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 بررسي مجازات سرقت از فرزند

 
 1يحمد اسحاقم
 (29/7/2931ش نهایی: تاریخ پذیر - 21/21/2986 )تاریخ دریافت مقاله:

 
 چكيده

از  يهمهواره جوامهب رشهر    ت است کهه یه اموال و مالکیم علین جرایتر نهسرقت از دیری
ها ره شهد  رها آن مقارلهه شهده      زمان ۀو در هم نددور تاکنون را آن مواجه رود ۀگذشت
 زمینهۀ  در ،حال نیشدند .را ا ين مواجه میسنگ يها آن را انواع مجازا  انو مرتکباست 

رد. یه گ يصور  م يررخورد ارفاق يحقوق يها از نظام ياریشاوندان در رسیسرقت از خو
ش سهرقت  یکهه از فرزنهد خهو    ينین ارفاق در خصوص والهد یاز یاسالم ن یيدر فقه جزا

 ،دانند ين ارفاق را شامل پدر میه ایامام يخورد . فقها يره چشم م یيها کنند، را تفاو 
 يرررسه  ،حهال  نیستند. را ایل نئرا قا يارفاق گونه چیهفراد ر ایمورد مادر مانند سادر يلو

جواز ررداشت اموال فرزند توسط پهدر رهه   ؛ دهد که اوالً ين نوشتار نشان میموجود در ا
رهر   ؛اًیه اسهت و اان  يط و وجهود حهاالت  ین جواز مشروط ره شهرا یوا یستصور  مطلق ن

 ، همانند پدر ازدکنسرقت  که از اموال فرزندش يز در صورتیموجود مادر ن ۀاساس ادل

 .استحکم حد سرقت و قطب دست معاف  ياجرا
 

 .مجازا  سرقت از فرزند،سرقت، ت، یه اموال و مالکیم علیجرا   :ها واژه كليد
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 مقدمه

، موضهوع  آنههاي   هاي مختلف قارل رررسي است. یکهي از جنبهه   موضوع سرقت از جنبه
سهرقت از  »موضهوع   ،ت و در ایهن میهان  اس« سرقت از خویشاوندان»یا « قرارت در سرقت»

در خصهوص نهوع واکهنش جزایهي در     .از اهمیهت زیهادي ررخهوردار اسهت؛    « داموال فرزنه 
تهوان رهه دو نهوع واکهنش متفهاو        حقوقي مهي  يها نظامنگي و داخلي، دراهاي خ سرقت

 هیه امامفقه جزایهي   اساسِ و رر در حقوق جزاي اسالم .اشاره کردررخورد مشدد و ارفاقي 
نخواههد   يحهد ، مستوجب مجازا  سهرقت  کندقت رورتي که پدر از اموال فرزند سدر ص

 شود. او اجرا نمي ۀسرقت دررار درود و ح
 سهرقت مهادر و جهد از امهوال فرزنهد در میهان فقهها و دانشهمندان حقهوق           زمینۀدر 

ل ئه تفاوتي قا ،اسالمي اختالف وجود دارد. ررخي رین پدر و مادر در سرقت از اموال فرزند
معافیهت  نوع دانند و ررخي رراي مادر این  و مادر را نیز از مجازا  قطب معاف مي یستندن
ت یه تبع ریه شهر  ز  رهه ه یه امام ير فقهاواز قول مشه يقانون مجازا  اسالم .اند ررداشتهرا 

 .کرده است
سههرقت را وقتههي موجههب حههد  ،قههانون مجههازا  اسههالمی سههارق 238 ۀمههاد 22رنههد 

قهانون مجهازا  اسهالمی     168 ۀمادرند ج  .«احب مال نباشدپدر ص»که سارق  ستدان مي
مقهرر   تازگی پس از طی دوران طوالني، قارلیت اجرایی پیدا کهرده اسهت   که ره نیز جدید
حهد سهرقت در مهورد او جهار       ،سارق پدر یا جد پدري صاحب مهال راشهد  اگر  کند مي

رزند خهود سهرقت کننهد،    در صورتي که پدر یا مادر از اموال ف ،رر این اساس نخواهد شد.
معافیهت رهه   نهوع  مادر، ایهن   ۀرارولي در ،تنها پدر از مجازا  حد سرقت معاف خواهد رود

که ره سهرقت از امهوال   شود  رررسي ميمجازا  والدیني ، ارتخورد. در این نوش چشم نمي
 .کنند مياقدام فرزند 
 

 عامه  يگاه فقهاديال فرزند توسط پدر و مادر از دسرقت از امو

ده اتفاق ین عقی( رر ايحنبل و يمالک ،يشافع ،ي)حنفاهل سنت  ۀمذاهب چهارگان يقهاف
 يوله  .شهود  يسرقت از اموال فرزندشان قطب نمه  دلیل هر ،دستان پدر و مادرنظر دارند که 
خهالی   ياز هرگونهه اسهتدالل   آنهاگرچه اکثر کتب  اختالف نظر وجود دارد. د،در مورد ج

 انهد کهه اسهاس آن     اسهتناد کهرده   يا ش رهه ادلهه  یر کتب خهو از آنان، د يرخر يول ،است
 ل یه شهتر رها دال  یر یيآشهنا  يدههد. رهرا   يمه ل یتشهک  (ص)امبر اکهرم یه ا  وارده از پیرا روا
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کلمها    ،ک از مهذاهب یه  ک ههر یه و ره تفکطور اجمال  اهل سنت، ره يو مستندا  فقها
 :شود می ياز آنها رررس يررخ
 

 يفقه حنف (اول

ل رهر عهدم   یه دو دل ،يمشههور حنفه   ياز فقهها  يکی يالسرخس احمد رن ارورکر محمد. 2
 :کند يذکر م ،رزندش سرقت کرده راشدکه از اموال ف يمجازا  قطب در مورد پدر ياجرا
ردون اذن داخل منزل فرزندش معموالً پدر  ؛؛ دوم«کیانت و مالک الر» يت نبویروا ؛اول»
 .(252: 3 تا، ج ي، ريالسرخس) «دشو يپدر حرز محسوب نم يفرزند ررا ۀنشود و خا يم

وجهود هرگونهه    ،يمهذهب حنفه   دهد که رنها رهر   ينشان م يحنف يکتب فقها يرررس
 :شود يحکم قطب م يمانب از اجرا يچه سببو  يقرارت چه نسب

نویسهد: اگهر    عالءالدین الکاسانی یکی دیگر از فقها  حنفی نیز در این رارطهه مهی   .1
رمیت دارد سرقت کند، چه رین آنها نسبت والد  راشهد  مح ۀکسی از فرد  که را او رارط

توانهد   : هرکدام از ایهن افهراد مهی   شود .زیرا اوالً یا نباشد، حکم قطب درمورد او جار  نمی
: اگهر  اًرود و اانیه  دیگر  شود و در نتیجه معنها  حهرز از رهین مهی     ۀردون اذن وارد خان

طب رحم مهی انجامهد و از آنجها    صور  ره ق در این ،خاطر سرقت حکم قطب جار  شود هر
در  پس فعلی که ره حرام رینجامد نیز حرام است؛ در نتیجه هر ،که قطب رحم حرام است

 .(75: 7 ج ،2381 )الکاسانی، «این مورد قطب دستان خویشاوندان حرام است
 ؛«کیانت و مالک الر» ف:یشر يت نبویروا (الف
 ؛شود ين حرز محسوب نمیوالد يفرزند ررا ۀخان (ب
 ،شود و از آنجا که قطب رحم حهرام اسهت   ين موجب قطب رحم میقطب دست والد (ج
 ز حرام خواهد رود.ینجامد نیکه ره آن ر يهر فعل
 
   يفقه شافع (دوم

...و »  سهد: ینو ين رارطهه مه  یه ان در ایمهذهب شهافع   يشهوا یپ يس شهافع یه رن ادر محمد
دسهتش قطهب    ،دیه ا رررار يزیه ا فرزند فرزنهدش چ یاز اموال فرزند  ين اگر شخصیهمچن
 .(252: 6 ، ج2939، ي)الشافع ...«شود  ينم

سهرقت از   ه علهت دستان پدر و مادر ره  ،يشود رنا رر مذهب شافع يچنانکه مالحظه م
ن حکهم ذکهر   یفه رر این طایا يکه در کتب فقها يلیشود و عمده دل ين قطب نمفرزندشا
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 ۀث و قاعهد یحهد  تمسک ره منه و وجود شبهه در سارق نسبت ره مال مسروق ،شده است
 .(182: 1 ج تا، ری الشیراز ، ؛271: 2 ج تا، ری )المارود ، است «درء»

 
 يمالكفقه  (سوم

 98 ۀیه ل آیه در ذ يعرره  رن عبدهللا معروف رهه ارهن   ، ارورکر محمديه مالکیمفسر و فق. 2
 سد:ینو يم و کند میره موضوع سرقت پدر از اموال فرزندش اشاره  مائده ۀسور
 ئهه اراین فقیکه ا يا . ادله«شود يطر سرقت از اموال فرزندش قطب نمن پدر رخادستا»
 عبارتند از : ،کند يم

تواند  يکه شخص م يزین چیتر زهیاساس آن پاک که رر (ص)امبر اکرمیاز پ يتیروا (الف
او حاصل  وکار ان فرزند و آنچه که از کسبین میش است و در اوکار ازکسب ،تناول کند

ازامهوال فرزنهد توسهط    جه ررداشت پهدر  یشود و در نت ياز کسب پدر محسوب م ،شود يم
 ؛پدر مبا  است

کهرده  اقهدام  ودر قالب سرقت ره اخهذ مهال فرزنهدش     يصور  پنهان گرچه پدر ره( ب
 ،پهدر قهرار داده اسهت    ي  رهرا که خداوند از راب اروّ يسلطنت ال وی  و استاروّ يول ،است
، يعرره  )ارن «شود يحدود ررداشته م ،ر صور  وجود شبههد و دیآ يد میت پدیمالک ۀشبه

  .(207: 1 ، ج1002
 هیه مفسهر و فق  یمعروف رهه قرطبه    االنصار رن احمد رن احمد عبدهللا محمد ارو .1
 :سدینو یسرقت م ۀیآ لیالحکام القرآن و در ذ مذهب در کتاب الجامب نیا گرید

 ال تقطهب  » السهالم:   هیه لقولهه عل کهذالک ؛   سیکل سارق و ل یالعموم ف هیوظاهر اآل"
 أنهه انمها أراد رقولهه رعهس السهراق دون       نیفبه « فصهاعدا   نهار یررهب د  یالسارق اال فه  دی

 سهرقت رها    ۀفیشهر  ۀیه آ ،یمفسهرمذهب مهالک   نیشود از نظر ا یچنانکه مالحظه م« رعس
 از مهوارد   یررخه  دلیهل  نیافتهاده ورهه همه    تیاز عموم (ص)اکرم  امبریاز پ یاتیورود روا

  نیه ا ۀاز جمله  شهود.  ینمه   حهد سهرقت جهار    جهیاز تحت عموم آن خارج شده و در نت
و »از اموال فرزندشهان اسهت کهه از مجهازا  قطهب معهاف هسهتند.         نیموارد سرقت والد

 ،ی)القرطبه «.  کیه أنت و مالهک الر » السالم:  هیاألروان رسرقه مال ارنهما ؛لقوله عل قطبیال
 .(270و  260: 6ج  ،2105
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 يفقه حنبل (چهارم

ر مذاهب اهل سنت هم نظر یسا يدر حکم سرقت از اموال فرزندان را فقها يحنبل يفقها
از  یکهی نجها رهه نظهر    ی. در اکنند يو نظر خود استناد م يأل رر ریو ره همان دال هستند
 شود: ين مذهب اشاره میا يعلما
 کند: ير استناد میشر  ز ل رهیره دو دلعبدهللا رن احمد ارن قدامه . 2
 أکهل  ب مها یأط إنّ» (؛ دو«کیأنت و مالک ألر» (کی: (ص)امبر اکرمیت از پیدو روا (الف

 يسهت کهه دسهت انسهان    یز نین اسهاس جها  یه ؛ رر ا«ه من کسبهدالرجل من کسبه وإن ول
 ، قطب شود.آن امر کرده استامبر ره یکه پ يزیخاطر گرفتن چ هر

 شخص که است آن شبهه نیتر رگرز و شود يم ررداشته شبهه وجود ۀواسط هر حدود (ب
، داشهتن و خهوردن آن دسهتور داده اسهت    ره رر او قرار داده است و يکه شرع ررا ياز مال

 .(181: 20 ج تا، ي)ارن قدامه، ر شود. ينم ين صور  حکم قطب جاریذا در ارردارد. فل
 ۀیه قهول رق  رشیضمن پذ یحنبل  از فقها گرید یکی سیرن ادر ونسی رن منصور .1
وجهود قرارهت و نسهبت     سدینو یو م کند یذکر م یمتفاوت لیمذاهب اهل سنت دل  فقها
ه ره  جهیشود و در نت یم گریکدینفب  هشهاد  آنان ر رشیو فرزندان مانب از پذ نیوالد نیر

  عهدم اجهرا    رهرا  طهور  نیشود. هم ینم  مجازا  قطب در مورد آنان جار ،سرقت علت
اسهتدالل   گونهه  نیه ا ،سهرقت کنهد   نشیال والهد که از امو  مجازا  قطب در مورد فرزند

 خاطر حفظ فرزند رر او واجب اسهت،  هفرزند در اموال پدرش ر ۀکند که از آنجا که نفق یم
 حفهظ مهالش موجهب تلهف فرزنهدش شهود.        کهه رهرا   سهت ین زیپدر جا  ررا جهیدر نت

 .(212: 6 ، ج2101 ،ونسی رن)منصور
 
 يبند جمع

ن از یسهرقت والهد   زمینهۀ مذاهب اهل سهنت در   يفقهادگاه یتوان د يم يک نگاه کلیدر 
 کرد: يرند جمب چنینفرزندان را 
سهرقت از   خاطر همادر ر مذاهب آنست که دستان پدر و ۀهم ينظر مشهور فقها (الف

آنهان نقهل    ياز فقهها  يکه یاز  زین يالبته قول شاذ و نادر شود؛ ياموال فرزندشان قطب نم
 شود. يم يز جاریپدر و مادر ن مورد در يکه حکم سرقت حتاست شده 
وجهود ههر    يحنفه  ياند و فقهها  ن ملحق کردهیز ره والدیناجداد را  يشافع يفقها (ب

 دانند. يحکم سرقت م يت را مانب اجرایمحرم نوع قرارت و
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 مذاهب چهارگانه عبارتند از: يشده توسط فقها ئهارا يها اهم استدالل (ج
 ؛(ص)يت نبویروا. 2
 ؛نیوالد يفرزند ررا حرز نبودن منزل. 1
 ؛د حرام استیشود که ردون ترد يطب رحم مسرقت موجب ق حد ياجرا. 9
 ؛شود يحدود م يشبهه که موجب عدم اجرا وجود. 1
 .شود يگر میکدینفب   هش شهاد  آنان رریوجود قرارت که مانب از پذ. 5

 )شبهه( هارمچ ت( وی)روا ل اولیتنها دل ،عامه يه شده توسط فقهائارا ۀاز مجموع ادل
 .است فتنیریو پذپذیر  اعتماد
 

 ديدگاه فقهاي اماميه از سرقت از اموال فرزند توسط پدر

سارق، پدر صاحب مهال راشهد و    چنانکهآن است که  نزد فقهاي امامیه رد ملمساز قواعد 
 این در شود. نمي اجرا او حق در «قطب ید» کیفر راشد، حد مستوجب و طیارالش واجد سرقت
ن یکي از شرایط سهرقت حهدّي را   او همگ وجود داردرین فقهاي امامیه اتفاق نظر ه ئلمس
 :شود يم ذکر فقها از ررخي اقوال اینجا در «.نباشد مال صاحب پدر سارق» که اند دانسته آن

 «شهود  جاري نمي ،حکم قطب رر مردي که از مال فرزندش سرقت کند»شیخ مفید: . 2
 .(809 :2129 مفید،)

فرزنهدش سهرقت کنهد، قطهب     امهوال  دست مرد در صهورتي کهه از   : »شیخ طوسي. 1
 .(726 :2100 طوسی،) «شود. نمي
نیهز  شهود و   خاطر سرقت از مال فرزند قطهب نمهي   دست پدر و جد ره»ي: لعالمه ح. 9

کسي که مستحق نفقه است در صور  نیاز از کسي که نفقه رهر او واجهب اسهت،    چنانکه 
در صور  عدم نیاز سرقت کند، دسهت او قطهب   اگرو شود  سرقت کند، دست او قطب نمي

صهور  نیهز حکهم قطهب در خصهوص او       مگر در صور  وجود شبهه که در ایهن  ،شود مي
 .(558 :9 ج ،2129 حلی،) «شود جاري نمي

هفتم از شرایط اجراي حد سرقت آن اسهت  »محمد حسن نجفي )صاحب جواهر(: . 1
ر مخهالفي نیهافتم رلکهه اجمهاع رهه دو      که سارق پدر صاحب مال نباشد. در این حکم نظ

رر آن است، مضافاً اینکه در صورتي که پدر فرزندش را ره قتهل   )محصّل و منقول( نوعش
اسهت کهه فرمهود:     )ص(شود و همچنین قول پیهامبر  يمرساند، در مقارل فرزندش قصاص ن

  .(188و  187: 12، ج 2969، ينجف) .«انت و مالک الریک»
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هفتم از شهرایط اجهراي حهد سهرقت آن اسهت کهه سهارق پهدر         : »()رهامام خمیني. 5
، ينه یخم) «شود. خاطر سرقت از مال فرزندش قطب نمي پدر ره ،راخته نباشد. رنارراین مال
 .(156 :1 تا، ج ير

در این حکهم اتفهاق    ،و نیز سایر فقهاي امامیه مذکورشود فقهاي  مالحظه ميچنانکه 
و سرقت واجد شهرایط اجهراي کیفهر     کندسرقت  نظر دارند که اگر پدر از اموال فرزندش

 شود. حدّ سرقت و قطب دست راشد، این حکم در خصوص پدر جاري نمي
 
 فقهاي اماميه بر عدم اجراي كيفر قطع دست در خصوص پدر  لۀاد

از آنان تنها ره ذکر حکهم اشهاره    ياریرس حاکي از آن است کهعظام  يکالم فقها يرررس
رهه همهراه ذکهر     ياز کتهب فقهه   يحال در ررخه  نیاند .را ا نکرده ذکر يو استدالل اند کرده
 م پرداخت: یآنها خواه يشده است که ره رررس نقلز ین يا ادله ،حکم
خصوص حکم اخذ مال فرزند در کتب روایهي  درمتعددي گرچه روایا   :روايت (لفا

داشتند ستناد ا« انت و مالک ألریک»تنها ره روایت نبوي  ،وجود دارد، فقهاي عظام امامیه
 آن روایها    از يررخه اسهت در  اند. گرچهه گفتنهي   اي ره روایا  دیگر نکرده و اصوالً اشاره
در هنگام ریان حکم سرقت از اموال فرزند، رهه روایهت نبهوي مشههور نیهز       (ع)نیز معصوم
 اند. استناد کرده

این روایت در پاسخ ره مردي است که از پدرش ره خهاطر تصهرف در امهوالش کهه از     
لي که پهدرش را  ادر ح ن مردیاشکایت کرده رود.  ،ه دست آورده رودرطریق ارث مادرش 
این پدرم  )ص(رسید و عرض کرد: یا رسول هللا (ص)اسالم پیامبرخدمت  ،پیش انداخته رود

پدرش عهرض کهرد    پس از آن ره من ظلم کرده است. ،است که در مورد میراام از مادرم
د و خودش از آن استفاده کرده است. در ایهن حهال پیهامبر    یحتاج و نفقه فرزنکه رراي ما

 .«مالت ره پدر  تعلق دارد و تو» فرمود:
 «نت و مالک ألریکأ»رررسي روایت 

مضهاف  « مهال »دو نقش در جمله داشهته راشهد: یها     شاید« مالک»در این عبار  کلمة 
دهد:  معنا مي صور  روایت این گونه خطاب اضافه شده راشد که در این« کاف»و ره  راشد
جهار  « لک»و در مقارل  راشدنکره یا موصول « ما»یا اینکه « تو و مال تو از آن پدر  است.»

دهد:  معنا مي چنینگیرد و روایت  صور  حقوق را نیز در رر مي ر ایندکه  استو مجرور 
 .«تو و آنچه داري از آن پدر  است»
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لکیهت حقیقهي را رهراي پهدر     م ،شود آن است که آیا این روایهت  الي که مطر  ميؤس
 کند یا خیر؟   اارت مي
کنهد و ههیچ    گاه ملکیت حقیقي را رراي پدر اارت نمي است که این روایت هیچ ملمس

 کسي ره ظاهر این روایت که ابو  ملکیهت  رو، از ایناند.  ل ره آن نشدهئیک از فقها نیز قا
ندارد و رهه همهین    لقه پدر تعهاي فرزند ر زیرا حقیقتاً اموال و دارایي ؛ملتزم نشده ،است
و تنهها عهدم قطهب دسهت والهد از آن ررداشهت        یستتصرف مطلق رراي پدر مبا  ن علت
 . استنباط و استدالل فقها در این مسیر روده استشود که  مي

 یکهي دیگهر از دالیلهي کهه فقههاي امامیهه در خصهوص عهدم اجهراي           :اجماا   (ب
 . مرحههوم شههیخ طوسههي در  کننههد، اجمههاع اسههت  حههد سههرقت رههر پههدر اقامههه مههي   

 در ایهن حکهم اختالفهي نیسهت، مگهر داود کهه رها ایهن حکهم          »... نویسهد:   مهي « خالف»
 «شههود صههور  دسههت پههدر قطههب مههي  فههت کههرده اسههت و معتقههد اسههت در ایههن لمخا

 .(118:5 ج ،2107)طوسی،
پهس از ریهان اینکهه یکهي از      الکهالم ه   جواهرحسن نجفي نیز در  مرحوم شیخ محمد

در »... نویسهد:   مهي  حد سرقت آن است که سارق پدر صاحب مال نباشدهه شرایط اجراي 
، ج 2969، ينجف) ...«این حکم نظر مخالفي نیافتم، رلکه اجماع ره دو نوعش رر آن است، 

  .(188و  187 :12
حکهم مهذکور موجهود     ۀاي دررهار  فقهاي امامیه معتقدند شهر  عظیمهه  :شهرت (ج
تهوان در کهالم ررخهي از فقهها      مهي  اسهت،  ا اشهاره شهده  اي که ره آنه عالوه رر ادله است.

قیهاس   :شهود؛ همچهون   لی آنها خوددار  مهی یاز ذکر تفصهاي دیگري یافت که  استدالل
قیاس سهرقت   و (188و  187 :12، ج 2969 ،ينجف) سرقت از اموال فرزند ره قتل فرزند

 .(138 :2106 ،يلنکران فاضل) از اموال فرزند ره قذف فرزند
 ه یههه و امامعامّهه يه شههده توسههط فقهههائههارا ۀان ادلههیههسههه میک مقایههدر ن یهمچنهه
 ف رهر حکهم عهدم قطهب دسهتان      یشر يت نبویره روا ،گروه فقها دو شود که هر يمعلوم م

 عامهه   يت مهورد تمسهک و اسهتناد فقهها    یه ن روای؛ هرچند هماند کرده در سارق استنادپ
 خهاطر سهرقت از    هرقت ره از مجهازا  حهد سه    يت ویه معاف حکم رهه مهادر و   يتسر يارر

ت یه ل را رواین دلیتر توان مستحکم ين اساس میرر ا .ز قرار گرفته استین اموال فرزندش
 ف دانست.یشر ينبو
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 ديدگاه فقهاي اماميه از سرقت از اموال فرزند توسط مادر

در خصوص مادري کهه از   اجراي مجازا  حد قطب دست زمینۀدر در میان فقهاي امامیه 
فقههاي   راول کهه قهول مشههو    ۀنظریه  :دو نظریه وجهود دارد  ،کندسرقت  اموال فرزندش

 ۀنظریه  کهه  يدر حهال  ؛دنه دان مهي  شهدنی  مهادر اجهرا   مهورد امامیه است، حد سرقت را در 
و همچون پدر، مهادر را نیهز از   است مادر را در این حالت ره پدر ملحق کرده  ،رغیرمشهو

جا ره رررسي دیهدگاه فقههاي امامیهه    ندر ای رناررایند. کن اجراي حد قطب دست معاف مي
 :شود در دو رخش پرداخته مي

 
 مشهور فقهاي اماميه ۀنظري (الف

داود نیز معتقد ره قطب دست مهادر   » نویسد: مي «خالف»مرحوم شیخ طوسي )ره( در . 2
. ایشان «راشد و دلیل ما عبارتند از: عموم آیه و خبر در صور  سرقت از مال فرزندش مي

نویسد: فقههاي عامهه همگهي معتقدنهد حکهم       و مي دارده نیز اشاره مفقهاي عاره دیدگاه 
 .(5:118 ج ،2107 )طوسی، دشو قطب در خصوص مادر اجرا نمي

در صهورتي کهه مهادر از امهوال فرزنهدش      » )صاحب جواهر(: )ره(محمد حسن نجفي .1
  .(188: 12 ، ج2969، ينجف) «شود سرقت کند، حکم قطب دست در مورد او اجرا مي

مادر اگر از فرزندش سرقت کند، حد سرقت در خصهوص او اجهرا   : »)ره(امام خمیني .9
 .(167 :1 تا، ج ي، رينیخم) «شود مي

که آنان نیهز  ن این نکته است یمباست رررسي دیدگاه سایر فقهاي امامیه  شایان ذکر
یي از هها ن رنهدي  در یهک جمهب   ،رنهارراین  .شود معتقدند حد سرقت در مورد مادر اجرا مي

که مادر از امهوال فرزنهدش سهرقت     يدر صورت :توان گفت مشهور فقهاي امامیه مي ۀنظری
 شود. کند، در هر حالي حد سرقت اجرا مي

 
 هاي اماميهغيرمشهور فق ۀنظري (ب

در صور  کامل شدن این شهرایط، قطهب چههار انگشهت دسهت      »... اروصال  اسکافي:  .2
ان سهرقت کننهد   نکه پدر و مادر از اموال فرزندشه راست سارق واجب خواهد رود... مگر ای

 شهود  و شرایطي جهاري نمهي   هیچ حالتيآن دو در  موردصور  حکم قطب در  که در این
  .(188: 12 ج ،2969 نجفی،)
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از فقهاي امامیهه اسهت کهه حکهم سهرقت حهدّي را        ي، اسکافي تنها فقیهرا این ریان
ههیچ  مادر مطلقاً و در  و اعتقاد دارد که استندانسته  شدنی همانند پدر در حق مادر اجرا

سرقت از اموال فرزندش، مستوجب حد سهرقت و قطهب دسهت     علتو شرایطي ره  حالت
جهواهر الکهالم فهي شهر      »مرحهوم شهیخ محمهد حسهن نجفهي در کتهاب        نخواهد شد.

و رهر آن   ضمن ذکر مخالفت اروصال  اسکافي، قول مشهور را نقل (همان) «االسالم شرایب
 کند. يم دیکأت

زیرا مادر نیز یکهي از ارهوین    ؛نیستوارد اروصال  ایرادي  اعتقادرر : »)ره(عالمه حلي .1
ي، در له ن اعتقاد عالمهه ح یگفتني است ا.است و هر دو در احترام و اعظام شریک هستند

 .(همان) «گیرد کتاب جواهرالکالم نیز مورد اشاره قرار مي
 
 دست در خصوص مادرفقهاي اماميه بر اجراي كيفر قطع  ۀادل

 حد سرقت ۀآيو اطالق  عموم (الف

هها،   سرقت تمامی در علتهمین  و ره استو مطلق عام  ،قطب ید و حد سرقت وجوبِ ۀآی
 ۀشود، مگر در مواردي که را دلیل خاصي از تحهت شهمول عهام آیه     حد سرقت جاري مي

روایها ، شهرایطي   اشاره شد، رر اسهاس   قبالًخارج شده راشد. چنانکه  و اطالق آن شریفه
در صور  وجود شرایط مهذکور، حهد سهرقت    و است رراي اجراي حد سرقت تعیین شده 

ولهي   ،آن است که سارق پدر صاحب مال نباشهد  ،مذکور شرایط ۀاز جمل ؛شود يمجاري ن
از آنجا که دلیل خاصي رر خروج مادر از تحت شمول عموم وجهوب قطهب دسهت سهارق     

و در صهور   اسهت  حد سرقت راقي مانده  ۀحت شمول آیوجود ندارد، لذا مادر همچنان ت
 شود. حکم قطب دست در مورد او اجرا مي ،سرقت از اموال فرزندارتکاب 

 
 عمومات و اطالقات روايات (ب

 اطالقهها  و عمومهها  روایهها  فراوانههي کههه در رههاب حههد سههرقت و وجههوب قطههب دسههت 
ز امهوال فرزنهدش سهرقت    شود و در نتیجه مادري کهه ا  سارق آمده است، شامل مادر مي
: ارهواب حهد السهرقه    ،28عه، ج یالشه  لی: وسها   ک)رشود. کند، مشمول حکم حد سرقت مي

182-591). 
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 شهرت( ج

رهه   ،مشهور رین فقهاي امامیه آن است که مهادري کهه از امهوال فرزنهدش سهرقت کنهد      
 شود. ميمحکوم مجازا  حد سرقت 

 
 اجما  (د

، آنهان معتقدنهد اجهراي مجهازا  حهد سهرقت در       آید ررمياز کالم فقهاي امامیه  گونه آن
اجماعي است و در این مقهام اجمهاع رهه دو قسهمش )محصهل و منقهول(        ،خصوص مادر

 جنید اسکافي مضّهر رهه اجمهاع نیسهت     وجود دارد و وجود اقوال مخالف همچون نظر ارن
 .(188 و 187: 12 ج ،2969 )نجفی،

 
 ادراجراي حد سرقت در خصوص م لۀبررسي ادنقد و

 حد سرقت ۀآي و اطالق عموم (الف

رهه عمهوم    ،مادر درمورد «قطب دست»چنانکه گفته شد گروهي از فقها در اجراي مجازا ِ 
 اینان، رر این اعتقادند کهاند.  تمسک کرده« السارق و السارقه فاقطعوا ایدیَهُما» ۀشریف ۀآی

گیهرد   اد خود را در رر مهي شده در علم اصول، عام تمام افر و پذیرفته ملمسرراساس قواعد 
 ن اکتفا کرد.  متیقّ رو در هنگام خروج از آن، راید ره قد

، مهورد مهادر   ردولهي   ؛پدر از تحت شمول عام خارج شده اسهت  ،مسلمطور قطب و  ره
حهد سهرقت    ۀعموم عهام آیه   رنارراین همچنان در تحتِ .ایم را احراز نکرده صورود مخصّ
 : ذکر چند نکته حایز اهمیت است که زمینه  اما در اینماند.  راقي مي
حد سرقت در خصوص مادر، در حقیقت تمسک رهه عمهوم    ۀک ره عموم آیستم ،اوالً

، در مواردي که شک ره ریان دیگر، در علم اصول .خود عام است ۀعام در شبها  مصداقی
 توانیم را تمسهک رهه عمهوم عهام، مهورد      نمي ،داریم آیا مورد از مصادیق عام است یا خیر

رنارراین از . (250: 2 ج ،2366 )مظفر،مچنان در تحت عموم عام نگهداریم مشکوك را ه
جهاي تردیهد    م،آنجا که را توجه ره دالیل موجود در راقي ماندن مادر در تحت عمهوم عها  

 ۀتوان در اابا  حکم قطب ید مادري که اموال فرزندش را ررراید، ره عمهوم آیه   است، نمي
 حد سرقت تمسک کرد. ۀشریف

دایهر    ۀاین دسته از فقهها رها توسهع    گونه که مشهود است آن ،هئلدر همین مس ،ثانياً
رهه قهدر    ،عهام  زا ک ره دالیل عرفي و استحسهاني در هنگهام خهروج   سن و را تمقدر متیقّ
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اش سهرقت کنهد ه رهه پهدر       اگر از اموال نهوه  را ه « جد پدري»اند و  متیقن نیز اکتفا نکرده
کهه   در حهالي  ؛انهد  و حکم عدم قطب ید را از پدر ره جد پدري تسهري داده  اند کردهملحق 

 تري وجود دارد.   در مورد مادر ره گونة قوي ،این دسته از دالیل و استحسانا 
 
 شهرت (ب

. استدر خصوص مادر اقامه شده، شهر  « قطب ید»از جمله دالیلي که رر اابا  مجازا  
شهر  فتوائیهه از آنجها    ،علم اصول تبیین شده است انکه درراید گفت، چن زمینهدر این 

ین مقام حجت راشد، رلکه رنارر آنچهه کهه در اخبهار    ادر  بایدکه از ظنون خاصه نیست، ن
موسوم ره اخبار عالجیه )خذ ما اشتهر رین اصحارک( ره آن اشهاره شهده اسهت، شههر      

 لهۀ در مقام را را شرع مقهدس و اد موجود  ۀراید شهر  فتوائی ،روائیه معتبر است. رنارراین
توان ره  صور  اگر مطارق شرع رود، تنها ره عنوان مؤید مي خاص آن مطارقت داد. در این

 ۀین شهر  فتوائیه احجیتي نخواهد داشت. رنارر ،صور  د، در غیر اینکراستناد « شهر »
شود کهه عهدم حجیهت آن واضه  و      داخل مي« ظن مطلق»موجود در مقام، تحت عنوان 
 .(96: ونسی) ن الحق شیئاً(مروشن است. )ان الظنّ الیغني 

 
 اجما  (ج

. اند کردهاز دالیل دیگري است که در این مقام ره آن استناد  ،وجود اجماع ره دو قسمش
راشد، حجت اسهت و رهدون    (ع)در صورتي که کاشف از قول معصومدر علم اصول، اجماع 

که چنین اجماعي نهادر   رسد ره نظر میري آن ارزش و حجیتي ندارد. ذکر این نکته ضرو
. یسهت شود، حجّت ن مطلق داخل مي ناست. از سویي اجماع منقول نیز از آنجا که در ظ

 رر فقها نظر اتحاد و )اتفاق مدرکي اجماع نوع از ادعایي، اجماعا  از رسیاري ،دیگر طرف از
 یماًقمست راید واردم گونه این در و هستند شرعي حجیت و ارزش دقفا و شرعي( كرمد یک

اجماع موجود تردید  ري ،است شایان ذکرره مدرك و روایت موجود در مقام مراجعه کرد. 
 توان ره آن استناد کرد. شود و در نتیجه نمي اجماع مدرکي محسوب مي ،در مقام

 
 روايات (د

ر و د یسهت ، وافي و کافي ره مقصود نشدندچنانکه مالحظه شد، دالیلي که تاکنون اقامه 
 ه از امهوال فرزنهد  که  مادري ا رها در مقام اابا  مجازا  قطب ید ر توان ره آن نتیجه نمي
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مانهد، روایها  و    د.در این میان تنها دلیل دیگري که راقي ميکرسرقت کند، استناد  خود
فهراز اصهلی آن را   کهه  انهد   این مورد مورد استناد فقهها قهرار گرفتهه   نصوصي است که در 
 ی ررخهی از در اینجا رهه رررسه   .دهد تشکیل می« ت و مالک الریکان»حدیث شریف نبوي 

 :اند مون وارد شدهضکه را این مپردازیم  میروایاتي 
 

 سنان روايت ابن (اول

السالم ماذا یحل للوالد من مال ولهده؟   سألته یعني أرا عبدهللا علیهعن ارن سنان قال: »... 
)حهر   «یس لهه أن یأخهذ مهن مالهه شهیئاً،...     قال: أمّا إذا انفق علیه ولده رأحسن النفقه فله 

 .(235 :21تا، ج  ي، ريعامل
 عبارتند از: ،در این روایت موارد مورد اشاره

ت کهه اولهي شهامل پهدر مهادر و      سفته ارکار  ره« ولد»و « والد» ۀدر این روایت کلم .2
 شود. میدومي شامل دختر و پسر 

النفقه است را والدي  ن والدي که واجبآمده است، راید ری (ع)چنانکه در ریانا  امام .1
 يهها  و صهور  فهروض   رنهارراین، رجاسهت کهه   . ل شهد ئقاتفاو  النفقه نیست،  که واجب
 :شود يرررس کیوحکم هر هئلمختلف مس
 : نداشته راشدنیاز  و ره مال فرزندش  اشدنبالنفقه  والد واجب اگر (الف

فقه نباشد و رهه امهوال فرزنهدش    الن واجب ،همانند دو روایت قبلي، در صورتي که والد
 نداشته راشد، مجاز نیست که از اموال فرزندش رردارد.نیاز 
 ایهن صهور  نیهز دو    . ره مال فرزندش نیاز داشهته راشهد   شد واالنفقه ر والد واجب (ب

 وجه دارد:
« انفهق علیهه رأحسهن النفقهه    » (ع)مفرزند نفقه را تمام وکمال یها رهه تعبیهر امها     (يك

آیهد و آن عهدم جهواز     دست مي ره )ع(حکم این وجه از مفهوم پاسخ امام کند. پرداخت مي
 .استاخذ مال فرزند از سوي والد 

کند یا پرداخهت نفقهه رهه تمهام و کمهال       اي پرداخت نمي طور کلي نفقه فرزند ره (دو
شود و آن جواز ررداشهت   طور مستقیم از این روایت استخراج مي نیست. حکم این وجه ره

 .استزند توسط والد از اموال فر
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  يسار روايت سعيد بن (ومد

الرجل من مال ارنه و ههو صهغیر؟    : ایحجّ)ع(رن یسار: قال: قلت ألري عبدهللاعن سعید »... 
قال: نعم، قلت: یحج حجه االسالم و ینفق من؟ قال: نعم رالمعروف، ام قال: نعم یحج منه 

، ي)حهر عهامل   «خذ من مال والده اال راذنهینفق منه، ان مال الولد للوالد و لیس للولد ان یأ
 .(همان

 نکا  موجود در این روایت عبارتند از:
و « مال فرزند از آن والهد اسهت  »کنند که  استدالل مي چنین ،در این روایت (ع)امام .2

 ؛ررداشت از مال فرزند جایز است دلیلره همین 
 ؛استر ال در مورد جواز ررداشت پدر از اموال فرزند پسر صغیؤس .1
حهج واجهب    ۀعالوه رر نفقه، هزینه  تواند مرد مي :فرمایند مي (ع)امام ؛در این روایت .9

 ؛صغیرش رردارد خود را از اموال فرزندِ
این جواز در حد معهروف   ،هرچند جایز است ،ررداشت پدر از اموال فرزند صغیرش .1

 غیرمتعارف جایز نیست.   ۀروي و هزین و زیاده استو شایسته 
معتقهد   تین روایعه را استناد ره ایالش صاحب کتاب شریف وسایل )ره(حر عاملي مهالع
  .استنفقه مجاز ره ررداشت از اموال فرزندش  ۀپدر تنها ره انداز ،است

ررداشتن مطلق از امهوال فرزنهد    ،تین روایرر اساس ا توان گفت که رندي مي بمدر ج
 از سوي پدر جایز نیست.

 
 ممسلّ روايت محمد بن (مسو

سهألته عهن   »السهالم قهال:    عبدهللا علیهه  يرعن ا مسلّممحمد رن یعقوب... عن محمد رن 
قال: یأکل منه، فأما االم فالتأکهل منهه اِالّ قرضهاً علهي     ؛ رجل الرنه مال فیحتاج األب الیه

 .(236 :21تا، ج  ي، ري)حر عامل «نفسها
 ۀه نیازمندي و ره انهداز مشروط ر ،توسط پدر در این روایت ررداشت از اموال فرزند .2
   است؛نیاز 
 :داردرررسي  امکاناو  نبودحکم مادر در دو صور  وجود زوج یا  .1
مهادر مجهوزي رهراي     است،شوهرش  ۀعهد زن رر ۀاگر زوج راشد، از آنجا که نفق (الف

   ؛عنوان قرض از آن رردارد رهتواند  میو تنها اخذ از اموال فرزندش ندارد 
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 ۀعههد  نیازمنهد رهر   مهادرِ  ۀتأمین نفق دلیل اینکه ره ،حیا  نباشداگر زوج در قید  (ب
 يگفتنه  .خواهد رودجایز درصور  نیاز  ،، ررداشت از اموال فرزند رراي مادراستفرزندش 

نویسد: حکم مهادر محمهول رهر وجهود      است مرحوم حر عاملي رعد از ذکر روایت فوق مي
 راشد نه رر فرزندش. ب ميصور  نفقه رر همسر واج نیراشد که در ا همسرش مي

 
 ميابو ابراه روايت (چهارم

السهالم قهال: سهألته عهن      عن عده من اصحارنا، عن سهل رن زیاد... عن اري ارراهیم علیهه 
طرّ الیه فیأکل منه رالمعروف وال یصل  للولهد  ضالرجل یأکل من مال ولده؟ قال ال، اال ان ی

سهناد عهن   اال رواه الحمیهري فهي قهرب    رهاذن والهده. و  اال أن یأخذ من مال والهده شهیئاً   
فیاکهل   طرّضه رهن جعفهر اال انهه قهال: ال اال راذنهه او ی      رن الحسن، عن جهده علهي   عبدهللا

 .(همان) «یسررالمعروف او یستقرض منه حتي یعطیه اذا ا
 :، آن است کهره آن اشاره شدهآنچه که در این روایت نیز 

رلکهه تهارب شهرایطي     لق مجاز نیست؛ره نحو مطپدر در ررداشت از اموال فرزندش  .2
   ؛ررداشت ره اندازه است و اضطرار یا استقراضوجود اخذ اجازه،  لزوم همچون
 که از فرزنهد ررداشهته   خواهد رود ياموالپس از توانگري موظف ره رازپرداخت  پدر .1
 ن رهار در یاوله  يررا ،لزوم رازپرداخت اموال ررداشته شدهکه خواهد رود ذکر  شایان .است
 ت مورد اشاره و حکم قرار گرفته است.ین روایا

 
 ابواالعالء روايت (پنجم

السهالم:   و عن محمد رن یحیي، ... عن الحسین ارن اري العالء قل: قلت ألري عبدهللا علیهه 
قهول  یه رغیر سرف إذا اضطر الیه، قال: فقلت لهه: ف تقال: قو ما یحل للرجل من مال ولده؟

، فقهال: انمها جهاء     اه فقدم اراه فقال له: انت و مالهک ألریهک  للرجل الذي أت )ص(هللارسول 
فهأخبره   ؛هذا اري و قد ظلمني میرااي عهن امهي   :هللا راریه الي النبي )ص( فقال: یا رسول

انت و مالهک ألریهک؛ و لهم یکهن عنهد الرجهل        :األب انه قد انفقه علیه و علي نفسه و قال
 .(همان، ي)حر عامل «یحبس اآلب لالرن؟ )ص(شيء اَو کان رسول هللا

 :هستند ریره شر  ز ،تین روایدر ا شده موارد اشاره
صهور    مشروط ره حالهت اضهطرار اسهت و پهدر رهه      ،اخذ اموال فرزند از سوي پدر .2

 یست؛مطلق مجاز ره ررداشت از اموال فرزندش ن
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 و قهو   ۀتصهاحب امهوال فرزنهد رهه انهداز     و  شتامیزان ررد ،در صور  اضطرار نیز .1
 ؛روي راشد ادهیت که آن هم راید ردون اسراف وزسغذا
روشهن   رنهارراین  کننهد  يمشههور اشهاره مه    ينبهو قول ره  ،  حکمیتشر در (ع)امام .9
ل آن یه از اموال مادرش است که پهدر از تحو  االرث فرزند مورد سهم ت دریرواشود که  يم

 .ه اسهت دینجاما (ص)امبریت در نزد پین موضوع ره شکایکرده و هم يره فرزندش خوددار
خهود و   يحتهاج ضهرور  یعنوان نفقهه و ما  ن مال را رهیدارد که ا يحال پدر عرضه م نیدر ا

مالهت از آن پهدر     : تو وفرمایند مي (ص)امبریپ رعد نه کرده است.یفرزندش ررداشته و هز
   ؛اند نجا  داده يصور  پدر را از هرگونه مجازات نیو ره ا است
امبر یه پ يل حکم معاف شدن پدر از مجازا  سرقت از سهو یدر تعل (ع)در ادامه امام .1
ن یا«. ؟حبس االب لالرنیهللا  ءٌ او کان رسوليکن عندالرجل شیو لم » ند: یفرما يم (ص)

نداشهته   يمالچ یشود که پدر ه يدر رخش اول ذکر م :دو رخش است يت دارایفراز از روا
ن اسهت کهه او را حهبس    یه دوم هم اره فرزند داد و را که رتوان آن را از او گرفت واست 
ا در یه شهود کهه آ   ينقهل مه   يخیصهور  اسهتفهام تهور    ن رخش از کالم امام رهیکه ا کنند

 کرد؟   يزندان مجازا  و ،فرزندش دلیلد پدر را ره یحال را نیا
فقهها   تمهامی مورد تمسک و اسهتناد   ياصل تیروا قتیدر حق تیروا نیااست  يگفتن

فهراز از آن   کیه تنهها رهه    ،د است که در هنگام نقل و استناددر راب سرقت از اموال فرزن
 نیقیاست که فهر «  کیانت و مالک الر»  يعنی تیاند و آن هم فراز مشهور روا اکتفا کرده
 ،دارد يکه در استنباط حکهم نقهش مهمه    تیارو يرعد يفرازها يول ،اند کردهآن را ذکر 

 . مغفول مانده است
 

 ت در خصوص مادرداليل عدم اجراي كيفر قطع دس

 آيات (اول

( اطاعت، رهرّ و  21 :خداوند تبارك و تعالي در آیا  فراواني ره مصاحبت ره معروف )لقمان
ده است، تا آنجا که رعهد از امهر رهه طاعهت خهود، رهه       امر کر( والدین 25 :احسان )لقمان

ونهد  که این امر نشهانگر اهمیهت والهدین در نظهر خدا     امر کرده، اطاعت و احسان ره آنان
رین پدر و مادر اختالفي نیست و ههر دو   ،تبارك و تعالي است. واض  است که در این امر

موجب اجهراي حکهم    ،در صورتي که تصرف در اموال فرزند ،در یک رتبه قرار دارند. حال
ه رهرخالف امهر رهه احسهان و     ئلحد سرقت و قطب دستان هر یک از والدین شود، این مس
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سهرقت   ۀیه خروج مادر همانند پدر از تحت شمول آ پس ،دمصاحبت ره معروف خواهد رو
 ۀفیشر ۀیاست در آ يکاف ،ن منظرین مجال و از همیان در ی. همچنرسد يموجه ره نظر م

و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرسهتید و رهه پهدر و مهادر نیکه       » :میشیندیر ریز
ره آنها )حته ( اف   ،لمندى رسیدنددر کهنهار تهو ره سا ،اگر یک  از آن دو یا هر دو ،کنید

رهال   ،یسخن گوى و از سر مهررهان  یخاش مکن و را آنها ره شهایهسهتهگمگو و ره آنان پر
  چنانکهه مهرا در خهرد    ،آن دو را رحمهت کهن   ،فروتن  رر آنان رگستر و رگو: پروردگهارا 

پدر و ره ن و پرخاش ین توهیکمتر ۀکه خداوند اجاز یيدر جا .(15-19: األسرا) «پروردند
کهه آنهان مرتکهب خطها و جهرم       يدر صورت يحت ،يطیو در هر شرا يلیهر دل ره-را مادر

 ،ياوله  قِیه که ره طر است روشندهد،  يفرزندان نم ره ه  نسبت ره فرزندانشان شده راشند
رلکهه   ؛نخواهد رهود راضی سرقت از اموال فرزندانشان  دلیل هره قطب دستان آنان ر نه تنها

را یه ز ،کنهد  يمه سهفارش  ژه در خصهوص مهادر   یو هن رینسبت ره والد ره احسان و گذشت
احسهان رهه    رهرّ و  ن مصهداق یرهارزتر  از يکه ی ،از مجازا  قطب در کنار پهدر  ت مادریمعاف
مجهازا    ياجهرا  ۀازجمله مادر و مطالبه  ،نیفرزندان رر والد يحقوق تسلط و استن یوالد
   نت و مخالفت دارد.یمبا يانیوح يها را آموزهقطب 
 

 روايت (دوم

 شود: ير آشکار میج زینتا ،زمینهاین موجود در  ا یمجموع روا يرررس از
د در یه و قطهب   اسهت  يقطع يامر ،هرچند جواز ررداشت از اموال فرزند توسط پدر .2

همچهون اخهذ اجهازه،     يطیو تارب شهرا  یستمطلق نحکم جواز  شود، یمورد پدر اجرا نم
 پهدر توسهط فرزنهد و فهرضِ     ۀو عدم پرداخهت نفقه   نفقه رودن پدرال وجود اضطرار، واجب

 ؛استاستقراض 
سهته و رهه   یدر حد متعهارف و شا  از وین ۀط، پدر تنها ره اندازیدر صور  وجود شرا .1

 يپهس از تهوانگر   ،ا یه از روا يتواند از اموال فرزندش رردارد و در ررخه  يمدور از اسراف 
 ؛شده استف ره رازپرداخت ظمو

فهر قطهب در مهورد    یک ينه تنها در مورد اجرا ،يا  مورد رررسیواکدام از ر چیدر ه .9
د شهده اسهت کهه مهادر تنهها در      یکأن نکته تینشده، رلکه همچون پدر رر ا يا مادر اشاره

 يهیکه رنا را رر استقراض رگذارد، مجاز است که از اموال فرزنهدش رهردارد و رهد    يصورت
 ؛نخواهد شدفر قطب در مورد او اجرا یصور  ک نیاست که در ا
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ازمنهد  یمشهروط رهه ن   ،نیک از والهد ی هر يمال از سو ، اخذچهارمت یرراساس روا .1
ن دو ید ره یه جه رای، در نتپدر است ۀاو رر عهد ۀآنجا که نفقاز  ،رودن است و در مورد مادر

، مادر تنهها  گونه که در صور  وجود زوج ه اینر او فرق گذاشت؛ نبودور  وجود زوج و ص
در و عهدم  ازمنهد رهودن مها   ین زوج و بهود نال از فرزنهد اسهت و در صهور     مجاز ره اخذ م

، مادر مجاز خواهد رود که از اموال فرزندش در حد متعهارف و  پرداخت نفقه توسط فرزند
ملهزم رهه    ،يرهردارد و در صهور  تهوانگر    يرو ادهیسته و ره دور از هرگونه اسراف و زیشا

  است.رازپرداخت آن 
ا  موجهود  یه فر قطب رر اساس روایک يعدم اجرا ره پدر در حکمِ الحاق مادر ،نیرناررا

 است.در راب ممکن 
 

 مادر بر پدر در وجوب رحمت و رأفت متقد (سوم

السهالم   همیعله  انو سنت معصهوم  یيروا يها در آموزه ،يفه و کالم الهیا  شریعالوه رر آ
و شهفقت و  افهت کهه ضهمن سهفارش رهه رحمهت       یرا  يث فراوانیاحاد ا  ویتوان روا يم

ا  یه ن روایه در ادارد . يان مه یه مهادر ر  يرا رهرا  يمتقهد ن، حهق  یو رأفت ره والد يمهرران
شود و  يم دیکأو احسان فرزندان ت يکیاز ن يدر ررخوردار رر پدر ت مادریوضو  رر اولو ره

 استفاده در مورد رحث دارد. يررا يداللت روشن
مهردى خهدمت   » فرمهود: نقهل شهده اسهت کهه آن حضهر        (ع)امام صهادق از  يتیروا
فهرمههود: رههه    رهه چهه کسه  نیکه  کهنم؟      ،آمد و عرض کرد: اى رسول خهدا  (ص)پیامبر
عرض کرد: رعهد از او رهه چهه     .فرمود: ره مادر  عرض کرد: سپس ره چه کس ؟ .مهادر 
 ،يمجلسه « )فرمهود: رهه پهدر     عرض کرد: سپس ره چه کس ؟ .فرمود: ره مادر  کس ؟
 .(13: 71 ج تا، ری
است  يگاه رلند مادر در نزد خداوند تبارک و تعالیانگر جایر ،ا یروا گونه نید ایدتر ير

فرزندان نسبت رهه   يو عفو وگذشت از سو يو شفقت و مهرران يکیو هر گونه احسان و ن
هرگونهه هتهک    ،شود و در مقارهل  يم يخداوند تبارک وتعال يموجب خوشنود ،مادرشان

خداونهد تبهارک و    يموجب ناخشنود ،و و گذشتاز عف يحرمت و ظلم و ستم و خوددار
ت مجهازا  قطهب در هنگهام    یمادر از معاف يررخوردار ،ن اساسی. رر همخواهد شد يتعال

از رحمت وشفقت است کهه نهه تنهها رهر فرزنهدان       یمصداق روشن ،سرقت از اموال فرزند
 .ز داردین تقدمرلکه مادر رر پدر حق  ،واجب است
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 بالشبهات الحدود تدرأ ۀقاعد (چهارم

است. این قاعهده  « درء» ۀ، قاعدکه کارررد فراواني در فقه جزایي اسالم دارد ملمساز قواعد 
صدد تقیید عقهاب و مجهازا  اسهت.     گرفته از سخنان پیامبر گرامي اسالم است که دررر

کنهد کهه    نقل مي (ص)صور  مرسل و ردون ذکر سند از پیامبر اسالم  ره )ره(شیخ صدوق
)حهر  « ادرؤوا الحدود رالشبها  و الشفاعه و الکفاله و الیمین في حهد ّ »د: آن حضر  فرمو

 .(1،   28راب ، 28تا، ج  ي، ريعامل
شفاعت و کفالت و سهوگند   ،دزیرا در ح ؛هنگام وجود شبهه، حدود را ره کناري نهید»

 سند در ۀسلسل و استاین روایت اگرچه مرسل  ،از نظر فقهاي امامیه .«شود پذیرفته نمي
 است. دیمسان زیرا مراسیل صدوق در حکم ؛پذیرفته شده است ،نشدهآن ذکر 

مزرور، حد، قصهاص یها    ۀل جزایي را تمسک ره قاعدئدر رسیاري از مسا ،فقهاي امامیه
اند. رر این اساس و را توجه رهه دالیهل قبلهي،     تعزیر را در موضوع مورد شبهه ساقط کرده
وجوهي که گفته  دلیلر ملحق نشود، حداقل ره اگر مادر در حکم عدم قطب دست، ره پد

شهود،   و از آنجا که حدود را شبهه ررداشته مي شود قوي در مقام حاصل مي ا  هشد، شبه
 .خواهد شدب دست از مادر ررداشته ط، اجراي کیفر ق«درء» ۀاساس قاعد رر

 
 حدود ياصل تخفيف در اجرا (پنجم

 يدر اجهرا  ،و مهررهان اجهازه داده اسهت    میف را که خداوند حکیو تخف آسان گرفت دیرا
از آنجا که رناي شرع مقدس در حدود، رر تخفیهف و مسهامحه اسهت     کار رست  ره حدود

( پس راید در هنگام اجراي حدود، این اصل را مورد مالحظه 18: 29، ج 2126)اردریلی، 
ق لهزوم  یاز مصهاد  يکه ید یه . رهدون ترد تهوان  قرار داد. رر مبنا  این اصل ،تا آنجا که مهي 

از امهوال فرزنهدش سهرقت     ياست که مهادر  يمورد ،حدود يف در اجرایاستفاده از تخف
 توان حد سرقت را از مادر رفب کرد. ين اصل میرر اساس ا پسکرده راشد. 

 
 ن مساعديع قوانر موسّيتفس ۀقاعد (ششم

 هها   انونان دانشهمندان حقهوق اسهت کهه در مهورد قه      یه در م شده رفتهیک امر پذین یا
ر یتهوان تفسه   يمه  ه  ين شهکل یو چهه در قهوان   ين ماهویچه در قوانه ز و مساعد  یآم فاقار

در موضهوع رحهث در    .(252: 2 ج ،2973 لهی، ی)اردر ه دادئه را ره نفهب مهتهم ارا   يعموسّ
ت سهارق از تحمهل   یه موجهب معاف  ،مالباختهه ن سهارق و  یوالد  ره  ۀقت وجود رارطیحق
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ت یق آن اسهت و موضهوع  یاز مصهاد  يکیت قیدر حق يپدر ۀشود و رارط يمجازا  قطب م
ت پهدر از حکهم   یه بب معافس ،يو فرزند يپدر ۀکه وجود رارططور همان ،جهیدر نت .ندارد
 ۀرارطه  يعنه ی ؛ق والد یگر از مصهاد ید يکیوجود دلیل  رهو  مناطن یهمرر ،شود يقطب م
، سهت که از اموال فرزند خهود سهرقت کهرده ا    يتوان در مورد مادر يم ،يو فرزند يمادر

 کرد. حکم مجازا  حد سرقت  يت از اجرایره معاف ،همانند پدر
 
 

 گيري نتيجه
 شود: حاصل مي زیرنتایج  ،رندي یک جمب در

عنوان تنها دلیل محکم رراي عدم اجهراي   هرا توجه ره مطالبي که پیرامون روایا  ر .2
 ؛ن استکیفر قطب دست پدر گفته شد، الحاق مادر ره پدر رراساس همان روایا  ممک

مذکور  هعنوان مؤید حکم مذکور گفته شد، چه رسا وجو را عنایت ره وجوهي که ره .1
در مورد مادر ریشتر صادق راشد، و اگر هم نتوانیم مادر را در این حکهم رهه پهدر ملحهق     

 ؛شود قوي در مقام حاصل مي ا  کنیم، حداقل شبهه
 ۀصهادیق رهارز و روشهن قاعهد    از م« سرقت مادر از اموال فرزند» ئلۀطور قطب مس ره .9
اساس آن الزم است از اجراي کیفهر حهد سهرقت در مهورد      و رر« الحدود تُدْرأُ رالشبها »

 .شود، خودداري داشته استرراموال فرزندش  از مادري که
 يشنهاد اصالحیپ

 يمجازا  اسهالم  جدید قانون 168 ۀمادج توان رند  يم ،گفته شیرا توجه ره مطالب پ
 د:کرر اصال  یز صور  هرا ر

 
 شود: ... يموجب حد م، که دارا  تمام شرایط زیر راشد يسرقت در صورت168 ۀماد

 .«ا مادر صاحب مال نباشديسارق پدر  (ج
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 .میکر قرآن
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