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 چکیده

 سبتن که یاتتهدید و جامعه در بزهکاری گسترش بر مستقیم تأثیر ظلحا به دیقتصاا جرایم
 حاکمیت و اقتصادی ارپاید توسعه حقوقی، و خالقیا ارزشهای ،معاجو منیتا و تثبا به

 قانونگذار ست.ا هشد جهان سراسر در دولتها نیانگر موجب پیش از بیش ،دارد نقانو
 راه ینسریعتر و اولین عنوان به را اقتصادی جرایم با کیفری برخورد ایران اسالمی جمهوری

 عنوان تحت 1392 اسالمی مجازات قانون 286 ماده است. کرده توجه جرایم، این با مقابله
 رمج این درباره فقهی مبانی با که دانسته اعدام مستوجب را رفتارهایی االرض فی افساد

 جای به قانونگذار .است دشوار رفتارها این دامنه تعیین عالوه به ،ندارد سازگاری
 به قطف کیفری اجرای در حتمیت و مرتکبان فرار از جلوگیری راستای در سیاستگذاری

 بر عیس مقاله این در است. نقد قابل حیث این از که آورده رو اعدام گسترش و کیفر تشدید
 چالشهای ،خصوص این در فقها دیدگاههای و روایات و آیات به استناد با تا است این

 جرم یبرا اعدام کیفرانگاری بر دلیلی گونه هر فقدان و مذکور مصادیق به جرم این تعمیم
 رخوردب در اسالم کیفری سیاست رویکرد چند هر .شود بررسی افساد عنوان به مستقلی
 برای اعدام نیبیپیش لیکن است، گیرانهسخت بسیار سفید یقه اقتصادی مجرمان با کیفری

 .است فقهی پشتوانه فاقد افساد، انعنو تحت مجرمان از دسته این

                                           
 دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(/. دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس فارابی، 1

mirkhalili@ut.ac.ir 
 ، اصفهان، ایران/زاد اسالمیآدانشگاه  (،خوراسگاناصفهان )واحد گروه حقوق،  استادیار. 2

masoud_heidari2@yahoo.com 
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 اعدام، مفسد، اقتصادی، مجرم اقتصادی، نظم در اخالل االرض، فی افساد :هاکلیدواژه
 .فقه

 
 مسئله طرح
 بارزهم بر دولتها تأکید است. بشر امروزی جامعه در جدید عناوین از یکی اقتصادی جرایم

 وقعیتم لحاظ به جرایم این مرتکبین ویژگیهای دلیل به اقتصادی، جرایم از پیشگیری و
 صادیاقت رشد روب برنامه در جرایم این زیانبار نتایج و آثار و آنان مالی سیاسی، اجتماعی،

 جرایم کشورهاست. اقتصادی حوزه در فعالیت و گذاریسرمایه در عمومی اعتماد سلب و
 بازار ی،مال مانند مشروعی فعالیتهای پوشش در یا گوناگون بسترهای در تواندمی اقتصادی

 خدمات ،صنعتی تولیدات تجاری، مبادالت مالی(، منابع سایر و )مالیات دولتی بودجه دولتی،
 ناسیشجرم سنتی نظریات از بسیاری اساس بر یابد. ارتکاب سیاسی یا قضایی و اداری
 تربیش قدرت، صاحب و ثروتمند و توانا افراد که دارد وجود فرض این فشار، نظریه مانند

 دهدمی نشان اخیر مطالعات که حالی در شوند،می واقع جامعه اقشار سایر جرایم دیدهبزه
 آن اب ارتباط در و خود ایحرفه فعالیتهای نوع اقتضای به قدرت و ثروت صاحب اشخاص
 .دارد افراد و جامعه برای زیانبارتری آثار که شوندمی جرایمی مرتکب فعالیتها،

 رد پیچیده شگردهای و شیوه با مجرمین که هستند جرایمی جمله از اقتصادی جرایم
 نه رایمج این کشف شوند.می مرتکب هاهزینه حداکثری کاهش و بیشتر منافع جلب راستای

 استیس انیتولم ییآشنا عدم جهت به بیشتر بلکه ن،یمجرم شگردهای یدگیچیپ دلیل به صرفاً
 و کارآگاهان مهارت و تخصص عدم کشف، ابزارهای نبود اقتصادی، جرم مفهوم با یفریک

 خسارتها معموالً اقتصادی جرایم در .نیست میسر سادگی به ساختاری ،یقانون ضعفهای
 و یجد تالش مبارزه این در باید حکومت و دولت لذا و انبوهند نیز دیدگانبزه و گسترده
 نماید. اقدام اصلی مدعی عنوان به و باشند داشته را پررنگی

 با بلهمقا در ایران اسالمی جمهوری جنایی سیاست اصلی هسته کیفری، حقوق به توسل
 هاوزهح دیگر از بیش اگر اقتصاد حوزه در قانونگذار کیفری مداخله است. اقتصادی مفاسد
 از تاراس همین در لذا  دارندو فراملی جنبه موارد بسیاری در جرایم این نیست. کمتر نباشد
 رزهمبا برای مریدا و پالرمو کنوانسیونهای متحد، ملل سازمان سطح در تاکنون 2000 سال

 موجب م،جرای گونهاین گسترش ایران در است. رسیده تصویب به اقتصادی و مالی جرایم با
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 در اسالمی مجازات قانون تصویب .است شده اقتصادی مفاسد با مبارزه ستاد گیریشکل
 همین در .نمود معرفی جزایی قوانین عرصه به را جدیدی کیفری قواعد و مفاهیم 1392 سال

 دید.گر مطرح گوناگون مواد در اقتصادی جرایم واژه مجازات قانون در بار اولین برای راستا
 تعویق و تعلیق امکان عدم جمله از کیفری جدید آثاری ذکر با اسالمی مجازات قانون

 ادافس پذیرش نیز و قطعی محکومیت حکم انتشار به الزام زمان، مرور شمول عدم مجازات،
 ینا نمود. اتخاذ جرایم این با مبارزه برای نوین رویکردی اقتصادی، جرایم در االرض فی

 آثار همراه به قاطع برخورد یک امروز عصر در مطرح حقوقی نظامهای اکثر مانند رویکرد
 جرایم نای مرتکبین سازی ناتوان نیز و جرم ارتکاب مزایای کاهش راستای در شدید کیفری
 .است

 در و بررسی را جرایم این مرتکبان اعدام فقهی مبانی تا نموده تالش حاضر پژوهش
 مجرای این با برخورد بازدارنده و مناسب شیوه جهت در را راهکارهایی آن، نقد ضمن نهایت

 نداشته جرم این از پیشگیری در تأثیری فقهی مبانی خالف بر اعدام بینیپیش دهد. پیشنهاد
 .است داده توسعه را جرایم گونهاین که است تعقیب از فرار امکان و قطعیت عدم بلکه

 ادیاقتص نظام بر اقتصادی جرایم شدید تأثیر دلیل به ایران اسالمی جمهوری قانونگذار
 و است تهگرف پیش در اقتصادی جرایم علیه واکنش در را کیفری شدید برخورد فقط کشور،

 است. نموده توجه کمتر ماهوی و شکلی مقررات در تعقیب و مجازات از فرار امکان به
 

 مفاهیم
 پردازیم:ب خاص عناوین برخی مفهوم بیان به ابتدا دارد ضرورت بحث، موضوع شفافیت برای
 

 االرض فی افساد و محاربه مفهوم .1
 نیا مردم. تیامن و یآزاد سلب و ترساندن قصد به اسلحه دنیکش از است عبارت محاربه

 محقق) «الناس الخافه السالح جرّد من کل المحارب،» است. یفقه منابع از برگرفته فیتعر
 ،ی)نجف اندکرده انیب را فیتعر نیهم هیشب هم گرید یفقها (4/180 ق،1403 ،یحل

 .(1/318 م،1975 ،ییخو ؛8/47 ق،1387 ،یطوس ؛41/564 ش،1367
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 ابلق موضوع کی بر و عمل کی انگریب االرض یف افساد و محاربه ایآ که است نیا سؤال
 قلمست جرم کی انگریب کدام هر و متفاوت گریکدی با واژه دو نیا آنکه ای و است اطالق
 عنوان؟ کی با ای میمواجه مجرمانه مستقل عنوان دو با ایآ گرید عبارت به است؟
 الَّذِينَ جَزَاءُ إِنَّمَا» :است مائده سورة 33 یهآ محاربه یانگار جرم یمبنا که آنجا از

 وَ يِِْيِِْْأَ تُقَطَّعَ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ فَسَاداً الْأَرْضِ فِي يَسْعَوْنَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ يُحَارِبُونَ
 عَذَابٌ الْآخِرَةِ فِي لَُِْْ وَ الُِّنْيَا فِي خِزْيٌ لَُِْْ لِکَذ الْأَرْضِ مِنَ يُنْفَوْا أَوْ خِالَفٍ مِنْ أَرْجُلُُِْْ

 فساد به زمین در و جنگندمى او پیامبر و خدا ]دوستداران[ با که کسانى سزاى :عَظِيٌْ
 خالف در نپایشا و دست یا گردند آویخته دار بر یا شوند کشته که نیست این جز کوشند،مى

 در و تدنیاس در آنان رسوایى این، گردند. تبعید سرزمین آن از یا شود بریده یکدیگر جهت
 االرضیف افساد به هم و محاربه به هم هیآ نیا ظاهر «.داشت خواهند بزرگ عذابى آخرت

 یرامگ رسول و سبحان خداوند با محاربه که است نیا آن یعرف ظهور» کنیل دارد. حیتصر
 واو با نیزم یرو در فساد رایز هستند، موضوع وجز کدام هر نیزم در فساد نیهمچن و او
 فریک ابد،ی تیفعل موضوع در مأخوذ ودیق ههم هرگاه نیبنابرا است. شده عطف محارب هب
 (.151 ش،1384 ،یبجنورد ی)موسو «ابدییم تیفعل زین

 مستقل بحث کی عنوان به االرضیف افساد به یااشاره چیه عموماً عهیش یفقه کتب در
 جرم دو انگریب را واژه دو نیا دارند تالش معاصرین یبرخ است. نشده محاربه از یجدا و

 و نیمفسر عموم (،12-14 ش،1379 زاده،بی)حب بدانند محاربه و االرضیف افساد مستقل
 رایز ستند؛ین جداگانه عنوان دو ه،یآ نیا در االرضیف افساد و محاربه که معتقدند فقها

 فعط «فساداً االرض یف سعونی» و صله «رسوله و اهلل حاربونی» و است موصول «نیالّذ»
 ،یانکاش ی)امام «است قتیحق کی انیب یبرا هیعلمعطوف و معطوف مجموع و است صله بر

 ،اعدام حکم موضوع که دارند نظراتفاق فقها، (.638 ق،1422 ،یلنکران فاضل ؛90 ش،1372
 هگرچ نصوص «.افساد» مطلق و «فساد» مجرد نه است، «نیزم در فساد یهپا بر محاربه»
 شودیم استفاده یخوببه ادله اقیس و فتاوا اتفاق کمک به اما ،ندارد صراحت قتیحق نیا بر
 ییتنها به «نیزم در فساد» و «افساد» و «محاربه» است: جزء دو از مرکب قتل، حکم که

 است آن حیصح اوصاف نیا با (.42/51 ش،1367 ،ی)نجف ستین مجازات و حکم موضوع
 یبرا یهیتوج و محاربه صفت است، آمده قرآن یهآ در که االرضیف افساد شود گفته که

 ینیسنگ نیا به مجازات چرا شود، گفته اگر که صورت نیا به است. آن مجازات ینیسنگ
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 ریتعب به است. االرضیف مفسد او چون شودیم گفته شود، اجرا محارب مورد در یستیبا
 معقول، یعلما اصطالح به بلکه ستین حکم موضوع خود االرضیف مفسد» دیاسات از یبرخ

 ق،1422 ،یلنکران فاضل ؛44 ش،1370 ،ی)مرعش «است مجازات ثبوت در علت و واسطه
 «محاربه» از «االرضیف افساد» عنوان استقالل به کدام چیه زین قرآن نیمفسر (.638

 ،ی)مرعش دانندیم محارب وصف را االرضیف مفسد فوق شرح به و ندارند یاعتقاد
 (.93-94 ش،1372 ،یکاشان یامام ؛49-50 ش،1370
 

 اقتصادی مجرمان و جرایم مفهوم .2
 اصل به لطمه ضمن که اندهدانست یامجرمانه اتاقدام از عبارت را اقتصادی جرم برخی

 ش،1392 ی،میابراه) دهدب قرار خطر معرض در زین را کار و بکس هحوز یجار نظم اعتماد،
 یعموم مفهوم کی را یاقتصاد جرم ،یسیسوئ شناسجرم و حقوقدان کلو، کالین (.156

 سبک و یتجار روابط نظام ای یاقتصاد نظم به لطمه متضمن میجرا از یامجموعه که داندیم
 ای شرکت ،یاحرفه تیفعال چارچوب در معموالً و شودیم شامل را جامعه کی در کار و

 را میجرا از دسته دو ف،یتعر نیا اساس بر د.ابییم ارتکاب (یشرکت می)جرا آن تیریمد
 :برشمرد توانیم

 یولتد اقتصاد هیعل مجرمانه یتهایفعال یعنی ،یدولت مقررات هیعل یاقتصاد میجرا :اول
 و کنندهمصرف از تیحما ه(ریغ و گمرک ات،ی)مال یعموم بودجه رقابت(، بازار، )بانک،

 یایدن یارتکاب میجرا مجموعه یعنی تجارت؛ و کار و کسب حوزه میجرا :دوم ؛ستیز طیمح
 انونق نقض قیطر از و یتخصص یاحرفه صاحبان توسط معموالً که تجارت و کار و کسب

 ابارتک و... تین حسن اعتماد، از سوءاستفاده ،یضدرقابت یهاهیرو مانند یتجار روابط در
 .(157 همان،) کشور اقتصادی نظام در اخالل مفهوم سوم: ؛ابدییم

 ظامن به انیز موجبات که دانندمی یمجرمان یرفتارها شامل را یاقتصاد میجرا نیز یبرخ
 (.71 ش،1388 ی،دی)جمش کندمی فراهم را مصرف و عیتوز د،یتول

 
 امامیه فقه و روایات آیات، در االرض فی افساد

 ای هیآ چیه در نیچنهم فقها دیدگاه و فقه در االرض فی افساد اسالمی انقالب از قبل تا
 ودهنب مطرح کلی شاخص یک در محاربه از منفک و مستقل جرم عنوان به گاههیچ یتیروا
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 نیبیپیش اعدام معدودی موارد در آن امثال و ذمی قتل به اعتیاد مثل مواردی در بله، است.
 که لیک قاعده یک ارائه اما و است شده تعلیل نیز افساد از پیشگیری باب از گاهی و شده
 قیهانف دیدگاه در است، اعدام مستوجب شد، منتهی زمین در گسترده افساد به رفتاری هر اگر

 شود.نمی دیده روایات و آیات و
 است رفته کار به بار 49 حدود آیه 46 در و قرآن سوره 23 در آن مشتقات و افساد کلمه

 ایآیه 46 میان از هست. نیز عنوان این بودنکلی از نشان موضوع، این اهمیت بر عالوه که
 االرض، فی افساد انگاریجرم مالک همه از بیش آنچه است، رفته کار به افساد کلمه که

 باشد.می مائده سوره 33 و 32 آیات است، گرفته قرار
 

 مفسران دیدگاه و کریم قرآن آیات در االرض فی افساد .1
 إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى کَتَبْنَا لِکَذ أَجْلِ مِنْ» :است آمده مائده سوره 32 آیه در کریم قرآن در
 فَکَأَنَّمَا اََاأَحْيَ مَنْ وَ جَمِيعاً النَّاسَ قَتَلَ فَکَأَنَّمَا الْأَرْضِ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْساً قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ

 رْضِالْأَ فِي لِکَذ بَعَِْ مِنُِْْْ کَثِيراً إِنَّ ثَُّْ بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُنَا جَاءَتُِْْْ لَقَِْ وَ جَمِيعاً النَّاسَ أَحْيَا
 اصقص به جز را کسى کس هر که داشتیم مقرر اسرائیل فرزندان بر روى این از :مُسْرِفُونَلَ

 هر و اشدب کشته را مردم همه گویى که است چنان بکشد، زمین در فسادى کیفر[ ]به یا قتل،
 امبرانپی قطعاً و است داشته زنده را مردم تمام گویى که است چنان بدارد، زنده را کسى کس

 زمین در ایشان از بسیارى آن از پس همه[ این ]با آوردند، آنان براى کارآش دالیل ما
 «کنند.مى روىزیاده

 :کنیممی اشاره آنها از نمونه چند به که است متفاوت آیه این درباره فقها و مفسرین نظر
 ادیفس آنکهبی» :کندمی معنی گونهاین را االرض فی فساد آیه این در الهیجی شریف

 اطهار ائمه و خدا رسول با حرب مانند باشد شده مستحق شرعاً که زمین در باشد کرده
 االرض فی افساد مفسر، این .(1/646 ش،1363 الهیجی، شریف) «ذلک غیر و طریق قطع و
 جای در .است نموده تلقی آمده، قتل حکم آن برای شرع در آنچه هر یعنی کلی امر یک را

 به هک است این زمین، روی در فساد از منظور که است آمده البیان مجمع تفسیر در دیگری
 ش،1360 طبرسی،) کند ناامنی و ترس ایجاد مردم میان در اینکه یا برخیزد خدا جنگ
 نهما در زیرا داند،می محاربه همان را االرض فی افساد ایشان که آیدمی نظر به چنین (652
 .کندمی اشاره محاربه به مائده سوره 33 آیه ادامه
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 قال لْأَرْضِ:ا فِی فَسادٍ أَوْ قوله» :است نموده بیان االرض فی فساد تفسیر در کبیر تفسیر
 فسادِ وآ االرض... یف إفساد ریبغ أو نفسِ ریبغ نفساً قتل من قولِهِ یعل معطوف إنه الزّجاج:

 مراد هو و قیالطر قطع منها مان،یاال بعد کفر منها و المحراب، مع الکفر منها و االرض یف
 الوُجُوهِ ذِهِه کُلَّ یعالتَ فَجَمَعَ رسوله، و اهلل حاربُونَیُ نیالذ جزاء إنما :هیاآل هذه بعد یتعال بقوله

 تسنناهل مفسرِ این بنابراین، .(11/334 ق،1420 فخررازی،) «االَرضِ یفِ فَسادٍ أو قَولِهِ یفِ
 و داندمی است، قتل مستحق شرعاً آنچه هر مشمول کلی طور به را االرض فی افساد نیز

 االرض فی افساد مصادیق از یکی دانند،می مائده سوره 33 آیه منظور تسنناهل که را قطاع
 یصدر فساد» است: شده االرض فی فساد از کلی برداشت همین نیز العرفان کنز در و داندمی
 فی فساد دیگر تفسیر چندین در .(2/343 ق،1425 مقداد، فاضل) «لقتلها موجب منها

 احصان شرط به زنا طریق، قطع یا شرک» مانند شود؛می قتل موجب آنچه هر عیناً االرض
 .است شده دانسته «قتل اسباب از آن غیر و

 .اشدبمی است، قتل موجب آنچه هر کلی، طور به االرض، فی افساد از نیز فقها برداشت
 من کالمنع شرعاً الیَجُوزُ ما لِکُلِّ شامِلٌ االَرضِ فِی اإلفساد و» است: آمده کافی شرح در

 .(10/38 ق،1382 مازندرانی،) «نَحوِهَا وَ النَّهبِ وَ القَتلِ وَ أهلِهِ و بِالحَقِّ االستهزاء و االیمان
 فسٍنَ تلِقَ یرِغَبِ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفْساً قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ» :فرمایدمی االفهام مسالک در نیز ثانی شهید

 األرضِ فِی مِنها حاصِلٍ فَسادٍ «الْأَرْضِ فِی ادٍفَس» یرِغَبِ فساًنَ لَتَقَ «أَوْ» صاصَالقِ بُوجِیُ
 إجمالُ عُفِدَنیَ ذٍئِینَحِ وَ ةِبَحارِالمُ أوِ رکِالشِّبِ ادِفسَإِالِ رَسَّفَ و .لِاِفسَادِهَا قَتلَهَا بِذلِکَ فَاستَحَقَّت

 سادَالفَ هُبُوجِیُ معَنَ القتل بُوجِیُ ساداًفَ نُکوُیَ ما لُّکُ یسَلَ ذإِ لةٌجمَمُ طالقِاإلِ عَمَ هاإنِّفَ اآلیة
 این در نیز ثانی شهید بنابراین .(4/275 ق،1416 ثانی، )شهید «تلِالقَ دِّحَ ةِقامَإلِ مَلزِتَسُالمِ
 .داندنمی قتل موجب را فسادی هر آیه

 داللت جزئیه موجبه طور به فقط 32 آیه» :نویسدمی آیه این درباره نیز مرعشی اهللآیت
 رهدربا آیه حاالتی، و شرایط چه در اما .رساند قتل به را کسی فسادی با توانمی که دارد
 «کرد تناداس آیه این به کلی طور به مفسدین قتل برای تواننمی بنابراین است، ساکت آنها

 هآی از» :فرمایدمی چنین آیه این باب در لنکرانی فاضل اهللآیت .(53 ش،1370 مرعشی،)
 صنه،مح زنای مانند قتل مستوجب مجرمانه عناوین تمامی که شودمی استفاده مائده سوره 32

 چهارم یا سوم مرتبه در آنها مرتکبین مجازات که جرایمی چنینهم و لواط محارم، با زنای
 آیه طبق .(161 ش،1386 عالمی،) ...«هستند زمین در فساد مصادیق از همگی است، قتل
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 بود خواهد مفسد فرد اعدام جواز برای مستقلی عنوان خود زمین، در فساد مائده سوره 32
 ابس چه زیرا رسد؛نمی باشد حجت که ظهوری حد به مطلب این بر شریفه آیه داللت اما

 انبی قتل مستوجب جرایم قالب در شارع وسیله به که است معینی موارد همان از مقصود
 حال عین در ؛(197 ش،1385 نوبهار،) (عنف به زنای یا محارم با زنای مانند) است شده

 الزم ودنب االرض فی مفسد برای شرطی هیچ که است این از نویسندگان از بعضی برداشت
 صتشخی مرجع که عرف در االرض، فی افساد مفهوم و دارد اطالق آیه که معتقدند و نیست

 (.27 ش،1385 بای،) ندارد اجمالی و بوده روشن است، امور گونهاین
 محاربه بر عالوه یا است، محاربه انگاریجرم مقام در فقط مائده سوره 33 آیه اینکه

 اردد وجود نظراختالف حقوقدانان، و فقها بین کندمی انگاریجرم نیز را االرض فی افساد
 .است متفاوت فقها و مفسرین نظر نیز مائدهسوره  32 آیه مانند که

 سوره 33 آیه االرض، فی افساد اینکه مورد در مفسرین و فقها اکثریت نظرات به توجه با
 رد الطریق، قطاع یا محصنه زنای مانند آنها حکم که شودمی جرایمی و گناهان شامل مائده
 اربهمح آیه این و است محاربه صفت مائده، سوره یآیه در و باشدمی قتل اسالم مقدس شرع

 اب اعدام کیفرانگاری است، دفاع قابل هم جدی طور به که کندمی بیان را افساد وجه بر
 .نباشد توجیه قابل چندان مذکور آیات به استناد
 

 فقها دیدگاه و روایات در االرض فی افساد .2
 گاه اما .است نشده بحث مستقل، طور به فقهی متون از یک هیچ در االرض، فی افساد

 با فقیهان از ایعده را آنها مجازات علت و شده وارد جرایم از بعضی مورد در روایاتی
 ستقلم انگاریجرم در شکبی که .انددانسته االرض فی افساد باب از روایات، این به تمسک
 ستا نبوده تأثیربی اسالمی مجازات قانون در مستقل، حد یک عنوان به االرض، فی افساد

 :کنیممی اشاره آنها از نمونه چند به که
 یبترت بدین مورد این در سکونی از عبد به موال سوی از قتل، به امر باب در روایاتی

 یَقْتُلَ أَنْ عَبْدَهُ أَمَرَ رَجُلٍ فِی :أَمِیرُاَلْمُؤْمِنِینَ قَالَ عبداهللأبی عن سکونی» :است شده وارد
 وَ بِهِ اَلسَّیِّدُ یُقْتَلُ کَسَیْفِهِ أَوْ کَسَوْطِهِ إِالَّ اَلرَّجُلِ عَبْدُ هَلْ وَ أَمِیرُاَلْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ فَقَتَلَهُ رَجُالً

 بدین ایدش است. االرض فی افساد دلیل به قتل این فرمایدمی طوسی .«اَلسِّجْنَ اَلْعَبْدُ یُسْتَوْدَعُ
 مورد در .(5/32 ق،1407 الخالف، طوسی،) شودمی کشته مباشر جای به سبب که جهت
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 آن از را خبر این به عمل وجهی بر بنا فقها اما است؛ قرآن ظاهر خالف که آنجا از روایت
 عمل اما بودن االرض فی مفسد خاطر به داندمی جایز امام برای باشد، موال عادت که جهت

 .(5/283 ،همان) انددانسته شایسته را روایت این به نکردن
 قَالَ» :کندمی نقل شکل بدین را روایتی خدا رسول از سکونی ساحر مجازات مورد در
 سَاحِرُ قْتَلُیُ لَا لِمَ اللَّهِ رَسُولَ یَا قِیلَ یُقْتَلُ لَا الْکُفَّارِ سَاحِرُ وَ یُقْتَلُ الْمُسْلِمِینَ سَاحِرُ اللَّهِ رَسُولُ
 ق1409 ،عاملی حر) «مَقْرُونَانِ الشِّرْکَ وَ السِّحْرَ لِأَنَّ السِّحْرِ مِنَ أَعْظَمُ الشِّرْکَ لِأَنَّ قَالَ الْکُفَّارِ

 را ساحر قتل علت فقها از ایعده .(10/147 ق،1407 االحکام، تهذیب ،یطوس ؛17/146
 ق،1407 الخالف، ،ی)طوس دانندمی آن در سعی و االرض فی افساد خاطر به روایت این در
5/331). 

 حَمَّدُ» :است شده وارد ترتیب بدین روایتی نیز کفن سارق و نباش دست قطع مورد در
 عُتَقْطَ أَ لَهُ فَقِیلَ -الْقَبْرِ نَبَّاشَ قَطَعَ أَنَّهُ :أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ قَضَایَا إِلَى بِإِسْنَادِهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ
 جَلَدَ وَ شَعْرِهِبِ فَأَخَذَ بِنَبَّاشٍ أُتِیَ وَ قَالَ -لِأَحْیَائِنَا نَقْطَعُ کَمَا لِأَمْوَاتِنَا لَنَقْطَعُ إِنَّا فَقَالَ -الْمَوْتَى فِی
 شهید .(28/291 ق،1409 عاملی، حر) «مَاتَ حَتَّى فَوُطِئَ اللَّهِ عِبَادَ طَئُوا قَالَ وَ -الْأَرْضَ بِهِ

 هر ،کار این به اعتیاد صورت در که کندمی نقل حلی ادریسابن از األفهام مسالک در ثانی
 شهید) کنندمی قطع را نباش دست مفسدبودن خاطر به باشد نگرفته صورت سرقت چند
 .(14/512 ق،1416 ثانی،

 خاطر هب بلکه قصاص، باب از نه اما است قتل دارد، کفار کشتن به عادت که کسی حکم
 :کندیم نقل مضمون بدین فضل بن اسماعیل از را روایتی االحکام، تهذیب در طوسی افساد،

 قَتَلَهُمْ مَنْ عَلَى وَ عَلَیْهِمْ هَلْ النَّصَارَى وَ الْیَهُودِ وَ الْمَجُوسِ دِمَاءِ عَنْ -أَبَاعَبْدِاللَّهِ سَأَلْتُ»
 أَلْتُهُسَ وَ قَالَ لِقَتْلِهِمْ مُتَعَوِّداً یَکُونَ أَنْ إِلَّا لَا قَالَ لَهُمْ الْعَدَاوَةَ أَظْهَرُوا وَ الْمُسْلِمِینَ غَشُّوا إِذَا ءٌشَیْ
 الَ لِذَلِکَ مُعْتَاداً یَکُونَ أَنْ إِلَّا لَا قَالَ قَتَلَهُمْ إِذَا الْکِتَابِ أَهْلِ وَ الذِّمَّةِ بِأَهْلِ یُقْتَلُ هَلْ الْمُسْلِمِ عَنِ
 ق،1407 االحکام، تهذیب طوسی، ؛7/309 ق،1407 ،کلینی) «صَاغِرٌ هُوَ وَ فَیُقْتَلُ قَتْلَهُمْ یَدَعُ
 افساد رخاط به کسی چنین که کندمی نقل جنیدابن از الشیعه مختلف در نیز حلی .(10/190
 کندمی نقل حلی ادریسابن از جا همان در اما .گیردمی قرار محاربین مقام در االرض، فی
 .(5/334 ق،1413 ،ی)حل داندنمی جایز کافر خاطر به را مسلمان قتل مطلقاً که

 ردیدهگ نقل مضمون بدین نیز کندمی افروزیآتش که کسی مورد در سکونی از روایتی
 :است
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 نْعَ السَّکُونِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ»
 وَ فَاحْتَرَقَتْ قَوْمٍ دَارِ فِی فَأَشْعَلَهَا بِنَارٍ أَقْبَلَ رَجُلٍ فِی قَضَى أَنَّهُ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ

 ق،1407 االحکام، تهذیب طوسی،) «یُقْتَلُ ثُمَّ فِیهَا مَا وَ الدَّارِ قِیمَةَ یُغْرَمُ قَالَ مَتَاعُهُمْ احْتَرَقَ
 عن »... :کندمی نقل چنین شهید قول از و حدیث این مورد در جواهر صاحب .(10/221

 ادهاعتی فرض مع مفسد آنه وجه یکون أن لیکن و األصحاب، اکثر علیه أن الشهید حواشی
 باب از را قتل شیخ کندمی بیان ادامه در و «مطلقا أو محاربآ به یکون وجه علی لذلک

 تمسک قابل را آن و برشمرده ضعیف را روایات این و حد باب از نه و دانسته قصاص
 (.43/125 ش،1367 نجفی،) است ندانسته
 دهش وارد مضمون بدین روایتی نیز فروشدمی و ربایدمی را دیگری که کسی مورد در
 فیها فَقالَ قالَ فَباعَها حُرَّةً سَرَقَ رَجُلٍ عَن مُحمَد بنِ جَعفَرَ سألتُ قال الثوری سنان» :است
 .(جاهمان) «الثّانیه یَدَهُ تُقطَعُ فَسارِقٌ اَوّلُها امّا حُدُودٍ اربِعةُ

 در حلی .(762 ق،1390 طوسی،) دانندمی االرض فی افساد باب من را قطع علت فقها
 و است مال از محافظت خاطر به مال در قطع وجوب :کندمی نقل مشهور از الشیعه مختلف

 (9/144 ق،1413 )حلی، است افساد دلیل به قطع وجوب و است اولی نفس در محافظت این
 .(2/416 تا،بی خمینی،) دانندمی احوط را قطع ترک تحریرالوسیله در امام حضرت اما و

 عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ» :است شده نقل مضمون بدین روایتی نیز کبائر مرتکبان مورد در
 کُلِّهَا الْکَبَائِرِ أَصْحَابُ قَالَ: الْمَاضِی الْحَسَنِ أَبِی عَنْ یُونُسَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ

 خصوص این در (7/19 ق،1407 کلینی،) «.الثَّالِثَةِ فِی قُتِلُوا مَرَّتَیْنِ الْحَدُّ عَلَیْهِمُ أُقِیمَ إِذَا
 مانند ودحد ابواب از بعضی در» که: این بر مبنی گرفته صورت مراجع برخی از استفتائی

 شود، اجرا مرتبه هر در نیز حد و گردد تکرار موجب عمل هرگاه که است آمده خمر شرب
 یف افساد باب از قتل حد آیا است، مطرح سؤال این حال بود خواهد قتل سوم یمرتبه در

 هک طوری به واجب، احتیاط بنابر» :است آمده پاسخ در «دیگری؟ باب از یا است االرض
 سئلهم این و بود خواهد چهارم مرتبه در قتل خمر شرب غیر در اند،گفته بزرگان از بسیاری
 شده وارد آن مورد در ایخاصّه نصوص بلکه نیست، االرض فی مفسد عنوان به مربوط

 یا قطع علت روایات، این از بعضی در هرچند است ذکر به الزم .(شیرازی مکارم) «است
 از یک چهی در گردید بیان مستند چنانکه اما است، شده دانسته بودن االرض فی مفسد قتل،

 یا ودب نشده برده نامی ابواب دیگر مانند مستقل، طور به «االرض فی افساد» عنوان منابع،
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 از یکی قول به مجازاتها و جرایم این بسا چه و بود اختالف مورد آنها مجازات فقها بین
 مقام در روایات این از کدامهیچ لذا .(200 ش،1385 نوبهار،) باشد تعریز باب از نویسندگان

 نیستند. االرض فی افساد نام به حدی بیان
 

 سنتاهل فقه در افساد عنوان
 مستقل ابب یک عنوان به را االرض یف افساد عهیش یفقه کتب مانند زین سنتاهل یفقه کتب

 زین و قیالطر قطع ای و محاربه از بحث سنتاهل یفقه کتب یتمام در است. نکرده بررسی
 محارب مجازات عدم و رفع در توبه نقش و آن مجازات تیفیک و محاربه اثبات تیفیک

 داماع به قائل شیعه فقهاى از بسیارى همانند سنتاهل فقهاى از بعضى است. شده مطرح
 مؤلف ند.اکرده اشاره االرض یف افساد به یجزئ اریبس یصورت به گاه اما نیستند. تعزیرى

 ودش یم شر اقسام یتمام شامل االرض یف افساد :داردمی بیان االربعه المذاهب یعل الفقه
 به ست،ا افساد نسلها و کشتزارها بردن نیب از :دیفرمایم که بقره مبارکه سوره 205 هیآ از و

 کتاب در ماوردى (.5/397 ،تابى رى،یجز) است کرده استفاده خود نظر یقرآن دییتأ عنوان
 تاس زیجا مصلحت، وجود صورت در رىیتعز صلب اجراى دیگومى «هیالسلطان االحکام»
 (.1/239 ،م1999 ماوردى،)

 نظر به ار آن و کرده فیتعر عهیش فقهاى مانند را ریتعز سنت،اهل فقهاى تعزیر تعریف در
 آنان ،دانندمى انهیتاز را ریتعز در اصل که عهیش فقهاى خالف بر ولى :اندکرده موکول حاکم
 دانند.مى راتیتعز جزو حال، اقتضاى صورت در را گرىید ىیذایا فعل هر و خیتوب و حبس

 با ریعزت ولى ،گرددمى محقق خیتوب و حبس و ضرب، لهیوس به ریتعز :سدینومى قدامهابن
 سنتاهل یفقها نیبنابرا (.6/460 ق،1410قدامه،ابن) ستین زیجا مال گرفتن و جرح قطع،

 هب نه یشرع منصوص موارد صرفاً ،اندکرده بحث و نموده اشاره یریتعز اعدام به اگر زین
 آنچه به بیتأد از است عبارت ریتعز سنتاهل فقه در لذا است. بوده کلی قاعده یک عنوان
 بازدارد ممنوع عمل تکرار از را حرام عمل مرتکب کهنیا منظور به ند،یبب مصلحت حاکم

 (.5/397 ،تابى رى،یجز)
 رقتس تکرارکنندگان مانند تعزیری، جرایم تکرارکنندگان نیز سنتاهل فقهای هرچند

 از ار و... اجتماع در اختالف ایجادکنندگان فساد، دهندگاناشاعه و کنندگاندعوت تعزیری،
 عمالشا از مفسد بازداشتن هرگاه که معتقدند و دانسته مرگ مستحق االرض،فی افساد باب
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 اما (.5594- 5595 ق،1418 )زحیلی، رساند قتل به را او باید نباشد، میسر او کشتن با جز
 ندارند. آن برای اعدام بینیپیش و افساد نوع هر برای کلی قاعده یک

 
 اقتصادی جرایم در اعدام کیفر نقد

 فقهی مبانی ضعف .1
 ینمحارب مورد در را اصطالح این شد بحث چنانکه سنی و شیعه از اعم اسالمی فقهای اکثر

 ائلق االرضفی افساد و محاربه میان دوگانگی گونههیچ و اندبرده کار به الطریققطاع و
 محاربه زا عامتر االرضفی افساد مفهوم گویندمی مفسران و فقها از ایعده مقابل، در .نیستند
 سئلهم بیشتر آنچه اما .است االرضفی افساد موارد از یکی فقط محاربه که ایگونهبه است،
 هب قائل که اسالمی فقهای از عده آن حتی که است این کندمی مشکل دچار را بحث مورد

 االرضفی مفسد برای را معینی مجازات هستند، محاربه از االرضفی افساد جرم جدایی
 .اندنکرده معین
 

 جرایم کاهش در کارآمدی عدم .2
 سازمان کارشناسان گروه کنفرانس در مخدر مواد قاجاق مودر در اعدام مجازات ییکارا عدم
 دأییت ایدر و هوا قیطر از مخدر مواد قاچاق با مقابله یبرا الزم اقدامات یبررس یبرا ملل
 مود قاچاق شیافزا یجلو اعدام مجازات که است آن تیواقع کارشناسان نیا نظر به ،شد
 توسعه و رشد مانع است توانسته اعدام مجازات آیا اینکه مورد در است. نگرفته را درمخ

 نمود. مشاهده توانمی مختلف مقاالت و هامذاکره در که است فراوانی اختالف شود جرایم
 برای اتقاض که زمانی تا زیرا نیست، بخشنتیجه مخدر مواد با مبارزه که اندکرده ادعا برخی

 اب مبارزه مجرب افسران از یکی داشت. خواهد وجود نیز عرضه باشد داشته وجود مصرف
 .«زنیممی نیش را قاطر که هستیم ای پشه ماننده ما» است: گفته نیویورک مخدر مواد

 خود از اخیر هایپسال در مخصوصاً اعدام، مجازات با برخورد در ایران قضایی هروی
 مخدر مواد به مربوط پرونده هزار 125 بین از مثال برای ؛است داده نشان بیشتری نرمش

 برای اعدام حکم صدور به منجر آن فقره 2000 ،است شده بررسی اخیر سالهای طی که
 مورد آماری هجامع هایپرونده درصد دهم نه فقط فقره( 2000) تعداد این و اندشده متهمان
 هگذاشت اجرا به درصد دوازده فقط نیز اعدام حکم تعداد این از اند.دادهمی تشکیل را آزمون

 ،اندشده نقض کشور عالی دیوان بینیواقع یا و شده واقع عفو مشمول یا آنان هبقی و است شده
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 جنایت سیاست همسویی عدم هدهندنشان کشور، عالی دیوان هوسیل به اعدام احکام نقض
 بین از ترتیب به 1379 و 1378 سال در مثال برای است. تقنینی جنایی سیاست با قضایی

 مورد 2390 و 1725 ترتیب به فقط اعدام، مجازات مستحق متهمان 13252 و 15869
 میان این از و تأیید مورد 403 و 404 فقط مذکور موارد بین از و شده صادر اعدام حکم
 است. شده اجرا مورد 226 و 224

 هایسوره 85 آیات کشور، اقتصادی نظام در اختالل انگاریجرم در قانونگذار مستند
 هود سوره 85 آیه ذیل در نمونه تفسیر در شیرازی، مکارم اهللآیت .است اعراف و هود
 مسئله از بعد که کندمی منعکس خوبیبه را واقعیت این (85 هود،) فوق آیه» :فرمایدمی

 شانن نیز و است برخوردار ویژه اهمیت از سالم اقتصاد یک صحیح، ایدئولوژی و توحید
 مکارم) «بود خواهد جامعه در وسیع فساد سرچشمه اقتصادی، ریختگیهمبه که دهدمی

 (.9/145 ش،1383 شیرازی،
 االرضفی افساد مصادیق گروه در جرایمی است ممکن مکانی و زمانی شرایط حسب بر
 اب و بود فقهی مبحث این مصداق سموم تجارت زمان از ایبرهه در مثال برای گیرند. قرار
 و ندارد منعی تجارت نوع این االصولعلی که است حالی در این شد؛می مواجه اعدام حد

 هانیج اقتصادی شرایط در باشد.می زمانی دوره آن شرایط به مربوط تصمیمی چنین اتخاذ
 گراللاخ افراد توسعه، حال در کشورهای در کوتاه زمان مدت در وسیع تغییرات به توجه با و

 این رب حاکم سیاسی نظامهای مقابل در داشت. خواهند فساد ایجاد برای بیشتری فرصت
 فساد مجازات کند.می اجرا و تنظیم قوانینی اقتصادی، فساد کاهش جهت در کشورها
 بروز از پیش هم و کند فرار آن از نتواند متخلفی هیچ هم که باشد ایگونه به باید اقتصادی

 ورسودآ آن امثال و ءارتشا اختالس، که کند قانع را متخلف یعنی باشد. بازدارنده فساد،
 شمند شر دفع و داخلی و خارجی هایفتنه از رهایی از پس تا شد باعث فوق تفکر نیست.
 افتاد. آن یبازدارندگ جنبه تقویت و قانون اصالح فکر به گذارقانون انتهایی سالهای در بعثی،

 کیی طبق بر ایران، اسالمی جمهوری در اقتصادی جرایم داده،رخ تغییرات از پس و اکنونهم
 نحوه قانون کشور، اقتصادی نظام گراناخالل مجازات قانون شود:می رسیدگی ذیل قوانین از

 قانون خارجی، معامالت در پورسانت اخذ ممنوعیت قانون اساسی، قانون 49 اصل اجرای
 تشدید قانون محاسبات، دیوان قانون جزایی مقررات دولتی، معامالت در تبانی مجازات
 گانواردکنند و اسکناس جاعلین مجازات تشدید قانون اختالس، و ارتشاء مرتکبین مجازات
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 انونق قاچاق، مرتکبین مجازات قانون مجعول، اسکناس کنندگانمصرف و کنندگانتوزیع و
 قوانین این جمله از اسالمی مجازات قانون 597 تا 588 مواد نهایتاً و حکومتی تعزیرات

 صراحتبه جرم، معنوی و مادی عنصر تعریف ضمن مورد، دو قوانین، این میان در .هستند
 حد مشمول و دانسته االرضفی افساد مصداق را اقتصادی گرانهلاخال اقدامات از برخی
 د.نکنمی معرفی اعدام
 
 اقتصادی مفسدان اعدام با برخورد در ایران کیفری حقوق نقد
 اشاره االرضیف افساد جرم به یآشکار صورت به مقنن ران،یا یفریک نیقوان از یاریبس در

 قانون ،3/8/1367 مصوب مخدر مواد با مبارزه قانون مانند قوانینی از توانمی که است کرده
 قانون ،15/9/1367 مصوب یکالهبردار و اختالس ،ءارتشا مرتکبان مجازات دیتشد

 مجازات دیتشد قانون ،28/9/1369 مصوب کشور یاقتصاد نظام در اخاللگران مجازات
 صوب)م مجعول اسکناسِ کنندگانمصرف و کنندگانعیتوز واردکنندگان، و اسکناس جاعالن

 مجازات قانون ،1382 مصوب مسلح یروهاین جرایم مجازات قانون ،(29/1/1369
 قاچاق با مبارزه قانون ،1367 مصوب کشور یمرزها از مجازریغ اشخاص عبوردهندگان

 در که یاشخاص مجازات هنحو قانون ،گرانفروشان و محتکران مجازات دیتشد قانون انسان،
 از متعددی مواد و ،24/11/1372 مصوب ند،ینمایم مجازریغ تیفعال یبصر و یسمع امور

  برد. نام 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون
 به قطف نمونه برای که است شده تلقی افساد متنوعی رفتارهای مادی عنصر خصوص در

 کنیم:می اشاره اخیرالذکر قانون از ماده یک
 تیتمام هیعل تیجنا مرتکب گسترده، طور به هرکس» دارد:می مقرر قانون این 286 ماده
 نظام در اخالل ب،یاکاذ نشر کشور، یخارج ای یداخل تیامن هیعل جرایم افراد، یجسمان
 کردنریدا ای خطرناک و یکروبیم و یسم مواد پخش ب،یتخر و احراق کشور، یاقتصاد
 نظم در دیشد اخالل موجب که یاگونه به ،گردد آنها در معاونت ای فحشا و فساد مراکز
 و یعموم اموال ای افراد یجسمان تیتمام به عمده خسارت ورود ای یناامن کشور، یعموم

 و محسوب االرض یف مفسد ،گردد عیوس حد در فحشا ای فساد اشاعه سبب ای ،یخصوص
 .«گرددیم محکوم اعدام به
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 احراق کشور، یاقتصاد نظام در اخالل تا بیاکاذ نشر مانند رفتارهایی در گسترده نوسان
 ای فحشا و فساد مراکز کردنریدا ای خطرناک و یکروبیم و یسم مواد پخش ب،یتخر و

  رساند.می را مجرمانه عنوان یک حدود تعیین در تزلزل آنها در معاونت
 و عداما مجازات تعیین مالک آن، با مقابله و نظام به زدنضربه انگیزه یعنی مجرم انگیزه

 اب آن مطابقت عدم از نظرصرف که حالی در ،است گرفته قرار او بودن االرض فی مفسد
 امری به محول را اعدام مجازات تواننمی و است دشوار ایانگیزه چنین احراز فقهی، موازین

 تعریف ار سیاسی جرم کشورها، اکثر که است دلیل همین به و نیست یقینی و قطعی که نمود
 موضوع این تشخیص ظاهراً باشد. االرض فی افساد حد در اقدامات این چنانچه کنند.نمی

 قضات، به مهمی تشخیص چنین تفویض در ناروا توسعه و ابهام این که است قضات عهده بر
 و ردندا وجود قوانین و شرعی منابع در مشخصی مالک اینکه ویژهبه است، بزرگی اشکال

 کردنهنهبر یعنی فقهی مالک تحقق االرض، فی افساد حد به رسیدن از منظور که است بعید
 گیردنمی صورت اسلحه با معموالً اقتصادی نظام در اخالل باشد. مردم ترساندن برای اسلحه

 بمرتک که است آمده صراحتبه ماده متن در زیرا ،است منتفی نیز مردم ترساندن قصد و
 باشد. داشته را نظام با مقابله قصد باید

 مقابله دقص یا نظام به زدنضربه قصد معنوی، عنصر نظر از االرض فی افساد تحقق شرط
 برای خاص سوءنیت مورد، سه این است. نظام با مقابله در اقدام ثربودنؤم به علم یا نظام با

 محاربه، جرم خاص سوءنیت اینکه از نظرصرف اما و است اقتصادی نظام در اخالل جرم
 انست،د جرم این خاص سوءنیت تواننمی را نظام با مقابله قصد و است مردن ترساندن قصد

-ربهض قصد میان تفاوت که است آن اشکالها از یکی .است آن متوجه نیز دیگری اشکاالت

 تند.هس موضوع یک بر ناظر مورد دو هر و نیست روشن نظام، با مقابله قصد و نظام به زدن
 به زدنربهض قصد اما ،باشد داشته را نظام با مقابله قصد کسی که کرد تصور توانمی چگونه

 ودوج زدنضربه قصد نخست، حالت در که شود گفته است کنمم باشد؟! نداشته را نظام
 و تغییردادن هدف با کردنمخالفت معنای به مقابله چون ندارد وجود براندازی قصد اما دارد

 اما و باشد داشته را کاری چنین توان باید مرتکب صورت، این در که است نمودنجایگزین
 بلکه ،نیست سیاسی اهداف به نیازی صورت این در که است کردنتضعیف صرف زدن،ضربه

 د.یاب دست مادی منافع به دولت، اقتصادی هایبرنامه به زدنضربه با دارد قصد مرتکب
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 وجود نیز دیگری جنجالی و بزرگ هایپرونده ایران در اقتصادی فساد تاریخچه در
 این دلیل است. نشده منجر آن متهمان برای اعدام حکم صدور به یک هیچ اما است. داشته

 یبازدارندگ جنبه به توجه قانون وضع از مقنن اصلی هدف که دانست این در توانمی را امر
 در ودخ سرلوحه را اسالمی تعالیم و رأفت به تمسک که گذاریقانون مطمئناً است. بوده آن

 بمستوج که است بزهی ایراد از جلوگیری و جامعه اصالح دنبال به ،داندمی قوانین وضع
 نوع نای برای قانونی عنصر تصویب وجود با که است دلیل همین یه است. اعدام مانند حدی

 و مجرب قاضی دست قوانین با آن معنوی و مادی عناصر انطباق و تصدی مورد در خالف،
 مبین خللی که نماید اعمال را مجازات حداکثر مواردی در تا گذاردمی باز را الشرایطجامع

  باشد. شده ایجاد کشور اقتصادی روند در
 تصور در نیست شکی و بوده اهداف به مجری و گذارقانون کامل آشنایی معنی به این
 اردو بیشتری قهر البته و قدرت با اخیر سال چند چونهم فعلی، اقتصادی ناهنجاری تداوم

 شد. خواهد متخلف سودجویان با نبرد کارزار
 

 لقبا در اعدام جایگزین کارآمد روش مهمترین افتراقی جنایی سیاست
 اقتصادی جرایم

 یاسیس ینظامها و بوده یامروز جهان در مهم یچالشها از یاقتصاد و یمال میجرا و فساد
 یالمللنیب اعتبار کاهش بر افزون است. کرده روهروب یجد دیتهد با را ایدن سراسر در حاکم

 .هست زین کشور داخل در یعموم اعتماد ارزشمند هیسرما دادنازدست موجب کشور کی
 ماعاجت صورت در مباشر تیمسئول ،یروان عنصر ضرورت و مجرمانه قصد وجود اوالً که چرا

 یحت و بوده بیتعق از جرایم این در دیسفقهی مجرمان فرار یراهها نیمهمتر از مباشر و سبب
 وندر دها،یسفقهی و دادستان مقابله در سالحها یتساو اصل فقدان ز،ین بیتعق فرض در

 یریشگیپ مختلف ابعاد و کارهاوساز هرچند اًیثان .سازدیم رگجلوه را یناکارآمد یدادرس
 دیسفقهی مجرمان درباره آنها یناتوانان اما ،باشد ثرؤم است ممکن یعاد افراد میجرا مورد در
 .است دهیرس اثبات به

 ،یاقتصاد و یمال میجرا با مبارزه در کشورها از یبرخ شدنقدمشیپ بر افزون رو،نیا از
 نیا به دنیبخشسرعت جهت در را یداتیتمه زین یامنطقه و یالمللنیب مختلف یهاونیکنوانس

 لهفاص ییقضا و یحقوق معمول و موجود نظام از راستا نیا در اند.کرده ینیبشیپ مبارزه،
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 دهیپد نیا اب مبارزه به دیسفقهی مجرمان یبرا مطلق تیمسئول ینیبشیپ با و دهش گرفته
 دست گیبزر یتهایموفق به روش این با کشورها یبرخ معتبر یآمارها حسب بر و اندپرداخته

 .اندافتهی
 مجرمان یبندمیتقس و بزهکاران مورد در یعل حضرت کلمات ژهیوهب اتیروا مطالعه با
 از متفاوت محروم، یهاتوده ای عامه یبزهکار اسالم، نگاه در که شودیم روشن (53 )نامه
 انیمجر مجزا، نگاه دو با و شده دانسته اقتدار یدارا و نفوذ صاحب خاص طبقات میجرا

 واندهخ فرا گروه دو نیا یبزهکار با مبارزه در متناسب و عادالنه اقدام به را ییجنا استیس
 یهایماریب و لغزشها نوع از تیرع ای مردم یتودها میجرا از یاریبس اسالم منظر از است.

 ،ییافرزدیک عفو، ،یپوشبزه لذا ،گرددیم عارض مختلف عوامل حسب بر که بوده یاجتماع
 هیتوص و تأکید منسجم نظام کی در آن امثال و شبهه موارد در مجازات دفع ،ییقضازدا

 به و نموده یتلق ننگ و انتیخ نوع از را دیسفقهی مجرمان یبزهکار مقابل، در اما .شودمی
 کند.می توجه یفریک دیشد یبرخوردها

 بر یاله کالم واکنش جمله از ؛است استفاده قابل ینکات جهت نیا در زین قرآن اتیآ در
 اعَْْيُضَ مُبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ مِنْکُنَّ يَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ نِسَاءَ يَا» :است اسالم امبریپ همسران یلغزشها

 رتمباد شما از کس هر پیامبر، همسران اى :يَسِيراً اللَّهِ عَلَى لِکَذ کَانَ وَ ضِعْفَيْنِ الْعَذَابُ لََِا
 .«است آسان همواره خدا بر این و بود خواهد دوچندان عذابش کند، آشکارى زشتِ کار به

 نشود دهید یآب و دیسفقهی مجرمان گونهنیا نیب یکیتفک ،یفقه متون در اگر .(30 )احزاب،
 که است نیا تیواقع بلکه ،اندبوده مخالف یافتراق استیس نیا با فقها که ستین نیا بر لیدل

 فقه بر یمبتن حاکم نظام گربیتخر که ،یاقتصاد و یمال میجرا لیقب نیا با عمالً فقها :اوالً
 امروز یرورتهاض به توجه با :اًیثان ؛بپردازند آن نییتب به نکهیا تا ندنبود مواجه باشد، عهیش

 به تنسب اسالم یافتراق استیس تیمشروع به زین یثانو نیعناو با توانیم یاسالم نظام
-یب ثلم موارد در ریتقص رشیپذ یفقه نگاه در :ثالثاً ؛افتی دست یآب و دیسفقهی مجرمان

 امنظ کالن نگاه در که است نیا بر لیدل میجرا یبرخ در مهارت عدم و یمباالتیب ،یاطیاحت
 .است اثبات قابل کیتفک نیا اسالم یفقه

 جرمان،م از دسته نیا یبزهکار با مقابله در است الزم زین رانهیشگیپ اقدامات خصوص در
 زین بیتعق و یریشگیپ یهانهاد دید از و هستند خطرناکتر میجرا استعداد و قدرت یدارا که
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 قداماتا بلکه و نگردد اکتفا یافراد میجرا خصوص در رانهیشگیپ ریتداب به ترند؛پنهان
  گردد. اتخاذ یاژهیو رانهیشگیپ

 بر هک بکاریاست سزار دیدگاه یادآور است، نزدن نشانه بزرگ سنگ که المثلضرب این
 در زهکاریب سیاه رقم باالترین کرد.می تأکید قطعیت و حتمیت با ولی متناسب کیفر اجرای
 آبیقهی مجرمان اگر هستند. سفیدهایقه میان از نوعاً آنها مرتکبان زیرا است، اقتصادی جرایم

 ادیع مشتریان به شناسانجرم تعبیر به اجتماعی فشارهای و اقتصادی وضعیت دلیل به
 جتماعیا اقتدار و نفوذ دلیل به اقتصادی جرایم مرتکبان عکس به شوند؛می تبدیل زندانها

 انامک ماهوی و شکلی مقررات در که اندیشید تدبیری باید لذا شوند،نمی متهم دارند که
 اب فقط امر این و رساند حداقل به را مجرمان از دسته این گریزیمجازات و گریزیتعقیب

 است. ممکن شد اشاره مواردی چنانکه ساختاری تغییرات
 

 نتیجه
 فعالا و مجازات بین تناسب تشخیص و مجرمانه اعمال با مجازاتها توزین و سنجش موضوع
-جرم است. بوده بحث مورد همواره جنایی حقوق در تاکنون که است اموری از مجرمین

 اعدام کیفر گرفتن نظر در و محاربه از مستقل جرم یک مثابه به االرض فی افساد انگاری
 فی دافسا عنوان اوالً زیرا رسد؛می نظربه غیرمنطقی حدودی تا کیفری قوانین در آن، برای

 نوانع تحت را آن فقها و است نشده اشاره مستقل طور به فقهی کتب از یک هیچ در االرض
 رد آنها بودن معنون و شرعی احکام ثبوت بین تالزمی که استدالل این و اندآورده محاربه
 شرعی حدود تمام فقها است ممکن چگونه نیست، قبول قابل مورد این در نیست فقها عبارت

 مورد در اما کنند، بررسی دقیق طور به را است شده اشاره آنها به روایات و قرآن در که را
 د؛بمانن غافل است، شده اشاره آن به کریم قرآن در وضوحبه که االرض فی افساد جرم با

 یردگمی بر در را جرایم تمامی که است کلی مجرمانه عنوان یک االرض فی افساد جرم ثانیاً
 هک جرایمی برای بیشتر فقه در عنوان این اما شود،می اطالق تعزیرات و حدود مجموعه به و

 محاربه جرم االرض فی افساد بارز مصداق و رودمی کار به کنندمی اخالل دچار را امنیت
 یف افساد و اندرفته کار به یکدیگر کنار در عنوان دو این مائده سوره 33 آیه در که است

 .است گرفته قرار محاربه جرم صفت االرض
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 یجهنت توانمی اسالمی مجازات قانون در اقتصادی جرایم به مربوط قوانین به مراجعه با
 نظام رد اقتصادی جرایم شدید تأثیر دلیل به ایران اسالمی جمهوری در قانونگذار که گرفت

 در اقتصادی جرایم با مبارزه در را قاطع و کیفری شدید برخورد رویکرد کشور، اقتصادی
 جرایم با ارزهمب به کیفری جدید آثار بینیپیش با اسالمی مجازات قانون و است گرفته پیش

 رمج نیز و زمان مرور و تعلیق و تعویق عدم شامل جدید آثار این است. پرداخته اقتصادی
 عام قانون یک اسالمی مجازات قانون اینکه به توجه با .باشد می االرض فی افساد انگاری

 ثلم کلی احکام در باشد، می اقتصادی جرایم خاص قوانین به نسبت تصویب در موخر و
 حاکم و مقدم اقتصادی جرایم خاص قوانین معنوی، و مادی تعدد جرم، ارتکاب در معاونت

 ازاحر بر عالوه اقتصادی، جرایم در االرض فی افساد تحقق برای است. مجازات قانون بر
 درجمن شرایط تحقق اصلی، و پایه شروط عنوان به اسالمی مجازات قانون در مذکور شروط

 .است الزامی خاص قوانین در
 رود.ب فروپاشی و انحطاط سمت به جامعه شودمی باعث کیفر از اقتصادی مجرمان فرار

 و انحطاط سقوط، سبب یمعکوس هیرو نیچن محمد حضرت اسالم یگرام رسول ریتعب به
 شده جرم مرتکب که شیقر از یزن بر حد یاجرا هنگام شانیا شد. خواهد جامعه ینابود
 که یحال در دیکنیم یجار حد زن نیا بر ایآ گفتیم که شد مواجه یفرد اعتراض با بود،

 شما از قبل که یکسان !بله :فرمود پاسخ در امبریپ است؟ شیقر از و فیشر یاخانواده از
 یقو افراد به نسبت یول کردند،یم یجار فیضع طبقات بر را حد یموارد نیچن در بودند

 در (.17 و 8 ،ق1409 ،ی)نور شدند هالک نیبنابرا کردند؛یم ترک را حد یاجرا اشراف، و
 به وسلت بدون اقتصادی مجرمان با حداکثری مقابله در پیشنهادی افتراقی سیاست نتیجه
  کند. ترمیم را کیفری سیاست ناکارآمدی زمینه این در تواندمی اعدام

 فبرخال غالباً که جرایم نوع در تفاوت دلیل به اقتصادی مجرمان جرایم به رسیدگی
 دهدیم رخ یدیتول و مشروع هایتیفعال رامونیپ غالباً یاقتصاد میجرا است، متداول میجرا

 هدف اب ،دشویم مخلوط آن با و کندیم دیتقل یقانون اقتصاد از ایماهرانه اریبس طرز به و
 بسیار یاهس رقم یابد،می ارتکاب فقر دلیل به نه شتریب یشغل یایمزا ای ثروت کسب یینها

 یاقتصاد ،یاسیس مناصب دارای و اخالقی وجدان فاقد و نفوذ دارای بزهکاران دارد، باالیی
 تطبقا از عموماً و گسترده جرایم این دیدگانبزه اینکه همه، از مهمتر و دارد یتیامن گاه و

 اجتماعی، فردی، گسترده آثار نهایت در و هستند کودکان و زنان گاهی و جامعه محروم
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 و هاتفاوت این همه دلیل به دارد؛ جامعه بر مدت طوالنی روانی و بهداشتی یا محیطی زیست
 د،ش ذکر که دالیلی به حل،راه یک عنوان به اعدام کارآمدنبودن و نبودندسترس در جهت به

 دستور در دش بیان که شرحی به گروه این جرایم با مقابله در را افتراقی جنایی سیاست باید
 .داد قرار کار
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 سالمى،اإل المکتب ،روتیب ،ةينيالِ اتيالوال و ةيالسلطان حکاماأل محمد، بن علی ماوردی، -

 .م1999

 ،ضواءداراأل روت،یب ،الحرام و الحالل مسائل في اإلسالم شرائع حسن، بن جعفر حلی، محقق -
 .ق1403

 حقوقي مجله ،«عقل و روایات و قرآن دیدگاه از االرض فی افساد» محمدحسن، سید مرعشی، -
 ش.1370 ،3 شماره ،دادگستر

 ش.1383 اإلسالمیة، دارالکتب تهران، ،نمونه تفسير ناصر، شیرازی، مکارم -

 ش.1384 ،سمت تهران، ،(ييجزا )بخش يقيتطب فقه محمد، دیس ،یبجنورد یموسو -
 .ش1367 ،ةاإلسالمی دارالکتب تهران، ،اإلسالم شرائع شرح في الکالم جواَر محمدحسن، نجفی، -

 مقررات به نگاهی با اسالمی هایآموزه منظر از گریروسپی برای زنان قاچاق» رحیم، نوبهار، -
 ش.1385 ،47 شماره ،انساني علوم مِرس مجله ،«ایران حقوق و المللیبین

 لبیتا آل ةمؤسس بیروت، ،المسائل مستنبط و الوسائل مستِرک محمدتقی، بن حسین نوری، -
 .ق1409 التراث، إلحیاء


