
  

  

  

  

  

  ابوت در ثبوت قصاصگسترۀ شرط انتفای 

  ت در ثبوت قصاصابّو  گسرتۀ شرط انتفای
  *پور جعفر صادق محمد

  **عبدالعلی توجهی

  چکیده
، اگـر مبنـای ایـن شـرطبر. انتفای ابوت استیکی از شروط جریان قصاص، . کیفر قتل یا جراحت عمدی است ،قصاص
نزد فـریقین  مسئلهمستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این . شود مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی قاتل، پدر

. درنظـر بگیـردایـن شـرط را  ١٣٩٢ قانون مجـازات اسـالمی مصـوب ٣٠١ مادۀرا بر آن داشته در  گذار قانوناقامه شده، 
کـه  ایـن درحـالی اسـت. سبب قتل فرزنـد اسـت بهمطلق قصاص پدر  یو نص قانون، مقتضی انتفا فقیهاناطالق کالم 

در ایـن . انـد هایی چون دشـمنی و طمـع، پـدر را مسـتحق قصـاص دانسـته صورت سبق تصمیم یا وجود انگیزهبرخی، در 
کـه سـقوط قصـاص پـدر،  شـود می، چنـین نتیجـه گرفتـه مـرتبطتحلیلی، با استناد به روایات  ـ نوشتار، با روشی توصیفی
. اعـراض از روایـات اسـتسـبق تصـمیم، مسـتلزم بـا   تخصیص آن بـه مـواردی چـون قتـل و حکمی عام و مطلق است

  . گردد وجه شامل نمی هیچ چنین حکمی تنها مخصوص پدر است و مادر، جد یا جدات را به شود میحال، ثابت  درعین

  .ابوت، سبق تصمیم، قصد، جد پدری یقصاص، انتفا: کلیدواژگان

                                                           
  دانشگاه خوارزمی تهران یپژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی و دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا *

    jafar.samen.1367@gmail.com  
  atavajohi@yahoo.com  استادیار دانشگاه شاهد **

  ٢۴/١٢/٩۵: تاریخ دریافت
  ١٠/٣/٩۶: تاریخ تایید
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  مقدمه

قتـل،  فـراد در قالـب جـرح ومی که بر تمامیت جسمانی ادر نظام جزایی اسالم، برای جرای
بـرای عمـدی محسـوب . ، کیفر قصاص تعیین شده اسـتیابند صورت عمد، ارتکاب می به

عامـدًا « :شدن جرح و قتل، باید مرتکب هم عمد در فعل داشته باشد و هم عمد در نتیجه
و، جـرم ارتکـابی عمـدی شـمرده د ؛ بـا فقـدان هریـک از ایـن»قصـده یمدًا فه و عافعل یف

تواند ضامن  میاش  با قدرت بازدارندگیقصاص  .)١٠۴ص: ١٣٩٢، میرمحمدصادقی(شود  نمی
اص بـه شـروط بر مصالحی، جریان قصـاین، بناوجودبا. خونریزی باشدحفظ نفوس و مانع 

حریت، اسـالم، . بوط به قاتل هستند یا مقتولاین شروط یا مر  متعددی منوط گشته است؛
، ؛ خـوئی۴٩٢، صق١۴١۶کیـدری، ( فقیهـانبرخـی  دیـدگاه ن، عقل و برپایـۀالدم بود محقون
باشـد تـا  آنهـا برخی از شرایطی هستند که مقتـول بایـد دارای ،بلوغ ،)٨۵، ص۴٢ج: ق١۴٢٢

 دارای کمال عقل باشـد تـا او را بتـوان قصـاص قاتل نیز نخست باید. قاتلش قصاص گردد
پـدر  ا که اگـر قاتـلبدین معن :نمود؛ دومین شرط مربوط به قاتل، انتفای رابطۀ ابوت است

؛ عالمـۀ حلـی، ٢٠١-١٨٩ص، ۴ج: ق١۴٠٨محقـق حلـی، ( مقتول باشد، قصـاص نخواهـد شـد
ـــن شـــرط، . )٢٧٠-٢۶٩ص: ق١۴١٠، ؛ شـــهید اول١٩۶-١٩۴ص ؛ق١۴١١ ضـــرورت وجـــود ای
. فقیهان اهل سـنت، انکارناشـدنی اسـتفقیهان امامیه و نیز مشهور  نزد همۀ الجمله، فی
ازجملـه . ز ابهامات و اختالفـاتی وجـود داردچنین شرطی، هنو اشتراط حال، درزمینۀ بااین

دربـارۀ  ایـن اسـت کـه آیـا انـد به بررسی آنهـا پرداختـه فقیهانکه  رابطه سؤاالت مهم دراین
 واسطۀ تفاوت هست؟ همچنین، آیا جد پدری نیز بهانتفای قصاص حقیقتًا میان مادر و پدر 

شـدنی اسـت،  طرحزمینه  دیگر که دراینمسئلۀ چنین شرطی از قصاص معاف است یا نه؟ 
قتـل  پـس از» والـد«بدین بیان که چه چیزی موجب شده  علت اعتبار چنین شرطی است؛

دقیق این شـرط  ۀگستر  شود د؟ پاسخ به این پرسش موجب میاز قصاص معاف گرد» ولد«
 دهگفتنی است دربارۀ شرط انتفای ابوت، چندین مقالۀ علمـی نگاشـته شـ. نیز روشن گردد

  :توان اشاره نمود می عنوانبه دو  ترین آنها از مهم .است

  1؛»معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفر قتل در فرزندکشی عمدی« .الف
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بررسی فقهی نقش تفاوت جنسیت پدر و مادر در مجازات جرم فرزندکشی در فقـه « .ب
  2.»شیعه

اند ولی متأسـفانه  ین موضوع بودههرچند این دو پژوهش، گامی استوار در مسیر توجه به ا
هایی در خـود دارنـد کـه  دو یا از استحکام علمی کامل برخوردار نیستند یا کاستی باید گفت هر

رسـد بـر  نظر می ترین نقدی که به مهم. جانبه دانست توان تحقیقاتی همه درنتیجه، آنها را نمی
ای روایـی در حـوزۀ علـوم هـ این دو نوشتار وارد است، رعایت نشـدن روش خـاص درک گزاره

های جدیـد،  های سـده اسالمی است؛ زیرا در آنهـا تـالش شـده بـا نگرشـی متـأثر از اندیشـه
هایی از مفاهیم صریح روایات اسالمی ارائه گردد که نه با فضای صدور آنهـا منطبـق  برداشت

گیـری از  پـژوهش حاضـر، ضـمن بهره. است و نه با قواعـد کلـی حـاکم بـر اسـتنباط احکـام
گونـه کـه  سو، روایات اسالمی را آن ستاوردهای تحقیقات پیشین و ارج نهادن به آنها، ازیکد

دیگر، ضـمن توجـه تـام بـه  فرهنگ و فضای صدور آنهـا اقتضـا دارد تفسـیر نمـوده و ازسـوی
نمایـد و  نظریات فقیهان امامیه، آنچه را بیشتر بر موازین اجتهـادی متکـی اسـت، تقویـت می

بنـابراین، در ایـن پـژوهش . شمارد ایستایی و تقلیِد بدون دلیلی را مغتنم نمیراستا، هیچ  دراین
عنوان نظریۀ غالب به مجـامع علمـی راه  شود که چندی است به ای نقد می های ویژه برداشت
اند و مطابق آنها روایات معافیت، منصرف به مـواردی دانسـته شـده کـه توطئـه یـا سـبق  یافته

شـود کـه طبـق ادلـۀ محکـم،  دست داده می نین، این نتیجه بهتصمیمی در کار نباشد؛ همچ
شود که معافیت جد پدری نیز دارای پشـتوانه مسـتحکم  تنها مادر شامل حکم معافیت نمی نه

رو، در ادامه، پس از بررسی جایگـاه شـرط انتفـای ابـوت در فقـه امامیـه و  ازاین. داللی نیست
  . گردد می اهل سنت، آنچه برایند این تأمالت است ارائه

	شرط انتفای ابوت در فقه امامیه .١

فقیهان شیعه دربارۀ شرط انتفای ابوت بر یک رأی هستند ولی با مراجعه بـه  عمومهرچند 
بـرای آنـان نیـز پـی جسـت و مجموعـًا وجـود دو  نیز دیگری توان نظریۀ ها می همۀ دیدگاه

 .زمینه را نتیجه گرفتدیدگاه متفاوت در این 
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	دیدگاه مشهور .١-١

  گفتار فقیهان .١-١-١

بیشتر فقیهان امامیه شرط انتفای ابوت را شرط سوم از شـرایط قصـاص، پـس از حریـت و 
که نگارنده بررسی کرد، ازمیـان فقیهـان گذشـته، هـیچ فقیهـی در  تاجایی. دانند اسالم می

معتقـد اسـت،  جـواهر صاحب که  لزوم و ضرورت این شرط، اشکال وارد نکرده است؛ چنان
گونـه  بر این مسئله هم اجماع محصل فقیهان محقق است و هم اجماع منقول آنها و هیچ

: نویسـد نیز در این زمینـه میمحقق خوئی . )١۶٩، ص۴٢ج: ق١۴٠۴(اختالفی در آن نیست 
: ق١۴٢٢(» کننـد اختالفی در این شرط نیست و نصوص و روایاتی چند، بـر آن داللـت می«
انـد  فقیهان امامیه نیز با همین رویه به بیان و بررسی این شرط پرداختهدیگر . )٨۶، ص۴٢ج
: ق١۴١١؛ عالمـۀ حلـی، ١٩٩، ص۴ج: ق١۴٠٨؛ محقق حلـی، ١۵١، ص۵ج: ق١۴٠٧، شیخ طوسی(

؛ فاضـل ٢۴٨، ص١۶ج: ق١۴١٨؛ سـیدعلی طباطبـائی، ۴٠٧، ص٢ج: ق١۴١٢؛ شهید ثـانی، ١٩۶ص
  .)١۵٠ص: ق١۴٢١، لنکرانی

اص پدر و جد پدری مسـتلزم ثابـت نشـدن تعزیـر یـا دیـه و کفـاره گفتنی است انتفای قص
سازند؛ بنابراین، کفاره، دیـه، منـع از  نیست، بلکه نصوص واردشده فقط قصاص را منتفی می

نکتـۀ دیگـر آنکـه . ارث، تعزیر و حرمت قتل فرزند کماکان بر این جنایـت مترتـب خواهـد بـود
تواننــد  معنی آن نیســت کــه فرزنــدان نمی بــه لزومــاً  ســبب قتــل فرزنــد قصــاص نشــدن پــدر به

از . شـوند بنمایند که اولیای دم وی محسـوب می  دلیل قتل کسی درخواست قصاص پدر را به
توانـد،  دو می هرگـاه مـردی همسـر خـود را بکشـد، فرزنـد مشـترک آن:انـد برخی گفته،این رو
شــود ) یــهالبتــه بــا پرداخــت مــازاد د(عنوان ولــی دم مــادر، خواســتار قصــاص پــدر  بــه

همچنین، اگر پدر مهدورالدم باشد یا فرزند، جـالد و مـأمور . )١۵۶ص: ١٣٩٢، میرمحمدصادقی(
اجرای حکم باشد و پدر او به حکم شرعی محکوم به قتل شده است، باز هم اشکالی در قتل 

حتـی در کـارزار جنگـی کـه پـدر در . )٨٧ص: ق١۴١٠، مـدنی کاشـانی(دست فرزند نیست  پدر به
. )٩٧، ص١١ج: ق١۴١۶، فاضل هنـدی(دست فرزندش جایز است  رار دارد، قتل او بهصف کفار ق

  .است» سبب کشتن فرزند قصاص یا قتل پدر به«عنه، تنها  بنابراین، منهی
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امامیه، دیدگاه فـوق را  فقیهان تبعیت از عموم جمهوری اسالمی ایران نیز به قانونگذار
قصـاص «: کنـد مین راستا مقـرر میقانون مجازات اسالمی در ه ٣٠١مادۀ . پذیرفته است

مـادۀ در  .»...علیـه نباشـد شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پـدری مجنـی درصورتی ثابت می
این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنـی «: نیز آمده استهمین قانون  ٣٠٩

عدم اثبات، حق قصاص، حسب مـورد، بـا صورت ت، باید در دادگاه ثابت شود و در علیه اس
  .»شود سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می

  ادله .٢-١-١

  روایات .١-٢-١-١

  نص روایات. الف

حـر مرحوم : اند روایات پرشماری صراحتًا چنین شرطی را برای جریان قصاص الزم دانسته
رندۀ ده روایت بابی را به این مسئله اختصاص داده است که دربردا وسائل الشیعهدر  عاملی

جهت اختصـار،  در اینجا بـه. )٨٠-٧٧ص، ٢٩ج: ق١۴٠٩، حر عاملی(است  :متفاوت از ائمه
  : کنیم سه مورد از این روایات را بیان می

قاد والد بولـده، و یال «: کند مینقل  8از امام باقر یا امام صادق حمران ـ
قصــاص فرزنـدش ] قتـل[سـبب  پـدر به: قتـل والـده عمــدا قتـل الولـد إذای

خـویش را عمـدی بکشـد، قصـاص  کـه پـدر فرزنـد هنگـامی ولـی شود نمی
  ؛»شود می

بنـه، أ إقتـل یسألته عن الرجل «: 7از امام صادق حلبی روایت صحیحۀ ـ
مردی که فرزند خود را کشته بود  دربارۀ 7از امام صادق :قَتل به؟ قال الیُ 

  ؛»نه: شود؟ فرمودند ه آیا کشته میپرسیدم ک

ان کـ 7اً ّیـأّن عل«: که فرمودند 7از امام صادق عمار بن اقاسحمعتبرۀ  ـ
پدر هنگـامی : فرمودند می 7امام علی: قَتل والد بولده إذا قتلهیُ ال : قولی

  .»شود که فرزندش را بکشد، کشته نمی
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  مفاد روایات. ب

اسـت و همـین » والـد«دسـت  به» ولد«که مشهود است، سخن از قتل  در این روایات چنان
براین  هم شامل پسر شود و هم دختر؛ افزون» ولد«تصریح در روایات موجب گشته که لفظ 

رو،  ازایـن. گردد؛ ازسویی والـد نیـز دربرگیرنـدۀ پـدر و جـد پـدری اسـت ها هم می شامل نوه
اند و نیز به قتل  صاص را اعم از قتل فرزند پسر و دختر دانستهفقیهان حکِم جاری نشدن ق

همچنین، در این حکم فرقی ندارد پدر، کافر باشـد . اند دست پدربزرگ تسری داده ها به نوه
دسـت  این درحالی است کـه بیشـتر فقیهـان، قتـل فرزنـد را به. یا مسلمان، حر باشد یا بنده

درمیان فقیهـان . )۴٠٧، ص٢ج: ق١۴١٢شهید ثانی،  ؛همان(اند  مادر، مستلزم قصاص دانسته
سـیدعلی (شـود  که معتقد اسـت قصـاص بـر مـادر نیـز جـاری نمی اسکافیبر  شیعه، عالوه

هـم بـر ایـن دیـدگاه اسـت  الله صانعی آیت، از معاصران، )٢۵٠، ص١۶ج: ق١۴١٨طباطبائی، 
  .)١٧۵، ص١ج: ١٣٩٠، صانعی(

  اجماع .٢-٢-١-١

و برخـی  )٨۶ص ؛)۴٢(٢ج: ق١۴٢٢، خوئی( ای نفی خالفادع مسئلهدر این  فقیهانبرخی از 
 دربردارنـدۀرا  مسـئلهایـن  نجفیمرحوم اند؛  کرده ادعای اجماع جواهر صاحبنیز همچون 

، صــاحب جــواهر( اسـت  ع منقــول و محصــل قلمـداد کــردههـر دو قســم اجمـاع یعنــی اجمـا
  .)١۶٩، ص۴٢ج: ق١۴٠۴

  عقل .٣-٢-١-١

رود، شایسته نیست ایـن سـبب  شمار می وجود آمدن فرزند به که پدر سبب به ازآنجایی .الف
دیگر، چـون  عبارت ؛ بـه)۴٠٧، ص٢ج: ق١۴١٢شـهیدثانی،(وسیلۀ مسبب خود معدوم گـردد  به

 تواند موجب معدوم شدن او گردد؛  فرزند وجود خود را مرهون پدر است، نمی

گردد که قصـاص در حـق او جـاری شـود؛  میحرمت و احترامی که پدر دارد، مانع  .ب
ا قذف نماید، حـد که اگر پدری فرزندش ر  چنان گردد؛ مت او در هیچ حالی زایل نمیزیرا حر

  .)همان( قذف نخواهد خورد
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	دیدگاه غیرمشهور .٢-١

معافیـت  طبـق آن،. آیـد شمار مـی جدید درزمینۀ شرط انتفای ابوت به ای این دیدگاه نظریه
ایـن  در. روانی جرم قتل، یعنی قصد، استوار است عنصر اص بر نبودِ پدری از قص پدر یا جد
  :نظریه

والــد کــه در روایــات  دســت بهی قصــاص در قتــل ولــد اســتثنا از اصــل کلــ«
صحیحه و معتبره آمده اختصاص به جـایی دارد کـه قتـل از راه عواطـف و 
تخّلف فرزند از نصایح خیرخواهانـه پـدر باشـد؛ نـه سـایر مـوارد کـه قتـل بـا 

باشـد، کـه در آن صـورت  ـ اردها وجود د در بقیه قتل کهـ های دیگر  انگیزه
عدم قصاص والـد بـه جـایی  ،دیگر تعبار  به .ی قصاص ثابت استاصل کل

اختصاص دارد که جان پدر با همـه عواطـف و نصـایح و خیرخـواهی بـرای 
اگر نگوییم تحقیقـًا، پـدر،  ،فرزندش و تخّلف فرزند، به لبش رسیده و تقریباً 

ها بدون اختیار دست به چنـین عملـی  فخاطر همان نصایح و تخل به کأّنه،
ت هـا موجـود اسـ هایی که در سایر قتـل زده؛ نه در جاهایی که پدر با انگیزه
خاطر اغراض شخصـی و دشـمنی و طمـع  قتل را انجام دهد، یعنی قتل به

 هـا و امثـال آنهـا بـوده انـتدر مال و پست و ریاسـت و یـا فـاش نشـدن خی
  .)١٧٧، ص١ج: ١٣٩٠، صانعی( »]باشد[

ــیچپید ــزه ه ــه انگی ــا اســت ک ــن ه نمیگ ــافی قصــاص محســوب شــود؛ ازای ــد ن   رو، توان
این، وجودبـا. هـای خصـمانه، محـل تأمـل اسـت گمان، منوط کردن قصاص بـه انگیزه بی
عنصر روانی جـرم  ویایگهمان قصد باشد که  سد منظور از انگیزه در این نظریهر  نظر می به

علـت . باشـد مؤید این برداشت مـی» بدون اختیار دست به چنین عملی زده«عبارت  ؛است
سـویی منصـرف از که احادیِث معافیت پدر از قصاص، از بیان شده  گونه چنین تفصیلی، این

قصد منجز صورت پذیرفتـه اسـت و ازدیگرسـو، اگـر چنـین  مواردی است که قتل همراه با
تشـریع  ۀهـای مسـبوق بـه قصـد، بـا فلسـف قتـل برشمول آنها  م پذیرفته نشود،انصرافی ه

قصاص ناسازگار است و با اطالق عمومات ثبوت قصـاص کـه آبـی از تخصـیص هسـتند، 
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ها داللـت نخواهنـد  گونه قتل بر معافیت پدر از قصاص در این ،نتیجهکنند و در  معارضه می
  .)١٧٨-١٧٧ص ،همان( داشت

تقریـر ایـن نظریـه، بـدون تعـرض بـه دالیلـی همچـون انصـراف و  راستایبرخی نیز در 
رسند، معتقدند روایات معافیـت پـدر  نظر می مخالفت با تشریع قصاص، که دالیلی ناتمام به
فیت مطلق جهت، قابلیت اثبات معا همین ؛ بهاز قصاص، روایاتی هستند قضایی و نه فقهی

در مقام بیـان نحـوۀ دادرسـی جـرم  7امام ،یاتدیگر، در این روا بیان به. پدر را دارا نیستند
ۀ ویژۀ عاطفی میان پدر و فرزند، این شائبه تقویـت رابط قتل ازسوی پدر است و با عنایت به

اش مخدوش بوده اسـت؛  جرمی عامد نبوده و عنصر روانی که او در ارتکاب چنین شود می
وجود قتـل آمـده کـه پـدر بـاعلـیم ایـن آمـوزه بر صدد تیادشده در در روایات  7امام رو، ازاین

ای از ابهـام اسـت؛  فرزندش، قصاص نخواهد شد، زیرا عمد بودن عمل ارتکابی او در هاله
ای در آنها نیست، عامدانه بودن قتـل  بهها که چنین شائ ، برخالف دیگر قتلاز همین زاویه

 فـرض چنـین پـیش گمان، بی .)١۵-۶ص:١٣٩٠پور، فرد و بنی ایزدی( نیازمند اثبات است
ای این است که ثبوت قصاص را همواره به وجود قصِد نتیجه منوط بـدانیم و انجـام  نظریه

اسـاس، چنـین  براین. ن قتل، کافی نـدانیمتنهایی برای عمدی خواند فعل نوعًا کشنده را به
روایاتی که قتل با فعل نوعـًا کشـنده  نخست،: داند دیدگاهی، دو دسته روایت را قضایی می

ۀ ، نظریـبرداشـتپـی ایـن دو در . پـدرروایـات معافیـت  دوم،انـد و  انسـتهرا مثبت قصاص د
  . گردد متولد می یادشده

پـدر  دسـت بهاین دیدگاه این است که اگر عمدی بـودن قتـل فرزنـد  ، نتیجۀمجموعدر
فرزنـد خـود را کشـته  ،که پدر با سبق تصـمیم و توطئـه همانند جایی(باشد خلل  بیمحرز و 
و معافیـت از قصـاص  عنایت به عمومات قصـاص، حتمـی اسـت جریان قصاص با )است

  .گردد شامل چنین کسی نمی

	شرط انتفای ابوت در فقه عامه .٢

مجمــوع . قتــل فرزنـد بـر یـک نظـر نیسـتند سـبب فقیهـان عامـه درزمینـۀ قصـاص پـدر به
  :در گفتارهای زیر خالصه نمودتوان  های آنان را در این زمینه می دیدگاه
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	قصاص عدمقائالن به  .١-٢

سـبب قتـل فرزنـدش قصـاص  مشهور فقیهان اهل سنت همانند امامیه معتقدند که پدر به
و  فـهیابوحن، ثـوری، اوزاعـی، عـهیربفقیهانی را همچـون  خالفدر  شیخ طوسی. شود نمی

درزمـرۀ معتقـدان بـه ایـن دیـدگاه بیـان نمـوده اسـت  اسحاق احمدبنو  شافعیاصحابش، 
گـذارده  بر این دیدگاه صـحه  شافعینیز از قول  الحاویدر  ماوردی. )١۵١، ص۵ج: ق١۴٠٧(

در  قدامـه ابنو  شـرح عمـدة الفقـهدر  الجبـرینهمچنـین، . )١۶٣، ص١۵ج: ق١۴٢۴(است 
؛ ١۶۴١، ص٣ج: ق١۴٣١، الجبــرین(انــد  بــا اقامــۀ دالیلــی از ایــن نظریــه دفــاع نموده المغنــی

  .)۶۶۶، ص٧ج: تا ، بیقدامه ابن

  ادله .١-١-٢

  روایات .١-١-١-٢

 »شـود سـبب قتـل ولـد کشـته نمـی والـد به: ال یقتـل والـد بولـده«: حدیث نبوی .الف
 ؛)٩۵، ص١ج: تا ، بیعربی ابن(

 ،الجبـرین(» ات ازآن پدرت هسـتید تو و دارایی: ألبیکنت و مالک أ«: حدیث نبوی .ب

این روایت، برخالف روایت نخست، صراحتی بر منع قصـاص نـدارد  .)همان ،همان؛ الماوردی
شـمار  ای در طرد قصاص به نوعی شبهه تواند به ولی بدین علت که مالکیت پدر بر فرزند می

مسقط قصاص است؛ هرچند مراد از مالکیت در اینجا، مالکیت » قاعدۀ درء«آید، براساس 
  .)١١۵ص، ٢ج:تا بی عوده،: ک.ر(حقیقی نیست

  عقل .٢-١-١-٢

توانـد سـبب  آیـد نمـی چون پدر سبب وجود فرزند است، او که مسبب به شمار می .الف
 ؛)همان ،قدامه ابن(خود را معدوم سازد 

خـاطر  دارد و این حب و عشـق و عالقـه فقـط بـهبسیاری به فرزند خویش  پدر حّب  .ب
فی بـرای رخ رو، انگیزۀ کـا ه دارد؛ ازاینخود فرزند است تا او نامش را برای همیشه زنده نگ
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هم اتفاقًا قتلی رخ دهد، بایـد پـدر را بـا  اگر .قتل، بلکه حفظ حیات فرزند وجود داردندادن 
  قصـاص او منتفـی اسـت رو، ای از دیگـران متمـایز دانسـت؛ ازایـن دارا بودن چنین عالقـه

  .)١١۶، ص٢ج: تا ، بیعوده: با اندکی تصرف(

  ن به جریان قصاصقائال .٢-٢

بــا اشــاره بــه قــول ســه تــن از فقیهــان عامــه چنــین  المغنــیدر کتــاب  قدامــه مقدســی ابن
واسـطۀ قتـل فرزنـدش  انـد کـه پـدر به گفته منـذر ابنو  عبدالحکم ابن، نافع ابن«: نویسد می

او بـدین وسـیله بـه دیـدگاه آن دسـته از فقیهـانی اشـاره . )همـان ،قدامه ابن(» شود کشته می
و پدری را که بر فرزندش جنایـت کـرده، مسـتحق   هکند که شرط انتفای ابوت را نپذیرفت می

  .اند قصاص دانسته

  ادله .١-٢-٢

  کتاب .١-١-٢-٢

صـحت توان  می )١٧٩: بقره( الحر بالحریا  النفس بالنفساز ظواهر قرآن همچون 
  .)همان ،قدامه ابن(ی شرط یادشده را استفاده نمود اعتبار  بیجریان قصاص و 

  روایات .٢-١-٢-٢

فردی قتلی انجـام داد بـرای  مهم هستند که اگرعمومات باب قصاص همگی دال بر این 
  .)همان ،قدامه ابن( اولیای مقتول حق قصاص ثابت است

  ن به تفصیلقائال .٣-٢

که پـدر فرزنـدش را بـا  بحث میان صورتیدر مسئلۀ موردِ  مالکاز میان فقیهان اهل سنت، 
پـدر  او بـر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر. شمشیر کشته باشد و غیر آن، تفصیل قائل شده است

نحوی دیگـر او را بکشـد  که بـه شود اما درصورتی فرزندش را با شمشیر بکشد، قصاص نمی
که شکی در عمد بودن آن نرود و تأدیب بدان صورت محتمل نباشد، قصـاص خواهـد شـد 

  .)همان ،قدامه ؛ ابن١۶٣، ص١۵ج: ق١۴٢۴، الماوردی(
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  ادله .١-٣-٢

  روایات .١-١-٣-٢

از قول مشهور گذشت، تمسک جسـته بر ادعای خویش به صدر نخستین روایتی که  مالک
از قـول  خطـاب عمربناین روایت در حادثۀ قتلی که با شمشیر صورت گرفتـه بـود از . است
 مالـک. به قصاص نشدن پدر حکـم کـرده اسـت عمرطبق آن، . نقل شده است 9پیامبر

معتقد است که چون ایـن روایـت در ایـن مـورد نقـل شـده اسـت، فقـط قتـل بـا شمشـیر را 
  .)همان(ز زمرۀ قصاص پدر مستثنا دانست توان ا می

  عنصر روانینبود  .٢-١-٣-٢

رسد این نظریه، همانند دیدگاه غیرمشهور امامیه که از برخی معاصران نقل شد،  نظر می به
مبنا، مناط نفی و اثبات قصاص را وجود یا  روایات معافیت را قضایی قلمداد کرده و برهمین

صـورت مطلـق  ید صاحبان نظریۀ پیشین که بهشا. نبود عنصر روانی جرم قتل دانسته است
معافیت پدر را نفی کرده بودند نیز در تالش برای بیان همین دیدگاه باشـند و نگـاه آنهـا در 

، بـا عنایـت بـه مالـکهرروی، طبق نظـر  به. گسترۀ همین نظریه قابلیت طرح داشته باشد
اینکه رابطۀ خونی و عاطفی میـان پـدر و فرزنـد اسـتوار اسـت، و عادتـًا ارتکـاب قتـل عمـد 

آید، بنابراین، روایات معافیت ناظر بر مواردی هستند کـه پـدر  نظر می ازسوی پدر، ممتنع به
اختیار با شمشیری که در دسـت  قصد قتل نداشته است؛ همانند جایی که از سر خشم و بی

ته، فرزندش را به قتل رسانده است؛ باوجوداین، اگر هیچ تردیدی در عمدی بودن قتل داش
بایـد حکـم بـه ) مانند حالتی که پدر فرزندش را لگدمال کند تـا بمیـرد(وجود نداشته نباشد 

براین، با توجه به اینکه شـریعت بـه پـدر حـق تأدیـب فرزنـد را داده،  افزون. قصاص پدر داد
نین حقی، پدر گاه در اعمال آن بـدون آنکـه قصـد جنایـت داشـته ممکن است متکی به چ

پایـه، اگـر رفتـار پـدر  براین. روی نمایـد و درنتیجـه، جنـایتی ناخواسـته رخ دهـد باشد، زیاده
درحین ارتکاب قتل نشان دهد او درصدد تأدیب فرزندش بوده است، باید از قصاص معـاف 

ارۀ پدر وجود دارد که هردو موجب تشـکیک در بنابراین، دو امارۀ گوناگون درب. دانسته شود
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نخست علقۀ خونی و عاطفی پدرانـه؛ : شوند دست او می وجود عنصر روانی قتل ارتکابی به
  .و دوم، داشتن حق تأدیب و تنبیه فرزند

	ها ارزیابی دیدگاه .۴-٢

انـد، ایـن براینـد  ش اقامـه کردهبررسی ادله و دالیلی که فقیهان اسالمی بـر نظـرات خـوی با
قصـاص بـیش از هرچیـز اهمیـت دارد و معافیـت از دربارۀ روایات وارده آید که  می دست به

ی کـه گـاه در عقلـ پیداست که اجماع یـا دالیـل. وابسته است هانسقم نظریات به آ و صحت
کـه اگـر  ای گونه پشـتوانۀ ایـن روایـات اسـت؛ به های فقهی به آنها اشاره شده، تنها به نوشته

مـدرکی بـودن اجمـاع . یافتنـد گاه این ادله سامان نمی نشده بود، هیچاحادیث یادشده وارد 
اند ازدیگرسو، برای یافتن  الیلی که عقلی خوانده شدهو استحسانی بودن د  ،سوییادعایی از 
راهـی جـز واکـاوی مـؤدای ، داراسـت ابوت ای که شرط انتفای دربارۀ گستره صائب نظریۀ

مـؤدای روایـات معافیـت، ذیـل سـه  دربارۀیسنده حاصل تأمالت نو. گذارد روایات باقی نمی
  :شوند مبحث کلی زیر ارائه می

 شمول روایات بر مادر و جد پدری .١-۴-٢

پـدر یـا جـد پـدری  ویـژۀکه بیان شد، فقیهان امامیه، عمومـًا، معافیـت از قصـاص را  چنان
حـالی اسـت کـه ر ایـن د. انـد اسـتثنا نکـرده لی ثبوت قصـاصاند و مادر را از حکم ک دانسته
مادر را نیز در قتل فرزند، معاف از قصاص  نیز دو تن از فقیهان امامیهاهل سنت و  فقیهان

حقیقت این اسـت  .)١٧۵، ص١ج: ١٣٩٠، ؛ صانعی٣۶٩ص: ق١۴١۶، اسکافیجنید  ابن( ننددا می
ماننـد پـدر، علـت رو که مادر نیز ه بدانیم، ازآن» موّلد«معنی مطلق  را به» والد« که اگر واژۀ

فقیهـان، برخـی  نقـل طبـق. گـردد ین واژه شامل او نیز میشود، ا فرزندش شمرده میتولد 
، مرعشـی نجفـی( عالم کرده اسـتبر همین مبنا مادر را معاف از قصاص ا جنید اسکافی ابن

نیز با همین استدالل مادر را معاف از  الله صانعی آیتگونه که  همان ؛)٣۶٧، ص١ج: ق١۴١۵
گیـری از  بسـا بـا بهره این نظریه را چه .)١٧۴-١٧۵، ١ج: همان، صانعی(قصاص دانسته است 

باب  در روایاِت » ولد«ر ساختار مذکّ  باوجود :قرینۀ مقابله نیز بتوان تقریر نمود؛ توضیح آنکه
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اند؛  هـم شـامل فرزنـد پسـر و هـم فرزنـد دختـر دانسـته آن را فقیهـانمعافیت از قصـاص، 
تـوان ایـن واژه را شـامل مـادر نیـز  همـین رویکـرد، مـینیز با اتخـاذ » والد« بنابراین، دربارۀ

نقل  ، به١٧٨و  ٨٩: ق١۴٠٩حسینی شیرازی، (درنظر نگرفت دانست و جنسیت را در موضوع آن 
  .)١١١ص: تا ، بیگلباغی ماسوله: از

است بـر ایـن  مؤیداتی که از کتب لغت یا متون فقهی ممکن و ها این استداللبر  افزون
هـایی  گیـری از مالک بـا بهره بسا بتوان چه: تۀ دیگری هم وجود دارددیدگاه یافت شود، نک

بـودن حقـوق مـادر ، بیشـتر )از پـدر اسـت تـر افزونکـه (خاص مادر به فرزند  مانند عاطفۀ
ــاء،  نســبت ــاط در دم ــدر و احتی ــادر به پ ــدر دانســت  را هممعافیــت م ــا معافیــت پ عــرض ب

مالک و معیار در معافیـت  است که حقیقت این، این همهبا .)١٧۵، ص١ج: ق١٣٩٠،صـانعی(
تر از پدر است و  دانست که در مادر افزون ای ویژه توان وجود عاطفه پدر از قصاص را نه می
 شـدنی؛ اثباتاند و نـه  ن مـوارد، نـه منصـوصیـک از ایـ ؛ زیرا هـیچنه بیشتر بودن حقوق او

بـا در ایـن زمینـه را  ۀ لغویتصریحاتی در کتب لغت وجود دارد که تمسک به ادل ،همچنین
را شامل فرزند مـذکر و  »ولد«اینکه ، باوجودمفرداتدر  راغب مثالً : سازد می رو روبهمشکل 

ـــد«مؤنـــث دانســـته، لغـــت  ـــدر و جـــنس مـــذکر شـــمرد» وال ـــه پ   ه اســـترا مخـــتص ب
  .)٨٨٣ص: ق١۴١٢راغب اصفهانی،(

مباحــث و شــتری دارد، صــرفًا آنچــه در اینجــا اهمیــت بی باور نگارنــده، بــه ،حــال  بــااین
 هـای غیرمسـتند بـه نصـوص یابی خـی استحسـانات و علتلغوی و یا حتی بر  های مجادله

 توانـد در ایـن زمینـه اق روایات و نگرش مجموعی به همۀ آنهاست کـه مینیست، بلکه سی
قصـاص مراجعـه شـود، داوری بـه روایـات بـاب  اساس، اگر بدون پیش براین. باشد راهگشا

طبعًا ایـن . شمار نیاورد دانست و مادر را مستفاد از آن به وص پدررا مخص» والد« ناگزیر باید
در . ت آن نیز باشـندتوانند مثبِ  تردید نمی از قصاص نیستند اما بیروایات نافی معافیت مادر 

رجـوع گـردد و جـایی بـرای به عمومات ثبوت قصاص  باید دربارۀ مادراین صورت است که 
شود کـه  این انگاره زمانی بیشتر تقویت می. ماند نمی نیز باقی» احتیاط در دماء«تمسک به 

همـان، (»الرجـل«یا  )٧٨ص، ٢٩ج: ق١۴٠٩ حرعاملی،(»أب« ۀدر برخی روایات صراحتًا از واژ
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حیـث ز ا »والـد«کـه   بنابراین، برفـرض. استفاده شده استبرای بیان حکم معافیت  )٧٧ص
به معافیت از قصاص، بـا عنایـت  لغوی برای مادر نیز استعمال شود، باز هم روایات مربوط

بـاب عمومـات مرجعیـت  بـر  بـراین، متکـی گردنـد؛ افزون ه مجموع آنها، شامل مـادر نمیب
 پی قتل فرزندشقصاص او در  برای مادر، خود شک در شمول روایات معافیت بر ،قصاص
بـر مـادر بـا تشـکیک بنـابراین، گذشـته از اینکـه در کتـب لغـت، شـمول والـد . است کافی
شـود  یچ وجه نتیجه گرفته نمیست، با عنایت به مجموع روایات، چنین شمولی به هرو روبه

  .مادر از قصاص معاف نخواهد شد ،رو و ازهمین

گردنـد یـا  همچنین، دربرابر این پرسش که آیا روایات معافیت، جد پدری را نیـز شـامل می
دالیـل متعـددی همچـون برای اثبـات ایـن نگـرش بـه . نه، پاسخ فقیهان امامیه مثبت است

، روایـات »انـت و مالـک ألبیـک«بـر جـد، روایـت » أب«و » والـد«داللت عرفی و لغوی لفـظ 
، تقـدیم قـول جـد در نکـاح نـوه، قیـاس مسـاوات، اجمـاع، »أبنـائی :الحسن و الحسـین«

. )٣۵٨- ٣۵۴ص، ١ج: ق١۴١۵، مرعشـی نجفـی(شهرت فتوایی، و آیۀ مباهله اسـتناد شـده اسـت 
بـر » أب«یـا » والد«زمینه همانا داللت عرفی لفظ  ترین دلیل دراین که عمده حقیقت این است

جد پدری است؛ اگر این دلیل مقبول افتد، در اثبات مدعا کافی است و اگر مخـدوش گـردد، 
 محقـق حلـیدرمیان فقیهان شیعه، تنهـا . )٣۵٧ص ،همان(دیگر دالیل نیز پایدار نخواهند بود 

، ایـن )١٩٩، ص۴ج: ق١۴٠٨( شرایعاین روایات بر جد پدری در است که باوجود پذیرش شمول 
  .)٢٩٧ص ،٢ج :ق١۴١٨( تسا ، محل تأمل دانستهمختصر شرایعئله را در سم

» اسـتعمال«برای جد پدری، بلکه اجداد پدری، » أب«نویسنده معتقد است در اینکه واژۀ 
بارهـا در معنـای جـد  »أب« رو، در قرآن کریم، واژۀ همین شود هیچ تردیدی وجود ندارد؛ از می

که، اسـتعمال ایـن واژه بـرای معـانی  چنان. )٣٨: ؛ یوسف١٣٣: بقره(پدری استعمال شده است 
نیز بالمـانع اسـت؛  )٢٠، ص١ج: ق١۴١٢، قرشی(یا بزرگ قبیله  )۴٢: مریم(دیگر، همچون عمو 

رسـد در همـۀ مـواردی کـه ایـن واژه در معنـایی غیـر از پـدر، اسـتعمال  نظر می باوجوداین، به
مثًال ازسوی برخی فقیهان بـرای اثبـات . شود، همواره با نوعی عنایت و قرینه همراه است می

مـورد،  استشهاد شده اسـت؛ در ایـن» أبونا آدم«شمول روایات معافیت بر جد پدری به عبارت 
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دهـد؛  توسـعه می پـدریرا به جد » أب«ُبعد زمانی، خود نوعی قرینه است که گسترۀ مفهومی 
صورت مطلق آورده شـود و هـیچ قرینـه یـا عنـایتی دربـین نباشـد،  به» أب«بنابراین، اگر واژۀ 

گونه که بر پدر داللت دارد، دال بر جـد و اجـداد پـدری نیـز دانسـت؛  بسا نتوان آن را همان چه
گونه موارد، منصرف به پدر است و برای افادۀ معنای جد یا اجـداد بـه  در این» أب«را ظاهرًا زی

در » أب«اعتقاد نگارنـده، اسـتعمال واژۀ  پایـه، بـه برهمین. قرینه، اماره یا نشانه نیازمنـد اسـت
رود کـه  شـمار مـی معنای جد پدری، استعمال این واژه در غیر معنای وضعی آن و مجـازی به

برای تأیید این نظریه، ذکـر . تفهیم آن، همواره وجود قرینۀ حالیه یا مقالیه ضروری است برای
را » أب«ایشـان کـارکرد . خالی از لطف نیست انعامسورۀ  ٧۴ذیل آیۀ  عالمه طباطبائیسخن 

  :داند در معنای جد، نوعی توسع و مجاز می

ر در لغت، بعضی از اوصاف و عنـاوین هسـت کـه مصـحح اطـالق پـدر بـ«
دارندۀ آن است، از آن جمله جد و عمو و پدرزن و هرکسـی اسـت کـه زمـام 

که بـزرگ و فرمـانروای  امور آدمی را در دست دارد؛ همچنـین اسـت کسـی
  »گونـه اطالقـات مجـازی، منحصـر در لغـت عـرب نیسـت این. قوم اسـت

  .)١۶۵، ص٧ج: ١٣٧۶، طباطبائی: با اندکی تصرف(

بلکـه در  ،کار نرفته به» أب«فیت از قصاص، اصطالح اِت معاروای ازاین، در همۀ گذشته
اسـت پید. استعمال شـده اسـت» والد«است و یا واژۀ » إبن«از آنها یا تنها سخن از  بسیاری

نظـر  هرروی، بـه بـه. روسـت اجـداد بـا تردیـدهای بیشـتری روبهبر جـد یـا » والد«که داللت 
و » أب«هـای  لـت لفظـی واژهدال واسـطۀ اج معافیـت جـد و اجـداد پـدری بهرسد اسـتنت می

ای هم پذیرفته شـود، هـیچ وجهـی نـدارد کـه  اگر چنین توسعه ؛ هرچنددشوار باشد» والد«
. این دو واژه را تنها مختص جد یا اجداد پدری بدانیم و جد مادری را مشمول آن برنشماریم

فرزنـد نیـز ِن فرزنـدا و شمول آنها دربارۀ» ولد«یا » إبن«همین روند دربارۀ واژۀ گفتنی است 
ولـد «یـا » ولد الزنـا«شمول این تعابیر بر  رسد که نظر می براین، چنین به جاری است؛ افزون

د به عمومات ثبوت قصاص باید در این موار  و سرانجام، نیز جای تردید بسیار دارد» الشبهه
  . معتقد باشیم به الحاق شرعی آنان به پدر گردن نهاد، هرچند
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 ترک تفصیل در روایات .٢-۴-٢

، مظفر( واسطۀ اخبار آحاد ثابت شده است امامیه، جواز تخصیص عام کتابی بهن نزد اصولیا
روایــات معافیــت پــدر، در جــواز تخصــیص  واســطۀ پایــه، به براین .)٢٨٩-٢٨۶ص، ٢ج: ١٣٩٢

. ، هـیچ اشـکالی نیسـتعمومات ثبوت قصـاص کـه برخـی قرآنـی و برخـی روایـی هسـتند
که با احتجـاج بـه عمومـات، پـدر را مسـتحق قصـاص  نعالماآن دسته از  رو، نظریۀ ازاین
ایـن روایـات، روا بـودن  سـندِی  ۀدانند، مسموع نخواهـد بـود؛ زیـرا تعـدد و عـدم خدشـ می

  .دهد عمومات را نتیجه می تخصیص این

تند که مطـابق دیگر، روایات معافیت، خود، دارای نوعی اطالق و عمومیت هس ازسوی
بـه ایـن عمومیـت،  ؛ باتوجـهصورت کلی منتفـی اسـت د، بهآن، قتل پدر دربرابر کشتن فرزن

) که شمشیر باشد یا غیـر آن(توان تفصیلی میان چگونگی وقوع قتل یا تنوع آلت قتاله  نمی
بـر مـورد  ، بایـدتردیـد بـی کار رفته باشد، به خاص چنین قیودی در روایتیلذا اگر . قائل شد

، از این منظر، مالک، دیدگاه نابراینب. ه در آن زمینه صادر گشته استخاصی حمل شود ک
  .نخواهد بود وجه، پذیرفتنی هیچ به

شـان،  همچنین پس از احراز صدور این روایات و مراجعه به آنها و اثبات اطالق و عمومیت
این مدعا که به موارد قتل غیرخصمانه یـا غیرعمـدی منصـرف هسـتند هـم پـذیرفتنی نیسـت؛ 

مؤدای روایـات معافیـت بـا فلسـفۀ تشـریع قصـاص مخـالف توان پذیرفت که  براین، نمی عالوه
بسا شارع وجود علقۀ عاطفی میان پدر و فرزند را برای جلـوگیری از خـونریزی و  زیرا چه 3است؛

تأمین فلسفۀ ثبوت قصاص کافی دانسته و بـه حربـۀ قصـاص نیـازی احسـاس نکـرده اسـت؛ 
به مخفی بودن بسیاری از علـل تشـریع احکـام، پـس از اثبـات صـدور ایـن  براین، باتوجه افزون

ین اشکال نخواهد ماند و درصورت طرح، باید در علم کـالم بررسـی روایات، جایی برای طرح ا
زمینـه، دیـدگاه نخسـت و غالـب  بنابراین، تـاکنون، نظریـۀ صـائب و اسـتوار دراین. گردد نه فقه

. دار روایات پرشـمار نـاظر بـر معافیـت پـدر اسـت فقیهان امامیه و اهل سنت خواهد بود که وام
صورت مستقل بررسی  ین روایات، موضوعی است که باید بهباوجوداین، قضایی بودن یا نبودن ا

  . ها پی ببریم گونه قتل گردد تا درنتیجۀ آن، به جایگاه عنصر روانی در این
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  روایات و عنصر روانی قتل .٣-۴-٢

  چیستی روایات قضایی .١-٣- ۴-٢

شئون و مناصـب  :معتقد است با عنایت به اینکه ائمۀ معصومینمعاصر  فقیهانیکی از 
 ،رو و داوری در خصـومات بـوده اسـت، ازهمـین که یکی از آنها قضـاوت اند متفاوتی داشته

. اند بزرگـواران در همـین چـارچوب و درمقـام قضـا صـادر گشـته هـای آن برخی از فرمایش
بـرای رفـع  7این سخن، چنین روایاتی کـه نـاظر بـر قضـایای خارجیـه بـوده و امـام برپایۀ

سـتند و نـه اساسـًا بـا دیگـر دیگر را دارا هخصومات بیان داشته، نه قابلیت تعمیم به موارد 
موضوعی خاص صـادر  ند؛ زیرا هر روایت در فضا و شرایط خود و ناظر برا روایات در تعارض

د و شـون خارجیـه صـادر مـی نحو قضـیۀ این دسته روایات که بـهمیان گشته است؛ بنابراین، 
ی وجـود دارد و نبایـد گردند، تفـاوت اساسـ حقیقیه صادر می روایات فقهی که به نحو قضیۀ

هرچنـد بـا قصـد قتـل (نوعـًا کشـنده را  روایـاتی کـه عمـِل  مثالً . را با یکدیگر خلط کرد آنها
القاعـده  ت قضـایی هسـتند؛ بـدین معنـا کـه علیاند، روایـا حکم قتل عمد دانستهدر ) نباشد
 رۀگونـه رفتـار، امـا این دهـد، قصـد قتـل دارد و خـودِ  که عمل نوعًا کشنده انجام مـی کسی
که مرتکب اثبات نماید قصد قتل  برداشت، درصورتیاین  با. وجود عنصر روانی است غالبِی 

صاص او ممتنـع خواهـد نداشته و عمل ارتکابی او فاقد عنصر روانی جرم قتل عمد بوده، ق
اساسـًا فاقـد قصـد  را گرفته و شخصی کـهبا قصد قتل، جان کسی  که کسیمیان  بود؛ زیرا

  تواننـد مؤیـد چنـین دیـدگاهی باشـند می 4برخـی از روایـات. وتی َنَنهـادتـوان تفـا بوده، نمـی
  .)٧۴-۵٠ص: ١٣٨٣محقق داماد، (

  :روشن گردیددو نکته آنچه بیان شد،  برپایۀ

اند، روایـات فقهـی نیسـتند کـه  هشـد آوردهروایاتی که در جوامع روایی ما  ۀهم: نخست
  تطبیق باشند؛ قابلمصادیق و موارد،  قیقیه، کلیت داشته باشند و بر همۀح نحو قضیۀ به

عنصر روانی و قصـد قتـل، محـرز  بایدت قصاص است، برای تحقق قتلی که مثبِ : دوم
 اثبات برسـاند جانی بتوانـد عـدم قصـد خـویش را بـه باشد و اگر خالف این امر ثابت گردد و

  .قصاص نخواهد شد )کار برده، نوعًا کشنده باشد ای که به هرچند وسیله(
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نحـوی کـه  ، بـهاین دو مهم و نیز قضایی دانستن روایـات معافیـت پـدر رنظر گرفتندبا 
دارد و گردد این است که پدر در مـواردی کـه قصـد قتـل  تر بیان شد، آنچه حاصل می پیش

ایـن  برپایـۀ. کشد، قصاص خواهد شـد دش را میعمد، فرزن های خصمانه، به همچون قتل
انـد و گویـای  مقام ثبوت، حکم جدیـدی را بیـان نکردهاستدالل، اساسًا روایات معافیت، در 

دم اثبـات عمـدی بـودن قتـل پـدر بلکه تنهـا در مقـام اثبـات یـا عـ حکم استثنایی نیستند؛
  .تحلیل هستند قابل

  قضایی بودن روایات معافیت .٢-٣- ۴-٢

حـاکم بـر  هـای ارزشـِی  فـرض برای تحلیل مراد روایات معافیت، توجه بـه فرهنـگ و پـیش
 بینی جهـاناخالقـی و ـ  گیری کلـی نظـام علمـی ات و نیـز جهـتایـفضـای صـدور ایـن رو 

مقصـود و مـؤدای دقیـق  رو، زمـانی ازایـن. مسئلۀ قتل فرزند ضروری اسـت ی دربارۀاسالم
و   توان دریافت که بررسی شود در چه زمان و مکانی صادر گشـته روایات باب معافیت را می

 مخاطـباینکـه  انـد؛ نـه آنهـا، چـه بـودههـای نهادینـه در ذهـن مخاطبـان  مفاهیم و ارزش
از فضای صـدور آنهـا،  پوشی فاهیم بومی آن زمانه و با چشمها و م امروزین، فارغ از اندیشه

عنایت داشت که  درراستای این مهم باید. وت بپردازد و برداشت خود را سامان دهدبه قضا
قدر بر فرزندان خویش  همانای بوده که پدران  گونه پیش از اسالم به نظام خانوادگی اعراِب 
، پدر از فرزنـدش ناراضـی بـود که درصورتی. های خود بر اموال و دارایی مالکیت داشتند که

ایـن فرزنـد  اگـریی طـردش نمایـد؛ چون کاال سبتش را به خود انکار کند و همتوانست ن می
، سـالم( رسید، خونش هدر بود قتل می دست پدر به به )شد خوانده می» خلیع« ،پس که ازآن(

آنکـه  توانسـتند، بی رسید که پدران می می این حق مالکیت، بدان جایگاه. )١۵٢ص: م٢٠١۶
شـان را  گـور و پسران هبـ ند، دختران خویش را زنـدهقاتل شمرده شوند و یا حتی سرزنش گرد

دارای زیـرا او خـود را  ،کننـد توانسـتند پـدر را سـرزنش ن نیز نمیقتل برسانند؛ حتی مادرا به
 .)۵٢٨، ص۵ج: ق١۴١٣، علـی( دانسـت امتیازی انحصـاری و ویـژه بـر فرزنـد خـود میحق و 

که خـوِد فرزنـدان  ،تنها مادران د که نهجالب این است که همین امتیاز ویژه موجب شده بو
گونه اعتراضی به پدر نداشته باشـند و دربرابـر تکـالیف و حتـی کیفرهـایی کـه  نیز حق هیچ
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فقط قدرت ن، میا دراین. شد، جرئت مخالفت نداشته باشند یی پدر برای آنان تعیین مسو از 
ــا در ــد ی ــدی فرزن ــیو زورمن ــان، م ــانجیگری مردم ــواردی، می ــانعوانســت ت م ــر راه م ی برس

ایـن فضـای  اسـت کـه در روشـن .)١۵٢ص: م٢٠١۶، السـودانی( ایجاد کنـد های پدر خواسته
هـای  مهـری کـارکرد اقتصـادی و نظـامی، بـا بـی علت نداشـتن مخوف، فرزندان دختـر بـه

آنها در نکـاح شـغار، از و معاوضۀ  )١۵١: انعام(گور کردن  به  شدند که زنده رو می هبیشتری روب
  .)٣۵١-٣۵٠ص: ، همانسالم( رفت شمار می ها به مهری زترین نمونۀ این بیبار 

دان، بسـیاری از حقـوق نسخ یا تعدیل شد و فرزن ها آیینبا ظهور اسالم، بسیاری از این 
راوان علـت حرمـت فـ مسلم، به های ی؛ باوجوداین، برخی از تلقخود را بازیافتند ۀپامال شد

کـه  9بر اکـرمامروایـت معـروف پیـ. امضا گردیـدباقی ماند و  پدران در آن زمانه، همچنان
جهـت امضـای ، در )١٣۶و  ١٣۵ص، ۵ج: ق١۴٠٧، کلینـی( »نت و مالـک ألبیـکأ«: فرمودند

  .صادر شده است رابطۀ ویژه میان پدر و فرزندان ینوع
 دارای بازتاب اسـت؛فقهی نیز  گوناگونارتباط ویژه میان پدر و فرزندان در ابواب  ۀانگار 

خـاطر  سـرقت حـدی باشـد، بـه هـای همـۀ ویژگیهرچند دارای  ،سرقت از مال فرزند مثالً 
همچنین،  .)٣۵٣، ص۵ج: ق١۴٢٠عالمۀ حلی، (درپی نخواهد داشت ابوت، حد  ۀهمین رابط
مستلزم ترتـب حـد  )٧٨١ص :ق١۴١٣مفید، ( با کنیز او و زنا )۴١٩، ص۴١نجفی، ج(قذف فرزند 

باب حدود و قصاص  ویژۀطرفه،  ویژه و البته یک ۀجالب این است که تأثیر این علق. نیست
اســت؛  الشــعاع قــرار داده نیســت، بلکــه حتــی تعــامالت معــاملی پــدر و فرزنــد را نیــز تحــت

، ٣ج: ق١۴١٣شـهید ثـانی، ( از موارد جواز اخذ ربا، گرفتن ربا از فرزند استیکی که  ای گونه به
ذکر این موارد بدین جهت نیست که از این احکام  .)٢۵٧، ص١٩ج: ق١۴٠۵، ؛ بحرانی٣٢٧ص

 میـان ای دراین هیچ مالزمه دانیم قصاص پدر نتیجه گرفته شود، زیرا می یاستثنایی، انتفا
 در همبستگی بـا فرهنـگ قرآنـی ،ابوت ۀرابطرار کرد؛ بلکه مراد این است که توان برق نمی

صدر اسالم، چنـان  ۀحرمت والدین و نیز متأثر از جایگاه پدر در نظام خانوادگی جامعدربارۀ 
مسـئلۀ نفـی بـه ؛ اگر از همین نگـاه قصاص پدر گردد ییافته که حتی موجب انتفاقابلیتی 

زمانه صـدور دور از روح کلی فقه و فرهنگ  یحکموجه  یچه قصاص پدر نگریسته شود، به
  5.تحلیل است قیقًا در همان راستا قابِل نیست، بلکه د روایات
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قضـایی وجـه  هیچ فرض به روایات معافیت رجوع شـود، بـه این، اگر بدون پیشبر  افزون
دهـد  ای اسـت کـه نشـان مـی گونـه بودن آنها تأیید نخواهد شد؛ زیـرا نحـوۀ بیـان آنهـا، بـه

 روایـت زیـر. ای هسـتند حکم فقهـی و شـرعی ویـژه ای کلی و درصدد بیان قاعده :ائمه
  :است نمونۀ آن

بِ «
َ
اٍر َعْن َجْعَفٍر َعْن أ نَّ َعلِ یَعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ

َ
ْقَتـُل یُ َال  :ُقـوُل یَ اَن َکـ 7اً یّ ِه أ

َتَلهُ 
َ
َتَلـهُ ْقَتُل اْلَوَلُد ِباْلوَ یُ َو  ـ َواِلٌد ِبَوَلِدِه ِإَذا ق

َ
َحـدُّ اْلَواِلـُد ِلْلَوَلـِد ِإَذا یُ َو َال  ـ اِلِد ِإَذا ق

َذَفهُ 
َ
َذَفهُ یُ َو  ـ ق

َ
  .)٧٩، ص٢٩ج: ق١۴٠٩، حر عاملی(» َحدُّ اْلَوَلُد ِلْلَواِلِد ِإَذا ق

خالف ند که پدر بر دار  قذف، بیان می مسئلۀدر این روایت، ضمن توجه دادن به  7امام
دلیل  بـهشـود و نـه  قتل فرزنـدش کشـته مـی سبب نه به: ه استفرزند، دارای جایگاهی ویژ

حتمـال قضـایی بـودن حکـم ا )قـذف(دوم  کـه در فقـرۀ چنانالبته، . خورد قذف او، حد می
ین احتمال نخواهد رفـت؛ مقابله، در فراز نخست نیز ا شدنی نیست، به قرینۀ مصّرح، طرح

حکـم عـدم قصـاص پـدر، بـر  و برخی دیگـر از روایـات، دربرابـر در این روایتبراین،  افزون
دهد این روایـات درصـدد  ، خود نشان میاین تأکید معنادار .است قصاص فرزند تأکید شده

راستای ارفاق به پدر و معافیت او معنا طرفه هستند که تنها در  البته یک کلی و یحکمبیان 
اساسًا این روایـات تنهـا  ، نگارنده معتقد استوانگهی. گردد یابد و فرزندان را شامل نمی می

یعنـی : قصـاص وجـود داشـته باشـد ناظر بر موارد و مصادیقی هستند کـه شـأنیت اجـرای
اند؛ زیرا  تحقق یافته دارند و با تمام عناصر قتل عمدی شرایط قصاص را هایی که همۀ قتل
شود فراز نخست که  لوم میدست فرزند، مع یعنی قتل عمدی پدر به ،به فراز دوم آنها توجهبا

روی عمـد اظر به مـواردی اسـت کـه پـدر نیـز از بیانگر حکم معافیت پدر از قصاص است، ن
هـا و  ، سخن فـوق را حتـی از راهقصاص رجوع به دیگر روایات باب. فرزندش را کشته باشد

  . های دیگر، تقویت خواهد کرد استنباط پایۀبر 

واندن چنین روایاتی و تأویل آنهـا بـه مـواردی قضایی خبنابر آنچه گفته شد، درحقیقت، 
بـا تثبیـت اطـالق بنـابراین، . همچـون انکـار بـدیهیات اسـتکه قصد قتل در میان نبوده، 

 گـاههر : توان چنین نتیجه گرفت تنهایی، می بر پدر بهو شمول آنها  ،سوییروایات معافیت از 
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نایت شده و خـواه بـا سـبق راستای تأدیب او مرتکب این جخواه در (پدری فرزندش را بکشد 
 طبـقاینکه در نوع آلت قتاله فرقـی باشـد،  نبدو ،)باشد تصمیم چنین جرمی را انجام داده

مادر جـاری شک نه دربارۀ  این معافیت بی البته،. روایات معافیت، پدر قصاص نخواهد شد
جـرم قتل فرزنـد در ضـمن  فقیهان نیز درزمینۀکه  گونه آری، همان. است و نه جد و جدات
؛ عالمــۀ ۵٧۶ص: ق١۴٠۵، ؛ حلـی٣٢۴، ص٣ج: ق١۴١٠، ادریـس ابن(انـد  محاربـه تصـریح کـرده

رسـاند کـه عنـاوین بقتل  ای به گونه که پدر فرزندش را به ، درصورتی)٣٨١، ۵ج: ق١۴٢٠حلی، 
شـکلی  دیگری همچون محارب، مفسد یا باغی بر او اطالق گردد یا این جرم را به ۀمجرمان

کشـته  از باب قصاص که از باب حد عنوان افساد بر فعل او صادق باشد، نهتکرار نماید که 
  .صورت منتفی استقصاص، مطابق روایات معافیت، درهر  ؛ باوجوداین،خواهد شد

  جهینت

تـرین  مهـم. جمله شرایط اساسی جریـان قصـاص نـزد شـیعه و سـنی اسـتانتفای ابوت از 
برخـی باور  بـه. اسـت :و ائمه 9بر اکرممدرک پایبندی به این شرط، روایات وارده از پیام

ه عمـدی در مـواردی کـ ،، با استناد به انصراف یا با قضایی خواندن روایات مذکورفقیهاناز 
ایـن برداشـت نـه بـا . توان پدر را معاف از قصاص دانست نمی بودن قتل فرزند محرز است،

ن فریقین حکم معافیـت را البته، اینکه فقیها. سیاق روایات سازگار است و نه با اطالق آنها
انـد،  عامـه، مـادر را نیـز معـاف از قصـاص دانسـته فقیهـاناند و یا   به جد پدری تسری داده

. و در این نوشتار ثابت شده که حکم معافیت تنهـا مخـتص پـدر اسـت نقد است نظر قابل به
ی آنهـا دلیـل مقیـد بـرا از اطالق روایات معافیت پدر از قصـاص و نیـز نبـودبنابراین، آنچه 

سـبب قتـل فرزنـدان را  بهاین است که شارع مقدس، قصاص و کشتن پـدر  ،آید حاصل می
تکـوین، بـا جعـل عشـق و  اسـاس، در مرحلـۀ او براین. صورت مطلق منتفی نموده اسـت به

بـا وضـع احکـامی چـون ثبـوت حرمـت  ،تشـریع ۀ فطری پدر به فرزندش و در مرحلـۀعالق
صدد دری که مرتکب قتل فرزندش شده، در از ارث برای پ تکلیفی، دیه، تعزیر، کفاره و منع
به دالیلـی (، شارع مقدس جریان قصاص را است؛ درنتیجهپیشگیری از این جنایت برآمده 

  .ه استندانستمطابق با مصلحت  )بسا نهان بر ما چه
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	:نوشت پی
  .٣، سال دوم، ش نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسالمیپور،  فرد، محمد نبی اکبر ایزدی علی. 1
  .١۶سال پنجم، ش  فصلنامه فقه و مبانی حقوق،جبار گلباغی ماسوله،  سیدعلی. 2
تشریع قصاص، چند سال پیش از بیان این نظریه، در پاسخ  ۀمعافیت با فلسف ۀمعتقد به تعارض ادل جالب این است که فقیِه . 3

.. .اسالم برای جلوگیری از آدمکشی حکم به قصاص نمـوده اسـت«: گونه توجیه نموده است تفتایی، معافیت پدر را ایناس
همان قتـل  ۀکه دربار  تاجایی ؛های دیگر دارد خالقی عنایت خاصی به عفو و گرفتن دیه و مجازاتاازجهت تربیتی و  لیکن

همین مبناست که تا توانسته موارد قصاص را کم کرده و بـه حـداقل و و بر  »دم بهتر است یعفو برای اولیا«عمد فرموده 
و چگونه پـدر مهربـان و  ...دست پدر است قتل فرزند به ۀضرورت اکتفا نموده و مواردی را استثنا کرده که یکی از آنها مسئل

بلکـه البـد  ،ای آدمکشی نیستزند بر  متکفل امور خانواده را اعدام نماییم با اینکه قطعًا وقتی دست به کشتن فرزندش می
توان این پدر  عمل خالف بزرگی را در فرزندش مشاهده کرده و ناراحت و عصبانی شده و دست به چنین عملی زده و آیا می

  .١٧۶-١٧۵، صص ١، جاستفتائات قضاییصانعی، : ک.ر )با اندکی تصرف(» ؟عصبانی شده را کشت
بِ «. 4

َ
ِه  یَعْن أ اَل  7َعْبِد اللَّ

َ
ذِ : ق ْو ِباْلَعَصایَ  یاْلَعْمُد الَّ

َ
َالِح أ ـیُ َال  ـ ْضِرُب ِبالسِّ ـذِ  ـ ْقُتـَل یَ  یْقِلُع َعْنـُه َحتَّ  الَّ

ُ
ـُدهُ یَ َال  یَو اْلَخَطـأ » .َتَعمَّ

بر فراز پایانی ایـن روایـت کـه عمـد بـودن و وجـود عنصـر روانـی را  افزون. ٣٧، ص٢٩ ، جعةیوسائل الشعاملی،  حر: ک.ر
 هـا، قصـدِ  گونـه زدن بیانگر این مهم است کـه شـخص در ایـن» ..الیقلع«و خطا مشخص کرده، عبارت مالک تمایز عمد 

  . کشتن داشته و بر این امر پای فشرده است
 تـر کنـِه  بلکـه درراسـتای درک دقیـق ؛معنای تاریخمندی تعالیم اسـالمی نیسـت بهلزومًا  ،ناگفته پیداست که آنچه بیان شد. 5

فهـم هسـتند و آنهـا را فـارغ از زمـان و  های فقهی ارائه شده که تنها با رجوع به آبشخور آنها قابـل زارهها و گ برخی از آموزه
ها،  نگارنده بر این باور است، حتی برای رهایی از برخی اشکاالت یا تبعیض .توان درک نمود مکان تشریع یا امضایشان نمی

پـذیری و رویـارویی بـا  شـاید سـرآغاز راه اصـالح، حقیقت. کـر شـدتوان حقیقتی هرچند تاریخی و البتـه نامـأنوس را من نمی
  .واقعیات باشد
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