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 چکیده
قانون مجازات اسالمی مقرر کرده است که سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حدد    672ماده 

ندو  سدرقت تعزیدری  بدا      41یدا   41ین میتوان اهای تعزیری است. بنابرحسب مورد مشمول یکی از سرقت

ط از شرایط سرقت حدی را ندارندد. الدال ه بدر ایدن     (  را برشمرد که هرکدام تنها یک شر672احتساب ماده 

هایی را برشمرد که د   سه   حتی چهار شرط از شرایط سرقت حدی را نداشته باشند. اما آیا توان سرقتمی

ها برابر است؟ یا قاضی باید حسب شدت جرم  میزان مجازات را مشخص کندد؟  میزان شدت تمام این سرقت

های اللد  جرمشناسدی بده ایدن  رسدخ  اسد        سرقت حدی   با النایت به یافته در این مقاله با توجه الگوی

یک از شرایط سرقت حدی تأثیر بیشتری در شدت بخشیدن به سرقت تعزیری دارد؟ نتیجده  ای  که کدامداده

بیشترین تأثیر در کاهخ شدت « ربایخ مخفیانه»  « هتک حرز»د  فاکتور  جود مطالعه نشان داد که الدم 

  یری دارد.سرقت تعز

 

   حد  تعزیرمجازات   تشدیدسرقت تعزیری  سرقت حدیسرقت   واژگان کلیدی:

 
 دانشگاه امام صادق   ( جزا   جرمشناسی دانشجوی دکتری حقوق. 4
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 مقدمه

هدای  اند ایدن اسدت کده قاضدی در سدرقت     می که اساساً فقها به آن نپرداختههای مهیکی از  رسخ

تعزیری بر اساس کدامین مالک   معیار باید بین حداقل یا حداکثر مجدازات انتخداب نمایدد؟ ال تده     

های دیگر  مورد توجَه مستقی  فقها ن وده اسدت    رداختن به این  رسخ  همانند بسیاری از  رسخ

شود بعد ت یین می« بما یراه الحاک »انتخاب نو    میزان مجازات تحت قاالدة کلیزیرا در تعزیرات  

توجه به تشکیل حکومت اسالمی   ضدر رت  ضدق قدوانین کیفدری بدر م ندای       از  یر زی انقالب  با

ترین  رسخ این اسالم  قطعاً در تعزیرات نیز همانند حد د  الزم است تفقه دینی صورت گیرد. مه 

الندوان   زن   اهمیت هر یک از شرایط در تعیین مجازات تعزیری با ه  برابر اسدت؟ بده  است که آیا 

مثال فردی که مال کمتر  از حد نصاب را از حرز بیر ن آ رده جرم شدیدتری مرتکب شده است یدا  

فردی که مال بیشتر از حد نصاب را از غیر حرز بیر ن آ رده است؟ یدا از نردر شدار  کسدی کده بدا       

رباید همانند کسی باید مجازات شود که دقیقداً بده انددازه نصداب     میلیاردها تومان میشکستن حرز 

کند؟ در صورتی که حرزی شکسته نشده باشد  سرقت تعزیری باشد( میدزان مدال ربدوده    سرقت می

تواند در تعیین مجازات  تعیین کنندده باشدد؟ در حقیقدت  رسدخ اصدلی کده       شده تا چه اندازه می

دهد  این است که آیا تأثیر همه فاکتورهدای سدرقت حددی در    مقاله را تشکیل می شاکله اصلی این

گیری مفهوم آن یکسان است؟فرضیه اصلی این مقاله نیز آن است که فاکتورهای فوق دارای   شکل

 تأثیر   اهمیت متفا تی از یکدیگر در شدت سرقت تعزیری دارد. 

تحقق الدالت کیفری اسدت. ناگفتده  یددا     های فوق  گامی مه  در جهت اس  صحیح به  رسخ

های تعزیری  برابر نیست   ضر رت دارد تا قاضدی ق دل از صدد ر    است که میزان شدت همه سرقت

حک  ابتدا  شدت سرقت تعزیری را سنجیده   سپس مجازات متناسدب بدا آن را انتخداب نمایدد. در     

رداخته   مجازات تعیین شدده  غیراین صورت  قاضی بد ن داشتن شاخص معین به تعیین مجازات  

 ای ا ست.مند   سلیقهمحصول تشخیص غیرضابطه

در خصوص  یشینه  ژ هخ نیز باید بگویی   تاکنون هیچ  ژ هشی که محور اصلی آن  رداختن 

بندی جرای  باشد  نیافتی . آنچه در برخی موارد  تاکنون مورد  ژ هخ قرار گرفته است نقد به درجه

 های الملی آن است. ها   بررسی چالخبندی مجازاتناسی نرام درجهش  بررسی یا آسیب

ای . ابتدا به ت یین الزامات حاک  بر تعیین الگدوی  مطالب این نوشتار را به چند بند تقسی  کرده

بندی جرای  تعزیری  رداخته   سپس ر ش استخراجی خود برای تعیین شددت  بندی   دستهدرجه

ای . در ادامه با بحث در خصدوص میدزان اهمیتدی کده هدر یدک از       کردههای تعزیری را بیان سرقت

هدای  فاکتورهای سرقت حدی در شدت بخشیدن به سدرقت تعزیدری دارندد  میدزان شددت سدرقت      
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هایی که یک  د  یا سه فاکتور از سرقت حدی را ندارندد   گاه سرقتگیری کرده   آنتعزیری را اندازه

 دهی .مورد مقایسه قرار می

 

 لزامات تعیین شدت جرایم تعزیریا .1

شکی نیست که تعیین شدت یک جرم نس ت به جرای  دیگر  نیازمندد  یدر ی از الگدوی مشخصدی     

است که بر م نای ر ش اللمی تولید شده است. از دیدگاه نگارندگان الزامات تعیین شدت جدرم بده   

« تعیدین شددیدترین جدرم   » -3  « بندی جدرای  دسته»-6  «بندی جرای بندیدرجه»-4سه دسته 

 شود.  تقسی  می

 

 بندی جرایمبندی و دستهدرجه .1. 1

های تعزیری    بده ودور کلدی جدرای      بندی جرای  در سرقتدر  اقق  در این نوشتار به دن ال درجه

گداار در  ها  امری ضر ری است. قدانون بندی مجازاتبندی جرای   همانند درجهمالی( هستی . درجه

هدا  رداختده اسدت.    بنددی مجدازات  در هنگام تصویب قانون مجازات اسالمی  به درجه   4336سال 

ها امری بیفایده است. در قوانین کیفدری  بندی مجازاتبندی جرای   درجهغافل از اینکه بد ن درجه

آمریکا  که ظاهراً قانون مجازات اسالمی  الگوبرداری ناقص از آن بوده است( هر د  موضو   جدرم    

 UNITED STATES SENTENCINGات( توأمدان مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت.        مجداز 

COMMISSION GUIDELINES MANUAL, 2015بندددی ( در اینجددا مقصددود از درجدده

تدر از آن   در نهایدت تشدخیص    جرای   تعیین شدت یک جرم   مقایسه آن جرم شدیدتر   خفید  

بندی تکمیل دست آید  درجهوص آن بهدرجه آن است. در صورتی که برای همة جرای   درجه مخص

 شده است.

تدوان بدا   تدوان جرایمدی را مدی   هاست. زیرا صرفاً میبندی آنبندی جرای  نیز و قهمقدمه درجه

توان ابتدداًاا  شددت   النوان مثال نمییکدیگر مقایسه نمود که بتوان آن را در یک و قه قرار دارند به

را با جرم خیانت در امانت جرم مالی( مقایسه نمود  مگدر  جرم منازاله  جرمی اللیه آسایخ المومی( 

بندی جرای  اللیه آسایخ المومی  مشخص نمدوده  میزان شدت جرم منازاله را در دستهابتدائاً اینکه 

توجده نمدره یدا      شدت جرم خیانت را نیز در دسته جرای  اللیه اموال مشدخص کندی    سدپس بدا    

بندی یدا  ها با ه  مقایسه شود. مقصود از و قه  شدت آنآ رنددست میای که در هر و قه بهدرجه

بندی جرای   قرار دادن تعدادی از جدرای  در دسدته  احدد کده دارای مدالک یدا معیدار  احدد         دسته

 هستند.
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 بندی جرایممالک دسته .2. 1

بندی جرای  امدری نداممکن اسدت. بندا بده اهددا        شکی نیست  بد ن داشتن معیار مشخص  و قه

تدوان بدر   النوان نمونده جدرای  را مدی   بندی کرد. بهتوان به ورق گوناگون دستهجرای  را میمختل   

بنددی  شود  مورد دسدته اساس ر ش ارتکاب جرم  شخصیت مجرم یا ارزشی که مورد نقض  اقق می

بندی جرای  ارزش نقض شده در جریان  قو  رفتار مجرمانده اسدت.   قرار داد. در اسالم  مالک دسته

کننده ارزش امنیت مالی هستند. اگر رفتاری الال ه بر امنیدت  ان مثال  همه جرای  مالی  نقضبه النو

گیدرد    دیده را نیز تهدید کرد  جرم در دسدته جدرای  اللیده امنیدت قدرار مدی      مالی  امنیت جانی بزه

کندد  ارزش  هرچند موضو  آن مال باشد  زیرا مالک در جدایی کده رفتداری د  ارزش را نقدض مدی     

تر است. بنابرین همه جرایمی که هد  غایی مجرم  مال بزهدیده است   ارزش نقض شدده  همیتباا

گیدرد. برخدی از ایدن رفتارهدا ال ارتسدت از      نیز صرفاً مال است  در دسته جرای  اللیه اموال قرار می

اخاذی  جرم اللیده جان سدالمت جسدمانی یدا امنیدت جدانی(  ارتشداً  جدرم اللیده نردام اداری(            

  جرم اللیه نرام اداری( است.« اختالس»

 

 تعیین شدیدترین جرم در دسته واحد .3. 1

بندی جرای   تعیین شدیدترین جرمی که در یدک دسدته یدا و قده قدرار      یکی دیگر از الزامات درجه

بندی  احد قرار دارند  باید همواره با شدیدترین جدرم  تری که در دستهدارد  زیرا همه جرای  خفی 

تدر از آن را  توان جرای  خفید  که شدیدترین حالت جرم مشخص نشود  نمیتا زمانیمقایسه شوند. 

گیرند  زیرا و ق قاالدده  النوان سردسته جرای  قرار میمعین کرد. در الگوی ما  قطعاً جرای  حدی به

تدر بدودن   های حدی باشند. الزمه خفی های تعزیری باید کمتر از مجازاتالحد  مجازاتالتعزیر د ن

گداه  هدا بددانی   آن  بنددی جدرای  را ارزش  ها  خفی  بودن جرای  نیز هست. اگر مالک دستهازاتمج

های جرای  حدی قرار خواهند گرفدت  زیدرا آنچده بده     تمام جرای  نوظهور نیز لز ماً در یکی از دسته

کند  شیوه   ر ش ارتکاب جدرم اسدت   نده ارزشدی کده بده  اسدطه آن نقدض         مر ر زمان تغییر می

شود. شدید بودن جرم حدی نس ت به جرای  تعزیری کده در دسدته  احدد هسدتند  بددان معندا       می

الندوان مثدال در جدرم محاربده     نیست که امکان تصور جرای  شدیدتر از جرای  حدی  جود ندارد  به

خواه شخصی یک نفر را به قتل برساند یا صدها نفر را النوان محاربده  ی تشددید نخواهدد شدد  یدا      

کندد یدا صددها برابدر     در جریان ارتکاب سرقت حدی  دقیقاً به اندازه نصاب سدرقت مدی  شخصی که 

بیشتر از آن  تأثیری در مجازات ندارد. بنابرین با اینکه امکان ارتکاب جرای  شدیدتر از سرقت حدی 

ای جز تعیین سق  برای شدیدترین حالت سرقت حدی  جدود   جود دارد  ظاهراً از نگاه شار  چاره

   زیرا در غیراینصورت هیچگاه موفق به تعیین شدیدترین حالت نخواهی  شد.ندارد
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 های تعزیریمبنا و روش تحلیل در تعیین شدت سرقت .2

های تعزیری   تعیین نقدخ هدر یدک از فاکتورهدا      م نای تحلیل ما در سنجخ میزان شدت سرقت

توضیح اینکه سرقت تعزیری  گاارد. تأثیری است که هر فاکتور بر ماهیت   کیفیت شدت حدی می

همان سرقت حدی است که یک یا چند فاکتور از فاکتورهای آن را ندارد. این فاکتورها  همه از یک 

جنس نیستند  برخی مربوط به رفتار مادی  برخی شرایط  ا ضا    احوال مجرمانده  برخدی نتیجده    

ورهایی که به اصل رفتار مجرمانه جرم   برخی نیز به شرایط اث ات جرم بازخواهند گشت. قطعاً فاکت

شوند  تأثیر گردند از فاکتورهایی که به ا ضا    احوال مجرمانه یا شرایط اث ات جرم مربوط میبرمی

بیشتری در تحقق مفهوم   شدت جرم دارند.شرایط  ا ضا    احوال مجرمانه نیز  همه در یک دسته 

جرمانه  شرایطی هستند که به اصل رفتار مجرمانه گیرند  برخی از شرایط  ا ضا    احوال مقرار نمی

گردند  محر ز بودن مال   مخفی بودن ربایخ(  برخی شرایط به زمان یا مکدان ارتکداب جدرم    بازمی

یابد(  برخی به موضو  ارتکاب جرم  مغصدوبه   سال قحطی بودن زمانی که سرقت در آن ارتکاب می

گدردد. بده نردر    ینی بدین سدارق   مال اختده( برمدی    ن ودن مال( برخی به شخصیت مجرم  رابطه ابو

تدری بدوده   تدأثیر    شود  شرایط بدا اهمیدت  نگارندگان شرایطی که به اصل رفتار مجرمانه مربوط می

بیشتری در تشدید جرم   متقابالً الدم آن نیز تأثیر بیشتری در خفی  نمودن جرم دارد. شخصدیت  

ثیرگاار باشد  زیرا شدید یا خفی  بودن جدرم  امدری   االصول ن اید بر میزان شدت جرم تأسارق اللی

که شخصیت سارق از این حیث کامالً بدی ارت داط بدا فعدل     است مربوط به فعل مادی جرم  در حالی

تواند جدرم شددید  ی را خفید  نمایدد       ا ست. به النوان مثال شخصیت با حسن سابقه مجرم نمی

 ی را شدید کند. گویا جدرم شددید از سدوی هدر     تواند جرم خفی  شخصیت با سابقه مجرمانه  نمی

خطدر. بندابرین اگدر    کسی که ارتکاب یابد  جرم شدید است  خواه مجرم خطرناک   خواه فردی بدی 

سرقت حدی به خاور  جود شخصیت مجرم   در یا جد  دری مجدرم( ت ددیل بده سدرقت تعزیدری      

ارد  مگدر اینکده شخصدیت مجدرم      نمودن جرم دگردد  ظاهراً این الامل کمترین تأثیر در خفی می

النصر مادی جرم یا شرایط  ا ضا    احوال حاک  بر آن را تحت تأثیر قرار دهدد. در خصدوص سدایر    

 فاکتورها نیز در بندهای مربووه  توضیحات الزم ارائه خواهی  داد. 

ی حداالت  توجه به مالکی که در فوق مورد اقت اس قرار دادی   برخدر این مقاله  قصد داری  تا با

هدای تعزیدری کده    سرقت تعزیری را از حیث شدت یا خفی  بودن  مقایسه کندی . در ابتددا سدرقت   

های تعزیری کنی   سپس سرقتصرفاً یکی از شرایط سرقت حدی را ندارند را با یکدیگر مقایسه می

ر اینجا صرفاً دهی . دکه د    سه فاکتور مورد از فاکتور سرقت حدی را ندارند  مورد مقایسه قرار می

تواند در تعیین میزان اهمیت آن  بحث   مناقشه  جود داشدته  فاکتور از فاکتورهای مهمی که می 3

هتدک  »  «ربدایخ مخفیانده  »فداکتور ال ارتسدت از     3گااری . این باشد انتخاب نموده   به بحث می
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  «اکی از سدارق شدکایت شد  »  «رابطه ابدوت »  «الام مجااله»  «نصاب»  «اخراج مال از حرز»  «حرز

 «.مسر قه یا مغصوبه بودن مال یا حرز»  «اث ات شرالی سرقت»

ای   تعیین میزان اهمیت های تعزیری انتخاب کردهر شی که ما برای تعیین میزان شدت سرقت

های تعزیری است که فاقد هر کددام از ایدن   هر یک از فاکتورهای نه گانه   تعیین نمره برای سرقت

در این الگو  سرقت حدی دارای نمره صفر بوده   فقدان هریک از شرایط به نس ت فاکتورها هستند. 

میزان اهمیت آن  میتواند نمره منفی خاصی داشته باشد. بد ن شک هرچده نمدره سدرقت تعزیدری     

بیشتر باشد  شدت ارتکاب نیز بیشتر بوده   قاالدتاً مجدازات بیشدتری در انتردار سدارق اسدت. ایدن       

گیدری متغیرهدا بده کدار     ترین متودهایی است که در خصدوص مقیداس انددازه   ر ش  یکی از معمول

ای لز ماً باید درجدات  نامند. در مقیاس فاصلهمی« ایمقیاس فاصله»ر د که در زبان اللمی آن را می

مقایسه برابر باشد تا امکان مقایسه بین جامعه آماری  جود داشته باشد. معمدوالً اخدتال  بدین هدر     

 دارا یدا  بدودن  دارا بدر  است. ال ته در ایدن مقیداس الدال ه    4 احد از جامعه آماری  الدد متغیر یا هر 

 بدودن  کمتدر  یدا  بیشدتر  میزان توانمی آماری  جامعه افراد در آن ضع    شدت   صفت یک ن ودن

  .(333  4324سنجید  سارخانی   افراد بین را صفت یک

ست که مدلی که در نهایت از نوشتار حاضدر  ای که توجه به آن در اینجا ضر ری است این انکته

گاار در قانون مجازات اسالمی را توجیه نکند. در حقیقت آید  ممکن است الملکرد قانوندست میبه

دهدی اسدت   نده بده دن دال      گااری مطلوب در حوزه مجدازات این مقاله به دن ال الگویی برای قانون

تقنیندی  -ی. به ال ارت بهتر  بحث حاضر  بحثدی  دیخ  گاار در کیفرگاارتوجیه یا ت یین رفتار قانون

 تقنینی. -است   نه  س

 

 های تعزیری که صرفاً یکی از شرایط سرقت حدی را ندارند.مقایسه اشکال سرقت .3

آنچه محل تمرکز فقها  قرار دارد این است که تفا ت اصلی بین سرقت حددی   تعزیدری  د  النصدر    

  محقق حلی  مختصر ج 121  ص 41الدین بن اللی  ج  زیناست« هتک حرز»  « ربایخ مخفیانه»

اللت این امر نیز آن است که فقها جرای  دیگر را از  .(122  ص 3  الالمه حلی  قواالد ج 663  ص 4

اند  خواه جرم ارتکاب یافته سرقت اند  مشمول قطق ید ندانستهآن حیث که فاقد د  النصر فوق بوده

  «مسدتلب »  «خدائن »  «محتدال »الندوان مثدال  افدرادی چدون     ر. بهتعزیری باشد  یا جرم مالی دیگ

« سدری »اند یا اخا مال را بده صدورت   ن وده« هاتک حرز»  صرفاً از حیث اینکه «راهن»  «مختلس»

 اند.  اند  مشمول قطق ید ن ودهانجام نداده

 های ذکر شده بین سرقت حدی   تعزیری تفدا ت اساسدی در النصدر مدادی سدرقت     بقیه تفا ت

کند  بلکه یا از شرایط موجب تکلی  است  مانند القل  بلوغ( یدا از شدرایط موجدب    حدی ایجاد نمی
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مسئولیت کیفری  ارتفا  ش هه( یا از شرایط مسئولیت کیفدری کامدل   حدداکثری کده در جدرای       

حدی مورد توجه شار  بوده    ارتفا  شرکت  اخراج مدال از حدرز( یدا الددم  جدود جهدات مخففده        

الد از  لد   یا سرقت در الام مجااله( یا از شدرایط اث دات کنندده سدرقت  د  بدار اقدرار یدا         سرقت  

 جدود  « هتدک حدرز  »  « ربایخ محرمانده »شهادت د  مرد الادل(. بنابرین در صورتی که د  النصر 

 داشته باشد  جرم در شدیدترین حالت خود ارتکاب یافته است. 

های تعزیری صرفاً یدک فداکتور از فاکتورهدای    م سرقتبا در نرر گرفتن نکته فوق  برخی از اقسا

سرقت حدی را ندارند. در اینجا مفر ض آن است که بقیه فاکتورها به نفق فاکتور محدا    کنتدرل   

دهد که سرقت تعزیدری یدک فداکتور از فاکتورهدای سدرقت      شده اند. هرچند در المل کمتر رخ می

ی فاقد د  یا چند فاکتور است. امدا الزم اسدت تدا    حدی را نداشته باشد   بیشتر مواقق سرقت تعزیر

 برای تعیین میزان اهمیت این فاکتورها  هر کدام را در گفتاری جداگانه مورد بحث قرار دهی .

 

 را دارد.« هتک حرز»سرقتی که همه شرایط سرقت حدی به جز  .1. 3

باشدد    « محرز»ه شرط هتک حرز خود متضمن د  شرط جزئی دیگر است  ا ل آنکه مال ربوده شد

  زین الدین بدن اللدی    371/ 1ال    4162د م آنکه فرد رباینده خود هاتک حرز باشد  الالمه حلی  

دهنده تالش بیشتر سارق برای رسیدن به هد  خود است. هرچده  هتک حرز نشان .(121  / 4143

یشدتری بدوده   دهد یا مدال دارای ارزش ب سارق تالش بیشتری برای هد  خود انجام دهد  نشان می

ر د تدا  است یا مالک از مال خود محافرت بیشتری انجام داده است. به هر ترتیب از مالک انترار می

از مال خود مراق ت معمول انجام دهد. الدم مراق ت معمول مالدک از مدال خدود  شددت سدرقت را      

قین شناسدی نیدز سدارقین از یدک حیدث بده د  دسدته سدار        های جرمکاهخ خواهد داد. در تئوری

ترین تمدایز ایدن د  دسدته از سدارقین      شوند. یکی از مه تقسی  می 6  سارقین موقعیتی 1ایحرفه

 ,Harry King and William Chambliss) است.« سازیفرصت»یا « سازیموقعیت»تالش برای 

Box Man:1972, p. 24) ای هستند کده از موقعیدت آمداده      سارقین موقعیتی سارقین غیرحرفه

ای خلق کننده فرصت ارتکداب  که سارقین حرفهکنند  درحالیاز  یخ مهیا شده استفاده میفرصت 

توجه به اینکه  جود فرصت از  دیخ مهیدا   با (John Hepburn, 1984:pp. 73–94) جرم هستند.

ای شده  به منزله ن ود حرز یا الدم اسدتحکام آن اسدت   معمدوالً سدارقین مدوقعیتی کده غیرحرفده       

-شوند  شرط هتک حرز بدرای سدرقت حددی دارای توجیده جدرم     ها میب این سرقتهستند  مرتک

 شناسی نیز هست. 

                                                           
1. Professional Thieves 

2. Occasional Thieves 
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ناگفته  یداست هتک حرز  هتک ارزش مالکیت   تصدر  افدراد نسد ت بده امدوال خدود اسدت.        

کند تملک یا تصر  دیگدران نسد ت بده امدوال     کند  با رفتار خود بیان میسارقی که هتک حرز می

کند  بلکده  ست. در حقیقت با ارتکاب سرقت  ارزش مال ربوده شده تنزل  یدا نمیخود  فاقد ارزش ا

ارزش مالکیت  کاهخ خواهد یافت. با کاهخ یافتن ارزش مالکیت نیز حرمت مالکین از بین خواهدد  

رفت. آنچه در نرر شار  محور تعیین شرایط حد سرقت است  ابتدا حرمت مدالکین اسدت   سدپس    

گرفدت   در صورتی اگر ارزش مال ربوده شده  محور ر یکدرد شدار  قدرار مدی     ارزش مال ربوده شده.

اموال فقرا ارزش کمتری از اموال ثر تمندان  یدا کرده   بالت ق شخصیت   جایگاه فقرا نیز نس ت به 

 کرد.  ثر تمندان کاهخ  یدا می

 

 .را دارد« ربایش مخفیانه»سرقتی که همه شرایط سرقت حدی به جز  .2. 3
صدورت مخقیانده   کند  غاصب   فردی کده بده  صورت آشکار هتک حرز میثانی فردی را که به شهید

همچندین   .(123/ 41  4143الددین بدن اللدی     نامدد  زیدن  دهد  سارق مدی چنین کاری را انجام می

محقق حلی در شرائق االسالم  خائن در امانت را بده خداور الددم شدرط ربدایخ سدری  مسدتوجب        

 .(422/ 41  ال  4122د  محقق حلی  دانمجازات قطق نمی

اسدت  صدرفاً بده خداور     « خیانت در امانت»  « غصب»تردید سرقت حدی جرمی شدیدتر از بی

النصر محرمانه بودن آن. باید دید به چه دالیلی مخفیانه نمودن سرقت از آشدکارکردن آن شددیدتر   

اث دات   مجدازات شددن     شود؟ یکی از این دالیل آن است که معمدوالً امکدان کشد      محسوب می

  خائنین است. دلیل د م معطو  بده تدأثیری اسدت کده      سارقین کمتر یا حداقل دیرتر از غاص ین

تدر باشدد  مدالکین    جرم سرقت بر امنیت مالی مالکین خواهد گااشت. هرچه جدرای  مدالی مخفیانده   

بیشدتر مجدرم   اضطراب بیشتری نس ت به از دست دادن اموال خود خواهند داشت. دلیل سومتالش 

ریدزی    برای رسیدن به هد  مجرمانه است. سارق برای موفق شدن در سدرقت  الزم اسدت برنامده   

مقدمات الزم را انجام داده   در زمان   فرصتی مناسب برای ارتکاب سدرقت اقددام نمایدد    دس از     

کده در    درحدالی کار گیدرد ارتکاب نیز تمام تمهیدات الزم برای گمنام باقی ماندن خود اندیشده   به

تواند آن باشد که سرقت حدی بده  اندیشد. دلیل چهارم میغصب اساساً مجرم به چنین مواردی نمی

تواندد اللیده بزهدیدده معدین رخ     خاور شرایط خاصی که دارد  شدیدترین جرمی مالی است که مدی 

دیدده تمدام   زهگونه قصور یا تقصیری مرتکب نشده است  چون بد دهد  زیرا ا ل  در آن بزهدیده هیچ

های الزم از مال خود را به وور کامل انجام داده است. د م  بزهدیده هدیچ گونده   ها  مواظ تمراق ت

ومق یا االتماد بیجایی که در جرایمدی چدون کاله درداری یدا خیاندت در اماندت ممکدن اسدت بده          

تدرین  ضدعیت   کاله ردار یا خائن نماید  نکرده است  سوم  در سدرقت بزهدیدده معمدوالً در منفعدل    
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ای جز منترر ماندن   سرنخی از سارق به دست آ ردن ندارد. چهدارم   برد که چارهممکن به سر می

نام ترین حالت ممکن قرار دارد  زیدرا نده مانندد خیاندت در اماندت        در سرقت  مجرم معموالً در گ 

غصدب اسدت کده فدرد     ای شخصی یا کاری بین آنها  جود دارد   نه مانند جدرم  کاله رداری  رابطه

 غاصب ابایی از مواجهه مستقی  با بزهدیده ندارد.  

شاید از نگاه برخی جرایمی چون خیانت در امانت یا کاله رداری جرایمی اللیه االتمداد المدومی   

شود  ارزش االتماد المومی است   نده امنیدت مدالی  لدیکن     باشند  زیرا ارزشی که بیخ از نقض می

شود که همه جرای  مالی را صدرفاً از حیدث میدزان نداامنی       موجب میالتزام به ر یکرد فقه اسالمی

های دیگر توجهی نداشته باشی . شداید اشدکال   بندی کنی    به ارزشکنند  درجهمالی که ایجاد می

شود که در تعیین شدت جرای  مالی  لز ماً ن اید به یک بعد از آن  یعنی میزان ناامنی مالی( توجده  

شود توجه کرد. بده الندوان مثدال در    هایی که توسط یک جرم نقض میه سایر ارزشکرد  بلکه باید ب

جرم خیانت در امانت  میزان نقض االتماد المومی حتی بیخ از سرقت حدی است! هرچندد نداامنی   

کمتری ایجاد شده باشد. در  اس  باید گفت  اتفاقاً محل بحث این است که و دق الگدوی اسدالمی     

ا باید م نای تعیین شدت جرای  باشد. از نرر نگارنده در جرای  مالی  صدرفاً  هنقض کدامیک از ارزش

میزان ناامنی مالی باید م نای شدت جرای  باشد  زیرا ا ل  بسیاری از رفتارهای ضدداخالقی   ال تده   

شدود  مانندد   غیرمجرمانه است کده همانندد خیاندت در اماندت  موجدب نقدض االتمداد المدومی مدی         

نمایندد   سیاری از جرای  غیرمالی نیز هستند که ارزش االتماد المومی را نقض میگویی  د م  بدر غ

مانند نشر اکاذیب  اگر بخواهی  شدت د  جرم نشر اکاذیدب   خیاندت در اماندت را بدا هد  مقایسده       

بندی جرای  شده   در نتیجه امکان مقایسه از بدین خواهدد رفدت.    کنی   مج ور به بره  زدن دسته

یانت در امانت نیز ارزش االتماد المومی به نوالی در ارزش امنیت مالی مستتر است  سوم  در جرم خ

شود  به وور غیرمستقی  امنیت مدالی را نیدز نقدض خواهدد کدرد.      زیرا آنچه موجب بی االتمادی می

بندی جرای  مالی قرار دهی   آنگاه به چهارم  اگر بخواهی  نقض ارزش االتماد المومی را م نای درجه

بندی را از دست خدواهی   مندی در درجهانض اط   ضابطه-4اساسی برخورد خواهی  کرد   د  چالخ

بنددی قدرار   ها را نیز مورد درجهباید بین چند ارزش نقض شده توسط یک جرم مالی  ارزش -6داد. 

 دهی  که این امری ناممکن است.

طلدب فدوق صدحیح    شناسدی م های جدرم مطلب نهایی اینکه شاید تصور شود که از حیث تئوری

مجدازات   «3الرسدنی »از  «2برگلدری »  « 1رابدری »ن اشد  زیرا در کشورهای مختل  جرایمی چدون  

                                                           
1. Robbery  

2. Burglary  

3. Larceny  
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  « الرسنی»که  جه تمایز این د  دسته از جرای  النصر مخفیانه بودن جرم شدیدتری دارد  درحالی

 Sinclair Drago, 1973: p. 240,Neal)) است.« برگلری»  « رابری»اللنی بودن جرایمی جون 

Shover, 1972: 540–549شناسدی م ندی بدر خطرنداک تدر بدودن       دلیل این امر نیز مویدات جرم

شخصیت مجرمانه جرای  رابری   برگلری نس ت به مرتک ین جرم الرسدنی اسدت. امدا بایدد درنردر      

داشت در حقوق اسالمی بیشتر جرایمی که در حقوق کشورهای دیگدر تحدت الندوان جدرای  مدالی      

گونده کده در   شدود   همدان  شوند    تحت شرایط معینی  محاربه محسدوب مدی  ندی میبشدید و قه

مقدمه نیز گفته شد  اگر جرم مالی الال ه بر ارزش مال  ارزش جان را نیز نقض کند  در زمره جرای  

ها نیز ممکدن  بندی خواهد شد  همانگونه که در محاربه یا راهزنی در معابر   جادهاللیه امنیت و قه

ردی با هد  کسب مال  جان دیگری را به خطر بیندازد. جرایمی چون رابری   برگلدری نیدز   است ف

الطریق( یا اخاذی قابل مقایسه هسدتند   نده بدا جدرای  مدالی چدون       با جرایمی چون راهزنی  قطا 

های تعزیری. بدا ایدن توضدیح  چدون محاربده در اسدالم جرمدی        قا ی یا سایر سرقتبری  کی جیب

 شود.  شناسی فرض نمیهای جرمسرقت حدی است  ر یکرد اسالم مخال  تئوریشدیدتر از 

در اینجا  رسخ بسیار مهمی قابل ورح است  النصدر هتدک حدرز  ماهیدت سدرقت را شددیدتر       

؟ برای  اس  به این  رسخ باید  ضعیت مجدرم   بزهدیدده را در   «ربایخ مخفیانه»کند یا النصر می

در حالتی که هتک حرز صورت نگرفته است  فرض بر آن است کده  د  حالت ماکور  تحلیل نمایی . 

مالک از مال خود مواظ ت الزم را به المل نیا رده است. بنابرین  ی در  قو  سرقتی  انددکی مقصدر   

بوده است. در چنین حالتی  احتمااًل چون سارق بدرای رسدیدن بده هدد  مجرمانده خدود متحمدل        

ایخ مال بد ن حرز اقدام نموده است  اما  ی بده دالیلدی   شده است  نس ت به ربدردسر زیادی نمی

کاماًل مشخص ر ش مخفیانه را برای سدرقت خدود برگزیدده اسدت. ایدن دالیدل المددتاً مربدوط بده          

کند  ی اساساً هیچ رد ایی را از خود به جای شخصیت جنایی سارق است. شخصیت  ی اقتضاً می

کند  باقی بگاارد. در مقابل فردی که اللناً هتک حرز میوور کامل در ابهام نگااشته   بزهدیده را به

ابایی از مورد شناسایی قرار گرفتن ندارد.  که در فرض فقهی  چنین شخصی غاصب اسدت( سدارقی   

کند  نس ت به ارزش مالکیت  جایگاه مالک  تعدی کمتری کرده است  چدرا کده   که هتک حرز نمی

اند   سارق از فرصت به  جود آمدده  چندانی نداشته مالکین خود نس ت به ارزش مالکیت خود توجه

توان گفت آنچده جدوهر   ماهیدت سدرقت حددی را تشدکیل       سوً استفاده را کرده است. بنابرین می

  هرچند  قتی فرد به وور مخفیانده  «النصر هتک حرز»است   نه « ربایخ مخفیانه»دهد  النصر می

اسدت  لدیکن  قتدی النصدر مخفیانده منتفدی        کند  جرم خود را بسیار تشدید ساختههتک حرز می

شود جرم مورد نرر به وور کامل قلب ماهیت داده   به جرم دیگری  غصب یا اسدتالب( ت ددیل   می
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شود. چون در باال یادآ ر شدی  که جرم سرقت حددی از غصدب شددیدتر اسدت  بندابرین النصدر       می

 شود. تر تلقی میمخفیانه بودن سرقت از هتک حرز بااهمیت

 

  را دارد.« نصاب»سرقتی که همه شرایط سرقت حدی به جز  .3 .3
های زیدادی بدین فقهدا رایدد بدوده است و رسدی        در اینکه نصاب حد سرقت چه اندازه است  بحث

 ر د  .(143  4142الدین حلدی     جمال1/372  4121  472  4142  محمد بن مکی  774  4142

ه مورد توجه ما در این م حث قرار دارد این است که ا الً به این م احث در اینجا ضر رتی ندارد. آنچ

داند   ثانیاً  قتی سرقت به میدزان نصداب رسدید     شار  قطق ید را در سرقت ماد ن نصاب جایز نمی

داند. همانگونه که گفته شد  آنچه بیشتر در اسالم مدورد توجده شدار     شار  باالتر از آن را مه  نمی

کیت است   نه ارزش مال ربوده شده. اما اینگونه نیست که هر میزان است حرمت مالک   ارزش مال

« نصداب »از مال ربوده شده  دارای اهمیت برابر با میزان باالتر از خود باشد. بدا ایدن  جدود  مفهدوم     

دارد که باالتر از آن  اهمیت چندانی در م نای جرم انگاری سرقت حدی از نگاه شار  دقیقاً بیان می

ردید کانون تمرکز شار  در جرم انگاری   کیفرگدااری سدرقت حددی  صدیانت از امدوال      تندارد. بی

تدری در  شد  الزم بود کیفر سختمسلمین نیست  که اگر اینگونه بود  هرچه مال بیشتری ربوده می

تدأثیر  « هتدک حدرز  »  « ربدایخ مخفیانده  »از د  فاکتور « نصاب»انترار سارق باشد. بنابرین فاکتور 

تشدید جرم   بالت ق مجازات خواهد داشت. دلیل اینکه ماد ن نصاب موجب اسقاط حدد  کمتری در 

 قطق ید خواهد شد  ممکن است به صورت زیر تحلیل شود 

هتک حرز به خاور مال ک  ارزش  موجب شکسته شدن حرمت مالدک نخواهدد شدد. در     -ال  

. شاید دیدگاه شار  آن باشدد  دارد« حرز مال  رارزش»  حرمتی کمتر از «حرز مال ک  ارزش» اقق 

که اساساً ضر رتی برای محر ز کردن اموال ک  ارزش  نیست. مالکی کده امدوال کد  بهدای خدود را      

کند  در حقیقت خود را بیهوده به زحمت انداخته است. اگر سارقی برای سرقت مالی کده  محر ز می

 ت خارج نیست کند  از د  حالارزش محر ز شدن را ندارد  اقدام به هتک حرز می

ممکن است چنین سارقی مضطر باشد   برای رفق اضطرار خود مج ور شده اسدت کده مدال     -4

  ک  ارزش محر ز شده را مورد سرقت قرار دهد.

توجده  ممکن است سارق فوق  نس ت به بی ارزش یا ک  ارزش بودن مدال مدورد سدرقت بدی     -6

ا داشته  لی در المدل آنچده سدرقت نمدوده     بوده باشد. به این ترتیب که قصد سرقت شی با ارزشی ر

 است  بسیار ک  ارزش تر از آنچه بوده است که مورد نرر  ی بوده است. 

اندد را  برخی ر ایات  اللل الدم اجرای حد قطق یدد بدر سدارقینی کده مداد ن نصداب کدرده        -ب

رد   ماد ن های خاند  گویا از نرر این ر ایات تعداد سرقتجلوگیری از قطق گسترده دستان دانسته
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های باالی نصاب است. به النوان مثال در صحیحه محمد بدن مسدل  از   نصاب بسیار بیشتر از سرقت

در صورتی که هرکسی مالی را سدرقت کندد کده محدر ز بدوده        »السالم بیان شده امام صادق اللیه

ن دسدت  ی  شدود  لدیک  کمتر از ربق دینار باشد  در نزد خدا سارق است   نام سارق بر ا  اوالق می

شدود. اگدر دسدتان سدارقین بده خداور       جز در مواردی که ربق دینار یا بیشتر سرقت کند  قطق نمی

  4123 ابوالصدالح   « یدافت . سرقت کمتر از ربق دینار نیز قطق شود  الامده مدردم را مقطدوالین مدی    

  شدود ( همانگونده کده مشداهده مدی    126/ 42  4123  الاملی  632/ 1ال    4332  ووسی  7/664

ر ایت صحیحه فوق  سرقت اموال محر ز کمتر از نصاب را مشدمول الندوان سدرقت دانسدته اسدت         

دارد که بسیاری از اموال کمتر از نصاب نیدز از دیدد مدالکین آن  دارای ارزش بدوده       لیکن بیان می

 محر ز کردن آن نیز مویدی بر این ارزش است. بنابرین قرار دادن شرط نصاب برای حد سدرقت نده  

 به خاور ک  ارزش بودن مال  بلکه به اللت ناگزیری از  ضق آن بوده است.

 

 را دارد. « اخراج مال از حرز»سرقتی که همه شرایط سرقت حدی به جز  .4. 3

آن است. اما همیشه اخراج مال از حرز مالزمده  « شکستن»  «اخراج مال از حرز»بد ن شک  مقدمه 

ندارد. ممکن است فرد دیگری بعد از شکستن حرز از سدوی  کننده با شکستن آن از سوی فرد خارج

گیدرد. سدارقی   هاتک  اقدام به اخراج آن نماید. تردیدی نیست  هر هتکی به قصد اخراج صورت مدی 

کند  مگر آنکه موفق به اخراج مدال  که قصد جدی برای سرقت دارد  بد ن دلیل حرزی را هتک نمی

اج مال از سوی د  نفدر منفدرداً    نده مجتمعداً( صدورت      در ن آن نشود. در صورتی که هتک یا اخر

  122/ 3ب  4143کدام مشمول مجازات سرقت حدی نخواهند بود  الالمه حلدی    گرفته باشد  هیچ

تر در اینجا این است که اما  رسخ مرت ط .(611/ 1ب  4141  محمد بن مکی  316/ 1ال    4162

ار مخرج بخشی از النصر مادی جرم است  کدام یدک از د   توجه به اینکه ه  رفتار هاتک   ه  رفتبا

اند؟ برای  اس  بده ایدن  رسدخ بایدد دالیلدی      فرد ماکور  سرقت تعزیری شدیدتری را مرتکب شده

بررسی نمایی  که د  نفر با یکدیگر تصمی  به ارتکاب سرقتی گرفته   یک نفر هتدک حدرز را انجدام    

شدود  ی نمایی  آیا هتک حرز مرحله دشوارتری تلقی میدهد   دیگری اخراج مال را. سپس بررسمی

 یا اخراج مال؟

 دالیلی که ممکن است افراد در سرقت تقسی   ظای  کنند ال ارتست از  

صورت انفرادی غیرممکن  دشوار یا خطرناک اسدت. شدکی نیسدت    امکان ارتکاب سرقت به -ال 

ها به  ایر نیست. ماهیت برخی سرقتکانها از سوی فرد  احد  المالً امکه ارتکاب بسیاری از سرقت

هدای  یچیدده یدا    ای است که الزم است تعدادی از افراد برای ارتکاب آن اجتما  کنند. سدرقت گونه
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مواردی که مال مسر قه بسیار سنگین  زن است یا هتک حرز مستلزم داشتن مهارت خاصی اسدت  

 شوند.  از این دسته سرقت ها محسوب می

یز از مجازات حدی  اقدام به تقسی   ظای  به نحو مداکور کدرده اندد. ممکدن     افراد برای گر -ب

ریدزی  است سارقین با آگاهی کامل از مجازات حدی   شرایط اث ات آن  المدداً بده گونده ای برنامده    

 کدام مشمول مجازات حدی نگردند.  کرده اند که در صورت دستگیری  هیچ

-هایی دارد که از الهده دیگری بیدر ن اسدت. بده   ارتکاب هر مرحله از سرقت نیاز به تخصص -ج

النوان مثال هتک حرز گا صند ق یا کامپیوتر نیازمند تخصص مرت ط در آن حوزه است که ممکدن  

 است از الهده دیگری بیر ن باشد.  

رسد  شر   به ارتکاب سرقت نشان دهنده  خطر ایری باالی مجرم اسدت.  قتدی بده    به نرر می

یابدد. انتردار     احساس خطر ناشی از کش  یا دستگیر شددن  کداهخ مدی   سرقت به میانه آن برسد

شود  احساس خطر آن از سوی مجدرمین کداهخ   ر د  هرچه زمان سرقت به آخر آن نزدیک میمی

 دایرتر  تر   ریسدک کنند  افرادی خطرناکیابد. بنابرین مجرمینی که شر   به ارتکاب سرقت میمی

 ا نیز دشوارتر    رخطرتر است. شوند. بالط ق کار آنهمحسوب می

محسدوب  « اخراج مال»  رفتاری شدیدتر از «شکستن حرز»توان گفت گیری میالنوان نتیجهبه

شود. اخراج مال بد ن شکستن حرز  مانند سرقت مال از غیر حرز است. اما در مقدام مقایسده د    می

تحلیل ا ل م تنی بر ایدن نگداه    -4توان د گونه تحلیل ارائه داد  می« نصاب»  « اخراج مال»فاکتور 

تدری نسد ت   ست که ا الً چون اخراج مال مکمَل هتک حرز است   چون هتک حرز فاکتور مشددها

 -6تدری اسدت.   شود  بنابرین اخراج مال نیز نس ت به نصاب  فداکتور مشددده  به نصاب محسوب می

تدوان  گاارد که اصل  قو  سرقت مستلزم اخراج مال است   نمدی تحلیل د م  لیکن فرض بر این می

قابدل تصدور   « سرقت از غیدر حدرز  »یافت که اخراج مال در آن صورت نگرفته باشد  لیکن  سرقتی را

است. بنابرین در فرض حاضر که ما در مقام مقایسه سرقت هایی هستی  کده صدرفاً یدک فداکتور از     

اخراج مال قابل مقایسه نیستند.  در مقدام  »با فاکتور « نصاب»شرایط سرقت حدی را ندارند  فاکتور 

سرقت از غیرحرز  به اندازه نصداب یدا   »توان گفت گیری   انتخاب یکی از د  فرضیه فوق  مینتیجه 

است  زیرا آنچه ماهیدت سدرقت حددی را    « تر از سرقت از حرز کمتر از نصابخفی « »بیشتر از آن

دهد  هتک حرز است. اگر هتک حرز صورت گیدرد  حرمدت مالدک نقدض شدده اسدت         تشکیل می

هدایی  هایی که در آن هتک حرز  جود دارد  از سدرقت شود که همه سرقتمی همین فاکتور موجب

 گیرند  شدیدتر باشد.که بد ن هتک حرز صورت می
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 را دارد.« رابطه ابوت»سرقتی که همه شرایط سرقت حدی به جز  .0. 3

باخته   سارق اسدت. شدهید   یکی از شرایط اسقاط مجازات سرقت حدی   جود رابطه ابوت بین مال

دلیل اجما  دانسته اسدت.. در  ثانی در مسالک االفهام  اللت خر ج أب   اجداد را از حک  قطق ید به

اینجا الزم است تا به این  رسخ مه  بپردازی  که سرقتی که صرفاً به خاور  جود رابطه ابدوت  بده   

عزیدری  شود نس ت به سرقت هایی که به خاور الدم  جود شرایط دیگر  تسرقتی تعزیری ت دیل می

شود یا شدیدتر؟ در  اس  به این  رسخ   سده فرضدیه قابدل    تر محسوب میشود  سرقتی خفی می

 ورح است 

دهد. یکدی  سایر شرایط سرقت حدی را نیز تحت الشعا  خود قرار می« ابوت»فرضیه ا ل  رابطه 

رز  اسدت. گرچده حد   « هتک   اخدراج مدال از آن  »  «مفهوم حرز»ترین شرایط سرقت حدی  از مه 

شدود  لدیکن ناگفتده    م یَن حری  خصوصی فرد بوده   هتک آن  تعدی به ارزش مالکیت تلقدی مدی  

کند.. آنچه  یداست که مفهوم حری  مالکیت افراد  تحت تأثیر میزان قرابت دیگران با آنها  تغییر می

  ممکدن  ای است م نی بر اینکه مالک راضی به هتک آن نیستبرای دیگران حرز تلقی شده   نشانه

است برای  در چنین مفهومی نداشته باشد. بنابرین سرقت  در از مال فرزند خود  سرقتی است کده  

 الال ه بر شرط ابوت سایر شرایط آن نیز متزلزل است.

دهدد. فدرض بدر ایدن     فرضیه د م  رابطه ابوت  سایر شرایط سرقت حدی را تحت تأثیر قرار نمی

اند که ا الً  در راهدی بده   فی آنقدر از یکدیگر فاصله گرفتهاست که  در   فرزند خویخ از حیث الاو

بیند   ثانیداً فرزندد نیدز راهدی بده جدز       جز ارتکاب سرقت برای دست یازی به اموال فرزند خود نمی

بیند. بنابرین برای چندین  ددری  حدرز مفهدوم     شکایت در نزد حاک  برای رسیدن به مال خود نمی

کندد  بایدد مشدمول    یل  دری که از مال فرزندد خدود سدرقت مدی    کامل خود را دارد. و ق این تحل

 های تعزیری قرار گیرد. شدیدترین مجازات

صدورت مدوردی  تشدخیص    فرضیه سوم  فرضیه سوم  اما بر نکته متمرکز است که قاضی باید به

دهد آیا رابطه ابوت سایر شرایط سرقت حدی را تحت تأثیر قرار داده اسدت یدا خیدر؟ در صدورتیکه     

 ق تشخیص قاضی رابطه ابوت بر تأثیر سایر فاکتورهدای سدرقت حددی را خنثدی نمایدد  سدارق       و

مرتکب سرقت خفیفی شده است   به کمترین میزان مجدازات تعزیدری محکدوم خواهدد شدد   در      

کنندگی سایر فاکتورها را نداشته باشدد  جدرم ارتکدابی  صد      صورتی که فاکتور ابوت قابلیت خنثی

 تر از د  فرضیه دیگر است.واهد داشت. به نرر نگارندگان  فرضیه سوم  صحیحشدت بیشتری را خ
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 را دارد.« عام مجاعه»سرقتی که همه شرایط سرقت حدی به جز  .6. 3

شدی  »در کالم فقها که م تنی بر ر ایات صحیحه در این باب   همچنین اجما  ایشان است  سرقت 

صداحب   .(136/ 1ب    4127اندد  ووسدی    ندانستهدر الام مجااله را مشمول حک  قطق ید « مأکول

جواهر حک  به الدم قطق ید در الام مجااله را حکمی خال  اصل دانسته   اقتصار به قددر متدیقن را   

الزم دانسته است. بنابرین هر نو  مأکولی را شامل حک  ندانسته  بلکه آن را به نان  گوشت   نردایر  

 .(14/122  4164داند نجفی  آن می

ترین محورهای قابل بحث  توجیه القلی   اخالقی تخفی  مجازات سرقتی است کده  از مه یکی 

در زمان قحطی صورت گرفته است. آیا حک  اسقاط مجازات حدی برای سرقت در زمدان قحطدی از   

هایی که در زمان قحطی رخ توجیه اخالقی   القلی برخوردار است؟ بد ن شک برخی از انوا  سرقت

کند. مانندد افدرادی کده بده خداور اضدطرار       خالق  تخفی  مجازات را  شتی انی میدهد  القل   امی

شوند. اما اسقاط مجازات در خصوص ناشی از کم ود مواد غاایی مج ور به سرقت از مال دیگری می

دهد نده تنهدا از سدوی القدل   اخدالق  شدتی انی       هایی که در زمان قحطی رخ میبسیاری از سرقت

تواند توجیه کنندده  دهد. با  جود این   دالیل زیر میبه تشدید مجازات نیز می شوند  بلکه حک نمی

 اوالق حک  شار  در خصوص اسقاط مجازات سرقت در الام مجااله باشد.

شدود  لدیکن   گرچه مجازات حدی از سارقی که در الام مجااله سرقت کرده است برداشته می -4

نمود. این توجیه ابتداًاً منطقدی  لدی در صدورت    توان به مجازات تعزیری شدیدی محکوم  ی را می

کند. زیرا بحث بر مجازات نمودن یا ننمودن سارقی نیسدت کده در زمدان    دقَت  غیرمنطقی جلوه می

قحطی مرتکب سرقت شده است  بلکه تمرکز بحث بر تناسب مجازات فرد ماکور   فردی است کده  

 شود.  در شرایط الادی مرتکب سرقت می

دلیدل فقدر     ثیری در  ضعیت اضطرار شخص مضطر ندارد. مضدطری کده بده   سال قحطی تأ -6

شود  زیرا اللدت اضدطرار  ی فقدر    ناداری مضطر شده است  اضطرار  ی در زمان قحطی تشدید نمی

است   نه قحطی. با این توضیح سرقت از فرد مضطر در زمان قحطی القالً ق یح تر از سدرقت از  ی  

جیه نیز ناقص است  زیرا اگر سرقت از فدرد مضدطر در زمدان قحطدی     در زمان آبادانی نیست. این تو

ق احتی برابر با سرقت از  ی در زمان غیرقحطی دارد  چرا مجازات فردی کده در زمدان غیرقحطدی    

 مرتکب سرقت میشود  بیشتر است؟ 

شدود   نده الددم اجدرای آن. بندابرین هدر       اجرای مجازات در اسالم نوالی استثناً تلقدی مدی   -3

ای که بتواند ضر رت آن را از بین ب رد  بازگشت به اصل است   نه نوالی استثناً. ایدن توجیده    اقعه

گیرد که اصل نس ت به استثناً   ضعیت الدادی   نده غیرالدادی( تلقدی     زمانی مورد  ایرش قرار می
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تدوان گفدت   که ارتکاب سرقت در زمان قحطی   ضعیت غیرالادی است. بندابرین نمدی  شود  درحالی

 شود. محسوب می« اصل»  در  ضعیت غیرالادی  « استثناً»ب سرقت در  ضعیت الادی ارتکا

ترین دلیل اسقاط حد قطق یدد در زمدان قحطدی آن باشدد کده سدرقت در زمدان        شاید مه  -1

تر از زمان آبادانی است  زیرا معموالً افراد از مأکوالت خود مراق ت قحطی دشوارتر یا حتی غیرممکن

توان گفت در شرایط قحطی شاید برای تحقدق مفهدوم حدرز الزم    دهند. حتی میبیشتری انجام می

باشد افراد از مأکوالت خود مراق ت بیشتری به  المل آ رند   صر  مراق دت معمدولی کده در د ران    

دادند کافی ن اشد. بنابرین سارقینی که موفق به ارتکاب سرقت در زمان قحطدی  غیرقحطی انجام می

ه خاور الدم مراق ت کافی مالکین از اموال خود است   این خود به منزلده محدر ز   شود  معموالً بمی

 است.« هتک حرز»ن ودن مال   الدم فاکتور 

با  جود همه دالیل فوق  شاید نیازی به توضیح نداشته باشد که سرقت ارتکابی در الدام مجاالده   

شددیدترین سدرقت    که به جز فاکتور سال قحطدی  همده فاکتورهدای دیگدر سدرقت حددی را دارد       

ای که مربوط به موضو  شود  زیرا النصر مادی سرقت حدی   تمام شرایط تشدیدکنندهمحسوب می

جرم یا شخصیت مجرم است  برقرار بوده   تنها یک الامل موقعیتی  به النوان امری استثناً( مانق از 

 شود. اجرای حد سرقت می

 

 شکایت مال نزد حاکم را دارند. سرقت هایی که همه شرایط سرقت حدی، به جز .7. 3

فقهای شیعه باالتفاق  شرط اجرای مجدازات حددی بدرای سدرقت را شدکایت مال اختده ندزد حداک          

الددین بدن اللدی     داندد زین اند. شهید ثانی دلیل این فتوی را تغلیب حق آدمی بر حق اهلل میدانسته

4143  41 /132).   

شود. شکایت شاکی به منزله آن است غاز نمیگویا بد ن الرض حال شاکی  جن ه المومی جرم آ

بیند    این بدان معناست که جرم که راهی به جز توسل به قوای المومی برای احقاق حق خود نمی

دیگر جن ه خصوصی ندارد. جن ه المومی داشتن سرقت به معنی آن است که امکدان اینکده سدارق    

کده اگدر جدرم جن ده خصوصدی      ر حدالی مجدداً اللیه فرد دیگری مرتکب سرقت شود   جود دارد  د

داشت  رابطه   شرایط خاصی که سارق   مال اخته بدوده الامدل بدر ز ایدن سدرقت شدده اسدت         می

بنابرین دلیلی ندارد که سارق اللیه دیگری  سرقتی را مرتکب شدود.  شدکایت مال اختده ندزد حداک       

 تواند از د  جن ه مورد بررسی قرار گیرد می

ه منزله االالم المومی بودن جرم است. در این فرض لز مداً الددم شدکایت    شکایت مال اخته ب -4 

مال اخته به معنای الدم اوال  دیگران یا حاک  از سرقت ارتکابی نیست  بلکه ممکدن اسدت از جدرم    

اوال  یافته باشند  لیکن به خاور خصوصی بودن آن  ضر رتی به مداخلده رسدمی احسداس نشدود.     
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امعه قطعاً بیشترین آسیب را از  اقعه مجرمانده متحمدل شدده اسدت       مال اخته به النوان نماینده ج

تردید بیشترین حساسیت را نس ت به سرنوشت مال از دسدت داده دارد. بندابرین اگدر مال اختده     بی

شکایت خود را نزد حاک  ب رد  قطعًا بده معندای آن اسدت کده  ی ربدایخ ارتکدابی را فاقدد جن ده         

 خصوصی فه  کرده است. 

ت مال اخته  تالشی برای رسیدن به مال خویخ است  کوششی که به تنهایی از الهدده  شکای -6

آمده است. در این فرض مال اخته نخواسته است  جن ه المومی سرقت را آشکار کند  بلکه آن برنمی

آمدده   جود جن ه خصوصی داشتن سرقت  چون منفرداً از الهده باز س گرفتن اموال خود بر نمدی با

-قوای المومی نیازمند شده است. در این فرض قطعاً مال اخته از رباینده مال  نده بده   است  به کمک

النوان سارق  بلکه به النوان فردی که نس ت به اموال  ی تصاحب غیرمشر   داشته اسدت. شدکایت   

دهد   حاک  باید کند. بنابرین مه  است که مال اخته چه توصیفی از  ضعیت  یخ آمده ارائه میمی

اید توصی  مال اخته از  دیده مجرمانه آیا منط ق با جرم سرقت است یا جن ده حقدوقی آن   توجه نم

 غل ه دارد؟  

شدکایت مال اختده ندزد    » رسخ بسیار مهمی که در اینجا مطرح اسدت   زن   اهمیدت فداکتور    

در مقایسه با سایر فاکتورهای سرقت حددی اسدت. اگدر بپدایری  بدد ن شدکایت مال اختده        « حاک 

اساسداً ضدر رتی    -4ماند د  فرض قابل ورح اسدت   جرم در جن ه خصوصی خود باقی می نزدحاک  

برای  ر د کیفری حاک  به دالوای شخصی بین د  نفر  جود ندارد  زیرا نقخ حاک  در حل   فصدل  

دالا ی خصوصی منوط به درخواست ورفین است. به وریق ا لی ضر رتی ندارد  فردی را به خداور  

حاک  میتواند به چندین مصدادیقی  ر د  یددا کدرده   از بداب       -6جازات کند.حفظ حقوق دیگری م

الددین بدن اللدی     تعزیر به خاور ارتکاب المل حرام    نه ارتکاب جرم( سارق را تعزیدر نمایدد  زیدن   

کندد. حتدی   شود    لی دم ا  را الفو مدی مانند فردی که مرتکب قتل دیگری می .(117/ 41  4143

ترین حالت ممکن بدوده اسدت   الزم اسدت حداک      یری   رفتار مجرم در خفی اگر فرض اخیر را بپا

 اکنخ حداقلی نس ت به آن نشان دهد  اما در صورتی کده فدرض ا ل را ق دول کندی   رفتدار فدرد        

 اساساً النوان مجرمانه نخواهد داشت   نیازی به کیفر دادن ا  نیست.

 

 اثبات شرعی را دارند.هایی که همه شرایط سرقت حدی به جز سرقت .8. 3

/ 7  4123بینه شرالی در سرقت حدی شهادت د  شاهد الادل یدا د  مرت ده اقدرار است ابوالصدالح      

در صورتی که سرقت حدی صرفاً بده خداور الددم  جدود ادلده       .(1/612ال    4332  ووسی   643

 توان تحلیل نمود می اث اتی از ق یل د  بار اقرار خود سارق یا د  شاهد الادل اث ات نگردد  د  گونه
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گیدرد.  شود تمام شرایط آن محل تردید   شد هه قدرار مدی    قتی سرقت حدی اث ات نمی -ال  

شود. به النوان مثال سارقی که هتک حرز نمدوده  بنابرین شرایط چنین سرقتی نیز اساساً اث ات نمی

فرض شار  بر این شود  در حقیقت است   قتی هتک حرز  ی از وریق ادله شرالی کافی اث ات نمی

 است که چنین سارقی هتک حرز نکرده است  هرچند در  اقق  ی هاتک حرز بوده است. 

سرقتی که تمام شرایط سرقت حدی را  دارد  لی  به خاور الدم  جود ادلده کدافی( اث دات     -ب

گیدرد نده اینکده    شود  فقط به خاور اث ات نشدن آن است که سارق مشمول قطق ید قرار نمدی نمی

یط سرقت مشمول تردید   ش هه باشد. ممکن است تمام شدرایط سدرقت حددی  مدورد اث دات      شرا

 شود.   اقعی قرار گیرد  لیکن به خاور الدم  جود د  شاهد مرد یا د  بار اقرار  اث ات قانونی نمی

بد ن تردید اگر فرض بر آن باشد که سرقت ارتکابی تمام شرایط سدرقت حددی بده جدز شدرط      

شود که بقیه شرایط محل تردید   شد هه نیسدتند   صدرفاً    اراست  مفر ض آن میاث ات شرالی را د

شود  مگر اینکه امارات قانونی نتوانند مواردی حد سرقت به خاور الدم اث ات شرالی آن  برداشته می

را اث دات  « م اشدرت در اخدراج مدال از حدرز    »  « نصاب»  «ربایخ مخفیانه»  «هتک حرز»از ق یل 

جرم ارتکابی اساساً سرقت تعزیری است   نه حدی. درحالیکه در اینجا فرض مدا بدر   نمایند  ماهیت 

ای است که اث ات شرالی نشده است. بنابرین چندین  این است که ماهیت جرم ارتکابی  سرقت حدی

 سرقتی میتواند شدیدترین سرقت تعزیری محسوب شود. 

 

یا حررز سررقت شرده را    هایی که همه شرایط سرقت حدی به جز غصب مال سرقت .9. 3

 .دارند
غصب یا سرقت مال یا حرزی که مال در آن قرار گرفته است  موجب اسقاط مجدازات حددی اسدت.    

 تواند از قرار زیر باشد دالیلی که برای قرار دادن این شرط برای اجرای حد سرقت  جود دارد می

ز آن مشر   باشد   گرنده  یابد که مال   حرحمایت کامل   حاکثری شار  زمانی استقرار می -4

لز می ندارد شار  از مالی که اصل آن نامشر   است به اندازه مالی حمایت کند کده مشدر   اسدت.    

اگر شار  از اموال مشر     نامشر   حمایت برابر   یکسدانی انجدام دهدد  د   یدام از رفتدار شدار        

معرض تهدید قدرار گرفدت  بده    مرز بین مشر الیت اموال به شدت متزلزل   در  -4شود  دریافت می

 -6ای که امکان فه  مالک اموال مشر   از امدوال نامشدر   دشدوار یدا نداممکن خواهدد بدود.        گونه

دهند  زیرا اگر قرار بدر ایدن   گااری بر رفتار کسانی است که فعل نامشر   انجام میای از صحهدرجه

مورد حمایت شار  باشدد  ایدن حمایدت    باشد که هر مالی فارغ از میزان مشر الیت آن  به وور برابر 

 برابر به مالکین مشر     مالکین نامشر    غاص ین   سارقین( نیز خواهد رسید. 
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شود که مالک نس ت به آن دارای تصر  قانونی   شرالی باشدد.  مفهوم حرز زمانی محقق می -6

ط بده رضدایت   که حرز غصب یا سرقت شده باشد  ممنوالیت  ر د به چنین حرزی  مشر در صورتی

غاصب یا سارق نیست. بنابرین چنین حرزی  هرچند ظاهر   هیئت حرز کامل را داشته باشد  امدا از  

حیث حرمت  چنین شروی را ندارد. قطعاً حرز بودن یک مکان به حرمت داشتن آن   حدرام بدودن   

ختده باشدد    انتهاک آن است. در صورتی که صرفاً مال مغصوب   مسر ق بوده   حرز متعلق بده مال ا 

باید گفت این مال در هر مکانی به غیر از مکانی که مالک اصلی آن اراده کرده باشد  قرار گیرد  مال 

 ماکور محر ز محسوب نمیشود. 

توجه به توضیحات فوق   رسخ مهمی که باید ورح نمود این اسدت کده میدزان اهمیدت ایدن      با

گفتارهای ق ل مورد بررسدی قدرار دادید   چده     گانه دیگری که در 2فاکتور در مقایسه با فاکتورهای 

 توان د گونه تحلیل نمود اندازه است؟ در  اس  به این  رسخ می

تحلیل ا ل بر این مطلب م تنی است که چون اساساً حرز یا مال نامشر   هدیچ حمدایتی از    -4

بایشی هدیچ  شوند  سرقت آن نیز ن اید النوان سرقت به خود گرفته   اساساً چنین رسوی شار  نمی

ارزشی را نقض نکرده است  زیرا جرم انگاری سرقت به خاور حمایت از ارزش مالکیت افراد اسدت    

چون مالکیتی  جود ندارد  لز می به حمایت شار   جود ندارد. مضا  بر اینکه هرچه سارق مجازات 

نردر شدار    شدیدتری را متحمل شود  تأکیدی است بر حرمت مسر ق منه   متصر   در حالیکه از 

مسر ق منه   متصر  ارزش   احترامی ندارد. بنابرین و ق این تحلیدل  سدرقت مدال نامشدر   یدا      

 های تعزیری است. ترین سرقتسرقت از حرز نامشر    یکی از خفی 

تحلیل د م  سرقت از مال یا حرزی که از مالک اصلی آن سرقت یا غصب شده باشد را یکدی   -6

ای کده بدین   کند  زیدرا معتقدد اسدت هرچندد رابطده     تعزیری قلمداد میاز شدیدترین اشکال سرقت 

مال اخته   مسر ق منه ایجاد شده است  مورد حمایت شار  نیست  لیکن ربوده شددن مدال  ارزش   

برد. همچنین چیزی از میزان خطرناکی سارق  مخصوصاً زمدانی کده   مال مسر ق منه را از بین نمی

دن مال است( کاسته نشده است. الال ه بر این جن ه المومی جرم نیدز  ناآگاه به مسر قه یا مغصوبه بو

از بین نرفته   امکان اینکه چنین سارقی با مجازات نشدن یا خفید  مجدازات شددن  مجددداً اللیده      

 دیگری مرتکب جرم شود   جود دارد. نرر نگارندگان نیز بر تحلیل اخیر است. 

 

 قت حدی را ندارند.های تعزیری که دو شرط از شرایط سرسرقت .4

تدوان چندین   گانه مؤثر بر تشدید در م حث ق دل مدی  با توجه به بررسی میزان اهمیت فاکتورهای نه

گیری کرد که ترتیب اهمیت هر یک از این فاکتورها در تشدید سدرقت تعزیدری از قدرار زیدر     نتیجه
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راج مدال از حدرز   اخ -1نصاب  -1هتک حرز  -3ربایخ مخفیانه  -6شکایت مالک از سارق  -4است 

 اث ات شرالی. -3مغصوبه یا مسر قه بودن مال یا حرز  -2الام مجااله  -7رابطه ابوت  -2

در ادامه قصد داری  برخی حاالتی سرقت تعزیری د  یا سه فاکتور از فاکتورهای سرقت حدی را 

در این قسدمت   ندارد را با یکدیگر مقایسه نموده   میزان شدت آنها را با ه  مقایسه نمایی . ر ش ما

اضافه کردن نمره د  فاکتور به یکدیگر است. هرچه نمره نهایی جمق د  فاکتور  سرقت تعزیری( بده  

( شددیدتر  -6النوان مثال نمره  تر باشد  سرقت تعزیری شدیدتری ارتکاب یافته است. بهصفر نزدیک

اقدد د  شدرط از   حالتی که سرقت تعزیری ممکدن اسدت ف   3( است. جد ل زیر تمامی -42از نمره  

 دهد.سرقت حدی باشد را نشان می

 
شکایت مالک  -4

 از سارق
 3-) 

6- 
ربایخ 
 مخفیانه

 2-) 

3- 
هتک 
 حرز

 7-) 

اخراج  -1
مال از 
 (-2حرز 

1- 
 نصاب

 1-) 

2- 
رابطه 
 ابوت

 1-) 

7- 
الام 

 مجااله
 3-) 

مغصوبه  -2
یا مسر قه 

بودن مال یا 
 (-6  حرز

3- 
اث ات 
 شرالی.

 4-) 

الک شکایت م -4
 از سارق

 3-) 
47- 42- 41- 41- 43- 46- 44- 42- 

ربایخ  -6
 مخفیانه

 2-) 
42- 41- 41- 43- 46- 44- 42- 3- 

 هتک حرز -3
 7-) 

41- 41- 43- 46- 44- 42- 3- 2- 

اخراج مال از  -1
 (-2حرز 

41- 43- 46- 44- 42- 3- 2- 7- 

 نصاب -1
 1-) 

43- 46- 44- 42- 3- 2- 7- 2- 

 ابوترابطه  -2
 1-) 

46- 44- 42- 3- 2- 7- 2- 1- 

 الام مجااله -7
 3-) 

44- 42- 3- 2- 7- 2- 1- 1- 

مغصوبه یا  -2
مسر قه بودن 
 مال یا حرز

 6-) 

42- 3- 2- 7- 2- 1- 1- 3- 

 اث ات شرالی. -3
 4-) 

3- 2- 7- 2- 1- 1- 3- 6- 
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ط سرقت حدی بده جدز   ای که تمام شرایگونه که در جد ل فوق مشخص است سرقت تعزیریهمان

شددیدترین سدرقت   سدرقت     -3را دارد  بدا نمدره   « مغصوبه بودن مال یدا حدرز  »  « اث ات شرالی»

بقیه شرایط سرقت حددی را دارد  بدا نمدره    « ربایخ مخفیانه»  « هتک حرز»ای که به جز تعزیری

 ترین سرقت تعزیری محسوب میشود. خفی  -47

 

 ی به جز سه شرط را دارند.هایی که همه شرایط سرقت حدسرقت .0

در این بخخ قصد داری   حاالتی که سرقت تعزیری  سه فاکتور از فاکتورهای سرقت حدی را ندارد  

 دهی   احصاً نمایی .  ای که به آن میاحصاً کنی    میزان شدت ارتکابی هر کدام را با توجه به نمره

رقت تعزیری کده سده فداکتور از    گونه که در جد ل زیر مشخص است  شدیدترین حالت سهمان

( -61ترین حالت سرقت تعزیدری بدا نمدره     (   خفی -2فاکتورهای سرقت حدی را ندارد  با نمره  

 تعیین شد.  

 ردی 

4- 
شکایت 
مالک از 
 سارق

 3-) 

ربایخ  -6
 مخفیانه

 2-) 

3- 
هتک 
 حرز

 7-) 

اخراج  -1
مال از 

 (-2حرز 

1- 
 نصاب

 1-) 

2- 
رابطه 
 ابوت

 1-) 

الام  -7
 مجااله

 3-) 

2- 
مغصوبه یا 
مسر قه 
بودن مال 

 یا حرز
 6-) 

اث ات  -3
 شرالی.

 4-) 
 نمره

1 * * *       22- 
2 * *  *      23- 
3 * *   *     22- 
2 * *    *    21- 
5 * *     *   22- 
6 * *      *  11- 
7 * *       * 11- 
1  * * *      21- 
1  * *  *     22- 
12  * *   *    11- 
11  * *    *   11- 
12  * *     *  17- 
13  * *      * 16- 
12 *  * *      22- 
15   * * *     11- 
16   * *  *    17- 
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17   * *   *   16- 
11   * *    *  15- 
11   * *     * 12- 
22 *   * *     22- 
21  *  * *     11- 
22    * * *    15- 
23    * *  *   12- 
22    * *   *  13- 
25    * *    * 12- 
26 *    * *    11- 
27  *   * *    17- 
21   *  * *    16- 
21     * * *   12- 
32     * *  *  11- 
31     * *   * 12- 
32 *     * *   16- 
33  *    * *   15- 
32   *   * *   12- 
35    *  * *   13- 
36      * * *  1- 
37      * *  * 1- 
31 *      * *  12- 
31  *     * *  13- 
22   *    * *  12- 
21    *   * *  11- 
22     *  * *  12- 
23       * * * 6- 
22 *       * * 12- 
25  *      * * 11- 
26   *     * * 12- 
27    *    * * 1- 
21     *   * * 1- 
21      *  * * 7- 
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 گیرینتیجه

    رداختده  جدرای   معندوی    مدادی  ارکدان  ت یین به قانونی مواد در گاار قانون ما  کیفری نرام در

   بوده سق    ک  دارای همواره مجازات مواد  این در. است نموده بیان را آن قانونی مجازات سپس

 شددت  تشدخیص  بده  منوط مجازات میزان تعیین. است قاضی الهده به مجازات میزان تعیین اختیار

 بنددی درجه به گاارقانون 4336 سال در. است کنندهرسیدگی قاضی الهده بر  ظیفه این  بوده جرم

 فایدده  مجدازات     جدرم  تناسدب  حیدث  از بنددی درجده  ایدن  اینکه بد ن   کرده م ادرت هامجازات

 مجدازات   تعلیدق    تخفید    ارفداقی  هایرژی  شمول تشخیص حیث از بیشتر باشد  داشته چندانی

 غدرض  کده درحدالی  شدود    اقدق  استفاده مورد تواندمی ارتکابی جرم به نس ت( ح س هایجایگزین

 جدرای   بده  نسد ت  ارفداقی  هدای رژید   شمولیت   است مجازات   جرم تناسب بندی درجه از اصلی

هدا االمدال   رژید   ایدن  بدا  جرم تناسب تشخیص از  س خود که آیدمی شمار به ثانویه غرض ارتکابی

( بنددی درجده  اصدل  حیدث  از  بعددی  مدواد    43 ماده  ضق به نس ت گاارقانون بنابرین بر. شودمی

 بنددی درجده  مدوازات  بده  جدرای    بنددی درجده  الددم  به نس ت اصلی یرادا بلکه نیست  ایرادی  ارد

آنچه در این مقاله مدورد اهتمدام نگارنددگان بدوده اسدت  یدافتن الگدویی بدرای          .است  ارد مجازات 

 بندی جرای  بوده است.درجه

های تعزیری است. بندی آن  رداختی   سرقتیکی از اقسام جرایمی که در مقالة حاضر به درجه
ای سدرقت حددی  شدرایط متعددده     های تعزیری  سرقت حدی بوده است.بندی سرقتلگوی درجها

دارد که با الدم هر یک از این شرایط  سرقت حدی به تعزیری ت دیل خواهد شد. در مدتن مقالده بدا    
هایی که بیان کردی   چنین نتیجه گرفتی  کده تدأثیر هدر یدک از ایدن شدرایط در       توجه به استدالل

گداار بدا الگدو گدرفتن از     یا کاهخ سر قت تعزیری یکسان نیست. بنابرین الزم است تا قانونافزایخ 
دهی هر یک از فاکتورهدای سدرقت حددی    ر یه کشورهایی چون ایاالت متحده آمریکا  ابتدا به نمره

 رداخته   سپس الدم آن را در میزان شدت جرم تعزیری مورد محاس ه قرار دهدد. در ایدن نوشدتار     
دهدی  شده است که با ر ش تحلیلی  گام نخست در  جهت تعیین شدت جرای  از وریق نمدره سعی 

هدای تعزیدری بدر    بنددی سدرقت  به فاکتورهای متشکله آن جرای  صورت گرفته   بدین ترتیب رت ده 
شود کده تدأثیر یدک    اساس آن انجام شود. با بررسی جدا لی که در بندهای باال آ ردی   مشخص می

گونه ای که ممکن است سرقتی کده صدرفاً یدک    ید جرم بسیار تعیین کننده است  بهفاکتور در تشد
فداکتور از فاکتورهدای سدرقت     3تر از سرقتی باشدد کده   فاکتور از فاکتورهای حدی را ندارد  خفی 

 حدی ندارد.  

ا اید   ر ای که بین فاکتورها در این نوشتار ارائده داده ممکن است برخی از خوانندگان رت ه بندی
بنددی   امدری   بندی داشته باشند  لیکن ن اید تصور کرد اصل رت هنپایرفته   دالیلی بر رد این رت ه

دهی که به هر یک از فاکتورهای ای است. نکته دیگر آنکه  ممکن است شیوه نمرهغیراللمی   سلیقه
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شدود  ح مدی سرقت حدی داده شده است  مورد ق ول خوانندگان گرامی ن اشد  زیرا این اشکال مطدر 
 احدد باشدد. ایدن اشدکال ممکدن اسدت در        4ای بین هر فاکتور تا فاکتور لز ماً ن اید که فاصله نمره

ابتدای امر موجه به نرر برسد  لیکن باید توجه داشت  بدیل ر شی که ما به کار بردی   ممکن است 
ه ای بدین برخدی فاکتورهدا    النوان مثال اگر قرار بود فاصله نمرگیری را بیشتر نماید. بهخطای اندازه

شدد کده میدزان تشددیدی کده از یدک فداکتور        / باشد  آنگاه باید دقیقاً اث ات می1یا حتی  6یا  1/4
دهی که ما به کار بدردی   هرچندد اشدکال    حاصل میشود به اندازه نمرات ماکور است. در ر ش نمره

 ا  توجیه کننده است.فوق  جود دارد  اما اگر قرار است خطایی رخ بدهد  المومیت این خط

 گداار قدانون  اسدت  بهتدر  کده  اسدت  این داد ارائه قانون اصالح راستای در توانمی که  یشنهادی
 جدرای   تشدیدکننده فاکتورهای  -4  کنند لحاظ مرحله د  در مالی جرای  تشدیدکننده فاکتورهای

 بررسدی  بده  بده  مدا  مقالده  ایدن  در. غیدرمحض  مالی جرای  تشدیدکننده فاکتورهای -6 محض مالی
 تنهدایی  بده  نوشدتار  این مطالب قطعاً.  رداختی  محض مالی جرای  شدت تعیین در مؤثر فاکتورهای

 غیدرمحض  صدورت  بده  جدرای   از بسدیاری  زیرا باشد  قانونی مواد همه اصالح برای م نایی تواندنمی
. اسدت  رمحضغید  مدالی  جدرم  اسدالمی  مجدازات  قدانون  214 مداده  مثدال  النوانبه. یابندمی ارتکاب

 ارتکداب  زمان بودن شب سارقین  تعداد سالح  حمل  جرم این در مجازات تشدیدکننده فاکتورهای
 کدرد   نخواهدد  تشددید  را محض مالی جرای  کدامهیچ( سرقت هنگام در دیگران تهدید یا آزار جرم 
. نرسدیدی   ورهدا فاکت این از کدامهیچ به مالی  جرای  تشدیدکننده فاکتورهای بررسی هنگام در زیرا

 غیدرمحض  دهندده نشان سرقت  هنگام در اذیت   آزار ارتکاب مانند فاکتورها این از برخی همچنین
 سدلب  چدون  ارزشدی    بدوده  اختفداً  النصدر  بدر  م تنی محض مالی جرم زیرا است  مالی جرم بودن

 باالدث  معموالً محض  مالی جرای  در سارقین تعداد الال هبه. ر دنمی شمار به آن ارکان جزً آسایخ
 تنهایی به شخصی اگر شود  انجام نفر د  سوی از که ایمخفیانه جرم زیرا  شودمی مجازات تخفی 
 جدرم    قتدی  لدیکن   .(اسدت   ی بیشدتر  بدودن  خطرناک دهندهنشان کند  ایفا را نفر د  نقخ بتواند

داشدته  ( همراه زشار النوانبه  آسایخ سلب بر مهمی تأثیر سارقین تعداد باشد  غیرمحض غیرمالی
  تشدید مجازات نه به اللت نقض بیشتر ارزش مالکیت  بلکه خاور نقض ارزش آسایخ  قابل توجیه 

 المدومی  آسدایخ  اللیده  جرای  تشدیدکننده فاکتورهای مجزا ایمقاله در تا است الزم است. بنابرین
 ایدن ( گرفدت  قرار ررسیب مورد مقاله این در که الگویی ش یه  معین الگویی در   احصاً مورد(  که 

 آسدایخ  اللیده  جدرای   تشددیدکننده  فاکتورهدای  آن از  دس . داد قدرار  بندیدرجه مورد را فاکتورها
 در گداه آن شدد   بنددی درجده    احصاً دقیق وور به مالی  جرای  تشدیدکننده فاکتورهای   المومی
 .ددا قرار بررسی مورد مختل   فر ض در را فوق فاکتورهای ترکیب سومی الگوی
 باشدند   احصاشدده ( غیرمدالی    مالی از اال   جرای  همه تشدیدکننده فاکتورهای اینکه فرض با
 بدا  مدالی  جدرای   انگداری   کیفرگدااری   جرم است شده استخراج مقاله از که الگویی م نای بر آنگاه
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 و دق . است متفا ت است  آمده4371 مصوب اسالمی مجازات قانون یک   بیست فصل در که آنچه
   آزار بدا  سدرقت  بودن توأم یا سارقین تعدد مانند  تشدیدکننده شرایط تکرار به ضر رتی ما  ویالگ

 مدالی  جدرم  شدیدترین   ترینخفی  درجه ابتدا باید گاارقانون بلکه نیست  مختل  مواد در( تهدید
 سسدپ ( 62 شدماره  درجه شدیدترین   4 شماره درجه ترینخفی  مثالً  کرده مشخص شماره با را

 در. کندد  تعیدین ( جدرم  تدرین خفی    ایه درجه به مشخص الددی کردناضافه با را فاکتور هر تأثیر
 در   بدوده  بیشدتر  شدود  می اضافه  ایه درجه به که الددی باشد  تر راهمیت فاکتور هرچه الگو  این

 .شودمی ارزیابی شدیدتر جرم  نتیجه
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