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پور که دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات و علوم قرآنی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران فردی به نام ابوالفضل بهرام

در برنامه تلویزیونی که به عنوان کارشناس علوم قرآنی صدا و سیما  ،و از کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی تهران است

و سخنان احمد خاتمی در نماز جمعه اخیر تهران پنجم آذر ماه از شبکه یک تلویزیون جمهوری اسالمی پخش شد، 

سوره  22و 23به استناد آیات»تاکید کرد که را به زبانی صریح تر بیان نمود و و اعدام و زندان توصیه به سخت گیری 

زجرکش  »وی در این برنامه تلویزیونی خواستار «. شوند بلکه باید زجرکش شوند.معترضان نباید فقط کشته»مائده قرآن: 

 .معترضان شد« دار، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلدکردن، اعدام با طناب

ثیر منفی و مخرب وسیعی برجای نهاده و دستاویز حمالتی أر و تجاعی منفماظهارات مثل بمب در شبکه های اجتاین 

بیرون بودن یک تار موی زنی که هیچ خطری برای کیان اسالم ندارد به قرآن گردید. در این میان علمایی که بخاطر 

فتواهای شدیدی صادر می کنند در برابر اظهارات فردی که هزاران برابر هر دشمنی آگاهانه ای، حیثیت دین را برباد می 

  .دهد ساکتند

امح می شود و شگفت تر اینکه به شگفت اینکه تلویزیون هم که فیلم ها و مصاحبه ها را سانسور می کند اینجا اهل تس

علیه مردم و حتی  را فردی را که همین اظهاراتش دال بر بیسوادی اوست میدان می دهند که چنین سخنان سخیفی

اند که دارای شهروندان و مالکان این سرزمین  ،در حالی که همه شهروندان از موافق و مخالف مخالفان بر زبان آورد

باید از بازماندگان کشته ها و مجروحان کشور نیازمند نرمخویی و مدارا است و تند. در شرایطی که حقوقی یکسان هس

اما  حوادث اندوهبار اخیر دلجویی شود عده ای به هزینه دین می خواهند سیاست مشت آهنین خود را توجیه کنند

 ده درباره قطع دست و پا چیست؟ ئسوره ما 22و23داستان آیات 

برای ی علمی به بررسی تاریخی و قرآنی موضوع پرداخته و نوع اعتقاد اندیشی و تعصب و صرفا با منطقبدون هیچ 

م نن زمینه آورده بودم بازنشر می کدر ای «حق حیات»پیش در کتاب  سال هاروشن شدن افکار عمومی نوشتاری را که 

 در دسترس شان باشد. ع بودندوضهی بیشتر درباره موآگا عالقمند بهکه اگر کسانی 

 

 افساد و محاربه
 شد( که ویرایش تازه آن بزودی منتشر خواهد 6831منتشر شده در « حق حیات»)برگرفته از جلد نخست 

 عمادالدین باقی
 

 أَن فَساادا   األَرْضِ فى یَسعَوْنَ وَ رَسولَهُ وَ اللَّهَ یحَارِبُونَ الَّذِینَ جَزؤُا إِنَّمَا » :گوید می افساد و محاربه آیه به معروف آیه
 االَخِارَ ِ  فاى  لَهُامْ  وَ الادننْیَا  فاى  خِزْىٌ لَهُمْ ذَلِک األَرْضِ مِنَ یُنفَوْا أَوْ خِلَف مِّنْ أَرْجُلُهُم وَ أَیْدِیهِمْ تُقَطعَ أَوْ یُصلَّبُوا أَوْ یُقَتَّلُوا
پرساش   .است قبل مطرح شده آیه است که در افساد جرم به اعدام حکم توضیح برای آیه این(. 88ایهمائده،)عَظِیمٌ عَذَابٌ
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ا نظاام تنبهای روزگاار    مهم این است که اینهمه شدت برای چیست؟ گرچه شاید در متن زمانه خودش حکمی متناسب ب
 در سطور بعدی به این موضوع رسیدگی می شود. چرا؟ بوده اما در هر صورت مجازات شدیدی مقرر گردیده است؟

 ایان  خااطر  باه  محاارب  قتل جواز که آید می دست به مائده سوره 83آیه از بعد بالفاصله محاربه آیه گرفتن قرار از
 باشد. می حکم  موضوع و مالک «افساد» حقیقت در و است، افساد مصادیق از محاربه که است
 

 محاربه و افساد و انطباق با نسل کشی و جنایت علیه بشریت
 طریقیت؟ یا دارد موضوعیت مجازات نظر از آیه این در افساد آیا اینکه یکم :دارد وجود پرسش دو محاربه آیه درباره

 آیاا  اینکاه  دیگار  دو شود؟ می ملحق بدان که جزائی خاص ناوینع یا است مجازات موضوع افساد بماهو افساد آیا یعنی
 دارد؟ را محارب حکم موارد تمام در االرض فی مفسد

 عنااوین  بارای  هیچگااه  هاا  مجاازات  که است این آید می دست به وعقل موضوعه قوانین و روایات و آیات از آنچه
 :حکام  مانناد : شاوند  گرفتاه  نظار  در جارائم  از اصای خ عناوین برای باید ها مجازات بلکه شوند نمی وضع مبهم و کلی

 «. أَیْدِیَهُمَا فَاقْطَعُواْ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ ":حکم یا و " جَلْدَ ٍ مِائَةَ مِنْهُمَا وَاحِدٍ کُلَّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِی الزَّانِیَةُ»
 را مفسد بگوید قانونگذار که است نشده دیده جائی در و است کیفیت همین به قانونگذاری نیز بشری قوانین کلیه در

 مفساد  چاون  کرد مجازات باید را محارب یا و است مفسد چون کرد مجازات باید را قاتل گوید می بلکه کرد اعدام باید
 بمااهو  یاا  زان بماهو مفسد بلکه مفسد، بماهو مفسد نه و نیست حکم موضوع خودش «االرض فی مفسد» بنابراین. است
 قرار حکم موضوع محارب و ساحر و زانی صورت این در. گیرد می قرار حکم موضوع که است محارب اهوبم یا ساحر
 باه  توجاه  باا  و گیارد  قرار احکام از حکمی موضوع مستقال  مفسد که شود نمی دیده فقه از موردی هیچ در. است گرفته
 اسات  الزم را چیزی زیرا نیست هم آن تعریف به نیازی گیرد قرار مجازات موضوع خود تواند نمی نفسه فی مفسد اینکه

  .نیست چنین مفسد و گردد مترتب آن بر حکمی قانونی و شرعی نظر از که کرد تعریف
 آنچاه  و بردناد  می بکار یکدیگر جای به را مفسد و محارب کلمه غالبا  ایران در اسالمی جمهوری حکومت دوره در
 اسات  شاده  ذکار  موضاوع  دو آیه در اینکه بر مبنی است مائده سوره 88 آیه از ناصحیحی برداشت شده اشتباه این سبب

 .االرض فی افساد _3.  محاربه _6:
 نمای  آیاه  ایان  خصاوص  در اما گیرد قرار خاصی مجازات موضوع تواند می مصداقا  مفسد بماهو مفسد بپذیریم اگر

 باشاد،  یکای  «مفساد  مطلق» حکم و «محارب مفسد» حکم اگر. گردد لغو محاربه ذکر آید می الزم زیرا باشد چنین تواند
 تاوان  نمای  اسات  فرماوده ( خونها) دماء درباره شارع که احتیاطی به توجه با همچنین. بود خواهد لغو آیه در محاربه قید

 .پذیرفت را موسعی تفسیر چنین
 فرماوده  منتظری اهلل یتآ.اند دانسته شرط را سالح داشتن آیه، این در افساد عنوان صدق برای نیز فقها دلیل همین به 
 اسات،  شاده  قیاد  ساالح  داشاتن  شاده  تصریح  فقها فتاوای و (ع)بیت اهل روایات در آنچه بنابر« محارب» عنوان در: اند

 اردبیلای  مقادس  و حلای  محقاق  و الطََّرِیاق،  قُطََّااعِ  کتااب  در طوسی شیخ فتاوای نیز و باقر امام از روایاتی نقل به سپس
 کاالم  محصال »: فرمایاد  مای  هایی استدالل و بحث از پس و پرداخته نظر این ییدتأ در دیگر ای عده و جواهر وصاحب

پاساخ باه پرساش هاا...:      منتظاری، )«است اعدام مجوز  االرض فی فساد هر اینکه بر ندارد داللت مائده سوره 83 آیه اینکه
263 ). 



 مان  کل هو محارب»: گفته هم خمینی اهلل یتآ و کرده تفسیر سالح تجرید به را االرض فی افساد نیز جواهر صاحب
 نیسات  افسااد  مطلاق  آیه، در االرض فی افساد از مراد که «االرض فی االفساد اراده و الناس الخافه جهزه او سالحه جرد
 مانناد  نیست جاری آنها درباره حکمی چنین باشند مفسد اما نکرده سالح تجرید کسانیکه. است محاربه معنای متمم بلکه
 دیگاران  کاه  عبااراتی  از. اند نبوده عمل مباشر اما اند داشته جانبی های کمک و اند کرده بانی دیده راهزنی در که یکسان
 کنناد  می همکاری محاربین با که کسانی شود می استفاده بخوبی اند کرده نقل لمعه در شهید و شرایع در محقق مانند هم
 از اعام  مفساد  و نادارد  را محاارب  حکام  ،مفسد پس. نیست جاری محارب حکم هستند مفسد ولیکن نیستند مسلح اما

  .است محارب عنوان
 حکام  ایان  مصاداق  اند داده انجام را عمل که کسانی فقط باشند شده گذاری بمب مرتکب افرادی اگر فتوا این طبق 

 .نیست یکی آنها با حکمش.... و داده پناه آنان به و کرده فیلمبرداری که کسی و هستند محاربه

 کند می صدق محاربه چه هر بر یعنی است مطلق خصوص و عموم نسبت ،محاربه با زمین روی در افساد بین نسبت
 ولای  کناد  می صدق( فسادا  االرض فی عونیس) زمین روی افساد مواردی در ولی کند می صدق نیز زمین روی در افساد

 االرض، فای  افسااد  و محاربه عنوان دو بین نسبت آیا که ینهزم این در»  :گوید می منتظری اهلل آیت .ندارد انطباق محاربه
 بارای  مساتقل   موضاوع  تنهاایی  باه  فاوق  عنوان دو از یک هر آیا و وجه، من یا مطلق خصوص و عموم  یا است تباین

 ضاوع مو جازء  کادام  هار  و باشند می واحدی  موضوع هم با عنوان دو هر اینکه یا و است محاربه آیه در مذکوره احکام
 االرض فای  یساعون  و) جملاه  در «الاذین »موصاول  چون: شود گفته است ممکن. است مطرح اقوالی و احتماالت است،
 هار  ایان  بنابر. باشد می( رسوله و اهلل یحاربون) جمله قید جمله این که است این آیه ظاهر پس است نشده تکرار( فسادا

 مطلاق  بارای  احکاام  نتیجاه  در باشد، می موضوع جزء کدام هر و ره،مذکو  احکام برای واحدی موضوع هم با عنوان دو
 در ساعی » شریفه آیه در مذکوره احکام موضوع: بگوییم است ممکن ولی. است مفسد محارب برای بلکه نیست محارب

 می آن بارز مصادیق  از یکی گذشت که معنایی به محاربه و است موضوع تمام عنوان این نفس. است «االرض فی افساد
 مطلاق  خصاوص  و عماوم  عنوان، دو بین دیگر تعبیر به. است آن نزول شأن به اشاره برای شریفه آیه در آن ذکر و باشد،
 افسااد   در ساعی چون رسول و خدا با محاربین جزای همانا :شود می چنین آیه معنای پس است اخص محارب، و بوده
 (.205پاسخ به پرسش ها...: منتظری،) «... که است این باشند می االرض فی

 دیگر مهم قید دو
 فای » و «یساعی » کلمه دو وجود آنها، «تحقق شرایط» و «محارب» ،«مفسد» کلمات وجود بر افزون دیگری مهم بحث

 اینکاه  فهام  بارای . اسات  قارآن  ماتن  در شده اندیشیده کلمات وجود روشن مصادیق از نکات این. است آیه در «االرض
 کنیاد  حاذف  ماتن  از را اینهاا  از یکی است کافی ؟نه یا است شده اندیشیده تأخرشان، و تقدم حتی و ماتکل این وجود
 .شود می دگرگون متن کل معنای چگونه بنگرید آنگاه

 مای  مساتفاد  آن در ماداومت  و عمل تکرار یسعی کلمه از. محاربه و افساد عمل انجام در کردن کوشش یعنی :یسعی
 دویادن  و تاالش  بار  کند می داللت «سعی» ماده :گوید می و داشته توجه ادبی ظریف نکته این به منتظری اهلل آیت. شود
 معماولی  گنااه  یاک  انجاام   از حکایت برای گاه هیچ و تداوم؛ و اصرار بر دارد داللت مضارع فعل هیات و افساد،  برای
 متهماان  از دفااع  در در ماا  چنانکاه  (205ینی، پاسخ به پرسش های د منتظری،)است غلط بلکه نیست معمول تعبیری چنین
 شادن  ای مجرمانه عمل مرتکب یکبار و است شرط ،استمرار گوییم می اسالمی مجازات قانون در «نظام علیه تبلیغ»ماده 



 بودن، واکنشی قصد، عدم مانند مختلف احتماالت معرض در چونبرای اثبات جرم کافی نیست  اما است نادرست گرچه
 باشایم  شاهروندان  مجاازات  و مجرمانه نیت کشف برای تالش در دائم که نیست این بر اصل طرفی از و ستا.. و غفلت

 مجاازات  بر دلیل را عملی انجام یکبار لذا گذاشت قضایی و پلیس دستگاه ،جمعیت تمام تعداد به باید صورت این در که
 .است جرم احراز مالک ،تکرار و استمرار زیرا کنند می عبور... و تذکر با و گیرند نمی

 جغرافیاایی  حاوزه  در رسایدگی  صالحیت به مربوط که دارد وجود «جرم قلمرو» تعبیر حقوق دانش در :االرض فی
 شاهر  قلمارو  در گاهی است جرم ،«خانه قلمرو» در عمل یک ارتکاب گاهی زیرا افزود توان می هم دیگری مفهوم .است

 قاوانین  طباق  باید و نباشد جرم دیگری شهر در و باشد جرم شهر این رد عملی است ممکن. دنیا گاهی و کشور گاهی و
. باشد وسیع هم جرم قلمرو باید گوید می است سنگین خیلی محاربه برای مجازات چون هم اینجا. شود رسیدگی محلی
( یرتشاه  و اخافاه  وصاف  باا  محاربه عنوان صدق)شوند مرعوب نفر چند بگیرد و دست سالح حتی یا چاقو کسی اینکه
نفاس   اگار  .باشاد  وسیعبسیار  آن قلمرو یعنی باشد االرض فی فسادا باید بلکه نیست سنگینی مجازات چنین برای کافی

اخافه و تشهیر مالک بود دیگر قید افساد فی االرض لزومی نداشت و اگر ترساندن چند نفار کاافی بارای صادق عناوان      
ی کرد و یا حداکثر گفته می شد فسادا فی المدینه)در یک شهر(، محاربه بود افساد فی الحی)فساد در یک محل( کفایت م

 بنابراین باید این جرم دامنه وسیع تری داشته باشد.
 اخافاه  یاا  و ساالح  بردن کار به موضوع مذکوره آیات موارد در که است روشن و واضح :گوید می منتظری اهلل آیت

 هار  انجاام  «االرض فی افساد» از مقصود  ظاهرا و است سالمت و صالح برابر در «فساد» کلمه.  است نبوده مطرح الناس
 آن نظاام  در تبااهی  موجاب  و زناد  بارهم  را جامعاه  اقتصادی یا اخالقی  یا امنیتی سالمت و عادی مسیر که است عملی
 منتظاری، ) دارد پای  در شرعا را توبیخی یا تعزیر یا حد استحقاق طبعا و است جرم و گناه فسادی هر ایجاد هرچند. گردد

 .(203پاسخ به پرسش های دینی، 
 آن کاه  ساازد  مای  مشاخص  رساوله  و اهلل یحااربون  جملاه  از را نظر مورد معنای« فسادا  االرض فی ویسعون» جمله

 .«مسلمین با محاربه مطلق نه است راهزنی و جامعه امنیت به اخالل راه از االرض فی افساد از عبارت
االرض است که دلیال شادت عمال در آیاه      فی و یسعی کلمه دو و ها بحث مجموع به وجهت با نگارنده گمان به اما

 ذکار  المللای  بین کیفری دیوان اساسنامه در مندرج جرائم شمار در توان می را محاربه روشن می شود و به همین لحاظ،
 ناا  کاه  اقداماتی شده است، و برای آنها سخت گیری گیرند می بر در را بشریت علیه جنایت و کشی نسل جرائم که کرد
 چیازی  هماان  شاده  مطرح آیه این در که االرض فی فساد راه از مردم کشتار یعنی د،تکن می ایجاد وسیعی قلمرو در امنی
 فَلَا سُلْطَان ا لِوَلِیِّهِ جَعَلْنَا قَدْفَ مَظْلُومًا قُتِلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِی النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا: است شده ذکر بعدی درآیه که است

 .(88آیه  اسراء،) مَنْصُورًا کَانَ إِنَّهُ الْقَتْلِ فِی یُسْرِفْ
آنچه مطابقت حقیقت محاربه را با جرایم مندرج در اساسنامه دیوان کیفری به طرز حیرت انگیزی نشان می دهد آیاه  

 ناابودی  و کشای  نسال  جارم  بر مشتمل را فساد و کرده مطرح را زمین در فساد در سعی بحث کهسوره بقره است  302
 از] کاه  هنگاامی  و. الفَسَاادَ  یُحِبن الَ وَاللَّهُ وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ وَیُهْلِکَ فِیِهَا لِیُفْسِدَ األَرْضِ فِی سَعَی تَوَلَّی وَإِذَا: داند می طبیعت

 .دارد نمی دوست را فساد خدا و سازد نابود را نسل و تکش و کند فساد زمین در که کوشد می گردد برمی [ تو نزد

 بعاد  و داناد  مای  هاا  حکومت متوجه بیشتر شد گفته که خصوصیاتی با را محاربه جرم المللی بین اسناد اینکه جالب
 باه  اشااره  اسات  حکومت و تولیت معنی به که «تولی» کلمه در هم مذکور آیه و تروریستی یا خودسر و باغی هایه گرو



 فسااد  و حاکمیّات،  از پایش  منافقاان  طلبی اصالح داعیه یعنی باشد حکومت معنای به ،«تولَّی» بنابراینکه. دارد معنا نهمی
 .حکومت به رسیدن از پس آنان

 معناای  باه  ،«تولَّی اذا» بنابراینکه. األرض فی سعی تولی اذا و...  یعجبک من الناس من ودر تفسیر راهنما آمده است: 
 .است زمین در فساد نوع بارزترین از کشی، نسل و کشاورزی ساختن نابود ییعن باشد بازگشت

 باشاد  «فیهاا  لیفساد » جملاه  تفسایر  ،...« و الحارث  یُهلک و» جمله بنابراینکه النسل، و الحرث یهلک و فیها لیفسد در
 حارث )دو این ساختن نابود اینکه از. رساند می را جامعه قوام در آن نقش و انسانی نیروی و کشاورزی اهمیّت و ارزش

 .آید می دست به آن ارزش و اهمیّت شده، معرَّفی زمین در فساد ،(نسل و

 یحاب  ال اللَّاه  و النسال  و الحارث  یهلک و...  تولی اذا و)است خداوند مبغوض کشی، نسل و کشاورزی کردن نابود
 هاشامی .)النااس  «النسال » و الادین  الموضاع،  هاذا  فای  «الحارث » ان: کاه  اسات  شاده  نقل( ع) صادق امام از و(. الفساد

 (.بقره سوره 302آیه ذیل راهنما، تفسیر رفسنجانی،
 مای  نیاز  اسات  کشااورزی  و کشات  معنای به لغت در حرث چون اما گرفته نسل معنای به هم را حرث صادق امام 
 هاالک  اسات  ودهب عصر آن اقتصادی نظام اساس کشاورزی چون اینکه هم و باشد زیست محیط و طبیعت از کنایه تواند
 را جرم این. است کشی نسل جرم ردیف در هم اقتصادی زیربناهای بردن بین از یعنی نسل و حرث بردن بین از و کردن

 بقاره  302 آیاه  باشد حکومت معنای به تولی اگر که دهند می انجام هستند قدرت صاحب که ها حکومت اول درجه در
 در. شاود  مای  شامل را مخرب هایه گرو هم و ها حکومت ، همبگیرد نظر در را اگرمنافقان و دارد ها حکومت به اشاره
 دربااره  ساوره مائاده   88 آیاه  کاه  دهناد  می انجام تروریست و خودسر یاغی، هایه گرو و افراد را جرم این ،دوم درجه

 .دارد دسته این به اشاره رینهعُ
 ،محارباه  برایشده  مقرر مجازات ، اماالمللی بین کیفری دیوان اساسنامه در مندرج جرایم با محاربه مطابقت وجود با
 و مسایحی  عاالم  در از پیاامبری حضارت محماد،    بعاد  هاا  قارن  تاا  البتاه  هاا  مجاازات  نوع این. رسد می نظر به خشن

ساخت یاا ساخت     هایی مجازات وسطی قرون در. اند داشته رواج دینی غیر های نظام در سامی و شرقی و کنفوسیوسی
 ناااد )دور خااور  و عربای  ممالک و ایران در و بوده مرسومنندیا بدتر از آنچه در آیه محاربه آمده کشی به شیوه های هما

از قبیل ریختن سرب داغ در حلق محکوم،  داغ کردن با سیخ آهعنین، پاره کاردن شاکم و شامع     است داشته رواج( زرد
با بستن به گااو، گذاشاتن محکاوم دم تاو ،     آجین نمودن، بریدن دست، شقه کردن یا دونیم کردن بدن با تبر، کندن سر 

گذاشتن الی دیوار که بسیاری از این مجازات ها تا سده های هفده و هجده در بعضی کشورهای اروپایی و ایاران رایا    
 خشاونت  نفای  برای ادیان چون اما به بعد( 44و تاج زمان دانش، تصاویر ص، سراسر 6853بوده اند)نک: سخت کشی،

 باه  انساانگرایی  کاه  اماروزه  نه دلیل همین به کنند تجویز یا تایید را هایی مجازات چنین داشت انتظار توان نمی اند آمده
 در بلکاه  دهناد  ارائاه آیین ها  و ادیان و ها سنت از انسانگرایانه تفسیر کوشند می همه و شده تبدیل جهانی مسلط ارزش

 کارده  نفی عرینه اهل ماجرای از بعد برای را مجازات نای پیامبر که است شده گفته اسالم صدر همان در و پیش قرن 68
 .است

 اگار  هام  بااز  باشاد  زمین در فساد و سعی صورت به محاربه که صورت این در حتی دید، خواهیم در سطور بعد نیز
 .کرد مقرر دیگری های مجازات باید و کرد محکوم مرگ به را کسی توان نمی نیفتد اتفاق قتلی

 قتال  فکانماا » اسات  آماده  نیز «فساد او» از بعد و است آمده« فساد او» جمله ،«نفسا قتل من» هجمل از بعد 83 آیه در
 باه فساادٍ   او در «اَو» حارف  گفت توان می و است قتل با مرتیط فساد است مطرح اینجا در که فسادی لذا «.جمیعا الناس



و از این آیه به بیان حکم محاربه مای پاردازد    پس زیرا منفصله نه است متصله و عاطفه حرفِ ،بعد و قبل کلمه دو قرینه
 پیش از آن آشکارکرده است که چگونه محاربه ای چنان مجازاتی دارد.

 است: توجه شایان مهم چند نکته سوره مائده 88با آیه  رابطه دربا توجه به این داللت های روشن قرآنی،  
 کاه  راهزناانی  هساتند یعنای   الطریاق  آیه، قطااع  مراد از این اند کهفتهفقها گ همه» طوسی شیخ گفته به اینکه: نخست

الطریاق، نقال    قطاع کتاب ،)المبسوط«سازندمی ها و دریاها و صحراها مرعوبرا در جاده و آنان کشیده مردم روی به سالح

 اند. آورده الطریققطاع در کتابها همه فقرا  بحث این و اساسا  (633 - 636 ص 40ج الینابیع از سلسلة
و »خادا   باا خادا و رساول    بعد از ذکر محاربه که همین گویند:می آیه همین ذیل قرآن از مفسرین ایعده اینکه: دوم
 امنیات  باه  اخالل از راه با خدا و رسول، افساد در زمین منظور از محاربه فهماند کهمی را آورده« فسادا  االرضفی یسعونَ
کردناد بعاد از    محارباه  با مسلمانان از کفار که خدا با اقوامی با مسلمانان. رسول محاربه مطلق نه است و راهزنی عمومی

خاود   ایان  بلد نفرمود و یا نفی یا مثله یا دار زدن قتل به محکوم نکرد یعنی با آنان محارب معامله ظفر یافت بر آنان آنکه
 .(288: 4ج )مکارم شیرازی، نیست با مسلمین محاربه مطلق مورد بحث منظور از جمله که است بر آن دلیل

 رساندند آیاه  قتل به گناهخدا را بی رسول هایاز چوپان تن سه افرادی از اینکه گوید پسمی تفسیر نمونه اینکه: سوم
 .(243ص. )همان آنها را بریدند ر دستور داد پایامبشد و پی نازل محاربه

المحااربین  حکم»باب ، کسی است که قتل هم انجام داده در کتاب صحیح مسلممستحقِ مرگ،  اینکه محارب و مرتدِدرباره 
األرض وساقمت   ... ثمانیة قدموا على رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم فبایعوه علاى اسساالم فاساتوخموا   :آمده است «و المرتدین

أجسامهم فشکوا ذلک إلى رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم فقال أال تخرجون مع راعینا فی إبله فتصیبون من أبوالها وألبانهاا فقاالوا   
بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعی وطردوا اسبل فبلغ ذلک رسول اهلل صلى اهلل علیه وسالم فبعاث فای    

)صاحیح مسالم، ص   فأدرکوا فجیء بهم فأمر بهم فقطعت أیدیهم وأرجلهم وسمر أعینهم ثم نبذوا فی الشمس حتى مااتوا   آثارهم
 .(6176احادیث  476

آورناد و  رینه نزد پیامبر اسالم وارد شده و اسالم مای نفر از طایفه عُ 3داستان مجازات مرگ برای محاربه این بوده که 
طبق رسم آن زماان  کنند. پیامبر)ماری شان شکایت میاند و بیس از ناخوشی راهی که پیمودهکنند. آنها سپبا وی بیعت می

خواهید با چوپاان ماا برویاد و از    گوید میکردند( به آنان میشتر را تجویز میشیر عرب که برای آن بیماری، نوشیدن از 
یابناد  نوشند و بهبود میوند و از شیر و بول شتر میشکنند و با چوپان از آنجا خارج میشیر شتر بنوشید؟ آنها استقبال می

زنناد. وقتای ایان خبار     نمایند و شتر را هم آسیب میمثله اش می ،کنندبه او تجاوز می ،کشنداما پس از آن چوپان را می
ا در دهد آنان را بیابید و دسات و پاای شاان را قطاع کنیاد و چشام شاان ر       رسد دستور میفجیع و دردناک به پیامبر می

 .آورید)همان کاری که آنان با چوپان بی گناه کرده بودند(
دساتور   دیرسا  امبریا خبر به پ یوقت بودند. نیدر بحر نهیافراد از قوم عُر نیا گوید:در تفسیر خود ذیل آیه محاربه میکثیر ابن

و »آماده اسات    تیا . البتاه در روا رناد یکنناد تاا بم   شاان یآفتاب رها ریرا قطع کرده و در ز شانیو دست و پا ابندیداد آنها را ب
 .(286تا  233ص  ابن کثیر،)اند کرده دیآن ترد یدر درست یاما برخ یعنی چشم شان را درآورید «نهمیسُمِرت اع
 امبریا پ یعنی «یعن المثله و قال وال تمثلوا بش یفما مثَّل رسول اهلل قبلُ والبعد و نه»آمده است که  تیدر دو روا البته
 نینه قبال و ناه بعاد از آن چنا     گریآنکه چشم چوپان را درآوردند چشم آنها را درآورد و د یبار به تالف کی نیفقط هم

 هاا یو زعماوا ان ف : هیا هو منساو  بهاذه اال   اند اساسا مثله کردن:گفته یبرخ لیلد نیکرد. به هم ینکرد و از مثله کردن نه



قصاه   نیا اند اهم گفته ی( و بعض286ص  ابن کثیر،( )48/ آیه)توبه« لهمعفا اهلل عنک لم اَذِنتَ »قوله  یکما ف یعقابا بالنب
 .(283ص  همان،)بوده و نه قبل از آن  هیپس از نزول آ

المقتاول و ال اعتباار    یولا  یالساطان ال الا   یان هذا محاربه و دمه ال که:است از قول امام مالک هم نقل کرده  کثیرابن
 از اینارو دم  یشده با سلطان است نه با ول ختهیدر محاربه، قصاصِ خون ر یعنی( 283همان.ص)انفاد القتل  یبعفوه عنه ف

 .اعدام و عفو نیب ستا ریقصاص کند و مخ تواندیدم هم عفو کند حاکم م یاگر ول
لاو و  احوال... اذا قتلوا و اخاذو الماال قت   یمنزَلهُ عل هیو قال الجمهور هذه اال» دیگویم ریاینکه، ابن کث گریمهم د نکته

و ارجلهام مان خاالف     همیدیا قطعت ا قتلوایو اذا اخذو المال و لم  صلبوایالمال، قتلوا ولم  اخذویصلبوا و اذا قتلوا ولم 
و  283)« مااال، نفاوا مان االرض    اخاذو یو لم  لی( و اذا اخافوا السبشودیپا قطع م کیدست و  کیفقط  شودی)کشته نم

و استحل الفرج الحارام   لیرده است:... و من قتل فاقتله، و من قتل و اخاف السبآو امبریاز قول پ یگرید تیروا در(. 288
 .(288)فاصلبه 

و  امبریا نازد پ  نینییآمدن عُار  یماجرا انیبعد از ب ریکث نبا تفسیرنقل شده در  اتیاز روا تیدر سه روا اینکه گریمهم د نکته
»  اند با چوپان فرستاد تا شیر شاتر را بنوشاند آماده اسات:    شده ماریب کردن و پس از آنکه گفتند عتیآنها را پس از ب امبریپ نکهیا

 .(280و  288و  232)ص « ا السبیل، و أصابوا الفرج الحرامفارتدوا عن اسسالم، و قتلوا الراعی، و استاقوا اسبل، و أخافو
کاه پاس از ارتاداد انجاام      یاتیمربوط شده به جنا اتیروا نیارتداد هم به استناد ا یحکم مرگ برا ل،یدل نیبه هم که

اگار مرتکاب قتال نشاده و      دیا گویکه مرتد شده و محاربه کرده م یاند نه به خاطر نفس ارتداد چنانکه در مورد کسداده
 .شودینکه کشته مینه ا شودی( مدیبلد )تبع یفقط اخافه کرده است نف

مقتاول،   آنکاه را بکشد بای  شخصی کسی که ر صورتید فقط در قرآن دهد کهمی نشان فوق توضیحات اینکه: چهارم
نیاز   محارباه  آیه دلیل همین است. به قرار داده مرگ مجازات کس آن باشد برای داده انجام یا قتلی کرده در زمین فسادی
 تحقاق  باه  را مناوط  در حد محارب قتل حکم از فقها اجرای ایعده اما از آنجا که است از قصاص مستقل عنوانی گرچه

شاود  می حاکم بر آن قرآن کلی حکم گیرد و اینقرار می قصاص عنوان تحت عبارتی به محارب اند، حکمکرده نفسقتل
« اَو»رنده در ایان آیاه   . به گمان نگا(83آیه مائده)«جمیعا الناسفکانما قتل االرضفی و فسادا اَ بغیر نفسٍ نفسا  قتل من» که:

متصله است نه منفصله، و به دنبال کلمه قتل نفس آمده است، به ویاه که بالفاصله پس از آن می گوید انگار ایان جارم،   
 است.  « قتل الناس جمیعا»

و  بار حاق   حااکم  دسات  به باشد فقط شده قتل( در زمین منجر به و اخافه یا فساد )راهزنی قتل مرتکب و اگر کسی
 را کاه  نفسای  اسات  شاده  مکرر گفته قرآن در آیات دلیل همین به است ممکن آن مجازات قانونی تشریفات از طی پس

 هار جامعاه   و عارف  را ساایر احکاام   احراز بالحق حق. چگونگی حکم نکشید )اال بالحق( مگر به دانسته خداوند محترم
 کند.  می تعیین

 امکاان  دارد کاه  با قصااص  مهم دو تفاوت ولی است و جنایت قتل ارتکاب دلیل به محارب اعدام گرچه اینکه: پنجم
 محارباه  مجاازات  ولای  اسات  ایگزیناه  سه قصاص اینکه نخست سازد. تفاوتتر میضعیف هم را از قصاص آن اجرای

 در فسااد و راهزنای   فاراوان  و کوشاش  شاده  قتل مرتکب که محاربی اعدام یعنی تای( اسگزینه 2)بلکه ایچهار گزینه
چهاار   او را عفو نمود. اگر به تبعید کرد یا حتی به را تبدیل اعدام توانو می است تخییری بلکه نیست تعیینی امری داشته
 آماده  فقهاا و مفسارین   و کاالم  پیاامبر و روایاات   در سنت که عفو را ،و نفی( )قتل، صلب، قطع در آیه منصوص گزینه

 شد.   روبرو خواهیم گزینه 2با محاربه بیفزاییم، در حکم



 قتال  باه  اند حکام فقها گفته برخی با وجود اینکه در محاربه ولی است خصوصی حق یک قصاص اینکه دوم تفاوت
 باشاد و در غیار ایان    شاده  نفاس  قتل منجر به ،محارب بر افساد و اخافه، عمل عالوه که جایز است در صورتی محارب
 یاک  ناه  شاده  انجاام  قتل خواهد شد ولی گرفته شود بهرهتبعید و عفو می شامل که چهارگانه هایاز سایر گزینه صورت

و  اجارا کارده   خواست که را هرگونه تواند آنو می تاس و در اختیار حاکم عمومی حق که مانند قصاص خصوصی حق
 البته در اسناد بین المللی حقوق بشر راه برای حبس ابد در جرائم موضوع اساسنامه دیوان کیفاری  را عفو کند. یا محارب

ازات( مجا  عفاو )ناه   بارای  )که همطراز محاربه است( باز شده اما عفو کردن ممنوع است ولای از نظار حقاوق اساالمی    
 گوید:می الفقیهوالیت فی دراسات کتاب صاحب چنانکه استشده  تأکید و سفارش حاکم توسط محارب

 آناان  دارند عفو کند با اینکاه  محارب حکم را که مسلمان مسلح لشکر کفار یا شورشیان مسلمین امام که جایز است»
را  تصامیم  باشد و این داده شکست را در جنگ آنان از آنکه پس اند البتهشده اناناز مسلم افراد بسیاری شدن کشته سبب
در  کاه  را عفاو کارد در صاورتی    مکاه  خادا مشارکان   رسول»افزاید و می« ثر بداندمفید و مؤ اسالمی و امت اسالم برای
 بان حمازه  قاتل آنها بودند. حتی در خون بودند یا شریک را کشته از مسلمانان بدر و احد بسیاری مثل مختلف هایجنگ

را  عوف بن مالک باشند. همچنین گرفته او رضایت از دختر او و ورثه اینکه خود را عفو کردند بدون عموی عبدالمطلب
 .(757 - 751ص 3 ج )منتظری، دراسات...بود بخشیدند شده« هوازن»در  از مسلمانان بسیاری قتل سبب که

 و واجب نیست تعیینی و واجب است و عمومی نیست خصوصی حق یک قتل منجر به کیفر محاربة از آنجا که بنابراین

 قطع و عدم مرگ مجازات و تأکید بر عفو و عدم در ترجیح پیامبر و اجتهاد فقها و نظر مفسرین و سنت است تخییری

 اند و لغو مجازاتمورد گشوده در این اعدام گرفتن نادیده را برای فقها و اخبار راه و نیز اجماع قرآن خود عضو است

سازگار و  بشر کامال  و حقوق با دین ندارد که با دین تعارضی تنها هیچ نه حکومت از سوی خصوص در این مرگ

و قابل  منعطف خصوصی حق یك که است نفس قصاص ماند مسئلهمی بر جای که تنها موردیاست.  موافق
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