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 چکیده
 یعاد به را جرائم شناسانجرم دارد. معاصر انجه یفکر تحوالت در شهیر یاسیس جرم به یقانون کردیرو

 شوند، منجر یاسیس نظام یفروپاش به است ممکن یاسیس جرائم که آن با اند.کرده یبنددسته یاسیس و

 یبرخ .شودیم اطالق «یارفاق میرژ» ها،آن مجموعه به که اندگرفته نظر در یازاتیامت آنان، یبرا دانانحقوق
 یهازهیانگ داشتن و شهروندان به تعرض قصد عدم ،یشخص منافع زهیانگ قدانف از: عبارتند آن علل

 ایمزا و تفاوت نیچن اسالم، ییجزا فقه اصول و قواعد اساس بر که است آن صدد در حاضر مقاله .رخواهانهیخ
 نیا به و هشد نیتدو یلیتحل و یفیتوص روش با قیتحق نیا کند. نییتب را آن یمبان و ادله و شناسد تیرسم به را
 اتیآ از یشمار از: عبارتد آن ادله است. مشروع و دفاع قابل کامالا  یارفاق میرژ که است افتهی دست جهینت

 اصل یالتزام مدلول عقل؛ لیدل ؛یاسیس مخالفان با مواجهه در )ع( یعل و )ص( امبریپ یفعل سنت قرآن؛

 .یاسیس جرم بودن موقت و رخواهانهیخ تین ن؛یمسلم ائمه حتینص وجوب دلها صحت؛
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Abstract  

The legal approach to political crime is rooted in the intellectual developments of the 

contemporary world. Criminologists have categorized crimes as ordinary and 

political. Although political crimes may lead to the collapse of the political system, 

jurists have granted them privileges, collectively referred to as the “leniency regime”. 

Some of the reasons behind such regime are: lack of motivation for personal interests, 

lack of intention to attack citizens and having benevolent motives. The present article 

seeks to recognize such differences and benefits based on the rules and principles of 

Islamic criminal jurisprudence and to explain its proofs and foundations. This 

research has been compiled through descriptive- analytical method and has reached 

the conclusion that the leniency regime is completely defensible and legitimate. Its 

proofs are: a number of verses of the Holy Quran; the practical Sunna (conduct) of 

the holy Prophet (PBUH&H) and Ali (PBUH) towards political opponents; the 

reason of wisdom; implicative meaning of the principle of correctness; proofs of the 

necessity of advising the Muslim rulers; the benevolent intent and the temporary 

nature of a political crime.    

Keywords: Political Crime, Revolt, Leniency Regime, Corrupt on Earth, Political 

Jurisprudence 
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 مقدمه

کننید. جیرائم عیادی شناسان جرائم را از جهتی به دو نوع جرائم عادی و جرائم سیاسی تقسییم میجرم
دهند؛ اما یابند و نظام سیاسی جامعه را هدف قرار نمیجرائمی هستند که در قلمرو حقوق داخلی تحقق می

دانشییان حقیوق جیزا و جرائم سیاسی با کلیت نظام سیاسیی و عناصیر و ارکیان آن، دچیار چیالش اسیت. 
شناسی بر این باورند که جرم سیاسی را باید از جرم عادی تفکیک کرد؛ بدین منظیور آنیان ییک رژییم جرم

کنند که در همه مراحل تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجیرای حکیم، ارفاقی برای مجرمان سیاسی پیشنهاد می
شیود کیه آییا بیر یاسی، این پرسش مطرح میبا جرم عادی متفاوت است. با توجه به نو بودن مفهوم جرم س

 پذیر است؟ مبانی آن چیست؟های فقه اسالمی، تأسیس چنین رژیمی، امکاناساس آموزه
نماید آن است که از یک سو جرم سیاسیی ممکین اسیت بیه ای که در بادی امر، پارادوکسیکال مینکته

سیته تشیدید مجیازات اسیت، و از سیوی اضمحالل کیان یک نظام سیاسی منجر گردد و از این رهگذر، بای
انگاری و مدارا با مجرمیان سیاسیی اسیتوار اسیت، و ایین دو نگیاه بیا هیم دیگر، رژیم ارفاقی بر پایه سهل

های خیرخواهانه بر این باور اسیت کیه ناسازگارند؛ اما باید در نظر داشت که مجرم سیاسی به لحاظ انگیزه
شود و اصیوالا سیون نییت عیام و خاصیی کیه در م انجام میعملش در جهت خدمت به نظام سیاسی و مرد

تحقق جرائم عادی وجود دارد، در مورد او )حداقل از منظر خودش(، مفقود است. همچنین برای حماییت 
های آحاد جامعه و کمک به اصالح ساختار حکومت، شدت عمل بیه خیرد دادن از حقوق بنیادین و آزادی

گردد کیه ایین های سیاسی میتحرکی و فقدان مشارکت مردم در فعالیتدر برابر مجرمان سیاسی، سبب بی
 شود.امر، تهدیدی بزرگ برای مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی تلقی می

شناسیی، ها، سیر منطقی مقاله به این صورت است که نخست در مقام مبادیبرای پاسخ به این پرسش
رژیم »گردد و آن گاه، پس از بیان مفهوم نین کشور تبیین میشود و جایگاه آن در قواجرم سیاسی تعریف می
 شود.، مبانی و ادله فقهی آن، تحلیل می«ارفاقی مجرمان سیاسی

نکته مهم آن است که این مقاله درصدد تعیین مبانی فقهی قوانین ماهوی و شکلی کشور در ارتبیا  بیا 
شناسی پذیرش رژیم ارفاقی است. ، مبانیطلبد؛ بلکه هدف آنمجرمان سیاسی نیست که مجال دیگری می

به دیگر عبارت، این نوشتار به دنبال آن است که اثبات کند چیرا قانونگیذاران میا، در برخیورد بیا مجرمیان 
اند و آیا این ارفاق، با مبانی اسالمی میا سیازگاری دارد؟ اصیل سیاسی تساهل و مدارای بیشتری لحاظ کرده

ب گرفته شده و به تازگی وارد ادبیات حقوقی ما گردیده است و در بسییاری مفهوم رژیم ارفاقی از حقوق غر
ترین واژه بیه جیرم کیه نزدییک« بغی»ها به آن اشاره شده است. افزون بر آن خود مفهوم از مقاالت و کتاب

سیاسی در متون دینی است، از آغاز فقه در مبحث جهاد، مورد توجه فقیهان قرار گرفته اسیت. امیا در هیی  
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ها به مبنا شناسی رژیم ارفاقی از منظر اسالم، بذل توجه نشده است. به برخی از ایین آثیار یک از این نوشته
کنیم: مبانی نظری برخورد ارفیاقی بیا مجیرمین سیاسیی: علیی محمیدی جورکوییه، مجلیه رواق اشاره می

 .4اندیشه، شماره 
های رم سیاسی: طیبه قدرتی، مجله پژوهشدرآمدی بر مسئله بغی و باغی در فقه شیعه و تطبیق آن با ج

 .22فقه و حقوق اسالمی، شماره 
 .22. و 22جرم سیاسی در حقوق کیفری اسالم: سید محمد موسوی بجنوردی، مجله آیین، شماره 

 .26ق.ا: محمد رضا عباسی فرد، مجله راهبرد، شماره  122جرم سیاسی در فقه اسالم، واکاوی اصل 
سیاسی در قاموس حقوق اساسیی جمهیوری اسیالمی اییران: جلییل محبیی، های تعریف جرم بایسته

 .31پژوهشنامه حقوق اسالمی، شماره 
بررسی فقهی جرم سیاسی، بغی و نقش توبه در تخفییف مجیازات آن: عبید الجبیار زرگیوش نسیب و 

 دیگران، مجله معرفت سیاسی، سال چهارم، شماره اول.
 .3مد حسن مرعشی، مجله حقوق دادگستری، شماره بغی یا جرم سیاسی از نظر اسالم: سید مح

 .22و  26جرم سیاسی و مصادیق آن: خلیل بهرامیان، مجله فردوسی، شماره 
 شود در این آثار، به مبانی و ادله رژیم ارفاقی پرداخته نشده است.همان گونه که مالحظه می

 
 تعریف جرم سیاسی

اند که جرم سیاسی همچنان تعریف نشیده بیاقی ستهها صالح خود را در آن داناگرچه گروهی از دولت
جیرم وقتیی »شیود: بماند مع الوصف تعاریف فراوانی برای آن ارائه شده است که به مواردی از آن اشاره می

سیاسی است که مقامی که از آن جرم، اعم از این که جنایت باشد یا جنحیه، آسییب دییده و مت یرر شیده 
(. در رویه ق یایی دادرسیان فرانسیه 16و  14ن، باکلمه هنک، رزی شماره است، دولت باشد )اولیویه، امی

جرایمی که نظم مستقر را به خطر اندازند، بر ضد اساس حکومت »شده است: گونه تعریفجرم سیاسی این
یا حاکمیت دولت صورت گیرند یا نظم موجود را که قوانین بنیادین دولت وتفکیک قوا مستقر نمیوده اسیت 

جرم سیاسی عبارت اسیت از هرگونیه »دارد: قانون جزای آلمان مقرر می 3(. ماده 22)زینلی: «. برهم زنند
حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود حاکمیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اع یای حکومیت 

ا بیر بدان روی که ع و حکومت است یا بر ضد قانون اساسی، یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم ی
کیه، هرگونیه توجهی که در این تعریف لحاظ گردیده آنضد حسن روابط با کشورهای خارجی. نکته جالب

( 331/ 2حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم نیز در زمره جرم سیاسی محسوب گردیده است )مدنی، آسیب به
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ضد رئیس کشیور ییا بیر  بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور، یا امنیت آن، یا بر»
کننده یا انتخاب شونده، یا برخالف روابط حسنه با بیگانگیان ضد مجلس مؤسس یا حقوق سیاسی انتخاب

جرم وقتی سیاسی است که دولت ازنظر وضع اجتمیاعی ییا سیاسیی خیود (. »112)حومه، « ارتکاب شود
)جعفیری لنگیرودی، «. گیرددمی که عمل ارتکابی متوجه دولت باشد سیاسی تلقیمت رر گردد یا هنگامی

شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسیی ای اطالق میطورکلی جرم سیاسی به عمل مجرمانهبه( »112
جرائم سیاسی جرایمیی هسیتند کیه بیر ( »221)صانعی، « اجتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد

لی ارتکاب شده باشد. عالوه بر این جرائم ضد مصالح سیاسی کشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یکی از اها
طور عمیده جیرم سیاسیی را تشیکیل ها بیهعمومی که مقدمه ناگزیر جرائم سیاسی باشند و اعمال مادی آن

(. پرفسیور بالنیش معتقید اسیت: جرائمیی را بایید 22)دادگیری، « دهند، جرم سیاسی محسوب استمی
تری که برخیی (. تعریف نسبتاا کامل332/ 2)مدنی،  ها سیاسی باشدسیاسی شناخت که انگیزه و هدف آن

شود کیه ییا ای اطالق میاند این است که: جرم سیاسی به هر عمل مجرمانهدیگر از حقوق دانان ارئه نموده
انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی اجتماعی و اختالل در مدیریت سیاسیی و صیدمه بیه زمامیداری 

سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامیات سیاسیی و رئییس کشیور کشور بوده و یا نتیجه آن، 
باشد. این جرم ممکن است به تنهایی و یا همراه با سایر جرائم عمومی، اجتمیاعی و امنیتیی ارتکیاب شیود 

(. نقطه مشترکی که معموالا همه تعاریف دربردارند تبیین ماهیت جرم سیاسیی از طرییق 216/ 2)هاشمی، 
باشد. از مطالیب گذشیته چنیین بیه ار و نتایج حاصله از جرم یا اهداف موردنظر از ارتکاب آن میمعرفی آث

دیگر جرمیی را سیاسیی عبارتانید. بیهآید که بع ی از آنان تنها به نفس عمل ارتکابی توجه کردهدست می
ن باشید ییا نباشید؛ امیا نظام سیاسی کشور لطمه وارد کند چه انگیزه سیاسی در بییدانند که برای مثال بهمی

اند که در صورتی جرم، سیاسی خواهید بیود کیه باهیدف و انگییزه کرده بع ی دیگر صرفاا به مواردی اشاره
که جرائم عمیومی هسیتند کیه دارای ماهییت سیاسیی بیوده و در عیین حیال سیاسی ارتکاب یابد، درحالی
ای به فیردی ها اشارهیک از این تعریفهی  که درشود. نکته دیگر اینها نمیتعاریف جرم سیاسی شامل آن

 یا گروهی بودن جرم سیاسی نشده است.
کند: هریک از جیرائم گذار ایران در ماده یک قانون جرم سیاسی، جرم سیاسی را چنین تعریف میقانون

مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصالح امیور کشیور علییه میدیریت و نهادهیای سیاسیی بیا 
های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب، قصد ضربه زدن بیه اصیل نظیام را سیاست

از « انگییزه اصیالح»شیود، عنصیر شود. همان گونه که مالحظه میداشته باشد، جرم سیاسی محسوب می
فیت از نظیر قیوانین توان گگذار ایران، قید موضوع جرم سیاسی دانسته شده است. بنا بر این، میمنظر قانون
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ایران، برخی از جرائم عادی اگر با انگیزه اصالح و بهبود وضعیت کشور انجام شود، مشمول جیرم سیاسیی 
خواهند بود. هر چند این قانون به لحاظ نظری، قابل نقد و مناقشیه اسیت، ولیی مبنیای مباحیث آتیی قیرار 

 گیرد.می
 

 امتیازهای مجرمان سیاسی در قوانین موضوعه ایران
 الف( درمرحله تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی

 (12قانون آیین دادرسی کیفری  322و  162ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی )مواد  -1
 همان قانون( 322مرجع صالح برای دادرسی )ماده  -2
 قانون مذکور( 326و  342تعدد وکیل مدافع )مواد  -3
 مذکور( 12ی )ماده ممنوعیت تحقیق توسط دادستان ومعاونان ودادیاران و -4
 همان قانون( 12ممنوعیت انتشار تصاویر )ماده  -6

 ب( در مرحله دادرسی
هایی برای مجرمان سیاسی قائل شده اسیت کیه اهیم آن از ایین گذار ارفاقدر مرحله دادرسی نیز قانون

 قراراست:
ن دادرسی آیی 323قانون جرم سیاسی و  2تعیین دادگاه عمومی کیفری به عنوان مرجع صالح )ماده  -1

 کیفری(
 آیین دادرسی کیفری( 22ممنوعیت صدورکیفرخواست شفاهی )ماده  -2
 همان قانون( 362اختیار عدم ح وردرجلسات دادگاه )ماده  -3
 آیین دادرسی کیفری( 122ممنوعیت جلب رأسی برای محاکمه )ماده  -1
 آیین دادرسی کیفری( 421لزوم ضبط مکالمات جریان رسیدگی در دادگاه )ماده  -2
 آیین دادرسی کیفری( 322ح ور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادرسی )ماده لزوم  -3
 قانون آیین دادرسی کیفری( 326رسیدگی علنی )ماده  -4
 قانون جرم سیاسی( 4ح ور هیأت منصفه دردادگاه )ماده  -6
 قانون آیین دادرسی کیفری( 422دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض )ماده  -2
 قانون جرم سیاسی( 2ت ماده منع استرداد )بند -2

 د( در مرحله بعد ازصدور حکم
 (2مجزا بودن محل نگهداری وحبس )بند الف ماده  -1
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 (2پوشش درزندان )بند ب ماده  -2
 (2ممنوعیت بازداشت حبس انفرادی )بند ث ماده  -3
 (2حق مالقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول )بند د ماده  -4
 (2یزیون )داخلی( )بند چ ماده حق دسترسی به کتب نشریات ورادیو وتلو -6
 (12قانون مجازات اسالمی  132عدم شمول مقررات تکرارجرم )ماده   -2

 (.212/ 1های تبعی )زراعت، عدم شمول مجازات
 

 چیستی رژیم ارفاقی
رژیم یک واژه فرانسوی است که در معانی مختلفی مانند طرز، قاعیده، روش، شیکل حکومیت، روش 

ها ، ذیل واژه رژیم(. اصوالا امروزه مجموعه قواعد، دستورالعمل1322د )معین، شواداره کشور استعمال می
کننید. ماننید رژییم های مختلف، ضروری است را تحیت عنیوان رژییم آن ذکیر میو الزاماتی که در پدیده

 سیاسی، رژیم غذایی، رژیم حقوقی و ...
مالطفت وتساهل وتسامح اسیت بیه  ای از برخوردهای ق ایی همراه بامنظور از رژیم ارفاقی مجموعه

حقیوق کیفیری در درون خیود باپیذیرش »آیید. نحوی که در مقایسه با مجرمان عادی امتیاز به حساب می
اقدامات ارفاقی وتعدیل کننده سعی نموده تا اجرای عدالت کیفری را با احسان و عطوفت نیز همراه سیازداز 

گر، به دالیل سیاسیی اجتمیایی و حقیوقی متعیدد زمینیه  های کیفری سرکوباین رو در کنار تکیه بر پاسخ
واکنش منعطف و مداراگونه را با مرتکبان این جرائم از طریق نهادها و تاسیسات حقوقی ارفاقی فراهم کیرده 

 (.331)مجیدی، « است
 

 چرایی رژیم ارفاقی در برخورد با مجرمان سیاسی

ین ایران و شناسایی رژیم ارفاقی، اینک بایید بیه شناسی جرم سیاسی و جایگاه آن در قوانپس از چیستی
این پرسیش پاسیخ داده شیود کیه چیرا مجرمیان سیاسیی از مزاییا و امتییازاتی نسیبت بیه مجرمیان عیادی 

 ، مغایرت ندارد؟«اصل برابری همگان در مقابل قانون»برخوردارند؟ آیا این موضوع، با 
های رسییدگی در بیاره هیا و بیدترین شییوهزاتدر دوران باستان تا اواخر قرن نیوزدهم شیدیدترین مجا

و اوایل قرن نوزدهم در سطح اروپا مکاتب جدیید فکیری  12شد. از اواخر قرن مجرمان سیاسی اعمال می
ای همچون مونتسیکیو مؤلیف ها و متفکران برجستهفلسفی و سیاسی و حقوقی پدید آمد و ظهور شخصیت

م فرانسه، ژان ژاک روسو نویسنده و متفکر معروف سوئیسی کتاب روح القوانین فیلسوف مشهور قرن هجده
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و مؤلف قرارداد اجتماعی، ولتر نویسنده و شاعر به نام فرانسوی، بکاریا حقوقدان و محقیق ایتالییایی، بنتیام 
فیلسوف و حقوقدان معروف انگلیسی در قرن نوزدهم و بسیاری از دانشیمندان محقیق در سرتاسیر اروپیا و 

های نوین و مترقی ایشان عامل عمده این تحوالت عظیم و سیریع گردیید؛ و ار و اندیشهنشر و گسترش افک
مکاتب مختلف فلسفه حقوق کیفری مانند مکتب فایده اجتماعی، مکتب عدالت مطلق، مکتب کالسیک، 
 مکتب دفاع اجتماعی، مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمدو در این دوران رفتارهای ارفاق آمیزی از قبیل

حذف مجازات اعدام، ح ور هیأت منصفه، علنی بودن محاکمه و... در جرائم سیاسی پیش بینی شد؛ امیا 
های بین الملل اول و دوم از بین رفت و خشونت قبلی جای آن را گرفت ولی همیواره ها نیز بعد از جنگاین

کید گردیده بر این که جرائم سیاسی با ارفاق برخورد در نوشته ؛ ملیک 211شود. )هاشیمی، های حقوقی تأ
 توان چرایی برخورد ارفاقی با مجرمان سیاسی را در این امور گرد آورد:(. به طور خالصه می12اسماعیلی، 

 های خیرجویانه و اصالحیبرخورداری از انگیزه -
 فقدان سون نیت کیفری -
 کمک به مشارکت سیاسی آحاد مردم -
 ان خود با اتکا به قوانینجلوگیری از سون استفاده حاکمان در سرکوب مخالف -

از دویسیت سیال »نگیارد: یکی از محققان در باره تغییر نگرش جوامع نسبت به جرم سیاسی چنین می
های سیاسی باژگونه گشته است. اگر پیش از ایین پیش بدین سو، از زمان انقالب کبیر فرانسه، نگرش به بزه

پس، هر چند نیه پرشیتاب، امیا پیوسیته، و آمدند، زانهای سنگین به شمار میهای سیاسی از بزهتاریخ، بزه
ک درمیهییای سیاسییی بییه رده بزهدسییتکم در جهییان پیشییرفته بییاختری، بزه انیید. فردگرایییی، آمدههییای سییبر

ساالری، بنیادقرار گرفتن فلسفه حقوق طبیعی، حیق حاکمییت ملیی، ارزش نهیادن بیه ساالری، مردمانسان
 (.22)آصفی، « هایی دگر از این فرآیند بوده استجنس او، بخش حقوق فرد، جدای از نژاد، مذهب و

 
 مبانی و ادله فقهی ضرورت رژیم ارفاقی در جرائم سیاسی

اینک باید دید، تأسیس چنین رژیمی از منظر مبانی و منابع اسالمی نیز موجه اسیت؟ و آییا بیر اسیاس 
اتی خاص در نظر گرفت؟ اگر چنین است، توان برای مجرمان سیاسی امتیازاصول و قواعد فقه اسالمی، می

 ای استوار است؟سازی بر چه ادلهاین ویژه
در پاسخ باید گفت با بررسی منابع و نصوص دینی، اعم از ادله نقلی و ادله عقلی، به رسمیت شیناختن 
چنین حقوقی برای مجرمان سیاسی نه تنها ممکن است، بلکه ضروری نیز هست. فرضیه ما در این نوشیتار 

آمیز و مجازات حداقلی، برای مجرمان سیاسی، مستفاد از کتاب، سنت، سیره آن است که برخورد مسالمت
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 و دلیل عقل است.
 الف( کتاب

وا »فرماید: : خداوند در آیه نهم سوره حجرات مینخست یوا َفَأْصیِلحر یْؤِمِنیَن اْقَتَتلر ِإْن َطاِئَفَتیاِن ِمیَن اْلمر َو
َما َفِإْن َبَغْت إِ  وا َبینَ َبیَنهر ِه َفِإْن َفاَنْت َفَأْصِلحر ی َتِفیَن ِإَلی َأْمِر اللَّ ِتی َتْبِغی َحتَّ وا الَّ ْخَری َفَقاِتلر

ر
َما َعَلی اْْل َمیا ْحَداهر هر

ْقِسِطیَن  َه یِحبُّ اْلمر وا ِإنَّ اللَّ این آیه در باره دو »نویسد: شیخ طوسی در باره شأن نزول آیه می«. ِباْلَعْدِل َوَأْقِسطر
(. طبرسیی معتقید اسیت 342/ 1)التبیان، « ته از انصار که میانشان درگیری بوجود آمده بود نازل گشتدس

( مفسران بغی را بیه معنیای اسیتطاله و ظلیم 221/ 1مراد از دو طائفه، اوس و خزرد بودند )مجمع البیان، 
 (.424/ 3کند )طبرسی، جوامع الجامع، تفسیر می

به معنایی که امروزه در قیوامیس حقیوقی « جرم سیاسی»ا دقیقاا مرادف ر« بغی»توان مفهوم گر چه نمی
، دانست؛ اما روشن است که تشابهات زیادی میان آن با جرم سیاسی وجود دارد. آیه نهم سیوره 1وجود دارد

کنید. اصیل اولیی در برخیورد بیا های سیاسی مشیخ  میحجرات، سیاست کلی اسالم را در برابر کنش
)حتی اگر ستمگر و به تعبیر قرآن باغی باشیند(، ایجیاد اصیالح و برخیورد مداراجویانیه گران سیاسی کنش

است. توسل به خشونت، تنها در صورتی است که این رفتار، بیه سیتمگری و تجیاوز منجیر شیود. تیازه در 
 ن الی امر الله( اهمیت دارد.برخورد با آنان نیز، بازگشتن به محدوده قانون )حتی تفی

 شده است باغی کسی است که بر امام عادل خرود کند و با وی بجنگید و میانعاغی گفتهدر توصیف ب
( فقها در بحث باغی شرایط مبارزه با بغات را 336/ 6 المبسو ، طوسی،پرداخت حقوق امام به وی گردد )

و اند. باغی کسی اسیت کیه بیر امیام عیادل خیرود کیرده و بیعیت او را بشیکند و در احکیام هم بیان کرده
 دستورهایش با وی مخالفت نماید جنگ با بغاة در موارد زیر واجب است:

 ها نیاز به جنگ داشته باشد.ای که متفرق کردن آنگونهها زیاد باشد بهتعداد آن  .1
 شده و در مکان خاصی، موضوع بگیرند.از سلطه و حکومت امام خارد .2

                                                 

ریخی های تاریشه داشت که در فقه جزایی اسالم که خاستگاه و الف: جرم سیاسی در فقه: نباید انتظار0 

جرم سیاسی یا حتی چیزی  گردد، صریحاً نامی ازمی آن به بیش از یک هزاروچهارصدسال پیش باز

اصطالحی است جدید، با حدود دو قرن سابقه  شبیه به آن ویا درحدود این تعبیر، برده شده باشد زیرا

اند داشته اظهار اند وجرم سیاسی را همان بغی وبغی را همان جرم سیاسی معرفی نموده یتاریخی، برخ

موارد جرم سیاسی یعنی بغی پرداخته نشده وبقیة مصادیق جرم  فقه اسالمی به جز یک مورد از که در

مطالعه  حقوق جزایی ایران و اند )اسالمی، محمدرضا، جرم سیاسی درسیاسی مورد غفلت قرارگرفته

 (..011 ، نآتطبیقی 
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 پندارند.یای باشد که عمل خود را مشروع مخرود آنان به خاطر شبهه .3
 (.16/ 2اگر این شرایط فراهم نباشد حکم محارب و قطاع الطریق رادارند )ابن ادریس حلی، 

دانند اّما بیه اعتقیاد اند و مقتدر بودن باغیان را نیز شر  میفقیهان اهل سنت نیز همین معنا را بیان کرده
اطاعت از آنان واجب است )فتحیی  چنانچه بر حاکم عادل غلبه پیداکرده و حکومت را در دست گیرندآنان

 (.23/ 1بهنسی، 
تیرین سیند در ارتبیا  بیا مجرمیان تواند به عنیوان مهماحکام برخورد با باغیان از این قرار است که می

مایه این احکام، مشابه رژیم ارفاقی سیاسی، مورد توجه قرار بگیرد. توجه به این نکته ضروری است که جان
 ئم سیاسی پذیرفته شده است:است که هم اینک در جرا

 برخورد مسالمت آمیز و صلح جویانه .1
گرانه و خشن صورت گیرد از طریق موعظه، گفتگو و نشان دادن راه از چاه قبل از آن که برخورد سرکوب 

دهد که امیرالمیؤمنین علییه السیالم قبیل باید به این مسأله رسیدگی و آن را حل کرد. تاریخ اسالم نشان می
اید و ایین اقیدام کرد باغیان را متقاعد سازد که شما دچار شبهه غلطیی شیدهاقدام نظامی تالش می ازهرگونه

؛ ابین 226/ 2 المبسیو ، طوسیی،ارد را از حلقه بغات خیارد کیرد )بسیار موثر بوده و گروه زیادی از خو
/ 1؛ عوده، 22 ؛ فتحی بهنسی،42/ 2؛ شهید اول، 22؛ عالمه حلی، 232؛ ابن حمزه، 12/ 2ادریس حلی، 

126.) 
 دادن فرصت برای ابراز اندیشه و تفکر نمودن .2

داد: یک دسته از اقدامات ح رت علی علیه السالم در مقابل شورش باغیان دودسته اقدامات انجام می
داد تا سخنان واندیشه سیاسی خود را ایشان مربو  به قبل از شورش مسلحانه است که به ایشان فرصت می

ای را نزد آنان شنید و گاه ح رت نمایندهکنند و از آن دفاع نمایند و استدالل و محاّجه آنان را می آزادانه بیان
ای که درحوزه سیاست امیروز از آن تعبیربیه گفتمیان سیاسیی و فرستاد تا با آنان گفتگو نماید همان شیوهمی

ز بیت المیال سیهم خیود را نییز شود. وجالب آن که دراین مرحله هنوز احل مسائل از طریق دیپلماسی می
کردند به آنها فرصت کافی بیرای ایین امیر اند و چنانچه برای مشورت و تفکر، استمهال میکردهدریافت می

داد و سرانجام شروع کننده جنگ، باغیان هستند نه سپاه اسالم و ابتدا باید آنها را امربه معروف نمود وبیا می
المؤمنین علیه السالم با خوارد رفتار کردند سپس برای این مطلب اسیتناد ها گفتگو کرد همانگونه که امیرآن

شود به آیه قرآن که خدای متعال درآن امر به مجادله و گفتگو و موعظه کرده است )نهیج البالغیه خطبیه می
32.) 
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 برخورد درحد متفرق کردن .3
است که متفرق بشوند و نبایید ازجمله رفتارهای ارفاق آمیز به مجرمان سیاسی برخورد با آنان تا حدی 

آنان را مجازات و سرکوب نمود. همانند رفتار امام علی )ع( درجنگ جمل پس ازبرهم خیوردن تشیکیالت 
 به نقل علی اصغر مروارید، الفصل الرابع فی احکام البغات(. 226/ 1آنان )شهید اول، 

 عدم تعقیب فراریان درهنگام برخورد با مجرمان .4
جرم فراراست و در شرایط طبیعی تعقیب آنان از اقدامات اولیه ماموران اسیت. در اولین عکس العمل م 

شیوند و از دسیتگیری آنیان در هرجیا کیه مورد مجرمان سیاسی که ذوالفئه نیستند پس از فرار، تعقیب نمی
 .(.322/ 41شود )نجفی، اند پرهیز میمخفی شده

 آزادی اسیران  .6
هیا بایید آزاد شیوند ایین که پس از ختم غائله و حل آن اسییران آنیکی دیگر از مزایای باغیان آن است 

شوند، در مورد جرایم عادی نیز دستگیرشدگان بر اساس درحالی است که در جنگ با کفار، اسیران آزاد نمی
 شوند.موازین قانونی، محاکمه و مجازات می

 درمان مجروحان .2
ها را درمان کند وآزاد سازد حکومت است که آنپس از ختم غائله چنانچه افرادی مجروح گردند وظیفه 

(. 261 /2 های درمان نیز بر عهده حکومت است )شیخ طوسی، باب قتال اهل البغی و المحاربین،و هزینه
البته این حکم همانند سایر امتیازات مربو  به آن گروه از باغیانی است که تشکیالتشان از بین رفته و متفرق 

ری ندارند که تحت لوای او دوباره تجدیدقوا کنند و مجدداا برای حکومیت دردسرسیاز اند و رئیس و امیشده
 شوند.
 رعایت حرمت اموال .2

ها و اموال باغیان نیز چنانچه درصحنه نبرد با سیپاه میورد اسیتفاده قرارگرفتیه باشید ماننید انیواع سیالح
ود ولیی چنانچیه خیارد از شیتجهیزات نظامی وماشین آالت مباح است وبه عنوان غنیمت جمع آوری می

دانند و گروهی عقیده بیه حرمیت ایین صحنه نبرد باشد مورد اختالف است گروهی تصرف آنها را جایز می
یک دیدگاه نیز آن است که اگر باغییان بیه سیوی حیق بازگشیتند  .(222 /2 )طوسی، المبسو ،اموال دارند 

 شود.اگر بازنگردند مصادره میشود و متعلق به خودشان است و اموالشان غنیمت گرفته نمی
 پذیرش توبه و سقو  مجازات .2

جنگ با باغیان تا کشته شدن یا تسلیم در برابر حق و برگشت به اطاعت از امام جامعیه اسیالمی اسیت 
السیالم دربیاره وهی  نظریه مخالفی در این رابطه وجود ندارد. به جهت پییروی از سییره امیرالمیؤمنین علیه



 011 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          11

 (.222/ 1حلی به نقل مروارید، مردم بصره )عالمه 
 حرمت جنگ پس از تسلیم .1

َحّتیی َتِفییَن ِإلیی َأْمیِر خداوند به حرمت جنگ پس از تسلیم شدن در قرآن تصیریح نمیوده اسیت )...
سوی حق بازگردند و به اطاعت امام مسلمین درآیند و دسیت از ( هرگاه باغیان به1...سوره حجرات، آیه الّلهِ 

  (211/ 16 ،به نقل مرواریداست )حلی، با آنان حرام  ه بکشند ادامه کارزار و برخوردشورش و قیام مسلحان
خویانه پیامبر )ص( در برابر منافقان که به نوعی در تقابل پنهان با مسلمانان بودند گیری نرم. موضعدوم

نی کیه مسیلمانان نیز نمونه دیگری از مدارای نظام اسالمی با مخالفان است. پس از غزوه بنی مصطلق، زما
بی و ییارانش، پییامبر )ص( و مسیلمانان را از مدینیه اخیراد میبه مدینه باز می کننید. گردند، عبد الله ابن ار

اصحاب خواهان برخورد شدید با او شدند که پیامبر )ص( مانع آنان شد و با او به نیکی رفتار نمود )ذهبی، 
2 /224.) 

ص( با اهل کتاب هم گواه دیگیری بیر مماشیات رئییس نظیام اسیالمی بیا . آیات مدارای پیامبر )سوم
مخالفان سیاسی و اعتقادی است. از منظر قرآن، نباید همه مسیحیان را با ییک چشیم نگریسیت. برخیی از 
آنان باورمند به خداوند و اهل تهجد بودند و در برابیر مسیلمانان و دیین حیق، عنیاد و لجاجیت نداشیتند. 

واَسَوانا » ون َلیسر در م ْیْسجر یِل َوهر ِه آَناَناللَّ وَن آیاِت اللَّ ٌة َقاِئَمٌة یْتلر مَّ از همین » (.113آل عمران، « ِمْن َأْهِل اْلکَتاِب أر
رهگذر، رفتار پیامبر )ص( با مسیحیان، کامالا با رفتاری که با یهود داشت، متمایز بود چیه آن کیه یهیود بیه 

یوَد تعبیر قرآن، دارای دشمنی و عداوتی شدی یوا اْلیهر یِذیَن آَمنر یاِس َعیَداَوةا ِللَّ د با اسالم بودند َلَتِجَدنَّ َأَشیدَّ النَّ
ا َنَصاَری َذِلک ِبَأّن َ وا ِإنَّ ِذیَن َقالر وا الَّ ِذیَن آَمنر ةا ِللَّ ْم َمَودَّ ِذیَن َأْشَرکوا َوَلَتِجَدّن َأْقَرَبهر ْم َوالَّ هر ا َوَأنَّ ْهَبانا یِسیَن َورر م ِْقسِّ ِمْنهر

وَن  ترین مردم نسبت به مؤمنیان را، یهیود و مشیرکان خیواهی ( به طورمسلم، دشمن22)مائده، «. اَلیْسَتکِبرر
؛ این به خاطر آن «ما نصاری هستیم»گویند: یابی که مییافت؛ و نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانی می

ورزنید. بیا ایین همیه، برابرحق( تکبر نمیها، افرادی عالم و تارک دنیا هستند؛ وآنها )دراست که درمیان آن
هیای متعیددی بیا آنیان منعقید پیامبر )ص( نسبت به مخالفان یهودی نیز انعطاف و تسامح داشت و پیمان

 (.244-242/ 4ساخت )سهیلی، 
شود که اصل اولی نظام اسالمی در برابیر مجرمیان سیاسیی، در مجموع، از این آیات چنین استفاده می

جویانه فراتر نهند که در و سازش است مگر در صورتی که آنان پا را از حدود رفتار مسالمتمماشات، مدارا 
تواننید بیه عنیوان مبیانی قیوانین ها میشود. در جهان کنونی نیز این آموزهچنین صورتی، با آنان برخورد می
 مرتبط با جرائم سیاسی قرار گیرند.
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 منین )ع(ب( سنت فعلی )سیره( پیامبر )ص( و امیر المؤ
افزون بر آیاتی که رهیافت اسالم را در برابر مخالفان تبیین کردند، رفتیار عملیی و سییره پییامبر )ص( و 
علی )ع( نیز بیانگر مدارا و تسامح با دگراندیشان است. سیره پیامبر )ص( در برخورد با مخالفان، مبتنیی بیر 

میز؛ انعقاد پیمیان بیا آنیان؛ بیی اثیر کیردن آچند اصل است: مدارای حکیمانه با آنان؛ همزیستی مسالمت
 آمیز.های برانداز و خشونتهای معاندان؛ عطوفت و مهربانی با مخالفان؛ مبارزه با حرکتتالش

پیامبر )ص( از آنجا که رحمتی برای همه جهانیانو بر اخالقی سترگ استوار استو به تعبیر قرآن اگر تند و 
شدنده طور طبیعی با همیه شیهروندانی کیه در سیایه نظیام ده میسخت بود، اشخاص از اطرافش پراکندل

جویانیه زیستند و حتی کسانی که خارد از ایین محیدوده بودنید، رفتیاری کریمانیه و مالطفتاسالمی می
آمیز پیامبر )ص( فقط در دوران ضیعف اسیالم باشید، بلکیه حتیی در داشت. چنین نبود که رفتار مسالمت

الم نیز رفتار نبی مکرم بر این سیره استوار بود. نقیل شیده در زمیانی کیه پییامبر هنگامه شوکت و اعتالی اس
گویید گشتند در محلی برای اسیتراحت درنیگ کردنید. جیابر انصیاری می)ص( از غزوه ذات الرقاع برمی

نشین کنار ح رت نشسته است. ح رت فرمیود: وقتیی خیواب ح رت ما را گرد آورد و دیدیم فردی بادیه
عرب، شمشیرم را بیرون کشید و بر سرم ایستاد و گفت: کیست که تو را از دست من نجات دهید؟  بودم این

گوید با این وجود، پیامبر هی  گونه درشتی و برخورد شیدیدی گفتم: خدا. شمشیر از دستش افتاد. جابر می
نان با مخالفیان خیود (. برتراند راسل در مورد مدارای مسلما26/ 2با او نکردند و رهایش نمودند )صالبی، 

بع ی از صفات برگزیده که امیروز بیر حسیب عیادت، آنهیا را جیزو عیادات حسینه بیه »نگارد: چنین می
شیدند و بیه آنهیا زمین بیشتر مستحسن شمرده میشماریم، پیش از این، در مشرقخصوص عیسسویان می

بیه وییژه حکومیت اسیالمی در زمین. تساهل و تسامح در اوایل ظهور اسیالم، کردند تا در مغربعمل می
تر از رفتیار شیدند، بسییار جوانمردانیهمدینه و برخورد مسلمانان بیا مسییحیان کیه کیافر و مرتید تلقیی می

 (.12)نوعی، « امپراطوران بیزانس نسبت به عیسویان بود
غیاز در سیره موالی متقیان نیز شاهدیم که تا هنگامی که مخالفان سیاسی و اعتقادی مبارزه مسیلحانه آ

کیرد و حقیوق نکرده بودند و تنها در حد شعار یا ابراز عقیده، فعالیت داشیتند، ح یرت بیا آنیان میدارا می
گویید: در نمیاز جمعیه شیرکت کیرده بیودم و علیی )ع( فرمود. کثیر بن نمر میاجتماعی آنان را سلب نمی

کم اال لله داد و یکی دیگر مشغول خواندن خطبه بود؛ ناگهان مردی شروع به شعار دادن جمله معروف ال ح
هم از آن گوشه همین شعار را داد و همینطور چندین نفر اقدام به شعار تحکیم کردنید. ح یرت بیا دسیت 
اشاره کرد که بنشینید؛ آن گاه فرمود: بله حکمی جز حکم خدا نیست ولی این سخن شما، کلمه حقی است 

ره شما هستم! اما بدانید تا زمانی که با ما باشیید، که باطل از آن طلب شده است؛ منتظر حکم خداوند در با
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کنیم مادامی سازیم: از ورود به مساجد که یاد خدا کنید؛ حقوقتان را قطع نمیشما را از سه چیز محروم نمی
/ 2که دستانتان در دست ما است و با شما نخواهیم جنگید تا هنگامی که با ما از در نبرد در نیایید )کیوفی، 

341.) 
تواند رویکرد آن ح یرت را ح رت امیر )ع( خطاب به مالک اشتر نخعی نیز می 63زهایی از نامه فرا

در مواجهه با اقشار مختلف مردم از جمله فعاالن سیاسی نشان دهد. در مجموع، آن مقدار که پیامبر )ص( 
ا مخالفیان و علی )ع( فرصت تشکیل حکومت و زمامداری پیدا کردنید، اصیل میدارا و برخیورد ارفیاقی بی

سیاسی و اعتقادی را همواره نصب العین خویش قرار دادند. برخورد با برخی از یهودیان در حکومت پیامبر 
)ص( در مدینه و برخورد بیا خیوارد نهیروان و اصیحاب جمیل و صیفین در حکومیت امییر مؤمنیان )ع( 

نطیور برخیورد علیی )ع( بیا باشید. همیهایی روشن و گویا از سیره عملی آن بزرگان در ایین بیاب مینمونه
باغیان، دلیلی بر رفتار ارفاق آمیز آنان با فعاالن سیاسی است. سیره عملی ح یرت در جرییان برخیورد بیا 

کرد و از مجازات قتل و جنگ بیه عنیوان آخیرین های صلح جویانه را طی میبغات این بود که ابتدا تمام راه
کردنید آنیان را تعقییب ای فیرار میی زمیانی کیه عیدهکرد. حتی در حیال جنیگ و درگییرحربه استفاده می

 (.21/ 11فرمود )حسینی شیرازی، کردند و اسیران آنها را آزاد مینمی
آن ح رت هی  گاه خشونت را جایگزین مذاکره نکرد و موردی وجود ندارد که پیش از مذاکره و اتمام 

ا سپاه خیود عیازم صیفین بودنید، (. زمانی که ح رت ب432حجت، دست به سالح برده باشد )محسنی، 
زنیم و اصحاب عبد الله بن مسعود که در حقانیت امام تردید داشتند، گفتند میا در محیل دیگیری اردو میی

کنیم تا ببینیم بیه کیدام گیروه بپیونیدیم. ح یرت هیم آنیان را تأییید کیرد عمل شما و اهل شام را نظاره می
 (.22)سعیدی، ص 

فرمایند: علی )ع( هی  گاه فردی از دشمنانی که با او در نبرد بودند را به ه میاز امام باقر )ع( نقل شده ک
 (.22/ 11اند )حر عاملی، فرمود: اینان برادران مایند که بر ما ستم کردهداد؛ لکن میشرک و نفاق نسبت نمی

داد. آن ح یرت ضیمن بیر علی )ع( همواره بر مظلومیت و غصب حق الهی خیویش شیکوه سیر میی
ن امتیازات خود و این که پس از پیامبر )ص( برترین و سزاوارترین افراد به جانشینی اوست، مع ذلیک شمرد

امیام )ع( در خطبیه  (.212ورزد. )خطبیه جویان تاکید میداری و شکیبایی خود در برابر قدرتبر خویشتن
دهنید از تیو اسیتعانت یبارخدایا! من در برابیر قیریش و کسیانی کیه آنیان را ییاری م»فرماید: نیز می 122

 .(411-421/ 4جویم... )مهدوی دامغانی، می
دانسیت، خواه، با این که حکومت را حق خود میشود که ح رت در برابر جریان تمامیتمالحظه می

 مماشات کرد و مدارا نمود.
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نش سیاسی، مشارکت و مداخله در تعیین سرباید توجه داشت که از منظر آموزه نوشت، های دینی ما، کر
ناشدنی است تا آن جا که پییامبر )ص( و علیی )ع( کیه حیق بیر میدار آنیان یکی از حقوق اساسی و سلب

 دهند.چرخد، نیز به همگان اجازه برخورداری از این حق را میمی
به طور خالصه، چه آن مقدار که پیامبر )ص( و علی )ع( فرصت تشکیل حکومیت و زمامیداری پییدا 

که به ظاهر در حاکمیت نبودند، اصل مدارا و برخورد ارفاقی با مخالفان سیاسیی و  کردند، وچه در شرایطی
 اعتقادی را همواره نصب العین خویش قرار دادند.

 ج( دلیل عقل
دلیل عقل یکی از منابع استنبا  در فقه اسالمی است. به باور ما، برابرسازی مجرم سیاسی در مجازات 

اا ناروا است. در توضیح باید افزود، در دانش اصول ثابت شده است کیه با مجرمان عادی، عقالا قبیح و شرع
گیردد و در دو ای است که عقل عملی بدون در نظرداشت حکمی شرعی، بدان واقف میمستقل عقلی گزاره

رسد که عقیل قطعیی، (. چنین به نظر می222/ 2شود )مظفر، فروکاسته می« تحسین و تقبیح عقلی»گزاره 
ای میوارد(، شمارد و دوم را )حداقل در پارهنهد. اول را سزاوار تقبیح میادی و سیاسی فرق میمیان جرائم ع

داند. بنا بر قاعده مالزمه، حکم شیرعی بیه عیدم مجیازات مجیرم سیاسیی، ییا تقلییل و شایسته تقبیح نمی
نّییت اصیالح  پذیرد فردی که با انگییزه وتخفیف مجازات او، قابل استکشاف است. هی  عقل سلیمی نمی

امور جامعه، دچار لغزش شده است و در تعیین مسیر، خطا کرده است، مستحق کیفر شدید بسان مجرمان 
 عادی باشد.

 د( اصل صحت تکلیفی
دارای دو معنا و کاربرد است. نخست اصل صیحت تکلیفیی و دیگیری اصیل « صحت»اصل و قاعده 

ربرد دارد مربو  به صحیح دانستن عملی صحت وضعی. اصل صحت وضعی که در معامالت و عبادات کا
ترین مستند آن، سیره عقال است. اما اصل صحت تکلیفی که است که در صحت آن شک شده است و مهم

تیرین بیشتر یک وظیفه اخالقی است، معطوف به حمل افعال آحاد جامعه بر امور حالل و جایز است. مهم
یَن الظیّن یَأیَها الَّ »دلیل اصل صحت تکلیفی، قرآن است.  یوا کِثییراا مِّ وا اْجَتِنبر «  ِإْثیٌم  ِإنَّ َبْعیا الظیّن ِذیَن َناَمنر

( به فرمایش معصوم )ع( این 23)بقره: « قولوا للناس حسنٌایعنی برای مردم خوبی بگویید(. »12)حجرات، 
خن مگویید. آیه بدان معناست که در باره مردم تا وقتی که چگونگی کارشان معلوم نشده است جز به خیر س

( همچنین به برخی روایات هم اسیتدالل شیده اسیت: امیام 112/ 1)محقق داماد به نقل از شیخ انصاری، 
رود همان گونه کیه نمیک سازد، ایمان از دل او میوقتی مؤمن برادرش را متهم می»فرمایند: صادق )ع( می
منان )ع(: عمل برادرت را بر بهترین (. و نیز مانند سخن امیر مؤ222/ 12گردد )حر عاملی، در آب حل می
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 (.همو« )وجه حمل کن؛ تا هنگامی که دلیل محکمی بر خالفش بدست آوری
های سیاسی افیراد و مداری، حاکم اسالمی موظف است در برابر اعمال و کنشبر اساس آموزه صحت

ین اعمال، چونیان حقیوقی های مختلف، تا آن جا که امکان دارد، از سون ظن و بدگمانی بپرهیزد و به اگروه
اساسی شهروندان بنگرد. بایسته نیست هر رفتاری خارد از گفتمان رسمی نظام اسالمی، ییک پدییده ضید 

هیای سیاسیی بیر امنیتی و برانداز مالحظه شود. در واقع اصل صحت به معنی تکلیفی آن سبب حمل کنش
ریف جرم سیاسی نیز بیه عنیوان قیید نیات و اهداف خیرخواهانه و مصلحت جویانه است. چیزی که در تع

 اخذ شده بود
 «نصیحت ائمة المسلمین»ه( آموزه 

که در آثار اندیشمندان مسلمان مانند غزالی و خواجه نظام الملک نمود « نصیحت زمامداران»موضوع 
های تعامل مردم با کارگزاران حکومت اسالمی اسیت کیه خاسیتگاه آن، رواییات بارزی دارد، یکی از جلوه

وجیوب النصییحة ْلئمیة »ت و به همین لحاظ، کلینی و دیگر محیدثان شییعی، بیابی را تحیت عنیوان اس
ای کیه در منیی اند. در یکی از ایین رواییات، پییامبر )ص( در خطبیهآورده« المسلمین و اللزوم لجماعتهم

رخیواهی کند: اخالص عمیل بیرای خداونید، خیگاه خیانت نمیدل مسلمان در سه چیز هی »فرمایند: می
(. روایاتی با این م مون بسیارند 141/ 2)مجلسی، « برای زمامداران مسلمانان و همراهی با جماعت آنان

شود. نصیحت در لغیت و در میان آنها روایات صحیح وجود دارد و در مجموع، علم به صدور آنها پیدا می
(. در 22و  22ه اسیت )اعیراف، به معنای خیرخواهی است و در قرآن کریم هم به همین معنا بیه کیار رفتی

هیایی نظییر انتقیاد همیین ، عنصر خیرخواهی است و تمایز آن با واژه«نصیحت»حقیقت، درونمایه اصلی 
گردد. نصیحت ناصح افزون بر این که شامل گفتار و است که نصیحت با انگیزه مثبت و اصالحی انجام می

گییرد. امیام شویق، تحذیر، بیان عییب و ... را در بیر میشود، مرز معینی ندارد و انتقاد، تعریف، ترفتار می
)ابین « نصیحتت را برای برادرت خال  گردان، چه در نظر او نیکو آید ییا زشیت»فرمایند: مجتبی )ع( می

شود و این گونه نیست کیه همیواره سیخن او خوشیایند فیرد میورد (. ناصح، مطیع قلمداد نمی64/ 6میثم، 
کید قیرار گرفتیه اسیت، ولیی ایین، نیافی لیزوم نصیحت باشد؛ از این رو،  هر چند اطاعت از والی، مورد تأ

شناسم و حق ناصیحانتان را ارد من ف یلت فرمانبرداران شما را می»فرماید: نصیحت نیست. علی )ع( می
آید که موضوع نصیحت سردمداران حکومت (. از متون دینی چنین بر می34خطبه نهج البالغه، « )نهممی

اما حق من بر شما آن است کیه بیه »فرمایند: ی، برای مردم هم حق و هم تکلیف است. علی )ع( میاسالم
)همان(. بنا بر این، اگر رفتار سیاسی بیه « بیعت خویش وفادارمانید و در پنهان و آشکار، خیرخواهم باشید

که حکومیت نییز در دهد، بایسته است مثابه یک حق و تکلیف، همه شهروندان جامعه را مخاطب قرار می
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 آمیز داشته باشد.برابر کاربست این آموزه، رفتاری حمایت
نکته محل استشهاد این است که اگر شریعت باب وسیعی از خیرخواهی و نصیحت ائمیه مسیلمین را  

گشوده است این به داللت التزامی داللت دارد بر اینکیه کینش گیران ایین عرصیه تیا حید امکیان از سیوی 
ارا و ارفاق قرار گیرند و در توجیه اتهام و اثبات جرم ایشان محتاطانه برخورد شود وگرنه حکومت مشمول مد

 باب نصیحت بسته خواهد شد و این واجب مهم سیاسی بر زمین خواهد ماند.
 و( بنای عقال

قال که از نگاهی همان  در اصطالح حقوقی است، یکی از منابع استنبا  احکام به شمار « عرف»بنای عر
ّبی است که بر اساس تداوم رفتاری خیاص در مییان همیه ود و به سنت باز میرمی گردد. بنای عقال دلیلی لر

(. بنای عقال از آن جهیت حجیت اسیت کیه 163/ 2خردمندان از آن جهت که عاقلند جریان دارد )مظفر، 
م ولیو از (. بنا بر این، برای تمسک بیه آن، بایید ام یای معصیو232/ 1کاشف قول معصوم است )صدر، 

نماید که ام ای معصوم بر چه چیزی تعلیق طریِق عدم ردع و منع او، احراز گردد. اینجا این پرسش رخ می
قال در خارد اتفاق افتاده است یا بر نکتهمی ای که سبب سلوک خیاص گیرد؟ بر ِصرف عملی که از سوی عر

م ا فرموده است نه خیود سیلوک آنان شده است؟ حق آن است که معصوم )ع( آن نکته و سبب سلوک را ا
(. نکتیه دیگیر در بیاب حجییت 116اند )حییدری، خارجی را که عقال در موضوع خاصی بدان ملتزم شده

(؛ ولی حق آن است که این 112، وست که برخی بدان باور دارند )همسیره، لزوم معاصریت آن با معصوم ا
-12گیردد )فخلعیی، های نوپدیید میسییرهاعتباری بسییاری از ساز بیشر ، فاقد وجاهت است و سبب

رسید رسد این سیره از معاصریت برخوردار است. در مجموع به نظیر می(. افزون بر این که به نظر می122
پذیر است. از دیربیاز تیا کنیون، جامعیه امکان« رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»اثبات سیره عقال در موضوع 

کرده است با کسی که صرفاا رفتاری علیه نظام سیاسی حیاکم، انجیام میان کسی که اقدام به دزدی یا تجاوز 
گذارد. افکار عمومی با مجرمان سیاسی که دارای انگیزه شرافتمندانه هستند نه انگییزه داده است، تفاوت می

نگرند در حالی که به مجرمان عادی به مادی و شخصی، به چشم اغماض و حتی گاهی به دیده تشویق می
( روشن است که بر اساس آنچه از رفتار پیامبر )ص( و علی 32کنند. )اصغری، ار و تنفر نگاه میدیده انزج

کند. در طول تاریخ نیز هر چند )ع( نقل شد، روش عملی معصومان )ع( نیز این نگرش عمومی را تأیید می
نگاه عمومی بیه ایین  گران سیاسی شاهدیم، اما همواره،موارد بسیاری از برخوردهای خشن را در برابر کنش

مقوله، انتقادی بوده است. به دیگر عبارت، آحاد مردم و حتی سردمداران حاکمیت در جوامع گوناگون، حق 
 اند.شمردهاعتراض و فعالیت سیاسی را برای شهروندان، معتبر و محترم می
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 ز( نّیت خیرخواهانه مجرم سیاسی
جویانه آن باشد که او با انگیزه خیرخواهانه و مصلحتترین دلیل برای ارفاق به مجرم سیاسی شاید مهم

بیه مثابیه ییک عنصیر « انگییزه شیرافتمندانه»مرتکب جرم شده است. اصیوالا در حقیوق جزاییی موضیوع 
ه جرم، امری پذیرفته شده است. از نمونهتخفیف های بارز آن در فقه، سیرقت طعیام در دهنده یا عامل موجِّ

(. ییا 222/ 1؛ خیوئی، 14/ 2شود )فیا، ه سبب تبدیل حد به تعزیر میعام مجاعه )سال قحطی( است ک
انگیاری پیذیرد، نسیبت بیه آن، جرمقتل در دفاع مشروع چون به انگیزه حفظ جان ییا ِعیرض، صیورت می

قانون مجیازات اسیالمی در بیاب جهیات تخفییف  32(. در ماده 341/ 1پذیرد )شهید ثانی، صورت نمی
وضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل ... وجود انگیزه شیرافتمندانه ا»جرم، چنین آمده است: 

باشید بلکیه بیرای منیافع ارتکاب جرائم سیاسی برای جلیب منیافع میادی وپسیت نمی«. در ارتکاب جرم
اجتماعی است که از نگاه مرتکب ممکن است نجات عقیده، وطن یا استقرار عدالت اجتمیاعی و امثیال آن 

حدی که گاهی حاضر است جان خود را فدای آن سازد و شاید یکی از دالیل مهیم برخیورد ارفیاق باشد به 
 (.222آمیز با آنان، همین مسئله باشد )گلدوزیان، 

مجرمان سیاسی در فعالیت خود به دنبال منافع شخصی و مادی نیسیتند بلکیه در پیی برپیایی نظیامی 
آسایش، پیشرفت و سعادت بیشتر برخوردار گردند. هنگیامی  هستند که در سایه آن، افراد جامعه از عدالت،

تیو بیرای « آنک غ یبَت للیه»که ابوذر غفاری توسط عثمان به ربذه تبعید شد، علی )ع( در بدرقه او فرمود 
خدا علیه رژیم سیاسی حاکم، خشم گرفتی؛ عمل ارتکابی مجرمین سیاسی بیش از آن که بیر ضید حییات 

گوید: مجیرم سیاسیی ییک بزهکیار که لمبروز میسیاسی حاکم است و چنان اجتماعی باشد، بر ضد نظام
 (.22عادی نیست، زیرا برخوردار از روحی زیبا و واال است )محمدی جورکویه، 

کید میهای قرآن و روایات اسالمی همه بر اهمیت نّیت در ارزشآموزه ل ْکلٌّ »ورزند. گذاری عمل، تأ قر
َوَأْهَدی سبِیالا یْعَملر َعَلی َشاکَلِتِه َفَر  کْم َأْعَلمر ِبَمْن هر (. عالمه طباطبایی در ذیل ایین آییه چنیین 24)اسران، « بُّ

در مجمع البیان آمده که شاکله به معنای طریقه و مذهب است. این آیه عمل انسان را بر شاکله »نویسد: می
ست؛ شاکله نسبت به عمیل، ماننید سازد به این معنا که عمل، با شاکله فرد، مناسب و موافق ااو مترتب می

(. جالب است در این کریمه و نیز روایاتی که خواهید آمید، 112/ 13)طباطبایی « روح نسبت به بدن است
 ارزش نّیت تنها به مؤمنان اختصاص داده نشده است و امری همگانی قلمداد شده است.

طا و تقصییری کیه مییان انسیان علی )ع( در یکی از سخنان گهربار خویش در باره خوارد به تفاوت خ
وا اْلَخَواِرَد َبْعِدی َفَلیَس َمْن َطَلیَب اْلَحیقَّ »فرمایند: خیرخواه و بدخواه وجود دارد به خوبی اشاره می لر اَل َتْقتر

شید! چرا که کسی کی 22)خطبه « َفَأْخَطَأهر کَمْن َطَلَب اْلَباِطَل َفَأْدَرکهر  ه نهج البالغه(. پس از من خوارد را مکر
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 طالب حق بوده ولی دچار خطا شده است، همانند کسی که به دنبال باطل بوده و به آن رسیده است نیست.
مجرمان سیاسی که به دنبال سرنگونی نظام نیسیتند و قصید مبیارزه مسیلحانه هیم ندارنید، و تنهیا بیه 

)ع( درخیور تخفییف و گردند، از منظر علیی پردازند و در این مسیر دچار لغزش میهای سیاسی میفعالیته
 اند.طلبی خطا کردهارفاق هستند. آنان در روش و طریقه اصالح

های جهان مدرن، بر استحقاق رسد که ادله و مبانی دینی، افزون بر دریافتدر خاتمه، چنین به نظر می
 تخفیف و برخورد مداراجویانه با مجرمان سیاسی داللت دارد.

 گیرینتیجه

آیید کیه بیا مجرمیان های سیاسی این نگرش بیه دسیت میامع جهانی و نظامبرابر آخرین رویکرد مج
تری نسبت به مجرمان عادی صورت گیرد این درحالی است که دردیین اسیالم سیاسی باید برخورد خفیف

مطابق آنچه در سیره رسول اکرم صلی ا... علیه واله و امیرالمؤمنین علیه السالم وجود داشته است دربیش از 
 اند.ل قبل با مجرمان سیاسی برخورد توأم با ارفاق و رأفت داشتهسا 1422

توان رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی را تلقی به قبول کرد. ادله و مبانی فقهی از منظر منابع و ادله فقهی می
 رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی عبارتند از:

 آیات قرآن کریم در ارتبا  با موضوع بغی-1
 ه پیامبر )ص( با مشرکان، اهل کتاب و منافقانبرخورد مداراجویان -2
 سنت فعلی پیامبر )ص( و امیر مؤمنان )ع( در مواجهه با دگراندیشان و مخالفان سیاسی-3
 قاعده صحت-4
 لزوم نصیحت زمام داران-6
 بنای عقال-2
 دلیل عقل -2
 وجود نیت خیرخواهانه -2

 منابع
 143شماره  ،1322، مرداد و شهریور اقتصادی -ت سیاسی اطالعا، «نگرشی بر جرم سیاسی»آصفی، حمد الله، 

 23تا  22، از ص 144و 
 ق 1422هاد، بیروت، موسوعه الوفا،، کتاب الجالفقه حسینی شیرازی، محمد،

 م 1112لمطبعه الجدیده، چاپ اول، ، دمشق، االمفصل فی شرح القانون العقوباتحومه، عبدالوهاب، 
 ق 1312، قم، العلمیة، چاپ دوم، لمنهاجمبانی تکملة اخوئی، ابوالقاسم، 

 1312، قم، چاپ اول، شرح نهج البالغهدشتی، محمد، 
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 1313ات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ، تهران، انتشارشرح مبسوط قانون مجازات اسالمیزراعت، عباس، 
 1322تشارات امیر کبیر، چاپ اول، ، تهران، انجرم سیاسی وحقوق جزای اسالمیزینلی، محمد رضا، 

، قم، سیال ششیم، حکومت اسالمی، «آزادی مخالفان سیاسی در حکومت امام علی )ع(»سعیدی، محمد حسن، 
1322 
 ق 1414قم، صبحی صالح، چاپ اول،  ،نهج البالغهالرضي، محمد بن حسین، شریف

لنجیف الدینییة، ا ، قم، منشورات الجامعةالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةشهید ثانی، زین الدین بن علی، 
 ق 1412چاپ اول، 

 1311انتشارات طرح نو، چاپ دوم،  ، تهران،حقوق جزای عمومیصانعی، پرویز، 
 ق 1421، بیروت، دار المعرفة، السیرة النبویةصالبی، علی محمد، 

 ق 1421، قم، مؤسسه نشر اسالمی، جوامع الجامعطبرسی، ف ل بن حسن، 
 ق 1416مؤسسة االعلمی للمطبوعات،  ، بیروت،مجمع البیان______________، 

 1322، تهران، مکتبه المرت ویه، المبسوططوسی، محمد بن حسن، 
 ق 1421، مکتبة االعالم االسالم، ، قمتفسیر التبیان_______________، 
 1323اپ سوم، انتشارات امیر کبیر،، چها براساس قانون و قرارداد ذمهحقوق اقلیت عمید زنجانی، عباسعلی،

 ق 1421جا، چاپ اول، ، بیکنزالعرفان ل مقداد، مقداد بن عبدالله،فاض
 ق 1421، بیروت، دار الشروق، المسئولیة الجنائیه فی فقه االسالمیه فتحی بهنسی، احمد،

فصلنامه فقهه و ، «بررسی شر  معاصریت سیره عقال با عصر معصومان»فخلعی، محمد تقی، ولی اللهی، مجتبی، 
 1/26، شماره اصول

 ق 1412، تهران، موسسه الهادی، تفسیر صافی یا کاشانی، محمد محسن بن شاه مرت ی،ف
 تا، قم، مجمع احیان الثقافة االسالمیة، بیمناقب االمام امیرالمؤمنین )ع(کوفی، محمد بن سلیمان، 

 1324، تهران، نشر میزان، های حقوق جزای عمومیبایسته گلدوزیان، ایرد،
 1322، تهران، نشر میزان، لیه امنیتجرائم ع مجیدی، محمود،

 1321مه، دانشگاه امام صادق )ع(، نا، پایانمبانی و گستره آزادی در اندیشه و رفتار حضرت علیمحسنی، علی، 
 1323لوم اسالمی، چاپ بیست ونهم، ، تهران، مرکز نشر عبخش مدنی 1قواعد فقه ج  محقق داماد، مصطفی،

، شیماره 1322و دی ، آذر رواق اندیشه، «ی برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسیمبانی نظر»محمدی جورکویه، علی، 
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