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چكیده
گذشته از فلسفه اجراي حدّ سرقت که به منظور مصلحت عموم مردم و با هدف جلوگیري از فساد
و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف در دین مبین اسالم تشریع شده است امروزه در پرتو پیشرفت علم
پزشکی در زمینه پیوند اعضاء ،این سؤال مطرح می شود که آیا از نظر فقهی می توان به جواز پیوند
دست یا پاي قطع شده شخص سارق به بدن وي پس از اجراي حدّ سرقت ،حکم کرد یا نه؟ اختالف
نظر فقها پیرامون جواز یا حرمت این عمل ،و نیز این که آیا مبناي حکم حدّ سرقت ،تنها «قطع» دست
یا پاي سارق است به گونه اي که پیوند زدن آن منافاتی با مجازات نداشته باشد و یا این که موضوع
حدّ ،آن است که اثر مجازات باقی باشد تا مایه عبرت بینندگان شود ضرورت ارائه پاسخ مناسبی به این
سؤال را ایجاب می نماید.
بررسی مبانی فقهی این موضوع نشانگر آن است که با توجه به این که حدّ سرقت از حقوق الهی
به شمار می رود و با این مبنا که پس از اجراي حدّ سرقت« ،اجراي حکم الهی» محقّق شده است لذا
حکم به جواز پیوند عضو قطع شده پس از اجراي حدّ سرقت مانعی نخواهد داشت؛ و این همان یافته
اصلی این تحقیق محسوب می شود.
کلیدواژه :سرقت ،حدّ ،مالکیت اعضا ،پیوند عضو مقطوع
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 -1مقدّمه و طرح بحث
واژه «حدّ» در لغت به معناي «مجازات و کیفر» می باشد (معلوف)351/3 :3177 ،؛
برخی نیز گفته اند که واژه «حدّ» در لغت به معناي مانع و پرده میان دو چیز بوده و نیز
واژه «حدّ» به معناي منع می باشد و از همین روي به دربان« ،حدّاد» گفته می شود؛
همچنین به قسمت پایانی و انتهایی هر چیزي هم «حدّ» گفته می شود (فاضل مقداد،
.)111/3 :3235
در اصطالح شرعی ،مجازات هایی را که در مقابل یک سلسله جرم هاي مشخص
از طرف شارع هم از حیث کیفیّت و هم از حیث کمیّت مشخص شده است «حدّ» می
نامند (محمدي گیالنی3 :3173 ،؛ عباس زاده اهري31 :3171 ،؛ مسعودي فر:3115 ،
.)31
حقّ در فقه ،به اعتبار دارنده حقّ بر سه نوع است:
الف -حقّ اهلل :یا حقّ دینی؛ عبارت از آن حقّی است که خداوند بر بندگان دارد از
قبیل حقوق عبادي و یا حقوقی که جنبه عمومی داشته و امروزه در علم حقوق از آن
به «حقوق عمومی» تعبیر می شود .به عنوان نمونه ،مرتکب نشدن جرم از سوي بشر حقّ
خداوند است؛ از اینرو چنانکه اگر کسی مرتکب جنایت یا جرم شود خداوند متعال
با او برخورد کیفري می کند که این برخورد در واقع ضمانت اجراي آن حقّ به شمار
می آید.
ب -حقّ الناس :منشأ چنین حقّی عبارت است از مقرّر داشتن رعایت مصلحت
بندگان مانند حقّ قصاص و ....
ج -حقّ مشترک :مراد از حقّ مشترک آن است که ذیحقّ در آن به طور مشترک،
خداوند و انسان است؛ یعنی به طور مشترک برخوردار از جنبه هاي حقّ اللّهی و حقّ -
الناسی باشد ،مانند حدّ سرقت به دلیل وجود قطع ید و پرداخت غرامت از جمله حقوق
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مشترک بین حقّ اهلل و حقّ الناس محسوب می شود (انصاري؛ طاهري115/3 :3111 ،؛
فاضل لنکرانى.)231 :3231 ،
سرقت عبارت است از «برداشتن چیزي به صورت مخفیانه به طوري که حقّ
برداشتن آن را نداشته و در شرع به معناي برداشتن چیزي از جایگاه مخصوص و به
مقدار معیّن آن می باشد» (راغب اصفهانی115 :3117 ،؛ حبیب زاده )33 :3113 ،و به
استناد ماده  333قانون حدود و قصاص« :سرقت عبارت است از این که انسان مال
دیگري را به طور پنهانی برباید» (قربان حسینی13 :3173 ،؛ میر محمدصادقی:3171 ،
.)13
ماده  371قانون مجازات اسالمی مصوب  ،3133براي سرقت مستوجب حدّ ،چهار
نوع مجازات بیان کرده است :الف -در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست
سارق از انتهاي آن به طوري که انگشت شست و کف دست او باقی بماند .ب -در
مرتبه دوم قطع پاي چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوي که نصف قدم و مقداري از
محل مسح او باقی بماند .ج -در مرتبه سوم حبس ابد .د -در مرتبه چهارم اعدام ولو
سرقت در زندان باشد (صیادي .)321-327 :3132 ،با توجه به مستحدثه بودن موضوع
پیوند اعضاي محکومین به اجراي حدّ سرقت و عدم طرح آن به طور صریح بین فقهاي
متقدّ م ،دیدگاه هاي مختلفی بین فقهاي معاصر پیرامون حکم این موضوع مطرح شده
است به طوري که برخی قائل به منع پیوند عضو مقطوع به شخص محدود و برخی
قائل به جواز پیوند عضو مقطوع به شخص محدود هستند که هر یک از این نظرات با
ذکر ادلّ ه آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .از آن جایی که در تمامی کار هاي
خداوند متعال حکمتی نهفته است بی شکّ در جاري شدن حدّ سرقت ،حکمت و
فلسفه اي است که در ذیل آیات و روایات مربوطه ،بررسی و نتیجه آن بیان می شود.

 -0حكمت اجرای حدّ سرقت
در دین مبین اسالم براى افرادي که موجب سلب امنیّت و آسایش جامعه مىشوند
مجازات هاى سنگینى در نظر گرفته شده است و از جمله حکمت هاي اجراي
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مجازات حدّ سرقت ،بازدارندگی افراد سارق از ارتکاب جرم در آینده است که
اجراي مجازات این هدف را در عمل محقّق می کند ،زیرا اجراي مجازات براي
جرمی که بالفعل ارتکاب یافته است موجب پیشگیري از ارتکاب جرم هاي بیشتر می -
شود ،بنابراین پیشگیري از وقوع جرائم تازه ،مهمّ ترین هدف اجراي مجازات است.
همچنین مجازات حدّ سرقت ،اقدامی اصالحی براي مجرم است که از تکرار مجدد
جرم سرقت جلوگیري می کند .الزمه این نگرش آن است که مجازات از حالت
ابزاري براي درد و رنج دادن به مجرم به وسیله اي براي درمان و معالجه وي تبدیل
شود (عوا11-13 :3115 ،؛ محقّق داماد .)311/2 :3173 ،آیات متعددي از قرآن
کریم ،به حکمت اجراي حدّ سرقت اشاره کرده است:
الف) سوره مائده« :13/فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِیمٌ :پس هر که بعد از ستم کردنش توبه کند و به صالح آید خدا توبه او را
مى پذیرد که خدا آمرزنده مهربان است».
هدف اساسى از تعیین مجازات ،انتقام از مرتکبان جرم نمی باشد بلکه براي تزکیه
از آن و نیز آثار آن در جامعه است .از این جهت در اسالم مجازات در کنار ارشاد،
تربیت و رحمت است لذا خداوند درِ توبه را به روى مجرمان و خطاکاران گشوده
است (مدرّسی131/3 :3177 ،؛ طیب )112/2 :3171 ،مشروط بر این که توبه حقیقی
باشد و قبل از ثبوت جرم در دادگاه انجام گیرد که در این صورت ،حدّ سرقت از او
برداشته مى شود؛ اما اگر از طریق دو شاهد عادل جرم او ثابت شود با توبه حدّ از بین
نمى رود هرچند صاحب مال عفو کند (مکارم شیرازي.)175/2 :3172 ،
ب) سوره مائده« :21/أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ
وَ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ :مگر ندانسته اى که فرمانروایى آسمان ها و
زمین از آنِ خداست؛ هر که را بخواهد عذاب مى کند و هر که را بخواهد مى بخشد و
خدا بر هر چیزى تواناست».
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آیه مذکور پیرامون قبول توبه سارق و سارقه است .از آن جایی که خداى سبحان،
مالک آسمان ها و زمین است و همه چیز بر طبق اقتضاي حکمت و مصلحت اوست
لذا او مى تواند سارق و سارقه را در صورت توبه نکردن عذاب کند و اگر توبه کنند
آنها را مورد آمرزش خود قرار دهد.
حکمت و فلسفه اجراي حدّ سرقت ،عالوه بر آیات در روایات زیادي نیز منعکس
شده است؛ از جمله رسول گرامی اسالم(ص) در مورد جاري شدن حدّ فرموده اند:
«اقامه یک حدّ بهتر است از باران چهل روز» (کلینى372/7 :3233 ،؛ فیض کاشانى ،بی
تا21/3 :؛ گلپایگانى32/3 :3233 ،؛ فیض کاشانى311 :3231 ،؛ سبزوارى:3231 ،
332/37؛ فیض کاشانى .)311/35 :3211 ،از آن جایی که اقامه حدود براي دفع ظلم و
پیشگیري از تجاوزات صورت می گیرد به بارانی تشبیه شده است که زمین هاي مرده
را حیات می بخشد و محیط زندگی بشر را به احقاق حقّ زنده نگه می دارد.
امام علی(ع) پیرامون فلسفه احکام الهی بیان می دارند که خداوند متعال ،اجراي
«حدود» را به منظور بزرگداشت محرّمات الهی واجب کرده است (سیّد رضی:3232 ،
/253حکمت .)322
شایان ذکر است که بازتاب سرقت زیان هاي فراوانی از جمله کینه ،عداوت ،فساد
اخالقی ،خسارات اقتصادي و باالخره زیان هاي فردي و اجتماعی را به دنبال دارد.
دین مبین اسالم با تشریع قطع عضو ،با انگیزهي نفسانی سارق مبارزه می کند و هرگاه
این عقوبت در مورد سارق به اجرا درآید موجب عبرت براي دیگران بوده و جامعه نیز
از تبعات آن در امان خواهد ماند.

 -2اقوال فقها پیرامون حكم پیوند عضو مقطوع به شخص محدود
بررسی هاي فقهی نشان می دهد که در خصوص حکم پیوند عضو مقطوع پس از
اجراي حدّ سرقت ،در مجموع دو نظریه ارائه شده است؛ به طوري که برخی از فقها ،به
منع جواز پیوند عضو مقطوع به شخص محدود و برخی دیگر ،به جواز پیوند عضو
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مقطوع به شخص محدود قائل هستند که در ذیل به بررسی هر یک از دو دیدگاه و
مبانی هر یک می پردازیم:
 -2-1قائلین به منع جواز پیوند عضو مقطوع به شخص محدود و ادلّه
آنها
برخی فقها از جمله آیت اهلل مکارم شیرازي بیان می دارند که« :عضو قطع شده
متعلّق به صاحب آن است ولی پیوند مجدّد آن به صاحب اصلی جایز نیست( ».مکارم
شیرازي ،231/3 :3115 ،سؤال)3213؛ همچنین آیت اهلل فاضل لنکرانی معتقدند که:
«عضو قطع شده ،ملک کسی نیست و پیوند آن به محدود جایز نیست که خالف
حکمت حدّ است( ».مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه51-55/3 :3113 ،؛ ر.ک:
خدادادي)353 :3115 ،؛ همچنین آیت اهلل سید یوسف مدنی تبریزي نیز پیوند عضو
مقطوع به محدود را جایز نمی دانند (مدنی تبریزي.)313/1 :3233 ،
پیرامون اثبات حکم به عدم جواز پیوند عضو مقطوع پس از اجراي حدّ سرقت،
دالیلی فقهی بیان شده است که ذیالً مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
الف) کتاب
این گروه از فقها به آیه  11سوره مائده استناد کرده اند که به منع جواز پیوند عضو
پس از اجراي حدّ سرقت به شخص محدود ،داللت دارد؛ در این آیه آمده است:
«السَّارِقُ وَ السَّارِقَه فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکاالً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ :مرد
و زن دزد را به [سزاى] آن چه کرده اند دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا
ببُرید و خداوند توانا و حکیم است».
نحوه استدالل به آیه فوق الذکر به این صورت است که «نکال» ،به معناى عقوبتی
است که مایه عبرت دیگران باشد و طبق قوانین جزایى اسالم ،اجراي حدّ سرقت براى
بازدارندگى است و عامل هشدار دائمى و موجب جلوگیرى از لغزش مجدّد او و
دیگران می شود .بنابراین از آن جایی که قطع ید ،جنبه حقّ اللّهى دارد در صورتی که
توبه قبل از ثبوت جرم سرقت باشد اجراي حدّ ساقط میشود ،زیرا هدف از آن
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پیشگیرى و بازگشت به حقّ و عدالت است؛ پس با در نظرگرفتن این مطلب که اجراي
حدّ سرقت ،حقّ الناس نیست بنابراین عفو مالک ،موجب سقوط مجازات نمیشود
(موسوى همدانى511/5 :3172 ،؛ مصطفوى11/7 :3111 ،؛ قرائتى13-13/1 :3111 ،؛
مکارم شیرازي172/2 :3172 ،؛ حسینى شاه عبد العظیمى.)11/1 :3111 ،
صاحب «تفسیر خسروى» بیان کرده است که قطع دست ،عالمت ننگ و ذلّتى است
که هرگز محو نمی شود و سبب می شود که کسى دست تعدّى به مال دیگرى دراز
نکند و بدانند که خدا عزیزى است (که مغلوب نمی شود) و حکیمى است (که آن چه
از قوانین مقرّر می دارد بر طبق مصلحت و صالح بندگان است) (میرزا خسروانى،
 )117/3 :3131و طبق نظر آیت اهلل مکارم شیرازي ،خداوند توانا و قدرتمند است؛
بنابراین دلیلى ندارد که از کسى انتقام بگیرد و نیز «حکیم» است؛ بنابراین دلیلى ندارد
که کسى را بى حساب مجازات کند (مکارم شیرازي.)175/2 :3172 ،
مطالب ذکر شده بیانگر آن است که چیره شدن جرم و جنایت بر جامعه دور از
عدل ،رحمت ،حکمت و مصلحت به شمار می رود که براي مردم پریشانی ،اضطراب،
نگرانی ،ناامیدي و آشفتگی به بار می آورد .اسالم براي مجرمانی که امنیّت و آسایش
جامعه را سلب می کنند مجازات هاى سنگینى را در نظرگرفته است که موجب
رسوایی دائمی آنها در جامعه می شود و نیز می تواند عامل بازدارنده براي افراد
خطاکار محسوب شود .پس نباید این قوانین جزایی قراردادي که براي حفظ جامعه
سالم وضع شده ،سست و ضعیف گردد و گرنه جرم و جنایت و هرج و مرج در جامعه
افزون و شایع می شود و خطاکاران با انواع ترفند ها و زشتکاري ها پیش می روند و
به مقصد می رسند و مردم در آن جامعه در معرض ناامنی قرار می گیرند (حسینی،
 )513/3 :3131بنابراین اقامه حدود ،امنیّت و آسایش و سعادت جامعه را تضمین مى
کند و این خشونتى که براى سارق اعمال مى شود در واقع ،رحمتى براى جامعه
محسوب می شود بنابراین ،پیوند عضو مقطوع پس از اجراي حدّ سرقت جایز نمی -
باشد.
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ب) سنّت
استدالل بر منع جواز پیوند عضو پس از اجراي حدّ سرقت ،امر پیامبر بر داغ کردن
جاي عضو قطع شده است .بدین صورت که با داغ کردن محلّ قطع شده ،امکان وصل
و پیوند منتفی خواهد شد .لذا امر به داغ کردن ،خود نوعی نهی از پیوند عضو قطع
شده خواهد بود .پیامبر اعظم (ص) در این خصوص این گونه بیان فرمودهاند که« :او را
ببرید دستش را قطع کنید سپس حسم (داغ) کنید( ».مجلسى دوم،311/75 :3231 ،
حدیث  )5مطابق این روایت ،امر به داغ کردن ،نوعی نهی از پیوند است و طبق قاعده
علم اصول ،سکوت در مقام بیان ،مفید حصر است .به عبارتی ،سکوت از پیوند عضو
در زمانی که راوي در مقام بیان است داللت بر عدم جواز پیوند خواهد کرد؛ لذا از
این روایت بر منع جواز پیوند پس از جاري شدن حدّ استدالل می شود (ایزدهی،
.)215 :3133
در ردّ این استدالل بیان می شود که روایت ،در مقام بیان حکم هر موضوع مرتبط
با قطع عضو نیست و روایت مذکور ،روش چگونگی جلوگیري از خونریزي را بیان
می کند ،زیرا پس از قطع عضو خونریزي موضع جراحت ،موجب مرگ وي خواهد
شد (فتاحی معصوم.)117 :3173 ،
امام باقر(ع) در روایتی می فرمایند« :امیر المؤمنین درباره سارق چنین قضاوت
کردند که در مرتبه نخست ،دست راست وي قطع و در مرتبه دوم پاي چپ وي قطع
می شود و در مرتبه سوم زندانی می شود .پاي راست او قطع نمی شود تا بتواند با آن
براي اجابت مزاج برود .دست چپ او هم قطع نمی شود تا بتواند با آن غذا بخورد و
استنجاء کند .سپس فرمودند :از خداوند خجالت می کشم با سارق به گونه اي رفتار
کنم که از هیچ چیزي نتواند استفاده کند لیکن وي را زندانی می کنم تا در زندان
بمیرد ( »...طبسى ،بی تا31 :؛ فیض کاشانى3351/3 :3235 ،؛ طباطبائى حائرى:3231 ،
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313/31؛ طباطبائى بروجردى331/11 :3233 ،؛ خوانسارى351/7 :3215 ،؛ سبزوارى،
31/31 :3231؛ تبریزى155 :3237 ،؛ منتظرى نجف آبادى.)531/3 :3213 ،
مفادّ این روایت بدین گونه است که سارق می بایست به خاطر قطع اعضایی چون
دست و پا به کیفیّتی زندگی کند که از داشتن زندگی عادي محروم باشد .گرچه این
محرومیّت نمی بایست به گونه اي باشد که وي از اولّیات زندگیش بی بهره باشد و
حال آن که اگر این فرد بتواند اعضاي مقطوع بدنش را مجدداً به بدنش وصل نماید
غایتی که براي این قطع در نظرگرفته شده است از بین خواهد رفت؛ بنابراین داللت
روایت بر مدّعا روشن است (ایزدهی.)211-213 :3133 ،
در ردّ این استدالل می توان گفت که روایت مذکور ،داللت بر کیفیّت قطع دارد.
همچنین داللت این روایت ،مبتنی بر شکل متعارف آن زمان می باشد که قطع عضو
سارق ،مساوي با این بوده که تا ابد دست نداشته باشد ،زیرا امکانات امروزي در آن
زمان ها وجود نداشته است؛ بنابراین روایت مذکور داللتی بر ممنوعیّت پیوند مجدد
عضو مقطوع ندارد.
روایتی از محمد بن سنان از امام رضا(ع) بیان شده است که «علّت بریدن دست
راست سارق این است که در بیشتر موارد کار ها را با دست راست انجام می دهد و
دست راست ،برترین و سودمند ترین اعضاست و خداوند بریدن آن را مایه عبرت
دیگران قرار داده تا به فکر سرقت اموال مردم نیفتند» (حرّ عاملى323/31 :3213 ،؛
مؤمن قمّى111/3 :3235 ،؛ مکارم شیرازي135/3 :3237 ،؛ الجزیرى؛ غروى؛ یاسر
مازح331/5 :3233 ،؛ مؤمن قمّى331 :3235 ،؛ موسوى اردبیلى133/1 :3237 ،؛
طباطبائى بروجردى.)111/11 :3233 ،
روایت مذکور داللت دارد بر این که بریدن دست سارق به جهت محروم نمودن
وي از منافع این عضو برتر است و در صورتی مایه عبرت دیگران خواهد بود که قطع
دست و پا به صورت دائمی باشد و حال آن که وصل مجدد اعضاي جدا شده هم وي
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را در معرض منفعت از این اعضا قرار داده و هم از عبرت دیگران جلوگیري خواهد
کرد .پس حقیقت حدّ سرقت ،بدون دست یا پا بودن سارق می باشد.
ج) مردار و نجس بودن عضو مقطوع
یکی دیگر از دالیل منع جواز پیوند عضو پس از اجراي حدّ سرقت ،مردار و نجس
بودن عضو مقطوع است .بدین صورت که عضوي که از بدن فرد ،قطع می شود به
«مردار» متصف شده و از این جهت نجس خواهد بود .طبیعی است که همراه داشتن
چیز نجس در نماز موجب بطالن نماز گشته و با توجه به این که این عضو همیشه
همراه با فرد است لذا نماز وي به صورت دائم ،محکوم به بطالن خواهد گشت .از آن
جایی که نماز صحیح از لوازم زندگی مؤمنانه بوده و شارع به تعطیلی نماز راضی
نیست ،لذا براي تصحیح نماز و یقین به فراغت ذمّه از جانب نماز می بایست دست از
عمل پیوند برداشت و منع از عمل پیوند نیز بدین خاطر بوده و درگرو نجاست دائم
عضو و بطالن نماز به خاطر نجاست اعضاي بدن است.
در پاسخ استدالل فوق می توان گفت که عضو پیوند خورده پس از اجراي حدّ
سرقت ،در صورتی محکوم به میته بوده و نجس تلقّی می شود که خون در آن جریان
نداشته و مرده فرض شود؛ و این در حالی است که پس از پیوند عضو قطع شده و
حلول حیات در آن و بهبودي و التیام یافتن ،دیگر میته و مردار و به تبع آن نجس
نخواهد بود بلکه عضوي زنده محسوب می شود و از نجاست در خواهد آمد (ایزدهی،
.)152-153 :3133
الزم به ذکر است که هرگاه پس از جریان خون و روح در عضو پیوند شده ،در
طهارت یا نجاست آن شکّ داشته باشیم ،حکم استصحاب نجاست سابق ،جاري
نخواهد شد؛ زیرا در شبهات حکمیّه ،استصحاب جاري نمی شود .همچنین استصحاب
موضوع به خاطر عدم اتّحاد قضیّه متیقّنه و مشکوک بی فایده خواهد بود؛ زیرا موضوع
قضیّه متیقّ نه ،عضو مرده و قطع شده از بدن انسان بوده و موضوع مشکوک ،عضو زنده
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متّصل به بدن انسان زنده است .از اینرو ،به خاطر اختالف متیقّن و مشکوک ،امکان
جریان استصحاب وجود ندارد (ایزدهی.)113 :3133 ،
مضاف بر ا ین که حتی در صورت محکوم بودن این عضو به نجاست و میته ،همراه
داشتن این عضو در هنگام نماز ،مالزم با بطالن نماز نخواهد بود؛ زیرا می توان از این
عضو به عنوان شیئی نجس که همراه نمازگزار است یاد کرد که همراهی آن با
نمازگزار ،مالزم با بطالن نماز نخواهد بود (ایزدهی .)152-153 :3133 ،صاحب
جواهر حتّی بر این مدّعا تأکید کرده و در راستاي صحّت نماز به همراهی این عضو،
این گونه اظهار داشته است « :عضو پیوند شده پس از بهبودي و جریان روح در آن از
میته بودن خارج می شود ،بلکه اگر پس از بهبودي نیز حکم میته را داشته باشد حکم
نماز خواندن با آن مانند حکم نماز خواندن با محمول نجس است و نماز با آن صحیح
است» (نجفى111/23 :3212 ،؛ ر.ک :مرعشى نجفى.)323/1 :3235 ،
د) عدم رابطه مالكیّت میان انسان و اعضای بدن وی
برخی از فقها معتقدند«:رابطه انسان با اعضاء و جوارح بدن خود« ،رابطه مالکیّت»
نیست که هر نوع تصرّف مالکانه در آنها جایز باشد مثل فروش ،هبه ،اجاره و  ...بلکه
«رابطه استحقاق استفاده» است؛ یعنی انسان حقّ دارد از این اعضاء و جوارح بهره -
برداري و استفاده معقول و صحیح داشته باشد» (فیضی طالب)31 :3177 ،؛ بنابراین
انسان مالک خود نیست که هرگونه بخواهد در آن تصرّف نماید (جوادي آملی،
.)331 :3175
برخی استدالل کرده اند با توجه به این که روح یا نفس انسان ،علّت موجده و
سبب فاعلی براي بدن نیست و بلکه نقش آن تدبیرگر و اداره کننده امور بدن به اذن اهلل
است لذا بین روح و تن ،رابطه مالکیّت ذاتی تکوینی وجود ندارد و نیز دلیل شرعی
دالّ بر وجود رابطه مالکیّت میان روح و جسم ذکر نشده است (محسنی)332 :3237 ،
به گونه اي که حتی ادلّه اي بر نبودِ چنین تسلّطی وجود دارد؛ به عنوان مثال ،به استناد
آیه  335سوره بقره ،با حرام شمردن القاء در تهلکه ،سلطنت بر نفس نفی شده است
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(ایروانی .)311/3 :3231 ،تهلکه ،اعمّ از هالکت دنیوى و اخروى است و مراد از القاء
به تهلکه ،اقدام به هر عملى است که موجب وقوع در هالکت انسان یا ترک عملى که
باعث هالک آدمى گردد (طیب .)113/3 :3171 ،همچنین حرام بودن ضرر رساندن بر
نفس ،جنایت بر نفس و ظلم بر نفس نشانگر نبودِ سلطه انسان بر نفس خود است
(ایروانی .)313/3 :3231 ،در نتیجه ،با فقدان رابطه مالکیّت بین انسان و اعضاي بدن
وي ،پس از اجراي قطع دست سارق ،وي مالک عضو مقطوع خود نخواهد بود تا
بتوان حکم به جواز پیوند داد.
 -2-0قائلین به جواز پیوند عضو مقطوع به شخص محدود و ادلّه آنها
برخی فقها با استناد به دالیلی ،به جواز پیوند عضو قطع شده پس از اجراي حدّ
سرقت قائل شده اند .از جمله آیت اهلل محمد تقی بهجت می گویند« :عضو ،ملک
کسی نیست و صاحب آن نسبت به آن اولویّت دارد و باید دفن شود مگر این که عضو
پیوند شود ولو به خود سارق؛ و در پیوند زدن به غیر ،أحوط استیذان از صاحب دست
است» (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه )55/3 :3113 ،و نیز آیت اهلل سیّد عبدالکریم
موسوي اردبیلی معتقدند که« :عضو قطع شده ،ملک کسی نیست؛ صاحب عضو فقط
حقّ اختصاص دارد و پیوند با جرّاحی به نظر اینجانب اشکالی ندارد» (همو:3113 ،
 .)51/3در این راستا طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه ،با توجه به مالک ماده 317
قانون مجازات اسالمی ،عضو قطع شده متعلّق به همان کسی است که از او قطع شده و
وي می تواند آن را به خود یا به دیگري پیوند بزند (همو.)51/3 :3113 ،
در ذیل به نقد و بررسی دالیل قائلین به جواز پیوند عضو قطع شده پس از اجراي
حدّ سرقت می پردازیم:
الف) کتاب
قائلین به جواز پیوند عضو مقطوع پس از اجراي حدّ سرقت به شخص محدود ،از
قران کریم به آیه  33سوره بقره استناد کرده اند« :هُوَ الَّذي خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ
جَمیعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلیمٌ :اوست آن
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کسى که آن چه در زمین است همه را براى شما آفرید سپس به [آفرینش] آسمان
پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیزى داناست ».نحوه استدالل به آیه
فوق به این صورت است که دانشمندان اصولی پیرامون آیه مذکور بیان کرده اند که
«اصل» در اشیاء ،اباحه و جواز انتفاع و سود بردن از همه آفریده هاي خدا در روي
زمین است مگر این که دلیلی بر منع انتفاع موجود باشد چون «جز خدا» کسی حقّ
اباحه و یا منع آن را نخواهد داشت و او بر همه چیزي دانا و تواناست» (حسینی:3131 ،
.)37/3
ب) سنّت
دومین مبناي جواز پیوند عضو قطع شده پس از اجراي حدّ سرقت ،روایاتی است
که در خصوص این موضوع وارد شده و از آنها می توان حکم جواز را استنباط نمود.
از جمله مطابق روایتی ،امام علی(ع) دست قطع شده سارقی به نام أسود را به بازوي او
پیوند زدند و آن عضو مرمّت و اصالح شد3.این مرد از محبّان و شیعیان علی (ع) بود و
در جنگ ها در رکاب حضرت علی(ع) شرکت می کرد تا آن که در جنگ نهروان به
شهادت رسید( .مجلسى دوم/311/71/ :3231 ،ح32؛ لجنه الحدیث فی معهد باقر
العلوم311 :3231 ،؛ قطب الدین راوندي/513-513/3 :3213 ،ح .)33از این روایت
بدست می آید که پیوند عضو قطع شده پس از اجراي حدّ سرقت منعی ندارد و عمل
شخص معصوم بهترین دلیل بر این مدّعاست.
« -3رُوِيَ أَنَّ أَسْوَدَ أُدْخِلَ عَلَى عَلِیٍّ(ع) فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی سَرَقْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَعَلَّکَ سَرَقْتَ مِنْ غَیْرِ حِرْزٍ
وَ نَحَّى رَأْسَهُ عَنْهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَرَقْتُ مِنْ حِرْزٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ(ع) لَعَلَّکَ سَرَقْتَ غَیْرَ نِصَابٍ وَ نَحَّى رَأْسَهُ عَنْهُ
فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَرَقْتُ نِصَاباً فَلَمَّا أَقَرَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَطَعَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) فَذَهَبَ وَ جَعَلَ یَقُولُ فِی الطَّرِیقِ
قَطَعَنِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِینَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ وَ یَعْسُوبُ الدِّینِ وَ سَیِّدُ الْوَصِیِّینَ وَ جَعَلَ یَمْدَحُهُ فَسَمِعَ
ذَلِکَ مِنْهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ قَدِ اسْتَقْبَلَاهُ فَدَخَلَا عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَاال رَأَیْنَا أَسْوَدَ یَمْدَحُکَ فِی الطَّرِیقِ فَبَعَثَ
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) مَنْ أَعَادَهُ إِلَى عِنْدِهِ فَقَالَ لَهُ قَطَعْتُکَ وَ أَنْتَ تَمْدَحُنِی فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ(ع) إِنَّکَ طَهَّرْتَنِی وَ إِنَّ
حُبَّکَ مِنْ قَلْبِی قَدْ خَالَطَ لَحْمِی وَ عَظْمِی فَلَوْ قَطَعْتَنِی إِرْباً إِرْباً لَمَّا ذَهَبَ حُبُّکَ مِنْ قَلْبِی فَدَعَا لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) وَ
وَضَعَ الْمَقْطُوعَ إِلَى مَوْضِعِهِ فَصَحَّ وَ صَلُحَ کَمَا کَانَ».
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همچنین روایت شده که پیامبر خدا فرمودند :درد هاي خویش را درمان کنید که
خداوند هیچ دردي ننهاده مگر این که براي آن درمانی نیز نهاده است بجز یک درد،
پیري (محسنی .)131 :3237 ،این روایت به داللت التزامی بر لزوم درمان درد داللت
می کند که می توان از آن به جواز پیوند عضو مقطوع حکم داد.
ج) قواعد فقهي دالّ بر جواز پیوند
 -1قاعده أصاله االباحه
اصل اباحه ،مقابل اصالت حظر بوده و به معناي حکم اولّی عقل به جواز تصرّف در
اشیاء با قطع نظر از وجود شرع و حکم شارع نسبت به آنها می باشد (جمعی از
محقّقان.)311 :3113 ،
به استناد قاعده «اصاله االباحه» می توان قائل به جواز پیوند عضو مقطوع شد ،زیرا
اصل در اشیاء ،اباحه و حلیّت است مگر در صورتی که دلیل خاصّی بر حرمت و منع از
آن رسیده باشد (طاهري333-333 :3115 ،؛ جعفرى ،بی تا.)331/3 :
 -0قاعده تفسیر مضیّق قوانین جزائي و عمل به قدر متیقن
قاعده «تفسیر مضیّق قوانین جزائی و عمل به قدر متیقّن» اقتضا می کند که تفسیر
قوانین باید محدود باشد و نیز باید قانون را به صورت محدود ،علیه متّهم و به صورت
وسیع ،به نفع متّهم تفسیر کرد (زراعت)72/3 :3111 ،؛ بنابراین به استناد این قاعده تنها
به قطع دست اکتفا کرده و در غیر آن ،اصل برائت جاري شود.
قائلین به جواز بر این باورند که با اجراي حدّ سرقت ،اوامر شارع امتثال شده است
و با توجه به این که امر ،داللت بر مرّه یا تکرار ندارد لذا پس از اجراي حکم نیز هیچ
دلیل معتبر شرعی بر اثبات منع جواز پیوند و اعاده عضو قطع شده وجود ندارد.
 -2قاعده سلطنت
قاعده «سلطنت» یکی از قواعد فقهی است که بیان می دارد هر مالکی می تواند
هرگونه تصرّفی در مال خود بنماید و این حقّ داراي دو اثر می باشد :یکی اثر مثبت؛
بدین معنا که هر مالکی می تواند هر تصرّفی در ملک خود بنماید ،و دیگري اثر منفی
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است؛ بدین معنا که هر مالکی می تواند مانع تصرّف دیگران در ملکش شود (زراعت،
 .)311 :3111از این قاعده می توان براي اثبات اقتدار و سلطنت انسان بر بدن خود از
دو راه استدالل کرد:
اول :راه اولویّت :تردیدي نیست که انسان ها بر اموال و دارایی خود سلطنت و
اقتدار دارند به گونه اي که قانونگذار نیز تجاوز به حریم اموال دیگران را حرام شمرده
است.
سلطه بر ذات ،نسبت به سلطه بر مال در مرتبه سابق و بلکه مالک و علّت سلطنت بر
اموال همان سلطنت بر جان است ،چراکه انسان چون مالک ذات ،فکر و قواي خود
است ،مالک اموالی هم که از تالش آن حاصل می شود خواهد بود .بنابراین می توان
گفت که اگر انسان بر مال خود سلطنت دارد به طریق أولی بر جان خود نیز سلطنت
خواهد داشت.
دوم :روش عقال :برخی معتقدند که والیت انسان بر خودش و این که زمام
کارهایش به دست خود اوست ،امري عقالیی است ،زیرا در نظر عقال انسان ها
همچنان که بر اموال خود سلطه دارند بر جان و پیکر خود نیز مسلّط هستند و قواعد
عقالیی که مبناي مردم در کار هایشان است نیازي به تأیید و همچنین تصریح
قانونگذار به درستی آنها ندارند ،زیرا اگر خداوند به آنها راضی نبود میبایست عدم
رضایت خود را بیان می کرد (نظري توکّلی.)11-11 :3113 ،
 -3قاعده نفي عسر و حرج
معنا و مفهوم قاعده نفی عسر و حرج این است که در اسالم هر حکمی که موجب
عسر و حرج بر مردم باشد به مقتضاي امتنان و لطف الهی وجود ندارد .منظور از عسر و
حرج ،مشقّتی است که بیش از حدّ متعارف باشد ،بنابراین مبناي قاعده نفی عسر و
حرج در واقع ،همان قاعد ه نفی ضرر است و ضابطه ضرر و حرج هر دو ،ضابطه
شخصی است نه نوعی (بهرامی احمدي133/3 :3111 ،؛ عمید زنجانی 72/3 :3111 ،و
.)71
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برخی این قاعده را حاکم بر تمامی قواعد و قوانین شریعت دانسته و آن را کنترل
کننده قوانین دیگر و نوعی نرمش و انعطاف در دین دانسته است (مطهّري:3111 ،
115/33؛ شریعتی .)375-373 :3117 ،مفادّ این قاعده برداشتن حکم حرجی اعمّ از
تکلیفی یا وضعی است؛ زیرا شریعت اسالم بر سهولت و آسان گیري بنا شده است و
باید معیار را حرج شخصی دانست و در مواردي که احکام ،موجب مشقّت و حرج
شخصی است به مقتضاي قاعده ،منتفی و به احکام ثانویّه ترخیصی تبدیل خواهد شد؛
و منظور از حرج شخصی به مفهوم عرفی آن است که تشخیص آن بر عرف و عادت
می باشد و به همین دلیل ،صدق مشقّت و حرج در مورد اشخاص مختلف فرق می
کند و گاهی از مشقّت و عسر و حرج ،به ضرورت و شرایط اضطراري تعبیر می کنند»
(مختاري مازندرانی335-332 :3177 ،؛ عمید زنجانی.)75/3 :3111 ،
د) وجود رابطه مالكیّت میان انسان و اعضای بدن :برخی فقها و حقوقدانان
معتقدند که انسان نسبت به اعضاي بدن خود از مالکیّت ذاتی و طبیعی برخوردار است
(روحانی31 :3171 ،؛ محسنی337 :3237 ،؛ شهیدي .)137/3 :3111 ،آیت اهلل خوئی
معتقد است که انسان نسبت به نفس ،اعضاء ،افعال و ذمّه خود مالک است و این امري
بدیهی است و این تسلّط انسان بر بدن از سوي شارع امضاء شده است (جواهري،
 .)572/3 :3133بنابراین میان انسان و اعضاي بدن وي رابطه مالکیّت حقیقی وجود
دارد ،زیرا اعضاء و اجزاي انسان از لحاظ وجودي ،وابسته به هستی ما می باشد و
داراي هویّت مستقلّی نمی باشد؛ لذا انسان هر گونه تصرّفی که بخواهد می تواند در
آنها انجام دهد (موسوى همدانى.)12/3 :3172 ،
براین ادّعا استدالل شده به کالم خداوند در آیه  33سوره بقره (هو الّذي خلق لکم
ما فی االرض جمیعا) که زمین و تمام امکانات و مواهبى که خداوند در آن قرار داده
است براى استفاده و سود برى انسان آفریده شده است و اصل در خلقت« ،اباحه»
است؛ یعنى براي انسان جایز و مباح است که از طبیعت هر نوع استفاده اى ببرد مگر
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آن چه را که از آن استثناء شده و از تحت عموم اباحه خارج گردیده است (جعفرى،
بی تا331-333/3 :؛ امین313/3 :3113 ،؛ طبرسی53/3 :3177 ،؛ قرائتى11/3 :3111 ،؛
نجفى خمینى71/3 :3131 ،؛ طبرسی .)335/3 :3111 ،بنابراین اعضاء و اموال هر
انسانی ،ملک خود اوست اگرچه تصرّفش محدود به حدود شرعی است و به طور
قطع ،در صورت مصلحت ،جایز و یا واجب است در اعضاء یا اموال خود تصرّف
صالحانه بکند (فیضی طالب.)31 :3177 ،
در علم حقوق نیز بیان شده است که تصرّف و حقّ اختصاصی نسبت به شیء،
موجب حصول مالکیّت نسبت به آن می گردد و این موارد نسبت به اعضاي انسان
وجود دارد و علی رغم نا مأنوس بودن با مالکیّت شخص نسبت به اعضاي بدن خویش
این مالکیّت از بارز ترین مصادیق مالکیّت در مفهوم حقوقی آن است که در حقیقت،
مالکیّتی ذاتی و طبیعی است (شهیدي.)137/3 :3111 ،

نتیجه
با در نظرگرفتن مطالب مطرح شده این نتیجه حاصل می شود که دلیل خاصّی مبنی
بر بقاي اثر حدّ و قطع وجود ندارد ،زیرا پس از جاري شدن حدّ سرقت ،حکم الهی
امتثال شده است .همچنین با توجه به اینکه سارق به «قطع ید» محکوم شده است نه
«مقطوع الید» بودن ،لذا استدالل هاي ذکر شده مبنی بر عدم جواز اعاده عضو مقطوع
نمی تواند مانع از قول به جواز اعاده عضو قطع شده باشد و اعاده آن بر اصاله االباحه
باقی است .بنابراین مقتضاي قواعد ،ثبوت و بقاي این حقّ است و سارق می تواند پس
از جاري شدن حدّ ،به پیوند عضو مقطوع اقدام نماید و به مقتضاي عمومات ادلّه،
کسی نمی تواند بدون اجازه وي ،در عضو بریده شده تصرّف نماید؛ زیرا خداوند به
انسان این اختیار را داده است تا به صورت عقالیی در اعضاء و جوارح خود تصرّف
نماید و پیوند دوباره عضو قطع شده نیز تصرّف عقالیی محسوب می شود و در نتیجه،
منع شرعی وجود ندارد.
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پیشنهاد می شود به منظور رفع ابهام در حکم مذکور و جلوگیري از تشتّت آراء
محاکم ،با عنایت به این که ادلّه قائلین به جواز پیوند عضو مقطوع سارق ،از اتقان
بیشتري برخوردار می باشد قانونگذار ضمن تبصره تکمیلی در ماده  371قانون مجازات
اسالمی مصوّب 3133به جمله « :پیوند زدن عضو مقطوع سارق به بدن وي پس از
اجراي حدّ سرقت مانعی ندارد» تصریح نماید.
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 جوادي آملی ،عبد اهلل ( ،)3175فلسفه حقوق بشر ،قم :اسراء. جواهري ،حسن (3133م) ،الفقه المعاصر ،ج ،3بیروت :العارف. حبیب زاده ،محمد جعفر ( ،)3113سرقت در حقوق کیفری ایران ،چ ،3تهران :دادگستر. حرّ عاملى ،محمد بن حسن (3213ق) ،تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه،ج ،11قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
 حسینی ،محمد بهاء الدین ( ،)3131تفسیر فرقان ،ج ،1سنندج :آراس. حسینى شاه عبدالعظیمى ،حسین بن احمد ( ،)3111تفسیر اثنا عشرى ،ج ،32تهران :میقات. خدادادي ،غالمحسین ( ،)3115احكام پزشكان و بیماران :مطابق با فتوای مرجع عالیقدرحضرت آیت اهلل العظمي حاج شیخ محمد فاضل موحدی لنكراني (مدظلهالعالي) ،قم:
مرکز فقهی ائمه اطهار.
 خوانسارى ،سیّد احمد (3215ق) ،جامع المدارك في شرح المختصر النافع ،ج ،7چ ،3قم:اسماعیلیان.
 راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ( ،)3117مفردات الفاظ قرآن ،ترجمه حسین خداپرست ،قم:دفتر نشر نوید اسالم.
 روحانی ،سیّد محمدصادق ( ،)3171استفتائات قضائیه و موسسه حقوقي وکالی بین المللاز حضرت آیت اهلل العظمي سیّد محمد صادق روحاني ،بی جا :بی نا.
 زراعت ،عباس ( ،)3111حقوق جزای عمومي ،ج ،3چ ،1تهران :ققنوس. زراعت ،عباس ( ،)3111قواعد فقه مدني ،تهران :جنگل ،جاودانه. سبزوارى ،سیّد عبداألعلى (3231ق) ،مهذّب األحكام في بیان الحالل و الحرام ،ج ،11چ،2قم :مؤسسه المنار  -دفتر حضرت آیه اهلل.
 سیوري(فاضل مقداد) ،مقداد بن عبداهلل (3235ق) ،کنز العرفان في فقه القرآن ،ج ،3قم:مرتضوي.
 شریعتی ،روح اهلل ( ،)3117قواعد فقه سیاسي ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. شهیدي ،مهدي ( ،)3111تشكیل قرارداد ها و تعهّدات ،ج ،2تهران :مجد. صیادي ،مهدي ( ،)3132مجموعه قوانین دست نویس (قانون مجازات اسالمي مصوّب ،)80چ ،3تهران :مهدي صیادي.
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 طاهري ،حبیب اهلل ( ،)3115پیوند اعضا از دیدگاه اسالم ،مجموعه مقاالت فقهی و حقوقی ،قم:زائر.
 طباطبائى بروجردى ،آقاحسین (3233ق) ،جامع أحادیث الشیعه ،ج ،13تهران :فرهنگ سبز. طباطبائى حائرى ،سیّد على (3231ق) ،ریاض المسائل في تحقیق االحكام بالدالئل ،ج،31قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
 طبرسی ،فضل بن حسن ( ،)3111ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،ج ،37تهران:فراهانى.
 طبسى ،نجم الدین (بی تا) ،السجن و النفي في مصادر التشریع اإلسالمي ،قم :بوستان کتاب. طیب ،سیّد عبدالحسین ( ،)3171أطیب البیان في تفسیر القرآن ،ج ،32چ ،3تهران :اسالم. عباسزاده اهري ،حسن ( ،)3171جرم ها و مجازات ها در اسالم (قوانین جزایي و قضایيدر اسالم) ،تبریز :آیدین.
 عمید زنجانی ،عباسعلی ( ،)3111قواعد فقه ،ج ،2تهران :سمت. عوا ،محمد سلیم ( ،)3115درآمدی بر اصول نظام کیفری اسالم ،ترجمه حمید روستاییصدر آبادي ،چ ،3قم :سلسبیل.
 فاضل لنکرانى ،محمد (3231ق) ،تفصیل الشریعه في شرح تحریر الوسیله  -القضاء والشهادات ،قم :مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السالم.
 فتّاحی معصوم ،سیّد حسین ( ،)3173مسأله پیوند عضو قطع شده در حدّ یا قصاص ،مجموعهمقاالت دیدگاه هاي اسالم در پزشکی ،مشهد :دبیرخانه دائمی سمینار با همکاري مؤسسه توسعه دانش
و پژوهش ایران.
 فیضی طالب ،عزیز ( ،)3177اطّالع رساني دیدگاه های فقهي ،قم :قوه قضائیه ،مرکز تحقیقاتاداره اطالع رسانی.
 فیض کاشانى ،محمدمحسن بن مرتضی (3211ق) ،الوافي ،ج ،31اصفهان :کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی علیه السالم.
 فیض کاشانى ،محمدمحسن بن مرتضی (3231ق) ،النخبه في الحكمه العملیّه و األحكامالشرعیّه ،چ ،3تهران :مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمى.
 فیض کاشانى ،محمدمحسن بن مرتضی (3235ق) ،الشافي في العقائد و األخالق و األحكام،ج ،3تهران :دار نشر اللوح المحفوظ.
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 فیض کاشانى ،محمدمحسن بن مرتضی (بی تا) ،مفاتیح الشرائع ،ج ،1قم :کتابخانه آیه اهلل العظمیمرعشى نجفى(ره).
 قرائتى ،محسن ( ،)3111تفسیر نور ،ج ،31چ ،33تهران :مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن. قربان حسینی ،علی اصغر ( ،)3173جرم شناسي و جرم یابي سرقت؛ روش تحقیق در زمینهجرائم و مفاسد اجتماعي -تحقیق عملي در جرم سرقت ،تهران :جهاد دانشگاهی.
 قطب الدین راوندي ،سعید بن هبه اهلل (3213ق) ،الخرائج و الجرائح ،قم :مؤسسه امام مهدى(عج).
 کلینى ،محمد بن یعقوب (3233ق) ،الكافي ،ج ،35قم :دار الحدیث. گلپایگانى ،سیّد محمدرضا (3233ق) ،الدّر المنضود في أحكام الحدود ،ج ،1قم :دار القرآنالکریم.
 (3231ق) ،لجنه الحدیث في معهد باقر العلوم(ع) ،چ ،1بی جا :دار المعروف. مجلسى دوم ،محمدباقر بن محمدتقى (3231ق) ،بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار االئمهاألطهار علیهم السالم ،ج ،11بیروت :مؤسسه الطبع و النشر.
 المحسنی ،محمّد آصف (3237ق) ،الفقه و مسائل طبّیه ،قم :محمّد آصف المحسنی. محقّق داماد ،سیّد مصطفی ( ،)3173قواعد فقه :بخش جزایي ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمی. محمدي گیالنی ،محمد ( ،)3173حقوق کیفری در اسالم ،تهران :سایه. مختاري مازندرانی ،محمدحسین ( ،)3177فرهنگ اصطالحات اصولي ،تهران :انجمن قلم ایران؛مؤسسه پژوهشی ابن سینا.
 مدرسی ،سیّد محمدتقی ( ،)3177تفسیر هدایت ،ترجمه عبدالمحمد آیتی ،ج ،31مشهد :بنیادپژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى.
 مدنی تبریزي ،سیّد یوسف (3233ق) ،المسائل المستحدثه ،چ ،3بی جا :دفتر معظم له. مرعشى نجفى ،سید شهاب الدین (3235ق) ،القصاص على ضوء القرآن و السّنه ،ج ،1قم:انتشارات کتابخانه آیه اهلل العظمی مرعشى نجفى(ره).
 مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه ( ،)3113مجموعه آرای فقهي -قضایي در امور کیفری،ج ،3قم :مرکز تحقیقات فقهی – حوزه معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه.
 مسعودي فر ،رضا ( ،)3115حدود و نحوه اجرای آن در محاکم قضائي ایران ،تهران :نسلنوین.
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 مصطفوى ،حسن ( ،)3111تفسیر روشن ،ج ،31تهران :مرکز نشر کتاب. مطهّري ،مرتضی ( ،)3111مجموعه آثار استاد شهید مطهّری ،ج ،33تهران :صدرا. معلوف ،لوئیس ( ،)3177ترجمه المنجد ،ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی ،ج ،3چ ،3تهران:صبا.
 مکارم شیرازي ،ناصر ( ،)3172تفسیر نمونه ،ج ،37تهران :دار الکتب اإلسالمیه. مکارم شیرازي ،ناصر ( ،)3115استفتائات جدید ،ج ،2قم :مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع). مکارم شیرازي ،ناصر (3237ق) ،الفتاوى الجدیده ،ج ،1چ ،3قم :مدرسه امام على بن ابى طالبعلیه السالم.
 منتظرى نجفآبادى ،حسینعلى (3213ق) ،دراسات في والیه الفقیه و فقه الدوله اإلسالمیه،ج ،2چ ،3قم :تفکّر.
 موسوى اردبیلى ،سید عبدالکریم (3237ق) ،فقه الحدود و التعزیرات ،ج ،2چ ،3قم :مؤسسهالنشر لجامعه المفید رحمه اهلل.
 موسوى همدانى ،سیّد محمدباقر ( ،)3172ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،31چ ،5قم :مؤسسه النشراالسالمی.
 مؤمن قمّى ،محمد (3235ق) ،کلمات سدیده في مسائل جدیده ،قم :مؤسسه النشر االسالمی. مؤمن قمّى ،محمد (3235ق) ،الوالیه اإللهیه اإلسالمیه أو الحكومه اإلسالمیه ،ج ،3قم :مؤسسهالنشر االسالمی.
 میر محمدصادقی ،حسین ( ،)3171جرائم علیه اموال و مالكیت ،تهران :جهاد دانشگاهی. میرزا خسروانى ،علىرضا (3131ق) ،تفسیر خسروى ،ج ،1تهران :اسالمیه. نجفى خمینى ،محمدجواد (3131ق) ،تفسیر آسان ،ج ،31تهران :اسالمیه.نجفى(صاحب جواهر) ،محمدحسن (3212ق) ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج،21چ ،7بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 -نظري توکّلی ،سعید ( ،)3113پیوند اعضا در فقه اسالمي ،مشهد :بنیاد پژوهش هاي اسالمی.

