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 چکیده

یکی از شرایط حد سرقت که باعث اختالف میان فقهای امامیه شده است حالتی است که سرقت بدون فاصله زمانی زیاد در 

اند.  تفصیل شده ای که برخی از فقها قائل به عدم حد و برخی قائل به حد و گروهی دیگر قائل به گونه چند نوبت انجام شود، به

ربایش »موافقت خود را با دیدگاه فقهای گروه اول نمایان ساخته است:  472ی  نیز در ماده 0594قانون مجازات اسالمی مصوب 

سرقت را بیان نکرده است و برخی از حقوقدانان نیز در   اما حدودوثغور این« اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود مال به

ها را  ی آن تحلیلی هر سه دیدگاه فقها و ادله-اند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی ا پذیرفتهمسئله موردبحث مراجعه به عرف ر

ها به عمومات و اطالقات  کدام از فقها تام نبوده است؛ زیرا آن دهد که دیدگاه هیچ کند و نتایج این بررسی نشان می دنبال می

اند دور از ذهن  تفصیل شده دارند، اما دیدگاه فقهای سوم که قائل بهاند که داللت بر این مسئله ن قرآن و روایات استناد کرده

ترین منابع تدوین قانون  ها جزو مهم موردقبول فقیهانی قرار گرفته است که آراء آن نیست و عرف هم بر آن داللت دارد و

 مجازات اسالمی است.

 

 0594قانون مجازات اسالمی مصوب سرقت، حرز، نصاب حد سرقت، فقه، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه -2

ها در اختیار دارند، در برخی از نظام های حقوقی، میزان و نحوه سرقت مال تأثیری در نوع سرقت  در میان منابعی که سازمان

ون ها پول از ندارند، برای مثال در حقوق انگلستان تفاوت ماهوی بین ربودن یک برگه کاغذ توسط کارمند از اداره و ربودن ملی

بانک وجود ندارد و آنچه که در مجازات کردن سارق مهم است تهدیدی است که به وسیله ارتکاب سرقت علیه ارزش های 

جامعه و حقوق مالی مردم انجام داده است. اما در برخی از نظام های حقوقی دیگر از جمله حقوق اسالمی نحوه سرقت و میزان 

عمده ای دارد به گونه ای که در نظام حقوقی اسالم سرقت حدی شدید ترین نوع سرقت می  ربایش مال در نوع مجازت تأثیر

شرط بیان شده است به گونه ای که اگر یکی از این شرایط محقق نشود حد سرقت اجرا  03باشد که برای اجرای آن در فقه 

ت باید در هنگام اخراج مال از حرز وجود نمی شود.حال نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است شرایط حد سرق

بیان شده است، ربایش مال « قانون مجازات اسالمی»  472داشته باشد و یکی از شرایط حد نصاب سرقت همانطور که در ماده 

به  به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود، قانون گذار در ماده فوق شرایط و نحوه سرقت را به تفصیل بیان نکرده است

گونه ای که عبارت یک سرقت در ماده فوق به صورت عام بیان شده است در صورتی که یک سرقت شامل مواردی می شود که 

سارق مال مسروقه را تقطیع کرده و بدون فاصله زمانی آن را سرقت کند و یا اینکه سارق مال را به اندازه نصاب از حرز خارج 

رده بلکه مقداری را بردارد و سپس بعد از چند دقیقه دوباره برگردد و باقی را بردارد به کرده اما تمام آن را یکدفعه سرقت نک

گونه ای که عرفاً بتوان آن را یک سرقت به حساب آورد و یا تفاصیلی که مالک در بین این دو سرقت بدون فاصله زمانی زیاد 

آن نپرداخته است، لذا آنچه که در این پژوهش به بیان  مالک آگاه شده باشد و یا غیر و صورت های دیگری که قانون گذار به

فقها «. نصاب حد سرقت باید در یک سرقت انجام شود» آن می پردازیم بیان شرایط تفصیلی دیدگاه فقها در مورد این مطلب 

پرداخته و سپس به دیدگاه مختلفی را در مورد این مطلب بیان کرده اند که در ذیل ابتدا به طور کلی به بیان نصاب حد سرقت 

 قانون مجازات اسالمی با دیدگاه فقهای مشهور پرداخته می شود. 472بیان دیدگاه فقها در موضوع مورد بحث و تطبیق ماده 

 

 نصاب حد سرقت -4

ای به حد نصاب سرقت داشته باشیم،  قبل از پرداخت به مبحث اصلی ذکر این نکته خالی از لطف نیست که به اختصار اشاره

باشد که باالتفاق موردقبول همه فقیهان قرارگرفته است که  گفت در وجوب حد سرقت بر شخص سارق، چند امر شرط می باید

دزد پدر  -7مباشرت در خارج کردن کاال از حرز  -6سرقت از حرز  -3عدم اضطرار  -2اختیار  -5عقل  -4بلوغ  -0اند از:  عبارت

هتک حرز  01سرقت در سال قحطی نباشد  -9از حرز به صورت پنهانی و مخفیانه  سرقت -8 شده، نباشد کسى که از او دزدیده

ای است که از حوصله این پژوهش خارج است؛ اما یکی از شرایط  کردن. هر یک از مسائل یادشده خود نیازمند بررسی جداگانه

های  د که فقها در مورد آن دیدگاهچهارم دینار طالی مسکوک باش یک اندازه دیگر حد سرقت این است که مال سرقت شده به

توان گفت که فقهای  طور خالصه می کنیم. در مورد نصاب حد سرقت به ای می اند که در ذیل به آن اشاره متفاوتی را بیان کرده

چهارم دینار باشد، یعنی طالی خالص که ضرب سکه مساوی  یک اندازه مشهور امامیه قائل به این هستند که مال سرقت شده به

(، نهایه 200،  3: ج 0217(، شیخ طوسی در خالف )طوسی، 814، ص0205چهارم دینار. شیخ مفید در المقنعه )مفید،  با یک

(، عالمه 060، ص2: ج0218(، محقق در شرایع )محقق حلی، 09/ص8، ج0587( و مبسوط )طوسی، 702: ص0211)طوسی، 

(، قواعد االحکام )عالمه 536، ص 3، ج0241الحکام )عالمه حلی، (، تحریرا084، ص4، ج0201در أرشاد االذهان )عالمه حلی، 

، 9، ج0204(، شهید ثانی در الروضه )شهید ثانی، 088، ص0200(، تبصره المتعلمین )عالمه حلی، 333، ص5، ج0205حلی، 
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( 282، ص4، ج]ات بی[( امام خمینی در تحریر الوسیله )خمینی، 239، ص20، ج0212(، نجفی در جواهر الکالم )نجفی، 440ص

 و...

پنجم دینار هستند و فیض کاشانی  اما اقوال دیگری نیز وجود دارد که مورد وثوق نیست ازجمله اینکه: برخی از فقها قائل به یک

(؛ و به نقل از عالمه حلّی منقول است که برخی 90، ص4، ج ]تا بی[است )فیض کاشانی،   این قول را به شیخ صدوق نسبت داده

، 9، ج0205زجمله ابن ابی عقیل عمانی قائل به وجوب حد قطع در سرقت به میزان یک دینار است )عالمه حلی، از فقها ا

اما دیدگاه چهارمی نیز وجود دارد که قائل به تحقق حدنصاب در ثلث دینار است؛ که برخی از فقها این قول در کنار  (. 447ص

 (.045، ص0242اند )مرعشی نجفی،  سه قول دیگر بیان کرده

باید توجه داشت که هر یک از اقوال یادشده موردنقد و بررسی قرارگرفته است که خود نیازمند پژوهشی جداگانه است لذا از 

 کنیم. بیان کردن جزئیات هر یک از این اقوال خودداری می

اشد موجب حد دانسته است: که دارای یکی از شرایط زیر ب قانون مجازات اسالمی سرقت را درصورتی 468گذار در ماده  قانون

سارق مال را از  –سارق هتک حرز کند. ت  -مال مسروقه در حرز باشد. پ  –شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب  –الف 

ارزش مال مسروق در  -مال نباشد. چ  سارق پدر یا جد پدری صاحب -هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج -حرز خارج کند. ث

 ز، معادل چهار نیم نخود طالی مسکوک باشد.زمان اخراج از حر

سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.  –مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ  –ح 

مال مسروق  –صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر  –صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ذ  -د

مال مسروق از  –مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ  -قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز

گذار در مورد میزان  (. لذا باید گفت که قانون468، ماده 0593اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد. )قانون مجازات اسالمی، 

گانه، شرح و  گذار بعد از بیان شرایط چهارده دگاه فقهای مشهور را دارد. همچنین قانونارزش مال مسروقه دیدگاهی مانند دی

 باشد. تفصیلی در مورد برخی از این شرایط بیان کرده است که الزم به ذکر نمی

 

 .دفعه و یا برعکس صورت یک دیدگاه فقهای امامیه در مورد شرط بودن و یا نبودن اخراج نصاب حد سرقت به- 9

ی موردبحث سه دیدگاه دارند که هرکدام از این دیدگاه موردنقد و بررسی قرارگرفته است و  ی امامیه در خصوص مسئلهفقها

 اند از: این سه دیدگاه عبارت

 دفعه. صورت یک شرط بودن اخراج نصاب حد سرقت، به -0 -5

 دفعه. صورت یک عدم اشتراط اخراج نصاب حد سرقت، به -4 -5

 ئلهتفصیل در مس -5 -5

 

  قول اول      - 9

دفعه، مورد قبول فقهای قرارگرفته است که اعتقاد بر این دارند قطع دست  صورت یک شرط بودن اخراج نصاب حد سرقت، به 

دفعه از حرز خارج کند نه اینکه در چند مرتبه مرتکب این  صورت یک سارق در صورتی است که سارق، نصاب حد سرقت را به

توان به شیخ طوسی در کتاب الخالف  هانی که این دیدگاه را در نظرات خویش انعکاس داده است میسرآمد فقی .عمل شود

هشتم دینار سرقت کند و سپس  یک اندازه اشاره کرد که معتقد است هرگاه شخصی حرز را سوراخ کند و داخل آن شود و به
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ت را کامل کند، در این صورت دست آن شخص قطع هشتم دینار را دوباره سرقت کند و حدنصاب سرق شبی دیگر برگردد و یک

تفصیل نشده است  شود؛ همچنین ممکن است دست سارق قطع شود؛ زیرا آیه قرآن در این مورد مطلق است و قائل به نمی

توان دریافت که شیخ در صدر و ذیل بیان خود دچار تردید شده  (. از این بیان شیخ طوسی می245، ص3، ج0217)طوسی، 

وَ السّارِقُ وَ »ی اطالق آیهء قرآن  وسیله را در صدر کالم خویش قائل به عدم قطع شده است و در ذیل کالم خود بهاست؛ زی

( در کالم خویش تردید کرده است. ابن حمزه دیدگاه مشابه شیخ طوسی را در 58)سوره مائده، آیه « السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما

(. به نقل از شیخ طوسی ابواسحاق مروزی نیز قائل به این دیدگاه شده 207، 0218ابن حمزه، کالم خویش بیان کرده است )

(. از دیدگاه طبرسی اجرای حد سرقت منوط به این است که اخراج حد نصاب در یک 245ص 3، ج، 0217است )طوسی، 

توان فهمید که ایشان  ول نیز می(. از کالم شهید ا216ج، ص4، 0201سرقت صورت گرفته باشد نه در چند سرقت )طبرسی، 

ای که پس از بیان این مسئله بیان کرده است که برخی فقها قائل به قطع دست  گونه به سمت این دیدگاه تمایل داشته است به

صورت قیل بیان کرده است و این حاکی از آن است که واجب بودن قطع دست را ضعیف  نظر فقها را به هستند؛ اما شهید اول

داند، به این  اندازه نصاب را واحد می ای است که سرقت به گونه اهلل خویی به (. دیدگاه آیت464، ص0201د )شهید اول، دان می

کند که یک  معنا که در یک سرقت، مسروقه به مقدار نصاب باشد و برای رسیدن مال مسروقه به حدنصاب، این کفایت نمی

ای بر مدعای خویش  (؛ اما فقهای قائل به قول اول ادله584، ص 20، ج0244سرقت را به سرقت دیگر ضمیمه کنیم )خویی، 

 باشد: اند که به شرح ذیل می بیان کرده

 (.242، ص3، ج0217اصل. ]که منظور اصالة البراءة است یعنی اصل برائت از وجوب قطع است[ )طوسی،  -الف

اجب نیست که حد قطع دست علیه وی اجرا شود فرد با هتک حرز کردن به مقدار حدنصاب سرقت نکرده است و لذا و -ب

 )همان(.

داده است نه در  وقتی این شخص برای بار دوم برگردد از حرز سرقت نکرده است برای اینکه هتک حرز در مرتبه اول رخ -پ

 .مرحله دوم و لذا قطع دست واجب نخواهد بود )همان(

 

 قول دوم - 5

باشد و لذا اگر سارق  اند و معتقد هستند این امر شرط نمی دفعه را انکار کرده یک صورت برخی از فقها اخراج نصاب قطع دست به

در چند نوبت نصاب را از حرز خارج کند، دست وی قطع خواهد شد؛ و این دیدگاهی است که شیخ طوسی در کتاب المبسوط 

ن دیدگاه فقها بیان کرده است شخص سارق (. ابن براج در المهذب نیز پس از بیا49، ص8، ج 0587داند.)طوسی،  آن را اقوا می

هشتم دینار  هشتم دینار سرقت کند و سپس برگردد و یک اندازه نصاب از حرز سرقت کرده است و لذا در مورد اینکه اگر یک به

(. همچنین ایشان در جواهر الفقه در 320، ص4، ج0216دیگر هم سرقت کند در اینجا دست سارق قطع خواهد شد )ابن براج، 

هشتم دینار از آن خارج کند و سپس در  مورد همین موضوع هرگاه انسان حرز را بشکند و داخل آن شود و سپس به مقدار یک

هشتم دینار سرقت کند در این صورت حدنصاب قطع دست را کامل کند، آیا واجب است که  یک اندازه شب دیگر برکردد و به

اند: واجب است که دست این سارق قطع شود به خاطر اینکه  اج پاسخ دادهدست این شخص قطع شود و یا اینکه خیر؟ ابن بر

این شخص نصاب را از حرزی دزدیده است که خودش آن را هتک کرده است و شخص دیگری آن را هتک نکرده است )ابن 

صورت  ت به(. به نقل از شیخ طوسی ابن سریج قائل به این است که شرط نیست اخراج نصاب قطع دس448، ص0200براج، 

،  3، ج0217که سارق در چند نوبت نصاب را از حرز خارج کند، دست او قطع خواهد شد )طوسی،  دفعه باشد لذا درصورتی یک
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ای  گونه توان فهمید که قائل به این دیدگاه است، به (. ابن ادریس در این مورد دچار تردید شده است، اما از کالم وی می245ص

(. عالمه حلی در 298، ص5، ج0201آیات و روایات داللت بر قطع دست سارق دارند )ابن ادریس، که ایشان معتقد هستند، 

)عالمه حلی،  -( 085، ص4، ج0201کتب إرشاداألذهان و تبصره المتعلمین قائل به قطع دست سارق شده است )عالمه حلی، 

اشد را غیر معلوم دانسته است )محقق حلی، دفعه از نصاب ب (. محقق حلی، شرط دانستن اینکه سرقت باید یک089، 0200

صورت  (. در فقه الصادق، آیت اهلل روحانی بیان کرده است که اضهر این است که قطع کردن دست سارق به066، ص2: ج 0218

ینکه کند که از یک حرز باشد و یا ا اندازه نصاب است سرقت کند و فرقی نمی مطلق باشد؛ به این معنی که سارق مالی را که به

 .(348، ص43، ج0204خیر )روحانی، 

 

 اند عبارت است از: ای كه فقهای قائل به این قول بر صحت دیدگاه خویش بیان كرده ادله

،  5، ج0201شود )ابن ادریس،  کند و عموم ادله قطع دست شامل آن می عنوان سرقت به مقدار نصاب از حرز صدق می -الف

 (298ص

)سوره « وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما»فرماید:  تعالی می کند که خداوند باری د داللت میآیه قرآن کریم بر این مور -ب

 ( و این شخص شرعاً و لغتاً سارق است و لذا باید دست وی قطع شود )همان(.58مائده، آیه 

اندازه ربع دینار  هرکس به»یرا پیامبر )ص( فرمودند: کند؛ ز ؛ که داللت بر این مدعا می«القطع فی ربع دینار»روایت نبوی  -پ

ج، 51، 0249تفصیل نشده است )بروجردی،  و پیامبر )ص( در این مورد قائل به« سرقت کند، دست وی باید قطع شود

 (.892ص

 

 قول سوم - 6

تفاصیل مختلفی را ارائه کرده است؛ ای که اولین کسی که در این مورد  گونه اند به تفصیل شده برخی از فقها در این مورد قائل به

اند. عالمه حلی در این مورد سه  عالمه حلی است که فقهای بعد از وی برخی از تفاصیل وی را اقوی دانسته و به آن حکم کرده

 اند از: تفصیل دارد که عبارت

 

 تفصیل بین شهرت و مشهور بودن هتک حرز -6-2

است که اگر سارق بعدازاینکه هتک حرز در بین مردم مشهور شد، برگردد دست به نقل از شیخ طوسی، ابن خیران بیان کرده 

وی قطع نخواهد شد، اما اگر قبل از اینکه هتک حرز در بین مردم شهرت یافته باشد برگردد، دست وی قطع خواهد شد 

 (.245/ 3، 0217)طوسی، 

در قول دوم انعکاس داده بود، اما ایشان در کتاب  هرچند عالمه حلی در إرشاداألذهان و تبصره المتعلمین نظرات خویش را

تفصیل شده است، به این صورت که اگر بین مردم هتک حرز شهرت  مختلف الشیعه، دیدگاهی بر خالف قول دوم دارد و قائل به

؛ اما اگر شود نشده باشد و یا به عبارتی مردم از هتک حرز، آگاه نشده باشند در این صورت قطع دست بر این شخص واجب می

برعکس این مورد رخ دهد، به این صورت که اگر علم به هتک حرز وجود داشته باشد، در این صورت از عنوان حرز بودن خارج 

 (.452، ص9، ج0205شود )عالمه حلی،  شود و دست این شخص قطع نمی می
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 تفصیل بین كوتاه بودن و كوتاه نبودن زمان بازگشت سارق -6-4

قواعد االحکام در مورد معتقد است، بین کوتاه بودن زمان بازکشت سارق، آنجا که زمان بازگشت وی کوتاه  عالمه حلی در کتاب

منزله یک سرقت است و اگر به مقدار نصاب  نباشد فرق است، به این صورت که اگر فاصله بین دو سرقت، زمان کوتاهی باشد به

، 0205رقت، زمان طوالنی باشد حکم چند سرقت را دارد )عالمه حلی، شود، اما اگر فاصله بین دو س باشد، دست سارق قطع می

ای است که عرفاً وقتی شخص سارق مال مسروقه را از حرز خارج کند و به یک مکان  گونه (. این دیدگاه عالمه به336، ص5ج

توان دریافت در غیر این صورت  ه میمانده آن را از حرز خارج کند و این چیزی است که از کالمِ عالم برود، فوراً برگردد تا باقی

زمان دیگری برگردد، به این صورت که یک قسمت مال را در  مسلّم است که اگر سارق مالی را برباید و سپس ایشان در مدت

ساعت هشت برباید و سپس در ساعت نه یا ده برگردد و مابقی مال را از حرز خارج کند، در این صورت قطع دست سارق 

زمان بین سرقت آنی باشد نه چیز دیگر؛  توان دریافت این است که مدت د بود؛ زیرا آنچه را که عرفاً از این کالم میمعنا خواه بی

اما مقدس اردبیلی ابتدا بر دیدگاه برخی از فقها که قائل به این هستند، اگر سارق مال مسروقه را در دومرتبه از حرز خارج کند، 

شرایط حد سرقت محقق شده است، اشکال وارد کرده است و این به این معنا است که  جهت که شود، ازآن دست وی قطع می

گونه که برخی از فقها هم این  تفصیل در این مطلب شده است همان ایشان این مطلب را قبول ندارد و سپس ایشان قائل به

ای که عرفاً یک  گونه صله طوالنی باشد، بهتفصیل را در اقوال خویش انعکاس داده بودند. مبنی بر اینکه اگر بین دو سرقت فا

شب سرقت کنند و برخی دیگر را در شب دیگر، حد سرقت اجرا  سرقت محسوب نشود، مانند اینکه برخی از نصاب را در یک

 (.434، ص05، ج 0215شود، اما اگر عرفاً فاصله زمانی بین دو سرقت زیاد نباشد، حد اجرا خواهد شد )اردبیلی،  نمی

 

 تفصیل بین آگاه شدن مالک و یا آگاه نشدن وی بین دو سرقت -9 -6

عالمه در مورد این تفصیل که در کتاب تحریراالحکام بیان کرده است که اگر بین دومرتبه سرقت مالک آگاه نشود و زمان بین 

ما اگر بین دو گردد؛ ا قدر طوالنی نباشد که عرفاً یک سرقت محسوب نشود، در این صورت حد واجب می دو سرقت هم آن

، ]تا بی[شود )عالمه حلی،  زمان بین دو سرقت هم طوالنی باشد، در این صورت حد واجب نمی سرقت مالک آگاه شود و مدت

داند و دیدگاه اقوا در این مسئله را، دیدگاه  (. حلی فخر المحققین دیدگاه شیخ طوسی و ابن ادریس را مورد تردید می4/454

داند، مبنی بر اینکه اگر سارق پس از هتک حرز و سرقت در مرتبه اول، مکان را ترک کرد، اما  یعه میعالمه حلی در مختلف الش

شود؛ اما اگر حرز مشهور نباشد؛ یعنی مردم و  حرز مورد اطالع مردم و یا مالک باشد، در این صورت آن مکان حرز محسوب نمی

در مرتبه اول سرقت کرد، مالک و مردم در مورد سرقت از حرز آگاه یا مالک بر آن اطالع نداشته باشند، به محض اینکه سارق 

شود و در صورت سرقت در مرتبه دوم، دست سارق قطع خواهد شد.  نشده باشند، در این صورت آن مکان حرز محسوب می

 (.344، ص2، ج0587)فخر المحققین، 

ایشان دیدگاه عالمه حلی در تحریراالحکام را در ، نددا صیمری دیدگاه برخی از فقها ازجمله شیخ طوسی را مورد اعتماد نمی

داند، مبنی بر اینکه اگر بین دومرتبه سرقت مالک آگاه  واقع می نظر خویش انعکاس داده است و آن را مورد اعتماد و نزدیک به

گردد و  اجب میقدر طوالنی نباشد که عرفاً یک سرقت محسوب نشود، در این صورت حد و نشود و زمان بین دو سرقت هم آن

گرفته هم طوالنی باشد، در  زمان بین دو سرقت انجام در غیر این صورت، یعنی اگر بین دومرتبه سرقت مالک آگاه شود و مدت

عمیدی قول اقرب در این مسئله آن است که از دیدگاه  (.422، ص5، ج0218شود )صیمری،  این صورت حد واجب نمی

یک به هم باشد و یا به عبارتی در زمان کوتاهی صورت گرفته باشد، در این صورت سرقت از یک ی بین دو سرقت نزد فاصله
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شود، اما در صورت تباعد زمان، حد قطع دست الزم نیست؛ زیرا سرقت در مرتبه دوم از حرزی شده است که  نصاب محسوب می

(. از این دیدگاه عمیدی 650، ص5، ج0206عمیدی، شود ) غیر خفی است و لذا سرقت دوم، سرقت از حرز محسوب نمی

صورت  شود این است که سارق مال را از حرز و به توان نتیجه گرفت که یکی از شرایطی که باعث ثبوت حد سرقت می می

زمان بین سرقت اول و سرقت دوم، زیاد باشد، در این صورت دو مورد از  مخفیانه انجام دهد. در موضوع مورد بحث اگر مدت

های بعدی به صورت مخفیانه  کند و دوم اینکه، سرقت رود؛ اول اینکه سارق دیگر از حرز سرقت نمی ت حد از بین میشرایط ثبو

قدر اندک باشد که ازلحاظ عرف،  زمان بین دو یا چند سرقت آن شود؛ اما اگر مدت پذیرد و لذا حد بر سارق الزم نمی انجام نمی

شهید ثانی در الروضة البهیة همانند سایر فقها صورت عرفاً حد باید اجرا شود. یک سرقت محسوب شود نه چند سرقت، در این 

قدر طوالنی نباشد در  که قائل به قول عالمه حلی در تحریراالحکام ]اگر مالک آگاه نشود و زمان بین دو سرقت کردن هم آن

داند  ه را پذیرفته است و آن را اقوا میگردد.[ شده بودند، این دیدگا این صورت یک سرقت محسوب خواهد شد و حد واجب می

(. صاحب جواهر نیز قول عالمه حلی در تحریراالحکام را اقوی دانسته است )نجفی، 484-480، صص 9، ج0201)شهید ثانی، 

دفعات متعدد و به مقدار نصاب، مالی را بیرون آورده، پس  (. امام خمینی )ره( معتقد است اگر سارق به339، ص20، ج 0212

تکه و بدون فاصلة طوالنى که آن  ر یک سرقت حساب شود کما اینکه چیز سنگینى باشد که داراى اجزا است، پس آن را تکهاگ

شب و قسمت دیگرى از  ؛ و اما اگر قسمتى از آن را در یک شود دفعه بودن خارج سازد، بیرون آورد، قطع مى را عرفاً از اسم یک

شود؛ و اگر نصف نصاب را از حرزى و نصف آن را  ها به حدنصاب برسد، قطع نمى وع آنآن را در شب دیگرى بیرون آورد و مجم

اهلل مرعشی پس از بیان دیدگاه  آیت (.290ص4تا: ج اگر اقوى نباشد عدم قطع است )خمینی، بی -از حرز دیگرى بدزدد احوط

ر این مسئله به عرف رجوع کنیم و ببینیم که ها بیان کرده است که قول مختار این است که د فقها و ضعیف دانستن دیدگاه آن

ای که اگر زمان بین دو سرقت کوتاه باشد ازلحاظ عرف یک سرقت محسوب  گونه صدق سرقت در عرف در چند دفعه است به

داده باشد، اما در غیر این صورت شک و شبهه در این مورد وجود دارد که حدود  شب رخ شود همانند اینکه سرقت در یک می

آیت اهلل اردبیلی بیان کرده است در مورد  (.233، ص0242شوند )مرعشی،  سیله شبهات بر طبق قاعده درء ساقط میو به

شده اعتبار، وحدت عمل و تعبد عرفی است و لذا به همین خاطر است که اگر این تعدد سرقت ازنظر عرف، یک  ی بیان مسئله

باشد، همانند سارقی که یک شیئی را که دارای اجزاء است مورد سرقت تدریج اتفاق افتاده  سرقت محسوب شود و این عمل به

صورت  قرار دهد، اما در هر مرتبه، یک جزئی از آن را از حرز خارج کند و مجموع آن به حدنصاب برسد، در این صورت آنچه به

یرد و سارق در هر مرتبه کند، این است که دست سارق قطع شود؛ اما اگر خالف این عمل صورت گ ظاهری داللت بر آن می

، 5، ج0247یک مالی را از حرز خارج کند و در چند نوبت به حدنصاب برسد در اینجا قطع دست منتفی است )اردبیلی، 

 (.273ص

 اما آنچه مؤید دیدگاه فقهای قول سوم است عبارت است از:

تفصیل بین شهرت و مشهور بودن هتک حرز  برخی فقها ازجمله عالمه حلی در مختلف الشیعه و فخر المحققین قائل به -الف

دانند )عالمه حلی،  می« وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما»سوره مائده  48ترین دلیل خود بر این ادعا را آیه  اند و مهم شده

 (.344، ص2، ج0587؛ فخر المحققین، 452، ص9، ج 0205

تفصیل بین آگاه شدن مالک و آگاه نشدن وی  االحکام، شهید ثانی و صاحب جواهر قائل بهبرخی از فقها ازجمله عالمه در تحریر

اند؛ یعنی ازنظر عرف در اینجا یک سرقت محسوب  ترین دلیل خود بر این مدعا را عرف بیان کرده اند و مهم بین دو سرقت شده
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)عالمه حلی،  .شود باشد عرفاً دو سرقت محسوب میو فاصله بین دو سرقت هم طوالنی شود، اما اگر مالک آگاه شده باشد  می

 (.20/339، 0212(، )نجفی، 484-9/480، 0201(، )شهید ثانی، 4/454}بیتا{، 

 

 نقد و بررسی ادله -7

عقلی است نه نقلی و از ، اند ای که هر یک از فقها بر مدعای خویش ارائه کرده طور که در باال به آن اشاره کردیم بیشتر ادله همان

تفصیل بین شهرت و مشهور بودن هتک حرز  همچنین فقهایی که قائل به، رف دیگر ادله فقهای قائل به دیدگاه اول و دومط

اند که این عمومات و اطالقات  شده بودند صحیح و تام نیست؛ زیرا این فقها به عمومات و اطالقات قرآن و روایات استناد کرده

اختصاص به نصاب حد سرقت ، سوره مائده که در مورد حد سرقت است 48وایات و آیه داللت بر این مطلب ندارد؛ زیرا صرف ر

قائل به قتل ، دیدگاه فقهایی که مطلقاً، از طرف دیگر، توانیم آن را به این مورد تسری دهیم دارد و در مورد جزئیات ما نمی

ست است و ممکن است بتوانیم برای عدم قطع عدم قطع د، توان گفت که اصل هستند مورد اشکال است؛ زیرا در این مورد می

 تخفیف و احتیاط هم استناد کنیم.، قاعده درء به، دست

از طرف دیگر اینکه برخی از فقها مطلقاً قائل به این هستند که مال معادل حد نصاب از حرز باید یک باره از حرز بیرون برده 

و آنان همچنین معتقد هستند مالی را که سارق در اولین خروج اند  شود و این امر را شرط تحقق سرقت مستوجب حد دانسته

دیگر حرزی ، گردد تا مالی را ببرد مالک است؛ زیرا وقتی سارق پس از خروج اول برای مرتبه دوم برمی، از حرز بیرون برده است

برخی از فقها چندان  باشد؛ اما باید گفت این قول وجود ندارد که آن را هتک کند و در این صورت شخص مستحق حد نمی

باید ، کند یک سرقت محسوب می، رسد؛ زیرا وقتی عرف دو یا چند عمل مختلف را به دلیل فاصله زمانی اندک قوی به نظر نمی

شده در دفعات مختلف به حد نصاب  که مجموع ارزش کاالهای ربوده درصورتی، تحقق یک هتک حرز را کافی دانسته و درنتیجه

باره بیرون بردن مال از  مستوجب حد محقق شده است و به همین خاطر است که برخی از فقها شرط یکارتکاب سرقت ، برسد

 اند. ضروری ندانسته، حرز را

ترین دلیل خود بر این  اما در مورد دلیل فقهایی همچون عالمه حلی در تحریراالحکام و شهید ثانی و صاحب جواهر که مهم

رسد؛ زیرا آنچه را که در این مسئله باید به آن توجه شد و اکثر  ری دور از ذهن به نظر نمیمدعا را، عرف بیان کرده بودند، ام

ی موردبحث پشتوانه فقهی مستحکمی دارد؛ هر  اند عرف است، لذا باید گفت تفصیل شدن در مسئله فقها هم آن را پذیرفته

و ق دانان هم دکتر میر حمد صادقی به صورت گذرا از چند که قانون گذار تفصیلی در این مورد بیان نکرده است و در میان حق

کنار این مطلب عبور کرده است اما به بیان جزئیات و حدود و ثغور این مطلب نپرداخته است و تنها به رجوع به عرف در مسئله 

  (.506، ص0595میر محمد صادقی، دکتر مورد نظر صحه گذاشته است. )

 

 تفصیل حقوقی ماده فوق -8

اندازه نصاب باید در یک  مورد بحث قانون مجازات اسالمی فقط به صورت کلی بیان کرده است که ربایش مال به در مسئله

دانان پس از بیان ماده فوق در ذیل  سرقت باشد، بدون اینکه به بررسی جزئیات و عمومیت این ماده بپردازد؛ اما برخی از حقوق

دهداما این نکات به  ها تا حدودی دیدگاه برخی از فقها را در خود انعکاس می اند که بیان دیدگاه آن آن نکاتی را ذکر کرده

های مختلف  صورت کامل و متقن نیست دکتر میر محمد صادقی پس از بیان ماده فوق بیان کرده است که اگر کسی در سرقت

یی کمتر از حد نصاب است، وی مرتکب تنها رسد، لیکن ارزش هر یک به ها به حد نصاب می اموالی را برباید که ارزش مجموع آن

چند سرقت مستوجب تعزیر شده است، نه یک سرقت مستوجب حدّ. سپس ایشان در موضوع موردبحث عرف را مالک قرار 
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، صص 0595کند. )دکتر میر محمد صادقی،  کند که گاهی عرف عملیات مختلف را یک سرقت محسوب می دهد و بیان می می

503-507.) 

ورد مسئله مورد بحث پس از بیان اینکه ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود هیچ تفصیلی گلدوزیان در م

 0571قانون مجازات اسالمی  091ماده  9قانون مجازات به بیان بند  472در این مورد بیان نکرده است و فقط در ذیل ماده 

شود یا ارزش آن به  نخود طالی مسکوک که به صورت پول معامله می 3/2پرداخته است مبنی بر اینکه به اندازه نصاب یعنی 

ی فوق متضمن یک  دانان در مورد مسئله (؛ اما برخی از حقوق475، ص0595آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود )گلدوزیان، 

گویند مجموع اموال  یی نصاب مال مسروق، دو دیدگاه مطرح است؛ برخی م اند مبنی بر اینکه در خصوص اندازه نکته شده

کند. مقنّن  گویند صدق نصاب دریکی از اموال مسروقه هم کفایت می مسروقه، مالک تحقق سرقت حدّی است و برخی دیگر می

رسد ولی  ها به حد نصاب می های متعدد مالی را برباید ک مجموع آن نظر اخیر را پذیرفته است؛ بنابراین اگر فردی در سرقت

 (.508، ص0593شود )گروه علمی چتر دانش،  رسد، عمل او حدی محسوب نمی ار سرقت، به حد نصاب نمیمیزان مال در هر ب

 

 گیری بحث و نتیجه -8

ثبوت و یا عدم ثبوت حد سرقت علیه شخصی که از یک حرز در چند نوبت سرقت کرده است محل تضارب آراء فقیهان امامی 

شرط بودن اخراج نصاب حد  ای که برخی قائل به گونه ه مطرح کرده بودند، بهبوده است. فقهای امامیه در این مورد سه دیدگا

دفعه  صورت یک دفعه بودند و گروهی دیگر هم قائل به این بودند که شرط نیست اخراج نصاب حد سرقت به صورت یک سرقت به

طع دست برسد دست وی باید صورت گیرد، بلکه اگر شخص سارق مالی را در چند مرتبه از حرز خارج کند و به حدنصاب ق

باره تفاصیلی را بیان کرده بودند ازجمله عالمه حلی که قائل به سه تفصیل بود. جستار  قطع شود؛ اما فقهای دیگری دراین

ای که اگر بین دومرتبه  گونه تفصیل در این مورد شده است، به ها قائل به ی آن حاضر پس از بیان دیدگاه فقها و تحلیل و نقد ادله

قدر طوالنی نباشد که عرفاً یک سرقت محسوب نشود در این صورت حد  رقت مالک آگاه نشود و زمان بین دو سرقت هم آنس

گونه که عالمة حلی در تحریراالحکام قائل به این دیدگاه شده  شود، همان گردد و در غیر این صورت حد واجب نمی واجب می

شود اما اگر مالک آگاه شده  یعنی ازنظر عرف در اینجا یک سرقت محسوب میترین دلیل بر این مدعا عرف است،  بود؛ و مهم

صورت مطلق قائل  ی فقهای که به ترین ادله شود؛ مهم باشد و فاصله بین دو سرقت هم طوالنی باشد، عرفاً دو سرقت محسوب می

که عمومات و اطالقات این ادله  به ثبوت و یا عدم ثبوت حد شده بودند عمومات و اطالقات قطع دست است، اما باید گفت

سوره مائده که در مورد حد سرقت است اختصاص به نصاب آن دارد و در  48داللت بر این مطلب ندارد؛ زیرا صرف روایات و آیه 

اند و از مجموع نظرات محقق  تفصیل شده توانیم آن را به این مورد تسری دهیم، مشهور فقها هم قائل به مورد جزئیات ما نمی

آید قائل شدن به دیدگاه عالمه در تحریراالحکام قول اقوی است و  لی، شهید ثانی و صاحب جواهر و محقق خمینی برمیح

طور  های خود دچار تردید شده است، اما همان فقهای دیگر ازجمله شیخ طوسی که دیدگاه مختلفی دارد در هر یک از دیدگاه

اند. لذا با توجه به  میر محمد صادقی بر رجوع به عرف در این مورد تأکید کردهدانان ازجمله دکتر  که بیان شد برخی از حقوق

قانون مجازات اسالمی باید تفصیل روشنی از این ماده ارائه کند و حدودوثغور  472ی  گذار در ماده دست نوشتار حاضر قانون

سرقت که در متن قانون آمده است یک سرقت را که در ماده مذکور آمده است مشخص کند؛ زیرا بیان کردن عبارت یک 

صورت کلی از شرایط و جزئیاتی که ممکن  گذار با بیان یک سرقت به کشاند. از طرف دیگر قانون مخاطب را به سردرگمی می

ها یک سرقت محسوب شوند و یا اینکه یک سرقت محسوب نشوند، خودداری کرده است. ازنظر  است در یک سرقت مجموع آن
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گونه که در باال بیان شد  تری از این ماده ارائه کند همان تر و جامع گذار تعریف دقیق شود که قانون د میبنده حقیر پیشنها

است ازجمله محقق خمینی،  دیدگاه فقیهان مشهوری هم که نظرات آنان در قانون مجازات اسالمی از اهمیت باالیی برخوردار

 قانون مجازات اسالمی است. 472ی  محقق حلی، صاحب جواهر و شهید ثانی مخالف ظاهر ماده
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، انتشارات کتابخانه و چاپخانه آیة اهلل  السرقة على ضوء القرآن و السنة ، 0242شى نجفى، سید شهاب الدین، مرع .52

 . ره، قم، چاپ اول -مرعشى نجفى

]جرایم علیه اموال و مالکیت]، نشر میزان، تهران،  4، حقوق کیفری اختصاصی 0595میر محمد صادقی، حسین،  .53

 چاپ چهل و دوم.

على  -، مصحح: عباس قوچانى ، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم0212واهر، محمدحسن، نجفى، صاحب الج .56

 . ، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم آخوندى

 


