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چکیده
اماميه و اهل سنت  ارتكاب سرقت توسط كودك را بررسی می نمايد. نظرات فقهای  اين مقاله آثار جزايی 
پيرامون اجرای حد سرقت بر نابالغ و نيز نحوه تأديب و تعزير او را تشريح كرده، هدف از اجرای مجازات 
و نتيجه بروز اين مسئله را بيان می كند. طبق يافته های تحقيق، اواًل: اگر نابالغ برای اولين بار مرتكب سرقت 
گردد، بنابر اجماع فقهای اسالمی، حد سرقت بر او جاری نمی شود؛ ثانيًا: در صورت تكرار سرقِت حدی، 
با توجه به هدف تربيتِی شارع از اين گونه تأديبها، اختيار تام دادرِس آشنا به مسائل كودكان، برای انتخاب 
روش تربيت كودك، الزم به نظر می رسد. بنابراين با توجه به مصلحت فردی كودك و اجتماعی جامعه و 
همچنين جلوگيری از تكرار دوباره سرقت، می تواند كودك را عفو نمايد، يا روشهای ديگر، از جمله روشهای 

روايی را در پيش گيرد.

کلیدواژه ها: قطع ید، سرقت، حد، نابالغ، تربیت.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 51/ بهار و تابستان 1398
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مقدمه
يكی از جرايم پرتعداد در ميان جوامع انسانی، سرقت 
است. در اين ميان، برخی از سرقتها، توسط افراِد فاقد 
خصوص،  اين  در  می پذيرد.  انجام  كيفری  مسئوليت 
برای  الزم  عقلِی  توانايی  عدم  به  توجه  با  كودكان 
چابكی  نيز  و  آنها  در  سودآوری  و  معامالت  انجام 
سرقتها،  از  زيادی  تعداد  و  دارند  مهمی  نقش  بدنی، 
توسط كودكان نابالغ انجام می شود، يا آنان در سرقت 
مضاعف  اهميت  وقتی  موضوع  اين  دارند.  مباشرت 
و  مالی  ناامنی  ايجاد  در  سرقت  نقش  به  كه  می يابد 

اقتصادی جامعه توجه شود.
تأديب  را  كودك  عمل  پيامد  مسلمان،  فقهای  بيشتر 
مانند  شديدتری  مجازاتهای  نيز  برخی  و  دانسته 
اين  از يك سو،  اما  تعيين كرده اند.  را  نابالغ  يد  قطع 
تأديب  زيرا صرف  نيستند؛  بازدارنده  كاماًل  مجازاتها 
مسئله سرقت را حل نمی كند و از سوی ديگر، حكم 
با  حدی،  سرقت  تكرار  موارد  در  كودكان،  يد  قطع 
احتياط سازگار نيست. از اين رو، تحقيق حاضر، اين 
مسئله را موضوع اصلِی خود قرار داده و سعی كرده 
نو  نظری  فقها،  اقوال  و  فقهی  روايات  بررسی  ضمن 
ارائه نمايد، تا عالوه بر رعايت مبانی فقهی، كارآمدی 
چنين  حدی  مجازات  به  ابتدا  باشد.  داشته  بيشتری 
تأديب  و  تعزير  ضرورت  سپس  شده،  اشاره  كودكی 
نظر  از  آن،  انجاِم  نحوه  همچنين  و  سارق،  كودك 
روايات و اقوال فقهای مذاهب اسالمی مورد بررسی 
مناسب  جايگزينهای  نهايت،  در  است.  گرفته  قرار 
تعزير،  هدِف  براساس  و  يد  قطع  جای  به  ديگری 

پيشنهاد می شود.

حد قطع ید سارق نابالغ
اگر شخص نابالغ برای بار اول مرتكب سرقت حدی 
گردد؛ يعنی سرقتی كه اگر شخص بالِغ واجِد شرايِط 
عام تكليف، مرتكب می شد، حد سرقت بر او جاری 
قطع  مجازات  كه  دارند  نظر  اتفاق  مسلمانان  می شد، 

مورد  در  دست،  از  قسمتی  كردن  جدا  معنای  به  يد 
حنفی،4  شافعی،3  امامی،2  فقهای  ندارد.1  وجود  وی 
تصريح  موضوع  اين  بر  زيدی7  و  حنبلی6  مالكی،5 
كرده  اند و دليل اين حكم را حديث رفع قلم و عدم 

تكليف صبی می دانند.

تعزیر سارق نابالغ
1( ضرورت تعزیر

شود،  حدی  سرقت  مرتكب  كودك  كه  هنگامی 
تنها  نه  عملی،  چنين  كردِن  فراموش  و  كردن  رها 
به  منجر  كوتاه  فاصله ای  در  كه  ندارد  مصلحتی 
تكراِر سرقت و نيز گسترش آن در گروه هم ساالن 
خواهد شد. همچنين نه تنها موجب اختالل در نظام 
برهم  نيز  را  اجتماعی  نظام  می شود،  جامعه  مالی 

ريخت. خواهد 
در مورد پيامد قانونی سرقت توسط نابالغ، برخی از 
فقهای مذاهب اسالمی واژه تأديب را به كار برده اند.8 
نظر  به  كرده اند.9  استفاده  تعزير  واژه  از  نيز  برخی 
واژه،  دو  اين  از  استفاده  در  فقيهان  بيشتر  می رسد 
نداشته اند؛ زيرا برخی  اين دو را مد نظر  بين  تفاوت 
در يك اثر از هردو واژه استفاده كرده،10 يا در يكی 
1. القوانين الفقهية، ص235؛ الفقه علی المذاهب األربعة، ج5، ص154؛ 

الفقه اإلسالمی و أدلته، ج7، ص5431.
2. شرائع اإلسالم، ج4، ص952.

3. مغنی المحتاج، ج4، ص174؛ تحفة الحبيب، ج4، ص195؛ الحاوی 
الكبير، ج13، ص278؛ المجموع، ج20، ص76.

4. بدائع الصنائع، ج7، ص67.
5. المدونة الكبری، ج6، ص275؛ منح الجليل، ج9، ص328؛ حاشية 
الدســوقی، ج4، ص344؛ شــرح الزرقانی، ج8، ص184؛ الذخيرة، 

ج12، ص140.
6. كشاف القناع، ج6، ص193.

7. األحكام فی الحالل و الحرام، ج2، ص252.
8. شرائع اإلســالم، ج4، ص952؛ اللمعة الدمشقية، ص242؛ إرشاد 
األذهان، ج2، ص181؛ معالــم الدين، ج2، ص507؛ الحاوی الكبير، 
ج13، ص278؛ األحــكام فی الحالل و الحــرام، ج2، ص252؛ فقه 

السنة، ج2، ص490.
9. ال م ق ن ع ــة، ص803؛ التنقيح الرائــع، ج4، ص373؛ المختصر النافع، 

ص223؛ أحكام السرقة، ص45.
10. التنقيح الرائع، ج4، ص373.
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از آثار واژه تأديب و در اثر ديگرشان واژه تعزير را 
به كار برده اند.11 به ويژه اينكه گاهی تعزير به تأديب 

تعريف شده است.12
و  پيامد  كودك  توسط  سرقت  اينكه  اصل  بنابراين 
اثری دارد، مورد قبول فقهای مذاهب اسالمی است و 
اين تأديب به جرم سرقت و حتی به اعمال مجرمانه 
و  ايجاد  برای  كلی  طور  به  بلكه  ندارد،  اختصاص 
تحكيم عادتهای پسنديده و دوری از عادتهای ناپسند، 

تأديب كودك ضرورت دارد.
ابزارهای  از  كودك  اثرپذيری  امكان  كه  آنجا  از 
تربيتی بيشتر است، تأديب در مورد نابالغ نسبت به 
به همين دليل است كه  بيشتری دارد.  بالغ ضرورت 
در مورد بالغان، غالبًا تعزير در مورد مجازات عمِل 
انجام شده، مطرح می شود و تعزير برای وادار كردن 
مورد  در  اما  است،  نشده  پيش بينی  كاری  انجام  به 
كودك تمرين و تأديب وي برای نماز،13 روزه،14 يا 
بنابراين  است.  شده  شمرده  مجاز  قرآن،15  آموختن 
تأديب  كودك  پسنديده  امور  انجام  برای  كه  زمانی 
نيز  ناپسند  افعال  انجام  از  جلوگيری  برای  می شود، 

تأديب ضروری است.
مورد  متعددی  جرايم  مورد  در  كودك  تأديب  لزوم 
فقها  از  برخی  قرار گرفته است و حتی  فقها  تصريح 
يكی از تفاوتهای حد و تعزير را در اين دانسته اند كه 
اجرای حد بر نابالغ صحيح نيست، ولی اجرای تعزير بر 
نابالغ مشروع است.16 بنابر نظر فقهای مذاهب اسالمی، 
ارتكاب عمدی جنايات باب ديات،17 غصب،18 شرب 

11. المختصر النافع، ص223؛ شرائع اإلسالم، ج4، ص952.
12. حاشية الشروانی، ج9، ص175؛ فتح الوهاب، ج2، ص289.

13. بدائــع الصنائع، ج7، ص64؛ رســائل الشــريف المرتضی، ج4، 
ص345.

14. كشاف القناع، ج6، ص156.
15. المنتقی شرح الموطأ، ج7، ص74.

16. بدائع الصنائع، ج7، ص64؛ البحر الرائق، ج5، ص83؛ رد المحتار، 
ج4، ص227.

17. المنتقی شرح الموطأ، ج7، ص74.
18. حاشية الدسوقی، ج3، ص442.

يا  تعزير  موجب  لواط،22  و  زنا21  قذف،20  خمر،19 
تأديب  واژه  بين  حنفی  فقهای  البته  می شود.  تأديب 
و تعزير تفاوت گذاشته اند و معتقدند كه تعزير كودك 
الناس متصور است، اما در مورد حق  در مورد حق 
اهلل، تنها تأديب ممكن است و تعزير صحيح نيست.23 
بنابراين سرقتی كه توسط كودك انجام می گيرد، مانند 
ممكن  كه  دارد  او  برای  پيامدی  ناپسند،  اعمال  همه 

است به آن تعزير يا تأديب گفته شود.
2( نحوه تعزیر و تأدیب

مجازات  كه  است  مسّلم  بالغان،  تعزير  نحوه  درباره 
تعزيرِی يك جرم، از مجازات حدی آن كمتر است، 
اما به طور كلی حاكم با توجه به بازدارندگی مجازات 
و به عبارت ديگر مصلحت، محدوده تعزير را تعيين 
می كند و حبس،24 ضرب و حتی صلب25 و قتل26 نيز 

می تواند به عنوان تعزير مطرح شود.
فقهای حنفی معتقدند لواط موجب تعزير است و تعزير 
آن به صالح ديد حاكم بوده و ممكن است در صورت 
تكرار، قتل باشد.27 البته فقهای حنبلی معتقدند تعزير 
تعزير،  از  هدف  زيرا  باشد؛  قطع  و  قتل  به  نمی تواند 

جلوگيری از تكرار جرم است، نه اتالف مجرم.28
آن،  مانند  و  قتل  به  تعزيری  مجازات  تعيين  منطق 
توجه به هدف تعزير است. هدف تعزير عبارت است 
از اينكه مجرم، دوباره مرتكب عمل نشود و فسادی 

19. الشرح الكبير، ج4، ص352.
20. إعانــة الطالبين، ج4، ص169؛ مغنــی المحتاج، ج4، ص156؛ 
اإلقناع، ج2، ص184؛ فتح الوهاب، ج2، ص275؛ البحر الرائق، ج5، 

ص83؛ رد المحتار، ج4، ص211؛ نهاية المحتاج، ج7، ص436.
21. مغنــی المحتاج، ج4، ص146؛ روضــة الطالبين، ج7، ص306؛ 

كشاف القناع، ج6، ص122.
22. الشرح الكبير، ج4، ص321؛ فقه السنة، ج2، ص410.

23. بدائــع الصنائــع، ج7، ص64؛ البحر الرائــق، ج5، ص83؛ الدر 
المختار، ج4، ص248.

24. بدائع الصنائع، ج7، ص64.
25. فتح الوهاب، ج2، ص289.
26. الدر المختار، ج4، ص230.
27. رد المحتار، ج4، ص191.

28. المغنی، ج10، ص348؛ كشاف القناع، ج6، ص122.
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در جامعه ايجاد نكند و اگر برای جلوگيری از تكرار، 
راهی جز قتل مجرم نباشد، شايد نتوان حاكم را در 

تعيين اين مجازات تعزيری مقصر شناخت.
توبيخ  تهديد،  قرار است: قول،  اين  از  تأديب  مراتب 
و ضرب.29 جواز تأديب به ضرب مورد اجماع فقها 
است.30 بنابراين اگرچه در مورد تعزير بالغان، برخی 
جايز  هم  را  قتل  حتی  اسالمی  مذاهب  فقهای  از 
برای  كودك  تأديب  و  تعزير  مورد  در  اما  دانسته اند، 
توبيخ،  تنها  اسالمی  مذاهب  فقهای  مناهی،  ارتكاب 
مورد  در  البته  كرده اند.  مطرح  را  شالق  و  ضرب 
ذكر  كه  دارد  وجود  بيشتری  تفصيل  سرقت  ارتكاب 

می شود.
3( نحوه تعزیر و تأدیب سارق نابالغ

اكثر فقها، تأديب و تعزير كودك به جهت  بنابر نظر 
و  تعزير  بر  حاكم  كلی  قواعد  از  سرقت،  ارتكاب 
نيز  اقليتی  ميان  اين  در  ولی  می كند،  پيروی  تأديب 
نابالغ  مجازات  در  ويژه ای  ترتيب  كه  دارند  وجود 
برای سرقت حدی در نظر گرفته اند. قابل ذكر است 
كه اين اختالف در مورد كودكی است كه به ميزانی 
از درك و فهم رسيده است وگرنه در مورد كودك 
غيرمميز تقريبًا اختالفی وجود ندارد و فقهای اماميه 
نظر  به  آن  تأديب  كه  معتقدند  مذاهب،  ساير  مانند 

حاكم است.31
بنابر نظر فقهای شافعی،32 حنفی،33 مالكی،34 حنبلی35 
و زيدی،36 هر چند مرتبه كه كودك مرتكب سرقت 
شد، دست او قطع نمی شود و فقط تأديب می شود.37 

29. روضة الطالبين، ج10، ص175.
30. التشريع الجنائی اإلسالمی، ج1، ص604.
31. مجمع الفائدة و البرهان، ج13، ص216.

32. مغنی المحتاج، ج4، ص174.
33. بدائع الصنائع، ج7، ص67.

34. المدونة الكبری، ج6، ص275.
35. كشاف القناع، ج6، ص193.

36. األحكام فی الحالل و الحرام، ج2، ص252.
37. التشــريع الجنائی اإلســالمی، ج2، ص664؛ فقه الســنة، ج2، 

ص490.

نظر هستند  اين  بر  نيز  متأخر شيعه38  فقهای  مشهور 
و معتقدند تأديب چنين كودكی بنا به نظر حاكم بوده 
و نبايد منجر به اجرای حد بر وی شود.39 از سوی 
ديگر، مشهور يا اكثر40 و يا حتی اتفاق41 فقهای اماميه 
در قرون متقدم، معتقد به ترتيب هستند. شيخ طوسی 
می نويسد: اگر كودكی سرقتی انجام داد كه همه شرايط 
سرقت حدی را داشته باشد و دستگير شود، بار اول 
اگر دوباره مرتكب سرقت حدی  بخشيده می شود و 
پس  سوم  مرتبه  در  و  می شود  تأديب  بار  اين  شد، 
تراشيده می شود  گونه ای  به  انگشتانش  از دستگيری 
كه خون بيايد و اگر برای مرتبه چهارم دستگير شد، 
برای  آن  از  پس  اگر  و  می شود  قطع  انگشتانش  سر 
مرتبه پنجم دستگير شد، دستش مانند انسان بالغ قطع 
ترتيبهای  فقها،  از  ديگر  بعضی  همچنين  می شود.42 

متفاوتی آورده اند.43
قول اول كه معتقد است در سرقت حدی توسط كودك، 
تأديب او به دست حاكم بوده و دست كودك به هيچ 
به عمومات عدم  نمی شود،  قطع  به شكل حد  عنوان 
مجازات غيربالغ از قبيل حديث رفع قلم استناد كرده  
برای  را  ترتيب خاصی  كه  دوم  قول  در  اما  است،44 
می گيرد،  نظر  در  حدی  سرقت  در  كودك  مجازات 
رفع  قبيل حديث  از  غيربالغ  مجازات  عدم  عمومات 
قلم به وسيله روايات خاصه تخصيص خورده است.45 
مهم  روايی  كتب  از  تعدادی  در  آنكه  مطلب  تفصيل 
38. مسالك األفهام، ج14، ص478؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج13، 

ص213؛ جواهر الكالم، ج41، ص476.
39. بــه عنوان نمونه: إيضــاح الفوائــد، ج4، ص520؛ غاية المرام، 
ج4، ص343؛ جواهر الكالم، ج41، ص520؛ تحرير الوســيلة، ج2، 

ص482؛ الحدود و التعزيرات، ج1، ص270.
40. مختلف الشــيعة، ج9، ص204؛ المهذب البــارع، ج5، ص92؛ 

الروضة البهية، ج9، ص222.
41. غنية النزوع، ج1، ص434؛ الكافی فی الفقه، ص411.

42. النهاية، ص716.
43. المقنع، ص446؛ غنية النــزوع، ج1، ص434؛ الكافی فی الفقه، 
ص411؛ القضاء و الشــهادات، ج2، صص346و347؛ مبانی تكملة 

المنهاج: القضاء و الحدود، ص282.
44. جواهر الكالم، ج41، ص476؛ األم، ج7، ص191.

45. المهذب البارع، ج5، ص91؛ جامع المدارك، ج7، ص131.
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مرتكب  اگر  كودكان  »مجازات حدی  به  بابی  شيعه، 
سرقت شوند« اختصاص يافته است.46

در اين باب حدود 10 روايت آمده است كه در صورت 
مجازاتهايی  معرض  در  كودك،  توسط  تكرار سرقت 
مانند تراشيدن انگشت، يا قطع يك مفصل از انگشت 
روايات  اين  گرفت.  خواهد  قرار  يد  قطع  حتی  يا  و 
پرتعداد، از نظر فقهای اماميه، صحيحه،47 متظافره،48 
به  قريب  مضمونًا  متواتره،50  اجمااًل  مستفيضه،49 
تواتر51 و يا حتی متواتر52 شمرده شده اند. يكی از اين 

روايات صحيحه53 نقل می شود.
اگر  كه  است  كرده  نقل  صادق)ع(  امام  از  ابن سنان 
كودك مرتكب سرقت گردد، بار اول و دوم عفو و بار 
انگشتانش و  اطراف  بار چهارم  تعزير می شود،  سوم 
بار پنجم پايين تر از آن قطع می شود.54 همين روايت 
يكی  كه  شده  نقل  نيز  سومی56  و  دوم55  راويان  با 

46. الكافی، ج7، ص232؛ اإلستبصار، ج4، ص248؛ روضة المتقين، 
ج13، ص362؛ وســائل الشــيعة، ج28، ص293؛ الوافــی، ج15، 
ص449؛ مستدرك الوسائل، ج18، ص142؛ جامع أحاديث الشيعة، 

ج25، ص583.
47. الروضة البهية، ج9، ص222.

48. مختلف الشيعة، ج9، ص204.
49. الحدود و التعزيرات، ج1، ص347.

50. تفصيل الشريعة فی شرح تحرير الوسيلة: الحدود، ص490.
51. جواهر الكالم، ج41، ص476.

52. المهذب البارع، ج5، ص91؛ روضة المتقين، ج10، ص182.
53. مختلف الشــيعة، ج9، ص204؛ إيضــاح الفوائد، ج4، ص519؛ 
مســالك األفهــام، ج14، ص479؛ مرآة العقــول، ج10، ص180؛ 
مجمــع الفائدة و البرهان، ج13، ص213؛ كشــف  اللثــام و اإلبهام، 
ج10، ص569؛ جواهــر الــكالم، ج41، ص476؛ جامع المدارك، 
ج7، ص131؛ الحدود و التعزيرات، ج1، ص343؛ أحكام الســرقة، 
ص41؛ أســس الحدود و التعزيرات، ص310؛ تنقيح مبانی األحكام، 
ص275؛ تفصيل الشريعة فی شرح تحرير الوسيلة: الحدود، ص490؛ 

فقه الصادق)ع(، ج25، ص491.
54. الكافی، ج7، ص232؛ تهذيــب األحكام، ج10، ص119؛ مرآة 
العقول، ج23، ص362؛ وسائل الشيعة، ج28، ص293؛ الوافی، ج15، 

ص449؛ جامع أحاديث الشيعة، ج25، ص583.
55. الكافی، ج7، ص233؛ تهذيــب األحكام، ج10، ص119؛ مرآة 
العقول، ج23، ص362؛ وسائل الشيعة، ج28، ص295؛ الوافی، ج15، 

ص449؛ جامع أحاديث الشيعة، ج25، ص583.
56. مستدرك الوسائل، ج18، ص142؛ جامع أحاديث الشيعة، ج25، 

ص583.

شده  ذكر  ترتيبهای  است.57  نيز صحيح  نقلها  اين  از 
در اين سه نقل، اندكی باهم تفاوت دارند. محمد بن 
مسلم از امام باقر)ع( يا امام صادق)ع(، زراره از امام 
باقر)ع(، حلبی از امام صادق)ع( و اسحاق بن عمار 
از امام كاظم)ع(، روايتهای مشابهی نقل كرده اند58 كه 

همگی صحيحه، حسنه يا موثقه هستند.59
اگرچه گاه در برخی از منابع قطع به معنای شكافتن 
است، ولی گروهی از فقها كه عقيده به قطع يد نابالغ 
كردن  جدا  معنای  به  را  قطع  دارند،  پنجم  مرتبه  در 
همانند  پنجم  مرتبه  در  دارند  تأكيد  زيرا  می دانند؛ 
بالغ قطع يد اجرا می شود. در منابع اهل سنت مشابه 
گاهی  است.  آمده  متفاوت  مضامين  با  روايات  اين 
چنين نقل شده كه حضرت امير كف انگشتان دست 
نقلی  در  بود، شكافت.60  كرده  كه سرقت  را  كودكی 
داخلی  قسمتهای  امير  كه حضرت  است  آمده  ديگر 
أَنَاِملِِه«61  بُُطوُن  »فَُقِطَعْت  كرد:  قطع  را  كودك  دست 
از  برخی  در  باشد.  شكافتن  معنای  به  می تواند  كه 
نقلها اين جمله نيز اضافه شده است كه حضرت امير 
به كودك فرمود: »اگر برگردی ]دوباره سرقت كنی[ 

57. روضة المتقيــن، ج10، ص180؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج13، 
ص214؛ كشف  اللثام و اإلبهام، ج10، ص569؛ جواهر الكالم، ج41، 
ص477؛ الحدود و التعزيرات، ج1، ص343؛ مهذب األحكام، ج28، 
ص61؛ أســس الحدود و التعزيرات، ص310؛ تنقيح مبانی األحكام، 
ص276؛ تفصيل الشريعة فی شرح تحرير الوسيلة: الحدود، ص491؛ 

فقه الصادق)ع(، ج25، ص491.
58. الكافی، ج7، ص232؛ من اليحضره الفقيه، ج4، ص62؛ تهذيب 
األحــكام، ج10، ص119؛ اإلســتبصار، ج4، ص248؛ مرآة العقول، 

ج23، ص362؛ وسائل الشيعة، ج28، ص294.
59. مختلف الشــيعة، ج9، ص205؛ إيضــاح الفوائد، ج4، ص520؛ 
مســالك األفهام، ج14، ص479؛ روضــة المتقين، ج10، ص180؛ 
مجمــع الفائدة و البرهان، ج13، ص214؛ كشــف  اللثــام و اإلبهام، 
ج10، ص569؛ جواهر الكالم، ج41، ص477؛ جامع المدارك، ج7، 
ص132؛ الحدود و التعزيرات، ج1، ص343؛ أحكام السرقة، ص42؛ 
مهذب األحكام، ج28، ص61؛ تفصيل الشــريعة فی شــرح تحرير 
الوسيلة: الحدود، ص491؛ أسس الحدود و التعزيرات، ص313؛ تنقيح 

مبانی األحكام، ص277؛ فقه الصادق)ع(، ج25، ص491.
60. الحاوی الكبير، ج13، ص278.

61. األم، ج7، ص191؛ التوضيح لشــرح الجامــع الصحيح، ج31، 
ص160.
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دستت را قطع می كنم«62 كه به معنای اجرای حد قطع 
نيز اين روايت به معنای اجرای حد  يد است. گاهی 
بر صبی دانسته شده است.63 البته برخی اين روايات 
روايات  ديگر  يا مخالف  و  اجماع  يا مخالف  را شاذ 

دانسته اند.64
به  روايات  اين  اهل سنت  منابع  در  اينكه  به  توجه  با 
تفصيل و مكرر ذكر نشده است، ممكن است با توجه 
به مبانی ادله، اين نقد برای اهل سنت پذيرفتنی باشد، 
زيرا  نيست؛  وارد  نقد  اين  اماميه  منابع  مورد  در  ولی 
اين روايات صحيح و پرتعداد هستند. رواياتی كه عدم 
بيان می كنند، ممكن است در  اجرای حد بر صغير را 
جايی باشد كه كودك متهم برای بار اول يا دوم مورد 
مجازات قرار گرفته است. به عالوه با توجه به اينكه 
بر عدم  دال  روايات  است،  اباحه  بر  دال  معصوم  فعل 
بر  اجرای حد  نشان دهنده جواز عدم  يد صبی،  قطع 

صغير خواهند بود.
احكام  از  و  احتياط  مخالف  را  روايات  اين  برخی 
است  روشن  اما  دانسته اند.65  معصوم  امام  اختصاصی 
تا دليل واضحی بر اختصاص حكمی به معصوم نداشته 
هرچند  همچنين  است.  اختصاص  عدم  اصل  باشيم، 
رعايت احتياط در فهم روايات و اجرای آنها ضرورت 
دارد، ولی اينكه به طور كلی به وسيله اصل احتياط، 
و  نادرست  نظری  شود،  گرفته  ناديده  متعدد  روايات 

مورد انتقاد تند برخی از فقها است.66
مهم ترين نقد بر نظريه ترتيب مجازات كودك، آن است 
كه مراتبی كه در روايات ذكر شده، بر هم منطبق نيستند 
به  نقلهای يك راوی، تفاوت وجود دارد.  و حتی در 
دارد،  وجود  روايات  در  كه  مضمونی  اختالف  دنبال 
فقهايی كه سعی كرده اند به اين روايات عمل كنند نيز 
نظر واحدی نداشته و نظر هيچ يك از آنها حتی شيخ 

62. الضعفاء الكبير، ج3، ص306.
63. السيوف المشرقة، ص545.

64. األم، ج7، ص191؛ الحاوی الكبير، ج13، ص278.
65. جواهر الكالم، ج41، ص479.
66. روضة المتقين، ج10، ص183.

طوسی به طور كامل بر همه روايات انطباق ندارد.67 
وارد  را  نقد  اين  هرچند  گفت:  می توان  پاسخ  در  اما 
بدانيم، ولی نتيجه آن نبايد كنار گذاشتن روايات صحيح 
متعدد باشد، بلكه تعدد متن به ويژه از سوی يك راوی، 
نوع  در  حاكم  اختيار  و  آن  تعيين  عدم  دهنده  نشان 

تعزير است.
نكته ديگر آنكه اگر مراتب ذكر شده در روايات برای 
تعزير  كه  می شويم  مواجه  مشكل  اين  با  است،  تعزير 
نبايد به مرحله حد برسد، در حالی كه در روايات و 
نظر اين دسته از فقيهان، برای تكرار سرقت در مرتبه 
پنجم، مجازات قطع يد در نظر گرفته شده است. پاسخ 
اما  برسد،  مرحله حد  به  نبايد  تعزير  اصل  بنابر  آنكه 
اشكالی ندارد كه با توجه به روايات متعدد، اين قاعده 
تخصيص بخورد و اين تنها مورد استثنا برای اين قاعده 
نيست. اگر دو زن كه باهم خويشاوندی نسبی نداشته 
قرار  پوشش  يك  زير  برهنه  ضرورت،  بدون  باشند، 
تقريبًا  اجرا شود،  تعزير  آنها  مورد  در  دوبار  و  گيرند 
بر آنها حد زده  اجماع وجود دارد كه در مرتبه سوم 
می شود.68 بنابراين اين قاعده كه تعزير نبايد به مرحله 
حد برسد، قاعده ای استثناناپذير نيست و می توان ادعا 
كرد كه با توجه به روايات مكرر و واضح، اين قاعده 
در مورد سرقت توسط كودك نيز استثنا پذيرفته است.

توجه  با  كه  فهميد  چنين  اين  را  روايات  بتوان  شايد 
آن،  از  جلوگيری  و ضرورت  سرقت  جرم  اهميت  به 
با رعايت هدف تعزير كه بيان خواهد شد، دادرس به 
هر نحوی كه شده، بايد مانع سرقت شود و مهم تر آنكه 
به گونه ای عمل كند كه كودك به طور مكرر مرتكب 

سرقت نگردد.
همه  از  بايد  هدف  اين  به  رسيدن  برای  دادرس 
دستاوردهای علوم تربيتی بهره گيرد و از نظر فقهی و 
با توجه به اين روايات، در اين مورد كاماًل »مبسوط 
باشد و كودك  اليد« است و در صورتی كه ضروری 
67. مجمع الفائدة و البرهان، ج13، ص215؛ أحكام الســرقة، ص42؛ 

الحدود و التعزيرات، ج1، ص346.
68. جواهر الكالم، ج41، ص393.
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چند بار مرتكب سرقت حدی شده باشد و پس از هر 
نتيجه نداده  انديشيده شده ولی  بار تمهيدی برای وی 
باشد، دادرس با رعايت همه جوانب می تواند بر طبق 
روايات عمل كند و دست وی را بخراشد و در صورت 
تكرار و رعايت همه شرايط در مرتبه پنجم، در صورت 
وجود مصلحتی كه در قسمت بعد توضيح داده خواهد 

شد، می تواند دست او را قطع كند.
مراتب ذكر شده در روايات حداكثر اختيار دادرس است؛ 
يعنی دادرس می تواند تأديب و مجازات سبك تری را 
در  شده  ذكر  مجازات  می تواند  نيز  و  بگيرد  نظر  در 
روايات را اجرا نمايد و موضوع به روش تربيتی اتخاذ 
شده توسط دادرس و اثربخشی آن بستگی دارد كه در 
بنابراين  قسمت بعد توضيح بيشتری داده خواهد شد. 
اقليت قوی تر است،  نگارندگان، داليل قول  به عقيده 
تعزير  مورد  در  دادرس  بودن  اليد  مبسوط  آنها  از  اما 
جرم سرقتی كه توسط كودك انجام شده است، فهميده 
روايات  از  اختصاصی  تعزير  يك  فهميدن  و  می شود 

مشكل است.

هدف تعزیر کودک و راهکار آن
1( هدف تعزیر

به گونه ای  انسانها است،  از ضروريات زندگی  تربيت 
كه اگر انسان را فاقد هرگونه تربيتی فرض كنيم، ممكن 
شايد  گردد.  نابودی اش  باعث  خود،  رفتارهای  است 
قرآن  در  مرتبه  دو  خداوند  كه  است  خاطر  همين  به 
كريم، تزكيه را بر تعليم مقدم داشته است.69 اما اهميت 
اجتماعی، دوچندان است و هرقدر  تربيت در زندگی 
جوامع گسترده تر شوند، نياز به تربيت اجتماعی بيشتر 
فاقد  جامعه،  يك  افراد  اگر  زيرا  می شود؛  احساس 
تربيتهای ضروری فرض شوند، آسيبهايی كه به همين 
جامعه و افراِد آن می رسد، بيشتر خواهد بود. بنابراين 
الزم است والدين در خانواده، عالمان دينی، نهادهای 

فرهنگی و قانونی در جامعه، به آن اقدام نمايند.

69. آل عمران، 164؛ جمعه، 2.

اما در خصوص تعزير كودكان و جنبه های تربيتِی آن، 
فقيهان مسلمان بر اين نكته تصريح كرده اند كه تعزير و 
تأديب كودك، به جهت مجازات كودك و قرار گرفتن 
حق خداوند بر عهده وی نيست، بلكه به جهت وجود 
كودك  اصالح  يا  تربيت  همان  كه  است70  مصلحتی 
است.71 اصالح به اين معنا است كه ديگر مرتكب جرم 
مرتكب  كه  صغيری  اگر  واقع  در  نشود.72  نظر  مورد 
تأديب شود كه موجب اصالح  به نحوی  سرقت شده 
او گردد، هم لطف بزرگی در حق خود صغير است73 
دارد.74 توضيح  مهمی  فوايد  برای جامعه  اينكه  و هم 
آنكه اگر تأديب انجام نشود، احتمال تكرار عمل بسيار 
بيشتر است. تكرار عمل توسط كودك، عواقب فردی 
اجتماعی  جايگاه  هم  زيرا  دارد؛  فراوانی  اجتماعی  و 
را  او  بلوغ،  از  پس  هم  و  می بخشد  تنزل  را  مرتكب 
مقابل  در  می دهد.  قرار  حدی  مجازاتهای  معرض  در 
اگر تأديب موفق باشد، به معنای اصالح كودك است 
قبول  آماده  كه  می سازد  پاكيزه ای  فرد  كودك،  از  و 
مسئوليتهای اجتماعی است و به دنبال آن منافع كودك 

و جامعه تأمين می شود.
بنابراين هدف اصلی تأديب و تعزير نابالغ، جلوگيری 
از تكرار جرم و اصالح وی است؛ هدفی كه در مورد 
همه موجودات زنده وجود دارد. به همين جهت برخی 
مقايسه  حيوان  تربيت  با  را  كودك  تأديب  فقيهان  از 
حيوانات،  تربيت  برای  كه  همان طور  كرده اند؛75 
تأديبهای به خصوصی وجود دارد تا حيوان به گونه ای 
مفيد  انسانی  جامعه  و  خودش  برای  كه  شود  تربيت 

باشد، تأديب و تربيت كودك نيز ضروری است.

70. التشــريع الجنائی اإلســالمی، ج2، ص604؛ بدائع الصنائع، ج7، 
ص67؛ التنقيح الرائع، ج4، ص373؛ قواعد األحكام، ج3، ص554.

71. حاشية الدسوقی، ج4، ص344.
72. المنتقی شــرح الموطأ، ج7، ص74؛ مغنی المحتاج، ج4، ص146؛ 

روضة الطالبين، ج7، ص306.
73. مختلــف الشــيعة، ج9، ص204؛ المهذب البــارع، ج5، ص91؛ 

الروضة البهية، ج9، ص223.
74. روضة المتقين، ج10، ص182.

75. المبسوط، ج9، ص82؛ حاشية الدسوقی، ج4، ص344.
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2( راهکار جایگزین
تعزير گفته شد و همچنين  از هدف  آنچه  به  با توجه 
و  پيشين  راهكارهای  ميان  تطبيق  و  هماهنگی  لزوم 
تعزير  در  اصلی  شرط  دو  می رسد  نظر  به  جايگزين، 
نابالغ وجود دارد: اول آنكه صغير به حدی  و تأديب 
رسيده باشد كه دركی از علت مؤاخذه داشته باشد و 
بفهمد؛76 زيرا هدف از تعزير، عدم تكرار عمل از سوی 
او است و اگر به جهت سنی يا هوشی در اين حد نباشد، 
تعزير بی فايده و نادرست است و بايد از روشهای ديگر 
تربيتی، مثاًل قصه گويی يا هنرهای نمايشی كه حاوی 
مؤاخذه نيستند، استفاده شود. دوم آنكه هدف از تعزير، 
اصالح است و اگر تشخيص دقيق دادرِس كارشناس 
نبوده،  مثاًل ضرِب كودك موجب اصالح  كه  باشد  آن 
نبايد ضرب  پس  است،  اصالح  موجب  مهربانی  بلكه 

را ثابت دانست.
علوم تربيتی و رفتاری از دو جهت می تواند به دادرس 
بسا  چه  و  روانی  عوامل  شناخت  يكی  كند:  كمك 
اجتماعی رخ دادن بزه است كه از اين جهت تحقيقهای 
از  پس  و  است  انجام  حال  در  روزه  همه  متنوعی 
دادرس  كودك،  اجتماعی  و  روانی  شرايط  بررسی 
حدودی  تا  می تواند  رشته،  اين  متخصصان  كمك  به 
حدس بزند كه كودك تحت كدام عامل مرتكب سرقت 
كه  است  جرم  پيامد  مرحله  در  ديگری  است.  شده 
روشهای متعدد كاهش جرم در علوم رفتاری بررسی 
متخصصان  با  مشورت  از  پس  دادرس  است.  شده 
عوامل  به  توجه  با  را  روشها  اين  از  برخی  بايد  امر، 
موجب جرم انتخاب نمايد. عفو فعاالنه، قصه گويی،77 
هنرهای نمايشی، كمك به مثبت نگری كودك،78 ايجاد 

76. بدائــع الصنائع، ج7، ص67؛ المنتقی شــرح الموطأ، ج7، ص74؛ 
إعانة الطالبيــن، ج4، ص169؛ مغنی المحتاج، ج4، ص156؛ اإلقناع، 
ج2، ص184؛ فتــح الوهــاب، ج2، ص275؛ روضــة الطالبين، ج7، 

ص322؛ فقه السنة، ج2، ص490.
77. »تأثير قصه گويي در كاهش پرخاشــگري پسران شش تا هشت 

ساله«، ص118.
78. »تأثيــر برنامه آموزشــی مثبت نگری بر شــادكامی و باورهای 

غيرمنطقی نوجوانان بزهكار«، ص1.

و تقويت مهارتهای ارتباطی،79 تقويت مشاركت كودك 
برای  كودك  توان  از  بهره گيری  مفيد،  فعاليتهای  در 
در  تلفيقی  روشهای  يا  و  متناسب  مشاغل  يادگيری 
اين خصوص، برخی از روشهايی هستند كه دادرس با 
مشورت متخصصان می تواند از آنها در مورد كودكی كه 

مرتكب سرقت شده است، استفاده نمايد.
منظور از عفو فعاالنه آن است كه گذشت از روی عدم 
التفات و بی توجهی نباشد، بلكه گذشت با توجه و با 
كرده اند،  اشاره  فقها  كه  همان طور  باشد،  همراه  تذكر 
يعنی  تذكر  و  باشد80  تذكر  شكل  به  می تواند  تعزير 
توبيخ  تذكر،  با  همراه  ولی  مجازات،  عدم  و  گذشت 
جهت  به  و  توجه  با  عفو،  كه  نحوی  به  آن،  مانند  و 

تأثيرگذاری باشد.
اقامت  به  الزام  مجازات  صحت  به  سنتی  فقه  فقهای 
معيّن  نقطه  در  اقامت  عدم  به  الزام  يا  معيّن  نقطه  در 
اسالمی  مجازات  قانون   23 ماده  كرده اند.  تصريح 
مصوب 1392ش و مبانی فقهی آن81 نيز اجازه الزام به 
يادگيری حرفه، شغل يا كار معيّن، يا منع از اشتغال به 

حرفه معيّن را به دادگاه می دهد.
مبنای فقهی استفاده از روشهای نوين، اين قاعده فقهی 
نحوه  و  ميزان  نوع،  كه  است  عقوبتی  تعزير  كه  است 
كودك،  مورد  در  می كند.  تعيين  حاكم  را  آن  اجرای 
همان طور كه گفته شد، تعزير وی به جهت ايجاد حقی 
از خداوند بر عهده او نيست، بلكه هدف بايد اصالح 
كودك به هر نحوی باشد كه مجدد جرم را تكرار نكند 
و از آنجا كه هدف اجرای حق الهی نبوده است؛ زيرا 
اصاًل حق الهی بر عهده كودك قرار ندارد، بلكه هدف 
اصالح وی است، پس هر اقدامی كه در علوم رفتاری 
باشد،  داشته  تكرار  از  جلوگيری  بر  تأثيری  می تواند 

مجاز است.

79. »اثربخشــي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر ميزان پرخاشــگري 
دانش آموزان دختر دوره متوسطه«، ص81.

80.  البحر الرائق، ج5، ص67.
81. »واكاوی مجازاتهــای تكميلــی در حدود و قصــاص در قانون 

مجازات مصوب سال 1392ش«، ص59.
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سرقت  مورد  در  است  موظف  دادگاه  ترتيب،  اين  به 
را  خود  وظيفه  و  بيانديشد  كودك  اصالح  به  كودك، 
در گستره اهداف تعزير تعريف كند، نه آنكه خود را 
دادگاه خود  وقتی  بداند.  و مجازات  تعزير  به  موظف 
استفاده  از راههايی  بداند،  تعزير  اهداف  به  را موظف 
دادرس  يعنی  منجر شود؛  تعزير  اهداف  به  كه  می كند 
به نحوی كه كودك  استفاده می كند،  تربيتی  اعمال  از 
اصالح شده و برای ورود به جامعه بزرگسال آمادگی 
پيدا كند. البته برخی از فقهای شيعه و اهل سنت، دفع 
فساد را نيز به عنوان هدف تعزير يا تأديب كودك ذكر 
كرده اند82 كه در اين صورت رعايت شرايط ذكر شده 
كه سرقت  است  فسادی  بلكه مالك  نيست،  ضروری 
كودك به وجود آورده است كه نحوه دفع آن بنا به نظر 

متخصصان و دادگاه خواهد بود.

82. مجمع الفائدة و البرهان، ج13، ص216؛ حاشــية الدسوقی، ج4، 
ص344.

نتیجه گیری
گردد،  سرقت  مرتكب  بار  اولين  برای  نابالغ  اگر   .1
او جاری  بر  فقهای اسالمی، حد سرقت  اجماع  بنابر 
فقهای  اما در صورت تكرار سرقِت حدی،  نمی شود، 
مذاهب اهل سنت و بيشتر فقهای شيعه، معتقد به تعزير 
به  شيعه  فقهای  از  برخی  هرچند  هستند،  تأديب  و 

تفصيل و ترتيب خاصی اعتقاد دارند.
2. با توجه به هدف تربيتِی شارع از اين گونه تأديبها، 
برای  كودكان،  مسائل  به  آشنا  دادرِس  تام  اختيار 
می رسد.  نظر  به  الزم  كودك،  تربيت  روش  انتخاب 
دادرس بايد به هر شكلی كه می تواند، جلوی ارتكاب 
مجدد سرقت را بگيرد و موجب اصالح كودك شود. 
بنابراين بايد به شكل مبسوط اليد از همه روشهايی كه 

محققان علوم رفتاری توصيه می نمايند، استفاده كند.

- قرآن كريم.
ميزان  بر  ارتباطي  مهارتهاي  آموزش  »اثربخشي   -
پرخاشگري دانش آموزان دختر دوره متوسطه«، مهناز 
اشرفی و ديگران، مجله پژوهشهاي علوم شناختي و 
رفتاري، سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان 1392ش.

- األحكام فی الحالل و الحرام، يحيی  بن حسين هادی 
الی الحق، يمن، صعده، 1410ق.

سيد  السنة،  و  القرآن  ضوء  علی  السرقة  أحكام   -
شهاب الدين مرعشی  نجفی، قم، كتابخانه آية اهلل مرعشی 

نجفی، 1382ش.
- إرشاد األذهان إلی أحكام اإليمان، حسن بن يوسف 

حلی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1410ق.
- اإلستبصار فيما اختلف من األخبار، م ح م د ب ن  ح س ن 

طوس ی ، تهران، دارالكتب اإلسالمية، 1363ش.
- أسس الحدود و التعزيرات، جواد ت ب ري زی ، قم، بی نا، 

1376ش.
- إعانة الطالبين علی حل ألفاظ فتح المعين، عثمان بن 

  کتابنامه

محمد بكری دمياطی، بيروت، دارالفكر، 1418ق.
اح م د  ب ن   م ح م د  أبی شجاع،  ألفاظ  فی حل  اإلقناع   -

خ طي ب  ش رب ي ن ی ، بيروت، دارالمعرفة، بی تا.
- األم، م ح م د بن ادري س ش اف ع ی  ، بيروت، دارالمعرفة، 

1410ق.
- إيضاح الفوائد فی شرح إشكاالت القواعد، م ح م د ب ن  

ح س ن ف خ رال م ح ق ق ي ن  ، قم، اسماعيليان، 1389ق.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زي ن ال دي ن  ب ن  اب راه ي م 

اب ن ن جيم مصری، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.
- بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع، ابوبكر بن مسعود 

كاسانی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1406ق.
و  شادكامی  بر  مثبت نگری  آموزشی  برنامه  »تأثير   -
باورهای غيرمنطقی نوجوانان بزهكار«، معصومه رعيت 
ابراهيم آبادی و ديگران، مجله پژوهش نامه روانشناسی 

مثبت، سال اول، شماره 2، تابستان 1394ش.
پسران  پرخاشگري  كاهش  در  قصه گويي  »تأثير   -
شش تا هشت ساله«، راضيه نصير زاده و ديگران، مجله 
روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، سال شانزدهم، 

شماره 2، تابستان 1389ش.
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مطبعة  نجف،  خمينی،  روح اهلل  سيد  الوسيلة،  تحرير   -
اآلداب، 1390ق.

- تحفة الحبيب علی شرح الخطيب، سليمان بن محمد 
بجيرمی، بيروت، دارالفكر، 1415ق.

الوضعی،  بالقانون  مقارنًا  اإلسالمی  الجنائی  التشريع   -
عبدالقادر عوده، بيروت، دارالكاتب العربی، بی تا.

الحدود،  الوسيلة:  تحرير  شرح  فی  الشريعة  تفصيل   -
اطهار)ع(،  ائمه  فقهی  مركز  قم،  ل ن ك ران ی ،  ف اض ل   محمد 

1422ق.
الشريعة،  مسائل  تحصيل  الی  الشيعة  تفصيل وسائل   -
البيت)ع(  آل  مؤسسة  قم،  حرعاملی،  بن حسن  محمد 

إلحياء التراث، 1414ق.
- التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، م ق داد ب ن  ع ب داهلل سيوری 
حلی )ف اض ل  م ق داد(، قم، كتابخانه آيةاهلل مرعشی نجفی، 

1404ق.
جواد  التعزيرات(،  و  )الحدود  األحكام  مبانی  تنقيح   -

ت ب ري زی ، قم، دارالصديقة الشهيدة)س(، 1429ق.
- التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ع م ر ب ن  ع ل ی  اب ن م ل ق ن ، 

دمشق، دارالنوادر، 1429ق.
تهران،  طوس ی ،  ح س ن  ب ن   م ح م د  األحكام،  تهذيب   -

دارالكتب اإلسالمية، 1364ش.
طباطبايی  حسين  سيد  الشيعة،  أحاديث  جامع   -

ب روج ردی ، قم، مطبعة العلمية، 1399ق.
- جامع المدارك فی شرح المختصر النافع، سيد اح م د 
صدوق،  كتاب فروشی  تهران،  خ وان س اری ،  م وس وی  

1405ق.
- جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم، محمدحسن 

نجفی، تهران، دارالكتب اإلسالمية، 1365ش.
- حاشية الدسوقی علی الشرح الكبير، محمد بن احمد 

دس وق ی ، بيروت، دارالفكر، 1419ق.
عبدالحميد  المحتاج،  تحفة  علی  الشروانی  حاشية   -

شروانی، بيروت، دارإحياء التراث العربی، بی تا.
الشافعی، ع ل ی  فقه مذهب اإلمام  الكبير فی  الحاوی   -

ب ن  م ح م د م اوردی ، بيروت، دارالكتب العلمية، 1419ق.
موسوی  محمدرضا  سيد  التعزيرات،  و  الحدود   -

گلپايگانی، بی جا، بی نا، 1414ق.
- الدر المختار فی شرح تنوير األبصار، محمد بن علی 

حصكفی، بيروت، دارالفكر، 1415ق.

- الذخيرة، احمد بن ادريس قرافی ، بيروت، دارالغرب 
اإلسالمی، 1994م.

عمر  بن  محمدامين  المختار،  الدر  علی  المحتار  رد   -
ابن عابدين، بيروت، دارالفكر، 1415ق.

شريف  حسين  بن  علی  المرتضی،  الشريف  رسائل   -
مرتضی، قم، دارالقرآن الكريم، 1410ق.

- الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين بن 
علی شهيد ثانی، قم، كتاب فروشی داوری، 1410ق.

- روضة الطالبين و عمدة المفتين، ي ح ي ی ب ن  ش رف ن ووی  ، 
بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.

- روضة المتقين فی شرح من اليحضره الفقيه، محمدتقی 
اسالمی  فرهنگ  بنياد  قم،  مجلسی،  مقصودعلی  بن 

كوشانپور، 1398ق.
- السيوف المشرقة و مختصر الصواقع المحرقة، م ح م ود 

ش ك ری آل وس ی ، قاهره، مكتبة اإلمام البخاری، 1429ق.
- شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام، ج ع ف ر ب ن  

ح س ن  محقق حلی، تهران، استقالل، 1409ق.
بن  عبدالباقی  خليل،  مختصر  علی  الزرقانی  شرح   -

يوسف زرقانی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1422ق.
- الشرح الكبير، احمد بن محمد دردير، بی جا، دارإحياء 

الكتب العربية، بی تا.
بيروت،  عقيلی،  عمرو  بن  محمد  الكبير،  الضعفاء   -

دارالمكتبة العلمية، 1404ق.
- غاية المرام فی شرح شرائع اإلسالم، م ف ل ح  ب ن  ح س ن 

ص ي م ری  ، بيروت، دارالهادی، 1420ق.
- غنية النزوع إلی علمی األصول و الفروع، ح م زة ب ن  
ع ل ی اب ن زه ره  ، قم، مؤسسة اإلمام الصادق)ع(، 1417ق.

م ح م د  ب ن   زك ري ا  الطالب،  منهج  بشرح  الوهاب  فتح   -
ان ص اری ، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.

- الفقه اإلسالمی و أدلته، وه ب ه زح ي ل ی  ، دمشق، دارالفكر، 
بی تا.

العربی،  دارالكتاب  بيروت،  س اب ق ،  سيد  السنة،  فقه   -
1397ق.

- فقه الصادق)ع(، سيد محمدصادق حسينی روحانی، 
قم، دارالكتاب، 1414ق.

جزيری،  عبدالرحمن  األربعة،  المذاهب  علی  الفقه   -
بيروت، دارالكتب العلمية، 1424ق.

- القضاء و الشهادات، سيد اب وال ق اس م خ وي ی ، قم، مكتبة 
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اإلمام الخوئی، 1428ق.
دفتر  قم،  حلی،  يوسف  بن  حسن  األحكام،  قواعد   -

انتشارات اسالمی، 1419ق.
- القوانين الفقهية، م ح م د ب ن  اح م د   اب ن  ج زی ، بی جا، بی نا، 

بی تا.
يونس  بن  منصور  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف   -

بهوتی، بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.
محمد  األحكام،  قواعد  عن  اإلبهام  و  اللثام  كشف   -
اسالمی،  انتشارات  دفتر  قم،  هندی،  فاضل  حسن  بن 

1416ق.
ابوالصالح  نجم الدين  بن  ت قی الدين  الفقه،  فی  الكافی   -
اميرالمؤمنين  امام  عمومی  كتابخانه  اصفهان،  حلبی، 

علی)ع(، 1403ق.
دارالكتب  تهران،  ك ل ي ن ی  ،  ي ع ق وب  ب ن   م ح م د  الكافی،   -

اإلسالمية، 1363ش.
قم،  اول،  شهيد  مكی  بن  محمد  الدمشقية،  اللمعة   -

دارالفكر، 1411ق.
- مبانی تكملة المنهاج: القضاء و الحدود، سيد ابوالقاسم 

خويی، قم، مؤسسه احياء آثار امام خويی، 1422ق.
بيروت،  س رخ س ی ،  احمد  بن  محمد  المبسوط،   -

دارالمعرفة، 1406ق.
- مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان، احمد 
بن محمد مقدس اردبيلی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 

1416ق.
- المجموع شرح المهذب، ي ح ي ی ب ن  ش رف ن ووی  ، بيروت، 

دارالفكر، بی تا.
- المختصر النافع فی فقه اإلمامية، ج ع ف ر ب ن  ح س ن  محقق 

حلی، تهران، مؤسسة البعثة، 1410ق.
- مختلف الشيعة فی أحكام الشريعة، حسن بن يوسف 

حلی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1419ق.
دارإحياء  بيروت،  ان س ،  ب ن   م ال ك  الكبری،  المدونة   -

التراث العربی، بی تا.
- مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول)ع(، محمدباقر 
اإلسالمية،  دارالكتب  تهران،  مجلسی،  محمدتقی  بن 

1403ق.
- مسالك األفهام إلی تنقيح شرائع اإلسالم، زين الدين 
اإلسالمية،  المعارف  مؤسسة  قم،  ثانی ،  شهيد  علی  بن 

1419ق.

ب ن   ح س ي ن   المسائل،  مستنبط  و  الوسائل  مستدرك   -
البيت)ع( إلحياء  م ح م د ت ق ی  ن وری ، بيروت، مؤسسة آل 

التراث، 1408ق.
- معالم الدين فی فقه آل ياسين، محمد بن شجاع قطان 

حلی ، ق م ، م ؤس س ة  اإلم ام  ال ص ادق )ع (، 1424ق.
- مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج، محمد 
التراث  دارإحياء  بيروت،  شربينی،  خطيب  احمد  بن 

العربی، 1377ق.
- المغنی، عبداهلل بن احمد ابن قدامه، بيروت، دارالكتاب 

العربی، بی تا.
امام  مؤسسه  قم،  ابن بابويه،  علی  بن  محمد  المقنع،   -

هادی)ع(، 1415ق.
انتشارات  دفتر  قم،  مفيد،  محمد  بن  محمد  المقنعة،   -

اسالمی، 1410ق.
- من اليحضره الفقيه، محمد  بن علی ابن بابويه، قم، دفتر 

انتشارات اسالمی، 1413ق.
- المنتقی شرح الموطأ، سليمان بن خلف باجی، قاهره، 

دارالكتاب اإلسالمی، بی تا.
احمد  بن  محمد  خليل،  مختصر  شرح  الجليل  منح   -

عليش، بيروت، دارالفكر، 1409ق.
سيد  الحرام،  و  الحالل  بيان  فی  األحكام  مهذب   -
سبزواری،  آية اهلل  دفتر  قم،  س ب زواری ،  عبداألع ل ی 

1417ق.
بن  احمد  النافع،  المختصر  شرح  فی  البارع  المهذب   -
محمد ابن فهد حلی ، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1407ق.

احمد  بن  محمد  المنهاج،  شرح  إلی  المحتاج  نهاية   -
رملی، بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1413ق.

ح س ن  ب ن   م ح م د  الفتاوی،  و  الفقه  مجرد  فی  النهاية   -
طوس ی ، قم، قدس محمدی، بی تا.

- الوافی، محمدمحسن بن شاه مرتضی فيض كاشانی، 
علی)ع(،  اميرالمؤمنين  امام  عمومی  كتابخانه  اصفهان، 

1411ق.
- »واكاوی مجازاتهای تكميلی در حدود و قصاص در 
قانون مجازات مصوب سال 1392ش«، احمد حاجی ده 
آبادی و ديگران، مجله جستارهای فقهی و اصولی، سال 

چهارم، شماره 2، تابستان 1397ش.
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