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 wife's position among of the right of retribution is one of the critical 

issues in criminal jurisprudence that has been examined in this article. 

The primary and vital question that has been raised and discussed is how 

the approach of criminal jurisprudence regarding the position of the wife 

in the holders of the right of retribution can be explained? The article is 

descriptive-analytical and examines the question using the library 

method. The findings indicate disagreement in criminal jurisprudence 

regarding the holders of the right to retaliation. According to the well-

known view of the jurists, the rightful owners of retaliation are the same 

as the victim. From this perspective, all male and female relatives have 

the right to retaliation as the victim, but the wife does not have the right 

to retaliation. According to another view, the right to retaliation belongs 

only to paternal male relatives, and maternal relatives, whether male or 

female, do not have this right. Accordingly, women are not entitled to 

retaliation if they are paternal relatives or relatives. As a result, it must 

be said that the wife has no right to demand retribution and amnesty. 

The common denominator of the two views is that the wife does not 

have the right to retaliate. Traditions, consensus, and cases such as the 

lack of relative bond between couples are among the jurists' reasons for 

rejecting the wife's right to retaliation, which can be criticized and 

considered and are not strong reasons in this regard. 
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اییجایگاه زوجه در صاحبان حق قصاص در فقه جز  
 

 

 0یعقوب علیزاده

  .ایران ،تهران ،نوردانشگاه پیام ، الهیات و علوم اسالمیحقوق، دانشکده فقه و ، گروه استادیار .1

 

 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 63-52: صفحات
 

از موضوعات مهم در فقه جزا است که در این  قصاص حق جایگاه زوجه در میان صاحبان
مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش . مقاله مورد بررسی قرار گرفته است

ها بیانگر این امر است که در  یافته. مورد اشاره پرداخته استای به بررسی سؤال  کتابخانه
بر اساس دیدگاه مشهور . فقه جزا در خصوص صاحبان حق قصاص اختالف نظر وجود دارد

از این منظر همه خویشاوندان زن و . فقها، صاحبان حق قصاص همان ورات مقتول هستند
مطابق . زوجه حق قصاص نداردمرد به عنوان ورات مقتول صاحب حق قصاص هستند، اما 

نظر دیگر، حق قصاص فقط به خویشاوندان ذکور پدری اختصاص دارد و خویشاوندان 
بر این اساس زنان از خویشاوندان . مادری، چه زن، چه مرد از این حق برخوردار نیستند

 به عنوان نتیجه باید گفت که زوجه. پدری باشند و یا از خویشاوندان، حق قصاص ندارد
وجه اشتراک دو دیدگاه مورد اشاره نداشتن حق قصاص . ندارد را عفو و قصاص مطالبه حق

زوجین از دالیل فقها  میان نسبی پیوند روایات، اجماع و مواردی چون فقدان. زوجه است
در رد حق قصاص زوجه است که قابل نقد و نظر بوده و دالیل مستحکمی در این 

است رویکرد نوینی در راستای پذیرش حق  شود و به نظر الزم خصوص محسوب نمی
 .قصاص زوجه اتخاذ شود
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 مقدمه
از جمله قوانین کیفری اسالم قصاص است که به معنای 

باشد و صاحبان این حق با  استیفای اثر جنایت تبهکار می

اثبات آن قدرت و توانایی استیفاء حق خود از جانی را پیدا 

قصاص به دو قسم قصاص نفس و قصاص عضو . نمایند می

به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و . گردد تقسیم می

شرایط اعمال حق قصاص و تحقق آن الزم و ضروری و 

موضوع صاحبان حق قصاص یعنی اولیاء  ،دارای اهمیت است

. دم که همان ورثه مقتول هستند نیز از اهمیت برخوردار است

بحث قرارگرفته  ر باب قصاص، موردیکی از مباحثی که د

دایره شمول صاحبان این حق است؛ یعنی کسانی که حق 

 جانی عفو یا قصاص با رابطه در. ی قصاص را دارند مطالبه

از  قصاص حق صاحب مرگ، از قبل علیه مجنی توسط

علیرغم وجود ادله و مستندات شرعی  .موضوعات مهم است

ویژه مقوله قصاص و  به م علیه تمامیت جسمانیجرای  حوزهدر 

عالوه بر  ،هایی از تاریخ احکام آن باالخص اولیاء دم در برهه

در  ،اینکه نوعی آمیختگی و امتزاج بین این عناصر وجود دارد

ها و بازتولیدهایی  ها برداشت مورد دالیل شرعی آن

ها در  گرفته است که بر ابهام و اختالط این موضوع انجام

نان افزوده و گاه هم مورد تأیید دیدگاه فقها و حقوقدا

ها قرارگرفته است در ایران نیز با وقوع انقالب  حکومت

اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی ضرورت گسترش 

های جدید و  مفهوم حقوق بشر برای مقابله با چالش  دامنه

سوی اجرای اصل چهارم قانون اساسی برای  حرکت به

های  ای از تحلیل اسالمی نمودن قوانین، موج گسترده

ابعاد و اجزای این های متنوع در مورد  پردازی گوناگون و نظریه

کوشند این مفهوم را  له مطرح شد که همگی به نحوی میمسأ

 ماده در جزایی گذار قانون. د تعریف و تشریح درآورندبه بن

 که گوید می 06۳5 سال مصوب اسالمی مجازات قانون 620

 حق که او زوجه یا زوج جز به است مقتول ورثه همان دم، ولی»

 هرکسی گفت باید قانونی  ماده این به توجه با «.ندارد قصاص

 قصاص حق دارای برد، می ارث وی از مقتول فوت هنگام که

 به مربوط آن، و دارد استثنا یک کلی قاعده این .بود خواهد

 اما برد می ارث مقتول از اگرچه که است مقتول شوهر یا زن

در این مقاله تالش شده به  .شود نمی محسوب دم اولیای جزو

در . بررسی رویکرد فقه جزا در این خصوص پرداخته شود

خصوص صاحبان قصاص در حقوق کیفری تألیفات متعددی 

 ای به بررسی حسینی، در مقاله سیدرضا: شده است انجام

نفس پرداخته  قصاص حق بودن انحاللی یا بسیط نظریه

 و شمس ابراهیم محمد (51-52: 5582حسینی،). است

 به قصاص مجازات ای، سقوط کالنتری نیز در مقاله حمیدرضا

شمس و ). اند قصاص را بررسی کرده حق تملک سبب

 زفرقندی و سمیعی همچنین زهرا (20-۳2: 0611 کالنتری،

 حق اختیاری نقل سنجی امکان ای توجهی، در مقاله عبدالعلی

. اند دادهرا مورد بررسی قرار  حقوقی فقهی قصاص از منظر

اما رویکرد فقه در  (602-666: 06۳۳، توجهی زفرقندی و)

زمینه حق قصاص زوجه چندان مورد توجه و بررسی قرار 

سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و . نگرفته است

 شود این است که رویکرد فقه در خصوص جایگاه بررسی می

چیست؟ به منظور بررسی  قصاص حق صاحبان در زوجه

 حق صاحب و قصاص حق مورد اشاره ابتدا به بررسی سؤال

 قصاص پرداخته شد و در ادامه از رویکرد فقها در خصوص

 .بحث شده است قصاص حق صاحبان در زوجه جایگاه

 حق قصاص و صاحب حق قصاص -5

 معنای به یقص قّص، ریشه از مصدر قصاص در لغت، اسم

سزا،  چیزی، مجازات، عقاب، اثر و نشانه نمودن پیگیری

و از نظر . (52: 5597خسروشاهی،) جبران و تالفی آمده است

ایمانی و اردبیلی، ) اصطالحی، به معنای تالفی جنایت است

 ای سلطه و قدرت قصاص حق در خصوص آیا .(620: 5594

 از یا است اعطاشده دم اولیای برای بالذات و اواًل که است

 این به پاسخ در ندارد؟ استقاللی جنبه و است توارث باب
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در نظر اول حق  .ندارند نظر اتفاق امامیه فقهای ها پرسش

است و پس از وفات  علیه مجنیمتعلق به  قصاص نفس، ابتدا

ترین دلیل در این خصوص  مهم. گردد وی به ورثه منتقل می

که مظلوم کشته شود، پس  و هر آن... »: سوره اسراء است 66آیه 

پس مبادا [ بر قاتل]و تسلط دادیم  البته که ما برای ولی او حکومت

آیه فوق صرفًا داللت  «.در کشتن اسراف کند که او منصور است

به تعلق ابتدائی حق قصاص برای اولیای دم ندارد؛ زیرا 

تسلطی که در متن آیه آمده است گاهی داللت بر ثبوت برای 

ورثه و گاهی هم داللت بر انتقال حق قصاص به او از طریق 

از طرفی سبب وجوب . (62: 0212ابن عابدین، ) مورث دارد

. قصاص و دیه مرگ نیست بلکه جنایتی منتهی به مرگ است

برای تملک اموال و حقوقی که سببش در  علیه مجنیبنابراین 

 .زمان حیات او ایجاد گردیده است اهلیت الزم را دارد

 استحسانیهمچنین صحت عفو وارث قبل از فوت مجروح 

. (0/44: 5278کاشانی،) اس موردقبول نیستاست و از نظر قی

یعنی ازنظر قیاس، قبل از فوت مجنی علیه، اولیای دم وی 

توانند جانی را عفو نمایند زیرا عفو اولیای دم در این  نمی

 .اند صورت عفو از چیزی است که تا به حال مالک آن نشده

متعلق  رخی از فقها، حق قصاص نفس ابتدااما مطابق نظریه ب

ترین دالیل طرفداران این  مهم. است علیه مجنیلی دم به و

سوره اسراء است که مطابق آن، خداوند ابتدا  66نظریه نیز آیه 

و به جانشینی از مجنی علیه، ولی دم را مالک و صاحب حق 

 از دید فقها. (556: 0201خویی، ) قصاص قرار داده است

؛ قزوینی، 59: 5255؛ شعیب نسائی، 025 :5247سیستانی، )

، خداوند اولیای مقتول را بین گرفتن دیه و (526 :5242

بنابراین حق قصاص نفس و دیه . قصاص مخیر کرده است

دلیل دیگر اینکه برای تسلی . برای اولیای دم ثابت است

خاطر اولیای دم مقتول است و این تشفی برای خود مقتول 

لیای دم برای او بنابراین حق قصاص ابتدا. ستا معنا بی

 .(424: 5274کاشانی، )علیه  مجنیشده است نه برای  ثابت

مثابه میراث نیست که مقتول آن  عالوه بر این، حق قصاص به

را به ارث گذاشته باشد بلکه حقی است که از ابتدا برای 

شده است و دیگران در آن سهمی ندارند   بینی اولیای دم پیش

ار گرفت و پیش از آنکه مورد جنایت قر از حتی مقتول بعد

تواند آن را ببخشد یا  آنکه بمیرد در آن حقی ندارد و نمی

زیرا او اصاًل حقی در آن . مصالحه به دیه یا غیر آن نماید

وجرح  البته برای قصاص عضو، اعم از قطع و ضرب. ندارد

که  کما این. (012: 0636جوادی آملی، ) حکمی دیگر است

مؤید ( مسلمه إلى أهله و دیه)سوره مبارکه نساء  ۳5آیه 

دیگری است که داللت دارد در جنایت غیرعمدی نیز دیه به 

 .علیه مجنیگیرد و نه به شخص  اولیای دم تعلق می

زنده است و موت واقع نشده،  علیه مجنیمادام که  همچنین

تواند در ملک  شود و نمی اساسًا حق قصاص نفس محقق نمی

پس از موت ثابت  ای چه آنکه حق قصاص لحظه. او وارد شود

تنها  شود و نه پیش از آن؛ لیكن در این لحظه نه و مسلم می

چیز و از آن جمله حق قصاص  قربانی قادر به تملک هیچ

خود را نیز نسبت به اموال و خویش نیست که حقوق 

دهد، بنابراین این تصرفات  های خود از دست می یدارای

و فضولی در حق قصاص، تصرف در ملک غیر  علیه مجنی

 .(016:0201؛ خویی، 251: 5247نجفی، ) است

 نفس قصاص توان در خصوص اینکه حق میدلیلی دیگر که 

ه کرد این است که یاست ارا علیه مجنی دم ولی به متعلق ابتدا

اعالم عفو، مستلزم اراده، اختیار و شرایط جسمی و روانی 

در حالت احتضار چنین  علیه مجنیکه  متعارف است در حالی

ضمن آنکه اصواًل تا پیش از رسیدگی و احراز . اوصافی ندارد

توان فردی را مورد عفو  مجرمیت و صدور حکم چگونه می

همچنین عفو قبل از موت از . (02: 5247نجفی، ) قرار داد

مصادیق ابراء ما لم یجب است و ابراء ما لم یجب باطل و 

تواند مورد ابراء واقع و  دینی می اثر است زیرا مطابق ابراء بی

. ساقط شود که به هنگام ابراء در ذمه مدیون، موجود باشد
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بنابراین اسقاط دینی که در آینده ممکن است وجود پیدا کند 

. صحیح نیست هرچند که سبب آن فعاًل موجود باشد

 اول نظریه دالیل گفت توان می فوق های دیدگاه بامالحظه

 زیرا رسد، می نظر به تر قوی دوم نظریه دالیل به نسبت

 هرگاه چراکه است؛ علیه مجنی مسلم حق عفو یا و قصاص

 دخالت او گیری تصمیم در توانند نمی دیگران باشد زنده وی

 وفات از بعد ولی ستا او آن از گیری تصمیم حق و. نمایند

 حق بنابراین. گردد می منتقل ورثه به گیری تصمیم حق وی،

 بر و آید می وجود به مقتول برای ابتدا عفو، یا و قصاص

 شود می برطرف بحث این در زیادی مشکالت مبنا این اساس

 دیون مقتول، برای نه باشد ورثه برای حق اگر که این ازجمله

 دیه به نسبت او وصایای و کرد پرداخت توان نمی دیه از را او

 .بود نخواهد نافذ

صاحب حق به عنوان  دیدگاه فقها در خصوص زوجه -4

 قصاص

در فقه امامیه دو دیدگاه متفاوت در مورد ولی مقتول و کسی 

یک : آید، وجود دارد که حق قصاص برای او به وجود می

نظریه این است که متولی قصاص، کسی است که وارث 

باشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون  اموال مقتول می

مقتول  اواسطه پدر یا مادر ب واسطه و حتی کسانی که به

که از اموال  رغم این مرتبط هستند، تنها زن و شوهر علی

شیخ طوسی، ) برند، حق قصاص ندارند یکدیگر ارث می

این دیدگاه بین . (516/ 25: 5247؛ نجفی، 24/ 0: 5585

فقهای امامیه مشهور است بنابراین دیدگاه صاحب حق 

قصاص کسی است که وارث اموال مقتول است و این شامل 

اما زن و  .شود شاوندان اعم از زنان و مردان مییوهمه خ

برند، از حق قصاص  اگرچه از اموال یکدیگر ارث می شوهر،

این نظر مشهور فقهای امامیه است و اکثر علمای  .مندمحرو

؛ ابن ادریس، 2/21: 5250طوسی،) شیعه قائل به آن هستند

؛ 263: 0643خمینی،  ؛455: 5279، محقق حلی، 651: 5257

؛ تبریزی، 61: 0201؛ شهید ثانی، 526: 0611د اول، شهی

فقیهه دیگری در . ( 21: 5251؛ سبحانی35۳: 5244جواد،

تأیید نظر ایشان، پس از نقل اقوالشان آن را فتوا و مورد 

. (652: 5257ابن ادریس،) نماید اعتماد خویش معرفی می

ختلف های خود از جمله م یکی دیگر از فقها نیز در کتاب

د، ارشاد و تخلیص المرام بر همین ه، ایضاح الفوائد، قواعالشیع

: 5255حلى، ) کند سیر زوجین را از حق قصاص محروم می

: 5245؛ حلی،589: 5257؛ حلی، 445: 5590؛ حلی، 495

نظریه دیگر که خالف مشهور است، این است که حق . (525

قصاص مختص خویشاوندان ذکور پدری است و خویشاوندان 

شهید ) م از ن و مرد از حق قصاص محروم هستندمادری اع

مطابق دیدگاه مذکور حق قصاص نه به . (57/۳4: 5241ثانی،

مادری و نه به خویشاوندان مرد مادری تعلق  زن خویشاوندان

های   آنچه روشن است این است که مطابق دیدگاه. گیرد نمی

در هر دو دیدگاه . موجود زوجه از حق قصاص برخوردار نیست

رد بحث، این اتفاق نظر وجود دارد که زوجه حق قصاص مو

 . ندارد

  قصاص زوجه دالیل مخالفت با پذیرش حق -5

 اجماع -5-5

 در و است اتفاق و عزم معنای به عربی زبان در اجماع

 درباره فن اهل نظر اتفاق به اصول علم دانشمندان اصطالح

 ترین اصلی .(۳6 :0613 مظفر،) شود می گفته موضوع یک

 عنوان قصاص حق از زوجین محرومیت برای فقها که دلیلی

این اجماع نخستین بار در کالم شیخ . است اجماع اند کرده

ابن  (1/026: 5252طوسی، ) شده است طوسی در خالف نقل

ف استفاده کرده ادریس به جای اجماع از عبارت نفى خال

شهید ثانی هم در مسالک . (5/652: 5257ابن ادریس، )است 

در . (55/42: 5241شهید ثانی، ) نماید تأکید می مسألهبر این 

. جواهر نیز به اجماع در این خصوص اشاره شده است

صاحب مفتاح الكرامه در حواشی خود  (24/516: 5247نجفی،)
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بر کشف اللثام مدعی است که ادعای اجماع بر محرومیت 

طوسی و در کتاب  زوجین از حق قصاص از زمان شیخ

با پذیرش  (12 :تا یبعاملی غروری، ). الخالف شایع شده است

این ادعا، اجماع مذکور فاقد ارزش خواهد بود؛ چراکه اجماعی 

تواند ما را از موافقت امام معصوم مطمئن سازد که به  می

که در سخنان فقیهان قبل از  دوران امان متصل باشد، درحالی

اصاًل به این ... ، شیخ صدوق ویهبابو شیخ طوسی نظیر ابن

 .حکم اشاره ایی نشده است

 روایات -5-4 

از میان فقها شیعی، شیخ طوسی و محقق اردبیلی به این 

کدام از این دو فقیه روایتی را  البته هیچ. اند دلیل استناد کرده

 5252 طوسی،) اند اند، ذكر نکرده که به آن استناد کرده

: پرسیدند عبداهلل ابی از .(453 :تا بی اردبیلی، ؛ محقق 4/026:

 آن خیر،: دارد؟ فرمود وجود عفو و قصاص حق زنان، برای آیا»

: 06۳6؛ طوسی،  622: 0632کلینی، ) «است عصبه برای حق

 نوع یک روایت در (0۳/001: 0403؛ حرعاملی، 2/535

 حق زنان، برای» گوید می ابتدا در زیرا شود می دیده تناقض

 محروم ارث از طورکلی به را ها زن« .دارد وجودعفو  یا قصاص

 «است عصبه برای آن خیر،» و فرماید می ذیل در ولی کند می

 من از است عبارت عصبه چون. شود می هم زن شامل عصبه

 خواهر زن، گاهی و است مرد گاهی .االب طریق عن یتقرب

 سرائر در ابن ادریس «.است باالب یتقرب من» ابی برادر و

 ادریس، ابن) است نموده مسأله این در خالف عدم ادعای

0401: 66۳). 

گروه  :در کل سه دیدگاه در خصوص این روایت وجود دارد

اول معتقدند که متولی قصاص، کسی است که وارث اموال 

باشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و  مقتول می

مقتول مرتبط هستند،  واسطه پدر یا مادر با حتی کسانی که به

که از اموال یکدیگر ارث می  رغم این تنها زن و شوهر علی

به استثنای زن و شوهر، هرکسی . برند، حق قصاص ندارند می

که وارث مال میت است اعم از نسبی و سببی حق قصاص را 

است که  «اولی االرحام»برد و دلیل آن عموما آیه  به ارث می

جبعی ) اند شده ز تحت آن خارجزن و شوهر به اجماع فقها ا

نیز همین عقیده را  برخی دیگر. (2/۳4: 0612عاملی، 

 350/ 6: 0401؛ حلی، 26/ 2: 0612طوسی، ) پذیرد می

؛ ابن 453/ 06: 0403؛ اردبیلی، 61۳: 0412راوندی، 

در مقابل رأی مذکور که فتوای مشهور . (06/61: 0401مطهر،

فقط عصبه  برخی دیگر معتقدند حق قصاص را ،است

؛ نجم الدین، 002: تا طوسی، بی) برند علیه به ارث می مجنی

مقصود از عصبه پدر و اقربای که از طریق  و. (4/056: 0416

باشد و اما غیر ایشان  مرتبط هستند می علیه مجنیوی با 

همچون برادران و خواهران مادر و نیز دیگر اقربای مادری 

 .برند ابدًا از قصاص ارث نمیمانند خاله و دایی و اوالد ایشان 

داند  قول سومی نیز وجود دارد که منع را مختص به زنان می

شهید ثانی پس از مطرح کردن این اقوال قول اول را اقوی 

خویی، ) صاحب تكمله. (01/۳4: 0612جبعی عاملی، ) داند می

ش بر این است که کسی از بین نیز نظر (0/062: 0622

منسوبین به مادر نباشد قصاص جاری مردان به جز شوهر و از 

 .سازد اما زنان حق قصاص ندارند می

با وجود موارد فوق، این بحث خالی از نقد نیست تا جایی که 

حتی یک  مسألهدر این  (422: 0615صانعی، ) به باور برخی

خبر هم وجود ندارد چه رسد به اخبار و این فرض هم بعید 

سی وجود داشته ولی به است که این اخبار، در زمان شیخ طو

دست ما نرسیده است چراکه کتاب حدیث شیخ یعنی التهذیب 

داده است از  گانه را جای که در خود بیشتر روایات کتب سه

تهی است؛ بنابراین وقوع سهو از ایشان یا  مسألهذکر این 

حتی با فرض قبول . نماید دور از ذهن می مسألهناسخ در این 

های اهل سنت نیز آمده  در کتاباین روایت که مضمون آن 

جهت  این روایت تنها از یک (422: تا ابن حزم، بی)، است

تواند در محرومیت ارث قصاص برای زوجین مفید واقع  می
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شود به این لحاظ که روایت مذبور تنها از نفی حق قصاص 

زنان و نه مردان سخن گفته است و فقط قادر خواهد بود که 

که بر این  هم درصورتی وم سازد آنزوجه را از این حق محر

باور باشم که واژه نساء در این روایت شامل زوجه نیز 

طور  شود که زنان به بنابراین معنای روایت این می. گردد می

توانند در مورد قصاص  مطلق چه نسبی و چه سببی نمی

 . تقاضایی داشته باشند

 روایت دیگری که در این باب وجود دارد روایتی است در

نقل  (ع)از امام على: کتاب دعائم االسالم که به این شرح است

ولی دم مخیر است در قتل عمد، یا »: فرمایند شده است که می

 «دیه قبول کند و یا عفو کند ولی شوهر و زن حق عفو ندارند

 از بخشی در روایت این اما .(257: 5254تمیمی مغربی،)

 از عفو به تنها آن مفاد که است آن خاطر به است مفید مسأله

. است ساکت قصاص خود به نسبت و است پرداخته قصاص

 اواًل زیرا نیست اعتماد قابل روایت این هم سندی نظر از البته

 ویژه به است نگرفته قرار فقیهان اتکای مورد دعائم کتاب

 دیگری کتاب هیچ در شده نقل( ع)علی از که روایات این که آن

 دیگر روایات مانند روایت این ثانیًا و است نیامده آن از پیش

 نشده ذکر آن راویان سلسله و است معنعن غیر کتاب این

داللت  .پرداخت آنان وتعدیل جرح به توان نمی بنابراین است

این روایت از این جهت است که مفاد آن تنها به عفو از 

قصاص پرداخته است و نسبت به خود قصاص، ساکت است؛ 

گوید زوجین در عفو از قصاص، والیتی  یعنی این روایت می

که در تقاضای قصاص چه حکمی دارند، سکوت  ندارند اما این

کرده است؛ مگر گفته شود نفی حق عفو از قصاص، مستلزم 

ای هم  نفی حق قصاص است که البته وجود چنین مالزمه

معلوم نیست چراکه میان حق عفو و حق قصاص، تالزمی از 

فی یکی، نفی دیگری الزم آید؛ بلکه حیث وجود نیست تا از ن

شرعًا هم . توان هرکدام را بدون دیگری تصور کرد می عقاًل

در هیچ دلیلی، وابستگی این دو مفهوم به هم وارد نشده 

به  مسألهالبته باید اذعان داشت که تنها دو فقیه در این . است

اند، نخست شیخ در خالف آنجا که  روایات استناد جسته

طوسی، ) «دلیل ما در این خصوص اجماع است»: گوید می

فقیه بعدی محقق اردبیلی است که پس از  (4/026: 5252

توان با عمومات  بیان اصل این حکم، بر این باور است که می

محقق اردبیلی، )کتاب و سنت، این حکم را تأیید کرد 

 .(453:تا بی

 دالیل عقلی -5-5

 نسبی پیوند دالیل عقلی در دو قسمت تحت عنوان فقدان

زوجین قابل  از یکی فوت با زوجیت و انحالل  زوجین میان

 .بررسی است

   زوجین میان نسبی پیوند فقدان -6-6-0

شهید ثانی در مسالک بر اساس یک دلیل اعتباری و قیاس 

او بر این باور . کند منطقی حق قصاص را از زوجین سلب می

است که چون حق قصاص بر مبنای پیوند نسبی و رابطه می 

هم برای تشفی خویشاوندان نسبی استوار است،  خونی آن

این   دایرهالجرم زوجین که دارای چنین پیوندی نیستند از 

حق . آورد او صغری و کبرای قیاس را چنین می. اند حق خارج

در زوجیت، . شود قصاص به جهت تشفی برای ولی ثابت می

قیاس چنین   نتیجهو  نیست تا موجب تشفی گردد سببی

شهید ) شود حق قصاص برای زوجین، ثابت نمی: خواهد بود

 چنین شیخ طوسی بر ابن نظر است هم. (55/42: 5241ثانی، 

یعنی حق قصاص متعلق به اولیای ( 1/026: 5252ی،طوس)

در کالم . مقتول است که انصراف به خویشاوندان نسبی دارد

 برخی از فقیهان اهل سنت نیز به این دلیل استناد شده است

دلیلی که . (2/6۳: 5242شربینی،  ؛0/023: 0۳26شوکانی، )

برای این ذکرشده است این است که قصاص برای ولی دم 

وسیله تشفی و تسکینی باشد برای خشم و  ا بدیناست ت

غضب حاصل از قتل و در زوجیت رابطه خویشاوندی وجود 
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: 5254عاملی، ) کند ندارد و زوجیت نیز این رابطه را ایجاد نمی

12). 

ایرادی که به این دلیل وارد شده است این است که به فرض  

اینکه هدف از قصاص تشفی باشد این اجتهاد در مقابل نص 

عالوه بر آن تشفی اختصاص به رابطه خویشاوندی . است

که هرکدام از در مورد زوجین نیز موجود است چراندارد بلکه 

ز بر طور که وجدان نی زوجین مایه آرامش دیگری است، همان

جعفر سبحانی در  .(222: 0615صانعی، ) دهد آن شهادت می

 این نظر ضعیف است چراکه زوجیت با»: نویسد نقد این دلیل می

از وفات زوجه، او را  تواند بعد رود چراکه زوج می وفات از بین نمی

غسل کند، به فرض اینکه قبول کنیم با وفات زوجیت از بین برود 

د بلکه دایر مدار عاطفه بین آن دو تشفی هم وجود نداشته باش

  (2۳: 0616سبحانی، ) «.است

که  نخست آن: در کل این دلیل از چند جهت مخدوش است

قصاص برای تشفی، تشریع نشده بل که به جهت حیات بوده 

 است و به فرض تسلیم، اجتهاد در برابر نص قرآن است

از دوم اگر هم بپذیریم که تشفی یکی . (422: 5594صانعی، )

هدف و غرض   همهتواند  اهداف تشریع قصاص است، اما نمی

باشد چرا که اگر هدف، تنها تشفی مبنای قصاص باشد، فقط 

اطرافیان مقتول صادق است و در مورد خود مقتول فاقد   درباره

معنا است؛ اما در روایات و فتوای فقیهان چنین آمده که اگر 

لیای دم پس از مقتول پیش از مرگ، جانی را عفو کند، او

بنابراین . (01۳/ 0: 5252طوسی، ) مرگ حق قصاص ندارند

اگر قصاص را صرفًا حقی برای اطرافیان بدانیم، عفو 

پس باید پذیرفت . علیه مستلزم تضییع حق آنان است مجنی

که قصاص حقی است که بدوًا متعلق به مقتول است که در 

به فرض همچنین . رسد صورت فوت و عدم عفو، به ورثه می

که تشفی، سبب وحید است، باز هم باعث خروج  پذیرش این

که دلیلی بر چرا شود تشفی یابندگان نمی  دایرهزوجین از 

اختصاص تشفی به خویشاوندان نسبی وجود ندارد و حتی در 

مواردی، تضرر مادی و معنوی زوجین بیشتر از سایر ورثه 

 .است

ا مرگ، گسسته در پاسخ به این استدالل که پیوند زوجیت ب

شود به خالف پیوندهای نسبی که با مرگ، پایان  می

 از این حق، بهره ببرند؛ توانند پذیرد، بنابراین زوجین نمی نمی

گسستن پیوند زوجیت پس از فوت، اثبات شده : ابتدا باید گفت

کند  نیست بلکه برخی از احکام فقهی، خالف آن را اثبات می

ثانیًا این دلیل ....(. رش ومانند امکان غسل زن توسط شوه)

حق قصاص : گوید در ذات خودش، نامعقول است؛ چراکه می

عکس نقیض آن . برای زوجین، پس از مرگ، ثابت نیست

! حق قصاص برای زوجین، پیش از مرگ، ثابت است: شود می

و این گزاره نادرست است چراکه دقیقًا پس از فوت 

زوجیت است که قصاص معنا پیدا   رابطهعلیه و انحالل  مجنی

اصواًل استحقاق قصاص مانند ارث، امری است که تا . کند می

: 5599کشاورز، ) پیش از مرگ شخص، محلی از اعراب ندارد

توان گفت با انحالل زوجیت از بین  پس چگونه می. (551

رود؟ این استدالل مستلزم آن است که بپذیریم چنین  می

: باید گفت. وجود داشته است علیه مجنیحقی تا پیش از فوت 

برخی بر این باور بودند که سلب حق قصاص از زوجین یک 

سبب پیشگیرانه داشته است یعنی برای جلوگیری از تبانی 

این . یکی از زوجین با ثالث در قتل دیگری، تشریع شده است

قبول نیست چراکه همواره در تشریع احکام  استدالل هم قابل

ورد مالحظه قرار گیرد نه مصادیق نادر؛ و باید نوع غالب م

پرواضح است که بنیان دلیل پنجم مبتنی بر غلبه دادن این 

اقلیت بر اکثریت است چراکه حتی در جوامعی که در نظام 

شان دچار بحران و گسست هستند، بازهم چنین  خانوادگی

های  تواند از راه از دیگر سو، شارع می. فرضی در اقلیت است

دام به بستن باب این امکان برای این گروه اقلیت دیگری اق

 .کند

 زوجین از یکی فوت با زوجیت انحالل -6-6-5
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برای  (022/ 0: 5805شوکانی،) برخی از فقیهان اهل سنت

اند چون با قتل یکی از آن دو،  نفی حق قصاص زوجین گفته

بنابراین وجهی برای  ،گردد علقه زوجیت میانشان گسسته می

مؤلف المجموع هم بر  .ماند استفاده از حق قصاص باقی نمی

این باور است که قصاص برای تشفی مقررشده و با مرگ این 

با بیانی دیگر او . (01/441: تا نووی، بی) رود زوجیت از بین می

معتقد است دلیل محرومیت زوجین از حق قصاص این است 

وع عقد است و حال آن که که سبب استحقاق زوجین وق

که  آید گواه این مطلب آن قصاص با عقد به استحقاق درنمی

له هم در قصاص حقی ندارد چراکه او نیز با عقد آمده  موصی

نه ذاتًا و سبب این امر آن است که اساسًا قصاص برای تشفی 

و انتقام تشریع شده است و تشفی و انتقام ویژه خویشاوندانی 

: 0413سرخسی، ) .کنند ا یاری میاست که یکدیگر ر

 سرخسی نیز به دلیل مورد اشاره اعتقاد دارد .(53/022

 .(53/023: 5274سرخسی، )

از طرفی با توجه به سهم برابر زوجین با خویشان نسبی در 

مندی زوجین  طور بهره دیه که بدل حق قصاص است و همین

یا االرث حتی در مواقعی که خویشان نسبی از تمام  از سهم

دالیل مذكور  توان شوند، نمی االرث محروم می بعضی از سهم

 از را سببی  رابطه توان رسد می به نظر می حتی .را پذیرفت

اواًل اگر نسب بر سبب : چراکه دانست؛ برتر نسبی رابطه

تساوی شده است؟ ثانیًا  برتری دارد چرا در مورد دیه حکم به

سببی دارد؟ این مالک   رابطهخونی چه امتیازی بر   رابطه

یادآور اعصار کهن است که خون از چنان اهمیتی برخوردار 

به . خونان بود بود که مسقط بسیاری از حقوق برای غیر هم

رسد حداقل در موضوع حاضر هیچ ارجحیتی بر پیوند  نظر می

سببی   رابطهتوان مدعی شد که  سببی وجود ندارد بلکه می

ه مبتنی بر یک نوع اراده و ارجحیت دارد چراکه این رابط

ها و تکالیف مربوط را با آگاهی و  انتخاب است و مسؤولیت

گزیند و طبیعی است که چنین فردی که در راه  اراده برمی

های بسیاری شده است  انعقاد حقی متحمل زحمات و تالش

، از نظر (قتل همسر  واسطه به)در صورت منتفی شدن این حق 

شود  حتی در باب ارث دیده می. ندبی روحی زیان بیشتری می

شوند  که خویشان نسبی از تمام یا بخشی از ارث محروم می

آیا اهمیت قصاص . ستا اما توارث زوجین همچنان پابرجا

تر از ارث است؟ آیا برای زوج یا زوجه، امکان قصاص  کم

کردن قاتل کسی که با او پیوند عاطفی و روحی داشته و 

مند شدن از  تر است یا بهره سر برده مهماحیانًا عمری با او به 

ماترک وی که در مواردی ممکن است مبلغ چندان زیادی هم 

که اگر در فقه جزایی،  سوم آن. خصوص برای زوجه نباشد به

تر از سبب برخوردار است چرا در موارد  نسب از اهمیتی فزون

المثل چرا مادر در قتل فرزند  دیگر بدان توجه نشده است؟ فی

ی نسبی  شود با این که رابطه شود ولی پدر نمی ص میقصا

امروزه . تر از او نیست تر از پدر نباشد کم مادر اگر بیش

دهد که  قضایی نشان می  رویهشناختی و  مطالعات جامعه

موضوع قصاص برای زوجین دارای اهمیتی هم سنگ یا برتر 

 .از ارث است

دالل مخالفان عالوه بر آنچه در خصوص ایرادات وارده به است

شیخ مفید در کتاب المقنعه حکم داده به اینکه  گفته شد،

در حالی که . (074: 5255مفید، ) برد زوجین از دیه ارث می

تنها در کتاب المقنعه، بلکه در سایر کتب فقهی خویش نیز  نه

در مورد محرومیت زوجین سخنی نگفته که بیانگر این است 

برند بلکه تمام  رث میکه ازنظر ایشان زوجین از قصاص ا

دیگری است  ابن براج فقیه. مندند ورثه از حق قصاص بهره

که با اینکه حکم به ارث بردن دیه برای زوجین داده از 

، 0۳6ابن براج، ) محرومیت زوجین از قصاص حکمی ندادند

عالوه بر این متقدمین و بزرگان فقه بدون استثناء . (0274

اولیای   همهاند به اینکه  لکردن فردی از وارثین شخص، قائ

توان  بنابراین می. (074: 5255فید، م) دم حق قصاص دارند

مندی حق  چنین برداشت کرد که این بزرگان قائل به بهره
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چنین روایاتی نیز  هم. اند قصاص برای تمام ورثه شخص بوده

توان دریافت که تمام ورثه  وجود دارد که با دقت در آن می

از : گوید هلل بن سنان میعبدا»ازجمله؛ . حق قصاص دارند

گوید هرکسی مؤمنی را از روی عمد بکشد،  اباعبداهلل شنیدم که می

که اولیای مقتول قبول کنند که دیه  شود مگر آن قصاص می

ها اشاره دارد  این روایت. (4/510: 5540لینی، ک) «دریافت کنند

به این مطلب که ولی مقتول حق قصاص دارد مگر اینکه 

جای حق قصاص دیه  هاولیای مقتول راضی شوند که ب

طور مطلق  ها، لفظ ولی مقتول به در این روایت. دریافت کنند

کاررفته و هیچ فردی را استثناء نکرده که این داللت بر این  به

 .مطلب دارد که همه ورثه حق قصاص دارند

 گیری نتیجه

در خصوص جایگاه زوجه در میان صاحبان حق قصاص از 

 دم ولی که از دید عموم فقها،منظر فقه جزا، نتایج نشان داد 

 قصاص حق که زوجه یا زوج جز به است مقتول ورثه همان

شده در این خصوص عبارت است  ترین دالیل ارائه مهم .ندارد

 فوت با زوجیت انحاللدالیل دیگری مانند  از اجماع، روایات،

اما به ادله . زوجین میان نسبی پیوند فقدان زوجین و از یکی

ازجمله اینکه روایات . االت متعددی وارد استشده اشک ارائه

تند قوی نبوده و اجماع نیز دلیل محکمی به حساب سم

از طرفی در عصر حاضر که افراد در اکثر موارد بدون . آید نمی

ها و بااراده و میل خود همسرانشان  زور و جبر از طرف خانواده

تری نسبت  عاطفی بسیار قوی  رابطهکنند، دارای  را انتخاب می

رسد با  رو به نظر می به گذشته با همسرانشان هستند، ازاین

روحی بسیار   ضربهمحروم ساختن ایشان از حق قصاص، 

شود؛ عالوه بر آن با توجه به  شدیدی به شخص وارد می

دانند به  اینکه اکثر فقهای شیعه، زوجین را در دیه سهیم می

جین را از اصل که حق قصاص رسد که زو نظر معقول نمی

که دیه است  که از بدل آن است محروم ساخت در حالی

ای که برای حکم قصاص  با توجه به فلسفه .مند دانست بهره

رسد در روزگار فعلی عدم اجرای قصاص  شده به نظر می بیان

کند و باید رویکردی که  تر می ما را به این اهداف نزدیک

تحدید دامنه قصاص و عدم  کند در جهت مقنن انتخاب می

اجرای آن باشد با این نگرش عدم حق قصاص زوجین که 

باشد و از  سو با تحدید دامنه قصاص است قابل دفاع می هم

طرفی محرومیت زوجین مختص قصاص نیست و در سایر 

حقوق غیرمالی مثل قذف و حق استفاده از نام خانوادگی نیز 

و نکته آخر اینکه در اسالم حقوق  .این محرومیت وجود دارد

شود و چون وارثان نسبی وظایف  به نسبت وظایف تعیین می

قوق غیرمالی بیشتری نسبت به وارثان سببی دارند لذا ح

بیشتری برخوردار خواهند بود و جود حق قصاص برای زوجین 

خاطر اجماعی بودن این حکم با قانون اساسی مغایر خواهد  به

 .بود

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

بوده  توسط نویسندهتمامًا نگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .است

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .یافته استسامان 

 منابع و مآخذ
 احمد منصوربن بن محمد ابوجعفر حلی،ادریس  بنا -
 .اسالمی نشر مؤسسه :قم سوم، جلد (.0401)
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 الحاوری السرائر (.0401)احمد  بن محمد ادریس، ابن -
 به جامعه وابسته اسالمی انتشارات دفتر :قم .التفاوی لتحریر

 .قم عملیه حوزه مدرسین

 موسسه :قم .المهذب (.0413)عبدالعزیز  قاضی براج، ابن -
 .االسالمی النشر

 .دارالفکر :بیروت .المحّلی .(تا بی). علی حزم، ابن -

 الی ردالمختار (. 0450)محقق  محمدامین عابدین، ابن -
 .الکتب عالم دار :ریاض. دارالمختار

 احکام الی االذهان ارشاد .(0401) حسنمطهر،  ابن -
 .اسالمی نشر موسسه :قم سیزدهم، جلد .االیمان

 فرهنگ (.0615) محمدعلی اردبیلی، عباس و ایمانی، -
 .آریان :تهران چاپ اول،. کیفری حقوق اصطالحات

 :قم .القصاص االحکام المبانی تنقیح. (0453) جواد تبریزی، -
 .الشهیده دارالصدیقه

 شرح فی البهیه الروضه .(0612) الدین زین عاملی، جبعی -
 .نجف جامعه منشورات :نجف دهم، جلد .الدمشقیه اللمعه

چاپ . اسالم در تکلیف و حق (.0636)عبداله  آملی، جوادی -
 .اسراء :قم دوم،

 جلد .الشیعه وسایل .(0403) حسن بن محمد عاملی، حر -
 .السالم علیهم البیت آل موسسه نشر :قم نوزدهم،

 بودن انحاللی یا بسیط ریهظن» .(0614) سیدرضا حسینی، -
 .52-51: 004 ،دادرسی نشریه .«نفس قصاص حق

 دیدگاه از قصاص فلسفه .(0611) اهلل قدرت خسروشاهی، -
 .کتاب بوستان نشر :قم چاپ اول،. اسالم

 :اول، قم چاپ.تحریرالوسیله (.0633)اله  روح خمینی، -
 .دارالعلم مطبوعات موسسه

اول،  جلد .المنهاج تكمله مبانی .(0622) ابوالقاسم خویی، -
 .خویی امام آثار احیاء موسسه :قم

 :قم .الصالحین المنهاج تکلمة (.0401) سیدابوالقاسم ی،خوی -
 .العلم مدینة نشر

 نشر :قم دوم، جلد .قرآن فقه .(0412) الدین راوندی، قطب -
 .نجفی مرعشی العضمی اهلل آیت حضرت عمومی کتابخانه

 الشریعة فی االرث نظام (.0402) جعفر تبریزی، سبحانی -
 (.ع)صادق امام موسسه :قم .الغراء االسالمیه

 و حدود کتاب)فقه از خارج درس. (0616) جعفر سبحانی، -
 .فقاهت مدرسه سایت .(تعزیرات

 جلد .المبسوط . (0413) سهل ابی احمد محمدبن سرخسی، -
 .النشر و للطباعة المعرفة دار :بیروت بیست و ششم،

 .(06۳۳)عبدالعلی  توجهی، و زهرا زفرقندی، سمیعی -
 .«قصاص حق اختیاری نقل یحقوق -فقهی سنجی امکان»

 .666-602(: 5)26 ،اسالمی حقوق مبانی و فقه نشریه

 .الفکر دار :بیروت. داوود ابن سنن (.525)ابوداود  سیستانی، -

 چهارم، جلد .المحتاج مغنی. (0454) خطیب شربینی، -
 .العلمیه دارالکتب انتشارات :یروتب

 سنن. (0406) علی احمدبن ابوعبدالرحمن نسائی، شعیب -
 .التاصیل دار: قاهره . النسائی

 .(0611) حمیدرضا کالنتری، و ابراهیم محمد شمس، -
 .«قصاص حق تملک سبب به قصاص مجازات سقوط»

 .۳1-20: 15 ،اصول و فقه نشریه

 .االوطار نیل (.0۳26)محمد  بن علی محمدبن شوكانی، -
 .دارالجیل :بیروت جلد هفتم،

 فقه فی الدمشقیه اللمعه .(0611) محمد اّول، شهید -
 .دارالتراث :بیروت .االمامیه

. (لمعه شرح) البهیة الروضة (.0401) الدین زین ثانی، شهید -
 .داوری انتشارات :قم

 تنقیح الی االفهام مسالک. (0452) الدین زین ثانی، شهید -
 .االسالمیة المعارف مؤسسة :قم دهم، جلد .االسالم شرایع
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 جلد. الخالف. (0402) محمد بن حسن طوسی، شیخ -
 .االسالمی النشر موسسه :قم چهارم،

 چاپ اول،. قضایی استفتائات (.0615) یوسف صانعی، -
 .میزان :تهران

 تحریر شرح فی الثقلین فقه (.0615) یوسف صانعی، -
 امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه :تهران .(قصاص كتاب) الوسیلة
 .(ره) خمینی

 .والفتاوی الفقه مجرد فی النهایه .(تا بی) جعفر ابو طوسی، -
 .محمدی قدس نشر :قم

 :تهران جلد هفتم،. المبسوط (.06۳6) ابوجعفر طوسی، -
 .الجعفریه اآلثار الحیاء یهالمرتضو المکتب

 مؤسسه :قم جلد دوم، .الخالف .(0404) ابوجعفر طوسی، -
 .اسالمی نشر

 مشکالت شرح الفوائدی ایضاح (.0612) حسن حلی، عالمه -
 .اسماعیلیان موسسه :قم .القواعد

 معرفة فی االحکام قواعد (.0406) حسن حلی، عالمه -
 جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر :قم .الحرام و الحالل

 .قم علمیه حوزه مدرسین

 فی الشیعه مختلف (.0406)یوسف  بن حسن حلی، عالمه -
  .اسالمی انتشارات دفتر :قم .الشریعه احکام

 فی المرام تلخیص (.0450)یوسف  بن حسن حلی، عالمه -
 حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات :قم .االحکام معرفة
 .قم علمیه

. ماجه ابن سنن (.0454) ماجه بن یزید محمدبن قزوینی، -
 .العلمیة الکتب دار: بیروت

 .الصنایع بدایع. (0413) مسعود ابن ابوبکر کاشانی، -
 .الحبیبیه المکتبه :پاکستان

 ترتیب فی الصنایع بدایع (.041۳) الدین عالء کاشانی، -
 .العلمیه دارالکتب :بیروت جلد هفتم، .الشرایع

 الکتب دار :تهران .لکافیا .(0632) یعقوب محمدبن کلینی، -
 .االسالمیه

 از زوجین محرومیت در درنگی» (.0611) علی كشاورز، -
(: 0)40 ،اصول و فقه اسالمی مطالعات مجله .«قصاص حق
551-556. 

 فی البرهان و ۀالفائد مجمع. (0403)احمد  اردبیلی،محقق  -
 .اسالمی نشر مؤسسه :قم سیزدهم، جلد .االذهان ارشاد شرح

 فى البیان زبده. (تا بی)محمدباقر  اردبیلى، محقق -
 .الجعفریه ثاراآل الحیاء مکتبةالمرتضویه: تهران .تفسیرالقرآن

 فی االسالم شرایع. (0411) حسن جعفربن حلی، محقق -
 .اسماعیلیان موسسه :قم .الحرام و الحالل مسائل

 جلد. االسالم شرایع . (0416) الدین نجم ،حلی محقق -
 .استقالل انتشارات :تهران چهارم،

 جلد .فارسی شرح با فقه اصول .(0613) رضا محمد مظفر، -
 اصغری عبداهلل سید ناشر :قم دوم،

 آل موسسه :قم. االسالم دعائم .(0612) ابوحنیفه مغربی، -
 .السالم علیهم البیت

 جهانی کنگره :قم .المقنعه .(0406)محمد  محمدبن مفید، -
 .مفید شیخ هرازه

جلد چهل و  .الکالم جواهر (.0451)حسن  محمد نجفی، -
 .العربی التراث دارالحیاء نشر: بیروتدوم، 

: بیروت هجدهم، جلد .المجموع .(تا بی) الدین محیی نووی، -
 .التوزیع و النشر و للطباعة الفكر دار

 قواعد شرح فی الکرامة مفتاح (.تا یب)جواد  غروی، عاملی-
 .العربی التراث دارالحیاء :بیروت .العالمه

 


