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(تاریخ دریافت ،1397/4/7 :تاریخ پذیرش)1397/11/28 :

چکیده
جرایم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ تأثیر مسﺘقیم ﺑر گسﺘرش ﺑزهکﺎری در جﺎمعﻪ و تﻬﺪیﺪاتی کﻪ ﻧسﺒﺖ
ﺑﻪ ثﺒﺎت و امﻨیﺖ جﻮامﻊ ،ارزشﻬﺎی اﺧﻼﻗی و حقﻮﻗی ،تﻮﺳعﻪ ﭘﺎیﺪار اﻗﺘﺼﺎدی و حﺎکﻤیﺖ
ﻗﺎﻧﻮن دارد ،ﺑیش از ﭘیش مﻮجﺐ ﻧﮕراﻧی دوﻟﺘﻬﺎ در ﺳراﺳر جﻬﺎن شﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕذار
جﻤﻬﻮری اﺳﻼمی ایران ﺑرﺧﻮرد کیفری ﺑﺎ جرایم اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ عﻨﻮان اوﻟین و ﺳریعﺘرین راه
مقﺎﺑلﻪ ﺑﺎ این جرایم ،تﻮجﻪ کرده اﺳﺖ .مﺎده  286ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات اﺳﻼمی  1392تﺤﺖ عﻨﻮان
افسﺎد فی االرض رفﺘﺎرهﺎیی را مسﺘﻮجﺐ اعﺪام داﻧسﺘﻪ کﻪ ﺑﺎ مﺒﺎﻧی فقﻬی درﺑﺎره این جرم
ﺳﺎزگﺎری ﻧﺪارد ،ﺑﻪ عﻼوه تعیین دامﻨﻪ این رفﺘﺎرهﺎ دشﻮار اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕذار ﺑﻪ جﺎی
ﺳیﺎﺳﺘﮕذاری در راﺳﺘﺎی جلﻮگیری از فرار مرتکﺒﺎن و حﺘﻤیﺖ در اجرای کیفری فقط ﺑﻪ
تشﺪیﺪ کیفر و گسﺘرش اعﺪام رو آورده کﻪ از این حیث ﻗﺎﺑل ﻧقﺪ اﺳﺖ .در این مقﺎﻟﻪ ﺳعی ﺑر
این اﺳﺖ تﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آیﺎت و روایﺎت و دیﺪگﺎهﻬﺎی فقﻬﺎ در این ﺧﺼﻮص ،چﺎﻟشﻬﺎی
تعﻤیم این جرم ﺑﻪ مﺼﺎدیق مذکﻮر و فقﺪان هر گﻮﻧﻪ دﻟیلی ﺑر کیفراﻧﮕﺎری اعﺪام ﺑرای جرم
مسﺘقلی ﺑﻪ عﻨﻮان افسﺎد ﺑررﺳی شﻮد .هر چﻨﺪ رویکرد ﺳیﺎﺳﺖ کیفری اﺳﻼم در ﺑرﺧﻮرد
کیفری ﺑﺎ مجرمﺎن اﻗﺘﺼﺎدی یقﻪ ﺳفیﺪ ﺑسیﺎر ﺳخﺖگیراﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻟیکن ﭘیشﺑیﻨی اعﺪام ﺑرای
این دﺳﺘﻪ از مجرمﺎن تﺤﺖ عﻨﻮان افسﺎد ،فﺎﻗﺪ ﭘشﺘﻮاﻧﻪ فقﻬی اﺳﺖ.
 .1داﻧشیﺎر گروه حقﻮق جزا و جرم شﻨﺎﺳی ،ﭘردیس فﺎراﺑی ،داﻧشﮕﺎه تﻬران (ﻧﻮیسﻨﺪه مسئﻮل)/
mirkhalili@ut.ac.ir
 .2اﺳﺘﺎدیﺎر گروه حقﻮق ،واحﺪ اصفﻬﺎن (ﺧﻮراﺳﮕﺎن) ،داﻧشﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی ،اصفﻬﺎن ،ایران/
masoud_heidari2@yahoo.com
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کلیدواژهها :افسﺎد فی االرض ،اﺧﻼل در ﻧظم اﻗﺘﺼﺎدی ،مجرم اﻗﺘﺼﺎدی ،مفسﺪ ،اعﺪام،
فقﻪ.

طرح مسئله
جرایم اﻗﺘﺼﺎدی یکی از عﻨﺎوین جﺪیﺪ در جﺎمعﻪ امروزی ﺑشر اﺳﺖ .تأکیﺪ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑر مﺒﺎرزه
و ﭘیشﮕیری از جرایم اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ دﻟیل ویژگیﻬﺎی مرتکﺒین این جرایم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ مﻮﻗعیﺖ
اجﺘﻤﺎعی ،ﺳیﺎﺳی ،مﺎﻟی آﻧﺎن و آثﺎر و ﻧﺘﺎیج زیﺎﻧﺒﺎر این جرایم در ﺑرﻧﺎمﻪ روب رشﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺳلﺐ اعﺘﻤﺎد عﻤﻮمی در ﺳرمﺎیﻪگذاری و فعﺎﻟیﺖ در حﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی کشﻮرهﺎﺳﺖ .جرایم
اﻗﺘﺼﺎدی میتﻮاﻧﺪ در ﺑسﺘرهﺎی گﻮﻧﺎگﻮن یﺎ در ﭘﻮشش فعﺎﻟیﺘﻬﺎی مشروعی مﺎﻧﻨﺪ مﺎﻟی ،ﺑﺎزار
دوﻟﺘی ،ﺑﻮدجﻪ دوﻟﺘی (مﺎﻟیﺎت و ﺳﺎیر مﻨﺎﺑﻊ مﺎﻟی) ،مﺒﺎدالت تجﺎری ،تﻮﻟیﺪات صﻨعﺘی ،ﺧﺪمﺎت
اداری و ﻗضﺎیی یﺎ ﺳیﺎﺳی ارتکﺎب یﺎﺑﺪ .ﺑر اﺳﺎس ﺑسیﺎری از ﻧظریﺎت ﺳﻨﺘی جرمشﻨﺎﺳی
مﺎﻧﻨﺪ ﻧظریﻪ فشﺎر ،این فرض وجﻮد دارد کﻪ افراد تﻮاﻧﺎ و ثروتﻤﻨﺪ و صﺎحﺐ ﻗﺪرت ،ﺑیشﺘر
ﺑزهدیﺪه جرایم ﺳﺎیر اﻗشﺎر جﺎمعﻪ واﻗﻊ میشﻮﻧﺪ ،در حﺎﻟی کﻪ مطﺎﻟعﺎت اﺧیر ﻧشﺎن میدهﺪ
اشخﺎص صﺎحﺐ ثروت و ﻗﺪرت ﺑﻪ اﻗﺘضﺎی ﻧﻮع فعﺎﻟیﺘﻬﺎی حرفﻪای ﺧﻮد و در ارتﺒﺎط ﺑﺎ آن
فعﺎﻟیﺘﻬﺎ ،مرتکﺐ جرایﻤی میشﻮﻧﺪ کﻪ آثﺎر زیﺎﻧﺒﺎرتری ﺑرای جﺎمعﻪ و افراد دارد.
جرایم اﻗﺘﺼﺎدی از جﻤلﻪ جرایﻤی هسﺘﻨﺪ کﻪ مجرمین ﺑﺎ شیﻮه و شﮕردهﺎی ﭘیچیﺪه در
راﺳﺘﺎی جلﺐ مﻨﺎفﻊ ﺑیشﺘر و کﺎهش حﺪاکثری هزیﻨﻪهﺎ مرتکﺐ میشﻮﻧﺪ .کشف این جرایم ﻧﻪ
صرفﺎً ﺑﻪ دﻟیل ﭘیچیﺪگی شﮕردهﺎی مجرمین ،ﺑلکﻪ ﺑیشﺘر ﺑﻪ جﻬﺖ عﺪم آشﻨﺎیی مﺘﻮﻟیﺎن ﺳیﺎﺳﺖ
کیفری ﺑﺎ مفﻬﻮم جرم اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺒﻮد اﺑزارهﺎی کشف ،عﺪم تخﺼص و مﻬﺎرت کﺎرآگﺎهﺎن و
ضعفﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧی ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﺳﺎدگی میسر ﻧیسﺖ .در جرایم اﻗﺘﺼﺎدی معﻤﻮالً ﺧسﺎرتﻬﺎ
گسﺘرده و ﺑزهدیﺪگﺎن ﻧیز اﻧﺒﻮهﻨﺪ و ﻟذا دوﻟﺖ و حکﻮمﺖ ﺑﺎیﺪ در این مﺒﺎرزه تﻼش جﺪی و
ﭘررﻧﮕی را داشﺘﻪ ﺑﺎشﻨﺪ و ﺑﻪ عﻨﻮان مﺪعی اصلی اﻗﺪام ﻧﻤﺎیﺪ.
تﻮﺳل ﺑﻪ حقﻮق کیفری ،هسﺘﻪ اصلی ﺳیﺎﺳﺖ جﻨﺎیی جﻤﻬﻮری اﺳﻼمی ایران در مقﺎﺑلﻪ ﺑﺎ
مفﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .مﺪاﺧلﻪ کیفری ﻗﺎﻧﻮﻧﮕذار در حﻮزه اﻗﺘﺼﺎد اگر ﺑیش از دیﮕر حﻮزههﺎ
ﻧﺒﺎشﺪ کﻤﺘر ﻧیسﺖ .این جرایم در ﺑسیﺎری مﻮارد جﻨﺒﻪ فراملی دارﻧﺪو ﻟذا در هﻤین راﺳﺘﺎ از
ﺳﺎل  2000تﺎکﻨﻮن در ﺳطح ﺳﺎزمﺎن ملل مﺘﺤﺪ ،کﻨﻮاﻧسیﻮﻧﻬﺎی ﭘﺎﻟرمﻮ و مریﺪا ﺑرای مﺒﺎرزه
ﺑﺎ جرایم مﺎﻟی و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ تﺼﻮیﺐ رﺳیﺪه اﺳﺖ .در ایران گسﺘرش اینگﻮﻧﻪ جرایم ،مﻮجﺐ
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شکلگیری ﺳﺘﺎد مﺒﺎرزه ﺑﺎ مفﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی شﺪه اﺳﺖ .تﺼﻮیﺐ ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات اﺳﻼمی در
ﺳﺎل  1392مفﺎهیم و ﻗﻮاعﺪ کیفری جﺪیﺪی را ﺑﻪ عرصﻪ ﻗﻮاﻧین جزایی معرفی ﻧﻤﻮد .در هﻤین
راﺳﺘﺎ ﺑرای اوﻟین ﺑﺎر در ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات واژه جرایم اﻗﺘﺼﺎدی در مﻮاد گﻮﻧﺎگﻮن مطرح گردیﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات اﺳﻼمی ﺑﺎ ذکر آثﺎری جﺪیﺪ کیفری از جﻤلﻪ عﺪم امکﺎن تعلیق و تعﻮیق
مجﺎزات ،عﺪم شﻤﻮل مرور زمﺎن ،اﻟزام ﺑﻪ اﻧﺘشﺎر حکم مﺤکﻮمیﺖ ﻗطعی و ﻧیز ﭘذیرش افسﺎد
فی االرض در جرایم اﻗﺘﺼﺎدی ،رویکردی ﻧﻮین ﺑرای مﺒﺎرزه ﺑﺎ این جرایم اتخﺎذ ﻧﻤﻮد .این
رویکرد مﺎﻧﻨﺪ اکثر ﻧظﺎمﻬﺎی حقﻮﻗی مطرح در عﺼر امروز یک ﺑرﺧﻮرد ﻗﺎطﻊ ﺑﻪ هﻤراه آثﺎر
کیفری شﺪیﺪ در راﺳﺘﺎی کﺎهش مزایﺎی ارتکﺎب جرم و ﻧیز ﻧﺎتﻮان ﺳﺎزی مرتکﺒین این جرایم
اﺳﺖ.
ﭘژوهش حﺎضر تﻼش ﻧﻤﻮده تﺎ مﺒﺎﻧی فقﻬی اعﺪام مرتکﺒﺎن این جرایم را ﺑررﺳی و در
ﻧﻬﺎیﺖ ضﻤن ﻧقﺪ آن ،راهکﺎرهﺎیی را در جﻬﺖ شیﻮه مﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑرﺧﻮرد ﺑﺎ این جرایم
ﭘیشﻨﻬﺎد دهﺪ .ﭘیشﺑیﻨی اعﺪام ﺑر ﺧﻼف مﺒﺎﻧی فقﻬی تأثیری در ﭘیشﮕیری از این جرم ﻧﺪاشﺘﻪ
ﺑلکﻪ عﺪم ﻗطعیﺖ و امکﺎن فرار از تعقیﺐ اﺳﺖ کﻪ اینگﻮﻧﻪ جرایم را تﻮﺳعﻪ داده اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕذار جﻤﻬﻮری اﺳﻼمی ایران ﺑﻪ دﻟیل تأثیر شﺪیﺪ جرایم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑر ﻧظﺎم اﻗﺘﺼﺎدی
کشﻮر ،فقط ﺑرﺧﻮرد شﺪیﺪ کیفری را در واکﻨش علیﻪ جرایم اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘیش گرفﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﻪ امکﺎن فرار از مجﺎزات و تعقیﺐ در مقررات شکلی و مﺎهﻮی کﻤﺘر تﻮجﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

مفاهیم
ﺑرای شفﺎفیﺖ مﻮضﻮع ﺑﺤث ،ضرورت دارد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑیﺎن مفﻬﻮم ﺑرﺧی عﻨﺎوین ﺧﺎص ﺑپردازیم:
 .1مفهوم محاربه و افساد فی االرض
مﺤﺎرﺑﻪ عﺒﺎرت اﺳﺖ از کشیﺪن اﺳلﺤﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ترﺳﺎﻧﺪن و ﺳلﺐ آزادی و امﻨیﺖ مردم .این
تعریف ﺑرگرفﺘﻪ از مﻨﺎﺑﻊ فقﻬی اﺳﺖ« .اﻟﻤﺤﺎرب ،کل من جرّد اﻟسﻼح الﺧﺎفﻪ اﻟﻨﺎس» (مﺤقق
حلی1403 ،ق )180/4 ،فقﻬﺎی دیﮕر هم شﺒیﻪ هﻤین تعریف را ﺑیﺎن کردهاﻧﺪ (ﻧجفی،
1367ش564/41 ،؛ طﻮﺳی1387 ،ق47/8 ،؛ ﺧﻮیی1975 ،م.)318/1 ،
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ﺳؤال این اﺳﺖ کﻪ آیﺎ مﺤﺎرﺑﻪ و افسﺎد فی االرض ﺑیﺎﻧﮕر یک عﻤل و ﺑر یک مﻮضﻮع ﻗﺎﺑل
اطﻼق اﺳﺖ و یﺎ آﻧکﻪ این دو واژه ﺑﺎ یکﺪیﮕر مﺘفﺎوت و هر کﺪام ﺑیﺎﻧﮕر یک جرم مسﺘقل
اﺳﺖ؟ ﺑﻪ عﺒﺎرت دیﮕر آیﺎ ﺑﺎ دو عﻨﻮان مسﺘقل مجرمﺎﻧﻪ مﻮاجﻬیم یﺎ ﺑﺎ یک عﻨﻮان؟
از آﻧجﺎ کﻪ مﺒﻨﺎی جرم اﻧﮕﺎری مﺤﺎرﺑﻪ آیﻪ  33ﺳﻮرة مﺎئﺪه اﺳﺖ« :إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ
يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيِِْيِِْْ وَ
أَرْجُلُُِْْ مِنْ خِالَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَُِْْ خِزْيٌ فِي الُِّنْيَا وَ لَُِْْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيٌْ :ﺳزاى کسﺎﻧى کﻪ ﺑﺎ [دوﺳﺘﺪاران] ﺧﺪا و ﭘیﺎمﺒر او مىجﻨﮕﻨﺪ و در زمین ﺑﻪ فسﺎد
مىکﻮشﻨﺪ ،جز این ﻧیسﺖ کﻪ کشﺘﻪ شﻮﻧﺪ یﺎ ﺑر دار آویخﺘﻪ گردﻧﺪ یﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎیشﺎن در ﺧﻼف
جﻬﺖ یکﺪیﮕر ﺑریﺪه شﻮد یﺎ از آن ﺳرزمین تﺒعیﺪ گردﻧﺪ .این ،رﺳﻮایى آﻧﺎن در دﻧیﺎﺳﺖ و در
آﺧرت عذاﺑى ﺑزرگ ﺧﻮاهﻨﺪ داشﺖ» .ظﺎهر این آیﻪ هم ﺑﻪ مﺤﺎرﺑﻪ و هم ﺑﻪ افسﺎد فیاالرض
تﺼریح دارد .ﻟیکن «ظﻬﻮر عرفی آن این اﺳﺖ کﻪ مﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن و رﺳﻮل گرامی
او و هﻤچﻨین فسﺎد در زمین هر کﺪام جزو مﻮضﻮع هسﺘﻨﺪ ،زیرا فسﺎد در روی زمین ﺑﺎ واو
ﺑﻪ مﺤﺎرب عطف شﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑراین هرگﺎه هﻤﻪ ﻗیﻮد مأﺧﻮذ در مﻮضﻮع فعلیﺖ یﺎﺑﺪ ،کیفر
ﻧیز فعلیﺖ مییﺎﺑﺪ» (مﻮﺳﻮی ﺑجﻨﻮردی1384 ،ش.)151 ،
در کﺘﺐ فقﻬی شیعﻪ عﻤﻮمﺎً هیچ اشﺎرهای ﺑﻪ افسﺎد فیاالرض ﺑﻪ عﻨﻮان یک ﺑﺤث مسﺘقل
و جﺪای از مﺤﺎرﺑﻪ ﻧشﺪه اﺳﺖ .ﺑرﺧی معﺎصرین تﻼش دارﻧﺪ این دو واژه را ﺑیﺎﻧﮕر دو جرم
مسﺘقل افسﺎد فیاالرض و مﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ (حﺒیﺐزاده1379 ،ش ،)12-14 ،عﻤﻮم مفسرین و
فقﻬﺎ معﺘقﺪﻧﺪ کﻪ مﺤﺎرﺑﻪ و افسﺎد فیاالرض در این آیﻪ ،دو عﻨﻮان جﺪاگﺎﻧﻪ ﻧیسﺘﻨﺪ؛ زیرا
«اﻟّذین» مﻮصﻮل اﺳﺖ و «یﺤﺎرﺑﻮن اهلل و رﺳﻮﻟﻪ» صلﻪ و «یسعﻮن فی االرض فسﺎداً» عطف
ﺑر صلﻪ اﺳﺖ و مجﻤﻮع معطﻮف و معطﻮفعلیﻪ ﺑرای ﺑیﺎن یک حقیقﺖ اﺳﺖ» (امﺎمی کﺎشﺎﻧی،
1372ش90 ،؛ فﺎضل ﻟﻨکراﻧی1422 ،ق .)638 ،فقﻬﺎ ،اتفﺎقﻧظر دارﻧﺪ کﻪ مﻮضﻮع حکم اعﺪام،
«مﺤﺎرﺑﻪ ﺑر ﭘﺎیﻪ فسﺎد در زمین» اﺳﺖ ،ﻧﻪ مجرد «فسﺎد» و مطلق «افسﺎد» .ﻧﺼﻮص گرچﻪ
ﺑر این حقیقﺖ صراحﺖ ﻧﺪارد ،امﺎ ﺑﻪ کﻤک اتفﺎق فﺘﺎوا و ﺳیﺎق ادﻟﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑی اﺳﺘفﺎده میشﻮد
کﻪ حکم ﻗﺘل ،مرکﺐ از دو جزء اﺳﺖ« :مﺤﺎرﺑﻪ» و «افسﺎد» و «فسﺎد در زمین» ﺑﻪ تﻨﻬﺎیی
مﻮضﻮع حکم و مجﺎزات ﻧیسﺖ (ﻧجفی1367 ،ش .)51/42 ،ﺑﺎ این اوصﺎف صﺤیح آن اﺳﺖ
کﻪ گفﺘﻪ شﻮد افسﺎد فیاالرض کﻪ در آیﻪ ﻗرآن آمﺪه اﺳﺖ ،صفﺖ مﺤﺎرﺑﻪ و تﻮجیﻬی ﺑرای
ﺳﻨﮕیﻨی مجﺎزات آن اﺳﺖ .ﺑﻪ این صﻮرت کﻪ اگر گفﺘﻪ شﻮد ،چرا مجﺎزات ﺑﻪ این ﺳﻨﮕیﻨی
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ﺑﺎیسﺘی در مﻮرد مﺤﺎرب اجرا شﻮد ،گفﺘﻪ میشﻮد چﻮن او مفسﺪ فیاالرض اﺳﺖ .ﺑﻪ تعﺒیر
ﺑرﺧی از اﺳﺎتیﺪ «مفسﺪ فیاالرض ﺧﻮد مﻮضﻮع حکم ﻧیسﺖ ﺑلکﻪ ﺑﻪ اصطﻼح علﻤﺎی معقﻮل،
واﺳطﻪ و علﺖ در ثﺒﻮت مجﺎزات اﺳﺖ» (مرعشی1370 ،ش44 ،؛ فﺎضل ﻟﻨکراﻧی1422 ،ق،
 .)638مفسرین ﻗرآن ﻧیز هیچ کﺪام ﺑﻪ اﺳﺘقﻼل عﻨﻮان «افسﺎد فیاالرض» از «مﺤﺎرﺑﻪ»
اعﺘقﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ شرح فﻮق مفسﺪ فیاالرض را وصف مﺤﺎرب میداﻧﻨﺪ (مرعشی،
1370ش49-50 ،؛ امﺎمی کﺎشﺎﻧی1372 ،ش.)93-94 ،
 .2مفهوم جرایم و مجرمان اقتصادی
ﺑرﺧی جرم اﻗﺘﺼﺎدی را عﺒﺎرت از اﻗﺪامﺎت مجرمﺎﻧﻪای داﻧسﺘﻪاﻧﺪ کﻪ ضﻤن ﻟطﻤﻪ ﺑﻪ اصل
اعﺘﻤﺎد ،ﻧظم جﺎری حﻮزه کسﺐ و کﺎر را ﻧیز در معرض ﺧطر ﻗرار ﺑﺪهﺪ (اﺑراهیﻤی1392 ،ش،
 .)156ﻧیکﻼ کلﻮ ،حقﻮﻗﺪان و جرمشﻨﺎس ﺳﻮئیسی ،جرم اﻗﺘﺼﺎدی را یک مفﻬﻮم عﻤﻮمی
میداﻧﺪ کﻪ مجﻤﻮعﻪای از جرایم مﺘضﻤن ﻟطﻤﻪ ﺑﻪ ﻧظم اﻗﺘﺼﺎدی یﺎ ﻧظﺎم رواﺑط تجﺎری و کسﺐ
و کﺎر در یک جﺎمعﻪ را شﺎمل میشﻮد و معﻤﻮالً در چﺎرچﻮب فعﺎﻟیﺖ حرفﻪای ،شرکﺖ یﺎ
مﺪیریﺖ آن (جرایم شرکﺘی) ارتکﺎب مییﺎﺑﺪ .ﺑر اﺳﺎس این تعریف ،دو دﺳﺘﻪ از جرایم را
میتﻮان ﺑرشﻤرد:
اول :جرایم اﻗﺘﺼﺎدی علیﻪ مقررات دوﻟﺘی ،یعﻨی فعﺎﻟیﺘﻬﺎی مجرمﺎﻧﻪ علیﻪ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘی
(ﺑﺎﻧک ،ﺑﺎزار ،رﻗﺎﺑﺖ) ،ﺑﻮدجﻪ عﻤﻮمی (مﺎﻟیﺎت ،گﻤرک و غیره) حﻤﺎیﺖ از مﺼرفکﻨﻨﺪه و
مﺤیط زیسﺖ؛ دوم :جرایم حﻮزه کسﺐ و کﺎر و تجﺎرت؛ یعﻨی مجﻤﻮعﻪ جرایم ارتکﺎﺑی دﻧیﺎی
کسﺐ و کﺎر و تجﺎرت کﻪ معﻤﻮالً تﻮﺳط صﺎحﺒﺎن حرفﻪای تخﺼﺼی و از طریق ﻧقض ﻗﺎﻧﻮن
در رواﺑط تجﺎری مﺎﻧﻨﺪ رویﻪهﺎی ضﺪرﻗﺎﺑﺘی ،ﺳﻮءاﺳﺘفﺎده از اعﺘﻤﺎد ،حسن ﻧیﺖ و ...ارتکﺎب
مییﺎﺑﺪ؛ ﺳﻮم :مفﻬﻮم اﺧﻼل در ﻧظﺎم اﻗﺘﺼﺎدی کشﻮر (هﻤﺎن.)157 ،
ﺑرﺧی ﻧیز جرایم اﻗﺘﺼﺎدی را شﺎمل رفﺘﺎرهﺎی مجرمﺎﻧی میداﻧﻨﺪ کﻪ مﻮجﺒﺎت زیﺎن ﺑﻪ ﻧظﺎم
تﻮﻟیﺪ ،تﻮزیﻊ و مﺼرف را فراهم میکﻨﺪ (جﻤشیﺪی1388 ،ش.)71 ،

افساد فی االرض در آیات ،روایات و فقه امامیه
تﺎ ﻗﺒل از اﻧقﻼب اﺳﻼمی افسﺎد فی االرض در فقﻪ و دیﺪگﺎه فقﻬﺎ همچﻨین در هیچ آیﻪ یﺎ
روایﺘی هیچگﺎه ﺑﻪ عﻨﻮان جرم مسﺘقل و مﻨفک از مﺤﺎرﺑﻪ در یک شﺎﺧص کلی مطرح ﻧﺒﻮده

88

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 14

اﺳﺖ .ﺑلﻪ ،در مﻮاردی مثل اعﺘیﺎد ﺑﻪ ﻗﺘل ذمی و امثﺎل آن در مﻮارد معﺪودی اعﺪام ﭘیشﺑیﻨی
شﺪه و گﺎهی از ﺑﺎب ﭘیشﮕیری از افسﺎد ﻧیز تعلیل شﺪه اﺳﺖ و امﺎ ارائﻪ یک ﻗﺎعﺪه کلی کﻪ
اگر هر رفﺘﺎری ﺑﻪ افسﺎد گسﺘرده در زمین مﻨﺘﻬی شﺪ ،مسﺘﻮجﺐ اعﺪام اﺳﺖ ،در دیﺪگﺎه فقیﻬﺎن
و آیﺎت و روایﺎت دیﺪه ﻧﻤیشﻮد.
کلﻤﻪ افسﺎد و مشﺘقﺎت آن در  23ﺳﻮره ﻗرآن و در  46آیﻪ حﺪود  49ﺑﺎر ﺑﻪ کﺎر رفﺘﻪ اﺳﺖ
کﻪ عﻼوه ﺑر اهﻤیﺖ این مﻮضﻮع ،ﻧشﺎن از کلیﺑﻮدن این عﻨﻮان ﻧیز هسﺖ .از میﺎن  46آیﻪای
کﻪ کلﻤﻪ افسﺎد ﺑﻪ کﺎر رفﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻧچﻪ ﺑیش از هﻤﻪ مﻼک جرماﻧﮕﺎری افسﺎد فی االرض،
ﻗرار گرفﺘﻪ اﺳﺖ ،آیﺎت  32و  33ﺳﻮره مﺎئﺪه میﺑﺎشﺪ.
 .1افساد فی االرض در آیات قرآن کریم و دیدگاه مفسران
در ﻗرآن کریم در آیﻪ  32ﺳﻮره مﺎئﺪه آمﺪه اﺳﺖ« :مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيَاََا فَکَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَ لَقَِْ جَاءَتُِْْْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثَُّْ إِنَّ کَثِيراً مِنُِْْْ بَعَِْ ذلِکَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ :از این روى ﺑر فرزﻧﺪان اﺳرائیل مقرر داشﺘیم کﻪ هر کس کسى را جز ﺑﻪ ﻗﺼﺎص
ﻗﺘل ،یﺎ [ﺑﻪ کیفر] فسﺎدى در زمین ﺑکشﺪ ،چﻨﺎن اﺳﺖ کﻪ گﻮیى هﻤﻪ مردم را کشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ و هر
کس کسى را زﻧﺪه ﺑﺪارد ،چﻨﺎن اﺳﺖ کﻪ گﻮیى تﻤﺎم مردم را زﻧﺪه داشﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗطعﺎً ﭘیﺎمﺒران
مﺎ دالیل آشکﺎر ﺑراى آﻧﺎن آوردﻧﺪ[ ،ﺑﺎ این هﻤﻪ] ﭘس از آن ﺑسیﺎرى از ایشﺎن در زمین
زیﺎدهروى مىکﻨﻨﺪ».
ﻧظر مفسرین و فقﻬﺎ درﺑﺎره این آیﻪ مﺘفﺎوت اﺳﺖ کﻪ ﺑﻪ چﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ اشﺎره میکﻨیم:
شریف الهیجی در این آیﻪ فسﺎد فی االرض را اینگﻮﻧﻪ معﻨی میکﻨﺪ« :ﺑیآﻧکﻪ فسﺎدی
کرده ﺑﺎشﺪ در زمین کﻪ شرعﺎً مسﺘﺤق شﺪه ﺑﺎشﺪ مﺎﻧﻨﺪ حرب ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا و ائﻤﻪ اطﻬﺎر
و ﻗطﻊ طریق و غیر ذﻟک» (شریف الهیجی1363 ،ش .)646/1 ،این مفسر ،افسﺎد فی االرض
را یک امر کلی یعﻨی هر آﻧچﻪ در شرع ﺑرای آن حکم ﻗﺘل آمﺪه ،تلقی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در جﺎی
دیﮕری در تفسیر مجﻤﻊ اﻟﺒیﺎن آمﺪه اﺳﺖ کﻪ مﻨظﻮر از فسﺎد در روی زمین ،این اﺳﺖ کﻪ ﺑﻪ
جﻨگ ﺧﺪا ﺑرﺧیزد یﺎ ایﻨکﻪ در میﺎن مردم ایجﺎد ترس و ﻧﺎامﻨی کﻨﺪ (طﺒرﺳی1360 ،ش،
 )652چﻨین ﺑﻪ ﻧظر میآیﺪ کﻪ ایشﺎن افسﺎد فی االرض را هﻤﺎن مﺤﺎرﺑﻪ میداﻧﺪ ،زیرا در هﻤﺎن
ادامﻪ آیﻪ  33ﺳﻮره مﺎئﺪه ﺑﻪ مﺤﺎرﺑﻪ اشﺎره میکﻨﺪ.
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تفسیر کﺒیر در تفسیر فسﺎد فی االرض ﺑیﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« :ﻗﻮﻟﻪ أَوْ فَسﺎدٍ فِی اﻟْأَرْضِ :ﻗﺎل
اﻟزّجﺎج :إﻧﻪ معطﻮف علی ﻗﻮﻟِﻪِ من ﻗﺘل ﻧفسﺎً ﺑغیر ﻧفسِ أو ﺑغیر إفسﺎد فی االرض ...آو فسﺎدِ
فی االرض و مﻨﻬﺎ اﻟکفر مﻊ اﻟﻤﺤراب ،و مﻨﻬﺎ کفر ﺑعﺪ االیﻤﺎن ،مﻨﻬﺎ ﻗطﻊ اﻟطریق و هﻮ مراد
ﺑقﻮﻟﻪ تعﺎﻟی ﺑعﺪ هذه اآلیﻪ :إﻧﻤﺎ جزاء اﻟذین یُﺤﺎرﺑُﻮنَ اهلل و رﺳﻮﻟﻪ ،فَجَﻤَﻊَ تَعﺎﻟی کُلَّ هذِهِ اﻟﻮُجُﻮهِ
فِی ﻗَﻮﻟِﻪِ أو فَسﺎدٍ فِی االَرضِ» (فخررازی1420 ،ق .)334/11 ،ﺑﻨﺎﺑراین ،این مفسرِ اهلتسﻨن
ﻧیز افسﺎد فی االرض را ﺑﻪ طﻮر کلی مشﻤﻮل هر آﻧچﻪ شرعﺎً مسﺘﺤق ﻗﺘل اﺳﺖ ،میداﻧﺪ و
ﻗطﺎع را کﻪ اهلتسﻨن مﻨظﻮر آیﻪ  33ﺳﻮره مﺎئﺪه میداﻧﻨﺪ ،یکی از مﺼﺎدیق افسﺎد فی االرض
میداﻧﺪ و در کﻨز اﻟعرفﺎن ﻧیز هﻤین ﺑرداشﺖ کلی از فسﺎد فی االرض شﺪه اﺳﺖ« :فسﺎد یﺼﺪر
مﻨﻬﺎ مﻮجﺐ ﻟقﺘلﻬﺎ» (فﺎضل مقﺪاد1425 ،ق .)343/2 ،در چﻨﺪین تفسیر دیﮕر فسﺎد فی
االرض عیﻨﺎً هر آﻧچﻪ مﻮجﺐ ﻗﺘل میشﻮد؛ مﺎﻧﻨﺪ «شرک یﺎ ﻗطﻊ طریق ،زﻧﺎ ﺑﻪ شرط احﺼﺎن
و غیر آن از اﺳﺒﺎب ﻗﺘل» داﻧسﺘﻪ شﺪه اﺳﺖ.
ﺑرداشﺖ فقﻬﺎ ﻧیز از افسﺎد فی االرض ،ﺑﻪ طﻮر کلی ،هر آﻧچﻪ مﻮجﺐ ﻗﺘل اﺳﺖ ،میﺑﺎشﺪ.
در شرح کﺎفی آمﺪه اﺳﺖ« :و اإلفسﺎد فِی االَرضِ شﺎمِلٌ ﻟِکُلِّ مﺎ الیَجُﻮزُ شرعﺎً کﺎﻟﻤﻨﻊ من
االیﻤﺎن و االﺳﺘﻬزاء ﺑِﺎﻟﺤَقِّ و أهلِﻪِ وَ اﻟقَﺘلِ وَ اﻟﻨَّﻬﺐِ وَ ﻧَﺤﻮِهَﺎ» (مﺎزﻧﺪراﻧی1382 ،ق.)38/10 ،
شﻬیﺪ ثﺎﻧی ﻧیز در مسﺎﻟک االفﻬﺎم میفرمﺎیﺪ« :أَﻧَّﻪُ مَنْ ﻗَﺘَلَ ﻧَفْسﺎً ﺑِغَیْرِ ﻧَفْسٍ ﺑِغَیرِ ﻗَﺘلِ ﻧَفسٍ
یُﻮجِﺐُ اﻟقِﺼﺎصَ «أَوْ» ﻗَﺘَلَ ﻧَفسﺎً ﺑِغَیرِ «فَسﺎدٍ فِی اﻟْأَرْضِ» فَسﺎدٍ حﺎصِلٍ مِﻨﻬﺎ فِی األرضِ
فَﺎﺳﺘَﺤَقَّﺖ ﺑِذﻟِکَ ﻗَﺘلَﻬَﺎ ﻟِﺎِفسَﺎدِهَﺎ .و فَسَّرَ اﻟِإِفسَﺎدِ ﺑِﺎﻟشِّرکِ أوِ اﻟﻤُﺤﺎرِﺑَةِ وَ حِیﻨَئِذٍ یَﻨﺪَفِﻊُ إجﻤﺎلُ
اآلیة فَإﻧِّﻬﺎ مَﻊَ اإلِطﻼقِ مُجﻤَلةٌ إِذ ﻟَیسَ کُلُّ مﺎ یَکﻮُنُ فَسﺎداً یُﻮجِﺐُ اﻟقﺘل ﻧَعَم یُﻮجِﺒُﻪُ اﻟفَسﺎدَ
اﻟﻤِسُﺘَلزِمَ إلِﻗﺎمَةِ حَﺪِّ اﻟقَﺘلِ» (شﻬیﺪ ثﺎﻧی1416 ،ق .)275/4 ،ﺑﻨﺎﺑراین شﻬیﺪ ثﺎﻧی ﻧیز در این
آیﻪ هر فسﺎدی را مﻮجﺐ ﻗﺘل ﻧﻤیداﻧﺪ.
آیﺖاهلل مرعشی ﻧیز درﺑﺎره این آیﻪ میﻧﻮیسﺪ« :آیﻪ  32فقط ﺑﻪ طﻮر مﻮجﺒﻪ جزئیﻪ دالﻟﺖ
دارد کﻪ میتﻮان ﺑﺎ فسﺎدی کسی را ﺑﻪ ﻗﺘل رﺳﺎﻧﺪ .امﺎ در چﻪ شرایط و حﺎالتی ،آیﻪ درﺑﺎره
آﻧﻬﺎ ﺳﺎکﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑراین ﻧﻤیتﻮان ﺑرای ﻗﺘل مفسﺪین ﺑﻪ طﻮر کلی ﺑﻪ این آیﻪ اﺳﺘﻨﺎد کرد»
(مرعشی1370 ،ش .)53 ،آیﺖاهلل فﺎضل ﻟﻨکراﻧی در ﺑﺎب این آیﻪ چﻨین میفرمﺎیﺪ« :از آیﻪ
 32ﺳﻮره مﺎئﺪه اﺳﺘفﺎده میشﻮد کﻪ تﻤﺎمی عﻨﺎوین مجرمﺎﻧﻪ مسﺘﻮجﺐ ﻗﺘل مﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎی مﺤﺼﻨﻪ،
زﻧﺎی ﺑﺎ مﺤﺎرم ،ﻟﻮاط و همچﻨین جرایﻤی کﻪ مجﺎزات مرتکﺒین آﻧﻬﺎ در مرتﺒﻪ ﺳﻮم یﺎ چﻬﺎرم
ﻗﺘل اﺳﺖ ،هﻤﮕی از مﺼﺎدیق فسﺎد در زمین هسﺘﻨﺪ( »...عﺎﻟﻤی1386 ،ش .)161 ،طﺒق آیﻪ
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 32ﺳﻮره مﺎئﺪه فسﺎد در زمین ،ﺧﻮد عﻨﻮان مسﺘقلی ﺑرای جﻮاز اعﺪام فرد مفسﺪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
امﺎ دالﻟﺖ آیﻪ شریفﻪ ﺑر این مطلﺐ ﺑﻪ حﺪ ظﻬﻮری کﻪ حجﺖ ﺑﺎشﺪ ﻧﻤیرﺳﺪ؛ زیرا چﻪ ﺑسﺎ
مقﺼﻮد از هﻤﺎن مﻮارد معیﻨی اﺳﺖ کﻪ ﺑﻪ وﺳیلﻪ شﺎرع در ﻗﺎﻟﺐ جرایم مسﺘﻮجﺐ ﻗﺘل ﺑیﺎن
شﺪه اﺳﺖ (مﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎی ﺑﺎ مﺤﺎرم یﺎ زﻧﺎی ﺑﻪ عﻨف) (ﻧﻮﺑﻬﺎر1385 ،ش)197 ،؛ در عین حﺎل
ﺑرداشﺖ ﺑعضی از ﻧﻮیسﻨﺪگﺎن از این اﺳﺖ کﻪ هیچ شرطی ﺑرای مفسﺪ فی االرض ﺑﻮدن الزم
ﻧیسﺖ و معﺘقﺪﻧﺪ کﻪ آیﻪ اطﻼق دارد و مفﻬﻮم افسﺎد فی االرض ،در عرف کﻪ مرجﻊ تشخیص
اینگﻮﻧﻪ امﻮر اﺳﺖ ،روشن ﺑﻮده و اجﻤﺎﻟی ﻧﺪارد (ﺑﺎی1385 ،ش.)27 ،
ایﻨکﻪ آیﻪ  33ﺳﻮره مﺎئﺪه فقط در مقﺎم جرماﻧﮕﺎری مﺤﺎرﺑﻪ اﺳﺖ ،یﺎ عﻼوه ﺑر مﺤﺎرﺑﻪ
افسﺎد فی االرض را ﻧیز جرماﻧﮕﺎری میکﻨﺪ ﺑین فقﻬﺎ و حقﻮﻗﺪاﻧﺎن ،اﺧﺘﻼفﻧظر وجﻮد دارد
کﻪ مﺎﻧﻨﺪ آیﻪ  32ﺳﻮره مﺎئﺪه ﻧیز ﻧظر مفسرین و فقﻬﺎ مﺘفﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﺎ تﻮجﻪ ﺑﻪ ﻧظرات اکثریﺖ فقﻬﺎ و مفسرین در مﻮرد ایﻨکﻪ افسﺎد فی االرض ،آیﻪ  33ﺳﻮره
مﺎئﺪه شﺎمل گﻨﺎهﺎن و جرایﻤی میشﻮد کﻪ حکم آﻧﻬﺎ مﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎی مﺤﺼﻨﻪ یﺎ ﻗطﺎع اﻟطریق ،در
شرع مقﺪس اﺳﻼم ﻗﺘل میﺑﺎشﺪ و در آیﻪی ﺳﻮره مﺎئﺪه ،صفﺖ مﺤﺎرﺑﻪ اﺳﺖ و این آیﻪ مﺤﺎرﺑﻪ
ﺑر وجﻪ افسﺎد را ﺑیﺎن میکﻨﺪ کﻪ ﺑﻪ طﻮر جﺪی هم ﻗﺎﺑل دفﺎع اﺳﺖ ،کیفراﻧﮕﺎری اعﺪام ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آیﺎت مذکﻮر چﻨﺪان ﻗﺎﺑل تﻮجیﻪ ﻧﺒﺎشﺪ.
 .2افساد فی االرض در روایات و دیدگاه فقها
افسﺎد فی االرض ،در هیچ یک از مﺘﻮن فقﻬی ﺑﻪ طﻮر مسﺘقل ،ﺑﺤث ﻧشﺪه اﺳﺖ .امﺎ گﺎه
روایﺎتی در مﻮرد ﺑعضی از جرایم وارد شﺪه و علﺖ مجﺎزات آﻧﻬﺎ را عﺪهای از فقیﻬﺎن ﺑﺎ
تﻤسک ﺑﻪ این روایﺎت ،از ﺑﺎب افسﺎد فی االرض داﻧسﺘﻪاﻧﺪ .کﻪ ﺑیشک در جرماﻧﮕﺎری مسﺘقل
افسﺎد فی االرض ،ﺑﻪ عﻨﻮان یک حﺪ مسﺘقل ،در ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات اﺳﻼمی ﺑیتأثیر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
کﻪ ﺑﻪ چﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ اشﺎره میکﻨیم:
روایﺎتی در ﺑﺎب امر ﺑﻪ ﻗﺘل ،از ﺳﻮی مﻮال ﺑﻪ عﺒﺪ از ﺳکﻮﻧی در این مﻮرد ﺑﺪین ترتیﺐ
وارد شﺪه اﺳﺖ« :ﺳکﻮﻧی عن أﺑیعﺒﺪاهلل ﻗَﺎلَ أَمِیرُاَﻟْﻤُؤْمِﻨِینَ :فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَﺒْﺪَهُ أَنْ یَقْﺘُلَ
رَجُﻼً فَقَﺘَلَﻪُ فَقَﺎلَ أَمِیرُاَﻟْﻤُؤْمِﻨِینَ وَ هَلْ عَﺒْﺪُ اَﻟرَّجُلِ إِالَّ کَسَﻮْطِﻪِ أَوْ کَسَیْفِﻪِ یُقْﺘَلُ اَﻟسَّیِّﺪُ ﺑِﻪِ وَ
یُسْﺘَﻮْدَعُ اَﻟْعَﺒْﺪُ اَﻟسِّجْنَ» .طﻮﺳی میفرمﺎیﺪ این ﻗﺘل ﺑﻪ دﻟیل افسﺎد فی االرض اﺳﺖ .شﺎیﺪ ﺑﺪین
جﻬﺖ کﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ جﺎی مﺒﺎشر کشﺘﻪ میشﻮد (طﻮﺳی ،اﻟخﻼف1407 ،ق .)32/5 ،در مﻮرد
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روایﺖ از آﻧجﺎ کﻪ ﺧﻼف ظﺎهر ﻗرآن اﺳﺖ؛ امﺎ فقﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺑر وجﻬی عﻤل ﺑﻪ این ﺧﺒر را از آن
جﻬﺖ کﻪ عﺎدت مﻮال ﺑﺎشﺪ ،ﺑرای امﺎم جﺎیز میداﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎطر مفسﺪ فی االرض ﺑﻮدن امﺎ عﻤل
ﻧکردن ﺑﻪ این روایﺖ را شﺎیسﺘﻪ داﻧسﺘﻪاﻧﺪ (هﻤﺎن.)283/5 ،
در مﻮرد مجﺎزات ﺳﺎحر ﺳکﻮﻧی از رﺳﻮل ﺧﺪا روایﺘی را ﺑﺪین شکل ﻧقل میکﻨﺪ« :ﻗَﺎلَ
رَﺳُﻮلُ اﻟلَّﻪِ ﺳَﺎحِرُ اﻟْﻤُسْلِﻤِینَ یُقْﺘَلُ وَ ﺳَﺎحِرُ اﻟْکُفَّﺎرِ ﻟَﺎ یُقْﺘَلُ ﻗِیلَ یَﺎ رَﺳُﻮلَ اﻟلَّﻪِ ﻟِمَ ﻟَﺎ یُقْﺘَلُ ﺳَﺎحِرُ
اﻟْکُفَّﺎرِ ﻗَﺎلَ ﻟِأَنَّ اﻟشِّرْکَ أَعْظَمُ مِنَ اﻟسِّﺤْرِ ﻟِأَنَّ اﻟسِّﺤْرَ وَ اﻟشِّرْکَ مَقْرُوﻧَﺎنِ» (حر عﺎملی1409 ،ق
146/17؛ طﻮﺳی ،تﻬذیﺐ االحکﺎم1407 ،ق .)147/10 ،عﺪهای از فقﻬﺎ علﺖ ﻗﺘل ﺳﺎحر را
در این روایﺖ ﺑﻪ ﺧﺎطر افسﺎد فی االرض و ﺳعی در آن میداﻧﻨﺪ (طﻮﺳی ،اﻟخﻼف1407 ،ق،
.)331/5
در مﻮرد ﻗطﻊ دﺳﺖ ﻧﺒﺎش و ﺳﺎرق کفن ﻧیز روایﺘی ﺑﺪین ترتیﺐ وارد شﺪه اﺳﺖ« :حَﻤَّﺪُ
ﺑْنُ عَلِیِّ ﺑْنِ اﻟْﺤُسَیْنِ ﺑِإِﺳْﻨَﺎدِهِ إِﻟَى ﻗَضَﺎیَﺎ أَمِیرِاﻟْﻤُؤْمِﻨِینَ :أَﻧَّﻪُ ﻗَطَﻊَ ﻧَﺒَّﺎشَ اﻟْقَﺒْرِ -فَقِیلَ ﻟَﻪُ أَ تَقْطَﻊُ
فِی اﻟْﻤَﻮْتَى -فَقَﺎلَ إِﻧَّﺎ ﻟَﻨَقْطَﻊُ ﻟِأَمْﻮَاتِﻨَﺎ کَﻤَﺎ ﻧَقْطَﻊُ ﻟِأَحْیَﺎئِﻨَﺎ -ﻗَﺎلَ وَ أُتِیَ ﺑِﻨَﺒَّﺎشٍ فَأَﺧَذَ ﺑِشَعْرِهِ وَ جَلَﺪَ
ﺑِﻪِ اﻟْأَرْضَ -وَ ﻗَﺎلَ طَئُﻮا عِﺒَﺎدَ اﻟلَّﻪِ فَﻮُطِئَ حَﺘَّى مَﺎتَ» (حر عﺎملی1409 ،ق .)291/28 ،شﻬیﺪ
ثﺎﻧی در مسﺎﻟک األفﻬﺎم از اﺑنادریس حلی ﻧقل میکﻨﺪ کﻪ در صﻮرت اعﺘیﺎد ﺑﻪ این کﺎر ،هر
چﻨﺪ ﺳرﻗﺖ صﻮرت ﻧﮕرفﺘﻪ ﺑﺎشﺪ ﺑﻪ ﺧﺎطر مفسﺪﺑﻮدن دﺳﺖ ﻧﺒﺎش را ﻗطﻊ میکﻨﻨﺪ (شﻬیﺪ
ثﺎﻧی1416 ،ق.)512/14 ،
حکم کسی کﻪ عﺎدت ﺑﻪ کشﺘن کفﺎر دارد ،ﻗﺘل اﺳﺖ امﺎ ﻧﻪ از ﺑﺎب ﻗﺼﺎص ،ﺑلکﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطر
افسﺎد ،طﻮﺳی در تﻬذیﺐ االحکﺎم ،روایﺘی را از اﺳﻤﺎعیل ﺑن فضل ﺑﺪین مضﻤﻮن ﻧقل میکﻨﺪ:
«ﺳَأَﻟْﺖُ أَﺑَﺎعَﺒْﺪِاﻟلَّﻪِ -عَنْ دِمَﺎءِ اﻟْﻤَجُﻮسِ وَ اﻟْیَﻬُﻮدِ وَ اﻟﻨَّﺼَﺎرَى هَلْ عَلَیْﻬِمْ وَ عَلَى مَنْ ﻗَﺘَلَﻬُمْ
شَیْءٌ إِذَا غَشُّﻮا اﻟْﻤُسْلِﻤِینَ وَ أَظْﻬَرُوا اﻟْعَﺪَاوَةَ ﻟَﻬُمْ ﻗَﺎلَ ﻟَﺎ إِﻟَّﺎ أَنْ یَکُﻮنَ مُﺘَعَﻮِّداً ﻟِقَﺘْلِﻬِمْ ﻗَﺎلَ وَ ﺳَأَﻟْﺘُﻪُ
عَنِ اﻟْﻤُسْلِمِ هَلْ یُقْﺘَلُ ﺑِأَهْلِ اﻟذِّمَّةِ وَ أَهْلِ اﻟْکِﺘَﺎبِ إِذَا ﻗَﺘَلَﻬُمْ ﻗَﺎلَ ﻟَﺎ إِﻟَّﺎ أَنْ یَکُﻮنَ مُعْﺘَﺎداً ﻟِذَﻟِکَ ﻟَﺎ
یَﺪَعُ ﻗَﺘْلَﻬُمْ فَیُقْﺘَلُ وَ هُﻮَ صَﺎغِرٌ» (کلیﻨی1407 ،ق309/7 ،؛ طﻮﺳی ،تﻬذیﺐ االحکﺎم1407 ،ق،
 .)190/10حلی ﻧیز در مخﺘلف اﻟشیعﻪ از اﺑنجﻨیﺪ ﻧقل میکﻨﺪ کﻪ چﻨین کسی ﺑﻪ ﺧﺎطر افسﺎد
فی االرض ،در مقﺎم مﺤﺎرﺑین ﻗرار میگیرد .امﺎ در هﻤﺎن جﺎ از اﺑنادریس حلی ﻧقل میکﻨﺪ
کﻪ مطلقﺎً ﻗﺘل مسلﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎطر کﺎفر جﺎیز ﻧﻤیداﻧﺪ (حلی1413 ،ق.)334/5 ،
روایﺘی از ﺳکﻮﻧی در مﻮرد کسی کﻪ آتشافروزی میکﻨﺪ ﻧیز ﺑﺪین مضﻤﻮن ﻧقل گردیﺪه
اﺳﺖ:
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«مُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْنُ عَلِیِّ ﺑْنِ مَﺤْﺒُﻮبٍ عَنْ أَحْﻤَﺪَ ﺑْنِ مُﺤَﻤَّﺪٍ عَنِ اﻟْﺒَرْﻗِیِّ عَنِ اﻟﻨَّﻮْفَلِیِّ عَنِ اﻟسَّکُﻮﻧِیِّ عَنْ
جَعْفَرٍ عَنْ أَﺑِیﻪِ عَنْ عَلِیٍّ أَﻧَّﻪُ ﻗَضَى فِی رَجُلٍ أَﻗْﺒَلَ ﺑِﻨَﺎرٍ فَأَشْعَلَﻬَﺎ فِی دَارِ ﻗَﻮْمٍ فَﺎحْﺘَرَﻗَﺖْ وَ
احْﺘَرَقَ مَﺘَﺎعُﻬُمْ ﻗَﺎلَ یُغْرَمُ ﻗِیﻤَةَ اﻟﺪَّارِ وَ مَﺎ فِیﻬَﺎ ثُمَّ یُقْﺘَلُ» (طﻮﺳی ،تﻬذیﺐ االحکﺎم1407 ،ق،
 .)221/10صﺎحﺐ جﻮاهر در مﻮرد این حﺪیث و از ﻗﻮل شﻬیﺪ چﻨین ﻧقل میکﻨﺪ ...« :عن
حﻮاشی اﻟشﻬیﺪ أن علیﻪ اکثر األصﺤﺎب ،و ﻟیکن أن یکﻮن وجﻪ آﻧﻪ مفسﺪ مﻊ فرض اعﺘیﺎده
ﻟذﻟک علی وجﻪ یکﻮن ﺑﻪ مﺤﺎرﺑآ أو مطلقﺎ» و در ادامﻪ ﺑیﺎن میکﻨﺪ شیخ ﻗﺘل را از ﺑﺎب
ﻗﺼﺎص داﻧسﺘﻪ و ﻧﻪ از ﺑﺎب حﺪ و این روایﺎت را ضعیف ﺑرشﻤرده و آن را ﻗﺎﺑل تﻤسک
ﻧﺪاﻧسﺘﻪ اﺳﺖ (ﻧجفی1367 ،ش.)125/43 ،
در مﻮرد کسی کﻪ دیﮕری را میرﺑﺎیﺪ و میفروشﺪ ﻧیز روایﺘی ﺑﺪین مضﻤﻮن وارد شﺪه
اﺳﺖ« :ﺳﻨﺎن اﻟثﻮری ﻗﺎل ﺳأﻟﺖُ جَعفَرَ ﺑنِ مُﺤﻤَﺪ عَن رَجُلٍ ﺳَرَقَ حُرَّةً فَﺒﺎعَﻬﺎ ﻗﺎلَ فَقﺎلَ فیﻬﺎ
ارﺑِعةُ حُﺪُودٍ امّﺎ اَوّﻟُﻬﺎ فَسﺎرِقٌ تُقطَﻊُ یَﺪَهُ اﻟثّﺎﻧیﻪ» (هﻤﺎنجﺎ).
فقﻬﺎ علﺖ ﻗطﻊ را من ﺑﺎب افسﺎد فی االرض میداﻧﻨﺪ (طﻮﺳی1390 ،ق .)762 ،حلی در
مخﺘلف اﻟشیعﻪ از مشﻬﻮر ﻧقل میکﻨﺪ :وجﻮب ﻗطﻊ در مﺎل ﺑﻪ ﺧﺎطر مﺤﺎفظﺖ از مﺎل اﺳﺖ و
این مﺤﺎفظﺖ در ﻧفس اوﻟی اﺳﺖ و وجﻮب ﻗطﻊ ﺑﻪ دﻟیل افسﺎد اﺳﺖ (حلی1413 ،ق)144/9 ،
و امﺎ حضرت امﺎم در تﺤریراﻟﻮﺳیلﻪ ترک ﻗطﻊ را احﻮط میداﻧﻨﺪ (ﺧﻤیﻨی ،ﺑیتﺎ.)416/2 ،
در مﻮرد مرتکﺒﺎن کﺒﺎئر ﻧیز روایﺘی ﺑﺪین مضﻤﻮن ﻧقل شﺪه اﺳﺖ« :مُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْنُ یَﺤْیَى عَنْ
أَحْﻤَﺪَ ﺑْنِ مُﺤَﻤَّﺪٍ عَنْ صَفْﻮَانَ عَنْ یُﻮﻧُسَ عَنْ أَﺑِی اﻟْﺤَسَنِ اﻟْﻤَﺎضِی ﻗَﺎلَ :أَصْﺤَﺎبُ اﻟْکَﺒَﺎئِرِ کُلِّﻬَﺎ
إِذَا أُﻗِیمَ عَلَیْﻬِمُ اﻟْﺤَﺪُّ مَرَّتَیْنِ ﻗُﺘِلُﻮا فِی اﻟثَّﺎﻟِثَةِ»( .کلیﻨی1407 ،ق )19/7 ،در این ﺧﺼﻮص
اﺳﺘفﺘﺎئی از ﺑرﺧی مراجﻊ صﻮرت گرفﺘﻪ مﺒﻨی ﺑر این کﻪ« :در ﺑعضی از اﺑﻮاب حﺪود مﺎﻧﻨﺪ
شرب ﺧﻤر آمﺪه اﺳﺖ کﻪ هرگﺎه عﻤل مﻮجﺐ تکرار گردد و حﺪ ﻧیز در هر مرتﺒﻪ اجرا شﻮد،
در مرتﺒﻪی ﺳﻮم ﻗﺘل ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد حﺎل این ﺳؤال مطرح اﺳﺖ ،آیﺎ حﺪ ﻗﺘل از ﺑﺎب افسﺎد فی
االرض اﺳﺖ یﺎ از ﺑﺎب دیﮕری؟» در ﭘﺎﺳخ آمﺪه اﺳﺖ« :ﺑﻨﺎﺑر احﺘیﺎط واجﺐ ،ﺑﻪ طﻮری کﻪ
ﺑسیﺎری از ﺑزرگﺎن گفﺘﻪاﻧﺪ ،در غیر شرب ﺧﻤر ﻗﺘل در مرتﺒﻪ چﻬﺎرم ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و این مسئلﻪ
مرﺑﻮط ﺑﻪ عﻨﻮان مفسﺪ فی االرض ﻧیسﺖ ،ﺑلکﻪ ﻧﺼﻮص ﺧﺎصّﻪای در مﻮرد آن وارد شﺪه
اﺳﺖ» (مکﺎرم شیرازی) .الزم ﺑﻪ ذکر اﺳﺖ هرچﻨﺪ در ﺑعضی از این روایﺎت ،علﺖ ﻗطﻊ یﺎ
ﻗﺘل ،مفسﺪ فی االرض ﺑﻮدن داﻧسﺘﻪ شﺪه اﺳﺖ ،امﺎ چﻨﺎﻧکﻪ مسﺘﻨﺪ ﺑیﺎن گردیﺪ در هیچ یک از
مﻨﺎﺑﻊ ،عﻨﻮان «افسﺎد فی االرض» ﺑﻪ طﻮر مسﺘقل ،مﺎﻧﻨﺪ دیﮕر اﺑﻮاب ﻧﺎمی ﺑرده ﻧشﺪه ﺑﻮد یﺎ
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ﺑین فقﻬﺎ مجﺎزات آﻧﻬﺎ مﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﻮد و چﻪ ﺑسﺎ این جرایم و مجﺎزاتﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل یکی از
ﻧﻮیسﻨﺪگﺎن از ﺑﺎب تعریز ﺑﺎشﺪ (ﻧﻮﺑﻬﺎر1385 ،ش .)200 ،ﻟذا هیچکﺪام از این روایﺎت در مقﺎم
ﺑیﺎن حﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم افسﺎد فی االرض ﻧیسﺘﻨﺪ.

عنوان افساد در فقه اهلسنت
کﺘﺐ فقﻬی اهلﺳﻨﺖ ﻧیز مﺎﻧﻨﺪ کﺘﺐ فقﻬی شیعﻪ افسﺎد فی االرض را ﺑﻪ عﻨﻮان یک ﺑﺎب مسﺘقل
ﺑررﺳی ﻧکرده اﺳﺖ .در تﻤﺎمی کﺘﺐ فقﻬی اهلﺳﻨﺖ ﺑﺤث از مﺤﺎرﺑﻪ و یﺎ ﻗطﻊ اﻟطریق و ﻧیز
کیفیﺖ اثﺒﺎت مﺤﺎرﺑﻪ و کیفیﺖ مجﺎزات آن و ﻧقش تﻮﺑﻪ در رفﻊ و عﺪم مجﺎزات مﺤﺎرب
مطرح شﺪه اﺳﺖ .ﺑعضى از فقﻬﺎى اهلﺳﻨﺖ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑسیﺎرى از فقﻬﺎى شیعﻪ ﻗﺎئل ﺑﻪ اعﺪام
تعزیرى ﻧیسﺘﻨﺪ .امﺎ گﺎه ﺑﻪ صﻮرتی ﺑسیﺎر جزئی ﺑﻪ افسﺎد فی االرض اشﺎره کردهاﻧﺪ .مؤﻟف
اﻟفقﻪ علی اﻟﻤذاهﺐ االرﺑعﻪ ﺑیﺎن میدارد :افسﺎد فی االرض شﺎمل تﻤﺎمی اﻗسﺎم شر می شﻮد
و از آیﻪ  205ﺳﻮره مﺒﺎرکﻪ ﺑقره کﻪ میفرمﺎیﺪ :از ﺑین ﺑردن کشﺘزارهﺎ و ﻧسلﻬﺎ افسﺎد اﺳﺖ ،ﺑﻪ
عﻨﻮان تأییﺪ ﻗرآﻧی ﻧظر ﺧﻮد اﺳﺘفﺎده کرده اﺳﺖ (جزیرى ،ﺑىتﺎ .)397/5 ،مﺎوردى در کﺘﺎب
«االحکﺎم اﻟسلطﺎﻧیﻪ» مىگﻮیﺪ اجراى صلﺐ تعزیرى در صﻮرت وجﻮد مﺼلﺤﺖ ،جﺎیز اﺳﺖ
(مﺎوردى1999 ،م.)239/1 ،
در تعریف تعزیر فقﻬﺎى اهلﺳﻨﺖ ،تعزیر را مﺎﻧﻨﺪ فقﻬﺎى شیعﻪ تعریف کرده و آن را ﺑﻪ ﻧظر
حﺎکم مﻮکﻮل کردهاﻧﺪ :وﻟى ﺑر ﺧﻼف فقﻬﺎى شیعﻪ کﻪ اصل در تعزیر را تﺎزیﺎﻧﻪ مىداﻧﻨﺪ ،آﻧﺎن
حﺒس و تﻮﺑیخ و هر فعل ایذایى دیﮕرى را در صﻮرت اﻗﺘضﺎى حﺎل ،جزو تعزیرات مىداﻧﻨﺪ.
اﺑنﻗﺪامﻪ مىﻧﻮیسﺪ :تعزیر ﺑﻪ وﺳیلﻪ ضرب ،و حﺒس و تﻮﺑیخ مﺤقق مىگردد ،وﻟى تعزیر ﺑﺎ
ﻗطﻊ ،جرح و گرفﺘن مﺎل جﺎیز ﻧیسﺖ (اﺑنﻗﺪامﻪ1410،ق .)460/6 ،ﺑﻨﺎﺑراین فقﻬﺎی اهلﺳﻨﺖ
ﻧیز اگر ﺑﻪ اعﺪام تعزیری اشﺎره ﻧﻤﻮده و ﺑﺤث کردهاﻧﺪ ،صرفﺎً مﻮارد مﻨﺼﻮص شرعی ﻧﻪ ﺑﻪ
عﻨﻮان یک ﻗﺎعﺪه کلی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟذا در فقﻪ اهلﺳﻨﺖ تعزیر عﺒﺎرت اﺳﺖ از تأدیﺐ ﺑﻪ آﻧچﻪ
حﺎکم مﺼلﺤﺖ ﺑﺒیﻨﺪ ،ﺑﻪ مﻨظﻮر ایﻨکﻪ مرتکﺐ عﻤل حرام را از تکرار عﻤل مﻤﻨﻮع ﺑﺎزدارد
(جزیرى ،ﺑىتﺎ.)397/5 ،
هرچﻨﺪ فقﻬﺎی اهلﺳﻨﺖ ﻧیز تکرارکﻨﻨﺪگﺎن جرایم تعزیری ،مﺎﻧﻨﺪ تکرارکﻨﻨﺪگﺎن ﺳرﻗﺖ
تعزیری ،دعﻮتکﻨﻨﺪگﺎن و اشﺎعﻪدهﻨﺪگﺎن فسﺎد ،ایجﺎدکﻨﻨﺪگﺎن اﺧﺘﻼف در اجﺘﻤﺎع و ...را از
ﺑﺎب افسﺎد فیاالرض ،مسﺘﺤق مرگ داﻧسﺘﻪ و معﺘقﺪﻧﺪ کﻪ هرگﺎه ﺑﺎزداشﺘن مفسﺪ از اعﻤﺎﻟش
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جز ﺑﺎ کشﺘن او میسر ﻧﺒﺎشﺪ ،ﺑﺎیﺪ او را ﺑﻪ ﻗﺘل رﺳﺎﻧﺪ (زحیلی1418 ،ق .)5594- 5595 ،امﺎ
یک ﻗﺎعﺪه کلی ﺑرای هر ﻧﻮع افسﺎد و ﭘیشﺑیﻨی اعﺪام ﺑرای آن ﻧﺪارﻧﺪ.

نقد کیفر اعدام در جرایم اقتصادی
 .1ضعف مبانی فقهی
اکثر فقﻬﺎی اﺳﻼمی اعم از شیعﻪ و ﺳﻨی چﻨﺎﻧکﻪ ﺑﺤث شﺪ این اصطﻼح را در مﻮرد مﺤﺎرﺑین
و ﻗطﺎعاﻟطریق ﺑﻪ کﺎر ﺑردهاﻧﺪ و هیچگﻮﻧﻪ دوگﺎﻧﮕی میﺎن مﺤﺎرﺑﻪ و افسﺎد فیاالرض ﻗﺎئل
ﻧیسﺘﻨﺪ .در مقﺎﺑل ،عﺪهای از فقﻬﺎ و مفسران میگﻮیﻨﺪ مفﻬﻮم افسﺎد فیاالرض عﺎمﺘر از مﺤﺎرﺑﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪگﻮﻧﻪای کﻪ مﺤﺎرﺑﻪ فقط یکی از مﻮارد افسﺎد فیاالرض اﺳﺖ .امﺎ آﻧچﻪ ﺑیشﺘر مسئلﻪ
مﻮرد ﺑﺤث را دچﺎر مشکل میکﻨﺪ این اﺳﺖ کﻪ حﺘی آن عﺪه از فقﻬﺎی اﺳﻼمی کﻪ ﻗﺎئل ﺑﻪ
جﺪایی جرم افسﺎد فیاالرض از مﺤﺎرﺑﻪ هسﺘﻨﺪ ،مجﺎزات معیﻨی را ﺑرای مفسﺪ فیاالرض
معین ﻧکردهاﻧﺪ.
 .2عدم کارآمدی در کاهش جرایم
عﺪم کﺎرایی مجﺎزات اعﺪام در مﻮدر ﻗﺎجﺎق مﻮاد مخﺪر در کﻨفراﻧس گروه کﺎرشﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزمﺎن
ملل ﺑرای ﺑررﺳی اﻗﺪامﺎت الزم ﺑرای مقﺎﺑلﻪ ﺑﺎ ﻗﺎچﺎق مﻮاد مخﺪر از طریق هﻮا و دریﺎ تأییﺪ
شﺪ ،ﺑﻪ ﻧظر این کﺎرشﻨﺎﺳﺎن واﻗعیﺖ آن اﺳﺖ کﻪ مجﺎزات اعﺪام جلﻮی افزایش ﻗﺎچﺎق مﻮد
مخﺪر را ﻧﮕرفﺘﻪ اﺳﺖ .در مﻮرد ایﻨکﻪ آیﺎ مجﺎزات اعﺪام تﻮاﻧسﺘﻪ اﺳﺖ مﺎﻧﻊ رشﺪ و تﻮﺳعﻪ
جرایم شﻮد اﺧﺘﻼف فراواﻧی اﺳﺖ کﻪ در مذاکرههﺎ و مقﺎالت مخﺘلف میتﻮان مشﺎهﺪه ﻧﻤﻮد.
ﺑرﺧی ادعﺎ کردهاﻧﺪ کﻪ مﺒﺎرزه ﺑﺎ مﻮاد مخﺪر ﻧﺘیجﻪﺑخش ﻧیسﺖ ،زیرا تﺎ زمﺎﻧی کﻪ تقﺎضﺎ ﺑرای
مﺼرف وجﻮد داشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ عرضﻪ ﻧیز وجﻮد ﺧﻮاهﺪ داشﺖ .یکی از افسران مجرب مﺒﺎرزه ﺑﺎ
مﻮاد مخﺪر ﻧیﻮیﻮرک گفﺘﻪ اﺳﺖ« :مﺎ مﺎﻧﻨﺪه ﭘشﻪ ای هسﺘیم کﻪ ﻗﺎطر را ﻧیش میزﻧیم».
رویﻪ ﻗضﺎیی ایران در ﺑرﺧﻮرد ﺑﺎ مجﺎزات اعﺪام ،مخﺼﻮصﺎً در ﺳﺎﻟپﻬﺎی اﺧیر از ﺧﻮد
ﻧرمش ﺑیشﺘری ﻧشﺎن داده اﺳﺖ؛ ﺑرای مثﺎل از ﺑین  125هزار ﭘروﻧﺪه مرﺑﻮط ﺑﻪ مﻮاد مخﺪر
کﻪ طی ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧیر ﺑررﺳی شﺪه اﺳﺖ 2000 ،فقره آن مﻨجر ﺑﻪ صﺪور حکم اعﺪام ﺑرای
مﺘﻬﻤﺎن شﺪهاﻧﺪ و این تعﺪاد ( 2000فقره) فقط ﻧﻪ دهم درصﺪ ﭘروﻧﺪههﺎی جﺎمعﻪ آمﺎری مﻮرد
آزمﻮن را تشکیل میدادهاﻧﺪ .از این تعﺪاد حکم اعﺪام ﻧیز فقط دوازده درصﺪ ﺑﻪ اجرا گذاشﺘﻪ
شﺪه اﺳﺖ و ﺑقیﻪ آﻧﺎن یﺎ مشﻤﻮل عفﻮ واﻗﻊ شﺪه و یﺎ واﻗﻊﺑیﻨی دیﻮان عﺎﻟی کشﻮر ﻧقض شﺪهاﻧﺪ،
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ﻧقض احکﺎم اعﺪام ﺑﻪ وﺳیلﻪ دیﻮان عﺎﻟی کشﻮر ،ﻧشﺎندهﻨﺪه عﺪم هﻤسﻮیی ﺳیﺎﺳﺖ جﻨﺎیﺖ
ﻗضﺎیی ﺑﺎ ﺳیﺎﺳﺖ جﻨﺎیی تقﻨیﻨی اﺳﺖ .ﺑرای مثﺎل در ﺳﺎل  1378و  1379ﺑﻪ ترتیﺐ از ﺑین
 15869و  13252مﺘﻬﻤﺎن مسﺘﺤق مجﺎزات اعﺪام ،فقط ﺑﻪ ترتیﺐ  1725و  2390مﻮرد
حکم اعﺪام صﺎدر شﺪه و از ﺑین مﻮارد مذکﻮر فقط  404و  403مﻮرد تأییﺪ و از این میﺎن
 224و  226مﻮرد اجرا شﺪه اﺳﺖ.
مسﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕذار در جرماﻧﮕﺎری اﺧﺘﻼل در ﻧظﺎم اﻗﺘﺼﺎدی کشﻮر ،آیﺎت  85ﺳﻮرههﺎی
هﻮد و اعراف اﺳﺖ .آیﺖاهلل مکﺎرم شیرازی ،در تفسیر ﻧﻤﻮﻧﻪ در ذیل آیﻪ  85ﺳﻮره هﻮد
میفرمﺎیﺪ« :آیﻪ فﻮق (هﻮد )85 ،این واﻗعیﺖ را ﺑﻪﺧﻮﺑی مﻨعکس میکﻨﺪ کﻪ ﺑعﺪ از مسئلﻪ
تﻮحیﺪ و ایﺪئﻮﻟﻮژی صﺤیح ،یک اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟم از اهﻤیﺖ ویژه ﺑرﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧیز ﻧشﺎن
میدهﺪ کﻪ ﺑﻪهمریخﺘﮕی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳرچشﻤﻪ فسﺎد وﺳیﻊ در جﺎمعﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد» (مکﺎرم
شیرازی1383 ،ش.)145/9 ،
ﺑر حسﺐ شرایط زمﺎﻧی و مکﺎﻧی مﻤکن اﺳﺖ جرایﻤی در گروه مﺼﺎدیق افسﺎد فیاالرض
ﻗرار گیرﻧﺪ .ﺑرای مثﺎل در ﺑرهﻪای از زمﺎن تجﺎرت ﺳﻤﻮم مﺼﺪاق این مﺒﺤث فقﻬی ﺑﻮد و ﺑﺎ
حﺪ اعﺪام مﻮاجﻪ میشﺪ؛ این در حﺎﻟی اﺳﺖ کﻪ علیاالصﻮل این ﻧﻮع تجﺎرت مﻨعی ﻧﺪارد و
اتخﺎذ چﻨین تﺼﻤیﻤی مرﺑﻮط ﺑﻪ شرایط آن دوره زمﺎﻧی میﺑﺎشﺪ .در شرایط اﻗﺘﺼﺎدی جﻬﺎﻧی
و ﺑﺎ تﻮجﻪ ﺑﻪ تغییرات وﺳیﻊ در مﺪت زمﺎن کﻮتﺎه در کشﻮرهﺎی در حﺎل تﻮﺳعﻪ ،افراد اﺧﻼلگر
فرصﺖ ﺑیشﺘری ﺑرای ایجﺎد فسﺎد ﺧﻮاهﻨﺪ داشﺖ .در مقﺎﺑل ﻧظﺎمﻬﺎی ﺳیﺎﺳی حﺎکم ﺑر این
کشﻮرهﺎ در جﻬﺖ کﺎهش فسﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻗﻮاﻧیﻨی تﻨظیم و اجرا میکﻨﺪ .مجﺎزات فسﺎد
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ گﻮﻧﻪای ﺑﺎشﺪ کﻪ هم هیچ مﺘخلفی ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آن فرار کﻨﺪ و هم ﭘیش از ﺑروز
فسﺎد ،ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺎشﺪ .یعﻨی مﺘخلف را ﻗﺎﻧﻊ کﻨﺪ کﻪ اﺧﺘﻼس ،ارتشﺎء و امثﺎل آن ﺳﻮدآور
ﻧیسﺖ .تفکر فﻮق ﺑﺎعث شﺪ تﺎ ﭘس از رهﺎیی از فﺘﻨﻪهﺎی ﺧﺎرجی و داﺧلی و دفﻊ شر دشﻤن
ﺑعثی ،در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﻧﺘﻬﺎیی ﻗﺎﻧﻮنگذار ﺑﻪ فکر اصﻼح ﻗﺎﻧﻮن و تقﻮیﺖ جﻨﺒﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪگی آن افﺘﺎد.
هماکﻨﻮن و ﭘس از تغییرات رخداده ،جرایم اﻗﺘﺼﺎدی در جﻤﻬﻮری اﺳﻼمی ایران ،ﺑر طﺒق یکی
از ﻗﻮاﻧین ذیل رﺳیﺪگی میشﻮد :ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات اﺧﻼلگران ﻧظﺎم اﻗﺘﺼﺎدی کشﻮر ،ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه
اجرای اصل  49ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی ،ﻗﺎﻧﻮن مﻤﻨﻮعیﺖ اﺧذ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ در معﺎمﻼت ﺧﺎرجی ،ﻗﺎﻧﻮن
مجﺎزات تﺒﺎﻧی در معﺎمﻼت دوﻟﺘی ،مقررات جزایی ﻗﺎﻧﻮن دیﻮان مﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﻗﺎﻧﻮن تشﺪیﺪ
مجﺎزات مرتکﺒین ارتشﺎء و اﺧﺘﻼس ،ﻗﺎﻧﻮن تشﺪیﺪ مجﺎزات جﺎعلین اﺳکﻨﺎس و واردکﻨﻨﺪگﺎن
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و تﻮزیﻊکﻨﻨﺪگﺎن و مﺼرفکﻨﻨﺪگﺎن اﺳکﻨﺎس مجعﻮل ،ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات مرتکﺒین ﻗﺎچﺎق ،ﻗﺎﻧﻮن
تعزیرات حکﻮمﺘی و ﻧﻬﺎیﺘﺎً مﻮاد  588تﺎ  597ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات اﺳﻼمی از جﻤلﻪ این ﻗﻮاﻧین
هسﺘﻨﺪ .در میﺎن این ﻗﻮاﻧین ،دو مﻮرد ،ضﻤن تعریف عﻨﺼر مﺎدی و معﻨﻮی جرم ،ﺑﻪصراحﺖ
ﺑرﺧی از اﻗﺪامﺎت اﺧﻼلگراﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را مﺼﺪاق افسﺎد فیاالرض داﻧسﺘﻪ و مشﻤﻮل حﺪ
اعﺪام معرفی میکﻨﻨﺪ.

نقد حقوق کیفری ایران در برخورد با اعدام مفسدان اقتصادی
در ﺑسیﺎری از ﻗﻮاﻧین کیفری ایران ،مقﻨن ﺑﻪ صﻮرت آشکﺎری ﺑﻪ جرم افسﺎد فیاالرض اشﺎره
کرده اﺳﺖ کﻪ میتﻮان از ﻗﻮاﻧیﻨی مﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن مﺒﺎرزه ﺑﺎ مﻮاد مخﺪر مﺼﻮب  ،1367/8/3ﻗﺎﻧﻮن
تشﺪیﺪ مجﺎزات مرتکﺒﺎن ارتشﺎء ،اﺧﺘﻼس و کﻼهﺒرداری مﺼﻮب  ،1367/9/15ﻗﺎﻧﻮن
مجﺎزات اﺧﻼﻟﮕران در ﻧظﺎم اﻗﺘﺼﺎدی کشﻮر مﺼﻮب  ،1369/9/28ﻗﺎﻧﻮن تشﺪیﺪ مجﺎزات
جﺎعﻼن اﺳکﻨﺎس و واردکﻨﻨﺪگﺎن ،تﻮزیﻊکﻨﻨﺪگﺎن و مﺼرفکﻨﻨﺪگﺎن اﺳکﻨﺎسِ مجعﻮل (مﺼﻮب
 ،)1369/1/29ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات جرایم ﻧیروهﺎی مسلح مﺼﻮب  ،1382ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات
عﺒﻮردهﻨﺪگﺎن اشخﺎص غیرمجﺎز از مرزهﺎی کشﻮر مﺼﻮب  ،1367ﻗﺎﻧﻮن مﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎچﺎق
اﻧسﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن تشﺪیﺪ مجﺎزات مﺤﺘکران و گراﻧفروشﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه مجﺎزات اشخﺎصی کﻪ در
امﻮر ﺳﻤعی و ﺑﺼری فعﺎﻟیﺖ غیرمجﺎز میﻧﻤﺎیﻨﺪ ،مﺼﻮب  ،1372/11/24و مﻮاد مﺘعﺪدی از
ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات اﺳﻼمی مﺼﻮب  1392ﻧﺎم ﺑرد.
در ﺧﺼﻮص عﻨﺼر مﺎدی رفﺘﺎرهﺎی مﺘﻨﻮعی افسﺎد تلقی شﺪه اﺳﺖ کﻪ ﺑرای ﻧﻤﻮﻧﻪ فقط ﺑﻪ
یک مﺎده از ﻗﺎﻧﻮن اﺧیراﻟذکر اشﺎره میکﻨیم:
مﺎده  286این ﻗﺎﻧﻮن مقرر میدارد« :هرکس ﺑﻪ طﻮر گسﺘرده ،مرتکﺐ جﻨﺎیﺖ علیﻪ تﻤﺎمیﺖ
جسﻤﺎﻧی افراد ،جرایم علیﻪ امﻨیﺖ داﺧلی یﺎ ﺧﺎرجی کشﻮر ،ﻧشر اکﺎذیﺐ ،اﺧﻼل در ﻧظﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی کشﻮر ،احراق و تخریﺐ ،ﭘخش مﻮاد ﺳﻤی و میکروﺑی و ﺧطرﻧﺎک یﺎ دایرکردن
مراکز فسﺎد و فﺤشﺎ یﺎ معﺎوﻧﺖ در آﻧﻬﺎ گردد ،ﺑﻪ گﻮﻧﻪای کﻪ مﻮجﺐ اﺧﻼل شﺪیﺪ در ﻧظم
عﻤﻮمی کشﻮر ،ﻧﺎامﻨی یﺎ ورود ﺧسﺎرت عﻤﺪه ﺑﻪ تﻤﺎمیﺖ جسﻤﺎﻧی افراد یﺎ امﻮال عﻤﻮمی و
ﺧﺼﻮصی ،یﺎ ﺳﺒﺐ اشﺎعﻪ فسﺎد یﺎ فﺤشﺎ در حﺪ وﺳیﻊ گردد ،مفسﺪ فی االرض مﺤسﻮب و
ﺑﻪ اعﺪام مﺤکﻮم میگردد».
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ﻧﻮﺳﺎن گسﺘرده در رفﺘﺎرهﺎیی مﺎﻧﻨﺪ ﻧشر اکﺎذیﺐ تﺎ اﺧﻼل در ﻧظﺎم اﻗﺘﺼﺎدی کشﻮر ،احراق
و تخریﺐ ،ﭘخش مﻮاد ﺳﻤی و میکروﺑی و ﺧطرﻧﺎک یﺎ دایرکردن مراکز فسﺎد و فﺤشﺎ یﺎ
معﺎوﻧﺖ در آﻧﻬﺎ تزﻟزل در تعیین حﺪود یک عﻨﻮان مجرمﺎﻧﻪ را میرﺳﺎﻧﺪ.
اﻧﮕیزه مجرم یعﻨی اﻧﮕیزه ضرﺑﻪزدن ﺑﻪ ﻧظﺎم و مقﺎﺑلﻪ ﺑﺎ آن ،مﻼک تعیین مجﺎزات اعﺪام و
مفسﺪ فی االرض ﺑﻮدن او ﻗرار گرفﺘﻪ اﺳﺖ ،در حﺎﻟی کﻪ صرفﻧظر از عﺪم مطﺎﺑقﺖ آن ﺑﺎ
مﻮازین فقﻬی ،احراز چﻨین اﻧﮕیزهای دشﻮار اﺳﺖ و ﻧﻤیتﻮان مجﺎزات اعﺪام را مﺤﻮل ﺑﻪ امری
ﻧﻤﻮد کﻪ ﻗطعی و یقیﻨی ﻧیسﺖ و ﺑﻪ هﻤین دﻟیل اﺳﺖ کﻪ اکثر کشﻮرهﺎ ،جرم ﺳیﺎﺳی را تعریف
ﻧﻤیکﻨﻨﺪ .چﻨﺎﻧچﻪ این اﻗﺪامﺎت در حﺪ افسﺎد فی االرض ﺑﺎشﺪ .ظﺎهراً تشخیص این مﻮضﻮع
ﺑر عﻬﺪه ﻗضﺎت اﺳﺖ کﻪ این اﺑﻬﺎم و تﻮﺳعﻪ ﻧﺎروا در تفﻮیض چﻨین تشخیص مﻬﻤی ﺑﻪ ﻗضﺎت،
اشکﺎل ﺑزرگی اﺳﺖ ،ﺑﻪویژه ایﻨکﻪ مﻼک مشخﺼی در مﻨﺎﺑﻊ شرعی و ﻗﻮاﻧین وجﻮد ﻧﺪارد و
ﺑعیﺪ اﺳﺖ کﻪ مﻨظﻮر از رﺳیﺪن ﺑﻪ حﺪ افسﺎد فی االرض ،تﺤقق مﻼک فقﻬی یعﻨی ﺑرهﻨﻪکردن
اﺳلﺤﻪ ﺑرای ترﺳﺎﻧﺪن مردم ﺑﺎشﺪ .اﺧﻼل در ﻧظﺎم اﻗﺘﺼﺎدی معﻤﻮالً ﺑﺎ اﺳلﺤﻪ صﻮرت ﻧﻤیگیرد
و ﻗﺼﺪ ترﺳﺎﻧﺪن مردم ﻧیز مﻨﺘفی اﺳﺖ ،زیرا در مﺘن مﺎده ﺑﻪصراحﺖ آمﺪه اﺳﺖ کﻪ مرتکﺐ
ﺑﺎیﺪ ﻗﺼﺪ مقﺎﺑلﻪ ﺑﺎ ﻧظﺎم را داشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ.
شرط تﺤقق افسﺎد فی االرض از ﻧظر عﻨﺼر معﻨﻮی ،ﻗﺼﺪ ضرﺑﻪزدن ﺑﻪ ﻧظﺎم یﺎ ﻗﺼﺪ مقﺎﺑلﻪ
ﺑﺎ ﻧظﺎم یﺎ علم ﺑﻪ مؤثرﺑﻮدن اﻗﺪام در مقﺎﺑلﻪ ﺑﺎ ﻧظﺎم اﺳﺖ .این ﺳﻪ مﻮرد ،ﺳﻮءﻧیﺖ ﺧﺎص ﺑرای
جرم اﺧﻼل در ﻧظﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و امﺎ صرفﻧظر از ایﻨکﻪ ﺳﻮءﻧیﺖ ﺧﺎص جرم مﺤﺎرﺑﻪ،
ﻗﺼﺪ ترﺳﺎﻧﺪن مردن اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ مقﺎﺑلﻪ ﺑﺎ ﻧظﺎم را ﻧﻤیتﻮان ﺳﻮءﻧیﺖ ﺧﺎص این جرم داﻧسﺖ،
اشکﺎالت دیﮕری ﻧیز مﺘﻮجﻪ آن اﺳﺖ .یکی از اشکﺎﻟﻬﺎ آن اﺳﺖ کﻪ تفﺎوت میﺎن ﻗﺼﺪ ضرﺑﻪ-
زدن ﺑﻪ ﻧظﺎم و ﻗﺼﺪ مقﺎﺑلﻪ ﺑﺎ ﻧظﺎم ،روشن ﻧیسﺖ و هر دو مﻮرد ﻧﺎظر ﺑر یک مﻮضﻮع هسﺘﻨﺪ.
چﮕﻮﻧﻪ میتﻮان تﺼﻮر کرد کﻪ کسی ﻗﺼﺪ مقﺎﺑلﻪ ﺑﺎ ﻧظﺎم را داشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ ،امﺎ ﻗﺼﺪ ضرﺑﻪزدن ﺑﻪ
ﻧظﺎم را ﻧﺪاشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ؟! مﻤکن اﺳﺖ گفﺘﻪ شﻮد کﻪ در حﺎﻟﺖ ﻧخسﺖ ،ﻗﺼﺪ ضرﺑﻪزدن وجﻮد
دارد امﺎ ﻗﺼﺪ ﺑراﻧﺪازی وجﻮد ﻧﺪارد چﻮن مقﺎﺑلﻪ ﺑﻪ معﻨﺎی مخﺎﻟفﺖکردن ﺑﺎ هﺪف تغییردادن و
جﺎیﮕزینﻧﻤﻮدن اﺳﺖ کﻪ در این صﻮرت ،مرتکﺐ ﺑﺎیﺪ تﻮان چﻨین کﺎری را داشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ و امﺎ
ضرﺑﻪزدن ،صرف تضعیفکردن اﺳﺖ کﻪ در این صﻮرت ﻧیﺎزی ﺑﻪ اهﺪاف ﺳیﺎﺳی ﻧیسﺖ ،ﺑلکﻪ
مرتکﺐ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ضرﺑﻪزدن ﺑﻪ ﺑرﻧﺎمﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ،ﺑﻪ مﻨﺎفﻊ مﺎدی دﺳﺖ یﺎﺑﺪ.
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در تﺎریخچﻪ فسﺎد اﻗﺘﺼﺎدی در ایران ﭘروﻧﺪههﺎی ﺑزرگ و جﻨجﺎﻟی دیﮕری ﻧیز وجﻮد
داشﺘﻪ اﺳﺖ .امﺎ هیچ یک ﺑﻪ صﺪور حکم اعﺪام ﺑرای مﺘﻬﻤﺎن آن مﻨجر ﻧشﺪه اﺳﺖ .دﻟیل این
امر را میتﻮان در این داﻧسﺖ کﻪ هﺪف اصلی مقﻨن از وضﻊ ﻗﺎﻧﻮن تﻮجﻪ ﺑﻪ جﻨﺒﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪگی
آن ﺑﻮده اﺳﺖ .مطﻤئﻨﺎً ﻗﺎﻧﻮنگذاری کﻪ تﻤسک ﺑﻪ رأفﺖ و تعﺎﻟیم اﺳﻼمی را ﺳرﻟﻮحﻪ ﺧﻮد در
وضﻊ ﻗﻮاﻧین میداﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اصﻼح جﺎمعﻪ و جلﻮگیری از ایراد ﺑزهی اﺳﺖ کﻪ مسﺘﻮجﺐ
حﺪی مﺎﻧﻨﺪ اعﺪام اﺳﺖ .یﻪ هﻤین دﻟیل اﺳﺖ کﻪ ﺑﺎ وجﻮد تﺼﻮیﺐ عﻨﺼر ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺑرای این ﻧﻮع
ﺧﻼف ،در مﻮرد تﺼﺪی و اﻧطﺒﺎق عﻨﺎصر مﺎدی و معﻨﻮی آن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧین دﺳﺖ ﻗﺎضی مجرب و
جﺎمﻊاﻟشرایط را ﺑﺎز میگذارد تﺎ در مﻮاردی حﺪاکثر مجﺎزات را اعﻤﺎل ﻧﻤﺎیﺪ کﻪ ﺧللی مﺒین
در روﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدی کشﻮر ایجﺎد شﺪه ﺑﺎشﺪ.
این ﺑﻪ معﻨی آشﻨﺎیی کﺎمل ﻗﺎﻧﻮنگذار و مجری ﺑﻪ اهﺪاف ﺑﻮده و شکی ﻧیسﺖ در صﻮرت
تﺪاوم ﻧﺎهﻨجﺎری اﻗﺘﺼﺎدی فعلی ،همچﻮن چﻨﺪ ﺳﺎل اﺧیر ﺑﺎ ﻗﺪرت و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻬر ﺑیشﺘری وارد
کﺎرزار ﻧﺒرد ﺑﺎ ﺳﻮدجﻮیﺎن مﺘخلف ﺧﻮاهﺪ شﺪ.

سیاست جنایی افتراقی مهمترین روش کارآمد جایگزین اعدام در قبال
جرایم اقتصادی
فسﺎد و جرایم مﺎﻟی و اﻗﺘﺼﺎدی از چﺎﻟشﻬﺎی مﻬم در جﻬﺎن امروزی ﺑﻮده و ﻧظﺎمﻬﺎی ﺳیﺎﺳی
حﺎکم در ﺳراﺳر دﻧیﺎ را ﺑﺎ تﻬﺪیﺪ جﺪی روﺑﻪرو کرده اﺳﺖ .افزون ﺑر کﺎهش اعﺘﺒﺎر ﺑیناﻟﻤللی
یک کشﻮر مﻮجﺐ ازدﺳﺖدادن ﺳرمﺎیﻪ ارزشﻤﻨﺪ اعﺘﻤﺎد عﻤﻮمی در داﺧل کشﻮر ﻧیز هسﺖ.
چرا کﻪ اوالً وجﻮد ﻗﺼﺪ مجرمﺎﻧﻪ و ضرورت عﻨﺼر رواﻧی ،مسئﻮﻟیﺖ مﺒﺎشر در صﻮرت اجﺘﻤﺎع
ﺳﺒﺐ و مﺒﺎشر از مﻬﻤﺘرین راهﻬﺎی فرار مجرمﺎن یقﻪﺳفیﺪ در این جرایم از تعقیﺐ ﺑﻮده و حﺘی
در فرض تعقیﺐ ﻧیز ،فقﺪان اصل تسﺎوی ﺳﻼحﻬﺎ در مقﺎﺑلﻪ دادﺳﺘﺎن و یقﻪﺳفیﺪهﺎ ،روﻧﺪ
دادرﺳی ﻧﺎکﺎرآمﺪی را جلﻮهگر میﺳﺎزد .ثﺎﻧیﺎً هرچﻨﺪ ﺳﺎزوکﺎرهﺎ و اﺑعﺎد مخﺘلف ﭘیشﮕیری
در مﻮرد جرایم افراد عﺎدی مﻤکن اﺳﺖ مؤثر ﺑﺎشﺪ ،امﺎ ﻧﺎتﻮاﻧﺎﻧی آﻧﻬﺎ درﺑﺎره مجرمﺎن یقﻪﺳفیﺪ
ﺑﻪ اثﺒﺎت رﺳیﺪه اﺳﺖ.
از اینرو ،افزون ﺑر ﭘیشﻗﺪمشﺪن ﺑرﺧی از کشﻮرهﺎ در مﺒﺎرزه ﺑﺎ جرایم مﺎﻟی و اﻗﺘﺼﺎدی،
کﻨﻮاﻧسیﻮنهﺎی مخﺘلف ﺑیناﻟﻤللی و مﻨطقﻪای ﻧیز تﻤﻬیﺪاتی را در جﻬﺖ ﺳرعﺖﺑخشیﺪن ﺑﻪ این
مﺒﺎرزه ،ﭘیشﺑیﻨی کردهاﻧﺪ .در این راﺳﺘﺎ از ﻧظﺎم مﻮجﻮد و معﻤﻮل حقﻮﻗی و ﻗضﺎیی فﺎصلﻪ
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گرفﺘﻪ شﺪه و ﺑﺎ ﭘیشﺑیﻨی مسئﻮﻟیﺖ مطلق ﺑرای مجرمﺎن یقﻪﺳفیﺪ ﺑﻪ مﺒﺎرزه ﺑﺎ این ﭘﺪیﺪه
ﭘرداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑر حسﺐ آمﺎرهﺎی معﺘﺒر ﺑرﺧی کشﻮرهﺎ ﺑﺎ این روش ﺑﻪ مﻮفقیﺘﻬﺎی ﺑزرگی دﺳﺖ
یﺎفﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ مطﺎﻟعﻪ روایﺎت ﺑﻪویژه کلﻤﺎت حضرت علی در مﻮرد ﺑزهکﺎران و تقسیمﺑﻨﺪی مجرمﺎن
(ﻧﺎمﻪ  )53روشن میشﻮد کﻪ در ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ،ﺑزهکﺎری عﺎمﻪ یﺎ تﻮدههﺎی مﺤروم ،مﺘفﺎوت از
جرایم طﺒقﺎت ﺧﺎص صﺎحﺐ ﻧفﻮذ و دارای اﻗﺘﺪار داﻧسﺘﻪ شﺪه و ﺑﺎ دو ﻧﮕﺎه مجزا ،مجریﺎن
ﺳیﺎﺳﺖ جﻨﺎیی را ﺑﻪ اﻗﺪام عﺎدالﻧﻪ و مﺘﻨﺎﺳﺐ در مﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑزهکﺎری این دو گروه فرا ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ .از مﻨظر اﺳﻼم ﺑسیﺎری از جرایم تﻮدهﺎی مردم یﺎ رعیﺖ از ﻧﻮع ﻟغزشﻬﺎ و ﺑیﻤﺎریﻬﺎی
اجﺘﻤﺎعی ﺑﻮده کﻪ ﺑر حسﺐ عﻮامل مخﺘلف عﺎرض میگردد ،ﻟذا ﺑزهﭘﻮشی ،عفﻮ ،کیفرزدایی،
ﻗضﺎزدایی ،دفﻊ مجﺎزات در مﻮارد شﺒﻬﻪ و امثﺎل آن در یک ﻧظﺎم مﻨسجم تأکیﺪ و تﻮصیﻪ
میشﻮد .امﺎ در مقﺎﺑل ،ﺑزهکﺎری مجرمﺎن یقﻪﺳفیﺪ را از ﻧﻮع ﺧیﺎﻧﺖ و ﻧﻨگ تلقی ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
ﺑرﺧﻮردهﺎی شﺪیﺪ کیفری تﻮجﻪ میکﻨﺪ.
در آیﺎت ﻗرآن ﻧیز در این جﻬﺖ ﻧکﺎتی ﻗﺎﺑل اﺳﺘفﺎده اﺳﺖ؛ از جﻤلﻪ واکﻨش کﻼم اﻟﻬی ﺑر
ﻟغزشﻬﺎی هﻤسران ﭘیﺎمﺒر اﺳﻼم اﺳﺖ« :يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَْْ
لََِا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَ کَانَ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً :اى هﻤسران ﭘیﺎمﺒر ،هر کس از شﻤﺎ مﺒﺎدرت
ﺑﻪ کﺎر زشﺖِ آشکﺎرى کﻨﺪ ،عذاﺑش دوچﻨﺪان ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و این ﺑر ﺧﺪا هﻤﻮاره آﺳﺎن اﺳﺖ».
(احزاب .)30 ،اگر در مﺘﻮن فقﻬی ،تفکیکی ﺑین اینگﻮﻧﻪ مجرمﺎن یقﻪﺳفیﺪ و آﺑی دیﺪه ﻧشﻮد
دﻟیل ﺑر این ﻧیسﺖ کﻪ فقﻬﺎ ﺑﺎ این ﺳیﺎﺳﺖ افﺘراﻗی مخﺎﻟف ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑلکﻪ واﻗعیﺖ این اﺳﺖ کﻪ
اوالً :فقﻬﺎ عﻤﻼً ﺑﺎ این ﻗﺒیل جرایم مﺎﻟی و اﻗﺘﺼﺎدی ،کﻪ تخریﺐگر ﻧظﺎم حﺎکم مﺒﺘﻨی ﺑر فقﻪ
شیعﻪ ﺑﺎشﺪ ،مﻮاجﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ تﺎ ایﻨکﻪ ﺑﻪ تﺒیین آن ﺑپردازﻧﺪ؛ ثﺎﻧیﺎً :ﺑﺎ تﻮجﻪ ﺑﻪ ضرورتﻬﺎی امروز
ﻧظﺎم اﺳﻼمی میتﻮان ﺑﺎ عﻨﺎوین ثﺎﻧﻮی ﻧیز ﺑﻪ مشروعیﺖ ﺳیﺎﺳﺖ افﺘراﻗی اﺳﻼم ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ
مجرمﺎن یقﻪﺳفیﺪ و آﺑی دﺳﺖ یﺎفﺖ؛ ثﺎﻟثﺎً :در ﻧﮕﺎه فقﻬی ﭘذیرش تقﺼیر در مﻮارد مثل ﺑی-
احﺘیﺎطی ،ﺑیمﺒﺎالتی و عﺪم مﻬﺎرت در ﺑرﺧی جرایم دﻟیل ﺑر این اﺳﺖ کﻪ در ﻧﮕﺎه کﻼن ﻧظﺎم
فقﻬی اﺳﻼم این تفکیک ﻗﺎﺑل اثﺒﺎت اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص اﻗﺪامﺎت ﭘیشﮕیراﻧﻪ ﻧیز الزم اﺳﺖ در مقﺎﺑلﻪ ﺑﺎ ﺑزهکﺎری این دﺳﺘﻪ از مجرمﺎن،
کﻪ دارای ﻗﺪرت و اﺳﺘعﺪاد جرایم ﺧطرﻧﺎکﺘر هسﺘﻨﺪ و از دیﺪ ﻧﻬﺎدهﺎی ﭘیشﮕیری و تعقیﺐ ﻧیز
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ﭘﻨﻬﺎنترﻧﺪ؛ ﺑﻪ تﺪاﺑیر ﭘیشﮕیراﻧﻪ در ﺧﺼﻮص جرایم افرادی اکﺘفﺎ ﻧﮕردد و ﺑلکﻪ اﻗﺪامﺎت
ﭘیشﮕیراﻧﻪ ویژهای اتخﺎذ گردد.
این ضرباﻟﻤثل کﻪ ﺳﻨگ ﺑزرگ ﻧشﺎﻧﻪ ﻧزدن اﺳﺖ ،یﺎدآور دیﺪگﺎه ﺳزار ﺑکﺎریﺎﺳﺖ کﻪ ﺑر
اجرای کیفر مﺘﻨﺎﺳﺐ وﻟی ﺑﺎ حﺘﻤیﺖ و ﻗطعیﺖ تأکیﺪ میکرد .ﺑﺎالترین رﻗم ﺳیﺎه ﺑزهکﺎری در
جرایم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،زیرا مرتکﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻮعﺎً از میﺎن یقﻪﺳفیﺪهﺎ هسﺘﻨﺪ .اگر مجرمﺎن یقﻪآﺑی
ﺑﻪ دﻟیل وضعیﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و فشﺎرهﺎی اجﺘﻤﺎعی ﺑﻪ تعﺒیر جرمشﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ مشﺘریﺎن عﺎدی
زﻧﺪاﻧﻬﺎ تﺒﺪیل میشﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ عکس مرتکﺒﺎن جرایم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ دﻟیل ﻧفﻮذ و اﻗﺘﺪار اجﺘﻤﺎعی
کﻪ دارﻧﺪ مﺘﻬم ﻧﻤیشﻮﻧﺪ ،ﻟذا ﺑﺎیﺪ تﺪﺑیری اﻧﺪیشیﺪ کﻪ در مقررات شکلی و مﺎهﻮی امکﺎن
تعقیﺐگریزی و مجﺎزاتگریزی این دﺳﺘﻪ از مجرمﺎن را ﺑﻪ حﺪاﻗل رﺳﺎﻧﺪ و این امر فقط ﺑﺎ
تغییرات ﺳﺎﺧﺘﺎری چﻨﺎﻧکﻪ مﻮاردی اشﺎره شﺪ مﻤکن اﺳﺖ.

نتیجه
مﻮضﻮع ﺳﻨجش و تﻮزین مجﺎزاتﻬﺎ ﺑﺎ اعﻤﺎل مجرمﺎﻧﻪ و تشخیص تﻨﺎﺳﺐ ﺑین مجﺎزات و افعﺎل
مجرمین از امﻮری اﺳﺖ کﻪ تﺎکﻨﻮن در حقﻮق جﻨﺎیی هﻤﻮاره مﻮرد ﺑﺤث ﺑﻮده اﺳﺖ .جرم-
اﻧﮕﺎری افسﺎد فی االرض ﺑﻪ مثﺎﺑﻪ یک جرم مسﺘقل از مﺤﺎرﺑﻪ و در ﻧظر گرفﺘن کیفر اعﺪام
ﺑرای آن ،در ﻗﻮاﻧین کیفری تﺎ حﺪودی غیرمﻨطقی ﺑﻪﻧظر میرﺳﺪ؛ زیرا اوالً عﻨﻮان افسﺎد فی
االرض در هیچ یک از کﺘﺐ فقﻬی ﺑﻪ طﻮر مسﺘقل اشﺎره ﻧشﺪه اﺳﺖ و فقﻬﺎ آن را تﺤﺖ عﻨﻮان
مﺤﺎرﺑﻪ آوردهاﻧﺪ و این اﺳﺘﺪالل کﻪ تﻼزمی ﺑین ثﺒﻮت احکﺎم شرعی و معﻨﻮن ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در
عﺒﺎرت فقﻬﺎ ﻧیسﺖ در این مﻮرد ﻗﺎﺑل ﻗﺒﻮل ﻧیسﺖ ،چﮕﻮﻧﻪ مﻤکن اﺳﺖ فقﻬﺎ تﻤﺎم حﺪود شرعی
را کﻪ در ﻗرآن و روایﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اشﺎره شﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ طﻮر دﻗیق ﺑررﺳی کﻨﻨﺪ ،امﺎ در مﻮرد
ﺑﺎ جرم افسﺎد فی االرض کﻪ ﺑﻪوضﻮح در ﻗرآن کریم ﺑﻪ آن اشﺎره شﺪه اﺳﺖ ،غﺎفل ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛
ثﺎﻧیﺎً جرم افسﺎد فی االرض یک عﻨﻮان مجرمﺎﻧﻪ کلی اﺳﺖ کﻪ تﻤﺎمی جرایم را در ﺑر میگیرد
و ﺑﻪ مجﻤﻮعﻪ حﺪود و تعزیرات اطﻼق میشﻮد ،امﺎ این عﻨﻮان در فقﻪ ﺑیشﺘر ﺑرای جرایﻤی کﻪ
امﻨیﺖ را دچﺎر اﺧﻼل میکﻨﻨﺪ ﺑﻪ کﺎر میرود و مﺼﺪاق ﺑﺎرز افسﺎد فی االرض جرم مﺤﺎرﺑﻪ
اﺳﺖ کﻪ در آیﻪ  33ﺳﻮره مﺎئﺪه این دو عﻨﻮان در کﻨﺎر یکﺪیﮕر ﺑﻪ کﺎر رفﺘﻪاﻧﺪ و افسﺎد فی
االرض صفﺖ جرم مﺤﺎرﺑﻪ ﻗرار گرفﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﺎ مراجعﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧین مرﺑﻮط ﺑﻪ جرایم اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات اﺳﻼمی میتﻮان ﻧﺘیجﻪ
گرفﺖ کﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕذار در جﻤﻬﻮری اﺳﻼمی ایران ﺑﻪ دﻟیل تأثیر شﺪیﺪ جرایم اﻗﺘﺼﺎدی در ﻧظﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی کشﻮر ،رویکرد ﺑرﺧﻮرد شﺪیﺪ کیفری و ﻗﺎطﻊ را در مﺒﺎرزه ﺑﺎ جرایم اﻗﺘﺼﺎدی در
ﭘیش گرفﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات اﺳﻼمی ﺑﺎ ﭘیشﺑیﻨی آثﺎر جﺪیﺪ کیفری ﺑﻪ مﺒﺎرزه ﺑﺎ جرایم
اﻗﺘﺼﺎدی ﭘرداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .این آثﺎر جﺪیﺪ شﺎمل عﺪم تعﻮیق و تعلیق و مرور زمﺎن و ﻧیز جرم
اﻧﮕﺎری افسﺎد فی االرض می ﺑﺎشﺪ .ﺑﺎ تﻮجﻪ ﺑﻪ ایﻨکﻪ ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات اﺳﻼمی یک ﻗﺎﻧﻮن عﺎم
و مﻮﺧر در تﺼﻮیﺐ ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧین ﺧﺎص جرایم اﻗﺘﺼﺎدی می ﺑﺎشﺪ ،در احکﺎم کلی مثل
معﺎوﻧﺖ در ارتکﺎب جرم ،تعﺪد مﺎدی و معﻨﻮی ،ﻗﻮاﻧین ﺧﺎص جرایم اﻗﺘﺼﺎدی مقﺪم و حﺎکم
ﺑر ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات اﺳﺖ .ﺑرای تﺤقق افسﺎد فی االرض در جرایم اﻗﺘﺼﺎدی ،عﻼوه ﺑر احراز
شروط مذکﻮر در ﻗﺎﻧﻮن مجﺎزات اﺳﻼمی ﺑﻪ عﻨﻮان شروط ﭘﺎیﻪ و اصلی ،تﺤقق شرایط مﻨﺪرج
در ﻗﻮاﻧین ﺧﺎص اﻟزامی اﺳﺖ.
فرار مجرمﺎن اﻗﺘﺼﺎدی از کیفر ﺑﺎعث میشﻮد جﺎمعﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺤطﺎط و فروﭘﺎشی ﺑرود.
ﺑﻪ تعﺒیر رﺳﻮل گرامی اﺳﻼم حضرت مﺤﻤﺪ چﻨین رویﻪ معکﻮﺳی ﺳﺒﺐ ﺳقﻮط ،اﻧﺤطﺎط و
ﻧﺎﺑﻮدی جﺎمعﻪ ﺧﻮاهﺪ شﺪ .ایشﺎن هﻨﮕﺎم اجرای حﺪ ﺑر زﻧی از ﻗریش کﻪ مرتکﺐ جرم شﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﺎ اعﺘراض فردی مﻮاجﻪ شﺪ کﻪ میگفﺖ آیﺎ ﺑر این زن حﺪ جﺎری میکﻨیﺪ در حﺎﻟی کﻪ
از ﺧﺎﻧﻮادهای شریف و از ﻗریش اﺳﺖ؟ ﭘیﺎمﺒر در ﭘﺎﺳخ فرمﻮد :ﺑلﻪ! کسﺎﻧی کﻪ ﻗﺒل از شﻤﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ در چﻨین مﻮاردی حﺪ را ﺑر طﺒقﺎت ضعیف جﺎری میکردﻧﺪ ،وﻟی ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ افراد ﻗﻮی
و اشراف ،اجرای حﺪ را ترک میکردﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑراین هﻼک شﺪﻧﺪ (ﻧﻮری1409 ،ق 8 ،و  .)17در
ﻧﺘیجﻪ ﺳیﺎﺳﺖ افﺘراﻗی ﭘیشﻨﻬﺎدی در مقﺎﺑلﻪ حﺪاکثری ﺑﺎ مجرمﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون تﻮﺳل ﺑﻪ
اعﺪام میتﻮاﻧﺪ در این زمیﻨﻪ ﻧﺎکﺎرآمﺪی ﺳیﺎﺳﺖ کیفری را ترمیم کﻨﺪ.
رﺳیﺪگی ﺑﻪ جرایم مجرمﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ دﻟیل تفﺎوت در ﻧﻮع جرایم کﻪ غﺎﻟﺒﺎً ﺑرﺧﻼف
جرایم مﺘﺪاول اﺳﺖ ،جرایم اﻗﺘﺼﺎدی غﺎﻟﺒﺎً ﭘیرامﻮن فعﺎﻟیﺘﻬﺎی مشروع و تﻮﻟیﺪی رخ میدهﺪ
و ﺑﻪ طرز ﺑسیﺎر مﺎهراﻧﻪای از اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧی تقلیﺪ میکﻨﺪ و ﺑﺎ آن مخلﻮط میشﻮد ،ﺑﺎ هﺪف
ﻧﻬﺎیی کسﺐ ثروت یﺎ مزایﺎی شغلی ﺑیشﺘر ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟیل فقر ارتکﺎب مییﺎﺑﺪ ،رﻗم ﺳیﺎه ﺑسیﺎر
ﺑﺎالیی دارد ،ﺑزهکﺎران دارای ﻧفﻮذ و فﺎﻗﺪ وجﺪان اﺧﻼﻗی و دارای مﻨﺎصﺐ ﺳیﺎﺳی ،اﻗﺘﺼﺎدی
و گﺎه امﻨیﺘی دارد و مﻬﻤﺘر از هﻤﻪ ،ایﻨکﻪ ﺑزهدیﺪگﺎن این جرایم گسﺘرده و عﻤﻮمﺎً از طﺒقﺎت
مﺤروم جﺎمعﻪ و گﺎهی زﻧﺎن و کﻮدکﺎن هسﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎیﺖ آثﺎر گسﺘرده فردی ،اجﺘﻤﺎعی،
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زیسﺖ مﺤیطی یﺎ ﺑﻬﺪاشﺘی و رواﻧی طﻮالﻧی مﺪت ﺑر جﺎمعﻪ دارد؛ ﺑﻪ دﻟیل هﻤﻪ این تفﺎوتﻬﺎ و
ﺑﻪ جﻬﺖ در دﺳﺘرسﻧﺒﻮدن و کﺎرآمﺪﻧﺒﻮدن اعﺪام ﺑﻪ عﻨﻮان یک راهحل ،ﺑﻪ دالیلی کﻪ ذکر شﺪ،
ﺑﺎیﺪ ﺳیﺎﺳﺖ جﻨﺎیی افﺘراﻗی را در مقﺎﺑلﻪ ﺑﺎ جرایم این گروه ﺑﻪ شرحی کﻪ ﺑیﺎن شﺪ در دﺳﺘﻮر
کﺎر ﻗرار داد.
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