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Qisas (Retaliation) and the owners of the right to Qisas is one of the 

important issues of jurisprudence and criminal law, which encompasses 

an important part of the topics related to punishments. According to the 

importance and determining role of Muoghaddas Ardabili in Shia 

jurisprudence on one hand and the issues related to Qisas on the other 

hand, in this paper, an attempt is made to address this important question 

that how is Qisas from the viewpoint of Muoghaddas Ardabili's and the 

Islamic Penal Law, especially regarding owners of the right to Qisas? 

This paper is descriptive and analytical, and the mentioned question is 

investigated using the library method. The findings indicate that the 

viewpoint of Muoghaddas Ardabili regarding Qisas and the owners of 

the right to Qisas is mostly consistent with the famous and dominant 

view of the jurists and since the Islamic Penal Law has also been 

compiled in accordance with the dominant and famous view of the 

jurists, therefore there is a kind of compatibility between his point of 

view and the Islamic Penal Law.  
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 دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسالمی قصاص از

 

 3الل ایرانمنشج ،2حمد رسول آهنگرانم ، 0سعیدی گرغانیتول ب

 .، ایرانمنانساسالمی، ، دانشگاه آزاد منانسواحد  ، دانشکده علوم انسانی،قه و مبانی حقوق اسالمیفگروه  دانشجوی دکتری .1

 (نویسنده مسؤول) .ایران هران،ت ،انشگاه تهراند، پردیس فارابیالهیات،  نشکدهدا، حقوق، گروه ستادا .2

 .، ایرانرمانکاسالمی، ، دانشگاه آزاد رمانکواحد  ، دانشکده علوم انسانی،قه و مبانی حقوق اسالمیفگروه ، ستادیارا .2
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قصاص و صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم فقه و حقوق کیفری است که بخش 
 کننده تعییناهمیت و نقش  برحسب. شود میرا شامل  ها مجازاتمهمی از مباحث مربوط به 

در این مقاله تالش  و مباحث مربوط به قصاص از سوی دیگر سو یکمقدس اردبیلی از 
شده به این مهم پرداخته شود که قصاص در دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات 

خصوص صاحبان حق قصاص چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی در ویژه بهاسالمی 
. است شده پرداخته مورداشاره سؤالبه بررسی  ای کتابخانهتحلیلی بوده و با استفاده از روش 

قصاص و صاحبان حق  درخصوصدیدگاه مقدس اردبیلی ین امر داللت دارد که بر ا ها یافته
قانون مجازات اسالمی  ازآنجاکههمسو با دیدگاه مشهور و غالب فقها بوده و  عمدتًاقصاص 

لذا نوعی تطابق میان دیدگاه  ،است شده تدویننیز به تبعیت از دیدگاه غالب و مشهور فقها 
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 مقدمه

به حدود و کرده است و آن را  گذاری قانوناسالم، قصاص را 
تا عدالت بر پا شود و از تجاوز و  شرایطی مقید ساخته است

اجرای . وکشتار جلوگیری به عمل آید کشت در ومرج هرج
نگهداری آن  و مایه گرداند بازمیقصاص، امنیت را به جامعه 

 که چنان آنشود و ریشه خونریزی و جنگ و تباهی را در  می
داشته  انگیزی اسفهای  نمونه ها ملتدر جاهلیت در سایر 

که در اثر اجرای  حال درعین .سازد است، خشک و نابود می
شود، اسالم  قصاص، جلوی تعدی و ستم به جامعه گرفته می

ی داشته است و به جنبه خصوصی این جنایت، عنایت بیشتر
 گذاری قانون الناس حق عنوان به، کیفر قصاص را جهت بدین

ه حق قصاص را یعل یکرده و به اولیای مقتول یا شخص مجن
آالم روحی و مصائب آنان  بخش تسلیاعطا کرده است، تا 

قصاص فقط برای تسلی خاطر خانواده قربانی نیست . گردد
 پیشگان جنایتع بلکه مایه حیات و امنیت جامعه و عامل من

مختلفی مسائلی چون قتل  آیات دردر باب قصاص  .است
دم و قتل خطایی،  یعمد و ایجاد حق قصاص برای ول

در تمامی . است شده مطرحقصاص جراحات و قصاص عضو 
این احکام شرعی نظرات فقها گاهی مشابه و گاهی متفاوت 
است که با بررسی این نقاط اشتراک و افتراق است که 

در  .یافت دست مسألههای جدیدی در این  وان به روزنهت می
 درخصوصاین مقاله تالش شده دیدگاه مقدس اردبیلی 

قصاص و صاحبان حق قصاص در مقایسه با رویکرد قانون 
 .قرار گیرد بررسی موردمجازات اسالمی 

در  مریقهجری  01احمد اردبیلی فرزند محمد در قرن 
 .بوداول  عباس شاههایی و وی معاصر شیخ ب. اردبیل زاده شد

نقلی و فقه را نزد سید علی صائغ و دیگر استادان حوزه  علوم
وی در دوران ریاست خود بر حوزه  .فراگرفتعلمیه نجف 

علمیه نجف آن را رونقی تازه بخشید و به محقق اردبیلی 
و در درگذشت  مریقهجری  ۹۹3او در صفر . شدمعروف 

 امین،) ه خاک سپرده شدب( ع) علیایوان طالی حرم امام 
اند  اردبیلی را دارای استقالل نظر دانستهبسیاری  .(3/۹: 0411

که در بسیاری از مسائل فقهی در برابر دیدگاه  ای گونه به
 شبیری)است ای مستقل ابراز کرده  پیشینیان نظریه

در برخی از مسائل فقهی مانند . (0/390 :1388زنجانی،

و شرایط  (9/58 :1003لی،اردبی)غناء نجاست خمر، حرمت 
مشهور داشته  برخالفآرائی  (11/15 :1003اردبیلی،) یقاض

را در کتاب مجمع الفائدة و البرهان بیان کرده  ها آناست که 
های عقلی  چنین گفته شده که در فقه او استدالل هم .است

نی از دانش رجال نیز استفاده شایا وجود بااینبرجستگی دارد و 
تبحر و  .(0/391 :1388زنجانی، شبیری)است کرده 

و اهمیت بحث قصاص  سو یکمقدس اردبیلی از  تأثیرگذاری
بزهکار مرتبط  جان بایکی از موضوعات مهم که  عنوان به

است و از سوی دیگر حق صاحبان قصاص در میان است، 
 . نگارش مقاله حاضر را به یک ضرورت مبدل ساخته است

زیادی  تألیفاتصاحبان حق قصاص  قصاص و درخصوص
 حکیمی و اهلل نجیب نیا، کریمی محمدمهدی :است شده انجام

 در قصاص تشریع و ای فلسفه مقدم، در مقاله انصاری مجتبی
اند  قرار داده بررسی موردکریم را  قرآن کیفری حقوق نظام

 فریدونی، داود غالمرضا. (03۹۹ و همکاران، نیا کریمی)
 در مقاله از زاده، نیز د و محمدجواد باقیدلشا نژاد داداش

آن بحث  بودن تخییری یا تعیینی و قصاص حق صاحبان
همچنین یعقوب  .(0411، و همکاران فریدونی)اند  کرده

 در قصاص حق صاحبان در زوجه جایگاه ،ای مقالهعلیزاده در 
اما بررسی  .(0410علیزاده، )است جزایی را بررسی کرد  فقه

یدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسالمی تطبیقی میان د
و در این مقاله تالش شده به این موضوع مهم  نشده انجام

 طرح قابلاساسی مقاله حاضر بدین شکل  سؤال. پرداخته شود
و صاحبان  قصاص درخصوص اردبیلی مقدس دیدگاه است که

 اسالمی مجازات قانون حق قصاص در مقایسه با رویکرد
است؟ فرضیه مقاله نیز بدین  تحلیل قابله چگون 03۹2مصوب 
 درخصوصمقدس اردبیلی  های دیدگاه»است که  طرح قابلشکل 

 ازآنجاکهقصاص در ردیف دیدگاه مشهور فقهای امامیه بوده و 
از همین دیدگاه غالب فقهای امامیه  متأثرقانون مجازات نیز 

 اردبیلی و مقدسنگارش شده لذا نوعی همپوشانی میان دیدگاه 

و  سؤالبررسی  منظور به. «قانون مجازات اسالمی وجود دارد
 درنهایتقصاص نفس، سپس قصاص اعضاء و  ،فرضیه

صاحبان حق قصاص از دیدگاه مقدس اردبیلی و رویکرد 
 .است شده بررسیقانون مجازات 



 دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسالمی قصاص از 16/ انو همکار گرغانیعیدی س

 

 قصاص نفس -0
مبنای . در فقه اسالمی مجازات قتل عمد، قصاص نفس است

 اجلِمْن » :سوره مائده آمده است 32اول آیه  این امر بخش

ِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد یَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغیِإْسَراِئ یَبِن یَتْبَنا َعَلک کَذِل
 آنکه بیهر کس فردی را : ًعیَأنَََّما َقَتَل النََّاَس َجِمکاْلَأْرِض َف یِف

ند مرتکب قتل شده یا در زمین فسادی برانگیخته باشد، بکشد مان
که همه مردم را کشته است و هر کس فردی را زنده  است آن

که همه مردم را زنده  است آنمانند ( از مرگ نجات دهد)بدارد 
  .«داشته است

هر کس  سوره مائده، 32مطابق آیه مقدس اردبیلی از دیدگاه 
که تمام مردم را  است آنبکشد، مانند  ناحق بهرا  دیگری

در میان مردم رواج داده و آن را کشته است زیرا سنت قتل را 
برای مردم آسان جلوه داده است و اینکه قتل یک نفر و تمام 

و هر که کسی را از . مردم خشم و غضب الهی را در پی دارد
مرگ نجات دهد با عفو از قصاص یا نجات دادن او از غرق 

که تمام مردم را نجات داده  است آنشدن یا سوختن مانند 
که ضرر دیگران ضرر او  است آنآیه بیانگر و همچنین . است

آیه اشاره دارد به منع حسد  رو اینو نفع دیگران نفع اوست از 
و هرگاه  ها خوبیو تمام مفاسد و ضررها و قصد نمودن تمام 

شود  عمل نماید اساسًا فسادی واقع نمی گونه اینانسان 
که  هایی در کل آیه اشاره دارد به قتل .(1۳2: 03۳۱ اردبیلی،)

بکشد  ناحق بهگیرد و هر کس فردی را  صورت می ناحق به
و دیدگاه  که همه مردم را کشته است است آن منزله به

مقدس اردبیلی نیز بر صحت قصاص نفس در قتل عمد 
 .داللت دارد

دارد که  شرایطی بیلی، اجرای قصاصداز دیدگاه مقدس ار
 :عبارت است از

 لغو با و حاضر الح در است بدیهی :آزادی در مساوات -
 آزادی در مساوات خصوص این در کنیزی و بندگی و بردگی
 و کفر جنگ درخصوص ولی است موضوع انتفاع به سالبه
 باقی خود قوت به کماکان شرط این جنگی اسراء و دین
 .است

 قصاص به کافر برابر در مسلمان :دین و کفر در مساوات -
 خداوند اینکه بدلیل باشد ذمی غیر یا یذم کافر خواه رسد نمی

ن بر مؤمنین، یافرک یبرا یخداوند تسلط» :فرماید می قرآن رد

 کفار قتل به مسلمان اگر ولی (101/النساء) «قرار نداده است

 . است قصاص به محکوم صورت این در باشد کرده عادت

اگر پدری فرزند خد را بکشد،  :فرزندی و پدر رابطه فقدان -
 .شود قصاص نمی

 دشنام مقتول صورتیکه در :مقتول بودن الدم هدورم عدم  -
 و باشد فطری مرتد یا باشد معصومین ائمه و پیامبر به دهنده

 باشد، قتل مستحق لواط و زنا ارتکاب جهت به یا و محارب یا
 او جان چون شود نمی قصاص باعث شخصی چنین قتل

 .نیست محفوظ و محترم

 در باشد بالغ و عاقل قاتل یعنی :تکلیف شرایط وجود -
 محض خطأ حکم در قتل نباشد شرایط این از یکی صورتیکه
 عاقله عهده بر هم دیه و ندارد قصاص که شود می محسوب

در واقع شرایط قصاص  .(1۱1: 03۳۱ اردبیلی،)باشد  می قاتل
نفس از دیدگاه مقدس اردبیلی مواردی است که مورد پذیرش 

 .ستا عموم فقها دییتأو 

قصاص جانی که نظر مشهور فقهای امامیه  شرایط فوق برای
رعایت و  03۹2اسالمی مصوب  در قانون مجازاتاست کاماًل 
  .است تأکید شده

 قصاص اعضاء -2 
 دنبالدر فقه جنایت علیه هر عضو، قصاص آن عضو را به 

، سوره مائده آمده 42بخش هفتم آیه مبنای این امر، . دارد
ِن َواْلَأْنَف یَن ِباْلَعیا َأنََّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعَهیِهْم ِفیَتْبَنا َعَلکَو»: است

ِباْلَأْنِف َواْلُأُذَن ِباْلُأُذِن َوالسَِّنََّ ِبالسَِّنَِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدَََّق ِبِه 
در تورات بر یهودیان مقرر داشتیم که جان در برابر  «فََّاَرٌةکَفُهَو 

بینی در برابر بینی و گوش در جان و چشم در برابر چشم و 
شود و  برابر گوش و دندان در برابر دندان قصاص می

پس اگر کسی از حق قصاص . ها نیز قصاص دارند جراحت
این آیه به . شود باعث آمرزش گناهان او می درگذرد
در  .های ناروایی که در آن عصر وجود داشت پایان داد تبعیض

صر نابرابری عجیبی وجود هود مدینه در آن عیمیان دو طایفه 
ر فردی از طایفه یالنظ اگر فردی از طایفه بنی ؛داشت
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اگر  عکس بهشد ولی  کشت قصاص نمی قریظه را می بنی
ر را یالنظ قریظه فردی از طایفه بنی کسی از طایفه بنی

اسالم به مدینه آمد،  که هنگامی .شد کشت، کشته می می
پیامبر  .سؤال کردند( ص) قریظه در این باره از پیامبر اکرم بنی

ر زبان یالنظ یفرق ندارند، طایفه بن باهمها  فرمودند خون( ص)
در این هنگام  اعتراض گشودند که مقام ما را پایین آوردی؛ به

اعالم کرد  ها آنبه ( ص)آیه فوق نازل گردید و پیامبر اکرم 
 طور بهین یهود نیز این قانون ر اسالم، بلکه در آید تنها نه

. (4/383 :1300مکارم شیرازی، )است ی وجود داشته مساو
این آیه قسمت دیگری از احکام جنایی و حدود الهی تورات را 

دهد که اگر کسی آسیب به چشم دیگری برساند و  شرح می
تواند چشم او را از بین ببرد و  او نیز می ،آن را از بین ببرد

ریده همچنین در مقابل بریدن بینی جایز است بینی جانی ب
شود و نیز در مقابل بریدن گوش، بریدن گوش جانی مجاز 

تواند دندان  است و اگر کسی دندان دیگری را بشکند او می
و  یهر کس جراحت طورکلی بهجانی را در مقابل بشکند و 

توان قصاص کرد بنابراین  زخمی به دیگری بزند، در مقابل می
نژاد و  زنظراعادالنه و بدون هیچ تفاوتی  طور بهحکم قصاص 

 گونه هیچگردد و  طبقه اجتماعی و طایفه و شخصیت اجرا می
 :1300مکارم شیرازی، )نداردتبعیضی در آن از این جهات راه 

4/383). 

نماید این  پوشی چشماگر صاحب حق قصاص از قصاص 
شود، مانند قول حضرت  عمل او موجب کفاره گناهان او می

حج و  «دحضان الذنبیه الحج و العمر»: که فرمودند( ع)علی 
 :1003ی، ئاالحسا)است عمره موجب از بین رفتن گناهان 

الصلوات »: که فرمودند( ص)و قول پیامبر اکرم  (1/011
، کفاره گانه پنجنمازهای  «نهن من الذنوبیفاره لما بکالخمس 

آیه . (1/011: 1003ی، ئاالحسا)هستند گناهان در طول روز 
باشد که  کام جنایی مین و احمذکور حاوی یک سلسله قوانی

ین حضرت موسی معمول بوده است و عین این در دین و آی
باشد لذا بعید نیست بعضی  قوانین نیز در دین اسالم می

اشکال وارد کنند که اسالم در این قوانین تابع تورات است 
و قرآن کریم، تورات ( ص)با آمدن رسول اکرم  که درصورتی

ممکن است به چیزی که  است پس چگونه شده  منسوخ
اردبیلی آنچه که در آیه  ازنظر. عمل کرد شده باطلمنسوخ و 

مذکور در رابطه با حکم قصاص مطرح گردیده در شریعت و 
در شریعت  درواقعباشد و  دین اسالم معمول و متداول می

. باشد اسالم اجرای حکم قصاص مشروط به شرایطی می
گذشت او  درواقعچنانچه کسی از حق قصاص گذشت نماید 

 .شود کفاره گناهانش محسوب می

اشاره دارد به اینکه سوره مائده  42آیه  اردبیلی مقدس نظر از
 ازجملهو اندازه هم باشد و  مثل بهقصاص و تالفی کردن باید 

، سوره نحل 021آیات دیگری که مؤید این مطلب است آیه 
اگر  :دیامرف یم هک تسا «و آن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم»

آن  قدر بهسلمانان کسی عقوبت و ستمی رسانید شما به شما م
 از دیدگاه وی، .(1۳4 :03۳۱ اردبیلی،) دیریگ انتقامدر مقابل 

 قصاص .و اندازه هم باشد مثل بهقصاص و تالفی کردن باید 
 در باید امکان صورت در. جنایت باشد اندازه از نباید بیشتر

 و طول همچنین و جنایت عمق میزان تساوی قصاص، اجرای
 بین اعضا قصاص همچنین تساوی .شود رعایت نیز عرض

 شده، ناقص که عضوی دیه اگر. مرد باید رعایت شود و زن
 نصف پرداخت شرط به زن صورت آن در باشد کامل دیه ثلث
 ه،یعل مجنی اگر .کند قصاص تواند می مرد، به عضو آن دیه
 همان حکم باشد، غیرمسلمان مرد مرتکب و غیرمسلمان زن

 مرد مرتکب، و مسلمان زن ه،یعل مجنی اگر ولی. است
 قصاص هید نصف پرداخت بدون زن باشد، غیرمسلمان

 .کند می

 انجام صورتی در عضو از دیدگاه مقدس اردبیلی، قصاص
 تلف را عضو معمواًل که ای وسیله با شخص که شود می
 غیر با یا باشد نداشته را عضو اتالف قصد چه اگر کند می

 عضو، اتالف قصد با کنند می تلف را عضو غالبًا که چیزی
 برای که شرایطی عضو قصاص برای .ببرد بین از را عضوی
 بودن، برده و آزاد در تساوی دین، در تساوی نفس قصاص

 با شده قصاص عضو باید آن بر عالوه و است نیاز بود الزم
 عدم و سالمت در شود می قصاص آن واسطه هب که عضوی
 عضوی از کمتر شده قصاص عضو یا ندباش یکسان سالمت

. (1۳۱: 03۳۱ اردبیلی،)شود  می قصاص آن برابر در که باشد
 عدم و سالمت در باید که است آن عضو قصاص شرایط از

 دست واسطه به سالم دست رو این از باشند یکسان سالمت
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 اختیار در را سالم دست جانی چه اگر شود نمی بریده شل
 چون شود می بریده سالم دست برابر در شل دست اما بگذارد
 برابر در راست دست واقع در است، کننده استیفا حق از کمتر
 آن عکس و چپ، دست برابر در نه شود می بریده راست دست

 چپ دست باشد نداشته راست دست او اگر و نیست جایز نیز
 بریده پایش باشد نداشته چپ دست اگر و شود می بریده او

 چپش پای نداشت راست پای اگر و راستش پای یعنی شود می
 .شود می بریده

 قتل خطایی و دیه عاقله -3
 توسط اتفاقی، طور به و اشتباهًا کسی از منظر فقهی، وقتی

 گفته عمد غیر قتل آن به برسد، قتل به دیگری شخص
چنانچه کسی مرتکب  .(11۹ :1309 اردبیلی، مقدس)شود  می

شود بلکه باید دیه بپردازد که  قتل خطایی گردد قصاص نمی
دیه بر عهده  در صورت ناتوانی مالی، پرداخت در قتل خطایی

 فقهای تیثرکا .(158 /10 :1365طوسی، )است له قاتل عاق
 هید پرداخت ضامن ابتدائًا عاقله هک اند دهیعق نیا بر عهیش

 شامل فییلکت مکح هم و وضعی مکح هم نیبنابرا و است
 یحق شرعًا تنها نه نپردازد، را هید عاقله اگر یعنی شود، یم یو
 او ذمه بر هکبل شده، بکمرت را یحرام فعل و ردهکن ادا را
 گونه هیچ موارد نیا در یجان و .بپردازد هید هک ستا

 ستین زیجا یجان به عاقله رجوع و ندارد یتیمسؤول
 :1000نجفی، ؛ ۳32: 1013 ؛ مفید،0/113 :1013حلی،)

در قتل خطایی دیه بر  نیز نظر مقدس اردبیلی به .(03/13
اه مطابق این دیدگ .(1۳2: 03۳۱ اردبیلی،)است عهده عاقله 

 .ستا دیدگاه غالب فقها

عاقله مردانی هستند که از ناحیه پدر و مادر یا پدر با قاتل 
خویشان مادری جزء عاقله  رو ازاینخویشاوندی دارند 

اردبیلی پدر و  نظر از .(۳32: 1013مفید، )د شون محسوب نمی
فرزندان مردانی که از ناحیه پدر و مادر یا پدر با قاتل 

شوند و دیه و  خویشاوندی دارند جزء عاقله محسوب می
ارث شود و منظور از و به وارثان مقتول داده می بها خون

کسانی که با  غیراز بهبرد  است که از مال ارث می هرکسی
 .(1۳3: 03۳۱ اردبیلی،)دارند مادر خویشاوندی 

 عبارت اسالمی مجازات قانون 31۳ ماده طبق اصطالح در
 بیترت به یپدر ای یمادر و پدر ینسب ورکذ بستگان» از است

 ارث دتوانن یم الفوت نیح هک کسانی همه که طوری به ارث طبقات
 عاقله .«بود خواهند دیه پرداخت دار عهده یمساو صورت به ببرند

 این است محض خطای جنایات در دیه پرداخت مسؤول
 اسالمی مجازات قانون 063 ماده به توجه با عاقله یتمسؤول
 ثابت قاضی علم یا قسامه یا بینه با جرم که موردی به محدود

 اقرار با ضمح خطای جرم اگر که صورت بدین. است شود
 شود ثابت قسامه از او نکول یا سوگند از او نکول یا قاتل
 با وی حالتی چنین در زیرا. داشت نخواهد یتیمسؤول عاقله
 عاقله و است نگرفته قرار او دوش بر یتیمسؤول که این به علم

 قسامه یا سوگند اقامه از یا کرده اقرار بود خواهد مسؤول
 جرم ارتکاب به مجرم اقرار از سپ اگر اما .نماید می خودداری

 مسؤول عاقله کند تصدیق را او اظهارات عاقله خطائی
 سوی از دیه پرداخت شروط از دیگر یکی .است دیه پرداخت

 قانون 060 ماده به توجه با محض خطای جنایات در عاقله
 باشد باالتر خاصی میزان از دیه که است آن اسالمی مجازات

 دیه% 5 که موضحه دیه از است عبارت خاص میزان این که
 به آن از کمتر جراحات دیه پرداخت و است باال به کامل
 قدر آن آن میزان که دلیل این به. است مرتکب خود عهده
 تحمیل مرتکب بر سختی و فشار آن پرداخت که نیست زیاد

 دیگر مورد دو اسالمی مجازات قانون 066 و 065 مواد .نماید
 یکی ؛است کرده خارج عاقله یتمسؤول محدوده از نیز را

 اتالف دیگری و سازد وارد خود بر شخص که هایی جنایت
 دو این از کدام هیچ در که دلیل این به خطایی طور به مال

 قوه حقوقی اداره همچنین .شود نمی پرداخت ای دیه حالت
 دانسته منتفی نیز رشأ پرداخت از را عاقله یتمسؤول قضائیه

 در دارد را دیه پرداخت یتمسؤول عاقله که دیگری مورد .است
 در موضوع این است عمدی قتل در متهم مرگ یا فرار زمان
 بیان که است شده بینی پیش اسالمی مجازات قانون 035 ماده
 دسترسی فرار، یا مرگ علت به عمدی جنایت در هرگاه»: دارد می
 از جنایت دیه حق صاحب درخواست با نباشد ممکن مرتکب به

 نداشته مالی مرتکب که درصورتی و شود می پرداخت مرتکب اموال
 عاقله از را دیه تواند می دم ولی عمدی قتل درخصوص باشد

 .«بگیرد
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 مجرم به باید عاقله یا المال بیت به مراجعه برای درهرحال
 یا عاقله از دیه خذأ بر دلیلی امر این بدون نباشد دسترسی

 که دیگری حالت در .ندارد وجود عمدی قتل در المال بیت
 یا نابالغ شخص جنایات ،باشد می دیه پرداخت به ملزم عاقله
 بر دیه پرداخت یتمسؤول نیز حالت این در که است دیوانه
 شبه یا عمد وجود صورت در حتی که باشد می عاقله عهده
 که است جنایت بودن محض خطای منزله به بودن عمد

 .است هعاقل عهده بر قربانی دیه پرداخت درنتیجه

هم به نظر مقدس اردبیلی و هم مطابق قانون مجازات 
ست که قاتل در فعل و قصد ا خطایی بدین معنا قتل اسالمی،

عاقله  عهدهدیه قتل خطائی بر  .خویش تعمد نداشته باشد
عاقله مردانی هستند که از ناحیه پدر و مادر یا پدر با  .است

 .قاتل خویشاوندی دارند

 حق قصاص  نابحاص -4
 در قصاص، صاحبان حق قصاص موردبحثیکی از مسائل 

در  .تسا هیلع ینجموارث  صاحبان حق قصاص،مراد از . است
مورد اینکه وارثان قصاص چه کسانی هستند اقوال مختلفی 

برند در قصاص مقتول  کسانیکه از مال ارث می -0 :ود داردوج
اجماع و آیه  دلیل بهزن و شوهر  جز بهباشند  هم سهیم می

خویشاوندان ) ها رحمبعضی از صاحبان  1.، سوره انفال۳2
باشند  ها می در استحقاق ارث، سزاوارتر از بعضی از آن( نسبی

 (00/04۳ :1010اصفهانی، )

هایه فرمودند کسانی که از طرف پدر به شیخ طوسی در ن
برند ولی افرادی  مقتول نزدیک هستند حق قصاص را ارث می

که از طرف مادر از قبیل برادر و خواهر مادری به مقتول 
: 1000طوسی، ) برند نمینزدیک هستند حق قصاص را ارث 

ه یالد»(: ع)س از امام باقر یبه خاطر روایت محمد بن ق. (۳32
راث اال االخوه و االخوات من االم یفرائض الم یثه علرثها الوری

ورثه به نسبت فرض در میراث  ؛«ئایه شیرثون من الدیفانهم ال 
برند غیر از خواهر و برادر امی که از دیه ارث  از دیه ارث می

 (0۳/031 :1008حر عاملی، )برند  نمی

                                                           
 
 اللََّهِ تَابِک یفِ بِبَعْضٍ یأَوْلَ بَعْضُهُمْ الْأَرْحَامِ وَأُولُو - 

برخی معتقدند که منع از ارث بردن قصاص اختصاص به زنان 
العباس از امام  یروایت اب خاطر به .(0/203 :1013، یحل)دارد 

هل للنساء قود أو »: کند که که از ایشان سؤال می( ع)صادق 
آیا زنان در مورد قصاص، حق عفو و استیفای  «ال: عفو؟ قال

خیر زنان حق قصاص و یا : قصاص را دارند؟ امام فرمودند
دیدگاه مقدس  .(10/031 :1008حرعاملی، )ندارند عفو را 

بر . (1۳۱: 03۳۱ اردبیلی،)است اردبیلی مطابق دیدگاه نخست 
صاحبان حق قصاص کسانی هستند  عنوان بهاین اساس وراث 
 .شود و این شامل زوج و زوجه نمی برند میکه از مال ارث 

 کسی قصاص حق مطابق دیدگاه مقدس اردبیلی، صاحب
 و زن و مرد از اعم ،باشد یم مقتول اموال وارث که است

 مادر یا پدر واسطه به که کسانی حتی و واسطه بدون خویشان
 اموال از اگرچه ،شوهر و زن اما هستند، مرتبط مقتول با

 که دلیلی .ندا محروم قصاص حق از ،برند یم ارث یکدیگر
 دم ولی برای قصاص که است این است شده ذکر این برای
 و خشم برای باشد تسکینی و تشفی وسیله بدین تا است

 وجود خویشاوندی رابطه زوجیت در و قتل از حاصل غضب
 .کند ینم ایجاد را رابطه این نیز زوجیت و ندارد

مشهور  ازنظربه پیروی  03۹2قانون مجازات اسالمی مصوب 
 زوجین را از حق مقدس اردبیلی جمله منه یفقهای امام

قانون مجازات اسالمی  320ماده  .داند میقصاص محروم 
زوج و  جز بهولی دم، همان ورثه مقتول است »: دارد میمقرر 

بنابراین برای مشخص نمودن  .«زوجه که حق قصاص ندارند
صاحبان حق قصاص باید به قانون مدنی مراجعه کرد تا 

زوجین  اگرچه 320بنابر ماده  .ن مقتول را مشخص نمودیوارث
، ولی حق شکایت اند شدهز حق قصاص محروم دانسته ا

حق  شدن تبدیل، در صورت 322ماده  بربناکیفری دارند و 
قصاص به دیه یا مال یا حق دیگر از آن نیز مانند سایر ورثه 

قانون  313در ماده  گذار قانوناما  .خواهند بود مند بهره
 یتهج زابرای همسر مقتول  03۹2مصوب مجازات اسالمی 

هرگاه صاحب حق قصاص فوت » :شود میائل حق قصاص ق
ه یعل یحتی اگر همسر مجن رسد میکند، حق قصاص به ورثه او 

این است که با توجه  آید میکه پیش  سؤالیدر اینجا . «باشد
ن حق قصاص ندارند، این ارث یکه در آن زوج 310به ماده 

در پاسخ  ، چگونه است؟شده عنوانقصاص که در ماده مذکور 
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ظاهر این دو ماده با یکدیگر تناقض  اگرچهگفت؛  توان می
 صورت به 310ماده . دارند اما به دو حکم جداگانه اشاره دارند

مطلق حکم کرده که زن و شوهر، حق قصاص را از یکدیگر 
، حکم کرده است که اگر کسی 323، اما ماده برند نمیبه ارث 

ن است از دنیا برود، ورثه ای( صاحب حق قصاص)که ولی دم 
صاحب حق قصاص خواهند بود؛ حتی اگر ( نه مقتول)متوفی 

برای مثال . ه استیعل یپدر متوفی باشد که همسر مجن
چنانچه زنی کشته شود که دارای همسر و فرزند است، طبق 

 رسد می اش ورثهقانون حق قصاص مانند سایر حقوق به تمام 
اما اگر . شوهرش که از این حق محروم شده است جز به

پیش از اجرای قصاص، از ( فرزند مقتول)حق قصاص  صاحب
 اش ورثهدنیا برود، پدر او که همسر مقتول است هم جزو 

اما نه از  شود می مند بهرهو از حق قصاص  شود میمحسوب 
علیه  جهت همسر مقتول بودن، بلکه از ناحیه پدر فرزند مجنی

 .از دادگاه قصاص قاتل همسرش را تقاضا کند تواند میبودن 

اداره کل  91/ 10/6مورخ  3۹3۹/ 0نظریه مشورتی شماره 
چنین  323حقوق و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد ماده 

ولی دم که حق قصاص دارد فوت کند، آن  که درصورتی»: است
و در این خصوص فرقی بین پدر یا مادر او  رسد میحق به وراث او 

ست با دیگر وراث نیست زیرا در این که زوج یا زوجه مقتول بوده ا)
 کنند نمیزوج یا زوجه درخواست قصاص  عنوان بهمورد آن وراث 

با  جهت ازاینو  نمایند میدم درخواست  وراث ولی عنوان بهبلکه 
بنابراین طبق قانون مجازات  .«دیگر اولیای دم تفاوتی ندارند

اسالمی زوجین تحت هیچ شرایطی بدون واسطه صاحب حق 
ه را یعل یهمسر مجن 323و ماده  یکدیگر نخواهند بود قصاص

به دلیل اینکه وراث صاحب حق قصاص است مستحق حق 
 .علیه بودن نه به جهت همسر مجنی داند میقصاص 

 درخصوصنچه گفته شد دیدگاه مقدس اردبیلی آساس ابر 
تطابق  کاماًلصاحبان حق قصاص با قانون مجازات اسالمی 

مقتول صاحبان حق  ورثه بااینکهدو، دارد و از منظر هر 
 دم اولیای جز زوج و زوجه شوند اما قصاص محسوب می

 .ندارد قصاص حق و نشده محسوب

 

 

 گیری نتیجه
قصاص و صاحبان حق  درخصوصدیدگاه مقدس اردبیلی 

و غالب فقها بوده و  مشهورهمسو با دیدگاه  عمدتًاقصاص 
اسالمی نیز به تبعیت از دیدگاه غالب  قانون مجازات ازآنجاکه

لذا نوعی تطابق میان دیدگاه  ،است شده  تدوینو مشهور فقها 
البته نظرات مقدس . وی و قانون مجازات اسالمی وجود دارد

اردبیلی نسبت به قانون مجازات در این خصوص بسیار مجمل 
بوده و گویی وی به دلیل پذیرش دیدگاه فقها از طرح مباحث 

  .گسترده خودداری کرده است صورت هبمربوط 

مربوط به اخالق در  در این مقاله موارد :مالحظات اخالقی
ی در استناد به متون و نیز ارجاعات مقاله دار امانتپژوهش، 

 .به صورت کامل رعایت گردیده است

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

 نویسندگانتوسط مشترکًا نگارش این مقاله  :سهم نویسندگان

 .انجام گرفته است

از تمامی کسانی که در نگارش این اثر یاری : تشکر و قدردانی

 .شود یمی گذار سپاس، اند رسانده

این پژوهش بدون تأمین یا تخصیص : تأمین اعتبار پژوهش
 .اعتبار مالی انجام گرفته است

 منابع و مآخذ
 أحکام فی البیان زبدة .(03۳۱) محمد بن احمد اردبیلی، -

 .مرتضوی کتابفروشی :تهران .القرآن

 البرهان و الفائدة مجمع .(0413) محمد بن احمد اردبیلی، -
 انتشارات دفتر :قم جلد هشتم، .األذهان إرشاد شرح فی

 .اسالمی

 مفردات معجم .(040۳) راغب محمد بن حسین اصفهانی، -
 .العلم دار :لبنان جلد یازدهم، .کریم قرآن الفاظ
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 عوالی .(0413) میابراه بن یعل بن محمد االحسائی، -
 .الشهداء سید مؤسسه :قم دوم، جلد .اللئالی

 :بیروت جلد سوم، .الشیعة أعیان .(0411) نمحس سید امین، -
 .للمطبوعات التعارف دار

 جلد .عهیالش وسائل .(041۹) حسن بن محمد عاملی، حر -
 .العربی التراث احیاء دار :بیروت ،هفدهم

 یف امکاألح قواعد .(0403) هرطم وسفی بن حسن حلی، -
 .اسالمی انتشارات :قم چهارم،جلد  .والحرام الحالل معرفة

 جلد .دریا از ای جرعه .(03۹۹) موسی سید جانی،زن شبیری -
 .شیعه شناسی کتاب مؤسسه :چهارم، قم

 .االحکام تهذیب .(0312) حسن بن محمد ابوجعفر طوسی، -
 .االسالمیه تبکال دار :تهران دهم، جلد

 مجرد یف هیالنها .(0411) حسن بن محمد ابوجعفر طوسی، -
 .العربی تابکال دار :بیروت .الفتاوی و الفقه

 حق صاحبان در زوجه جایگاه» .(0410) یعقوب زاده،علی -
-2: (2)2 ،تطبیقی جزای فقه مجله .«جزایی فقه در قصاص

00. 

 زاده، باقی و داود دلشاد، نژاد داداش غالمرضا؛ فریدونی، -
 یا تعیینی و قصاص حق صاحبان» .(0411) محمدجواد

 .23-01: 1۱ ،تمدن تاریخ و فقه مجله .«آن بودن تخییری

 انصاری و اهلل نجیب حکیمی، محمدمهدی؛ نیا، کریمی -
 نظام در قصاص تشریع و فلسفه» .(03۹۹) مجتبی مقدم،
 در نوین های پژوهش مجله .«کریم قرآن کیفری حقوق
 .032 -012: 1 ،سنت و قرآن های آموزه

 .المقنعه .(0403) یبرکع نعمان بن محمد بن محمد مفید، -
 .مفید شیخ هزاره جهانی کنگره :قم

لد چهارم، ج .نمونه تفسیر .(03۳4) ناصر، شیرازی، مکارم -
 .االسالمیة دارالکتب :تهران اول، چاپ

 شرایع شرح یف المکال جواهر .(0414) محمدحسن نجفی، -
 .العربی التراث احیاء دار: بیروت ،جلد چهل و سوم .االسالم

  

   

 


