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 چکيده

 ازنظر ترین جرایم علیه امنیت ملی در حقوق جمهوری اسالمی ایران محاربه استیکی از مهم

برای ایجاد رعب و هراس و سلب  شود که فردی یا گروهییماین جرم زمانی محقق  گذارقانون

ز محاربه، واژه مفسد بالفاصله پس ا گذارقانونالبته  .مردم دست به سالح ببرد یتآزادی و امن

باشند اما یمبرد که این امر گویا این مطلب است که این دو واژه به یک معنا یماالرض را به کار یف

االرض را یفافساد  درواقعمعنایی متفاوت از محاربه دارد  االرضیافساد فبرخی بر این باورند که 

قصد براندازی المت نظام جامعه اسالمی بههرگونه رفتار آگاهانه و عمدی برای برهم زدن امنیت و س

دانند، در این مقاله پس از یم و یا ضربه زدن به آن و یا علم به مؤثر بودن این رفتار در مقابله با آن

این دو  رابطهبررسی ماهیت محاربه و ارکان مؤثر در تحقق آن به نظرات متفاوتی که در خصوص 

توان رسید که هرچند در یمیت به این نتیجه درنها است و شدهپرداختهواژه وجود دارد نیز 

 االرض نظرات مختلفی وجود دارد اما با توجه به بکار رفتن این دویفخصوص رابطه محاربه و افساد 

 .باشدیم فساد محاربه بر وجه کهینحویک جرم دانسته شده است بهواژه در کنار هم 

 .سالح -اخافه -ریبه -االرضیفافساد  -محاربه :يديکل واژگان
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 فاطمه زارع منشادي 

 ی دانشگاه تهراندانشکده الهیات و معارف اسالمدانش آموخته کارشناسی ارشد 

 

 نام نویسنده مسئول:
 فاطمه زارع منشادي

 االرضیفبررسی ماهيت محاربه و رابطه آن با افساد 
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 مقدمه
شود محاربه است که شارع مقدس برای آن جزای سنگینی در نظر یمترین جرایمی که سبب سلب نظم و امنیت جامعه یکی از مهم

و چوپانان ی که گروهی از راهزنان به مردم زمان گرفته است. پیشینه این جرم مربوط به زمان حکومت پیامبر اسالم بر شهر مدینه است،

انما جزاؤا الذین یحاربون اهلل و رسوله، »قال اهلل تعالی: مائده در این باب نازل شد:  33رساندند آیه یمنمودند و آنان را به قتل یمحمله 

لهم فی االخره  االرض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلف او ینفوا من االرض ذلک لهم خزی فی الدنیا وویسعون فی

 1«الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان اهلل غفور رحیم اال عذاب عظیم

 :فرمایدیخداوند متعال در قرآن کریم م

ها کشته شوند یا به دار و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن یزندکه باخدا و رسول او به جنگ برخنآناهمانا کیفر 

به خالف بریده شود یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور شوند این ذلت و خواری عذاب دنیوی  یشانوپاد و یا دستآویخته گردن

توبه کنند پس بدانید خدا  یابیدها دستهاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند بود مگر آنان که پیش از آنکه بر آنآن

 .بخشنده و مهربان است

ترین آیات مربوط به احکام کیفری در قرآن است. در این پژوهش سعی بر این شده است که به این سؤال پاسخ داده این آیه از مهم

االرض در متون فقهی و قانونی با عنوان افساد فی آنچهدیگر آیا یانببهاالرض است یا خیر؟ و یا یفشود که آیا محاربه جرمی متمایز از افساد 

شده است مربوط به جرمی مستقل از محاربه است یا خیر؟ در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از دود شرعی واقعموضوع ح

تمام اختالفاتی که در خصوص رابطه این دو واژه محاربه و افساد  باوجودقبلی به این نتیجه رسیده شده است که  شدهثبتاطالعات 

تر آن است که این دو واژه را منفک از هم ندانیم و هریک را مصداقی برای جرمی مستقل نپنداریم بلکه این یقمنطاالرض وجود دارد اما فی

البته برای رسیدن به پاسخی دقیق ناگزیر باید به تحلیل و بررسی ماهیت محاربه و  اندقرارگرفتهدو اتحاد مصداقی دارند که موضوع حد 

 شدهپرداختهاالرض، ریبه، اخافه الناس، سالح ن دلیل ابتدا به بررسی دقیق واژگان محاربه، افساد فیاالرض پرداخته شود به همیافساد فی

تر در خصوص رابطه یمنطقای یجهنتاالرض در نیل به است زیرا واکاوی و تأثیر هر یک از این واژگان در تحقق عنوان محاربه و افساد فی

 دارد.االرض اهمیت فراوانی محاربه و افساد فی

 

 واژگان شناسی-1

 محاربه -1-1

و حراب به معنی دشمنی و ه حارب، محاربشده است. گرفته نقیض سلم و سازش استکه  حربواژه ز ا محاربه در لغت عرب

رد در مو جهتنیاست و ازا شدهانیزنظر فقهی تعاریف متعددی از سوی فقها برای محاربه با 2.خصومتی است که صلح و سازش در آن نباشد

 یا امنیت دیگران را دارد. که وی قصد گرفتن جان یا کاال رودیبه کار م کشدیها سالح مکسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آن

اند و ظاهراً مقصود همه )برهنه کردن( سالح و گاهی به حمل سالح و گاهی به آشکار ساختن آن تعبیر نموده دیمحاربه را گاهی به تجرالبته 

شخص واحدی باشد.  دکنندهیتهد هرچند منظور ترسانیدن دیگران هستاست و آن همان داشتن سالح و دست بردن به آن به زیچکیها آن

محاربانى که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده  3شیخ طوسىاما به تعبیر برخی همچون  هرحال الزم است دست بردن به سالح علنی باشد.به

سخن با این تعبیر  خواهدیمایشان ترسانند. ها را ناامن کرده و رهگذران را مىکشند و راهطریق هستند که سالح مىالاست، همان قطاع

روست که این عنوان از کاربرده است ازآندانند و اینکه عنوان قطاع الطریق را بهکسانى را نفى کند که مراد آیه را اهل ذمه و مرتدها مى

ترى است و بر همین اساس، قطاع الطریق را به الطریق معناى گستردهمعناى محارب است ولى مقصود او از قطاعمصادیق معروف و معهود 

با توجه به تعاریفی که از  ترسانند.( تفسیر کرده است و آنرا مقید به قطع طریق و رهزنى نکرده است.)کسانى که سالح کشیده و مردم را مى

رسید که برای محاربه سه شرط الزم دانسته شده است: تجرید یا تجهیز سالح، قصد اخافه مردم، قصد  به این نتیجه توانیممحاربه شد 

است از جهت افساد و سلب آرامش مردم است  شدهشمردهمحارب « من جرد سالحه او جهزه»افساد در زمین. لذا از دیدگاه امام خمینی اگر 

جرایمی که ممکن  ازجملهباشد. ذکر این نکته در خصوص محاربه ضروری است که  خصوصیتی داشته« من جرد سالحه او جهزه»نه اینکه 

بغی، قیام و تعرض علیه حکومت و همان جرم سیاسی است. ولی محاربه،  آنکهحالاست و  است با محاربه مشتبه شود، بغی و جرم سیاسی

                                                           
 .33 -33 سوره مائده / آیه 1
 .302ص  ،1 ابن منظور، لسان العرب، ج 2
 .354 - 354 ص کتاب قطاع الطریق، شیخ طوسی، خالف، 3
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کارگیری سالح، ارعاب و و یا اینکه در محاربه عنصر به شودقیام علیه مردم و امنیت جامعه است و جرم عمومی و اجتماعی محسوب می

 .تواند تحقق پیدا کندتهدید با اسلحه سرد و گرم شرط است، ولی بغی و جرم سیاسی بدون سالح و حتی در قالب گفتار و اعتراض نیز می

 

 محاربه از دیدگاه فقها -1-1-1

برای ترساندن مردم، سالح بکشد، خواه در که شخصی  شودیمبرخی از فقها همچون محقق حلی محاربه زمانی محقق  ازنظر

 1.نتواند خواه شود ارعاب موجب بتواند خواه است، مالك ترساندن البته قصد خشکی، خواه در دریا، شب یا روز، در شهر یا بیرون از شهر

 زمین در کردن فساد یاراده و مردم رساندنت برای باشد آن به تجهیز  یا  است که سالح بکشد یمحارب هرکسامام خمینی  ازنظر نیچنهم

ترساندن او خوفی برای کسی صورت  با  کهیطوربه شخص بودن ضعیف با  مذکور قصد با سالح یآورنده در برای محاربه بودن ثابت در و

داند یبکشد م سالح مردم  اندنکسی که برای ترسالعظمی خویی محارب را اهللیتآ 2است. بودن محاربه از منع بلکه  است اشکال  ردیگینم

و الخناق یجب علیه القتل و یسترجع منه ما اخذه من » که: اندآوردهبرخی نیز در تعریف محاربه  3.شودتبعید  معتقد است که وی باید و

 3«است. گونهینمالناس و... کذلک کل مفسده؛ شخص زورگیر باید کشته شود و آنچه را از مردم گرفته باید پس دهد و هر مفسدی نیز ه

 

 گذارقانونمحاربه از دیدگاه  -1-1-2

موجب ناامنی در  کهینحوها بهقصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آناز کشیدن سالح به است محاربه عبارتگذار قانون ازنظر

جنبه عمومی نداشته باشد و نیز یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل او  یسوشخصی به زهیهرگاه کسی باانگالبته محیط گردد. 

راهزنان، سارقان و بنابراین  5د.شویکسی که به روی مردم سالح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نم

ع و مقابله با فرد یا گروهی که برای دفااما  6.اندها شوند محاربقاچاقچیانی که دست به سالح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه

 4ست.محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نی
 

 االرضافساد فی -1-2

و بعضی هم  9دانندیماما گاه افساد را مقابل اصالح  4افساد در لغت به معنای تباه کردن و از بین بردن آمده است.در اکثر کتب لغت 

که در این صورت، کسی که بخواهد امری را از حد اعتدال خارج  10دداننیم)خارج شدن از حد اعتدال( را فساد « خروج الشیء عن االعتدال»

. اندشدهدانسته  االرضیفمفسد  ،در فقه راهزنان کهچنانمفسد دانست،  توانیمکند مفسد است. مثالً بر هم زننده نظم و اعتدال جامعه را 

مثالً در فقه کلمه فساد الفسد به این معناست که عقد باطل شد و  از معنای لغوی آن است. گرفتهنشأتافساد در اصطالح کاربردی دارد که 

 دهشیوارد قوانین جزایی جمهوری اسالم فقه درواقع از االرضیاصطالح مفسد ف شود.یاز بین رفت و دیگر هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نم

گذار اما قانون« .که خونش ارزش ندارد بدین معنی»شود شناخته می مهدورالدم حاست. در شرع فردی که مصداق این عنوان است در اصطال

گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی  طوربههرکس »کند: یمگونه تعریف ینااالرض را مفسد فی

رناك یا دایر کردن مراکز یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خط

که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت  ایگونهبهگردد  هاآنفساد و فحشا یا معاونت در 

حکوم محسوب و به اعدام م االرضفیجسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد 

 11«.گرددمی

 

                                                           
 .140ص  ،3 ج محقق حلی، شرایع االسالم، 1
 .392 ص ،2 ج امام خمینی، تحریرالوسیله، 2
 .52ص  اج،خویی، تکمله المنه 3
 .4 باب ،405 - 403ص  شیخ مفید، المقنعه، 3
 .92/ قانون مجازات اسالمی سال  249ماده  5
 .92/ قانون مجازات اسالمی سال  241ماده  6
 .92/ قانون مجازات اسالمی سال 240ماده  4
 .342 ، ص2 و 1 ج المصباح المنیر، فیومی، 4
 .342ص  ،11 ج فخر رازی، مفاتیح الغیب، 9

 .633الفاظ القرآن، ص  مفردات اغب اصفهانی،ر 10
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  246ماده  11
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 ریبه-1-3

شود که به لحاظ رفتارِ مشکوکی که از وی اهل ریبه به کسی گفته می .1و شک آمده است بدگمانی، تهمتریبه در لغت به معنای 

شود؛ زیرا شوند اهل ریبه گفته میمرتکب خالف می جامعه، به کسانی که در رو. ازاین2گیردقرار میورد اتهام و بدگمانی دیگران زند ممی سر

 .دهدهایشان در موضع شک و اتهام قرار میگردد و آنان را در کاررفتار بد آنان در جامعه موجب سلب اطمینان دیگران نسبت به ایشان می

گوید: )محارب کسی است که برای فقها در خصوص اعتبار ریبه در تحقق جرم محاربه نظرات متفاوتی دارند مانند اینکه محقق در شرایع می

اما اینکه )از اهل فساد  ترساندن مردم سالح بکشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بیرون از شهر

تر آن است که با آگاهی از قصد محارب برای ارعاب، چنین چیزی شرط نباشد، این بودن( نیز شرط شده باشد، محل تردید است و درست

نداشته حکم برای مرد و زن اگر پیش بیاید یکسان است. در ثبوت این حکم برای کسی که سالح کشیده باشد ولی توانایی ترساندن مردم را 

 واقع آن است که حکم مذکور در حق چنین کسی نیز ثابت باشد و او به خاطر قصدش مجازات شود.(تر بهباشد تردید است، شبیه

قصد ترساندن مردم، سالح برهنه کند، چه در محارب کسی است که به) :ین امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله آورده استچنهم

اینکه، آیا )از اهل فساد بودن( هم  و و چه روز، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در آبادی و چه در بیابانخشکی و چه در دریا، چه شب 

آید که شرط است، ولی وجه درست آن است در تحقیق معنای محارب شرط است یا نیست از ظاهر سخن شیخ طوسی در کتاب نهایه برمی

هر کس که سالح بیرون کشد و آنرا برهنه کند ) :ط نیست...( در قواعد نیز آمده استکه در صورت آگاهی از قصد محارب برای ارعاب، شر

فساد بودن چنین  اهل است، محارب برای ترساندن مردم، چه در خشکی و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر آن،

توان به این نتیجه رسید که یم( با توجه به این نظرات .ه استشدکسی در محارب بودن او شرط نیست، اگرچه این نکته مورد اشکال واقع

 باشد.یماما وجه اقوی تر عدم تأثیر این ویژگی در تحقق محاربه  ندا مرددینکه فقها در شرط بودن ریبه در تحقق جرم محاربه گاهاً باوجودا

 

 اخافه -1-4
هم در خصوص اخافه الناس میزان تأثیر آن در تحقق محاربه اخافه در لغت به معنای ترس در دل کسی انداختن است اما سؤال م

باره نحوه بیان برخی از فقها بیانگر مطلق بودن جرم محاربه است. در شرایع االسالم آمده است: )در ثبوت حکم محاربه برای یندرااست. 

گوید: )هر عالمه حلی در تبصره می 3حاربه است(کسی که سالح برکشد ولی ضعیف در ایجاد اخافه باشد، تردید است؛ امّا اشبه ثبوت حکم م

قصد ارعاب، در خشکی یا دریا، در شب یا روز، سالح آخته به دست بگیرد، امام اختیار دارد که او را بکشد یا به دار بیاویزد، یا دست و کس به

عاب و اخافه الناس در تحقق محاربه مؤثر است اما در عالمه حلی ار ازنظریجه درنتپای او را از چپ و راست قطع کند یا او را تبعید کند ...( 

درنتیجه نیازی به ایجاد وحشت و  دانندصرف برکشیدن سالح را برای تحقّق جرم کافی می مقابل برخی از فقها همچون محقق در شرایع

وایات به این معنا عنایت دارد که صرف اند که )تقریباً تمام رارعاب مردم نیست. برخی دیگر استنباط خود از روایات را چنین بیان کرده

کند، بلکه عالوه بر آن ایجاد ترس و وحشت هم باید باشد( موافقان این نظریه معتقدند که با کشیدن اسلحه در تحقّق عنوان کفایت نمی

د، بر هم نخورده است، که باعث اعمال مجازات محاربه باشچنانتوجه به آنکه در فرض عدم ایجاد حالت ترس و اخافه، نظم عمومی، آن

ق.م.ا. نیز قابل استنباط  143ماده  1بایستی جرم محاربه را از جرائم مقید به شمار آورد و بر این باورند که مقید بودن این جرم از تبصره 

مفهوم « کسی که به روی مردم سالح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.»است. طبق این تبصره 

هم به الیحه جدید مجازات اسالمی  244مخالف این تبصره آن است که الزاماً بایستی هراس ایجاد شود تا محاربه تحقّق پیدا کند. در ماده 

نکته  که مؤید دیدگاه مقید بودن جرم محاربه است. ذکر این شده استاضافه« که موجب ناامنی در محیط گرددنحویبه» یدقتعریف محاربه 

ی است که درجه ارعاب و هراس و سلب امنیت و وسعت عملی سلب آزادی و امنیت تأثیری در ماهیت عمل ضروردر خصوص اخافه الناس 

شود ولو اینکه ها نیست بلکه مقصود آن است که به نحوی موجب اغتشاش و سلب امنیت عمومی د. مالك مردم هم کمیت آنشده ندارانجام

 از طریق ترساندن یک نفر باشد.

 

 سالح -1-5
ویا کنند و گهای خود آن را برای حالت مفرد استفاده میعنوان یک غلط مصطلح در محاورهاسلحه جمع سالح است، امّا مردم به

شود که محارب دست به هرحال منظور آن نیست که الزاماً محاربه وقتی محقق میمقنّن هم از همین غلط مصطلح متابعت کرده است. به

                                                           
 .332 ، ص1 ج لسان العرب، ابن منظور، 1
 .229 ص ،9 ج ماوراءالفقه، سید صدر، 2
 .145ص  ،3محقق حلی، شرایع االسالم ج  3
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دست بردن به نوع سالح است. در خصوص واژه سالح که کند و منظور مقنّن همافاده نوع می« اسلحه»دیگر عبارتبیش از یک سالح ببرد. به

کشد به پیروی از روایت حاربه آمده است برخی همچون شهید ثانی معتقد است اختصاص حکم محاربه به کسی که سالح را میدر تعریف م

شده است و بهتر بود این قید شرط نباشد که در این صورت اگر کسی صرفاً سنگی بردارد یا عصایی به دست گیرد یا کسی را باقوت و انجام

د. اما در کشف اللثام آمده است اختصاص سالح به آهن، درست نیست بلکه معنای درست سالح همان است که نیرو بگیرد، محارب خواهد بو

یانی متفاوت بر این بابیفه و عالمه حلی ابوحنالبته برخی همچون  اند یعنی هر ابزاری که در جنگ به کار رود.بیشتر فقها بدان تصریح کرده

شد. با تمام این تفاسیری که از معنا سالح در تعریف محاربه شد اما باید دانست که در خصوص نقش باورند که سالح الاقل باید از آهن با

ها این است که اصوالً در تحقق جرم محاربه عالوه بر قصد اخافه، تشهیر یدگاهداین  ازجملهسالح در تحقق این جرم چند دیدگاه وجود دارد 

ترتیب در اینقصد اخافه و ترساندن، سالح بکشد. بهن از جرم محاربه آن است که محارب بهدیگر قدر متیقعبارتبه سالح نیز الزم است،

مواردی که سالح موجود نباشد یا قصد اخافه ای در بین نباشد، تحقق جرم محاربه موردتردید و اشکال است. بر اساس این نظریه در 

ت که وقتی سالح واقعی در بین نباشد، بلکه از چیزی که شبیه اسلحه تشخیص مصادیق تشهیر سالح باید به عرف مراجعه شود و واضح اس

کند و درنتیجه عنوان محارب بر شخصی که از اسلحه قالبی استفاده نموده است، گرچه است استفاده شود، عرفاً تشهیر سالح صدق نمی

تشهیر »فقهی که در مقام تعریف محاربه از عبارت قصد اخافه و ترساندن مردم باشد، صادق نخواهد بود. ظاهر عبارات برخی از متون به

طور گسترده از اسلحه که کسی بهموافقان این دیدگاه درصورتی ازنظر 1اند، بر پذیرش این نظریه اشعار دارد.و نظایر آن استفاده نموده «سالح

گروهی  اما .االرض را خواهد داشتحکم مفسد فیاالرض پیدا کند، که عنوان مفسد فینحویقالبی برای ترساندن مردم استفاده نماید، به

قصد اخافه و ترساندن مردم است گرچه این اخافه با آنچه که عرفاً سالح دانسته  دانندیمدیگر در تحقق جرم محاربه، آنچه را دخیل 

شود و موارد دیگر سالح محسوب می رسد آن دسته از فقها، که در سالح مورداستفاده در محاربه، بین آنچه عرفاًشود، نباشد. به نظر میمی

ینی روایتی که بر اساس آن حضرت علی چنهم 2باشند.اند، با این نظر موافق میمثل استفاده از عصا، سنگ، چوب و بنزین تفاوت نگذاشته

تحق مجازات محارب ها را به آتش کشیده است را مسمردی را که با شعله آتش به منزل دیگران حمله برده و خانه و کاالهای آن هفت

ای از فقها تحقق جرم محاربه، در موادی که اصالً سالحی در کار همین اساس است که عده بر نماید.نیز این نظریه را تأیید می 3اند،دانسته

مل سالح، اشهار نویسد: )قیودی که در بعضی از روایات آمده است، مثل حاند. یکی از فقهای معاصر در این زمینه میرا ممکن دانسته نیست

ذکر این نکته ضروری است  3شدن آن از اهل ریبه، قیود غالبی است و در اصل حکم محاربه دخیل نیست(شدن آن در شب، واقعسالح، واقع

ر ها سالح محارب را ببینند و حالت وحشت و ارعاب دکه آننحویبرای تحقّق محاربه، کافی است که سالح بر روی مردم کشیده شود، به که

نیست. در متن  ها پدیدار گردد؛ امّا لزومی به اینکه حتماً از اسلحه گرم، فشنگی شلیک شود یا با اسلحه سرد جرحی به کسی وارد شود،آن

 «.دست به اسلحه ببرد»شده است که قانون مجازات اسالمی هم تصریح 143ماده 

 

 رابطه تجرید سالح و اخافه الناس-2
گذار نیز در اهمیت این موضوع باشد که قانونیموحشت مردم در اثر این جرم  وحاربه تحقق ترس عناصر روانی جرم م ازجمله

باید  درواقعداند که به روی مردم سالح بکشد ولی چنانچه در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست یممحارب را کسی 

 شده باشد،صول نتیجه مجرمانه الزم است. این نتیجه بایستی از عمل مرتکب حاصلدانست که محاربه از جرائم مقید است، در جرائم مقید ح

سلب آزادی و امنیت مردم( رابطه علیت برقرار  دیگر باید بین عمل مرتکب )برکشیدن سالح( و نتیجه مجرمانه )ایجاد رعب، هراس،عبارتبه

. بنابراین اگر فردی بر روی مردم سالح بکشد، امّا مردم نه در اثر این نشود، جرمی هم محقق نشده است  ای احرازباشد. اگر چنین رابطه

 کند.ها هجوم آورده است بترسند و مرعوب شوند، محاربه تحقّق پیدا نمیطرف آنای که بهاقدام بلکه در اثر حمله حیوانات درنده

 

 االرضرابطه محاربه و افساد فی-3
د از طریق نتواناالرض میهم محاربه و هم افساد فیمتشابه فراوانی باهم دارند مانند اینکه  االرض وجوههرچند که محاربه و افساد فی

ین چنهم وجود ندارد رمسلمانیاالرض فرقی بین مسلمان و غدر محاربه و افساد فیو یا اینکه  دنبرهم زدن امنیت و نظام اسالمی تحقق یاب

مجازات مفسد و محارب یکی از چهار مجازات )صلب، قتل، قطع دست  و قابل تحقق است االرض از طریق فردی و گروهیمحاربه و افساد فی

اما وجوه  هاشباهتبا تمام این  االرض قبل از دستگیری مسقط حد است.توبه محارب و مفسد فی و یا اینکهراست و پای چپ و تبعید( است 

                                                           
 .340دود و تعزیرات، ص ، میرزا جواد تبریزی، الح333، ص 2امام خمینی، تحریرالوسیله، ج  1
 .566، ص 31نجفی، جواهرالکالم، ج  2
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ه عبارت است از کشیدن سالح برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و محارب تمایز مهمی میان این دو واژه وجود دارد به این صورت که

قصد عبارت است از هرگونه رفتار آگاهانه و عمدی برای برهم زدن امنیت و سالمت نظام جامعه اسالمی به االرضیامنیت مردم، اما افساد ف

هدف ضربه زدن  االرضیدر افساد ف شودیچنانچه مالحظه م ،ه با آنبراندازی و یا ضربه زدن به آن و یا علم به مؤثر بودن این رفتار در مقابل

در محاربه عنصر   تواند از طریق محاربه و تشهیر سالح و بر هم زدن امنیت جامعه نیز صورت گیرد.می که و مقابله با نظام اسالمی است

گیرد ولی در یجاد اخافه و سلب آزادی از مردم صورت میمادی جرم فقط از طریق به کار بردن سالح و برهنه کردن آن )تشهیر السالح( و ا

در محاربه تحقق عنصر  تواند شامل فعل، ترك فعل و یا گفتار نیز باشد.االرض عنصر مادی عبارت است از هرگونه رفتار که میافساد فی

صورت فعل یا ترك فعل تواند بهمادی می االرض عنصرباید علنی صورت بگیرد اما در افساد فی صورت فعل مثبت شرط است ومادی فقط به

در محاربه عمل محارب موجب اخافه و ترس و برهم خوردن امنیت مردم است که منظور از  صورت بگیرد. یرعلنیصورت غیا گفتار و حتی به

 ی، اجتماعیاسیاقتصادی، س ،یاعم از امنیت انتظامی، فرهنگ االرضیامنیت فقط شامل امنیت نظامی و انتظامی جامعه است اما در افساد ف

یکی این دو واژه باورند  ینبرخی بر ااالرض شده است. سبب نظرات مختلفی در خصوص رابطه محاربه و افساد فی هاتفاوتاین و...است. 

 یاعدهاما  .جنبه تأکیدی و از باب تفسیر جمله اول است زیرا آیه به دو فعل و فاعل اشاره ننموده است« االرضمفسد فی» یدهستند و ق

بدین ترتیب محارب از مصادیق مفسد  االرض است و نه محاربه و موضوع آیه فساد است نه محاربهمعتقدند که حکم آیه شامل افساد فی

این تفسیر  بر اساسباشند ینممفسدان محارب ها عموم و خصوص مطلق است یعنی هر محاربی مفسد است ولی برخی است و رابطه بین آن

قانون مجازات  143االرض در ماده بین محاربه و افساد فی« واو»حرف عطف در نظر گرفتن با دو عنوان جداگانه است اما  هاآنموضوع 

باشد در این صورت آیه ناظر به یمحاربه بر وجه فساد م کهینحوبهاست جرم دانسته گذار این دو واژه را یک قانونگفت  توانیماسالمی 

. اما با هاستآنکوشند فساد در زمین به وجود آید پس این حالت حاکی از قصد و نیت یمکه یدرحالکنند یممحاربه کسانی خواهد بود که 

االرض وجود نتیجه گرفت که در بسیاری موارد جهت صدق عنوان محارب و مفسد فی توانیقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح متوجه به 

باشد و قصد مقابله با حکومت و یا برهم زدن امنیت کشور یا نظام اقتصادی کشور جهت صدق نمی سالح و اخافه )ترسانیدن مردم( شرط

 .کنداالرض کفایت میعنوان محارب و مفسد فی
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 گيرييجهنت
برای تحقق عنوان  نست کهروند باید دایماالرض که جزء جرایم مهم علیه امنیت ملی به شمار با بررسی ماهیت محاربه و افساد فی

محاربه دو شرط ضروری وجود دارد که عبارت است از: برکشیدن سالح توسط محارب که ناظر به رکن مادّی جرم محاربه است و وجود قصد 

 .ارعاب مردم که ناظر به سوءنیت خاص محارب است

سد که با توجه به اینکه در قوانین و متون فقهی، ردر خصوص سالح در محاربه به نظر می توان به این نتیجه رسید کهچنین میهم

نظریه روشن و واضحی در مورد سالح محسوب شدن یا نشدن آالت و ادوات مورد اختالف، وجود ندارد باید به عرف و مقتضیات زمانی و 

ثر نیست بلکه باید سالح را تنهایی مؤدر تحقق عنوان محاربه به مکانی اهمیت بیشتری بدهیم البته باید دانست که صرف سالح کشیدن

قصد ارعاب برکشد. لذا اگر باوجود برکشیدن سالح توسط فردی هیچ رعب و هراسی در افراد مخاطب ایجاد نشود، جرم محاربه هم محقق به

ین خصوص اختالفاتی که در ا باوجودهای محارب اهل ریبه بودن است اما صحیح آن است که یژگیوبرخی یکی از  ازنظرهرچند که  .نیست

تر به نظر یمنطقاالرض آنچه وجود دارد قائل به عدم شرطیت این موضوع در تحقق محاربه شویم. در خصوص رابطه میان محاربه و افساد فی

االرض عنوانی عام است که محاربه توان نتیجه گرفت که افساد فیرسد این است که باوجود اختالفاتی که در این خصوص وجود دارد مییم

داند و در برخی موارد تسامحأ چنین مقنن از قولی پیروی کرده که محارب و مفسد را یکی میترین آن است همترین مصداق و کاملنروش

 .قید محارب یا مفسد را کنار دیگری بکار برده است
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