بررسي فقهي سرقت رايانهاي (اينترنتي) با رويکردي بر نظر
امام خمیني

(س)

سید محمد موسوی بجنوردی
مریم بنی هاشمی

چكیده :همه گير شدن استفاده از رايانهه شهه ه انهاني اينترنه در متهر از نهي قهرن
انان را با پديدهاي بهنام اراي رايانهاي بههطهرر اهام سهرق رايانههاي بههطهرر اها
مرااه نمرده ه از لحاظ امنيتي ميتراند بسيار اطرآفرين باشهد .لهاا مها در ايهن مهالهه از
نظر فهني به اين بزه پردااتي

بعد از تشريح امل مجرمان به مهايسة آن سرق حهدي

پردااته به اين نتيجه رسيدي

هه ايهي رغه اين هه حهد قطهگ اننشهتان سهارح از لحهاظ

بازدارندگي ميتراند ايدة اربي براي مجازات دزدان اينترنتي باشهد؛ امّها از آنجهايي هه
در مرارد زيادي در اين نرع از دزدي شهناتي ارد دارد از باب قاادة درءالحد نميتران
اين حد را در مررد اين مجرمان ااري نمرد.
کلیدواژهها :اراي رايانهاي حرز سرق اينترنتي درءالحد حد سرق .
مقدمه

سرق

رايانه اي از اميه انا يني اس

ه ايهن ر زهها در ر زنامهههها مجه ت سهاي هها زيهاد

بهچش مياررد درصدي از بزه اريهاي نرين را شامل ميگردد .الهته آنچهه بها انهران سهرق
اينترنتي يا رايانهاي به آن پردااته ميشرد نرااً اس اامي اس

براي هر نرع اابههاهايي اط اهات

ه گسترة سيعي از اراي را در ارد ااي ميدهد ه قطعاً در اين مهالهه مهررد نظهر نيسه  .امّها
آنچه در اين مهاله در پي بررسي آن هستي نرع ااصي از اابهاايي اط اات دادههاس
 .استاد گر ه فهه مهاني حهرح مدير گر ه حهرح ايرم سياسي دانشناه ارارزمي (تربي

ه بهه

معي )

e-mail:mosavi@ri-khomeini.ac.ir
(س)

 .دانشجري د تراي فهه حهرح انديشة امام اميني پژ هش دة امام اميني

انه ب اس مي.

e-mail:m.banihashemi@gmail.com

اين مهاله در تاريخ  93 / 1/ 2درياف

در تاريخ  93 / / 1مررد تأييد قرار گرف .
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اابهاايي پرلي مالي ميانجامد ه به نربة ارد اين نيز بههگرنهههها ر
ميشرد ه در اين مهاله بهآن اراهي پرداا

ههاي متتيفهي انجهام

از حيث فهني بررسي اراهي نمرد.

الهته آنچه در هية ا ل بهنظر ميرسد اين اس

ه با ارد قانرن اراي اينترنتي هه بههبررسهي

اين ارم ها پردااته اح ام مربرط به آن را مفص ً بيان داشته بررسي فهني آن چندان ضهر ري
نهاشد .امّا از آنجايي ه اين نرع اراي غالهاً با انران سرق
فهني ح

مهحث سرق

مهررد بررسهي قهرار مهيگيرنهد هه بها

حد مربرط به آن هه ه قطگ اننشتان دس

سارح باشد هه ايط گشته

منجر به نراي پيشدا ري يا سؤال در اذهان متاطهين ميگردد ه چهرا ح ه مح ه
مانند حد سرق

قهاطعي

در مررد چنين مجرماني ه از نظر حس نهاامني مهي تراننهد در ميهان اامعهه بسهيار

مترب باشند ااري نميگردد؟
لاا الزم ديدي

ه از حيث فهني به اين مهرله پردااته اين بزه با ر

هاي نرين امهر زي را

مررد مداقه بررسي قر ار دهي تا ابعاد قضيه ام ً ر شهن شهده مشهتر گهردد هه آيها چنهين
مجازاتي ميتراند در مررد اين نرع اراي در نظر گرفته شرد يا اير؟
دينري ه در بررسي اينترنتي اين ارم بايد لحاظ گردد آن اين ه در مهراردي از

الهته ساح
اين ارم محا

قضات محترم آن را نراي

هههرداري تيههي هرده ح ه مربهرط بهه آن را

براي چنين مجرماني در نظر ميگيرند حتي قانرن اراي رايانه اي ه هر د را تح
آ رده اس
سرق

(قانرن اراي رايانهاي فصل سرم ماده  .) 9لاا الزم اس

رايانهاي

هه از ايهن حيهث نيهز مهرز ميهان

ههرداري رايانهاي مشتر گردد.

در اين مهاله به تشريح نرع امل ردن مجرمان تعريفي از سرق
مهايسه اين د پردااته شده در نناي
سال پانزدهم/شماره شصت/پاییز 9312

سرق

يک انهران

فهني بار نمرد يا اير

فهني

يژگهيههاي آن

مشتر ميشرد ه آيا ميتران بر چنين ارمهايي انهران

در فصل د م مرز ميان

ههرداري دزدي ايه

ايهط آن د

بيان ميشرد.

مجرمان رايانهاي چگونه عمل ميكنند؟
دزديهاي مالي رايانهاي نرااً به د صررت انجام ميگيرد .نهراي از آن هه امهده دزديهها نيهز
بههمينگرنه اس

اهارت اس

از سرق

ارتهاي ااتهاري شماره رمزهاي اهرر هارتهها

يا از طريق ارتهاي اعيي ه درصد بااليي از اراي رايانهاي را شامل ميشرد.

03
نرع دينر سرقتي اس

بهحساب فرد ثالثي ه هريتي مجعرل دارد انجام ميشهرد بهد ن اين هه از ماهيه

امهل سهارقان

مقاله

ه از طريق نفرذ غير مجاز (هک) رايانهاي به بانک اابجهايي امهرال

اط اي داشته باشد مررد بنرهبرداري سارقان قرار ميگيرد.
اين نرع د م بهاي

تتصر يژهاي ه ميطيهد بسيار متر اتفاح ميافتد لهي از نظهر قهدرت

تتريهي ه مي تراند بر ااي بناارد بسيار بيشتر از نرع ا ل اس  .چرن نفرذ ننده(ه ر) با ر د
تغيير قرار داده االي نمايد.

به سيست رايانهاي بانک ميتراند تمام حسابها را دستتر

سرقت از منظر فقه
«سرق » از نظر امرم مردم حتي ارا
شامل ميشرد چنانچه در فرهنگ معيی

غيرفهيه اژهاي اام اسه
هه

هه ههر نهرع ربهايش مهالي را

آن را متهرادم معنهي دزدي گرفتههانهد (معهين  922ج :

.) 683
امّا در زبان اربي نراي از دزدي اس
ذات اژة «سَرِحَ» مرارد اس

ه در افا انجام ميگيرد اين سري در افها بهردن در

چنانچه در تعابير قرآني اين اژه هه همهين معنها اراده شهده اسه

امّا از نظر فهه حتي از اين ه محد دتر شده تننا بهنراي دزدي ه ا ه بر افا سري بردن
يژگيهاي اا

ه دارد اط ح ميگردد ه مجمرع اين يژگيها در ارامگ ر ايي شيعه آمده

اس  .از آناميه در وسائلالشیعه حد د  21ر اي
اين باب آمده اس

در جامع احادیث شیعه حد د  28ر ايه

در

(حر ااميي  93ج 19 : 6ه 16؛ طهاطهايي بر اردي .)668 : 1 3

فهناي اظام در بحث از حد د بهطرر مسترفات به اين يژگيها پردااتهاند ه ميتران به تهب
فهني معتهر چرن تحریرالوسیله جواهرالكالم

تب بهدس

ميآيد اصرصياتي اس

) مالي

شيء مسر قه ( لاا مث ً سرق

الروضة البهیّه  ...رارع نمهرد .امّها آنچهه از مجمهرع ايهن

ه ميتران در  1مررد ا صه نمرد.
شراب چرن ماليّ

ندارد مراب حد نيس )؛

) نصاب ( ه ميزان آن معادل ربگ دينار ط ي االر مس رك باالتر اس )؛
 )9نداشتن حق در مال مررد سرق ؛
 )1ادم شر

سارح در مال مررد سرق ؛

( س)

 )1اَماني نهردن مال مسر قه در دس

سارح (لاا سرق

مال اماني ح

قطگ بهدنهال ندارد)؛

بررسی فقهی سرقت رایانهای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی

(راغب اصفناني  : 1 6ذيل انران سرح؛ طريحي  : 119ذيل انران سرح).
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 )8مال مررد سرق

در حرز باشد (در مررد اين ه حرز چيس

ترضيح داده اراهد شد).

 )2دزدي پنناني انجام شرد.
 )6سي ه حرز را ميش ند ارد مهاشرتاً مال مررد سرق

را از حرز اارج ند اِلّا اگر ي ي

حرز را بش ند دينري اارج ند حد بر هيچ هدام اهاري نمهيشهرد (ههر چنهد ههر هدام بنها
بهص حديد قاضي تعزير ميشرند).
 )3نهردن انران فريب؛
 ) 1ادم انران ابرت بين سارح فرد مالبااته؛
مرضرع؛

) اي بهح

(تحهق همة شرايط سرق

) تحهق مادي سرق

بهطرر امل)؛

 ) 9بيرغ به سن قانرني (غيربالغ تننا تعزير ميشرد)؛
 ) 1ااتدال ر اني سارح؛
 ) 1ااتيار سارح (با ا راه ااهار اضطرار همراه نهاشد)؛
 ) 8اههدم اضههطرار امههرمي ماننههد بحههرانهههاي اقتصههادي حههرادي طهيعههي ماننههد اش سههالي
بيماريهاي همهگير زلزله؛
 ) 2حصرل مال ي

بر مال مسر قه از ناحيه سارح قهل از محا مه مراب سهرط حد اس .

 ) 6تربه سارح قهل از محا مه مراب سهرط حد اس .
 ) 3اگر سارح نزد حا

اقرار به سهرق

متعاقهه ًا تربهه نهد حهد سهاقط مهيشهرد (الهتهه تعزيهر

ميشرد).
 ) 1ارااب مراب سهرط حد اس
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) اثهات سرق

(بهگرنهاي ه اقرار ا بهااطر ترس يا ضرب شت باشد).
با يکبار اقرار تننا مال مسهر قه از ا

منرط بهد بار اقرار صريح سارح اس

ااا ميشرد.
) در صررتي ه اثهات سرق
بهحس بد ن اات م در
 ) 9ااراي حد مرقرم اس

مهتني بر غير اقرار متن باشهد بايهد د شهاهد اهادل بها اسهتناد
يف زمان مشتصات اييه ي اداي شنادت نند.

بهمطالهة مالک مال مسر قه.

تا ميتراند متن را از اقرار صريح بهارت اب سرق

 ) 1بر حا

اس

ه محتمل اس

به ا تيهين ند مث ً بنريد شايد ح

سرق

بازدارد .مث ً اارهايي را

را نميدانستي؟

00
( .ر.ك :امام اميني

اس

 1ج

666 :ه 66؛ اعفري  91 : 1 3؛ شنيدثاني  92ج 921 :؛ حهر اهاميي 93

مقاله

 ) 1ار ض شهنه اا از مرضراي يا ح مي در هر يک از ار ان سهرق

مراهب سههرط حهد

ج 16 : 6؛ نجفي بيتا ج .)121 :1
مقايسه سرقت اينترنتي و سرقت فقهي:
حال ه چنرنني سرق
ميشري

رايانهاي را دانستي

با يژگي هاي سرق

ه ن تة اصيي مطيب د چيز اس ؛ يعني همة شرايط سرق

فهني ه آشنا شهدي متراهه
ميترانهد در دزدي اينترنتهي

ه تحهق پيدا ند منر د مررد ه بايد ر شن شرد ه آيا اين د يژگي در دزدي رايانهاي هه
ارد دارد يا اير؟
ي ي در معني حرز اين ه آيا حسابهاي افراد حرز حساب ميشرد يا اير؟
دينري در مسألة ااراج اس  .چرن در ر ايهات آمهده فهنهاي اظهام بهه طهرر اها
اميني ر ي اين مطيب تأ يد دارند ه حتم ًا مال مهررد سهرق

امهام

بايهد از حهرز اهارج شهرد ايهن

ار ج ه حتماً ترسط هاتک حرز انجام شرد حال يا مهاشرتاً يا اگر بهنحر تسهيب اس

اين سهب

اقري از مهاشر باشد (مثل مرردي ه هاتک رد ي را مهأمرر بهردن مهال مهررد سهرق

بههاهارج

آيا بانك و حسابهاي بانکي حرز است؟

براي درك درس

مطيب رسيدن بهپاسخ صحيح ابتدا بايد ر شن شرد ه حرز چيس ؟

حرز از نظر لغوي
در فرهنگ معی

حرز به معناي ااي استرار پناهناه بنره حظ نصيب آمده اسه

(معهين  922ج :

 916ه .) 912
در صحاح مجمعالبحری

لسانالعرب

تاجالعروس از آن با انران «مرضگ الحصين» اايناه اسهترار

نام بردهاند.
در مصباحالمنیر از آن با انران «الم ان الاي يُحفظُ فيه»؛ اايي ه در آن چيزي حفظ شرد؛ نام
برده اس  .لاا در ل مي تران نتيجه گرف

از نظر لغري حرز اايي اس

ه انسان اشياي اهرد را

بررسی فقهی سرقت رایانهای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی

مي

ند) (امام اميني

 1ج

.)66 :

( س)

03
پژوهشنامة متین

در آن قرار داده تا حفظ

نننداري شهرد (اهرهري  1 1ج 269 :9؛ ابهن منظهرر  1 1ج 999 :1؛ مرتضهي

زبيدي  1 1ج 11 :6ه11؛ فيرمي بيتا ج  3 :؛ طريحي  119ج .) 1 :1
حرز از نظر فقهي

در مررد معناي حرز قتي به تب فهني مرااعهه مهي نهي بها ايهن اههارت براهررد مهي نهي

هه

«التحديد فيالشرع ليحرز المعتهر فيالهطگ نصاً فتري بل ااماااً بهسميه» (نجفي بيتا ج .)133 :1
در شرع براي حرزي ه معتهر اس
نصر

در ااراي حد سرق

تعريف مشتصي اهرد نهدارد نهه در

نه در فتا ي فهنا در اين مررد ااماع اس  .لاا ايما حرز ميزان حد د ثغهرر آن

را بهارم اگاار ردهاند .الهته بعضي از ايما اراستهاند ه تعريف امهل اهامعي بهراي حهرز
ارائه دهند :از آن اميه مث ً شيخ در نهایه فرمردهاند « :الحرز هر ُلّ مرضگ ل ي ن لِغير المتصرّم
فيه الدارل اليه الّا بأذنه أ ي رن مهف ً اييه ا
طهق تعريف ابن زهره در غنیه،

مدفرناً( »...شيخ طرسي .)1 2 : 111

ه آن را به اصحاب نسه

ميدهند حهرز اههارت اسه

از« :ههر

مرضعي ه از مالک يا مالک در تصرم سي حق دارل در آن را ندارد منر با ااازة مالک»
(ابن زهره :)191 : 1 2

حتي بنابر قرل صاحب جواهر در مبسوط التبیيان

قرل به ايماي شيعه نسه

کنزالعرفيان ايهن

الغنیيه

داده شده در کنزالعرفان در مررد اين تعريف اداهاي اامهاع هردهانهد

(نجفي بيتا ج  )133 :1لي ايما از اميه آننا امام اميني شنيد ثاني صاحب جواهر ايراداتي بهه
اين تعريف گرفتهاند (امام اميني

 1ج

661 :ه661؛ نجفي بيتا ج 133 :1؛ شنيد ثاني  92ج .)923 :

تعريف دينري صاحب ریاض از بعضي از ايما نهل ردهاند مهني بر اين ه حرز اايي اسه

هه

سارح براي دزدي از آنجا احساس اطر ند (طهاطهايي رب يي بيتا ج  )163 :ه شنيد ثاني بها انهران
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«قيل» در الروضة البهيةة  ...آ ردهاند سپس آن را ه با يک مررد ه آن اانهاي اس
باز اس

در ميان آبادي اس

بهانران مررد نهضي رد

صاحب آن ه نيس

ه درهايش

ردهاند (شنيد ثاني

 92ج .)923 :
لاا در ل مي تران گف

ه مراگ در حرز ارم اس

ه ذ ر مي نند اذاان ميدارند ه مسألة ارفي اس

چنانچه ساني مثل شيخ بعد از تعريفهي

(شيخ طرسهي  )1 2 : 111حتي مراردي را ه

ه ايما در تب فهني آ ردهاند ر ي حرز بردن يا نهردن آن بحث ردهاند بيشتر بحهثهها بهه

03
رده اس .

گر هي آن را حرز نميدانسته همين اات م ارم بهاات م تعهير ايما ه سراي

مقاله

اين برميگردد ه ارم آن را حرز ميداند يا ايهر چههبسها اهايي در نظهر اهرم حهرز بهرده

حرز از نظر امام خمیني:

اماماميني در تحریرالوسیله براي حرز تعريفي ذ ر ن رده آن را به ارم اگاار ردهاند صرفاً
مثالهايي ذ ر ردهاند .مثل اين ه «در اايي باشد ه قفل دارد يها بسهته شهده اسه
ااك باشد يا مث ً مالک از نظر آن را پننان رده باشد مثل زير فر

يها مهدفرن در

يا داال تهابي يها ماننهد آن

ه ارفاً حرز بهحساب بيايد حتي فرمردهاند «اگر چيزي آشه ار باشهد لهي در اهايي باشهد هه
بد ن اذن مالک نميتران به آنجا ارد شد حال اگر فردي اين شيء ظهاهر را دزديهد حهد قطهگ در
مررد ا ااري نمي شرد هه ايهن بهرا م تعريهف شهيخ از حهرز اسه

(امهام امينهي

 1ج

:

661ه.)661
در نناي

صاحب جواهر

امام شنيد ثاني فرمرده اند ه چرن مراگ ارم اسه

لهاا چههبسها

چيزي براي يک شيء حرز محسرب شرد لي براي شيء دينر حرز بهحساب نيايد.
الهته در مررد بعضي از اشياء ر اياتي داري

نتل يا در مررد ربهردن مهال از ايهب ظهاهر بهاطن

مراردي از اين قهيل ه مررد بحث ايما قرار گرفته؛ لي در مررد اشيايي غير از آنچهه در ر ايهات
آمده قطعاً مي تران گف
سرق

مراگ ارم اس

دارد اگر ارم آن را حرز ندانس

اگر ارم چيهزي را حهرز دانسه

دزدي از آن حهد

يا در حرز بردن آن ترديد رد قطعاً ح

قطگ دسه

برداشته ميشرد ه در مررد ترديد از باب قااده درءالحد اراهد بهرد .حتهي در اسهتفتائات اديهد
ه از ايما در اين مررد شده م ك را ارم دانستهاند

به آن رارع دادهاند (فاضل لن رانهي  968ج

.)981 :
حال به سؤال ا ل باز ميگردي
گفتي

ه آيا بانک حسابهاي بان ي حرز حساب ميشرد يا اير؟

ه تحهق انران حرز بهارم اامعه ارااع داده شده اس .

قتي بهارم امر ز مرااعهه

مي ني مي بيني ي ي از داليل مردم براي گااشتن پرلهايشان در بانک ه در مهررد بسهياري از
افراد ه صدح مي ند مسأله امني
پرلهايشان حفاظ

بانکهاس ؛ يعني مهردم بههبانهکهها بههانهران اهايي هه از

مي ند نناه مي نند آن را مانند صند قي مطمئن براي دارايي ارد ميدانند

بررسی فقهی سرقت رایانهای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی

مث ً در مررد دراتان ميرة آننا درا

ه در مررد حرز بردن يا نهردن آننا بحث مي ننهد؛

( س)
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لاا ميتران به آن به انران حرز ننريس
صدح انران حرز بهاصر

اصرالً ادا ردن انران حرز از بانک مش ل اس

ه در بانک ها هر حساب براي ارد رمزي دارد ه بهانران ييد

قفيي براي هر حساب ميباشد فردي ه به اين رمز دس
ييد براي هر حساب اس

نهه

پيدا مي ند يا ارت را هه بههانهران

ميربايد يا بهطريهي با استفاده از ارتههاي اعيهي بههحسهابههاي
ييد را ش سته حرز را هتک رده اس .

افراد نفرذ مي ند گريي ه اين قفل

منظور از اخراج چیست؟ آيا اخراج فیزيکي است يا اخراج اعتباري را هم شامل
ميشود؟
اما در مررد مسألة د م ه مسألة ااراج باشد آنچهه در تهب فهنهي بهه آن پردااتهه شهده ااهراج
محسرس فيزي ي اس

در مررد ااراج ااتهاري مهرردي يافه

اهر ج ااتههاري را داشه

مهرردي بهرد هه سهارح مهال مسهر قه را مهيبيعهد .در ايهن مهررد امههام

ميفرمايند :اگر مانند غاا از بين بر
حهيه

امر اين اس

نشهد .تننها مهرردي هه شهائهه

د حهد اهاري نمهيشهرد (امهام امينهي  1ج

ه در اين حال

آنچه اارج مهيشهرد دينهر اهررا ي نيسه

 663 :م  )6لهي
نهه اين هه بهه

ااراج ادشهاي ارد شده باشد لاا بعد از آن ميفرماينهد :اگهر آنچهه بيعيهده از شه مش بهد ن
ستتي اارج شرد هه لر بر اساس اادت ا هه
ادم آن د اه اس

ه اشهه آننا قطگ اس

ا با اين حال از حرز اهارج گهرددپس در قطهگ
(امام اميني

 1ج

 663 :م .)6

الهته قتي بهمراردي ه فهنا بهانران مثال ذ ر مي نند مرااعه ميشرد ميتهران نتيجهه گرفه
همانگرنه ه ارد حرز امري ارفي اس

ااراج ه امري ارفي اس

بستني تام بههاهرد حهرز

دارد چه اين ه مث ً در مررد دزدي مينمان انهران مهي ننهد مينمهان چهرن بها اذن صهاحهتانه ارد
سال پانزدهم/شماره شصت/پاییز 9312

مي شرد لاا اانه براي ا حرز نيس
براي ا حرز اس

(امام اميني

 1ج

لي ااهاي متفي اانه مث ً صند ح يا مدهاي قفهل شهده
 669 :م .)2

حال اگر ا شيء را از مد يا صند ح متفيانه سه ّر ًا اهارج نهد لهر اين هه از اانهه اهارج
ن رده چرن حرز براي ا ارد صند ح برده لاا ااراج صادح اس

لي اگر فرد غير مينمهان ارد

اانه شرد تا مادامي هه شهيء را از اانهه اهارج ن هرده ااهراج صهدح نمهي نهد يها مهث ً بنجه
ميفرمايند ه سارح اگر پرل را از صند ح اارج ند در حيهاط اانهه دسهتنير شهرد ااهراج از
حرز صادح اس

چرن حرز پرل صند ح اس

نه اانه (بنج  1 6ج .)182 :1

03
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يا هک رايانهاي)

بهارد را دارد؛ لاا قتي سارح اين حرز را ميش ند (الهته با شف رمز

مقاله

در اين مررد ه هر حساب ميتراند يک حرز محسرب شرد چرن هر حساب بان ي رمهز ر د
ارد حساب مي شرد مهداري اه را از اين حساب به حسهاب دينهري ارد
ه آن مهدار پرل را از حرزي اارج بهحرز دينري ارد رده اس .

مي ند همانند اين اس

از آنجايي ه ار ج فيزي ي تا قتي ه پرل ترسط سارح از حساب مررد نظهر برداشه

نشهده

اتفاح نيفتاده صرفاً پرل از حسابي به حساب مررد نظر سارح داال شده اس ؛ لهاا در اينجها بايهد
ر شن شرد ه آيا ار ج محهق شده اس

يا اير؟ الهته اين شهنه در حهالي اسه

هه دزد بعهد از

ر د نفرذ بهحساب فردي مهيغي را بهحساب مررد نظر ارد اريز رده باشد الّا اگر از طريهق
شده باشد قطعاً ار ج تحهق پيدا

ارت هاي سرقتي يا اعيي از طريق اردپردازها پرل برداش
رده اس .
بنابراين مسألة ااراج تننا در صررتي مررد سؤال مناقشه اس
اتفاح افتاده باشد .در اين حال
در فهه اس

ه دزدي از طريق هک رايانهاي

تا زماني ه نميداني ار ج ااتهاري از مصاديق ااراج مررد نظر

يا اير نميتران آن را محهق دانس ( .از باب ادم ام هان راهرع بهه اهام در شههنات

مصداقي) ا ه بر اين ه ارد ارد شهنه مرضراي براي قاادة درءالحد

برداشتن حد قطگ در

تفاوت دزدي اينترنتي و كالهبرداري اينترنتي:
در اين جا الزم اس

ه به يک شهنه ه غالههاً اهرد دارد پاسهخ داده شهرد .آن تفها ت دزدي

ههرداري اينترنتي اس  .در نرع سنتي اين ارائ تفا ت بسيار ر شن اس ؛ زيرا آنچه در تحهق
انران

ههرداري من اس

ارم دزدي يا ايان

تحصيل مال دينران به ر شي متهيهانه اس

در امان

نيز بحث بردن مالِ غير مطرح اس

يعني هر چنهد در مهث ً

لي در ارم

ههرداري بردن

مال غير با انجام امييات متهيهانه صررت ميپايرد در اقگ بهااطر اغفهال صهاحبِ مهال مهال را
به

ههردار ميدهد (برشنري  11 : 962ه  .) 39الهته مم ن اس

بي ه امين صاحب مال يا

ارد صاحب مال مال را به ا ندههد

يل مال را به ا بدهد.

در تعريف فهني اين ارم ه

ه با انران احتيال نام برده ميشرد اين مسهأله هام ً لحهاظ شهده

( س)

اس  .چه اين ه در تعريف آن فهنا چنين آ ردهاند ه «المُحتال علي اموال الناس بالمكر و الخديعة

بررسی فقهی سرقت رایانهای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی

اين نرع دزدي ميشرد.
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و تزوير الكتب و

شهادتِ الزور و الرساالت الكاذبة و غيرذلك» (شيخ مفيد 611 : 1 9؛ شيخ طرسي 111

ج 2 :؛ ابن ادريس  1 1ج 1 9 :9؛ ا مه حيي  1 1ج .)969 :1
يعني محتال سي اس

سهندهاي اعيهي گهراهي در غ نامههههاي

ه بها فريهب نيرنه

در غي افعالي مانند اين امرال مردم را ميبرد.
اين تعريف مشابه آن را همة ايما از متهدمين مانند شيخ مفيهد شهيخ طرسهي ا مهه حيهي
محهق حيي ابهنادريهس سه ر  ...تها ايمهاي متهأار چهرن امهامامينهي  ...در تهب اهرد
آ ردهاند ميتران به

تب فهني چرن المقنعه المهذب النهایه المراسم

السيرائر

تحریرالوسيیله ...

مرااعه نمرد (ابن براج  118ج 111 :؛ محهق حيّي  116ج  83 :1؛ سه ردييمي  13 : 111؛ امهام امينهي
ج

1

 63 :م ).
ن ته من

به اصط ح محل اش ال اينجاس

ه در دزديهاي شه هاي( اينترنتهي) رايانههاي

در اقگ سي ه ترانسته به سيست ها شه هها ارد شرد با دست اري دادهها نهراي سندسهازي
اعل انجام ميدهد؛ بهگرنهاي ه بهنظر ميرسد در حسابش مهداري پرل ارد شده بدان معني ه
سارح نفرذ ننده به سيست

دهاي ر د اط اات را پيدا رده دادة اهرد سهااته را اهاينزين

مي ند .تغيير در اط اات ي ي از من ترين نرع حميه به شمار مير د .اربر اط اات تغيير يافتهه
را درياف

مي ند بد ن اط ع از تغيير آننا را مررد اربري قرار ميدهد (محهربي  : 96ه ).

لاا ما ميبيني در بسهياري مراقهگ در تعهاريف بهين

هههرداري دزدي اينترنتهي تفها تي قائهل

نشدهاند حتي در قانرن اراي رايانه اي فصل سرم ماده سيزده هر د را تح

يک انران بها يهک

نرع مجازات آ رده اس .
چنانچه در استفتائاتي ه از بنج
سال پانزدهم/شماره شصت/پاییز 9312

از اط اات پرل؛ ترسط اينترن

شده اس

ايشان (در مررد ح

سرق هاي ال تر ني ي اا

امپيرتر مربايل) فرمردهاند« :مررد ااراي حهد نيسه

صدح احراز قطعي باشد نه مسهتند بههاحتيهال سهارح بهد

منهر

ن صهدح احهراز» (بنجه  1 6ج )111 :1

سيستاني حد را ااري نميدانند.

نتیجه
در سرق هاي مالي رايانهاي ما با د نرع امييات مرااه هستي :

03
حال

نفرذ ننده از حساب فرد يا افراد مررد نظر مهيغي به حسهاب ثالهث اريهز مهي ننهد .در ايهن

حال

دانسه ؛ از بهاب

چرن مسألة ااراج مررد نظر فهه مش رك اس

اگهر بتهران آن را سهرق

مقاله

نراي ه از طريق نفرذ غير مجاز شه هاي (هک اينترنتي) اابهاايي پرل انجام ميشرد .در ايهن

قاادة درءالحد حد قطگ ااري نميشرد .ا ه بر اين ه چرن مجرم با ارائة يک سند اعيي ه از
طريق نفرذ غير مجاز درس
ارمندان بانک ه ح

رده انمهرد مهي نهد هه در حسهابش پهرلي ارد شهده از طريهق
امناي صاحهان حساب را دارند مهيغ را درياف

در مال دينران با اميياتي به ظاهر درس
اقگ نشده نراي

لي متهيهانه اعيي تصرم مي نهد .لهاا اصه ً سهرقتي

ههرداري محسرب ميشرد ه حد قطگ ندارد.

نرع دينر از امييات ربايش در مراردي اس
از حساب دينران بد ن مرااعه به بانک برداش
ااقيي نيس

مي ند بهه ايهن سهييه

ه با ارتهاي ااتهاري دزدي يا تهيهي اعيي
مهي شهرد چهرن در اقهگ در اينجها فهرد متتهار

ه مررد امييات متهيهانه اقگ شرد صرفاً دستناه بهانران يهک ابهزار بهد ن اين هه

ارادهاي آزاد حد سط قرار گيرد پرل را در ااتيار سارح قرار ميدهد گريي ه ا بها ييهد دزدي
يا ييدي ه از ر ي ييد اصيي سااته شده پرل را از صند ح برميدارد؛ لاا در اين حال سرق
ر ي داده اس

حد ااري ميشرد.

ـ

ابنادريس محمدبنمنصرر بناحمد 1 1( .ح) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ق  :دفتر نشر اس مي چاپ
د م.

ـ

ابنبرّاج اهدالعزيز بن نحرير 118( .ح) المهذب ق  :دفتر نشر اسه مي ابسهته بهه اامعهه مدرسهين حهرزة
ايمية ق چاپ ا ل.

ـ

(ع)

ابن زهره حمز بن ايي 1 2( .ح) غنية النزوع فی علمی االصول و الفروع ،ق  :مؤسسه امام صادح

چهاپ

ا ل.
ـ
ـ

ابنمنظرر محمدبنم رم 1 1( .ح) لسانالعرب ،بير ت :دارالف ر ليطهاعة النّشر.
امام اميني سيد ر حاهلل 1 ( .ح) تحریرالوسیله تنران :مؤسسه تنظي

نشهر آثهار امهامامينهي چهاپ

نشر ار ج چاپ ا ل.
ـ

بنج

محمدتهي 1 6( .ح) استفتائات ق  :دفتر معظ له چاپ ا ل.

( س)

ـ

برشنري اعفر ) 962( .حقوق جزا :اصول و مسائل تنران :شر

سنامي انتشار چاپ د م.

بررسی فقهی سرقت رایانهای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی
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ـ

اعفري محمدتهي 1 3( .ح) رسائل فقهی تنران :مؤسسه منشررات رام

ـ

ارهري اسماايلبنحماد 1 1( .ح) الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربیّه بير ت :دارالعي ليم ئين چهاپ

چاپ ا ل.

ا ل.
ـ

حر ااميي محمدبنحسن 93 ( .ح) وسائلالشیعه تصحيح شيخ محمد رازي تنران :مكتبة اس ميه چهاپ
د م.

ـ

راغب اصفناني حسينبنمحمد 1 6( .ح) مفردات الفاظ القرآن بير ت :دارال تب العيميه.

ـ

س ر دييمي حمزة بن اهدالعزيز 111( .ح) المراسم العلویّه فی االحكام النبویّه ،تحهيق محمرد بستاني قه :
منشررات حرمين چاپ ا ل.

ـ

شنيد ثاني زينالدين بنايي ) 92 ( .الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقيه قه  :م تهب االاه م اسه مي
چاپ هفت .

ـ

شيخ طرسي ابراعفر محمدبنحسن 111( .ح) النهاية فی مجردالفقه و الفتوی بير ت :دارال تاب العربي
چاپ د م.

ـ

شيخ مفيد محمدبن محمد نعمان 1 9( .ح) المقنعه ق  :ننرة اناني هزارة شيخ مفيد چاپ ا ل.

ـ

طهاطهايي بر اردي حسين 1 3( .ح) جامعاالحادیث الشیعه تنران :انتشارات فرهن

ـ

طهاطهايي رب يي ايي بن محمدايي( .بيتها) ریاض المسائل فی بیيان االحكيام باليدالئل ،قه  :مؤسسهة آل
الهي

سهز چاپ ا ل.

ايين الس م چاپ ا ل.

ـ

طريحي فترالدين بن محمد 119( .ح) مجمعالبحری

ـ

ا مه حيي حسنبن يرسف 1 1( .ه .ح) تحریر االحكام الشریعه عليی ميذها االمامیيه مصهحح ابهراهي
(ع)

بنادري ق  :مؤسسه امام صادح

بير ت :مؤسسه الرفاء.

چاپ ا ل.

ـ

فاضل لن راني محمد ) 968( .جامعالمسائل (فارسی) ق  :انتشارات امير قي چاپ يازده .

ـ

فيرمي احمدبنمحمد( .بيتا) مصباحالمنیر .ق  :منشررات دارالرضي چاپ ا ّل.

ـ

محهربي فرخ ) 96 ( .دانشآموز نفوذگر ،تنران :انتشارات ناقرس چاپ ا ل.

ـ

محهق حيي اعفر بن حسهن 116( .ح) شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،بها تصهحيح اهدالحسهين

سال پانزدهم/شماره شصت/پاییز 9312

محمدايي بهال ق  :مؤسسه اسماايييان چاپ د م.
ـ

مرتضي زبيدي محمدبن محمد 1 1( .ح) تاجالعروس م جواهر القاموس با تصحيح ايي شيري بير ت:
دارالف ر للطباعة النشر الترزيگ چاپ ا ل.

ـ

معين محمد ) 922( .فرهنگ فارسی ( 8ايدي) تنران :انتشارات امير هير چاپ د ازده .

ـ

نجفي محمدحسن( .بيتا) جواهرالكالم تعييق محمهد قرچهاني بيهر ت :دار احيهاء التهراي العربهي چهاپ
هفت .

