
ماهيت جرم «بغي» 
در قانون مجازات ايران و فقه اسالمي1

جالل محمدي2 
ادريس علي پور3 

چكيده 
به رغم وجود ادله و مستندات شرعي در حوزه ي جرايم عليه امنيت و آسايش 
عمومي شــهروندان، در مورد جرم «محاربه» و بغي، نوعي آميختگي و امتزاج در ادله 
ديده شــده كه برداشــت هاى متفاوت از اين دو جرم را در پى داشــته است. با روي 
كارآمدن نظام جمهوري اســالمي ايران، در اجراي اصل چهارم قانون اساسي مبنى بر 
اســالمي  نمودن قوانين و ضرورت گسترش دامنه ى مفهوم امنيت، جرم بغي به عنوان 
اقدامــى عليه حاكميت دولت مورد توجه قرار گرفت. ايــن جرم با همين عنوان وارد 
قانون مجازات اسالمى نشــد، اما با توجه به جرم انگارى محاربه و افساد فى االرض در 
قانون پيش گفته، تفكيك اين دو عنوان مجرمانه از بغى ضرورى اســت. اين نوشتار به 

جايگاه بغى و اركان تشكيل دهنده ى آن مى پردازد. 
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درآمد
پس از پيروزي انقالب اسالمي تغييراتي كم و بيش بنيادين در كليه ي شؤون 
مملكت اعم از سياســي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به وجود آمد و قوانين كيفري 
بيش از هر چيزي دگرگون شــد. يكي از جرايمي كه بدون ســابقه ي قانون گذاري و 
فقط بر اساس ادله ي شرعي وارد حقوق موضوعه ي كيفري ايران شد، محاربه است كه 
مصداق كامل جرم عليه امنيت داخلي محسوب مي شود. قانون گذار مصاديق متعددى 
از جرايــم عليه امنيت را در حكم محاربه دانســته، در حالي كه اين عنوان در زمره ي 
جرايم حدي است و بايد مشمول سياست هاي خاص كيفري قرار گيرد. امروزه مفهوم 
جرايم عليه امنيت داخلي حكومت اســالمي با جرايم عليــه امنيت عمومي مردم به 
نوعي امتزاج پيدا كرده اســت. در اين پژوهش با توجه به مفهوم «بغى» از نظر فقهي 
و به جهت اختالط مفهوم آن با محاربه، ضمن تبيين ماهيت و مفهوم بغى و تشــريح 

شرايط تحقق آن، به تفكيك اين دو عنوان از يكديگر مى پردازيم.

1. بغى در فقه 
لغت شناســان براي بغي معاني متعدد ي ذكر نموده اند: «ظلم و تجاوز از حد» 
و هم چنين به معناي «طلب كردن چيزي كه حق طلب كردن را نداشته باشد»، آمده 
است.1 اين اصطالح در قرآن كريم هم به معناي انواع ظلم و تعدي بر مردم و استيالي 
غيرمشروع به كار برده شــده است.2 برخى نيز بغى را به معناي «زنا»3 آورده اند و در 
جاى ديگر به معناي «طلب كردن» آمده اســت.4 با توجه به وجود انگيزه ي سرنگوني 

در ماهيت اين جرم، بهتر است معناي از حد گذشتن و تجاوز از حق گزينش شود.

1. معناي الفاظ بغي «بغي  بُغا» خواستن، جويا شدن، طلب كردن، آرزو كردن: «بغي علي» ستم كردن، ظلم كردن، 
ســتم ورزيدن، تجاوز كردن، تعدي كردن، بي عدالتي كردن (باكي)، زنا كردن، فحشــا كردن؛ (بَغي): ظلم، ستم، 
بي عدالتي، «بَّغي ج بَغاء»: زنا كردن، بدكاره، فاحشــه، «بِغاء»: زنا، فاحشگي، روسپي گري، «باغ بُغات» آرزو كننده: 

خواهان، تجاوزگر، ظالم، ناعادل، ستمگر، مستبد، بيدادگر، بنگريد به: راغب، ص 136.
2. بقره:90 ؛ اعراف: 33؛ نحل: 90؛ قصص: 76 و حجرات: 9.

3. «َقالَت أنَّى يَُكوُن لِي ُغالٌم َو لَْم يَْمَسْسِني بََشٌر َو لَْم أَُك بغياً» (مريم: 20).
4. «َقاَل َذلَِك َما ُكنَّا نَْبِغ َفاْرتَداً َعلَى آثَاِرِهَما َقَصَصاً» «موســي گفت: اين چيزي اســت كه ما مي خواستيم (چرا كه 

يكي از نشانه هاي پيدا كردن گمشده ي ما است) پس پي جويانه و از راه طي شده خود برگشتند» (كهف: 64).
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اغلب فقها مقابله با حكومت و اقدام عليه آن را مبناي تحقق بغى قرار داده اند، 
امــا در تعيين فعل مادي اين جرم، شــروط و قيدهايي را لحــاظ كرده اند كه موجب 

اختالف در تعريف جرم و شرايط تحقق آن شده است.
فقهاي حنفي «بغات را گروهي مى دانند كه داراي شــوكت بوده و با تكيه به 
تأويل و دليل خود، با امام مســلمين در بعضي از احكام، دستورات و قوانين مخالفت 
مي كننــد و احكام و قوانين خود را به اجرا در مي آورند» (زحيلى، 1418: 5479). در 
اين تعريف، مبناي تحقق اين عنوان مجرمانه، قيام عليه حاكم و ضديت با حاكم است 
كه بايد بر اســاس يك شبهه و تأويل باشد. اين شرط متكي بر اين است كه مرتكبان 

اين اعمال داراي قدرت و نيرو، اعم از اسلحه و نيروي انساني باشند.
فقهــاي حنبلــي در تعريف بغــي آورده اند: «آ ن ها كســاني هســتند كه از 
فرمان بــرداري و طاعت امام، اگرچه غير عادل هم باشــد، بــا توجه به دليل و تأويلي 
درســت و مناســب خارج گرديده اند، البته به شرط اين كه داراي قدرت و نيرو باشند، 
اگر چه براي خود مطاع يا فرمان روايي نداشته باشند» (زحيلى، 1415، ج 7: 5479). 
ابن قدامه حنبلي در «المغني» بغات را اهل حق مى داند كه از قبضه ي امام خارج شده 
و با توجه به دليل، تأويل و شوكتى كه دارند، آهنگ خلع امام را مي كنند» (ابن قدامه، 
بى تا، ج 1: 47). اين تعريف ضمن تأكيد بر شروط پيشين، به اين نكته اشاره دارد كه 
اگر مرتكبان اين افعال تحت مركزيت واحد نباشند و بر امام غيرعادل عدول كنند، باز 
عنوان باغي دارند. در همين راستا فقهاي شافعي هم معتقدند: «باغي عبارت از كساني 
است كه با خروج عليه امام و ترك اطاعت و فرمان برداري او و امتناع از انجام تكاليف و 
حقوقي كه متوجه آن ها است، به مخالفت با او مي پردازند. البته به شرط اين كه داراي 
قدرت، نيرو، دليل و تأويلي مناسب بوده و هم چنين براي خود فرمانده اي داشته باشند 
و قولي هم وجود دارد كه بايد داراي امامي منصوب باشــند (شــربينى، 1415، ج 4: 
151). با توجه به الگوهاي تاريخي از بغى مانند قتال امام علي عليه السالم با اهل جمل 
كه امام و فرمان روايي نداشتند و از آن جا كه انجام برخى اعمال با انگيزه ي سر نگوني 
نظام ممكن است، لذا به نظر مى رسد عبارت «مطاع فيهم» يعنى وجود فرمانده، شرط 

ضروري براي تحقق جرم محسوب نمى گردد.
فقهاي مالكيه، بغي را امتناع از فرمان برداري كســي كه امامت او تثبيت شده 



ه 1
مار

 ش
يد/

جد
ره 

دو
ق/ 

قو
 ح
لي

تعا
مه 

ل نا
ص
ف

ماهيت جرم «بغى» در قانون مجازات ايران ...
146

در غير معصيت  خداوند و خودداري از انجام تكاليفي كه بر آن ها واجب اســت، مانند 
پرداخت زكات و مانند آن مى دانند كه به قصد جنگ و نزاع براي خلع و بركناري امام 

صورت مى گيرد (زحيلى، 1418، ج7: 5479).
صاحب تفســير «المنير» مي نويسد: بغات اهل حق هستند كه از قبضه ي امام 
خارج شــده و با توجه به دليل و تأويل و شــوكت و منعتي مناسب كه دارند، آهنگ 
خلــع امام را مي كنند (زحيلى، 1411، ج 26: 240). هم چنين در تعريف ديگر، بغات 
را منصرف از كسانى كه بر امام خروج كرده اند، دانسته و هر كسي كه نسبت به برادر 
مســلمان خود مرتكب نوعي تعدي شود، باغى محســوب مي شود (ابن حزم، 1418، 
ج13: 232)، اين تعريف كه در مذهب ظاهريه ارائه شــده، بغي را به دو دسته تقسيم 
مي كند: قســم نخست، كساني هستند كه از روي تأويلي در دين خروج كرده اند و در 
اين تأويل دچار اشتباه شده اند، مانند خوارج و قسم دوم، به انگيزه ى كسب منافع، بر 
امام عادل خروج كرده اند كه اگر در اين راستا موجب ترس و هراس در جاده ها شده، 
مال ديگران را به يغما برده و خون ريزي نموده باشــند، حكم محارب دارند و در غير 

اين صورت، باغى محسوب مي شوند. 
فقهاي زيديه در تعريف بغي آورده اند: «باغي كســي اســت كه گمان مي كند 
صاحب حق و امام باطل اســت و براي خود داراي دســته و نيرويي اســت و در برابر 
دستورات امام قد علم مي كند. باغي از آن چه ائمه ي مسلمين طبق آن عمل مي كنند، 

عدول مي كند» (عوده، 1426: 554).
فقهــاى اماميه هر كس را كه بر امام معصوم خروج كند؛ چه يك نفر باشــد 
مانند ابن ملجم و چه بيش از يك نفر، مانند اصحاب جمل و صفين، محارب محسوب 
كرده اند (شــهيد ثانى، بى تــا، ج2: 407). با توجه به ايــن تعريف مي توان گفت بغي 
مخالفت با امام معصوم است و خروج بر امام غير معصوم از حكم موضوع خارج است. 
شــيخ طوسي در «النهايه» آورده  اســت: «هر كس عليه امام عادل قيام كند 
و بيعــت خويش را نقض نمايد و دســتورهاي او را اطاعت نكند، باغي اســت و براي 
حاكــم جنگ براي او جايز اســت» (طوســى، 1362، ج1: 197) صاحب جواهر نيز 
مي نويســد: «بغى خروج از اطاعت امام عادل اســت» (نجفى، 1981، ج 21، 324). 
صاحب كتاب «الفقه» هم گفته اســت: «بغات در اصطالح شرع كساني هستند كه بر 
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دولت اســالمي كه به صورت صحيح به وجود آمده اســت قيام كنند و فرق نمي كند 
كه رهبر دولت، پيامبر، امام نائب خاص يا نائب عام يعني فقيه جامع الشــرايط باشد» 

(حسينى شيرازى، 1409، ج 48: 131). 
وجه مشــترك تمام اين تعاريف، اقدام عليه رژيم سياسي است كه بر مبناي 
استفاده ي واقعي از تهديد در قالب جنگ هاي چريكي، شورش و طغيان است و همگي 
متكي بر به كاربردن اســلحه و نيروي انســاني اســت كه دولت و حاكم را به چالش 

مي كشاند و در صورت شدت گرفتن، دولت را نابود مي كند. 
در مجموع مى توان گفت در ديدگاه اهل سنت، بغى خروج عليه امام منصوب 
اســت، اعم از اين كه عادل باشد يا غير عادل، اما اماميه، بغي را خروج بر امام عادل و 
حتي امام معصوم مي دانند و در مجموع شــامل هر فعل و اقدامي است كه با انگيزه ي 
ســرنگوني حاكم و نظام سياسي استقرار يافته توســط او ارتكاب مى يابد كه بايد نزد 
خود دليل و تأويل صحيحي داشــته باشــد. به هر حال ويژگي  مورد اتفاق فقها براي 
بغى آن است كه نحوه ى خروج بايد معاندين را از قبضه ي امام خارج كند و به عبارتى 
از حكومــت جدا كند. با توجه به الگوهاي تاريخي از مســأله، بايد نوعي اعالن جنگ 
همراه با اســتهزاء و نزاع در كار باشــد و چنين اقدامى مســتلزم وجود قدرتى است 
كــه بتواند خالف موازين حق و عدل يورش كنــد. بنابراين اعمال باغى بايد متكي بر 
اســتفاده از نيروي نظامي و به كارگيري اسلحه باشد. با اين وجود، نقض پيمان نامه با 
امام، اســتفاده از بيانات و ســخنراني ها با توجه به اثربخشي كه مي تواند در اختالف و 
درگيري ها داشته باشد، نمي تواند مصداق بغي باشد؛ چون اين كارها خروج از قضيه ي 
امام محسوب نمي شود. هم چنين در جنگ صفين، وقتي گروه مخالف در زمان خالفت 
حضرت علي عليه الســالم نداي «الحكم اّال هللا و لرســول» را سر دادند، بدون اين كه 

متعرض آن شوند، فرمودند: «كلمه حٍق و أريُْد بِـَها بَاِطٌل».1  
در اســالم به حق فعاليت هاي تشــكيالتي و اقدام سياسي در راستاي تبليغ 
ايده ها و اصالح برنامه هاي نظام براي همه ي افراد جامعه تصريح شــده است. با توجه 
بــه ســنت پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آلــه در برابر رفتار منافقان و از شــورش هاي 
صدر اســالم كه تا اقدامي مسلحانه صورت نمي گرفت، از برخورد و خودداري مي شد، 

1. به نقل از: النووي، بى تا، ج21: 25.
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در تعريفي جامع تر مي توان گفت: «بغات گروهي از مســلمانان هســتند كه بر اساس 
ايدئولوژي خاص بر عليه نظام اسالمي اعالن جنگ مسلحانه كرده و به قصد برهم زدن 

و سرنگوني آن اقدام مي كنند».

2. مستندات فقهى جرم بغي
منابع چهارگانه ى فقهى، در جرم انگارى بغى نيز كاربرد دارند.

1ـ 2. قرآن كريم
اصل تشريع جرم بغي و قتال با باغيان، به آيه ي 9 سوره حجرات بر مي گردد1  
كــه مي فرمايد: «هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم بــه جنگ پرداختند، در ميان آن ها 
صلح برقرار ســازيد. اگر يكي از آن ها در حق ديگري ستم كرد و تعدي ورزيد (و صلح 
را پذيرا نشد) با آن دسته اي كه ستم مي كند و تعدي مي ورزد بجنگيد تا زماني كه به 
ســوي اطاعت از فرمان خدا برگردد و حكم او را پذيرا شــود. در ميان ايشان دادگرانه 
صلــح برقرار كنيد و (در اجراي مواد و انجام شــرايط آن) عدالت به كار بريد؛ چرا كه 

خدا عادالن را دوست دارد».
در شأن نزول آيه، روايات و تفاسير متعددي آمده است. از جمله اين كه: 

1ـ بــا وقوع اختالف ميان دو قبيلــه ى اوس و خزرج كه موجب درگيرى بين 
آنان شــده، اين آيــه نازل مي شــود و راه برخورد با چنين حوادثي را به مســلمانان 

مي آموزد (مكارم شيرازى، 1386، ج 22: 174).
2ـ بعضي ديگر گفته اند دو نفر از انصار با هم خصومت پيدا كرده، يكي از آن ها 
به ديگري گفت: «من حقم را به زور از تو خواهم گرفت؛ زيرا جمعيت قبيله ى من زياد 
اســت» و ديگري گفت: «براي داوري نزد رسول اهللا برويم». نفر اول نپذيرفت و كار و 

اختالف باال مى گيرد كه آيه ى فوق نازل شد (همان: 175).
مضمون آيه و شــأن نزول آن، تعارض ميان دو گروه مســلماِن به ظاهر برابر 
را نشــان مي دهد و تنها تمايزي كه وجود دارد، وجود گروه بغي اســت كه تجاوز را 

1. َو إِْن َطائَِفَتاِن ِمَن الْـُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا بَْيَنُهَما َفإِْن بََغْت إِْحَداُهَما َعلَى األْخَرى َفَقاتُِلوا الَِّتي تَْبِغي َحتَّى تَِفيَء 
ِ َفإِْن َفاَءْت َفَأْصلُِحوا بَْيَنُهَما بِالَْعْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ اهللاَ يُـِحبُّ الْـُمْقِسِطيَن (حجرات: 9). إِلَى أَْمِر اهللاَّ
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انجام مي دهد و در خود آيه تصريحي به محتواي تجاوز، وجود سلسله مراتب قدرت و 
ضرورت قيام عليه حكومت مطرح نيست. 

2ـ2. روايات
در ميان منابع روايي شيعه و سني، ده ها روايت وجود دارد كه به بيان احكام 

بغات و جهات ديگر آن پرداخته است. در اينجا به دو نمونه  بسنده مي كنيم: 
1ـ پيامبــر اكــرم صلى اهللا و عليه و آله اين اصطــالح را در مورد قاتالن عمار 
به كار برده اســت. پيامبر صلى اهللا و عليه و آله به كمك ياران خود مشــغول ساختن 
مسجدي در مدينه بودند، گروهي از اخالص و سادگي عمار سوء استفاده كرده، بيش 
از تحمل عادي، بر او ســنگ حمل مي كردند. ايشــان به پيامبر صلى اهللا و عليه و آله 
عرض نمود: مرا با حمل و جابه جايي اين بارهاي ســنگين ُكشــتند. پيامبر نيز فرمود: 

آنان قاتل تو نيستند، تو را گروه متجاوز و ستمگر مي ُكشند.1
2ـ از پيامبر صلى اهللا و عليه و آله نقل شــده اســت كــه: «هركس از پيروي 
و اطاعت امام دســت بردارد و جماعت مســلمانان را ترك كنــد، اگر بميرد، به مرگ 

جاهليت مرده است».2
3ـ از حســن و ابن ســعيد الخدري روايت كرد: نزد پيامبر صلى اهللا و عليه و 
آله بوديم كه فرمودند: «در ميان شــما كسي هست كه همان طور كه براي نزول قرآن 
مي جنگيد، براي تأويل و شــبهه در آن هم خواهد جنگيد» كه مقصود از آن حضرت 

علي (ع) بوده است.3

3ـ2. اجماع 
ابن قدامه در «المغني» مي نويســد: «اگر مســلمانان بر امامت شخصي اتفاق 
كنند و با او بيعت نمايند، بنابر حديث و اجماع مسلمانان، همراهي او واجب مي باشد 
و هركســي كه بر امام مســلمانان خروج نمايد، شامل عموم حديث پيامبر صلى اهللا و 

1. نَْقُتُلَك الِفَئه الْباغية.
2. َمْن خرَج ِمن طاعٍة و فارَق الَجماَعَة، َفمات ميتًة جاهلية (ابن قدامه، بي تا، ج10: 48).

3. ُكّنا عند رسول اهللا (ص) فقال: [فِيُكم َمن يُقاتُِل على تأويل القرآن قتلت على تنزيله (همان: 48).
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عليه و آله مي شود كه: «هركس كه بر كسي كه امامتش ثابت شده باشد، خروج نمايد 
قتل او واجب اســت».1 هم چنين آمده است: «خروج بر ائمه و قتال با آن ها به اجماع 
مسلمانان هرچند كه فاسق باشد، حرام است» (شربينى، 1415، ج4: 154) و جمهور 
فقهاي عامه اتفاق دارند كه پيكار براي فرو نشــاندن طغيان باغيان واجب مي باشد. در 
كتــاب «الفقه» به عنوان منبع فقه اماميه، بر وجــوب جنگ عليه باغيان بنابر اجماع 
فقها تصريح شده است (حسينى شــيرازى، 1409، ج 48: 132). صاحب جواهر هم 
بر اين موضوع صحه گذاشــته و بر كالم محقق حلي در «شرائع» كه مي گويد: «يجب 
قتــاُل َمن خرج على اماٍم عادٍل» ادعاي اجماع منقول و محصل نموده اســت (نجفى، 

1981، ج 21: 322).

4ـ2. عقل
نياز به امنيت و ضرورت تمهيد ســاز و كارهاي تأمين آن، نيازى است كه در 
تمام ابعاد زندگي بشــر به نحوي ملموس و مؤثر احساس مي شود. از ديرباز، تالش در 
جهت ايجاد امنيت در حيات انســاني مشاهده مى شــود. نظام حاكم بر هر كشورى، 
تأميــن آرامش و امنيت براي شــهروندان را از وظايف اصلي خــود مي داند. دو معيار 
«امنيــت» و «مديريت جامعــه» ايجاب مى نمايد حكومت از قدرتي برخوردار باشــد 
تا بتواند امنيت سياســي برقرار كند و از بي ثباتي سياســي كه اعتراضات مردمي را به 

همراه خواهد داشت، جلوگيري كند.

3. تعريف بغي در حقوق موضوعه
واژه ى «بغى» در قانون مجازات اســالمي به كار نرفتــه و ماده  قانوني كه بر 
عمل باغى آن چنان كه در فقه آمده به طور كامل منطبق باشــد، وجود ندارد. برخي 
از محققان جرم موضوع ماده ى 186 قانون مجازات اســالمى2 را شبيه به تعريف بغى 
دانســته اند (ميرمحمد صادقى، 1385: 69) مضمون ماده ي مزبور شــباهت زيادي به 

1. «من خرج علي اُمَّتي و ُهم جميٌع فاضربوا عنَقه بالسيِف كائناً َمن كاَن» (همان: 48).
2. «هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسالمي قيام مسلحانه كند، مادامي كه مركزيت آن باقي است 
تمام اعضاء و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت را مي دانند و به نحوي در پيشبرد و اهداف آن فعاليت و 

تالش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه  نظامي شركت نداشته باشند».
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«بغــي» دارد، اما عمل باغي، قيام بر ضــد حكومت به منظور مخالفت و بركنار كردن 
حاكم است، در حالى جرم موضوع اين ماده، قيام در برابر حكومت به منظور مخالفت 
با اصل حكومت اسالمي و براندازي آن است كه در فقه اسالمي درحكم محاربه است. 
هم چنين هر قيامي عليه حكومت را نمي توان بغي دانست و تنها در صورتي كه همراه 

با تأويل و مرتكبان مسلمان باشند با جمع ديگر شرايط، بغي ناميده مي شود.
برخــي از صاحب نظران، بغي را با «جرم سياســي» يكى مى دانند و با ســود 
جســتن از مفهوم بغي در فقه، جرم سياســي را مســاوي بغي قلمداد كرده و اعمال 
باغــى در فقه را با جرايم عليه امنيت داخلي تطبيــق داده اند اين عده با تكيه بر اين 
مبانى و كنوانســيون هاي بين المللي، به تبيين اين مفهــوم پرداخته اند و اقداماتي را 
كــه موضوع آن تخريب و تزلزل در عناصر نظام سياســي مي باشــد، جزء اين عنوان 
مجرمانــه قرار داده انــد (بنگريد به: زراعت، 1377: 24). به عنوان نمونه گفته شــده 
است: «جرم سياسي به عمل مجرمانه اي اطالق مي شود كه هدف از آن واژگون كردن 
نظام سياســي و اجتماعي و بر هم زدن امنيت كشــور باشــد» (صانعى، 1372، ج1: 
381) يا آورده اند: «جرم ناشــي از فكر سياسي و يا يك مؤسسه و دستگاه سياسي را 
جرم سياسي مي گويند» (جعفرى لنگرودى، 1368: 192). هم چنين گفته اند: «جرم 
سياســي عليه تشكيالت و طرز اداره ى حكومت يا مباني و حقوق ناشيه آن براي افراد 
ارتكاب مي يابد» (على آبادى، 1368، ج1: 192). باالخره چنين اظهارنظر شده است: 
جرم سياسي به عملي اطالق مي شود كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد 
و به قصد مخالفت با نظام سياسي مشروع صورت گيرد و موجب ايراد صدمه به چنين 

نظامي هم باشد (زراعت، 1377: 24).
تعريفــي كه حقوق دانان ارائه كرده اند، با ديــدگاه فقها مطابقت دارد و هر دو 
به «اعمالي كه نتيجه ي آن مقابله و ضديت با حاكميت» اســت اذعان كرده اند، ولي با 
توجه به اركان و شرايط حاصل از اين تعاريف، از لحاظ شرايط تخصيصي براي تحقق 

آن، تفاوت هاي آشكاري وجود دارد.
پيش تر گفته شــد در قوانين ايران عنوان «بغي» وجود ندارد و برخى رفتارها 
كه مطابق نظرهاي فقهي مي توانــد در چارچوب بغي قرار گيرد، تحت عنوان محاربه 
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جرم انگارى شده است. قيام مسلحانه عليه حكومت اسالمي،1 طرح براندازي حكومت 
اسالمي2 و نامزد شدن در جهت كودتا و براندازي حكومت3 از عناوينى است كه تحت 
عنوان محاربه و مفســد  في االرض جرم انگارى شــده كه بــا انتقادهاى فراوانى مواجه 
اســت. به همين جهت قانون گذار در ماده ى 11- 228 اليحه ى جديد قانون مجازات 
اسالمى مقرر مى دارد: «هر گروهى كه بر مبناى نظريه سياسى در برابر نظام جمهورى 
اســالمى ايران قيام مســلحانه كند، باغى مى باشد و در صورتى كه دست به اسلحه يا 

مواد منفجره برده، محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم مى گردند». 

4. عناصر تشكيل دهنده ي جرم بغي
در اين قسمت دو ركن مادى و معنوى جرم بغى مورد بحث قرار مى گيرد.

1-4. ركن مادي
عنصر مادي جرم بغي، حمالت فراگيري اســت كه در درون يك اجتماع عليه 
رژيم سياســي آن صورت مي گيرد. اين مفهوم بيانگر مجموعه اي از حوادث است كه 
وجه مشــترك تمام آن ها، اســتفاده ي واقعي از تهديــد در قالب جنگ هاي چريكي، 
شورش و طغيان ها است كه با به كاربردن اسلحه و نيروي انساني همراه است؛ دولت را 
به چالش مي كشد؛ در امور حكومت اختالل ايجاد مي كند و مى تواند موجبات نابودى 

دولت را فراهم كند.

1. ماده ي 186 قانون مجازات اســالمى: «هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسالمى قيام مسلحانه 
كند مادام كه مركزيت آن باقى اســت تمام اعضا و هواداران آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مى دانند و به نحوى 

در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تالش موثر دارند اگرچه شاخه نظامى شركت نداشته باشند».
2. ماده ي 187 قانون مجازات اسالمى: «هر فرد يا گروهى كه طرح براندازى حكومت اسالمى را بريزد و براى اين 
منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانى كه با آگاهى و اختيار امكانات مالى موثر و يا وسايل و اسباب 

كار در اختيار آن ها بگذارند محارب و مفسدفى االرض مى باشند».
3. ماده ي 188 قانون مجازات اسالمى: «هر كس در طرح براندازى حكومت اسالمى خود را نامزد يكى از پست هاى 

حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدى او در تحقق كودتا به نحوى موثر باشد، محارب و مفسدفى االرض است».
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1-1-4. مرتكبان
تعــدادي از فقها، عمل به بغي را به صورت فردي هم قابل تحقق دانســته اند 
(شهيدثانى، بى تا، ج2: 1407)، اما با توجه به تصريح آيات مربوط به موضوع و روايات، 
اكثريت فقها ويژگى جمعي و گروهي بغى را لحاظ كرده اند. اين برداشــت، صحيح به 
نظر مي رسد؛ زيرا طرح براندازي و امكان تحقق آن به صورت فردي غيرممكن است و 

البته شرط نشده است كه به صورت تشكيالتي منسجم و داراي مرام نامه  باشد. 
در گفتمان فقهي، با توجه به مفاد آيه كه باغى را مسلمان مى داند، اين شرط 

نيز براى مرتكب عمل بغى الزم است.1
به نظر برخى از فقها، گروه مســلماني كه مرتكب بغي شده، از دايره ى ايمان 
خارج نمي شــود، بلكه فاسق محسوب مي شود» (البروسى، 1405، ج 9: 76؛ النووى، 
بى تــا، ج 21: 25). در اين باره از حضرت علي عليه الســالم در مورد قتل اهل نهروان 
ســؤال شد، فرمودند: هركس كافر باشد بايد از بين برود. دوباره گفته شد: پس منافق 
هســتند؟ فرمودند: منافقين خدا را كم ياد مي كنند. پس گفته شد: باالخره آن ها چه 
هســتند؟ فرمودند: آن ها گروهي هســتند كه دچار فتنه شده اند و كور و الل شده و 
عليه ما طغيان نموده اند و از ما ُكشــتند و ما نيز عليه آن ها ايستاديم (ابن قدامه، بى تا، 
ج 10: 48). روايتــي با همين مضمون در تفســير «روح البيان» آمده كه حضرت در 
جــواب نهايي مي گويند: «قال أخواننا بغوا علينا» (البروســى، 1405، ج 10: 48)، اما 
در منابع فقهاي عامه آمده اســت: اما گروهي كه براي خود دليل و تأويلي دارند، ولي 
تعداد آن ها كم است و امكان مقاومت براي آن ها وجود ندارد، مثًال يك يا دو يا ده نفر 
يا بيشتر هستند، اين دســته به قول فقها به ويژه امام شافعي قطاع الطريق محسوب 
مي شــوند. ولي ابوبكر در اينجــا فرقي بين كثير و قليل قائل نشــده و هركس كه از 
قبضه ي امام خارج شــد را باغي مي داند و اســتناد ايشان به اقدام ابن ملجم در مورد 
زخمي كردن حضرت علي عليه السالم برمى گردد. همچنين در «المجموع» آمده است: 

1. در «المجموع» آمده است:  «إذا بغَت على االمام طائفة من المسلمين» (النووى، بى تا، ج21: 25). هم چنين در 
«مغني المحتاج» در تعريف بغي آورده اســت: «ُهم مخالفوا االمام» (شربينى، 1415، ج 4: 151) منظور از «ُهم» 
گروه مسلمانان است. به همين ترتيب ابن قدامه در «المغني»، ضمن ادعاي اجماع بر موضوع مي گويد: «البغاُت هم 

مسلمون مخالفون لالمام المسلمين» (ابن قدامه، بى تا، ج 10: 49).
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«إنمــا َكانُوا عدداً قليًال لَم تتعلَّق بِهم أحكاُم البغــاة، إنّما هم قّطاع الطريِق» (النووى، 
بى تا، ج21: 25).

2-1-4. دارا بودن شوكت و قدرت
گــروه بغي بايد در موضع قدرت و داراي جمعيتي بوده و در منطقه اي جدا از 
حاكميت مســتقر شده كه در قبضه ي امام نباشند؛ به گونه اي كه بدون قتال و جنگ 
نتوان بر آن ها دست يافت. پس اگر جمعيتي، از لحاظ ابزار جنگي و نيروي انساني كم 
و ناتوان باشــند، باغي محسوب نمي شوند. در تفسير «المنير» آمده است: «گروه باغي 
بايد داراي شوكت و نيروهايي باشد كه اهتمام براي دفع آن ها نياز به هزينه كردن مال 
و نيروي انســاني داشته باشد، پس اگر دفع و دستگيري آن ها به راحتي صورت گيرد، 

بغي محسوب نمي شود» (زحيلى، 1411، ج 21: 241).

3-1-4. مشروعيت حكومت 
طاعت از امام در معصيت خداوند جايز نيســت. در تعبير فقها، بغي به خروج 
از اطاعت امام عادل و خروج از طاعت امام معصوم تفســير شــده است و در بعضي از 
تعبيرها لفظ امام به صورت مطلق آمده اســت. حال اين ســوال مطرح است كه بغي، 
خــروج بر امام عادل اســت يا خروج بــر امام معصوم يا آن كه بــه معناي مطلق امام 
برمى گردد. در صورت پذيرش نظر اخير، عنوان باقى به هر گروه از مومنان كه به قيام 

عليه گروه ديگر دست بزند، اطالق مى شود. 
از ديدگاه اهل سنت، امامت از چهار طريق منعقد مي شود: 

1ـ وجود گروه حل و عقد نظير بيعت با خليفه ي رســول اهللا صلى اهللا عليه و 
آله پس از فوت پيامبر؛

2ـ با انتصاب و انتخاب امام، مانند انتخاب خليفه ي دوم توسط خليفه ي اّول؛
3ـ از طريق شــورا يعني انتخاب گروه معيني از ســوي امام سابق كه امام را 

بين خود برگزينند؛
4ـ با تغليب و قهر كه شــخصى از روي قهر و غلبه بر مردم حاكم شــده و در 

صورت تثبيت امامتش، اطاعت از او واجب مي شود. 
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بنابراين هر كس بر امامي كه به يكي از اين طرق رهبري او تثبيت شده است، 
خروج نمايد، باغي محسوب مي شود، اما اگر امامت او به اين چهار طريق تثبيت نشده 

باشد، خروج بر آن بغي محسوب نمي شود (عوده، 1426، ج2: 556).1
عدالت به عنوان شرط امام مورد اتفاق كليه ي مذاهب عامه مي باشد. اما بنابر 
قول راجح چهار مذهب و مذهب شــيعه ي زيديه، خروج بر امام فاســق و فاجر حرام 
مي باشد. در «مغني المحتاج» آمده است: «اگرچه امام ستمگر باشد و اهل بغات عادل 
باشــند». قّفال مي گويد: «كان االماُم عادالً و جائراً فإنَّ الخارَج عليه باٍغ». ابن قشيري 
از بزرگان مذهب شــافعي، با توجه به آنچه در «شــرح الروضه» آورده است، مسأله را 
مقيد به امام عادل دانســته و هم چنين در كتاب «مختصر األّم» آمده است: «مراد از 
آن امام عادل مي باشــد»، ولي در «شرح مسلم» آمده: به «اجماع مسلمانان خروج بر 
ائمه و قتال با آن ها هرچند فاســق باشد، حرام است» (شربينى، 1415، ج 4: 151). 
هم چنين آمده است: «اگرچه علت خروج بر امام به خاطر امر به معروف و نهي از منكر 
باشــد، چون خروج بر امام معموالً موجب ايجاد امري قبيح تر از آن چيزي كه در آن 
بوده اســت، مي شود. به همين خاطر نهي از منكر، امري ممتنع مي گردد؛ چون شرط 
امر به معروف و نهي از منكر اين اســت كه خود انكار نبايد سبب ايجاد امري قبيح تر 

شود» (عوده، 1421، ج2: 557).
گروهي ديگر در يك رأي مرجوح، براى امت حق خلع و عزل امام را به سبب 
آن چيزهايي كه واجب مي كند قائل شــده اند. بنابراين اگر از امام چيزي ســر زند كه 
موجب اختالل در اموال مســلمين و به هم خوردگي امور دين شود، ملت حق خلع او 
را دارد (همان جا). گروهي ديگر معتقدند اگر امامت به صورت غلبه و قهر تثبيت شده 
باشد،  خروج مي تواند جايز باشد، اما اگر از طريق عقد و پيمان انجام گرفته باشد، جايز 
نيست (شربينى، 1415، ج4: 151)، در ظاهريه هم خروج بر امام حرام است، مگر اين 

كه حاكم ستمگر باشد (عوده، 1421، ج 2: 557). 
فقهاي اماميه، اتفاق نظر دارند كه بغي با قيام عليه حكومِت داراي مشــروعيت 
محقق مى گردد. شــهيد ثاني در «روضه البهيه» آورده است: «َمن خرَج على المعصوم 
من االئمه (ع) فهو باٍغ». از تعريف مزبور استنباط مي شود كه بغي مخالفت و عصيان بر 

1. إنَّ من اتّفق المسلموَن على إمامته و بيعته ثبتت امامته وجبت معونته (ابن قدامه، بي تا، ج10: 47).
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امام معصوم است و خروج بر غيرمعصوم از حكم موضوع خارج است. پس عصمت براي 
امام، به عنوان عامل مشــروعيت، شرط اســت. ميان فقهاي اماميه بر سر اين موضوع 
اختالف اســت؛ زيرا صرف نظر از ديدگاه شــهيد ثاني، گروه ديگري از فقها با توجه به 
مطلق بودن ادله ي تشــريع بغي و با الگوگرفتن از مســأله ي اطاعت از «أولي األمر» 
كه ذيل طاعت خدا و رســول خدا آمده است، عصمت را براي حاكم شرط نمي دانند. 
هم چنين در مورد تعريف ارائه شــده از «شهيد ثاني» چنين استدالل شده است: «در 
تعريف شــهيد، تقييد به امام معصوم، خالف ظاهر آيه اســت. عالوه بر اين، سوره ى 
حجرات فقط بيانگر وجود دو گروه از مســلمانان است كه در رأس گروه بر حق، امام 
بر حق يا امام غيرعادل وجود داشــته باشد. آيه در صورت عدم سازش، صالح را مقدم 

بر قتال نموده است و يكي از شروِط به حق بودن را معصوم بودن قرار نداده است.
لذا نظرى كه بر عدم انحصار مشــروعيت در معصوم بودن امام اســت را تاييد 
مى كنيم؛ زيرا فقهاي اهل ســنت، نه تنها عصمت را شرط نمي دانند، بلكه براي تحقق 
بغي، شــرط عدالت را هم الزم نمي دانند. مشــروعيت، اساس حيات سياسي طبقه ي 
فرمانروا اســت، اما در منشــأ پيدايش مشــروعيت اختالف نظر وجود دارد و در هر 
جامعه اي معناي ويژه اى دارد. مثًال كشــورهاي داراي حكومت دمكراســي غيرالهي، 
صرفاً به آراء مردم متكي بوده و تنها اراده ي مردم و خواســت  آن ها دليل مشــروعيت 
محســوب مي شــود. در مقابل در حكومت هاي الهي، عالوه بر اراده ى مردم، مقبوليت 
الهي و رعايت قوانين آسماني نيز براي كمال مشروعيت الزم دانسته شده است. از اين 
رو صرف نظــر از اين صفات و ويژگي ها، با توجه به معناي عام بغي در اينجا و منحصر 
نبودن به ويژگي و وصفي خاص و مطابق ادله ي موجود بر ضرورت وجود حكومت و با 
در نظر گرفتن جمع ادله  ى ديني و عقلي، «قدرت سياسي هنگامي مشروعيت دارد كه 
از دو منبع حاكميت الهي و اراده ي مردم بهره گيرد». بنابراين اگر حاكميتي با توجه 
به شــرايط اسالمي كه فقها آن را تبيين كرده اند، با بيعت و انتخاب مردم، مشروعيت 
عمومي پيدا كند، هركس يا گروهي عليه آن خروج نمايد، به قصد واژگون كردن آن، 

وارد موضوع بغي مى شود. 
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2-4. عنصر روانى
تحقق جرم بغي يا جرم سياســي، افزون بر مســؤوليت عــاِم مبتني بر قصد 
مجرمانه، نيازمند ســوءنيت خاص در قالب قصد مقابله با نظام حاكم، عدم اطاعت از 
امام و امتناع از چيزهايي كه شرعاً انجام آن واجب است، نيز مى باشد، ولي اگر خروج 

به منظور امتناع از معصيت باشد، باغي محسوب نمي گردد.
بــا توجه به اتفاق فقها، خروج بر حكومت نيازمند دليل و توجيهي اســت كه 
قابل اســتماع و دفاع باشد اعم از آن كه صحيح باشــد يا فاسد.1 مانند ادعاي مانعين 
زكات در زمان خالفت خليفه ي اول كه گفتند: خداي تبارك و تعالي امر كرده زكات 
را به كســي پرداخت كنيم كه دعاي او مايه ي آرامش ما است و آن هم دعاي پيغمبر 
صلى اهللا و عليه و آله مي باشد، در حالي كه ُدعاي «ابن أبي قحافه» براي ما اين ويژگي 
را نــدارد» (النووى، بى تــا، ج 21: 25). هم چنين ادعاي اهل شــام در زمان خالفت 
حضرت علي عليه السالم  در مورد قتل خليفه ي سوم. در مجموع بنابر اتفاقي كه ميان 
فقهاي اهل سّنت ديده مي شود، حكم خروِج بدون تأويل، حكم قّطاع الطريق2 است. 
گروهــي ديگر از فقها به وجود آمدن شــبهه را جــزو اركان اختصاصى بغي 
نمي دانند. صاحب جواهر در اين باره مي نويســد: دليلي براي لزوم پيدايش شبهه پيدا 
نكرديــم، بلكه آن چه از برخورد حضرت علي عليه الســالم با اهــل جمل و صفين به 
دست مي آيد، خالف اين را ثابت مي كند؛ چون شبهه اي براي مخالفان وجود نداشت. 
بنابراين تحقيق تأويل و شبهه معتبر نيست؛ چون ما قطع داريم كه براي اهل جمل و 

صفين شبهه و تأويلي وجود نداشت (نجفى، 1981، ج 21: 333). 

1. بين اين كه تأويل صحيح باشد يا فاسد، برابري وجود دارد؛ چون فاسد بودن دليل قطع سبب نيست. هم چنين 
تأويل فاســد هرچند كه خود دليلي بر خالف ظاهر باشــد باز معتبر است. بنابراين اگر ادله اي كه براي سبب بيان 
مي شــود ضعيف هم باشــد، مانند ادعاي اهل شام در عهد خالفت علي عليه السالم درباره ي قتل خليفه ي سوم باز 

حجت مي باشد. (عوده، 1426، ج2: 559).
2. عــوده، 1426 هـ .ق، ج2: 555؛ النووي، بي تا، ج21: 25؛ ابن قدامه، بي تا، ج10: 47؛ شــربيني، 1415 هـ .ق، 

ج4: 150.
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5. قتال با اهل بغي 
در بغــى، نزاع دو گروه از مســلمانان بر مبناي حق و باطل بودن آن ها مطرح 
است و هردو گروه خود را حق و طرف ديگر را باطل مي دانند يا نسبت به آن شبهه اي 
دارند. لذا الزم است در ابتدا زمينه ى رفع شبهه و نزاع فراهم آيد. پس از آن، چنان چه 
گروهــي هم چنان عناد ورزد و اقدام بــه تجاوز و تضييع حقوق گروه ديگر نمايد، بايد 

با آن مقابله كرد. 
صاحب جواهر در اين باره مي گويد:  «ظاهراً هيچ گونه اختالف و اشــكالي بين 
ُفقها وجود ندارد كه بايد پيش از شروع مقاتله با بغات، آنان را ارشاد نمود تا شبهه اي 
كه دارند از بين برود؛ همان گونه خود حضرت علي و نمايندگانش اين عمل را با بغاِت 
زماِن خود انجام دادند و صبر كردند تا آنان حمله را شروع نمايند» (نجفى، 1981، ج 
21: 324). لذا حاكم ضمن ايجاد فضاي آزاد و دادن امنيت و مجال، بايد در جهت رفع 
شــبهات و ايجاد تفاهم بر اســاس منطق و استدالل گام بردارد، اما اگر دفع و انصراف 
اهل بغي به غير از قتال ممكن نبود، جنگ و قتال با آن ها جايز اســت و در جنگ با 
آن ها هيچ گناه و ضمان و كفاره اي هم الزم نمي آيد؛1 چون خداي متعال قتال با آن ها 
را حالل اعالم نموده اســت: «پس وقتي براي جان آن ها ضماني وجود ندارد، به طور 
اولي بر اموال آن ها نيز ضماني نيســت و كســي هم كه در اين راه ُكشته شود، شهيد 

محسوب مي شود» (شربينى، 1415، ج 4: 157؛ زحيلى، 1418، ج7: 548). 
ديدگاهي كه در مورد قتال با باغيان وجود دارد، بحث مبارزه است، نه مجازات؛ 
بــه همين دليل فقها آن را در مباحث جهــاد آورده اند و با اين رويكرد، خصوصيات و 
اعمال مربوط به آن را تبيين كرده اند. بر همين اســاس در فقه عامه آمده اســت: اگر 
براي گروه باغي شــوكت وجود نداشــت، بر امام اســت كه آن ها را دستگير و روانه ى 
زندان نمايد تا توبه كنند. اگر گروه بغات آماده و مهيا براي قتال باشــند، يعني براي 
آن ها دژ مستحكم و سالح و مهمات وجود داشته باشد، بر امام است آن ها را به اطاعت 
و پيروي از دارالعدل و بازگشت به رأي جمعي رهنمود نمايد و با آن ها همان رفتاري 

را كند كه با دشمن انجام مي دهد. 
در مذهب حنفيــه برخالف اهل جمهور، حاكم بايد با باغيان قتال نمايد تا از 

1. ابن قدامه، بي تا، ج10: 57؛ شربيني، 1415، ج4: 156؛ نجفي، 1981، ج 21: 324.
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بين بروند و در اين حركت، تعقيب فراريان، قتل اســرا و تعرض بر زخمي ها نيز جايز 
است. اما مطابق رأي جمهور، امام تا آن ها پيكار را آغاز نكنند، اقدامى نمى كند؛ چون 
مطابق آيه، قتال با آن ها به خاطر دفع شــّر و مصيبت آن ها اســت و اشكالي ندارد كه 
در صورت نياز، از اســلحه و اســب هاي آن ها اســتفاده كنند، اما اموال آن ها تا زمان 
فروكش كــردن تعدي آن ها نزد امام مصادره مي شــود و پس از انصراف، به آن ها پس 

داده خواهد شد (زحيلى، 1418، ج 7: 5480-5481).
اماميه، گروه هايي كه عليه امام عادل قيام مي كنند در دو دســته آورده است: 
نخســت، اهل بغي كه داراي دسته و گروه هســتند. مانند اصحاب جمل و صفين. در 
مورد اين دســته از بغات بايد زخمي هايشــان را ُكشت، فراريان آن ها را تعقيب كرد و 
اســيران آن ها را هم به قتل رساند؛ گروه دوم مانند خوارج هستند كه داراي دسته و 
گروه نمي باشند. اينان بايد پراكنده شوند بدون آن كه فراريان آن ها را تعقيب نمود و 
مجروحان و اسيران آن ها را كشت. زنان و خانواده ى آن ها نبايد اسير شوند و اموال و 
نيروهاي آن ها نبايد مصادره شود، آن چه از اموال آن ها به دست نيروهاي اسالم افتاده 
است، هرگاه به اطاعت امام برگردند، به آن ها پس داده خواهد شد و اگر بر تمرد خود 
ادامه دهند، در مورد تقسيم اموال اختالف وجود دارد و قول أصح با توجه به سيره ى 
حضرت علي عليه السالم در مورد مردم بصره، تقسيم نمي شود، بلكه اموال به خودشان 
برگردانيده مي شود» (شهيدثانى، بى تا، ج2: 409-408؛ نجفى، 1981، ج 21: 334-

339؛ ابن حزم، 1418، ج 13: 233). 
فقهــا اتفاق نظر دارند كه در قتال با اهــل بغي، هر آنچه هنگام حرب و قتال 
نابود شــود اعم از نفس و يا مال، ضمان نــدارد و حكمي كه فقها پس از پايان جنگ 
بــراي اهل بغي وضع كرده انــد، داير بر تأمين فوري حقوق آن ها از ســوي حاكميت 
مي باشد. با توجه به اتفاقات تاريخي و برخورد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و حضرت 
علي عليه السالم با مخالفان سياسي خود، آنان همواره در پي مراعات عرض و حيثيت 
و تأمين حقوق آن ها بوده و تا زماني كه دست به اسلحه نبرده اند، حقوق آن ها مطابق 
موازين رعايت شده اســت و ضمن به كار بردن عفو و گذشت نسبت به لغزش آن ها، 

برابري را براي همه ي آن ها لحاظ كرده اند. 
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برآمد
با در نظر گرفتن اين مهم كه حفظ و حراســت از حاكميت داخلي كشــور و 
تأمين ابعاد مختلف امنيِت افراد جامعه، از وظايف اصلي دولت ها به شــمار مي آيد و از 
جمله مؤلفه هاي اجتماعي كه مي تواند امنيت عمومي مردم و حاكميت سياسي كشور 
را با تهديد جدي مواجهه ســازد، ظهور رفتارهاي مجرمانه ى خطرآفرين عليه امنيت 
كشــور مي باشــد، نظام هاى عدالت كيفري با حساســيت ويژه اي در مقام پاسخ دهي 
بــه تهديدكنندگان نظــم عمومي و حاكميت برخاســته اند؛ به گونــه اي كه ماهيت 
سركوب گرانه ي موجود در اين زمينه به جهت ضرورت تأمين امنيت پايدار و با ثبات، 
با پاســخ هاي كيفري پيش بينى شده براى ساير جرايم تفاوت آشكاري دارد. تحوالت 
تقنيني ناظر بر جرايم عليه امنيت نشــان مي دهد كــه قانون گذار از همه ي ابزارها و 
راهكارها در جهت گسترش دامنه ي جرم انگاري اين جرايم استفاده كرده است. تغيير 
در اوصاف مجرمانه از راهكارهاي اصلي حقوق كيفري در جهت توســعه ي جرم انگاري 
اين جرايم بوده اســت. اهتمام جدى به ايجاد ثبات سياسي از سوي قانون گذار سبب 
شده تا مفهوم، ماهيت و شرايط ارتكابي جرم بغى با چنان تغييرات اساسي مواجه شود 
كه موجبات ابهام در مفهوم آن گردد. خروج بغى از محدوده ي فقهي آن و قرار گرفتن 
هم زمان جرايم عليه امنيت عمومي و جرايم عليه حاكميت سياسي در عنوان محاربه، 
اختالط مفهوم محاربه و بغي را دربر داشــته كه با مفاد مستندات و الگوهاى تاريخى 
و سياســت مبتني بر مدارا در مواجهه با مخالفان سياسي مغايرت دارد. قانون گذار در 
برخورد با جرايم عليه حاكميت سياسي نيز به واكنش هايي متوسل شده كه در حقوق 

جزاي اسالمي، تنها نسبت به خطرآفرينان عليه امنيت عمومي قابل اجرا است. 
تمايــز و تفكيك عناوين مجرمانه ي محاربه و بغــي در حقوق كيفري ايران، 
مي تواند زمينه هاي شــكل گيري سياست كيفري مناسب نســبت به مرتكبان جرايم 
عليه امنيت را فراهم كند. از اين رو با توجه به انتقادات وارد بر سياست كيفري ايران 
در زمينه ي پيش بيني مجازات هاي محاربه نســبت به مرتكبان جرايم عليه حكومت و 
دولت؛ و نيز به دليل مغايرت صريح اين سياست با آموزه هاي ديني و شرعي، پيشنهاد 
مى شود عنوان مجرمانه ي محاربه نسبت به اين دسته از جرايم حذف شود و با تعريف 
جرم سياســي و بيان مصاديق آن، اين تمايز لحاظ گردد.  به كارگيري اصطالحات و 
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عبارات كلي در مواد قانونِى دربردارنده ى جرايم عليه امنيت، با دو اصل «قانونى بودن 
جرم و مجازات» و «شخصى بودن مجازات ها» مغاير است. لذا الزم است قانون گذار از 
چارچوب فقهي جرم بغى خارج نشود و تحقق آن را منوط به اعمالي مشخص نمايد؛ از 
به كاربردن عبارات كلي و ابهام زا در قانون خودداري نمايد؛ با بياني صريح و ضابطه اي 
معين به جرم انگاري اين قبيل اعمال بپردازد و با درك مصالح ملي در چارچوبى فراتر 

از مجردهاي سياسي، به تبيين ماهيت و قلمرو آن ها اقدام نمايد.
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