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Abstract 
 

The purpose of the present study is to investigate corruption on earth and 
moharebeh and their examples in Islamic jurisprudence and law. , And has 
examined new cases not mentioned in previous laws. Prominent examples 
of corruption on earth and war in ancient jurisprudence include kidnapping, 
addiction to killing Dhimmis and slaves, shroud of theft and non-existence, 
burning the house of another, sorcerer, but in new jurisprudence and law are 
the fight against drugs, perpetrators, bribery, embezzlement And, economic 
disruptors, crimes of the armed forces, cross-border smugglers, human 
trafficking, counterfeit banknotes, speculators and expensive sellers, 
extortion, unauthorized audiovisual activists, cybercriminals and cyberspace 
in the areas of intimidation, Sexual, political, economic and spy and 
someone who questions the certain rules of Islam and another can and cases 
of corruption mentioned in the Qur'an and when that corruption becomes 
widespread and general, a kind of enmity with God and His Messenger 
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  مصاديق افساد في االرض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسالمي

  
 24/5/1400: تاريخ دريافت         1سين احمريح

  18/7/1400: تاريخ پذيرش          2 علي يزداني
  3مصطفي پوررجائي

  
 
  

 
 چكيده

هدف تحقيق حاضر بررسي مصاديق افساد في االرض و محاربه  در فقه و حقوق اسالمي مي 
 بررسي  و با گردآوري منابع از طريق روش كتابخانه اي، ضمنيكيف-باشد و از روش تفسيري

مفهوم و قلمروي مفسد في االرض و محاربه در اصطالح و فقه اسالمي، و موارد جديد را 
آدم ربائي، عادت به : در فقه قديم شامل مصاديق ذكر شده آنها .داده است مورد بررسي قرار

گري، يآتش زدن منزل  كشتن اهل ذمه و عادت به كشتن بندگان،نبش قبر و دزديدن كفن،
اخاللكران اقتصادي، اختالس، جرايم نيروهاي مسلح، : فقه و حقوق جديد شاملساحر ولي در 

عبور دهندگان از مرزها، قاچاق انسان، جاعالن اسكناس، محتكران و گران فروشان، زورگيري، 
فعاليت كنندگان غير مجاز در امر سمعي و بصري، افسادكنندگان اينترنتي و فضاي مجازي در 

                                                                 
   )مسئول سندهينو( مشهد آزاد دانشگاه -ي اسالم حقوقي مبان و فقهي آموزش گروه. 1

ahmari.hosein@yahoo.com 
 بجنورد السالم هيعل باقر محمد امام سيپرد- انيفرهنگ دانشگاه معارف گروه. 2

 مشهد آزاد دانشگاه-ي اسالم حقوقي مبان و فقه گروه. 3
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ب، جنسي، سياسي، اقتصادي و جاسوس و كسي كه احكام مسلم حوزههاي ايجاد ترس و رع
اسالم را زير سئوال ميبرد باشد و ديگر مواردي از مفسده هاي كه در قرآن اشاره شده است و 
وقتي هر يك از آن فساد ها جنبه گسترده وعمومي پيدا كند و به امنيت مردم آسيب برساند 

مجازات كرده اين عامالن نيز ميتوانند از مصاديق همين طور كه  خداوند عامالن آنها را سخت 
  .ها  باشند اين جرم

  
   افساد في االرض، محاربه، فساد در قرآن، جرائم رايانه اي، زورگيري:كليد واژگان
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 مقدمه و بيان مسئله

جرم، انجام عملي است كه حرام و داراي مجازات است و يا ترك فعلي است  در شريعت،
جرم در ميان پديدههاي گوناگون . ريم و مجازات بر آن تصريح كرده استكه شرع انور به تح

اجتماعي نيز رفتاري مورد انزجار و نفرت جامعه است كه با توجه به شدت و ضعف آن، 
جرم بودن اين دسته از اعمال و تعيين نوع مجازات آن از طرف شارع . مستلزم عقوبت ميگردد

علما و فقها نيز در . تا تعيين و تصريح گرديده استمقدس، در سوره مائده قران مجيد صراح
در . كتب فقهي بابي را به اين موضوع اختصاص داده و به تفصيل مورد بررسي قرار داده اند

ساير كشورها، برخي از مصاديق اين دسته از جرائم، مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته و در 
از قبيل جرائم اقدام بر ضد حكومت و . نمودهاندقانون به تناسب نوع عمل، مجازاتي نيز تعيين 

ودولت يا سوء قصد به شخص اول مملكت يا خيانت به كشور و جاسوسي كه غالب كشورها 
براي مرتكبين اين جرائم حبس ابد و تعداد قليلي از كشورها مجازات اعدام را پيش بيني 

 حدود الهي ميباشد و، داراي افساد في االرض در حقوق اسالمي، از ليكن محاربه و. نمودهاند
بعالوه مجازات اين دسته از جرائم نيز از طرف شارع . ابعادي وسيعتر از موارد مذكور ميباشد

مقدس مقرر گرديده و قاضي در تغيير نوع و ميزان آن اختياري ندارد و در ورت احراز جرم، 
از جمله تحقيقاتي كه در . الزاما بايد يكي از اقسام چهار گانه مجازات را مورد حكم قرار دهد

تحت عنوان مقايسه تروريست با ) 1397(اين زمينه انجام شده است ميتوان به تحقيق سنچولي 
كتابي نوشته  در اين رمينه) 1397(مفسد في االرض در فقه اسالمي اشاره كرد، پوالر موالئي 

قهي حقوقي مقالهاي تحت عنوان بررسي ف) 1397(است و محمدي فر و مستجاب الدعواتي 
محاربه و افساد في كتاب ) 1395(داده اندو همچنين ملك آستانه و فكور  جرم محاربه انجام

اين  به موضوع شناسي) 1398(باقري . در حقوق موضوعه به رشته تحرير درآوردهاند االرض
با توجه به قانون مجازات اسالمي  جرم محاربه را) 1399(هژير .. دو عنوان مذكو پرداخته است

عليه امنيت  ابن دو به عنوان جرمي  به بررسي كلي) 1395(هژير و سلماني . كرده استاست
  .پرداخته اند
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راجع   اسالم ورد توجه فقه قرار گرفته است و به تفصيل از جمله جرايمي كه در شريعت
بغي در اسالم از . به آن بحث شده است سه جرم بغي و محاربه و افساد في االرض مي باشد

همي است كه در حوزه جرائم عليه موجوديت حكومت اسالمي در منابع فقهي مورد مباحث م
بغي وجود نداشت بيشتر در فقه بكار رفته  عنوان  در قوانين ايران. بحث قرار گرفته است

 در خصوص جرم بغي عنوان مستقلي در 286 در ماده 1392در قانون جديد مصوب . است
بغي و افساد .  به طور مشخص از آن تعريف مي نمايند288 و 287نظر گرفته است و در مواد 

 مي باشد، همچنين عنوان مجرمانه 288 و 287، 286في االرض در فصل نهم كه شامل مواد 
محاربه نيز مورد توجه قانونگذار بوده است و مصاديقي نيز براي آن ذكر شده است و تحول و 

مي دهد كه عنوان مزبور به تدريج توسعه و نوآوري هايي نيز براي آن شاهد بوده ايم كه نشان 
اگر چه منابع فقهي در خصوص موضوع، كتاب فراوان است، . گسترش زيادي پيدا نموده است

تعداد انگشت شماري كه وجود . ليكن وجود تحقيقاتي از اين دست به زبان فارسي نادر است
د و بررسي فقهي كمتر مورد دارد، بيشتر از منظر حقوقي به تبيين و بررسي موضوع پرداخته ان

ضمن اينكه در تحقيق حاضر از دو بعد فقهي و حقوقي مورد بررسي . توجه قرار گرفته است
قرار گرفته است به بررسي مصاديق محاربه و فساد في االرض براي روشنتر شدن موضوع بيان 

 مورد شده است و از ديدگاه جديدي به اين موضوع اشاره شده است و همزمان از دو بعد
از اين رو، تالش مقاله حاضر بر اين است تا با استفاده از روش .. بررسي قرار گرفته است

كيفي و با گردآوري منابع از طريق روش كتابخانه اي، ضمن بررسي مفهوم و قلمروي -تفسيري
محاربه، و مفسد في االرض در اصطالح و فقه اسالمي، پيشينه و اركان ومصاديق اين جرايم در 

 را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد؛ بنابراين اين مقاله درصد است با نگاهي نو به   نينقوا
بررسي مصاديق جديدي از افساد في االرض و محاربه از جمله جرايم اينترنتي، زورگيري، 

  .جاسوسي و در فقه وحقوق اسالمي پرداخته شود
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  بيان مسئله

 است كه دولتها به ويژه در سده اخير با مفسد في االرض، يكي از معضالت جوامع امروزي
در طول تاريخ اسالم نيز بسياري از بزرگان از جمله امامان معصوم ما قرباني اين . آن درگيرند

دنياي غرب، چند سالي است كه سعي در حذف اسالم از عرصه سياست . پديده شوم شدند
و (تروريستي هم چون القاعده دارد و در اين راستا ابتدا با پديد آوردن و تقويت گروهكهاي 

  .سپس با استناد به اعمال اين دسته، اسالم را تروريستي و تروريست پرور معرفي كرد) داعش
گاه برخي گروه ها و . مفسد في االرض در ساختار مفهومي كنوني، انديشه اي دوگانه است

خشونت روي مي كسان بر پايه انديشه پيكار با دولت ها يا كسان زورگو و نادرستكار، به 
گاه دولت ها و كساني كه . آورند كه مفسد في االرض در اينجا همان پيكار در راه آزادي است

داراي قدرت اند، به بهانه مفسد في االرض مي كوشند هر بازدارنده يا دشمني را از سر راه 
 انديشه در اين ميان تروريسم، تنها نوعي. بردارند كه اين نيز سخت كوشي در راه امنيت است

به سخن ديگر، تروريسم دو هم آورد دارد كه . رخ نموده است) دفاع(است كه در پيكره پدافند 
هر دو بر اين انديشهاند كه در حال دفاع از خود هستند و در پايان، روشن نيست كداميك بر 

  .ديگري ستم روا داشته و كداميك سزاوار دفاع از خويش است
ا يعنوان حرب به ترساننده مردم  ن و سلب است و اطالق معناي گرفتبه محاربه در اصل

ا ملك ديگري را از او يا مال يجنگ كننده با مردم، بخاطر آن است كه او مي خواهد جان 
عدهاي از فقها و مفسران مي گويند مفهوم افساد في االرض عام تر از محاربه . سلب كند 

اد في االرض است؛ اما آنچه بيشتر مسئله است، به گونه اي كه محاربه فقط يكي از موارد افس
مورد بحث را دچار مشكل مي كند اين است كه حتي آن عده از فقهاي اسالمي كه قائل به 

معيني را براي مفسد في االرض معين  محاربه از افساد في االرض هستند، و مجازات جدايي
 االرض است يرات مفسد فنكرده اند مگر اين كه بگوئيم اين مجازات كه درفقه بيان شده مجا

  .و شامل محارب نيز مي شود
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در تنقيح موضوع حد محارب سخن بسيار رفته است، آيا موضوع آن فقط كسى است كه 
براى ترساندن مردم سالح كشيده باشد، يا هر كس به هر نحو حتى مثال به ورت بغى، محارب 

فسد فى االرض حتى اگر افساد با خدا و پيامبر باشد موضوع آن است؟ و يا به طور مطلق هر م
او به ورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع اين حد است؟ پايه اين بحث بر استظهار از آيه 

محاربه و تروريسم هر دو از عناوين . مباركه و روايات مخصوص حد محارب، استوار است
جايگاه مجرمانه مهم عليه امنيت ميباشند مخصوصا تروريسم دولتي كه به داليل مختلف 

اگرچه عناوين مجرمانه مزبور به جهت شرايط . ويژهاي را در فقه به خود اختصاص نداده اند
مرتبط با اركان مادي و رواني آنها داراي شباهتهايي با يكديگر نيز ميباشند؛ اما سمت و سوي 

بسط و گسترش مفهومي محاربه . تحوالت تقنيني اين دو عنوان متفاوت با يكديگر بوده است
 آن در  ر بيشتر موارد متمايل به حفظ و حمايت از حاكميت سياسي نظام و گسترش دامنهد

عليرغم اختالف محاربه و تروريسم از . راستاي حفظ و حمايت از امنيت عمومي بوده است
يك جهت داراي وجه اشتراك با يكديگر ميباشند، وجود ابهامات تقنيني كه در مقررات مربوط 

 ديگر عليه امنيت نيز مشاهده ميگردد و در اكثر موارد به دليل به كارگيري به بسياري از جرائم
الفاظ كلي و مبهم در مقررات قانوني رخ مي دهد و هيچگاه قانونگذار، خود را ملزم به ارائه 

  .از حقوقدانان دانشمند را فراهم نمايد  استفاده بيشتر تعريف دربارة آنها ننموده، ميتواند زمينه
  

  قيقاهميت تح
 اسالمي از مباحث  بررسي مصاديق محاربه و مفسد في االرض درفقه اهميت موضوع

مهمي است كه در حوزه جرائم عليه امنيت وآسايش عمومي شهروندان كشور اسالمي در منابع 
فقهي مورد بحث قرار گرفته است؛ اما علي رغم وجود داليل و مستندات شرعي بر جرم بودن 

ه بيشتر كتب فقهي و قوانين در تعين مصاديق آنها به همان مصاديق فساد في االرض و محارب
ذكر شده در كتب فقهي قديم اشاره داشته اند و با توجه به سرعت فزايند علوم و توسعه سريع 
اجتماعي امروزي و در فقه و قوانين مستقل در خصوص محاربه و مفسد في االرض در منابع 

ممكن است از مصاديق افساد في االرض و   معتبر اسالمي، به مصاديق جديدي كه
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محصوب شوند سخني به ميان نيامده لذا الزم دانسته شد مصاديق جديد ممكن الطرح  محاربه
بنابراين علي رغم اين . در ذيل اين موضوع تحقيق نموده و انشااهللا بتوان به نتايج مفيدي رسيد

 اما تا كنون كاري در خور توجه كه اد شده از موضوعات فراگير و مورد ابتال استيكه موضوع 
مورد نظر مقاله است انجام نگرفته وهنوز ابهامات زيادي در عرصه فقه حقوق وجود دارد كه 

  .لذا تحقيق در اين زمينه ضروري به نظر ميرسد. بايد شفاف سازي وابهام زدايي گردد
  

  تعريف محاربه و مفسد في االرض
سنگيني چون اعدام و بدار آويختن و  رض مجازاتهاي براي محاربه با خدا و افساد في اال

فاعل اين جرم، محارب و مفسد في االرض . قطع دست و پا و تبعيد در نظر گرفته شدهاست
  .نام دارد

. محاربه به معناي جنگيدن و افساد في االرض به معني تباهكاري بر زمين است
خدا و ] دوستداران[سانى كه با سزاى ك. : آمدهاست33صطالح در قرآن سوره مائده آيه  اين

كوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار  جنگند و در زمين به فساد مى  پيامبر او مى 
 يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد  آويخته گردند يا دست و پايشان در خالف جهت

 اين آيه از  تگردند اين رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داش
مهمترين آيات مربوط به احكام كيفري در قرآن است كه مباحث مفصلي در كتب فقهي 

  .آن نظرات مختلفي ابراز شده است  در مورد مصاديق يتفسير و
  

  محاربه در فقه
بغي در فقه اسالمي به جرايم سياسي گفته ميشود؛ بنابراين انتصاب محاربه به جرايم سياسي 

. ز فقها غلط بوده و نميتوان به باغي اتهام محاربه و مفسدفي االرض وارد نموداز ديد بسياري ا
خميني . از ديد فقه اسالمي اتهام محاربه نيازمند آماده بودن سالح و سلب امنيت از مردم است

  :است در تحريرالوسيله گفته) قدس سره(
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 تا مردم را محارب كسى است كه شمشيرش را برهنه مىكند يا آن را تجهيز مىنمايد
بترساند و مىخواهد در زمين افساد نمايد؛ خواه در خشكى باشد يا در دريا، در شهر باشد يا 

و در صورت تحقق آنچه كه ذكر شد، شرط نيست كه از اهل . در غير آن، شب باشد يا روز
  .باشد، و مرد و زن در آن مساوى) افراد مشكوك و متهم(ريبه 
  

  مسابقه جرايم دو گانه در اسال
  افساد في االرض

در بررسي پيدايش افساد في االرض در اسالم و كليه نظامهاي الهي ما قبل اسالم به هيچ 
از فحواي اين كتاب عظيم چنين بر ميĤيد كه جرم . منبعي محكمتر و موثقتر از قران نمي باشد

م مطرح بوده افساد في االرض به طور كلي در نظامهاي قبل از اسالم و به تبع آن در نظام اسال
، فاصله طبقاتي ميان فقر و غني، ضعيف )ع(در زمان حضرت هود : به طور مثال قوم عاد. است

كشي، حق ستيزي، نابرابري و باالخره بت پرستي به حدي رسيد كه خداوند متعال قوم عاد را 
  .از اقوامي دانست كه فساد زيادي در زمين بر پا كردند

 قوم به جهت ظلم و فساد، دنيا پرستي و اسرافكاري افراطي از ديدگاه قرآن، اين: قوم ثمود
  .در رديف فساد انگيزترين اقوام تاريخ محسوب شده اند

: قا ل ر ب انصرني على القوم المفسد ين لوط گفت: با بيان صريح در آيه ي: قوم لوط
 افساد پروردگارا، مرا بر قوم فسادكار غالب گردان بر افراط و گستردگي جرم لواط، عنوان

  .اطالق شده است
قرآن نيز از كم فروشي، نا به سامنيهاي اقتصادي و تضييع حقوق ديگران در : قوم شعيب

  .زمان حضرت شعيب با عنوان افساد في االرض ياد كرده است
قارون نيز به خاطر پيش گرفتن طريق ظلم و طغيان، مفسد في االرض خوانده شده : قارون

 .است

كه جرم افساد في االرض در نظامهاي الهي ما قبل اسالم وجود داشته و بنابراين ميتوان گفت 
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 به صراحت تعيين و مشخص شده 33 يدر آيه   مائدهيبا ظهور اسالم، مجازات آن در سوره 
  .است 

مباني و اصول حقوق اسالم در  با رواج اسالم و استقرار نظام جزايي در ايران،
 جزايي و حقوقي ما را قرآن و سنت و ساير منابع قضايي  ما حاكم گرديده و منابع روابط

 اما با گذشت مدتي از ورود اسالم به ايران، حكام با اعمال زور .اسالمي تشكيل داده است
سعي بر دور نگهداشتن فقهاء از امور حكومتي داشته و به تدريج قضاوت را از قضات شرع 

بدين تريب به علت دور بودن . ختندگرفته و بر اساس رأي و نظر خود به امور قضايي ميپردا
فقهاي اسالمي از حكومت ظاهري و ترويج محاكم عرفي در مقابل محاكم شرعي و قوانين 

  .جزايي اسالم، جرم افساد في االرض و حد آن مدت مديدي متروك مانده بود
  

  مستندات فقهي جرم افساد
. و عامترى از محاربه است جمعى از فقها افساد فى االرض عنوان مجرمانه مستقل به اعتقاد

  :مستند ديدگاه اين دسته از فقها عبارت است از
از اين روى بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه « :  آمده است22در سوره مائده آيه )الف

فسادى در زمين بكشد چنان است كه گويى ] به كيفر[هر كس كسى را جز به قصاص قتل يا 
شدن زشتى و قبح قتل به موارد غير از قصاص و فردي كه در  دمقي. » همه مردم را كشته باشد

زمين فساد ايجاد ميكند داللت بر اين دارد كه اگر قتل به خاطر قصاص و انتقام مشابه و يا به 
  .خاطر ايجاد فساد در زمين باشد قبحى نداشته و جايز است

نَ يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في إِنَّما جزَاء الَّذي : مى فرمايد23سوره مائده ،آيه  در ) ب
 كضِ ذَلنَ الْأَرا منْفَوي أَو لَافنْ خم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَوا أَنْ يادضِ فَسالْأَر

خدا و پيامبر ] دوستداران[سزاى كسانى كه با  ب عظيملَهم خزْي في الدنْيا ولَهم في الĤْخرَةِ عذَا
كوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته  جنگند و در زمين به فساد مى  او مى 

 يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند  گردند يا دست و پايشان در خالف جهت
اين آيه  . )33(ى بزرگ خواهند داشت اين رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذاب
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ازمهمترين آيات مربوط به احكام كيفري در قرآن است كه مباحث مفصلي در كتب فقهي در 
  آن نظرات مختلفي ابراز شده است   مورد مفهوم و مصاديق

روايات وارده در باب مجازات : روايات انطباق داده شده بر موضوع افسادفي االرض )ج
اشانه گروهى را به آتش ميكشد و نيز شخصى كه عادت به كشتن اهل شخصى كه خانه و ك
دارد، همچنين روايات كه در باره  مجازات نبش قبر و كفن دزد، عقاب   ذمه يا كشتن بردگان

انطباق مضمون . ساحر، مجازات كالهبردار و قاچاقچيان مواد مخدر جزو اين موارد است
يم خاص بر افساد فى االرض، از سوى بسيارى از روايات بر افساد فى االرض و ياتطبيق جرا

 ازجرم يفقها همگى دليل بر آن است كه جرم افساد فى االرض نزد فقها، جرم مستقل و عام تر
ايراد  1392  قانون مجازات اسالمي، تصوب شده در286با توجود به ماده . محاربه بوده است

  .اتهامات بر فساد محارب در حال حاضر سهلتر شده است
مالك قرار گرفته ) و نه شخصي( نشان مي دهد كه در آنها تنها ضابطه عيني 286ظاهر ماده 

ضابطه عيني، ضابطه شخصي نيز براي مفسد في  است، تبصره ماده نشان مي دهد كه عالوه بر
، 286االرض محسوب شدن مرتكب ضروري است و با عدم احراز آن، مطابق تبصره ماده 

 به ارتكاب 286ترديدي وجود ندارد كه ماده . محكوم خواهد شد يمرتكب به مجازات سبكتر
و غيره   امنيت داخلي و امنيت خارجي، نشر اكاذيب جرايم عليه تماميت جسماني افراد، عليه

  مربوط مي شود؛
  

  مصاديق افساد في االرض درفقه
 محاربه در اينجا ابتدا به مصاديق از افساد في االرض در بيان فقها بدون اشاره به بحث

  .پرداخته مي شود
  آدم ربايي -1

معتقد است حد قطع در آدم ربايي به جهت سرقت نيست چون در ) ره(شيخ طوسي 
سرقت نصاب و حرز و امور ديگر الزم است و لذا حد مذكور از بابت افساد في االرض است 

) ره(ني در لمعه نيز همين نظر را پذيرفتند البته شهيد ثا) 32ص10 ه ق جلد 1401طوسي (
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محقق حلي . ظاهرا عنوان افساد في االرض را مي پذيرد ولي در مصداق آن اختالف نظر دارد
ك فرد و آزاد را خريده يآوردند كه ) عليه السالم(را نزد اميرالمومنين  مردي: مي نويسد ) ره(

 عليه(بود سپس حضرت دست او را قطع كردند و نيز در روايت سنان بن ظريف از امام صادق 
ذكر شده است از باب ) دست و پا(كه فرمودند چهار حد است اما آنچه درباره قطع ) السالم

  )7145 ه ق، جلد ص1394خوانساري (حد نيست بلكه به خاطر فساد است 
 
   عادت به قتل بندگان و اهل ذمه  -2

با توجه به ضرورت تساوي در دين و حريت و عدالت و به عنوان شرايط قصاص مسلمان 
اما حكم عدم قصاص مسلمان در مقابل كافر و عبيد    بخاطركشتن كافر ، قصاص نمي شودآزاد

مشروط به عدم اعتياد مسلم در قتل آنهاست و اگر كشتن كفار وعبيد براي مسلمانان نيز به 
ك عادت در بيايد در اينجا ديگر بحث عدم قصاص مطرح نيست و فرد مسلم يصورت 

مبناي و مستند قصاص اختالف نظر وجود دارد ولي قصاص خواهد شد در عين حال در 
 معتاد به قتل بندگان شده  كهبرخي فقها اين قصاص را از باب افساد في االرض مسلماني

اگر كسي به قتل بردگان : اين قتل معتقد است كه دربررسي) ره(ميشمارند ، مثال  شهيد ثاني 
ي زمين كشته ميشود نه به خاطر عادت كرده و بر آن اصرار ميورزد به خاطر فساد در رو

اگر : كه ميفرمايد) ره(ا ابن زهره ي). 405 صفحه 2ه ق، جلد 1403جبعي العاملي، (قصاص 
كسي به قتل بردگان عادت كرده و بر آن اصرار ميورزد، به خاطر فساد در زمين كشته ميشود نه 

اگر عادت او شده : معتقد است) ره(مقدس اردبيلي ). 60ص 1379حبيبزاده، (به خاطر قصاص 
باشد بعيد نيست كه براي دفع فساد، حكم قتل قاتل داده شود، به عنوان حد نه به عنوان 

  416اردبيلي، (قصاص 
نيز ) ره(و صاحب جواهر ) ره(اين نظر در نوشتههاي شيخ صدوق ) 7ص 14ه ق، جلد 
  .موجود است
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  كفن دزدي - 3
دفن اموات قبر آنها را مي كند و كفن ميت در بيان حكم كسي كه بعد از ) ره(ابن ادريس 

هنگامي كه كفن دزد مرتكب تكرار عمل خود مي شود، مفسد و سعي  :را ميدزدد مي فرمايند
كننده در فساد بر روي زمين است كه به خاطر اون دستش را قطع ميكنيم؛ نه به خاطر اينكه 

هاند كه هركس حر سارق است و به همين دليل است كه اصحاب ما روايات روايت كرد
صغيري را سرقت كند و پس از او را بفروشد، قطع دست او واجب است و گفتهاند قطع دست 

  ).128 و 129، صص1377نعناكار، (به خاطر آن است كه از مفسدان بر روي زمين است 
  
  آتش زدن منزل ديگري -4 

 و منزل با اگر كسي كه عمدا به منزل ديگري آتشي بيفكند: مي گويد) ره(شيخ طوسي 
وسايلي كه در آن هست آتش بگيرد و بسوزد هرچه تلف شود ضامن است و بعد از آن كشته 

اشكال ميكند كه اگر قصد ) ره(ادريس ). 1893، صفحه 12ه ق، جلد 1390طوسي . (ميشود
فرد از : مي فرمايد) ره(عاقله اوست، كه عالمه حلي  قتل نداشته باشد نبايد كشته شود و ديه بر

  )161 صفحه 1379زاده  طبيب(ان در زمين است مفسد
  محتال و منبج - 5

قطع دست كسي را كه با نوشته دروغين و سند سازي خود را فرستاده ) ره(شيخ طوسي 
تعزير : ديگري معرفي نموده و مالي را ببرد از باب افساد مي دانند همچنين برخي فقها گفته اند

ه و چيزي كه هشياري و عقل فرد تغير مي دهد  كسي كه بوسيله خوراندن چيزهاي مست كنند
سيوري، . (مثل بنگ و شراب  و مانند اينها و مال آنها را تصاحب مي كند به واسطه افساد است

  )471ه ق، ص 1403
  ساحر - 6

عمل ساحر نوعي افساد در زمين است و با اين : در خالف معتقد است) ره(شيخ طوسي 
از آنجايي كه در . ت و بدين سبب قتل او واجب استكار سعي در فساد در زمين كرده اس
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سحر محاربه نيست و معموال موجب سلب مال و جان كسي هم نميشود، معلوم ميشود كه 
  ).163 ص 2 ه ق، جلد 1416طوسي(مالك حكم روايات ياد شده مطلق فساد است 

مورد آن را در كنار اين موارد نظرات فقهاي معاصر نيز قابل توجه و تأمل است كه  چند 
  :بيان ميكنيم 

ق افساد في االرض ميگويد مدعي امام زمان بودن ي در بيان مصاد آيت اهللا مكارم شيرازي
  ).پايگاه اينترنتي معظم له(ميتواند مفسد في االرض باشد 

بله يسعون . عطف تفسيري است) يسعون في االرض(اين : آيت اهللا مظاهري معتقد است
بعد از خاص است و وقتي ذكر عام بعد از خاص شده بعضي اوقات في االرض فسادا، ذكرعام 

مفسد في االرض كيست؟ مثال آن كسي كه اقتصاد . محارب نيست اما مفسد في االرض هست
جامعه را تباه مي كند آن كسي كه افراد جامعه اسالمي را به لجن ميكشد، آن كسي كه احكام 

ر معنا كرديم ذكرعام بعد از خاص باشد ديگر اين مسلم اسالم را زير سوال مي برد، و اگراينجو
جور مي شود آن ميشود يك مصداق، لذا اصل در مطلب مفسد في االرض است و اما محارب 
را ذكر كرده، مصداق كامل را ذكر كرده، مصداق عاليش را ذكر كرده در حقيقت اين جور است 

مفسد في االرض، آن وقت هو مفسد كه انما جزا ءالذين يحاربون اهللا و رسوله اين كيست؟ هو 
في االرض، اين محارب را گفته مصداق كامل، مصداق كامل را از اول گفته، بعد يك قاعده 
كلي برمي گردد به اينكه مفسد في االرض هر كسي باشد، يك مصداق محارب است، لذا اين 

. را نداردمحارب بايد عرفا مفسد في االرض باشد تا مفسد في االرض نباشد اين احكام 
چنانچه به عكسش اين محارب نشد، اما عرفا مفسد في االرض شد، لذا مي گوييم آيه شريفه 
مي گويد مفسدفي االرض را بايد كشت، بايد ريشه كن كرد، حاال اين مفسده في االرض گاهي 

گاهي . با جان مردم، گاهي با ناموس مردم، گاهي با عفت مردم، گاهي با اجتماع مردم،
خب آدم جاسوس ميخواهد اصرار جامعه را بدهد به دشمن، خب همه اينها مفسد جاسوسي 

پايگاه اينترنتي آيت اهللا مظاهري (آن وقت يك مصداقش يحاربون اهللا است . في االرض هستند
  .)104درس 
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   قانوني افساد في االرض و محاربه مصاديق
انين آن مقتبس از فقه به اينكه كشور ايران يك كشور اسالمي است اكثر قوعنايت با 
به عبارت . ميباشد؛ حال ميخواهيم ببينيم كه آيا چنين عنواني در فقه وجود دارد يا خير اسالم

بهتر آيا قانونگذار ما در اقتباس جرم افساد في االرض از فقه تخطي نموده است يا خير؟ فقها 
ارائه  في االرضكتاب هاي فقهي  خودشان مطلبي مستقل به عنوان افساد  در هيچ يك از

هاي مخصوصي را تحت عنوان افساد في  ا مفسران جرميننموده اند و فقط بعضي از فقها 
عادت  به كشتن اهل ذمه  االرض مطرح نمودهاند از قبيل كفن دزدي، آتش زدن منزل ديگري،

آن  ، ممكن است كساني فكر كنند كه قانونگذار ايران در موارد مختلفي به ذكر مصاديقي از...و 
از فقه تخطي نموده است ولي از نظر برخي از فقها چنين نيست زيرا مصاديقي كه در كتب 

 در ادامه .فقهي قديم آمده متناسب با زمان خودشان بوده و محدود به آن موارد نمي شود
  :را بيان خواهيم نمود افساد في االرض در قوانين  ايران اسالمي  مصاديق

  درقانون مبارزه با مواد مخ - 1
چنانچه در نتيجه . ...  چنين آمده بود67/6/3 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 6مادهي 

 كيلوگرم برسد مرتكب در حكم مفسد في 5تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از 
  .محكوم مي شود است و به اعدام االرض

د يي اصالح و تأ4قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس و كالهبرداري در ماده -2
مصوبه مجمع  موادي از اليحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختالس و كالهبرداري ،

كسانيه با تشكيل يا رهبري شبكه به  -« 1367/09/15تشخيص مصلحت نظام اسالميتصويب
امر ارتشا و اختالص و كالهبرداري مبادرت ورزند عالوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير 

اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختالص و  طريق رشوه كسب كرده  ازمنقولي كه
معادل مجموع آن اموال و  كالهبراري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي

شوند و در صورتيكه  انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي
  » باشند مجازات آنها مجازات مفسد في االرض خواهد بود  االرضمصداق كامل مفسد في
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  قانون مجازات اخاللگران درنظام اقتصادي كشور  - 3
 چنين آمده 19/9/69اقتصادي مصوب   قانون مجازات اخالل گران2ماده  و 1ماده   در
  :است 

رتكب به شود و م ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي1ماده  
  :شود مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي

  ... اخالل در نظام پولي يا ارزي كشور -الف  
   اخالل در امر توزيع مايحتاج عمومي -ب 
   اخالل در نظام توليدي كشور -ج 

  ... هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي -د  
  ...ت قبول سپرده  وصول وجوه كالن به صور-ه 

  ... اقدام باندي و تشكيالتي جهت اخالل در نظام صادراتي -و  
 قاضي ذيصالح براي تشخيص عمده يا كالن و يا فراوان بودن موارد مذكور در -تبصره  

ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد  الذكر عالوه بر ملحوظ نظر قرار دادن هريك از بندهاي فوق
تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز   فساد ديگر مترتب بر آن ميسوء استفاده و آثار

  .جلب نمايد
 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام 1 هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده - 2ماده  

مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام  جمهوري اسالمي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به
االرض باشد مرتكب به اعدام و در غيراين صورت به حبس از  انچه در حد فساد فيمزبور چن

   ...شود  محكوم مي پنج سال تا بيست سال
فردي به نام وحيد مظلومين ملقب به سلطان سكه به جرم افساد في االرض از  97 در آبان

جام معامالت طريق تشكيل شبكه فساد اخالل در نظام اقتصادي و ارزي و پولي كشور با ان
از . غيرقانوني و غيرمجاز و قاچاق عمده و كالن ارز و سكه كه محكوم به اعدام بود اعدام شد

جمله فعاليت مجرمانه اين فرد و همدستان خود، رد و بدل كردن غير واقعى و صرفا شفاهى 
قيمت ارز و سكه بوده است كه نقش بسزايي در افزايش قيمت داشته است شبكه مظلومين با 
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خريد و فروش عمده و كالن كاغذى و معامالت بازار ارز و سكه را ملتهب نموده و از 
اقدامات غير مجاز ديگر اين شبكه خروج منابع مالى به صورت غير قانونى از كشور بوده است 
و براساس تشخيص دادگاه رسيدگي كننده و درنهايت ديوان عالي كشور وحيد مظلومين به 

 قانون مجازات اخاللگران، مفسد في االرض شناخته و او را به عدام 2  و ماده1استناد ماده 
  .محكوم كردند

   مصوب  مجازات جرائم نيروهاي مسلح قانون - 4
  مجازات جرائم نيروهاي مسلح  جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي ، قانون-درفصل دوم  

  9/10/1382مصوب 
جمهوري  فهوم تغيير و نابودي اساس نظام هر نظامي كه برنامه براندازي به م- 17ماده  

دهد يا  اداره نمايد  اسالمي ايران را طراحي يا بدان اقدام نموده و به اين منظور جمعيتي تشكيل
 .شود  محسوب مي يا در چنين جمعيتي شركت يا معاونت مؤثر داشته باشد محارب

، )قتل  رعب، آشوب وايجاد ( هر نظامي كه به منظور برهم زدن امنيت كشور - 19ماده  
حبس از  جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند، چنانچه محارب شناخته نشود به

دارند در  اعضاي جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهي. گردد سه تا پانزده سال محكوم مي
 .گردند صورتي كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم مي

جمهوري   هر نظامي كه به نحوي از انحاء براي جداكردن قسمتي از قلمرو حاكميت- 20ماده  
جمهوري اسالمي  اسالمي ايران يا براي لطمه واردكردن به تماميت ارضي يا استقالل كشور

  .شود ايران اقدام نمايد به مجازات محارب محكوم مي
براندازي  جرم آنان به منظور  نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند چنانچه ارتكاب -21ماده 

پانزده سال  نظام و همكاري با دشمن باشد به مجازات محارب و در غير اين صورت به سه تا
  :گردند حبس تعزيري محكوم مي

عهده او  به  هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن-الف  
نظامي و  ها و اسناد و اسرار و برگ نظامي يا نقشهسپرده شده يا تأسيسات و تجهيزات و ساز 
  .نظائر آنها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد
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  . هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند-ب 
محارب   هر نظامي كه براي دولت در حال جنگ با ايران يا براي گروهها يا دستجات-ج 

محاربان و مفسدان  يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان ياآوري نيرو يا كمك نمايد  ومفسد جمع
  .اغوا و تشويق كند يا عمالً وسائل الحاق آنان را فراهم آورد

 محارب  هر نظامي كه عليه نظام جمهوري اسالمي ايران اقدام مسلحانه نمايد، - 22ماده  

ات محارب مي شمارد كه  نيز مواردي را شامل مجاز– 24ماده   و 23ماده  و   شود محسوب مي
چون اكثر جرمهاي مذكور باعث اخالل عمده در امنيت . در قسمتي ديگر بيان خواهد شد

عمومي جامعه اسالمي مي شود  قانونگذار از نظر فقهاي كه تنها قصد و اقدام عليه امنيت مردم 
في االرض را به شكلي صورت گيرد را محارب مي دانند پيروي كرده  يا اينكه آنها را مفسد 

  . فرض نموده است
  قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها139 -5

در بند الف ماده يك قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي كشور 
  .  چنين آمده است14/07/67مصوب 
در صورتيكه عمل عبور دهنده مخل امنيت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد في ). الف

پس اگر عمل عبور دهنده گسترده . سال محكوم خواهد شد10 تا 2اشد به حبس از االرض نب
و موجب اخالل عمده در امنيت باشد احتمال صدق مفسد في االرض وجود دارد وصدق 

  .رسد  محاربه و بقي بعيد به نظر مي
  قانون مبارزه با قاچاق انسان - 6

 :انسان نيز آمده است142 قانون مبارزه با قاچاق 1411   مادة2در تبصرة 140

چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از هيجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتكابي از مصاديق 
مي  مقرر در اين ماده محكوم143 محاربه و افساد فياالرض نباشد مرتكب به حداكثر مجازات

كه قصد قاچاقچيان منافع اقتصادي و تضعيف حداكثري نظام اسالمي باشد 144 ولي اگر شود
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در اين صورت هرگاه عمل قاچاق دختران و پسران كم سال و حتي بزرگسال موجب ايجاد 
  .في االرض است فساد گستردهاي گردد، مرتكب، مصداق مفسد

جرم بودن فعل يا ترك فعلي بر اساس مباني نظري با توجه به نگرش ايدئولوژي حاكم به 
رت و امنيت، رفتاري گزينش ميشود انسان و سرشت او و مفاهيمي همچون آزادي، عدالت، قد

  .و براي آن ضمانت اجراي كيفري مقرر مي گردد
 1368/ 1/29/ مصوب   در ماده واحد، قانون تشديد مجازات جاعالن اسكناس -7

اسكناس را مفسد في االرض تلقي  ماده واحده  و مجازات جاعلين قانونگذار مرتكبين موضوع
  .  نظر گرفته استكرده و مجازات اعدم را براي آنها در

   تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان قانون - 8
احتكار و گرانفروشي (الزم است كه تعريف اين دو عنوان  قبل از پرداختن به اين مطلب

 محتكر و گرانفروش را 23/01/1367ك اين قانون مصوب يماده  براساس. از نظر بگذرانيم) را
 كسي است كه ارزاق مورد نياز و ضروري عامه محتكر محتكر: چنين مي توان تعريف كرد

گران . مردم از قبيل گندم، جو، كشمش و را به قصد افزايش قيمت جمع و نگهداري كند
فروش نيز كسي است كه كاال را به بيش از نرخ متعارف عرضه كند و در مورد كاالهايي كه به 

حال كه . عرضه كنددست دولت توزيع مي شود به بيش از نرخ تعيين شده توسط دولت 
تعريف محتكر و گران فروش را هرچند بطور مختصر بيان نموديم اينك موادي را كه بر اساس 

  : را بيان مي نماييم الذكر مصداق مفسد في االرض مي باشد قانون فوق
 قانون مزبور هر گاه شخصي به عنوان مقابله با حكومت اسالمي 6 و 5براساس مادة 

 اين قانون  شده و مصداق محارب باشد و بر آن محاربه نيز صدق مرتكب اعمال مذكور در
  .نمايد، مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد

ا هر گاه گرانفروشي و به قصد ايجاد بحران و مقابله با نظام اسالمي بوده و آثار نامطلوب ي
كب به گستردهاي را به همراه داشته باشد، عمل مصداق افساد في االرض بوده و مرت

  .مجازاتهاي مفسد، محكوم خواهد شد
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  زورگيري - 9
زورگيري به معناي گرفتن مال و اموال : دكتر مجيد ابهري درباره تعريف زورگيري ميگويد

ديگري بدون حق قانوني و با توسل به زور بوده و ممكن است براي رسيدن به اموال غير 
سالمت (اي افراد بي گناه به بار آورد قانوني زيانهاي جاني جبران ناپذير و حتي مرگ كه بر

فعل اوال كشيدن ) شهيد بهشتي   رفتار شناس اجتماعي و عضو هيئت علمي دانشگاه1392نيوز 
سالح دو ما با قصد و اراده همراه باشد چون فعل صغير ومجنون ومست از روي اراده 

غير از ارعاب قصد  محسوب نميشود، پس قصد ارعاب يكي از مصاديق قصد ميباشد، اگر به
هم باشد جرم محاربه محقق شده است هرچند به قصد  به قصد مال و جان و و ناموس مردم

  .ارعاب نباشد
شهيد ثاني در تعريف محارب عنوان نموده است هركس اسلحه را از غالف بيرون آورد و 

 1410ي شهيد ثان(مردم بر اثر عمل او بترسند محارب است خواه قصد اخافه داشته باشد يا نه 
  .)362. ه ق

   قانون مجازات اسالمي281 ماده
راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سالح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها 

  .شوند محاربند
موارد زيادي از مصاديق افساد في االرض را در اين ماده مي شمارد . ا .م . ق-286ماده 

جرائم عليه امنيت -2عليه تماميت جسماني افراد، مرتكب جنايت -1هركس به طور گسترده، :
احراق و -5اخالل در نظام اقتصادي كشور، -4 نشر اكاذيب، -3داخلي يا خارجي كشور، 

-  8 داير كردن مراكز فساد و فحشا - 7 پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك -6تخريب،
مي كشور، ناامني يا ورود معاونت در آنها گردد به گونهاي كه موجب اخالل شديد در نظم عمو

خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا 
  .فحشا در حد وسيع گردد مفسد في االرض محسوب و به اعدام محكوم مي گردد
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     مجازات سردستگي-10
  سردستگي جرايم محاربه يا افساد في االرض

  .مجازات محاربه يا افساد في االرض خواهد بودمجازات سردسته، حسب مورد 
  قانون مجازات فعاليت كنندگان غير مجاز در امور سمعي و بصري  -11

توليد، تكثير  چنين آمده  عوامل اصلي ) 16/10/1386طرح يك فوريتي مصوب (3 در ماده 
زير از الذكر يا افراد  چنانچه عوامل فوق ... عمدة آثار سمعي و بصري مستهجن  و توزيع

 .گردند االرض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي مصاديق مفسدفي

 توليد كنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه -١

 توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران -٢

  عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن -٣
 گسترده شود ويا به با توجه به آنچه در اين قانون بيان شد اگرعمل فردي موجب فساد

قصد آلوده كردن جامعه اسالمي وتضعيف اركان اعتقادي و فرهنگي آن انجام داده باشد، به 
 مي .بوده است شكلي كه بشود گفت عمل مرتكب، سعي و كوشش درگسترش فساد در جامعه

  .تواند از مصاديق افساد في االرض باشد
  مصاديق افساد في االرض اينترنتي-12

 و بودن 33آيه ، فساد في االرض در سوره مائده  الموضوع بودن جرم  تمامپس از اثبات
عنوان يكي از مصاديق آن، مي توان گفت كه افساد مستوجب حد از طريق اينترنت  محاربه به

البته در وهله اول ممكن است اين . بدون هيچ گونه شكي ممكن است و در فضاي مجازي
 طريق رايانه قابل تصور نيست ولي با امعان نظر در اين از طور به نظر برسد كه ارتكاب افساد

براي آن فرض نمود گرچه ممكن است تعدادي از  مورد بدون ترديد ميتوان مصاديق زيادي را
افساد ) جمله اين مصاديق مصداق اول از. اين مصاديق امروزه از شيوع بسزايي برخوردار نباشد

قادر است  System Registry ت عنوان تح1ويروس انتحاري (: از طريق ترس و رعب 
كاربر، قسمت پاور virus پس از نفوذ به سيستم قرباني و اجرا شدن توسط وي، با نفوذ در
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سيستم را كنترل كرده و در يك لحظه تمام توان انتقال قدرت پاور را به سمت مانيتور هدايت 
عث شك قوي در آن شده و كرده و با شارژ شديدي كه به خازن هاي مانيتور اعمال مي شود با

از آنجا كه اطالعات كاملي توسط سازندگان اين ويروس ارائه ! به انفجار مانيتور منجر مي گردد
نشده وتمامي مسائل اجمالي است، هنوز متخصصان موفق به توجيه مسأله نشده اند اما وقتي 

ذيرش واقعيت كه با واقعيت مسئله و عملكرد موفق اين ويروس روبرو گشتند، مجبور به پ
  .شدند

 مثل -با در نظر گرفتن مطالب فوق شخصي كه با ارسال اين ويروس در فضاي اينترنتي 
ا شبكهاي را تأسيس كند و اين نوع از ويروسها را در آن گذاشته تا اينكه در ي اينكه سايت

و يا اينكه آن ويروسها را در قالب طرقي همچون فايل كاربردي  دست كاربران قرار گيرد و يا
 باعث به خطر انداختن -به طرق ديگر به طوري كه شناخته نشوند، به ايميل افراد بفرستد 

آنها در استفاده از رايانه شود، ميتواند از  نفس و جان هزاران كاربر و موجب ترس و هراس
خصوصا كاربران رايانه و سلب  جمله افرادي به شمار آيد كه موجب تهديد نفس و جان مردم

  .مومي آنها مي شودامنيت ع
ويروسي كه با نابودي خود، سخت افزار سيستم را نابود كرده و ميتواند خطرات جاني  .1

  .براي كاربر داشته باشد
  :به نمونه ذيل توجه كنيد(: افساد جنسي ) مصداق دوم
 ساله كه گاهي وقت خود را به گفت و گو با ديگران در شبكه اينترنت 18مريم ص، 

 ميگذارند،

چند وقت بود كه هر روز با يك نفر كه خودش ميگفت در يكي : ره خود چنين مي گويددربا
او عكس خود را برايم . اروپايي زندگي مي كند، از راه اينترنت صحبت مي كردم از كشورهاي

بعد از آن از همديگر خوشمان آمد و اظهار عالقه كرديم و او . همين طور فرستاد و من هم
خوشبختانه در اين مورد خاص تالش قاچاقچيان ناكام ماند امكان  لگفت كه در صورت تماي

و مريم به سبب مخالفت پدر و مادرش نتوانست به اين  فرستادن ويزا و بليط براي من را دارد
، قاچاقچيان در خارج كردن بي دردسر دختر  مسافرت شوم برود، ولي چه بسا در موارد مشابه،
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امروزه بسياري از دالالن جنسي  :روزنامه همشهري، زمان) ندبيگناهي از ايران موفق شده باش
 .از طريق اينترنت براي اغفال دختران و زنان و حتي مردان استفاده مي كنند

همانطوري كه در مثال فوق مالحظه مي شود يكي از اين  (chat room) اطاق گفتگو
 .راههاست

ي سكسي و همچنين وب سايتها و از مصاديق ديگر ميتوان به سايتها و وبالگهاي دوستياب
 twitter ،(facebok) لينكهاي موجود در شبكه هاي اجتماعي پرطرفدار همچون فيس بوك

منحرف شده   كه مشخصات افراد (Telegram) و تلگرام(MySpace)  ماسپيس،توييتر
را در خود جمع كرده اند اشاره كرد كه افراد ديگر و  اخالقي زنان و مردان و كودكان

مندان به رابطه جنسي ميتوانند در اين سايتها وشبكه ها البته پس از وارد نمودن نام كاربري عالق
و رمز عبور در بعض از موارد، وارد شده و شخص مورد نظرخود را پيدا كنند به طوريكه در 
شبكه هايي همچون فيس بوك و توييتر شخص با دنياي مجازي پر ازفيلم و عكس و پيام و 

ه است كه توسط جستجوهايي بسيار پيشرفته و حتي در بعض مواقع با تايپ نوشته و مواج
  .بعض از كلمات مورد نظرش به راحتي مي تواند به مقصود خود برسد

اين مصداق كه به نوعي از جهت افساد، از مصاديق قبلي (: افساد سياسي ) مصداق سوم
مكن است شخصي از طريق بارزتر و مي تواند از اهميت بسزايي برخوردار باشد اينكه م

اينترنت پس از هك و شكاندن قفل شبكه امنيتي كشوري كه اسرار آن كشور همچون اسرار 
نظامي در آن نهفته است، وارد آن شبكه شده و با اعمالي همچون افشا كردن آن اسرار، امنيت 

  .عمومي مردم آن كشور را به خطر بيندازد
ز طريق شبكه هاي فيس بوك و توييتر و با نمونه ديگر اينكه شخص در فضاي مجازي ا

 تحريك

افكار عمومي مردم، موجب تباهي مردم و باعث ايجاد فتنه در جامعه شود به طوري كه باعث 
  .مردم نسبت به دولت و مسؤولين كشور و نظام اسالمي شود سلب اعتماد
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رمي امروزه جذب نيروهاي جديد در شبكه هاي ه): افساد اقتصادي ( مصداق چهارم 
همچون گلدكوئيست، در حد وسيعي بواسطه شبكه جهاني وب در فضاي مجازي، به عمل مي 

  .آيد
در تمامي اين مصاديق و امثال آن در صورتي كه مجرم، موجب اختالل در آسايش عمومي 
مردم ونظم در جامعه شود و باعث سلب اعتماد مردم و جامعه نسبت به نظام اسالمي گردد و 

 از آنكه متوجه افراد بخصوصي شود، عائد نظام اداري مملكت شود، در يك صدمه آن نيز قبل
چنين صورتي جرم مذكور با توجه به اينكه مجرم در صدد از بين بردن حالت تعادل جامعه و 
به تباه كشيدن افراد آن و گسترش فساد در حدوسيع است، به خاطر قرارگرفتنش تحت عنوان 

كيفر افساد في االرض برفرد مجرم مي شود و مي تواند افساد في االرض، مستوجب اجراي 
همانطوري كه در مصداق دوم شخص با به راه انداختن سايتهايي .  قرار گيرد286مشمول ماده 

با مضامين مستهجن و انحرافي كه در دسترس ميليونها نفر از آحاد افراد جوامع قرار مي گيرد، 
 به شمار آمده كه از طريق رايانه در فضاي در نظر عرف از مصاديق بارز مفسد في االرض

  . منطبق بر آن است286مجازي مرتكب چنين عملي مي شود و بدون شك حكم در ماده 
وانگهي افساد حاصله از اين اعمال در فضاي مجازي به خاطر وصل بودنش به شبكه 

از . يشتري استجهاني اينترنت، به مراتب بيشتر از افساد به نحو سنتي و نوعا داراي بازدهي ب
طرفي مفسد اينترنتي از باب اينكه اعمالش را در فضاي مجازي انجام مي دهد در بسياري از 
موارد هويتش نيز مجهول است و به تبع آن به خاطر پنهان ماندن هويتش با خيال راحتتري مي 

، مجرم البته در تمامي اين  موارد همانطوري كه خواهد آمد. تواند اغراض خود را عملي سازد
  .بايد قصد افساد را نيز داشته باشد

ـ هركس به وسيله سامانه 14در فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخالق عمومي ، ماده
هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند 

ند، به حبس از نود و يك روز تا دو يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري ك
ريال يا ) 40,000,000(ريال تا چهل ميليون ) 5,000,000(سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون 
  .هر دو مجازات محكوم خواهد شد
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ا بطور سازمان يمرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد  3تبصره 
مقرر در  االرض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازاتافته مرتكب شود چنانچه مفسد في ي

  .خواهد شد اين ماده محكوم
 اين ماده اگر جرايم رايانه در سطح كسترده باشد و دال بر سعي در 3با توجه به تبصره 

گسترش فساد در روي زمين باشد از مصاديق افساد في االرض بوده ومجازات مفسد في 
  .االرض را خواهد داشت 

  االرض در اقتصاد   فيافساد
مجازات؛ ممكن است جرايم مالي به نحوي گسترده باشد كه بر    قانون526 براساس ماده 

  .فرد اطالق افساد في االرض شود
  ادعاي فقدان علم يا قصد در جرم محاربه و افساد في االرض

ارع  ش.گيرد اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام -2تبصره 
مقدس در حدود در واقع با مسامحه برخورد ميكند و به اصل برائت توجه مينمايد با اين 

 قانونگذار كمي سختگيري نموده و صرف ادعا را 1وجود در برخي جرائم ياد شده در تبصره 
  .كافي ندانسته است و دادگاه را موظف به تحقيق و بررسي نموده است
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  نتيجه گيري
ربه، يكي از معضالت جوامع امروزي است كه دولتها به ويژه در االرض و محا مفسد في

در طول تاريخ اسالم نيز بسياري از بزرگان از جمله امامان معصوم ما . سده اخير با آن درگيرند
دنياي غرب، چند سالي است كه سعي در حذف اسالم از عرصه . قرباني اين پديده شوم شدند

با پديد آوردن و تقويت گروهكهاي تروريستي هم چون سياست دارد و در اين راستا ابتدا 
القاعده و داعش، سپس با استناد به اعمال اين دسته، اسالم را تروريستي و تروريست پرور 

اي از فقها و مفسران ميگويند مفهوم افساد في االرض عامتر از محاربه است،  عده. معرفي كرد
 في االرض است؛ در خصوص مصاديق به گونهاي كه محاربه فقط يكي از موارد افساد

مالك قرار ) و نه شخصي( نشان مي دهد كه در آنها تنها ضابطه عيني 286حقوقي، ظاهر ماده 
گرفته است، ولي با توجه بيشتر در تبصره ماده نشان مي دهد كه عالوه برآن ضابطه شخصي 

نيز براي مفسد )  استبودن آنها كه نوعي قصد غيرمستقيم قصد اخالل گسترده يا علم به مؤثر(
، 286االرض محسوب شدن مرتكب ضروري است و با عدم احراز آن، مطابق تبصره ماده  في

مشهور فقيهان اماميه در تعريف محاربه با . مرتكب به مجازات سبكتري محكوم خواهد شد
لحاظ حداقل دو ركن اصلي اولي  استفاده از اسلحه و دومي نيز  قصد بوجود آوردن ترس و 

 قديم يدر كتب فقه اهم مصداهاي  افساد في االرض ومحاربه. شت در ميان جامعه استوح
آتش زدن منزل  آدم ربائي، عادت به كشتن اهل ذمه و بردها، نبش قبر و دزديدن كفن،: شامل

مبارزه با : گري، محتال و منبج، ساحر ميباشد ولي قوانين حقوقي و فقهي جديد عبارند ازي
كالهبرداري، اخاللكران اقتصادي، جرايم نيروهاي مسلح،  اختالس كردن وقاچاق مواد مخدر، 

عبور دهندگان از مرزها، قاچاق انسان، جاعالن اسكناس، محتكران و گران فروشان، زورگيري، 
فعاليت كنندگان غير مجاز در امر سمعي و بصري، افسادكنندگان اينترنتي و فضاي مجازي در 

جنسي، سياسي، اقتصادي و جاسوس و كسي كه احكام مسلم حوزه هاي ايجاد ترس و رعب، 
اسالم را زير سئوال مي برد باشد و يكي ديگر مي تواند و مواردي از مفسدههاي كه در قرآن 

اشاره شده است و خدواند متعال وقتي آن فساد جنبه گسترده وعمومي پيدا مي كند نوعي  
مي بوده است كه خداوند متعال  آنها را و نظام اسال)  ص(اعالم جنگ  با خدا و رسول خدا 
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سخت به عقاب دنيوي عذاب  كرده ولي در قوانين وفقه گذشته به عنوان مفسد في االرض كه 
يكي از جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي محسوب ميشود ،نيامده است مي شود جزء 

  . ساختمصاديق افساد في االرض ومحاربه نام برد و مجازات آنرا بر ايشان جاري 
. دانسته است چنين به نظر مي آيد كه قانونگذار جرم افساد في االرض را جداي  از محاربه

چرا كه اوال گاهي  افساد في االرض دركنار محاربه آورده نشده است و ثانيا مواد و عناصر 
   .ايجاد كننده افساد في االرض هيچ گونه شباهتي به مواد و عناصر ايجاد كننده محاربه ندارد

 پيشنهادها

ن تروريستهاي بين الملي وافرادي كه حكم ترور، افرا د موثر در تامين امنيت دمحكوم كر
كشور نقش بسزاي دارن را به عنوان مفسد في االرض ) نظامي سياسي اقتصادي و علمي و (

محكوم و خونشان را هدر اعالم كنند تا هر جاي جهان هر مبارز حق طلبي د سترسي پيد كرد 
شهداي امنيتي مثل حاج قاسم سليماني علمي مثل شهداي هستهاي و (م شهداي ترور انتقا

را بگيرد تا ديگر جرات صادر كردن و اجرا چنين ترورهاي ) شهيد فخري زاده و شهيد تهراني
را نداشته باشد نه اينگه در رسانههاي بين المللي افتخار به ترور گنند مثل ترامپ و نتانياهو 

  . همچنينعامالن ترور را
اخالل گران كالن اقتصادي و فرهنگي فراري به سرزمين ها دور را نيز در دادگاهي به  -2

شكل غيابي محكوم و براي دستگيري و تحويل آنه جوايزي در نظر گرفته شود تا سربازان امام 
را زمان آنها را دستگير و تحويل محاكم قضايي دهند تا اموال مردم را از آنها مسترد و عدالت 

 .در مورد آنها اجرايي نمود تا درس عبرتي باشد براي ديگران
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