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محمد اسحاقي

1

(تاریخ دریافت مقاله - 2986/21/21 :تاریخ پذیرش نهایی)2931/7/29 :

چكيده
سرقت از دیرینهترین جرایم علیه اموال و مالکیت است کهه همهواره جوامهب رشهري از
گذشتۀ دور تاکنون را آن مواجه رودند و در همۀ زمانها ره شهد رها آن مقارلهه شهده
است و مرتکبان آن را انواع مجازا هاي سنگین مواجه ميشدند .را اینحال ،در زمینهۀ
سرقت از خویشاوندان در رسیاري از نظامهاي حقوقي ررخورد ارفاقي صور ميگیهرد.
در فقه جزایي اسالم نیز این ارفاق در خصوص والهدیني کهه از فرزنهد خهویش سهرقت
کنند ،را تفاو هایي ره چشم ميخورد  .فقهاي امامیه این ارفاق را شامل پدر ميدانند،
ولي درمورد مادر مانند سایر افراد هیچگونه ارفاقي را قائل نیستند .را اینحهال ،رررسهي
موجود در این نوشتار نشان ميدهد که اوالً؛ جواز ررداشت اموال فرزند توسط پهدر رهه
صور مطلق نیست واین جواز مشروط ره شهرایط و وجهود حهاالتي اسهت و اانیهاً؛ رهر
اساس ادلۀ موجود مادر نیز در صورتي که از اموال فرزندش سرقت کند ،همانند پدر از
اجراي حکم حد سرقت و قطب دست معاف است.

كليد واژهها :جرایم علیه اموال و مالکیت ،سرقت ،سرقت از فرزند ،مجازا .

 .2دانشیار ،عضو هیئت علمی دانشکده الهیا دانشگاه تهرانm.Eshaghi.a@ut.ac.ir :
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مقدمه
موضوع سرقت از جنبههاي مختلف قارل رررسي است .یکهي از جنبههههاي آن ،موضهوع
«قرارت در سرقت» یا «سرقت از خویشاوندان» است و در ایهن میهان ،موضهوع «سهرقت از
اموال فرزنهد» از اهمیهت زیهادي ررخهوردار اسهت؛.در خصهوص نهوع واکهنش جزایهي در
سرقتهاي خانگي و داخلي ،درنظامهاي حقوقي مهيتهوان رهه دو نهوع واکهنش متفهاو
ررخورد مشدد و ارفاقي اشاره کرد .در حقوق جزاي اسالم و رر اساسِ فقه جزایهي امامیهه
در صورتي که پدر از اموال فرزند سرقت کند ،مستوجب مجازا سهرقت حهدي نخواههد
رود و حد سرقت دررارۀ او اجرا نميشود.
در زمینۀ سهرقت مهادر و جهد از امهوال فرزنهد در میهان فقهها و دانشهمندان حقهوق
اسالمي اختالف وجود دارد .ررخي رین پدر و مادر در سرقت از اموال فرزند ،تفاوتي قائهل
نیستند و مادر را نیز از مجازا قطب معاف ميدانند و ررخي رراي مادر این نوع معافیهت
را ررداشتهاند .قانون مجازا اسالمي از قول مشهور فقهاي امامیهه رههشهر زیهر تبعیهت
کرده است.
رنههد  22مههادۀ  238قههانون مجههازا اسههالمی سههارق ،سههرقت را وقتههي موجههب حههد
ميدانست که سارق «پدر صاحب مال نباشد» .رند ج مادۀ  168قهانون مجهازا اسهالمی
جدید نیز که رهتازگی پس از طی دوران طوالني ،قارلیت اجرایی پیدا کهرده اسهت مقهرر
ميکند اگر سارق پدر یا جد پدري صاحب مهال راشهد ،حهد سهرقت در مهورد او جهار
نخواهد شد .رر این اساس ،در صورتي که پدر یا مادر از اموال فرزند خهود سهرقت کننهد،
تنها پدر از مجازا حد سرقت معاف خواهد رود ،ولي دررارۀ مادر ،ایهن نهوع معافیهت رهه
چشم نميخورد .در این نوشتار ،مجازا والدیني رررسي ميشود که ره سهرقت از امهوال
فرزند اقدام ميکنند.
سرقت از اموال فرزند توسط پدر و مادر از ديدگاه فقهاي عامه

فقهاي مذاهب چهارگانۀ اهل سنت (حنفي ،شافعي ،مالکي و حنبلي) رر این عقیده اتفاق
نظر دارند که دستان پدر و مادر ،رهدلیل سرقت از اموال فرزندشان قطب نمهيشهود .ولهي
در مورد جد ،اختالف نظر وجود دارد .گرچه اکثر کتب آنها از هرگونهه اسهتداللي خهالی
است ،ولي ررخي از آنان ،در کتب خهویش رهه ادلههاي اسهتناد کهردهانهد کهه اسهاس آن
را روایا وارده از پیهامبر اکهرم(ص) تشهکیل مهيدههد .رهراي آشهنایي ریشهتر رها دالیهل
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و مستندا فقهاي اهل سنت ،رهطور اجمال و ره تفکیهک ههر یهک از مهذاهب ،کلمها
ررخي از آنها رررسي میشود:
اول) فقه حنفي
 .2ارورکر محمد رن احمد السرخسي یکي از فقههاي مشههور حنفهي ،دو دلیهل رهر عهدم
اجراي مجازا قطب در مورد پدري که از اموال فرزندش سرقت کرده راشد ،ذکر ميکند:
«اول؛ روایت نبوي «انت و مالک الریک»؛ دوم؛ پدر معموالً ردون اذن داخل منزل فرزندش
ميشود و خانۀ فرزند رراي پدر حرز محسوب نميشود» (السرخسي ،ريتا ،ج .)252 :3
رررسي کتب فقهاي حنفي نشان ميدهد که رنها رهر مهذهب حنفهي ،وجهود هرگونهه
قرارت چه نسبي و چه سببي مانب از اجراي حکم قطب ميشود:
 .1عالءالدین الکاسانی یکی دیگر از فقها حنفی نیز در این رارطهه مهینویسهد :اگهر
کسی از فرد که را او رارطۀ محرمیت دارد سرقت کند ،چه رین آنها نسبت والد راشهد
یا نباشد ،حکم قطب درمورد او جار نمیشود .زیرا اوالً :هرکدام از ایهن افهراد مهیتوانهد
ردون اذن وارد خانۀ دیگر شود و در نتیجه معنها حهرز از رهین مهیرود و اانیهاً :اگهر
رهخاطر سرقت حکم قطب جار شود ،در اینصور ره قطب رحم مهی انجامهد و از آنجها
که قطب رحم حرام است ،در نتیجه هر فعلی که ره حرام رینجامد نیز حرام است؛ پس در
این مورد قطب دستان خویشاوندان حرام است» (الکاسانی ،2381 ،ج .)75 :7
الف) روایت نبوي شریف« :انت و مالک الریک»؛
ب) خانۀ فرزند رراي والدین حرز محسوب نميشود؛
ج) قطب دست والدین موجب قطب رحم ميشود و از آنجا که قطب رحم حهرام اسهت،
هر فعلي که ره آن رینجامد نیز حرام خواهد رود.
دوم) فقه شافعي
محمد رن ادریهس شهافعي پیشهواي مهذهب شهافعیان در ایهن رارطهه مهينویسهد... « :و
همچنین اگر شخصي از اموال فرزند یا فرزند فرزنهدش چیهزي را رررایهد ،دسهتش قطهب
نميشود ( »...الشافعي ،2939 ،ج .)252 :6
چنانکه مالحظه ميشود رنا رر مذهب شافعي ،دستان پدر و مادر رهه علهت سهرقت از
فرزندشان قطب نميشود و عمده دلیلي که در کتب فقهاي این طایفه رر این حکهم ذکهر
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شده است ،وجود شبهه در سارق نسبت ره مال مسروقمنه و تمسک ره حهدیث و قاعهدۀ
«درء» است (المارود  ،ریتا ،ج 271: 2؛ الشیراز  ،ریتا ،ج .)182 :1
سوم) فقه مالكي
 .2مفسر و فقیه مالکي ،ارورکر محمد رن عبدهللا معروف رهه ارهنعررهي در ذیهل آیهۀ 98
سورۀ مائده ره موضوع سرقت پدر از اموال فرزندش اشاره میکند و مينویسد:
«دستان پدر رخاطر سرقت از اموال فرزندش قطب نميشود» .ادلهاي که این فقیه ارائه
ميکند ،عبارتند از :
الف) روایتي از پیامبر اکرم

(ص)

که رر اساس آن پاکیزهترین چیزي که شخص ميتواند

تناول کند ،ازکسب وکارش است و در این میان فرزند و آنچه که از کسب وکار او حاصل
ميشود ،از کسب پدر محسوب ميشود و در نتیجه ررداشت پهدر ازامهوال فرزنهد توسهط
پدر مبا است؛
ب) گرچه پدر رهصور پنهاني ودر قالب سرقت ره اخهذ مهال فرزنهدش اقهدام کهرده
است ،ولي اروّ و استیال و سلطنتي که خداوند از راب اروّ رهراي پهدر قهرار داده اسهت،
شبهۀ مالکیت پدید ميآید و در صور وجود شبهه ،حدود ررداشته ميشود» (ارنعررهي،
 ،1002ج .)207 :1
 .1ارو عبدهللا محمد رن احمد رن احمد االنصار معروف رهه قرطبهی مفسهر و فقیهه
دیگر این مذهب در کتاب الجامبالحکام القرآن و در ذیل آیۀ سرقت مینویسد:
"وظاهر اآلیه العموم فی کل سارق و لیس کهذالک ؛ لقولهه علیهه السهالم « :ال تقطهب
ید السارق اال فهی ررهب دینهار فصهاعدا » فبهین أنهه انمها أراد رقولهه رعهس السهراق دون
رعس» چنانکه مالحظه میشود از نظر این مفسهرمذهب مهالکی ،آیهۀ شهریفۀ سهرقت رها
ورود روایاتی از پیامبر اکرم (ص) از عمومیت افتهاده ورهه همهین دلیهل ررخهی از مهوارد
از تحت عموم آن خارج شده و در نتیجه حهد سهرقت جهار نمهیشهود .از جملهۀ ایهن
موارد سرقت والدین از اموال فرزندشهان اسهت کهه از مجهازا قطهب معهاف هسهتند« .و
الیقطب األروان رسرقه مال ارنهما ؛لقوله علیه السالم « :أنت و مالهک الریهک »( .القرطبهی،
 ،2105ج  260 :6و .)270
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چهارم) فقه حنبلي
فقهاي حنبلي در حکم سرقت از اموال فرزندان را فقهاي سایر مذاهب اهل سنت هم نظر
هستند و ره همان دالیل رر رأي و نظر خود استناد ميکنند .در اینجها رهه نظهر یکهی از
علماي این مذهب اشاره ميشود:
 .2عبدهللا رن احمد ارن قدامه ره دو دلیل رهشر زیر استناد ميکند:
الف) دو روایت از پیامبر اکرم(ص) :یک) «أنت و مالک ألریک»؛ دو) «إنّ أطیب مها أکهل
الرجل من کسبه وإن ولده من کسبه»؛ رر ایهن اسهاس جهایز نیسهت کهه دسهت انسهاني
رهخاطر گرفتن چیزي که پیامبر ره آن امر کرده است ،قطب شود.
ب) حدود رهواسطۀ وجود شبهه ررداشته ميشود و رزرگترین شبهه آن است که شخص
از مالي که شرع رراي او قرار داده است و ره ررداشهتن و خهوردن آن دسهتور داده اسهت،
رردارد .فلذا در این صور حکم قطب جاري نميشود( .ارن قدامه ،ريتا ،ج .)181 :20
 .1منصور رن یونس رن ادریس یکی دیگر از فقها حنبلی ضمن پذیرش قهول رقیهۀ
فقها مذاهب اهل سنت دلیل متفاوتی ذکر میکند و مینویسد وجهود قرارهت و نسهبت
رین والدین و فرزندان مانب از پذیرش شهاد آنان رهنفب یکدیگر میشود و در نتیجه رهه
علت سرقت ،مجازا قطب در مورد آنان جار نمیشود .همینطهور رهرا عهدم اجهرا
مجازا قطب در مورد فرزند که از اموال والهدینش سهرقت کنهد ،ایهنگونهه اسهتدالل
میکند که از آنجا که نفقۀ فرزند در اموال پدرش رهخاطر حفظ فرزند رر او واجب اسهت،
در نتیجه ررا پدر جایز نیسهت کهه رهرا حفهظ مهالش موجهب تلهف فرزنهدش شهود.
(منصوررن یونس ،2101 ،ج .)212 :6
جمعبندي
در یک نگاه کلي ميتوان دیدگاه فقهاي مذاهب اهل سهنت در زمینهۀ سهرقت والهدین از
فرزندان را چنین جمبرندي کرد:
الف) نظر مشهور فقهاي همۀ مذاهب آنست که دستان پدر و مادر رهخاطر سهرقت از
اموال فرزندشان قطب نميشود؛ البته قول شاذ و نادري نیز از یکهي از فقههاي آنهان نقهل
شده است که حکم سرقت حتي در مورد پدر و مادر نیز جاري ميشود.
ب) فقهاي شافعي اجداد را نیز ره والدین ملحق کردهاند و فقههاي حنفهي وجهود ههر
نوع قرارت و محرمیت را مانب اجراي حکم سرقت ميدانند.
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ج) اهم استداللهاي ارائه شده توسط فقهاي مذاهب چهارگانه عبارتند از:
 .2روایت نبوي(ص)؛
 .1حرز نبودن منزل فرزند رراي والدین؛
 .9اجراي حد سرقت موجب قطب رحم ميشود که ردون تردید حرام است؛
 .1وجود شبهه که موجب عدم اجراي حدود ميشود؛
 .5وجود قرارت که مانب از پذیرش شهاد آنان ره نفب یکدیگر ميشود.
از مجموع ادلۀ ارائه شده توسط فقهاي عامه ،تنها دلیل اول (روایت) و چهارم (شبهه)
اعتمادپذیر و پذیرفتنی است.
سرقت از اموال فرزند توسط پدر از ديدگاه فقهاي اماميه
از قواعد مسلم در نزد فقهاي امامیه آن است که چنانکه سارق ،پدر صاحب مهال راشهد و
سرقت واجدالشرایط و مستوجب حد راشد ،کیفر «قطب ید» در حق او اجرا نميشود .در این
مسئله رین فقهاي امامیه اتفاق نظر وجود دارد و همگان یکي از شرایط سهرقت حهدّي را
آن دانستهاند که «سارق پدر صاحب مال نباشد» .در اینجا اقوال ررخي از فقها ذکر ميشود:
 .2شیخ مفید« :حکم قطب رر مردي که از مال فرزندش سرقت کند ،جاري نميشهود»
(مفید.)809 :2129 ،
 .1شیخ طوسي« :دست مرد در صهورتي کهه از امهوال فرزنهدش سهرقت کنهد ،قطهب
نميشود( ».طوسی.)726 :2100 ،
 .9عالمه حلي« :دست پدر و جد رهخاطر سرقت از مال فرزند قطهب نمهيشهود و نیهز
چنانکه کسي که مستحق نفقه است در صور نیاز از کسي که نفقه رهر او واجهب اسهت،
سرقت کند ،دست او قطب نميشود و اگردر صور عدم نیاز سرقت کند ،دسهت او قطهب
ميشود ،مگر در صور وجود شبهه که در ایهنصهور نیهز حکهم قطهب در خصهوص او
جاري نميشود» (حلی ،2129 ،ج .)558 :9
 .1محمد حسن نجفي (صاحب جواهر)« :هفتم از شرایط اجراي حد سرقت آن اسهت
که سارق پدر صاحب مال نباشد .در این حکم نظر مخهالفي نیهافتم رلکهه اجمهاع رهه دو
نوعش (محصّل و منقول) رر آن است ،مضافاً اینکه در صورتي که پدر فرزندش را ره قتهل
رساند ،در مقارل فرزندش قصاص نميشود و همچنین قول پیهامبر(ص) اسهت کهه فرمهود:
«انت و مالک الریک»( .نجفي ،2969 ،ج  187 :12و .)188

رررسي مجازا سرقت از فرزند

267

 .5امام خمیني(ره) « :هفتم از شهرایط اجهراي حهد سهرقت آن اسهت کهه سهارق پهدر
مالراخته نباشد .رنارراین ،پدر رهخاطر سرقت از مال فرزندش قطب نميشود( ».خمینهي،
ريتا ،ج .)156 :1
چنانکه مالحظه ميشود فقهاي مذکور و نیز سایر فقهاي امامیه ،در این حکهم اتفهاق
نظر دارند که اگر پدر از اموال فرزندش سرقت کند و سرقت واجد شهرایط اجهراي کیفهر
حدّ سرقت و قطب دست راشد ،این حکم در خصوص پدر جاري نميشود.
ادلۀ فقهاي اماميه بر عدم اجراي كيفر قطع دست در خصوص پدر
رررسي کالم فقهاي عظام حاکي از آن است که رسیاري از آنان تنها ره ذکر حکهم اشهاره
کردهاند و استداللي ذکر نکردهاند .را اینحال در ررخهي از کتهب فقههي رهه همهراه ذکهر
حکم ،ادلهاي نیز نقل شده است که ره رررسي آنها خواهیم پرداخت:
الف) روايت :گرچه روایا متعددي درخصوص حکم اخذ مال فرزند در کتب روایهي
وجود دارد ،فقهاي عظام امامیه ،تنها ره روایت نبوي «انت و مالک ألریک» استناد داشتند
و اصوالً اشارهاي ره روایا دیگر نکردهاند .گرچهه گفتنهي اسهت درررخهي از آن روایها
نیز معصوم(ع) در هنگام ریان حکم سرقت از اموال فرزند ،رهه روایهت نبهوي مشههور نیهز
استناد کردهاند.
این روایت در پاسخ ره مردي است که از پدرش ره خهاطر تصهرف در امهوالش کهه از
طریق ارث مادرش ره دست آورده رود ،شکایت کرده رود .این مرد در حالي که پهدرش را
پیش انداخته رود ،خدمت پیامبر اسالم(ص) رسید و عرض کرد :یا رسول هللا(ص) این پدرم
است که در مورد میراام از مادرم ،ره من ظلم کرده است .پس از آن پدرش عهرض کهرد
که رراي مایحتاج و نفقه فرزند و خودش از آن استفاده کرده است .در ایهن حهال پیهامبر
فرمود« :تو و مالت ره پدر تعلق دارد».
رررسي روایت «أنت و مالک ألریک»
در این عبار کلمة «مالک» شاید دو نقش در جمله داشهته راشهد :یها «مهال» مضهاف
راشد و ره «کاف» خطاب اضافه شده راشد که در اینصور روایت این گونه معنا ميدهد:
«تو و مال تو از آن پدر است ».یا اینکه «ما» نکره یا موصول راشد و در مقارل «لک» جهار
و مجرور است که در اینصور حقوق را نیز در رر ميگیرد و روایت چنین معنا ميدهد:
«تو و آنچه داري از آن پدر است».

نشریه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،سال چهل و ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 2931

268

سؤالي که مطر ميشود آن است که آیا این روایهت ،ملکیهت حقیقهي را رهراي پهدر
اارت ميکند یا خیر؟
مسلم است که این روایت هیچگاه ملکیت حقیقي را رراي پدر اارت نميکنهد و ههیچ
یک از فقها نیز قائل ره آن نشدهاند .از اینرو ،کسي ره ظاهر این روایت که ابو ملکیهت
است ،ملتزم نشده؛ زیرا حقیقتاً اموال و دارایيهاي فرزند ره پدر تعلق ندارد و رهه همهین
علت تصرف مطلق رراي پدر مبا نیست و تنهها عهدم قطهب دسهت والهد از آن ررداشهت
ميشود که استنباط و استدالل فقها در این مسیر روده است.
ب) اجماا  :یکهي دیگهر از دالیلهي کهه فقههاي امامیهه در خصهوص عهدم اجهراي
حههد سههرقت رههر پههدر اقامههه مههيکننههد ،اجمههاع اسههت .مرحههوم شههیخ طوسههي در
«خالف» مهينویسهد ...« :در ایهن حکهم اختالفهي نیسهت ،مگهر داود کهه رها ایهن حکهم
مخالفههت کههرده اسههت و معتقههد اسههت در ایههنصههور دسههت پههدر قطههب مههيشههود»
(طوسی ،2107،ج .)118:5
مرحوم شیخ محمد حسن نجفي نیز در جواهرالکهالم ه پهس از ریهان اینکهه یکهي از
شرایط اجراي حد سرقت آن است که سارق پدر صاحب مال نباشدهه مهينویسهد ...« :در
این حکم نظر مخالفي نیافتم ،رلکه اجماع ره دو نوعش رر آن است( »... ،نجفي ،2969 ،ج
 187 :12و .)188
ج) شهرت :فقهاي امامیه معتقدند شهر عظیمههاي دررهارۀ حکهم مهذکور موجهود
است .عالوه رر ادلهاي که ره آنها اشهاره شهده اسهت ،مهيتهوان در کهالم ررخهي از فقهها
استداللهاي دیگري یافت که از ذکر تفصیلی آنها خوددار مهیشهود؛ همچهون :قیهاس
سرقت از اموال فرزند ره قتل فرزند (نجفي ،2969 ،ج  187 :12و  )188و قیاس سهرقت
از اموال فرزند ره قذف فرزند (فاضل لنکراني.)138 :2106 ،
همچن هین در ی هک مقایسههه می هان ادل هۀ ارائ هه شههده توسههط فقهههاي عامّ هه و امامی هه
معلوم ميشود که هر دو گروه فقها ،ره روایت نبوي شریف رهر حکهم عهدم قطهب دسهتان
پدر سارق استناد کردهاند؛ هرچند همین روایهت مهورد تمسهک و اسهتناد فقههاي عامهه
رراي تسري حکم رهه مهادر و معافیهت وي از مجهازا حهد سهرقت رههخهاطر سهرقت از
اموال فرزندش نیز قرار گرفته است .رر این اساس ميتوان مستحکمترین دلیل را روایهت
نبوي شریف دانست.
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سرقت از اموال فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اماميه
در میان فقهاي امامیه در زمینۀ اجراي مجازا حد قطب دست در خصوص مادري کهه از
اموال فرزندش سرقت کند ،دو نظریه وجهود دارد :نظریهۀ اول کهه قهول مشههور فقههاي
امامیه است ،حد سرقت را در مهورد مهادر اجهراشهدنی مهيداننهد؛ در حهاليکهه نظریهۀ
غیرمشهور ،مادر را در این حالت ره پدر ملحق کرده است و همچون پدر ،مهادر را نیهز از
اجراي حد قطب دست معاف ميکند .رنارراین در اینجا ره رررسي دیهدگاه فقههاي امامیهه
در دو رخش پرداخته ميشود:
الف) نظريۀ مشهور فقهاي اماميه
 .2مرحوم شیخ طوسي (ره) در «خالف» مينویسد « :داود نیز معتقد ره قطب دست مهادر
در صور سرقت از مال فرزندش ميراشد و دلیل ما عبارتند از :عموم آیه و خبر» .ایشان
ره دیدگاه فقهاي عامه نیز اشاره دارد و مينویسد :فقههاي عامهه همگهي معتقدنهد حکهم
قطب در خصوص مادر اجرا نميشود (طوسی ،2107 ،ج .)5:118

 .1محمد حسن نجفي(ره) (صاحب جواهر)« :در صهورتي کهه مهادر از امهوال فرزنهدش

سرقت کند ،حکم قطب دست در مورد او اجرا ميشود» (نجفي ،2969 ،ج .)188 :12

 .9امام خمیني(ره)« :مادر اگر از فرزندش سرقت کند ،حد سرقت در خصهوص او اجهرا

ميشود» (خمیني ،ريتا ،ج .)167 :1
شایان ذکر است رررسي دیدگاه سایر فقهاي امامیه مبین این نکته است که آنان نیهز
معتقدند حد سرقت در مورد مادر اجرا ميشود .رنهارراین ،در یهک جمهبرنهدي نههایي از
نظریۀ مشهور فقهاي امامیه ميتوان گفت :در صورتيکه مادر از امهوال فرزنهدش سهرقت
کند ،در هر حالي حد سرقت اجرا ميشود.
ب) نظريۀ غيرمشهور فقهاي اماميه
 .2اروصال اسکافي ...« :در صور کامل شدن این شهرایط ،قطهب چههار انگشهت دسهت
راست سارق واجب خواهد رود ...مگر اینکه پدر و مادر از اموال فرزندشهان سهرقت کننهد
که در اینصور حکم قطب در مورد آن دو در هیچ حالتي و شرایطي جهاري نمهيشهود
(نجفی ،2969 ،ج .)188 :12
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را این ریان ،اسکافي تنها فقیهي از فقهاي امامیهه اسهت کهه حکهم سهرقت حهدّي را
همانند پدر در حق مادر اجراشدنی ندانسته است و اعتقاد دارد که مادر مطلقاً و در ههیچ
حالت و شرایطي ره علت سرقت از اموال فرزندش ،مستوجب حد سهرقت و قطهب دسهت
نخواهد شد .مرحهوم شهیخ محمهد حسهن نجفهي در کتهاب «جهواهر الکهالم فهي شهر
شرایباالسالم» (همان) ضمن ذکر مخالفت اروصال اسکافي ،قول مشهور را نقل و رهر آن
تأکید ميکند.

 .1عالمه حلي(ره)« :رر اعتقاد اروصال ایرادي وارد نیست؛ زیرا مادر نیز یکهي از ارهوین

است و هر دو در احترام و اعظام شریک هستند.گفتني است این اعتقاد عالمهه حلهي ،در
کتاب جواهرالکالم نیز مورد اشاره قرار ميگیرد» (همان).
ادلۀ فقهاي اماميه بر اجراي كيفر قطع دست در خصوص مادر
الف) عموم و اطالق آيۀ حد سرقت
آیۀ وجوبِ قطب ید و حد سرقت ،عام و مطلق است و رههمین علت در تمامی سرقتهها،
حد سرقت جاري ميشود ،مگر در مواردي که را دلیل خاصي از تحهت شهمول عهام آیهۀ
شریفه و اطالق آن خارج شده راشد .چنانکه قبالً اشاره شد ،رر اسهاس روایها  ،شهرایطي
رراي اجراي حد سرقت تعیین شده است و در صور وجود شرایط مهذکور ،حهد سهرقت
جاري نميشود؛ از جملۀ شرایط مذکور ،آن است که سارق پدر صاحب مال نباشهد ،ولهي
از آنجا که دلیل خاصي رر خروج مادر از تحت شمول عموم وجهوب قطهب دسهت سهارق
وجود ندارد ،لذا مادر همچنان تحت شمول آیۀ حد سرقت راقي مانده اسهت و در صهور
ارتکاب سرقت از اموال فرزند ،حکم قطب دست در مورد او اجرا ميشود.
ب) عمومات و اطالقات روايات
اطالقهها و عمومهها روایهها فراوانههي کههه در رههاب حههد سههرقت و وجههوب قطههب دسههت
سارق آمده است ،شامل مادر ميشود و در نتیجه مادري کهه از امهوال فرزنهدش سهرقت
کند ،مشمول حکم حد سرقت ميشود(.رک  :وسهایلالشهیعه ،ج  ،28ارهواب حهد السهرقه:
.)591-182
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ج) شهرت
مشهور رین فقهاي امامیه آن است که مهادري کهه از امهوال فرزنهدش سهرقت کنهد ،رهه
مجازا حد سرقت محکوم ميشود.
د) اجما

آنگونه از کالم فقهاي امامیه ررميآید ،آنهان معتقدنهد اجهراي مجهازا حهد سهرقت در
خصوص مادر ،اجماعي است و در این مقهام اجمهاع رهه دو قسهمش (محصهل و منقهول)
وجود دارد و وجود اقوال مخالف همچون نظر ارنجنید اسکافي مضّهر رهه اجمهاع نیسهت
(نجفی ،2969 ،ج  187 :12و .)188
نقد وبررسي ادلۀ اجراي حد سرقت در خصوص مادر
الف) عموم و اطالق آيۀ حد سرقت

چنانکه گفته شد گروهي از فقها در اجراي مجازا ِ «قطب دست» درمورد مادر ،رهه عمهوم
آیۀ شریفۀ «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیَهُما» تمسک کردهاند .اینان ،رر این اعتقادند که
رراساس قواعد مسلم و پذیرفتهشده در علم اصول ،عام تمام افراد خود را در رر مهيگیهرد
و در هنگام خروج از آن ،راید ره قدر متیقّن اکتفا کرد.
رهطور قطب و مسلم ،پدر از تحت شمول عام خارج شده اسهت؛ ولهي در مهورد مهادر،
ورود مخصّص را احراز نکردهایم .رنارراین همچنان در تحتِ عموم عهام آیهۀ حهد سهرقت
راقي ميماند .اما در این زمینه ذکر چند نکته حایز اهمیت است که :
اوالً ،تمسک ره عموم آیۀ حد سرقت در خصوص مادر ،در حقیقت تمسک رهه عمهوم
عام در شبها مصداقیۀ خود عام است .ره ریان دیگر ،در علم اصول ،در مواردي که شک
داریم آیا مورد از مصادیق عام است یا خیر ،نميتوانیم را تمسهک رهه عمهوم عهام ،مهورد
مشکوك را همچنان در تحت عموم عام نگهداریم (مظفر ،2366 ،ج  .)250 :2رنارراین از
آنجا که را توجه ره دالیل موجود در راقي ماندن مادر در تحت عمهوم عهام ،جهاي تردیهد
است ،نمي توان در اابا حکم قطب ید مادري که اموال فرزندش را ررراید ،ره عمهوم آیهۀ
شریفۀ حد سرقت تمسک کرد.
ثانياً ،در همین مسئله ،آنگونه که مشهود است این دسته از فقهها رها توسهعۀ دایهر
قدر متیقّن و را تمسک ره دالیل عرفي و استحسهاني در هنگهام خهروج از عهام ،رهه قهدر
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متیقن نیز اکتفا نکردهاند و «جد پدري» را ه اگر از اموال نهوهاش سهرقت کنهد ه رهه پهدر
ملحق کردهاند و حکم عدم قطب ید را از پدر ره جد پدري تسهري دادهانهد؛ در حهاليکهه
این دسته از دالیل و استحسانا  ،در مورد مادر ره گونة قويتري وجود دارد.
ب) شهرت
از جمله دالیلي که رر اابا مجازا «قطب ید» در خصوص مادر اقامه شده ،شهر است.
در این زمینه راید گفت ،چنانکه در علم اصول تبیین شده است ،شهر فتوائیهه از آنجها
که از ظنون خاصه نیست ،نباید در این مقام حجت راشد ،رلکه رنارر آنچهه کهه در اخبهار
موسوم ره اخبار عالجیه (خذ ما اشتهر رین اصحارک) ره آن اشهاره شهده اسهت ،شههر
روائیه معتبر است .رنارراین ،راید شهر فتوائیۀ موجود در مقام را را شرع مقهدس و ادلهۀ
خاص آن مطارقت داد .در اینصور اگر مطارق شرع رود ،تنها ره عنوان مؤید ميتوان ره
«شهر » استناد کرد ،در غیر اینصور  ،حجیتي نخواهد داشت .رنارراین شهر فتوائیهۀ
موجود در مقام ،تحت عنوان «ظن مطلق» داخل ميشود کهه عهدم حجیهت آن واضه و
روشن است( .ان الظنّ الیغني من الحق شیئاً) (یونس.)96 :
ج) اجما

وجود اجماع ره دو قسمش ،از دالیل دیگري است که در این مقام ره آن استناد کردهاند.
اجماع در علم اصول ،در صورتي که کاشف از قول معصوم(ع) راشد ،حجت اسهت و رهدون
آن ارزش و حجیتي ندارد .ذکر این نکته ضروري ره نظر میرسد که چنین اجماعي نهادر
است .از سویي اجماع منقول نیز از آنجا که در ظن مطلق داخل ميشود ،حجّت نیسهت.
از طرف دیگر ،رسیاري از اجماعا ادعایي ،از نوع اجماع مدرکي (اتفاق و اتحاد نظر فقها رر
یک مدرك شرعي) و فاقد ارزش و حجیت شرعي هستند و در اینگونه موارد راید مستقیماً
ره مدرك و روایت موجود در مقام مراجعه کرد .شایان ذکر است ،ريتردید اجماع موجود
در مقام ،اجماع مدرکي محسوب ميشود و در نتیجه نميتوان ره آن استناد کرد.

د) روايات
چنانکه مالحظه شد ،دالیلي که تاکنون اقامه شدند ،وافي و کافي ره مقصود نیسهت و در
نتیجه نميتوان ره آنها در مقام اابا مجازا قطب ید ررا مادري کهه از امهوال فرزنهد
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خود سرقت کند ،استناد کرد.در این میان تنها دلیل دیگري که راقي ميمانهد ،روایها و
نصوصي است که در این مورد مورد استناد فقهها قهرار گرفتههانهد کهه فهراز اصهلی آن را
حدیث شریف نبوي «انت و مالک الریک» تشکیل میدهد .در اینجا رهه رررسهی ررخهی از
روایاتي میپردازیم که را این مضمون وارد شدهاند:
اول) روايت ابنسنان
« ...عن ارن سنان قال :سألته یعني أرا عبدهللا علیهالسالم ماذا یحل للوالد من مال ولهده؟
قال :أمّا إذا انفق علیه ولده رأحسن النفقه فلهیس لهه أن یأخهذ مهن مالهه شهیئاً( »...،حهر
عاملي ،ريتا ،ج .)235 :21
موارد مورد اشاره در این روایت ،عبارتند از:
 .2در این روایت کلمۀ «والد» و «ولد» رهکار رفته است کهه اولهي شهامل پهدر مهادر و
دومي شامل دختر و پسر میشود.

 .1چنانکه در ریانا امام(ع) آمده است ،راید رین والدي که واجبالنفقه است را والدي

که واجبالنفقه نیست ،تفاو قائل شهد .رنهارراین ،رجاسهت کهه فهروض و صهور ههاي
مختلف مسئله وحکم هریک رررسي شود:
الف) اگر والد واجبالنفقه نباشد و ره مال فرزندش نیاز نداشته راشد:
همانند دو روایت قبلي ،در صورتي که والد ،واجبالنفقه نباشد و رهه امهوال فرزنهدش
نیاز نداشته راشد ،مجاز نیست که از اموال فرزندش رردارد.
ب) والد واجبالنفقه راشد و ره مال فرزندش نیاز داشهته راشهد .ایهن صهور نیهز دو
وجه دارد:

يك) فرزند نفقه را تمام وکمال یها رهه تعبیهر امهام(ع) «انفهق علیهه رأحسهن النفقهه»

پرداخت ميکند .حکم این وجه از مفهوم پاسخ امام(ع) رهدست ميآیهد و آن عهدم جهواز
اخذ مال فرزند از سوي والد است.
دو) فرزند رهطور کلي نفقهاي پرداخت نميکند یا پرداخهت نفقهه رهه تمهام و کمهال
نیست .حکم این وجه رهطور مستقیم از این روایت استخراج ميشود و آن جواز ررداشهت
از اموال فرزند توسط والد است.
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دوم) روايت سعيد بنيسار

(ع)

« ...عن سعید رن یسار :قال :قلت ألري عبدهللا  :ایحجّ الرجل من مال ارنه و ههو صهغیر؟
قال :نعم ،قلت :یحج حجه االسالم و ینفق من؟ قال :نعم رالمعروف ،ام قال :نعم یحج منه
ینفق منه ،ان مال الولد للوالد و لیس للولد ان یأخذ من مال والده اال راذنه» (حهر عهاملي،
همان).
نکا موجود در این روایت عبارتند از:

 .2امام(ع) در این روایت ،چنین استدالل ميکنند که «مال فرزند از آن والهد اسهت» و
ره همین دلیل ررداشت از مال فرزند جایز است؛
 .1سؤال در مورد جواز ررداشت پدر از اموال فرزند پسر صغیر است؛

 .9در این روایت؛ امام(ع) ميفرمایند :مرد ميتواند عالوه رر نفقه ،هزینهۀ حهج واجهب
خود را از اموال فرزندِ صغیرش رردارد؛
 .1ررداشت پدر از اموال فرزند صغیرش ،هرچند جایز است ،این جواز در حد معهروف
و شایسته است و زیادهروي و هزینۀ غیرمتعارف جایز نیست.

عالمه حر عاملي(ره) صاحب کتاب شریف وسایلالشیعه را استناد ره این روایت معتقهد

است ،پدر تنها ره اندازۀ نفقه مجاز ره ررداشت از اموال فرزندش است.
در جمبرندي ميتوان گفت که رر اساس این روایت ،ررداشتن مطلق از امهوال فرزنهد
از سوي پدر جایز نیست.
سوم) روايت محمد بنمسلّم
محمد رن یعقوب ...عن محمد رن مسلّم عن اري عبدهللا علیههالسهالم قهال« :سهألته عهن
رجل الرنه مال فیحتاج األب الیه؛ قال :یأکل منه ،فأما االم فالتأکهل منهه اِالّ قرضهاً علهي
نفسها» (حر عاملي ،ريتا ،ج .)236 :21
 .2در این روایت ررداشت از اموال فرزند توسط پدر ،مشروط ره نیازمندي و ره انهدازۀ
نیاز است؛
 .1حکم مادر در دو صور وجود زوج یا نبود او امکان رررسي دارد:
الف) اگر زوج راشد ،از آنجا که نفقۀ زن رر عهدۀ شوهرش است ،مهادر مجهوزي رهراي
اخذ از اموال فرزندش ندارد و تنها میتواند رهعنوان قرض از آن رردارد؛
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ب) اگر زوج در قید حیا نباشد ،رهدلیل اینکه تأمین نفقۀ مهادرِ نیازمنهد رهر عههدۀ
فرزندش است ،ررداشت از اموال فرزند رراي مادر ،درصور نیاز جایز خواهد رود .گفتنهي
است مرحوم حر عاملي رعد از ذکر روایت فوق مينویسد :حکم مهادر محمهول رهر وجهود
همسرش ميراشد که در اینصور نفقه رر همسر واجب ميراشد نه رر فرزندش.
چهارم) روايت ابو ابراهيم
عن عده من اصحارنا ،عن سهل رن زیاد ...عن اري ارراهیم علیههالسهالم قهال :سهألته عهن
الرجل یأکل من مال ولده؟ قال ال ،اال ان یضطرّ الیه فیأکل منه رالمعروف وال یصل للولهد
أن یأخذ من مال والهده شهیئاً اال رهاذن والهده .و رواه الحمیهري فهي قهرباالسهناد عهن
عبدهللارن الحسن ،عن جهده علهيرهن جعفهر اال انهه قهال :ال اال راذنهه او یضهطرّ فیاکهل
رالمعروف او یستقرض منه حتي یعطیه اذا ایسر» (همان).
آنچه که در این روایت نیز ره آن اشاره شده ،آن است که:
 .2پدر در ررداشت از اموال فرزندش ره نحو مطلق مجاز نیست؛ رلکهه تهارب شهرایطي
همچون لزوم اخذ اجازه ،وجود اضطرار یا استقراض و ررداشت ره اندازه است؛
 .1پدر پس از توانگري موظف ره رازپرداخت اموالي خواهد رود که از فرزنهد ررداشهته
است .شایان ذکر خواهد رود که لزوم رازپرداخت اموال ررداشته شده ،رراي اولهین رهار در
این روایت مورد اشاره و حکم قرار گرفته است.
پنجم) روايت ابواالعالء
و عن محمد رن یحیي ... ،عن الحسین ارن اري العالء قل :قلت ألري عبدهللا علیههالسهالم:
ما یحل للرجل من مال ولده؟ قال :قوته رغیر سرف إذا اضطر الیه ،قال :فقلت لهه :فیقهول
رسول هللا(ص) للرجل الذي أتاه فقدم اراه فقال له :انت و مالهک ألریهک  ،فقهال :انمها جهاء
راریه الي النبي (ص) فقال :یا رسولهللا :هذا اري و قد ظلمني میرااي عهن امهي؛ فهأخبره
األب انه قد انفقه علیه و علي نفسه و قال :انت و مالهک ألریهک؛ و لهم یکهن عنهد الرجهل
شيء اَو کان رسول هللا(ص) یحبس اآلب لالرن؟» (حر عاملي ،همان).
موارد اشارهشده در این روایت ،ره شر زیر هستند:
 .2اخذ اموال فرزند از سوي پدر ،مشروط ره حالهت اضهطرار اسهت و پهدر رههصهور
مطلق مجاز ره ررداشت از اموال فرزندش نیست؛
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 .1در صور اضطرار نیز ،میزان ررداشت و تصهاحب امهوال فرزنهد رهه انهدازۀ قهو و
غذاست که آن هم راید ردون اسراف وزیادهروي راشد؛
 .9امام(ع) در تشری حکم ،ره قول نبهوي مشههور اشهاره مهيکننهد رنهارراین روشهن
ميشود که روایت در مورد سهماالرث فرزند از اموال مادرش است که پهدر از تحویهل آن
ره فرزندش خودداري کرده و همین موضوع ره شکایت در نزد پیامبر(ص) انجامیده اسهت.
در اینحال پدر عرضه ميدارد که این مال را رهعنوان نفقهه و مایحتهاج ضهروري خهود و
فرزندش ررداشته و هزینه کرده است .رعد پیامبر(ص) ميفرمایند :تو و مالهت از آن پهدر
است و ره اینصور پدر را از هرگونه مجازاتي نجا دادهاند؛
 .1در ادامه امام(ع) در تعلیل حکم معاف شدن پدر از مجازا سرقت از سهوي پیهامبر
(ص) ميفرمایند « :و لم یکن عندالرجل شيءٌ او کان رسولهللا یحبس االب لالرن؟» .این
فراز از روایت داراي دو رخش است :در رخش اول ذکر ميشود که پدر هیچ مالي نداشهته
است که رتوان آن را از او گرفت و ره فرزند داد و راه دوم هم این اسهت کهه او را حهبس
کنند که این رخش از کالم امام رهصهور اسهتفهام تهوریخي نقهل مهيشهود کهه آیها در
اینحال راید پدر را ره دلیل فرزندش ،مجازا و زنداني کرد؟
گفتني است این روایت در حقیقت روایت اصلي مورد تمسک و اسهتناد تمهامی فقهها
در راب سرقت از اموال فرزند است که در هنگام نقل و استناد ،تنهها رهه یهک فهراز از آن
اکتفا کردهاند و آن هم فراز مشهور روایت یعني « انت و مالک الریک » است که فهریقین
آن را ذکر کردهاند ،ولي فرازهاي رعدي روایت که در استنباط حکهم نقهش مهمهي دارد،
مغفول مانده است.
داليل عدم اجراي كيفر قطع دست در خصوص مادر
اول) آيات
خداوند تبارك و تعالي در آیا فراواني ره مصاحبت ره معروف (لقمان )21 :اطاعت ،رهرّ و
احسان (لقمان )25 :والدین امر کرده است ،تا آنجا که رعهد از امهر رهه طاعهت خهود ،رهه
اطاعت و احسان ره آنان امر کرده ،که این امر نشهانگر اهمیهت والهدین در نظهر خداونهد
تبارك و تعالي است .واض است که در این امر ،رین پدر و مادر اختالفي نیست و ههر دو
در یک رتبه قرار دارند .حال ،در صورتي که تصرف در اموال فرزند ،موجب اجهراي حکهم
حد سرقت و قطب دستان هر یک از والدین شود ،این مسئله رهرخالف امهر رهه احسهان و
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مصاحبت ره معروف خواهد رود ،پس خروج مادر همانند پدر از تحت شمول آیهۀ سهرقت
موجه ره نظر ميرسد .همچنین در این مجال و از همین منظر ،کافي است در آیۀ شریفۀ
زیر ریندیشیم « :و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرسهتید و رهه پهدر و مهادر نیکه
کنید ،اگر یک از آن دو یا هر دو ،در کهنهار تهو ره سالمندى رسیدند ،ره آنها (حته ) اف
مگو و ره آنان پرخاش مکن و را آنها ره شهایهسهتهگی سخن گوى و از سر مهررهانی ،رهال
فروتن رر آنان رگستر و رگو :پروردگهارا ،آن دو را رحمهت کهن ،چنانکهه مهرا در خهرد
پروردند» (األسرا .)15-19 :در جایي که خداوند اجازۀ کمترین توهین و پرخاش ره پدر و
مادر را-ره هر دلیلي و در هر شرایطي ،حتي در صورتي کهه آنهان مرتکهب خطها و جهرم
نسبت ره فرزندانشان شده راشند ه ره فرزندان نميدهد ،روشن است که ره طریهقِ اولهي،
نه تنها ره قطب دستان آنان رهدلیل سرقت از اموال فرزندانشان راضی نخواهد رهود؛ رلکهه
ره احسان و گذشت نسبت ره والدین رهویژه در خصهوص مهادر سهفارش مهيکنهد ،زیهرا
معافیت مادر از مجازا قطب در کنار پهدر ،یکهي از رهارزترین مصهداق رهرّ و احسهان رهه
والدین است و تسلط حقوقي فرزندان رر والدین ،ازجمله مادر و مطالبهۀ اجهراي مجهازا
قطب را آموزههاي وحیاني مباینت و مخالفت دارد.
دوم) روايت
از رررسي مجموع روایا موجود در این زمینه ،نتایج زیر آشکار ميشود:
 .2هرچند جواز ررداشت از اموال فرزند توسط پدر ،امري قطعي اسهت و قطهب یهد در
مورد پدر اجرا نمیشود ،حکم جواز مطلق نیست و تارب شهرایطي همچهون اخهذ اجهازه،
وجود اضطرار ،واجبالنفقه رودن پدر و عدم پرداخهت نفقهۀ پهدر توسهط فرزنهد و فهرضِ
استقراض است؛
 .1در صور وجود شرایط ،پدر تنها ره اندازۀ نیاز و در حد متعهارف و شایسهته و رهه
دور از اسراف ميتواند از اموال فرزندش رردارد و در ررخهي از روایها  ،پهس از تهوانگري
موظف ره رازپرداخت شده است؛
 .9در هیچکدام از روایا مورد رررسي ،نه تنها در مورد اجراي کیفهر قطهب در مهورد
مادر اشارهاي نشده ،رلکه همچون پدر رر این نکته تأکید شهده اسهت کهه مهادر تنهها در
صورتي که رنا را رر استقراض رگذارد ،مجاز است که از اموال فرزنهدش رهردارد و رهدیهي
است که در اینصور کیفر قطب در مورد او اجرا نخواهد شد؛
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 .1رراساس روایت چهارم ،اخذ مال از سوي هر یک از والهدین ،مشهروط رهه نیازمنهد
رودن است و در مورد مادر ،از آنجا که نفقۀ او رر عهدۀ پدر است ،در نتیجه رایهد رهین دو
صور وجود زوج و نبود او فرق گذاشت؛ ره اینگونه که در صور وجود زوج ،مادر تنهها
مجاز ره اخذ مال از فرزنهد اسهت و در صهور نبهود زوج و نیازمنهد رهودن مهادر و عهدم
پرداخت نفقه توسط فرزند ،مادر مجاز خواهد رود که از اموال فرزندش در حد متعهارف و
شایسته و ره دور از هرگونه اسراف و زیادهروي رهردارد و در صهور تهوانگري ،ملهزم رهه
رازپرداخت آن است.
رنارراین ،الحاق مادر ره پدر در حکمِ عدم اجراي کیفر قطب رر اساس روایها موجهود
در راب ممکن است.
سوم) تقدم مادر بر پدر در وجوب رحمت و رأفت
عالوه رر آیا شریفه و کالم الهي ،در آموزههاي روایي و سنت معصهومان علهیهمالسهالم
ميتوان روایا و احادیث فراواني را یافهت کهه ضهمن سهفارش رهه رحمهت و شهفقت و
مهرراني و رأفت ره والدین ،حهق تقهدمي را رهراي مهادر ریهان مهيدارد .در ایهن روایها
رهوضو رر اولویت مادر رر پدر در ررخورداري از نیکي و احسان فرزندان تأکید ميشود و
داللت روشني رراي استفاده در مورد رحث دارد.
روایتي از امام صهادق(ع) نقهل شهده اسهت کهه آن حضهر فرمهود« :مهردى خهدمت
پیامبر(ص) آمد و عرض کرد :اى رسول خهدا ،رهه چهه کسه نیکه کهنم؟ فهرمههود :رههه
مهادر  .عرض کرد :سپس ره چه کس ؟ فرمود :ره مادر  .عرض کرد :رعهد از او رهه چهه
کس ؟ فرمود :ره مادر  .عرض کرد :سپس ره چه کس ؟ فرمهود :رهه پهدر » (مجلسهي،
ریتا ،ج .)13 :71
ريتردید اینگونه روایا  ،ریانگر جایگاه رلند مادر در نزد خداوند تبارک و تعالي است
و هر گونه احسان و نیکي و شفقت و مهرراني و عفو وگذشت از سوي فرزندان نسبت رهه
مادرشان ،موجب خوشنودي خداوند تبارک وتعالي ميشود و در مقارهل ،هرگونهه هتهک
حرمت و ظلم و ستم و خودداري از عفو و گذشت ،موجب ناخشنودي خداونهد تبهارک و
تعالي خواهد شد .رر همین اساس ،ررخورداري مادر از معافیت مجهازا قطهب در هنگهام
سرقت از اموال فرزند ،مصداق روشنی از رحمت وشفقت است کهه نهه تنهها رهر فرزنهدان
واجب است ،رلکه مادر رر پدر حق تقدم نیز دارد.
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چهارم) قاعدۀ الحدود تدرأ بالشبهات
از قواعد مسلم که کارررد فراواني در فقه جزایي اسالم دارد ،قاعدۀ «درء» است .این قاعهده
ررگرفته از سخنان پیامبر گرامي اسالم است که در صدد تقیید عقهاب و مجهازا اسهت.
شیخ صدوق(ره) رهصور مرسل و ردون ذکر سند از پیامبر اسالم (ص) نقل ميکنهد کهه
آن حضر فرمود« :ادرؤوا الحدود رالشبها و الشفاعه و الکفاله و الیمین في حهدّ» (حهر
عاملي ،ريتا ،ج  ،28راب .)1 ،28
«هنگام وجود شبهه ،حدود را ره کناري نهید؛ زیرا در حد ،شفاعت و کفالت و سهوگند
پذیرفته نميشود» .از نظر فقهاي امامیه ،این روایت اگرچه مرسل است و سلسلۀ سند در
آن ذکر نشده ،پذیرفته شده است؛ زیرا مراسیل صدوق در حکم مسانید است.
فقهاي امامیه ،در رسیاري از مسائل جزایي را تمسک ره قاعدۀ مزرور ،حد ،قصهاص یها
تعزیر را در موضوع مورد شبهه ساقط کردهاند .رر این اساس و را توجه رهه دالیهل قبلهي،
اگر مادر در حکم عدم قطب دست ،ره پدر ملحق نشود ،حداقل ره دلیل وجوهي که گفته
شد ،شبهها قوي در مقام حاصل ميشود و از آنجا که حدود را شبهه ررداشته ميشهود،
رر اساس قاعدۀ «درء» ،اجراي کیفر قطب دست از مادر ررداشته خواهد شد.
پنجم) اصل تخفيف در اجراي حدود

راید آسان گرفت و تخفیف را که خداوند حکیم و مهررهان اجهازه داده اسهت ،در اجهراي
حدود ره کار رست از آنجا که رناي شرع مقدس در حدود ،رر تخفیهف و مسهامحه اسهت
(اردریلی ،2126 ،ج  )18 :29پس راید در هنگام اجراي حدود ،این اصل را مورد مالحظه
قرار داد .رر مبنا این اصل ،تا آنجا که مهيتهوان .رهدون تردیهد یکهي از مصهادیق لهزوم
استفاده از تخفیف در اجراي حدود ،موردي است که مهادري از امهوال فرزنهدش سهرقت
کرده راشد .پس رر اساس این اصل ميتوان حد سرقت را از مادر رفب کرد.
ششم) قاعدۀ تفسير موسّع قوانين مساعد
این یک امر پذیرفتهشده در میهان دانشهمندان حقهوق اسهت کهه در مهورد قهانونهها
ارفاقآمیز و مساعد ه چه در قوانین ماهوي و چهه در قهوانین شهکلي ه مهيتهوان تفسهیر
موسّعي را ره نفهب مهتهم ارائهه داد (اردریلهی ،2973 ،ج  .)252 :2در موضهوع رحهث در
حقیقت وجود رارطۀ والد رهین سهارق و مالباختهه ،موجهب معافیهت سهارق از تحمهل
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مجازا قطب ميشود و رارطۀ پدري در حقیقت یکي از مصهادیق آن اسهت و موضهوعیت
ندارد .در نتیجه ،همانطورکه وجود رارطۀ پدري و فرزندي ،سبب معافیهت پهدر از حکهم
قطب ميشود ،ررهمین مناط و رهدلیل وجود یکي دیگر از مصهادیق والد ؛ یعنهي رارطهۀ
مادري و فرزندي ،ميتوان در مورد مادري که از اموال فرزند خهود سهرقت کهرده اسهت،
همانند پدر ،ره معافیت از اجراي مجازا حد سرقت حکم کرد.
نتيجهگيري
در یک جمبرندي ،نتایج زیر حاصل ميشود:
 .2را توجه ره مطالبي که پیرامون روایا رهعنوان تنها دلیل محکم رراي عدم اجهراي
کیفر قطب دست پدر گفته شد ،الحاق مادر ره پدر رراساس همان روایا ممکن است؛
 .1را عنایت ره وجوهي که رهعنوان مؤید حکم مذکور گفته شد ،چه رسا وجوه مذکور
در مورد مادر ریشتر صادق راشد ،و اگر هم نتوانیم مادر را در این حکهم رهه پهدر ملحهق
کنیم ،حداقل شبهها قوي در مقام حاصل ميشود؛
 .9رهطور قطب مسئلۀ «سرقت مادر از اموال فرزند» از مصهادیق رهارز و روشهن قاعهدۀ
«الحدود تُدْرأُ رالشبها » و رر اساس آن الزم است از اجراي کیفهر حهد سهرقت در مهورد
مادري که از اموال فرزندش ررداشته است ،خودداري شود.
پیشنهاد اصالحي
را توجه ره مطالب پیشگفته ،ميتوان رند ج مادۀ  168قانون جدید مجازا اسهالمي
را رهصور زیر اصال کرد:
مادۀ 168سرقت در صورتي که دارا تمام شرایط زیر راشد ،موجب حد ميشود... :
ج) سارق پدر يا مادر صاحب مال نباشد».
كتابشناسی
قرآن کریم.
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