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 مقدمه

 حیات ۀچرخ در را انسانی متقابل زیست که معلومی و مشخص چهارچوب وجود و انسانی وابطر

 و مقدسهای ارزش وها فرهنگ وجود فراخور به تا شده باعث است، کرده تنظیم انسانی و اجتماعی

 از نوعی مثابهبهها آن از هرکدام و آید پدید کیفری و حقوقی مقررات از خاصی نوع انسانی والای

 ادامه برای امن یطیمح تأمین لزوم و بشری نیازهای .شوند آوریگرد قوانین مجموعه در قواعد

 فاکتورهای و عوامل به توجه زندگی اساسیهای نیاز وجود کنار در تا است شده باعث بشری، حیات

 وجود با زمانهم وادی، این در کهچنان .بیابد یچنداندو اهمیت نیز کنندهتضمین و کنندهتأمین

های نیاز ،افراد متقابل یستز و انسانی زندگی تحولات سیر با مرتبط جمعی و اجتماعی رفتارهای

 در نیازها این که اهمیتی فراخور به است شده موجب امر این و بوده تحول حال در روزبهروز اولیه

 فهرست به مشخص، کنترلی ابزارهای از خاصی نوع آورد،می دست به افراد متحول سراسر زندگی

 .شود اضافه بشری بنیادینهای نیاز

 از یمناسب عملی چرخه از گیریبهره برای انسانی امنیت بر حق گفت توانمی تفاسیر این با

تبدیل  حیاتی عیموضو به وغیره سیاسی حقوقی، اجتماعی، مذهبی، دقیق هایارزش و هافرهنگ

 هاارزش رسیدنفعلیتبه از تواننمی ،نرسد ظهور ۀمنص به کلمه واقعی معنای در امنیت تاشده است. 

 اشاجراییهای ساختار وها ابزار با سیاسی حکومت راند. سخن امنیت با تبطمر حمایتیهای هنجار و

 نماد همواره انسانی، افراد از حمایتی و شکلیهای چهارچوب از مخصوصی نوع پرورش کنار در

 افراد هایتذهنی و هاتوقع تحقق برای لازم اجراییهای بستر ۀتولیدکنند و بخشنظام ،آفرینشکل

 کامل اجرای گیرد، شکل فراوان ثبات و کامل امنیت ۀپای بر حکومت چنانچه .شودمی معرفی انسانی

 .بود خواهد عملکرد این دقیق ۀنتیج بشری نظام حمایت مورد هنجارهای وها ارزش مطلوب و

 آن مشروعیت حکومتی، نظام با واقعی ۀمقابل و فیزیکی برخورد بر علاوه که جهت آن از بغی

 و بگذارد اثر جامعه ۀدهندتشکیل انسانی افراد ذهنیت بر تواندمی کشد،می چالش به نیز را

 و اساسی مشکل با نیز را حکومتی نظام به بخشیمشروعیت راستای در افراد لازمهای حمایت

 حکومتی نظام برای اساسی چالشی و جدی نقص به وضعیتی چنین ۀادام .سازد روروبه جدی

 خود حقانیت اثبات و بخشیمشروعیت درگیر سویکاز کهی احکومتی نظام شد. خواهد تبدیل

 به تواندمی چطور است، خود مخالفان با فیزیکی ۀمقابل و قوا تجدید از ناگزیر دیگرسویاز و است
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 و بغی بپوشاند؟ عمل جامه مختلفهای هنجار وها ارزش تحقق برای افراد والای و بلند آرمان

 و است حکومتی نظام اساسی و جدی مشکل و آفت آن، واقعی ۀرچه در حکومتی، نظام با مقابله

 و آسیب هرگونه شرایطی چنین در دهد.می قرارتأثیر  تحت را آن موقعیت و جهت چندین از

 حمایت تحت ۀجامع ۀدهندتشکیل افراد به غیرمستقیم ۀضرب و آسیب به ،حکومتی نظام به ضربه

 .(24 :1137 شکریان، و تجری)خواهد انجامید  آن

 میان درگیری و جنگ گفت توانمی است. در واقع نبوده صواببه گاههیچ حکومتی نظام تضعیف

 حکومتی جنگ تاریخ، طول در .خورد خواهد رقم معمولی افراد ضرر به نهایت در خاصهای گروه

 بغات عملکرد و بغی آفت از مصون گاههیچ ،خلافت و پادشاهیهای کرسی تصاحب برای تلاش و

 ،نژادحسین) نیست آن پای رد از خالیای عرصه و دوره هیچ دهدمی گواهی تاریخ و است دهنبو

 در و زمان گذشت از پس توانمی را حکومت هر مشروعیت عدم یا مشروعیت البته .(54 :1131

 اعلام خود تشکیل برایرا  مشروعی مبنای حکومتی هر کرد. مشاهده تاریخ قضاوت چهارچوب

 نیز و حکومتی نظام مشروعیت تعریفولی  داند،می ناپذیرتحمل را آن با مخالفت ههرگون و کندمی

 و مخالف افراد به زدن مجرمانه برچسب نیز و حکومتی ضد رفتارهای و اعمال چهارچوب تعیین

 حکومتی نظام هر تحمل ۀآستان روازاین ؛است متفاوت حکومت هر قاموس در ،باغی عنوانبه نافرمان

 این .داشت خواهد بنیادینیهای تمایز دیگری به نسبت آن در سیاسی، و فکری باز ایفض تشکیل و

 است داشته مشروعیت حکومتی نظام کرد خواهد قضاوت زمان طبیعی گذر ازپس  که است تاریخ

 .نه یا اندبوده برحق حکومتی نظام مخالفان اینکه و خیر یا

 هایسال داخلی حوادث به نگرشی با را بغی جرم بارنخستین برای ایران، جنایی گذارسیاست

 ضرورت به توجه با و ه استداد قرار پذیرش مورد 1132 مصوب اسلامی مجازات قانون در پیش،

 یک سازیحقوقی به حکومتی، نظامهای پایه و ساختارها از پاسبانی لزوم و اجتماعی امنیت حفظ

 و مبانی به توجه با جنایی گذارسیاست بود لازم وضعیت این برای .اقدام کرده است فقهی نهاد

 بر حاکم اصول وها ریشه بهای ویژه توجه سنت، و قرآن مبنای بر اسلامی فقه در بغی جرم مستندات

 در ایرانی گذارقانون رویکرد اما ،بگریزد آن نامطلوب پیامدهای از بتواند تا باشد داشته جرم این

 از دور و سرگردان یرویکرد بغی، جرم ۀمحدود در اسلامی مجازات قانون تصویب و تدوین

 تفاسیر به تقنینی، جنایی سیاست عرصه در بغی ۀوارون پذیرش با و است یگذارقانونهای شیوه
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های بررسی و شناختیجرم تحلیل منظر از بغی جرم دیگرسویاز است. زده دامن متناقضی و متعدد

 بررسی به تواندمی آن با متناسب شناختیِمجرهای نظریه و است توجهقابل نیز هشناسانعلت

 رساند. مدد موضوع شناختیعلت

 در آن برای که شدیدی کیفر و ایران کیفری نظام در بغی جرم اهمیت اساس بر حاضر نوشتار

 آن دنبال به ،کند تحمیل جنایی سیاست پیکره بر را ناگواری عواقب تواندمی و است شده گرفته نظر

 آن در انگاریجرم رویکرد کند، شناسایی را ایران جنایی سیاست در بغی انگاریجرم مبانی تا است

 شناسایی شناسیجرم هاینظریه وها آموزه میان در راآن  جایگاه و دهد قرار شناسیآسیب مورد را

 بغی انگاریجرم راستای در ایرانی گذارقانون که است این اساسی پرسش هدف این به نیل برای کند.

 نظری و عملی ۀکارنامپژوهش  دیگر،سویاز شده است؟ مطلوب نتایج کسب به موفق میزان چه تا

 منظر از را بغی جرم توانمی چگونه سازدکرده و مشخص می تحلیل و ارزیابی را عرصه این

 .داد قرار بررسی مورد شناختیجرمهای آموزه

 جنایی تسسیا منظر از بغی جرم سیربر .3

 به شود.می داده پاسخ مجرمانه ۀپدید به آن مبنای بر که است تدابیری و اصول عهمجمو جنایی سیاست

 و خاص اصول مبنای بر که است مجرمانه ۀپدید به دهیپاسخ متفکر مغز جنایی سیاست دیگر عبارت

 بردراه ،کیفری عدالت نظام عملکرد با تنظیم و کندمی دهیسامان را جرم برابر در مقابله ،ایویژه تدابیر

 ۀپدید و جرم با مقابله ۀحوز که است دانشی سویکاز جنایی سیاست .سازدمی منسجم را خود دفاعی

 ۀپدید به دهیپاسخ برای را شخصیهای عامل وها ابزار دیگرازسوی و دارد خود کنار در را مجرمانه

 سیاست بنیادین صولا ،جرم ارتکاب با زمانهم روازاین ؛(7 :1111 حسینی،) کندمی مشخص مجرمانه

 یچهارچوب در را خود اقدامات و پردازدمی جامعه از دفاع بهای شدهتعیین پیش ازهای طرح با جنایی

 است. روشمندو  نقادانه بررسی نیازمند کههایی طرح و اصول .کندمی مشخص کلی

 ایران جنایی سیاست در بغی انگاریجرم مبانی .3-3

 گیرد،می قرار صیانت و حمایت مورد و شناسایی جامعه هر در که اییهنجاره وها ارزش با متناسب

 سبب آن، بر حاکم افتراقی رویکرد کهطوری؛ بهبود خواهد متفاوت نیز انگاریجرم کیفیت و نوع

 و نبوده مستثنی قاعده این از نیز بغی جرم بود. خواهد کشور هر در جنایی یگذارسیاست تمایز
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 شود. برقرار مختلفیهای موضوع محور بر تواندیم آن انگاریجرم مبانی

 جنایی سیاست مطلوبیت مفهوم تبیین .3-3-3

 پدیده به دهیپاسخ ،آن مبنای بر اجتماعی هیئت که است تدابیری و اصول مجموعه جنایی سیاست

 جاکهازآن .(4 :1171-73 ابرندآبادی، نجفی ؛13 :1131 مارتی، دلماس) کندمی دهیسازمان را مجرمانه

 و کنشی عملکرد و دهیپاسخ میزانها آن ۀپای بر و است کلی اصول برمبتنی جنایی سیاست دانش

های اندیشه و مردمی باورهای وها ارزش ۀپای بر را خود تدابیر از سرییک ،کندمی تنظیم را واکنشی

 اعتقادات و اورهاب این به حمایت و توجه رهگذر از و دهدمی قرار مشترک هایاعتقاد و شدهدرونی

 سیاست گیرد. پیش در حمایتی راهبرد نوعی همواره ،دارد اعتقاد جامعه آنچه به نسبت کوشدمی

 آن ی،گذارقانون متولیان و تقنین نظام رهگذر از و زندمی انگاریجرم به دست منظر این از جنایی

 بنابراین ؛دسازمی یمتجل یگذارقانون ۀعرص در را جامعه حمایت مورد هنجارهای وها ارزش

 به آن از که است جنایی سیاست اهداف از یکی ارزشی مشخصهای حوزه به توجه و انگاریجرم

 نیازهای یوجوجست اساس بر جنایی گذارسیاست عرصه این در شود.می یاد تقنینی جنایی سیاست

 وزد می قانون یبتصو به دست ،انسانی افراد یزیست سلامت به توجه و امنیت از حمایت و جامعه

 انسانیهای ارزش با مخالفهای رفتار انگاریجرم به اقدام ،خواهدمی آن از جامعه آنچه به توجه با

 (.52 :1132 ایروانیان،)کند می جامعه آن قبول مورد

 بر را آن خروجی و داد قرار توجه مورد مطلوبیت منظر از توانمی را کامل و صحیح انگاریجرم

 و بوده اهمیت دارای میزان چه تا یگذارقانون ۀپرد پشت در دخیل عوامل که کرد جیهتو اساس این

 است داشته توجه انگاریجرم ۀدهندتشکیلهای پایه عنوانبه موضوعاتی چه به جنایی گذارسیاست

 بطن در که هنجارهایی و هاارزش از حمایت راستای در گذارقانون اگر .(21 :1135 ،رحمانی و غلامی)

 ،کند رفتارها این انگاریجرم به اقدام کند،نمی حمایت آنان از جامعه و نیستند والا ارزش دارای جامعه

 با جامعه آحاد طریق از قانون اجرای به اقدام نظر از و ساخته روروبه محدودیت با را رفتاری آزاد ۀمنطق

 شیوه و سبک این بر که قوانینی نبنابرای ؛(147 :1135 قناد، و اکبری) شد خواهد روروبه جدی مشکل

 .شد خواهندتبدیل  اجراغیرقابل و متروک یقانون به نهایت در شوندمی ریزیطرح

 مصوب ماهواره از دریافت تجهیزات کارگیریبه ممنوعیت قانون در توانمی را موضوع این ۀنمون

 و کرد ماهواره از استفاده عیتممنو و سازیمحدود به اقدام زمان آن در گذارقانون .کرد مشاهده 1171
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 توجیهقابل است ممکن ،بود انگاریجرم مبنای زمان آن در آنچه .کرد اعلام نیز را خود توجیهی دلایل

 که است کرده حمایتهایی ارزش از گذارقانون کهشد  اثبات موضوع این زمان گذشت با اما باشد

 قانون این اجرای و احترام عدم به وضوحبه توانمی نهایت در و نیست اجتماعی و جمعی دفاع مورد

 .(124: 1133 چراتی، )غفاری است کرده روروبه جدی ناکارآمدی با را آن که کرد اشاره جامعه میان در

 کند دفاع جامعه حمایت مورد و مشخص اصول از و باشد محکم و قوی چنان باید انگاریجرم مبنای

 .کرد مشاهده صراحتبه مردمی اجرایی عملکرد و جمعی استقبال در را آن آثار بتوان که

 تمامی محور را بحث این توانمی مطلوب، تقنینی جنایی سیاست و انگاریجرم منظر از

 را آنهای حوزه تمام که کرد ارزیابی مطلوب توانمی زمانی را جنایی سیاست و داد قرار موضوعات

 وجود کماکان قاعده این نیز بغی جرم نگاریاجرم ۀدربار .(141: 1133غفاری چراتی، ) دهد پوشش

 شود رعایت باید همواره مطلوب جنایی یگذارسیاست مبنای بر انگاریجرم مبانی و اصول که دارد

 گیرد. قرار ارزیابی و سنجش مورد وضعیت این ترازوی در آن اجرای میزان و

 بغی جرم در جنایی گذارسیاست حمایت موردهای ارزش جایگاه .1-3-3

 گذارقانون دریافت سادگیبه توانمی حمایت، مورد ارزش دادنقرار محور با ،انگاریجرم فرایند در

 را جامعه حمایت موردهای ارزشاینکه  یا کندمی دفاع حکومتی نظام حمایت مورد هایارزش از

 جامعه مایتح موردهای ارزش اوقات بیشتر در .(21 :1132 پوربافرانی،) است داده قرار توجه مورد

 نظام و شوندمی منطبق یکدیگر بر و شودمی متجلی حکومتی نظام حمایت موردهای ارزش در

 در اما ،هست نیز جامعه حمایت مورد ارزش واقع در که کرد خواهد حمایتهایی ارزش از حکومتی

 هادن در هاارزش از حمایت عنصر و گرفته خود به برعکس حالت موضوع این مواقع ازای پاره

 و حمایت مورد که کندمی حمایت ارزشی از حکومت و شودمی معکوس جامعه متن و حکومتی

 نظام به مختص را هاآن توانمیها ارزش از برخی بودناختصاصی منظر از نیست. جامعه خواست

 چنین بغی جرم .گیرندمی قرار انگاریجرم مورد آن اهمیت فراخور به که دانست جامعه یا حکومتی

 هرچند ؛اجتماعی یارزش نه دانست حکومتی نظام به وابسته ارزش صراحتبه را آن توانمی و ستا

 .شود جامعه گیرگریبان آن آثار است ممکن

 کمک بغی جرم انگاریجرم به توجه در گذارقانون اقدام از ما فهم به تواندمی که عاملی نخستین

 و مشخص ترکیب همان عمومی نظم .(55 :1132 ،ایروانیان) است عمومی نظم حفظ لزوم ،کند



 133 یاکبر ،یچرات یغفاری / شناختجرم لیتحل و ییجنا استیس گفتمان یمبان منظر از یاسلام تمجازا قانون در یبغ جرم یبررس

 

 یک در که است آرامش احساس نوعی و است خود به مخصوص مکان در چیزی هر گرفتنقرار

 و داوطلبانه و دانندمی خود ۀوظیف را آن مردم که اعمالی انجام و مقررات رعایت .دارد وجود جامعه

 افراد وابستگی در ریشه عمومی نظم فتگ توانمی. است عمومی نظم همان ،دهندمی انجام اختیاری

 عمل خود تکالیف و وظایف به تواندمی زمانی پایدار و سالم حکومتی نظام دارد. یکدیگر به انسانی

 .نباشد جمعیهای درگیری و مسلحانههای آسیب و داخلی جنگ دچار که کند

 و خود به دهیتمشروعی صرف را خود وقت و هزینه ،بودجه ازبزرگی  بخش حکومتی نظام اگر

 راستای در خود وظایف و جوانب دیگر از ترتیببدین کند و شورشی افراد و مخالفان با درگیری

 را جامعه امنیت و عمومی نظم داشت انتظار توانمی چطور بماند، دور انسانی جامعه به رسیدگی

 روروبه یدیشد سستی و ضعف با را حکومتی نظام که است یجرایم جمله از بغی جرمکند؟  حفظ

 به نظام علیه مسلحانه قیام و باغی گروه حرکات .کندمی تحمیلی هایفعالیت درگیر را آن و سازدمی

 این جدانشدنیِ ءجز ناامنی و ومرجهرج ایجاد و شد خواهد تمام مردم آحاد و حکومتی نظام ضرر

 است. گونهمخالف حکومت

 نوعی کنند،می مسلحانه قیام و خروج آن علیه که کسانی و حکومتی نظام مخالفان منظر از بغی جرم

 خود برای که توجیهاتی منظر از هاآن هدف .است محورعدالت هایآرمان به رسیدن و خواهیآزادی

 از و بدانند عدالت و حق راه شهید را خود شدگانکشته است ممکن حتی و است مشروع کاملاً  ،دارند

 اسلامی فقه در که است منظر همین از .کنند تشویق خود با همراهی به نیز را جامعه افراد سایر نظر این

 صدر در )ع(علی حضرت شخص و اسلام جنایی سیاست دستورکار در فتنه رفع و هاآن با پیکار صرفاً

 به ،شدمی تسلیم یافراری  میدان از ههرک ،یافتمی پایان یجنگ آنکه از پس و است گرفته قرار اسلام

 و نشده توجیه فقهی دیدگاه ازتنها  موضوع این .(31 :1131 ،زادهحسن)شد می رها خود حال

 قائل خود برای عمومی امنیت و نظم حفظ راستای در که محکمی ۀپشتوان جهت به جنایی گذارسیاست

 نظم حفظ که دریافت وضعیت این از توانمی .داندمی مجازاتقابل را نظام برانداز گروه و باغیان است،

 به که است شده متمایل اندیشه این به گذارقانون و گرفته قرار بغی انگاریجرم مبنای عمومی تامنی و

 .کنندمی قیام نظام براندازی قصد به که ای بپردازدمسلحانه گروه مجازات

 مخالف رفتارهای انگاریجرم برایای پایه و مبنا تواندمی ،آن متولیان جانب از نظام مشروعیت

 حکومتی هر و دارد حکومت حفظ با یبنیادین ارتباط نظام، بودنمشروع مبحث چراکه، باشد نظام
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 دفاع خود از ابتدا که است لازم ،شود متوسل حکمرانی به بتواند و باشد داشته بقا و دوام اینکه برای

 گروه با مقابله .دهد قرار مستحکم یدژ و حصار همچون خود پیرامون را امنیتی هایجنبه و کرده

 کرد خواهد ایجاب حکومت و نظام حفظ ضرورت و است دفاعی یاقدام مسلح باغیان و وارجخ

 شود. روروبه دفاعی عملکرد و اقدام با نظام با برخورد و مخالفت هرگونه ابتدا

 زند،ب دست حکومتی اعمال به دبتوان آنکه برای سیاسی نظام که معناست بدان حکومت اقتدار

 از بتواند تا باشد برخوردار برتری و (17 :1132 ابرستان، غلامی و اریجانیل) «مشروع قدرت» از باید

 و نظام حفظ لزوم .ندنک پیروی آن احکام ازتا  کند متقاعد را خود حمایت تحت ۀجامع طریق این

 و داخلی جنگِ درگیر حکومت و داشت خواهد نظام برتری و اقتدار با یمتقابل ارتباط ،آن امنیت

 تا شد خواهد باعث موضوع همین .کند حفظ را خود اقتدار تواندنمی دشمنان جانب از شدهمحاصره

 و رعب ایجاد و محاربه به اقدام طریق این از ،دانندمی مناسب را موقعیت که دیگر مخالف هایگروه

 از حکایت خود این کهکنند  مردم جرحوضرب و غارت و قتل و جامعه افراد میان وحشت

 .دارد جامعه امنیت تأمین و حفظ در حکومتی نظام اقتدار عدم و ناکارآمدی

 جنایی سیاست و است شده استوار دینی اساس و پایه بر ایران اسلامی جمهوری نظام که سبب بدان

 ایران کیفری مقررات و اسلامی مجازات قانون ازآنجاکه و داندمی اسلامی احکام از برگرفته را خود

 و بغی انگاریجرم مبانی از یکی گفت توانمی دارد، اسلام کیفری فقه در هریش اسلامی حدود در ویژهبه

 در .(112 :1131 ،دیگران وای افجه) است رهبری و ولایت مقام از صیانت لزوم مسلح، گروه سرکوبی

 انتظام آن ۀپای بر نظام اساس و است شده پذیرفته رهبری نهاد نیز ایران اسلامی جمهوری کنونی نظام

 منظور به اسلام کیفری سیاست بر تکیه با ایران جنایی سیاست گفت توانمی منظر این از .است یافته

 انگاریجرم به دست ،ایران اسلامی جمهوری نظام مشروعیت جایگاه حفظ و رهبری نهاد از حمایت

 ینا اثبات به خواهدمی طریق این از و است زده حکومت علیه کنندهقیام مسلح گروه مجازات و بغی

 درای خدشه گونههیچ و است فقیه ولایت ۀپشتوان به آن مشروعیت و نظام حقانیت که بپردازد موضوع

های اندیشه بطلان و حکومتی نظام دانستنمشروع مبنای بر بغی، انگاریجرم .ندارد وجود نظام اصل

 گذارقانون نآ اساس بر که باشد دلیلی تواندمی رهبری نهاد از صیانت و گیردمی صورت مخالف

 و نظام حفظ بهنظر  این از وکند  مشخص را بغی چهارچوب و ابعاد تااست  ساخته مجاب را کیفری

 نظام در رهبری نهاد حفظ با یمستقیم وابستگی نظام مشروعیت روازاین ؛بپردازد آن رفیع جایگاه
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 .(121 :1135 ،سالاری و سایبانی) داشت خواهد ایران اسلامی جمهوری

 بغی جرم قبال در ایران جنایی سیاست یکردرو .1-3

 اساس بر که هستند مجرمانه ۀپدید به دهیپاسخ اهرم و عملی بازوی دو مدنی، جامعه و دولتی نظام

 دهیپاسخ نوع کند،می دنبال که اهدافی مبنای بر و دارد وجود جنایی سیاست متن در کههایی اندیشه

 ،دارد وجود عرصه این در که یمشخصهای اهرم طریق از و کندمی تعریف را آن خاص ابزارهای و

 از فرایند این .باشد واکنشی و کنشی تواندمی نیزها پاسخ .کرد خواهد اقدامبه آن  دهیپاسخ بهنسبت 

 نظام ذهنیت ترتیببدین و گرفته نشئت قبلی اندیشه و طرح از همواره جنایی سیاست چرخه

 ساخت. خواهد معلوم را آن رویکرد طرز و جنایی یگذارسیاست و حکومتی

 ایران جنایی سیاست عملکرد .3-1-3

 بررسی مورد کیفری قوانین مجموعه دررا  خاص جرم به جنایی سیاست رویکرد بتوان آنکه برای

 شناسایی را شرویکردهای و توجه آن به ایپایه و اساسی موضوع دومنظر  از است لازم ،داد قرار

 مورد را مجرمانه ۀپدید و جرم ۀمقول به جنایی سیاست نگاه توانمی آن اساس بر که عاملی دو .کرد

 شیوۀ دیگرسویاز و انگاریجرم بحث به ورود هایشیوه و نویسیقانون بحث داد، قرار تحلیل

 و اول مقوله .(45 :1131 ،علیابن) است بزهکاران به دهیپاسخ به مربوطهای اندیشه و کیفردهی

های شیوه و نویسیقانون بحث همان که جرم یک به نسبت گذارقانون رویکرد یصتشخ برای ابتدایی

 چگونه جنایی یگذارسیاست که دارد موضوع این بررسی در ریشه است، رفتار یک انگاریجرم

 سیاست دید زاویه بررسی بعدی، مقوله .است کرده منعکس قانون متن در آن مبانی از فارغ را یرفتار

 از فارغ نیز دهیپاسخ این است. مجرمانه ۀپدید به دهیپاسخ نظام تحلیل با جرم به نسبت جنایی

 .کند تعیین را آن ابعاد و مشخص را مجرمانه پدیده و جرم به گذارقانون رویکرد تواندمی آن مبانی

 را نآ و کرده استفاده جرم این گذارینام برای بغی فقهی واژه از بارنخستین برای ایرانی گذارقانون

 تطبیق برای تلاش که نظر این از گذارقانون عملکرد این .است گنجانده ماهوی کیفری حقوق ۀدایر در

 مفید ه است،برداشت کیفری حقوق اندیشمندان دوش از را فقهی مجرمانه عنوان یک با شخص عملکرد

با  نظام با ابلهمق در شخص عملکرد گذشته، کیفری قوانین در آن از پیش تا ، چراکهشودمی ارزیابی

 آن برای دقیقی عنوان که شدنمی پیدا مجال این گاههیچ و گرفتمی قرار توجه مورد یمختلف عناوین
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 امری مشخص، یرفتار انگاریجرم در خاص ۀمجرمان عنوان تهیه در گذارقانون عملکرد شود. مشخص

 .رودنمی این از کمتر تظاریان جنایی یگذارسیاست و کیفری یگذارقانون از .است پسندیده و نیکو

 بغی جرم قبال در ایران جنایی سیاست سرگردانی .1-1-3

 نیزهایی ابهام دیگرسویاز واست  مثبت سویی از 1132 اسلامی مجازات قانون پهنه در بغی انگاریجرم

 نقانو متن در اختصاصی مواد با و مشخص یفصل در را جرم این گذارقانون ، چراکهدارد دنبال به

 مستقلی عنوان نخواسته گویا است. داشته الارض فی افساد جرم با ترکیبی یرویکرد بلکه ،است نیاورده

 که است آن از مانع همواره مطلوب انگاریجرم و صحیح یگذارقانون کهدرحالی ؛دهد موضوع این به

 یا مشترک معنای هب اعتقادی گذارقانون اگر .شوند تبیین و تعریف کلی یعنوان ذیل متفاوت جرم دو

 کنار در جرم دو این هدف کدام با پس ،داشتنمی الارض فی افساد و بغی جرم دو معنای تطبیق

 حتی تا است شده باعث گذارقانون رویکرد این اند؟کرده پیدا تجلی قانون در به دنبال هم و یکدیگر

 .بدانیم الارض فی افساد باب از ار آن اعدام مجازات کهآید  وجودبه  شبهه نیز بغی جرم مجازات ۀدربار

 گذارقانون و نبود قانون در بغی جرم گذارینامبرای  لزومی دیگر باشد صحیح شائبه این اگر

 کند. تلقی یدیگر جرم از مصداقی را جرماین  خود متداول قدیمی رویکرد همان با توانستمی

 در بغی جرم که است این کرد گذارقانون رویکرد متوجه توانمی راستا این در که دیگری ابهام

 نیز را آن مجازات و پنداشته حدی یجرم را آن گذارقانون گویا و است شده عنوان ،حدود بخش

 دارد اسلامی و فقهی منابع در ریشه بغی جرم اینکه به توجه با است.کرده  اعلام اعدام نوع از و حدی

 از فقهی ۀپشتوان باید که است این بر تأکید زنی حدی جرایم در و (144 :1135 دیگران، و میرخلیلی)

 چرا که گرفت خرده جنایی گذارسیاست رویکرد این به توانمی باشد، داشته وجود سنت یا قرآن نوع

 مجازاتی عنوانبه و حدی جرماین  اگر است؟ گرفته پیش در بغی جرم ۀدربار را وضعیتی چنین

 منابع به توجهی اسلامی مجازات قانون در ایرانی گذارقانون چرا است، شده گرفته نظر در خاص

 آن منابع شودمی مشاهده بغی جرم فقهی بررسی در که است حالی در این 1است؟ نداشتهآن  فقهی

                                                      
 مبارکه سوره 3 آیه، است کرده اشاره آن به و داده قرار توجه مورد را بغی جرم صراحتبه که قران آیهترین . مهم1

 در، پرداختند جنگ و نزاع به هم با مؤمنان از دو گروه هرگاه» ست:ا آمده آیه این فارسی ترجمه در. است حجرات
 خدا فرمان به تا کنید پیکار ظالم طایفۀ با، کند تجاوز دیگری برها آن از یکی اگر و سازید برقرار صلحها آن میان

  دوست را گانپیشهعدالت خداوند که کنید پیشه عدالت سازید برقرار صلح، عدالت طبق دو آن میان هرگاه. بازگردد
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 عملی رویکرد ویژهبه و معصومین ائمه از که است فراوانی احادیث و تاجرح مبارکه سوره 3 آیه

 از آثاری تواننمی منابع این از کدامهیچ در و متأثر است خود حکومت زمان در )ع(علی حضرت

  .(72-75 :1131 قهرمانی، و )جعفری کرد پیدا باغیان برایرا  اعدام مجازات

 و اسلامی فقه در آنکه حال ،است گرفته نظر در اعدام مجازات مسلحانه قیام برای ایرانی گذارقانون

 جنایی سیاست بررسی .بود خواهد مقصود به کافی مسلح مخالفان پراکندن و مقابله صرف ،آن منابع

 اگر است. کرده ترسیم سرگردان کاملاً را بغی جرم ماهیت که است جدی چالش دارای نظر این از ایران

 و قرآن در گرفت. نظر در را آن در مقررهای مجازات و فقهی منابع باید پس است، حدی یجرماین 

 پیرو چرا پس نیست حدی هم اگر .نیست دستگیری از پس مخالفان اعدام ،بغی جرم مجازات سنت

 بغی گذارقانون که دارد وجود توهم ایناست.  شده معرفی حدود ۀزیرمجموع و الارض فی افساد جرم

 مبانی حیث از الارض فی افساد جرم ماهیت کهدرحالی ؛داندمی الارض فی افساد جرم از مصداقی را

 دارد. اساسی اختلاف بغی جرم با ندهدهتشکیل عناصر و حقوقی چهارچوب و فقهی

 بحث ،دارد وجود بغی جرم پیرامون ایران جنایی یگذارسیاست ۀدربار که دیگری ابهام

 مفهوم بحث در ایرانی گذارقانون .است نیامده قانون در که است مسلحغیر باغیان رساندنمجازاتبه

                                                                                                                                       
 در که حکومتی نظام با تعارض و پیکار هرگونه که کند هدایت سمت بدین را ما ذهن تواندمی آیهبودن عام«. دارد
 آن در که داد تصریح هم مواردی به توانمی را بغی و بود نخواهد مقصود به کافی دارد، وجود معصوم امام آن رأس
 فقیهان از گروهی آیه،بودن عام به توجه با. شود خروج وی کارگزاران و والیان از هرکدام یا معصوم امام فرستادۀ علیه

 است؛ شده اشاره مؤمنان از گروهی به آیه این در داشتند اعلام و ندارند آیه این از بغی جرم احکام استنباط به اعتقادی
 عنوانبه که دانندمی افرادی به مربوط را آیه اصل کرد. آنان پیکار مسلمان و خودی افراد علیه تواننمی کهدرحالی

 (.14: 1131کنند )حسینی، مسلحانه می پیکار به اقدام حکومتی نظام علیه حربی کافر
کاملاً  وی حکومت حقانیت فهماندمی خود حکومت تحت افراد به و کردمی گوشزد را بغات خطر( ع)علی حضرت

 حضرت آن. (211: 1137ندارد )وزیری و محمدی،  وجود وی حکومتداری درای خدشه هیچ و است روشن
 در حالدرعین و استتر نیرومند حکومت تحقق در وتر دانا وتر زیرک همه از که دانستمی کسی آنِ از را حکومت

 به برخیزد، انگیزیفتنه به آشوبگری اگر تواندمی کسی چنین تنها که است جهت همین بهتر. دانا خدا فرمان از آگاهی
 نظام کهدرحالی بنابراین ؛(171 خطبه، البلاغهنهج) شود برخاسته مبارزه به او با زد، باز سر اگر و شود بازگردانده حق

 چراکه وجود شد نخواهد مطرح آن عدم یا مشروعیت بحث دیگر شود،می اداره معصوم شخص توسط حکومتی
( ع) علی امام. برد سؤال زیر را وی عملکرد تواننمی و است اشتباه و خطا هرگونه از مصون معصوم امام مقدس
 تمام بر دین احکام و است اللهرسول حکومت همان وی حکومت که کردندمی اشاره موضوع این به همواره

برای  .داشتند مخالفت سرِ همواره و نشده واقف موضوع این به گاههیچ مسلمین از گروهی اما دارد سیطره، حکومت
 (.412: 1 ج ،ق1423، ؛ منتظری111ق: 1425 ،؛ حلی12: 2ق، ج 1424، جرجانی سینیاطلاعات بیشتر ن.ک: )ح
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 رویکردی هیچ غیرمسلح مخالفان به نسبت ،1132 مصوب اسلامی مجازات قانون از 217 ماده مخالف

 نخواهد جای بر مفیدی اثر هیچ مطلوب، یگذارقانونهای شیوه منظر از موضوع این .استبرنگزیده  را

 باز قوانین نامطلوب یا مطلوب تفسیر در را دانشجویان و وکلا ان،دانحقوق قضات، دست زیرا گذاشت،

 در را مختلفی هایفرض ،1132 مصوب اسلامی تمجازا قانون 271 ماده در سکوت این .گذاردمی

 مفهوم تفسیر در .است تضاد در مبانی آن با که دهدمی قرار اندانحقوق روی پیش ماده این تفسیر

 توجیه را آن و زد ینقیض و ضدهای ابتکار به دست توانمی اسلامی مجازات قانون 217 ماده مخالف

 انگاریجرم مورد را مسلحانهغیر قیام و دارد تکیه برائت اصل رب گذارقانون گفت توانمی سویکاز .کرد

 دیگرسویاز .کرد وارد بغی جرم تعریف در را غیرمسلح باغیان تواننمی پس است، نداده قرار توجه و

 پیدا محتوایی و موضوعی تطبیق تعزیری جرایم از یکی با مسلحانهغیر قیام است ممکن شودمی گفته

 .باشد باز کاملاً افراد این کردنمجازات در محاکم دست و کند

 ماهیت است لازم گرفت، قرار توجه مورد بغی جرم در گذارقانون چندپهلوی رویکرد که اکنون

 توانمی شد ارائه که مطالبی به توجه با .گیرد قرار ارزیابی مورد راستا این در ایران جنایی سیاست

 ،انگاریجرم در که معنا بدین؛ است سرگردان کاملاً  یسیاست بغی جرم در ایران جنایی سیاست گفت

 کاملاً و یکدست رویکرد مجازات، تحمیل نهایت در و چهارچوب و ماهیت تبیین عنوان، تعیین

ها خروجی ارائه و قانون پذیریتأثیر به منجر نهایت در ناهماهنگی این انتخاب نشده است. یهماهنگ

را  آن تواننمی و شودمی جرم ماهیت و عنوان از خارج گاهی و نقیض و ضدهای گیرینتیجه و

 .(241 :1111 نوربها،)دانست  هدفمند یراهبرد

ای احاله رویکرد .است نداشته توجه نیز جرمای احاله رویکرد مبانی و اصول به حتی گذارقانون

 و شوند داده هحوال یکدیگر به ،دارند ماهیتی تشابه کهای مجرمانه رفتارهای که معناست بدین جرم

 اول جرم به که دوم جرم عنوان اینکه بدون ؛باشد دیگر جرم مجازات اساس بر هاآن از هرکدام مجازات

 روازاین ؛(124 :1131 میرزایی،) شودمی مصداق به تعریف صرفاً و شودبیان  قانون در ،شودمی الحاق

 وجود قانون درتر پیش که شودمی داده پیوند یجرم به یعملکرد شود، محقق رویکرد این آنکه برای

 جرم به را عملکرد آن یجدید عنوان با بخواهد گذارقانون اگر .است خاص مجازات دارای و داشته

 نامطلوب و ضعیف یعملکرد آن، مبنای بر مجازات تعیین وای احاله مجرمیت دهد، پیوند یدیگر

 .داد نخواهد را رویکردی نچنی ۀاجاز ،مطلوب و صحیح انگاریجرم مبانی و اصول و است
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 اقدامات به دست ،شود معاند و مخالف هایگروه عملکرد از مانع اینکه برای گذارقانون گاهی

 نجفی ؛7 :1132 عباسی، و فاخری) است بررسیقابل مانع انگاریجرمنظر  از که زندمی ایپیشگیرانه

 است ممکن که استهایی فعالیت از یکی تروریسم مالی تأمین .(21 :1111، دیگران و ابرندآبادی

 آن برای هدف به رسیدن راه آن،های هزینه پرداخت با وکند  مسلح نظام علیه شدتبه را یگروه

 با تروریستی هایگروه است ممکن البته .(212 :1134 اسلامی، و ناتری شمس) شود هموار گروه

 ممکن هرچند ؛شود منجر نظام ندازیبرا به نهایت درکه  بزنند اتیاقدام به دست یگوناگون اهداف

 تروریسم مالی تأمین با مقابله .باشد نداشته وجود هاآن در باغی گروههای انگیزه و اهداف آن است

 انجام ،مانع انگاریجرم عنوان با خود امنیت حفظ برای حکومتیهای نظام که است اهدافی از یکی

 در را تروریسم مالی تأمین با مبارزه قانون ،هدف این به نیل برای نیز ایرانی گذارقانون و دهندمی

 اقدام نوعی با همواره را ایران جنایی سیاست توانمی نظر این از .است کرده تصویب 1135 سال

 گیرد.می قرار توجه مورد ،ترمهم جرایم تحقّق از جلوگیری راستای در که کرد معرفی کنشی

 شناسیمجرهای آموزه منظر از بغی جرم تحلیل .1

 گیریشکل علل منظر از ناپذیرجتنابا ایپدیده را جرم و است جرم شناسیعلت دانش شناسیجرم

 از استفاده با بتواند تا است آن دنبال به شناسیجرم .دهدمی قرار بررسی مورد آن با مقابله هایراه و

 تعریف خود برای عرصه نای در کههایی اهرم و ابزارها رهگذر از و کیفی و یکمّ مختلفهای روش

 هایینظریه به توجه با و بپردازد بزهکاران ۀناحی از جرم ارتکاب علل جوییپی و یابیریشه به ،کندمی

 رسالت .(1 :1172 ی،ابرندآباد نجفی) رسید خواهد یمشخص نتایج به نهایت در ،کندمی ارائه که

 و درونی عوامل با است ممکن که است جرم ارتکاب علل کردنِپیدا نخست، نگاه در شناسیجرم

 عرصه این در .باشد نهفته بزهکار پیرامون و اطراف محیط در اینکه یا باشد مرتبط فرد روانی روحی

 برای که اهمیتی به توجه با و بیابد را جرم ارتکاب ایهپای علل بتواند تا است تلاش در شناسیجرم

 جرم، از پیشگیری والای هدف به خاصی ارهایابز و فنون رهگذر از است، قائل خود دستاوردهای

 .دست یابد بزهکاران سازگاریِ زبا و اجتماعیباز و مجرمان اصلاح و درمان

 اجتماعی ۀشناسانعلت تحلیل در بغی جرم .3-1

 .است حیات ۀادام و زندگی حال در آن در فرد که است اجتماعی ،جرایم تمام أمبد و خاستگاه
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 ترتیب این به و دارد هاآن متقابل ارتباط و انسانی اعمال تکوین در یاتیح و مهم بسیار نقش جامعه

 و است فردی ۀمجرمان یا مباح اعمال تکامل و پیدایش و جرم تولد محل جامعه گفت توانمی

 جرم به محوراجتماعی رویکرد زد. خواهد دامن چرخه این تداوم به نیز یکدیگر بهها انسان وابستگی

 در بغی جرم .شودمی آغاز شخص پیرامونی فضای و اجتماعی محیط مباحث با مجرمانه ۀپدید و

 نظر از و گیردمی قرار توجه مورد اجتماعی ایپدیدهمثابه به ،جرم به محوراجتماع رویکرد تحلیل

 اجتماعی منظر از که کندمی تقویت را نظریه این ،پیونددمی وقوع به مسلح گروه یک قالب در اینکه

 .گیرد قرار جهتو مورد

 مجرمانههای فرهنگخرده مبنای بر بغی جرم تشکیل .3-3-1

 مورد جنایی شناسیجامعه در شخصی تئوری عنوانبه که است موضوعاتی از مجرمانههای فرهنگخرده

 اعضای پیوند با مجرمانه یگروه بستر در جرم که دارد آن از حکایت نظریه این .گیردمی قرار بررسی

در  .(114 :1113 دیگران، و مارش) دهدمی رخ نوجوانان سنی گروه در معمولاًو  سالوسنهم گروه

ها گروه این تشکیل به تربزرگ محیطی از فرهنگی طرد با کههستند  یمجرم هایگروهها واقع این

 اعضای دیگر با فرهنگی و فکری متفاوت هایگرایش که افرادی گفت توانمی ترتیببدین ؛پردازندمی

 طرز برای و بگیرند قرار تمسخر مورد هگسترد و غالب گروه جانب از است ممکن ،دارند خود سالهم

 که شد خواهد این به منجر نهایت در یتوجهبی این .نباشند قائل اعتباری و ارزش گونههیچ هاآن تفکر

های انگیزه تفکر، طرز نهما با افرادی کردنپیدا باو  دارند شانگیریموضع بر که پافشاری و اصرار با

 گروه این دراست،  یافته تشکیل هاآن درون در که را فرهنگی و دهندانسجام  گروه قالب در را خود

 (.151 :1132 هینز، و )وایت سازند عملی ،جداگانه یباور و فرهنگخرده عنوانبه

 باور در که اشخاصی و نظام مخالف افراد که رسید نتیجه این به توانمی نیز بغی جرم بررسی در

 به ،جامعه ۀدهندتشکیل افراد برابر در توانندنمی مشخص، اهداف با و آرمانی نیات با خود

 جامعه افراد از جدای که را خود تفکر طرز و اندیشانهدگر باور ،یابند دست شانافکار ساختنعلنی

 اهدافی خود منظر از دهرچن باغی گروه .دنسازمی متجلی دسته تشکیل و گروه چهارچوب در است،

 دانند،می غیرقانونی و نامشروع را حکومتی نظام و دانسته حق بر را خود و دارند پاک و آرمانی کاملاً 

 نظام سقوط و امنینا به زدندامن و مخالف ساز نواختن شاناقدام حکومتی، نظام دید زاویه از اما
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 گروهی را شمخالفان و داندمی مشروع را خود یحکومت هر اینکه به توجه با است طبیعی .است

 مجرمانه نیزها گروه این تشکیل تلقی، طرز این با داشت. نخواهد را رویکردی چنین تحمل طغیانگر،

 افراد توجه مورد مجرمانه رویکرد عنوانبه گروه این میان که فرهنگی و شوندانگاشته می

 .شودمیدانسته  مجرمانه کاملاً حکومتی نظام نظر از ،گیردمی قرار دهندهتشکیل

 شناختیجامعه علل تحلیل در گفت توانمی مجرمانههای فرهنگخرده نظریه از گیریبهره با

 یمنحرف گروه ،جامعه تکلیّ نگاه از اندیشاندگر .دارد نظریه این در ریشه بغی جرم جرم، ارتکاب

 عملی را خود اهداف بتوانند آنکه برای و گیردمی قرار تمسخر مورد شانرویکرد که دنشومیانگاشته 

 و ویلیامز) باشد داشته همخوانی هاآن فکری رویکرد با که شوندهایی میگروه تشکیل وارد سازند،

 فرهنگیخرده سیاسی نظام با مخالف تفکرات و نظام براندازی قصد بنابراین ؛(121 :1131 دیگران،

 تمام محور گروه، ۀپای و اساس عنوانبه نآنا باورهای و شودمی تشکیل گروه میان در که است

 اهداف است، جامعه میان در حداقلی یرویکرد ،نظام براندازی خاص قصد ازآنجاکه .شودمی مباحث

 گروه این هرچند ؛دشومی تلقی مجرمانه نظام، با مقابلهنظر  از واست  فرهنگخردهیک  نیز گروه این

 و فساد و ظلم با مبارزه عنوانبه آن از همواره و دهنکر تلقی مجرمانه را خود اقدامات گاههیچ

 .کندمی یاد خیرخواهانه و طلبانهاصلاحهای انگیزه

 همان جانب از صرفاً ،بخشد مشروعیت را آنان نیت آنچه هر و خود اهداف برای گروه توجیه

 ییحصح اقدام را شاناقدامات موضوع این اساس برتوان نمی و داشت خواهد موضوعیت گروه

 تأویل و دارند را ایران اسلامی جمهوری نظام براندازی ۀداعی که باغی و مسلحانه گروه نظر .پنداشت

 مشروعیت و نیست قبولقابل حکومت نگاه از گیرند،می نظر در خود عملکرد برای که توجیهی و

 سبب منظا مشروعیت همین .داشت خواهد اولویت و یتحارج باغیان هایگفته مشروعیت بر نظام

 پیدا نمود فرهنگخرده یک قالب در هاآن اعتقاد به وشده  تلقی مجرمانه گروه، آن فعالیت شد خواهد

 را بغی جرم ارتکاب اصلیهای زمینه ان،آن اعتقادات از پیروی وها فرهنگخرده این به گرایش و کند

 .دهد تشکیل اجتماعی منظر از

 گروهی هر تشکیل و است برخوردار خاصی اهمیت از نیز آن یافتگیسازمان یا گروهی انسجام

 :1134 آبادی،امیر زادهعباس و محمدی) شود منجر نظام براندازی و مسلحانه اقدامات به تواندنمی

 برای اقدام هرگونه امروزی، امنیتی و پلیسی تشکیلات وجود با که است بدیهی و طبیعی .(121
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 گروه اینکه و نمایدمی پیچیده بسیار و دشوار امری نآ براندازی قصد و سیاسی نظام به زدنضربه

 هایسرویس .بود نخواهد نزدیک واقعیت به ،ببرد پیش از کاری بتواند ابتدایی تشکیلات با خاصی

 حافظان عنوانبه که قضایی و پلیسی تشکیلات همچنین و حفاظتی و اطلاعاتی هایدستگاه و امنیتی

 آن از مانع ،سیاسی نظام دور بر امنیتی حصار ایجاد با هستند، ظیفهو انجام حال در سیاسی نظام امنیت

 وکند  حمله نظام اساس بهـ  قدرتمند و فعال بسیار یسیستم با حتیـ  یگروه تا شد خواهند

 .باشد خطرساز شاناقدامات

 و دارد قرار یکشور هرهای برنامه اول اولویت در حکومتی نظام و دولت امنیت بحث امروز

 روابط پیچیدگی باشد. بیگانه موقعیت این با که کرد فرض را سیاسی نظام و دولت یک وانتنمی

 تحول نیز و سریع و حساس اطلاعات ربایش و جاسوسی برمبتنی ۀخرابکاران فعالیت وجود و سیاسی

 و اطلاعات تبادل عرصه در کشورها میان شدید رقابت براینعلاوه و المللیبین و ملی مناسبات در

 لازم روازاین ؛بود نخواهد ممکن امنیتی حصار و امن حاشیه بدون گاههیچ ،سیاسیهای مکاریه

 و شود مسلحها اهرم این به کند، حفظ را خود اقتدار بتواند اینکه برای ابتدا از دولت یک است

 دی،اقتصا نظامی، سیاسی،نظر  از کشورها ظرفیت .گیرد کار به را خود امنیتیـ  دفاعی ابزارهای

 و بنگرد حیاتی و اساسی یراهبرد عنوانبه امنیت مقوله به هموارهشود می سبب ،وغیره فرهنگی

 .باشد آن تقویت فکر به روزبهروز

 تمامی از عبور نیازمند آن براندازی قصد و سیاسی نظام یک در رخنه وضعیت، این به توجه با

 وها ویژگی داشتن نیازمند مستحکم سد این از گذر و است امنیتی و حفاظتیهای ابزار وها اهرم

 و دولتیضد اقدامات به ورود ۀلازم .دنباش شده تنظیم و تهیه اختصاصی صورت به که است امکاناتی

 بتواند که است کافی تخصص دارای و فعال و منسجم کاملاً  یگروه وجود آن، براندازی در سعی

 عمل جامه خودهای فعالیت به ،امنیتی و اطلاعاتی هایدستگاه بانیدیده از فراتر و تسلط از دورتر

 علیه گروه یک ۀمسلحان قیام و خروج که بغی جرم سنتی مبانی و مقررات برخلاف روازاین ؛بپوشاند

 تنها گروهی چنین گفت توانمی صراحتبه اکنون داد،می تشکیل را جرم اصلی شاکله حکومتی، نظام

 نظام امنیتیهای حفاظت سد از بتواند که کند مسلحانه قیام تیحکوم نظام علیه تواندمی صورتی در

 پی باغی گروه وجود به زمانی تنها بغی، جرم سنتی مفهوم در .کند نقض را آن و کرده عبور حکومتی

 پشت و بودند داده انجام سلاح تهیه و گروه تشکیل مانند را خود اقدامات آنان که شدمی برده



 113 یاکبر ،یچرات یغفاری / شناختجرم لیتحل و ییجنا استیس گفتمان یمبان منظر از یاسلام تمجازا قانون در یبغ جرم یبررس

 

 تا حکومتیهای باندیده وجود نیز زمان آن در البته بودند. گرفته گیجن آرایش شهرهای دروازه

 به تصور این با اگر .شد خارج هاآنتیررس  از داشت امکان راحتیبه اما بود پیشگیرانه حدودی

 یگروه به حتماً آن مدرن مفهوم در توانمی شود، پرداخته بغی جرم ۀشناسانعلت بررسی

 .خود دست یابد هدف به دتوانمی سختیبهیافتگی سازمان بدون که کرد اشاره یافتهسازمان

 بغی جرم در تقلیدی قوانین نقش و مجرمانه یافتگیسازمان .1-3-1

 همان بستر در معمولاًها گیریعضو و آن درونی انسجام تشکیل و مجرمانه گروه یافتگیسازمان

 فرهنگخرده گیریشکل موازات به .داندمی آن به متعلق را خود فرد که گیردمی شکل یفرهنگخرده

 کار ۀسرلوح در نیز حکومت با تقابل نوع آن، براندازی در سعی و سیاسی نظام با مخالفت ،مجرمانه

 به توانمی ،است گرفته شکل که انسجامی و درونی اتحاد مبنای بر و گرفت خواهد قرار گروه آن

 مجرمانه یافتگیسازمان بنابراین ؛(14 :1131 کولن،) کرد اشاره نیز یافتهسازمان گروه تشکیل و وجود

 قرار تعرض مورد حکومتی نظام آن جانب از که است مسلح یگروه گیریشکل جدانشدنی جزء

 بغی جرم توانمی آن مبنای بر وآید به دست می مجرمانه فرهنگخرده متن در وضعیت این .گیردمی

 داد. قرار تحلیل و بحث مورد را

 گروه تشکیل آن متن در و مجرمانه فرهنگخرده تشکیل پیرو و هشناسانعلت تحلیل مبنای بر

 قوانین .کرد اشاره نیز تقلیدی قوانین به مربوط مقررات و قواعد به توانمی یافتهسازمان و منسجم

ی هاگروه از تقلید را آن ۀپای و اساس و گرفت شکل تارد گابریلهای اندیشه و تفکر مبنای بر تقلیدی

 فراگیری نیازمند ،آن به شدنملحق و گرفتهشکل گروه یک از پیروی .دهدمی تشکیل مجرمانه

 که اقدامی هر ترتیببدین ؛(522 :1131 ،دیگران و ویلیامز)هست  نیز آن با مرتبط لازم هایآموزش

 ،بیگیهاشم و یابرندآباد نجفی) دانست نیز افراد دیگر به تسریقابل را آن توانمی دهدمی انجام گروه

 گروه یک به متعلق را خود دارد، ذهن در که باورهایی وها آرمان اساس بر شخص .(227 :1132

 .کندمی برداریالگو آن از همواره و داندمی گروه با هماهنگ و همسو را خود عقاید و پنداشت خواهد

 و اصول که باشد یگروه هب پیوستن فکر به زمانهم فرد تا شودسبب می اهداف ساختنعملی یایؤر

 یافتهتشکیل گروه یک وجود .باشد آن با منطبق و هماهنگ کاملاً یا عقاید شبیه آن ۀناممرام یا آن عقاید

 شود. تلقی آن سمت به حرکت برای جدی ایوسوسه و محرک عامل تواندمی
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 گروه افکار و عقاید با مطابق را خود افکار و عقاید شخص ازآنجاکه گروه به پیوستن از پس

 ذهن در را هاآن الگو و نمونه برای قبل از که داندمی افرادی همان را آن در موجود افراد و یابدمی

 و ذهنی عقاید و اصول عنوانبه وی آنچه .پردازدمیها آن از تقلید به ،کندمی فرض رهبر خود

 درها رفتار سازیشبیه و تقلید یمبنا است، آن به پایبند نیز عمل در و کندمی اعلام درونی باورهای

 تقلید کسی از مجرم شخص آن، اصول و تقلیدی قوانین نظریه رب بنا روازاین ؛شودمی شخص ذهن

 :1131 ،بتولی و )بیابانی دارد قرار گروه هرم رأس در و کندمی عمل وی افکار با همسو که کندمی

 ،بیگیهاشم و ابرندآبادی نجفی) گیردمی انجام تربالا و فرادست افراد از همواره تقلید روازاین ؛(11

 در را اصلی نقش گروه رهبر و گرددبرمی مسلح گروه رهبر به قاعده این بغی جرم در .(211 :1132

 رهبر تفکر طرز و افکار ،دپیوندب گروه به بخواهد شخصی اگر نهایت در .دارد گروه آن اهداف پیشبرد

 گیرد.می صورت تقلید قوانین آن مبنای بر که اختس خواهدای قاعده وی برای گروه،

 به .دارد بستگی برخوردها زمان مدت و روابط تنیدگی میزان به گروه رهبر به افراد پایبندی میزان

 پذیریتأثیر از توانمی باشد بیشتر شود،می تقلید آن از که مشخصی گروه رهبر با ارتباط که مقدار هر

 راای زمینه هر و باشد نوعی هر از تواندمی گروه رهبر و شخص میان ارتباطات .کرد یاد هم بیشتر

های راه از بلکه باشد حضوری و جسمانی طریق از حتماً  ارتباط نیست لازمهمچنین  .گیردبردر

 مدت .کرد فرض رابطه نوعی گروه رهبر و فرد میان بتوان تا است کافی نیز بصری و سمعی الکترونیکی

 تقلید مورد فرد و شخص میان ارتباط دفعات تعداد هرچه و است اساسی اهمیت اراید نیز رابطه زمان

 انتقال ترتیببدین و شد خواهد ایجاد نیز بیشتری پذیریتأثیر و وابستگی میزان همان به ،باشد بیشتر

 گرفت. خواهد صورت بیشتری شدتبا  نیز غیرمشترک و مشترکهای اندیشه و افکار

 شخص ناحیه از ی راجدید گروه ایجاد و تشکیل ۀزمین است ممکن گروه ررهب از پذیریتقلید

 ضدهای اندیشه و افکار ساختنعملی برای لازم اطلاعات تکمیل و یادگیری موازات به .سازد فراهم

 و شده مبدل گروه رییس و رهبر یک به خود شخص که داشت نظر این به اعتقاد توانمی حکومتی،

 باقی تقلید حصار در شخص است ممکن .ه استآورد وجود به نیز را یستقلم گروه فرایند این از

 ۀپای بر و آورد وجود به را دیگری اهداف آن، تحول و گسترش نیز و خود ذهنیات ارتقای با و نماند

 ساززمینه تقلیدی قوانین گفت توانمی اساس این بر .دهد تشکیل نیز را یترمنسجم گروه اهداف آن

 از تقلید با است ممکن است، داشته مجرمانه افکار صرفاً تاکنون که یشخص و ودهب جرم ارتکاب
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 برساند. فعل به را خود بالقوه ۀاندیش گروه، رهبر

 به یادگیری محور از شخص .دارد اهمیت بسیار تارد گابریل تقلیدی قوانین در یادگیری مفهوم

 این برای را لازم ابزارهای ابتدا که سازد عملی را خود هایاندیشه تواندمی زمانی و رسدمی نتیجه

 یک از تقلید ابتدا .(2 :1135 قهفرخی، )آذریان گیرد فرا را هاآن از استفاده طرز وکند  شناسایی وضعیت

 رسم و راه زمان، طول دردفعات به آن انجام و رابطه ایجاد با وگیرد می قرار توجه مورد شخص

 هاآن با همسوی و مبنا بر است، داشته ذهن در را مشابهی هایزمینه بلق از چون و یابددرمی را مجرمانه

 اهمیت به توانمی موضوع این راستای در .کرد خواهد اقدام لازم و مشخص فنون یادگیری به

 ۀمجرمانهای گروه در افراد گیریعضو .کرد اشاره گیریعضو در هاگروه یافتگیسازمان و بودنایحرفه

 و مسلح گروه .باشد بحثقابل تواندمی یادگیری مفهومنظر  از ،دارند را نظام راندازیب قصد که مسلح

 یاستعداد که افرادی که کندمی ارائه جذابیتیو  تابوآب چنان با را خود اهداف و هابرنامه آن، سایؤر

 آن هب و شوندمی گروه عقاید و افکار مجذوب آسانیبه ،داشتند سر در ضعیفی ۀانگیز و خفته

 در سعی که ،حکومتی نظام با معارض مجرمانه فرهنگخرده یک در گروه رهبر از تقلید .پیوندندمی

 سادگیبه افراد آن طریق این از و دهدمی افزایش شدتبه را گروه در یادگیری فرایند د،دار آن براندازی

های مهارت و جهانی تعلیمات همچنین و ذهنی و فکری هایآموزش .شوندمی مجرمانه ۀحرف وارد

 میان وابستگی خود که پذیرد صورت زمان طول در مداوم وای حرفه تواندمی سلاح، گیریکاربه عملی

 .سازدمی فراهم شدتبه را بغی جرم ارتکابهای زمینه و کرده قبل از بیشتر را گروه و فرد

 محورعقلانیت شناسیجرم مبنای بر بغی جرم تحلیل .1-1

های روش طریق از تا است داشته آن بر را شناسیجرم دانش ،آنهای انگیزه و علل و جرم ارتکاب

 طریق این از و بیابد را جرم ارتکاب علت تا باشد آن راهگشای قضیه، گوناگون ابعاد بررسی و مختلف

 .دبپرداز جرم مرتکب درمان و اصلاح پیشگیری، به ،مناسب ابزارهای وها اهرم گیریکاربه با بتواند

 تواندنمی گاههیچ آن غایت و جرم کلی دورنمای و بود نخواهد انگیزه بدون گاههیچ جرم ارتکاب

نظر  از دریافت توانمی ،شود توجه مجرمانه ۀپدید و جرم به زاویه این از اگر .نباشد بزهکار مدنظر

 ،شناسیجرممهم در  موضوعات از یکی عنوانبه انگیزه همواره جرم، ۀشناسانعلت تحلیل و شناسیجرم

 نظایر و سیاسی مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، مظاهر صورت به تواندمی انگیزه .گیردمی قرار توجه مورد
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 باشد. جرم ارتکاب در شخص محرک و اصلی عامل تواندمی صورت هر در و کند پیدا نمود آن

 مجرمانه عقلانیت و حسابگری .3-1-1

 مجری کهکردن این هستند مشخص دنبال به همواره جرم، رتکابا در عقلانی و محورخرد هایهنظری

 ذهن فاقد که نیستای وسیله و آلت گاههیچ و است گراندیشه و فعال یذهن دارای و عاقل یشخص

 این .(242 :1111 ،گسن) زند دست مجرمانه رفتارهای ارتکاب به قهری و جبری صورت به و باشد

 عنوانبه را ورزانهخردهای اندیشه که است بنتام جرمیهای اندیشه و رافکا یادگار شناسی،جرم از زاویه

 جبرگرایی تنگ ۀمحدود در گاههیچ مجرم او دیدگاه از .دادمی قرار توجه مورد جرم ارتکاب اصلی پایه

 لقیت اراده فاقد را انسان که جبرگرایانه هایهنظری به بود واکنشی ابتدا دراین نظریه  .داشت نخواهد قرار

 اراده فاقد را فرد که بود جسمی و ذهنی بیماری نوعی ،جرم ارتکاب اصلی سبب . از نظر آنانکردندمی

 رفتار در انسان دخالت نمایانگر جرم ارتکاب از تلقی طرز این .کردمی معرفی اختیاربی موجودی و

 ارتکاب ۀاراد به جرم ارتکاب در سنتی هایدیدگاه ازآنجاکه گفت توانمی ترتیببدین .بود مجرمانه

 نبود. بررسیقابل هاآن در نیز جرم ارتکاب ۀانگیز نداشتند، توجهی انسان در جرم

 قرار جرم ارتکاب سنتی هایهنظری مقابلنقطۀ  در جرم، ارتکاب عقلانی و محورخرد هایهنظری

 برای و است فعال ایاندیشه و ذهن دارای و عاقل یانسان مجرم فرد که دارند آن از حکایتو  گیرندمی

 راهی وکند  فکر جرم ارتکاب شیوۀ با رابطه در حتماًباید  بزند، مجرمانه اقدامات به دست بتواند اینکه

 حفاظتی ۀحاشی و امنیتی نظام .(72 :1131 ،ابرندآبادی نجفی) برسد نتیجه به آن از بتواند کهبرگزیند  را

 اینکه .دهدمی قرار خود حفاظت تحت را هاآن اعمال و انسانی افراد شدتبه ،دارد وجود جامعه در که

 فردی مجرم روازاین ؛خواهد بود امنیتی حصار شکستن مستلزم ،کرد اقدام امنیت این نقض به بتوان

هایی اهرم و ابزارها به توجه با وکند می مشاهده عینهبه را خود روی پیش موانع تمامی و است حسابگر

 .(51 :1132 ،بیگیهاشم و ابرندآبادی) گذاشت خواهد جرم ارتکاب راه در قدم ،دارد اختیار در که

 حسابگری این و است حسابگر مجرم .شودمی ناشی مجرم حسابگری از جرم ارتکاب در عقلانیت

 موضوع این به ابتدا مجرم .(111 :1131 ،صلاحی) کند باز وی روی پیش را جرم ارتکاب راه تواندمی

 نگهبان، پلیس، همچون موانعی روازاین ؛دارد قرار وی رویروبه مانع و خطر انمیز چه که اندیشدمی

 خطر ،براینعلاوه .اندیشید خواهدها آن به همواره مجرم و آیندمی پیش او فکر در وغیره دزدگیر
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 با مجرم .دارد وجود بزهکار شخص مقابل که است موانعی از نیز شدنمجازات و محاکمه دستگیری،

 این به نهایت در، آوردمی دست به جرم ارتکاب از که منفعتی و سود و هاخطر و موانع ینا بررسی

 .(Clarek, 2014: 2) نه یا زند دست جرم ارتکاب به که رسید خواهد اندیشه

 ۀانگیز که دارد وجود نیز سازیخنثی فنون نوعی جرم، ارتکاب در حسابگری و عقلانیت کنار در

 با هرگاه مجری .(222 :1132 سایکز، و متزا) کندمی چنداندو را ممته وجود در جرم ارتکاب

 منفعت و سود به کند، نقض را امنیتی حصارهای چنانچه که برسد نتیجه این به زیان و سود حساب

 وجود در جرم ارتکاب ۀانگیز چنانچه .شد خواهد جرم ارتکاب به مصمم ،ی خواهد رسیدتوجهقابل

 به که شود پیدا وی وجود در سازیخنثی فنون از خاصی نوع است ممکن شود، قوی مجرم فرد

 قضایی، دستگاه دانستنِفاسد دیگران، کردنمتهم .پذیرد صورت ترراحت جرم ارتکاب آن واسطه

 جرم ارتکابهای انگیزه تواندمی که است مواردی جمله از آنمانندِ  و قربانی انکار مسئولیت، انکار

 ؛(227-212: 1132متزا و سایکز، ) دهد سوق جرم ترجدی ارتکاب سمت به را فرد و کرده بیشتر را

 آزادانه و است فعال ذهنی دارای و حسابگر شخصی مجرم گفت توانمی منظر این از بنابراین

 .کندمی انتخاب را جرم ارتکاب

 نظریه چهارچوب در تواندمیکه  است خاصهای انگیزه دارای جرایم از یکی نیز بغی جرم

 جرم ارتکاب در عقلانی و محورخردهای نظریه مبنای بر و گیرد قرار توجه مورد عقلانیهای انتخاب

 و فعل به آن رسیدن تا مجرمانه ۀاندیش وجود ۀلحظ از بغی جرم ۀدهندتشکیل ارکان .شود تحلیل

 ۀحوز در تواندمی آن ۀدهندتشکیل عناصر تحلیل که است خاصی مراتبسلسله دارای ،مادی عمل

 است استفادهقابل جرایم همه در مجرم حسابگری و عقلانیهای انتخاب .پذیرد صورت هاهنظری این

 روشن کاملاً موضوع این ،دارد وجود گوناگون جرایم ارتکاب در که خاصهای انگیزه فراخور به و

 جرم .داندمی ضنققابل را خود پیرامونهای خطر تمامی و زده انتخاب به دست مجرم که شد خواهد

 حسابگری نوعی آن نامرتکب ذهن در ترتیب همین به است، مشخصهای انگیزه دارای که هم بغی

 .(Gül, 2009: 37) کرد خواهد ایجاد را عقلانی

 فساد، و ظلم با مقابله حاکم، نظام اصلاح جمله از زیادی موارد تواندمی بغی جرم هایانگیزه

 یک استقرار برای تلاش و مذهبی و دینی هایانگیزه مظلومان، حق ستادن ظالم، حاکم بردنبیناز

 به بتواند ترتیببدین تا کرد خواهد درگیر را فرد ذهن موارد این ۀهم باشد. وغیره آرمانی جامعه



 9911 تابستانو بهار ، هجدهم، شماره نهم ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورهفصلنامدو 111

 

 فرد وجود در را جرم ارتکاب هاانگیزه این .برسد ،دارد خود ذهن در که والایی اهداف و هاآرمان

 آنکه برای کار، ابتدای همان از فرد شد خواهد باعث اصلی محرک یک عنوانبه و سازدمی ترنمایان

 البته .بسنجد را خود پیرامون محیط تمامی و بزند انتخاب به دستبرسد،  مطلوب ۀنتیج به بتواند

 فکر موضوع این به حتی شخص که باشد شدید و قوی چنان جرم ارتکابهای انگیزه است ممکن

 است ممکن .شود محکوم مجازات به و دستگیر اینکه یا شود کشته راه این در تاس ممکن که نکند

 خطرات به گاههیچ مجرم و شود والا انگیزه و آرمان آن فدای باغی، گروه نظر در وضعیت این

 نکند. فکر عرصه این در موجود

 طریق از تنها افاهد پیشبرد و گیردمی قرار اولویت در یافتهسازمان گروه تشکیل چون بغی جرم در

 سودمندی سنجش راستای در گروهی منافع با همراه را فرد منافع توانمی است،پذیر امکان گروهی

 همنوا و همراه باید معمولاً  شخص بغی، جرم در .(21 :1131 ،و بتولی )بیابانی کرد بررسی جرم ارتکاب

 دست حکومتی ضد اعمال امانج به شخص یک رهبری و سرپرستی تحت که باشد ایمجرمانه گروه با

 فکر به گروه اهداف با همنوا موارد اکثر در شخصکرد  تصور توانمی همچنیننظر  این از .زندمی

 با است ممکن هم موارد ایپاره در و است نظام به زدنضربه برای تلاش و حکومتیضد اقدامات

های شیوه و سلاح کارگیریبه و نظام علیه اقدام راستای دربرای مثال،  .کند مخالفت آنان هایاندیشه

 نداشته قبول را گروه اهداف وها اندیشه از برخی فرد است ممکن حکومتی، نظام با مسلحانه ۀمقابل

 و شده کمرنگ حدودی تا شخصی عقاید و افکار آن شودسبب می گروه از پیروی میان این در .باشد

 ممکن هم مواردای پاره در .شود آن اهداف یمتسل و بداند وابسته گروه به را خود شخص نهایت در

 پایه بر نظام ضد مجرمانه اعمال ارتکاب که برسد نتیجه این به زیان و سود ۀمحاسب در شخص است

 روازاین ؛ندارد وجود اصلی اهداف به دستیابی امکان و نیست صحیح یافتهسازمان گروه هایروش

 شود. جرم ارتکاب از منصرف شخص که است تصورقابل هم فرضی چنین

 که طورهمان واست  آن ۀدهندتشکیل عناصراز  جدانشدنی جزء بغی، جرم در سلاح کارگیریبه

 بغی عنوان تحت مسلحانهغیر قیام واست  گرفته قرار گذارقانون توجه مورد مسلحانه قیام ،شد بحث

 که گروهی هر و ستا فراوانخطرهای  و هزینه صرف نیازمند سلاح ۀتهی .نیست مجازاتقابل

 .آورد فراهم را آن مالیهای هزینه و امکانات طریقی هر ازباید  ،کند سلاح تهیه به اقدام بخواهد

 مجوز بدون تواندنمی شخص و است مجازاتقابل و جرم اسلحه داشتن و سلاح تهیهازدیگرسو 
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 .کند استفاده آن از یا نگهداریرا  اسلحه قانونی

 مورد گذارقانون سوی از و شده شناخته جرم نیز تروریستیهای گروه یمال تأمین براینعلاوه

 جرم ارتکاب ضروری اسباب از سلاح ۀتهی .(31 :1113 ،)رحمانی است گرفته قرار جدی توجه

امنیتی  مستحکم حصار از و کنند مبارزه و مقابله خطر عامل دو این با و آنان باید است باغی گروه

 فراوانی و جرم زیان و سود ۀمحاسب به گروه ۀدهندتشکیل افراد تا است آن لزممست امر این .کنند عبور

 .برسند واحد ۀنتیج بهراه  این از و پرداخته آن هایخطر

 هایدستگاه وجود .است آن برای اساسی و اصلی یموضوع ،کشوری هر در امنیت حوزه

 در حکومتی نظامکوشند می نهایت در ،کنندمی وظیفه انجام انهفعال و جدی که امنیتی و اطلاعاتی

 آن، تعالی و حکومتی نظام حفظ .نبیند آسیب دهد،می قرار تهدید مورد را انآن که هاییخطر مقابل

 تمام بتواند آنکه برای رهگذر این از و است قائل خود برای حکومتی هر که است حقی ترینابتدایی

 ابتدا است لازم برساند، سرانجام به را غیرهو اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مختلفهای جنبه

 دقیقاً حوزه، این در بغی جرم .(11 :1131 ،زادهرشید) بماند امان در گزندی هر از حکومتی نظام خودِ

 گروه و است خود امنیت حفظ برای تلاش در حکومتی نظام .است گرفته قرار وضعیت این مقابل

 برای باغی گروه و حکومتی نظام حرکت موازات به رونازای ؛نظام کردنساقط برای تلاش در باغی

 کنند. شناسایی را جدی هایخطر باید هرکدام شان،خود اهداف پیشبرد

 نظام یک امنیت نقض پیرامون کههایی حفاظت و هاخطر تمامی از باید باغی گروه وضعیت این در

 و امکانات تمامی از باید اغیب گروه .بسنجد را آن جوانب تمامی ویابد  آگاهی ،دارد وجود سیاسی

 ایاندازه به را خود شناسایی و اطلاعاتی توان و باشد برخوردار خود اهداف به رسیدن برای لازمهای دستاورد

 یامنیت و اطلاعاتی سیستم امروزه .کند وارد ضربه آن به بتواند نظام مرکزیت به پذیرینفوذ با که برساند

 نظام به زدنضربه برای مسلحانه گروه تشکیل و تجمع هرگونه کهاست  هیافت قدرت ایاندازه به کشورها

 کار ابتدای همان در ،نشان دهند خود از واکنشی دنبتوان آنکه از پیش و گیردمی قرار اولیه شناسایی مورد

 و باشند داشته کامل آگاهی وضعیت این از باید باغی گروه ۀدهندتشکیل افراد .شوندمی دستگیر و شناسایی

 کنند. پیدا را خود هدف مسیر این از و داشته کامل توجه جرم ارتکابهای زمینه و ابعاد تمامی ۀمحاسب به
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 سازیخنثی فنون نظریه سنجه در باغیان عملکرد نیتبی .1-1

 خواهد توجه نیز موضوع این به و است بحثقابل سازیخنثی فنون منظر از جرم ارتکاب در عقلانیت

 و اساس چه بر و شکسته را اعمال قبح شخص چگونه ،مجرمانه اهداف پیشبرد یراستا در که شد

 وقوع در عقلانی هایمقوله از یکی که سازیخنثی فنون در ؟پردازدمی خود رفتارهای توجیه به مبنایی

 کند توجیه را شعملکرد کوشدمی آن پیرو که کندمی مستقر حالتی در را خود فرد است، جرم

 از مشخص، اهداف تعقیب و جرم گیریشکل ۀاولی و ابتدایی ۀانگیز .(31 :1134 دیگران، و نژادرحیمی)

 شد خواهد سبب سازیخنثی فنون وجود اما ،کندمی جرم ارتکاب به تشویق را فرد که دارد وجود ابتدا

 رفتار گزینش به دست جدی و مصمم فرد و شود یقین و قطع به تبدیل ابتدایی و اولیه ۀانگیز تا

 (.William & Benson, 2012: 495) بزند راستا این در عقلانی تصمیم و مجرمانه

 کرد. توجیه را جرم تشکیل آن، مبنای بر و کرد استفاده نظریه این از توانمی نیز بغی جرم در

 و خطا هرگونه فاقد را خود ترتیببدین و پردازدمی خود مسئولیت انکار به امر ابتدای در باغی گروه

 منتسب حکومتی نظام به را اعمال و رفتارها این عواقب و هامسئولیت تمامی و داندمی دیایرا

 معرفی حق بر را خود و داندمی نامشروع را حکومتی نظام که جهت آن از باغی مسلح گروه .کندمی

 رزط این .داندمی حکومت نظام متوجه را تقصیر و دانسته مبری مسئولیت داشتن ازخود را  کند،می

 هرگونه و کند توجیه را شرفتارهای ،بداند حق بر را خود همواره باغی گروهشود سبب می تلقی

 .کند معرفی شهادت آرمانی، سیاق و سبک به رامسیر  این در جانی تلفات

 قربانی انکار به آن، براندازی قصد و نظام علیه پیکار است، بر عقلانیتمبتنی کهسازی خنثی فنون در

 جان افتادنخطربه و خونریزی از ترسی هیچ باغی گروه .(212 :1132 سایکز، و متزا) انجامید خواهد نیز

 فرض خود دشمن را آنان ،متفاوت ۀاندیش یک در و ندارد دولت نظامی ارتش و حکومتی انمأمور

 قیام ،شعملکرد قربانیان انکار با است، کرده ایجاد خود برای که مشروعیتی موجب به باغی گروه .کندمی

 آنان نظر در اند،شده کشته مقابل جبههاز  نظامی افراد از تعداد چه اینکه و کندمی توجیه را خود خروج و

 میان در و کندنمی تصور جرم ۀدیدبزه راکسی  میان این در باغی گروه واقع در .داشت نخواهد تفاوتی

 یکدیگر از هاآن کردنجدا به تا نیست قائل تفاوتی ،حکومت خود و حکومتی نظام محافظ انسانی افراد

 سیاسی نظام و حکومت کردنساقط دارد، وجود اصلی هدف عنوانبه باغی گروه ذهن در آنچه .کند اقدام

 دهد.می قرار تأثیر تحت را نظام ۀدهندتشکیل افراد تمامی ،تلقی طرز این است.
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 لزوم جمله از مشخص واعدق سرییک از تواندمی منسجم و یافتهسازمان یگروه در حضور

پیروی  ،گروه هایآرمان مبنای بر وسایل شدنتوجیه نیز و گروه اهداف به توجه و مافوق از اطاعت

 مستثنی کلی ۀقاعد این از ،کندمی پیدا ظهور امکان یافتهسازمان یگروه بستر در که نیز بغی جرم .کند

 اصلی ۀشاخص عنوانبه رفتارها توجیه و گروهی عملکرد ویژهبه و عقلانیهای نظریه منظر از و نیست

 از حکایت عقلانی انتخاب .دانست مشخص قواعد این از جدا را آن تواننمی ،خردمحور هایهنظری

 چنان هدف، هاآن نظر از و کندمی توجیه را خود ذهنی تصورات ابتدا از باغی گروه که دارد آن

 .زد دست کاری هر به آن خاطر به توانمی که است باارزش و راهمیتپُ

 گیرینتیجه

 این پیرامون احادیث و تاجرح مبارکه سوره 3 آیه اصل به اینکه بدون بغی جرم در ارذگقانون

 این از خارج را آن مجازاتولی  کرده، انگاریجرم حدود بخش در را آن کند، توجهی موضوع

 اعدام مجازات دارای جرم این فتدریا توانمی فقهی بررسی با کهدرحالی .است کرده وضع محدوده

 آن رویکرد .است یافته واضح و عینی نمود کاملاً  )ع(علی حضرت حکومت زمان از و نیست

 .است مجازات قانون 217 ماده در ایرانی گذارقانون رویکرد عکسِ  دقیقاً حضرت

دارد  مابها نظر این از 1132 مصوب اسلامی مجازات قانون در بغی جرم بر حاکم جنایی سیاست

 الارض فی افساد جرم دنبال به را آن ولی استشده  انگاریجرم بغی عنوان با مسلحانه گروه عمل که

 نیز گذارقانون رویکرد این .داندمی اعدام ،الارض فی افساد همچون را آن مجازات و است آورده

 .دانست یگذارنقانو ضعفآن را  توانمی و دارد بغی جرم مبانی ۀدربار آن سرگردانی از حکایت

 دارای ،شد اعلام سرگردان جنایی سیاست ۀدربار آنچه اساس بر ایران جنایی یگذارسیاست

 شودمی ناشی آنجا از سرگردانی .است بغی جرم پیرامون ماهیتی نقیضوضد تبعیت و فراوان نقایص

 .است کرده فراموش را آن مبنای بر انگاریجرم و انگاشته نادیده را بغی جرم ریشه گذارقانون که

 مورد آن منابعباید  و هست نیز آن مشخص ابعاد کارگیریبه نیازمند جرم یک فقهی ریشه به توجه

 را جرم کلیهای جنبه و اصلی ماهیت آن، در تصرف و دخل بدون و گیرد قرار گذارقانون توجه

 است. مانده مغفول مهم ۀنکت این بغی انگاریجرم در .کند مشخص

 .است نبوده گذارقانون توجه مورد اسلامی مجازات قانون در صراحتبه مسلحغیر غیانبا کیفردهی
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 گذارقانون رسدمی به نظر .خواهد گشود را مختلفهای برداشت باب یموضوعچنین  ابهام ینباوجودا

 را آن نامرتکب و است نداده قرار توجه و انگاریجرم مورد را مسلحانهغیر قیام ،برائت اصل اساس بر

 باشد. منطبق دیگر تعزیری جرایم از یکی با عمل نفس اینکه مگر ؛داندنمی مجازاتقابل

 از و است برخوردار گروه قبول موردهای ارزش با همنوایی و درونی انسجام نوعی از باغی گروه

 مانسجا این راستای در جز و است گروههای آرمان بر شدید ۀتکی و یافتگیسازمان دارای نظر این

 عملکرد و رفتار از تقلید و حسابگری و عقلانیت بنابراین ؛دست یابد خود اهداف به تواندنمی درونی

 گیرد.می قرار کاردستور در ،گروهیدرون نظم به توجه و مافوق

 مبحث در سازیخنثی فنون اصلی هایشاخصه از یکی کند،می توجیه را وسیله هدف اینکه

 مسئله همین ،باشد موضوع با موافقنظر  این از بغی جرم درتواند یم آنچه .است عقلانی انتخاب

 این با و است نظام براندازی دقیق هدف و مشخص ۀانگیز دارای همواره مسلح، گروه جرم .است

 .شود توجیه ارزشمند و والا اهداف با آنان، توسط شدهکارگرفتهبه وسایل که دارد همخوانی رویکرد
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