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Abstract
One of the punishments for theft is amputation and one of the important issues in
this regard is how to execute the punishment of thieves who do not have the organ to
be amputated. The fundamental question is whether the absence of the organ to be
amputated causes the theft punishment to become cancelled? A group of jurists have
tended to amputate another organ; however, there are different views on which
organ should be amputated. On the contrary, most of the jurists have not accepted
such a view and have argued about them in detail. From the point of view of this
group, the cancellation of the subject of the sentence cancels the sentence itself and
the hadd punishment (amputation) in such cases rather than becoming applicable to
another organ. The present paper attempts to study and evaluate the views of jurists
and their principles on this issue. First, it is hypothesized that the thief has the organ
to be amputated at the time of the robbery, but after the robbery and before the hadd
is executed, he loses that organ, and then it is hypothesized that the thief does not
have the organ to be amputated at the time of the robbery. In this way, a correct
judgment can be presented among the different opinions of the jurists. Finally, the
laws in this regard are discussed and some suggestions are presented.
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سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در
فقه شیعه و حقوق ایران
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ابوالفضل ع یشاهی ق عهجوقی  ،سهراب بهادری ،9عبداهلل بهمنپوری
 .1دانشیار ،گروه الهیات ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،فقه و حقوق جزا ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .9استادیار ،گروه الهیات ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
(تاریخ دریافت1930/22/29 :؛ تاریخ پذیرش)1931/23/29 :

چكیده
یکی از مجازاتها در حد سرقت ،قطع عضو است .از موضوعات مهم در این زمینه ،چگونگی اجرای مجازات ساارقانی
خواهد بود که دارای محل اقامۀ حد نیستند .پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نباود عضاو متعلاق قطاع ،حاد
سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی از فقیهان ،به قطع عضو دیگر گرایش پیدا کردهاند؛ البته در این مسئله که چه عضوی
باید قطع شود ،دیدگاهها گوناگون است .در مقابل ،بیشتر فقیهان چنین دیدگاهی را نسذیرفتهاند و بهطور مفصال باه آنهاا
پاسخ گفتهاند .از دید این گروه ،با انتفای موضوع حکم ،خود حکم نیز منتفی میشود و مجازات حاد (قطاع) در چناین
مسئلهای ساق خواهد بود و به عضو دیگر انتقال نمییابد .در نوشتار پیشرو تالش شده است که دیدگاههای فقیهاان و
مبانی آنها دربارۀ این مسئله واکاویده و ارزیابی شوند .ناست فرضی بررسی خواهد شد کاه ساارق در هنگاام سارقت،
دارای عضو متعلق قطع است ،ولی پس از سرقت و پیش از اقامۀ حد ،فاقد این عضو میشاود و ساسس باه فرضای کاه
سارق در هنگام سرقت ،فاقد عضو متعلق قطع است ،پرداخته خواهد شد؛ تا از این رهگذر قضاوت صحیحی میان آرای
ماتلف فقیهان ارائه شود و در پایان قانونها در این زمینه ،مطرح و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.

واژگا ک یدی
تعزیر ،سرقت ،سقوط حد ،عضو ،قطع.

* نویسنده مسئول:
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 .1بیان مسئله
در متون فقهی دربارۀ چگونگی اجرای حاد سارقت آماده کاه اصال در مجاازات ساارق،
بهترتیب ،آن است که در مرتبۀ ناست چهار انگشت دست راست قطع میشود؛ بهگوناهای
که انگشت شست و کف دسات بااقی بماناد؛ در مرتباۀ دوم ،پاای چا

از مفصال قادم،

بهگونهای که قسمتی از پشت پا باقی بماند؛ در مرتبۀ سوم ،حبس ابد و در نهایت در مرتباۀ
چهارم ،قتل سارق است (کیدری12 :1010 ،؛ فاضل آبی :1011 ،ج 111 :2؛ محقاق حلای،
 ،1021ج 109 :0؛ عالمه حلی 1012 ،الف ،ج 110 :2؛ شاهید ثاانی1012 ،ب ،ج 219 :3

-

 .)211ولی اشکال جایی است که فردی ،ناستین بار سارقت مایکناد ،ولای دارای عضاو
ماصوص محل قطع نیست ،مثالً ،مواردی اتفاق میافتد که ساارق هنگاام سارقت ،دسات
راست دارد ،ولی پس از سرقت به دالیلی چون قصاص ،تصادف ،آتشسوزی ،مرض یاا ...
فاقد دست راست شده و در هنگام مجازات ،فاقد دست است یا اینکه سارق قبل از سرقت
فاقد دست راست بود .آیا در صورت فقدان عضو متعلق قطع ،حد سرقت منتفی اسات؟ در
صورت سقوط حد ،آیا مجازات حدی به تعزیر تبدیل میشود یا اینکاه باه عضاو دیگاری
انتقال مییابد؟ در صورت تبدیل مجازات حدی به تعزیر ،آیا این حکم در همۀ مواردی که
متعلق قطع منتفی است ،جاری خواهد بود؟ و یا اینکه تبدیل مجازات حدی تنها در موردی
است که متعلق حد ،دست راست باشد؟ با توجه به اختالف نظر فقیهاان ،ضارورت تاأملی
فقهی در این مسئله مشاص است ،بهویژه آنکه باور به هر یک از این دیدگاهها ،دارای آثار
عملی فراوانی خواهد بود .برای نمونه ،پذیرش دیدگاه سقوط حد قطع ،این اثر را دارد کاه
نسبت به سرقتهای بعدی هم اعمال مایشاود و ساقوط مجاازاتی را در پای دارد کاه در
مراتب بعدی در نظر گرفته شده است و اثر آن ،به یک مرتبه از سرقت وابسته ناواهد بود.
در نوشتار حاضر به محورهای زیر توجه شده است:
 .1سقوط یا عدم سقوط حد قطاع نسابت باه کسای کاه هنگاام سارقت ،فاقاد عضاو
ماصوص متعلق قطع است؛
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 .2سقوط یا عدم سقوط حد قطع نسبت به کسی که هنگام سرقت دارای دست راسات
عضو ماصوص متعلق قطع بوده است ،ولی پس از سرقت ،دارای عضو ماصوص نیست؛
 .9حبس ابد در هر یک از موارد یادشده در صورت سقوط حد ممکن است؛
 .0تعزیر در هر یک از موارد مذکور ،در صورت سقوط حد ممکن است.
 .1تبیین موارد قطع که در صورت عدم موضوع ،حد به تعزیر تبدیل میشود.
 .2تبیین محل بحث
دربارۀ دزدی که فاقد دست راست است؛ فقیهان در دو فرض متعرض این مسئله شدهاند:
 .1سارق هنگام سرقت دارای دست راست بوده ،ولی پس از ثباوت سارقت و پایش از
اقامۀ حد قطع ،دست راست را از دست میدهد؛
 .2سارق پیش از سرقت فاقد دست راست بوده است؛
 .3انتفای عضو پس از ثبوت سرقت
در فرضی که سارق هنگام سرقت دارای دست راست بوده و به قطع آن حکم شاده اسات،
ولی پس از سرقت و پیش از اقامۀ حد قطع ،به دالیلی چون قصاص ،تصاادف و  ...دسات
راست خود را از دست میدهد .فقیهان میگویند که دست چ

یا پای چا

وی باهجاای

دست راست او قطع نمیشود؛ زیرا حد سرقت در مرتبۀ ناست ،قطع دست راست است و
نه قطع دست چ

یا پاای چا

(شاهید ثاانی ،1019 ،ج 122 :10؛ نجفای ،1020 ،ج :01

191؛ تبریزی.)902 :1011 ،
 .1 .3ادلۀ سقوط حد

 .1 .1 .7قاعدۀ انتفای حکم با انتفای موضوع
تناسب حکم و موضوع از جملۀ مسائل مهم در استنباط احکام بهشمار میآید .از آنجاا کاه
حکم قطع به دست راست تعلق گرفته ،در حالیکه عضو موجود بوده ،سسس بعاد از تعلاق
حکم به عضو ،عضو قطع شده است؛ در نتیجه با انتفای موضاوع ،حکام قطاع نیاز منتفای
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میشود (شهید ثانی1012 ،ب :ج 211 ،3؛ نجفی ،1020 ،ج 191 :01؛ موساوی گلسایگاانی،
 ،1012ج 111 :9؛ سبزواری ،1019 ،ج 121 :21؛ فاضل لنکرانی.)020 :1022 ،
 .9 .1 .7عدم دلیل
در این مسئله دلیلی وجود ندارد که بتوان با استناد به آن ،قائل به انتقال قطع به دست چا
یا پای چ

و انتقال قطع به عضو دیگر شد (نجفی ،1020 ،ج 191 :01؛ موساوی اردبیلای،

 ،1021ج 900 :9؛ مقدس اردبیلی ،1029 ،ج 202 :19؛ فاضال هنادی ،1010 ،ج 020 :12؛
سبزواری ،1019 ،ج 121 :21؛ فاضل لنکرانی.)021 :1022 ،
 .7 .1 .7اجماع
این مسئله مورد اتفاق فقیهان واقع شده است و اختالفی در آن وجاود نادارد و تماام فقیهاان در
این مسئله ،به عدم انتقال قطع به عضو دیگار فتاوا دادهاناد (فاضال هنادی ،1010 ،ج 020 :12؛
شااهید ثااانی ،1019 ،ج 122 :10؛ نجفاای ،1020 ،ج 191 :01؛ طباطبااایی :1011 ،ج 101 :10؛
موسوی خویی1022 ،ب ،ج  .)919 :01از دید برخی از فقیهان ،اجماع فقیهان نیاز یکای از ادلاۀ
سقوط حد قطع در صورت فقدان عضو ماصوص است (سبزواری ،1019 ،ج .)121 :21
 .7 .1 .7صحیحۀ عبدالرحمنبن حجاج
عبدالرحمنبن حجاج میگوید :از امام صادق دربارۀ دزدی پرسیدم که دزدی مایکناد و در
نتیجه دستش قطع میشود ،سسس دوباره دزدی میکند و پایش قطع میشاود ،ساسس دزدی
دیگری میکند ،آیا در اینصورت آیا عضوی از وی قطع خواهد شد؟ حضارت فرماود :در
کتاب علی(ع) آمده است :پیامبر اکرم(ص) میگذشت پیش از اینکه بیشتر از یاک دسات و
پا قطع کند و علی(ع) میفرمود :من از پروردگار خودم حیا دارم کاه بارای چناین ساارقی
دستی باقی نگذارم که با آن خود را تطهیر میکند و پایی باقی نگذارم که باا آن راه مایرود
(طوسی ،1021 ،ج  7.)12 :12از این روایت برمیآید که اصل بر این است که بارای ساارق
« .1عبدالرحمنبن الحجاج قال :سألت ابا عبد الله (علیه السّالم) عن السارق یسرق فتقطاع یاده ،ثامّ یسارق فتقطاع رجلاه ،ثامّ
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دستی گذاشته شود تا با آن کارهای ضروری خود را انجاام دهاد (فاضال لنکرانای:1022 ،
 .)021بهنظر میرسد از این روایات میتوان به مقاصد شریعت 1در این مسئله پای بارد کاه
نگاه شارع به انسان چنین است که شارع میخواهد برای انسان ،حتماً یک دست باقی بماند
و این برایش مهم است (شهید ثانی ،1010 ،ج .)122 :10
 .2 .3امكان تعزیر

ساال این است که در صورت سقوط حد ،آیا مجازات حدی به تعزیر تبدیل میشود؟ در ماورد
ثبوت تعزیر بعد از سقوط حد قطع در این مسئله ،دو دیدگاه وجود دارد :یکای اینکاه برخای از
فقیهان گفتهاند که عالوه بر سقوط حد ،تعزیر هم منتفی است؛ زیرا حکم ثابات علیاه ساارق در
زمانیکه دست راست موجود است ،حد قطع خواهد بود و در صورتیکه این حکم منتفی شاود،
جایی برای ثبوت تعزیر وجود ندارد؛ زیرا مورد تعزیر جایی است که حد وجاود نادارد (فاضال
لنکرانی .)021 :1022 ،اما در مقابل ،برخی از فقیهان قائلند که در چنین فرضی تعزیر ثابت اسات
(ابنفهد حلی 1012 ،الف010 :؛ حسینی روحانی ،بیتا ب ،ج )211 :9؛ زیرا محلای بارای حاد
وجود ندارد؛ در نتیجه حد به تعزیر تبدیل میشود (ابنفهاد حلای 1012 ،الاف010 :؛ ابانفهاد
حلی1021 ،ب ،ج 119 :1؛ موسوی اردبیلی :1021 ،ج  )900 :9یا اینکه از آنجا که قطاع دسات
چ

یا پای چ

بهجای دست راست در صورتی که دست راست بعد از سرقت مفقاود شاود،

حد سرقت ناست بهشمار نمایآیاد و سارقت در چناین فرضای موجاب تعلاق گارفتن حاد
نمیشود ،حاکم میتواند سارق را تعزیر کند (تبریزی.)902 :1011 ،

یسرق هل علیه قطع؟ فقال :فی کتاب علیّ (علیه السّالم) :ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) مضی قبل ان یقطع اکثار مان یاد
و رجل ،و کان علیّ (علیه السّالم) یقول :إنی نستحیی من ربّی ان ال ادع له یداً یستنجی بها ،او رجلًا یمشی علیها.»....
 .1مقاصد شریعت در اصاطالح ،عباارت از غایات ،اسارار ،حکماتهاا ،مصاالح و اهادافی اسات کاه شاارع در
قانونگذاریها و جعل احکام در نظر گرفته است .این اصطالح ،ناست در اهل سنت بهکار رفته و به مارور زماان
در شیعه نیز استعمال شده است .ناستین کسی که این اصطالح را در شایعه باهکاار بارد ،محقاق حلای باود .وی
هرچند کشف مصالح را از دسترس انسان به دور میدانست ،ولی مقاصد شرع را در جاهایی معتبار دانساته اسات
(نک :محقق حلی109 :1029 ،؛ علیشاهی 221 :1932 ،به بعد).
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 .4انتفای عضو پیش از سرقت
اختالف در میان فقیهان جایی است که سارق به هنگام سارقت ،فاقاد دسات راسات باشاد .بار
اساس دیدگاهی ،خواه سارق به هنگام سرقت ،اصالتاً فاقاد عضاو متعلاق قطاع باشاد یاا اینکاه
بهواسطۀ عارضهای مانند قصاص ،بیماری و  ...دچار این فقدان عضو باشد ،فرقی نیست (نجفای،
 ،1020ج 191 :01؛ فاضل لنکرانی021 :1022 ،؛ تبریازی909 :1011 ،؛ ترحینای عااملی،1021 ،
ج  .)910 :3مراجعه به متون فقهی بیانگر آن است که فقیهان بیشتر در موردیکه سارق به هنگاام
سرقت فاقد دست راست باشد ،یعنی دربارۀ مجازات مرتباۀ اول سارقت ،متعارض ایان مسائله
شدهاند و تکیۀ مباحث آنها ،صورت فقدان دست راست است .ولی صحیحتر آن خواهد بود کاه
گفته شود هرگاه در هر یک از موارد قطع ،سارق فاقد موضوع قطع باشاد ،ایان مباحاث جااری
است ،چه در صورت فقدان دست راست برای مرتبۀ اول و چه در صاورت فقادان پاای چا ،
برای مرتبۀ دوم سرقت باشد و چه اینکه فاقد دست و پا باشد.
فقدان دست راست و وجود دست چپ

در این مجال با توجه به اینکه محور مباحث در موردی است که سارق در هنگاام سارقت،
فاقد عضو ماصوص متعلق حد قطع باشد ،سان از صورتی خواهد بود که ساارق هنگاام
سرقت فاقد دست راست و دارای دست چ

اسات .سااال پایش مایآیاد کاه در چناین

موردی ،آیا حد قطع منتفی میشود یا اینکه به عضو دیگر انتقال مییاباد؟ مایتاوان چناین
گفت که سه دیدگاه وجود دارد:
 .1 .4انتقال به عضو دیگر

برخی از فقیهان معتقدند که در صورتیکه سارق هنگام سرقت فاقاد عضاو متعلاق قطاع ا
دست راست ا باشد؛ حد قطع به عضو دیگر انتقال مییابد؛ در این میان در اینکاه قطاع باه
چه عضوی انتقال مییابد ،دو دیدگاه در میان فقیهان وجود دارد:
 .1 .1 .7قطع دست چپ
برخی بر این باورند که در صورت نبود دست راست ،حد قطاع باه دسات چا انتقاال ماییاباد
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(طوسی1022 ،ب111 :؛ ابنحمزه022 :1021 ،؛ کیادری121 :1010 ،؛ عالماه حلای ،1019 ،ج :9
100؛ ابنفهد حلی1021 ،ب ،ج  .)111 :1بر این اساس دیدگاه مذکور در حاد قطاع ،جاباهجاایی
بین دو محل قطع امکان دارد یعنی ،میتوان بهجای دست راست ،دست چ

سارق را قطع کرد.

 .1 .1 .1 .7اطالق آیۀ «السارق و السارقۀ فاقطعوا أیدیهما»
یکی از استداللهای این دیدگاه ،اطالق آیۀ «السارق و السارقۀ فاقطعوا ایدیهما» (مائده)91 :
است به این بیان که آیۀ مذکور ،نص در قطع کردن دست بوده و مقتضاای آن قطاع دسات
است (فاضل هندی ،1010 ،ج 020 :12؛ موسوی گلسایگاانی ،1012 ،ج « .)111 :9ایادی»،
دست راست و دست چ

را دربارمایگیارد (موساوی خاویی1022 ،ب :ج  .)919 :01از

اینرو ،در فرضی که سارق فاقد دست راست است ،باید دست چ

او قطع شود (طوسای،

1022ب111 :؛ عالمه حلی ،1019 ،ج 100 :9؛ ابنحمزه)022 :1021 ،؛ زیرا عموم این آیه،
اقتضای قطع دست چ

سارق دارد و صرف قطاع دسات راسات ماراد نیسات (تبریازی،

 )909 :1011و امتثال هر آنچه آیه بر آن داللت دارد تا جاییکه امکان دارد ،واجب خواهاد
بود (شهید ثانی ،1019 ،ج .)129 :10
اشکال شده که در روایات مراد از «ایدی» در این آیه« ،دست راسات» اسات ،از ایانرو
این استدالل ناتمام خواهد بود (نجفی ،1020 ،ج 193 :01؛ موساوی گلسایگاانی ،1012 ،ج
 .)132 :9در پاسخ به تقیید این آیه به دست راست ،گفتهاند کاه دلیلای کاه «ایادی» را باه
دست راست مقید کرده است نیز اطالق دارد؛ با این توجیه که اگر هم در روایت محمادبن
قیس آمده «ایدی» و مقید به دست راست شده است ،قدر متیقن از آنجایی است که دسات
راست موجود باشد (فاضل هنادی ،1010 ،ج 020 :12؛ موساوی گلسایگاانی :1012 ،ج :9
111؛ موسوی خویی1022 ،ب ،ج  )919 :01و شامل موردی نیست که دست راست مفقود
است ،در نتیجه به اطالق آیه مبنی بر قطع دسات چا

در صاورت فقادان دسات راسات

میتوان تمساک جسات (موساوی گلسایگاانی ،1012 ،ج 111 - 111 :9؛ تبریازی:1011 ،
 )909و قدر متیقن از تاصیص این آیه با روایات ،اجماعاً جایی اسات کاه دسات راسات
موجود باشد .بنابراین ،در صورت فقدان دست راست ،اطالق آیاه نسابت باه قطاع کاردن
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دست همچنان باقی میماند و میتوان به چنین اطالقی مبنای بار لازوم قطاع دسات چا
استدالل کرد (مقدس اردبیلی ،1029 ،ج 213 :19؛ فاضال لنکرانای020 :1022 ،؛ موساوی
گلسایگانی :1012 ،ج 7.)111 ،9دو دسته از روایات وجاود دارناد کاه مفااد آنهاا باا چناین
دیدگاهی مبنی بر قطع دست چ

در صورت فقدان دست راست نمیسازد:

 .9 .1 .1 .7روایات بیا کنندۀ حد سرقت
به دیدگاه (انتقال حد قطع به دست چ ) اشاکال شاده کاه باا ماوارد قطاع کاه در روایاات
آمدهاند ،در تعارض است؛ زیرا در روایات ،سانی از قطع دست چ

باهعناوان حاد سارقت

مطرح نیست و آنچه آمده ،قطع دست راست در سرقت اول و قطع پای چ

در سارقت دوم

است و غیر این دو مورد ،قطع عضو خاصی بهعنوان حد سرقت در روایات دیاده نمایشاود
(شهید ثانی ،1019 ،ج  .)122 :10بعد از این دو مورد قطع عضو ،در صاورت سارقت مجادد
برای مرتبۀ سوم حبس ابد حد آن است و این نشان میدهد که تنها باید دسات راسات قطاع
شود و دست چ

قطع نمیشود و در صورت تکرار سرقت ،پای چ

قطع میشاود و پاس

از این دو مورد ،حد سرقت به حبس ابد انتقاال ماییاباد (موساوی گلسایگاانی ،1012 ،ج :9
 .)132مفاد روایات در این زمینه آن است که هرگاه مردی برای اولین بار سرقت کناد ،دسات
راست او قطع میشود و در صورت تکرار ،پای چ

او قطع خواهد شاد و در سارقت بارای

بار سوم ،حبس ابد عقوبت سارق است .برخی از مهمترین این روایات عبارتند از:
 .1امام صادق(ع) ،هرگاه مردی برای بار اول سرقت میکرد ،دست راستش را میبرید و
در صورت سرقت مجدد ،پای چ

او را قطع مایکردناد و اگار بارای باار ساوم سارقت

میکرد ،وی را به حبس ابد محکوم میکرد و هزیناههاای او را از بیاتالماال قارار مایداد
(ابنبابویه ،1019 ،ج 09 :0؛ حر عاملی ،1023 ،ج .)211 :21

2

 .1از نگاه برخی از فقیهان دلیلی که حکم آیه را به دست راست مقید کرده است ،اطالق ندارد( .موسوی اردبیلای،
 ،1021ج )911 :9
 .2کان أمیر المؤمنین علیه السّالم:إذا سرق الرجل أواً قط یمینه ،فان عاد قط رجله الیسری ،فهان عهاد ثالثهۀ خلهده السهجن و
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 .7 .1 .1 .7روایات دال بر لزوم بقای دست چپ
احادیثی نیز وجود دارند که میتوان در جهت عدم جواز قطع عضوی دیگار غیار از دسات
راست و پای چ  ،به آنها استناد کرد:
الف) صحیحه محمدبن قیس

امام باقر(ع) فرمود :امام علی(ع) در مورد دزد چنین قضاوت کرد :هرگاه سرقت کرد ،دست
راستش را قطع میکنم و اگر بار دیگر سرقت کرد ،پای چ

او را قطع میکانم و اگار باار

دیگری سرقت کرد ،او را زندانی میکنم و پای راستش را باقی میگاذارم؛ تاا بتواناد باا آن
قضای حاجت کند و دست چسش را باقی میگذارم؛ تا بتواند با آن غذا باورد و خود را باا
آن تطهیر کند و فرمود :من از خداوند خجالت میکشم که سارق را بهگونهای رها کانم کاه
نتواند هی کاری انجام دهد ،ولی من تا زمانی که او بمیرد ،وی را زندانی میکنم و فرماود:
پیامبر خدا(ص) بعد از قطع کاردن دسات راسات و پاای چا

ساارق ،دیگار عضاوی را

نمیبرید(7کلینی ،1021 ،ج 229 - 222 ،1؛ حر عاملی ،1023 ،ج .)211 :21
ب) روایت عبداهللبن هالل

در روایتی ،عبداهللبن هالل از امام صادق(ع) دربارۀ علت بریدن دست راست و پای چا
دزد پرسید و حضرت در پاسخ فرمود :چه پرسش خوبی کردی .هنگامیکاه دسات راسات
وی و پای راست او بریده شود ،به سمت چ

میافتد و توانایی ایستادن نادارد .پاس اگار

أنفق علیه من بیتالمال( .برای مطالعۀ بیشتر نک :کلینی ،1021 ،ج 229 :1؛ حر عاملی ،1023 ،ج  211 :21ا .)210
 .1عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السالم ،قَالَ« :قَضی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم فِی السَّارِقِ :إِذَا سَهرَقَ قَطَعْهتُ
یَمِینَهُ ،وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْری قَطَعْتُ رِجْلَهُ الْیُسْری ،ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْری سَجَنْتُهُ ،وَ تَرَکْتُ رِجْلَهُ الْیُمْنهی یَمْشِهی عَلَیْهَها
إِلَی الْغَائِطِ ،وَ یَدَهُ الْیُسْری یَأْکُلُ بِهَا وَ یَسْتَنْجِی بِهَا ،وَ قَالَ :إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنَ اهللِ أَنْ أَتْرُکَهُ لَایَنْتَفِ ُ بِشَیْءٍ ،وَ لکِنِّهی أَسْهجُنُهُ
حَتّی یَمُوتَ فِی السِّجْنِ ،وَ قَالَ :مَا قَطَ َ رَسُولُ اهلل صلی اهلل علیه و آله مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ یَدِهِ وَ رِجْلِهِ» (برای مطالعۀ بیشاتر
نک :کلینی ،1021 ،ج 222 :1؛ حر عاملی ،1023 ،ج .)211 :21
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دست راست و پای چسش بریده شود ،میتواند راست بایستد (کلینی ،1023 ،ج .)101 :10
بنابراین از این دسته روایات بهخوبی مشاص میشود که دست چ

7

بههی وجه ماورد

حکم قطع نیست و نام بردن از خصوص دست راست در این روایات ،از باب ذکار کاردن
یکی از مصادیق «ید» نیست (موسوی گلسایگانی ،1012 ،ج  .)131 :9روایاتی که در آنها باه
حد سرقت پرداخته شده است ،همگی ظهور در این دارند در اینکه اجرای حاد سارقت در
مرتبۀ ناست با قطع دست راست و در مرتبۀ دوم با قطع پای چ

باوده و غیار از ایان دو

مورد ،به قطع عضوی خاص بهعنوان حد سرقت اشاره نشده است .در نتیجاه دسات چا
قطع نمیشود .دیگر آنکه در روایات دستۀ دوم ،به دالیل عادم قطاع دسات چا

یاا پاای

راست ،در سرقتهای بعدی اشاره شده که این تعلیلها مقتضی آن است که در فرضای کاه
دست راست مفقود بود ،دست چ

سارق بهجای دست راست قطع نشود (تبریزی:1011 ،

 .)909توضیح بیشتر آنکه عباراتی چون «به پای چسش کاری گرفته نمیشود تا با آن بتواناد
به دستشویی برود و دست چسش نیز قطع نمیگردد تا با آن بتواند غذا باورد و خاودش را
تطهیر کند .2یا اینکه فرمود :من از پروردگار خودم حیا دارم از اینکه مجرم را بهگونهای رها
کنم که دستی نداشته باشد تا با آن خود را تطهیر کند و یاا باهواساطۀ آن وضاو بگیارد» 3و
سایر موارد مشابه داللت دارند بر اینکه اگر پای راست بریده شود ،نتواند راه برود یا اینکاه
اگر دست چ

قطع شود ،نتواند غذا باورد یا اینکه خود را پااک کناد؛ ایان تعلیالهاا در

فرضی که دست راست مفقود باشد نیز صادق است .در نتیجه اگر دست چ

بهجای دست

« .1عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ،عَنْ أَبِیهِ :عَنْ أَبِی عَبْدِ اهللِ علیه السالم ،قَالَ :قُلْتُ لَهُ :أَخْبِرْنِی عَنِ السَّهارِقِ لِهمَ تُقْطَه ُ
یَدُهُ الْیُمْنی وَ رِجْلُهُ الْیُسْری ،وَ لَاتُقْطَ ُ یَدُهُ الْیُمْنی وَ رِجْلُهُ الْیُمْنی؟ فَقَالَ« :مَا أَحْسَنَ مَا سَهأَلْتَ ،إِذَا قُطِعَهتْ یَهدُهُ الْیُمْنهی وَ
رِجْلُهُ الْیُمْنی سَقَطَ عَلی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ ،وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْقِیَامِ؛ فَإِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنی وَ رِجْلُههُ الْیُسْهری ،اعْتَهدَلَ وَ اسْهتَوی
قَائِماً.»...
« .2ترکت رِجْله الْیمنی یمشی علیها إلی الْغائط و یده الیسری یأکل بها و یستنجی بها».
« .9لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ أَدَعَهُ لَیْسَ لَهُ مَا یَسْتَنْجِیبِهِ أَوْ یَتَطَهَّرُ بِهِ».
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راست قطع شود ،این امر موجب میشود که سارق نتواند غاذا بااورد یاا خاود را پااک و
استنجا کند و این موارد باا روایااتی کاه دال بار بقاای دسات چا

هساتند ،منافاات دارد

(موسوی اردبیلی ،1021 ،ج 911 :9؛ موسوی خویی1022 ،ب ،ج 910 -919 :01؛ موسوی
گلسایگانی ،1012 ،ج .)132 :9
 .2 .1 .4قطع پای چپ

پرسش این است که آیا با توجه به اینکه محل قطع برای باار دوم پاای چا
کردن پای چ

اسات ،قطاع

در مرتبۀ اول هرگاه دست راست مفقود باشد ،جایز است؟

دستۀ دیگری از فقیهان که انتقال قطع به عضو دیگر را در صورت فقدان دسات راسات
پذیرفته اند ،برخالف دیدگاه پیشین معتقدند که در چنین مسئلهای ،پای چ

سارق بهجاای

دست راست او قطع میشود (طوسی1911 ،الف ،ج 93 :1؛ ابنبراج ،1020 ،ج  .)100 :2از
آنجا که دست چ

از اعضایی نیست که بهصورت فیالجمله و در برخی موارد به قطاع آن

حکم شود ،در مورد سارقی که فاقد دست راست است ،حکم به قطع عضوی میشاود کاه
فیالجمله محل قطع است و قطع به دست چ

انتقال نمییابد (فاضل صایمری ،1022 ،ج

901 :0؛ موسوی گلسایگانی ،1012 ،ج  )111 - 111 :9و از سوی دیگار ،قطاع پاای چا
فیالجمله و در برخی موارد حد سرقت است (نجفی ،1020 ،ج  )191 :01یعنی اگر ساارق
برای مرتبۀ دوم ،بعد از قطع دست راست سرقت کند ،پای چ

او قطع میشاود و در ایان

فرض که سارق فاقد دست راست است نیز ،مانند همین مورد خواهد بود؛ زیرا علت انتقال
به قطع پای چ

در مرتبۀ دوم ،فقدان دست راست است (مقادس اردبیلای ،1029 ،ج :19

213؛ موسوی اردبیلی ،1021 ،ج  .)912 :9بنابراین ظاهر آن است ،در صورتیکه در مرتباۀ
ناست ،قطع دست راست امکان نداشته باشد ،پای چ

جایگزین آن شده و حکم سارقت

اجرا میشود (فاضل لنکرانی.)020 :1022 ،
در ردّ دالیل این دیدگاه گفته شده که انتقال به پای چ  ،حکم سرقت کسی اسات کاه
در مرتبۀ دوم سرقت کرده باشد و حکم قطع مرتبۀ ناسات اجارا شاده باشاد و تاطای از
حکم مرتبۀ دوم به مرتبۀ اول مبنی بر جایگزینی قطع پای چ

بهجای دست راسات بارای
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مرتبۀ ناست سرقت ،نیاز به دلیل دارد که دلیلی بر این انتقال وجود ندارد (موسوی خویی،
1022ب ،ج 919 :01؛ فاضل لنکرانای020 :1022 ،؛ موساوی اردبیلای ،1021 ،ج )911 :9؛
در نتیجه ،جابهجایی محل قطع عضو جایز نیست و در هر مرتبه از سرقت ،باید به حکمای
اقدام کرد که برای آن معین شده؛ زیرا قطع پاای چا

باه سارقت دوم مقیاد شاده اسات

(نجفی ،1020 ،ج .)193 :01
از نگاه برخی ،این استدالل تمام نیست؛ زیرا یا از قبیل قیاس مساتنب العلاۀ اسات و در
رد آن میگویند که  :صرف اینکه پای چ

فیالجمله محل قطع در سرقت است ،این دلیال

نمیشود که در صورت فقدان دست راست ،قائل به قطع پای چ

شویم؛ زیارا پاای چا

محل قطع در مرتبۀ دوم سرقت است و آن هم بعد از اینکه دست راست در مرتباۀ ناسات
قطع شود و این بر قطع پای چ
ندارد؛ بنابراین ،قطع پای چا

بهعلت سرقت اول در صورت فقدان دست راست داللتی
باهعناوان حاد سارقت ناسات صاحیح نیسات (موساوی

گلسایگانی ،1012 ،ج  .)132 :9افزون بر آن ،پذیرش قطع کردن پای چ

با ترتیبی که قطاع

اعضا بهعنوان حد سرقت در روایات آمده است نیز منافاات دارد .بارای نموناه در حادیثی
میخوانیم :قطع پای سارق بعد از قطع دست انجام میگیرد و بعاد از ایان دو ماورد ،قطاع
عضو صورت نمیگیرد و در صورت تکرار سرقت محکوم به حبس ابد بوده و هزیناههاای
او از بیتالمال مسلمین است(7کلینی ،1021 ،ج 229 :1؛ حار عااملی ،1023 ،ج .)211 :21
این روایت صراحت دارد که قطع پای چ
پای چ

پس از قطع دست اسات؛ بناابراین ،جاایگزینی

برای دست راست جایز نیست.

 .2 .4سقوط حد قطع و عدم انتقال به عضو دیگر

دیدگاه بیشتر فقیهان این است که در فقدان عضو متعلق قطع ،حد ساق میشود و به عضو
« .1مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ،عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ،عَنْ رُعَیْبٍ ،عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :عَنْ أَبِهی عَبْهدِ اللّههِ علیهه
السالم ،قَالَ« :قَطْ ُ رِجْلِ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْ ِ الْیَدِ ،ثُمَّ لَایُقْطَ ُ بَعْدُ ،فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِی السِّجْنِ ،وَ أُنْفِهقَ عَلَیْههِ مِهنْ بَیْهتِ مَهالِ
الْمُسْلِمِینَ».
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دیگر انتقال نمییابد (ابنسعید حلی101 :1021 ،؛ محقاق حلای ،1021 ،ج 100 :0؛ عالماه
حلی1022 ،ب ،ج 903 :1؛ ابنقطان حلی ،1020 ،ج 119 :2؛ شهید ثانی 1010 ،الف ،ج :0
202؛ فاضل آبی ،1011 ،ج  .)119 :2این گروه از فقیهان مفصالً به ادلۀ باورمندان به انتقاال
قطع به عضو دیگر پاسخ گفتهاند و به دو دیدگاه گذشته ،باه دلیال تاطای از موضاع قطاع
بدون اذن و دلیل شرعی ،بهشدت اشکال کردهاند .در ایان مجاال بیشاتر باه ادلاهای اشااره
میشود که این دسته از فقیهان ،برای اثبات مدعای خود آوردهاند.
 .1 .9 .7ادلۀ باورمندا به عدم انتقال
 .1 .1 .9 .7قاعدۀ «درأ»

از مهمترین قواعد فقهی در باب حدود ،قاعدۀ «درا» است که در صورت شبهه ،حاد سااق
میشود .یکی از ادلۀ باورمندان به عدم انتقال قطع به عضو دیگر ،اعم از دست چ
چ

یا پاای

در صورت فقدان دست راست ،شبهۀ پیش آمده است (شهید ثاانی1010 ،الاف ،ج :0

202؛ موسوی گلسایگانی ،1012 ،ج .)131 :9
 .9 .1 .9 .7قاعدۀ «احتیاط در دماء»

قاعدۀ احتیاط در دماء نیز مورد استناد برخی از فقیهان قرار گرفته است (شهید ثاانی1010 ،الاف،
ج  .)202 :0ساالی مطرح میشود که رعایت احتیاط ،در حدود چاه جایگااهی دارد؟ آیاا میاان
مواردی که حد قتل است با سایر مواردی که حد غیرقتل است ،تفاوتی وجود نادارد؟ برخای از
فقیهان در پاسخ به این پرسش گفتهاند :اگر حد غیرقتل باشد ،رعایت احتیااط تاام الزم اسات و
در صورتیکه حذر و خوفی باشد ،حد به جهت بقای نفس احتیاطااً سااق مایشاود (سایوری
حلی ،1020 ،ج  .)910 :0در این مسئله نیز میتوان گفت که رعایت احتیاط الزم است.
 .7 .1 .9 .7اکتفا به قدر متیقن

در ریاتن خون محترم نباید از قدر متیقن تجاوز شاود و قادر متایقن هماان اسات کاه در
روایات دیده میشود (شهید ثانی1012 ،ب ،ج 210 - 211 ،3؛ موسوی اردبیلای ،1021 ،ج
 .)911 :9بنابراین هرگاه دست راست در سرقت ناست مفقود باشد ،حد ساق میشاود و
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اگر پای چ

در سرقت دوم نباشد ،باز هم حد ساق میشود و عدول کردن به دست چ

یا پای چ  ،در صورت فقدان دست راست در سرقت ناست ،تعدی از قدر متیقن از قطع
منصوص در روایات است و از آنجا که قطع اعضا یا حبس ،تشریع شاارع باوده ،در نتیجاه
قطع کردن عضو دیگر متوقف بر نص از سوی شارع اسات و چاون نصای وجاود نادارد،
قطعی در کار نیست (فاضل آبی ،1011 ،ج .)112 :2
 .7 .1 .9 .7تخطی ا روایات

در روایات در مورد ترتیب قطع عضو آمده است کاه دسات راسات در سارقت اول قطاع
میشود و پای چ

در بار دوم بریده میشود و در مرتبۀ سوم سارق محکوم به حابس اباد

خواهد بود (کلینی ،1021 ،ج 229 :1؛ طوسی ،1021 ،ج  129 ،12ا  .)120ایان امار یعنای
قطع کردن عضوی که در غیر مورد روایت است ا مثالً قطع دسات چا

باهجاای دسات

راست ا مستلزم این است که از مورد مشاصشده در روایاات تاطای کارد ،بادون آنکاه
دلیلی برای آن باشد (شهید ثانی1012 ،ب ،ج 210 - 211 :3؛ شهید ثانی1010 ،الاف ،ج :0
202؛ حسینی شیرازی ،1021 ،ج 022 :2؛ مقدس اردبیلی ،1021 ،ج .)911 ،9
 .1 .1 .9 .7قیاس اولویت

دلیل دیگری که برگرفته از روایات دال بر لزوم ابقای یک دست بوده ،مفهوم اولویت است؛
تقریب استدالل آن است که اگر در موردی حکم به قطع دست راست تعلق گرفته باشاد و
دست چ

سارق مفقود باشد ،دست راست که قطع آن الزم است ،قطاع نمایشاود؛ زیارا

بدون دست باقی میماند؛ حال چطور میتوان پذیرفت که به بریدن دست چ

حکم شود؛

در حالیکه ابتدائاً قطع کردن آن واجب نیسات (موساوی خاویی1022 ،ب ،ج  919 ،01اا
910؛ تبریزی .)902 :1011 ،با وجود اینکه قطع دست راست واجاب اسات ،اماا باهعلات
فقدان دست چ  ،قطع آن ساق میشود.
 .6 .1 .9 .7سقوط حد به جهت سقوط موضوع

یکی از ادلهای که برای این دیدگاه میتوان آورد این است که وقتای موضاوعی بارای حاد
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وجود نداشته باشد ،خودبهخود حد هم ساق میشود ،چون موضاوعی بارای اجارا نادارد
(نجفی ،1020 ،ج  .)193 :01بنابراین با انتفای موضاوع حکام ،حکام و حاد باه موضاوع
دیگری که با موضوع ناست مرتب نیست ،انتقال نمییابد (موسوی گلسایگانی ،بیتاا ،ج :1
.)021
 .3 .4دیدگاه توقف

برخی از فقیهان ،از ارائۀ نظر خودداری و تنها به نقل آرای فقیهان اکتفاا کاردهاناد (محقاق
حلی ،1021 ،ج 100 :0؛ ابانفهاد حلای010 - 011 :1012 ،؛ فاارالمحققین ،1911 ،ج :0
 102ا 101؛ سیوری حلی ،1020 ،ج  911 :0ا 911؛ فیض کاشانی ،بیتا :ج  )31 ،2که این
امر بهمعنای توقف در دیدگاه است.
 .5مجازات جایگزین حد قطع
از نقد و رد ادلۀ باورمندان به انتقال قطع اثبات شد که اگار در ماوردی عضاو متعلاق قطاع
مفقود باشد ،حد ساق میشود و به عضو دیگر انتقال نمییابد .حال با توجه به عدم امکاان
اقامۀ حد سرقت در صورت فقدان عضو متعلق قطع ،بهدنبال سقوط حد سارقت ،بایاد چاه
مجازاتی را علیالبدل در نظر گرفت؟ یا اینکه هی مجازاتی در نظر گرفته نمیشاود؟ از دو
منظر میتوان به این مسئله نگاه کرد :یکی اینکه مجازات حدی که در صورت فقدان عضاو
متعلق قطع میتوان آن را بهکار بست ،بهعنوان مجازات در چنین مواردی در نظر گرفات و
دیگر اینکه جایگزینی یک نوع مجازات حدی سرقت بهجای ناوع دیگاری از مجاازات آن
بهعلت فقدان برخی از شرای اِعمال مجازات حدی جایز نیست و در نتیجه یا بایاد چناین
گفت که اگر نتوان مجازات حدی قطع عضو در مرتبۀ اول یا مرتبۀ دوم سرقت اقاماه کارد،
جایگزینی حبس ابد به عنوان نوع دیگری از مجازات حدی به جای قطع عضو جایز نیسات
یا اینکه بهعلت عدم جواز اقامۀ هر نوع مجازات حدی ،سارق مجازاتی ندارد یا اینکه مرتبۀ
پایینتری از مجازات حدی ،یعنی ،تعزیر را برای سارق در نظر گرفت.
 .1 .5عدم ثبوت حبس ابد و چرایی آن

چرا در صورت فقدان عضو متعلق قطع ،نمیتوان حبس ابد را بهعنوان مجاازات ساارق در
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نظر گرفت؟ فقیهانی که به عدم جواز انتقال قطع به عضو دیگر باور دارند ،حبس ابد را نیاز
نسذیرفتهاند (نجفی ،1020 ،ج 193 :01؛ موسوی خویی1012 ،الاف .)03 :مهامتارین دلیال
ایشان این است که حبس ابد ،مجازات مرتبۀ سوم است و تاطای از ماورد آن احتیااج باه
دلیل دارد (نجفی ،1020 ،ج 193 :01؛ موسوی خویی1012 ،الف .)03 :بناابراین ،مایتاوان
گفت که در صورت فقدان هر مرتبه از قطع ،نمیتوان سارق را برای همیشاه زنادانی کارد؛
زیرا حبس ابد ،مجازات مرتبۀ سوم سرقت است و اگر آن را بهعنوان مجازات مرتبۀ اول یاا
مرتبۀ دوم در صورت فقدان عضو متعلق قطع در هر مرحله بهکار بگیرند ،تاطی از موضاع
اذن شارع است.
 .2 .5امكان تعزیر

پرسش دیگری که مطرح میشود این است که در ایان بحاث (منتفای شادن حاد قطاع در
سرقت بهعلت فقدان عضو ماصوص) آیا امکان تعزیر وجود دارد؟ ثباوت تعزیار در ایان
مسئله در کاالم بسایاری از فقیهاان باه اثباات رسایده اسات (نجفای ،1020 ،ج 193 :01؛
سبزواری ،1019 ،ج 122 :21؛ موسوی خمینی ،بیتا :ج 013 :2؛ حساینی روحاانی1012 ،
الف ،ج 123 :21؛ فاضل آبای ،1011 :ج 119 :2؛ موساوی خاویی1022 ،ب ،ج 910 :01؛
موسوی اردبیلی ،1021 ،ج 912 ،9؛ حسینی روحانی ،بیتا ب ،ج  .)211 :9مهمتارین ادلاۀ
ثبوت تعزیر ،عبارتند از:
 .1 .9 .1مذاق شرع
یکی از ادلهای که معتقدان این دیدگاه به آن استناد میکنند ،مذاق شرع 7اسات .ایناان مایگویناد
مجازات نکردن سارق در چنین مواردی با ماذاق شاریعت نمایساازد و از ماذاق شارع چناین
برمیآید که در چنین فرضی ،باید سارق تعزیر شود (سبزواری ،1019 ،ج .)122 :21
 .1مذاق شریعت ،سبک ،آهنگ و روش شارع در جعل احکام است در جاییکه دلیل ظاهر و قطعای بارای اساتناد
حکم وجود ندارد ،ولی از آنجا که حکم ،با روش شارع در آن احکام مناسبت دارد ،حکم مسئله روشان مایشاود
(نک :علیشاهی.)02 :1932 ،
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 .9 .9 .1قاعدۀ «التعزیر لکلّ عمل محرّم»
صاحب وسایل بابی را با عنوان «باب ان کل من خالف الشرع فعیله حد او تعزیر» را به این
قاعده اختصاص داده است (حر عاملی1023 ،ق ،ج  .)10 :21مفاد اجمالی قاعده این اسات
کلیۀ محرمات قابل مجازات هستند؛ بنابراین ،مسئلۀ سرقت بادون شاک از محرماات الهای
بهشمار میآید و مشمول عموم قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» یا عباارت مشاابه «التعزیار
فی کل معصیۀ» است .بر اساس گفتۀ فقیهان ،این قاعده در مواردی استفاده میشاود کاه در
آنها حد وجود ندارد (حسینی روحانی1012 ،الف :ج  .)12 :20بنابراین ،کلیۀ معاصی قابال
مجازات هستند و از آنجا که سرقت نیاز از معاصای کبیاره محساوب مایشاود ،در نتیجاه
مشمول این قاعده است و تعزیر ثابت میشود (فاضل لنکرانی.)021 :1022 ،
 .6تأثیر سقوط حد در سرقت مجدد
آیا سقوط حد قطع به عنوان مثال در مرتبۀ ناست ،در سرقتهای بعدی نیز تأثیرگذار است
یا اینکه در صورت سرقت مجدد ،حکم مراتب بعدی بارای ساارق ثابات مایشاود و ایان
سقوط حد ،هی گونه تأثیری در سرقتهای بعدی ندارد؟ فایدۀ سقوط حد قطع در صاورت
فقدان عضو ماصوص متعلق قطع ،آنجا روشن میشود که اگر این سارق بار دیگر سارقت
کند ،پای چ

او بهعنوان مجازات سرقت مرتبۀ دوم قطع نمیشود؛ زیرا قطع پای چا

در

صورتی اجرا میشود که در سرقت ناست حد قطع دسات راسات اقاماه شاده باشاد ،در
حالیکه فرض آن است که در مرتبۀ ناست ،حد اقامه نشده است .بلکه اگر برای بار ساوم
نیز سرقت کند ،حبس ابد نمیشود؛ زیرا حبس ابد در جایی است که دسات راسات بارای
سرقت ناست و پای چ

برای سرقت دوم قطع شده باشد ،ولای در چناین فرضای ،ایان

ترتیب مجازات نبوده است (تبریزی .)902 :1011 ،به سان دیگر ،حبس در صاورتی حاد
مرتبۀ سوم سرقت است که در دو مرتبۀ قبلی آن بهترتیب دست راست و پاای چا

قطاع

شده باشد .این امر یعنی اثر انتفای حد سرقت در مرتبهای خاص به مجازات مراتاب دیگار
در صورت سرقت مجدد نیز سرایت میکند؛ زیرا مجازات در نظر گرفتاهشاده در صاورت
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تکرار سرقت برای مرتبۀ دوم ،مرتبۀ سوم و مرتبۀ چهارم در صورتی اجرا میشود کاه حاد
سرقت در مرتبۀ پیشین آن اقامه شده باشد .بنابراین ،اگر در سرقتهای بعادی ،محال قطاع
عضو موجود باشد ،باز هم حد قطع ساق است؛ زیرا حد قطع عضاو ،مترتاب بار حصاول
قطع خواهد بود ،در حالیکه قطع حاصل نشده است (نجفی ،1020 ،ج .)193 :01
 .7حكم مسئله در قانون مجازات اسالمی گذشته و کنونی (مصوب )1392
قانونگذار در مادۀ  221قانون مجازات اسالمی مصوب  1912تنها به بیان مجاازات سارقت
اکتفا کرده و متعرض این مسئله نشده است که آیا این مجازاتها در خصوص سارقانی کاه
هنگام سرقت فاقد موضع حد قطع هستند یا اینکه هنگام سرقت ،موضع حد قطاع دارناد و
بعد از سرقت موضع حد منتفی میشود ،جریان مییابد یا خیر؟ این ماده مقارر کارده باود:
«حد سرقت به شرح زیر است :الف) در مرتبۀ اول ،قطع چهار انگشت دست راست ساارق
از انتهای آن بهطوری که انگشت شست و کف دسات او بااقی بماناد؛ ب) در مرتباۀ دوم،
قطع پای چ

سارق از پایین برآمدگی ،بهنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مساح او

باقی بماند؛ ج) در مرتبۀ سوم حبس ابد؛ د) در مرتبۀ چهارم ،اعدام ،ولاو سارقت در زنادان
باشد» .قانونگذار در این ماده که دقیقاً ملهم از نظر مشهور فقیهان است ،نسبت به مجاازات
سارقانی که بهنحوی دچار نقص در عضو متعلق هستند؛ اعم از اینکه این نقص عضاو بعاد
از سرقت اتفاق افتاده باشد یا اینکه اصالً سارق قبل از سرقت فاقد عضو باشد ،ساکت بوده
و متعرض مجازات چنین صوری نشده است.
اما در مادۀ  211قانون مجازات اسالمی مصوب  1932ضمن بیان همین مجازاتهاا ،در
تبصرهای اضافهشده چنین مقرر میدارد« :تبصرۀ  .1هرگاه سارق ،فاقاد عضاو متعلاق قطاع
باشد ،حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری میشود».
همانگونه که مالحظه میشود ،قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1911
در سه باش ،از «شرای » حد سرقت سان میگوید :اول اینکه در ماادۀ  131آورده اسات:
«سرقت در صورتی موجب حد میشود که دارای کلیۀ شرای و خصوصیات زیر باشاد.1 :
سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .»...این ماده با ذکر شرای شانزدهگانه ،در صدد بیاان
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شرای ثبوت حد سرقت است و با ساایر شارای کااری نادارد؛ دوم اینکاه در ماادۀ ،222
قانونگذار با عنوان "فصل سوم :شرای اجرای حد" بیان میدارد« :در صورتی حاد سارقت
جاری میشود که شرای زیر موجود باشند .1 :صاحب مال از سارق نازد قاضای شاکایت
کند .»...در این ماده نیز قانونگذار در صدد بیان شرایطی از اجرای حد است کاه باه فرایناد
سرقت ارتباط دارد و نه مرتب به ما نحن فیه .ذکر این دو ماده هر چند باا موضاوع بحاث
ارتباط مستقیم ندارد ،از جهت بررسی شرای و موانع اجارای حاد سارقت حاایز اهمیات
است .به تعبیر دیگر معنای واژۀ «شرای » در مواد ماتلف تفاوت دارد.

نهایتاً در مادۀ  229آمده است« :سرقتی که فاقاد شارای اجارای حاد باشاد و موجاب
اخالل در نظم یا خوف شده یا  ...موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال است» .در ایان
ماده ،قانونگذار در صدد بیان «سرقت فاقد شرای اجرای حد است» که مانحن فیاه در ذیال
همین ماده امکان تطبیق دارد .البته این اشکال بر قانون ساابق وارد اسات کاه در خصاوص
موضوع مورد بحث صراحت ندارد که چنین عدم صراحتی ،برخالف اصل صراحت قاانون
بوده و تفسیرپذیر است و صرفاً با توجه باه عماوم و اطاالق مااده ،بایاد قائال باه ساقوط
مجازات شد و به تعزیر حکم داد .در همین زمینه ،عدهای از حقوقدانان معتقدناد کاه ماادۀ
 229ناظر به مادۀ  222است و در مقام کیفر کردن سرقتی است که جامع شرای حد (ماادۀ
 )131بوده ،ولی فاقد شرای اجرای حد (مادۀ )222است (شکری و سیروس.)291 :1910 ،
قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب  1932در مادۀ  ،201شرای ثبوت حاد سارقت
را در چهارده بند بیان میکند« :سرقت در صورتیکه دارای تمام شرای زیر باشاد ،موجاب حاد
است :الف) شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشاد .»...در ایان مااده قانونگاذار در صادد بیاان
شرای ثبوت حد سرقت است .اما نوآوری مهم قانونگذار در مادۀ  211ایان باوده کاه در صادد
بیان حد سرقت ،یعنی مجازات مرتکب سرقت است .در تبصرۀ یک این ماده میخوانیم« :هرگااه
سارق فاقد عنصر متعلق قطع باشد ،حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری مایباشاد».
این تبصره ظاهراً ملهم از دیادگاه فقیهاانی چاون آیاتاهلل خاویی اسات .هرچناد ایان تبصاره
مشکالت وارد بر مادۀ  229قانون مجازات سابق را تا حاد زیاادی مرتفاع کارد ،اماا از جهاات

  92پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،71شمارۀ  ،7بهار 7011

دیگری نقد به آن وارد است :ناست اینکه این تبصره مطلاق اسات؛ یعنای چاه ساارق قبال از
سرقت فاقد عضو متعلق قطع باشد و چه سارق هنگام سرقت ،دارای عضو متعلق قطاع باشاد و
بعد از سرقت عضو متعلق قطع را از دست داده باشد ،بر اساس ایان تبصاره مجاازات حاد ،باه
تعزیر تبدیل میشود .با وجود این بهنظر میرسد این تبصره نیز از چند جهت اشکال دارد :الاف)
این تبصره نسبت به مواردی که عضو متعلق قطع برای اجرای مجاازات وجاود نادارد ،در مقاام
بیان است و حکم چنین صورتی را بیان میکند ،ولی نسبت به ماواردیکاه عضاو متعلاق قطاع
وجود دارد ،اما شلاء است ،ساکت میماند؛
ب) همچنین این تبصره مطلق است و تفصیلی میان اینکه منشأ فقدان عضو بهخاطر اجارای
حد سرقت باشد یا غیر از سرقت ،وجود ندارد و چنین بهنظر میرسد کاه مطلاق فقادان عضاو
متعلق قطع ،مد نظر قانونگذار است .هرچند که بهنظر میرسد با توجه به وجاود قادر متایقن در
مقام تااطب و انصراف اطالقی منعقد نشود و در نتیجه در جاییکه منشأ فقادان عضاو اجارای
حد سرقت بوده باشد ،خارج از مورد بحث باشد؛ اما با توجه به اصول منطقی و عقالیای چاون
اصل لزوم صراحت و تنصیص قانونهای کیفری ،شایسته است برای رفع ابهام ،موضوع به نحاو
مذکور تبیین و حکم هر مورد بیان شود .شایان ذکر است که در نگاه برخی فقیهان ،فقدان عضاو

اگر بهدلیل سرقت باشد ،انتقال قطع به عضو دیگر هی اشکالی نادارد (شاهید اول ،1010 ،ج :0
202؛ حلی ،1021 ،ج 111 :1؛ نجفای ،1020 ،ج 191 :01؛ شاهید ثاانی ،1019 ،ج 129 :10؛
موسوی گلسایگانی ،1012 ،ج  .)111 :9به سان دیگر ،انتقال عضو در صورتی جاایز نیسات
که فقدان عضو ،ناشی از عوامل دیگری غیر از سرقت باشد .بهعبارت دیگر ،اگر ایان فقادان
عضو ناشی از قطع به دلیل سرقت باشد ،هی اشکالی در انتقال مجازات قطع به عضاو دیگار
وجود ندارد؛ ج) از همه مهمتر اینکه در قوانین خصوصاً قانونهای کیفاری ،اصال صاراحت
قانون باید مد نظر باشد ،بهنحوی که مقصود و مطلاوب قانونگاذار صاریحاً مساتفاد شاود و
تبصرۀ فوقالذکر هرچند شاید انصراف به وضعیت خاصی داشته باشاد ،باه تعبیار اصاولیان،
انصراف ،قرینهای ذوقی است و همیشه قابل استناد نیست و بهعلات اطالقای کاه در ماوارد
پیشگفته دارد ،تفسیرپذیر است.
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تحلیل تبصرۀ یک مادۀ  278قانون مجازات اسالمی

در تبصرۀ یک این ماده آمده است« :هر گاه سارق فاقد عضو متعلاق قطاع باشاد ،حساب ماورد
مشمول یکی از سرقتهای تعزیری میباشد» .در این تبصره عبارت «حسب ماورد» باه مراتاب
ماتلف موضوع حد سرقت اشاره دارد؛ به این معنا که اگر در مرتبۀ اول حد سرقت ثابت شاد و
عضو متعلق قطع نبود ،به تعزیر تبدیل میشود .همچنین اگر در مرتبۀ دوم حد سرقت ثابات شاد
و عضو متعلق قطع نبود ،به تعزیر تبدیل میشود .بههمین ترتیب اگر در مرتبۀ اول عضاو متعلاق
قطع نبود در مراتب دیگر سرقت نیز ،تعزیر ثابت میشود .چرا که همانگونه که گذشت ،اجارای
حد در مراتب دوم و سوم ،به بودن عضو متعلق قطع در مرحلۀ اول منوط است.
عبارت «سرقتهای تعزیری» در این تبصره بهصورت جماع آماده و علات ایان جماع
بستن سرقتهای تعزیری این است که در باش تعزیرات قانون مجازات اساالمی از مااده
 011تا ماده  011سرقت تعزیری به صورتهای ماتلف و با مجاازاتهاای متفااوت بیاان
شده است .برای مثال در مادۀ  011سرقت مقرون به پنج شرط منادرج در مااده مساتوجب
حبس از پنج تا بیست سال و  10ضربه شالق است؛ یاا در ماادۀ  012اگار سارقت از ناوع
سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد ،به حبس از سه ماه تا ده سال و  10ضربه شالق
محکوم میشود؛ یا در مادۀ  019سرقت در راهها و شوارع ،اگر باهعناوان محارباه شاناخته
نشود ،به حبس از سه تا پانزده سال و  10ضربه شالق محکوم میشاود و یاا مطاابق ماادۀ
 010هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و الاقال یکای
از آنان حامل سالح ظاهر یا مافی باشند و عنوان محاارب بار آنهاا صادق نکناد ،جازای
مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شالق تا  10ضربه خواهد بود.
 .8نتیجهگیری
در این نوشتار ،دیدگاههای ماتلف فقیهان در مورد فقدان عضو متعلاق قطاع تبیاین و ادلاۀ
ارائهشده از سوی آنها احصا شد و از رهگذر تطبیق آرای فقیهان ،در ساقوط حاد قطاع یاا
عدم سقوط آن ،دیدگاهی که سقوط آن را صحیح میداند ،پذیرفتنیتر بهنظر میرساد؛ زیارا
با تأمل در ادله ،دیدگاه کسانیکه به ساقوط حاد قطاع بااور دارناد ،دارای قاوّت بیشاتر و
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توجیهپذیرتر بهنظر میرسد و دالیل دیدگاه انتقال قطع به عضو دیگر ،جای مناقشه دارد .باا
رد ادلۀ باورمندان به انتقال قطع به عضو دیگر به نقل از فقیهان و ارائاۀ دالیال ساقوط حاد
سرقت در فرض فقدان عضو متعلق قطع بهدرستی ،نظر مشهور فقیهان مبنی بر ساقوط حاد
قطع و تبدیل آن به تعزیر اثبات شد .روایات ،اجماع ،قاعدۀ انتفای حکم با انتفای موضاوع،
از مهمترین ادلۀ باورمندان به سقوط حد قطع ،در فرض فقدان عضاو متعلاق قطاع پاس از
ثبوت سرقت و قبل از اقامۀ حد سرقت هستند .وقوع شبهه ،رعایت قاعدۀ احتیاط در دمااء،
اکتفا به قدر متیقن از مجازات منصوص ،عدم ثبوت دلیل مبنی بر انتقال قطع به عضو دیگر،
از جملۀ ادلۀ دال بر منتفی شدن حد در مورد سارقانی است که هنگام سارقت فاقاد عضاو
ماصوص متعلق هستند .استدالل این دسته از فقیهان آن بوده که چنین احکاامی مبنای بار
خروج و تاطی از حکم شارع در موضع اذن شرعی در قطع و حبس اسات ،بادون اینکاه
دلیل معتبری دال بر انتقال قطع به عضو دیگری غیر از دست راست وجاود داشاته باشاد و
همچنین انتقال قطع به عضو دیگر یا حبس سارق در چنین مواردی ،به اذن شارع نیااز دارد
که این اذن نرسیده است .ناگفته نماند که در صورت سقوط حد قطاع عضاو باهعلات فقادان
عضو ماصوص متعلق قطع ،جایگزینی حبس ابد بهعنوان یکی دیگر از مجاازات حادی قابال
اِعمال در زمان فقدان عضو ماصوص ،بهجای قطع عضو جایز نیست .در نتیجه باهعلات عادم
جواز هر نوع مجازات حدی ،باید مرتبۀ پایینتری از مجازات حدی ،یعنی تعزیار را در چناین
مواردی در نظر گرفت .مهمترین دلیل ثبوت تعزیر در هر کدام از موارد حد قطع که در صورت
عدم موضوع ساق میشود؛ اصل ثبوت تعزیر در مورد هر معصیتی خواهاد باود کاه نصای از
سوی شارع در مورد آن نرسیده است که از آن تحات قاعادۀ «التعزیار لکال عمال محارم» یاا
«التعزیر لکل معصیۀ» یاد میشود .دلیل دیگر ،مذاق شرع است که از آن چنین برمیآید که بایاد
در چنین مواردی ،سارق تعزیر شود و رها کردن سارق بدون هی گونه مجازاتی صحیح نیست.
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 .11شکری ،رضا؛ قادر ،سیروس ( .)1910قانون مجازات اسالمی در نرم حقوقی کنهونی ،چ
چهارم ،تهران :نشر مهاجر.
 .10شهید اول ،محمدبن مکی ( 1010ق) .غایۀ المراد فی ررا نکت اإلررهاد ،چ اول ،قام:
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.
 .11شهید ثانی ،زینالدینبن علی ( 1010ق) .حاریۀ اإلررهاد ،چ اول ،قام :دفتار تبلیغاات
اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.
 .11ااااااااااااااااااااااااااا ( 1012ق) .الروضۀ البهیۀ فی رهرا اللمعهۀ الدمشهقیۀ ،چ
اول ،قم :کتابفروشی داوری.
 .13ااااااااااااااااااااااااااا ( 1019ق) .مسالک األفهام إلی تنقیح رهرائ اإلسهالم ،چ
اول ،قم :مؤسّسۀ المعارف اإلسالمیۀ.
 .22طباطبایی ،سید علیبن محمد ( 1011ق) .ریاض المسائل ،قم :ماسّسۀ آلالبیت(ع).
 .21طوسی ،محمدبن حسن ( .)1911المبسوط فی فقه اإلمامیهۀ ،چ ساوم ،تهاران :المکتبهۀ
المرتضویۀ إلحیاء اآلثار الجعفریۀ.
 .22اااااااااااااااااااااا ( 1022ق) .النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوی ،چ دوم ،بیاروت ا
لبنان :دارالکتاب العربی.
 .29ااااااااااااااااااااااااااااااااا ( 1021ق) .تههذیب األحکهام ،چ چهاارم ،تهاران:
دارالکتب اطسالمیۀ.
 .20عالمه حلی ،حسنبن یوسف ( 1012ق) .إرراد األذهان إلهی أحکهام اإلیمهان ،چ اول،
قم :دفتر انتشارات اسالمی.

 .21ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( 1019ق) .قواعد األحکهام فهی معرفهۀ
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الحالل و الحرام ،چ اول قم :دفتر انتشارات اسالمی.

 .20ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( 1022ق) .تحریر األحکام الشرعیۀ علی
مذهب اإلمامیۀ ،چ اول ،قم :ماسّسۀ امام صادق(ع).
 .21علیشاهی ،ابوالفضل ( .)1932مفهوم و حجیت مذاق شریعت در فرایند استنباط احکاام
فقهی ،قم :ماسسۀ بوستان کتاب.
 .21فاضل آبی ،حسنبن ابیطالب ( 1011ق) .کشف الرمهوز فهی رهرا مختصهر النهاف  ،چ
سوم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .23فاضل صیمری ،مفلحبن حسن ( 1022ق) .غایۀ المرام فی ررا ررائ اإلسهالم ،چ اول،
بیروت :دارالهادی.

 .92فاضل لنکرانی ،محمد موحدی ( 1022ق) .تفصیل الشریعۀ فی ررا تحریهر الوسهیلۀ -
الحدود ،چ اول ،قم :مرکز فقهی ائمۀ اطهار(ع).
 .91فاضل هندی ،محمدبن حسن ( 1010ق) .کشف اللثام و اإلبهام عن قواعهد األحکهام ،چ
اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .92فارالمحققین حلی ،محمدبن حسن ( .)1911إیضاا الفوائد فی ررا مشکالت القواعد،
چ اول ،قم :ماسّسۀ اسماعیلیان.
 .99فیض کاشانی ،محمد محسن (بیتا) .مفاتیح الشهرائ  ،چ اول ،قام :انتشاارات کتابااناۀ
آیتاهلل مرعشی نجفی (ره).
 .90کلینی ،محمدبن یعقوب ( 1021ق) .الکافی ،چ چهارم ،تهران :دارالکتب اطسالمیۀ.
 .91کیدری ،محمدبن حساین ( 1010ق) .إصهباا الشهیعۀ بمصهباا الشهریعۀ ،چ اول ،قام:
ماسسۀ امام صادق(ع).
 .90محقق حلی ،جعفربن حسن ( 1021ق) .ررائ اإلسالم فی مسائل الحهالل و الحهرام ،چ
دوم ،قم :ماسسۀ اسماعیلیان.
 .91ااااااااااااااااااااااااا ( 1029ق) .معارج ااصول ،قم :ماسسۀ آلالبیت(ع).
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 .91مقدس اردبیلی ،احمدبن محمد ( 1029ق) .مجم الفائدة و البرههان فهی رهرا إررهاد
األذهان ،چ اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .93موسوی اردبیلی ،سید عبادالکریم ( 1021ق) .فقهه الحهدود و التعزیهرات ،چ دوم ،قام:
ماسسۀ النشر لجامعۀ المفید رحمتاهلل.
 .02موسوی خمینی ،سید روحالله (بیتا) .تحریر الوسیلۀ ،چ اول ،قام :ماسساۀ مطبوعاات
دارالعلم.
 .01موسوی خویی ،سید ابوالقاسم ( 1012ق) .تکملۀ المنهاج ،چ بیستوهشاتم ،قام :نشار
مدینۀ العلم.
 .02ااااااااااااااااااااااااااااا ( 1022ق) .مبانی تکملۀ المنهاج ،چ اول ،قام :ماسساۀ
إحیاء آثار اطمام الاوئی.
 .09ااااااااااااااااااااااااااااا (بیتا) .منهاج الصالحین ،بیچا ،بیجا :بینا.
 .00موسوی گلسایگانی ،سید محمد رضا ( 1012ق) .الدر المنضود فی أحکام الحهدود ،جلاد
 ،9چ اول ،قم :دارالقرآن الکریم.
 .01ااااااااااااااااااااااااااااااااا (بیتا) .تقریرات الحدود والتعزیرات ،جلد  ،1نساۀ
خطی ،بیجا ،بینا.
 .00نجفی ،محمد حسن ( 1020ق) .جهواهر الکهالم فهی رهرا رهرائ اإلسهالم ،چ هفاتم،
بیروت :داراطحیاء التراث العربی.
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