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 معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 248 -227ص ،1401 بهار ،19 شماره هشتم، سال

 و فقهی مصادیق و برمبانی تکیه با االرض فی افساد حد انگاری ازجرم زدایی ابهام

 1حقوقی

 محمد ابراهیم مجاهد2  

 چکیده:

رفع ابهام از حد افساد فی االرض و مجازات آن درحقوق  و یرجرم انگاجهت  هایی است که در جمله تالش از ژوهش حاضرپ

اصالح و تفکیک نسبی مقوالت سه گانه محاربه و بغی و افساد فی  دهی شده است. شایان ذکر است،گرچه با کیفری ایران سامان

این زمینه  جرم بازشناسی شد، ولی هنوز ابهاماتی در االرض تا حدودی از اختالط این مفاهیم قانونی کاسته شد و قلمرو مصداقی هر

مستندات  مدارک و این جرم را فاقد نموده ونفس حد تلقی کردن افساد فی االرض تشکیک  محققان در وجود دارد. زیرا بسیاری از

ساخته حقوق موضوعه  خود چنین حدی را ، وو مبنای شرعی دانسته و مالک و مصادیق منقوله را غیر ناظر به حد افساد تلقی کرده

 نگاهی جامع شی باابهامات فرسای راستای پاسخ به این ایرادات و تطبیقی در-تحلیلی قلمداد کرده اند. این پژوهش به شیوه توصیفی،

مصادیق  مستندات و مبانی و نظام مند از تصویری روشن و ضمن تبیین مفهومی، ابتدا دهی شده است. نسبت به تحقیقات قبلی سامان تر

تحقیق  ی نتیجه . درضرورت یافت286 مادة موضوع ،تحلیلی روان پیرامون ارکان متشکلهسپس  فقهی افساد فی االرض ارایه شد.

اگر بحثی به میان مورد بحث قرار نگرفته، و بطور مبسوط متقدم مستقال و ی روشن گردید: اگرچه افساد فی االرض از سوی فقها

. بنابر این افساد فی باشد محاربه بحث شده است، ولی این به معنای نفی چنین جرم مستقل شرعی نمی فرع بر یا  در حاشیه وآمده، 

است. مضافا آنکه  بسیاری از جرایم  حدود شرعیه برخوردار مقوله ی جرم انگاری بعنوان یکی از قابل قبولی درفقهی مبانی  از االرض

برآیند کلی پژوهش . تحت این عنوان قابل تعقیب و مجازاتند است، و سالمت جامعه انسانینظم عمومی مخل که مهم و سازمان یافته، 

 ندارد.افساد فی االرض وجود حد جرم انگاری  ست که مانعی ازا حاضر آن

  .نظم عمومی ،جرم انگاری، مصادیق فقهی ومستندات ، فی االرض افساد ،حد: ها کلید واژه
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 :مقدمه-1

قانونی موجب تجری برخی افراد در تجاوز  ءیکی از مقوالت مهم کیفری است که با توجه به خالافسادفی االرض دون شک ب

افساد فی االرض و  اقدام به به جرم انگاری حدش( 1392)سال در شد. خوشبختانه قانونگذار گسترده به ساحت جامعه انسانی می

یین مبانی و حمالت تندی را متوجه خود نموده است. این پژوهش ضمن تباز آن زمان تا کنون انتقادات  ن از محاربه نمود.آتفکیک 

 قانون 286 ماده با عنایت به تحلیل ارکان متشکله و قیود مورد استعمال مقنن، تجزیه و و ارایه تصویری روشن از مصادیق فقهی و

توجیه  تمکین ورفع ابهام و  صدد دربا توجه به گسترش رو به تزاید جرایم مدرن در این حوزه، ش( 1392)اسالمی مصوب  مجازات

 آن بر آمده است،  جرم انگاری

 پیشینه تحقیق-2

هایی اخیرا از سوی محققان  عالوه بر مباحث مطروحه در البالی کتب فقهی ، مقاالت و پژوهش وهشی تحقیق،ژر رابطه با سابقه پد

کدام آنگونه که سزاوار است  شده؛ بدون شک هر یک مطالب مفیدی دارند و در جای خود شایسته تقدیرند، ولی هیچنگاشته 

فی  افساد »توان به: جامعیت پاسخگویی به برخی ابهامات و سواالت وارده بر این پدیده مهم جزایی را دارا نبوده اند. بعنوان نمونه می

آیة اللّه سیّد محمود ازمفسد فی االرض  و حد محارب ؛ مرعشی محمدحسن سید از عقل« و روایات و قرآن دیدگاه از االرض

حسینعلی از   دو هرکیست؟ االرض فی چیست؟مفسد االرض فی افسادسیری در مستندات جرم انگاری افساد فی االرض(و ؛ هاشمی

مهدی  از افساد فی االرض در فقه و حقوق موضوعه ؛ افساد فی االرض ازدیدگاه مذاهب اسالمی نوشته لیاقت علی عالمی؛ بای

از  مالک و مصادیق افساد فی االرض، ،مفهوم؛ افساد فی االرض ابهام مفهومی و مفاسد عملی نوشته محسن برهانی؛ نعناکار

االرض در نظام  بررسی جرم انگاری افساد فی؛ از علی اکبر ایزدی فرد بررسی فقهی افساد فی االرض اینترنتی،؛ محمدمهدی بابایی 

 .قضایی افساد فی االرض از محمدرضا رهبرپور و آثاری از این قبیل اشاره کرد-چالشهای حقوقی و ایرج گلدوزیاناز  حقوقی ایران«

 اصطالحی فساد  شناسی لغوی و مفهوم-3

.رسد امری پسندیده بنظر میافساد در ابتدا  فساد و ی  بستر تحلیل موضوع مورد بحث، تبیین واژهرای ورود بهتر به ب  

  :تعریف لغوی فساد-3-1

 فساد در نظر همه اصحاب لغت معنایی واحد و نزدیک به هم دارد.بعنوان نمونه:  

»الفساد خروج الشی من االعتدال قلیالً کان الخروج او کثیراً و یضاده الصالح« یعنی فساد  می گوید: راغب اصفهانی در مفردات-

 (.374ق :1412،راغب اصفهانی)خروج از حالت اعتدال یک چیز کم باشد یا زیاد و ضد آن می شود صالح.عبارت است از 

 ق1414)واسطی زبیدی،ماده آورده است. زبیدی در تاج العروس فساد را به معنای تغییر، بطالن ،و اضمحالل و زوال صورت از-

 (146: 5ج،

بنابراین مستفاد از اجمال نظرات اهل لغت، »فساد عبارت است از  .آمد را آورده انداصحاب لغت معنایی مانند آنچه و سایر بزرگان 

 « .را گویند خروج از اعتدال و تباهی و تخریب و ضد صالح و روال معمول یک چیز
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 مفهوم اصطالحی افساد فی االرض:-3-2

 افساد فی االرض عبارت است از هر فعل و» :توان گفت بطورخالصه می .از معنای لغوی آن دور نیست این واژه یمفهوم اصطالح 

 پیامدهای سوء فردی و داشته باشد و اثرات ودر جامعه انسانی را متعارف  خروج از حد معمول و یا ترک فعلی که جنبه افراط و

 شود.« یا خسارت عمده گردد»افساد فی االرض« محسوب می و موجب اخالل شدید ورد وفراوانی بوجود آفرهنگی  اجتماعی و

 تعریف قانونی افساد فی االرض-3-3

فقه تعریف نشده است بهترین مرجع تشخیص آن عرف است که در هر موردی  برخی حقوقدانان معتقدند چون افساد فی االرض در 

 مصادیق را با اشراف نظر متخصصین و اهل فن دانسته و در پایان تصریح می رفع ابهام می نماید. از این جهت؛ تطبیق این مفهوم بر

کنند و می نویسند  نه عنوان کلی آن. سپس در پایان اقدام به تعریف می کنند که در این عرصه مهم واکاوی مصادیق آن است و

هرچند که در حیطه قانونی وقوع عمل  اقدام به هرعملی با قصد به فساد کشاندن گسترده جامعه اسالمی افساد فی االرض است،

 ( 39: ش1388احمدزاده  خارجی آن ضروری می باشد.)نک:گلدوزیان و

 قانون مجازات اسالمی ارایه دهیم باید بگوییم: مبتنی بر مواد قانونی و اگر بخواهیم تعریفی مستفاد و اکنون

یا  جنایت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد و و ت بارعمدی خشون آگاهانه و هرگونه رفتار»»افساد فی االرض عبارت است از:

 تخریب گسترده و به احراق و نوع اقدام شرورانه منجر هر یا خارجی و داخلی و اقتصادی اعم از اجتماعی و اخالل به امنیت ملی و

معاونتی که منجربه گسترش وسیع بی عفتی یا  و رفتار نوع عمل و مبادرت به هر بیولوزیک خطرناک و میکربی و نشر مواد سمی و

نهایت  در و که منجربه هتک حیثیت ناحق دیگری گردد، کاذبی فراگیر اقدام هر نیز و منکرات در جامعه شود اشاعه فحشا و و

خصوصی گردد، مرتکب مفسد فی االرض  خسارت عمده به اموال عمومی و امنی و نا نظم عمومی و موجب اخالل شدید در

 (   87-70ص ش:1399 )مجاهدشود.« به اعدام محکوم می محسوب و

 االرض فی افساد انگاری جرم مستنداتمبانی و -4

 -2کتاب  :مستند به نصوص شرعیه می دانند تقنین جرم افساد فی االرض در مجموعه قوانین هستند و آن را رخی قائل به تصریح وب

که شاید جملگی مشیر به رهنمود حکم عقل  و سد ذریعه سیره عقالئیه عرف و ،ارتکاز عقال .البته از جهتی قیاس -4اجماع  -3سنت 

 .توانند بعنوان مستندات این عنوان جزایی مورد بحث واقع شوند باشند نیز می

 کتاب حکیم -4-1 

ناظر به مجازات  فراوانیآیات قرانی  .مرتبه و در معانی مختلف تکرار شده است 49مشتقات آن، در قرآن کریم واژه فساد، ریشه و  

آیات فراوانی است  ترین منابع استنادی جرم افساد فی االرض نصوص قرآنی و یکی از محکم .تبهکاران اجتماعی است مفسدین و

 حذف آنها از صحنه اجتماع دفع و مجازات وخواستار  تاکید دارند و افراط گران در امر فساد تقبیح سلوک مفسدان اجتماعی و برکه 

 اند. انسانی شده

ها در هاى اجتماعى مسأله است. همه افراط و تفریطه جنبهاظر باالرض، همراه شده که ندر بسیارى از آیات قرآن، فساد با کلمه فى

ضعف آن در مقام  شدت و ارتکابی و البته باعنایت به مقول به تشکیک بودن فساد .مسایل فردى و اجتماعى، مصداق فساد استکل 

  (143 ش:1397 )وطنی و فرهود همه یکسان نیستند مجازات
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کامال قابل درک نیز عرفی  بطورشود، این وسعت با توجه به مفهوم وسیع فساد که هرگونه خروج از حد اعتدال را شامل مى بنابراین

 .است

  سنت:-4-2

ه روایات زیادی بر مصادیق متعددی از این جرم اقامه شد ،عالوه برتصریح آیات شریفه برخی علما و نویسندگان حقوقی معتقدند

 (196 ش:1396نک:حبیب زادهاست. )

شده است و در وسایل الشیعه بعنوان مصادیق فقهی قابل تعمیم به مفسد فی االرض از آنها یاد وجود دارد که البته مجموعه روایاتی 

 .ایر کتب حدیثی با اندک اختالفی وارد شده اندذیل باب حد محاربه و نیزاستبصار و تهذیب وکافی و عیون و س

 تردیدی مبرا هستند. روشنی مثبت حد افساد فی االرض بوده و از هرگونه ابهام وه روایات منقوله از معصومین ب بدون تردید

 

 اجماع: -4-3

در ارتباط با مفسد فی کتاب غنیه ید. زیرا وی درآاین اجماع از کالم سید ابوالمکارم بن زهره بدست می برخی علما معتقدند 

بین اصحاب ما  مذکور یعنی درتمام موارد بالخالف بین اصحابنا فی ذالک کله...«» می فرمایند: ذیل فروع مذکور در االرض و

ذیل )مخدوش است. مدرک آن نیز معلوم نیست، باشد و ه محل اختالف میاختالفی نیست.ولیکن ادعای اجماع در چنین مسئله ای ک

؛ مومن قمی 36:  35ج، بی تا ،.)مومن قمیحاکى از عدم اختالف فقها در این حکم است الخالف فی ذلك کلّه«عبارت ایشان »

 (399:کلمات سدیده:ق1415

 مستندی بر توجیه جرم انگاری حد شرعی افساد فی االرض باشد.تواند اجماال  بنابراین تمسک به اجماع ولو مدرکی نیز می

 

  حکم عقل:-4-4

حفظ امنیت اجتماعی  مردم و کیان جامعه امری ضروری است. وانگهی یک  برهیچ کس پوشیده نیست که به  مقتضای حکم عقل،

با عنایت به  اساس جامعه بوده و و خطرآفرین وجود دارد که بطور کلی سالب امنیت عمومی مردم سری اقدامات تهدید کننده و

 همین قیاس برخی علما بیان داشته اند: بر. گیرند عناوین قانون مجازات اسالمی قرار قلمرو تایید شارع مقدس ضرورت دارد که در

 (401:ق1415مؤمن قمی ) «»دفع فساد المفسدین فی األَرض و قتلهم إذا توقف رفع فتنتهم علیه أیضا ممّا ارتکزت علیه عقول العقالء

 حتی کشتن آنها چنانچه متوقف بر رفع فتنه آنها باشد مبتنی بر ارتکاز عقال است. یعنی دفع فساد مفسدان و

وی سپس در فرازی دیگر می افزاید:» به نظر ما حکم قتل مفسد فى االرض براى دفع فساد یک مسأله عقالیى است، هر چند سیره 

ستناد کرد بلکه حکمى عقالیى است و هرگاه شرع و لو اجمالًا با آن موافق باشد، عرف از موافقت عملى نیست که بتوان به آن ا

 (50: 35)مومن قمی،بی تا ،جفهمد چرا که حکم خود عرف نیز مطلق بوده است.شارع، اطالق این حکم را مى

 خوشبختانه نقصان موجود با اصالح وبدین بیان که:» برخی محققان حقوقی نیز این مطلب را مورد تاکید قرارداده اند البته اخیرا

 تا حدودی برطرف شده، و جرم انگاری افساد فی االرض محقق شده است و (ش1392)تفکیک قانون مجازات اسالمی در سال
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یب زاده، حب).«اگرچه انتقادات فراوانی نیز وارد شده است، مالحظه قانونگذار واقع شده است برخی از این جرایم دهشتناک مورد

 (2و1شماره  ش:1396

 بنابراین در مبنای عقلی داشتن جرم انگاری حد شرعی افساد فی االرض باقی تردیدی باقی نمی ماند.

 

 عرف )اعم از ملی وبین المللی(-4-5

فی  فسادادهند مظهر  آسیب قرار را مورد خدشه وبه شدت بشری و حقوق طبیعی فطریات  بطور کلیه جرایمی که وجدان عمومی و

 ( 54،105،232ص:ص ش،1383)تقی زاده انصاری.می باشند االرض

فعل منهی عنه و مورد فساد  عمل ارتکابی و از حد معمولی گذشتن در به جنبه افراط و ناظرمتاینجا بیشتر قساد درمعلوم است که  البته

 ی. جرم گناه و یعنی هر معنای عام فسادبه نه  می باشد،به معنای خاص 

 

 :قیاس مستنبط العله -4-6

نسل  باعث تباهی حرث و گسترده وجود دارد و موارد فراوانی که در واقع مفسده در حد وسیع و توان در بعنی از را تنقیح مناط می 

مجازی  سایبری و اینترنتی وبعنوان نمونه امروزه بسیاری از مفاسد از طریق فضای  حکم به افساد نمود. شود جوامع انسانی می بشری و

توان گفت منصوص  آیا می .دهد کل اجتماع انسانی را مورد هجمه قرار می سیاست و اقتصاد و فرهنگ و و .عینا وقوع می یابد

 کال؟!  منفعل بود؟ حاشا و نظاره گرصرف و دست روی دست گذاشت و نیست و

 مناط ایناز این جهت  گرفت؛ نتیجه را اینترنتی االرض فی افساد بر مفسد حد اجرای توان می نیز مناط تنقیح راه ز)بدون تردید(ا

 .ثابت نمود اینترنتی االرض فی مفسد بر نیز را حد اجرای توان میو  دارد وجود نیز اینترنتی االرض فی افساد در

 تبصره و مواد همچنین و ا .م .ق 286ماده   شمولیت توان می مناط تنقیح یا و اطالق باب از گفت باید قانونی رکن با رابطه در

ایزدی )مستفاد از:  نمود احراز اینترنتی االرض فی به مفسدین نسبت را االرض فی مفسدین مجازات به مربوط دیگر های

 (50: ش1395فرد

، تشبث تمسک به قیاس منصوص العله مضاف برآنچه بیان داشتیم  یکی از راهکارهای اصولی در مبارزه با مفسدین فی االرض بنابر

  .ل ارتکابی جرایم استعلو از طریق تنقیح  مستنبط العلهقیاس  به

 قانونی بازنگاهی به مصادیق فقهی و-5

 مصادیق فقهی افساد فی االرضالف(-5-1

برای تعمیم حد محارب به هر مفسد فی االرضی بدانها تمسک  بویژه روایاتی که در مقام استدالل  مجموعه مصادیق ور این مجال د

 :ولو آنکه مرتکب محارب محسوب نگرددشود،  پرداخته می شده
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 معتادین به کشتار درنواصب وکفار دارالتقیه-5-1-1

روایت: »فضل بن شاذان به نقل از نامة  فاسد از فضل بن شاذان از امام رضا)ع(است.وایت مورد تمسک در باب حرمت این عمل ر

ها در دار التقیّه جایز نیست مگر امام رضا )ع( به مأمون روایت کرد که در آن نامه آمده است: کشتن هیچ یک از کفّار و ناصبى

 حرعاملی:نک: ) که بر خود و کسانت بیم نداشته باشى.«کشتن کسى که قاتل بوده یا برپا کنندة فسادى باشد. آن هم در صورتى 

 عیون شیخ صدوق: و؛ .9، ح 62، ص 11از ابواب جهاد، ج  26و باب  6، ح 552، ص 18از ابواب حدّ المرتد، ج  5باب ق، 1409

 (.9، ح 607ق : 1422

 برکشتار اهل ذمه مصر معتاد و-5-1-2

 کشتار اهل ذمه و مصادیق افساد فی االرض از آن یاد شده است، اعتیاد واصرار بر قتل وز جمله اموری که درروایات در زمره ی ا

به اصطالح عقد هدنه در پناه حکومت اسالمی  پناهجویان در قلمرو مملکت اسالمی است.یعنی کسانی که براساس قرار داد ومعاهده و

 معاهد نامند.امان هستند. اصطالحا آنها را کفار  در مصون از تعرض بوده و

به امام عرض کردم: مردى، مردى از اهل ذمّه را کشت. حضرت فرمود: به عوض :»روایت معتبر اسماعیل بن فضل از امام صادق )ع(

 (47، باب 19ج ق، 1409 ،)عاملیها عادت کرده باشد.«او کشته نخواهد شد مگر اینکه به کشتن ذمّى

 طرح نظرات فخرالمحقّقین و-5-1-2-1

به دنبال نقل این عبارت علّامه در قواعد »قیل: وإن اعتاد قتل أهل ذمّة قتل ...«، سخنان فقها را در این  فخرالمحقّقین در کتاب ایضاح 

بار چنین گرد آورده است:»هر گاه مسلمانى کشتن عمدى و ظالمانة اهل ذمّه را که به شرایط پاى بندند، عادت خود قرار داده باشد، 

 یّه سه نظر در این باره دارند:علماى امام

گوید:او به عنوان حد کشته ابن جنید مى -نظر دوّم...گوید:قاتل به عنوان قصاص کشته خواهد شد، شیخ در نهایه مى -»نظر اوّل

ترین رأى همین است و پدرم نیز در گوید:او به هیچ وجه کشته نخواهد شد.« نزد من صحیحابن ادریس مى -نظر سوّم...خواهد شد 

 (593 :4ج  ق،1387 حلّى، فخر المحققین)اینجا همین نظر را برگزیده است.« 

مختلف آورده است و معلوم نیست که چگونه در اینجا نظر چهارمى نیز هست که نظر صدوق در کتاب مقنع است و علّامه آن را در 

 فخرالمحقّقین از آن غافل مانده است؟

 طرح نظرچهارم عالمه حلی و-5-1-2-2

گوید: اگر مسلمانى دست ذمّى را داند بلکه به طور مطلق در مقنع مىگوید: »صدوق اعتیاد به قتل را شرط نمىعالمه در مختلف مى 

قطع کند، اولیاى ذمّى مخیّرند که اگر بخواهند دیة دست را بگیرند و اگر بخواهند، دست مسلمان را قطع کنند و مازاد دیة دست او 

  (334: 9 ق،ج1413 )عالمه حلی سلمانى، یکى از اهل ذمّه را بکشد نیز همین گونه خواهد بود.«را بپردازند، اگر م
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 کفن دزدی برعمل نباشی و اعتیاد و اصرار-5-1-3

در برخی اقوال به استناد روایات که اشاره خواهیم کرد به افساد  گر کسی عادت به عمل نبّاش،کرده واین عمل خود را تکرار کندا

 فی االرض معروف شده است.

اگر شخصى معروف به نبش قبر شود و پس از سه بار تکرار این جرم، مجازات نشده باشد، حاکم مخیّر است، اگر خواست او را 

وست هر کار که به نظرش براى گناهکاران و جنایتکاران کند. اختیار این مجازات با اکشد و اگر خواست دستش را قطع مىمى

  (.804 ق:1413: مفید .)دهدتر باشد، انجام مىبازدارنده

 هاى امیرالمؤمنین )ع( آمده است:عمده این روایات، روایاتى است که در مورد قتل نبّاش درقضاوت

کلینى از على بن ابراهیم از قول پدرش از ابن ابى عمیر از چند تن از اصحاب روایت کرده است: اتی أمیر المؤمنین )ع( برجل نبّاش 

 19، باب 18ج ،ق1409)عاملیفأخذ أمیر المؤمنین )ع( بشعره فضرب به األرض ثمّ أمر الناس أن یطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات.« 

 (512:ص 3حدیث  از ابواب حدّ السرقه،

»مردى نبّاش )کفن دزد( را خدمت حضرت امیر )ع( آوردند، حضرت موى او را گرفت و او را بر زمین زد سپس به مردم فرمان داد 

عالمه نیر در مختلف بعد از طرح مسأله و نقل اقوال، جواز قتل نبّاش را در  که او را پایمال کنند، مردم او را پایمال کردند تا مرد.«

 (2باب حدود، فصل سوم، مسأله ، ق 1413)عالمه حلیاست. صورت تکرار پذیرفته

بابد، مجازات قطع او به این دلیل  در صورتیکه مکرر چینین فعلی از او سرزند مطلقا مفسدفی االرض تحقق می»گویدابن ادریس مى

   (462ق :1410حلى)ابن ادریس «است و نه بخاطر عمل سرقت.

از این رو برخی فقها گفته اند قتل نبّاش در صورت تکرار عمل، به دلیل مفسد بودن او است. ، این مسأله شود در مالحظه میچنانچه 

مختلف به عنوان قول مختار مطرح ال به صورت احتمال و در کالم عالمه در النهایه این دلیل در کالم محقق در کتاب نکت:»

 (42و41، ص: 35ج؛  بی تااول،  هاشمی شاهرودی:.«)شد

، منظور آنها توسعه در عنوان مفسد فى االرض به معناى خاصّ ه اندکسانى از فقها که قایل به توسعه و تعمیم شدرسد بنابراین بنظر می

 .استبوده آن 

 قتل ساحر )جادوگر( -5-1-4 

دارند از آن جمله است  قتل ساحرحرمت و  داللت بر نیز روایات، (81/یونسالوه بر داللت صریح آیات قرآن برحرمت سحر )ع

[ نوعى افساد در زمین است و او با این کار سعى در ایجاد منجرشحّام از امام صادق )ع که:»عمل ساحر ]اگر به قتل کسى  معتبرة زید

لًا موجب سلب مال و جان اى نیست و معموفساد در زمین کرده است و بدین سبب قتل او واجب است. از آنجا که در سحر محاربه

، 163:، ص2ج ق،  1407 «خالف.) طوسی »شود که مالک حکم روایت یادشده، مطلق افساد استشود، معلوم مىکسى هم نمى

 (20مسألة، کتاب کفّارة قتل
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 (480: 9ج ق،1413)حلی عالمه.عالمه در مختلف همین وجه تعلیلی بیان شیخ را تایید نموده است

  وتجارت انسان )آدم ربایى(قاچاق -5-1-5

 حتی خرید و شئون انسانی در بعد تجارت و سواستفاده از حیثیت و سود جویی وهر نوع  آدم ربایی حرفه ای و ستد انسان و و ادد

شئون انسانی  وقاحت این عمل دون شان و قبح وناپسند است. درخصوص  دین اسالم امری حرام و درفروش درقالب بیع متعارف 

 .شود فراوانی یافت میمستند تعالیم دینی مطالب  روایات معصومین و قران کریم ودر 

ذکر شده است.و روایتی از سکونی و نیز یک روایت هم  طریف بن سنان ثورىدر وسایل الشیعه از  روایتدر این خصوص چندین 

  (از ابواب حدّ السرقه 2، باب 514، ص 18ج ق، 1409)عاملی: از عبداهلل بن طلحه نقل شده است.

در مورد حکم  طریف بن سنان ثورىمرحوم شیخ طوسی هم در تهذیت این روایات را آورده است. وی سپس در رابطه با روایت 

عبداهلل بن طلحه حکم دو مرد آزادی که یکدیگر را می فروختند، در نیز در خصوص روایت  کسی که زن خودش را فروخت و

بلکه وجوب قطع  ه از جهت دزد بودن است زیرا شرایط سرقت مفقود است،گوید که وجوب قطع دست در این اخبار ن حاشیه می

  (   24: 10،ج ق1407دست او از جهت مفسد فی االرض است.)طوسی

)حلی  .«لفساده فی األرضقال أبو الصالح: من باع حرّة زوجة أو أجنبیّة، قطع، »فرماید:: می97مرحوم عالمه درمختلف ذیل مسألة 

ألنّه من وجب علیه القطع،  میفرماید: »قال الشیخ فی )النهایة(: و من سرق حرّا فباعه، 102(وی در مسألة  245، ص: 9ق ؛ ج1413عالمه

 ( 249، ص: 9ق ؛ ج1413)حلی عالمه«المفسدین فی األرض.

حلبی، )و دلیل آن هم افساد است و نه سرقت..بودخواهددست قطع  یفروشوآدم ییربامجازات آدمقول مشهور فقها  این براساسبنابر

 (499: 3ق 1410؛ ابن ادریس،722 ق:1400: طوسی؛  412ق: 1403

 احتیال )کالهبرداری حرفه ای( -5-1-6

سایبری از اموال مردم با  های مکرر و های سازمان یافته هرمی وکالهبرداری شرکت آنجه امروزه تحت عنوان کالهبرداری کالن و 

 مجازات قرار این عنوان تحت تعقیب وبا تواند  شود می بیت المال می ممکن موجبات خسارت به اموال مردم و به هرطریق تبلیغات و

 و هاى دروغ و مدارک کاذبتصنعی اقدام به ربودن اموال به وسیله نامه مکار با ظاهری خیرخواهانه و شیاد ودر قدیم افراد  .کیرد

 جعلی می نمودند.

 باب سرقت از ذیل روایتى در استبصار شیخ طوسى در این موضوع قایل به قطع دست به خاطر فساد فی األرض شده است.ایشان در

 ( 243 :4ج  ق،1390طوسى،استبصارین مطلب را آورده است.)امدرک دروغ  طریق ارسال نامه و

 شیخ)می کند  غیر مال به بردن اقدام متقلبانه، طرق دیگر و کذب گواهان اقامة و فریبکاری با که است کسی محتال فقه در

  (961: 4ج، ق1408 حلی حققم؛ 805: 5جق،1410مفید
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ها  شرکت افراد حرفه ای و دامنگستر شده و افساد در حوزه مالی امروزه بسیار شایع وبنابراین چنانکه اشاره شد حیطه ارتکاب جرم 

.برهمین اساس این مقوله مجرمانه جایگاهی خاص می  کنند خصوصی را تصاحب می ماهرانه اموال عمومی و شیاد بسیارو موسسات 

  یابد.

 بدعت گذار در دین الهی وآیین انسانی -5-1-7

وایت محمد بن عیسى بن عبید از امام رضا )ع(. امام )ع( در این روایت فارس بن حاتم را مهدورالدم دانست و براى قاتل او بهشت ر

 -فارس»:و فرمودکرد. امام )ع( در بارة ارا ضمانت کرد و جنید او را کشت. فارس شخص فتنه گرى بود و مردم را به بدعت دعوت مى

بکشد هدر است. کیست که مرا  را او کس هر براى خونش و است بدعتکار و گر فتنه او داند،مى من جانب از را خودش -هلعنه اللّ

 (، از ابواب جهاد عدو47ّباب ق، 1409)عاملی «از او راحت کند و او را بکشد تا من بهشت را براى او ضمانت کنم.

حمایت مالی سازمانهای سود  با همکاری وکه تکفیری  گروههای افراطی واقدامات استشهادی و تروریستی کور و متعصبانه امروزه 

جهت عوامل آن تحت  دین الهی تلقی شود از این تواند مصداقی از بدعت در می صورت می گیرد،جو و بویژه دول استکباری 

      عنوان مفسد فی االرض قابل مجازات می باشند. 

 محرمات( تکرارتکرار برخى از جرائم تعزیرى)-5-1-8

فرماید:» مرتکبان گناهان برزگ بعد از دو مرتبه اقامه حد در مرتبه سوم بعلت )دفع فسادشان  کاظم که می امام از یونس صحیحة به ناب

 ( 191، ص: 7جق:1407کلینى)شوند.« (اعدام می

  تکرار کنندگان محرمات-5-1-9

ر مورد تکرار کنندگان محرمات در صحیحة یونس از امام موسی کاظم)ع( به عنوان یک قاعدة کلی آمده است: »اصحاب الکبائر د

( یعنی مرتکبین گناهان بزرگ اگر دو مرتبه حد خوردند 191ص: 7جق:1407کلینى)کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة« 

 شوند.  میو بارسوم مرتکب شدند کشته 

ارتکاب  اصرار وبدلیل  هاآن فقها به فساد ،روایات خاصهمصادیق دیگری نیز وجود دارد که بر اساس  مضاف بر آنچه مالحظه شد،

  .فروشندة سموم تناول محرمات:، یخوار روزه ، یرباخوارمانند:  انددادهفتوا 

کنند و موجب تغییر یا زوال عقل چیزهایى مانند بنگ و شوکران را استعمال مىبرخى از فقها در باب تعزیرات، مجازات کسانى که 

، ص: 2جق، 1410حلّى، عالمه؛ 474ص: 3؛ جابن ادریس ؛721ص ،ق1400«النهایة )طوسی»اند.شود، از باب افساد دانستهآنان مى

186) 

مواد مخدر و توزیع و مصرف آن  تولید منابع انسانیتضییع  و آسیب های جدی تخریب نسل انسانی یکی از معضالت وامروزه  

 کنند مصداق مفسد فی االرض هستند. که موجبات تباهی مصلحت عقل بشری فراهم می یعواملچنین بدون شک  است،
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 : آتش افروزی-5-1-11

آن به آتش بکشد، ضامنِ  فرماید:»کسى که عمداً به منزل دیگرى آتش افکند و منزل وى را با وسایلیخ طوسى در کتاب نهایه مىش

 (  371: 3.ونک:  ابن ادریس ج723:ق1400شود. )طوسىباشد و کشته مىهر چه تلف شود، مى

فرماید: »والوجه ما قال شیخ: ... لنا أنّه من المفسدین فی األرض« و دلیل نظر طوسى مرحوم عالمه درمختلف ذیل کالم شیخ طوسى مى

امالک  توان انواع آتش افروزی ها در منابع ملی و امروزه می ( 183ص:2ق،ج 1410،حلّى، عالمه) .داندرا افساد فی األرض مى

 شخصی در حد وسیع را از این حیث استنباط نمود.

 فلسفه قطع در سرقت -5-1-12

 . افساد فی االرض بودن چنین عمل مجرمانه ای است به جهتفلسفه قطع در حد سرقت  ز نگاه برخی علما حکمت وا

بل من ...  «قوله تعالى »وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُم مرحوم عالمه درمختلف الشیعة در تعلیل حکم قطع درسرقت میفرماید:

 (249، ص: 9ق، ج 1413عالمهحیث إنّه من المفسدین.)حلی 

االرض« دانسته شده شود که اعمال برخی از مجازاتهای خاص از باب »افساد فیدیگری نیز مشاهده میفراوان موارد  ومصادیق و

 .است

 فقها  کلی  نگاهی-5-1-0

برخی فقها ازجمله شیخ  جرایم شرعی در متون دینی است.ی از جمله  بوده واکثریتی از فقها لیت جرم افساد فی االرض مورد قبول ک

 شیخ طوسی )«الفساد فی األرضینالحد فی السرقة و الخیانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و »فرمایند: می 8طوسی در تهذیب  باب

 (99: 10ج ق، 1407

در سرائر  ابن ادریسدر مراسم عنوان مفسد و افساد فی االرض را تصریح نموده اند.  فقهایی چون ابن حمزه در الوسیله و سالر

 (.463ق:  1410فرماید:.».. و من سرق حراً صغیراً فباعد وجب علیه القطع و قالوا: ألنّه من المفسدین فی األرض«)ابن ادریس حلىمى

فرمایند: آیا  در پاسخ به سوالی در این زمینه می ازجمله آیت اله منتظریاند. افساد تصریح نموده حد موجه بودنبر نیز فقهای متاخر 

نه از نظر لغت و نه از نظر  -»افساد فى االرض« به لحاظ شرعى، موضوع حدّ شرعى مستقل از محاربه است؟ جواب: در عنوان »افساد«

افراد »محارب« عنوان »مفسد« نیز صادق است.  قید سالح اخذ نشده است؛ هر چند بر همة -مصطلح قرآنى و روایى و فتاواى فقها

همچنین شرط »اخافة الناس« نیز در عنوان »افساد« و در »مفسد« لحاظ نشده است. عدم اعتبار سالح و اخافة در عنوان افساد با تتبّع در 

 (521 :2جاول بی تا،  )نجف آبادی منتظری،.شودآیات قرآنى به خوبى روشن مى

قی یا اقتصادی جامعه را برهم المت امنیتی و اخالض انجام هر عملی است که مسیر عادی و ساالر افساد فینویسد:» وی سپس می

زند و موجب تباهی در نظام آن گردد. هرچند ایجاد هر فسادی گناه و جرم است و طبعا ، و استحقاق حد یا تعزیر یا توبیخی را شرعا 
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کند که  که در آیه محاربه در سوره مائده آمده است، حکایت از فساد خاصی می «رضاال قید فی ویسعون »در پی دارد ولی کلمه 

ش و الت بر تاللد «سعی»زند. ماده  مت عادی یک مجتمع انسانی را بر هم میالضرر آن تنها متوجه شخص گناهکار نیست، بلکه س

گاه برای حکایت از انجام یک گناه معمولی چنین  هیچت بر اصرار و تداوم دارد و اللدویدن برای افساد و هیأت فعل مضارع د

 ( 522: 2آبادى منتظرى،اول بی تا:ج)نجف.تعبیری معمول نیست، بلکه غلط است

  آن است که محذوری از شرعی بودن این حد وجود ندارد.  ایشانمستفاد از کالم 

 :در این مجال استمداد می جوییم ازبیان رسای یکی ازاعاظم فقها درخصوص تبیین این مناقشه برای تقویت استدالل بر مانحن فیه 

 مساله مفسد فی االرض را مطرح کرد و)منظورش صاحب اشاره السبق است(این بزرگوار، مالحظه شدهمانطور که  »نویسد وی می

 (315: 3جق، 1412موسوی  گلپایگانی.) نه محارب را

 نویسد: می کند و دوم کتاب الوسیله درخصوص مفسد فی االرض اشاره می درادامه به بیان ابن حمزه در جزءوی سپس 

آسایش  موجب سلب امنیت و امنی قرار دهد و نا آن چیزی می باشد که جامعه را در مسیر اختالل و بلکه مراد از فساد در اینجا»...

از بین رفتن نظم  عملی است که اگر مانند آن میان مردم شیوع پیداکند موجب انحالل وبه تعبیر دیگر منظور از فساد هر . مردم شود

در حالیکه  .ن استآبرای  محاربه بارزترین مصداق و .زیرا بدون شک محارب مفسد فی االرض است..شود. امنیت در جامعه می و

محاربه فرق دارد.وی سپس به روایات وارده درحکم افساد با  مورد افساد است و اما اکنون بحث در. هر مفسدی لزوما محارب نیست

 (315: 3ج ق، 1412موسوی  گلپایگانی .)نماید اشاره می

ملی نوین مناسبات  مقتضیات زمان و شرایط و البته و مستفاد از بیان این فقیه تمرکز درجرم انگاری مقوله فساد به معنای خاص است.

حتی تاسف برعدم  معاصر به این مهم  و دلیل این امر اقبال علمای بزرگوار رم انگاری را می نماید وجاقتضای چنین  بین المللی و

 بسط مقال در این خصوص واعتنای الزم به  این موضوع مهم می باشد.

کون اإلفساد فی األَرض عنوانا  فقد تلخّص أنّ دانند:» حتی برخی متاخرین اعدام مفسد قی االرض را امری معهود و متعارف فقهی می

 (399 ق:1415مومن قمی ) «خاصّا لقتل المفسد أمر معهود عند فقهائنا اإلمامیّة قدّس سرّهم

، ص: 35ق،ج 1415)مومن قمیى حفظ مصالح خمسه است«مجازات حدى افساد فی األرض الزمهوی در فرازی دیگر می نویسد: »

146) 

شود که اساسا مفهوم افساد فی االرض اجمال  تفاصیل قانع نشده اند واظهار داشته اند که نتیجه آن میبرخی نویسندگان حقوق با این 

برهانی )توان امری مبهم را ازآیه شریفه استفاده کرد وهم از نظر مفهوم وهم از نظر مصداق نمی دارد وعرف درک روشنی از آن ندارد

ابهامی در مفهوم فساد به معنای  که البته با عنایت به آنچه در فرازهای قبلی آمد این اشکال محلی از اعراب ندارد،و (24ش: 1394

 خاص وجود ندارد.       

)مکارم شیرازی البته برخی فقها نیز معتقدند که ابهام در تعریف دقیق فقهی افساد موجب تسری ابهام در قوانین مصوب نیز شده است.

 (500، ص:2، جبی تا
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فقهای متاخر و در مطاوی مباحث خود و اجماال فقهای سلف با عنایت به اینکه ماحصل این قسمت از بحث این است که بنابراین     

 قابل اتکایی دارد، پس افساد فی االرض مستند فقهی مطمئن و ،اهتمام نموده اندافساد فی االرض مسئله به  ابا دقت و صریحمعاصر  و

 ست.نیصریح فقهی  وصنص خالف شرع وبدعت وآن  جرم انگاریهرگز آنگونه که برخی پنداشته اند،  و

 قانونی افسادمصادیق  ب(-5-2

االرض دانسته ومرتکبین این سلسله  فی افسادمصادیق قانونی زیررا ناظربه  اسالمی مجازات انونگذارجمهوری اسالمی ایران درقانونق

 جرایم را تحت عنوان مفسد فی االرض تحت تعقیب ومجازات قرار می دهد. فهرست وعنوان این جرایم عبارت اند از: 

 نیروهای جرائم مجازات قانون-3کالهبرداری و اختالس ارتشا، مرتکبین مجازات تشدید قانون-2در نظام اقتصادی  اخالل قانون-1

 و محتکران مجازات تشدید قانون-6اسکناس  جاعالن مجازات تشدید قانون -5مرزها  از دهندگان عبور مجازات قانون-4مسلح 

 انسان. قاچاق با مبارزه قانون-9مخدر  مواد با مبارزه قانون-8بصری  سمعی امور در کنندگان فعالیت مجازات قانون -7گرانفروشان 

فراوانی در خصوص این عناوین مکرر و مباحث انتقادی و محققان مفصل به این دست دسته جرایم پرداخته اند،  آنکه با عنایت به

در این مجال به بررسی انتقادی مجازات این جرم می  .می کنیم هسخن کوتاو  ضرورتی به باز تحلیل آنها نمی بینیم ،انجام شده

 پردازیم.

 بررسی افساد فی االرض در قانون مجازات  اسالمی ایران نقد و-5-2-1

قانون مجازات اسالمی به نمایش  286باب جرم انگاری افساد فی االرض درماده   اراده خویش را در (ش1392ل)رانجام مقنن درساس

 جرم افساد فی االرض را به رسمیت شناخت. حیثیت استقاللی گذاشت و

مجازات رعایت گردد؛ لیکن نکته  اصل قانونی بودن جرم و اگرچه تالش فراوانی شده است که اصول حاکم بر حقوق کیفری و

»ورود  شدید«واستعمالی چون »به طور گسترده« و»اخالل  مشکک مورد بسیط و قابل توجه دراین اقدام قانونگذاربا عنایت به تعابیر

تبیین  شکل گیری نیازمند بازکاوی و عناصر ارکان و کیفیت تحقق و »در حد وسیع« آن است که شرایط تکوین و خسارت عمده«و

 است.

 کلی ناظر به جرم انگاری افساد فی األرض ویژگیهایمعیارها  و یا -5-2-2

 جمله از است که  ییتحقق آن منوط مالکهاآنست که رض ستفاد از اشارات برخی فقها در خصوص پدیده مجرمانه افساد فی األم

، و اجتماعىعمومی و امنیت و نظم پیدا کردن، اخالل شدید در  ملی جنبه عمومى و سرایت به افراد زیاد، کردن، عادت می توان: 

 را می توان نام برد.بصورت فزاینده در سطح جامعه  مصالح خمسه در حد وسیع وهدید تبطورکلی 

حریم فردی و ارتکاب گسترده و غیرمتعارف و سرایت به  جاوز از مرز واز نظر قرآن تمعیار متعارف جرم افساد فی االرض اصوال 

 .حتی کل جامعه انسانی است حریم سایر افراد و
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 األرضارکان تشکیل دهنده جرم افساد فی  شرایط و--5-2-3

 عمومی و اجماال مشمول این موضوعات است: اخالل شدید به نظم االرض فی افساد جرم دهندة تشکیل ه هر تقدیرارکانب

 گسترش وسیع فحشا وهتک عفت خصوصی، و عمومی جسمانی افراد،خسارت عمده به اموال امنیت،جنایت گسترده علیه تمامیت

 نتیجه نوع عمل و بودن الزم مانند گسترده احوال و اوضاع و وبه عبارت دیگرشرایط286 مادة در مذکور جرایم(عمومی اخالق و

 و خصوصی خسارت عمده به اموال و افراد جسمانی تمامیت جنایت گسترده به ورود امنی، نا عمومی، نظم در شدید یعنی اخالل

 می خاص نیت سوء نیازمند عام نیت سوء بر عالوه معنوی، رکن لحاظ و از.باشد می )وسیع حد در فحشا و فساد اشاعة عمومی،

 .باشد

 گیرد:  می کیفیت تحقق جرم افساد فی االرض مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار  ارکان متشکله و در این مجال شرایط اثبات و 

 رکن قانونی -5-2-3-1

دارای  مفسده انگیز و باعنایت به آنکه اعمال بسیار. باشدمی ش(1392)مصوب سال 286کن قانونی جرم »افساد فی االرض «ماده ر

منطقی بنظرمی رسد . ولی  اثر تخریبی فراوان ، تحت شمول این ماده قانونی قرار گرفته است قانونگذاری این مقرره قانونی موجه و

استعمال عام وکلی  مورد که تعابیرضمن اینکنیم.  االرض در این ماده مالحظه نمیمانعی از افساد فی در عین حال ما تعریف جامع و

خصوص آنکه قانون نباید طوری نوشته شود که  تفسیرگسترده ای را می طلبند. غیره دارای ابهام بوده و نظیر گسترده، وسیع، شدید و

اجتناب از  ادیق خارجی ودر بعد تطبیق این مقرره قانونی بر مص اما در مقام عمل و تاب تفاسیر چندگانه را برای قضات باقی گذارد.

 مفاسد عملی، ناگزیر از تبیین تعابیر مورد استعمال آن هستیم: 

 این عبارت از الفاظ عام  وشامل زبان فارسی است وافاده کثرت وزیادت وافراط در محل ومورد استعمال می »به طور گسترده«

 و نظرکارشناسان فن نیزمشیر ماید.اجماع عقال ون ین مینماید.در هر موردی به مقتضای اوضاع واحوال عرف گسترده بودن را تعی

 اخالل دیگر  یعنی قید سه ولی است، مرتکب مجرمانه رفتار برای باشد. گفته شده این قید صفت محکوم به حکومت عرف می

 برهانی،. )شوند تحلیلباید  نتیجه است ودرعنصر شده تلقی مجرمانه برای نتیجة قیدی وسیع، حد در اشاعه و عمده خسارت و شدید

 (38: ش1394

 قوانین در اگر بنابراین . کند نسخ را مقدم خاص تواند نمی مؤخر عام و خاص پیشین قوانین و است عام ماده این که باید گفت

 قیود تمام آن اما اند، باقی خود اعتبار بر هنوز میکرد، بار مرتکبان برخی بر خاصی شرایط با را اعدام که مجازات بود موردی قبلی

 عنصر و مجرمانه رفتار( مادی و عنصر )انگیزه( روانی عنصر قالب در معموالً که عناوینی اگر چراکه است، زائد امری شرایط و

 می بخشد. تحقق جرایم آن مرتکبان رای ش ب را اعدام که امکان داشت خواهد وجود 286 مادة هم باز نیابند، تحقق )نتیجه

 (40 ش :1394 برهانی،.«)کرد جرایم مرتکبان برخی برای اعدام صور حکم به اقدام میتوان طریق دو از بنابراین

آید که چنین اشکالی بر وی وارد نیست و با عنایت به قیود و  بدست می و کشف مراد مقنن 286اما با اندک تاملی در متن ماده 

خاص  این دسته تحت عنوان افساد وآن موارد دیگر خواهند داشت.شرایط حاکم بر نحوه ارتکاب این دسته جرایم تمایز ماهوی با 

 مستحق مجازاتند. آن
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 رکن مادی -5-2-3-2

کار ، عمال عمده خسارت ورود،  وسیع حد در فحشا و فساد اشاعة ،شدید اخالل موجب ،گسترده طور ستعمال تعابیری چون بها

این نحوه این است که نیز برخی نویسندگان  قیقاتحت مستفاد ازدر عالم خارج با صعوبت زاید الوصفی مواجه می سازد. را داوری 

 (40ش :1394 برهانی،)بار نمی آورد.! ه بویژه محاکم ب مفاسد عملی برای جامعه و ابهام نظری و قانونگذاری آثاری جز

 بررسی قیود موسع منتج به فساد-

-2. کشور عمومی نظةم در شدید اخالل -1است. قید پنچ به مقید یعنی مقید به نتیجه اند ،286مادة در مندرج جرایماز انجا که 

 فساد اشاعة -5و ؛ خصوصی و عمومی اموال به عمده خسارت ورود -4افراد؛ جسمانی تمامیت به عمده ورود خسارات-3. اامنین

اما همانطور که قبال اشاره  .گیرند قرار286 مشمول مادة توانند می مذکور پنچگانة نتایج به توجه می باشند وبا .وسیع حد در فحشا و

  .کنند جرم موانع ومحدودیتهای ایچاد می اثبات شد این قیود درفرایند

وتمامیت  استقالل و امنیت برهم زدن کشورکه از جمله جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی هستند که به منظور عمومی مقوله نظم

 و تبانی یا سازمان یافته جمعی و به صورت غالباً و پذیرد می صورت آن براندازی و اسالمی نظام با ضدیت یا کشورو ارضی

 .شود می واقع بیگانه قدرتهای و خارجی دول مساعدت و تحریک

 (221ص : 1397رهبرپور ، نورمحمدی و-42 :ساالری) .کرد ایجاد آن برای روشنی معیار توان نمی که است اموری از نیز ناامنی

از آن حیث که شخصیت افراد دارای دو بعد مادی ومعنوی است بدیهی است که در اینجا منظور  مقوله جرایم علیه اشخاص 

نه معنوی آنها ؛بنابراین بدیهی است که با قید جسمانی کلیه جرایمی که علیه شخصیت  جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است و

ولیدی، ) از شمول این ماده خروج موضوعی دارند. تهدید شخصیت وترور  جمله توهین و سایر ارزشهای انسانی هستند از معنوی و

 (24 ش:1374

احراز آن در محکمه  و اندازه گیری یکی از قیود مورد استعمالی است که  قابلیت نیز فحشا و فساد دایر کردن مراکزاشاعۀ

 (225:ش1397رهبرپور، نورمحمدی ).قاضی را با چالش جدی روبرو خواهد ساخت

تواند در بر  مخرب در سطح وگستره وسیعی از جامعه اسالمی را می کلیه فعالیتهای گسترده و مجموع فساد اعم از فحشا است ودر 

 گیرد. 

قانونی نیست  و حقوقی تحدید و اندازه گیری قابل نیز خصوصی و عمومی اموال به عمده خسارت در رابطه با قید ورود

 میکند؟  تلقی عمده را آن عرف که خسارتی یا است معیار فرد بر عمده خسارت
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  :تخریب

با عنایت به قید »عمده«  737و  736،  687،  677دررابطه با قید تخریب بدیهی است که ماهیت این جرم با مفهوم جرم موضوع مواد 

ابهام وایجاد تمایز درعبارت ترکیبی ورود خسارت عمده به اموال عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی دارد، واین عیارت قیدی رفع 

 نماید. می

 نشر اکاذیب

اقدام به نشر اکاذیب به طور گسترده می باشد: هرکس مرتکب نشراکاذیب به طور گسترده ، 286ازجمله مصادیق مجرمانه در ماده 

گردد،مفسد فی االرض گردد، بگونه ای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی ویا نا امنی ویا ورود خسارت عمده...در حد وسیع 

 غیر واقعی را من غیر حق وچون مطلب در صورتیکه چنین نشر اکاذیبی تحقق یابد  شود. به اعدام محکوم می گرددو محسوب می

بلکه در حد وسیع به هتک حیثیت وتروراعتبار  نه متعارف و دهی نموده است.یعنی بطور بسیار گسترده و متجاوزانه علیه دیگری سامان

 مفسد فی االرض است.ه اقدام نموده است.مجنی علی

 استفاده از مواد سمی ومیکروبی خطرناک)استفاده ازسالحهای بیولوژیك ونامتعارف( 

بیوتروریسم قدمتی کهن دارد وسابقه آن حتی به قبل از میالد مسیح برمیگردد.با توجه به پیدایش تکنولوژی های نوین بعضی گروهها 

صول به اهداف واغراض شوم خویش اقدام به انتشار مواد سمی ومیکربی خطرناک مینمایند.حتی های تروریستی برای و تشکل و

امروزه برخی برای سرکوب دیگران به پدیده های یی فراتر از باکتری و ویروسها ی کشنده یعنی »بیوترریسم«  و»بیوتروریسم 

صم ورسیدن به اهداف سیاسی ویا اقتصادی واجتماعی نوین«سخن میرانند واز آن بعنوان سالحی برای هالک ونابودی طرف متخا

خود را ملزم به تعریف بیوتروریسم دید؛وآن عبارت است 2007کنند. بر همین اساس پلیس بین الملل در سال  خویش استفاده می

د ونیت قبلی وبمنظور از:»منتشر کردن عوامل بیولوژیکی یا سمی با هدف کشتن یا آسیب رساندن به انسان ها ،حیوانات وگیاهان با قص

 وحشت افرینی،تهدیدو وادار ساختن یک دولت یا گروهی از مردم به انجام یا بر آورده کردن خواسته های سیاسی یا اجتماعی«

 (12ص: 1396مقسمی  هادیان، ر.ک:؛ نیز 15:ص 1390مرکز پزوهشهای مجلس)

اقتصاد، مسایل جنسی  محیط زیست، بیوتروریسم، موثردر .تواند صورت گیرد ابعادمختلف می جنگ بیولوژیکی وبیوترریسم در

 کامال مسئله امنیتی می باشد.وزنجیره غذایی، دارو، بهداشت وغیر مسئله کامال جدی بوده  فحشا، صنعت، وافزایش میل جنسی و

 (1395: 1915طالب زاده ،روزنامه وطن امروز، شماره )

 اسیدپاشی 

اگر عمل اسید پاشی که از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد می باشد و نیز اسید از مصادیق مواد  286البته مطابق ماده          

خطرناک است ، اگر مرتکب این عمل را در سطحی وسیع و به گونه ای انجام دهد که سبب ورود خسارت عمده یا اخالل در نظم 

   .ان وی را مصداق مفسد فی االرض دانست خصوصا در مواردی که اسیدپاشی به دفعات تکرار شودو امنیت جامعه شود می تو

یکی از فقها بیان داشته است : الحاق مثل هواپیما ربایی ، اسیدپاشی و دزدیدن کودکان اگر به قصد ناامنی عمومی و خوف و اضطراب 

 (123: 1388صافی،  ) یست.عامه و سلب امنیت جامعه باشد به محاربه و افساد بعید ن
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انجام شود  286امنی و سایر قصود مطروحه در ماده  نا بنابراین اگر اسید پاشی به شکل گسترده و به قصد اخالل در جامعه و ایجاد

  .مصداقی از افساد فی االرض است

 فی األرض    افساد جرم روانی رکن-5-2-3-3

مقومات رکن روانی افساد فی االرض عبارت است از: سوء نیت عام ، سوءنیت خاص وعلم به موضوع ارتکابی. بنظر میرسد مقنن    

انگیزه های خاص مجرمان  را مورد اشاره قرار نداده است واین ناشی از رویکرد سختگیرانه مقنن در تحقق واثبات این پدیده مجرمانه 

 است. 

مقید به نتیجه مجرمانه است،اما برای محکومیت مجرم نیازی به اثبات سوءنیت خاص مرتکب 286لی الظاهر ماده نکته دیگر اینکه ع

 قصد ، است نتیجه تحقق به منوط قانون براساس آنها وقوع که درجرایمی ..وخواست وی نسبت به نتایج مندرج در ماده نیست.

 صورت آگاهانه به خویش، رفتار و جرم موضوع به نسبت آگاهی ضمن مرتکب باید شود « تنها محرز آن باید وقوع به علم یا نتیجه

 (41 ش:1394 برهانی)باشد.  کرده ماده در مندرج جرایم به اقدام

 فی األرض سوء نیت عام جرم افساد

یابد. منظور از اراده ارتکاب درجرم افساد فی  نماید این جرم تحقق می زمانی که مرتکب اراده ارتکاب فعل ممنوعه قانونی را می 

است.بنابراین در فرض تعدد افعال مجرمانه ،حتی با عدم اراده ارتکاب به  286االرض اراده ارتکاب جرایم مقدماتی مذکور در ماده 

مجرمانه کماکان بر مفهوم فقدان سوءنیت عام در برخی از جرایم مقدماتی مذکوردر ماده فوق در صورتی که وصف تعدد در افعال 

رهبرپور ، )سایراعمال مجرمانه ی مرتکب حاکم باشد امکان تحقق جرم افساد فی االرض با رعایت سایر شرایط متصور خواهد بود. 

 (215: ش1397نورمحمدی 

 فی األرض افساد جرم خاص سوءنیت-

اهمیت وجایگاه خاصی در فرایند تحقق آن برخوردار تواند از  ا عنایت به ماهیت بسیط جرم افساد فی االرض انگیزه مرتکب میب

 .دانند ق.م.ا را به دالیلی به سوءنیت خاص  اقرب می286باشد.ولیکن برخی نویسندگان مصادیق مارالذکر در ماده 

 

  نتیجه تحقیق:-6

جرم انگاری افساد فی االرض باقی عنایت به مبانی و مستندات و مصادیق فقهی و نیز معیارهای متناظر به مقوله افساد تردیدی در  اب

. اینکه فقها است شرعی جرم انگاری این حد برمستند محکمی  ادل دلیل ومستفاد از آنها  کهقرآنی فراوان آیات  بویژه .نمی ماند

دلیلی برانکار این  اینکه قبال در مجموعه قوانین  جزایی  در زمره حدود الهی ذکر نشده، مستقال از این عنوان بحث نکرده اند و یا

های فقهی به طور مختصر به مسئله افساد پرداخته  بحث مناسبت. البته فقهای اسالم به کیفری اسالمی نخواهد بوددر سیستم عنوان 
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از نظر فقه اسالمی بنابراین  در این خصوص بیانگر اهمیت این مقوله کیفری است.مباحث استداللی ارایه  تالش متاخرین وبویژه اند، 

مصادیق فقهی و نیز به میمنت اجتهاد پویا در  ومستندات  مبانی و اشخاص به سبب افساد فی االرض با عنایت به مجازاتیچ منعی از ه

شناخته در فقه جزا و هم اکنون درحقوق کیفری جرم افساد فی االرض  اهمیت پایش مصادیق جدید وجود ندارد. نتیجه آنکه تطبیق و

 توان ارایه داد. دلیلی بر نفی آن در ساحت جامعه نمی و؛ شده است

 ناگفته نماند بسیاری ازمحققان تا زمان عدم تفکیک این جرم، صریحا بیان داشته اند که این جرم اجماعی تمام فرق اسالمی بوده و

 اختالف فقط در فروعات آن است. وسنت است  مستند به منابع فقهی قرآن و

بسیاری از مواد قانون  بر همین قیاس حتی ومترادف با محاربه مطرح شده است،  غالبا در فقه جزای اسالمی مقرون و این عنوانآری 

در حالی که تغییر رویکرد  ه بود.در بیان مجازات و معرفی مصادیق محارب و مفسد فی االض آمد قبل از اصالح مجازات اسالمی

مانعی از جرم انگاری  یات است وآمفاد  مقرون به داده های فقهی و از محاربه، جدید مقنن در تقکیک و جرم انگاری مستقل افساد

 تر ماده مربوطه باید بکوشد. ویرایش دقیق ولی قانونگذار در جهت تنقیح و .وجود ندارد آن

 

 راهکارها وپیشنهادات-7

مستندات  اولین گام در رفع ابهام و فروکاستن انتقادات در خصوص جرم انگاری حدافساد فی االرض تبیین هرچه بهترمبانی و-1

 نظر در این حوزه است.تنقیح و ویرایش روز آمد آن به مدد اجنهاد پویا توسط فقها وحقوقدانان صاحب  فقهی و

تواند محاکم را  سوء استفاده ها می حتی و متفاوت های برداشت اجتناب ازبرای  افساد جرم از تر عریفی جامعت دومین گام ارایه-2

 در کشف مصادیق یاری دهد.. 

یا به  گسترده ندارند تخریبی فراوان واالرض« ضروری است قانونگذار اعمالی را که آثار انگاری مصادیق »افساد فیدر جرم -3

 تنقیح هرچه بهتر آن برآید. در جهت اصالح و از شمول جرم »افساد« خارج نماید. و ارتکاب نیافته اند،دفعات 

فی االرض مصادیق مجرمانه ی آنرا از سایر مفاهیم مشابه در قوانین متفرقه با توجه  افسادعنایت به حدی بودن مقنن می بایست با -4

 از تداخل مصادیق برحذر دارد. حقوقی به طور دقیق از یکدیگر تفکیک نماید و به موازین فقهی و

سالمت جامعه را  اجتماعی امنیت و سیاسی و اداری و باست جرایمی را که در شئون مختلفه مملکتی اعم از مالی، قانونگذار می-5

مجازات فی االرض  صاحبنظران حقوق کیفری اسالم تحت عنوان افساد  با استمداد از نظریه مشورتی فقها و نماید، مخدوش می

 نماید.

تا  نماید،اهتمام تام جامعه اسالمی  مد و ساختار و تشکیالت اداری اسالمی عاری از فساد درآنظام سازی کار حاکم اسالمی در-6 

 .ودآنگه در مقام صدور حکم افساد فی االرض امر بر قاضی مشتبه نش
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  ، اول قم ،  2، مدرسه امیرالمومنین ع، ج  «عیون اخبار الرضا(»ق1422ه)محمّد بن على بن بابویوق ، شیخ صد .14

جلد، دفتر انتشارات  11 «کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام( »ق1416)، محمد بن حسن (اصفهانى )فاضل هندى .15

 ایران، اول -اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

 ایران، اول  -جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، قم  30 «وسائل الشیعۀ» ق(1409ن)عاملى، حرّ، محمد بن حس .16

 ایران، چهارم -دار الکتب اإلسالمیة، تهران جلد،  8، «اإلسالمیۀ(-الکافی )ط» (ق1407ب)کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقو .17

ایران،  -جلد، دار القرآن الکریم، قم  3 «الدر المنضود فی أحکام الحدود(»ق 1412ا )گلپایگانى، موسوى سید محمد رض .18

 اول 

جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه  2«المهذب )البن البراج((»ق1406ز)طرابلسى، ابن براج، قاضى ، عبد العزی .19

 ایران، اول  -مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

 -جلد، دار الکتب اإلسالمیة، تهران  4«االستبصار فیما اختلف من األخبار» (ق1390)طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن .20

 ایران، اول

 ایران، چهارم  -جلد، دار الکتب اإلسالمیة، تهران  10«تهذیب األحکام(»  ق1407ن)طوسى، ابو جعفر، محمد بن حس .21

در یک جلد، دار الکتاب العربی، بیروت  «النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى( »ق1400ن)طوسى، ابو جعفر، محمد بن حس .22

 لبنان، دوم  -

جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه  6 «الخالف( » ق1407)طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن .23

 ایران، اول  -قم، قم 

در یک جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه  «کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة( »ق1415د)محم ، مؤمن قمّى .24

 ایران، اول -مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

، مؤسسه 35جفارسیه(مجلة فقه أهل البیت علیهم السالم )بال« حد محارب ومفسد فی االرض»مومن قمی محمد،)بی تا(  .25

 ، اولدائرة المعارف 
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جلد،  20 «تاج العروس من جواهر القاموس»( ق 1414ی)مرتضى حسینواسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد  .26

 لبنان، اول  -دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت 

در یک جلد، کنگره جهانى هزاره «المقنعۀ )للشیخ المفید(( »ق1413ی)، محمّد بن محمد بن نعمان عکبر(بغدادى )مفید .27

 ایران، اول -رحمة اهلل علیه، قم  -شیخ مفید 

 ،مرکز علوم کامپیوتری اسالمی، قم.2جامع فقیه نرم افزار  .28

 

 

 مقاالت-

 

 های پژوهش فصلنامه« اینترنتی االرض فی افساد فقهی بررسیش( »1395)مجتبی ،حسین نژاد ؛علی اکبر ،ایزدی فرد .29

 رچها و چهل شماره ،دوازدهم سال ،اسالمی حقوق و فقه

 جرم کیفری و حقوق مطالعات فصلنامه عملی« مفاسد مفهومی، ابهام فی االرض »افسادش( 1394)محسن رهانی،ب .30

  3 و 2 شناسی دوره دوم،شماره

راهبردهای حمایتی سازمان ملل متحد، ایران و اسالم در تامین امنیت بزه دیدگان و ش( »1389بیگی، چمال) .31

 ، سال اول، شماره اول پاییز=زمستاناسالمی دانشگاه تبریزنشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق «، شهود قاجاق انسان

« »امکان سنجی حکم افساد فی االرض بر قاچاق کاال وارز از منظر فقهیش(1396)محمدجعفر حبیب زاده، .32

 هدیما 2و1دوماهنامه اقتصاد پنهان سال دوم،شماره 

سال دوازدهم، شماره  ،علمی مطالعات حقوقی معاصرنشریه  بزه کاال وارز«عنصر روانی »ش( 1400رستمی غازانی، امید، ) .33

 بیست و دو، بهار 

قضاییِ جرم افساد فی االرض در قانون –»چالشهای حقوقی ش(1397 )حسین، نورمحمدی؛ محمدرضا ،رهبرپور .34

 پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست ودوم، بهار فصلنامه «1392مجازات اسالمی

 تیر 3 اندیشکده راهبردی تبیین پنجشنبه 1915وزنامه وطن امروز، شماره ر ،نوین بیوتروریسم، ش(1395 ) طالب زاده نادر .35

 حقوق و فقه در االرض فی افساد و محاربه جرم تعریف »بررسی(ش1388 (ابوالفضل  ،احمدزاده ؛ایرج ،گلدوزیان .36

 بهار1 شماره ، 39 دوره حقوق، فصلنامه مجازات اسالمی« قانون پیشنهادی الیحه به رویکردی با

بر اساس دیدگاههای امام  یالمقانون مجازات اس 286ضرورت بازنگری در ماده ش(»1397)نغمه  فرهود ؛امیر ،وطنی .37

 نپژوهشنامه متین/سال بیستم /شماره هفتادونه/ تابستا )ره(خمینی
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پژوهشی دانشگاه -فصلنامه علمی« بیوتروریسم، تهدیدی برای سالمت عمومی» ش(1396 )عاطفه، مقسمی؛ هادیان بابک .38

 .1396پاییز،3شماره  لرستان،
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Disambiguation of the criminalization of the term "Efsad Fi Alarz" based on 

jurisprudential and legal principles and examples 

ABSTRACT: 

The present study is one of the efforts that has been organized to criminalize and remove the 

ambiguity of corruption on earth and its punishment in Iranian criminal law. It is worth 

mentioning that although with the correction and relative separation of the three categories of 

moharebeh and fornication and corruption on earth, the mixing of these legal concepts was 

somewhat reduced and the realm of instance of each crime was recognized, but there are still 

ambiguities in this regard. Because many scholars have doubted the limit of considering 

corruption on earth and considered this crime as lacking evidence and documents and religious 

basis and considered the criteria and examples of the non-supervisor as corruption and 

considered such a limit as self-made law of the subject matter. 

  This research has been organized in a descriptive, analytical-comparative manner in order to 

respond to these problems and erosive ambiguities with a more comprehensive view compared 

to previous researches. Its constituent elements became the subject of Article 286. As a result 

of this research, it became clear: Although corruption on earth has not been discussed by 

independent jurists independently and extensively, and has sometimes been discussed in the 

margins or sub-sections on war, but this does not mean the denial of such an independent crime; 

Rather, it has an acceptable basis in the category of criminology as one of the limits of Sharia . 

In addition, many important and organized crimes, which are detrimental to the security and 

health of human society, can be prosecuted and punished under this heading. The overall 

conclusion of the present study is that there was no obstacle to criminalizing corruption on 

earth. 

Keywords: Hadd, corruption on earth, jurisprudential documents and examples, criminology, 

public order. 

 


