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  1390 ستانتابو  بهار ،متهفشماره  م،چهارسال  ،فقه و حقوق اسالمي  نامه پژوهش

  
  1قتل فرزند در مجازات پدر

  2علي اكبر ايزدي فرد
 .  ايرانمازندران، گروه حقوق خصوصي، دانشگاه مازندران،  استاد

  3محمد محسني دهكالني    
   .ايرانمازندران، مباني حقوق اسالمي،  روه فقه وگدانشگاه مازندران،  استاديار

  4امين يوسفي                                                                   
مباني  ي فقه وي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي، واحد بابل، رشتهآموختهدانش

  . حقوق اسالمي، بابل، ايران
  

  چكيده
اگر پدري  ،اساس همان مقررات فقه اسالمياما بر. جرم قتل عمدي، قصاص است مجازات اصلي 

ي سؤال اساسي اين است كه آيا ادله. شودقصاص نمي ،ضاي ادلهرا به قتل برساند به مقتفرزند خود 
گردد؟ اگر سلب ميقتل از او  طور مطلق مجازاته اختصاص به باب قصاص دارد يا ب عدم قتل پدر،

توان پدر را محكوم به مجازات عناوين ميباشد آيا  االرضفيقتل فرزند در قالب محاربه و افساد 
 ،اندست و فقيهان به قلت متعرض آن شدهتر در آرا فقهي بازتاب يافته امله كأاين مس مذكور نمود؟

» عموم ابتال«توان منكر با اين همه نمي. گذار نيز به سكوت از كنار آن گذشته است قانون هنتيجدر
قانون اساسي  167جا كه مطابق اصلبا عنايت به موارد فوق و از آن. اين پديده در جامعه شد

استناد منابع  به بايد ،اي را در قوانين مدون نيابدألهايران هرگاه قاضي حكم مس جمهوري اسالمي
ي موضوع امري الزم و همه جانبه، بررسي ي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايدمعتبر اسالمي يا فتاوا
آنچه مختار نويسندگان اين مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهي  .رسدضروري به نظر مي

-به دالئل و مويداتي استناد جسته باشد ايشان جهت تثبيت نظر برگزيده خويش مجازاتي ميچنين 

  .هد نويسندگان آن در تبيين نظريه مختار استبازتاب جهد و جهمت اين مقاله . اند
  .محاربه ،قصاص ،مجازات ،قتل ،فرزند ،پدر: واژگان كليدي

__________________________________________________ 

  1/5/1390: تاريخ تصويب؛ 12/4/1390:تاريخ وصول . 1

  aliakbar85@yahoo.com: پست الكترونيك. 2
   mmdehkalany@yahoo.com: پست الكترونيك. 3
  Amin yusefee@yahoo.com :پست الكترونيك. 4
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  طرح مسأله
ممكن است در . در درصورت كشتن فرزند استعدم قتل پ ،يكي از استثنائات باب قصاص

چنان كه ممكن است پدري با تكيه بر . مواردي در جامعه از قانون مزبور سوء استفاده شود
قانون فوق خود را در امنيت قرار داده و از باب تجري و يا از باب اعتياد در قتل يا تحت 

  .فرزندش را بكشد ،عنوان محاربه
قتل پدر فقط از  وجود دارد كه آياشتن فرزندش اين شبهه در مورد عدم قتل پدر با ك

لذا پدر تحت هيچ شرايطي كشته  است،ي عدم قتل عام باب قصاص منتفي است يا ادله
كشد؛ فرزندش را مي كه در بعضي مواقع پدر از باب محاربهشود؟ توضيح مطلب ايننمي

وحشت در جامعه شده و در  كه پدري با سالح گرم يا سرد سبب ايجاد رعب ومانند جايي
گذاري كرده گاهي شخصي در مكان عمومي بمب. رساندهمين هنگام فرزندش را به قتل مي

- مي في االرضيا عمل قتل پدر از باب افساد . دشوو بر اثر انفجار بمب، فرزندش كشته مي

. كشدمي كشي يا از باب اعتياد به قتل، فرزندش راكه پدر به قصد مومنباشد، مانند جايي
توان در شود؟ آيا ميي عدم قتل پدر شامل موارد اخير ميحال سؤال اين است، آيا ادله

 موارد مزبور پدر را به قتل رساند؟

اما مجازات . عدم قتل پدر اختصاص به قصاص دارد ،رسد با توجه به مفاد ادلهبه نظرمي
توجه به مؤيدات فراوان قابل با  االرضفياو تحت عناوين ديگري مثل محاربه و افساد  قتل

  .بررسي است
 

  موانع اجراي مجازات مزبور حقوق ايران و مجازات جرم قتل عمدي در فقه و
قتل . است قرآن كريم به تبع آن قانون مجازات اسالمي يكي از منابع اصلي فقه جزايي و

عيين مجازات آن را به صراحت ت عمدي يكي از جرايمي است كه خداوند در آيات متعدد،
 و العبد بالعبد يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و« :كرده است

شدگان براي شما حكم در مورد كشته ايد،اي كساني كه ايمان آورده«يعني  ؛»االنثي باالنثي
 در مقابلزن  بنده به جاي بنده و مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و، قصاص معين گشته است

من قتل مظلوماً فقد جعلنا  تقتلوا النفس التي حرم اهللا اال بالحق و ال و«. )171، بقره( » نز
جز به حق نكشيد  ،كسي را كه خدا قتل او را حرام كرده است و«يعني  ؛»لوليه سلطاناً

  .)31، اسراء( » قرار داديم )قاتل بر( وكسي كه به ناحق كشته شود براي ولي او سلطه
مجازات اصلي جرم  آيات متعدد قرآن كريم، يحشود وفق صر مالحظه ميطور كه   همان

در مواد مختلف مذكور اسالمي به تبعيت از حكم  گذارقانون .است »قصاص«قتل عمدي
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ي ماده. قصاص است كرده است كه مجازات قتل عمدي،مقرربارها  قانون مجازات اسالمي،
عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص  قتل« :است قانون مجازات اسالمي مقرر داشته 205
قاتل قصاص  شود، مسلماني كشته هرگاه« :آمده است كه 207يماده در چنين هم. »است

  .»...قتل عمد موجب قصاص است« :نيز بيان داشته است 257 يصدر ماده. »...و مي شود
 مواقع،در برخي از  قانون مجازات اسالمي منتهي بر اساس همان مقررات فقه اسالمي و

بر حكم كلي و  گرددمجازات قصاص ثابت نمي عمدي است، كه قتل ارتكابيعلي رغم اين
در راه ثبوت ئات موجود استثنا ي ازيك .شودقتل عمدي استثنائاتي وارد ميدر قصاص 
بكشد به رغم  يعني اگر پدري فرزند خود را .مقتول است بين قاتل و »ابوت يرابطه« قصاص

مشتمل بر  ويجا مجازات بلكه در اين شد،پدر قصاص نخواهد  جنايت،احراز عمدي بودن 
قانون مجازات  220ي براساس روايات اسالمي در ماده اين حكم، .تعزير است پرداخت ديه و

  .اسالمي منصوص گرديده است
 

  مفهوم شرط انتفاي ابوت 
صراحتاً  اص،قانون مجازات اسالمي به تبعيت از آراي فقهاي اماميه براي ثبوت حق قص

قانون مجازات اسالمي  220 يدر ماده شرط انتفاي ابوت .انتفاي ابوت را الزم دانسته است
شود پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي« :مزبور يماده بر طبق. آمده است

كه حق قصاص براي اولياي دم پديد اين جمله خبري اين است كه براي اين منطوق. »...و
 .شودفرزندي مانع قصاص ميـ پدر يبنابراين وجود رابطه .قاتل نبايد پدر مقتول باشد ،آيد

ابوت كه مانع قصاص  يرابطه البته نكته حايز اهميت آن است كه بر اساس روايات اسالمي،
بنابراين اگر پدربزرگ  .شودهرچه كه باالتر رود نيز مي شامل پدربزرگ پدري و شود،مي

  .قصاص نخواهد شد خود را بكشد، ينوه يا نتيجه ربزرگ پدري،پدري يا پدر پد
را مانع ثبوت قصاص  فرزنديـ پدر يرابطه البته الزم به تذكر است كه روايات تنها

  .اندديگري به غير از آن را مشمول قواعد عمومي دانسته يهر رابطه و انددانسته
مجموعه رواياتي است  است، كه برخالف قواعد عمومي قصاص مبناي پيدايش اين حكم،

عموم آيات قرآن در مورد قصاص را تخصيص  نقل شده است و »عليهم السالم«كه از معصومين 
 گفته شده است مجموعه احاديثي كه در اين زمينه با سند معتبر موجود است، .زده است

  :كنيمنمونه از روايات مزبور اكتفا مي چند است كه به ذكر ازده روايتدو
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كند كه نقل مي »عليهما السالم«حمران از امام محمد باقر يا امام صادق : ي حمرانيحهصح .1
كه فرزند، والدش را عمداً به شود و در صورتيوالد به قتل فرزندش قصاص نمي«: فرمودند

  ).56ص ،19ج ،ق. هـ1412 ،عاملي(» شودقتل برساند كشته مي
كند د پدري كه پسرش را كشته است سؤال ميدر مور »عليه السالم«حلبي از امام صادق  .2

  ).همان(» خير«: شود؟ آن حضرت فرمودكه آيا به خاطر قتل فرزندش كشته مي
مرد به «: كند كه آن حضرت فرمودنقل مي »عليه السالم«فضيل بن يسار از امام صادق  .3

» شودكشته ميشود و فرزند به والدش اگر او را بكشد، فرزندش اگر او را بكشد، كشته نمي
  ).همان(
  ).همان( »شود نميص قصا فرزند برابر درر پد« :فرمود »صلي اهللا وعليه وآله وسلم« خدا رسول .4
اگر والدي عيبي همانند قطع عضو و غير آن «: فرمود »عليه السالم«علي : ي ظريفصحيحه .5

  ).57ان، صهم(» شودباشد و پدر قصاص نميبراي فرزند ديه مي ،بر فرزندش واردكند
  

  ديدگاه موافقين شرط انتفاي ابوت 
بر لزوم احراز  جواهر جا كه صاحبدر بين فقهاي اماميه مخالفي در مسأله وجود ندارد تا آن

  ).159ص ،41ج ،ق. هـ1394 ،نجفي(شرط انتفاي ابوت در قصاص ادعاي اجماع نموده است 
ابوت  یانتفاي رابطه بسياري از فقيهان اهل سنت نيز ثبوت قصاص را منوط به حتي
معتقد است كه پدر با  »عليه السالم« شيخ صدوق با استناد به روايتي از امام علي. انددانسته

 ،ق. هـ 1415 ،صدوق(شود شود اما فرزند با قتل پدرش كشته ميقتل فرزندش كشته نمي
ا بكشد، شيخ مفيد بيان داشته است كه پدر اگر از روي خطا و يا عمد فرزندش ر). 517ص 

برخي پدر نبودن قاتل را ). 748ص  ، ق. هـ 1410 ،مفيد(بپردازد  شود و بايد ديهكشته نمي
ابن (شود بنابراين اگر پدر فرزندش را به قتل برساند، كشته نمي. انداز شرايط قصاص دانسته

ي فرزند، حداقل محكوم شدن به پرداخت ديه به ورثه). 189ص ،5ج  ،ق. هـ1407 ،فهدحلي
   ).337ص ،3ج ،تابي ابن ادريس،(شود كمي است كه براي پدر قاتل مقرر ميح

و  به لزوم احراز شرط انتفاي ابوت در قصاص اشاره كرده مختصر النافعحلي در  محقق
بنابراين اگر . پدر مقتول نباشد ،شرط سوم در اثبات قصاص آن است كه قاتل«: داردبيان مي

 تعزير ديه بپردازد و كفاره و ولي در عوض بايد. شودنمي قصاص ،پدري فرزند خود را بكشد
 ،محقق حلي(» خود را بكشد ينوه، هرچه باالتر رود پدري و چنين اگر پدر هم .شودمي

 ،حلي(شود اين تعبيرات در كالم ساير فقها نيز ديده مي مشابه). 467ص ،ق.هـ 1410
 )609ص ،2ج ،ش. ـه 1376

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

117/  مجازات پدر در قتل فرزند
 

هرچه كه  پدري و جد چه پدري ياچنان :نويسدالحكام ميا حلي دركتاب قواعد عالمه
- ولي چنان ،شودقصاص نمي ،بكشد را چه كه پايين رود هر و فرزند فرزند يا فرزند باالتررود

؛ 609ص  ،2ج ،ش. هـ1376 ،حلي(شود مي قصاص بكشد را خود مادر يا چه فرزندي پدر
  .)154ص ،15ج ،ق. هـ1413 ،؛ شهيدثاني425ص ،4ج ،ق.هـ 1412 ،شهيد اول
 عليهم«صحيحه وارده از معصومين  مبناي روايات معتبر و بر هم اسالمي گذارقانون

قانون  220ياغلب فقهاي اهل تسنن در ماده و به پيروي از آراي فقهاي شيعه و »السالم
-پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي« :داشته است مجازات اسالمي مقرر

 يحقوقي قوه ياداره. البته اين به معناي مصون بودن پدر از تعقيب كيفري نيست. »....شود
به  ...اقدامات والدين«: آورده است 7/1/1368- 9076/7ي شماره ييه هم در نظريهيقضا

 ديب وأكه در حدود متعارف تمشروط به اين ديب يا محافظت اطفال جرم نيست،أمنظور ت
پدري كه فرزند خود  پدر يا جد ،قصاص قانون حدود و 16ي ادهنيز برابر م محافظت باشد و

بنابراين به  .شودتعزير مي محكوم و ،مقتول يقتل به ورثه يفقط به پرداخت ديه ،را بكشد
- قابل تعقيب كيفري مي ،چه پدري فرزند خود را به قتل برساندموجب اين دو ماده چنان

  »...باشد
  

  تل فرزندبا ق ديدگاه موافقين قصاص پدر
قتل فرزند  با پدر قصاص به قائل مذهب فقهاي سني از يكي اهل تسنن، مالك فقهاي بين در
 ،مصري( نبوده باشد خيرخواهانه فرزند در راستاي نصايح كه قتلباشد، البته در صورتيمي

  ).515ص ،2ج ،م1929
ص مطرح قصا را در خصوص شرط انتفاي ابوت در متفاوتيديدگاه  يكي از فقهاي معاصر

از سوي پدران را معاف از مجازات قصاص  يهاكه تمام قتل را ديدگاه اول وي .كرده است
كه براساس آن پدر  را ديدگاه دوم ،از سوي ديگر داند وديدگاه تفريطي مي ،انددانسته

 به هر .پندارديك ديدگاه افراطي مينيز  شود راقصاص مي، همواره در صورت قتل فرزند
استثنا از «: دارد ايشان بيان مي .اند بين اين دو ديدگاه تعادل برقرار كنندهروي سعي كرد

به نظر  معتبره آمده، اصل كلي قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و
 يتخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه اينجانب اختصاص به جايي دارد كه قتل از راه عواطف و

باشد كه در آن صورت اصل كلي قصاص  هاي ديگركه قتل با انگيزهنه ساير موارد  ،پدر باشد
 ياختصاص دارد به جايي كه جان پدر با همه ،به عبارت ديگر عدم قصاص والد ثابت است و

تقريباً اگر  تخلف فرزند، به لبش رسيده و خيرخواهي براي فرزندش و نصايح و عواطف و
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نه در  بدون اختيار دست به چنين عملي زده، ايحنه به خاطر همان نصأپدر ك ،نگوييم تحقيقاً
يعني قتل  ها موجود است قتل را انجام دهد،ي كه در ساير قتليهاجاهايي كه پدر با انگيزه

ها فاش نشدن خيانت رياست و پست و طمع در مال و دشمني و به خاطر اغراض شخصي و
تل عاطفي ولد توسط والد كه بيان اما استثناي از قصاص در مورد ق. باشد ها بودهامثال آن و

رادع قتل  هايي مانع وزند چون قتل پدر براي چنين قتلاي نميبه حيات جامعه ضربه ،شد
 ياز همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصوالً ادله باشد وآن حال خاص نمي پدران در
از  باشد ومي ضد انساني حيواني و هاي دشمني ومختص به دعواي افراد از همان راه قصاص،

اي كه جان پدر از بابت خيرخواهي به لبش رسيده خيرخواهانه اول شامل قتل عاطفي و
 ينيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله شود ونمي نبوده و

هاي بايد اقتصار به قدر متيقن شود كه همان قتل تمسك به اطالق است و استثنا مانع
  ).22ص ،تابيصانعي،  (» باشد عاطفي پدر مي

  
  نقد استدالل 

قتل از روي عاطفه صورت گرفته : مورد دليل استثنا، داراي قيود زير قرار داده شده است: اوالً
هاي ديگر انگيزه ،پدر در مقام نصيحت و خيرخواهي باشد ،فرزند تخلف كرده باشد ،باشد
دليل استثنا بيش از دوازده . تياري باشدتقريباً غير اخ ،جان پدر به لب رسيده باشد ،نباشد

 اليقتل الرجل بولده اذا«، »اليقاد الوالد بولده«: هاي زير بيان شده استروايت است و به گونه
ي اين قيود استفاده شده چگونه از متن اين روايات همه» اليقتل االب بابنه اذا قتله«و » قتله

  است؟
موارد ديگري مانند مسلم و كافر و عبد و  كهحالي چگونه آيه قابل تخصيص نيست در: ثانياً

  .حر تخصيص خورده است
هاي دشمني ي قصاص نفس، مختص به دعواي افراد از همان راهادله« :گفته شده است: ثالثاً

باشد و از اول شامل قتل عاطفي و خيرخواهانه كه جان پدر از باب حيواني و ضد انساني مي
، آيا منظورشان اين است كه قتل به خاطر »شوده و نميخيرخواهي به لب رسيده نبود

ي تحصيل دهد خيرخواهي، قتل انساني و عادالنه و بجاست؟ مثالً اگر فرزند خواست ادامه
 از سرپيچي فرزند و ولي پدر برحسب تشخيص خود از روي خيرخواهي ممانعت نمود

  نيست؟ مانهظال قتلي چنين و بكشد را او تواندپدر مي نمايد، پدر خواست
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ي استثنا مانع از همه گذشته، احتمال اختصاص در ادله« : و در خاتمه گفته شده است
زيرا . اين سخن قابل خدشه است. »تمسك به اطالق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود

. اگر فرض شده است دليل استثنا اطالق دارد، وجود قدر ميتقن چگونه مانع اطالق است
-و مجرد احتمال مانع باشد، ديگر به هيچ اطالقي نمي اگر وجود قدر متيقنگذشته از آن 

  .نمود توان تمسك
توان از ي متقن و محكمي استوار نيست و نميبر پايه هاي فوقاستدالل ،برحسب ظاهر

ي اماميه و اكثر قريب به اتفاق اي كه مورد اتفاق همهظهور بيش از دوازده روايت درمسأله
  .دست برداشتمسلمين است، 

روايات  وجود با برچيده شدن حكم اعدام و جهاني اين روند كه باي ديگر آنمسأله و
 پافشاري بر كندنفي مي را كه به وضوح تمام قصاص پدر »عليهم السالم«اهل بيت  از متعدد

  .تعجب است مورد اعدام پدران نيز
ل ئاند، اما تحت شرايط خاصي قاالبته قائلين نظر اخير اجماالً عدم قصاص پدر را پذيرفته

عليهم «اند كه قولشان مبني بر قصاص پدر، مخالف با روايات صادره از ائمه به قصاص شده
با توجه به وجود روايات مستفيضه، كه تصريح به عدم قصاص پدر با قتل فرزند . است »السالم

 ،نن كه در قصاصدارند و هم چنين اجماع فقهاي شيعه و مطابق نظر اكثر فقهاي اهل تس
كه براي قصاص پدر با قتل فرزندش، دليل اند و با توجه به اينانتفاي ابوت را شرط دانسته

حكم عدم قصاص پدر با قتل  ،قصاص ارائه نشده است قابل توجهي ازسوي مخالفين عدم
  .فرزندش ثابت است

كب قتل مرت االرضفياما بحث اصلي درجايي است كه پدر تحت عنوان محارب و مفسد 
شود كه پدر از باب ي عدم قتل پدر، عام است و شامل مواردي ميآيا ادله. شودفرزندش مي

يا . شودقاتل فرزند مطلقاً كشته نمي كشد و لذا پدرفرزندش را مي االرضفيمحاربه و افساد 
توان تحت شرايط ي عدم قتل پدر اختصاص به باب قصاص دارد و در موارد ديگر ميادله

  پدر را كشت؟ خاصي
  

  االرضفيمفسد  تحت عنوان محارب و قتل فرزند
 ،ق. هـ1412 ،اول شهيد(محارب كسي است كه سالح بركشد براي ترساندن و ارعاب مردم 

و  196ي در قانون حدود و قصاص ماده ).492ص ،2ج ،ش.هـ 1386 ،؛ خميني 59ص ،2ج
ا سلب آزادي و امنيت مردم هركس كه براي ايجاد رعب و هراس ي«: چنين آمده است 197
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ي عمومي ولي اگر موجب هراس و رعب نشود يا جنبه. دست به اسلحه ببرد، محارب است
  .»شودمحارب محسوب نمي ،نداشته باشد

ها احكام محارب اند كه در صورت تحقق آنهايي آوردهفقيهان براي محارب قيدها و شرط
  . شودجاري مي

 اظهر«، اين قيد در گفتار فقيهان با عنوان »دن آنهمراه داشتن سالح و آشكار كر«

 ،نجفي ؛492ص ،2ج ش،. هـ1386 ،خميني(بيان شده است » السالح يجرد السالح و
راجع به شخص محارب آمده  »عليه السالم«در روايتي از امام باقر ).564ص ،42ج ،ق. هـ1394
ج  ،ق. هـ1412 ،عاملي(» كسي كه سالح را نمايان سازد«؛ يعني »من شهر السالح«: است
  ). 532ص  ،18

ي عالمه. شودازشرايط ديگر محارب محسوب مي »ارعاب و سلب امنيت عمومي«
انما جزاء الذين يحاربون اهللا و رسوله و يسعون في «ي محاربه طباطبايي در تفسير آيه

» .. االرض ينفوا مناالرض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خالف او 
و يسعون «ي جمله ،كه بعد از ذكر محاربه با خدا و رسولهمين«: ، مي نويسد)33مائده، (

فهماند كه منظور از كند و ميرا آورده، معناي منظور نظر را مشخص مي» في االرض فساداً
ت ، افساد در زمين از راه اخالل به امني»صلي اله وعليه وآله وسلم«محاربه با خدا و رسول 

 طوريبنابراين مراد از محاربه و افساد به. عمومي و راهزني است نه مطلق محاربه با مسلمانان
شود آيد، اخالل به امنيت عمومي است و قطعاً شامل آن چاقوكشي نميكه از ظاهر آيه برمي

كه به روي فرد معين كشيده شود و او را به تنهايي تهديد كند چون امنيت عمومي وقتي 
پذيرد كه خوف عمومي و ناامني جاي امنيت را بگيرد و برحسب طبع، وقتي محارب خلل مي

تواند چنين خوفي در جامعه پديد آورد كه مردم را با اسلحه تهديد به قتل كند و به مي
همين جهت است كه در رواياتي كه در تفسير اين آيه وارد شده نيز محاربه و فساد در زمين 

 هـ1363 ،طباطبايي(» كشيدن و مثل آن تفسير شده است به چنين عملي يعني شمشير
   ).360ص ،4ج ،ش. هـ 1366 ،ي؛ مكارم شيراز533ص ،5ج ،ش.

هاي سنگيني در مجازات االرضفيدر قوانين مقدس اسالم براي محاربان و مفسدان 
طبق قوانين  .ين وسيله امنيت و سالمت جامعه تضمين شوده انظرگرفته شده است تا ب
يكي از چهار  االرضفيي قرآن، كيفر و مجازات محارب و مفسد اسالم و با استناد به آيه

  :مجازات زير است
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گناه رنگين هاي بيچه محارب مرتكب جنايتي شده و دست به خون انسانچنان: قتلـ 1
ساخته باشد، اولي آن است به جنايتي كه مرتكب شده نگاه شود و حكم متناسب با آن 

 ،خميني(اگر مرتكب قتل شده كشته شود و يا به دار آويخته شود . جنايت صادر گردد
  ).493ص ،2ج ،ش. هـ 1386

صورت حلق آويز انجام گونه مجازات، امروزه بهاين: آويختن و به صليب كشيدن ـ به دار2
بستند و را به درخت يا چوبي شبيه صليب ميگيرد، ولي درگذشته دست و پاي محكوم مي

اش را ماند و سپس جنازهمحكوم تا سه روز باالي دار مي. كردند تا جان دهداو را رها مي
سپردند و اگر در مدت سه روز آوردند و پس از كفن و غسل و نماز به خاك مييين ميپا

  ).همان(جان ندهد طبق فتواي بيشتر فقيهان بايد آزاد گردد 
  

مراد از بريدن و قطع همان مقداري است كه در : ـ بريدن دست راست و پاي چپ3
ع چهار انگشت از پاي سرقت بيان شده است يعني قطع چهار انگشت از دست راست و قط

  ).360ص ،4ج ،ش. هـ 1366 ،مكارم شيرازي(  چپ
  

ي ترين مجازات محارب، تبعيد از وطن به شهر ديگري است كه طبق مادهكم: ـ تبعيد 4
شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران مفسد و محاربي كه تبعيد مي. ا. م. ق 204

تر از مدت تبعيد در هرحال كم. ا. م. ق 205ي ماده معاشرت و مراوده نداشته باشد و برطبق
يك سال نيست، اگرچه بعد از دستگيري توبه كند و اگر توبه نكند هم چنان در تبعيد باقي 

  .خواهد ماند
 االرضفيمحاربه و افساد . وجود دارد االرضفيي محاربه و افساد سه احتمال درباره

باشند و هر عنوان  دو عنوان مستقل االرضفيافساد محاربه و . باشد گر يك جرم واحدبيان
عموم و خصوص مطلق  االرضفيي ميان محاربه و افساد رابطه. باشدناظر به جرم خاصي 

اما بر مصاديق ديگر افساد  ،است االرضفياي الزاماً افساد ين معنا كه هر محاربهه اب ،باشد
  :زيرا ،طابق واقع باشدبه نظر قول سوم م. ، محاربه صدق نكندفي االرض

در محاربه برهنه كردن سالح براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم : اوالً
عبارت است از هر گونه رفتار آگاهانه و عمدي براي برهم  االرضفياما افساد  ،شرط است

ر محاربه د. زدن به آنزدن امنيت و سالمت نظام جامعه اسالمي به قصد براندازي و يا ضربه
- فيولي در افساد . سلب آزادي و امنيت در جامعه است ،وحشت ،رعب ،هدف ايجاد اخافه
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تواند از طريق محاربه و تشهير زدن و مقابله با نظام اسالمي است و ميهدف ضربه االرض
  .سالح و برهم زدن امنيت جامعه صورت گيرد

بردن سالح و برهنه كردن آن و در محاربه عنصر مادي جرم فقط از طريق به كار : ثانياً
االرض عنصر مادي گيرد ولي در افساد فيايجاد اخافه و سلب آزادي از مردم صورت مي

  .ترك فعل يا گفتار نيز باشد ،تواند شامل فعلعبارتست از هرگونه رفتار كه مي
علني در محاربه تحقق عنصر مادي فقط به صورت فعل مثبت شرط است و بايد : ثالثاً
تواند به صورت فعل يا ترك فعل يا االرض عنصر مادي مياما در افساد في. گيرد صورت

  .گفتار و حتي به صورت غير علني صورت بگيرد
در محاربه، عمل محارب موجب اخافه و ترس و بر هم خوردن امنيت مردم است : رابعاً

االرض ر افساد فياما د. ظامي جامعه استكه منظور از امنيت، فقط شامل امنيت انتظامي و ن
  .است ...اجتماعي و ،سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اعم از امنيت انتظامي
ي مائده ، سوره32ي االرض كه در آيهمفسرين اعتقاد دارندكه افساد في البته بسياري از

. االرض جرم مستقلي غير از محاربه استه افساد فيباشد كمؤيد اين مطلب مي ،آمده است
 زناي ،ارتداد ،شرك ،االرض را به راهزني، افساد في32يزمفسران در تفسير آيهزيرا بسياري ا

  ).10ص ،13ج  ،ق . هـ1412 ،عاملي(اند محصنه و امثال آن تفسيركرده
  . اندشمرده  االرضفي افساد  جرممصداق را فقها   جرايم برخي

. داننداو مي  دست  كند، قطعايي ميرب آدم  به  اقدام  را كه  شخصي  فقها مجازات: ربايي آدم     
 ،3تا، جبي ،؛ ابن ادريس722ص ،تا، بيطوسي(است   االرضاو مفسد في  كه اين  دليل  به
  ).224ص ،ق. هـ1410 ،؛ محقق حلي501ص ،ق. هـ 1413 ،شهيدثاني؛ 513ص

  رويسحر در   عمل ساحر با  كه اين  به دليل. است  مرگاو   حكم:  ساحري شخص مسلمان 
  فتنه  از سحر به) و ماروت  هاروت(  الهي  فرستادگان  كريم  در قرآن. كندفساد برپا مي  زمين

  به  ساحران  عمل نيز از »عليه السالم«موسي   حضرت). 102بقره، (كنند تعبير مي
  عمل  نفس  كه  از آن  پس خالفدر   طوسي  شيخ ).81 ،يونس(كند تعبير مي  المفسدين عمل
نمي   باشد، حرام  نداشته  آن  حليت  ساحر خود اعتقادي به  شخص  كه  ر را در صورتيسح

ة يالروا  هذه  في  و الوجه  يقتل الساحر  اصحابنا ان  و قد روي«: كنداظهار نظر مي  داند، چنين
 ،يطوس(» القتل  فيه  وجب  ذلك  به و الجل و السعي فيها  االرضحر افساد فيالسا  هذا من  ان

  ساحر را قتل  مجازات  كه  روايتي  نيز در توجيه  اردبيلي  محقق ).331ص ،5ق، ج. هـ1344
 هـ 1403 ،محقق اردبيلي( »القتل  من اكبر ةلفتنو ا ةللفتن  موجب  و النه« :نويسدداند، مي مي
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احر س  مرگ  مجازات  نمايد كهمي  اذعان  مطلب  نيز بر اين جواهر  صاحب ).175ص ،13ج ،ق.
سحر   ياگر در نتيجه  حتي  باشد، بلكه  را كشته  كسي  با عمل سحرش  كه  نيست  آن  دليل  به

 1394 ،نجفي(باشد مي  الزم  نفس عملش  جهت  او به  قتل  باز هم ،نبيند  صدمه  هم  او كسي
-مي بيان  در مورد متجاوز به جان و مال مردم، نهايهدر   طوسي  شيخ ).35ص ،42ج  ،ق. هـ

بسوزاند،  را  آن  درون  و وسايل  بزند و خانه  را تعمداً آتش  ديگري  خانه  دارند كه اگر كسي
 ،تابي ،طوسي(شود كشته مي  شخصي  و چنين... باشدمي  خسارات وارده  تمامي  ضامن

  بوده  اين  شيخ از  فتوايي  چنين  دليل«: فرمايدمي  شيخ  قول  ذيل  مختلفدر   عالمه ).761ص
  صاحب ).353ص ،5ج ،ق. هـ1344 ،طوسي( » باشدمي  في االرضمفسد  شخصي  چنين  كه

مفسد   انه  وجهه  يكون  ان  و يمكن«: است  نموده  بيان  چنين  شيخ  كالم  نيز در توجيه جواهر
 ،43ج ،ق. هـ1394 ،نجفي(» محارباً او مطلقاً  به  يكون  وجه  علي  لذلك  اعتياده  فرض  مع
  جرم  االرضافساد في  كه  او نيز در اين  كهشود مي  مشخص جواهر  صاحب  بيان از).125ص

شرط   و قصد ايجاد وحشت،  اسلحه  بكارگيري  زيرا در محارب. باشدنباشد، مردد مي  مستقلي
ي هايخانه  زدن  آتش  به  چند بار اقدام  اگر شخصي  فوق حتي  يباشد؛ اما در مورد مسألهمي

  عمل  تواننمي  پس. شرايط موجود نيست  باشد، اين  شخصي  او دشمني  غرض  نمايد، ولي
به  مطلقاً اشاره   شايد عبارت. باشدمي  االرضاو افساد في  عمل  دانست، بلكه  را محاربه  شخص

  .معنا باشد  همين 
  

  االرض في تطبيق قتل فرزند با عنوان محاربه و افساد
ممكن است قتل فرزند توسط پدر  جايي كهاالرض از آنريف محاربه و افساد فيتوجه به تعبا 

وجود بيايد كه با  در بعضي مواقع از مصاديق باب محاربه باشد، احتمال دارد اين شبهه به
كه درآن حكم به عدم قتل پدر با كشتن  »عليهم السالم«توجه به روايات صادره از ائمه 

 ،االرض هم فرزندش را به قتل برسانداز باب محاربه و افساد فيتي اگر پدر ح ،فرزندش شده
  .شودكشته نمي
قصاص با مبحث محاربه و افساد  ي حكم قتل فرزند توسط پدر در مبحثي تشابهشبهه

  :االرض به داليل ذيل مردود استفي
حاربه ي مائده و روايات باب محاربه كه مجازات م، سوره33ي با توجه به اطالق آيه: اول

را براي همه ثابت دانسته و هيچ قيد و شرطي در آن ذكر نشده و براي ثبوت مجازات، انتفاي 
توان نتيجه گرفت كه قتل پدر از باب محاربه و مي ،ي پدر و فرزندي را شرط ندانستهرابطه

  .افساد ثابت است
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مواردي مطلق است و شامل  ،»بقتل ولده اليقتل الوالد« يادله ممكن است گفته شود
  .شودمي ،محاربه هم است و مصداق افساد كه قتل ولد

در مورد عدم قتل پدر در  »عليهم السالم«زيرا رواياتي كه از ائمه . اين ايراد مردود است
چرا كه اگر چه در . اختصاص به باب قصاص دارد ،كشد آمده استجايي كه فرزندش را مي

پدر شده است، اما در برخي ديگر از روايات  طور مطلق حكم به عدم قتلبعضي از روايات به
كه اصل در قيود احترازي با توجه به اين. باشدآمده كه به معناي قصاص مي» قودا«قيد 

گوييم عدم مطلق را تقييد زده و به قدر متيقن عمل كرده و مي بودن آن است، لذا روايات
ري كه پدر فرزندش را به قتل قتل پدر اختصاص به باب قصاص دارد، بنابراين در موارد ديگ

حكم اوليه در قتل  االرض است،كه قتل از باب محاربه و افساد فيرساند مانند مواردي مي
لذا اطالق آيات و روايات باب محاربه خالي . باشد بر پدر ثابت استنفس كه كشتن قاتل مي

  .از تخصيص بوده و مجازات محاربه براي پدر محارب هم ثابت است
د دليل اول بايد بگوييم كه فقها شرط انتفاي ابوت را فقط در باب قصاص مطرح در تأيي

لذا فرقي ندارد كه محارب . اندنموده و در باب محاربه مجازات را براي همه ثابت دانسته
  .فرزند خودش را يا ديگران را به قتل برساند

ابن ادريس بعد از ذكر در بين فقها، . بعضي از فقها به قتل پدر محارب تصريح دارند :دوم
كه پدر به در صورتي«: گويدحكم عدم قصاص پدر در قتل عمدي و ذكر مستند حكم مي

ي مذكور شامل عنوان محارب و فسادگر و در حين محاربه فرزندش را به قتل برساند، قاعده
ام شود و پدر به عنوان محارب و براساس مجازات مقرر در باب محاربه، محكوم به اعداو نمي

اگر پدري فرزند خود «  :گويددر جاي ديگر مي). 324ص ،3ج ،تابي ،ابن ادريس(خواهد شد 
ولي  .دشوبه پرداخت ديه به ورثه فرزند محكوم مي شود بلكه پدرقصاص نمي را عمداً بكشد،

جا ولي در اين .توان پدر را كشت جا ميدر اين فرزندش را بكشد، اگر پدر محارب باشد و
قرآن  يشريفه يشمول آيه عموم و ،بلكه علت ؛قصاص خون فرزند نيست پدر، علت كشتن
يسعون في االرض فساداً ان  رسوله و انما جزاء الذين يحاربون اهللا و«: فرمايداست كه مي

 االرض،افساد في جا پدر به دليل كشتن فرزند به دليل محاربه وبنابراين در اين .»يقتلوا
  ).337ص ،3ج،تابي ،سابن ادري( شود كشته مي

توان با عنوان توان نتيجه گرفت كه در بعضي از موارد ميفوق مي با توجه به عبارات
طوركه در عبارت ابن ادريس بيان لذا همان. ي ديگري، پدر را به اعدام محكوم كردمجرمانه

كند شده است، پدر اگر به طريقي اقدام به قتل فرزندش كند كه عنوان محارب بر او صدق 
  .شود او را محكوم به مجازات اعدام كردمي
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- االرض فرزندش را ميكه پدر به عنوان مفسد فيدر جايي: در تأييد دليل دوم بايد گفت

اما حكم . يكي مجازات قصاص و ديگري مجازات افساد: شودكشد دو حكم بر پدر ثابت مي
پدر با قتل فرزندش  خاطر وجود روايات متعددي كه تصريح به عدم قصاصقصاص پدر به

اما مجازات محاربه و افساد كه بر پدر ثابت شد به قوت خود . شوددارد، از پدر ساقط مي
همان گونه كه در . االرض حكم به قتل پدر دادمحاربه يا افساد في توان از بابباقيست و مي

اربه يا افساد، فقها از باب مح ،بسياري از ابواب فقه آمده است با توجه به منتفي بودن قصاص
ق، . هـ 1405، ؛ فاضل هندي 63، ص2تا، جخويي، بي(اند دادهحكم به قتل يا حدود ديگر 

ق، . هـ 1417زهره، ؛ ابن55، ص10ق، ج. هـ1410؛ شهيدثاني،41، ص4260، ص2ج
 ). 407ص

ي داير ميان اقل و اكثر در ي مفهوميهدر تخصيص عام به شبهه): مقتضاي صناعت(سوم 
يعني صحيح است  ،كنداجمال خاص به عام سرايت نمي ،مخصص منفصل باشد كهصورتي

به بيان ديگر اقل از تحت حكم . العموم تمسك كنيم لةبراي داخل كردن ماعداي اقل به اصا
 ،ش. هـ 1370 ،مظفر(ماند شود، اما اكثر هم چنان تحت حكم عام باقي ميعام خارج مي

  ).160ص  ،1ج
-ها در اجراي قصاص و حدود ميي انسانعام اوليه، تساوي همه كه حكمبا توجه به اين

راجع به عدم قتل پدر با  »عليهم السالم«باشد و اين حكم عام با رواياتي كه از ائمه معصومين 
خورد، شك داريم كه آيا عدم قتل پدر اختصاص به باب كشتن فرزند آمده تخصيص مي

شود؟ با توجه به االرض هم ميبه و افساد فيست و شامل باب محارقصاص دارد و يا مطلق ا
حداقل عدم قتل پدر از باب قصاص  ،ذكرشده است» قودا«كه در بعضي از روايات كلمه اين

 با. شك داريم اما نسبت به اكثر از آن، كه عدم قتل از باب محاربه و افساد باشد. ثابت است
 ،ن اقل و اكثر در مخصص منفصلي داير مياي مفهوميهكه گفته شد درشبههاين توجه به

بنابراين عدم . ماندچنان تحت حكم عام باقي مياما اكثر هم. شوداقل از حكم عام خارج مي
شود، اما ي عام خارج ميباشد از حكم اوليهقتل پدر از باب قصاص كه حداقل و يقيني مي

  .ماندچنان تحت حكم عام اوليه باقي ميقتل پدر از باب محاربه و افساد هم
كند به اجماع فقها كه پدر با دخترش زنا ميدر جايي): الغاي خصوصيت(چهارم 

رسد عمل زنا خصوصيتي نداشته، بلكه چون كه به نظر ميبا توجه به اين ،شودپدركشته مي
لذا در موارد ديگري . اندفقها حكم به قتل پدر داده ،شوداين عمل موجب گسترش فساد مي

بلكه  ،توان حكم به قتل پدر دادمي ،شودسط پدر كه موجب افساد ميمثل قتل فرزند تو
زيرا وقتي قتل پدر درجايي كه با دخترش زنا . قتل فرزند ادعاي اولويت كرد شايد بتوان در
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چون حفظ  ،ثابت است كشدبه طريق اولي در جايي كه فرزندش را مي ،كند ثابت باشدمي
   .باشدتر از حفظ فروج ميخون مهم
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