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 چکیده
باوجود تصمیم به ارتکاب رفتار مجرمانه و تدارک مقدمات و ورود بهه شروع به جرم وضعیتی است که بزهکار 

رسد، البته این عامل ناخوانده ربطهی اش به نتیجۀ دلخواه نمیمراحل اجرایی، به واسطۀ عاملی خارج از اراده

شهد، بهه مقصهود و مهراد خهویل نا هل بسا اگر وی با مانعی مواجهه نمهیبه ارادۀ شرورانه مجرم ندارد و چه

قابهل   -هر چند کمتر از مرتکبِ جرم تهام  -کنندۀ جرم ماند که شروعگردید. بنابراین تردیدی باقی نمییم

کنندۀ قانون مجازات اسالمی نیز از این ایده پیروی نموده و شروع 211مجازات و سزاوار سرزنل است. مادۀ 

ضاع و احوال حاکم بهر جهرا م مسهتوجب داند. اما با توجه به اوجرم را با لحاظ شرا طی شایسته مجازات می

که بهه حهدود ارتبها  رسد تعیین مجازات در بندهای الف، ب و پ، قانون مذکور و در آنجاییحد، به نظر می

کند که غالب جرا م مستوجب حد در دارد نارسا و دارای اشکال است. این اشکال وقتی بیشتر خودنمایی می

د عنوان حد نبوده و اساساً رفتاری موجب تعزیر هستند، بنابراین شاید )شروع به جرم( هنوز واج مراحل اولیه

ق.م.ا در  366ق.م.ا در خصوص شروع بهه قتهل عمهد یها  326عنوان مثال مواد )به بهتر باشد به سیاق سابق

خصوص برخی از صور شروع به سرقت...( تنها جرا می که شروع به آن قابل تصور است، در ذیل مواد قهانونی 
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 مقدمه

رو قابل مجازات است که بزهکاران و کسانی که در اندیشۀ ارتکاب رفتار مجرمانهه شروع به جرم ازآن

تردیهد بهه ههدر شهرورانۀ خهود ا مانعی مواجهه نشهوند بهیهستند، اگر در گذرگاه اندیشه تا عمل ب

همان اندازه که مجازات کردن فردی که فقط قصد ارتکاب جهرم را دارد بالوجهه و خواهند رسید. به

کند بها درنوردیهدن مرزههای غیرِ منصفانه است، مجازات نکردن فرد شرور و خطرناکی که سعی می

شهود، دور هر دلیلی موفق نمهینجام دهد اما علیرغم میلل، بهای را ااخالقی و قانونی رفتار مجرمانه

از مفهوم عدالت است. امّا این واقعیت نباید موجب شود تها توقهف غیهر ارادی و نافرجهام ههر رفتهار 

حتماً شهروع بهه  کرد،شد در ادامه موجبات جرمِ تامی را فراهم میای را که اگر متوقف نمیمجرمانه

عنوان مثال اگر فردی به قصد جنایت سالح گرم خهود را بهه سهوی دیگهری آن جرم نامیده شود. به

گرفت، اما قبل از کشیدن ماشه توسط پلیس دستگیر شد، رفتار او را شاید بتوان حمل سهالح  نشانه

غیر مجاز یا تهدید تلقی نموده و نسبت به آن واکنل نشان داد، لیکن اطالق شروع به قتل بهه ایهن 

و یا اگر فردی به قصد سرقت وارد حیا  منزل دیگری شهد 2مرتکب کمی دشوار استاندازه از اقدامِ 

و اتفاقاً قبل از هر اقدامی توسط صاحبخانه دستگیر گردید و یا با شنیدن صدای آژیر اتومبیل پلیس 

عنهوان نمونهه، وجه نباید عمل وی را شروع به سرقت محسهوب کهرد. بههاقدام به فرار نمود، به هیچ

دادگاه تجدید نظر استان تهران دقیقاً این موضوع را در رای صادره مالک عمهل قهرار داده  36شعبه 

، همانها یهافتن ه جرمهای تشخیص شروع بیکی از دشواریشود که . با این وصف مالحظه می1است

 ،دنمهو عطهارا ا قوهبالمجرم عنوان  نقطۀ آغازینِ اقدامی است که واقعاً بتوان در آن مرحله به مرتکب

 بنابراین در گام اول باید خاستگاه شروع به جرم را معین کرد. 

آید که شروع به جرم از جهرم تهام نشهاگت گرفتهه باشهد، امها برخهی از از ظواهر امر چنین برمی     

اند که شاید بتهوان شهروع بهه جهرم را  اقهل در پردازان پا را فراتر گذاشته و به این فکر افتادهنظریه

مقید و نتیجه مدار همچون قتل، تخریب یا تحریق، جهرم مبنها دانسهت. بهه عبهارت  برخی از جرا م

دیگر در این دسته از جرا م مرتکب تمام تالش خهود را بهرای رسهیدن بهه نتیجهۀ مجرمانهه انجهام 

کنهد دهد ولی ممکن است موفق نشود. مثلِ فردی که به قصد کشتن دیگری تیری شهلی  مهیمی

کنهد امها بمهب ای بمبی به داخل آن پرتهاب مهییا به قصد تخریبِ خانه رود.ولی تیرش به خطا می

جهرم »مدار سبب پیدایل این ایده گردیده کهه شود. وجود عنصر اتفاق در جرا م نتیجهمنفجر نمی

)فلچهر، « شهودتام قتل، جرح یا تخریب صرفاً اثر جنبی و عارضیِ شروع به جرم عمدی محسوب می
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دهندۀ تمایل عمومی به نشان« جرم مبنا»عنوان نمودنِ شروع به جرم به(. اگرچه تلقی 111: 2611

مداخلۀ قبل از وقوع ضرر و مجازات جرا م ناتمام، مثل رانندگی در حال مستی اسهت. بهااین وجهود 

مشخصات ساختاری شروع به جهرم، مبهین آن اسهت کهه ایهن جهرا م نشهات گرفتهه از جهرم تهام 

انگلیس عالوه بر شروع به جرم، تبانی)توافق دو یها چنهد نفهر ( در حقوق جزای 110هستند)همان: 

برای ارتکاب ی  جرم( و تحری )به معنی تشویق دیگران به ارتکاب رفتار مجرمانهه( نیهز چهون بها 

انهد. در ایهن حالهت فهرد مراحل مقدماتی سایر جرا م ارتبا  دارند، در گروه جرا م ناتمام قرار گرفته

 Elliottحکوم شود حتی اگر بنا به د یلی ارتکاب جرم تام میسر نشود)ممکن است به جرم ناتمام م

and Quinn.1394: 187 ) 

انگاریِ رفتار مجرمانۀ ناتمام و یا به تعبیر دیگر شهروع بهه جهرم، در هر صورت  زم است تا جرم

ت قهانون مجهازا 211گذار باشد، از ایهن حیهم مهادۀ مسبوق به قابل مجازات بودن آن توسط قانون

رسد تالشی نارسا در این رابطهه صهورت نظر می، اما به2اسالمی نیز عنصر قانونی شروع به جرم است

گذار باوجود اینکهه در گرفته باشد. نارسایی و قابل انتقاد بودن این تالش از آن جهت است که قانون

اسهت، لهیکن در  انگهاری را انجهام دادهبخل اول مادۀ مذکور، شروع به جرم را تعریف نموده و جرم

شهویم کهه شهاید نتهوان برخهی از بخل تعیین مجازاتِ این تاسیسِ حقوقی، با مصادیقی مواجه می

رفتارهای مجرمانه را با آن تطبیق داد و بالتبع چنین مجازاتی قابلیت اجرا نخواهد داشت. بهه دیگهر 

قتهل عمهد  بهریم ایهن مجهازات منصهرر از قصهاص درسخن وقتی از مجازات سلبِ حیات نهام مهی

رسد منظور مقنن از قطع عضهو در ( همانطور که به نظر می211: 2،ج2616است)میرمحمد صادقی،

د لت به قطع عضو از باب مجازات حدی باشد و نه قصاص مادون نفهس، کهه اگهر  211بند ب ماده 

ههایی همچهون که مجازات« قصاص مادون نفس»غیر از این بود به جای عبارت قطع عضو از عبارت

شهد. بنهابراین گرفهت اسهتفاده مهیبریدن، کور کردن، مجروح کردن و ناشنوا کردن را هم دربر مهی

تواند تنها معطور به مجازات برخی از اقسام زنا، مثلِ زنای بهه عنهف، زنهای مجازات سلب حیات می

از  ا رض( یکهیق.م.ا )بغی و افساد فهی 180و  183محصنه، مفعولِ عمل لوا ، جرا م موضوع مادۀ 

های محارب، مرتکبین جرا م حدی که برای بار چهارم مرتکب همان جرم شده و سه بار حد مجازات

بر آنان جاری شده، ساب النبی ... و در ی  کالم، مجازاتِ مربهو  بهه حهدود الههی باشهد. مجهازات 

                                                           
اب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسهطۀ عامهل خهارج از اراده ق.م.ا: هرکس قصد ارتک 211. ماده 2

شود الف( در جرا می که مجازات قانونی آن سهلب حیهات، حهبس دا هم یها قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می

عضو یا حهبس ب( در جرا می که مجازات قانونی آن قطع  1حبس تعزیری درجه سه تا ی  است، حبس تعزیری درجه 

ج( درجرا می که مجازات قانونی آن شالق حهدی یها حهبس تعزیهری  6تعزیری درجه چهار است، حبس تعزیری درجه 

 3درجه پنج است، حبس تعزیری یا شالق یا حبس تعزیری درجه 
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وفهقِ آن  کهه 2613الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  16حبسِ دا م نیز با توجه به مادۀ 

واگهذار نمهوده و نیهز  1مجازاتِ حبس ابد جایگاه خود را به حبس تعزیهری و جهزای نقهدی درجهه 

های ابهدِ غیهر حهدّی مقهرر در که در آن تمام حبس 2611ق.م.ا مصوب  21)الحاقی( ماده  3تبصره

تکهب اند، تنها مربو  به سارقی است که برای بهار سهوم مرقانون به حبس درجه ی  تبدیل گردیده

سرقت مستوجب حد شده و دو بار مجازات حدی بر او اجهرا گردیهده باشهد و نیهز مجهازات شهرعی 

ق.م.ا(. مجازات قطع عضو هم  606)مادۀ ممس  در قتل عمدی و مجازات اکراه کننده در قتل است

)بسته به نظهر قاضهی( بهوده و در آخهر، مجهازات  صرفاً مربو  به اجرای حد سارقین و نیز محاربین

)فاعلِ غیر محصهن(، قهذر، شهربِ خمهر، تفخیهذ،  قِ حدی بی تردید تنها بر مرتکبین زنا، لوا شال

 مساحقه و قوادی قابل تحمیل و اجراست.

قانون مجازات اسالمی، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیهت آن در  26برابر ماده 

عنهوان تعریف نکرده بلکه حهد را بهه گذار جرم حدی راشرع مقدس تعیین شده است بنابراین قانون

شود ی  مجازات شرعی توصیف نموده است، با این وصف جرمی که سبب اجرای مجازات حدی می

نامیده شود، مثالً مجازات حدی قطع ید دارای موجبی به نامِ سرقتِ حدی است و یها زنها « موجب»

دارای دو جنبۀ ثبهوتی و « ب حدموج»آید. وانگهی شمار میموجبی برای صد ضربه تازیانۀ حدی به

شود که با فقدان آنهها اساسهاً اثباتی است، موجب ثبوتی شرایط  زم برای تشکیل جرم محسوب می

گیرد، برای مثال خارج کردن مال از حرز یه  موجهب ثبهوتی و شهر   زمِ اجهزای جرم شکل نمی

ننهد مهانع اجهرای حهد تواتشکیل دهندۀ سرقت حدی است و موجب اثباتی شرایطی هستند که می

شهود، ایهن شهرایط گردند، مثالً سرقت حدی شکل گرفته لیکن به دلیل توبۀ سارق حهد اجهرا نمهی

شوند. گاهی رفتار مستوجب حد و موجب تعزیر از ی  جنس هستند مثهل موجب اثباتی نامیده می

ر این اسهت کهه سرقت موجبِ حد و سرقت تعزیری یا زنا و رابطۀ نامشروع، اما تفاوت اساسی آنها د

ی  رفتار مستوجب تعزیر باید کامالً اتفاق بیفتد تا بتوان با تجمیعِ شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر 

توان به ی  گاه نمیصورت هیچماجرا آن را جرمی مستوجب حد دانست)موجب ثبوتی(، در غیر این

و شرایط هستند که موجهب رفتار مستوجب تعزیر، عنوان حد مترتب کرد. گاهی نیز اوضاع و احوال 

شوند رفتاری که در حالت عادی جرمی مستحق تعزیر است بهه جرمهی مسهتوجب حهد تبهدیل می

برند و موجب سلب امنیت مردم و گردد، مثل قاچاقچیان، سارقین و راهزنانی که دست به اسلحه می

ویههه معاونهت و بههق.م.ا( به همین ترتیب مقررات مربو  بهه مشهارکت،  182)ماده  شوندها میراه

شروع به جرم نیز در جرا م حدی بسیار متفاوت از جرا م تعزیهری اسهت. بها ایهن توضهیا اجمهالی، 

نظر از جرا م مطلقِ موجب حد یا همانا ساب النبهی و قهذر کهه ارتکهاب آنهها نیهاز بهه تهیهه صرر

خاتمهه یافتهه و  «شروع به جهرم»گونه جرا م به محض ارتکاب عمل، مرحلۀ مقدمات ندارد و در این
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، در این مقاله فرض ما بر 2ماندشود و  جرم حالتی برای شروع به جرم باقی نمیجرم تام محقق می

به  183گیرانۀ تحقّق آنها و نیز جرا م مادۀ این است که جرا م مستوجب حد به لحاظ شرایط سخت

م بایهد آنچنهان موجهب که ارتکابِ تهام آن جهرا و این« گستردگی دامنۀ ارتکاب»علت وجود شر  

اخاللِ شدید، ناامنی یا ورود خسارت عمده یا اشاعه در حد وسیع گردد تها مرتکهب و حتهی گهاهی 

رو سازد، فاقد مرحلۀ شروع به جهرم باشهند. لهذا ایهن معاون آن دسته جرا م را با مجازات اعدام روبه

ی مجهازات تعیهین کهرده گذار به چه علت برای شروعِ چنین جرا مشود که قانونپرسل مطرح می

رو، بر آنیم تا پس از تبیین مفهوم و مبانی شروع به جهرم و پیامهدهای آن، اشهکا ت و است؟ از این

 ق.م.ا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. 211های تعیین شده در مادۀ نارسایی مجازات

 

 «شروع به جرم» انگاریِ مروری بر مبانی و دالیل جرم. 1

ترین وجه تمهایز ترین و شاید اساسیع به جرم از جرم تام سرچشمه گرفته و اما مهمگفتیم که شرو

شهود کهه است و از قضا مشکل از آنجها آغهاز مهی« شروع به جرم»دو، فقدان نتیجۀ مجرمانه در آن

مشخص نیست مرتکبِ جرم دقیقاً پس از کهدام مرحلهه و انجهام چهه مقهدار کهار، قابهل مجهازات و 

بیان  2182مصوب  1قانون شروع به جرم کیفری انگلیس 2مادۀ  2گونه که در بندسرزنل است. آن

اگر کسی به قصد ارتکاب جرم اعمالی را انجام دههد کهه بهیل از صهرر تمهیهد بهرای » شده است

ارتکاب یکی از جرا م مذکور در قانون باشد، وی برای شروع به ارتکاب آن جرم مقصر تشخیص داده 

فرانسه بیشتر به اهمیهت مفههوم شهروع بهه  2821تر برویم، در قانون مجازات اگر به قبل« 6شودمی

را آسهتانۀ شهروع بهه جهرم « آغاز عملیات اجرایی»آن قانون  1گذار در ماده بریم، قانونجرم پی می

( و این تعریف بعدها به قوانین کیفری غرب و سایر کشورها نیهز 188: 2611)فلچر، تعریف کرده بود

را شهر  « شروع به اجهرا»ایران عبارتِ  2611قانون مجازات عمومی مصوب  11مادۀ  سرایت نمود.

شمار آورده بود و این عبارت در قوانین بعدی از جمله در قهانون مصهوب  زم برای شروع به جرم به

                                                           
بل تجزیه بهه گونه جرا م را قادانان برای جرا م مطلقی چون توهین، مرحله شروع متصور نیستند و این. برخی از حقوق2

عنوان مثال، جرم براندازی موضوع ماده دانان، به( بعضی از حقوق218: 2616دانند)قیاسی و سلیمی،مراحل مختلف نمی

( 261و 211: 2686انهد)آقابابایی،ق.م.ج.ن.م و محاربه را در زمرۀ جرا م مطلق و فاقد مرحله شروع بهه جهرم دانسهته 20

نگرند و معتقدند شاید نتهوان بهرای ایهن قبیهل جهرا م شهروعی دیدۀ تردید میضوع بهدانان نیز به این موبرخی از حقوق

: 2، ج2613تصههور کههرد زیههرا بههراین باورنههد کههه تجزیههۀ فراینههد آغههاز و انجههام چنههین جرا مههی دشههوار اسههت)اردبیلی،

 (613: 6،ج2616()میرمحمد صادقی،661

2. Criminal Attempts act 1981 

3. (1) If, with intent to commit an offence to which this section applies, a person does an act 

which is more than merely preparatory to the commission of the offence, he is guilty of 

attempting to commit the offence 
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نیز تکرار گردید. با این اوصار اگر شروع به جرم را رفتاری بدانیم که در راستای اجرای نیت  2611

)همان:  گیرد، شاید بتوانیم هستۀ اصلی شروع به جرم را نه عمل بلکه قصد بدانیممانه انجام میمجر

 دانان معتقدند شروع به اجرا مستلزم ارتکهاب فعهل مهادی اسهت( اما برخالر این تصور، حقوق110

 ای که مرتکهب بها انجهام دادن رفتارههای بهرخالر قهانون و( یعنی مرحله621: 2،ج2613)اردبیلی،

های کیفهری بهه مجهازات کهردن او تمایهل نشهان رو سیستمدهد و ازایننابهنجار، خود را نشان می

های گذشته، در تاگیید این اسهتنبا  از دهند. در یکی از آراء شعبه دوم دیوان عالی کشور در سالمی

اسهت کهه  شروع به جرم اصو ً عبارت از توسل به عملیات اجرایهی»مرحلۀ شروع به جرم آمده بود: 

 -2022پیونهدد ... )اگر انصرار برای مرتکب حاصل نشود و مانعی نرسد، ناگزیر جرم بهه وقهوع مهی

21/10/2611») 

به قصهد الف دانند. فرضاً اگر دانان شروع به جرم را سزاوار مجازات میبه د یل متعددی حقوق      

اشهه بگهذارد و ههرآن احتمهال با سالح به سمت او نشانه رفتهه و انگشهت خهود را روی مب کشتن 

-کشیدن ماشه و شلی  به سوی سوژه وجود داشته باشد. اکنون چنانچه رفتارِ پهیل از قتهل جهرم

تواند واکنل نشان دههد و بایهد منتظهر انگاری نشده باشد، پلیس در برخورد با چنین رویدادی نمی

ذار همین اندازه از رفتارِ افراد را گارتکاب جرم تام بنشیند سپس مداخله نماید و در مقابل، اگر قانون

خطرناک و مجرمانه تشخیص داده و قبل از شلی ِ گلوله چنهین عملهی را قابهل مجهازات و سهزاوار 

ای سرزنل تلقی نموده باشد، حتماً پلیس این اختیار را خواهد داشت که در مواجهه با چنین صحنه

تواند جرح یا قتهل سهوژه باشهد جلهوگیری یمتهم را مهار کرده و از بروز خسارت بیشتر که همانا م

نمایههد. در جههرا م دیگههر از جملههه سههرقت، کالهبههرداری و تخریههب و تحریههق نیههز همههین قاعههده 

فرماست و روش عقالیی و منطقی آن است که با دستگیری یا منصرر کردن مجهرم در همهان حکم

بیشتر جلوگیری گردد. دلیل  وجود آمدن خسارت و زیانمرحلۀ آغازین و تنبیه و سرزنلِ وی، از به

دهد آن است که گهاهی مرتکهب دیگری که مجازات شروع کنندۀ جرم را جایز و بلکه  زم جلوه می

که به سوی  الفکند، مثل جرم از صرر تمهید برای ارتکاب جرم فراتر رفته و عمالً جرم را آغاز می

-کند، باوجود اینکه برخهی از حقهوقکند اما تیر او به خطا رفته و به هدر اصابت نمیشلی  می ب

گذار بهرخالرِ جهرم اند و معتقدند چون قانونشمار آوردهدانان این حالت را از مصادیق جرم عقیم به

گهذار اکتفها انگاری نکرده پس بهتر است به قدر متهیقّن از مقصهود قهانونمحال، رفتار عقیم را جرم

( امها بهه نظهر 661: 2،ج2613دانند)اردبیلی،ت نمینموده و از این حیم رفتار مرتکب را قابل مجازا

پوشی نمود، زیهرا مرتکهب بها شهلی  رسد از همین اندازه از رفتار مرتکب نباید به سادگی چشممی

 گلوله نشان داده که قصد شریرانه دارد و بسیار به مقصود خود نزدی  شده است. 
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ای منطقهی و عقالیهی دارد، لهیکن هپشتوان« شروع به جرم»با قبول این حقیقت که جرم انگاریِ

گمان تعیین مجازات برای این اندازه از رفتار مجرمانه نیازمند تامل و تهدبّر بیشهتری اسهت، اگهر بی

شمار آورده و همان مجازات مرتکب جرم تهام را بهرای آن در شروع به جرم را همسان با جرم تام به

اش م مجرمی را کهه بها یه  تلنگهرِ خهارج از ارادهایم و هنظر بگیریم، هم از دایرۀ انصار خارج شده

و او را به ادامۀ رفتارش ترغیهب  کاره رها کرده و بگریزد، منصرر کردهبخواهد رفتارِ مجرمانه را نیمه

به سمت او نشانه رفته)شروع بهه عملیهات اجرایهی( بها  بکه به قصد کشتن الف ایم. چه بسا نموده

اش( بخواهد بهدون اینکهه اقهدامی )بروز عاملی خارج از اراده ریدیدن خودرو پلیس و از بیم دستگی

کند بگریزد، اگر مجازات جرم تام با مجازات شروع به همان جهرم یکسهان باشهد وی عمهالً بهر سهر 

را بکشم و ب گیرد چرا که او نزد خود خواهد گفت من چه ا ن دستگیر شوم و چه دوراهی قرار می

خواهم شد، پس بهتر است وجهود پلهیس را نادیهده گرفتهه و پهیل از بعد دستگیر شوم فرضاً اعدام 

رسیدنِ آنها شلی  نمایم. با این حساب یکسان بودنِ مجازات شروع بهه جهرم و جهرم تهام، مبنهای 

ق.م.ا. مجهازات شهروع بهه  211گانۀ ماده گذار در بندهای سهرو قانونمنطقی و درستی ندارد. از این

تر از جرم اصهلی در نظهر گرفتهه اسهت. تر و  اقل ی  درجه پایینفیفجرم، در جرا م مختلف را خ

ایالت کالیفرنیا مجازات شروع به جرم نصهف مجهازات جهرم تهام  331شایان ذکر است که وفق مادۀ 

قهانون  1(2کنند، هر چنهد در مهادۀ )های انگلیس نیز در عمل از این شیوه تبعیت میدادگاه 2است

ین کشور، تعیین مجازاتی برابر جرم تام، بهرای شهروع کننهدگان بهه آن های کیفری اشروع به جرم

 .(212: 2616جرم اجازه داده شده است )قیاسی و سلیمی،

 

 تحلیل حقوقی شروع به جرم در جرائم مستوجب حد. 2

مبانی، آثار و پیامدهای شروع به جرم را با اشاره به قوانین کیفری چند کشور اجما ً بیان کردیم، از 

سانی مجازات برای شروع به جرم و جرم تام، در حقوق انگلیس و ایالت کالیفرنیا گرفته تها قابهل هم

توان چنهین پهی بهرد کهه از سرزنل بودن همین اندازه از رفتار مجرمانه در حقوق جزایی ایران، می

خشهی دیدگاه حقوقی شروع به اکثر جرا م دارای اهمیت بوده و از این حیم قابل مجازات هستند. ب

ق.م.ا. به میزان مجازاتِ شروع به جرا م مستوجب حد ارتبا  دارد و این دقیقهاً همهان  211از مادۀ 

الوصهف  زم اسهت کهه بهرای بررسهی بخل مبهم، سوال برانگیز و قابل انتقادِ مادۀ مذکور است. مع

                                                           
1. 664(b): “If the crime attempted is punishable by imprisonment in a county jail, the person 

guilty of the attempt shall be punished by imprisonment in a county jail for a term not exceeding 

one-half the term of imprisonment prescribed upon a conviction of the offense attempted” 

(California Penal Code, Sec. 664). 
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پس بندهای الف، تر، ابتدا این جرا م را از لحاظ میزان مجازات اصلی آنها دسته بندی نموده سآسان

 مادۀ مذکور را به ترتیب مورد نقد و تحلیل قرار دهیم. 2ب و پ

 

 (122شروع به جرم در جرائم مستوجب سلب حیات)بند الف مادۀ  .1. 2

النبی، برخی از انهواع زنها مثهل زنهای بهه عنهف، یها زنهای جرا م مستوجب سلب حیات، شامل سب

ههای محهارب، مجهازات مفسهدین رِه، یکی از مجهازاتمحصنه، لوا ِ مفعول و یا فاعلِ محصن یا مک

ق.م.ا و بغی بوده و نیز مجازات کسی است که برای بار چههارم مرتکهب  183ا رض موضوع مادۀ فی

ی  جرم مستوجب حد بشود، به شر  آنکه در سه مرتبۀ قبلی برای ارتکاب همان جرم، حد جهاری 

لب حیات است. سب در منابع متعدد به معنای شده باشد. سب النبی نیز یکی از جرا م مستوجب س

ق.م.ا اهانتی که دارای شرا ط سب باشهد  626گذار در ماده شتم، دشنام و فحل دادن آمده و قانون

الشان اسهالم را سزاوار اعدام دانسته است. در لسان فقها سب النبی به معنای دشنام به پیامبر عظیم

( قدر 321: 2686آن کشتن دشنام دهنده است)شهید ثانی، یا هری  از امامان شیعه بوده و مجازات

آمیهز نسهبت بهه کهار بهردن الفهاظ دشهنامق.م.ا تحقق این گناه د لهت بهر بهه 626متیقن از ماده 

( سب النبی صرر نظر از اینکهه یه  جهرم مطلهق 211: 2611نهاد،پیامبر)ص( دارد)شاکری و غالم

تهوان بهرای آن به عملیات اجرایی ندارد و  جرم نمهی است، اساساً نیازی به تمهید مقدمات و شروع

( در حقیقت جرم مطلق با ارتکاب عمهل، مرحلهۀ 661: 2،ج2613شروع به جرم متصور بود)اردبیلی،

شود، مثل اینکه کسی نعوذ بااهلل قصد دشهنام دادن بهه شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می

پیل از اینکه زبان به دشنام بچرخاند، پشیمان شده)انصرار نبی مکرم اسالم)ص( را داشته باشد اما 

ارادی( و یا با دیدنِ پلیس یا از ترس واکنلِ یه  فهرد مهذهبی متعصهب، بهرخالرِ مهیلل دشهنام 

 -قصهد »هیچ وجه طبقه بندی رفتار مجرمانۀ سب النبی بهاوصار به ندهد)انصرار غیر ارادی( بااین

تهوان فهردی کهه پذیر نیست و هیچگاه نمیامکان« و اتمام جرمورود به رکن مادی  -تهیه مقدمات 

قصد دشنام به پیامبر اعظم)ص( را دارد ولی هنوز لفظِ حهاوی اهانهت یها دشهنام از دههان او خهارج 

خواههد روی کاغهذ دشهنام یها نشده را شروع کنندۀ سب النبی قلمداد کنیم. یا عمل فردی که مهی

( نماید، اما با فرض اینکه قبل از نوشتن کلمۀ اهانت بار، یه  توهینی را متوجه نبی مکرم اسالم)ص

النبهی تلقهی کهرد. تهوان شهروع بهه سهبعامل خارجی ادامه نوشتن او را متوقف کند را هرگز نمهی

                                                           
الف( در جرا می که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دا م یا حبس تعزیری درجهۀ یه  تها سهه اسهت، حهبس  .2

ب( در جرا می که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجۀ چهار است به حهبس تعزیهری  1تعزیری درجۀ 

ری درجۀ پهنج اسهت بهه حهبس تعزیهری یها پ( در جرا می که مجازات قانونی آنها شالق حدی یا حبس تعزی  6درجۀ 

 3شالق یا جزای نقدی درجۀ 
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شود برای گفتن یها نوشهتن شود، یا گفته و یا نوشته نمیگمان دشنام یا اهانت گفته و نوشته میبی

حلۀ شروع تصور کرد، بلکه بهه محهض دشهنام یها اهانهت، جهرم آغهاز و شود مرگونه کلمات نمیاین

 یابد. بالفاصله خاتمه می

( 38: 2616)خهویی،2اما جرم زنا اعم از زنای عادیِ موجب تازیانه و زنای به عنهفِ موجهب قتهل     

ایهالج  ، یعنی اگر1صورت کامل و تمام اتفاق بیفتداساساً وقتی قابل اعمال کیفرِ حد است که جرم به

 -مثل رابطه نامشروع مادون زنها -و ادخال صورت نگیرد و به دیگر سخن موجب ثبوتی محقق نشود

گردد و اگر نی  بنگریم یکی از شرایط تحقق زنا آن است که به انهدازه حشهفه یها اصالً زنا واقع نمی

مهل اگرچهه بیشتر، ادخال صورت گیرد بنابراین حتی اگر کمتر از حشفه دخول انجام شهود، ایهن ع

بسیار شبیه شروع به جرم است اما فاقد وصف زنا بوده و صرفاً ی  رابطۀ نامشروع مسهتوجب تعزیهر 

-تردیهدی جهرم زنهای بهه( بنابراین بی13و26و 21: 26،ج2613است و نه شروع به زنا )شهید ثانی،

ازینِ نهدارد، زیهرا ایهن جهرم در مرحلهۀ آغه 1عنف، مرحلۀ شروع به جرمِ مستوجب مجازات درجهۀ 

کهه هرگاه زن و مهردی»ق.م.ا. است که اشعار دارد:  360عملیات، صرفاً جرم تعزیری و مشمول مادۀ 

بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا 

اه باشد فقط اکهراه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکر 11مضاجعه شوند، به شالق تا 

 «   شودکننده تعزیر می

، جرا می که مجازات آنها شالق تعزیری باشد ابداً در مرحلۀ شهروع 211با توجه به منطوق مادۀ      

وجود اگر جرم زنای به عنف اتفاق بیفتد و تمام شرایط شهرعی و به جرم قابل مجازات نیستند. بااین

شود و اگر ایالج و ادخال صهورت اشد، مرتکبِ مکرِه کشته میقانونی اعمال مجازاتِ حدی را داشته ب

نگرفته باشد، عمل انجام شده نه شروع به جرم حدی، بلکه ی  جرم تامِ تعزیری خواهد بهود کهه از 

مجازات تعیین نشده است. همین قاعهده بهه « شروع به جرم»قضا برای این جرم تعزیری در مرحلۀ 

کند، بدان معنا که در جرم لوا ، اگر دخول صورت بگیهرد جهرمِ یجرا م لوا  و تفخیذ نیز سرایت م

مستوجب حد اتفاق افتاده و با احراز کلیۀ شرا ط )موجب ثبوتی( فاعل و مفعول کشته خواهند شهد 

و اگر عملِ نامشروعِ داخل کردن در دبُر اتفاق نیفتد، بلکه قرار دادن آلت در میان دو ران باشد و یها 

کنهد، اتفهاق گاه که جداً ی  شروع به لوا  ایقابی را به ذهن متبهادر مهیختنهحتی دخول کمتر از 

دلیل شروع بهه لهوا  صهد تازیانهه (حد آن از باب تفخیذ و نه به211: 26،ج2613بیفتد )شهیدثانی،

خواهد بود. دادنامه قطعی مطروحه در شعبه دیوان عالی کشور موید همهین اسهتنتاج اسهت، در آن 

                                                           
 الزّنا، فَزَنی بِها قُتِلَ مِن دونَ فَرقِ فی ذالِ َ بینَ المُحصَنِ وَ غیرِه .... اِذا اَکرَهَ شخصُ امرَاَه علی2

( )شههید 28: 2616رَمههِ علیههِ اَصهالَهَ .... )خهویی، . زنا ... و یَتَحقّقُ ذال َ بِایالجِ ا ِنسانِ حَشَفهَ ذکَرِهِ فی فَرجِ امرَاَهِ مُح1َ

 ( و ...22: 2613ثانی،
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گیرد لیکن دادگاه صادر کننده رای بهه علهت اتهام لوا  ایقابی تحت تعقیب قرار میپرونده فردی به 

فقدان دلیل، متهم را از این اتهام تبر ه می نماید و در عوض بزهکاری متهم را از باب تفخیذ محهرز 

کنهد و همهین رای در دیهوان عهالی کشهور ابهرام ضهربه شهالق محکهوم مهی 211دانسته و او را به 

اما اگر فاعل و مفعول شرایط را مهیا کرده و قبل از تماس)چه دخهول و چهه تفخیهذ( در  .2گرددمی

اثر مانعی خارج از ارادۀ آنها به مقصود خود نرسند، مثالً فردی سر برسد و یا توسط پلهیس دسهتگیر 

 یها« بوسیدن پسر بچه بها شههوت»گردند نه به علتِ شروع به لوا  یا تفخیذ بلکه به دلیل جرم تامِ 

 160( و )مهادۀ 226: 26، ج2613تعزیر خواهنهد شد)شههیدثانی،« اجتماع دو مذکر زیر ی  لحار»

شهود جهرا م جنسهی مشهمولِ حهدود الههی کهه مرتکهب یها با این اوصار نتیجه گرفته می 1ق.م.ا(

مرتکبین آنها مستحقِ مجازات مرگ هستند مرحلۀ شروع به جرم نداشته و از این حیم به بند الهف 

توان مرتکب یا مرتکبین آنها را چنانچهه حها ز شهرایط ق.م.ا. قابل انطباق نیستند. بلکه می211مادۀ 

 ق.م.ا.( 360و  160قانونی باشند تحت عنوان جرمِ مستقل و تامِ تعزیری مجازات نمود.)مواد 

ه مهذکور کند، در پرونداین ادعا را تاگیید می 6ای که در دیوان عالی کشور مطرح شده بوددادنامه     

شکات به صورت جداگانه از جانب فرزندان خردسال خود مدعی بودند که فردی فرزند آنها را اغفهال 

کرده و با ربودن و انتقال آنان به مکانی خلوت ضمن ضرب و شتم، آنها را مورد تجاوز به عنهف قهرار 

را اغفال کرده و قصهد  داده است. متهم با قبول برخی از اتهاماتِ خود، اقرار نموده که ی  دختر بچه

لوا  با او را داشته ولی چون گریه و زاری کرده منصرر شده و او را پیهاده کهرده اسهت. بهار دیگهر 

کنهد. ای را به قصد لوا  سوار می کند اما بدون اینکه موفق شود ناچار او را ههم پیهاده مهیپسربچه

نمایهد. دادگهاه نهف او را رهها مهیسپس پسر بچه دیگری را اغفال کرده و بعد از ارتکاب لهوا  بهه ع

دلیل ی  فقهره تفخیهذ محکهوم بهه ربایی و سرقت و ضرب و جرح، بهمرتکب را عالوه بر ارتکاب آدم

ضربه شالق می کند ... جالب اینجاست که علیرغم اقرار صریا متهم به قصد لوا  به عنف کهه  211

ضهربه شهالق  211رم تهام تفخیهذ بهه ق.م.ا مجازات آن اعدام است، او را از بهاب جه 161وفق ماده 

آورد، در حالیکه بایهد شمار نمیکند و عملیات مقدماتیِ بعد از قصد او را شروع به جرم بهمحکوم می

نمهود. ایهن حکهم حکایهت از آن محکوم می 1او را به حبس تعزیری درجه  211برابر بند الف ماده 

ن اندازه از عنصر مهادیِ جهرم کهه بهروز و بلکه آ« نه قصد مرتکب»دارد که در جرا م مستوجب حد 

 ظهور یافته قابل مجازات است. 

                                                           
 16/18/2616مورخه  9309970910000587شماره  . سامانه ملی آراء قضایی: دادنامه2

ضهربه  01تا  62. همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لوا  و تفخیذ از قبیل تقبیل و مالمسه از روی شهوت موجب 1

 است 3یری درجۀ شالق تعز

 21/11/2616تاریخ  9309970909200288. سامانه ملی آراء قضایی : دادنامه کالسه 6
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شایان ذکر است که شاید برخی بر این گمان باشند که بتوان شروع به لوا  به عنف و جرم تهام 

ق.م.ا را موجب  360تفخیذ و یا شروع به زنای به عنف و عمل منافی عفت مادون زنای موضوع ماده 

رسد این استنتاج مقرون به نظر میمجازات اشد را برای آن قا ل شد. لیکن بهتعدد معنوی دانست و 

صحت نباشد، زیرا قصد زنای به عنف و تمهید مقدماتی کهه در مرحلهۀ تقبیهل و مضهاجعه متوقهف 

گردد و یا همانطور که در رای دادگاه دیدیم، قصد لهوا  بهه عنفهی کهه در مرحلهۀ تفخیهذ متوقهف 

عنوی نیست. بیهرون آوردن لبهاس و بغهل کهردن و بوسهیدن مقهدمات زنها گردیده، هیچگاه تعدد م

هستند، پس اگر این اعمال به ایالج و ادخال ختم شود زنای مستوجب حد و یا لوا  ایقابی محقهق 

صورت صرفاً جرم تعزیری با عنوان عمل منافی عفت مادون زنا از قبیل تقبیهل گردد، در غیر اینمی

که مجازات آن شالق تعزیری است. وانگهی تعدد معنوی رفتار واحدی است گیرد یا مضاجعه نام می

که واجد دو یا چند عنوان مجرمانه باشد مثل تصاحب مال دیگری با استفاده از سهند مجعهول، کهه 

( در 208: 6،ج2610هم جرم کالهبرداری واقع شده و هم جهرم اسهتفاده از سهند مجعهول)اردبیلی،

حکم فرماست یعنی اگر دو یا چند جهرم حهدی در راسهتای ههم و در جرا م حدی نیز همین قاعده 

شود، مثل تفخیذ در هنگام لوا  که تنها مجهازات لهوا  ی  واقعه باشند فقط مجازات اشد اجرا می

قابل اجرا خواهد بود. بنابراین صحبت از هم راستا بودن دو جهرم حهدی کهه در امتهداد ههم اتفهاق 

ماتی که حکم شروع به جرم را دارد، به دیگر سخن مقهدمات جهرم و افتد در میان است و نه مقدمی

 پذیرند.    جرم تام هیچگاه با هم عنوان تعدد، اعم از مادی و معنوی نمی

جهرا م  در مورد محاربه به لحاظ گستردگی قلمرو آن در قانون مجازات اسالمی و قانون مجازات     

نگارنده معتقد است که محاربه اساساً ی  جرم خاص تر است. نیروهای مسلا، موضوع کمی پیچیده

شود و مهرتکبینِ آنهها را مسهتحق نیست، بلکه اوضاع و احوالی است که بر برخی از جرا م حاکم می

سو با آنچه گفته شهد منظهور از محاربهه، آنچنهان کهه در کند، همهای چهارگانه مییکی از مجازات

دهد این اسهت ولِ آیۀ شریفه نیز کمابیل به آن گواهی میاحادیمِ اهل بیت)ع( وارد شده و شان نز

 1، ج2601)مکهارم شهیرازی و همکهاران،  که کسی با تهدید اسلحه به جان یا مال مردم تجاوز کند

( اَلمُحارب کُل مَن جَرَد السالح لِاِخافۀ الناس... یعنی محارب کسی اسهت کهه بهرای ترسهاندن 631:

، 2631ه در بیابان، چه در صحرا، در شب یها روز ... )محقهق حلهی،مردم بر روی آنها سالح بکشد، چ

)شههید  ( شهید ثانی)ره( هم در شرح لمعه به همین صورت محاربه را تعریف کرده است2888: 1ج

( بااین وجود مجرم تا در راستای فسادی که قرار است مرتکهب شهود سهالح 166: 26ج 2613ثانی،

حلبهی و گهردد. امۀ مردم نشود، اساساً محارب محسوب نمیخود را برنکشد و باعم خور و هراس ع

امام خمینی در این باب اعتقاد داشتند که محارب کسی است که اسلحۀ خود را به منظور تهدیهد و 

ترساندن مردم از غالر درآورد و یا آن را مجهّز سازد و قصد افساد در زمین را داشته باشد)رضهایی، 
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بر این اعتقاد بود که اگر محاربه موجب فساد نگردد از شمول حکهم (. فاضل لنکرانی نیز 01: 2681

( فاضل هندی نیز در زمرۀ فقهایی بود که محاربهه را مشهرو  612: 2113آیه خارج است )لنکرانی،

( برخهی از مفسهرین نیهز بها برداشهت مشهابه، 162: 1،ج2116)فاضهل هنهدی، دانستبه افساد می

در حقیقت کامل کنندۀ آیات سابق در خصوص قتل عمد اسهت  سورۀ مبارکۀ ما ده 66معتقدند آیۀ 

کَشَند و با تهدید به مرگ و حتی کُشهتن، و جزای افراد متجاوزی را که اسلحه به روی مسلمانان می

تهر بیهان شهده و محاربهه بها خهدا مبهین تاکیهد برند، با شدت هرچهه تمهاماموالشان را به غارت می

، 2601)مکارم شیرازی و همکاران، ها و رعایت امنیت آنان استنسانالعادۀ اسالم دربارۀ حقوق افوق

دلیهل گسهتردگی و ( با توجه به تعاریف فقهی و قانونی محاربه اگر بگوییم افسهادی کهه بهه66: 1ج

گهزار ایجاد رعب و هراس در عموم مردم، در حد و اندازۀ جنگ با خهدا و رسهول اسهت، سهخن بهه

 ایم.نگفته

محاربه اساساً وضعیت و شرایطی است که ی  جرم تعزیری را تبدیل به ی  جهرم  با این اوصار     

قانون مجازات اسهالمی و ارتبها   182کند. برای تبیین بیشتر موضوع، تحلیل مادۀ مستحق حد می

خالی از فایده نیست. محاربه در زمرۀ جهرا م مقیهد قهرار دارد و بهرای  2همان قانون 366آن با مادۀ 

ه جرا م حصول نتیجۀ مجرمانه امری ضروری است و این نتیجه بایهد از عمهل مرتکهب تحقق اینگون

ناشی شود، به عبارت دیگر باید بین عمل مرتکب یا همانا برکشیدن سالح و ایجاد رعهب و ههراس و 

ای احهراز سلب امنیت مردم به عنوان نتیجه، رابطۀ علیت وجود داشهته و اگهر وجهودِ چنهین رابطهه

راهزنهان، سهارقان و » ق.م.ا کهه اشهعار دارد182. از منطهوق مهادۀ ق نخواههد شهدنگردد جرم محق

همهین « هها شهوند، محاربنهدقاچاقچیانی که دست به سالح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه

شود، زیرا مفهوم مخالف این عبارت آن است که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که معنا استنبا  می

عمل مجرمانۀ خود دست به سالح نبرند محارب نیستند، بلکه صهرفاً مرتکهب جهرمِ  در هنگام انجامِ

بنابراین سارقی که دست به سالح نبهرده رفتهار او اند. قاچاق، سرقت یا راهزنی مستوجب تعزیر شده

 361منطبق با یکی از مواد قانونی سرقت مستوجب تعزیر است و  جرم تعزیر خواهد گردیهد، مهادۀ 

هرگهاه سهرقت در شهب واقهع »زات اسالمی تایید کنندۀ همین مطلب است و اشعار دارد قانون مجا

شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و  اقل ی  نفر از آنهان حامهل سهالح ظهاهر یها مخفهی 

 26تها  6که بر حاملِ سالح عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان از باشد، در صورتی

کند، یعنی همین قاعده در مورد قاچاقچیان نیز صدق می« باشدضربه شالق می 01تا سال حبس و 

برنهد فقهط جریمهۀ شوند، اما دست به سالح نمیفرد یا افرادی که مرتکب فعل قاچاق کا  و ارز می

                                                           
تها  6که عنوان محارب بر او صهادق نباشهد بههزنی شود در صورتیها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راه. هرکس در را2

 شودسال حبس.... محکوم می 26
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گردند. اما در این میان تکلیف راهزنان روشن نبهود نقدی شده و احیاناً به حبس تعزیری محکوم می

شد این بود که اگر راهزنان در خالل راهزنی دست بهه سهالح ببرنهد محهارب الی که مطرح میو سو

و تنها « بدون سالح»شوند ولی اگر به نحو دیگر، مثالً کمین کردن و یورش یکباره ولی محسوب می

ای مانههشان راه را بر دیگران بسته و اموال آنها را غارت نمایند، چه عنوان مجربا تکیه بر قدرت بدنی

 366گذار متوجه ایهن خالءگردیهده و در مهادۀ شود و مجازات آنها چیست؟ قانونبر آنها مترتب می

سهال  26تها  6قانون مجازات اسالمی تکلیف چنین مجرمینی را هم روشن نمهوده اسهت، مجهازات 

دیگهر، ضربه شالق در انتظار راهزنانی خواهد بود که بدون برکشیدن سالح و به نحهو  01حبس و تا 

 کنند. اقدام به راهزنی می

به معنای شرایط و اوضاع و احوالی که ی  جرم تعزیری را تبدیل به » گمان در صِرر محاربهبی     

یها مرتکهب بها  (261: 2686)آقابابهایی، مرحلۀ شروع به جرم معنا ندارد« کندجرمی سزاوار حد می

شود که در صورت جب رعب و هراس مردم میکشد و موقصد افساد و اخافۀ عام، سالح خود را برمی

ههای چهارگانهه، از جملهه سهلب تجمیع سایر شرایط، محارب محسوب و مستحق یکهی از مجهازات

اش متوقهف گردد و یا اینکه قبل از برکشیدن سالح، به علت عامل یا عواملی خارج از ارادهحیات می

ا به اتهام همراه داشتن سالح غیرِمجاز رسد، که در صورت دستگیری شاید تنهشده و به مقصود نمی

گذار از رفتار نابهنجار فهردی کهه محاکمه شود و نه به اتهام شروع به محاربه، ناگفته نماند که قانون

کند اما به هر دلیلهی از جملهه نترسهیدنِ نمایی میبا سالح گرم یا سرد در معابر عام تظاهر یا قدرت

ق.م.ا وی را مسهتحق مجهازات  320شی نکرده و برابر ماده شود چشم پومردم، محارب شناخته نمی

ای، مجرمینهی را کهه دیوان عالی کشور برابهر دادنامهه 62داند. در تاگیید این ادعا، شعبه تعزیری می

فقره سرقت نموده بودند را به این دلیل که قصد ارعاب عهام از  26مسلحانه، جمعی و شبانه اقدام به 

است، سزاوار عنوان محاربه ندانسته و عمهل آنهان را تنهها سهرقت مسهتوجب رفتار آنان احراز نشده 

ق.م.ا. نیز قبالً گفتیم، چنانچه سهارقین و  182و  101. در خصوص مواد 2تعزیر به شمار آورده است

هرچند سالح داشته باشند ولهی اسهلحۀ  –قاچاقچیان و راهزنان پیل از اینکه دست به سالح ببرند 

دستگیر شوند و یا از ترس دستگیری یا واکنل شدید مهردم اصهالً دسهت بهه  – آنها در غالر باشد

سالح نبرند، نه به خاطر شروع به محاربه بلکه به اتهام جرا م تامِ سرقت، قاچاق یها راهزنهی و حمهل 

سالح غیر مجاز )اگر سالح آنها دارای پروانه نباشد( محاکمه خواهند شد. وانگهی اگر مهثالً تعهدادی 

ولهی قبهل از « سالح خود را برکشهند»ه قصد غارت و ایجاد رعب و ترساندن اعضای کاروان راهزن ب

ای جوان سلحشور و شجاع موفق بهه دسهتگیری راهزنهان اینکه همۀ مردم ترسیده و فرار کنند، عده

شود، لیکن رفتار آنان تا ایهن مرحلهه شوند، اگرچه عمل مهاجمان در این اندازه محاربه محسوب می

                                                           
 11/16/2616مورخه  9309970908700137امه کالسۀ . سامانه ملی آراء قضایی : دادن2
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و در حقیقت آنها جرم مورد نظر را عمالً آغاز نموده و سالح اً بسیار شبیه شروع به جرم است!! ماهیت

اند اما قبل از هر اقدام دیگری از جمله قتل، غارت یا تجاوز به نوامیس مردم و تنهها خود را برکشیده

 جه نیست.اند، با وجوداین اطالق محارب به آنان خالی از ودلیل اخافۀ عام دستگیر شدهبه

در موادی از قانون مجهازاتِ جهرا م نیروههای مسهلا کهه مهرتکبین جرا مهی مثهل جاسوسهی،      

اند، با ی  مسئله و چند ایراد و ابهام مواجهیم. سهوال خرابکاری یا براندازی، محارب   محسوب شده

ههایی را گذار به چه دلیلی برخالر نظر صهریا غالهب فقههای عظهام رفتاراساسی آن است که قانون

شمار آورده که نه سالحی برکشیده شده، نه اخافۀ عامی صورت پذیرفته و نه قصد جهان و محاربه به

مال و ناموس مردم در آن مطرح است و ضمن آنکه ههدر جهرا م برشهمرده شهده اسهاس نظهام یها 

شهود آنجاسهت کهه در جاههایی از قهانون حکومت است و نه امنیت مردم!! ایرادی هم که مطرح می

. در پاسخ، بهه نظهر 2گذار معاونت در جرم و حتی ترک فعل را هم محاربه دانسته استمذکور، قانون

رسد محارب دانستن مرتکبینِ جرا م فوق ا شاره نه از باب تطبیق رفتار آنهها بها تعریهف فقههی می

داشتن مشاغل حساس و مرتبط با امنیت کشور محاربه بلکه به این دلیل است که نظامیان به خاطر 

و دسترسی به سالح، مهمات یا اطالعات استراتهی ، در صورت ارتکابِ جرا م مذکور بهیل از افهراد 

عادی موجب خسران و زیان به جامعه شده و از این حیم سهزاوار مجهازات بیشهتری نیهز هسهتند. 

بهه »یها « شودمحارب محسوب می»دی از عباراتِ گذار برای دوری از هرگونه انتقامضافاً اینکه قانون

کند)مواد استفاده نموده که خود همین معنا را متبادر به ذهن می« شودمجازات محارب محکوم می

-گذار را از مقصود خهود دور مهیق.م.ا. قانون 186... ق.م.ج.ن.م( اگرچه ماده  16، 11، 12، 11، 20

اً به معنای اعدام مجرم نیست و قاضی این اختیار را دارد کند، زیرا عمالً محارب شناخته شدن، حتم

های چهارگانهۀ اعهدام، صهلب، قطهع دسهت که بر اساس تشخیص خود مرتکب را به یکی از مجازات

 راست و پای چپ یا نفی بلد محکوم نماید.

 م اما ایراد و اشکال در اینجاست، چنانچه بپذیریم هر ی  از نظامیهان بهه محهض ارتکهاب جهرا     

برشمرده شده محارب هستند، اگر پیل از ارتکاب جرم تامِ طراحی یها اقهدام براندازانهه علیهه نظهام 

ق.م.ج.ن.م( یا اقدام به جدا کردن بخشی از قلمرو حاکمیت یا وارد کردن لطمه به استقالل  20)مادۀ

د یا اشهیاء ق.م.ج.ن.م( یا جاسوسی و در اختیار دشمن گذاشتن اسنا 11و تمامیت ارضی کشور)مادۀ

ق.م.ج.ن.م( و یا سایر موادِ قانونی مشابه، قصد آنان  11دارای ارزش اطالعاتی مضر برای کشور )ماده 

                                                           
 یها شهرکت جمعیتی چنین در یا.....اساس نابودی و تغییر مفهوم به براندازی برنامه که هرنظامی».م.ج.ن.م : ق20ماده. 2

 بهردن کهاربه از دشمن مقابل در که هرنظامی»ق.م.ج.ن.م.  61ماده « شودمی محسوب محارب باشد داشته موثر معاونت

 سهه از حهبس بهه والّهاب،محار مجهازات بهه ..... یها نمایهد خهودداری مبارزه برای نظامی امکانات سایر یا مهمات یا الحس

 «گرددمی محکوم سال تاپانزده
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معلق بماند، آیا شروع به جرم ایشهان مشهمول بنهد الف)چنانچهه نظهر  به دلیل عاملی خارج از اراده

مرتکهب باشهد( مهاده  قاضی سلب حیاتِ مجرم باشد( یا بندب )چنانچه نظر قاضی قطع دست و پای

توان از قواعد جدیدالتصهویبِ شهروع بهه جهرم در کتهاب ق.م.ا خواهد بود؟ ظاهراً در اینجا می 211

شود که وی واجد تمهام تعزیرات تبعیت نکرد، زیرا او ً اتهام محاربه وقتی بر فردِ مفسدی مترتب می

ی  جرم تعزیری خواهد بود،  صورت رفتار ویشرا ط جرم تام حدی باشد)موجب ثبوتی( در غیر این

هر نظامی کهه بهه منظهور بهرهم زدن »آمده و اشعار دارد:  20ق.م.ج.ن.م که در ادامۀ مادۀ  21مادۀ 

 -امنیت کشور)ایجاد رعب، آشوب و قتل( جمعیتی با بیل از دو نفهر تشهکیل دههد یها اداره نمایهد 

گهردد. اعضهای جمعیهت کهه سال محکوم می 26تا  6به حبس از  -چنانچه محارب شناخته نشود 

سال حبس محکهوم  6تا  1که محارب شناخته نشوند به نسبت به اهدار آن آگاهی دارند در صورتی

 موید همین معناست.« گردندمی

درحقیقت ایجاد رعب، آشوب و قتل را اگر از مصادیق افساد فهی ا رض بهدانیم و همهه شهرایط      

رسد، اگهر مهثالً مرتکهب در رتکب است. لیکن به نظر میمهیا باشد، اصل بر محارب شناخته شدن م

مرحلۀ شروع به جرم دستگیر و یا با مانعی دیگر قصدش معلق بماند، به لحاظ از دست دادن شرایط 

سهال  26تها  6محاربه، برای جرم تامِ تعزیریِ تشکیل جمعیت برای بر ههم زدن امنیهت کشهور بهه 

هامِ شروع به محاربه، با وجوداین اگر ی  نظامی تصهمیم گردد و نه به ات( محکوم می6)حبس درجۀ 

بگیرد برای برهم زدن امنیت کشور، جمعیت یا گروهی را تشکیل دهد و در این رابطهه بها برخهی از 

همکاران یا افراد غیرنظامی وارد گفتگو شود، لیکن قبل از تشکیل گروه مزبهور، نقشهۀ او لهو رفتهه و 

، وی 6توان به اتهام شروع به جرمِ تعزیریِ درجهۀ گیر شود، میتوسط حفاظت اطالعاتِ یگانل دست

محکوم نمود. ناگفته پیداسهت کهه مهوادی  1به حبس تعزیری درجۀ 211را بر اساس بند الف مادۀ 

هر نظامی که علیه نظهام جمههوری اسهالمی ایهران اقهدام »ق.م.ج.ن.م که اشعار دارد:  11مثل مادۀ 

کند چرا که اگهر همهین نظهامی در موضوع را پیچیده می« شودمسلحانه نماید محارب محسوب می

توان مرتکب را به حهبس ق.م.ا هم می 186و  211مرحلۀ شروع به جرم دستگیر شود با تلفیق مادۀ 

از بهاب جهرا م  6از باب جرا م مستوجب سلب حیهات یها حهبس تعزیهری درجهۀ  1تعزیری درجۀ 

دلیل عهدم جازات صلب یا نفی بلدِ مجرم باشد، بهمستوجب قطع محکوم کرد و چنانچه نظر قاضی م

توان مجازاتی برای شهروع کننهدۀ تجویز قیاس و تفسیر موسع در قوانین ماهوی کیفری، اساساً نمی

 2جرم در نظر گرفت.

                                                           
. دکتر میرمحمد صادقی نیز قا ل به این ایراد بوده و صرفنظر از اینکه برای محاربه مرحلۀ شهروع بهه جهرم را پذیرفتهه 2

های چهارگانه برای محارب اسهت، تطبیهق مجهازاتِ شهروع چون قاضی مخیر به انتخاب یکی از مجازات اند، معتقدند که
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کند، زیرا عهالوه بهر اینکهه خودنمایی می2ق.م.ا  183اوج نارسایی قاعدۀ شروع به جرم در مادۀ       

از جرا م بسیار گسترده است و در با  توضیا دادیم که جداسازی محاربهه و افسهاد  قلمرو این دسته

گسهترده، شهدید، عمهده و »ههایسورۀ مبارکۀ ما ده منطبق نیست،  واژه 66ا رض با اطالق آیه فی

اند تعریف دقیق و روشنی ندارند در حالیکه قوانین کیفهری کار رفتهکه در این مادۀ قانون به« وسیع

د روشن و بدون ابهام نوشته شوند و این وظیفه در مواردی که با مجهازات سهنگینی مثهل اعهدام بای

( با این وجهود، آنچهه مههم و قابهل 31: 6،ج2616شود)میرمحمدصادقی،رو هستیم، مضاعف میروبه

. دلیهل 1توجه است عدم وجود مرحلۀ شروع به جرم در جرا م مستوجب اعدام این ماده قانون اسهت

عا آن است که او ً یکی از شرو  برای اینکه مرتکب هری  از جرا م مذکور سزاوار اعدام باشد این اد

گستردگی رفتار مجرمانه است، در حالیکه در شروع به جرم اساساً مجرم پیل از اینکهه بهه مقصهود 

هنهوز بهه ماند، بنابراین تردیدی وجود ندارد کسی کهه اش ناکام میبرسد در اثر مانعی خارج از اراده

نحو تام و کامل، مثالً جرمی علیه امنیت انجام نداده، یا آتشی نیفروخته و یا اکاذیبی را نشهر نهداده، 

اطالق عنوان گسترده به رفتار وی بالوجه و غیرممکن است. ثانیهاً شهرو  دیگهری همچهون اخهالل 

فحشا در حهد وسهیع  شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده .... یا اشاعۀ فساد و

شوند. ثالثاً از منطوق تبصرۀ ذیهل که از آنها نام برده شده اساساً در مرحلۀ شروع به جرم پدیدار نمی

سازد رو میشود که جرم ارتکابی وقتی مرتکب را با مجازات اعدام روبهچنین استنبا  می 183مادۀ 

صهورت جهرم ارتکهابی، اید، در غیر ایهنکه دادگاه از مجموع ادله و شواهد شرو  مذکور را احراز نم

قطع و یقین در زمرۀ جرا م مستوجب تعزیر خواهد بود و نه شروع به جرم افساد فی ا رض، وانگهی 

از مجازات اعدام کسانی گفته شده که در جهرا م مهذکور در مهاده معاونهت نماینهد، از  183در مادۀ 

پهذیر نیسهت، ته و از لحهاظ نظهری نیهز امکهانکه شروع در معاونتِ جرم مبنای قانونی نداشآنجایی

کهه در مرحلهۀ شهروعِ جهرم و قبهل از  183ناگفته پیداست که: او ً مرتکبین هر ی  از جرا م ماده 

                                                                                                                                              
شود مجازات شروع به جرم گاهی از مجازات جرم تهام ق.م.ا. دشوار است و موجب می 211کنندۀ به جرم محاربه با مادۀ 

 (68: 6،ج2616محاربه بیشتر باشد)میرمحمدصادقی،

ه مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرا م علیه امنیت داخلی یا خارجی کشهور، نشهر طور گسترد. هرکس به2

اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخل مواد سمی و میکروبی خطرنهاک یها دایهر کهردن مراکهز 

ومی کشور، ناامنی یها ورود خسهارت ای که موجب اخالل شدید در نظم عمفساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه

ا رض عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا اشاعۀ فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فهی

 گردد.محسوب و به اعدام محکوم می

ر ایشهان بها : بهه نظه61ص  2616. برای نظر مخالف رجوع کنید به دکتر میرمحمدصادقی، جرا م علیه امنیت کشهور، 1

تنها مجازات اعدام پیل بینی شده، بدیهی است که مجازات شروع به ارتکاب آنهها  183عنایت به اینکه برای جرا م مادۀ 

 خواهد بود. 1حبس تعزیری درجۀ  211به موجب بند الف مادۀ 
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ارتکاب جرم تام دستگیر شوند)مثل فردی که قصد دارد منزل مسکونی دیگهری را بهه آتهل بکشهد 

و مجازات آنهها بها بنهدهای الهف، ب و پ  2رسد(ولی به دلیل سر رسیدن صاحبخانه به مقصود نمی

تطابق داشته باشد بر همان اساس مجازات خواهند شد. ثانیاً هرکس در رابطه بها ارتکهاب  211مادۀ 

جرا م فوق معاونت نماید لیکن فاعل جرم در مرحلۀ شروع به جرم دستگیر گهردد، مجهازات معهاون 

پذیر است)در مثال با  شروع کننده جهرم انامک -تطبیق داشته باشد 211اگر با بندهای مادۀ  -وی 

شود و مجازات معاون نیهز یه  محکوم می 3احراقِ عمدی به حبس یا شالق یا جریمه نقدی درجۀ 

خواهد بود( اما اگر معهاون  8یا  0تر از مجازات جرم ارتکابی و حتماً مجازات درجه تا دو درجه پایین

تنهها دسهتگیری، بلکهه .. فاعل اصلی توقیف شود، نههقبل از تسهیل جرم، ترغیب، تحری ، تطمیع .

 مجازات وی از باب شروع در معاونت، محمل قانونی ندارد.

 

 (122شروع به جرم در جرائم مستوجب حبس ابد)بند الف مادۀ  .2. 2
( 82: 1،ج2610یکی از جرا م مستوجب حبس ابد، مجازات شرعی ممس  در قتل عمدی اسهت)اردبیلی،

در جرم قتل عمدی قابل طرح است و شهروع بهه معاونهت  جازات نوعاً در مبحم معاونتلیکن چون این م
نیز قابل تصور نیست و از طرفی امساک از فروعِ قصاص محسوب شده و مجازاتی قابل گذشهت اسهت، بهه 

. یکی دیگر از جرا م موجب حبس ابد، مجازات مکرِه در قتهل عمهدی 1کنیمهمین میزان اشاره بسنده می
( لذا این بخل نیز از بحهم مها خهروج موضهوعی دارد، اگرچهه ناگفتهه 61: 21،ج2610هید ثانی،است)ش

( عنصهر تهدیهد 2شهود کهه پیداست که شروع به اکراه قابل تصور نیست بلکه اکراهی دفاع محسوب مهی
ایی (اکهراه کننهده قهدرت و توانه6( تهدید باید در حال انجام یا قریب الوقهوع باشهد، 1وجود داشته باشد، 

( مکهره 1عملی ساختن تهدیدات خود را داشته و ظن قوی بر جدیت اجرای تهدید وجود داشهته باشهد و 
( و اکراه بهه مرحلهۀ غیهر قابهل تحمهل برسهد)مادۀ 218: 2618قادر به دفع تهدیدات نباشد)محقق داماد،

ارد، مجهازات جهرم ق.م.ا.( بااین اوصار تنها یکی از جرا م موجبِ حبس ابد که به بحم مها ارتبها  د262

سرقت مستوجب حد است به شرطی که سارق قبالً دو بار به حد سرقت محکوم و حکم صادره اجرا شهده 
باشد، در ابتدای بحم خاطر نشان کردیم که جرا م حدی فاقد مرحلهۀ شهروع بهه جهرم هسهتند. سهرقت 

در گفتهار بعهدی در مستوجب حد نیز یکی از جرا می است که مشمول قواعد شروع به جرم نخواهد شد، 
 این رابطه بیشتر توضیا خواهیم داد.

                                                           
برای سکنی .... متعلق به  طورکلی هر محل مسکونی یا معدهرکس عمداً عمارت، بنا یاکشتی ... و به»ق.م. ا 306. ماده 2

   «شودسال محکوم می 6تا  1دیگری را آتل بزند به حبس از 

 2611پههوهل حقهوق کیفهری « تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه». برای مطالعه بیشتر به 1

 لیال مهرابی راد و منصوره بکایی رجوع کنید –علی محمدیان 
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 (122شروع به جرم در جرائم مستوجب قطع )بند ب مادۀ  .3. 2
جرا م مستوجب قطع منصرر از قصاص عضو، شامل حد شرعی ارتکاب سرقت مستوجب حد)مرحلۀ اول 

تشهخیص قاضهی اسهت. های محاربه به و یکی از مجازات 2قطع دست راست و مرحلۀ دوم قطع پای چپ(
ا رض در خصوص محاربه و عدم امکان وجود مرحلۀ شروع به جهرم در همهه ابعهادِ محاربهه و افسهاد فهی

کنهیم. یکهی از جهرا م مسهتوجب قطهع، سهرقت مشروحاً گفته شد بنابراین از تکرار دوبارۀ آن پرهیز مهی
لق بهه دیگهری حهال چنهین ق.م.ا سرقت عبارت است از ربودن مال متع 130موجب حد است. وفق ماده 

سازد که عالوه بر شرا ط عمومی، مثل بلوغ، عقل و اختیهارِ سرقتی هنگامی سارق را با حدِ الهی مواجه می
( و 121الهی  111: 2616ق.م.ا. را داشهته باشهد)خویی، 138شر  مذکور در مادۀ  21سارق، سرقت همۀ 

های تعزیهری اسهت)مادۀ شمول یکی از سرقتاگر حتی یکی از شرا ط موجب حد را نداشته باشد، حتماً م

بنابراین ابتدا باید سرقت انجام شود سپس در دادگاه همهه شهرایط سهرقت موجهب حهد بهر  1ق.م.ا( 103
مرتکب صدق نماید تا دادگاه او را مستحق مجازات حد بداند. ناگفته پیداسهت کهه مها سهرقت مسهتوجب 

کهه سهارق طالجهات ه موجهب حهد گهردد. در جهاییحد داریم نه شروع به سرقتی که احتمها ً در آینهد
مالباخته را از گاوصندوق منزل او خارج کرده لیکن قبل از خروج و در حیا  منهزل دسهتگیر مهی شهود، 
دادگاه هیچگاه در صدد آن بر نخواهد آمد که ابتدا ی  سرقت تام موجب حد را تصور کنهد و اکنهون کهه 

 6و با پیل فرض گفته شده مرتکهب را بهه حهبس درجهه متهم در مرحله شروع به سرقت دستگیر شده 
محکوم نماید! لذا اساساً وجودِ مرحلۀ شروع به جرم در سهرقت مسهتوجب حهد در محهل تردیهد اسهت و 

عنوان مثال در شروع به جرم سرقت، اگر سارق بها تصمیم سازان قضایی را با مشکل مواجه خواهد نمود. به
حد اموالی را سرقت نمود، اما در حیها  منهزل و قبهل از خهروج تمام شرایط مربو  به سرقت مستوجب 

شود این است کهه آیها بایهد وی را دستگیر شد)متزلزل شدن موجب ثبوتی( سوالی که متبادر به ذهن می
سال حبس محکوم نمود؟ یها اگهر  6تا  1)از باب شروع به جرم موجب قطع( به 211بر اساس بند ب مادۀ 

به خاطر قلّت مجهازات اصهلیِ جهرم، بایهد از  6ق.م.ا.( 332مشدده نبود )مادۀ سرقت وی مقرون به شرایط 
ماه تا سهه سهال حهبس  6مجازات وی صرفنظر کرد؟ یا اگر مجازات اصلی سرقت از باب تشدید مجازات، 

بهه حهبس  211ق.م.ا.( در مرحلۀ شروع به جرم، مرتکهب را بایهد بهر اسهاس بنهدِ پ مهادۀ 363بود)مادۀ 

                                                           
قِهبُ ربَعُ منَ الیَدِ الیُمنی و تُترَکُ لَهُ الرّاحَۀ و ا ِبهامُ، ولَو سَرَقَ ثانیهَ قُطِعَت رِجلُۀ الیُسری وَ تُرِکَ لَهُ العَ. تُقطَعُ ا صَابِعُ ا 2َ

 (110و  113: 2613()شهید ثانی، 168: 2616... )خویی، 

ل یکهی از سهرقت ههای ق.م.ا : سرقت در صورت فقدان هر ی  از شرایط موجب حد، حسب مهورد مشهمو 103. ماده 1

 تعزیری است

ق.م.ا. در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یه  روز تها  332. ماده 6

 ضربه شالق خواهد بود 01سال و تا  1
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( در صهورت اعهالم گذشهت شهاکی، 2611)اصالحی  211محکوم نمود یا بر اساس ماده  3تعزیری درجۀ 

میلیون بودن ارزش مال مسهروقه از مجهازات او صهرفنظر کهرد؟ اگهر  11فقدان سابقه موثر کیفری و زیر 
چنین باشد گاهی مجازات شروع به سرقت از مجازات اصلی بیشتر خواهد شد!! و گاهی سارقی که شهروع 

اش به مقصود نرسهیده قانونهاً از کیفهر معهار خواههد نموده اما به علت بروز مانعی خارج از ارادهبه سرقت 
شد. در مبحم زنای به عنف توضیا دادیم که شروع به جرم و جرم تام هرگز موجبی برای تعهدد معنهوی 

از روی  کنند همین قاعده در سرقت نیز حکم فرماست یعنی کسی که برای بردن مهال دیگهریایجاد نمی
پرد و بعد از باز کردن قفل، به داخل منزل ورود کرده و طالهای صهاحب خانهه را دیوار به داخل حیا  می

می رباید، تنها مرتکب سرقتِ تام شده و نمی توان ورود به عنف را با سرقت تام، تعهدد معنهوی دانسهت و 
و باز کردن قفهل از لهوازم سهرقت  مرتکب را به اشد مجازات سرقت تعزیری محکوم کرد زیرا ورود به عنف

ای جز تحلیل صهحیا موضهوع و در شوند. بنابراین برای جلوگیری از صدور آراء متهافت چارهمحسوب می
 پیل گرفتن ی  رویه منطقی نداریم.

در حد قطع، چند شر  مهم )موجبات ثبوتی( که به بحم ما ارتبا  دارد آن است که او ً سارق پهس      
ال را از آنجا خارج نماید، حرز جایی است که غیر از شخص متصرر کسهی مجهاز در ورود از هت  حرز م

( ثانیهاً 066: 2616در آن نیست مگر با اذن او و یا جایی که بر در آن قفل زده شهده باشد)شهیخ طوسهی،
ثبهوتی توان از موجبهات مال مسروق قبل از اثباتِ سرقت تحت ید مال  قرار نگیرد، کما اینکه اساساً نمی

دیگر از جمله ارزش مال مسروق به راحتی عبور کرد. این شرو  از آن جهت مهم هستند که اگر هر یه  
از آنها محقق نشوند سرقتی که رخ داده هرگز مستحق مجازات حدی نخواهد بهود. بنهابراین اگهر سهارقی 

ج از درب منهزل دسهتگیر فرضاً وارد آپارتمان شود و طالها را از داخل صندوق بردارد، لیکن قبهل از خهرو
گردد یا با شنیدن صدای آژیر خودروِ پلیس طالجات را داخل آپارتمان رها کرده و بگریزد و در حین فهرار 

( اما بها 111: 1،ج2611در کوچه دستگیر شود، هرچند شروع به سرقت او محرز است )میرمحمد صادقی،

ه سرقت وی به دلیل سقو  یکهی از موجبهات از دست دادنِ شر ِ خارج کردن مال از حرز، یقیناً شروع ب
حدِ قطع، نه شروع به سرقت مستوجب حد بلکه شروع به سرقتِ موجبِ تعزیهر خواههد بهود. یها چنانچهه 

مال را هم از درب اصلی خارج کرده و وارد کوچه شود)در ایهن  -با داشتن همۀ شرایط تحقق حد  -سارق 
اینکه دور شود مالباختهه سهر برسهد و امهوالل را از دسهت  مرحله سرقتِ تام انجام شده است( اما قبل از

سارق خارج نماید و او را تحویل پلیس دهد یا سارق با رویت صاحبِ مال، طالجات را به زمهین انداختهه و 
اقدام به فرار نموده اما توسط مالباخته یا پلیس دستگیر شود، به این دلیل که اساساً سرقت یا ربودن مهال 

محقق نشده و نیز به علت از دست رفتن شر ِ تحت ید ماله  قهرار نگهرفتن مهال مسهروق دیگری کامالً 
بهود امها رسید سرقت تامِ موجهب حهد مهیقبل از اثبات سرقت، بی تردید عمل سارق اگر به سرانجام می

چنین سرقتی طبیعتاً شروع به سرقت تعزیری نام خواهد گرفت. البته محقهق)ره( در شهرایع شروع به این

داند اما از این جههت کهه ری متفاوت دارد و اخراج مال از حرز را موجب حصول سبب تامّ حد قطع مینظ
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کند زیرا با این فرض که مهال عینهاً در اجرای حد، مطالبۀ مسروق منه شر  شده است در حکم تردید می

 (611: 2618اماد،ماند )محقق دبه مالباخته برگردانده شده باشد، جایی برای مطالبۀ ایشان باقی نمی
قابل ذکر است که یکی از شرو  اصلی اجرای حد سرقت، شکایت صهاحب مهال نهزد مرجهع قضهایی      

تواند بدون شکایت صاحب حق، سارق را به تحمل حد محکوم نماید اعم از اینکه سهارق بوده و قاضی نمی
ی با علم خود بهه ارتکهاب جهرم خود اقرار به سرقت کرده یا دیگران علیه وی شهادت داده باشند و یا قاض

شود کهه جهرم توسط وی پی برده باشد. با این وجود، درصورتی صاحب مال واجد حقِ درخواست حد می
تام سرقت با تمام شرا ط شرعی و قانونی اتفاق افتاده باشد. بنهابراین در مرحلهۀ شهروع بهه جهرمِ سهرقت، 

وجبات ثبوتی حهد قطهع آن اسهت کهه ارزش صاحب مال هنوز دارای این حق نشده است. یکی دیگر از م
مال مسروق ربع دینار یا بیل از آن باشد با این وصف فرض کنید سارقی وارد منزل دیگری شهده و مهالی 

کند )همه موجبات حدِ قطع به جز نصاب مال مسهروق را که ارزش آن کمتر از ربع دینار باشد سرقت می
ت عدم نصهاب مهال مسهروق مرتکهب یه  فقهره سهرقت فراهم است( اگر سارق موفق شود بگریزد به عل

موجب تعزیر گردیده است و به طریق اولی اگر پیل از خروج از آپارتمهان دسهتگیر شهود و یها بها رویهت 
صاحبخانه با رها کردن مال، موفق به فرار شود همین اندازه از رفتهار او شهروع بهه سهرقت موجهب تعزیهر 

توجب حدِ قطع. نکتۀ آخر اینکهه اگهر سهارقی دو بهار مرتکهب قلمداد خواهد شد و نه شروع به سرقت مس
سرقت مستوجب حد شده و هر دوبار مشمول مجازات قطع شده باشهد، در سهرقت سهوم اگهر در مرحلهۀ 
شروع به سرقت دستگیر شود نه از باب شروع به سرقت حدی مستوجبِ حبس ابد، بلکه به خهاطر شهروع 

 شد. به سرقت تعزیری محاکمه و مجازات خواهد
 

 (122شروع به جرم در جرائم مستوجب شالق حدی ) بند پ مادۀ  .4. 2
شهود، لهوا  کننهدۀ جرا م مستوجب شالق حدی عبارتند از زنا به جز مواردی که موجب قتل یا رجم می

که مکرِه و محصن نباشد، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذر و شرب خمر است. در رابطه بها )فاعل( در صورتی
، تفخیذ و مساحقه در گفتار اول به نحو مبسو  توضیا داده و ادعا نمودیم کهه ایهن جهرا م چهه زنا، لوا 

مستوجب سلب حیات باشند و چه شالق حدی، اساساً در مرحلهۀ شهروع بهه جهرم تغییهر عنهوان داده و 
بهود دلیل ارتکاب ی  جرم تام، مستحق تعزیهر خواههد مجازات آنها نه از باب شروع به جرم حدی بلکه به

ق.م.ا( قذر نیز از جرا م مطلق و لسانی بوده و احراز زمهان تمهیهد و  360ماده  1و  2و تبصره  160)ماده 
شروع به جرم در این جرم قابل تصور نیست، مصرر خمر نیز چون د لهت بهه خهوردن، تزریهق، تهدخین 

ود را بهرای خهوردن مسکرات دارد، چنانچه کسی مقدمات شرب خمر را فراهم کرده باشد و حتی لیوان خ
صهورت ارادی از پُر نماید)با در نظر گرفتنِ این حقیقت که هر آن ممکن است با یاد خداوند و قیامهت، بهه

اش موفهق بهه خهوردن دلیهل بهروز مهانعی خهارج از ارادهنوشیدن منصرر شود( لیکن قبل از نوشیدن، به

به مصررِ مشروبات الکلی مستوجب حهد خاطر شروع امکان محاکمۀ وی به –مثالً دستگیر شود  –نگردد 
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شود که بهه اتمهام رسهیده و وجود ندارد. بلکه همانطور که بارها گفتیم جرم وقتی مستوجب حدِ الهی می

همۀ شرو  شرعی و قانونی آن احراز شود و لذا شروع کننده به مصرر مشروبات الکلی)یعنهی کسهی کهه 
ق.م.ا بهه  011د، حمل یا نگهداری آن بهه اسهتناد مهادۀ هنوز مشروب الکلی را ننوشیده باشد( از باب خری

گردد. رای صادره از ی  دادگاه بدوی در خصوص متهمی کهه بهه تحمهل تعزیر می2خاطر ارتکاب جرم تام
ق.م.ا بابهت همهراه داشهتن  011ضربه شالق حدی بابت نوشیدن مسکر و مجازات تعزیری وفق مهاده  81
وم گردید بود، حکایت از آن دارد که اگر مهتهم بهه نوشهیدن سی مشروب الکلی دست ساز محکسی 161

-سی سی مشروب الکلی حکم به تعزیر وی مهی 161کرد، دادگاه صرفاً به دلیل نگهداری مسکر اقرار نمی

ق.م.ا، این جرم به دلیل قِلّت مجازات، در مرحلهۀ شهروع،  211. شایان ذکر است که هرچند وفق مادۀ 1داد
از این جههت کهه « در معرض فروش قرار دهد»رسد در آنجا که گفته شده ه نظر میمجازات ندارد لیکن ب

گذار در خودِ مادۀ قانون، شهروع بهه در معرض فروش گذاشتن مقدمۀ فروش است، شاید بتوان گفت قانون
 011جرم را جرم انگاری نموده و سزاوار مجازات شناخته است. دلیل دیگهر درسهتی ادعهای مها در مهادۀ 

گذار مقرر نموده هرکس محلهی را بهرای شهرب خمهر که قانونمجازات اسالمی نهفته است، آنجاییقانون 
دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دوسال حبس ... محکوم خواههد شهد، نشهان از 

محهل و  آن دارد که انجام تمهیدات  زم به قصد شرب خمر )شروع به جرم شرب خمهر( بها دایهر کهردن
مهیا کردن مشروبات الکلی برای کسی که این مکان را دایهر کهرده، نهه مجهازات شهروع بهه شهرب خمهر 
مستوجب حد، بلکه مجازات تعزیری را به دنبال خواهد داشت و جالب اینکهه اگهر فهردی محلهی را بهرای 

د یها افهرادی بهرای شرب خمر دایر کرده باشد، اما قبل از اینکه به مقصود خود برسد و پیل از اینکهه فهر
شرب خمر به آن مکان ورود نمایند، فرد دایر کننده دستگیر شهود، شهروع بهه جهرم وی بها هیچکهدام از 

 ق.م.ا. منطبق نبوده و از این جهت قابل مجازات نیست. 211بندهای مادۀ 
البتهه  ق.م.ا. قوادی را به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لهوا  تعریهف کهرده اسهت و 111مادۀ 

کهه در ایهن. سهابقاً 6انهدچنین تعریهف کهردهتر، قوادی را اینالبته کمی مبسو  برخی از فقهای عظام نیز
قوادی جرمی مطلق یا مقید باشد به دلیل نبود نص قانونی اخهتالر نظهر وجهود داشهت، نظریهه حقهوقی 

لهوا  شهر  تحقهق بهزه چون حکایت از آن داشت که انجام عمل زنا یا  23/11/2636 – 2106/0شمارۀ 
ق.م.ا بر این ابهام پایهان داده و  111مادۀ  2قوادی نیست، قوادی را جرمی مطلق دانسته بود. لیکن تبصرۀ 

                                                           
فروش قرار دههد  ( هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض11/18/2680)اصالحی  011. مادۀ 2

ضهربه شهالق و نیهز پرداخهت  01سال حبس و تها  2ماه تا  3یا حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به 

 گرددجزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی) تجاری( کا ی یاد شده محکوم می

 21/18/2616مورخه  9309970222301162. سامانه ملی آراء قضایی: دادنامه کالسۀ 1

 للسّهحقِ . القِیادَه و هیَ الجَمعُ بَهینَ الرّجهالِ و النّسهاءِ للزّنها، و بَهینَ الرّجهالِ وَ الرّجهالِ للّهوا ِ وَ بَهینَ النّسهاءِ وَ النّسهاء6ِ

 (266: 2616)خویی،
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-با مقید انگاشتن قیادت، حد قوادی را منو  به تحقق زنا یا لوا  اعالم نمود. بها ایهن تعریهف نتیجهه مهی

ادی را منحصراً برای لهوا  یها زنها قابهل مجهازات دانسهته، گیریم: او ً با عنایت به تصریا قانون و اینکه قو
جمع کردن زن و زن برای مساحقه و مرد و مرد برای تفخیذ، از مادۀ مذکور خارج بوده و فرد را مسهتحق 

ههم رسهاندن همان قانون، همانندِ به 111کند و این اندازه از ارتکابِ جرم، اساساً وفق مادۀ حد قوادی نمی
الغ برای زنا یا لوا ، ی  عمل مجرمانۀ موجب تعزیر است. ثانیاً چون حهد قهوادی منهو  بهه دو یا چند ناب

انهد، بهه تحقق زنا یا لوا  است، اگر دو نفری که برای ارتکاب این جرا م توسط قواد به ههم رسهانده شهده
بلکهه از جههت  شان به مقصود نرسند، قواد نه از باب شروع به جهرم حهدی،دلیل بروز مانعی خارج از اراده

 111خواههد بود)مهادۀ  3ضربه شالق و حبس تعزیری درجۀ  01تا  62ارتکاب جرم تام تعزیری مستحق 
گونه جرا م تعزیری، به علت قرار داشتن مجهازات اصهلی آنهها در ق.م.ا( و ناگفته پیداست که شروع به این

 انگاری نشده و فاقد مجازات هستند.ها، جرمدرجۀ ششم مجازات
 

 گیریهنتیج
ههای حقهوقی معاصهر بها نظهام نظهام بنیهادیههای کنیم تفاوت آن اشارهمهمی که در اینجا باید به  ۀنکت

نگهرد دین به پدیدۀ مجرمانه از منظر اخالقی می .انگاری استجرم انیِتفاوت در مبویهه و به حقوقی اسالم
رم جه ،ر فقههیواه مشهنگ در دیگر عبارتبه شود،می محسوب انگاریجرم معیار ارزشی هنجارهای نقضو 

منهابع فقههی بر اساس ن گناه آشود و بر حسب میزان و جایگاه همان گناهی است که شخص مرتکب می
 بهرایو  چنهین گناههانیبا همین نگاه به جرم اسهت کهه در ارتکهاب  روگردد. از اینمیمجازات  تحقمس

غالبهاً تحهت  ،دنشویق ی  گناه محسوب میدنیز چون از مصا اعمالمراحل مقدماتی این حتی نها آتحقق 
سیس حقوقی شهروع بهه د و لذا جایی برای تاگنگیرمورد جرم انگاری قرار میعنوان رفتاری مستحقِ تعزیر 

 بهه شهروع تهواننمهی را حهدی جرم ی  مقدماتی مراحل فقهی منظر از حقیقت در .گذاردجرم باقی نمی
 روبهرو تعزیهریِ خهاص جهرم عنهوان ی  با فعالً ینِ ارتکاب جرممراحل آغاز دراساساً  که چرا ،نامید جرم

مانع از تعیین مجازات تعزیهری توسهط  ،شروع به جرم مرحلۀ سکوت شارع مقدس برایهمه هستیم. بااین
کهه بهرای دههد کهه در جهاییاین اجازه را مهی« التعزیر بما یراه الحاکم»حاکم اسالمی نیست، زیرا اطالق 

 ن نماید. ود ندارد، حکومت برای مرتکبان تعزیر معیّشرعی وج رفتاری حکم
اشعار دارد هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شهروع  2611قانون مجازات اسالمی مصوب  211مادۀ      

-به شرح زیهر مجهازات مهی ،به اجرای آن نماید، لکن به واسطۀ عامل خارج از ارادۀ او قصدش معلق بماند

 شود
 یا حبس تعزیری درجهۀ یه   سلب حیات، حبس دا مت قانونی آنها الف( در جرا می که مجازا

 تا سه است به حبس تعزیری درجۀ چهار
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  یا حبس تعزیری درجۀ چهار است، به حهبس  قطع عضوب( در جرا می که مجازات قانونی آنها

 تعزیری درجۀ پنج

  ه یها حهبس تعزیهری درجهۀ پهنج اسهت به شالق حدیپ( در جرا می که مجازات قانونی آنها
 حبس تعزیری یا شالق یا جزای نقدی درجۀ شل

ما در این نوشتار ادعا نمودیم که جرا م موجب سلب حیات، حبس دا م، قطع عضهو و شهالق حهدی، 
دنبال دارنهد کهه مرتکهب عموماً جرا م مستوجب حدود الهی هستند و این جرا م وقتی مجازات حد را به 

م شرا ط اختصاصی آن انجام داده باشد و ههیچ مهانع و عهاملی عالوه بر شرا ط عمومی، جرمی تام را با تما
قصد او را تا اتمام رفتار مجرمانه معلق و مرتکب را ناکام نکند، در غیرِ اینصورت مجرم نهه از حیهم شهروع 

دلیل ارتکاب ی  جرم تعزیریِ تام و گاهی برای شروع به جرمی مسهتوجبِ تعزیهر، به جرم حدی، بلکه به
ههای دلیل تعهارضبه 211گانه مادۀ اهد بود و از این رو بخل قابل توجهی از بندهای سهقابل مجازات خو

دهد. بنابراین بهتهر اسهت قانونی و از قضا ایجاد تردید در قضات محاکم جزایی، کارآیی خود را از دست می

را م مسهتوجب ، قواعد شروع به جرم را تنها به جه211با حذر عبارات زا د در بندهای الف، ب و پ مادۀ 
 تعزیر و قابل مجازات محدود نمود. 
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