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چکیده
آیه  33سوره مائده به جرم انگاری محاربه و افساد فی االرض پرداخته اما تعریفی از این عناوین بعمل نیاورده است،
دسته ای از فقها محاربه و افساد فی االرض را یک عنوان دانسته اند و دسته ای دیگر قائل به دو عنوان مستقل از هم هستند،
روایات مرتبط با اعتیاد به قتل ذمی  ،آتش کشیدن منازل ،سحر و ...همگی ناظر به اینست که افساد فی االرض معنای گسترده
تری دارد و محاربه یکی از مصادیق آن می باشد ،همچنین در اجزای تعریفی که مشهور فقها از محاربه دارند نیز اختالف نظر
دیده می شود ،برخی از فقها مذکر بودن را در تحقق محاربه شرط می دانند و دسته ای دیگر قائل به عدم اشتراط آن هستند.
دسته ای از فقها وجود اهل ریبه را شرط می دانند و دسته ای دیگر آن را شرط نمی دانند و همچنین در مورد سالح ،نحوه به
صلیب کشیدن ،نفی فی االرض و  ...نیز اختالف نظر دیده می شود .در این مقاله سعی شده است به تحلیل ماهیت محاربه
پرداخته شود ،به دلیل جرم انگاری محاربه در ماده  183قانون مجازات اسالمی دست یابی به مفاهیم و مصادیق مرتبط با آن از
نظر عملی بسیار مفید است.همچنین سعی شده مقارنه ای بین نظرات فقهای امامیه و عامه صورت پذیرد.
کلیدواژه ها :محاربه ،افساد فی االرض ،اهل ریبه ،سالح ،نفی فی االرض.

 تاریخ دریافت  94/9/20 :تاریخ پذیرش95/05/20 :
 .1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائمشهر ،گروه حقوق ،قائمشهر ،ایران.
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مقدمه
محاربه و افساد فی االرض از جرایم علیه امنیت کشور می باشد و هر کشور با تمام قوا سعی در مبارزه با این جنایت
دارد ،با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها باید سعی شود که از ورود کلمات موسع عرفی و مغلق در حوزه جرم
انگاری احراز شود ،هر چند مواد  183و به بعد قانون مجازات اسالمی این اصل را رعایت کرده است ولی در آیه  33سوره
مائده تعریفی از آن بعمل نیاورده است و از لسان فقها با توجه به روایات واصله در این زمینه به یک نتیجه واحد نمی رسیم.
آیا محاربه همان افساد فی االرض می باشد یا ماهیتی جداگانه دارد؟ در مقاله حاضر نگارنده قائل به وجود نسبت
عموم و خصوص مطلق بین دو عنوان است و افساد فی االرض را عام می داند که محاربه یکی از مصادیق آن می باشد ،برای
اثبات این ادعا به تعدادی روایات استناد شده است .به فرض اثبات محاربه مجازات آن محل بحث و اختالف است ،به
طوریکه برای مثال برای نفی فی االرض چندین مصداق از فقهای امامیه و اهل تسنن ذکر شده است.
مقاله حاضر از دو بخش ، ،مفهوم شناسی و مجازات محارب تشکیل شده است :در بخش نخست به تعریف فقها از
محارب و محاربه وتفاوت آن با افساد فی االرض همراه با روایات متعدد در این زمینه به تشریح اجزای تعریف و بیان نظرات
اختالفی فقهای امامیه و تطبیق آن با نظرات مشهور فقهای اهل تسنن در مورد شروط تحقق محاربه ارائه می گردد و در بخش
بعدی مجازات محاربه و موارد چهارگانه مجازات مصرح در آیه  33سوره مائده ونظرات متفاوت فقها ارائه می گردد و در
نهایت با نتیجه گیری از مباحث به یک نظر واحد و اصح دست خواهیم یافت.

مفهوم شناسی
 1 -1معنای لغوی
واژه « محاربه » از ریشه حرب اخذ شده که ضد « سلم » به معنای صلح است و منظور کسانی است که صلح و
امنیت جامعه را بر هم می زنند .
« فساد » همانطورکه راغب می نویسد به معنای خروج شی از اعتدال میباشد :
« افساد خروج الشی عن االعتدال ،قلیال کان الخروج عنه او کثیرا و یضاده الصالح و یستعمل ذلک فی النفس و البدن
و الشیاء الخارجیه عن االستقامه( الراغب )636 ،1412 ،و آیاتی مانند « ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس
»(روم )41 ،30 ،و« لو کان فیها الهه اال اهلل لفسدتا »( انبیاء )121 ،21 ،نیز مؤید این تفسیراست که همگی داللت بر خروج شی
از اعتدال دارند.

 2-1مفهوم محارب
آیه  33سوره ی مائده « انما جزاء الذین یحاربون اهلل و رسوله و یسعون فی االرض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع
ایدیهم و ارجلهم من خالف او ینفوا من االرض ذلک خزی فی الدنیا و لهم فی االخره عذاب عظیم » به جرم انگاری محاربه
و افساد فی االرض پرداخته است اما تعریفی از آن بعمل نیاورده است ،در کالم فقها از محاربه به « تجرید السالح الخافه
الناس » و از محارب به «من جرد السالح الخافه الناس » تعبیر شده است  ،با این وجود در بین علما خصوصاً علمای شیعه
اتفاق نظر وجود ندارد.
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برخی از مفسرین مصداق آیه  33سوره مائده را« قطاع الطریق » می دانند،یعنی کسانی که راهها را می بندند و به
سرقت می پردازنند ( القمی ()167 ،1 ،1404 ،الطبرسی.)313 ،3 ،1412،
دسته ای از فقهای عامه نیز محارب را قطاع الطریق می دانند که سالح آشکار می کنند و راهها را در خوف قرار می
دهند( الشافعی ()152 ،6 ،1393 ،الحصینی الشافعی ()119 ،2 ،1994 ،ابن قدامه ()297 ،10 ،1405 ،القرطبی،2 ،1395 ،
 ()445السیواسی،بی تا ()268 ،4 ،الشوکانی،بی تا.)335 ،7 ،
برخی محاربین را شامل اهل ذمه ای می دانند که نقض عهد کرده اند و به بالد حرب پیوستند و با مسلمانان در جنگ
اند (الصمیری،بی تا  ()257 ،3 ،الحنفی )284 ،23 ،1427 ،و برخی عالوه بر مسلمانان ،کفاری هم که به قصد ارعاب و غارت
اموال با مسلمانان می جنگند را محارب دانسته اند( الفاضل مقداد .)351 ،2 ،1403 ،برخی از منابع اهل تسنن مصداق آیه 33
سوره مائده را «مرتدین » می دانند( السنائی.)131 ،4 ،1411 ،
در آیه 33سوره ی مائده «یسعون فی االرض فسادا» به «یحاربون اهلل و رسوله»عطف شده است،آیاعطف افساد فی
االرض بر محاربه با خدا و رسول او عطف بیان است یا عطف نسق است؟چنانچه عطف بیان باشد سعی در افساد فی االرض
همان محاربه با خدا و رسول اوست،اما اگر عطف نسق باشد منظور این است که این دو موضوع با هم متفاوتند ولی شارع
بین این دو موضوع متفرق و متفاوت از حیث حکم جمع کرده است.
آیاتی مانند« اطیعواهلل و اطیعوالرسول(»...نساء«،)59 ،4 ،انما ولیکم اهلل و رسول و (»...مائده)55 ،5 ،و«حرمت علیکم
المیته و الدم و لحم الخنزیر(»...مائده)3 ،5 ،می تواند مؤید نظری باشد که افساد فی االرض و محاربه یک عنوان مجرمانه
محسوب می شود چرا که مقتضای «واو» عطف اشتراک معطوف و معطوف علیه در حکم است و اگر دو عنوان مستقل و جدا
از هم می بود لزوماً موصول « الذین » ما قبل « یسعون فی االرض فسادا » می آمد که داللت بر یک عنوان مستقل و جداگانه
می کرد(الهاشمی الشاهرودی.)113 ،1417،
در ابتدای آیه قبل از محاربه و افساد فی االرض « الذین » آمده که موصول عام است و داللت بر عموم می کند یعنی
محاربه همان افساد فی االرض است( الفاضل النکرانی .)637 ،1422،اما محاربه و افساد فی االرض دو تاسیس مجزا هستند،
به این معنی که محاربه فقط با تجرید السالح حاصل می شود ولی افساد فی االرض با هر وسیله ای که به امنیت جامعه خللی
وارد کند تحقق می یابد ،اعم ازاینکه امن یت سیاسی ،اقتصادی  ،اخالقی و ...باشد .و بین این دو عنوان نسبت عموم و
خصوص مطلق حاکم است.موید این نظر روایاتی است که مجازات مفسد را بیان می کنند بدون اینکه تجرید سالحی صورت
گرفته باشد :

 1-2-1اعتیاد به قتل ذمی
از شرایط قصاص تساوی در دین است و مسلمان بدلیل قتل کافر کشته نمی شود .ولی اگر مسلمان به قتل اهل ذمه
عادت کرده باشد کشته می شود روایات متعددی داللت بر آن دارند از جمله  :معتبره اسماعیل بن فضل عن ابی عبد اهلل (ع):
قالت له رجل قتل رجال من اهل الذمه قال  :ال یقتل به اال ان یکون متعودا للقتل ( العاملی ،)79 ،19 ،1413 ،گروهی از فقها
کشتن کسی که به قتل ذمی عادت کرده است را بعنوان قصاص دانسته اند شیخ نیز این نظر را پذیرفته است ( المفید،1413،
.)739
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در کلمات سدیده آمده «ان من اعتاد قتل اهل الذمه یقتل قصاصا ال حدا »( مومن )394،شهیدین ،ابن حمزه و سالر نیز
این نظر را پذیرفته اند (شهید االول() 176 ،1417،شهیداالول( )57 ،10 ،1410،ابن حمزه( )433 ،1408 ،سالر.)238 ،1400 ،
گروه دیگر از فقها دلیل کشتن کسی که به قتل ذمی عادت کرده است را افساد فی االرض دانسته اند( المحقق
االردبیلی()270 ،1416،ابن زهره ()407 ،1417 ،الکیدری ) 494 ،1416،و صاحب الکافی نیزمعتقد به نظر فقهایی است که می
گویند « ان من اعتاد قتل اهل الذمه یقتل حدا،الفساده فی االرض)( الحلبی.) 384 ،1403،

 2-2-1آتش افروزی
از دیگر مصادیق افساد فی االرض به آتش کشیدن اموال مردم می باشد ،زیرا هنگامی که مردم اموال و منازل خود را
در شعله های آتش مشاهده کنند دیگر احساس امنیت و آسایشی برایشان وجود نخواهد داشت ،در روایت سکونی از امام
صادق(ع) آمده است «:فاشعلها فی دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم ،انه یغرم قیمته الدار و ما فیها ثم یقتل»( العاملی1413،
 ) 538 ،18،کسی که اموال و منازل مردم را به آتش می کشد بعد از پرداخت خسارت کشته می شود ،فقها علت کشته شدن
چنین شخصی را افساد فی االرض ذکر کرده اند( العالمه حلی () 353 ،2 ،1413،النجفی.)125 ، 43 ،1404 ،

 3-2-1سرقت انسان و فروش آن
آدم ربایی از جرایمی است که با امنیت و آسایش عمومی در ارتباط است ،قابل تصور است که آدم ربایی و فروش
انسان تا چه موجب سلب آسایش عمومی و ایجاد ترس و وحشت در جامعه

می شود ،روایات متعددی برای کسی که

انسان آزاده را می رباید و او را بفروش می رساند مجازات قطع دست در نظر گرفته اند ،مجازات قطع دست چنین افرادی
بدلیل افساد فی االرض است نه حد سرقت ،زیرا انسان مال نیست که ربایش او مجازات سرقت حدی را در بر داشته باشد.
روایت ظریف بن سنان الثوری« قال:سالت جعفربن محمد(ع)عن رجل سرق حره فباعها ،فقال :تقطع یده  (»...العاملی،
 ،) 514 ،18 ،1413محقق حلی در ارشاد االذهان معتقد است بدلیل اینکه انسان آزاد مالیت ندارد قطع دست چنین شخصی
بخاطر افساد فی االرض است نه بدلیل سرقت ( المحقق الحلی  ،) 224 ،1410،نظر مشهور نیز بر اینست که به عموم آیه نمی
شود تمسک کرد و قطع دست بدلیل حد افساد است ( الطوسی  ()336 ،3 ،1400 ،المحقق الحلی () 175 ،4 ،1408 ،
الگلپایگانی.)107 ،3 ،1412 ،

 4-2-1سحر
در آیات و روایات از سحر به افساد تعبیر شده است  .آیه  81سوره یونس می فرماید «:فلما القوا قال موسی ما جئتم
به السحر ان اهلل سیبطله ان اهلل ال یصلح عمل المفسدین » زمانی که ساحران وسایل سحر خود را افکندند موسی(ع) به آنان
فرمود  «:آنچه شما آوردید سحر است که خداوند به زودی ان را باطل میکند،به درستی که خداوند عمل مفسدان را اصالح
نمی کند» .
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همچنین روایه علی بن عن ابی عبداهلل عن رسول اهلل(ص) «:ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار ال یقتل ؛قیل یا
رسول اهلل و لم ال یقتل ساحر الکفار؟ قال الن الکفر اعظم من السحر و الن السحر و الشرک مقرونان»( الکلینی 260 ،1388،7 ،
) دسته ای از فقها علت قتل ساحر مسلمان را افساد فی االرض دانسته اند ( الطوسی () 331 ،5 ،1407 ،الشهید الثانی،1413 ،
.)77 ،15
با بیان برخی از مصادیق افساد فی االرض به این نتیجه می رسیم که بر خالف نظر بعضی از فقها که معتقدند محارب
همان مفسد فی االرض است در واقع افساد فی االرض بدون تجرید سالح قابل تحقق است و محاربه یکی از مصادیق افساد
فی االرض می باشد.

 3-1اجزای تعریف
 1-3-1عدم اشتراط ذکوره
دسته ای از فقها (العالمه الحلی ( )259 ،9 ،1413 ،ابن ادریس )508 ،3 ،1410 ،بدلیل اینکه در آیه  33سوره مائده «
الذین » « ،یحاربون » و باقی ضمایر به صورت جمع مذکر بیان سده است محارب را به مردان اختصاص دادند ،یعنی فقط
مردان می توانند محارب باشند و زنان از عنوان محارب خروج موضوعی دارند به عبارت دیگر برای محارب شرط ذکوره را
در نظر گرفته اند ،ابن جنید به نقل از شهید ثانی ( الشهید الثانی  )384 ،2 ، 1410،و اسکافی به نقل از الشرح الصغیر (
الطباطبایی )310 ،1409 ،نیز این نظر را پذیرفته اند.
مشهور فقها در تعریف محاربه با عبارت « من ذکر او انثی» محارب شامل هم مردان و هم زنان دانسته اند و شرط
ذکوره را صحیح نمی دانند(الطوسی ()56 ،8 ،1387 ،العالمه الحلی ()271 ،2 ،1413 ،الهذلی ،)241 ،1405 ،زیرا خطاب «
یحاربون » و « الذین » از باب مجاز و عمومیت آمده است نه از باب اشتراط ذکوره ،منظور افساد است که برای تحقق آن
فرقی بین مرد و زن نیست و در روایات و کالم فقها از« من جرد السالح الخافه الناس » سخن بمیان آورده اند « ،من» موصول
عام است هم شامل مردان و هم شامل زنان می شود( الطوسی ()470 ،5 ،1407،المحقق الحلی ()959 ،4 ،1409 ،الطباطبایی،
.)205 ،10 ،1404

 2-3-1سالح
در مورد وجود سالح در تحقق محاربه بین فقها اتفاق نظر وجود دارد ،فقط در یک رای شاذ به نقل از فاضل هندی،
عالمه حلی با عبارت« ال یشترط السالح » وجود سالح را در تحقق محاربه ضروری نمی دانند( الفاضل الهندی،10 ،1416 ،
 .)634آرای فقها در مورد سالح متهافت می باشد و اتفاق نظر در مورد آن وجود ندارد :
دسته ای از فقها با استناد به روایتی از امام صادق(ع)  « :من اشار بحدیده فی مصر قطعت یده و من ضرب بها قتل» (
العاملی ) 538 ،18 ،1413 ،منظور از سالح را سالح ساخته شده از جنس حدید ،مانند نیزه ،چاقو و  ...می دانند ،و استفاده از
سنگ ،چوب  ،عصا و وسایل غیر از جنس حدید را از شمول آیه خارج می دانند( ابن قدامه )304 ،10 ،1405 ،و فاضل
هندی در کشف اللثام احتمال آن را داده است ( الفاضل الهندی )431 ،2 ،1416 ،و ابو حنیفه نیز سالح را از جنس حدید می
داند (السیواسی ،بی تا.)180 ،5 ،
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دسته ای دیگر از فقها منظور از« سالح » را اخذ بقوه می دانند ،یعنی بکار بردن زور و قهر و غلبه .این دسته از فقها به
اتخاذ مفهوم موسع از سالح پرداختند که شامل سالح از جنس حدید وغیر حدید می باشد( الشهید الثانی)291 ،9 ،1410 ،
عالمه حلی بر خالف نظر فوق در تحریر االحکام سالح را شامل غیر جنس حدید نیز می دانند( العالمه الحلی،2 ،1420 ،
 ) 234فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعه نظر دوم را پذیرفتند با این توضیح که از روایات گروه اول که سالح را از جنس
حدید می دانند انحصار فهمیده نمی شود و می تواند شامل سالح از جنس غیر حدید باشد( الفاضل النکرانی .)641 ،1422 ،
سومین نظر در مورد مصداق سالح مستند به روایتی است که آتش را سالح می داند در روایت سکونی عن جعفر عن
امیر المومنین(ع) آمده :فی رجل بنار ،فاشعلها فی دار قوم فاحترقت ،و احترق متاعهم ،انه یغرم قیمه الدار و ما فیها ثم
یقتل(العاملی.)538 ،18 ،1413 ،

 3-3-1اخافه الناس
ترساندن مردم قصد محارب از عمل مجرمانه می باشد و باید جنبه عمومیت داشته باشد .منظور از « الخافه الناس »
جماعت است اما اگر یک نفر هم بترسد و قصد افساد وجود داشته باشد جرم تحقق می یابد( النجفی )564 ،41 ،1404 ،اما
برخی از فقها داشتن اهلیت بر عمل را کافی می دانند و فعلیت داشتن آن را ضروری نمی دانند ،یعنی عمل ارتکابی قابلیت
ترساندن را به طور نوعی داشته باشد کافی است اگر چه در واقع کسی نترسد( البهجه ،بی تا ،)209 ،5 ،ولی داشتن قصد
اخافه مورد اتفاق فقهاست.
مصداق « الناس» در تعریف فقها محل اختالف است ،فاضل هندی در کشف الثام قائل آن شده که « الناس » اشاره به
مسلمین دارد ،عمل محاربه باید برای ترساندن مسلمین باشد و هرگاه مسلمانان به رعب و هراس بیافتند محاربه تحقق مییابد
(الفاضل الهندی )430 ،2 ،1416 ،اما بنظر می رسد رای قائلین به اینکه با ترساندن کسانی که دین ارعاب آنها را حرام کرد
حتی ذمی محابه محقق می شود ،اصح باشد( الفاضل النکرانی.)641 ،1422 ،صاحب الدر المنضود خطاب « الخافه الناس » را
مطلق می داند ،مسلمین و چه غیر مسلمین ،در داراالسالم و چه غیر داراالسالم باشد با صرف تحقق ارعاب ،جرم کامل می
شود (الگلپایگانی )219 ،3 ،1412 ،در حالیکه شیخ مفید فقط داراالسالم را مالک قرار داده است( المفید.)804 ،1413،
از علمای اهل سنت مالک مسافت « ثالثه امیال » را برای عمل محاربه در نظر گرفته است( السیواسی ،بی تا)275 ،4 ،
(الشوکانی ،بی تا )336 ،7 ،و ابو حنیفه اخافه در شهر و نزدیک شهر را محاربه نمی داند و باید در خارج شهر تحقق یابد
(السغدی ()657 ،2 ،1404 ،الکاسانی ( )92 ،7 ،1980 ،الزیلعی الحنفی ()235 ،3 ،1313 ،الشاشی القفال.)85 ،8 ،1980 ،

 4-3-1اهل ریبه
اهل ریبه یعنی سابقه شرارت داشتن ،در مجمع البحرین آمده  :و هی تهمه و الظنه( الطریحی )77 ،2 ،1375 ،یعنی
افرادی که بدلیل سابقه شرارت در معرض ظن و اتهام اند .آیا در تحقق محاربه اهل ریبه بودن شرط است؟
دسته ای از فقها به استناد روایت ضریس از امام صادق(ع) « :من حمل السالح بالیل فهو محارب  ،اال ان یکون رجال
لیس من اهل الریبه »( العاملی )537 ،18 ،1413 ،وجود اهل ریبه را در تحقق محاربه شرط می دانند و قدر متیقن نیز در تحقق
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آن همین است( الشهد االول ()59 ،2 ،1417 ،الراوندی ()387 ،2 ،1405 ،الشهید الثانی ()209 ،4 ،1413 ،ابن البراج،2 ،1406 ،
 ()553الطوسی.)720 ،1400 ،
دستهای د یگر از فقها مقتضای عموم آیه و برخی روایات را بر عدم اشتراط دانسته اند « ،الذین» موصول عام و مفید
عمومیت است و فرقی بین اهل ریبه و غیر آن قائل نشده اند و همچنین اصل بر عدم اشتراط است ( الخمینی،2 ،1409 ،
( )492الگلپایگانی ()219 ،3 ،1412 ،الفاضل.)637 ،1422 ،

 -2مجازات محارب
آیه  33سوره مائده چهار مجازات برای محارب و مفسد فی االرض در نظر گرفته است .در وجود مجازات های
چهارگانه در بین فقها اتفاق نظر وجود دارد ولی در اینکه مجازاتهای مصرح در آیه مزبور بنحو تخییری است یا ترتیبی بین
فقها اختالف بوجود آمده است.
هرچند در آیات قرآن « او» به معانی مختلفی بکار رفته است از جمله « :او» دال بر تخییر است مانند « :انا او ایاکم
لعلی هدی »( سبأ )24 ،34 ،و « او » بمعنی « بل» « و ارسلنا الی مائه الف او یزیدون»( الصافات )147 ،37 ،و « او » بمعنی
واو» طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه  147الصافات نقل کرده است( الطبرسی )459 ،8 ،1415 ،دسته ای از فقها معتقدند « او»
ظاهر در تخییر دارد( العالمه الحلی ()246 ،9 ،1413 ،المحقق الحلی ()226 ،1418 ،الصدوق )450 ،1415 ،و روایت حزیز از
امام صادق(ع) نیز موید آن است «:ان او فی القرآن للتخییر حیث وقع » هر چه در قرآن کلمه « او » وجود دارد داللت بر تخییر
دارد( العاملی ) 459 ،18 ،1413 ،و همچنین روایت صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق(ع)... :االمام ان شاء قطع ،ان شاء
نفی ،ان شاء صلب ،و ان شاء قتل (...العاملی )533 ،18 ،1413 ،و قائل به تخییری بودن مجازات می باشند( العالمه الحلی،
 ()199 ،1411المحقق الحلی ( )959 ،4 ،1408 ،المفید ()804 ،1413 ،سالر.)251 ،1400 ،
در برخی از منابع اهل سنت نیز مجازاتهای چهارگانه را بنحو تخییر ذکر شده است( السیواسی ،بی تا ( )270 ،4 ،ابن
قدامه ()299 ،10 ،1405 ،الشوکانی ،بی تا.)336 ،7 ،
دسته ای دیگر از فقها قائل به ترتیبی بودن مجازات محارب می باشند( الفاضل الهندی ()431 ،2 ،1416 ،ابن البراج،
 ( )553 ،2 ،1406الطوسی ()458 ،5 ،1407 ،الهذلی )241 ،1405 ،و مستند آنها روایت صحیحه از برید بن معاویه می باشد«:
قال :سالت اب عبداهلل(ع) :انما جزاء الذین ی حاربون...قال :ذلک الی االمام یفعل ما شاء قلت :فموض ذلک الیه؟  :قال :ال ولکن
نحو الجنایه( العاملی )533 ،18 ،1413 ،و در جواهر الکالم و تهذیب روایت شده « ولکن بحق الجنایه»( النجفی،41 ،1404 ،
 ()574الطوسی )133 ،10 ،1407 ،و برخی از فقها ادعای اجماع کرده اند( الشهید االول.)353 ،1414 ،
برخی از کتب اهل تسنن نیز قائل به ترتیبی بودن مجازات می باشند( القرطبی ()445 ،2 ،1395 ،الشافعی،6 ،1393 ،
( )152الشاشی القفال .)80 ،8 ،1980 ،در خبر عبید الخثعمی از امام صادق(ع) آمده است :من قطع الطریق و فقتل و اخذ المال
قطعت یده و رجله و صلب و من قطع الطریق و قتل و لم یأخذ مال قتل ،و من قطع الطریق و اخذ المال و لم یقتل قطعت یده
و رجله ،و من قطع الطریق و لم یأخذ ماال و لم یقتل نفی فی االرض( العاملی )534 ،18 ،1413 ،با این وجود در بین فقها در
مورد برخی از مجازاتها اختالف حاصل شده است ،اگر قتلی توسط محارب صورت گرفت دسته ای از فقها قائل به ثبوت
تخییر و عدم تعین قتل بر حاکم هستند( النجفی )580 ،41 ،1404 ،و دسته ای دیگر قائل به تعین قتل به طور مطلق هستند چه
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قتل برای کسب مال و چه برای غیر کسب مال باشد( الطوسی ()334 ،3 ،1400 ،المفید )805 ،1415 ،و دسته آخر قائل به
تفصیل بین قتل ارتکابی برای کسب مال و غیر کسب مال شده اند( المحقق الحلی ()960 ،4 ،1408 ،ابن حمزه)206 ،1417 ،
( الهذلی.)242 ،1405 ،
همچنین در کیفیت صلیب کشیدن بین دو دسته از فقها اختالف بوجود آمد ،فقهای قائل به تخییر معتقدند محارب
زنده به صلیب کشیده می شود که در این صورت صلب قسیم قتل است اما قائلین به ترتیب ،به دلیل جمع بین روایات صلب
و قتل معتقدند ابتدا مجازات قتل اجرا می شود و سپس مجازات صلیب ،در این نظر صلیب کشیدن عنوان مجازات ندارد بلکه
جنبه اعالمی و ارعابی دارد ،این نظر توسط شافعی نیز پذیرفته شده است( الشربینی ،بی تا ()182 ،4 ،الحصینی الشافعی،
 ()119 ،2 ،1994الشافعی.)265 ،1393 ،
در مدت اجرای صلیب که سه روز می باشد ادعای اجماع شده است( الشهید الثانی ()12 ،15 ،1413 ،الطوسی،
 )463 ،5 ،1407و مستند است به روایات سکونی « :ال تدعوا المصلوب بعد ثالثه ایام حتی ینزل فیدفن »( العاملی،18 ،1413 ،
 )541و همچنین « :ان امیر المو منین(ع) صلب رجل بالحیره ثالثه ایام ثم انزله یوم الرابع و صلی علیه و دفنه »( العاملی،
 )541 ،18 ،1413بعد از سه روز اگر محارب نمیرد طبق نظر فقها اینقدر می ماند تا بمیرد یا کشته شود( الطباطبایی،1404 ،
( )212 ،10البهجه ،بی تا )214 ،5 ،ابو یوسف از فقهای تسنن معتقد است اگر بعد از سه روز زنده بماند با ضربات نیزه به
شکمش باید کشته شود( الکاسانی ()95 ،7 ،1983 ،الشوکانی ،بی تا ()337 ،7 ،ابن قدامه )330 ،10 ،1405 ،و طبق نظر دسته
ای دیگر محارب آزاد می شود( الشهید الثانی ()16 ،15 ،1413 ،الفاضل الهندی )432 ،2 ،1416 ،بعد از کشته شدن محارب
فقها معتقدند بعد از سه روز محارب را از صلیب پایین می آورند و اگر مسلمان بود بر جسدش نماز می گذارند و دفن می
کنند( الفاضل الهندی )643 ،10 ،1416 ،هرچند برخی از فقهای اهل تسنن قائل به عدم تغسیل و نماز بر جسد محارب می
باشند( القرطبی.)492 ،2 ،1395 ،
در مورد مجازات نفی بلد نیز اختالف حاصل شده است ،برخی از فقها منظور از نفی بلد را حبس دانسته اند(
الطوسی )48 ،8 ،1387 ،این نظر توسط فقهای اهل تسنن نیز پذیرفته شده است ،مالک ،ابو حنیفه و شافعی قائل به حبس اند(
ابن قدامه )482 ،12 ،1405 ،با این تفاوت که دسته ای از آنها قائل به حبس در همان شهر می باشند( الزیلعی الحنفی ،1313 ،
( )236 ،3القرطبی )464 ،2 ،1395 ،و دسته ای دیگر از آنها قائل به حبس در غیر همان شهر می باشند(الشاشی القفال،1980 ،
.)82 ،8
برخی از محدثین منظور از « ینفی فی االرض » را غرق کردن در دریا می دانند(الصدوق )68 ،4 ،1413 ،و این نظر نیز
توسط صاحب شرح الصغیر پذیرفته شده است(الطباطبایی )388 ،3 ،1409 ،و گروهی دیگر از فقها غرق ،حبس و تبعید یک
سال را برای نفی بلد در نظر گرفته اند (الهذلی )241 ،1405 ،اما نظر مشهور فقها از نفی بلد عدم استقرار در مکان خاص می
باشد و با قید عدم معاشرت و مواکلت و ...قائل به این هستند که محارب نباید در یک مکان مستقر باشد( الخویی،41 ،1407 ،
 ( )390الطوسی( )47 ،8 ،1387 ،العالمه الحلی )256 ،9 ،1413 ،همانطور که از امام صادق (ع) روایت شده است  «:ان علیً
(ع) نفی رجلین من الکوفه الی البصره» (العاملی. )533 ،18 ،1413 ،
هرچند در مورد مدت نفی فی االرض آیات قرآن زمانی را بیان نکرده است فقها با توجه به روایات واصله در این
باب برخی قائل به نفی یک سال شده اند .شیخ طوسی درمبسوط و خالف این نظر را پذیرفته است(الطوسی،8 ،1387 ،
()49الطوسی.)464 ،5 ،1407 ،
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قائلین به ترتیب مجازات به استناد خبر عبید بن بشر الخثعمی از امام صادق (ع) مجازات قطع دست و پا را برای
محاربی که سرقت کرده است در نظز گرفته اند ،ولی در میزان مال مسروقه اختالف حاصل شده است .گروهی از فقها به دلیل
اطالق نصوص و عدم قید در اخبار ،روایات را حمل بر عموم می کنند و « حد نصاب » و« حرز» را در مجازات قطع دست و
پا شرط نمی دانند ( الفاضل الهندی. )647 ،1 ،1416 ،
گروهی دیگر از فقها در قطع دست و پا در حد محاربه قائل به شرطیت حد نصاب می باشند ،همانطوری که قائل به
حد نصاب در سرقت اند ( الطوسی( )464 ،5 ،1407 ،الطوسی.)256 ،4 ،1390 ،
مشهور فقهای اهل تسنن حد نصاب را در اجرای مجازات قطع دست وپا شرط می دانند ( الطحاوی)166 ،3 ،1399 ،
(الشافعی ،بی تا( )83 ،2 ،السنایی.)254 ،8 ،1411 ،
دسته ای از فقها قائل به محارب بودن « لص» می باشند .هر گاه سارق بر خانه ای وارد شود و درحالت دفع کشته
شود چیزی بر دافع نیست ،به عبارت دیگرصرف سارق بودن برای مجازات کفایت می کند چه قهر و غلبه وجود داشته باشد
و چه نباشد« الص محارب اهلل و لرسوله فأقتلوه ،فما دخل علیک فعلی» (العاملی .)543 ،18 ،1413 ،به نظر برخی از فقها
منظور از لص،لص محارب است که با قهر و غلبه بر خانه ای وارد می شود نه هر سارقی .صاحب شرایع این نظر را اتخاذ
کرده است « فإذا دخل داراً متغلبا» (المحقق الحلی . )96 ،4 ،1408 ،همچنین نظر مشهور فقها نیز بر قید قهر و غلبه در مورد
سارق می باشد (الشهید االول( )59 ،2 ،1417 ،الشهید الثانی.)302 ،9 ،1410 ،

نتیجه گیری
با توجه به بحث های اختالفی در مورد ماهیت واحد یا دو گانه محارب و افساد فی االرض نگارنده نیز همگام با
مشهور فقهای امامیه قائل به وجود دو عنوان جداگانه می باشد هر چند رابطه عموم و خصوص مطلق بین آنها حاکم است .با
توجه به اینکه « الذین» مفید عموم است اما دلیلی بر اتحاد این دو عنوان نمی باشد زیرا در لسان فقها از محارب به« من جرد
السالح الخافه الناس» سخن بمیان آمده است و وجود سالح شرط الزم برای تحقق محاربه است ولی با توجه به روایات
مذکور افساد معنی عامی دارد و با هر وسیله ای قابل ارتکاب است اگر سالحی در بین نباشد باز هم جرم محقق می شود.
اشتراک این دو عنوان در حکم است نه در مفهوم ،روایات مربوط به اعتیاد به قتل ذمی ،آتش کشیدن منازل ،سحر و ...همه از
موارد افساد فی االرض می باشد و در ارتکاب این جرایم سالحی به کار نرفته است.
هر چند برخی از فقها قائل به اخذ بقوه و وجود یک مفهوم موسع از سالح می باشند به نظر نگارنده قدر متیقن
اینست که باید مصداق سالح داشته باشد هر چند خراب باشد یا کارایی کمی داشته باشد .در تعریف فقها ،سالح شرط
ضروری است و به طور مطلق بیان شده است ،فرقی نیست که سالح گرم باشد یا سرد ،فقط عنوان سالح را باید داشته باشد.
درون مرزهای کشور فرقی نیست که مسلمان مورد ارعاب قرار گیرد یا اقلیتهای دیگر ،زیرا این افراد تحت چتر
حمایت اسالم قرار دارند و قابل تعرض نیستند و مجازات نفی فی االرض در باقی جرایم و روایات یک سال تبعید از شهر
می باشد ،وجود برخی از نظرات از جمله غرق و اعدام و...در این زمینه صحیح نمی باشد زیرا اگر چنین شود مجازاتهای قتل
وصلیب بال استفاده می شود.
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