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 ابهام مفهومی، مفاسد عملی :االرض فیافساد 

 قانون مجازات اسالمی( 286 مادۀ)تحلیل حقوقی 

 محسن برهانی

 دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی استادیار
 (12/11/1394: تاریخ تصویب - 9/9/1392 )تاریخ دریافت:

 چکیده
است؛ عنوانی که از یک سو  االرض فیساد انگیز در قلمرو حقوق کیفری اسالم، افیکی از عناوین بحث

کاربرد گستردۀ  ،سوی دیگر دهد و ازاثبات چنین جرمی را نمی یمستندات فقهی ذکرشده برای آن، تکافو

آن در حقوق کیفری ایران سایۀ سنگین مصلحت را بر پذیرش این تأسیس مشکوک فقهی گسترانده است. با 

نگاهی دوباره  ددر قانون جدیدالتصویب مجازات اسالمی بای رضاال فیاز عنوان مفسد  موسعپذیرش تعریف 

قانون مجازات اسالمی  شدۀ یرفتهپذو از آن طریق به تحلیل رویکرد انداخت به مبانی فقهی این مجازات 

رو به اثبات خواهد رسید که این مجازات مستند قابل اتکایی در فقه اسالمی پیشمقالۀ همت گمارد. در 

. نیز روشن خواهد شد که رویکرد قانون اند نکردهجرمی مستقل شناسایی  عنوان بهآن را  فقها بیشترو ندارد 

مجازات اسالمی، چیزی جز استعمال گستردۀ عنوانی مبهم و مشکوک با عباراتی قابل تفسیر نیست و 

  اسالمی و شهروندان آن ایجاد خواهد کرد.جامعۀ ای را علیه بالقوۀ گستره هایخطر

 

 

 گانکلیدواژ

االرض، افساد، محاربه، اعدام افساد فی
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 مقدمه
؛ سختگیری در مرحلۀۀ اثبۀات و شۀدت در    دارندهای خاصی اسالمی، حدود ویژگی مجازاتدر میان 

دلیۀل نتۀایس سۀخت     شود. بۀه حدی محسوب می مجازاتمرحلۀ اجرای مجازات از جمله خصوصیات 

و شرایط اثبات و نیز میزان مجازات و حتۀی   شدهم است که تعداد آنها احصا یمترتب بر این نوع جرا

مورد توجه خاص شۀارع قۀرار گرفتۀه و روایۀات مختلفۀی در ایۀن        مجازاتاین دسته از  یاجرانحوۀ 

. منشۀأ ایۀن   دارنۀد اختالف نظۀر   فقهام یزمینه صادر شده است. در خصوص تعریف این دسته از جرا

مسۀتوجب حۀد دانسۀته شۀود، چیسۀت        اختالف آن است که معیار و ضابطۀ اصلی در اینکه جرمی

تعداد حدود را هفت عنوان زنا، لواط، مساحقه، سۀرقت، محاربۀه، قۀذف، شۀرب خمۀر و       فقهامشهور 

با بیان این استدالل که معیۀار حۀدی بۀودن     فقهااما برخی  .(862-891: 1384)خمینی، اند قوادی دانسته

انۀد و  را شانزده مورد دانسته مجازاتاز  یک مجازات، تعیین آن از سوی شارع است، تعداد این دسته

انۀد: تفخیۀذ،   ب آوردهاحس م مستوجب حد بهیم ذیل را نیز جزء جرای، جرامذکوربر هشت جرم  عالوه

ازدواج کردن با زن ذمی توسط مرد مسلمان دارای همسر، تقبیل، سب نبۀی، ادعۀای نبۀوت، سۀحر،     

 .(204-407 :ق1422)خویی، فروش انسان آزاد و ارتداد 

م موجۀب  یبه جرا 289تا  222در قانون جدید مجازات اسالمی، بخش دوم از کتاب دوم از مواد 

بر هشت جرم مستوجب حدی که مشهور بدان اشاره   حد اختصاص پیدا کرده است و قانونگذار عالوه

ر . داالرض فۀی اند، سه عنوان حدی دیگر را نیز به قانون افزوده است؛ سب نبی، بغۀی و افسۀاد   داشته

 االرض فۀی این مقاله کوشش خواهد شد که یکی از این سه عنوان جدیدالورود به قانون یعنی افسۀاد  

که قانونگذار بعد شود  مینمایان  رو ازآنمورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. ضرورت این تحقیق 

–ایۀن عنۀوان    سال از پیروزی انقالب و اسالمی کردن قوانین کیفری، برای اولین بار بۀه ورود  34از 

با حوزۀ معنایی گسترده در قانون مجازات همت گمۀارده اسۀت. چنانکۀه خواهۀد      -مستقل صورت به

و مصداقی خۀاص را مۀورد حکۀم قۀرار داده     کرده قانونگذار در موارد خاصی به این عنوان اشاره  ،آمد

تطبیق این مفهۀوم کلۀی    یم و قانونگذارا ی از سوی قانونگذار مواجهلبود. اما در قانون فعلی با بیانی ک

 بر مصادیق متعدد را بر عهدۀ قضات و دستگاه قضایی قرار داده است.

بلکۀه   ،ستینبه معنای انجام هر عمل حرامی که شارع آن را ممنوع کرده است  االرض فیافساد 

کۀه   ای گونۀه  بۀه شود،  میاختالل نظام اجتماعی موجب منظور رفتارهایی است که در صورت ارتکاب 

موجۀب  هر رفتۀاری کۀه در صۀورت شۀیوع،      ،دیگر  عبارت به .بردو قرار شهروندان را از بین میثبات 

مقصۀود از افسۀاد    ،دیگر  عبارت به .(316: 3، جق1412)گلپایگانی، شود میانهدام اجتماع و حیات اجتماعی 

معه را بۀر  االرض انجام هر عملی است که مسیر عادی و سالمت امنیتی یا اخالقی یا اقتصادی جافی

 .(247: 1387)منتظری در: کدیور، شود هم بزند و موجب تباهی در نظام آن 
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م خاص بۀه تصۀری    یکه تا پیش از این برخی از جرادارد اهمیت  رو ازاینتغییر رویکرد قانونگذار 

ای را در حقیقت قانونگۀذار مۀاده   286اما با وضع مادۀ  ،شددانسته می االرض فیقانون مصداق افساد 

م یم علیه امۀوال و جۀرا  یم علیه اشخاص و جرایه تصویب رسانده است که نسبتش با بسیاری از جراب

یعنی مادۀ  ،م علیه امنیت، نسبت حاکم و محکوم اصطالحی در دانش اصول استیعلیه اخالق و جرا

بات حاکم بر بسیاری از مواد قوانین کیفری خواهد بود. توضی  آنکه چنانچه در علم اصول به اث 286

رسیده است نسبت حکومت در صورتی میان دو دلیل برقرار است که دلیل دوم، مفۀاد دلیۀل اول را   

دارد کۀه اگۀر   قانونگذار مقۀرر مۀی   286، در مثال مورد بحث یعنی مادۀ کنداعتباراً توسعه یا تضییق 

د یۀا در  گسترده اظهار شۀ  صورت بهدروغی  اخالق تحقق یافت یا و جرم علیه اشخاص، اموال، امنیت

د یا ناامنی ایجاد واین موارد معاونت صورت گرفت، اگر موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور ش

د یۀا سۀبب   نۀ یا خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصۀی ایجۀاد ک  د نک

ه شۀود و نۀ  ، مرتکب از دیدگاه قانونگذار مفسد محسۀوب مۀی  دشوفساد و فحشا در حد وسیع اشاعۀ 

قاتل یا سارق یا جاسوس یا روسپی یا دروغگو یا..... بنابراین اگر قیود خاص ماده تحقۀق یافۀت، ایۀن    

ماده حاکم بر بسیاری از مواد قانون مجازات اسالمی خواهد بود و مرتکب را از دایرۀ یک جرم خاص 

 .کندمیوارد  االرض فیخارج کرده و در قلمرو جرم افساد 

توان در نظر گرفت؛ افسۀاد بۀه معنۀای خۀاص     اد و افساد دو اطالق میذکر است برای فسشایان 

کلمه و فساد به معنای عام. منظور از فساد و افساد به معنای خاص، مۀواردی اسۀت کۀه در روایۀات     

نۀد، مجۀازات   ا خاص و در موضوعاتی که مشتمل بر برخۀی تعۀدیات بۀه تمامیۀت جسۀمانی      صورت به

به تعداد انگشۀتان یۀک دسۀت نیۀز      فقهاکه این موارد در بیانات مورد اشاره قرار گرفته است  خاصی

اختالل در نظۀام  موجب . اما منظور از فساد و افساد در معنای عام، تمامی رفتارهایی است که ستین

اعم از اینکه این رفتارها سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، اقتصۀادی و... باشۀند.    ،اجتماعی شوند

کنند  میاز نظریۀ دوم دفاع  ،مستقل افساد در شرع هستند انگاری جرمقائل به ای که مدافعان نظریه

  .استو این مقاله در پی تحلیل مستندات این نظریه 

انگۀاری  ن به جرممستندات قرآنی و روایی که قائالباید جانبۀ موضوع ابتدا برای تبیین همه

و  286 مۀادۀ و پۀس از آن   شودررسی ب ،اندمورد توجه قرار داده االرض فیمستقل عنوان افساد 

در نظۀام حقۀوقی    286 مۀادۀ و آثار پذیرش تحلیل در قوانین مختلف  االرض فیمصادیق افساد 

 .دشوایران واکاوی 

 االرض فیانگاری افساد الف( مستندات فقهی جرم
یت انگاری مستقل برای جرم افساد، اشۀاره بۀه دو وضۀع   پیش از بیان مستندات فقهی قائالن به جرم

 مختلف ضروری است: 
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 -و مجۀازاتی  و در بحث ما عنوان مجرمانه–وضعیت اول زمانی است که در مباحث فقهی نهادی 

پذیرفته شۀده اسۀت و سۀایرین در مقۀام گۀزارش از ایۀن امۀر         فقهادر ادبیات فقهی و سنت فقیهانۀ 

احکۀام آن بۀه    موجودند و شخص در مقام گزارشگری از این امر و مستندات آن و شۀرایط تحقۀق و  

 .ستو در پی رفع آنها کند میپردازد و در این میانه به برخی خألهای موجود اشاره بحث می

در پۀی  وضعیت دوم زمانی است که عنوانی در این سۀنت فقۀاهتی پذیرفتۀه نشۀده و پژوهشۀگر      

اثبۀات امۀری   منظور  بهایجاد و قبول چنین تأسیسی است و تالش خویش را صرف یافتن مستنداتی 

رو، طرفۀداران وجۀود عنۀوان مسۀتقل     . در بحث پۀیش کندمیمغفول مانده است، دیگران که از دید 

و مجازات اعدام در وضعیت دوم قرار دارند و سنت فقهی در فقه امامیه اساسۀاً فاقۀد    االرض فیافساد 

 تصۀور  بۀه با قطۀع و   - تاکنوندر هیچ کتاب فقهی از عصر غیبت کبری  رو ، ازاینچنین بحثی است

مجازات مفسۀد کۀه بۀه     عنوان بهاساساً با بخش مستقلی  -پای فشرد ادعاتوان بر این سالبۀ کلیه می

بررسی شرایط تحقق و سایر احکام این جرم و مجازات سهمگین بپردازند، مواجه نیستیم )تنها یکی 

کۀه   (423ق: 1408)طوسۀی،  حمزه در تیتری از عنوان مفسد استفاده کرده است از فقها یعنی مرحوم ابن

 فقهاشود که منظور ایشان از مفسد، همان محارب است(. تنها برخی با مراجعه به کتاب مشاهده می

 مجازاتدر کتاب القصاص و کتاب الحدود برخی  -خواهد آمد لیتفص بهه کچنان–در موارد محدودی 

کننۀدگان بۀه   استدالل اند. با توجه به این مقدمه روشن است که کار بررا حمل بر عنوان افساد کرده

در برابر ایشۀان سۀنت گسۀتردۀ فقهۀی      چراکه ،وجود چنین عنوان مستقلی بسیار سخت خواهد بود

 قرار گرفته است.

گشوده شدن پای لۀرزان مصۀلحت در    ،ای که بر این بحث مترتب استهای بالقوهیکی از آسیب

الش برای یافتن حکم اولیه صۀورت  که ت آنگاهانگاریِ این عنوان مجرمانه است. در تحلیل فقهی جرم

که فقیه در اندیشۀ آثار و تبعات مترتب بر موضوع باشد. کرد امکان این مهم را ایجاد نباید  ،گیردمی

کوبند، در امثال چنین مصادیقی بۀه نتۀایس بغۀرنس    محابا بر طبل مقاصد شریعت میکه بی اتفاقاً آنان

مصلحتی حتی تا مرز عبور از حق حیات افۀراد هۀم    اندیشۀ خود پی خواهند برد؛ مواردی که چنین

 آورد.  رود و امکان سلب حیات را فراهم میپیش می

اعتنایی بر جۀرم  یادآوری است که بخش ابتدایی این مقاله در مقام آن است که دلیل قابلشایان 

اثبۀات برسۀاند.   تواند وجود چنین عنوانی را به افساد در ادبیات فقهی وجود ندارد و ادلۀ ادعایی نمی

امر که این مستندات چگونه در بحث محاربه و سایر مباحۀث فقهۀی قابۀل اسۀتناد هسۀتند،       اما این

ایۀن مقالۀه در ایۀن     ،دیگۀر   عبۀارت  بهموضوعی است که این نوشته در مقام پرداختن به آنها نیست. 

 .  است و دیدگاهی سلبی دارد االرض فیبخش در پی بیان ضعف مستندات فقهی افساد 

 به دو دسته دالیل استناد شده است: قرآن و روایات. االرض فیبر وجود عنوان افساد 
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 . آیات قرآن1
 جرمی مستقل به چهار آیه از قرآن استناد شده است: عنوان به االرض فیبرای پذیرش افساد 

سۀاً بِغیۀرِ نَفۀسو أو    سورۀ مائده: مِن أجلِ ذلِکَ کَتبنا عَلی بَنی إسرائیلَ أنّه مَن قَتۀلَ نَف  32. آیۀ 1

   1.فَکأنّما قَتلَ النّاسَ جَمیعاً االرض فیفَسادٍ 

چگونگی استدالل به این آیه بدین صورت است که خداوند متعۀال قۀب  و زشۀتی کشۀتن یۀک      

ده است؛ قتل از باب قصاص و کراما دو مورد را استثنا  ،انسان را برابر با کشتن تمامی بشریت دانسته

قصۀاص یۀا فسۀاد روی زمۀین      دلیل ی زمین. بنابراین اگر شخصی دیگری را بهفساد رو سبب قتل به

 های مورد مذمت قرار نگرفته است.بکشد، رفتار وی مورد سرزنش نیست و این نوع قتل از انواع قتل

 بر استدالل به این آیۀ شریفه جهت استدالل سه اشکال عمده وارد شده است:

بنۀابراین   ،اسرائیل مقرر داشته استاین حکم را بر بنی در صدر آیۀ شریفه خداوند اشککا  او . 

 .کردتوان به این آیه استدالل اساساً نمی

 به دو نکته توجه کرد: باید تبیین این اشکال منظور  به
بنۀابراین شۀریعت اسۀالم     ،نکتۀ اول. نسبت میان شرایع مختلف، نسبت ناسۀ  و منسۀوا اسۀت   

هیچ حکمی از احکام شرایع دیگر در شریعت اسۀالم مۀورد    است وکرده تمامی شرایع سابقه را نس  

 باشند.کرده مگر آنکه منابع شریعت به تجویز یا امضای آن حکم  ،پذیرش نیست

شۀود و امۀام   نکتۀ دوم. در روایاتی از امام معصوم در خصوص حکمی از احکام الهی پرسۀش مۀی  

مکتۀوبٌ فۀی   »یۀا  « مکتوبٌ فۀی اننجیۀل  »یا « مکتوبٌ فی التوراۀ»فرمایند که )ع( در پاس  ابتدا می

گونه پاس  به معنای امضای شرایع سابقه در این حکۀم  پردازند. اینو سپس به بیان حکم می« الزبور

کۀه در مجۀامع روایۀی    -هۀایی . چنین پاس استای بر این مطلب خاص است و پاس  امام خود قرینه

به معنای امضۀای تمۀامی    -و نه روایات فقهیبسیار محدودند و بیشتر آنان نیز روایات اخالقی است 

 آورند، نیست.ای که از شرایع سابق سخن به میان میشرایع سابقه و تمامی آیات قرآنی

در  کۀه  درحۀالی  ،آن است که استدالل به آیه از نوع استدالل به مفهوم لقب اسۀت  .اشکا  دوم

یان داشته اسۀت کۀه کشۀتن از بۀاب     اصول به اثبات رسیده است که لقب، مفهوم ندارد. آیۀ شریفه ب

اما آیه در مقام ایۀن نیسۀت کۀه کشۀتن از بۀاب       ،قصاص و فساد مانند کشتن تمام مردم عالم نیست

قائۀل  تۀوان   میقصاص یا فساد جایز است. در پاس  به این اشکال گفته شده است که با وجود قرینه، 

ز عقال و حکم عقل بر ایۀن امۀر تعلۀق    شده است که ارتکا ادعابه مفهوم برای لقب شد. در این مورد 

                                                           

ص قتل یۀا بۀه کیفۀر فسۀادی در زمۀین     جز به قصا –روی بر فرزندان اسراییل مقرر داشتیم که هر کس کسی را  . ازاین1

 مردم را کشته باشد. ۀبکشد، چنان است که گویی هم
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گرفته است که اگر دفع فساد مفسدان در زمین و کشتن آنها متوقف بر قتل آنها باشد، چنین قتلۀی  

قصۀاص یۀا مجۀازات     عنوان بهای است بر اینکه قتل مجاز است و چنین ارتکاز و حکمی قرینۀ متصله

را از آیه اسۀتنباط   االرض فیل قاتل و مفسد توان جواز قتبنابراین می ،جایز است االرض فیمفسدان 

وجۀود   عقۀال . این امر ادعای بالدلیل است؛ کجا چنین ارتکاز و حکمۀی میۀان   (400: ق1415)مؤمن، کرد 

و در سایر کشورها این نوع مجازات  اند پذیرفتهکشور در سراسر دنیا مجازات اعدام را  21دارد  تنها 

تواند این ارتکاز و ند  مدعی چگونه میا عالم خارج عقالاز زمرۀ از قوانین حذف شده است. آیا ایشان 

ای فسۀاد را  ادعایی قابل قبول نخواهد بۀود. هۀر جامعۀه   چنین حکم عقلی را به اثبات برساند  انصافاً 

دهۀد، و بۀا   نحوی خاص مورد پذیرش قرار مۀی کند و برخورد با فساد را بهای خاص تفسیر میگونه به

 فتن ارتکاز و حکمی عقلی ممکن نیست.چنین اختالفی یا

اشکال آن است که آیۀ شریفه در مقام بیۀان تمۀامی احکۀام مۀرتبط بۀا       ترین مهم. اشکا  سکوم 

اجماالَ جایز  االرض فیدارد که قتل قاتل عمد و مفسد بلکه آیۀ شریفه تنها بیان می ،مفسدان نیست

ازات قتل کافی است یا بایۀد شۀرایط دیگۀری    تنهایی برای مجبه االرض فی. اینکه افساد است و الغیر

بنۀابراین بۀا چنۀین     ،در آیۀ شریفه مورد اشاره قرار نگرفته اسۀت  یابدنیز برای اعمال مجازات تحقق 

 .(198-199: 1376)هاشۀمی شۀاهرودی،   توان به آیه جهت اثبات مجۀازات اعۀدام تمسۀک کۀرد     اجمالی نمی

منۀه  پۀس هرچنۀد مسۀتثنی    ی.مستثنمنه است و نه یشریفه در مقام بیان حکم مستثنآیۀ بنابراین 

بلکۀه داللۀت    ،اطالق نۀدارد  یمستثن، کنداطالق دارد و جواز قتل را در غیر دو مورد نامبرده نفی می

کۀه هۀر قتۀل نفسۀی مجۀوز قصۀاص        گونه هماننحو اجمال.  کند بر جواز اعدام در این دو مورد بهمی

نیز مجوز  االرض فیشود، بسا هر افساد اجرا میبخصوصی نیست بلکه شرایط خاصی دارد و در موارد 

 شۀود سورۀ مائده آن است که به قرینۀ آیۀۀ بعۀد تفسۀیر     32آیۀ بنابراین قدر متیقن از  ،اعدام نباشد

اجمۀال دارد و عۀرف درک    االرض فۀی باید گفت اساساً مفهوم افسۀاد  رو  ازاین. (249-250)منتظری، همان: 

توان امۀری مۀبهم را از آیۀۀ    و هم از نظر مفهوم و هم از نظر مصداق نمی دندارروشنی از این مفهوم 

 د.کرشریفه استفاده 

برای پاس  به این اشکال پاس  غیرقابل قبولی بیان شده و آن تمسک دوباره به امری عقالیی 

یک امر تعبدی محۀ  نیسۀت کۀه عقۀل آن را      االرض فیقتل مفسد  ۀمسئلاست. با این بیان که 

شۀود کۀه   کند بلکه این امر از مسائل عقالیی است و از اشارۀ شارع به آن فهمیۀده مۀی  درک نمی

 ۀمسۀئل بۀرای دفۀع فسۀاد، یۀک      االرض فۀی هدف شارع امضای درک عقالست و حکم قتل مفسد 

گاه شرع و لو اجماالً، با آن موافق باشد، عرف از موافقت شارع، اطالق این حکم  عقالیی است و هر

ظاهراً نیازی به اقامۀ دلیل بر چنین ادعای سهمگینی وجود ندارد.  ،(400: ق1415، )مؤمنفهمد را می
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تۀوان چنۀین درکۀی را بۀه اثبۀات        ظاهراً نمیکنندمیکجا عقالی عالم حکم قتل مفسد را درک 

 کرد.رساند که اگر چنین امری ممکن بود، مدعی بر ادعای خود اقامۀ دلیل می

ود از اجمۀال آیۀه آن اسۀت کۀه چۀه بسۀا بۀرای قتۀل مفسۀد          اند که اگر مقصبرخی مدعی شده

تۀوان بۀا   شرایط و قیودی مورد نظر شارع بوده که در آیه بۀه آن اشۀاره نشۀده اسۀت، مۀی      االرض فی

زیۀرا اگۀر مقۀنن و شۀارع، قیۀود و       ،کۀرد تمسک به اطالق آیه، احتمال وجود شرایط و قیود را نفۀی  

برای بار شدن مجۀازات مۀرب بۀر     -بعد بیان شده است سعی در افساد که در آیۀ جز به–شرایطی را 

 گفۀت . اما در پاس  به این استدالل بایۀد  (37: 1384)بای، کرد میمفسد در نظر داشت، باید آن را بیان 

مدعی در پی تمسک به اطالق آیه است و برای چنین امری باید  چراکه ،عکس است که بار اثبات بر

این مقدمات اثبات این امر است که شارع در مقۀام   ترین مهم، که مقدمات حکمت را به اثبات برساند

این امر قابل اثبات نیست و اساساً در هیچ مجازات قرآنی چنۀین نیسۀت    که درحالی ،بیان بوده است

بنابراین این استدالل  ،که شارع در مقام بیان تمام شرایط اثباتی و قیود دخیل در موضوع بوده باشد

 .استنبوده و تمسک به اطالق در خصوص آیۀ شریفه نوعی مصادره به مطلوب  نیز وافی به مقصود

بلکه نهایت امری را  ،ن نیستابنابراین آیۀ شریفه اساساً در مقام بیان میزان و نوع مجازات مفسد

باید گفۀت کۀه آیۀۀ شۀریفه     رو  ازاین. )گلپایگانی، همان(دارد، قب  و زشتی رفتار ایشان است که بیان می

بایۀد   ،ی به اجمال است و امکان تمسک به آن وجود ندارد و اگر اصرار بۀر رفۀع اجمۀال باشۀد    مبتال

که موارد محدودی که در روایات مجازات اعدام تعیین شۀده، مصۀادیق افسۀاد مۀذکور در آیۀۀ       گفت

؛ بنابراین زنای به عنف و زنای محصنه و زنای با محارم و لواط و تکرار در جرایم حدی و استشریفه 

مجۀاز مشۀمول آیۀه تلقۀی     هۀای   قتۀل توانند مصداق ند که میا رتداد و سب نبی و سحر از مصادیقیا

مصۀداق و مۀورد    ها دهشوند. بنابراین اجمال آیۀ شریفه با روایات در امر خاصی برطرف شده است و 

 .استچه از امور مستحدثه و چه از امور غیرمستحدثه از شمول آیه خارج 

بۀر جۀواز قتۀل مفسۀد      فقهاشماری از انگشتتعداد ن شده است که تنها منشأ آمذکور اشکاالت 

 .(400: ق1415مؤمن، )کنند سورۀ مائده تمسک  32به آیۀ  االرض فی

فَسۀاداً أن   االرض فۀی إّنما جَزاءُ الَّذینَ یُحۀاربونَ اََ و رَسۀولَه و یَسۀعَونَ    »سورۀ مائده:  33. آیۀ 2

عَ أیدیهِم و أرجُلَهم من خاِلفٍ أو یُنفَوا مِن االرضِ ذلک لهم خزی فی الدنیا و یُقَتَّلوا أو یُصَلَّبوا أو تُقَطَّ

 1«.لهم فی اآلخره عذاب عظیم

و  هۀا  بامفصل در کتۀ  صورت بهنظر از معانی فساد و مشتقات آن در قرآن و کتب لغت که  صرف

توان ایۀن آیۀه را   ر دو صورت میکه تنها د گفتباید  ،(30: 1385)بای،  اندمقاالت مورد اشاره قرار گرفته
                                                           

کوشند، جز این نیست که کشته شۀوند یۀا بۀر دار    نگند و در زمین به فساد میج . سزای کسانی که با خدا و پیامبر می1

آویخته گردند یا دست و پایشان در خالف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعیۀد گردنۀد. ایۀن، رسۀوایی     

 آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرب خواهند داشت.
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مستند جرم افساد دانست؛ صورت اول زمانی است که این امر به اثبات برسد که آیۀ شریفه در مقام 

صورت دوم زمانی  انگاری برای این دو عنوان است؛بیان دو جرم مستقل یعنی محاربه و افساد و جرم

بۀوده و   االرض فۀی بیان یک جرم یعنی افساد است که این امر به اثبات برسد که آیۀ شریفه در مقام 

 یکی از مصادیق این جرم مورد اشاره قرار گرفته است.  عنوان بهمحاربه 

کنندگان به اثبات رسید، ایشان باید قائۀل شۀوند کۀه بۀرای     در هر دو حالت اگر مدعای استدالل

ن هم اعدام. بنابراین مفسد چهار مجازات مختلف در نظر گرفته شده است و نه تنها یک مجازات و آ

اگر در ادبیات فقهی موارد نادری که به مفسد بودن مرتکب و حمل مجازات بر وی اشاره شده است، 

بایۀد  در آن موارد خاص، آیۀ شریفه بۀود،   فقهانه به استناد این آیۀ شریفه بوده است که اگر مستند 

دادنۀد،  ا مۀورد حکۀم قۀرار مۀی    ر -ترتیۀب  صۀورت  بهتخییر یا  صورت بهحال –یکی از چهار مجازات 

 چنین امری وجود ندارد.  که درحالی

 :شدحال هر دو صورت جداگانه بررسی خواهد 

انگاری و بیان مجازات برای دو عنوان محاربۀه و  در صورت اول مدعا آن بود که آیه در مقام جرم

 افساد است.

دب عربی اسۀت؛ براسۀاس ادب   به این ادعا، مخالفت این ادعا با قواعد ا وارد ترین اشکالاصلی

پۀیش از  « الّۀذین »اسۀم موصۀول   بایۀد   ،خواست دو جرم را مورد اشاره قرار دهدعربی اگر آیه می

إنّمۀا جَۀزاءُ الَّۀذینَ یُحۀاربونَ اََ و     : »شدمیشد و آیه بدین صورت ذکر ذکر می« یسعون»عبارت 

در آیۀ شریفه اسم موصۀول تکۀرار نشۀده     که لیدرحا.....« فَساداً  االرض فییَسعَونَ  و الَّذینَرَسولَه 

انگاری را در این صۀورت مۀورد قبۀول    توان ادعای دوگانگی جرمبه هیچ عنوان نمیرو  ازایناست، 

 .(638)فاضل لنکرانی، همان: قرار داد 

ب مجازات بر محارب آن است که تکنندگان آن است که دلیل تردر صورت دوم مدعای استدالل

انگاری و تعیین مجازات در آیۀ شریفه، مفسد بودن یعنی علت اصلی جرم ،رض استاالفی وی مفسد

، مشۀمول  کنۀد  مۀی نحوی روی زمین فسادانگیزی  بنابراین هر شخصی که به ،شخص محارب است

بنۀابراین رابطۀۀ بۀین     ،درآورد اجرارا در مورد وی به مرحلۀ  مجازاتهمان باید آیۀ شریفه است و 

باشد االرض میفی ۀ عام و خاص مطلق است و محاربه یکی از مصادیق مفسدمحاربه و افساد رابط

ه نامی به میان آورده است  مگر نۀه اینکۀه ذکۀر    یپس چرا از محاربه در آ 1.(638: ق1422)فاضل لنکرانی، 

 منزلۀۀ  بۀه تنهایی کافی بود  پاس  آن است که ذکر محاربه با خدا و رسول در ابتۀدای آیۀه،   افساد به

 آمادگی ذهنی و روانی برای بیان بزرگی خطر فساد در زمین است. ایجاد 

                                                           

در مورد مصۀادیق افسۀاد    ،انددهکرو خصوص مطلق را میان محاربه و افساد برقرار  . البته این فقیه فقید با آنکه نسبت عموم1

 .(639-640 :)فاضل لنکرانی، هماناند و در آن بخش قائل به توسعه نیستند تنها بر مصادیق منصوص اکتفا کرده
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واال  ،داردنیۀاز  شک خالف ظهور آیۀ شریفه است. ذکر عام بعۀد از خۀاص بۀه دلیۀل     عا بیداین ا

چنین برداشتی  فقهابیشتر علت عدم ظهور آیۀ شریفه،  چیزی بیش از ادعای بالدلیل نخواهد بود. به

از آیۀه و عۀدم فهۀم معنۀای گسۀترده از افسۀاد        فقهابرداشت اکثریت  یراست به؛ آیا اندنکردهرا از آیه 

  کندپژوهشگر را به سمت ظهوری خاص متمایل  ینوع بهتواند نمی

، احتمال دیگری نیۀز وجۀود دارد و آن اینکۀه احکۀام مۀذکور در آیۀۀ       مذکوردر کنار دو احتمال 

کۀرده  ی محاربی که از باب افسۀاد اقۀدام   یعن ،شریفه بر جمع دو عنوان محارب و مفسد مترتب است

افساد است و زمۀانی متصۀف بۀه ایۀن عنۀوان       عنوان  بهباشد که در این حالت محارب زمانی متصف 

 نخواهد بود.

ای در آیۀ شریفه وجود دارد، باید گفۀت کۀه آیۀه    گانهدر هر حال از آنجا که چنین احتماالت سه

 . (317 )گلپایگانی، همان:کرد ای تلقی چنین عنوان مجرمانهتوان آن را متمسک ثبوت و نمیدارد اجمال 

 . روایات2

ه خواهۀد  کۀ چنان–ای مهم حائز اهمیت است و آن اینکه پیش از ورود به بحث روایات، توجه به نکته

نیامۀده و تنهۀا در    االرض فۀی مستقل نامی از عنوان افسۀاد   صورت بهدر روایات معصومین )ع(  -آمد

اوینی ذکر شده است که توسط برخی دانشوران فقه بۀر افسۀاد بۀار شۀده اسۀت.      روایات محدودی عن

از مۀورد  تۀوان   نمۀی براساس روش استنباط موجود در ادبیات فقهی امامیه و سنت فقاهتی فقیهۀان،  

ای گسترده در مفۀاد  گیری به توسعهروایات و موضوعات وارد در روایات پا را فراتر گذاشت و با مالک

های غیرقابل شده است که به مستندسازیسبب . امری که مورد غفلت قرار گرفته و روایات پرداخت

قبولی در مورد این جرم پرداخته شود. رویکرد مقاصدی به نصوص، رویکردی است که مورد پذیرش 

 دانش فقیهان امامیه قرار نگرفته است.

 روایت وارد در مورد قتل نواصب و کفار . 2.1
اصب و کفار در سرزمین تقیه وارد شۀده اسۀت بۀه ایۀن مضۀمون کۀه در       روایتی در خصوص قتل نو

در فسۀاد  کننۀده  سعیمگر آنکه وی قاتل باشد یا  ،ها و کفار جایز نیستسرزمین تقیه کشتن ناصبی

     1آنکه ترسی در مورد خود و یارانت نداشته باشی. شرط به ،باشد

                                                           

وَ ذَلِکَ إِذَا لَۀمْ تَخَۀفْ عَلَۀَ نَفْسِۀکَ وَ لَۀا       -إِلَّا قَاتِلو أَوْ سَاعو فِی فَسَادٍ -. وَ لَا یَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْکُفَّارِ وَ النُّصَّابِ فِی التَّقِیَّۀ1ِ

یَدْفَعُ بِۀذَلِکَ ظُلْمۀاً    -وَ لَا حِنْثَ وَ لَا کَفَّارَۀَ عَلََ مَن حَلَفَ تَقِیَّۀً -وَ اسْتِعْمَالُ التَّقِیَّۀِ فِی دَارِ التَّقِیَّۀِ وَاجِبٌ -عَلََ أَصْحَابِکَ

 .(210: 16 ق، ج1409عاملی،  )حرنْ نَفْسِهِ عَ
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امام )ع( کشتن این افراد را  چراکه ،کننده در ایجاد فساد قتل استاستدالل شده که حکم سعی

اقۀدام  توان به قتل قاتل عمد و نیز مفسد اند که حتی در دار تقیه نیز میجایز دانسته است و فرموده

 بنابراین در داراالمن به طریق اولی این امر جایز است.کرد، 

نظۀر  ند و از ایۀن  هۀا هسۀت  این استدالل باید گفت اوالً موضوع روایت تنها کفار و ناصبی در مورد

بنابراین موضوع روایت خۀاص اسۀت و نۀه     ،روایت در مقام بیان حکمی در خصوص مسلمانان نیست

روایت در مقام بیان حکۀم تقیۀه اسۀت و اینکۀه کۀافران و       نکهیاعام، ثانیاً احتمالی وجود دارد و آن 

مگۀر اینکۀه قاتۀل یۀا      ،نفسه قتلشان حالل است، قتل آنها در دارالتقیه حالل نیست ها که فیناصبی

بلکۀه   ،اعتقۀاد کفرآمیۀز ایشۀان اسۀت     سۀبب  بۀه برپاکنندۀ فساد باشند که در این حالت قتل آنها نه 

)هاشۀمی  قصاص یا دفاع یا دفع فساد و تجاوز آنهاسۀت و ایۀن قتۀل منافۀاتی بۀا تقیۀه نۀدارد         عنوان به

ه است نه مستثنی پۀس مسۀتثنی   منحدیث در مقام بیان مستثنی ،دیگر  عبارت به .(59شاهرودی، همان: 

 .(250)منتظری، همان: اطالق ندارد 

 روایت وارد در خصوص احراق عمدی .2.2
در روایتی از امام صادق )ع( نقل شده است که فردی که مرتکب احراق عمۀدی در منۀزل مسۀکونی    

 1گروهی از مردم شده، امام حکم به مجازات اعدام در مورد وی داده است.

در گرفته که قتل چنۀین شخصۀی از چۀه بۀابی اسۀت        فقهاایت بحثی میان در خصوص این رو

 (394: 9، جق1419مطهۀر،  )ابنحلی عالمه و  (761ق: 1400)طوسی، قصاص یا افساد  برخی مانند شی  طوسی 

اند. صاحب شۀرایع بۀا تأکیۀد بۀر ضۀعف سۀند روایۀت،        قتل چنین شخصی را از باب افساد دانسته

کرده افروزی نموده باشد، مقرر صورت مکرر اقدام به آتشتی که شخص بهمجازات اعدام را در حال

 .(418: 3، جق1412)حلی، است 

توان در این مورد نیز ملتزم به بحث افساد شد، بلکه مجازات خاصۀی در  اما انصاف آن است که نمی

روایتۀی در   گسترده وارد شده است، وجود چنین صورت بهروایات با شرایط خاص در مورد جرم احراق 

 ن باشد اتواند مستندی جهت قبول مجازات اعدام برای مفسدموردی خاص به چه دلیل می

بایۀد  انۀد کۀه حتمۀاً    است که برخی نویسندگان گویی دچار این مشکل نظۀری شۀده   شایان ذکر

توفیۀق  زمینۀه  عناوین قتل موجود در روایات را در ذیل یک عنوان کلی قۀرار دهنۀد و اگۀر در ایۀن     

. دست بۀه  کنندمیو موارد را در ذیل عنوان افساد وارد شوند  میدر تیتربندی دچار اضطراب  ،دنیابن

 .کنندمیو تمامی مصادیق را در این باب وارد زنند  می« افساد»ابداع عنوانی گسترده به نام 

                                                           

السالم فی رجل أقبل بنار فأشعلها فۀی دار قۀوم فاحترقۀت و     السالم، عن علیّ علیه السالم، عن أبیه علیه عن جعفر علیه. 1

 .(315: 28ق، ج1409عاملی،  )حر «یغرم قیمۀ الدار و ما فیها ثمّ یقتل»احترق متاعهم، أنّه: 
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 روایات وارد در مورد مجازات معتاد به قتل اهل ذمه .2.3
عمد به  بهبنابراین اگر مسلمانی، شخص غیرمسلمانی را  ،استیکی از شروط قصاص، تساوی در دین 

روایات معتبر، اگۀر مسۀلمان، عۀادت بۀه قتۀل اهۀل ذمۀه         براساسشود. اما قتل برساند، قصاص نمی

ی از بۀاب قصۀاص   مۀ در این مورد که کشتن مسلمان در برابۀر شۀخص ذ   1بنماید، کشته خواهد شد.

فقهایی چون محقۀق حلۀی، صۀاحب جۀواهر،     ؛ ر وجود داردنظاختالف فقهااست یا از باب فساد، بین 

 ؛910: 1384)خمینۀی،  مرحوم امام معتقدند که از باب قصاص مسلمان کشته خواهد شد و  محقق خویی

و  (324: 9ق، ج1419مطهۀر،  )ابۀن اما فقهایی چون عالمه حلی  ،(75: 42ق، ج1422خویی،  ؛155: 42ق، ج1404نجفی، 

 اند.کشتن چنین مسلمانی را از باب فساد دانسته (142: 15ق، ج1413 )جبعی العاملی،شهید ثانی 

انۀد،  در این مورد نیز باید گفت، اینکه برخی فقهای عظام چنین قتلۀی را از بۀاب فسۀاد دانسۀته    

صرفاً بیان توجیهی از سوی ایشان بوده است، هرچند چنین توجیهی نیز بۀر خۀالف ظۀاهر روایۀات     

خصوص قتل مسلمان در مقابل غیرمسلمان وارد شده اسۀت و چنۀین    ظاهر روایات در چراکه ،است

پرسشی ظهور در قصاص و مقابلۀ نفس در برابر نفس دارد و از سوی دیگر پاس  امام )ع( نیز ظهۀور  

بۀر  « و هۀو صۀاغر  »در این دارد که قتل مسلمان در مقابل غیرمسلمان از باب قصاص است و قرینۀۀ  

، و ایۀن  شۀود  مۀی چنین مسلمانی در قبال فرد غیرمکۀاف  کشۀته    چراکه ،چنین ظهوری داللت دارد

 .(64: )هاشمی شاهرودی، هماند شوخود نوعی خواری و ذلت برای او محسوب می

کۀه   کۀرد  توان از چنین روایاتی که در موردی خاص وارد شده اسۀت، برداشۀت  در هر حال نمی

 .کردتوان برای هر نوع مصداق فسادی، مجازات اعدام تعیین می

 دزد روایات وارد در مورد مجازات قتل کفن .2.4
در مجامع روایی نقل شده کۀه داللۀت بۀر آن دارد کۀه      یدزد )نبّاش( روایتخصوص مجازات کفن در

 2حضرت امیر )ع( شخصی را که مرتکب این عمل شده است، به اعدام محکوم فرمودند.
                                                           

قال: قلت له: رجل قتل رجلًا مۀن أهۀل الذمّۀۀ،     کند:ای که اسماعیل بن فضل از امام صادق )ع( نقل مینهگا. روایات سه1

السۀالم عۀن    علیۀه  ه، سۀألت أبۀا عبداللّۀ   (108: 29ق، ج1409)حرعۀاملی،  « ال یُقتل به إلّا أن یکون متعوّداً للقتل»قال: 

: 29ق، ج1409عۀاملی،   )حۀر  «وّداً لقتلهم فیقتۀل و هۀو صۀاغر   ال، إلّا أن یکون مع»المسلم هل یقتل بأهل الذمّۀ  قال: 

 «إلّۀا أن یکۀون معتۀاداً لۀذلک ال یۀدع قۀتلهم      »این روایت در نقل شی  صدوق با این عبارت ذکر شده اسۀت:   ،(107

 السالم عن دماء المجوس و الیهود و النصۀار  هۀل علۀیهم و    قال: سألت أبا عبد اللّه علیه ،(309: 7ق، ج1407صدوق، )

قۀال: و سۀألته   «. ال، إلّا أن یکون متعوّداً لقتلهم»ء إذا غشّوا المسلمین و أظهروا العداوۀ لهم  قال:  علَ من قتلهم شی

ال، إلّا أن یکون معتاداً لذلک ال یدع قۀتلهم فیقتۀل   »عن المسلم هل یُقتل بأهل الذمّۀ و أهل الکتاب إذا قتلهم  قال: 

 .(107: 29ق، ج1409عاملی،  )حر« و هو صاغر

اند: عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عۀن غیۀر واحۀد    مرحوم کلینی روایت را بدین صورت نقل فرموده. 2

السۀالم بشۀعره فضۀرب بۀه      اتی أمیر المؤمنین علیه السالم برجل نبّاش فأخذ أمیرالمؤمنین علیۀه »من أصحابنا قال: 
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د که این سۀه روایۀت بۀه یۀک واقعۀه      در خصوص این روایت یا روایات )چون احتمالی وجود دار

 توان داد:اند( چند پاس  میاشاره داشته

 ؛ند و قابل استناد را ندارندا اوالً، تمامی این سه روایت مرسله

دانند در دزد را تنها قطع ید میکه مجازات کفن 1ثانیاً، این روایات با برخی دیگر از روایات

انۀد کۀه   مختلفۀی را بۀرای جمۀع در نظۀر گرفتۀه     فقهای عظام طرق سبب به همین  ،ندا تعارض

تحمۀل   دو بۀار دزدی است که بعد از وجه جمع آن است که مجازات اعدام برای کفن ترین مهم

مجازات دوباره مرتکب جرم شده است، مرحوم شی  در تهذیب و استبصار این جمع را انتخاب 

ر برخی دیگۀر از کتۀب، ایشۀان قتۀل را     د ،(118: 10ق، ج1407طوسی،  ؛248: 4ق، ج1390)طوسی، اند کرده

و مشۀابه ایۀن نظۀر دوم از سۀوی      (722ق: 1400)طوسی، اند منوط به اجرای پیشینی حد سرقت نفرموده

مطهۀر،   )ابۀن ، عالمۀۀ حلّۀی   (176: 4ق، ج1408)حلۀی،  ، محقۀق حلّۀی   (804ق: 1413)بغۀدادی،  مرحوم شی  مفید 

طوسۀی،   ؛260ق: 1404دیلمی،  ؛ 554: 2، جق1406براج، )ابناست نقل شده  فقهاو برخی دیگر از  (269: 2، جق1419

ادریس در مرتبۀ اول سرقت به میزان نصاب را شرط دانسته و در مرتبۀ دوم ، مرحوم ابن(418: ق1408

انۀد  فلذا سرقت به میزان نصاب را در این مرتبه شۀرط ندانسۀته   ،اندفتوای به قطع از باب افساد داده

شۀان بۀر ایۀن نظرنۀد     های باظاهراً مرحوم عالمه و محقق نیز در برخی کتۀ  .(512: 3، جق1410ادریس، )ابن

 .(337: 3، ج ق1412حلی،  ؛241: 9ق، ج1419مطهر،  )ابن

حتی اگر روایت سنداً قابل اعتنا دانسته شود، و حمل فقهای سلف نیز مورد قبول قرار گیرد، امۀا  

گسترده و تطبیق آن فراتر از نص موجود نخواهد  رتصو بهباز هم نظر ایشان بر توسعۀ معنای افساد 

را دلیل بر تجویز قتل برای هر مصداقی از فراتر از نصوص دانسۀت کۀه    فقهاتوان فرمایش بود و نمی

اخالقی و... گردد، امری که مدعیان وجود این عنوان مستقل در پۀی اثبۀات    ،شامل مفاسد اجتماعی

 .  (36: 1385)بای، ند ا آن

 ت وارد در مورد مجازات فروشندۀ انسان آزادروایا .2.5

                                                                                                                                              

و مرحۀوم شۀی  صۀدوق در     (229: 7ق، ج1407)کلینۀی،   «وطئوه حتَ ماتاألرض ثمّ أمر الناس أن یطئوه بأرجلهم ف

الم اتۀی بنبّۀاش فأخۀذ    السۀ  اند: أنّ أمیۀر المۀؤمنین علیۀه   من ال یحضره الفقیه این روایت را بدین صورت نقل فرموده

وم شی  نیۀز  مرح .(67: 4ق، ج1413)صدوق،  «طئوا عباد اللّه علیه، فوط  حتَ مات»بشعره و جلد به األرض ثمّ قال: 

اند: عۀن أبۀی یحیۀَ الواسۀطی، عۀن بعۀ  أصۀحابنا، عۀن أبۀی عبداللّۀه           روایت مشابهی را بدین صورت نقل فرموده

السالم بنبّاش فأخّر عذابه إلَ یوم الجمعۀۀ، فلمّۀا کۀان یۀوم الجمعۀۀ ألقۀاه        اتی أمیر المؤمنین علیه»السالم قال:  علیه

 .(248، 4ق، ج1390)طوسی،  «هم حتَ ماتتحت أقدام الناس فما زالوا یتوطئونه بأرجل

  .(68: 4صدوق، همان، ج) «إنّا لنقطع ألمواتنا کما نقطع ألحیائنا»السالم و أنّه قال:  عن أمیرالمؤمنین علیه. 1
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بۀرده روایۀاتی در کتۀب     عنۀوان  بهدر خصوص سرقت انسان آزاد یا فروش وی یا سرقت و فروش وی 

 1اند.م تعیین کردهین این جراارا برای مرتکب یمجازاتروایی وارد شده است که 

و هۀیچ روایۀت   دارند ندی در خصوص این روایات اوالً باید گفت که تمامی این روایات مشکل س

 شود.ای در میان آنها یافت نمیصحیحه یا معتبره

. حۀال بعۀد از پۀذیرش روایۀت بۀا      انۀد  پذیرفتهاین روایات را از نظر سندی  فقهاظاهراً بسیاری از 

یکۀی از   ،شود، از سوی دیگۀر اند و آن اینکه انسان آزاد، مال محسوب نمیمشکلی فقهی مواجه شده

انسۀان آزاد مۀال    که درحالیزات قطع دست، آن است که باید مال به سرقت برود، شروط اجرای مجا

نی بار شده است. مشکل دیگر آن است انیست و با این حال در روایات مجازات قطع بر چنین مرتکب

چنین امری در مورد انسۀان قابۀل تصۀور نیسۀت. بۀه       که درحالیکه مال باید از حرز به سرقت برود، 

 ؛ق412حلبۀی،   ؛722ق: 1400)طوسۀی،  اند ان مجازات چنین شخصی را از باب افساد دانستههمین دلیل ایش

البتۀه در ایۀن    .(265: 2ق، ج1419مطهۀر،   ابۀن  ؛436ق: 1418حلۀی،   ؛525: ق1416کیۀدری،   ؛499: 3ق، ج1410ادریس، ابن

 مجۀازات و نۀه   انۀد ، تنها مجازات قطۀع را مۀورد اشۀاره قۀرار داده    فقهااست که این  شایان ذکرمورد 

توانند نمی فقهاچهارگانه یا مجازات اعدام را، به همین علت مدعیان وجود افساد در روایات و کلمات 

 ؛175: 4، جق1408)محقق حلۀی،   اند نپذیرفتهمجازات قطع را  فقها. البته برخی کنندبه این نظریات استناد 

   .(262ق: 1410شهید اول، 

گیۀری و  و از قیۀاس و استحسۀان و مۀالک    هکرد اکتفااد روایات به مف در مورد این حکم هم باید

 سنجی پرهیز کرد.مصلحت

 

 

                                                           

فیهۀا  »السالم عن رجل سرق حرّۀ فباعهۀا قۀال: فقۀال:     روایت طریف بن سنان الثوری قال: سألت جعفر بن محمّد علیه. 1

د: أمّا أوّلها فسارق تقطع یده، و الثانیۀ إن کان وطأها جلد الحدّ. و علَ الۀذی اشۀتر  إن کۀان وطأهۀا إن     أربعۀ حدو

ء علیه. و علیها هی إن کۀان اسۀتکرهها    کان محصناً رجم و إن کان غیر محصن جلد الحدّ و إن کان لم یعلم فال شی

: )ع(روایت سکونی از امۀام صۀادق    و (283: 28ق، ج1409عاملی،  )حر «ء علیها و إن کانت أطاعته جلدت الحدّ فال شی

روایت عبداللّه بن طلحۀ، قۀال: سۀألت أبۀا    و  )همان(« فقطع یدهالسالم اتی برجل قد باع حرّاً  أنّ أمیرالمؤمنین علیه»

فیبیعۀان   السالم عن الرجل یبیع الرجل و هما حرّان یبیع هذا هذا و هذا هذا و یفرّان من بلۀد إلۀَ بلۀد    عبداللّه علیه

: 28)همۀان، ج  «و أموال الناس )المسلمین(  تقطع أیدیهما؛ ألنّهما سارقا أنفسهما»أنفسهما و یفرّان بأموال الناس. قال: 

علۀَ الرجۀل أن   »السالم: أخبِرنی عن رجل باع امرأته قال:  روایت طریف بن سنان، قال: قلت ألبی عبداللّه علیه (284

الذی اشتراها إن وطأها إن کان محصناً أن یرجم إن علم و إن لم یکۀن محصۀناً أن    تقطع یده و ترجم المرأۀ، و علَ

 (.131: 28)همان، ج« اشتراها وطئهایجلد مائۀ جلدۀ، و ترجم المرأۀ إن کان الذی 
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 روایات وارد در خصوص مجازات ساحر .2.6
روایی نقل شۀده   های باروایات متعددی در کت ،در خصوص مجازات مسلمانی که مرتکب سحر شده

 1است.

 فقهۀا شۀده اسۀت، برخۀی    در خصوص مجازات اعدامی که برای مسلمان سۀاحر در نظۀر گرفتۀه    

و از آنجا کۀه سۀاحر دسۀت بۀه سۀال        (331: 5ق، ج1407)طوسی، اند مجازات وی را از باب افساد دانسته

بوده و این روایۀات   االرض فینبرده و محاربۀ اصطالحی را مرتکب نشده است، بنابراین مصداق افساد 

دارد که یکۀی از آنهۀا سۀحر و     خود دلیل بر آن است که افساد عنوان عامی است و مصادیق مختلف

نظۀر  بحث ارتداد و کفر ساحر را مطر  کرده و مجازات وی را از این  فقهاساحری است. البته برخی 

 اند.مورد قبول قرار داده

به مرحوم شۀی  تردیۀد وجۀود    مذکور در خصوص مدعای فوق باید گفت اوالً در پذیرش استناد 

شخصی است که از طریق سحر مرتکب قتل شۀده اسۀت و   ظاهر عبارت ایشان در مورد  چراکه ،دارد

. بۀه  (331: 5، جق1407)طوسۀی،  کما اینکه بحث پیشین ایشان قرینۀه بۀر ایۀن مدعاسۀت      ،نه هر ساحری

، ثانیاً پاسخی که (69)هاشمی شاهرودی، همۀان:   افساد در مفهوم عام مدنظر ایشان نبوده استسبب همین 

ینجا نیز قابل طر  است و آن اینکۀه اگۀر مجۀازات منصوصۀی را     ا ،شددر مورد روایات قبلی نیز ذکر 

شۀود کۀه ایشۀان در مفهۀوم افسۀاد بۀه چنۀان        انۀد، دلیۀل نمۀی   از بۀاب خاصۀی دانسۀته    فقهابرخی 

یۀابی در تمۀام   ای قائل باشند که بتوان از حیطۀۀ نصۀوص نیۀز فراتۀر رفۀت و بۀه مصۀداق        گستردگی

 پرداخت.  های اخالقی، اعتقادی، اجتماعی و .... زمینه

بلکۀه   ،فساد و افسۀاد اشۀاره نشۀده اسۀت     عنوان  بهمذکور از روایات  کی چیهه ذکر شد در کچنان

اند که این استنباط خۀود محۀل مناقشۀه    را از باب فساد دانستهمذکور ن امجازات مرتکب فقهابرخی 

 ست.ابوده و 

این امۀر بۀرای اثبۀات مۀدعای      باز هم ،با این حال حتی اگر همنوا با فقها قائل به این مبنا شویم

انگاری افساد بۀه معنۀای   ایشان مدعی جرم چراکه ،کافی نیست االرض فین به جرم افساد اصلی قائال

در فقه وجود دارد که مجازات این جرم اعدام است  االرض فیعنوانی به نام افساد  یعنی ،عام هستند

اقتصۀادی، اخالقۀی و ...( روی زمۀین    و در هر موردی که مالک فساد )اجتماعی، سیاسی، فرهنگۀی،  

نصوص واردشده در  براساس فقهاتوان مجازات اعدام را مورد حکم قرار داد. چرا  زیرا می یابد،تحقق 

                                                           

ق، 1407)صۀدوق،   «الساحر یضرب بالسیف ضۀربۀ واحۀدۀ علۀَ رأسۀه    »السالم، قال:  زید الشحّام عن أبی عبداللّه علیه. 1

سۀاحر  »صۀلَ اَ علیۀه و آلۀه و سۀلم:      هاللّۀ  السالم قال: قال رسول ( و روایۀ السکونی عن أبی عبداللّه علیه270، 7ج

اَ علیه و آله و سلم: و لِمَ ال یقتۀل سۀاحر الکفّۀار      المسلمین یقتل و ساحر الکفّار ال یقتل، فقیل یا رسول اللّه صلَ

 (.365: 28ق، ج1409عاملی،  )حر« و ألنّ السحر و الشرک مقرونانقال: ألنّ الکفر )الشرک( أعظم من السحر، 
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توان حکم را از این مۀوارد خۀاص تسۀری    . اما به چه دلیل میاند پذیرفتهموارد خاصی حکم اعدام را 

سۀازی  یابی و حکۀم و به مصداق پذیرفترد و مصادیق گیری حکم اعدام را در سایر مواداد و با مالک

بحث براساس روش استنباط رایس مبتنی بۀر اصۀول فقۀه، قابۀل قبۀول      نحوۀ شک این . بیکرداقدام 

و از قیاس و استحسان پرهیز کرد.  هکرد اکتفادر مورد نصوص به همان مفاد نص باید  چراکه ،ستین

در مۀورد جۀرایم خاصۀی     فقهۀا اعدام توسۀط برخۀی    اینکه در یک، دو یا پنس مصداق خاص مجازات

تعیین شده، چه دلیلی است بر اینکه در سایر مواردی که در نصوص مجازات اعدام ذکر نشده اسۀت  

 نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شود  

توجه به این مشکل تالش شده است بۀا اسۀتناد بۀه آیۀات مختلفۀی از قۀرآن و روایۀات        دلیل به

یۀم کۀه   ا فسۀاد مواجۀه   عنۀوان  بهپیگیری شود که در آیات و روایات با عنوان عامی  مختلف این مدعا

ر اجتمۀاعی  یۀ امۀور متغ  تبۀع  بهمجازات آن اعدام است و مصادیق این عنوان عام در هر برهه و زمانی 

 یابد.تغییر می

دالل به این امیۀد کۀه قطۀع و اسۀت     ،کرددر برابر این اندیشه شاید بتوان دو سؤال مهم را مطر  

 موجود کمی متزلزل شود:

رسد شارع مقدس تأسیسی بۀه ایۀن درجۀه از اهمیۀت داشۀته باشۀد و       نظر می اوالً بسیار بعید به

خصۀوص   گرفته باشد؛ اما هیچ روایت یا دلیل مسۀتقلی در  در نظرمجازات اعدام را برای مرتکب آن 

عموماتی که قابۀل تطبیۀق بۀر     روایی وجود نداشته باشد و تنها با تمسک به های باتبیین آن در کت

تۀوان پۀذیرفت در مۀورد    باشد. آیا میکرده به تحمیل مرب بر مرتکب اقدام  ،بسیاری از جرایم است

ضربه شالق را ایجۀاب   75ضربه را داراست یا قوادی که  60جرمی مانند تقبیل که مجازات شالق تا 

توجهی وجود داشته باشد یا در مورد جرم زنا و انواع و اقسۀام ایۀن   شایان ، روایات مستقل و کندمی

روایی داشته  های باکدام روایات مفصلی در کت یک و نیز نحوۀ مجازات هر جرم و میزان مجازات هر

، هۀیچ روایتۀی در مۀورد    شود منجر میاالرض که به مرب مرتکب باشیم؛ اما در مورد جرم افساد فی

 اجرای مجازات موجود نباشد !!  نحوۀ ت جرم یا اصل جرم یا کیفیت اثبا

شۀوند، همگۀی   مصادیق افساد معرفی می عنوان بهکنندگان می که از سوی استداللیثانیاً آیا جرا

م نبوده است  آیۀا در زمۀان شۀارع فحشۀا     یاز امور مستحدثه بوده و در زمان شارع خبری از این جرا

ها، یا قتل و غۀارت  آبکردن و تضعیف نظام یا مسموم صورت گسترده یا مخالفت با نظام سیاسی  به

یا نشر اکاذیب یا ..... وجود نداشته است  پس چرا در روایات بۀرای چنۀین افۀرادی مجۀازات خۀاص      

کننۀدگان بۀه مجۀازات قاتۀل عمۀد      مفسد در نظر گرفته نشۀده اسۀت  اگۀر اسۀتدالل     عنوان بهاعدام 

شۀرایط قصۀاص )ماننۀد     نبودعلت  که به–عمد مکرری کنند، آیا اساساً قتل غیرمسلمانان تمسک می

در زمۀان شۀارع تحقۀق پیۀدا نکۀرده       -قصاص منتفی است وجود رابطۀ ابوت، یا عدم تکافؤ در عقل(

صورت مکۀرر کشۀته اسۀت،    است که در روایات اثری از مجازات افساد برای قاتلی که مسلمانان را به
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توان چنۀین امۀری را بۀه شۀارع حکۀیم      جایی باشد، نمیرسد این استبعاد، نکتۀ بهنظر می بیابیم  به

فروش و قاتل غیرمسۀلمان عنۀوان مفسۀد را منطبۀق دانسۀته      دزد و آدم نسبت داد که در مورد کفن

که  ها و تاجران فحشا و کسانیصورت گسترده و روسپیاما در مورد فروشندگان مواد الکلی به ،است

 وت کرده است  گیرند و.... سکسایرین را به بردگی می

 االرض فیب( حقوق کیفری ایران و افساد 
شدت از سوی قانونگذار مورد توجه قرار گرفتۀه  ، بهنداردهرچند عنوان افساد مبنای مستحکم فقهی 

و در قوانین مختلف مورد اشاره واقع شده است. با توجۀه بۀه آمارهۀای موجۀود در خصۀوص میۀزان       

امی کشورهای جهان بیشترین آمار اعۀدام را بۀا توجۀه بۀه     که کشورمان در میان تم–مجازات اعدام 

مشۀاهده   -صورت کلی دارای رتبۀ دوم یا سوم جهان اسۀت جمعیت داراست و از نظر میزان اعدام به

شۀک  توجهی از این آمار به استناد جرم افساد تحقق پیدا کۀرده اسۀت. بۀی   شایان شود که بخش می

ضای تعبد به نصوص و اجرای شریعت دانست و هزینۀ چنین توان مقتچنین میزان باالی آمار را نمی

قوانینی که مجازات اعدام را به استناد افسۀاد   ترین مهمبه در زیر . کردتقنینی را بر شارع مقدس بار 

 :شود میاند، اشاره مورد پذیرش قرار داده

 1367ن مبارزه با مواد مخدر مصوب قانو .1

و  4مواد  3و  2و  1م مذکور در بندهای یجازات مرتکب به جرام»داشت: این قانون مقرر می 6مادۀ 

برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر  5

ترتیب دو و نیم، سه و سه و نیم و... برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد  های بعد بهبند و در مرتبه

ضربه است. در موارد مذکور در فوق  هفتادوچهارت شالق برای بار دوم به بعد، حداکثر بود. مجازا

کیلوگرم برسد مرتکب در حک مفسد  5چنانچه در نتیجۀ تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از 

داشت: قانون مزبور نیز مقرر می 9مادۀ «. شود...است و به مجازات اعدام محکوم می االرض فی

برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات  8مادۀ  5تا  1مرتکب به جرائم مذکور در بندهای مجازات »

مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شالق برای بار 

ه سی ضربه است. در مرتبۀ چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار ب 74دوم به بعد حداکثر 

در اصالحیۀ «. شوداست و به مجازات اعدام محکوم می االرض فیمرتکب در حکم مفسد  ،گرم برسد

و  9اما بدیهی است که با توجه به مادۀ  ،حذف شد 6از مادۀ « االرض فیمفسد »عنوان  1376سال 

توان نمی است و پذیر وجود مجازات اعدام تنها از باب افساد توجیه 1367نیز سابقۀ قانون در سال 
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قانونگذار مقرر کرده  1389سال اصالحیۀ  18 مادۀدر  1.کردمجازات اعدام را مشمول عنوان دیگری 

م موضوع این قۀانون، اشخاصی را اجیر کند یا به یکۀس برای ارتکاب هر یک از جرا هر» است:

کور پشتیبانی های مذ خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت

گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و  مالی یا سرمایه

مۀصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سۀایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم 

 .«خواهد بودشود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام  می

 1375مجازات اسالمی مصوب  قانون .2
هرچند در این مۀوارد محاربۀه را   ، کردهقانون مجازات اسالمی در برخی مواد به مجازات افساد اشاره 

افساد مۀورد حکۀم قۀرار     عنوان بهبا توجه به تعریف محاربه، این موارد  ،نیز در کنار افساد آورده است

بخش  687 مادۀ 1 ۀست. یکی از این موارد، تبصرچون ارکان محاربه در این موارد تمام نی ،اندگرفته

عمومی بیۀان داشۀته   استفادۀ تعزیرات است که قانونگذار در ذیل جرم خرابکاری در تأسیسات مورد 

اخۀالل در نظۀم و امنیۀت جامعۀه و مقابلۀه بۀا حکومۀت         منظور بهاعمال مذکور  که درصورتی»است: 

 «. اسالمی باشد مجازات محارب را خواهد داشت

بخش تعزیرات است که در مورد تحریک نیروهای مسل  به عصیان و فۀرار   504 مادۀرد دیگر مو

قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهۀای خۀودی در    که درصورتی»... دارد: و تسلیم و ... مقرر می

در ادبیۀات فقهۀی    شۀک  بیامثال این موارد «. شودمقابل دشمن را داشته باشد محراب محسوب می

بلکه قانونگذار مجازات محارب را بر موردی بار کرده است کۀه بۀه نظۀرش مصۀداق      ،نیستندمحاربه 

 است!! االرض فیافساد 

، 653، 617، 610، 526، 515، 508، 498موارد دیگری از عنوان محارب را قانونگۀذار در مۀواد   

رد محۀارب بۀر   ر این موابیشتبخش تعزیرات استفاده کرده که در  683 مادۀو نیز  675تبصرۀ ، 654

 مفسد اطالق شده است.

 

                                                           

گۀرم مۀادۀ    30از عجایب است!! آیا شخصۀی کۀه مۀثالً     کنیم. اینکه براساس میزان گرم مواد مخدر، مفسد را شناسایی 1

گرم داراست مفسد نیست و اولۀی مسۀتحق مۀرب اسۀت و      29ولی کسی که  ،االرض است مخدر داراست مفسد فی

 شود اَ محسوب نمیراستی چنین انتسابی به شارع مصداق افتراء علی همستحق زندان!! آیا ب دومی
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اصالحی کنند میقانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز  .3

1386 

را در مورد امور اخالقۀی مۀورد قبۀول قۀرار داده و مقۀرر       االرض فیاین قانون مجازات مفسد  3مادۀ  

ثار سمعی و بصۀری مسۀتهجن.... چنانچۀه    عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمدۀ آ -الف».... داشته است: 

االرض شۀناخته شۀوند، بۀه مجۀازات آن محکۀوم      فۀی  الذکر یا افراد زیۀر مصۀداق مفسۀد   عوامل فوق

 1«.شوند.... می

 حجرایم نیروهای مسلمجازات . قانون 4
اسۀت.  شۀده  م نیروهای مسۀل  ذکۀر   یجرامجازات شاید بتوان ادعا کرد که بیشترین اعدام در قانون 

، 64، 61، 51، 44، 42، 37، 35، 32، 31، 29، 24، 23، 21ذار در مواد مختلفۀی ماننۀد مۀواد    قانونگ

ایۀن مۀوارد از مصۀادیق محاربۀه     بیشتر شک و ... به مجازات محارب اشاره کرده است که بی 80، 71

 مفسد، مجازات محارب را بر افراد بار کرده است. عنوان بهبلکه قانونگذار  ،نبوده

 1367مصوب  یبردار کاله، اختالس و ارتشان یید مجازات مرتکب. قانون تشد5

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری بۀه امۀر ارتشۀاء و    »دارد: این قانون مقرر می 4مادۀ 

مبادرت ورزند.... به جزای نقدی معادل مجمۀوع آن امۀوال و انفصۀال دائۀم از      یبردار کالهاختالس و 

 االرض فیمصداق مفسد  که درصورتیشوند و انزده سال تا ابد محکوم میخدمات دولتی و حبس از پ

 «. خواهد بود االرض فیباشند مجازات آنها مجازات مفسد 

 خواهد شد    االرض فیو باز این ابهام و مشکل که در چه صورتی شخص مصداق مفسد 

 1369. قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 6

که ارتکۀاب آنهۀا ممنۀوع     کردهرفتارهایی اشاره به این قانون  1مادۀ  ۀگان ششدر بندهای  قانونگذار 

ن بنۀدهای  امجازات اعۀدام را در قالۀب جۀرم افسۀاد بۀرای برخۀی از مرتکبۀ        2. سپس در مادۀ است

گاه یکی از اعمال ذیل به قصۀد ضۀربه زدن بۀه نظۀام      هر»و مقرر داشته است: کرده معین  گانه شش

المی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بۀودن اقۀدام در مقابلۀه بۀا نظۀام      جمهوری اس

باشۀد، مرتکۀب بۀه اعۀدام      االرض فۀی اسالمی صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد افسۀاد  

 «. شودمحکوم می
                                                           

جالب توجه آن است که قانونگذار مجازات مفسد را امری مسلم و مفروغ عنه دانسته و تنهۀا زحمۀت ارجۀاع بۀه      ۀ. نکت 1

 آن امر مسلم را به خود داده است.
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کننکککدگان و . قکککانون تشکککدید مجکککازات جکککاعالن اسککککناس و واردکننکککدگان، توزیککک 7

 1369 کنندگان اسکناس مجعو  مصوب مصرف

واسۀطه   کس اسکناس رایس داخلی را بالمباشۀره یۀا بۀه    هر»این قانون مقرر داشته است:  ۀواحد ماده 

جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه بۀا  

شود. همچنین عامۀل عامۀد و عۀالم    ام محکوم مینظام جمهوری اسالمی ایران را داشته باشد به اعد

گردد مگر آنکۀه عضۀو   به اعدام محکوم می االرض فیمفسد  عنوان بهورود اسکناس مجعول به کشور 

 «.باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است...

االرض از عبۀارت  فی مفهوم مفسد و افسادکردن ، قانونگذار بدون روشن مذکورقوانین بیشتر در 

گویی برای قانونگذار مسۀلم   ثانیاً ؛به تقنین پرداخته است« االرض باشدفی اگر مصداق مفسد»مبهم 

ثالثاً آنجۀا کۀه قانونگۀذار کمۀی      ؛چهارگانه مجازاتاالرض اعدام است و نه فی بوده که مجازات مفسد

 که درحالی ،نظام سیاسی تعریف کرده است عنوان بهرا ، نظام کندتالش کرده مفهوم مفسد را روشن 

 موضوع افساد نه نظام سیاسی که نظام اجتماعی است. 

از ایۀن   چشۀمگیری ها وجود دارد آن اسۀت کۀه بخۀش    انگاریتأملی که در این جرمشایان نکتۀ 

 ۀسۀال  پۀنس آنکه مجمع در دورۀ  تر مهمو نکتۀ است قوانین از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 

خالف قانون اساسی به تقنین ابتدایی مشغول بود و نه در مقام حۀل اخۀتالف    که بر 1372تا  1367

رسۀد  نظر می میان مجلس و شورای نگهبان، بسیاری از این قوانین را به تصویب رسانید. امری که به

وانین، ظاهراً . شیوۀ تصویب این قستینخالف قانون اساسی بوده و از نظر شرعی نیز خالی از اشکال 

توان در سنت فقه جۀواهری  دارد؛ امری که نمیریشه گرایانۀ افراطی به فقه در نفوذ رویکرد مصلحت

جایگاهی روشن و مستدل برای آن یافت. با توجه به این نکته باید قائل به عدم شۀرعیت بسۀیاری از   

 این قوانین شد.

 قانون مجازات اسالمی 286 ۀج( تحلیل ماد
گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افۀراد،   طور بهکس  هر»ر داشته است: مقر 286مادۀ 

م علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریۀب،  یجرا

پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آنها گۀردد،  

ای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده بۀه تمامیۀت   گونهبه

فساد فحشاء در حد وسیع گۀردد، مفسۀد   اشاعۀ جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب 

 «.  گرددمحسوب و به اعدام محکوم می االرض فی

 :کردن جرم اشاره به عنصر قانونی، مادی و معنوی ای دجداگانه بای صورت به
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 عنصر قانونی .1
جنایۀت علیۀه تمامیۀت     .1قانونگذار ابتدا هشت دسته جرایم را موضوع ایۀن مۀاده قۀرار داده اسۀت:     

اخالل در نظام اقتصۀادی   .4 ؛نشر اکاذیب .3 ؛م علیه امنیت داخلی یا خارجییجرا .2؛ جسمانی افراد

دایۀر کۀردن مراکۀز     .8 و ؛بۀی و خطرنۀاک  پخش مواد سمی و میکرو .7؛ تخریب .6؛ احراق .5؛ کشور

فساد و فحشا. آنگاه معاونت در تمامی این موارد را نیز مفسد دانسۀته اسۀت )کۀه تۀا اینجۀا شۀانزده       

جنایۀت  برای مثۀال   ،ندا (. اما نکته اینجاست که تمامی هشت عنوان، عناوین کلیشدعنوان مجرمانه 

م یین، منازعه، اسیدپاشی و .... است، جراعلیه تمامیت جسمانی شامل قتل، ضرب و جر ، سقط جن

و این مورد در خصوص سایر جرایم  ردیگ یبرمرا در  512تا  498علیه امنیت داخلی یا خارجی مواد 

رسد کۀه قانونگۀذار بۀیش از پنجۀاه جۀرم را در ایۀن مۀاده بۀا         نظر می یابد. بنابراین بهنیز مصداق می

 یش از پنجاه نشان!!!است؛ یک تیر و بکرده مجازات اعدام مواجه 

از سوی دیگر پرسش مهمی در این خصوص مطر  است و آن اینکه نسۀبت میۀان ایۀن مۀاده و     

 -شۀد و در بخش قبۀل اشۀاره   –ن در نظر گرفته است اسایر قوانینی که مجازات اعدام را برای مفسد

توسۀعۀ عنۀوان   بلکه در مقام  ،رسد که قانونگذار در مقام نس  قوانین قبلی نیستنظر می چیست  به

اسۀت. از سۀوی دیگۀر بایۀد      برنگرفتۀه به مصادیقی است که قوانین قبلی آنها را در  االرض فیمفسد 

. کنۀد م را نسۀ   دتواند خاص مقر نمیخگفت که این ماده عام است و قوانین پیشین خاص و عام مؤ

( موردی بود کۀه  دشبنابراین اگر در قوانین قبلی )مانند هفت دسته قوانینی که در بخش قبل اشاره 

اما تمام  ،ندا ، هنوز بر اعتبار خود باقیکردمین بار امجازات اعدام را با شرایط خاصی بر برخی مرتکب

که معموالً در قالب عنصۀر روانۀی )انگیۀزه( و     یاگر عناوین چراکه ،د استئآن قیود و شرایط امری زا

وجود خواهد داشت کۀه   286 مادۀز هم عنصر مادی )رفتار مجرمانه و عنصر نتیجه( تحقق نیابند، با

توان اقدام بۀه صۀدور   دهد. بنابراین از دو طریق مین آن جرایم تحقق میاامکان اعدام را برای مرتکب

 .کردم ین جرااحکم اعدام برای برخی مرتکب

 عنصر مادی . 2
، «گسۀترده طۀور  بۀه »های مبهم است: استفاده از واژه ،آنچه بیش از همه در این ماده چشمگیر است

 طۀور  بۀه «. وسۀیع اشۀاعۀ فسۀاد و فحشۀا در حۀد     »و « عمده ورود خسارت»، «شدیدموجب اخالل »

گسترده قید رفتار مجرمانه است و اخالل شدید و خسارت عمده و اشاعه در حد وسیع، قیدی بۀرای  

نتیجۀ مجرمانه تلقی شده است. پرسش آن است که معیار در احراز و شناخت این عناوین چیسۀت   

توان به تحدید و تعیین و شۀناخت مرزهۀای گسۀترده و شۀدید و عمۀده و وسۀیع       ر چه اساسی میب

پرداخت  هیچ معیاری بر این امر ارائه نشده و ظاهراً تنها قاضی است که صۀال  بۀه چنۀین احۀرازی     



 
 39              می       قانون مجازات اسال 286عملی)تحلیل حقوقی ماده  مفاسدافساد فی االرض؛ ابهام مفهومی، 

 

دادرسۀان و مقامۀات    برداشۀت  چراکه ،شک پذیرش چنین رویکردی غیرقابل قبول استبی است.

و حیات و ممۀات ایشۀان در گۀرو     ن خصوص بسیار متفاوت است و نباید جان انسانتعقیب در ای

جرمۀی مقیۀد    286که جرم مندرج در مۀادۀ   باید گفتاز سوی دیگر  چنین تشخیصی قرار گیرد.

ورود  .3 ؛نۀاامنی  .2؛ . اخالل شدید در نظۀم عمۀومی کشۀور   1یعنی مقید به پنس قید است:  ،است

 و ؛. ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصۀی 4 ؛مانی افرادخسارات عمده به تمامیت جس

  فساد و فحشا در حد وسیع. ۀ. اشاع5

تواننۀد مشۀمول   م مۀی یرسد اکثر قریب به اتفاق جۀرا نظر می به مذکورگانۀ با توجه به نتایس پنس

ر اثبۀات جۀرم   جای آنکه بتواند مانعی در مسۀی  هه گذشت این تقیید بکقرار گیرند. اما چنان 286مادۀ 

 افزاید. ایجاد کند، تنها بر ابهام در خصوص تحقق جرم می

بۀر هۀم   موجب نظم عمومی کشور امری ذهنی و انتزاعی است و نه واقعی و خارجی. چه اموری 

 صۀورت  بۀه توان ادعا کرد که نظم عمۀومی کشۀور   شود  چه زمانی میخوردن نظم عمومی کشور می

 شدیدی مختل شده است  

 .  کردتوان معیار روشنی برای آن ایجاد ز از اموری است که نمیناامنی نی

شود یا ضرب و جر  یا بیمۀاری را نیۀز   خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد، شامل مرب می

 رسد تمامی موارد مدنظر قانونگذار بوده است.نظر می   با اطالق بیان قانونگذار بهردیگ یبرمدر 

گیری و تحدید حقوقی و قۀانونی  مومی و خصوصی نیز قابل اندازهورود خسارت عمده به اموال ع

توان خسارت عمۀده دانسۀت    نیست. از بین بردن چند ساختمان یا وسیلۀ نقلیه یا باغ و مرتع را می

 کند خسارت عمده بر فرد معیار است یا خسارتی که عرف آن را عمده تلقی می

ای که گیری ندارد. در این نتیجه نیز حوزهبلیت اندازهفساد و فحشا نیز مانند موارد باال، قااشاعۀ 

باید معیار سنجش باشد، مشخص نیست؛ از سویی تحقق فسۀاد و فحشۀا روشۀن نیسۀت و از سۀوی      

هایی از جامعه به فساد و فحشۀا  صورت بالفعل بخشبهباید دیگر وسعت این امر محل تأمل است. آیا 

ش یا تصاویر مستهجن منتشر شۀد، در چۀه صۀورتی    کشیده شوند  اگر در فضای مجازی فیلمی پخ

    کردسنجی این امر اقدام توان به وسعتمی
شاید بتوان با برخی تفاسیر، از این قیود عنصر مادی، اثر متفۀاوتی  مذکور  هاینظر از انتقاد صرف

ین توضی  آنکه بسیاری از قوانین کشور مجازات اعدام را برای برخۀی جۀرایم تعیۀ    1دست آورد. را به

، 19 مۀادۀ قانونگذار در قانون مجازات اسالمی با عدم ذکر مجازات اعدام در  ،از سوی دیگر 2اند.کرده

                                                           

کی از قضات فاضل و دانشجوی مقطع دکتری دانشۀگاه علۀوم قضۀایی، جنۀاب آقۀای      این تفسیر متعلق به ی ۀاولی ۀ. اید1

 .استمجتبی زارع 

قۀانون اصۀال     35و  18 ،11 ،9، مۀواد  8مۀادۀ   6، بند 6، مادۀ 5مادۀ  6و 5،  4 هایبند،  4مادۀ  4، بند2مادۀ  4. بند 2

قۀانون   2، مۀادۀ  یص مصۀلحت نظۀام  مجمۀع تشۀخ   1367قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی بۀه آن مصۀوب   
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تواند در قالب مجازات تعزیۀری مۀورد حکۀم قۀرار     اعدام نمی  این امر را مسلم دانسته است که اساساً

د قلمۀداد شۀود. در   باید جۀزو حۀدو   ،گیرد. بنابراین هر مجازات اعدامی که در قوانین ذکر شده است

اعدام حدی مندرج در قوانین  مجازاتکنندۀ بیشتر توجیهتواند جرایم حدی، تنها جرمی که میبین 

 است.  االرض فیمختلف باشد، جرم افساد 

، از سوی دیگر تنهۀا، جۀرم افسۀاد    شودسو، مجازات اعدام تنها باید در قالب حد اجرا  پس از یک

، هۀا  مۀدت د. حۀال بعۀد از   کنۀ ختلۀف موجۀود در قۀوانین را توجیۀه     های مقادر است اعدام االرض فی

را  االرض فۀی اعدام موجود همت گمارد و جرم افسۀاد   مجازاتقانونگذار خود به تعریف مبنای اصلی 

 است. کرده قانون مجازات اسالمی تعریف  286 مادۀدر 

التصۀویب، نسۀبت   بقبه مۀواد سۀا   286 مادۀکه نسبت مسئله با توجه به نکات باال و پذیرش این 

بایۀد   286 مۀادۀ منطقی رهنمون شد که قیۀود منۀدرج در   نتیجۀ حاکم و محکوم است، باید به این 

 286 مۀادۀ توسط دادرس در فهم قوانین پیشین مدنظر قرار گیرد. با این توضۀی  کۀه قانونگۀذار در    

خسارت عمۀده بۀه   »، «اخالل شدید در نظم عمومی کشور»، و نیز «طور گستردهبه»قیود چهارگانه 

« فساد و فحشۀا در حۀد وسۀیع   اشاعۀ سبب »و « تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی

مندرج در قوانین مختلف جزایی، این قیود مدنظر قۀرار گیۀرد و    مجازاتباید در تمامی  1وجود دارد.

تناد افسۀاد بۀرای   تواند به این بهانه که قانونگۀذار خۀود مجۀازات اعۀدام را بۀه اسۀ      دیگر دادرس نمی

پیش از این قانونگۀذار بۀه    چراکهکند، رفتارهای خاصی مقرر کرده است، به صدور حکم اعدام اقدام 

روشۀنی بۀه تعریۀف    ، به1392اما در سال  ،تعریف جرم افساد و بیان قیود مختلف همت نگمارده بود

تۀا پۀیش از ایۀن     ارهۀایی کۀه  بایۀد گفۀت تمۀامی رفت   سبب االرض پرداخت. به همین جرم افساد فی

باید این  -خصوص در مورد مرتکبان جرایم مواد مخدر هشدند ۀ ب راحتی به مجازات اعدام منجر می به

و در غیۀر ایۀن   کنۀد  قیود مدنظر باشد و اگر این قیود احراز شد، دادرس اقدام به صدور حکم اعۀدام  

ر مواردی که قانونگذار پنس و شش حکم داد. ددرجۀ به حبس  286 مادۀتبصرۀ صورت باید براساس 

بر همین مبنا افرادی را در حکم محارب یا در حکم محارب و مفسد قرار داده اسۀت کۀه بۀا تعریۀف     

                                                                                                                                              

تشدید مجازات مرتکبین ارتشۀا و اخۀتالس   قانون  4، مادۀ 1369مصوب  مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور

ن اسۀکناس و  قانون تشدید مجۀازات جۀاعال   ۀواحد مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 1367مصوب  و کالهبرداری

مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنۀد   1368مصوب  گان اسکناس مجعولکنند کنندگان و مصرف واردکنندگان، توزیع

مصۀوب   دکننۀ  هۀای غیرمجۀاز مۀی    مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیۀت  ۀقانون نحو 3 ۀماد «الف»

ند که مجازات اعۀدام را مبتنۀی   ا ترین قوانینی از مهم 1392مصوب  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 31، مادۀ 1386

 اند.داده االرض مورد قبول قرارافساد فیبر 

 دولی سه قیۀد دیگۀر در عنصۀر نتیجۀه بایۀ      ،، صفت برای رفتار مجرمانه مرتکب است«طور گستردهبه»قید اول یعنی . 1

 .  شوندتحلیل 
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تطبیق ندارند )با توجه به تفکیک مفهوم محاربه و افساد و دوگانه دانستن ایۀن دو جۀرم(    279 مادۀ

دیگۀر آن   چراکۀه  ،طبیق داده شۀود ت 286 مادۀمذکور در چهارگانۀ باید عناصر آن جرایم نیز با قیود 

 شوند.شناخته می االرض فیو افساد نیستند جرایم محاربه 

 . عنصر روانی3
 : علم به موضوع، سوءنیت عام، سوءنیت خاص و انگیزه.شوددر عنصر روانی چهار نکته باید بررسی 

ا در ایۀن  ، انگیۀزۀ خاصۀی ر  شۀد قانونگذار بر خالف بسیاری از موادی که در بخش پیشین اشاره 

هۀای  هۀای شخصۀی، چۀه بۀه انگیۀزه     ماده مورد اشاره قرار نداده است، بنابراین مرتکب چه به انگیزه

هۀای اجتمۀاعی و چۀه .... مرتکۀب جۀرم      انگیۀزه  براساسهای مادی، چه سیاسی، چه براساس انگیزه

تۀر از  شود، افساد تحقق یافته است. بر این اساس تحقق ایۀن جۀرم بسۀیار سۀهل     286موضوع مادۀ 

 رساند.پذیر است و این خود رویکرد سختگیرانۀ قانونگذار را نیز به اثبات میگذشته امکان

رسۀد بۀرای   نظۀر مۀی   ظاهر مقیۀد اسۀت، امۀا بۀه    به 286از سوی دیگر هرچند جرم موضوع مادۀ 

محکومیت شخص نیازی به اثبات سوءنیت خاص مرتکب و خواست وی نسبت به نتۀایس منۀدرج در   

که این نتایس مۀبهم بۀر   کنند اثبات باید یعنی مقام تعقیب و مقام صادرکنندۀ رأی تنها  ؛ماده نیست

خواسۀته یۀا خیۀر  اساسۀاً     اما اینکه چنین مرتکبی این نتایس را مۀی  ،ب شده استترفتار مرتکب متر

در تحقۀق جۀرایم   »مقۀرر داشۀته اسۀت:     144 ۀخصوص آنکه ماد های به این مهم نشده است. باشاره

بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانۀه احۀراز گۀردد. در     الوهعمدی ع

قصد نتیجه یۀا علۀم بۀه وقۀوع آن       جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است،

صۀورت  تنها باید مرتکب ضمن آگاهی نسبت به موضوع جرم و رفتۀار خۀویش، بۀه    «.باید محرز شود

 باشد.کرده م مندرج در ماده ینه اقدام به جراآگاها

 گیرینتیجه
ه گذشت نه استناد به دو آیۀ شریفه و نه استناد به شش دسته از روایات مذکور قادر به اثبات کچنان

و مرتکۀب ایۀن   « االرض فۀی افسۀاد  »این امر نیست که شارع، مجازات اعدام را برای عنوان گسۀتردۀ  

م یدر خصوص جۀرا  فقها تناد به پذیرش این عنوان از سوی معدودی ازرفتار در نظر گرفته است. اس

تواند مستند قابل پذیرشی برای چنۀین عنۀوانی باشۀد. از سۀوی دیگۀر      خاص )چهار عنوان( نیز نمی

به بیان احکۀام پرداختۀه    لیتفص بهم حدی مختلف یوجود دارد که شارعی که در جرا یجداستبعاد 

مگینی، این امر را مهمل گذاشته باشد و از فقهای برجستۀ تاری  است، در چنین جرم و مجازات سه

ه نیز چنین غفلتی، امری بعید است و بهتر است به عدم اعتقاد ایشان به وجۀود عنۀوان مسۀتقل    قتف
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رسۀد  نظر مۀی  مباالتی علمی ایشان. با توجه به تردیدهای موجود بهقائل شد و نه بی االرض فیافساد 

-اعدۀ بناء حدود بر تخفیف مۀانع از پۀذیرش چنۀین عنۀوانی در نظۀام قضۀایی      که قاعدۀ درء و نیز ق

خالف احتیاط است که امری مشکوک را در  تقنینی است. در نهایت باید گفت که حداقل این امر بر

و به استناد این امر به اعدام اقدام کرد. نگاهی به آمار اعدام در ایران و مقایسۀۀ آن  کرده قوانین وارد 

تواند حقوقی کشور خود می-المللی بر نظام سیاسیاعدام در سایر کشورها و ایجاد فشار بین با میزان

و  فقهۀا و با پذیرش نظر اکثریت کرد عدول  فقهاتوان از رویکردِ اقلیتی از ای باشد بر اینکه میانگیزه

تردۀ تعزیر گمارد و از ابزار گس همتادبیات فقهی به کاهش هجمۀ بدخواهان فقه و فقاهت  براساس

برای برخورد با مفسدان استفاده کرد نه از ابزار مشکوک و بُرندۀ مجازاتی حۀدی کۀه اثبۀاتش محۀل     

اند، شک با حذف این ماده و سایر قوانین خاص که بر این عنوان مشکوک مبتنی شدهتأمل است. بی

نخواهۀد بۀود و    ل یا دوم بودن کشورمان در میزان مجازات اعۀدام در جهۀان خبۀری   ودیگر از رتبۀ ا

شریعت و نظام اسالمی چنین برچسبی را بر خود نخواهد دید، در عین حال هیچ خالف شرعی نیۀز  

ای در میزان اعدام در جهان، پۀیش از  کننده آن است که چنین رتبهارتکاب نیافته است. نکتۀ نگران

که بۀا  کرد یجاد خواهد بوده است، و این ماده ظرفیتی را در افزایش میزان اعدام ا 286 مادۀتصویب 

 گذشته قابل قیاس نیست!!

رسۀد کۀه مقامۀات    نظر مۀی  ، به286 مادۀخصوص اصال   هاما تا پیش از اصال  قوانین موجود و ب

 .در پیش رو خواهند داشت حل راهقضایی اعم از دادستان و دادرسان دو 

آن تفسۀیری  مفصۀل بۀدان اشۀاره شۀد و      صۀورت  بۀه اول همان است که در مۀتن مقالۀه    حل راه

به این معنا که با قیاس سایر مقررات موجود در قوانین  ،سختگیرانه نسبت به عنصر مادی جرم است

قۀانون مجۀازات اسۀالمی و ضۀرورت وجۀود قیۀود        286 مادۀبه  ،کیفری که مشتمل بر اعدام هستند

عمل مرحلۀ ر مندرج در این ماده در سایر قوانین مشتمل بر اعدام، به کاهش میزان مجازات اعدام د

 همت گمارند.

توانند با توجه به وجود شۀبهۀ شۀرعی در موضۀوع جۀرم     دوم آن است که ایشان می حل راه

و سۀایر قۀوانین خۀاص     286مواد قانونی اعۀم از مۀادۀ    براساس، از صدور حکم االرض فیافساد 

سۀایر   اسبراسۀ تر، کیفرخواسۀت و دادنامۀه را   اجتناب کرده و با یافتن عناوین مجرمانۀ نزدیک

عنۀوان مُسۀکّنی   تواند پیش از تغییر قوانین، بۀه ؛ رویکردی که میدنکنعناوین مجرمانه تنظیم 

 .شودناکافی اما قابل قبول، استفاده 
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