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Abstract
Surveying the sources of Islamic law clarifies that the basis of
criminalization and the punishment of theft and fraud is to protect the
believer's and non-believer's property against the abduction or possession
without permission by others and the principle of respect is the basis of this
subject. Undoubtedly, however, no reference is made to internet type of
these crimes in the sources of Islamic law. Therefore, this article by means
of examining the different aspects of the aforementioned internet crimes,
seeks to determine that how much internet crimes are compatible with
Islamic law, and how Islamic law's resources can be used in illustrating and
adapting the subject in modern criminal law. The findings of this study
indicate that the lack of reference to internet theft and fraud in Islamic law
does not authorize non-criminalizing of these crimes in current laws.
Accordingly, the lawmaker, through referring to foundations of Islamic law
that has banned and determined punishment for fraudulent, deceptive, and
criminal offenses for gaining wealth by illegitimate ways, has placed internet
crimes under discretionary (ta'zeeri) crimes. So that it would be possible to
prevent immunity from these crimes and the orders of Islam based on which
these crimes are forbidden would be regarded in the law. The present article,
through a descriptive-analytic method and in order to ascertain the
possibility of the Islamic law being compatible with Internet theft and fraud,
attempts to conduct a comparative study of Islamic law sources approved by
the Imamiyah and Sunni jurisconsults with internal regulations.
Keywords: Islamic Law, Compatibility, Internet Fraud, Internet Theft.
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چکیده
با بررسی منابع حقوق اسالمی مشخص میشود که مبنای جرمانگاری و مجازات
سرقت و کالهبرداری  ،حفاظت از مال مؤمن و غیر مؤمن در مقابل دستبرد یا مالکیت
بدون اجازه توسط دیگران است و قاعدهی احترام مبنای همین موضوع میباشد .اما
قطعاً در منابع حقوق اسالمی اشارهای به نوع اینترنتی این جرایم نشده است .به همین
دلیل در این مقاله به دنبال آن هستیم که با بررسی جنبههای مختلف جرایم اینترنتی
مذکور مشخص کنیم که جرایم اینترنتی به چه میزان با حقوق اسالمی انطباق دارند و
دیگر اینکه منابع حقوق اسالمی چگونه میتوانند در روشن شدن و تطبیق موضوع به
کمک حقوق جزای نوین بیایند؟ یافتههای این تحقیق نشان میدهد که عدم اشاره به
سرقت و کالهبرداری اینترنتی در حقوق اسالم ،مجوزی برای عدم جرمانگاری این
جرایم در قوانین امروزی نیست .به همین دلیل قانونگذار با استناد به مبانی حقوق
اسالمی که تقلب و فریب و ارتکاب جرم برای دستیابی به ثروت از طریق روشهای
غیرقانون ی را ممنوع اعالم کرده و برای آن ها مجازات تعیین نموده است ،جرایم
اینترنتی را در زیرمجموعه جرایم تعزیری قرار داده است تا اینکه ،هم از بی کیفر
ماندن این جرایم جلوگیری شود و هم اینکه دستورات اسالم مبنی بر ممنوع بودن
اعمال مذکور در قانون لحاظ شده باشد .مقاله حاضر سعی دارد تا با روش
توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی منابع حقوق اسالمی مورد تأیید فقهای امامیه و
اهل سنت با قوانین داخلی بپردازد تا امکان تطبیقپذیری حقوق اسالم با سرقت و
کالهبرداری اینترنتی مشخص شود.
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واژگان کلیدی :حقوق اسالمی ،تطبیقپذیری ،کالهبرداری اینترنتی ،سرقت اینترنتی.

 .1استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی (نویسنده مسئول) ،رایانامهsaeidbahjat@yahoo.com:

 .2استاد گروه فقه و مبانی حقوق،گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد ساوه.
 .3دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی،گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
ساوه.
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مقدمه

جرایم اینترنتی از جمله جرایم نوینی هستند که از دهه هشتاد شمسی ،بحث قانون
گذاری و مقابله با این جرایم با تصویب دو قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه
ای جنبه عملی به خود گرفت .بعضی از جرایم همچون سرقت  ،کالهبرداری ،جعل و غیره
به دو حالت سنتی و اینترنتی (نوین) و بعضی نیز مثل هک کردن یا دسترسی غیر مجاز فقط
به شکل اینترنتی ارتکاب پیدا می کنند .از جمله مهمترین جرایمی که به شکل سنتی و
اینترنتی قابلیت ارتکاب را دارند می توان به کالهبرداری و سرقت اشاره کرد.
قانونگذار در ماده ( )1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری
مصوب سال  ،1367به جرم انگاری کالهبردای سنتی  ،در مواد ( )267تا ( )278قانون
مجازات اسالمی به جرم انگاری سرقت حدی  ،در مواد ( )651تا ( )667به مجازات سرقت
تعزیری و مصادیق آن و در مواد ()12و( )13قانون جرایم رایانه ای به جرم انگاری سرقت
و کالهبرداری اینترنتی اقدام کرده است.
تخصیص مواد متعدد به جرم انگاری و مجازات شکل سنتی این جرایم نشان دهنده
توجه ویژه به مبارزه با این جرایم می باشد ،اما در مقابل ،اختصاص یک ماده به شکل
اینترنتی این جرایم و مجازات سبک برای آن ها محل تامل است و با گذر زمان مشخص
شده که هم نحوه تعریف و جرم انگاری و هم عدم تفکیک مصادیق این جرایم و
اختصاص مجازات متناسب  ،همگی از مشکالت و ابهامات اساسی این قانون می
باشند.حال با توجه به مسائل پیش گفته باید دید آیا حقوق اسالم که مبنای حقوق جزای ما
می باشد به دلیل عدم توانایی تطبیق و همخوانی اش با جرایم نوین و اینترنتی ،عامل این
کاستی ها و ایرادات است یا کوتاهی از ناحیه قانوگذار بوده و قانون اسالمی قابلیت
هماهنگی با این جرایم را دارد؟ بر همین اساس در این مقاله به دنبال این هستیم که  ،میزان
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سازگاری تعاریف و ویژگی هایی که برای جرایم سرقت و کالهبرداری در حقوق کیفری

اسالم ارائه شده را  ،با شکل اینترنتی این جرایم مشخص کنیم و به جواب این سوال برسیم
که آیا می توان همان تعریف و ویژگی های سرقت و کالهبرداری سنتی که در حقوق



کیفری اسالم ارائه شده را برای جرایم اینترنتی مذکور به کار برد یا خیر؟ آیا حرز در جرم
برای رسیدن به جواب سواالت ،سعی شده تا با روش توصیفی  ،تحلیلی به مطالعه تطبیقی
منابع حقوق اسالمی مورد تایید فقهای امامیه و اهل سنت با قوانین داخلی بپردازیم،تا امکان
تطبیق پذیری حقوق اسالم با سرقت و کالهبرداری اینترنتی مشخص شود .در این راستا
بررسی و تحلیل منابع حقوق اسالم از نظر فقهای شیعه و فقهای اهل سنت ،مورد توجه قرار
خواهند گرفت ،همچنین می بایست تعریف ،مصادیق و ویژگی های جرایم مذکور در
حقوق جزای نوین مورد مطالعه قرار گیرد و مشخص شود که بعضی از مصادیق جرایم
اینترنتی در زیر مجموعه سرقت قرار می گیرند یا کالهبرداری  ،تا بتوان حکم فقهی و
قانونی آن را مشخص کرد.
به نظر می رسد که فلسفه و مبنای جرم انگاری سرقت و کالهبرداری حفظ اموال مردم
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سرقت سایبری وجود دارد؟ در صورت وجود ،چه مصادیقی را برای آن می توان نام برد؟

بغیر از کافر حربی از دستبرد و مالکیت بدون اجازه توسط دیگران بوده که در بخش های
بعدی به تفصیل به اسناد این مطلب خواهیم پرداخت.اما بحث در اینجاست که به نوع
اینترنتی این جرایم در هیچ یک از منابع اسالمی اشاره ای نشده است ،از همین رو بعضی
این تفکر را دارند که به دلیل عدم اشاره شارع به این اعمال  ،نباید آنها را جرم دانست و در
زیر مجموعه مجازات های حدی،تعزیری  ،قصاص و دیات قرار داد ،اما بعضی دیگر از
فقها با استناد به منابع حقوق اسالمی اعتقاد دارند که کالهبرداری و سرقت اینترنتی ،چون
همان فلسفه شکل سنتی خود را دارند می بایست جرم انگاری شوند(ایزدی فر.)54 :1389 ،
قوانین اسالم(شریعت) در رویکرد خود به منظور هدایت افراد در بیشتر امور روزمره،
جامع است و تمام رفتارهای عمومی و خصوصی را کنترل ،قاعدهمند و تنظیم میکند .منطق
قانون اسالمی این است که از اصول مهمی همچون مذهب و حکومت اسالمی  ،اموال و
غیره دفاع میکند و هر گونه انحراف از این جنبهها و یا حمله به آنها را جرم می داند و بر
اساس چنین تفسیری ،قانون اسالمی ،مجازاتهای دنیوی و اخروی را نیز ارائه
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میدهد(قربان نیا .)31-33 :1380،در حقیقت ،اسالم با اعمال مجازات بازدارنده ،که اساس
نظام کیفری اسالمی است سعی در حفظ این اصول داشته است ،بنابراین ،مجازاتهای
حدود ،قصاص،دیات و تعزیرات بر اساس نوع جرم ارتکابی تجویز میشوند(ورعی:1394،
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.)63-64مجازاتهای فوق در قرآن و سنت تجویز شدهاند و بنابراین قاضی مجاز به افزایش
و یا کاهش مجازات نیست .در مقابل ،جرایمی که در هیچ یک از مقولههای قبلی گنجانده
نشدهاند ،از طریق مجازاتهای غیر تجویز شده ،به نام تعزیر مجازات میشوند زیرا
مجازات تعزیر هم انعطافپذیر و هم قابل تنظیم است(حسینی .)136 :1387،با این وجود،
نکته مهم این است که حتی در حوزه مجازاتهای تعزیری ،قاضی از صالحیت مطلق
برخوردار نیست و قضاوت و حکم احتمالی وی از طریق رهنمودهایی است که از منابع
اسالمی و مفاهیم مذکور در چنین منابعی و اهداف مربوطه ،برداشت میشود(امینی:1389،
 .)19در واقع ،دشوار است که بطور آماری تعداد دقیقی از جرایمی را برشماریم که مستعد
استفاده از مجازاتهای تعزیری هستند .برخی از این جرایم مثل سرقت و کالهبرداری
سنتی به خوبی شناخته شده هستند و برخی دیگر محصول زمان و فضای موجود در جامعه
هستند که با تغییرات در عصر مدرن ظاهر میشوند .در اصل ،مشخص است که رویکرد
انعطافپذیر که در اسالم و قوانین آن وجود دارد مناسبترین پاسخ به انواع مسائل و
چندگانگی مشکالتی است که با واریانس تنظیمات متنی  -زمانی و موقعیتی ظاهر میشود
و پویایی و سازگاری دین با اقتضائات در هر شرایط و زمانی محفوظ خواهند
ماند(آیتی.)100 :1395،
 .1تعریف و ارکان سرقت و کالهبرداری (سنتی و اینترنتی) در فقه و قوانین موضوعه

در این بخش از مقاله ابتدا تعریف و ارکان سرقت سنتی و اینترنتی  ،و سپس تعریف و
ارکان کالهبرداری سنتی و اینترنتی بر اساس فقه و قوانین مربوطه تعریف و نکات مرتبط و
مهم از ارکان آن ها در کنار یکدیگر تشریح خواهد شد.
 .1-1تعریف و ارکان سرقت سنتی و اینترنتی

در این قسمت سعی بر این است تا با تحلیل ارکان و تعریف این دو نوع سرقت راه را
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برای بررسی میزان تطبیق پذیری حقوق جزای نوین با حقوق اسالم هموار سازیم .با مطالعه

منابع فقهی مشخص می شود که حقوق اسالمی بر منابعی همچون قرآن،سنت،اجماع و
عقل استوار می باشد،از همین رو برای یافتن تعریف یک عمل مجرمانه در حقوق اسالمی



باید به این منابع رجوع کنیم ،ما نیز برای بررسی تعریف و ارکان این جرایم به منابع
مذکور توجه خواهیم داشت .
با بررسی متون فقهی در می یابیم که سرقت در اکثر آن ها به شکل صریحی تعریف
نشده است ،اما بعضی از فقها (مقدس اردبیلی )227 :1416،در تعریف آن عنوان کرده اند:
«السرقه :هی اخذ المال خفیه»یعنی سرقت عبارت است از گرفتن مال به طور پنهانی .هنگام
مطالعه منابع فقهی در رابطه با مفاهیم مشابه سرقت سنتی نیز می توان موارد مختلفی را پیدا
کرد ،همچون انتهاب(1خاوری ،)260-261 :1384،اختطاف یا استالب(2عاملی)20 :1413،
که هر کدام مفهومی شبیه سرقت دارند و وجه تمایز آن ها با سرقت حقیقی در عدم وجود
قید پنهانی بودن  ،در آن ها می باشد ،هر چند اصطالحات دیگری همچون اختالس

3

(مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسالمى ، )375 :1423،طَرار(4طوسیُ ، )45 :1378،مبنِج

5
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 .1-1-1تعریف فقهی و حقوقی سرقت تعزیری و حدی

(طرابلسی )554 :1406،و ُمرقد( 6فاضل موحدی لنکرانی)419 :1390،نیز از مفاهیم مشابه

 -1انتهاب به معنای غارت و چپاول اموال از طریق غلبه وقهر به صورت آشکار می باشد،از همین رو وجه تمایز
انتهاب با سرقت حقیقی و عامیانه ،در مخفی بودن سرقت می باشد.
 -2استالب و اختطاف هم معنی هستند ،شهید ثانی در تعریف مستلب می نویسد(( :مستلب کسی است که مال را
آشکارا به نحو علن می رباید و فرار می کند در حالی که محارب نیست)).
 -3اختالس در متون فقهی بدین شکل تعریف شده که (( :واالختالس فی اللغة أعمّ من الغصب من وجه آخر؛ لشموله
أخذ المال اختطافاً ممّن بیده إذا کان التصرّف فیه جائزاً للمختلس )) ...از این جمله برداشت می شود که :مختلس کسی
است که بدون غلبه و فرار کردن ،چیز پیدایی را می رباید.
 -4شیخ طوسی در رابطه با مفهوم طرار عنوان می کند که (( :فإذا أدخل الطرار یده فی جیبه فأخذه أو بط الجیب و
الصرة معا فأخذه فعلیه فی کل هذا القطع(( ))....طرار کسی است که از جیب یا آستین ظاهر یا باطن دزدی کند ،و اگر
دزدی وی از جیب ظاهر باشد حد تعزیر می شود و اگر دزدی وی از جیب باطن باشد حد سرقت بر وی جاری می
شود)).
 -5طرابلسی(ابن براج) در کتاب خود مُبنِج را این گونه تعریف می کند که« ،مُبنِج :فإنه متى بنج غیره بشیء سقاه أو
أطعمه حتى سکر منه وأخذ ماله وجب ان یعاقبه االمام بحسب ما یراه  ،ویسترجع منه ما أخذه»((مُبنِج به کسی می گویند
که دیگری را بیهوش می کند چه با غذا چه با دوا یا با ماده سکرآور و مال وی را می رباید)).
 -6آیت اهلل لنکرانی ًمرقد را اینگونه تعریف می کنند(( :مُرقِد کسی است که غذای خواب آور را به دیگری می
خوراند و اموال او را چپاول می کند)).
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سرقت در فقه می باشند ،اما عمال همه آن ها زیر مجموعه سرقت می باشند.قانونگذار ما نیز
با تبعیت از همین نکات پیش گفته در ماده ( )12قانون جرایم رایانه ای سرقت رایانه ای یا
همان اینترنتی را این گونه تعریف کرده« :هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به
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دیگری را برباید .»....با نگاهی به ماده مذکور مشخص می شود،این تعریف بر اساس
تعریف سرقت سنتی یا فقهی ارائه شده و فقط بجای واژه «مال» از واژه «داده» استفاده شده
است.
در رابطه با وجه تمایز و تعریف سرقت تعزیری و حدی باید توجه داشت که اثبات یا
عدم اثبات شروط  14گانه مندرج در قانون مجازات اسالمی می تواند نقش کلیدی و نهایی
را در تعیین نوع سرقت و مجازات داشته باشد .فقها در تعریف سرقت حدی ،قید خفیه را
برای گرفتن یا اخذ مال لحاظ کرده اند(عالمه حلی، )228-229 :1413،این قید برخالف
ماده ( )197قانون مجازات سابق در ماده ( )267قانون مجازات اسالمی 1392ذکر نشده ،
که علت این امر چنین است که برخی اعتقاد داشتند(مصدق، )9 :1395،اگر ربایش مال
دیگری در خفا انجام نگیرد ،پس سرقت هم رخ نداده است ،از همین رو قانونگذار شرط به
طور پنهانی را در بند «ث» ماده ( )268لحاظ کرد تا در صورتی که سرقت در علن رخ
دهد ،صرفا جنبه حدی آن از بین رود و سرقت تعزیری محسوب شود.
باید توجه داشت که سرقت حدی عالوه بر بحث بردن مال در خفا ،شرایط دیگری
دارد که تشریح هر کدام خارج از موضوع مقاله است.
به هر ترتیب با نگاهی به منابع فقهی در می یابیم که سرقت سنتی به دو شکل تعزیری و
حدی قابل ارتکاب است اما سرقت اینترنتی به دلیل وجود قاعده درأ و شبهه در حرز بودن
یا نبودن کامپیوتر و اینترنت ،فقط به صورت تعزیری قابلیت ارتکاب دارد  ،از همین رو
نمی توان مجازات های سرقت حدی همچون قطع دست را برای سارق اینترنتی به کار برد
و نهایتا می توان وی را ،حتی اگر به صورت پنهانی سرقت را انجام داده ،به تعزیر محکوم
کنیم ،چون مجازات قطع دست و امثالهم نمی تواند نتیجه مطلوبی در برخورد با سارق
اینترنتی دا شته باشد زیرا وی می تواند با استفاده از دانش و مغز خود جرم را تکرار
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کند(وزیری .)72:1396،هر چند بعضی از فقها همچون آیت اهلل مکارم شیرازی و آیت اهلل

سیستانی ،نظر مخالف دارند و عنوان می کنند که در این حالت سرقت تحقق پیدا کرده و
در صورتی که همه شرایط وجود داشت ه باشد حد سرقت بعید نیست و می تواند جاری می



شود(ایزدی فر.) 57:1389،در مجموع با توجه به مطالب پیش گفته و با توجه به مبانی
حقوقی اسالمی دارد.
 .2-1-1تحلیل ارکان سرقت سنتی و اینترنتی

در این بخش از مقاله به جنبه های از ارکان سرقت حدی و تعزیری و اینترنتی اشاره
خواهد شد که کارایی بیشتری در روشن شدن موضوع دارند.
سرقت سنتی از  4رکن تشکیل می شود که عبارتند از -1:ربایش  -2در خفا بودن یا
مخفیانه بودن عمل ربایش  -3شی مسروقه ارزش مالی داشته باشد  – 4مال متعلق به دیگری
باشد.
در رابطه با رکن اول یعنی عمل ربایش باید عنوان کرد که این مفهوم در سرقت
اینترنتی نیز وجود دارد  ،به این شکل که در سرقت اینترنتی شخص سارق داده ها و به طور

ربرسی میزان انطباق پذریی جرایم اینترنتی با حقوق اسالمی (مطالعه موردی سرقت و کالهبرداری)

حقوق اسالمی و قوانین داخلی ،تعزیری بودن سرقت اینترنتی همخوانی بیشتری با مبانی

کلی آنچه را که مالیت دارد از دست صاحبش خارج کرده و تحت تصرف خود یا شخص
د یگری قرار می دهد .معنی مال نیز در میان فقها به این مفهوم است که ،هر چیزی که عرفا
و شرعا قابل داد و ستد باشد ،مال نامیده می شود(شیخ طوسی /195 :1378،حسینی
عاملی .)8 :1419،در رابطه با ربودن مال دیگری نیز باید عنوان کرد که این عمل باید بدون
اطالع مالک مال باشد  ،زیرا اگر مالک از ربایش داده خود آگاهی داشته باشد و یا اجازه
برداشتن آن را بدهد ،نمی توان آن را سرقت دانست .همچنین اگر شخصی بدلیل عدم
آگاهی و تسلط به فضای مجازی (اینترنت) یا بر اثر اشتباه ،مال خود را در دسترس دیگری
قرار دهد نمی توان شخصی که مال را بدست آورده سارق دانست ،زیرا در اینجا اصال
ربایشی رخ نداده است و نهایتا شخصی که مال در ید او قرار داده شده مسئولیت مدنی
دارد .اما شهید ثانی نسبت به این موضوع نظر دیگری دارد به این شکل که وی اعتقاد دارد
چنانچه شخصی که مال ،ناخواسته و من غیر حق در ید وی قرار گرفته از حقیقت ماجرا
باخبر باشد و عمدا در آن تصرف کند ،این امر در حکم خیانت در امانت است ،زیرا ید
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وی نسبت به مال مذکور امانی و از موارد امانت شرعی است و می توان وی را به تعزیر
محکوم کرد هر چند که مسئولیت مدنی وی کماکان پابرجاست(شهیدثانی ،1410،ج:4
.)236
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نکته مهم دیگری که در بحث ربایش و تفاوت آن میان سرقت سنتی و اینترنتی وجود
دارد ،این است که ،در سرقت سنتی هنگامی که ربایش انجام می گیرد  ،مال مسروقه به
طور کامل از دسترس مالک خارج می شود و چه بسا هیچ وقت مال مسروقه به مالکش
بازگردانده نمی شود .اما در سرقت اینترنتی موضوع متفاوت است زیرا هنگامی که داده یا
داده ها ربوده می شود و از دسترس صاحبش خارج می گردد ،ممکن است اصل داده ها از
ید وی خارج نشود و سارق صرفا از آن ها کپی تهیه کرده باشد و در حالتی که داده ها کال
ازدست مالک خارج شده باشد وی می تواند با استفاده از برنامه هاو و سایل پشتیبان گیر یا
ذخیره سازی ،اطالعات را برگرداند که در هر دو حالت داده های به سرقت رفته ،مجددا
در اختیار مالک قرار می گیرند .حال سوال این است که اگر سارق از داده ها کپی تهیه
کرده باشد ،آیا می توان وی را مشمول تعریف سرقت اینترنتی قرار داد یا خیر؟(حضرتی
شاهین دژ)139: 1391،
در جواب باید گفت چنین وضع یدی بر مال دیگری که به صورت کپی گرفتن است و
اصل مال در ید مالک است جای سوال و تامل دارد ،اما با توجه به ماده ( )12قانون جرایم
رایانه ای و همچنین فناوری های نوین فضای مجازی می توان عنوان کرد که در فضای
مجازی به دو حالت کپی کردن1و برش دادن2می توان داده ها را ربود ،از همین رو
چنانچه ربایش داده ها به یکی از طرق پیش گفته ارتکاب یابد  ،به نظر می رسد بتوان
شخص را سارق اینترنتی شناخت و وی را بر اساس قانون مجازات کرد  ،زیرا شخص حتی
با کپی کردن داده ها نیز که برگرفته از قصد سرقت بوده  ،جرم را به شکل کامل انجام داده
است ،پس قاعدتا جرم سرقت انجام گرفته است و در این حالت مانند زمانی است که
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شخص خودروی دیگری را به سرقت می برد و برای این کار الزم نیست تا از درون ماشین
بازدید کند یا سوار آن شود و بهره جویی کند(عالی پور.)256-258 :1396،



در رابطه با بحث حرز نیز الزم به ذکر است که با نگاهی به متون فقهی مشخص می
حرز متفاوت است و با بیان مصادیق سعی در روشن شدن مفهوم آن داشته اند(محقق
حلی 202 :1388،؛ ابن فهد حلی 98 -99 :1407،؛ ابن ادریس501-502 :1410،؛ محقق
داماد ) 46 :1374،و گروهی دیگر بر خالف این موضوع عقیده دارند و خود مستقیما
تعریفی از حرز ارائه داده اند(فیومی مقرى 71: 1418،؛ابن زهره / 1375:430،شیخ
طوسی .)417 :1400،به هرترتیب با جمع مطالب پیش گفته می توان دو تعریف برای حرز
ارائه داد ،اول اینکه حرز عبارت است از ،هر جایی که اموال در آن جا ،به خاطر مواردی
همچون بسته و قفل بودن یا دفن شده در زمین ،از دسترس مردم دور نگه داشته شده
است(.ایزدی فر )178-179 :1395،دوم حرز شی هر مکانی است که در عرف آن را به
عنوان جایی برای محافظت از آن شی به شمار می آورند و چون در شریعت اشاره و
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شود که برخی فقها  ،عرف را تعیین کننده مفهوم حرز می دانند و اعتقاد دارند در هر مورد

تصریحی به آن نشده است  ،ناگزیر می بایست  ،مفهوم و معنای آن را به عرف جامعه
واگذار کرد(حسین نژاد.)227-228 :1392،
اما آن دسته از افراد که اعتقاد به حدی بودن سرقت اینترنتی دارند در رابطه با مفهوم
حرز در سرقت اینترنتی عنوان می کنند که حرز در سرقت اینترنتی از لحاظ مصداق با
حرز در سرقت سنتی متفاوت است ،بدین شکل که در این نوع سرقت ،بر اساس عرف می
توان رایانه و فایل ها را برای داده های الکترونیک ،حرز و محل نگه داری دانست؛ از
طرفی دیگر با توجه به اینکه اکثر فقها تشخیص حرز را به عرف واگذار کرده اند  ،می
توان این چنین گفت که دستیابی و وارد کردن رمز و دسترسی به فایل های رمز گذاری
شده ،همان هتک حرز فایل ها به حساب می آید و چنانچه شخصی مرتکب این عمل شود،
سارق اینترنتی نامیده می شود(ایزدی فر.)59-60 :1389،
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 .2-1تعریف و ارکان فقهی و حقوقی کالهبرداری سنتی و اینترنتی

در این بخش ابتدا مفهوم و سپس تعریف فقهی و حقوقی کالهبرداری سنتی ارائه می
شود و در بخش های بعد به بررسی انواع کالهبرداری اینترنتی  ،مصادیق آن و جرایم
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وابسته و تفاوت و شباهت بعضی از مصادیق این جرم با سرقت اینترنتی خواهیم پرداخت.
عموم فقها در رابطه با کالهبرداری به این تعریف تاکید دارند« :احتال فی أخذ األموال
بوسائل کتزویر األسناد أو الرسائل و نحو ذلک»(محقق حلی169 :1408،؛ فاضل موحدى
لنکرانى682 : 1381،؛ خوئی 414 :1428 ،؛ نجفی 596 :1362،؛ خمینی ، )528 :1392،بدین
معنی که کالهبرداری یعنی «:گرفتن مال دیگری بوسیله اسناد و نوشته های غیر واقعی یا
همان نوشته ها و اسنادی که مبتنی بر مکر و تزویر است یا به طرق دیگر».در منابع فقهی و
در ادامه تعریف کالهبرداری آمده که « :فلیس علیهم حد وانما یعزرون» ،بدین معنا که حد
بر این دسته از افراد جاری نمی شود بلکه همگی تعزیر می شوند.
نکته مهمی که در اینجا آشکار می شود این است که بر اساس حقوق اسالم  ،عمل
کالهبرداری یک جرم تعزیری است ،از همین رو کالهبرداری اینترنتی نیز یک جرم
تعزیری خواهد بود نه حدی .بر اساس همین تعریف و مبنایی که فقها برای کالهبرداری در
نظر گرفتند ،قانون گذار ما نیز در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و
کالهبرداری مصوب  1367در ماده ( ،)1کالهبرداری سنتی را جرم انگاری کرده است .هر
چند که  ،ما نمی توانیم تعریف کالهبرداری را در این قانون یا دیگر قوانین مشاهده کنیم،
اما با نگاه به متن ماده مذکور و مصادیق مندرج در آن در می یابیم ،این جرم انگاری بر
اساس تعریف فقهای امامیه از کالهبرداری بوده و بر همین اساس در تعریف کالهبرداری
می توان گفت « :کالهبرداری یعنی بردن مال دیگری از طریق توسل همراه با سوء نیت به
وسایل یا عملیاتی متقلبانه»(میرمحمدصادقی.)56 :1396،
پس از ارائه تعریف کالهبرداری سنتی ،به تعریف کالهبرداری اینترنتی و در قسمت
بعد به مطرح کردن مصادیق خواهیم پرداخت تا به این مطلب پی ببریم که قانون گذار ما
در رابطه با کالهبرداری و سرقت اینترنتی  ،تا چه میزان از مبانی فقهی استفاده کرده است .
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کالهبرداری اینترنتی از آن دسته از جرایم است که به دلیل خصوصیات ویژه ای که
دارد ،در بعضی مسائل و مصادیق همچون فضای ارتکاب و وسیله ارتکاب ،اصول حقوقی



و قانونی حاکم  ،کالهبرداری سنتی را با چالش های جدی مواجه کرده است .کالهبرداری
تمایز این دو از یکدیگر میشود فرآیند ارتکاب جرم و ارکان تشکیل دهنده آن است که
این امر سبب می شود که از این دو جرم به عنوان جرایم مستقل از یکدیگر نام برده
شود(.(T.wells,2009:ix
کالهبرداری اینترنتی با شکل سنتی تقلب و کالهبرداری تا حدودی شباهت دارد ،زیرا
رفتارهای فریبنده باعث آسیب مالی به افراد بیگناه میشود(گرکی .)94-95 :1389،با
وجود شباهت میان این دو  ،اما کالهبرداری اینترنتی اساسا تغییر یافته است (vasiua,2003:

) .973-974تقلب و کالهبرداری اینترنتی دارای خصوصیاتی است که کامال متفاوت از
تقلب و کالهبرداریهای سنتی هستند مثل :ناشناس ،لحظهای و قابل دسترس بودن.یکی از
نادرترین تالشها برای تعریف تقلب و کالهبرداری اینترنتی توسط ویلیامز انجام شده است
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اینترنتی و سنتی از لحاظ ظاهر امر و نتیجه دارای شباهت میباشد ،اما موردی که باعث

،وی تقلب در اینترنت را"،هر اقدام ناعادالنه یا فریب می داند که با استفاده از اینترنت یا با
فناوریهایی که از اینترنت پشتیبانی میکنند ،انجام میشود"). (chung,2008:37
تعریف جامع دیگری که بطور فزایندهای توسط تعداد زیادی از سازمانهای مجری
قانون در اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است ،توسط اتحادیه ملی مصرف کنندگان
ایاالت متحده ) )The US National Consumers Leagueارائه شده است ،این اتحادیه
کالهبرداری اینترنتی را به شرح زیر تعریف میکند): (Z. Celentano,2000: 69-70
«هر طرح جعلی و متقلبانه که در آن یک یا چند جزء اینترنت ،مانند وب سایتها،
اتاقهای گفتگو(چت روم ها) و پست الکترونیکی  ،نقش مهمی را در ارائه کاالها یا
خدمات غیر موجود به مصرفکنندگان ،ارتباط جعلی در مورد طرحها  ،انتقال وجوه
قربانیان و یا سایر موارد دارای ارزش برای کنترل عامالن این طرح ،ایفا میکنند،
کالهبرداری نامیده می شود» .از جمله ایراداتی که بر این تعریف وارد است می توان به
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عبارت طرح جعلی و متقلبانه اشاره کرد ،زیرا الزاما فقط طرح متقلبانه سبب کالهبرداری
نیست و یک عمل یا رفتار نیز می تواند مسبب کالهبرداری شود.
با نگاه به ماده ( )13قانون جرایم رایانه ای متوجه می شویم که قانونگذار برای جرم
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انگار ی کالهبرداری اینترنتی ،همان مبنا و تعریف فقهی کالهبرداری را اتخاذ کرده ،از
همین رو نکات مهمی در رابطه با شباهت و تفاوت ،ماده ( )13قانون مذکور و ماده ()1
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری و مبانی فقهی این جرم
وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
 .1-2-1تحلیل ارکان کالهبرداری سنتی و اینترنتی

در این قسمت به بررسی نکاتی مهم که مرتبط با ارکان این دو جرم و ماهیت آن هاست
می پردازیم.
همان طور که می دانیم یکی از مهمترین ارکان جرم کالهبرداری « تقلب » می باشد.در
اصطالح لغوی ،تقلب به معنای تصرف و دغل در کاری به نفع خود و به ضرر دیگری
آمده است(عمید،1357،ج )602: 1و در زبان عربی و متون فقهی به معنی احتیال
است(مصطفی ،1989،ج . )753 :2با مطالعه آثار نویسندگان داخلی می توان این برداشت را
کرد که در اصطالح حقوقی  ،تقلب  ،به فعل یا ترک فعلی گفته میشود که به قصد
ضرر رساندن به حقوق دیگری یا به قصد نقض قانون (تقلب نسبت به قانون) صورت
گیرد(اخوان فرد.)189-191 :1392،
در این قسمت خالی از لطف نیست به جهت درک بهتر مطلب نگاهی به معنای تقلب
در حقوق دیگر کشورها مثل آمریکا و انگلستان داشته باشیم .در اصطالح حقوقی این دو
کشور ،تقلب را میتوان به عنوان «نمایش نادرست با استفاده از یک بیانیه یا رفتار انجام
شده بصورت آگاهانه یا از روی بیمالحظگی برای بدست آوردن مزیت مادی» تعریف
نمود).(law,2009:239-240
با توجه به مسائل پیش گفته مشخص شد  ،ارکانی همچون فریب و تقلب در
کالهبرداری و همچنین تعلق مال به دیگری و مال بودن موضوع جرم از جمله ارکان
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کلیدی برای بوقوع پیوستن کالهبرداری سنتی می باشند .لذا با توجه به مطالب پیش گفته ،

ممکن است بر این موضوع تاکید شود که الزاما می بایست در تعریف کالهبرداری اینترنتی
از مبانی شکل سنتی جرم مذکور استفاده شود ،که در جواب باید عنوان کرد  ،به طور مثال



در کالهبرداری سنتی که عنصر فریب از مهمترین ارکان تشکیل دهنده این جرم است ،
نمی تواند عنصر مادی کالهبرداری باشد و لذا ممکن است عمل وی تحت عناوینی
همچون سرقت  ،خیانت در امانت یا دیگر جرایم قرار گیرد .اما در کالهبرداری اینترنتی بر
خالف کالهبرداری سنتی ،چون طرفین با هم در تماس نیستند تا بتوانند یکدیگر را فریب
دهند و طرفین  ،بخصوص مرتکب ،در اینجا صرفا با کامپیوتر و فضای اینترنت در تماس
است  ،نمی توان گفت که یک انسان ،فریب خورده  ،بلکه در اینجا ما با کامپیوتر یا فضای
اینترنت رو برو هستیم (دزیانی،بی تا  .)55:بعضی در تایید این موضوع ،اعتقاد دارند که
تاکید بر فریب خوردن در عنصر مادی این جرم نشان دهنده این است که قانونگذار فریب
خوردن را برای یک انسان امکان پذیر می داند نه کامپیوتر(خرم آبادی، )91 -92 :1386،
اما برخی دیگر اعتقاد دارند با توجه به موضوع ماده ( )67قانون تجارت الکترونیکی  ،می
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اگر شخصی  ،مال دیگران را بدون اعمال فریبکارانه و فریب خوردن آن ها ببرد ،عمل وی

توان فریب خوردن ماشین و کامپیوتر را نیز متصور بود(میرمحمدصادقی .)113 :1386،در
نقد نظر اخیر باید عنوان کرد که ،منظور از فریب خوردن موضوع این ماده همان
کالهبرداری رایانه ای سنتی به این معناست که مرتکب وسیله متقلبانه را با رایانه فراهم
کرده است مثل حالتی که مرتکب با کامپیوتر اقدام به جعل مدرکی کند تا دیگری را
فریب دهد و بر این اساس چنین مواردی از شمول ماده  1قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء اختالس و کالهبرداری خارج شده است ،از طرفی نیز باید به این نکته توجه داشت
که عنوان کالهبرداری با شرایط خاص ،منصرف به حقوق کیفری ایران است و بطور دقیق
بر واژه” ”fraudمنطبق نیست ،زیرا معنای اصلی این کلمه تقلب است و در تقلب بر خالف
کالهبرداری ،در همه مصادیق ،فریب قربانی شرط به وقوع پیوستن جرم
نیست(ساالری .)259 :1393،با توجه به مسائل پیش گفته به نظر می رسد نظر اول یعنی عدم
فریب خوردن کامپیوتر با واقعیت منطبق تر می باشد و نیازی به اثبات فریب سامانه وجود
ندارد زیرا ضعف و نا کارآمدی کامپیوتر یا وسیله مرتبط با اینترنت در مواجه با عملیات و
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مانور متقلبانه شخص کالهبردار ،خود نشان دهنده فریب خوردن سامانه می باشد ،لذا با
توجه به همین دالیل است که ماده( )13به بحث فریب اشاره نکرده است(بیگله-41 :1391،
 .)40همین عمل نشان دهنده این باور قانونگذار است که ،فریب خوردن فقط مختص انسان
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است و فریب به شکلی که تعریف آن را متصور هستیم برای سیستم های کامپیوتری اتفاق
نمی افتد.
پس از بررسی تعریف و مبانی فقهی  ،حقوقی کالهبرداری سنتی و اینترنتی الزم است
به بررسی مصادیق کالهبرداری و سرقت اینترنتی پرداخته شود تا پس از آن با جمع بندی
مطالب  ،میزان تطبیق پذیری قوانین اسالمی که شکل سنتی این جرایم را در خود جای داده
با شکل نوین این جرایم مشخص گردد .
 .2نوع شناسی کالهبرداری و سرقت اینترنتی

در این قسمت سعی بر آن است که مصادیقی خاص از کالهبرداری و سرقت اینترنتی
م ورد بررسی قرار گیرند .هدف از مطرح کردن این بحث مشخص شدن ماهیت بعضی از
مصادیق است ،زیرا بعضی از آن ها هم می توانند به سرقت تعمیم داده شوند و هم به
کالهبرداری.از طرف دیگر در قوانین داخلی ما به این موارد اشاره ای نشده و صرفا جرم
اصلی که همان سرقت و کالهبرداری است ،بدون توجه به مصادیق و وجه تمایزشان با
یکدیگر ،جرم انگاری شده است.
 .1-2مصادیق کالهبرداری اینترنتی

علت مطرح کردن این موضوع آن است که همانطور که در قسمت قبل عنوان شد ،
برای ارائه تعریف جامع و مانعی که در طول زمان ،قابلیت تطبیق با پیشرفت فناوری و تغییر
روش ها و شرایط ارتکاب جرم را داشته باشد  ،الزم است تعریف  ،مبنای جرم و مصادیق
آن ها نیز شناخته شود تا در صورت لزوم در طول زمان همگام با تکنولوژی روز دنیا ،برای
جرم انگاری هر یک از مصادیق ،ماده قانونی جداگانه با شرایطی متفاوت در قوانین داخلی
در نظر گرفته شود.
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مهمترین و فراگیرترین مصادیق کالهبرداری اینترنتی به چهار دسته تقسیم میشوند-1 :
سرقت هویت -2کالهبرداری فروش آنالین  -3فیشینگ -4کالهبرداری به وسیله کارت



های اعتباری .در حالی که بحث در رابطه با جزئیات هر یک از این مصادیق فراتر از
هستند ،توضیح مختصری از هر نوع در جهت مشخص شدن ویژگی های و چرایی دسته
بندی آن ها در زمره جرایم زیر مجموعه کالهبرداری،ارائه خواهد شد.
 .1-1-2سرقت هویت

این جرم نوعی حیله و تقلب در رابطه با هویت یک شخص دیگر است تا مرتکب از
طریق آن هویت ،مال یا منافعی بدست آورد .باید به این موضوع توجه داشت که سرقت
هویت  ،عنوان جداگانه از سرقت اینترنتی دارد و به دلیل اینکه ماهیت این جرم مبتنی بر
دروغ و حیله است ،عموما از آن به عنوان یکی از جرایم زیر مجموعه کالهبرداری اینترنتی
نام برده می شود(میرمحمدصادقی .)45-46 :1395 ،تعاریفی که از این جرم به عمل آمده
نیز موید این است که شاید بهتر بود به جای استفاده از "سرقت هویت" ،از عبارت"
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موضوع این مقاله است،اما به دلیل اینکه بعضی از مصادیق از لحاظ فنی بسیار شبیه به هم

کالهبرداری هویت" استفاده می شد ،زیرا کالهبرداری عموما و نه الزاما از نتایج سرقت
هویت است(طیبی .)79 :1394،در تکمیل این موضوع باید توجه داشت که سرقت هویت
هم در فضای اینترنت و هم در فضای واقعی یا همان عالم واقع صورت پذیرد ،از همین رو
نمی تواند زیر مجموعه سرقت اینترنتی قرار گیرد جز در حالتی که شخص از طریق ربودن،
اقدام به دستیابی به اطالعات دیگران کند که در این مورد می توان گفت بدلیل فقدان نص
قانونی در باب سرقت هویت  ،می توان عمل وی را سرقت اینترنتی یا رایانه ای نامید.
در رابطه با تعریف این جرم می توان به تعریفی که قانون جرایم رایانه ای فدرال آمریکا
از این جرم ارائه داده استناد کرد ،بر اساس بخش ( )1028این قانون :انتقال ،در تصرف
داشتن یا استفاده آگاهانه و بدون اجازه قانونی از وسیله شناسایی شخص دیگر که همراه با
سوء نیت باشد و برای تشویق کردن یا کمک کردن برای انجام کارهای مرتبط با فعالیت
های غیر قانونی و مجرمانه انجام گیرد سرقت هویت نامیده می شود ( M. Finklea,2012:
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).2درتعریف دیگری که آکادمی اروپا1ارائه داده  ،عنوان شده« :سرقت هویت ،زمانی رخ
می دهد که یک آدم دغل باز وحیله گر با به دست آوردن اطالعات و اسناد متعلق به
شخص دیگر ،خود را به عنوان او جا بزند»،این تعریف فقط دسترسی و استفاده غیر مجاز از
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هویت را در بر می گیرد و از این جهت دارای اشکال است ،زیرا ممکن است کسی بدون
آنکه اقدام به سرقت هویت دیگری از طریق اینترنت کرده باشد مرتکب کالهبرداری
هویت شود  ،مانند حالتی که شخصی خود را با عنوان مجعول دولتی یا نظامی معرفی کند و
از طریق فریب دیگری اموالش را ببرد) . (Koops,2006: 553لذا بنظر بهتر است در
تعریف این جرم عنوان شود که «سرقت هویت زمانی رخ می دهد که یک آدم دغل باز
وحیله گر با به دست آوردن اطالعات و اسناد متعلق به شخص دیگر یا استفاده و جعل آن
اطالعات ،خود را به عنوان شخص دیگری جا بزند».
در قوانین کشور ما  ،این عمل جرم انگاری و تعریف نشده است،اما می توان در بعضی
از قوانین سنتی  ،موارد متعددی را یافت که از لحاظ تعریف و ساختار شبیه به سرقت یا
کالهبرداری هویت هستند ،که در این قسمت به مواردی که درصد مشابهت بیشتری دارند
اشاره خواهیم کرد.از جمله این موارد می توان موارد ذیل را عنوان کرد :قانون تخلفات
جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب  1370در مواد(2و ، )5که
استفاده از شناسنامه شخص دیگر ،جعل هویت و دریافت شناسنامه موهوم را جرم انگاری
کرده است و همچنین ماده 37قانون گذرنامه  ،که دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم
گذرنامه با اسناد و مدارک جعلی را جرم دانسته است.
نکته مهمی که دراینجا باید عنوان کرد این است که سرقت هویت یا کالهبرداری
هویت که عنوان منطقی تری است ،دستیابی به اطالعات دیگران و سوء استفاده از آن می
باشد و دستیابی به اطالعات هویتی دیگران می تواند از طرق مختلف ازجمله هک و
ربایش داده صورت پذیرد ،بنابراین صرف دستیابی به اطالعات دیگران جرم محسوب
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نمی شود مگر آنکه رفتارهای شخص ،مصداقی از سایر رفتارهای بزهکارانه مانند سرقت یا
کالهبرداری اینترنتی باشد.



 .2-1-2کالهبرداری فروش آنالین1

این نوع کالهبرداری افرادی را که اقدام به خرید در فضای اینترنت میکنند ،گرفتار
اقدامی برای تحویل دادن خرید به وی انجام نمیدهد و همین مساله خود ،علتی برای
کالهبرداری فروش آنالین شده است .در این نوع کالهبرداری بزهکار فروشگاه مجازی
راه اندازی میکند و ادعای فروش محصوالتی را دارد و دیگری بدون اطالع از وضعیت
این فروشگاه اینترنتی اقدام به پرداخت وجه و خرید میکند غافل از اینکه قرار نیست هیچ
چیزی برای وی ارسال شود یا جنس با مشخصات ذکر شده هماهنگ نیست .برای درک
گسترگی این نوع از کالهبرداری می توان به آخرین گزارشی که مرکز رسیدگی به
شکایات جرایم اینترنتی در آخرین گزارش خود که در سال  2017ارائه داده است توجه
کرد ،بر اساس این گزارش حدود  84079نفر در امریکا گرفتار این نوع کالهبرداری شده
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میکند .اصوالً در خرید های اینترنتی تا زمانی که پول توسط خریدار واریز نشود ،فروشنده

اند ،که این نشان دهنده تمایل کالهبرداران برای استفاده بیشتر از این روش می باشد
) .(Internet crime complaint center,2017:20-21قانونگذار آمریکا نیز در راستای
جرم انگاری و مجازات کالهبرداری اینترنتی و جرایم وابسته به مواد ( -1028 A-1028
 )1343-1037-1030-1029از بخش  18قانون جزای فدرال استناد می کند.
 .3-1-2فیشینگ2

فیشینگ ترکیبی از پیشرفت فناوری و مهندسی اجتماعی است که به طور کلی به خلق
و استفاده از ایمیل یا وب سایت توسط بزهکاران به قصد جمع آوری اطالعات شخصی و
مالی اطالق میشود )( Binational working group,2006:4این نوع کالهبرداری که
یکی از شناخته شده ترین نوع از انواع کالهبرداری های اینترنتی است به این شکل صورت
می گیرد که بزهکار با ساختن صفحه ای دقیق ًا شبیه به سایت اصلی یا با فرستادن ایمیل به

1 . Fraudlent sales online
2 . phishing
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افراد ،این طور وانمود میکند که ایمیل از یک سازمان یا ارگان قانونی مثل بانک ارسال
شده است .در این ایمیل ذکر می شود که سازمان مذکور الزم میداند برای انجام کارهای
اداری یا برنده شدن جایزه ،اطالعات هویتی و بانکی خود را از طریق همین ایمیل ارسال یا
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تایید کنید.( W. Brenner ,2010:42) .
 .4-1-2کالهبرداری به وسیله کارت های اعتباری1

در این نوع کالهبرداری فرد بدون اجازه دیگری و به طور غیر قانونی اطالعات مربوط
به کارت اعتباری را به دست
میآورد و از این طریق پول وی را به دست میآورد.این اطالعات از راه های مختلفی
به دست می آیند همچون سایت های جعلی و نا ایمن یا دستگاه اسکیمر

(

) kunz,2004:13که در این نوع کالهبرداری بزهکار دستگاهی را در قسمت ورودی
کارت دستگاه خود پرداز قرار میدهد و این دستگاه اطالعات کارت را در خود ذخیره
میکند اما رمز ورود را نمیتواند در خود ذخیره کند که در اینجا معموالً بزهکار با حضور
در کنار دستگاه رمز وارد شده توسط شخص را به دست میآورد ،پس در صورت موفقیت
آمیز بودن این کار؛ اطالعات را بر روی کارت خام وارد میکند و از این طریق میتواند با
وارد کردن کارت در دستگاه خود پرداز پول صاحب اصلی کارت را به دست آورد .
 .2-2مصادیق سرقت اینترنتی و مفاهیم مشابه

در قسمت های قبل،تعریف و مبانی فقهی حقوقی سرقت سنتی و اینترنتی و همچنین
وجه تمایز این دو جرم مورد بحث قرار گرفت .لذا در این قسمت قصد داریم تا انواع
سرقت اینترنتی ومفاهیم مشابه آن را تحلیل کنیم.از جمله فراگیر ترین انواع سرقت اینترنتی
می توان به مواردی همانند سرقت نرم افزار ها ،سرقت از حساب بانکی  ،سرقت از دستگاه
های خود پرداز ،سرقت از کارت های بانکی اشاره کرد ،همچنین مواردی مانند سرقت
هویت  2،سرقت اطالعات و داده های مالی ،هک کردن3و وب جکینگ4نیز مواردی
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1 . Credit card fraud
2 . Identity Theft
3 . Hacking
4 . Web Jacking

هستند که از لحاظ ساختاری و مبنایی در زمره جرایم مشابه سرقت اینترنتی قرار می
گیرند.از این موارد فقط دو مورد هک کردن  ،و وب جکینگ دارای ابهامات و ویژگی



های پیچیده فنی و حقوقی می باشند ،که در ادامه به تحلیل این دو خواهیم پرداخت .
 .1-2-2وب جکینگ

است  ،با این تفاوت که در فیشینگ  ،کاربر اینترنت به سایتی که شبیه به سایت اصلی است
وارد می شود اما در وب جکینگ عمال نام یا آی پی آن سایت دزدیده شده و وب جکر
کنترل آن سایت اصلی را در اختیار می گیرد( J. McGillivray,2001:1669) .
 .2-2-2هک کردن 1

هک کردن چند معنی دارد ،یکی بررسی کردن و دسترسی پیدا کردن به سیستم های
کامپیوتری می باشد که افرادی با توانایی علمی و فنی در زمینه برنامه نویسی و سخت افزار
را شامل می شود که موفق به دسترسی و دگرگونی در کامپیوتر قربانی می شوند .تعریف
دیگر  ،کپی کردن غیر مجاز داده ها و اطالعات شخصی ،مالی و تجاری را هک کردن می
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از جمله مصادیق سرقت اینترنتی وب جکینگ نام دارد که تا حدودی شبیه فیشینگ

نامد)(Robinson,2012:21

هر چند در قوانین داخلی تعریفی از هک ارائه نشده اما شاید بتوان عنوان کرد که عنصر
قانونی این جرم ماده ( ) 1قانون جرایم رایانه ای است که در آن دسترسی غیر مجاز به داده
ها و سیستم های رایانه ای ذکر شده است ،لذا بر همین اساس قانونگذار ما صرف هک
کردن را جرم مطلق می داند و تفاوتی میان هکر خوب و بد در بحث جرم انگاری قائل
نشده  ،اما در رابطه با مجازات این دو نوع هکر می توان با استناد به ماده ( )38عنوان کرد
که امکان تخفیف مجازات هکر سفید یا خوب وجود دارد .البته ممکن است عمل هک
کردن منتهی به یکی از اعمال مجرمانه مندرج در قانون ،مثل سرقت  ،کالهبرداری شود،لذا
در این موارد بحث تعدد مادی پیش می آید  .با توجه به توضیحات گفته شده مشخص می
شود که هک کردن می تواند نوعی وسیله باشد که برای انجام یکی از جرایم مندرج در
 - 1علت اینکه هک کردن ذیل مصادیق سرقت اینترنتی آورده شده  ،این است که عموم منابع معتبر التین ،آن را
ذیل بحث سرقت اینترنتی آورده اند.
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قانون استفاده می شود .اما موضوع مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشت ،نوع هک
کردن نیست  ،بلکه نتیجه اعمال آنهاست ،زیرا هر کدام می توانند با یک یا چند عنوان
مجرمانه هم خوانی داشته باشد  ،از همین رو بر ما الزم است که دریابیم هر یک از انواع
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هک  ،ذیل عنوان کالهبرداری اینترنتی یا سرقت اینترنتی قرار می گیرد تا درجرم انگاری و
مجازات ،عکس العمل قانونی متناسبی داشته باشیم.
 .3کالهبرداری و سرقت اینترنتی از منظر منابع حقوق اسالمی

در این بخش از مقاله به دنبال این هستیم تا از طریق بررسی و تحلیل منابع حقوق اسالم
یعنی عقل ،اجماع،سنت،کتاب و قیاس به طور خاص،1دریابیم که هر کدام چطور و
چگونه می توانند توجیهی برای تطبیق قانون جزای اسالمی با جرایم نوین کالهبرداری و
سرقت اینترنتی باشند ،از همین رو هم نظرات فقهای شیعه و هم نظرات فقهای اهل سنت
مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
حقوق جزای اسالمی بخشی از حقوق کلی اسالم است که به عنوان یک قانون الهی می
بایست مورد توجه حکومت قرار گیرد .بر اساس مبانی فقه شیعه ،اساس قانون درحقوق
اسالم  ،کتاب  ،سنت ،عقل و اجماع است(نصیری ، )4: 1389،اما فقه اهل سنت ،قرآن و
سنت را به عنوان منبع اصلی قانون دانسته و اعتقاد دارند ،منابع ثانویه می بایست تحت عنوان
اجتهاد مطرح شوند که عمدتا شامل اجماع و قیاس میشود) .( B.adigun,2004: 7-8اهل
سنت اجماع را به معنی موافقت به اتفاق آرای علمای دینی در قضاوت قانونی در هر زمان
پس از مرگ پیامبر می دانند ،تا مسائلی را حل کنند که در مورد آن در قرآن یا سنت
مقررهای وجود ندارد لذا تصمیم اجماع عمومی را میتوان تا زمانی پذیرفت که با مقررات
قرآن و سنت تناقض نداشته باشد(فخررازی .)113 -114 :1420،اما فقهای و اصولیون شیعه
اعتقاد دارند که اجماع موافقت نظر و اتفاقی است که بر گرفته از رای امام معصوم
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 - 1بعضی از فقهای شیعه همانطور که در طول بحث خواهیم گفت قیاس به مفهومی که اهل سنت از آن ارائه می
دهند را رد می کنند و فقط قیاس منصوص العله و مستنبط العله قطعی را مورد تایید قرار داده اند.

باشد(میرزای قمی:،1378،ج )373: 1و عنوان می کند چنانچه کاشف از رای معصوم باشد
می تواند دلیلی مستقل باشد و در غیر این صورت نمی تواند آن را دلیل مستقل



دانست(ساعدی .) 156 -157 :1384،با توجه به تعاریف گفته شده مشخص می شود که ،
سنت اجماع را دلیلی جانبی و ثانویه بر کتاب و عقل و سنت و بدون خطا می دانند ولی
فقهای امامیه اعتقاد دارند که اجماع کاشفی است از سنت(قدسی .)3 :1387،به هر ترتیب
چیزی که مشخص است وحدت نظر هر دو گروه بر اعتبار اجماع است اما با تعاریف
مختلف.
در رابطه با کتاب به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق اسالمی باید عنوان کرد که،قرآن
کلمات خداوند است که در طول عمر حضرت محمد (ص) ،به تدریج از طریق فرشته
وحی بر ایشان نازل شده است .در قرآن ،خداوند متعال چنین بیان میدارد که« :وزن و
مقدار درست را بدهید ،و چیزهایی که متعلق مردم است را از آنها دریغ نکنید» (االعراف:
 .)85بطور خاص ،هر گونه تالش برای تقلب و کالهبرداری در معامالت کسب و کار ،به
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شیعیان و اهل سنت در تعریف و ماهیت اجماع نیز با هم اختالف دارند به شکلی که اهل

شدت مورد نکوهش خداوند متعال است .این آشکارا در آیه زیر بیان شده است« :وای بر
مطففین (کمفروشان) (کالهبرداران) ،اینها کسانی هستند که وقتی از مردم پیمانه میگیرند
خوب میگیرند و لیکن وقتی که به ایشان پیمانه میدهند یا برای مردم وزن میکنند کم
میگذارند»( مطففین.)3-1 :
مفهوم سنت نیز این است که سنت در دیدگاه فقهای اهل سنت به معنی سخنان ،اعمال
و اقدامات انجام شده با تصویب حضرت محمد می باشد(سیوطی،1409،ج )23 :1و حتی
قول صحابه ایشان را نیز حجت دانسته اند(تقی پور .)217 :1389 ،اما از نظر فقهای شیعه
اعمال و سخنان و تقریرات امامان معصوم و پیامبر اسالم ،جملگی سنت را تشکیل می
دهند(خرمشاد .)117 :1390،حضرت محمد (ص) فعالیتهای جعلی و رفتارهای متقلبانه در
رفتار مسلمانان نسبت به مسلمانان و غیر مسلمانان را به یک اندازه ممنوع اعالم میکند .در
این رابطه ،ایشان چنین بیان داشته اند که«:عالئم منافق سه مورد است :سخن به دروغ
میگوید ؛ از وعده تخلف کند و در امانت خیانت کند»(پاینده .)156 :1382،این حدیث به
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همراه دیگر منابع گفته شده نشان دهنده این است که متقلب به عنوان یک مسلمان
محسوب نمیشود و توضیح میدهد که اسالم تا چه حد تقلب و کالهبرداری را ممنوع
کرده است.
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عقل نیز که یکی دیگر از منابع مورد تایید فقهای شیعه برای حقوق اسالمی است ،
هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که کتاب و سنت نسبت به موضوعی ساکت باشند  ،به
شکلی که در این حالت  ،عقل ،مصلحت یا مفسده ای را در می یابد و به دنبال آن امری
الزامی صادر می کند که این امر سازگار با شرع و کاشف از اراده خداوند است ،از همین
رو احکام قطعی و الزامی صادره از عقل  ،حجت هستند(سعادت.)54 :1389،از جمله
روایاتی که در تایید حجیت عقل می توان به آن ها استناد کرد ،دو روایت از امام
صادق(ع) و امام کاظم(ع) است که در آن ها اعتبار حجیت عقل و حجیت پیامبران و
امامان مورد تایید قرار گرفته است (کلینی21 :1387،و.)43با توجه به مسایل پیش گفته
واضح است که عقل ،جرایمی را که ،علیه اموال انسان ارتکاب می یابد نکوهش می کندو
قابل مجازات می داند  ،حال چه آن جرم در کتاب و سنت آورده شده باشد چه نیامده
باشد ،مثل جرایم سرقت و کالهبرداری اینترنتی.
منبع بعدی قیاس است که در دیدگاه فقهای اهل سنت بدین معنی است که اگر منابع
اصلی نتوانند قاعدهای برای حل مسئله ارائه دهند ،استدالل قانونی را میتوان با ایجاد
شباهت (در مورد موضوع و قصد قانون) با یک موضوعی که در مورد آن حکم وجود
دارد ،برای حل این مشکل استفاده نمود) .( E.okon,2012:107-108به عنوان مثال بر
اساس نظر فقهای اهل سنت ،مواد مخدر نه در قرآن و نه در سنت ذکر نشدهاند ،با این حال،
علما و حقوقدانان سنی(الزرکشی119-120 :1411،؛ شرف الحق العظیم آبادی،1388،ج:10
 )127-128معتقدند که ،همان مبنای قانونی که در مورد الکل(یعنی زایل نمودن عقل)در
منابع اسالمی وجود دارد ،در مورد مواد مخدر نیز قابل استفاده است  ،پس بنابراین مواد
مخدر نیز در شریعت اسالم ممنوع و بعضا حرمت دارد(انصاری ، )83: 1393،همچنین
فقهای اهل سنت اعتقاد دارند که در زمینه جرم و مجازات ،استفاده از قیاس مجاز است و
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بطور کلی ،کاربرد آن به عنوان یک منبع قانون اسالمی در تمام احکام مربوط به

پروندههای جنایی یا سیاستهای جنایی می تواند مورد توجه و استفاده قرارگیرد(
 .)MacGregor,2006:36-37اما از دیدگاه اصولیون امامیه  ،قیاس اجرای حکم اصل در



فرع است به این دلیل که علتی مشترک وجود داشته که مسبب ثبات حکم در اصل بوده
که به این نکته اشاره شود که قیاس به دو نوع منصوص العله و مستنبط العله تقسیم بندی می
شود که فقهای امامیه اصوال قیاس منصوص العله را حجت می دانند(عالمه حلی:1404،
 )218و البته گروهی نیز آن را مردود دانسته اند(عاملی / 22 :1410،طوسی-678 :1417،
 )676و در مورد قیاس مستنبط العله  ،نیز بعضی از فقها اعتقاد دارند که فقط قیاس مستنبط
العله قطعی حجت است و قیاس مستنبط العله ظنی مورد تردید قرار گرفته
است(نقیبی .)36: 1388،با توجه به مطالب پیش گفته در می یابیم که قیاس منصوص العله و
مستنبط العله قطعی  ،مورد تایید فقهای امامیه هستند ،به همین دلیل حقوق دانان ما نیز به
تبعیت از آنها این دو مورد را در نظریات خود به کار می برند.
از همین رو برای بررسی جرم بودن یا نبودن سرقت وکالهبرداری اینترنتی از دیدگاه
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است(میرزای قمی ،1378،ج .)471 :1البته در کنار مطالب یاد شده خارج از لطف نیست

فقه و همچنین مشخص کردن تعزیری یا حدی بودن سرقت اینترنتی و مسائل مرتبط با آن
ها  ،می توان با استفاده از قیاس مورد تایید در کنار دیگر منابع ،حکم این جرایم راپیدا
کنیم ،و حکمی که در مورد مواد مخدر و شرب خمر و انواع آن ها جاری است را برای
جرایم سرقت و کالهبرداری اینترنتی و مصادیق مختلف آن بکار برده و جرایم اینترنتی را
در زیر مجموعه تعزیرات قرار دهیم.البته نکته مهمی که در انتهای بحث قابل ذکر است،
موضوع تبدیل شدن مجموع بعضی رفتارهای تعزیری به جرم حدی است .بدین شکل که
در ماده ( ) 4قانون تشدید مجازات مرتکبیت اختالس  ،ارتشاء و کالهبرداری عنوان شده ،
در صورتی که عمل کالهبرداری که خود جرم تعزیری است ،به شکل گسترده یا از طریق
تشکیل شبکه های سازمان یافته صورت گیرد  ،مصداق افساد فی االرض محسوب می شود
که یک جرم حدی است  .پس می توان دریافت در صورت وجود شرایط قانونی چنانچه
سرقت و کالهبرداری اینت رنتی نیز به صورت باندی و شبکه ای و به صورت گسترده
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ارتکاب یابند  ،امکان این وجود دارد که عنوان مجرمانه تعزیری عمل ارتکابی به عنوان
مجرمانه حدی افساد فی االرض تغییر کند.

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال پنجم – شماره چهارم – زمستان 1397

نتیجه گیری

بر اساس تجزیه و تحلیل قبلی ،سرقت ،تقلب و کالهبرداری اینترنتی از جرایمی هستند
که در طیف جرایم تعزیری قرار دارند که قانونگذار حق دارد مجازات هایی را با توجه به
همه عوامل دخیل برای این جرایم اعمال کند و همچنین مجاز است تا مجازات را در
راستای منافع عمومی اصالح کند.
در این تحقیق بدنبال پاسخ به دو سئوال اصلی بودیم یکی اینکه جرایم اینترنتی چه
میزان با حقوق اسالمی انطباق دارند و دیگر اینکه منابع حقوق اسالمی تا چگونه می توانند
در روشن شدن و تطبیق موضوع به کمک حقوق جزای نوین بیایند؟ در پاسخ با این
سواالت باید عنوان کرد که سیاست جنایی و کیفری اسالمی ،سیاستی است که رویکرد
واضحی برای هر وضعیت بحرانی جدید ،مانند سرقت ،تقلب اینترنتی و دیگر جرایم مرتبط
با فناوری اطالعات دارد .در رابطه با تقلب و کالهبرداری اینترنتی ،مالحظات مورد نیاز
برای اعمال مجازات تعزیر در آیات قرآنی و احادیث  ،ممنوعیت تقلب و فریب و جرم و
جنایت برای دستیابی به ثروت از طریق روشهای غیرقانونی است که در طول مقاله به طور
کامل مورد بررسی قرار گرفتند .
از متون و اظهارات پیشین روشن است که اسالم سرقت  ،تقلب و کالهبرداری را
ممنوع کرده است و مسلمانان را ملزم نموده تا در تمام اعمالشان رک و راست باشند.
حقیقت و صداقت از ارزشهای اخالقی اساسی اسالم هستند .در قانون اسالم ،سرقت،
جرمی است که برای آن مجازات حد قطع دست وجود دارد .با این حال ،برای اثبات جرم
سرقت ،به معنای قانونی ،که با یک حکم قضائی با قطع دست به پایان میرسد ،می بایست
شرایط شرعی و قانونی وجود داشته باشد واگر یکی از شرایط ذکر شده وجود نداشته
باشد ،اجرای قطع دست بخاطر سرقت قابل قبول نخواهد بود ،در عوض ،یک مجازات
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تعزیری در مورد مجرمان مورد حکم قرار خواهد گرفت.

طبق این قواعد ،متخلفان تقلب و کالهبرداری اینترنتی ،از منظر قانون مجازات اسالمی،
به عنوان سارق ،در معنای قانونی این اصطالح محسوب نمیشوند ،که واجد شرایط



مجازات قطع دست گردند که توسط خدا تعیین شده است ،دلیل این امر این است که
عنوان مثال ،برای اثبات سرقت حدی الزم است که اقدام سرقت بدون اطالع قبلی و
رضایت قبلی از صاحب داراییهای به سرقت رفته انجام شود .با این حال ،در کالهبرداری
اینترنتی ،اقدام به بردن ،گاهی اوقات با آگاهی قربانی از فرایند انجام میشود و منجر به از
دست دادن پول میشود و قربانی این موارد را چه بر اثر بی اطالعی از مسئل فنی چه بر اثر
فریب خوردن قبول میکند .،این باعث میشود کالهبرداری اینترنتی از مرزهای سرقت
بیرون بیاید و در قانون شریعت ،یک قانون مجازات تنها با یک مجازات تعزیر ،که،
همانطور که قبال توضیح داده شد ،از طریق یک فرآیند مبتنی بر قضاوت قانونی اجتهاد
تعیین و توضیح داده میشود.
از تجزیه و تحلیل قبلی میتوان نتیجه گرفت که قانون اسالمی از تمام قوانین و مقررات
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برخی از شرایط فوقالذکر در موارد سرقت اینترنتی هرگز قابل دسترسی نخواهد بود .به

مثبت در ممنوعیت و مجازات سرقت ،تقلب و فریب حمایت میکند ،و همچنین از زندگی
مردم و اموال در مقابل سارقان و مجرمان حمایت می کند .لذا پیشنهاد می شود که از
سیستم مجازات مبتنی بر صالحدید (تعزیر) که در فقه جزایی اسالمی برای چنین جرایمی
مورد استفاده قرار میگیرد  ،مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و با استفاده از آن زمینهای
گسترده برای قانونگذاران ایرانی فراهم میشود تا مقرراتی را که قادر به مقابله با سرقت و
تقلب و کالهبرداری در اینترنت هستند را تعیین و مجازاتهای مناسب را برای برخورد با
مجرمان مقرر دارد.
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