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 چکیده 

 همواره آن مجازات و جرم ترینشنیع قتل جرم که دریافت توانمی مختلف، کیفری هاینظام در ساده جستجویی اب

 یا و یافته رهایی مجازات از قاتل شرایطی، تحت که آیدمی پیش گاه حال این با. است بوده هامجازات شدیدترین از

 ایویژه بسیار شروط باید شرایط این شد، گفته مطلب رصدرد آنچه به توجه با اما. یابدمی تخفیف و تعدیل او جزای

 شرایط بررسی هدف با گرفت تصمیم محقق رو همین از نماید، قانع را جامعه و قانون بیدار وجدان بتواند که باشد

 بر تحلیلی ـ توصیفی روش از گیریبهره با و( عامه فقه مورد حسب و) امامیه فقه و ایران قانون مبنای بر مذکور،

 ایران حقوق در علل از دسته دو گفت توانمی پایان در. بپردازد حاضر تحقیق انجام به شده انجام مطالعات مبنای

 مشترک حقوقی هاینظام تمامی در تقریباً که اول دستة. گردد قتل جرم مجازات انتفاء یا تخفیف موجد تواندمی

 است مطرح زیادی مناقشات هاآن پیرامون لیکن هستند، کیفری مسئولیت رافع عوامل و موجهه علل شامل. هستند

 آن جمله از که هستند فقهی هایآموزه مبنای بر انتفاء یا تخفیف علل دوم دستة. شد ذکر تحقیق متن در که

  ..نمود اشاره مقتول و قاتل بین ابوت رابطه و فراش در قتل دین، در برابری عدم به توانمی

 
 

 .یف مجازات، علل موجههتخف قتل،واژگان كلیدي: 
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 مقدمه 

 با همواره انسان از نعمت این گرفتن نتیجه، در و است فرموده عطا انسان به خداوند که است نعماتی ترینمهم و اولین از یکی حیات،

 و است شده داشته مبذول الزم توجه الهی، نعمت این حفظ به نیز اسالم در. است گردیده روبرو بشری جامعه سوی از شدید هاییواکنش

 یا و قصاص حق بدون را نفسی کسی هر که نمودیم حکم چنین اسرائیل بنی بر سبب بدین: »فرماید می مائده سوره از 23 آیه در خداوند

 ...«. و است کشته را مردم همه که است آن مانند برساند، قتل به دهد انجام زمین روی در را فسادی آنکهبی

 

 روش تحقیق 

 حلیلیتوصیفی ـ ت

 

 تیین برخی از علل قانونی -1

 پردازیم.در این قسمت به برخی از علل قانونی تعدیل مجازات قاتل می

 

 صغر سن 1-1
باشد که هیچ یک از آن دو از هنگام تولد در وجود آدمی ظهور ندارند بلکه به مرور تمیز نوعی شناخت است و اختیار همان اراده آگاه می

نماید. این امر از بدیهیات است و لذا های وی به دلیل همزیستی با هم نوع و کسب تجربه و علم، رشد می، تواناییزمان همراه با رشد جسمی

سال تمام  51توان یافت که ضمن بیان شرایط مسئولیت، سن الزم را متعرض نشده باشند؛ این سن در حقوق ایران برای پسر قانونی را نمی

 مری است.سال تمام ق 9قمری و برای دختر 

 

 اضطرار 1-2
جرم تنها راه چاره خروج از آن شرایط است؛ مانند  منظور از اضطرار، قرار گرفتن در شرایط ناچاری و درماندگی است، به نحوی که ارتکاب

، حریق نوشیدن شراب برای حفظ حیات، ایراد خسارت به اموال دیگری برای نجات از خطر سیل یا سقط جنین برای حفظ حیات مادر،

شود. یکی از اضطرار اختالف نظرهایی دیده می سرقت برای رفع نیاز ضروری و پرداخت رشوه برای حفظ حق خود. در مورد ماهیت

جای دیگر آن را  جسمی یا روانی دانسته و آن را در عداد عوامل رافع مسئولیت کیفری قرار داده و در نویسندگان اضطرار را از موارد منقصت

)ولیدی،  ذیل هر دو عنوان به بحث اضطرار پرداخته است و به همین اعتبار در (5731)ولیدی،  کننده جرم محسوب کردهاز عوامل توجیه 

دارد واضطرار حالت شخصی  قائل شدن بین حالت ضرورت و اضطرار، از این جهت که ضرورت حالت عینی و بیرونی(. دیگران با تفاوت 5731

(. 5731)گلدوزیان،  انداضطرار را مصداق عوامل رافع مسئولیت کیفری تلقی کرده جهه جرم دانسته وو درونی، ضرورت را مصداق عوامل مو

شخصی، تخریب منزل همسایه برای هدایت سیل از منزل خود به منزل او را که  این گروه، پس از تعریف اضطرار به عنوان یک حالت درونی و

. اما (5731)سلیمی، دهد قرار می قانون مجازات اسالمی را مستند خود 11کرده، ماده  عینی و بیرونی است، به عنوان مثال ذکر یک عامل

(. خود قانونگذار در شرایط 5731زاده، ؛ حبیب5739داماد، ،؛ محقق5731محسنی، ) تفاوتی بین حالت ضرورت و اضطرار وجود ندارد

 داردکند و تکلیف را از مکلف برمیمی تر یا برابر با آن، تجویزاضطراری ارتکاب عمل مجرمانه را به خاطر حفظ مصلحتی مهمضروری یا 

 ،(.5739داماد، )محقق دانندمضطر را نه تنها مباح، بلکه واجب می . حتی بعضی از فقها در مواردی اقدام،(5731ای خویی، )قبله

انون وامرآمرقانونی و دفاع مشروع، عمل ارتکابی را ق پس اضطرار یا ضرورت با عوامل موجهه جرم قرابت بیشتری دارد، اما به اندازه حکم

دستورات  امر آمر قانونی و دفاع مشروع، عمل فاعل قابل تحسین است، زیرا وی با اجرای قانون یا کند. در مورد حکم قانون وتوجیه نمی

این انگیزه صورتی موجه و . عه خدمت کرده استدارد، به جام قانونی یا مقاومت در برابر یک عمل مجرمانه، که نقش باز دارنده در تکرار جرم

انگیزد، اگرچه ی تحسین دیگران را برنم دهد و تشویق جامعه را در پی دارد. اما در اضطرار یا حالت ضرورت، فعل ارتکابیمی پسندیده به جرم

یگری برگزیده و مقدم داشته سرزنش در حالت ناچاری منافع خویش را بر منافع د قابل تقبیح هم نیست. کسی مضطر را به این دلیل که

سخت پیش آمده را خود تحمل کرده،  کند که وی باید شرایطزیرا مقتضای صیانت نفس همین است؛ اما اخالق اجتماعی حکم می کند،نمی
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 یست و عمل مأمور موجهبپرهیزد. به عبارت دیگر، دستور قانون با تجویز قانون برابر ن به دیگران برای حفظ منافع خود از انجام اعمال مضر

 مباح شدن فعل حرام است. و حکم متزاحم نیز رفع حرمت است، اما عمل مضطر فقط مباح است. اقتضای تخییر بین دو

 

 مستی 1-3

گذار قانون 99 باشند در قانون سالیقابل مجازات نم ییشوند از نظر جزا یمرتکب جرم نیاالراده شده باشند و در آن حکه مسلوب یافراد

 ستیها، مانع مجازات نآن رینظا مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و یاریحاصل از مصرف اخت یارادگیو ب یمست»مقرر داشت:  511در ماده 

منظور مواد به نیثابت شود مصرف ا چنانچه بوده است. لکن اریاالختمسلوب یطور کلارتکاب جرم به نیثابت شود مرتکب ح نکهیمگر ا

 .(شودیهر دو جرم محکوم م مجازات با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به ایارتکاب جرم 

اندازه چند  بهی حت یرو اگر فرد نیآن مشخص نشده بود از ا زانیگذار بود و ماالراده شدن مد توجه قانونصرف مسلوب 31قانون سال  در

امر  نیو هم دینما استفادهی قانون تیمعاف نیتوانست از ایم یاز دست بدهد و ید الکلخود را در اثر مصرف موا اریفرد اخت نیدرصد هم ا

 میدست از جرا نیا نیمرتکب یبرا شتریبی الزامات قانون جادیا یو در راستا نیاز افراد باز باشد به هم یلیخ ییسودجو یسبب شد تا راه برا

خود را از دست داده باشند و اگر اثبات شود  اریاخت کل که بطور ندیاستفاده نما یقانون تیمعاف نیتوانند از ایافراد م یمقرر شد تنها در صورت

 یو واف یکاف یقانون تیمقرره معاف نیعدم استفاده از ا یبرا باشد اریاخت یدرصد فرد دارا 5درصد بوده و  99تا مرز  اریسلب اخت نیکه ا

 باشد.یم

 

 خواب 1-4
یی و در مبحث علل رافع مسئولیت کیفری که یکی از موضوعات فرعی حقوق جزای عمومی است و اغلب تحت قانونگذار در تدوین قوانین جزا

شود؛ صراحتاً در این دو موضوع سخنی به میان نیاورده است، اما آیا عدم عنوان نمودن این موضوعات عنوان حدود مسئولیت جزائی ذکر می

باشد؟ جواب قطعاً منفی است. چرا که این مسأله از قواعد مسلم حقوق جزا است مسئولیت میها از لیست علل رافع در قانون بمنزله حذف آن

ین و مسلماً قابلیت انتساب در اینگونه موارد مشکل است چرا که فرد در حالت خواب و بیهوشی قوه تمیز خوب و بد را ندارد و به فرض اینکه ا

مقرر  991باشد. قانون مجازات اسالمی نیز در ماده اش مختل میر خود نیست و ارادهتوانایی هم در وی باقی باشد، قادر به کنترل رفتا

هر گاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود، جنایت او بمنزله خطای محض بوده و »دارد: می

 (.5799)خدائی، « باشددار میعهده عاقله او

 

 ل فقهیتبیین برخی از عل -2
 شود.در این قسمت علل فقهی تعدیل یا انتفاء مجازات بررسی می

 

 علیهرابطه ابوت میان مرتکب و مجنی 2-1
قصاص به شروط  انیجر ،یبنابر مصالح ن،یباشد. باوجودا یزیضامن حفظ نفوس و مانع خونر تواندیم اشیقصاص با قدرت بازدارندگ

 یبرخ دگاهید یةاسالم، محقون الدم بودن، عقل و برپا ت،یمقتول. حر ایبوط به قاتل هستند مر  ایشروط  نیمنوط گشته است؛ ا یمتعدد

 دینخست با زیها باشد تا قاتلش قصاص گردد. قاتل نآن یدارا دیهستند که مقتول با یطیاز شرا یق(، بلوغ، برخ ١۴١۶ ،یدری)ک هانیفق

معنا که اگر قاتل پدر مقتول  نیابوت است: بد ةرابط یشرط مربوط به قاتل، انتفا نیکمال عقل باشد تا او را بتوان قصاص نمود؛ دوم یدارا

اهل  هانیمشهور فق زیو ن هیامام هانیفق ةالجمله، نزد هم یشرط، ف نی(. ضرورت وجود اق8041 ،یحلحققباشد، قصاص نخواهد شد )م

 وجود دارد. یبهامات و اختالفاتهنوز ا ،یشرط نیاشتراط چن ةنیحال، در زم نیاست. باا یسنت، انکارناشدن

 

 قائل به عدم قصاص دگاهید 2-1-1
در  یهیفق چیگذشته، ه هانیفق انی. ازمدانندیو اسالم م تیقصاص، پس از حر طیابوت را شرط سوم از شرا یشرط انتفا هیامام هانیفق شتریب

محقق است و  هانیمسئله هم اجماع محصل فق نیست، بر اشرط، اشکال وارد نکرده است؛ چنا نکه صاحب جواهر معتقد ا نیلزوم و ضرورت ا
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 نیدر ا یاختالف: » سدینویم نهیزم نیدر ا زین ی(. محقق خوئق ١۴٠۴  ،ی)نجف ستیدر آن ن یگونه اختالف چیها و هآن ولهم اجماع منق

و  انیبه ب هیرو نیبا هم زین هیامام هانیفق گری(. دق8033 ،ییخوی)موسو «کنندیچند، بر آن داللت م یاتیو نصوص و روا ستیشرط ن

 (.8041 ،یق؛ محقق حل8041 ،ی)طوس اندرداختهشرط پ نیا یبررس

 یبلکه نصوص واردشده فقط قصاص را منتف ست،یو کفاره ن هید ای ریمستلزم ثابت نشدن تعز یقصاص پدر و جد پدر یاست انتفا یگفتن

آنکه قصاص نشدن  گرید ةمترتب خواهد بود. نکت تیجنا نیو حرمت قتل فرزند کماکان بر ا ریمنع از ارث، تعز ه،یکفاره، د ن،یبنابرا سازند؛یم

 یدم و یایکه اول ندیبنما یقتل کس لیدل درخواست قصاص پدر را به توانندیکه فرزندان نم ستیآن ن یفرزند لزوماً به معن قتلپدر به سبب 

دم مادر، خواستار  یبه عنوان ول تواند،یهمسر خود را بکشد، فرزند مشترک آن دو م یاند: هرگاه مردگفته یرو، برخ نی. از اشوندیمحسوب م

 یفرزند، جالد و مأمور اجرا ایاگر پدر مهدورالدم باشد  ن،ی(. همچن١٩٣١ ،یرمحمدصادقی( شود )مهیبا پرداخت مازاد د تهقصاص پدر )الب

(. ق ١۴١٠ ،یکاشانی)مدن ستیدر قتل پدر به دست فرزند ن یهم اشکال محکوم به قتل شده است، باز یحکم باشد و پدر او به حکم شرع

عنه، تنها  یمنه ن،ی(. بنابراق8081 ،یاست )فاضل هند زیکه پدر در صف کفار قرار دارد، قتل او به دست فرزندش جا یجنگدر کارزار  یحت

 است.« قتل پدر به سبب کشتن فرزند ایقصاص »

در  یقانون مجازات اسالم ٩٠١ ۀاست. ماد رفتهیفوق را پذ دگاهید ه،یامام هانیاز عموم فق تیبه تبع زین رانیا یاسالم یجمهور قانونگذار

قانون  نیهم 243در ماده ...« نباشد  هیعلیمجن یاز اجداد پدر ایکه مرتکب، پدر  شودیثابت م یقصاص درصورت: »کندیراستا مقرر م نیهم

صورت عدم اثبات، حق  در دادگاه ثابت شود و در دیاست، با هیعل یمجن یاز اجداد پدر یکی ایدر ادعا که مرتکب، پ نیا»است:  دهآم زین

 .«شودیاو ثابت م یول ای هیعل یمجن ایدم  یقصاص، حسب مورد، با سوگند ول

مسئله  نیرا به ا یابب عهیدر وسائل الش یاند: مرحوم حرعاملقصاص الزم دانسته انیجر یرا برا یشرط نیصراحتاً چن یپرشمار اتیروا

را  اتیروا نیبه جهت اختصار، سه مورد از ا نجای(. در ا8043 ،یمتفاوت از ائمه است )حرعامل تیده روا ۀاختصاص داده است که دربردارند

 :میکنیم انیب

دا: پدر به سبب ]قتل[ فرزندش قصاص الولد إذا قتل والده عم قتلیوالد بولده، و  قادی: الکندیامام صادق )ع( نقل م ایحمران از امام باقر  ـ

 ؛«شودیبکشد، قصاص م یرا عمد شیکه پدر خو یفرزند هنگام یول شودینم

که فرزند خود را  یمرد ۀقتَل به؟ قال ال: از امام صادق )ع( دربار یُإبنه، أ  قتلیاز امام صادق )ع(: سالته عن الرجل  یحلب حهیصح تیروا ـ

 ؛«فرمودند: نه شود؟یمکشته  ایکه آ دمیکشته بود پرس

فرمودند: پدر  ی)ع( م یقتَل والد بولده إذا قتله: امام عل یُ: ال قولیکان  اًیّأنّ عل»معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق )ع( که فرمودند:  ـ

 .«شودیکه فرزندش را بکشد، کشته نم یهنگام

هم « ولد»موجب گشته که لفظ  اتیدر روا حیتصر نیاست و هم« والد»به دست « والد»چنان که مشهود است، سخن از قتل  اتیروا نیا در

 هانیرو، فق نیا است. از یپدر و جد پدر ۀرندیدربرگ زیوالد ن ییسو از گردد؛ی شامل نوه ها هم م نیشامل پسر شود و هم دختر؛ افزون بر ا

 نیدر ا ن،یاند. همچنداده یها به دست پدربزرگ تسرقتل نوه به زیاند و ننشدن قصاص را اعم از قتل فرزند پسر و دختر دانسته یحکمِ جار

قتل فرزند را به دست مادر، مستلزم  هان،یفق شتریاست که ب یدرحال نیبنده. ا ایمسلمان، حر باشد  ایندارد پدر، کافر باشد  یحکم فرق

 شودینم یجار زیعتقد است قصاص بر مادر نکه م یعالوه بر اسکاف عه،یش هانیفق انی(. در مق8082 ،یدثانیاند )شهقصاص دانسته

 (.8234 ،یاست )صانع دگاهید نیهم بر ا یاهلل صانع تی(. از معاصران، آق8081 ،یی)طباطبا

 

 خاص  طیبه قصاص در شرا نیقائل دگاهید 2-1-2
جرم  یاز قصاص بر نبودِ عنصر روان یجد پدر ایپدر  تی. طبق آن، معافدیآیشمار مابوت به یشرط انتفا ةنیدرزم دیجد یاهینظر دگاهید نیا

 :هینظر نیقصد، استوار است. در ا یعنیقتل، 

دارد که قتل از راه عواطف و  ییو معتبره آمده اختصاص به جا حهیصح اتیقصاص در قتل ولد به دست والد که در روا یاز اصل کل استثنا»

ها وجود دارد ـ باشد، که در آن قتل هیـ که در بق گرید یهازهیارد که قتل با انگمو ریپدر باشد؛ نه سا رخواهانهیخ حیتخلّف فرزند از نصا

و  حیاختصاص دارد که جان پدر با همه عواطف و نصا ییعدم قصاص والد به جا گر،یقصاص ثابت است. به عبارت د یکل اصلصورت 

و تخلف ها بدون  حیپدر، کأنّه، به خاطر همان نصا قاً،یتحق مییاگر نگو باً،یو تقر دهیفرزندش و تخلّف فرزند، به لبش رس یبرا یرخواهیخ

خاطر قتل به یعنیها موجود است قتل را انجام دهد، قتل ریکه در سا ییهازهیکه پدر با انگ یینه در جاها زده؛ یعمل نیدست به چن اریاخت
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 (.8234 ،ی)صانع« ها بوده]باشد[امثال آنو  هاانتیفاش نشدن خ ایو  استیو طمع در مال و پست و ر یو دشمن یاغراض شخص

خصمانه، محل تأمل  یهازهیمنوط  کردن قصاص به انگ گمان،یرو، ب نیا قصاص محسوب شود؛ از یناف تواندیگاه نم چیه زهیکه انگ داستیپ

 اریبدون اخت»رم است؛ عبارت ج یعنصر روان یایهمان قصد باشد که گو هینظر نیدر ا زهیمنظور از انگ رسدیبه نظر م ن،یاست. باوجودا

 ییسو پدر از قصاص، از تیمعاف ثِیشده که احاد انیگونه ب نیا ،یلیتفص نی. علت چنباشدیرداشت مب نیا دیمو« زده یملع نیدست به چن

ها بر ، شمول آننشود رفتهیهم پذ یانصراف نیاگر چن سو، گرید است و از رفتهیاست که قتل همراه با قصد منجز صورت پذ یمنصرف از موارد

 تیبر معاف جه،ینت و در کنندیقصاص ناسازگار است و با اطالق عمومات ثبوت قصاص معارضه م عیتشر ةفمسبوق به قصد، با فلس یهاقتل

 (.8234 ،یگونه قتل ها داللت نخواهند داشت )صانع نیپدر از قصاص در ا

 رسند،ینظر مناتمام به یلیقصاص، که دال عیهمچون انصراف و مخالفت با تشر یلیبدون تعرض به دال ه،ینظر نیا ریتقر یراستا در زین یبرخ

. به ستندیمطلق پدر را دارا ن تیاثبات معاف تیجهت، قابل نیبه هم ؛یو نه فقه ییهستند قضا یاتیپدر از قصاص، روا تیمعاف اتیمعتقدند روا

پدر و فرزند،  انیم یعاطف ۀژیو ةبه رابط تیپدر است و با عنا یجرم قتل ازسو یدادرس ۀنحو انیامام )ع( در مقام ب ات،یروا نیدر ا گر،ید انیب

 ادی اتیرو، امام )ع( در روا نیمخدوش بوده است؛ ازا اشی عامد نبوده و عنصر روان یجرم نیکه او در ارتکاب چن شودیم تیشائبه تقو نیا

از ابهام  یااو در هاله یعمد بودن عمل ارتکاب رای، قصاص نخواهد شد، زآموزه برآمده که پدر باوجود قتل فرزندش نیا میصدد تعل در شده

 پور،یو بن فردیزدیاثبات است )ا ازمندیعامدانه بودن قتل ن ست،یها ندر آن یاشائبه نیها که چنقتل گریبرخالف د ه،یزاو نیاست؛ از هم

و انجام فعل نوعاً  میمنوط بدان جهیهمواره به وجود قصدِ نت است که ثبوت قصاص را نیا یا هینظر نیفرض چن شیپ گمان،ی(. ب8234

 : داندیم ییرا قضا تیدو دسته روا ،یدگاهید نیاساس، چن نی. برامیندان یخواندن قتل، کاف یعمد یبرا ییکشنده را به تنها

 اند.که قتل با فعل نوعاً کشنده را مثبت قصاص دانسته یاتیروا نخست،

 .گرددیمتولد م ادشدهی یةدو برداشت، نظر نیا یر. در پپد تیمعاف اتیروا دوم،

که پدر با سبق  ییباشد )همانند جا خللیبودن قتل فرزند به دست پدر محرز و ب یاست که اگر عمد نیا دگاهید نیا ةجینت درمجموع،

 یکس نیاز قصاص شامل چن تیعافاست و م یبه عمومات قصاص، حتم تیقصاص با عنا انیو توطئه، فرزند خود را کشته است( جر میتصم

 .گرددینم

 

 قتل توسط مادر  تیوضع نییتب 2-1-3
ثبوت قصاص استثنا  یاند و مادر را از حکم کلدانسته یجد پدر ایپدر  ۀژیاز قصاص را و تیعموماً، معاف ه،یامام هانیشد، فق انیکه ب چنان

 دی)ابن جن دانندیدر قتل فرزند، معاف از قصاص م زیمادر را ن هیامام هانیز فقدو تن ا زیاهل سنت و ن هانیاست که فق یدرحال نیاند. ا نکرده

همانند پدر،  زیازآن رو که مادر ن م،یبدان« مولد»مطلق  یرا به معن« والد»است که اگر واژه  نیا قتی(. حق8234 ،ی؛ صانعق8081 ،یاسکاف

مبنا مادر را معاف از  نیبر هم یاسکاف دیابن جن هان،یفق ی. طبق نقل برخدگردیم زیواژه شامل او ن نیا شود،ی علت تولد فرزندش شمرده م

استدالل مادر را معاف از قصاص دانسته است  نیبا هم زین یاهلل صانع تی(؛ همان گونه که آق8081 ،ینجف یقصاص اعالم کرده است )مرعش

 اتِیدر روا« ولد»مذکّر  ساختارآنکه: باوجود  حینمود؛ توض ریبتوان تقر زیمقابله ن ةنیاز قر یریگرا چه بسا با بهره هینظر نی(. ا8234 ،ی)صانع

 کرد،یرو نیبا اتخاذ هم زین« والد»درباره  ن،یاند؛ بنابراآن را هم شامل فرزند پسر و هم فرزند دختر دانسته هانیاز قصاص، فق تیباب معاف

 (.ق8043 ،یرازیشینیع آن درنظر نگرفت )حسرا در موضو تیدانست و جنس زیواژه را شامل مادر ن نیتوان ایم

هم وجود دارد: چه بسا  یگرید ةشود، نکت افتی دگاهید نیممکن است بر ا یمتون فقه ایکه از کتب لغت  یداتیها و مؤاستدالل نیبر ا افزون

 اطیبودن حقوق مادر نسبت به پدر و احت شتریتر از پدر است(، بخاص مادر به فرزند )که افزون ةمانند عاطف ییهااز مالک یریگبتوان با بهره

پدر  تیدر معاف اریاست که مالک و مع نیا قتیهمه، حق نیا (. باق ١٩٣٠ ،یپدر دانست )صانع تیمادر را هم عرض با معاف تیدماء، معاف در

نه  د،موار نیاز ا کی چیه راین حقوق او؛ زبود شتریدانست که در مادر افزو نتر از پدر است و نه ب ژهیو یاوجود عاطفه توانیاز قصاص را نه م

با مشکل روبه رو  نهیزم نیرا در ا یلغو ةدر کتب لغت وجود دارد که تمسک به ادل یحاتیتصر ن،یهمچن ؛یاند و نه اثبات شدنمنصوص

ختص به پدر و جنس مذکر شمرده را م« والد»را شامل فرزند مذکر و مونث دانسته، لغت « ولد» نکهیسازد: مثالً راغب در مفردات، باوجودایم

 (.ق8083 ،یاصفهان اغباست )ر

به نصوص  رمستندیغ یهایابیاستحسانات و علت یبرخ یحت ایو  یلغو یدارد، صرفاً مباحث و مجادله ها یشتریب تیاهم نجایدر ا آنچه

به  یداورشیاساس، اگر بدون پ نیباشد. برا راهگشا نهیزم نیدر ا تواندیآنهاست که م ةبه هم یو نگرش مجموع اتیروا اقیبلکه س ست،ین
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 یناف اتیروا نی. طبعاً ااوردیشمار نرا مخصوص پدر دانست و مادر را مستفاد از آن به« والد» دیبا ریمراجعه شود، ناگز صباب قصا اتیروا

مادر به عمومات ثبوت قصاص  ۀدربار دیه باصورت است ک نیباشند. در ا زیمثبِت آن ن توانندینم دیتردیاما ب ستندیمادر از قصاص ن تیمعاف

صراحتاً  اتیروا یکه در برخ شودیم تیتقو شتریب یانگاره زمان نیماند. اینم یباق زین« در دماء اطیاحت»تمسک به  یبرا ییرجوع گردد و جا

از « والد»برفرض که  ن،یاست. بنابرا استفاده شده تیحکم معاف انیب ی( براق8043 ،یالرجل )حرعامل» ای( ق8043 ،ی)حرعامل« أب»از واژه 

 افزو ن گردند؛یها، شامل مادر نمبه مجموع آن تیاز قصاص، با عنا تیمربوط به معاف اتیاستعمال شود، باز هم روا زیمادر ن یبرا یلغو ثیح

است.  یقتل فرزندش کاف یپقصاص او در  یبر مادر، خود برا تیمعاف اتیعمومات باب قصاص، شک در شمول روا تیبر مرجع یمتک ن،یبرا

وجه  چیبه ه یشمول نیچن ات،یبه مجموع روا تیروبه روست، با عنا کینکه در کتب لغت، شمول والد بر مادر با تشکیگذشته از ا ن،یبنابرا

 .رو، مادر از قصاص معاف نخواهد شد نیو ازهم شودیگرفته نم جهینت

 

 گیرينتیجه

گاه قوانین جزایی داخلی، و موارد تخفیف یا منتفی شدن مجازات مرتکب این جرم مورد بررسی قرار در بررسی که انجام شد جرم قتل از دید

های توان سلب نعمت حیات از انسان تبیین نمود. این جرم عموماً شدیدترین پاسخ کیفری اکثر نظامی آن میگرفت. قتل را در تعریف ساده

یابد. با ن شرایطی وجود دارند که طی آن و به دالیل مختلف مجازات این جرم تغییر میحقوقی کشورهای مختلف را در بر خواهد داشت. لیک

بررسی که انجام گردید؛ ترجیح داده شد که این علل در دو قسمت که با یکدیگر پیوستگی مبنایی دارند بررسی گردد. در یک قسمت به 

نماید یا مسئولیت کیفری را به مسئولیت در جبران ف مجرمانه را ساقط میعللی پرداخته شد که عموماً با زایل نمودن یکی از عناصر جرم وص

 توان علل رافع مسئولیت کیفری و علل موجهه دانست.های این دسته را میترین مؤلفهدهد. عمدهخسارت کاهش می

رسد در علل موجهه جرم ت؛ به نظر میبندی علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری مابین حقوقدانان اختالف اسدر رابطه با دسته

ای در رابطه با آن تشکیل شده باشد یا به قرار منع پیگرد یا حکم برائت )بسته شود. به بیانی اگر پروندهعمل ارتکابی اصوالً جرم محسوب نمی

)مامور قصاص( امر آمر قانونی، دفاع توان به حکم قانونی جهت انجام قتل ای باشد( ختم خواهد شد. از این علل، میبه آنکه در چه مرحله

 مشروع و اضطرار نام برد. رضایت قربانی نیز مشمول همین موارد است که در حدود تاثیر آن در شرایط مختلف اختالف نظر وجود دارد. با این

دفاع مشروع و رعایت مراتب و  رسد در ایران این رضایت جز در عملیات ورزشی و پزشکی تاثیر دیگری در مجازات قتل ندارد.حال به نظر می

توان به عوامل مانع های مناقشه برانگیز است که طی متن تحقیق به آن پرداخته شد عوامل رافع مسئولیت را میشرایط آن نیز از دیگر بحث

تمیز، مستی، ی مسئولیت شامل صغر در دوران عدم تمیز، جنون، خواب و بیهوشی و عوامل تخفیف دهنده مسئولیت شامل صغر در دوره

 خوابگردی و اشتباه موضوعی دانست.

شوند. قتل فرزند به ی فقهی، مانع مجازات مرتکب یا باعث تقلیل آن میدر قسمت نهایی تحقیقی به عهده دالیلی پرداخته شد که با پیشینه

توان گفت عمدۀ این علل هستند. می دست پدر و جد پدری، قتل زانی و زانیه توسط شوهر زانیه و عدم برابری قاتل و مقتول در دین از

نمایند لیکن در های دادرسی مانند یکدیگر عمل میتفاوت قسمت اخیر با قسمت پیشین در این است که در قسمت اول تقریباً تمامی نظام

 هایی قائل به این نوع تخفیفات هستند که قوانین آن بر مبنای شریعت اسالمی تدوین یافته باشدقسمت دوم، نظام

 

 منابع

، )چاپ نخست(: قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته مجموعه فتاوی ابن جنیدق(. 5151جنید اسکافی، )محمدبن احمد کاتب بغدادی(. )ابنـ 

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

نشریه فقه و فرزندکشی عمدی، (. معافیت مطلق یا نسبی پدر و جدر پدری از کیفر قتل در 5791پور؛ محمد. )، علی اکبر؛ نبیفردایزدیـ 
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 .11-71، سال اول، مجله دادرسی(. بررسی مستی و خواب و بیهوشی بعنوان علل رافع مسئولیت کیفری، 5799خدائی، محسن. )ـ 
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 . لبنان: دارالعلم، الدارالشامیه.مفردات الفاظ القرآنق(. 5159اصفانی، حسین بن محمد. )راغبـ 

 ، تهران: انتشارات خیام.پدیده مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین المللی وحقوق کیفری ایران(. 5731سلیمی، ص. )ـ 

 (: تهران: پرتو خورشید.5)چاپ چهارم(، )جلد . استفتائات قضایی(. 5791صانعی، یوسف. )ـ 

 قم: موسسه آل البیت )ع(. دیثه(،ریاض المسائل )ط ـ الحق(. 5153طباطبایی حائری، سیدعلی بن محمد. )ـ 

 . قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.الخالفق(. 5113طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن. )ـ 

 قم: موسسه المعارف االسالمیه.مسالک االفهام الی تتقیح شرائع االسالم. ق(. 5157الدین بن علی. )عاملی )شهید ثانی(، زینـ 

(، قم: دفتر انتشارات اسالمی 55. )چاپ نخست(، )جلد کشف اللثام و االیهام عن قواعد الحکامق(. 5151هندی، محمدبن الحسن. ) فاضلـ 

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 . انتشارات سمت.قواعد فقه(. 5731، خ. )خوییایقبلهـ 

 . )چاپ نخست(، قم: موسسه امام صادق.باح الشریعهاصباح الشیعه بمصق(. 5151کیدری، محمدبن حسین. )ـ 

 (: تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.9. )چاپ چهارم(، )جلد ایران حقوق جزای عمومی(. 5731، ایرج. )گلدوزیانـ 

 . مسئولیت کیفری، )جلد اول و سوم(: تهران: انتشارات گنج دانش.ی حقوق جزای عمومیدوره(. 5731، م. )محسنیـ 

 . )چاپ دوم(، قم: موسسه اسماعیلیان.الحرام شرائع االسالم فی مسائل الحالل وق(. 5113الدین جعفربن حسن. )حلی، نجممحققـ 

 . )چاپ اول(: مرکز نشر علوم اسالمی.قواعد فقه بخش جزایی(. 5739، مصطفی. )دامادمحققـ 

)چاپ دوم(: قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین  .اصکتاب القصاص للفقهاء و الخوق(. 5151، حاج آقا رضا. )کاشانیمدنیـ 

 حوزه علمیه قم.

(: قم: انتشارات کتابخانه آیه اهلل 5، )چاپ نخست(، )جلد القصاص علی ضوء القرآن و السنهق(. 5151الدین. )نجفی، سید شهابمرعشیـ 

 مرعشی نجفی.

 )چاپ یازدهم(: تهران: نشر میزان. )جرایم علیه اشخاص(، 1صاصی حقوق کیفری اخت(. 5799، حسین. )میرمحمدصادقیـ 

 . قم: موسسه احیاء آثار االمام الخویی.مبانی تکمله المنهاجق(. 5199خویی، ابوالقاسم. )موسویـ 

 . )چاپ هفتم(: بیروت: داراحیاء التراث العربی.جواهرالکالم فی شرح سرائع االسالمق(. 5111نجفی، محمدحسن. )ـ 

 . )چاپ سوم(، )جلد دوم(: نشر داد.حقوق جزای عمومی(. 5731لیدی، محمدصالح. )وـ 
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