بررسی تطبیقی سرقت حدی از دیدگا ه مذاهب پنج گانه وتطبیق آن با قانون مجازات اسالمی
92
2

علی نادری ،1عبداهلل غالمی

-1کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی (نویسنده مسئول)
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-2دکتری علوم قران و حدیث هئیت علمی دانشگاه رازی
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یکی از مسائلی که بشر در طول تاریخ با آن مواجه بوده و همواره زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است سرقت است وتوجه به اینکه اسالم دین کاملی است و قوانین
حقوقی و جزایی آن نیز کامل میباشد و این امربنا به دالیلی مورد قبول تمامی دانشمندان و اندیشمندان جهان اسالم وحتی بعضی از کشورهای غربی میباشد که یکی از این
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دالیل تعیین مجازات خاص برای جرائم خاص مانند زنا  ،سرقت ،شرب خمر ،لواط،مساحقه ،قیادت ،قذف  ،محاربه وافساد فی االرض و عقوبات متفرقه مانند ارتداد که در
اسالم به اسم حدود شناخته میشوند .و بحث سرقت حدی یکی از مباحث دارای تشتت آراء در میان مذاهب اسالمی است که از حیث مقدار سرقت ،کیفیت(شرایط
سارق،مال مسروق و مکان سرقت حدی ) وجاری شدن آن و توبه اختالف نظر است .وشناخت این اختالفات و مشترکات در بین مذاهب مختلف اسالمی میتواند باعث ایجاد

iv

وحدت و همبستگی بیشتر در بین مسلمانان جهان اسالم شود،تحقیق صورت گرفته به بررسی تطبیقی موضوعات فوق در رابطه سرقت حدی از دیدگاه فقه امامیه و عامه و
بررسی آن با قانون مجازات اسالمی مصوب 1392پرداخته است .و هدف از این تحقیق تعیین وتطبیق سرقت حدی از دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت و بررسی آن با قانون
مجازات اسالمی مصوب 1392است که باعث شناخت اختالفات ومشترکات میشود.
کلیدواژه :سرقت،سرقتحدی،حرز،عقوبتسرقت
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مقدمه

سرقت از قدیمی ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود .سرقت ،به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص ،به خصوص
در سرقتهای ساده و در مقایسه با کاله برداری که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی که کودک معنا و مفهوم مال و
مالکیت را میفهمند تا سال های پیری قابلیت مرتکب شدن را دارد این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از
بدو پیدایی و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن مجازات سخت تعیین
کردهاند(.عدلیان،1391،ص  )30اسالم نیز با توجه به اینکه مال عصب وشاهرگ زندگی است ،مال و ملکیت افراد را محترم شمرده است ،چون
ملکیت هم مقتضای فطرت انسان است و هم انسان را به کار وتالش وا میداردو هم عدالت درآن است.واسالم حق مالی و ملکیت مردم را ،حق
مقدس و محترمی قرار داده است،که برای هیچکس به هیچ عنوانی حالل نیست بر این حق مسلم مردم تجاوز نماید ،لذا اسالم سرقت و ودزدی،وغصب
اموال مردم ،واختالس ،خیانت دراموال و ربا و غش و بازیچه قرار دادن پیمانه و وزن و رشوت و رشوهگیری وبطورکلی اینها و همه کارهایی از این
قبیل را،حرام کرده است و اخذ مال و تصرف آن بدون یک سبب شرعی و مشروع ،خوردن مال دیگران و تصرف باطل در آن قلمداد کرده است،
ودرباره دزدی و سرقت بسیار سختگیری نموده و حکم کرده است دستی که مرتکب سرقت گردد باید بریده شود( .السید سابق1407،هق،ص)437از
علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند « :سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف
غیر قانونی اموال منشاء آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد .سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به
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نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده ،حق اولویت ندارند(».حر عاملی ،1387،صص  )482-483وشناخت
مشترکات و اختالفات دینی وبحث و تبادل نظر میتواند به اتحاد و همبستگی بیشتر مسلمانان جهان کمک کند.
-1تعریف سرقت
1-1معنی لغوی سرقت:لفظ سرقت از مادۀ «سرق» به معنای دزدیدن است(.معلوف،1380،ص )468و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه
گوش کردن ،از همین کلمه ساخته شده است .در اصطالحی به ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه را سرقت گویند(.ایمانی،1384،ص.)291
ربودن مال و اشیا منقول غیر بدون رضای او و بر خالف حق (.جعفری لنگرودی،1338،ص)356
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سرقت یعنی ربودن و دزدیدن چیزی ،مخفیانه و پنهانی.
-1-2تعریف سرقت در متون فقهی اهل سنت
 -1-2-1فقه حنفی:در فقه حنفی بیشتر فقها ،اعم از متقدم و متأخر ،اقدام به تعریف سرقت نموده اند و تقریباً تعریف واحدی از سرقت را بیان نموده اند.در
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نظر ایشان سرقت عبارت است از « گرفتن مال دیگری به صورت پنهانی و پوشیده»(.سمرقندی،1355،ص )118فرید وجدی مطابق فتوای ابوحنیفه سرقت
راچنین تعریف میکند(السرقۃفی االصطالح هی اخذالعاقل البالغ عشرۃ دراهم مضروبۃمن حرز بمکاناو حافظ ال شبهۃ فیه،خفیۃ)سرقت دراصطالح این است
که انسان عاقل و بالغ ده درهم مسکوک را از حرز که شبهه در آن نباشد به طور پنهانی بردارد(.دهقان،1379،ص)53
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-1-2-2فقه مالکی :تعریفی که فقهای مالکی ،اعم از متقدم و متأخر ،از سرقت ارائه دادند عبارت است از « گرفتن نصاب یا بیشتر از آن ،توسط مکلف ،از
مال غیر که محترم و معصوم بوده بدون شبهه ای قوی ،بطور مخفیانه ،از حرزی که اذن دخول در آن را ندارد»(.شیرازی،بی تا  ،ص)353
 -1-2-3فقه حنبلی:برخی از فقهای حنابله ،اعم از مت قدم و متأخر ،سرقت را اینگونه تعریف نموده اند« :سرقت عبارت است از گرفتن مال دیگری به صورت
پنهانی و پوشیده»(.بن قدامه1414،ق ،ص)166
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-1-2-4فقه شافعی :فقه های شافعیه ،اعم از متقدم و متأخر ،نیز عموماً تعریف یکسانی را از سرقت بیان نموده اند.گاهی نیز تنها به تعریف سارق پرداخته
اند.در تعریف سرقت آمده است سرقت گرفتن مال دیگری است به طور پنهانی ،از جایی که برای نگه داری آن مال شایسته است.برخی دیگر تعریف را بسط
داده و گفته اند « :سرقت گرفتن مال محترم دیگری است از حرزی که شایستگی آن را دارد ،بدون شبهه و بطور پنهانی»(.ابن قدامه،1365،
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ص482؛حجاوی،1390،ص324؛بهوتی،بی تا ،ص)124ابن عرفهگفته است (السارق عندالعرب من جاءمستتراً الی الحرزفاخذ سند مالیس له)عربها سارق را به
کسی میگویندکه مخفیانه به جای امن و حرز بیاید و چیزی را که از آن او نیست با خود ببرد.بنابراین،اگر مال دزدی ملک غیر نباشد یا آن
را بصورت آشکارا برده باشد یا مال درحرز نبوده باشد ،این نوع سرقت سرقتی نیست که موجب بریدن دست میباشد(.السید سابق،1407،هق،ص)437

A

1-3تعریف سرقت در متون فقهی شیعه :اکثر فقهای شیعه در تعریف سرقت به ذکر ارکان و احکام آن اکتفا نمودهاند.برخی از فقها مانند فیض کاشانی و
مقدس اردبیلی سرقت را اینگونه تعریف نموده اند (السرقه اخذ المال الغیر خفیه)سرقت ربودن مال دیگری است به طور مخفیانه(فیض کاشانی1399،ق
،ص32؛مقدس اردبیلی1416 ،ق،ص)227

احمد بن فارس در تعریف سرقت مینویسد(سرق اصل ید علی اخذ الشیفی الخفاءو مستر)سرقت اصلی است که داللت دارد بر گرفتن چیزی به طور پنهانی.
ابن منظور می نویسد(السارق عندالعرب من جاءمستتراً الی الحرزفاخذ سند مالیس له)سارق نزد عرب کسی است که به طور پنهانی وارد شودو چیزی را به طور
غیر مجاز بگیرد(.دهقان،پیشین )51،ابن ادریس در سرائر می فرماید « :حقیقت سرقت ربودن شیء به صورت مخفیانه است).ابن
ادریس،1410،ص()483السّرق ُة أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغی ِر حق) سرقت گرفتن چیزی از حذر به طور پنهانی بدون حق است(.طوسی،بی تا،ص)169
1-4تعریف حقوقی سرقت :قانونگذار اسالمی در ماده  267قانون مجازات اسالمی مصوب  1392سرقت را اینچنین تعریف میکند(:سرقت عبارت از ربودن
مال متعلق به غیر است).و ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که الزمه اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجهاش خارج نمودن
مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد(.یزدانیان ،1379،ص .)28موضوع سرقت باید مال باشد .مال به چیزی میگویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت
عقال باشد ،مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در
حکم مال غیر منقولند (غیر منقول تبعی ) قابل سرقت است .نکته دیگر اینکه موضوع مال مورد سرقت عین مال است نه حقوق و منافع موجود در
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آن(.حجتی،1384،ص)406ب نابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند ،مصداق پیدا
میکند(.میر محمد صادقی،1383،ص )205بیشتر کتب فقهی و فقها به شرایط سرقت حدی پرداخته اند و بن منظورو بن عرفه به تعریف سارق پرداختهاند نه
سرقت و به بیان سرقت از نظر اعراب پرداخته اند نه بیان سرقت از دیدگاه شرع اسالمی و بهتر بود به بیان سارق و سرقت از دیدگاه شرع اسالم می پرداختند
نه دیدگاه عرب وتعریف فرید وجدی مطابق فتوای ابوحنیفه این اشکال را دارد که درآن قید نشده که ده درهم متعلق به دیگری باشدوآنرا محدود به درهم
نموده است و نه معادل آن،و در تعریف فقهای حنابله به تکلیف اشاره ای نشده است و بیشتر تاکید بر مخفیانه بودن دارد.
از این تعریف ها برمی آید،که سرقت حدی  4چیز را در بر میگیرد:
-1مال دزدیده شده از آن خود دزد نباشد بلکه ملک غیر باشد.
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-2آن را مخفیانه و پنهانی ربوده باشد.

 -3مال دزدیده شده در “،حرز“ مناسب باشد.
-4مخفیانه باشد.

-2تعریف حد
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 -2-1معنای لغوی حد :واژه حد که جمع آن حدود است ،در لغت دست کم در  2معنا به کار برده شده است یکی (مرز و انتها) و دیگری (منع) است برای
مثال حدود زمین به معنی مرزهای آن و وازهی محدود به معنی ممنوع است(.حامیدهآبادی،1384،ص)25
حد در لغت به معنی منع و بند است(.جعفری لنگرودی،1338،ص)211
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حدّ به معنای منع (باز داشتن) و الفصل بین الشیئین (جدایی میان دو چیز) است( .ابن زکریا 1404 ،ق ،ص3؛بن احمدفراهیدی1414،هق،ص )3
 -2-2معنی اصطالحی حد:در اصطالح نیز برای حدود تعریف های زیادی شده است که میتوان آنها را در 2تعریف خالصه کرد.
-2-2-1تعریف ناظر به مجازات

(عقوبۃ خاص تتعلق بایالم بدن المکلف بواسطه تلبسه بمعصیه خاص عین شارع کمیتهافی جمیع افراده)حد مجازات به درد آوردن بدن مکلف به علت
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ارتکاب معصیتی خاص از سوی اوست که شارع میزان آن را در همه ی اشخاص مشخص نموده است(.حامیدهآبادی،پیشین،ص)26
مجازاتی است مقدر و معلوم در کتاب یا سنت که از سوی شارع بر فرد گناهکار و مجرم در ارتکاب پارهای از معاصی خاص تشریع شده است .پس امام و

A

حاکم حق تجاوز از آنرا ندارد  .لذا در مقابل تعزیرات است که کمیت آن مشخص نیست (سیوری،1385،ص238؛ابن فهد حلی1411،هق،ص 5؛عوده،بی
تا،صص  . )709-708برخی مجازاتهای بدنی با اندازه های مشخص است که از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده است(.شهید ثانی1419،ه-
ق،ج،14ص 325؛ نجفی،1412،ج،41ص 254؛زحیلی1404،هق ،ص)12

عقوبة خاصة یتعلق بایالم البدن بواسطة تلبسّ المکلّف بمعصیة خاصة عیّن الشارع کمیّتها« ».حدّ ،مجازاتی است که بدن را به درد می آورد؛ سبب آن ارتکاب
گناه است و شارع اندازه آن را معین کرده است( ».محقق حلی،1409،ص  )932فقهای اهلسنّت قصاص را در شمار حدود قرار دادهاند  (.بن قدامه1403،ه-
ق ،ص 231؛ محمدشریف1406،هقج،1ص 51؛زحیلی،همان،ص )13به نظرحنفیان  ،حد کیفری است که میزان آن مشخص و اجرای آن حقاللّه باشد .از
دیدگاه آنان ،چون قصاص حقالناس است ،حد بهشمار نمیرود ،زیرا در قصاص امکان عفو و مصالحه وجود دارد(.کاشانی1409،هق،ص)33
-2-2-2تعریف ناظر به جرم
مرحوم محقق حلی در شرایع مینویسد(کلُّ مالَهُ عقوبة مقدرۀ یسمّی «حداً» وَ )هر جرمی که مجازات معینی داشته باشد حد نامیده میشود( .حلی،پیشین)

*بن قدامه در کتاب المغنی که بر طبق مذهب احمد حنبل نوشته شده است قصاص را در شمار حدود آورده است .
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حد از دیدگاه قانون:به تعبیر قانون مجازات اسالمی ایران  ،حد به مجازاتی گفته میشود که نوع ،میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد(.ق.م.ا)
پس میتوان حد را اینگونه تعریف کرد مجازات و عقوبتی است تعیین شده از جانب شارع مقدس به دلیل معصیتی که فرد مکلف انجام میدهد که حداکثر
و حداقل ندارد(امام و حاکم حق تجاوزو تغییرآنرا ندارد) و برای تمام افراد مکلف یکسان است وممکن است بدنی یا روحی باشد و هر حدی تعیین شده از
جانب شارع مقدس است .لذا هر مجازات تعیین شده از جانب شارع مقدس ممکن است حد باشد یا نباشد.
در تعریف محقق حلی که ناظر به مجازات است تاکید بر بدنی بودن ناصحیح میباشد و جامعیت ندارد چون مجازاتهای حدی همیشه بدنی نیستند،مانند نفی
بلد که مجازات محاربه است  ،ومجازات های دیگری هم وجود دارند که از جانب شارع تعیین شده اما حد نیستند مانند دیات.
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-3انواع سرقت از نظر نوع عقوبت
 -3-1از دیدگاه اهل سنت:انواع سرقت ازاز دیدگاه اهل سنت عبارت است از
-1سرقتهائی که موجب تعزیرند.
-2سرقتهائی که موجب حدند.

سرقت و دزدی که موجب
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تعزیر است آن است که شرایط اقامه واجرای حد در آن تحقق نیافته

باشد.

پیامبر صلی اهلل علیه و

o
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سلم دربارهکسیکه دزدیکرده بود و شرایط قطع ید در وی موجود نبود حکم کرد که دو برابر آن شیئی دزدیده شده ،تاوان و غرامت
بدهد ،و نسبت بهکسی که میوه سردرختی را دزدیده بود ،و نسبت به کسیکه گوسفند را از چراگاه دزدیده بود ،این حکم را کردندکه در مورد
اول دست میوه دزد و دزد خرما را قطع نکرد و فرمود هرکس میوهای را خورد و بدان نیاز داشت ،چیزی بر وی نیست و هرکس چیزی راازآن محل
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بیرون برد ،باید دو برابر تاوان و خسارات آن را بدهد وکیفر آن را نیز ببیند و عقوبت شود و هرکس میوه را از محل خشککردن بدزدد چنانچه
قیمت آن به مقدار نصاب دزدی برسد،بایستی مجازات قطع ید شود.و درباره صورت دوم یعنی کسی که گوسفند را از چراگاه بدزدد حکم کرد
که دو برابر قیمت آن را بپردازد و برای عبرت و بهعنوان مجازات الهی مورد ضرب قرارگیرد .واگر کسی گوسفندراازآغل بدزدد چنانچه قیمت آن
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به حد نصاب برسد دست او بریده میشود و بدان حکم کرد .احمد ونسائی و حاکم آن را روایتکرده و حاکم آن را صحیح دانسته است.سرقت
و دزدیکه عقوبت و مجازات آن حد است دو نوع میباشد:

اول سرقت صغری یا دزدی کوچک که مجازات وکیفرآن بریدن دست راست دزد است.

دوم سرقتکبری و دزدیدن اموال به زورکه آن را محاربت یا راهزنی مینامند(.السیدسابق،پیشین،ص)436
-3-2از دیدگاه شیعه
فقهای شیعه نیز سرقت رابه صورت زیر تقسیم کرده اند.

A

-1سرقت حدی:سرقت وسرقت مسلحانه وراهزنی که جز جرائم مالی مستلزم حد محسوب میشوند.
-2س رقت تعزیری:به مواردی گفته می شوند که شرایط سرقت حدی را ندارند مانند طرار(جیب بر)نباش(کفن دزد)(.دهقان ،پیشین)50،
-3-3ازدیدگاه قانون مجازات اسالمی
قانونگذار در ماده276قانون مجازات اسالمی بیان می داردکه(:سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد ،حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای
تعزیری است)( .ق.م.ا)و در ماده 268شرایط سرقت حدی را بیان میکند.پس نتیجه میگیریم که سرقت در قانون مجازات اسالمی نیز به  2صورت زیر است.
 -1سرقت حدی
 -2سرقت تعزیری
بنابراین سرقت حدی را می شود اینگونه تعریف کرد:ربودن مال غیر از روی عدوان از حرز با شرایطی خاص در سارق و مال مسروقه(سهرابی،1393،ص)73
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-4صفات و شرایطی که اعتبارآنها در سرقت حدی محسوب میشود
از تعریفها برمیآید که سرقت مستوجب حد باید دارا ی شرایطی باشد تا بتوان به آن سرق حدی گفت و مجازات آنرا مشمول حد دانست.و این صفات
باید در سارق و مال مسروق ومکان مال مسروقه باشدو دربیان کلی:
-1صفات سرقت حدی به اعتبار سارق
-2صفات سرقت حدی به اعتبار مال مسروق
-3صفات سرقت حدی به اعتبار مکان مال مسرق(حرز)
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-4-1صفات سرقت حدی به اعتبار سارق
صفاتی که الزم است در سارق وجود داشته باشد،تا مستوجب حد سرقتگردد بهشرح زیر است:
-4-1-1دیدگاه اهل سنت

-4-1-1-1تکلیف:شخصی

که

S
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مرتکب دزدی شده باشد باید مکلف باشد یعنی

بالغ

وعاقل.

بنابراین

اگر

کودک

نابالغ یادیوانه مرتکب دزدی شدند ،حد سرقت درباره آنهااجراءنمیگردد .البتهکودک را تادیب و تعزیر مینمایند(.السید سابق،پیشین،ص)441پس دست
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کودک قطع نمی شود به دلیل اینکه از لحاظ شرعی تکلیف ندارد و دست دیوانه قطع نمی شود زیرا قع از او برداشته و مجازات او فایده ندارد.
(الجزیری1419،هق ،ص)174

 -4-1-1-2اختیار :دزد به اختیار و اراده خویش سرقت کند.پس اگر کسی او را به اجبار و اکراه به سرقت وادارد او دزد و سارق به-
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حساب نمیآید ،چون اکراه و اجبار،اختیار را سلب میکندو سلب اختیار موجب سقوط تکلیف است پس چنین شخصی مکلف نیست.
4-1-1-3عدم

شبهه:نباید برای سارق در

مال مسروقه

شبهه

ملکیت وحلیت باشد،چون اگر

شبههای برای

او تصور باشد ،مجازات

قطع

ید اعمال نمیگردد .مانند اینکه پدر یا مادر ،مال فرزندشان را بدزدند ،مجازات دزدی درباره آنان اعمال نمیگردد ،چون پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
خطاب به کسیگفت ":أنت ومالک البیک (تو و مالت از آن پدرت میباشی).واگر پسر هم مال پدر یا مادر یا مال هر دو را بدزدد،این مجازات درباره او
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اعمال نمیشود.چون عادتاً و معموال فرزند در مال پدر و مادرش دستش باز است،وهمچنین جد پدری یا جد مادری هم حکم پدر دارد،به-
قول ابوحنیفه و ثوری مجازات قطع ید درباره هیچیک از ذویاالرحام نیز اعمال نمیشود،مانند عمه،وخاله و خواهر و عمو و دائی و برادر.چون قطع ید

A

موجب قطع صله رحم میشود و خداوند دستور داده است که صله رحم بجای آورده شود .وبعالوه این گروه حق ورود بهمنزل شخصی
خویشاوند خویش را دارند،بنابراین بمنزله صاحبخانه میباشند و خانه نسبت به آنان حرز نیست و او مانند مهمانی استکه اجازه ورود بهخانه را
یافته است،پس اگر دزدی کردند مجازات قطع ید درباره آنها اعمال نمیشود .مالکی و شافعی و احمدواسحق میگویند اگر ذوی االرحام مرتکب دزدی
شوند،چون شبهه مالی درباره آنان وجود ندارد،مجازات قطع ید درباره آنان اعمال میشود.لیکن اگریکی از زوجین ازدیگری دزدیکرد،چون شبهه
اختالط وآمیزش و شبهه مالی با هم دارند،پس حرز درباره آنان اعمال نمی شود،چون هم شبهه مالی وجود دارد و هم حرزکامل نیست و این
مذهب ابوحنیفه و مقتضای یکی از دو قول شافعی و احمد است .مذهب مالکی و ثوری و روایتی ازاحمد و یکی از دو قول شافعی آن ستکه اگر زن
و شوهر جدا از هم زندگیکنند و کاالهایشان از هم جدا باشد،هرکدام مرتکب دزدی از دیگری شود،مجازات قطع ید درباره او اعمال
میگردد،چون حرز کامل است و هر یک مستقل میباشند(.السیدسابق،پیشین،ص) 442و همچنین اگر سارق بنده باشد و از مال موالیش سرقت کند دستش
قطع نمی شود( .الجزیری،همان)اگر غالمی شخصاًاز اربابش چیزی بدزدد مجازات قطع ید درباره او اعمال نمیگردد.ازعبداهلل ابن عمر روایت است که
گفت :مردی غالم خود را به حضور عمر آورد و گفت:این غالم من آینهای را از همسرم دزدیده است بفرمائیدکه دستش را قطعکنند .عمرگفت“:مجازات
قطع ید بر وی نیست ،چون او خادم شما است و کاالی شما را برداشته است”.ایناست مذهب عمر و عبداهلل بن مسعود وهیچ یک از اصحاب باآنان
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مخالفت نکردهاست.هرگاه کسی از بدهکار خود که از باز پرداخت وام خودداری میکند ،یا به کلی منکر وام است،مالی را بدزدد مجازات قطع
ید درباره او اجرا نمیشود،چون این دزدی او استرداد وام خودش تلقی میشود ،مگر اینکه بدهکار به بدهی خود اعتراف داشته و قادر به پرداخت آن
باشد،در این صورت اگر طلبکار مرتکب دزدی شود دست او قطع میشود چون شبههای ندارد.اگرکسی مال عاریه را از دست مستعیر-عاریهگیرنده-دزدید
مجازات قطع ید درباره این دزد اعمال نمیشود چون دست مستعیر دست امانت است نه دست مالک و دزدی از مالک مجازات قطع ید
دارد.هرگاه مردم در تنگناوسختی قرارگیرند و یکی مرتکب دزدی خوراک و مواد خوراکی شد،اگراین طعام و موادخوراکی موجود و در دسترس
باشد و

آن

بتواند

را

تهیهکند،دست

چنین دزدی قطع میشود،چون نیازی بهدزدی آن

ندارد.واگرآن

موادخوراکی موجود نباشد

و از تهیه آن عاجز باشد،مجازات قطع درباره اواعمال نمیشود،چون و برای حفظ خود بدان نیاز دارد ودر آن دارای حق است وعمر گفت:در وقت قحطی
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و خشکسالی که گرسنگی عمومی وجود داشته باشد ،مجازات قطع ید نیست(.السیدسابق،پیشین،صص)441-443
حنفیه:گفتهاند قطع نمیشوددر چیزهای که سریع فاسد میشوند مانند شیر گوشت میوه خرما،ورسول اهلل فرمدهاند(قطع نمیشود در طعام)مراد چیزهای است
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که سریع فاسد می شوند مانند چیزهای که آماده خوردن است مثل نان،گوشت،خرما،میوه اما دست قطع میشود به اجماع فقها در گندم و شکر.
شافعیه ،مالکیه ،حنابله و ابویوسف از حنیفه گفتهاند:واجب است قطع شود دست در چیزهای که سریع فاسد میشوند و این هنگامی است که برسد به حد
نصاب .برای احتیاط در بری ذمه کردن در حقوق عبادی برمذهبشان و احتجاج کردن به روایتی ازاز عبداهلل بن عمر از رسول اهلل .در سرقت از بیت المال و

o
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غنائم دو نظر وجود دارد:حنفیه:گفته اند همانا سارقی که از غنائم سرقت کند دستش قطع نمی شود زیرا در آن سهم دارد روایت شده از عبدالرزاق در منصف
و ابوعبیده بن االبرص و زید بن دثارکه گفته امام علی(ع) مردی که از غنائم قبل از تقسیم کردن آنهاسرقت کرد رابخشید و دستش را قطع نکرد.
شافعیه گفتهاند:کسی که سرقت کنداز بیتالمال یا غنائم هماناآ نکه سهم خود ر از شریکش یا خویشان ،فقرا و جهادگران جدا کند و خود نیز یکی از آنها
باشد دستش قطع نمیشود.
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مالکیه:گفتهاند همانا کسی که سرقت کند از بیت المال به حد نصاب،پس دستش قطع می شود زیرا زیرا مال در حرز بوده و او حقی در وارد شدن به آن
ندارد.
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حنابله:قطع نمی شود دست کسی که سرقت کند از بیت المال زیرا مال عامه است و جزیی از عامه است( .الجزیری،پیشین)
2-1-4دیدگاه شیعه:

--1-2-1-4تکلیف:یعنی اینکه سارق باید عاقل وبالغ باشد .شرط اول بالغ بودن است پس اگردزدی کند طفل ،حد زده نمی شودو ادب می شود هرچند

A

مکرر شده باشد(ابن احمد یزدی،1389،ص. )188شهید اول در این خصوص می فرماید« :و یتعلق الحکم بسرقه البالغ العاقل من الحرز بعد هتکه بال شبهه ربع
دینار اوقیمته سرا من غیر مال ولده و ال سیده و غیر مأکول عام سنت» (شهیدثانی1410،،هق ،ص)261یعنی:حکم قطع دست در موردسرقت بالغ عاقل ازحرز
بعد از هتک آن در مواردی که شبه ملکیت در میان نبوده و ربع دینار یا به اندازه قیمت آن به صورت مخفیانه ربوده شود و سرقت فرزنداز آن پدر نبوده و
سرقت مواد غذائی در س ال قحطی هم نباشد ،اجرا می شود.یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت عقل است؛ پس قطع نیست در سرقت مجنون اگر چه
ى غیر ممیّز یا مجنونى را
ادوارى باشد .دست دیوانه قطع نمیشود بلکه در صورت تکرار تنبیه میشود(.ابن احمد یزدی ،1389،ص)172اگرکسی امر کند صب ّ
به اخراج از حرز ،قطع بر آمر است؛ و اگر ممیّز بودند ،قطع بر هیچ کدام از آمر و مأمور نیست.
-2-2-1-4اختیار:اگر سارق در هنگام سرقت مکره باشد دستش قطع نمیشود( .شهیدثانی،پیشین،ص)223
یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت این است که سارق مکره ومجبور نباشد ولذا اگر اکراه شود برسرقت به نحوى که مسوّغ عمل درشرع
باشد،دراینصورت هم حدجاری نمی شود(.نجفی1405،هق،ص)489
3-2-1-4عدم شبهه:اگر توهم ملکیت برای غیر مالک باشد دست قطع نمی شود و همچنین اگرمال مشترک باشد و در مقدار سهم خودش شک داشته
باشد(.ابن احمد یزدی،همان،ص)173یکی دیگراز شرایط جاری شدن حد سرقت نبودن شبهه و توهم حلیت نباشد مثل آنکه کسى توهم کند که آنچه برده
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است ملک او است ،ارتفاع شبهه دافعه حدّ است ،به مثل توهم و اعتقاد مالکیّت یا استقالل یا وفاء مأخوذ به قدر حصه آخذ در صورت اشتراک ،بعد معلوم
بشود عدم مالکیّت یا استقالل یا وفاء مذ کور ،برخالف صورت علم به حرمت تصرّف و تعمّد سرقت با اشتمال مسروق نصاب از مال غیر را.و اظهر عدم فرق
است بین اقسام مشترکات مثل آن چه در بیت المال است از غنائم و از خمس و زکات ،براى کسانى که در آنها حق دارند و در باره آنها شبهه دافعه نیست و
مسروق مشتمل بر نصاب از نصیب سارق است ،بلى در مثل خمس و زکات و موقوف اعتبار ،اعتبار نصاب ،شبهه است براى کسى که مصرف همه مال است.
(.همان  )481،شبه مالکیت برای سارق و حاکم وجود نداشته باشدواگر وجود داشته باشد دست قطع نمیشود( .شهیدثانی،پیشین،ص )221مانند سرقت ازمال
فرزندگرچه نوه یا پائین تر از آن باشد.و برعکس یعنی کسی از مال پدر و هرچقدر باتر برودیا اینکه مادر مال فرزندش را سرقت کندحد سرقت جاری
میشود .دلیلش هم آیه  38سوره مائده است.ابوصالح حلبی دست مادر قطع نمیشود همانطور که دست پدر قطع نمیشودچون مادر یکی از والدین است و
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پدر و م ادر دروجوب اکرام و احترام مشترک هستند .وعالمه حلی در کتاب مختلف شیعه فرموده اند نظرابوصالح حلبی ایرادی ندارد( .همان ،ص)235دست
مهمان و اجیری که از میزبان و مستاجر سرقت میکندقطع می شود .البته در صورتی که صاحب مال  ،مال رااز میمهان و اجیر حفظ و حراست کرده باشد.و
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برخی از فقها فرموده اند که دست مهمان و اجیر قطع نمی شود چون اگر مال مسروقه از میهمان و اجیر حراست نشده باشد یعنی امین شمرده اند( .همان)241،
زن و شوهر اگر از یکدیگر سرقت کنند در صورتی که مال را در حرز قرار داده باشند دست هریک به خاطر سرقت از دیگری قطع میشود و اگر مال در
حرز نباشد قطع نمیشود(همان،ص )242اگر بنده از موالیش سرقت کند دستش قطع نمی شود یعنی دست برده به خاطر سرقت ازموالیش قطع نمیشود.

o
e

(همان،ص) 240اگر کسی مالی به ودیعه یا عاریه به او سپرده شده است و یا به عنوان مهمان وارد خانه ای میشود و اموالی دراختیارش است حال اگر خیانت
کند دستش قطع نمی شود به دلیل اینکه هتک حرز محقق نشده است.در سال قحطی دست سارق به خاطر سرقت مواد خوراکی قطع نمیشود دلیلش هم
فرمایش امام صادق(ع) است که فرموده است(دست کسی که در سال قحطی سرقت کرده است قطع نمیشود .و همچنین حضرت علی (ع)فرموده است
دست سارقی که در سال قحطی سرقت کرده قطع نمیشود( .همان،ص)236

v
i
h

-3-1-4از دیدگاه قانون مجازات اسالمی :قانون مجازات اسالمی در ماده  120قاعده دراء را بیان میدارد(:هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا
هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نمیشود)که یک
قاعده کلی و درمورد تمام حدود کاربرد دارد.

c
r

و درصورت سرقت پدر و مادر از فرزند عدم قطع دست پدر وجد پدری را در شرایط سرقت حدی در بند ج ماده 268پذیرفته است و اذعان داشته
که(:سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد)پس میتوان گفت که در صورت سرقت مادر از فرزند در صورت وجود سایر شرایط دست مادر قطع می-

A

شود.همچنین قانونگذاردر ماده  146اذعان میدارد که( افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند).و در ماده 147سن بلوغ را در دختران  9ودر پسرا  15سال تمام
قمری تعیین نموده است .در ماده 149عقل رااز شرایط مسئولیت کیفری میداند و اهمیت انرا اینگونه بیان میکند(هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار
اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده و قوه تمیز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد).وماده 151نیزاختیار را از شرایط مسئولیت
کیفری میداند و بیان میکند( هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد).
-4-2شرایط سرقت حدی به اعتبار مال مسروق
ویژگی های که باید در مال مسروق وجود داشته باشدتا سرقت حدی شمرده شود.
1-2-4از دیدگاه اهل سنت
-1بایستی مال ربوده شده ،مالیت داشته و قابل ملکیت شرعی بوده و فروش آن شرعا حالل باشد .وشرعاً بتوان درعوض آن چیزیگرفت .پس اگر کسی
مشروبات الکلی یا خوک وگراز رادزدید،مجازات قطع ید درباره او اعمال نمیشود (الجزیری،پیشین،ص)174حتی اگر مالک آنها کافر ذمّی هم
باشد،چون خداوند ملکیت آنها و استفاده از آنها را برای مسلمان وکافر ذمی یکسان حرامکرده است(.السیدسابق،پیشین)242،
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حنفیه و مالکیه:گفته اند واجب نیست قطع کردن در سرقت صلیب که از طال و نقره است ونه در سرقت تمثال طال یا نقره و نه در سرقت شطرنج و نه میز و
آالت لهو لعب که بکار گرفته میشوند اگرچه به حد نصاب برسند.
حنابله و شافعیه:در یکی ازآرائشان گفته اند قطع نمی شود دستش در سرقت آالت لهو لعب مانند عود،نی،کمانچه و..و قطع نمی شود در سرقت صلیب و بت
اگرچه از طال یا نقره باشند و همچنین سرقت شطرنج و آالت قمار.
شافعیه در رای دومش گفته اند:اگر به حد نصاب برسد قطع میشود زیرا سرقت از حرز است مانند روغن زیتون نجس( .الجزیری1409،هق،ص)97
-2شرط دوم مال مسروقه آناست که مال مسروقه به حد نصاب مقرر شرعی برسد،و اختالف است بین مقدار نصاب و کمتر از حد نصاب دست قطع
نمیشود( .الجزیری،همان)مشهورعلماء میگویند:مقدار مال دزدیده شده وقتی موجب قطع ید است،که ارزش آن یک چهارم دینار طال-یک چهارم مثقال

D
I

شرعی طالی خالص سکهدار یا سه درهم نقره باشد یا قیمت آن برابرآنها باشد .فلسفه تعیین این مقدار آشکار است زیرا هزینه روزانه یک شخص
و خانوادهاش این مقداراست واین مقدار

برای چنین شخصی

دریک روزکفایت میکند.احمدومسلم

و ابنماجه

کردهاند.ودر روایت مرفوع دیگری از نسائی آمده است" التقطع الید فیما دون ثمن المجن" [برایکمتر از

S
f

قیمت

آن را روایت
یک

سپر

جنگی دست دزد قطع نمیشود].از عایشه سوال شدکه بهای یک سپر جنگی چقدر است؟ او گفت :یک چهارم دینار طال.
 4-2-1-1مذهب مالکی:مالکیه گفتهاند حد سرقت  3درهم ضرب شده ی خالص است پس هنگامی که سرقت کند اقامه حد و قطع دست است و احتجاج

o
e

کرده اند به روایت ابن عمر که گفته همانا رسول خدا قطع دست در سپر ماجرا نصاب  3درهم دانسته اند( .الجزیری)92،مالک گوید :سه درهم یا بیشتر .نافع
از ابن عمران روایت کرده است که پیامبر دست دزدى را به خاطر دزدیدن سپرى به ارزش سه درهم قطع کرد.و قال مالک النصاب الذی یقطع به أصالن
الذهب و الفضة ،فنصاب الذهب ربع دینار ،و نصاب الفضة ثالثة دراهم ،أیهما سرق قطع من غیر تقویم ،و ان سرق غیرهما قوم بالدراهم ،فان بلغ ثالثة دراهم

v
i
h

قطع (.الطوسی،1404،ص) 413و قال أبو هریرۀ و أبو سعید الخدری :القطع فی أربعة دراهم فصاعدا و قال النخعی :القطع فی خمسة دراهم فصاعدا .و هو إحدى
الروایتین عنعمر( .همان،ص)412إذا نقب ثالثة،وأخرج کل واحد منهم شیئا،قوم ،فان بلغ قیمته نصابا وجب قطعه،وان نقص لم یقطع .و به قال الشافعی و
مالک( .همان،ص)426

c
r

 -4-2-1-2مذهب حنفی:حنفیه گفته اند نصاب سرقت  1دینار است یا  10دره ضرب شده خالص یا قیمت یکی از آنها.یک قول ضعیف میگوید که درحد
نصاب سرقت درهم معتبر نیست بلکه قیمت درهم ها به طال معتبر است و شرط است که رایج باشند و استدالل کردهاند به نقل از ابن عباس و ابن ام ایمن که
گفتهاند کسی که سرقت کند به قیمت سپر ماج که  10درهم است (درزمان رسول اهلل)دستش قطع میشود( .الجزیری)92،ابو حنیفه و همفکرهاى او در ده

A

درهم دزدى حکم بهبریدن دست کرده اند ،و خوارج براى هر مقدار دزدى ،دست بریدن را الزم دانستهاند(.عاملی،غفاری ،1360،ص)214و قال أبو حنیفة و
أصحابه :القطع فی عشرۀ دراهم فصاعدا ،فان سرق من غیرها قوم بها(.الطوسی،همان،ص) 413ابو حنیفه و اصحابش گویند :ده درهم یا بیشتر ،دلیل ایشان،
روایتى است از ابن عباس که« :کمترین مبلغى که باعث قطع دست میشود قیمت یک سپر است» و قیمت سپر در زمان پیامبر ،ده درهم بوده است.
(.عاملی،غفاری،پیشین،ص)275

1
4-2-1-3مذهب شافعی :شافعیهگفته اند نصاب سرقت
4

دینار است و همچنین قطع نشدن دست در  3درهم است زیرا با ربع دینار برابر نیست و استدالل

شافع در مذهبشان بر گرفته از بخاری و مسلم از طریق الزهری و عایشه که رسول خدا فرمودند قطع می شود دست سارق در ربع دینار فصاعد ًا که متفق القول
هستند( .الجزیری) 93،مذهب شافعى و اوزاعى وابى ثور نیز همین است ،و از عایشه نقل شده است که گفته است پیغمبر (ص) فرمود :این حکم در ربع دینار
است و آنچه بیشتر باشد(. .عاملی،غفاری،پیشین،ص ) 275شافعى و اوزاعى و ابو ثور ربع دینار یا بیشتر :عایشه از پیامبر گرامى روایت کرده است که دست
ص َلحَ َفإِنَّ ال َّلهَ یَتُوبُ عَلَ ْیهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُو ٌر رَحِیمٌ» (.مائده)43،
دزد را بخاطر ربع دینار یا بیشتر باید قطع کرد ،این آیه «فَمَنْ تابَ مِنْ َبعْدِ ظُ ْلمِهِ َو أَ ْ

1
-4-2-1-4مذهب حنبلی:حنابله گفتهاند هربار سرقت
4

دینار است.از حدیث ابن عمر و حدیث عایشه و لفظ احمد بن حنبل است به نقل از عایشه که

رسول خدا فرمود :قطع کنید درربع دینار و قطع نکنید در کمتر از این( .الجزیری1409،هق،ص) 93النصاب الذی یقطع به ربع دینار فصاعدا ،أو ما قیمته ربع
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دینار ،سواء کان درهما أو غیره من المتاع .و به قال فی الصحابة علی علیه السالم ،و أبو بکر ،و عمر ،و عثمان ،و ابن عمر ،و عائشة و فی الفقهاء األوزاعی ،و
أحمد ،و إسحاق ،و هو مذهب الشافعی (الطوسی1409،هق،ص)137
-4-2-2مذهب شیعه -1:یکی دیگراز شرایط ج اری شدن حد سرقت این است که آنچه را که دزدیده است مالیت داشته باشد.لذا دزدی خوک وخمر واعیان
نجسه را شامل نمی شود-2.شرط دوم مال مسروقه آن است که مال مسروقه به حد نصاب مقرر شرعی برسد ،و اگر مال مسروق کمتر از ربع
دینارطالی خالص مسکوک به سکه رایج که با آن معامله میشود باشد در این فرض دست قطع نمیشود .بنابر قول قویتر فرق نمیکند که مال مسروقه عین
ربع دینار باشدیا قیمت آن(شهید ثانی،پیشین،ص.)230البته در این مسئله اقوال نادری است که عبارتند از:
-1قطع دست سارق وقتی که مال مسروقه به اندازه یک دینار باشد(.همان،ص ) 230و قول مرحوم عالمه از ابن ابی عقیل عمانی نقل کرده است که ایشان قائل
است حد نصاب

D
I

قطع ید در سرقت یک دینار است ،قول ابن ابن أبی عقیل است که می فرماید« :و السارق عند آل الرسول علیهم السالم یقطع فی کلّ شیء سرق إذا بلغ قیمة
ما یسرق دینارا فصاعدا(..حلی1413،هق،ص)227

S
f

-2قطع دست سارق در فرضی که مال مسروقه به اندازه یک پنجم دینار باشد(شهید ثانی،پیشین  .)230،مرحوم شیخ صدوقفرمود حد نصاب قطع ید خمس
د ینار است باید آن مال مسروق به یک پنجم دینار برسد نه یک چهارم این یک پنجم مال کمتر از یک چهارم است و یک پنجم از  18نخود سه نخود و
شش دهم نخود ( )3/6میشود(.شیخ صدوق1413،هق،ص) 64مرحوم مجلسی نیز یک پنجم را پذیرفته و می گوید مقتضای جمع بین اخبار این است که حد
قطع یک پنجم دینار باشد(.مجلسی دوم1406،ق،ص)657

o
e

-3قطع دست سارق در فرضی که مال مسروقه به اندازه دو درهم است.

 -4قطع دست سارق در فرضی که مال مسروقه به اندازه یک سوم دینار باشد( .شهید ثانی ،پیشین )230،قول چهارم نیز قائل دارد که نصاب قطع ید ثلث دینار
است(.مجلسی اول،بی تا،ص)189

v
i
h

ن عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَ ْلتُهُ عَلَى کَمْ
ن عُثْمَا َن بْ ِ
ن سَعِیدٍ عَ ْ
ن بْ ُ
مالک قول چهارم که نصاب قطع ید ثلث دینار است روایاتی است ازجملهَ « :فأَمَّا مَا رَوَاهُ ا ْلحُسَیْ ُ
ث
ی بَ ْیضَةٍ قَا َل َبیْضَ ُة حَدِیدٍ قِیمَ ُتهَا ثُلُ ُ
ت َو أَ ُّ
یُقْطَعُ السَّارِقُ قَا َل أَدْنَا ُه عَلَى ُثلُثِ دِینَا ٍر« و« أَبِی بَصِی ٍر عَنْ أَبِی عَبْ ِد ال َّلهِ ع قَا َل قَطَ َع أَمِیرُ الْ ُمؤْمِنِینَ ع رَجُلًا فِی َبیْضَ ٍة ُقلْ ُ
دِینَارٍ فَقُلْتُ َهذَا أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَت»(طوسی1390،هق،ص)240
اما روایات صحیحه به قول یک چهارم دینارداللت دارد.

c
r

صحیحهی عبداهلل بن سنان عن ابی عبداهلل(ع) قال«الیقطع ید السارق اال فی شیء تبلغ قیمته مجنا و هو ربع دینار»مجن سپر است که در جنگ در دست

A

میگرفتند تا شمشیر یا نیزه یا تیری که می آمد با سپر برخورد کند و به شخص برخورد نکند .امام فرمود به مقدار قیمت یک مجن برسد .و آن روزها معروف
بود که قیمت یک مجن ربع دینار است از این جهت امام قیمت سپر را به عنوان مثال بیان فرمودند.مالحظه میفرمائید این روایت نیز صحیحه است و داللتش
هم روشن است.موثقهی سماعه بن مهران عن ابی عبداهلل(ع)«قال قطع امیرالمومنین فی بیضة»(حرعاملی1409،هق،ج، 28ص )244امیرالمومنین در یک موردی
یک کسی یک بیضهای را سرقت کرده بود دستش را قطع کردند«قلت و ما بیضه» بیضه چیست؟ که امیرالمومنین برای خاطر سرقت یک بیضه دست سارق را
قطع کردند«قال بیضة قیمتها ربع دینار» بیضه کالهی آهنی است که کاله خود نام دارد و در جنگ (کاله های آهنی) بر سر میگذاشتند در ادامه پرسش
راوی اضافه میکند«قلت هو ادنی حد السارق» می گوید پرسیدم آیا پایین ترین حدی که به واسطه آن دست را قطع میکنند همین ربع دینار است؟ یعنی اگر
کمتر شد حد ندارد«فسکت» امام جواب ندادند و سکوت کردند.
-3-2-4از دیدگاه قانون مجازات اسالمی:قانونگذار اسالمی در ماده  268بیان می دارد( که شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد)وحد نصاب رادر همین ماده
این گونه بیان میکند(ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهارو نیم نخود طالی مسکوک باشد)(ق.م.ا)منظور از چهار ونیم نخودطالی مسکوک
همان یک چهارم دینار است(.دهقان،پیشین،ص )104همانگونه که مشاهده می شود درمورد نصاب سرقت روایات متعددی وارد شده و به تبعیت از آن
نظریات گوناگونی ارائه شده است و برخی معتقدند نصاب در سرقت حدی یک دینار است(ابن ابی عقیل اسکافی یک دینار راشرط می داند وآنرا موافق
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احتیاط حدود می داند)یک نظر این است که یک سوم دینار نصاب سرقت است که صاحب جواهر میفرمایند ندیدم کسی به این روایت عمل کرده
باشد.گروهی اظهار کرده اند حداقل حد نصاب یک پنجم دینار است به اطالق آیه  37سوره مائده(السارقه والسارقة)شامل هر مقدار مال می شود ودلیل
خارجی وارد شده که نصاب شرط است از اینرو به مقدار متقین اکتفا میشود(.همان،ص)103
4-3سرقط حدی به اعتبار موضع سرقت
شرط اساسی در محل سرقت این است که آن محل دارای حرز باشد و حرز جائی است که مال را بهجهت

نگهداری درآن

حفظ کنند.

(السیدسابق،پیشین،ص )447واینکه سارق هتک حرز کند یعنی:جای حفظ مال را به تنهایی یا به شراکت دیگری هتک نماید پس اگر دیگری آنرا برهم بزند
و او پس مال را بیرون آورد دست قطع نمیشود( احمد بن یزدی،1389،ص)1879

D
I

 4-3-1اهل سنت:حنفیه و مالکی:ابوسیف گفته واجب نیست قطع کردن در سرقت صلیب در کلیساهای مسیحی،زیرا حرز
نیستند(.الجزیری،1409،ص)97همانند :خانه و منزل و دکان و طویله حیوانات و خوابگاه حیوانات و جای نگهداری میوه خشک و امثال آن ،بر

S
f

حسب عرف و عادت .و ضابطه شرعی برای حرز نداریم ،بلکه حرز بودن و حرز نبودن را عرف و عادت مردم هرمحل تعیین میکند ،و شریعت اسالمی
بهاین جهت حرز را معتبر دانسته است،که حرز دلیل بر عنایت و توجه صاحب مال بدان است و میخواهد آن را از تباهی و ضایع شدن حفظ کندو
ازآن نگهداریکند .و دلیل شرط بودن حرز روایتی استکه عمرو بن شعیب از پدرش و از جدش روایتکرده است که از پیامبر صلیاهللعلیه-

o
e

وسلم شنیده استکه مردی از او سوالکردکه درباره حیوانیکه در مزرعه میچرد و نگهبان دارد ،نظرت چیست؟اگرکسی آن را بدزدد.پیامبر صلیاهلل-
علیه وسلم گفت بایستی دزد دو برابر بهای آن را بپردازد و بهکیفرعمل زشتیکه انجام داده است ،موردضرب قرار گیرد تا رسوا شود،و حیوانی که از
اصطبل و آغل دزدیده شوداگرقیمت آن به حدنصاب یعنی بهای یک سپر برسد،کیفرآن قطع ید است آن مرد سوالکرد:ای رسول خدا اگر کسی میوه را

v
i
h

قبل از چیدن از درخت و پاککردن وگندم را قبل از خرمن دزدید چطور است؟

پیامبر صلی اهلل علیه و سلم فرمود ":من أخذ بفیه ولم یتخذ خبنة فلیس علیه شئ ،ومن احتمل فعلیه ثمنه مرتین وضرب نکال ،وما أخذ من أجرانه ففیه القطع
إذا بلغ ما یؤخذ من ذلک ثمن المجن (کسیکهچیزیظاهرا از میوهبدزدد و بخورد و دامن خویش را ازآن پرنسازد و فقط به اندازه نیازش از آن

c
r

خورده باشد مجازاتی بر وی نیست و هرکس چیزی ازآن -ظاهراً ازباغ-با خود برد باید دو برابربهای آن را بپردازد و بهعنوان کیفر آن عمل زشت او را
تعزیر نمود و موردضرب قرار داد.چیزیکه ازخرمن یا جای خشک کردن میوه دزدیده شود چنانچه به اندازه بهای یک سپر باشد
یعنی یک چهارم مثقال طال،مجازات آن قطع یداست).این روایت را احمد و نسائی و حاکم ذکرکرده و ترمذی آن را صحیح و حسن دانسته است.

A

عمرو بن شعیب از پدرش و از جدش از پیامبر صلیاهللعلیهوسلم روایتکرده است که پیامبر صلیاهلل علیهوسلم گفت ":ال قطع فی تمر معلق وال فی حریسة
الجبل ،فإذا أواه المراح أو الجرین فالقطع فیما بلغ ثمن المجن(دزدی خرمای روی درخت و دزدی گوسفندی که شب فرا میرسدو هنوزبه خوابگاه
خود نرسیده است،مجازاتش قطع یدنیست ولی هرگاه گوسفندبه خوابگاه ومحل نگهداری رسید و میوه درخت به محل خشک کردن و نگهداری
رسید،مجازات دزدی آنها قطع یداست اگر بهای آنها به حد نصاب برسد)".از این دو حدیث برمیآیدکه حرز و محل امنکاال معتبر است تا مجازات
قطع ید اعمال گردد .جمهور فقهاء حرز محل را معتبر میدانند .و گروهی از فقهاء حرز محل را برای مجازات قطع ید معتبر نمیدانند،از جمله امام
احمد و اسحاق و زفر و ظاهریه زیرا که آیه " والسارق والسارقة "...عام است و احادیث منقول از عمرو بن شعیب چون مورد اختالف هستند نمیتوانند
آیه را تخصیص دهند و مراد از این عام را خاص کنند.ابن عبداله بر این سخن را رد کرده است وگفته:هرگاه راویان موثوق به احادیث عمرو بن شعیب را
روایت کنند،عمل به آنها واجب است(.السیدسابق،پیشین،صص)447-448
-2-3-4شیعه:شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید« :الیقطع الهاتک للحرز قهراً النه ال یعد سارقاً بل غاصباً او مستلباً» (عاملی،ج، 9ص )234یعنی :کسی که به
صورت قهر و غلبه هتک حرز کند دستش قطع نمی شود ،چون در این مورد هتک کننده حرز سارق نیست بلکه غاصب یا مستلب است.این حمزه در
«الوسیله» می فرماید«:السارق من اخذ مال الغیر من حرز مثله مستخفیاً»(ابن حمزه،1408،ص)417یعنی« :سارق کسی است که مال غیر ار از حرز خاص خود به
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صورت مخفیانه برباید» صاحب جواهر در شرح عبارت محقق حلی در بیان علت عدم اجرای حد سرقت در ربایش علنی می فرماید « :لکونه غاصبا عرفا ال
سارقا » (نجفی1405،هق ،ص )488یعنی« :رباینده علنی عرفاً غاصب است  ،سارق نیست».
4-3-3از دیدگاه قانون مجازات اسالمی:قانونگذار اسالمی در ماده  268قانون مجازات اسالمی حرز وهتک آن را به عنوان شروطی ازسرقت حدی پذیرفته
است و در ماده  269حرز را اینچنین تعریف میکند(:حرزعبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاًدر آن از دستبرد محفوظ می ماند).محل حرز با توجه
به اموال مختلف متفاوت است و حرز هر چیزی بستگی بهعرف و عادت مردم دارد،گاهی چیزی در وقتی حرز است و در وقتی دیگر حرز نیست.
مشاهده میشود که پیامبر(ص) برای کسی که گوسفند را از چراگاه میدزدد مجازات قطع ید را از او ساقط کرده است ولی اگر آن را از آغل بدزدد
که حرز آن است مجازاتش قطع ید است.پس حرز و هتک آن معتبر است وپیامبر نگاه چوپان را به عنوان حرز قبول نکرده است شاید به این دلیل که اگر

D
I

نگاه حرز باشد سرقت مخفیانه نیست و اگرنگاه نباشد حرز نیست.ودر بند ث ماده  268بر مخفیانه بودن سرقت و هتک حرز را بیان میکند به اینصورت
که(:هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد)
-5عقوبت سرقت حدی

S
f

-1-5از دیدگاه اهل سنت :عقوبت سرقت حدی در مرتبه اول قطع دست راست از مفصل الکف و هو الکوع بر اساس سخن خداوند(السارق و السارقة فاقطعو
ایدیهما )و مجوزی برای تبدیل آن به مجازات دیگر و خفیف تر یا عدم اجرای آن نیست(.السیدسابق،پیشین،ص)448فقهای اهل سنت فتوا داده اند دست دزد

o
e

باید از مچ بریده شود،فتوای خوارج این است که تمام دست از کتف دزد باید قطع شود زیرا کتف به پائین را دست گویند( .الطوسی1407،هق
،ص)437واگر سارق دست راست نداشته باشد پای چپ او قطع میشود .پس از آنکه حد قطع دست اجرا شد اگر شخص مجدداً مرتکب سرقت شود بار
دیگر در مورد او حد اجرا خواهد شد و بیشتر فقهای اهل سنت معتقدند پای چب سارق قطع می شود.اما برخی از فقهای اهل سنت فتوا داده اند دست چپ

v
i
h

سارق قطع میشود  .بیشتر فقهای اهل سنت عقیده دارند پای سارق از مچ به پائین قطع میشود و ساق پا باقی میماند خلیفه سوم عمربن عبدالعزیز معتقداست
سارق در مرحله پنجم اعدام میشود .درمورد مجازات سرقت واجد شرایط حد در مرحله سوم پس از  2بار اجرای حد اختالف است.شافعی رئیس مذهب
شافعی فتوا داده است که برای بار سوم دست چپ سارق قطع می شود.ا بوحنیفه فتوا داده است برای بارسوم قطع دست یا حبس ابد نداریم بلکه سارق تعزیر
می شود(.دهقان،پیشین،ص)126

c
r

حنفیه:گفته اند پس از سرقت کردن بار اول دست راست و بار دوم پای چپ قطع میشود حد متوقف میشود و واجب نیست قطع کردن در مرتبه بلکه سارق
متضمن سرقت است و حبس میشود و می زنند اورا تا از سرقت توبه کند و اصل درحد سرقت شرعی زجر دادن است نه تلف شدن ،زیرا حدود شرعی زجر

A

دادن است در ارتکاب کبائر نه تلف شدن نفس های محترم.مالکیه و شافعیه:گفته اند هنگامی که سارق سرقت کرد اوالًدست راستش قطع میشود از مفصل
استخوانها تا کف دست ،سپس خون آنرا با روغن زیتون جوشیده بند می آورند.پس زمانی که برای بار دوم سرقت کرد پای چپش از مفصل استخوانها قطع
میشود ،سپس خون آنرا با روغن زیتون جوشیده بند میآورند بعد هنگامی که برای بار سوم سرقت کرد دست چپش از مفصل استخوانها تا کف قطع می-
شود ،سپس خون آنرا با روغن زیتون جوشیده بند می آورند .در مرتبه چهارم پای راستش از مفصل استخوانها قطع میشود ،سپس خون آنرا با روغن زیتون
جوشیده بند میآورند.و در مرتبه پنجم زندانی و تعزیر میشود.حنابله:گفته اند در یکی از روایات که دست در مرتبه سوم قطع نمیشود و این موافق با مذهب
حنیفه است بدلیل حفظ حرمت مومن و شان عظیم او در مقابل مال.و در روایت دیگری که آمده همانا سرقت در مرتبه سوم دست چپ سارق قطع میشود و
در مرتبه چهارم پای راست او که موافق ای روایت مذاهب مالکیه و شافعیه هستند زیرا آنها قائلند به حرمت شدید مال در برابر منحرفان_سارقان_ مفسدین
فی االرض(محاربین)و بعضی از فقها گفتهاند سارق در مرتبه پنجم کشته میشود( .الجزیری1409،هق،صص)94-93
-2-5از دیدگاه شیعه :مرتبه اول:فقهای شیعه به تبعیت از روایات وارده و سیره جزا ی رسول خدا(ص) و امام علی(ع)فتوا داده اند چهار انگشت دست راست
دزد قطع میشود و کف دست او و انگشت شست باقی می ماند .در برخی روایات از امام صادق(ع) وارد شده است که آن حضرت فرمود تنها  4انگشت
سارق قطع می شود تا با بقیه بتواند صورتش را برای نماز بشوید و در نماز بر آن تکیه کند.شیخ طوسی پس از بیان فتوای فقهای شیعه به آیه 79سوره
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ن یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدِیهِ ْم ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِ ْندِ ال َّلهِ) پس واى بر کسانى که کتاب را با دستان خود مىنویسند سپس مىگویند که آن از
ل لِلَّذِی َ
بقره( فَوَیْ ٌ
جانب خداست.است دالل کرده استکه:در اینجا کتابت به دست اسناد داه شده در حالیکه انسان نه با کف نه بت مچ کتابت میکند بلکه به کمک انگشتان می
نویسد(.دهقان،پیشین،ص) 124واگر سارق دست راست نداشته باشد به نظر شیخ طوسی پای چپ قطع میشود(.همان،ص)125
مرتبه دوم:پس از آنکه حد اجرا شد اگر شخص مجدداً مرتکب سرقت شود پای چپش از پائین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از مسح باقی
بماند قطع میشود.دلیل فقهای شیعه بر قطع پای چپ سیره جزای رسول خدا(ص) و حضرت علی(ع) است که حضرت علی(ع)فرمود:من از خدایم خجالت
میکشم سارق را به گونه ای مجازات کنم که چیزی برای خوردن وتطهیر نداشته باشد.
مرتبه سوم:فقهای شیعه به تبعیت از روایات وارده و سیره جزای رسول خدا(ص) و امام علی(ع)فتوا داده اند:سارق در مرحله سوم به حبس ابد محکوم می

D
I

شود و هزینه زندگی او از بیت المال پرداخت می شود.
مرتبه سوم:اجماع فقای شیعه بر این عقیده اند که سارق در مرحله چهارم حتی اگر در زندان سرقت کند اعدام می شود( .همان،ص)128
-3-5از دیدگاه قانون مجازات اسالمی

S
f

قانونگذار اسالمی در ماده  278قانون مجازات اسالمی حد سرقت را به شرح زیر گفته است.
الف)در مرتبه اول قطع  4انگشت دست راست سارق تاز انتها آن است،به طوری که انگشت شست و کف دست باقی میماند.

o
e

ب)در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی است به نحوی که نصف قدم و مقداری از مسح باقی بماند.
پ)در مرتبه سوم حبس ابد است.

ت)در مرتبه چهارم اعدام است هرچند سارق در زندان باشد.

v
i
h

و قانونگذار در تبصره  1ماده 278گفته است هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری میشود.

-6توبه سارق:

c
r

توبه ،از جمله مسائلی است که در فرهنگ قرآن و سنّت از جنبة مثبت و ارزشی به آن پرداخته شده و یک امتیاز در مکتب اسالم به شمار میرود.
در آیات و روایات مت عددی از توبه صحبت به میان آمده و انسان به آن تشویق و ترغیب شده و سقوط کیفر به صراحت در برخی از آنها مطرح شده است.
اینکه انسان ،در مسیر زندگی گاهی دچار خطا و لغزش میگردد نباید باعث شود که از رحمت ا لهی مأیوس و ناامید شود ،زیرا درهای رحمت خداوند

A

همیشه به روی بندگان باز است(.داور یار،1384،ص)42

 -6-1توبه مذاهب چهارگانه:مذاهب  4گانه اتفاق نظر دارند هنگامی که سارق از سرقت توبه کند و اماره آن آشکار شود و پشیمان شود بر آنچه که خودش
ب مِن بَ ْعدِ ظُلْ ِمهِ َوأَصْ َلحَ فَإِ َّن ال ّل َه
انجام داده است(سرقت) و قصد بازنگشتن در مرتبه دوم کند همانا داوند بزرگ و بلند مرتبه تو به اش را میپذیرد .فَمَن تَا َ
یَتُوبُ عَ َلیْ ِه إِنَّ ال ّلهَ غَفُو ٌر رَّحِیمٌ(.مائده  )39هر کس پس از کردار ناپسندش توبه کند و به صالح آید  ،خدا توبه او را می پذیرد  ،که او آمرزنده و مهربان
است (الجزیری1409،هق،ص)98
-6-2توبه از دیدگاه شیعه :حدّ سرقت ساقط مى شود به سبب توبه سارق قبل از ثابت شدن آن نزد حاکم شرع که مرافعه به سوى او شده است؛ و اگر بعد از
قیام بیّنه بر آن ،توبه کرد ،ساقط نمى شود .و اگر بعد از دو دفعه اقرار نزد حاکم ،توبه کرد ،پس در حتمى شدن قطع یا تخییر امام بین اقامه ح ّد و عفو ،خالف
است ،و احوط براى غیر امام اصل ،ترک اقامه ح ّد است ،به جهت شبهه حاصله به روایتى که جماعتى عمل به آن کردهاند (.بهجت ، 1384،ص )204پس
کسى (دزدى) که پس از ظلم و ستم (بر) خود (از کار زشتى که کرده پشیمان شده و بسوى خدا) توبه و بازگشت نمود و خویشتن را اصالح و شایسته
گردانید (با خلوص نیّت و پاکدلى توبه کرده و مالى را که دزدیده بازگردانید) خدا توبه اش را میپذیرد و او را میبخشد (دستش را نمیبرند و در آخرت بعذاب
گرفتار نمیشود اگر توبه وى پیش از گرفتن او باشد ،و اگر پس از آنکه او ر ا گرفتند توبه نمود دستش را میبرند و در آخرت معذّب نخواهد بود) زیرا خدا
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آمرزنده (گناهکاران و برایشان) مهربان است «.این آیة در باره طعمة بن ابیرق نازل شده در موقعى که زرهى را دزدیده بود َ ،فمَنْ تابَ مِنْ بَ ْعدِ ُظلْ ِمهِ َو
أَصْلَحَ،عبد اللّه بن عمر گوید زنى در زمان رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم مرتکب دزدى شده بود دست راست او را قطع کردند سپس این زن نزد
پیامبر آمد و گفت یا رسول اللّه آیا از براى من توبهاى وجود دارد؟ سپس این آیة نازل گردید( ».محقق،1361،ص)283توبه پس از ثبوت آن نزد قاضی به
سبب بینه پذیرفته نیست و حد جارى مى شود؛ اما اگر توبه ،پس از ثبوت سرقت به سبب اقرار باشد ،در اینکه حاکم مخیر بین عفو و اجرای حد است یا
اجراى حد متعین است ،اختالف مىباشد( .گلپایگانی1412،هق ،ص)102

6-3توبه از دیدگاه قانون:ماده  114قانون مجازات اسالمی اذعان میداردکه:در

جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود،حد از او ساقط میگردد.
همچنین ا گر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد،در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه

D
I

قضائیه از مقام رهبری در خواست نماید.
نتیجه گیری

S
f

پس از بررسی،تحلیل و نقد دیدگاه مذاهب اسالمی این نتیجه حاصل شد که در فقه امامیه و عامه و قانون مجازات اسالمی هم سرقت حدی و هم سرقت
تعذیری پذیرفته شده است ودر تعریف سرقت وشرایط آن نیز تفاوتی بنیادی دیده نمیشود و ودر شرایط مال مسروق اختالفاتی درزمینه مقدارنصاب دیده

o
e

میشود که با کمی تامل نتیجه گیری می شود که قول یک چهارم دینار قوی تر است و قانون مجازات اسالمی نیز به طور ضمنی یک چهارم دینار را پذیرفته
است(چهار و نیم نخود طالی مسکوک) ,و همچنین پذیرش حرز ومبنای تعیین و تشخیص حرز را عرف مورد قبول همه مذاهب میباشد ولی در برخی
مصادیق حرز اختالف وجود دارد اما عمده تفاوت وشاید مهمترین تفاوت دراعمال مجازات سرقت حدی است که اختالفات بنیادی دیده میشودو آن نیز

v
i
h

ناشی از روایات مختلف است که در این زمینه وجود داردو ا .و در مذهب تشیع تسلسل مجازات از نظر شدت مشهودتر است (که ابتدا قطع دست راست و
سپس پای چب ،حبس ابد و اعدام) شاید بتوان گفت مذهب شیعه در این رابطه نسبت به مذاهب دیگر سختگیری نموده است اما اگر کسی با قطع دست
راست و پای چپ و محکوم به حبس ابد شود اصالح نشود و نتواند حق مالکیت افراد را محترم بشمارد و توبه هم ننماید فرد خطرناکی خواهد بود و شاید
عدوت خود را با جامعه اسالمی و اوامر شارع مقدس نموده اس ت پس سزاوار سخت ترین مجازتهاست .و مذهب حنفیه نیز مانند شیعه حبس در مرحله سوم را

c
r

پذیرفته است و توبه اجباری را نیز در این مرحله قرار داده است که اجبار با ذات توبه منافات دارد و توبه باید از روی پشیمانی قلبی باشد نه بخاطر ترس و
زجر مجازات بدنی .همانطور که مشاهده می شود مجازات سرقت حدی ازدیدگاه مذاهب اسالمی مجازاتهای سنگینی است که همین موضوع مدتها بحث

A

جنجالی کشورهای غربی بوده و هست اما با اندکی تامل مشاهده می شود که حدود الهی یک جنبه ارفاقی نیز داردو یکی شرایط مربوط به سارق ومال
مسروق ومکان نگهداری آن و دیگری توبه است که موارد اجرای حد را به موارد بسیاد اندکی محدود میکند.
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