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چکیده
این مقاله آثار جزايی ارتکاب سرقت توسط کودک را بررسی مینماید .نظرات فقهای امامیه و اهلسنت
پیرامون اجرای حد سرقت بر نابالغ و نیز نحوه تأدیب و تعزیر او را تشریح کرده ،هدف از اجرای مجازات
و نتیجه بروز این مسئله را بیان میکند .طبق یافتههای تحقیق ،او ً
ال :اگر نابالغ برای اولین بار مرتکب سرقت
ِ
سرقت حدی،
گردد ،بنابر اجماع فقهای اسالمی ،حد سرقت بر او جاری نمیشود؛ ثانی ًا :در صورت تکرار
ِ
دادرس آشنا به مسائل کودکان ،برای انتخاب
با توجه به هدف تربیتیِ شارع از اینگونه تأدیبها ،اختیار تام
روش تربیت کودک ،الزم به نظر میرسد .بنابراین با توجه به مصلحت فردی کودک و اجتماعی جامعه و
همچنین جلوگیری از تکرار دوباره سرقت ،میتواند کودک را عفو نماید ،یا روشهای دیگر ،از جمله روشهای
روایی را در پیش گیرد.
کلیدواژهها :قطع ید ،سرقت ،حد ،نابالغ ،تربیت.
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مقدمه
یکی از جرایم پرتعداد در میان جوامع انسانی ،سرقت
است .در این میان ،برخی از سرقتها ،توسط افرا ِد فاقد
مسئولیت کیفری انجام میپذیرد .در این خصوص،
کودکان با توجه به عدم توانایی عقلیِ الزم برای
انجام معامالت و سودآوری در آنها و نیز چابکی
بدنی ،نقش مهمی دارند و تعداد زیادی از سرقتها،
توسط کودکان نابالغ انجام میشود ،یا آنان در سرقت
مباشرت دارند .این موضوع وقتی اهمیت مضاعف
مییابد که به نقش سرقت در ایجاد ناامنی مالی و
اقتصادی جامعه توجه شود.
بیشتر فقهای مسلمان ،پیامد عمل کودک را تأدیب
دانسته و برخی نیز مجازاتهای شدیدتری مانند
قطع ید نابالغ را تعیین کردهاند .اما از یک سو ،این
مجازاتها کام ً
ال بازدارنده نیستند؛ زیرا صرف تأدیب
مسئله سرقت را حل نمیکند و از سوی دیگر ،حکم
قطع ید کودکان ،در موارد تکرار سرقت حدی ،با
احتیاط سازگار نیست .از این رو ،تحقیق حاضر ،این
مسئله را موضوع اصلیِ خود قرار داده و سعی کرده
ضمن بررسی روایات فقهی و اقوال فقها ،نظری نو
ارائه نماید ،تا عالوه بر رعایت مبانی فقهی ،کارآمدی
بیشتری داشته باشد .ابتدا به مجازات حدی چنین
کودکی اشاره شده ،سپس ضرورت تعزیر و تأدیب
کودک سارق ،و همچنین نحوه انجا ِم آن ،از نظر
روایات و اقوال فقهای مذاهب اسالمی مورد بررسی
قرار گرفته است .در نهایت ،جایگزینهای مناسب
ِ
هدف تعزیر،
دیگری به جای قطع يد و براساس
پیشنهاد میشود.
حد قطع ید سارق نابالغ
اگر شخص نابالغ برای بار اول مرتکب سرقت حدی
ِ
شرایط
گردد؛ یعنی سرقتی که اگر شخص بال ِغ واج ِد
عام تکلیف ،مرتکب میشد ،حد سرقت بر او جاری
میشد ،مسلمانان اتفاق نظر دارند که مجازات قطع

ید به معنای جدا کردن قسمتی از دست ،در مورد
وی وجود ندارد 1.فقهای امامی 2،شافعی 3،حنفی،
مالکی 5،حنبلی 6و زیدی 7بر این موضوع تصریح
کردهاند و دلیل این حکم را حدیث رفع قلم و عدم
تکلیف صبی میدانند.
4

تعزیر سارق نابالغ
 )1ضرورت تعزیر

هنگامی که کودک مرتکب سرقت حدی شود،
ِ
کردن چنین عملی ،نه تنها
رها کردن و فراموش
مصلحتی ندارد که در فاصلهای کوتاه منجر به
تکرا ِر سرقت و نیز گسترش آن در گروه همساالن
خواهد شد .همچنین نه تنها موجب اختالل در نظام
مالی جامعه میشود ،نظام اجتماعی را نیز برهم
خواهد ریخت.
در مورد پیامد قانونی سرقت توسط نابالغ ،برخی از
8
فقهای مذاهب اسالمی واژه تأدیب را بهکار بردهاند.
برخی نیز از واژه تعزیر استفاده کردهاند 9.به نظر
میرسد بیشتر فقیهان در استفاده از این دو واژه،
تفاوت بین این دو را مد نظر نداشتهاند؛ زیرا برخی
در یک اثر از هردو واژه استفاده کرده 10،یا در یکی
 .1القوانین الفقهیة ،ص235؛ الفقه علی المذاهب األربعة ،ج ،5ص154؛
الفقه اإلسالمی و أدلته ،ج ،7ص.5431
 .2شرائع اإلسالم ،ج ،4ص.952
 .3مغنی المحتاج ،ج ،4ص174؛ تحفة الحبیب ،ج ،4ص195؛ الحاوی
الكبیر ،ج ،13ص278؛ المجموع ،ج ،20ص.76
 .4بدائع الصنائع ،ج ،7ص.67
 .5المدونة الكبرى ،ج ،6ص275؛ منح الجلیل ،ج ،9ص328؛ حاشیة
الدســوقی ،ج ،4ص344؛ شــرح الزرقانی ،ج ،8ص184؛ الذخیرة،
ج ،12ص.140
 .6كشاف القناع ،ج ،6ص.193
 .7األحکام فی الحالل و الحرام ،ج ،2ص.252
 .8شرائع اإلســام ،ج ،4ص952؛ اللمعة الدمشقیة ،ص242؛ إرشاد
األذهان ،ج ،2ص181؛ معالــم الدین ،ج ،2ص507؛ الحاوی الكبیر،
ج ،13ص278؛ األحــکام فی الحالل و الحــرام ،ج ،2ص252؛ فقه
السنة ،ج ،2ص.490
 .9المقنعــة ،ص803؛ التنقیح الرائــع ،ج ،4ص373؛ المختصر النافع،
ص223؛ أحكام السرقة ،ص.45
 .10التنقیح الرائع ،ج ،4ص.373

 .11المختصر النافع ،ص223؛ شرائع اإلسالم ،ج ،4ص.952
 .12حاشیة الشروانی ،ج ،9ص175؛ فتح الوهاب ،ج ،2ص.289
 .13بدائــع الصنائع ،ج ،7ص64؛ رســائل الشــریف المرتضى ،ج،4
ص.345
 .14كشاف القناع ،ج ،6ص.156
 .15المنتقى شرح الموطأ ،ج ،7ص.74
 .16بدائع الصنائع ،ج ،7ص64؛ البحر الرائق ،ج ،5ص83؛ رد المحتار،
ج ،4ص.227
 .17المنتقى شرح الموطأ ،ج ،7ص.74
 .18حاشیة الدسوقی ،ج ،3ص.442

 )2نحوه تعزیر و تأدیب

درباره نحوه تعزیر بالغان ،مس ّلم است که مجازات
ِ
تعزیری یک جرم ،از مجازات حدی آن کمتر است،
اما به طور کلی حاکم با توجه به بازدارندگی مجازات
و به عبارت دیگر مصلحت ،محدوده تعزیر را تعیین
میکند و حبس 24،ضرب و حتی صلب 25و قتل 26نیز
میتواند به عنوان تعزیر مطرح شود.
فقهای حنفی معتقدند لواط موجب تعزیر است و تعزیر
آن به صالحدید حاکم بوده و ممکن است در صورت
تکرار ،قتل باشد 27.البته فقهای حنبلی معتقدند تعزیر
نمیتواند به قتل و قطع باشد؛ زیرا هدف از تعزیر،
28
جلوگیری از تکرار جرم است ،نه اتالف مجرم.
منطق تعیین مجازات تعزیری به قتل و مانند آن،
توجه به هدف تعزیر است .هدف تعزیر عبارت است
از اینکه مجرم ،دوباره مرتکب عمل نشود و فسادی
 .19الشرح الكبیر ،ج ،4ص.352
 .20إعانــة الطالبین ،ج ،4ص169؛ مغنــی المحتاج ،ج ،4ص156؛
اإلقناع ،ج ،2ص184؛ فتح الوهاب ،ج ،2ص275؛ البحر الرائق ،ج،5
ص83؛ رد المحتار ،ج ،4ص211؛ نهایة المحتاج ،ج ،7ص.436
 .21مغنــی المحتاج ،ج ،4ص146؛ روضــة الطالبین ،ج ،7ص306؛
كشاف القناع ،ج ،6ص.122
 .22الشرح الكبیر ،ج ،4ص321؛ فقه السنة ،ج ،2ص.410
 .23بدائــع الصنائــع ،ج ،7ص64؛ البحر الرائــق ،ج ،5ص83؛ الدر
المختار ،ج ،4ص.248
 .24بدائع الصنائع ،ج ،7ص.64
 .25فتح الوهاب ،ج ،2ص.289
 .26الدر المختار ،ج ،4ص.230
 .27رد المحتار ،ج ،4ص.191
 .28المغنی ،ج ،10ص348؛ كشاف القناع ،ج ،6ص.122
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از آثار واژه تأدیب و در اثر دیگرشان واژه تعزیر را
بهکار بردهاند 11.به ویژه اینکه گاهی تعزیر به تأدیب
12
تعریف شده است.
بنابراین اصل اینکه سرقت توسط کودک پیامد و
اثری دارد ،مورد قبول فقهای مذاهب اسالمی است و
این تأدیب به جرم سرقت و حتی به اعمال مجرمانه
اختصاص ندارد ،بلکه به طور کلی برای ایجاد و
تحکیم عادتهای پسندیده و دوری از عادتهای ناپسند،
تأدیب کودک ضرورت دارد.
از آنجا که امکان اثرپذیری کودک از ابزارهای
تربیتی بیشتر است ،تأدیب در مورد نابالغ نسبت به
بالغ ضرورت بیشتری دارد .به همین دلیل است که
در مورد بالغان ،غالب ًا تعزیر در مورد مجازات عملِ
انجام شده ،مطرح میشود و تعزیر برای وادار کردن
به انجام کاری پیشبینی نشده است ،اما در مورد
کودک تمرین و تأدیب وي برای نماز 13،روزه 14،یا
آموختن قرآن 15،مجاز شمرده شده است .بنابراین
زمانی که برای انجام امور پسندیده کودک تأدیب
میشود ،برای جلوگیری از انجام افعال ناپسند نیز
تأدیب ضروری است.
لزوم تأدیب کودک در مورد جرایم متعددی مورد
تصریح فقها قرار گرفته است و حتی برخی از فقها
یکی از تفاوتهای حد و تعزیر را در این دانستهاند که
اجرای حد بر نابالغ صحیح نیست ،ولی اجرای تعزیر بر
نابالغ مشروع است 16.بنابر نظر فقهای مذاهب اسالمی،
ارتکاب عمدی جنایات باب دیات 17،غصب 18،شرب

خمر 19،قذف 20،زنا 21و لواط 22،موجب تعزیر یا
تأدیب میشود .البته فقهای حنفی بین واژه تأدیب
و تعزیر تفاوت گذاشتهاند و معتقدند که تعزیر کودک
در مورد حق الناس متصور است ،اما در مورد حق
23
اهلل ،تنها تأدیب ممکن است و تعزیر صحیح نیست.
بنابراین سرقتی که توسط کودک انجام میگیرد ،مانند
همه اعمال ناپسند ،پیامدی برای او دارد که ممکن
است به آن تعزیر یا تأدیب گفته شود.

در جامعه ایجاد نکند و اگر برای جلوگیری از تکرار،
راهی جز قتل مجرم نباشد ،شاید نتوان حاکم را در
تعیین این مجازات تعزیری مقصر شناخت.
مراتب تأدیب از این قرار است :قول ،تهدید ،توبیخ
و ضرب 29.جواز تأدیب به ضرب مورد اجماع فقها
است 30.بنابراین اگرچه در مورد تعزیر بالغان ،برخی
از فقهای مذاهب اسالمی حتی قتل را هم جایز
دانستهاند ،اما در مورد تعزیر و تأدیب کودک برای
ارتکاب مناهی ،فقهای مذاهب اسالمی تنها توبیخ،
ضرب و شالق را مطرح کردهاند .البته در مورد
ارتکاب سرقت تفصیل بیشتری وجود دارد که ذکر
میشود.
 )3نحوه تعزیر و تأدیب سارق نابالغ
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بنابر نظر اکثر فقها ،تأدیب و تعزیر کودک به جهت
ارتکاب سرقت ،از قواعد کلی حاکم بر تعزیر و
تأدیب پیروی میکند ،ولی در این میان اقلیتی نیز
وجود دارند که ترتیب ویژهای در مجازات نابالغ
برای سرقت حدی در نظر گرفتهاند .قابل ذکر است
که این اختالف در مورد کودکی است که به میزانی
از درک و فهم رسیده است وگرنه در مورد کودک
غیرممیز تقریب ًا اختالفی وجود ندارد و فقهای امامیه
مانند سایر مذاهب ،معتقدند که تأدیب آن به نظر
31
حاکم است.
35
بنابر نظر فقهای شافعی 32،حنفی 33،مالکی 34،حنبلی
و زیدی 36،هر چند مرتبه که کودک مرتکب سرقت
37
شد ،دست او قطع نمیشود و فقط تأدیب میشود.
 .29روضة الطالبین ،ج ،10ص.175
 .30التشریع الجنائی اإلسالمی ،ج ،1ص.604
 .31مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،13ص.216
 .32مغنی المحتاج ،ج ،4ص.174
 .33بدائع الصنائع ،ج ،7ص.67
 .34المدونة الكبرى ،ج ،6ص.275
 .35كشاف القناع ،ج ،6ص.193
 .36األحکام فی الحالل و الحرام ،ج ،2ص.252
 .37التشــریع الجنائی اإلســامی ،ج ،2ص664؛ فقه الســنة ،ج،2
ص.490

مشهور فقهای متأخر شیعه 38نیز بر این نظر هستند
و معتقدند تأدیب چنین کودکی بنا به نظر حاکم بوده
و نباید منجر به اجرای حد بر وی شود 39.از سوی
دیگر ،مشهور یا اکثر 40و یا حتی اتفاق 41فقهای امامیه
در قرون متقدم ،معتقد به ترتیب هستند .شیخ طوسی
مینویسد :اگر کودکی سرقتی انجام داد که همه شرایط
سرقت حدی را داشته باشد و دستگیر شود ،بار اول
بخشیده میشود و اگر دوباره مرتکب سرقت حدی
شد ،این بار تأدیب میشود و در مرتبه سوم پس
از دستگیری انگشتانش به گونهای تراشیده میشود
که خون بیاید و اگر برای مرتبه چهارم دستگیر شد،
سر انگشتانش قطع میشود و اگر پس از آن برای
مرتبه پنجم دستگیر شد ،دستش مانند انسان بالغ قطع
میشود 42.همچنین بعضی دیگر از فقها ،ترتیبهای
43
متفاوتی آوردهاند.
قول اول که معتقد است در سرقت حدی توسط کودک،
تأدیب او به دست حاکم بوده و دست کودک به هیچ
عنوان به شکل حد قطع نمیشود ،به عمومات عدم
مجازات غیربالغ از قبیل حدیث رفع قلم استناد کرده
است 44،اما در قول دوم که ترتیب خاصی را برای
مجازات کودک در سرقت حدی در نظر میگیرد،
عمومات عدم مجازات غیربالغ از قبیل حدیث رفع
45
قلم به وسیله روایات خاصه تخصیص خورده است.
تفصیل مطلب آنکه در تعدادی از کتب روایی مهم
 .38مسالك األفهام ،ج ،14ص478؛ مجمع الفائدة و البرهان ،ج،13
ص213؛ جواهر الكالم ،ج ،41ص.476
 .39بــه عنوان نمونه :إیضــاح الفوائــد ،ج ،4ص520؛ غایة المرام،
ج ،4ص343؛ جواهر الكالم ،ج ،41ص520؛ تحریر الوســیلة ،ج،2
ص482؛ الحدود و التعزیرات ،ج ،1ص.270
 .40مختلف الشــیعة ،ج ،9ص204؛ المهذب البــارع ،ج ،5ص92؛
الروضة البهیة ،ج ،9ص.222
 .41غنیة النزوع ،ج ،1ص434؛ الكافی فی الفقه ،ص.411
 .42النهایة ،ص.716
 .43المقنع ،ص446؛ غنیة النــزوع ،ج ،1ص434؛ الكافی فی الفقه،
ص411؛ القضاء و الشــهادات ،ج ،2صص346و347؛ مبانی تكملة
المنهاج :القضاء و الحدود ،ص.282
 .44جواهر الكالم ،ج ،41ص476؛ األم ،ج ،7ص.191
 .45المهذب البارع ،ج ،5ص91؛ جامع المدارك ،ج ،7ص.131

شیعه ،بابی به «مجازات حدی کودکان اگر مرتکب
46
سرقت شوند» اختصاص یافته است.
در این باب حدود  10روایت آمده است که در صورت
تکرار سرقت توسط کودک ،در معرض مجازاتهایی
مانند تراشیدن انگشت ،یا قطع یک مفصل از انگشت
و یا حتی قطع ید قرار خواهد گرفت .این روایات
48
پرتعداد ،از نظر فقهای امامیه ،صحیحه 47،متظافره،
مستفیضه 49،اجما ً
ال متواتره 50،مضمون ًا قریب به
تواتر 51و یا حتی متواتر 52شمرده شدهاند .یکی از این
روایات صحیحه 53نقل میشود.
ابنسنان از امام صادق(ع) نقل کرده است که اگر
کودک مرتکب سرقت گردد ،بار اول و دوم عفو و بار
سوم تعزیر میشود ،بار چهارم اطراف انگشتانش و
بار پنجم پایینتر از آن قطع میشود 54.همین روایت
با راویان دوم 55و سومی 56نیز نقل شده که یکی

 .57روضة المتقیــن ،ج ،10ص180؛ مجمع الفائدة و البرهان ،ج،13
ص214؛ كشف اللثام و اإلبهام ،ج ،10ص569؛ جواهر الكالم ،ج،41
ص477؛ الحدود و التعزیرات ،ج ،1ص343؛ مهذب األحكام ،ج،28
ص61؛ أســس الحدود و التعزیرات ،ص310؛ تنقیح مبانی األحكام،
ص276؛ تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة :الحدود ،ص491؛
فقه الصادق(ع) ،ج ،25ص.491
 .58الكافی ،ج ،7ص232؛ من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص62؛ تهذیب
األحــکام ،ج ،10ص119؛ اإلســتبصار ،ج ،4ص248؛ مرآة العقول،
ج ،23ص362؛ وسائل الشیعة ،ج ،28ص.294
 .59مختلف الشــیعة ،ج ،9ص205؛ إیضــاح الفوائد ،ج ،4ص520؛
مســالك األفهام ،ج ،14ص479؛ روضــة المتقین ،ج ،10ص180؛
مجمــع الفائدة و البرهان ،ج ،13ص214؛ كشــف اللثــام و اإلبهام،
ج ،10ص569؛ جواهر الكالم ،ج ،41ص477؛ جامع المدارك ،ج،7
ص132؛ الحدود و التعزیرات ،ج ،1ص343؛ أحكام السرقة ،ص42؛
مهذب األحكام ،ج ،28ص61؛ تفصیل الشــریعة فی شــرح تحریر
الوسیلة :الحدود ،ص491؛ أسس الحدود و التعزیرات ،ص313؛ تنقیح
مبانی األحكام ،ص277؛ فقه الصادق(ع) ،ج ،25ص.491
 .60الحاوی الكبیر ،ج ،13ص.278
 .61األم ،ج ،7ص191؛ التوضیح لشــرح الجامــع الصحیح ،ج،31
ص.160
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 .46الكافی ،ج ،7ص232؛ اإلستبصار ،ج ،4ص248؛ روضة المتقین،
ج ،13ص362؛ وســائل الشــیعة ،ج ،28ص293؛ الوافــی ،ج،15
ص449؛ مستدرك الوسائل ،ج ،18ص142؛ جامع أحادیث الشیعة،
ج ،25ص.583
 .47الروضة البهیة ،ج ،9ص.222
 .48مختلف الشیعة ،ج ،9ص.204
 .49الحدود و التعزیرات ،ج ،1ص.347
 .50تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة :الحدود ،ص.490
 .51جواهر الكالم ،ج ،41ص.476
 .52المهذب البارع ،ج ،5ص91؛ روضة المتقین ،ج ،10ص.182
 .53مختلف الشــیعة ،ج ،9ص204؛ إیضــاح الفوائد ،ج ،4ص519؛
مســالك األفهــام ،ج ،14ص479؛ مرآة العقــول ،ج ،10ص180؛
مجمــع الفائدة و البرهان ،ج ،13ص213؛ كشــف اللثــام و اإلبهام،
ج ،10ص569؛ جواهــر الــكالم ،ج ،41ص476؛ جامع المدارك،
ج ،7ص131؛ الحدود و التعزیرات ،ج ،1ص343؛ أحكام الســرقة،
ص41؛ أســس الحدود و التعزیرات ،ص310؛ تنقیح مبانی األحكام،
ص275؛ تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة :الحدود ،ص490؛
فقه الصادق(ع) ،ج ،25ص.491
 .54الكافی ،ج ،7ص232؛ تهذیــب األحکام ،ج ،10ص119؛ مرآة
العقول ،ج ،23ص362؛ وسائل الشیعة ،ج ،28ص293؛ الوافی ،ج،15
ص449؛ جامع أحادیث الشیعة ،ج ،25ص.583
 .55الكافی ،ج ،7ص233؛ تهذیــب األحکام ،ج ،10ص119؛ مرآة
العقول ،ج ،23ص362؛ وسائل الشیعة ،ج ،28ص295؛ الوافی ،ج،15
ص449؛ جامع أحادیث الشیعة ،ج ،25ص.583
 .56مستدرك الوسائل ،ج ،18ص142؛ جامع أحادیث الشیعة ،ج،25
ص.583

از این نقلها نیز صحیح است 57.ترتیبهای ذکر شده
در این سه نقل ،اندکی باهم تفاوت دارند .محمد بن
مسلم از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) ،زراره از امام
باقر(ع) ،حلبی از امام صادق(ع) و اسحاق بن عمار
از امام کاظم(ع) ،روایتهای مشابهی نقل کردهاند 58که
59
همگی صحیحه ،حسنه یا موثقه هستند.
اگرچه گاه در برخی از منابع قطع به معنای شکافتن
است ،ولی گروهی از فقها که عقیده به قطع ید نابالغ
در مرتبه پنجم دارند ،قطع را به معنای جدا کردن
میدانند؛ زیرا تأکید دارند در مرتبه پنجم همانند
بالغ قطع ید اجرا میشود .در منابع اهلسنت مشابه
این روایات با مضامین متفاوت آمده است .گاهی
چنین نقل شده که حضرت امیر کف انگشتان دست
کودکی را که سرقت کرده بود ،شکافت 60.در نقلی
دیگر آمده است که حضرت امیر قسمتهای داخلی
َ ِ ِ ِ 61
ون أنَامله»
دست کودک را قطع کرد« :فَ ُق ِط َع ْت ب ُ ُط ُ
که میتواند به معنای شکافتن باشد .در برخی از
نقلها این جمله نیز اضافه شده است که حضرت امیر
به کودک فرمود« :اگر برگردی [دوباره سرقت کنی]
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دستت را قطع میکنم» 62که به معنای اجرای حد قطع
ید است .گاهی نیز این روایت به معنای اجرای حد
بر صبی دانسته شده است 63.البته برخی این روایات
را شاذ یا مخالف اجماع و یا مخالف دیگر روایات
64
دانستهاند.
با توجه به اینکه در منابع اهلسنت این روایات به
تفصیل و مکرر ذکر نشده است ،ممکن است با توجه
به مبانی ادله ،این نقد برای اهلسنت پذیرفتنی باشد،
ولی در مورد منابع امامیه این نقد وارد نیست؛ زیرا
این روایات صحیح و پرتعداد هستند .روایاتی که عدم
اجرای حد بر صغیر را بیان میکنند ،ممکن است در
جایی باشد که کودک متهم برای بار اول یا دوم مورد
مجازات قرار گرفته است .به عالوه با توجه به اینکه
فعل معصوم دال بر اباحه است ،روایات دال بر عدم
قطع ید صبی ،نشان دهنده جواز عدم اجرای حد بر
صغیر خواهند بود.
برخی این روایات را مخالف احتیاط و از احکام
اختصاصی امام معصوم دانستهاند 65.اما روشن است
تا دلیل واضحی بر اختصاص حکمی به معصوم نداشته
باشیم ،اصل عدم اختصاص است .همچنین هرچند
رعایت احتیاط در فهم روایات و اجرای آنها ضرورت
دارد ،ولی اینکه به طور کلی به وسیله اصل احتیاط،
روایات متعدد نادیده گرفته شود ،نظری نادرست و
66
مورد انتقاد تند برخی از فقها است.
مهمترین نقد بر نظریه ترتیب مجازات کودک ،آن است
که مراتبی که در روایات ذکر شده ،بر هم منطبق نیستند
و حتی در نقلهای یک راوی ،تفاوت وجود دارد .به
دنبال اختالف مضمونی که در روایات وجود دارد،
فقهایی که سعی کردهاند به این روایات عمل کنند نیز
نظر واحدی نداشته و نظر هیچیک از آنها حتی شیخ
 .62الضعفاء الكبیر ،ج ،3ص.306
 .63السیوف المشرقة ،ص.545
 .64األم ،ج ،7ص191؛ الحاوی الكبیر ،ج ،13ص.278
 .65جواهر الكالم ،ج ،41ص.479
 .66روضة المتقین ،ج ،10ص.183

طوسی به طور کامل بر همه روایات انطباق ندارد.
اما در پاسخ میتوان گفت :هرچند این نقد را وارد
بدانیم ،ولی نتیجه آن نباید کنار گذاشتن روایات صحیح
متعدد باشد ،بلکه تعدد متن به ویژه از سوی یک راوی،
نشان دهنده عدم تعیین آن و اختیار حاکم در نوع
تعزیر است.
نکته دیگر آنکه اگر مراتب ذکر شده در روایات برای
تعزیر است ،با این مشکل مواجه میشویم که تعزیر
نباید به مرحله حد برسد ،در حالی که در روایات و
نظر این دسته از فقیهان ،برای تکرار سرقت در مرتبه
پنجم ،مجازات قطع ید در نظر گرفته شده است .پاسخ
آنکه بنابر اصل تعزیر نباید به مرحله حد برسد ،اما
اشکالی ندارد که با توجه به روایات متعدد ،این قاعده
تخصیص بخورد و این تنها مورد استثنا برای این قاعده
نیست .اگر دو زن كه باهم خویشاوندی نسبی نداشته
باشند ،بدون ضرورت ،برهنه زیر یك پوشش قرار
گیرند و دوبار در مورد آنها تعزیر اجرا شود ،تقریب ًا
اجماع وجود دارد که در مرتبه سوم بر آنها حد زده
میشود 68.بنابراین این قاعده که تعزیر نباید به مرحله
حد برسد ،قاعدهای استثناناپذیر نیست و میتوان ادعا
کرد که با توجه به روایات مکرر و واضح ،این قاعده
در مورد سرقت توسط کودک نیز استثنا پذیرفته است.
شاید بتوان روایات را این چنین فهمید که با توجه
به اهمیت جرم سرقت و ضرورت جلوگیری از آن،
با رعایت هدف تعزیر که بیان خواهد شد ،دادرس به
هر نحوی که شده ،باید مانع سرقت شود و مهمتر آنکه
به گونهای عمل کند که کودک به طور مکرر مرتکب
سرقت نگردد.
دادرس برای رسیدن به این هدف باید از همه
دستاوردهای علوم تربیتی بهره گیرد و از نظر فقهی و
با توجه به این روایات ،در این مورد کام ً
ال «مبسوط
الید» است و در صورتی که ضروری باشد و کودک
67

 .67مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،13ص215؛ أحكام الســرقة ،ص42؛
الحدود و التعزیرات ،ج ،1ص.346
 .68جواهر الكالم ،ج ،41ص.393

هدف تعزیر کودک و راهکار آن
 )1هدف تعزیر

تربیت از ضروریات زندگی انسانها است ،به گونهای
که اگر انسان را فاقد هرگونه تربیتی فرض کنیم ،ممکن
است رفتارهای خود ،باعث نابودیاش گردد .شاید
به همین خاطر است که خداوند دو مرتبه در قرآن
کریم ،تزکیه را بر تعليم مقدم داشته است 69.اما اهمیت
تربیت در زندگی اجتماعی ،دوچندان است و هرقدر
جوامع گستردهتر شوند ،نیاز به تربیت اجتماعی بیشتر
احساس میشود؛ زیرا اگر افراد یک جامعه ،فاقد
تربیتهای ضروری فرض شوند ،آسیبهایی که به همین
جامعه و افرا ِد آن میرسد ،بیشتر خواهد بود .بنابراین
الزم است والدین در خانواده ،عالمان دینی ،نهادهای
فرهنگی و قانونی در جامعه ،به آن اقدام نمایند.
 .69آل عمران164 ،؛ جمعه.2 ،

 .70التشــریع الجنائی اإلســامی ،ج ،2ص604؛ بدائع الصنائع ،ج،7
ص67؛ التنقیح الرائع ،ج ،4ص373؛ قواعد األحكام ،ج ،3ص.554
 .71حاشیة الدسوقی ،ج ،4ص.344
 .72المنتقى شــرح الموطأ ،ج ،7ص74؛ مغنی المحتاج ،ج ،4ص146؛
روضة الطالبین ،ج ،7ص.306
 .73مختلــف الشــیعة ،ج ،9ص204؛ المهذب البــارع ،ج ،5ص91؛
الروضة البهیة ،ج ،9ص.223
 .74روضة المتقین ،ج ،10ص.182
 .75المبسوط ،ج ،9ص82؛ حاشیة الدسوقی ،ج ،4ص.344
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چند بار مرتکب سرقت حدی شده باشد و پس از هر
بار تمهیدی برای وی اندیشیده شده ولی نتیجه نداده
باشد ،دادرس با رعایت همه جوانب میتواند بر طبق
روایات عمل کند و دست وی را بخراشد و در صورت
تکرار و رعایت همه شرایط در مرتبه پنجم ،در صورت
وجود مصلحتی که در قسمت بعد توضیح داده خواهد
شد ،میتواند دست او را قطع کند.
مراتب ذکر شده در روایات حداکثر اختیار دادرس است؛
یعنی دادرس میتواند تأدیب و مجازات سبکتری را
در نظر بگیرد و نیز میتواند مجازات ذکر شده در
روایات را اجرا نماید و موضوع به روش تربیتی اتخاذ
شده توسط دادرس و اثربخشی آن بستگی دارد که در
قسمت بعد توضیح بیشتری داده خواهد شد .بنابراین
به عقیده نگارندگان ،دالیل قول اقلیت قویتر است،
اما از آنها مبسوط الید بودن دادرس در مورد تعزیر
جرم سرقتی که توسط کودک انجام شده است ،فهمیده
میشود و فهمیدن یک تعزیر اختصاصی از روایات
مشکل است.

اما در خصوص تعزیر کودکان و جنبههای تربیتیِ آن،
فقیهان مسلمان بر این نکته تصریح کردهاند که تعزیر و
تأدیب کودک ،به جهت مجازات کودک و قرار گرفتن
حق خداوند بر عهده وی نیست ،بلکه به جهت وجود
مصلحتی است 70که همان تربیت یا اصالح کودک
است 71.اصالح به این معنا است که دیگر مرتکب جرم
مورد نظر نشود 72.در واقع اگر صغیری که مرتکب
سرقت شده به نحوی تأدیب شود که موجب اصالح
73
او گردد ،هم لطف بزرگی در حق خود صغیر است
و هم اینکه برای جامعه فواید مهمی دارد 74.توضیح
آنکه اگر تأدیب انجام نشود ،احتمال تکرار عمل بسیار
بیشتر است .تکرار عمل توسط کودک ،عواقب فردی
و اجتماعی فراوانی دارد؛ زیرا هم جایگاه اجتماعی
مرتکب را تنزل میبخشد و هم پس از بلوغ ،او را
در معرض مجازاتهای حدی قرار میدهد .در مقابل
اگر تأدیب موفق باشد ،به معنای اصالح کودک است
و از کودک ،فرد پاکیزهای میسازد که آماده قبول
مسئولیتهای اجتماعی است و به دنبال آن منافع کودک
و جامعه تأمین میشود.
بنابراین هدف اصلی تأدیب و تعزیر نابالغ ،جلوگیری
از تکرار جرم و اصالح وی است؛ هدفی که در مورد
همه موجودات زنده وجود دارد .به همین جهت برخی
از فقیهان تأدیب کودک را با تربیت حیوان مقایسه
کردهاند؛ 75همانطور که برای تربیت حیوانات،
تأدیبهای بهخصوصی وجود دارد تا حیوان به گونهای
تربیت شود که برای خودش و جامعه انسانی مفید
باشد ،تأدیب و تربیت کودک نیز ضروری است.

 )2راهکار جایگزین
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با توجه به آنچه از هدف تعزیر گفته شد و همچنین
لزوم هماهنگی و تطبیق میان راهکارهای پیشین و
جایگزین ،به نظر میرسد دو شرط اصلی در تعزیر
و تأدیب نابالغ وجود دارد :اول آنکه صغیر به حدی
رسیده باشد که درکی از علت مؤاخذه داشته باشد و
بفهمد؛ 76زیرا هدف از تعزیر ،عدم تکرار عمل از سوی
او است و اگر به جهت سنی یا هوشی در این حد نباشد،
تعزیر بیفایده و نادرست است و باید از روشهای دیگر
تربیتی ،مث ً
ال قصهگویی یا هنرهای نمایشی که حاوی
مؤاخذه نیستند ،استفاده شود .دوم آنکه هدف از تعزیر،
ِ
دادرس کارشناس
اصالح است و اگر تشخیص دقیق
آن باشد که مث ً
ِ
ضرب کودک موجب اصالح نبوده،
ال
بلکه مهربانی موجب اصالح است ،پس نباید ضرب
را ثابت دانست.
علوم تربیتی و رفتاری از دو جهت میتواند به دادرس
کمک کند :یکی شناخت عوامل روانی و چه بسا
اجتماعی رخ دادن بزه است که از این جهت تحقیقهای
متنوعی همه روزه در حال انجام است و پس از
بررسی شرایط روانی و اجتماعی کودک ،دادرس
به کمک متخصصان این رشته ،میتواند تا حدودی
حدس بزند که کودک تحت کدام عامل مرتکب سرقت
شده است .دیگری در مرحله پیامد جرم است که
روشهای متعدد کاهش جرم در علوم رفتاری بررسی
شده است .دادرس پس از مشورت با متخصصان
امر ،باید برخی از این روشها را با توجه به عوامل
77
موجب جرم انتخاب نماید .عفو فعاالنه ،قصهگویی،
هنرهای نمایشی ،کمک به مثبتنگری کودک 78،ایجاد
 .76بدائــع الصنائع ،ج ،7ص67؛ المنتقى شــرح الموطأ ،ج ،7ص74؛
إعانة الطالبیــن ،ج ،4ص169؛ مغنی المحتاج ،ج ،4ص156؛ اإلقناع،
ج ،2ص184؛ فتــح الوهــاب ،ج ،2ص275؛ روضــة الطالبین ،ج،7
ص322؛ فقه السنة ،ج ،2ص.490
« .77تأثير قصهگويي در كاهش پرخاشــگري پسران شش تا هشت
ساله» ،ص.118
« .78تأثیــر برنامه آموزشــی مثبتنگری بر شــادکامی و باورهای
غیرمنطقی نوجوانان بزهکار» ،ص.1

و تقویت مهارتهای ارتباطی 79،تقویت مشارکت کودک
در فعالیتهای مفید ،بهرهگیری از توان کودک برای
یادگیری مشاغل متناسب و یا روشهای تلفیقی در
این خصوص ،برخی از روشهایی هستند که دادرس با
مشورت متخصصان میتواند از آنها در مورد کودکی که
مرتکب سرقت شده است ،استفاده نماید.
منظور از عفو فعاالنه آن است که گذشت از روی عدم
التفات و بیتوجهی نباشد ،بلکه گذشت با توجه و با
تذکر همراه باشد ،همانطور که فقها اشاره کردهاند،
تعزیر میتواند به شکل تذکر باشد 80و تذکر یعنی
گذشت و عدم مجازات ،ولی همراه با تذکر ،توبیخ
و مانند آن ،به نحوی که عفو ،با توجه و به جهت
تأثیرگذاری باشد.
فقهای فقه سنتی به صحت مجازات الزام به اقامت
در نقطه معیّن یا الزام به عدم اقامت در نقطه معیّن
تصریح کردهاند .ماده  23قانون مجازات اسالمی
مصوب 1392ش و مبانی فقهی آن 81نیز اجازه الزام به
یادگیری حرفه ،شغل یا کار معیّن ،یا منع از اشتغال به
حرفه معیّن را به دادگاه میدهد.
مبنای فقهی استفاده از روشهای نوین ،این قاعده فقهی
است که تعزیر عقوبتی است که نوع ،میزان و نحوه
اجرای آن را حاکم تعیین میکند .در مورد کودک،
همانطور که گفته شد ،تعزیر وی به جهت ایجاد حقی
از خداوند بر عهده او نیست ،بلکه هدف باید اصالح
کودک به هر نحوی باشد که مجدد جرم را تکرار نکند
و از آنجا که هدف اجرای حق الهی نبوده است؛ زیرا
اص ً
ال حق الهی بر عهده کودک قرار ندارد ،بلکه هدف
اصالح وی است ،پس هر اقدامی که در علوم رفتاری
میتواند تأثیری بر جلوگیری از تکرار داشته باشد،
مجاز است.
« .79اثربخشــي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر ميزان پرخاشــگري
دانشآموزان دختر دوره متوسطه» ،ص.81
 .80البحر الرائق ،ج ،5ص.67
« .81واکاوی مجازاتهــای تکمیلــی در حدود و قصــاص در قانون
مجازات مصوب سال 1392ش» ،ص.59

به این ترتیب ،دادگاه موظف است در مورد سرقت
کودک ،به اصالح کودک بیاندیشد و وظیفه خود را
در گستره اهداف تعزیر تعریف کند ،نه آنکه خود را
موظف به تعزیر و مجازات بداند .وقتی دادگاه خود
را موظف به اهداف تعزیر بداند ،از راههایی استفاده
میکند که به اهداف تعزیر منجر شود؛ یعنی دادرس
از اعمال تربیتی استفاده میکند ،به نحوی که کودک
اصالح شده و برای ورود به جامعه بزرگسال آمادگی
پیدا کند .البته برخی از فقهای شیعه و اهلسنت ،دفع
فساد را نیز به عنوان هدف تعزیر یا تأدیب کودک ذکر
کردهاند 82که در این صورت رعایت شرایط ذکر شده
ضروری نیست ،بلکه مالک فسادی است که سرقت
کودک به وجود آورده است که نحوه دفع آن بنا به نظر
متخصصان و دادگاه خواهد بود.

نتیجهگیری
 .1اگر نابالغ برای اولین بار مرتکب سرقت گردد،
بنابر اجماع فقهای اسالمی ،حد سرقت بر او جاری
ِ
سرقت حدی ،فقهای
نمیشود ،اما در صورت تکرار
مذاهب اهلسنت و بیشتر فقهای شیعه ،معتقد به تعزیر
و تأدیب هستند ،هرچند برخی از فقهای شیعه به
تفصیل و ترتیب خاصی اعتقاد دارند.
 .2با توجه به هدف تربیتیِ شارع از اینگونه تأدیبها،
ِ
دادرس آشنا به مسائل کودکان ،برای
اختیار تام
انتخاب روش تربیت کودک ،الزم به نظر میرسد.
دادرس باید به هر شکلی که میتواند ،جلوی ارتکاب
مجدد سرقت را بگیرد و موجب اصالح کودک شود.
بنابراين باید به شکل مبسوط الید از همه روشهایی که
محققان علوم رفتاری توصیه مینمایند ،استفاده كند.

کتابنامه

 .82مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،13ص216؛ حاشــیة الدسوقی ،ج،4
ص.344
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 قرآن کریم. «اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر ميزانپرخاشگري دانشآموزان دختر دوره متوسطه» ،مهناز
اشرفی و دیگران ،مجله پژوهشهاي علوم شناختي و
رفتاري ،سال سوم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1392ش.
ی بن حسین هادی
 األحکام فی الحالل و الحرام ،یحی الی الحق ،یمن ،صعده1410 ،ق.
 أحكام السرقة على ضوء القرآن و السنة ،سیدی نجفی ،قم ،کتابخانه آیةاهلل مرعشی
شهابالدین مرعش 
نجفی1382 ،ش.
 إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمان ،حسن بن یوسفحلی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1410 ،ق.
ن حسن
 اإلستبصار فیما اختلف من األخبار ،محمد ب طوسی ،تهران ،دارالكتب اإلسالمیة1363 ،ش.
 أسس الحدود و التعزیرات ،جواد تبریزی ،قم ،بینا،1376ش.
 -إعانة الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین ،عثمان بن

محمد بکری دمیاطی ،بیروت ،دارالفكر1418 ،ق.
حمد
نا
حمد ب 
 اإلقناع فی حل ألفاظ أبیشجاع ،م ب شربینی ،بیروت ،دارالمعرفة ،بیتا.
خطی 
 األم ،محمد بن ادریس شافعی ،بیروت ،دارالمعرفة،1410ق.
 إیضاح الفوائد فی شرح إشكاالت القواعد ،محمد بنحققین ،قم ،اسماعیلیان1389 ،ق.
حسن فخرالم 
ن ابراهیم
ن ب 
 البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،زینالدی ننجیم مصری ،بیروت ،دارالكتب العلمیة1418 ،ق.
اب 
 بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،ابوبكر بن مسعودكاسانی ،بیروت ،دارالكتب العلمیة1406 ،ق.
 «تأثیر برنامه آموزشی مثبتنگری بر شادکامی وباورهای غیرمنطقی نوجوانان بزهکار» ،معصومه رعیت
ابراهیم آبادی و دیگران ،مجله پژوهشنامه روانشناسی
مثبت ،سال اول ،شماره  ،2تابستان 1394ش.
 «تأثير قصهگويي در كاهش پرخاشگري پسرانشش تا هشت ساله» ،راضیه نصیر زاده و دیگران ،مجله
روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران ،سال شانزدهم،
شماره  ،2تابستان 1389ش.
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 تحریر الوسیلة ،سید روحاهلل خمینی ،نجف ،مطبعةاآلداب1390 ،ق.
 تحفة الحبیب على شرح الخطیب ،سلیمان بن محمدبجیرمی ،بیروت ،دارالفكر1415 ،ق.
 التشریع الجنائی اإلسالمی مقارن ًا بالقانون الوضعی،عبدالقادر عوده ،بیروت ،دارالكاتب العربی ،بیتا.
 تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة :الحدود،ل لنکرانی ،قم ،مركز فقهی ائمه اطهار(ع)،
محمد فاض 
1422ق.
 تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة،محمد بن حسن حرعاملی ،قم ،مؤسسة آل البیت(ع)
إلحیاء التراث1414 ،ق.
ن عبداهلل سیوری
 التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،مقداد ب ل مقداد) ،قم ،کتابخانه آیةاهلل مرعشی نجفی،
حلی (فاض 
1404ق.
 تنقیح مبانی األحكام (الحدود و التعزیرات) ،جوادتبریزی ،قم ،دارالصدیقة الشهیدة(س)1429 ،ق.
نملقن،
ی اب 
ن عل 
 التوضیح لشرح الجامع الصحیح ،عمر ب دمشق ،دارالنوادر1429 ،ق.
ن حسن طو سی ،تهران،
 تهذیب األحکام ،محمد ب دارالكتب اإلسالمیة1364 ،ش.
 جامع أحادیث الشیعة ،سید حسين طباطباییبروجردی ،قم ،مطبعة العلمیة1399 ،ق.
 جامع المدارك فی شرح المختصر النافع ،سید احمدی خوانساری ،تهران ،كتابفروشى صدوق،
موسو 
1405ق.
 جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم ،محمدحسننجفی ،تهران ،دارالكتب اإلسالمیة1365 ،ش.
 حاشیة الدسوقی على الشرح الكبیر ،محمد بن احمددسوقی ،بیروت ،دارالفکر۱۴۱۹ ،ق.
 حاشیة الشروانی علی تحفة المحتاج ،عبدالحمیدشروانی ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی ،بیتا.
 الحاوی الكبیر فی فقه مذهب اإلمام الشافعی ،علین محمد ماوردی ،بیروت ،دارالكتب العلمیة1419 ،ق.
ب 
 الحدود و التعزیرات ،سید محمدرضا موسویگلپایگانی ،بیجا ،بینا1414 ،ق.
 الدر المختار فی شرح تنویر األبصار ،محمد بن علیحصکفی ،بیروت ،دارالفكر1415 ،ق.

 الذخیرة ،احمد بن ادریس قرافی ،بیروت ،دارالغرباإلسالمی1994 ،م.
 رد المحتار على الدر المختار ،محمدامین بن عمرابنعابدین ،بیروت ،دارالفكر1415 ،ق.
 رسائل الشریف المرتضى ،علی بن حسین شریفمرتضی ،قم ،دارالقرآن الكریم1410 ،ق.
 الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،زینالدین بنعلی شهید ثانی ،قم ،کتابفروشی داوری1410 ،ق.
ن شرف نووی،
 روضة الطالبین و عمدة المفتین ،یحیی ب بیروت ،دارالكتب العلمیة ،بیتا.
 روضة المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ،محمدتقیبن مقصودعلی مجلسی ،قم ،بنیاد فرهنگ اسالمی
کوشانپور1398 ،ق.
 السیوف المشرقة و مختصر الصواقع المحرقة ،محمودشکری آلوسی ،قاهره ،مكتبة اإلمام البخاری1429 ،ق.
 شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،جعفر بنن محقق حلی ،تهران ،استقالل1409 ،ق.
حس 
 شرح الزرقانی على مختصر خلیل ،عبدالباقی بنیوسف زرقانی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1422 ،ق.
 الشرح الكبیر ،احمد بن محمد دردیر ،بیجا ،دارإحیاءالكتب العربیة ،بیتا.
 الضعفاء الكبیر ،محمد بن عمرو عقیلی ،بیروت،دارالمکتبة العلمیة1404 ،ق.
ن حسن
ح ب 
 غایة المرام فی شرح شرائع اإلسالم ،مفل صیمری ،بیروت ،دارالهادی1420 ،ق.
 غنیة النزوع إلی علمی األصول و الفروع ،حمزة بنعلی ابنزهره ،قم ،مؤسسة اإلمام الصادق(ع)1417 ،ق.
ن محمد
 فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ،زکریا ب انصاری ،بیروت ،دارالكتب العلمیة1418 ،ق.
 الفقه اإلسالمی و أدلته ،وهبه زحیلی ،دمشق ،دارالفكر،بیتا.
 فقه السنة ،سيد سابق ،بیروت ،دارالكتاب العربی،1397ق.
 فقه الصادق(ع) ،سید محمدصادق حسینی روحانی،قم ،دارالكتاب1414 ،ق.
 الفقه علی المذاهب األربعة ،عبدالرحمن جزیری،بیروت ،دارالکتب العلمیة1424 ،ق.
 -القضاء و الشهادات ،سید ابوالقاسم خويی ،قم ،مكتبة
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اإلمام الخوئی1428 ،ق.
 قواعد األحكام ،حسن بن یوسف حلی ،قم ،دفترانتشارات اسالمی1419 ،ق.
 القوانین الفقهیة ،محمد ب نجزی ،بیجا ،بینا،
ن احم د اب 
بیتا.
 کشاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن یونسبهوتی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،بیتا.
 کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،محمدبن حسن فاضل هندی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی،
1416ق.
 الكافی فی الفقه ،تقیالدین بن نجمالدین ابوالصالححلبی ،اصفهان ،کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین
علی(ع)1403 ،ق.
ن یعقوب کلینی ،تهران ،دارالكتب
 الكافی ،محمد ب اإلسالمیة1363 ،ش.
 اللمعة الدمشقیة ،محمد بن مکی شهید اول ،قم،دارالفکر1411 ،ق.
 مبانی تكملة المنهاج :القضاء و الحدود ،سید ابوالقاسمخويی ،قم ،مؤسسه احیاء آثار امام خويی1422 ،ق.
 المبسوط ،محمد بن احمد سرخسی ،بیروت،دارالمعرفة1406 ،ق.
 مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،احمدبن محمد مقدس اردبیلی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی،
1416ق.
ن شرف نووی ،بیروت،
 المجموع شرح المهذب ،یحیی ب دارالفكر ،بیتا.
ن محقق
ن حس 
 المختصر النافع فی فقه اإلمامیة ،جعفر ب حلی ،تهران ،مؤسسة البعثة1410 ،ق.
 مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة ،حسن بن یوسفحلی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1419 ،ق.
ن انس ،بیروت ،دارإحیاء
 المدونة الكبرى ،مالک ب التراث العربی ،بیتا.
 مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول(ع) ،محمدباقربن محمدتقی مجلسی ،تهران ،دارالكتب اإلسالمیة،
1403ق.
 مسالك األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،زینالدینبن علی شهید ثانی ،قم ،مؤسسة المعارف اإلسالمیة،
1419ق.

ن ب 
ن
 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،حسی ی نوری ،بیروت ،مؤسسة آل البیت(ع) إلحیاء
محم دتق 
التراث1408 ،ق.
 معالم الدین فی فقه آل یاسین ،محمد بن شجاع قطانس ة اإلما م الصادق(ع)۱۴۲۴ ،ق.
حلی ،قم ،مؤس 
 مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج ،محمدبن احمد خطیب شربینی ،بیروت ،دارإحیاء التراث
العربی1377 ،ق.
 المغنی ،عبداهلل بن احمد ابنقدامه ،بیروت ،دارالکتابالعربی ،بیتا.
 المقنع ،محمد بن علی ابنبابویه ،قم ،مؤسسه امامهادی(ع)1415 ،ق.
 المقنعة ،محمد بن محمد مفید ،قم ،دفتر انتشاراتاسالمی1410 ،ق.
 من الیحضره الفقیه ،محم د بن علی ابنبابویه ،قم ،دفترانتشارات اسالمی1413 ،ق.
 المنتقى شرح الموطأ ،سلیمان بن خلف باجی ،قاهره،دارالكتاب اإلسالمی ،بیتا.
 منح الجلیل شرح مختصر خلیل ،محمد بن احمدعلیش ،بیروت ،دارالفکر1409 ،ق.
 مهذب األحكام فی بیان الحالل و الحرام ،سیدعبداألعلی سبزواری ،قم ،دفتر آیةاهلل سبزواری،
1417ق.
 المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ،احمد بنمحمد ابنفهد حلی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1407 ،ق.
 نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ،محمد بن احمدرملی ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی1413 ،ق.
حسن
ن 
 النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى ،محمد ب طو سی ،قم ،قدس محمدی ،بیتا.
 الوافی ،محمدمحسن بن شاه مرتضی فیض کاشانی،اصفهان ،کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین علی(ع)،
1411ق.
 «واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص درقانون مجازات مصوب سال 1392ش» ،احمد حاجی ده
آبادی و دیگران ،مجله جستارهای فقهی و اصولی ،سال
چهارم ،شماره  ،2تابستان 1397ش.

