
شدن حکم قتل برای باغیان حین قیام ،هر کاری که این امر را تسهیل کند ،باید انجام شود و موانع
پیشروی این امر باید برطرف شود.
 -2-2مجازات فراریان و اسیران

مطابق نظر فقهای امامیه پس از جنگ و شکست باغیان ،فراریان مورد تعقیقب قرار نمیگیرند،
اسیران به قتل نمیرسند و مجروحان نیز کشته نمیشوند (طوسی .)311 :1353 ،همچنین حرمت
زنان باید حفظ شده و مالی از باغیان گرفته نشود؛ چون هدف از بین بردن فتنه بوده که حاصل شده
است و امور ذکر شده نوعی خروج از عدالت بهشمار می آید .البته گفته شد مگر آنکه مرکزیتشان
باقی باشد و احتمال به هم پیوستن و ایجاد خطر مجدد احساس شود که در این صورت تعقیب
فراریان و کشتن اسیران و زخمی ها جایز خواهد بود (طوسی ،بیتا .) 63 :2 /از دالیلی که فقها
برای جواز تعقیب و قتل ذکر کردهاند ،آن ا ست که درصورت احتمال وقوع فتنه ،کشتن اسرا و
زخمیان ،سبب تضعیف روحیه باغیان باقیمانده شده و جرأت آنها برای از سرگیری فتنه را بهشدت
کاهش می دهد و در واقع با استناد به قاعده «دفع افسد به فاسد»  ،امکان بروز فتنه را کاهش میدهد
(سرخسی.)131 :12 /1414 ،
مطابق نظر فقهای امامیه و حنفی ،اگر اهل بغی در پشت جبهه گروه تدارک کننده دارند ،باید
مجروح شان را از پای درآورد و گریختهشان را تعقیب کرد و این به جهت ،دفع شرارت آنان است تا
اینکه به گروه خود ملحق نشوند و اگر در پشت جبهه گروه و پشتیبان ندارند ،فراری آنان تعقیب
نمیشود مجروح شان از پای در نمیآیند و اسیرشان کشته نمیشود ،زیرا ّ
شر آنان دفع شده و مطلوب
هم همین است (حلی327 :1426 ،؛ نجفی 335 :1363 ،و الجزیری .)461 :1416 ،دلیل فقهای
امامیه بر عدم جواز کشتن اسیر ،اجماع و روایتی است که عبدالله ابن مسعود از پیامبر-
صلیاللهعلیهوسلم -نقل میکند به این شرح که پیامبر فرمودند« :حکم کسانی از امت من که تجاوز
کردهاند ،چیست؟ عرض کردم خدا و رسولش آگاهترند .فرمود :گریخته آنان تعقیب نمیشود،
مجروح و اسیرشان کشته نمیشوند و اموالشان تقسیم نمیگردد و این روایت صریح در مسئله است
(طوسی .)341 :1427 ،بهنظر شافعیه نیز جایز نیست بعد از شروع جنگ ،کسانی را که به میدان
جنگ پشت میکنند ،تعقیب کرده و آنها را کشت (نووی ،)436 :1412 ،چون مقصود و هدف از
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جنگ با باغیان برگرداندن آنان به اطاعت امام و برطرف کردن ّ
شر آنان است و خود جنگ با آنان هدف
نیست .پس اگر اسارت آنان ممکن باشد ،نباید آنان را کشت و در نهایت باید با مجروح کردن آنان
غائله را پایان داد .بنابراین اگر جنگ شروع شد و یکی از باغیان به اسارت درآید یا سخت مجروح و
زخمی گردد ،نباید کشته شود .با این وجود در قانون مجازات اسالمی  1362بین افرادی که از سالح
استفاده کرده و غیر از آنها ،تفکیک قائل شده است.
 -1-2-2استفادهکنندگان از سالح

آنچه که از کالم فقها استنباط میشود ،تفکیکی بین استفاده یا عدم استفاده از سالح نشده است،
بلکه بهطور مطلق بیان شده ،اگر باغیان که قیام مسلحانه کردهاند در حین جنگ میتوان علیه آنها
اقدام کرد تا زمانیکه کشته شوند یا اینکه به حق برگردند و بعد از اتمام جنگ ،بدیهی است عدهای
اسیر و دستگیر میشوند ،عدهای فرار و عدهای نیز به حق برمیگردند و بهاصطالح توبه میکنند .آنچه
که بین فقهای امامیه و عامه اختالفی وجود ندارد ،اینکه افرد دستگیرشده و فراریانی که گروهشان از
ً
بین رفته است ،به اعدام محکوم نخواهند شد ،ولو اینکه توبه نکنند .نهایتا تا رفع حالت خطر ،حبس
خواهند شد .ازاینرو ،بعد از تمامشدن قتال و درگیری و دفع خطر بغات ،ادامه جنگ جایز نیست ،به
این دلیل که بغی ،خون باغی را مباح میکند و هنگامیکه قتال و برخورد منتفی شد ،بغی هم منتفی
است .بنابراین مجازات جرم بغی ،بعد از غلبه بر باغیان و دفع حالت خطرناك آنان ،تعز یری بوده و
در اختیار حکومت است (عوده )66 :1413 ،و منظور از کلمه قتال در فقه اسالمی ،اعدام بهعنوان
یک مجازات حدی نیست ،بلکه منظور جنگیدن با باغیان است تا زمانیکه از قیام و نافرمانی دست
بردارند .اما ق.م.ا قتال را بهمعنی کشتن و اعدام (برخالف نظر فقها) درنظر گرفته است و مستنبط از
آن ،بغی را بهعنوان یک جرم حدی مقرر کرده است که بهنظر نمیرسد انطباقی با مقررات شرعی
داشته باشد .مطابق ماده  237این قانون ،بعد از اینکه باغیان دستگیر (اسیر) شدند ،اگر قیام مسلحانه
کرده باشند ،بهعنوان حد به اعدام محکوم میشوند .بهعبارت دیگر ،مطابق ماده مذکور افراد دستگیر
و حتی مجروحشده و همچنین اشخاص فراری تحت تعقیب یا دستگیرشده و درصورت استفاده از
سالح به اعدام محکوم خواهند شد .درحالیکه در فقه اسالمی این جرم حدی نیست و بعد از غلبه
بر باغیان ،هیچ مجازات حدی بر آنها یا اموالشان اعمال نمیشود ،فقط ممکن است بهنظر حاکم
اسالمی تعزیر شوند .بهویژه آنکه باغیان مسلمان و مؤمن هستند و درخصوص موضوعی برای آنان
شبههای بهوجود آمده است و چنانچه به حق برگردند یا اینکه درصورت شکست و دستگیری ،خطر
آنان رفع شده است و هدف از مقابله با باغیان نیز همین است ،نه اعدام آنان.
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 -2-2-2عدم استفاده از سالح

در فقه امامیه ،اگر افرادیکه در گروه باغیان بوده اما سالح نداشتهاند ،دستگیر شوند کشته
نمی شوند ،بلکه تا رفع خطر و غلبه بر باغیان به اسارت گرفته میشوند (طوسی.)327 :1363 ،
همچنین اگر باغیانی همچون زنان ،کودکان ،افراد پیر و ناتوان که قدرت جنگ مسلحانه ندارند ،اما
از اهل بغی هستند ،حتی اجازه حبس نیز وجود ندارد ،چون اصل برائت ذمه است و حکم به حبس
یا اعمال مجازات شدیدتر نیازمند دلیل است (طوسی .)142 :3 /1427 ،در فقه نیز عامه افرادی که
در سپاه باغیان بوده و از سالح استفاده نکردهاند ،درصورتیکه خطر جانی برای سپاهیان حاکم وجود
نداشته باشد ،کشتن آنها جایز نبوده و جایز است برای رفع خطر محتمل ،باغیان بیسالح را دستگیر
کرده و از میدان جنگ بیرون برده و تا از بین رفتن کل فتنه در حبس نگه داشت تا بازگشت آنها به جمع
باغیان سبب قوت گرفتن مجدد و احتمال شورش مجدد را فراهم نکند (سرخسی.)126 :12 /1414 ،
ماده  237قانون مجازات اسالمی درخصوص باغیانی که در درگیری شرکت کرده ولی از سالح
استفاده نکردهاند ،ساکت است .این ماده بیان میدارد افراد باغی درصورت استفاده از سالح ،به اعدام
محکوم میشوند و در مورد افرادیکه با باغیان شرکت کرده اما از سالح استفاده نکردهاند ،ساکت
است .بدیهی است این افراد مشمول ماده  233نیز نمیشوند ،زیرا این ماده شامل افرادی است که
پیش از درگیری و سالح دستگیر شدهاند .برای رفع ابهام میتوان به قواعد معاونت رجوع کرد.
بدین معنی که چون این افراد در قیام مسلحانه با باغیان مسلح همکاری کردهاند ،درصورت وجود
شرایط آن ،مرتکب جرم معاونت در بغی شدهاند و به مجازات آن محکوم خواهند شد .البته این
درصورتی است که باغیانی که از سالح استفاده کردهاند به اعدام محکوم شوند وگرنه گفته شد که این
رویکرد قانون مجازات اسالمی تا حدودی سختگیرانه و برخالف نظر فقهای عامه و امامیه است.
 -3-2مجازات توبهکنندگان بعد از درگیری

اگر در اثنای جنگ پشیمان شوند و اظهار توبه کنند و بازگشت به اطاعت امام برگردند ،جنگ
پایان مییابد و حکم وجوب قتال برداشته میشود (ابنبراج ،)167 :1426 ،زیرا آیه شریفه ،غایت
قتال را بازگشت باغیان به امر الهی دانسته و پس از آن مجوزی برای جنگ وجود ندارد «فقاتلوا التی
ً
تبغی حتی تفیء الی امر الله» .براساس ادله دیگر نیز جواز قتال با باغیان صرفا بهعلت خروج آنان از
سیطره حکومت و هدف از آن نیز برگرداندن آنها به جرگه مسلمانان ،اطاعت حاکم و اصل حقیقت
بوده است .در اینباره شیخ طوسی بیان میکند ،اگر اهل بغی منسجم نبودند یا سالح بر زمین
گذاشتند و دست از جنگافروزی کشیدند یا آنکه به اطاعت امام بازگشتند ،ادامه جنگ با آنها حرام
است (طوسی.)116 :3 /1427 ،
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آیه قرآن و روایات ائمه (ع) نیز بر پذیرش توبه در این مرحله از جرم داللت دارد .مطابق آیه 6
سوره حجرات «و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند ،میان آن دو صلح برقرار کنید» .با توجه به
این آیه ،میتوان گفت که صلح ،توبه را هم شامل میشود؛ زیرا در این مرحله ،هنوز قتال به مرحله
برخورد فیزیکی و آشوب نرسیده و بر همه الزم است که مانع از وقوع جنگ و آشوب شوند« .درست
است که اقتتلوا از ماده قتال ،بهمعنای جنگ است ،ولی در اینجا قرائن گواهی میدهد که هرگونه نزاع
و درگیری را شامل میشود؛ هرچند به مرحله جنگ و نبرد نیز نرسد .بعضی از شأن نزولها که برای
آیه نقل شده بود نیز این معنا را تأیید میکند» (مکارمشیرازی .)167 :1375 ،دیگر اینکه توبه اغلب
در حقالله و حدود پذیرفته میشود .جرم بغی ،از زمره حقوقالله است که در قانون مجازات اسالمی
مصوب  ،1362در ماده  237در فصل حدود آمده است .در روایتی از امام هادی (ع) آمده است که
«از نحوه رفتار متفاوت حضرت علی (ع) در جنگهای جمل و صفین از او سؤال شد .حضرت در
پاسخ فرمودند :آن حضرت مسائل را برای آنان بازگو میکرد .اگر توبه نمیکردند ،آنان را بر شمشیر
عرضه میکرد» (حرعاملی.)76 :1421 ،
آنچه فهمیده میشود ،دعوت باغیان به توبه بهمنظور بازگشت آنان بهسوی حق و همچنین
جلوگیری از جنگ و خونریزی است .صاحب ریاض ادعای عدم اختالف فقها در این زمینه کرده
است (طباطبائی .)131 :1418 ،بررسی کالم فقها در این زمینه نیز نشان میدهد تمامی آنان براساس
آیه شریفه و ادله دیگر ،این حکم را پذیرفته و هیچیک در مسئله تردید نکردهاند .ازاینرو ،از آنجا که
هدف جنگ با شورشیان ،بازگشت آنان به اطاعت حق و رها کردن فتنه از جانب آنان است« ،قتال با
آنان تا زمانی ادامه مییابد که دست از مبارزه بردارند و از معصیت مرتکبشده توبه کنند .بعد از
تسلیم شدن آنان در هر مرحلهای از جنگ که باشد ،قتال با آنان حرام میشود .و این مسئله اجماعی
است و روایات زیادی هم بر آن داللت دارد (کاظمی ،بیتا .)362 :بنابراین توبه آنان در اثنای جنگ،
نهتنها منافاتی با این روش ندارد ،بلکه قرآن و روایات بهصراحت بر بازگشت آنان به حق تأ کید
میکنند .خداوند متعال در سوره مبارکه حجرات میفرماید« :با آنها بجنگید تا زمانیکه بهسوی امر
خدا برگردند» .مفسران در تفسیر این آیه گفتهاند« :اگر به اطاعت خدا بازگشت ،یعنی از قتال با مؤمن
دست برداشت و بازگشت ،توبه کرد و پشیمان شد ،بین آنها صلح کنید (طبرسی.)222 :1372 ،
پس با توجه به موارد یادشده ،باید گفت اگر کسی در این مرحله توبه کرد ،از او پذیرفته میشود و اگر
به درگیری ادامه دادند ،باید با آنها جنگید تا توبه کنند و از امری که تجاوز کردهاند ،برگردانند یا کشته
شوند .البته باید توجه داشت که پذیرش توبه ،شامل هر دو گروه یادشده در این مرحله میشود ،زیرا
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همان گونه که گفته شد ،حکم آیه و روایات ،عام است و به زمان خاصی اختصاص ندارد و هدف
اصلی جنگ با بغات هم همین است که توبه کنند.
مطابق نظر فقهای عامه نیز اگر یکی از باغیان در حین درگیری اظهار پشیمانی کرده و سالح بر
زمین بگذارد ،در این صورت کشتن او جایز نبوده و گذاشتن سالح بر زمین نشاندهنده صدق سخن
او است و درصورت کشته شدن ،قاتل مورد بازخواست قرار میگیرد .شایان ذکر است ،اگر شخص
باغی با وجود در دست داشتن سالح ،اظهار پشیمانی کن د ،پشیمانی او مورد پذیرش واقع نشده و
وجود سالح بیانگر احتمال تظاهر وی به پشیمانی وجود دارد؛ ازاینرو کشتن وی جایز میباشد.
بدیهی است که درصورت درخواست مهلت توسط باغیان برای تصمیمگیری ،اگر امهال مخافت
تقویت نیرو را نداشته و یا موجب تضعیف قوای حاکم نشود؛ واجب است که به درخواست آنها
پاسخ مثبت داده شود تا از ریختن خون غیرضروری جلوگیری شود (سرخسی.)133 :12 /1414 ،
شایان ذکر است ،هرگاه اهل بغی توبه کرده و دست از مبارزه برداشته و به جماعت پیوستند ،خسارت
اموال و دیه افرادیکه در جنگ کشتهاند ،از آنها گرفته نمیشود .حکم مذکور تنها شامل افراد و اموالی
میشود در هنگام جنگ آسیب دیدهاند .بدیهی است که در مقابل اتالف اموال و ازهاق نفوسی که
پیش از جنگ مرتکب شدهاند ،باید پاسخگو بوده و خسارات وارده را جبران کنند .شایان ذکر است،
بعد از ثبوت توبه خواه پیش از جنگ باشد یا بعد از آن ،امام اموال و سالحهای باقیمانده را بدانها
برمیگرداند و اگر جنگ موجب از بین رفتن اموال باغیان شده باشد ،خسارت اموال پرداخت نخواهد
شد (سمرقندی.)131 :3 /1414 ،
مرتکب جرم
در قانون مجازات اسالمی  1362نیز چنین دیدگاهی پذیرفته شده و درصورتیکه
ِ

حقالناس و برهم زدن نظم عمومی جامعه نشده باشد ،با توبه باغیان ،حد ساقط میشود .مطابق ماده

 114این قانون در جرائم موجب حد مانند بغی هرگاه متهم پیش از اثبات جرم توبه کند و ندامت و
اصالح او برای قاضی محرز شود ،حد از او ساقط میگردد .همچنین اگر جرم بغی با اقرار ثابت شده
باشد ،درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ،دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه
قضائیه از مقام رهبری درخواست کند.
 -4-2دیه کشتهشدگان

در فقه امامیه اگر برای امام ،جنگیدن با بغات مسلم گشت ،هرکس در میدان جنگ کشته شود،
مهدورالد م محسوب و قاتل وی به اتهام قصاص یا پرداخت دیه مورد بازخواست قرار نمیگیرد ،اما
اگر جنگ تمام شد و یکی از سپاهیان امام ،یکی از بغات را که بر فرمانبرداری و اطاعت بیعت کرده
است ،به قتل برساند ،فرد قاتل به قصاص محکوم میشود ،مگر اینکه قاتل سوگند ادا کند که گمان
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فرد باغی بر عصیان و نافرمانی خویش مصر بوده است .در این صورت حکم به پرداخت
میکرده ِ
دیه شده و قصاص ساقط میشو د .همچنین هرگاه اسیری یا مجروحی کشته شود ،پرداخت دیه بر

شخص قاتل واجب میشود ،اما به دلیل وجود شبهه در جواز کشتن این اشخاص ،حکم قصاص
در مورد قاتل جاری نمیشود ،به دلیل حدیث پیامبر (ص) که فرمودهاند« :اجرای حدود را تا
جاییکه میتوانند ،بردارید» (بیهقی ) 233 :3 /1414 ،بدیهی است اگر در اثنای شورش و درگیری
مرتکب جرم مستقل دیگری نیز شده باشد مجازات خاص آن جرم نیز بر مرتکب تحمیل میشود،
ولی در ازای عمل شو رش یا جنگ و درگیری مجازات خاصی برای تکتک افراد پیشبینی نشده
است (عوده.)126 :1664 ،
براساس دیدگاه فقهای امامیه ،اگر یکی از باغیان از گروه خارج شود و یا آنکه در هنگام جنگ
سالح بر زمین گذارد و اظهار تسلیم شدن و درخواست امان کند ،کشتن او جایز نیست و درصورت
کشته شدن ،دیه از بیتالمال پرداخت خواهد شد (طوسی .)116 :3 /1427 ،بدیهی است چنین
اقدامی توبه تلقی شده که با احراز آن ،مجازات وی ساقط میشود و مهدورالدم نیست .حتی جالب
آنکه هرگاه اهل بغی توبه کرده و دست از مبارزه برداشته و به جماعت پیوستند ،خسارت اموال و دیه
افرادیکه در جنگ کشتهاند ،از آنها گرفته نمیشود .شایان ذکر است ،حکم مذکور تنها شامل افراد
و اموالی میشود در هنگام جنگ آسیب دیدهاند .بدیهی است که در مقابل اتالف اموال و ازهاق
نفوسی که پیش از جنگ مرتکب شدهاند ،باید پاسخگو بوده و خسارات وارده را جبران کنند
(سمرقندی313 :3 /1414 ،؛ شیبانی.)422 :1675 ،
ً
ظاهرا علت عدم پیگیری خونها و اموال تلفشده پس از فروکش کردن فتنه ،از آن روی است
که پیگیری این جزئیات در فضائی که تازه از التهاب افتاده ،امکان از سرگیری جنگ و شعلهور شدن
فتنه را تقویت میکند ،ازاینرو همچون حکم جنگ با کفار حربی ،با آن برخورد شده است .در قانون
مجازات اسالمی نیز اگر باغیان حین دیگری کشته شوند ،چون مرتکب جرم بغی و قیام مسلحانه
شدهاند ،به استناد ماده  322قصاص و دیه ندارند و خون آنها هدر است .اما اگر پیش از درگیری،
کشته شوند یا باغیانی که از سالح استفاده نکردهاند ،کشته شوند ،چون مستحق مجازات اعدام و
مهدورالدم نیستند ،درصورت عمد یا غیرعمد ،مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهد
شد .زیرا در این حالت باغیان تنها مستحق حبس هستند و حتی درصورت توبه ،حبس هم نخواهند
شد .البته اتخاذ چنین سیاستی در عمل سخت بهنظر میرسد.
اختالف ظریفی که بین فقهای امامیه و عامه وجود دارد ،اینکه فقهای عامه معتقدند خسارت
اموال و دیه افرادی که در جنگ کشتهاند ،از باغیان گرفته نمیشود ،ولی به عقیدۀ فقهای امامیه ،اگر
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در اثنای شورش و درگیری مرتکب جرم مستقل دیگری نیز شده باشد ،مجازات خاص آن جرم نیز بر
مرتکب تحمیل میشود .قانون مجازات اسالمی  1375نیز در اینباره ،نظر فقهای امامیه را مورد
پذیرش قرار داده و در ماده  527مقرر کرده است «هرکس داخل دستجات مفسدین و  ...بوده و با
ً
مأموران دولتی همکاری مؤثری بهعمل آورد ،از مجازات معاف و درصورتیکه شخصا مرتکب جرم
دیگری شده باشد ،فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد».
نتیجهگیری
فقها بر مبنای آیه  6سوره حجرات در کتب فقهی ،مسئله بغی و نحوۀ برخورد با باغیان را مطرح
کردهاند .قانون مجازات اسالمی مصوب  1362نیز با توجه به مبنای شرعی بغی و منابع معتبر فقهی
به استناد ماده  15این قانون ،بغی را بهعنوان یک جرم حدی مقرر و سعی کرده است جرمانگاری آن
را توجیه کند .مطابق آیه مذکور «هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم پیکار (قتال) کردند ،بین آنها آشتی
برقرار کنید ».قانون مجازات اسالمی واژه «قتال» در آیه شریفه را تفسیر لفظی نموده و معنای «کشتن»
را از آن استنباط کرده است و بر این مبنا ،بغی را یک جرم حدی درنظر گرفته است و با توجه به واژه
قتال ،مجازات اعدام را بهعنوان حد تعیین کرده است .درحالیکه باید متأثر از بحثهای متعدد فقها،
منطوق آیۀ شریفه و با یک تفسیر منطقی ،معنای واقعی کلمه «قتال» را استخراج میکرد .زیرا اکثریت
فقها ،بغی را بهعنوان یک جرم حدی محسوب نکرده و واژه «قتال» را بهمعنای جنگیدن با باغیان
تفسیر کردهاند.
حکم قتال (جنگیدن) در برخورد با باغیان ،نشان از آن دارد که حکم آنان نه از باب مجازات،
بلکه جنبۀ بازدارندگی و دفاع دارد .بهبیان دیگر ،مطابق نظر فقهای امامیه و عامه ،بغی یک جرم با
مجازات حدی نیست ،بلکه با توجه به مقتضیات حکومتی میتواند تعزیری باشد .ازاینرو ،اگر
باغیان با جنگ متنبه شده و به حقیقت برگردند یا فرار کنند ،بهگونهایکه جمع آنان از هم پاشیده شده
باشد ،مقابله با آنان پایان یافته و حکم وجوب قتال برداشته میشود؛ اما اگر اصرار بر طغیان و سرکشی
کنند و یا گروه و مرکزیتی دارند که به آن برمیگردند ،حین قتال چارهای جز کشتن آنها باقی نمیماند.
دیدگاه فقها درخصوص دیه باغیان کشتهشده نیز نشان میدهد صرف اعالم بغی و نافرمانی جرمی
حدی نیست .با این توضیح که هرکس در میدان جنگ کشته شود ،مهدورالدم محسوب و قاتل وی
به اتهام قصاص یا پرداخت دیه مورد بازخواست قرار نمیگیرد ،اما فرد باغی پیش از قیام یا بعد از
اتمام درگیری ،مهدورالدم و قابلمجازات نیست و باید با توجه به شبهۀ ایجادشده برای وی روشنگری
صورت گیرد.
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با توجه به مطالب مذکور ،روشن میشود قانون مجازات اسالمی نهتنها رویکرد سختگیرانهتری
نسبت به مقررات فقهی اتخاذ کرده است ،بلکه حتی در تعیین مجازات بهعنوان حد نیز اشتباه کرده
است .ازاینرو ،با توجه به حدی و شدید بودن جرم بغی در قانون مذکور ،و با درنظر گرفتن قاعدۀ
درأ ،انتظار میرود قانون گذار تعهد بیشتری به مقررات فقهی داشته باشد؛ زیرا عقیده بیشتر فقهای
عامه و امامیه که درخصوص نحوه برخورد با باغیان مشابه است ،این شبهه را در ذهن قانونگذار و
مقام قضائی بهوجود می آورد که به صرف نافرمانی یا وقوع درگیری ،نباید مجازاتهای شدید حدی
اعمال کرد؛ به ویژه اینکه حد مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع مقدس تعیین شده است ،اما
ق.م.ا خالف آن عمل کرده است .ازاینرو ضرورت دارد که بغی را از حدیبودن خارج کند و با توجه
َ
َ ُ
الحاکم» و با درنظر گرفتن اصل تناسب جرم و مجازات ،مجازات متناسبی
به قاعدۀ «التعزیر به ما یراه ِ
را برای فروض مختلف حاالت بغی (پیش از درگیری و بعد از آن) مقرر کند.
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