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 چکیده

ی بزرگ می باشد. شلوغی شهرها، بی احتیاطی افراد، و جسارت بزهکاران جرمی مانند کیف قاپی از جمله جرایم رایج در شهرها

در نمایش قدرت باعث می شود قانونگذار جرم کیف قاپی و مجازات آن را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهد، و اگرچه کیف 

وانی جامعه دارد، و بی نظمی که به قاپی زیر مجموعه انواع سرقت تعزیری می باشد، اما با توجه به تهدیدی که علیه امنیت ر

تحقیق کیف قاپی و کیف زنی در استان  این انجام از وجود می آورد قانونگذار به طور قاطع با آن برخورد کرده است. هدف

ویژگی ها و خصوصیات جغرافیایی، محیطی، مشخص شد  تحقیق دراین.لرستان بوده، که در پنج فصل تنظیم شده است.

شناختی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اخالقی، اجتماعی، روان شناختی کیف قاپان در بروز این جرم موثر  خانوادگی، جمعیت

 آوردن وپایین عینی صورت به طبقاتی شکافهای کردن کم همچون پیشنهاداتی تحقیق این و فرضیات تایید شدند. در است،

 بر امر متصدیان و تمرکز پروری فرزند هایشیوه وردم در هاخانواده مطلوب زندگی، آموزش الگوی وتعریف توقعات سطح

 و خیز جرم هایمحله در زندگی شرایط دارد، بهبود قرار گسیخته هم از خشونت خانواده معرض در که نوجوانانی و کودکان

 و...ارائه گردیده است. وجوانان نوجوانان و فراغت اوقات مندنظام مدیریت

 

 ، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادیسرقت، کیف قاپیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه:   -1

کیف قاپی یا ربودن کیف: ربایش ناگهانی کیف متعلق به شخص دیگر بهه طهور علنهی. در اصهطالی پلیسهی کیهف قهاپی گفتهه         

 کننهد و انهواع  گذارنهد و حمهل مهی   ای کیسه مانند که در آن اشیاء را میکیف، در فرهنگ لغت معین به معنی، وسیله .شود می

: ذیل واژه کیف( آمده است. پایین بودن هزینه جرم، سهل الوصول بودن، زمینه های ارتکهاب باعهث   1732مختلف دارد. )معین، 

.کیف قاپی و جیب بری از جملهه جرائمهی هسهتند    شودمی روی آوردن جوانان بیکار و شرور به ارتکاب جرائمی مانند کیف قاپی

ده و سبب تزلزل امنیت اجتماعی و موجب بحران روحی و دلسردی عامه مهردم نسهبت   که احساس ناامنی را در جامعه ترویج دا

به امنیت خود و محیط پیرامونی که در آن رشد و زندگی می کنند می شود. سارق و کیف قاپان کیهف قهام معمهوبا بها برنامهه      

مناسهب مبهادرت بهه انجهام عمهل       ریزی مناسب و برآورد وضعیت مکان و زمان و اطمینان از عدم حضهور مهوموران در فرصهتی   

مجرمانه خود می نمایند.کیف قاپی جز سرقت های غیر حدی و غیر مشهددد اسهت.منظور از مشهددد ایهن اسهت کهه یه  سهری         

شرایط، کیفیدات و اوضاع و احوال خاص است که مجازات سارق و کیف قام بر اساس این شرایط و اوضاع و احوال در نظر گرفته 

 هایی است که فاقد این شرایط هستند. ن به مراتب بیشتر از سرقتشود که مجازات آ می

وقوع بیش از حد این جرایم در محیط های شهری نه فقط با اصول مسلم نظم اجتماعی تعارض دارد، بلکه همراه خود ضهایعات  

سعی در از بین بردن آنها و سنگین و وخامت کلی در کیفیت زندگی را به ارمغان می آورد.از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم و 

یا کاهش اثرات آن مهمترین راهکار پیشگیری و کاهش ناهنجاری شناخته شده است. صاحبنظران در بررسی ههای جغرافیهایی   

انواع جرایم و رفتارهای ناهنجار شهری به توثیر چند عامل کلیدی شامل: قانون، مجرم، قربانی، زمهان و مکهان جهرم توجهه مهی      

در نوع و میزان توثیر این عوامل موجب می شود تا توزیع فضایی، زمانی جرایم در سطح شهر یکسان نبوده و در  کنند لذا تفاوت

   برخی محدوده ها ارتکاب جرم بیشتر باشد.

جرمی که خیلی اتفاق می افتد آن هم کیف زنی یا به اصطالی عامه کیف قاپی است. کیف زنی با کیف قاپی تفهاوت دارد از ایهن   

: کیف قاپی معادل استیالب در فقه جزایی است.کیف قام کسی است که مال را علنآ و آشکارا از غیر حرز ) مکان پنهان نظر که

اما؛ کیف زنی معادل طراره در فقه جزایی است و طرار کسی است که مال را با تردسهتی از جیهب و لبهاس تهن     .مال ( می رباید

و کیف قام، در قانون فعلی، قرار کفالت بهه وثیقهه تغییهر یافتهه و بسهته بهه       جرم کیف زن  .کسی خارج نموده و سرقت می برد

جهرایم   .شهود  قاپان و کیف زنان، چقدر سنگین باشد و چه مقداری به سرقت رفته باشد، قرار وثیقه تعیهین مهی   اینکه جرم کیف

ر گرفتهه اسهت. در ایهن جهرایم مسه له      شهری مطری شده و مورد بحث قرا  های اخیر به عنوان نوعی از جرایم آپارتمانی در سال

توان گفهت جهرم کبهف    اساسی تاثیر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محله در کیفیت وقوع جرم است. بر این اساس، می

 قاپی جزء اینگونه جرایم هاست که در محله های مختلف بر اساس وضعیت فرهنگی و اجتماعی صورت می گیرد. 

ارد شانزده گانه سرقت حدی را شامل نمی شود جز سرقت های خاص است اگر این جرم بهدون آزار  این جرم به دلیل آن که مو

قانون مجازات اسالمی است که عبارت است از: هر کس مرتکب ربودن مال دیگهری   563یا تهدید صورت گیرد مجازات آن ماده

ضربه شالق محکوم خواهد شد. کیف قاپی ( 34) از طریق کیف زنی جیب بری و امثال آن شود به حبس از ی  تا پنج سال و تا

تواند شیء باشد که این مال یا شیء باید چند وجه داشته باشد که اوب قابهل  زیرا سرقت تعزیری می از نوع جرایم تعزیزی است.

انتقال باشهد یعنهی    تمل  باشد و دوماا قابل انتقال باشد.قابل تمل  اعم از اینکه برای خود فرد ارزش داشته باشد یا خیر و قابل

بشود آنرا جابه جا کرد.)عنصر مادی جرم( اما عنصر معنوی جرم کیف قاپی سوء نیت عام یا قصد فعل که همان قصد و عمهد در  

  ربودن است که یعنی عمل ربایش را ببا قصد انجام داده است.
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مل موثربر کیف قاپی در استان لرسهتان مهی تهوان    استان لرستان هم مانند دیگر استان ها با افراد کیف قام روبه رو است. از عوا

عدم همخوانی نیروهای اجرایی با فزونی افزایش جرایم ودر امر پیشگیری از  -2بیکاری وفقر مالی.  -1به موارد ذیل اشاره نمود: 

ت و کهار  عدم توسعه کالنتری های مصوب با توجه به گستردگی حوزه استحفاظی خصوصاا روسهتایی و تهراکم جمعیه   -7جرایم. 

 سهل انگاری و بی توجهی اکثر مردم به هشدارهای پلیسی. -4مضاعف. 

  

 تعاریف و مفاهیم -2-1

 تاریخچه جرم سرقت در قوانین ایران -2-1-1

 222)مهواد  « قانون مجازات عمومی»در نظام حقوقی پیشین ایران، جرم سرقت و برخی از جرایم مرتبط با آن در فصل پنجم از 

حکم قرار گرفته بودند. عالوه بر این، در بعضی از قوانین متفرقه هم انواع مختلفی از سرقت های خاص، از قبیل ( مورد 272الی 

سرقت های مسلحانه از منازل مسکونی یا سرقت هایی که از بان  ها، صرافی ها، جواهر فروشی ها و مکان های مشهابه صهورت   

 می گرفتند، مورد پیش بینی قرار گرفته بود.

ام حقوقی فعلی ایران نیز، به تبعیت از فقه اسالمی که حرمت مال مسلمان را همچون حرمت خون او می دانهد، ) بنها بهه    در نظ

ر.ک. میرزا حسهن بجنهوردی، القواعهد    « حرمه مال المسلم کحرمه دمه»روایت ابن مسعود از پیامبر، صلی ا... علیه و آله و سلم، 

انسته شده و طی مواد گوناگونی برای آن مجازات تعیین شده است. از لحاظ قهوانین  ( ارتکاب سرقت جرم د18، ص 2الفقهیه، ج

 فعلی ایران، انواع مختلف این جرم را می توان به سه دسته کلی به شری زیر تقسیم بندی کرد: 

 (؛1732مصوب سال « قانون مجازات اسالمی» 238الی  253اول: سرقت های مستوجب حد )موضوع مواد 

 و برخی از قوانین متفرقه(؛ 1736، مصوب سال «قانون تعزیرات»های خاص )موضوع مواد فصل بیست و یکم دوم: سرقت 

 (.1736، مصوب سال «قانون تعزیرات» 551سوم: سرقت های ساده مستوجب تعزیر )موضوع ماده 

خلهه در امهوال مسهروق در    ، و جرم مدا1732، مصوب سال «قانون مجازات اسالمی» 122جرم شروع به ارتکاب سرقت در ماده 

 ، مورد حکم قرار گرفته اند. 1736، مصوب سال «قانون تعزیرات» 552ماده 

« قانون مجازات اسالمی» 253برخالف کالهبرداری و خیانت در امانت، قانونگذار جرم سرقت را صراحتاا تعریف کرده است. ماده 

در ایهن تعریهف،    1«.عبارت از ربودن مال متعلق به غیر استسرقت »، در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد: 1732مصوب سال 

مشاهده می شوند، که در زیر هر ی  را به طور جداگانهه مهورد بررسهی قهرار مهی      « تعلق به غیر»و « مال»، «ربودن»سه عنصر 

 دهیم.

 

 تعریف سرقت در قوانین مجازات اسالمی -2-1-2

یفی از جرم سرقت ارائه نکرده بود. قانونگهذار اسهالمی صهراحتاا جهرم     که تعر 1744برخالف قانون مجازات عمومی مصوب سال 

سرقت را تعریف کرده است. تعریف قانونگذار اسالمی از سرقت برگرفته از عقاید فقههای امامیهه در بهاب بیهان شهرایط و ارکهان       

 سرقت است.

 

                                                           
تعریف کرده بود، که از این جهت که پنهانی بودن را )که از شرایط حدی شهدن  « ربودن مال دیگری به طور پنهانی»، سرقت را 1734قانون مجازات اسالمی سابق، مصوب سال  133ه ماد - 1

 ، مرتفع شده است.1732ب سال سرقت است( در تعریف سرقت به طور کلی آورده بود، قابل انتقاد بود. این اشکال در قانون مجازات اسالمی، مصو
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 1631قانون حدود و قصاص مصوب -1

طی مهاده   7 24/3/1751مقنن در قسمت حدد سرقت الحاقی مصوب  7/5/21751در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 

سرقت عبارت است از اینکهه انسهان مهال دیگهری را بهه طهور پنههانی        » در مقام تعریف سرقت برآمده و چنین گفته بود:  212

ا از ماهیهت سهرقت   ر« مخفیانهه بهودن  »از اطالق و عموم ماده مذکور چنین استنباط می شود که قانونگهذار خصوصهیت  « برباید

دانسته است. بنابراین اگر سرقت با خصوصیات مذکور واقع شود، چنانچه شهرایط مربهوط بهه اجهرای حهدد را دارا باشهد. سهارق        

 مستوجب حد بوده ودر غیر این صورت مستحق تعزیر است.

که در تعریف سهرقت ملحهوظ کهرده    را « مخفیانه بودن» همان قانون،  216و تبصره ذیل ماده  1اما قانونگذار اسالمی طبق بند 

سرقت در : »216بود از شرایط اجرای حد اعالم نموده و در صورت فقد آن مرتکب را مستوجب تعزیر دانسته است. مطابق ماده 

و « در سهال قحطهی نباشهد    -2به صورت مخفیانهه انجهام گیهرد.   -1صورتی باعث حد می شود که با خصوصیات زیر انجام شود: 

در صورت فقدان یکی از شرایط مذکوره سارق به شرحی که در مبحث مربوطهه خواههد   » نیز اشعار می داشت: تبصره ذیل ماده 

قانون حدود و قصاص می توان چنین برداشت کرد که قانونگذار اسالمی به  216و  212و لذا با جمع مواد « آمد، تعزیر می شود

« مخفیانهه بهودن  »فوق الذکر، خصوصیت 212وجه به صراحت ماده دو نوع سرقت مستوجب حد و تعزیر قائل شده است. اما با ت

سرقت فقط مستوجب حد را شامل می شود. حال این س وال مطری است که سرقت تعزیری چیسهت و آیها سهرقت مسهتوجب     

را دارا است یا خیر؟ و اگر چنین خصوصیتی در تعریف سرقت تعزیری وجود دارد، پس سرقت « مخفیانه بودن»تعزیر خصوصیت

 های به علن و آشکار و احیاناا با قهر و غلبه مشمول چه حکمی از قانون مجازات اسالمی قرار می گیرند؟

نیز همانند قانونگذار مجازات عمومی سابق، تعریفی از سرقت مستوجب تعزیر ارائه نداده بود. فقط  1751قانونگذار اسالمی سال 

هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، سارق با شهالق  » داشته بود که:  مقرر 18/6/41752قانون تعزیرات مصوب  148در ماده 

 «ضربه محکوم می شود34تا

قانون حدود و قصاص تعریفی جامع و مانع بوده  212برخی از محققین واساتید حقوق جزا برای اینکه تعریف ارائه شده در ماده 

 ( 27ص  1753آزمایش،  ردند: )و سرقت مستوجب تعزیر را نیز در برگیرد. دو راه حل پیشنهاد ک

، عام بوده و شامل سهرقت  212را حذف نماید. در این صورت تعریف سرقت مطابق ماده  216قانونگذار بند ی  ماده  -اول اینکه

مستوجب حد و تعزیر می شود. مشروط بر اینکه تکلیف سرقت هائی را که به علن انجام گرفته و بعضا بها اذیهت و آزار و احیانهاا    

 و جری و حتی قتل همراه است، معین کند. ضرب

را از خصوصیت تعریف عمهل  « مخفیانه بودن»با توجه به اینکه در حال حاضر چنین اصالحی به عمل نیامده است،  -دوم اینکه

ود. تعریف شه « ربودن متقلبانه مال دیگری»سرقت ندانسته و آن را از شرایط اجرای حد بدانیم. و بدین ترتیب، سرقت به عنوان 

همراه بوده، یکی از شرایط اجرای حد تلقی گردد. این تعریف شامل سهرقتهای بهه   « مخفیانه بودن»حال اگر این سرقت با شرط

به عنوان خصوصیت تعریف ایجاد می شود مرتفع می گردد.). « مخفیانه بودن»علن شده و مشکلی که در اثر ملحوظ داشتن قید

 ( 46، ص1734موذن زادگان، 

رفهع   -به عنوان شهرط اجهرای حهد تلقهی کهردن آن     « مخفیانه بودن»می رسد، اگرچه این نحوه تفسیر از خصوصیت اما به نظر

قهانون حهدود وقصهاص( و همینطهور     217مشکل می کرد، لیکن با اراده قانونگذار در تعریف جرم سرقت و بیهان شهرایط )مهاده    
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در مقهام بیهان   216رد زیهرا، قانونگهذار در بنهد یه  مهاده      قانون مذکور( مغایرت پیدا مهی که   213شرایط اجرای حد آن) ماده 

از قید عمل سرقت تلقهی شهده بهود.    « مخفیانه بودن»خصوصیات اجرای شرایط حد نبوده است. به صراحت این بند، خصوصیت

و لهذا، اگر قانون بیان شده بود  213تعریف شده است. به عالوه اینکه شرایط اجرای حد نیز در ماده  212آن عملی که در ماده 

را به عنوان شرط اجرای حد قلمداد کند، در عداد یکی از شهرایط پنجگانهه   « مخفیانه بودن»اراده واقعی قانونگذار بر این بود که

مخفیانهه  » تاکید بیشتری بر قیهد  216ماده مذکور ملحوظ می داشت. بنابراین می توان گفت که قانونگذار با انشاء بند ی  ماده 

سرقت موجب حد داشته است. و این تاکید و وسواس در ترجمه ظاهری متون فقهی، موجب نمی شود سهرقت   به عنوان« بودن

زائهد   216بدانیم. بدین ترتیب، هر چند در نظر دقیق بند یه  مهاده   « مخفیانه بودن»مستوجب تعزیر را فاقد وصف خصوصیت 

تغییر در تعریف فقهی سرقت که قانونگذار خود را بدان ملزم می بوده و نیازی به تاکید نبوده است. اما قرار دادن آن نیز، موجب 

 داند، نیست.
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قهانون   216به ایراد وارده نسبت به مقهررات ایهن مهاده     8/6/1734قانونگذار اسالمی با تصویب قانون مجازات اسالمی در تاریخ 

سرقت عبارت است » فعلی در خصوص تعریف سرقت می گوید:  133طی ماده  حدود و قصاص سابق توجه کرده و با حذف آن،

قانون مجازات اسالمی  247در ماده  1752قانون تعزیرات سال  148بعالوه به جای ماده  6«از ربودن مال دیگری به طور پنهانی

تجری مرتکب یها دیگهران باشهد     ، سرقتی را که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخالل در نظم یا خوف شده یا بیم1734

اگرچه شاکی نداشته یا شاکی گذشت نموده باشد، مستوجب کیفر دانسته است. لیکن باز به سرقت های علن و توام با تهدیهد و  

سابق و  216زور اعم از آنکه در سرقت مستوجب حد باشد و یا در سرقت تعزیری، اشاره نکرده است. در عین حال با اینکه ماده 

دو گانه وتبصره ذیل آن در قانون جدید حذف شده، لیکن با توجه به اینکه در تعریف مذکور باز به ربایش پنهانی اشهاره   بندهای

ذکر گردیده است، لذا هنهوز ایهن   « حدسرقت»تحت عنوان 1734شده و بعالوه این تعریف در باب هشتم قانون مجازات اسالمی 

را دارا است یا خیر؟ واگهر چنهین خصوصهیتی در    « مخفیانه بودن»خصوصیتس وال مطری است که آیا سرقت مستوجب تعزیر 

 تعریف سرقت مستوجب تعزیر است سرقت های به علن و ظاهر و احیاناا بازور و تهدید، مشمول چه حکمی از قانون هستند؟

قهی و بدون تعمدق کهافی  در خصوص پاسخ به سوال اول باید توجه داشت که قانونگذار به پیروی از ترجمه تحت اللفظی متون ف

قید مخفیانه بودن، عمل سرقت رابه عنوان سرقت مستوجب حد ملحوظ داشته است. اما با دقت در شرایط و ضوابط حد سرقت 

معلوم می شود که این قید از خصوصیات تعریف سرقت اعم از حد و تعزیر است. و بدون وجود آن اصهوبا جهرم سهرقت محقهق     

 نمی شود.

مساله واشکال مطری شده در س وال دوم، یعنی تعیین تکلیف سرقت های به ظاهر و علهن یها ههر طریهق کهه       راجع به حل این

مطری و مورد بحث قرار گرفته اند. « استالب»انجام گیرد. باید توجه داشت که این قبیل سرقت ها در فقه جزائی ما تحت عنوان

وارد نکرده است. با این حال، عدم ذکر عنهوان مهذکور توسهط قانونگهذار      اما متاسفانه قانونگذار اسالمی این عنوان را در جزئیات

مانع از آن نیست که سرقت های فوق الذکر در تحت شمول حکم سرقت های تعزیری واقع شده و مرتکبین آنهها تعزیهر شهوند.    

جا که سرقت تعزیری و اینگونه زیرا که در فقه جزائی مرتکبین این سرقت ها با عنوان ذکر شده، مستوجب تعزیر هستند. و از آن

مشترک هستند هر چند کهه قانونگهذار، بهه لحهاظ مسهامحه      « مجازات»و « ربودن»سرقت ها)تحت عنوان استالب( در دو عنصر
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عنوان جزائی را ذکر ننموده، ولی با این حال و با استدبل اینکه تفاوت عنوان تغییری درمیزان مجازات ایجاد نمی کند، مجازات 

سابق بالاشکال بوده است. در واقع مسامحه قانونگذار در ذکر عنهوان، موجهب تبرئهه اینگونهه     148تکبین آنها طبق ماده تعزیر مر

 5سارقین نمی شود.

قانون مجازات اسهالمی در مهورد سهرقت     133علی هذا، چنانچه گفته شد راجع به اشکال مطری شده در تعریف مندرج در ماده 

را باید از تعریف سرقت حذف کنیم و منظور مقنن از تعریف سرقت « مخفیانه بودن»خصوصیت هنوز به قوت خود باقی است و 

بایهد  « پنههانی »باید به نحوی باشد که هم سرقت مستوجب حدد و هم سرقت مستوجب تعزیر را شامل شهود و بها حهذف صهفت    

قهانون مجهازات    133است. مقهررات مهاده    «ربودن متقلّبانه»صفت دیگری را که از ارکان ربودن است، جایگزین آن نمائیم و آن

را جز اجزای تشکیل دهنده سرقت دانسته است که شامل انواع کلی سرقت نمی شود. اگر منظور « مخفیانه بودن»اسالمی صفت

تقلهب ههم   « ربهودن »مقنن از مخفیانه بودن، متقلبانه بودن یعنی عدم توجه و التفات و رضایت صاحب مال باشهد کهه در کلمهه   

تعریف جامع و مانع سرقت می باشد و انهواع سهرقت را    133ست. لذا آن وقت می توان گفت که تعریف مندرج در ماده مستتر ا

در بر می گیرد. در حالی که مخفیانه بودن شرط اجرای مجازات حدد است و نه عنصر تشکیل دهنده سهرقت بهه طهور عهام و در     

مجازات ندارد. بنابراین شایسته است که تعریف سرقت به صورت عهام را از  سایر موارد مخفیانه بودن در سرقت تاثیری در اعمال 

سرقت عبارتست از ربودن متقلبانه مال منقهول متعلهق بهه    » تعریف سرقت مستوجب حدد جدا کنیم ودر تعریف سرقت بگوئیم: 

گیرنده شرایط کلّهی قهانونی   و در تعریف سرقت مستوجب حدد می بایست تعریفی که متناسب با آن باشد و در بر« غیر می باشد

سرقت حددی عبارت از این است که شخصی غیر از پدر صاحب مهال و در غیهر   » باشد، ارائه نمائیم. از این حیث می توان گفت: 

سال قحطی و در عین برخورداری از عقل و بلوغ واراده آزاد و با علم به تعلّق مال به مال  خصوصی دیگر و حرمت سرقت، عهین  

نخود طالی مسکوک مالیت دارد و صاحب مال آن را در حهرز متناسهب قهرار داده و محهل آن از      6/4ه حداقل معادل مالی را ک

به عبارت دیگر اگر بخواهیم تعریف « سارق غصب نشده باشد؛ با هت  حرز بیرون آورده وبه عنوان سرقت به طور مخفیانه برباید

سرقت مستوجب حدد عمل ارادی و عمدی شخصی غیر از »ان گفت که: ساده تری جهت سرقت مستوجب حدد بیان کنیم. می تو

نخود طالی مسکوک از مال دیگری توام بها هته  حهرز مهی      6/4پدر صاحب مال در غیر سال قطعی در ربودن مخفیانه معادل 

ت اسهت از  سرقت عبهار »( و نیز در تعریف جرم سرقت به طور کلی گفته شده است: 76و74، صفحات 1784شامبیاتی،  «)باشد

ربودن)عمل( مخفیانه)وصف عمل( مال دیگری) موضوع عمل( از طرف غیر پدر مجنی علیهه)این ضهروری اسهت( در غیهر سهال      

( و چون اصل در جرائم، عمدی و ارادی بودن است لهذا عنصهر روانهی در ایهن     47ص  ، 1738صبری،  «)قحطی )زمان ارتکاب( 

 تعریف ذکر نشده است.
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و در ادامهه آن، در تهاریخ    1734قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( به دنبال قانون مجازات اسهالمی  

چهار کتاب اول قانون مجازات اسالمی تحهت عنهاوین    3به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و بزم ابجراء شد. 2/7/1736

قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقهوقی  86با استفاده از مجوز اصل  433تا 1ات مشتمل بر مواد کلیات، حدود، قصاص ودی

                                                           
تعزیری و استالب باشد. با وجود این توجیه، مسامحه قانونگذار در ما نحن فیه طبق اصل قانونی بودن جرم شاید علت مسامحه قانونگذار در ذکر عنوان، عدم تفاوت مجازاتهای عناوین سرقت  .5

 با خصوصیت مربوط و میزان مجازات« استالب»، پذیرفتنی نیست وذکر عنوان 1734و مجازات مطابق اصل سی وششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده دوم قانون مجازات اسالمی 

 آن ضرورت دارد.
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آن به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام اصالی شده و در نتیجه به مدت پنج سهال   6مجلس شورای اسالمی تصویب و ماده 

ازات اسالمی) بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنهده(  ( اما قانون مج4، ص1736کشاورز،  به طور آزمایشی قابل اجرا بوده است.)

بدون اینکه  -بزم ابجراء شده است، قانونی دائمی و غیرآزمایشی است. شاید بتوان گفت که این قانون 13/4/1736که از تاریخ 

رسهیده اسهت. از   خالی از نقص و غیرقابل انتقاد باشد.بهترین قانون جزائی اسهت کهه بعهد از تغییهر نظهام قضهایی بهه تصهویب         

مشخصات گفتنی این قانون یکی گردآوری جرائم تعزیری مختلف در مجموعهه واحهد و دیگهر رفهع نهواقص و اشهکابت قهانون        

تعزیرات قبلی است. البته باید به وجود اشکابت عبارتی، شددت غیر قابل توجیه برخی مجازاتها و غیر قابل گذشت اعهالم شهدن   

وجود پاره ای ابهامات که می تواند مشکل آفرین باشد، اشاره کرد. که امید است از طریق ایجهاد  بی جهت بعضی دیگر و بابخره 

 وحدت رویه قضایی وتفسیر قضائی و شاید هم اصالحات قانونی، این ایرادات مرتفع گردد.

می اسبق به آن افزوده قانون تعزیرات جدید متن اصالی شده قانون تعزیرات قبلی است که موادی مقتبس از قانون مجازات عمو

شده و ضمنا موادی مربوط به جرائم قابل تعزیر از قهوانین متفرقهه نظیهر قهانون ازدواج و قهانون حمهل چهاقو و اسهلحه سهرد و          

 مزاحمت بانوان، در آن گردآوری گشته است.

شتر آن مقتبس از قانون که بی 553تا  561مشتمل بر مواد « سرقت و ربودن مال غیر»فصل بیست و یکم این قانون تحت عنوان

بوده وتعدادی نیز موادی جدید التصویب می باشد، به سرقت و انواع مختلف آن اعم از سرقت ههای   1744مجازات عمومی سال 

تعزیری مشددد و سرقت های تعزیری ساده اختصاص دارد. با اینکه در این قانون نیز از سرقت های تعزیری تعریفهی ارائهه نشهده    

وجه به جمیع مواد مربوط و مفاد آنها می توان این تعریف را به عنوان تعریفی جهامع و مهانع از سهرقت تعزیهری     است. لیکن با ت

 «سرقت عبارت از ربودن بدون اطالع و بدون رضایت مال دیگری است»ارائه داد که: 
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سهرقت  » چنین تعریهف مهی نمایهد:     253ایراد شده وسرقت را در ماده متوجه این  1732قانونگذار قانون مجازات اسالمی سال 

این تعریف در واقع در برگیرنده سرقت مستوجب حد و سرقت تعزیری توانا می باشد. « عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است

همهین   258ده منتها جهت تفکی  سرقت مستوجب حد از سرقت مستوجب تعزیر باید به شرایط وخصوصهیات منهدرج در مها   

قانون مراجعه نمود، به این نحو که اگر هت  حرز وسرقت، مخفیانه باشد در صورت اجتماع کلیه شرایط منهدرج در ایهن مهاده،    

 مجازات آن حد است واگر سرقت فاقد یکی از شرایط باشد مجازات مرتکب تعزیر است.

رقت را به صورت عام مورد تجزیه وتحلیل قهرار داد.کهه   حال بر اساس تعریف ارائه شده می بایست عناصر تشکیل دهنده جرم س

 به آن خواهیم پرداخت. 1732در مبحث دوم همین فصل بر اساس قانون مجازات اسالمی مصوب 

 

 ارکان جرم کیف قاپی و مجازات آن   -2-2

  عنصر قانونی جرم کیف قاپی و مجازات آن -2-2-1

رهای بزرگ می باشد. شلوغی شهرها، بی احتیاطی افراد، و جسارت بزهکاران جرمی مانند کیف قاپی از جمله جرایم رایج در شه

در نمایش قدرت باعث می شود قانونگذار جرم کیف قاپی و مجازات آن را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهد، و اگرچه کیف 

ت روانی جامعه دارد، و بی نظمهی کهه بهه    قاپی زیر مجموعه انواع سرقت تعزیری می باشد، اما با توجه به تهدیدی که علیه امنی

 .وجود می آورد قانونگذار به طور قاطع با آن برخورد کرده است
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  شرایط جرم کیف قاپی به عنوان سرقت تعزیری -2-6-2 

گذار قرار گرفته است که سرقت یکی از جرایم شنیعی است که به غیر از  کیف قاپی و مجازات آن از این جهت مورد توجه قانون

ربه مالی، آسیب های روحی زیادی به دنبال دارد. احساس مالباخته بودن می تواند بار روانی شدیدی را به افراد تحمیل کنهد،  ض

و مقنن در دسته بندی های مختلف مجازات های سنگینی را برای جرم سرقت در نظر گرفتهه اسهت. در پیچیهده تهرین شهکل      

شرط را برای تحقق سرقت حدی مشخص کرده است، و با نبودن هر  14گذار سرقت که به آن سرقت حدی گفته می شود، قانون

  .کدام از شرایط سرقت از حدی به تعزیری تنزل پیدا خواهد کرد و مجازات آن کاهش می یابد

سرقت تعزیری انواع مختلفی دارد که کیف قاپی از جمله آن می باشد. بر خالف سرقت حدی از که مجازات آن از طهرف شهارع   

س تعیین شده است، مجازات سرقت تعزیری توسط قانونگذار وضع شده و قابل تعدیل و تخفیف می باشهد. نهوع دیگهری از    مقد

سرقت وجود دارد که سرقت با شرایط خاص گفته می شود که بکارگیری اسلحه، سرقت در شب و تعداد سارق و کیف قاپین در 

 .مجازات آن تاثیر گذار است

 

  م کیف قاپیعنصر قانونی جر -2-2-6

بری و امثال آن شود به  جیب -زنی  قانون مجازات اسالمی هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف 563بر اساس ماده 

قانون مجازات اسالمی، جرم جیب بهری   563براساس ماده  محکوم خواهد شد.. ( ضربه شالق 34حبس از ی  تا پنج سال و تا )

دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه برخالف نظریهه   را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر

قانون مجازات اسالمی، به این نتیجه می رسند که بها توجهه بهه مرجعیهت عهرف در موضهوع        563مشهور فقها و همچنین ماده 

قت از حرز در عمل جیب بری هستند و می تهوان از  شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سر

موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایهات دال بهر تفصهیل از    

گفتهه شهد بهرای     همانطور کهه  باب تعبد بوده و به تبع آن سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود.

جرم کیف قاپی و مجازات آن حبس از ی  تا سه سال در نظر گرفته شده است. اما ایهن جهرم بها توجهه بهه تعزیهری بهودن آن        

شرایط مخصوص به خود را داشته، از جمله آنکه به طور آشکار انجام می شود و امکان پیش بینی سرقت وجود دارد. همچنهین  

ی حالتی است که نمی توان برای مال حرز در نظر گرفهت بنهابراین سهرقت مهال در غیهر حهرز       ربودن کیف افراد در معابر عموم

محسوب می شود. تفاوت این جرم با جیب بری آن است که جیب بر با تردستی و حیلهه از افهراد سهرقت مهی کنهد و بهه طهور        

ود، مانند آنکه افهراد در حهال گفتگهو بها     سرقت موبایل در شرایط خاصی انجام می ش .پنهانی بوده و مال از حرز خارج می گردد

موبایل و یا در دست داشتن آن مورد سرقت قرار بگیرند، بنابراین جرم کیف قهاپی مصهداقی نهدارد و مهی تهوان آن را در شهمار       

 .جیب بری به حساب آورد، با در نظر داشتن این نکته که مال در غیر حرز ربوده شده است

 

 تشدید مجازات   -2-2-4

ی که جرایمی دیگری در راستای کیف قاپی انجام شود می تواند شدت مجازات را افزایش دهد، بهه طهور مثهال فهروش     در صورت

مال مسروقه جرمی مستقلی بوده و در کنار کیف قاپی برای مجرم مجازات شدید تری را به دنبال دارد. بنابراین عالوه بر سهرقت  

 .شخص افزوده خواهد شد فروش مال غیر در حکم کالهبرداری نیز به جرایم
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قانون مجازات اسالمی آمده است که: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سهارق و کیهف قهام مسهلح      562همچنین در ماده 

شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشهد عهالوه بهر مجهازات      ( ضربه محکوم می34باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شالق تا )

  «.گردد زات مذکور در این ماده محکوم میجری به حداکثر مجا

همانطور که مالحظه می شود سرقتی که همراه با اذیت و آزار افراد باشد، مجازات سنگین تری خواهد داشت و عهالوه بهر آنکهه    

جازات آن مدت حبس تا ده سال افزایش پیدا کرده شالق نیز به آن افزوده شده است. بنابراین قانونگذار درباره ی کیف قاپی و م

جنبه های مختلف جرم را در نظر گرفته و شرایطی که سارق و کیف قام مرتکب جهرم مهی شهود مهی توانهد موجهب افهزایش        

 .مجازات گردد

باید توجه داشت که استفاده از سالی گرم و سرد و بکارگیری آن در هنگام سرقت مهی توانهد مجهازات شهدیدی در پهی داشهته       

 .فرد به عنوان محارب و مفسد فی ابرض شناخته نشود وگرنه مجازات آن اعدام استباشد، و این در صورتی است که 

 

 1633تخفیف مجازات با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری مصوب  -2-2-1

برخی جرایم در دسته جرایم عمومی بوده و گذشت شاکی خصوصی تاثیری در اجرای مجازات نخواهد داشت، اما برخی جهرایم  

 .تواند موجبات تخفیف و تعدیل در اجرای مجازات و یا مختومه شدن پرونده کیفری مجرم را فراهم آوردگذشت شاکی می 

میلیون  244در صورتی که مجرم فاقد سابقه کیفری باشد و مال مسروقه ارزشی کمتر از  1733اصالحی سال  144مطابق ماده 

ر اجرای مجازات را تقاضا کند. در این صورت پرونده مختومهه  ریال داشته باشد، مجرم می تواند با جلب رضایت شاکی تخفیف د

 خواهد شد و تعقیب و اجرای مجازات منتفی می گردد.

مجازات اسالمی مورد جهرم   قانون 563و امثال اینا، یکی از انواع سرقت های تعزیری هستن که در ماده  کیف قاپی و جیب بری

ضربه شالق محکهوم   34عنوان مجازات، به تحمل حبس از ی  تا پنج سال و تا  هانگاری قرار گرفتن. مطابق این ماده، سارقین ب

کاهش مجازات حبس تعزیری شامل ایهن   حاب سوال اینه که این مجازات تو قانون جدید چه تغییری کرده؟ اصال قانون .میشن

سال و نیم تقلیل پیهدا   2ماه تا  5به  مذکور، مجازات حبس کیف قاپی و جیب بری نوع سرقت میشه؟ پاسخ مثبته. مطابق قانون

 کرده است.

 

 تفاوت کیف قاپی و کیف زنی و جیب بری -2-2-3

 قربهانی  شهخص  لبهاس  جیهب  از را …بری نوعی از سرقت است که طی آن سارق، پول یا اشیاء قیمتی مثل طال، موبایهل و  جیب 

هایی مثل  ترفند رها سرعت عمل بابیی دارند و گاهی ازب شود. جیب بری، متوجه دزدی نمی   جیب هنگام در باخته مال. دارد برمی

زنی نوعی از سرقت است که طی آن سارق،  قام  .کنند سؤال پرسیدن یا تنه زدن برای ایجاد فرصت مناسب سرقت، استفاده می

موتورسهیکلت یها   رباید. این جرم معمهوبا توسهط سهارقان سهواره )سهوار بهر        کیف یا موبایل قربانی را در ی  حرکت ناگهانی می

شهود. وجهود    زنهی محسهوب مهی    ها هم قام  شود. چنگ زدن به ساعت مچی و دستبند و گردنبند و ربودن آن خودرو( انجام می

بسیار رایهج   یکی از جرایم جیب بری زنی توثیر مستقیم دارد. خرهایی که خواهان اینگونه اموال هستند، در افزایش آمار قام  مال

اقدام به جیب بری افراد می کنند. سارق در ایهن نهوع از    عموب در مکان های شلوغ و پرجمعیت مجرمینجامعه ما می باشد و م

کنهد. یکهی از مشخصهه     شود، می جا شخص کیف یا جیب در که دیگری اشیاء هر و پول، موبایل، طال و یا جرم اقدام به سرقت

این یکی از مشخصه های جرم جیب بری است زیرا اگهر  شد  های جیب بری این است که مال باخته متوجه عمل دزدی نخواهد
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عمهل وی   تواند این عمل مجرمانه را انجهام دههد و چنانچهه سهارق بهه زور متوسهل شهود ایهن         شخص متوجه شود سارق نمی

معموب جیهب بهر هها بسهیار     .در قانون متفاوت است زورگیری یا بر حسب مورد جرم قام زنی خواهد بود و مجازات و تعریف آن

 ازاینهرو  خواهند کرد پس کنند و دارای سرعت عمل بابیی هستند و به صورت پنهانی اقدام به عمل مجرمانه فه ای عمل میحر

در این نوع از جرم قانون برای سرقت از نوع جیب هم مجهازات تعیهین    که است جالب. شد خواهد عمل متوجه کمتر باخته مال

مجازات مستوجب تعزیهری و اگهر    شکار فرد اتفاق بیفتد مجازات قانون برای آنبدین معنی که اگر سرقت از جیب آ .کرده است

 مستوجب حد خواهد بود. پس با این تفاسیر این جرم از جرم ههایی اسهت کهه    جیب پنهان و زیرین فرد مال باخته باشد مجرم

وعات کهامال مشهخص شهود البتهه     بزم تا این تفهاوت ایهن موضه    .قانونگذار به جزئیات آن برای تعیین مجازات دقت کرده است

های اسهالمی اسهت.    مجازات 154جرم قام زنی و کیف زنی در نظر گرفته شده است همان ماده قانونی  مجازات هایی که برای

به جیب پنهان و مخفی باشد مجازات آن مسهتوجب حهد مهی     البته با این تفاوت چنان که گفته شد اگر جرم جیب بری مربوط

باید به ایهن مهورد اشهاره     قام زنی و کیف زنی با جرم جیب بری  شدیدتر خواهد بود. اما در تفاوت جرم آنباشد و مجازات های 

موبایل یا هرچیز دیگری که در دست شخص دیگری است را مهی ربایهد    کرد که سارق در ی  حرکت سریع و ناگهانی کیف و یا

حالت های قهام زنهی اسهت کهه      ال و گردنبند از انواع دیگروقوع جرم دور خواهد شد. چنگ زدن به ساعت و ط و سریع از محل

آسیب های جسمی نیز خواهد دید که در صورت وجود آسهیب ههای بهدنی     معموب افراد عالوه بر از دست دادن پول و مال خود

کیهف   های قهام زنهی و   شده برای مجرم حداکثر مجازاتی خواهد بود که در قانون مشخص شده است. مجازات قطعا حکم داده

قانون بر این اساس مجازات ی  تا پنج سال را برای فرد تعیین  زنی مصداق مجازات جیب بری از جیب آشکار فرد خواهد بود و

 .ضربه شالق نیز از مجازات های دیگر این جرایم خواهد بود 34می کند و 

 

 عوامل موثربر کیف قاپی نوجوانان وجوانان-2-6

 عوامل رفتاری وشخصیتی:  -2-6-1

 . فقر عاطفی:  1

فقر عاطفی از عوامل فردی سرقت است کودکانی که از اختالبت عاطفی شدید رنج میبرند معموبا در خانواده هایی رشد یافتهه   

اند که در اثر طالق از هم پاشیده شده اند یا والدین تربیت مناسبی را برای فرزندان در نظر نگرفته اند، مهرگ یکهی از والهدین و    

فرزندان حالت هایی چون انزوا طلبی، افسردگی و اختالبت رفتاری در کودکان بوجود می آورد و این عوامل به نوبه تبعیض بین 

 .خود ارتکاب به جرم را تسهیل می نماید

 

 . ناکامی:  2 

ییم در آن وقتی انسان میل دارد به هدفی برسد ولی به علت برخورد با مانع یا موانعی چند به آن هدف دست نمی یابد مهی گهو  

ناکامی ایجاد شده است. وقتی میان امیال شدید ما و هدفهایمان سدهای ناگذشهتنی وجهود داشهته باشهد مثهل جهوانی کهه در        

خانواده ای فقیر و بی چیز متولد شده و در کودکی محبتی ندیده و سالها مورد بی مهری و بی تهوجهی واقهع شهده احتمهابا در     

ان دست می زند و این امر برای او رضایت خاطری را فراهم می آورد که همواره در جستجوی بزرگسالی به غارتگری اموال دیگر

 آن بوده است. 

 



فقه و حقوق سیاسی، علوم طالعاتم  

 444-465، صفحات 1441 بهار ،1 شماره ،8 دوره

464 

 

 . حسادت: 6

حسد آرزوی زوال نعمت برای دیگران است، گاه فرد به دلیل عدم امکان رسیدن به موقعیت و منزلهت دیگهران نسهبت بهه آنهها      

 ( 1784اموال مال  آنها گردد دست به دزدی می زند. )کی نیا، م،  حسادت می ورزد و برای اینکه به مانند صاحبان

 

 . خودنمایی:  4

برخی از نوجوانان برای نشان دادن صفت کله شقی خود و جرات حادثه جوی که برای آنها بسیار ارزشمند است به سرقت روی  

در چشم همگان کسی می سازد. خصوصا بهرای  می آوررند و ظاهراا مصرف مواد مخدر یا دست زدن به سرقت برای نوجوان او را 

 ( 34ص  1732نشان دادن جرات و شجاعت خود در بین دوستان. )شامبیاتی، 

 . مبحت زیاد: 1

زیاده روی در محبت نیز مانع رشد تکامل شخصیت کودک می گردد کودکان ناز پرورده که در محیط خهانواده تمهام توقعهات و    

ورده می شود در اجتماع هم انتظار دارند تمام آرزوههای آنهان بهزودی بهرآورده شهود و در      خواسته هایشان بدون چون و چرا برآ

 صورت عدم توفیق چون تاب و تحمل ندارند حاضرند برای رسیدن به انتظار و خواسته هایشان دست به هر کاری بزنند.

 

 اقتصادی   –عوامل اجتماعی  -2-6-2

 . فقر مادی:  1

ز ی  سو از لحاظ روانی احساس حقارت و مغبون بودن می کند و از جامعه طلبکار می شود و فردی که دچار این آسیب است ا

از سوی دیگر چون جامعه را مس ول محرومیت و فقر خود می پندارد نوعی احساس انتقام کشی در او پرورش می یابد بهه ایهن   

 افتاده، به سرقت و یا خیانت کشیده می شود.  ترتیب کوشش او برای فقر زدایی چه بسا در مجاری غیر قانونی وضد اجتماعی

 

 . فقر فرهنگی: 2

فقرفرهنگی نقش اساسی در ایجاد جرم دارد. دزدان اکثراا بی سواد در اثر فقدان امکانات رشد فکری برای پیشرفت و ترقی خهود  

جهرم بهه عوامهل قهومی مههاجرت،      از شیوه های فرهنگی مثالا از توانمندیهایی جسمی بهره می گیردند. ساترلند در تبیین علل 

ناسازگاریهای برخی از گروهها و عدم رشد خرده فرهنگها توجهه دارد و تبهکهاری را مسهاله ای ناشهی از تعهارض فرهنگهی مهی        

 شناسد.  

 

 . طبقاتی بودن جامعه و نابرابری های اجتماعی:  6

ای معدود در جامعهه تکیهه دارد جهامبلیس و    نظریه تضاد بر پیامد های شخصی و اجتماعی تمرکز ثروت و قدرت در دست عده 

سیدمن عقیده دارند که چنین شرایطی در هر جامعه ای عنوان پیچیده ای که دارای نظهام طبقهاتی باشهد بهه وجهود مهی آیهد        

کوئینی نظام سرمایه داری را منشاء چنین نابرابری ها می داند کوهن آسیب شناس اجتماعی پاره فرهنگ ها را از مشخصه های 

لی جوامع طبقاتی می داند که احتمال کجروی های اجتماع را فزونی می بخشد، در این صهورن ممکهن اسهت عهاملی چهون      اص

 سرقت در برخی از نوجوانان و جوانان به صورت هنجار در آمده باشد در حالی که ی  رفتار نابهجار است. 

 



فقه و حقوق سیاسی، علوم طالعاتم  

 444-465، صفحات 1441 بهار ،1 شماره ،8 دوره

461 

 

 . شهر نشینی وسکونت در محله های جرم خیز:  4

های پرجمعیت شهرهای بزرگ زندگی می کننهد بها شهرایط اجتمهاعی و اقتصهادی سهختی روبهه رو بهوده         افرادی که در محله 

مشکالت عدیده ای را به دوش می کشد زندگی در چنین شرایطی برای فرد مانند زندانی است که هیچ راه گریزی بر آن متصور 

موجب می شود تها فهرد بتوانهد در زنهدگی داخلهی و      نیست انبوهی و تراکم جمعیت که از ویژگی های محله ها و زاغه ها است 

خصوصی خود مسائل و مشکالت شخصی را بروز دهد ناچار آن ها را از دیگران پنهان می دارد از این رو سرقت، فحشاء، اعتیهاد  

ایهن   و دیگر آسیب های اجتماعی به طور عجیبی در مکان های فقیر و شلوغ و فقیر نشین شهری رواج دارد که موجب پیهدایی 

 مسائل شده است. 

 

 . از هم پاشیدگی خانواده و عدم امنیت عاطفی کودك: 1

بیشتر بزهکاران آغاز سرکشی خود را جدایی پدر و مادر می دانند، اختالف خانوادگی و متشنج بهودن خهانواده نقهش مهمهی در     

آید بنابراین هر گونه خدشه که به ایهن  پایه ریزی شخصیت فرد بر عهده دارد امنیت عاطفی فرد در آغوش خانواده به دست می 

امنیت عاطفی وارد شود در روند طبیعی شکل گیری شخصیت فرد اختالل ایجاد می کند و ایهن طبیعهی اسهت کهه فهرد دارای      

 اختالل شخصیت گرایش به بزهکاری می آورد. بنابراین خود را به انواع بزهکاری و از جمله سرقت آلوده می سازد.

 

 اباب:  . معاشرتهای ن3

می خواهیم بگوییم این پدر و مادران و دوستان و معاشران کودک هستند که او دزدی را می آموزند این امر به خصوص در بین 

نوجوانان بسیار به چشم می خورد مادر مدارس و اجتماع به گردهمایی از این نوع جوانان برمی خوریم که تیم یا باندی دارنهد و  

مهم است به رخ کشیدن این عمل نزد دوستان و نشان دادن این امراست که کاری فوق العاده انجهام   به سرقت می پردازند آنچه

داده اند.آن ها تردستی زرنگی خود را که در راه ناصواب صرف شده برای خود نوعی افتخار به حساب می آورند و تبعاا معاشهران  

 ل شان را الگوی خود قرار داده و به همان راه کشانده می شود. آن ها برای این که نشان دهند چیزی از آن ها کم ندارند عم

 

 . عدم کنترل:  3

ریال به فرزند خود می دهید طبعاا باید بتوانید حساب کنید کهه او   1444مس له مهمی در این جا این است که شما مثالا روزی 

انداز کند اگر او امروز با خود نویس بهه خانهه    ریالی شود بیش از ی  ماه و نیم باید پس 46444اگر بخواهد صاحب خود نویس 

 ( 1733آمد باید حس کنجکاوی شما برانگیخته شود و تا منشو آن را پیدا نکرده اید آرام نگیرید. )گسن، ر، 

 

 . الگوهای غلط:  8

ق العهاده دارد  محیط خانه و کالا محیطی که طفل در آن رشد و پرورش پیدا می کند در پایه گذاری و توسعه این امر نقهش فهو  

این نکته را نباید فراموش کرد که عملکرد های والدین در رابطه با ذهنیات کودک ممکن است ناروا باشد مثالا کودکی در کتهاب  

می خواند که عدم پرداخت مالیات نوعی دزدی است و بعد در خانه پدر را می بیند که از پرداخت مالیات سرباز می زند بهه ایهن   

 می کند.  کار گرایش پیدا 
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 . بیکاری:  3

 عامل مهمی در ایجاد فقر است و فقر هم نقش مهمی در سرقت دارد. 

 

 سایرعلل وعوامل موثربرسرقت و کیف قاپی:   -2-6-6

 همچنین عوامل موثر در سرقت بین مددجویان کانون اصالی وتربیت رامی توان به شری ذیل برشمرد: 

و به نظر می رسد وقوع سرقت در زندان، بیشتر بستگی به آن موارد دارد بدین شهری  علل و عواملی که در کیف قاپان موثر بوده 

 است: 

 عدم رعایت اصول اخالقی، موازین اسالم و ارزشهای پذیرفته شده در مسیر زندگی -1

 نیاز و فقر مادی   -2

 حداقل نیازهای اولیهنابسامانی اقتصادی ا زطریق ایجاد فقر اجتماعی، وا داشتن افراد به کارهای کاذب و عدم تامین  -3

 عدم تربیب صحیح و کامل، عدم آگاهی و شعور اجتماعی و پائین بودن سطح فرهنگ در برخی افراد -4

 ضعف مبانی اعتقادی و عدم پایبندی و تبعیت ازمبانیاعتقادی و مذهبی -5

 بیماریها و کمبودهای روانی -6

 ی از جمله دوستان و معاشرین نابابوجود نزدیکان و اطرافیان منحرف و مسائل منحرف کننده در محیط زندگ -7

 اعتیاد -8

 وجود طمع و طمعکاری در همه کیف قاپان   -9

 عوامل فردی نظیر وضعیت ظاهری از نظر ساختار جسمی و توراث و مجموعه صفات اخالقی موروثی -11

 قمار باعث می شود قمار باز از فرط استیصال و جبران باخت به جرائم مالی از جمله سرقت روی آورد. -11

 

 ه گیری  نتیج

بر اساس نتایج تحقیق جرمی که خیلی اتفاق می افتد آن هم کیف زنی یا به اصطالی عامه کیف قاپی است.این جهرم بهه دلیهل    

آن که موارد شانزده گانه سرقت حدی را شامل نمی شود جز سرقت های خاص است اگر این جرم بدون آزار یا تهدیهد صهورت   

اسالمی است که عبارت است از: هر کس مرتکب ربودن مال دیگهری از طریهق کیهف     قانون مجازات 563گیرد مجازات آن ماده

( ضربه شالق محکوم خواهد شد. و به دلیهل شهوک روحهی    34زنی جیب بری و امثال آن شود به حبس از ی  تا پنج سال و تا)

هر کس بدون مجهوز قهانونی یها در     قانون مس ولیت مدنی را در برمیگیرد که عبارت است از1که به مال باخته وارد میشود ماده 

نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افهراد  

ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مس ول جبران خسارت ناشی از عمل خهود مهی   

قانون مجازات اسالمی است که عبارت اسهت از  561اگر این جرم با آزار یا تهدید صورت گیرد مجازات آن بند پنج ماده  اما.باشد

اگر مرتکب در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد به پنج تا بیست سال حبس و تا هفتادو چهار ضربه شالق محکهوم  

 .مس ولیت مدنی را در بر می گیرد می گردد.که این نوع سرقت نیز ماده ی  قانون

برای بررسی تاثیر محیط بر ارتکاب جرم کیف قاپی توسط اطفال و نوجوانان، در قید حیات بودن پدر طفهل و نوجهوان بزهکهار،    

میزان تحصیالت ولی، شغل ولی، خصوصیات اخالقی پدر و مادر میزان درآمد خانواده، اعتیاد ولی، سابقه محکومیهت کیفهری او،   

یت تاهل پدر و مادر و نوع ارتباط آنها با یکدیگر و برخورد آنها با بچه ها و همچنین خصوصیات ولی در مورد فعالیهت ههای   وضع
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مذهبی خانوداه مورد بررسی قرار گرفت که بررسی های مذکور نشان داد در سطح پایین تحصیالت پدر و مادر طفهل و نوجهوان   

ودن اولیای اطفال سارق و کیف قام به کارهای کاذب، در آمد پایین خانواده اخهتالف  سارق و کیف قام، بیکار بودن یا مشغول ب

و دعوای پدر و مادربایکدیگر، تعداد بابی جمعیت خانواده، میزان بابی تبعیض در خانواده و عدم انجام تکالیف مذهبی ولهی، از  

 اشته اند.عواملی بودند که تاثیر معنی داری در ارتکاب جرم سرقت توسط اطفال د

برای شناسایی تاثیر خصوصیات رفتاری و شناختی طفل و نوجوانان سارق و کیف قام و کیف قام در ارتکاب سرقت توسهط او،  

سابقه فرار از خانه، نوع گذراندن اوقات فراغت، نوع فیلم مورد عالقه، خصوصیات فردی، سابقه اعتیهاد، چگهونگی تهامین هزینهه     

ام تکالیف مذهبی، میزان عالقه به تحصیل، وغیهره میتوانهدتاثیرمعناداری داشهته باشهد.درحالی کهه      مورد نیاز زندگی، میزان انج

درسایرمواردتاثیرآنچنانی مشاهده نشده است.نکته جالب دراین موردمیزان بابی خوشبختی به آینده وخونسردبودن بزهکاراست 

 فاوت میباشد.که نتایج آن بایافته های بدست آمده درتحقیقات کتابخانه ای مت

 

 پیشنهادات 

افزایش توان مالی و اقتصادی خانواده ها توسط دولت از طریق ایجاد اشتغال می تواند کم  زیهادی بهه بزهکهاران کهودک و     -1

نوجوان قبل از ارتکاب جرم و حتی بعد از آن بنماید چرا که طی مصاحبه های انجام شده با مهددجویان سهارق و کیهف قهام و     

 اقتصادی علت و انگیزه بزهکاری در بسیاری از افراد بوده است که هم اکنون در کانون نگهداری می شوند.کیف قام، مشکل 

با توجه به نقش محله در ارتکاب جرم خصوصا نقش محله های فقیرنشین، محرومیت زدایی از این مناطق از طریق ایجهاد و   -2

مکانات می تواند نقش زیهادی در از بهین بهردن تضهاد اجتمهاعی و      گسترش امکانات فرهنگی و آموزشی و تفریحی و توزیع این ا

 شخصی و جلوگیری از ارتکاب جرم خصوصا سرقت داشته باشد. 

افزایش نظارت های انتظامی و قضایی و جریمه و باز خواست فوری سارق و کیف قاپان نیز می تواند مانع ارتکاب مجدد جهرم  -7

 سارق و کیف قاپان حرفه ای شود. و تبدیل سارق و کیف قاپان تازه کار به

ایجاد جو عاطفی مناسب برای فرزندان توسط والدین و توجه بیشتر بهه خواسهته هها و نیازمنهدی ههای معقهول کودکهان و         -4

نوجوانان از طرف خانواده و مسولین مدرسه و نهادهای آموزشی و ازهمه مهمتر نظارت خانواده جهت جلهوگیری از رفهت وآمهد    

 وانان با دوستان و افراد ناباب نیز نقش موثر و اصلی در جلوگیری از ارتکاب جرم توسط آنان دارد.کودکان و نوج

استفاده ازآموزشهای مختلف خصوصاآموزشهای فنی وحرفه ای جهت درگیهری واشهتغال کودکهان درآینهده ورفهع نیازههای        -6

نترلی کودکهان ونوجوانهان وجلهوگیری ازارتکهاب     مادی آنان وهمچنین آموزشهای علمی ومذهبی می تواندنقش زیادی درخودک

 جرم توسط آنان داشته باشد.  

 سال پیشنهاد کرد: 18همچنین می توان راههای زیرا به عنوان عوامل کاهش سرقت دربین نوجوانان وجوانان زیر

های را انجام بده و از چهه  پدران و مادران به جای اینکه به فرزند بگویید مواظب باش بهتر است بگوییند چگونه باش، چه کار-1

اعمالی بر حذر باش باید به زبان ساده و با مثالهای قابل فهم، معنا و مفهوم دزدی را برای کودک روشن کنند وزشهتی آن را بهه   

 او بنمایانند تا دستش به این عمل زشت آلوده نگردد.

دایی قهادر خواههد بهود سهرقت را ریشهه کهن کنهد،        هیچ جامعه ای نمی تواند ادعا کند که بدون فقرزدایی و بدون ناکامی ز--2

بنابراین از بین بردن فقر و تهیدستی با توجه به تاثیر مهمی که اوضاع ناسامان اقتصادی در بروز چنین آسیبی دارداز مهمتهرین  

 کارها است.
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رت است زیهرا عهدم توجهه    کنترل و مراقبت پدر و مادر در مورد دوستان ناباب و به طور کلی دوستان فرزندان خود ی  ضرو -7

 پدرو مادر به چنین مسایلی به کرارااز سوی سارق و کیف قاپان عنوان شده است 

 کاهش فاصله ارتباطی والدین با فرزندان به نحوی که فرزندان آنانرا به عنوان دوست خود تلقی کنند.-4

ن و معلمان بطوری که فرد به گونه ای بار آیهد  فراهم آوردن زمینه سالم پرورش شخصیت کودکان و نوجوانان به وسیله مربیا-6

که از امور جرم زا بگریزد و در برابر آن به دفاع از حثیت اجتماعی و اعتقادی خود بپردازد تنبیه و مجازات مسکنی بیش نخواهد 

 بود.

گرفتهه، زمینهه آنهها را     بزم است پدران و مادران در صورت مشاهده رفتار انحرافی در فرزندان خود بالفاصله مساله را جهدی -5

 قبل ار آنکه ریشه بداوند قطع کنند.

نظام آموزش و پرورش باید طوری طراحی شود که نوجوانان و جوانان را با کار و فعالیت اجتماعی آشناسازد و ایهن آشهنایی    -3

ردانهد، زیهرا چهون نوجهوان     وسیله ای باشد برای تامین معاش و کسب در آمد، به ویژه برای آنانی که ازبیمه مالی کمتهری برخو 

 احساس استقالل مالی کند و عزت نفس خود را حفظ شده ببیند به تعدیل و کنترل رفتار خود دست خواهد زد.

تغییر محیط اجتماعی در تربیت بزهکاران موثر باشد زیرا شرایط مساعد و محیط خانودادگی و تربیتی مناسب برای تحول و  -8

خوردار است. برای بزهکار باید شرایطی فراهم شود که احساس تنهایی و بی کسی نکتند و عشق پیشرفت اواز اهمیت بسزایی بر

به زندگی و نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن در او تقویت شود زیرا اگر زمینه های بزهکاری شناخته نشهود و ریشهه   

د بلکه در جمع دوستان نا باب تجربهه هها و مهارتههای    های آنها قطع نگردد بزهکاران علی رغم مجازات نه تنها اصالی نمی شون

 بسیاری را می آموزند و حتی با تشکیل باند وبا آمادگی بیشتر برای ارتکاب جرمهای بعد وارد جامعه می شوند.

ترجیح دادن پیشگیری بر درمان به منظور حذف زمینه های مساعد برای ابتالی افراد بهه آسهیب ههای اجتمهاعی از اهمیهت      -3

وان برخوردار است برای دست یافتن به جامعه سالم باید پیشگیری و با صرف هزینه و امکانات کمتری می تهوان افهراد رازیهر    فر

پوشش قرار داد در حالی که برنامه های بازپروری و درمان به دلیل نیاز به انواع تخصص ها و اماکن ویژه نگه داری هزینه بسهیار  

ش آن متوجه عده کمی از افراد جامعه می شود و در عین حال بازدهی و نتیجه گیهری آن بسهیار   باب را می طلبد. به عالوه پوش

 اندک است.

مبارزه مداوم با رشد بی رویه مشاغل کاذب تا بدین وسیله از سیل مهاجرت بی رویه روستاییان به شهر ها جلوگیری شهود.   -14

لی دربازارو.... مجرایی برای فریب دادن آماده کهردن جوانهان بهی    دیده شده مشاغل کاذبی چون سیگار فروشی، دستفروشی ودب

 گناهی است که به امید رفاه نسبی عازم شهرها بزرگ می شوند.

آموزش اجتماعی و تربیتی به خانواده ها برای باب بردن سطح فرهنگ خانواده و پرورش احساس مس ولیت والدین در قبال  -11

اه مناسب به منظور تعلیم حرفه و فن و نیز ایجاد کانون های رفاهی و تفریحهی مناسهب بهه    فرزندان خود و نیز تاسیس آموزشگ

 وسیله دولت یا بخش خصوصی.

ایجاد اشتغال برای بیکاران و جلوگیری از ولگردی و اجرای بیمهه دوران بیکهاری و نیهز ایجهاد محهیط مناسهب ورزشهی و         -12

برای استحکام مبانی ایمان در خانواده ها، زیرا پهرورش اعتقهادات وآمهوزش     آموزش اعتقادی و پرورش باورهای مذهبی در افراد

 اصول مذهبی به علت اساسی موجب جلوگیری از ارتکاب اعمال خالف به ویژه سرقت و کیف قاپی می گردد.
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