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  چكيده
عدم אمכאن قصאص پدر به خאطر כשتن فرزند، مورد אتفـאق و אجمـאع فقھـאی אمאمیـه אسـت؛ אمـא در       
فرضی כه پدر، مستقیمאً مرتכب جنאیت بر فرزند نשود و فرزند، حق قصـאص رא علیـه پـدر،  אز مجنـی     

  ند یא نه؟پدرש رא قصאص כ توאند یمعلیه به אرث ببرد، بین فقھאء، אختאف نظر وجود دאرد כه אیא فرزند 
قیـאس אولویـت، روאیـت א    . אمכאن قصאص پدر ھسـتند عدم گروھی אز فقھאء، در אین مورد، قאئل به 

אمر به אحسאن و مصـאحبت بـه معـروف بـא وאلـدین،       ی אدلهیقאد وאلد بولده، روאیت بאب قذف، عمومאت 
  .مورد אستنאد אین گروه אز فقھאء אست ی אدله

אین عـده אز فقھـאء، ضـمن رد    . אند دאدهپدر در אین مسאله حכم  جمعی אز فقھאء نیز به אمכאن قصאص
 ی אدلهאستنאد به قیאس אولویت، یא אستنאد به روאیت بאب قذف، به אכتفאء به قدر متیقن در خروج אز אطאق 

  . אند دאنستهقصאص  ی אدلهمورد بحث رא مשمول عمومאت  ی مسאلهو  אند جستهقصאص، تمسכ 
  .שود یمھر دو گروه، قول دوم ترجیح دאده  ی אدلهو بررسی  در אین مقאله، ضمن نقد

، 1388و نیز پیש نویس قאنون مجـאزאت אسـאمی سـאل     1370قאنون مجאزאت אسאمی مصوب سאل 
و فـرض   שـود  ینمـ صرفאً به אین نכته אשאره  دאرند כه אگر قאتل، پدر یא جد پدری مقتول بאשد، قصאص 

مورد بحث אین مقאله، به אجمאل برگزאر שده אست؛ אز אین جھت، تحلیل فقھی אین مسאله در روשن שدن 
  .حכم אین موضوع، حאئز אھمیت خوאھد بود

  
    .قتل عمد، قصאص، قصאص پدر، نفی אبوت: كليدی یها واژه
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  .انجام شده است) س(حضرت معصومه كه با حمايت مالي دانشگاهاست » كيفري
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  مقدمه 

، پدر یא جد پدری כه فرزنـد  1370قאنون مجאزאت אسאمی مصوب سאل  220 ی مאدهمطאبق 
و به پردאخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محכوم خوאھـد   שود ینمخود رא بכשد، قصאص 

صرف نظر אز مبאحثی כه در مورد אمכאن یא عدم אمכאن قصـאص جـد پـدری وجـود دאرد،     . שد
م אین مسאله אست כه אگـر پـدری مرتכـب جنאیـت بـر      אنچه در אین مאده دאرאی אبھאم אست، حכ

پـدر   توאند یمفرزند نשود، بلכه فرزند به جھتی، حق قصאص رא علیه پدرש به دست אورد، אیא 
چنאنچه مردی ھمسرש رא عمـدאً بـه قتـل برسـאند و وאرث     : رא قصאص כند یא خیر؟ برאی مثאل

پـدر رא بـه خـאطر قتـل      توאننـد  یمـ  ھא אنא مقتوله، منحصرאً فرزند یא فرزندאن ھمאن مرد بאשند، אی
  مאدرשאن قصאص כنند یא خیر؟ 

א כه حכم عدم قصאص رא به جد پدری ھم تسری دאده אست، . م. ق 220 ی مאدهبא توجه به 
אین بحث، در אین فرض نیز قאبل طرح אست כه שخصی ھمسـر پسـرש رא بـه قتـل رسـאند و      

  . خود قאتل بאשد  ی نوهوאرث مقتوله ، 
در چنـین  .  א روשـن نیسـت  .م.ق 220 ی مאدهگونه כه אשאره שد، حכم אین مسאله در  ھمאن

عمـومی و   یھـא  دאدگـאه قـאنون تשـכیل    8 ی مאدهقאنون אسאسی ،  167موאردی، در رאستאی אصل
عمـومی و אنقـאب در    یھא دאدگאهقאنون אیین دאدرسی  214و مאده  1381אنقאب אصאحی سאل 

بאید بא مرאجعه به منאبع معتبر فقھی و فتאوאی  ھא دאدگאه، قضאت  1378אمور כیفری، مصوب سאل 
  . مשھور، حכم قضیه رא صאدر نمאیند

، ھא אندر אین نوשته، سعی שده אست تא بא طرح دیدگאه ھאی مختلف و نقد و بررسی دאیل 
  . زمینه برאی یאفتن حכم صحیح، אز منאبع معتبر فقھی و فتאوאی مשھور فرאھم אید

ز ورود به بحث אصلی مقאله، بررسی אجمאلی حכـم جنאیـت پـدر بـر فرزنـد در فھـم       قبل א
  . مبאحث بعدی כمכ خوאھد نمود 

  
  بررسى حكم جنايت پدر بر فرزند

؛ عبאرت محقق حلی در שـرאیع  دאنند یمאنتفאء אبوت رא یכی אز שرאیط قصאص  ی אمאمیهفقھא
 »אبــאً،فلو قتــل ولــده لــم یقتــل بــهאن אیכــون אلقאتــل : אلשــرط אلثאلــث«:بــدین صــورت אســت

بא אن مخאلفت  یא برجستهאین حכم مورد אتفאق فقھאی אمאمیه אست و ظאھرאً فقیه  ).4/988حلی،(
  . نכرده אست
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« :כند یم، تصریح  بر فرزندשھید ثאنی، پس אز ذכر حכم عدم قصאص پدر به خאطر جنאیت 

  ).15/156ھאم، שھید ثאنی، مسאلכ אאف(» אلعאمة אכثرאجمאعא منא ومن 
ھم در אین مورد، אدعـאی אجمـאع   ) 42/169نجفی،(و صאحب جوאھر ) 7/11(فאضل ھندی  
  .  אند نموده

بنאبرאین، تحقق אجمאع بر عدم قصאص پـدر بـه خـאطر قتـل فرزنـد، قطعـی، و مـدرכ אن،        
  :گردد یمאשאره  ھא אنروאیאت زیאدی אست כه ذیאً به برخی אز 

  ؛)2/190دאرمی،(» ه א یقאد אلوאلد بولد«): ص(אכرم אمبریپروאیت  -1
אلْوَلَدُ אِذَא  قْتَلُیُوَאلِدٌ بِوَلَدِهِ وَ  قَאدُیُلَא «) : ع(אز دو אمאم بאقر یא صאدق روאیت حُمْرאن אز یכی  -2

  ؛)19/56حر عאملی،(» قَتَلَ وَאلِدَهُ عَمْدאً
» א:بِـهِ؟ قَـאلَ    قْتَـلُ یُאبْنَـهُ אَ   قْتُـلُ یَقَאلَ سَאَلْتُهُ َعنِ אلرَّجُلِ «: )ع(אز אمאم صאدق  یّحَلَبِروאیت ْ -3

  ؛)19/57ھمאن،(
אلْوَلَـدُ   قْتَـلُ یُאلرَّجُلُ بِوَلَدِهِ אِذَא قَتَلَهُ وَ  قْتَلُیُلَא « ): ع(אز אمאم صאدق  سאریَبْنِ  لِیْفُضَروאیت  -4

  ) 19/57ھمאن، (» تَلَ وَאلِدَهبِوَאلِدِهِ אِذَא قَ
وَאلِدٌ بِوَلَـدِهِ   قْتَلُیُلَא : قُولُیَ כَאنَ) ع( אًیّعَلِאَنَّ « ): ع(روאیت אِسْحَאقَ بْنِ عَمَّאر אز אمאم صאدق  -5

» لَدُ لِلْوَאلِدِ אِذَא قَذَفَـهُ אلْوَ حَدُّیُאلْوَאلِدُ لِلْوَلَدِ אِذَא قَذَفَهُ وَ  حَدُّیُאلْوَلَدُ بِאلْوَאلِدِ אِذَא قَتَلَهُ وَ لَא  قْتَلُیُאِذَא قَتَلَهُ وَ 
  ؛ ) 19/58ھمאن،(

روאیאت دیگری نیز بא אین مضمون وجود دאرد، تא جאیی כه صאحب جـوאھر، قطـع رא بـرאی    
ی אین  روאیאت، אدعא כرده אست؛ ھـر چنـد כـه بـه حـد  تـوאتر  אصـطאح        אین حכم مذכور در

  . )42/169نجفی،(نرسیده بאשد 
دאنسـته אسـت    אلשریعه، אین روאیـאت رא مسـتفیض ، بلכـه  متـوאتر معنـوی     صאحب تفصیل 

  .)150فאضل لنכرאنی،(
عقلـی و فلسـفی و یـא بـه     אفزون بر אین،در بعضی אز אثאر فقھی، تאש שده אسـت אز بُعـد   

، אز بُعد حכمت אحכאم نیز عدم قصאص پدر، در صورت כשتن فرزند، مورد تعلیل عبאرت دیگر
ه אینכه گفته שده אست پدر، سبب وجود فرزند אست و שאیسـته نیسـت כـه    قرאر گیرد؛ אز جمل

כه به خـאطر   כند یمفرزند، عدم پدرש رא سبب گردد ؛ یא אینכه حرمت و שرف پدری، אقتضאء 
  . قتل فرزندש مورد قصאص قرאر نگیرد

 و אنّ«:  سـد ینو یمـ صאحب مسאلכ، پس אز אستنאد به אجمאع و روאیت، در تعلیل אین حכم 
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، بحرمة אאبـوة  ذلכ قیلیאאلولد سببא معدمא له ، و  ریصیאن  حسنیفאאلوאلد سبب وجود אلولد ، 

  ) 15/156שھید ثאنی، مسאلכ אאفھאم،( »لقذفه حدیحرمته لم  ةیلرعאو 
אש  نـوه  صאحب مجمع אلفאئدة و אلبرھאن ھم در تعلیل عدم قصאص جـد پـدری بـه خـאطر    

ب نیز שبیه אین تعلیل، در دیگر כت. )14/16مقدس אردبیلی،(» אنّه سبب لوجود سببه«: سدینو یم
  . )7/25خوאنسאری،(وجود دאرد 

وَאلِـدٌ بِوَلَـدِهِ، אَنَّ אْلوَلَـدَ     قْتَلَیُאَنْ لَא  یفِאلْعِلَّةُ «: אمده אست در روאیتی אز כتאب علل אلשرאیع نیز
אلبتـه، بـر خـאف     )18/239نـوری، (» כیـ لِאَبِ مَאلُכَאَنْتَ وَ ): ص(لَّهِ لِلْאَبِ لِقَوْلِ رَسُولِ אل مَمْلُوכٌ

بردאשت אین بزرگوאرאن، در אین روאیت نه به علیت پدر در وجود فرزند، بلכه به مאلכیت אو بـر  
  ) .63حیدری،(فرزند، אשאره שده אست 

بدین ترتیب،عدم قصאص پدر به خאطر قتل فرزند، אز مسאئل مورد אتفאق אست و ھمאن گونه 
כه پیש אز אین نیز אשאره שد، تحقق אجمאع بر عدم قصאص پدر به خـאطر قتـل فرزنـد، قطعـی     

 אستنאد نمود؛ چه) 45: مאئده(» אَنَّ אلنَّفْسَ بِאلنَّفْسِ«: به عموم אدله قصאص ھمאنند توאن ینمאست و 
אینכه عمومאت אدله قصאص بא روאیאت و אجمאع فقھאء،  قאبل تخصیص אست و אمכאن تخصیص 

   1.عمومאت כتאب به سنت، אمری مسلم אست
  : حق قصאص فرزند علیه پدر، چند نכته رא بאید مورد توجه قرאر دאد ی مسאلهپس אز بررسی 

، لכن بאیـد دیـه رא بـه    שود ینمאول אین אست כه ھر چند پدر در قتل فرزندש قصאص  ی نכته
خت دیه،ً مـورد אجمـאع   ظאھرאً لزوم پردא .برد ینممقتول بپردאزد و خود ھم אز אن سھمی  ی ورثه

، 5/189، אبـن فھـد،    204/ 2، حلی، אرשאد אאذھאن ی عאمه،  4/988محقق حلی، (فقھאء אست 
) 86/ 2، خویی، 169/ 41، نجفی،  14/16مقدس אردبیلی،  ،425/ 4، ةیאلبھשھید ثאنی، אلروضة 

  . אند دאدهبسیאری אز فقھאء، به لزوم پردאخت دیه ، حכم  כه چنאن
، روאیـאت وאرده אسـت؛ אز   » אیبطل دم אمرئ مسلم « ی قאعدهمستند مשھور فقھאء، عאوه بر 

 یفِאَنَّهُ لَא قَوَدَ لِرَجُلٍ אَصَאبَهُ وَאلِدُهُ ): ع( نَیאلْمُؤْمِنِ رِیאَمِ یقَضَ«: دیگو یمظریف כه  ی حهیصحجمله 

                                                 
ی بعضی אز فقھאء، אز بאب אفسאد فی אאرض אلبته در صورتی כه پدری  به قتل فرزندאنש عאدت نمאید به عقیده.  1

مرحوم بھجت در אین مورد قتل پدر رא אز بאب قصאص دאنسته אست ؛ پدري כه معتـאد אسـت بـه    . אعدאم می گردد 
שود و אلحאق אین مورد بـه   دאرد כه قصאص مي قتل فرزندאن خود ، مثل مسلمאني אست כه عאدت به قتل כאفر ذمّي

אگر در مورد خאصي حאכم שرع تשخیص دھد : אقאی موسوی אردبیلی نیز معتقدאست . אن مورد ، بي وجه نیست  
دفتر אموزש روحאنیون، כـد  .(توאند حכم مخصوص به אن رא صאدر نمאید  כه אز موאرد אفسאد في אאرض אست، مي

6675 (  
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ـ عَلَ بُیـ عِیَאَمْرٍ  ـ عَفَאَصَـאبَهُ   هِیـ فِ هِیْ ـ غَمِـنْ قَطْـعٍ وَ    بٌیْ ـ אلدِّلَـهُ   כُـونُ یَوَ  رِهِیْ حـر  (»  قَـאدُ یُوَ لَـא   ةُیَ

  ).19/58عאملی،
سـؤאل   כשـد  یمدر مورد مردی כه فرزندש رא ) ع ( در روאیت دیگری ، جאبر אز אمאم بאقر  

ـ یُوَ  دאًیשَـدِ ضَرْبאً  ضْرَبُیُ لَכِنْبِهِ وَ  قْتَلُیُلَא « :כرد، אمאم فرمود ھمـאن،  (» رَאْسِـهِ عَـنْ مَسْـقَطِ    ینْفَ
19/58( 

ـ אلتعز هیـ فعلبـه   قـאد یفאذא ثبت אنه א «: دیفرمא یمبא אین وجود، שیخ طوسی در مبسوط  و  ری
فאره אست و دیه رא ذכر ظאھر فتوאی שیخ طوسی، ثبوت تعزیر و כ). 7/9שیخ طوسی،(»  אلכفאرة

  . نכرده אست
ظریـف،   ی حهیصحبه نظر אیשאن، . صאحب جאمع אلمدאرכ ھم بא نظر مשھور مخאلف אست 

به غیر قتل نفس، نאظر אست؛ به عאوه، אصل در قتل عمد، قصאص אست، نه دیه؛ و ثبوت دیـه،  
محتאج به توאفق بین ولی دم و قאتل אست؛ و عدم مھدوریت دم مسلمאن ھم ثبوت دیه بر چنین 

  .)7/233خوאنسאری،( כند ینمقאتلی رא אثبאت 
ظریـف   ی حهیאثبـאت نשـود، אز صـح    دیـه بא אین حאل، حتی אگر אز روאیت جאبر ھم ثبـوت  

توאن چنین אمری رא אثبאت نمود؛ بدین صورت כه אگر چه موضوع אیـن صـحیحه، جرאحـאتی     می
گفت مאכی כه موجب שده אسـت אمـאم    توאن یمنظیر قطع و אمثאل אن אست، لכن بא تنقیح منאط 

ه در قتـل نیـز   در مورد جرאحت، به دیه، حכم بدھند، ھدر نرفتن خون مسـلمאن אسـت כـ   ) ع(
  . ھمین مאכ موجود אست

و رא بאیـد بپـردאزد و تعزیـر ھـم     بنאبرאین، چنאنچه پدری فرزندש رא به قتل برسـאند، دیـه א  
  . مبنאی تعزیر ھم אنجאم فعل حرאم אست כه ھمאن אز بین بردن نفس معصومه אست .دשو می

ـ    ه قتـل برسـאند، بـه    אلبته אینכه در خبر جאبر ذכر שده אست پدری כه فرزنـد فرزنـدש رא ب
אین حכم تبعید، مورد تبعیت فقھאء، قـرאر نگرفتـه   ، گردد یمשدت تאزیאنه زده می שود و تبعید 

مصـאدیق   ی جملـه שאید بتوאن אن رא بر אین، حمل כـرد כـه ضـرب و تبعیـد مـذכور، אز      . אست
   .دאن رא تعیین כن توאند یمتعزیری אست כه حאכم 

در אیـن حכـم، تفـאوت אز    . שود ینمطر فرزند، قصאص دوم אین אست כه پدر به خא ی نכته
فرزند مسـلمאن خـود    ،حیث حریّت و دین، مؤثر نیست؛ بنאبر אین، حتی אگر پدری غیر مسلمאن

؛ چـون  שـود  ینمـ رא عمدאً به قتل برسאند، یא حرאحتی بر אو وאرد نمאید، پـدر مـذכور، قصـאص    
 عدم قصـאص אسـت، در אینجـא ھـم وجـود      ی ع אدلهאبوّت و بنّوت یא وאدتی כه موضو ی رאبطه
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  .دאرد
و دلیلـی   שـود  یمعدم قصאص پدر، فرض مورد بحث رא نیز שאمل  ی אدلهאین، אطאق بنאبر 

  .1وجود ندאرد כه بخوאھد אین فرض رא אز שمول אدله، خאرج כند
وجوب مصאحبت بـه   ی אدلهאین مسאله ھنگאمی روשن تر می שود כه توجه دאשته بאשیم כه 

  .وאلدین כאفر رא نیز שאمل می گردد ،معروف
پـدر مـورد تصـریح قـرאر     ص قصאم عد ،אین אست כه چون در نصوص مذכور سوم ی نכته

مورد بحث، تنھא، به مورد مبאשرت، نـאظر אسـت؛ بـدین معنـא כـه عـدم        ی אدلهلذא  ،گرفته אست
ھمچنین عدم אجرאی حد قطع، در صورت سرقت  ، وقصאص پدر، در صورت جنאیت بر فرزند

אز אموאل فرزند، به موردی منحصر אست כه پدر، خود به قتل فرزنـد، یـא سـرقت אز אمـوאل وی     
) عאونـت م(כ אقدאم نمאید و چنאنچه پدری در قتل یא سرقت אز אموאل فرزندש، بـه مبאשـر، כمـ   

جرאی حد قطع، به معنאی אن عدم אא عدم אجرאی قصאص، ی. כند، به مجאزאت محכوم خوאھد שد
پدر، مبאح אست و در صورت معאونت در אنجאم אیـن جـرאیم نیـز بـه      ی مجرمאنهنیست כه عمل 

  .دשو ینممجאزאت محכوم 
  

  بررسى حكم قصاص پدر توسط فرزند
ونگאرنده، در  بאשد یمכه تא حدی دאرאی אبھאم  یא مسאلهھمאن گونه כه در مقدمه، אשאره שد، 

در صدد بررسی אن אست، پאسخ به אین سؤאل אست כه אیא عدم قصאص پدر، אز حאضر،  ی نوשته
یא  שود یب ممستقیمאً، بر فرزند، جنאیت مرتכ ،تنھא به موردی مربوط אست כه پدر ،سوی فرزند

אین مورد אخیر، در  ؟כه فرزند، حق قصאص رא بر پدر پیدא כرده אست گردد یمשאمل موردی نیز 
م فرزند، جنאیتی وאرد نכرده אست، بلכه، بـر نفـسِ فـردی، مرتכـب     جאیی אست כه پدر بر جس
  .بאשد یمولی دم אو  ،جنאیت שده אست כه فرزند

و فرزنـد אیـن שـخص قאتـل، ولـی دم אن زن مقتولـه        رسאند یممردی زنש رא به قتل : مثאً
אلبته فرض سـؤאل،   ؟אیא در چنین موردی، אین فرزند، حق دאرد پدر رא قصאص כند یא خیر ،אست

چه אولیאی دم دیگـری بאשـند،    در جאیی אست כه ولی دم، به فرزند، منحصر אست و گر نه چنאن
   .دحق قصאص دאرن ھא אن

                                                 
وא فرق في אאب بـین אلحـر وאلعبـد ، وא بـین אلمسـلم وאلכـאفر ، لوجـود        «: مسאلכ می فرمאید שھید ثאنی در.  1

  ).15/156שھید ثאنی ، مسאلכ אאفھאم،(» אلمقتضي للمنع وھو אאبوة ، وאصאلة عدم אשترאط אمر אخر
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  :به ھر حאل، در אین مسאله در بین فقھאء دو دیدگאه وجود دאرد 

  عدم امكان قصاص پدر: ديدگاه يكم
قوאعــد ( یحلــ ی عאمــه، )15/159אאفھــאم مســאلכ ( ی، שــھید ثــאن)7/10( یשــیخ طوســ

  . قאئلین به אین نظرھستند ی جملهאز ) 2/87(و خویی ) 11/97(، فאضل ھندی )3/608אאحכאم،
  :قאئلین به عدم אمכאن قصאص پدر، برאی אثبאت نظر خود به دאیل زیر אستنאد می כنند

  قیאس אولویت. 1
توضیح אینכه אگر پدر، فرزند خود رא بכשد، به جھت כשتن فرزنـد، حـق قصـאص אیجـאد     

 ، به طریـق بאשد یمولی دم אو  ،، حאل، ھنگאمی כه پدر، כس دیگری رא بכשد כه فرزندשود ینم
  .שود אولی حق قصאص علیه پدر ثאبت نمی

بقتلـه   قتـل یه א אنّ« فאضل ھندی אز فقھאیی אست כه چنین אستدאلی رא مطرح نموده אست؛
  ).11/97فאضل ھندی،(» אلقتل אقتصאصאً لمورّثه هیعل ستحقّیאن א  یفאول

 ،وجه אولویت אز אین جھت אست כه در حאلت אول، خود فرزند، כשته שده אست و قصאص
 ،שخص دیگری כשته שده אست و حق قصـאص ، حق אصאلی אست، در حאلی כه در حאلت دوم

  .تتبعی و אرثی אس
  אیقאد وאلد بولدهروאیت . 2

در بولـده،  » ب«ف אستنאد به אین روאیت و روאیאت مשאبه، بر אین فرض مبتنی אست כه حـر 
ھنگאمی  ،قصאص به مطאلبه صאحب حق منوط אست یبه معنאی سببیّت بאשد و אز אنجא כه אستیفא

بب ، سـ אیـن فرزنـد   ،بאשـد  یمـ אن  ی כنندهفرزند خود قאتل، صאحب حق قصאص و مطאلبه  ،כه
قصאص پدر אست؛ אز אین رو، عموم و אطאق نص، אن رא در بر می گیرد؛ صـאحب مسـאلכ در   

ھـو אلولـد و    כـאن و אذא  ،مطאلبة אلمستحق یعلאلقصאص موقوف  فאءیאست«: אین زمینه می فرمאید 
שـھید ثـאنی، مسـאلכ    (» عمـوم אلـنص אو אطאقـه    تنאولـه یفאلقـود،   یفھو אلسبب  כאنطאلب به 
  . )15/160אאفھאم،
  روאیت محمد بن مسلم. 3

روאیت صحیحه אی אز محمد بن مسلم وجود دאرد כه در بخשی אز אن، אمـאم   ،در بאب قذف
بحقّھـא   אخـذ یلھא من  כنیو لم  ،تةیّمو אمّه  ةیאلزאنبن  אی: قאل אبنه  כאنאن  و«: فرمودند )ع(بאقر 

حــر ( »אنّ حــقّ אلحــدّ قــد صــאر لولــده منھــא ،אلحــدّ هیــعل قــאمیفאنّــه א  ،منــه אא ولــدھא منــه
  . )18/447عאملی،
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فرزنـد حـق    ،در ھر موردی כه حقی علیه پدر، به فرزند منتقل گـردد  ،مطאبق ذیل صحیحه
  . مجאزאت پدر رא ندאرد

مא نحن فیه رא  ،כند یمبعضی دیگر، معتقدند ھر چند روאیאتی כه بر عدم قصאص پدر دאلت 
אمده אست، שمول حכم،  ،مذכور ی حهیصحتضאی عموم تعلیلی כه ذیل ، لכن مقردیگ ینمدر بر 

  ) .2/87خویی،(ت نسبت به مورد بحث אس
بنאبرאین، ظאھر صحیحه אین אست כه حق אجرאی כیفر قصאص پدر برאی فرزند، ھمאن گونـه  

  .دכه بאאصאله سאقط אست، بאلتّبَع نیز سאقط می گرد
  אمر به אحسאن و مصאحبت به معروف بא وאلدین ی אدلهعمومאت . 4
بر لزوم אحسאن به پدر و مאدر و رفتאر שאیسته بא אنאن بسیאر  ،در אیאت قرאن حכیم و روאیאت 

بא אین אیאت و روאیאت،  ،تאכید שده אست، حאل در صورتی כه فرزند، قصאص پدر رא مطאلبه כند
  ).  42/175نجفی،(منאفאت خوאھد دאשت 

  ثبوت قصاص بر پدر: م ديدگاه دو
، مرحـوم  )14/21( ی، محقق אردبیلـ )42/175نجفی،(، صאحب جوאھر )4/200( یمحقق حل

قـאئلین بـه   . قאئلین به אین نظـر ھسـتند   ی جملهאز ) 2/522(و אمאم خمینی ) 28/232(سبزوאری 
  :אمכאن قصאص پدر، برאی אثبאت نظر خود به دאیل زیر אستنאد می כنند

  منع אولویت . 1
تبعـאً ھـم بـه     ،שـود  ینمگفت چون پدر به خאطر جنאیت بر فرزند، אصאلتאً قصאص  توאن یمن

אبوت  ی رאبطه، כند یمطریق אولی نبאید قصאص שود؛ زیرא אن چیزی כه عدم قصאص رא אقتضאء 
زوجیت ھم عدم  ی رאبطه. وجود ندאرد یא رאبطهو وאدت אست כه در فرض مورد بحث، چنین 

بلכـه بـه خـאطر     ،אسאسאً قصאص پدر نه به خאطر جنאیت بـر فرزنـد  . כند یء نمقصאص رא אقتضא
و אلّـא אگـر    כنـد  یمـ אرتכאب قتل ھمسر אست و فرزند به نیאبت אز مאدر خود، به قصאص אقـدאم  

؛ دیرسـ  یت نمفرض כنیم כه خود مאدر، توאنאیی مطאلبه خون خود رא دאשت، אصאً به فرزند نوب
כور، بא אین مورد ھم درست نیست כه پدر، فرزنـد خـود رא   پس، حتی אدعאی تسאوی حאلت مذ

  ). 160فאضل لنכرאنی،(؛ تא چه رسد به אدعאی אولویت رسאند یمبه قتل 
אین אستدאل، سخنی صحیح אست؛ چه אینכه در فرض مورد بحث، אگـر مقتـول، عـאوه بـر     

به تنھאیی قصـאص قאتـل    توאند یمدאשته بאשد، אو  -برאدری : مثאً –فرزند قאتل، ولی دم دیگری 
، صـرف  שود یمولی دم خאرج שود؛ پس، معلوم ن رא بخوאھد، بدون אینכه فرزند אز שمول عنوא
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ت אبوّ، بلכه مאنع قصאص، ، مאنع אجرאء قصאص نیستשود یمאینכه فرزند، صאحب حق قصאص 

بـود، دیگـر، ھـیچ یـכ אز אولیـאی دم، حـق       ت زوجیص قאتل אست؛ در حאلی כه אگر مאنع قصא
  .قصאص پدر رא ندאשتند

، אسאسـאً حـق قصـאص، محقـق     כשـد  یمـ فرضی כه پدر، فرزند خـود رא  ر د ،به بیאن دیگر 
، تردیدی نیست כه حـق  כשد یمخود رא ) مאدر فرزند(، لכن در فرضی כه پدر، ھمسر שود ینم

قصאص، محقق אست و فقط بحث در אجرאی אین حق אست כه אبوت، مـאنع אجـرאی אیـن حـق     
مאنع אجرאی אن بאید אحرאز گردد و بא عنאیت به مورد روאیـאت  ، بא ثبوت حق قصאصحאل، . אست

כه به جرم فرزند כשی پدر، نאظر אست و שمول אن بر مאنحن فیه، مورد تردید אست، لذא، אحرאز 
مאنع، مسلم نیست و در אین صورت، مقتضی כه ھمאن ثبوت قصאص אست، אثر خـود رא محقـق   

  . می نمאید
بنאبر אین، چگونه . برאبر نیست ،بא مقאم אبوت ھم، כه مقאم زوجیت שود یم، معلوم بא אین بیאن

  ؟می توאن אدعאی אولویت نمود
  قصאص ی אدلهאכتفאء به قدر متیقن در خروج אز אطאق . 2
، مگـر אنכـه دلیلـی،    כند یمقصאص، ثبوت قصאص بر قאتل رא אقتضאء  ی אدلهאطאق وعموم  

 ی אدلـه אمכـאن تخصـیص عمومـאت    . אن رא محـدود כنـد   ی دאمنهאین عموم رא تخصیص زند و 
  :قصאص، אز دو جھت بאید بررسی שود

   »هیقאد وאلد بولدא«אستنאد به روאیت ) אلف
دאئر میאن אقـل و אכثـر    ی هیمفھومאین روאیت، در وאقع אز مصאدیق تمسכ به عאم در שبھאت 

. روאیت א یقאد وאلد بولده، تخصیص خورده אست ی لهیوسقصאص، به  ی אدلهא عموم אست؛ زیر
قدر مسلم و אقل روאیت אیقאد، قصאص در صورت قتل فرزند אست و بیש אز אن، مـورد שـبھه   

. میכنـ  ینمـ عمل ) 45: مאئده ( »سنَّ אلنَّفْسَ بِאلنَّفْאَ«: אست כه در אین مورد، به عموم אدله אی نظیر
؛ لכن، כنند یمطرفدאرאن عدم قصאص پدر، به אین روאیت و روאیאتی بא ھمین مضمون אستنאد ، لذ

وאقعیت אین אست כه אین روאیت در موردی ظھور دאرد כه پدر، مسـتقیمאً فرزنـد رא بכשـد؛ نـه     
  . שود یم طور غیر مستقیم، صאحب حق قصאصجאیی כه فرزند، به 

بـאء سـببیت אسـت و     ،»ه یقتـل وאلـد بولـد   א«در  ،אنچه صאحب مسאلכ گفته אست כه بـאء 
صـאحب حـق    ،صאحب حق، موقوف אست و ھنگאمی כـه فرزنـد   ی مطאلبهאستیفאی قصאص، بر 

אو سبب قصאص אست وعموم یא אطאق نـص، אو رא در بـر    ،כند یمو قصאص رא مطאلبه  بאשد یم
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قאبل پذیرש نیست؛ چون אنچـه عرفـאً אز אیـن     ،)15/160שھید ثאنی، مسאلכ אאفھאم،. (ردیگ یم

، عدم قصאص پدر به خאطر قتل فرزند אست و نه مطلق שود یمروאیت و روאیאت مשאبه، فھمیده 
  . قصאص پدر ی مطאلبهسببیت به معنאی 

بـود، بאیـد   ) ع(ولی دم قر אر گرفتن فرزند، منظـور אمـאم   : مضאفאً אینכه אگر معنאی دوم، یعنی
  !ھیچ فرزندی نمی توאند پدرש رא قصאص כند: ؛ یعنی»قود ولدٌ وאلدهאی«: فرمود می

و « دאنسـته אسـت؛  ف وאضح אلضعא אز אین رو، صאحب جوאھر نیز אستدאل صאحب مسאلכ ر
ھـو אلولـد    כـאن وאذא  ،مطאلبـة אلمسـتحق   یعلـ אلقصאص موقوف  فאءیאستمن אنّ  אلمسאلכ یفمא 

عموم אلنص אو אطאقـه، وאضـح אلضـعف، ضـرورة      تنאولهیف ،אلقود یفھو אلسبب  כאنوطאلب به 
  ).42/176نجفی،(» אلمرאد عدم قتله بقتله כون یفوאلد بولد،  قאدیא ) :ع(ظھور قوله 

نظر صאحب جوאھر بא روאیאت دیگر نیزتقویت می שود؛ אز جمله روאیت فضیل بن یسאر אز  
در אیـن صـرאحت دאرد כـه عـدم     ه כـ » א یقאد אلرجل بولده אذא قتله«: بא عبאرت ) ع(אمאم صאدق 
   .رمربوط به موردی אست כه پدر، فرزند خود رא כשته بאשد و א غی ،قصאص پدر

  אطאق אدله وجوب مصאحبت به معروف ) ب
قصאص به אن אستنאد گردد، אطـאق   ی אدلهدلیل دیگری כه ممכن אست برאی تقیید אطאقאت 

   .دכن یمאمر  ،نאست כه به אحسאن به وאلدین و خوש رفتאری بא אنא یא אدله
صאحب כשف אللثאم، عאوه بر אدعאی אولویت، دلیل دیگر رא برאی عدم قصאص، אیـن گونـه   

ــد   ــی כن ــאن م ــه : بی ــאلو لقول ــאحِبْھُمَא وَ«: یتع ــصَ ــدُّنْ یفِ ــאً אیَאل ــאن ( »مَعْرُوف فאضــل ) (15: لقم
  ).11/98ھندی،

صאحب جوאھر ھم پس אز رد אستدאل صאحب مسـאلכ در مـورد منـع سـببیت فرزنـد در       
ـ گو یمو  כند یمאحتمאلی رא مطرح  ،قصאص پدر مگـر אینכـه گفتـه שـود مقتضـאی אمـر بـه        : دی

و אموری אز אین قبیل، כه אیـه و روאیـت    –حتی אگر وאلدین כאفر بאשند  –مصאحبت به معروف 
یعنی  -אیجאب نمאید כه در אین صورت، אدعאی غیر אز אین سقوط قصאص رא  ،متضمن אن אست

  .)42/176نجفی،(نیאز مند دلیل אست  ،-خאرج כردن قאتل אز عموم אین אدله 
אمر به مصאحبت به معروف و אدلـه   ی אدلهلכن، אین אستدאل ھم تمאم نیست؛ چون در אینجא 

قصـאص،   ی אدلـه تعאرض بدوی دאرنـد؛ ولـی پـس אز وقـوع قتـل،       گرید כیقصאص، ظאھرאً بא 
 ی אدلـه و برאی خروج אز حאכمیت  שود یمو موضوع، وאرد سאحت قصאص  אبدی یمموضوعیت 

 قصـאص،  ی אدلـه  ی هینאحنیאز دאریم כه ظאھرאً به دلیل قوت ظھور در  یتر یقوقصאص، به دلیل 
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  . تمصאحبت به معروف، فאقد چنین صאحیتی אس ی אدله

مصאحبت به معروف، مقتضی عدم قصאص مאدر، بـه خـאطر    ی אدلهمضאفאً כه אخذ به אطאق 
. אند ندאدهقتل فرزند نیز ھست؛ در حאلی כه فقھאء به عدم قصאص مאدر در قبאل قتل فرزند، حכم 

مصאحبت، در خصوص عدم قصאص پـدر نیـز فאقـد אطـאق      ی אدلهאز אینجא معلوم می שود כه 
ـ  כُتِـبَ «) 45: مאئـده  ( »سنَّ אلنَّفْسَ بِـאلنَّفْ אَ«: قصאص، אز قبیل ی אدلهאقאت אست؛ فلذא، אط  כُمُیْعَلَ

ھمچنאن به אعتبאر خود بאقی אست و بא وجود ... و) 178: بقره ( »رאلْحُرُّ بِאلْحُ یאلْقَتْلَ یفِאلْقِصَאصُ 
  .قصאص نخوאھد بود ی אدلهتردید در یכ مورد مשכوכ، چیزی مאنع تمسכ به אطאق 

  .بאب قذف ی אدلهمنع אستنאد به . 3
؛ כنـد  ینمـ محمد بن مسلم در بאب قذف ھم אدعאی مخאلفאن رא אثبאت  ی حهیصحאستنאد به  

نّ حـق  א«، بא موضوع مورد بحث، אرتبـאطی نـدאرد؛   שود یمچون ذیل صحیحه כه به אن אستنאد 
؛ چرא כه אین صحیحه و تعلیلی כـه در אن ذכـر שـده אسـت بـه بـאب       »אאلحد قد صאر لولده منھ
: שـود  یمـ אینכه گفتـه  . אین تعلیل رא به بאب قصאص تعمیم دאد توאن ینمحدود، مربوط אست و 

، )161لنכرאنـی، (صرف אنتقאل حق قصאص، به فرزند، مאنع ثبوت قصאص، نسبت به پدر אسـت  
حـد  : قذف و نھאیتـאً حـدودی دیگـر، نظیـر     به حد ،אگر چه حرف درستی אست، لכن، مورد אن

چنین אستدאلی مطرح نمـود؛ چـرא כـه אضـאفه      توאن ینمسرقت، منحصر אست و در غیر حدود 
כردن حد، به حق، در אین صحیحه، قید توضیحی نیست כه אثری بر אن مترتب نبאשد، بلכه قید 

אسـت؛ بنـאبر אیـن،    حـق قصـאص، אحتـرאز שـده     : אحترאزی אست כه بא אن אز موאرد دیگـر، مثـل  
  .مذכور، אز بحث، خروج موضوعی دאرد و אستنאد به אن قאبل پذیرש نیست ی حهیصح

  :  دیא یمنכאت زیر به دست  ،אز אنچه گفته שد
مאنع قصאص قאتل אست؛ אمא ھنگـאمی כـه    ،وجود رאبطه אبوّت و بنوّت بین قאتل و مقتول. 1

אبـوّت و   ی رאبطـه دیگر،  ،رא بכשد و فرزند، ولی دم بאשد -زوجه אש: مثل -قאتل، فرد دیگری 
  .دכن ینمبنوّت وجود ندאرد و رאبطه زوجیت بین قאتل و مقتول ھم، چنین مאنعیتی رא אقتضאء 

وص مـوردی אسـت כـه پـدر،     مخصـ  »هیقאد وאلد بولدא«: نظیر  ،عدم قصאص پدر ی אدله.2
אن رא به موردی تعمیم دאد כه پدر، فرد دیگری رא כשـته   توאن ینممستقیمאً فرزندש رא بכשد و 

 .אست و فرزند، ولی دم אن مقتول אست
 و محـدود  خورنـد  یمقصאص، تخصیص  ی אدلهبא  ،مصאحبت به معروف ی אدلهعمومאت . 3

 ی אدلـه مصאحبت به معـروف، عمومـאت    ی אدله، لכن، دلیلی وجود ندאرد כه عمومאت שوند یم
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  .دقصאص رא تخصیص زند یא مقید نمאی

אگر فرزند، حق אجرאی حد رא بر پدر خود، به  ،در حد قذف، به خאطر ورود دلیل خאص. 4
حق حد אست و در بאب  ،؛ אمא مورد روאیتשود ینمحد אجرא  ،طور אنحصאری אز مאدر، אرث ببرد

   .دقصאص ھم توجیھی ندאرب تعمیم روאیت مذכور، به بא قصאص چنین دلیلی ندאریم و
خوאھر  ،برאدر ،مאدر: بنא بر אنچه گفته שد، در صورتی כه قאتل، כسی رא غیر אز فرزند، نظیر 

قصـאص پـدر رא    توאنـد  یمـ بכשد و فرزندש ولی دم אنحصאری مقتول قرאر گیرد، فرزنـد،  ... یא 
م אنحصאری نبאשد و دیگرאن خوאھאن قصאص שـوند و  مطאلبه و אجرא نمאید؛ و אگر فرزند، ولی د

   .دفرزند، پردאخت نموه فرزند خوאھאن دیه بאשد، بאید سھم فرزند رא אز دیه، ب
مـتن אسـتفتאء و   ؛ אنچه گفته שد، مورد تאیید بعضی אز فقھאی معאصر نیز قـرאر گرفتـه אسـت   

  .تفتאوאی زیر به خوبی بیאنگر אین אمر אس
ـ אھمسر خود رא عمدאً به قتل برسـאند،   یمرد כه یصورتدر : سؤאل    فرزنـدאن قאتـل، در    אی

 ،هییقضאقوه  ونیروحאنفتر אموزש د( כنند؟قصאص پدر رא مطאلبه  توאنند یم، دم یאیאولمقאم تنھא 
 )174: כدسؤאل

   ؛مאنع ندאرد: بھجت  یتقمحمد  -
جאنب، در مفروض سـؤאل، فرزنـدאن قאتـل،     نیאبه نظر :  یلیאردب یموسو میعبدאلכر دیس -

  ؛ستینשאمل مورد  ،حق قصאص دאرند و نصّ عدم قصאص
   .دنینمאقصאص پدر رא مطאلبه  توאنند یم، یبل:  یھمدאن ینور نیحس -

دختر دאשـته   כیھمسرש رא عمدאً به قتل برسאند و אز אن زن  یمرد כه یصورتدر : سؤאل 
  ؟ریخ אیש ثאبت אست حق قصאص پدر ،دختر یبرא אیאبאשد، 
ــه یدعلیســ - ــر، حــق قصــאص قتــل مــאدرש رא  :  یא خאمن ــعلدخت כــد (پــدرש دאرد  هی
  ) .8062:سؤאل

، و حتی שھید ثאنی در אند שدهאگر چه بعضی אز فقھאء، عدم ثبوت قصאص برאی فرزند، قאئل 
، אرثאً ھم שود یت نممسאلכ، אدعאی שھرت نموده אست و فرموده אست وقتی قصאص אصאلتאً ثאب

مـورد نـص   . ؛ لیכن אقوی ثبوت قصאص برאی فرزند، و אכتفאء به مورد نص אستשود ینمثאبت 
نـه غیـر אن؛ و   ) א یقאد وאلـد بولـده  (قصאص پدر به جھت قتل فرزند، ظھور دאرد م ھم، در عد

قـول بـه   ) 33: אسـرאء ( »אאنًسُـلْطَ  هِیِّلِوَلِمَن قُتِلَ مَظْلُومًא فَقَدْ جَعَلْنَא وَ«: رجوع به אطאق כتאب، مثل
  .)1/151صאنعی،(ثبوت قصאص برאی فرزند אست 
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  :در پאیאن אین بحث ذכر چند نכته ضروری אست

به قتل منحصر نیست، بلכه فرزند، در جرאحאت و قطع  ،نכته אول، אینכه אمכאن قصאص پدر
אست כـه در مـورد    یא אدلهو دلیل אین אمر نیز ھمאن 1پدر خود رא قصאص כند توאند یمعضو ھم 

قتل، بر אمכאن قصאص پدر دאلت دאرند؛ بنאبر אین، אگر مردی مرتכب قطع عمدی عضو ھمسـر  
خود گردد و ھمسر وی قبل אز אجرאی قصאص وفאت نمאید، حق قصאص عضو، بـه فرزنـد وی   

قصאص عضـو رא بـر    توאند یمبه אرث می رسد و در صورت منحصر بودن ولی دم به فرزند، אو 
   .אلبه و אجرאء نمאیدپدر، مط

אبوت، مـאنع قصـאص پـدر אسـت و در אیـن       ی رאبطه ،نכته دوم אینכه در صورت قتل فرزند
ـ  ی وאژهحכم، تفאوتی نمی כند כه فرزند پسر بאשد یא دختر؛ و אینכه در لسـאن روאیـאت،    و د ول

دن אبوت بیאن مאنع بو ،אبن، ذכر שده אست به معنאی אنحصאر حכم به پسر نیست؛ چرא כه منظور
  . برאی قصאص אست و نه אنحصאر حכم به پسر

وאلد یא אبن אستفאده שده אست نیز به خאطر بدאھت و  یھא وאژهאینכه در אכثر عبאرאت فقھی אز 
؛ چنـאن כـه שـھید ثـאنی     אنـد  دאنسـته قطعیت אن אست، یא אینכه فقھאء، אولویت אن رא مفروغ عنـه  

  ) .15/156שھید ثאنی، مسאلכ אאفھאم، ( »یאول قیبطرאو  ،אجمאعא כאאبنو אلبنت «: سدینو یم
שאید وجه אولویت، אز אین جھت بאשد כه وقتی پدر به خאطر قتل پسـر، بـא وجـود برאبـری     

، به خאطر قتل دختر כه دیه אש نصف دیه پدر אست، بـه  שود ینمپسر بא پدر، در دیه، قصאص 
لכن، در صورتی כه فرزند، حق قصאص رא علیه پدر، پیـدא כنـد،    ؛שود ینمطریق אولی قصאص 

אجرאی قصאص نفس یא عضو، بر پدر، بین دختر و پسر، تفאوتی نیست و אگر  ی مطאلبهدر אمכאن 
  .قصאص رא مطאلبه و אجرאء نمאید توאند یمدختر ھم حق قصאص رא علیه پدر به אرث ببرد، 

  
  نتيجه گيری

بא توجه به אنچه گفته שد، به نظر نگאرنده، حכـم عـدم אمכـאن قصـאص پـدر، بـه مـوردی        
موجود، به ھمـین   ی אدلهو  שود یممنحصر אست כه پدر، مستقیمאً، جنאیت رא بر فرزند مرتכب 

فرض، نאظر אست؛ و در مورد فرضی כه فرزند مجنی علیه نیست، بلכه حـق قصـאص رא علیـه    
، دلیلی برאی عدم אمכאن قصאص پدر وجود ندאرد و بא عنאیت برد یمث پدر، אز مجنی علیه به אر

                                                 
قَضَی  «: אمده אست ) ع(ی ظریف אز אمیر مؤمنאن در مورد عدم אمכאن אجرאی قصאص عضو بر پدر ، در صحیحه . 1

وَ یَכُـونُ لَـهُ   אَنَّهُ لَא قَوَدَ لِرَجُلٍ אَصَאبَهُ وَאلِدُهُ فِي אَمْرٍ یَعِیبُ عَلَیْهِ فِیهِ فَאَصَאبَهُ عَیْبٌ مِنْ قَطْـعٍ وَ غَیْـرِهِ   ) ع(אَمِیرِ אلْمُؤْمِنِینَ 
    ).19/58حر عאملی،(» אلدِّیَةُ وَ لَא یُقَאدُ
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به אینכه عدم אمכאن قصאص پدر به خאطر جنאیت بر فرزند، خאف אصل، و אستثنאء بر عمومـאت  

، بאید به قدر متیقن אن دیא یمبه שمאر ) 45: مאئده ( »سنَّ אلنَّفْسَ بِאلنَّفْאَ«: قصאص، ھمچون ی אدله
  . موאرد مورد تردید رא مשمول عمومאت אدله قرאر دאد אכتفאء نمود و

پـیש نـویس قـאنون مجـאزאت      313-17 ی مـאده خوשبختאنه، در رאستאی ھمین دیدگאه، در 
نظور אز שرط چھאرم אز שروط قصאص، پـدر و جـد پـدری نبـودن     م«: אسאمی بیאن שده אست

چنאنچه پدری، : علیه؛ مثאً جאنی، نسبت به مجنی علیه אست نه نسبت به ولی دم یא وאرث مجنی
مאدر فرزند خودש رא عمدאً بכשد، یא دستש رא قطع כند و مאدر فوت כند، فرزند، حق قصאص 

  . »پدر رא دאرد
در فصل مربوط بـه   1388قאنون مجאزאت אسאمی مصوب  ی حهیא 303 ی مאدهھر چند در 

כه مرتכب، پدر یא  שود یمصאص در صورتی ثאبت ق«: אست ه שرאیط عمومی قصאص مقرر שد
پیש نویس، در بررسی  313-17 ی مאدهلכن متאسفאنه حכم  ،»هאز אجدאد پدری مجنی علیه نبود

אبھאم قאنون مجאزאت אسـאمی مصـوب    ،نھאیی حذف שد و مقنن بא حذف صرאحت مאده مذכور
    .مختلف رא ھمچنאن بאقی گذאשته אست یھא بردאשتو אمכאن  1370
   

  نابع م
  قرאن مجید

مؤسسة אلنשـر   ،אאولی ،المهذب البارع فى شرح مختصر النافعאحمد بن محمد،  ،אبن فھد حلی
  .ق 1407 ،قم ،یאאسאم

 .1367 ،تھرאن ،ةیאאسאمאلمכتبة  ،אلسאدسة ،عةيالشوسائل محمدبن حسن،  ،حر عאملی
 ی رسـאله ، تحليل فقهى حقوقى تأثير خويشاوندی در قوانين كيفری ايرانحیدری، علی مرאد، 

  .1387دכتری رשته حقوق جزא و جرم שنאسی دאنשگאه تھرאن، پردیس قم، تאبستאن 
 . ، قم، بی تאیאאسאممؤسسة אلنשر  ،لةيالوستحرير  ،روح אهللا אمאم ،خمینی

 ،مؤسسـة אسـمאعیلیאن   ،ةیـ אلثאن ،شرح مختصر النافع ىفجامع المدارك  ،سیّد אحمد ،خوאنسאری
  .ق 1405قم، 

 .ق 1422قم،  ،مؤسسة אحیאء אثאر אلخویی ،تكملة المنهاج ىمبان ،אبو אلقאسمسید  ،خویی
 یآرا ی نـهيگنج، هییقضـא معאونـت אمـوزש قـوه     یفقھمتون  نیتدوو  ونیروحאندفتر אموزש 

 .، بی تאيىقضا، ىفقه
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 .אبی ت، دمשق ،مطبعة אאعتدאل ،ىالدارمسنن  ،بن بھرאم... عبدא ،دאرمی

دفتر سـبزوאری،   ،אلرאبعة ،بيان الحالل و الحرام ىفمهذب االحكام  ،سید عبد אאعلی ،سبزوאری
  .ق 1413 ،قم

مجمـع אلفכـر    ،ةیאلثאن ،ةيالدمشقفى شرح اللمعة  ةيالبهالروضة  ،שھید ثאنی، زین אلدین بن علی
  .ق 1427قم،  ،אאسאمی

 1413 ،م، قةیאאسאممؤسسة אلمعאرف  ،אאولی ،اإلسالمع مسالك االفهام إلى تنقيح شراي ،ھمو
 .ق

אحیـאء   ةیאلمرتضـو אلכمتبـة   ،ةیאلثאن ،ةياإلمامالفقه  ىفالمبسوط محمد بن حسن،  ،שیخ طوسی
 .ق 1387 ،قم ،ةیאلجعفرאאثאر 

  .1384، میزאن، تھرאن، استفتائات قضايىصאنعی، یوسف، 
مؤسسـة אلنשـر    ،אאولـی  ،اإليمـانم إرشاد األذهان إلى أحكاحسن بن یوسف،  ،حلی ی عאمه
 .ق 1410 ،قم ،یאאسאم
 1419، قـم،  یאאسـאم مؤسسة אلنשر  ،אאولی ،قواعد االحكام فى معرفة الحالل و الحرامھمو، 

 .ق
مرכـز فقـه    ،ةیאلثאن ،)صلقصאא( لةيرالوسيتحرشرح  ىف عةيالشرتفصيل  ،محمد ،فאضل لنכرאنی
 .ق 1422 ،قم، )ع(אאئمة אאطھאر 

مؤسسـة אلنשـر    ،אאولـی  ،شف اللثام عـن قواعـد األحكـامك، ھندی، محمد بن حسـن  فאضل
 .ق 1424 ،قم ،یאאسאم

אنتשـאرאت   ،אلخאمسـه  ،مسائل الحالل و الحرام ىفشرائع االسالم  ،جعفربن حسن ،محقق حلی
  .ق 1421تھرאن،  ،אستقאل

 . ق 1421، یאאسאممؤسسة אلنשر  ،ةیאلثאن ،مجمع الفائدة و البرهانאحمد،  ،مقدس אردبیلی
אحیـאء  ) ع(ت مؤسسـة אل אلبیـ   ،ةیـ אلثאن ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسـائل ،نوری، حسین

  .ق 1408 ،قم ،אلترאث
دאرאلכتـب אאسـאمیه،    ،אلرאبعـة  ،شـرح شـرايع اإلسـالم ىفجواهرالكالم  ،محمدحسن ،نجفی
  .1374تھرאن،

، پيش نويس قانون مجازات اسالمى ،معאونت توسعه قضאئیمرכز تحقیقאت فقھی قوه قضאئیه، 
 .1386قم، 


