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  چكيده

 ،قتل: باشدر مجازات ميچهااين يكي از حدود الهي، حد محاربه است و آن اجراي يكي از 
 .نفي بلد ، ومخالفاز دو جهت  قطع دست و پا ،)صليب بستنسه روز زنده به (صلب 
مطابق . باشدمي دهسوره مائ 33و مبناي اجراي يكي از چهار مجازات مذكور، آيه  مستند

دست  ،محارب كسي است كه به قصد ايجاد رعب و وحشت در مردم ،فقها يروايات و آرا
برخي فقها در تعريف و  .ه ببرد و از اين طريق مرتكب افساد در روي زمين گرددبه اسلح

افساد في االرض، بغي، : تعيين مصداق محاربه، در اثر تشابه آن با برخي مفاهيم همچون
راهزني و سرقت، اين عناوين را بر عنوان محاربه حمل نموده و آنها را به يك معنا در نظر 

مذكور مصاديق مشتركي هم دارند، اما اين به منزله وحدت معنا و  گرچه مفاهيم. اندگرفته
دليل اين مطلب نصوص شرعيه و اغلب منابع فقهي معتبر اماميه و . باشدمفهوم آنها نمي

  .سنت است اهل

  .محاربه، محارب، افساد في االرض، بغي، قطع طريق، سرقت :هاكليدواژه
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  مقدمه

سالمي مورد بحث و بررسي قرار داشته است و تقريباً تمامي موضوع محاربه از ديرباز در فقه ا
در حقوق جزاي . اندفقهاي اسالمي در كتابهاي فقهي خود بابي را به اين موضوع اختصاص داده

با تعمق و تأمل . ايران هم محاربه به عنوان يكي از جرايم حدي، از اهميت زيادي برخوردار است
توان دريافت كه در وضع و تشريع اجراي مجازاتهاي اسالمي، ميدر قوانين كيفري اسالم و فلسفه 

گونه قوانين، انسان و ارزشهاي واالي انساني و به تبع آن استقرار آرامش و امنيت در جامعه، اين
از اين رو، قوانين كيفري اسالم با نظم و دقت . پيش از هر چيز ديگر، مطرح و مد نظر بوده است

ي و اعمال و رفتار انسانها را در نظر گرفته است و براي هريك، قانون و خاصي، تمام روابط انسان
  .اي مناسب و شايسته داردقاعده

اي ديگر از جرايم حدي يا تعزيري وجود با توجه به اينكه شباهتهايي بين مفهوم محاربه و پاره
قت و بررسي قرار دارد، الزم است ارتباط محاربه و افساد في االرض و ديگر مفاهيم مشابه مورد د

  .گيرد
  

  مقايسه محاربه با افساد في االرض

و افساد في االرض ) ص(آمده، دو عنوان محاربه با خدا و رسول) 33مائده، (كريم  قرآنآنچه در 
يك از اين دو عنوان موضوع مجازاتهاي مذكور در آيه شريفه است؟ آيا در اينجا دو  كدام. است

، يا »افساد في االرض«و ديگري » محاربه«دارد، يكي  موضوع مستقل براي حد محارب وجود
اينكه در آيه يك موضوع بيشتر وجود ندارد؟ در صورت دوم آيا اين موضوع واحد، محاربه است 
يا افساد في االرض و عنوان محاربه يكي از مصاديق آن است؟ يا عبارت است از جمع هردو 

گونه افسادي است در زمين كه به صورت عنوان مذكور، بدين معنا كه موضوع حد محارب آن
محاربه باشد؟ بر اين اساس سه ديدگاه عمده در اين رابطه وجود دارد كه بعد از تعريفي مختصر از 
افساد في االرض به منظور شناخت هرچه بيشتر آن، به بررسي اين سه ديدگاه و داليل هريك 

  .شود پرداخته مي
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  تعريف افساد في االرض -1

- در تعريف فساد مي المفرداتراغب در . آمده، ضد صالح است لسان العربه در فساد چنانچ

فساد بيرون رفتن چيزي از حد اعتدال است، خواه زياد باشد، خواه كم باشد و صالح ضد «: نويسد
با توجه به روايات و » فسد«كريم نيز واژه  قرآندر ). 636، م1990راغب اصفهاني، ( »آن است

  :آمده است) 5/175ش، 1384قرشي، (شش وجه  شأن نزول آيات، بر
إذَا قيلَ لَهم ال «: فرمايدسوره بقره، خداوند خطاب به منافقان مي 110نافرماني؛ در آيه ) الف

شود نافرماني خدا و رسولش وقتي به آنها گفته مي«؛ »تُفسدوا في األرضِ قالُوا إنَّما نَحنُ مصلحونَ
 .»ما قصد اصالح داريم گويند همانارا نكنيد، مي

؛ »لَتُفسدنَّ في األرضِ مرَّتَينِ«: فرمايدسوره اسراء مي 4كشي؛ در آيه ريزي و آدمخون) ب
 .»كنندكشي ميريزي و آدماسرائيل دوبار در روي زمين خونبني«

و البحرِ  ظَهرَ الفَساد في البرِّ«: سوره روم آمده است 41كمي باران و كمبود غالت؛ در آيه ) ج

 .»كمي باران و كمبود غالت به سبب كردار زشتشان در صحنه گيتي پديد آمد«؛ »...

: سوره اعراف از قول جمعي از سران قوم، خطاب به فرعون آمده است 127كشتار؛ در آيه ) د
كني تا ها ميموسي و پيروانش را ر) فرعون(آيا تو «؛ »أتَذَر موسي و قَومه ليفسدوا في األرضِ«

إنِّي أخَاف أن يبدلَ «: گويدفرعون نيز خطاب به درباريانش مي. »در زمين دست به كشتار بزنند؟

ي األرضِ الفَسادظهِرَ فينَكُم أو أن يترسم اگر موسي را زنده گذاريم آيين شما را دگرگون مي«؛ »د
 .»سازد يا در روي زمين كشتار به راه بياندازد

سوره نمل از قول ملكه سبأ چنين اظهار گرديده  34د خرابي به ظلم و تعدي؛ در آيه ايجا) هـ
وقتي پادشاهان به سرزميني وارد شوند، آن را با «؛ »إنَّ الملُوك إذَا دخَلُوا قَريةً أفسدوها«: است

 .»كشانندظلم و تعدي به خرابي مي

؛ »إنَّ اهللاَ ال يصلح عملَ المفسدينَ«: ايدفرمسوره يونس مي 81جادوگري و سحر؛ در آيه ) و
 .»رساندخداوند عمل جادوگران و ساحران را به نتيجه نمي«
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مراد از فساد در زمين، اضرار و زيان «: گويدسوره اعراف مي 56شيخ طوسي در تفسير آيه 
دانند، چنان كه به رساندن به مردم است و برخي منظور از آن را كشتار مؤمنان و ظلم به آنها مي

به طور كلي كلمه فساد و ). 2/456تا، طوسي، بي( »معصيت و گناهكاري هم تفسير شده است
از نظر . كريم به كار رفته كه هريك داراي مصاديق خاصي است قرآنبار در  50مشتقات آن 

  .مبنايي هر گناه و معصيت، نوعي فساد و نتيجه آن افساد في االرض است
اما ارتكاب آن دسته . اد، همان خروج از اعتدال و برهم ريختن نظم هرچيز استجامع معاني فس

بيني شده، از شمول عنوان افساد في االرض از معاصي و گناهان كه براي آنها كيفر ثابت حد پيش
هرچند مفسد في االرض كسي است كه شيئي را از حالت سالمت و صالح . خارج گرديده است

ور از افساد في االرض ـ به عنوان يك گناه مستوجب حد قتل مذكور در برد، ولي منظبيرون مي
شود و مرتكب آن حتي بدون مائده ـ هر گناهي است كه منجر به نابودي حرث و نسل مي 32آيه 

  .اينكه دست به اسلحه ببرد، قصد برهم زدن اعتدال جامعه را دارد
فحشا و منكرات، قاچاق مواد مخدر، توان گفت اقداماتي مانند تشكيل باندهاي بنابراين مي

-عفتي و امثال اينها كه منجر به خروج بخشي از جامعه از حالت اعتدال ميهاي هرزگي و بيخانه

گردد، از مصاديق افساد في االرض است، حتي اگر با به كار بردن سالح و به قصد ايجاد خوف و 
با توجه به اين . )229ق، 1361محمدي گيالني، ( رعب و وحشت در مردم انجام نشده باشد

اقدام به عملي كه موجب نابودي «: گونه تعريف نمودتوان افساد في االرض را اينمباحث مي
انسانها و يا اموال مردم يا غارت آنها، ايجاد فتنه و آشوب در ميان افراد، و گسترش فساد و 

  .»اي از مردم به هر نحوي گرددانحراف اخالقي عده
  

  ربه با افساد في االرضارتباط محا - 2

توان سه احتمال را در نظر گرفت كه فقها در پاسخ به سؤاالتي كه در ابتداي اين بخش ذكر شد، مي
  :در آنها اختالف دارند
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احتمال نخست آن است كه براي حد محاربه در آيه شريفه دو موضوع مستقل در نظر ) الف
بايد گفت اين احتمال . »سد في االرضمف«و ديگري عنوان » محارب«يكي عنوان : گرفته شود

دارند، عقوبات چهارگانه در گونه كه ظاهر آيه شريفه و روايات بيان مينادرست است؛ زيرا همان
خصوص يك موضوع است و دليلي مبني بر اينكه اينها در رابطه با دو موضوع مستقل است، وجود 

  .ندارد
است كه هردو عنوان مذكور باهم موضوع آيه اند، اين احتمال ديگري كه برخي مطرح نموده) ب

به عبارتي . محاربه هستند؛ يعني موضوع آيه، يك عمل است كه مصداق هردو عنوان مذكور است
قيد است براي عمل محاربه نه شخص محارب، و » سعي در ايجاد فساد در زمين«ديگر، 

گونه كه در آيه، راين همانبناب. نيز قيد است براي عمل افساد در زمين نه شخص مفسد» محاربه«
دو فاعل مستقل وجود ندارد، دو فعل مستقل نيز وجود ندارد، بلكه يك فعل هست با اين صفت كه 

گونه دليل براي اين مطلب اين. زمان هم محاربه است و هم سعي در ايجاد فساد در زمينهم
يبغُونَ و يطلُبونَ و «به معناي » ويسعونَ في األرضِ فَساداً«اند كه جمله دوم آيه يعني آورده

طلبند و خواهند و مييعني كساني كه فساد در زمين را مي(است » يستَهدفُونَ في األرضِ فَساداً
، بر اين اساس جمله مذكور ناظر به نيت و قصد محاربه است، نه افزودن عمل )دهند هدف قرار مي

  ).ش1376، هاشمي شاهرودي( ديگري به محاربه
 عنوان و بوده حكم موضوع تمام مذكور، عنوان دو از يكى فقط كه است آن ديگر حتمالا) ج
 افساد« از است عبارت موضوع محاربه، آيه در كه بيان اين به. باشد موضوع آن مصاديق از ديگر

 افساد مصاديق از يكىسازي و تمهيد براي بيان موضوع، به جهت زمينه را محاربه و »االرض في
 االرض في مفسد به محارب حد تعميم داليل از يكى را معنا اين و اند داده قرار االرض في

 و« دوم جملهديگر اينكه گفته شده موضوع آيه، افساد در زمين است به دليل آنكه  .اند شمرده

و  است »سولَهر و اللَّه يحارِبونَ الَّذينَ« اول جمله براى تعليل حكم در »فَساداً الْأَرضِ في يسعونَ
  ).12/191-11همان، ( چرخد مى تلع مدار بر همواره حكم
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گونه تحليل كرد كه احتمال اول بنا بر داليلي كه در باال توان اينگانه فوق را مياحتماالت سه
بين دو احتمال ديگر . نظران نيستذكر شد، نادرست است و خيلي مورد بحث و نظر فقها و صاحب

رابطه عموم و » افساد في االرض«و » محاربه«نمود، به اين بيان كه ميان توان جمع نيز مي
افساد في «گونه كه در احتمال دوم گفته شد، بدين معنا كه خصوص مطلق برقرار است، همان

فقهاي متقدم و متأخر نيز با توجه به روايات . از مصاديق آن است» محاربه«عام و » االرض
ربايي، افراط آدم: از جمله. اند ي عنوان افساد في االرض ذكر نمودهمتعدد، مصاديق ديگري هم برا

در كشتن اهل ذمه، كفن دزدي، آتش زدن منزل ديگري و محتال و مبنّج و جرايم ديگري كه 
ترويج باطل، توزيع مواد مخدر، اشاعه فحشا و : متأسفانه در عصر حاضر وجود دارد، از جمله

  .توانند از مصاديق افساد في االرض باشندمي كه هريك از اينها... عفتي و  بي
توان گفت عالوه بر رابطه فوق ميان دو عنوان مذكور در آيه شريفه، قصد از طرف ديگر هم مي

-در تعريف محاربه، آن را شرط مي) ره(افساد نيز براي محاربه شرط است، همچنان كه امام خميني

ندن مردم، سالح خود را بركشد و از غالف محارب كسي است كه براي ترسا«: گويدداند و مي
). 2/439ش، 1374خميني، (» بيرون آورد يا آماده تيراندازي سازد، و قصد افساد في االرض كند

در جاي ديگر استفتايي كه از ايشان شده، مؤيد آن است كه در مواردي امكان تحقق افساد في 
اگر در تعاريف ساير فقها و . دارد االرض، صرف نظر از اينكه فرد محارب باشد يا نه، وجود

  .بريمروايات مسئله دقت كنيم، به اين نكته بيشتر پي مي
بدون آنكه افساد في االرض را به طور  183ش، در ماده 1370قانون مجازات اسالمي مصوب 

هركس براي ايجاد «: داشتمستقل تعريف كند، آن را در كنار محاربه قرار داده و چنين مقرر مي
-هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في االرض مي رعب و

به همين دليل با توجه به وسعت معناي موضوع در زمان حاضر، تعيين مصاديق آن در . »...باشد 
اما خوشبختانه در قانون . نظر و رويه در دادگاهها گرديده بودعمل مشكل بوده و منشأ اختالف

افساد في االرض جداي  286ش، اين ايراد برطرف شده و در ماده 1392مي مصوب مجازات اسال
هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، «: از محاربه تعريف شده است
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جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخالل در نظام اقتصادي كشور، احراق و 
سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در تخريب، پخش مواد 

اي كه موجب اخالل شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده آنها گردد، به گونه
به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيع 

  .»گرددمحسوب و به اعدام محكوم ميگردد، مفسد في االرض 
گذار پس دهد قانوناي مالحظات كه مجال طرح آن نيست، نشان مينظر از پارهاين ماده صرف

  .سال تمايل به جداسازي مفهوم محاربه از افساد في االرض پيدا كرده است 30از حدود 
  

  )قيام مسلحانه عليه حكومت اسالمي(مقايسه محاربه با بغي 

قيام مسلحانه در برابر حكومت اسالمي و يا امام عادل، از مصاديق بارز محاربه است كه به بغي يا 
برخي . دليل روايات وارده در خصوص آن، به طور مستقل مورد بحث علما و فقها قرار گرفته است

اين در . اندسنت، آن را با محاربه به يك معنا گرفتهاز فقهاي اماميه همچون تعدادي از فقهاي اهل
  .شودبخش به بررسي آنها پرداخته مي

قبل از بررسي رابطه محاربه با بغي، الزم است از نظر فقهي و منابع شرعي به خصوص كتاب و 
سنت، به بررسي مسئله بغي و جرم بودن آن از نظر شارع مقدس پرداخته و به عقايد علما و فقها 

  .در اين زمينه اشاره شود
  

  تعريف بغي -1

بغي به «: گويدبه معني اراده و قصد تجاوز و طلب آمده است، چنان كه راغب ميبغي در لغت 
از جمله در . روي است و به معناي تكبر هم آمده استمعناي تجاوز كردن از حد اعتدال و ميانه

كه  ، در مورد ستمكاران و تجاوزكاران آمده است)23يونس، (» الْحقِّ بِغَيرِ الْأَرضِ في يبغُونَ«آيه 
  ).53م، 1990راغب اصفهاني، (» كننددر روي زمين به ناحق تكبر مي: فرمايدمي
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در عرف فقها در باب جهاد، بغي يعني تمرّد و خروج از اطاعت امام عادل و قيام مسلحانه در 
مقابل وي و با حكومت اسالمي، و باغي و خارجي به معناي متجاوز و متمرّد در مقابل ولي امر 

امام عادل است، به كمك سالح و آلت قتاله، و بغات و خوارج به جمع گروه آنها مسلمانان و 
محمدي (و نايب خاص يا عام او است ) ع(شود و مراد از امام عادل، اعم از امام معصوم اطالق مي

  ).242و241ق، 1361گيالني، 
دارد كه ان ميسوره حجرات به مفهوم بغي اشاره دارد و حكم آن را بي 9كريم نيز آيه  قرآندر 

  الْأُخْرى علَى إِحداهما بغَت فَإِنْ بينَهما فَأَصلحوا اقْتَتَلُوا الْمؤْمنينَ منَ طائفَتانِ إِنْ و«: فرمايدمي

 يحب اللَّه إِنَّ أَقْسطُوا و بِالْعدلِ بينَهما فَأَصلحوا فاءت فَإِنْ اللَّه أَمرِ  إِلى ء تَفي حتَّى  تَبغي  الَّتي فَقاتلُوا

 يكى] باز[ اگر و دهيد، اصالح را دو آن ميان بجنگند، باهم مؤمنان از طايفه دو اگر و«؛ »نالْمقْسطي
 خدا فرمان به تا ،بجنگيد ،كند مى ىتعد كه]  اى طايفه[ آن با كرد، ىتعد ديگرى بر دو آن از

 را دادگران خدا كه كنيد، عدالت و دهيد سازش دادگرانه را آنها ميان بازگشت، اگر پس. بازگردد
  .»دارد مى دوست

در اين آيه بغي به معناي ستمگري، تعدي و سركشي آمده و حكم آيه مربوط است به تكليف 
  .مسلمانان در مبارزه با گروه سركشي كه با تجاوز از حدود خود به گروه ديگر تعرّض كرده است

وان است، از جمله خروج خوارج نهروان عليه حكومت حقه هاي تاريخي بغي فرانمونه
  ... .و ) ع(و لشكركشي معاويه عليه حكومت حضرت) ع(اميرالمؤمنين علي

طور كه در آيه بيان شده، قبل از وجوب قتال، وجوب دعوت گروه باغي به صلح و آشتي همان
متش، در آغاز، بسيار گانه زمان حكودر هريك از جهادهاي سه) ع(چنان كه حضرت امير. است

كوشيد تا اهل بغي را از انحرافشان بازدارد و آنان را به سوي صلح و صفا بياورد، از اين رو خود 
شخصاً با هريك از سران آنها به مذاكره پرداخته و پيامهايي براي آنها فرستاد، به عنوان نمونه 

ظهر آنها را به حق دعوت نمود رو شد، از صبح تا هنگامي كه در جنگ جمل، با سپاه دشمن روبه
: را در دست گرفت و فرمود قرآنسپس . و سوگند داد كه دست از ستيز بردارند و به صلح گرايند

» ...بينَهما فَأَصلحوا اقْتَتَلُوا الْمؤْمنينَ منَ طائفَتانِ إِنْ و«كيست برود اين آيه را بر اينها تالوت كند؟ 
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دست : امام فرمود. ، به نام مسلم مجاشمي داوطلب شد)ع(ياران امام جوانمردي از). 9حجرات، (
اينها در راه خدا چيزي نيست و : مسلم گفت. چپ و راست تو را جدا كرده و تو را خواهند كشت

دست راستش را . را گرفت و به سوي سپاه دشمن رفت و آنها را به سوي خدا دعوت كرد قرآن
را به دندان گرفت  قرآنگرفت، دست چپش را هم قطع كردند، را به دست چپش  قرآنقطع كردند، 

  ).4/541ق، 1390طباطبايي، (و به دعوت خدا ادامه داد تا شهيد شد 
اي كه بايد بدان اشاره كرد اين است كه اگرچه در آيه كريمه، بغي بر امام ذكر نشده بلكه نكته

: يگر از اهل ملتش دارد، ليكن بايد گفتاي از اهل ايمان بر طايفه دصريح آيه داللت بر بغي طايفه
وقتي كه قتال با چنين اهل بغيي واجب باشد، قتال با اهل بغي بر امام نيز به طور قطع و يقين 

  .تر استتر و الزمواجب
  

  تعريف فقهاي اماميه -1-1

ب هركس بر امام عادل خروج كند، او باغي است و قتال با او واج«: گويدمي قواعدمحقق حلي در 
» شود، بر هركسي كه شخص امام يا نايب خاص و يا عامش، او را دعوت به قتال با وي كنندمي

ايشان نيز نزديك به اين » تحرير االحكام«عبارت كتاب . )256و2/257ق، 1403محقق حلي، (
 .مضمون است

ي خروج كند، باغ) ع(هركس بر امام معصوم«: گويددر تعريف بغي مي شرح لمعهشهيد ثاني در 
» ملجم لعنه اهللا و خواه گروهي از افراد مانند اهل جمل و صفيناست، خواه يك نفر باشد مانند ابن

گونه فهميده شود كه بغي از ظاهر كالم شهيد ثاني، شايد اين). 2/407ق، 1403شهيد ثاني، (
عادل مخالفت با امام معصوم است و بنابراين خروج بر غير معصوم از جمله ولي امر ـ حتي اگر 

گونه كه گفته شد، محقق حلي قتال با نايب عام و ولي همان. باشد ـ از حكم موضوع خارج است
  .داندرا هم مصداق بغي مي) ع(خاص امام

عالوه بر . باشدبر اين اساس مخالفت و قتال با حكومت مشروع و حاكم آن هم مصداق بغي مي
باشد، از جمله اين روايت كه اين مطلب مي اين رواياتي هم كه در اين رابطه وارد شده نيز مؤيد
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كند كه وقتي آن حضرت از نقل مي) ع(از پدر بزرگوارش و ايشان از امام علي) ع(امام صادق
پس از من كسي با اين چنين افراد و گروه مسلمان نمازخوان «: جنگ نهروان فارغ شد، فرمود

در . )6/144ق، 1406طوسي، ( »باشد تركند، مگر اينكه خودش از آنها شايستهمتجاوز جنگ نمي
با اهل قبله يك بركتي بود كه ايشان ) ع(در جنگ علي«: فرمايدمي) ع(روايتي ديگر امام صادق

دانست در برابر مسلمانان نمازگزار متجاوز چه بايد كس نميجنگيد، پس از وي هيچاگر با آنها نمي
  ).همان(» كرد

ين باب آمده و مجال پرداختن به آنها نيست، هريك اين دو روايت و روايات ديگري كه در ا
تسرّي داده و آن را مقيد به حضور معصوم ) ع(تكليف جهاد با بغات را به زمان بعد از معصوم

اند كه هرگاه گروه ظالمي از مسلمانان در اند و در حقيقت در پي بيان يك حكم كلي برآمدهنكرده
اين مطلب را . قيام كرد، باغي است و بايد با آن مبارزه كردبرابر حاكم و رهبر عادل جامعه اسالمي 

، )21/323ش، 1374نجفي، ( اند، همچون صاحب جواهربسياري از فقها تأييد و بر آن تأكيد نموده
  ... .و ) 2/455ش، 1374خميني، ( )ره(، امام خميني)482م، 1991محقق كركي، (محقق كركي 

  

  سنتتعريف فقهاي اهل - 1-2

سنت هم در تعريف بغي و قيام مسلحانه عليه حكومت اسالمي، اختالف چنداني با فقهاي اهل
فقهاي اماميه ندارند، اما از آنجا كه به عدم شرط عدالت در امام و رهبر مسلمانان معتقدند، بغي را 

از هرگاه مسلمانان بر پيشوايي و رهبري كسي اتفاق كردند، هركس «: اندگونه تعريف كردهاين
ترين صورت بجنگيد و او را اطاعت او خارج شود و خواهان مقام امامت او باشد، با او به سهل

  .)7/525ق، 1404قدامه، ابن(» دفع كنيد
بغات گروهي هستند كه با توجيهي «: گونه آمده استسنت ايندر جاي ديگر از قول فقهاي اهل
به عبارت ديگر، بغات . رت و نيرو هستندكنند و داراي قدبه ظاهر مقبول، عليه امام قيام مي

- گروهي از مسلمانان هستند كه با امام اعظم خود يا نايب او به يكي از دو دليل زير مخالفت مي

يا مخالفت آنها نتيجه آن است كه از اجراي حقي كه بر عهده آنها است، مثل زكات، سرپيچي : كنند
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ورزند، كه عليه آنها صادر شده است، امتناع ميكنند يا نسبت به پذيرش يكي از احكام شريعت مي
  ).1/137ق، 1412عوده، ( »الناساهللا باشد، خواه حقخواه حق

  

  تعريف حقوق ايران - 1-3

ش بغي را به عنوان مصداقي از محاربه مطرح نموده و به 1370قانون مجازات اسالمي مصوب 
اي كه مطرح شد، ميان اين ه مباني فقهيحال آنكه با توجه ب. طور مستقل اسمي از بغي نياورده بود

  .دو تفاوتهايي وجود دارد
هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسالمي قيام مسلحانه «: آمده بود 186در ماده 

كند، مادام كه مركزيت آن باقي است، تمام اعضا و هواداران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا 
نحوي كه در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تالش مؤثر دارند، محارب دانند و به سازمان را مي

  .»...هستند، اگرچه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند 
ش اين نقيصه را برطرف كرده و البته در تعريفي 1392قانون مجازات اسالمي مصوب  287ماده 

گروهي كه در برابر «: استكه از جهاتي ديگر قابل مناقشه است، بغي را مستقل از محاربه دانسته 
شود و در صورت استفاده اساس نظام جمهوري اسالمي ايران قيام مسلحانه كند، باغي محسوب مي

  .»گردنداز سالح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي
  

  ترين وجوه افتراق محاربه و بغيمهم - 2

توان ترين آنها ميدارد كه از مهمبا توجه به مباحثي كه گذشت، بين محاربه و بغي تفاوتهايي وجود 
  :به موارد زير اشاره كرد

محاربه عبارت است از به كار بردن سالح براي ترساندن مردم و سلب امنيت عمومي، در ) الف
حالي كه بغي يعني قيام عليه امام عادل و اقدام براي براندازي حكومت اسالمي و نيازي نيست كه 

  .داختن مردم را داشته باشدمرتكب، قصد ارعاب و به وحشت ان
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در محاربه فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست، اما مطابق تعريف بيشتر فقها، باغي ) ب
اي كه در ذهنش منكر احكام اسالم نيست، بلكه مسلماني است كه حاكم اسالمي را براساس شبهه

ه محارب با مردم طرف كند از مسير حق خارج شده، قبول ندارد، در حالي كايجاد شده و فكر مي
  .است و هدفش ترساندن آنها است، نه براندازي حكومت

مائده  33از نظر مجازات، محاربه مستوجب يكي از انواع چهارگانه حدود مذكور در آيه ) ج
است، اما براي باغي حد تعيين نگرديده و فقط در كتاب جهاد دستور قتال و مبارزه با آنها داده 

  .شده است
دانان مسلمان، بغي از مصاديق جرم سياسي است، ماهيت جرم نيز به نظر غالب حقوقاز نظر ) د

مرعشي، (در حالي كه محاربه از جرايم عليه امنيت داخلي است و لزوماً خصيصه سياسي ندارد 
  ).64-61ش، 1373

نسبت محاربه با بغي، نسبت عموم و خصوص : ، بايد گفتبا توجه به تعاريف و ويژگيهاي فوق
. اي بغي نيستشود، اما هر محاربهوجه است؛ يعني گاه يك بغي محاربه هم محسوب مي من

 .همچنان كه اين دو مفهوم مصداق مشترك هم دارند

  

  )قطع طريق(مقايسه محاربه با راهزني 

سنت با اماميه متفاوت است كه در اين در خصوص ارتباط محاربه با قطع طريق، نظر فقهاي اهل
  .ت تا ضمن نقل نظرات، به تحليل آن هم پرداخته شودبخش سعي شده اس

  

  نظر فقهاي اماميه -1

 خداوند كه محاربانى« :است آورده »الطريق قطّاع كتاب« عنوان تحت خالف كتاب در طوسى شيخ
 كرده ناامن را راهها و كشند مى سالح كه هستند الطريق قطاع همان است، كرده ذكر محاربه آيه در
: اند گفته هم گروهى. اند گفته را همين فقها از گروهى و عباس ابن. ترسانند مى را رهگذران و

 با و پيوسته دارالحرب به و شكسته را ذمه پيمان كه هستند اى ذمه اهل آيه، نظر مورد محاربان
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 و شيعه اجماع ما دليل. هستند مرتدها آيه، مراداست  گفته عمرابن. برخاستند جنگ به مسلمانان
 آيه اين. است )34مائده، (» ... علَيهِم تَقْدروا أَنْ قَبلِ منْ تابوا الَّذينَ إِلَّا« آيه نيز و انايش اخبار

 برداشته آنها از مذكور مجازات كنند، توبه شدن دستگير از قبل محاربان كه صورتى در گويد مى
 و شدن دستگير از قبل اينان هتوب باشند، مرتدها يا و ذمه اهل محاربان، از آيه مراد اگر. شود مى
 محاربان توبه فقط آيه اين كه آنجا از. كند نمى ساقط ايشان از را مجازات و است يكسان آن از بعد
» دارد ما داللت نظر بر است، آورده آن براى اى جداگانه حكم و كرده ذكر را دستگيري از قبل

  ).3/209ق، 1381طوسي، (
 و الطريق قطاع  به دارد اختصاص آيه كه است آن له،ئمس اين آغاز در طوسى شيخ سخن ظاهر

 اينجا، در شيخ سخن كه ممكن است تصور شود رو اين از. است سنتاهل فقهاى نظر همان اين
 ماا .داند مى الطريق قطاع از اعم را محارب ،مبسوط در او زيرا ؛است مبسوط در او نظر برخالف

 كه كند نفى را كسانى سخن خواهد مى لهئمس اين رصد در شيخ زيرا ؛است نادرست تصورى چنين
 رو آن از ،است برده كار به را الطريق قطاع عنوان اينكه و دانند مى مرتدها و ذمه اهل را آيه مراد

 عناوينى نفى براى را آن و است محارب معناى معهود و معروف مصاديق از عنوان اين كه ستا
 است ترى گسترده معناى الطريق قطاع از او مقصود ولى ،تاس گرفته كار به مرتدها و ذمه اهل مثل

 كرده تفسير ،»ترسانند مى را مردم و كشيده سالح كه كسانى« به را الطريق قطاع اساس، همين بر و
  .است نكرده هزنىار و طريق قطع به دمقي را آن و

 قول دو قبال رد را آيه مراد خواهد مى و دارد نظر محارب معناى اصل به لهئمس اين در شيخ
 تعريف اما كند، بيان هستند، ارتداد اهل يا ذمه اهل آيه، در محارب از مراد گويند مى كه ديگرى

 را مردم و كشيده سالح كه هستند كسانى فقط الطريق قطاع آيا اينكه و الطريق قطاع دقيق
 لئمسا در شيخ كه هستند تفصيلى مطالب دارد، اين از اعم معنايى يا كنند، هزنىار تا ترسانند مى

 بيابان در و شهر در الطريق قطاع حكم« :يدگو مى هشتم لهئمس در او. پردازد مى آن به بعدى
 چه و كنند مغلوب را ساكنانش و كرده تصرف يا محاصره را اى قريه آنها اينكه چه. است يكسان

 بزنند كارى چنين به دست شهر يك اطراف در اينكه چه و كنند را كار همين كوچكى شهر با اينكه
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 در شوند، طمسلّ آن بر و كرده محاصره را بزرگى شهر بتوانند و باشد بسيار تعدادشان اينكه چه و
 شده طلّمس شهر ساكنان بر اگر نيز شهر يك داخل تبهكاران. است يكسان آنها حكم موارد اين همه

 حكم با آنها حكم باشند، داشتهن فريادرسى و پناهى هيچ مردم كه اى گونه به بگيرند را آنها اموال و
 قطاع: گويد مى مالك اما. دارند را نظر همين هم ابويوسف و شافعى است، يكى الطريق قطاع

 كمتر مقدار اين از شهر تا آنها فاصله اگر .باشند شهر از بيرون ميل سه كه هستند كسانى الطريق
 يا شهر داخل تبهكاران، اگر: ويندگ مى محمد و ابوحنيفه. آيند نمى شمار به الطريق قطاع باشد،

 ما، دليل. نيستند الطريق قطاع قريه، دو ميان يا كوفه و حيره ميان فاصله مانند باشند شهر نزديك
مائده، ( »... رسولَه و اللَّه يحارِبونَ الَّذينَ جزاء إِنَّما« كريمه آيه نيز و ايشان اخبار و شيعه اجماع

ق، 1381طوسي، (» است نكرده جدا هم از را بودن شهر از بيرون يا بودن شهر در آيه، .است) 33
3/212.( 

 در او. است يكى مبسوط و خالف در شيخ سخن نظر، اين از كه شود مى روشن ترتيب بدين
 ناامن را راه و بكشد سالح كه است كسى محارب ما نزد«: گويد مى محاربه آيه ذيل ،تبيان تفسير

 چه و شهر در چه ،است محارب هم دزد اساس، اين بر شهر، از خارج در چه و شهر در چه كند،
 كه است هزنىار آن محارب،: گويند مى گروهى...  گويد مى را همين نيز اوزاعى. باشد شهر غير در

 نيز پيروانش و ابوحنيفه شده، روايت خراسانى عطا از كه را سخن اين باشد، شهر از بيرون
 و كنند مى محاربه او پيامبر با و خدا اولياى با كه كسانى يعنى »... اللَّه يحارِبونَ«. پذيرفتند

 شمشير از است عبارت محاربه معناى گفتيم كه گونههمان كنند، برپا فساد زمين روى بر كوشند مى
طوسي، (» است آنان استحقاق اندازه به كسانى چنين مجازات كردن، ترس ايجاد راهها در و كشيدن

 ).3/504تا،  بي

 محاربه سوم معناى به دارد اختصاص مباركه، آيه در محاربه اينكه در است صريح شيخ سخن
 سه هر در او سخن همچنين. است امنيت سلب و مردم ترساندن قصد به كشيدن سالح همان كه

 كه كسانى به ندارد اختصاص محاربه معناى اينكه در است صريح ،)تبيان و مبسوط ،خالف( كتاب
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 كه هركسى شامل و است اعم بلكه ،دهند مى انجام هزنىار براى و شهرها از بيرون در را لعم اين
  ).ش1376هاشمي شاهرودي، ( شود مى بترساند را مردم و بكشد سالح

 و باشد]  تبهكاران از[ ريبه اهل از كه است كسى محارب«: يدگو مى نيز نهايه در طوسى شيخ
 چه اسالم، سرزمين در چه و شرك سرزمين در چه شهر، غير در چه و شهر در چه بكشد، سالح

» ... است محارب دهد، انجام كارى چنين هرجا در و وقت هر در كه هركس. روز چه و شب
  ).720ش، 1362طوسي، (

  

  سنتنظر فقهاي اهل - 2

سنت از محاربه ذكر شد، آنها محاربه را تحت عنوان راهزني گونه كه در تعاريف فقهاي اهلآن
حال آنكه اين تخصيص زدن بدون دليل آيه شريفه و . اندو هردو را به يك معنا گرفته آورده

منحصر دانستن معناي محاربه به راهزني ـ هرچند كه راهزني از بارزترين مصاديق محاربه است ـ 
يك از منابع فقهي شيعه و سني دليلي كه بتوان دليل آن هم اين است كه در هيچ. قابل قبول نيست

  .م آيه را تخصيص زد، وجود نداردمفهو
-تعبير كرده) راهزني(سنت از محاربه به قطع الطريق بنابراين در ميان فقهاي اسالمي، فقهاي اهل

حال آنكه رابطه راهزني با محاربه از نوع عموم و خصوص مطلق است؛ يعني محاربه عام و . اند
 .راهزني خاص است

  

  مقايسه محاربه با سرقت

مذاهب اسالمي ميان سرقت و محاربه نوعي رابطه وجود دارد كه در اين بخش به نقل از نظر فقهاي 
  :شودنظرات و بررسي آنها پرداخته مي
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  نظر فقهاي اماميه -1

براساس نظر مشهور فقهاي اماميه در تحقق محاربه، بردن مال غير شرط نيست و محاربه بدون 
اين به اين معنا نيست كه از نظر فقهاي اماميه اما . تعرّض به اموال ديگران هم قابل تحقق است

اي بين محاربه و سرقت وجود ندارد، بلكه آنها فقط شرط سرقت را در تحقق اين گونه رابطههيچ
كه در » لص«دانند، ليكن معتقدند برخي سرقتها در حكم محاربه هستند، همچون جرم الزم نمي

  :شوداينجا به بررسي آن پرداخته مي
لص در لفظ مفرد با الم مكسور يا مضموم كه جمع آن لصوص «: آمده است الكالمجواهر در 

نسبت به عمل آنها ) كه در محاربه ذكر شد(در صورتي كه معناي سابق . شود، محارب استمي
ادعاي اجماع  سرائرادريس در كتاب نظر نيست، بلكه ابنتحقق پيدا كند و در اين مسئله اختالف

  ).41/582ش، 1374نجفي، (» ده استفقهاي اماميه را كر
اگر عنوان محارب بر لص صدق كند، حكم او همان «: گويدمي) ره(در اين مورد امام خميني

حكم محارب است كه قبالً گفتيم وگرنه احكامي دارد كه در ذيل كتاب امر به معروف و نهي از 
در شرح اين مطلب ) هر(اهللا فاضل لنكرانيآيت). 2/493ش، 1374خميني، (» منكر آمده است

دليل عدم انطباق عنوان محارب بر چنين مهاجمي آن است كه سالح «: گويد مي تحرير الوسيله
وجود ندارد، در حالي كه در محاربه كشيدن سالح شرط است و اگر قائل به تعميم آن به عصا و 

  ).509ق، 1406فاضل لنكراني، (» شودريزه شويم، باز هم شامل اعمال زور و قدرت نميسنگ
به اين معنا «: نويسدمي» اللّص محارب«: شهيد ثاني در شرح عبارت شهيد اول كه گفته است

كه در حكم محارب است، آن هم در اينكه قتال با او جايز است و اگر بدون قتل او دفعش ممكن 
محارب نباشد، خونش هدر است، اما اگر براي حاكم امكان دستيابي به او وجود داشته باشد، حد 

. شود و همانا اطالق اسم محارب بر او به واسطه تبعيت از اطالق نصوص استبر او جاري نمي
، مطلقاً )به طور علني و قهري وارد منزل شود و قصد اخافه عمومي كند(البته اگر تظاهر كند 

محارب  دروسبه همين دليل شهيد اول در كتاب ). خواه سرقت كند يا سرقت نكند(محارب است 
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ق، 1403شهيد ثاني، (» ودن لص را مقيد به تظاهر و اقدام علني كرده و اين قول بهتري استب
  ).303و9/302

رابطه محاربه و سرقت، از نوع عموم و خصوص من : توان گفتبا توجه به آنچه گذشت، مي
بدين معنا كه هر سرقتي در حكم محاربه نيست، بلكه برخي سرقتها هستند كه در . وجه است

  .اندت اجتماع شروط، در حكم محاربهصور
  

  سنتنظر فقهاي اهل - 2

دانند و حتي برخي از آنها به شرط مي) محاربه(سنت، قصد اخذ مال را در راهزني فقهاي اهل
  .اندتعبير نموده) 6/128ق، 1418زحيلي، ( »سرقت كبري«

طريق مجاز است و سنت، اطالق سرقت بر محاربه بر الزم به ذكر است كه از نظر فقهاي اهل
اند؛ زيرا حقيقت سرقت در ربودن مال به مانند راهزني، مطلقاً معناي آن را بر محاربه حمل نكرده

در عين حال در . شودطور مخفيانه است، در حالي كه در راهزني، عمل به صورت آشكار واقع مي
كه حافظ امنيت است و راهزني به نحوي خفا وجود دارد و آن اختفاي راهزن از امام يا كسي است 

بنابراين اطالق سرقت بر راهزني جز با افزودن قيودي درست نيست؛ زيرا اگر گفته شود سرقت، از 
شود و حتماً بايد قيودي همراه آن باشد كه لزوم وجود قيد، از اين لفظ مفهوم راهزني فهميده نمي

  ).4/268تا، بي، همامابن(عالئم استعمال مجازي اصطالح است 
سرقت اخذ مال است به طور مخفيانه، «: گويددالقادر عوده در مقايسه سرقت و محاربه ميعب

پس ركن اساسي سرقت اخذ . اما محاربه اقدام براي اخذ مال است، بر سبيل مغالبه و قهر و غلبه
در سرقت شرط . مال است و ركن اساسي حرابه، اقدام براي اخذ مال، خواه مالي را ببرد، خواه نبرد

وقتي . 1: كندست كه اخذ مال به صورت پنهاني باشد، اما محاربه در اين حاالت هم تحقق پيدا ميا
كه اقدام به طور قهر و غلبه براي اخذ مال صورت گيرد و موجب خوف شود، هرچند مالي اخذ 

وقتي كه اقدام به طور قهر و غلبه براي اخذ مال واقع شود و مالي . 2نگردد و كسي كشته نشود 
وقتي اقدام به طور قهر و غلبه براي اخذ مال صورت گيرد و . 3خذ شود، ولي كسي كشته نشود ا
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وقتي اقدام به طور قهر و غلبه براي اخذ مال واقع گردد و . 4كسي كشته شود، اما مالي اخذ نگردد 
  .هم كسي كشته شود و هم مالي برده شود

بد، اما ايجاد خوف در راه نكند و مالي هم اگر اقدام به قصد اخذ مال بر سبيل مغالبه تحقق يا
. اخذ نگردد و كسي هم كشته نشود، فاعل محارب نيست، بلكه عملش معصيت و قابل تعزير است

اقدام به غير قصد بردن مال محاربه نيست ولو منجر به جرح و قتل شود و اقدام براي اخذ مال بر 
حزم، ؛ ابن639و2/638ق، 1412عوده، (» تغير سبيل مغالبه نيز محاربه نيست، بلكه اختالس اس

  ).13/152تا، بي
  

  نتيجه

بدين معنا كه . رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است» افساد في االرض«و » محاربه«ميان 
همچنان كه فقهاي متقدم و . باشداز مصاديق افساد مي» محاربه«عام است و » افساد في االرض«

اند، مصاديق ديگري هم براي عنوان افساد في االرض ذكر نموده متأخر با توجه به روايات متعدد،
ربايي، افراط در كشتن اهل ذمه، كفن دزدي، آتش زدن منزل ديگري و جرايم ديگري آدم: از جمله

عفتي و ترويج باطل، توزيع مواد مخدر، اشاعه فحشا و بي: كه در عصر حاضر وجود دارد، از جمله
رابطه ميان . وانند تحت شرايطي از مصاديق افساد في االرض باشندتكه هريك از اينها مي... 

هم از همين نوع است اما برعكس؛ بدين معني كه راهزني خاص مطلق و » راهزني«و » محاربه«
نيز از نوع عموم و خصوص من وجه » بغي«و » محاربه«رابطه ميان . باشدمحاربه عام مطلق مي

. داشتن مصاديق مشترك، مصاديق مخصوص به خود نيز دارنداست؛ زيرا اين دو مفهوم عالوه بر 
از نوع عموم و خصوص من وجه است؛ يعني اينكه » سرقت«و» محاربه«همچنين رابطه ميان 

گيرد و برخي سرقتها نيز ممكن است توأم با محاربه گاهي اوقات در محاربه سرقت هم صورت مي
  .باشد كه توضيح آن گذشت



  مقايسه محاربه با مفاهيم مشابه

   
129

 فهرست منابع

 .ريمقرآن ك ـ

  .تا، بيروت، داراآلفاق الجديدة، بيالمحلّيحزم، ابومحمد احمد، ابن ـ
  .ق1404، بيروت، دارالفكر، المغنيقدامه، عبداهللا بن احمد، ابن ـ
  . تا، بيروت، دارالفكر، بيشرح فتح القديرالدين محمد بن عبدالواحد، همام، كمالابن ـ
  .ش1374ارالعلم، چاپ دوم، ، قم، دتحرير الوسيلهخميني، روح اهللا،  ـ

  .م1990، بيروت، دارالمعرفه، المفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد،  ـ
  .ق1418، دمشق، دارالفكر، الفقه االسالمي و ادلتهزحيلي، وهبه،  ـ
  .ق1403، بيروت، داراحياء التراث العربي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةشهيد ثاني،  ـ
  .ق1390، بيروت، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، محمدحسين،  ـ
  .تا، بيروت، داراحياء التراث العربي، بيالتبيان في تفسير القرآنطوسي، ابوجعفر محمد بن حسن،  ـ

  .ق1381، تهران، انتشارات تابان، الخالف في الفقههمو،  ـ
  .ش1362، ترجمه محمدباقر سبزواري، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، الفقه و الفتاويالنهاية في مجرد همو،  ـ
  .ق1406حسن موسوي خراساني، بيروت، داراالضواء، : ، تحقيقتهذيب االحكامهمو،  ـ
  .ق1412، بيروت، دارالكتب العربي، التشريع الجنائي االسالميعوده، عبدالقادر،  ـ

  .ق1406، قم، المطبعة العلمية، )كتاب الحدود(الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  تفصيلفاضل لنكراني، محمد،  ـ
  .ش1392قانون مجازات اسالمي، مصوب  ـ
  .ش1384، تهران، دارالكتب االسالميه، قاموس قرآناكبر، قرشي، سيد علي ـ
  .ق1403، بيروت، داراالضواء، شرايع االسالممحقق حلي، ابوالقاسم،  ـ

  .م1991البيت إلحياء التراث، ، بيروت، مؤسسة آلجامع المقاصدبن حسين،  محقق كركي، علي ـ
  .ق1361، قم، انتشارات المهدي، حقوق كيفري در اسالممحمدي گيالني، محمد،  ـ
  .ش1373، تهران، نشر ميزان، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسالممرعشي، محمدحسن،  ـ
  .ش1374، تهران، دارالكتب االسالميه، ئع االسالمجواهر الكالم في شرح شرانجفي، محمدحسن،  ـ

، قم، دائرة المعارف فقه )ع(بيت، فصلنامه تخصصي فقه اهل»محارب كيست؟ و محاربه چيست؟«هاشمي شاهرودي، محمود،  ـ
  .ش1376، 13و12، 11هاي اسالمي، شماره


