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 مقدمه
ی زندگی ها جرائم امنیتی از گذشته تاکنون به دلیل حضور و دخالت آن در تمامی عرصه

 وزهامر. این جرائم، محاربه استترین  یکی از مهم. باشد  میبشری، از فراوانی برخوردار
این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفته و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ 

به همراه تهدیدات جدی را برای امنیت عمومی مردم اجتماعی تبدیل شده است که 
 گرچه بسیاری از تهدیدها و اختالالت امنیت عمومی مردم بواسطه سالح انجام. ددار
 از طریق غیر سالح  ها همی از این تهدیدها و وحشتشود ولی در عین حال بخش م می

 از توان به ارعاب حاصله  میگیرد که از جمله آنها  مینیز خصوصاً در زمان کنونی صورت
ی آب و روانه کردن سیل به منازل و مزارع به منظور تخریب آنها و یا ها تخریب سد

ی کشنده همچون میکروب ها وبی مردم و یا انتشار میکرها ی آتش به خانهها انداختن شعله
چنانچه روشن است، ارعاب حاصله از تعداد زیادی از  .سیاه زخم در میان مردم، اشاره کرد

بر . ی ذکر شده به مراتب بیشتر از ارعاب حاصله از سالح استها این جرائم همچون نمونه
گیرند یا  میاین اساس الزم است مشخص شود که آیا جرائم مذکور، تحت عنوان محاربه قرار 

کند، این است که با معتبر  خیر؟ چیزی که بیش از همه اهمیت این تحقیق را دو چندان می
تصورتحقق محاربه را به صورت اینترنتی و در  توان می نبودن قید سالح در تحقق محاربه،

ها را که از  فضای مجازی ممکن دانست و بر این اساس الزم است که حکم این نوع از محاربه
 .دهد، مشخص کرد  مییق اینترنت و در فضای مجازی رخطر

 
 مفاهیم بنیادین. ١
 محاربه  . ١ .١

نقیض سِلم محاربه مصدر باب مفاعله برگرفته از واژه حرب است که این واژه در لغت 
، ٣، ج٥٦؛ ٢١٣، ص٣ ، ج٥١؛ ٣٠٢ص ،١، ج٥ [ . جنگ است به معنای  )و صلح آرامش(

 نفس و ستیز با ی جایگاه مبارزه با شیطان و هوا به محراب مسجد نیز چون]٨٥ص
ه نیز محارب] ٢٣٨، ص١، ج٢٨؛ ٢٢٥، ٢٧[ .گویند  میکارهای لغو و بیهوده است، محراب

بر وزن مفاعله در صورتی محقق است که جنگ و ستیز استمرار داشته و شخص اصرار 
کسانی  الح فقهاما مراد از محاربین در اصط] ١٨٤١ـ١٨٣، ص٢، ج٦٠[ بر آن داشته باشد

                                                                                                                                                                             
هو الحدّة عمال، و هو ما یقابل السلم، و یعبّر عنه في الفارسیّة بکلمة : أنّ األصل الواحد في هذه المادّة. ١

  .یعبّر عنه بالمحاربة علی مفاعلة: و هذا المفهوم إذا استدام و استمرّ). ستیزه(



  ٢٨٣  تاملی در اشتراط قید سالح و محاربه اینترنتی

 و قصد ایجاد فساد بر روی زمین و بر که با استفاده از سالح مردم را بترسانند هستند
 ] ٥٦٤، ص٤١، ج٧٧؛ ١٢٧، ص٢، ج٦٩[ .هم زدن امنیت مردم را داشته باشند

 
 سالح. ١  .٢

اعم از ساخته شده است؛  دشمنبا  نبرد يشود كه برا ي اطالق ميبه ابزار سالح در لغت
 يبرا و يا نيزهو  شمشير، تفنگ :، مانند باشدضربه زدن به دشمنو  هاجمت يبرااينكه 
، 27؛ 486، ص2ج ، 5[ .خود، سپر و زره كاله:  يورش دشمن، مانندبرابر در بدنحفظ 

البته بعضي از لغويين ] 485، ص3، ج56؛ 284، ص2ج ، 53؛ 373، ص2ج ، 34؛ 419ص
، 2 ، ج3[ ، ابن اثير]155، ص2، ج28[ ، زمخشري]141، ص3 ، ج51[ همچون فراهيدي

 فقها نيز. ت كه حتماً از جنس آهن باشدمعتقدند در مسماي سالح شرط اس] 388ص
در معناي سالح همگام با  ]244، ص1 ، ج13 [گروهي از آنها همچون حسيني جرجاني

گروهي نيز همچون . لغويين شدند و آن را اعم از آالت تهاجمي و تحفظيه دانستند
 واژه سالح را تنها اختصاص به آالت تهاجمي] 422، ص9[ و بحراني] 43، ص78[ نراقي
ولي با در نظر گرفتن قصد رعب و وحشت ميان مردم در تحقق معناي محاربه، . اند داده

بايد گفت منظور از واژه سالح در تعريف محاربه، ابراز جنگي تهاجمي همچون شمشير و 
نيزه و ديگر آالت قتاله است نه ابزار جنگي تحفظيه همچون سپر و كاله خود و ديگر 

  .ابزار محافظتي در جنگ
ته همانطوری که خواهد آمد، آن دسته از فقهایی که قائل به اعتبار سالح در الب

تحقق محاربه شدند، در مراد از سالح با یکدیگر اختالف نظر دارند به این معنا که آیا 
مراد از سالح، آالت قتاله آهنی همچون شمشیر و دیگر ابزار آهنی که برای کشتن به 

شود یا اینکه دارای   میوزی از آنها تعبیر به سالح سردرود، است که در زمان امر  میکار
معنایی اعم از آن و آالت غیر آهنی همچون عصا و سنگ و دیگر ابزار غیر آهنی که عرفاً 

 باشند؟  میآیند،  میاز باب مجاز سالح به حساب
الزم به ذکر است که در  صورت اعتبار سالح در تحقق محاربه، مراد از سالح بدون 

ی گرم همچون کلت و نارنجک ها باب مفهوم موافق و فحوای اولویت شامل سالحشک از 
توانند رعب و وحشت بیشتری نسبت به   میاست؛ زیرا این ابزار به مراتب مرگبارتر و

لذا مراد از سالح از باب اولویت اعم از سالح سرد و . سالح سرد، برای مردم ایجاد کنند
 .سالح گرم است
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 اینترنت. ١  .٣
اي  مجموعه ای به هم پیوسته است که از های رایانه ای جهانی از شبکه نترنت سامانهیا

 به عبارت دیگر اینترنت، شبکه. کنند ارتباط با یکدیگر استفاده می برایپروتكل 
 در دولتی و تجاری دانشگاهی، عمومی، خصوصی، شبکه ها میلیون از که هاست شبکه

 بسیار بزرگ تشکیل شده است که با آرایه وسیعی و کوچک تا جهانی و های محلی ازهاند
بر این اساس محارب اینترنتی . اند های الکترونیکی و نوری به هم متصل شده از فناوری

یعنی شخص از طریق اینترنت و در فضای مجازی با انجام یک سری از اعمال، موجب 
 .ترس و هراس مردم و بر هم زدن امنیت عمومی آنها شود

 
 قها در رابطه با اخذ کردن قید سالح در تحقق محاربهاقوال ف. ٢

توان گفت که در رابطه با اخذ کردن قید سالح در تعریف   میبا جستجو در عبارات فقها
 :محارب دو قول وجود دارد

البته . اکثریت قریب به اتفاق فقها قید سالح را در مفهوم محاربه آورده اند: قول اول
، 5، ج37؛ 167، ص4، ج24؛ 186، ص2، ج18؛ ٢٥١، ص١٦[ تعدادی زیادی از این فقها

  در این زمینه معتقدند که قید تشهیر سالح]٨٠٤، ص٦٢؛ ٧٢٠، ص٤٢ ؛458ص
شود لذا در صدق عنوان محارب بر فرد   میدر تعریف محاربه اخذ...) شمشیر و چاقو و (

ن قول را حتماً باید آن فرد بر مردم سالح بکشد به طوری که حتی شیخ در مبسوط ای
 ]٤٨، ص٨، ج٤١[ .باشد  میبه روایت اصحاب نسبت داده است که مشعر به اجماع

 نیز از قول این دسته از فقها ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ٢٧٦ماده 
 .پیروی کرده است و تشهیر سالح را در تحقق محاربه شرط دانست

 نیاز به تشهیر سالح نیز در صدق محارب معتقدند که] ٥٦٤، ص٤١، ج٧٧[ تعدادی
 .تواند در تحقق محاربه کافی باشد  مینیست بلکه صرف حمل آن

؛ ٥، ص١٥، ج٤٥؛ ٢١٠، ص٤، ج٤٤؛ ١٤٩، ص١٦، ج٣٢[ تعداد دیگری از این فقها
نیز از لفظ سالح، الغای خصوصیت کرده و آن ] ٢٨٧، ص١٣، ج٦٤؛ ٦٨٤، ص١٠، ج٥٠

د؛ یعنی این دسته از فقها معتقدند را به چوپ و عصا و سنگ و امثال آن توسعه دادن
داند، در تحقق محاربه   میاستفاده از ابزارهایی که عرف به صورت مجازی آنها را سالح

توجه به این نکته نیز الزم است از منظر این دسته از فقها، اخذ سالح هر  ١.کافی است
                                                                                                                                                                             

 سالح در تحقق محاربه، این نظریه محل تامل است؛ زیرا  که در صورت اعتبارالبته الزم به ذکر است. ١
، مشروط به ]١٤١، ص٣ ، ج٥١[های قدمای از لغویین همچون فراهیدی  از طرفی لفظ سالح در نوشته

 ساخته شدن آن از آهن است از طرفی دیگر بنای حدود نیز بر تخفیفات و رعایت احتیاط در



  ٢٨٥  تاملی در اشتراط قید سالح و محاربه اینترنتی

ر سالح چند به صورت مجازی، در تحقق محاربه الزم است لذا اگر کسی از طریق غی
قصد اخافه داشته باشد مثل آنکه از قدرت بدنی خود استفاده کند و یا سد آب را تخریب 

 ]٣٨٤، ص٥، ج١٩[ .کند، بدون شک محاربه نیست
دانند   میکارگیری سالح را در صدق عنوان محارب الزم بنابراین تمامی این فقها به

 .ف نظر دارندولی مطابق با تفصیالت فوق در جزئیات آن با یگدیگر اختال
، 3، ج21 [در مقابل قول اول، تعداد اندکی از فقها از جمله عالمه در قواعد: قول دوم

و تعداد ] 543، ص4، ج٢٢[ و فرزندش فخرالمحققین در ایضاح الفوائد] 568ص
، 3، ج67[ محدودی از فقهای معاصر که ظاهراً منحصر در آیت هللا موسوی اردبیلی

است، در این زمینه ] 221، ص88، ج14[ نی شیرازیهللا حسی و آیت ]514ـ515ص
معتقدند که در صدق محارب نیازی به تشهیر سالح و یا حمل آن نیست بلکه آنچه که 

شود، صرف ایجاد نا امنی عمومی و برهم زدن   میبه عنوان مناط و مالک در نظر گرفته
طوری که مردم نظم اجتماعی مردم و به وجود آوردن ترس و رعب در دل آنها است به 

اامنی از حال منشا این ن. نسبت به امنیت جان و مال و عرض خود در هراس به سر ببرند
ی آب ها مثل اینکه شخصی بخواهد با شکاندن و تخریب سد ،هر راهی که بخواهد باشد

ی آتش ها و روانه کردن سیل به منازل و مزارع به منظور تخریب آنها و یا انداختن شعله
 مردم و یا با راه انداختن بلدوزر به قصد تخریب خانه مردم و یا با انتشار یها به خانه
ی کشنده همچون میکروب سیاه زخم و یا پرتاب و پاشیدن اسید و یا دیگر ها میکروب

مواد شیمیایی بر مردم و یا با صرف استفاده از زور و قدرت بدنی خود، جان و مال آنها را 
ه نوع عمل مالک است حال به هر نحوی که باشد منتها لذا در محارب. به خطر بیندازد

 .عمل مزبور باید به نحوی باشد که برحسب عرف نوعاً ایجاد ترس و رعب کند
 

 مستندات اقوال فقها و نقد و بررسی آن. ٣
تواند از چند طریق   میمستند اقوال فقها در رابطه با اخذ قید سالح در تحقق محاربه

 :مورد بررسی قرار گیرد
مستند دسته اول از طرفداران قول اول، گروهی از روایات است که : مستند قول اول

 :از جمله این روایات. باشد  میسند تعدادی از آنها  صحیح
                                                                                                                                                                                              

های غیر آهنی  توان گفت محاربه با سالح ین بنا می خون مسلمان است لذا با در نظر گرفتن ا
، ٢٨ ، ج٢٩. [شود توان به آنها سالح گفت محقق نمی که تنها از باب مجاز می... همچون عصا و سنگ و

شود که به تبع آن با  حداقل اینکه در این هنگام با توجه به مطلب فوق، شک حاصل می] ١٢١ص
  ]همان. [ محارب بر شخص جاری نیستتوجه به بودن این شک مجرای اصالت، حد
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 مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ: عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
 وَ ضَرَبَ وَ  ـالْأَمْصَارِ) فِي مِصْرٍ مِنَ( وَ مَنْ شََهرَ السِّلَاحَ  ـ مِنْهُ وَ نُفِيَ مِنْ تِلْکَ الْبَلَدِ اقْتُصَّـ

ـ ٣٠٧، ص٢٨، ج١٢... [ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ  ـعَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ
 ]٢٤٨، ص٧، ج٥٨؛ ١٣٢، ص١٠، ج٣٦؛ ٢٥٧، ص٤، ج٣٥؛ ٣٠٨

 از شهرها ی در شهریهر کس: فرمود) ع(کند که امام باقر  میمحمد بن مسلم نقل
شود، پس از قصاص، از شهر تبعید ) ضرب و جرح( سالح بکشد و مرتکب جنایت

 که در بیرون از شهر سالح بکشد و مرتکب ضرب و جرح و غارت شود یو کس. شود یم
 ... . است و کیفر او کیفر محارب است مرتکب قتل نشود، محاربیول

 .دانند  میتشهیر سالح را در تحقق محاربه شرط) ع(در این روایت امام
 :سند این روایت در کافی عبارت است از

 أبي عن محبوب ابن عن محمد بن أحمد عن ییحی بن محمد عن یعقوب بن محمد
 ...قال )ع(جعفر أبي عن مسلم بن محمد عن أیوب

 :و استبصار عبارت است از و در تهذیب 
 بن محمد عن أیوب أبي عن محبوب ابن عن محمد بن محمد بن الحسن عن أحمد

 ...قال )ع(جعفر أبي عن مسلم
 شود، سند این روایت بنابر هر سه نقل صحیح تلقی  میهمانطوری که مالحظه

 طریق شیخ به احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی در تهذیب و زیراشود؛  می
 با حفظ این مطلب محمد بن یحیی عطار ]١٨٤، ص١ج ، ٤٣[ .ار صحیح استاستبص

 ، احمد بن محمد بن عیسی اشعری)کافی(  در نقل اول]٣٥٤، ص٧٦؛ ٣٤٠، ص١٧[
 و ٣٥٤، ٣٨[  و حسن بن محبوب سراد]٨٣  و ٥٩ ، ص٧٦؛ ٦١، ص٤٠؛ ٣٥١  ، ص٣٨[

 محمد بن  و)٢٠، ص٧٦؛ ١٩، ص٤٠( ابراهیم ابو ایوب خراز و ]١٤٠ و١٦٠ ، ص٧٦؛ ٣٣٤
امامی ثقه ) کافی و استبصار و تهذیب(  در هر سه نقل]٣٢٣ـ٣٢٤، ص٧٦[ مسلم ثقفی

 و ]٥٥٦ ص، ٥٧[ البته بنابر قولی باشند گذشته از اینکه حسن بن محبوب  میجلیل
در نتیجه سند این روایت در . از اصحاب اجماع نیز هستند ]٢٣٨ ، ٥٧[ محمد بن مسلم

 .تهر سه نقل صحیح اس
 :باشد  میمستند دسته دوم نیز تعدادی از روایات است که از جمله آنها، روایت ذیل

 إِلَّا أَنْ یَکُونَ  ـمَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّیْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ: عَنِ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
 .رَجُلًا لَیْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّیبَةِ
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 در شب سالح حمل کند یهر کس: فرماید  می)ع(ام صادقکند که ام  میضریس نقل
، ٦، ج٣٦؛ ٣١٣ـ٣١٤، ص٢٨، ج١٢[ .نباشد) فساد(محارب است مگر اینکه از اهل ریبه

 ]٢٤٦، ص٧، ج٥٨؛ ٦٨، ص٤، ج٥٥؛ ١٥٧ص
صرف حمل سالح را در تحقق ) ع(شود، امام  میهمانطوری که در این روایت مالحظه

 .داند  نمیبه را منوط به تشهیر سالحمحاربه کافی دانسته و تحقق محار
این روایت به چهار طریق نقل شده است که : اما در مورد سند روایت باید گفت

تمامی این طرق غیر یک طریق از دو طریق مذکور در تهذیب، از جهت سهل بن زیاد 
» االمر في سهل سهل« :اگرچه گفتندابوسعيد سهل بن زياد  موردزيرا در  ضعیف است؛

 خالي منتها اين نكته را بايد در نظر داشت كه شخصيت رجالي وي ]90، ص١٦ ج،٣٢[
 قابل اعتمادغير  ضعيف وراوي از مناقشه نيست از از اينكه تعدادي از دانشمندان رجالي 

  او را در كتاب رجالي خود ثقه دانسته است طوسيگرچه شيخدانند   مينقل حديث در
، 40[ .ضعيف شمرده است در كتاب فهرست خودرا  منتها همين شيخ او ]387، ص38[

 غير قابل اعتماد در او ضعيف و :درباره وي معتقد است همچنين نجاشي نيز ]228ص
قم  را از او شهادت داد و دروغگويي او  عيسي به غلو و محمد بناحمد بن حديث است و

 وي مورد رد غضائري ابن نيز] 185 ، ص٧٦[ .به ري اخراج كرد كه در آنجا ماندگار شد
 كرد و  ميروايات اشتباهي نقل و  وي به شدت ضعيف بودهسهل بن زياد :نويسد مي

احمد بن محمد بن عيسي اشعري او را از قم اخراج  رفت و  ميفاسد المذهب به شمار
سهل  .داشت  مينقل روايات او باز مردم را از شنيدن و از او ابراز انزجار نموده و كرده و

 ]67و 59 ، ص1ج ،4[ .داشت به آنها اعتماد مي كرد و  ميمجهولي نقل روايات مرسله و
 بن أحمد بن محمد عن الحسن بن محمد :اما طریقی که صحیح است عبارت است از

 عن ضریس عن رئاب بن علي عن محبوب بن الحسن عن معروف بن العباس عن ییحی
 ]١٥٧، ص٦، ج٣٦[ ...قال  )ع( جعفر أبي

محمد بن  ]٤٩، ص١٥، ج٧٤. [حمد بن یحیی صحیح استطریق شیخ به محمد بن ا
، ٧٦؛ ٣٦١ ، ص٣٨[ ، عباس بن معروف]٣٤٨ ، ص٧٦؛ ٤١٠ ، ص٤٠[ احمد بن یحیی

، علی بن رئاب ]١٤٠ و١٦٠ ، ص٧٦؛ ٣٣٤و٣٥٤، ص٣٨[ ، حسن محبوب سراد]٢٨١ ص
 نیز ]٣١٤  ص، ٥٧[ و ضریس بن عبدالملک بن اعین]٢٦٣ ، ص ٤٠؛ ٩٣ ، ص٢٠[ کوفی

مامی ثقه و حتی بعضی از آنها یعنی محمد بن احمد بن یحیی و حسن محبوب همگی ا
گذشته از اینکه حسن بن محبوب . باشند و علی بن رئاب کوفی از اجال می سراد
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لذا سند روایت . است  از اصحاب اجماع]٥٥٦ ص، ٥٧[ همانطوری که گذشت، بنابر قولی
 .در این طریق صحیح است

نیز همانطوری که گذشت، اطالق سالح از نظر عرفی به مستند دسته سوم از فقها 
 .صورت مجازی بر این دسته از اشیاء است

بنابراین اکثریت فقهای امامیه بواسطه این مستندات اخذ سالح را در صدق محارب 
 .الزم دانستند

این دسته از فقها پس از بیان نظریه خود، در ادامه معتقدندکه : مستند قول دوم
در روایاتی که مستند قول اول قرار گرفته اند، تنها از باب ذکر مثال در تشهیر سالح 

لذا این روایات از باب آوردن مصادیق بارز محارب، آیه . تبیین مصادیق محارب است
 .کنند نه اینکه معنای محارب منحصر در مضمون این روایات باشد  میمحاربه را تفسیر

، 14[ و آیت هللا حسینی شیرازی ]514ـ515، ص3، ج67[ آیت هللا موسوی اردبیلی
دانند؛ زیرا   می سوره مائده٣٣ مستند خود را در این زمینه اطالق آیه شریفه ]221، ص88ج

اطالق این آیه مقتضی تعمیم محاربه است از آن جهت که محاربه در لغت همان طوری که 
اموس مردم است و  جنگ و مقاتله و حملۀ خشونت آمیز به جان و مال و نیگذشت، به معنا

 .از واضحات که وقوع این عمل در خارج منحصر در استفاده از سالح نیست
البته ممکن است گفته شود که وقوع این عمل در خارج به صورت عمده با استفاده از 
سالح است لذا چه بسا اطالق آوردن واژه محاربه، منصرف به وقوع آن در خارج به کمک 

نست که اگرچه در غالب موارد محاربه به صورت مسلحانه است ولی منتها باید دا. سالح است
 قوّت و  که ناشی از کثرت انس باشد؛ زیراشود  موجب انصرافتواند  میتنها در صورتیغلبه 

 به قوّت و ضعف انس لفظ با معنا دارد، و سبب آن، استعمال است نه یضعف ظهور، بستگ
 بیشتر استعمال شود، یچه لفظ در یک معنای  هر، و لذا آن اکمل بودن و یاغلبه وجودی فرد
 چه آن  ویا نداشته باشد شود، اعم از اینکه غلبه وجودی داشته باشد یانس آن بیشتر م

 یدر نتیجه تنها کثرت استعمال، سبب ظهور انصراف. ، فرد اکمل باشد و چه نباشدیمعن
 ؛١٠٠، ص١ج  ،٧؛ ٧٢، ص٢[ .باشد ی نمیخالف دو صورت قبل، بدو شود و این انصراف به یم

بنابراین از راه انصرافی که ناشی از غلبه وجودی پس ] ٢٤٠، ص٦٨؛ ٤٥٣ـ٤٥٤، ص١ج  ،١١
 . توان تمسک به اطالق را منتفی دانست  نمیباشد

البته ممکن است گفته شود که استعمال محاربه در محاربه مسلحانه زیاد است لذا 
باشد و به تبع آن با توجه به   میبه مسلحانهواژه محاربه در آیه شریفه منصرف به محار
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توان گفت که انصراف نیز   میباشد در نهایت  میاینکه منشا این انصراف کثرت استعمال
 .شود  میمانع از ظهور اطالق

در جواب از این مناقشه نیز باید گفت که اگرچه کبرای قضیه صحیح است منتها 
خصوصاً در جامعه امروزی در محاربه احراز صغری و اثبات کثرت استعمال محاربه 

در نتیجه انصراف در تحت هر . مسلحانه به صورت قطعی و یا حتی ظنی معلوم نیست
 .تواند هیچ جایگاهی برای خدشه در مقام تمسک به اطالق، دارا باشد  نمیصورتی

توان به اطالق آیه شریفه در عدم   نمیبله با وجود تمامی این توجیهات در نهایت
؛ زیرا اطالق آیه شریفه با توجه به روایات ید سالح در تحقق محاربه تمسک نموداخذ ق

 چنانچه تعدادی از آنها  ـصحیحی که اعتبار سالح را در تحقق محاربه شرط نمودند
 و با در نظر گرفتن مقتضای اصل  ـهمچون روایت محمد بن مسلم و ضریس، گذشت

 .شود  میتقیید، حمل بر مقیّد
وی اردبیلی و آیت هللا شیرازی گذشته از اطالق آیه شریفه، به دو آیت هللا موس

 :]514ـ515، ص3، ج67؛ 221، ص88، ج14 :نكـ  [روایت ذیل نیز استناد نمودند
عَنِ السَّکُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا : روایت اول

، ١٢. [ أَنَّهُ یُغَرَّمُ قِیمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِیهَا ثُمَّ یُقْتَلُ ـ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ ـوْمٍفِي دَارِ قَ
 ].16، ص٤، ج٥٥؛ 231، ص١٠، ج٣٦؛ 315، ص٢٨ج

 یدر مورد مرد) ع(یو ایشان از پدرش نقل کرد که امام عل) ع( از امام صادقیسکون
او باید خسارت قیمت : ند و خانه و اثاث آنها سوخت، فرمود افکیکه آتش در خانه گروه

 .خانه را بپردازد، سپس به قتل برسد
بدون شک اعدام شخص مجرم در این روایت از باب قصاص نیست؛ زیرا در این 
روایت صحبتی از قتل نیست تا اینکه قصاص در ازای آن باشد از جهت اینکه آتش زدن 

. کشته شوند و یا اینکه کشته نشوندافراد داخل آن خانه خانه مردم اعم از آن است که 
در با حفظ این مطلب، . لذا اجرای مجازات اعدام قطعاً از ناحیه محارب بودن مجرم است

این روایت عنوان سالح کشیدن نیامده است در نتیجه مطابق با مضمون این روایت، 
 .محاربه مشروط به سالح نیست

 :ارت است ازسند این روایت در تهذیب عب
 عن البرقي عن محمد بن أحمد عن محبوب بن علي بن محمد عن الحسن بن محمد

 )...ع(علي عن )ع(أبیه عن )ع(جعفر عن السکوني عن النوفلي
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 و 
 ... )ع(جعفر السکوني عن محمد بن علی بن الحسین عن

سند این روایت اگرچه ممکن است در نقل اول از جهت احمد بن محمد بن خالد 
 مورد خدشه قرار گیرد و  ـ]٣٦٢  و ٢٩٠، ص٧٦[ به خاطر ضعف وی نزد نجاشی ـبرقی

ضعیف شمرده شود، منتها در نقل دوم، سند این روایت موثق است؛ زیرا طریق شیخ 
سند  منتها ]١٠٧، ص٣ج ،٧٤[ .صدوق به اسماعیل بن ابی زیاد سکونی صحیح است
، ٢، ج٢٣[ ی به عنوان راوی عامهروایت با توجه به بودن اسماعیل بن ابی زیاد سکون

، ٤ج ، ٧٩؛ ٥٨، ص١٤، ج٥٩؛ ٢٥٢، ص١ج، ٢٥[  موثق]١٤١و٢٠، ص٢٦؛ ١٩٦ص
  .گیرد  می در طریق آن، در زمره احادیث موثقه قرار]١٦٣ـ١٦١ص

 وَ أَمْرُ الْمُحَارِبِ وَ هُوَ الَّذِي یَقْطَُع الطَّرِیقَ وَ) ع(قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ : روایت دوم
 الْإِمَامِ فَإِنْ ی أَمْوَالِهِمْ وَ مَنْ کَانَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ فَالْأَمْرُ فِیهِ إِلَییَسْلُبُ النَّاسَ وَ یُغِیرُ عَلَ

 ی قَدْرِ مَا یَرَی وَ یُعَاقِبُهُ الْإِمَامُ عَلَیشَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَ
 ]٤٧٧، ص٢، ج١٠[ .مِنْ جُرْمِهِ

بندد و  یدر خصوص محارب؛ و او همان است که راه را م«: فرمود) ع(امام جعفر صادق
گونه است، اختیارش با امام  کند و هر کس که این یشان را غارت م مردم را لخت و اموال

اهد، دست و آویزد و اگر بخو یکشد و اگر بخواهد، او را به دار م یاگر بخواهد، م. است
 که برایش یکند و امام او را به اندازه جرم یبرد و اگر خواست، تبعیدش م یپایش را م

 » .کند یبیند، کیفر م یم
در تعریف محارب نیامده بلکه فقط عنوان » سالح کشیدن« عنوان، در این روایت نیز

ا دارد که لذا این روایت نیز همانند روایت قبلی، صالحیت آن ر. محاربه ذکر شده است
 . از آن استفاده شودیگونه تعمیم این

در رابطه با سند این روایت باید دانست که صاحب کتاب دعائم االسالم که قاضی 
باشد، شخصیت رجالی و کتاب دعائم  ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمی مغربی می

 فقها از االسالم وی در میان فقها و دانشمندان رجالی مورد خدشه است؛ زیرا گروهی از
 ]٣٥ و١٢٨ـ١٥٩، ص١، ج٧٩[ و محدث نوری ]١٤، ص٤، ج٨[ جمله عالمه بحر العلوم

هم وی و هم کتاب دعائم االسالم را تائید کردند در حالی که گروه دیگری از فقها 
نه تنها ] ١٠١، ص٤، ج٧١[  و امام خمینی]٣٤٨، ص٤، ج٧٧[ همچون صاحب جواهر
در این . یت رجالی وی را نیز مورد طعن دانستنداند بلکه شخص روایات وی را نپذیرفته
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حتی اگر این راوی دارای مذهب شیعه دوازده امامی باشد و توثیق : خصوص باید گفت
وی نیز ثابت شده باشد، باز هم روایات وی در دعائم االسالم، از جهت ارسال در سند 

 :دارای ارزش استنادی نیست گرچه وی در اول کتاب خود نوشته است
های ثابت و صحیحی که از امامان از اهل  کنیم بر نقل روایت  میاین کتاب بسنده در

بخش که راویان در آن اختالف به ما روایت شده است، در آن ) ص(بیت رسول خدا
 ]٢، ص١،  ج١٠[ .اند کرده

توان روایات وی را   نمیوانگهی باید دانست حتی بر فرض پذیرش این سخن باز هم
حجت باشد و به همين   صحيح وقاضي نعمانرواياتي در نظر كه اين یرا ازز ؛صحیح تلقی کرد

شود كه براي ديگران هم   نميدليل وي آن را به طور قاطع به معصوم نسبت دهد، دليل
 ديگر فقها و دانشمندان رجالي كردند،  ميچه بسا اگر ايشان سند حديث را نقل. حجت باشد

. كردند  ميآن حديث را ضعيف تلقي،  برخي راويانبه علت ثقه ندانستن، يا شناخته نشدن
 ی روایت مرسله دعائم االسالم، چون مرسله است همچون روایات مرسل دیگر اعتباربنابراين

 ]١٨١، ص١٩، ج٧٤[ .کند یندارد و نقل  قاضی نعمان مشکل را رفع نم
 در تواند تحت عنوان موید برای روایت سکونی  میبر این اساس این روایت حداکثر

هللا  شاید به همین دلیل آیت. صورت پذیرفتن اعتبار روایت سکونی، در نظر گرفته شود
موسوی اردبیلی پس از آوردن این روایت، تنها آن را به عنوان موید برای روایت سکونی 

و مخالفت  ١منتها باید دانست روایت سکونی از جهت انفراد سکونی در نقل. ذکر کردند
تواند ارزش استنادی داشته باشد و به تبع   نمی٣ فتاوای فقها با آنو٢بسیاری از روایات

 . تواند صالحیت برای تائید را دارا باشد  نمیآن روایت مرسله دعائم االسالم نیز

                                                                                                                                                                             
زیرا شیخ صدوق در مورد سکونی معتقد است که اگر سکونی منفرد در نقل باشد، به روایات وی عمل . ١

همچنين شيخ طوسي نيز عمل به روايت سكوني را مشروط به مخالفت ] 344، ص4، ج55. [شود نمی
  ]150، ص1ج، 39. [نكردن روايات و فتاواي اصحاب با مضمون آن دانست

شوند و  به  که تعدادی از این روایات همان طوری که در مستندات قول اول گذشت، صحیح تلقی می. ٢
جهت اعتبار کشیدن سالح در صدق محارب، مخالف با مضمون این روایت است به طوری که همان 
ه طوری که در ادامه روشن خواهد شد، حتی یک روایت که سندش صحیح شمرده شود و از جمل

  .مستندات قول دوم تلقی شود، موافق با مضمون این روایت نیست
طوری که گذشت، قدر متیقن از فتاوای اکثریت فقها، اخذ کردن سالح در تعریف محارب  زیرا همان. ٣

است حال یا با اعتبار کردن تشهیر سالح و یا کافی دانستن حمل سالح در صدق محارب و یا با 
  .ه چوب و سنگ و غیرهتوسعه دادن معنای  سالح ب
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عالوه بر این دو روایت، دو روایت دیگر نیز در این زمینه وجود دارد که قید سالح در 
 :روایات عبارتند ازاین . آنها در تحقق محاربه اخذ نشده است

 السَّابِلَةِ یقُطِعَ الطَّرِیقُ بِجَلُولَاءَ عَلَ:  عن أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْخَاقَانِيِّ مِنْ آلِ رَزِینٍ قَالَـ١
 ثُمَّ  ـ ظَفِرَ بِهِمْی وَ طَلَبَهُمُ الْعَامِلُ حَتَّ ـ أَنْ قَالَی وَ أَفْلَتَ الْقُطَّاعُ إِلَ ـمِنَ الْحَاجِّ وَ غَیْرِهِمْ

 ثُمَّ سَأَلَ الْآخَرِینَ عَنِ الْحُکْمِ - فَجَمَعَ الْفُقَهَاءَ وَ ابْنَ أَبِي دَاوُدَ ـ الْمُعْتَصِمِیکَتَبَ بِذَلِکَ إِلَ
 فَقَالُوا قَدْ سَبَقَ حُکْمُ اللَّهِ فِیهِمْ فِي  ـ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضَا ع حَاضِرٌ ـفِیهِمْ

 أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ  ـ وَ یَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً ـ وَ رَسُولَهُوْلِهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَقَ
نَ  وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِیـ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  ـ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ ِخالفٍ ـیُصَلَّبُوا

  وَ قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا عِنْدَكَ ـ أَبِي جَعْفَرٍ عی قَاَل فَالْتَفَتَ إِلَ ـأَنْ یَحْکُمَ بِأَيِّ ذَلِکَ شَاءَ مِنْهُمْ
  فِي ـ وَ الَّذِي یَجِبُ فِي ذَلِکَ أَنْ یَنْظُرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ـ قَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَضَلُّوا فِیمَا أَفْتَوْا بِهِـ

 وَ لَمْ یَقْتُلُوا أَحَداً وَ لَمْ یَأْخُذُوا  ـ فَإِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ فَقَطْ ـهَؤُلَاءِ الَّذِینَ قَطَعُوا الطَّرِیقَ
 إِنْ  وَ ـ نَفْیِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ بِإِخَافَتِهِمُ السَّبِیلَی فَإِنَّ ذَلِکَ مَعْنَ ـ أََمرَ بِإِیدَاعِهِمُ الْحَبْسَ ـمَالًا

 وَ إِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ وَ  ـکَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ
 ی إِلَ فَکَتَبَ ـ أَمَرَ بِقَطْعِ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ وَ صَلْبِهِمْ بَعْدَ ذَلِکَ ـأَخَذُوا الْمَالَ

 ]٣١٤، ص١، ج٣٠ [.الْعَامِلِ بِأَنْ یَمْتَثِلَ ذَلِکَ فِیهِم
 از حجّاج و یدر جلوال راهزنان به کاروان: گوید  میزرین احمد بن فضل خاقانی از آل

 آنجا به تعقیب آنها پرداخت تا آنها را دستگیر یوال... غیر حجّاج حمله کردند و رفتند 
 داود را گرد آورد و او یمعتصم فقیهان و ابن اب. وشت معتصم نیپس ماجرا را برا. کرد

هم در آنجا حاضر بود، از دیگران دربارۀ حکم راهزنان سؤال ) ع( که امام جواد یدر حال
بیان کرده است و » ...ذِینَ إِنَّما جَزاءُ الَّ«ایشان گفتند که حکم اینها را خدا در آیۀ . کرد
سپس معتصم . ها که بخواهد حکم کند ین مجازاتتواند به هر یک از ا یالمؤمنین مامیر

ایشان در آنچه بدان فتوا : نظر شما چیست؟ امام فرمود: کرد و گفت) ع(رو به امام جواد 
اند گمراهند، آنچه در این مسأله واجب است این است که امیرالمؤمنین در این  داده
 را نکشتند و مال ی کس کردند بنگرد، اگر فقط راه را ناامن کردند، وی که رهزنیکسان
 شدن آنها کند و ی اینکه راه را ناامن کردند، حکم به زندانی را هم نبردند، برایکس
همین است، اگر راه را ناامن کرده و مرتکب قتل نفس هم » یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ «یمعنا

ال  قتل نفس و اخذ م اگر راه را ناامن کرده و مرتکب. شدند، حکم به قتل آنها کند
.  آنها از چپ و راست و سپس آنها را مصلوب کندیشدند، حکم کند به قطع دست و پا
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 .  نوشت که همین فرمان را دربارۀ آنها اجرا کندیمعتصم به وال
  ـ بر فرض صدور روایت از امام ـآمده است) ع(در این روایت آنچه در تعبیر امام 

ین عنوان نیز اعم است از آنکه با سالح است و ا» اخافة السبیل؛ ناامن نمودن راه«عنوان 
 .اما سند این روایت از جهت ارسالش ضعیف است. صورت بگیرد و یا یا بدون سالح

 یُرِیدُ الْمَسْجِدَ  ـقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ:  عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَـ٢
ءٍ یَقُولُ فِیهِ مَنْ   قَالَ أَيَّ شَيْ ـ فَیَلْقَاهُ رَجُلٌ وَ یَسْتَعْقِبُهُ فَیَضْرِبُهُ وَ یَأْخُذُ ثَوْبَهُ ـأَوْ یُرِیدُ الْحَاجَةَ

 فَقَالَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ  ـ مُشْرِکَةٍی وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِي قُرً ـ قُلْتُ یَقُولُونَ هَذِهِ دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ ـقِبَلَکُمْ
 فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ إِنَّما  ـ قَالَ فَقُلْتُ دَارُ الْإِسْلَامِ ـمَةً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْكِحُرْ

 ]٣١٦، ص١، ج٣٠[ . آخِرِ الْآیَةِیجَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَ
 رفتن ی برایمرد: عرض کردم) ع(م صادق خدمت اما: کند  می بن کلیب نقلۀسور

بیند و به تعقیب  ی او را میرود، مرد دیگر ی از خانه بیرون می امر دیگریبه مسجد یا برا
از جانب شما در : فرمود) ع(امام صادق . ستاند یزند و لباسش را م یپردازد و او را م یاو م

 محارب فقط یآشکار است ول یگویند این کار، فساد یم: گویند؟ گفتم یاین باره چه م
االسالم دار. تر است  حرمت کدام یک افزون:امام فرمود. در سرزمین مشرکان مصداق دارد

 که مرتکب یکسان: آنگاه امام فرمود: حرمت داراالسالم: گفتم:  گفتییا دارالشرك؟ راو
 . »...إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ «: شوند، مشمول این آیه هستند ی میچنان اعمال

 او را یمرد دیگر» فیلقاء رجل و یستعقبه فیضربه و بأخذ ثوبه«در این روایت، عنوان 
) ع(و امام. آمده است» ستاند یزند و لباسش را م یپردازد و او را م یبیند و به تعقیب او م یم

 این مسأله را مصداق آیۀ محاربه دانسته است  ـ بر فرض صدور آن از امام ـنیز در این روایت
، لذا این روایت نیز از نظر مسلحانه »...إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ « هؤالء من أهل هذه اآلیة«موده و فر

اما سند . تواند دلیل قول دوم قرار گیرد  میبودن یا غیر مسلحانه بودن محاربه، اطالق دارد و
 .شود  می بن کلیب ضعیف شمردهۀاین روایت به جهت توثیق نشدن سور

توانند مستند برای   نمیته از روایات از جهت ضف سندشانبنابراین این دس
گذشته از اینکه بر فرض اعتبار سندشان، از جهت اینکه . طرفداران قول دوم قرار گیرند

باشند، اطالق این دسته از روایات همچون اطالق آیه شریفه، با توجه روایاتی   میمطلق
با در نظر گرفتن مقتضای اصل که اعتبار سالح را در تحقق محاربه شرط نمودند و 

توان سخنان قول   نمیلذا از طریق این دسته از روایات. شوند  میتقیید، حمل بر مقید
 .دوم از محققین را اثبات نمود
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 نظریه مختار. ٤
الزم به ذکر است که گذشته از روایات صحیحه مبنی بر اعتبار به کار بردن سالح در 

 که یز عدم ثبوت حد محارب است، مگر در موارد نیی اصل اولیتحقق محاربه، مقتضا
رو موافقان نظریه دوم در اثبات مدعای خود باید دلیل  از این. مشمول دلیل وجوب باشند

با حفظ این مطلب، همانطوری که . بر تعمیم بیاورند واال حق با موافقان نظریه اول است
اثبات تعمیم را دارا گذشت، هیچ یک از مستندات موافقان نظریه دوم صالحیت برای 

توان برای اثبات قول دوم ارائه نمود،   مینبودند ولی در عین حال راه حل دیگری که
تبیین این راه حل بدین . الغای خصوصیت از طریق مناسبت بین حکم و موضوع است

 :تقریب است
هایی است که در  ها، روابط و مناسبت حکم و موضوع، به معنای مناطبین مناسبت 

ها در گذار زندگی، میان  این مناسبت. رف میان یک حکم و موضوع آن وجود دارددید ع
ای که گاهی سبب  ای خاص در ذهن اهل عرف رسوخ کرده است، به گونه جامعه

گردد؛  ی حکم و موجب ظهور کالم در الغای خصوصیت متخصیص، و گاهی سبب تعمیم
ث انسباق تخصیص یا تعمیم آن ها هنگام شنیدن دلیل، باع به بیان دیگر، این مناسبت

 شود و هر زیرا سبب انعقاد ظهور برای دلیل می؛ شود، و این انسباق، حجت است می
 و ٣٧ ، ص٢، ج٧٠؛ ٢٥٧، ص١، ج٣١؛ ٨٤، ص٤، ج٦: نکـ [ ظهوری نیز حجت است

 .]١٣٠ـ١٣١، ص٥، ج٧٣؛ ١٢٧، ص١، ج٧٢ ؛١٠٥
ع و کشف و احراز بر این اساس از آنجایی که حجیت مناسبت بین حکم و موضو

باشد و بازگشت حجیت این   میدلیل از این طریق، بر پایه حجیت اصالةالظهور استوار
مناسبت به اصالة الظهور است، باید در دلیل به نحو کامل ظهور داشته تا اینکه بتواند از 

 لذا در صورتی که در حد اشعار باقی بماند و باب اصالت الظهور مورد استناد قرار گیرد،
این مناسبت از جنس ارتکازات ] همان [.تواند حجت قرار گیرد  نمیبه حد ظهور نرسد،

، ١٥[ .تواند جلوی ظهور کالم را گرفته و ظهور دیگری را پدید آورد  میعقالیی است که
این مناسبت در خصوص بحث تاثیر زمان و مکان در دگرگونی ] ٢٠٥، ص١٠ج

گاهی سائل با توجه به عصری که در .  داردموضوعات و در نتیجه حکم آنها نقش بسزایی
کرده است که در تطبیق آن با شرائط عصری دیگر، ) ع(آن بوده، سواالتی از محضر ائمه

مناسبت حکم و موضوع . موضوعیت داشتن یا طریقت داشتن عنوان حکم اهمیت دارد
 نیست یا قرینه ، این مناسبت] ٢٥٧، ص١، ج٣١[ .تواند راه گشا باشد  میدر این مسئله



  ٢٩٥  تاملی در اشتراط قید سالح و محاربه اینترنتی

 بر آن را مصادیق ،یکلّ ضابطه یک عنوان به تا درآید یمعین و یکلّ ضابطه تحت که
 ادراك که داشته وجود ترکیبات و اکثر جمالت در که است یا قرینه یول. کرد منطبق

 ]٢٥٣، ص١ ، ج٦١[ .دارد سلیم ذوق به نیاز آن
ده اند، مناسبات که در باب محاربه وارد شای  در مسئله حاضر در روایات صحیحه

شود، بدون اشکال به الغای  یحکم و موضوع که عرفاً از امثال این روایات فهمیده م
 بر اساس مناسبات حکم و موضوع، ارتکازات یکند؛ یعن یمسلح بودن محارب حکم م

 از روایات، ظهور در یا مقتضی آن است که لفظ سالح در لسان پاره عقالئیه و عرف 
اند داشته باشد، بلکه مناسبات بین حکم و موضوع که ناشی از تو  نمیتقیید موضوع

ارتکازات عقالئیه و عرف است بواسطه کاشفیت مناط رعب و ترس در ایجاد موضوع، 
جلوی این ظهور را گرفته و ظهور دیگری را پدید آورده است به اینکه هر چیزی که 

باعث تحقق عنوان تواند   میباعث ترس و رعب عموم شود گرچه سالح نیز نباشد،
تواند به عنوان موید این مناسبت در نظر گرفته شود، عبارت   میآنچه که. محارب گردد

امام در روایاتی چون روایت مدائنی است؛ زیرا امام در این روایت در مقام بیان حکم 
مصادیق مختلف محاربه، دو مصداق اول آن را مقید به قید سالح نکرده است و فرموده 

 االرض فساداً فقتل، قُتل به، و ان قُتل و أخذ ی فیا حارب اللّه و رسوله و سعاذ«: است
در و تنها » المال، قتل و صُلب و ان أخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله من خالف

 ی فیو إن شهر السیف و حارب اللّه و رسوله و سع«: بیان مصداق سوم فرموده است
؛ ٣٠٩، ص٢٨، ج١٢: نکـ [ » من االرض یذ المال نفاالرض فساداً و لم یقتل و لم یأخ

تواند کاشف   می)ع( این عبارات از ناحیه امام١]٢٤٦، ص٧، ج٥٨؛ ١٣٢ـ١٣١، ص٦، ج٣٦
تواند   نمیاز آن باشد که مناط محاربه ایجاد رعب و وحشت است و حمل و تشهیر سالح

بارز محاربه تلقی تواند از مصادیق   میخصوصیتی در تحقق محاربه داشته باشد و تنها
 .قید سالح را در بیان دو مصداق اول از محاربه نیاورده است)  ع(شود  چرا که امام

تواند در روایات وارده در باب   نمیبر این اساس با توجه به آنچه آمد، لفظ سالح
یات باب محاربه هیچ گونه موضوعیتی را به همراه داشته باشد بلکه ذکر آن در لسان روا

                                                                                                                                                                             
 إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ  سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ: عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ. ١

لَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ـ وَ یَسَْعوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً ـ الْآیَةَ فَمَا ا
الْأَرْبَعِ فَقَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ـ وَ سَعَی فِي الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ 

 وَ حَارَبَ اللَّهَ وَ   شَهَرَ السَّیْفَ  قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْوَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ
  .رَسُولَهُ ـ وَ سَعَی فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ الْحَدِیثَ
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محاربه، شاید از آن باب باشد که در آن زمان محاربه و ارعاب مردم غالباً به وسیلۀ سالح 
لذا در روایات به ذکر این مورد غالبی برای ] ٦٨٤، ص١٠، ج٥٠[ .گرفته است یصورت م

ارعاب اکتفا شده است خصوصاً با مالحظۀ این نکته که آیات و احادیث شریفه، در مقام 
ها هستند و به نحو قضایای حقیقیه  ها و مکان  همۀ زمانی و عام برای کلیهبیان حکم ال

اند چرا که اصل و معیار بنیادین بر آن است که احکام در سیستم تشریع الهی  وارد شده
اند مگر اینکه شارع همیشه از قضایای حقیقیه و با ویژگی فراگیر و شمول زمانی و مکانی

را ابراز کند و به اطالع همگان برساند که در این صورت هایی موقتی بودن آن به گونه
برای اینکه یک حکم فراگیر زمانی و مکانی تشریع شود، . اصطالحاً به آن نسخ گویند

 یی که به وجود خواهند آمد را در نظرها های موجود یا مصداقشارع همه مصداق
 بر این اساس از جمله .کند  میگیرد و با استفاده از قضیه حقیقیه، حکم را انشاء می

 آن از زمانی یواضحات است که کیفیت رعب و وحشت انداختن در دل مردم و ابزارها
تواند متغیر باشد خصوصاً   میبه زمان دیگر و یا حتی از مکانی به مکان دیگر همواره

توانند شکلی کامالً متغایر با شکل گذشته خود   میاینکه این ابزارها با گذشت زمان
تواند طریقیت   میبنابراین ذکر واژه سالح در روایات باب محاربه تنها. اشندداشته ب

داشته باشد نه موضوعیت و منظور از آن استفاده از هر چیزی است که سبب خوف و 
 .ترس مردم شود گرچه وسیله مورد نظر تحت عنوان سالح قرار نگیرد

ند، صالحیت اثبات آن را بنابر این اگرچه روایاتی که مستند قول دوم قرار گرفته ا
ندارند منتها با توجه به مناسبت بین حکم و موضوع و احراز مناط رعب و وحشت از 
روایات وارده در باب محاربه و به تبع آن الغای خصوصیت از موارد موجود در این 

، ٨٠[ توان، قول دوم را که تنها نظریه تعداد اندکی از فقها  میروایات، در نهایت
 .  باشد، اثبات نمود  می]٤٩٥ـ٢٩٧ص

 قانون ٢٧٩با توجه به این مطالب در مقام انتقاد از قانونگذار که در ضمن ماده 
مجازات اسالمی تشهیر سالح را شرط نموده گذشته از مطالبی که گذشت، باید گفت که 
با اشتراط تشهیر سالح در ضمن این ماده بسیاری از مصادیق که در قالب مثال برای 

توان   میشوند و حال آنکه چگونه  میآمد از تحت شمولیت این ماده خارجقول دوم 
شدن سیل که با به خطر انداختن  چنین مصادیقی را ـ همچون شکاندن سد آب و روان

تر از  تشهیر سالح باشند، ـ به  انگیزتر و مخرب توانند هراس جان هزاران نفر به مراتب می
در حالی که تشهیر سالحی ،  ندانست مستوجب حد٢٧٩دلیل خروجشان از ماده 



  ٢٩٧  تاملی در اشتراط قید سالح و محاربه اینترنتی

شود، به خاطر دخولش   میهمچون شمشیر که تنها باعث ایجاد نا امنی محیط کوچکی
 مستوجب حد باشد؟ البته ممکن است گفته شود که با التفات به ٢٧٩تحت ماده 

توان حد را از مرتکبان این اعمال دفع نمود منتها   میتضییق قانون و تفسیر به نفع متهم
طرف امنیت عمومی مردم از  ر جواب از این مناقشه باید گفت که در این صورت از یکد

دیگر بخاطر عدم اجرای مجازات محاربه در خصوص  آنها گرفته خواهد شد و از سوی
تواند بازدارندگی الزم را در این زمینه   نمیی دیگرها مجازات، مرتکبان اینگونه از  اعمال
ن امر بر خالف مقتضای حکمت الهی خواهد بود زیرا خداوند داشته باشد و در نتیجه ای

 .تعالی مجازات محارب را به منظور بقای نظم و امنیت مردم قرار داده است تبارک و
تمسک به مناسبت بین حکم و موضوع بر عدم مدخلیت قید «ممکن است گفته شود 

 حدود با توجه ولی در باب سالح در تحقق محاربه، اگرچه به صورت کلی صحیح است،
در هنگام شک و شبهه این تمسک صحیح » الحدود تدرأ بالشبهات«به حاکمیت قاعده 

نیست بلکه در هنگام شک باید به مقتضای قاعده درء تمسک کرده و حد را از محارب 
 ».غیر مسلح ساقط نمود

به  »الحدود تدرأ بالشبهات« شود اگرچه قاعده  میدر جواب از مناقشه فوق گفته
شود منتها   میان قاعده اختصاصی در ابواب فقه جزایی خصوصاً باب حدود محسوبعنو

باید دانست که تمسک به مقتضای این قاعده و منتفی دانستن اجرای حد در صورتی 
است که هیچ شمولیتی از ناحیه دالئلی همچون مناسبت بین حکم و موضوع وجود 

لذا با احراز اثبات تعمیم ] ٤٩٩ ص،٤١، ج٧٧؛ ٤٩؛ ٥٣٣ـ٥٣٥، ص٤٧:نکـ [ نداشته باشد
ای  محارب به محارب غیر مسلحانه از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، شک و شبهه

ماند،در نتیجه از باب سالبه به انتفای موضوع، وجهی برای تمسک به مقتضای   نمیباقی
 .قاعده درء نیست

 
 جایگاه و ثمره بحث. ٥

 سوره مائده، ٣٣ود که موضوع در آیه شریفه ش  میجایگاه و ثمره بحث در صورتی روشن
را برای آن تصور ای  توان ثمره  میمحارب در نظر گرفته شود که تنها در این صورت

توضیح بیشتر اینکه شکی نیست که محارب به عنوان یکی از مصادیق بارز مفسد . نمود
 سوره ٣٣ فی االرض است، فقط بحث در این است که آیا موضوع حدود چهارگانه در آیه

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ  «مائده
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ي الدُّنْیَا یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِالَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْيٌ فِ
مفسد محارب است یا اینکه مفسد اعم از محارب و غیر ، »وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ

 :در این مورد دو تفسیر بیان شده است محارب؟
یسعون فی « عبارت اختصاص به محاربه دارد وحکم موجود در این آیه: تفسیر اول
 و کند  میط تحقق محاربه را بیانئاقع شرادر وبه عنوان جزیی از سبب، » االرض فسادا

آیه به دو فعل و فاعل مستقلی اشاره ندارد بلکه تنها به یک فعل، که هم محاربه با خدا و 
رسول و هم سعی در ایجاد فساد در زمین است، اشاره دارد؛ یعنی ظاهر آن است که 

ارب است که او احکام چهارگانه مذکور در آیه شریفه صرفاً از آن جهت مترتب بر مح
زیرا در صورتی که آیه اگر بخواهد حکم دو عنوان . کند  میتالش بر فساد در زمین

بایست کلمه الذین قبل   میمحاربه و مساعی فساد در زمین را بیان کند، حتما
 ]498ص ،3ج ،67 ؛49 ؛638ص ،47[ .شد  می تکرار»یَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً«عبارت

ظاهر آیه، همان گونه که دو فاعل مستقل وجود ندارد، دو فعل مستقل لذا با توجه به 
نیز وجود ندارد، بلکه یک فعل است با این صفت که همزمان هم محاربه است و هم 

 »یسعون في االرض فسادا و« مطابق با نظر این دسته از فقها عبارت. سعی در ایجاد فساد
این است که بر اساس  آمده »رسوله  ویحاربون هللا« جمله یبرای به منظور عطف تفسیر

رسول محاربه نماید یعني علیه   اگر کسي با خدا و:احتمال معناي آیه چنین مي شود
 به ،فساد في االرض شود ااین راه مرتکب سعي در از رسول دست به اسلحه ببرد و خدا و

 .آیه مجازات مي شود  مذکور درحدودیکي از انواع 
از  ]319ص ،3 ج ،75[ .اند اتفاق فقها قائل به این نظریهریب به باید دانست که اکثریت ق

 و در میان فقهای ]564ص ،41ج ،77[ جمله فقهای قائل به این نظریه، صاحب جواهر
 و از ]49 ؛638 ص ،47[ و آیت هللا فاضل لنکرانی ]492ص ،2 ج ،69[ معاصر امام خمینی

 .  یاد نمود]326-327ص ،5ج ،33[ توان از عالمه طباطبایی  میمفسرین
یکی عنوان محاربه و ؛  استشدهمطرح   دو عنواندر این آیه شریفه: تفسیر دوم

 به طوری که افساد فی االرض و محاربه دو تاسیس دیگری عنوان افساد فی االرض است
باشند   میباشند و افساد فی االرض تمامی گناهانی را که دارای مفسده عمومی  میمجزا

  را شامل ـمصداق و کاملترین آن استترین  روشنکه به نوعی ـ  از جمله محاربه
تواند به   می آنچه که]499ص ،2ج ،66 ؛665 ص ،64 ؛438ص ،1ج ،52[ .شود می

 از این آیه یعنی در آیه  در آیه قبلعنوان مستند این تفسیر در نظر گرفته شود اینکه
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 بَنِي یأَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنَا عَلَمِنْ « :فرماید  می سوره مائده خداوند تبارک و تعالی٣٢
إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَْن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ 

 »...أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً
 بر د،ل رسانیتبیل را به قها  قابیل،ر اینکه مطابق با مضمون این آیه، خداوند به خاط

بدون آن که مرتکب  یا ناحق وصورت به   دیگري را کهکس هر: بني اسرائیل نوشت
کس  هر  است که همه مردم را کشته است وآنمانند  فساد در زمین شود به قتل رساند،

وم این آیه این مفه. کرده استزنده  است که همه مردم را آنمانند ،  نمایدزندهنفسي را 
یا فسادي در زمین  است که اگر کسي شخصي را بکشد که دیگري را کشته است و

پس طبق مفهوم این ،  که همه مردم را کشته باشدیستمرتکب شده است مانند آن ن
 اند و آیه دو دسته را مي توان کشت یک دسته افرادي هستند،که قتل نفس مرتکب شده

لذا در این آیه شریفه  .زمین مرتکب فسادي شده اند رکه د دسته دیگر افرادي هستند
فساد فی خداوند تبارک و تعالی عنوان ا بلکه نگرفتموضوع قرار به عنوان عنوان محارب 

نیز  عناوین دیگری گیرد و  میقرار و محاربه تحت این عنوان برد  می را به کاراالرض
 تحت ن مشروعیت قتلکه ایزنای به عنف حکمش قتل است یا  زنای محصنه همچون

که االرض داریم  رد در نتیجه یک موضوع به عنوان افساد فیدا االرض قرار فساد فیدائره 
تواند قرینه شود بر اینکه در   می بنابر این اساس این آیههای مشروع است جامع همه قتل

سوره مائده، موضوع مساعی بر فساد است و محارب تنها به عنوان یکی از  ٣٣آیه 
 ]٦٣ ؛318ص ،3 ج ،75[ .شود  مییق بارز و اکمل افراد آن در نظر گرفتهمصاد

شود که موضوع در آیه   میبا حفظ مطالب فوق ثمره این تحقیق در صورتی ظاهر
شریفه محارب باشد که اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقد به این نظریه اند؛ زیرا در این 

 ود مذکور در آیه بر وی جاریصورت از آنجایی که مفسدی که محارب است، حد
شود، لذا اگر شخصی که از طریق غیر سالح ایجاد رعب و وحشت کند، در صورتی  می

های مذکور در آیه را بر وی  توان مجازات  نمیکه اگر تحت عنوان محارب قرار نگیرد،
ولی اگر محارب به عنوان موضوع در نظر گرفته نشود بلکه مساعی فساد به . اجرا نمود

توان   نمیان موضوع و محارب تنها یکی از مصادیق آن محسوب شود در این صورتعنو
را برای آن تصور نمود؛ زیرا شخصی که از طریق غیر سالح ایجاد رعب و وحشت ای  ثمره

توان وی را تحت عنوان محارب بواسطه   نمیکند حتی اگر وی را محارب ندانیم، اگرچه
لیکن با شمردن مساعی فساد ائده مجازات نمود و سوره م٣٣حدود مذکور در آیه شریفه 
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توان این شخص را تحت عنوان مفسد فی االرض قرار داده و به   میبه عنوان موضوع آیه،
بر این اساس ثمره این بحث . تبع آن حدود مذکور در آیه شریفه را بر وی جاری نمود

 سوره مائده ٣٣ه تنها در صورتی متصور است که محارب به عنوان موضوع در آیه شریف
 .قرار گیرد

 
 محاربه اینترنتی. ٦

با اثبات صحت قول دوم و الغای خصوصیت از لفظ سالح و تعمیم آن به هر چیزی که 
 توان گفت که محاربه از طریق اینترنت و در فضای مجازی  میموجب ترس و رعب شود،

بر این .پذیر است  انک نیز امـرود   می به شمارسالح غير طريق از محاربه که از مصادیق ـ
اساس اگر شخصی در فضای مجازی و به قصد بر هم زدن امنیت مردم، در دل آنها 

در این صورت با تحقق محاربه از طریق اینترنت و در فضای مجازی، ، وحشت بیندازد
 .  سوره مائده بر محارب اینترنتی نیز جاری است٣٣حد مذکور در آیه 

در شأنیت وجود رسد که   می از طریق غیر سالح، به نظرحال پس از اثبات امکان محاربه
زیرا ؛ باشد ای نمی  جای شک و شبهه در محاربه اینترنتی مستوجب حدمحاربهشرائط 

 که از راه اینترنت و در فضای مختار باشد تواند شخص بالغ و عاقل و  میمحارب اینترنتی
اغراض خود را عملی ، عمومی آنهامجازی با قصد محاربه و تهدید مردم و بر هم زدن امنیت 

 سوره مائده را بر وی به ٣٣ی چهارگانه مذکور در آیهها توان یکی از مجازات  میلذا. سازد
 .  اجرا نمود ـبنابر اختالفی که در آن است ـ صورت تخییری و یا تعیینی

یی همچون مناسبت بین حکم و ها ممکن است اشکال شود که اگر چه با تحلیل
توان اثبات نمود منتها محاربه از طریق غیر   میبه از طریق غیر سالح راموضوع محار

سالح اگر بخواهد مستوجب حد باشد، باید به صورت فیزیکی رخ دهد؛ زیرا نهایت چیزی 
توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع استفاده نمود، تعمیم محاربه به غیر   میکه

امل محاربه در فضای مجاری نیز شود سالح است اما بیشتر از آن به طوری که ش
نیازمند به دلیل مستقلی است که در صورت فقدان دلیل و با توجه به قاعده درء و 

 .احتیاط در دماء مسلمین، منتفی است
 ٣٣پس از اثبات تعمیم محاربه از آیه شریفه : در جواب از اشکال فوق باید گفت

راه مناسبت بین حکم و موضوع، به هر سوره مائده و روایات وارده در باب محاربه از 
 بر فرض اینکه امکان تعمیم از این راه به محاربه در  ـشود  میچیزی که موجب ارعاب
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توان با توجه به اطالق این روایات،   می در مرحله بعد ـفضای مجازی وجود نداشته باشد
بت بین حکم محاربه اینترنتی را نیز مستوجب حد دانست؛ زیرا پس از لحاظ کردن مناس

و موضوع، محارب مستوجب حد کسی است که به قصد اخافه اعمالی انجام دهد که 
شود از جهت اینکه   میلذا اطالق آن شامل محارب اینترنتی نیز. باعث هراس مردم شود

تواند در فضای مجازی به قصد اخافه این اعمال را حتی به نحو   میکاربر اینترنتی نیز،
به عنوان مثال بعضی از . و در دل مردم ایجاد رعب و وحشت کندکامل تری انجام دهد 
 :مصادیق آن عبارتند

در موردی که هدایت هواپیماها از طریق رایانه برج مراقبت فرودگاهها : مصداق اول
هدایت ای  گیرد، شخص اجنبی با وارد شدن از طریق اینترنت به سیستم رایانه  میصورت

عهده بگیرد و هواپیماها را به مسیر دیگری منحرف کند و یا هواپیماها، کنترل آنها را به 
تواند موجب ترس و وحشت مردم خصوصاً   میسبب سقوط آن شود که از این جهت

 . سرنشینان هواپیماها شود
 :به مطالب ذیل توجه کنید: مصداق دوم

توسط هکرهای بزرگ انگلیسی  ١اریحی انتها حدود سه سال است که نظریه ویروس
تحقیقات . ی متعدد صورت پذیرفته بودها شده بود و برای دست یابی به آن تالشمطرح 

ای  حرفه هکرهای و اطالعات ضد و اطالعات امنیت یها تیم  توسطبه شکل گسترده
 به دنبال راهی برای به خطر افتادن جان کاربر هنگام کار با سیستم که پذیرفت صورت

موفقیت از مرحله آزمایش خارج شد و  با  Ditonator monitor virus گشتند تا اینکه
این ویروس پس از نفوذ به سیستم قربانی و اجرا شدن  .همگان را به شگفتی واداشت

 در و کاربر، قسمت پاور سیستم را کنترل کرده System Registry توسط وی، با نفوذ در
 با شارژ ده وکر هدایت نمایشگر سمت به را پاور قدرت انتقال توان تمام لحظه یک

ک قوی در آن شده و به انفجار وشود باعث ش  میی مانیتور اعمالها شدیدی که به خازن
از آنجا که اطالعات کاملی توسط سازندگان این ویروس ارائه ! گردد  می منجرنمایشگر

نشده و تمامی مسائل اجمالی است، هنوز متخصصان موفق به توجیه مسئله نشده اند اما 
ت مسئله و عملکرد موفق این ویروس روبرو گشتند، مجبور به پذیرش وقتی که با واقعی

 ]٨١[. واقعیت شدند

                                                                                                                                                                             
کاربر  تواند خطرات جانی برای  را نابود کرده و میسیستمسخت افزار ویروسی که با نابودی خود، . ١

 .داشته باشد
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 ـبا در نظر گرفتن مطالب فوق شخصی که با ارسال این ویروس در فضای اینترنتی 
 را در آن گذاشته تا ها را تاسیس کند و این نوع از ویروسای  مثل اینکه سایت یا شبکه

 را در غالب طرقی همچون ها گیرد و یا اینکه آن ویروساینکه در دست کاربران قرار 
  ـفایل کاربردی و یا به طرق دیگر به طوری که شناخته نشوند، به ایمیل افراد بفرستد

باعث به خطر انداختن نفس و جان هزاران کاربر و موجب ترس و هراس آنها در استفاده 
 که موجب تهدید نفس و جان مردم تواند از جمله افرادی به شمار آید  میاز رایانه شود،

 .شود  میخصوصاً کاربران رایانه و  سلب امنیت عمومی آنها 
 آنچه از  زیرا.متبادر از مفهوم محاربه، محاربه سنتی است: ممکن است گفته شود

 سوره مائده و روایاتی از جمله روایت ٣٣محارب از آیه شریفه در تعریف » محاربه« واژه
، ٧، ج٥٨؛ ٦٨، ص٤، ج٥٥؛ ١٣٤و١٥٧، ص٦، ج٣٦؛ ٣١٣ـ٣١٤، ص٢٨، ج١٢[ ضریس

 در حالی که در است فیزیکی محاربه سنتی وکند،   میبه ذهن تبادر پیدا ]٢٤٦ص
 به واسطه  در فضای مجازی و فیزیکی نیست بلکهاعمال به صورت اینترنتی، محاربه
است که فرد، فعل کامالً معلوم  در نتیجه در محاربه اینترنتی .گیرد  میصورت ها الکترون

این عمل را مرتکب ای  گر رایانه داده، بلکه صرفاً با ابزار اشارهو انفعاالت فیزیکی انجام ن
تواند به عنوان   می با توجه به اینکه تبادر از جمله عالئم حقیقت است لذا.شده است

 به قرینه، مانع از ظهور اطالق شده و باعث تعیین واژه محاربه در نوع سنتی آن شود و
 .تبع آن محاربه اینترنتی مستوجب حد نباشد

 :توان گفت  میدر جواب از مناقشه فوق
تواند   میست و لذا هر کس برای اثبات مدعای خود ادلیل تبادر از امور وجدانی: اوالً

رسد   میبه نظر .به آن تمسک کند اما باید به وجدان مراجعه کرد و دید حق با کیست
  مجازی و)فیزیکی( محاربه سنتیه به وجدان، معنایی اعم از که در فرض فوق با مراجع

 .کند  میبه ذهن تبادر» محاربه«  از واژه)فیزیکیغیر(
شود   میتوضیح اینکه قبل از هر چیزی باید دانست با مراجعه به علم اصول روشن

نیست بلکه هر کدام از عالئم ای  جایگاه عالئم حقیقت و مجاز به صورت طولی و مرتبه
یقت و مجاز از جمله تبادر و عدم صحت سلب در عرض یکدیگر تحت عنوان عالئم حق

 را به محاربهتوان عنوان   نمیدر دنیای امروزیرو  از این. گیرند  میحقیقت و مجاز قرار
 لذا . سلب کردی صورت گرفته در فضای مجازیها محاربه، از ١صورت مطلق و غیر مقید

                                                                                                                                                                             

توضیح اینکه در . شود نه سلب مقید تواند به عنوان عالمت مجاز در نظر گرفته می زیرا تنها سلب مطلق می. ١
 تواند به عنوان صورتی که سلب مطلق از لفظی صحیح محسوب شود در این هنگام این سلب می
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 نیز بوده ها محاربهگونه از   در اینمحاربهقت بودن تواند نشانه حقی  میعدم صحت سلب
  ـ از این جهت که در عرض تبادر است ـتواند  می چه بسا عدم صحت سلببلکه. باشد

 محاربه بلکه اعم از نبوده محاربه فیزیکی، محاربه واژهکاشف از آن باشد که متبادر از 
 . استفیزیکی و اینترنتی 

 در تعریف محاربه به علت تبادر آن از کلمه  ـفیزیکی یها محاربهبا اثبات : ثانیاً
توان معنایی که به   نمی،محارب در تعریف محاربهبه عنوان معنای حقیقی واژه ـ  محارب

را در زمره معانی مجازی آن واژه )  اینترنتییعنی محاربه( کند  نمیذهن تبادر پیدا
 اما این طور هستقی نیز  به عبارت دیگر در جایی که تبادر است، معنای حقی.شمرد

تبادر برای معنای ت بودن نیست در جایی که معنای حقیقی است تبادر هم باشد و عالم
ی ها نشانهدر ) ره(لذا مرحوم آخوند. تواند مستلزم چنین مقتضایی باشد  نمیحقیقی

منتها به دو .  اطراد وعدم صحة سلب تبادر، : کنند ی سه عالمت را ذکر م،حقیقت و مجاز
یعنی صحت سلب را نشانه شوند  یم   و اثباتش را متعرضیرسند، نف یم آخر که مقس

حالی مجاز و عدم آن را نشانه مجاز، اطراد را نشانه حقیقت و عدم آن را نشانه مجاز، در 
 شوند که تبادر عالمت حقیقت است و متذکر آن  میکه در باب تبادر فقط متذکر آن

  عالمت مجازی بودن معنای غیر متبادر از واژهشوند که عدم تبادر به عنوان نمی
 متوقف بر مفروغیتِ عدم تبادر به عنوان ا بنابراین اثبات مدع]١٨ـ٢٠، ص٢[ .باشد می

نتوان مطلب فوق   در صورتی کهو ١باشد  می معنای غیر متبادر بودنعالمت برای مجازی
 محاربهن معنای مجازی  غیرفیزیکی تحت عنوامحاربهرا اثبات کرد باید گفت که نه تنها 

                                                                                                                                                                                              

) اسد(در این عبارت چون یک مطلق» الرجل الشجاع لیس باسدٍ«: نظر گرفته شود مانند عالمت مجاز در 
این سلب که عالمت مجاز  .لذا استعمال اسد در رجل شجاع مجاز است. از رجل شجاع سلب شده است

 .»المحاربة الکترونیة لیس بمحاربة«: توان گفت است در فرض کنونی صحیح نیست یعنی نمی
تواند به   سلب مقید از لفظی صحیح در نظر گرفته شود در این هنگام این سلب نمیاما در صورتی که

در این عبارت چون یک مقید » الزنجی لیس بانسان ابیض« :عنوان عالمت مجاز محسوب شود مانند
این سلب در فرض . لذا استعمال  انسان در زنجی مجاز نیست. از زنجی سلب شده است) انسان ابیض(

المحاربة الکترونیة لیس «: تواند صحیح در نظر گرفته شود از اینکه گفته شود  میکنونی اگرچه
لذا سلبی که . تواند عالمت مجاز شمرده شود منتها باید در نظر داشت که نمی» بمحاربة جسمیٍّة

برای تبیین این [ .صحیح است عالمت مجاز نیست و سلبی که عالمت مجاز است، صحیح نیست
 ]١٣٦، ص١، ج٤٦؛ ٤٧، ص٢:  نکـ مطلب،

اگرچه مشهور بین اصولین قائل به بودن عدم تبادر به عنوان عالمت برای مجازیت معنای غیر متبادر . ١
 ]605، ص1، ج48[.نیستمنتها باید در نظر داشت که مطلب فوق خالی از مناقشه ، باشند می
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 زیرا چه . گردد نیز محسوبمحاربهتواند از جمله معانی حقیقی   میشود بلکه  نمیاثبات
  که عصر تکنولوژی و فناوریست، در دنیای امروزیطوری که اشاره شد، همانبسا 
ی اینترنتی و واقع در فضای ها محاربه را به صورت مطلق از محاربهتوان عنوان  نمی

 در این گونه محاربه عدم صحت سلب نشانه حقیقت بودن در نتیجهب کرد  سلسایبری
 فارغ از آنکه عدم صحت سلب به خاطر قرار گرفتن در عرض باشد  می نیزها محاربهاز 

محاربه فیزیکی و  از  معنایی اعم تبادرِ ازکاشفتواند   میتبادر به عنوان عالمت مجاز،
 .مجازی از واژه محاربه باشد

 اینکه اگر تفسیر اول را در آیه محاربه بپذیریم و محاربه به عنوان موضوع نکته دیگر
توان محاربه اینترنتی و واقع شده در   می سوره مائده قرار گیرد، تنها در صورتی٣٣آیه 

 ـ  در رابطه با اخذ کردن قید سالحفضای مجازی را مستوجب حد دانست که قول دوم
تعمیم آن به هر چیزی که موجب ترس و رعب یعنی الغای خصوصیت از لفظ سالح و 

شود اما   نميچرا كه در محاربه مجازي و اينترنتي سالح به كار گرفته را برگزینیم  ـشود
اگر تفسیر دوم را بپذیریم و افساد فی االرض را به عنوان موضوع و محاربه را تنها به 

رابطه با اخذ کردن قید  عنوان یکی از مصادیق آن به شمار آوریم، حتی اگر قول اول در
 را بپذیریم و محاربه را مشروط به سالح بدانیم و به تبع آن ایجاد ترس و وحشت سالح

در فضای مجازی را به خاطر به کار نرفتن سالح در آن، محاربه به حساب نیاوریم، باز 
 پخش و تلويزيون و راديو امواج طريقی مجازی از ها هم ایجاد ترس و وحشت در فضای

 البته در صورتی که منجر ـ اجتماعي يها رسانه ساير و اينترنت طريق از يا و نامه شب
منتها ، شود گرچه محاربه شکل نگرفته است  می مستوجب حد دانسته ـبه فساد شود

توان بر مرتكب آن   ميگيرد، بخاطر اينكه اين عمل تحت عنوان افساد في االرض قرار مي
 .حد جاري نمود

 
 گیری جهنتی
 :توان گفت  می توجه به آنچه آمدبا

شود که اکثریت  با تحقیق و تدقیق در آرای فقهای امامیه مشخص میاگرچه : اوالً
 .اند دانسته»  سالح به قصد ترساندن مردم یا حملتشهیر« محاربه را ها قریب به اتفاق آن

ا حمل رسد که محاربه منحصر در ایجاد رعب و وحشت از طریق سالح و ی  میولی به نظر
آن نیست بلکه با در نظر گرفتن مناسبت بین حکم و موضوع که ناشی از ارتکازات عقالئیه 
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و عرف است و احراز ایجاد رعب و وحشت در دل مردم به عنوان مناط محاربه از این 
توان از سالح الغای خصوصیت نموده و عنوان محاربه را به هر عملی که باعث   میطریق،

 . شود، تعمیم داد گرچه از طریق سالح رخ ندهد  میر دل مردمایجاد ترس و وحشت د
توان تحقق   میپس از اثبات عدم اشتراط استفاده از سالح در تحقق محاربه،: ثانیاً

 را مستوجب ها محاربه در فضای مجازی را نیز تصور نمود و به تبع آن، این نوع از محاربه
در شأنیت وجود اده دانست؛ زیرا سوره م ٣٣های حدی مذکور در آیه شریف  مجازات
 و شیوه و شکل باشد  نمی جای شبهه در محاربه اینترنتی مستوجب حدمحاربهشرائط 

 تواند در تحقق این جرم تاثیری داشته باشد بلکه مالک تحقق جرم محاربه و جرم نمی
خواهد واقع شود، اعم از   میحال به هر شکلی که ،بر هم زدن امنیت عمومی مردم است

. ینکه در عالم فیزیکی صورت گیرد و یا اینکه در محیط مجازی و اینترنتی رخ دهدا
دلیل بر این مطلب آن است که اطالقات روایات وارده در باب محارب که در مقام بیان 

 .شود  میباشند، شامل این نوع از محاربه نیز  میمجازات محارب
 در محاربه غیر مسلحانه از جمله با توجه به اثبات احراز رکن مادی و روانی: ثالثاً

شود که قانونگذار در ضمن  محاربه اینترنتی، و با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می
پس از شرط نداستن سالح، اعمال این دسته از  قانون مجازات اسالمی ٢٧٩ماده 

  .مجرمین را نیز مستوجب حد بداند
 
 منابع

 . قرآن کریم].١[
، قـم، مؤســسه آل  کفایــة األصـول ). ق١٤٠٩( کاظم بـن حـسین  د، محمــیآخونـد خراسـان   ].٢[

 ).ع(البیت
 .موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ٢ جالنهایة،  ).تا بی ( ابن اثیر، مجدالدین]٣[
 .جا ، قم، بیالرجال .)تا بی(  عبد هللای، ابو الحسن احمد بن ابی ابن غضائر].٤[
 .الفکر، بیروت، دار٢ و ١ ، جن العرب لسا .)ق١٤١٤( ابن منظور، محمد بن مکرم ].٥[
 .، تهران، سعید بن جبیر٤، جی اسلوبها الثانیالحلقة الثالثة ف .)ق١٤١٥(، باقریایروان .]٦[
 .، قم، دفتر تبلیغات اسالمی١، جنهایة النهایة في شرح الکفایة).  ١٣٧٠( ی، علیایروان ].٧[
، تهـران،   ٤، ج  الفوائـد الرجالیـه    ).ش١٣٦٣(مهدی بن سـید مرتـضی      بحرالعلوم، سید محمد   ].٨[

 .مکتبة الصادق
 .ی محالتی، قم، کتابفروش سداد العباد و رشاد العباد.)ق١٤٢١( ، حسین بن محمدیبحران ].٩[



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ همپنجافقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٣٠٦

 قـم، مؤسـسه آل   ،٢، جم اإلسـالم ئدعـا  .)ق١٣٨٥( تمیمی، ابو حنیفه نعمـان بـن محمـد      ].١٠[
 ).ع(البیت

، قـم، موسـسه     ١، ج درایة فـي توضـیح الکفایـة       ال یمنته). ق١٤١٥( جعفر، محمد یجزایر ].١١[
 .دارالکتاب

 ).ع(البیت  قم، موسسه آل ،٢٨، جوسائل الشیعة). ق١٤٠٩(حّر عاملی، محمد بن حسن  ].١٢[
 . تهران، انتشارات نوید،١ ج،یتفسیر شاه .)ق١٤٠٤( الفتحسیدامیرابو ،یحسینی جرجان ].١٣[
 .نا ، بی٨٨، جالفقه). ؟(محمدحسینی شیرازی، سید ].١٤[
، کتابخانـه   ، قـم  ١٠ج،  یمستمسک العروة الـوثق    ).ق١٤٠٤( یمحسن طباطبای حکیم، سید  ].١٥[

 .آیت هللا مرعشی
 .ناجا، بی  بی،الکافی فی الفقه). ق١٤٠٣( حلبی، ابوصالح تقی الدین ].١٦[
 .ان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تهررجالال .)ق١٣٨٣(  بن داودی، حسن بن علیحلّ ].١٧[
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمی٢، جارشاد االذهان). ق١٤١٠( حلّی، حسن بن یوسف مطهّر ].١٨[
 .نا، بی جا، بی٥، ج تحریراالحکام).؟ (ـــــــــــــــــ ،].١٩[
 .، نجف، المطبعة الحیدریةالخالصه). ق١٣٨١(ـــــــــــــــــ ، ].٢٠[
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمی٣، جاالحکام قواعد ).ق١٤١٣ (ـــــــــــــــــ، ].٢١[
، قـم، موسـسه    ٤، ج  ایـضاح الفوائـد    ).ق١٣٨٧( حلّی، محمد بن حسن بـن یوسـف مطهّـر          ].٢٢[

 .اسماعیلیان
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمی٣، جالسرائر). ق١٤٠٦(حلّی، محمد بن منصور بن احمد ].٢٣[
 .، قم، موسسه اسماعیلیان٤، جاالسالم شرائع ).ق١٤٠٨(الدین جعفر بن حسنحلّی، نجم ].٢٤[
، قـم، مؤسـسه     ١، چـاپ اول، ج    المعتبر في شرح المختصر   ). ق١٤٠٧ ( ، ـــــــــــــــــ ].٢٥[

 ).ع(سید الشهداء 
 .نا، بی جا، بی الناظر نزهة).ق١٣٩٤(حلّی، یحیی بن سعید ].٢٦[
 .بیروت، دار العلم، مفردات ألفاظ القرآن .)ق١٤١٢(، حسین بن محمدیراغب اصفهان]. ٢٧[
 بیـروت، دار    ،٢ و   ١ ج ،الفـائق فـي غریـب الحـدیث        .)ق١٤١٧(، محمود بن عمر   یزمخشر ].٢٨[

 .الکتب العلمیة
 .، قم، مؤسسه المنار٢٨، جمهذّب األحکام .)ق١٤١٣(ی، سید عبد األعلیسبزوار ].٢٩[
، تهـران،   یاشـی تفسیر الع ). بی تا (سلمی سمرقندی، ابو النضر محمد بن مسعود بن عیّاش         ].٣٠[

 .المکتبة العلمیة االسالمیة
 .ی، قم، دفتر انتشارات اسالم١، ج علم االصولیدروس ف .)ق١٤١٥(صدر، محمد باقر ].٣١[
 ).ع(البیت ، قم، موسسه آل١٦، جریاض المسائل). ق١٤١٨(علی بن محمد طباطبایی، سید].٣٢[
 .نا بی جا، بی ،٥ج ،المیزان تفسیر ).؟(حسین محمد سید طباطبایی، ].٣٣[



  ٣٠٧  تاملی در اشتراط قید سالح و محاربه اینترنتی

 .ی مرتضوی، تهران، کتابفروش٢، جمجمع البحرین .)ق١٤١٦(، فخر الدینیطریح ].٣٤[
 .، تهران، دارالکتب االسالمیه٤، جاالستبصار). ق١٣٩٠(طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن ].٣٥[
 .، تهران، دارالکتب االسالمیه١٠و٦، ج تهذیب االحکام).ق١٤٠٧ (ـــــــــــــــــ ،].٣٦[
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمی٥، جالخالف). ق١٤١٣ (ـــــــــــــــــ ،].٣٧[
 .ی، قم، دفتر انتشارات اسالمالرجال). ق١٤٢٧ (ـــــــــــــــــ ،].٣٨[
 .، قم، چاپخانه ستاره١، جالعدّة فی اصول الفقه). ق١٤١٧(ـــــــــــــــــ ، ].٣٩[
 . ف، المکتبة الرضویة، نج الفهرست). ؟(ـــــــــــــــــ ، ].٤٠[
 .، تهران، المکتبة المرتضویة٨، جالمبسوط). ١٣٨٧ (ـــــــــــــــــ ،].٤١[
 .، بیروت، دار الکتاب العربيالنهایة). ق١٤٠٠( ، ـــــــــــــــــ].٤٢[
، قــم، مؤســسه ١، جاستقــصاء االعتبــار). ق١٤١٩(، ابــو جعفــر محمــد بــن حــسنیعــامل ].٤٣[

 ).ع(البیت آل
 .، قم، دفتر تبلیغات اسالمی٤، ج االرشادحاشیة. )؟(ی، زین الدین بن علیاملع ].٤٤[
 .، قم، موسسة المعارف االسالمیه١٥، جمسالک االفهام). ق١٤١٣(ـــــــــــــــــ ،  ].٤٥[
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمینهایة األفکار .)ق١٤١٧(، ضیاءالدینیعراق ].٤٦[
، قـم،   )الحـدود ( تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسـیله     ). ق١٤٢٢(فاضل لنکرانی، محمد   ].٤٧[

 ).ع(مرکز فقهی ائمه اطهار
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمی١، جسیری کامل در اصول فقه). ش١٣٧٩(ـــــــــــــــــ،].٤٨[
سید مجتبی حسین نـژاد،     : ، مقرر درس خارج فقه الحدود و التعزیرات      ـــــــــــــــــ،   ].٤٩[

 .نسخه خطی
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمی١٠، جکشف اللثام. )ق١٤١٦(فاضل هندی، محمد بن حسن].٥٠[
 .الهجرة منشورات ، قم،٣ ج،کتاب العین).  ١٤١٠(فراهیدی، خلیل بن احمد].٥١[
 .نا بی جا، بی ،١ج ،صافی تفسیر ).؟(محسن مال کاشانی، فیض].٥٢[
 .منشورات دارالرضی، قم، ٢ ج،المنیرالمصباح ). بی تا(احمد بن محمد فیّومی،].٥٣[
 .١٣٩٢ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ].٥٤[
 کتـاب مـن الیحـضره       ).ق١٤١٣( بن بابویه معروف بـه شـیخ صـدوق         ی، محمّد بن عل   یقم].٥٥[

 .، قم، دفتر انتشارات اسالمی٤، جالفقیه
 .، عالم الکتاب، بیروت٣، جالمحیط في اللغة. )ق١٤١٤( الکفاة، اسماعیل بن عبادیکاف].٥٦[
، مـشهد، مؤسـسه نـشر دانـشگاه         الرجال). ؟( ، ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز        یکشّ].٥٧[

 . مشهد
 .، بی جا، دار الکتب االسالمیه٧، ج الکافی).ق١٤٠٧(کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب].٥٨[
 .وسسه کوشانپور، قم، م١٤و١٠، چاپ دوم، جروضة المتقین). ق١٤٠٦(مجلسی اول، محمد تقی].٥٩[



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ همپنجافقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٣٠٨

 مرکـز الکتـاب     ، تهران، ٢ ج ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم     ).ق١٤٠٢(حسن مصطفوی،].٦٠[
 .للترجمه و النشر

 .ی، قم، طبع انتشارات اسالم٢، جأصول الفقه .)ق١٤٣٠(مظفر، محمد رضا].٦١[
 .خ مفید هزاره شیی، قم، کنگره جهانالمقنعة .)ق١٤١٣(مفید، محمّد بن محمد بن نعمان].٦٢[
سید مجتبـی حـسین نـژاد،       : ، مقرر درس خارج فقه الحدود و التعزیرات     . مقتدایی، مرتضی ].٦٣[

 .نسخه خطی
 .الجعفریة المکتبة :تهران ،البیان زبدة .)؟(مقدس اردبیلی، احمد بن محمد].٦٤[
 .می، قم، دفتر انتشارات اسال١٣، جمجمع الفائدة والبرهان). ق١٤٠٣ (ـــــــــــــــــ، ].٦٥[
 ).ع(طالب ابی بن علی امام مدرسه قم، ،٢ج ،جدید استفتائات ).؟(ناصر شیرازی، مکارم].٦٦[

قـم، مؤسـسة    ،  ٣ ج ،فقه الحـدود و التعزیـرات      .)ق١٤٢٧(، سید عبد الکریم   یموسوی اردبیل ].٦٧[
 .النشر لجامعة المفید

 .ف، مطبعة اآلداب، نج کفایة األصولینهایة الوصول ال .)؟( محسنی، مصطفی حائریموسو].٦٨[
 .، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم٢، جتحریر الوسیلة .)؟(موسوی خمینی، سید روح اللّه].٦٩[
 .، قم، موسسه اسماعیلیان٢، جالرسائل .)ق١٤١٠(، ـــــــــــــــــ  ].٧٠[
ان، مؤسـسه تنظـیم و نـشر آثـار          ، تهـر  ٤، ج کتاب الطهارة  .)ق١٤٢١(ـــــــــــــــــ ،    ].٧١[

 .یخمین امام
، تهـران، وزارت فرهنـگ و       ١، ج  االصول یتحریرات ف  .)ق١٤١٤(ی، مصطف یخمینموسوی   ].٧٢[

 .یارشاد اسالم
، قـم، انتـشارات     ٥، ج محاضرات فی اصول الفقـه    . )ق١٤١٧( ابوالقاسم موسوی خویی، سید   ].٧٣[

 .انصاریان 
 .بی نا، بی جا، ١٩و١٥و٣، ج معجم رجال الحدیث).؟(ـــــــــــــــــ  ].٧٤[
قـم،   ،٣، ج الدرالمنضود فی احکام الحـدود    ). ق١٤١٢(سید محمد رضا  ،  موسوی گلپایگانی  ].٧٥[

 .دارالقرآن الکریم
 .ی، قم، دفتر انتشارات اسالم الرجال). ق١٤٠٧(نجاشي، أبی العبّاس أحمد بن علي ].٧٦[
 . التراث العربی، بیروت، دار احیاء٤١و٤ ج،جواهرالکالم). ؟(نجفی، محمد حسن بن باقر ].٧٧[
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