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 ةماد تحلیل) «قصاص حقّ» از زوجین محرومیّت روایي در جستاری

 (اسالمي مجازات قانون 153

 **فیض زهرا حمید مسجدسرایی
 (72/11/92تاریخ پذیرش:  77/8/92)تاریخ دریافت: 

 چکيده
دان ق به رغم نظر غیرمشهور ن هی که ارث بردن حقّ قصاص را براب راجین در عِ اد سایر ارثه مـفوظ می

 جارات اسالمی راجین را ار این حققانون م 218 ۀبه پیراب ار نظر مشهور ن هاب امامیّهق در مادقانونگذار عرنی 

رس  اکثر ن هاب امامیّه ق ها با اسن اد به دلیل اجماع ا ب ان در نظر گرننن این که مـراح دانسنه است. به نظر می

ن کی ان . الرنه ن هاب اان ق حکم به این مـرامیّت دادهاحکاح امضایی منأثّر ار جامعۀ عرب پیش ار اسالح نیز بوده

فی ان . قـ یق حاضر با راش قوصیقشفّی در راجین نیز اشاره کرده ۀدیگرب همچون راایات ا ع ح انگیز ۀبه ادلّ

موان ان مـرامیّت راجین ار حقّ قصاصق ثابت کرده است  ۀقـلیلی ضمن ن   دلیل اجماع مورد ادّعا ا سایر ادلّ -

مذکور  ۀادلّ اساسق که حجّیّت اجماع ادّعایی به اثرات نرسی ه ا قابلیّت م ابله با عمومات ا ارالقات را ن ارد. بر این

یر امضایی اب نظدی گاه مشهورق با اسن اد به ادلّه ۀبراب اسنث اء راجین ار حقّ قصاص کانی نروده ا در م ابل ادلّ

بودن حکم قصاص ا قغییرات جایگاه راجین ار رمان قشریع حکم قا عصر حاضرق همیرارب راجین با خویشاان ان 

ن قوان ار نظر شرعی ثابت کرد که راجین نیز همچومیشود. در ننیجه ات مینسری در برخوردارب ار حقّ قصاص اثر

نظر  الذکر ضرارب بهنوق ۀدحق ار حقّ اسنیفاب قصاص برخوردار هسن  . ار این راق بارنگرب در مادسایر االیاب

 رس  قا بنوان به ارث بردن راجین ار حقّ قصاص اجاهت قانونی بخشی .می

 دم.از ارث، ولیّ تل عمد، حقّ قصاص، محروميّتقواژگان کليدی: 

                                                      

 سم انق سم انق ایران. دانشگاه اسالمی ح وق مرانی ا ن ه دانشیارگراه 

 نور قهرانق ایران )نویس  ه مسئول(: پیاح دانشگاه اسالمی ح وق مرانی ا ن ه اسنادیارگراه 

feaz@semnan.pun.ac.ir                    
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 مقدّمه

هسن   که پیش ار ظهور اسالح در عرف در جریان  احکاح امضایی آن دسنه ار احکاح شرعی

ان  ا اسالح نیز یا ب ان قغییرب ا یا با اعمال اصالحاقی آنها را پذیرننه ا امضاء کرده است. بوده

برانگیز است. حقّ قصاص ار جمله هاب آن نیز موضوعی بـثمؤلّفهحکم امضایی حقّ قصاص ا 

 ا ها ابنآی  ا در ااقع قصاص قاقل ا مجاراتح وقی است که در اثر ج ایت عم ب به اجود می

ان . این مسئله به صراحت در قرآن کریم بیان ش ه است: علیه یا االیاء اضع ش هبراب خود مج یٌ

جعل ا لولیّه سلیاناً: ا کسی که به ناحق کشنه شود ما به الیّ اا قسلّط بر  ا من قنل مظلوما ن  »

 ان  ا چ ین ح ّی براب(. امّا ار بین صاحران قصاص راجین اسنث اء ش ه22)اسراء: « دهیمقاقل می

م   آنها به رسمیّت ش اخنه نش ه است؛ اگرچه آنها در صورت قوانق بارمان گان بر دیهق ار آن بهره

دحق الیّ»دارد: م رّر می 8263قانون مجارات اسالمی مصوّب   218 ۀشون . بر همین اساسق مادمی

 «. اا که حقّ قصاص ن ارد ۀم نول است به جز راج یا راج ۀهمان ارث

علماب امامیّه ا گراهی ار ن یهان س ّی بر آن اقّفاق نظر دارن  این است که راج ا  ۀآنچه هم

برن ق ار به ارث بردن حقّ قصاص مـرام   ا حقّ میالرۀ قصاص راجه با ای که ار یک یگر ارث می

دح به دریانت دیه به جاب قصاصق ار این دیه ارث ا عفو را ن ارن . الرنه در صورت قوانق االیاب

واه   برد. براب حکم به این مـرامیّتق که براب آن ادّعاب اقّفاق ش ه استق به دالیلی اسن اد خ

قرین آنها اجماع استق اجماعی که نخسین بار در کالح شیخ روسی در خالف ان  که مهمکرده

خ رآی  که شیوع این ن ل اقّفاقق ار رمان شیخ به بع  ها چ ین بر مین ل ش ه است ا ار بررسی

میالعات  ۀقـ یق در این خصوص به دا پژاهش قا ح ادب مشابه در مجل ۀداده است. ساب 

به کوشش علی کشاارر ا « درنگی در مـرامیّت راجین ار حقّ قصاص»اسالمی قـت ع وان 

حرمان راجین ار حقّ قصاص در آراب ن هی ا قوانین  ۀن   حجّیّت ادلّ»حسین ناصرب م  ّح ا نیز 

مورد اسن اد ا به ایژه ن   آنها در پژاهش  ۀگردد؛ ادلّمرادب برمیالر ین الهاح قألیف« موضوعه

این  ۀرس . پژاهش حاضر ضمن بررسی ا ن   ادلّهاب پیشین به نظر میحاضر منفاات با پژاهش

ل ک   که شمودی گاه ا به چالش کشی ن ع ح حجّیّت اجماع مورد اسن ادق دالیلی را میرح می
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گیرد ا این موضوع اارثان ار جمله راجین را دربر می ۀا ارالقات قصاص ا ارثق همعمومات 

با موراث بودن حقّ قصاص براب راجین سارگارقر است. ار سویی دیگرق با قوجّه به ای که عرف 

استق بسیارب ار عرنیّات مزبور ار میان  اصلی این دسنه ار احکاح بوده ۀعرب رمان قشریعْ پای

ر میان بخش به موضوع باش ق با اان  ا در جایی که عرف ار ع اصر قواحیا قغییر شکل داده ان رننه

ه دلیل ای که انن ق براد ا به قرع آن حکم نیز ار نعلیّت میرننن عرفق موضوع حکم نیز ار میان می

(. پس با 283ق 8: ج8213موضوعْ علّت حکم شرعی بوده ا حکم دایر م ار آن است )خمی یق 

وجّه به شرایط عرنی ا اجنماعی منفاات امرار نسرت به رمان پذیرش اجماع ا احکاح امضاییق ق

 قوان راهکار جایگزی ی را که با م نضیّات رمان سارگارب بیشنرب داشنه باش  ارائه کرد. می

 صاحبان حقّ قصاص .3

 ۀعمومات ادلّبر اساس  -باش  یا مال خواه حق-شود قرک میّت مـسوب میآنچه به ع وان ما

ول به دح م نشود. حقّ قصاص یکی ار مواردب است که با نوت الیّارث به اارثان اب م ن ل می

( 71ال: )انف« ا أالوا االرحاح بعضهم أالی برعض نی کناب اهلل» ۀشود. آیاارثان اب م ن ل می

شودق خواه یت مـسوب مداللت بر عموح دارد ا ظهور بر این میلب که هرآنچه جزء ماقرک میّ

ق 43ق: ج8494؛ نجفیق 847ق 88ق: ج8489ق به ارثه اخنصاص دارد )ناضل ه  بق مال یا حق

 شود. ( ا این آیه با عموح خود راجین را نیز شامل می312ق 31ق: ج8482؛ سرزااربق 312

من قنل مظلوما ن   »سلی ت  ۀ( عموح آی32ق: 8482ار دی گاه بعضی ار ن ها )شهی  ثانیق 

( 819ق 88ق: ج8489( ا ار دی گاه گراهی دیگر )ناضل ه  بق 22)اسراء: « لولیّه سلیاناجعل ا 

ق: 8482؛ سرزااربق 312ق 43ق: ج8494؛ نجفیق 847ق 88ق: ج8489ارالق آن )ناضل ه  بق 

دح در قصاص جانی دارد ا حقّ قصاص را براب ( داللت بر میزانی ار سلیه براب االیاب312ق 31ج

رث شود ا الی در آیه ااک   که این ثروت حقّ راجین را نیز شامل میان ثابت میهر یو ار اارث

(. بعضی ار ن ها 898ق: 8491شون  )کاشانیق م نول است ا راجین نیز جزء ارثه مـسوب می

)ینولّی « قولّی قصاص»ار « ارث قصاص»( در کلمات خود به جاب 837ق 3ق: ج8497)خوئیق 
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ق «یال»ده  که ار ان  ا این نشان میالرجال دان الزاج( اسنفاده کردهال صاص من یرث المال من 

اراده ش ه است. در ااقعق منولّی قصاص کسی است که اارث اموال م نول استق اعم ار « اارث»

   پ ر یا مادر با م نول مرقرط هسن ۀمرد ا رن ا خویشان ب ان ااسیه ا حنّی کسانی که به ااسی

 گیرن  ا قخصیص آنها ار این عاح نیارم   دلیلی قوب است. ن مجموعه قرار میکه راجین نیز در ای

 وارثان حقّ ديه .2

ز برد ار حقّ قصاص نیقول مشهور در ن ه بر این است که هر کس که ار ماقرک م نول ارث می

ارث خواه  برد. دیه همان   سایر اجزاء ماقرک منونّی است. ب ابراینق قماح انرادب که ار سایر 

شون  ار دیه نیز ارث خواه   برد برن  ا اارث بالفعل منونّی مـسوب میاموال منونّی ارث می

( ا در 884ق: 8497؛ شیخ روسیق 363ق: 8482؛ علّامه حلّیق 8998ق 4ق: ج8496)مـ ّق حلّیق 

ق: 8482؛ شهی  ثانیق 91ق: 8489این میان بین خویشاان ان نسری ا سرری قفااقی نیست )مرااری ق 

ق: 8489؛ ناضل ه  بق 237ق 2ق: ج8489؛ ابن ادریس حلّیق 884ق: 8497؛ شیخ روسیق 334

(. به این قرقیبق راجین هم به ع وان مص اق خویشاان  سرری ار دیه ارث خواه   برد 139

(. حنّی صاحب جواهر نیز م ّعی است 862ق 4ق: ج8269؛ شیخ روسیق 91ق: 8489)مرااری ق 

به غیر ار ابن ابی لیلیق در این مسئله مخالفی اجود ن ارد )نجفیق  که در میان اهل س ّت هم

(. ار این راق هر صاحب ح ّی صاحب حقّ دیه نیز خواه  بود. ار آنجا که ب ا 312ق 43ق: ج8494

مشهور دیه ب ل ار قصاص استق ب ل هم قابع اصل است؛ پس اگر راجین ار دیه )ب ل(  ۀبه ع ی 

م ه برن  ا ب ین جهت به ناچار بای  ثروت مر ل)قصاص( ارث نمی برن ق چگونه ار اصلارث می

)قصاص( را نیز پذیرنت. در ااقعق دیه نرع بر قصاص است ا براب برخوردارب ار آن ضرارب 

شان صـیح م  بم   بوده باش   قا در صورت قر یل آن به دیهق بهرهاست راجین ابن ا ار آن بهره

ن گفت حقّ قصاص ار آنِ غیر راج ا راجه باش  ا آنها به موجب حقّ باش . در م ابلق شای  بنوا

این اننخابق  ۀقاحّ اسنیفاء یا عفوق ار عفو مشراط اسنفاده کرده ا مسنـقّ دیه شون ق آنگاه به ااسی

 اب بررن . ب ل ار قصاص بهره ۀبه موجب حکم خاصق راج ا راجه هم ار دی
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 حقّ قصاص .1

قصاص چه کسی است بین ن ها اخنالف نظر اجود دارد. برخی در این موضوع که صاحب حقّ 

ار ن ها معن  ن  حقّ قصاص در ابن ا براب خود م نول قرار داده ش ه است ا سپس مان   سایر 

رس . اقنی قصاص براب خود م نول قرار داده ش ه باش ق پس ار اا بر اساس اموال اا به ارث می

شودق االرث خود در آن شریو میا هر کس به نسرت سهمشود اا م ن ل می ۀضوابط ارث به ارث

ق 7ق: ج8217مگر ای که با دالیل مـکم ا قوب برخی ار ارثه اسنث اء ش ه باش   )شیخ روسیق 

(. بر این اساسق منولّی قصاص 828ق 3ق: ج8497؛ خوئیق 393ق 7ق: ج8211؛ خوانساربق 14

خویشان ب ان ااسیه ا حنّی کسانی که به کسی است که اارث م نول استق اعم ار مرد ا رن ا 

برن ق پ ر ا مادر با م نول مرقرط هسن  ؛ ق ها رن ا شوهر با ای که ار اموال یک یگر ارث می ۀااسی

(. این دی گاه 312ق 43ق: ج8494؛ نجفیق 14ق 7ق: ج8217حقّ قصاص ن ارن  )شیخ روسیق 

 ن را به اکثر ن ها نسرت داده است. بین ن هاب امامیّه مشهور است ا مرحوح شیخ در مرسوط آ

ری به آی  ا ارقرادح به اجود میبرخی ار ن ها نیز معن  ن  حقّ قصاص ار ابن ا براب االیاب

دح جعل ش ه استق هر یو به رور ارث ن ارد ا چون حقّ قصاص ار ابن ا براب االیاب ۀمسئل

مسن ل حقّ قصاص دارن . دلیل ای که هر یو ار ارثه به رور کامل ا مسن ل حقّ قصاص دارن  

است؛  ش نی نراش  مـالش نی نیست ا شرکت در چیزب که قجزیهاین است که قصاص قجزیه

مع ول است که قسمنی ار شیء مشنرک بنوان  براب برخی ار شرکاء ا  ریرا شرکت در صورقی

اب دیگر قرار داده شودق مان   شرکت در رمین یا خانه. این در حالی قسمت دیگر آن براب ع ّه

ر است ناپذیاست که حقّ قصاص چ ین نیستق بلکه مان   حقّ االیت در نکاح بوده ا قجزیه

 (.42: 8268)شعرانیق 

شود که ( نیز اسنفاده می22)اسراء: « من قنل مظلوما ن   جعل ا لولیّه سلیانا» ۀآیۀ شریفار ظاهر 

خ اان  الیّ م نول را مسلّط بر قصاص قرار داده است ا هر یو ار ارثه به رور مسن ل حقّ 

ق 7ق: ج8496؛ کاشانیق 69ق 89ق: ج8489؛ شهی  ثانیق 828ق 3ق: ج8497قصاص دارن  )خوئیق 

دح ار آن مذکور قسلّط یا اخنیارب است که به حکم شرعق الیّ ۀه م ظور ار سلیان در آی(. الرن343
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قوان  قـت شرایط خاصق اق اح به عفو یا قصاص یا اخذ دیه شود ا بر مر اب آن میبرخوردار می

ب ر(. این سلیان ا قعریر قرآنی در ااقع همان قوانایی ا امنیا94ق 3قا: جار قاقل ک   )رمخشربق بی

ه ن هاب علیک    ا ق ر مشنرک ا منّفقٌاست که ن ها ا ح وق انان قـت ع وان حق ار آن یاد می

مذاهب مخنلف این است که قصاص ماهیناً حق است ا ار ااصاف ا عوارض م رّر براب حق 

م رّرات قانون مجارات اسالمی مصوّب  ۀهمچون قابلیّت اس اط ا مصالـه برخوردار است. میالع

قوان  آن را اس اط یا اعمال دح یو حق است ا اا میده  که قصاص براب الیّیز نشان مین 8263

بر  شود اک   ا یا بر سر آن مصالـه ک   ا در صورت مصالـه بر دیهق جزء ماقرک م نول می

 اساس قواع  ارث میان ارّاث ق سیم خواه  ش که راجین نیز ار دیه ارث خواه   برد. 

 زوجين از حقّ قصاص ارة ارثديدگاه فقها درب .4

 بری زوجينعدم ارث .4-3

یق برن  )شیخ روسبسیارب ار ن هاب شیعی بر این باارن  که راجین ار حقّ قصاص ارث نمی

؛ نجفیق 382ق 4ق: ج8491؛ مـ ّق حلّیق 871ق 1ق: ج8497؛ شیخ روسیق 14ق 7ق: ج8499

  قوان برن  میه ار میّت ارث میکسانی ک ۀهم»گوی : (. علّامه حلّی نیز می312ق 43ق: ج8494

ن ق برقاقل را قصاص ک   ق غیر ار رن ا شوهر که آن دا حقّ قصاص ن ارن . بله ار دیه ارث می

. «در صورقی که قنل خیایی باش  ا همچ ین اگر عم ب باش  ا ارثه به دیه رضایت داده باش  

هاب خود ار جمله ( ا دیگر کناب463ق 1ق: ج8439علّامه حلّی در قـریر االحکاح الشرعیه )حلّیق 

ق: 8438( قلخیص المراح )933ق: 8482( قواع  االحکاح )312ق 6ق: ج8482مخنلف الشیعه )

( بر این دی گاه است که راجین حقّ قصاص را به ارث 861ق 3ق: 8489( ا ارشاد االذهان )242

(. اماح 339ق 4: ج8482   )( ا شهی  ثانی نیز بر این نظر هسن372: 8489برن . شهی  ااّل )نمی

یرث ال صاص من یرث المال ع ا الزاج ا الزاجه نانهما »نویس : خمی ی در قـریرالوسیله می

(. ن هاب دیگرب نیز بر این باارن  که راجین ار 124ق 3قا: ج)خمی یق بی« (...)الیسنـ ّان قصاصا 

؛ م نی 232ق 9: ج8276ان  )مغ یهق برن  ا بر این حکم قأکی  ارری هحقّ قصاص ارث نمی
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؛ 431ق 82ق: ج8492؛ مـ ّق اردبیلیق 18ق 2ق: ج8432؛ کاشف الغیاءق 893ق: 8489کاشانیق 

؛ 938ق 4: 8216؛ نخر المـ ّ ینق 281ق 3جق: 8489؛ رررسیق 312ق 31ق: ج8482سرزااربق 

 (.11ق 89قا: جعاملیق بی

رریّت س ۀدان  ق چراکه اعن اد دارن  رابیار حقّ دیه هم مـراح میبرخی ار ن ها راجین را حنّی 

اب عرضی ا م وط به اجود ا ب اء دا ررف آن است ا با نوت یکی )به ع وان موجب ارث( رابیه

یخ مان  )شرادق پس دیگر موجری براب ارث بردن باقی نمیار بین می ار دا ررفق این رابیه

(. امّا میابق 818ق 4: ج8216؛ علّامه حلّیق 864ق 4ق: ج 8269؛ شیخ روسیق 871ق: 8497روسیق 

دی گاه مشهور ن هیق حقّ قصاص یو حقّ غیرمالی استق ریرا با اجراب حقّ قصاصق نفعی مادب 

شود. ار این راق رش  در اجراب آن دح حاصل نمیعلیه یا االیابج یٌا قابل ق ویم به پول براب م

قوان  حقّ قصاص را اجراء یا جانی را عفو ک  . ننیجه آنکه حقّ معنرر نیست ا غیررشی  هم می

قصاص در اصل مال نیست ا نوعی حق است که اخنصاص به ارّاث نسری دارد ا اقنی که به 

شود ا همۀ ارّاث حنّی راجین ار آن ارث ل ش ق آنگاه داخل قرکه میاجرار یا اخنیار قر یل به ما

 (.29ق 1ق: ج8489برن  )شهی  ثانیق برن ق چ انکه ار سایر اموال غیر ار دیه ارث میمی

 بری زوجين ارث .4-2

برب راجین ار آی  که عموح آنها به حرمان ا ع ح ارثار بررسی نظرات ن ها چ ین ب ست می

ان ق امّا بسیارب ار ن ها ا من  ّمین در کنب ن هی خود سخ ی دربارۀ ع ح حکم دادهحقّ قصاص 

   که کان ق ار جمله شیخ مفی  که در الم  عه به این حکم میبرب راج ا یا راجه نگفنهارث

گوی  برب راجین ار قصاص نمیبرن ق امّا هیچ سخ ی دربارۀ ع ح ارثراجین ار دیه ارث می

ه برن ق اگرنقوان گفت ار دی گاه ایشان راجین ار حقّ قصاص ارث می(. می793ق: 8482)مفی ق 

آاردن . ابن براج هم همان   شیخ مفی  با ای که براب راجین به در این رمی ه نیز سخ ی به میان می

برب راجین ار حقّ قصاص به میان نیاارده است برب ار دیه حکم داده استق سخ ی ار ارثارث

 (.  216: 8492؛ حلریق 892ق 3ق: ج8499ق  براّج ناب)
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در  الع ائ  الجعفریهق شیخ ص اق -ن هاب دیگرب ار جمله ابن برّاج ررابلسی در جواهر الف ه 

من الیـضره الف یه ا الم  ع ا معانی األخرار ا اله ایه نی االصول ا الفراعق شریف مرقضی در 

الشریف المرقضیق ابن بابویه در مجموعۀ ننااب خودق االننصار نی انفرادات االمامیه ا رسائل 

راان ب در ن ه ال رآنق ابن ج ی  در مجموعه ننااب خودق شیخ مفی  در االعالح بما اقف ت علیه 

اإلمامیه من االحکاح ا المسائل الصاغانیه ا أحکاح ال ساءق ابن حمزه روسی در الوسیله ا ابن رهره 

مـرامیّت راجین ار حقّ قصاص سخ ی  ۀهسن   که دربار  هاییحلری در غ یه ال زاع ار جمله ن

قوان  بیانگر آن باش  که این گراه ار ن ها بر این باارن  که راجین ان ؛ این موضوع میبیان نکرده

 برن . ار حقّ قصاص ارث می

ان ق ار جمله گراهی ار ن هاب اهل س ّت نیز ارث بردن راجین ار حقّ قصاص را پذیرننه

ق 39: 8217( ار ن هاب ح رلی ا سرخسی )494ق 6قا: ج( ا ابن ق امه )بی82ق 9ق: ج8492) 8انعیش

احم بن ح رل نیز  3ان .(. ار ن هاب ح فی نیز ارث بردن راجین ار حقّ قصاص را پذیرننه817

ن برد ا در این جهت نرقی بیمعن   است حقّ قصاص با کسی است که مال م نول را به ارث می

(. ابوبکر کاشانی نیز در ب ائع الص ایع نیز قول به ارث 839ق 3ق: ج8481مرد نیست )عودهق  رن ا

 (.343ق 7ق: ج8496)کاشانیق  2ک  قصاص را بیان می

 ادلّة عدم جواز ارث زوجين از حقّ قصاص  .5

 اجماع .5-3

قرین دلیلی که ن ها در خصوص مـرامیّت راجین ار ارث بردن قرین ا عم هرس  مهمبه نظر می

ان  اجماع موجود در این مسئله است. شیخ روسی در خالف بع  ار بیان حقّ قصاص بیان کرده
                                                      

لم یخنلف المسلمون )نیما( علمنه نی انّ الع ل موراث کما یورث المال ا اذا کان هکذا نکل اارث الیّ دح کما کان . »8

ق: 8492)شانعیق « اارث ما جعل اهلل له من میراث المیت راجه کانت له اا اب ه اا امّا اا ال ا الیخرج م هم اح  من االیه ال ح

 (. 82ق 9ج 

 (.494ق 6 قا: ج)ابن ق امهق بی« الورثه من ذاب االنساب ا االسراب ا الرجال ا ال ساء ا الصغار ا الکرار ال صاص حق لجمیع. »3

 (.343ق 7ق: ج 8496)کاشانیق « نالمسنـق لل صاص هو الوارث للمال. »)...( 2
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 دلیل ا اجماع (...)»نویس : اصل مسئله در ارث قصاص صریـاً به این موضوع اشاره کرده ا می

(. دیگران نیز در آثار خود به قرع شیخ اجماع 812ق 1ق: ج8439)شیخ روسیق « ه ا اخرارهمالفرق

اجماع مـصّل ا م  ول بر ع ح اسنـ اق »گوی : صاحب جواهر هم می ان .ادّعایی را ن ل کرده

(. ناضل ه  ب در کشف 312ق 43ق: ج8494)نجفیق  8«رن ا شوهر نسرت به قصاص اجود دارد

(ق امّا آنچه ار 841ق 88ق: ج8489ک   )ناضل ه  بق ین موضوع ادّعاب اجماع میاللثاح هم بر ا

ر رمان کارگیرب این اجماع اآی  آن است که بهقعلی ات جواد عاملی بر کشف اللثاح به دست می

(. ن هاب دیگر ار جمله صاحب سرائر )ابن 11ق 89قا: جشیخ روسی به بع  بوده است )عاملیق بی

(ق صاحب 312ق 31ق: ج8482(ق صاحب مهذّب االحکاح )سرزااربق 237ق 2ق: ج8489ادریس ق

(ق 82ق: 8433(ق کاشف الغیاء در انوار الف اهه )11ق 88قا: جمفناح الکرامه )عاملی غرابق بی

(ق 21ق 1: ج8489؛ شهی  ثانیق 41ق 82ق: ج8482صاحب مسالو ا شرح لمعه )شهی  ثانیق 

ق 4ق: ج8492(ق بـر العلوح در بلغه الف یه )821ق 3قا: جانیق بیصاحب مفاقیح الشرایع )نیض کاش

( ا صاحب کفایه االحکاح )مـ ّق 316: 8438(ق ناضل ل کرانی در شرح قـریر الوسیله )319

( نیز براب مـرامیّت راجین ار حقّ قصاص به دلیل اجماع اسن اد 193ق 3قا: جسرزااربق بی

  . انان  ا این نظر را پذیرننهکرده

ح برب حقّ قصاص راجین میرگفنه ش  که ق ها دلیلی که بسیارب ار ن ها براب ع ح ارث

ان ؛ ضرارب است نکاقی در این ان  اجماع است ا بر اساس آن حکم به این مـرامیّت دادهکرده

 باره ذکر شود: 

( ا 336ق 8 : ج8211راشن است که اجماع اقّفاق نظر عالمان دربارۀ یو حکم است )نراقیق 

ده  ۀ نظر معصومین باش  دان   که حاکی ا نشانب ین شرط آن را اررشم   ا حجّت شرعی می

ق 8: ج8211؛ نراقیق 381ق 8ق: ج8489؛ خوئیق978ق: 8487؛ نراقیق 898ق: 8429)شهی  ااّلق

                                                      
ا  ف ا االرشاد ا االیضاحا یرث ال صاص من یرث المال کما عن المرسوط ا السرائر نی موضع م ها ا النـریر ا المخنل. »8

المعه ا المسالو ا الریاض ا الراضه ا )...( بالذکور ا االناث لعموح ادله االرث من آیه االی االرحاح )...( ع ا الزاج ا الزاجه 

 (.312ق 43قق ج 8494نانهما ال یسنـ ان قصاصا اجماعا ب سمیه )نجفیق 
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ق تعالمان نیس ۀ(. اجماع معنرر نزد شیعهق برخالف اجماع در اهل س ّتق مشراط به قوانق هم217

 ق: ج8437نظر معصوح است )علّامه حلّیق  ۀبلکه بای  این ارمی ان را به ن یه ب ه  که دربردارن 

ا لیس نی اجماع األمّه حجّه من حیث »نویس : (. شیخ مفی  می883-888ق: 8424؛ مظفّرق 828ق 2

اب کان اجماعا ا لکن من حیث کان نیه االماح المعصوح: اجماع ار جهت ای که اجماع است بر

یخ )ش« رأب معصوح است حجّیّت دارد ۀحجّیّت موضوعیّت ن اردق بلکه ار جهت ای که دربردارن 

ش ه در این حکم مورد قردی  استق ریرا اجماع (. امّا حجّیّت اجماع بیان838ق: 8484مفی ق 

مذکور ا بـث حرمان راجین ار حقّ قصاص را شیخ روسی در رمان خود در کناب خالف 

 ان ؛ حنّی عاملیست ا ن هاب پس ار اا نیز به پیراب ار ایشان آن را بیان کردهمیرح کرده ا

صاحب مفناح الکرامه در حواشی خود بر کشف اللثاحق م ّعی است که این اجماع ار رمان شیخ 

(. این ادّعا به نرض صـّتق اررش ن ل اجماع 11ق 89 جقاق روسی شایع ش ه است )عاملیق بی

قوان  ما را ار اجماع موان ت اماح ساردق چراکه اجماعی میج ّب مواجه میمزبور را با کاسنی 

)ع( میمئن سارد که م یوع االاّل نراش  ا به داران اماح )ع( منّصل باش ق حال آنکه در سخ ان 

اب نش ه استق چه رس  به ادّعاب اجماع بر ن یهان پیش ار شیخ روسیق اصالً به این حکم اشاره

 (. 381: 8211صرب م  ّحق آن )کشااررق نا

اجماعْ دلیل چهارمی در عرض کناب ا س ّت ا ع ل نیست ا ن هاب شیعه آن را مسن الً معنرر 

(ق بلکه ن ش آن همان   ن ش قول 381ق 8ق: ج8489؛ خوئیق978ق: 8487شمارن  )نراقیق نمی

 سیق    )قکرااب است که صرناً ار این بابت حجّت است که کشف ار قول معصوح ا س ّت می

(. همچ ینق شیعیان برخالف اهل س ّت اجماع را باالسن الل ا در ردیف کناب ا س ّت 9: 8211

دان  ق بلکه ار دی گاه امامیّهق اجماعی ار حجّیّت م رعی مسن ل براب اسنخراج احکاح شرعی نمی

مامیّه ابرخوردار است که کاشف ار قول معصوح )ع( باش . مر اى کشفى مر ایى است که ن هاب 

 قـ یق اهل س ّت در اصول ن هق یکى ار ۀپذیرن  ا به لـاظ شکلى ا در مماشات با شیوآن را می

آارن . ن هاب امامیّه اجماع را دلیلی مسن ل در م ابل کناب ا س ّت چهارگانه به شمار مى ۀادلّ

. ب ابراینق ک   دان  ق بلکه چ انکه کاشف ار س ّت ا قول معصوح )ع( باش ق ب ان قمسّو مىنمى
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شف ش ه اجماع ک ۀحجّیّت منعلّق به اجماع نیستق بلکه منعلّق به قول معصوح است که به ااسی

استق الرنه در صورقى که شایسنگى کشف ار قول معصوح را داشنه باش  )ر.ک: مـ ّق دامادق 

ع م  ول ها ا ار جمله اجما(. همچ ینق شیخ انصارب نیز اشاره کرده است که اجماع63: 8211

اعنرار ا حجّیّنی ن ارن  ا ن ط اجماع مـصّل معنرر است که در این مورد اجماع مـصّل ب ست 

اجماع »نویس : نظران در این رمی ه می(. یکی ار صاحب19: 8489نیام ه است )شیخ انصاربق 

ست ا مصیلـی که کاشفیّت ار قول معصوح )ع( دارد نادر است ا نادر مان   مع اح ا ملـق به آن

ق 8ق: ج8481)مرعشی نجفیق « قوان  دلیلی مؤیّ  باش  ا نه دلیلی قائم بر نفس خویشا اجماع می

(. شای  بنوان ادّعا کرد ار رمان شیخ روسی است که ار چهار دلیل قـت ع وان کنابق س ّتق 243

رده ا اجماع ن هی ار چهار دلیل یاد ک ۀاجماع ا ع ل نامررده ش ه ا بع  ار اا شیعه در مورد ادلّ

را یکی ار آنها برشمرده استق حنّی پیش ار اا شیخ مفی  اجماع ا ع ل را به ع وان دلیل ن هی 

هاب (. در مـلّ بـثق اجماعی که به آن اسن اد ش ه است ایژگی18: 8211قرول ن ارد )نیضق 

جّت ماع م  ول حقوان  به ع وان یو دلیل مسن ل باش . ار آنجا که اجمزبور را ن ارد ا اجماع نمی

نروده ا اجماع مـصّل نیز قابل قـصیل نیست ا دلیل اجماع به ق هایی چ  ان مورد قأیی  نروده ا 

آی ق به ایژه آنکه شیخ انصارب نیز ب یان حجّیّت آن را به چالش اربعه به حساب نمی ۀدر ع اد ادلّ

ین ار حقّ حکم مـرامیّت راج ۀکشان ه استق پس حاصل ش ن کشف قول معصوح دربار

قوان به رور قارع بیان کرد اجماع دلیلی براب حکم مزبور قصاص با دشوارب رابرا است ا نمی

 ۀقوان گفت عمومات ا ارالقات ادلّآی  ا براب اثرات م ّعا کانی است. در ااقعق میبه حساب می

ضمنق   . درقوان   مؤیّ ب بر اسنـ اق راجین در ارث بردن ار حقّ قصاص باش ارث ا قصاص می

دان  ا اسن الل شهی  ثانی را ار میان ن ها انرادب همچون آیت اهلل شیرارب اجماع را مشکل می

حمل بر اسنـسان کرده ا معن   است که قول به ع ح ارث قصاص براب رن ا شوهر مشکل است 

 (. 63: 8262نژادق )حکیمی

ضیق   ابن بابویهق شریف مرقهمچ ینق بسیارب ار ن هاب بزرگ ا من  ّح بر شیخ روسی مان 

ابن ع یلق ابن ج ی ق سیّ  مرقضیق شیخ مفی ق ابن برّاج ررابلسیق ابن رهره حلری ا ابن حمزه 
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مـرامیّت راجین ار حقّ  ۀروسی اصوالً در این موضوع منعرّض مسئله نش ه ا سخ ی دربار

اص میّت راجین ار حقّ قصان ق چه رس  به اسن اد به دلیلی به ناح اجماع. مـراقصاص بیان نکرده

هاب خالفق مرسوط ا نهایه ذکر کرد ا ن هاب پس ار اا را براب ااّلین بار شیخ روسی در کناب

وان اجماعی قهم در کنب خود به پیراب ار ایشان این مسئله را میرح کردن . ب ابراینق چگونه می

 ق چه رس  به انرّض مسئله نیز نش هان  ا منعاب به آن نکردهرا ثابت دانست که من  ّمان ن ه اشاره

 کاشفیّت ار قول معصوح ا حجّیّت آن. 

 روايات .5-2

هیچ ن یهی به راایات به ع وان دلیلی بر مـرامیّت راجین ار قصاص اسن اد نکرده است. شیخ 

روسی ق ها ن یهی است که در خصوص مـرامیّت راجه نه راجین ار حقّ قصاص عالاه بر 

دلیل ا اجماع الفرقه ا »نویس : مـرامیّت راجه می ۀاست ا دربار کرده اجماع به راایات اسن اد

کناب الخالف براب مـرامیّت راجین  48 ۀ(. امّا در مسئل812ق 1ق: ج8497)روسیق « اخرارهم

ک  . رااینی را که شیخ ب ان اسن اد کرده است ار قصاص ق ها به همان دلیل اجماع اسن اد می

عر اهلل )ع( قال لیس لل ساء عفو ا القود: براب رنان حقّ عفو ا قصاص عن أبی »عرارت است ار: 

؛ 4ق 89ق: ج8499؛ مجلسیق 819ق 34ق: ج8484؛ مجلسیق 217ق 7ق: ج8297)کلی یق « نیست

(. 319ق 81ق: ج8491؛ نوربق 881ق 36ق: ج8484؛ حرّ عاملیق 877ق 89: ج8497شیخ روسیق 

 دان  که هر کسدان  ا اقوب را این میرا ضعیف میالی شهی  ثانی در مسالو س   این راایت 

(ق امّا 331ق 81ق: ج8482برد حقّ عفو هم داردق چه رن باش  ا چه مرد )شهی  ثانیق ارث می

 شود. منعرّض قصاص نمی

شیخ الیائفه )ره( ق ها ن یهی است که به راایات اسن اد کرده ا ادّعا کرده است که اخرارب 

قر گفنه ش  ایشان در خالف راجین اجود دارد. همانیور که پیشدر باب ارث حقّ قصاص 

(. رااینی که ایشان 812ق 1ق: ج8497)شیخ روسیق « دلیل ا اجماع الفرقه ا اخرارهم»نویس : می

یس لل ساء باب انه ل»ک   رااینی است که در کنب راایی در باب قصاص با ع وان ب ان اسن اد می
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ن   شیخ روسی رااینی ار اماح صادق )ع( است که نرموده است: آم ه است. مس« عفو ا ال قود

 (. 877ق 89ق: ج8497)شیخ روسیق « عن أبی عر اهلل)ع( قال لیس لل ساء عفو ا ال قود»

نویس  در این مسئله حنّی یو خرر هم اجود ن اردق چه رس  به اخرار. صاحب ن ه الث لین می

 خرار در رمان شیخ اجود داشنه باش   الی ب ا به دالیلیاین قصوّر هم بعی  است که این راایات ا ا

نب ثالثه راایات ریادب ار ک ۀک   به دست ما نرسی ه باش  ق چراکه کناب قهذیب شیخ که بیان

است این مسئله را بیان نکرده است. ب ابراینق اقوع سهو ا ای که اا در این مسئله دچار اشنراه ش ه 

نویس : (. شوشنرب هم در ال جعه در این خصوص می477: 8213یق باش  دار ار ذهن نیست )صانع

ا اسنث اء الزاجین کما قاله الشیخ لم أقف نیه علی خرر ا إن ادّعی نی المرسوط أیضا االجماع »

گونه که شیخ آن را بیان کرده استق دال بر اسنث اء کردن راجین نیاننمق علیه أیضا: من رااینیق آن

ق 88ق: ج8499)شوشنربق « ادّعاب اجماع بر این اسنث اء نیز ش ه است هرچ   در کناب مرسوط

296.) 

ک   نه راجین ا در رابیه با اا این راایات را براب حرمان راجه ار حقّ قصاص بیان می 

ر ک  . راایت مزبواسن الل براب مـرامیّت راج ار حقّ قصاصق ق ها به دلیل اجماع اسن اد می

صاص رنان نه مردان سخن گفنه است ا ق ها راجه را ار این حق مـراح نفی حقّ ق ۀق ها دربار

قوان  قوان ب ان اسن اد کرد. ب ابراینق راایت مورد اسن اد نمیک   ا براب مـرامیّت راج نمیمی

ارث م اامت ک   ا آنها را قخصیص بزن . عالاه بر اسنث اء رنانق ن ط رن را  ۀدر م ابل عموح ادلّ

 شود. ک   ا شامل شوهر نمیـراح میار ارث قصاص م

شود که س   راایت مورد اعنماد نیستق چراکه با بررسی در س   راایی ح یثق راشن می

کنب راایت را ار رریق احم بن مـم الکونی ار مـم بن احم  ال ه ب ار مـم بن الولی   ۀهم

انشم  ان رجال در این رریق ان . در میان دار ابان ار ابی العراس ار اماح صادق )ع( ن ل کرده

اخنالف نظر است ا این اخنالف نیز ب ان جهت است که بعضی رجال ار جمله علّامه حلّی در 

( مـم  بن احم  69ق: 8433( ا ابن الغضائرب در رجال الغضائرب )311ق: 8487خالصه االقوال )

ق احب معجم رجال الـ یثان . الرنه صان  ا مورد م ح ا قوثیق قرار ن ادهنه ب را قضعیف کرده
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به قضعیفات پاسخ داده ا اثاقت اا را قأیی  کرده ا اا را نردب ث ه معرّنی کرده است )خوئیق 

رسان . مجلسی در مرآه ( که این ضعف س   ا ع ح اعنماد به راایت را می244ق 81ق: ج8482

( نیز س   این 331ق 81ق: ج8482( ا شهی  ثانی در مسالو االنهاح )819ق 34ق: ج8494الع ول )

برد حقّ عفو هم دان   ا ار نظر شهی  اقوب آن است که هر کس ارث میراایت را ضعیف می

 داردق چه رن باش  ا چه مرد. 

ا آی  قعالاه بر ضعف س  ق داللت ح یث هم جاب بـث دارد. بر اساس این راایت الرح می

مردان  که رنان مان  ا این در حالی است عالاه بر راجهق قمامی رنان نیز حقّ قصاص ن اشنه باش   

مـراح ا اسنث اء ش ه است. ق ها ن یهی که این نظر را  صاص دارن  ا ق ها راجه ار این حقحقّ ق

(. حنّی 392ق 4ق: ج8269پذیرننه است شیخ روسی است که آن را در اسنرصار بیان کرده است )

پذیرننه است که رنان مان   مردان حقّ  هخود اا که در کناب الخالف به این راایت اسن اد کرد

ان  )ا کل من یرث ال یه یرث ال صاص اال الزاج ا قصاص ا عفو را دارن  ا راجین اسن ثاء ش ه

  نویسالزاجهق نإنه لیس لهما من ال صاص شیءعلی حال(. صاحب اسائل در این خصوص می

ه ش ق ر که در احادیث قعصیب گفنرااینی را که شیخ روسی بر اساس آن ننوا داده استق همانیو

( ا 881ق 36ق: 8484شود ا این راایت را حمل بر ق یّه کرده است )حرّ عاملیق بر ق یّه حمل می

 ک  . برب رنان ار قصاص را رد میب ین جهت نظر ع ح ارث

درخور قوجّه آن است که به غیر ار شیخ روسی که به سرب این راایتق راجه را ار  ۀنکن 

ک ون ن یه دیگرب براب (ق قا812ق 1ق: ج8497اص مـراح کرده است )شیخ روسیق ارث قص

حکم مـرامیّت راجین ار حقّ قصاص به این ح یث اسن اد نکرده است؛ این نشان ار ضعف 

شیخ در اسنرصار دربارۀ حرمان رنان ار حقّ قصاص را ن ل  ۀح یث دارد ا ن هایی هم که نظریّ

؛ مـ ّق 19ق 88قا: جان  )عاملیق بینپذیرننه ا ن ط راجین را اسنث اء کردهایشان را  ۀان  نظریّکرده

؛ علّامه 933ق 2ق: ج8482؛ علّامه حلّی ق 462ق 1ق: ج8439؛ علّامه حلّیق382ق 4ق: ج8491حلّیق 

 (.367ق 6ق: ج8482حلّی ق 
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 انتفاء واليت  .5-1

ن   ا دادح میاسن الل ع لیق حقّ قصاص را ملو االیاب ۀن لیق به ضمیم ۀاب ار ن ها با ادلّع ّه

دح قعلّق دارد. دلیل قرآنی: قصاص ح ّی است که براب معن  ن  این حق با دالیلی به االیاب

« (...)من قنل مظلوما ن   جعل ا لولیه سلیانا » ۀدح قرار داده ش ه است؛ ریرا ررق آیۀ شریفاالیاب

دح است. ظهور آیه آن است که اعمال یا قرک آن به دست الیّ (ق قصاص سلی نی22)اسراء: 

است که خ اان  الیّ م نول را مسلّط بر قصاص قرار داده است. قصاص به مثابۀ میراث نیست که 

ی ی ش ه است بدح پیشم نول آن را به ارث گذاشنه باش ق بلکه ح ّی است که ار ابن ا براب الیّ

 . حنّی م نولق پس ار آنکه مورد ج ایت قرار گرنت ا پیش ار ا دیگران در آن سهمی ن ارن

قوان  آن را برخش  یا مصالـه به دیه یا غیر آن ک  ؛ ریرا آنکه بمیردق در آن ح ّی ن ارد ا نمی

(. مفسّران در ذیل این آیه چ   نکنه را 891: 8292اصالً اا ح ّی در آن ن ارد )جوادب آملیق 

خون  ۀقرابتق ار حقّ میالر ۀدح کسی است که به ااسیکه م ظور ار الیّان : نخست ای قذکّر داده

م نول برخوردار است. داّح ای که م ظور ار سلی ت قسلّط یا اخنیارب است که به حکم شرع 

قوان  قـت شرایط خاصق اق اح به عفو یا شود ا بر مر اب آن میدح ار آن برخوردار میالیّ

؛ ناضل م  ادق 176ق: 8424؛ بیضاابق 994ق 3قا: جک   )رمخشربق بیقصاص یا اخذ دیه ار قاقل 

دح قرار داده است ا بعی  نیست (. در این صورت خ اان  حقّ قصاص را براب االیاب211ق: 8242

ق خونی با یک یگر داشنه باش  ؛ میان راجین نسب ا االینی نیست ۀم ظور کسانی باش   که رابی

قوان در ضمن سخن شیخ روسی هم اسن راط . این دلیل را میپس حقّ قصاص هم م نفی است

(ق 812ق 1ق: ج8497)شیخ روسیق « ا انها یرثه االالیاء (...)»گوی : کرد. ایشان در الخالف می

یع ی صرناً حقّ قصاص منعلّق به االیاب م نول است که انصراف به خویشاان ان نسری دارد. دلیل 

ب من قنل له قنیل نهو بخیر ال ظرین اما ان یود» یث نروب است: راایی این حکم اسن اد به این ح

خیّر دح( بین گرننن دیه یا قصاص ماب داشنه باش  )االیابق یع ی کسی که کشنه«ا اما ان ی اد

(. شهی  87: 8261گیرد )مرادبق دح قعلّق میده  که حقّ قصاص به االیاباست؛ این نشان می

ون میان آی  ا چدح به اجود میبه دلیل پیون  نسری ا براب االیابثانی معن   است حقّ قصاص 
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دح نیسن  ق پس حقّ قصاص براب راجین ثابت راجین چ ین نسرنی اجود ن ارد ا ایشان االیاب

 (.41ق 82ق: ج8482شود )شیخ روسیق نمی

  هر چ دح است ا راجین اسراء اسن اد ش ه است که حقّ قصاص ار آن الیّ ۀای که به سور

داراب پیون هاب قوب عارفی باش  ق رابیۀ آنان رابیۀ سرری است ا رابیۀ خونی ن ارن ق پس جزء 

 شون  ا به همین دلیل حقّ قصاص ن ارن ق به دالیل ریر پذیرننه نیست:دح مـسوب نمیاالیاب

؛ 847ق 88ق: ج8489میلق است )ناضل ه  بق « من قنل مظلوما ن   جعل ا لولیه سلیانا» ۀآی 

( ا راجین 312ق 31ق: ج8482؛ سرزااربق 312ق 43ق: ج8494؛ نجفیق 368ق: 8438ل کرانیق 

شود. مراد ار الی در آیهق همانیور که در راایات در ابواب مخنلف ا همچ ین ار را هم شامل می

ض شون  )نیخّص استق اارث م نول است ا راجین نیز جزء ارّاث مـسوب میکلمات ن ها مش

ه ان  ا ب ا بدلیل اجماع راجین ار این حکم اسنث اء ش ه ۀ(. همچ ینق به ااسی898قا: کاشانیق بی

 دالیلی که ارائه ش ن  اجماع قوان ق یی  آن را ن ارد. 

( عاح است ا 71)انفال: « عض نی کناب اهللا االوا االرحاح بعضهم أالی بر»االی االرحاح  ۀآی

داللت بر این میلب دارد که کلّ ماقرک میّتق خواه مال یا حقق به ارثه اخنصاص دارد که 

ق 43ق: ج8494؛ نجفیق 847ق 88ق: ج8489راجین نیز ار جمله این ارثه هسن   )ناضل ه  بق 

ق: 8439آیت اهلل شاهرادبق  ؛ جمعی ار پژاهشگران ریر نظر312ق 31ق: ج8482؛ سرزااربق 312

( ا براب قخصیص آن نیارم   دلیلی قوب هسنیم ا اجماعی که براب مـرامیّت راجین 497ق 6ج

ار حقّ قصاص مورد اسن اد بعضی ار ن ها قرار گرننه است ا ن   ش  قوان قخصیص این عاح را 

 ن ارد. 

اارث »در بـث قصاص « الی»که داللت بر این دارن  که مراد ار هایی به برخی ار راایت

 شود: است اشاره می« م نول

عر اهلل بن س ان قال سمعت أبا عر اهلل )ع( ی ول: من قنل مؤم ا منعمّ ا قی  به الّا أن یرضی »

أالیاء الم نول أن ی رلوا ال یه نإن رضوا بال یه ا أحبّ ذلو ال اقل نال یه: عر اهلل بن س ان گفت 

شودق ح ش ی ح که نرمود: کسى که مؤم ى را عم اً به قنل برسان  قصاص مىار اماح صادق علیه السال
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مگر آنکه االیاء م نول راضى به قرول دیه شون . پس اگر آنها به دیه راضى ش ن  ا جانى نیز آن 

 (.12ق 36ق: ج8484)حرّ عاملیق « پرداردرا پس  ی ق دیه می

آن به امنیارات امّت پیامرر )ص( بر  اماح کاظم علیه السالح ضمن رااینى روالنى که در

ل به قاق ۀیکى ار آنها این است که در این امّت دربار»نرمای : هاى دیگر اشاره ش ه است مىامّت

قوان   به دلخواه خودشان عفو ک    ا یا دیه بگیرن ق امّا در آیین قورات عم ق االیاب م نول مى

ق: 8484)حرّ عاملیق « عفو یا دیه گرننن ن ارن  قاقل عم ى بای  کشنه شود ا االیاب م نول حقّ

 (.11ق 36

شودق مگر هرکس مؤم ى را عم اً بکش  قصاص مى»ار اماح صادق )ع( ن ل ش ه است که  

ای که االیاب م نول راضى شون  به پذیرننن دیه یا ای که بر سر مرلغى باالقر یا کمنر ار دیه قوانق 

 (.13ق 36ق: 8484)حرّ عاملیق « ک   مىک    ا اگر قوانق حاصل نش ق قصاص 

قمامی این راایات بیانگر این میلب هسن   که الیّ م نول حقّ قصاص داردق مگر ای که االیاب 

م نول راضی شون  که به جاب قصاص دیه دریانت ک   . در این راایات لفظ )الیّ م نول( به 

 ۀهم تق پس بیانگر این میلب است کهکار رننه ا هیچ نردب را اسنث اء نکرده اسرور میلق به

 شون .ارثه حقّ قصاص دارن  ا راجین نیز جزء ارثه مـسوب می

 دمتشفّی ولیّ .5-4

شود آن است که قصاص کردن دلیل دیگرب که براب مـرامیّت راجین ار حقّ قصاص ارائه می

به آرامش برس  ا ار قألّمات راحی ا راانی اا  این حق ۀشود قا در سایدح میسرب قشفّی الیّ

کاسنه شود. امّا در راجیّتق نسب ا االینی نیست. حقّ قصاص براب قشفّی خارر است ا قشفّی 

مع است ا این االیاء ا بارمان گان اا هسن   که بای  قشفّی خارر پی ا راجین نسرت به م نول بی

(. صاحب مسالوق پس ار 68: 8271ار میرحسی یق به ن ل  191ق 9ق: ج8499ک    )ابن عاب ینق 

رد برن  ا این موراجین ار حقّ قصاص ارث نمی»گوی : اسن اد به اجماع در خصوص این دلیل می

 ی براب دح است قا ب ین اسیله قشفّی ا قسکیاقّفاق ن هاست ا دلیل آن است که قصاص براب الیّ
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 ب اجود ن ارد ا راجیّت نیز این رابیه را ایجاد خویشاان ۀاب باش ق حال آنکه در راجیّت رابی

(. راجین هر چ   داراب پیون هاب قوب عارفی باش  ق 41ق 82ق: ج8482)شهی  ثانیق « ک  نمی

ا ب ین  شون دح مـسوب نمیخونی ن ارن ق پس جزء االیاب ۀسرری است ا رابی ۀآنها رابی ۀرابی

( ا ابن 449ق 81قا: جال ین نواب )نوابق بی شود. مـیجهت حقّ قصاص براب آنها ثابت نمی

( ار ن هاب اهل 817ق 39ق: ج8499( ا سرخسی )سرخسیق 879ق 7ح: ج8672سیرین )شوکانیق 

راد ا س ّت نیز بر این نظر هسن   که قصاص براب قشفّی است ا با مرگق راجیّت ار بین می

اارب لی نیز ار ن هاب اهل س ّت چ ین بمیان نیست قا نیار به قشفّی باش . ابن ابی لی اب دررابیه

برب آن است که راجیّتْ پس ار قنل ا نوت دلیل ع ح ارث»گوی : اب دیگر میداردق امّا به گونه

راد ا ار آنجا که ارث بردن ار دیه به خارر قشفّی ا قسکین قشریع ش ه یکی ار راجین ار بین می

ارد. اا با مـراح ساخنن راجین ار دیهق قشفّی را استق بع  ار راال راجیّتق دیگر قشفّی مع ا ن 

 (.817ق 39ق: ج8499)سرخسیق « دان ایشان م نفی می ۀدربار

گفن ی است بعضی ار ن ها نیز با اجود ای که به مـرامیّت راجین ار حقّ قصاص حکم 

ح قلخیص المرا ان ق ار جمله علّامه حلّی دراب براب این مـرامیّت ا حکم ذکر نکردهان ق ادلّهداده

(ق 933ق 2ق: ج8482( ا قواع  االحکاح )861ق 3ق: ج8489(ق ارشاد االذهان )242ق: 8438)

ق 4ق: ج8491(ق مـ ّق حلّی در شرائع االسالح )281ق 3ق: ج8489رررسی در المؤقلف )رررسیق 

( ار این 12ق 3قا: ج( ا اماح خمی ی در قـریر الوسیله )بی372ق: 8489(ق شهی  ااّل در لمعه )382

 گراه هسن  . 

است انسنه دح دناضل م  اد در الن  یح الرائعق نلسفۀ قشریع قصاص را قشفّی خارر االیاب

(. بعضی ار ن ها مان   شهی  ثانی نیز در مسالو چ ین اسن الل 441ق 4ق: ج8494)ناضل م  ادق 

ه ارث ن حق به راجین بدح قشریع ش ه است ا ایان  که حقّ قصاص به دلیل قشفّی االیابکرده

هذا موضع اناق ا علل بأن ال صاص یثرت للولی  -رس  )ا ال یرث اح  الزاجین ال صاص نمی

(. 41ق 82ق: ج8482للنشفّیق ا ال نسب نی الزاجیه من حیث هی راجینه یوجره( )شیخ روسیق 
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آنها  ن ارد اچون در راجیّت پیون  نسری ا االء میان راجین اجود ن اردق پس قشفّی نیز اجود 

 برن . با این همهق ب ا به دالیل ریر ه ف ار قصاص ق ها قشفّی نیست.این حق را به ارث نمی

 دان   ریرا: دح نمیاب علّت اصلی قشریع حقّ قصاص را ق ها قشفّی خارر االیابع ّه

 کمشودق اگرچه حادح اجود ن ارن ق بار حقّ قصاص ایجاد مینخستق در مواردب که االیاب

 که حاکم نیارب به قشفّی خارر ن ارد.  (ق در حالی19: 8272ک   )ری علیق به ع وان الی عمل می

داّحق قصاص کیفر معادل ج ایت اارده بر جانی استق ب ین سرب خصوصیّنی در قشفّی خارر 

: 8272خواهی آنان را ار بین بررد )ری علیق دح نیست جز آنکه اجراب قصاص حس انن احاالیاب

 ( که این حس در راجین نیز اجود دارد.19

سوّحق قصاص کیفرب است که در راسناب قأمین حیات خصوصی ا اجنماعی م رّر ش ه است  

(. کیفر قصاص در ااقع نمودب ار 212ق 3ق: 8431؛ ناضل م  ادق 397: 8211اب خوییق )قرله

رهگذر  ار ش ه ا ار اینیو سیاست کیفرب منرقّی است که بر ب یان حاکمیّت بزه ی ه اسنو

قوان می دح را ق هاحیات اجنماعی را نیز قضمین کرده است. ار این راق حصول قشفّی خارر االیاب

: 8261شود )میرخلیلیقکرمیق ار جملۀ آثارب دانست که پس ار قـ ّق این نلسفه حاصل می

 دح نیست. (. ب ابراینق قصاص صرناً به جهت حصول قشفّی االیاب811

باش . در  دحرس  م صود ار قشریع قصاص ق ها حصول قشفّی خارر االیابارحق به نظر نمیچه

ا لکم نی ال صاص حیاه یا االی االلرابق لعلّکم » ۀشریف ۀهمین خصوص بای  اشاره کرد که آی

دان . این نرار دربردارن ۀ یکی ار مـس ات ( ه ف را حفظ ا ق ااح حیات می876)ب ره: « قن ون

ت ربان عرب است. قصاص که به مع اب مرگ قاقل است به رن گی ا حیات قعریر ش ه بالغ

بخش قصویر ش ه است. قصاص ار م ظر صیانت ار حقّ آار اق امی حیاتاستق یع ی عملی مرگ

حیات جامعهق با آنکه به مع اب مرگ ا نابودب مجرح است ا براب اب شرّ ا قراهی استق چون 

رن . اجراب قصاص یکی ار اسرابی ها( استق خیرب بزرگ را رقم مینجامعه )نوع انسا ۀالرم

(. همچ ینق گفنه ش ه است: 87: 8264است که در پی ق ااح حیات جامعه را به دنرال دارد )نوربق 

در این آیه مراد ار حیاتْ نفس قصاص نیستق بلکه مرادْ قشریع قصاص است که به حیات م نهی »
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خواه  اا را بکش ق رمانی که ار قصاص رد م نول همق کسی که میدر مو (...)شود ا خنم می

(. ار این راق 336ق 1ق: ج8439)راربق « مان بنرس  ا دست ار قنل بکش ق پس اا نیز رن ه می

ه ف ار قصاص حیات است ا قول به ای که قصاص براب قشفّی قشریع ش ه است مص اق اجنهاد 

جود خویشاان ب ا سرری ن اردق بلکه در ا ۀاص به رابیدر م ابل نص است. همچ ینق قشفّی اخنص

آرامش دیگرب استق  ۀراجین نیز این عارفه ا احساس اجود دارد که هر ک اح ار راجین مای

 (.477: 8213ده  )صانعیق همانیور که اج ان نیز بر آن شهادت می

رن ق به این بنمیپ جمق شیخ روسی ار ابن ابی لیلی ن ل کرده بود که راجین ار قصاص ارث 

راد ا ارث بردن ار قصاص به خارر قشفّی استق حال دلیل که راجیّت پس ار انات ار بین می

(. صاحب 876ق 1ق: ج8497آنکه پس ار پایان راجیّتق نسب ا قشفّی اجود ن ارد )شیخ روسیق 

ین بده  این نظر ضعیف استق ریرا راجیّت با انات ار نظاح االرث در این خصوص پاسخ می

قوان  پس ار انات راجه اا را غسل ده . به نرض ای که قرول ک یم با رادق چراکه راج مینمی

رادق قشفّی دایر م ار راجیّت نیستق به رورب که اگر راجیّت ار بین انات راجیّت ار بین می

(. 76 ق:8481بین آن دا است )سرـانیق  ۀبراد قشفّی هم اجود ن اشنه باش ق بلکه دایر م ار عارف

این سخن کامالً صـیح است که قشفّی دایر م ار عارفه است ا میان راجین در بسیارب موارد 

هاب رن گی را در ک ار هم عارفی ا راانی باالیی اجود داردق خصوصاً راجی ی که سال ۀرابی

ان  ا ار رن گی رضایت دارن  ا با قنل یکیق دیگرب دچار قألّمات راحی بسیار سپرب کرده

رب قوان ادّعا کرد به سشود. در ااقعق میشود ا با مشکالت عارفی ا راحی نرااانی رابرا میمی

این اابسنگی عارفیق راجین بیشنر ار سایر خویشاان ان نیارم   قشفّی ا آرامش هسن   ا نیز 

نیارم   دارا بودن حقّ قصاص؛ ریرا براب راجین امکان قصاص قاقل کسی که با اا پیون  عارفی 

ی ا ش اخنان  بسیار مهم است. امراره میالعات جامعهراحی داشنه ا عمرب را با اا سپرب کرده ا

 س گ یا برقر ارده   که موضوع قصاص براب راجین داراب اهمیّنی همقضایی نشان می ۀرایّ

(. در ااقعق ارثه با ار دست دادن مورّث خودق 331: 8211ارث است )کشااررق ناصرب م  ّحق 

   دهگاه خود را ار دست میشون  ا قکیههاب اجنماعی میر قألّمات راحی ا راانی ا آسیبدچا
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اب است که ار ن  ان مورّث به ا ب ین جهت قصاص ا دیه مابه اراب خسارات مادب ا مع وب

 .(87: 8261آنان اارد ش ه است )مرادبق 

 امضايی بودن حقّ قصاص  .6

ماعی مان   حقّ قصاص ار جمله احکاح امضایی هسن  . احکاح برخی ار احکاح مربوط به مسائل اجن

اب هسن   که در جوامع دیگرب که ار لـاظ نره گی ا خصوصیّات اجنماعی امضایی به گونه

قکامل بیشنرب دارن  کارآم  نیسن  ق بلکه به رور موقّت قوسّط شارع در شراییی خاص امضاء 

داد.  قوان آنها را قغییرامضایی قابل اجنهاد هسن   ا میان . با قوجّه به این م  ّماتق احکاح ش ه

گیرد ا با ش اخنی که ار عصر م ظور ار اجنهاد آن است که ن یه م اص  شریعت را در نظر می

ریزد. ب ابراینق در خصوص آن هاب آن رارگار میها ا صورتخویش دارد آن را در چارچوب

ء ا نـوۀ اجراب ع ال ۀیی هسن  ق با رجوع به عرف ا سیردسنه ار احکاح که قوقیفی نیسن   ا امضا

قوان به مفاد ا شرایط حکم دست یانت )هاشمی حکم قوسّط آنها در رمان امضاب آنق می

قرین اجه قمایز احکاح قأسیسی ار احکاح امضایی همین است (. مهم211ق 2: ج8211شاهرادبق 

که در نخرج ار ادلۀ شرعی هسن  ق در حالی که در حکم قأسیسیق شرایطق قلمرا ا مفادّ حکم مس

احکاح امضاییق با رجوع به عرف ا سیرۀ ع الءق نوع ا نـوۀ اجراب حکم قوسّط آنها در رمان 

( ا 61ق 8ق: ج8484یابیم )خوئیق امضاب حکم ار سوب شارعق به مفاد ا شرایط حکم دست می

نی شود. قا رماعرف مشخّص میقشخیص موضوع ا شرایط ا قلمرا حکم مورد نظرق با رجوع به 

آن موجود استق حکم آن نیز همان حکمی است  ۀکه موضوع مورد نظر با شرایط ا قلمرا گذشن

گون آن دگر ۀکه شارع امضاء کرده است. امّا رمانی که موضوع آن قغییر کرد ا شرایط گذشن

یاد کرده قغییراقی رک  . شرایط راجین امرار با راجین رمان ص ر اسالح ش ق حکم نیز قغییر می

که هرگاه مردب  آم ق به روربجاهلیّت رن پس ار اردااج به ملکیّت مرد در می ۀاست؛ در دار

گذاشتق در صورقی که آن همسر نامادرب نررن ان رنت ا همسر ا نررن انی بجا میار دنیا می

(. رن در داران 493ق 4: ج8274بردن  )رراررائیق بودق نامادرب را مان   اموال اا به ارث می
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ش  که به م اح یار ا مصاحب اب قرقّی ک   )دارانتق جاهلیّت همیشه خادح مرد بود ا کمنر می

شودق ریرا (. حقّ قصاص ار احکاح امضایی است که مشمول گذشت رمان می393ق 4: ج8299

 ف ار هراجین عصر ص ر اسالح با راجین امرار قفاات بسیار دارن ق نگاه راجین به یک یگر ا 

گمان این حکم امضایی ار جامعۀ اردااج کامالً منفاات ار نگاه رنان ا مردان ص ر اسالح است. بی

  8عرب پیش ار اسالح قأثیر پذیرننه است.

 برتری نسب در زمان تشريع حکم قصاص .7

 ۀ( دربارهاب مؤکّ  پیامرر )صاب ا نادی ه گرننن قوصیهقمایل اعراب مسلمان به عصریّت قریله

ک ار گذاشنن عصریّت جاهلیق به دلیل رسوخ عمیق باارهاب جاهلی بین اعراب قاره مسلمان بود. 

اب قا جایی بود که برخی ار آنهاق اسالح را بر اساس بی ش اجنماعی مرن ی بر اهمیّت عصریّت قریله

ان س(. جایگاه نسب ا سرب در رمان قشریع حکم یک889: 8264عصریّت پذیرننه بودن  )مـمّ بق 

دادن  ا در حفظ آن قالش العاده مینروده است. اعراب جاهلی به نسب اهمیّت ا اعنرارب نوق

نرااان داشن   ا اساس اصلی پیون هاب نردب ا اجنماعی خود را بر مر اب خون مشنرک ا نسب 

کردن . نسب نزد آنهاق ق ها پسران ا مردان بوده است. در میان اعراب جاهلی ااح  قفسیر می

همانیور که دخنر ا به رور کلّی ج س مؤنّث ار ارث بردن مـراح بود ا به قرع آنق نررن ان اا 

یانت ا نررن ان ااق بردن ق ار رریق دخنر نسل پ رب دااح نمیخود ارث نمی ۀنیز ار ج  یا ج ّ

ق نسب ش . به عرارت دیگرش ن  ا نسل ق ها ار رریق پسر م ن ل مینررن ان پ رش مـسوب نمی

(. اعراب 881: 8218رادهق بردن  )الهیش  ا ار مادران نسب نمیاشخاص به پ رانشان منّصل می

وعی اب که مرن ی بر نسب بود موضاب قریلهدادن  ا این در جامعهپسران را بر دخنران قرجیح می

دانسن  . (. در ااقعق آنها اررش نسب را بیش ار سرب می219: 8219آم  )سالمق رریعی به شمار می

 ۀبرن  ا گراهی نیز به ااسیاب ار رریق نسب ارث میگونه است که ع ّهبراب مثالق در ارث این

                                                      
(. 8263آن با حقّ قصاص راجین ب گری  به: دماان بق مجنری. ) ۀا رابی ع الء در احکاح امضایی ۀ. در رابیه با قأثیر سیر8

 .41-21ق صص. 22 ۀق سال نهمق شمارهاب ن ه ا ح وق اسالمیپژاهشق «ع الء در ن ه جزائی امامیّه ۀجایگاه سیر»
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اب گر قریلهها که دیسرب. براب نمونهق پسر دایی ا پسر عمو که امراره ب ا به شرایط ا نوع رن گی

ن ق الی ربیره برمی اب نیست ا ممکن است هیچ ارقراری هم با منونّی ن اشنه باش   ارثیا عشیره

برد؛ اگرچه )دامن پرارده راج( که غالراً عمرب را در ک ار راج گذران ه است ار اا ارث نمی

ب را سرری میان ربیره ا ناپ ر ۀبرب نیست. ب ین قرقیبق اسالح رابیمـرمیّت اجود داردق ارث

وع ارث سرری موض ۀیهمس گ دیگر راابط نسریق موضوع ارث قرار ن اده است. اگر در ای جا راب

سرری دیگرب )راجیّت(ق موضوع ارث قرار نگرننه  ۀقرار نگرننه چه اشکالی دارد که در رابی

چرا  برب حقّ قصاص را بین راجین بپذیریمقباش ؟ اگر به دلیل دگرگونی راابط خانوادگیق ارث

د که در باب ه شوبرب براب مثال ربیره ار ناپ رب یا بالعکس را نپذیریم؟ مگر ای که گفنارث

قوان   راجین را هم شامل شون ق امّا این قریل قصاص ادلّۀ لفظی ا عموماقی اجود دارن  که می

برب بین براب مثال ربیره ا راج اجود ن ارن . این مالک یادآار لفظی ا عمومات در ارث ۀادلّ

ها را خونوق غیر هماعصار کهن است که خون ار چ ان اهمیّنی برخوردار بود که بسیارب ار ح 

 اردق اب بر پیون  نسری اجود نرس  ح اقل در موضوع حاضر هیچ برقرببرد. به نظر میار میان می

سرری برقرب داردق چراکه این رابیه مرن ی بر یو نوع اراده ا  ۀقوان م ّعی ش  که رابیبلکه می

ا رریعی  گزی   ی ا اراده بر میها ا قکالیف مربوط را با آگاهاننخاب است ا ررنین مسئولیّت

هاب بسیار ش ه استق در است که چ ین نردبق که در راه انع اد ح ّی منـمّل رحمات ا قالش

)کشااررق  بی  قنل همسر( ار نظر راحی ریان بیشنرب می ۀ)به ااسی حقصورت م نفی ش ن این 

8211 :331.) 

ب حقّ قصاص را به ع وان قانونی جامع در برارراف قانون ارث ۀبر قانونگذار الرح است قا هم

برب حقّ قصاص راجین ب ا بر شرایط قریله ا نسب در آن نظر بگیرد؛ ریرا اگر حکم ع ح ارث

عصر ا داره عادالنه ا عاقالنه بوده استق در شرایط رن گی امرارق که راجین ار هیچ قالشی 

ه است ا نه عاقالنهق ب ین سرب کک   ق نه عادالنه براب ساخنن یو رن گی میلوب دریغ نمی

دح ا ... همگی دگرگون ش ه است. امراره راج ا راجه به جایگاه خانوادهق عشیرهق قریلهق الیّ

ی ار ک   . رضایت رناشویی یکیک یگر به ع وان دا شریو کامالً یکسان در رن گی نگاه می
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همسران ا نررن ان است. ام یّت ها ا در عین حال به اشت راانی عوامل مؤثّر در ثرات خانواده

هاب مهمّ رن گی مشنرک هسن   که با پذیرب در برابر مشکالت ا ... ار مؤلّفهعارفیق م اامت

خش بقأثیرگذارب بر راابط رن ا شوهر مسیر حرکت را براب ررنین اردااج هموار ا رضایت

ها ا الیان سال در خوشی(. ار این راق راجی ی که س84: 8211ک    )حاقمیق حریق اکرربق می

ونه ان  چگان  ا بیشنرین ساعات عمر خود را با هم سپرب کردهها با هم رن گی کردهناخوشی

ان  شون  ا دیگرانی که این قرابت ا نزدیکی را با آنان ن اشنهاست که ار حقّ قصاص مـراح می

راب یجاد شراییی میلوب بصاحب حق هسن  . در شرایط ک ونی جامعه که قانونگذار به دنرال ا

قوان پیش هاد کرد حقّ قصاص راجین را به رسمیّت آل استق میاب ای هراجین جهت رن گی

 بش اس . 

 نتيجه

یابیم که این ادلّه براب اسنث اء راجین با قأمّل در ادلّۀ مـرامیّت راجین ار حقّ قصاص درمی

ز ارث شامل رن ا شوهر نی ۀن   ا عموح ادلّبرن  کانی نیسار ارّاثی که حقّ قصاص را به ارث می

 شودق ریرا:می

ارث بردن حقّ قصاص راجین ار احکاح عرادب ا قوقیفی نیست که من اسب با رمان ا  ۀمسئل .8

امرارب قغییرپذیر نراش ق بلکه ار احکاح امضایی است که قیعاً ار جامعۀ  ۀمکان ا شرایط جامع

عرب پیش ار اسالح قأثیر پذیرننه است. بای  گفت نسب در رمان قشریع حکمق یع ی ص ر 

 دانسن  ق امّااسالحق در بین اعراب جایگاهی خاص داشت ا آنها اررش آن را بیش ار سرب می

 .استامراره آن جایگاه دگرگون ش ه 

قوان  دلیل مسن ل باش ق بلکه اجماع م  ول حجّت نروده ا اجماع اجماع مورد اسن اد نمی .1

 مـصّل نیز در این خصوص قابل قـصیل نیست ا حجّیّت آن مورد خ شه است. 

 راایت مورد اسن اد هم داللت الرح را ن اشنه ا به دلیل ضعف س  ب اسن ادپذیر نیست. .9
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ی یو دلیل اسنـسانی استق اخنصاص به رابیۀ خویشاان ب ا نسردلیل قشفّی انزان بر ای که  .5

ن اردق ریرا قشفّی به مع اب قسکین ا آرامش یاننن ار خشم ا غضب است ا باعث آرامش 

شود. حنّی راج ا راجه نیز در اثر کشنه ش ن همسر خود ار نظر راحی منألّم شخص می

 شون  ا نیار به قشفّی دارن . می

ارث ا قصاص ا حکم کردن به مـرامیّت راجین ار حقّ  ۀا عمومات ادلّخراج ار ارالقات  .4

پذیر است که دالیلی قارع براب خراج آن اجود داشنه باش ق امّا قصاص در صورقی امکان

دلیلی قارع بر قخصیص ا ق یی  ادلّه در میان نیست. در ننیجهق راجین همان   دیگر اارثان 

م     مان  ا همان   سایر اارثان ار حقّ قصاص بهرههمچ ان مشمول عموح حکم باقی خواه 

مـرامیّت راجین ار حقّ قصاص براب اثرات م ّعا کانی  ۀیو ار ادلّخواه   ش . ب ابراینق هیچ 

قوان   بر اسنـ اق راجین در ارث بردن حقّ ارث می ۀرس ق بلکه عمومات ادلّبه نظر نمی

 قصاص داللت داشنه باش  .

ر قصاص مشهور دیه ب ل ا ۀان  ا ار آنجا که ب ا بر ع ی راجین ار دیه را پذیرننهاکثر ن ها ارث  .1

برن  ار اصل )قصاص( است ا ب ل هم قابع اصل استق پس اگر راجین ار دیه )ب ل( ارث می

 هم ارث خواه   برد. 

 ن قانون مجارات اسالمی قج ی نظر ک   ا بهرم   ش 218 ۀشود قانونگذار در مادپیش هاد می

دح همان االیاب»قوان  ب ین شکل باش : مذکور می ۀراجین ار حقّ قصاص را بپذیرد. اصالح ماد

 «. بردم نول هسن   ا رن یا شوهر نیز حقّ قصاص را به ارث می ۀارث
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 منابع

 الف. فارسی

 مجله قاریخ ق «جسنارب در بـث اراثت اعماح ا اراثت ب ات(. »8218رادهق مـم حسن. )الهی
 .89 ۀق شماراسالح

 ( .8211حاقمیق حمی رضاق حریق مـم باقرق اکرربق علیرضا« .) بررسی قأثیر میزان دی  ارب

 ااّل. ۀق شمارمجله راانش اسی نظامیق «بر رضایت ار رن گی رناشویی

 ( .8262حکیمی نژادق امراهلل« .)مجله پیاح ق «شرایط اعمال قصاص در ح وق جزاب ایران
 .آمورش

 هاب ن ه ا ح وق پژاهش ق«جایگاه سیره ع ال در ن ه جزائی امامیّه(. »8263نری. )دماان بق مج

 .22 ۀق سال نهمق شماراسالمی

 ( .8299دارانتق ایل .))ق منرجمان: ابورالب صارمی ا قاریخ قم ن )عصر ایمان بخش اال

 دیگرانق قهرانق شرکت انست.

 ( .8217ری علیق حسین« .)ٌقنل عم ب با میالعه قیری ی در ح وق  علیه دربررسی رضایت مج ی

 نامه کارش اسی ارش ق دانشگاه قهران.ق پایان«ایرانق مصر ا انگلیس

 ( .8219سالمق عر العزیز .)نیاق قهرانق شرکت ق قرجمه باقر ص ربقاریخ عرب قرل ار اسالح

 اننشارات علمی ا نره گی.

 ( .8268شعرانیق مـم حسین« .)مجله میالعات اسالمی ق «االیاء س وط قصاص با عفو برخی ار

 .68 ۀق شمار)ن ه ا اصول(

 ( .8211نیضق علیرضا« .))ق هام االت ا بررسیق «راش قـ یق در ن ه اسالمی )بـثی در ادله

 .31 ۀشمار

 ( . 8211ق سیق احم« .)ق مجله رلوعق «اجماع در نگاه مـ ّ ان شیعه ا ن ش آن در اسن راط

 .37 ۀسال هشنمق شمار
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  ق «درنگی در مـرامیّت راجین ار حقّ قصاص(. »8211علیق ناصرب م  حق حسین. )کشااررق

 .12 ۀق سال چهل ا یکمق شمارمجله میالعات اسالمی: ن ه ا اصول

 ( .8211مـ ّق دامادق سیّ مصیفی .)قهرانق مرکز نشر علوح اسالمی. مراحثی ار اصول ن هق 

 ( .8264مـم بق رمضان« .)قرین رای ادهاب عصر جاهلی ا همقریله ک  ه ا ن ش آن در م

 سوح. ۀق شمارنصل امه قاریخ اسالحق «ص ر اسالح

 ( .8261مرادبق حسن« .)مجله ق «قـلیل ن هی ح وقی عفو جانی قوسط مج ی علیه قرل ار مرگ
 شانزدهم. ۀق سال پ جمق شمارپژاهش ح وق کیفرب

 ( .8271میرحسی یق سیّ حسین .)چاپ ااّلق قایران س وط قصاص در نظاح ح وقی اسالح ا 
 قهرانق نشر میزان.

 ( .8269میرخلیلیق سی  احم ق کرمیق بهاره« .) مرانی ن هی ح وقی پیون  اعضاب مـکومان به

 .8 ۀق شمارهاب ن هیمجله پژاهشق «قصاص ا ح اد پس ار اجراب حکم

 ( .8264نوربق حمی رضا .)«مجله ق «بخشی آن در قرآنبررسی آیات قصاص ا اجوه حیات

 .38 ۀق شمارمی پژاهشی میالعات قفسیربعل

 ( .8211هاشمی شاهرادبق سیّ مـمود .)ق نره گ ن ه میابق مذهب اهل بیت علیهم السالح

ب هادائره المعارف ن ه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالحق مرکز پژاهش ۀقمق مؤسّس

 نارسی الغ یر. 

 ب. عربی

 ( .8489ابن ادریس حلّیق مـم  بن م صور .)ق چاپ داّحق قمق السرائر الـااب لنـریر الفناابق

 ال شر االسالمی. ۀمؤسّس

 ( .8499ابن برّاجق عر العزیز بن نـریر .)ال شر االسالمی.  ۀق قمق مؤسّسالمهذّبق 

 ( .8499ابن عاب ینق مـم امین .)ق کویتق بصارردّ المـنار علی ال ر المخنار شرح ق ویر اال

 ارارت االاقاف ا الشؤان االسالمیه.

 ( .8433ابن الغضائربق احم  بن عری اهلل .)ق قمق دارالـ یث.رجال الغضائربق 
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 ( .8496ابوبکر کاشانیق عالءال ین .)ق پاکسنانق المکنره الـریریه. ب ائع الص ائعق 

 ( .8492ابوالصالح حلریق ق ی بن نجم  .)رضا اسنادبق اصفهانق  نی الف هق قـ یقالکانی ق

 کنابخانه عمومی اماح امیرالموم ین علیه السالح.

 ( .8424الریضاابق ناصرال ین .)ق بیراتق دارالمعرنه. قفسیر الریضااب 

 ( . ق احم  بن مـم)ق مجمع الفائ ه ا الررهان نی شرح ارشاد االذهانق(. 8492اردبیلی )مـ ّق

 ال شر االسالمی.  ۀقمق مؤسّس

 ال شر االسالمی. ۀق قمق مؤسّس(. نرائ  االصولق8489ضی بن مـم امین. )انصاربق مرق 

 ( .8492بـر العلوحق مـم بن مـم ق ی .)ق چاپ چهارحق قهرانق م شورات مکنره بلغه الف یهق

 الصادق. 

 ( .8292جوادب آملیق عر اهلل .)ال شر االسالمی. ۀق مؤسّسخمس رسائل 

 ( .8484حرّ عاملیق مـم  بن حسن .)ۀق قمق مؤسّساسائل الشیعه الی قـصیل مسائل الشریعهق 

 آل الریت الحیاء النراث. 

 ( .ق حسن بن یوسف بن میهر)ق قمق ارشاد االذهان الی احکاح االیمانق(. 8489حلّی )علّامه

 ال شر االسالمی.  ۀمؤسّس

 ( ............................................................8487 خالصه .)االقوال نی معرنه االقوالق قمق ق

 ال شر االسالمی.  ۀمؤسّس

 ( ............................................................8439 .)قـریر االحکاح الشرعیه علی مذهب ق
 اماح صادق)ع(. ۀق قمق مؤسّساإلمامیه

 ( ............................................................8482 .)ق قواع  االحکاح نی معرنه الـالل ا الـراحق

 ال شر االسالمی. ۀقمق مؤسّس

 ( .........................................................8438 .)ق قمق قلخیص المراح نی معرنه االحکاح

 اننشارات دننر قرلیغات اسالمی حوره علمیه قم.
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 ........................................( ..............8482 .)ق چاپ داّحق مخنلف الشیعه نی احکاح الشریعهق

 ال شر االسالمی.  ۀقمق مؤسّس

 ( .ق جعفر بن حسن)ق چاپ داّحق شرائع االسالح نی مسائل الـالل ا الـراحق(. 8491حلّی)مـ ّق

 اسماعیلیان.  ۀقمق مؤسّس

 ( . 8211خوانساربق سی  احم .)اسماعیلیان. ۀق قمق مؤسّس جامع الم ارک نی شرح ال واع 

 ( .8482خوئیق سی  ابوال اسم .)ق قمق مرکز نشر الث انه االسالمیه.معجم رجال الـ یثق 

 ( ................................8497 .)ق قمق دارالهادب.مرانی قکمله الم هاجق 

 ( ................................8489 .)ق ق ریر میررا علی غراب الن  یح نی شرح العراه الوث یق

 قرریزبق قمق دارالهادب. 

 ( .8484خوئیق مـم ق ی .)ق بیراتق لر انق دارالمورخالشراط اا االلنزامات النرعیه نی الع ود 

 العربی.

 ( .8439راربق نخرال ین ابوعر اهلل .)ق چاپ داّحق بیراتق دار احیاء النراث مفاقیح الغیبق

 العربی.

 ق قمق آداب الـوره. الکشّافقا(. الزمخشربق جارالل. ه)بی 

 ( .8482سرزااربق عر االعلی .)الم ارق دننر  ۀق چاپ چهارحق قمق مؤسّسمهذّب االحکاحق

 حضرت آیه اهلل. 

 ( . 8499سرخسیق مـم  بن احم .)ق بیراتق دارالمعرنه للیراعه ا ال شر.المرسوطق 

 ( .8492شانعیق ابوعر اهلل مـم  بن ادریس .)ق دار الفکر للیراعه ا ال شر ا بیرات األحّقق

 النوریع.

 ( . 8672شوکانیق مـم  بن علی بن مـم .)ق بیراتق دار الجیل.نیل االارارح 

 ( .8213صانعیق یوسف .)ۀس)کناب قصاص(ق قهرانق مؤسّن ه الث لین نی شرح قـریر الوسیله 

 ق ظیم ا نشر آثار اماح خمی ی )ره(.
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 ( .ق مـم  بن حسن)ق چاپ داّحق ال هایه نی مجرّد الف ه ا الفناابق(. 8499روسی)شیخ الیائفه

 بیراتق لر انق دارالکناب العربی.

 ( ........................................................8269 .)ق قهرانق دار الکنب االسالمیه.االسنرصار 

 ...................................( ....................8497 .)ال شر  ۀچاپ ااّلق قمق مؤسّسالخالفق ق

 االسالمی. 

 ( .......................................................8217 .)ق چاپ سوّحق قهرانق المرسوط نی ن ه االمامیهق

 المکنره المرقضویه الحیاء اآلثار الجعفریه.

 ...............................( .........................8497 .)ق چاپ چهارحق قهرانق دار قهذیب االحکاحق

 الکنب االسالمیه.

 ( .8274رراررائیق سی  مـم حسین .)ق قرجمه مـم  باقر موسوب المیزان نی قفسیر ال رآن

 ال شر االسالمی. ۀهم انیق قمق مؤسّس

 ( .8489رررسیق نضل بن حسن .)مشه ق مجمع  مه السلفقالمؤقلف من المخنلف بین أئق

 الرـوث االسالمیه. 

 انق بیراتق لر  مفناح الکرامه نی شرح قواع  العالمهققا(. عاملی غرابق جواد بن مـم . )بی

 دار إحیاء النراث العربی. 

 ( .ق مـم  بن مکی)ق بیراتق لر انق اللمعه ال مش یه نی ن ه االمامیه(. 8489عاملی)شهی  ااّل

 سالمیه.دارالنراثق ال ار اال

 ( .ق رین ال ین بن علی)ق قمق مسالو االنهاح الی آیات االحکاحق(. 8482عاملی)شهی  ثانی

 دارالمعارف االسالمیه. 

 ( .........................................................8489 .)ق ق قمالراضه الرهیه نی شرح اللمعه ال مش یهق

 کنابفراشی داارب. 

 .دهمق ق چاپ سیزالنشریع الج ائی االسالمی م ارنا بال انون الوضعیق(. 8481) عودهق عر ال ادر

 الرساله. ۀبیراتق مؤسّس
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 ...«قصاص حقّ» از زوجین محرومیّت روایی در جستاری

 ( . 8438ناضل ل کرانیق مـم .)ق )ال صاص(ق قمقفصیل الشریعه نی شرح قـریر الوسیلهق

 مرکز ن هی ائمه ارهار علیهم السالح.

 ( .8242ناضل م  ادق جمال ال ین .) ق قهرانق المکنره الرضویه. ال رآنک زالعرنان نی ن ه 

 ( .......................................8494 .)آیه  ق قمق اننشارات کنابخانهالن  یح الرائع لمخنصر الشرائع

 اهلل العظمی مرعشی نجفی )ره(. 

 ( .8489ناضل ه  بق مـم  بن مـم  اصفهانی .)ق کشف اللثاح ا اإلبهاح عن قواع  االحکاح

 ال شر االسالمی. ۀسقمق مؤسّ

 ( .8216نخر المـ ّ ینق مـم  بن حسن یوسف .)قایضاح الفوائ  نی شرح اشکاالت ال واع ق 

 اسماعیلیان.  ۀقمق مؤسّس

 العظمی ق قمق کنابخانه آیه اهللمفاقیح الشرائعقا(.  نیض کاشانیق مـم بن شاه مرقضی. )بی 

 مرعشی نجفی )ره(.

 ( .8432کاشف الغیاءق حسن بن جعفر .)ق سفی ه ال جاه ا مشکاه اله ب ا مصراح السعادتق

 نجف اشرفق عراقق مؤسسه کاشف الغیاء. 

 ( .الکانیق8497کلی یق مـم بن یع وب .).ق قهرانق دار الکنب االسالمیه 

 ( .8496کاشانیق ابوبکر ابن مسعود .)ق پاکسنانق المکنره الـریریه. ب ایع الص ایعق 

  .ق چاپ مرآه الع ول نی شرح أخرار آل الرسولق(. 8484)مجلسیق مـم باقر بن مـم ق ی

 داّحق قهرانق دارالکنب االسالمیه.

 ( ...................................................8499 .)ق قمق مالذ االخیار نی نهم قهذیب االخرارق

 کنابخانه آیه اهلل العظمی مرعشی نجفی )ره(.

 ( .8276مغ یهق مـم جواد .) قمق اننشارات انصاریان. االماح جعفر الصادق)ع(قن ه 

 ق اصفهانق اننشارات مه اب. کفایه االحکاحقا(. مـ ّق سرزااربق مـم باقر بن مـم . )بی 

 ( .8489م نی کاشانیق حاج آقا رضا .)ق چاپ داّحق قمق کناب ال صاص للف هاء ا الخواصق

 ال شر االسالمی. ۀمؤسّس
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 1398 پاییز، وهشتمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم

 ( .8481مرعشی نجفیق سی  شهاب ال ین .)ق قمق کنابخانه ال صاص علی ضوء ال رآن ا الس هق

 آیه اهلل العظمی مرعشی نجفی )ره(.

 ( .ق مـم  بن مـم  بن نعمان)قمق ک گره جهانی هزاره شیخ مفی .  الم  عهقق(. 8482مفی )شیخ 

 ......................................................... (8484 ق)ق چاپ داّحق بیراتق ااائل الم االتق

 دارالمفی .

 ( .........................................................8429 ق)ق قمق مرکز العلوح ا موسوعه الشهی  االالق

 الثاقه االسالمیه. 

 ( .ق 8219مظفرق مـم رضا)اسماعیلیان.  ۀق چاپ دهمق قمق مؤسّساصول الف هش 

 ق قمق اسماعیلیان. قهذیب االصولق(. 8213اهلل. )ی یق سی راحموسوب خم 

 میروعاقی دارالعلم. ۀق قمق مؤسّسقـریرالوسیلهقا(. .......................................... )بی 

 ( .ق مـم حسن)ق چاپ جواهر الکالح نی شرح شرائع االسالحق(. 8494نجفی)صاحب جواهر

 اث العربی. هفنمق بیراتق دار إحیاء النر

 ( . 8487نراقیق ملّا احم .)ق قـ یق مرکز االبـاث ا ال راسات االسالمیهق قمق عوائ  االیاحق

 مرکز ال شر النابع لمکنب االعالح االسالمی. 

 ( .8211نراقیق مـم مه ب .)ق قمق بوسنان کناب قم. أنیس المجنه ین نی علم االصولش 

 ( .8491نوربق میررا حسین .)الریت  آل ۀق بیراتق مؤسّسالوسائل ا مسن رط المسائلمسن رک ق

 الحیاء النراث.

 بیراتق دارالفکر للیراعه ا ال شر ا النوریع.  المجموعققا(. نوابق مـیی ال ین نواب. )بی 

 


