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  چكيده

اين . پدر و مادر در برابر كشتن عمدي فرزند استيكي از مسائل مهم فقهي، مسئله قصاص 
فقهاي مذاهب . موضوع در مذاهب فقهي، به تفصيل مورد بحث فقها قرار گرفته است

اسالمي درباره قصاص پدر و مادر در برابر كشتن عمدي فرزند، دو ديدگاه متفاوت ارائه 
و شيعه اماميه ) حنابلهحنفيه، شافعيه و (سنت ديدگاه نخست؛ جمهور مذاهب اهل: اندكرده

قائل به عدم قصاص والد به سبب كشتن عمدي فرزند هستند كه ) در قول مشهور خويش(
ديدگاه . است» ال يقاد الوالد بالولد«ترين دليل اين حكم نزد اين دسته از فقها، حديث  مهم

مادر  دوم؛ مالكيه بنابر قول راجح و بعضي ديگر از فقيهان اسالمي، قائل به قصاص پدر و
از جمله ادله اين دسته از فقها، استدالل به عموم ادله . در مقابل كشتن عمدي فرزند هستند

يكي از مسائل فقهي وابسته به قصاص والد در برابر قتل عمدي فرزند، . قصاص است
بنابر (مسئله تفاوت مجازات پدر و مادر در اين مسئله است كه شيعه اماميه و امام احمد 

سنت، قائل به تفاوت مجازات بين پدر و برخالف جمهور مذاهب فقهي اهل ،)قولي از او
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مادر در اين مورد هستند، به طوري كه انتفاي قصاص را در اين مسئله، منحصر به پدر 
قانون مجازات اسالمي ايران نيز در مسئله عدم قصاص والد به فرزند،  301ماده . اند دانسته

سنت و قول مشهور شيعه اماميه و در مسئله تفاوت لبه طور عموم از ديدگاه جمهور اه
پس از . مجازات بين پدر و مادر، به طور خصوص از ديدگاه شيعه اماميه پيروي كرده است

رسد مجازات پدر و مادر در قتل عمدي  بررسي ادله مذاهب فقهي در اين مسئله، به نظر مي
قتل در شرايط كامالً غير موجه فرزند، تابع شرايط حاكم بر قتل است، به طوري كه اگر 

اي در عمدي بودن قتل وجود نداشته باشد، از باب افساد في انجام گرفته باشد و هيچ شبهه
اما اگر قتل در غير اين . گردد االرض و القتل بالسياسة، حكم به اعدام پدر و مادر مي

، مجازات دار سازدشرايط انجام گرفته باشد، به طوري كه عمدي بودن قتل را خدشه
  .شود قصاص بنابر ادله مخصصه منتفي مي

  .شريعت، پدر و مادر، قتل  قصاص، تعزير، افساد في االرض، مقاصد :هاكليدواژه

  

  مقدمه

از ويژگيهاي اجتهاد و استنباط احكام ديني، توجه به فلسفه يا حكمت احكام است كه از آن تعبير 

ت عبارت از حفظ دين، حفظ نفس، حفظ عقل، گانه شريعمقاصد پنج«. شودبه مقاصد شريعت مي

-هر آنچه كه حافظ و حامي اين اصول باشد، مصلحت است، همان. حفظ نسل و حفظ مال است

شود و با از بين بردن آن مفسده، گونه كه از بين بردن يكي از اين مقاصد، مفسده قلمداد مي

راد از مقاصد كلي دين، عبارت م«بر اين مبنا ). 1/86ق، 1324غزالي، (» گرددمصلحت محقق مي

» است از اهداف و حكمتهايي كه شارع مقدس در تمام يا اغلب حاالت احكام لحاظ كرده است

  ).51م، 1978عاشور، ابن(

اجتهاد و استنباط احكام ديني، فقط با ظاهر نصوص و بدون توجه به فلسفه و حكمتهاي آن، با 

مندي از گونه كه بهرههمان. سالمي سازگار نيستاهداف عاليه دين مبين اسالم و روح شريعت ا

بر . بعضي ادوات اجتهاد، بدون نگاه به مقاصد شريعت، با اصل و روح دين اسالم همسويي ندارد
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اين اساس براي دستيابي به حكم درست ديني بايد تمام قواعد و ضوابط اجتهاد، از جمله مقاصد 

بودن نصي، دليل بر قطعي الدالله بودن آن نيست،  چه آنكه قطعي الصدور. شريعت را مد نظر داشت

  .بلكه داللت قطعي يك نص بر حكم، مقتضي استقراي ادله مؤيده بر آن است

، مجموعه ادله ظني )باب اجتهاد(مراد از ادله معتبر در اينجا «: نويسدشاطبي در اين باره مي

چه آنكه قوت و . قين خواهد بودگاه اين ادله، مفيد ياست كه بر مفهوم واحدي داللت كند و آن

به همين دليل است كه . قدرت حكم برگرفته از مجموع ادله، بيشتر از تفرق و پراكندگي آن است

بر اين مبنا اگر . است» تواتر«مسئله مجموع ادله نيز به منزله . مفيد قطع و يقين است» تواتر«

نوع دليل، مطلوب است و همانند  استقرا و تحقيق در ادله يك مسئله، مفيد علم باشد، پس اين

: گانه دينو براساس همين قاعده است كه وجوب اركان پنج... گردد  قلمداد مي» تواتر معنوي«

وجوب قطعي و . به جهات مختلفي، جاي تأمل دارد» أقيموا الصالة«به مجرد آيه » نماز«همانند 

به طوري كه كسي در وجوب آن  با توجه به ادله خارجي، سياق و غايات آن است،» نماز«يقيني 

  ).1/14تا، شاطبي، بي(» كند، مگر آنكه شخص در اصل دين شك داشته باشدگونه شكي نميهيچ

از جمله شروط به قطعي رسيدن مجموع ادله ظني با استقرا و تحقيق ادله، به طوري كه مجموع 

يا نقض در علت و يا آن به علت مشترك واحدي داللت كند، خالي بودن آن از هرگونه خدشه و 

 ،ق1414شوكاني، (شود مي» قوادح االدله«ادله علت است كه در علم اصول فقه از آن تعبير به 

  ).269ق، 1425؛ شنقيطي، 232

نكته بسيار مهمي كه در اين مورد بايد بر آن تأكيد كرد، آن است كه براي دستيابي به قطعي و 

قطعي الصدور بدون نص، (ن شروط پيش گفته يقيني بودن حكم نص، عالوه بر لزوم محقق شد

، توجه به شرايط خاص آن نص نيز الزم )ظاهر الدالله بودن آن و عاري بودن از قوادح االدله

اند و قاعده بر آن چه آنكه جمعي از نصوص براساس شرايط و عادات خاص، صادر شده. است

د و اين قاعده، يكي از دو روايت ياباست كه حكم نص مبني بر عرف، با تغيير آن عرف تغيير مي

باشد و جمعي از دانشمندان بزرگ اسالمي نيز آن را فقهي امام ابويوسف شاگرد امام ابوحنيفه مي

هرگاه نصي، مبني بر عرف باشد، «اند و شرح و تفصيل آن بدين گونه است كه مورد تأييد قرار داده
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گيرد و بر نص به عنوان معيار قرار مي )ظاهر(معيار حكم، همان عرف است و در غير اين وجه، 

- ، براي طال و نقره و نيز پيمانه، براي اندازه»وزن«اين مبنا نصوصي كه درباره معيار قرار گرفتن 

باشد و  مي) ص(گيري گندم، جو، نمك و خرما وارد شده است، براساس عرف روزگار پيامبر اكرم

چه . كندپيدا كند، حكم آن معيار سابق، تغيير مي اي اين مسئله، اگر در عرف ديگري، معيار جداگانه

بعضي از محققان، اين قاعده را تأييد و . كند تغيير مي) عرف(آنكه نص مبني بر عرف، با تغيير آن 

گيري آرد را عدد و واحد اندازه) نقره(گيري درهم اند؛ به طوري كه بعضي، واحد اندازهتقويت كرده

وجه قول ابويوسف مبني بر معيار قرار گرفتن عرف جديد آن است كه  و... اند  را وزن تعيين كرده

آن، مخالف نص نيست، بلكه موافق آن است، چه آنكه نصي كه درباره معيار قرار گرفتن پيمانه 

براي اشياي چهارگانه پيش گفته و وزن، براي طال و نقره وارد شده است، مبني بر عرف روزگار 

شد و كه اگر عرف، عكس آن بود، نص نيز براساس آن وارد مياست، به طوري ) ص(رسول اهللا

خالصه سخن آنكه . شديافت، حكم نيز تابع آن مياگر عرف در زمان آن حضرت نيز تغيير مي

باز لبناني، (» بر اين اساس، مالك در حكم شرعي همواره، عرف است. نص، معلول عرف است

  ).34ق، 1305

مهمي در اجتهاد است   ، قاعده)36همان، (» براساس تغيير زمان تغيير احكام«بر اين مبنا قاعده 

بر اين اساس هرگاه مجتهدي در . و آن در مواردي است كه نصوص شرعي، مبني بر عرف باشد

اجتهاد خويش، مقاصد شريعت را مراعات نكند يا ترجيح فقهي خود را درباره نصوصي كه مبني 

توان بر چنين اجتهاد وي داراي اشكال است و نمي بر عرف است، برخالف عرف رايج، بنا كند،

چه آنكه چنين اجتهادي بدون مراعات شرايط خاص، همانند عرف حاكم بر . اجتهادي، اعتماد كرد

  .مسئله، آثار منفي را در جامعه در پي خواهد داشت

ي بيان اين نكته الزم است كه شرايط موجود، اهداف و فلسفه احكام، بايد تابع قواعد خاص

  .عدم مخالفت با اصول ثابت و كلي دين و مراعات شروط علت اصولي: از جمله. باشد

ال يقاد «يكي از نصوصي كه طبق آن، شرايط موجود، در تعيين نوع حكم مؤثر است، حديث 

اما ادعا بر آن است كه نص مذكور، در . باشد فرض در اين نص، صحت آن مي. است» الوالد بالولد



  قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدي فرزند از ديدگاه مذاهب اسالمي 

   
95

يابد؛ چه آنكه تغيير  شده است و به شرط تغيير شرايط، حكم نيز تغيير ميشرايط خاصي صادر 

  .شرايط، موجب تغيير علت است و داير مدار حكم نيز بر علت است

» قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدي فرزند«اكنون در همين راستا به بررسي مسئله فقهي 

  :شودبه شرح ذيل پرداخته مي

  

  اره قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدي فرزندديدگاه مذاهب فقهي درب

يا جد،  گونه كه پدر يا مادر، فرزند خود را، گيرد، بدين گاهي اوقات قتل از سوي اوليا انجام مي

گونه كه مراد از همان. رساند كه اين مسئله نزد فقها داراي احكام خاصي استاش را به قتل مينوه

آن است، به طوري كه شامل تمام فرزندها، اعم از جنس مذكر و فرزند در اين مسئله، مفهوم عام 

  .گرددهاي پايين آن ميمؤنث و سلسله

سنت، برخالف شيعه اماميه، مراد از اصل يا والد در اين مسئله، نزد فقهاي مذاهب چهارگانه اهل

له باالتر آن گونه نيز والد، شامل جد و سلسهمان. شودمفهوم عام آن است كه شامل پدر و مادر مي

در بخش دوم اين مقاله، ديدگاه مذاهب فقهي درباره اين مسئله . شوداز جهت پدري يا مادري مي

اكنون مسئله اين است كه ديدگاه فقها، درباره حكم قتل عمد . شود به طور مستقل با ادله بيان مي

  :در اين باره، دو ديدگاه وجود دارد  اصل بر فرعش چيست؟

  

  ديدگاه اول -1

ق، 1419 عابدين، ؛ ابن6/274 ق، 1417كاساني، (سنت از جمله حنفيه جمهور فقهاي اهل

قدامه، ابن(، حنابله )7/31ق، 1417نووي،  ؛ 5/14 ق، 1417شيرازي، (، شافعيه )10/133

م، 1994قرافي، (، اشهب از فقيهان مالكي )6/72 ق، 1413 ؛ زركشي و خرفي، 11/375ق، 1416

م، 1981؛ نجفي،  10/64ق، 1403مكي عاملي و جبعي عاملي، (ميه و شيعه اما) 12/335

شود، اما بر او ديه واجب ، قائل به اين هستند كه والد به سبب قتل فرزند، قصاص نمي)42/169

  .گرددمي
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  :از جمله ادله جمهور فقها در اين مسئله عبارت است از

پدر و [و در دنيا با آنان ... «؛ )15لقمان، (» رُوفًاوصاحبهما في الدنْيا مع... «: آيه شريفه. 1

  .»به نيكي معاشرت كن] مادر

خداوند متعال فرمان داده است تا با پدر و مادر به نيكي رفتار شود و قصاص : وجه استدالل

  ).2/246ق، 1414صابوني، (شود والد در برابر قتل فرزند، نيكي محسوب نمي

عدم قصاص والد در برابر قتل عمدي فرزند، حداقل به دو دليل  اما استدالل به اين آيه، براي

نيكي به افراد، موجب تضييع حقوق افراد نيست؛ خاصه آنكه اگر ) الف: ذيل محل جدال است

شرع و عقل، افزون بر نيكي فرزند به والدين، ) ب. مجازات از سوي شارع مقدس مقرر شده باشد

اگر مجازات قصاص در برابر قتل . مي تأكيد كرده استبر نيكي افراد بين همديگر به طور عمو

عمدي افراد، با مفهوم نيكي، تعارض داشت، بايد مجازات قصاص به سبب نيكي افراد منتفي 

  .شد، حال آنكه مجازات قصاص، مورد تأييد شرع و عقل است مي

، 4/18تا، ترمذي، بي(» ال يقاد الوالد بالولد«): ص(روايت عمر بن خطاب از رسول اهللا. 2

] قتل[والد به سبب «؛ )2/234م، 1990 ؛ حاكم نيشابوري، 8/38 ق، 1414بيهقي،  ؛ 1400ح

  .»شود فرزندش كشته نمي

  .كندمنطوق حديث، داللت بر عدم قصاص والد به سبب قتل فرزند مي : وجه استدالل

اند، چه آنكه  نستهمخالفان اين حكم، استدالل به اين حديث را درباره اين مسئله داراي اشكال دا

از سوي ديگر، قائالن به عدم قصاص والد به فرزند،  3.بر آن هستند كه حديث مذكور ضعيف است

حديث پيشين را صحيح  اند كه جمعي از دانشمندان و محدثان به اعتراض مخالفان پاسخ داده

و عراق حديث ، نزد دانشمندان حجاز )حديث مذكور(آن « : گويدعبدالبر ميابن 4.انددانسته

سخني براي سند حديث باقي  قبول و عمل به آن،   مشهوري است، به طوري كه به سبب شهرت،
                                           

-ابن(» باشندكدام صحيح نمي، معيوب است و هيچ)درباره عدم قصاص والد به فرزند(يث تمام اين احاد«: گويدعبدالحق مي. 3

 ).4/17ق، 1384حجر، 

 ).2/234 م، 1990حاكم نيشابوري، ( » اين حديث داراي سند درست است«: نويسدحاكم نيشابوري مي. 4



  قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدي فرزند از ديدگاه مذاهب اسالمي 

   
97

» آور استماند و بحث درباره سند اين حديث مشهور، همانند هر حديث مشهور ديگر، تكلفنمي

  ).11/377ق، 1416 قدامه، ؛ ابن23/426 ق، 1387عبدالبر، ابن(

ماجه، ابن(» أنت و مالك ألبيك«: )ص(ز طريق جدش از رسول اهللاروايت عمرو بن شعيب ا. 3

  .»تو و مال تو، از آن پدرت هستيد« 5؛)2292و2291ح  ،2/769 تا، بي 

تعلق مال و جان فرزند به پدر در اين حديث، مقتضي عدم قصاص پدر در برابر «: وجه استدالل

در ) گي مالي و جاني فرزند به پدروابست(قتل فرزند است و به فرض عدم اثبات حقيقي ملكيت 

اي ، به عنوان شبهه]نظر از نوع آندر حديث، صرف[وابستگي مذكور ] نفس[حديث مذكور، حداقل 

-ابن(» شودبراي رفع قصاص، قابل استدالل است چه آنكه قصاص با وجود شبهات، ساقط مي

  ).11/377ق، 1416قدامه، 

والد به فرزند از دو جهت مورد اعتراض قرار  استدالل به حديث مذكور، درباره عدم قصاص

گونه شبهه، موجب هدر شبهه، از نوع شبهه ضعيف است، به طوري كه اين«اول آنكه : گرفته است

چه آنكه بحث مورد نظر ما، . به دليل آنكه، حديث، در غير محل بحث است. شود رفتن خون نمي

باشد و درجه احتياط در باره اموال ميدرباره قصاص است، در حالي كه مضمون حديث مذكور در

مراد از مالكيت «دوم آنكه ). 95تا، بي امين، (» حفظ نفس انسان، به مراتب بيشتر از حفظ مال است

والد نسبت به مال و جان فرزندش، از نوع مالكيت حقيقي نيست؛ چون والد، حق تصرف مطلق از 

بر اين اساس، مراد از مالكيت در اينجا، . ا نداردقبيل بيع، هبه و همانند آن نسبت به مال فرزندش ر

شومان، (حقي است كه والد نسبت به فرزندش ـ همچون مملوك ـ درباره انفاق و اطاعت دارد 

  ). 289ق، 1419

مدلج ـ قتل ابنه، فأخذ منه أن أباقتادة ـ رجالً من بني: روايت عمرو بن شعيب درباره ابوقتاده. 4

» ليس لقاتل ميراث«: يقول )ص(سمعت رسول اهللا أين أخو المقتول؟ : فقال... عمر مائة من اإلبل 

از عمرو بن شعيب نقل است كه ابوقتاده ـ مردي از قبيله بني   6؛)2646، ح2/884تا، ماجه، بيابن( 
                                           

 ).4/155 ق، 1407هيثمي، (» سلسله رجال اين حديث صحيح هستند«: هيثمي گويد. 5

 ).3/126 تا، كناني، بي(است » حسن«سند آن، از نوع . 6
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برادر مقتول كجا : سپس فرمود... شتر اخذ كرد  100مدلج ـ پسرش را به قتل رساند، عمر از او 

  .»براي قاتل ميراثي نيست«: شنيدم كه فرمود )ص(ل اهللاز رسو است؟ 

عدم قصاص والد به سبب قتل فرزندش در اين قضيه و تعيين ديه براي او، داللت  : وجه استدالل

  .شودبر آن دارد كه والد به قتل فرزندش قصاص نمي

ه است؛ از استدالل به روايت مذكور درباره عدم قصاص والد به فرزند، مورد اعتراض واقع شد

بلكه به سبب عدم  آن جهت كه عدم قصاص پدر در روايت مذكور به سبب حق پدري نبوده است، 

اند و قتل از اين رو، قتل مذكور را از باب تأديب دانسته. تحقق شروط قتل عمد محض بوده است

  ).4/1659ق، 1416رشد، ابن(شود  از روي تأديب، قتل شبه عمد محسوب مي

از آن جهت كه قتل شيء تيز و برنده همانند  مورد جدال قرار گرفته است؛ اعتراض پيشين، 

بر همين مبنا، ماوردي در رد ). 4/1659 همان، (شود شمشير، نزد جمهور فقها، قتل عمد قلمداد مي

نخست آنكه در عرف،  : اين استدالل، از دو جهت مردود است«: نويسداستدالل قتل به تأديب مي

توان كشتن به شمشير را از باب تأديب قلمداد پس نمي. شودأديب محسوب نميكشتن به شمشير ت

دوم آنكه اگر فرض بر اين باشد كه قتل به تأديب، موجب قصاص نباشد، پس قصاص بايد . نمود

از هر شخص داراي صفات تأديب، همانند والي و حاكم ساقط شود، حال آنكه آنان با وجود 

  ).12/23ق، 1414 ماوردي، (» . ...شوندص مياستحقاقشان براي تأديب، قصا

ال يقاد «: كه فرمودند) ع(و امام صادق) ع(روايت شيعه اماميه از طريق يكي از ائمه، امام باقر. 5

پدر به قتل فرزندش «؛ )19/56 تا، حر عاملي، بي(» والد بولده و يقتل الولد إذا قتل والده عمداً

  .»شودرش قصاص مياما فرزند به قتل پد. شودقصاص نمي

  .داللت بر عدم قصاص پدر به قتل فرزندش دارد منطوق روايت مذكور : وجه استدالل

از جمله ادله عقلي، براي عدم قصاص والد به قتل فرزندش، آن است كه والد، سبب : عقل. 6

ق، 1416 قدامه، ابن(وجود فرزند است پس معقول نيست كه فرزند، سبب اعدام والد شود 

  . )10/64 ق، 1403؛ مكي عاملي و جبعي عاملي، 6/74ق، 1413زركشي و خرقي،  ؛ 11/377 
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اند كه آن، دليل اند و بيان كردهمخالفان، دليل عقلي مذكور را مورد جدال و اعتراض قرار داده

غير استوار است، از آن جهت كه در اين مسئله پدر به سبب ارتكاب به معصيت، خود، موجب قتل 

قرطبي، (گردد گونه كه پدر به سبب زنا با دخترش، اعدام ميهم كرده است، همانخويش را فرا

  . )2/250م، 1993

آن است كه مجازات قصاص براي   ديگر دليل عقلي درباره عدم قصاص والد به قتل فرزند،

محقق شدن حكمت حيات به واسطه زجر و منع، تشريع شده است و نياز به زجر، در فرزند متعين 

چه آنكه پدر فرزند را به خاطر فرزند بودنش دوست دارد نه به خاطر خودش و به  ه پدر؛ است ن

كنند و بقاي حيات و علو درجات  اوليا براي رسيدن به سعادت فرزندانشان تالش مي همين جهت، 

در حالي كه . گونه كه شفقت و مهرباني والد، مانع از قتل فرزند استهمان. آنان را آرزومند هستند

به همين علت است كه فرزند، . دوست دارد فرزند، پدر را به خاطر منافع خودش ـ نه منافع پدر ـ 

خاصه هنگامي كه به علت شرايط . رساند تا در رسيدن به ارث، شتاب كندوالد خود را به قتل مي

اما چنين صفتي از سوي والد منتفي است . ممكن است از دستيابي به ارث محروم گردد  خاصي،

  ).6/275 ق، 1407 كاساني، (

رسد، چه آنكه استدالل به اينكه دوستي و اما استدالل عقلي مذكور، متقن و استوار به نظر نمي

. مندي فرزند به پدر، از روي جلب منفعت براي خود است نه به خاطر پدر؛ مقبول نيستعالقه

يرقابل انكار است؛ هرچند كه رفتار مشفقانه و فداكارانه فرزندان نسبت به پدر و مادر خويش، غ

مندي و شفقت فرزندان است؛ اما در اصلِ اين  مندي و شفقت والد، بيشتر از عالقهمقدار عالقه

را ) همانند قتل پدر به واسطه فرزند(وجود بعضي از حوادث . مندي و عطوفت، شكي نيستعالقه

دانست؛ چون گاهي عكس اين توان، دليل بر فقدان شفقت و عطوفت فرزندان نسبت به اوليا نمي

اين نوع حوادث، . رساندقضيه نيز صادق است، به طوري كه گاهي پدر فرزند خويش را به قتل مي

  .شوندشاذ هستند و قاعده بر آن است كه احكام شرعي، بر امور شاذ و نادر بنا نمي

اي نفي قصاص بر اين اساس استدالل مخالفان مبني بر وجود شفقت در والد، برخالف فرزند، بر

  .آيد از پدر، استوار به نظر نمي
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اجماع فقهاي «اماميه در مسئله عدم قصاص پدر به قتل فرزند، به : اجماع فقهاي شيعه اماميه. 7

  ).5/151ق، 1420طوسي، (اند  نيز استدالل كرده» شيعه

  

  ديدگاه دوم - 2

م، 1419و دسوقي،  ؛ دردير12/335م، 1994قرافي، (مالكيه بنابر قول راجح و مذهب خويش 

قدامه، ابن(منذر عبدالحكم و ابننافع، ابنابن: و بعضي از دانشمندان اسالمي از جمله) 4/373

ذكر اين نكته الزم است كه . ، قائل به قصاص والد به سبب قتل فرزند هستند)11/376ق، 1416

ز طريق ذبح يا به هر اند كه قتل ا مالكيه، قصاص والد به قتل فرزند را منحصر به مواردي كرده

گيرد  طريقي كه نشان قطعي قتل عمد باشد، صورت پذيرد و در غير اين وجه، قصاص انجام نمي

  ).4/1658ق، 1416رشد، ابن(

  :داران آنان در قصاص والد به قتل فرزند عبارت است ازاز جمله ادله مالكيه و طرف

ري كه عموم اين ادله، تفاوتي بين ، به طو)11/376ق، 1416قدامه،  ابن(عموم ادله قصاص . 1

-اما اين دليل، مورد نقد قرار گرفته است؛ بدين. اينكه قاتل، والد باشد يا غير والد، قائل نشده است

همان، (گونه كه عموم ادله قصاص، به ادله دال بر عدم قصاص پدر، تخصيص يافته است 

11/377.(  

بنابراين . هر آدمي، محفوظ و معصوم است جان و خون فرزند، همانند: قياس با قتل اجنبي. 2

بودن مشترك هستند، مجازات ) معصوم الدم(گونه كه فرزندان نيز همانند اجنبي در صفت همان

  ).11/376همان، (شود قصاص نيز درباره آنان، به طور همسان عمل مي

گيرد، در مورد جدل و اعتراض قرار » اجتهاد در مقابل نص«اگر استدالل مذكور، تحت عنوان 

گونه كه گذشت رسد قائالن به قصاص والد در اين مسئله ـ همان توان گفت كه به نظر مي پاسخ مي

چه . اند ، اجتهاد در مقابل نص ضعيف را جايز دانسته»ال يقاد الوالد بالولد«ـ با تضعيف حديث 

  .آنكه هرگاه ضعف نصي به اثبات رسد، براساس قاعده، جرح بر تعديل مقدم است
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، تضعيف چنين »ال يقاد الوالد بالولد«ا با وجود تصريح اغلب عالمان دين بر صحت حديث ام

گونه كه در رسد؛ بلكه همان حديثي و سپس اجتهاد در مقابل نص از اين طريق، استوار به نظر نمي

اما اعتقاد ما بر آن است كه با . مقدمه اين مقاله گذشت، فرض در اين حديث، صحت آن است

يابيم كه حديث پيشين در شرايط خاص صادر شده  ر مسالك العلة اين مسئله فقهي، درميتحقيق د

يابد؛ چون تغيير شرايط، به معناي  است و به شرط تغيير شرايط حاكم بر قتل، حكم آن نيز تغيير مي

  .تغيير علت حكم است و داير مدار حكم بر علت است

به عنوان شرط » ذبح و هر طريق دال بر قطعيت عمدي قتل«استدالل مالكيه براي قيد . 3

اما . قصاص از پدر، آن است كه در اين نوع قتل، هرگونه شبهه غيرعمدي بودن قتل، منتفي است

ق، 1416رشد، ابن(شود اي است كه حمل بر غيرعمد مي قتل در غير اين وجه، موجب شبهه

  .شودبر آن است كه حدود با وجود شبهات، ساقط ميو قاعده ) 4/1658

  

  رأي مختار در مسئله عدم قتل والد در قبال قتل فرزند - 3

شود كه هركدام از مذاهب فقهي براي ديدگاه خويش، داراي ادله  پس از بررسي، مالحظه مي

به خاصي هستند، به طوري كه جمهور مذاهب فقهي براساس ادله مخصص در اين مسئله، قائل 

اند و در اين مسئله، به  حال آنكه مالكيه به اين نوع ادله اعتنايي نكرده. اند عدم قصاص والد شده

  .اند اند و حكم به قصاص والد در برابر قتل عمدي فرزند داده عموم ادله قصاص متمسك شده

ضيه، آيد كه شرايط حاكم بر ق گاه به دست ميرسد كه حكم صحيح اين موضوع آن اما به نظر مي

ارتكاب قتل در اين مسئله، در شرايط استثنايي، با توجه به ادله . مورد مطالعه دقيق قرار گيرد

گونه كه وجود شرايط همان. كند مخصص و قاعده درء و اصل برائت، مجازات قصاص را منتفي مي

قويت دال بر قطعي بودن عمدي قتل و پيامد سوء آن در جامعه، ديدگاه قصاص در اين مسئله را ت

اي بر اين مبنا اگر قتل عمدي فرزند از طرف والد، از طريق اقرار يا بينه و بدون هيچ شبهه. كند مي

توان مثالً به حكمت شفقت موجود در والد استناد كرد و ادعا نمود كه عمد والد  اثبات شود، آيا مي

ي بودن قتل فرزند، شود؟ اگر در پاسخ به اين سؤال گفته شود كه با اثبات عمدبه خطا حمل مي
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شود، در رد آن از باب تعبد عمل مي» ال يقاد الوالد بالولد«شود و به حديث سابق والد قصاص نمي

شود كه حديث پيشين به فرض درستي سند و متن آن، به طوري كه قطعي الصدور و ظاهر گفته مي

ست؛ چه آنكه اين حديث المعني باشد، ولي با توجه به شرايط صدور اين روايت، قطعي الدالله ني

اي همانند انصاف، ايثار و ايمان در در شرايط خاصي بيان شده است، به طوري كه اخالق پسنديده

اما اجراي اين نص ديني در جامعه كنوني ما، برحسب شرايط زماني و . عصر تشريع حاكم بود

فرزندان توسط  در جوامع امروزين، شاهد حوادث خطرناكي از جمله قتل. مكاني، متفاوت است

بر اين مبنا، از جمله وظايف ديني مجتهد و قاضي، تحقيق و . پدر به اغراض متعدد دنيوي هستيم

تفحص دقيق در شرايط زمان و مكان حادثه است تا از طريق سير در مسالك العله، بتواند تا حد 

د توسط والد بدين طريق كه شرايط حاكم بر كشتن فرزن. ميسور به علت حقيقي مسئله دست يابد

چه آنكه در اين مسئله، امكان تفاوت شرايط ناهنجاري بعضي از . بايد مورد بررسي قرار گيرد

مناطق با مناطق ديگر وجود دارد و قاضي براساس تحليل و بررسي دقيق شرايط حاكم بر قتل، 

فته باشد، به بر اين مبنا اگر قتل در شرايط كامالً غيرموجه انجام گر. كند اقدام به صدور حكم مي

اي در عمدي بودن قتل وجود نداشته باشد، همانند قتل فرزندان به  طوري كه هيچ شك و شبهه

مثالً عدم رغبت به جنس دختر، (سبب خشونت جنسي يا عدم رغبت به جنس خاصي از فرزند 

، پس در اين نوع اسباب، براساس عموم ادله دال بر قصاص، )جويي از همسر سابق خويشانتقام

گردد و عدم قصاص از والد در اين نوع اسباب، پيامد خطرناكي را براي  كم به اعدام والد ميح

  .كنداي كه راه را براي پديده فرزندكشي در جامعه هموار مي جامعه خواهد داشت، به گونه

افزون بر عمل به عموم ادله قصاص در اين مسئله، حكم قصاص والد در شرايط خاص، از باب 

گردد، به طوري كه اگر دفع فساد مجرمان در  الرض و سياست شرعي نيز تقويت ميافساد في ا

جامعه، جز با مجازات اعدام محقق نگردد، در فقه اسالمي تعيين مجازات اعدام با مراعات شروط 

مجازات اعدام به علت تكرار . شود مي» القتل بالسياسة«خاص آن منعي ندارد و از آن تعبير به 

هاي اين نوع قتل برشمرد كه مبتني بر  توان از جمله نمونهو عادت به آن را مي برخي از جرايم

  .مصلحت عمومي جامعه است



  قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدي فرزند از ديدگاه مذاهب اسالمي 

   
103

تعيين چنين مجازاتي در برخي از منابع فقهي براي جمعي از جرايم تكراري همانند سرقت يا 

الحادي و  قتل كافر ذمي و نيز براي جمعي از مفسدان همچون اعدام مروج بدعتهاي ديني و افكار

ق، 1403مكي عاملي و جبعي عاملي، (عامل تفرقه امت اسالمي با سياست شرعي همسويي دارد 

؛ 4/355ق، 1419؛ دردير، 3/196ق، 1419عابدين،  ؛ ابن42/151م، 1981؛ نجفي، 10/54

اما اگر قتل در غير اين شرايط انجام گرفته باشد، به طوري كه در ). 6/189ق، 1431زحيلي، 

ن قتل، شبهه ايجاد شود، مجازات قصاص بنابر ادله مخصصه و قاعده درء و اصل برائت، عمدي بود

  .شود منتفي مي

  

 ديدگاه مذاهب فقهي درباره تفاوت مجازات پدر و مادر در قتل عمدي فرزند

اي كه به اين مناسبت مطرح پس از شرح و تفصيل مسئله عدم قصاص والد به قتل فرزند، مسئله

كه آيا مذاهب فقهي درباره انتفاي قصاص در مسئله عدم قصاص والد در برابر  شود، آن است مي

اند؟ بدين معنا كه آيا انتفاي قصاص در اين  قتل عمدي فرزند، تفاوتي بين پدر و مادر قائل شده

مسئله، منحصر به پدر است يا خير، بلكه انتفاي قصاص بدون تفاوت بين پدر و مادر است؟ به 

به بياني ديگر، . شود يا مادر، فرزند خويش را بكشند، قصاص از آنان ساقط مي طوري كه اگر پدر

  چيست؟» ال يقاد الوالد بالولد«در حديث پيشين ) والد(مراد از لفظ 

  :در اين باره فقها، داراي دو ديدگاه متفاوت هستند

  

  ديدگاه اول -1

عدم قصاص والد به سبب قتل  قائل به) حنفيه، شافعيه، حنابله و اشهب مالكي(سنت فقهاي اهل

اند كه مراد از والد در اين مسئله، عبارت است از مفهوم عام آن كه شامل پدر، فرزند هستند و بر آن

؛ شيرازي، 10/133ق، 1419عابدين، ؛ ابن6/274ق، 1417كاساني، (شود مادر و اجداد آنان مي

؛ زركشي و خرقي، 11/375ق، 1416قدامه، ؛ ابن7/31ق، 1417؛ نووي، 5/14ق، 1417

  ).12/335م، 1994؛ قرافي، 6/72ق، 1413
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از جمله ادله آنان براي حكم اين مسئله، عبارت است از اينكه مادر نيز يكي از والدين محسوب 

تر همچنين مادر، به نيكويي مستحق. شود و به لحاظ والدت و احكام، به پدر شباهت داردمي

ق، 1417؛ شيرازي، 11/378ق، 1416قدامه، ابن(ت در نتيجه اولي به نفي قصاص اس. است

5/15.(  

  

  ديدگاه دوم - 2

اند كه مراد از والد در اين مسئله، پدر است و بر آن) بنابر قولي از او(شيعه اماميه و امام احمد 

م، 1981؛ نجفي، 10/64ق، 1403مكي عاملي و جبعي عاملي، (شود شامل مفهوم مادر نمي

  ).11/378ق، 1416قدامه، ؛ ابن42/169

  :از جمله ادله شيعه اماميه در اين باره عبارت است از

» ال يقتل األب بابنه إذا قتله، و يقتل االبن بأبيه إذا قتل اباه«): ع(روايت اماميه از امام صادق. 1

شود، ولي پسر به كشتن پدرش پدر به كشتن فرزندش قصاص نمي«؛ )19/57تا،  حر عاملي، بي(

  .»شودكشته مي

ـ به معناي پدر ـ » اب«وجه استدالل به اين روايت آن است كه انتفاي قصاص، منحصر به لفظ 

  ).42/170م، 1981نجفي، (است 

اند كه انتفاي فقهاي شيعه اماميه، اجماع بر آن كرده: اجماع فقهاي شيعه اماميه در اين مسئله. 2

مادر و اجداد مادر و نيز مادر پدر اما براساس اجماع، . قصاص در اين مسئله، منحصر در پدر است

  ).5/151ق، 1420طوسي، (گيرند و سلسله باالتر از آن، در اين مسئله، مورد قصاص قرار مي

انتفاي قصاص از پدر به سبب آن است كه پدر، سبب وجود فرزند است و در اين : عقل. 3

پدر ـ در مادر وجود ـ برخالف ) سبب وجود(گردد و اين سبب صورت، فرزند سبب اعدام او نمي

به عبارت ديگر، مادر، سبب وجود فرزند ). 10/64ق، 1403مكي عاملي و جبعي عاملي، (ندارد 

  .نيست تا با استدالل به سببيت، قصاص نشود
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. عموم ادله قصاص، فقط درباره عدم قصاص پدر ـ به دليل سنت ـ تخصيص پذيرفته است. 4

خارج شده و در بقيه موارد، عام به عموميت و  در اين حال، مورد خاصي از تحت عموم عام

شموليت خود، باقي است و در هنگام خروج از عام، تنها بايد به قدر متيقّن، اكتفا شود و بر اين 

ش، 1380اسحاقي، (مبنا، براي خروج مادر از عموم ادله قصاص در اين مسئله، دليلي وجود ندارد 

110.(  

ختصاص عدم قصاص به پدر، استدالل به اين شده است كه براي قول مرجوح امام احمد در ا. 5

-ابن(شود مادر به فرزند خويش واليت ندارد، بنابراين به قتل فرزندش همانند برادر، قصاص مي

  ).11/378ق، 1416قدامه، 

  :شايد در رد اين ادله، مطالب ذيل مطرح شود و آن اين است كه

فرزند، برخالف مادر كه به عنوان دليل ديدگاه دوم  اوالً؛ استدالل به دليل سببيت پدر در ايجاد

چه آنكه قاعده بر آن است كه در . مطرح شد، موجب نفي شباهت موجود در بين والدين نيست

عمليات قياس، مطابقت همه جانبه فرع با اصل، شرط نيست، بلكه مطابقت اغلب وجوه، در درستي 

همانندي در : لدين، هماننديهاي فراواني از جملهگونه كه واضح است، بين واهمان. قياس كافي است

بر . والدت، شفقت و محبت وجود دارد؛ بلكه شفقت و عطوفت مادر به مراتب، بيش از پدر است

  .همين مبنا، مادر اولي به عدم قصاص در اين مسئله است

توان مي در اختصاص نفي قصاص به پدر،» اجماع فقهاي شيعه اماميه«ثانياً؛ درباره استدالل به 

سنت، گفت كه بعضي از فقهاي شيعه اماميه از جمله، ابوعلي اسكافي، همانند فقهاي مذاهب اهل

افزون بر آن، به فرض وجود ). 42/170م، 1981نجفي، (قائل به نفي قصاص از والدين هستند 

اي باشد و براجماع در اين مسئله نزد فقهاي اماميه، چنين اجماعي، منحصر در همان مذهب مي

  .غير آن، فاقد حجيت است

م عام در شبهات وتمسك به عموم آيات در اثبات قصاص مادر در حقيقت تمسك به عم«ثالثاً؛ 

مصداقيه خود عام است و همچنان كه در علم اصول منقح شده است، در مواردي كه شك داريم آيا 

رد را در تحت عموم عام توانيم با تمسك به عموم عام، مومورد از مصاديق عام هست يا خير، نمي



  2شماره  - فصلنامه فقه مقارندو

 

106

بنابراين از آنجا كه با توجه به داليل موجود، در باقي ماندن مادر در تحت عموم عام . داخل كنيم

... توان در اثبات قصاص مادر به عموم آيات قصاص تمسك نمود  جاي ترديد است، بنابراين نمي

به قدر متيقّن نيز اكتفا نشده  شود كه در هنگام خروج از عام در همين مسئله مشاهده مي] وانگهي[

گروهي از فقها دايره قدر متيقّن را توسعه داده و در توسعه، جد پدري را داخل در ] زيرا[است؛ 

اسحاقي، (» ورزنداي با اين توسعه مخالفت ميكنند و در مقابل نيز عدهتحت عنوان پدر مي

  ).111ش، 1380

توان گفت  ه عنوان علت قصاص او در اين مسئله ميرابعاً؛ در رد استدالل به عدم واليت مادر ب

يابد و مادر، حكم ولي  شود و به مادر منتقل مي گاهي واليت از پدر به اسبابي سلب مي) كه الف

اگر واليت، علت انتفاي قصاص باشد، با ) ب. شود يابد و بر اين مبنا قصاص مادر منتفي مي مي

شود؟ واضح است  د كه پدر با كشتن فرزندش قصاص ميتوان مدعي ش انتقال واليت از پدر، آيا مي

، منتفي است و اين امر، داللت دارد بر )وجود واليت و عدم آن(كه قصاص پدر به طور مطلق 

  .اينكه، واليت، مناط و علت انتفاي قصاص نيست

الحاق مادر به پدر براي عدم قصاص، از طريق داللت لفظي نيز قابل استدالل است و آن اينكه 

گرفته شده و استعمال اين ماده در هردو، » والدت«هردو از يك ماده؛ يعني » والده«و » والد«لمه ك

در حق مادر و يا استعمال كلمه » والد«بر همين اساس استعمال كلمه . به نحو حقيقت است

برخالف . در حق پدر و مادر به نحو حقيقت است و نه به نحو تغليب و يا چيز ديگر» والدين«

كه در ماده مشترك نيستند، در نتيجه استعمال آنها بنابر » ابوين«و » قمرين«د ديگر همچون موار

  ).139همان، (تغليب بوده و در نتيجه مجازي است و نه حقيقي 

  

  نتيجه

كند بر نفي قصاص از پدر يا جد پدري كه فرزند قانون مجازات اسالمي ايران تصريح مي 301ماده 

قانون اساسي و ديگر  167راساس فلسفه مجازات و نيز اصل چهارم و ولي ب. خود را كشته است
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قابل ذكر است كه در  7.شودمواد قانوني، تعزير و پرداخت ديه قتل، به ورثه مقتول، متوجه قاتل مي

ش بر تعزير و پرداخت ديه قتل به ورثه 1375-1361قانون مجازات اسالمي مصوب  220ماده 

  .ده بودمقتول در اين مسئله تصريح ش

» پدر يا اجداد پدري«اين ماده قانوني از آن جهت كه نفي قصاص را در اين مسئله، منحصر به 

-اما از جهت نفس نفي قصاص، صرف. كرده است، از اقوال منحصر به فرد اماميه پيروي كرده است

القول  سنت متفقنظر از مفهوم خاص موضوع آن، با ديدگاه مشهور اماميه و اكثر مذاهب فقهي اهل

گونه كه تعيين مجازات تعزيري و نيز پرداخت ديه در اين مسئله، با ديدگاه شيعه اماميه همان. است

  .سنت و نيز با قانون اساسي و بعضي قوانين ديگر همسويي داردو اكثر مذاهب فقهي اهل

 قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدي فرزند از ديدگاه مذاهب پس از بحث و بررسي مسئله

  :نتايج ذيل حاصل آمد اسالمي،

پس از تحليل و بررسي موضوع، ثابت شد كه در فقه اسالمي، شرايط حاكم بر نصوص . 1

 .شرعي، در تعيين نوع حكم آن مؤثر است

عدم مخالفت با اصول ثابت و : از جمله. شرايط مؤثر در حكم، بايد تابع قواعد خاصي باشد. 2

 .اصولي و همسويي با مقاصد شريعت در بيان احكام كلي دين و مراعات شروط وصف يا علت

اجتهادي كه براساس ظاهر نصوص ديني و بدون توجه به غايات و حكمتهاي آن، و نيز . 3

گونه گردد تا نتواند اينبدون توجه به شرايط خاص آن نصوص انجام گيرد، عمالً منجر به آن مي

اين برداشت از دين حاصل شود كه دين  مسائل، نيازهاي جامعه را برطرف سازد و در نتيجه،
                                           

اند كه براي  نظر دارند، به طوري كه بعضي از آنان بر آن رفتهدانان درباره مقدار مجازات تعزيري اين مسئله اختالفحقوق. 7

: كندشود كه تصريح مييقانون مجازات اسالمي ايران عمل م 843تعيين مقدار مجازات تعزيري در اين جرم، براساس ماده 

ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود،   هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته،«

در صورتي كه اقدام وي موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، دادگاه مرتكب را 

اي ديگر، داراي ديدگاهي ديگر هستند و مقدار مجازات تعزيري را براساس عده. »نمايدسال محكوم مي 10 به حبس از سه تا

اند كه مسئول تعيين مقدار مجازات تعزيري در اين مسئله، دادگاه است كه براساس مطالعه كنند، بلكه بر آنتعيين نمي  843ماده 

 ).232ش، 1381؛ شكري و سيروس، 189ش، 1381زراعت، (كند يين ميشرايط حاكم بر قتل، مقدار و نوع مجازات را تع
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اسالم، صالحيت و شايستگي اجرا در شرايط مختلف را نداشته باشد؛ حال آنكه اگر در اجتهاد 

فقهي احكام، به غايات و اهداف نصوص ديني توجه شود، هرگز چنين تلقي از دين حاصل نخواهد 

  .شد

به اهداف و فلسفه احكام و شرايط  قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدي فرزند، با توجه. 4

حاكم بر نصوص، از طريق قواعدي همچون مصلحت عمومي جامعه، افساد في االرض و سياست 

 .گردد شرعي، تقويت مي

گذار در تقنين بعضي از احكام، بدون توجه به بعد فلسفه احكام و شرايط حاكم بر قانون. 5

 .قضيه به ظواهر نصوص و فتاوا اكتفا كرده است

شود كه پژوهشگران در با توجه به اهميت فلسفه احكام و شرايط خاص هر نصي، توصيه مي. 6

بيان احكام ديني، شرايط خاص هر نصي را با شرايط روزگار جديد ـ براساس فلسفه آن نص ـ 

گذاري اسالمي، نقش بسيار مثبتي در جامعه خواهد تطبيق دهند و مراعات اين روش در قانون

  .داشت

شود كه بعضي از مواد قانوني كه براساس نصوص فقهي عصر تشريع و بدون توجه يه ميتوص. 7

اند، تعديل يا حذف شوند تا مورد سوء استفاده مجرمان و به غايات و اهداف آن نصوص مدون شده

  .افراد سودجوي جامعه قرار نگيرند
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  .ق1384عبداهللا هاشم يماني، مدينه، : ، تحقيقحبيرتلخيص الحجر عسقالني، ابوالفضل، ابن ـ

  .ق1416ماجد حموي، چاپ اول، : ، تحقيقبداية المجتهد و نهاية المقتصدرشد، ابوالوليد، ابن ـ

محمد صبحي حسن حلّاق و ديگران، بيروت، داراحياء : ، تحقيق)ردالمحتار علي الدر المختار(عابدين حاشيه ابنعابدين، ابن ـ
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  .م1990اول، 
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  .ق1403التراث العربي، 

  .ق1419، بيروت، دارالفكر، چاپ اول، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقيدردير، ابوالبركات؛ و دسوقي، محمد،  ـ

  .ق1431، دمشق، دارالفكر، چاپ بيست و سوم، الفقه االسالمي و ادلتهزحيلي، وهبه،  ـ

  .ش1381تهران، انتشارات قفنوس، چاپ سوم،  ،قانون مجازات اسالمي در نظم حقوقي كنونيزراعت، عباس،  ـ

عبداهللا بن عبدالرحمن الجبرين، رياض، مكتبة : ، تحقيقشرح الزركشي علي مختصر الخرقيالدين، زركشي مصري، شمس ـ

 .ق1413العبيكان، چاپ اول، 

  .تا ، بيروت، دارالفكر، بيالموافقات في اصول األحكامشاطبي، ابواسحاق،  ـ

  .ش1381، تهران، نشر مهاجر، چاپ اول، قانون مجازات اسالمي در نظم حقوق كنونييروس، قادر، شكري، رضا؛ و س ـ

  .ق1425، مدينه، مكتبة العلوم و الحكم، چاپ چهارم، مذكَّرة في اصول الفقةشنقيطي، محمدامين،  ـ

  .ق1414العلمية، چاپ اول، ، بيروت، دارالكتب ارشاد الفحول في تحقيق الحق من علم األصولشوكاني، محمد بن علي،  ـ

  .ق1419، قاهره، الدار الثقافية، چاپ اول، عصمة الدم و المال في الفقه اإلسالميشومان، عباس،  ـ

 .ق1417محمد زحيلي، دمشق، دارالقلم، چاپ اول، : ، تحقيقالمهذب في فقه اإلمام الشافعيشيرازي، ابواسحاق،  ـ

  .ق1414، دمشق، دارالعلم العربي، آيات االحكام من القرآنروائع البيان، تفسير صابوني، محمدعلي،  ـ

  .ق1420علي خراساني و ديگران، قم، مؤسسة النشر االسالمي، چاپ دوم، : ، تحقيقالخالفطوسي، ابوجعفر،  ـ

  .ق1324، مصر، دارصادر، المستصفيغزالي، ابوحامد،  ـ

  .م1994رب اإلسالمي، چاپ اول، محمد ابوخبزة، دارالغ: ، تحقيقالذخيرةالدين، قرافي، شهاب ـ

  .ق1414، دارالفكر، )تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القرآن قرطبي، ابوعبداهللا،  ـ

محمدعدنان بن ياسين درويش، بيروت، داراحياء التراث العربي، : ، تحقيقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعكاساني، عالءالدين،  ـ

  .ق1417چاپ اول، 

  .تامحمد منتقي كشتاوي، داربيروت، چاپ دوم، بي: ، تحقيقماجهمصباح الزجاجة في زوائد ابنبكر، بيكناني، احمد بن ا ـ



  2شماره  - فصلنامه فقه مقارندو
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محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، علي: ، تحقيقالحاوي الكبير في فقه اإلمام الشافعيماوردي، ابوالحسن،  ـ

  .ق1414دارالكتب العلمية، چاپ اول، 

محمد كالنتر، چاپ : ، تحقيقاللمعة الدمشقية المطبوع مع شرحه الروضة البهيةالدين، و جبعي عاملي، زينمكي عاملي، محمد؛  ـ

  .ق1403دوم، 

محمود قوجاني، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ اول، : ، تحقيقجواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالمنجفي، محمدحسن،  ـ

  .م1981

  .تا، المكتب اإلسالمي، بيبينروضة الطالنووي، ابوزكريا،  ـ

  .ق1407، قاهره و بيروت، دارالريان للتراث، مجمع الزوائدبكر، هيثمي، علي بن ابي ـ


