بررسی فقهی  -حقوقی جرم افساد فیالارض و بغی در قانون مجازات اسلامی 2931و تطبیق آن با قوانین سابق
فرهاد اله وردی
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چکیده :
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هدف از این مقاله  ،بررسی تطبیقی جرم محاربه و افساد فی الارض و بغی و ارزیابی تحولات آن جرایم در قانون جدید
مجازات اسلامی و تطبیق آن با قوانین سابق می باشد .باید گفت در قوانین جزائی کنونی ما ،جرائم محاربه ،بغی و مفسد فی
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الارض در دستة جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تعریف میشوند .محاربه و بغی و مفسد فی الارض ازجمله مباحث مهم
فقهی وحقوق کیفری ا یران می باشد .محاربه و بغی در قانون جدید هر کدام دارای جایگاه متفاوت بوده و به خوبی از هم
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تمیز داده شده اند ولی درقانونگذاری سال  2931این امر مورد غفلت قرار گرفته و باعث شده که باهم یکی فرض شوند.
درحالی که اقدام محارب جرم علیه ملت و اقدام باغی جرم علیه دولت و یا همان حاکم شهرا ست و این موضوع باعث صدور
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احکام نامتناسب در مورد جرم ارتکابی می شد .در قانون جدید مصوبه 2931مفسد فی الارض پس از قرنها متروک ماندن بار
دیگر در زمینه اجرا یافت و به عنوان جرم مستقلی وارد شد  .در قانون جدید بغی و افساد فی الارض در فصل نهم که شامل

c
r

مواد  183 ،182و  188می باشد ،پرداخته شده است .همچنین در فصل هشتم قانون فوق به جایگاه محاربه که شامل مواد

A

 133الی  182میباشد ،پرداخته شده است.به طور کلی بایدگفت در قانون جدید مجازات اسلامی جرم مفسد فی الارض از
محاربه تفکیک شده است و بغی به عنوان جرم حدی پذیرفته شده است .
واژگان کلیدی:
بغی  ،محاربه  ،مفسد فی الارض ،قانون جدید مجازات اسلامی
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مقدمه
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از جمله جرایمی که در شریعت اسلام مورد توجه فقه قرار گرفته است و به تفصیل راجع به آن بحث شده است سه جرم بغی
و محاربه و افساد فی الارض می باشد .در این پژوهش بررسی جرایم محاربه و بغی و مفسد فی الارض در حقوق کیفری
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ایران در قانون 2931و در قانون جدید مصوبه 2931پرداخته شده است .بغی در اسلام از مباحث مهمی است که در حوزه جرائم
علیه موجودیت حکومت اسلامی در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است.در قوانین ایران ( قانون مجازات اسلامی مصوب
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 )2931عنوان بغی وجود نداشت بیشتر در فقه بکار رفته است .در قانون جدید مصوب  2931در ماده  182در خصوص جرم
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بغی عنوان مستقلی در نظر گرفته است و در مواد  183و  188به طور مشخص از آن تعریف می نمایند .بغی و افساد فی
الارض در فصل نهم که شامل مواد  183 ،182و  188می باشد ،همچنین عنوان مجرمانه محاربه نیز مورد توجه قانونگذار
بوده است و مصادیقی نیز برای آن ذکر شده است و تحول و نوآوری هایی نیز برای آن شاهد بوده ایم که نشان می دهد که
عنوان مزبور به تدریج توسعه و گسترش زیادی پیدا نموده است .از این رو ،تلاش مقاله حاضر بر این است تا با استفاده از
روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای ،ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه،بغی و مفسد
فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی ،پیشینه و ارکان ومصادیق این جرایم در قوانین پیشین و تحولات آنها در قانون جدید
مجازات اسلامی مصوب  2931را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .بنابراین این مقاله درصد است با نگاهی نو به بررسی این
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سوالات بپردازد که قانونگذار سال  31در خصوص سه جرم محاربه و افساد فی الارض و بغی چه تحولاتی را به همراه داشته
است ؟ آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب  2931رابطه محاربه و افساد فی الارض عموم و خصوص مطلق می باشد ؟
فرضیه های تحقیق:
 .2در قانون مجازات مصوب  31ضمن تفکیک جرم افساد فی الارض از محاربه و پذیرش عنوان مجرمانه جدید بغی
بعنوان جرم حدی قلمرو این جرایم را توسعه داده است که با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در تعارض
است .
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 .1ا ز ظاهر قانون جدید استباط می شود که رابطه محاربه و افساد فی الارض رابطه عموم و خصوص مطلق می باشد.
هر محاربی مفسد فی الارض می باشد ولی هر مفسد فی الارضی محارب نمی باشد .

 -2تعریف مفاهیم
 -2-2تعریف محاربه

o
e
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حرب در اصل به معنای سَلب 1و محارب به معنای جنگجو است؛ یعنی کسی که در جنگ شرکت کرده باشد؛ اما مراد از
محاربین در اصطلاح فقه کسانی هستند که برای ترساندن مردم سلاح بیرون میآورند ،در هر شرایطی و توسط هر کسی که

A

باشد؛ و این هر نوع ترساندن را شامل نمیشود ،بلکه منظور ترساندن از قتل ،به قصد گرفتن مال دیگران است ،آشکارا یا
پنهان به گونهای که اگر شخص از محارب نترسد و مال خود را رها نکند ،محارب او را بکشد و مالش را بگیرد 9.در فقه امامیه

 .2فاضل مقداد ،جمال الدین مقداد بن عبدالله؛ كنزالعرفان فى فقه القرآن ،تحقیق سیدمحمد قاضى ،تهران ،مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى،
1419ق ،چاپ اول ،ج ،2ص.153
 .1فاضل مقداد ،جمال الدین مقداد بن عبدالله ،كنزالعرفان فى فقه القرآن ،تحقیق سیدمحمد قاضى ،مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى،
1419ق ،چاپ اول ،ج ،2ص.153

www.SID.ir

نیز (مکتب اهل بیت علیهمالسلام) ،محارب کسى است که سلاح بهدست گیرد و ناامنى ایجاد کند(باغى) ،خواه درون شهر باشد
یا بیرون از شهر.

4

بر اساس این نظر برای تحقق محاربه علاوه بربکار بردن سلاح و قصد اخافه ،قصد افساد در زمین هم شرط است  .این نظر
مبتنی بر این برداشت از آیه  99سورۀ مائده است که موضوع حکم او دو جزء دارد  :یکی محاربه و دیگری افساد در زمین؛
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یعنی عنوان مورد نظر جرم «محاربه بر وجه فساد » است نه محاربه به تنهایی .در نتیجه اگر هریک ازشرایط محاربه و افساد
تحقق پیدا نکند ،موضوع حکم مذکور در آیه تحقق نیافته است؛ زیرا محاربه و افساد هر یک جزئی از سبب هستند که با
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تحقق هردو جزء سبب و مسبب؛ یعنی مجازات های چهارگانه قابلیت اجرا پیدا می کنند .مقوله محاربه و افساد با مجازات
آن ،مقوله سبب و مسبب است که تحقق یک جزء سبب موجب اجرای مسبب نمی گردد؛ بلکه مجازات فقط هنگامی قابل
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اجرا است که محاربه منجربه افساد فی الارض گردد و الا اگر محاربه موجب فساد نگردد ،از شمول حکم آیه خارج است 2.به
هر کسی که سلاح خود را بکشد و ظاهر کند و آماده کند برای ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض داشته باشد محارب
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است و اصطلاحاً به چنین عملی محاربه گفته میشود 2.فقهاء در تعریف محارب گاهی به تجرید سلاح و گاهی به حمل سلاح
و گاهی آشکار ساختن آن تعبیر کردهاند و ظاهرا مقصود همگی آنان یک چیز است وآن عبارت است از همان داشتن سلاح و
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دست بردن به آن ،به منظور این که دیگران را بترساند هرچند تهدید کننده ،شخص واحدی باشد .

-1-2مفهوم افساد فی الارض

A

.4ق رشى ،سیدعلىاكبر؛ قاموس قرآن ،تهران ،دارالكتب الإسلامیة3133 ،ش ،چاپ ششم ،ج ،2ص،334
 حبیب زاده  .،3131،محاربه در حقوق كیفری ایران ( مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و عناوین مشابه در كامن لا ) ،تهران  ،دانشگاه تربیت5مدرس
 .6سالاری ،مهدی؛ حقوق كیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت كشور ،تهران ،نشر میزان ،چاپ اول ،3133 ،ص 54
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فساد ضد صلاح به معنی تباه ،نابودی و متلاشی شدن میباشد .در معنی خروج چیزی از حالت اعتدال نیز بکار میرود و دلیل
افزوده شدن قید "فی الارض" به " فساد" آن است که عمل ارتکابی حالت به سامان و اعتدال زمین را از بین برده و آن را
برای سکونت انسان نامناسب میسازد .البته قانونگذار در ماده 289قانون مجازات اسلامیمصوب  2931اینگونه تعریف میکند
"هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد".
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یعنی قانونگذار محاربه و افساد فی الارض را ترادفا یک جرم انگاشته است و حال آنکه باید توجه داشت که هر جرمی درجهای
از مفسده را به نحو تشکیک برخوردار است که دربرخی از جرایم فساد شدت دارد مثل جرم محاربه و در بعضی دیگر نه.
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مفسدان فی الارض مجرمانی هستند که موجب سلب آرامش عمومی در زمین میشوند و امنیت و رفاه و آرامش جامعه را به
خطر میاندازند.
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در «اقرب الموارد» نیز در باب فساد آمده است :فساد ضد صلح است و مصدر آن فساداً می باشد که معنای بدعت گذاشتن و
لهو و لعب است و نیز به معنای اخذ مال از دیگری از روی عدوان آمده است و در تعاریف فلسفه :به معنی از بین رفتن شکل
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ماده است بعد از آن که خلق شده و فساد در قول قرآن به معنای ظهور فساد در خشکی و آب است.
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جناب آقای دکتر فیض در بررسی کیفر محاربه در کتاب ،مقارنه و تطبیق جزای عمومی اسلام اشاره ای گذرا به جرم افساد
فی الأرض نموده و در بیان تعریف آن چنین گفته است« :فساد در زمین قید دیگری است که در آیه وجود دارد فساد در زمین

A

با توجه به قید زمین جنبه عمومی جرم را می رساند .هر معصیت و جرمی فساد است ولی فساد در زمین نیست ،آن چه به
عنوان مصادیق محاربه گفته شده است و نیز نا امن کردن راهها و شهرها و اغتشاش در جامعه و سلب امنیت از مردم ،به
وسیله قوای قهریه و سلاح همه از مصادیق آشکار فساد در ارض و محاربه است.

 .3میرمحمدصادقی ،حسین؛ جرایم علیه امنیت /تهران ،میزان ،3135،چ ،3ص44
 .3نعناكار ،مهدی ،افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه ،انتشارات مرسل (كاشان) ،چاپ اول( .31 ،كاشان)
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تعریف دیگر از افساد فی الأرض متعلق است به آقای محمد جعفر حبیب زاده در کتاب بررسی جرم محاربه و افساد فی الأرض
که ایشان در تعریف خود چنین بیان می دارند« :به طور کلی کلمه فساد و مشتقات آن در پنجاه مورد در قرآن کریم به کار
رفته است که هر یک دارای مصداق خاص هستند .ولی جامع بین همه آنها همان خروج از اعتدال و به هم ریختن اعتدال و
نظم طبیعی یا تشریعی هر چیزی است .لذا مفسد کسی است که شیء را از حالت سلامت و صلاح بیرون ببرد و در مفسدی
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قرار دارد که به منظور سلب امنیت و ایجاد رعب و وحشت برای مردم دست به اسلحه می برد و با مقاتله و جنگ و قتال نظام
صالح را که مقتضای رهبریت خداوند است به مخاطره می اندازد.
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در قانون مجازات اسلامی جدید تعریف محاربه بدین شرح آمده است محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان یا مال
یا ناموس یا ارعاب مردم به نحوی که موجب نا امنی در آن محیط یا راه شود » در این تعریف قانونگذار تنها به تعریف محاربه
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پرداخته ونامی از مفسد فی الارض نبوده است  .این نوع بیان ،در واقع تبین دقیق و تمایز دو عنوان محاربه و مفسد فی الارض
است که در این رابطه می توان به ماده  188-21مذکور اشاره داشت که یکسری جرایم را مفسد فی الارض به شمار آورده و
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به مجازات محاربه در ماده  188-2محکوم کرده است که البته ایراد قبلی ،در خصوص عدم ذکر مجازات آن جرایم و احاله
به قانون مجازات اسلامی به نو به خود باقی است  .از جمله شرایط تحقق جرم افساد فی الارض ارتکاب جرام جنایت علیه
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تمامیت جسمانی افراد ،جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نشر اکاذیب اخلال در نظام اقتصادی کشور احراق و تخریب،

A

پخش مواد سمی و میکروب های خطرناک ،دایر کردن مراکز فساد و فحشاء و معاونت در این جرایم همگی به طور گسترده
در صورتی که ارتکاب جرایم فوق به صورت گسترده موجب اختلال شدید در نظم عمومی کشور یا ناامنی یا ورود خسارت
عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع شود .

21

-9-2تعریف بغی

 .9حبیب زاده ،محمدجعفر ،)1711( ،بررسي جرم محاربه و افساد فياالرض ،تهران ،مؤسسة كیهان ،چاپ اول

.30موسوی ،سید علی  ،محاربه در فقه و حقوق ایران ،فصل نامه علمی ترویجی  ،سال ،3شماره  ،10پاییز و زمستان ،11صص330-11
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واژه «بغی» در لغت به معنی طلب است و غالبا در طلبی استعمال می شود که خارج از حد اعتدال باشد 22و «باغی» اسم فاعل
از بغی است .بنابراین ،از واژه بغی ،معنای ظلم 21،تعدی و از حد گذراندن  29و از واژه باغی ،معنای ظالم و کسی که از حد
گذرانده ،استفاده می شود (فراهیدی) فقها در آثار خود غالباً تعریف اصطلاح «بغی و باغی» را با اندک تفاوت در الفاظ در زیر
کتاب جهاد آورده اند و به بیان احکام آن پرداخته اند .از نظر ایشان باغی یا اهل بغی شخص یا گروهی اند که از اطاعت امام
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عادل  24یا معصوم 22بیعت شکنی ،می کنند 22و با امام مخالفت می کنند 23یعنی از فرمان ایشان سرپیچی کرده ،امرشان را
اطاعت و نهی شان را ترک نمی کنند و از راه ترک زکات و یا خمس ،با وی مخالفت می ورزند و یا حقوق شرعی ایشان را
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نمی دهند 28و منظور از امام عادل در این عبارات ،اعم از امام معصوم(ع) و نایب خاص و یا عام اوست .فقها به طور کلی اهل
بغی را به دو گروه «ذی فئه» و «غیر ذی فئه» تقسیم و برای هر یک احکامی خاص لحاظ می کنند .گروه اول گروهی اند
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که از تشکیلات سازمان یافته ،نیروی ذخیره در پشت جبهه و رهبر برخوردارند و گروه دوم فاقد این ویژگی ها می باشند.

23

آنچه که از کلام لغت شناسان عرب به دست می آید ،آن است که :بغی ،طلب تعدی کردن و خارج شدن از حد اعتدال می

v
i
h

باشد .فخرالدین طریحی آورده است  «:بغی را فاسد کردن معنا کرده اند و گفته اند :در اصل حسد ورزیدن است و ستمگر را
باغی دانسته اند ؛ چون آن که حسادت ورزد و در نهایت به ستمگری و ظلم دست می آلاید .

c
r

11

A

 .33راغب اصفهانی ،حسین بن محمد (3432ه.ق) ،مفردات الفاظ القرآن ،لبنان ،دارالعلم الدار الشامیه ،چاپ اول.
 .32فراهیدی ،خلیل بن احمد (3430ه.ق) ،كتاب العین ،قم نشر هجرت ،جلد چهارم ،چاپ دوم.

 .31جوهری ،اسماعیل بن حماد (3430ه.ق) ،الصحاح -تاج اللغه و صحاح العربیه ،بیروت ،دارالعلم للملایین ،جلد ششم ،چاپ اول.
 .34نجفی ،محمد حسن (3404ه.ق) جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام ،بیروت ،دارالاحیاء التراث العربی ،جلد بیست و یكم ،چاپ هفتم.
 .35عاملی (شهیداول) ،محمد بن مكی (3430ه.ق) ،اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه ،بیروت ،دارالتراث -الدار الاسلامیه  ،چاپ اول.
 .36طوسی ،محمد بن حسن (3400ه.ق) ،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت ،دارالكتاب العربی ،چاپ دوم.
 .33طوسی ،محمد بن حسن (3133ه.ق) ،المبسوط فی فقه الامامیه ،تهران ،المكتبه المرتضویه لا حیاء الاثار الجعفریه ،جلد هفتم ،چاپ سوم.
 .33مرعشی ،شوشتری ،محمد حسن ( ،)3136دیدگاه های نو در حقوق كیفری اسلام ،تهران ،نشر میزان ،چاپ دوم.
 .31نجفی ،جعفر بن خضر مالكی (بی تا) ،كشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء (ط -القدیمه) اصفهان ،انتشارات مهدوی ،چاپ اول.
 .20فخر الدین طریحی ؛ مجمع البحرین ،ج  ، 3ص 54
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راغب اصفهانی نیز آورده است  « :بغی طلب تجاوز کردن و در گذشتن از حد اعتدال و میانه روی است و در کل  ،به معنای
ظلم و ستمکاری  ،حسد  ،زنا و  ...نیز آمده است » .

12

در تعریف بغی نیز ،دانشمندان امامیه و اهل سنت ،تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که مهم ترین آنها  ،به قرار ذیل است .
الف ) «کسی که علیه امام معصوم خروج کند  ،باغی است » .طبق این تعریف ،بغی فقط در زمان حضور امام

D
I

معصوم مصداق پیدا می کند .
ب)« هر کسی که علیه امام عادل شورش کند  ،باغی است ».

S
f

این قول ،نظر مشهور فقهای امامیه است .از نظر اینها ،شورش به معنای خروج از اطاعت امام و شکستن بیعت اوست
و چنانکه برخی تصریح کرده اند – در زمان غیبت امام معصوم نیز قابل تحقق است ؛ 11چرا که در هر زمانی ،تشکیل

o
e

حکومت اسلامی برای پیاده کردن احکام اسلام ،ضروری است .برای اثابت این ادعا ( که جرم بغی مختص به زمان
حضور امام معصوم نیست ) دلایلی ارائه شده است؛ از جمله اینکه عمومات باب ولایت فقیه و نیابت از امام معصوم،

v
i
h

مورد بحث را نیز شامل می شود  .کاشف الغطاء نوشته است  «:هر کس علیه امام معصوم و یا نائب خاص و یا نائب
عام او خروج کند و از فرمان او سرپیچی نماید  ،امر او را اطاعت و نهی او را ترک ننماید و با او از راه ترک زکات

c
r

و یا خمس مخالفت ورزد و با حقوق شرعی او را ندهد ،باید با او جنگید.

A

ج) « هر نوع نافرمانی از دستورات امام عادل؛ مانند مقابله با حکومت امام و سعی در برا ندازی آن ،ممانعت از تسلیم
حقی به امام ( مثل ممناعت از تحویل زکات و خمس ) یا منع وی از تصرفاتی ( مثل اقامه حدود ) که شرعا مجاز
به آن است  ،بغی به حساب می آید ».

 . 23راغب اصفهانی ،المفردات فی غریب القرآن  ،ترجمه و تحقیق  :غلام رضا خسروی حسینی  ،قم  ،المكتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه
3131 ،
22
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از مجموع این سه تعریف که از سوی فقهای امامیه ارائه شده بدست می آید که از نظر فقهای امامیه ،شورش علیه
حاکم ظالم ،بغی محسوب نمی شود .

19

د) « شورش علیه حاکم – عادل یا فاسق  ، -بغی است » .این تعریف نظر اکثر فقهای اهل سنت می باشد .

14

در قانون مجازات اسلامی از بغی تعریف نشده بود و قانون گذار در ماده  282این قانون بغی را به محاربه تلقی نمود و مجازات

D
I

محارب را برای آن مقرر کرده بود اما این امر با معیار ها و موازین فقهی ناسازگار بود زیرا احکام مقرر برای باغی و نیز ماهیت

S
f

آن بسیارمتفاوت از محاربه است به همین دلیل قانون گذار در قانون مصوب  31بغی را جرم مستقلی دانسته است .

-1

سابقه جرایم سه گانه در اسلام

 -2-1افساد فی الارض

12

o
e

v
i
h

در بررسی پیدایش افساد فی الارض در اسلام و کلیه نظام های الهی ما قبل اسلام به هیچ منبعی محکم تر و موثق تر از

c
r

«قرآن» نمی باشد .از فحوای این کتاب عظیم چنین بر می آید که جرم افساد فی الارض به طور کلی در نظام های قبل از
اسلام و به تبع آن در نظام اسلام مطرح بوده است  .به طور مثال :

A

قوم عاد  :در زمان حضرت هود (ع) ،فاصله طبقاتی میان فقر و غنی ،ضعیف کشی ،حق ستیزی ،نابرابری و بالاخره بت پرستی
به حدی رسید ،که خداوند متعال قوم عاد را از اقوامی دانست که فساد زیادی در زمین بر پا کردند .

12

 .21جمعی از مولفان  ،مجموعه مقالات حكومت دینی  ،قم جامعه المصطفی العالمیه  ، 3133 ،ص 233
 .24ر-ک  :این قدامه مقدسی  ،المغنی  ،الجزء الثامن  ،ص 304
رحیمی نژاد  ،اسماعیل  ،محدثه سفرخانی بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران  ،فصل نامه علمی و پژوهشی مقاله چهار ،بهار.11
 .26محمد قاسمی ،حمید  ،اصلاح و افساد در قرآن  ،چاپ اول ،معناگرا ،بی جا.3135 ،ه.ش،ص 21
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25

قوم ثمود  :از دیدگاه قرآن ،این قوم به جهت ظلم و فساد ،دنیا پرستی و اسرافکاری افراطی در ردیف فساد انگیز ترین اقوام
تاریخ محسوب شده اند.
قوم لوط  :با بیان صریح در آیه ی  « :قَالَ رَب انصُرْنی عَلَى الْقَوْم الْمُفْسدینَ» لوط گفت  « :پروردگارا ،مرا بر قوم فسادکار
غالب گردان » بر افراط و گستردگی جرم لوط ،عنوان افساد اطلاق شده است .

D
I

قوم شعیب :قرآن نیز از کم فروشی ،نا به سامنیهای اقتصادی و تضییع حقوق دیگران در زمان حضرت شعیب با عنوان افساد
فی الارض یاد کرده است.

13

S
f

فرعون :قرآن فرعون را به علت تحقیر مردم ،ظلم و ستم ،کشتن پسران و ادعای خدایی او و  ...او را یکی از مفسدین تاریخ
بشر معرفی می کند .

o
e

قارون  :قارون نیز به خاطر پیش گرفتن طریق ظلم و طغیان ،مفسد فی الارض خوانده شده است 18 .بنابراین می توان گفت
که ،جرم افساد فی الارض در نظامهای الهی ما قبل اسلام وجود داشته و با ظهور اسلام ،مجازات آن به صراحت تعیین و
تحت آیه ی  99سوره ی مائده مشخص گردیده است .

iv

h
c

با رواج اسلام و استقرار نظام جزایی در ایران ،اصول و مبانی حقوق اسلام بر روابط قضایی مردم ما حاکم گردیده ،و منابع

r
A

جزایی و حقوقی ما را قرآن و سنت و سایر منابع اسلامی تشکیل داده است  .لذا در این دوره جنبه اسلامی داشته است و به
چهار بخش :حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات تقسیم می شده اند .بر این اساس می توان دریافت که جرم افساد فی الارض
که از جمله حدود الهی است ،نیز وجود داشته و توسط قضات شرع اجرا می شده است.

13

اما با گذشت مدتی از ورود اسلام به ایران ،حکام با اعمال زور سعی بر دور نگهداشتن فقهاء از امور حکومتی داشته و به تدریج
قضاوت را از قضات شرع گرفته و بر اساس رأی و نظر خود به امور قضایی می پرداختند  .بدین تریب به علت دور بودن

 .23هود،آیه  :35وَیَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَاسَ أَشْیَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِی الأَرْضِ مُفْسِدِینَ
.23القصص،ف
 .21نعناكار مهدی ،افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه ،چاپ اول  ،مرسل ،بی جا ،3133 ،ه.ش،ص25

www.SID.ir

فقهای اسلامی از حکومت ظاهری و ترویج محاکم عرفی در مقابل محاکم شرعی و قوانین جزایی اسلام ،جرم افساد فی الارض
و حد آن مدت مدیدی متروک مانده بود.

91

 -1-1بغی

D
I

ازنظرتاریخی پیامبراکرم (ص) اصطلاح بغی را درمورد قاتلان عما ربه کاربرده است ،آنجا که پیامبر (ص) به کمک یاران خود
مسجدالنبی را می ساخت ،گروهی ازسادگی عمار سوء استفاده کردند و بیش از تحمل عادی او بروی سنگ حمل کردندکه

S
f

عمار به پیامبر (ص) گفت که مرا باحمل این بارسنگین کشتند که پیامبر (ص) فرمود :آنان قاتل تو نمی باشند زیرا تورا گروه

o
e

متجاوز وباغی می کشند وبالاخره هم او توسط قوای باغی شام کشته شد.92
در نگاهی به سیر تاریخی جرم انگاری محاربه دیده می شود که فقهای مسلمان تلاش خاصی در محدود کردن دامنه

v
i
h

بحث و اختصاص آن به موارد خاص داشتهاند زیرا این امکان وجود داشته که حاکمان جبار از مجازات محارب برای سرکوب
مخال فان سیییاسییی خویش اسییتفاده کنند چنانچه در زمان بنی امیه چنین رفتارهایی دیده شییده اسییت91.به اعتقاد برخی از

c
r

نویسندگان یکی از دلایلی که سبب اختلاط تاریخی بحث محاربه و بغی شده توسل به راه های خشونت آمیز و بستن راه ها
و آدم کشیی به عنوان مقابله با حکومت ها بوده اسیت بعضی از گروه هایی که در ظاهر مقاصد سیاسی و براندازی حکومت

A

داشیته اند از روش هایی مشابه روش های راهزنان استفاده می کرده اند این عملکرد باعث شده که هر گونه قیام و شورش
علیه حکومت با هر انگیزه ای محاربه محسوب شود و مجازات های سنگین محارب در مورد آنها به اجرا در آید.

 .10همان  ،ص 21-23

13میرمحمدصادقی،حسین حقوق كیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی41 ،3136،
 -12حسین آقا بابایی« ،گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت و دولت»(،فصلنامه فقه و حقوق ،سال دوم ،ش ،5
تابستان  )3134ص  35و 36
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در دوران معاصیر نیز بعضیی از دانشیمندان اهل سنت آیه محاربه را به گونه ای تفسیر کردهاند که بر قیام کنندگان
علیه حکومت هم قابل انطباق است هر چند نظریه رایج در میان فقیهان و مفسران اهل سنت اختصاص مفاد آیه محاربه به
عمل قطاع الطریق و بر هم زنندگان امنیت و آسیایش عمومی شیهروندان کشیور اسیلامی با قهر و غلبه و توسل سلاح و به
خشونت تاکید دارد.

-9-1محاربه

99

D
I

S
f

واژه ی محاربه از ریشه ی حرب گرفته شده است .محاربه در اصل به معنی سلب و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی
که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آنها سلاح می کشد بکار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران

o
e

را دارد .به طور کلی واژه ی حرب و محاربه  8بار در قرآن کریم به کار رفته است ،اما مهمترین آیه ای که محاربه را به عنوان
یکی از حدود شرعی معرفی کرده است آیه ی شریفه ی  99سوره ی مائده است .در سال ششم هجرت ،گروهی از طایفه «

v
i
h

عرینه و عکل» نزد پیامبر اسلام (ص) رفته و مسلمان شدند اما آب و هوای مدینه به آنها نساخت و بیمار شدند  .ایشان برای
بهبودی و با اجازه پیامبر (ص) به خارج مدینه در نزدیکی جبل العیر  94منطقه خوش آب و هوایی که شتران زکات را در آنجا

c
r

به چترا می بردند منتقل شدند تا ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر تازه شتران به حد کافی استفاده کنند92 .این مشرکان
تازه مسلمان شده پس از بهبودی ،دست و پای چوپان های مسلمان را بریده ،چشمانشان را از بین بردند و در حره (سنگلاخ

A

مدینه) رها شان کردند تا به همان حال بمیرند  92و از اسلام بیرون رفتند .اینان به دستور پیامبر دستگیر شدند و آیه  99سوره
مبارکه مائده دربارشان نازل شد :
حکم وموضوع محارب ومحاربه در آیه  99سوره مائده درقرآن مجید بیان شده است :

 -11همان ،ص 33
 .14حسینی شاه عبد العظیمی ،3161،ص 31
 .15بابایی  ،3132،ص 533
 .16ذكاوتی 302 ،3131،
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«إنَما جَزاءُ الَذینَ یُحاربُونَ اللَهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فی الْأَرْض فَساداً أَنْ یُقَتَلُوا أَوْ یُصَلَبُوا أَوْ تُقَطَعَ أَیْدیهمْ وَ أَرْجُلُهُمْ منْ خلاف أَوْ
یُنْفَوْا منَ الْأَرْض ذلکَ لَهُمْ خزْی فی الدُنْیا وَ لَهُمْ فی الْآخرَۀ عَذاب عَظیم»
حقیتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و محاربه بر میخیزند و میکوشندکه در روی زمین فساد ایجاد
نموده ،از جامعه و بندگان خدا سلب امنیت و آرامش کنند ،جزای آنان کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست و پایشان و یا

D
I

تبعید است و این مجازاتها نشان رسوایی و مهر ذلت وخواری برپیشانی آنان دردنیا است ودرآخرت نیزعذاب بزرگی در
انتظارشان میباشد.93

S
f

درشأن نزول این آیه شریفه آمده است که چند نفر از اشرار درخارج مدینه به مردم و چوپانها حمله میبردند و آنها ر ا با
وضع فجیعی میکشتند ،چشم هایشان را از حدقه در میآوردند ،اموال ،مواشی و چهارپایان آنان را به یغما میبردند و سلب

o
e

امنیت و آرامش از مردم مینمودند .این آیه شدیداللحن علیه این اشرار نازل گردید و آنان را محارب با خدا و پیامبر خدا نامید.
تا رسول خدا با اجرای این مجازات شدید در مورد این اشرار ومحاربین ،ازبندگان ضعیف و بیپناه خدا دفاع وحمایت نموده
ودرجامعه ایجاد امنیت وآرامش کند.98

v
i
h

 -9بررسی تحولات قانون گذاری جرایم سه گانه از سال 2931تا 2931

c
r

A

به موجب ماده 289قانون مجازات اسلامی مصوب  2931مجلس شورای شورای اسلامی  :هرکس برای ایجاد رعب و هراس
و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد طبق این ماده قانونگذار به تبعیت از
قول مشهور فقها در تعریف محاربه ( تجرید اسلاح لاخافه الناس ) توسل به اسلحه برای ایجاد خوف و هراس در میان مردم را
محاربه دانسته است اما اینکه قانونگذار در این ماده در کنار محاربه مفسد فی الارض را نیز بیان کرده بیان گر این است که
قانون گذار در محاربه و افساد فی الارض را جرم واحدی تلقی کرده و حکم واحدی را برای اجرای آن ها صادر کرده است و
13موسوی بجنوردی،سیدمحمد،فقه تطبیقی (بخش جزایی)13 ،3134 ،
13آیتالله ناصرمكارمشیرازی ،تفسیر نمونه.
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علیرغم اینکه بسیاری از قواعد کیفری ایران بر اساس نظریات امام خمینی ( ره ) تنظیم شده اند ،در این جا قانون گذار از
ایشان تبعیت نکرده ومحاربه و فساد را در تحقق محاربه قید نکرده است لذا اشکالی که نسبت به این ماده می توان وارد کرد
این است که طبق این ماده محاربه و افساد فی الارض جرائم بوده و تمامی احکام و آثاری که برای محارب در نظر گرفته
شده است عیناً برای مفسد فی الارض خواهد بود.

D
I

در حالی که طبق قول مشهور فقها ،تحقق محاربه مشروط به تجرید سلاح همراه با قصد اخافه است .ولی غیر از محاربه به
سایر جرائمی که از مصادیق افساد فی الارض هستند نیازی به توصیه مذکور ندارند و لذا وقتی که افساد فی الارض به طریقی

S
f

غیر از محاربه واقع شود مجازات آن نیز بایستی متفاوت از مجازات محاربه واقع شود چراکه مرجع قانون گذاری کشور ما فقه
امامیه بوده ،و طبق قول مشهور فقها چهار نوع مجازات تعیین شده در آیه 99سوره مائده محاربه منحصر به محاربه بوده و

o
e

سایر مصادیق افساد فی الارض طبق آیه 91سوره مائده مجازات مستقلی داشته و نباید آن را با مجازات محاربه خلط کرد و
شاید به همین علت بود که قانونگذار از طبق ماده  2قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین

v
i
h

اسکناس ....و مجازات اعدام برای مفسد فی الارض مقرر کرده است اما با این همه باز هم قانون گذار سال هفتاد نتوانسته
است محارب و افساد فی الارض را در جرم مستقل جلوه داده تا قضات در صدور آراء دچار تشتت آراء نشوند.

c
r

از جمله اشکال دیگر قانون سابق مواد  282-288قانون مجازات اسلامی هستند که قیام علیه حکومت اسلامی را محاربه

A

شناخته و آثار محاربه را بر آن بار کرده اند در حالی که در محاربه محارب باید با قصداخافه تجرید سلاح کند و افزون به آن
قیام علیه حکومت اسلامی خود جرمی مستقل از محاربه بوده و لذا آثار و احکام آن نیزبالطبع متفاوت از احکام محاربه خواهد
بود  .ماده  2قانون احتکار و ماده  11قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح نیز از دیگر مواردی هستند که قلمرو محاربه را
توسعه داده اند و با ماده  289قانون مجازات اسلامی سازگاری ندارند .
بغی واژه ای است قرآنی و فقهی به معنای ظلم فساد طلب و خواستن ،حسد کبر ،خود بزرگ بینی تعادل و تجاوز از حد یا حق
و در اصطلاح خاص طغیان و قیام ( خروج ) در برابر امام یا حاکم مشروع است  .یکی از مسائل مهم اختلاف بغی و محاربه
می باشد که در این دو موضوع کاملاً جدا از یکدیگر و بلکه متقابل هستند که در مواردی حکم « محاربه» به « بغی » سرایت
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کرده و خلط مبحث شده است ،علیرغم تشابهی که بین جرم سیاسی و بغی وجود دارد وجوه افتراقی با هم دارند که این جرایم
را از هم منفک می سازد مثلاً ماهیت جرم بغی فقط با شورش علیه حکومت اسلامی قابل تصور است و جرم بغی جرمی است
که علیه امنیت سیاسی و داخلی و خارجی کشور انجام می گیرد .
در قوانین ایران جرم محاربه را به نحو مستقل تعریف نشده بلکه از طریق تعریف محارب و بر شمردن خصوصیات وی تعریف

D
I

شده است که در ماده  289آمده است دست به اسلحه بردن هسته اصلی عنصر مادی جرم محاربه است که قانون گذار از ذیل
مواد  289قانون مجازات اسلامی شیوه های مختلف آن را بر شمرد در حقوق کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون جدید

S
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قلمرو جرم محاربه مصادیق داخل درآن چندان روشن نبود این ابهام از مبنایی ترین ماده مربوط به محاربه در حقوق کیفری
ایران یعنی ماده  289قانون مجازات اسلامی سابق شروع می شد  ،برداشت سطحی تدوین کنندگان این قانون از آیه  99سوره

o
e

مائده سبب شد که در قانون جدید فساد فی الارض به صورت مستقل از جرم محاربه مورد جرم انگاری واقع شود .
در قانون مجازات اسلامی مصوب  2931محاربه و افساد فی الارض به عنوان یکی از جرائم مستوجب حد عنوان باب هفتم از

v
i
h

کتاب دوم ( حدود ) را به خود اختصاص داده بود و در ماده  289این قانون عنوان می داشت که هرکس که برای ایجاد و
رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد تبصره  -2کسی که به روی

c
r

مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست تبصره  -1اگر کسی سلاح خود را با انگیزه

A

عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد ولی عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود
.تبصره  : 9میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست .

در واقع در قانون مجازات اسلامی  2931مقنن محاربه و افساد فی الارض را ذیل یک ماده قانونی قرارداده است اما در قانون
مجازات اسلامی مصوب  31این دو عنوان نه تنها ذیل دو ماده که ذیل دو فصل جداگانه مطرح گردیده است ،فصل هشتم به
محاربه فصل نهم مشترکاً به جرائم بغی و افساد فی الارض تخصیص داده شده است  ،اولین ماده از فصل هشتم یعنی در ماده
133در تعریف محاربه مقرر می دارد
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محارب عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها ،به نحوی که موجب ناامنی در محیط
گردد ،هرگاه کسی با انگیزه به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد نیز کسی که
به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمی شود اولین ماده از فصل نهم
یعنی ماده  182هم به جرم انگاری افساد فی الارض اشاره کرده است که هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت

D
I

همگانی افراد ،جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ،نشر اکاذیب ،اختلال در نظام ها ی اقتصادی کشور،احراق و تخریب ،پخش
مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید

S
f

در نظم عمومی کشور ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد
یا فحشا در حد وسیع گردد  ،مفسد فی الارض محسوب و به فساد محکوم می گردد ،صرف نظر از تفاوت های بین ماده 289

o
e

قانون مجازات اسلامی 2931و ماده  133ق.م.ا .جدید و صرف نظر از ابهامات موجود در ماده  182آنچه واضح و روشن است
تدوین کنندگان قانون جدید به رغم اینکه با استفاده از عبارت « به طور گسترده » « ،خسارت عمده » و « در حد وسیع »

v
i
h

سعی در محدودیت قلمرو افساد فی الارض داشته اند اما آن را به عنوان یک جرم مستقل از محاربه کلاً به رسمیت شناخته اند
و با وضع این ماده نه تنها به انتقادات حقوق دانان توجهی نکرده اند بلکه به صحیح بودن عملکرد مقنن در قوانین متفرقه

c
r

جزایی هم که بعداً عنوان مستقل مجرمانه برای افساد فی الارض قائل شده تاکید کرده اند .

 -2-9جرم بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 2931

A

تفکیک عنوان جرم بغی و افساد فی الارض از محاربه و ارائه ی تعریف گسترده ای از افساد فی الارض ،مثل آنچه در ماده
 « 182قانون مجازت اسلامی مصوب  2931بیان گردیده قابل توجیه به نظر می رسد ،موجه بودن تفکیک این دو عنوان از
یکدیگر از آن رو است که محاربه یک جرم علیه امنیت و بغی یک جرم علیه حکومت است ،در حالی که این دو عنوان در «
قانون مجازات اسلامی » مصوب سال 2931با یکدیگر خلط شده بودند قانون اخیر الذکر ،مرتکبان جرایم مذکور ،282،283،288
که به ترتیب به قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ( که منظور از آن نظام جمهوری اسلامی بود )،ریختن طرح براندازی
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حکومت اسلامی و تهیه اسحله مواد منفجره برای این منظور با امکانات های موثر به طرحان و برنامه ریزان برای یکی از
پست های حساس حکومت کودتا مربوط بود .مجازات محاربه را پیش بینی می کرد در حالی که این اعمال به دلیل این که
علیه حکومت انجام می شوند با عنوان مجرمانه بغی سازگار تر می باشد ،از همین رو قانون مجازات اسلامی مصوب  2931با
حذف این مواد عنوان مجرمانه بغی را در ماده ی  183مورد حکم قرارداده است و اشعار می دارد « :گروهی که در برابر اساس

D
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نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام
محکوم می گردند .

S
f

در مورد این ماده توضیح چند نکته ضروری به نظر می رسد اول اینکه ماده به «گروه» اشاره کرده و علی رغم عدم تصریح
به لزوم متشکل بودن آن ( که در ماده 282قانون مجازات اسلامی سابق مصوب  2931در مورد قیام مسلحانه مورد تصریح

o
e

قرارگرفته بود ) به نظر می رسد که مقنن در ماده ی  183قیام مسلحانه را برخاسته از یک فعالیت نظام مند می داند ،زیرا
دلیلی برای اشاره به گروه و عدم اشاره به فرد در ماده ی مورد بحث وجود نداشت ،لیکن اینکه برای شمول ماده حداقل تعداد

v
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h

گروه باید چند نفر باشد روشن نیست  .در ماده ی  283قانون مجازات اسلامی مصوب  2931که با ریختن طرح براندازی
توسط هر فرد یا گروه نام می برد.مسلماً البته باید به این نکته توجه کرد که چون جرم موضوع ماده ی  « 183قیام مسلحانه

c
r

در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران » معمولاً تعداد افراد درگیر در این ماجرایی زیاد است ،و مشکل بتوان تصور کرد

A

که یک تعداد بسیار محدود و انگشت شمار بتوانند دست به قیام مسلحانه علیه اساس حکومت بزنند ،نکته ی دیگر قابل ذکر
در مورد ماده ی  183این است که منظور از قیام مسلحانه صرف اعلام این نکته یک گروه که به اصطلاح آنها وارد فاز مسلحانه
علیه حکومت شده اند نمی باشد بلکه دست بردن به سلاح علیه حکومت در عمل ضروری است .

بنابراین می توان گفت که ماده  183به دو شرط مجزا اشاره کرده است یکی اینکه گروه علیه اساس نظام دست به اسلحه
برده باشدو دیگر اینکه متهم خاص نیز از سلاح استفاده کرده باشد این نکته از ماده ی  183نیز مستفاد می گرددماده ی مذکور
اشعار می دارد  « :هر گاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند چنانچه سازمان و مرکزت آن
وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه
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پنج محکوم می شوند  .قید « در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد » به معنی آن نیست که مثلاً اعضای
مرکزیت دیگر در قید حیات نباشند ،عملاً دیگر نقشی دراداره ی گروه نداشته باشند .با توجه به ماده ی  «23قانون مجازات
اسلامی ،مصوب سال  ،2931منظور از حبس تعزیری درجه سه حبس بیش از ده سال تا پانزده سال و منظور از حبس تعزیری
در جه پنج حبس بیش از دو سال تا پنج سال می باشد .

D
I

ماده ی  183فعلی از ماده ی  282سابق مضیق تر شد است ،زیرا طبق ماده ی اخیر الذکر در صورت قیام مسلحانه گروه «
تمام اعضا و هواداران آن » که با علم به موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان به نحوی در پیش برد اهداف آن فعالیت و

S
f

تلاش موثر داشتند ،حتی اگر در شاخه ی نظامی شرکت نمی داشتند ،.محارب مصوب می شدند ،البته به شرط اینکه مرکزیت
تشکیلات همچنان باقی می بود .

93

o
e

 -1-9محاربه در قانون مجازات اسلامی مصوب 2931

v
i
h

در ماده  133قانون مجازات اسلامی  31قانون گذار به تعریف محاربه پرداخته و نامی از مفسد فی الارض نبرده است  .در ماده

c
r

 133قانون مجازات اسلامی جدید محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است به
نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد ،هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و

A

عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نزد کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود
محارب محسوب نمی شود در این قانون برای اولین بار در تفنین قوانین کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون گذار از
واژه و تعبیر « بغی» استفاده کرده است در ماده  182قانون جدید به بعضی از مصادیق محارب تاکید می ورزد که در واقع
تعبیر دیگر وتوسعه مصادیق محارب از ماده  282قانون مجازات اسلامی پیشین است که می توان از راهزنان تعبیر و معنای
قطاع الطریق و قاچقچیان و اشرار در توسعه مصادیق محارب نام برد

 .11میر محمد صادقی  ،حسین ،جرایم علیه امنیت كشور ،صص66-65
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ماده 133از سه جهت عمده متفاوت با ماده  289قانون مجازات اسلامی است انکه ماده  289کسی را که برای ایجاد رعب و
هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب و مفسد فی الارض معرفی کرده است اما ماده  181علاوه بر
کشیدن سلاح به قصد سلب امنیت و ارعاب مردم مطابق با تعریف ارائه شده در ماده  133موضوع جرم محاربه عبارت است
از  ،از جان ،مال ،ناموس و امنیت ،در حین تفاوت در خصوص مطلق یا مقید بودن محاربه در دو ماده مزبور است  .محاربه

D
I

در قانون مجازات اسلامی سابق مطلق بوده ولی محاربه در قانون جدید مقید می باشد و این امر به خوبی از عبارت « به نحوی
که موجب ناامنی در محیط گردد » استنباط می گردد .

S
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سومین جهت تفاوت این است که مقنن در ماده  133صرفاً در مقام تعریف جرم محاربه است و سخنی از فساد فی الارض
به میان نیامده است ،این درحالی است که محاربه مورد نظر در قانون سال  31مطابق با فتوای امام خمینی محاربه بر وجه

o
e

افساداست ،قسمت دوم ماده از آنجایی که می گوید  :هرگاه کسی با انگیزه شخصی  »....با تبصره  11ماده  289یکسان است
 .قسمت سوم ماده نیز بیان کننده حکم مذکور در در تبصره  2ماده  289است ،بنابراین بحث اصلی در تبصره ماده موصوف

v
i
h

تمرکز بر روی قسمت اول ماده ( تعریف محاربه ) می باشد تا بررسی اقوال مشهور تا غیر مشهور رویکرد جدید مبنای قانون
گذار در تعریف محاربه مشخص می شود .

c
r

بنابر تعریف محاربه که آن را در ماده  133شرح دادیم شرایط زیر رابرای تحقق جرم محارب باید ضروری دانست از جمله

A

این شرایط به کارگیری اسلحه ( اظهار سلاح ) می باشد یعنی شخص محارب باید از وسیله های خاص برای ترساندن مردم
استفاده کند حال اینکه سلاح چیست سه نظر وجود دراد  -2 :منظور از سلاح فقط سلاح آهنی است مثل شمشیر ،نیزه ،قمه ...
این گروه که اکثر فقهای امامیه می باشند پیرامون مصادیق سلاح آهنین تفاوتی بین سلاح سرد وگرم قائل نشده اند قانون
گذار ایران در قانون سابق در تبصره  9ماده  289قانون مجازات اسلامی از این معنا تابعیت کرده است .
 -1سلاح هر چیزی است که به سبب آن انسان به دیگری حمله کند ،مثل چوب ،سنگ تازیانه و...
-9

عده ای از فقها استفاده از سلاح را تا بکار بردن زور و قهر نیز توسعه داده اند بنابر نظر آنها سلاح فی النفسه موضوعیت
ندارد بلکه اشاره به ابزار نبرد و قدرتی است که موجب ترساندن مردم می شود.
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به عبارت دیگر سلاح کنایه از ابزار اعمال زور می باشد که حتی بر آتش زدن خانه و کاشانه مردم نیز منطبق می شود ،بنابراین
هرکسی برای ایجاد رعب و هراس یا قدرت نمایی و قهر و غلبه به سوی مردم حمله کند اگرچه سلاحی هم در دست نداشته
باشد عمل آنها محاربه است که این قول باماده  289مطابقت می کرد اما در ماده  133قانون مجازات اسلامی با توجه به
مفهوم ماده می توان گفت سلاح می تواند اعم از س لاح سرد یا گرم باشد و اعمالی مانند اسید پاشی یا اخذ به شوم ظاهراً از

D
I

شمول عنوان محاربه و در نتیجه محاربه خارج می گردند منظور از واژه ی سلاح چیزی است که برای جنگیدن بکار می رود
و معنی آن از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر تغییر می یابد و ملاک تشخیص آن عرف است.

S
f

- 4بررسی عناصرمتشکله جرایم سه گانه در قانون جدید مجازات اسلامی جدید

o
e

از آنجا که جرائم مختلف دارای مجازاتهای متفاوتی هسیتند ،میبایست به درستی میان جرایم تفکیک ایجاد نمود.

iv

یکی از مهمترین این تفکیکها شناسایی "ارکان" هر جرم است چراکه اگر سه جرم از حیث ارکان با هم کوچکترین تفاوتی
داشتهاند قطعاً از لحاظ ماهوی مختلف خواهند بود.

 -2-4عناصر محاربه در قانون جدید

h
c

r
A

همانطور که از تعریف ماده  289سابق قانون مجازات ساب و تبصر های آن و ماده  133و  182قانون مجازات سابق و تبصره
های آن و ماده  133و  182قانون مجازات اسلامی جدید مشخص می باشد  .جرم محاربه باید جنبه عمومی داشته باشد این
تعاریف قانون گذار چه در قانون مجازات اسلامی قدیم و چه در قانون مجازات سلامی جدید تقریباً مطابق با موازین و دیدگاه
های فقهی می باشد البته با اندکی اختلاف در جزئیات که قانون گذار می توانست با کمی دقت مطالبه بیشتر جزئیات را به
نحو مناسب تر و فراگیر تر بیان نمود چراکه بعد از چند مرحله قانون گذاری بازهم ایراداتی در قانون مجازات اسلامی و بالاخص
قانون مجازات اسلامی جدید مبحث محاربه و افساد فی الارض به چشم می خورد .
 .2عنصر قانونی جرم محاربه
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فصل هشتم قانون مجازات اسلامی جدید مختص جرم محاربه از جرایم مستوجب حدی می باشد که مواد  133الی 182
اختصاص به این جرم دارد در خصوص جرم انگاری محاربه در قانون قبلی و قانون مجازات اسلامی مصوب  2931تفاوتی به
چشم نمیخورد .تنها چیزی که جلب توجه میکند ،حذف عنوان «مفسد فی الارض» از کنار «محارب» است .به این معنی که
در قانون جدید ،جرم محاربه را به صورت مستقل از افساد فی الارض جرم انگاری کرده است و این ،از محسنات این قانون
بشمار میآید.

D
I

 .1عنصر مادی محاربه

S
f

اصولاً عنصر مادی در هر جرمی ممکن است که دو حالت فعل یا ترک فعل باشد .ماده  133قانون مجازات جدید استنباط می

o
e

شود که فعل مورد نظر است و نه ترک فعل ،در مجموع اصل بر فعل بودن عمل ارتکابی به عنوان عنصر مادی است و ترک
فعل به عنوان استثناء محسوب می شود.یکی از خلاءهای قانون مصوب  2932در خصوص تعریف محاربه این بود که تشخیص

v
i
h

مطلق یا مقید بودن جرم محاربه از طریق مراجعه به مواد قانونی وجود نداشت .اما چنان که پیداست ،در قانون جدید ،تحقق
نتیجه مجرمانه شرط تحقق جرم محاربه دانسته شده و درنتیجه این جرم ،مقید تلقی خواهد شد .این تصریح در بسیاری از

c
r

موارد اختلاف ،راهگشا خواهد بود.اما در خصوص «موضوع جرم» محاربه که سلب امنیت و آزادی مردم است ،تغییری در قانون
مجازات اسلامی مصوب  2931مشاهده نمیشود.
 .9عنصر روانی جرم

A

از مهمترین تغییرات قانون مجازات اسیلامی مصوب  2931نسبت به قانون قبلی ،در رکن معنوی محاربه رخ داده است.
در قانون مصیوب  ،32قصد محارب «ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم» دانسته شده بود در حالیکه در

قانون مجازات اسلامی مصوب  2931اینگونه پیش بینی شده که «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان یا
مال یا ناموس یا ارعاب مردم به نحوی که موجب ناامنی در آن محیط یا راه شود».
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چنان که پیداسیت ،ماده جدید دائره جرم محاربه را توسیعه داده و کسیی که قصد جان یا مال یا ناموس دارد را نیز محارب
شمرده است.مطابق تعریق قانونی جرم محاربه کشیدن سلاح ،به قصد جان ،مال ،ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی
که موجب ناامنی در محیط گردد ،می توان برداشیت کرد عنصیر روانی جرم محاربه هم سیوءنیت عام دارد و هم سوء نیت
خاص .اصل آن است که همه ی جرایم عمدی هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود .در جرایم عمدی نیز اصل بر آن است

D
I

که جرایم سیوء نیت عام دا شیته باشند .مگر آن که در جرایم خاص بر سوء نیت خاص تصریح شده باشد .بنابراین در عنصر
روانی جرم جرم محاربه به سوء نیت عام و سوء نیت خاص قصد ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت وآزادی مردم است بدون
رکن روانی کامل نمی شود.

S
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 -1-4عناصر متشکله بغی در قانون جدید

o
e

v
i
h

جرم بغی مثل هر جرم دیگر از سه رکن قانونی ،مادی و رکن روانی تشکیل شده است .
 .2رکن قانونی

c
r

از نظرحقوقی قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب  2931بر اساس مواد 183و  188بغی را جرم مستقل شناخته و برای

A

آن مجازات خاصی پیش بینی کرده است .با توجه به این مقررات ،رکن مادی و روانی و سپس مجازات این جرم را مورد
بررسی قرار می دهیم.
 .1رکن مادی :
برای اینکه فردی مجرم شناخته شود ،باید عملی از او ظهور پیدا کند و این عمل می تواند به صورت فعلی باشدکه قانونگذار
انجام دادن آن را نهی کرده است و یا به صورت ترک فعلی باشد که قانونگذار انجام دادن آن را خواسته است.
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مرتکبان جرم بغی اعضای گروهی هستند که بر امام عادل و علیه حکومت اسلامی خروج می کنند این افراد باید دارای شرایط
زیر باشند:
الف -مسلمان بودن  41.ب -گروه ی بودن42داشتن قدرت.

41

البته تنها هنگامی می توان فردی را باغی شناخت که خروج بر امام عادل از او سربزند و صرف سرپیچی از دستورات امام

D
I

عادل یا عدم بیعت و یا انتقاد از امام عادل نمی تواند مصداق رفتار مرتکب برای تحقق بغی باشد.بنابراین ،تا ز مانی که

S
f

مخالفت با امام عادل و حکومت اسلامی به مرحله قیام علیه ایشان نرسد ،بغی تحقق نیافته و نمی توان به مقابله با آنها به
عنوان باغی اقدام کرد .همچنان که این امر به وضوح از ماده 183ق.م.ا .مصوب  2931قابل ملاحظه است؛ چرا که قانونگذار

o
e

در این ماده ،از قیام مسلحانه در برابراساس نظام جمهوری اسلامی ایران سخن به میان آورده است.برای تحقق جرم بغی
هم ،داشتن سلاح شرط است .همچنانکه ،قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در ماده 183ق.م.ا.مصوب 2931داشتن سلاح

v
i
h

را شرط دانسته و چنین مقرر کرده است «:گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران ،قیام مسلحانه کند باغی
به مجازات اعدام محکوم می گردند ».همچنین بغی جرمی است مطلق و نه مقید به نتیجه .بنابراین ،برای تحقق آن صرف

c
r

قیام علیه امام عادل و اساس حکومت اسلامی ،کفایت می کند .دلیل این امر آن است که اولاً حکم آیه  3سوره حجرات و
اقوال فقها دراین خصوص کاملاً مؤید مطلق بودن جرم بغی است.
 .9عنصر روانی :

A

 .40زرگوش نسب ،عبد الجبار ،غیبی  ،معصومه ،)3113( ،بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن  ،سال چهارم،
شماره اول ،بهار و تابستان ،صص 330-301

 -43طوسی ،ابن حمزه ابی جعفرمحمد بن علی؛ الوسیله؛ قم :مكتبة آیت الله مرعشی3403،ق  ،ص ،205مرعشی شوشتری،
محمدحسن؛ دیدگاههای نو در حقوق كیفری اسلام؛ تهران ،:نشر میزان  ، 3131ص  ، 33ولیدی  ،3132ص ،.113حبیب زاده،
محمدجعفر؛ بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض؛ تهران 3130:انتشارات كیهان  ،ص . 335
 -42طوسی  ،ابن حمزه ابی جعفرمحمد بن علی؛ الوسیله؛ قم :مكت ب ة آیت الله مرعشی1408 ،ق ، .ص،205ح
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بغی از نظر رکن روانی ،از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق آن ،علاوه بر داشتن اراده و عمد در انجام عمل مجرمانه
(سوء نیت عام) باید عمد در وقوع نتیجه (سوء نیت خاص) نیز در باغی احراز شود .هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع
نمیشود لذا اراده در تمام جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی وجود دارد .اما اگر اراده و قصد مرتکب به فعل و نتیجه تعلق
بگیرد قصد مجرمانه و سوءنیت خواهد شد و اما اگر اراده مرتکب تنها به فعل تعلق بگیرد و نتیجه مقصوداش نباشد :خطای

D
I

کیفری خواهد شد .49سوء نیت عام در جرم بغی عبارت است از اینکه قیام کنندگان علیه حکومت اسلامی از روی اراده و اختیار
اقدام به قیام مسلحانه نمایند .به عبارت دیگر سوء نیت عام در این جرم تعلق قصد و اراده به قیام مسلحانه علیه نظام اسلامی

S
f

است .پس به خاطر مطلق بودن این جرم سوء نیت خاص محملی نداشته و به عبارتی مفروض در سوء نیت عام است .

44

وقتی به تاریخ جنگهای جمل ،صفین و نهروان رجوع می کنیم ،می بینیم توده مردمی که در این جنگها شرکت داشتند ،به

o
e

این صف آرایی کرده بودند که ایشان را به عنوان حاکم جامعه دلیل در مقابل امام علی اسلامی قبول نداشتند ،درواقع اصحاب
جمل و صفین با بهانه خو ن خواهی عثمان و علیه امام بر حق ،قیام کردند تا ایشان را از رأس  «،لا حکم الالله » خوارج

v
i
h

نهروان با شعار حکومت اسلامی برکنار کرده و موجب سرنگونی دولت اسلامی شوند .از متن ماده  183ق.م.ا .هم ،که اشعار
میدارد «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشوند» ،استفاده میشود

c
r

که وجود قصد براندازی برای تحقق این جرم لازم است .یعنی آن گروه یا جمعیت قصد مقابله با اساس و بنیان حکومت اسلامی

A

و نظام جمهوری اسلامی و در نتیجه ،براندازی آن را دارد .لازم به توضیح که سوء نیت خاص این جرم در سوء نیت عام مستتر
است.

42

 .47زراعت ،عباس؛ حقوق جزای عمومی /تهران ،نشر ققنوس ،1731 ،چاپ دوم ،ج 1ص 131

.44جعفری ،فریدون ،قهرمانی ،مسعود ،)1797( ،تحلیل جرم بغی در سیره علوی و قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1791فصلنامه پژوهشنامه
نهج البالغه  ،سال دوم ،شماره  ، 3ص 83

.45رحیمی نژاد ،اسمعیل ،صفر خانی  ،محدثه ،)3111( ،بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران ،فصلنامه حقوق اسلامی  ،سال یازدهم،
شماره  ، 40بهار ،3111صص 320-331
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 -9-4عناصر متشکله افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 2931
اقدام به عملی که موجب نابودی انسان ها .و یا اموال مردم و یا غارت آنها و یا اقدام به عملی که موجب ایجاد فتنه و تفرقه
و آشوب در میان افراد و اقدام به عملی که موجب گسترش فساد و واتنحراف اخلاقی عده ای از مردم به هر نحو از انحناء
گردد  .اگرچه این تعریف خالی از اشکال نیست لکن می توان آن را ملاک تشخیص مصادیق و موارد افساد فی الارض قرار

D
I

داد .

S
f

عناصر تشکیل دهنده جرم افساد فی الارض

 -2عنصر قانونی-1 ،عنصر مادی  -9 ،عنصرمعنوی
 -2-9عنصر قانونی

o
e

هرکسی به طور گسترده مرتکب جنایت علیه افراد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ،نشر اکاذیب  ،اخلال در نظم

v
i
h

اقتصادی کشور ،احراق و تخریب پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک با دایر کردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت
در آنها گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
 -1-9عنصر مادی جرم

c
r

باتوجه به ماده  182این بزهه عنصر مادی آن عبارت است از :از انجام فعلی که منتهی به نحقق کلی از مصادیق نام برده

A

شده در ماده مذکور گردد باتوجه به اینکه مصادیق این جرم متعدد است عنصر مادی این بزه نیز حسب مورد متفاوت خواهد
بود  .به عنوان مثال در دایر کردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آنها که در ماده مذکور به عنوان یکی از مصادیق جرم
افساد فی الارض نام برده شده است و دایر کردن عشرتکدها و مراکز انجام منکرات ،تشکیل باند و فراهم نمودن وسائل و ابزار
ارتکاب بزه از قبیل تهیه مکان ،تلفن و پیدا کردن افرادی برای ارتکاب جرم و امثال آن از عناصر مادی این جرم می باشند.
یا مثلاً در احراق که یکی دیگر از مصادیق نام برده در ماده مذکور می باشد مانند آتش زدن محصول کارخانجات یا مزرعه و
غیره که آتش زدن عنصر مادی افساد محسوب می شود.
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 -9-9عنصر معنوی افساد فی الارض
عنصر معنوی جرم افساد قصد اختلال گسترده در عرصههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .البته گاه عنصر
معنوی در جرم افساد مفروض گرفته میشود و آن هنگامی است که عمل مرتکب آثار وسیع مخربی در پی داشته باشد.
بنا بر این «جرم افساد اقداماتی است که موجب فساد گستردهای در جامعه شده یا به دفعات تکرار شده باشد42».برای

D
I

تحقق عنصر روانی وجود اراده و ارتکاب و قصد مجرمانه ( سوء نیت خاص ) لازم است برای تحقق بزه افساد فی الارض
مرتکب باید علاوه بر سوء نیت اراده ارتکاب آن را هم داشته باشد ،بنابراین لازم است که شخص مفسد دارای شرایط عام

S
f

ترکیب باشد و در صورت فقدان مسئولیت کیفری کودکی،اکراه ،جنون ،اجبار و اشتباه جرم افساد محقق نخواهد شد .در
کلیه موارد و مصادیق مفسد فی الارض در ماده  182برای تحقق افساد فی الارض عنصر معنوی که همان سوء نیت می
باشد برای تحقق باید وجود داشته باشد .

o
e

 -2بررسی و نقد ماده  182ق.م.ا.

v
i
h

c
r

در قانون جدید محاربه از افساد فی الارض جدا شده است در ماده  182تعریف بسیار گسترده ای از افساد فی الارض ارایه

A

شده است .در این ماده مقنن محاربه و افساد فی الارض را از هم تفکیک کرده است و در تعریف افساد فی الارض واژه های
مانند گسترده شدید و عمده را به کار برده است .

باتوجه به اثبات های مختلف و تعاریف مختلفی از این واژه ها می شود ،مجازات محاربه به نسبت از افساد فی الارض سبک
تر است زیرا یکی از چهار مجازات را دارد در حالی که مجازات مفسد فی الارض صرفا اعدام است .در واقع در ماده  (182افساد
فی الارض ) قانون جدید مجازات اسلامی را در جهتی مخالف با قوانین مثبت جایگزین حبس تخفیف مجازات و دیگر قوانین
حقوقی موجود در قانون جدید دانست  .زیرا در این ماده دایره گسترده مصادیق و وجود کلماتی همچون نشر اکاذیب و جرایم
.46بای  ،حسنعلی ،)1731( ،افساد فی االرض چیست ،مفسد فی االرض کیست ،فصلنامه فقه و حقوق  ،شماره 9
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علیه امنیت داخلی و خارجی در تعریف مفسد فی الارض از جمله مواردی است که باعث تفسیر گسترده قضات می شود و
امکان صدور حکم اعدام را بالا خواهد برد .و ماموران امنیتی و دولتی می توانند تفسیر گسترده ای از این کلمات را داشته
باشند ،و بسیاری از اعمال تحت شمول این ماده قانونی قرار خواهند گرفت در عین حال ما تعریف دقیقی از افساد فی الارض
در این ماده نمی بینیم صحت اینکه لغاتی نظیر گسترده ،وسیع  ،شدید و  ......قانون نباید طوری نوشته شود که جای تفاسیر

D
I

چند گانه را برای قضات باقی گذارد .

43

به طورکلی ماده  182قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم راجع به بغی و افساد فی الارض می باشد فساد و در لسان

S
f

العرب آمده ضد صلاح است راغب در المقررات در تعریف فساد می نویسد « :فساد بیرون رفتن چیزی از حد اعتدال است خواه
زیاد باشد ،خواه کم باشد و سلاح ضد آن است » در قرآن کریم نیز واژه « فسد» با توجه به آیات و شان نزول روایات آمده
است :

o
e

الف ) نافرمانی در آیه  221سوره بقره خداوند خطاب به منافقان می فرمایند « و اذا اقیل لهم لاتفسدو فی الارض قالو انما

v
i
h

نحن مسلمون » « و وقتی به آنها گفته می شود نافرمانی خدا و رسولش می گویند همانا ما قصد اصلاح داریم »
ب) خون ریزی و آدم کشی در آیه  4سوره اسراء می فرمایند :لَتُفْسدُنَ فی الأَرْض مَرَتَین « بنی اسرائیل دوباره بر رو زمین
خون ریزی و آدم کشی می کنند» .

c
r

A

ج) کمی باران و کمبود غلات  :در آیه 42سوره روم آمده است  «:ظَهَرَ الْفَسَادُ فی الْبَر وَالْبَحْر » « و کمی باران و کمبود غلات
به سبب کردار زشت ایشان در صحنه گیتی پدید آمد » .

کشتار در آیه  213سوره اعراف از قول جمعی از سران قوم خطاب به فرعون آمده است « أَ تَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ لیُفْسدُوا فی
الأَرْض »« آیا تو فرعون موسی و پیروانش را رها می کنی تا در زمین دست به کشتار بزنند ؟ فرعون نیز خطاب به درباریانش

 -43مظاهری تهرانی  ،مسعود ،نگاهی به تحولاتت قانون جدید اسلامی  ،روزنامه اطلاعات خبر دوشنبه  3مرداد 3112 -شماره25652
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می گوید «و انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهرو فی الارض الفساد »« می ترسم اگرموسی را زنده گذاریم آیین شما را
دگرگون سازد یا در روی زمین کشتار راه بیاندازد ».
ه)ایجاد خرابی به ظلم و تعدی :در آیه  94سوره نمل از قول ملکه سبأ این چنین اظهار گردیده است « إنَ الْمُلُوکَ إذَا دَخَلُوا
قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا » « و وقتی پادشاهان به سرزمینی وارد شوند آن را با ظلم و تعدی به خرابی می کشانند».

D
I

و) جادو کردن و سحر در آیه  82سوره یونس می فرماید « إنَ اللهَ لاَ یُصْلحُ عَمَلَ الْمُفْسدینَ »« خداوند عمل جادوگران و
ساحران را به نتیجه نمی رساند »

S
f

به طور کلی در یک جمع بندی نهایی به لحاظ مقوله زمان و مکان در فقه می توان چنین اظهار نظر کرد که مفهوم افساد
فی الارض در نظر عرف که در واقع بهترین مرجع تشخیص در اینگونه امور است .روشن بوده و از هیچ گونه ابهامی برخودار

o
e

نیست هرچند که تطبیق مفهوم بر مصادیق آن چندان آسان نبوده و نیازمند به بررسی و نظر دهی افراد متخصص و آگاه در
این زمینه می باشد .توزیع گسترده مواد اخیر و دایر کردن قمارخانه از مصادیق افساد فی الارض می باشند  .کثیری از فقها

v
i
h

محاربه و افساد فی الارض را مترادف هم دانسته اند و آن رایک جرم به حساب آورده اند به این دلیل که ارباب تفاسیر متعرض
محارب شده و از مفسد فی الارض مستقلاً بحث نکرده اند و از عدم تعرض مفسد و هم تفسیر آن یک دلیل سلبی درست کرده

c
r

و نامش را اتفاق گذاشته اند و این عدم تفسیر را دلیل بر انحصار و افساد درمفهوم محارب گرفته اند .

A

این استدلال و اتفاق و یکسان دانستن عناوین محاربه و افساد فی الارض بر خلاف ظاهر آیه است زیرا اگر محاربه همان افساد
فی الارض باشد دیگر نیاز ها به ذکر عبارت « الیسعون فی الارض فساداً » نبوده بعلاوه در صورت یکسان بودن این دو جرم
بسیاری از مصادیق افساد از شمول عنوان محاربه خارج می گردند  .به هرترتیب مستقل بودن جرم محاربه و افساد فی الارض
از وحدت این دو در قالب یک جرم بیشتر محتمل و قابل توجیه است زیرا که از طرفی ظاهراً آیه شریفه صحیح « انما جزا
الذین یحاربون الله و رسوله و سیعون فی الارض فساداً » از طرف دیگر به کارگیری و عدم استعمال سلاح جزء موارد تحقق
آن دو است  .به این بیان که در تحقق جرم محاربه استعمال سلاح شرط اصلی بوده و در جرم افساد فی الارض چنین قیدی
وجود ندارد  .از جمله انتقاداتی که به ماده  182وارد است این است که وجود کلماتی همچون نشر اکاذیب ،جرائم علیه امنیت
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داخلی و خارجی از جمله مواردی است که باعث تفسیر گسترده قضات و امکان بیشتر شدن صدور حکم اعدام می شود  .دایره
گسترده مصادیق و همچنین وجود کلماتی مذکور در فوق ماده 182در تعریف مفسد فی الارض از جمله مواردی است که باعث
تفسیر گسترده قضات می شود و امکان صدور حکم اعدام را بالا خواهد برد ،همچنین واژه هایی مانند گسترده ،شدید و عمده
بسیار در متن ماده مهم می باشد و تعاریف مختلفی از این واژه ها می گردد .با توجه به تعدد مصادیق در این ماده قانونی

D
I

مقام قضایی در تفسیر و صدور حکم احکام و تطبیق آن بر قانون دچار سختی و مشکل می شود ،زیرا این مباحث از موارد
اختلافی فقها بوده و باید دقت کرد تا در تعیین مجازات اینگونه جرایم موارد اجماعی را در آن لحاظ کرد و دامنه این نوع

S
f

مجازات ها را به حداقل رساند . .

o
e

 -2بررسی تطبیقی جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات  2931و قانون مجازات اسلامی جدید
ماده  291قانون مجازات اسلامی مصوب سال  31عنوان داشته است که هر کس سر دستگی یک گروه مجرمانه را به عهده

v
i
h

گیرد به حداکثر مجازات شدید ترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند محکوم می گردند
مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم

c
r

می شود در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سر دسته گروه مجرمانه صدق کند
حسب مورد به محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد .این ماده از تاسیسات جدید قانونی است که در قوانین سابق در

A

این خصوص مقرراتی نداشتیم و به جهت ضرورت مورد تصویب قرار گرفته است لذا قبلاً فردی که یک باند مخوف و منسجم
سرقت تشکیل می داد و به توسط آنان سرقت ها ی باندی و گروهی را به سر انجام می رساند و هیچ شرکتی در عملیات
مجرمانه نداشت فقط به اتهام معاونت در سرقت مورد تعقیب قرار می گرفت در حالیکه سر دسته گروه بود و شاید از سایر
اعضای گروه نیز بیشتر نفع مادی داشت.
مجازات سردسته گروه در کلیه جرائم موجب تعریز ارتکابی توسط گروه مجرمانه ،حداکثر مجازات شدید طرفین جرم ارتکابی
کرده می باشد و در جرایم موجب حد قصاص و دیات ارتکابی توسط گروه مجرمانه حداکثر مجازات معاونت در آن جرم می
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باشد در قانون مصوب  ،31سردستگی جرم از علل مشدده جرم محسوب می شد بدون اینکه میزان تشدید مشخص شده باشد
در صورتی که در قانون جدید به طور بارزی راجع به آن توضیح می دهد در قانون سابق مجازات تعداد اعضای گروه مجازات
تعداد اعضای گروه مجرمانه تعیین نشده و فقط از دیدگاه دکترین این تعداد معین می شد .
در حالیکه در قانون جدید مجازات این تعداد سه نفر یا بیشتر ذکر شده است  ،در محاربه و یا افساد فی الارض زمانی که عنوان

D
I

محارب یا مفسد فی الارض بر سر دسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم
می گردد در زمینه جرم محاربه مهم ترین تغییر قانون جدید مجازات نسبت به قانون سابق تفکیک آن از جرم افساد فی

S
f

الارض است در صورتی که در قانون سابق قانون گذار محاربه و افساد فی الارض را در کنار یکدیگر آورده است .
همان طور که می دانیم مفسد فی الارض مفهوم گسترده تری از محاربه و بین آن دو عموم و خصوص مطلق برقرار است به

o
e

طوری که هر محاربی مفسد فی الارض شناخته می شود ولی هر مفسد فی الارضی محارب نمی باشد  .از جمله تغییرات دیگر
جرم محاربه افزون شدن عنوان قاچاقچیان به سارقان و راهزنان می باشد ،که در قانون سابق تنها به سارقان مسلح و قطاع

v
i
h

الطریق اشاره شده بود ،در فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید در ماده  182را تحت عنوان بغی و افساد فی الارض آمده
است که در قانون سابق ،یکی مجازات قتل دار آویختن  ،اول قطع دست و سپس پای چپ به اختیار حاکم و قاضی می باشد.

c
r

در حالیکه در قانون جدید با توجه به جداسازی دو جرم محاربه و افساد فی الارض فقط مجازات او اعدام در نظر گرفته شده

A

است .اما در خصوص جرم بغی بایستی ذکر شود که ماده  183قانون مصوب  31باغی را تعریف نموده است .در بغی گروه
قدر متقین  9نفر بیشتر است همراه با دست بردن به سلاح در اقدام به علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران اعضاء به
عنوان باغی محکوم به اعدام هستند ،در قانون سابق عنوانی از بغی بکاربرده نشده بود که پیش بینی آن در این ماده از نوآوری
های قانون جدید محسوب می شود .بغی در فقه به معنای « جرم سیاسی » خوانده شده است .لازم به ذکر است به چند نفر
انگشت شمار که سلاح به دست گیرند باغی اطلاق نخواهد شد و شرط است که قیام به صورت گروهی باشد .میان افساد فی
الارض و باغی اختلاف در هدف قرار دارد ،هدف افساد فی الارض ضربه زدن به نظام و جامعه و یا براندازی آن است در حالیکه
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هدف از بغی ،برکناری حاکم حکومت اسلامی است ،یا خروج بر او اگرچه ممکن است موجب ضربه زدن به نظام وجامعه
اسلامی شود .
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نتیجه گیری :
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با عنایت به مسائل طرح شده میتوان گفت هر کدام از جرم های سه گانه جرم مستقلی است،که به تفصیل راجب آنها بحث
شد  .باید گفت در قوانین جزائی کنونی ما ،جرائم محاربه ،بغی و مفسد فی الارض در دستة جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی
تعریف میشوند .این جرایم در قانون جدید هر کدام دارای جایگاه متفاوت بوده و به خوبی از هم تمیز داده شده اند  .جرم «
محاربه و افساد فی الارض» که در برخی از کتب فقی اهل تسنن از آن به « حربه» و « قطع طریق» یاد می شود از جمله
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جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده که به عنوان جرم مستلزم حد ،مورد تشریع قرار گرفته است که این جرم به عنوان
حد و نص قرآنی مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی است.
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جرم محاربه که در قانون سال  2931با افساد فی الارض یکسان دانسته شده بود در ماده  133قانون مجازات اسلامی سال
 ،2931با تعریف جدید و متفاوت افساد فی الارض در دو فصل جدا گانه مورد تصریح قرار گرفته است.محاربه در قانون مجازات
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اسلامی  ،نه تنها در رکن مادی  ،بلکه در رکن روانی نیز با تغییراتی همراه شده است .در رکن مادی که جرمی مطلق بود به
جرمی مقید در قانون جدید تبدیل شده و موضوع آن که محدود به عنوان کلی آزادی و امنیت مردم بود ،جزئی تر و به امنیت

v
i
h

«جان ،مال ،یا ناموس مردم» گسترش یافته است و ارعاب آنان نیز بخشی از موضوع محاربه شده است  .در رکن روانی ،
سوء نیت خاص محارب از قصد برهم زدن امنیت و آزادی مردم به« قصد جان  ،مال یا ناموس مردم ارعاب آنها » تغییر یافته
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است .در حوزه مصادیق محاربه نیز ،ماده 282قانون مجازات اسلامی پیشین ،مشروط به چند شرط تمامی اعضاء و هواداران

A

هر گروه یا جمعیت متشکلی را که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه می کردند  ،محارب معرفی می کرد ،در حالی که
این مصداق با تعریفی که در این قانون از محارب ارائه شده بود سازگاری نداشت .از این رو  ،این موضوع در ماده 183قانون
جدید اصلاح شد و جرم این افراد تحت عنوان باغی  ،قابل پیگرد است .

اما در مورد « افساد فی الارض » که در کتب فقهی تحت عنوان مستقل آوردن نشده ،لیکن به مصادیق آن همچون آدم
ربایی،اعتیاد به قتل اهل ذمه و  ..اشاره شده است  .در یک تعریف اجمالی می شود اظهار نظر کرد که « اقدام به هر عملی
با قصد کشاندن گسترده جامعه اسلامی و تلاش در راستای بر هم زدن امنیت نظام اسلامی ،افساد فی الارض است ».
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اما در مورد بغی همانظور که در ماده  183قانون مجازات اسلامی جدید مصوب  2931آمده گروهی که در برابر اساس نظام
جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را می توان تفسیر به
حکومت اسلامی نمود که حکومت اسلامی خود شامل دولت و قوای حاکم در کشور می باشد  .با عنایت به آنچه گفته شد ،
اولاً بغی از جمله جرایم تعزیری است نه حدی ؛ چون مجازات خاصی برای آن در شرع پیش بینی نشده است ،هرچند که
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قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب  2931آن را جرم حدی محسوب کرده است با اینکه در اغلب موارد ،بغی با آشوب
و درگیری همراه بوده و عواقب وخیم آن به طور غیر مستقیم و حتی گاهی به صورت مستقیم متوجه افراد جامعه نیز می
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گردد ،با وجود این ،اقدام باغیان محاربه نبوده و به لحاظ ساختاری ،کاملاً متفاوت با جرم محاربه است.و مجازات اعدام پیش
بینی شده در قانون برای همه اغیانی که از سلاح استفاده می کنند ،ظاهراً تناسبی با مقررات و احکام فقهی مربوط به این

o
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جرم ندارد؛ زیرا مجازات اعدام در فقه ،درواقع یک اقدام دفاعی است و نه کیفری.همچنین مسلما نبودن مرتکب جرم بغی،
یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم در فقه اسلامی است و این در حالی است که قانونگذار تفاوتی بین اسلام و
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کفر مرتکب قائل نشده است .با توجه به اطلاق کلام قانونگذار ،می توان گفت در قانون مجازات اسلامی جدید ،برخلاف ماده
 282قانون مجازات اسلامی  ،2931داشتن سازمان و مرکزیت (تشکیلاتی بودن) برای تحقق جرم بغی لازم نیست و این امر
فقط در نحوه برخورد با آنان مؤثر است.
از آنچه تاکنون گفته شد دریافتیم :

c
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-2برخی از متون فقهی و برخی از قوانین به تبع آیه  99سوره مائده عنوان محارب و مفسد فی الارض را در کنار هم ذکر
کرده اند به گونه ای که همین معنا است که این دو به نحو مترادف بر موضوع واحدی صادق می باشند  .در مقابل برخی از
فقها و حقوق دانان جرائمی را از مصادیق افساد فی الارض بر شمرده اند مرتکبان آن را به عنوان مفسد مستحق اعدام دانسته
اند که قطعاً با تعریف محاربه سازگار نیست  .مانند ماده  182قانون مجازات اسلامی .31

www.SID.ir

 -3میان محاربه و افساد فی الارض رابطه عموم وخصوص مطلق برقراراست بدین معنا که « افساد فی الارض » عام
است و محاربه از مصادیق افساد می باشد .همچنان که فقهای متقدم و متاخر با توجه به روایات متعدد مصادیق
دیگر ی هم برای عنوان افساد فی الارض ذکر کرده اند .
 -8به نظر می رسد که رابطه میان افساد فی الارض و محاربه از نوع تساوی نیست بلکه عموم و خصوص مطلق است
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به این معنی که افساد عنوان عامی است که یکی از مصادیق آن محاربه می باشد و ضوابط فقهی و حقوقی مانع
این است که افساد فی الارض را جرم مستقلی قلمداد کنیم.
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 -3در رای تحقق جرم محاربه کشیدن سلاح توسط محارب که به رکن مادی جرم اشاره دارد ودیگری وجود قصد
ارعاب مردم که ناظر به سوء نیت خاص محارب است دو پایه مهم می باشند و عنصر روانی جرم محاربه قصد تجاوز
به جان یا مال و ناموس مردم است.
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iv

 -21اگر کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد عمل او جنبه عمومی نداشته محارب
محسوب نمی شود .
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c

 -22طبق ماده  182افزوده شدن عنوان قاچاقچیان در قانون سال 31یکی از نوآوری های آن است .
 -21طبق ماده  182شرط الی و مهم افساد فی الارض گسترده بودن آن است.

r
A

 -29محاربه یک جرم علیه امنیت ،بغی یک جرم علیه حکومت و مفسد فی الارض یک جرم علیه نظام است .
پیشنهادها

 -2در پایان پیشنهاد میشود با توجه به قانون سال 31با دقت بیشتری قانونگذار مرزهای محاربه و مفسد فی الارض را
تفکیک نماید،واز آنجا که ارائة تعریفی از جرم افساد ممکن است برداشتهای متفاوت و یا حتی سوء استفادههایی را
به دنبال داشته باشد ،مصادیق جرم افساد را در قالب مواد جداگانهای مورد جرمانگاری قرار دهد .در جرمانگاری
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مصادیق «افساد فیالارض» ضروری است قانونگذار اعمالی را که آثار مخرب گستردهای نداشته یا به دفعات تکرار
نشدهاند ،از شمول جرم «افساد» خارج نماید.
 -1باتوجه به اینکه درصورت تسلیم شدن بغات بعد از درگیری مسلحانه در فقه تعیین تکلیف گردیده لیکن درقانون
مجازات اسلامی از این حیث سکوت نموده است لذا پیشنهاد می شود دراین خصوص به صراحت قانون تعیین تکلیف
نماید.
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 -9باتوجه به اینکه مجازات شدید سالب حیات درخصوص جرم بغی در نظرگرفته شده پیشنهاد می گردد درقانون مجازات
اسلامی ،

S
f

 -4مجازات غیرمسلمان به صراحت مشخص شود .
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