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 چکيده

 .از ارکان بنیادی هر نظام حکومتي است آنحفظ  واساسي ترين حقوق انساني است حق حیات 

جزء زشت ترين جرائم در طول ادوار مختلف تاريخ   آدمي استق حاين افي که ن کهقتل نفس 

در را بدنبال داشته و جوامع شديد عکس العمل پیوسته بدين جهت . به شمار مي رودبشری 

در فقه و قوانین . قوانین کیفری واکنش های جدی و شديدی برای آن پیش بیني شده است

« جنايات»به عنوان  جامعه، افرادلیه تمامیت جسماني ، مصداق بارز جرائمي که عاسالم جزايي

 پیشآن  واکنش در برابر ترين مناسب و ترين جدیکه  مورد توجه قرار گرفته، قتل نفس است

 برای که است قصاص عمد، قتل  برایوضع شده  اسالم کیفری احکام از يکي است.ده شبیني 

 یانتفا قصاص ثبوت شرايط از يکي.است شده تعريف و تعیین ضوابطي شرايط و آن اجری و ثبوت

 قتل مرتکب عمد به پدری اگر که معنا بدين است علیه مجني و جاني میان فرزندی و پدری رابطه

 قصاص باب در پدر به اختصاص حکم، اين. شود نمي اجرا پدر درباره قصاص حکم شود خود فرزند

 ديگر و مادر جنايت ،پدر قصاص کیفر نفي در حالي که  . شود نمي تعريز و ديه نفي شامل و دارد

 قصاص حکم ايشان، سوی از  جنايت وقوع صورت در و گیرد نمي بر در را علیه مجني بستگان

 به ؛شود خود فرزند به نسبت عمد جنايت مرتکب محارب، پدری اگرديگر  یسو از.شود مي اجرا

 علیه فرزندی اگرحالي که در  ،گردد مي محکوم فرزند بر جنايت نه محاربه باب از قصاص کیفر

 محکوم و نفس قصاص هبزند  دست عمد قتل ارتکاب به خود ديگر بستگان و اجداد ،درما پدر،

  .شد خواهددر مورد وی جاری   مجازات

 .قصاصقتل، ، حق حیاتپدر، فرزند،  :يديکل واژگان
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 باقرآباديهادر ب

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد کنگاور ،کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي
 

 نام نويسنده مسئول:
 باقرآباديبهادر 

 مبانی حق حيات در دین اسالم عدم قصاص پدر براي قتل فرزند و
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 مقدمه
 .است شده شناخته رسمیت به مرد، و زن از اعمها  انسان همه برای مسلم و اولیه وقحقبه عنوان  حیات حق اسالم، مبین دين در

 ني.  بتواند ا.نژاد و. ده،یاز آن است که اختالف عق مانع « آدم يکرمنا بن لقد و» شريفه آيه اقتضای به الهي موهبتي مثابه به انسان کرامت

اقدامات تنبیهي و بازدارنده ای برای جلوگیری و به تبع آن نموده  معرفي بشريت هعلی جنايت را حیات حق اسالم نقضرد. یده بگيحق را ناد

 از سلب آن بکار گرفته است. 

توسط والد و  فرزند عمدیقتل  مسئله ،مرتبط فقهي مهم مسائل از يکي .نیست ممکن خاص موارد در جز انسان حیات سلب حق

 قابل و معصوم مظلوم، فردی عنوان به ديده بزه بهخود را جدی  نقش حمايتي کیفری حقوق صاحب نظرانبدين جهت  .است قصاصموضوع 

به  اتیها حق ح و در راس آن جامعهاقشار  نيرتريپذ بیآسبه عنوان از حقوق کودکان  تيحماجرم شناسي نشان داده اند.  عرصه در ترحم

 بزهکاری دارند، همواره استعداد که روحي و جسمي خاص وضعیت به توجه با کودکان زيرا  مي باشد. اریبس تیدارای اهمسن  صغر لحاظ

استثناء قصاص در اين مورد خاص يعني قتل توسط پدر جزو موضوعاتي است که از نظر فقهي و  هستند. ويژه حمايت نیازمند و داشته

 قانوني پیرامون آن مباحث فراواني صورت گرفته است.

 

 بيان مسئله
 حق حیات افراد محترم و مصون از تعرض شمرده شده است.تعالیم روح بخش آسماني اسالم، کشور به تأسي از  در قانون اساسي

مگر در مواردی که قانون تجويز کند. قانون  ،حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است»قانون اساسي  22اصل برابر 

قتل عمد موجب قصاص است و بدين ترتیب در صدد حمايت از  ؛ه استمقرر نموداسالمي  مجازات قانون 202مجازات اسالمي نیز در ماده 

  حق حیات افراد در مقابل تعرض ديگران برآمده است.

 توسط فرزند قتل حکم ،هنمود يافت جزايي قوانین در اسالمي انقالب از بعدمطالب فقهي  یاوفح در که يکي از استثنائات باب قصاص

 پدر »دارد مي مقرر زمینه اين در اسالمي مجازات قانون 220 مادهپدر درصورت کشتن فرزند است.  عدم قتلوبه عبارتي   پدری جد و پدر

 ماده حکم البته «.شد خواهد محکوم و اجرا تعزير و مقتول ورثه به ديه پرداخت به و شود نمي قصاص بکشد را خود فرزند که پدری جد يا

 رازي ،ه استنگرفت صورت آن مورد در نیز زيادی های بحث مسلماً و هنداشت جزايي ینقوان در ای سابقه اسالمي انقالب از قبل تا مزبور

 . شده است ارائه مخالف يا موافق نظرات صورت به که بوده فقها میان در تنها حکم جوالنگاه

 عدم به قائل نخست؛ ديدگاه: اند کرده ارائه متفاوت ديدگاه دو فرزند، عمدی کشتن برابر در مادر و پدر قصاص درباره اسالمي فقهای

. است «بالولد الوالد يقاد ال» حديث فقها، از دسته اين نزد حکم اين دلیل ترين مهم که هستند فرزند عمدی کشتن سبب به والد قصاص

 والد صاصق عدم مسئله در اسالمي مجازات قانون 103 ماده .هستند فرزند عمدی کشتن مقابل در مادر و پدر قصاص به قائل دوم؛ ديدگاه

 از . گردد شود، اما ديه بر او واجب مي والد به سبب قتل فرزند، قصاص نميزيرا . است کرده پیرویديدگاه نخست   از عموم طور به فرزند، به

محکوم و پرداخت ( نفس قصاص)اصلي حکم به نسبت تخفیف درجه يک با رساند قتل به اًعمدت را خود فرزند که پدری حکم ،ديدگاه اين

  و تعزير در مورد وی بموقع اجرا گذاشته مي شود. ديه

 قرار استناد مورد حکم اين مبنای  عنوان به نیز چندی روايات و است شده ذکر متعددی داليل اسالمي فقه در مذکور حکم برای

 قالب در فقه يافتن اجرايي قابلیت با اناير در اسالمي انقالب از بعد. باشد برخودار اصولي نظر از زيادی اعتبار از رسد مي نظر به که اند داده

 لزوم ، ندارد وجود آن برای فقهي نظرات و مباني از غیر مبنايي چه اگر و گرديد االجرا الزم وشده  قوانین وارد نیز بحث مورد حکم قوانین،

 .(200-210: 3111مقدم، صرینا کشاورز،) شود مي احساس حقوقي توجیهات و الفاظ قالب در و قانوني ماده يک عنوان به آن بررسي
 

 سئواالت  تحقيق
 فقها دارد؟ ه نظري وحکم شرعي  توسط پدر فرزند عمد قتل آيا -3

 ؟ وجود داردتوسط پدر فرزند  قتل مواد مندرج قانون مجازات اسالمي در خصوص جرمدر  آيا مبنای قانوني -2

 گردد؟ ر مطلق مجازات قتل از او سلب ميی عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد يا به طو آيا ادله -1
 

 فرضيات تحقيق

 وجود دارد! پدر توسط  به نظر مي رسد حکم شرعي مقتبس  از نظريات فقها راجع به قتل فرزند -1

 توسط پدر وجود داردفرزند  قتل مواد مندرج قانون مجازات اسالمي در خصوص جرمدر  به نظر مي رسد مبنای قانوني -2

 !گردد مينبه طور مطلق مجازات قتل از او سلب  وی عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد  ادلهرسد نظر مي  به -1
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 روش تحقيق
موضوعه کشوری به بررسي ثبوت رابطه ن یانوقفقهي و متون  درکنکاش و  امعان نظر، تدقیقبا است که تحقیق حاضر از نوع تحلیلي 

  ابوت مي پردازد.

 

 تحقيقپيشينه 
 بیان مي شود:ذيل ح شر ن رابطه مطالعاتي چند صورت گرفته که بهدر اي

 وزيری، مجید نوشته ،« اسالم در ولي و کودك متقابل حقوق» (3)کتاببا عنوان  اسالم در پدر و کودك حقوقالف( دوکتاب در باب 

 تفصیلۀ مقارنۀ ادلتها، و االطفال احکام عۀموسو »(2)کتاب، و  3111 امیرکبیر، انتشارات موسسه به وابسته الملل بین نشر و چاپ شرکت

نوشته شده  3111االئمۀاالطهار، فقه مرکز انتشارات همکاران، و لنکراني فاضل محمدجواد نوشته «االخری المذهب و االمامیه مذهب بین

 است.

  تحقیقات ديگری که درقالب رساله، پايان نامه و يا مقاله انجام شده است.ب( 

قانون  220ماده  و بهپرداخته  حقوق، به شرايط قصاص ، انتفاء ابوت و فقه در کشي در تحقیقي با عنوان فرزند حمیده ستاينده(3) 

پدر در قتل فرزند قصاص نمي شود. اين مسأله هم سابقه تاريخي دارد و هم در حقوق اسالم مطرح  کهکرده است  اشارهمجازات اسالمي 

بلکه قصاص را به ديه و تعزير تبديل مي نمايد و کفاره گناه نیز برعهده اش  ،،یت از مجازات نیستالبته عدم قصاص پدر به معنای معاف است.

  .باقي مي ماند و شیوه و انگیزه قتل نیز تأثیری در اين حکم ندارد

 قتل کیفر از پدری جد و پدر نسبي يا مطلق با عنوان معافیتي تحقیق در 3130در سال  پور محمد نبي و علي اکبر ايزدی فرد (2)

 سیاست تبع به ايران جزايي نظام در .پرداختند عمدی فرزندکشي در پدری جد و پدر قتل جواز موارد بررسيبه عمدی  فرزندکشي در

 مي معافیت، نشان اين فقهي ه یريش در تأمل اندکي. برخوردارند قصاص در معافیت فرزند از عمدی قتل در پدری جد و پدر اسالم، جنايي

 موارد در يا و قصاص را پدر توان مي تصمیم سبق با يا قتل و قتل منجز قصد مانند خاص موارد در و نبوده مطلق مذکور ستثنایا که دهد

 . دانست اعدام کیفر مستحق را وی... و محاربه درحال فرزند قتل مانند حق اللهي، يا حدودی های فرزندکشي

 ماده وفق. پرداختند درنگي در محرومیت زوجین از حق قصاص» ه تحقیقي دربارهب3111درسال   مقدم حسین ناصریو  علي کشاورز (1)

 اجرا، و عفو و قصاص در که شوهر و زن مگر ،اند مقتول ی ورثه همان است ها آن اختیار در عفو و قصاص که دم اولیای. » ا.م.ق 263 ی

 انقطاع زوجین، در تشفّي ی انگیزه فقـدان روايـات، برخـي مانند ديگری داليل اما است اجماع حکم، اين دلیل ترين مهم. «ندارند اختیاری

 و عمومات با که را حکمي چنین اثبات قابلیت کدام هیچ که است شده اقامه نیز... و سببي از نَسبي خويشاوندیِ برتری مرگ، با زوجیت

 رابطه بر روايات و قرآن بسیار تأکیـدهای شـده، يـاد قاتاطال و عمومات بر افزون سو، آن از. ندارند را است مخالف سنّت، و کتاب اطالقات

 .است قصاص حقِّ استیفای در نَسبي خويشاوندان با آنان همساني بر گواهي زوجین، ی ويژه ی

 

 حق : اول مبحث

  گفتار نخست:تعریف حق 

 :مفهوم لغوي حقالف( 

ن راست، درست، يقین، ثابت و واجب، عدل، نصیب و بهره از چیزی، ملک و ني گوناگون چوادر فرهنگ های لغت فارسي به معحق 

 3352 :3100؛ دهخدا، 226-220 :3115؛ عمید، 3100:215معین،  ) استمال، حقیقت، مقابل باطل، درستي، مشروعیت، امتیاز و ... آمده 

حقاً الشي ء » وهمچنین( 212: 3103شتي،حسیني د«)حق: آنچه که يکي بر ديگری مستحق باشد، وسهم کسي در زندگي ديگری. (

اصل اين است که هر حقي قابل  آمده و يا کسي داشته باشد، یحق به توانايي که شخص بر چیزطالق مي گردد. ا( 526خلیلي، «)اثبته

 .تانتقال به غیر و نیز قابل اسقاط اس

 :مفهوم اصطالحی حق ب(

منفعت يا امتیازی که بوسیله قانون به رسمیت شناخته شده است و (، 3)المالکیت مال يا سود و منفعت می؛ در سه معنا « حق»

برای کسي يا » که استتوانايي خاصي « حق» .آمده است ( 1)آزادی اجرای هر توانايي اعطا شده بوسیله قانون و (، 2)شودحمايت مي

گرجي،  )« يا بهره ای بگیرد ن چیز يا کس تصرفي نموده،اعتبار شده و بر مقتضای آن توانايي مي تواند در آ کساني نسبت به چیز يا کسي 

3162: 203 .) 
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 يات:تعریف حدوم گفتار 

 :ياتح مفهوم لغويالف( 
  زندگي ،زيستن؛ زنده بودن، زيست ، عمر، زندهو به معنای  حَ یّ( حي)ه از ريش اسم مصدر (ةعربي: حَیاة و حَیو)در یاتح واژه

 : 3316 ؛ دهخدا،512 :1513؛ عمید، 322:3112معین،  )رود)مردن( به کار مي و مَمات مَوتآن  مقابلِزندگاني و زنده شدن است که در 

1003). 

 :ياتمفهوم اصطالحی ح ب(
 کمالبه  نقصشود و موجودات با آن خود را از  در اصطالح، نیرويي است که موجب بروز حس و تحرك در موجود زنده مي یاتح

  .درساننمي

 

 درنظام حقوقی اسالم  حق حيات: دوم مبحث
 هر که اين در موجود مقررات اساس بر آموزه های ديني و طبق از ديدگاه اسالم، حیات موهبتي است الهي و حقي است خدادادی،

هرگاه اين حق وسیله ای برای قتل نفوس  ص مجاز نیست، ترديدی وجود ندارد.ن حق جز درموارد خاو سلب ايدارد و  حیـات انساني حق

 حیات حق .ديگر يا فساد در جامعه و بر هم زدن نظم شايسته حاکم بر جامعه و نیز محاربه با نظام الهي گردد، به نفع ديگران سلب مي شود

 عنوان به خود، بنیادين نقش دلیل به حق اين. شودمي سوبمح بشر حقوق تمامي اساس و پايه آن، وجود بر حقوق ديگر توقف سبب به

  .است شده شناخته حق برترين

و در دوران  نیبا عدم اسقاط جن اتیح حق به قبل از تولد، يتسرّی دامنه کودکدر دين مبین اسالم اهمیت حرمت به نفس با

از دمیده شدن روح حرمت دارد، و احکام جزايي و مدني خاصي  ، نطفه حتي پیشدر قوانین اسالم با منع اعدام کودك مالزمه دارد.  يکودک

 ازي کي (.3113: 323-322)زرگوش نسب، موضوعه ايران انعکاس يافته است نبرای جنین در نظر گرفته شده که در کتب فقهي و قوانی

مطابق مقررات قانون مدني،  .(3132 :22-21،  زاده قاسم ،يصفائ)است تولد هنگام  تا او ماندن زنده و اتیح نیجنی فطر وي عیطب حقوق

حمل يعني کودکي که هنوز متولد نشده، از تاريخ انعقاد نطفه عیناً مانند کودکي که به دنیا آمده از کلیه از حقوق مدني متمتع است، 

  (.3116: 213)کاتوزيان،  مشروط بر آن که زنده متولد شود، ولو بعد از تولد نیز فوراً هم فوت نمايد

«. شوداهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي»دارد: قانون مدني مقرر مي 326مادة 

گردد. اما نبايستي فراموش بنابراين مستنبط از اين ماده، اهلیت حمل برای تمتع از حقوق مدني معلق است و با زنده متولد شدن، قطعي مي

آنکه متولد شود، يعني در حالي که جنین است، نیز دارای حیات است و بدين جهت شايسته است که مورد حمايت کرد که کودك قبل از 

باشد، زيرا از اين زمان است که کودك به عنوان قرار گیرد. بدين اعتبار شايد بتوان ادعا کرد که شروع کودکي درواقع از تاريخ انعقاد نطفه مي

 گردد.و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و برای او حقوقي مقرر ميموجودی زنده و مستقل از پدر 

تواند صاحب شود، برخوردار است. حقوق که هر انسان مي ه یبنابراين حمل )جنین( قبل از تولد از کلی»ق.م. آمده:  321در مادة 

ست که شروع کودکي را بايد در زماني قبل از تولد دهندة آن ااين ماده نشان«. تواند حقوق خود را استیفا کند و اجرا نمايدلیکن نمي

شود، گريه کردن و عالمتي که نوعاً برای زنده متولد شدن نوزاد در نظر گرفته مي مفروض دانست و مبدأ آن را از زمان انعقاد نطفه گرفت.

ديگری دائر بر زنده متولد شدن موجود باشد  حرکت بعضي از اعضای بدن نوزاد است و اين امور از عاليم معمولي حیات است، اما اگر عاليم

های کودك تنفس نموده، برای اثبات وراثت او کافي است. از نظر مناسبات و روابط مانند آنکه در اثر کالبد شکافي معلوم گردد که ريه

ورد نظر مقنن قرار گرفته و از حقوقي، حمل يعني کودکي که هنوز متولد نشده است به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر خود م

 توان شروع کودکي را از زمان انعقاد نطفه دانست.اين جهت مي

شرايط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث »دارد: ق.م. مقرر مي 102همچنین مادة 

 «. چه فوراً پس از تولد بمیردبرد که نطفۀ او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرمي

با «. وصیت برای حمل صحیح است، لیکن تملک او منوط است بر اينکه زنده متولد شود»ق.م. که مقرر داشته است:  123مادة 

 در لیدل نیهم بهشود که در حقوق ايران نیز مانند فقه اسالمي، شروع دوران کودکي از زمان انعقاد نطفه است. توجه به موارد فوق ثابت مي

تنها  .است دهيگرد مقرر هيد و قصاص مورد، حسب مادر، و پدر ولو سقط، عمل مرتکبانی برا و نشده شمرده مجاز نیجن سقط اسالم حقوق

 پزشک سهي قطع صیتشخ باي درمان سقط.  استي اسالمی شورا مجلس3115مصوب سال « يدرمان سقط» به موسوم قانون ،استثناء وارده 

ی ماریب يا و است مادر حرج موجب بودن الخلقه ناقص اي يافتادگ عقب علت به که نیجنی ماریب بري مبن يقانوني پزشک ديیتأ و متخصص

... ) بود نخواهد مباشر متوجهي تیمسئول و باشدي م مجاز زن تيرضا با( ماه چهار) روح ولوج از قبل باشد توأم مادري جان ديتهد با که مادر

 .(3132: 22-21، زاده قاسم و ييصفا)(3115 مصوبي درمان سقط قانون
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 که   بخش تعزيرات ،ياسالم مجازات قانون 625 تا 622 مواد موجب به ه،یامام هانیفق مشهور دهیعق از رویپ به زیني رانيا گذار قانون

 تياذ يا ضرب واسطه به داًعام عالماً هرکس»قانون نیهم 622 ماده اساس بر .است کرده نیمع فریک نیجن سقطی برا ،به صراحت بیان شده

 .«شد خواهد محکوم سال سه تا يک از حبس به مورد حسب قصاص يا هيد پرداخت بر عالوه شودی و نیجن سقط موجب حامله، زن آزار و

وه بر شخصي که آگاهانه به وسیله ضرب و جرح يا اذيت و آزار يا دادن ادويه و وسايل ديگر موجب سقط جنین زن حامله شود، عالبنابراين 

 شود. پرداخت ديه به مجازات حبس نیز محکوم مي

 که است موهبتي حیات حق. داشت نخواهند مفهومي و معنا آن وجود بدون و بوده آن بر متفرع حقوق ساير که است حیات حق

 حق اين تواند نمي تنها نه کومتيح هیچ پس. است نموده برقرار را انساني حق اين نطفه انعقاد لحظه از و داشته ارزاني بشر به را آن خداوند

 به پايبندی و مناسب قوانین وضع با را خود اتباع حیات و زندگي که است موظف بلکه آورد، وارد او روح و جسم به آسیبي يا کند سلب را

 حق جايگاه و نسانا کرامت مسئله ،حقوقي مباحث در جهت بدين .(3:3133نیکنامي،)دارد مصون گزندی و آسیب هر از مقررات و اصول اين

  .ه استگرفت قرار مدنظر کیفری قوانین در آن نهايت آثار در و کرامت ی مبنا بر  او حیات

 

 قتل

 قتل تعریف: اول مبحث

 قتل:لغوي  تعریفالف( 

« کشتن»، به معنایتعريف ندارد؛ اما در زبان فارسي و نیاز به (522: 3161،ابن منظور)قتل در عرف زبان شناسان عرب، معروف بوده

واژه ، چه با فتح قاف)فاءالفعل( و چه با کسر آن، مصدر است. نهايت، در صورت مفتوح  اين ( 3153: 3101،الرائد جبران، مسعود،)استآمده 

 .بودن قاف، ان کلمه، مصدر ثالثي مجردی )قتل، يقتل( است و معنايش، همان کشتن است

  تعریف اصطالحی:ب(

چه آنکه روح و نفس داخل در بدن و  ،و در اين تعريف سلب حیات است که  تعبیر کنايي و مجازی است« ازهاق نفس»مراد از 

 جسم نیست تا با جنايت جاني از بین برود، بلکه مراد، قطع ارتباط روح با جسم است . 

ق مقررات شرعي و قانوني معصومه( در تعريف قتل، محقون بودن و احترام داشتن خون مجني علیه، مطاب«)عصمت»منظور از قید

ناظر بر خروج قتلي است که « عدوان»نیز همساني جاني و مجني علیه در اسالم و ديگر شرايط است. چنانکه قید « مکافئه »است. مقصود از 

اقل با ابزار غالباً هم اشاره به قصد قتل از سوی انسان بالغ ع« عمد»از نگاه شرع و قانون روا دانسته شده و مقتول، مستحق آن مي باشد. قید

  (.33 : 3160ي،جبعي عامل رد.)کشنده دا

 

 ازدیدگاه قانون و فقه و حقوق: قتل: دوم  مبحث
 :فقهیمنظر  از عمد قتل( الف

نام ( 306:  3161جعفری لنگرودی،)جنايت و قتل  فقها و حقوقدانان بنا بر اختالف ديدگاه ها از سه، چهار، يا پنج نوعاز نظر گر چه 

: 3162 طوسي،اند )تقسیم کرده « خطای محض» و « شبه عمد» ، «عمد محض» فقهای اهل تشیع، قتل را به سه نوع لیکن  .ندبرده ا

 از بین بردن نفس محترم برابر به طور آگاهانه وستمگرانه را فقها  .قتل عمدی مورد توجه استبر موضوع اين نگاشته، بیشتر  (. بنابراين336

  (.303.: هـ 3503حلي،دانند )مي 

 قتل عمد از نگاه قانون: ب(
 قتل از معیني و مشخص تعريف واشاره داشته نفس  قتل نوع 1 ، بهقتل انواع بیان مقام نیز در اسالمي مجازات قانون 205 ماده

 هر انجام با فردی که است محقق وقتي عمدی قتل :است آمده 3163 مصوب آن مقررات و قصاص و حدود قانون 2 ماده در .ستا ننموده

 از را وی کشنده نوعاً کار با ندارد، حیات سلب قصد اگر که اين يا باشد داشته را ديگری حیات سلب قصد غیرکشنده يا کشنده خواه کاری

  يا ریبیما يا پیری قبیل از علیه مجني وضعیت گرفتن نظر در با اما نباشد، کشنده نوعاً کار چند هر که اين يا برساند قتل به و درآورد پای

 که عملي که است آن ،عمدی قتل:» گفت چنین عمد قتلراجع به  توانمي مدلول فوق ازمستنبط . شود تلقي کشنده او به نسبت کودکي

جرم را  کهاست سوق اراده فاعل به ارتکاب فعلي در اينجا  .«باشد وی کشتن نیز آن از مقصود و بوده آگاهانه يابد،مي انجام مقتول مورد در

اين (. ،قانون جزای افغانستان15ماده )به نحوی که منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر يا وقوع نتیجه جرم ديگری شود  ؛ود مي آوردبه وج

ين فعل مي تواند بر خود شخص و مي تواند بر ديگران وارد شود. جنايت بر ديگری يا بر نفس يا بر عضو يا بر مال و يا بر آبروی اوست. طبق ا

 ايت همان قتل است تعريف، جن
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 (  قتل عمد از نگاه حقوقدانان:ج

قتل در اصطالح حقوقدانان به مفهوم لطمه وارد ساختن به حیات ديگری است، خواه به واسطه عمل فیزيکي و مادی باشد و خواه به 

د؛ به هر حال، بايد قصد داشته واسطه ترك فعل؛ مانند اين که مادری به طفل شیرخوار خود که تحت حضانت اوست، شیر ندهد تا او بمیر

قتل عمدی، قتلي است که قاتل به موجب قانون،  (.221: 3161جعفری لنگرودی، ) باشد، در غیر اين صورت قتل غیر عمد صدق مي کند

مقام  قانون گذار در .است خطای شبیه به عمد و خطای محض وشامل  حق اقدام به آن را ندارد و در صورت ارتکاب، مستحق مجازات است

بسنده  بیان موجبات قصاص و ذکر احکام اين جرم تنها به شرح مصاديق و مواردی که جنايت ارتکابي به عنوان قتل عمدی تلقي گرديده،

 نموده است. 

 

 تعریف فرزند :مبحث سوم
زی اطالق مي شود که از واژه فرزند در زبان فارسي معادل کلمه )ولد( در زبان عربي است ولد و مولود به يک معنا است و به هر چی

که بر فرد و کثیر اطالق مي شود و  مي دانند نامي را  ولدبرخي  (.525هـ: 3532فتح اهلل،)چیز ديگری بدست آيد :خواه مذکر باشد يا مونث

و االنثي و  وکل ما ولده شيء: يطلق علي الذکر»بیان داشته اند  برخي ديگر (.03هـ: 3530فراهیدی،  «)يکسان استن آمذکر و مونث در 

( و هر آنچه را که چیزی بزايد، بر مذکر و مونث و تثنیه و 362:  3161،طريحي) «المثني و المجموع، فعل بمعني مفعول، و جمله االوالد

 جمع، اطالق مي شود.

 

 قصاص: اول مبحث

  :قصاصگفتار نخست:تعریف 

 :قصاصمفهوم لغوي الف( 

 تالفي جبران، سزا، عقاب،کیفر و پاداش گناه، انتقام، مجازات،   به معنای ازنظر لغویه )قاص( است که قصاص مصدر باب مفاعله کلم

کشتن قاتل ( 01: 3161منظور،  ابن)بريدن (3100:  3101مسعود،است ) آمده مثل به معامله يا شده، مرتکب او آنچه مثل فاعل با رفتار و

کار رفته است. فعل و مصدر ثالثي  ( به510هـ: 3532عسکری، )ل آوردن چیزی به چیزی و دنبا (200هـ : 3532رازی، مقتول)به جای 

 اين مثل است، پیگیری و رديابي از کلمه اين اصل .قص، يقص، قصصاً و قصاً( به معنای، دنبال کردن و پس گرفتن است»مجرد اين واژه 

 .رساندمي اشپاد کیفر به را او و کرده تعقیب را جنايتکار کننده قصاص که است

 :قصاصمفهوم اصطالحی  ب(

 اسم بالکسر القصاص» (0: 3160نجفي، جرح است)نام برای استیفا و مجازات جنايت قتل با قطع يا ضرب يا  -به کسر قاف -قصاص

گويا قصاص کننده اثر . اصل اين واژه دنبال کردن اثر است؛ ؛«... أصله و جرح أو ضرب او قطع او قتل من الجنايۀ قبل المجازاة و الستیفاء

: 3161طريحي،  «)کشدجاني را پي مي گیرد و فعلي همانند فعل او انجام دهد، جراحتي مثل جراحت او وارد مي سازد و چون کشتن او مي 

310) 

 قانون: در قصاص ج(
اص به عنوان حق کیفری که در مورد جنايات عمدی و به ناحق بر تمامیت جسماني اشخ» در قانون مجازات اسالمي قصاص به 

 ماده در 3163 سال گذارقانون تعريف شده است.« شخص مجني علیه يا اولیای او قرار داده شده است و بايد با جنايت انجام شده برابر باشد

 محکوم آن به جاني که است کیفری قصاص،: »داردمي مقرر قصاص تعريف در عمدی قتل مبحث در و اسالمي مجازات به راجع قانون( 3)

 قصاص تعريف از ،3163 سال قانون برخالف عمدی قتل مبحث در اگرچه 3100 سال گذارقانون. .« باشد برابر او جنايت با بايد و شودمي

 قصاص: »است کرده مقرر و پذيرفته را تعريف همان اسالمي مجازات قانون 35 ماده در و کلیات مبحث در لیکن است، کرده خودداری

 گفت توانمي قصاص لغوی و فقهي تعريف به توجه با خاتمه در.« باشد برابر او جنايت با بايد و شودمي محکوم آن هب جاني که است کیفری

 .است وارده جنايت معادل جاني بر جراحتي ايراد يا کشتن قصاص تر،روشن عبارت به. جنايت اثر استیفاء از است عبارت قصاص که

 فقه: اصطالح در قصاصد(

 است، هشد تأسیسافراد جامعه،  جسماني تمامیت علیـه جـرايم بـا مبـارزه بـرای اسالم کیفری نظام در که مؤثّری ینهادها از کيي

 معنای به و فقهي اصطالحي قصاص. شده است مقرر شده انجام جرم با متناسب مجرم مجازات آن موجب به که ،باشد مي «قصاص» نهاد

، دهد انجام او به نسبت را جاني عمل عین کننده قصاص که ای گونه به جرم تناسب به مجرم، اتمجاز و جنايت اثر نمودن دنبال و پیگیری

 قصاص شود، مرتکب که جرمي هر مقابل در بداند کسي اگر که چرا شود،مي جرم وقوع از بازدارندگي موجب قصاص قانون اصل .مي باشد
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وَلَکُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ يَاْ أُولِيْ األَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ » : فرمايدمي کريم آنقر دلیل همین به. کندمي دوری جرم ارتکاب از داشت، خواهد

  است. زندگي و حیات موجب شما برای قصاص خرد، صاحبان ای و[ 303/ بقره]تَتَّقُونَ

 :کریم قرآن در قصاص(هـ

 مثل به مقابله اصل به که است آياتي اوّل دسته. کنندمي داللت قصاص اصل بر که دارد وجود آيات از دسته دو کريم قرآن در

 »: [53 و 50/ شوری]: از اندعبارت آيات اين. است جنايي و کیفری امور در مثل به مقابله آن مصاديق از يکي که دارند داللت کلّي صورتبه

 از پس که کساني بر...  آن همانند است بدی بدی، هر جزایوْلَئِکَ مَا عَلَیْهِم مِّن سَبِیلٍوَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُ ...وَجَزَاء سَیِّئَۀٍ سَیِّئَۀٌ مِّثْلُهَا 

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ  »[326/ نحل.]«نیست مالمتي گیرند،مي انتقام باشد رفته هاآن بر که ستمي

 [335/ بقره.]«است نیکوتر صبر را صابران کنید، صبر اگر و. اندکرده عقوبت را شما که کنید عقوبت چنان کنید،مي عقوبت اگر ابِرينَلِّلصَّ

تعدى کرده بر او تعدى  پس هر کس بر شما تعدى کرد همان گونه که بر شما :« فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ »

 . «کنید

 شده عمل او با که گونههمان است مجاز گرفته، قرار بدی مورد که شخصي که مي شودبرداشت  مفسرين و فقها ،آيات اين مجموع از

 اين از مراد هک دارد احتمال: »گويدمي «مثلها سیئۀ سیئۀ جزاء» آيه ذيل در طوسي شیخ. نیست او متوجه مسئولیّتي هیچ و کند رفتار است

 بدون است، کرده او با که کند همان جاني با تواندمي علیه مجني لذا است، آمده 51 آيه مائده سوره در که باشد قصاص حکم همان آيه

 .«زيادی

 

 کم:تعریف حدوم گفتار 
  :کمح مفهوم لغويالف( 
 .است کاررفتهبه آمر امر و دستور شدن، دارعهده فرمان، و قضاء امر، معنای به لغت در حکم

 :کممفهوم اصطالحی ح ب(
 از را آدمي که معني اين به کند، وضع انسان افعال از فعلي درباره وضعي يا تکلیفي حکمي شارع، که است آن حکم اصطالح در

. کند مترتب اثری انسان فعل بر يا و دهد رخصت و اجازه آن ترك و دادن انجام در يا کند وادار آن دادن انجام به يا کند منع فعلي ارتکاب

 از نحوی به اعتبار اين که اين بر مشروط است، کرده اعتبار موضوعي برای را آن مقدس شارع که است امری شرعي حکم ديگر، عبارتبه

 .باشد شده انشاء انحاء

 و نقل امکان عدم (2، )اشخاص ناحیه از آن اسقاط قابلیت عدم (3) شرح به توانمي را حکم مهم هایويژگي فوق، تعريف به توجه با

 نظرانصاحب سوی از حکم از حق تشخیص برای. کرد احصاءآن  علیه تعهد امکان عدم (1و) ارادی و قهری انتقال اسباب به آن انتقال

 اين چنانچه کرد، توجه آن آثار به بايد حکم از حق تشخیص برای که دارند عقیده برخي. است شدهارائه مختلفي ضوابط و هامالك اسالمي

 .بود خواهد حکم مصاديق از صورت اين غیر در ،است حق توانايي و سلطه اين باشد، انتقال و نقل قابل آثار

 

 نظام حقوقی اسالم  قصاص در: دوم مبحث

 بررسی مبانی حق قصاص: گفتار اول:
 و شئون از قصاص که اين به نظر و گرديد بیانحق وحکم  حقوقي تأسیس راجع به که هاييويژگي و ريفاتعامعان نظر به  با

 لذا است، کرده حق صاحبان برای از سلطنت جعل بلکه ،نکرده آن جواز به حکم قصاص در مقدس شارع و است «الحق له من» اختیارات

  :کرد گیری نتیجه زير شرح به فوق مباحث مجموع از توانمي

 مصاديق از گردد،مي جعل مقدس شارع طرف از که آنجايي از قح زيرا خاص، معنای به حکم نه است، حق مصاديق از قصاص -3 

 .است شده سپرده ديگری دست به آن اختیار زمان و داشته مستقل جعل خود برای که حکمي البته. است اعم معنای به حکم

 دم اولیای يا هعلی مجني برای پول به تقويم قابل و مادی نفع قصاص حق اجرای با زيرا ،است مالي غیر حق يک قصاص حق -2

 . گرددنمي حاصل

  .کنند عفو را جاني توانندمي دم اولیای يا علیه مجني بنابراين. است اسقاط قابل حقي قصاص حق -1

 .گرددمي منتقل او ورثه به حق اين کند، فوت قصاص حق صاحب اگر ديگر،عبارتبه دارد، قهری انتقال قابلیت قصاص حق -5

 اختالف نظرانصاحب بین نه، يا کند منتقل ديگری به را آن اراده با تواندمي آن صاحب يعني، قصاص قح نقل یتقابل مورد در -2

 .نیست نقل قابل، است شدهجعل دم اولیای خاطر تشفي برای منحصراً قصاص حق چون ای عدهبه زعم  ، زيرا است
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 زيرا؛. دانندنمي دم لیایاو خاطر تشفي صرفاً را قصاص حق تشريح اصلي علت ديگر ای عده مقابل در

 تعريف، طبق: ثانیاً. کندمي عمل ولي عنوانبه حاکم منتها شودمي ايجاد قصاص حق باز ندارد وجود دم اولیای که مواردی در: اوالً

 خواهي انتقام حس قصاص اجرای آنکه جز نیست، دم اولیای خاطر تشفي در خصوصیتي لذا است، جاني بر وارده جنايت معادل کیفر قصاص

 .بردمي بین از را آنان

 قصاص در دم اولیای و عضو قصاص در علیه مجني ديگر،عبارت به. است شده پذيرفته فقها طرف از قصاص اجرای در وکالت: ثانیاً 

 عفو را جاني اي کند اجرا را حق آنان جانب از که بدهند اختیار را ديگری يا دهند وکالت ديگری به قصاص حق اجرای برای توانندمي نفس

 حق اگرچه البته. اندداده تشخیص نقل قابل حقوق جزء را قصاص حق الذکرفوق داليل به توجه با نظرانصاحب از دسته اين خاتمه در. کند

 علیه من» و حق صاحب زيرا. است ممتنع جاني به قصاص حق نقل که گفت توانمي ولي است، گرديده تلقي نقل قابل حقوق جزء قصاص

 .نیست صحیح نقل قسم اين لذا ،است ممتنع و مشکل امر اين و گرددمي جمع فرد يک در «الحق

 :شرایط قصاص گفتار دوم:
که اگر اين شرايط تحقق پیدا کند، قصاص جاری مي نموده اند؛ فقهای اسالمي برای ثبوت و اجرای قصاص جاني، شرايطي تعیین  

« شرايع االسالم»يه و در مواردی تعريز ثابت خواهد شد. محقق حلي از فقهای شیعه در شود و گرنه قصاص منتفي و احکام ديگری چون د

، تساوی جاني و مجني علیه در دين (2، )تساوی جاني و مجني علیه در آزادی يا بردگي( 3): پنج شرط بیان کرده است برای ثبوت قصاص؛

هـ : 3500حلي، )محقون )محترم( بودن خون مجني علیه( 2و ) مجني علیهعاقل بودن جاني و  (5، )انتفای ابوت جاني برای مجني علیه (1)

333).  

آمده  بدين شرح قانون مجازات اسالمي برای ثبوت مجازات قصاص 131ماده ، و در است متعیناين شرايط در قوانین کیفری نیز 

تساوی مجني علیه نسبت  -2 داد پدری نبودن جاني،پدر و از اج -5عاقل بودن مجني علیه -1عاقل بودن جاني -2بالغ بودن جاني -3:»است

اين قانون در توضیح شرط چهارم قصاص مي افزايد: «. محقون الدم بودن مجني علیه نسبت به جاني -6،به جاني در دين مبین اسالم

ي دم يا وارث مجني جد پدری نبودن جاني، نسبت به مجني علیه است نه نسبت به ول منظور از شرايط چهارم از شروط قصاص پدر و»

 (.131-30قانون مجازات اسالمي، ماده علیه)

 مبانی عدم قصاص پدر در قتل فرزندگفتارسوم: 

منوط يکي از شرايط ثبوت و اجرای قصاص، بدين ترتیب  .است فرزند کشتن درصورت پدر قتل عدم قصاص، باب يکي از استثنائات

در صورت قتل فرزند توسط پدر، امکان اجرای قصاص در حق پدر يعني . مي باشد ي علیه انتقای رابطه پدری و فرزندی میان جاني و مجنبه 

منتفي است که اين انتفاء، ناشي از عدم تحقق شرايط قصاص است، نه آنکه عدم قصاص پدر از حکم عمومي و قاعده کلي قصاص مستثني 

 ط بر آنکه شرايط آن محقق شود.باشد، به تعبیر ديگر، مجازات هر قتل عمدی نامشروع، قصاص است، مشرو

مجازات جنايت قتل نامشروع پدر در حق فرزند، قصاص ندارد و داليل عدم قتل پدر، ويژه کیفر قصاص است و شامل ديگر احکام 

جنايت پدر بر ن بنابرايجنايت نمي شود؛ به اين معنا که پدر بايستي کفاره و ديه به ورثه فرزندش بپردازد و خود از میراث فرزند بهره ندارد. 

خاستگاه و مبنای اين  جنايت پدر، از باب تخصص، نه تخصیص، خارج است. و ده اصلي و عمومي است عفرزند، استثنای از حکم کلي و قا

ع( برای مثال امام صادق ). وارد شده است )ع(معصوم ائمهو  )ص(حکم ، اجماع، سببیت پدر در وجود فرزند و رواياتي است که از پیامبر اکرم

ديگری را پدر به سبب کشتن فرزندش قصاص نمي شود ولي فرزند به خاطر قتل پدرش قصاص مي شود و هرگاه شخصي مي فرمايند: 

 . تخصیص زده است ،قصاص  در موردنیز عموم آيات قرآن (231:  3160لیني،.)کبکشد از او ارث نمي برد هر چند قتل، خطايي باشد
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 نتيجه گيري
نشان داده و هر جامعه ای به فراخور حال خود، علیه سلب حیات واکنش است حقوق انساني ء الينفک بنیادی ترين حق حیات جز

شرط انتقای ابوت،  .استشرط انتفای ابوت آن مهم ترين استثناء . اما است قصاص )مقابله به مثل(عمد،  قتل جرمبرای مجازات اصلي  است.

مسئله عدم امکان قصاص  دلیل قابل استناد در عدم امکان ثبوت قصاص در جنايت پدر علیه فرزند است.براساس روايات ائمه معصوم)ع( تنها 

 پدر در قتل فرزند و ثبوت ديه و تعزير بر پدر، مورد قبول قريب به اتفاق  فقهای اسالمي قرار گرفته است.

با فرض وجود ابوت میان قاتل و مقتول، ثبوت و  ثبوت قصاص در قتل عمد منوط به تحقق شرايطي است که شرط انتقای ابوت جاني

، و براهین قانوني وفقهي موجود اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله ؛ يعنياجرای قصاص نسبت به جاني منتفي است

 فرزند که پدری جد يا پدر از قصاص نفي بر اسالمي مجازات قانون 103 مادهمدلول  .درمورد وی به موقع اجراء گذاشته نمي شود  قصاص

 . ، تصريح دارداست کشته را خود

ويژه پدر بوده و شامل  است، کرده «پدری اجداد يا پدر» به منحصر مسئله، اين در را قصاص نفي که جهت آن از قانوني ماده اين

در قتل عمد، اجرای حکم قصاص   ن مقتولمادر و ديگر بستگان مجني علیه نمي شود. اين بدان معناست که در جنايت مادر و ديگر بستگا

 مشهور ديدگاه با قصاص، نفي نفس جهت از اما ،کرده پیروی امامیه فرد به منحصر اقوال ازبر حالت اصلي خود باقي است. اين حکم متشابهاً 

 . است القول متفق سنت اهل فقهي مذاهب اکثر و امامیه

 .را در بر نمي گیردو احکام ديه و تعزير  اختصاص داشته کیفر قصاص صرفاً به  ادله عدم امکان قصاص پدربنابراين مسجل است که 

 ورثه به قتل، ديه پرداخت و تعزيرايجاب مي کند  قانوني مواد ديگر و اساسي قانون 360 و 5 لواص نیز و مجازات فلسفه همانگونه که 

کیفری موضوعه   قوانین و اساسي قانونبعضي مواد  با ،فوق مسئله در ديه پرداخت نیز و تعزيری مجازات تعیین .شود قاتل متوجه مقتول،

 نشان مي دهد. همسوييازخود   سنت اهل فقهي مذاهب اکثر و امامیه شیعهو همچنین نقطه نظرات  کشوری در باب مجازات 

 ازجمله  قواعدی طريق از نصوص، بر حاکم شرايط و احکام فلسفه و اهداف به توجه با فرزند، عمدی قتل برابر در پدر قصاص

دراين مورد خاص ثبوت کیفر قصاص  .گردد مي تقويتقابل استناد و  شرعي سیاست ومحاربه و افساد في االرض،   جامعه، عمومي مصلحت

ساب بر پدر، از باب قتل فرزند نیست؛ بلکه به جهت حد محاربه،  افساد في االرض  و.. است و ناقض شرط انتفای ابوت در تحقق قصاص به ح

 نمي آيد.

 

 پيشنهادات
 ديني، احکام بیان در که دنماي مي توصیهآتي  پژوهشگرانمنصوص العله ای به هر خاص شرايط و احکام فلسفه اهمیت به توجه با

 ينا مراعات. زيرا به نظر مي رسد دهند تطبیق نص آن فلسفه منطبق با   ـ جديد اوضاع وواحوال جاريه روز  با را نصي هر خاص شرايط

 از خود بر جای گذارد.  جامعهثبات  رواني  در مثبتي بسیار نقش اسالمي، قانونگذاری در روش

 کهرا  قانوني مواد از بعضي باب مفتوح  ،جامعه در  جو سود افراد و مجرمان استفاده سوءدرجهت ممانعت از  شود مي توصیهدرپايان 

مورد بازنگری و امعان نظر  اند، شده تدوين  نصوص آن اهداف ت و وجودی غاي به توجه بدون وشده  تشريع عصر فقهي نصوص براساس

 قرار گیرد.  حذف يا تعديلحقوق دانان و مقنین بمنظور  
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 منابع و مراجع
 قرآن مجید [3]

 .2 ،ج2 مرتضوی،چ البحرين، فخرالدين،مجمع ، طريحي،33 ج ( 3161مکرم،) محمدبن ، منظور ابن [2]

 .2 ج ،  دانش گنج ، اسالمي علوم المعارف دايره (3161، ) جعفر محمد لنگرودی، جعفری [1]

 .دانش گنج تهران، ششم، چاپ حقوق، ترمینولوژی ، (3102 ).محمدجعفر لنگرودی، جعفری [5]

 ، چاپ سوم، تهران، موسسه آرايه. 5(،  دايره المعارف جامع اسالمي معارف و معاريف، ج3103حسیني دشتي سید مصطفي) [2]

 ا(، معجم العربي الحديث الروس، چاپ نهم، تهران.خلیلي البحر )بي ت [6]

  .6ج ، چاپ سیزدهم( لغت نامه دهخدا)تهران: انتشارات دانشگاه تهران،3100)دهخدا علي اکبر، [0]

 .3چ العلمیه، دارالکتب هـ(3532.بیروت،) مختارالصاح، بکر، ابي بن محمد رازی، [1]

و  مجازات سقط آن از ديدگاه اسالم، نشريه علوم اجتماعي، اداره کل ( ،  بررسي حقوق جنین 3113زرگوش نسب عبدالجبار) [3]

پائیز و  20و 26ترويجي حقوق خانواده)ندای صادق(، سال نوزدهم،  شماره  –فرهنگ وارشاد استان ايالم، دوفصلنامه علمي

 زمستان.

 نيتدو و مطالعه سازمان -نتهرا تيمحجور و اشخاصي مدن حقوق (،3132،)يمرتض دیس زاده قاسم و نیحس دیس ييصفا [30]

 نوزدهم چاپ ،تابستانسمت  دانشگاههاي  انسان علوم کتب

 ق 3110 سوم، تهران، المرتضويه، المکتبه جلد،1 اإلمامیه، فقه في المبسوط ، (3110) حسن، بن محمد ابوجعفر، طوسى، [33]

  ،5ج  ،2 چ استقالل، انتشارات تهران، رازی،شی سید صادق: تعلیق االسالم، شرايع هـ(3503الحسن،) جعفربن الدين نجم حلي، [32]

 .چاپ بیست و پنجمتهران: انتشارات امیرکبیر،(، 3115) عمید حسن ، فرهنگ فارسي عمید [31]

 (، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، تهران، نشر میزان، چاپ شانزدهم.3116کاتوزيان ناصر،) [35]

 .3داره کل انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ج مقاالت حقوقي)تهران: ا ،(3162)گرجي ابوالقاسم ، [32]

 .2،ج رضوی قدس آستان نژاد، انزابي رضا: ترجمه (،3101الرائد،) جبران، مسعود، [36]

 ، تهران انتشارات امیر کبیر. جلدی( 6، فرهنگ فارسي )دوره (3100معین  محمد، ) [30]

 حیات حق«  الملل بین حقوق رشته ارشد کارشناسي نامه نپايا»  حقوق ی دانشکده قم، (دانشگاه3133ندا، ) نیکنامي، [31]

 المللي. بین اسناد و اسالم نگاه از کودك

 اصول،سال و فقه:اسالمي مطالعات قصاص، حق از زوجین محرومیت در درنگي ،(3111) علي، کشاورز، -حسین مقدم، ناصری [33]

 . 3/11 پیاپي شماره يکم، و چهل

 .«انثي او ذکرا غیره، من ولد ما کل المولود،(« الولد») هـ،3532 ،3 چ ،(بینا) دمام، الجعفری، فقه الفاظ معجم احمد، اهلل، فتح [20]

 اسم الولد»، 1 ج ،2 دارالهجره،چ سامرايي، ابراهیم مخزومي، مهدی: تحقیق هـ(3530العین،) احمد، بن خلیل فراهیدی، [23]

 .«سواء االنثي و الذکر و الکثیر، و الواحد يجمع

 «.عباره عن ايصال المکروه الي غیر مستحق.»1(، مجمع البحرين، تهران ، مرتضوی، ج 3161فخرالدين،)طريحي ، [22]

  .3چ االسالمي، النشر موسسه: نشر و تحقیق قم، الغويه، الفروق هـ( 3532ابوهالل،) عسکری، [21]

 .53ج  اإلسالمیۀ، انتشارات بیچا، الکالم، جواهر (3135)محمدحسن، نجفي،- [25]

 .131-30 ماده اسالمي، زاتمجا قانون [22]

 .30( الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه، نجف، منشورات جامعه النجف، )بي تا( ،ج 3160جبعي عاملي، زين الدين،) [26]

 .0 ج ، ،1چ االسالمیه، دارالکتب تهران، ، غفاری اکبر علي: تحقیق الکافي، ش(3160،) اسحاق بن يعقوب بن محمد کلیني، [20]
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