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Abstract 

Since maintaining and establishing security in the country is one of the 

requirements of a country's system, so the rule of law is also important to support 

the process of maintaining security. As crimes such as espionage, moharebeh, 

insurgency, and assassination of political officials directly target national 

sovereignty and the foundations of government. This study aims to investigate 

the criminal protection of the rule of law in the realm of security crimes. The 

present article has been done by descriptive-analytical research method, which 

has been done with the tools and with reference to the existing laws, books, 

articles and dissertations. In our country, various crimes are provided in the 

criminal law, especially the Islamic Penal Code, which aims to combat crimes 

against the security of the country. What has been missing from our country's 

criminal justice system for years, and its lack has been clearly observed, is the 

lack of a criminal theory that fits the ideals and goals of society. Undoubtedly, 

every society and every judicial system has specific strategies and laws to create 

and maintain national security against domestic and foreign crimes, and to 

maintain the security of citizens and society in the shadow of criminal protection 

of these laws. But the lack of transparency in the law, which is intended to 

maintain security; It itself deprives the citizens of security. 

Keywords: Security against crime, Political crime, Moharebeh, Rule of law, 
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 حمایت کیفری در قلمرو جرایم امنیتی

 1نجفی بیژن

 2الملوک شیخ حسین

 3نصرتی یزدان

 چکیده

ی نظام یک کشور است بنابراین جهت حمایت از هاالزمهدر کشور از  موسع ی برقرارحفظ و  کهییازآنجا

محاربه،  ،یمانند جاسععوسعع جرائمی کهچنان نیز حاکمیت قانون حائز اهمیت اسععت  موسععع فرآیند حفظ 

صد شورش، س سوءق سیبه جان مقامات  ستقیماً یا ساس  یمل تیحاکم م حکومت را هدف  هایپایهو ا

صععورت  مضععی  جرائمقانون در قلمرو  تیاز حاکم یفریک تیحمااین پژوهش باهدف بررسععی  گیرندمی

ست  ستناد با  مقاله پذیرفته ا ست که با ابزار و با ا صیفی تحلیلی انجام پذیرفته ا ضر با روش تحقی  تو حا

کشور ما جرائم  در شده است های موجود به تحقی  حاضر پرداختهنامهقوانین حاکم، کتب، مقاالت و پایان

است که هدف آن مقابله با جرائم  شدهینیبشیپ یبخصوص قانون مجازات اسالم ییجزا نیدر قوان یمختلف

وضوح کشور ما مفقود بوده و کمبود آن به یفریحقوق ک ستمیها در سکشور است  آنچه سال موسع  هیعل

شاهده ست، عدم وجود م سب با آرمان یجرم انگار ۀینظر کیشده ا ستها و اهداف جامعه متنا   بدون ا

 یو خارج یدر مقابل جرائم داخل یمل موسعععع و حفظ  جادیا یبرا ییجامعه و هر نظام قضعععاشعععک هر 

شهروندان  موسع  نیقوان نیاز ا یفریک تیحما هیرا دارد که در سا یتیمشخص و حاکم نیراهبردها و قوان

؛ خود موجب سلب مقررشده موسع عدم شفافیت در قانون که برای حفظ    اماکرده استو جامعه را حفظ 

 شهروندان گردد  موسع 

 محاربه، حاکمیت قانون، حمایت کیفری ، جرم سیاسی،موسع ها: جرم علیه کلیدواژه
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 و بیان مساله مقدمه .1

 یو اجرا جادیخورده است که ا وندیپ یقانون چنان با شأن و منزلت قاعده حقوق تیحاکم یامروزه دورنما

  است المللنیحقوق ب یسنت ی، نهادها و سازوکارهاهادر ساختار یشیو بازاند فیآن مستلزم بازتعر

و  یزیرو طرح می باشدو مهم محسوب  یاتیاز مسائل ح یدر هر کشور موسع  ه موضوعنکیبا توجه به ا

 موسععع  هیاز به وجود آمدن جرائم عل یریدر خصععوص جلوگ در کشععورها نیقوان اعمال نمودن یهاوهیشعع

و هرچه بهتر شععدن  هانهیدر همه زم شععرفتیباعث پ یهر کشععور در موسععع  بوده و داشععتن تیحائز اهم

 شهی  هممی باشدمهم و ارزشمند  اریبس یهاشهیو تبادل افکار و اند گرید یکشورها بای المللنیارتباطات ب

بوده اسععت که  ایدن یقدرتمند اطالعات یهااهداف خرابکارانه سععازمان وجز هر کشععور یاتیو ح اجزاء مهم

سالمی جمهور ستثن امر نیاز ا زین رانیا یا شورها از شتریبلکه ب ستین یم ست ریدرگ گرید یک به  دی  باا

س و  ینحو دق سا  مضی  ستمیس کی جادیا در امور نیامکانات و انجام دادن بهتر نیاز بهتر یریگبهره با یا

 مانع از خطر  یدق و حیصعععح ینیبشیپ کی با مضعععی جرم  و خطر هرگونه بروز قبل از دیبا و پرداخت

سالم یجمهور در  دیگرد الوقوعبیقر س بروز هرچند رانیا یا شکالت ب ضی  ادیز اریم ی منف ریباعث تأث م

شور ست ول دهینگرد در ک شورها م گرینگاه به د با یا  یعلم و توان یالمللنیگرفت روابط ب جهینت توانیک

شورها درگرو جلوگ یفن و ضی از بروز جرائم  یریک صاحب م ست   ستیس نظران در حوزهمؤثر بوده ا  ا

سع در رابطه با  رانیا ییجنا شور مو ستفاده نمودهروش نیترشرفتهیپ و نیترمدرن از ک معتقدند که  و ها ا

ست مؤثرتر یریشگیپ صو دارا ا س بیکه به ت ستیقانون و  ضاِ تواف  و یگذارا  یبرا یالمللنیبی هانامهام

  می باشد دهینرس نهیزم نیدر ا یگفت هنوز به حد عال دیاند البته باجرائم پرداخته نیا از یریجلوگ

ی نظام یک کشور است بنابراین جهت حمایت از هاالزمهدر کشور از  موسع ی برقرارحفظ و  کهییازآنجا

 سؤالنیز حاکمیت قانون حائز اهمیت است  در این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این  موسع فرآیند حفظ 

می یمحمایت کیفری  مضععی  جرائمهسععتیم که سععیاسععت تقنینی ایران چگونه از حاکمیت قانون در قلمرو 

 ؟باشد

 اهمیت و ضرورت پژوهش .2

ضوع  سع مو سائل مهم و ح یکی مو صاً در جوامع یاتیاز م صو سالمی ایرانمهوری ج خ ست ا که هرگز  ا

ندارد و  وجود در کشععور ما ینکامالً مدو ییجنا اسععتیدر حال حاضععر سعع نکهیبا توجه به ا  نداردکهنه 

به  ندینمایاثر میب را گریو همد اسععتمتعارض  گریبا همد یدر موارد ییو اجرا ییقضععا ،ینیاقدامات تقن

 نیبه هم است یو ضرور الزمی بلندمدت با اهداف مشترک و عال یهابرنامه نیرسد توجه به تدوینظر م

 استیس نیرا به تدو دیجد ینگاه تواندیم ستین بیاز ع یخال نکهیبا توجه به ا  یتحق نیعلت موضوع ا

  می باشد معطوف یمل موسع  هیدر رابطه با جرائم عل ییجنا

است از سویی حمایت کیفری از حاکمیت قانون با توجه به  توجهقابلدر ایران امری  موسع مقوله  تیاهم

صویب  شتر برگرفته از غرب بوده و تا حدی در قانون جدیدالت شده و بی  1392بخش معینی از قانون دیده ن

ست  شدهدرج ست حائز اهمیت ا ستحقوق ایران، ضرورت دارد  برای بررسی این موضوع در ا  و الزم ا

و از سعععوی دیگر، تعریف، مبانی و کلیات آن در حقوق  مبانی آن در حقوق اسعععالم، موردتوجه قرار گیرد

 شود  غربی که خاستگاه آن بوده بازخوانی
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 پژوهش اهداف .3 

قانون  تیاز حاکم یفریک تیموارد حما ییاحراز و شناسا یبرا یسازوکار نییتعاین پژوهش  یاصل هدف

 یهابه مفهوم اخص به اتهام یهایدگیو رسععع یفریو عدالت ک یفریک نیتقن یجرم انگار ندیدر دو فرا

جرائم   یمصاد نییتباز دیگر اهداف این پژوهش  است  یشهروندان بامالحظه الزامات حقوق بشر مضی 

 است  یقیتطب یفریو حقوق ک رانیا یفریاز منظر حقوق ک یفریو ک یحد مضی 

 پژوهشسؤاالت  .4

 یشععامل چه موارد مضععی قانون در قلمرو جرائم  تیاز حاکم یفریک تیحما  یو مصععاد دامنه .1

ست و حقوق متهمان  ضی ا س یجرم انگار یفریک نیچه در مرحله تقن م  یدگیو چه در مرحله ر

 است؟ شدهتضمینو  تیچگونه حما یفریمجازات عدالت ک یو اجرا یفریک

  یروش تحق .5

و مقاالت و کتب  هاسععایتو  اینترنتبر کتابخانه،  عالوه ؛ایکتابخانه صععورتبهمطالب  آوریجمعروش 

با موضعععوع   یو حقوق یفقه نهاز روش   یتحق نیا درمرتبط  خا تاب فاده  ایک باشعععداسعععت و از ابزار  می 

ستفاده هاداده یجهت گردآور برداریفیش ست وا ص شده ا ، یفقه نیقوان لیو تحل یفیمحق  از روش تو

 نموده است استفاده  یمل موسع موجود در حوزه  حاکمیتیو نظام  یحقوق

 مبانی نظری پژوهش .6

 آن یهایژگیو و مضی جرائم   1.6

و تضارب آراء در این حوزه  یبنداز دیدگاه مفهوم شناسی بررسی شد و در جمع موسع در قسمت پیشین 

 یزهیو وجه مم مضی جرائم  یهایژگیبیان شد، در این قسمت تالش بر این است تا و موسع مفهومی از 

جرائم )موسععع یا  گونهنیورود به بحث راجع به نوع تفسععیر ا ینهیآن با سععایر جرائم را بیان نماییم تا زم

 مضی ( برای تعیین مرجع رسیدگی فراهم آید 

 موسع  یوسعت جرم انگاری در حوزه .1.1.6

سمی کنترل اجتماعی در جامعه ظرفیت فراوانی حقوق جزا به ضمانت اجرای دارد تا بهعنوان ابزار ر عنوان 

جامعه و حکومت به کار گرفته شعععود، ابزاری که قاطع، سعععریع و مؤثر اسعععت، به شعععرطی که  یهاارزش

از حقوق کیفری دارد  یایصععورت معتدل و در آخرین گام مورد رجوع قرار گیرد، اصععلی که چنین تلقبه

ی علمای حقوق است  این اصل پسند قاطبهمشهور شده و مورد« حداقلی بودن حقوق جزا»عنوان اصل به

قواعد حقوق خصوصی، اداری »که  کرده استیورود به ضمانت اجرای کیفری را تجویز م یزمانی اجازه

: 1391 ،غالمی)«می باشدها، توانایی الزم جهت تحق  اهداف مقنن را نداشته و ضمانت اجراهای خاص آن

45 )  

 و گسترده انگاری ۔را گرفته و با جرم موسع ، دامان موسع ، مقنن در تقابل بین آزادی و موسع  یدر حوزه

 مدنظر خویش دارد  یهاارزش ری سعی در حفظ و تداومکیف حقوق یجاافتاده ضوابط از خارج

ساد فعنوانبه سال  286و  279در مواد  االرضیمثال در تفکیک جرائم محاربه و اف سالمی  قانون مجازات ا

  خوردیبه چشم م مضی نشانی از این تلقی در مورد جرائم  1392
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 یرعمدیجرم انگاری به رفتارهای غ یتوسعه  1.2.6 

صورت ست و در صل بر عمدی بودن جرائم ا ست که ا شهور ا عنوان  کهیدر میان حقوقدانان این دیدگاه م

یا خیر بایسععتی قائل به عدم جرم  شععدهنیز در نظر گرفته یرعمدیشععک نماییم که آیا برای عملی عنوان غ

شویم، چنانچه ما قتل عمد و غیر عمد داریم، ولی آیا تحریک غ ستی حقوق  یرعمدیانگاری  نیز داریم، بای

باالست و مقنن در  یخارج از قاعده مضی افراد را در پرتو اصل برائت رعایت نماییم، اما مسئله در جرائم 

 1پرداخته است  یرعمدیبه گسترش مصادی  غ یشماریموارد ب

 جرم انگاری مقدمات جرم .1.3.6

، ابتدا مجرم قصععد ارتکاب جرم کرده اسععتیدر تکوین مراحل ارتکاب جرم، بزهکار مراحل زیر را طی م

ستیم سپس به تهکرده ا شدیشروع به اجرای جرم م، بعد ورزدیمقدمات جرم مبادرت م یهی،  و  می با

معموالً شععرایط ارتکاب  مضععی ، اما در جرائم (153:1388، گلدوزیان  )گذاردیجرم را به مورداجرا م تاًینها

سهل سی بهجرم  ست؛ مثالً اگر ک سرقت طناب یا نردبان تهیه تر ا صد ارتکاب قتل یا  ستق ، وی را کرده ا

 یا تحت عنوان شروع به جرم قتل یا سرقت مورد تعقیب قرارداد عنوان ارتکاب یک جرم خاصتوان بهنمی

صادق) ضی ، اما در جرائم (34: 1392 ی،میر محمد س م صواًل  یطرهیمواردی وارد  شده که ا حقوق کیفری 

 2اند ، قالب کیفری گرفتهموسع  یمحلی از اعراب در این قلمرو ندارند، ولی به دلیل طبع خاص حوزه

 مضی مطل  بودن جرائم   1.4.6

ه جرائم مطل  بکه از جرائم با لحاظ نمودن عنصر مادی آن در حقوق جزای عمومی  یبندمیبا توجه به تقس

 صورت مطل  است انگاری به جرم موسع  یدر حوزه (277: 1383 ،اردبیلی)دارا استو مقید 

 مضی در جرایم  تشدید مجازات  1.5.6

ها سععلب حیات یا حقوق کیفری ایران جرائم بسععیاری وجود دارند که مجازات مرتکب آن یدر زرادخانه

در نظر ما از اسععباب تشععدید مجازات  اسععت، اما آنچه مدتیطوالن یهاسععایر مجازات شععدید مانند حبس

ضی جرائم  شمار م م ازات (، مج47 یماده« الف»نهادهای ارفاقی مانند تعوی  )بند  ینیبشی  عدم پرودیبه 

ماده عدم پ71 یجایگزین حبس ) ماده ینیبشی(،  مان ) مان: یمیرمحمدصعععادق) (109 یمرور ز  (35، ه

قانون آیین دادرسععی کیفری(،  48 یرسععیدگی )تبصععره ماده یهیاز مالقات وکیل در مراحل اول یریجلوگ

شدید مجازات در جرائم  یجلوه ضی دیگر ت سنگین  م سیعی از مجازات  با جرائم منافی عفت که طیف و

شععده در تفاوت نگاه به مجرمین ها در نظر گرفتهمانند اعدام، قطع عضععو و شععالق توسععط شععارع برای آن

تنها اهتمام در اثبات مذکور است در جرائم منافی عفت سیاست مبنی بر تخفیف است و شارع نه یهاحوزه

ستغفار و عدم اظهار و اقرار آن صیه مرتکب به توبه و ا ها را ندارد، بلکه به طرق و انحاء مختلف از قبیل تو

                                                           
 8اطالعاتی( و ماده  یدیدر تول یمباالتیاجع به ب)ر 1382قانون مجازات نیروهای مسلح سال  28و  27به مواد  تواندیمثال معنوانبه.  1

 .قانون اخالل گران در صنایع نفت ایران اشاره نمود

مین فصل مشخصًا ه از ۵12قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم( در مورد عضویت در یک گروه یا ماده  499و  498برای مثال مواد  2

 .اندنیعناو دستنیازا
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با مشعکل مواجهه  ثبوت موضعوع در محکمه یقهیدر نحوه و شعرایط و طر یریگنزد دیگران و نیز سعخت 

شدساخته مگر به شی در ا (49:1389 ،ساالری)صورت علنی با سس و گناه پو ست عدم تج سیا  گونهنی، 

 یدر ماده یترحیصععورت صععرو به 1392قانون مجازات اسععالمی سععال  2413منافی عفت( در مواد )جرائم 

ترک فعل در حقوق جزا  نکهیاست، باوجودا شدهانیآن ب یو تبصره 1392قانون آیین دادرسی کیفری  102

، ولی در داردیگذار به فعل اشعخاص توجه بیشعتری مبذول ماسعتثنا بر جرم انگاری اسعت و اصعوالً قانون

میر ) 4 می باشعععددر اطالع به مقامات مشعععمول مجازات  رمسعععئولی، عدم اقدام شعععخص غمضعععی جرائم 

  (34، همان:یمحمدصادق

بودن مقررات کشورها در مورد مرتکبین  ینیاست، فرا سرزم ذکرانیشا مضی ویژگی دیگری که در جرائم 

نظر از بعد مکانی )داخل یا خارج از حاکمیت این جرائم اسعععت، بدین معنی که مجازات اعمال صعععرف

 5 داردکشورها( صورت 

قضایی و آراء محاکم کشورمان که در ادامه  یهیمذکور در این قسمت و رو یهایژگیبا توجه به و تیدرنها

صالً به آن پرداخته  شدمف سترده و با نگاهی  موسع ، ماهیت جرم انگاری در حوزه و چارچوب می با ذاتاً گ

ست، این دوبندیفارغ از هرگونه ق سایر جرائم ا سعه در  افعال مجرمانه و ویژگی خاص باید در اتخاذ  یتو

صمیم راجع به جرائم مربوط به  سع ت شت زم مو ستدالل و نظر ینهیدر پ شی ب یهیا می ایفاء  لیبدیما نق

داخلی و خارجی( با ذات دادگاه  موسععع ، بدین سععبب که گسععترده بودن یک عنوان )جرائم علیه باشععد

س صی( باید ق کنندهیدگیر صا شد وگرنه نتابل)دادگاه اخت آن چیزی جز زیر پا نهادن  یجهیجمع و انطباق با

مربوط  مضی تفسیری موسع از جرائم  ی، ارائهدارا استها و اصول قانون اساسی و دادرسی عادالنه نارزش

قانون آیین دادرسی کیفری  303 یبه دادگاه انقالب و سعی در گنجاندن تمامی عناوین ذیل بند )الف( ماده

قانون  20و  19نامطلوب برخالف اصععل عام بودن صععالحیت محاکم عمومی، اصععل  یاهییجاد روسععبب ا

سی سا سترش و تاًیایران بیان نمود و نها 6ا ضی جرائم  یهایژگیبه گ سایر  م سی جاری در  برخالف دادر

  کرده استیجرائم کمک م

بعاد صالحیت ابا نگاه به سایر  مضی جرائم  یتا محدوده می باشددر ادامه با بررسی و تحلیل بیشتر سعی 

 روشن گردد  هاتیتفسیری معقول از این صالح یدادگاه انقالب و ارائه

 مضی  جرائم مصادی  .7

 محاربه .1.7

 معنای لغوی محاربه .1.1.7

                                                           
ه تحقیق و بازجویی جهت قانون مجازات اسالمی در صورت نبود ادله قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انكار منهم هرگون 241ماده  3

 .کشف امور پنهان و مستور از انتظار ممنوع است

 شود.یاز این ویژگی در قوانین ما مشاهده نم یانمونه 4
 .قانون مجازات اسالمی رجوع شود ۵به ماده  .۵
که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد زبان و مانند این هما سبب تمایز  اییلهمردم ایران از هر قوم و قب» 19اصل  6

 افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان حمایت قانون قرار دارند یهمه» 20 اصل ۔گرددینم
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ست و « حرب» سلب مال ا صر به معنای  یعنی « حارب»شده و مالباخته و یعنی غارت« محروب»از باب ن

صب و حرب زید به  سر را یعنی زید بهغارتگر و غا یعنی تیز کردن حربه و  بیشدت غضب کرد و تخرک

شمن نیز  سلم و به معنای د ستحرب نقیض  ست:  ا سان العرب در مورد معنای حرب چنین آمده ا در ل

سلب الرجل ماله و الحارب حربه یحر به من» صر اذا اخذ ماله فهو محروب و الحرب بالتحریک أن ی باب ن

سنان احده و الحرب نقیض السلم و الغاصب الناهب و حرب  الرجل بالکسر یحرب اشتد غضبه و حرب ال

 ( 302، ص 1، ج 1997ابن منظور، محمد بن مکرم  )«فالن حرب لی ای عدو

گفت حرب در اصل به معنای مطل  مبارزه و ستیز است که  توانیم« حرب»با توجه به موارد استعمال ماده 

شدت شترک بین معانی آن  ست و قدر م شمنی نیز همراه ا ضب و د سی)طبعاً با غ ، ص 2  ج 1365،  طو

سلب )368 سی، )یا  ست )106، ص 6، ج 1415آلو ست بلکه اعم بوده و ا ؛ بنابراین حرب مرادف جنگ نی

ست و همان صادی  آن ا سان العرب آمده  طورجنگ یکی از م سلم به « حرب»که در ل ست و  سلم ا نقیض 

سازگاری و نقیض آن  ست که گاهی به« حرب»معنای  سازگاری ا صورت ربودن مال و گاهی به معنای نا

الزام به  «حرب»، پس کلمه کرده استیصورت جنگ و درگیری نظامی جلوه مصورت غضب و زمانی بهبه

 از آن است مفهوم جنگ نیست بلکه جنگ مصداقی 

 معنای محاربه در فقه  2.1.7

محاربه »گفت که،  توانی، ماده مبنایی در جرم محاربه اسعععت  با دقت در این ماده م1370ق م ا   183ماده 

سالح به ست از، برکشیدن  سلب آزادی و عبارت ا صد ارعاب و  ساد در زمین؛ مردم و به موسع ق منظور اف

شهر، خواه محارب مرد  شد یا در غیر  شهر با شد یا در روز، در  شب با شد یا در دریا،  شکی با خواه در خ

این تعریف «  که از اهل فتنه باشد یا غیر اهل فتنه  کرده استیباشد یا زن، قوی باشد یا ضعیف، و فرقی نم

 برگرفته از منابع فقهی است 

ست: محق  حل سالح الخافه الناس»ی در تعریف محارب گفته ا   ج 1409 حلی،)«المحارب، کل من جرد ال

ها بکشد  فقهای دیگر هم یعنی؛ محارب کسی است که برای ترساندن مردم سالح بر روی آن (180، ص 4

یان کرده یه همین تعریف را ب ندشعععب ؛ 47، ص 8ج  1365؛ طوسعععی،564  ص 41، ج 1403نجفی، )ا

  )318، ص 1، ج 1410،خویی

ست آنکه محارب و مفسد ف ست:  االرضیلیکن آنچه در مورد این ماده محل ابهام ا را باهم آورده و گفته ا

  عنوان باب هفتم هم که این ماده در ذیل آن است االرضیهر کس دست به اسلحه برد محارب و مفسد ف

 است « االرضیمحاربه و افساد ف»شده، مطرح

سوره مائده است، برای پاسخ به این سؤال ابتدا به بررسی این  33 هیجرم انگاری محاربه آ ازآنجاکه مبنای

سعون ف»: میپردازیآیه م سوله و ی صلبوا أو  االرضیانما جزاء الذین یحاربون اهلل و ر سادا أن یقتلوا او ی ف

یا و ل لدن یدیهم و ارجلهم من خالف، او ینفوا من األرض ذلک لهم خزی فی ا هم فی اآلخرة عذاب تقطع ا

ظهور »تصععریح دارد  لیکن  االرضی  ظاهر این آیه هم به محاربه و هم به افسععاد ف(1384 ،آقابابایی)«عظیم

عرفی آن این است که محاربه با خداوند سبحان و رسول گرامی او و همچنین فساد در زمین هرکدام جزء 

به محارب عطف شده است  بنابراین هرگاه همه قیود « واو»زمین با  ی، زیرا فساد دررووجود داردموضوع 

  )151، ص 1ج  ،1401موسوی بجنوردی، )«ابدییمأخوذ در موضوع فعلیت یابد، کیفر نیز فعلیت م
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ضی از روایات آیه محاربه با قطاع الطری  تطبی  داده  صور را به اینکه در بع ضی از فقها این ت شده، برای بع

ست و ازاوجود آورده  صر بیان حکم قطاع الطری  بوده ا ست که هدف آیه منح سئله بحث  روینا در این م

عنوان قاطع الطری  بر  کرده است موسع اند که آیا اگر کسی در شهر با کشیدن اسلحه از مردم سلب کرده

ضی گفته ست یا نه؟ و بع صادق ا ستاو  صادق نی ها در چون راه (303، ص 10  ج تابیابن قدامه، ) اند: 

قطع طری  نکرده  کرده استمسلحانه  درگیرینه در شهر و کسی که در شهر به مردم  دارا استخارج شهر 

و  می باشدقاطع الطری  خوانده  کرده استولی کسی که در خارج شهر راه را ببندد و اموال مردم را غارت 

سئله بحث کرده سی که برای غارت ر دیدبان و اطالعاند که آیا عنوان قاطع الطری  بنیز در این م سان و ک ر

ستیاموال کمک م ضی گفتهکرده ا ست یا نه؟ و بع صادق ا ست،  صادق نی سی، )اند:  ص  3ج  ، 1365طو

بلکه کارهای کمکی  بندندیرا نم و راه کشععندیبرده اسععلحه نمچون افراد نام )279ص  ،1413؛ حلی، 212

  ولی چنانکه گفته شعععد تطبی  آیه محاربه بر قطاع الطری  در روایات از دهندیبرای قطاع الطری  انجام م

سبب  صداق بوده و  صاص به قطاع الطری  پیدا  نداردباب ذکر م ستکه آیه اخت   قرآن و روایات در کرده ا

این مطلب را القا کنند که محارب مذکور در آیه  خواهندیاینجا اصعععطالح خاصعععی وضعععع نکرده و نم

صاص به یک  صداق یعنی قطاع الطری  پاخت ست   یداکردهم شده ا صطالحی آن  صداق معنای ا و این یک م

عنوان قطاع الطری  تعل  نگرفته اسعععت تا بحث شعععود که آیا این عنوان بر اسعععاس در آیه محاربه حکم به

گرفته است به مجرمانی که مرتکب فساد اجتماعی نه؟ بلکه تعل  یارسان و     صادق است دیدبان و اطالع

کرده ی  محارب باخدا و رسول به مفهوم لغوی کسی است که با خواست خدا و رسول ضدیت مشوندیم

ست شدو مرتکب گناه  ا سعون ف»ولی عبارت  می با سادا االرضیو ی سوله»جمله « ف را « یحاربون اهلل و ر

سیر و تقیید م ست کردهیتف سانی که گناه فردی انجام م فهماندیو م ا تعل   دهندیکه حکم در این آیه به ک

چه  کنندیو در جامعه ایجاد فساد م دهندیگرفته است که گناه اجتماعی انجام منگرفته بلکه به کسانی تعل 

سدانی را فساد آنان قطع طری  باشد و چه فساد اجتماعی دیگری  پس روشن است که آیه محاربه همه مف

 ندارد  و اختصاص به قطاع الطری  می باشدشامل  کنندیکه در جامعه افساد م

ست:  شته ا سی نو شیخ طو المحاربه هم قطاع الطری  الذین  یهالمحارب الذی ذکره اهلل فی آ»بنابراین اینکه 

الطری  ؛ که آیه محاربه را به قطاع )209، ص 3ج  ،1365طوسععی، )«یشععهرون السععالح و یخیفون السععبیل

  هدف آیه محاربه دارا استقبول نیست؛ چون دلیلی ندارد و حتی برخالف آن دلیل قابل دهدیاختصاص م

ست و م سادهای اجتماعی ا ساد م خواهدیمبارزه با ف شان دامن آفرینندیتبهکارانی که ف ساد  یرگو زیان ف

ن نیز عبرت باشد؛ بنابراین آنچه در ، مجازات شوند تا در اجتماع رسوا کردند و برای دیگرامی باشدجامعه 

 االرضییسعععون ف»برای « یحاربون اهلل و رسععوله»آیه نقش محوری دارد فسععاد اجتماعی اسععت و عبارت 

فقهی و حقوقی  یهامناسععب اسععت در کتاب یجهجنبه مقدمی داشععته و نقش محوری ندارد، درنت« فسععادا

ند و بگویند: باب حد المحاربین یا کتاب قطاع اینکه محارب را برای قطاع الطری  اصعععطالح کن یجابه

سدین و حکم قطاع الطری  را به سدین بیان کنند  الطری  بگویند: باب مجازات المف صنف از مف عنوان یک 

این مجازات مانعۀ الجمع نیستند: آیا ذکر چهار مجازات در آیه محاربه از باب قضایای مانعۀ الجمع است یا 

باید مجرم فقط یکی از مجازات را ببیند یا ممکن است اگر مرتکب دو جرم اجتماعی مانعۀ الخلو؟ یعنی آیا 

 شد دو مجازات ببیند؟
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ش ساد فاندیدههرچند برخی کو ستقل اف حبیب )و محاربه بدانند، االرضی، این دو واژه را، بیانگر دو جرم م

ند که محاربه و افسعععاد اما حقیقت آن اسعععت که قاطبۀ مفسعععرین و فقها معتقد )12-14، ص 1392زاده، 

یحاربون اهلل و رسوله صله »موصول است و « الذین»در این آیه، دو عنوان جداگانه نیستند؛ زیرا  االرضیف

عطف بر صله است و مجموع معطوف و معطوف علیه برای بیان یک حقیقت « فسادا االرضییسعون ف»و 

امامی  )«تکرار نداریم کهیل، بجا بود درصورتاست  آری در صورت تکرار موصول استفاده دوتایی و استقال

محاربه »نظر دارند، که موضوع حکم قتل، فقها، اتفاق»  مضاف، )638؛ فاضل لنکرانی، ص 90کاشانی، ص 

ساد در زمین ست، نه مجرد « بر پایه ف ساد»ا ساد»و مطل  « ف صراحت «  اف صوص گرچه بر این حقیقت  ن

ستفاده  یخوبسیاق ادله بهندارد اما به کمک اتفاق فتاوا و  که حکم قتل، مرکب از دو جزء است:  می باشدا

، 42صص  ،1403نجفی، )«موضوع حکم و مجازات نیست ییتنهابه« فساد در زمین»و « افساد»و « محاربه»

ساد ف (51 شود اف ست که گفته  صحیح آن ا صاف  صفت  االرضیبا این او ست،  که در آیه قرآن آمده ا

شود، چرا مجازات به این  محاربه و توجیهی صورت که اگر گفته  ست  به این  سنگینی مجازات آن ا برای 

است  به تعبیر برخی  االرضیچون او مفسد ف می باشدسنگینی بایستی در مورد محارب اجرا شود، گفته 

ساتید  سد ف»از ا ست بلکه به االرضیمف ضوع حکم نی سطه و علت در خود مو صطالح علمای معقول، وا ا

  (44ص  ،1373مرعشی، )ت مجازات استثبو

ق م    آن را پذیرفته  183 هباید گفت، که تعریف مورد اتفاق فقها از محاربه همان اسعععت که مقتن در ماد

مطاب  این تعریف دو «  مردم موسععع قصععد ارعاب و سععلب آزادی و سععالح به دنیبرکشعع»اسععت  یعنی 

سالح  -1خصوصیت عمده محاربه عبارت از:  شیدن  سلب آزادی و  -2برک صد ارعاب و  مردم،  موسع ق

صیت در  صو ست  اگر یکی از این دو خ ست  اولی مربوط به رکن مادی و دومی مربوط به رکن روانی ا ا

  می باشداو را مصداق محارب  توانیعمل فردی وجود نداشت، نم

، کرده استیجامعه وارد مکه بر  یانیز استنباط کرد که برای هر افسادی متناسب با توانیاز مطالب فوق م

  می باشدمجازات تعیین 

 تعارض روایات  3.1.7

السععالم علیهروایات در مورد مجازات محارب تعارض دارند در بعضععی روایات آمده که از امام صععادق  

: دهدیاز مجازات مذکور در آیه محاربه باید درباره مجرم اجرا شعععود؟ امام جواب م کی: کدامپرسعععندیم

شاءذلک الى االمام » شاء قتل ان  صلب و ان  شاء  شاء نفی و ان  ، ص 18ج  ، 1401حرعاملی، )«قطع و ان 

ست و پای مجرم را قطع م )3  ح 533 ست د ست اگر خوا ستییعنی اختیار مجازات با حاکم ا و  کرده ا

ست او را تبعید م شدیاگر خوا ست به دارش م می با ست او را م زندیو اگر خوا شدیو اگر خوا   ظاهر ک

این اسععت که  )9، ح 356ص ، 1401همان، )دارا اسععتاین روایت و روایت دیگری که به همین مضععمون 

ستعمل  خواهدیحاکم اختیار دارد هر طور م سب با جرم تعیین کرده ا ست مجازات را متنا ؛ یعنی الزم نی

  کرده است

ست که مجازات را  سب با جرم تعیین مو در مقابل روایاتی ه ستیمتنا به  دیدر روایتی آمده که عب کرده ا

: در مورد قاطع الطری  حاکم اختیار دارد که هر مجازاتی ندیگویگفت: مردم م السعععالمیهامام صعععادق عل

لیس ای شععی ء شععاء صععنع ولکنه یصععنع بهم على قدر »امام فرمود:  کرده اسععتبرای او تعیین  خواهدیم
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الطری  فقتل و اخذ المال قطعت یده و رجله و صععلب و من قطع الطری  فقتل و لم یاخذ جنایتهم من قطع  

المال قتل و من قطع الطری  فاخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله و من قطع الطری  فلم یاخذ ماال و 

ست که حاکم طورنییعنی ا (5  ح 534، ص 18ج ، 1401همان، ) «لم یقتل نفی من االرض اختیار مطل   نی

شد که هر مجازاتی را م شته با ستدرباره قطاع الطری  اجرا  خواهدیدا بلکه باید آنان را به مقدار و  کرده ا

و  می باشدقطع  شیوپا؛ کسی که آدم کشته و مال برده است دستکرده استمتناسب با جرمشان مجازات 

و کسععی که مال برده و آدم نکشععته  می باشععدو کسععی که آدم کشععته و مال نبرده کشععته  رودیبه دار م

  و چهار روایت دیگر نیز می باشدو کسی که نه مال برده و نه آدم کشته تبعید  می باشدقطع  شیوپادست

  دارا استبه همین مضمون 

در اینجا باید به این نکته توجه کرد که امکان دارد به سعععبب مبادله فرهنگی که بین عامه و خاصعععه بوده، 

ه، فتوایی را که بین عامه شایع بوده نداردبعضی از راویان دو روایتی که تناسب بین مجازات و جرم را الزم 

و  می باشدوای مزبور نقل به معنا کرده در ذهن داشته و تحت تأثیر آن، حدیث منقول از امام را منطب  با فت

ضمناً در این  میدانیم ست   سخنان ائمه عال بین راویان حدیث عادتی معمول بوده ا که نقل به معنا کردن 

  دارا استدو روایت احتمال تقیه نیز 

روایتی چون روایات در این مسئله اختالف دارد، بین فقها نیز اختالف پدید آمده است؛ گروهی بر طب  پنج 

سب بین مجازات و جرم را الزم  شدکه تنا ست  ه، فتوی دادهمی با شیخ طوسی در رأس این گروه ا اند؛ که 

اشخاص  توانیاند  از گروه دوم مه، فتوی دادهنداردگروه دیگر نیز بر طب  دو روایتی که این تناسب را الزم 

در مراسععم، ابن  زیسععاالر بن عبدالعز ،مقنعۀشععیخ مفید در   صععدوق در مقنع و هدایۀ خیزیر را نام برد: شعع

عالمه حلی در مختلف الشیعۀ، امام خمینی در  ادریس حلی در سرائر، محق  حلی در شرایع و مختصر نافع

سیله سی،  ؛ 62و  37ص  ،1410مفید، ) تحریر الو ؛ 507، ص 3ج  ،1410ابن ادریس، ؛ 660ص  ،1365طو

  (304ص  ، 1410حلی، ؛ 356، ص 1409حلی،  ؛493ص ، 2، ج 1409خمینی، ؛  779، ص 1413حلی، 

خبری که اختیار را به حاکم »: دیفرمایعالمه حلی که طرفدار نظر دوم اسعععت برای رفع تعارض روایات م

 توانیمنافات ندارد زیرا دومی را م کرده استیکه تناسب بین مجازات و جرم را گوشزد م یباخبر دهدیم

حلی، ) «دارا استکه اگر رعایت تناسب مزبور را صالح بداند عمل به آن اولی  می باشدمنوط به نظر حاکم 

 ( 779، ص1413

کرده رفع  می باشععدبا این توجیه تعارضععی را که بین دو روایت یا دودسععته روایت دیده  خواهدیعالمه م

معنایش این اسععت که اصععل، نظر حاکم  دهدیگونه که بگوییم: خبری که اختیار را به حاکم م نی؛ بداسععت

و خبری که  کرده اسعتیا ن کرده اسعتاسعت و او اختیار دارد که تناسعب بین مجازات و جرم را رعایت ب

سب بین مجازات و جرم را مطرح م ستیتنا سته به نظر  کرده ا سب ب ست که رعایت این تنا معنایش این ا

، در این صورت عمل به آن بهتر است نه اینکه است کردهحاکم است و اگر صالح بداند که آن را رعایت 

سب را رعایت  شد این تنا ستبر حاکم واجب با شدو با این توجیه تعارض رفع  کرده ا و به هر دو  می با

  می باشدروایت عمل 

ست: مطل  بودن اختیار حاکم به شد، چنین ا که بتواند  یاگونهخالصه آنچه در مورد تعارض روایات گفته 

ظاهر این قبول نیسععت و در مورد دو روایتی که بهقابل کرده اسععتتناسععب بین مجازات و جرم را رعایت ن
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سب را الزم نم کرده : حاکم اختیار دارد هر یک از مجازات آیه محاربه را بخواهد تعیین دیگویو م داندیتنا

  است

 االرضیافساد ف  2.7 

از مباحث بسععیار مهم فقه جزایی اسععت  برخی  االرضیثنویت یا یگانگی دو موضععوع محاربه و افسععاد ف 

به نار هم ذکر کردهمتون فقهی و نیز برخی قوانین  بهتبع قرآن کریم این دو عنوان را در ک ند،  نها که  یاگو

فقیهان در ضععمن بحث از    در مقابل برخی ازروندیموهم این معناسععت که این دو، یک جرم به شععمار م

متعرض عنوان افساد شده و  غیره و رمسلمانانیجرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غ

مواد  یااند  در پارههمی باشدمستح  مجازات قتل یا قطع  االرضیعنوان مفسد فمرتکبان اعمال مزبور را به

ن می باشدجرم مستقلی از محاربه تلقی شده است  در این قسمت، با مفروض  االرضیقانونی نیز افساد ف

  پرداخته است االرضی، به تبیین معنای افساد و مفسد فاالرضیدوگانگی محاربه و افساد ف

شده و در مورد اخیر، عنوان جرمی مستقل مطرحدر قوانین موجود، گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به

سد بهگاه مجا شنزات مف صریح به مجازات او، به همین مقدار  انیبصورت دقی  و رو شده و گاه بدون ت

شد  گاه نیز قانون سد یا محارب محکوم خواهد  ست که مرتکب به مجازات مف شده ا سنده  گذار، عنوان ب

 را اراده کرده است  االرضیمجرمانه عمل را محاربه قرار داده، لکن از جرم مزبور، افساد ف

شده، بلکه در البه -جز در موارد محدودیفقهی نیز به در متون صاص داده ن ساد اخت  یالبحث خاصی به اف

شععده اسععت  بودن مرتکبان عنوان االرضیمباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسععد ف

برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این 

وجود ندارد، که شعبه ای بیش نیسعت   االرضیکه اصعوالً جرمی تحت عنوان افسعاد ف شعبهه شعده اسعت

ها و حقوقدانان قرارگرفته اسععت، اما در آنکه موضععوع افسععاد و مصععادی  آن، موردتوجه برخی فق رغمیعل

ساد چنان کیچیه ستره و ارکان جرم اف صادی ، گ سوطی از م که از منابع موجود فقهی و حقوقی، بحث مب

به تبیین فقهی و حقوقی جرم افسععاد  رونیاسععت به عمل نیامده اسععت  ازا یتیشععایسععته چنین جرم بااهم

می تر برد و کامل شیپاند، گامی بهزدهزمینه قلم ا که در اینشده است تا کوشش نویسندگان قبلی رپرداخته

  باشد

 االرضیمعنای لغوی افساد ف  1.2.7

ست ساد در لغت به معنای تباه کردن و از بین بردن آمده ا  توانی  این معنا را م)472، ص 1414فیومی، ) اف

اند  اما گاه افسعععاد را مقابل ها همین معنا را برای افسعععاد آوردهکه همگی آن یاگونهدر کتب لغت دید، به

خارج « خروج الشیء عن االعتدال و بعضی هم )654، ص 11ج  ،1420فخر الدین رازی، ) دانندیاصالح م

که در این صععورت، کسععی که  (634ص  ،1369، راغب اصععفهانی)دانندیشععدن از حد اعتدال را فسععاد م

مفسععد اسععت  مثالً بر هم زننده نظم و اعتدال جامعه را  کرده اسععتبخواهد امری را از حد اعتدال خارج 

 اند ه شدهمی باشد االرضیکه در فقه راهزنان مفسد ف، چنانمی باشدمفسد  توانیم

 مفهوم اصطالحی افساد  2.2.7



 

1789 

تی
منی

م ا
رای

 ج
رو

قلم
در 

ی 
فر

کی
ت 

مای
ح

 

افساد در اصطالح کاربردی دارد که نشاءت گرفته از معنای لغوی آن است  مثالً در فقه کلمه فساد الفسد   

  نداردبه این معناست که عقد باطل شد و از بین رفت و دیگر هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب 

 ل در احکام الهی،قتل، ظلم، کفر، جنگ، تضییع حقوق دیگران و اخال توانیبا توجه به معنای لغوی فساد م

 اند، از مصادی  افساد برشمرد قوانین و مقررات اسالمی را که همگی ضد اصالح

 االرضیمعنای ف  3.2.7

دارا چیسععت، دو احتمال « االرضیف»باوجود روشععن بودن معنای این عبارت، در مورد اینکه مقصععود از 

این گناه کره خاکی زمین اسععت  : احتمال نخسععت آن اسععت که محل حلول فسععاد و ظرف ارتکاب اسععت

ساد ف بیترتنیابه شد، صادق  یبر هر گناهی که دررو االرضیاف ستزمین صورت گرفته با ؛ هرچند دارا ا

نه خا ناهی کوچک و در محلی دور از چشعععم دیگران مثالً  حدوده  یاگ مان م بوده و اثر تخریبی آن از ه

بر  یایکنایه از گستردگی عمل مرتکب و گو« االرضیف»کوچک فراتر نرود  احتمال دیگر آن است که قید 

ساد در منطقه یا ناح سران و فقها چنانی اهیپا کردن ف شت مف شد  این احتمال با بردا  خواهدکه از زمین با

  استتر مناسب عبارت این از عرفی فهم نیز و  آمد

 افساد در اصطالح فقها  4.2.7

شده است، در کتب فقهی، اعم از کتب اهل سنت و شیعه، ذیل مبحث محاربه مطرح االرضیبحث افساد ف

ماوردی، ) دانندیرا معادل محاربه م االرضیفقهای اسعععالمی افسعععاد ف اتفاقبهبیقرتیکه اکثر یاگونهبه

ساد فامّ ( 62ص  ، 1393 سنی، اف شیعه و  سالمی، اعم از  ضی از فقهای ا را جرمی جداگانه از  االرضیا بع

شدمحاربه  صادی همی با ضی از م سفانه هیچ مالک و قاعدهبردهآن را نام اند و بع ست  یااند، ولی متأ به د

، 23ج  ،1410، جمعی از فقها) وجود دارد االرضیمفسععد ف هانیاند که چرا و بر اسععاس کدام قاعده انداده

 (44ص 

محمد بن ادریس شععافعی، مختصععر المزنی، تألیف ابن یحیی مزنی، مثالً در کتب فقهی همچون االم، تألیف 

یۀ، تألیف  یۀ، تألیف محمدبن حبیب بصعععری ماوردی، الهدا تألیف ابن قدامه، االحکام السعععلطان المغنی، 

 وجود ندارد  االرضیمرغینانی، بدائع الصنایع، تألیف ابوبکر بن مسعود کاشانی، اصالً بحثی از افساد ف

سنت ا اما در بعضی از ساد ف گونهنیکتب فقهی اهل  ست که اف شر  االرضیآمده ا سام  می شامل تمامی اق

ابن حجر، از علمای قرن دهم هجری،  ( 408  ص 5ج  ،1422جزیری، )که ازجمله آن زورگیری است باشد

 هاست شامل قتل، زورگیری و ناامن کردن راه االرضیافساد ف دیگویمفهوم افساد را کمی توسعه داده و م

 افساد در اصطالح مفسران  5.2.7

ست با آنچه فقهای گران  سران اندکی متفاوت ا صطالح مف ساد در ا سالم فرمودهاما اف اند  مثالً مرحوم قدر ا

 انیالبمجمع  در تفسیر (416ص  5  ج تابیطوسی، ) افساد است یرفتار: هرگونه کجدیفرمایشیخ طوسی م

ساد  شداعمالی از قبیل تغییر دین و تحریف کتاب و جلوگیری مردم از گرایش به دین اف ستمی با شده ا  ه 

 ( 75، ص 1ج  ،1415طبرسی، )

 و همه می باشدکه در کارها ایجاد  ییهای: تمام نابساماندیفرمایمرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان م

 در شکل مسائل فردی و اجتماعی مصداق فساد است  هاطیها و تفرافراط
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 فقهای شیعه  6.2.7

شاره شیعه عموم هیچ ا ساد ف یادر کتب فقهی  ستقل و جدای از محاربه به االرضیبه اف عنوان یک بحث م

ست شده ا شامل کتاب7ن شیعه،  ضا و   کتاب مذکور حاوی چندین کتاب فقهی از فقهای بزرگ  های فقه الر

صار،  شریعۀ، تألیف  تألیفاالنت صابیح ال شیعۀ بم صباح ال صالح حلبی، ا سی، الکافی، تألیف ابی ال شیخ طو

کیذری، جواهر الفقه، تألیف قاضی ابن براج، غنیه، تألیف علی ابن زهره و الجامع الشرایع، تألیف  نیالدنظام

  شمارندیم االرضیاحمد الهذلی است  برخی از بزرگان شیعه بعضی از جرائم را افساد ف

 باشد شده رمشهو دزدی کفن به فردی اگر: دیفرمایم الفروع و األصول فی المقنعۀ کتاب در مفید شیخ ۔ 1

شده  این مرتکب بار سه حداقل و شد، کرده فرار حاکم چنگال از وکار شد را او تواندیم حاکم با  یا و بک

 ( 42، ص 23ج  ، 1410جمعی از فقها، ) کرده استرا قطع  شیوپادست

تی این حکم از جانب ایشععان نه به جهت مجازات تکرار جرم اسععت، چراکه مجازات تکرار جرم در صععور

 کهی: درصورتدیفرمایایشان م کهیقتل است که مجرم در دومرتبه اولی مجازات را تحمل کرده باشد؛ درحال

که مرتکب  باشد  همچنین ایشان کسی را رشدهیکفن دزد از مجازات فرار کرده باشد و در مرتبه سوم دستگ

  داندیزورگیری شود مفسد و مستح  مجازات اعدام م

 افسععاد زدید کفن نیز و اسععت االرضیف افسععاد ییربا: آدمدیفرمایم النهایۀ در طوسععی شععیخ مرحوم ۔ 2

 ( 44، ص 23ج  ، 1410جمعی از فقها، ) اعدام مجازات مستح  و است االرضیف

ب اعالم در کتاب المراسععم العلویۀ کسععی را که عادت به فروش سععموم داشععته مسععتوج مرحوم سععالر -3

  داندیم

شان بو شرایط خاص زمان ای شانگر  شان ن شکل ندارد و این حکم از جانب ای سم م صل فروش  ده، البته ا

  اندشدهیکه مردم از این ناحیه متضرر م یاگونهبه

صر  اهللتیآ -4 ضل لنکرانی از فقهای ع ضر مفا ستفاده  سوره مائده 32: از آیه دیفرمایحا شدا که  می با

ن جرائمی که تمامی عناوین مجرمانه مستوجب قتل مانند زنای محصنه، زنا با محارم، لواط عقابی، و همچنی

، وجود داردها در مرتبه سععوم یا چهارم قتل اسععت، همگی از مصععادی  فسععاد در زمین مرتکبان آن مجازات

 است  االرضیکه قتل مشروع تنها در مورد قصاص و افساد ف نموده استزیرا آیه حکم 

 االرضیقصد ترساندن مردم افساد فوجه چنین برداشتی روشن است، زیرا زمانی که مجرد سالح کشیدن به

 ( 639ص  ،1386لنکرانی، ) نباشد االرضیها افساد فباشد، چرا زنای محصنه و لواط و مانند آن

جایز اسععت یکی به دلیل  االرضی: اینکه مجازات مفسععد فدیفرمایمؤمن در کلمات السععدیدة م اهللتیآ -5

دفع فساد متوقف  کهیها درصورتارتکاز عقالیی است مبنی بر اینکه دفع فساد مفسدان در زمین و کشتن آن

 ( 409ص  ، 1415مومن قمی، )  بر آن باشد الزم است

                                                           
، مبحث حدود، قسمت 23با یک مراجعه به این مسئله دست یابد، می تواند به کتاب سلسلة الینابع الفقهیة، جلد اگر کسی بخواهد  7

 .محاربه، مراجعه کند
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شد این نکته به  ساس آنچه گفته  ست م بر ا ساد ف رغمیکه عل دیآید ضوع اف شدن مو در  االرضیمطرح ن

ساد ف توانیکتب فقهی م ساس دالیل ذیل جرم اف ستقل از جرم محاربه  االرضیبر ا شدرا جرمی م ، می با

 باشد  االرضیکه جرم محاربه یکی از مصادی  افساد ف یاگونهبه

سالم، مواردی همچون عادت به کفن دزدی، تعارض به نوامیس مردم، و    از علمای گران یاعده -1  قدر ا

ساد ف شد االرضیرا ازجمله موارد اف ضی از آنه و مجازات اعدام را برای آن در نظر گرفتهمی با ها اند  بع

ه و قطع الطری  فقط یکی که محارب یاگونهیک قاعده عام است، به االرضیاند که افساد فنیز تصریح کرده

 از مصادی  افساد است 

اینکه  یجاداللت دارد  خداوند متعال به االرضیسعععوره مائده صعععریح بر جواز قتل مفسعععد ف 32آیه  -2

صاص، زنای به عنف، زنای محصنه، زنای کافر با  ست بزرگ مگر در مورد ق سان گناهی ا شتن ان بفرماید ک

سب النبی و تکرار تمامی جرائم تعزیری و   ، به صن، ارتداد،  سلمان، تکرار زنای غیر مح صه و م طور خال

مشروع غیر از  یهاکه همه قتل االرضیمفید فرموده قتل گناه بزرگی است مگر در مورد قصاص و افساد ف

  دارد قصاص تحت عنوان افساد قرار

وپا همچون قتل، قطع دسععت یسععوره مائده هم محاربه با خداوند، افسععاد و مسععتوجب مجازات 33در آیه 

شدصورت مخالف و تبعید به ست معلوم می با ست  ازآنجاکه محاربه حقیقی با خداوند محال ا شده ا می ه 

که منظور مقابله با نظام تشععریعی و تکوینی خداوند اسععت  اما در این آیه شععرط مهم صععدق افسععاد  باشععد

نیز ذکرشده و آن عبارت است از سعی و تالش بر انجام فساد و نشانه سعی بر انجام فساد یا از  االرضیف

 و یا از بزرگی خود جرم  می باشده می باشدتکرار جرم 

صر 191آیه  -3 شتن م اًحیسوره بقره  ست، داندیفتنه را بدتر از ک   این فرمایش کامالً منطقی و عقالنی ا

سان فقط  کهی، درحالندیبیزیرا در فتنه هم حیات مادی و هم حیات معنوی جامعه لطمه م شتن یک ان در ک

می  االرضیازجمله موارد فتنه و افسععاد ف توانیرا م یافته  مثالً جرائم سععازمانبیندیلطمه م حیات یک نفر

، بلکه تمامی کشععورهای جهان باید با آن به آیدیکه مبارزه با آن از عهده یک کشععور برنم یاگونه، بهباشععد

  یزندمبارزه برخ

اسعت، چراکه  االرضیادله جرائم تعزیری: این ادله یکی دیگر از دالیل جدایی جرم محاربه از افسعاد ف -4

مستوجب قتل است  تکرار جرم بعد از دو یا سه مرتبه مستوجب در بسیاری از جرائم تعزیری تکرار جرم 

شرط اینکه مجرم مجازات مراتب قبلی را تحمل کرده باشد  همچنین تکرار جرم نشان از فساد قتل است، به

 بسیار زیاد است  کرده استدرونی فرد است و اگر جلوگیری نشود امکان اینکه فسادش به جامعه سرایت 

 عبارت است از:« االرضیافساد ف»شده در این گفتار، مباحث فقهی طرحبا عنایت به 

هر عملی که موجب بروز فساد  گریدانیبرا به وجود آورد و یا به یاالف( هر عملی که آثار تخریبی گسترده

سترده شبکه یاگ سترده مواد مخدر یا دایر کردن اماکن و  سطح  یهاگردد، مانند توزیع گ ساد و فحشا در  ف

شاندن جامعه تلقی  ساد ک سعی مرتکب در به ف صد و  سیع  در چنین مواردی نفس عمل باید حاکی از ق و

شود  ازا صر معنوی در آن مفروض گرفته  شبکه رونیگردد و عن شا و قاچاق مواد  یهاایجاد  سترده فح گ

  دارا است« االرضیافساد ف» مصداق یازهیمخدر به هر انگ
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صرار ب صی و جرائم، علب( تکرار محرمات و ا سه مرحله تعزیر یا حد  رغمیر ارتکاب معا حداقل اجرای 

کننده عنصععر معنوی بوده و حکایت از برای همان جرم  در این مورد نیز تکرار عمل و اصععرار بر آن، کامل

، مانند تکرار قتل اهل ذمه و بردگان، تکرار می باشدتلقی « زمین یبر پا کردن فساد دررو»سعی مرتکب در 

 مل نبش قبر و   ع

سالمی، هرچند در عمل چنین نت سترده جامعه ا شاندن گ ساد ک صد به ف  یاجهیج( اقدام به هر عملی، با ق

افسععاد »نگردد  هرچند چنین موردی مطاب  برخی فتاوا و ازجمله فتوای حضععرت امام، از مصععادی   محق 

و جای تردید فراوان دارد، زیرا در عنوان افسععاد، مشععکل بوده اسععت، لکن پذیرش این مورد به« االرضیف

 ، تحق  خارجی فعل ضرورت دارد «االرضیافساد ف»تحق  عرفی عنوان 

 بغی  3.7

سیاسی و حاکمیت نظام اسالمی، جرم انگاری گردیده  موسع است که باهدف حفظ  یبغی ازجمله جرائم

اسالمی وابسته به یک حاکمیت اسالمی قدرتمند است  برای حفظ  یهااست؛ چراکه حفظ اسالم و ارزش

ثبات و پایداری سیاسی یک جامعه اسالمی که پایه و اساس آن جامعه است، باید حاکمیت اسالمی دارای 

 ح  تعرض به آن را نداشته باشد  کسچیحریمی باشد که ه

 مفهوم لغوی   1.3.7

ساس صفهانی  ،بغی لغوی تعریف بر ا شتن از « بغی»در مفردات راغب ا به معنای تجاوز نمودن و یا درگذ

 االرضیو یبغون ف»سععوره یونس  23حد اعتدال و همچنین به معنای تکبر آمده اسععت؛ برای مثال در آیه 

 کاررفته است  ازنظر راغب بغی بر دو گونه است:بغی در مورد ستمکاران و تجاوزگران به« بغیر ح 

 ، یعنی درگذشتن از عدل به احسان و از امور واجب به مستحبات پسندیده  1

 ( 137، ص 1369راغب اصفهانی، ) تجاوز ناپسند و ناروا، یعنی از ح  به باطل و به شک و شبهه رفتن  2

سلطه گردانیدر جای دیگر، بغی به معنای از ح  و طری  حقیقت رو شی و  سرک صیان و   ییجوشدن، ع

 ( 150ص  ،1378 معلوف،) پرداختن و متجاوز شدن آمده استی به ستمگر کردن و

ست که گاهی این تجاوز  توانیبنابراین م ست و طلب همراه با تجاوز ا گفت بغی در لغت به معنای درخوا

ست  سند ا ست، بغی، به معنای تجاوز ناپ ست  آنچه در این مقاله موردتوجه ما ا سند ا سندیده و گاهی ناپ پ

 مورد و در سععه معنا اسععتعمال گردیده اسععت 90قرآن کریم، واژه بغی و مشععتقات آن در حدود  اتیدرآ

ست همراه با تجاوز»، که قدر جامع این معانی (169ص  ،1387احمدوند، ) ست: از میان « طلب و درخوا ا

ست که در آیه  سند ا ست، بغی به معنای تجاوز ناپ هم، که سوره حجرات  9این معانی، آنچه موردنظر ما ا

؛ مرعشععی 233، ص 1377،؛ هاشععمی شععاهرودی671، ص تابیعوده، ) مبنای قرآنی بغی اسععت نیترمهم

وإن طایفتان »: دیفرمایکاررفته است  خداوند متعال در این آیه م، به همین معنا به(62، ص 1373شوشتری، 

تبنی حتى فی، إلى امر اهلل فإن فاعت على األخرى فقالو التی  من المؤمنین اقتتلوا قالوا بینهما فإنت إخذیهما

؛ یعنی هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به نزاع و «فاصعععلحوا بینهما بالعدل واقسعععطوا إن اهلل یحب المقیطین

شتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز جنگ بپردازند آن ستها را آ با گروه متجاوز پیکار  کرده ا
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سازید و عدالت فرمان خداوند بازگکنید تا به  صلح برقرار  شت در میان آن دو به عدالت،  ردد و هرگاه بازگ

 .را دوست دارد شگانیپرا پیشه کنید که خداوند عدالت

ستنباط  شدهانیاز مطالب ب شدچنین ا شی به« بغی»که  می با سرک ست و به معنای ظلم، تجاوز و  کاررفته ا

حکم آیه بیانگر تکلیف و وظیفه مسعععلمانان در برابر اختالفات مؤمنان و ظلم و تجاوزی که از یک گروه 

، است  بنابراین بر اساس این آیه، مسلمانان نباید نسبت به ظلم و تجاوز داردنسبت به گروه دیگر صورت 

سبت ب شد تفاوتیه گروه دیگر بیک گروه ن صلح برقرار کنند و ، بلکه در مرحله اول باید بین آنمی با ها 

در مقام حمایت  دارندفهیاگر این امر مؤثر نیفتاد و یکی از دو گروه، از حدود خود تجاوز کرد، مسلمانان وظ

 امر خدا بازگردد  یسواقدام کنند تا زمانی که گروه متجاوز به از گروه مظلوم، به جنگ با گروه باغی

 اصطالحی بغی  2.3.7

گفت، قدر  توانیاند که ممختلفی از بغی ارائه داده یهافیفقها تعر مفهوم بغی در اصطالح فقهی بر اساس

ست« شورش مسلحانه علیه امام(»ها مشترک همه آن ص  ،1403؛ اردبیلی، 385، ص 1410محق  حلی، ) ا

  (674، ص تابی؛ عوده، 91ص  ،1414عی عاملی بج  542

صوم تعریف کرده و گفته ضی از فقها بغی را به خروج بر امام مع صوم من األئمۀ »اند: بع من خرج على المع

؛ (40ص  ،1412جبعی عاملی، )«أو أکثر کاهل الجمل و صععفین -لعنه اهلل  -باغ واحدا کان کابن ملجم  فهو

صوم ازائمه سی که بر امام مع سطاهرین خروج  یعنی ک شد مانند ابن ملجم و یا تکرده ا ، خواه یک نفر با

بیشتر مانند اهل جمل و صفین، باغی است  در مقابل، غالب فقها بغی را بر خروج بر نایب امام معصوم نیز 

سری داده و بغی را به خروج بر امام عادل، تعریف کرده سن نجفی در تعریف  اند  ازجملهت شیخ محمدح

 بغی گفته است:

الحد و الظلم و االسععتعالء و طلب الشععی ء و فی عرف المتشععرعۀ الخروج عن طاعۀ االمام هو لغۀ متجاوزة 

؛ یعنی، بغی در لغت به معنای متجاوز از حد و ظلم و استعالء و طلب (322ص  ،1ج ،1403نجفی، )«العادل

سی و  شیخ طو ست از خروج بر امام عادل  ابن ادریس و  شرعه عبارت ا ست و در عرف مت کردن چیزی ا

صاص صوم اخت نداده، بلکه خروج بر امام عادل را  عالمه حلی نیز در تعاریف خود از بغی، آن را به امام مع

نام نددهیبغی  مان    (345ص  ،1365؛ طوسعععی، 15ص  ، 1410ابن ادریس، )حلی، ا منظور از خروج، ه

 شورش و قیام مسلحانه علیه حکومت اسالمی است 

 بررسی فقهی ترور  4.7

سم،  ست که دولتتروری سده اخیر با آن درگیرند  در طول  ژهیوها بهیکی از معضالت جوامع امروزی ا در 

تاریخ اسالم نیز بسیاری از بزرگان ازجمله امامان معصوم ما قربانی این پدیده شوم شدند  دنیای غرب، چند 

ستا ابتدا با پد ید آوردن و تقویت سالی است که سعی در حذف اسالم از عرصه سیاست دارد و در این را

تروریسععتی هم چون القاعده و سععپس با اسععتناد به اعمال این دسععته، اسععالم را تروریسععتی و  یهاگروهک

  تروریست پرور معرفی کرد

 مفهوم تروریسم  1.4.7
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شده است و در عربی معاصر که به ترس و وحشت ترجمه استفرانسوی  یاترور واژه ترور: لغوی تعریف

  می باشدتعبیر « و اهراق« اغتیال»، «ارهاب»به 

صطالحی ترور صاحب ورانشهیاند یهاباوجود تالش :تعریف ا سازمانو   ، تعریفیالمللنیب یهانظران و 

در علوم  هادهیباشعد در دسعت نیسعت  )گر چه تعریف حقیقی از پد یجامع و دقیقی که مورد اقبال همگان

ست و لذا م سانی ممکن نی سمی در این قبیل علوم ارائه داد(   تنها توانیان شرح اال رچه در این گتعریفی 

شعععده اسعععت لکن در این نوشعععتار، درصعععدد نقل تعاریف مختلف و متنوع زمینه تعاریف گوناگونی ارائه

شمندان و نهاد تعاریف  یالو پا در البهنکلی این پدیده  یهایژگیها و ونبوده و به مؤلفه یالمللنیهای باندی

 شده در این بابت خواهیم بود ارائه

 زورمؤلفه اول: خشونت و توسل به

 یهایژگی  قتل، جرح و تخریب از ومی باشععدمختلف خشععونت در اقدامات تروریسععتی دیده  یهاجنبه

اتفاق تعاریف اراده شده از تروریسم آمده است؛   این ویژگی در قریب به8تروریستی استاقدامات  اساسی

سی(4، ج 1392دهخدا، ) نامه دهخداچون لغت ییهاهمچنان که در فرهنگ سیا شاری)، فرهنگ علوم    ،راداف

شی و شنامه بریتانیکا)584ص ،1387  ،آقابخ شماره1383به نقل قربان نیا)9، دان سی  یها، فرهنگ( 43،  انگلی

 یالمللنی، فرهنگ اصععطالحات و عناوین جزایی و نیز در قوانین ب10و علوم سععیاسععی مدرن المللنیروابط ب

سال  سالمی، قطعنامه  سازمان کنفرانس ا سیون  سازمان ملل و نیز  1989چون ماده یک کنوان مجمع عمومی 

سال  سیون حقوق ب یالمللنیمقررات مربوط به جرائم ب 26و ماده  1976قطعنامه  و نیز تعریف  المللنیکمی

، محمدجعفر جعفری (130ص  ،1380شعععاملو احمدی، )فیلسعععوف آمریکایی دانشعععمندانی چون ولف،

سیونی، وزارت دفاع آم شریف ب سل  11ریکالنگرودی در ترمینولوژی حقوق،  شونت و تو صر اعمال خ و   عن

 زور عنصری کلیدی است به

 مؤلفه دوم: ایجاد فشار )سیاسی و    (، وحشت و ترس

که از رهگذر ایجاد فشار به دولت یا جامعه مورد هدف  کرده استیهر اقدام تروریستی، هدفی را دنبال م 

ایجاد فشععار سععیاسععی و وحشععت نیز از   12و تولید وحشععت فزاینده در تالش اسععت که بدان دسععت یابد

 تروریسم است  هشده در حوزارائه مشترک بین تعاریف یهامؤلفه

 مؤلفه سوم: رسیدن به هدفی غیر مشروع

                                                           
با توجه به مؤلفه های چهارگانه تروریسم )خشونت، تنش زایی و ارعاب، هدف نامشروع، فعل غافلگیرانه، مخفیانه و ظالمانه(؛ از منظر  8

 از باب محاربه، فتک، غدر و بغی؛ اقدامات تروریستی را محكوم و مورد مجازات قرار داد.فقه می توان 

9 .The new Encycelopedia Britannica  

  The International Relationsو,A Dictionary of Modern Politics به نقل از مقاله ترور از دیدگاه اسالم محمد  10

Dictionary 8۵رفت، خرداد علی میر علی، مجله مع 
 .مواجهه با تروریسم قربان نیا، همان 11
  Internationalاین عنصر در اغلب تعاریف از جمله: تعریف آقای لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، تعریف فرهنگ های  12

Relations Dictionnary و A Dictionary of Modern Politics و... ذکر شده است. 

https://www.gisoom.com/search/book/author-374246/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/author-374246/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/author-374246/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/author-302733/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-302733/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C/
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ضاع، جوامع و دولت   شرایط، او سبت به  شروع که ن شروع و غیر م مختلف،  یهاعالوه بر معنای هدف م

ستی، هدفی را دنبال م ست هر اقدام تروری ستیمتفاوت ا سوی جامعه یا دو کرده ا لت مورد که حداقل از 

ها هدفی   گر چه ممکن اسععت از سععوی برخی دیگر از جوامع یا دولتمی باشععدهدف، نامشععروع تلقی 

صورت  سیدن به این هدف از طری  اعمال خشونت  ست ر سلم ا شروع تلقی گردد  اما آنچه م لبته   اداردم

 .می باشددر اغلب موارد، هدفی مشروع تلقی  بخشیدفاع مشروع و مبارزات آزاد

 مؤلفه چهارم: اقدام غافلگیرانه، مخفیانه و ظالمانه

؛ در اقدامات پرداخته اسعععتها که دشعععمن، مشعععخص و آشعععکار بوده، رودررو به مبارزه برخالف جنگ 

فقانه و موضععع خود را غیر مشععخص، پنهان، منا تواندیتروریسععتی فرد یا گروه تروریسععتی تا آنجا که م

 ندیبیعامل باال بردن تأثیرگذاری بر هدف خود را در غافلگیری م نیتر؛ چراکه عمدهدهدیغافلگیرانه قرار م

شت ستیزده و مرعوب خود مکه از این طری ، وی را وح   این مؤلفه در روح اغلب تعاریف ترور کرده ا

ست شد به 13آمده ا سدیسرانجام نم  چراکه ترور، اگر غافلگیرانه و مخفیانه نبا ها مانع از وقوع آن و دولت ر

و سعععایر اقدامات  یگذاراسعععت که در اغلب موارد قتل، بمب جهتنیخواهند شعععد  ظالمانه بودن آن ازا

  رندیگیمورد هدف قرار م گناهیتروریستی، مردم ب

 برخورد فقه با مسئله تروریسم  2.4.7

مباحث فقه  مذکور انطباق پذیر اسععت چند مبحث از یهاآنچه در فقه شععیعه بر مفهوم تروریسععم با مؤلفه 

 :میپردازیکه به شرح مبحث محاربه م می باشد  غدر ،  فتک ،جزایی است که شامل موارد محاربه

ملی مسععلحانه شععده اسععت  فقها در اصععطالح، محاربه را عمحاربه در لغت از واژه نزاع و جنگ گرفته -1

  شععیخ محمدحسععن نجفی، فقیه داردمنظور ایجاد وحشععت در میان عموم مردم انجام اند که بهتعریف کرده

المحارب کل من جرد »: دیگویبزرگ و نویسعععنده جواهر الکالم به نقل از شعععرایع در تعریف محارب م

ناس فی بر او بحر، لی فۀ ال هارا الالسعععالح الخا با اختالف جزئی در  14«، فی مصعععر و غیرهاو ن این تعریف 

اسععت که تقارب بسععیاری با اقدامات  یمحاربه از جرائم" 15عبارات، موردقبول اغلب فقهای شععیعه اسععت 

 تروریستی دارد 

صر محاربه برم ستی دارد  ایجاد ترس، دیآیهمچنان که از عنا سیاری با اقدامات تروری ، این جرم، نزدیکی ب

است که در طول عمر  رونیاست  ازا یستیزور از ارکان اقدامات تروروحشت، اعمال خشونت و توسل به

ازجمله، گروهک منافقین، تحت عنوان محاربه یا بغی، مورد  یاحکومت جمهوری اسعععالمی ایران، عده

اند  الزم به ذکر است که ارعاب و ترساندن با استفاده از سالح، مالک است؛ لذا هدف از شدهواقع مجازات

                                                           
؛ نیز 131و  130، ص 1حسین شاملو احمدی، فرهنگ اصطالحات جزایی )اصفهان: نشر دادیار( ج برای نمونه، ر.ک به محمد  13

 .تروریسم از نگاه فقه
 .۵64و  ۵63. ص 41نجفی، جواهر الكالم. ج  14
المحققین  از جمله: محقق اردبیلی در مجمع الفائده، محقق حلی در شرایع، عالمه حلی در ارشاد االذهان، و تبصره المتعلمین، و فخر 1۵

در ایضاح الفوائد، شهید ثانی در مسالک االفهام، کاشف الغطاء در کشف الغطاء، راوندی در فقه القرآن و شهید اول در دروس، سالر 

در مراسم، قاضی ابن براج در مهذب، ابن حمزه در وسیله، ابن ادریس در سرائر، فاضل مقداد در ریاض و نیز بسیاری از فقهای معاصر 

 .خمینی در تحریر الوسیله و.... رابطه تروریسم و محاربه چون امام
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سی یا غ تواندیجرم م ارتکاب این سیسیا سیر شد  ازا یا شامل اقدامات  توانیم جهتنیبا گفت این جرم، 

شامل برخی دیگر از  سی دارد؛  سا سالح، نقش ا ست  از جهت دیگر چون در محاربه، وجود  ستی ا تروری

کی و اقدامات تروریسععتی چون اقدامات خرابکارانه و یا تروریسععم سععایبری )اقدامات خرابکارانه الکترونی

یا آلوده کردن مح مات  توانیم رونی  ازانداردو     سعععتیزطیاینترنتی )و  قدا به و ا حار طه م فت راب گ

  تروریستی، عموم و خصوص مطل  است

اقدامات تروریسععتی عام و محاربه خاص(  زیرا که همه اشععکال محاربه به دلیل وجود اخافه و اسععتفاده از 

ستی قرار  ستی در دایره محاربه قرار نداردسالح در حیطه اقدامات تروری   البته دارد، اما همه اقدامات تروری

ه معنای مطل  تالش برای ایجاد فساد را ب االرضیسوره مائده( افساد ف 33با تمسک به قرآن )آیه  توانیم

و هر اقدامی در این راسععتا چون انواع اقدامات تروریسععتی را مسععتح   می باشععدو برهم زدن نظم عمومی 

 ( ( 76) 12و  11 ، 1377شاهرودی،) قلمداد کرد االرضیمجازات مفسد ف

اقدامات تروریستی مسلحانه  رندهیکه محاربه، تنها دربرگ میرسیمطالب پیشین به این نتیجه م یبنداز جمع

اسععت و تنها این بخش از اقدامات تروریسععتی، قابل مجازات از باب محاربه اسععت و حکم دیگر اقدامات 

به آن دسععته از روایاتی اسععتناد کنیم که محاربه را  کهنی؛ مگر انداردتروریسععتی از باب محاربه اسععتخراج 

که عالمه در قواعد، حمل سالح را )چنان دانندیضروری نمه، تمسک به سالح را می باشدصرف ترساندن، 

ه است(  به شرطی که این دسته را با روایات دیگر که قید مسلحانه دارد مقید نسازیم و نداردشرط محاربه 

سالح، کهنییا ا شامل هر نوع ابزار تهد در معنای  سعه داده، آن را  سم یا آتش زدن یا هر  دکنندهیتو )چون 

صدمه ب سعه داده نوع  سنگ و    نیز تو صا،  سالح را به ع صاحب جواهر، مفهوم  ه مردم بدانیم  چنان چه 

  می باشداست؛ لذا این باب محاربه، شامل اغلب یا همه اقدامات تروریستی 

سع برخی از جرائم علیه  سبب ا مو ست، م کهنیرا به  شروع ا ستای مخالفت با حکومت م در  توانیدر را

سی کر صریح به وجوب جنگ با قالب بغی برر شرح لمعه پس از ت شهید ثانی در  صاحب جواهر و نیز  د  

سوی وی م صوب از  ست امام یا من شروط به خوا صادی   ندینمایبغات و مخالفین امام؛ آن را م و تعیین م

 تواندیم هیفقی، ولهیفقتی  ازآنجاکه طب  نظریه والگذاردیخروج بر امام را بر عهده امام و منصععوب وی م

برخی  رونیبه تعیین مصادی  بغات بپردازد  ازا تواندینیز م هیفقیسیاسی امام گردد، لذا ول دار وظایفعهده

، نیز از این باب، ابدییکه باهدف مخالفت یا براندازی حکومت اسعععالمی ارتکاب م موسعععع جرائم علیه 

 است  یبررسقابل

 داخلی موسع جرائم علیه   5.7

  بسیاری از کشورها رودیدر سطح بسیار گسترده در ادبیات معاصر سیاسی به کار م« ملی موسع »امروزه  

سع شورای »به نام  از نهادی سی خود بهره م« ملی مو سیا ساختار  صم رندیگیدر  مهم و  یهایریگمیو ت

ها و احزاب برای مهم گروه یهاملی از حربه موسععع اند  اقدام علیه این نهاد گذاشععته اسععاسععی را بر عهده

  برندیملی در زندان به سر م موسع عنوان اقدام بر ضد به سرکوب یکدیگر است و افرادی
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 جرم سیاسی  6.7 

شمندان علم حقوق از د  شیوه اقدام و اهداف آن به جرائم عادی ربازیدان ، جرم را از جهت انگیزه مجرم و 

اندرکاران حکومت خصوصاً قضات در هر عصر و زمان حسب دستاند  حاکمان و و سیاسی تقسیم نموده

اراده قاهره با قراردادهای اجتماعی و مقررات موضعععوعه با باورهای دینی در جهت حفظ و حراسعععت از 

منظور جلوگیری از تجاوز، جامعه و تنظیم روابط اجتماعی و به یا شده افرادمصالح یا رعایت حقوق شناخته

اند، مختلف و متعددی را اعمال نموده یهابرای مجازات، کیفر و تنبیه مجرمان، روش یطلبادهیتعدی و ز

طور که اصععل جرم انگاری بسععیاری از اقدامات و مجازات مقرر و نحوه اعمال آن تابع شععرایط ولی همان

قاعده هم از جامعه و باورهای اجتماعی و تشععخیص حاکمان بوده، تفکیک جرائم و تعیین نوع آن حاکم بر

ادعا نمود که در نوع برخورد و تصععمیم در مراحل  توانیجرئت مخاص و ثابتی تبعیت نکرده اسععت  اما به

مختلف شععناسععایی، تعقیب، محاکمه، صععدور حکم، مجازات، طی دوران محکومیت و بعدازآن برای جرائم 

اند، نوسان، تنوع تحلیل نمودهتفسیر و  یاگونهسیاسی که هر قوم در هر عصری نامی بر آن نهاده و آن را به

شاهد بودهو اختالف شتری را  سرکوبگرانه و باهدف یمانظر بی سخت و    این رفتارها و برخوردها، گاهی 

شنگری و توجیه و درنها و  سازییمنمراقبت و ا یتهدم و نابودی و گاهی آرام و ارفاق آمیز و باهدف رو

 .از سر گذراندن خطر بوده است

 رم سیاسیمفهوم ج  1.6.7

اسععت که مختصععر به تبیین معانی لغوی، « سععیاسععی»و « جرم»مرکب از دو کلمه « جرم سععیاسععی»ترکیب 

 استبه ضمه حرف )ج( از مشتقات جرم به فتح آن « جرم»  میپردازیاصطالحی، فقهی و حقوقی هر یک م

و در اصل به معنی قطع، بریدن و افتادن است  صاحب اقرب الموارد، جرم را به معنی خطا و گناه نیز معنی 

ست سان العرب، جرم به فتح را به معنی قطع و بریدن و  ( 88ص  ،1378معلوف، )  نموده ا ابن منظور در ل

راغب اصفهانی  ( (752-852، صص 2، ج 1997ابن منظور، ) ه استمی باشدجرم به ضمه را به معنی گناه 

جرم کنایه »: دیگوین میوه از درخت، معنی نموده و در ادامه مکرده اسععتدر مفردات خود، جرم را به معنی 

ها و برای جرم در اصعععطالح مکتب  )19ص  ،1369راغب اصعععفهانی، )اسعععتاز کار زشعععت و ناپسعععند 

  مثالً جرم شناسان ناسازگاری دارا استمختلف، معانی متفاوت ولی با مضمون نزدیک به هم  یهافرهنگ

ضداجتماعی و جرم م سان از آن  (62ص  ،1387احمدوند، ) نامندیافراد را در اجتماع، عمل  شنا و جامعه 

که البته این نظم در  کرده اسععتییک پدیده اجتماعی اسععت که نظم اجتماع را نقض م»اند: چنین یاد نموده

احمدوند، )«هر عصععری متناسععب با تمدن، تفکر و عقاید متعارف آن جامعه به لحاظ مکانی و زمانی اسععت

صاحب  (62ص  ،1387 سالمی، برخی  سالم و فقه ا صوص جرم از دیدگاه ا نظران چنین تعریف اما در خ

ه و بر فعل آن، کیفری می باشدآن را حرام  جرم انجام دادن فعل یا گفتن قولی که قانون اسالم»اند که: کرده

 :دیگویابوالحسن ماوردی در کتاب احکام سلطانیه چنین م ( 96، ص 1362فیض،  )«مقرر کرده است

اجرای کیفر حد یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن  لهیوسعععجرم، امور ممنوع شعععرعی اسعععت که خداوند به

  (قانون اساسی 168؛ اصل 222ص  ،1387احمدوند، ) داردمیباز

 تعریف فقهی جرم سیاسی  2.6.7
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حقوق جزای معاصر است و در فقه با این عنوان بحث نشده است برخی  یهاهرچند جرم سیاسی از واژه 

اند جرم سیاسی عملی است که گروهی از ه و گفتهمی باشدفقهای معاصر واژه بغی را همان جرم سیاسی 

 االرضیآن را با قصعععد و اختیار انجام دهند، خواه این عمل افسعععاد ف 17آیه محاربه  بحث پیرامون -2-2

 جنگ مسلحانه  باشد خواه محاربه یا جاسوسی یا

منظور اختالل در امور مربوط به که علیه نظام سععیاسععی و اجتماعی موجود و زمامداران به یاعمل مجرمانه

شد و به صد و چگونگی فعالیت دولت با سازمان قدرت در  یطورکلدولت و مدیریت و مقا در مخالفت با 

 جامعه که نگهبان نظم موجود است صورت گیرد 

سی ست که جرم  صلی این جرم از جرم عادی آن ا سی فارق ا سیا سی معموالً حول امور  ستا شامل  ا که 

ساخت دولت، ترتیب امور و  سائل مربوط به  سع م سر قدرت  مو شاکش بر  شور، رهبری طبقات، ک در ک

سی، روابط میان ملت ست  و حالها و دولتسیا ست خارجی و همچنین قدرت ا سیا آنکه ها تحت عنوان 

صالح جامعه  ستجرم عادی علیه م سی هانی  افزون بر اا سیا صر مهم و ژرف تحلیلی در جرم  ، یکی از عنا

شععخصععی نبوده و غالباً متکی به  یطلبانگیزه مجرمانه در جرم سععیاسععی اسععت که نوعاً مبتنی بر منفعت

 انسان دوستانه و ظلم ستیزانه و بهبود و اصالح جامعه است  یهاآرمان

س شور و قیام م ضی ک سی، توطئه علیه تمامیت ار سیا سی شدیدترین جرم  سیا لحانه برای براندازی رژیم 

عادی جداشده و برای  یهاسیاسی از جرم یهااست  در قوانین کیفری اغلب کشورها، معموالً جرم کشور

شععده اسععت، متهمان و محکومان سععیاسععی حقوق و امتیازات خاص نسععبت به مجرمان عادی در نظر گرفته

ضور ه شرط ح صفهئتیازجمله  س من سی از زندانیان  یهایدر دادر سیا سی و ح  جدا بودن زندانیان  سیا

 عادی و امتیازهای خاصی در زندان 
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 یریگجهینت 

اخص که فقط شعععامل  یقانون به معنا تیحاکم جایبهاعم آن   یقانون به معنا تیحاکم هینظر رشیبا پذ

صوب پارلمان  عنوان شدم صل می با شکاالت وارده به ا صل  2، ا شرع را  تیحاکم صراحتبهکه  167و ا

شد، مرتفع اندنموده انیب صومی با قانون و احکام  تیمختلف که بر حاکم یعاد نیقوان بی  البته در عمل، ت

  می باشدمی انیرا ب یمنظور قانون اساس نوعیبه می باشدمیشرع داللت 

 ثیکشععور از ح یمل موسععع اسععت اعم از  موسععع حفظ  ،ییحقوق جزا ییو نها یقصععو تیغا یطورکلبه

مقامات  راتی، تقصیو فرهنگ یخیاموال تار بیمثال تخرعنوانکشور به یاجتماع موسع ، یو خارج یداخل

اسععت  و  یفرد موسععع مانند هتک حرمت اشععخاص که موجب نقض  یفرد موسععع و  یدولت نیو مأمور

ابزار خاص   یرا از طر تیوضععع نیو ا اسععت یاسععت که دور از خطرات خارج یدولت تیوضععع نیهمچن

  کرده استیم نیخود تأم

محاربه،  رینظ یحد مضی احصاء شده است: الف جرائم  مضی دو دسته از جرائم  رانیا یفریحقوق ک رد

 و     یبغ

 و     یمانند جاسوس یریتعز مضی جرائم  _ ب

اسععت که  شععدهینیبشیپ یبخصععوص قانون مجازات اسععالم ییجزا نیدر قوان یکشععور ما جرائم مختلف در

قانون  راتیموارد متعدد در بخش حدود و تعز نیکشععور اسععت  ا موسععع  هیهدف آن مقابله با جرائم عل

جرائم  نیا نیترهماسععت  از م شععدهینیبشیپ گرید نیقوان یو برخ یاانهیقانون جرائم را ،یمجازات اسععالم

 اشاره نمود  یاانهیو جرائم را یجاسوس االرض،یافساد ف ،یبه محاربه، بغ توانیم موسع  هیعل

و سععلب آزادی باید دقت نظر داشععت که این  موسععع با توجه به کمرنگ بودن حفظ  می باشععدپیشععنهاد 

سع حاکمیت قانون موجب آرامش و  شد نهمردم  مو ساس  آنکه با شهروندان و اح سلب آرامش  موجبات 

 از سوی حاکمیت قانون نمایند  موسع عدم 
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المختصر النافع  (،1410) محق ()الدین جعفر بن الحسن بن یحیى بن سعید هذلیشیخ نجم حلی، .1

سۀ البعثۀ، فی فقه االمامیۀ س سالمیۀ فی مؤ سات اإل سم الدرا شر: ق سوم ،نا تعداد  ،نوبت چاپ: 

  308صفحات: 

  1392قانون مجازات اسالی مصوب  .2

  میزان تهران، .3 اختصاصی کیفری حقوق(،  1392حسین، ) میرمحمدصادقی، .3

  مجد انتشارات :تهران نهم، چاپ .اسالمی مجازات قانون محشای(، 1388 (، ایرج گلدوزیان، .4

مدعلی، اردبیلی، .5  یکم، و بیسععععت چاپ ،1 ج . عمومی جزای حقوق(،1383) مح

  تهران،میزان

  1392مصوب  قانون آیین دادرسی کیفری .6

  1382قانون مجازات نیروهای مسلح سال  .7

  قانون اخالل گران در صنایع نفت .8

  میزان تهران، .کشور موسع  علیه جرایم(، 1389مهدی،)  ساالری .9

   صادر دار :بیروت اول، چاپ .العرب لسان (،1997،)مکرم محمدبن منظور، ابن .10

  ج  نشر االسالمی،، قم، موسسه لخالف(،ا 1365،) حسن الطوسی، محمد بن  .11

  6ج بیروت، دارالکتب العلمیه،    روح المعانی، (1415)آلوسی، محمود .12

  استقالل نشر :تهران دوم، چاپ .الشرائع(  1409  )الحسن جعفربن حلی، .13

 :بیروت ، 7 چاپ .االسععالم شععرائع شععرح فی الکالم جواهر .ق( 1403 )حسععنمحمد  نجفی، .14

  1،جالعربی داراحیاءالتراث

سم ،خویی .15 صالحین (، 1410)سید ابوالقا شتم ،تکملۀ منهاج ال ست و ه شر:  ، قم،نوبت چاپ: بی نا

 139 تعداد صفحات: ، مدینۀ العلم

ستان ، حسین ،بابایی آقا .16  علیه جرائم حوزه در انگاری جرم و فقهی گفتمان ، 1384 تاب

  پنجم شماره حقوق، و فقه مجله ،و دولت موسع 

  ناشر: مؤسسه عروج، چاپ سوم، تهران،  قواعد فقهیهق(1401محمد)موسوی بجنوردی، سید  .17

 الناشعععر جماعۀ من العلما، تحقی : ،، المغنیعبداهلل بن محمد موف  الدین أبی محمد ابن قدامه، .18

 تا[ دارالکتاب العربی، بیروت،]بی

 ق(، قواعد االحکام، قم، موسسه النشر االسالمی 1413حلی، جعفر بن حسن) .19

(  منع مجععازات اعععدام تعزیری در فقععه 1392محمععدجعفر. علی پور. عععادل  ) حبیععب زاده. .20

  66-43(، 9)5مطالعات فقه و حقوق اسالمی .امامیّه

 نشر :تهران .اسالم کیفری حقوق در نو های دیدگاه(، 1373 ، )محمدحسن شوشتری، مرعشی .21

  1االسالمیه معارف میزان،

المختصععر النافع فی فقه ق(، 1410)الدین جعفر بن الحسععن بن یحیى بن سعععید هذلینجم حلی، .22

سوم ،االمامیۀ سۀ البعثۀ ،نوبت چاپ:  س سالمیۀ فی مؤ سات اإل سم الدرا شر: ق صفحات: ، نا تعداد 
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 5 چ شیرازی، ربانی عبدالرحیم تصحیح، الشیعه وسایل  (ق 1401 .(الحسن بن محمد حرعاملی، .23 

 .9 ج االسالمیه، المکتبه :تهران ،

المقنعه، چاپ دوم، قم، ناشععر موسععسععه نشععر  (،1410)محمد بن محمد بن نعمان بغدادى  مفید، .24

 االسالمی 

 ، چاپ دوم، قم، موسسه نشر االسالمی مختلف الشیعۀق(، 1413)حلی، جعفر بن حسن .25

  مطبوعاتی إسماعیلیانمؤسسۀ ، چاپ دوم، قم، تحریر الوسیلۀق(، 1409موسوی خمینی، روح اهلل) .26

باح1414) مقرى محمد بن فیومى، احمد .27 للرافعى،  الکبیر الشعععرح غریب فی المنیر ق(، المصععع

  مؤسسۀ دار الهجرة

ج  ، بیروت ف دار الحیاء التراث العربی،  مفاتیح الغیبق(1420)فخر الدین رازی، محمد بن عمر .28

11  

صفهانی، راغب .29 سم ا سین ابوالقا ضل بن محمد بن ح  ،القرآن غرائب فی المفردات (،1369، ) ف

  مرتضوی انتشارات :تهران حسینی، خسروی غالمرضا ترجمه

ناشعععرق(1393)ماوردی، علی بن محمد بن حبیب .30 نۀ، ال لدی یۀ و الوالیات ا طان   ، األحکام السعععل

  القاهرة-مصر أوالده، مطبعۀ: مصطفی البابی الحلبی و ،دارالکتب العلمیۀ

 بیروت:  اول چاپ ، جلد 40 الفقهیه الینابیع سلسله، موسسه فقه الشیعه، ق(1410)جمعی از فقها .31

 االسالمیه  الدار و الشیعه فقه مؤسسۀ ،

  ص 5ج  ، بیروت، دار الکتب العلمیه،الفقه على المذاهب األربعۀ ق(،1422)جزیری، عبدالرحمن .32

408  

سی، محمد بن  .33 سن الطو سیر القرآنتا (،بی1365،) ح شر : احیاء التراث ، بیروت، التبیان فی تف النا

  العربی ع بیروت

تحقی  وتعلی  : لجنۀ من العلماء ، المجمع البیان ق(1415)طبرسعععی، ابوعلی فضعععل بن حسعععن .34

  1ج ، الناشر: مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت،  والمحققین األخصائیین

ضل موحدى لنکرانى، محمد .35 شریعۀ(، 1386)فا صیل ال شر: ، قم، نوبت چاپ: اول ،الحدود -تف نا

  مرکز فقه االئمه االطهار

 فی المدرسععین جماعۀ:  جدیدة، ناشععر مسععائل فی سععدیدة ق(کلمات1415محمد ) قمی، مومن .36

  424:  صفحات اإلسالمی، تعداد النشر مؤسسۀ  بقم العلمیۀ الحوزة

  قدس انتشارات :قم چهارم، چاپ .االعالم و اللغه فی المنجد (، 1378،) لویس معلوف، .37

ضی  جرایم (،1387،)محسن احمدوند، .38 شگاه پژوهشی معاونت :تهران اول، چاپ ،فقه در م  دان

  علم تولید گسترش دفتر اسالمی، آزاد

سالمیتا(،)بی القادر لعبد عوده، .39 شریع الجنائی اال ضعی الت شر: دار ، بیروت، مقارنا بالقانون الو النا

  الکاتب العربی

  13فقه اهل بیت «  محارب کیست، محاربه چیست؟  »(1377)محمودهاشمی شاهرودی،  .40

ضویۀ ، تهران، زبدة البیان فی أحکام القرآن )بی تا(،احمد بن محمد  ،األردبیلی .41 شر: المکتبۀ المرت نا

  702تعداد صفحات: ، إلحیاء اآلثار الجعفریۀ
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شاد شرح فی البرهان و الفائدة مجمع( ق1403) محمد بن احمد األردبیلی، .42 شر قم، األذهان، إر  نا

  اإلسالمی النشر مؤسسۀ بقم، العلمیۀ الحوزة فی المدرسین جماعۀ

سالک .الدین زین ، (ق  1414()ثانی شهید( عاملی جبعی .43 سالم شرائع شرح فی االفهام م  .اال

 معارف االسالمیه   مؤسسه :قم اول، چاپ

شقیۀ (1412()شهید ثانى)عاملى، زین الدین بن علىجبعی  .44 شرح اللمعۀ الدم ضۀ البهیۀ فی  ، الرو

  ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم قم،

الناشر: مؤسسۀ  ،قم،کتاب السرائر(، 1410)أبی جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدریس  ،حلّی .45

  النشر اإلسالمی

  368،صالکتب دار :تهران چهارم، چاپ .التهذیب(، 1365 .(الحسن محمدبن طوسی، .46

 .تهران دانشگاه تهران، دوازدهم، چاپ ، ، لغتنامه(1392،)اکبر علی دهخدا، .47

شاری .48 سی، چاپ دوم،1387) راکبعلی ،آقابخشی ومینو  ،راداف سیا شر: تهران، (، فرهنگ علوم   ،چاپار نا

  850 تعداد صفحات:

نامه مفید مرداد  ،مواجهه با تروریسم؛ رویکرد نظامی، سیاسی و یا حقوقی (1383)ناصر ، قربان نیا .49

  43شماره  1383و شهریور 

صطالحات جزایی  (1380)محمد حسین ،شاملو احمدی .50 شر دادیار ،، فرهنگ ا صفهان: ن ، 1ج  ،ا

   131و  130ص 

  بیروت، موسه العلمی  ی،  تفسیر االصف(1362)فیض، محمد محسن .51
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