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 دهکیچ

 قــرآن  اتیبا تمسک به آ»  رضاألیف  إفساد«  ییحدود موضوع و استنباط حکم جزا،  قی درک مصاد

از ای دســته یدر وضع مجــازات اعــدام بــرا  قانونگذارمالک  .  مباحث است  نتری حساساز    کریم

 ،  مواد مخدر  نامرتکب
ً
 یو تلو  األرضفــی  إفســاد  صراحتا

ً
در   کــهدرحالی  باشــد،می  یبازدارنــدگ  حــا

ثابــت  یمواد مخدر امــر میاز مصرف و جرا یریشگیمجازات اعدام در پ  ریتأث  شناسیمکاتب جرم

قانون مبــارزه بــا مــواد مخــدر  یالحاق ۴۵ ماّده مالک مجازات اعدام در  دادنقیبا تطب.  نشده است

دو مقدمــه احــراز  دیوضع مجازات اعدام با  یبرا  شودمی  معلوم  یقرآن  هایبا آموزه   ۱۳۹۶مصوب  

ــ  األرضفی إفسادعنوان  عی تشر، نخستمقدمه    شود:   صــدق عنــوان، و مقدمــه دوم یدر منابع فقه

ــ بــر م »  األرضفی  إفساد« ــ ا.  مــواد مخــدر  نارتکب  مــورد اســت کــه از اســاس در  یدرحــالامــر    نی

ــ مســتقل م   طوربــه  ،األرضفی  إفساد  یانگارجرم فقهــا بــا  بیشــترو هســت  نظــراختالففقهــا  انی

توان گفت هرگــاه می  زیمقدمه دوم ن  باره در  اند.مخالفت کرده  األرضفی  إفسادمستقل    انگاریجرم

امــر   قانونگــذار.  باشــدمیاصل بر عدم صدق عنــوان  ،  باشد  دیمورد ترد   یبر شخص  یصدق عنوان

 إفســادامــر توجــه نکــرده کــه    نیبه ا  ولی  است،  مواد مخدر را مدنظر قرار داده  میدر جرا  یذومراتب

  .ستا یفیک بلکه ،ستین یکّم ای مقوله
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  مقدمه
شــود کــه درابتــدا بنیــان می  اجتمــاعی محســوب   هاین آســیبتریجرایم مواد مخدر از مخرب 

دن کربــا اضــافه قانونگذار دلیلهمینبه ؛گذارد می سازد و سپس بر نظام تأثیرمی را متزلزل ها  خانواده

مواد   بودن برخی مرتکباناألرضفیبا اعتقاد به مفسد    ، مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر

 بر اساسکه  یدرحال،  باشدمی  اجتماعی  هایانسانی و ارزش  هایصیانت از سرمایه  دنبالبه،  مخدر

اســت  حــرام کــرده ]قتــل او را [، و کسی را کــه خداونــد  «  آیه

. محــدود شــده اســتآشــکارا  مجــازات اعــدام    ، )۱۵۱:  انعــام   /۳۳:  اســراء» (مگر به حــّق ،  نکشید

 چنانچــه، مورد انتقاد جوامــع غیراســالمی قــرار گرفتــه اســت، اجرای اعدام در آیین اسالم   ازآنجاکه

تبلیــغ منفــی بــه  ،  آن انجام نشــود  هایاسالمی و با رعایت کامل محدوده  هایآموزه   بر اساساعدام  

احکام و مستند ،  به منابع اسالمی  باتوجهاگر    ولی،  شودمیمنجر    جوامع غیراسالمی ضد دین اسالم 

جــزء   جرایم مواد مخــدر.  نخواهد داشت  دنبالبهچنین پیامدهایی را  ،  حکم به اعدام مشخص باشد

 کــه، درحالیه اســتتعیین کــرد آنها  مجازات اعدام را در برخی موارد برای  قانونگذارند که  اجرایمی

  .نبوده است مؤثروضع چنین مجازاتی در بازدارندگی و کاهش آمار جنایی 

در   قانونگــذار.  باشدمیمباحث اختالفی است که مطرح    ازجملهمجازات اعدام در مواد مخدر  

قانونی مبارزه با مواد مخدر علــت تعیــین جــزای اعــدام در جــرایم مــواد مخــدر را مفســد   ماّده  متن

، کنــدمی جــرم مســتقلی قلمــداد  عنوانبــهرا    األرضفــی  إفســادو    دانــدمیمرتکــب  بودن  األرضفی

. دانندنمی  را عنوان مجرمانه مستقل»  األرضفی  إفساد«  کتب فقهیغالب  فقها در    بیشترکه  یدرحال

 بسیار اندک است و طریقــه اثبــات،  شدهآنها    ناتعداد جرایمی که حکم به قتل مرتکب،  در فقه جزایی

کارگیری بــه  بــاره دراینبررســی شــود آیــا اســالم  الزم اســت  بنابراین    باشد؛میمحدود و مشکل  آنها  

  ؟داندمی  مجازات قتل را جایز

و اســت  نظراختالفمیان فقها   األرضفی  إفسادمستقل    انگارییا عدم جرم   انگاریجرم   درمورد 

بیشــتر و دیــدگاه    هانظر اختالفرچند  ه.  اندقائل  األرضفی  إفسادمستقل    انگاریبه عدم جرم   بیشتر

مســتقل   طوربــه  األرضفــی  إفســادگفتــه شــود    قانونگــذارنادیده گرفته شود و طبــق نظــر شــاذ    فقها

کــه بــا است  اساسی اینپرسش ، بر این افراد منطبق شود األرضفیشده و عنوان مفسد   انگاریجرم 

 ،  استناد به آیات قرآنی مرتبط با موضوع
ً
 األرضفــیتوان چنین افرادی را مصــداق مفســد می  ، آیا اوال
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 ؟  احراز گردد  بایدشدن  شناخته  األرضفیمفسد    برایدانست و چه معیارهایی  
ً
بر فرض صــدق   ، ثانیا

یــت مــواد کّم   بــر اســاسمجــازات بازدارنــده    عنوانبــهحکم اعــدام  ،  بر آنها  األرضفی  إفسادعنوان  

  ؟قرآنی هماهنگی دارد  هایمکشوفه با آموزه 

 ،  پذیرش کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر  ، که اشاره شد  گونههمان
ّ

 إفســاد  انگاریبر اندیشه حد

بــاره دراین.  شودررسی  بازجهت قرآنی    إفساداست مقوله  الزم    درنتیجه  ؛بوده استمبتنی    األرضفی

چــه   األرضفــیچه کسانی مصــداق آننــد و مفســد    ، است  میزانچه  ،  حدود داللت آیات مرتبطکه  

اســت مســتندات حاضــر کوشــیده شــده  در پژوهش  .  است  نظراختالفمیان مفسران  ،  حکمی دارد 

و به اعتبارسنجی مجازات اعــدام در شود  بررسی  آنها    قرآنی این دسته از جرایم و مجازات مربوط به

  .شودقرآنی پرداخته  هایجرایم مواد مخدر با تکیه بر آموزه 

  مالک وضع مجازات اعدام در قانون مواد مخدر. ۱
حکم به مجازات اعدام صــادر  ،  ۱۳۹۶در قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  

  إفســاد علــت وضــع اعــدام در جــرایم مــواد مخــدر را از بــاب  آشــکارا    قانونگــذار .  شده است 

  : داند می بودن  األرض فی 

 ،می که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابــد هســتندیمرتکبان جراـ    )الحاقی(  ۴۵ه  مادّ 

باشــند و بــه مجــازات اعــدام و می  األرضفــیاحراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد    درصورت

مشمولین به « حسب مورد  صورتاینضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و درغیر

مشمولین «  سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و  به حبس درجه یک تا»  اعدام

م مــواد یمورد به ضبط اموال ناشی از جراهردو  به حبس و جزای نقدی درجه دو و در»  به حبس ابد

  :شوندمی مخدر و روان گردان محکوم 

قصــد هبمواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سالح کشیده یــا    )الف

  .همراه داشته باشندسالح گرم و یا شکاری به، مقابله با مأموران

قـانون مجازات قاچاق اسلحه  سالح سرد و سالح و مهـمات موضوع ، مـنظور از سالح در این بنـد

  .باشدمی ۱۳۹۰/۶/۷مصوب  و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز

قــانون مجــازات اســالمی مصــوب ) ۱۳۰ ماّده موضوع (  که مرتکب نقش سردستگیدرصورتی  )ب

گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یــا یا پشتیبان مالی و یا سرمایه  ۱/۲/۱۳۹۲
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  .مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد

دام یا سابقه محکومیت قطعی اع، م موضوع این قانونیعلت ارتکاب جراکه مرتکب به  مواردی  )پ

  .حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد

  این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضــوع  ۴ ماّده  موضوع  جرایم کلیه  ) ت 

  ۸  مــاّده   موضــوع   جرایم این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر   ۸ ماّده 

متهمــان و مجرمــان قبــل از  ، اجرای این بند نسبت به مرتکبان . که بیش از سه کیلوگرم باشد درصورتی 

  . باشد نیز می  پ   یا   ب   ، الف  منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای   ماّده  جراشدن این اإل الزم 

  قانونگذار ازنظر  فساداشرایط احراز   .۲
  شرایطی را بیان کرده است: ، قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر برای احراز افساد

  تکرار جرم .۲ـ۱

چنانچه در مرتبــه ســوم  ، شودمی مکرر مرتکب جرم حدی طوربهمتون فقهی کسی که  بر اساس

  مرتکب عمل مستوجب  ـ باره موجود دراین  نظراختالفبه    باتوجه ـ  یا چهارم 
ّ

در  کهدرحالیشود حد

 مــاّده در بنــد پ قانونگــذار. گرددمی اعدام  فسادااز باب ، هر مرتبه کیفر حدی بر او اجرا شده باشد

 نوعی به جرایم مواد مخدر سرایت دادهحکم تکرار جرایم حدی را به، قانون مبارزه با مواد مخدر  ۴۵

که مرتکــب   مواردی«  :دارد می  مقررگونه  ایندهد و  می  و آن را معیار وضع مجازات اعدام قرار  است

سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بــیش ،  م موضوع این قانونیعلت ارتکاب جرا به

  .»از پانزده سال داشته باشد

  یت موادکّم  .۲ـ۲

کمیت مواد مکشوفه را معیــاری بــرای ،  مواد مخدر  قانون مبارزه با  ۴۵  ماّده  در بند ت  قانونگذار

بنــد   بــر اســاس.  دهــدمی  وضــع مجــازات اعــدام قــرار  درنتیجهدانستن مرتکب و    األرضفیمفسد  

این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مــواد   ۴  ماّده  موضوع  جرایم  تمامی،  مذکور

 موضــوع  جــرایمدیگر    رمورد اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و داین قانون مشروط بر    ۸  ماّده  موضوع

 األرضفــیشود مرتکب در حکم مفســد میسبب  ... که بیش از سه کیلوگرم باشددرصورتی  ۸  ماّده
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  .وی جاری گردد باره درشناخته شود و حکم اعدام  

 ،  در قانون مواد مخــدر  قانونگذار  ، که اشاره شد  گونههمان
ً
میــزان مــواد  بــه تکــرار جــرم و  صــرفا

 هــایبا آموزه   قانونگذارآن را مبنای مجازات اعدام درنظر گرفته است که مالک    ، مکشوفه توجه کرده

  .فقهی و قرآنی سازگاری ندارد 

  فقهی  هایآموزه  بر اساسنقد اعدام در قانون مواد مخدر  . ۳
فقهی در تعارض است و موانــع جــدی  هایقانونی مذکور با آموزه  ماّده  تعیین مجازات اعدام در

  :ازاند این موانع عبارت  ازجمله ؛برای اجرای مجازات اعدام وجود دارد 

  عدم اجرای اعدام در جرایم تعزیری. ۳ـ۱

 تکرار در مرتبه سوم یا چهارم به اعدام تبدیل  درصورت جرایم حدی    فقطفقهی    هایآموزه   ازنظر

تکــرار بــه اعــدام  درصورت ظریه که جرایم تعزیری این ن .)۷۲ص، ۱۰ج، ۱۳۸۶، طوسی(  شوندمی

تعزیــری  هــایدر مجازات عنوانهیچبــهزیرا اعــدام  ؛مورد قبول فقهای شیعه نیست،  شوندمی  تبدیل

مــواد مخــدر  .)۲۱۸ص، ۱۳۸۶، محقق دامــاد /۱۶۳ص، ۱ج،  ۱۴۲۵،  مکارم شیرازی(  جایی ندارد 

 ، شــهید اول  /۳۶۶ص،  ۴ج،  ۱۴۰۴،  مقــدادفاضــل  (  جرایم مستوجب تعزیرنــدجزء    طبق نظر فقها

حتــی در برخــی . شــوندنمی تکرار جرم به اعــدام تبــدیل  درصورت   درنتیجه  ؛)۷۵ص،  ۲ج،  تا][بی

مرتکــب در مرتبــه ســوم  ، صراحت بیان شده است که چنانچه حدود دو مرتبــه اجــرا شــودروایات به

، کلینــی(  »«  :مانند  ؛کشته خواهد شد

   .)۵۵ص،  ۱۴ج،  ۱۳۶۳
ّ

اینکــه .  موجب عدم تسری آن بــه جــرایم غیرحــدی اســت،  تصریح به حد

  .محذوراتی دارد  ، و شامل جرایم غیرحدی نیز بدانیمدهیم را توسعه » « مفهوم 

در   یو  تــالش مرتکــب و  ممکن است گفته شود تکرار عمل و اصرار بر آن بیانگر عنصر روانــی  

شــخص مرتکــب ، در پاسخ باید گفت حداقل پس از سه مرحله اجرای تعزیر.  است  برپاکردن فساد

 در بنــد پ  قانونگذار  کهدرحالی  ، )۱۵ص،  ۱۳۸۵،  بای(  شودمی  شناخته  األرضفیدر حکم مفسد  

 درصورت مرتکب را  ،  سال حبس  پانزدهپس از یک مرحله اجرای مجازات تعزیری بیش از    ۴۵  ماّده

  .کندمی  تکرار جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم 



۱۳۲
 زاده نائینی و حمید روستائی صدرآبادی آبادی، نفیسه متولی ریحانه زارع ده   

  قاعده فقهی احتیاط در دماء. ۳ـ۲

نبایــد  ، وجود داشــته باشــد ایاساس قاعده احتیاط در دماء اگر در حکم به مرگ انسان، شبهه  بر

توان نمی ، شک داریمفی االرض  فساداپس در مواردی که در تحقق  ؛اجرا کرد   حکم مرگ را صادر و

ایــن  ازجملــه ؛شــدنی اســتاثباتبسیاری اصل حرمت در دماء از آیات .  د کرحکم به اعدام صادر  

و کســی را کــه  «  :باشــدمیسوره اسراء    ۳۳آیه  ،  آیات

 ، الحــاقی ۴۵ ماّده در بند الف قانونگذار .»حقمگر به، حرام کرده است نکشید ]قتل او را [،  خداوند

. دانســته اســت  األرضفــی  إفســادموجــب تحقــق    ـ ولو آشکار نباشد ـ  را   داشتن سالح رف همراهِص 

همراه اگــر ســالح بــهشود که  پرسش مطرح میاین  ،  یکسان باشند  إفساددو عنوان محاربه و    چنانچه

   مثالبرای؟  شودمی  چه،  اما آن را تسلیح نکند  ، داشته باشد
ً
بــر دوش   ممکــن اســت ســالح را صــرفا

یرالوسیلهدر  .  انداخته باشد  »«  :آمده است  تحر

شــد تــا محــارب شــناخته که شخص باید ســالح را بِک   معنابدین  ؛)۴۴۳ص،  ۲ج،  ۱۴۰۸،  خمینی(

 عنــوان محــارب صــدق،  گرفتــه باشــد  روی دوش قرار  فقطسالح تجهیز نشده و    چنانچهولی    ، شود

نیســت و اجــازه نــداریم دامنــه » جهز« مشنا، هداینکه شخص سالح را روی دوش قرار د.  کندنمی

، اســتفاده شــود» تجهیــز ســالح « عبــارت جای اینکه از در بند مذکور به. موضوعات را توسعه دهیم

  :باشــدمیکه از دو جهت قابــل ایــراد است  کار برده شده  به»  قصد مقابله با مأمورانبه«  عبارت 
ً
، اوال

ممکــن اســت  ؛راحتی قابــل احــراز نیســتبه ، داشتن سالح چه بوده همراهبهکه قصد فرد از  امر    این

داشــته باشــد و ایجــاد رعــب و   همراهبــهقصد دفاع از خــود در برابــر دوســتانش  شخص سالح را به

   ؛وحشت در میان عموم نکند
ً
زیرا روایت و فتوایی نــداریم کــه   ؛چنین قیدی خالف شرع است  ، ثانیا

  .شدن کافی بداندرف وجود قصد مقابله با مأموران را برای محارب شناختهِص 

رف تــوان گفــت صــِ نمی  بــاز هــم،  م مستقل دانسته شــودجر  عنوانبه  األرضفی  إفسادحتی اگر  

 إفســادزیــرا بــرای احــراز  ؛شــودمی األرضفــی إفســادداشــتن ســالح موجــب اثبــات جــرم همراهبه

  .باشدمی یافتگی عمل ارتکابی شرطچون استمرار و سازمان  عناصر اساسی،  األرضفی

 إفســاد،  سابقه محکومیــت حــبس  مرتبه  باوجود یک  قانونگذاربر چه مبنایی    ۴۵  ماّده  در بند پ

. عمل مالک استبودن  گسترده  األرضفی  إفسادی که در  درصورت   ، را محقق دانسته است  األرضفی

  چراکــه ؛نــدادر چنین مواردی مانع صدور حکــم اعدام ،  قواعد احتیاط در دماء و درأ 
ً
تــوان نمی ، اوال
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شــخص را مصــداق ،  دوم   مرتبــهرار عمــل بــرای  محکومیت و تحمل مجازات و تک   مرتبه  رف یکِص 

   ؛دانست  األرضفیمفسد  
ً
که  گونههمان ، قرار دهیم إفسادبر فرض اگر بخواهیم تکرار را مالک   ، ثانیا

  .نه مرتبه دوم   ، باید این حکم را برای مرتبه سوم درنظر گرفتکم  دست  ، شد بیان

ــ کلی تعیین مجازات اعدام برای جرم تعزیری مانند حم  طوربه بــا   ، جایی مــواد مخــدرهل و جاب

 ؛قاعده احتیاط در دماء سازگاری ندارد و این قاعده مانع جدی برای اجــرای چنــین مجــازاتی اســت

  .کرد گونه جرایم تعیین دیگری را برای این  هایبه قدر متیقن اکتفا کرد و مجازات بایدپس 

  اصل برائت. ۳ـ۳

ن اصــول تریاصل برائت یکی از اساســی.  منافات دارد با اصل برائت  .  م .م .م .الحاقی ق  ۴۵ه  مادّ 

قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرســی مــدنی بــر ایــن اصــل ،  بشر است که قانون اساسی

مگر اینکه جرم در دادگــاه صــالح ثابــت   ، گناهی افراد استبی  اصل بر،  و طبق قانوناند  تأکید کرده

فــرد نیابیم که تمامی لوازم تحقق جرم موجود نباشد و یقین تا زمانی    األرضفی  إفساددر جرم  .  گردد

یقــین پیــدا   حتی اگر به مفســدبودن  ؛مجازات کنیم  األرضفی  إفسادنباید او را به جرم  ،  مفسد است

، در متــون فقهــی و قــوانین. باز هم اصل برائت جاری اســت ، وی شک کردیم  سادافدر    کردیم، ولی

حکم به مجازات اعدام .  جایی که دلیلی بیاید و اصل را تخصیص بزنداصل برائت کارآمدی دارد تا  

با این توضــیح کــه در بنــد الــف ؛ الحاقی در تمامی بندها با اصل برائت سازگاری ندارد  ۴۵  ماّده  در

   کــه، درحالیشــودمی  موجب در حکم مفســد دانســتن مرتکــب،  داشتن سالح   همراهبهحتی  
ً
اصــال

 ، ولــیشخص فاسد استتوان داد اینکه می نهایت حکمی که.  تجرید سالحی صورت نگرفته است

هــم فاســد و هــم درصــورتی کــه  زیــرا    ؛است  األرضفیتوان گفت این شخص مصداق مفسد  نمی

 إفســادعنــوان  ،  یافته مرتکــب جــرایم مــواد مخــدر شــودگسترده و سازمان  طوربهفاسدکننده باشد و  

گــرم مــواد مخــدر و ســالحی را پانصــد    مثالبرایشخصی که  .  کندمی  بر عمل او صدق  األرضفی

 األرضفــیبــر چــه اساســی مفســد    ، دارد تا هنگام رویارویی با مأموران از آن استفاده کنــد  همراهبه

 إفســادالزم بــرای تحقــق جــرم  هــایمالک عنوانهیچبــهچنــین شخصــی . درنظر گرفته شده اســت

اصــل بــر   ، بودن وجود نداشــته باشــد  األرضفیپس تا زمانی که یقین به مفسد    ؛را ندارد   األرضفی

 ؛شخص وجود نــدارد بودن  األرضفینیز قطعیت نسبت به مفسد  ی دیگر  در بندها.  است  فرد برائت  



۱۳۴
 زاده نائینی و حمید روستائی صدرآبادی آبادی، نفیسه متولی ریحانه زارع ده   

 مــاّده موضوع( که مرتکب نقش سردستگیدرصورتی« :ق.م.م.م.۴۵ همادّ  صورت که در بند ببدین

گذار را داشــته یــا از یا پشتیبان مــالی یــا ســرمایه  ۱/۲/۱۳۹۲ی مصوب  قانون مجازات اسالم)  ۱۳۰

کــه امر این  ، »داطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باش

 األرضفــیشود او را مفسد نمی دلیل  ، سال استفاده کند  هجدهمرتکب از اطفال و نوجوانان کمتر از  

  .نیستبودن األرضفیرف داشتن سابقه محکومیت باعث تحقق مفسد ِص  معرفی کرد یا در بند پ

 إفســادکه یقین به اثبات جرم تا زمانیاصل بر برائت شخص است و   ۴۵  ماّده  در تمامی بندهای

منزله معلول جرم است و وقتــی در مجازات به. توان حکم اعدام را جاری کرد نمی  نباشد،   األرضفی

منجــز و قطعــی )  مجــازات(  منطقی نیســت معلــول ،  و انتساب آن به کسی تردید باشد)  جرم (  لتع

  .)۶۳ص، ۱۳۸۶، محقق داماد(  گردد

  کریم  در قرآن  األرضفی  إفساد  انگاریجرم. ۴
 اســت،  األرضفــی إفســاد، برای تعیین مجازات اعدام در جــرایم مــواد مخــدر  قانونگذارمالک  

 هایدیــدگاه  األرضفــی  إفســادمســتقل    انگــارییا عــدم جرم   انگاریفقها نسبت به جرم   کهدرحالی

 إفســاددانستن جــرم  که مستقلاست    ند اینابدان قائل  بیشتر فقهاکه  ای  دیدگاه عمده.  متفاوتی دارند

دیــدگاه بینــابین . داننــدمی جرم مستقل قابل دفاع عنوانبهرا   إفسادنیز  برخی  .  معناستبی  األرضفی

 ،  صورت محدودبه  األرضفی  إفساداین است که  
ً
قــائالن بــه .  باشــدمی  انگــاریقابــل جرم   مســتقال

شــده   انگــاریمســتقل جرم   طوربه  األرضفی  إفسادمجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر معتقدند  

  رض عبارت است از:األکه مستندات قرآنی جرم انگاری افساد فی  است

  سوره مائده ۳۲آیه . ۴ـ۱

«  آیه شــریفه  بر اساس

 األرضفــی  إفسادقصاص یا    عنوانبههرگاه قتل انسانی    ، »

 ،  قبحی ندارد   ، باشد
ً
» و قصــاص  عنوانبــه«  :مورد قابــل اعمــال اســت  دودر    بلکه قتل مشروع صرفا

نظــر   بــر اســاس  .)۴۰۰ص،  ۱۴۱۵،  مــؤمن  /۶۳۹ص،  ۱۴۲۲،  فاضــل لنکرانــی(  »إفسادازجهت  «
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، هاشــمی(اســت    تنهایی موضوعی برای جواز حکم قتلدر آیه به  األرضفی  إفسادعنوان    برخی فقها

  .)۸ص، ۱۳۹۵

کنند که می  استدالل  گونهاین  األرضفیبرخی دیگر در استناد به این آیه برای جواز اعدام مفسد  

که در آیه بعــد بیــان شــده   إفسادجز سعی در  به  األرضفیکه برای قتل مفسد    کندمی  ناطالق آیه بیا

آن را بایــد    ، اگر قیود و شروط دیگری مدنظر شارع بود  ؛ زیرا شروط و قیود دیگری الزم نیست،  است

  .)۳۷ص، ۱۳۸۴،  بای(  کرد می  مطرح 

جواز تخصــیص و تقییــد قــرآن ،  بر نظر مشهور به دو دلیل  بناچراکه    ؛این مطلب منطقی نیست

  :ن قطعیه جایز استیوسیله خبر واحد محفوف به قرا به

 واقــعکریم مخصص قرآن ، گونه بوده است که خبر واحدن از صدر اسالم بدیناناسیره مسلم  .۱

عــام »  «  عامی قرآنی است که روایت نبــوی»  أوفوا بالعقود«  نمونهبرای  ؛شودمی

  .زندمی تخصیص قرآنی را 

مصداقی بــرای خبــر واحــد ،  تواند عام قرآنی را تخصیص بزندنمی  هرگاه بگوییم خبر واحد  .۲

مگر اینکه عام قرآنی را تخصیص زند یا اطــالق   ، زیرا هیچ خبر واحدی وجود ندارد ؛  ماندنمی  باقی

  .قرآنی را مقید کند

به ما رســیده کــه مقیــد اطــالق  در بحث قصاص نفس نیز روایات متعددی از امامان معصوم 

 خاطر قتــل فرزنــد قصــاصپــدر بــه«  :فرمایــدمی  در حــدیثی  امام صــادق  مثالبرای  ؛قرآنی است

کلیــات در آیــه ،  در مبحــث قصــاص  درنتیجه  ؛)۷۸ـ۷۷ص  ، ۲۹ج،  ۱۴۰۹،  حّر عاملی» (شودنمی

  ؛ســراغ روایــات رفــتشــرایط و قیــود بایــد به،  آوردن جزئیــاتدستبرای به  ، ولیمطرح شده است

انگاری کرده است، باید شرایط جرم   مستقالرض را  األفساد فیإبنابراین حتی اگر بپذیریم آیه شریفه،  

در قــرآن  إفسادگیری محض از مفهوم اطالق  دست آوریم ودیگر بهو قیود آن را نیز با استفاده از ادله  

عمل و عــادت   برخی از احادیثی که استمرار.  پذیر نیستبدون توجه به احادیث موجود امکانکریم  

اگر مسلمانی بــه قتــل اهــل ذمــه عــادت کــرده . ۱: از اندعبارت  دانند، به آن را شرط تحقق افساد می

از   :آمده اســت  در صحیحه یونس.  ۲  ؛)۱۹۰ص،  ۱۰ج،  ۱۳۸۶،  یطوس(  کشته خواهد شد،  باشد

اگر قاتل معروف بــه   :فرمود  امام   .ال شدؤس  ، قتل رسانده بوداش را بهشخصی که برده  درمورد امام  

شود و اگــر قتــل بردگــان عــادت او می  شدت زده شده و قیمت برده از او گرفتهبه،  قتل بردگان نباشد



۱۳۶
 زاده نائینی و حمید روستائی صدرآبادی آبادی، نفیسه متولی ریحانه زارع ده   

  .)۲۷۳ص، ۴ج، ۱۳۶۳،  همو( شودمی  سبب این کارش کشتهبه،  باشد

بــه   باتوجــهیکــی از فقهــای معاصــر    .برخی دیگر معتقدند آیــه شــریفه داللــت بــر حصــر دارد 

  :نویسدمی آیهبودن  انحصاری

، زنــای بــا محــارم ، محصنهناچار تمامی عناوین مجرمانه مستوجب قتل مانند زنای آیه به بر اساس

در مرتبه سوم یا چهارم قتل است را باید آنها    لواط ایقابی و همچینین جرایمی که مجازات مرتکبین

  .)۶۳۹ص، ۱۴۲۲، فاضل لنکرانی( برشمرد  األرضفی إفساداز مصادیق 

 قاعــده کلــی بیــان  عنوانبــهزیرا خداوند پس از آنکه قبح قتل را    ؛چنین دیدگاهی قابل نقد است

قصاص در قتل عمــدی و   نخست،   :کندمی  انحصاری از قاعده خارج  صورت بهدو مورد را  ،  کندمی

اگــر منظــور از زیرا    ؛همان محارب است،  األرضفیکه منظور از مفسد    األرضفیقتل مفسد    ، دوم 

نخســت فراز  دیگر  عبارت به.  دهدمی  تخصیص اکثر رخ،  قصاص یا محاربه نباشد،  مشروع  هایقتل

   صورت کهکند بدینمی  امی را بیانع،  آیه
ُ
را کشــته ها  گــویی همــه انســان  ، شــدهرکس انســانی را بک

 «:  زندمی  سپس آن را تخصیص.  است
ً
 عنوانبــه.  ۱  :در دو مــورد جــایز اســت  اما کشتن انسان صرفا

 ، محاربــه نباشــد،  األرضفــی  إفساداگر منظور از    اکنون.  »بردن مفسدمیانبرای از.  ۲  ؛قصاص قاتل

زنــای بــه (  و جرایمی که حکمشان اعدام است مد نظر باشــد  األرضفی  إفسادبلکه تمامی مصادیق  

تکــرار زنــای ،  النبیســّب ،  ارتــداد،  محاربــه،  لــواط،  زنــای کــافر بــا مســلمان،  زنای محصنه،  عنف

شارع موارد متعددی را از حکم عام مســتثنی کــرده درحقیقت    ، ...)تکرار شرب خمر و،  غیرمحصن

، عراقــی(  قبیح اســت  ، و طبق نظر مشهور اصولیون تخصیص اکثربوده  مان تخصیص اکثر  که این ه

  .)۱۶۳ص،  ۲ج، ۱۳۶۳

  سوره مائده ۳۳آیه . ۴ـ۲

    األرضفی  إفسادکلی    طوربه
ً
 ولــی،  رفتــه اســت  کاربه  ١مورد از آیات شریفه قرآن  هفدهدر  تقریبا

 
ً
گونــه بــه جنبــه مجرمانــه خــاص هیچ  ، رفتــه  کاربــه  األرضفیکلی و در برابر اصالح    معنایبه  غالبا

 
/ ۱۸۳ :/ شــعراء۱۱۶و   ۸۵:  / هــود۴  :/ اســراء۷۳  :/ انفال۱۲۷و    ۸۵،  ۵۶  :/ اعراف۶۴  :/ مائده۲۰۵و    ۶۰،  ۱۱  :بقره  .١

  .۷۳  :/ یوسف۲۲  :/ محمد۲۸  :/ ص۴۸  :/ نمل۹۴ :کهف



    یقرآن یهامواد مخدر بر اساس آموزه  نینقد مجازات اعدام در قوان 
۱۳۷

  

اگرچه .  را توجیه کرد   انگاریجرم   األرضفی  إفسادعنوان کلی    بر اساسنشده است تا بتوان  ای  اشاره 

سوره مائده   ۳۳آیه    ، ولیرا جرم مستقلی دانست  األرضفی  إفسادتوان  نمی  شد، طبق آیاتی که اشاره  

  :و مجازات آن را بیان کرده است األرضفی إفسادصریح جرم  طوربه

 زمین روی  در  فساد  به  اقدام  و،  خیزند کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می  

دار آویختــه این است که اعدام شوند یا به    ]برندمی  حمله  مردم  ناموس   و  مال  و  جان  به  و[  کنند می

و یا از  بریده شود، به عکس یکدیگر، آنها ]چپ[ و پای ]راست[ دست ]چهار انگشت از[  گردند یا

  .مجازات عظیمی دارند، و در آخرت این رسوائی آنها در دنیاست.  سرزمین خود تبعید گردند

چهارگانــه  هــایعلت مجازات األرضفی  إفساد،  آیه شریفه  بر اساسقائالن به استقالل معتقدند  

 رف صــِ .  شــودمی  مقرر در آیــه  هایترتیب هر فسادکننده بر روی زمین مشمول مجازاتیندب  ؛است

ســعی در فســاد در « ۳۳آیــه    بر اساسشود و  می  مجوز قتل محسوب   ۳۲در آیه  »  األرضفی  إفساد«

ی ســع« و» األرضفــی إفساد« عبارت هردو  توان گفت منظور ازمی  درواقع.  است  مجوز قتل»  زمین

آن است که جواز قتل تر وجه دقیق .)۳۲۶ص ، ۱ج، ۱۴۱۲، طبرسی(  یکی است»  در زمین  فسادادر  

در آیــه ، باشــد إفسادو شرط آن نیز که سعی در شده اجمالی بیان   طوربه  ۳۲در آیه    األرضفیمفسد  

  .)۳۰۶، ص۶ج، ۱۴۱۰،  صادقی تهرانی( آمده است ۳۳

 ازجملــهمعنای مورد نظــر » « عبارت دیدگاه بهتر آن است که گفته شود 

از راه اخــالل   األرضفــی  إفساد  :کند که عبارت است ازمی  را مشخص»  «

اخــالل در امنیــت عمــومی ، از محاربه در آیه بر حســب ظــاهر  مقصود.  در امنیت جامعه و راهزنی

 ناامنی عمومی از راه ایجاد ترس و وحشت عمومی و نشاندن آن بهاست و  
ً
و   جای امنیــت کــه طبعــا

 جملهتعبیردیگر به.  گیرد می  صورت ،  نیست  بردن اسلحه و تهدید به قتل  کاربهحسب عادت جز با  به

قصــود م. اســت حالیه» واو« و درواقع بودهناظر به قصد و نیت محارب »  «

، ۳ج،  ۱۴۱۵،  طبرســی(  زمــین اســتروی  منظور ایجــاد فســاد  تجرید ســالح بــه،  آیه  از محاربه در

  .)۲۱۰ص،  ۲ج، ۱۳۶۵،  کاظمی /۳۲۲ص

یرالوسیلهدر   اظهــار   ، الزمه شمول محاربه دانسته شــده»  األرضفی  إفساد«  قصد و نیت  نیز  تحر

» «  :شده است



۱۳۸
 زاده نائینی و حمید روستائی صدرآبادی آبادی، نفیسه متولی ریحانه زارع ده   

، در آیــه  األرضفی  إفسادشود منظور از  می  دانستهمطابق عبارت    ؛)۴۴۳ص،  ۲ج،  ۱۴۰۸،  خمینی(

میان محارب و دیگر  عبارت به  ؛بلکه آیه درصدد بیان حکم مفسد محارب است  ، نیست  إفسادمطلق  

  .)۳۱۶ص،  ۳ج، ۱۴۱۲،  گلپایگانی(  م و خصوص مطلق برقرار استرابطه عمو ، مفسد

 وجــود ، چهارگانــه  هــایبــرای ثبــوت مجازات،  ظاهر آیه عمل کنیم  بر اساسحتی اگر بخواهیم  

عملی هم مصداق نبرد با خــدا و   چنانچهضروری است و  )  األرضفی  إفسادمحاربه و  (  عنوانهردو  

؛ چهارگانــه محکــوم کــرد   هــایتوان مرتکب آن را بــه مجازاتمی  ، باشد  إفسادهم مصداق سعی در  

هدف محارب درحقیقت  ؛  فساد باشدباید    شانو هم حاصل سعی  کنندگانهم قصد محاربه  بنابراین

  .عموم باشد انگیزی و به فسادکشیدنباید ایجاد فساد و تالش گسترده درجهت فتنه

  ن مواد مخدرابر مرتکب  فساداصدق یا عدم صدق عنوان  . ۵
مستقل محل تردید است   صورت به  األرضفی  إفساد  انگاریجرم   ، دشبیان  تر  پیشکه    گونههمان

، از محاربــه وارد اســت  األرضفــی  إفســادبودن  که بر قول قائالن به مســتقل  هاییتمام ایراد  رغمبهو  

را از محاربــه  األرضفــی إفســادجــرم ، با تصویب قانون مجازات اسالمی  ۱۳۹۲در سال    قانونگذار

 إفسادحتی اگر با قائالن به استقالل جرم   .)۶۴و    ۶۰صص،  ۱۳۹۵،  میرمحمدصادقی(  تفکیک کرد 

  األرضفی إفساد، کریم هماهنگ شویم و بپذیریم در آیات قرآن  األرضفی
ً
شده  انگاریجرم  مستقال

ن جرایم مواد مخدر را در حکــم ابر چه مبنایی مرتکب  قانونگذارشود که  سش مطرح میاین پر،  است

 إفســاددر جرایم مواد مخدر تا زمانی که ثابــت نشــود یکــی از مصــادیق ؟  داندمی  األرضفیمفسد  

در   إفســادبا بررسی مصــادیق  .  توان حکم اعدام را تعیین و اجرا کرد نمی  ، آیندمی  شماربه  األرضفی

ســوره بقــره  ۲۰۵آیــه ، قرار گیــرد  قانونگذارمستند  باره دراینتواند  می  کهای  تنها آیه،  آیات قرآن کریم

  :فرمایدمی است که خداوند

و چــون از   

کشی نمایــد و کند در زمین فساد نماید و زراعت را نابود کند و نسلمی تالش ، گرداندمیتو روی بر

  .)۲۰۵ :بقره ( دارد نمی خدا فساد را دوست

مصــداق آیــه مــذکور و مفســد ، شــوندمی درواقــع کســانی کــه ســبب نــابودی اقتصــاد و نســل

  .)۳۲۰ص،  ۱ج، ۱۳۸۳،  قرائتی( ندااألرضفی



    یقرآن یهامواد مخدر بر اساس آموزه  نینقد مجازات اعدام در قوان 
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برای تبیین فساد یهود »  «  بقره عبارت سوره    ۲۰۵مفسران معتقدند در آیه  

 
ً
طبق نظر عالمــه  اند.معنای این عبارت مطرح کرده  مورد درمتنوعی    مطرح شده است و نظرات نسبتا

دشــمن درصــدد اســت ،  که قوام زندگی جامعه وابسته بــه تغذیــه و تولیــد اســت  روازآن،  طباطبایی

آلوسی و برخی  .)۹۲ص، ۲ج،  ۱۳۷۴،  طباطبایی(  ببرد   میاناین دو رکن حیاتی را از  هایزیرساخت

، آلوســی(انــد  معنای دامــداری درنظــر گرفتهرا به»  نسل«  معنای کشاورزی ورا به»  حرث «  دیگر نیز

  .)۷۴ص، تا][بی  ، قتیبهابن /۱۸۵ص،  ۲ج، ۱۴۱۹،  طبری   /۴۹۱ص،  ۱ج، ۱۴۱۵

یکــی از ، جوامــع دیگــرکشــاورزی و دامــداری  هایبردن زیرســاختمیاناز،  به این مبنا  باتوجه

 حمالت بیولوژیــک در  عنوانبهامری که در عصر حاضر  ؛  جهات دشمنی و فسادانگیزی یهود است

گسترش بــذرهای تراریختــه و ایجــاد و گســترش .  شودمیعرصه کشاورزی و دامداری مطرح  هردو  

معانی دیگری نیــز .  ندااز این دسته اقداماتو...  آنفلوانزای پرندگان  ،  ی چون جنون گاویهایبیماری

ترجمــه آنهــا    تــوان بــهنمی  واند  تأویل  حقیقتکه دراست  ذکر شده  »  نسل«  و»  حرث «  برای دو واژه

فــیض » («  :فرمایدمی  در روایتی  امام صادق.  کرد   اطالق

، ایــن روایــت منظــور آیــه بر اساس .)۴۹۱ص، ۱ج، ۱۴۱۵، آلوسی /۲۴۰ص، ۱ج،  ۱۴۱۵،  کاشانی

کــه محتــوای اســت  دیگری نیز برای این دو واژه ذکر شــده    هایمعانی و تأویل.  فساد فرهنگی است

ریختن خون مســلمان   معنایبهرا  »  نسل«  قطع رحم و  معنایبهرا  »  حرث «  مثالبرای  ؛فرهنگی دارند

 ، )۲۲۳  :بقــره » («  طبق آیــههمچنین    .)۱۸۵ص،  ۲ج،  ۱۴۱۹،  طبری (اند  گرفته

اگــر   .)۳۴۸ص،  ۵ج،  ۱۴۲۰،  فخــر رازی(  کودکان است  معنایبه»  نسل«  زنان و  معنایبه»  حرث «

باشــد تواند  میاین احتمال    مؤید  سوره محمد  ۲۲آیه  ،  جنبه فرهنگی این دو واژه را صحیح بدانیم

ن آیه نیز همانند در ای  .»«  :فرمایدمی  که

از میان معانی ذکرشده قبلی بــه قطــع رحــم اشــاره ، پس از تولی و فساد بر روی زمین،  آیه سوره بقره 

  .)۲۶۶ص،  ۱ج ، ۱۹۸۲،  مارودی بصری (  نوعی جانشین اهالک حرث و نسل استکه به کندمی

 مفسران بــرای دو واژهآیه استنادی به بحث فسادانگیزی یهودیان ستمگر اشاره دارد و   اساسبراین

برخــی محتــوای فرهنگــی و برخــی محتــوای   انــد.متنوعی ذکــر کرده  هایتأویل»  نسل«  و»  حرث «

  است اینکه جرایم مواد مخدر  روشن  آنچه    اند.اقتصادی قائل شده
ً
 ؛انداز موضوع آیه خارجتخصصا

ــ   إفسادمصادیق    بنابراین وانی بــر شــخص باید مشخص شود و قاعده کلی اینکه هرگاه شک کنــیم عن



۱۴۰
 زاده نائینی و حمید روستائی صدرآبادی آبادی، نفیسه متولی ریحانه زارع ده   

؛ اســت مراتــبذوجرایم مواد مخــدر امــری .  اصل بر عدم صدق عنوان است،  کند یا خیرمی  صدق

 بــوده  المللی مواد مخــدر  گاهی یک مرتکب قاچاقچی بین
ً
بــرای مصــرف   و گــاهی مرتکــب صــرفا

و مجــازات   دیدتوان همه را یکسان  نمی  پس  ؛شودمی  باره دراینشخصی مواد مخدر مرتکب جرمی  

  .را برای همه درنظر گرفت  اعدام 

  حتی اگر قائل شویم که جرایم مواد مخدر  
ً
از آیه مــذکور خــارج نیســتند و آیــه شــریفه تخصصا

مصــداق  درنتیجه، شوندمی بیانگر این است که چون جرایم مواد مخدر سبب نابودی اقتصاد و نسل

مخــدر را مصــداق آیــه شــریفه توان تمــامی جــرایم مــواد نمی  باز هم،  ندااألرضفیاین آیه و مفسد  

  :دو عنصر اساسی وجود داشته باشد باید األرضفی إفساددر  ؛ زیرا دانست

اســتمرار و اصــرار در  ، شــوندمی یعنی افرادی که مرتکب جرایم مواد مخــدر  ؛دوام و استمرار.  ۱

نند و کمی  عملای  حرفه  صورت بهمانند قاچاقچیان مواد مخدر که    ؛عمل ارتکابی خود داشته باشند

  .شوندمی موجب اخالل در نظام و نظم عمومی

    اعتقاد برخی فقها اشخاصی که دربه  ؛یافتگیسازمان.  ۲
ّ

وسیع نسبت به توزیع مواد مخــدر حد

  .)۳۵۴ص،  ۱۸ج، ۱۳۷۸، خمینی( ندااألرضفیمصداق مفسد ،  کنندمی اقدام 

که ممکن است مرتکبی برای مصرف  معنا بدین   ؛ جرایم مواد مخدر مراتبی دارد اساس  براین 

.  نیست   األرض فی شخصی مواد را خریداری و نگهداری کند که چنین شخصی مصداق مفسد  

اشخاصی صورت  وسیله به یافته و مکرر سازمان  طور به ممکن است قاچاق مواد مخدر   درمقابل 

  إفســاد چنــین مــوردی از مصــادیق    صــورت این کــه در   نابودی افراد و جامعه گردد   سبب گیرد و  

  . رود می   شمار به   األرض فی 

  کریم  با قرآن  قانونگذاری عدم تطابق مالک کّم . ۶
مســتقل میــان فقهــا  طوربــه األرضفــی إفســاد انگــاریجرم مــورد درکه هــم  تر روشن شد  پیش

. باشدمیمورد تردید    ن مواد مخدرابر مرتکب  األرضفی  إفسادو هم صدق عنوان  هست    نظراختالف

 ؛ پوشی کنیمات چشمنظراختالفاگر از تمامی حتی  
ً
 األرضفــی إفساد انگاریفرض کنیم جرم  ، اوال

 طوربــه األرضفــی إفســاد، سوره مائده ۳۳و  ۳۲مستقل دارای مبنای شرعی است و در آیات   طوربه

   مدنظر باشد؛مستقل  
ً
ــ   األرضفــی  إفســادفرض کنیم عنــوان    ، ثانیا  ن مــواد مخــدر صــدقابــر مرتکب
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 إفســاد ۱۳۹۲در قانون مجازات  قانونگذار، میان فقها و مفسران هانظراختالفوجود   رغمبه،  کندمی

   األرضفی
ً
 ماّده  در  قانونگذارشود که  اکنون این پرسش مطرح می.  کرده است  انگاریجرم   را مستقال

ــ   إفســادمبنای کمیت را برای احــراز    ، یک از آیاتم بر اساس کدام .م .م .ق  ۴۵ مخــدر   ن مــوادامرتکب

  ؟درنظر گرفته است

با این  ؛میان آن دو تفاوت وجود دارد  ، ولیبریممی  کاربه  یکدیگررا در کنار    إفسادفساد و  اگرچه  

یــک نهــاد و ،  و عملکردهــای شــخصهــا  نقش  ، شده کارکرد توضیح که فساد حاکی از وضعیت تباه

ســازمانی یــا ، ط انســانیصرف نظر از تأثیر آن بــر روی محــی.  حتی یک فرآیند و هرچیز دیگر است

افکــار ، درصدد به فسادکشیدن اشخاص، مقوله دیگری است و فرد یا عامل مفسد  إفساد، اما  طبیعی

اســت بــا کســی کــه معتقــد میــان کســی کــه بــه افکــار و رفتارهــای انحرافــی . یا اشیای دیگر است

فــرد معتــاد دچــار فســاد .  هستتفاوت زیادی    ، کندمی  آلودهآنها    کند و دیگران را بهمی  ریزیبرنامه

کســی کــه  ، ولیاصالحی و درمانی است ، رفتاری و انحراف عملی است و منطق تعامل با او تربیتی

 و با برنامه تباهإفسادشأن  
ً
 و قاصدا

ً
ترحم بر او جــایز نیســت ، کندمی ی یافته و محیط جامعه را عامدا

  .ار گیرد گیرانه قرو باید تحت تعقیب و برخورد سخت

هــا افراط یو تماماند در مقابل یکدیگر قرار گرفته»  صالح «  و»  فساد«کریم    در برخی آیات قرآن

 و»  فســاد، «و در برخی دیگــر از آیــات  است  مصداق فساد،  در مسائل فردی و اجتماعیها  و تفریط

  اند.در مقابل یکدیگر قرار گرفته» ایمان و عمل صالح«

اجتمــاعی   هایجنبــهبیــانگر  آمده است که  »  األرضفی«  کلمه  مراههبه»  فساد«  در بعضی موارد 

 وسیله آیــاتی کــه عنــوانبه»  األرضفی  إفساد«  حدود و ثغور و شرایط صدق عنوانباشد و  میله  ئمس

  باشد.میقابل استنباط    است،   بیان شدهآنها  در» األرضفی إفساد«

«  :سوره بقره آمده اســت  ۱۲و    ۱۱در آیات  

» گســترش فســاد« رسد در این آیه بــهمی نظربه ١.»

 ، گستردگی فساد نباشد» األرضفی« زیرا اگر منظور از  ؛توجه شده است
ً
 لزومــی نداشــت واژهاصال

 
اینــان خــود   بدانیــد کــه.  گر هستیمگویند که فقط ما اصالح،  فساد نکنیدشود در روی زمین  می  گفتهها  وقتی به آن«  .١

  .»فهمندنمی ولی ،ندامفسدان
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 زاده نائینی و حمید روستائی صدرآبادی آبادی، نفیسه متولی ریحانه زارع ده   

   ؛ زیرا شودذکر  »  األرضفی«
ّ
بر روی زمین سکونت دارند و قادر بــه ها  م است اینکه انسانآنچه مسل

داللت بر مکان ارتکاب فساد »  «  عبارت   ؛ بنابرایننیستندها  ایجاد فساد در آسمان

  .داللت دارد  تری بلکه بر معنای عمیق  ، ندارد 

«  :سوره اعراف آمده اســت  ۵۶در آیه  

فساد بر روی زمــین اســت و بودن  وسیع،  األرضفیمنظور از فساد    ١.»

. کنــدمی گسترده منصــرف فساد و صالح  معنایبهاست که ذهن را ای  قرینه»  بعد إصالحها«  عبارت 

  :فرمایدمی امام باقر

 !آری. فســاد نکنیــد، بعــد از اصــالح :زمین را اصالح کرد و فرمود،  واسطه پیامبر و قرآنخداوند به

، دارد و انحــراف از آیــین و دســتورات آنــان  دنبالبهاصالح بزرگ اجتماعی را  ،  آمدن هریک از انبیا

  .)۵۸ص، ۸ج، ۱۳۶۳، کلینی( عامل فساد و تباهی در جامعه است

«   : سوره مائده آمــده اســت   ۶۴در قسمتی از آیه  

فســاد در  »  «   از   منظــور   . » 

  . باشد می   گستره ارض 

در ایــن آیــه . کنــدمی فساد فراگیر را بیــان» «  سوره بقره نیز  ۶۰آیه  

شــاید علــت  باشد.میفساد شدید  معنایبه» عثوا. «آمده است»  التعثوا«  ، »مفسدین«  کلمه  همراهبه

 ؛ زیــرا روحیــه فســادانگیزی اســتنهی از توجــه و تعمــد و ،  قرارگرفتن این دو کلمه  یکدیگردر کنار  

  .گیرد می مورد عفو قرار، انگیزیلغزش غیرعمد و بدون قصد فتنه

ازجمله آنها که ) ۲ :/ جمعه۱۶۴ :عمرانآل( در قرآن کریم اهداف بعثت پیامبران ذکر شده است

 .  پاداشتن عدل و داد و مبارزه با مفاسد اجتماعی استهب
ً
که مردم را با اند  مبعوث نشده  پیامبران صرفا

کاری به لوازم عملی آن نداشــته   کهدرحالی  ، را به توحید و معاد دعوت کنندآنها    کتاب آشنا سازند و

کــارایی چنــدانی ،  معاد و تقوا در جامعه فاسد و سرشار از جرایم  ، دعوت مردم به توحید  ؛ زیرا باشند

کفــار پاســخ بــه دانست و در می جامعه نیز هدف خود را اصالح   حضرت شعیب.  نخواهد داشت

 
 رحمــت خداونــد بــه  .در آن دست به فساد نزنید و خداوند را با بــیم و امیــد بخوانیــد، پس از اصالح زمین«  .١

ً
قطعــا

 .»نیکوکاران نزدیک است
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«  :دارد گونه بیان میاین  ، که اعتراض کردند چرا از تصرف در اموالمان آزاد نباشیم

«.١  

، کــنممــی ف محــدودکــه اگــر مــن شــما را از تصــّر  دهدمیپاسخ در این آیه   حضرت شعیب

؛ نظری یا امــور دیگــرتنگ، حسادت، خاطر دشمنینه به، شماست جهت اصالح زندگی و جامعهبه

شــود می مشــخص ؛ بنــابراینمصالح فردی نباید موجب ضرر و زیان به مصالح عمــومی شــود  زیرا 

را نــدارد و هرگــاه آنهــا    مصالح عمومی و جامعه از مسائل مهمی است کــه کســی حــق تعــرض بــه

  .باید به مقابله با وی برخاست  ، باشدداشته ای در جامعه إفسادشخصی قصد ایجاد  

حضــرت صــالح  مثالبرای ؛ن مفاسد جامعه خود پرداختندترینیز به مبارزه با مهمدیگر  پیامبران  

 :داشــتوامیبه مبارزه با مفسده اسراف و تبــذیر برخاســت و دیگــران را بــه مبــارزه بــا ایــن مفســده 

، ییطباطبا) (۱۵۲ـ۱۵۱  :شعراء(  ٢»«

  .)۳۳۳ص،  ۱۵ج، ۱۳۷۴

 عنوانبــهبــازی رواج داشــت کــه همجنس  ماننــدهای جنســی  إفســاد  در دوران حضرت لــوط

« :مبــارزه کــرد  إفسادحضرت لوط با این . ن معضل جامعه بودتریمهم

.«٣  

آنهــا   بــا  در جامعه جاهلی رایج بود که پیــامبر اکــرم   بسیاریدر زمان ظهور اسالم نیز مفاسد  

  .)۶۴ :عمران/ آل۳۴ـ۳۲  :/ اسراء۱۵۲  :/ انعام ۱۲  :ممتحنه(  مبارزه کرد 

؛ مبــارزه کردنــد ، با کلیه مفاسدی که جامعه را نشانه گرفته، پاداشتن قسط و عدلپیامبران برای به

 
اید که اگر من دلیل روشنی ازطرف پروردگارم داشته باشــم و او مــرا رزق آیا اندیشیده!  ای قوم من:  گفت  ]شعیب[«  .١

خواهم نســبت بــه و من نمی  ]؟توانم مخالفت او کنمچگونه می[  ازسوی خود عطا کرده باشد  ]مثل نبّوت [  نیکویی

خواســته ، تــوانمجز اصالح به مقــدار من به .]ومرتکب آن شوم[ خود مخالفت کنم، کنمآنچه شما را از آن نهی می

ل کرده ]روازاین[ توفیقی برای من نیست، دیگری ندارم و جز به لطف خداوند   .»امسوی او بازگشتهام و بهبر او توکّ

  .»کنند و اهل اصالح نیستندآنان که در زمین فساد می ؛کاران فرمان نبریداز اسراف« .٢

 ،تان را که پروردگارتان برای شما آفریــدههمسران  ]زنان و[  و؟  درویسراغ مردها میشما به،  آیا از میان مردم جهان«  .٣

  .»بلکه شما مردمی تجاوزکاری؟ کنیدمی رها



۱۴۴
 زاده نائینی و حمید روستائی صدرآبادی آبادی، نفیسه متولی ریحانه زارع ده   

ــ از اینکه فسادهای رایج در جامعه اصالح   پسسوره اعراف این است که    ۵۶منظور آیه    بنابراین  ، دش

در .  جامعه را بــه تبــاهی نکشــیدپس از اصالح مجدد آن فسادها را در جامعه گسترش ندهید و کل  

اســتمرار و ، پس گســتردگی. فساد و اصالح گسترده است نه فساد فردی، واقع مراد از فساد و اصالح 

  .شودمی األرضفی إفساداز عناصر اساسی برای احراز جرم ،  عمل ارتکابیبودن سازمان یافته

«  در آیه»  «  همچنین عبارت 

  .باشدمی ید گستردگی و استمرار عمل ارتکابیؤم ، )۳۳ :مائده» (

   ، دشآنچه بیان  
ً
بخشی از آیات مناسب ایــن عنــوان بــود کــه ظهــور در فســاد اجتمــاعی و   صرفا

 األرضفی  إفساداساسی برای تحقق    ی عنصر  ، که گستردگی عملآنند  بیانگر  گسترده دارند و درواقع  

عنصــر بایــد    ، بــدانیم  األرضفی  إفسادبرای اینکه نابودکردن جامعه با مواد مخدر را در حکم  .  است

 فقطنیز  صورت اینوجود داشته باشد که در)  گستردگی عمل ارتکابی(  األرضفی  إفساداساسی جرم  

قصد اخــالل در گسترده و مستمر و به،  عمده  طوربهقاچاقی که  همچون  برخی از جرایم مواد مخدر  

واحــده   مــاّده  نــه اینکــه هماننــد  ، شــودمی  محســوب   األرضفیمفسد  ،  شودمی  نیت کشور انجام ام

خواه باعــث نــابودی  ؛فرد قرار گیرد بودن األرضفیمقدار مواد مکشوفه مالک تعیین مفسد ،  الحاقی

  .خیرجامعه بشود یا 

توجــه  مســئلهبه این ولی  است،  مراتبی در جرایم مواد مخدر را مدنظر قرار دادهذو  امر  قانونگذار

 ، اعمــال کــرد  گونــاگونیمقدار مواد مکشوفه مجازات  بر اساسی نیست تا مقوله کّم   إفسادنکرده که  

بر روی  األرضفی إفسادشرایط الزم برای صدق عنوان   باید  قانونگذارو    بودهمقوله کیفی    إفسادبلکه  

 امرتکب
ً
اد مکشــوفه صــرف نظــر از دیگــر مقــدار مــو  ن جرایم مواد مخدر را مد نظر قرار دهد و صرفا

ای اشاره  ، مطرح شده  األرضفی  إفساداز آیات قرآنی که  یک  در هیچ.  شرایط را معیار خود قرار ندهد

 کیلوگرم مــواد موضــوع  سهچون مرتکب بیش از  .  م .م .م .ق۴۵  ماّده  در بند ت.  به کمیت نشده است

حتــی اگــر موجــب  ؛دانــدمی األرضفیاو را در حکم مفسد  ، دارد   همراهبهو سالح  .  م .م .م .ق۸  ماّده

    رعب و وحشت و فساد در
ّ

کــه در آن ای مواد را برای فروش به افراد محله  مثالبرای  ؛وسیع نشودحد

. نه محیط وسیع یا اینکه برای مصرف شخصی خود تهیه کرده باشــد  ، تهیه کرده باشد  ، سکونت دارد 

مطلــق  طوربــهتوجهی به گستردگی عمــل و عنصــر روانــی مرتکــب نداشــته و   قانونگذار  حقیقتدر



    یقرآن یهامواد مخدر بر اساس آموزه  نینقد مجازات اعدام در قوان 
۱۴۵

  

هرگــاه ، بنــد مــذکور بــر اســاس .داندمی األرضفیکمیت مواد در حکم مفسد   بر اساسشخص را  

 األرضفــیدر حکــم مفســد    ، م را نگهداری کند.م .م .ق۸  ماّده  کیلو و ده گرم مواد موضوع  سهکسی  

بــا  قانونگذارطبق نظر . شودنمی اعدام  ، کسی که سه کیلو نگهداری کند ولی  ، شودمی  است و اعدام 

اگر .  شودمی  احراز گردیده و فساد گسترده ایجاد  األرضفی  إفساد  هایاین ده گرم مواد تمامی مالک

فســاد گســترده   نیزسه کیلو گرم مواد  ،  کندمی  را ایجادای  فساد گستردهسه کیلو و ده گرم مواد مخدر  

داند که چنــین مالکــی می  مرگ و زندگی  کنندهده گرم مواد را تعیین  قانونگذاردرواقع  .  کندمی  ایجاد

  .نیست خالف انصاف و عدالت است و دارای منشأ قرآنی

گونــه منشــأ ی کــه هیچهــایمالک اساسبر  قانونگذارشود می معلوم گفته  پیش  به مطالب  باتوجه

   ؛دانــدمی  األرضفین مواد مخدر را در حکم مفسد  امرتکب،  شرعی ندارد 
ً
کــه   گونــههمان  ، زیــرا اوال

   ؛مطرح نشده است  کریم  یک از آیات قرآنیت در هیچمالک کّم اشاره شد،  
ً
حتی اگر بپــذیریم   ، ثانیا

گسترده است کــه   إفساد،  برای تحقق آنحداقل عنصر اساسی  ،  جرم مستقلی است  األرضفی  إفساد

در قانون مبارزه با مواد مخــدر   که، درحالیقانون مجازات بیان شده است  ۲۸۶  ماّده  در آیات قرآن و

 ۲۸۶  مــاّده  ، در قانون مبارزه با مواد مخــدر  قانونگذار  حقیقتدر.  به این عنصر نیز توجه نشده است

مد نظــر قــرار  ، باشدمی و شرایط احراز آن  األرضفی  إفساد  انگاریجرم   مورد درکه  را  قانون مجازات  

 مــاّده  موضــوع(  دلیل نگهداری دو کیلو و صــد گــرم مــواد مخــدرفردی که به  مثالبرای  ؛نداده است

 می  دستگیر  ).م .م .م .ق۸
ً
برای مصرف شخصی خــود تهیــه  شود و مواد مخدر را پخش نکرده و صرفا

فــرد دیگــری  که، درحالیشودمی شناخته شده و اعدام   األرضفی  قانون مفسد  بر اساس،  است  کرده

 نفــر پخــش  ۱۰۱  میــانیک گرمــی    هایهمان مقدار مواد مخدر را دراختیار داشته و مواد را در بسته

بــه حــبس ، یک کیلو و نهصد و نود و نه گرم مواد مخــدر بــرای او بــاقی مانــده اســت  فقطکند و  می

  .شودمی  محکوم 

کــه ســت  آنجابلکه بحــث  ،  شده مواد مخدر در قانون ایراد دارد بحث این نیست که میزان تعیین

را  زیرا چنین معیاری مبنای شرعی ندارد و مجازات اعــدام   ؛کمیت را نباید معیار قرار دهد  قانونگذار

بهتــر اســت مقــنن کیفیــت . شودمطرح میهمین اختالف  ،  برای هر میزان از مواد مخدر که بگویند

مــدنظر قــرار دهــد و   ، شــودمی  که در اثر عمل ارتکابی حاصلرا  جرایم مواد مخدر و میزان فسادی  

 
ً
 و  باشــند  که در عمل ارتکــابی خــود اســتمرار داشــتهکند  برای کسانی وضع    مجازات اعدام را صرفا
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 زاده نائینی و حمید روستائی صدرآبادی آبادی، نفیسه متولی ریحانه زارع ده   

یافته بــه عمــل و ســازمانای  حرفــه  صورت بهو  اند  داشتهعادت  درواقع به ارتکاب جرایم مواد مخدر  

  .شوندمی  و اخالل در نظام  بسیارشدن افراد آلوده باعثو  دهندمیمجرمانه خود ادامه 

  عدم رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات. ۷
،  مکاتب کیفــری مــورد توجــه قــرار گرفتــه یکی از قواعدی که در حقوق جزای اسالم و در  

عدالت کیفری    های یکی از شاخصه   عنوان به قاعده تناسب میان جرم و مجازات است که از آن  

ســوره    ۲۶در آیــه    نمونــه برای   ؛ در آیاتی از قرآن کریم به این اصل توجه شده است .  شود می   یاد 

ســوره انعــام    ۱۶۰همچنین در آیه  .  دارد   جرم با کیفر بودن  داللت بر متناسب »  «   ، نبأ 

  : آمده است گونه  این 

هــرکس   

کیفــر ،  ماننــد آنهجز ب،  و هرکس کار بدی انجام دهد  ده برابر آن پاداش دارد ،  آورد   یکار نیکی بجا

  .دو ستمی بر آنها نخواهد ش  نخواهد دید

نیز اصــل   ٣سوره غافر  ۴۰آیه  و    ٢سوره شوری  ۴۰آیه    ١، سوره یونس  ۲۷آیه    ماننددر آیات دیگری  

 ، دلیل احتیــاط در دمــاءموضــوع قصــاص در متــون فقــه جزایــی بــه ولــی،  تناسب مطرح شده است

حقوقــدان و ، فیلسوف  جرمی بنتام .  خود جلب کرده استبیشترین توجه را در حوزه اصل تناسب به  

  :گر اجتماعی انگلیسی ادعا کرده استاصالح 

بنــابراین بایــد متناســب بــا شــدت جــرم باشــد تــا  ؛باید نقش سودمندگر داشــته باشــندها  مجازات

امکــان حــّد  و زیان است و تا  شّر ،  وی معتقد است خود مجازات.  بازدارندگی را به حداکثر برساند

تــوان تحصــیل می تــریباید اندک باشد و با مضایقه اعمال شود و اگر همان نتیجه را با ابــزار مالیم

  .)۱۱۷ـ۱۱۳ص، ۱ج، ۱۳۹۲،  اردبیلی( نباید از ابزار کیفر استفاده شود،  کرد 

 
١.  »

.«  

٢.  »

.« 
٣ .   »

 .« 
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  اشــت برداســت،  فســاد آمــده  کــریم دربــاره  مختلــف قــرآن    های از مجموع آیاتی که در سوره

،  جنایــات فرعــون   ماننــد تــرین جنایــات  معنای بسیار وســیعی دارد و از بزرگ »  فساد «   شود که می 

فروشــی و تقلــب در معاملــه و قطــع  اخالل در امنیت عمومی تا کارهای کمتــر از آن و حتــی کم 

  . گیردرحم را دربرمی صله 

شــود می مشــخص، میان مجازات و جــرم ارتکــابی تناســب وجــود داشــته باشــد  باید  ازآنجاکه

گــاهی در .  مجازات همه یکسان نیست و هر گروهــی از مفســدان بایــد یــک نــوع مجــازات شــوند

حتی در آیــه . شدید برخورد کرد  طوربهکند و گاهی باید می نخستین مرحله تذکر و نصیحت کفایت

بینیم کــه حــاکم می  مجازات  گونهچهار  ،  کندمی  ارب را بیانسوره مائده نیز که حکم مفسد مح  ۳۳

اگــر بــر خــالف نظــر   ؛ بنــابراینمجازات متناسب را انتخاب کند،  مقدار جنایت  بر اساسشرع باید  

گســتردگی   بر اساسطریق اولی باید  به  ، جرم مستقلی است  األرضفی  إفسادمشهور فقها گفته شود  

 ۴۵ مــاّده در قانونگــذار  کــه، درحالیتناسب را انتخاب کرد مجازات م،  فساد و عنصر روانی مرتکب

مجــازات ، دانــدمی األرضفــیالحاقی در مواردی که مرتکب جرایم مواد مخدر را در حکم مفســد  

  .کندمی انحصاری اعدام را برای او مقرر

اینکه  است  یکی از توجیهاتی که مطرح شده    ، إفساد اعمال مجازات اعدام در زمینه    درمورد 

جــز قطــع آن چــاره    ، هرگاه در بدن انسان غده سرطانی یافت شود و سالمت بدن را تهدید کند 

کلی گناهان بــزرگ نیــز در امنیــت و نظــم عمــومی    طور به جرایم مواد مخدر و  .  نیست دیگری  

کــه    گونــه همان   درنتیجه   ؛ د کنن می   جامعه اختالل ایجاد کرده و موجبات سقوط جامعه را فراهم 

کن  معتقدند چنین مفسدانی نیز باید اعــدام و ریشــه ،  کنند می   قطع غده سرطانی را تأیید ،  عقال 

  . ) ۲۰ص ،  ۱۳۹۸،  باقری (   شوند 

 
ً
 در پاسخ به چنین استداللی الزم است گفته شود برای درمــان غــده ســرطانی نیــز پزشــک فــورا

تــالش   یبلکه ابتدا با تجویز داروها و مراحل درمانی متعــدد تمــام  ، زندنمی  دست به عمل جراحی

بــه   ، گرفته مثمرثمر واقــع نشــوددهد و چنانچه اقدامات صورت می  خود را برای بهبودی بیمار انجام 

چرا در جرایم مواد مخــدر   اکنون.  کندمی  انجام عمل جراحی و گاهی برداشتن عضوی از بدن اقدام 

  ؟وضع شده است األرضفیرای مفسد مجازات انحصاری اعدام ب

«  سوره مائده  ۳۲ممکن است به آیه    األرضفی  إفسادقائالن به استقالل جرم  
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 زاده نائینی و حمید روستائی صدرآبادی آبادی، نفیسه متولی ریحانه زارع ده   

« 

مجــازات گونــه  دو  )  فســادا(  معنا ندارد در دو آیه متوالی برای یــک جــرم   ازآنجاکهولی    ، استناد کنند

بــر گانــه    ۴  هــایســوره مائــده و مجازات  ۳۲آیه    بر اساسمجازات اعدام  (  شده باشدمتفاوت مقرر  

 قانونگــذار  .)۱۶ص،  ۱۳۹۵،  هاشــمی(  رســدنمی  نظرچنین اســتداللی موجــه بــه  ، )آیه بعد  اساس

 بهتــر اســت قاضــی را مخیــر،  جای اینکه قاطعانه حکم اعدام را در قانون مواد مخدر وضــع کنــدبه

عنصر روانی مرتکــب و میــزان فســادی کــه در جامعــه   بر اساسم ارتکابی و  گذارد تا متناسب با جر

عــدم کــارایی   درصــورت مجازات اقــل را انتخــاب و  ،  گانهچهار  هایاز میان مجازات  ، کندمی  ایجاد

  .به مجازات اعدام حکم کند،  اقل  هایمجازات

جرایم مــواد مخــدر میــان رسد در  می  نظربه  ، ولین مخالفتی ندارد ابا مجازات مجرم  کسهیچ

کمیــت و میــزان مــواد   بر اساسها  حاضر مجازاتدرحال.  نوع جرم و مجازات تناسب برقرار نیست

  .شودمی مکشوفه تعیین

  نتیجه
از مبانی فقهی و حقوقی برای   ، از جرایم مواد مخدرای  با تعیین کیفر اعدام برای دسته  قانونگذار

مشکل جامعــه حــل   ، با اعمال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر.  فاصله گرفته است  انگاریجرم 

. شــدنی نیســتبودن مجــازات اعــدام در جــرایم مــواد مخــدر امــری ثابتنخواهد شد و بازدارنــده

؛ بنــابراین الزم در اصالحات بعدی نسبت به اقدامات پیشگیرانه توجه بیشــتری کنــد  دبای  قانونگذار

 تصویب گردد تا هم سالمت و امنیت جامعــه حفــظ شــود و هــم جــّو  باره دراینی قانون جامعاست  

واحده الحاقی قانون مبارزه با مــواد مخــدر   ماّده  .برود  میانشدید از    هایخشونت و اعمال مجازات

در  کــهدرحالی، دانــدمی األرضفیاز جرایم مواد مخدر را در حکم مفسد ای  دسته  ، ۱۳۹۶مصوب  

 انگــاریفقهــا بــه عــدم جرم  بیشــترو  اســت اختصاص داده نشده فسادامتون فقهی بحث خاصی به 

دانســتن و تعیــین مجــازات   األرضفــیمفســد  اساس  براین  اند؛قائل  مستقل  طوربه  األرضفی  إفساد

 چنانچه بر خــالف نظــر  .مبنای قرآنی و فقهی معتبری ندارد   ، اعدام برای مرتکبان جرایم مواد مخدر

مصــادیق ایــن جــرم ، جرم مستقلی مفروض شــود  األرضفی  إفسادفقها و منابع فقهی عمل و    بیشتر
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  .دقیق مشخص شود  طوربهباید 

از جــرایم مــواد  بعضــیبــودن األرضفیسوره بقره را مستند برای مفسد   ۲۰۵برخی مفسران آیه  

ــ سوره مائده را مستند مجازات اعدام برای مفســد   ۳۳و    ۳۲و آیات    مخدر ، امــا داننــدمی األرضیف

  سوره بقره    ۲۰۵واحده الحاقی از آیه    ماّده  کلی  طوربه
ً
کــه موضــوع تــا زمانیخارج است و  تخصصا

بــودن األرضفیپس تــا موضــوع احــراز نشــود و مفســد    ؛شودنمی  حکم بر آن مترتب،  احراز نشود

 ، ن جرایم مواد مخدر اثبات نشودامرتکب
ً
حتی اگــر . مستندات فایده چندانی ندارد  درباره بحث  عمال

همچنــان ، بدانیم األرضفیمستقل و جرایم مواد مخدر را مصداق مفسد  یرا جرم األرضفی  إفساد

بــه شــرایط احــراز   قانونگذار  چراکه  ؛اعمال اصالحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر ضروری است

 إفســادالزم بــرای احــراز    هــایمالک  عنوانبــهمعیارهایی که مقــنن    ، توجهی نکرده  األرضفی  إفساد

. ســازگاری نــدارد ،  نــدااألرضفی  إفســاد  درمــورد بــا آیــات قرآنــی کــه    ، بیان کرده اســت  األرضفی

  صــورت ایناست که در األرضفی  إفسادگستردگی عمل ارتکابی یکی از عناصر اساسی جرم  
ً
 صــرفا

 إفســاد،  شــودمی  فته و گســترده انجــام یاسازمان  طوربهقاچاقی که    همچونبرخی جرایم مواد مخدر  

  .شودمی  محسوب  األرضفی

کــه مــالک را آنجای بهاست، بودن جرایم مواد مخدر را پذیرفته مراتبذو  اینکهرغم  به  قانونگذار

 کــهدرحالی دهــد، میکمیت را معیار قرار ، ن جرایم مواد مخدر ببرد اکیفیت و عنصر روانی مرتکب  بر

ی کنــار گذاشــته شــود و بــه گســتردگی عمــل و عنصــر روانــی باید تفکر کّم  ، اگر مالک قرآنی باشد

  :دارد دنبال  بهدو منفعت  ، نفع متهمع بهعمل به آیات قرآنی و تفسیر موّس . مرتکب توجه شود

یابد و درنتیجــه قــوانین مــا بــا می  عملی کاهش  ازحیثمجازات اعدام هم ازحیث تئوری و هم    .۱

  .یابدمی بشر تطابق بیشتریحقوق 

  در جامعه اسالمی  ها  مبانی مجازات  .۲
ً
یابد میو شرع و قواعد فقهی هماهنگی کریم با قرآن کامال

   .آیدنمیپدید منافاتی ها و میان آن
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