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  چکیده
شود؛ زیرا مجازات آن سلب حیات اسـت. علـی    به عنوان یک جرم سنگین شناخته می» إفساد فی األرض«

رغم اهمیت موضوع، اتفاق نظر و تعریف مشخصی در خصوص مفاهیم و مصادیق این جرم در منـابع فقهـی و حقـوقی    
بوده اسـت. در  » فساد در زمین«انجام این پژوهش، کشف منظور شارع مقدس از کاربرد عبارت وجود ندارد. هدف از 

هاي فقهی و حقـوقی   فارغ از پیرایهو نیز دیدگاه برخی از مفسران  'اناین راستا، نص آیات قرآن و روایات معصوم
یم و مصادیق مختلفی به کار رفتـه  در آیات و روایات در مفاه» فساد در زمین«مورد بررسی قرار گرفته است. عبارت 
. در نهایت روشن خواهد شد کـه عنـوان   ظلم و بغی راهزنی،، کفر، شرك، ، نفاقاست؛ از جمله تباهی، جرایم اقتصادي

» محاربه به قصـد إفسـاد فـی األرض   «در شرع مقدس وجود ندارد؛ بلکه » إفساد فی األرض«مجرمانه مستقلی به نام 
  گیرد. دود قرار میجرمی است که زیر مجموعه ح
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  ألهبیان مس -1

رغـم   یکی از جرایم مهم در قانون مجازات اسـالمی اسـت. علـی   » إفساد فی األرض«
در منابع فقهی و حقوقی اتفاق نظري در خصوص تعریف و مصادیق جـرم  اهمیت موضوع، 

ابهامات زیادي در منابع اصلی شـرع مقـدس،    این جرم و وجود ندارد» إفساد فی األرض«
وجود ابهام در جرمی که هـم در   در منابع فقهی و حقوقی دارد. نیزشامل قرآن و روایات و 

وفق ماده برانگیز است. زیرا  منابع فقهی و هم قانونی از حدود شمرده شده است بسیار بحث
، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میـزان  1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال  15

بـرده   یک از خصوصـیات نـام   هیچ و کیفیت اجراي آن در شرع مقدس تعیین شده است. اما
وجود ندارد؛ در نتیجه منشأ قرار گیري این جرم در » إفساد فی األرض«، در خصوص شده

  زیر مجموعه حدود نیز مجهول مانده است.
قـرآن و   گردد نه تنهـا همسـو بـا    عنوان قانون إعمال میبه  چه آن جاست که دغدغه آن
وجـود   از منظور شارع مقدس به دور باشد. کهبوده  بدعتینباشد، بلکه  'ناسیره معصوم

احتمال إعمال سالیق شخصی و باز بودن دست قاضی جهت تفسیر به رأي ابهام در قوانین، 
إفسـاد  «مرتبط با مبحـث   یروایات و آیات مسأله این است که آیا. کند متبادر میذهن  به را

وجود دارد؟ اگر هست، گوینده این عبارات مقدس چه مفهوم و منظوري را از » فی األرض
کاربرد این الفاظ اراده کرده است؟ و در نهایت، آیا معانی و مصادیقی کـه در فقـه و قـانون    

دارد و یـا از   ارائه شده است با اراده شارع مقدس همخوانی» إفساد فی األرض«براي جرم 
کشـف  تردیـد   بـی  ثقلین است کـه راهنمـا و رمزگشاسـت.   زیرا این  آن منحرف شده است؟
توانـد در تعیـین مصـادیق     است مـی چه در فقه و قانون ارائه گردیده  مفهومی متفاوت با آن

  تحول ایجاد کند. »إفساد فی األرض«
  

  یابی مفهوم شناسی افساد فی االرض و پیشینه -مقدمه -2
ها و مکتوبات علمی نیسـت. پـیش از    موضوع جدیدي در بررسی» د فی األرضإفسا«
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اند. از آن جمله  این افراد زیادي در این موضوع پژوهش کرده و مکتوباتی را نیز ارائه نموده
إفساد فی األرض در فقه و «وندي،  الدین نوشته رضا شمس» إفساد فی األرض«هاي:  کتاب

إفساد فـی األرض از منظـر فقـه شـیعه و قـوانین      «کار، نوشته مهدي نعنا» حقوق موضوعه
ها و بسیاري مکتوبات دیگـر کـه بـا     نوشته خیراله رمضانی. تمامی این کتاب» جزایی ایران

مرتبط هستند، دیدگاهی فقهی یا حقوقی و یا فقهی و حقـوقی   »إفساد فی األرض«موضوعِ 
را در آیـات و روایـات   » إفسـاد فـی األرض  «اند. اما پژوهش پـیش رو   به موضوع داشته

  نماید تا به مفهوم خالص و اصیل آن از دیدگاه شرع مقدس دست یابد. کاوش می
بـه  آن گسـترش   کـه  »فساد در زمـین «این پژوهش روشن خواهد شد که منظور از در 

عصـري کـه    .چیست )15/110 کلینی، عنوان یکی از عالئم عصر ظهور معرفی شده است (
کند که منشـأ فتنـه و    معرفی می  ، بدترین فقیهان در زیر آسمانفقیهان آن را $رسول خدا

-15/689 (کلینـی،   گردد باشند، و آثار سوء آن نیز به خود آنان باز مى فساد خود آنان مى
کند که زمـین را از فسـاد پـاك     خروج می '). سرانجام امامی از نسل امامان معصوم690

  ).2/266 ه، عیون أخبار الرضا، د (ابن بابویکن کرده و آن را از عدل پر می
آیه تکرار شـده، و در   47سوره و  23بار در قرآن کریم در  50» فسد«مشتقات ریشه 

خـروج   به کار رفته است. برخی فسـاد را » األرض«مقارن با » فساد«بیشترِ این آیات لفظ 
غالـب  ). 636،   راغـب اصـفهانى  زیـاد ( خـواه کـم باشـد یـا      ؛دنکن ء از اعتدال معنى می شى
؛ 3/335  ،ابـن منظـور  انـد (  و بـه معنـی تبـاهی دانسـته     نقیض صالح را فسادشناسان  لغت

  ).106 ،مهیار؛ 7/231  ، فراهیدى
بنا بر این،  ).1/382بل إصالح است (طیب، إفساد نیز به معنى ایجاد فساد در غیر و مقا

ست. در آیات صحیح ا» إفساد فی األرض«و » فساد فی األرض«استفاده از هر دو عبارت 
اسـتفاده  » إفسـاد فـی األرض  «و در فقه و قانون غالباً از » فساد فی األرض«و روایات از 
شـود   هـا اراده مـی   توان تفاوت این دو عبارت را در هدفی که از کـاربرد آن  شده است. می

دانست. شرع مقدس بیشتر تبیین موضوع را مد نظر داشـته اسـت؛ بنـا بـر ایـن از عبـارت       
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کند. اما در فقه و قانون، بیشتر جنبه جرم بـودن آن   استفاده می» اد فی األرضفس«مصدريِ 
ایجـاد تبـاهی در   «بـه معنـی   » إفساد فـی األرض «مد نظر بوده است؛ بنا بر این از عبارت 

 استفاده شده است.» زمین

ـ   واست،  هبار در قرآن آمد 461که مراد از آن زمین ماست » األرض« لفـظ  ه همیشـه ب
أرض ). 1/59  ، قرشـى ( نیز آمده اسـت  »ضینرأضون، رأ«لفظ جمع ه در روایت ب اما ،مفرد

ترین بـاال  وهـر چیـز را أرض    ترین قسـمت  پائین .که مقابل آسمان قرار دارداست جرمى 
  ).1/68 ، مصطفوى؛ 73،   راغب اصفهانى( اند نامیده» سماء«هر چیز را  قسمت

رضِ" در آیات مختلف براي أَ اسـت.   آمدهب موضوع سخن، تفاسیر متفاوتی به تناس "الْ
)، جامعـه ایمـانی   1/76، التبیـان طوسـى،  ها: جایگاه استقرار موجودات زنـده (  از جمله آن

سـرزمین   )،6/121 حسینى شـاه عبـدالعظیمى،  )، زمین شهر خود (1/55 حسینى همدانى،(
؛ همـو،  16/8  طباطبـایى، )، مصـر ( 1/177 طبرسى،)، مکه (9/173 ابن عاشور،مسلمانان (

در زبان » أرض«بهترین معادل براي واژه اما  ).6/615 طبرسى،بیت المقدس () و 11/224
  است.» زمین«فارسی، همان 

در فقه تعریف مشخصی ندارد و در کالم فقهاء به صورت پراکنده و  »فساد فی األرضإ«
د؛ بدون این کـه  ان نامیده شده »فساد فی األرضإ«نه در قالب بابی مستقل، برخی از جرایم، 

ق این عنوان مشخص شده باشد. به عنوان نمونـه  بعضـی از   خصوصیت این جرایم جهت تعلّ
بـه عنـوان   کـرده و مـرگ را    معرفیرض فسد فی األمعنوان  تحت را برخی مجرمین ءفقها

)، کسی کـه شـخص   805 (مفید،زورگیر از جمله این مجرمین:  اند. اعالم کرده انمجازات آن
ه دوبـار  رانبش قبـر  که عمل  کسی )،722، النهایه(طوسى، د و او را بفروشد بدزدآزادي را 
فروشد  دزدد و او را می سارقی که طفل حر صغیر را می)،  3/512 ، السرائر(حّلى،  تکرار کند

 )،412 (حلبـى، )، شخصی که زن آزاد خود یا زن دیگري را بفروشد 3/555 ، قواعدحّلى، (
(حّلى، افکند و در نتیجه آن، خانه و اشیاي درون آن بسوزد  کسی که در خانه افرادي آتش

ه عادت کـرده باشـد   و  )9/364  ،مختلف الشیعه 384 (حلبـى، مسلمانی که به قتل اهل ذم.( 
  ).4/594 ، إیضاح الفوائد(حّلى،  نیز عرف است» عادت«مالك در صدق عنوان 
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نادیـده   »فـی األرض  فسادإ«انگاري  فقهاء نصوص بسیاري از آیات و احادیث را در جرم
اند. گزینشی عمل کردن فقهاء در اختصاص برخی مصادیق به این عنوان مجرمانـه هـیچ    گرفته

  آید. تعریف روشنی در فقه براي این جرم به دست نمیبنا بر این،  توجیح و دلیل منطقی ندارد.
  ت:چنین تعریف شده اس» إفساد فی األرض« 1392در قانون مجازات اسالمی مصوب 

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم  -286ماده 
علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادي کشور، احراق و 
تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناك یا دایر کـردن مراکـز فسـاد و فحشـا یـا      

ونه اي که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا به گ ،ها گردد معاونت در آن
ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه 

 .گردد رض محسوب و به اعدام محکوم میفساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی األ

فـی   إفسـاد «مجرمانه عنـوان  در برخی قوانین موضوعه دیگر نیز تعدادي از رفتارهاي 
را » إفسـاد «بـه  » فی األرض«گذار اضافه  رسد قانون به نظر میاند.  به خود گرفته» األرض
فی  فسادإ«توان گفت  میگر وسعت تأثیرگذاري جرایم مربوطه دانسته است. بنا بر این  نشان

ـ  منجر بهاست که  اي گذار، رفتار مجرمانه در تعریف نانوشته قانون »األرض  أثیرات منفـی ت
تفسیر این گستردگی و تعیین حـدود آن بـه نظـر محکمـه      .باشداي در جامعه شده  گسترده

  واگذار شده است.
  

  از منظر تفاسیر و مفسران» فساد« -3
ـد بـه آن، در آیـات و روایـات     » فی األرض«چه مستقل از قید » فساد«لفظ  و چه مقی

ر بـا عنایـت بـه قـرائن جمـالت، معـانی       نظـران   ن و صاحبازیادي به کار رفته است. مفس
اند. با عنایت بـه تعـاریف ارائـه شـده در علـم منطـق،        گوناگونی از این لفظ برداشت کرده

هر صورتی که در ذهن بندي کرد.  توان این معانی را در دو گروه مفاهیم و مصادیق دسته می
موضـوع ایـن    در .کند، مصـداق اسـت   چه مفهوم بر آن صدق می و آن ،بندد مفهوم نقش می
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را مصـداق دانسـت.   » مفسد فی األرض«را مفهوم و » إفساد فی األرض«توان  پژوهش می
  در ادامه این مفاهیم و مصادیق خواهند آمد.

  

  . مفاهیم3-1
. بـا عنایـت بـه    بنـدد  است که به شکل تصور در ذهن ما نقش می» معنی«مفهوم، همان 

ها به کار رفته است، مفـاهیم و معـانی    آندر » فساد«فحواي کالم و قرائنِ جمالتی که لفظ 
  مختلفی از این لفظ استنباط شده است که در ادامه آمده است:

  

 تباهی. 3-1-1

اللفظی فساد، تنـاقض بـا صـالح و بـه معنـی       طور که گذشت، معنی لغوي و تحت همان
ت تباهی است. در آیات و روایات زیادي فساد در معنی لغويِ خود به کار رفته اسـت. آیـا  

  شریفه زیر، گویاي این معنی است:
»بر انَ اللَّهحبتَا فَسدلَفَس إِلَّا اللَّه الهَِها ءیهِمکاَنَ ف فُونَ   لَوصا یمرْشِ ع22 ،نبیاءال(ا »الْع(  

اگر در آسمان و زمین معبودهایی به جز خداي یگانه وجود داشت، هـر دو [آسـمان و   
دهند  چه به او نسبت می ند. منزه است آفریدگار عرش عظیم از آنشد زمین] دچار تباهی می

  [شریک یا فرزند].
  )11 ،بقرهال( »و إِذا قیلَ لَهم ال تُفْسدوا فی الْأَرضِ قالُوا إِنَّما نَحنُ مصلحونَ«

گوینـد: مـا خودمـان     ها گفته شود: در روي زمین فتنه و فساد نکنید؛ مـی  و چون به آن
  گریم. و اصالح طلب صلح

مفهوم تباهی به عنوان معنی اساسی و اصلی واژه فساد در تمامی کاربردهاي ایـن لفـظ   
  .موجود و مستتر است

  

  ظلم. 3-1-2
ظلـم و  سـوره رعـد،    25آیه شریفه را ذیل » فساد در زمین«از مفسران مراد از  برخی
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  .)8/160طباطبایى، ( اند تعدى دانسته
عهد اللَّه منْ بعـد میثاقـه و یقْطَعـونَ مـا أَمـرَ اللَّـه بِـه أَنْ یوصـلَ و          و الَّذینَ ینْقُضُونَ«

  )25 ،رعدال( »فی الْأَرضِ أُولئک لَهم اللَّعنَه و لَهم سوء الدارِ  یفْسدونَ
ها امـر   نکنند و پیوندهایی را که خداوند به حفظ آ ها که با خداوند عهدشکنی می اما آن
گذراننـد [بـرعکس اهـل     گسلند و در روي زمین به فساد و تبهکاري عمـر مـی   فرموده می

م [به کیفر خالف بهشت] نصیب آن   هاشان]. کاري ها لعنت است و جهنّ
ـی « :است آمده نیز در دعاي روز هجدهم ماه رمضان ف ساد فَ ه ... سعوا بِالْ إِنَّ الظَّلَم م ه   اللَّ

کضر  )1/310 ابن طاووس، (  »أَ

  خداوندا! ستمکاران در زمین تو تالش به فساد دارند.
  شود. محسوب می» فساد فی األرض«، ظلم یکی از مفاهیم در نتیجه وفق تفاسیر

  
  نابودي حرث و نسل .3-1-3

فسـاد  «تـرین مفـاهیم    ترین و مهم نحساز ، إهالك حرث و نسل را زیربا عنایت به آیه 
  ):3/223صادقى تهرانى، اند ( آورده به شمار» فی األرض

 )205 ،بقرهال( »لیفْسد فیها و یهلک الْحرْثَ و النَّسلَ  الْأَرضِ  فی  سعى  ... و إِذا تَولَّى«

کند و  که متصدي امور حکومت شود از هیچ فتنه و فسادي کوتاهی نمی و در صورتی... 
و زمخشري در تفسیر آیه نوشته است:  سازد. ا نابود میانِ [مسلمانان] رها و چهارپای زراعت
  ).1/251، همواند که وقوع فساد در زمین با إهالك حرث و نسل همراه است ( گفته

  
  . مصادیق3-2

یابند. همه افرادي که مفاهیم ارائـه شـده در    ذهن وجود میمصادیق در دنیاي خارج از 
توان مفسد فی األرض نامید.  اي را نمی نتیجهمبحث قبل را به عمل در بیاورند، آن هم با هر 

شـوند را مفسـد فـی األرض     تفاسیر، اشخاصی که مرتکب جـرایم و گناهـان خاصـی مـی    
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توان نتیجه گرفت مفاهیم تباهی، ظلـم و   اند. به فرض پذیرش صحت این تفاسیر، می دانسته
که در  افرادي نابودي حرث و نسل و یا حداقل یکی از این مفاهیم در حد وسیع، در وجود

 آید: شوند به مصداق در می ادامه معرفی می

  
  ن اقتصاديامجرم .3-2-1

ن جرایم اقتصادي با تعریفی که در قانون مصـرّح  اجا، مرتکب منظور از این عنوان در این
آلودي است که علیـه شـخص و یـا     ن رفتارهاي گناهااست نیست؛ بلکه منظور از آن مرتکب

هـا مجـازات دنیـوي یـا      و در شرع مقدس بـراي آن  کند ي میاشخاصی تولید ضرر اقتصاد
  اخروي مقرر شده است.

 220نـزول آیـه   سـبب  در یکی از این جرایم اقتصادي، تجاوز به اموال یتیمـان اسـت.   
قبل از اسـالم مـردم عـادت بـه     آمده که  ،استشده ابن عباس روایت که توسط  سوره بقره

   خداي متعال نازل فرمود: تا این که )؛6/405 فخر رازى،(داشتند  استفاده از مال یتیم
قُلْ إِصلَاح لَّهم خَیـرْ و إِن تخُـالطُوهم فَـإِخْوانُکُم و اللَّـه یعلَـم        و یسلُونَک عنِ الْیتَامى«

  )220 ،بقرهال( »الْمفْسد منَ الْمصلحِ
اصالح کار آنـان بهتـر و بـه صـالح      پرسند، بگو: و [اي پیامبر!] درباره یتیمان از تو می

هـا بـرادران    است ولی اگر زندگی خود را با زندگی آنان درآمیزید [مانعی نـدارد زیـرا] آن  
  شناسد. دینی شما هستند. خداوند صالح را از فاسد باز می

خداوند حکیم خیانت به مال یتیم را فسـاد نامیـده و آن را در   این، به آن معنی است که 
  رار داده است.مقابل صالح ق

رد بـه  ک مردم را دعوت مى %شعیبحضرت کند که  حکایت مى سوره عنکبوت 36 آیه
ترین فسادانگیزى آنـان در زمـین عبـارت بـوده از کـم       عمده این که در زمین فساد نکنند.

از  آن حضرت). نتیجه این که منظور 16/126طباطبایى، فروشى و خیانت در کیل و وزن (
  ساد اقتصادي بوده است.، ف»فساد فی األرض«
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بار اقتصادي به بار آورد، اسراف اسـت.   تواند نتایج زیان یکی دیگر از رفتارهایی که می
  دهند: را به خوبی نشان می» فساد فی األرض«آیات زیر، رابطه میان اسراف و 

فینَ و ال تُطیعوا« رِ س رَ الْم م  »أَرضِ و ال یصلحونَفی الْ  الَّذینَ یفْسدونَ«) 151 ،شعراءال( »أَ
  )152-151 ،شعراءال(

انـد و   هایی که در زمین به فسادکاري مشـغول  همانکاران گوش مدهید.  به فرمان اسراف
  در صدد اصالح خود نیستند.

ن اشراف قوم و بزرگـانى هسـتند کـه دیگـران آنـان را      ابه اعتقاد عالمه، مراد از مسرف
  ).15/307طباطبایى، (کنند  ىپیروى م

در قوم حضـرت  » مفسدین فی األرض« آمده کهآیه زیر  در روایات شأن نزول پیرامون
  به قونیۀ آیات زیر: :)3/372 زمخشرى،(اند  زادگان بوده اشرافاشراف و  %صالح
  )48 ،نملال( »و کانَ فی الْمدینَه تسعه رهط یفْسدونَ فی الْأَرضِ و ال یصلحونَ«

ه    پذیر هم نبودند. گروه (باند) اوباش و اراذل به شرارت مشغول بودند و اصالحدر شهر نُ
  است، فرعون بوده است:» مفسدین فی األرض«نمونه بارز چنین یکی دیگر از اشراف که  هم
  )4 ،قصصال( »إِنَّ فرْعونَ عال فی الْأَرضِ ... إِنَّه کانَ منَ الْمفْسدینَ«

کـاران   کرد. او به واقع از جنایت جویی می زمین طغیان و برتريفرعون به واقع در روي 
  غدار و فاسد تاریخ بود.

حاصل سخن آن که اشراف و به اصطالح امروزي آقازادگانی که بـا اسـتفاده از قـدرت    
 هسـتند. » مفسـدین فـی األرض  «زنند، از مصادیق بارز  المال می خود، دست به چپاول بیت
تواند منجر بـه   م و تباهی گسترده در زمین است که در نهایت میرفتار آنان مصداق بارز ظل

  نابودي حرث و نسل در حد وسیع نیز بشود.
  
  سارقان و راهزنان .3-2-2

سرقت، ربودن مال متعلق بـه غیـر    1392قانون مجازات اسالمی مصوب  267در ماده 
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  ته است:قرار گرف» فساد فی األرض«تعریف شده است. این جرم در آیه زیر مقارن 
  )73 ،(یوسف »قالُوا تَاللَّه لَقَد علمتُم ما جِئْنا لنُفْسد فی الْأَرضِ و ما کُنَّا سارِقینَ«
ایـم   جا نیامده دانید که ما به قصد تباهی و فساد این ها گفتند: به خدا قسم خودتان می آن

  و ما دزد نیستیم.
توان نتیجه گرفـت کـه    قت در این آیه، مینشینی فساد با سر هممفسران معتقدند به دلیل 

). یکـی دیگـر از   7/26آلوسى، ( سرقت است» فساد فی األرض«ترین انواع  یکی از بزرگ
سرقت و غارت را به عنوان یکـی از انـواع فسـاد معرفـی     سوره هود،  85ن ذیل آیه امفسر
  ).2/467فیض کاشانى، ( کند می

میزانَ بِالْقسط و ال تَبخَسوا النَّاس أَشْیاءهم و ال تَعثَـوا فـی   و یا قَومِ أَوفُوا الْمکْیالَ و الْ«
  )85 ،(هود  »الْأَرضِ مفْسدینَ

فروشـید کـم    اي قوم! در وزن کردن انصاف را رعایت کنید و از اجناسی که به مردم می
  نگذارید و نیز در روي زمین به خیانت و فساد اقدام نکنید.

فروشی و عدم صـداقت در معاملـه را بـه عنـوان سـرقت و       اخیرالذکر کمدر واقع مفسر 
محسوب داشته است؛ زیرا در تفاسـیر آمـده   » فساد فی األرض«غارت و یکی از مصادیق 

 دارد اعـالم مـی  نقصان کیل و وزن را یکـى از موجبـات فسـاد در زمـین     این آیه  است که
  ).6/121 حسینى شاه عبدالعظیمى، ؛ 14/365صادقى تهرانى، (

هاي مختلف از إخافه سبیل و قطع طریق سخن به میان  چنین جمع زیادي به مناسبت هم
 طبرسى،اند ( به شمار آورده» مفسدین فی األرض«ها را از مصادیق  اند و مرتکبین آن آورده

منظـور از إخافـه سـبیل و قطـع     ). 11/344فخـررازى،   ؛1/121 ،التبیانطوسى،  ؛1/170
ها و راهزنی است که بـا یـک نگـاه کلـی و نـه از دیـدگاه دقیـق و         اهطریق، ناامن کردن ر

سرقت نیز ظلم و تباهی است و اگر نتـایج ارتکـاب    توان آن را سرقت نامید. تخصصی، می
  خواهد بود.» إفساد فی األرض«آن در حد وسیع مؤثر واقع گردد، مصداق بارز 
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  زناکاران .3-2-3
یکی از مفاهیم فساد، تجاوز بـه  ) 85 ،هود( »و ال تَعثَوا فی الْأَرضِ مفْسدینَ«در تفسیر: 
). 9/203 (مکـارم شـیرازى،  و آبرو و ناموس و جان مردم معرفی شده است   حریم حیثیت

فسـاد فـی   «یکی از تفاسیر قید احصان را به زنا افزوده و زناي محصنه را یکی از مصادیق 
با عنایت به ماده  ).32 ،مائدهالذیل  ،3/72 حسینى شاه عبدالعظیمى،دانسته است (» األرض

قانون مجازات اسالمی، احصان عبارت است از آن که فرد داراي همسر دائمی و بـالغ   226
  باشد و امکان جماع با وي را داشته باشد.

و خداونـد  « :فرموددر مکتوبى به محمدبن سنان  %موسى الرّضاالحسن على بن وحضرت اب
  ).3/565 (ابن بابویه، من ال یحضره الفقیه، » دباش زیرا در آن فساد مىزنا را حرام کرده 

در واقع، زنا با فساد مترادف نیست؛ بلکه بهتر است گفته شود که در زنـا فسـاد وجـود    
بنا بر این، در ارتکاب زنا نیـز، نـابودي حـرث و     دارد و فساد نتیجه و یا جزیی از زناست.

. زنا نوعی ظلم و تباهی است که اگر پیامد آن گسترده باشد، از مصـادیق  نسل مشهود است
  خواهد بود.» فساد فی األرض«بارز 
  

  »إفساد فی األرض«ماهیت  -4
تعریفـی  » مفسـد فـی األرض  «و یـا  » إفساد فـی األرض «براي   'نادر کالم معصوم

ر مسـتقل  طـو  دیث شریف بـراي إفسـاد فـی األرض بـه    وجود ندارد. حتی در آیات و احا
شـود کـه    ن و مضامین روایات چنین استنتاج مـی امجازاتی تعیین نشده است. از کالم مفسر

یک عنوان کلی بـراي مصـادیق مختلفـی از جـرایم و گناهـان اسـت.       » فساد فی األرض«
  نویسد: سوره اعراف می 85مرحوم عالمه ضمن تفسیر آیه شریفه 

ـه و   چه فساد در زمین بر حسب اطالقِ معنا شامل جگر میع گناهان متعلق به حقـوق اللَّ
و ال تُفْسدوا فی « -یعنی -شود، لکن از ما قبل و ما بعد جمله مورد بحث  حقوق الناس مى

آید که مقصود از فساد خصوص آن گناهانى اسـت کـه باعـث     مىبر »الْأَرضِ بعد إِصالحها
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اهزنـى، غـارت، تجاوزهـاى    شود، مانند ر سلب کلی امنیت در اموال و أعراض و نفوس مى
  ).8/187(طباطبایى، ناموسى و قتل نفوس محترمه و امثال آن 

  از این سخن دو نتیجه قابل استنتاج است:
هاي اخیر پیداست که از دید عالمه جرم مستقلی  الخصوص مثال از کالم و علی -نخست

عـه فسـاد فـی    به نام إفساد فی األرض وجود ندارد؛ بلکه طیف وسیعی از جرایم زیر مجمو
گیرند؛ از جرایم علیه امنیت گرفته تا سایر جرایمی که بـا انتشـار خبـر آن     األرض قرار می

میان مردم در آنان احساس ناامنی به وجود آید. همین که یک جرم باعث سلب کلی امنیت 
گیرد. بنابراین مجـرم بـه    در اموال، اعراض و نفوس شود، آن جرم فساد فی األرض نام می

اي است که از جرم او حاصـل   ارتکاب فساد فی األرض نیست؛ بلکه این عنوان نتیجهدنبال 
شود. بنا بر این از دید عالمه إفساد فی األرض یک عنوان مجرمانه نیسـت؛ بلکـه یـک     می

یـک عنـوان کلـی    » حـدود «گونه که عنوان  اي از جرایم است؛ همان عنوان کلی براي دسته
  اي از جرایم است. براي دسته

از نظر عالمه قصد مجرمانه مالك تشخیص جرم فساد فی األرض است؛ یعنی اگر  -مدو
کار از ارتکاب آن بزه، سلب کلی امنیت در اموال و أعراض و نفوس باشد آن جرم،  قصد بزه

توان گفت صرف نظر از صحت و سـقم ایـن    فساد فی األرض است. پیرامون کالم عالمه می
ف نهایی ارتکاب این دست از جرایم نیست؛ بلکـه ایجـاد   نظر، معموالً سلب کلی امنیت هد

ناامنی هدف میانی و خردتر در مسیر ارتکاب جرم اسـت. معمـوالً هـدف نهـایی از ایجـاد      
ناامنی، یا کسب ثروت است یا قدرت. با پذیرش این نظریه، عنـوان فسـاد فـی األرض بـا     

ثـال گروهکـی کـه بـه روي     خورد. به عنـوان م  عناوین دیگري مانند محاربه و بغی گره می
هـا نیسـت. ایـن     اش ارتکاب قتل آن بندد، قصد نهایی گناه گلوله می هاي بی جمعی از انسان

ها ندارد؛ بلکه به دنبال برانـدازي نظـام و    ترین شناختی از این انسان گروهک حتی کوچک
ت به دست گرفتن قدرت است. در این صورت مطابق تعریف قانون، این اعمال مجرمانه تح

گیـري مـردم    قابل پیگیري است. در مثالی دیگر، افرادي که اقدام به گروگـان » بغی«عنوان 
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گیـري و قتـل    هـا گروگـان   کنند، قصد نهـایی آن  حاضر در یک بانک و نیز قتل نگهبان می
  هاي بانک است. نیست؛ بلکه هدف نهایی از ایجاد این ناامنی سرقت پول

اي که از کالم عالمـه قابـل حصـول بـود،      نتیجه شود که در هر دو حال مالحظه میهر به
جرم فساد فی األرض عنوان مجرمانه مستقلی نیست. برخی دیگر نیـز بـراي ایـن عنـوان،     

  نویسند: دانند؛ چنان که می استقالل قائل نبوده و آن را با محاربه یکی می
کـه در   منظور از فساد در روى زمین این است که به جنگ خدا و رسول بر خیزد یا این

  ).3/289  طبرسى،ها ایجاد ترس و ناامنى کند ( راه
إِنَّمـا جـزاء الَّـذینَ    « فرمایـد:  سوره مائده است که مـى  33استناد این دیدگاه آیه شریفه 

 تُقَطَّـع وا أَولَّبصی قَتَّلُوا أَوضِ فَساداً أَنْ یی الْأَرنَ فوعسی و ولَهسر و ونَ اللَّهحارِبی   و ـدیهِمأَی
    ـذابع رَهـی الْـآخف ملَه نْیا و ی الدف زْيخ ملَه کضِ ذلنَ الْأَرا منْفَوی أَو الفنْ خم ملُهجأَر

ظیم33 ،مائدهال( »ع( 

کوشـند [و   جنگند و در زمین به فساد می سزاي کسانی که علیه [راه] خدا و پیامبران او می
کنند] جز این نیست که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دسـت و   دام میبه کشتار مردم اق

پاي آنان در خالف جهت یکدیگر بریده شود یا از سرزمین خود تبعیـد گردنـد. ایـن [کیفـر]     
  ها در این دنیاست و در آخرت دچار عذاب شدید خواهند شد. براي رسوا ساختن آن

یسعونَ فی الْأَرضِ «به  »یحارِبونَ اللَّه و رسولَه«شود که در این آیه شریفه،  مالحظه می
عطف گردیده است و در ادامه براي هر دو عبارت، یک سري مجازات آمده اسـت.   »فَساداً

  در واقع نص این آیه شریفه تفکیکی میان محاربه و فساد فی األرض قائل نیست.
  اند: فی األرض را در معنی محاربه به کار برده نیز در کالم زیر فساد %رسد امام علی به نظر می

ساد فی ةِ أَْربَعَ و النَّاس عَلى « فَ ه الْ نَع منْ لَا یم م ه نْ م نَاف ضِ  أَصر أَ ها  الْ لَّا م ـه   ةُ نَ إِ ه و کَلَالَ س فْ نَ
هد ح  رِه فْ و یض نَض و  تلصالْم م ه نْ م و  ه ف ی س ف [بِ ی س ل [ه لی جلب بِخَ الْم و رِّه شَ ه  ه و الْمعلنُ بِ جِل ر و « 

  ).75-74(شریف الرضی، 
زننـد، بـراى ایـن     اند: گروهى اگر دست به فساد نمى در این روزگاران، مردم چهار گروه
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است که، روحشان ناتوان، و شمشیرشان کند، و امکانات مـالى، در اختیـار ندارنـد. گـروه     
اند، لشکرهاى پیاده و سواره  ن که شمشیر کشیده، و شرّ و فسادشان را آشکار کردهدیگر، آنا

  خود را گرد آورده، و خود آماده کشتار دیگرانند.
در این کالم فساد فی األرض را به معنی جنگیدن با استفاده از سالح به کار  %حضرت

  اند و به کار بردن سالح از اقتضائات محاربه است. برده
 33ساد فی األرض و محاربه از یکدیگر صراحتاً با نص صـریح آیـه شـریفه    تفکیک ف

دهـد،   الظهور که اصل را ظاهر آیه قـرار مـی   ةلسوره مائده در تعارض است. بر اساس اصا
محاربه بـه قصـد إفسـاد فـی     «انگاري  دیدگاه امام خمینی قابل تأیید است که قائل به جرم

د      « فرمایـد:  محارب میاند. ایشان در تعریف  گردیده» األرض المحـارب هـو کـلّ مـن جـرّ
  ).1، مسأله2/492(خمینى،  »اإلفساد فی األرض ةالناس و اراد ةفسالحه او جهزه الخا

نمایـد تـا    کند یا آن را تجهیـز مـى   محارب هر آن کسى است که شمشیرش را برهنه مى
  خواهد در زمین إفساد نماید. ؛ و مىمردم را بترساند

ر قرآن هستند، هر جا نامی از فساد چن در آیات و هم ن و مفسین روایات که در واقع مبی
آورنـد. امـا در    در زمین آمده، منظور از آن گناهانی است که تبـاهی گسـترده بـه بـار مـی     

إفساد فـی  «توان ادعا کرد که اصالً جرمی تحت عنوان  انگاري این عنوان، می خصوص جرم
محاربـه  »  ارد. عنوان مناسب براي این جـرم وجود ند نه در قرآن و نه در روایات» األرض

گیـرد،   است. این عنوان مجرمانه که زیر مجموعه حدود قرار می» به قصد إفساد فی األرض
  تواند چنین تعریف شود: می

هرگاه شخص یا اشخاصی اقدام به استفاده از زور علیه شخص یا اشخاص دیگر نمایند 
سـوره   33هاي مقرر در آیه  ه داشته باشند، به مجازاتبه نحوي که قصد ایجاد فساد گسترد

مائده محکوم خواهند شد. تعیین گستردگی پیامدهاي ارتکاب جرم بر اساس عرف و تعیین 
  مجازات متناسب با نحوه ارتکاب جرم بر عهده قاضی خواهد بود.

در بر گرفتن هر دو مصداق اشخاص حقیقی و حقـوقی   »اشخاص یا شخص«منظور از 
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هـایی کـه    ها و ارگان ها، شرکت تواند توسط نهادها، سازمان بنا بر این جرم مذکور میاست. 
داراي شخصیت حقوقی هستند نیز ارتکاب یابد و چه بسا این جرم توسط اشخاص حقوقی 
که داراي قدرت و نفوذ بیشتري نسبت به اشخاص حقیقی هستند بیشـتر احتمـال ارتکـاب    

  نیز ممکن است بزهدیده این جرم قرار گیرند. دارد. از طرف دیگر، اشخاص حقوقی
ـات،    » استفاده از زور«منظور از  در بر گرفتن تمامی ابزارهاست؛ اعـم از اسـلحه و مهم

اي. معموالً پیامد رفتارهاي مجرمانه   قدرت سیاسی، قدرت اقتصادي و یا حتی قدرت رسانه
  صاحبان قدرت در حد وسیع است.

ف آن است که این استفاده از زور در صورتی که در جهت در این تعری» علیه«منظور از 
مصالح عمومی یا خصوصی شخص یا اشخاص دیگر و یا در راستاي انجام وظایف قـانونی  

  و عرفی باشد از شمول تعریف این عنوان مجرمانه خارج خواهد بود.
ونَ فـی  و یسع«در بر گرفتن مفهوم عبارت قرآنی » قصد ایجاد فساد گسترده«منظور از 
) است. زیرا سعی داشتن در انجام عملی به مفهوم قصـد انجـام   33 ،مائدهال( »الْأَرضِ فَساداً

آن کار است. حتی ممکن است شخص به هر دلیلی در عمل مرتکب آن جـرم نشـود و بـه    
  بماند.اصطالح جرم عقیم 

هـر   وصفی است براي رفتارهاي ناهنجار و موجب إضرار؛ امـا نـه  » فساد فی األرض«
قید خورده اسـت. ایـن   » در زمین«با » فساد«رفتار ناهنجاري؛ زیرا که در این عبارت لفظ 

  افزاید.   باري فعل را به عبارت می بار و شدت زیان قید، مفهوم گستردگی نتایج زیان
بنابراین مرتکب این جرم کسی است که با انجام رفتارهـاي هنجارشـکن باعـث ایجـاد     

محاربه به قصد إفسـاد  «ِ  ترین مثال براي جرم رین و کاملشود. بهت تباهی در وسعت زیاد می
، رفتار منجر به ایجاد حس ناامنی وسیع در جامعـه اسـت؛ از قبیـل آپارتایـد     »فی األرض

طلبی به قصد تجاوز، و ارتکاب گروهـی از جـرایم در سـطح وسـیع از      کشی)، جنگ (نسل
حانه به لحاظ تعداد بزه گیـري و قتـل تعـدادي از     همراه گروگـان  دیدگان؛ مانند سرقت مسلّ

هـا مسـتلزم همکـاري همـه      یافته و نیز مافیا که مقابلـه بـا آن   ها، و یا جرایم سازمان انسان
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کشورهاي دنیاست. در به رگبار بستن گروهی از مردم براي ایجاد حس ناامنی در جامعـه،  
ـ   د؛ امـا وقتـی ایـن    این احتمال قابل تصور است که همه اولیاء دم از قصاص گذشـت نماین

توصیف شود، بـه دلیـل ایـن عنـوان،     » محاربه به قصد إفساد فی األرض«جنایت با عنوان 
  جانی مستحق سلب حیات است.

المـال بـه    چنین در مثالی دیگر، ایجاد ناامنی اقتصادي از طریق حیـف و میـل بیـت    هم
ت براي تحقق است. الزم نیس» محاربه به قصد إفساد فی األرض«صورت عمده و کالن هم 

مجرم سالح کشتار در دست بگیرد؛ رفتار مجرمانه او منجر به ایجاد فقر و » محاربه«عنوان 
هـا   اخالقـی  گرسنگی در سطح وسیعی از جامعه خواهد شد و به دنبال فقر آمار جرایم و بی

  است. $باال خواهد رفت. همین رفتار مصداق محاربه با خدا و رسول خدا
د یک بیماري به قصد گسترش آن میان مردم، زیر مجموعه این حد در مثالی دیگر، تولی

هـا کـه بـه منظـور رفـاه بیشـتر در        گیرد؛ اما تولید برخی مواد و یا تکنولوژي الهی قرار می
تـوان تحـت    اند، اما عوارض و مضرّاتی هم با خود به همراه دارند را نمـی  زندگی تولید شده

ها إضـرار بـه    قرار داد. در واقع، هر چند در آن» محاربه به قصد إفساد فی األرض«عنوان 
م-غیري که مورد پسند  نیست موجود اسـت، امـا    -خدا و رسول صلّی اهللا علیه و آله و سلّ

  مفقود است.  در آن» قصد إفساد فی األرض«شرط 
سوره مائـده   33هاي مذکور در آیه شریفه  اي قابل مجازات با مجازات در نتیجه محاربه

آن سعی در فساد در زمین یعنی سعی در فسادي گسترده وجود داشته باشد. به است که در 
گیرد؛  به خود می» محاربه به قصد إفساد فی األرض«این ترتیب یک رفتار مجرمانه عنوان 

نه آن که دو رفتار مجرمانه مستقل یکی عنوان محاربه و دیگري عنوان إفسـاد فـی األرض   
  به خود بگیرد.

سوره مائده تنهـا در دو صـورت شـخص را مسـتحق      32چرا آیه  اکنون روشن شد که
 داند: ارتکاب قتل مستوجب قصاص و ارتکاب فساد در زمین. مرگ می
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  نتایج مقاله -5
ذکـر گردیـده، ارتبـاط    در تفاسـیر  » إفساد فی األرض«مفاهیم و مصادیقی که براي . 1

در سـطح وسـیع   » صالح«با  و تقابل» تباهی«نزدیکی با معنی لغوي واژگان این جرم یعنی 
تواند به عنوان مثالی جزیی براي معنـی لغـوي واژگـان     دارند. هر مفهوم یا مصداق غالباً می

 این جرم باشد.

دهند. با وجود این، بـه   ارائه نمی »إفساد فی األرض«تفاسیر تعریفی جامع و مانع از . 2
إفساد فـی  «را تحت عنوان صورت پراکنده و اغلب با تشتّت آراء برخی مفاهیم و مصادیق 

اند. ارائه مفاهیم و مصادیق بدون عرضه داشتن تعریفی مستند و مسـتدل،   قرار داده »األرض
  تواند تفسیر به رأي محسوب شود. نوعی رجماً بالغیب بوده و می

آیات  تمام آن چه کهشود،  به تصویر کشیده می» إفساد فی األرض«از در فقه  چه آن. 3
 ناقص است. بلکهاند نیست و  جرم عرضه نمودهان مفاهیم و مصادیق این به عنوو روایات 

راهه افتـاده و   به بی» إفساد فی األرض«و » محاربه«گذار در تفکیک دو جرم  قانون. 4
  گیرد. ها را دو عنوان مجرمانه مستقل در نظر می خالف نص صریح آیات مربوطه، آن

کامالً منطبـق   د تأیید نهایی این پژوهش ومورتنها جرمی که به عنوان یکی از حدود . 5
بـراي   اسـت. » محاربه به قصـد إفسـاد فـی األرض   «سوره مائده است،  33و  32بر آیات 

هاي شناخته شده نیست؛ بلکه هر نـوع إضـرار    تحقق این جنگ، نیازي به استفاده از سالح
 رده درباشد و در آن قصد ایجـاد تبـاهی گسـت    $به غیر که مخالف شریعت خدا و رسول
 گیرد.  برمیسطح وسیع وجود داشته باشد را در
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  .ق1378،  نشر جهان ،تهران ،، عیون أخبار الرضا ابن بابویه، محمد بن على. 3
،  ، قـم، چـاپ دوم   ، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم      ، من ال یحضره الفقیه. همو4

  .ق1413
  .ش1376،  دفتر تبلیغات اسالمى ،قماإلقبال باألعمال الحسنه،   ابن طاووس، على بن موسى،. 5
  .تا] ، [بی وسسه التاریخم ،بیروتابن عاشور، محمد بن طاهر، التحریر و التنویر، . 6
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  .ق1409،  %مؤسسه آل البیتقم، ، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،  حرّ عاملى، محمد بن حسن. 8
  .ش1363،  انتشارات میقاتتهران، ،  حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین بن احمد، تفسیر اثنا عشرى. 9

  .ق1404،  فروشى لطفى کتاب،  تهرانمحمد، انوار درخشان در تفسیر قرآن، . حسینى همدانى، سید10
، %المـؤمنین کتابخانـه عمـومى امـام امیر   اصـفهان،  ، حلبى، ابو الصالح، تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقـه . 11

  .ق1403
، دفتر انتشارات اسـالمى وابسـته بـه     ، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى حمد بن منصور بن احمدحلّى، ابن ادریس، م. 12

  .ق1410،  ، قم، چاپ دوم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
دفتر انتشارات اسـالمى وابسـته بـه جامعـه      ،قم،  ، قواعد األحکام فی معرفه الحالل و الحرام. حلّى، حسن بن یوسف13

  .ق1413قم، ،  ممدرسین حوزه علمیه ق
قـم،  فی أحکام الشریعه، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیـه قـم،    ةالشـيع، مختلف . همو14

  ق1413چاپ دوم، 
  .ق1387مؤسسه اسماعیلیان، قم، ، إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد، حسن . حلّى، فخرالمحققین، محمدبن15
  .تا] مؤسسه مطبوعات دار العلم، [بی ،قمالوسیله، تحریره موسوى، اللّ . خمینى، سیدروح16
  .ق1412،  هالدار الشامی -دار القلم ،بیروت -دمشق ،المفردات فی غریب القرآن ،حسین محمد ،  راغب اصفهانى. 17
 .ق1407،  چاپ سوم،  دار الکتاب العربی ،بیروتزمخشرى، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، . 18
  .ق1414،  شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البالغه، قم، هجرت. 19
  .ش1365، چاپ دوم،  انتشارات فرهنگ اسالمىقم، ،  صادقى تهرانى، محمد، الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن. 20
،  وزه علمیـه قـم  ى مدرسین ح ، دفتر انتشارات اسالمى جامعه ، المیزان فى تفسیر القرآن حسین. طباطبایى، سیدمحمد21

  .ق1417قم، چاپ پنجم، 
  .ش1372انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران، ،  طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن. 22
  .تا] ، [بی دار احیاء التراث العربىبیروت، ،  طوسى، محمد بن حسن، التبیان فى تفسیر القرآن. 23
  .ق1400،  ، چاپ دوم دار الکتاب العربی بیروت،،  الفتاوى، النهایه فی مجرد الفقه و . همو24
  .ش1378، چاپ دوم،  ، تهران: انتشارات اسالم الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن. طیب، سیدعبد25
  .ق1420،  ، چاپ سوم احیاء التراث العربیدار ،، بیروترازى، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب. فخر26
  .ق1409، چاپ دوم،  هجرتقم، ،  کتاب العین،  احمد خلیل بن ،فراهیدى. 27
  .ق1415انتشارات الصدر، چاپ دوم،  ،تهران، تفسیر الصافى،  محسن. فیض کاشانى، مال28
  .1392مصوب  ،قانون مجازات اسالمی. 29
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  .ق1429،  الحدیثدار ،قم ، کافی، قوبکلینى، محمد بن یع. 31
  .ق1416 ،تهران: وزارت ارشاد،  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، حسن ،مصطفوى. 32
  .ق1413، -رحمه اهللا علیه-کنگره جهانى هزاره شیخ مفید  ،قم، المقنعه، محمد بن محمدمفید، . 33
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