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 رانی ا ینیتقن ییجنا استیدر س یری تعز هایسرقت کیفرگذاری هدفمند یارهایمع

  1سروش مالکی زاده

   2رشید قدیری 

   3مریم نقدی دورباطی 

 دهیچک

  تعزیری   یهابر سرقت  یمرور   .و هدفمند دارد  دهی سنج  ییجنا  استیدر س  یار یبس  تیمجازات اهم  نییتع

در   و  ستیحاکم ن  میگونه جرانیمجازات ا  ن ییبر تع  یمنطق خاص  رانی ا  یکه در نظام حقوق  سازدیآشکار م

و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف وجود   زانی نوع و م   ثینامتناسب از ح  یهااز مجازات  یاری بس  میجرا  نیا

بلکه بر بزهکار    ،شوندیاهداف مجازات م  نیم اقاعده نه فقط موجب عدم ت یو ب  یاشه یکل  یهافر یک  .دندار

را دارا   ییکارا نیشتریکه ب نآ نهیمجازات مناسب و درجه به نییتع .دننامطلوب و معکوس هم دار تأثیراتی

گذار در  دارد که قانون  دیمقاله تاک   نیا .است یار یبس  یارهایتوجه به مع ازمندی و ن  دهیچی پ اریبس  یامر  ،باشد

و نوع آن را با توجه   نماید  نییخود را از مجازات تع  یهدف اصل  دیبا  یمقدم بر هر امر   یر یتعز  یها سرقت

فر  با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی مبادرت به وضع کی  و  ندیبه آن هدف برگز

م  در  نماید. ن  زانیخصوص  باقانون  زیمجازات  سرقت  دیگذار  ارتکاب  منافع  و  سهولت  س  ،به   اه یرقم 

  ی ساز   یفرد  یحال در راستا   نیتوجه کند و در ع  جرایم  گریدبا  سرقت  جرم و ارتباط    تیعموم   ی،بزهکار

 .مجازات باز بگذارد  زانیم نیی را در تع قاضیمثبت مجازات دست  تأثیر  شی مجازات و افزا

 ، قاضی  سرقت تعزیری مجازات  نییتع ،اهداف مجازات ی،نیتقن ییجنا استی س :کلیدواژگان

              
واحد شهرکرد، دانشگاه   ،یدانشکده علوم انسان ،یگروه حقوق جزا و جرم شناس یتخصص یدکتر  یدانشجو  -1

 ن را یشهرکرد، ا ،یآزاد اسالم

و    اریاستاد ران،یشهرکرد، ا ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه حقوق، دانشکده علوم انسان اری ستادا -2

 ) نویسنده مسئول ( دانشگاه شهرکرد یعلم  ئت یعضو ه
dad 1400@yahoo.com 

 

 ن رایشهرکرد، ا ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه حقوق، دانشکده علوم انسان اری ستادا -3

 1399/ 1/ 26تاریخ دریافت: 

 1399/ 5/ 17تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه 

فرآ  یر یتعز  هایمجازات سرقت  میتوانیم بگ   یند یرا  نظر  دو    میریدر  در  اعمال    ی مرحلهکه  متفاوت 

مجازات توسط    نییتع  یمرحلهگذار و دوم در  مجازات توسط قانون  نییتع  یمرحلهدر    نخست  ؛گرددیم

ا  . مجازات  یکنندهتعیینقضات   در  است  نیآنچه  نگارندگان  مدنظر  در    نییتع  ،مقاله    ی مرحلهمجازات 

 .است  یگذارقانون

جبران گذشته    یمجازات است ، حول حق مجرم برا  هاتی توج  نیتر  یمیاز قد  یک یمجازات ، که    کردیرو

  یی آرام توانا  تی تقو  یاست که به معنا   دهیچی و پ  یمفهوم نسب  کی  یتوان بخش  کردیاست. در مقابل ، رو

افراد ، هم مجرمان و هم   دیتهد  قیارعاب از طر  کردیحال ، رو  نیو اطاعت از قانون است. با ا  یسازگار

مجازات و   یاست. آموزه بازدارندگ  د یارتکاب سرقت ، سازگار و ذاتاً شد ند یناخوشا یامدها ی جامعه ، به پ

وجود    انگریمجازات است بلکه ب   هیتوج  یبرا   یمهم  ینه تنها مبنا   رمجرمیآن بر بزهکار و غ   رینقش و تأث

در جهت سلب    یکار انداختن ، که گام  ازاست.    یبزهکار   دهی عامل حذف ا  نیمجازات به عنوان مهمتر

رعب    جادیاست که هدف از ا نیاست و آن ا  ر یامر اجتناب ناپذ   ک یبر    یمبتن  شتریقدرت از مجرم است ، ب

  اثرگذار گروه از مجرمان تا آنجا که آنها    کیاز مجرمان و به عنوان    ی برخ  یاصالح مجازات برا   ا یو وحشت  

را کنار بگذارد    تکارانیجنا  نیا  ییجنا  یی ه توانااست ک   نیجامعه از خود ا  تی تواند ، تنها راه حما  ی . مستندین

  کرد یرو  سه  ، گرا و ناظر به گذشته استفهیکه وظ  یسزاده  کردیبرخالف رو  ،انی م  نیادر    از آنها سلب کند.  ای

 .هستند ندهیگرا و ناظر به آدهیفا ریاخ

سابق    نیمشکل تکرار جرم توسط مجرم   ژه یبه اهداف مجازات خود را در رشد جرم و به و  یابیعدم دست

را به   یفر یعدالت ک  ستمیس  ییسابق ، کارآ  ن یسرقت و تکرار جرم در محکوم  یباال  زانیدهد. م  ینشان م

  ن یاثبات شده است؟ ا  یفریکعدالت    یو ناکارآمد  یناکارآمد  ایکرده است که آ  لی تبد  یال اساسوس  نیا

مجرم   یخود نباشد ، انتخاب نادرست مجازات برا  یبه خود  یفریمدل ک  یناکارآمد   لی، اگر به دل  تیوضع

اثر    یکند ، همانطور که مرتکبان ب  یم  دیکند ، که به نوبه خود مجازات ها را تشد  یبزهکار را آشکار م  ای

، اگر    گریچسبند؛ از طرف د  یمجازات م  دیها به تشد آن  یعنی  نند یب  یشکل م   نیبودن مجازات را به ساده تر

 نخواهد داشت.  یری تأث دی خاص ناتوان باشد ، تشد یبزهکار  ا یجرم   کی مجازات در تحقق اهداف 

، عادالنه و منظم را    یداشته باشد و مرتکب سرقت شود حق مجازات منطق  ی فریکه سابقه ک  یهرکس

از حد و نامنظم است. جامعه حق دارد دولت را به خاطر    ش یمجرم در مجازات ب  یشامل حق منف  نیدارد. ا

کند. عالوه   ساس هزینه های جلوگیری از سرقت و مجازات مرتکبان ، مسئول بداند و آثار ملموس آن را اح
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م  با مجازات مجر   یشود ، بهبود درد قربان  یم   یکه از جرم ناش  یاز حقوق مسلم قربان  یکیموارد ،    نیبر ا

 هدفمند است. ی فری ک یاستراتژ   کیسه حقوق مناسب   نیاست. تحقق ا

رو  هموضوع با آن روب یدگیچیکه به جهت پ ابهاماتیمجهوالت و ی  همه  باحاضر درصدد است  یمقاله

ک  رانیا  ینیتقن  ییجنا  استی س  کردیاست رو در خصوص  .  دینما  نییتب  یر یتعز  هایسرقت   یفرگذار ی را 

  ن ییتع  دیرا چگونه با  یر یتعز  یهامجازات سرقت  :سهل و ممتنع هستند  هاییپرسش  حاضر  قیتحق  سواالت

نوشتار حاضر در    ؟ستیچ  میگونه جرا  نیدر ا  نهیمجازات مطلوب و به  زانیانتخاب نوع و م  اریعم  ؟کرد

در   .شده است  ساماندهیدر سه مبحث    یارائه مباحث نظر   و نه صرفاً  ییراهبرد اجرا   کی  یمعرف  یراستا 

  ی ر یتعز  یهاسرقت  مفهوم شناسی اصطالحات و ویژگی های سیاست جنایی تقنینی کارآمد و مطلوب ابتدا  

م  و در مبحث سوّ   ی ریتعز  ی هانوع مجازات سرقت   نییناظر به تع  یارها یم معاند و در مبحث دوّمطرح شده

 1. اندشده  یمعرف یر یتعز  هایمجازات سرقت زانی م برناظر  یارها یمع

وظیفه ی اصلی تدوین سیلست جنایی به قانون گذار محول گردیده و این اوست که باید انتخاب های  

اساسی سیاست جنایی و جهت گیری ها، هدف گذاری ها و ابزارهای آن را مشخص کند. همچنین به این  

ع نقطه ی  جهت که در چرخه ی نظام عدالت کیفری به عنوان سکّان دار این نظام مطرح بوده و در واق

شروع و حرکت اوّلیه را جهت کنترل و مبارزه با بزه کاری در یک جامعه را به عهده داشته که با تدوین 

یک سیاست جنایی جهت نیل به هدف گام بر می دارد. پس هر چه قانون گذار در تهیه و تدوین قوانین و 

و ر نماید  دقّت  تعزیری  تعیین مجازات سرقت های  با  رابطه  در  و  مقررات  مبانی، اصول  کلّیّه ی  عایت 

معیارهای راهبردی سیاست جنایی را در در تهیه و تدوین آن ها بنماید، به همان اندازه می تواند به نتایج  

 مطلوب تری در این خصوص نائل گردد. 

 مفهوم شناسی: -1

 سیاست جنایی تقنینی -1-1 

به تقنینی  یعنیی سیاست  عنوان نخستین الیهسیاست جنایی  قانونگذار  )تدابیر و چاره )  جنایی  اندیشی 

راجع به جرم و یا به عبارتی سلیقه ی انتخاب قانونگذار در خصوص جرایم و مجازات ها که قانونگذار  

              
است    یکل یراهبردها نییمقاله درصدد تع نی است که ا نی به آن توجه داشت ا دی بخش با نی در ا ژه ی که در کل مقاله و به و یانکته - 1

 . امر بر عهده کارشناسان قرار داد اتیبا مالحظه تمام جوانب و جزئ دی را با رهایمتغ زی ر نییو تع
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های قانون  ایدئولوژی وغیره با ارائه چارچوب  فلسفی،  شناسی،جامعه  شناسی،تحت تأثیر دیدگاه های جرم

دوره  یک  خاصدر  تمهید  مشخص  نهد((.ی  می  رو  پیش  را  زم  ی  در  مطالعات    ی استگذار یس  نهیاساس 

  ی قانونگذار  یابیمرحله ارز  ی عنی،    یفریمرحله چرخه و چرخه ک  ن یو انتقاد از مهمتر  ی، بررس  یقانونگذار

  ارات یموجود است. و اخت  یو پاسخها   میجرا  نییدر مورد تع  یمقررات قانون  نیو تدو  نی، از جمله تدو

 (.1379:261شیخ االسالمی،. )ییو اجرا ییجنا ینهادها

 تعزیر  -1-2

تعزیر در لغت به معنای تعظیم، توقیر، تأدیب، ضرب، منع، نصرت و... است. در لغت نامه دهخدا آمده  

ی اصلی تعزیر، همان منع و رد است و معنی نصرت نیز برای تعزیر به این معنا است که شما  است: »ریشه

کنی و مانع اذیت او توسط دشمن می شوی و به تأدیب هم تعزیر اطالق می  دشمن را از کسی رد می  

 شود، چون مرتکب را از تکرار گناه باز می دارد«

نبوده    هید  ا یاست که مشمول عنوان حد ، قصاص    یمجازات   ری، تعز  یقانون مجازات اسالم  18طبق ماده  

شود. . نوع ،    یو اعمال م  نیینون تعمطابق قا  ینقض مقررات حکومت  ای  ی و در موارد ارتکاب منع شرع

  ن ییقانون تع  توسطمجازات ها    ری ، سقوط و سا  ق ی، تعل  فیاجرا و مقررات مربوط به تخف  تی فی، ک  زان یم

 .. .شود. یم

 ها و مختصات سیاست جنایی تقنینی کارآمد و مطلوب ویژگی  -2

 های بنیادینارزشعقالنیت و سنجیدگی در عین ابتنای بر اصول و  اندیشیدگی، - 2-1

  است یس   رای شود؛ ز  یم  یناش  یی جنا  استی در اصطالح س  "است یس"از مفهوم    ر یو تدب  تیعقالن  یژگیو

را به    ییجنا  استی، فوئرباخ س  لیدل  نیبه هم (.37:1382الزرژ،مسائل جامعه است )  تیری اساساً درک و مد

 ی ژگیو  نی( ، و از نظر هم40کند )همان ، ص    ی م  ریتعب  "قانون )دولت(  ت ی حاکم  یمشورت برا "عنوان  

شود در    یم  دهی مبارزه و مقابله جرم بحث شده است. نام  یبرا   "ی استراتژ"،    ییجنا  استیاست که در س

و  یریراه حل و اندازه گ افتنی، شناخت اهداف ،  یابی تیحل مسئله ، موقع کردیرو کی یواقع ، استراتژ 

 آنها است. ی نظم و ارتباط و سازمانده ینوع  افتنی  تیآنها و در نها یریاندازه گ

منظم از اصول که دولت    یمجموعه ا"کند:    یم  ری تفس  نیرا چن  ییجنا  استیس  ستیمعنا ، فون ل  نیبه ا

 (. 41ص  همان،مبارزه با جرم را سازمان دهند. )  دیو جامعه با
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 کیکند. در واقع ، هر    یم  ی( را ضروری)علم   ییجنا  استی و تفکر است که س  ریتدب  نی، ا  گریاز طرف د

شود.    یو قانون   میو با بازخورد مناسب ، تعم  ردیدر معرض آزمون و خطا قرار گ  دی از آموزه ها و اقدامات با

است    لیدل  ن یو به هم  استاست و به آن مرتبط    یبه جرم شناس  کینزد  اریبس  ییجنا  استیرو ، س  نیاز ا

  ت یاست؛ اما ماه  یعلوم مختلف ضرور  شمندانیاستفاده از متخصصان و اند  یفریک  استیس   نیه در تدوک

  است ی متناسب با اهداف س  یتوان از هر آموزه و استراتژ   یکه م  ستین  یمعن  نیبه ا  ییجنا  استی س  یعلم

مورد    ی اساس  ی کنند و اصول و ارزشها  یم  ر کانال عبو  ق ی، اقدامات از طر  حقیقت استفاده کرد. در    ییجنا

 شوند.  یرد م  ای رفتهیکنند و پذ   یم لتریقبول هر جامعه را ف

 جامعیت و فراگیری در عین اولویت گرایی -2-2

لفه componentsآن است. از نظر م    تیو جامع  تی، جامع  ییجنا  استیس  یو اثربخش  یاثربخش   از ین  ش یپ

در   تیدر موضوع ، جامع  تیشود: جامع  یم  میبه سه محور تقس  تی، جامع  یی جنا  استیس  کی ها و عناصر  

مجرمانه. از    دهی در پاسخ به پد  ریو استفاده از مقامات درگ  یریدر به کارگ  تیاستفاده از روش ها ، و جامع

در روش ها و برنامه ها در    ت یاولو  ی نوع  د ی ، با  ییجنا  استی س  ییضرورت و کارآ  لی، به دل  گریطرف د

 : (472:1395حاجی ده آبادی،نظر گرفته شود. )

 جامعیت در موضوع با اولویت دادن به جرایم مهمّ -2-2-1

 میهمه جرا  ییجنا  استیکند. بلکه موضوع س  یچند جرم خاص توجه نم  ای  کیهرگز به    ییجنا  استیس

کند. در واقع ،    یم   انیرا ب  گران یبا د  میارتباط جرا  یجرم شناس  یها   افته ی امروزه    نکه یاست ، خصوصاً ا

با جرم ، مبارزه با جرم    یبه برخورد اساس  ازی، ن  نیهستند. عالوه بر ا  یا   وستهی به هم پ  یمجموعه ها  میجرا

به    ی بند  تیموضوع اولو   تیحال ، اهم  نیحاکم است. با ا  ی نقض هنجارها  یاز آن به معنا   یر یشگیو پ

  نه یدر زم  -و مدارا    -قانون    نهیدر زم  -از مجازات    تیو مصون   یی است که امروزه بحث از جرم زدا  یحد

 مهمتر است. میتر به جرا  یو جد شتریب  وجهبه منظور ت  نهایوجود دارد؛ و همه ا یاجتماع یها  استیس

 پیشگیرانهجامعیت در روش ها و تدابیر با تأکید بر روش های اصالح گرایانه و  -2-2-2

دنبال همه روشها  اثرگذار  ییجنا  است ی س  کی نه فقط    یبه   ، با جرم است  مبارزه  برخورد و  موثر در 

مانند روشها  ییجنا  ی روشها اول  ییو سرکوبگرانه  در جوامع  برا  هیکه  است.  داشته  و    ییشناسا  ی وجود 

  یی جنا  استیشده توسط آن س  ه یتوص  یروش ها  ست یبه ل  د ی ، با  ییجنا  است ی س  ک ی  ی اثربخش  یابیارز

  نه یو اختالف عوامل و زم  یگستردگ  لیدر روشها و اقدامات مقابله با جرم به دل  تیمراجعه کرد. لزوم جامع
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  ن ی است. با ا  ی و خارج  ی، اجتماع  ی، داخل  یفرد  ی ها  نهیاز جمله عوامل و زم   م یجرا  وع یظهور و ش  یها

  انه یاصالح گرا  شیبا گرا  رانهی شگیپ  ی وشهااست ، اتخاذ اقدامات و ر   دیمورد تأک  شتریحال ، آنچه امروز ب

 در مبارزه با جرم دارند.  یروشها نقش اساس نیا رایاست. ز یو درمان

 استفاده از همه مراجع با اولویت دادن به مشارکت اجتماعی  -2-2-3

 ده ی پد  نیدر قبال جرم مستلزم استفاده از همه مقامات مقابله کننده با ا  یا  شهی، جامع و ر  قیواکنش عم

به   ییجنا دهی و گسترش پد یر یشکل گ  یها نه یها و زم شهیاز ر  یکه برخ ت یواقع نیجدا از ا رای است ، ز

از آنها به    کی ، هر    لیدل  نیهمگردند. و به    ی منابع برم  نیگردد ، ا  ی نامناسب برم  ی عملکردها و عملکردها

در    دی دارند با  اریمقامات در اخت  نیکه ا  یکنند ، از امکانات بالقوه و واقع  ی توسعه و وقوع جرم کمک م

  ست یمسئول مبارزه با جرم ن  هی، فقط قوه قضائ نیاستفاده شود. بنابرا اثرگذار به طور  یی جنا دهی پاسخ به پد

و افراد جامعه    یردولتی غ  یسازمانها و مراجع اجتماع   نی، همچن  ی و ادار  ییاجرا  یا و نهاده  هی، بلکه قوه مجر

 ( 473 ص همان،روند.)  نیا ریامر باشند. درگ نیمسئول ا  دی با زین انی قربان ی، حت

 شفافیت   -2-3

برنامه های   و  ها  ترین ویژگی های سیاست جنایی کارآمد شفافیت و صراحت سیاست  از مهم  یکی 

تا برنامه ی ارائه شده تفسیر پذیری و ابهام کم تری داشته  ویژگی شفافیت موجب می شود    تنظیمی ست.

 و مشخص تر و دقیق تر باشد. 

 این امر باید در سه محور زیر مورد توجه قرار گیرد:

سیاست گذاران باید از واژه ها و عبارت    برای ارائه ی مکتوب برنامه های تنظیمی،  لفظ و عبارت.  -الف

در نگارش سیاست تدوینی نباید    گی مفاهیم مورد نظر را انتقال دهند.هایی استفاده کنند که در نهایت ساد

 از عبارت های مبهمی استفاده کرد که برداشت ها و تفسیر های گوناگونی را ایجاب می کنند؛ 

حق تکلیف در سطح هرسامانه ی پاسخ دهی می توان مجموعه ای از حق ها و تکلیف ها را مالحظه    -ب

ماهیت و دامنه ی شمول حق ها و تکلیف های مندرج    دوینی را تشکیل می دهند.کرد که بنیان سامانه ی ت

 در سیاست گذاری صورت گرفته باید بدون وجود هرگونه ابهامی به صراحت تعیین شود؛ 

  سامانه ی پاسخ دهی برای دست یابی به هدف ها و نتایج معینی تدوین می شود.   هدف و نتیجه.  -ج

انت مورد  نتایج  که  نیز  ضروری ست  را  آن  اصلی وضع  و علت  فلسفه  واقع  در  که  سامانه  اجرای  از  ظار 

 مشخص می کند به روشنی بیان شوند و از ذکر هدف های مبهم و تفسیر پذیر خودداری شود. 
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رعایت شفافیت و صراحت در سه محور یاد شده مانع از ارائه ی تفسیر های گوناگون و گاه نادرست از  

سیر پذیری برنامه پاسخ دهی تدوینی به بروز تعارض و سردرگمی کارگزاران تف   سیاست تدوینی خواهد شد.

انجامد. می  گذاری  سیاست  تحت  بدنه ی  در  آشفتگی  نتیجه  در  و  و   اجرایی  شفافیت  میزان  اندازه  هر 

راه بر اعمال سلیقه های گوناگون و گاهی سوء استفاده ی کارگزاران اجرایی و دور   صراحت کمتر باشد،

در چنین وضعیتی هدف از    یت و در پی آن نزدیک شدن به ذهنیت و انتزاع هموارتر می شود.شدن از عین

طرح سامانه ی مورد نظر نیز به کلی مخدوش خواهد شد. این امر به ویژه در مورد سیاست های پاسخ  

شفاف  طرح عنوان های مجرمانه ی تفسیر پذیر و نا  دهی به جرم آثار سوء فراوانی را در پی خواهد داشت.

پی   در  را  مرتکب  سرنوشت  تعیین  در  دادرسان  روانی  شرایط  ی  مداخله  و  شانسی  دادگریِ  پدیداریِ 

 (.98:1388ایروانیان،.)دارد

 هزینه بری اندک در عین بازدهی زیاد  -2-4

  ی که طراح ستین  ی است. شک  یی جنا  استی بحث اقتصاد س  ییجنا  است یس  نهیاز مباحث مهم در زم  یکی

  ت ی ری بازخورد و اصالح آنها که از آن به عنوان مد  افتیاقدامات و روش ها و در  یو اجرا  ی زی ، برنامه ر

و دولت ها   ند ک   یم  لیرا به جامعه تحم  یادیز  یها   نهیاست که هز  یزیشود ، چ  یم  ریتعب  ییجنا  استیس

دهد ، فقر    شی ها را افزا  متیتواند ق  یکه م  یز یچ  ؛یاز بودجه عموم  ریرا غ  ی گرید  یها  نهیمجبورند هز

  یی ها  دهی از ا  ی کی،    نیاست. بنابرا ییعامل جنا کی، که خود    رهیکند و غ  یکند و جامعه را طبقه بند  جادیا

  نهیهز  نیبرخورد با جرم و همچن  ی ها  نهیشود ، کاهش هز  ی دنبال م  ییجنا  است ی س  نیکه امروز در تدو

  ی آن فراهم م  یمهم را برا  نیکه ا  یا انجام اقدامات ( ، ب 357:  1395،    یجعفر  انیزدی مجازات است )  یها

ها فقط بر    نهیبحث در مورد هز  نکهیاست ، خصوصاً ا  ییباال   اریبس  ییکارا  یحال دارا  نیکند ، اما در ع

 ها هستند.  نهیاز جمله هز ی، بلکه منابع انسان  ستین رکز متم  یانسان  ریو غ یمنابع ماد یرو

  ک ی  یتوان برا یوجود دارد که م زی ن یگرید یها یژگیذکر شده ، و یها یژگیحال ، عالوه بر و نیبا ا

 مقاله ذکر نشده است. نیکارآمد و مطلوب جستجو کرد که در ا  ییجنا استیس
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تعیین مجازات سرقت های تعزیری بر اساس مبانی حقوقی، فلسفی، سیاسی و  -3

 جامعه شناختی  

از    یکیاست ،   یاجتماع  یدر برابر نقض هنجارها   یواکنش رسم  ینوع  یفر ی، مجازات ک  یاز نظر حقوق

،    یادار  یبا مجازات ها  یمبهم  یاست ، اگرچه مرزها   "رنج "آن وجود عنصر    یها  یژگیو  نیتر  یاصل

  ی مرزها   نیاست. وجود ا  یحقوق مدن  ی آن. دارا  یاجرا   یگاه  یو حت  ی، اقدامات اصالح  یتیامات امناقد 

، مجازات    یدارد. از نظر فلسف   یاجتماع  یتکامل زندگ  قیاز طر  یحقوق  یها   دگاهیدر تحول د  شهیمبهم ر

، فقها ، فالسفه و فالسفه عالقه مند به حقوق    نهیزم  نی. در اردیگ  یمورد بحث قرار م  "دی با"و    "چه "از نظر  

  ح یتوض  یحقوق  ای  یبر مباحث فلسف  دیکرده اند نهاد مجازات را حسب مورد با تأک  ینوشتند. و هرکدام سع

قرار گرفته و تکامل انحصار مجازات توسط    د یمجازات و دولت مورد تأک  نی، رابطه ب  یاسیدهند. در بعد س

  ک ی صورت دولت به عنوان    نیاگر مجازات در انحصار دولت باشد ، در ا  شود.  ی دولت در نظر گرفته م

کند. مجازات مظهر    ی م  ی وابسته باز  ری متغ  کی به عنوان    راتیعزدر تکامل نهاد ت   یمستقل نقش مهم  ریمتغ

  ت یمظاهر حاکم  ری مجازات و سا  نیب  نکه یا  جه ی نت  دو وجود دارد.  نیا  نیب  ی است و رابطه اساس  تیحاکم

حاکم است و به نوبه خود بر آن   یاس ینظام س   ریمجازات تحت تأث  تیفیرابطه متقابل وجود دارد. نوع و ک

  ده یپد  ر یمانند سا  نیاست و بنابرا  یاجتماع   ده یپد  ک یمجازات    یگذارد. اما از نظر جامعه شناس  یم  ریتأث

مانند    یکه جامعه شناسان  یگاهیاست. جا  یاجتماع   یها   دهیپد  ری با سا  نشدر عمل و واک  یاجتماع  یها

داده اند و    یبه نظام حقوق   یجامعه شناس  نهی در زم  یپرداز اصل  هی، وبر و مارکس به عنوان سه نظر  میدورک

  ری آن دارد. سا  نییدر تب  ی فریاست که نظام ک  ی مجازات ها ، نشان دهنده نقش  ژهیآن ، به و  یضمانت اجرا 

 (.90: 1360)دورکیم، .یاجتماع  یها ملفه

  یاست. وقت  تیحائز اهم  زین   ی، از نظر عمل  یتوجه به ابعاد متعدد مجازات عالوه بر داشتن ارزش نظر

بر   یو مبتن  ستیدر قالب کلمات قانون ن انیآگاه باشد که مجازات صرفاً ب تی واقع ن یاز ا یفر ی قانونگذار ک

موجود   کیبه عنوان    ازاتدر نظر گرفتن مج  جه ی است. نت  یو جامعه شناس  یاس ی، س  ی، فلسف  یاصول حقوق

  ی شده است و هرکدام از آنها نقش خاص  لیتشک   ی مختلف  یکه بدنش از اندام ها   یزنده خواهد بود. موجود 

بدن است و پوست    ن یا  ی مغز راهنما  استی دارد و س  شهیبدن در جامعه ر  ن یآن دارند. اسکلت ا  ی در بقا

بقا و مجازات خود    یموجود زنده برا  نیبدن است. ا  نیشده و اخالق روح ا  دهیآن کش  یحقوق بر رو

را    یریو پ  یانسال ی ، بلوغ ، م  یرا دارد و مراحل تولد ، کودک  یو اجتماع  یاس ی ، س  ی، اخالق  یقانون  طیشرا

  ن یدر تدو ییگذاران جنا استی س یی در واقع گرا یبه مجازات نقش مهم ینگاه چند بعد  نیکند. ا یم  یط

  یی گذاران جنا  است ی شود س  یبه مجازات باعث م  ینگاه چند بعد  نیامجازات ها دارد.    یو اجرا  نییتع،  
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  ی را در بهره بردار  یو جامعه شناخت  ی اسی، س  ی اخالق  ی ها  تیدر برج عاج از مجازات استفاده نکنند و واقع

 (. 28:  1383) حسینی،  .رندی از آن در نظر بگ

 ی ریتعز هاینوع مجازات سرقت نیی ناظر به تع یارهایمع -4

  . بزهکار سرقت است  ایمجازات در مورد بزه    یهدف اجرا   نییتع  ،مجازات  نییتع  ی در راستا  امر   نیرتمهم

مشخص کند که چرا بزهکار جرم سرقت را مجازات    قاًیدق  د یگذار بامعنا که در مرحله نخست قانون  نیبه ا

ناتوان    ایباز داشتن جامعه از جرم مشابه و    ای اصالح آن بزهکار است    فری ک  یهدف از اجرا  ایآ  ؟ کندیم

آالم    امیمجازات در حد سزادادن بزهکار و الت  کی  یجراا  اب  ایو    ؟شتریب  می ساختن بزهکار از ارتکاب جرا

 .پرداخت «نوع مجازات   نشیگز»به  دی با «،هدف اعمال مجازات نیی تع»پس از  ؟دیآیبرم دهیبزه د

 هدف مجازات  نییتع -4-1

از جهت   با مجازا  تأمین هر مجازات  آن  گر ید  ی هات اهداف  تا  که ممکن است  متفاوت است    ک ی جا 

  ن یاز ا .بگذارد  ر یثأبلکه در جهت عکس آن هم ت   ، کندن   نیمأ از اهداف چهارگانه را ت   ی مجازات نه تنها هدف

  د یبا ارجاع امر به اهل فن با  گذاراناستیاست و س  یتخصص  امر  یک  هر مجازات  ی هدف برا  نییتع  ،رو

هدف مجازات    نییتع  د ینبا  ،جهت  نیبه ا  .دن را مشخص کن  یر یسرقت تعز  ی مجازات برا   ی هدف از اجرا

 قاضیبه    یواگذار  غالباً  بلکه  ،انتخاب نوع مجازات باز گذاشت  یرا برا  یواگذار کرد و دست و  یرا به قاض

که    میشویمواجه م  یتیبا وضع  ،صورت  نیا  ریدر غ  .و البته الزم است  یمجازات کاف  «زانیم»  نییدر حد تع

 ی که در پ یاوهیش(، ,6z2Ashworth ;) کندیم ادیدر مجازات  1ی«ا انهخقهوه به عنوان »نظام اشورث از آن

  دانند یبزهکار مناسب م یرا که برا یهر مجازات  توانندیخود م ی  قهیبه سل  یو قاض ستیمشخص ن  یهدف

  ی فر یکشبه   یها وهیدر جهت انتخاب ش یبه قاض ار یاخت اعطای  البته   (.677 :1388  ی،محمود)کنند  ل یتحم

اشکال  یب  یل ی تکم  ینهادها  گریشده است و د  دایحبس    نیگزیآنچه در قانون مجازات از آن به عنوان جا  ای

 . است یرساند و دفاع کردنیم یار ی فریک یمجازات به کارآمد   یساز یاصل فرد  یدر راستا است و اتفاقاً

  ک ی  .خاص خود است  ی آثار مثبت و منف  ی مجازات متفاوت هستند و هر کدام دارا  ن ییتع  ی هاروش

  ت ی دغدغه و غا  .شود  نییبه طور مشخص تع  یر یمجازات آن است که در سرقت تعز  نییتع  ی روش برا

گذار  قانون  ایآ   .و جامعه است  دهیبزه د،  از بزهکار  کیاز کدام    تیحما  ،رفتار مجرمانه  نیا  ینگاراجرم    یاصل

              
1 -cafeteria system.  
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از او   تیحما  یرا رد نکرد و برا   یظالم قربان  ای  ؟از جامعه را داشته است  تو حمایغه نظم عمومی  دغد 

کرده است؟ به   یرفتار را جرم تلق   نی، ا  یبه منظور محافظت از مجرم و منافع و  یول  نکهیا  ایآمد؟    رونیب

  ک ی تفک  گریکدیاز    دیو اهداف جامعه با  دهیاهداف مجرم ، اهداف بزه د  یعنیسه دسته از اهداف    بیترت   نیا

  ر ی مجرم بوده است ، هدف اصالح بر سا  یشیمصلحت اند  یفلسفه جرم شناس   راساس ، اگ  ن یشوند. بر ا

،    یشود. اگر منافع قربان  ن یینوع مجازات تع  دی هدف ، با  نیا  تی و مرکز  ت یاهداف برتر است و با اولو

تر از  اثرگذار تواند    یاست و در صورت عدم انجام آن ، مجازات م  یقربان  تی، جلب رضا  یاصل  ینگران

باشد. اگر مصلحت جامعه و حفاظت از آن بر مصالح و منافع بزهکار    یمنافع قربان  نیدر تأم  گریاهداف د

هدف    دیبا  ،ب ی ترت   ن یبه ا  .بود  ی و ناتوان ساز  ارعاب  به دنبال اهداف   د یبا  ، داشته باشند  ترجیح   دهیو بزه د

و  ی اشهیکل یها مشخص کرد و از مجازات ی با توجه به موضوع جرم انگار یر یرا در سرقت تعز نینخست

 . کندی م  نیمأت   شتریشده را بهتر و ب  نییاست که آن هدف تع  یفریک  نشیگز  یگام بعد  .کرد  یخوددار  کسانی

 مجازات متناسب با هدف  نشیگز -4-2

 ،قسمت  نیدر ا  .کرد  نییتع  ینوع مجازات را متناسب با هدف انتخاب  دیبا  ، اهداف  ایپس از انتخاب هدف  

  ( و شالق  ینقد   ی جزا  ،حبس)  ی ری تعز  یهاسرقت   یها است که هر گونه خاص از مجازات  نیا  یسوال اصل 

کند؟ بحث از اینکه  را تأمین می ی(و ناتوان ساز  یسزاده ،ارعاب ،اصالح)کدام هدف از اهداف چهارگانه 

کند بحث جدیدی نیست، امّا همچنان ابهام موضوع باقی است،  هر نوع مجازات کدام هدف را تأمین می

به مجازات  نسبت  بزهکاران هم  و  است  فراوانی  متغیرهای  و  معیارها  تابع  مسأله  که  واکنشچرا  های  ها 

ای پاسخ داد:  رای یافتن پاسخ این سئوال کلیدی باید به دو سئوال مقدمه دهند. بمتفاوتی از خود بروز می

شود؟ دوم اینکه مالک ارزیابی هر یک  نخست این که هر یک از اهداف چهارگانه با چه روشی محقق می

 از اهداف چهارگانه چیست؟ 

ی باز پرورانه، البته  هادر پاسخ به سئوال نخست باید گفت هدف اصالح با در دستور کار قرار دادن برنامه

ی سرقت یا انصراف  شود و ارعاب هم با هر روشی که به سلب صرفه بسته به شخصیت بزهکار، محقّق می

شود و  بزهکار از ارتکاب سرقت بینجامد پیوند دارد. امّا سزا دهی جز با تحمیل رنج بر بزهکار محقق نمی

آید. در پاسخ به سئوال دوّم  اب سرقت به دست میهای بزهکار در ارتک ناتوان سازی هم با کنترل توانایی

ارزیابی   زیان فردی  با  دهی  و هدف سزا  پروری  باز  قابلیت شخصی  با  اصالح  داشت هدف  اظهار  باید 

 شود، امّا در ارعاب و ناتوان سازی باید خطر اجتماعی را مالک ارزیابی دانست. می
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 حیث تأمین اهداف های تعزیری از های اصلی سرقتمقایسه مجازات  -4-3

 شوند. می 1های تعزیری شامل حبس، شالق و جزای نقدی های اصلی سرقتمجازات

های تکمیلی قابلیت تحقق چهار  های اصلی با همراهی مجازاتباور بر این است که این گونه مجازات

 2هدف اصلی ارعاب، سزا دهی، اصالح وناتوان سازی را دارند. 

ی جایگزین احتیاج دارد و با انکار این  ار است، ردّ آن نیز به دلیل و ارائه اگر چه اثبات این باور دشو 

 توان پیشنهاد داد. های چندانی برای تأمین اهداف چهارگانه نمیهای اصلی، جایگزینمجازات

  های مجازات  از  یک  هر  بازگشت که  اصلی  سئوال   همان  به  پایه،  هایمجازات  این  پذیرش  با  رو  این  از

  باره  این  در  تفصیلی   بحث  که  جا  آن  از  کند؟می  تأمین  بیشتر  و  بهتر  را  مجازات  اهداف  از  یک  کدام  اصلی،

  اکتفاء  باره  این  در(  دیگر  هایپژوهش  هایداده  تحلیل)  تحلیل  فرا  به  است،  خارج  نوشتار  این  یحوصله  از

 . شودمی

 حبس  -4-3-1

،   لیدل  نی کند و به هم  یم  فی است که انواع اهداف مجازات ها را تعر  ی از معدود مجازات   یسلب آزاد 

و    یدارند )غالم  یا   ژهیو  دینوع مجازات ها تأک  نیکننده مجازات بر استفاده از ا  هیتوج  یها  هیتمام نظر

خاص دارد    ی بازدارندگ  در  یکم  ریدهد که حبس تأث  یحال ، آمارها نشان م  نی(. با ا151:  1389،    انی افضل

توان    یرابطه م  نیدر ا(  48:  1394)اسفندیاری،    است.  ادیآزاد شده ز  انیزندان   انیتکرار سرقت در م  زانیو م

 . ستین ادی در زندان ز یاصالح یگرفت که کارها  جهینت

کاهش    نیمانند اصالح و آموزش مجرمان و همچن   یبه اهداف  یابیدر دست  ی واقع ، زندان عالوه بر ناکام  در

(. در مجموع،  137:  1395)اسفندیاری و جوان جعفری،    شده است.  لیمعضل تبد  کیها ، به  سرقتتعداد  

(. این  62:  1394صاحب نظران معتقدند زندان بهترین مکان برای اعمال هدف ناتوان سازی است )ونیتر،  

ناتوان سازی نیز مجازات  توان چنین نیز تفسیر کرد که بهترین مجازات برای دستیابی به هدف  نظر را می

 ی ناتوان سازی باالیی است.حبس است و قدر متقیّن این است که کیفر حبس دارای جنبه 

              
 . است رایانه ای سرقت اصلی  مجازات های از یکی عنوان به نقدی جزای  - 1
                                                        کنندنمی  محقّق را  اصالح غایت آمد، خواهد ادامه  در که  طور همان مجازات ها، این که  است آن  واقعیت - 2
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 جزای نقدی  -2 -4-3

های تعزیری است. کسانی که  جزای نقدی بهترین پاد زهر برای جرایم علیه مالکیت خصوصاً سرقت

فعت دارند جزای نقدی را مانعی بازدارنده بر  ای قوی برای گردآوری و تحمیل نا مشروع مال و من انگیزه 

کند    یم   دیی( تأ154:  1390،    انی و افضل  ی)غالم  یگریمطالعه د(.  92:  1394بینند )اردبیلی،  سر راه خود می

مناسب    نیبه هدف بازدارنده خاص داشته باشند. همچن  دنی در رس  یشتریتوانند نقش ب  یها م   مهیکه جر

جرم    1(. رعایت اصل تناسب 37:  1393)غالمی،  ر نظر گرفته شده استسرقت ساده د  یمجازات برا  نیتر

طلبد که نوع مجازات بسته به نوع جرم باشد و با طبیعت جرم سنخیت داشته باشد. در این  با مجازات می

جا نوعی زیبایی شناسی عقالنی کیفر مطرح است؛ زیرا فقط در هنرهای زیبا نیست که باید وفادارانه از  

شان فرزانگی است و عناصری  پیروی کرد، بلکه نهادهای سیاسی یا دست کم نهادهایی که ویژگیطبیعت  

(. افالطون در کتاب قوانین، کیفر دادن مجرم  133:  1384از دوام را دارند بر پایه طبیعت استوارند )میشل،  

لت مطابق طبیعت  ای که مرتکب جرم شده است یعنی تحمّل شر مشابه عمل مجرمانه را عدابه همان شیوه

های  (. پس طبیعت سرقت79:  1382کند )کلی،  ای از مجازات که طبیعت خود پیشنهاد مینامد؛ یعنی شیوهمی

های تعزیری قانونگذار از  های سرقتطلبد. متأسفانه در غالب گونهتعزیری، مجازات جزای نقدی را می 

موده است. لذا پیشنهاد نگارندگان این است  حبس و شالق استفاده نموده و ابداً صبحتی از جزای نقدی نن 

های تعزیری عالوه بر مجازات حبس، مجازات جزای نقدی را در اصطالحات  که قانون گذار در سرقت

 آتی منظور نماید.

 شالق  -4-3-3

های تعزیری توسط قانون گذار تعیین شده است شالق است، این  هایی که برای سرقتیکی از مجازات

های تقاص  مخالفان زیادی دارند. ردّ کلی آن در مواردی که بزه دیده و جامعه خواستهمجازات هر چند  

های مورد حمایت  گونه داشته باشند چندان مفید نیست، زیرا اگر بزه دیده و جامعه نتوانند از رهگذر پاسخ

 شوند. ی خود دست یابند، به انتقام خصوصی متوسّل میدستگاه عدالت کیفری به خواسته

های سزا گرایانه جستجو کرد. البته با توجه به ماهیت آن که کرد اصلی این مجازات را باید در غایتکار

ی آن  رسد آثار باز دارندهی اجراء، به نظر میآسیب جسمی شدیدی برای مجرم به همراه دارد و نیز نحوه 

بنا به دالیل ذیل باید از    هم درخور توجه باشند. با این وجود این مجازات علی رغم نقاط قوتی که دارد

              
 ی دیگری است.     باشد که موضوع مقالهها میهای تعزیزی اصول حاکم بر آنیکی از مباحث مهمّ، در کیفر گذاری سرقت - 1
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مدرن و   ییجنا  یها  وهیمجازات شالق با ش  ن؛یاولهای تعزیری حذف گردد:  های سرقت ی مجازاتزمره

 ی است ، گرچه نم  زیال برانگوس  ارینقش ترسناک و بازدارنده شالق بس  اًی دارد. ثان  رتیاصالح طلبانه مغا

وجود ندارد.    ییجنا  یها  زهی شالق زدن و مهار انگ  نیب  یمیرابطه مستق  چیهثالثاً؛    توان آن را کامالً انکار کرد.

  ن یا  یعدم اجرا  ای   یاست. پنجم؛ در اجرا   یبشردوستانه و اسناد حقوق بشر   نیبا مواز  ریچهارم؛ شالق مغا

  ی عموم   ی ماع وجود ندارد. ششم اجراعلما توافق و اج  نیب  "عدم "  ا ی  "مصلحت "مجازات ، در مورد بحث  

)نجفی، میلکی،   داشته باشد.  یخشونت نقش موثر  جیتواند در دفن و ترو  یآن م  یامدها یو پ  جازاتم  نیا

1386  :145.) 

 های تعزیریهای تلفیقی سرقتاعمال مجازات  -4-3-4

از مشکالت مجازات ، به دادگاهها    یعیوس  فی به ط  ییپاسخگو  یبرا   یبه عنوان راه   کپارچهی  کردیرو

  ندهی، از مالحظات گذشته و مالحظات آ  یو از کارافتادگ   ی، توانبخش  یبازدارندگ  ق یدهد تا از طر  یامکان م

(. در صورتی  87:  1393،    ی)هالوو  دیاستفاده کن  بیترک  یغافل شوند. ابزار را تا آنجا که ممکن است برا

که یک مجازات نتواند به هدف اصلی برسد یا تصمیم گرفته شود که با حمایت هر دو طرف از پدیده  

جنایتکار ، به دو هدف دست یابد ، ترکیب مجازات ها معمواًل ضروری است ، بدین معنی که هدف آن  

کرد    د یتأک  دی. بادی بزهکار و جامعه باش  ای  تکاریجنا  کی .  یحمایت از قربانی و جامعه یا جامعه است. قربان

و شالق( و امکان   ینقد   یمختلف )حبس ، جزا  ی بر عدم تناقض مجازاتها  ی شعبه مبتن  کپارچهی  کردیکه رو

توسط قانونگذار در نظر گرفته شود و در   ی، اگر اهداف متعدد   نیاهداف مختلف است. بنابرا  یجمع آور

را دشوار نکند ،   یبه هدف مجازات اصل  یاب یمجازات دست  کیو    شدباوجود نداشته    یتیاولو  چیه  نیب  نیا

 مختلف وجود دارد. ی مجازات ها بی و ترک یامکان جمع آور

از جامعه    تیتواند با اهداف حما  یاز بزهکار )اصالح( نم  تیموارد ، هدف از حما  شتری، در ب  نیبنابرا

(  یناتوان  ای)مجازات( و جامعه )ارعاب    دهیاز بزه د  تیشود. اما حما  بی )مجازات( ترک  دهی)ارعاب( و بزه د

باشد    یاز انواع مجازات و درجه ا  یبیترک  ییشناسا  یبر رو  د یموارد ، تمرکز با  نیدارند. در ا  ی شتریب  قی تلف

دشوار است    ارینکته بس  نیا  ییاهداف مورد نظر هستند. شناسا  ای وجه در خدمت هدف    نیکه آنها به بهتر

 همزمان در نظر گرفته شوند. دی با ارهایو مع رهایاز متغ یاریبه آن ، بس یابی دست یو برا

 گذشته،   به  رو  رویکردی  دهی  سزا  چنانکه  دارد،  وجود  تناقض   مجازات  اهداف  دیگر  با  دهی  سزا   بین

 رو  رویکرد(  سازی  ناتوان  و  اصالح  ارعاب،)  مجازات  اهداف  دیگر  اما  دارد،  گرا  وظیفه  و  محور   استحقاق



  528 

صلنامه جامعه شناسی سیاسی 
ف

ایران، سال سوم، شماره سوم ، پاییز 
1399

 

 

(  شالق)  دهی  سزا  که  رویکرد  این   اساس   بر  رسدمی  نظر  به  لذا   1. دارند  گرا  غایت  و  محور  فایده  ،آینده  به

 دارد،  نگر  آینده  رویکردی  که(  حبس)  سازی  ناتوان  مانند  مجازات  اهداف  دیگر  و  است  گذشته  به  رو

  مغایر   باهم  اهداف  تأمین  حیث  از  گذار  قانون  توسط(  حبس  و  شالق)  تعزیری  سرقت  تعیینی  هایمجازات

 . نماید توجه نکته این به آتی اصالحات در گذار قانون شودمی  پیشنهاد لذا. باشند

 تعزیری  هایسرقت   مجازات تعیین در بزهکار و  دیده بزه دخالت -4-3-5

توافق    نیرسد شهروندان توافق دارند که دولت قدرت مجازات را دارد ، اما چن  یاگرچه اکنون به نظر م

دخالت   لیمدت دولت در مجازات باشد ، صرف نظر از دل  یاز مشارکت طوالن  یتواند ناش  یم  ینامه ا 

حق    شهروندان مداخله کوتاه مدت با گذشت زمان ،    یمدت طوالن   نیا  جهی مزمن دولت در مجازات در نت

 دولت شده اند. میحق تسل میرسد که تسل  یمسلم خود در پاسخ به جرم را فراموش کرده اند و به نظر م

  ی اصل   نینقش طرف  ی ای کننده مجازات با هدف اح  نییعوامل تع  یاساس  یمجازات سرقت ، بررس  نییدر تع

  ، ، ضرور  یقربان  یعنیسرقت  استراتژ  یو مجرم  که    یموارد   در  یر یتعز  یمجازات سرقت ها  یاست. 

چ کس  ی ه  رایکند ، ز   یدادگاه محافظت م  می نفوذ در تصم  یبرا  یسرقت قابل گذشت باشد. از حق قربان

سرقت قابل بخشش است و فقط هدف    ی، وقت  نیخدمت کند. بنابرا  یتواند به قربان  ینم  یبهتر از قربان

 . ابدیاختصاص   ینوع مجازات به قربان  ای  فی ط  نییدر تع  ینقش اصل  دیشود ، با  یمجازات در نظر گرفته م

و    ستیحق مطلق ن  نیا  یگرفته شود. البته اعطا   دهیناد  دی سرنوشت خود نبا نییبعالوه ، حق مجرم در تع

از جمله اصالح هدف مجازات با    طیاز شرا  یار ی، به بستداخل اراده مجرم    زانیهم در عمل و هم در م

کس بهتر از    چیهاصالح مجرم است ،    یاگر هدف از سرقت بدن  نکهیا  حیاست. توض  دیمق  یقربان  تیرضا

مجرم قصد اصالح آن را دارد   ای  کی کند ، همانطور که از نظر تئور  نییتواند روند اصالح را تع  یمجرم نم

  ن ی و اصالح ندارد که در ا  ریی قصد تغ  ایشود.    ی، که با انتخاب نوع مجازات توسط خودش بهتر حاصل م

ن حق به بزهکار ارتباط تنگاتنگ و  یا  یاست. اعطا   رممکنیاگر مجازات شود اصالح او غ  یصورت حت

به    ت ی احساس مسئول  شی، افزا  ی، عدالت ، اصالح و توان بخش   یبا حفظ کرامت انسان  یقیعم ، توجه 

: 1395)حاجی آبادی و قادری نیا،    از جرم )سرقت( دارد.  یریشگیمجرم ، تناسب مجازات و پ  تی شخص

توان با مشارکت مجرم در    یتوسط قانونگذار در نظر گرفته شود ، م  یقربان  ت یکه رضا  یدر موارد (.  73

را ارائه داد. به عنوان مثال ، اگر    یحد ممکن نظر قربان  ، تا  یقربان   تیجلب رضا  یسرنوشت خود برا  نییتع

              
فایده محور در توجیه کیفری، پژوهش   (، در تقابل وظیفه گرایی1395برای مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید به هادی رستمی، ) - 1

                                                                                                                                                                              ی دوم                                                                                                                         ی حقوق کیفری، سال هفتم، شمارهنامه
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کند   یمحافظت م یرباناز ق  ینوع مجازات جرم سرقت را دارد که با جرم انگار نییتع  تیقانونگذار صالح

را    یقربان   تی ، مجرم هدف قانونگذار از رضا  اری اخت  نیبه ا  یابی دست  یرا جلب کند ؛ برا  ی، اگر نظر قربان

 کند. یبرآورده م

 های سرقت یا بزهکار توجه به مالحظات خاص گونه -4-3-6

با مالحظات خاص آن سرقت    دیبزهکار با  ایانواع سرقت    یمجازات برا  نییفراموش کرد که تع  دینبا

ساده ، قانونگذار عالوه بر حبس خاص   یو سرقت ها نیسنگ یهمراه باشد. به عنوان مثال ، در سرقت ها

ها را با توجه به    هقانونگذار مجبور بود مژ  ن یمحکوم کرده است. بنابرا  زیضربه شالق ن   74، مجرم را تا  

برای مرتکبان استفاده غیر مجاز از خدمات رفاهی،  توجه به مجازات جزای نقدی    کند.  نییشدت سرقت تع

پیش    1396/ 10/3مصوب    1آن گونه که در قانون مجازات استفاده کنندگان آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز 

  ن یچن  رایزدهد قانون گذار چندان به وضعیت خاص این افراد توجّه نداشته است؛  بینی شده است، نشان می

، اعمال    یطی شرا  نیافتد. در چن  یو کم درآمد اتفاق م  نینش  هیافراد حاش  نیدر ب  اغلب  یمجرمانه ا  یرفتارها 

، اما با کنار گذاشتن   ستیمثر ن یبه اندازه کاف میجرا نیعامالن ا ی برا مهیمانند شالق و جر  ییمجازات ها

مجازاتها    تیو قطع  یفریعدالت ک  ستمیس  تی دشود و ج  یشکسته م  یفر یقانون ک  تی، صالح  یفر ی قانون ک

.  ستی، هرچه که باشد ، نوعاً مجازات ن  تیوضع  نیشود. آنها روبرو هستند ، راه حل ا  یم   دهی به چالش کش

تواند    یآن م  دینوع آن و تشد  ریی تغ  ایمجازات    میاز جرم روبرو هست  یکه با موج  یدر مقابل ، در موارد

 رشد سرقت را کنترل کند. زانیم

 های تعزیری میزان مجازات سرقتمعیارهای ناظر بر  -5

مرتبط است؛   زیمجازات عالوه بر مرحله مجازات )مجازات( به مرحله مجازات )مجازات( ن زانیم نییتع

، در   طیبسته به شرا  دی کند ، قضات با  یم  نیی که قانونگذار حداقل و حداکثر مجازات ها را تع  یو در حال

را    یعدالت   ی، احساس ب  انونبر ق  یمبتن   ریانعطاف ناپذ   ستمیکنند. س  نییمجازات را تع  زانیموارد مختلف م

بالقوه مرتبط با    یارها یبه تمام مع  ییپاسخگو  ییتوانا  رایز(،  672:  1388)محمودی جانکی،    کند  یم   جادیا

 مجازات عادالنه را ندارد. 

              
( حقوق کیفری  1396شود بنگرید به حسین میر محمد صادقی )برای اینکه ربودن، آب، برق، تلفن و گاز سرقت محسوب می - 1

                                        نشر میزان                                                                                                                    جرایم علیه اموال و مالکیت،  2اختصاصی 
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از چهار هدف مجازات ارعاب ، مجازات ،   کیکدام   نکهیبسته به ا  ta'z .r  یمجازات سرقتها  نییتع  روند

  زان ی ثر در مonاز کار انداختن باشد متفاوت است. اگر هدف از مجازات اصالح باشد ، عامل م    ا یاصالح  

  ن ی در طول ا  یادیز  یرهایشود. از آنجا که متغ  یاست که به طور معمول اصالح م  یمجازات مدت زمان 

به اصالح ، مداخله کند و   یابی را آزاد بگذارد تا به محض دست  یقاض  د یگذارد ، قانونگذار با  یم ریمدت تأث

دادگاه در ح  نیا دارد که  را  از اخت  نیامکان  ا   ار ی صدور حکم  ،    ستفادهخود  از مجازات  اگر هدف  کند. 

دارد    ازی در امان ماندن از مرتکب جرم سرقت ن  یکه جامعه برا   یباشد ، حداقل و حداکثر مدت   یازکارافتادگ

  د ی مجازات با زانی به عنوان دوره مجازات در نظر گرفته شود. اگر هدف از مجازات مجازات باشد ، م  دی، با

،  ستیجز ارعاب ن یز یشود. در موارد فوق که هدف از مجازات چ نییتعجامعه  ای دهیبزه د یاز نظر ادعا 

هدف از اعمال کیفر  امّا اگر    .ستین   غیرهمجازات و    تیو قطع  تیبه توجه به سهولت سرقت ، قطع  یازین

می ایفاء  نقش  کیفر  میزان  تعیین  در  مختلفی  معیارهای  باشد،  لحاظ  ارعاب  با  باید  که سیاستگذاران  کنند 

ی معیارهای عام و  توان به دو دسته ها به تعیین میزان مجازات اقدام کنند. این معیارها را میجملگی آن

میزان کیفر به عام و خاص از آن جهت مفید است که  خاص تقسیم نمود، تقسیم بندی معیارهای مؤثر بر  

ی  ی کیفرگذاری مورد توجه مقنن باشند و معیارهای خاص باید در مرحلهمعیارهای عام بیشتر باید در مرحله

 کیفر دهی مورد توجّه دادرس باشند. 

 معیارهای عام  - 5-1 

،   "منافع و خسارات "،    "سهولت سرقت "شامل    یریدر مجازات سرقت تعز  ی اثرگذارعموم  یارها یمع

است که مرتکب    نیفرض ا  شی پ  نیاست. ا  "میجرا  ریسرقت با سا  یارتباط نسب"و    "اهی جرم س  تیشخص"

  ات صورت ، اگر مرتکب به مجاز  نیا  ریمجازات پاسخگو و حساس باشد ، در غ  زانیدر م  ریینسبت به تغ

 رود. یم  نیضوابط مربوط به حبس از ب ری توجه نکند ، تأث

 سهولت ارتکاب سرقت  -5-1-1

هر چه ارتکاب سرقت با سهولت بیشتری همراه باشد باز دارندگی از آن با دشواری بیشتری مواجه است. 

با انجام سرقت  در  اندازه که سهولت  م  دیبه همان  به    زانیبه  را مجبور  تا حسابدار  اضافه شود  مجازات 

تر از فضا   اریبس  یمجاز   یدر فضا  یبریسرقت سا  میکند. به عنوان مثال ، جراارتکاب سرقت ن    ی آسان 

در نظر گرفته شود.    یقعوا   یا یاز دن  دتری شد  دی ، مجازات با  میجرا  نیکنترل ا  ی، برا  نیاست. بنابرا  یواقع

  ی قانون مجازات مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. نکته ا 740، موضوع ماده  انهیدر مورد سرقت را

ر است  اثرگذااز جرم چنان    ی ریمجازات در ارعاب و جلوگ  دی است که تشد  نیاز آن غافل شد ا  دی که نبا
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ب در  قبالً  عاد  نیکه جرم  نه    یشهروندان  )و  تعممجرمان جامعه  است.  نبوده  معمول  به    می(  توسل  جرم 

به   دی، با  دیشد  یمجازات ها  یبه جا  طیشرا  نیبا چالش کنار آمدن روبرو است. در ا  دیشد  یجازات هام

رساندن به   بی جامعه نشان دهنده آس  کیجرم در    میتعم  رایمتوسل شد ، ز  یمیعدالت ترم  یها  یاستراتژ

 .1مجرم و جامعه است  تیارتقا روح مسئول  یدر پ یمیجامعه است و عدالت ترم تیمسئول

 منافع و خسارات ارتکاب سرقت  -5-1-2

توجه به منافع و خسارات ارتکاب سرقت بیش از هر مجازاتی در خصوص مجازات جزای نقدی به  

در  است.    75های تعزیری موضوع قانون تعزیرات سال  عنوان مجازات پیشنهادی نگارندگان برای سرقت

پور ،    یها پرداخته شده است )صبور  مهیشدت جر  نییتع  یبرا  یبه موضوع مدل ساز   یمتعدد   قاتی تحق

مجرم از جرم    یشود که امکان بهره مند  نییتع ی به گونه ا دی ، هر مجازات با ی( ، اما به طور کل93: 1392

  ی که حت یگرفت ، به طور  ر در نظ  زی خسارات وارده توسط مجرم را ن  نهیهز دی حال با  ن یبرود. در ع  نیاز ب

  ی اب یاز جرم قابل دست  یجامعه باشد ، بازدارندگ  یاز خسارات وارده برا  شیمجرم ب  یاگر سود سرقت برا

  ن ییآن به جامعه تع  ب یآس  ا یدر سود جرم    شتریب  زانی با توجه به م  د ی بدان معناست که مجازات با  نیاست. ا

عنوان  به  کند.  ی ه جامعه وارد مکه جرم ب  یو هم خسارت   اشداز سود جرم ب  شتریکه هم ب  یمجازات   یعنیشود ،  

واحد باشد و خسارتی که از این سرقت به جامعه    30آورد معادل  دست میمثال، اگر منفعتی که سارق به

درنظر گرفته شود تا بتوان   40واحد باشد، مجازات این سرقت باید کمینه بیش از    40شود معادل  تحمیل می

واحد باشد و    40مچنین اگر در همین مثال منفعت سارق معادل های بهینه گنجاند. هآن را در ذیل مجازات

درنظر گرفته    40ی مجازات باید بیش از  واحد باشد، باز هم کمینه  30خسارت تحمیلی بر جامعه معادل  

 شود.

 نتیجه گیری 

گذار ابتدا باید نوع آن را مشخص نماید. انتخاب  های تعزیری قانونهای سرقتدر فرآیند تعیین مجازات

با مالحظهاین باید  آید.  انگاری آنی جرمی دغدغهگونه کیفرها  به عمل  اها  اگر جرم در   بیترت   نیبه   ،

ود ، مجازات حبس مجازات  در نظر گرفته ش  یهدف از کارافتادگ  یعنیاز جامعه باشد ،    ت یحما  یراستا 

              
علت شناسی تا پاسخدهی در (، »از 1396ی بیشتر در این زمینه بنگرید به: احمد حاجی ده آبادی و احسان سلیمی )برای مطالعه -1

ی عدالت ترمیمی، مجموعه مقاالت همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم،  پارادیم عدالت ترمیمی«، دانش نامه

 نشر میزان                              
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راه    دیاست ، نبا  دهیاز بزه د تیحما  یشود. اما اگر هدف از جرم انگار   یدر نظر گرفته م  اثرگذارمناسب و  

مجازات است. اما در وهله اول ،    یی، بلکه راه حل نها  کردجستجو    ی نقد  ی حل آن را در زندان و جزا

  ی برا   یقربان  تی رضا  نییموارد ، با تع  نیشود. در ا  نیمتأ   ی حق شرکت به قربان  یبا اعطا  د یمشروع با  یادعا 

سرنوشت   نیی توان به مجرم حق دخالت در تع ی، م ییسرنوشت پرونده جنا نییاز بزهکار در تع یر یشگیپ

.  دیاز ترس مجازات. انجام ده  یدهد. مجازات قربان  تیداد ، تا مجرم به دادگاه رضا  زین  ار  یفر یپرونده ک 

مجازات سرقت )حبس ،   یاز انواع اصل  کی  چیمنافع مجرم باشد ، ه  ی، اگر هدف از جرم انگار  نیهمچن

کانون توجه به جرم    د یبا  یاصالح  ی درمان  ی و برنامه ها   ستیاجرا ن   ی برا  ی( راهینقد  مهیشالق و جر

اگر قصد اصالح   نیباشد ، بنابرا  لینوع مجازات دخ  نییدر تع  دیموارد ، مجرم با  نیباشند. از سرقت در ا

و اصالح را ندارد ، اصالح ، هرچند با   رییکند ، و اگر قصد تغ  نییتواند روند اصالح را بهتر تع  یدارد ، م

 مجازات. نییتع

 ی است و گاه  ری هدف همزمان امکان پذ   نی به چند  یابیدست  ی، گاه  یریسرقت تعز  یمجازات ها   انیدر م

 یامکان وجود دارد ، برا  نیکه ا  ی، در موارد  بی ترت   نیشود. به ا  یمنجر به نقض قصد م  یتالش  نیچن

شود. اما    صلمجازات حا   بیترک  دیتوان و با  ی( م ینقد  یبه حداکثر اهداف ممکن )حبس و جزا  یابیدست

را با اثرات   یاثر مجازات اصل   دی)حبس و شالق( ، نبا ستندیکه اهداف مورد انتظار قابل جمع ن  یدر موارد

 مجازاتها اشتباه گرفت.   ریسا

از سرقت غافل شد. اگر    یناش  یو نگران  یاز هدف اصل  دی، نباتعزیری    یمورد مجازات سرقت ها   در

 ییها بیو آس  یمجرمان را با توجه به خطر اجتماع دیانونگذار باباشد ، ق یهدف از مجازات ، ازکارافتادگ

محروم کند ، اگر هدف از مجازات مجازات باشد ،    یفریک  ییآورند ، از توانا  یجامعه به وجود م  یکه برا

داده شد که مجازات را به حداقل و حداکثر   اریاخت  یو به قربان  دیخارج شود. با صالحد  یاز قاض  دی مبلغ با

در نظر    ر یتا حد ممکن انعطاف پذ   دی پاسخ با  زانی . اگر هدف از مجازات اصالح مجرم باشد ، مرساندب

پاسخ را متوقف    دیمحقق شد ، با  حی ، هرجا که هدف از تصح  یعمل به قاض  یآزاد  ضیگرفته شود و با تفو

د همزمان توسط  یاعم از عام و خاص با  اریشت باشد ، چند مع کرد. اما اگر هدف از مجازات رعب و وح

گذاران    استی، س  نیشود. همچن  نییتع  نهیدر نظر گرفته شوند و طبق آنها مجازات به   یقانونگذار و قاض

  ن ییتع  یو جامعه شناخت  یاسی، س  ی، فلسف  ی قانون  یرا با توجه به مبان  یریمجازات سرقت تعز   دی با  ییجنا

 کنند.  نییو تع
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 الف. فارسی

مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران، انگلستان و  (. ضابطه1389آماده، غالمحسین )  -1

 ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. شناسی، دانشکدهی حقوق جزا و جرمی دکتری رشتهمصر، رساله

جلد    تازه های علوم جنایی،  ساختار و ویژگی ها(،  پیشینه ی تاریخی،)  سیاست جنایی  (،1388)  امیر،  ایروانیان،_2

 انتشارات میزان تهران، چاپ اوّل، اوّل،

 (. حقوق جزای عمومی، جلد سّوم، چاپ ششم، تهران، انتشارات میزان.1394اردبیلی، محمّدعلی ) -3

4-  ( تحلیل جامعه1394اسفندیاری، محمّدصالح  تولّد وشناسانه(.  زندان،  نگاه دورکهایم،   ی  از  زندان  استمرار 

 فوکو، وبرو الیاس، تهران، انتشارات مجد. 
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