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 چکيده
در نظام در قانون مجازات اسالمی برای برخی از جرائم مانند قاچاق مواد مخدر، ایجاد اخالل 

. سؤال اساسی این است که این مجازات اعدام در نظر گرفته شده استاقتصادی کشور و مانند آن، 

مجازات از باب مجازات حدی است یا از باب مجازات تعزیری؟نوشتار حاضر پس از بیان تعریف 

به این نتیجه می رسد که این مجازات در روایات حدود و تعزیر و اشاره به مصادیق هر کدام از آنها 

) التعزیر دون جازات حدی بیشتر باشداز باب تعزیر نمی باشد چرا که مقدار تعزیر نمی تواند از م

از باب مجازات حدی است و یکی از بارزترین طبق نظر مشهور فقها بنابراین مجازات مذکور  .الحد(

ولی از آنجایی که مصادیق مجازاتهای حدی  در اسالم  مصادیق افساد فی االرض محسوب می شود.

)اعتیاد( را از باب افساد فی االرض به محصور و معین هستند لذا همه انواع و مصادیق این جرم 

و باید بین مصادیق مختلف حساب آوردن به نظر می رسد که محل اشکال ، تامل و نظر می باشد 

این جرم و تعیین نوع مجازات متناسب با آن دقت بیشتری شود ازباب اصل تناسب جرم و مجازات 

 در صدد پاسخ به این ابهامات هستیم.ما در این مقاله که 

 .قاچاق موادمخدر -افساد فی االرض  -تعزیر  -حد –اعدام  :يديکل واژگان

 

 دمهمق

مجازات اعدام یکی از شدیدترین مجازات های نظام حقوقی اسالم است که برای برخی از جرائم نظیر قتل عمد یا برخی از                  

به  )علیهم السالم(شریفه قرآن کریم و روایات امامان معصومجرایم جنسی مانند زنای محصنه و مانند آن معین شده است. با مراجعه به آیات 

وضوح و روشنی در می یابیم که مجازات مذکور در نصوص دینی بیان شده و دارای سابقه دینی بوده و اختالفی  در خصوص آنها وجود 

( به عنوان اعدام و مانند آن زنای محصنهندارد. از دسته اول )اعدام به جهت قتل عمد( به اعدام قصاصی و از دسته دوم )اعدام به جهت 

 حدی تعبیر می شود.

به  وجود نداشته اند اما در حال حاضر در قانون مجازات اسالمی)علیهم السالم( گونه ای دیگر از جرایم هستند که در زمان امامان معصوم    

قانون اصالح قانون مبارزه با  8ماده  6بند. برای نمونه درعنوان جرم مطرح شده اند و مقنن مجازات اعدام را برای آنها در نظر گرفته است

هر کس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین آمده است:  مجمع تشخیص مصلحت نظام  71/8/16مواد مخدر مصوب 

اید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا و کوکائین راوارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش نم
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 1 رحيم سياح

 و مدیر گروه معارف  دانشکده صنعت  نفت اهواز استادیار 1

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای

  رحيم سياح
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 اعدام قاچاقچيان مواد مخدر مجازات ماهيتتأملی در
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تأمین و اموال وی به استثناء هزینه  می شودگرم باشد به مجازات اعدام محکوم  03در صورتی که بیش از  ،نگهداری، مخفی یا حمل کند

 مصادره خواهد شد.زندگی متعارف برای خانواده 

 7هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ظام اقتصادی کشور آمده است: قانون مجازات اخاللگران در ن 2نمونه دیگر اینکه در ماده    

اخالل در نظام تولیدی  - اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی - اخالل در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق)

جمهوری اسالمی ایران و یا به  ه به قصد ضربه زدن به نظامچنانچ( اقدام باندی و تشکیالتی جهت اخالل در نظام صادراتی کشور  - کشور

االرض باشد مرتکب به اعدام و در غیراین مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی مؤثر بودن اقدام درقصد مقابله با آن و یا با علم به

عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق  بهشود و در هر دو صورت دادگاه محکوم میصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال

 .خواهد داد خالف قانون به دست آمده باشد حکم

با تصویب صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، قانون مبارزه با این جرم در ایران تشدید شد اما بعداز سرنگونی نظام  70۳8از سال 

ی اسالمی مبارزه با قاچاق مواد مخدر تنها جنبه جرم جنایی نداشت بلکه بر اساس فتوا و نظر پادشاهی در ایران و استقرار نظام جمهور

ها قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان عوامل شود. در طول این سالمراجع تقلید شیعه به عنوان فساد بر روی زمین و محاربه محسوب می

شدند. به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر بکشند محاکمه و محکوم به اعدام میاستکبار جهانی که قصد داشتند جامعه اسالمی را به فساد 

اند و در مجموع به تصویب رسید، کسانی که بیشتر از سه بار در ارتباط با مواد مخدر محکوم شده 7061جمهوری اسالمی ایران که در سال 

چاق کرده باشند، مفسد فی االرض محسوب شده و به اعدام محکوم گرم هروئین حمل، نگهداری یا قا 03کیلوگرم تریاک یا  ۵بیشتر از 

 .شوند. مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدرنیز اعدام استمی

، قوانین مبارزه با مواد مخدر یکبار دیگر تشدید شد. براساس قوانین 70۳3اما به موجب قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب سال 

وگرم جنگ، جرس، گراس، تریاک، شیره یا سوخته تریاک به کشور وارد یا خارج کند یا مبادرت به تولید، یادشده هرکس بیش از پنچ کیل

توزیع یا خرید و فروش این مواد کند یا در معرض فروش قرار دهد به اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای 

شود، درصورت بیش از بیست تا یکصد کیلو تریاک، به ازای هر کیلو دو میلیون ریال افزوده میشود. مجازات جزای نقدی خانواده محکوم می

 .شودهمان جرم محکوم می تکرارجرم، حکم اعدام و مصادره اموال ناشی از

یری است؟ دو دیدگاه حال سؤال اساسی این است که مجازات اعدام برای جرایم مذکور از باب مجازات حدی است یا از باب مجازات تعز   

عمده در این خصوص وجود دارد: دیدگاه اول این است که مجازات اعدام در اینگونه موارد از باب تعزیر است و حاکم اسالمی به جهت حفظ 

این ت و مصالح جامعه می تواند چنین مجازاتی وضع کند. دیدگاه دوم این است که مجازات اعدام در جرائم یاد شده از باب مجازات حدی اس

با بیان موضوع فوق مبانی فقهی حکم اعدام این دسته  موارد از مصادیق افساد فی االرض به حساب می آیند و مشمول حد محاربه می شوند.

 از افراد روشن می شود و مواد قانون مجازات اسالمی متقن تر خواهد شد.

 

کلمات فقها و قوانین  روایات معصومین )علیهم السالم(، وم حد و تعزیر دراختیار هر کدام از دو دیدگاه مستلزم دقت و توجه کافی به مفه  

حد و تعزیر را مورد بررسی قرار دهد و حدود و ثغور هر کدام از آنها اصطالحی موضوعه است. این نوشتار در پی آن است که در ابتدا مفهوم 

 یکی از دو دیدگاه را برگزیند. را بیان کند و در پایان

 

 حد اصطالحی تعریف  -2

 تعریف حد از منظر فقه -1-2
 ها حد اینگونه تعریف شده شده است:در کلمات فق

 محقق حلی در شرایع االسالم حد و تعزیر را اینگونه بیان می کند: -

 (706ص ۳.ج7۳38حلی.«) کل ما له عقوبة مقدرة یسمى حدا و ما لیس کذلک یسمى تعزیرا.»

 باشد حد نام دارد و جرمی که اینگونه نباشد تعزیر نام دارد.( )هر جرمی که دارای عقوبت مشخص و معین

 فاضل مقداد نیز در کنز العرفان حد را اینگونه تعریف می کند: -

 (008ص 2ق.ج ه 7۳2۵)مقداد ، « و شرعا هو إیقاع عقوبة قدّرها الشارع للمکلّف على ارتکاب معصیة»

 معین از طرف شارع بر مکلف هنگام ارتکاب گناه()حد در اصالحی شرعی عبارت است از جاری کردن عقوبت 

 شهید ثانی در مسالک االفهام درباره تعریف حد می گوید: -

، ص 7۳ج 7۳70عاملى) «عقوبة خاصّة تتعلّق بإیالم البدن، بواسطة تلبّس المکلّف بمعصیة خاصّة، عیّن الشارع کمّیتها فی جمیع أفراده.»

02۵) 
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ز طرف شارع معین شده باشد که مکلف به حهت ارتکاب معصیت خاصی مستوجب آن می )تنبیه بدنی خاص که مقدار آن ا

 شود.( 

 فاضل هندی در کشف اللثام حد را اینگونه بیان کرده اند: -

 (۳31ص 73ج .7۳76.فاضل هندى «)سمّیت بها االمور المقدّرة فی الشرع لمنع الناس عن معاصی معیّنة.»

 شرع مشخص شده است به جهت بازدارندگی مردم از ارتکاب گناهان معین()اموری)جرایمی( که اندازه آنها در 

 صاحب ریاض نیز مانند سایر فقها حد را اینگونه معنا کرده است:  -

 7۵ج 7۳78طباطبایى، ) «عقوبة خاصّة تتعلّق بإیالم بدن المکلّف بواسطة تلبّسه بمعصیة خاصّة، عیّن الشارع کمّیتها فی جمیع أفراده.»

 (۳00ص

 بیه بدنی خاص که مقدار آن از طرف شارع معین شده باشد که مکلف به حهت ارتکاب معصیت خاصی مستوجب آن می شود.()تن

 تعریف می کند:اینگونه  در اصطالح شرعی حد را به تأسی از سایر فقها صاحب جواهر الکالم هم -

، ۳7ج 7۳3۳نجفى، ) «عین الشارع کمیتها فی جمیع أفراده  شرعا عقوبة خاصة تتعلق بإیالم البدن بواسطة تلبس المکلف بمعصیة خاصةو »

 (2۵۳ص 

 )تنبیه بدنی خاص که مقدار آن از طرف شارع معین شده باشد که مکلف به حهت ارتکاب معصیت خاصی مستوجب آن می شود.(

یت و کمیت آن را مشخص کرده از مجموع این تعاریف به دست می آید که مراد از حد در اصطالح فقهی جرمی است که شارع مقدس کیف

 است.

 

 تعریف حد از منظر قانون مجازات اسالمی -2-2
حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین  اسالمی مجازات قانون 7۵ ماده بر اساس

  بخش دوم فصل اول(-7/2/۳2.)قانون مجازات اسالمی .شده است

 

 فقه در حداسباب  -3
 در میان فقها معروف است که اسباب حدود شش مورد هستند:

 قطع طریق)محاربه(-6سرقت -۵شرب خمر -۳قذف -0قیادت(-مساحقه-ملحقات زنا)لواط -2زنا -7

 ق ه 7۳70مفید،  - ۳21ص  ق. ه 7۳7۵صدوق،  -جت.جامع المسائلهب -73هـ ق.ص7۳02)سبحانی. 

 (706ص  ۳ق. ج ه 7۳38حلّى،  - 688ق.ص ه 7۳33ى، طوس - 7۳ص 8.جق ه 7081طوسى،  -11۳.ص

 

 اسباب حد در قانون مجازات اسالمی -4
 در مبحث اول از فصل اول در باب دوم قانون مجازات اسالمی انواع حد به این ترتیب بیان شده است:

 : جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین شده است عبارتند از:277-0ماده 

زنا قتل یا حد ضربه شالق مگر در برخی از موارد  733حد در همه موارد  ( ومساحقه تفخيذ لواط،)  آن ملحقات و زنا – 1

 رجم است.

ضربه شالق  1۵ضربه شالق و تبعید از سه ماه تا یک سال و برای زن فقط  1۵: حد قوادی برای مرد  222-2ماده  :قوادي -2

 است.

 قذف هشتاد ضربه شالق است.: حد  220-8ماده  : قذف – 3

النبی بوده ومحکوم به حد : هر کس پیامبر بزرگوار اسالم )ص ( را دشنام دهد یا قذف کند،سب 22۳-7ماده : النبی سب -4

 شود.قتل می

 : حد مرتد فطری قتل است. 22۵-1ماده  سحر و گذاري بدعت و ارتداد – 5

 اد ضربه شالق است.: حد خوردن مسکر هشت 226-2ماده  :مسکر خوردن –6

 : حد سرقت به شرح زیر است: 221-۵ماده  :سرقت – 7

 که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.طوریدر مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به -7
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 او باقی بماند. نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسحدر مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به -2

 در مرتبه سوم حبس ابد -0

 در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد. -۳

 : حد محاربه به شرح زیر است:228-۵ماده  :الرضافی افساد و محاربه – 8

 هرگاه محارب کسی را کشته باشد، مجازات او قتل است. -7

 ه موجب حد است گردد، عالوه بر اجرای آن محکوم به قتل است. هرگاه محارب مرتکب یکی از جرایم منافی عفت ک -2

 هرگاه محارب مالی را برده یا اتالف کرده باشد، کیفر وی قطع دست راست با پای چپ است. - 0

هرگاه محارب کسی را مصدوم یا مجروح کرده باشد، حسب مورد به قصاص یا دیه و نفی بلد یا قطع دست و پا به نحوی که  -۳

 گردد.د، محکوم میذکر ش

هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالی را نبرده و کسی را مجروح نکرده باشد، مجازات او فقط نفی بلد )تبعید(  -۵

  است.

طور گسترده مرتکب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخالل در نظام اقتصادی کشور، آتش سوزی،  : هرکس به228-73ماده 

ای که سبب اخالل شدید در نظم ر، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و فحشا گردد، به گونهتخریب و ترو

عمومی کشور و یا موجب ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شود، یا سبب اشاعه فساد و 

 )الیحه قانون مجازات اسالمی( رض محسوب و به مجازات محاربه محکوم می گردد.فحشا در حد وسیعی گردد مفسد فی اال

 

 تعزیر  اصطالحی تعریف -5

 تعریف تعزیر از منظر فقه -1-5
مجازاتى است که نوع آن کمّا و کیفا البته تحت ضوابطى در عهده تشخیص و اعمال حاکم است که در بارة مرتکبین اعمالى که ارتکاب آن 

شود. مانند: تازیانه زدن، تبعید )نفى بلد( )حدّ( گردد، اجرا مى یصطالح فقهى حرام است ولى در مرتبتى نیست که موجب اجراجرم و به ا

حبس و تراشیدن موى سر که با مالحظه اهمیّت اجتماعى و فردى جرم مورد ارتکاب و وضع روحى و جسمى مجرم و سرانجام سنجش کلى 

 (72۳ص  ق. ه 7۳7۳ارة برخى از مجرمین قابل حکم و اجرا است.) جعفرى، اوضاع و احوال مسلم قضیه در ب

 فاضل مقداد صاحب کتاب کنز العرفان در تعریف تعزیر اینگونه می نویسد: -

 ) «و إذا لم تقدر العقوبة یسمى تعزیرا، و هو التأدیب لغة»

 محقق حلی در شرایع االسالم تعزیر را اینگونه بیان می کند: -

 (706ص ۳ه.ق.ج7۳38)محقق حلی. «وبة مقدرة یسمى حدا و ما لیس کذلک یسمى تعزیرا.کل ما له عق»

 تعزیر را به عنوان یک قاعده فقهی بیان می کند:در بیان قواعد مربوط به باب قضا میر فتاح مراغه ای 

 (621ص 2ق.ج ه 7۳71لفتاح مراغى، سید میر عبد ا) «[ کل ما لم یرد فیه حد من الشرع فی المعاصی، ففیه التعزیر۳قاعدة ]»

 شهید صدر در کتاب ماوراء الفقه تعزیر را اینگونه بیان می کند: -

 (77۵، ص ۳ج.7۳23صدر، شهید،  )«یخصونه عادة بالجرم الذی لیس له فی الشریعة عقوبة محددة»

 شهید ثانی در مسالک االفهام تعزیر را به اینصورت تعریف می کند. -

 (02۵، ص7۳ج ق. ه 7۳70شهید ثانى، )«و شرعا: عقوبة أو إهانة ال تقدیر لها بأصل الشرع غالبا.و التعزیر لغة: التأدیب. »

 (۳۵۳، ص: 2ج.7۳78طباطبایى، ) «و إذا لم تقدر العقوبة یسمى تعزیرا» مؤلف ریاض المسائل در تعریف تعزیر می گوید:

ح فقهی جرمی است که شارع مقدس کیفیت و کمیت آن را در اصطال تعزیرکه مراد از یاد شده روشن است تعاریف  با توجه به

 .و امر آن را به دست حاکم نهاده تا با توجه به نوع جرم و شخص مجرم و مصالح اجتماع عقوبتی برای آن درنظر گیرد کرده استنمشخص 

 

 از منظر قانون مجازات اسالمی  تعزیر -2-5
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و  :است شده تعریف تعزیر چنین اسالمی مجازات قانون 78 در ماده

گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میبه

 شود. یین میموجب قانون تعمربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به
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 مقدار و ميزان تعزیر -6

 مقدار تعزیر در روایات: -1-6

 داند.گروه اوّل: روایاتى که تعزیر را کمتر از حد مى
 به چند نمونة آن توجّه کنید:

قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا  -اهِیمَ ع عَنِ التَّعْزِیرِ کَمْ هُوَعَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ -7

 (01۳، ص 28ج.7۳3۳)عاملی،بَیْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْعِشْرِینَ.

 فرماید:پرسد. امام در جواب مىاسحاق بن عمّار از ابو ابراهیم علیه السّالم در مورد مقدار تعزیر مى

 «شلّاق. ضربه اى تازیانه است. بین ده تا بیستمقدار تعزیر ده عدد و خرده

دهد که در ذهن وى نیز تعزیر منحصر به شلّاق بوده، همان گونه سؤال راوى، اسحاق بن عمّار، از مقدار و تعداد تعزیر نشان مى   

 کند، مؤیّد این مطلب است.که پاسخ امام علیه السّالم که تصریح به عدد و تازیانه مى

حَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ لْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُوَ فِی ا -2

فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ  -وَ لَکِنْ دُونَ أَرْبَعِینَ -قَالَ قُلْتُ: دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ لَا -حَدِّعُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمِ التَّعْزِیرُ فَقَالَ دُونَ الْ

 (01۵)پیشین .صعَلَى قَدْرِ مَا یَرَاهُ الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ. -قُلْتُ وَ کَمْ ذَاکَ قَالَ

 فرماید:پرسد. امام در پاسخ مىن همان سؤال را از امام صادق علیه السّالم مىدر روایت دیگر، حمّاد بن عثما

تازیانه )که حدّ قذف است.( امام فرمود: نه، بلکه کمتر از چهل ضربه  گوید: پرسیدم: یعنى کمتر از هشتادتعزیر کمتر از حدّ است. راوى مى

باشد؟ امام فرمود: به مقدارى که چه مقدار مى« کمتر از چهل ضربه»از جملة  کند: منظورباشد. راوى مجدّدا سؤال مىکه حدّ بردگان مى

 «، مصلحت بداند.)در تحمل تنبیه(گناهکار جسمی حاکم شرع با توجّه به گناه انجام شده و توانایى

 کند.ید مىدر این روایت نیز برداشت راوى از تعزیر شلّاق بوده، و پاسخ امام علیه الساّلم نیز آن برداشت را تأی

 گروه دوم: روایاتى که عدد خاصّى معيّن کرده است.
  د.ندانضربة شلّاق مى 2۵روایاتى که متجاوز به حیوانات را مستحق  -7

محمد بن الحسن بإسناده عن یونس بن عبد الرحمن عن عبد اهلل بن سنان عن أبی عبد اهلل ع و عن الحسین بن خالد عن أبی  -

فقالوا جمیعا إن کانت البهیمة  -اح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم موسى ع فی الرجل یأتی البهیمةالحسن الرضا ع و عن صب

و إن لم تکن البهیمة له قومت و  -و ضرب هو خمسة و عشرین سوطا ربع حد الزانی -فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ینتفع بها -للفاعل ذبحت

فقال  -فقلت و ما ذنب البهیمة -و ضرب خمسة و عشرین سوطا -و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ینتفع بها و دفع إلى صاحبها -أخذ ثمنها منه

 (0۵1 پیشین. ص ) لکیال یجترئ الناس بالبهائم و ینقطع النسل. -و لکن رسول اهلل ص فعل هذا و أمر به -ال ذنب لها

 ضربة شلّاق تعیین شده است. ۳۳اند ر یک بستر خوابیدهدر برخى روایات براى مرد و زن، یا دو مرد، یا دو زنى که د -2

فَضَرَبَ کُلَّ  -وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ فِی لِحَافٍُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع -

 (02۵ص ،23پیشین. ج ) ئَةَ سَوْطٍ غَیْرَ سَوْطٍ.وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِا

شلّاق  ۵3دارش در ماه رمضان آمیزش جنسى کند در صورت عدم تمایل زوجه، مرد دار با همسر روزههرگاه انسان روزه -0

 گردد.تازیانه جارى مى 2۵خورد، و اگر زن هم مایل بوده، بر هر کدام مى

رِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ لِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَامُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَ -

وَ إِنْ )کَانَتْ طَاوَعَتْهُ( فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ  -لَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِقَا -عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هِیَ صَائِمَةٌ وَ هُوَ صَائِمٌ

وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً  -وَ عِشْرِینَ سَوْطاًوَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً  -فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ -وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا -وَ عَلَیْهَا کَفَّارَةٌ

 (011 ص ،28جپیشین.  )وَ عِشْرِینَ سَوْطاً.

 مقدار تعزیر در کلمات فقها -2-6

 شیخ طوسی در کتاب الخالف بر این عقیده است که مقدار تعزیر نباید به اندازه حد باشد بلکه باید کمتر از آن باشد: -

بل یکون دونه، و أدنى الحدود فی جنبة األحرار ثمانون، فالتعزیر فیهم تسعة و سبعون جلدة، و أدنى الحدود فی ال یبلغ بالتعزیر حداً کاملًا،  »

 (۳۳1، ص: ۵ج ق. ه 7۳31طوسى، «) الممالیک أربعون، و التعزیر فیهم تسعة و ثالثون.

ضربه است بنابراین تعزیر  83رای فرد آزاد )تعزیر به اندازه حد کامل نمی رسد بلکه مقدار آن کمتر از حد است و کمترین حد ب

 ضربه خواهد بود.( 0۳ضربه است بنابراین تعزیر آنان  ۳3ضربه خواهد بود. کمترین حد بردگان نیز  1۳این دسته 
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الذی هو و الذی یقتضیه أصول مذهبنا و أخبارنا، ان التعزیر ال یبلغ الحد الکامل » ابن ادریس حلی نیز درباره مقدار تعزیر می گوید: -

 (۳61، ص: 0ج ق. ه 7۳73حلّى، « )المائة

 ضربه است نمی رسد.( 733)مقتضای اصول مذهب و روایات ما آن است که تعزیر به اندازه حد کامل که 

ل و ال حد فی التعریض و یعزر، و انما الحد فی التصریح، فان قا» عالمه حلی در جامع الشرایع در تعیین مقدار تعزیر بیان می کند: -

عزر له، و التعزیر بما دون  -و هو مسلم غیر مبتدع -له: یا فاسق، أو: یا شارب خمر، و شبههما، أو: یا کلب، أو: یا خنزیر، أو: یا کافر

 (۵66ص:  ق. ه 7۳3۵حلّى، « )الحد.

ص بگوید ای ) در خصوص اهانت و هتاکی حدی وجود ندارد بلکه حد هنگام تصریح به نسبت زنا خواهد بود پس اگر شخ     

فاسق یا ای شارب الخمر یا نظیر آن را بگوید یا بگوید ای سگ یا ای خوک یا بگوید ای کافر در حالی که مسلمان اهل بدعت نباشد در 

 اینصورت تعزیر می شود و مقدار تعزیر کمتر از حد است.(

 در شالق تعزیر عدم انحصار  -3-6

شلّاق، است؟ یا شامل هر نوع مجازاتى، همانند توبیخ لفظى و کتبى، سرزنش، تحقیر، اعراض آیا تعزیر منحصر به مجازاتهاى بدنى، مخصوصا 

 گردد؟هاى مالى، تبعید، ممنوعیّت خروج از کشور، محرومیّت از اشتغال در مشاغل خاص و مانند آن نیز مى، زندان، جریمه و ترک مراوده

آن را به هر نوع مجازاتى گسترش دهیم. روایات متعدّدى که در مورد مصادیق می توان  وبه نظر می آید تعزیر منحصر در شلّاق نیست 

 (6۳.ص7۳2۵.مختلف تعزیر وجود دارد نیز گواه این مطلب است.)مکارم شیرازی

 الف: روایات

 شناسند.پس از شالق آنها را بگردانند که مردم آنان را ب امام می فرمایند: وارد شده که« شاهد زور»مانند آنچه در مورد  -1

 -قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ زُورٍ فَقَالَمُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ  -

 الَّذِینَ إِلَّا...  أَبَداً ادَةًٰ  شَه لَهُمْ تَقْبَلُوا اٰ  وَ أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَ ل -بِهِمْ حَتَّى یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ یُطَافُوَ  -یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَى الْإِمَامِ

 ) فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ. -حَتَّى یُضْرَبَ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ -النَّاسِ رُءُوسِ عَلَى نَفْسَهُ یُکْذِبُ قَالَ -تَوْبَتُهُمْ تُعْرَفُ کَیْفَ: قُلْتُ قَالَ ابُواٰ  ت

 (016ص پیشین.

روایتی که ناظر به قضاوت امیر المؤمنین)ع( در خصوص مردی است که در خانه زن اجنبی و روی بستر او دیده شده که امام  -2

 و بدن او را آغشته به مدفوع کرده سپس او را رها سازند.می فرماید آن مرد را به مستراح ببرند 

 عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ-

فَمَرِّغُوهُ عَلَیْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا  -قَالَ فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى مَخْرُأَةٍ -فَقَالَ هَلْ رَأَیْتُمْ غَیْرَ ذَلِکَ قَالُوا لَا -تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَةٍ فِی بَیْتِهَا وُجِدَ -ع رَجُلٌ

 (7۳۵پیشین. ص  ) سَبِیلَهُ.

 ب: کلمات فقها
 دارند:سالم که ظهور یا صراحت در عمومیّت معنى تعزیر کلمات برخى از فقهاى بزرگ ا

 فرماید:فقیه برجسته، عالمة حلّى رحمه اللّه مى -

التعزیر فى کل جنایة ال حد فیه ... و هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر قطع و ال جرح و ال اخذ مال. و التعزیر یجب »

 (20۳: ص ،2ج )عالمه حلی.فیما یشرع فیه التعزیر

گردد ... و آن عبارت است از مجازات بدنى، زندان، توبیخ؛ ولى قطع عضو یا ایجاد جراحت یا تعزیر در هر جنایتى که حدّ شرعى ندارد اجرا مى

 «باشد.جریمة مالى جایز نیست، و تعزیر در آنجا که مشروع است، واجب مى

چند جریمة مالى را از آن استثنا نموده است. ولى در مباحث آینده خواهد آمد که مرحوم علّامه تعزیر را فراتر از مجازات بدنى دانسته، هر 

 آن هم نوعى تعزیر است. ضمنا جملة اخیر ایشان به این مطلب اشاره دارد که تعزیر، همانند حد، دو قسم بیشتر نیست، و قسم سوم ندارد، یا

 .«و یا حرام. و تعزیر مباح و مکروه و مستحب نداریم واجب است

 

که تعزیر اگر از قبیل شالق باشد نمی تواند بیشتر از حد یا به با توجه به روایات بیان شده و کلمات فقها می توان چنین نتیجه گیری کرد 

اندازه حد باشد دیگر اینکه تعزیر منحصر در ضرب نیست و شامل موارد دیگر نیز می شود. خالصه این که تعزیر معنى وسیعى دارد و حاکم 

نوع جرم و توانایی مجرم در تحمل مجازات و  ع حق دارد در مورد هر جرمى که حدّ شرعى یا کفّارة خاصّى ندارد، مجرم را متناسب باشر

 تعزیر نماید، چه آن مجازات زندان باشد، یا مجازات بدنى، یا تبعید یا توبیخ و سرزنش یا مانند آن. همچنین مصالح جامعه

اصالحی هر کدام از حد و تعزیر و بیان روایات مختلف و کلمات فقها به بررسی هر کدام از دو دیدگاه مطرح شده اکنون پس از بیان تعاریف 

 در طلیعه بحث می پردازیم.
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 بررسی دیگاه اول:

 که است جازاتیتعزیر مدیدگاه اول این بود که مجازات اعدام در مواردی مانند اعدام از باب تعزیر است اما باتوجه مطالب پیشین باید گفت 

 در آن مجازات نشده  و تعیین پیش بینی حدی مجازات که است به جرایمی و نسبت شده در نظر گرفته واجب ترک و یا حرام فعل برای

. ـ برسد خاص جرم همان به ـ نسبت حدی مجازات میزان نباید به مجازات میزان که ایگونه هاست ب او واگذارشده و نایب امام نظر به جرایم

به دلیل اینکه اوالً مجازات تعزیری خواهد بود،  منتفی تعزیرات از باب و جرائم اقتصادی و مانند آن مواد مخدر انقاچاقچی اعدام مجازات لذا و

مخیر  مجازات نوع )قاضی ( در تعیین حاکم باید زیر باشدتع از باب اعدام در جرایم مذکور اگر مجازاتنمی تواند به اندازه حد باشد و ثانیاً 

 .  باشد

 چنین آمده است: 228-73ماده حال آنکه در متن 

طور گسترده مرتکب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخالل در نظام اقتصادی کشور، آتش سوزی، تخریب و ترور، پخش مواد  هرکس به

 ای که سبب اخالل شدید در نظم عمومی کشور و یا موجب نادن مراکز فساد و فحشا گردد، به گونهسمی و میکروبی و خطرناک، دایر کر

امنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شود، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیعی گردد 

 )الیحه قانون مجازات اسالمی( مفسد فی االرض محسوب و به مجازات محاربه محکوم می گردد.

 

 بررسی دیدگاه دوم
ات با توجه به منتفی دانستن دیدگاه اول درباره اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تنها دیدگاه باقی مانده در این باره این است که بگوییم مجاز

ت که مصداقی از مفسد فی االرض هستند به است و قاچاقچیان از آن جه اعدام درباره این دسته از مجرمان از باب حد افساد فی االرض

اعدام محکوم می شوند. بررسی دقیق موضوع نیازمند توضیح معنای لغوی و اصالحی افساد فی االرض و بیان مصادیق آن در روایات و 

 کلمات بزرگاه و قوانین موضوعه است.

 

 افساد فی االرض و اصطالحی معناي لغوي -7

، 1ج  7۳73)فراهیدی، « الفسادُ نقیضٌ الصالح»( و کتاب العین چنین آمده است: 288، ص 8ج7۳7۳اد، در محیط فی اللغه )صاحب بن عب

 (207ص 

« فساد یعنی تباهی، که در لغت آنرا را ضد صالح گفته اند.»سید علی اکبر قرشی در قاموس قرآن درمورد فساد چتین می نویسد که: 

توان قتل، ظلم، کفر، جنگ، تضییع حقوق دیگران و اخالل در احکام الهی، ی فساد میبا توجه به معنای لغو (.71۳، ص ۵ج7۳72)قرشی 

 اند، از مصادیق افساد برشمرد.قوانین ومقررات اسالمی را که همگی ضد اصالح

 

 معناي اصطالحی افساد فی االرض -1-7
اما با مالحظه این عبارات کر مصادیق بسنده نموده اند. معنای اصطالحی افساد فی االرض مفهومی مبهم بوده و فقها در بیان معنای آن به ذ

در کالم فقها می توان دریافت که افساد فی االرض عبارت است از هر عملی که آثار تخریبی گسترده ای را به وجود می آورد و موجب بروز 

 (2۵۵.ص7088احمزاده.-لدوزیانای گردد مانند مواد مخدر یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا در سطح وسیع.)گفساد گسترده

 

 از نگاه علماء و محاربه افساد فی االرض -2-7

االرض بوده و به مجازات مفسد نمایند، مصداق مفسد فیبه اعتقاد برخی از فقها اشخاصی که در حد وسیع اقدام به توزیع مواد مخدر می

 (1130امام خمینی، همان: کد  ؛6۳8۳مکارم شیرازی، گنجینة آرای فقهی ـ قضایی: کد )شوند محکوم می
 

ماند که در نظر بسیاری از ایشان جرم ای باقی نمیتوان گفت: با مالحظة عبارات فقیهان جای شک و شبههبه عنوان نتیجة این مبحث می

اند که جرم ان نمودهافساد همان جرم محاربه نبوده و دارای مصادیقی فراتر از آن است. برخی از فقهای معاصر به صراحت به این نکته اذع

افساد دارای مفهومی مستقل از جرم محاربه است. در این خصوص استفتائاتی از مراجع معاصر به عمل آمده است که به دلیل اهمیت موضوع 

 :گذردعیناً از نظر می

  :االرض بفرماییدسؤال: در بارة محاربه و افساد فی

 ض تفاوت دارد؟االرآیا از نظر فقهی، مفهوم محارب با مفسد فی .7

 االرض چیست و چه مالکی دارد؟االرض بفرمایید مراد از فیدر بارة مفسد فی .2
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. محارب به کسی گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس 2و  7ناصر مکارم شیرازی:  پاسخ اول:   

ای در محیطی شود هرچند هاالرض کسی است که منشأ فساد گستردسد فیمردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و مف

 .کنندبدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می

نیت اجتماعی را به هم بزند هرچند االرض کسی است که ام. مفسد فی2. در بیشتر موارد فرق دارد. 7پاسخ دوم: حسین نوری همدانی:    

 .(6۳8۳بدون توسل به اسلحه باشد )گنجینة آرای فقهی ـ قضایی: کد سؤال 
 

)همان: کد « محارب و مفسد دو موضوع است و تشخیص آن با محاکم صالحه است»اند: حضرت امام نیز در پاسخ به سؤالی مرقوم داشته  

 :اندی فرموده(. ایشان در پاسخ به سؤال دیگر73۳8۵سؤال 

افساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتالی بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر 

 .(7703)همان: کد سؤال 

 

 :عبارت است از« االرضافساد فی»با عنایت به مباحث فقهی طرح شده در این گفتار،    

ای گردد، مانند ای را به وجود آورد و یا به بیان دیگر هر عملی که موجب بروز فساد گستردهدههر عملی که آثار تخریبی گستر

های فساد و فحشا در سطح وسیع. در چنین مواردی نفس عمل باید حاکی از قصد و توزیع گستردة مواد مخدر یا دایر کردن اماکن و شبکه

های گستردة فحشا و صر معنوی در آن مفروض گرفته شود. از این رو ایجاد شبکهسعی مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقی گردد و عن

 .خواهد بود« االرضافساد فی»ای مصداق قاچاق مواد مخدر به هر انگیزه

 

 رابطه افساد فی االرض ومحاربه -3-7

ی مائده که خداوند می سوره 02به آیه ی ین نظر با توجه سوره ی مائده در مقام تأسیس است. ا 00ی عده ای بر این نظر هستند که آیه

جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاهَا  نَفْسَا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ بَنِى إِسْرَ ءِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ مِنْ أَجْلِ ذَ لِکَ کَتَبْنَا عَلَى »فرماید: 

؛ قابل قبول تر است، چرا که آیه  لِکَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَ اسَ جَمِیعاً وَلَقَدْفَکَأَنَّمَآ أَحْیَا النَّ

ه هستند و محاربه مصداقی از افساد اخیر در بیان تجویز قتل برای مفسدین فی االرض است. لذا محاربه و افساد فی االرض دو عنوان جداگان

فی االرض است. اما در محاربه به خاطر نوع خاصی از اقدامات محارب که در واقع مصداق اعالی فساد در زمین است، مجازاتش طبق آیه ی 

 تعیین شده است.  00

 

ا ) واو( عطف که در آیه ی مذکور وارد شده بنابراین انواع دیگری از افساد فی االرض هم وجود دارد که از حکم محارب خارج هستند زیر

است داللت بر مغایرت معطوف با معطوفٌ علیه دارد و لیکن چون مجازات مفسد در آیه قبل آمده حاکی از آن است که محاربه نوعی افساد 

ک یا قطع طریق یا زنای محصنه فی االرض است. چنانچه در کتب تفسیر هم در معنای )إذ فِسادِ فِی االرضِ( آمده است که منظور از آن شر

ن از اسباب و موجبات قتل می باشد، فقها نیز فساد در زمین را منحصر به محاربه ندانسته و عالوه بر موارد باال، در باب آدم ربایی، آو غیر 

را به « مفسد فی االرض»کفن دزدی، اخذ مال از طریق پیام جعلی، آتش زدن  منزل دیگری، اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید نیز عنوان 

 (6۳: کار برده اند. )حبیب زاده

 

 االرضتبيين قانونی افساد فی -4-7

االرض اشاره کرده است که به اجمال به آن اشاره در بسیاری از قوانین کیفری ایران، مقنن به صورت آشکاری به جرم افساد فی

 .کنیممی

 قانون مبارزه با مواد مخدر - 1

 :آمده بود 0/8/7061مبارزه با مواد مخدر مصوب قانون  6در مادّة 

برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو  ۵و  ۳مواد  0و  2و  7مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 

برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات  ...های بعد به ترتیب دو و نیم، سه و سه و نیم وبرابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه

شالق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به 

 . ...شوداالرض است و به مجازات اعدام محکوم میکیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی ۵بیش از 
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برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات  8مادّة  ۵تا  7مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای  :داشتقانون مزبور نیز مقرر می ۳مادّة 

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

گرم برسد مرتکب مرتبة چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی ضربه است. در 1۳مجازات شالق برای بار دوم به بعد حداکثر 

 .شوداالرض است و به مجازات اعدام محکوم میدر حکم مفسد فی

قانون  7016االرض جرم مستقلی در نظر قانونگذار بوده است. در اصالحیة سال شود که جرم افساد فیبا عنایت به دو مادّة فوق روشن می

حذف شد؛ هر چند مجازات اعدام برای  6از مادّة « االرضمفسد فی»تغییر اساسی ایجاد نشد، اما عنوان  ۳با مواد مخدر در مادّة  مبارزه

اصالحی، مجازات مرتکب قاچاق، تنها از جهت جرم افساد قابل  ۳بدیهی است که با توجه به مادّة  .قاچاقچیان مواد مخدر کماکان باقی ماند

 .است نه جرم دیگری توجیه و تفسیر

االرض به یادآوری این نکته الزم است که پیش از تصویب قوانین مزبور نیز دادگاهها قاچاقچیان مواد مخدر را به عنوان مفسد فی 

 :مقرر داشت 16/9/1361ـ  ۳0080/7کردند. در همین زمینه شورای عالی قضایی در بخشنامة شماره مجازات مرگ محکوم می

مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسالمی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که  محکومیت به   

ای از زمین االرض بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحیه یا منطقهموجب انطباق عنوان مفسد فی

 .(71۳: 7082ها، شود )مجموعة بخشنامه

 

 نظر مختار: -8

بین انواع یت موضوع و سنگین بودن مجازات باید اعدام دارد لذا با توجه به حساس ،جرم قاچاق و مصرف مواد مخدرمجازات با توجه به اینکه 

االرض نیستند. ضمنا یل شویم، زیرا همه مصادیق قاچاق مواد مخدر جزو مفسد فی و مصادیق مختلف قاچاق مواد مخدر فرق و تفکیک قا

یک مفهوم کلی و مشکک است لذا به میزان تاثیر گذاری و افساد شخص بین پخش و مصرف کننده جزء و کسانی که  ،این مفهوم افساد

 و اصل تناسب بین جرم و مجازاتها یک اصل قرآنی و باشند متفاوتد نمی توانمجازاتها هستند  دارای باند مافیای تولید و پخش مواد مخدر

ضمنا بعضی از مصادیق قاچاق مواد مخدر اگر در زمینه تحقق عنوان  حقوقی است که باید در مورد موضوع مورد بحث به آن دقت کافی شود.

افساد در زمین نسبت به آن فرد شک داشته باشیم باید از باب تدرء الحدود بالشبهات باید از چنین فردی رفع مجازات شود و نسبت به 

ین عنوان مجرمانه مجازاتهای تعزیری دون الحد متناسب با شدت و ضعف افساد در زمین مجازات متناسب وضع کرد. مصادیق مختلف ا

 نتیجه آنکه به نظر نویسنده نباید برای همه مصادیق قاچاق مواد مخدر حکم حدی اعدام صادر کرد.

 

 نتيجه گيري -9
ماند که در نظر بسیاری از ایشان جرم ای باقی نمیفقیهان جای شک و شبههتوان گفت: با مالحظة عبارات به عنوان نتیجة این بحث می

اند که جرم افساد همان جرم محاربه نبوده و دارای مصادیقی فراتر از آن است. برخی از فقهای معاصر به صراحت به این نکته اذعان نموده

اشخاصی که در حد وسیع اقدام به توزیع فقط  نین نتیجه گرفت که چ بنابراین می توان. افساد دارای مفهومی مستقل از جرم محاربه است

 ، نه همه قاچاق چیان مواد مخدر.شونداالرض بوده و به مجازات مفسد محکوم مینمایند، مصداق مفسد فیمواد مخدر می

یابیم که اولًا، فلسفه حدود براى مىاگر نظام جزایى اسالم و فلسفه حدود و تعزیرات مورد تدقیق قرار گیرد، در در پایان باید گفت    

جلوگیرى از اختالل نظام و شیوع فساد در اجتماع است و اعمالى که تأثیر بیشترى در اختالل نظام و شیوع فساد دارند، به عنوان جرایم 

 حدى که مصداقى از افساد فی األرض است با عناوین مختلفى مشخص و حد آن معیّن شده است.

حسب اوضاع و احوال مختلف درطول تاریخ، قابل تنوع و گسترش است و جز در موارد خاص، ابعاد و خصوصیات جمیع موارد ثانیاً، جرایم بر 

باشد. گاهى برخى از جرایمى که عنوان خاصى در شرع ندارد، فسادش و مقدار تأثیر آن در شیوع فساد و اختالل نظام، قابل پیش بینى نمى

که تحت عنوان خاص مانند شرب خمر، زنا، محاربه و ... تعیین شده است، لذا باید عنوان عامى مانند افساد  در جامعه بیشتر از جرائمى است

ى مرتکبین را به اجرا در آورد مانند قاچاق مواد بارهنین مواردى حد افساد فی األرض درفی األرض در شرع جعل شده باشد که بتوان در چ

توان گفت این قبیل جرایم از باب تعزیر بوده و مجازات آن کمتر تشکیل باندهاى فساد و فحشا. نمىمخدر، اشاعه فرهنگ ابتذال و هرزگى، 

جرم قاچاق مواد مخدر با توجه به نظر کارشناسان و آنچه که امروزه . از حد است، زیرا چه بسا این ادعا موجب وهن نظام جزائى اسالم است

عرض تباهى قرارداده و موجب سستى بنیان خانواده و هتک حریم آن شده، غیرت دینى و گردد نسل جوان را در ممى به وضوح مشاهده

کند، نیز اموال را مستقیم یا دیندارى و عمل به احکام شریعت و روح امر به معروف و نهى از منکر و حق گرایى و ایمان را زایل و سست مى

گردد و عقل و اراده را زایل و در جریان و فرایند تولید تا مصرف مى غیر برد، و موجب هالکت نفس معتاد و قتلغیر مستقیم از بین مى

 تواند از مصادیق بارز جرم افساد فی األرض باشد.نماید. لذا مىسست مى
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