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 چکيده

ای مالحظهزمان قابلگروهی بیش از دو نفر است که برای مدت هیافته، عمل مجرمانجرم سازمان

یکی از . که گیردصورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت میاستمرار یافته و به

امنیت و آسایش عمومی مردم و تالش  جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه

در قوانین  در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه است.

ایران با توسعه معنای محاربه، هر گونه فعالیت اعم از رویارویی مستقیم نظامی با حکومت، طراحی 

های ورت ایجاد حریق، انفجار و اخالل در زیر ساختکودتا با تهیه لوازم آن، عملیات خرابکارانه به ص

اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... که با هدف براندازی حکومت انجام گیرد و بالفعل یا بالقوه، موثر نیز 

تحت عنوان محاربه و افساد فی االرض قرار داده شده است و مرتکب آن با حکم و تعیین قاضی ، باشد

و مطالعه جرایم از هدف اصلی این تحقیق بررسی  د.کهشوه محکوم میهای محارببه یکی از مجازات

 و داخلی مسائل با برخورد در ایران کیفری حقوق رابطه همین درمنظر حقوق کیقری است. 

 جرم به اقدام. گرددمی داخلی بعد در هرگونه تهدید و جرایمی موجبات که اقداماتی از پیشگیری

 ربشه که است اسالمی مجازات قانون حدود باب در هاانگاریجرم این ازجمله که نموده اعمالی انگاری

 .دارد فقه در

 .ایران ،حقوق کیفریفقه،  ،محاربه جرم :يديکل واژگان
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 2راد يديمحمدصادق جمش، 1انيدرضامنصورصفائيحم

 .نور تهران جنوب امیدانشگاه پ ،یارشد حقوق جزا و جرم شناس یکارشناس لیالتحص فارق 1
 .نور تهران امیاستاد دانشگاه پ 2
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 مقدمه
یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تالش در جهت 

 ای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه است.ناامن کردن راه ها؛ بر

ترین ماّدة در حقوق کیفری ایران قلمرو جرم محاربه و مصادیق داخل در آن چندان روشن نیست. این ابهام از مبنایی

تدوین  شروع می شود. برداشت سطحی 1370قانون مجازات اسالمی  183مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ مادّه 

انگاری واقع به صورت مستقل از جرم محاربه مورد جرم« االرضافساد فی»کنندگان این قانون، از آیة فوق سبب شده است تا 

شود. متأسّفانه این روش به شکل نامطلوبی در الیحة جدید مجازات اسالمی هم تکرار گردیده است. عالوه بر آن مقنن در برخی 

ه پیش از این به تصویب رسیده است، این رویه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساسًا قوانین متفرّقة جزایی هم ک

االرض دانسته دست بردن به سالح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی

هر مورد که قصد مقابله با حکومت باشد یا اقدامات مجرمانه فردی گردد، در است. از دقّت در مجموعة این قوانین مالحظه می

عمالً به مقابله با حکومت بینجامد، مقنن آن را به نوعی داخل در عنوان محاربه دانسته است، صرف نظر از اینکه عمل مزبور 

 یر.شرایط تحقّق جرم محاربه از جمله دست بردن به سالح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خ

گردد. می« بغی»این در حالی است که مقابله با حکومت اسالمی از قلمرو جرم محاربه خارج بوده است و داخل در قلمرو 

توضیح اینکه بغی به معنی خروج از اطاعت امام معصوم )ع( یا حاکم عادل است. برخی از فقها مانند شهید اوّل و ثانی صراحتاً 

(. برخی دیگر با توجّه به اطالق ادلّة بغی آن را شامل 323، 2: 1365اند )شهید ثانی، کردهخروج بر امام معصوم )ع( را ذکر 

(. فقها احکام مربوط به بغی را در کتب جهاد )نه کتب 66: 1373دانند )مرعشی، خروج بر نائب امام )ع( در زمان غیبت نیز می

از دقّت در کتب جهاد متون فقهی که  1.اندرای آن قائل شدهجرائمی مثل حدود و تعزیرات( ذکر کرده و احکام خاصّی را هم ب

است آشکار می شود که هدف باغی مقابلة با حکومت اسالمی است در حالی که هدف محارب، بر هم زدن « بغی»محلّ بحث از 

هراس و سلب امنیت مردم است. به عبارت دیگر باغی قصد سرنگونی حکومت را دارد، در حالی که محارب قصد ایجاد رعب و 

آزادی و امنیت مردم را دارد. طرف باغی حکومت است، در حالی که طرف محارب مردم اند. به همین دلیل است که برخی از 

؛ عوده، 61-62: 1373اند )مرعشی، اندیشمندان مسلمان اعم از اهل سنّت و شیعه، بغی را معادل جرم سیاسی در اسالم دانسته

1968 :1 ،107-106.) 

االرض در حقوق کیفری ایران به جهت ابهامات متعدد فقهی و ای از گسترش مفهومی عنوان محاربه و افساد فیهسهم عمد

 .حقوقی است که در این زمینه وجود دارد

 

 تعریف جرم محاربه

ارت است از، محاربه عب»توان گفت که، ، ماّدة مبنایی در جرم محاربه است. با دقّت در این مادّه می1370ق.م.ا.  183مادّه 

این تعریف متّخذ از منابع فقهی است. محقّق حلّی در تعریف «. برکشیدن سالح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم

محارب کسی است »(. یعنی؛ 180، 4: 1983)محقّق حلّی، « المحارب، کل من جرّد السالح الخافه الناس»محارب گفته است: 

؛ 564، 41: 1368اند )نجفی،فقهای دیگر هم شبیه همین تعریف را بیان کرده«. روی آنها بکشدکه برای ترساندن مردم سالح بر 

 (.318، 1: 1975؛ خویی، 47، 8: 1351شیخ طوسی، 

هر کس... »االرض را با هم آورده و گفته است لیکن آن چه در مورد این ماّده محلّ ابهام است آن که محارب و مفسد فی

محاربه و »عنوان باب هفتم هم که این مادّه در ذیل آن مطرح شده، «. باشداالرض میارب و مفسد فیدست به اسلحه ببرد مح

 است.« االرضافساد فی

                                                           
انداختند، به عنوان باغی شناخته های جمل، صفّین و نهروان را راهر تاریخ اسالم سه گروه معروف که با حکومت حضرت علی )ع( به ترتیب جنگ.د 1

ًا همان روش و سلوکی را که حضرت علی )ع( در برخورد با این سه گروه داشتند، با عنوان احکام فقهی بغات در کتب جهاد اند و فقهای امامیه عمدتشده

اند. اند. اهل سنّت نیز احکام مربوط به بغی را با توجّه به سیرة حضرت علی )ع( با مخالفان خود تدوین و آن را از بحث محاربه جدا دانستهذکر کرده

 (.18: 1384؛ آقا بابایی، 315-322، 16؛ قرطبی، بی تا، 100-107: 1968؛ عوده، 223-224: 1365؛ شهید ثانی، 61-74: 1373)مرعشی، 
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سؤال این است که آیا این دو واژه بیانگر یک عمل و بر یک موضوع قابل اطالق است و یا آنکه این دو واژه با یکدیگر 

 است؟ به عبارت دیگر آیا با دو عنوان مستقل مجرمانه مواجهیم یا با یک عنوان؟متفاوت و هر کدام بیانگر یک جرم مستقل 

سورة مائده است، برای پاسخ به این سؤال ابتدا به بررسی این آیه می پردازیم:  33از آنجا که مبنای جرم انگاری محاربه آیة 

لوا اویصلّبوا او تقطَّع ایدیهم و ارجلهم من خالف، او ینفوا انما جزاء الذین یحاربون اهلل و رسوله و یسعون فی االرض فساداً ان یقتّ»

االرض ظاهر این آیه هم به محاربه و هم به افساد فی«. 2من االرض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی االخرة عذابٌ عظیم

ین فساد در زمین هر کدام ظهور عرفی آن این است که محاربه با خداوند سبحان و رسول گرامی او و همچن»تصریح دارد. لیکن 

جزء موضوع هستند، زیرا فساد در روی زمین با واو به محارب عطف شده است. بنابراین هرگاه همة قیود مأخوذ در موضوع 

    (.151: 1384)موسوی بجنوردی، « یابدفعلیت یابد، کیفر نیز فعلیت می

عمومی از سوی مرتکب از یک طرف و به کارگیری سالح  از دیدگاه حقوقدانان معاصر نیز لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت

محارب کسی است که »از طرف دیگر دو شرط اساسی در تحقق جرم محاربه محسوب می شوند. در تعریفی می توان اشاره کرد: 

(. در این 73: 1365، 1با سالح در راههای خارج شهر و آبادی متعرض مردم شود و آشکارا اموال مردم را غصب کند. )گرجی، ج 

تعریف ویژگی علنی بودن رفتار و اقدامات محارب از جمله تجرید سالح، تشهیر اسلحه و حمل سالح به وضوح تمام استنباط می 

 شود.

-14: 1379االرض و محاربه بدانند )حبیب زاده، اند، این دو واژه را، بیانگر دو جرم مستقل افساد فیهرچند برخی کوشیده

االرض در این آیه، دو عنوان جداگانه نیستند؛ است که قاطبة مفسّرین و فقها معتقدند که محاربه و افساد فی(، اّما حقیقت آن 12

عطف بر صله است و مجموع معطوف و « یسعون فی االرض فساداً»صله و « یحاربون اهلل و رسوله»موصول است و « الّذین»زیرا 

تکرار موصول استفادة دو تایی و استقالل، بجا بود درصورتی که تکرار  معطوف علیه برای بیان یک حقیقت است. آری در صورت

محاربه »فقها، اتّفاق نظر دارند، که موضوع حکم قتل، »(. مضافًا، 638: 1422؛ فاضل لنکرانی، 90: 1372)امامی کاشانی، « نداریم

ین حقیقت صراحت ندارد امّا به کمک اتّفاق نصوص گرچه بر ا«. افساد»و مطلق « فساد»است، نه مجرّد « بر پایة فساد در زمین

به « فساد در زمین»و « افساد»و « محاربه»شود که حکم قتل، مرکّب از دو جزء است: فتاوا و سیاق ادلّه به خوبی استفاده می

آن  (. با این اوصاف صحیح92: 1372؛ نقل از امامی کاشانی، 51، 42: 1367)نجفی، « تنهایی موضوع حکم و مجازات نیست

االرض که در آیة قرآن آمده است، صفت محاربه و توجیهی برای سنگینی مجازات آن است. به این است که گفته شود افساد فی

االرض شود چون او مفسد فیصورت که اگر گفته شود، چرا مجازات به این سنگینی بایستی در مورد محارب اجرا شود، گفته می

االرض خود موضوع حکم نیست بلکه به اصطالح علمای معقول، واسطه و علّت در فسد فیم»است. به تعبیر برخی از اساتید 

افساد »(. مفسّرین قرآن نیز هیچ کدام به استقالل عنوان 638: 1422؛ فاضل لنکرانی، 44: 1370)مرعشی، « ثبوت مجازات است

؛ 49-50: 1370دانند )مرعشی، ف محارب میاالرض را وصاعتقادی ندارند و به شرح فوق مفسد فی« محاربه»از « االرضفی

 (.93-94: 1372امامی کاشانی، 

 32اند، استدالل خود را بر پایة آیة االرض عنوان مستقل مجرمانه قائل شدهبدین ترتیب افراد نادری هم که برای افساد فی

کتبنا علی بنی اسرائیل انّه من قتل نفسًا  من اجل ذلک»به شرح ذیل است:  32اند. آیة ( بنیان گذاشته33سورة مائده )و نه آیة 

بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم گردید، که هرکس نفسی »یعنی «. بغیر نفس أو فساد فی االرض فکانما قتل الناس جمیعا

اند عدّه گفتهاین «. ای در زمین کند، بکشد، چنان باشد که همة مردم را کشته باشدآنکه فساد و فتنهرا بدون حقّ قصاص و یا بی

در آیه گفته شده است، اگر کسی دیگری را بدون اینکه قتل کرده باشد یا فسادی در زمین کرده باشد، بکشد، مثل آن است که 

مفسد »االرض و حاکی از آن است که عنوان در مقام تجویز قتل برای مفسدان فی»همة مردم را کشته باشد. پس این آیه 

کند، یعنی اقدامات مرتکب بدون ل است... لذا در مواردی که عنوان افساد فی االرض تحقّق پیدا میمستقالً موجب قت« االرضفی

گردد، به گردد و شامل یکی از جرائم مستلزم حدّ نمیآنکه به سالح متوسّل شود، موجب افساد در جامعه یا بخشی از آن می

(. این دیدگاه هم کامالً از طرف فقها 12-13: 1379یب زاده، )حب« گرددسورة مائده، مرتکب به قتل محکوم می 32موجب آیة 

                                                           
و یا دست و  یعنی 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.  2

 .را به خالف ببرند یا تبعید کنند. این ذلّت و خواری، عذاب دنیوی آنهاست و در آخرت نیز عذابی بزرگ خواهند داشت پایشان
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این آیه داللت بر آن دارد که »سورة مائده می گوید:  32مردود اعالم گردیده است. از جمله یکی از فقهای معاصر در مورد آیة 

د که محاربه از فساد قابل االرض امکان دارد. همین مطلب داللت بر آن دارقتل مشروع تنها در دو مورد قصاص و افساد فی

تفکیک نیست. همچنین داللت بر این امر دارد جرائمی که مجازات قتل را در پی دارند از قبیل زنای محصنه و زنای با محارم و 

)فاضل « االرض استلواط ایقابی و نیز جرائمی که تکرار آن در بار سوم یا چهارم موجب قتل است، همچنین از مصادیق افساد فی

االرض عنوان جرم خاصی نیست که لزومی به تعریف افساد فی»(. ایشان در چند سطر بعد ادامه می دهند: 639: 1422رانی، لنک

افساد فی »به هر حال از نظر ایشان منظور از « آن باشد و تمامی جرائمی که مجازات قتل را در پی دارند از مصادیق افسادند

ه مجازات قتل را در پی دارند و اینکه خارج از این جرائم کسی معتقد به عنوان خاص در این آیه، فقط جرائمی است ک« االرض

گفته شد، مجرمینی  قبالً »باشد، به طور اساسی صحیح نیست. به تعبیر یکی دیگر از فقهای معاصر « االرضافساد فی»مجرمانة 

ارة آنها اجرا گردد و با توهّمات بی اساس و تخیالت که برای آنها حدّ شرعی در نظر گرفته شده است، الزم است همان حدود درب

االرض برای آنها در نظر گرفت؛ زیرا این های دیگری تحت عنوان مفسد فیتوان احکام الهی را تغییر داد و مجازاتارزش نمیبی

)مرعشی، « هلل می باشدنوع طرز تفکّر موجب تغییر در احکام الهی و قوانین اسالمی است و از مصادیق حکم به غیر ما انزل ا

اند سورة مائده صرفاً تجویز قتل کسانی است که مرتکب قتل عمدی شده 32 (. به هر حال از نظر مفسّرین و فقها آیة55: 1370

اند که قباًل برای آن در شرع مقدس مجازات قتل تعیین شده است. مانند زنای محصنه و لواط و ای انجام دادهیا عمل مجرمانه

قائل شد، هیچ توجیه « االرضافساد فی»ن را مستمسکی قرار بدهیم که بتوان از طریق آن عنوان مجرمانه مستقلی برای اینکه آ

 منطقی، عقلی و شرعی ندارد.

مائده گفته شده  سورة 33سورة مائده هم مبین مطالبی است که نقل گردید. در شأن نزول آیة  33دقّت در شأن نزول آیة 

رکان خدمت پیامبر )ص( آمدند و مسلمان شدند؛ اّما آب و هوای مدینه به آنها نساخت، رنگ آنها زرد و جمعی از مش»است: 

بدنشان بیمار شد. پیامبر )ص( برای بهبودی آنها دستور داد به خارج مدینه در نقطة خوش آب و هوایی از صحرا که شتران 

ز آب و هوای آنجا از شیر تازة شتران به حدّ کافی استفاده کنند. آنها بردند، بروند و ضمن استفاده ازکات را در آنجا به چرا می

های مسلمان را دست و پا بریده و چشمان آنها را از بین چنین کردند و بهبود یافتند؛ اّما به جای تشکّر از پیامبر )ص( چوپان

بیرون رفتند. پیامبر )ص( دستور داد آنها را بردند و سپس دست به کشتار آنها زدند و شتران زکات را غارت کردند و از اسالم 

ها انجام داده بودند به عنوان مجازات دربارة آنها انجام گرفت یعنی چشم آنها را کور دستگیر کردند و همان کاری که با چوپان

؛ نیز 358-359، 4: 1363)مکارم شیرازی و دیگران، « کردند و دست و پای آنها را بریدند و کشتند تا دیگران عبرت بگیرند

 (.330-331، 5طباطبایی، بی تا، 

 

 محاربه و محارب در قرآن
  :سوره مائده در قرآن مجید بیان شده است 33آیه حکم و موضوع محارب و محاربه در 

تُقَطَّع ایدیهم و أرجُلُهُم من  االَرضِ فساداً ان یقتّلوا او یُصَّلّبوا أواِنَّمّا جَزا ؤا الّذیَن یُحارِبـونَ اهلَل و رسـولَهُ و یَـسعَـونَ فی

 .األخرة عذاب عظیمخِالف او یُنفَـوا من األرض ذلک لهـم خِزی فی الدنیا و لهم فی

کوشند که در روی زمین فساد خیزند و میمیحقیتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و محاربه بر

سلب امنیت و آرامش کنند، جزای آنان کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست و پایشان و گان خدا ایجاد نموده، از جامعه و بند

ها نشان رسوایی و مهر ذلت و خواری بر پیشانی آنان در دنیا است و در آخرت نیز عذاب بزرگی در یا تبعید است و این مجازات

 .باشدشان میانتظار

ها را بردند و آنها حمله مید نفر از اشرار در خارج مدینه به مردم و چوپانـ در شأن نزول این آیه شریفه آمده است که چن

بردند و سلب آوردند، اموال، مواشی و چهارپایان آنان را به یغما میمیکشتند، چشمهایشان را از حدقه درفجیعی می با وضع

نازل گردید و آنان را محارب با خدا و پیامبر خدا نامید. نمودند. این آیه شدید اللحّن علیه این اشرار امنیت و آرامش از مردم می

پناه خدا دفاع و حمایت نموده و گان ضعیف و بیتا رسول خدا با اجرای این مجازات شدید در مورد این اشرار و محاربین، از بند

 .در جامعه ایجاد امنیت و آرامش کند
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فالمراد با لمحاربه و االفساد علی ما  ...» :فرمایندشریفه می مفسر بزرگ قرآن عالمه طباطبایی )ره( در تفسیر این آیه

 .منظور از محاربه در این آیه شریفه بر هم زدن امنیت مردم وآرامش جامعه است« » هوالظاهر هو االخالل باالمن العاّم...

 

 نظر فقها در باره محارب

اربه مشابه اند؛ از جمله، از قول امام باقر)علیه السالم( روایات متعددی از ائمه)علیهم السالم( وجود دارد که در تعریف مح

: 1403حر عاملی،  ) .«مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّیْل فَهُوَ مُحَارِبٌ ...؛ کسی که در شب سالح حمل کند، محارب است»نقل شده است: 

اکثر فقها  (532 / 18)همان، «. ( الْأ مْصَار ... فَهُوَ مُحَاربٌمَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ )فِی مِصْر مِنَ»( در روایت دیگری آمده است: 537/  18

محارب کسی است که به قصد »به استناد چنین روایاتی، تعریفی مشابه از محاربه ارائه کرده اند؛ از جمله: محقق حلی می گوید: 

کسی که برای »محقق آمده است: ( در جواهر الکالم در شرح عبارت 180/  4: 1403)حلی، «. 3ترساندن مردم سالح می کشد

( اما بنابر قول مشهور، همراه داشتن اسلحه کافی 564/  41: 1368نجفی، ) «.ترساندن مردم سالح حمل کند نیز محارب است

 .نیست

عاملی،  )مکی...« و هی َتجریدُ السِالح براً أو بحراً. لیالً او نهاراً، إلخافه النّاس فی مصر و غیر ه، »می گوید: « شهید اول»

)جبعی « مِن اَهل الریبه أم ال، قَصدَ اإلخافه أم ال، على اصح االقوال»و شهید ثانی در شرح سخن ایشان می گوید:  (263 :1410

(؛ یعنی، محاربه عبارت است از برهنه کردن سالح و به تعبیر شهید ثانی، خواه محارب از اهل ریبه باشد 385/  9: 1379عاملی، 

 قصد اخافه داشته باشد یا نداشته باشد. یا نباشد و خواه 

شهید ثانی متعرض این نکته شده که آیا در محاربه قصد اخافه الزم است یا نه؟ ایشان عدم شرط بودن قصد اخافه را 

ه صحیح ترین نظر می داند. اما، در توجیه نظر شهید ثانی باید گفت: قول شهید ثانی، با صراحت روایات و نظر غالب فقهای امامی

مغایرت دارد و تنها راه توجیه نظر ایشان آن است که قصد اخافه را در مورد کسانی که اهل شبهه و اتهام )اهل ریبه( هستند؛ 

شرط ندانیم؛ زیرا، هیبت و خصوصیت فردی آنها خود منشأ خوف و ترس مردم است و در واقع، وضعیت ظاهری آنها موجب 

له قصد تبعی این افراد و ایجاد خوف در مردم است؛ چنان که در باب قتل عمد نیز خوف مردم می شود و تحقق این خوف به منز

ق. م. ا. چنان که مرتکب، کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هرچند قصد کشتن شخص را  206ماده « ب»بر اساس بند 

شود و وقوع نتیجه یگزین قصد واقعی می نداشته باشد، اقدام او قتل عمدی محسوب شده است. در این گونه موارد قصد تبعی جا

مورد نظر مرتکب در خارج، حاکی از وجود قصد تبعی است و در اینجا وقوع خوف حاکی از آن است که اهل ریبه دارای قصد 

اخافه هستند. اما اگر در تحقق محاربه به وسیله افراد عادی )غیر اهل ریبه( قصد اخافه را شرط ندانیم و محاربه بدون قصد اخافه 

ریف بدانیم، افراد فاقد قصد و هازل نیز داخل در تعریف می شوند که عالوه بر تعارض و مخالفت با نصوص و اصول را داخل در تع

و قواعد فقهی و حقوقی باعث می شود تعریف محاربه شامل کسانی شود که مورد نظر شارع نبوده اند. این نوع توسعه و تعمیم در 

 .بر منابع فقهی است نیاز به دلیل دارد که منتفی است مصداق تعریف با توجه به اینکه تعریف مبتنی

 :از طرفی دیگر، خود شهید ثانی نیز در مسالک االفهام به ضرورت قصد اخافه در تحقق محاربه اذعان نموده و می گوید

وفُهُم مِنهُ مِن غَیرِ اَن یَقصدَهُ فَلَیَس یشتَر طُ فِی المُحَار ب تجریدُ السِّالح و المُرادُ بُه هُنا ... قَصد إخافَه النَّاس فَلَو إتَّفَق خَ

 (5/  15: 1416بِمُحارب. )جبعی عاملی، 

برای تحقق محاربه شرط است که سالح برهنه کند و قصد ترساندن مردم را داشته باشد. اما، اگر اتفاقاً بدون آنکه قصد 

 .اخافه داشته باشد مردم بترسند محارب نیست

                                                           
؛ همان، 720 :1400؛ طوسی، 205/  10: 1412؛ طباطبایی، 506/  3: 1411نظیر این تعریف در منابع دیگر نیز مشاهده می گردد: ابن ادریس حلی، .  3

المسلم المحارب من شهر السالح فی بر، او بحر، سفراً، او حضراً، لیالً : »241: 1405؛ حلی، 25: 1403؛ حلبی، 250/  2: 1405هانی، ؛ اصف47/  8: 1351

 .303/  3: 1402مغنیه، «. او نهاراً، رجالً، او امراه
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باید گفت که ظاهرًا به دلیل اطالق آیه و  4اهل ریبه )اهل شر و متهم به چنین عملی( باشد یا نهاما، در اینکه محارب باید 

( 385/  9: 1379روایات این امر شرط نیست؛ چنان که شهید ثانی فرقی بین اهل ریبه و غیر آن قائل نشده است )جبعی عاملی، 

و فیض کاشانی، بی  180/  4: 1403شتراط آن دانسته اند )حلی، حتی، برخی با وجود تردید در آن، باز قول صحیح تر را عدم ا

 (564/  41: 1368نجفی، ) .(، و صاحب جواهر این قول را به اکثریت نسبت داده است513تا: 

شایان ذکر است که در میان قائلین مشهور، این اختالف نیز خودنمایی می کند که آیا قصد اخافه در تحقق عنوان محاربه 

و یا آنکه عالوه بر قصد اخافه، تحقق اخافه در خارج )اخافه بالفعل و به وجود آمدن رعب و وحشت در بین مردم( نیز  کافی است،

در تحقق عنوان محاربه شرط است؟ گروهی از فقها، عالوه بر قصد اخافه، به وجود آمدن فضای رعب و وحشت را نیز در خارج 

؛ گلپایگانی، 286/  13: 1416؛ مقدس اردبیلی، 59/  2: 1414؛ مکی عاملی، 419 / 2شرط دانسته اند. )کاشف الغطاء، بی تا: 

( ظاهر کالم برخی از ایشان نیز آن است که اگر شخصی آن قدر ضعیف باشد که قادر به ایجاد هراس در بین 223/  3: 1417

است. اما اگر شخصی  مردم نباشد، محارب نیست. بلکه شرط محارب شمردن چنین شخصی تحقق خارجی رعب و وحشت

شأنیت ایجاد رعب و وحشت را دارد، همین قدر که به قصد ایجاد وحشت اسلحه بکشد محارب محسوب می شود ولو آنکه در 

 (641: 1406؛ فاضل لنکرانی، 622/  2خارج موجب وحشت نشود. )امام خمینی، بی تا: 

اختالف دارند، به نحوی که برخی اسلحه را محدود به اختالف دیگِر مربوط به تعریف این است که فقها در مصداق سالح 

( و برخی سنگ، چوب، عصا و حتی صرف به کار 622/  2سالح آهنی، همچون: چاقو، شمشیر و ... می دانند )امام خمینی: بی تا: 

 (385/  2: 137 عاملی، جبعی ؛568/  3: 1419 حلی،) .رفتن زور و قهر و غلبه، را سالح می نامند

ساس باید گفت: اگر اسلحه منصرف به آلت خاصی نباشد، بلکه شامل قهر و غلبه نیز شود، آتش زدن خانه و پاشیدن بر این ا

مواد مسموم کننده و جاری ساختن آب، قطع اکسیژن هوا، استفاده از قدرت بازو، انداختن دیگری به داخل پرتگاه یا دریا، و ... از 

اوالً: هرگاه سخن از سالح به میان می آید، سالح سرد و گرم متعارف به ذهن تبادر می مصادیق محاربه خواهد بود. درحالی که، 

 .کند، نه امثال این موارد

 .ثانیاً: با توجه به لزوم ترسیدن مردم، ظاهراً سالح باید سالح ظاهر و در معرض دید باشد

درکلمات فقها ـ که مراد از آنها تصرف داشتن  «سالح کشیدن»یا « دست به سالح بردن»ثالثاً: این معنا از سالح با عبارت 

 .سالح و تهدید به استفاده از آن می باشد ـ متفاوت است

ازاین رو بنابر نظر مشهور فقها در تعریف محاربه، باید گفت: محاربه در اصطالح عبارت است از: کشیدن سالح )اعم از؛ سالح 

 .منی در آن محیط یا راه شودسرد و گرم( به قصد ارعاب مردم به نحوی که موجب ناا

 

 مجازات محاربه

حدّ محاربه و افساد »بیان شده است. به موجب این ماده:  1370قانون مجازات اسالمی  190مجازات محارب در مادّة 

 االرض یکی از چهار چیز است:فی

ازات ها مبنای قرآنی داشته مج این «.بلد نفی -4  چپ پای سپس و راست دست قطع اوّل -3  دار به آویختن -2  قتل -1 

انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار »این قانون هم  191سورة مائده به آن اشاره شده است. براساس مادّة  33و در آیة 

مواد «. قاضی است، خواه کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد

این قانون هم راجع به ماهیت این حدود و کمیت و کیفیت اجرای هر کدام از این چهار مجازات مقرّراتی را بیان  196تا  192

این  280کرده است. الیحة جدید مجازات اسالمی هم در تعیین مجازات محارب همین رویة فعلی را دنبال کرده است. ماّدة 

 هم انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه را به اختیار قاضی دانسته است. 281رداخته و مادّة الیحه به بیان مجازات محارب پ

 

                                                           
: 1400این سخن در کتب دیگر فقها به چشم می خورد: طوسی، ، نظیر ...«من کان من أهل الریبه و جرّد سالحًا : »553/  2: 1406ابن براج طرابلسی، .  4

 .59/  2: 1414؛ مکی عاملی، 506و  720
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 رکن مادّي محاربه

رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از: عمل مرتکب، موضوع جرم، وسیلة جرم، نتیجة مجرمانه و 

 :رابطة علّیت

 عمل مرتکب

استفاده شده « دست به اسلحه ببرد»ات اسالمی برای بیان عمل مرتکب در جرم محاربه از عبارت قانون مجاز 183در مادّة 

است. کمترین مقدار الزم برای تحقّق محاربه از حیث رکن مادّی، برکشیدن سالح توسط محارب است و نیازی به هیچ عمل 

 وع به جرم گردد.اضافی دیگری نیست. از این جهت بی ربط نیست که عمل محارب تشبیه به شر

 

 موضوع جرم

محاربه یکی از مصادیق بارز جرائم علیه امنیت داخلی است، لذا موضوع آن هم امنیت کشور است. لیکن این امنیت پیش از 

آنکه ناظر به امنیت دولت باشد، ناظر به امنیت عمومی مردم است. می توان گفت موضوع جرم محاربه همین حالت فقدان بیم و 

 رّض و مزاحمت متجاوزان است. هراس از تع

 

 وسيلة جرم

جرم محاربه هم از زمرة چنین جرائمی است که استفاده از وسیلة خاص، یعنی؛ سالح برای تحقّق آن الزم است. مقنّن در 

ا همة فقها هم در اینکه برای تحقّق محاربه تشهیر ی«. دست به اسلحه ببرد»این خصوص تصریح دارد به اینکه، محارب بایستی 

میان سالح سرد و سالح »هم  183مادة  3تجرید سالح یا همان برکشیدن سالح الزم است، اتّفاق نظر دارند. به موجب تبصرة 

های خود آن را برای حالت مفرد اسلحه جمع سالح است؛ اّما مردم به عنوان یک غلط مصطلح در محاوره«. گرم فرقی نیست

ین غلط مصطلح متابعت کرده است. به هر حال منظور آن نیست که الزاماً محاربه وقتی کنند و گویا مقنّن هم از هماستفاده می

 شود که محارب دست به بیش از یک سالح ببرد. محقّق می

 

 نتيجة جرم

است. نحوه بیان برخی از فقها « ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم»در جرم محاربه نتیجة جرم عبارت از 

در ثبوت حکم محاربه برای کسی که سالح برکشد ولی »ودن جرم محاربه است. در شریع االسالم آمده است: بیانگر مطلق ب

تا، ؛ عالمه حلّی، بی180، 4: 1403)محقّق حلّی، « ضعیف در ایجاد اخافه باشد، تردید است؛ امّا اشبه ثبوت حکم محاربه است

قها صرف برکشیدن سالح، کافی برای تحقّق جرم است و نیازی به ایجاد (. به تعبیر این دسته از ف569، 42: 1367؛ نجفی، 232

تقریباً تمام روایات به این معنا »اند که، وحشت و ارعاب مردم نیست. برخی دیگر استنباط خود از روایات را چنین بیان کرده

« ایجاد ترس و وحشت هم باید باشد کردند، بلکه عالوه بر آنعنایت دارد که صرف کشیدن اسلحه در تحقّق عنوان کفایت نمی

به نحوی که موجب »الیحة جدید مجازات اسالمی هم به تعریف محاربه قید  277در مادّة  (.152: 1384)موسوی بجنوردی، 

 اضافه شده است، که مؤید دیدگاه مقید بودن جرم محاربه است.« ناامنی در محیط گردد

 

 رابطة عليت

انه الزم است. این نتیجه بایستی از عمل مرتکب حاصل شده باشد. به عبارت دیگر باید در جرائم مقید حصول نتیجة مجرم

سلب آزادی و امنیت مردم( رابطة علیت برقرار باشد.  بین عمل مرتکب )برکشیدن سالح( و نتیجة مجرمانه )ایجاد رعب، هراس،

مّا مردم نه در اثر ا بکشد، سالح مردم روی بر فردی راگ بنابراین. است نشده محقّق هم جرمی نشود،  ای احرازاگر چنین رابطه

ای که به طرف آنها هجوم آورده است بترسنده و مرعوب شوند، محاربه تحقّق پیدا این اقدام بلکه در اثر حملة حیوانات درّنده

 کند.نمی
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 رکن روانی محاربه
 اجزای رکن روانی جرم محاربه به شرح ذیل است:

 

 سوءنيت عام

ن روانی، همة جرائم از جمله محاربه نیاز به سوءنیت عام دارند. سوءنیت عام یعنی تعلّق ارادة مرتکب به رفتار از حیث رک

مجرمانه. به عبارت دیگر سوءنیت عام یعنی این که مرتکب جرم رفتار خود را از روی اراده انجام دهد. با این وصف منظور از 

، برکشیدن سالح را از روی اراده انجام دهد. در غیر این صورت جرم محاربه سوءنیت عام در جرم محاربه آن است که مرتکب

 شود.محقّق نمی

 

 سوءنيت خاص

سوءنیت خاصّ عبارت از تعلّق ارادة مرتکب به نتیجة مجرمانه است. در تعبیری دیگر سوءنیت خاّص عبارت از قصد تحصیل 

ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و »رکن مادّی گفتیم عبارت از نتیجة مجرمانه است. نتیجة جرم هم همان گونه که در قسمت 

است. این جرم از زمرة جرائمی است که هم از حیث رکن مادّی مقید به حصول نتیجة مجرمانه است و هم از « امنیت مردم

جرم چنین حیث رکن روانی. شرط تحقّق آن وجود سوءنیت خاصّ یعنی؛ قصد تحصیل نتیجة مجرمانه است. اگر در مرتکب 

جرم  قصدی هم نباشد، مثالً مردم به طور اتفاقی از او بترسند یا انگیزة عداوت شخصی و یا حتّی قصد شوخی داشته باشد،

هر فرد یا گروهی که برای )به »ق.م.ا. هم گفته شده است:  184محاربه محقّق نیست. شاید بر همین اساس است که در مادّة 

 «بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه ببرند، محارب نیستند. قصد( مبارزه با محاربان و از

انگیزه هم هیچ تأثیری در تحقّق جرم محاربه ندارد. محاربین معموالً انگیزة بردن مال دیگران را دارند و از این حیث راه را 

های دیگر . این انگیزة مالی یا حتّی انگیزهاند تا ضمن ترساندن آنها مالشان را بگیرنداند و بر روی آنها سالح کشیدهبر مردم بسته

نمایی هیچ تأثیری در تحقّق جرم محاربه ندارند. همین که برکشیدن سالح از روی قصد باشد )سوءنیت مثالً خودنمایی یا قدرت

محاربه عام( و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم هم باشد )سوءنیت خاصّ( از حیث رکن روانی کافی برای تحقّق جرم 

 است.

 

 ينتيجه گير

با  92با توجه به اینکه سیر قانونگذاری جرم محاربه و افساد با تحوالتی روبرو بوده و هر چند قانون مجازات اسالمی سال 

بر نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخته و افساد را از محاربه جدا کرده و آنرا در زمره جرایم حدی قرار داده، اما با سیر و واکاوی 

اساس مستندات فقهی می توان به این نتیجه رسید که مجازات محارب، موارد مذکور در آیه محاربه و مجازات مفسد به دلیل 

عام بودن لفظ افساد و عدم تعریف دقیق از جرم افساد، تعزیر می باشد که بر اساس حکم حکومتی و متناسب با جرم تعیین می 

جرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین م

بغی( و یا )جرم سیاسی( بوده و ) توسعه ای، در عرصه های گوناگونی تبلور یافته است. بسیاری از این عناوین مجرمانه از مصادیق

اری از عناوین مجرمانه بر چسب افساد گرفته و مجازات شدید اعدام اعمال کیفر محاربه بر آنها خالی از ایراد نیست. از طرفی بسی

برای مرتکبین آنها در نظر گرفته شده است که این شیوه قانونگذاری در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و لزوم 

 .احتیاط در دماء می باشد و به عالوه باعث تفسیر های متعدد از سوی حقوقدانان می شود

قانون مجازات  183محاربه از لحاظ فقهی مختصات خاصّ خود را دارد. برای تحقّق محاربه همان طور که در مادّة  جرم

اسالمی هم به پیروی از متون فقهی آمده است، وجود دو پایة اساسی ضرورت دارد: یکی برکشیدن سالح توسط محارب که ناظر 

ارعاب مردم که ناظر به سوءنیت خاّص محارب است. با این وصف هرگاه به رکن مادّی جرم محاربه است و دیگری وجود قصد 

عنوان « االرضافساد فی»گیرد. از طرف دیگر رفتاری مثالً احتکار، فاقد این دو پایة مهم باشد، در قلمرو جرم محاربه قرار نمی

قانون تشدید مجازات مرتکبین  4دّة هایی از قبیل ماخاص مستقل مجرمانه ندارد و فقط وصف محاربه است. لذا قانونگذاری
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داند، فاقد توجیه االرض میکه اختالس کنندگان را در مواردی مصداق مفسد فی 1367اختالس و کالهبرداری مصوّب  ارتشاء،

نیز مشخص « بغی»اند، نه حکومت، قلمرو جرم محاربه از شرعی است. عالوه بر آن با توجّه به اینکه مخاطب محارب مردم

که قیام کنندگان علیه حکومت را مصداق  1370قانون مجازات اسالمی، مصوّب  188تا 186دد. لذا موادی چون مواد گرمی

 .محارب دانسته، نیز فاقد توجیه شرعی است
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