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 چکیده
 رویکردهیای آن سازی محیط اجتماعی و سازمانی کاهش تخلف و جرم و نیز جایگیاه   های اسالمی در سایمنقش آموزه

در فقیه جزاییی اسیالم، جیرم     . ای برخیوردار اسیت  در برنامه پی گیری از جرم و نظام حقوقی اسالم، از اهمییت وییوه  

تیرین منبیع ت یریع     باشد. قرآن کریم به عنوان اصلی سرقت، تنها جرم مایی بوده که مستوجب حد با شرایطی خاص می

سوره مائده، به قطع دست مرد و زن سارق حکم نموده است و این حکم بیه منزییه یکیی از حیدود      38اسالمی در آیه 

جیو کیرد. بیا    وا روشن است که تفصیل این حکم کلی را باید در پرتو سنت و قوانین موضوعه جسیت شود؛ امتلقی می

مند شدیم که اعمال قطع ید بر سارق، مسیتلزم شیرایطی    های فقهی و حقوقی بهره بررسی آیه شریفة سرقت، از برداشت

ه، اجرای حد نییز خیود شیرایطی    باشد. به عالو در شخص سارق، عمل سرقت و چگونگی انجام آن و مال مسروقه می

تحلیلیی، آییة سیرقت را بیا      -پووهش حاضر با روش توصییفی  شود. ها، حد بر سارق اجرا نمی دارد که بدون تحقق آن

 رویکرد فقهی و حقوقی بررسی نموده است.
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 مقدمه

 39و  38آییات   ص(، قرآن کریم است.) اکنون تنها سند دین مبین اسالم، معجزه جاویدان پیامبر   هم

وَ ایسّارِقُ وَ ایسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُمَا جَیزاء   »فرماید:  سوره مائده به جرم سرقت اختصاص دارد و می

فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ ایلَّهَ یَتُوبُ عَلَیْیهِ ِانَّ   حَکیمٌ *بِمَا کَسَبَا نَکاالً مِنَ ایلَّهِ وَایلَّهُ عَزیزٌ 

ایلَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ؛ دستان مرد و زن دزد را قطع کنید تا جزای عمل ان و عذابی از سوی خدا باشد و 

نید و )کارهیای فاسید    بعد از ستم کردن توبه ک پس آن کسی که خدا بر گناهکاران عزیز و داناست.

این دو آیه  «، خداوند آمرزنده و مهربان است.ردیپذ یمخویش را( اصالح نماید، خداوند توبه او را 

یکی از مواردی است که اصوییان در مباحث اصویی در فصل مجمل و مبین، آن را به عنوان مجمل 

وم نیست که کدام دست و از است و معل شده  انیببه صورت مبهم  «ایدی»؛ زیرا کلمه زنند یممثال 

هیر  است اما به  ن ده  انیبکجا باید قطع گردد. همچنین نصاب سرقت و بسیاری از احکام دیگر آن 

؛ آنچه در اند گفتهدر مورد آن سخن  لیتفص  به، روایات شرعی این ابهام را برطرف نموده و صورت

و آیه به این  گردد یمروایات استنباط  از عمدتاًاست نیز  شده  انیبقانون مجازات اسالمی  268ماده 

ی نکرده است. در خصوص توبه شخص سارق باید گفیت: مجیازات سیرقت حیدی     ا اشارهاحکام 

قانون مجازات اسالمی است؛ یعنی توبه سارق پیش از اثبات،  114همانند سایر حدود م مول ماده 

توسط رئیس قوه قضائیه از مقیام  مسقط حد است اما پس از اقرار، برای دادگاه اختیار تقاضای عفو 

تحلیلی، آییه   -رهبری را در بردارد. در این مقایه سعی پووه گران بر آن است که با روش توصیفی

 سرقت را از منظر فقهی بررسی نموده و با قانون مجازات اسالمی انطباق دهند.

 اجمال آیه سرقت -1

 1اند.مبحث ایفاظ آن را مورد بحث قرار دادهمجمل و مبین، دو اصطالح هستند که اکثر اصوییین در 

 سرقت از دو جهت مجمل است:  طبق نظر برخی دان مندان علم اصول، آیه

کیردن   کار رفته است؛ گاهی مراد از آن بریدن، بدون جدا از جهت قطع: یفظ قطع به دو معنا به  -1

آییه شیریفه در    امیا  کیردن اسیت؛   )صرف خون انداختن( است و گاهی نیز بریدن همیراه جیدا  

                                                      
مجمل، یفظی است که دالیت آن بر مقصود، ظاهر و روشن نیست و بر معنایی که برای آن وضیع شیده دالییت نیدارد )آخونید       -1

(. دالییت  233: 1428ینی، ( اگرچه ممکن است در گذشته یا نزد گروهی خاص روشن بوده باشید )م یک  252: 1409خراسانی، 

 (.233: 1428؛ م کینی، 252: 1409مبین برخالف مجمل بر مقصود گوینده واضح و روشن است )آخوند خراسانی، 
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کدام از این معانی صراحت ندارد. سنت پیامبر اکیرم )ص( و ائمیه اطهیار )علییهم ایسیالم(       هیچ

کردن بیوده اسیت نیه صیرف خیون انیداختن        دهد که حکم سرقت، قطع دست و جدان ان می

 (.349: 1419)فاضل مقداد، 

کدام دست بایید قطیع شیود و     از جهت ید: این یفظ از دو نظر ابهام دارد؛ اوالً، صراحت ندارد -2

بیر معیانی متفیاوتی چیون کتیف، انگ یتان، آرنی  تیا          «ید»ثانیاً، چون در شرع مقدس و عرف 

سرانگ تان، مچ تا سرانگ تان و خود انگ تان اطیالق شیده اسیت، همیین تعیدد معیانی سیبب        

ام اختالف در حکم آن شده است که دست سارق از کجا باید قطع شود. امیا دربیاره اینکیه کید    

 انید و همیه فقهیا اعیم از شییعه و      دست سارق باید قطع شود، روایات این ابهام را برطرف کرده

امیا در   1شیود.  سنی اتفاق نظر دارند که اگر در مرتبه اول سرقت کند، دست راست او قطیع میی  

مورد اینکه باید از کجا دست سارق را قطع کرد، فقهای شیعه به تبعیت از روایات وارده و سیره 

شیود   اند: چهار انگ ت دست راست قطع میی  ص( و امام علی )ع( فتوا داده) زایی رسول خداج

  2ماند. و کف دست او با انگ ت ابهام )شصت( باقی می

 بندي جرایم مالي از دیدگاه فقها طبقه -2

 اند: بندی کرده فقها جرایم مایی را به شرح ذیل طبقه

                                                      
قضی امیرایمؤمنین )ع( فی ایسیارق اذا سیرق قطعیت    »ازجمله روایات، روایتی است که در صحیحه محمد بن قیس آمده است:  -1

 (.255: 1409)حر عاملی،  «رجله اییسری یمینه و اذا سرق مره اخری قطعت

بیرای نمیاز    شود تا با بقیه بتوانید صیورتش را   ع( آمده است: تنها چهار انگ ت سارق قطع می) در برخی روایات از امام صادق -2

باسیی در  شده است که معتصم ع (. در روایت دیگری از امام جواد )ع( نقل222: 1362ب وید و در نماز بر آن تکیه کند )کلینی، 

مجلسی که فقهای اهل سنت در آن جمع بودند، سؤال کرد که دست دزد را از کدام قسمت باید برید، برخی گفتند: از مچ و بیه  

آیه تیمم استدالل کردند. برخی دیگر گفتند: از مرفق و به آیه وضو استدالل کردند. معتصیم از آن حضیرت توضییح خواسیت.     

ها گفتند، خطاسیت. تنهیا    نظر کند و چون اصرار کرد، فرمود: همه آنچه آن  ال خود صرفحضرت ابتدا از او خواست که از سؤ

که معتصم جویای دییل شد،  باید چهار انگ ت از مفصل انگ تان بریده شود و کف دست و انگ ت شصت باقی بماند. هنگامی

سر زانوها و پاها( استدالل کرد و سپس  ، دوص( که سجود باید بر هفت عضو باشد )پی انی، دو دست) امام )ع( به کالم پیامبر

و ان ایمسیاجد    »که خداوند فرموده:  ماند که سجده کند، درحایی افزود: اگر از مچ یا مرفق بریده شود دستی برای او باقی نمی

م و آنچه را مخصوص خداست، نباید قطع کرد. این سخن اعجاب معتصی  «(؛ این اعضای هفتگانه مخصوص خداست18)جن: 

 (.253را برانگیخت و دستور داد بر طبق حکم آن حضرت، دست دزد را از مفصل چهار انگ ت ببرند )حر عاملی، همان: 
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شیوند )حید    جرایم مایی مستوجب حد محسوب میی سرقت، سرقت مسلحانه و راهزنی که جزء  -

ربیودن میال   » االرض(. در منابع فقهی، سرقت عبارت اسیت از  سرقت و حد محاربه و افساد فی

 (.782تا: )ابن حمزه، بی «طور مخفیانه  دیگری از حرز مناسب خودش به

داشیته  استالب، انتهاب و اختطاف: شخص بدون آنکه مسلح باشد و ییا عملیش عنیوان سیرقت      -

 طور علنی(. کند )ربودن مال غیر به گیرد و فرار می طور علنی مایی را می باشد، به

ثانی در کتاب شیرح یمعیه    اختالس: در مفهوم اختالس اختالف است؛ برخی فقها همچون شهید -

طیور پنهیانی و     اند: ربودن مال دیگری به اختالس را بر مفهوم یغوی آن جاری کرده، بیان داشته

 نامنید )شیهید   هت  حرز اختالس است، اما اگر توأم با هت  حرز باشد، آن را سرقت میی بدون 

فرمایند: در اختالس، شخص با اسیتفاده   ای مانند صاحب جواهر می عده 1(.364: 2تا، جثانی، بی

امیا برخیی فقهیا بیه تبعییت از       (؛579: 1374رباید )نجفیی،   از غفلت صاحب مال، مال او را می

 (.306تا: دانند )موسوی گلپایگانی، بی ، اختالس را مترادف استالب میبرخی کتب یغت

بر(، نباش )کفن دزد(، مرقد و مبن  )کسی که با دادن دارو و مواد مخیدر، دیگیری را    طرار )جیب -

برد( و خیانت در امانت انیواع دیگیری از جیرایم میایی      کند و مال او را می هوش می مست و بی

 (.536تا: ، بیهستند )فاضل ینکرانی

شیده،   بینیی  شده و بیرای آن مجیازات تعزییری پییش      یکی دیگر از جرایم مایی که در فقه مطرح -

فرماید: کسی که بیا توسیل بیه مکیر و خدعیه و       یا کالهبرداری است. شیخ طوسی می «احتیال»

ازد، یی  های واهی و مانند آن در امیوال میردم دسیت میی     ها و شهادات باطله و نوشته تزویر کتاب

واجب است مورد تأدیب و مجازات قرارگرفته و تمام اموایی را که گرفته، پس دهید و مناسیب   

تا دیگران در آینده مرتکیب چنیین عملیی     است سلطان او را با عذاب و کیفر به مردم ب ناساند

 شود. (. در این مقایه صرفاً به سرقت حدی پرداخته می722 -721تا: طوسی، بی)ن وند 

  

                                                      
)و ال یقطع ایمختلس و هو ایذی یاخذ ایمال خفیه من غیر ایحرز و ال ایمستلب و هو ایذی یاخذه جهراً و یهرب میع کونیه غییر     -1

 محارب(.
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 شرایط سرقت حدي -3

 شرایط سرقت حدي از دیدگاه فقها -1 -3

باشید.   اساس نظیر م یهور فقهیا میی     شده است بر برای سرقت حدی بیان  شرایطی که در این ماده

ها ممکن است اخیتالف نظرهیایی میان یان     های آن هرچند در مورد برخی از این شرایط یا ویوگی

قانون سابق نیز آمده بود، از عوامیل رافیع مسییوییت     وجود داشته باشد. برخی از این شرایط که در

بنیابراین،   کیفری است که اختصاص به جرم سرقت حدی ندارد مانند بلوغ، عقل، اختییار و قصید؛  

ذکر این شرایط به عنوان شرایط سرقت حد تعزیری بدون ایراد نبود و بیه همیین جهیت در قیانون     

 جدید حذف شد.

بلوغ، عقل، هت  حرز، بلیوغ  »را چنین بیان کرده است:  مرحوم شهید اول شرایط سرقت حدی

مال فرزند نبودن، از مال موال نبودن، از مال م ترک نبودن، از میال   به حد نصاب، مخفیانه بودن، از

 )شهید ثانی، «غنیمت نبودن با اختالف نظر، امین نبودن سارق و اینکه سرقت در سال قحطی نباشد

 (.221: 9همان، ج

عقیل، نبیودن شیبهه، نبیودن      بلیوغ، »حلی این شرایط را چنین برشیمرده اسیت:    مرحوم محقق

 «مال فرزنید نبیودن، مخفیانیه بیودن     صورت مباشرت، از شرکت، هت  حرز، اخراج مال از حرز به

 (.592: 1408حلی، )

ای در میال   سیارق عاقیل و مختیار باشید، بهیره     »مرحوم حلبی، در این خصوص آورده اسیت:  

انیدازه ربیع دینیار ییا بی یتر باشید و        شد، دچار شبهه ن ده باشد، مال مسروقه بیه مسروق نداشته با

 (.70)کلینی، همان:  «سرقت از حرز صورت گیرد

شرایطی که در قانون برای سرقت حدی آمده است باید به صورت جمعی محقق شود تا بتیوان  

ت مستوجب حد رخ دهید و  افتد که جرم سرق ندرت اتفاق می بنابراین، به  حد سرقت را اجرا کرد؛

هایی کیه رخ   های دادگستری نیز حکایت از همین امر دارد و اکثر قریب به اتفاق سرقت آمار پرونده

 دهد به خاطر فقدان ی  یا چند شرط از این شرایط، سرقت تعزیری هستند. می
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 شرایط سرقت حدي در قانون مجازات اسالمي -2 -3

سیرقت  » :داردمقرر میی  267در ماده  سرقت جر  تعریف در 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

میال  « ربیایش »ترین رکین سیرقت در حقیوق اییران     مهم. «عبارت از ربودن مال متعلق به غیراست

عنصر مادی جرم سرقت به وقوع  ،دیگری بدون رضایت و اطالع مای  آن است که بدون تحقق آن

منقول به علت عدم امکان ربایش مصداق پیدا  سرقت در مورد اموال غیر ،نخواهد پیوست. بنابراین

سرقت در صیورتی کیه دارای   »ق.م.ا،  268به موجب ماده  (.247: 1397)میرمحمدصادقی،  کندنمی

 تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

 شیء مسروق شرعاً ماییت داشته باشد. -ایف

1مال مسروق در حرز باشد. -ب
 

 سارق هت  حرز کند. -پ

 را از حرز خارج کند.سارق مال  -ث

 هت  حرز و سرقت مخفیانه باشد. -ث

 سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. -ج

 مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طالی مسکوک باشد. ارزش -چ

 مال مسروق از اموال دویتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. -ح

 مان قحطی صورت نگیرد.سرقت در ز -خ

 صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند. -د

 صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخ د. -ذ

 مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مای  قرار نگیرد. -ر

                                                      
 ماند. اسالمی، حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می قانون مجازات 269طبق ماده  -1
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 مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. -ز

 «مغضوب نباشد.مال مسروق از اموال سرقت شده یا  -ژ

 هاي ثبوت سرقت راه -4

 شود: ها ثابت می سرقت مستوجب حد با یکی از این راه

 شهادت دو مرد عادل -1

 کننده بایغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی به شرط آنکه اقرار -2

 (.112 -115: 1379علم قاضی )دهقان،  -3

 1392فقه اسالمي و قانون مجازات اسالمي مصوب از منظر  تکرار سرقت حدي -5

 حد سرقت به شرح زیر است:»دارد:  مقرر میقانون مجازات اسالمی  278ماده 

در مرتبه اول، قطع چهار انگ ت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری کیه انگ یت    -1

 شصت و کف دست باقی بماند.

پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقیداری  در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از  -2

 از محل مسح باقی بماند.

 در مرتبه سوم، حبس ابد است. -3

 «در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد. -4

حکم این ماده مورد قبول م هور فقهای شیعه است و حتی ادعای اجماع نییز شیده اسیت امیا     

انید و   بر آیه قرآن، روایات فراوان شرعی است که به این موضیوع پرداختیه  ترین سند آن عالوه  مهم

 (:254 -260شود )حر عاملی، همان:  ها بیان می ترین آن در اینجا مهم

کرد که دسیت راسیت    ع( در مورد سارق چنین قضاوت می) ع( فرمود: حضرت علی) امام باقر -1

کیرد و اگیر بیرای مرتبیه      نمود پای چپ او را قطع می کرد و اگر دوباره سرقت می او را قطع می
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کرد تا با آن راه برود  کرد و پای راستش را قطع نمی شد او را زندانی می سوم مرتکب سرقت می

فرمود: من از خدا حییا   بخورد و طهارت کند و میتا با آن غذا  کرد و دست چپ او را قطع نمی

 کنم تا بمیرد. بهره سازم اما او را زندانی می کنم که انسانی را بی می

ع( در مورد شخصی سؤال کردم کیه سیرقت کیرده اسیت. امیام )ع(      ) قاسم گوید از امام صادق -2

د ای ان آوردند کیه  ع( شخصی را نز) فرمود: در زمان حضرت علی فرمود: از پدرم شنیدم که می

سرقت کرده بود، پس امام )ع( دست او را قطع کرد و دوباره او را نزد امام )ع( آوردند و ای یان  

برای مرتبه سوم که او را آوردند حکم بیه حیبس دائیم     پای او را به صورت مخایف قطع کرد و

دا )ص( نییز بیه   کرد و فرمود: رسیول خی   ایمال پرداخت می و هزینه نگهداری او را از بیت نمود

 کنم. پس من خالف آن را عمل نمی کرد، همین ترتیب عمل می

کند، زنیی کیه    کسی که مثله می»شوند:  ع( فرمود: سه گروه محکوم به حبس ابد می) امام صادق -3
 «شده است. گردد و دزدی که دست و پای او قطع  از اسالم برمی

دست راست سارق قطع  که در مرتبه اول،در ضمن، همه فقهای اهل سنت نیز اتفاق نظر دارند 

کنند. همچنیین، در مرتبیه دوم پیای     شود زیرا اکثر سارقان از این دست برای سرقت استفاده می می

 شود. چپ سارق قطع می

تنها با شیعه اختالف نظیر دارنید     حد سرقت در مرتبه سوم و چهارم نه فقهای اهل سنت درباره

اند که سارق در مرتبیه سیوم زنیدانی     گفته ها و حنابله د. حنفیبلکه خودشان هم نظر واحدی ندارن
شود تا توبه کند و اگر سارق دست راست نداشته باشد پای چپ او قطیع   قدر زده می شود و آن  می

انید کیه    شود و اگر پای چپ نداشته باشد عضوی از او قطع نخواهد شد. مایکیه و شافعیه گفتیه  می
شود و اگر در مرتبیه چهیارم سیرقت     ت کند دست چپ او قطع میاگر سارق برای مرتبه سوم سرق

شود. برخی فقهای اهل  گردد و تعزیر می شود و در مرتبه پنجم حبس می کند پای راست او قطع می
 (.159: 1409جزیری، ) شود اند که سارق در مرتبه پنجم ک ته می سنت نیز گفته

 توبه سارق -6

 دیدگاه شیعه -1 -6
فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِیهِ وَ اَصْیلَحَ   »سوره مائده، در آیه بعد آمده است:  38 سرقت در آیهبعد از بیان حد 
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بعد از ستم کردن توبیه کنید و )کارهیای     (؛ آن کسی که39فَاِنَّ ایلَّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ ِانَّ ایلَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ )مائده: 
 .«، خداوند آمرزنده و مهربان استردیپذ یمفاسد خویش را( اصالح نماید، خداوند توبه او را 

و ندامت از گنیاه   در توبهو اصالح را استمرار  دانند یممفسران، مراد از ظلم را در اینجا سرقت 
 ی کیه در اینجیا مطیرح   سیؤای امیا  ؛ (351میان:  ؛ فاضیل مقیداد، ه  208: تیا  یب)کاظمی،  اندکردهمعنا 

عیذاب   جیه ینت و در شیود  یمی شود، این است که آیا به وسیله توبه صرفاً گناه شیخص بخ یوده   می

 بیه و یا حد سرقت نیز از او ساقط خواهد شید  فقهیای شییعه قائیل      شود یماخروی از او برداشته 

قت نزد حاکم توبه کند، حد سرقت بر ، بدین صورت که اگر سارق قبل از ثبوت سراند شده لیتفص 

اما چنانچه سارق بعد از ثبوت حکیم   1.دارندو در این مورد همه فقها اتفاق نظر  شود ینماو جاری 

 توبه کند، دو حایت متصور است:

شهادت دو نفر عادل( باشد؛ در این صورت، همه فقهای شییعه  )حایت اول، ثبوت حکم با بینه 
(؛ حایت دوم، ثبیوت حکیم بیا    208: همانکاظمی، ) شود ینماتفاق نظر دارند که حد با توبه ساقط 

اقرار خود سارق باشد؛ فقهای شیعه در این مورد اختالف نظر دارند. برخی همچیون ابین ادرییس،    
ای همچیون شییخ   . عیده داننید  یمی را تعطیل حدود ایهی قائل به عدم سقوط حد شده و سقوط آن 

این  ها آن(. استدالل 164 حلی، همان:)طوسی معتقدند که حاکم میان عفو و اجرای حد مخیر است 

  قیطر  به، شود ینماز سرقت است، با اقرار وی جاری  تر بزرگکه گناهی  زناکاراست که وقتی حد 

 .(همانکاظمی، ) شود یمی حد سرقت هم با اقرار ساقط اوی

 دیدگاه اهل سنت -2 -6
فقهای اهل سنت در مورد توبه سارق، اختالف نظر دارند. ابوحنیفه بدون هیچ تفصیلی معتقد است 

(. 70: 1405؛ کیاهراسی، 614: تا یبابن عربی، است ) ا  حقتوبه سارق، مسقط حد نیست چون  که
اال ایذین تابوا من قبیل  »و به آیه شریفه:  کند یمرا ساقط  ا  حقگروهی از شافعیه معتقدند که توبه 

ابین ادرییس   ) انید  کیرده اسیتناد   «توبیه کننید   شان یریدستگان تقدروا علیهم؛ مگر کسانی که قبل از 

 (.314 :تا یبشافعی، 

                                                      
ایسیارق اذا جیاء   »زمینه به روایتی استناد شده که عبدا  بن سنان از امام صادق )ع( نقل کرده است که امام )ع( فرمودند:  نیدر ا -1

صاحبها و ال قطع علیه؛ زمانی که سارق با پای خود، با حایت توبه نیزد حیاکم   تائباً ایی ا  عزوجل ترد سرقته ایی  من قبل نفسه

 (.232)حر عاملی، همان:  «گرددشود و دست او قطع نمی بیاید، مال مسروقه به صاحب آن رد می
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موجب معافیت سارق از استرداد میال مسیروقه    الزم به ذکر است که سقوط حد سرقت با توبه

 مال را به صاحبش برگرداند. نیست بلکه باید

 دیدگاه قانونگذار -3 -6

های حدی جز از طرییق  قانون مجازات اسالمی هر گونه تغییر در میزان مجازات 219به استناد ماده 

توانید کیفییت، نیوع و    دادگیاه نمیی  »دارد: اشعار می 219توبه یا عفو ممنوع دانسته شده است. ماده 

هیا تنهیا   جازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتمیزان حدود شرعی را تغییر یا م

ایبتیه صیرف   .« از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل اسیت 

توبه برای سقوط مجازات کارساز نبوده و این توبه باید عالوه بر اینکه منجیر بیه اصیالح مرتکیب     

1سد.شود، به اثبات نیز بر
 

قیانون مجیازات اسیالمی مقیرر      114های حدی، ماده در راستای اعمال قواعد توبه در مجازات

در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبیه  »داشته است: 

م یهمچنیین اگیر جیرا    .گرددکند و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می

 وق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگیاه ف

 .تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نمایدمی

 2«.توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است -1تبصره 

                                                      
ف مجازات در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفی»دارد: در این خصوص مقرر می قانون مجازات اسالمی 117ماده  -1

شود. چنانچه پس از اعمال مقیررات راجیع   گردد، توبه، اصالح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمیمی

 به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجیراء 

 «شود.ه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم میگردد. در این مورد چنانچمی

قانون مجازات اسالمی  200و نیز ماده  1361قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب  217در خصوص سرقت حدی، ماده  -2

از این گناه توبه نکرده باشید. بیه   داشتند که سارق قبل از ثبوت جرم یکی از شرایط اجرای حد را چنین مقرر می 1370مصوب 

دانستند. موضع قانونگیذار در ایین بیاره    عالوه، هر دو ماده، توبه بعد از ثبوت جرم را مسقط حد ندانسته و عفو را نیز جایز نمی

وجود  -برخالف سایر حدود -رسید؛ چرا که امکان پذیرش توبه مجرم در فرض ثبوت جرم به وسیله اقرارقابل انتقاد به نظر می

اصالح شد و مجیازات   1392(. ایبته این موضع در قانون مجازات اسالمی مصوب 18: 1394آبادی و رجبی، نداشت )حاجی ده

 ق.م.ا. شد. 114سرقت حدی همانند سایر حدود م مول قاعده عام ماده 
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توبه سارق پیش از اثبات، مسقط حد است اما پس از اقرار بیرای  بنابراین، طبق ماده فوق ایذکر، 

 دادگاه اختیار تقاضای عفو توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری را در بردارد.

 گیري نتیجه
مند شدیم که در آن به قطع دست  های فقهی و حقوقی بهره با بررسی آیه شریفه سرقت، از برداشت

های اسالمی حکم گردیده است؛  ز حدود ایهی در مجموعه مجازاتمرد و زن سارق به منزیه یکی ا

اعمال قطع ید بر سارق، مستلزم شرایطی در شخص سارق، عمل سیرقت و چگیونگی انجیام آن و    

هیا، حید بیر     باشد. به عالوه، اجرای حد نیز خود شرایطی دارد که بدون تحقیق آن  مال مسروقه می

سوره مائده قابل استظهار نیست بلکه در منابع  38م از آیه کداشود. این شرایط، هیچ سارق اجرا نمی
 به تفصیل بیان شده است. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  268فقهی و ماده 

ممکن است از ظاهر آیه چنین برداشت شود که توبه سیارق فقیط مجیازات اخیروی را سیاقط      

های شیعه اتفاق نظر دارند که توبیه  کند. بنابراین، حد سرقت در هر صورت باید اجرا شود اما فق می
سارق قبل از ثبوت سرقت نزد حاکم، مسقط حد است امیا در میورد توبیه بعید از ثبیوت سیرقت،       

شود و اگر با اقرار باشد، برخی فقهای شیعه  چنانچه ثبوت حکم با بینه باشد، حد با توبه ساقط نمی

میان عفو و اجرای حد مخیر است. با قائل به عدم سقوط حد هستند و برخی نیز معتقدند که حاکم 

این حال، میان فقهای اهل سنت در مورد سقوط حد سرقت با توبه، اختالف نظیر فیراوان اسیت و    
 های متفاوتی دارند. دیدگاه

 «توبیه مجیرم  »تحیت عنیوان    1392قانونگذار در مبحث پنجم قانون مجازات اسالمی مصیوب  

یرفته است؛ تیأثیر توبیه تنهیا در میورد جنبیه کیفیری و       توبه را با شرایطی در جرایم تعزیری نیز پذ
های دیگر دعوی از جمله مسائل مدنی و حقوق مردم در اثر توبه از بیین   مجازات آن است اما جنبه

کند و حقوق مردم باید کماکیان جبیران    ا  را ساقط می دیگر، توبه مجرم تنها حق  بیان  رود. به  نمی

 شود.
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Abstract 

The role of Islamic teachings in improving the social and organizational environment of 

reducing crime, as well as the place of approaches of Islamic teachings in the crime 

prevention program and the Islamic legal system, is of particular importance. In Islamic 

criminal jurisprudence, the crime of theft is the only financial crime that is subject to 

Hudud crimes with special conditions. The Holy Qur'an, as the main source of Islamic 

law in verse 38 of Surah Ma'idah, has ruled that the thief should cut off the hands of 

men and women, and this ruling is considered as one of the limits; But it is clear that the 

details of this general rule must be sought in the light of tradition and statutes. By 

examining the verse of theft, we have benefited from the jurisprudential and legal 

interpretations that the application of the application of the amputation of the theft's 

fingers requires meeting some pre- requirements in the theft theirselves requires 

conditions in the person of the thief, the act of theft and how to do it and the stolen 

property. In addition, the execution of hadd also has conditions that not meeting them, 

hadd will not be performed on the thief. The present study has investigated the verse of 

theft through a descriptive- analytical method based on a jurisprudential and legal 

approach. 

Keywords :Verses 38 and 39 of Surah Ma'idah, Islamic Penal Code, Theft, 

Jurisprudence and Law, Cut off the hand. 

  


