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  مسئله طرح

: توان گفـت  مي. بر اساس ادلة گوناگون از كتاب و سنت، مجازات قتل عمد، قصاص است
قانون قصاص، اجماالً از احكام و قوانين ضروري و غير قابـل انكـار ديـن اسـت كـه نـه تنهـا        

 27/84؛ سرخسي، 4/401،التنقيح ا لرائعفاضل مقداد، (اجماعي است بلكه مورد تسالم همة فقها
قـرآن كـريم در ايـن بـاره     . بلكه همة مسلمانان از تمـام فـرق و مـذاهب اسـالمي اسـت     ...) و

ثَـى  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى الْحرُّ بِالْحرِّ والْعبد بِالْعبد واألنْ«: فرمايد مي
 لَه يفنْ عبِاألنْثَى فَمرُوفعبِالْم اعّبفَات ءشَي يهنْ أَخ178:بقره(»...م.(  

اي گروه مومنان، بر شما قصاص در مورد كشتگان، واجب شده است؛ آزاد در برابـر آزاد،  «
بنده در برابر بنده و زن در برابر زن، و آن كسي كه به او از برادرش چيزي بخشيده شده است، 

  .»كاري است نيكو
ها، برابر دانسـته  خداي متعال، كشتن نابجاي يك انسان را با كشتن همة انساندر آية ديگر، 

  :است
كَأَنَّما منْ أَجلِ ذَلك كَتَبنَا علَى بني إِسرَائيلَ أَنَّه منْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في األرضِ فَ«

بر بني اسرائيل حكم كرديم كه هر ] جلوگيري از قتل[ب بدين سب«)32:مائده(»قَتَلَ النَّاس جميعا
اي در روي زمين كند بـه قتـل رسـاند مثـل آن     كه نفسي را بدون حق و يا بي آنكه فساد و فتنه

  .»باشد كه همة مردم را كشته است
گيرده  عموم و اطالق اين آيات و ساير ادله،  همة كساني را كه مرتكب قتل شوند، در برمي

باشند، خواه از خويشان نسبي يا سببي مقتول؛ البته در صورتي كـه قتـل بـه نـاحق      خواه اجنبي
  .باشد و همة شرايط قصاص در مورد قاتل، موجود باشد

جز قصاص كه مجازات دنيوي است، كيفر اخروي جنايت قتل هم در جاي خودش ثابت به
دا فَجزَاؤُه جهنَّم خَالدا فيهـا وغَضـب اللَّـه    ومنْ يقْتُلْ مؤْمنًا متَعمّ«: فرمايد است؛ خداي متعال مي

  )93:نساء(»علَيه ولَعنَه وأَعد لَه عذَابا عظيما
كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد، كيفرش دوزخ است به طور جاودان، و خـدا بـر او   

  .ده كنددورش سازد و براي او عذابي بزرگ آما) از رحمت خود(خشم آورد و
گيرد حتي اگـر از   بدون ترديد اين كيفر، به ويژه با اين لحن شديد، همة قاتالن را در بر مي

  .ترين خويشان نسبي يا سببي مقتول باشندنزديك
 هـا  بنابراين در نگاه اول و با توجه به عمومات و مطلقات قصاص بين خويشـان و غيـر آن  
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  .اوتي نيستحتي بين والدين و فرزندانشان در اين جهت تف

اند و اجمـاالً وي را   در اين ميان تقريباً همة فقها از همة مذاهب اسالمي، پدر را استثنا كرده
قانون مجازات اسالمي نيـز بـه پيـروي از    . اند در صورت قتل فرزند مستوجب قصاص ندانسته

جـد  پدر يـا  «: ديدگاه فقيهان مذاهب اسالمي پدر و جد پدري را از قصاص معاف دانسته است
شود و به پرداخت دية قتل به ورثة مقتول و تعزيـر   پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي

  .). م.ق 220مادة (محكوم خواهد شد
) قصـاص (به دليل قتل فرزندش كشته) والد(پدر: شيخ طوسي در خالف تصريح كرده است

از فقها، ربيعه،  شود، به هر صورتي كه اين قتل صورت گيرد، از صحابه عمر بن الخطاب و نمي
ديدگاه مالك هـم  . اند اوزاعي، ثوري، ابوحنيفه و اصحاب وي، احمد، اسحاق، نيز همين را گفته

شود، اما اگر او را ذبح كند يـا   اين است كه اگر در درگيري با شمشير او را بكشد، قصاص نمي
ر آينـده  به ديـدگاه اهـل سـنّت د   )(151، الخالفطوسي،  (شود شكمش را پاره كند قصاص مي

  ).پرداخته خواهد شد
نيز با عبـاراتي مشـابه بـر ايـن حكـم      ) 4/989(شرايعو محقق در ) 7/158(مبسوطشيخ در 
  .اند صحه گذارده

ابـن  : ؛ نيز رك386.(هم تنها پدر را از قصاص معاف دانسته است كافيابوالصالح حلبي در 
  ).403زهره، الغنية، 

ن ال يكـون القاتـل   أالشـرط الثالـث   «: اسـت تصريح كـرده   روضهو   مسالكشهيد ثاني در 
  ).10/64 البهيه ضةوالر؛ 15/156، مسالك االفهام(»...باًأ

مقدس اردبيلي نيز يكي از شرايط قصاص را انتفاء ابوت دانسته است و در نتيجه قتل پـدر  
خوانسـاري،  : ؛ نيـز رك 14/16مقـدس اردبيلـي،   (دانـد  را در مورد قتل فرزند خويش جايز نمي

  )  522/ 2امام خميني،  ،6/302
بنابراين استثناي پدر از حكم و قانون قصاص مورد اتفاق فقهاي اماميه اسـت و نيـازي بـه    

  .بحث و بررسي بيش از اين نيست
جز مالك كه به رغـم   فقهاي اهل سنت نيز در اين مورد با فقهاي اماميه همصدا هستند، و به

اشاره شد، همگي بر عدم قصاص پـدر بـراي   پذيرش اين ديدگاه، توضيح خاصي دارد كه بدان 
  ؛5/622ي، ــ، بهوت9/21ن نجيم، ــ، اب1/22ل، ـاحمد بن حنب: رك(مرگ فرزند اتفاق نظر دارند

  ...).و 9/360، ابن قدامه،18/361، المجموعنووي، 
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  قصاص مادر به دليل قتل فرزند

بـه   مقنعـه يـد در  مف. فتواي مشهور فقهاي اماميه، ثبوت قصاص مادر در قتـل فرزنـد اسـت   
ابوالصالح حلبي هم تنهـا پـدر را از   ) 749(قصاص مادر به خاطر قتل فرزند تصريح كرده است

قصاص معاف دانسته است و مادر را نيز همانند ديگـر خويشـاوندان مشـمول حكـم قصـاص      
  ).386(»بنإال األب باإلوتقاد اولوا االرحام بعض ببعض «: وي تصريح كرده است. داند مي

نيز بر همان ديدگاه پـاي  ) 2/397(و قطب راوندي در فقه القرآن)740(سي در نهايهشيخ طو
  .اند فشرده

شـيخ در خـالف تصـريح كـرده     )  3/337(ابن ادريس نيز به اين حكم تصريح كرده اسـت 
( »...االم اذا قتلت ولدها قتلـت بـه وكـذلك امهاتهـا و كـذلك امهـات االب و ان علـون       «: است

شـود،  مـي ) قصـاص (در صورتي كه فرزندش را بـه قتـل رسـاند كشـته    مادر : 5/152، الخالف
 مختلـف عالمـه در  ) 4/988محقـق حلـي،   : نيـز رك .... همچنين است، مادر مادر و مـادر پـدر  

ن االم تقتــل بالولــد لــو قتلتــه عمــداً و كــذا االجــداد مــن  أالمشــهور ‹: تصــريح كــرده اســت
  ).  9/422(»قبلها

جراي حكم قصاص را انتفاء ابـوت دانسـته و در ادامـه    مقدس اردبيلي نيز يكي از شرايط ا
شهيد ثـاني در  . شوند يادآور شده است كه پسر به خاطر پدر و مادر به خاطر فرزند قصاص مي

اين حكم : اظهار داشته است» ...أباًال يكون القاتل  ،الشرط الثالث«در ذيل عبارت شرايع  مسالك
مادر هم با قتـل فرزنـد   « : صاحب جواهر نيز اظهار داشته است). 15/157(شود شامل مادر نمي

، جز ابن جبنيد كه با عامه موافقت كرده است، )از اماميه(در اين مسئله» شود مي) قصاص(كشته
به گفتة ابـن جنيـد،   «: تهم تصريح كرده اس مختلفعالمه در )42/170(مخالفي را سراغ ندارم

  ).9/422(پدر، مادر، و جد و جدة ابي و اخي قصاص نخواهند شد
شـرط سـوم قصـاص،    : نيز با عبارت زير بر اين ديدگاه صحه گذارده است) ره(امام خميني

فرزند به دليل قتـل  ) اما...(شود انتفاء ابوت است؛ بنابراين پدر به خاطر قتل فرزندش كشته  نمي
  ).2/495.(شود مي) قصاص(ن مادر به خاطر قتل فرزندش كشتهپدر و همچني

از ديدگاه مشهور اماميه پيـروي نمـوده وتنهـا     )220مطابق ماده( قانون مجازات اسالمي هم
  .استثنا كرده است 219پدر وجد پدري را از اطالق ماده 

  ديدگاه اهل سنت
  همانند پدر به قتل فرزندديدگاه جمهور اهل سنت بلكه عموم آنان اين است كه مادر هم 
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؛ نـووي،  18/362، المجمـوع نـووي،  : رك(شود و اين حكم اختصاص به پدر نـدارد  كشته نمي

  ...).و6/36، شافعي، 9/21، ؛ ابن نجيم9/361؛ ابن قدامه،4/18؛ شربيني، 7/31 ،روضة الطالبين
  :داليل ديدگاه اول

عمومـات و مطلقـات ادلـة    يكي از داليل مشهور اماميه براي قصاص مادر در قتل فرزند . أ
است؛ با اين توضيح كه آيات و رواياتي كه بر قصـاص داللـت دارنـد، همـه را در بـر       قصاص

جز پـدر،   گيرد و قدر ميتقّن خروج از اين عموم و اطالق، تنها پدر مقتول است؛ در نتيجه به مي
ماند و مشمول حكم قصـاص خواهـد    تي مادر در تحت عموم و اطالق باقي ميهر كه باشد، ح

  .بود
قولـه   أيضـاً خبـارهم و  أدليلنا اجماع الفرقـة و  «: شيخ طوسي در خالف تصريح كرده است

در اين آيات ) 45:مائده(»لنفس بالنفسأ«و كذالك قوله ) 178:بقره(»كتب عليكم القصاص«تعالي
خـارج  ) از عمـوم (ان تفاوتي قائل نشده است و پدر هم بـا دليـل  خداي متعال بين مادر و ديگر

مشهور اين است كه  مـادر بـا   : نيز تصريح كرده است مختلفعالمه در )  5/153(گرديده است
فقـد جعلنـا لوليـه    «دليـل مـا عمـوم آيـة كريمـة      ... شـود  قصاص مـي ) در قتل عمد(قتل فرزند

اديث مربوطه از اين عموم خارج شده اسـت امـا   باشد كه پدر به دليل اح مي) 33:اسراء(»سلطاناً
  ).9/442(مانند مادر و اجداد مادري در عموم آيه باقي مي

شـود؛ بـه    حكم عدم قصاص شامل مادر نمـي : نيز اظهار داشته است مسالكشهيد ثاني در 
كه همان اسـتثناء پـدر از حكـم قصـاص     (دليل لزوم اكتفا در موارد مخالف اصل به مورد وفاق

  ).15/157)(است
مقدس اردبيلي نيز دليل عدم شمول حكم نسبت به مادر را عمومات ادلـة قصـاص دانسـته    

  ). 14/16(است
انـد و   البته برخي از اعالم اماميه تنها به بيان حكم قصاص مادر در قتل فرزند بسـنده كـرده  

ـ   ؛4/988 ،شرائع االسالممحقق حلي، : رك(اندبراي آن به هيچ دليلي استناد نكرده ن ادريـس،   اب
  .)3/608،قواعد االحكام؛  عالمه حلي، 3/324السرائر

  ترديدي نيست كه اگر براي اخراج مادر دليل قابل دفاعي ارائه نشود، بر اساس عمومات و
  ادر همــحكم قصاص، شامل م)در صورت تمام بودن مقدمات حكمت(اطالقات ادلة قصاص

  .قصاص خواهد بودگردد و مادر به خاطر قتل فرزند، محكوم به مي
 جايگاه و مرتبة جريان اصل عدم مجازات نيز در مرتبة بعد از عمومات و مطلقات قصـاص 
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قرار دارد؛ زيرا مفاد اين اصل در حقيقت، استصحاب عدم ثبوت حد و مجازات است كه از آن 

مطلقـات و  (نيز تعبير شده است، و روشن است كه در فرض وجـود امـارات  )اصلي(ِ به براءت
  .رسدنوبت به عرض اندام اين اصول و مشابه آن، نمي) تعموما

البته ممكن است اطالق در آية قصاص مورد ترديد قرار گيرد، با اين بيان كه خداي متعـال  
در مقام بيان جزئيات و تفاصيل احكام قصاص نيست؛ بلكه در مقام تشريع اصل قصاص است 

بهة جواز عـدم رعايـت تسـاوي در قصـاص     نيز براي دفع ش... الحر بالحر و«و تعابيري چون، 
؛ اگر اين احتمال قابل دفاع باشد مقـدمات  )1/659،الميزان؛ طباطبايي، 2/354فاضل مقداد،(است

  .حكمت براي استفادة اطالق از آيه كريمه نيز تمام نخواهد بود
و ) ص(رواياتي كه از طريـق فـريقين از پيـامبر   : است رواياتدليل ديگر ديدگاه اول  -ب 
  :نقل گرديده است) ع(مه معصومينائ

در (از آنجا كه دليل عمدة اخراج پدر از حكم قصاص و نيز عدم خروج مادر از ايـن حكـم  
الزم است روايـاتي كـه مـورد    ...). و5/152، الخالفطوسي،  : رك(باشد روايات مي) نزد اماميه

  :استناد آنان قرار گرفته است مطرح و مورد بررسي قرار گيرند
  :توان به سه دسته تقسيم كرد باب را ميروايات 

  :ها تعبير والد و ولد آمده است رواياتي كه در آن :دستة يكم
إذا قتل ال يقاد والد بولده و يقتل الولد «: كه فرمود) ع(روايت حمران از يكي از صادقين -1

  ).19/56حرعاملي، (»والده عمداً
  .شودخاطر قتل والدش كشته مي ولد بـه) اما(شودوالد بـه خاطر قتـل ولدش كشته نمي

ال يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالـده و ال  «): ع(روايت عالمة بن فضل از امام صادق -2
شـود امـا    والد با قتل فرزند كشـته نمـي  ) 57همان، (»لرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطاًيرت ا

بـرد، هـر چنـد     ول ارث نميشود، و انسان در صورت قتل، از مقت فرزند با قتل والدش كشته مي
  .قتل خطايي باشد

ال «: روايـت كـرده اسـت   ) ع(از علـي ) ع(از امام باقر) ع(اسحاق بن عمار از امام صادق -3
الولـد   حدذا قذقه و يإالوالد للولد  حدذا قتله و ال تُإيقتل والد بولده اذا قتله و يقتل الولد بالوالد 

آمـده  » وال تحد«صدوق نيز تا قبل از عبارت  المقنعاين روايت در ). 58همان، (»ذا قذقهإللوالد 
شود اما فرزند با قتل والد اگـر او   والد با قتل فرزندش اگر او را بكشد، كشته نمي).  518(است

 خورد اما فرزند به خاطر والد به خاطر فرزندش حدقذف نمي) نيز(شود و را بكشد كشته مي
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 .خورد د قذف ميوالد ح  -4
در وصـيت پيـامبر بـه    ) ع(روايت حماد ابن عمرو بن محمد از پـدرش از امـام صـادق    -5
 ). 58حر عاملي، همان،(»يا علي ال يقتل والده بولده «: آمده است) ع(علي

دربـارة قصـاص پـدري كـه فرزنـدش را      ) ع(ها، راوي از امامرواياتي كه در آن :دستة دوم
  :دهد اسخ منفي ميكند و حضرت پ كشته سؤال مي

: يقتل بـه قـال  أبنه، إسألته عن الرجل يقتل : قال) ع(روايت حماد از حلبي از امام صادق -1
  ).59همان، (اين روايت را شيخ با اسناد از علي ابن ابراهيم نقل كرده است. ال

: يقتل به؟ قالأبنه، إسألته عن الرجل، يقتل : قال) ع(روايت حماد از حلبي از امام صادق -2
آيا مردي كه فرزندش : امام در پاسخ راوي كه: مضمون هر دو روايت يكي است) 56همان، (ال

 . نه: فرمايد شود؟ مي مي) قصاص(را كشته، كشته
  .بعيد نيست اين دو روايت در واقع يك روايت باشد

يضـرب   ال يقتل به ولكن: و عبده؟ قالأبنه إفي الرجل يقتل ) ع(عن جابر عن ابي جعفر -3
  ).همان(و ينفي عن مسقط رأسهأضربأ شديدأ 

شود اما  كشته نمي: شود؟ فرمود مي) قصاص(كشد آيا كشته مردي كه پسر يا عبد خود را مي
  .شود شود يا از زادگاهش تبعيد مي شديداً مضروب مي

  :رواياتي كه بدون سؤال راوي مطرح شده اما با تعبير اب آمده است :دستة سوم
ذا قتل إبن بابيه إذا قتله و يقتل اإلب بابنه ال يقتل األ: قال) ع(ير از امام صادقروايت ابي بص

  ).57همان، (باهأ
  .ظاهراً در اين دسته، تنها همين يك روايت موجود است

: انـد اسـتناد كـرده  ) ص(فقهاي اهل سنت هم براي حكم عدم قصـاص بـه احاديـث نبـوي    
ال يقاد البـن عـن   «: را روايت كرده است كه فرمود) ص(شربيني از حاكم و بيهقي حديث نبوي

  ).4/18(»بيهأ
دليل ما بر عدم قتل والد به دليل قتل فرزند، روايـت عمـر   : ابن قدامه هم اظهار داشته است

نقل كـرده  و » اليقتل الوالد بولده«: كه فرمود) ص(بن الخطاب و ابن عباس است از رسول خدا
است كه اين حديث در نزد اهل علم در حجاز و عراق مشهور است؛ لـذا شـهرت آن و عمـل    

كه » بيكأنت و مالُك أل«) ص(و نيز حديث نبوي كند فقها، ما را از بحث در سند آن بي نياز مي
البتـه  ) 359-9/360، المغنـي .( درء قصاص خواهد شد شود كه موجب حداقل موجب شبهه مي
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همچنـين ابـن   . انـد  اره خواهد شد اهل سنت اين روايات را شامل مادر هم دانسـته چنان كه اش

ال يقاد الوالـد  «: استناد كرده است كه فرمود) ص(نجيم مصري در مقام استدالل به حديث نبوي
  ).5/622بهوتي، : ، نيز رك9/21(»بولده و ال السيد بعبده

  
  تقريب استدالل

گويند در همة اين روايات به نوعي سخن از  است؛ ميتقريب اينان به روايات مزبور روشن 
قتل فرزند توسط پدر است؛ در بعضي از روايات چنان كه گذشت، عبارت والد آمـده كـه ايـن    

به معناي پدر است، در برخي از روايات هم عبارت رجل آمـده و در  ) در برابر والده و(عبارت
شهيد ثـاني،  : رك(رديد به معناي پدر استاستفاده شده كه بدون ت» اب«برخي ديگر هم از واژة 

  ).14/16؛ مقدس اردبيلي، 10/64، الروضة البهيه؛ همو، 15/156، مسالك االفهام
شهيد ثاني ايـن دليـل را   . است لزوم رعايت حرمت پدردليل سوم بر عدم قصاص پدر، . ج
گونه نيست كه براي اين كه پدر سبب وجود فرزند است، لذا اين: گونه تقرير كرده است كهاين

در باب قذف هم به دليل . فرزند سبب نابودي او گردد؛ اين امر با حرمت پدري ناسازگار است
، مسـالك االفهـام  (خـورد  لزوم حرمت ابوت است كه پدر به خاطر قـذف فرزنـدش حـد نمـي    

15/156.(  
بهوتي از فقهـاي حنبلـي در ايـن بـاره     . باشداين دليل از مستندات فقهاي اهل سنت نيز مي

  ). 5/622بهوتي، (»والنه كان سببأ في ايجاده فال يكون سببأ في اعدامه«: يادآور شده است
ابن نجيم مصري، از فقهاي حنفي نيز تصريح كرده است كه پدر سبب احياي فرزنـد اسـت   

گر او را در صف مشركان لذا محال است كه فرزند سبب فناي پدر گردد؛ براي همين است كه ا
كاشـاني از فقهـاي   ). 9/21(كشد؛ همچنين است اگر او را در حال زناي محصنه ببيند بيابد، نمي

. براي اثبات قصاص شرط اسـت كـه مقتـول جزيـي از قاتـل نباشـد      : حنفيه اظهار داشته است
مادري،  شود؛ همچنين اگر قاتل جد پدري، جد بنابراين اگر پدر فرزندش را بكشد قصاص نمي

  ).7/235كاشاني، .(مادر يا جدة پدري يا جدة مادري باشد
وجود شبهه در مـورد  چهارمين دليلي كه در اين مورد به آن استناد شده، عبارت است از . د
) قصـاص (ش كشـته پـدر بـه خـاطر قتـل فرزنـد     : گويـد  ابن نجيم مصري در اين باره مي. پدر
كشـد   محبت و شفقتي كه به فرزندش دارد وي را نميشود؛ براي اين كه والد غالباً به دليل  نمي

 نــــ اب: نيز رك) 9/21(شود كه موجب سقوط قصاص است و همين خودش موجب شبهه مي
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 ).9/360قدامه، 

از قواعد بسيار مهمي كه در فقه جزاي اسالم مورد تأكيد و تأييد قرار گرفته اسـت، قاعـدة   
ادرءوا «: اسـت كـه فرمـود   ) ص(روف نبوياست كه مبنا و اساس آن، حديث مع» درء«معروف 

  .»الحدود بالشبهات
حديثي كه مورد قبول و  عمل فقها قرار گرفته است و با توجه عمومي كه دارد و با عنايت 

گيـرد و فقهـا    به اين كه واژة حدود، به دليل نداشتن حقيقت شرعيه، قصاص را نيـز در بـر مـي   
ه در موردي كه محل بحـث ماسـت بـه ايـن     براي رفع مجازات قصاص نيز در مواردي از جمل

؛گـروه پژوهشـي   41محقق دامـاد،  : براي توضيح و تفصيل قاعدة درء رك(اندقاعده استناد كرده
  ).به بعد 47دانشگاه علوم اسالمي رضوي،

اجماع نيز از داليلي است كه طرفـداران عـدم قصـاص پـدر در قتـل فرزنـد و       : اجماع. هـ
  .استناد قرار گرفته است قصاص مادر در همين مورد، مورد

االم اذا قتلـت ولـدها قتلـت بـه و كـذالك       «: شيخ طوسي در اين باره تصـريح كـرده اسـت   
فاضل هندي نيـز تصـريح كـرده    ). 5/152، الخالف( »...خبارهمأدليلنا اجماع الفرقة و ... مهاتهاأ

  .)11/97(»شود نمي) قصاص(، پدر با قتل فرزند كشته...به دليل اجماع و «: است
دليل ذكر ادلة ديدگاه اول به طور مختصر اين است كه داليل ديدگاه دوم كامالً ناظر به اين 

  .باشد ادله مي
، 7/235؛ كاشـاني،  15/163ماوردي :رك(در منابع اهل سنت هم به اجماع استناد شده است

  ).2/400ابن رشد، 
  

  داليل ديدگاه دوم
  شمول عبارت والد نسبت به مادر. أ

اسـتدالل  ] چنـين براي ديدگاه خـود ايـن  [ابن جنيد «: مختلف تصريح كرده استعالمه در 
  ). 9/442(»كند؛ زيرا مادر هم يكي از والدين است كرده است كه والد بر مادر هم صدق مي

پدر به خاطر قتل فرزنـدش  : اندنووي از فقهاي شافع و كاشاني از فقهاي حنفي يادآور شده
حكم در مورد پدر، دربارة مادر هم ثابت خواهد بود؛ زيرا مادر  شود و با اثبات اين قصاص نمي

، المجموعنووي، )(يعني در اين كه در والدت فرزند نقش دارد(هم همانند پدر است در والدت
  ).7/235؛ كاشاني، 18/361
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ابن قدامه، يك روايت از احمد را عدم سـقوط قصـاص از مـادر دانسـته و در ادامـه قـول       

استدالل » ال يقتل والد بولده«) ص(اص دانسته و براي آن به حديث نبويصحيح را، سقوط قص
  )9/360ابن قدامه، (»بأحد الوالدين فأشبهت األنها وأل«: ه است، سپس ياد آور شده استكرد

  شبهه  -2
. شـود  شود، موجب درء قصاص از مادر هم مي اي كه موجب درء قصاص از پدر ميشبهه 

مادر وجد وجده هم همانند پدر هستند خواه انتسابشـان  : گويد مي ابن نجيم مصري در اين باره
از جهت پدر باشد يا از جهت مادر؛ زيرا فرزند جزيي از اينان است، لذا نصي كه در مورد پـدر  

 ).9/21(شود بنابراين، شبهه، شامل همة اين موارد هم مي. شود ها هم مي وارد شده شامل آن
  طريق اوليلزوم رعايت حرمت مادر به -3

باشد كه به  يكي از داليل سقوط قصاص از پدر در قتل فرزند، لزوم رعايت حرمت پدر مي
اند كه ايـن دليـل در مـورد مـادر، بيشـتر       برخي از فقهاي اهل سنت اظهار داشته. آن اشاره شد
والصحيح عدم القصاص لقـول  «: ابن قدامه، از فقهاي حنبلي در اين باره گفته است. وجود دارد

ولـي بـالبر فكانـت    أنهـا  أحد الوالدين فأشبهت األب و ألنها ال يقتل والد بولده، و أل): ص(نبيلا
ب بقتل الكبير الـذي  عتبره بدليل انتفاء القصاص عن األولي بنفي القصاص عنها و الوالية غير مأ

  :»ب المخالف في الدينو عن الحد وال والية له و عن األ ال والية عليه
و ) ص(باشد به دليـل حـديث نبـوي    قصاص مادر در قتل فرزندش مي ديدگاه صحيح عدم

براي اين كه مادر هم يكي از دو والد است و براي اين كه مادر از پدر نسـبت بـه بـر و نيكـي     
اگـر  (كردن به او اولويت دارد پس او به نفـي قصـاص از او داراي اولويـت بيشـتري اسـت، و     

شود در حالي كه مادر، برخالف پدر، بر فرزند  اشكال شود كه چگونه قصاص از مادر ساقط مي
براي همين است، . در سقوط قصاص، واليت شرط نيست) واليت ندارد، پاسخش اين است كه

كه در مواردي هم كه پدر بر فرزند واليت ندارد باز هم قصاص ساقط اسـت، هماننـد سـقوط    
طـور قصـاص  از   ارد، همـين قصاص از پدر در قتل فرزند كبير خود، با اين كه بر او واليت ند

جد ساقط است، در حالي كه او هم داراي واليت نيست، همچنـين قصـاص از پـدري كـه بـا      
  )9/361)(با اين كه بر فرزندش واليت ندارد(فرزندش در دين مخالف است ساقط است

  
  بررسي داليل دو ديدگاه

  توان گفت ديدگاه با عنايت به داليلي كه طرفداران هر يك از دو ديدگاه مطرح كردند مي
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به عبـارت ديگـر   . باشد دوم يعني قول به سقوط قصاص از مادر هم، آنچنان غير قابل دفاع نمي

  .داليل ديدگاه اول به وضوح بر انحصار سقوط قصاص در پدر داللت ندارند: توان گفت مي
  توضيح

خـاطر   مادر به: كدام از اين روايات با صراحت نيامده است كهدر هيچ: بررسي روايات -1
  :شود قتل فرزندش قصاص مي

تعبير والـد بـدون ترديـد    . آمده است» ولد« و» والد«در اين دسته از روايات تعبير :دستة اول
اگر در برابر والده و در كنار آن به كار رود به معناي پدر است اما آنگاه كه منفردأ و بدون قرينه 

ال «اين كه در روايت دوم آمـده بـود    استعمال شود ممكن است مراد از آن جنس باشد؛ به ويژه
  .»ذا قتله و ان كان خطأإيرث الرجل الرجل 

روشن است كه منظور از رجل در اين عبارت مرد نيست بلكـه مـراد جـنس اسـت؛ يعنـي      
  .انسان

تواند شاهد و اشعاري باشد بر اين كه مراد از والد هم ممكن است جنس  البته اين مورد مي
كاشاني از فقهاي حنفي در اين باره گفته . كه انسان را به دنيا آورده استوالد باشد؛ يعني كسي 

) ص(دليل اصلي استثناي پدر و مادر و اجداد و جدات از حكم قصاص، حـديث نبـوي  : است
  ).7/235(شودهمه را شامل مي» ولد«و » والد«زيرا عنوان » اليقاد الوالد بولده«: است كه فرمود

شـود و هـم مـادر و     عنوان والد، هم پدر و جـد را شـامل مـي    منظور كاشاني اين است كه
  .شود جدات را؛ و عنوان ولد هم، فرزند بدون واسطه و فرزند با واسطه را شامل مي

آيا پدر بـه خـاطر قتـل    : پرسند اين روايات در پاسخ به سؤال راوي است كه مي: دستة دوم
  .  شود كشته نمي نه،: فرمايد شود؟ حضرت هم در پاسخ مي فرزندش كشته مي

پرسد نه قتـل مـادر، روشـن اسـت؛ زيـرا در اغلـب        دليل اين كه سائل در بارة قتل پدر مي
شود، توسط پدر است و اين كـار كمتـر از    مواردي كه فرزندي توسط يكي از والدين كشته مي

شـود، حضـرت در    طبيعي است كه وقتي دربارة پـدر سـؤال مـي   . گيرد سوي مادر، صورت مي
به عبارت ديگر اين روايات بـه هـيچ   . ه پاسخ دهد و نسبت به حكم مادر سكوت كندهمين بار

  .وجه داللت بر ثبوت قصاص بر مادر ندارد
  پر واضح است كه بيان حكم فرد غالب در فقه داراي نظاير فراواني است؛ به عنوان نمونه،

كـه  (بـراي مشـتري  در باب خيار حيوان روايت متعددي وجود دارد مبني بر ثبوت خيار حيوان 
مفهوم اين روايات عدم ثبوت خيار حيـوان  ). البته ديدگاه مشهور اختصاص آن به مشتري است
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نعم هنا قـول لعلـه اقـوي    «براي بايع است، هرچند ثمن، حيوان باشد، اما شيخ انصاري با تعبير 

  ده ورا تقويت نمو) در مواردي كه ثمن حيوان است(ديدگاه ثبوت خيار براي بايع نيز» منه
  ).2/242انصاري،(كرده است) مبيع بودن حيوان(روايات مشاراليه را حمل بر مورد غالب

ممكن است كسي بخواهد به مفهوم مخالف روايات اخذ كند و قصاص را براي مادر ثابت 
نمايد؛ اما اين اين استدالل درست نيست؛ زيرا جمالت ذكر شده در روايات نه شرطي اسـت و  

تـوان مطـرح    ها مفهوم شرط يا مفهوم وصف باشد؛ نهايت چيزي كه مـي  ننه وصفي تا مفهوم آ
كرد، ثبوت قصاص بر مادر از راه مفهوم لقب است؛ در حالي كه مفهوم لقب در نزد هيچ كـس  

  ).و ديگر منابع اصولي، مبحث مفاهيم 2/132آخوند خراساني ،: رك(داراي اعتبار نيست
شامل مادر ندانيم، ممكن است گفته شود مفهوم  وصف است كه اگر آن را» والد«البته واژة 

اما پاسـخش روشـن اسـت؛    » بولده ةيقتل الوالد«: عبارت است از» ال يقتل الوالد بولده«مخالف 
دانند، در غيـر   چرا كه قائالن به مفهوم وصف هم، وصف معتمد به موصوف را داراي مفهوم مي

  )1/107؛ مظفر،2/501، نائيني: رك(اين صورت در زمرة مفهوم لقب خواهد بود
آيا موجب » عن الرجل يقتل ابنه، يقتل به؟«: وانگهي آيا اين كه در هر سه روايت آمده است

شود كه كسي از اين عبارت استفاده كند كه چون سؤال دربارة قتل پدر است و حضرت  اين مي
قصـاص   هم پاسخ منفي داده است، در نتيجه اگر كسي دختر خود را بكشد بـه خـاطر قتـل او   

  !شود؟ مي
هرگز اينطور نيست؛ چون اوالً علت سؤال دربارة پسر شايد اين باشد كه اگر چنين اتفـاقي  

  . باشد افتد ثانياً اين عبارت داراي مفهوم داراي اعتبار نمي بيافتد بيشتر نسبت به پسران مي
ر قتـل  پدر بـه خـاط  «: بود و حضرت فرمودند) ابو بصير(كه تنها يك روايت دستة سوماما  

نيز داللت قابل اعتمادي ندارد؛ زيرا اوالً ممكـن اسـت ايـن روايـت     »  شود فرزندش كشته نمي
در پاسخ به سؤالي بوده است كه در متن روايت نيامده اسـت، ثانيـاً   ) به قرينة ساير روايات(هم

قـب  شود از باب مفهـوم ل  اگر بخواهد داللت كند بايد از راه داللت مفهومي باشد كه باز هم مي
آيـا  » اليقتل االب بابنـه «ثالثاً در اين روايت هم آمده است . باشد كه داراي حجيت و اعتبار نمي
؟، يعني پـدر بـه خـاطر قتـل دختـرش      »يقتل االب بابنته«كند كه  كسي از مفهوم آن استفاده مي

  . شود قصاص مي
ـ     ) 2/72(اين بيـان محقـق خـويي   : توان گفت بنابراين مي ا مطلـق  كـه روايـات قبلـي عـام ي

شـود امـا ايـن دسـته از      و والدين را شامل مي) يعني رواياتي كه مشتمل بر لفظ والد بود(است
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زنـد يـا تقييـد     بهره بـرده آن روايـات را تخصـيص مـي    » ...ال يقتل االب«روايات كه از عبارت 

بر  تواند تقييد كند يا تخصيص بزند كه باشد؛ زيرا اين روايات در صورتي مي كند، موجه نمي مي
قصاص مادر و عدم سقوط قصاص وي با قتل فرزند، حداقل به صورت ظهور، داللت كنـد در  

توان گفت حتي  حالي كه اشاره شد كه اين روايات چنين داللت و ظهوري ندارند؛ در نتيجه مي
اگر در مواردي مانند تنها روايت دستة سوم، سخن از عدم قصاص پدر به خـاطر قتـل پسـرش    

  . معتبر بر ثبوت قصاص مادر نداردباشد، داللت  مي
نكتة شايان توجه اين كه در عبارت فوق، آيت اهللا خوئي، والد را شـامل مـادر نيـز دانسـته     

  .است
دليل ديگري كه براي عدم قصاص پدر مطرح شد، اين بود كـه پـدر در ايجـاد و تكـون     -2

ثابت اسـت و نقـش    اين دليل در مورد مادر هم: توان گفت با صراحت مي. فرزندش نقش دارد
تعبير والد كـه  : توان گفت حتي مي. مادر هم در تكون فرزند اگر پيش از پدر نباشد كمتر نيست

و احاديث ديگر آمده است به نوعي تعليق حكـم بـه وصـف اسـت كـه      ) ص(در حديث نبوي
 داللت بر عليت دارد يعني بر فرض كه به عنوان يك دليل مستقل هم قابل طرح نباشد، در كنار

به عبارت ديگر معناي حديث تقريباً اين است . تواند موجه ديدگاه مورد نظر باشدديگر ادله مي
شود و بدون ترديد ايـن   كه والد به دليل والد بودن و نقش در ايجاد فرزند داشتن، قصاص نمي

  .نقش را مادر هم دارد
ني اسـت، امـا   ممكن است تصور شود كه اين نحوه از اسـتدالل، نـوعي اسـتدالل استحسـا    

نوعي استدالل تنقيح مناطي و در مواردي تخريج منـاطي اسـت، آن هـم تنقـيح     : توان گفت مي
توان بدون اشكال آن را در  مناط و تخريج مناط مستند به لفظ كه اگر موجب اطمينان باشد، مي

طمينـان  زمرة ظواهر الفاظ دانست و به عنوان يك امارة معتبر به آن استناد نمود، و اگر موجب ا
تواند مبنا و بستر دليل پـنجم   آور باشد، حداقل يك امارة ظني است كه ميهم نباشد و تنها ظن

  .باشد، مهيا نمايد مي» درء«را كه استناد به قاعدة 
) و تـوفيقي (استثنائات در باب عبـادات، تعبـدي  : نكتة شايان توجه ضمني اما مرتبط اين كه
سادگي ميسـر نيسـت و در مـواردي اصـالً ممكـن       محض است و كشف فلسفه و اسرار آن به

به همـين صـورت اسـت؟    ) يا توقيفي بودن(اما آيا در غير باب عبادات هم گسترة تعبد. نيست
آن هم با تعبير والد، كه هم، شمول آن نسـبت بـه مـادر در    (يعني استثناي پدر از حكم قصاص

يـك  ) وي براي ايـن شـمول باشـد   تواند مؤيد ق مي» والد«ميان فريقين، قائل دارد و هم، وصف 
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تعبد و توقيف محض است، بدون هيچ مناط مكشوف اطميناني قابل اعتماد و يا حد اقل، ظنـي  

  قابل توجه كه  حد اقل بتواند بستري موجه براي جريان قاعدة درء باشد؟
چنان كه اشاره شد يكي از داليل قول به سقوط يا عدم ثبـوت قصـاص بـه خـاطر قتـل      -3

تـر  ترديدي نيست كه اين علت اگر در مورد مادر، قـوي . م رعايت حرمت پدر استفرزند، لزو
نباشد، ضعيف تر نيست، و لزوم رعايت حرمت مادر قطعاً كمتر از لزوم رعايـت حرمـت پـدر    

به همين دليل، چنان كه گذشت، عموم اهل سنت و ابن جنيد از فقهاي اماميه مادر را . باشد نمي
  .اند ند دانستهدر اين حكم با پدر همان
اخـراج  : توان نوعي تخريج مناط مستند به لفظ دانست با اين توضيح كه اين دليل را نيز مي

پدر از عمومات و مطلقات قصاص، و حكم به عـدم قصـاص وي در قتـل فرزنـد، يـك تعبـد       
محض نيست و قطعاً داراي مصلحتي است و اين مصلحت از نـوع مصـالح وجـود در احكـام     

ظـن بـه   : قابل كشف نباشد) غير اطميناني(به صورت اطميناني يا حداقل ظنّي عبادي نيست كه
دليـل و مصـلحتي كـه در    : باشـد  اين كه تشريع اين حكم به دليل لزوم رعايت حرمت پدر مـي 

: اين استدالل همانند مورد قبـل، نـوعي تخـريج منـاط اسـت     . مورد مادر نيز قطعاً موجود است
توانـد در مـورد قصـاص مـادر      ه لفظ كه اين نيز حداقل ميظني مستند ب) حداقل(تخريج مناط

» درء«با استناد به قاعـدة  ) چنان كه در دليل پنجم اشاره گرديده است(موجب ايجاد شبهه گردد
بنا بر اين، اين استدالل و استفاده از احاديث باب، به هيچ وجه، استحسان . قصاص ساقط گردد

  .نيست
ه، مانند شيخ طوسـي، صـاحب جـواهر و ديگـران بـه آن      دربارة اجماع كه فقهاي امامي -4

توان گفت اوالً با مخالفت ابن جنيد اجماع ثابت نيست؛ حتي بعضي از فقهـا   اند مي استناد كرده
دربارة مادر سكوت كرده اند، ثانياً با توجه به رواياتي كه در اين باب وجود دارد و ممكن است 

اجمـاع مزبـور، مـدركي اسـت و     ) اينچنين هم هسـت  كه(همين روايات مورد استناد فقها باشد
تواند به عنوان يك دليل مستقل مورد استناد كساني قرار گيـرد كـه مـادر را از قصـاص بـه       نمي

  .دانند خاطر قتل فرزندش معاف نمي
با عنايت به مطالبي كه در نقد و تجزيه و تحليل روايات و ادله مطرح شـد بـه جـرأت     -5
مورد قصاص مادر، به خاطر قتل فرزندش، شبهة جـدي وجـود دارد    توان گفت، حداقل در مي

از سقوط قصاص مادر به خاطر قتل فرزندش دفاع »درء«توان با استناد به قاعدة  كه به راحتي مي
شود بزرگاني كه در تهيه و تـدوين قـانون مجـازات     از اين رو پيشنهاد مي. قابل قبولي ارائه داد
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هيه و تنظيم قانون جديد هستند اين مورد را هم دوباره به طور اسالمي نقش دارند و در صدد ت

  .جدي مورد بررسي و تجديد نظر قرار دهند
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