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چکيده
در فقه ،مجازات جرم سرقت ،بهطور عام قطع عضو است و سرقت پدر از اموال فرزند از این
اصل کلی ،مستثناست .بهتبع این استثنا ،حکم مادر در فرض سرقت هم مطرح میشود .قانون
مجازات اسالمی در بند «ج» ماده  262و نيز مشهور فقهای اماميه مادر را ملحق به پدر نمیدانند؛
اما با توجه به استحکام ادله مخالفان اجرای حد بر مادر ،ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی
حکم مادر احساس میشود .این مقاله به روش توصيفی ـ تحليلی ضمن تبيين ادله موافقان و
مخالفان اجرای حد بر مادر ،به بررسی احتماالت مطرح در مالک معافيت پدر از حد سرقت
پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را روشن سازد .در نظر مشهور« ،رابطه أبوت» و
در مواردی «واجبالنفقه بودن پدر» به عنوان مناط معافيت پدر مطرح شده است که بر اساس
آن ،الحاق مادر به پدر را نپذیرفتهاند؛ اما بهنظر میرسد میتوان «رابطه والدیت» را بهعنوان
مالک حکم از ادله مزبور استنباط کرد و مادر را نيز مشمول استثنا دانست .همچنين با توجه به
مناقشات وارد بر ادله موافقان اجرای حد بر مادر و نيز ادله ارائه شده در مدعای بحث ،نظریه
عدم اجرای حد بر مادر تقویت شده است .بر این اساس ،ضرورت بازنگری قانونگذار در بند
«ج» ماده  262ق.م.ا احساس میشود ،هم از جهت معافيت جد پدری و هم از نظر شموليت مادر
در اجرای حد سرقت.
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مقدمه
دين مب ین اسالم مانند ساي ر نظامهای حقوقی برای جرم سرقت مجازات بدنی سنگ ینی در
نظر گرفته است .در باب وجوب حد سرقت بر مادر به خاطر ربودن اموال فرزند ،بسیاری
از فقهای امامیه يا سکوت کردهاند يا صراحتاً او را مشمول عمومیت و اطالق ادله حکم
سرقت دانسته اند؛ اما بازنگری ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان میدهد که اوالً برخی
از ادله مخالفان اجرای حد از استحکام زيادی برخوردار است و ثانیاً در مالک حکم
معافیت پدر و جد پدری و عدم امکان تسری آن بر مادر نیز مناقشات قابل تأملی طرح
شده است.
از اين رو ضرورت مطالعات فقهی و توجه قانون گذار به نظرات متفاوت طرح شده در
اين مسأله ،احساس میشود.
لذا اين مقاله بر آن است تا با تنقیح مناط حکم استثنای پدر و جد پدری از طريق الغای
خصوصیت ايشان و همچنین بررسی ادله مخالفان اجرای حد بر مادر و ارائه داليلی چند
در زمینه الحاق مادر به پدر ،موضوع را از ديدگاه فقهی و قانونی مورد بررسی قرار دهد.

بيان مسأله
با توجه به مقدمه ،مسأله پژوهشی مقاله حاضر اين است که اوالً مناط و علت حکم
استثنای پدر از مجازات حد سرقت چ یست و ثانیاً آ يا امکان دارد مادر را نیز در اين حکم
ملحق به پدر دانست؟ همچنین با توجه به اين که روايات و نصوص فقهی صراحت در
معنای حقیقی و ظاهری«اب » يا همان پدر بی واسطه دارند ،ضروری است تا دلیل استثنای
جد پدری در بند «ج» ماده  218قانون مجازات اسالمی روشن شود.
نويسندگان مقاله در صدد هستند با بررسی منابعی چون آ يات و روا يات و ن یز ارائه
بحثهای گسترده لغتشناسی در طول مقاله برای روشن شدن شمول یت واژه «اب» و
«ابو ين» در باره جد پدری و مادر که ذيل مستندات موافقان و مخالفان اجرای حد بر مادر
آمده است ،ضمن نقد و تحلیل نظرات مختلف و ادله آنها ،نهايتاً از جهت فقهی حکم مسأله
را مورد بازپژوهی قرار دهند و با توجه به نتايج فقهی بحث پ یشنهادهايی در اصالح بند «ج»
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ماده  218قانون مجازات اسالمی ارائه کنند.

دیدگاهها در موارد استثنای حد سرقت
برای پیش گیری از وقوع جرم سرقت ،حکم قطع عضو ،وضع شده است «وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ

فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بمَا كَسَبَا نَكَاالً مِنَ اهللِ وَاهللُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»(مائده98 ،ـ ) 93و به خاطر علل و
مصالحی(که ما به دنبال آن ها هستیم) ،مواردی از آن استثنا شده است ،که از میان اين
موارد ،معافیت پدری که اموال فرزند را بربايد ،مورد اتفاق فقهاست؛ اما در مورد مادر و
جد پدری ديدگاهها متفاوت است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

حکم پدر و ادله آن
در رابطه با حکم پدر اگرچه معافیت او از اجرای حد ،مورد اتفاق فقهاست ،اما در اين
حالت ،وصف مجرمانه بودن عمل به جای خود باقی است و حاکم شرع طبق احاديث
می تواند او را تعزير کند  1و از جهت ادله نیز مستندات فقها در اين نظر ،عالوه بر اجماع،
استناد به نصوص روا يات و ق یاس اولو يت در حکم پدر هنگام "قتل فرزند" يا " قذف
فرزند" با حکم او در "سرقت از اموال فرزند" است:
درباره اجماع ،برخی همچون مرحوم سبزواری و شیخ طوسی به آن اشاره کردهاند
(سبزواری1119 ،هـ ،ج ،1ص22ـ28؛ طوسی1142 ،هـ ،ج ،1ص  )118و صاحب جواهر می گويد« :در اين
حکم نظر مخالفی ن یافتم؛ بلکه اجماع به دو نوعش(محصل و منقول) بر آن است »(نجفی،1919 ،

ج ،11ص188ـ)182؛ البته واضح است با وجود اخبار و روايات ،اين اجماع مدرکی است.
در رابطه با دلیل قیاس اولويت ،که عدم اجرای مجازات در سرقت از فرزند را با معافیت
از مجازات در قتل و قذف فرزند قیاس کردهاند(نجفی ،1919 ،ج ،11ص188ـ182؛ فاضل لنکرانی،

1141هـ ،ص . )138محقق اردب ی لی مینويسد « :النه لو قتله ال يقتل به فال يقـطع يده ب يده فك يف يقطع يده
بماله»(اردبیلی نجفی1149 ،هـ ،ج ،19ص. )221

1ـ ر.ک :صحیحه محمد بن يحیی؛ حر عامل ی ،1912 ،ج ،12ص  ،211ابواب ما ي کتسب به ،ب ،28ح 8و ماده  221ق.م.ا
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آنچه استدالل به اولويت را تقويت میکند ،روا يت صحیحهای است که محمد بن مسلم از
امام باقر

نقل کرده است .کسی از امام پرسید :اگر کسی شخص ديگری را قذف کند و

نسبت زنا به او دهد ،حد میخورد( 84ضربه شالق حد دارد) آيا پدری که فرزند خودش را
قذف کرده باشد ،نیز حد میخورد و پسر می تواند برای پدرش تقاضای حد کند؟ امام
در جواب فرمود « :پدر اگر فرزندش را بکشد ،قصاص نمیشود ،آن وقت چگونه برای قذف
فرزند پدر را شالق بزنند؟( حر عاملی ،1912 ،ج ،28ص ،131باب  11از ابواب حد قذف روايت.)1

مرحوم خويی در توضیح اين روايت میفرمايد :استناد و شاهد آوردن امام برای عدم
ثبوت قصاص در حق وی بر عمومیت عدم ثبوت قطع در مورد پدر داللت دارد و عموم یت
حکم ،شامل سرقت نیز میشود( موسویخويی1122 ،هـ ،ج ،11ص )911؛ زيرا ذکر قذف در ا ين
روا يت خصوصیتی ندارد و علت تصر يح به قذف به دل یل سؤال راوی بوده است.
به نظر میرسد مناقشاتی بر اين دلیل وارد است1 :ـ قصاص در نتیجه قتل و امحای از
صحنه هستی است ،برخالف قطع عضو که در حد سرقت انجام میشود؛ بنابرا ين در عدم
اجرای حد سرقت اولويتی وجود ندارد .البته در پاسخ می توان گفت :آری با لحاظ نوع
مجازاتی که بر سرقت حدی مترتب است ،قطع بر قصاص اولويتی ندارد؛ اما اگر نوع جرم
محور اولو يت قرار گ یرد ،وقتی پدر برای کشتن فرزند قصاص نمیشود به علت برداشتن
مال فرزند و ربودن آن نبا يد حد قطع بر او جاری شود.
2ـ مناقشه قابل طرح ديگر اين است که عدم جواز "قصاص" پدر مستلزم عدم جواز
" اجرای حد" بر پدر نیست؛ اين قیاس معالفارق است و موضوع در اين دو متفاوت است
زيرا اوالً قتل نفس و قصاص ،حقالناس است؛ اما ربودن مال و حد سرقت حقاهلل است و
اين فحوای اولويت با لحاظ مورد روا يات صرفاً در دايره جرايم مربوط به حقالناس جاری
میشود .ثانیاً برخی حدود مانند زنا با محارم که اساساً بر محور خو يشاوندی استوار
است ،با تمسک به اولويت ا ين قبیل ادله ،مجازاتشان منتفی نخواهد شد و حال آن که اگر
دل یل اولويت تمام باشد ،تمام ثمرات مترتب بر آن را بايد پذيرفت و صرف استبعاد مانع
جريان فحوای دل یل نمیشود .صرف نظر از مناقشات وارده با توجه به صراحت و نص
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روا يات ـ که در بخش تنقیح مناط حکم پدر به شرح و تفس یر آن خواه یم پرداخت ـ مجازات
سرقت يقیناً در رابطه با پدر اجرا نخواهد شد.

اقوال فقها در حکم مادر و ادله آن
پیش تر اشاره شد که ديدگاهها درباره مادر و جد پدری بر خالف پدر ،متفاوت است .در
تبیین ديدگاهها ،فقهای معاصر عموما اقوال موجود در مسأله را در دو ديدگاه (قول مشهور
و قول مخالف) منحصر کردهاند؛ اما به نظر میرسد از تتبع و مداقه در آرای فقها بتوان
اقوال ز ير را استنباط کرد:

1ـ سکوت در مسأله
برخی از فقهای متقدم اصوالً متعرض مسأله نشدهاند  .1اگر سکوت ا يشان امارهای به
معنای موافقت با نظر مشهور تلقی شود که در ا ين صورت آرای ايشان داخل قول مشهور
خواهد بود که قائل به استثنای مادر نیستند؛ اما با توجه به اين که در باب داللت سکوت که
مشهور محققان آن را اعم از رضا میدانند ،نمی توان ا ين دسته از فقها را که تعدادشان کم
نیز ن یست ،در زمره موافقان با اجرای حد سرقت قرار داد؛ « واذا جاء االحتمال بطل
االستدالل».

2ـ حکم مادر مبتنی بر عموم ادله
مشهور فقهای امام یه و اغلب فقهايی که به اظهار نظر صريح در مسأله پرداختهاند ،قائل
به عدم استثنای مادر در اجرای حد

سرقت هستند .2

با بررسی اقوال فقها در کتب دست اول فقهی آنچه به عنوان مستندات اين نظريه به
دست میآ يد ،اين است که عموماً فقها تنها به سه دلیل در ب یان حکم مادر استناد کردهاند:

1ـ ر.ک  :مفید 1119 ،هـ ،ص  849؛ اسکافی  1111 ،هـ  ،ص  918؛ عمانی ،بیتا  ،ج ، 1ص 118؛ صدوق 1111 ،هـ ،ج ، 1ص111
2ـ ر.ک :طوسی  1144 ،هـ ،ص 849؛ همو 1142 ،هـ  ،ج ، 1ص  113؛ جبلی عاملی 1113 ،هـ ،ج ، 11ص  182؛ اردبیلینجفی،
 1149هـ  ،ج ، 19ص 222؛ موسویخويی  1122 ،هـ  ،ج ، 2ص 911؛ حلی  1114 ،هـ  ،ج ، 9ص181
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دلي ل اول ـ عمومي ت و اطالق ادله حد سرقت درباره مادر :بسیاری به اين دلیل استناد
کردهاند(طوسی1142 ،هـ ،ج ،1ص 113؛ جبلیعاملی1114 ،هـ ،ج ،3ص 291؛ همو1119 ،هـ ،ج ،11ص182؛

اردبیلینجفی1149 ،هـ ،ج ،19ص222؛ حرعاملی1143 ،هـ ،ج ،18ص192ـ )181؛ البته محقق خويی به
جای عمومیت ادله به اطالق ادله و عدم وجود قیدی در رابطه با مادر اس تناد کرده است
(موسویخويی1122 ،هـ ،ج ،2ص  . )911همچنین صاحب جواهر نیز در يک جا برای عدم استثنای
مادر به اطالق ادله حکم سرقت استناد کرده است(نجفی1141 ،هـ ،ج ،11ص182و  . )188الزم به
ذکر است که ارائه اين دلیل و تک یه بر آن به عنوان مهمتر ين و محکمتر ين دلیل نزد ا يشان
مبتنی بر دو قاعده مهم در استنباط حکم است و آن اين که :خروج از اصل و حکم اولیه در
مسأله همواره محتاج علت است؛ و در اينجا(اصل و حکم اولیه در مجازات سرقت حدی)
اجرای حد سرقت است.
اين استدالل قابل نقد است؛ زيرا اين اصل اول یه در مورد حکم سرقت زمانی جاری
میشود که بر شخص عنوان سارق صدق کند و زمانی که ما در صدق عنوان موضوع
حکم در مورد مادر شک داريم ،پذيرش اجرای حکم اول یه در مجازات سرقت در باره او به
معنای تمسک به عام در شبهه مصداق یه خواهد بود.
بنابراين اصل و حکم اولیه در اينجا "اصل عدم مجازات" است و در امر خالف اصل بايد
به قدر متیقن بسنده کرد(اصل عدم مجازات)؛ يعنی اجرای مجازات سرقت تنها با يد در مورد
افرادی اجرا شود که در دايره قدر مت یقن قرار میگیرند و تمام شروط و قیود موضوع را
دارند و يقیناً عنوان سارق بر آنها صدق میکند .از میان متأخران نیز برخی به درستی به
ا ين نکته ظر يف در تع یین حکم مادر اشاره کردهاند .1

بنابراين اوالً :تمسک به عموم یت آ يات و روايات ،در خصوص مادر ،در حقیقت تمسک به
عموم عام در شبهات مصداق یه خود عام است و ثانیا :درهم ین مسأله ،آن گونه که مشهود
است ،اين دسته از فقها با توسعه دايره قدر متیقن و با تمسک به دال يل عرفی و استحسانی
در هنگام خروج از عام به قدر متیقن نیز اکتفا نکردهاند و جد پدری را نیز در حکم معافیت

1ـ ر.ک  :منتظری  ، 1929 ،ج ، 1ص92
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به پدر ملحق کردهاند؛ درحالی که اين دسته از دال يل و استحسانات در مورد مادر به گونه
قویتری وجود دارد (در ادامه مباحث ديدگاه و ادله ايشان در رابطه با جد پدری تبیین
خواهد شد).
دلي ل دوم ـ عدم وجود شبهه در مورد مادر به خالف پدر :ابن ادر يس به قاعده « تدراء
الحدود بالشبهات» استناد کرده ،میفرمايد« :در مورد اجرای حد درباره پدر شبهه وجود
دارد؛ اما در مورد مادر شبههای موجود ن یست »( حلی1114،هـ ،ج ،9ص. )181

در مناقشه به اين دلیل نیز بايد گفت در خروج عنوان پدر از موضوع حکم سرقت با
توجه به صريح روا يات و وجود ادله اجتهادی در موضوع و نه وجود شبهه ،حکم مسأله
کامالً مشخص است؛ اما در مورد حکم مادر که گفتهاند هیچ شبههای در آن وجود ندارد،
بايد گفت اگر فقها و محققان هیچ شبهه و احتمال خالفی را در مسأله نمیدانستند ،اين تعداد
اقوال و اختالف نظر در موضوع پیش نمیآمد.
دلي ل سوم ـ اجماع :برخ ی در م یان ادله خود از اجماع ن یز نام بردهاند (اردبیلینجفی1149 ،هـ،
ج ،19ص  )222يا ادعای عدم وجود قول خالف در مسأله کردهاند (نجفی1141 ،هـ ،ج ،11ص 182و

 )188که با توجه به وجود ساير اقوال ،يقیناً اين اجماع محقق ن یست و قابل استناد نمی باشد.

3ـ حکم مادر ملحق به حکم پدر
برخی از علمای متأخر حکم مادر را ملحق به حکم پدر

میدانند(منتظری ،1929،ج ،2ص.)198

در میان فقهای متقدم نیز ابوصالح حلبی قائل به قطع نشدن دست مادر به سبب سرقت از
مال فرزند شده است .وی در الکافی فی الفقه پس از ذکر شراي ط سرقت موجب حد هر دوی
والدين را استثنا کرده است(حلبی1149 ،هـ ،ج ،9ص .)111عالمه حلی نیز اگرچه در کتابهای
مختلف خود از جمله ارشاد االذهان ،قواعد االحکام و تحر ير االحکام مطابق نظر مشهور پدر
را از استثناشدگان حکم مذبور دانس ته و عمومات ادله را در مورد مادر جاری دانسته است
(حلی1114،هـ ،ج ،2ص182؛ همو1119 ،هـ ،ج ،9ص ،118ج ،1ص919؛ همو1112 ،هـ ،ج ،3ص)299؛ لیکن در
مختلف الشیعه قول حلبی را نقل کرده ،سپس بیان میدارد« :و قول ابی الصالح ال باس به النها احد
االبوين ف يسقط القطع عنها كما يسقط عن االب الشتراكهما فی وجوب االعظام»(حلی1119 ،هـ ،ج ،3ص. )211
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با توجه به اين که تاريخ تأل یف مختلف الشیعه متأخر از کتب د يگر عالمه است که در آنها
حکم مسأله ب یان شده است ،می توان فتوای عالمه را درا ين کتاب نظر نهايی ايشان دانست و
چن ین نت یجه گرفت که ا يشان در اواخر عمر از رأی نخست ین خود عدول کرده است .
همچنین از میان متأخران مرحوم منتظری در اين باره چنین مینگارد« :احوط الحاق
مادر است به پدر؛ بلکه از مذاق شرع استفاده میشود که اهتمام به مادر بیش از پدر است.
همچن ین ممکن است استدالل شود به حد يث « تدرءوا الحدود بالشبهات »(حرعاملی1143 ،هـ،
ج ،28ص11؛ صدوق1119 ،هـ ،ج ،1ص )21با اندک شبههای اجرای حدود را متوقف کن ید (منتظری،1929،
ج ،2ص.)198

در بررسی ادله ايشان با تتبع در کتب فقهی مجموعا می توان به چهار دلیل اشاره کرد:
دليل اول ـ اشتراک پدر و مادر در عنوان اَب  :در مختلف الشیعه ضمن نقل قول ابی
صالح حلبی و تأيید آن به همین دلیل اشاره شده است .در آنجا آمده است« :و قول ابی
الصالح ال باس به النها احد االبوين ف يسقط القطع عنها كما يسقط عن االب (»...حلی1119 ،هـ ،ج ،3ص. )211

در مفهومشناسی أب و دايره شمول یت آن نسبت به مادر از جهت لغوی راغب اصفهانی
در مفردات ألفاظ القرآن پس از آن که در ابتدا أب را به معنای والد میداند ،میفرمايد :و

يُسمی كل من كان سبباً فی إيجاد شـیءٍ أو صالحه أو ظهوره أباً؛ «هر که سبب اصالح ،ايجاد و ظهور

چیزى بشود ،نسبت به آن أب است»(راغب اصفهانی1112 ،هـ ،ج ،1ص . )12صاحب کتاب التحقیق
فی کلمات القران پس از نقل معانی گوناگون کلمه اَب ،درا ين باره چن ین مینگارد« :ان االصل
الواحد فی هذه الماده هو الترب يه فی جهه ماديه او معنويه و بلحاظ هذا المفهوم ي وجد لالب مصاديق حق يق يه
كثيره»  .وی درادامه برای اثبات سخن خود به بیان مصاد يقی از آ يات قرآن می پردازد« :يابنی
ادم ال يفتننكم الش يطان كما اخرج ابويكم من الجنه و البويه لكل واحد منهماالسدس فان لم يكن له ولد و ورثه
ابواه (» ....مصطفوی1142 ،هـ ،ج ،1ص. )22

نهاي تاً اين که برخی علما در جمع بندی معنای واژه أب استعمال آن را برای پدر نسبی يک
استعمال کنا يهای دانستهاند و معتقدند مراد از أب همان جنبه سببیت فرد برای ا يجاد ،اصالح
و پرورش شخص

است(مکارم شیرازی ،1988 ،ج ،9ص. )211

بنابراين اگـر اين معنای لغوی را در نظر بگ یر يم ،يقیناً مادر نسبی يکی از افراد أب خواهد
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بود؛ به ويژه آن که در کتاب المنجد و ن یز غالب کتب لغت ،در ب یان گستره معنايی واژه أب
خصوصاً از واژه «والد» يا عبارت « :من له ولدٌ» استفاده شده که مادر حتماً يعنی از افراد ا ين
معنا خواهد بود  .1به و يژه اين که در بحث اجرای مجازات با توجه به اصل عدم مجازات و
قاعده فقهی درء ،حتی ن یازی نیست که در مانحنفیه به استعمال لغت مذکور در ا ين معنا يق ین
شود؛ وجود شک وشبهه در داللت لغت کفايت میکند؛ ز يرا حدود با اندک شبههای ساقط
میشوند و با مراجعه به کتب لغت و شک در داللت و شمول ا ين لغت نسبت به مصداقی
خاص(مادر) شبههای قابل اعتنا در مسأله مطرح میشود که به نظر میرسد طبق ديدگاه
کسانی که در تحقق شبهه وجود احتمال را کافی دانستهاند ،قاعده درء قابل اجرا خواهد بود.
دلي ل دوم ـ مذاق شارع مبنی بر اهتمام بي شتر به مقام مادر نسبت به پدر :مذاق شر يعت
يا مذاق شارع يکی از راههای دستیابی به احکام است؛ يکى از راههايى که از آن مذاق
شريعت استفاده میشود ،شیوه اولويت است ،برخی با امعان نظر به هم ین مطلب و توجه
به مذاق شارع در تع یین حکم مادر نه تنها قائل به الحاق حکم مادر به پدر هستند ،بلکه
معتقدند معافیت مادر از اجرای حد سرقت با قیاس اولويت نسبت به حکم پدر به دست
میآيد(منتظری ، 1929،ج ، 2ص )193؛ زيرا در آموزههای روايی و سنت معصومان عل یهمالسالم
می توان احاد يث فراوانی را يافت که ضمن سفارش به رحمت و شفقت و مهربانی و رأفت به
والد ين حق تقدمی را برای مادر ب یان میدارد(کلینی1142 ،هـ ،ج ،2ص. )113

مالصالح مازندرانی نیز در اشاره به مذاق شارع ،حديثی را نقل کرده است که شخصی
به پیامبر اکرم

عرض کرد «يارسول اهلل من احق الناس بحسن الصبه؟ قال :أمک ،قال:ثم؟ قال:

أمک ،قال :ثم من؟ قال :أمک ،ثم من؟ قال :ابوک»(مجلسی1141 ،هـ ،ج ،8ص 124؛ حسینی مازندرانی،
1141هـ ،ص. )29

در کنار اين احاد يث ،خداوند متعال در آ يات فراوانی نیز به مصاحبت بمعروف(لقمان)11 ،

اطاعت بر و احسان والد ين(همان ) 11 ،امر کرده که در اين امر ،هر دو در يک رتبه قرار دارند
و نشانگر اهم یت والد ين در نظر خداوند تبارک و تعالی است.

1ـ ر .ک :لويس ، 1381 ،ج ، 1ص128
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بنابراين در جا يی که خداوند اجازه کوچکترين پرخاش و توهین به پدر و مادر را به هر
دل یلی و در هر شرا يطی حتی درصورتی که آنان مرتکب خطا وجرم در حق فرزندانشان
شوند ،به فرزندان نمیدهد ،روشن است که به طريق اولی نه تنها به قطع دست آنان به دل یل
سرقت از اموال فرزندشان راضی نخواهد بود ،بلکه به احسان و گذشت از والدين و به
و يژه مادر سفارش میکند.
دلي ل سوم ـ قاعده درء و شبهه در خصوص شمولي ت مادر در موضوع حکم حد سرقت:

فقها در بیشتر مسائل جزايی هر گاه شبههای پ یش آيد ،با تعابیری مانند «النه من الشبهه
الدارئه » قائل به عدم مجازات شدهاند (نجفی ،1919 ،ج ،11ص113؛ سرخسی1141 ،هـ ،ج ،3ص )31؛
عدهای در مع یار تحقق شبهه ،ظن ،شک و حت ی صرف احتمال را کافی دانستهاند(حائری

طباطبايی1118 ،هـ  ،ج ،11ص 191؛ جبلیعاملی1119 ،هـ ،ج ، 1ص )922؛ اما با مبنای فقهايی مانند امام
خم ینی(ره) که ظنون خاص مانند ب ینه را الزم میدانند (موسویخمینی1122 ،هـ ،ج ،2ص ،)111

ديگر ممکن ن یست بتوان به قاعده مذکور استناد کرد.
با اين حال ،صرف نظر از مبنای ما در مالک تحقق شبهه ،اگر صرفاً مفاد قاعده را با
اصول عقلی تطبیق ده یم ،می توان با اين قاعده مادر را از مجازات مستثنا دانست؛ زيرا به
حکم عقل احراز موضوع ،شرط فعلیت و تنجز حکم است؛ ز يرا نسبت حکم به موضوع،
نسبت معلول به علت است؛ همان طور که اگر تمامی اجزا و شرايط علت در خارج موجود
نشود ،معلول در خارج موجود نمیشود .بنابراين ،چنانچه موضوع محرز شود ،حکم به
مرحله اثبات رس یده ،تنجز می يابد .بد ين ترت یب ،قاعده مورد بحث در خصوص شبهات
موضوعیه که محل بحث ماست ،يک قاعده تام و تمام است و بر فرض هم که روايتی در
اثبات ا ين قاعده در کار نباشد ،در خصوص شبهات موضوعیه میتوان گفت :مادام که
موضوع مشتبه است ،حکم يعنی کیفر و مجازات ثابت نیست.
دليل چهارمـ ترج يح بالمرجح جد پدری بر مادر در حکم سرقت :هم بسیاری از فقهايی
که پیش تر نظر آنها ذکر شد و هم قانونگذار در بند «ج» ماده  218ق.م.ا به صراحت جد
پدری را ن یز از مجازات سرقت معاف کرده است؛ در صورتی که اگر قرار باشد روی لفظ
پدر جمود شود و فقط به قدر متیقن اکتفا شود ،اين لفظ فقط اختصاص به پدر بیواسطه
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خواهد داشت و اگر شبههای در اين باره در مورد جد پدری وجود داشته باشد ،اين شبهه
ع یناً و حتی قوی تر در مورد مادر ن یز مطرح است.

4ـ توقف در مسأله
در ادامه تبیین اقوال مطرح در خصوص حکم مادر ،موضع برخی فقها توقف در مسأله
بوده است؛ اگرچه در ب ین برخی از ا يشان تمايل به قول عدم اجرای مجازات ن یز د يده
1

م یشود؛ زيرا تنها به ذکر اقوال مخالفان اجرای حد بر مادر بسنده نمودهاند .

بررسی احتماالت مطرح در مناط حکم پدر در حد سرقت
پس از ارائه ديدگاه ها در باره موارد استثنا در حد سرقت ،در اين بخش صحت و دقت
احتماالت مطرح در مناط حکم پدر بررسی میشود و نهايتاً با تبیین بهترين احتمال مطرح
شده ،امکان تسری حکم به مادر مطرح می گردد:

1ـ مالک رابطه ابوت
مشهور فقها با استناد به روا يتی از پیامبر

«:أَنْتَ وَ مَالُ کَ لِأَبِ يک» معتقدند علت و مناط

حکم استثنای پدر رابطه ابوت است(فاضل کاظمی1121 ،هـ  ،ج ،1ص . )249در تحل یل و بررسی
اين نظر يه ابتدا مفاد دل یل و روا يت مستند ا يشان تبیین شده و سپس مناقشات احتمالی در
استنباط اين مالک طرح و بررسی میشود:
الف ـ شرح حدیث «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِ أَبِيک» :اين روا يت ،از روايات مشهور و منتسب به
پیغمبر

می باشد که در منابع شیعه و هم اهل سنت آمده است  .2در صورت تمام بودن

داللت آن در اين مقام ،اموال فرزند يا در معنای حق یقی کلمه متعلق به پدر است ،يا دست

1ـ ر.ک  :فاضل هندی 1111 ،هـ  ،ج ، 14ص 181؛ مجلسی  1141 ،هـ  ،ج ، 1ص91
2ـ ر  .ک :صدوق ، 1928 ،ج ، 2ص 31؛ کلینی  1142 ،هـ  ،ج ، 1ص 191؛ شیبانی  1121 ،هـ  ،ج ، 11ص 149؛ قرشی شافعی ،
 1121هـ  ،ج ، 9ص89
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کم در حکم اموال پدر محسوب میشود .در نت یجه ،قطع دست وی به دل یل سرقت اموال
فرزند بی معنا خواهد بود؛ زيرا سرقت ماه یتاً ربودن مال غیر است و مال فرزند بنا بر دو
مبنای ياد شده تحقیقاً يا تنز يالً در زمره اموال پدر محسوب میشود.
در بررسی داللت روايت و تبیین قرا ين حال یه به روايتی که در شرح آن آمده است،
اشاره میشود:
در بخشی از صحیحه محمد بن يحیی ـ التی رواها المشايخ الثالثة ـ امام صادق
زمینه صدور حديث نبوی
نزد رسول

درباره

فرمود :موضوع اين بود که فرزندى پدرش را به شکايت

آورد و گفت :يا رسول اهلل ،اين پدر من است و در میراث مادرم به من

ستم کرده است .پدر گفت :من آن را هزينه زندگى خود و او کرده ام .اينجا بود که رسول
خدا

فرمود :تو و اموالت از آن پدرت مى باشد و پدر مالى نداشت تا رسول خدا

بستاند و به فرزند دهد؛ آيا مىگوي ى آن حضرت پدر را براى پسر به زندان میافکند؟
(کلینی ،بیتا ،ج ،1ص191؛ حر عاملی ،بیتا ،ج ،12ص219؛ صدوق ،بیتا ،ج ،9ص292؛ همو1119 ،هـ ،ج،9
ص. )122

الزم به ذکر است اطالق خود روايت نبوی و نیز اين روايات تفسیری که در مقام تعلیل
حل یت هستند ،در بحث حدود جواز استفاده از اموال فرزند ،با روا يات بسیاری تقیید
میخورد؛ مثالً در روا ي تی از امام صادق
به ابی عبداهلل

آمده است:

گفتم :برای مرد چه چ یز از مال پسرش حالل است؟ فرمود :هزينه

معاشش بدون ز يادهروی ،هر گاه به آن محتاج باشد(کل ینی ،بیتا ،ج ،1ص)191؛ يا در روايتی
ديگر ابوحمزه میگويد :امام باقر

فرمود :رسول خدا

و اموال تو از آن پدرت هست ید؛ [سپس] امام

به شخصی چنین گفت که تو

فرمود :دوست ندارم که پدر چیزى از مال

فرزندش بردارد ،مگر آن چه را که به آن نیاز دارد و چارهاى از آن نداشته باشد؛ خداوند
فساد را دوست ندارد(همو ،ص191؛ راوندی1141 ،هـ ،ج ،2ص. )91

در ا ين موارد ،استفاده در «حد تأمین معاش» به عنوان ق ید بیان شده است .در روايت
صحیحی از امام صادق

به قید «ز يادهروی و اسراف» اشاره شده که مالک آن طبیعتاً

عرف و اقتضائات مکانی و زمانی خواهد بود:
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محمد بن مسلم میگويد :از امام صادق

درباره مردی پرس یدم که نیازمند مال

پسرش است [آيا می تواند در آن تصرف کند؟] فرمود :هر چه میخواهد ،بدون آن که
اسراف کند ،از آن بخورد(ح رعاملی1143 ،هـ ،ج ، 12ص  . )212برخی روايات نیز قید «حالت
اضطرار» را به عنوان محدوده جواز بیان کردهاند:
علی بن جعفر میگويد :از امام کاظم

پرس یدم :مرد می تواند از مال فرزندش استفاده

کند؟ فرمود :نه ؛ مگر آن که مضطر باشد ؛ در حد متعارف می تواند استفاده کند؛ اما فرزند
جا يز ن یست از مال پدرش چ یزی بر دارد ،مگر با اجازه پدرش(همان جا) .

از مجموع اين روايات به دست می آيد که:
الفاظ اين روا يت عرفاً در اثبات مالکیت طلق پدر بر مايملک فرزند ظهور ندارد تا بتوان
حق تصرف را به نحو مطلق ـ و از جمله ربودن و حلیت آن را ـ نتیجه گرفت ،و عرفاً
نمی توان گفت اموال فرزند حقیقتاً يا تنزيالً متعلق به پدر است؛ عالوه اين که اين استنباط
مستلزم اجتماع دو ما لکیت طلق بر مملوک واحد خواهد بود که به لحاظ عقال يی محال
است(الالزم باطل فالملزوم مثله).
مشهور فقیهانی که به عدم قطع دست پدر حکم دادهاند ،به دل یل حرمت عمل ،تعز ير پدر
را جايز دانستهاند؛ درحالی که اگر الفاظ روايت محمول بر معنای اصطالحی و متعارف
ملکیت باشد ،اساساً فعل حرامی رخ نداده است تا تعزير پدر جايز باشد؛ مؤ يد اين مطلب
مفهوم روا يت صحیحه محمد بن يح یی و استفهام انکاری آخر روايت است که پیشتر
اشاره شد(آيا رسول خدا

بايد پدر را براى فرزندش حبس مى کرد؟)(حرعاملی 1143 ،هـ،

ج ،12ص ،211ابواب ما يکتسب به ،ب ،28ح  ،)8پس اگر پیامبر به فرزند فرمود :تو و مالت مال
پدرت هستی به علت وضعیت خاص پدر بوده و از «خصوص » اين روا يت ،حکم کلی
مالکیت قابل استخراج و استنباط نیست و بر اساس آن ،پدر فقط برای غذای خود حق
دارد از مال فرزند بردارد.
همچنین بنا به روايات بیان شده ،بقای حکم وضعی در مسأله ،خود مؤ يد عدم ملکیت
پدر بر اموال فرزند است؛ زيرا کسی به دلیل تصرف در اموال خود ضامن تلقی نمیشود.
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نهايتاً اين که در استناد به حديث نبوی برای انتفای عنوان سرقت ،اثبات مالک یت الزم
نیست و صرف وجود اباحه تصرف هم کافی است و هم ین مقدار می تواند مالک استفاده
فق یهان برای حکم به انتفای عنوان سرقت قرار گیرد .بنابراين لزوماً روايت اثبات ملکیت
نخواهد کرد.
بـ بررسی روایات تفسيری و تقييدی در رابطه با حدیث نبوی«انت و مالک البيک» :در
کتاب وسائل الشیعه ،در تفسیر روايت نبوی ،حدود ده روا يت ذ يل باب« :حُكْمِ الْ أَخْذِ مِنْ مَالِ

الْوَلَدِ وَ الْأَبِ»(همان ،ص ) 211آمده است که در بحث قبلی ضمن شرح حديث ،به پارهای از
آنها اشاره شد .روايات مزبور را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
در دستهای از روا يات ،پدر مطلقاً می تواند از مال فرزند خود بردارد .دستهای د يگر از
روا يات ،جواز تصرف او را مقید به احتیاج کردهاند و دسته سوم هم تصرف را مقید به
حالت اضطرار کردهاند .حال اگر بخواه یم اين سه دسته روا يت را با همديگر جمع کن یم،
میگو يیم آن دسته از روايات تفسیری و ن یز خود حد يث «انت و مالک البیک» که اطالق
دارد ،با روا يات دسته دوم که اخذ را «عند الحاجه» جا يز میدانست ،مقید میشود .در
روا يات دسته سوم هم بد يهی است که مراد از «اضطرار » اضطرار عرفی است که همان
«عند الحاجه » میشود نه اضطرار عقلی .بنابراين به موجب روايات ،تصرف بیش از حد
پدر در اموال فرزند جايز ن یست؛ هر چند بايد دانست که خدمت به والدين از بزرگترين
مستحبات است.
البته در بین روايات ،روايت صحیحی از سعید بن يسار وجود دارد که در بحث حج،
پدر را مجاز میداند از اموال فرزند صغیر خود حج انجام

دهد(حرعاملی ،بی تا ،ج  ، 12ص.)211

اين روا يت از دو جهت با روايات ديگر متفاوت است:
جهت اولـ از آنجا که حج از ضروريات نیست تا تحت روايات ديگر قرار بگیرد.
جهت دومـ روا يت بیان می کند که انسان می تواند هزينه حج تمتع را از مال فرزند
صغیر خود بردارد و اگر اصل روايت را قبول کنیم ،بايد حکم به وجوب بکنیم؛ چون بحث
حجهاالسالم است و چون حجهاالسالم مشروط به استطاعت است  ،معلوم میشود با
توجه به تعل یل روايت ،اگر فرزند مال داشته باشد ،مثل وقتی است که خود فرد مال دارد
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و مستط ی ع است؟ البته در روايت ،قید صغیر آمده است و اگر تعل یل وجود نداشت حکم
میشد که تنها از صغیر جايز است و از کبیر جا يز ن یست؛ اما با وجود تعلیل ،معلوم
میشود که بین صغیر و کب یر فرقی نیست؛ مخصوصاً که شاهد مثال در مورد منازعه،
فرد بالغ با پدرش بوده است.
بنابراين با توجه به دو جهت مزبور ،در اينجا برای حل تعارض يا با يد آن را به مورد
خاص حمل کنیم  ،يا به دل یل اعراض مشهور فقها از آن ،طبق آن فتوا ندهیم .صاحب
وسائل الش یعه نیز پس از بیان روايت آن را اين گونه توج یه میکند:
جايز بودن اخذ هز ينه حج [از مال فرزند] حمل میشود بر اخذ آن به عنوان قرض يا به
صورتی که نفقه سفر و حضر مساوی است و نفقه او هم بر عهده فرزندش است و از
طرفی حج هم در ذمه او مستقر شده است( حرعاملی ،بیتا ،ج ،12ص. )211

جـ مناقشات وارد بر نظریه «رابطه ابوت» به عنوان مالک حکم پدر :آنچه در شرح حديث
بیان شده است ،به وضوح اشکاالت وارد بر خود را نشان میدهد:
ـ روا يت «انت و مالک البیک» در صدد بیان مالکیت پدر بر اموال فرزند نیست .مرحوم
خويی نیز میفرمايد :اگر مالکیت پدر بر اموال فرزند مسلم بود ،تقويم و ب یان اندازه در
برداشت از اموال فرزند در روا يات ديگر معنی نداشت؛ معلوم میشود که اموال فرزند
واقعاً ملک پدر ن یست و [ا ين مقدار صح یح است که حاجت ضروری پدر به عنوان اخد
نفقه رفع شود] و معلوم میکند آنچه نبی مکرم به آن عرب میفرمايد "انت و مالک البیک"
و آنچه در روايت ز يد بن علی آمده مبنی بر تسامح است نه آن که بخواهد حکم واقعی را
بیان کند(موسویخويی  ،1112 ،ج ، 21ص . )111مرحوم ش یخ طوسی ن یز در استبصار به همین
مطلب اشاره دارد(طوسی1112 ،هـ ،ج ،9ص. )13

ـ روا يت مذکور با توجه به شأن نزول آن و نیز تقیید وارده در روايات د يگر ،اباحه
تصرف پدر را در اموال فرزند تنها در محدوده نفقه جايز دانسته است؛ واژه اکل در ا ين
قب یل روا يات ،به قرينه وجود واژهها يی چون نفقه ،قوت ،احت یاج و اضطرار منصرف به
همان معنای خوردن عرفی است و به اطالق خود بر معنای بردن و اخذ کردن داللت
نمیکند .مرحوم ش یخ حر عاملی نیز در پايان روايات باب «حکم االخذ من مال الولد
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واالب » موارد جواز را برای پدر ،محمول به میزان نفقه واجب يا اخذ بر وجه قرض يا
استحباب نسبت به فرزند دانسته است(حرعاملی1143 ،هـ ،ج ،12ص  )131و اين حکم (واجبالنفقه
بودن) هم در باره پدر و هم مادر محقق میشود؛ منتها در شأن نزول روا يت چون
شخص ،پدر خود را نزد پیامبر آورده بود و از عمل او شکايت داشت ،پیامبر نام «ابیک»
را در پاسخ به فرد ذکر کرده است.
همچنین در روا ياتی با همین مضمون از واژه « والد و ولد» يا از واژه «الرجل» استفاده
شده است .بنابراين نمی توان رابطه ابوت را به عنوان مالک و مناط حکم دانست؛ مانند:
صحیحه محمد بن مسلم :عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

قَالَ سَأَلْ تُهُ عَنِ الرجُلِ يَحْ تَاجُ إِلـَى مَالِ ابْ نِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِ نْهُ مَا

شَاءَ مِنْ غَ يْرِ سَرَفٍ(همان جا؛ کلینی ،بیتا ،ج ،1ص. )191

در کتاب حديث فروع کافی بابی با همین عنوان عام و کلی وجود دارد( باب الرجل يأخذ
من مال ولده و الولد يأخذ من مال أبیه) و در روا يت ابن سنان که قبالً به تفصیل اشاره
شد ،کلمه « والد و ولد » قید شده است که اولی شامل پدر و مادر و دومی شامل دختر و
پسر میشود(طوسی1142 ،هـ ،ج ،1ص911؛ حرعاملی1143 ،هـ ،ج ،12ص. )131

بنابراين «رابطه ابوت» خصوصیت ندارد؛ همچنان که ذکر واژه «ولد و ابن» در روا يات
به معنای انحصار حکم به پسر نیست و با توجه به بحث مفهومشناسی ارائه شده در
آغاز مقاله ،دايره شمول یت ا ين واژه در لغت و آ يات و روا يات منحصر به پدر و جد پدری
نیست و با توجه به جايگاه فهم و درک عرفی ـ که در مقام استنباط از طريق الغای
خصوصیت اهم یت و يژهای دارد ـ نیز می توان گفت برحسب فهم عرف ،در پدر بودن
خصوصیت و و يژگی خاصی وجود ندارد تا او را در حکم مزبور از مادر متما يز کند؛
بلکه همان گونه که پ یشتر ب یان شد اهتمام شارع به وی اگر ب یشتر از پدر نباشد ،کمتر از
او نیست.
نکته آخر اين که طبق نظر مشهور فقها ،نفقه همسر(زوجه) ،هم تکلیف است و هم
متضمن حکم وضعی و ايجاد د ين است؛ اما نفقات سا ير اقارب از جمله پدر و مادر تنها
حکم تکل یفی است و حکم وضعی ندارد(موسوی خويی ،1112 ،ج ، 91ص .)118با توجه به اين که
يکی از احکام مد يون حکم تقاص است ،بنابراين در روا ياتی که محدوده تصرف پدر را در
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حد نفقه بیان داشتهاند ،حکم مادر در دو صورت قابل بررسی است:
صورت اولـ اگر زوج در ق ید ح یات باشد ،مادر مجوزی برای اخذ مال از اموال
فرزندش را ندارد و تنها می تواند به عنوان قرض از آن بردارد.
صورت دومـ اگر زوج در قی د ح یات نباشد ،به دلیل اين که تأمین نفقه مادر بر عهده
فرزندش می باشد ،برداشت از اموال فرزند برای مادر در صورت نیاز جايز خواهد بود.
اگر توجه شود ،در تأيید اين کالم در صح یحه محمد بن مسلم ن یز حکم مادر مشروط
شده است بر وجود همسرش که در ا ين صورت ،نفقه مادر بر عهده شوهرش می باشد نه
فرزندش :محمد بن يعقوب ،عن محمد بن مسلم عن ابی عبداهلل

قال« :سالته عن رجل البنه

مال فیحتاج االب الیه قال یاکل منه فاما االم فالتاکل منه اال قرضا علی نفسها»(حرعاملی1143 ،هـ ،ج،12
ص.)131

2ـ مالک واجبالنفقه بودن پدر
الف ـ استدالل در امکان الحاق مادر به پدر بر اساس مالک واجبالنفقه بودن
با توجه به مناقشات وارد بر مالک رابطه ابوت و روايات تفس یری مربوط به حديث
«انت و مالک البیک» ،می توان در خصوص مالک واجبالنفقه بودن ،بدين شکل استدالل
کرد:
ـ هر چند جواز برداشت از اموال فرزند توسط پدر امری قطعی است و مجازات قطع يد
ندارد ،اما حکم جواز مطلق نیست و تابع شرا يطی همچون اخذ اجازه ،وجود اضطرار،
واجبالنفقه بودن پدر و عدم پرداخت نفقه به پدر توسط فرزند و فرض استقراض است.
ـ در صورت وجود شرايط ،پدر تنها بهاندازه ن یاز و در حد متعارف و دور از اسراف
می تواند بردارد و طبق برخی روا يات پس از توانگری بايد آن را باز گرداند.
ـ بر اساس روايات ،اخذ مال از سوی هر يک از والد ين مشروط به ن یازمند بودن است
و در مورد مادر از آنجا که نفقه او بر عهده پدر است  ،با يد بین دو صورت « وجود زوج»
و «نبود او» فرق گذاشت .من جمله روايت ابن سنان« :از ابی عبداهلل

پرس یدم چه چیزی

از اموال فرزند بر پدر حالل است؟ امام فرمود :اگر فرزند نفقه را به بهتر ين نحو به پدرش
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بدهد ،پدر ديگر اجازه ندارد از اموال فرزند چیزی را بگیرد» که با توجه به حجیت مفهوم
شرط وضعیت والدی که واجبالنفقه است با غیر اين حالت متفاوت است:
اگر والد واجبالنفقه نباشد ،مجاز ن یست از اموال فرزندش بردارد.
اگر والد واجبالنفقه باشد دو وجه دارد:
وجه اولـ فرزند نفقه را تمام و کمال يا به تعبیر امام «انفق عل یه باحسن النفقه» پرداخت
میکند که حکم اين وجه طبق روايت عدم جواز اخذ مال فرزند از سوی والد است.
وجه دومـ فرزند به طور کلی نفقهای پرداخت نمیکند ،يا پرداخت نفقه به تمام و کمال
نیست؛ حکم ا ين مورد طبق منطوق روايت ،جواز برداشت از اموال فرزند است.

بـ مناقشات وارد بر مالک واجبالنفقه بودن پدر
صرف نظر از امکان يا عدم امکان الحاق مادر به پدر با توجه به مالک «واجبالنفقه بودن
پدر» ،اساساً صحت مالک و مناط مزبور قابل مناقشه است؛ زيرا نفقه پدر ن یازمند ،جزو
تکالیف فرزند است و از سوی ديگر حمل «اخذ» در روايات بر «قرض» و امثال آن ن یز
نشان میدهد که اساساً لسان اين روا يات از بحث مجازات ـ و اين که «اخذ» در ا ين
روا يات برای محدود کردن ادله منع مجازات باشد ـ منصرف است يا حداقل با ترديد
همراه است و از ا ين رو ،معارض با ادله منع مجازات محسوب نمیشود.
به عبارتی نمی توان گفت روا ياتی که در محدوده نفقه اجازه اخذ دادهاند ،در خارج از
اين محدوده قائل به اجرای حد شدهاند؛ زيرا ممکن است گفته شود اين روا يات در مقام
بیان حکم تکلیفی هستند و در بحث ضمان و مسؤول یت ن یز در مقام بیان مسؤولیت مدنی
و ضمان به جبران هستند و نه مسئولیت ک یفری و استحقاق يا عدم استحقاق مجازات.
بنابراين روا ياتی که مانع اخذ در خارج از حد نفقه و اسراف هستند ،کماکان شامل
استثنای پدر خواهد بود و پدر علی االطالق مجازات شدنی نیست؛ اعم از اين که در موضع
حاجت يا در غ یر موضع حاجت به سرقت مبادرت کرده باشد و اعم از اين که مال مسروقه
ز ياد باشد يا کم .مادر نیز در اين موارد ملحق به پدر خواهد بود؛ اما نهايتاً اين دسته از
روا يات حداکثر مفید حکم تکلیفی حرمت يا حکم وضعی ضمان در فرض تعدی از مورد
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روا يت است و نه حد سرقت.
بنابراين در رابطه با حکم تصرف پدر ،زمانی که خارج از محدوده مجاز در روايت
باشد(حتی با فرض الحاق مادر به آنچه در مورد پدر ثابت میشود) ،بايد گفت :دستاندازی
و تصرف پدر در اموال فرزند بالغ خود ،که بر وی واليتی ندارد ،حرام است؛ جز در
مواردی که شرعاً اجازه تصرف وجود د ارد يا اذن صر يح يا ضمنی مستفاد از قرا ين
حال یه و مقامیه پدر حق تصرف در اموال فرزند خود ندارد .برخی فقها نیز به اين نکته
باريک در مالک واجبالنفقه بودن اشاره کردهاند (کاشف الغطاء ،1124 ،ص.)119

3ـ مالک رابطه والدیت
به نظر میرسد با توجه به مناقشات وارد بر نظريه قبل مبنی بر اين که الم در حديث
«انت و مالک البیک» ،الم مالکیت نیست و تصرفات در ساير روا ياتی که در شرح حد يث
آمده صراحتاً محدود و معین شدهاند .همچن ین با توجه به آنچه ب یان شد در عدم
خصوصیت رابطه ابوت در مسأله و مراجعه به عرف و مذاق شارع ،نهايتاً مناط و علت
حکم در نزد برخی محققان که قائل به استثنای مادر در اجرای حد هستند ،همان رابطه
والديت است؛ اعم از اين که والدين واجبالنفقه فرزند باشند يا خ یر؛ منتها اگر واجبالنفقه
نباشند ،ملزم به جبران هستند و از جهت تکل یفی نیز عمل حرامی مرتکب شدهاند.
در برخی روا يات ن یز با همین واژه والد و ولد مسأله طرح شده است که در مناط بیان
شده صراحت دارد و حکمت آن با نظر به مذاق شارع ،لزوم احترام و بزرگداشت والدين
است .به نظر میرسد دلیل اين که در روا يات در خصوص مادر سخنی گفته نشده است،
مبتالبه نبودن وی می باشد.
همچنان که در صحیحه محمد بن يحیی از امام صادق
است که در روا يت پیامبر

که مربوط به شرح واقعهای

«انت و مالک البیک» آمده ،سؤال شخص و اعتراض او به

پدرش بوده است؛ لذا طب یعتاً پیامبر نیز با عبارت سؤال کننده به او پاسخ دادهاند  .1در
بسیاری از کتب تفسیری از جمله مجمـ عالبیان ،تفسیر نمونه ،تفسیر نور و ...ذيل آيه 98
1ـ ر.ک  :کلینی  ،بیتا  ،ج ،1ص191؛ حرعاملی1143 ،هـ ،ج ، 12ص  :219صدوق ،بیتا  ،ج ،9ص292؛ همو1119 ،هـ ،ج ،9ص122
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سوره مائده(وَالسارِقُ وَالسارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا  )...بد ين امر تصريح کردهاند که غالباً انجام عمل
سرقت بیشتر در مردان اتفاق می افتد و وجه تقدم مرد سارق بر زن سارق را در آيه به
جهت همین امر دانستهاند و شايد بازگشت سخن عالمه در تأيید سخن حلبی که میگويند:
«الشتراکهما فی وجوب االعظام» اشتراک والد ين دروجوب بزرگداشت ،بازگشت به همین
فهم عرفی و درک ا يشان از علت و مناط والديت به عنوان مالک حکم باشد( حلی1119 ،هـ،
ج ،3ص. )211

یافتههای پژوهش
 1ـ در بررسی اقوال مطرح در باره حکم مادر و ادله ايشان علت اختالف نظر فقهای
اسالمی در اين موضوع با وجود اين که تقريباً همگی به ادله يکسانی استناد کردهاند،
تفاوت در تشخیص مناط و مالک حکم استثنای پدر از اصل در مسأله است.
 2ـ در بررسی مالکات مطرح در حکم پدر ،مالک «رابطه ابوت» قابل مناقشه دانسته
شد .در خصوص مالک «واجبالنفقه بودن پدر » اين مالک مانع الحاق مادر به پدر نیست
و هر دو در اين مبنا مشترک هستند؛ اما در جهات ديگری اصل صحت اين مبنا به عنوان
من اط حکم در اجرا يا عدم اجرای حد سرقت قابل مناقشه است و نهايتاً از میان احتماالت
مطرح «رابطه والديت» قابل دفاع دانسته شد.
 9ـ در رابطه با مالک والديت ،والدين اعم از اين که والدين واجبالنفقه فرزند باشند يا
خ یر ،از اجرای حد معاف هستند؛ منتها اگر واجبالنفقه نباشند ،ملزم به جبران هستند و از
جهت تکلیفی نیز عمل حرامی مرتکب شدهاند.
 1ـ در بررسی مواد قانونی و بند «ج» ماده  218به نظر میرسد ديدگاه قانون گذار از
دو جهت قابل بازنگری خواهد بود؛ هم از جهت اين که جد پدری را معاف دانسته و هم
اين که مادر را مشمول مجازات میداند.
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