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معیارهای تعمیم مجازات محاربه در افعال جنایی 
 1نیروهای مسلح

 
 4رحیم رحیمی میالشی 3جعفر صادق منش، 2کیومرث کالنتری،

 (3/8/1400، تاریخ پذیرش: 17/12/1399تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

آمدن نظام جمهوری اسالمی ایران، ضرورت گسترش و ر و روی کاپس از پیروزی انقالب 
دامنه مفهوم امنیت برای مقابله با چالشهای جدید و حرکت به سوی اجرای اصل چهارم 

ای از تحلیلهای گوناگون و نمودنِ قوانین، موجِ گستردهقانون اساسی تحت عنوان اسالمی
گذاری و فقط قانون یکی از جرایمی که بدون سابقه شروع شد. های متنوعپردازینظریه

در »و « محاربه» ایران شد، بزه نظامی کیفری شرعی وارد حقوق موضوعه براساس ادله
بایست مشمول و می هجرایم حدی بود در حالی که این عنوان در زمره است.« محاربه حکم

تدریج توسعه زیادی پیدا کرد و با وجود به، گرفتسیاستهای خاص کیفری قانون قرار می
مستندات شرعی در خصوص جرایم علیه امنیت عمومی و حاکمیت به صورت مجزا، مفهوم 

نوعی  جرایم علیه امنیت داخلیِ حکومتِ اسالمی با جرایم علیه امنیت عمومی مردم به
ان این عنو حتی در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیروهای مسلح کند.امتزاج پیدا می

 نوعی مربوط به جرمبرای جرایمی که شباهتی با بزه محاربه ندارد و به را در فضای جدید
                                           

سیاست جنایی تقنینی در قبال جرایم امنیتی نظامیان در ». این مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری 1
 باشد.می «ایران
 kalantar@nit.ac.irدانشگاه مازندران/  استاد گروه حقوق. 2
 /گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادقاستادیار . 3

sadeghmanesh@gmail.com 
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران . 4

 rahimimilashi@gmail.com)نویسنده مسئول(/ 
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« بغی»به بند تعریف و تشریح درآورند. در این پژوهش، با توجه به خروج مفهومِ  بغی است
ده فقهی و به دلیل اختالط مفهوم آن با محاربه سعی شده ضمن تبیین ماهیت و از محدو

مفهوم این عنوان و تشریح شرایط تحقق آن با بیان تمایز و تفکیک این دو عنوان از هم، 
گیری سیاست کیفری مناسب نسبت به مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی دولت زمینه شکل

 را فراهم نماییم.
 .براندازی نظام ، بغی، قصدمحاربه در حکم ،محاربهمصلحت،  ها:کلیدواژه

 
 طرح مسئله

 تعمیم با ، مقنن1370اسالمی مصوب  مجازات در قانون محاربه جرم تعریف رغمعلی

 جرایم مجازات را در قانون مجرمانه عنوان 30 از جرم محاربه، بیش حکمی یا موضوعی

 مصادیق از عناوین از این بسیاری مشمول محاربه قرار داد. در حالی که 5مسلح نیروهای

 از خالی آنها مرتکبان بر محاربه کیفر عمالا که بوده جرم به شروع یا و معاونت و یا بغی

 و فقه متقن مبانی و اصول با مخالفت در فراوان افتراق وجوه واسطهبه نیست، زیرا ایراد
 .شوندنمی محسوبآن  حکم در یا و محاربه جرم مصادیق از هرگز، حقوق

نظامنامه داخلی دارالشورای ملی  در 550در متن ماده 1285از سال « حکم در» اصطالح
 ارائه آن از مقنن تعریفی اما، است شده استفاده قانونی متون در بارهاایران درج شده و 

الحاق »عبارت است از: « در حکم»رویم: ناچار سراغ تعریف حقوقدانان می. بهاستنکرده
وجود مناط  واسطهیک موضوع حقوقی به موضوع حقوقی دیگر از حیث احکام و آثار به

رار منزله شخص دیگر قگاه قانون، چیزی را به منزله چیز دیگر و یا شخصی را به «.مشترک
که گویند: مطلقه آید، چناندر تابع پدید می« عموم منزلت»دهد. در این صورت حالت می

رجعیه در حکم زوجه است. پس اگر احصان زوجه در نص قانون، معین و روشن باشد، 
بنابراین نتیجه الزاماً آن  6رجعیه هم به قاعده عموم منزلت، بیان شده است.احصان مطلقه 

 خواهد بود که اولی همسان دومی است. 
                                           

 1382تصویب و در سال  1371. اولین قانون مجازات نیروهای مسلح پس از انقالب اسالمی در سال 5
 نسخ شد و قانون فعلی جایگزین آن گردید.

 معنی شده است )ر.ک:« منزله»یا به « مثابه»واسطه قلت در همگونی از نظر لغوی به . این اصطالح به6
 (.3/1437ش، 1361جعفری لنگرودی، 

mhtml:file://C:/Users/Admin/Desktop/تحلیل%20جرم%20محاربه.mhtml!https://law.tabrizu.ac.ir/?_action=article&kw=7884&_kw=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87
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ال اساسی این مقاله آن است که آیا گسترش قلمرو جرم محاربه به اعمالی که در آنها ؤس
 ا خیر؟ی درست و منطبق بر مبانی فقهی است، بردن به سالح و قصد ارعاب وجود ندارددست

برای رسیدن به پاسخ این سؤال، جا دارد تا ابتدا از محاربه تعریف و ارکان و شرایط آن نیز 
 بیان گردد.

 
 محاربه

است که در شریعت اسالم با واکنش کیفری  محاربهمردم،  م علیه امنیتایبارزترین مصداق جر
 .7شدیدی همراه است

 
 . محاربه در لغت و اصطالح1

معنای سلب و  معنی صلح است و در اصل بهبه« سلم»و متضاد « حَرْب»محاربه از ریشه 
گرفتن آمده و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آنها سالح 

رود که وی قصد گرفتن جان یا مال و یا امنیت دیگران را دارد )هاشمی کار میکشند بهمی
در اصطالح فقه امامیه محارب کسی است که به قصد ( 309و  209ش، 1378شاهرودی، 

 (. 315ق، 1375ترساندن مردم سالح بکشد )طوسی، 
اگر در داخل یا خارج شهر زن یا مردی از اهل ذمه یا »سنت هم معتقدند: فقهای اهل

گرفته،  کارعقل را بهکننده رسان دیگری مثل سم و مواد زایلمسلمانان سالح یا وسیله آسیب
)مالک بن انس، « موجب ترس عمومی شود و فساد یا قتل در زمین بنماید، محارب است

 (. 4/238ق، 1425رشد، ؛ ابن4/552ق، 1415
دانند. مستند و مؤید این میاز مصادیق اعالی محاربه را  قطع طریق یا راهزنیبرخی هم 

هنگامی که راهزن ؛ «واللص اذا جرد السالح الخافه الناس لیأخذ المال»امر کالم فقهاست: 
)مقدس اردبیلی، « به منظور ترساندن مردم و گرفتن مال آنها سالح بکشد، محارب است

 (.7/171ق، 1405؛ خوانساری، 2/497تا، ؛ طباطبایی، بی13/289ق، 1403
                                           

اللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتََّلُوا أَوْ یُصَلََّبُوا أَوْ تُقَطََّعَ إِنََّما جَزاءُ الََّذینَ یُحارِبُون». 7
: ی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌأَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِالفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدَُّنْیا وَ لَهُمْ فِ

همانا کسانی که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در روی زمین به فساد کوشند، جز این نباشد که آنها 
را بکشند یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به خالف ببرند یا تبعید کنند. این ذلت و خواری، عذاب 

 (.33)مائده، « زرگ خواهند داشتدنیوی آنهاست و در آخرت نیز عذابی ب
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سنت )مالکی، حنبلی، حنفی و شافعی( هم محاربه را تحت عنوان راهزنی آورده فقهای اهل
محاربه تعرض علنی و مسلحانه بر مردم به قصد گرفتن »اند: دو را به یک معنا گرفته و هر

مال ایشان است و لذا محاربه را از سرقت به تفاوت آن دو در تجاهر و غلبه تفکیک 
سرقت »(. حتی برخی از آنها محاربه را به 677-1/679ق، 1397)عاصمی، « اندنموده
 (.6/128ق، 1418اند )زحیلی، تعبیر کرده« کبری

مام، هسنت محاربه سرقت اموال بر سبیل مغالبه و قهر و غلبه است )ر.ک: ابناز نظر اهل
رشد، ؛ ابن13/152ق، 1418حزم، ؛ ابن638-2/639ق، 1412؛ عوده، 4/268تا، بی

؛ سرخسی، 13/359ق، 1419؛ ماوردی، 20/104تا، ؛ نووی، بی238-4/242ق، 1425
  (.195/ 9ق، 1414

 یا اسلحه استعمال طریق از عمومی امنیت در اختالل یعنی از نظر حقوقی نیز محاربه

مقنن (. 621ش، 1387)جعفری لنگرودی،  نباشد یا باشد غارت به آن، خواه مقرون بدون
 طور تعریف کرده است:محاربه را این 1392اسالمی مصوب قانون مجازات  279اده در م

نحوی که موجب ناامنی آنها، بهارعاب و  جان، مال یا ناموس مردم کشیدن سالح به قصد»
 «در محیط گردد.

 
 ارکان و شرایط جرم محاربه. 2

: ستا موکول شده سه شرط اصلیبه جرم محاربه  تحققبراساس تعاریف حقوقی و فقهی، 
 یکی از فقهای .کشیدن سالح توسط مرتکب است، اصلی ثبوت جرم محاربه رکنالف( 

معاصر به این نکته تصریح دارد که ظاهر بیشتر فتاوای فقها این است که کشیدن و اظهار 
  (.1/425ق، 1423اسلحه در تحقق جرم محاربه دخیل است )هاشمی شاهرودی، 

ل من جرّد السالح الخافه المحارب، ک»است:  فرمودهدر تعریف محارب  محقق حلی
محارب کسی است که برای »؛ «فی براً او بحر لیالً کان او نهاراً فی مصر و غیره الناس

. در دریا باشد یا خشکی، شب باشد یا روز، در شهر ترساندن مردم بر روی آنها سالح بکشد
را  . فقهای دیگر هم شبیه همین تعریف(4/167ق، 1408، حلی محقق) «باشد یا غیر آن

ق، 1422؛ کاشف الغطاء، 2/59ق، 1417 شهید اول،؛ 5/379ق، 1420حلی، ) اندبیان کرده
تا، خمینی، بی ؛13/290ق، 1403مقدس اردبیلی،  ؛8/47ق، 1387؛ طوسى، 4/425
2/492.) 
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ای که مردم برای جنگ یا دفاع از آن استفاده هر وسیله، عرفی است و کلمه اسلحهمراد از 
اینکه آیا سالح (. 42–47ش، 1379زاده، شود )حبیبو اما شامل اسلحه قالبی نمی کنندمی

 محل تردید است. ،خالی از فشنگ هم داخل در این مصادیق است یا خیر
اقتضای اصل تفسیر مضیق هم داخل ندانستن موارد مردد به قلمرو مصادیق مجرمانه 

کارگیری قابلیت ترساندن داشته باشد هصورت ب آنچه که در از فقها هر البته برخی .8است
 دانند.هم سالح محسوب میرا  (کاربردن زور و تهدیدهب ومانند چوب، عصا و سنگ )

دانند، ولی در نوع آن فرقی قائل نیستند که اسلحه فقهای حنبلی، داشتن سالح را شرط می
؛ عاصمی، 9/145تا، قدامه، بی؛ ابن1/667تا، جنگی باشد یا عصا و سنگ )بهوتی، بی

(. فقهای شافعی تصریح کردند که داشتن سالح شرط نیست و اگر بدون 7/378ق، 1397
ق، 1417زدن هم کافی است )رافعی قزوینی، سالح هم قدرت و شوکت داشته باشند ولو کتک

 (.10/155ق، 1412؛ نووی، 11/249
دم است. موسوی و تعاریف فقها، شرط دوم، قصد اخافه مر 9با توجه به متن قانونب( 

تقریباً تمام روایات به این معنا عنایت دارد که صرف کشیدن اسلحه »نویسد: بجنوردی می
 ،موسوی بجنوردی) «الزم استایجاد ترس و وحشت هم  کند ونمیدر تحقق عنوان کفایت 

، خمینی موسوی؛ 2/505ق، 1410، حلی ادریسابن چنین ر.ک:؛ هم152ش، 1384
سنت غالباً صرف اخافه سبیل را (. فقهای اهل384ش/ 1374، یثاندشهی؛ 239ش/1383

؛ دسوقی، 4/559ق، 1415دانند )مالک بن انس، کافی دانسته و استفاده از سالح را شرط نمی
عابدین، ؛ ابن10/155ق، 1412؛ نووی، 11/249ق، 1417؛ رافعی قزوینی، 4/348تا، بی

نیازی به ایجاد وحشت و ارعاب مردم »معتقدند: (. برخی از فقها امامیه هم 4/113ق، 1412
 10«است.برای تحقق جرم کافی  صرف برکشیدن سالح و نیست

                                           
الذکر، سالح واقعی اعم از سابق 183( نیز مثل ماده 185منظور از سالح در این ماده )». نظر مخالف: 8

 .(53ش، 1389)ر.ک: میرمحمدصادقی، « سرد یا گرم و پر یا خالی است...
دفاع و مقابله با محاربان هر فرد یا گروهی که برای )به قصد( »قانون مجازات اسالمی:  280. ماده 9

 «.دست به اسلحه ببرند، محارب نیست
در ثبوت حکم محاربه برای کسی که سالح برکشد ولی ضعیف در ». در شرایع االسالم آمده است: 10

 «ایجاد اخافه باشد، تردید است، اما اشبه ثبوت حکم محاربه است.
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 1370قانون مجازات اسالمی 183 هماد 1 هاز تبصر را مقیدبودن این جرم حقوقدانان نیز
قابل  1392مجازات اسالمی  279در ماده « موجب ناامنی در محیط گردد»عبارت نیز و 

شود (. از این جهت است که گفته می34ش، 1389دانند )میرمحمدصادقی، میاستنباط 
مجرمانه  همقید به حصول نتیج و هم از حیث رکن روانی از حیث رکن مادی محاربه هم

  است.
 در« عمومی هجنب» و «مردم»لفظ  به بزه محاربه عمومیت است. با توجه دیگرشرط ج( 

 تهدید، محاربه از جرم فقها ظاهر تعاریف و 1392 اسالمی مجازاتن قانو 279 ماده متن

محارب بایستی طوری باشند  هافراد مورد حملیعنی  باشد. داشته عمومی جنبه باید محارب
 که لفظ مردم در مورد آنها صدق بکند.

موجب ترس عمومی شود و  »...داشتن شرط محاربه است: سنت هم عمومیتاز نظر اهل
 هیزمعنای نداشتن انگ بهرا عمومیت البته اگر « اید، محارب است.فساد یا قتل در زمین بنم

ند، گذر کنند و به دام محارب بیفت حتی اگر یک یا دو نفر از آن گردنهبدانیم، عداوت شخصی 
محارب هرکسی است که سالح خود را برای » گوید:صاحب جواهر می محاربه محقق است.

 «فساد در زمین کند هنحوی که صدق ارادبرکشد، بهارعاب مردم ولو یک نفر آخته کند و 
 (.41/564ق، 1400، نجفی)

بودن مرتکب، استفاده از سنت )حنفی و حنبلی(، مسلماندر فقه اهل الزم به توضیح است
وینی، )رافعی قز استسالح، داشتن غلبه و شوکت و اخافه سبیل شرط محاربه دانسته شده 

 (.10/154ق، 1412نووی،  ؛9/195 ق،1414؛ سرخسی، 11/248ق، 1417
 

 انگاری محاربه. مبنای جرم3
که در آن  مائده است هسور 33 هآیترین مستند جرم محاربه، طور که گفته شد، اصلیهمان

کار رفته که مورد مناقشه و به« االرض فساداًیحاربون اهلل و رسوله و یسعون فی»عبارت 
گر یک عمل و بر یک موضوع بیان «االرض ساد فیمحاربه و اف»آیا دو واژه سؤال است که 

در این ؟ ندهست و بیانگر یک جرم مستقل داشته تفاوت و یا با یکدیگرهستند قابل اطالق 
و داین دو، مفسرین و فقها معتقدند که  هقاطبخصوص سه نظرمتفاوت وجود دارد: الف( 

؛ 2/249تا، ؛ خمینی، بی247-248ش، 1378)هاشمی شاهرودی،  عنوان جداگانه نیستند
(. امامی کاشانی نیز با این 665ق، 1400اردبیلی، ؛ مقدس 1/1326ش، 1347طبرسی، 
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االرض  یسعون فی» و آن صله« یحاربون اهلل و رسوله»موصول و « الّذین»استدالل که 
 ،رای بیان یک حقیقت استعلیه بعطف بر صله است و مجموع معطوف و معطوف« فساداً

ش، 1370، مرعشی ؛89-90ش،1370داند )امامى کاشانى، نمیعنوان جداگانه  دواین دو را 
 (.638ق، 1422؛ ر.ک: فاضل لنکرانى، 2/1370

االرض است و محاربه گویند: موضوع آیه یکی است و آن افساد فی ای هم میب( عده
 (.46ش، 1377باشد )مرعشی، از مصادیق افساد می

این »گویند: اند و میمائده گذاشته هسور 32 هآی هبر پای استدالل خود را هم برخیج( 
مفسد »االرض و حاکی از آن است که عنوان  آیه در مقام تجویز قتل برای مفسدان فی

 باشد.میمستقالً موجب قتل « االرضفی
یعنی اقدامات مرتکب بدون کند، االرض تحقق پیدا می لذا در مواردی که عنوان افساد فی

و شامل یکی از  شدهمتوسل شود، موجب افساد در جامعه یا بخشی از آن  آنکه به سالح
مائده، مرتکب به قتل محکوم  هسور 32 هبه موجب آی و گرددم مستلزم حد نمییجرا
  د.داننمیمحاربه  و االرض این دو واژه را بیانگر دو جرم مستقل افساد فی، «گرددمی

 هسور 32آیه »گوید: فاضل لنکرانی می .استدهشن دیدگاه از طرف فقها مردود اعالم ای
االرض امکان  تنها در دو مورد قصاص و افساد فی، مائده داللت بر آن دارد که قتل مشروع

ست: و معتقد ا همین مطلب داللت بر آن دارد که محاربه از فساد قابل تفکیک نیست «دارد.
می ینیست که لزومی به تعریف آن باشد و تمامی جرا عنوان جرم خاصی االرض افساد فی»

 (.639-640ق، 1422)فاضل لنکرانى،  «که مجازات قتل را در پی دارند از مصادیق افسادند
می است که مجازات یدر این آیه، فقط جرا« االرض افساد فی»از نظر ایشان منظور از 

ساد اف» هم کسی معتقد به عنوان خاص مجرمانین جرااینکه خارج از ای و قتل را در پی دارند
 باشد، به طور اساسی صحیح نیست.« االرضفی

اند مائده صرفاً تجویز قتل کسانی است که مرتکب قتل عمدی شده هسور 32 بنابراین آیه
-اند که قبالً برای آن در شرع مقدس مجازات قتل تعیین شدهای انجام دادهمجرمانه یا عمل

ند زنای محصنه و لواط و اینکه آن را مستمسکی قرار بدهیم که بتوان از طریق آن مان ؛است
قائل شد، هیچ توجیه منطقی، عقلی و « االرض افساد فی»عنوان مجرمانه مستقلی برای 

 شرعی ندارد.
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گفته شد، مجرمینی که برای آنها حد شرعی  قبالً»: به تعبیر یکی دیگر از فقهای معاصر
س اساآنها اجرا گردد و با توهمات بی هشده است، الزم است همان حدود درباردر نظر گرفته 
 االرض برای آنها در توان مجازاتهای دیگری تحت عنوان مفسد فیارزش نمیو تخیالت بی

نظر گرفت؛ زیرا این نوع طرز تفکر موجب تغییر در احکام الهی و قوانین اسالمی است و از 
 (.2/55ش، 1370، مرعشی) «باشدانزل اهلل میمصادیق حکم به غیر ما 

 فقطو 11استبه میان نیامده  االرضافساد فی ی ازبحثاساساً سنت کتب فقهی اهلاگرچه 
الطریق و نیز کیفیت اثبات محاربه و کیفیت مجازات آن و نقش توبه یا قطع بحث از محاربه و

اما گاه به صورتی (. 23ش، 1386)عالمی،  است در رفع و عدم مجازات محارب مطرح شده
وجه تعلیل مجازات اعمال  با تمسک به برخی از روایات از معصومینبسیار جزئی و 

مانند اعتیاد به کشتن اهل جرمهایی . به عنوان نمونه 12اندهذکر کرداالرض  افساد فیشده را 
تیال، احارواح، تسخیر دزدی، ، نبّاشی و کفنبین بردن کشتزارهاذمه و برده، احراق عمدی، از 

تعرض به نوامیس مردم، گرفتن اموال مردم با حیله و تکرار محرمات، فروش انسان آزاد، 
شدن از ادای زکات را از و مانع کشتن امام مسلمین، ناامن کردن راهها، نیرنگ، زورگیری

 .نداجمله موارد محاربه دانسته
مائده صالحیت  33 آیه»نویسد: می ضمن نقل اقوال علمای مذاهب اربعهقزوینی  رافعی

بیل کسانی از ق .دارد که دلیلی نیرومند برای زدن بر روی دست گروههای فساد کننده باشد
ت عمومی توانند امنیها هستند که میها و دختران و دایرکنندگان فتنهامرکنندگان به ربودن بچه

)رافعی،  «تل و ربودن مال باشدم خالی از قیولو اینکه این جرا. را فاسد کنند و از بین ببرند
 (.11/248ق، 1417
 

 در حکم محاربه
است. الزم است تا آنچه مسلم است، حکم همه مصادیق احکام در زمان شارع بیان نشده 

 از نصوص تعدی اساس دانیممی کهطور مجتهد یا مقنن، حکم مسئله را بیابد. از طرفی همان
                                           

دامه، قالمزنی، تألیف مزنی، المغنی، تألیف ابنچون االم، تألیف شافعی، مختصر . مثالً در کتب فقهی هم11
االحکام السلطانیة، تألیف ماوردی، الهدایة، تألیف مرغینانی، بدائع الصنایع، تألیف کاسانی، اصالً بحثی از افساد 

 ا الرض وجود ندارد.فی
 .3/408ق، 1424؛ جزیری، 4/239تا، . ر.ک: دسوقی، بی12
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 به -مالک در فهم که داشت باید توجه ولی ،استوار است شرع احکام مالک شرعی، بر فهم
 اصل بین مشترک بر وصف شخصی و با ذوق ضابطه بدون تواننمی -نظر اندیشمندان اتفاق
، حکیم) شود ثابت شرعی با دلیل مشترک و اعتبار وصف باید ارزش نمود بلکه بسنده و فرع
 (.34تا/، بی؛ تبریزی237ق، 1412، ونیت فاضل؛ 2/316م، 1979

هرچند هنوز  است. مالک کشف راههای سنتو اهل شیعه اجتهاد در فقه از ابعاد مهم یکی
 دستهو... ب عرفی عقال، فهم عقل، سیره نظیر مباحث شیعه خود را در فقه شایسته جایگاه
مناط،  نظیر تنقیح بیشتر در مباحثی شیعه در فقه بحث این و پیچیدگی ظرافت .است نیاورده

 در مباحث سنتاهل در فقه شود ومی نمایان حکم و موضوع و تناسب خصوصیت اءالغ
 بیشتر نخبگانِ نظرِ به آنکه به عالوه شود.می بیشتر دیده مرسله و مصالح استحسان، 13قیاس
 رهنمون حکم مالکِ ما را به که است اعتبار دلیلی به تهوابس ادله این اصول، ارزش دانشِ

 (. 15-16ش، 1379)میرخلیلی،  سازدمی
از اعتبار  آید، دیگر سخن معتبر حاصل شرعی دلیل به حکم اگر مالک، دیگر سخن به

ندارد و بعد از  در بر ایفایده چندان - سنتاهل در فقه و چه شیعه در فقه چه -ادله این
 حکم اثبات برای و سایر ادله قیاس به نزد شارع، نیازی حکم و مناط علت ارزش کشف

 نیست. 
 علت شناخت راههای به صورت گذرا است الزم حکمیک  و مناط مالک فهمبرای اثبات 

 :داردوجود  دو راه طور کلیمنظور، بهاین رایب .کنیم را بررسی حکم
، اولویت مانند: قیاس کنند؛داللت می حکم علت رب یقینقطع و طور به که ییراهها الف(

  (.2/325م، 1979حکیم، و وحدت طریق مسألتین ) قطعی مناط تنقیح، العلهمنصوص قیاس
« رعف»، به صورت قویتری در«اصل»گونه از قیاس، علت حکم قیاس اولویت: در این -1

رو اگر حکم اصل، حرمت یا وجوب باشد، به صورت قویتری حکم دارد؛ از اینوجود 
 «اُف»را باید حرام یا واجب دانست؛ مثالً در قرآن آمده است که به پدر و مادر، « فرع»

                                           
سنت اختالف است. در مذهب شیعه به جهت وجود روایات و اهل. البته در پذیرش قیاس بین شیعه 13

به  العقولکه به شدت قیاس را نهی کرده است، قیاس معتبر نیست. برای نمونه در تحف متعددی از ائمه
ه شعبابن)ر.ک: « پذیر نیستدر دین قیاس نکنید که دین قیاس»... آمده است:  نقل از حضرت امام علی

است که اگر در سنت قیاس شود، دین نابود  نقل شده یا از حضرت امام صادق (.105ش، 1363حرانی، 
 (.1/57ق، 1407)کلینی،  شودمی
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گفتن به پدر و مادر، با قطعیت بیشتری « اُف»آمیز(، نگویید. از حرام بودن حکم )واژه اهانت
میز آنها نیز حرام است، چرا که زدن والدین، بدتر از گفتن کلمه اهانتشود که زدن آفهمیده می

 به آنها است. 
است. در روایت در حکم آن آمده  «اصل» : قیاسی است که علت حکمالعلهمنصوص -2

شود که علت حرمت کننده است، پس معلوم میآمده است شراب انگور نخورید؛ زیرا مست
ی، کننده باشد، حرام است )نقیبشود که هرچیز مستنتیجه میکنندگی است. از این آن، مست

 (. 3ش، 1388
های استنباط حکم است که در آن با اجتهاد و نظر، علت تنقیح مناط: یکی از شیوه -3

شود تا بتوان حکم را به تمام حکم از اوصاف غیردخیل که در نص آمده، تمیز داده می
میم داد که ممکن است به طور ظنی یا قطعی صورت مواردی که علت در آنها وجود دارد، تع

 (.35ش، 1382کالنتری، گیرد )
مفهوم این است که شارع، به هنگام وضع حکم دو موضوع وحدت طریق مسألتین:  -4

نحوی که حکم یکی از به ،کنددهد یا میان آن دو ایجاد ترتب میرا در عرض هم قرار می
. به این معنا که برای وجود مالک در هر دو از دو موضوع، بر موضوع دیگر منطبق باشد

 (.573، ش1136، جعفری لنگرودی) 14نص استفاده شود
خود بر دو هم  گروه دهند. اینمی مجتهد نشان به و گمان را با ظن مالک که راههاییب( 

 :باشندمی قسم
 علت، خود ظنی به یابیدست راه هرگاه (:15العله)مستنبط یقطع با پشتوانه راههای -1

 قطعی با دلیل اعتبار آن که است استدالل ارزشمند و قابل نزد اصولیون باشد، در صورتی
                                           

شود، زنا با زن شوهردار هم سبب این حرمت طریق که زنا با زن رجعیه، سبب حرمت می . مثالً همان14
شوهردار است و لذا به طریق اولی  شو، . زیرا مطابق روایات، زنی که در طالق رجعی است، در حکم زنمی

همراه بینه بر ضد یک میتی اثبات شود، خواهان، باید سوگند کند. یا اگر ادعایی به این حکم بر او صدق می
بود، امکان داشت که بینه را رد کند. در رابطه با طفل و مجنون و غایب نیز نیز بخورد، زیرا اگر میت زنده می

است، لکن از طریق وحدت در در رابطه با این افراد نص خاصی وارد نشده  این مالک جاری است، گرچه
 (.2/102ش، 1367شهید ثانی،  شود )ر.ک:طریق، حکم به آنان نیز سرایت داده می

، نیامده، اما فقیه علت آن را حدس زده است که به آن قیاس «اصل»در این قیاس علت حکم در . 15
 گویند.خفی می
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هر  چرا که ،آیندمی دستهب شرعی از ظاهر نصوص که مانند: مالکهایی ؛شود ثابت دیگری
 است. ثابت دیگری قطعی دلیل به ظواهر ادله ارزش ولی آور نیستیقین چند ظهور، دلیل

است که به نیامده و اما فقیه علت آن را حدس زده « اصل»در این قیاس، علت حکم در 
 قطعی، همانند راههای با پشتوانه مالک کشف ظنی راههای بنابراینگویند. آن قیاس خفی می

 نیست اختالفی سنت و اهل یعهش اندیشمندان بین آن و در استناد به ارزشمند بوده قطعی
 .(252 -256 ق،1975الدین، ؛ جمال331-2/327م، 1979، حکیم)

 حکم مالک به و گمان مجتهد را با ظن که قطعی: راههایی پشتوانه بدون راههای -2
اند. افراد وابسته شخصی و استنباط ذوق بیشتر بهو ندارند  قطعی پشتوانه رسانند ولیمی

 عقالیی ضابطه و بدون شخصی با ذوق شرعی حکم مالک باورند که بر این شیعه اندیشمندان
 نیستند.  راهها قائل گونه این برای اعتباری گونههیچ بنابراین .نیست دستیابی قابل

 ؛3/64ق، 1418، مدی)آ نداقائل مجتهد، ارزش غالب گمان برای از آنان هر چند برخی
را فاقد  مالک کشف روش نیز این سنتاهل از اندیشمندان برخی (، اما165تا، ، بیقدامهابن

 (.2/357ق، 1394، ؛ بخاری273 ق،1975الدین، جمال) دانندمی ارزش
العله است، چون امری باید توجه داشت که مسئله اصلی مورد اختالف، قیاس مستنبط

 مانند فقها و اصولیون مذاهب اسالمی، راههای مختلفی(. 26ش، 1370جناتی، نی است )ظ
، تقراءاس، تخریج مناط، تحقیق مناط، تنقیح مناط، اجماع، لفظیه کتاب و سنت( نص )ادله

مذاق  ،سبر و تقسیم، عموم بدلیّت، داللت اقتضاء، مفهوم، مناسبت، تناسب حکم و موضوع
اند که را برای استنباط و کشف علیت احکام بیان داشته قیاس شَبَهو  ایماء و تنبیه، شریعت

 است. برای کشف مالک در احکام فقهی، قطعی و یا ظنی بوده بعضاً
 

 چرایی تعمیم مجازات محاربه به سایر جرایم

طور حتم، تعمیم جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به محاربه از نوع به
 و نیست، زیرا موضوع و حکم محاربه را خداوند متعال در قرآن تعیین کرده العلهمنصوص

یک از مواد قانونی پیش گفته شباهتی با گذار نیز معلوم است و هیچنظر مشهور فقها و قانون
عله قطعی الناگزیر باید به سراغ اقسام دیگر قیاس یعنی اولویت یا متسنبطمحاربه ندارد. 

  رفت.
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حد الثالث: خبر الوا»است: الی علم اصول در کتاب خود بیان کرده  وصولال صاحب نهایت
خبر واحدی که « یُفید ظن الصدق، فوجب العمل به، لمّا تقدم من اَنّ العمل بالظن الواجب

ن کرددلیل آنکه قبالً گفته شد که عملکردن به آن واجب است، بهموجب ظن قوی گردد، عمل
العله باشد، این عبارتی اگر قیاس واجببه (.3/442، ش1386)حلی،  «به ظن واجب است

  العمل خواهد بود.قیاس واجب

باب زکات، در ذیل شروط نقدین برای تعلق زکات  در کتاب فقه امام جعفر صادق
اکثر فقهای معاصر معتقدند که اموال اگر از نوع کاغذ باشند، زکات ندارند، » است:پول آمده 
اهرِ نصوصی که زکات پولهای طال و نقره را گویا بودند، در حالی که ما برخالف به دلیل ظ

عنوان به بیتشود و نقدین در روایات اهلآنها معتقدیم که زکات شامل هر مال و پولی می
است و این )حکم(  زیرا نقدین تنها پول رایج در آن زمان بوده شود نه هدف،وسیله اخذ می

از باب قیاس باطل نیست، برای اینکه قیاس در جایی باطل است که علتی که در آن اخذ 
دانیم که علت زکات درهم و شده ظنی باشد نه علت معلوم و یقینی که ما به آن یقین می

 دینار در پولهای کاغذی وجود دارد نه اینکه گمان کنیم.
بنابراین حکم مسئله از باب  حتی قویتر از آن است.پس این علت مانند علت منصوصه یا 

هست.  تنقیح مناط معلوم است نه از باب قیاس ظنی که اجماع بر تحریم آن )نزد فقه شیعه(
احکام زکات نقدین بر پول هم قابل سرایت است. چون من علت آن را قطعی حس کردم 

 (.2/70ق، 1421)مغنیه، 
 به جرایم از ایی تعمیم محاربه هم باید گفت؛ برخیبا ذکر مثالهای باال در پاسخ به چر

 بار به که عظیمی مفسده لحاظ به و اسالمی داشته جامعه برای که خطری شدت دلیل
مجازات  تعیین بهاالبد، خود، به واسطه علم به مصالح و مفاسد الی مقدس آورد، شارعمی

ق، 1400، نجفیاست ) شده معین صراحت به آن میزان و نوع که استپرداخته  آنها برای
. 16استبا شدت با مجرم برخورد نموده  اندیشی بشر در آن نقشی ندارد ومصلحت(. 41/254

                                           
گونه از جرایم به انحطاط اخالق، فساد جامعه، اضطراب نظام و کیان اهل در این. چون تسامح و تس16

انجامد و هدف از شدید بودن مجازات این نوع از جرایم، اعتالی اخالق در جامعه و افزایش جرایم می
 هجامعه، حفظ امنیت و آرامش، حفظ حقوق انسانها و مصلحت جامعه مطمح نظر بوده و عقالً هم پذیرفته شد

از بارش  است که مصلحت یک فرد قربانی مصلحت جامعه شود. اقامه و اجرای آن بنا به قول معصوم
 رود.شمار میباران برای نظام اسالمی و عموم جامعه مفیدتر است. مجازات محاربه یکی از انواع آن به
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شدت و مردم، است.  م علیه امنیتایبارزترین مصداق جر محاربه از جمله جرایم حدی و
 بودن امنیت و آرامش مردم است.حدت مجازات آن هم به جهت مهم

مسلح هم این است که کوشش کنند تا این مهم نقض نشود و فلسفه وجودی نیروهای 
گر نیروی مسلح به جای حفظ امنیت، اسار حضور آنها امنیت را حس کنند. مردم در سایه

استقالل و تمامیت ارضی، خود مرتکب جرم شوند و یا در اثر فعل یا ترک فعل آنها، امنیت 
. علت این شدت مجازات را مقنن از تری را متحمل گرددمتزلزل گردد، باید مجازات سخت

 العله قطعی(. شدت مجازات محاربه، حدس زده است )قیاس مستنبط
وقتی که خداوند متعال برای عامالن اختالل امنیت مردم مجازات شدید محاربه قرار داده، 
به طریق اولی برای عامل ایجاد امنیت که تمام امکانات نظامی جهت حفظ امنیت مردم در 

 )قیاس اولویت(.  اوست باید مجازاتی به مراتب شدیدتر در نظر گرفته شود اختیار
با خیانت آنها،  کشور است.گونه از اعمال نیروهای مسلح، مصداق بارز خیانت به این

نوعی ناامنی و احساس رعب و وحشت برای مردم پشت جبهه ایجاد خواهد شد که خود 
نوعی اشتراک مفهومی با محاربه است و از آنجا که جرایم نظامیان تأثیر مستقیم بر امنیت 

با مرتکبان آن ی(، اسالم نظامو  کشور بنا به مصلحت )حفظملی دارد، مقنن تصمیم گرفت تا 
 ت و حدت با مجازات سنگین مقابله نماید.به شد

ائل االرض قسنت فرقی میان محاربه و افساد فی طور که گفته شد، اکثر فقهای اهلهمان
االرض را جدا از محاربه دانسته و بعضی از مصادیق نیستند. اما برخی از آنها افساد ف ی

ای به دست نداند که چرا مرتکبان اند. اما متأسفانه هیچ مالک و قاعدهآن را هم قید نموده
 17شوند.االرض شناخته میآن مفسد فی 

گونه از . این18رسد که علت، حمایت از مصالح جامعه و حکومت اسالمی باشدنظر میبه
شوند، مضر به حال مردم بوده و باعث ایجاد اعمال موجب از بین رفتن امنیت جامعه می

                                           
 .داننداالرض میهمین مصادیق را فقهای شیعه در صورت تکرار و یا بزرگی خود جرم افساد فی . 17
. غزالی هدف شرع را حمایت از مصالح خمسه و جعل همه احکام اسالمی را برای حمایت ازآن 18

 داند.مصالح می
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گیرد. برای اینکه این فساد به جامعه شکنی قرار میشده و نظام اسالمی مورد حرمت 19فتنه
سرایت نکند، الزم است از روی زمین برداشته شده تا جامعه از شر آن در امان باشد. چون 

هستند. به عنوان مثال هیئت کبار کشور « کننده در انجام افسادسعی»این افراد مصداق بارز 
صادر کردند که به برخی از جرایم، غیر از ای در مجله البحوث االسالمیه عربستان بیانیه

است. االرض اطالق شده و مجازات مرگ برای آنها در نظر گرفته شده محاربه، افساد فی 
سنت گرایش بیشتری به طرح و بررسی مصلحت به بنابر ادله تاریخی و عقیدتی، فقه اهل

 .20صورت راهی برای دستیابی به احکام شرع داشته است
 

 در مجازات نیروهای مسلح محاربه حکم در میراج مصادیق. 1

جنگهای داخلی و  وجودآمده پس از پیروزی انقالب اسالمی، نظیربه هاینبحرابا توجه به 
ام م علیه امنیت نظیجرا کرد تااقتضاء می، چنین تثبیت نظام جمهوری اسالمیخارجی و هم

مائده  هسور 33 هسطحی که از آیمقنن با نگاه و تفسیر داده شود.  پاسخ بیشتری تشد با
کدام از می که هیچیرا به جرا قانون ماده قلمرو و برداشت شدهداشت، در مواردی دچار سوء

 تاس را ندارد توسعه دادهمردم( دست به اسلحه بردن و قصد ارعاب محاربه ) دو خصوصیت
 است.  قائل گردیدهعنوان مستقل مجرمانه « االرض افساد فی»نیز در مواردی هم برای  و

 وارد لطمه یا ایران اسالمی جمهوری حاکمیت قلمرو از قسمتی کردناجد برای اقدام

تبانی با دشمن، تحریک نیروهای مسلح به فرار، ایران،  استقالل یا ارضی تمامیت به کردن
 از جاسوسان، تخلف دادنپناه، دشمن یا بیگانه به کشور اسرار دادنهمکاری با دشمن، 

 توقیف دریافت از پس جنگ دادنادامهدشمن،  با تسلیم قرارداد نظامی، انعقاد تکالیف
 به بدنی صدمه کردننگهبانی، وارد محل ترک، مأموریت به رفتن از عملیات، خودداری

 21و... نظامی وسایل سرقت یا میل و ، فروش، حیفاز خدمت کار، فرار از فرار برای خود
                                           

 191کند و به همین علت است که خداوند در آیه . فتنه به حیات مادی و معنوی جامعه لطمه وارد می19
ت. چون قتل جان یک یا چند نفر را میگیرد اما فته صراحت آن را بدتر از قتل عنوان فرموده اسسوره بقره به

 دهد.حیثیت مادی و معنوی جامعه را در معرض خطر قرار می
همترین اند که مسنت، تاریخ توجه به مصلحت را زمان خلیفه اول نوشته. حتی برخی از نویسندگان اهل20

 (.2/113م، 1995آن اقدام به گردآوری قرآن برپایه مصلحت حفظ دین بوده است )شاطبی، 
، 21، 20مواد  92و 87، 65الی  61و مواد  51، 43، 42، 35، 31، 29، 24، 21، 20. موضوع مواد 21

 و... 92و 87، 65الی  61و مواد  51، 43، 42، 35، 31، 29، 24
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و  1371مسلح مصوب  نیروهای میجرا مجازات قانون موجب به هایی هستند کهنمونه
 اند.شده االرض فی افساد و محاربه مجازات شمولم 1382

 
 در قانون مجازات نیروهای مسلح گذارینقد قانون. 2

 قانون 85و  83الف( اعمال مجازات سخت محاربه برای جرایم غیرعمد: بر اساس مواد 

باعث نقص یا  نظامی فرد احتیاطیبی، هرگاه اهمال و تفریط و مسلح نیروهای مجازات
ماه تا سه سال محکوم  6مسلح گردد، مرتکب به مجازات حبس  تضییع اموال نظامیِ نیروهای

 22اسالم جبهه شکست و افساد و اخالل به منجر انگاریاگر همین سهل اما خواهد شد.
 . شودمی محسوب محاربق فو قانون 87 ماده به موجبفوق،  اعمال گردد، مرتکب

؛ است مجرمانه قصدن دانستمفروض، است قانون یادشده وارد بر که یدیگر ایرادب( 
و عدم  توقف دستور دریافت از جنگی پس عملیات ، ادامهدشمن با تسلیم قراردادانعقاد 

 موجب در نتیجه ... توسط فرماندهانشورای عالی امنیت ملی، کشور و اجرای مصوبات

اوست،  عهده به حفاظتش و دفاع نچهآ یا نیروها اسارت یا تحت فرماندهی عده سالح خلع
 .23است همحارب حکم بشود، در اسالم جبهه شکست و نظام در اخالل یا و افساد موجبیا 

 نداشته را اسالم جبهه شکست یا و نظام در اخالل و افساد قصدبسا ممکن است چه

 باشد نداشته دشمن با مقابله برای فرمانده راهی اگریا  باشد شرافتمندانه انگیزه حتی و باشد

جزا  حقوق بر حاکم ضوابط با امر کند، این امضا را تسلیم قرارداد اضطرار شرایط در و
 محاربه به شود، حکم ثابت جرم معنوی رکن اینکه اینجا، بدون در زیرا د،ندار سازگاری

 .اندداده عملی چنین ایرب
ج( مجازات محاربه بدون وجود هیچ یک از شرایط حد محاربه: تلقی محارب برای 

 یا ترک پست نگهبانی و یا ایراد صدمه بدنیحین نگهبانی  نظامی ندیخوابرفتارهایی مانند 
حاضرنشدن عمدی و بدون عذر موجه در محل مأموریت، فرار به خود جهت کسب امتیاز، 

 هواپیما و نظامی، کشتی ساختمانهای یا تأسیسات زدنآتشاز جبهه، فرار به سمت دشمن، 

و...  مهمات و جنگی مخابراتی، ملزومات و ارتباطی وسایل و راهها و آنها، انبارها امثال و
                                           

ای است که یگان مربوط درگیری مستقیم و سریع رزمی با دشمن داشته یا مأموریت آن را . منطقه22
 (. 98ش، 1390ه باشد )ر.ک: یزدانیان، دریافت کرد

 و... قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. 39، 35، 31. مواد 23
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 بهیا  شود دشمن تقویت موجبمنجر شود، یا  اسالم جبهه شکست و افساد و اخالل به اگر

از شرایط محاربه را ندارد ابتدا به ساکن یک از مواردی است هیچ، نظام باشد براندازی قصد
کردن فرد نظامی محکوم ( و تصمیم به64-65ش، 1391محاربه تلقی کرده است )گلدوزیان، 

  گرفته است.
 شیعیان از یا نامسلم دو جبهه، هر طرفین اگر :است اسالم جبهه واژه دیگر ایرادد( 

 اعمال مجازات ایند، ش حاصلشکست  اگر هک گفت اسالم جبهه باید یک کدام باشند، به

؟ بود نخواهد تعارض در الحکم رفع حدیث اب فوق در صورت مجازات این اعمال آیا .شود
 ندارد، رواست؟ نتیجه را قصد و فعل قصد که فردی برای مجازات اعمال آیا

 
 امتزاج بغی و محاربه

ظاهراً مقصود همه محاربه گاهی به حمل سالح و گاهی به آشکارساختن آن تعبیر شده که 
بردن به سالح برای ترساندن دیگران است. هرچند تهدید کننده شخص واحدی آنها دست

قانون  17اسالمی، در ماده  نظام حفظ(. اما مقنن به منظور 10ش، 1377باشد )مرعشی، 
که هیچ یک از شرایط  25رفتارهایی مانند طرح براندازی نظام 24مجازات نیروهای مسلح

 دو اسالمی نظام براندازی طرح دراست. ارد، ابتدا به ساکن محاربه تلقی کرده محاربه را ند

 طرح که هستند نظامیان گروه یا فرد اول دسته :است گذارقانون نظر مورد مرتکبین از دسته
 کسانی یا فرد دوم دسته جمعیتی تشکیل دهد. منظور این برای و بریزند ار نظام براندازی

 و کار اسباب و وسایل یا و ثرؤم مالی امکانات یاکه در این جمعیت شرکت کنند و  هستند
ذیل محاربه حذف نه تنها این جرم را  1392. مقنن در سال دهند قرار آنها اختیار در سالح
  است. انگاری نکردهدر باب حدود نیز جرمبلکه نموده 

                                           
هر نظامی که برنامه براندازی نظام اسالمی را طراحی کند یا بدان اقدام کند و به 17. بر اساس ماده 24

د معاونت مؤثر داشته باش این منظور جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره کند و یا در چنین جمعیتی شرکت یا
ه تعریف شد« به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام»شود. در این ماده از طرح براندازی محارب محسوب می

 است.
ریزی برای انجام دادن فکر اولیه اقدام، تعیین مختصات و دیدگاههای آن، برنامه» . منظور از طرح:25

ست به نحوی که احتماالً بتواند به سقوط حکومت اسالمی و تغییر تدارک لوازم کار ا عملیات و براندازی نظام
رژیم سیاسی کشور منتهی گردد. پس هرگونه تبانی و توطئه ولو به طور شفاهی باشد ممکن است نام طرح 

 (.56ش، 1374)ر.ک: پیمانی، « بر آن اطالق نمود
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اسالمی اقدام مسلحانه نماید، علیه نظام جمهوری  که نظامی رفتار فردنمونه دیگر، 
 قانون مورد سخن، محارب محسوب خواهد شد. 22براساس ماده 

 1375 تعزیرات 498و  137026قانون مجازات اسالمی سال 186هردو ماده از مواد 
 یبا معیارها و موازین فقهی سازگارو بغی هستند که  محاربهامتزاج  مصادیقاز  الگوبرداری و

 :زیراندارند، 
 است« عادل شورش مسلحانه علیه امام» تعاریف فقها از بغیقدر مشترک همه اوالً 

 ؛2/91ش، 1367 شهید ثانی، ؛524 /1409مقدس اردبیلی  ؛1415/385)محقق حلی، 
 . (674ق، 1413 ،عوده

سنت هم در تعریف بغی و قیام مسلحانه علیه حکومت اسالمی اختالف چندانی فقهای اهل
اما از آنجا که به عدم شرط عدالت امام و رهبر مسلمانان معتقدند،  با فقهای امامیه ندارند.

هرگاه مسلمانان بر رهبری کسی اتفاق کردند، هرکسی از »اند: طور تعریف کردهبغی را این
ترین صورت بجنگید و او اطاعت او خارج شود و خواهان مقام امامت او باشد با او به سهل

 (.1/137ق، 1412؛ عوده، 7/525، ق1404قدامه، )ابن« را دفع کنید
 بغی و محاربه از نظر فقهی و مقررات متفاوت است:احکام ثانیاً 
، بغی و استمحاربه برکشیدن سالح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم الف( 

مجرم مستقیماً با حکمرانان در حال مبارزه است  .قیام مسلحانه علیه حکومت اسالمی است
در زمان  نائب امام یا بغی را خروج بر امام عادل فقهاآنها را دارد.  و قصد سرنگونی

ق، 1407حمزه طوسی، ابن) داندمی غیبت و جنگیدن با او و خودداری از تسلیم حق به او
ق، 1405راوندی،  ؛322-21/324/تابی، نجفی ؛2/15ق، 1410حلی،  ادریسابن ؛335
 ش،1367، شهید ثانی ؛25/241ق، 1410، حلی سعیدابن؛ 391ق، 1414، حلی؛ 363

1/323).  
از نظر موضوع: موضوع محاربه امنیت و آزادی مردم است، ولی در بغی، موضوع  ب(

 امنیت حکومت اسالمی است. 
به همین دلیل است که برخی از  .حکومت اسالمی است براندازیهدف باغی  ج(

 اندمعادل جرم سیاسی در اسالم دانستهسنت و شیعه، بغی را اندیشمندان مسلمان اعم از اهل
                                           

 .. مقنن قیام مسلحانه در برابر حکومت اسالمی را محارب شناخته بود26
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دنبال ترساندن و سلب امنیت مردم در حالی که محارب،  (،106-1/107ق، 1413، عوده)
 است. 

د( از نظر مرتکب، در بغی باید مرتکب مسلمان باشد. اما در محاربه فرقی بین مسلمان و 
 غیرمسلمان نیست. 

که به اعتقاد فقها اعم از امامیه و  م مستوجب حد است، در حالییمحاربه از جراهـ( 
 . سنت مجازات بغی، مجازات تعزیری استاهل

فقها احکام مربوط به بغی را در کتب جهاد ذکر کرده و احکام خاصی را هم برای آن  و(
 . اندقائل شده

 .بودن شرط بغی است اما در محاربه چنین شرطی وجود نداردز( گروه و تشکیالتی
 

 تعمیم محاربهمعیار و مالک 
مجازات اصلی خیلی از  ایران گذارقانون که شودگفته معلوم میبا دقت نظر در موارد پیش

مرتکب،  عمل به نسبت محاربه عنوان شمول برایو  27استتعیین نموده جرایم را حبس 
 سببیتقیود و ضوابطی مانند باشد،  داشته توجه« کشیدن سالح» ضابطه به آنکه از بیش

 یا اسالم، اسارت جبهه نظام، شکست در عمومی، اخالل امنیت در عامه، اخالل فساد برای

 تلفات خودی، واردشدن افراد یا مواضع ،اراض بر دشمن خودی، تسلط نیروهای تسلیم
 اینها نظایر و دشمن مسلح، تقویت نیروهای به ثرؤم ضربه خودی، ورود هایونیر به جانی

ضربه در وی اعمال از ناشی آثار یا و نظام با معارضه و مقابله بر ریدا مرتکب قصد بهو 
 و نوعی ضابطه دو از یکی مقنن دیگر عبارتبه. استرا مد نظر قرار داده  نظام به زدن

 . 28است برده کاربه محاربه عنوان تشخیص برای را شخصی
 مالحظه و قصد مرتکب به توجه» محاربه کیفر تعمیم برای مقنن اصلی مالکدر واقع 

اسالم، همکاری با دشمن،  جبهه نظام، شکست در اخالل بر مبنی« وی اعمال از ناشی آثار
                                           

 .1382قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  35، 34، 32، 31، 23، 21، 70تا  93. مواد 27
ه شود )ضابط. بدین ترتیب گاهی رفتار مرتکب در عمل موجب بروز یکی از نتایج سوء فوق می28

یا  ا نظامزدن امنیت یا مقابله و معارضه بنوعی( و گاهی به دلیل قصدی که مرتکب در ایجاد اخالل و برهم
است ) ضابطه شخصی یا ذهنیِ( عمل وی از یک جرم ساده براندازی یا همکاری با دشمن و نظایر آنها داشته 

 االرض تغییر ماهیت خواهد داد. به جرم محاربه و افساد فی
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از باب مصلحت کشور و ملت است. با استنتاج از ادله از جمله اطالق و  ...براندازی نظام و
ام رسد باید تمامی آثار و احکنظر میعموم لفظ، داللت التزامی و لزوم تبعیت فرع از اصل به

 عیموضو الحاقم( و حکر دمحاربه به این دسته از جرایم تعمیم یابد، زیرا احاله به مجازات )

 بایستمی و است مشترک مناط وجود واسطهبه آثار و احکام حیث از دیگر موضوع به

بغی را شارع موضوع و حکم محاربه و . به این دلیل که 29باشد )عنصر(شرط  چهار دارای
است )اصل(، بیان فرموده  30سوره حجرات 9سوره مبارکه مائده و  33مقدس در آیات 

 است محاربه مفروض موارد موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که از جرایم
ترین شرط قیاس یعنی علت )شباهتی که باید اما یکی از مهم باشد.نیز مشخص می )فرع(

 یک از رفتارهای یادشده،داشته باشد( اینجا مفقود است. یعنی هیچبین اصل و فرع وجود 
 نه و دارد سازگاری با محاربه میجرا این ظاهر نه قدر مشترکی با جرم محاربه ندارند.

توان حکم شرعی محاربه را بر بنابراین نمی .خوردمی چشم به محاربه به مربوط ضوابط
 حقوق نویسی و قانون بر حاکم ضوابط از عدول از اینمونهو این  جرایم یادشده جاری کرد

 ست.جزا

درست است که حفظ نظام و امنیت آن از اوجب واجبات است و پذیرفتیم که برای جرایم 
امنیتی عامل ایجاد امنیت )نیروهای مسلح( که تمام امکانات نظامی جهت حفظ امنیت مردم 

ما )قیاس اولویت(. ا ر گرفته شوددر اختیار اوست باید مجازاتی به مراتب شدیدتر در نظ
 و با ذوقآنچه مسلم است از نظر علمای شیعه، مالک حکم شرعی بدون ضابطه عقالنی 

قابل دستیابی نیست. اگر نص صریح و به نحو قطعی نبود و یا صراحت نداشت،  شخصی
بار اعتو  باید ارزشتوان راه را برای گسترش )تعمیم( دایره شمول حکم باز نمود، ولی می

 د. شو ثابت شرعی با دلیل مشترک وصف
                                           

. الف( موضوعی که حکمش نفیاً و اثباتاً معلوم است )اصل(؛ ب( حکم اصل که باید فرع را با آن 29
شود )فرع( مشخص الحکم ملحق میعلوم باشد؛ ج(موضوعی که از حیث حکم به موضوع معلومسنجید م

 باشد؛ د( علت )سبب حکم( یا قدر مشترک که در هر دو موضوع وجود دارد.
. اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر بجنگند، میان آنها صلح و آشتی برقرار کنید و اگر یکی از آن دو 30

تجاوز کند، با آن گروه بجنگید تا به حکم خدا بازگردد. پس اگر بازگشت، میانشان به عدالت گروه بر دیگری 
 و انصاف، صلح و آشتی برقرار کنید و همواره دادگری را پیشه سازید که خدا دادگران را دوست دارد.
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توان اطالق محارب را بر جاسوس بار نمود، نظر مکارم شیرازی در پاسخ به اینکه می
اطالق عنوان محاربه بر جاسوسی مشکل است، زیرا در تعریف آن » مؤید این بحث است:

ط ند... اگر جاسوسی مربوکاست، بر جاسوسی تطبیق نمی اموری که در فتاوا و روایات آمده
به اخباری باشد که احکام اسالمی و یا حکومت اسالمی را متزلزل کند و یا جان مسلمان را 

 «.اندازد، مسلماً محکوم به اعدام استخطر می به

 
 نتیجه

شود که مقنن با حساسیت معلوم می 31. با نگاه گذرا به قوانین نیروهای مسلح پس از انقالب1
ای که هگوناست. به دهی به تهدیدکنندگان امنیت و حاکمیت برخاستهام پاسخای در مقویژه

گرانه موجود در این زمینه به جهت ضرورت تأمین امنیت پایدار، با پاسخهای ماهیت سرکوب
مقنن به پیروی از این قانون . 32شده برای سایر جرایم تفاوت آشکار داردبینیکیفری پیش

 خود اصلیو معیار  مالکو 33استجازات نیروهای مسلح نمودهمبادرت به تنظیم قانون م

 اعمال از ناشی آثار هظمالح و مرتکب قصد به توجه» میجرا این در محاربه کیفر برای

 .استقرار داده … و اسالم جبهه شکست و نظام در اخالل بر مبنی« وی
 ت ونیس جرم سیاسیاز نوع محاربه، بغی و موضوع این قانون م یجرا. به نظر نگارنده 2

که مقنن  دباشمی و خیانت به کشور بلکه از مصادیق جرم تعزیری خاصی مرتبط با براندازی
بنا به مصلحت جامعه و حاکمیت اسالمی تصمیم گرفته تا مجازاتی همسانِ حد محاربه برای 

ده اواسطه مصلحت و منافعی مبادرت به استفگذار بهاگر قانون مرتکبان آن در نظر بگیرد.
کند، باید در چارچوب مشخص باشد و حین تصویب قانون به معیار می« در حکم»اصطالح 

                                           
ر ایران اولین قانون مجازات و جرایم نظامیان د 1371. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 31

 جایگزین آن شده است. 1382بود که منسوخ و قانون سال 
کارها در جهت گسترش دامنه ضمن عدول از برخی از اصول جزایی، از همه ابزارها و راهمقنن . 32

و حتی مجازات جرم محاربه را برای رفتارهایی مقرر کرده که انگاری جرایم علیه امنیت استفاده کرده جرم
 با جرم محاربه ندارند.هیچ قدر مشترکی 

در زمان تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مجازات رسد که چون مینظر . به33
االرض از هم تفکیک نبوده و جرمی تحت حاکم بود و طبق آن، جرایم محاربه و افساد فی  1370اسالمی

 انگاری نشده بود.عنوان بغی نه در حدود و نه در تعزیرات جرم
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و ضوابط حقوقی و فقهی توجه داشته و براساس آن نسبت به تعمیم حکم یک جرم به دیگر 
 جرایم اقدام و از توسعه بدون دلیل تعمیم پرهیز کند.

، دو موضوع محاربه 1392مصوب شود تا همانند قانون مجازات اسالمی . پیشنهاد می3
عنوان مجرمانه محاربه نسبت به این دسته از جرایم حذف شود و با  و بغی از هم جدا گردد.

تعزیری، تعریف دقیق جرم عمومی و سیاسی و بیان مصادیق  تعریف و تفکیک جرایم حدی و
 د.آن، این تمایز لحاظ شو
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 ق.1412سالمی، قم، مجمع الفکر اإل، الفقه اصول فی الوافیه، محمدعبداهلل بن فاضل تونی،  -
 ق. ،1422قم، مرکز فقهى ائمه اطهار، الحدودتفصیل الشریعة ـ  فاضل لنکرانى، محمد، -
المی ، قم، دفتر تبلیغات اسکشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراءکاشف الغطاء، جعفر بن خضر،  -

 ق.1422حوزه علمیه قم، 
، 35، شماره مجله فقه و اصول، «مفهوم، اعتبار و مکانیزم تنقیح مناط»اکبر، کالنتری، علی -

 ش.1382
 ق.1407، هسالمیدارالکتب اإل، تهران، الکافی کلینی، محمد بن یعقوب، -
قانون مجازات جرایم نیروهای گلدوزیان، ایرج؛ کونانی، سلمان؛ محمدی کشکولی، محمدرضا،  -

 ش.1391، تهران، جنگل، مسلح در نظم حقوقی کنونی
 ق.1415، ه، بیروت، دارالکتب العلمیالمدونة الکبری مالک بن انس، -
، نیالمز مختصر شرح هو و الشافعی اإلمام مذهب فقه فی الکبیر الحاوی ماوردی، علی بن محمد، -

 ق.1419، هبیروت، دارالکتب العلمی
، قم، مؤسسه اسماعیلیان، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام محقق حلی، جعفر بن حسن، -

 ق.1408
 ش.1377، 9، شماره مجله دادرسی، «محاربه و افساد فی االرض»مرعشی، سید محمدحسن،  -
 ش.1370میزان،  نشر ، تهران،حقوق کیفری اسالم در دیدگاههای نو، همو -
 ق.1421، قم، مؤسسه انصاریان، فقه اإلمام الصادق مغنیه، محمدجواد، -
 ق.1400، تهران، المکتبة المرتضویة، زبدة البیان فی احکام القرآن مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، -

 ق.1403، قم، دفتر انتشارات اسالمی، شرح ارشاد األذهانمجمع الفائدة و البرهان فی  ،همو -
 ش.1384، تهران، نشر میعاد، فقه تطبیقی: بخش جزایی، سید محمد، موسوی بجنوردی -
 ش.1379، 16و15، شماره مجله قبسات، «فقه و مالکات احکام»میرخلیلی، سید احمد،  -
 ش.1389تهران، نشر میزان،  ،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومیمیرمحمدصادقی، حسین،  -
 ق.1400، تهران، دارالکتب اإلسالمیه، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -
ی فقه هامجله آموزه، «العله در فقه امامیه و حقوق ایرانقیاس مستنبط»نقیبی، سید ابوالقاسم،  -

 ش.1388، 3، شماره مدنی
 ق.1412، بیروت، دارالفکر، شرح المهذبالمجموع  نووی، یحیی بن شرف، -
 ش.1378، تهران، نشر میزان، های حقوق جزابایستههاشمی شاهرودی، سید محمود،  -
 ق.1423، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمی، قرائات فقهیه معاصرههمو،  -
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نشر میزان، ، تهران، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم کنونییزدانیان، محمدرضا،  -
 ش.1390


