
 

 

  �مدن ��و�ی
  

  فصلنامه

  1401تابستان ، 11اره شم، 5دوره 

منظـور   بـه . نموده است تیاقدام به فعال یاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 84741مجوز شماره  یط یپژوهش یعلم کردیو رو یبا درجه علمی حقوق تمدنفصلنامه 

  .  شده است يگذار هیآزاد پا یدسترس هینشر کی عنوان بهفصلنامه  نیا، یهاي پژوهش افتهی نیبه آخر یآسان و جهان یدسترس

  شاکري یاسر: امتیاز صاحب

  ) یستز یطمح الملل بینحقوق  یاراستاد( یبیدکتر سبحان ط: مدیرمسئول

  ) الملل بینحقوق  یاردانش( یدکتر عباس پورهاشم: سردبیر

  ) الملل بیناستادیار حقوق ( ییدکتر کمیل پورضیا: مدیر داخلی

  :تحریریه هیئت ياعضا

و  یفـري حقـوق ک  یاردانش( یدکتر ناصر قاسمـ ) الملل بیناستاد حقوق تجارت ( ـ دکتر همایون مافی) یاستاد حقوق خصوص( پور دکتر مهراب داراب

ــرم ــ ج ــ ) یشناس ــر پروـ ــزدکت ــاقر ی ــ( يب ــوق خصوصــ  یاردانش ــ ) یحق ــدجواد فتحــ  ـ ــر محم ــ( یدکت ــوق ک یاردانش ــريحق ــرم یف ــ و ج   ) یشناس

ــ ــر ـ ــ ) شناســی دانشــیار حقــوق کیفــري و جــرم ( اهللا اکرمــی روح دکت ـــ ــر عل ــینحقــوق  یاردانشــ( يمشــهد یدکت ــ ) الملــل ب ــر جــواد صــالح ـ   یدکت

  ) دانشیار علوم قرآنی و فقه( دکتر مرتضی رحیمی ـ) یحقوق اسالم یفقه و مبان یاردانش( یبیدکتر محمد غر ـ) الملل بینحقوق  یاردانش( 

  ):یالملل بین( یریهتحر یئته یمشورت ياعضا

  ) الملل استادیار حقوق تجارت بین( دکتر حمیدرضا یونسیـ ) الملل ینحقوق ب یاراستاد( ـ دکتر حمیدرضا منیبی) الملل استادیار حقوق تجارت بین( دکتر سعید شبانی

  :یریهتحر یئته یمشورت ياعضا

و  یفريحقوق ک یاراستاد( یریهدکتر تهمورث بشـ ) الملل بینحقوق  یاراستاد( یانرانصا یدکتر مجتب ـ) الملل بینحقوق  یاراستاد( يافشار یمدکتر مر

حقوق  یاراستاد( يدکتر زهرا ساعدـ ) الملل بینحقوق  یاراستاد( یمیدکتر مسعود خد ـ) یقیحقوق تطب یاراستاد( ینیانحس یترادکتر م ـ) یشناس جرم

دکتر  ـ) یشناس و جرم یفريحقوق ک یاراستاد( قلجلو یقربان يدکتر مهدـ ) الملل بینحقوق  اریاستاد( یرازیانش یریندکتر شـ ) یشناس و جرم یفريک

حقوق  یاراستاد( یرترابیسادات م یهدکتر هدـ ) خصوصیحقوق  یاراستاد( يموسو ید مهديدکتر سـ ) خصوصیحقوق  یاراستاد( یمیاله کر روح

  ) یعمومحقوق  یاراستاد( نینجارزاده هنج یددکتر مجـ ) یعموم

  شیراز : آدرس

  www.pzhfars.ir: سایت وب

   pzh. fars@gmail.com: پست الکترونیکی

   2783- 1841: شاپا چاپی

  2783- 1922: شاپا الکترونیکی

  88344387 تهران، کهن یرانمجتمع چاپ ا: چاپ

  :شود هاي زیر نمایه می سایت وباین فصلنامه در 

n www.noormags.ir n www.ensani.ir n www.confpaper.com n www.linkedin.com n www.civilica.comn www.tpbin.com 

n www.esjindex.org n www.magiran.com n www.iranjournals.nlai.ir n www.scholar.google.com n www.jref.ir 



 

Legal Civilization 
Vol. 5, No. 11, Summer 2022 
Pages: 319-336 
Article Type: Original Research 
http://www.pzhfars.ir/article_148621.html 
doi: 10.22034/LC.2022.148621  

  یحقوق تمدن

  1401تابستان ، 11شماره ، 5دوره 

  319- 336 :صفحات

 علمی پژوهشی: نوع مقاله

Jurisprudential Research on the 
Acceptance of Mother Retaliation or 
its Prohibition in the Islamic Penal 

Code 
 
Sayyed Alireza Amin 
Third Level Student, Qom Seminary, Master of Jurisprudence 
and Fundamentals of Law, Allameh Tabatabai University, 
Tehran, Iran 

قصاص مادر یا  واکاوي فقهی پیرامون پذیرش
  ممنوعیت آن در قانون مجازات اسالمی

 
 

  سید علیرضا امین
دانشگاه عالمه ، حقوق یکارشناس ارشد فقه و مبان، قم یهحوزه علم سومطلبه سطح 

  ایران، تهران، ئیطباطبا

s. alirezaamin@gmail.com 

http://orcid.org/0000-0002-4856-0731 

R
eceiv

ed
: 2

0
2
2
/0

4
/2

9
 - R

ev
iew

: 2
0
2
2
/0

6
/1

6
 - A

ccep
ted

: 2
0
2
2
/0

7
/2

3
 

Abstract 
The premeditated murderer is sentenced to 

retaliation according to the first principle. 

However, in Islamic law, the sentence of 

retaliation rests on conditions whose non-

fulfillment is considered as an exception to this 

first principle. One of the exceptions to this 

general principle is the presumption that the 

killer is the father of the victim. The jurists agree 

on the ruling of no retribution on the assumption 

that the child is killed by the father; but the 

question of whether the sentence of non-

retaliation is specific to the father and paternal 

grandfather or also to the mother is a matter of 

dispute. The famous Imams distinguish between 

the ruling of parents. The emergence of Article 

301 of the Islamic Penal Code adopted in 2003, 

which, following the popular view, considers the 

murderer to prevent retaliation, is that the 

mother retaliates against the murder of her child. 

On the other hand, Ibn Junaid and the Sunni 

jurisprudential sects other than Maliki, in 

addition to the father, also consider the ruling of 

no retaliation against the mother. This study, by 

evaluating the arguments of the parties, seeks to 

prove the strength of the well-known opposite 

theory, according to which the mother, like the 

father, is one of the exceptions to the sentence of 

no retribution. 

Keywords: Qisas, Intentional Killing of the 

Child by the Mother, Exclusion of the Father 

from Qisas, Attachment of the Mother to the 

Father in the Sentence of Non-Qisas.  

  چکیده

اما در . محکوم به قصاص است، یقاتل عمد طبق اصل اول

است که عدم  یطیاسالم حکم قصاص متوقف بر شرا عتیشر

. دیآ یبه حساب م یاصل اول نیاز ا ءبه منزله استثناها  آن تحقق

پدر ، است که قاتل یفرض، یاصل کل نیا اتیاز مستثن یکی

رض قتل فقها نسبت به حکم عدم قصاص در ف. مقتول باشد

 ایله که آئمس نیاما ا؛ متفق القول هستند، توسط پدر رزندف

مادر را  ایاست  يحکم عدم قصاص مختص به پدر و جد پدر

قائل به  هیمشهور امام. محل اختالف است، شود می مشتمل زین

قانون مجازات  301ظهور ماده . حکم پدر و مادر هستند زیتما

قاتل  ابوت، ر مشهوراز نظ يرویکه به پ 1392مصوب  یاسالم

است که مادر در  نیا، داند یرا مانع از ترتب حکم قصاص م

و  دیابن جن، اما در مقابل. شود یبرابر قتل فرزندش قصاص م

حکم ، افزون بر پدر، یاز مالک ریاهل سنت غ یمذاهب فقه

 پژوهش نیا. دانند می يجار زیعدم قصاص را نسبت به مادر ن

مقابل  هیر صدد اثبات استحکام نظرد، نیطرف ادله یابیبا ارز

استثناء  مادر همانند پدر از، مشهور است که بر اساس آن

  .شود یشدگان حکم عدم قصاص محسوب م

استثناء پدر از ، قتل عمد فرزند توسط مادر، قصاص: واژگان کلیدي

  . الحاق مادر به پدر در حکم عدم قصاص، قصاص
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  مقدمه

براي ، اسالم. آید مظالم به شمار میین تر بزرگالهی و از  تجاوز از قلمرو اراده، تعدي به جان انسان

استیفاء ، ءفقها اصطالحدر  صقصا. حکم قصاص نفس را وضع نموده است، پیشگیري از وقوع قتل عمد

  ).7، ق1404، نجفی( و) 11، ق1410، یعامل یجبع( مثل اثر جنایت وارده بر مجنی علیه است

حکم قصاص متوقف بر شرایطی از قبیل تساوي در حرّیت و رقیت ، طبق مبانی فقهی شریعت اسالم

بلوغ  )،53، 10ج، ق1410، یعامل یجبع( تساوي در دین)، 38، 10ج، ق1410، جبعی عاملی( قاتل و مقتول
 مهدور نبودن مقتول )،65، ق1410، یعامل یجبع( عاقل بودن قاتل )،62، ق1410، یعامل یجبع( قاتل

یکی دیگر از شرایطی که فقهاء براي قصاص ذکر ، عالوه بر این شرایط. است) 66، ق1410، یعامل یجبع(

این مسئله در بین فقها  ).64، 10ج، ق1410، یعامل یجبع( پدر مقتول نباشد، آن است که قاتلاند  کرده

ان ال یکون القاتل ابا فلو قتل ولده لم یقتل  :این گونه تعبیر شده است، شیعه مسلم است و در کلمات علما

  ).169، ق1404، نجفی( و) 86، ق1413، خویی( و) 199، ق1408، حلی( به

است که در ضمن ) 152، ق1407، طوسی( »الوالد بالولد تلقیال «، قصاص از پدر، ین دلیل انتفاءتر مهم

)، 77، ق1409، حر عاملی( حه حمرانصحی از جمله، روایات و نصوصی که از نظر داللت و سند معتبرند

ال «و صحیحه ظریف غالباً با لسان  روایت ابوبصیر و اسحاق بن عمار، روایت فصیل بن یسار، صحیحه حلبی
البته برخی از این روایات اطالق ندارند ولی . آمده است» یقاد الوالد بولده و یقتل الولد اذا قتل والده عمداً

نفی قصاص از ، این روایات ولی در این که لسان همه. در اطالق شان نیستبرخی نصوص دیگر هیچ ابهامی 
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سوره  3»12«اسراء و سوره مبارکه  2»31«، سوره مبارکه انعام 1»14«آیات . مشترك هستند، باشد می پدر

عالوه بر این که از کلمات . داللت دارد، معافیت پدر از قصاص در قتل عمدي فرزند ممتحنه نیز برمبارکه 

به شهرت ، توان اتفاق قول شان مبنی بر عدم قصاص پدر در قتل عمدي فرزند را نتیجه گرفت می، قهاء امامیهف

  .نیز استناد شده است) 168، ق1404، ینجف( و) 151، ق1407، یطوس( و اجماع محصل و منقول

یا خطائی شبه عمد ، فرقی بین قتل عمد، ظاهر کالم فقهاء این است که در استثناء پدر از قصاص

، ق1408، حلی( همچنین رابطه ابویت مانع از محکومت پدر به پرداخت دیه و تعزیر نخواهد شد. نیست

  .مورد اشاره قرار گرفته است امامیه ياز فقهااین مسئله فی الجمله در کالم برخی ). 199

، ر مرتکب قتل شدلذا چنانچه پد. عاقله قاتل است مشهور فقها معتقدند که در قتل خطائی دیه بر عهده

، باشد ییخطا، بر این عقیده هستند چنانچه قتل فرزند توسط پدراي  عده. کند دریافت می، ارث از فرزند

. گردد میراثش از فرزند تقاص میدر مقابل باشد که  می و نه عاقله پدر بر عهدهدیه فرزند ، برخالف قاعده

قاتل را در ماترك مورث مقتول سهیم ، قتل خطایی البته این حکم مبتنی بر نظر مشهور امامیه است که در

، بله در صورتی که پدر). 321، ق1368، ابن مرتضی( دانند محروم می، ناشی از قتل وي دانسته و از دیه

 به دیگر ورثه کامل ملزم به پرداخت دیه از ارث فرزندش محروم گشته و، را عمداً بکشد شفرزند

بایست دیه  می پدر، وارثی غیر از پدر نداشته باشد، ول به قتل عمددر صورتی که مقت. شدخواهد فرزندش 

. گردد می عاقله ساقط در قتل خطائی نیز دیه از عهده). 111، ق1410، مروارید( را به نفع بیت المال بپردازد

جایگزین قصاص نفس هاي  کفاره و جلد به مقدار نامشخص را به عنوان مجازات، دیه، روایات مختلف

  .اند رفی کردهمع، پدر

با مادري که مرتکب قتل فرزند خویش ، اما مسئله قابل توجه این است که آیا شریعت مقدس اسالم

                                                      
1- رْتقُلْ إِنِّی أُم مطْعلَا یو مطْعی وهضِ والْأَرو اتاومرِ السا فَاطیلذُ وأَتَّخ رَ اللَّهلَقُلْ أَغَیـنَ        أَنْ أَکُونَ أَولَـا تَکُـونَنَّ مو ـلَمـنْ أَسم

دهـد و خـوراك داده    ها و زمین سرپرستی برگزینم و اوسـت کـه خـوراك مـی     الْمشْرِکینَ. بگو آیا غیر از خدا پدیدآورنده آسمان
 مباش.  شود بگو من مامورم که نخستین کسی باشم که اس�م آورده است و [به من فرمان داده شده که] هرگز از مشرکان   نمی

از بـیم تنگدسـتی فرزنـدان خـود را      ولَا تَقُْتلُوا أَولَادکُم خَشْیإلَ إِملَاقٍ نَحنُ نَرْزقُهم وإِیاکُم إِنَّ قَتْلَهم کَانَ خطْئًا کَبِیـرًا. و  -2
 بخشیم آري کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است.   ها و شما روزي می مکشید ماییم که به آن

...   أَیها النَّبِی إِذَا جاءك الْمؤْمنَات یبایِعنَک علَی أَنْ لَا یشْرِکْنَ بِاللَّه شَیئًا ولَا یسرِقْنَ ویا  -3 اي  لَا یزْنینَ ولَا یقْـتُلْنَ أَوَلـادهنَّ
ا با خدا شریک نسازند و دزدي نکننـد  پیامبر چون زنان باایمان نزد تو آیند که [با این شرط] با تو بیعت کنند که چیزي ر

 و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند... 
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مختص به پدر ، دارد یا حکم نفی قصاص کند و قصاص را از وي بر می شده است به مثابه پدر برخورد می

سرقت مادر از مجازات ب استدالل با تا حدي در نحوه، باشد؟ روشن شدن این بحث در باب قصاص می

در بحث حد . در سرقت نیز وجود دارد، چرا که مشابه این اختالف در باب قصاص. است ، مؤثرفرزندش

ملحق به پدر و جد پدري صاحب مال ، مادر را در استثناء از حکم حد، سرقت نیز مشهور فقهاي امامیه

 حد سرقت را نسبت به مادر به جاريلذا عمومات و اطالقات ادله ). 449، ق1407، طوسی( اند نکرده

، حلبی( داند می مادر را نیز داخل در استثناء مزبور، ابوصالح حلبی، در مقابل نظریه مشهور. دانند می

نیز پس از تصریح به انتفاء رابطه ابوت به عنوان یکی از شرایط تحقق حد  جواهر صاحب). 411، ق1403

، نجفی( نسبت به مادر است، کند که قائل به تعمیم استثناء می به ابوصالح حلبی از متقدمین اشاره، سرقت

قابلیت دارند به ، رسد با توجه به این که دالیل عدم قصاص والد ضمن این که به نظر می). 487، ق1404

نظریه تمایز حکم پدر و مادر با اشکاالت جدي ، صورت مشترك قصاص را از پدر و مادر ساقط کنند

  .افزاید می، ل بر اهمیت بررسی ادله اقوال مختلف در جهت رسیدن به نظریه اقوياین مسائ. مواجه است

  تعیین محل نزاع - 1

فزونی ، مناقشات در اصل مجازات قصاص نفس به عنوان یکی از احکام جزایی اسالم، قبل از چندین دهه

جهت به ، شود می این منازعات به خصوص در فرضی که مادر مرتکب قتل فرزندش. یافته است

به معافیت ، چرا که مشهور فقهاء. شود می دامن زده، بیش از سایر موارد، خصوصیاتی که در مسئله است

این در حالی است که مادر را با وجود آن که در . دهند حکم می، پدر از قصاص در مقابل قتل فرزندش

. دانند می م به قصاصمحکو، رسد در عدم قصاص اولی از پدر به نظر می، نگاه عرفی و نگاه استحسانی

محل بحث جایی است که مادر عمداً فرزندش را به قتل برساند و سایر شرایط مورد نیاز براي ترتب حکم 

به عبارت دیگر در شرایطی که مقتضی براي . موجود باشد... تساوي در دین و، بلوغ، قصاص از جمله عقل

، نعیت مادر بودن قاتل براي ترتب حکم قصاصتنها به بررسی مانعیت یا عدم ما، قصاص وجود داشته باشد

  .شود پرداخته می

به ، داند نمی شیخ طوسی ادله عدم قتل پدر در برابر فرزندش را منحصرا مربوط به باب قصاص پدر

عنوان دیگري همچون ، این ادله نسبت به نفی قتل پدر حتی در شرایطی که با قتل فرزندش، زعم ایشان

رسد اتفاق  می اما به نظر). 9، ق1387، طوسی( عمومیت دارد، ض نیز صدق کندمحاربه یا افساد فی االر

، ناظر به قتلی است که بر آن عنوان دیگري از جمله افساد فی االرض یا محاربه، علماء بر عدم قتل پدر
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م بر قتل کط حایشرا مستقل از، فرزند يمجازات پدر و مادر در قتل عمدچرا که شکی نیست . صدق نکند

. آید موجه به نظر می، ه و محاربهاسیاالرض و القتل بالس یاز باب افساد ف، مادرحتی پدر و  قصاص ت ونیس

از باب مومن کشی یا اعتیاد به قتل یا در حالی که با سالح گرم یا سرد سبب رعب و ، لذا چنانچه مادري

، ینجف یمرعش( از محل بحث خارج است، فرزندش را به قتل برساند، وحشت در جامعه شده است

به قصاص ، بدون دخالت عوامل دیگري غیر از قتل فرزند، مادر، چرا که در این صورت )،352، ق1415

فقط از باب قتل فرزند و ، حال آن که محل بحث جایی است که حکم قصاص مادر. شود نمی محکوم

  .باشد، شود بدون صدق عناوین دیگري که بر آن قصاص مترتب می

 ومت اسالمیکح چنانچه، که به دنبال کشف اقتضاء اولی ادله شرعی در مسئله هستیمهمچنین از آن جا 

استثناء شوندگان از  مادر را به پدر در جرگه، کالنمبتنی بر مصالح  برخالف این اقتضاء به صورت موقت و

سش هستیم که لذا به دنبال یافتن پاسخ این پر. گشا نیست راه، ملحق نموده باشد، قصاص در مقابل قتل فرزند

به حکم اولی و ، مرتکب قتل عمدي فرزندش شود، آیا اگر مادري در فرض وجود مقتضی براي قصاص

، پس از تعیین محل نزاع محکوم به قصاص است یا خیر؟، قصاص نفسکننده  بدون صدق دیگر عناوین ثابت

یشان و دیگر آراء موجود در مسئله اقوال ا، اند ردهکاستناد  که مشهور بداناي  هبراي سنجش عیار ادلدر ادامه 

  .ت آن ادله اتخاذ گرددتا از این رهگذر داوري صحیحی در باب حجی، شود می شناسایی و تبیین

 اقوال در مسئله - 2

این  لذا مرتکب. ها تلقی شده است با کشتن تمامی انسان معادلکشتن یک انسان ، در نظام کیفري اسالم

فقها اما ؛ از مبانی مسلم فقهی است، عمد قاتل قصاص نفس براي. استگردیده  جهنم ابديمحکوم به  بزه

. اي را بکشد که عاقلی دیوانه مورد اول فرضی است. زنند این اصل موضوعی را در سه مورد تخصیص می

در دو . که پدري فرزندش را بکشداست جایی  سوم. به قتل برساندجایی که مسلمانی غیرمسلمانی را دوم 

اما در . گذارد زمینه را براي تردید باقی نمی» نفی سبیل«و » قود لمن ال یقاد منه فال«ترتیب  به، مورد اول

بین پدر که  زمینه براي طرح این پرسش فراهم است که، عدم قصاص پدر به جهت فرزندکشیمورد 

د دارد؟ چه تفاوتی وجو، دشو که مرتکب قتل می سایر افراد از جمله مادرشود با  مرتکب قتل فرزند می

به روشن شدن حکم فرزندکشی ، ها ؟ پاسخ این پرسشباشد از عموم النفس بالنفس استثناء، چرا باید پدر

  .کند کمک شایانی می، مادر نیز

محسوب  یاز مسائل مهم فقه یکی، فرزند يشتن عمدکمادر در برابر یا عدم قصاص مسئله قصاص 
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مختص به پدر است و اگر مادر فرزندش را به ، حکم قصاص از، مشهور بین فقها این است که استثناء. شود می

 توان به اطالقات ادله می براي ثبوت قصاص هم). 152، ق1407، طوسی( قصاص ثابت است، قتل برساند

 همچنان، بنابراین مادر. زیرا دلیل مقید و مخصص فقط در مورد پدر وارد شده است. قصاص تمسک کرد

به ، 1392قانون مجازات اسالمی  301ماده ، بر همین مبنا. ماند می باقیمشمول عمومات و اطالقات قصاص 

البته حتی طبق نظر مشهور که مادر محکوم به . صراحت پدر و جد پدري را معاف از قصاص دانسته است

چرا که نه با هدر محسوب کردن خون . شریعت اسالم جایگاهی منصفانه اتخاذ نموده است، قصاص است

مجازات قاتل عمد را در قصاص ، بدون هیچ حد و مرزي و نها به کلی لغو نموده است قصاص ر، مسلمان

  .مخیر نموده است عفو ص وقصا ماجراي حکبلکه ولی دم را میان ؛ نفس متعین و منحصر کرده است

مستندات متعدد در خصوص عدم قصاص پدري که مرتکب رسد دسترسی علماي امامیه به  به نظر می

، بر خالف عامه، میان خود مشارب مختلفوجود با سبب شده که فقهاي شیعه ، شود قتل فرزندش می

. در پیش نگیرند، وجوه استحسانی را براي خروج پدر از اصل اولی لزوم قصاص هر قاتل عمديبه استناد 

ادعاي اجماع نیز در این  کهاي  به گونه. استها  آن فتوایی مشهور در لسان، عدم قصاص پدر لذا حکم

  .شود دیده میئله فراوان مس

گیرد و در نتیجه پدر همچون مادر قرار  نقدمورد پدر از اصل اولی اصل استثناء این احتمال که 

رفتارهاي رایج در از یکی ، قتل فرزندان توسط پدرانچرا که . نیز قابل طرح است، محکوم به قصاص شود

 آیهدر ، براي مثال. وجود دارد ز آنخصوص منع اکه آیات متعددي در بوده است ، عصر نزول قرآن

حرمت فرزندکشی در کنار حرمت شرك و وجوب احسان به  مسئله، انعام ه مبارکهسور 4»137« شریفه

 قتل نفس و به ممانعت از تعالیم اسالم در رسد جایگاه ویژه به نظر می، از این رو. والدین تصریح شده است

این انحراف فراگیر در عصر  براي مقابله با یحکمه باشد که اقتضا داشت، پدرطور ویژه قتل فرزند توسط 

لذا . با روح تعالیم اسالم در این خصوص سازگار نیست، بنابراین عدم قصاص پدر؛ تشریع گردد، جاهلیت

را به زمان خلیفه ، این استثناء طبق قول برخی از عامه که آغاز. پدر همچون مادر محکوم به قصاص است

اما در دسترس نبودن هیچ . گردد این احتمال تقویت می)، 375، ق1416، ابن قدامه( نددان دوم مربوط می

                                                      
4- د هِملَیوا علْبِسیلو موهرْدیل مشُرَکَاؤُه مهلَادینَ قَتْلَ أَوشْرِکنَ الْمیرٍ مکَثنَ لیز ککَذَلو  مهفَـذَر لُوها فَعم اللَّه شَاء َلوو مینَه

. و این گونه براي بسیاري از مشرکان بتان شان کشتن فرزندان شان را آراستند تا ه�ك شان کنند و دین شان  وما یفْتَرُونَ
 سازند رها کن.  کردند پس ایشان را با آنچه به دروغ می خواست چنین نمی را بر آنان مشتبه سازند و اگر خدا می
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ردعی از جانب ائمه علیهم السالم در خصوص مستندات عدم قصاص پدر و نیز نبود قائلی براي آن میان 

  .سازد پذیرش قول قصاص پدر را با مناقشات جدي مواجه می، فقهاء

در الحاق جد پدري ، کسانی که قائل به استثناء پدر از قصاص هستند همه، میهرسد در فقه اما می البته به نظر

اطالق لغوي و عرفی لفظ الوالد بر ، به اعتقاد صاحب جواهر. اختالفی ندارند، به حکم پدر در عدم قصاص

هر محقق خویی نیز ظا). 169، ق1404، نجفی( گذارد وجهی براي تردید در این الحاق باقی نمی، اجداد پدري

  ).73، ق1413، خویی( داند دو کلمه والد و ابن را به ترتیب مشتمل بر پدرِ پدر و فرزند فرزند نیز می

برخی از جمله عالمه حلی در مختلف الشیعه قول عدم قصاص مادر در برابر قتل فرزندش را به این 

پدر از استثناء اساس  بر خالف نگاهی که، این دیدگاه). 451، ق1413، حلی( دهد می جنید اسکافی نسبت

 نیز همچون پدر را مادر، استثناء با تعمیم قائل شدن در قلمرو، داد میقرار  نقدمورد اصل اولی قصاص را 

  ).369، ق1416، اسکافی( کند محسوب می ل حکم عدم قصاصمشمو

فرزند  يشتن عمدکقائل به عدم قصاص والد به سبب  نیز، به جز مالکی سنت جمهور مذاهب اهل

گردد  یمادر و اجداد آنان م، پدر مشتمل بره ک ی استمفهوم عام، والد و از آن جا که در نظر آنان تندهس

بلکه با تعمیم استثناء نسبت اند  ندانستهمنحصر به پدر ، قصاص را يانتفا، ولی بر خالف نظریه مشهور امامیه

). 375، ق1416، ابن قدامه( اند تهدانس، وي را نیز ملحق به پدر و جد پدري در حکم عدم قصاص، به مادر

 در اینآنان  مستنداتاز جمله ). 70، ق1404، نجفی( این مطلب توسط صاحب جواهر نیز نقل شده است

چه . دارد اشتراكپدر  با، امکبه لحاظ والدت و اح کهن یاز والد به عنوان یکیمادر  است که آن، مکح

در کلمات فقهاء براي مدعاي ابن . باشدقصاص  یبه نف یاول، احسان بودن به تر مستحقجهت به ، مادر بسا

ها و استحساناتی  رسد فرمایش ایشان مبتنی بر قیاس می اما به نظر. استداللی از ایشان ذکر نشده است، جنید

  .نیز نباشد، شود که به ایشان نسبت داده می

  دالیل نظریه مشهور - 3

به طور کلی . اند ردهکمختلفی استناد  ادله خود به نظریه براي اثبات امامیه مشهور، همان طور که اشاره شد

  :اند به موارد ذیل تمسک جستهه یامام مشهور علماء. ردکرا در چند محور معرفی و بررسی  هتوان ادل می

) ع( امام صادقنظیر روایت ابی بصیر از  داله بر نفی قصاص پدرروایات  - الف
5

). 298، ق1407، کلینی( 

                                                      
 ا�بن بأبیه إذا قتل اباه.  � یقتل األب بابنه إذا قتله و یقتل -5
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 باشد می قاتل نسبت به مقتول »ویتاب«صدق منحصر به ، قصاص يه انتفاکت آن است ین روایا وجه استدالل به

) ع( روایت ابن فضیل از امام صادق). 170، ق1404، ینجف(
6

مراد از با این لحاظ که ) 298، ق1407، کلینی( 

  ).169، ق1404، ینجف( و) 64، ق1410، یعامل یجبع( شود یپدر است و شامل مفهوم مادر نم، والد

پدر  اختصاص به، ن مسئلهیدر انشدن  قصاص بر این که که قائم شده استه یامام ياجماع فقها - ب

  ).151، ق1407، یطوس( گیرد میقصاص قرار  مشمول حکم مادرلذا . دارد

)، 135، 1407، کلینی( »یکألب کأنت و مال«ث مشهور نبوي یحدبرخی با تمسک به مفهوم لقب  - ج

 یا حداقل این حدیث را زمینه ساز شک نسبت به قصاص پدر. دانند جاري می، ه مادرقصاص را نسبت ب

ذیل عموم ، اما مادر؛ نفی قصاص از پدر است، »بالشبهات أالقصاص یدر« دانند و معتقدند مقتضی قاعده می
 جهتقصاص از پدر به  يانتفا، به عبارت دیگر). 366، ق1411، مرعشی نجفی( مندرج است، ادله قصاص

تا با استدالل ، تمام نیستمادر  نسبت به، وجود در یتن سببیا است وسبب وجود فرزند ، ه پدرکآن است 
  ).451، ق1413، یحل( و) 64، ق1410، یعامل یجبع( شود مادر نیز منتفی قصاص، تیبه سبب

 8»45«سوره مبارکه اسراء و آیه شریفه  7»33«آیه شریفه  عموم و اطالق آیات قصاص از جمله - د
عدم  نسبت بهفقط ، عموم ادله قصاصاین . کند می داللت بر قصاص هر مرتکب قتلی سوره مبارکه مائده

چرا . است یباق، ت خودیعام به عموم، از جمله مادر موارد سایرو در  رفته استیص پذیقصاص پدر تخص

البته . بالدلیل است، و خروج مادر از عموم ادله قصاص است، قّنیبه قدر مت محدود، خروج از عام که

مرفوع دانسته ، شود می قائلین به تخصیص معتقدند آنچه اسالم نسبت به پدري که مرتکب قتل فرزندش

بر همین . ولی مجرمانه بودن عمل پدر به جاي خود باقی است. است تنها مجازات قصاص نفس است

                                                      
 � یقتل الوالد بولده و یقتل الولد بوالده.   -6

ـ   -7 س ـهیلولْنَا لعج ا فَقَد ظْلُوملَ منْ قُتمقِّ وإِلَّا بِالْح اللَّه رَّمی حالَّت س ف فـی الْقَتْـلِ إِنَّـه کَـانَ       ولَا تَقُْتلُوا النَّفْ لَْطانًا فَلَـا یسـرِ
ا. و نفسی را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید و هـر کـس مظلـوم کشـته شـود بـه سرپرسـت وي        مورص نْ

 روي کند زیرا او [از طرف شرع] یاري شده است.    ایم پس [او] نباید در قتل زیاده  قدرتی داده

سِ والْعینَ  -8 س بِالنَّفْ صـاص فَمـنْ   وکَتَبنَا علَیهِم فیها أَنَّ النَّفْ ق رُوحج ف والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسنَّ بِالسنِّ والْ ف بِالْأَنْ بِالْعینِ والْأَنْ
. و در [تورات ةٌ لَه ومنْ لَم یحکُم بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئک هم الظَّالمونَ کَفَّار وفَه قَ بِهدص که جـان در  ] بر آنان مقرر کردیم تَ

ها  باشد و زخم مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می
[نیز به همان ترتیب] قصاصی دارند و هر که از آن [قصاص] درگذرد پس آن کفاره [گناهان] او خواهد بود و کسانی که 

 اند آنان خود ستمگرانند.    نکرده به موجب آنچه خدا نازل کرده داوري
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تواند  می بگیرند و حاکم شرع نیزدیه ، است توانند از پدري که مرتکب قتل گردیده اساس سایر وارثین می

ضمن این که در جایی که مادر عمدا فرزند ). 236، ق1407، طوسی( او را به شدیدترین وجه تعزیر نماید

بلکه براي سایر ورثه حق اخذ دیه یا عفو . خود را به قتل رسانیده است اسالم اعدام را متعین نفرموده است

  .را نیز جعل نموده است

جنینی بوده که روح در وي ، فرزند، شده می اردي که مادر مرتکب قتل فرزندشدر اغلب مو - و

قاتلش ، در صحیحه ابوبصیر) قود لمن ال یقاد منه فال( کبرايبه استناد ، در این صورت. دمیده شده است

  .شود نمی کشته

  دالیل نظریه ابن جنید - 1- 3

  :مشهور را داردزیر صالحیت براي اثبات نظریه مقابل  رسد ادله به نظر می

، نساءسوره مبارکه 9»36« یفهشر یهآ( آیاتی که بر وجوب احسان نسبت به والدین داللت دارند - الف

11»15« یفهشر یهآو  سوره مبارکه اسراء10»24« یفهشر یهآ
قابلیت دارند ، عالوه بر پدر)، لقمانسوره مبارکه 

  ).98، ق1416، ديفاضل هن( مستند براي حکم به عدم قصاص مادر نیز محسوب شوند

با این لحاظ که واژه والد ، »والد بولدالال یقتل «و یا روایت  »یقاد بالولد الوالد ال«عموم روایت  - ب

با ، »قتل األب بابنه إذا قتلهیال «مشتمل بر هر دو جنس مذکر و مونث است یا عموم روایت ، همچون ولد

کل من کان سبباً فی ایجاد شیء او اصالحه "لد و معناي لغوي و عرفی یعنی وا، أباین فرض که مراد از 

  .باشد بیانگر اشتراك مادر و پدر در حکم عدم قصاص می، باشد) 57، ق1412، راغب اصفهانی( او ظهوره

                                                      
9-       ـاکسالْمی وتَـامالْیـی وي الْقُرْببِـذـانًا وسنِ إِحیـدالبِالْوئًا وشَی لَا تُشْرِکُوا بِهو وا اللَّهدباعنُـبِ     وـارِ الْجالْجـی وي الْقُرْبـارِ ذالْجینِ و

وما ملَکَت أَیمانُکُم إِنَّ اللَّه لَا یحب منْ کَانَ مخْتَالًـا فَخُـور. و خـدا را بپرسـتید و چیـزي را بـا او       والصاحبِ بِالْجنْبِ وابنِ السبِیلِ 
شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خـویش و همسـایه بیگانـه    

 دارد.   بردگان خود [نیکی کنید] که خدا کسی را که متکبر و فخرفروش است دوست نمی مانده و و همنشین و در راه

ب ارحمهما کَما ربیانی صغیرًا. و از سر مهربانی بـال  -10 قُلْ رإلِ ومنَ الرَّحالذُّلِّ م نَاحا جملَه ض اخْففروتنـی بـر آنـان     و
 کن چنان که مرا در خردي پروردند.   بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت

فًا واتَّبِع سبِیلَ مـنْ أَنَـاب إِلَـی ُثـم     وإِنْ جاهداك علَی أَنْ تُشْرِك بِی ما لَیس لَک بِه علْم فَلَا تُطعهما وصاحبهما فی الدنْیا معرُو -11
نْتُم تَعملُونَ. و اگر تو را وادارند تا در باره چیزي که تو را بدان دانشی نیسـت بـه مـن شـرك ورزي از     إِلَی مرْجِعکُم فَأُنَبئُکُم بِما کُ

گـردد و    کنـان بـه سـوي مـن بـازمی       آنان فرمان مبر و در دنیا به خوبی با آنان معاشرت کن و راه کسی را پیروي کـن کـه توبـه   
   دادید شما را با خبر خواهم کرد. قت] آنچه انجام میشما به سوي من است و از [حقی  [سرانجام] بازگشت
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. حکم موجود در مسئله را از پدر به مادر نیز تعمیم دادتوان  می، تنقیح مناط و الغاء خصوصیت با - ج

ابوت و والدت است و نفس شخص پدر  پدیده، اي حکم قصاص براي پدربه این بیان که مناط عدم اجر

مگر آن که قتل تحت ، شود نمی مادر هم مانند پدر در قتل فرزند قصاص، در این نگاه. خصوصیتی ندارد

هم در مورد پدر و هم در مورد مادر اما از باب ، قصاص، عنوان دیگري نیز قرار گیرد که در آن صورت

خصوصیت پدر ، مبناي این فتوا این است که عرف). 352، ق1415، مرعشی نجفی( ثابت است، دیگري

بلکه معیار را نقش پدر و مادر در پیدایش و سببیت در به دنیا آوردن ، دهد نمی بودن را مورد توجه قرار

 در مورد مادر، ناشی از عداوت و اغراض شخصی نیستمعموالً بیند و این که قتل از طرف پدر  می فرزند

تواتر معنوي در م به صورتاحادیثی که همچنین از مفاد . اگر اقوي مالك نباشد حداقل مساوي است

در مذاق شارع ، دهند از پدر قرار می باالترمادر را در جایگاهی  و رعایت تکریم مادر وارد شدهرابطه با 

. ی مقاصد شریعه استخیر و مقتض، عفو و قصاص نکردن مادرتر،  مهماز همه . شود کشف می، این راستا

)، أ بالشبهاتردی القصاص( به استناد، دانند را در قصاص جاري می أهمچنین در نظر کسانی که قاعده در

، مرعشی نجفی( باشد میبه حکم معافیت پدر از قصاص در قتل عمد ملحق مادر ، احتیاط در خون مقتضی

حجیت آن نزد که  این همه ظنون. ند استضمن آن که مادر به ترحم بیشتري از پدر نیازم). 366، ق1415

  .را سبب گرددها  آن شاید بتواند تقیید اطالقات قصاص و یا انصراف، عقال بعید نیست

مقتضی قاعده ، در حکمی تردید شودقید یا حالتی مواردي که نسبت به دخالت یا عدم دخالت در  - و

 آن حکم شامل همه مسلمانان، اي ثابت شد براي عده اسالم  اگر حکمی در اشتراك در فقه آن است که

). 20، ق1417، حسینی( اند وجود نداشته، حتی آنان که در زمان صدور حکم. شده و در آن شریک هستند

در  و سپسبیان شود  حکمی براي مرد، صوصیتبر خاي  بدون وجود قرینه طبق این قاعده در صورتی که

  .شود ثابت میاحکام  اشتراك زن و مرد در، تردید گرددحکم به زن این  تعلق

  تحلیل ادله طرفین - 2- 3

در این راستا با . توان مادر را نیز از مجازات مذکور معاف دانست می، طرفین رسد با بررسی ادله به نظر می

مادر از مجازات سرقت اثبات  ءامکان استثنا، ت دالیل نظریه مقابل آننظریه مشهور و تقوی نقد ادله

  :رسد که این نظریه با اشکاالتی مواجه است به نظر می، با تحلیل ادله نظریه مشهور. دشو می

، اشتراك صالحیت ندارد مستند ادعاي عدم قصاص مادر در قتل فرزندش قاعده، رسد می به نظر: اوالً

، فقط زن و مرد را الغاء کرده و حکمی را که براي عنوان مرد ثابت است، عده اشتراكزیرا قا. قرار گیرد
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مفاد . ارتباطی با قاعده اشتراك ندارد، ولی اثبات احکام پدر براي مادر. کند براي عنوان زن هم ثابت می

اما . است براي عنوان مونث هم ثابت، قاعده اشتراك این است که اگر حکم براي عنوان مذکر ثابت باشد

این که اگر جایی حکمی بر عنوان پدر ثابت باشد بر اساس قاعده اشتراك همان حکم براي مادر هم ثابت 

به عبارت دیگر متفاهم عرفی و مقتضاي الغاء خصوصیت عرفی این است که مراد از . باطل است، شود

البته نه . شود می ف همبلکه شامل زن مکل، مکلف است و حکم مسئله مختص به مرد مکلف نیست، الرجل

  .عنوان مکلف است، بلکه فقط مدلول تفهیمی آن. این که مدلول استعمالی آن مطلق مکلف باشد

همین اطالقات روایاتی ، همان گونه که اشاره شد یکی از دالیل قابل ارائه براي مدعی ابن جنید: ثانیاً

 چنانچه بتوان اثبات نمود که استعمال واژه. باشد می عدم قصاص والد در مقابل ولدشها،  آن است که مفاد

روایات داله بر نفی قصاص مشتمل بر این دو ، مشتمل بر هر دو جنس مذکر و مونث است، أبوالد و 

 والد صدق، همان طور که بر پدر، طبق این دیدگاه. نسبت به پدر و مادر اطالق خواهند داشت، عنوان

  .کند می کند بر مادر هم والد صدق می

 که در عربی بههایی  شود بر این است که صیغه می تأییدهم عرفی که با استقراء در لسان اهل عرب متفا

مشترك بین مذکر و مونث هستند و به ذکور ، شود در استعماالت منفرد صیغه مذکر گفته میها  آن

 و این که استعمالمجازي نیست ول، در اعم از زنان و مردانها  آن به این بیان که استعمال. اختصاص ندارند

در اعم ها  آن مونث مختص به زنان است و لذا استعمالهاي  البته صیغه. در خصوص زنان غلط باشدها  آن

بله استعمال . کشنده است، »قاتل«به عنوان نمونه معناي متبادر و مستفاد از تعبیر . از زنان و مردان غلط است

د اما استعمال آن در جنس که اعم از زن و مرد شو استعمال غلط شمرده می، آن در خصوص زن کشنده

نه ، ثبوث قصاص بر زن، بر همین اساس. حقیقی است، کامالً شود و هم شامل زن است و هم شامل مرد می

بلکه استعمال صیغه ذکور . نیازمند قاعده اشتراك یا الغاء خصوصیت است و نه نیازمند دلیل خاص است

البته مراد این نیست که صیغه ذکور در خصوص ذکور . قی استحقی، در آنچه مشتمل بر زنان باشد

در عنوان مشتمل بر ذکور و اناث استعمالی حقیقی ها  آن بلکه مراد آن است که استعمال. شود استعمال نمی

حتی اگر استدالل فوق را هم نپذیریم نفس . نیازمند قرینه حالی یا مقالی استها  آن ذکور از است و اراده

چرا که این مالك در . لذا علت عدم قصاص همین است و العلَّه تُعمم؛ مشعر به علیت است» والد«تعبیر به 

  .مادر هم وجود دارد و چه بسا اقوي هم باشد

از جهات ، پدرقصاص به  یدر اختصاص نف، هیامام ياستدالل به اجماع فقهارسد  به نظر می: ثالثاً
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  .باشد صغروي و کبروي مخدوش

ابن جنید ه از جمله یامام ياز فقها یبعضچون . اصل تحقق اجماع مورد نقد است، از حیث صغروي

، ق1404، ینجف( ن هستندیقصاص از والد یقائل به نف، سنت مذاهب اهل يفقهامشهور  همچون، اسکافی

چرا که . آید به حساب می مانعی در ادعاي اجماع، مسئلهضمن آن که عدم تعرض برخی از فقها به ). 170

، از نظر کبري. باشد میدیگر  عاملی از آن یا غفلت، حکم به جهل، تقیه، رضایت  اعم از، سکوت  أمنش

با وجود دالیل نقلی دیگري ؛ اشکال این اجماع مدرکی بودن و یا حداقل احتمال مدرکی بودن آن است

چرا . محل تردید است، معصوم به عنوان مالك حجیت اجماع اصطالحی کشف از راي، بر قول مجمعین

  .باشد دلیل نقلی باشدهمان ، رود مدرك مجمعین احتمال می که

 دو شرط براي داللتچرا که ). 130، ق1415، مظفر( مفهومی قائل نیستند، مشهور اصولیون براي لقب: رابعاً

. دقید حکم باش، قید مأخوذ در عقد الوضع ول آن است کهشرط ا. بر مفهوم وجود دارد که هر دو منتفی است

از باب انتفاء حکم به انتفاء ، انتفاء حکم با انتفاء آن خصوصیت و قید، باشدزیرا در صورتی که قید موضوع 

خصوصیت  اینبا ، چون لقب. این شرط اول برقرار نیست؛ موضوع بوده و ربطی به باب مفهوم نخواهد داشت

هیچ منشأ دیگري براي است و موضوع حکم قرار گرفته ، شخص خاص و یا شیء خاصی شدهبراي  که عنوان
 ي تشکیل دهندهاز قیودکه  قید مأخوذ در لقب لذا با انفکاك. نیستمتصور ، ثبوت این حکم در عقد الحمل

سالبه به انتفاء از باب بلکه ؛ نخواهد بود از باب مفهوم، موضوع منتفی شده و نفی حکم با انتفاء آن، استموضوع 

اسم براي شخص خاصی است ، سارق، »فاقطعوا ایدیهما هالسارق و السارق«در ، به عنوان مثال. باشد می موضوع

موضوع حکم قرار گرفته و هیچ منشأ دیگري براي ثبوت این ، باشد و با این خصوصیت می که شغل او سرقت

هویت فرد عوض شده و موضوع تبدیل به ، خصوصیت لذا با انتفاء این، باشد نمی متصور، حکم در عقد الحمل

موضوع دیگري خواهد گردید و لذا نفی حکم در صورت نفی این خصوصیت از باب نفی حکم به انتفاء 

سنخ الحکم ، حکم در عقد الحملشرط دوم مفهوم داشتن آن است که . نه از باب مفهوم لقب، باشد می موضوع
 قابلیت ارادهلذا . گردد می خاص، خاص شدن موضوعشحکم به اعتبار  زیرا. این شرط نیز منتفی است. باشد

 یموجب نف، جاد فرزندیت پدر در ایل سببیاستدالل به دلضمن این که . وجود ندارد، عقد الحمل سنخ الحکم از

میان پدر ... عطوفت و، چرا که مطابقت اغلب وجوه از جمله والدت. ستیندر حکم قصاص ن ین والدیشباهت ب

 اشتراك نیست البته از باب قاعده. کند کفایت می، براي صحت قیاس مادر به پدر در حکم عدم قصاص، ادرو م

  ).79، ق1428، یرازيش مکارم(
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توان در اثبات قصاص مادر به  ینم، وجود داردد یعموم عام ترد ذیلماندن مادر  یدر باقاز آن جا که : خامساً

به عموم  کتمس، اثبات قصاص مادر براي ادلهبه عموم  کتمس اوالً چرا که. نمود کات قصاص تمسیعموم آ

قدر ره یدابا توسعه فقها  از آن جا که اکثر. شود که جایز نیست می محسوبه خود عام یعام در شبهات مصداق

در هنگام خروج از عام به ، دانند با پدر شریک می، وي را نیز در حکم عدم قصاص، متیقن نسبت به جد پدري

  .با مانعی از این جهت مواجه نیست، لذا دخول مادر در استثناء شدگان از قصاص؛ تفا نشده استکز ایقن نیقدر مت

، تواند پشتیبان مدعا باشد می شود و حداقل به مقدار موید می دلیل دیگري که بر این مدعا اقامه: سادساً

اگر مراد در این روایات انحصار در حالی که . این است که در هیچ روایتی نسبت به مادر سوال نشده است

خصوصا با . جا داشت اصحاب ایشان از فرق بین پدر و مادر سوال کنند، حکم به عدم قصاص به پدر بود

در روایت داریم که اگر پسر مادر را . در روایات ماثوره سوال شده است، توجه به این که بر عکس آن

نشان از آن است که ) ع( سوالی از محضر معصومشود یا خیر؟ همین پرسیدن چنین  می کشت آیا قصاص

تعمیم حکم نسبت به مادر و عدم ثبوت قصاص در حق ، متفاهم عرفی اصحاب از آن روایات فوق الذکر

از حکم آن سوال شده ، لذا براي دفع توهم سرایت حکم در فرض کشتن مادر توسط فرزند. او بوده است

سوالی شکل ، در ذهن مردم آن زمان، حتماً صاص داشتدر حالی که اگر این حکم به پدر اخت. است

مادر ، گرفت که چرا در حق مادر قصاص ثابت نیست در حالی که از نظر عرفی و نگاه استحسانی می

بلکه شانیت این را داشت که به عنوان یکی از بهترین امثله و . نسبت به پدر در عدم قصاص اولویت دارد

، و عدم جواز تمسک به قیاس در کشف احکام شرعی در مقابل اهل سنتموارد براي رد قیاس ترین  قطعی

  .در حالی که هیچ اثري از آن در منابع روایی و غیرروایی وجود ندارد. ذکر شده و تقبیح شود

  شواهدي از آیات - 3- 3

12»282« یفهشر یاتآ - اول
13»283«و  

حکم از  بیست حدود مشتمل بر، این آیات. سوره مبارکه بقره 
                                                      

12- بکَات نَکُمیب کْتُبلْیو وهی فَاکْتُبمسلٍ منٍ إِلَی أَجیبِد نْتُمایُنوا إِذَا تَدینَ آما الَّذها أَیی    کْتُـبأَنْ ی ـبکَات ب  بِالْعدلِ ولَا یـأْ
فَلْی اللَّه هلَّما عي    کَمئًا فَـإِنْ کَـانَ الَّـذشَی نْهم س ا أَو    کْتُب ولْیمللِ الَّذي علَیه الْحقُّ ولْیتَّقِ اللَّه ربه ولَا یبخَ یهـفـقُّ ساْلح ـهلَیع

شَـهِیدینِ مـنْ رِجـالکُم فَـإِنْ لَـم یکُونَـا رجلَـینِ فَرَجـلٌ          ضَعیفًا أَو لَا یستَطیع أَنْ یملَّ هو فَلْیمللْ ولیه بِالْعدلِ واستَشْهِدوا
ب ضلَّ إِحداهما فَتُذَکِّرَ إِحداهما اْلأُخْرَي ولَا یأْ ضَونَ منَ الشُّهداء أَنْ تَ  الشُّهداء إِذَا ما دعوا ولَـا تَسـأَموا أَنْ   وامرَأَتَانِ ممنْ تَرْ

ةِ وأَدنَی أَلَّا تَرْتَتَکْتُ ادلشَّهل مأَْقوو اللَّه نْدطُ عأَقْس کُمذَل هلکَبِیرًا إِلَی أَج یرًا أَوغص وها  بیرُونَهةً تُـد ةً حاضرَ ارج وا إِلَّا أَنْ تَُکونَ تاب
س علَیکُم جنَاح أَلَّا تَکْتُبوها وأَشْهِدوا فَلَی نَکُمیب   اتَُّقوا اللَّـهو وقٌ بِکُمفُس إِنَّه ضَار کَاتب ولَا شَهِید وإِنْ تَفْعلُوا فَ لَا یو تُمعایإِذَا تَب

 . یملع ءبِکُلِّ شَی اللَّهو اللَّه کُملِّمعیله ، با یکدیگر معام اید، هر گاه به وامی تا سررسیدي معین  اي کسانی که ایمان آورده و
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رسد از آن جا که احکام توجه به همه مکلفین اعم از ذکور و اناث دارد و  می به نظر. است یم شرعاحکا

هیچ فقیهی تردید نکرده است که آیا ، منحصرا براي زنان ثابت شود، نیز دلیلی نداریم که منت بر بندگان
  .مجزي است، کاتب باید مرد باشد یا اگر زنی هم کتابت را بر عهده بگیرد

متوفی در وصیت خود آنکه  از بیماگر وصی طبق این آیه . بقرهسوره مبارکه » 182« یفهشر یهآ - دوم

در وصیت او اصالحاتی انجام دهد تا در میان ورثه ظلمی ، از راه حق منحرف گشته و مرتکب گناهی شده

  .شود بدیهی است که این حکم شامل متوفی مونث نیز می. گناهی بر او نیست، واقع نشود

همچنین در مورد یتیمانی که دختر هستند هیچ فقیهی . سوره مبارکه انعام14»152«آیه شریفه  - سوم

                                                                                                                                   
اي   ، میـان شـما بنویسـد. و هـیچ نویسـنده      اي (صورت معامله را) بر اساس عدالت  کردید، آن را بنویسید. و باید نویسنده

. و کسی که بـدهکار اسـت    ) که خدا او را آموزش داده است نباید از نوشتن خودداري کند؛ همان گونه (و به شکرانه آن
، چیزي نکاهد. پـس اگـر کسـی     و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید، و از آن ) بنویسد. باید ام� کند، و او (نویسنده

، امـ� نمایـد.    ) عدالت تواند ام� کند، پس ولی او باید با (رعایت ، یا خود نمی ، سفیه یا ناتوان است که حق بر ذمه اوست
، از میان گواهانی کـه (بـه عـدالت     ا با دو زنو دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردي ر

) دیگر، وي را یادآوري کند. و چـون   ) فراموش کرد، (زن ) رضایت دارید (گواه بگیرید)، تا (اگر) یکی از آن دو (زن آنان
 ، ملول نشوید، تـا سررسـیدش   ) چه خرد باشد یا بزرگ گواهان احضار شوند، نباید خودداري ورزند. و از نوشتن (بدهی

تر و براي شهادت استوارتر و براي این که دچار شک نشوید (به احتیـاط)    ) شما، نزد خدا عاد�نه (فرا رسد). این (نوشتن
کنیـد؛ در ایـن     ) برگـزار مـی   ، مگر آن که داد و ستدي نقدي باشد که آن را میان خـود (دسـت بـه دسـت     تر است نزدیک
) هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید. و هیچ نویسـنده   و (در هر حال ، بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید. صورت

) به شـما   و گواهی نباید زیان ببیند و اگر چنین کنید، از نافرمانی شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید و خدا (بدین گونه
 .   دهد و خدا به هر چیزي داناست آموزش می

ـ وإِنْ کُنْتُم علَی سَفرٍ ولَ -13 ضًا فَلْیؤَد الَّذي اؤْتُمنَ أَمانَتَه ولْیتَّ عب ُضکُم عنَ بإِنْ أَم ا فَرِهانٌ مقْبوضَإلٌ فَ بوا کَاتجِد قِ اللَّـه ربـه   م تَ
. یمللُونَ عما تَعبِم اللَّهو هقَلْب مآث إِنَّه ةَ ومنْ یکْتُمها فَ ادوا الشَّهلَا تَکْتُماي   اي نیافتیـد وثیقـه    و اگر در سفر بودید و نویسـنده  و

، بایـد سـپرده وي را بـازپس     ، پس آن کس که امین شمرده شده بگیرید؛ و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین دانست
لـبش  ، پروا کند. و شهادت را کتمـان مکنیـد، و هـر کـه آن را کتمـان کنـد ق       دهد؛ و باید از خداوند که پروردگار اوست

 .   دهید داناست ، و خداوند به آنچه انجام می گناهکار است

غَ أَشُده وأَوُفوا الْکَیلَ والْمیزَانَ -14 ا إِلَّا وسعها وإِذَا  ولَا تَقْرَبوا مالَ الْیتیمِ إِلَّا بِالَّتی هی أَحسنُ حتَّی یبلُ نَفْس ف بِالْقسط لَا نُکَلِّ
 و به مال قُلْتُم . یتـیم جـز بـه نحـوي [هـر چـه       فَاعدُلوا وَلو کَانَ ذَا قُرْبی وبِعهد اللَّه أَوُفوا ذَلکُم وصاکُم بِه لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ

نیکوتر] نزدیک مشوید تا به حد رشد خود برسد و پیمانه و ترازو را به عدالت تمام بپیمایید هیچ کـس را جـز بـه قـدر     
کنیم و چون [به داوري یا شهادت] سخن گویید دادگري کنید هرچنـد [دربـاره] خویشـاوند [شـما]       نش تکلیف نمیتوا

 باشد و به پیمان خدا وفا کنید این هاست که [خدا] شما را به آن سفارش کرده است باشد که پند گیرید. 
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  .حکم به حلیت مال شان براي اجانب نداده است

15»61« یفهشر یهآ - چهارم
در مورد این آیه نیز هیچ فقیهی نفی حرج را مختص به . نورسوره مبارکه 

  .مردان داراي این اوصاف منحصر ندانسته است

  .سوره مبارکه نساء16»93« یفهشر یهآ - نجمپ

  نتیجه

قتل األب یال «از جمله اي  با استناد به ادله، عالوه بر اجماع، امامیه براي اثبات نظریه خویش يفقهامشهور 

حکم به قصاص مادر ، و عموم و اطالق آیات قصاص» یکألب کأنت و مال« و» ال یقتل الوالد بولده«، »بابنه

 چرا که. رفته استیص پذیعدم قصاص پدر تخص نسبت بهفقط ، عموم ادله قصاصند اند و معتقد داده

  .از باب خروج قدر متیقن از عام نیستخروج مادر از عموم ادله قصاص 

همچنین این . قابل انکار نیست، شمول دارد قتلمرتکبین  نسبت به همه قصاص، این که طبق اصل اولی
حکم قصاص در برابر قتل پدر را از ، داردله وجود ئو اجماعی که در مسروایات  به استنادفقهاي امامیه که 

استثناء  دایره که بیانگر آن استن باب یا واکاوي ادله اما. پذیرفتنی است، اند ردهک ءاستثنا، فرزندش

را از  لذا این عمل مشهور که مادر. وجود داردحکم قصاص مادر نیز از  ءامکان استثنا باشد و میتر  وسیع

تمام ، اند شامل وي دانسته قصاص رااجراي  هادل اطالقاتعمومات و اند و  به حساب نیاوردهشدگان ء ستثناا

حکم عدم قصاص را که  قول ابن جنید اسکافی و مذاهب فقهی اهل سنت غیر از مالکی، از این رو. نیست

                                                      
15- رَجرَجِ حلَی اْلأَعلَا عو رَجی حملَی اْلأَعع س لَی       أَو کُمـوتیـنْ بأَنْ تَـأُْکلُوا م ـکُملَـی أَنُْفسلَا عو رَجرِیضِ حلَی الْملَا عو

ـ   بیوت آبائکُم أَو بیوت أُمهاتکُم أَو بیوت إِْخـوانکُم أَو بیـوت أََخـواتکُم أَو بیـوت أَعمـامکُ      یب أَو کُمـاتمع ـوتیب أَو م وت
س علَیکُم جنَاح أَنْ تَأْکُ لَی کُمیقدص أَو هحفَاتم لَکْتُما مم أَو کُمخَالَات وتیب أَو کُمالوتًـا  أَْخویب خَلْتُمإِذَا د ا أَو أَشْتَاتًا فَ یعملُوا ج

اربم اللَّه نْدنْ عإلً میتَح کُملَی أَنْفُسوا علِّمبر نابینا و لنگ و بیمـار و  فَس . کَإلً طَیبإلً کَذَلک یبینُ اللَّه لَکُم الْآیات لَعلَّکُم تَعقلُونَ
هـاي   هاي مادران تان یـا خانـه    هاي پدران تان یا خانه  هاي خودتان بخورید یا از خانه  بر شما ایرادي نیست که از خانه 

هاي دایی هـاي تـان    هاي تان یا خانه  هاي عمه  هاي عموهاي تان یا خانه  تان یا خانه هاي خواهران  برادران تان یا خانه 
هایی] که کلیدهایش را در اختیار دارید یا [خانه] دوست تان [هم چنین] بر شما  هاي تان یا آن [خانه  هاي خاله  یا خانه 

فته شد] درآمدید به یکـدیگر سـ�م کنیـد درودي    هایی [که گ باکی نیست که با هم بخورید یا پراکنده پس چون به خانه 
 کند امید که بیندیشید.    خداوند آیات [خود] را این گونه براي شما بیان می  که نزد خدا مبارك و خوش است

16- نَهلَعو هلَیع اللَّه بض جزَاؤُه جهنَّم خَالدا فیها وغَ ا. و هـر کـس عمـدا       ومنْ یقْتُلْ مؤْمنًا متَعمدا فَ یمـظا ع ـذَابع لَه دأَعو
کنـد و عـذابی     گیرد و لعنتش می مؤمنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می

 بزرگ برایش آماده ساخته است.  



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   334

 

با لحاظ ، به عموم روایات تمسک. رسد صواب به نظر می، دانند نسبت به مادر نیز جاري می، افزون بر پدر

از جمله مستندات راهگشا براي ، به نحو حقیقی در هر دو جنس مذکر و مونث، أبوالد و  استعمال واژه

، کند براي پدر بودن خصوصیتی را لحاظ نمی، عرف نیز. باشد می، قول عدم قصاص مادر در قتل فرزندش

تنقیح مناط و الغاء  لذا هرچند با. داند ند میبلکه معیار را نقش پدر و مادر در پیدایش و سببیت فرز

اما از آن جا که استعمال صیغه ، از پدر به مادر تعمیم داد عدم قصاص راحکم توان  خصوصیت نیز می

به قاعده اشتراك یا ، براي معافیت مادر از قصاص، حقیقی است، عربی در جنس که اعم از زن و مرد است

  .اج نیستالغاء خصوصیت یا دلیل خاصی احتی

عدم ، قصاص به پدر یه در اختصاص نفیامام ياجماع فقها رسد عدم تمامیت همچنین به نظر می

عدم ، در حکم قصاصن ین والدیشباهت ب ینف براي جاد فرزندیت پدر در ایل سببیاستدالل به دل قابلیت

ه قدر متیقن به جد توسع، ه خود عامیاثبات قصاص مادر در شبهات مصداق ادله برايبه عموم  کتمسجواز 

راه را براي دخول مادر در استثناء ، و عدم اکتفا به پدر در حکم عدم قصاص خروج از عامپدري در 

تعمیم حکم نسبت به ، ضمن این که متفاهم عرفی اصحاب از روایات. کند می هموار، شدگان از قصاص

  .مادر و عدم ثبوت قصاص در حق او بوده است

بوده ، م براي دفع توهم سرایت حکم در فرض کشتن مادر توسط فرزنددلیل این که سوال از حک

سوالی شکل ، در ذهن مردم آن زمان، حتماً این است که اگر این حکم به پدر اختصاص داشت، است

مادر ، گرفت که چرا در حق مادر قصاص ثابت نیست در حالی که از نظر عرفی و نگاه استحسانی می

بلکه شانیت این را داشت که به عنوان یکی از بهترین امثله و . ولویت داردنسبت به پدر در عدم قصاص ا

، موارد براي رد قیاس و عدم جواز تمسک به قیاس در کشف احکام شرعی در مقابل اهل سنتترین  قطعی

با توجه به . در حالی که هیچ اثري از آن در منابع روایی و غیرروایی وجود ندارد. ذکر شده و تقبیح شود

، استدالل قائلین به الحاق مادر به استثناء از قصاص در مقابل قتل فرزند، رسد می به نظر، و مویدات ن ادلهای

نفی قصاص از مادر در فرض قتل فرزند است و تنها مانعی که ، مقتضاي قواعد و روایات باب. وجیه باشد

  .محل اشکال است اجماع در ثبوت قصاص است که تحقق آن، ممکن است در مقابل آن تصور شود

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی
  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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  منابع

  ـ قرآن کریم

، چاپ اول، گرانین خطّاب و دیالد محمد شرف: قیتحق، ریبکمع الشرح ال یالمغن، ق1416، قدامه ابنـ 

  .ثیدارالحد، قاهره

مکتبه ، مصر، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء االمصار، ق1368، احمد بن یحیی، ـ ابن مرتضی

  .الخانجی

  .دفتر انتشارات اسالمی، قم، چاپ چهارم، ه فتاوي ابن جنیدمجموع، ق1416، ابن جنید، ـ اسکافی

دفتر ، قم، امکشف اللثام و اةبهام عن قواعد األحک، ق1416، محمد بن حسن)، يفاضل هند( یـ اصفهان

  .انتشارات اسالمی

، قم، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ق1410)، شهید ثانی( زین الدین بن علی، ـ جبعی عاملی

  .کتابفروشی داوري

ه آل البیت ، مؤسسقم، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ق1409، محمد بن حسن، ـ حر عاملی

  .علیهم السالم

  .یدفتر انتشارات اسالم، قم، چاپ دوم، ق1417، العناوین الفقهیه، میرعبدالفتاح، ـ حسینی

  ).ع( کتابخانه امیرالمومنین، فهاناص، الکافی فی الفقه، ق1403، ابوصالح تقی الدین، ـ حلبی

  .دفتر انتشارات اسالمی، قم، مختلف الشیعه، ق1413، حسن بن یوسف)، عالمه( ـ حلی

ه ، مؤسسقم، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، ق1408، جعفر بن حسن)، محقق( ـ حلی

  .اسماعیلیان

  .ه احیاء آثار امام خویی، مؤسسقم، مبانی تکمله المنهاج، ق1413، سیدابوالقاسم، ـ خویی

  .دار العلم، لبنان، مفردات ألفاظ القرآن، ق1412، بن محمد نیحس، یراغب اصفهانـ 

  .دارالکتب االسالمیه، تهران، چاپ اول، تهذیب االحکام، ق1407، محمد بن حسن، ـ طوسی

  .ه نشر اسالمی، مؤسسقم، چاپ اول، الخالف، ق1407، محمد بن حسن، ـ طوسی

مکتبه المرتضویه االحیاء ، تهران، چاپ سوم، یهفقه االمام یالمبسوط ف، ق1387، محمد بن حسن، سیـ طو

  .اآلثار الجعفریه

  .دارالکتب االسالمیه، تهران، کافی، ق1407، محمد بن یعقوب، ـ کلینی
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رات انتشا، قم، چاپ اول، ضوء القرآن و السنه یالقصاص عل، ق1415، سید شهاب الدین، ـ مرعشی نجفی

  .کتابخانه آیت اهللا العظمی مرعشی نجفی

  .دار التراث، بیروت، چاپ اول، سلسله الینابیع الفقهیه، ق1410، ـ مروارید علی اصغر

  .یتب االعالم االسالمکم، قم، چاپ دوم، اصول الفقه، ق1415، محمدرضا، ـ مظفر

  ).ع( مام علی بن ابیطالبمدرسه اال، قم، چاپ دوم، انوار االصول، ق1428، ناصر، ـ مکارم شیرازي

  .دارالکتب االسالمیه، قم، جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، ق1404، شیخ محمدحسن، ـ النجفی

  قوانین

  1392مصوب  یقانون مجازات اسالمـ 

  



 

 


