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Abstract 

Regardless of what the nature of muhârabah is, this study examines four 

punishments for a muhârab, i.e. execution, crucifixion, cutting off, and exile. 

As for the method of choosing one of the punishments, based on Qur’anic 

verses, Islamic narrations, logic, and the demands of Islamic law (Shari'ah) 

some have acknowledged the grades and some have acknowledged the 

alternatives for a judge to choose one of the punishments. For carrying out 

each and every one of the sentences, we face questions and ambiguities 

regarding how punishment is carried out with Arabic language pattern 

“taf'īl”, the possibility of surviving after the punishment is carried out and 

suggestions about preventing that, whether carrying out punishment is the 

right of God or the right of people and what the consequences are, how to 

crucify or exile, cutting off when the organ is absent, the way that choosing 

how to carry out an alternative punishment is matched with the concept of 

fixed punishments prescribed by Allah, the possibility of anesthetizing for 

executing a fixed punishment, and whether the cut organ is a punishment for 

the community or the muhârab. Using a library method of research, this 

paper examines the solution for removing the conflict between two groups of 

arguments for having the option to execute alternative punishments or 

graded punishments and for solving the problem of logical improbability by 

proposing a comprehensive method of executive judgment. While examining 

how every one of the punishments is executed, the existing ambiguities and 

subsidiary issues are responded and some legislative suggestions to be 

included in the coming reforms of the penal code are made.   
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سازی چگونگی  ی محارب و همسانها مجازاتکاوشی در شیوۀ اجرای 

 تخییریانتخاب مجازات ترتیبی با 
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 چكیده

در  .پ ردازد  یم  ی قطع و نف   ،لبصقتل، محارب یعنی  چهار مجازات یمحاربه، به بررس یستیحاضر به دور از چ قیتحق

 ریی  تخ یو برخ   بی  ترت یبرخ   ،عتیعقل و مذاق ش ر  ات،یها با استناد به قرآن، روا مجازاتیکی از  انتخاب یچگونگ

با سؤاالت و ابهاماتی در شیوۀ ها  از مجازات کیهر یشیوۀ اجرا در .اند رفتهیها را پذ از مجازات کیدر انتخاب هر یقاض

ی ب ودن  الناس   حقی یا الله حقاجرای حد به صیغۀ تفعیل، امکان زنده شدن پس از اجرای حد و ارائۀ راهکار پیشگیری، 

رای قطع در فقدان عضو، تطبیق انتخ اب ش یوۀ اج رای تخیی ر ب ا      اجرای حد و نتایج آن، شیوۀ اجرای صلب و نفی، اج

 نی  امجازات به جامعه یا مح ارب م واجهی .    عنوان به شده قطعی حین اجرای حد، تعلق عضو حس یبمفهوم حد، امکان 

تخیی ری   رفع تعارض میان دو دسته ادل ۀ  حل راهی به بررس یا صورت کتابخانه و اسناد به ها باکت عۀنوشتار براساس مطال

در خالل بررسی شیوۀ و و ترتیبی بودن اجرای مجازات و رفع استبعاد عقلی با ارائۀ شیوۀ جامع منتخب اجرایی پرداخته 

 یدرج در اصالحات آت   تقنینی برای یها شنهادیپبه ابهامات و فروعات موجود پاسخ داده و  ها مجازاتاجرای هریک از 

 .قانون مجازات ارائه داده است
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 مقدمه. 1

مشابه از جمله افس اد   جرائ چیستی محارب و شرایط تحقق آن، بررسی تطبیقی محارب با 

و بغی از جمله موضوعات اختالفی در فقه است که مورد توجه حقوقدانان ق رار   االرض یف

. لکن جرم محارب پ س از  اند پرداختهگرفته و مقاالتی به بررسی آن برای اصطیاد قول برتر 

ی مق رر در  ه ا  مجازاتاثبات و در مرحلۀ تعیین مجازات، چگونگی انتخاب و شیوۀ اجرای 

یک تحقی ق مس تقل ق رار نگرفت ه      عنوان بهکامل حقوقدانان قرآن کری  مورد توجه دقیق و 

برای ق رار   جرائ است. برخی پژوهشگران با ورود به این حوزه، به بررسی مصداقی برخی 

 عن وان  ب ه بررسی جرم سیاسی  ضمن برای مثال ؛اند گرفتن در دامنۀ شمول محارب پرداخته

حدود، ج رم محارب ه را نی ز در    یکی از مصادیق محارب یا ضمن بحث کلی مانند توبه در 

. غالب مباحث به چیستی محارب مربوط اس ت ک ه ای ن    اند دهخالل مباحث خود مطرح کر

نوشتار هیچ مبحثی را در خصوص چیستی یا بررسی مصداقی محارب ارائه نداده است. در 

نیز با توج ه ب ه تعی ین مج ازات اع دام و روش ن ب ودن         االرض یفخصوص بغی و افساد 

ی اجرای ی متف اوت در   ه ا  وهیش  ایی از آن که همان ازهاق نفس اس ت و امک ان   مقصود نه

ۀ شیوۀ اجرای مجازات اعدام با چالشی مواج ه نخواه د ب ود. در    مسئلازهاق نفس، بررسی 

، تنه ا آنه ه م ورد بررس ی     ها مجازاتخصوص ابهامات موجود در شیوۀ اجرای هریک از 

توسط سایر پژوهشگران قرار نگرفته یا در صورت بررسی در این نوشتار، نتیج ۀ جدی دی   

در اثر اج رای   شده دهیبررای مثال در موضوع پیوند عضو بارائه شده است. حاصل گردیده 

را ح ق   جداش ده حد محارب و تعلق آن به مجرم یا جامعه، برخی با پشتوانۀ عرف، عض و  

این نگارش با اس تناد ب ه مت ون     که یدرحالبه خود پیوند دهد،  تواند یماند که  م دانستهمجر

فقهی، نتیجۀ دیگری را ارائه داده است. برخی در چگونگی انتخ اب مج ازات مح ارب ب ه     

اند، لکن از ابتدا با برتری دادن ترتیب و ع دم کک ر    بررسی موضوع ترتیب و تخییر پرداخته

مجازات همزمان با رعایت اص ل تناس ب ج رم و مج ازات، تم امی       امکان اجرای تخییری

اند، جدا از اینکه به اجماالت و ابهام ات موج ود در ش یوۀ     اقوال و مستندات را ککر نکرده

ی مختلف ها مجازات، توجهی نشده است. اهمیت شیوۀ اجرای ها مجازاتاجرای هریک از 
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قضا بوده و ق وۀ قض اییه در خص وص    مقرر در قانون مجازات مورد توجه مقنن و دستگاه 

 27/3/98مورخ  100/28116/9000ۀ شمارۀ نام نییآدر قالب  ها مجازاتشیوۀ اجرای برخی 

قطع عضو، قصاص نفس و عضو و ج رح،   ات،یاحکام حدود، سلب ح یاجرا ۀنحو به بیان

 نیمع   یه ا  مح ل  ای  و منع از اقامت در محل  یبلد، اقامت اجبار ینف د،یشالق، تبع ات،ید

پرداخته و فروع ات   ها مجازاتپرداخته است. این نوشتار به بررسی شیوۀ اجرای هریک از 

ی ه ا  هیابالغبوده و تقریر آن در قانون یا  ها مجازاتو ابهاماتی را که در خصوص هریک از 

 طور دقیق بررسی کرده است.  ، بهدستگاه قضا مغفول مانده

انتخاب حدود چهارگانۀ مح ارب را در دو  اقوال در چگونگی  توان یمدر تقسیمی کلی 

ی ه ا  مج ازات قول تخییر و ترتیب خالصه کرد. تخیی ر ب ه قاض ی در انتخ اب هری ک از      

دهد و ترتیب به این معن ا ک ه محک وم ش دن ب ه ه ر ک دام از         آزادی انتخاب می چهارگانه

دس ته  ، با تحقق شرایطی ممکن خواهد بود. هریک از ترتیب و تخیی ر ب ه چن د    ها مجازات

شوند و فتاوی مختلفی در این زمینه وجود دارد. توجه به استبعاد عقل ی تخیی ری    تقسی  می

دانستن چگونگی انتخاب مجازات در چهار حد ن اهمگون م ذکور در آی ۀ ش ریفه و ارائ ۀ      

راهکار رفع استبعاد و نیز توجه به مذاق شریعت در تناسب جرم و مجازات در قول ج امع  

ته است و در همین جا پیون د چگ ونگی انتخ اب مج ازات ب ا ش یوۀ       مورد توجه قرار گرف

 .شود یمی محارب نمایان ها مجازاتاجرای 

 .استی پژوهش حاضر به قرار زیر ها هیفرض

ی ها مجازات  در برخی موارد تفاوت معناداری میان حقوق موضوعه با فقه در شیوۀ اجرای 

 فقهی مغفول مانده است. محارب وجود دارد یا حقوق موضوعه از بیان فروعات

   امکان جمع دو قول تخییر و ترتیب در چگونگی انتخاب مجازات محارب وجود دارد.

 . مستندات مجازات محارب2

 قرآن. 1.2

 :ندیفرما یمسورۀ مائده  33خداوند متعال در آیۀ 
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لْأَرْضِ فَسَااًاا ََنْ يََُ ََّلواوا ََوْ يُلَالََّاُوا ََوْ    إِنََّمَا جَزَاءُ الََّذِينَ يُحَارِبُونَ اللََّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ا»

وَلَهُمْ فِي الْاخخََِِِ   الدَُّنْيَا فِي خِزْيٌ لَهُمْ ذَلِكَتوََطََّعَ ََيْدِيهِمْ وَََرْجُلوهُمْ مِنْ خِلَافٍ ََوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ 

و در روى  زن د یخ یبه جن   برم    )ص(و پیامبر وند متعالکیفر آنها که با خدا؛ عَذَابٌ عَظِيمٌ

زنند این است که اعدام شوند یا ب ه دار آویخت ه گردن د ی ا دس ت       زمین دست به فساد مى

راست و پاى چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند، این رس وایى آنه ا در   

 «.دنیاست و در آخرت مجازات بزرگى دارند

 اتیروا. 2.2

مجازات محارب محدودند، ام ا هم ین چن د روای ت احک امی      احادیث صحیح در موضوع 

 ی فقهی بررسی خواهد شد.ها هینظرکنند که در بند  متفاوت از یکدیگر را بیان می

 اجماع. 3.2

 متف اوت ب ا توج ه ب ه اق وال      چگونگی اجرای حد مح ارب  لیعنوان دل استناد به اجماع به

 ای   یود، اجم اع م درک  و در ص ورت وج   اس ت  مخ دوش   ،ش د  خواه د  انیکه ب یاریبس

و نف س اجم اع    اس ت م درک آن   ،اری  مع یاجم اع  نیالمدرک خواهد بود و در چن محتمل

 .(144 ق:1401)بجنوردى،  ستیو حجت ن ردندا یارزش

 عقل. 4.2

برخی فقها اس تفاده ش ده اس ت ک ه در ادام ه       در کالممؤید قول خود  عنوان بهاز عقل نیز 

 مباحث نقل خواهد شد.

 عتیشر مذاق. 5.2

 ت وان  یم  هرچند عین این عبارت در کالم فقها ککر نشده است، لکن با عنایت به تقریرات، 

 استناد به مذاق شریعت را در کالم فقها یافت.

 . شیوۀ اجرای مجازات محارب3

سورۀ مائده برای محارب، چهار مجازات قتل، صلب، قطع و نفی تعیین ش ده   33مطابق آیۀ 
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و ابهامات و فروعات اجرای ی   ها مجازاتۀ اجرای هریک از این است که در این بند به شیو

 آنها پاسخ داده خواهد شد. 

 . قتل )أن یُقَتَّلُوا(1.3

 معنای قتل. 1.1.3

سورۀ مائده با استفاده از ب اب تفعی ل ک ه مفی د مبالغ ه و       33حد قتل برای محارب در آیۀ 

ازهاق ال نفس و اخراجه ا م ن    : »دان داشته، آمده است. فقها در تعریف قتل مقرر بودهشدت 

؛ خارج کردن روح از تعلق داشتن به بدن. برخی (11 :42 جق، 1404)نجف ی،  « التعلق بالبدن

یا به طرز فجی ع و دردن اک کش ته    : »اند داشتهبا عنایت به صیغۀ مذکور در آیۀ کریمه، مقرر 

 (.186: 1385)گرج ی،  « داز باب تفعیل بر آن داللت دار« ان یقتّلوا»، چنانکه قرائت شوند یم

مورد توجه مقنن نیز بوده اس ت.   ها مجازاتتوجه به شدت یا قلت آزار مجرم حین اجرای 

ابالغ ی ق وۀ قض اییه، اج رای      ه ا  مج ازات ۀ مرب وط ب ه اج رای برخ ی     نام   نی ی آ 40مادۀ 

 ص ورت  ب ه ی اعدام و قصاص نفس را م ورد توج ه ق رار داده و اج رای آن را     ها مجازات

، محک وم داش ته   یآزار را برا نیکه کمتر یگریبه شیوۀ د ایطناب دار  قیاز طر و زیآو حلق

ی محارب ها مجازاتیکی از  عنوان بهق.م.ا. اعدام را  282تعیین کرده است و مقنن در مادۀ 

 زی  آو حلقککر کرده است. ایراد وارد بر مادۀ مذکور مبنی بر انحصار مجازات اعدام به شیوۀ 

با عنایت به تصریح ق رآن ک ری  در اج رای ب ا      که یدرحالآزار را دارد، یا هر آنهه کمترین 

ی سالب حی ات  ها مجازاتشدت قتل محارب، الزم است مجازات محارب را همانند سایر 

اجرای مجازات اع دام   82ق.آ.د.ک. مصوب  293ۀ اجرای مادۀ نام نییآ 14ندانست. در مادۀ 

ب ر   ع الوه  گرینحو د ا بهیو  تهیسیاتصال الکتر ای نیآتش ۀاسلح کیشلی ها صورتیا قتل به 

 27/3/98ۀ جدید مورخ نام نییآۀ مذکور با ابالغ نام نییآکردن نیز ککر شده بود که  زیآو حلق

ش یوۀ قت ل    نیت ر  دردن اک ملغی شده است. نظر متخصصان پزشکی ق انونی در خص وص   

مجازات قتل برای محارب، با عنایت به شدت م ذکور در آی ۀ مح ارب و     عنوان به تواند یم

 تصریح فقها به آن، تقنین گردد.
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 زنده شدن محارب پس از اجرای مجازات. 2.1.3

چیس ت  برخ ی در    مس ئله اگر پس از اجرای مجازات قتل، مح ارب زن ده ش ود، حک       

ای مج دد حک   قت ل    خصوص زنده شدن فرد بعد از اعدام و قبل از دف ن، قائ ل ب ه اج ر    

قتل محقق نشده و در این مورد تفاوتی میان حدود و قص اص قائ ل نیس ت     چراکههستند، 

ادارۀ حق وقی  (. 15 قضا ق ، ک د س ؤال   یو پژوهش یموزشآ ۀسسؤم ،یاستفتائات فقه ۀنیگنج)

را در ای ن خص وص مق رر     2/10/1376 م ورخ  1566/7 ۀشمارقوۀ قضاییه نظریۀ مشورتی 

او ب ه م ورد    ۀدر صورت وقوع چنین امری، باید گفت مفاد حک  دربار»... داشته است که: 

ابالغیۀ مربوط به ش یوۀ   48حتی قوۀ قضاییه در مادۀ «. اجرا گذارده نشده و باید اعدام شود

، مالک را سلب حیات کام ل دانس ته و در ص ورت وق وع چن ین      ها مجازاتاجرای برخی 

 دانسته است. االجرا الزمحک  را  مجدداًفرض حیاتی، 

بنابراین منظور از قتل، ازهاق نفس به صورتی است که حتی بازگشت معج زه گون ه آن   

. اما این نظر قابل نقد بوده چراکه ب ا  شود یمعدم اجرای صحیح مجازات دانسته  منزله بهه  

در سردخانه  مثالًفرد  که یدرصورتحضور متخصصین پزشکی قانونی و اعالم مردن قطعی، 

اجرای مجدد حد با اصل منع مجازات مضاعف در تعارض بوده و تاب مقاوم ت   زنده شود

عدم مواجهه حت ی م وردی ب ا چن ین      منظور به شود یمدر برابر این اصل را ندارد. پیشنهاد 

زدن گ ردن تقن ین نمای د. تقن ین ای ن موض وع در        ص ورت  بهمقنن اجرای قتل را  مشکلی

ت در اجرای مج ازات در ص ورت اح راز    خصوص مجازات محارب با عنایت به لزوم شد

 شدت قتل بدین شیوه توسط متخصصان پزشکی قانونی، ممکن خواهد بود.

 بودن مجازات قتل الناس حقیا  اهلل حق. 3.1.3

از قتل او در مقابل دریافت  توانند یممحارب فردی را کشته باشد، آیا اولیا دم  که یدرصورت

ابوعبیده پرسید اگ ر  »دیه، گذشت کنند. پاسخ به این فرع در روایتی چنین مقرر شده است: 

اولیا مقتول، اراده دریافت دیه از محارب و رها نمودن او را داشته باشند آی ا ای ن اج ازه را    

ارب حک  قت ل ج اری   ( فرمودند: این اجازه را ندارند و بر محالسالم هیعلدارند  حضرت )

 (.307: 28ق، ج 1409)عاملی،  «است
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 الن اس  ح ق  صرفاً توان ینممطابق این روایت، موضوع محارب در صورت وقوع قتل را 

رو حک     دانست که با گذشت اولیای دم، امکان توافق بر دیه یا مصالحه داشته باشند. ازاین

ی ول ی دم  عب ارت  بهه شده و بودن قتل در مورد مجازات محارب تخصیص زد الناس حقعام 

در جرم محاربه، تنها حق اعمال مج ازات قص اص را دارد و    شده واقعمقتول در مورد قتل 

ج امع،   اب ى  )اب ن امکان عفو یا تصالح بر دیه را نخواهند داشت. این مطلب در ک الم برخ ی   

ی بودن حک  ب ه  ا دومرحلهبه  قائل. در مقابل برخی استقابل برداشت  (378: 1ق، ج 1413

، لک ن اگ ر   ش ود  یمنحو که در مرحلۀ اول حک  به قتل از باب قصاص  نیبه اقتل هستند، 

ی بر عفو نیست. از منظر دیگری نیز ریتأثولی دم عفو کنند حک  به قتل از باب حد شده و 

از ول ی   تر محقموضوع نگریست که در مورد محارب، نظام اسالمی خود را  نیبه ا توان یم

نسته و ابتدا حکومت در خصوص تعی ین مج ازات تص می  خواه د گرف ت. برخ ی       دم دا

ان د   موضوع توجه داشته نیبه امعاصر با دقت و ظرافت  (286: 2، ج 1388)قرائتی، مفسران 

دارد، نه کیفر قتل و س رقت را؛   محارب و مفسد، فقط کیفر تهدید و ارعاب را برمى  که توبه

، چون حق مردم مربوط به رضایت ص احبان  «الناس حق»ارد، نه د اثر« اللّه حق»یعنى توبه در 

 حق است. عنوان محارب، حسابى دارد و عنوان قاتل و سارق، حسابى دیگر.

حتی در ص ورت توب ۀ    الناس حقنتیجه گرفت که حک  به قتل از جنبۀ  توان یمبنابراین 

 .استی محارب، ممکن الله حقمحارب و رهایی از مجازات 

 )یُصَلَّبُوا(صلب . 2.3

 در شیوۀ اجرای صلب ها هینظر. 1.2.3

 ۀنیگنج)حتی برخی ( 643: 10ق، ج 1416)اصفهانی، محارب را بکشد  که  ینحو بهصلب  -

مراجع معاصر  (6483و  603قضا ق ، کد س ؤال   یو پژوهش یموزشآ ۀسسؤم ،یاستفتائات فقه

 .  گیرد دن انجام میکریز آو صلب معمول در عصر ما با بستن گردن و حلقکه  اند قائل

 محارب را سه روز بر صلیب بسته و بعد از آن اگ ر م رده ب ود، او را پ ایین آورده و     -
: 9ق، ج 1410)عاملی، و اگر زنده بود برخی  شود یمغسل و کفن کرده و بر او نماز خوانده 
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حک   (589 :41 جق، 1404 ،ی، نجف493: 2 ، جتا یب ،ینی)خمبه کشتن او و برخی  قائل( 302

در ای راد ب ه ق ول قب ل بی ان دو       (493: 2، جت ا  یب  )خمین ی،   . برخیاند دادهبه رها کردن او 

در اند، نه اینکه در هر حال قتل مراد باشد.  دانسته آن دومجازات متفاوت را دلیل بر تفاوت 

در س ه   :ان د  دهمق رر ک ر   (301-302: 9 ق، ج1410 ،ی)عاملماندن سه روز بر صلیب شهید ثانی 

؛ ماند یمشب بر صلیب  2روز و  3اند که  ی ایشان قائلعبارت بهروز، اعتبار روزها مه  است 

 اگر ابتدای روز او را بر صلیب کنی  باید در غروب روز سوم او را پایین آورد. مثالً

که بعد از کشتن  اند قائل (643: 10 ق، ج1416 ،اصفهانی ؛720 ق:1400 ،ی)طوسبرخی  -

   . یگذار یمرا به مدت سه روز بر صلیب محارب، او 

حد او صلب و قتل نیست و اگر  اشد،اگر محارب بدون قتل بکه  اند قائلبرخی دیگر  -

 ک ه  یمح ارب درح ال  در چگونگی انتخاب مجازات،  ترتیب قول بنابر اشد،محارب با قتل ب

شود تا آنک ه وف ات    در حال حیات صلب می ،تخییر قول شود و بنابر مقتول شده صلب می

 رسانند. نماید و اگر وفات نکرد بعد از سه روز او را به قتل می

را دال بر تفاوت ماهیت آنه ا دانس ته،    ها مجازاتکه برخی فقها تفاوت لفظی  گونه همان

رو در تعریف مجازات صلب با عنایت به شدت مص رح در آی ات، ق ول آن دس ته از      ازاین

قول مختار انتخاب ک ردی ؛ هرچن د    عنوان بهاند،  ه معنایی غیر از قتل را انتخاب کردهفقها ک

 58م ادۀ  ممکن است اجرای مجازات صلب، به مرگ منجر شود. حقوق موض وعه نی ز در   

، مط ابق ق ول   ه ا  مجازاتۀ ابالغی قوۀ قضاییه در خصوص چگونگی اجرای برخی نام نییآ

 مختار حک  داده است. 

 کننده فاده از داروهای مقاوم. است2.2.3

ظاهر آیات حدود که تعابیر ایذاء و عذاب را دارد، بیانگر این مطلب است که با اجرای حد، 

. اند کردهآزردن محکوم قصد شده است. روایات اجرای حدود نیز دردناک بودن را تصریح 

ته است ک ه  در اجرای حد سنگسار مقرر داش (377: 18ق، ج 1409)عاملی، از جمله روایت 

 فقه ا  ط ور  نیهم  اگر مجرم از گودال فرار کند و درد سن  را نهشد، باید برگردانده شود. 

را در حال ت مس تی ج ایز     خ وار  ش راب اجرای حد بر شخص  (263: 2 ق، ج1413 ،ی)حل
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 ۀنیگنج). در سؤالی استو دلیل آن عدم هوشیاری مست و عدم درک عذاب کیفر  دانند ینم

ک ه از فقه ای   ( 603و  6قض ا ق  ، ک د س ؤال      یو پژوهش یموزشآ ۀسسؤم ،یاستفتائات فقه

معاصر و ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در مورد اج رای ح د ص لب ب ر مح ارب و اس تفاده از       

کنندۀ قبل از اجرای حک  شده، ادارۀ حقوقی در پاسخ ب ه اس تعالم،    داروها و غذاهای مقاوم

ب ه نب ود    قائلان کرده است. برخی مراجع عدم بیان قانون مجازات نسبت به این حک  را بی

مج ازات   چراک ه ، ان د  ش ده ب ه من ع مح ارب از ای ن ک ار       قائلدلیلی بر منع بوده و برخی 

طور کلی اس تفاده از   بهکه  اند داشتهطبیعی اجرا شود. برخی دیگر بیان  صورت به ستیبا یم

 .باشد هیفق یباید به نظر ول ،ی که خالف متعارف استموارد

کننده یا رساندن غذا در حین ص لب   نتیجه گرفت که استفاده از داروهای مقاوم نتوا یم

ی ک ه  ا نکت ه ؛ ستینبا هدف از اجرای حد و نیز شدت مصرح در آیه، منافات دارد و جایز 

 ی بیان نکرده است.ا مقررهمقنن در هیچ 

 قطع )تُقَطَّعَ(. 3.3

مراد از قطع بریدن دست راست و پای چپ اس ت و ان دازۀ آن مانن د ح د س رقت اس ت       

  (.302: 3ق، ج 1412)گلپایگانی، 

 شیوۀ اجرای قطع. 1.3.3

 :اند داشتهمقرر  (643: 10ق، ج 1416)اصفهانی، مرحوم فاضل هندی 

ی در محارب ه  م ؤثرتر دست راست نقش  که ییآنجا، از شود یمابتدا دست راست قطع 

خداوند به آن آغاز کرده )اشاره به ای دیه  در آی ۀ ش ریفه ک ه      آنههبه  شود یمدارد و آغاز 

)تا خون بند بیاید(، البته اگر قصد  شود یمی بریده داغ ها رگمقدم بر ارجله  آمده(، سپس 

و داغ ک ردن   ش ود  یم  ی آن داغ ه ا  رگکشتن محارب نشده باشد، سپس پای چپ قطع و 

 که در سرقت واجب نیست.طور همانواجب نیست،  ها رگ

م راد از قط ع، م رگ     که یدرحال، ردیم یماگر گفته شود در صورت عدم حس ، محارب 

ی بری ده را داغ  ه ا  رگبعد از قتل اگر محارب بخواه د   شود یممحارب نیست، پاسخ داده 

 (.302: 3ق، ج 1412)گلپایگانی،  شود ینمکند، منع 
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 :دیفرما یمدربارۀ فاصلۀ زمانی بین قطع دست و پا مرحوم شیخ طوسی 

)طوس ی،  و یوالی بین القطعین و ال یؤخّر کلک، ألنّه حدّ، فال یفرق فی وقتین کحدّ الزنا 

 (.48: 8، ج 1387

 در مورد فقدان یکی از این دو عضو یا هر دو عضو در مجرم، مقرر شده است:

مح ل   چراک ه ، ش ود  یمو بود، بر عضو موجود کفایت اگر محارب فاقد یکی از دو عض

دس ت   ط ور  نیهم  . اس ت اجرای حد وجود ندارد و اصل در این مورد عدم انتقال به غی ر  

که بعض از این عضو نباش د، واج ب    و زمانی ندۀ یک عضو واحدمنزل بهراست و پای چپ 

ی چ پ را  هر دو عضو یعنی دست راس ت و پ ا   که یدرصورتنیست، مگر قطع باقی عضو. 

،  یکن   یم  ، یعنی دست چپ و پ ای راس ت را قط ع    شود یمنداشته باشد، به غیر آن انتقال 

چراکه مخالفت در قطع محقق شده و عنوان دست و پا عام اس ت و ش امل دس ت و پ ای     

اجماع بر  چراکه. ایشان در ادامه احتمال سقوط این مجازات را داده، شود یمچپ و راست 

 ش ود  یم  چپ محقق شده و با ایج اد ش بهۀ حک   ب ه درء ح د       ارادۀ دست راست و پای

 ان  د دادهحک    ب  ه انتق  ال  ص  راحت ب  هام  ا برخ  ی فقه  ا  (،643: 10ق، ج 1416)اص  فهانی، 

برخی در این مورد معتقدند اگ ر مح ارب دس ت راس ت      (.306: 3ق، ج 1412)گلپایگ انی،  

)خمینی، قطع را انتخاب کند  نداشت یا فاقد دو عضو بود، در این مورد امام باید غیر از حد

 (.494: 2، ج تا یب

: ان د  داشتهبرخی در مورد اجرای حد قطع در محارب همانند سرقت عمل کرده و مقرر 

 (.219: 2ق، ج 1413، شیبانى)  مرّۀ و الرّجل الیسرى فی الثّانیۀ  أوّل  فی  الید الیمنى

شیوۀ اجرای قطع دس ت  مطلبی در مورد  92هرچند در قانون مجازات اسالمی مصوب 

 ۀنح و  ،ه ا  مج ازات مربوط به اج رای برخ ی    نامه نییآ 94نیامده، لکن مادۀ  و پای محارب

 یب را ک ه   یقانون مجازات اسالم 278مادۀ  ندهمان را محارب یحد قطع دست و پا یاجرا

چه ار انگش ت دس ت راس ت از انته ای آن      بن ابراین   اس ت.  ، دانستهشده ی نیب شیسارق پ

نح وی   پای چپ از پایین برآمدگی بهبماند و انگشت شست و کف دست باقی  هک یطور به

. اجرای حد محارب همانند دشو یم، قطع که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند



  781...  یچگونگ یساز محارب و همسان یها مجازات یاجرا یوۀدر ش یکاوش 

بر اینکه حک  حالتی  سارق، با صیغۀ تفعیل که داللت بر شدت دارد، همخوانی ندارد. عالوه

 1د، تعیین نشده است. در مورد سارق مطابق تبص رۀ  که محارب فاقد عضو متعلق قطع باش

 از یک ی  مش مول  او را م ورد  حس ب  باش د،  قط ع  متعل ق  عض و  فاق د  گ اه  ه ر  278مادۀ 

بنابراین حقوق موضوعه در مورد حال ت ش دت اج رای     .دانسته است تعزیری یها سرقت

با عنای ت ب ه ع ام     شود یممجازات و صورت فقدان عضو مورد قطع ساکت است. پیشنهاد 

بودن و شمول واژگان ایدیه  و ارجله  نسبت به هر دوی پا و دست راست و چپ، مالک 

خالف و با اولویت ابتدایی دست راست و پای چپ باشد  صورت بهتحقق قطع دست و پا 

محارب فاقد دست و پای راست بود، اعضای سمت چ پ او قط ع ش ود و     که یدرصورتو 

 برعکس.

 کردن عضو هنگام اجرای قطع حس یب. 2.3.3

اند، بر این نکته داللت دارند که  که متعرض بیان حدود شده 1آیۀ حد محارب و بیشتر آیاتی

دردناک بودن کیفر و آزردن محکوم، شرط کیفرهای مقرر بوده و جزء مفهوم آنهاست. تمام 

الل ت دارد.  کیفرهای مذکور در آیۀ محاربه، به صیغۀ تفعیل آمده است که بر تشدید فع ل د 

در مورد صلب و قتل نیز مطرح کرد. ق انون مج ازات    توان یمی یا بیهوشی را حس یببحث 

حق  جانی راکردن عضو  حس یکردن یا ب هوش یبدر موضوع قصاص عضو،  444در مادۀ 

 کردن عضو پس از اجرای قص اص  حس یکردن و ب هوش یب 445دانسته و مادۀ  علیه یمجن

اس تفاده از   ه ا  مج ازات ۀ مربوط به اج رای برخ ی   نام نییآ 126را جایز دانسته است. مادۀ 

در م ورد   .ک رده اس ت  ممنوع  را شالق یاز اجرا شیو ضد درد پ یحس یب یهرگونه دارو

گفت اگر از آیۀ مربوطه دردناک بودن کیفر را شرط در اجرای حد محارب  توان یممحارب 

کردن محکوم است، بلک ه ش اید بت وان گف ت اگ ر       حس یبواز ندانی ، مقتضای اصل بر ج

ک ردن   حس یبکردن باشد و امکان آن نیز باشد، اجرای حد بدون  حس یبمحکوم خواهان 

ص راحت ب ر تش دید کیف ر دالل ت دارد، پ س        طورکه بیان شد، آیه به حرام است. اما همان

                                                           
 .38؛ مائده: 2و  8، 23؛ نور: 16و  25مانند آیات: نساء:  .1
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ض وعی ک ه حق وق    ؛ مو1ش ود  یم  کردن عضو خ ود من ع    حس یبمحکوم در این مورد از 

 موضوعه توجهی بدان نداشته است.

 پیوند عضو .3.3.3

 ۀ محارب به خود محاربشد قطع. پیوند عضو 1.3.3.3

استفاده کرد که محارب پس از قطع دست و پای خ ویش   توان یمدر آیه  شده انیباز شدت 

بر اینک ه ب ا توج ه     را مجدداً به بدن خود پیوند زند. عالوه شده دهیبردست و پای  تواند ینم

بودن حد محارب، برای بازگرداندن چیزی که متعلق به خداس ت، بای د ج وازی     اهلل حقبه 

آمده باشد و چنین جوازی نیست. صاحب جواهر ضمن شرح عبارت شرایع در دلیل اینکه 

: تا اینکه فایدۀ حد ک ه هم ان   دیگو یم، چنین شود ینمبر مست در حالت مستی حد جاری 

و اگر قرار  (461: 41ق، ج 1404)نجفی، ارتکاب دوبارۀ جرم است حاصل شود  بازداشتن از

باشد اعضای محارب را پس از اجرای حد به او پیوند بزنی ، دیگ ر تعلی ل م ذکور محق ق     

 نخواهد شد.

پیوند مجدد عضو، خالف حکمت جعل  :اند داشتهبرخی فقها معاصر در این مورد مقرر 

 ، ج1375اس تفتائات جدی د،    ).پذیرفته نیست هیعل کومو تقاضای مح حدود و قصاص است

)گنجینۀ  شده را پیوند بزند حق ندارد عضو قطع محارب :اند داشتهبرخی فقها مقرر (. 355 :1

البته برخی مراجع در (. 8131استفتائات فقهی، موسسه آموزشی و پژوهشی قضا ق ، کد سؤال 

و برخی دیگر جواز پیوند را منوط ب ه مص لحت    دبه عدم مانع هستن قائلپیوند بعد از قطع 

 یآموزش   ۀسسؤم ،یاستفتائات فقه ۀنی، گنج443 :1 ، ج1377استفتائات، ) دندان یمحاک  شرع 

 (.8110قضا ق ، کد سؤال  یو پژوهش

ۀ مربوط به اجرای احکام، تنها در خصوص قصاص نام نییآ 92حقوق موضوعه در مادۀ 

عضو به موضوع پیوند پرداخته و پیوند را با رضایت صاحب حق یا اقدام صاحب ح ق در  

پیوند عضو خود پس از قطع، نسبت به جانی ممکن دانسته است. سکوت ق انون در م ورد   

                                                           
 .338-335ق،  1419 ،یشاهرود یهاشمبرای تفصیل بحث در این مورد ر.ک:  .1
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ن د در مح ارب را   حک  به جواز پیو تواند یممحارب با عنایت به اصل تفسیر به نفع مته ، 

ی بوده محاربه و نیز شدت اجرایی مجازات محارب حک  ب ه  الله حق که یدرحالکند،  دأییت

 عدم جواز داشته و الزم است مورد توجه مقنن قرار گیرد.

 . پیوند اعضای محارب به دیگری2.3.3.3

ق ب ا عنای ت ب ه م ذا     ت وان  یم  در کالم فقها بیان نشده است. لکن  صراحت بهاین موضوع 

و »شریعت برگرفته از کالم فقها به بررسی آن بپردازی . صاحب جواهر مقرر داش ته اس ت:   

)نجف ی،  « لو کان له على غیره قصاص و وجده ف ی حال ۀ االض طرار قتل ه قصاص ا و أکل ه      

اگر برای فردی بر دیگری امکان اج رای قص اص باش د و ول ی دم،     (. 442: 36ق، ج 1404

او را از ب اب قص اص بکش د و گوش ت او را      توان د  یم  جانی را در حالت اضطرار بیابد، 

 بخورد.

برگرفته از این حک  فقهی از آنجا که مدعی علیه محارب شخص خاصی نیست، بلک ه  

پس از اجرای حد، به اف رادی ک ه   اعضا و جوارح محارب را  توان یمجامعۀ اسالمی است، 

مضطر به این اعضا و جوارح هستند و نجات آنها متوقف بر اهدا عض و اس ت، پیون د زد،    

و در  کند یمکه گفته شده است، دادستان به نیابت از جامعه این حک  را اجرا طور همانزیرا 

 توانس تند  یمکه اولیای دم طور همانحقیقت طلب حک  و اجرای آن از طرف مردم است و 

محکوم به قصاص را در حالت اضطرار قصاص کنند و از او أک ل داش ته باش ند، در م ورد     

پس از اجرای حد از باب اض طرار، از   تواند یمگفت جامعه  توان یممحارب و امثال او نیز 

در نظر برخی فقها نیز یاف ت؛ حت ی    توان یماعضا و جوارح او استفاده کند. این استدالل را 

اگر مضطر کسی »در فتوایی مقرر داشته است:  (442: 36ق، ج 1404)نجفی، هر صاحب جوا

او را  توان د  یم  را بیابد که خونش حالل است مانند کافر حربی، مرتد، زان ی محص نه و ...   

 «.باشد یمبکشد و آنهه از میت حالل است از بدن او حالل 

حک  به جواز آن داده و  افقهاضطرار به أکل قسمتی از بدن او باشد،  که یدرصورتحال 

پیوند عض و   توان یمگفت که اگر اضطرار به پیوند عضو از محکوم به حد باشد نیز  توان یم

اما در : »اند داشتهرا انجام داد. برخی پژوهشگران در مورد حق تصرف بر اعضای بدن مقرر 
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 تی  الکبدن، خ واه قائ ل ب ه م    یراجع به اعضا یگفت در بحث قراردادها توان یم قتیحق

بر اعض ا،   اریاخت نیا یو شرع یکه از نظر عقل یتا زمان  ،یریو خواه حق سلطه را بپذ  یشو

« از آنها وجود داشته باشد، حق تصرف ه  وجود خواهد داشت یبردار تصرف و بهره یبرا

بنابراین با عنایت به اینکه شرع حک  به ج دایی عض و از    (.190: 1399)مطلبی و همکاران، 

بدن داده، دیگر این عضو متعلق به جانی نخواهد بود تا حق تصرف در آن را داشته باشد و 

ی نبوده تا همانن د قص اص عض و در برخ ی     الناس حقمجازات  عنوان بهقطع عضو محارب 

فرد در اث ر اج رای ح د نب وده      موارد حک  به جواز پیوند دهی . حتی در شرایطی که فوت

 (5126)گنجینۀ استفتائات فقهی، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی قضا ق ، ک د س ؤال   برخی فقها 

در صورت نیاز جامعه به پیوند اعضای میت، حتی اگر میت وصیت نکرده باشد و اولیا اکن 

 (355: 1، ج 1375، فقه ا )استفتائات ، هرچند برخی اند دادهنداده باشند، حک  به جواز پیوند 

 قائ ل به اولوی ت   توان یمدر مورد محارب  نیبنابرا. اند دانستهمنوط به اجازه از حاک  شرع 

 به جواز پیوند شد.

 نفی )یُنفَوا(. 4.3

 اقوال فقها. 1.4.3

بر تبعی د مح ارب ب ه     عالوه اند قائلدر نفی محارب  (644: 10 ق، ج1416 ،اصفهانی)برخی 

اعالم کنی  که با این فرد معاملۀ خوردن و آشامیدن، معاشرت و شهر دیگر، باید به آن محل 

قض ا ق  ،    یو پژوهش یموزشآ ۀسسؤم ،یاستفتائات فقه ۀنیگنج)برخی  ازدواج نداشته باشند.

را  و ال ف و الم در آی ه  را فاقد دلیل دانس ته  حبس در تبعید تحقق نفی با ( 1892کد س ؤال  

محاربه نموده به بلد دیگر تبعید شود و منع از مؤاکله یعنی از بلدی که  ؛اند عهد دانسته برای

بلک ه   ،و مبایعه و مشاوره به معنای حقیقی مساوق با موت است و خالف ظاهر آی ه اس ت  

 .کنایه از تضییق است

اس ت و   سال ک، زیرا اقل تبعید یاند کردهی از نفی معنای قتل محارب را برداشت ا عده

معامله و معاش رت نداش ته باش ی ، هم ان م ردن       سال کمعنای اینکه با محارب به مدت ی

این مطلب را مقرر فرم وده   صراحت به (389: 41 ق، ج1422 ،ی)خوئاوست. مرحوم خویی 
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. ان د  دانس ته و عدم جواز امان، بیع، اسکان، اطعام و تصدق بر محارب را تا هنگام م ردن او  

؛ فقها بعض اً ای ن    یانداز یمو او را به دریا   یبند یمکه به پای او سن   اند قائلبرخی دیگر 

 (.645: 10ق، ج 1416)اص فهانی،  ، زیرا شباهت به قتل و صلب دارد دانند یمقول را مناسب 

وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ نَفْی اً  »این قول در یکی از روایات حد محارب باین بیان مقرر شده است: 

(؛  312-313 :28  ق، ج1409 ،)ع املی « ثَقَّلُ رِجْلُهُ وَ یُرْمَى فِی الْبَحْرِتُ -وَ الصَّلْبُ شَبِیهاً بِالْقَتْلِ

نحو که سنگی ب ه پ ای او    نیبه اسزاوار است که مجازات نفی شبیه به قتل و صلب باشد، 

نی ز اص ل   ( 17: 7ج  ق، 1412)طبرس ی،  بسته شود و در دریا انداخته شود. برخی مفس ران  

 .اند دانستهکردن  معنای نفی را اعدام و هالک

ای ن   .(48و  47: 8 ، ج1387 ،ی)طوساند  دانستهبرخی دیگر مراد از نفی را معنای حبس 

فَإِنَّ کَلِ کَ   -أَمَرَ بِإِیدَاعِهِ ُ الْحَبْسَ... » :دارد یمقول مطابق با قسمتی از روایت است که مقرر 

. ش ود  یم  امر به حبس نمودن آنه ا   ( 312 :28  ق، ج1409 ،)عاملی...« مَعْنَى نَفْیِهِ ْ مِنَ الْأَرْض

 اند دههمانا معنای نفی ارض همین حبس کردن است. برخی مفسران در دلیل حبس ککر کر

« ء من طیّبات ال دنیا فکأنّ ه خ ارج عنه ا     النفی هو الحبس. ألنّ المحبوس ال ینتفع بشی»که: 

 (.590: 1، ج 1388 جزایرى،)

تا بیابد و پس از یافتن او را در مک انی   کند یمتعقیب  اند که امام او را برخی مقرر داشته

و  (48: 8، ج 1387)طوس ی،   کند یمی دیگر منتقل جا بهو دائماً از جایی  دارد ینمثابت نگه 

اقل زمان نفی یک  (.720ق: 1400)طوسی، که فرد توبه کند  ابدی یماین انتقال تا جایی ادامه 

توبه کرده باشد و اگر توبه نکند، نفی تا هنگ ام   سال کسال است، اگرچه محارب در این ی

 (. 494: 2، ج تا یب)خمینی، . کند یمتوبه او استمرار پیدا 

آیه در شدت اجرای مجازات محارب، شدیدترین معنایی که فقه ا   صراحت بهبا عنایت 

ر از نفی داشتند، معنای قتل بود. لکن بنابر این ایراد که بیان دو مج ازات متف اوت، دلی ل ب     

اج رای   عن وان  ب ه بوده، الزم است شدیدترین معنای نفی البته غیر از قت ل را   آن دوتفاوت 

تبعید و منع از هرگونه ارتباط با دیگ ری   توان یمگرفت.  در نظرمجازات نفی برای محارب 

ی ارتباط مجازی یا استفاده از وسایل ارتباطی در برقرارحتی با خانوادۀ خویش و نیز منع از 
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 ت وان  ینم  شدیدترین معنای نفی کک ر ک رد. ب ا پیش رفت عل         عنوان بهطول مدت نفی را 

معاشرت و مراوده را تنها در ارتباطات حضوری مح دود س اخت، بلک ه در ح ال حاض ر      

ۀ ق وۀ  نام   نی ی آ 142ی که م ادۀ  ا نکته. استعنوان معاشرت بر ارتباطات مجازی نیز صادق 

من ع   ت وان  یم  ب دان توج ه داش ته اس ت. حت ی       ها تمجازاقضاییه در مورد اجرای برخی 

و  ونی  زیتلو و،ی  راد مانن د  یمل   یه ا  رس انه معاشرت محارب را به معنای منع اس تفاده از  

در  بعض اً دانست و شدت اجرای مجازات نفی، همین اقتض ا را دارد.؛ نک اتی ک ه     اتینشر

 حقوق موضوعه مورد توجه قرار نگرفته است.

 حبس تبدیل تبعید به. 2.4.3

در سؤالی که از برخی مراجع معاصر در مورد تبدیل مجازات تبعید به حبس ش ده، ایش ان   

)گنجین ۀ  به منع تبدیل هستند، مگر اینکه ح اک  ش رع مص لحت را در ح بس بدانن د       قائل

 ( .107و  4814و  62203استفتائات فقهی، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی قضا ق ، کد سؤال 

، در م واردی ک ه   ه ا  مج ازات ۀ ابالغی قوۀ قضاییه برای اجرای برخی نام نییآ 143مادۀ 

 عن وان  به، حبس در تبعید را نباشد گرانیاز مراوده و معاشرت محکوم با د یریامکان جلوگ

مجازات جایگزین نفی ممکن دانسته است. اجرای این م اده ب ا عنای ت ب ه ش دتی ک ه در       

بس انفرادی ممکن خواه د ب ود ک ه الزم    مجازات نفی برای محارب است، تنها به شیوۀ ح

 است در قوانین مربوط بدان تصریح شود.

 های ضروری در تبعیدگاهمعسر بودن محارب از تهیۀ هزینه. 3.4.3

مجرمان محکوم به زندان از یک فضای استراحت و برنامۀ غذایی برخوردارند. بن ابر اینک ه   

ی همانن د زن دانیان نیس ت.    نفی به معنای حبس نیست، پس محارب در مح دودیت مک ان  

امرار معاش برای او اع  از تهیۀ مکان یا خرید غذا ممکن است. حال اگر مح ارب   رو نیازا

 نیت أم ی زندگی را ه  نداشته باشد، آی ا  ها حداقلمحکوم به نفی، معسر بوده و توان خرید 

در زمینۀ  ی زندگی او بر عهدۀ حکومت خواهد بود  در سؤالی که از مراجع معاصرها نهیهز

را ب ر عه دۀ ک س دیگ ری ندانس ته و       ه ا  ن ه یهزمعسر بودن محارب شده، ایشان پرداخت 

. برخی نیز در حد ضرورت اند دانستهی خود ها نهیهزشخص محارب را مکلف به پرداخت 
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)گنجین ۀ اس تفتائات    دانن د  یم  المال را جایز و برخی بنا به تشخیص حاک  پرداخت از بیت

تشدید مج ازات مح ارب، ع دم    ( 108و پژوهشی قضا ق ، کد سؤال  فقهی، مؤسسۀ آموزشی

 معاش محارب را اقتضا دارد. نیتأموظیفۀ حکومت در 

 چگونگی انتخاب مجازات توسط قاضی. 4

 ترتیب. 1.4

: 41ق، ج 1422؛ خ  وئی، 720ق: 1400؛ طوس  ی، 47: 8، ج 1387)طوس  ی،  فقه  ای از ا دس  ته

ی چهارگانه مخیر نیست، بلکه بای د ب ه نس بت    ها مجازاتمعتقدند قاضی در انتخاب ( 385

 از سوی محارب، مجازات را مطابق با احادیث وارده تعیین کند.  شده واقعجنایت 

 ادلۀ قائالن به ترتیب. 1.1.4

 قرآن ظاهر

. پس ظاهر آیه در معنای تنویع نیز بوده، چنانکه برخ ی فقه ا   دیآ یمأو در معنای ترتیب نیز 

 :ندا داشتهمقرر 

ترتیب در بین حدود نیست، چون تردید ب ین قت ل و دار و    شریفه خالى از اشعار به ۀآی

قطع و نفى چهار کیفر برابر و همسن  یک دیگر نیس تند، بلک ه از حی ث ش دت و ض عف       

: 5 ، ج1382 ،طباطب ایی ) اى عقلى است بر بودن ترتیب بین آنها اند و این خود قرینه مختلف

543). 

صریح است در تخییر  آیهاند:  مقرر داشته ترتیب بهقول  استناد به قرآن برای رد دربرخی 

س ت و اگ ر دلیل ى    ا مگر گاهى که قائل باضمار شوی  و این خالف اصل ،میان اقسام اربعه

داللت کند بر تقدیر اضمار پس آن مستفاد خواهد ب ود از دلی ل ن ه از آی ه کریم ه فحینئ ذ       

در ادامه کالمی را مق رر داش ته ک ه     ایشانالبته « ست بتخییر.مذهب امامیه حق در اینجا قول

)کاش انی،  اس ت   حکایت از آن دارد که تفسیر ایشان تنها براساس فه  از ظاهر ق رآن ب وده  

 (.229: 3، ج 1373

ردی ف   برخی دیگر از فقهای معاصر با استناد به اینکه مسئلۀ کشتن و به دار آویختن ه 
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تا  3و در ادامه مصادیقی از قانون مانند حبس بین  اند دهیبرگزرا تبعید نبوده، معنای تفصیل 

ی زن دان را  ها سالسال را ککر کرده که مفهوم آن این نیست که قاضى مطابق میل خود  10

تعیین نکند، بلکه منظور این است چگونگى وقوع مجازات را در نظر بگیرد و کیفر مناسبى 

حوۀ این جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همۀ انتخاب کند. در مورد محارب نیز چون ن

، 1374)مکارم،  یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ککر شده است مسلماًمحاربان 

به نظر ایشان مذاق شریعت که واژۀ مشابه آن در عل  حقوق روح قانون بوده و  .(360 :4 ج

 .اند دهدلیل خود ککر کر عنوان به مراد از آن در اینجا تناسب جرم و مجازات بوده است را

 اتیروا

ای است که ناظر بر تنویع مج ازات   دلیل دوم این دسته از فقها استدالل به روایات صحیحه

 . شوند یممحارب بوده که در ادامه بررسی 

( از قول خداوند متعال در م ورد آی ۀ   ع: از امام جعفر صادق)دیگو یمبرید بن معاویه  -

، ع رض  ده د  یممودند: این در اختیار امام است. آنهه که بخواهد انجام محاربه پرسیدم، فر

دلبخواه بلکه  طور بهکردم: پس انتخاب نوع کیفر به امام واگذار شده است  امام فرمودند: نه 

 . دینما یمبه تناسب جنایت واقع شده انتخاب 

روای اتی را   )ع(و علی بن حسان از ام ام ج واد   )ع(محمدباقرمحمد بن مسل  از امام  -

 دارد. ها مجازاتی بند دستهکه داللت بر ترتیب و  کنند یمنقل 

 عقل

یکی از منابع فقه تساوی عقوب ت مح اربی را ک ه اق دام ب ه قت ل و        عنوان بهبدیهی است عقل 

. ردیپذ ینمتصاحب اموال کرده با محاربی که تنها با ظاهر کردن اسلحه موجب ترساندن شده را 

بوده و حک  به ابای عقل از قب ول   (249: 3ق، ج 1412)گلپایگانی، توجه فقها این استبعاد مورد 

. برای رفع تعارض این قول با ظاهر قرآن که دالل ت ب ر تخیی ر    اند داده دو نیاتساوی مجازات 

ء فی القرآن أو  أنّ کلّ شی»  : ما رویاند دهمقرر کر (100: 4، ج 1368)قمی مشهدی، داشته برخی 

 فمعناه: أنّ اإلمام فیه بالخیار على قدر جنایته. فإنّ الخیار فیه بالقیاس إلى اإلمام. « رفصاحبه بالخیا
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 قائالن به ترتیب و نحوۀ انتخاب حدود. 2.1.4

: معنى )إنما( لیس اند آوردهحک  محارب در قرآن با کلمۀ إنما شروع شده است. در معنای إنما 

، بنابراین در صورت پذیرش قول به تخییر امکان (366 :1 ق، ج1405 ،ی)راوندجزاؤه  اال هذا 

جمع میان دو مجازات برای محارب ممکن نیست، چراکه اگر بنا ب ه ترکی ب آنه ا ب ود، دیگ ر      

در برخی  ها مجازاتدلیلی نداشت، لکن در قول تخییر، امکان جمع  ها مجازاتمیان « او»آوردن 

مج ازات در برخ ی ص ور هس تند. در     به چن د   قائلکه برخی  گونه همانحاالت وجود داشته، 

 .شود یمچگونگی حک  به ترتیب اقوال متفاوتی وجود دارد که در ادامه بررسی 

  :اند دادهی زیر را ارائه بند دسته (385: 41ق، ج 1422)خوئی، برخی اول: 

 .  گردد یمالف( کسی که برای ترساندن مردم سالح بکشد، از آن شهر تبعید 

، س پس از ش هر تبعی د    ش ود  یمزخ  وارد آورد، اول قصاص  ب( کسی که سالح بکشد و

 . شود یم

 .شود یمقطع  شیپا و  دستج( کسی که سالح بکشد و مالی را بگیرد، 

د( کسی که سالح کشیده و مال اخذ کند و ضربه بزن د و زخم ی کن د لک ن کس ی را      

نکشد، حک  او در اختیار امام است که اگ ر بخواه د او را بکش د و ب ه دار آوی زد و اگ ر       

 دست و پای او را قطع کند.  تواند یمبخواهد 

را  ( اگر محارب کسی را بکشد، لکن مالی اخذ نکن د، ب ر ام ام واج ب اس ت ک ه او      ه

 بکشد. 

و( اگر محارب کسی را بکشد و مال اخذ کند، بر امام واجب است که دست راس ت او  

سرقت قطع کند، سپس او را در اختیار اولیای مقتول قرار دهد تا حق خ ود را از   خاطر بهرا 

او بستانند و سپس او را بکشند و اگر اولیای مقتول او را عفو کنند، امام بای د او را ب ه قت ل    

 حق ندارند از او دیه بگیرند و سپس او را آزاد سازند.  مقتول یایاول نیبنابرااند، برس

خوئی برای بیان حک  مذکور، از جمع بین دو روایت صحیحۀ محمد بن مس ل    اهلل تیآ

 (.386-387: 42ق، ج 1422)خوئی،  اند کردهو علی بن حسان استفاده 
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مانند بند قب ل  « ه»و « ب»و « الف»بندهای ی دیگر از فقها در ا عدهشیخ طوسی و دوم: 

به بریدن  قائلاند، اما در موردی که محارب کسی را نکشد، اما مالی را ببرد، ایشان  نظر داده

خویی)ره( در بند  اهلل تیآ، اما شود یمدست راست و پای چپ هستند و سپس جانی تبعید 

ککر شد. مرحوم ش یخ در  « ج و د»دسته تقسی  کردند که در بندهای  قبل این قس  را به دو

به بریدن دست راست و پای چ پ   قائلموردی که محارب کسی را بکشد و مال اخذ کند، 

. ان د  ک رده خویی)ره( تنها به بریدن دست راس ت اکتف ا    اهلل تیآ که یدرحالمحارب هستند، 

 اهلل تی  آک ه   همهنین مرحوم شیخ پس از کشتن حک  ب ه دار آویخ تن را دارن د، درح الی    

 (.720ق: 1400)طوسی،  اند نزدهخویی)ره( حرفی از این مورد 

در مورد مستندات و بررسی قول شیخ طوس ی،   (11: 15ق، ج 1413)عاملی، شهید ثانی 

 : اند داشتهپس از بیان احادیث مستند قول، به بررسی آنها پرداخته و مقرر 

ده هستند که مجهول بوده االسنادند، زیرا در برخی عبداهلل و عبی روایات این قول ضعیف

ب ر اینک ه روای ات     ، ع الوه باش د  یمو در برخی محمد بن سلیمان دیلمی است که ضعیف 

، دی  گو یم  اضطراب در متن دارند، به معنای اینکه در موردی واحد هر روای ت حکم ی را   

مثالً در موردی که محارب مرتکب قتل و اخذ مال شود، روایت اول حک  به قتل و ص لب  

و روایت سوم حک  به قطع  دهد یمو روایت دوم حک  به قطع دست راست و قتل  دهد یم

 .دهد یمدست و پا و صلب 

 .داند یمدر پایان پس از رد قول شیخ، ایشان قول به تخییر را ظاهرترین اقوال 

ب ا توج ه ب ه اختالف ات موج ود در       (87: 1388)گلدوست جویباری، برخی حقوقدانان 

 ان د  پرداختهقول جدید و جامع همۀ نظرها  عنوان بهکیفیت ترتیب، نسبت به ارائۀ قول خود 

)خمین ی،  همان قول حض رت ام ام خمین ی)ره(     قاًیدقگفت این قول  توان یمکه در نقد آن 

 .است (493: 2، ج 1379

 تخییر. 2.4

؛ حل ی،  295: 9ق، ج 1410؛ ع املی،  168: 4ق، ج 1408)محقق حلی،  فقهای دیگر از ا عده
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، ت ا  یب؛ خمینی، 425: 4ق، ج 1422؛ نجفی، 544: 4، ج 1387؛ فخرالمحققین، 190ق: 1411

به تخییرند یا آن را  قائل( 450ق: 1415؛ صدوق، 505: 3ق، ج 1410ادریس،  ؛ ابن493: 2ج 

. دانن د  یمدمین را بر این قول اکثر متق (167: 7ق، ج 1405)خوانساری، اقوی دانسته و برخی 

  در این قول امام در انتخاب بین انواع حدود قتل، صلب، قطع و نفی اختیار دارد.

ظاهر آیه تخییر است و آنهه در اخبار کک ر ش ده م رجح ف ردی      :ندیفرما یم مرحوم اراکی

به انتخاب یک ی از ام ور    کند یآن مرجح داعی پیدا م ۀواسط یعنی قاضی به است از افراد تخییر،

: 1، ج 1373)اراک ی،  بلکه اولی است  ،اربعه و ارشاد به مرجح است و انتخاب آن واجب نیست

 (.2596قضا ق ، کد سؤال  یو پژوهش یآموزش ۀسسؤم ،یاستفتائات فقه ۀنیگنج، 230

 مستندات قائالن به تخییر

آیه که در آن انواع مجازات بیان شده است، داللت بر تخییر دارد، زیرا ظاهر أو اول: ظاهر 

که برای تخییر است. همهنین اصل در أو معنای تخییر است و اگر بخواهی  غی ر   است نیا

مج از و اض مار    ک ه  یدرح ال از تخییر را برداشت کنی ، باید مجاز یا اضمار در نظر گرفت، 

 .(251: 2 ، جق1425 ی،)حل خالف اصل است

ء فی القرآن أو،  و کل شی»: السالم هیقال أبو عبداهلل عل آمده است: صحیح حریز دوم: در

که در این حدیث لفظ ک ل ب ر    (295: 9 ق، ج1409 ،ی)عامل« فصاحبه بالخیار یختار ما یشاء

که کلمۀ أو در هر جای قرآن که بیاید،  دیگو یمعمومیت این مطلب در قرآن داللت دارد و 

 در معنای تخییر است.

، محارب ه  ۀفیش ر  ی ۀ در م ورد آ  )ع(امام جعفر صادق که بن دراج لیجم سوم: صحیحه

 (.308: 28ق، ج 1409)عاملی،  اند دادهاختیار انتخاب را به امام 

السالم عن قول اهلل عز و جل:  صحیح برید بن معاویۀ قال: سألت أبا عبد اهلل علیهچهارم: 

یحاربون اهلل و رسوله: قال: کلک إلى اإلمام یفعل ما ش اء. قل ت: فمف وض    إنما جزاء الذین 

  ینیب یمدر این روایت  (.308: 28ق، ج 1409)عاملی،  کلک إلیه  قال: ال و لکن نحو الجنایۀ

 .(249: 3 ق، ج1412 ،یگانی)گلپا که صدر آن اختیار انتخاب را به امام داده است
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ای تخیی ر از ی ک ط رف و نامس اوی ب ودن ای ن       البته برخی با توجه ب ه گ زینش معن    

و التّخییر المذکور انّما ه و  : »اند دهمجازات نفی از طرف دیگر مقرر کر خصوصاً ها مجازات

إکا ل  یقتل فلو قتل تحتّ  قتله و ل  یکتف بغیره من الحدود سواء قتل مکافئ ا أو ال و س واء   

 (.212: 4، ج 1365)فاضل، « تّخییرعفا عنه الولیّ أو ال و قد صرّح بذلک القائلون بال

و اس ت   حیق ول ص ح   رییگفت قول تخ توان یم ترتیب و تخییر در جمع دو قول نیبنابرا

از ح االت را کک ر    کی  محارب و مج ازات هر  یحاالت ممکن برا اتیکه جزئ بیاخبار ترت

ارش اد ب ه    یعب ارت  ب ه  اس ت، در انتخاب مجازات م رجح   یقاض یبرا یداع قتیدر حق کرده،

در کن ار   رییتخ نیداشته و ا رییها تخ مجازات بدر انتخا یقاض نیمجازات مرجح است. بنابرا

ک ه برخ ی    گونه همان؛ آورد یدست م خود را به گاهیجا یدرست اصل تناسب جرم و مجازات به

 شد. یمتمام « لکن نحو الجنایه»روایات پس از تبیین تخییر قاضی در نهایت با عبارت 

ونگی انتخاب مجازات، مقنن با تبعیت از نظر مشهور فقه ا حک   ب ه تخیی ر در     در چگ

قانون مجازات اسالمی چهار نوع مجازات  282اجرای یکی از حدود اربعه داده است. مادۀ 

اختیار داده شده  ها مجازاتبه قاضی در انتخاب هریک از  283محارب را شمرده و در مادۀ 

، مطلب ی کک ر   ها مجازاتاست. قانون در مورد حدود اختیارات قاضی برای انتخاب یکی از 

 نکرده که بیانگر اختیار مطلق قاضی در این خصوص است.

 گیری . نتیجه5

ی محارب در قرآن کری  که داللت بر شدت ها مجازات. با عنایت به صیغۀ تفعیل در بیان 1

توسط متخصصان پزشکی قانونی تعی ین   ها مجازاتوۀ اجرای هریک از دارد، شدیدترین شی

ی اجرای ی مربوط ه درج ش ود. در ح ال حاض ر روی ۀ       ه ا  نامه نییآشده و در متن قانون یا 

با شدت مذکور برای مجازات محارب همخوانی ندارد، از جمل ه   ها مجازاتاجرایی برخی 

 هه کمترین آزار را دارد.یا هر آن زیآو حلقانحصار مجازات اعدام به شیوۀ 

به منظور پیشگیری حتی موردی در زنده شدن افراد پس از اجرای حک   قت ل، م ی    . 2

 .توان آن را به صورت زدن گردن تقنین کرد
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محاربه با ص دمۀ جس مانی هم راه باش د، حک   مح ارب از دو جنب ۀ         که یدرصورت. 3

ی مذکور در آیۀ محاربه ج دای از  ها مجازاترو  ی متصور است. ازاینالناس حقی و الله حق

درخواست قص اص   تواند یمعلیه  علیه است و مجنی ی وارده بر مجنیالناس حقی ها مجازات

 یا توافق بر دیه کند.

در ترتیب اجرا، ابتدا حک  توسط ولی دم انتخاب شود و اگ ر ول ی    شود یم. پیشنهاد 4

اجرا ش ود و دی ه از ام وال     یالله حقدم از اجرای قصاص گذشت کرد، حک  قتل از جنبۀ 

اس تثنایی از   عن وان  ب ه حسب مورد پرداخت شود یا این م ورد   المال تیبمحارب یا اقربا یا 

بودن که محارب قاتل تنها محکوم به قتل با عدم امک ان تراض ی ب ر دی ه اس ت،       الناس حق

تقنین شود. در این صورت با پ ذیرش توب ۀ مح ارب قات ل، تنه ا امک ان قت ل او از جنب ۀ         

ی پابرجاست و در حقیقت در صورت محکومیت محارب به قتل، هیچ راهی برای الناس حق

 رهایی از قتل ندارد.

کننده یا امکان رساندن غ ذا در ح ین ص لب ب ا ه دف از       های مقاوم. استفاده از دارو5

 .ستیناجرای حد و نیز شدت مصرح در آیه، منافات دارد و جایز 

ی ق انون  ه ا  ین وآور ی قبل و بعد از اج رای قص اص از   حس یب. هرچند تعیین امکان 6

ز ی هنگام اجرای ح د مح ارب، اس تفاده ا   حس یباست، لکن در مورد  92مجازات مصوب 

کننده با عنایت به عدم تصریح در قانون فعل ی، درج نت ایج م ذکور در ای ن      داروهای مقاوم

 .دشو یمنوشتار در اصالحات آتی قانون مجازات پیشنهاد 

به مالکیت و خواه حق سلطه شوی ، در مورد محارب از آنجا که  قائل. در اعضا خواه 7

نخواه د   یعضو متعلق به ج ان  نیا گرید، ردیگ یمبه حک  شرع، قتل یا قطع عضو صورت 

از اعضای محارب در صورت ض رورت   توان یمو  بود تا حق تصرف در آن را داشته باشد

 ی کرد.بردار بهرهدرمان سایرین بدون اکن او یا اولیای دم 

. اجرای حد محارب همانند سارق، با صیغۀ تفعیل که بر شدت داللت دارد، همخوانی 8

ک  حالتی که محارب فاقد عضو متعل ق قط ع باش د، تعی ین نش ده      بر اینکه ح ندارد. عالوه

با عنایت به عام بودن و شمول واژگان ایدیه  و ارجله   نس بت ب ه     شود یماست. پیشنهاد 
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خالف و با اولویت  صورت بههر دو پا و دست راست و چپ، مالک تحقق قطع دست و پا 

فاق د دس ت و پ ای راس ت      محارب که یدرصورتابتدایی دست راست و پای چپ باشد و 

 بود، اعضای سمت چپ او قطع شود و برعکس.

مع اش مح ارب را در    نیت أم . تشدید مجازات مح ارب، ع دم وظیف ۀ حکوم ت در     9

مانن د تجهی زات    کطرف ه وسیلۀ ارتباطی حتی ی گونه چیهمجازات نفی اقتضا دارد. همهنین 

 .ردیگ ینمو رادیو در اختیار محارب قرار  ونیزیتلوی ا رسانه

 ک ه در  یب ه ش دت   تیبا عنا ینف نیگزیعنوان مجازات جا به دیحبس در تبع. اجرای 10

 .ممکن خواهد بود یتنها به شیوۀ حبس انفراد آیه مدنظر بوده است،

ک ه قاض ی آزادی رأی    شود یمخصوص تطبیق معنای تخییر با معنای حد گفته  . در11

ن در شرع معلوم شده است و منافاتی ب ا  هایی که نوع، میزان و کیفیت آ در انتخاب مجازات

که در کالم برخی فقها تقریر یافته است، چهار  گونه همانمعنای حد نخواهد داشت، دارد یا 

 اند که منتهی به قتل شود. ی تفسیر کردها گونه بهحد را 

. با توجه به تعارض دو دسته روایات صحیحه که برخی دال بر تخیی ر و برخ ی دال   12

 ست، احادیث موافق کتاب که دال بر تخییر است، رجحان دارد.بر ترتیب ا

هم راه داش ته    ی باشد که اس تبعاد عق ل را ب ه   ا گونه به. آزادی و انتخاب قاضی نباید 13

و در ح دیثی ک ه ابت دای آن     ان د  دهبدان اشاره ک ر  فقهاباشد، بلکه باید همانند آنهه برخی 

را آورده است، حک  داد که ام ام متناس ب ب ا    « ولکن نحو الجنایه»تخییر و در انتها عبارت 

و ب ا ای ن    کنن د  یم  شرایط و وضعیت و در نظر گرفتن همۀ امور، حک  اصلح را انتخ اب  

ت وان جم ع ب ین دو ق ول را نی ز نم ود مش ابه گس تردگی انتخ اب در برخ ی            تفسیر م ی 

 «.نحو الجنایه»ی تعزیری که به انتخاب قاضی است لکن ها مجازات
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