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 چکیده

 استیفاء، جمله از متفاوتی آثار دارای حقی هر و است، مالی غیر حقی قصاص که آنجا از
 حق نقل تحقق عدم یا تحقق امکان از گفتن سخن باشد، می ... و نقل انتقال، اسقاط،
 ساختن متجلی امکان ،قصاص حق صاحبان که این. است مقاله این اصلی سؤال قصاص،

 است امری بپردازند، قصاص استیفای به توانند می تنها که این یا و دارند، را حق آثار کلیه
 وسعهت خصوص در حقوقی، و فقهی منابع از بسیاری. است بررسی و تحقیق نیازمند که

 دم اولیای اختیارات زمره در را آن قصاص، حق انتقال قالب در م  د اولیای اختیارات
 آن امکان و صحت به قائل ضمنی طور  به منابع این از برخی که حالی در اند، برنشمرده

 از. شد واقف امر این به توان می انتقال قابلیت خصوص در بررسی و تحقیق با. ند ا شده
 آثار از برخی ،یستن دم اولیای به آن قوام و است اقتضائی نحو به قصاص قح موجب آنجاکه
 .دشو می مترتب آن بر انتقال و نقل قابلیت مانند حق
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 مقدمه
 آن انتقال نحوه در یول است، آن انتقال امکان مسأله ،»حق« عمومی احکام از یکی هرچند

 طریق از تنها شفعه، حق مانند حقوق از برخی. است بحث قانونی عقود از یکی قالب در

 عقود همه قالب در انتقال قابل تحجیر، حق مانند دیگر برخی و بوده، پذیر انتقال ارث

 حقی هر. شود می تقسیم مالی غیر و مالی نوع دو به حق ایران، حقوقی نظام در. هستند

 دو این وجود، این با نماید، محقق را آن آثار بتواند که دهد می را امکان این خود صاحب به

 .متمایزند یکدیگر از انتقال قابلیت جمله از آثار برخی در حق نوع
 اما است، انکارناپذیر دم اولیای برای حق آثار کلیه پذیرش قصاص، کیفر خصوص در

 دیدگان بزه تصمیم به پایبندی وجوب دایره و ذارند،تأثیرگ حکم این در که هستند هایی مؤلفه

 ظهور گفت توان می کلی حالت در قصاص حق آثار خصوص در. کنند می محدود یا گسترده را

 اختیارات و سلطنت عمومیت بر داللت» سلطاناً لِولیّه جعلنا فقد مظلوماً قُتِلَ من و« آیه

 بنابراین. باشد می ... و دیه قصاص، از عما سلطنت، جامعیت و کلیت این و داشته، دم اولیای

 و اختیارات دامنه ساختن محدود و قصاص، به دم اولیای اختیارات قلمرو ساختن منحصر
 فقیهان منظر از» سلطنت« به عام نگاه این و شود؛ نمی برداشت آیه از که است امری آنها حقوق

 .است یپذیرفتن و تأیید قابل نیز ]261، ص15، ج5؛ 443، ص4، ج19[
 از قصاص، حق انتقال سنجی امکان قصاص، حق صاحبان اختیارات کلیه از صرفنظر

. ندارد آن در صریحی موضع قانونگذار زیرا؛ دارد وجود ابهام آن در که است مسائلی جمله
 به استناد با باید شوند، می مواجه قانونگذار سکوت یا و شرعی نص فقدان با که مواردی لذا

 عنوان به قصاص که آن وجود با. گیرند قرار بررسی مورد شرعی، منع معد و عقلی ادله

 امر این بر را ما فقهی، آثار در تتبع لکن شود، می شمرده انتقال قابل غیر حقوق از یکی

 امکان حقوقی، و فقهی لحاظ به قصاص، حق قابلیت مجددِ بررسی با که سازد می رهنمون

 با مقاله این در حاضر پژوهش. گیرد قرار کاویوا مورد قصاص، حق تبدیل یا و انتقال

 آن سنجی امکان. است شده انجام آن انواع از آگاهی و قصاص انتقال امکان بررسی هدف

 مورد در اطالعاتی و است، کیفری سیستم برای آن بودن مفید و کارآیی بررسی معنای به

 تواند می قصاص، حق لانتقا قابلیت بررسی و نقد و سازد، می مهیا آنها امکان چگونگی

 .سازد نمایان را فقه پویایی های جنبه
 حقوق و دم اولیای اختیارت خصوص در متعدد تحقیقات وجود با است ذکر به الزم

 روش از استفاده با نوشتار این. است مانده مغفول قصاص حق انتقال و نقل موضوع آنان،
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 نقل مشروعیت بررسی به ادامه در و حق، انتقال و نقل تحلیل به ابتدا تحلیلی – توصیفی

 و بوده عقالنی تحقیق این در اطالعات تحلیل و تجزیه. پردازد می قصاص حق انتقال و
 قابلیت موضوع ذیل فقها نظرات که ای گونه به است، حقوقی و فقهی منابع بر منطبق

 با نیز و مشابه موضوعات دادن قرار حکم مناط با سپس شده، آوری جمع حق انتقال

 .دشو می اثبات نظر مورد فرضیه خاص، قواعد و اصول به مسکت
  
 فقهی منظر از حق انتقال و نقل قابلیت - 1

. آید می وجود به حق متعلق و حق دارنده بین که است ای اضافه حق، انتقال و نقل قابلیت
 های حکمت و مصالح و حکم آن ادله تابع باشد، داشته انتقال قابلیت حق یک که این

 تقارب وجود با انتقال و نقل که گفت توان می مفاهیم تبیین در. است حکم مقتضی

 این در خراسانی آخوند. هستند تفکیک قابل آن انتساب و اثر تحقق حیث از معنایی،

 :است معتقد خصوص
 باشد می فاعل به اثر انتساب جهت از آنها اعتباری تفاوت و بوده یکی ذاتاً انتقال و نقل«

  ].»7، ص11[
 یا و مال ملک، بردن بیرون از است عبارت] 47، ص18[ فقها نظرات به توجه با" لنق"

 حق، نقل از منظور. دیگر شخص سلطنت در آن نمودن اضافه و حق، دارنده سلطه از حق

 عقد هر یا و وصیت صلح، بیع، طریق از مجانی، یا معوض طور به دیگری به آن انتقال

 و معین عقود مانند ارادی اسباب به آن جایی جابه حق نقل دیگر تعبیر به. است دیگری
 . است معین غیر

 اسباب به حق کردن منتقل انتقال، که موضوع این. است نقل اقسام از یکی" انتقال"

 حق ناقل که است این منظور و ،]108، ص1، ج6[ بوده مشهود فقها کالم در است، قهری

 خاطر به حق انتقال مانند ؛باشد نداشته نقشی آن انتقال در حق صاحب و باشد قهری

 زمان در انتقال نخست،: است تصور قابل شکل دو به قهری نقل ترتیب بدین. شخص موت

 ولی جای به حاکم »له ولی ال من ولی الحاکم« قاعده طبق که قضائی؛ مقام حکم با حیات

 ارث؛ قطری از حیات از پس دوره در انتقال دوم،. گیرد می تصمیم حق استیفای به نسبت

 .شوند می وی جانشین او ورثه قصاص، حق صاحب مرگ صورت در که
 اعمال حق به نسبت خود حیات زمان در تواند می حق صاحب که اقداماتی از برخی

 دو. دارد وجود خصوص این در متفاوتی های دیدگاه که شده مشاهده فقها کالم در نماید،
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 عوض و حق بیع اند، گذاشته بحث به را نآ فقها که حق انتقال مصادیق مهمترین از نمونه

 :است آن شدن واقع
  
 حق نقل برانگیز چالش مصادیق - 1- 1
 شدن واقع عوض و حق بیع موضوع دو حق، نقل حوزه در برانگیز چالش مباحث جمله از

  .هستند تعمق و تحقیق قابل لذا گرفته، صورت زیادی بحثآنها  خصوص در که است آن
  

 حق بیع. الف
 با بودن معاوضه قابل نیز و بودن انتقال و نقل قابل حیث از را حقوق انصاری یخش مرحوم

 قابل غیر حقوق: است کرده تقسیم نوع سه به بیع، مانند عقود از یکی قالب در مال

 ]16ص ،3ج ،4[ انتقال و نقل قابل حقوق انتقال، و نقل قابل غیر حقوق مال، با معاوضه
 مطرح شدن واقع عوض و معاوضه قابلیت مورد در جدیدی بحث فوق تفکیک با ایشان

. اند آورده روی بیشتر های بندی تقسیم و آن تشریح به فقها سایر ایشان از پس و کرده،
 و حق نقل زمینه در که اشکاالتی. است مناقشه مورد که است مباحثی جمله از حق نقل
 آنکه اول: است مورد چند به رناظ باشد، می مطرح انتقال، ابزار ترین رایج عنوان به حق بیع

 دوم گیرد، قرار معامله مورد تواند نمی لذا نبوده مال مصادیق از حق که است شده اشکال

. است مخدوش فقها از بسیاری نظر از آن صحت و نبوده، آن تعریف مطابق حق بیع آنکه
 .است صحت عدم به محکوم حق شدن واقع ثمن آنکه سوم

 نقش نتوانند حقوق تا شده باعث حقوق بر مال عنوان صدق عدم آنکه اول ایراد تشریح

 بوده منفعت و عین به منحصر مال فقه، سنتی تلقی در. بپذیرند را بیع در معوض یا عوض

، 3، ج4[ است شده تردید) مالی حق حتی( حق بر مال عنوان صدق در اساس همین بر و
 را استثنائی واردم جز حقوق تمام آن عمومات و اموال بر حاکم نظام]. 15ص

 اصل بر تمسک با باشد، داشته وجود اصل این پوشش عدم در شک هرجا و گیرد، دربرمی

 زیرا بوده، نادرست تلقی این رسد می نظر به. پندارد می قاعده شمول از خارج را آن عدم

 فی کلی اعیان جمله از اعتباری اموال عنوان به - مالی حقوق خاص طور به و - حقوق

 شمار به فقهی مسلمات از ذمه، بر کلی عین بیع مانند آن نقل صحت که ستند،ه الذمه

 :است شده ذکر آنها ظرف حق و عین تفاوت تنها ]. 12، ص13[ رود می
 و کلی اموال عنوان به مالی حقوق ظرف و بوده، خارج عالم خارجی، اعیان ظرف«
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 به تصدیق برای میشود پرداخت مال حق، قبال در که همین. است مدیون ذمه اعتباری،

 تعریف حسب به و نداشته متشرعه و شرعیه حقیقت مال زیرا کند؛ می کفایت حق مالیت

 ].25، ص13[ »گردد می اطالق پردازند، می مال آن بابت عقال که چیزی هر به
 عرفی نیز و اموال، قلمرو در حق اندراج و مال مفهوم تعمیم به توجه با اساس، این بر

 .دارد وجود تردید کمتر آن، انتقال و نقل قابلیت نیز و حق مالیت در لیت،ما مفهوم بودن
 - مال به مال مبادله - بیع لغوی تعریف جهت به حق، بیع که است آن از حاکی دوم ایراد

 عوض به عین تملیک را بیع عقد ماهیت که کسانی مقابل در) ره( خمینی امام. نیست صحیح

 :دانند می اضافات مبادله یا تبدیل را بیع ماهیت دانند، یم مال به مال مبادله یا معلوم
 روابط این که نمایند، می برقرار مالکیت همچون اعتباری روابط اموال، به نسبت افراد«

 اضافه این بایع بیع، عقد وسیله به و شود، می نامیده مالکیت اضافه فقهی اعتبار به اعتباری

 یا اعطا این و نماید می اعطا خریدار به عوض قابلم در را مال با خود اعتباری رابطه یا

. شود می تعبیر »عین تملیک« به آن از که باشد مالکیت رابطه اعطاء تواند می اضافه تبدیل
 شود، نمی بیع ماهیت در آن دخالت سبب بیع، مصادیق اغلب در مالکیت اضافه وجود لکن

 در تملیک و. دانست دخیل بیع تعریف در نباید را مالکیت اضافه تبدیل یا مالکیت اضافه و

 اضافه با مال، و بایع بین موجود اضافه تبادل بیع ماهیت بلکه نیست، دخیل بیع ماهیت

 رابطه و سلطه چیزی یا مال به نسبت شخصی اگر لذا. است عوض و خریدار بین موجود

 کند فادهاست بیع از تواند می اضافات این تبادل جهت باشد، داشته حق جنس از اعتباری

 حق جنس از ای اضافه چه و ملکیت اضافه چه است، اضافات تبادل بیع عقد ماهیت چراکه
 ]».26- 19، صص1، ج24[

 ماهیت گرفتن نظر در لذا رسد، می نظر به صحیح آن، ماهیت و بیع از ایشان تعریف

 عقد تعریف در فقها تشتت از فارغ. باشد موجه حق بیع امکان شود می سبب بیع ای مبادله

 معنای بودن عرفی لذا متشرعه؛ یا شرعی نه دارد، عرفی حقیقت بیع گفت توان می بیع،

 صحیح را حقوق نقل عقالء، بنای و عرف زیرا باشد، حق بیع صحت بر دلیل تواند می بیع

 تا ادله اطالقات و عمومات به استناد و عرفی احکام از تبعیت است ذکر به الزم. دانند می

 معاصر فقیهان منظر از که باشد، نداشته وجود شارع جانب از ردعی و عمن که است جایی

 خواهد صحیح بیع عرفی مفهوم به تمسک لذا ،]15، ص1، ج22[ ندارد وجود منعی چنین

 :است استوار احکام موضوعات تغییر در مکان و زمان تأثیر مبنای بر دیدگاه این. بود
 اعیان انتقال و نقل معنای به را آن و ردهک تفسیر مضیق نحو به را بیع گذشته، فقهای«
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 شرایط آمدن پدید ولی دند؛کر نمی تجویز را حقوق و منافع بیع رو همین از و دانستند، می

 شود پیدا بیع از جدید فهمی که شده سبب معنوی های مالکیت و حقوق پیدایش و جدید

 حق نشر، حق وشفر یا سرقفلی، حق بیع مانند باشد؛ صادق نیز حقوق معاوضه بر که

 انسانی، مجتمع در جدید حقوق پیدایش و جدید شرایط. آن مانند و تألیف حق اختراع،

 و حقوق بیع تجویز سبب نتیجه در و کند، می بیع حقیقت در بازنگری به وادار را فقیه
 ]».17، ص14؛ به نقل از 326، ص12[ شود می امتیازات
 .گیرد می قرار بحث مورد ادامه در سوم ایراد

  
 حق شدن واقع عوضب. 

 و مبیع بودن عین لزوم از است عبارت که است مطرح حق نقل بحث در دیگری مسأله
 را حق شدن واقع عوض اسالمی اندیشمندان از برخی. حق شدن واقع عوض امکان عدم

 عوضی باید لزوماً بیع عقد در که شود می استنباط کالمشان از استدالل این و اند،  پذیرفته

 و ملکیت مالیت، مانند اعتباری امور از تواند می عوض این و گیرد، قرار عین ابلمق در
 این در آنچه و است، مطلق عوض زیرا ندارد، وجود جعل این در اشکالی و باشد، حقیت

، 11[ گردد منتقل بایع به عوضی عین، مقابل در که است این است ضروری خصوص
 طریق به و است، مشهود مبیع بودن خارجی ینع لزوم عدم فقها از برخی کالم در .]4ص

 :بود خواهد استنباط قابل عوض، داشتن مالیت لزوم عدم اولی
 در عوض جانشینی و تبدیل معنای به بلکه باشد طرفین به متقوم که نیست ای مبادله بیع«

 .]»6- 5، صص2، ج16[ باشد می آن از اعم و نبوده خارجی امر عین از مراد و است، عین مقابل
 بودن اعتباری گرفتن نظر در حق، شدن واقع عوض صحت وجود با رسد می نظر به

 عبارت به. است استناد قابل طورکلی به حق بیع صحت اثبات جهت به ثمن، و مبیع تفاوت

 مشتری و بایع انشای تبع به صرفاً و ندارند، واقعی تفاوت یکدیگر با ثمن و مبیع دیگر،

 .است یکسان دو هر حقیقت و بوده، اعتباری تفاوت این لذا یابند، می ثمن و مبیع عنوان
  
 آن موجب و حق ذات اقتضای تحلیل -2- 1
 که است آن مفروض که چرا دارد را آن نقل و اسقاط جواز اقتضای حق طبع طورکلی به

 جعل کیفیت در قصوری یا است تعبدی یا آن در منع لذا است، آن بر مسلط حق صاحب

 خصوصیات از یکی عنوان به انتقال و نقل قابلیت دیگر، تعبیر به  ].56، ص1، ج17[ است
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 خاص ادله با که است صورتی در قابلیت این منتهی رود، می شمار به حق های ویژگی و

 باشد؛ نداشته وجود ذیحق شخص به حق اختصاص بر خاصی دلیل یا باشد، نشده منتفی

 :است ثابت انتقال و نقل قابلیت فوق موارد غیر در
 آن انفکاک پس باشد تامه علت حق، موجب اگر .است اختالف این منشأ حق موجب«

 است، محال تامه علت از معلول تخلف زیرا. نیست جایز انتقال و نقل و اسقاط طریق از

 موجب اگر حال. رود نمی بین از حق این دارد، وجود علت و منشأ تا که پدر والیت مانند

 آن انتقال یا اسقاط و خود علت از معلول تخلف تامه، تعل نه باشد مقتضی قبیل از حق

 در تولیت حق مانند باشد، خاصی عنوان یا شخص به متقوم حق اینکه مگر. است ممکن

 زیرا هستند، اسقاط قابل هرچند بود، نخواهد جایز غیر به واگذاری و آن از عدول که وقف،

 متقوم و مختص حق نه و تامه تعل نه حق، موجب اگر و. باشد نمی تامه علت آنها موجب

 عدم و مقتضی وجود خاطر به آن، انتقال و نقل و اسقاط باشد، خاصی عنوان یا شخص به

 ]».17، ص1، ح1[ است جایز مانع
 نقل امکان باشد، داشته وجود نیز الیه منقولٌ در ذیحق، خصوصیت اگر فوق نظر مطابق

 و نقل قابلیت حیث از مشکوک وقحق وضعیت حال این با. داشت خواهد وجود او به حق
 طور به داشت، وجود انتقال و نقل جواز عدم بر دال قرائنی اگر که است نحو بدین انتقال

 و باشد، نداشته وجود جواز عدم بر ای قرینه اگر اما. نمود عمل آن براساس توان می قطع
 متجلی راغالف منطقه نظریه و ماند، می باقی همچنان شک نکند، داللت آن بر دلیلی

 :است معتقد نظریه این مبتکر عنوان به صدر شهید. گردد می
 یا حرمت بر تشریعی نص که عملی هر بنابراین است، مباح تشریعی لحاظ به فعل هر«

 نماید امر آن به یا منع آن از ثانوی صفت دادن با تواند می آمر ولی نکند، داللت آن وجوب
 ».]689، ص 15[

 به تمسک. است تشریع مرحله به ناظر و مباحات حوزه در دیدگاه این است گفتنی

 نص که است مواردی در اسالمی، حاکم به قانونگذاری واگذاری معنای به نظریه این

 و عمومات به تمسک امکان لفظیه اصول به توجه با همچنین. باشد نداشته وجود صریح
 و» المسلمین بین جائز حالصل« ،»بالعقود اوفوا« مانند شرعی معین عقود ادله اطالقات

 چنین عرف یا و باشد، نموده منع آن از ادله لسان اینکه مگر دارد، وجود» البیع هللا احل«

 عدم اصل باشد، نداشته وجود عمومات به تمسک امکان که صورتی در. نپذیرد را آثاری

 به تناداس با لکن. است نیازمند معتبری دلیل به آن اثبات و. بود خواهد انتقال قابلیت



 1399پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و سومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     324

 به تمسک برای مجالی دیگر دارد، وجود متکلم مراد در شک که هنگامی لفظیه اصول

 بیع، معنای در اطالق و توسعه راه از توان می لذا. ماند نمی باقی عدم اصل یا و عملیه اصول

 .کرد ثابت را حقوق مطلق به نسبت آن جواز شمول وصیت، و صلح هبه،
 تا پس ندارد، وجود منعی و ردع هیچ مقدس شارع طرف از آنکه دلیل به دیگر سوی از

 در لذا. دهد انتقال را آن است مجاز حق دارنده است، نشده آن از شارع منع اثبات که جایی

 اگر. کند می کفایت ردع عدم و ادله عمومات صرف و نیست، مستقل ادله به نیازی آن اثبات

 که است جهت بدان نه این انتقال، بلقا غیر برخی و هستند، انتقال قابل حقوق از بعضی

 خود که مصالحی حسب بر مقدس شارع که است جهت بدین بلکه است، مختلف آنها حقیقت

 نظر از تبعیت فرض در بنابراین. است داده قرار مختلف آثار دارای را حقوق است آگاه آن از

 در قابلیتی نچنی اگر شارع، سوی از قصاص حق انتقال قابلیت عدم پذیرش و فقها اکثر

 ذهن از دور آن امکان باشد، مجازات هدف و مبنا عنوان به عدالت و مصلحت قاعده راستای

 موت: گردد می انتقال و نقل قابلیت باعث که قهری عوامل برخی حال این با. بود نخواهد

 سوی از دیه فاضل پرداخت از عجز قصاص، تعذر دیه، بر مصالحه و قصاص اسقاط دم، اولیای

  .یابد می تجلی ثانویه احکام قالب در که است، ... و دم یایاول
 

  قصاص حق اختیاری نقل مشروعیت بررسی -2
 جواز بین که است این در آن بودن حکم یا حق تفاوت و حکم، هم و است حق هم قصاص

 جواز در( حکمی جواز و ،)دم اولیای توسط قصاص عنوان به جانی قتل جواز در( حقی

 به. است اولی اسقاط قابلیت در تنها تفاوت ،)عمدی قتل اصلی مجازات عنوان به قصاص

 و نقل اسقاط، قابل غی است،) تکلیفی حکم( حکم که جهت آن از قصاص دیگر، عبارت
 بوده، اسقاط قابل است،) وضعی حکم مصادیق از( حق که جهت آن از اما. باشد می انتقال

 به حق نقل است، تردید و شک مورد آنچه. است پذیر امکان نیز ارث واسطه به آن انتقال و

 مواجه فقها اکثر مخالفت با که باشد، می وصیت و صلح هبه، بیع، چون عقودی واسطه

 چند به مال با مقابله و اسقاط قابلیت جهت به را حقوق فقها از برخی مقابل در. است

 :دانند می نقل قابل حقوق جمله از را قصاص و کردهاند، تقسیم دسته
 .حاکم والیت حق و ابوت حق مانند اسقاط و انتقال و نقل قابل غیر حقوق) الف«

 .آزار و شتم حق و غیبت حق مانند انتقال قابل غیر و اسقاط قابل حقوق) ب
 .تحجیر حق و رهانه حق ، قصاص حق خیار، حق مانند اسقاط و انتقال و نقل قابل حقوق) ج
 .شفعه حق مثل) اختیاری( نقل بلقا غیر و انتقال و اسقاط قابل حقوق) د
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 .قسم مانند عوض بال نقل و اسقاط قابل حقوق) هـ
 اقارب، نفقه رجوع، حق مانند ؛است تردید محل آنها انتقال و نقل صحت که حقوقی) و

 ». ]56، ص1ج ،17[ نکاح عیوب به فسخ حق
 رایج دنیا در امروزه که گوناگونی معامالت به توجه با ولی نیست، مالی حق چه اگر قصاص

. باشد مال به مبادله قابل روزی هم قصاص حق که نیست بعید نبوده، معمول گذشته در و است
. شود می بار آن بر اختیاری نقل قابلیت اقتضاء نحو به گردد احراز قصاص بودن حق وقتی که چرا

 .گردد نمی اعمال داشت، وجود مانع اگر و شود، می جاری آثار این نبود، مانعی اگر یعنی
 علیه من" با است مال به معاوضه قابل - 1: شود می مترتب آن بر ذیل آثار بنابراین

  . کرد ساقط را حق و گرفت، جانی از بیشتر یا کمتر یا دیه مقدار به توان می که ،"الحق
 یا هبه و صلح دلیل در آن از مانعی اگر( ثالث، شخص به است هبه و صلح به نقل قابل -2

 صدق او بر مال عنوان که شود فرض اگر( گیرد، می قرار بیع ثمن - 3). اشدنب قصاص ادله

 به انتقال قابل -4). باشد چنین نیست بعید مواردی در که باشد مال به مبادله قابل و کند

 .شود می استفاده» للوارث فهو حق من المیت ترک ما« دلیل لسان از امر این و. است وارث
 باشد، مورث مقام در وارث که است این آن معنای آنجاکه از رث،ا واسطه به انتقال مورد در

 بدین قهری انتقال زیرا. ندارد مانعی قصاص حق مورد در ارث واسطه به انتقالی چنین لذا

 حق. شود می حاصل قهراً بلکه ندارد، نقشی آن در قصاص حق دارنده اراده که است صورت

 از هریک لذا رسد، می وراث به علیه مجنیٌ سوی از انحاللی و جداگانه صورت به ابتدائاً قصاص

 که ورثه سایر دیه سهم اینکه بر مشروط کند، استیفاء را حق این تواند می مستقل طور به ورثه

 .بپردازد جانی ورثه به را هستند عفو خواهان آنکه دیه سهم و هستند، دیه خواهان
 قالب در را مالی غیر حقوق از برخی اختیاری انتقال فقها از برخی شد مدعی توان می

 عمومات و اطالقات. بینند نمی رو روبه مانعی با کار اجرت و صلح هبه، بیع، نظیر عقودی

. است کافی آنها شمول نبود، آنها اجرای در مانعی اگر اینکه بر دارد داللت هبه، و بیع
 از مطلب این و است جایز وکالت آن، استیفای یا و قصاص حکم اجرای در طورکههمان

 فقها طرف از قصاص اجرای در وکالت. شود می فهمیده وکالت باب اطالقات و عمومات

 نفس قصاص در دم اولیای و عضو قصاص در علیه مجنیٌ دیگر عبارت به است شده پذیرفته

 از که بدهند اختیار را دیگری یا دهند، وکالت دیگری به قصاص حق اجرای برای توانند می

 اجرای موکل که است این حقیقت اما. نماید عفو را جانی یا کند اجرا را حق آنان جانب

 .بدهد او به را قصاص حق استیفای و اصل اینکه نه کند می منتقل وکیل به را حق
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 اگر قصاص فلسفه اوالً نیست، سازگار آن فلسفه با قصاص حق انتقال شود اشکال اگر

 است، تشفی برای اگر ثانیاً دیگر، فرد یا بکشد را او دم ولی کند می فرقی چه باشد حیات

 نظر به است؟ دم اولیای خود به آن قوام که است حقوقی از آیا ثالثاً است، حکمت تشفی

 دم ولی به قصاص قوام و آید نمی بر اختصاص »سلطاناً لولیه جعلنا فقد« آیه از رسد می

 حق های ویژگی از انتقال قابلیت که برد بهره چنین توان می عمومات از لذا نبوده

 فرد به شرایطی با حق این که ندارد منعی لذا باشد، می قصاص حق ویژه به و طورکلی به

 وجود قصاص حق انتقال سر بر مانع عنوان به آنچه. شود واگذار و تفویض حکومت یا دیگر

 بودن مالی غیر ماهیت به صرفاً قطعیه ادله بدون که فقهاست اندیشه و کالم تنها دارد،

 را اختصاص» سلطاناً لولیه جعلنا فقد« کریمه آیه از همچنین. اند کرده تمسک قصاص قح
 .دانند می دم اولیای وجود به را قصاص حق قوام و اند، شده متوجه
 که کرد اشاره قسم حق مانند حق اقسام از برخی به توان می فوق اشکاالت به پاسخ در

 حکم مناط توان می را آن خصوصیات و باشد، می قصاص حق به تسری قابل های ویژگی دارای

 به فقط آن نقل و باشد، می نقل قابل غیر و بوده، شخص به قائم آنکه اول: داد قرار قصاص

 قابلیت در مالک ] 108، ص2، ج27[  فقها نظر طبق واقع در. است جایز مرد دیگر همسر

 همسر به نقل مکانا( آن استثنائی حکم مناط و است، خاص شخص به حق تقوم عدم نقل،

 مقوم خصوصیات داشتن با) الحق له من( حق دارنده افراد از یکی به حق نقل قابلیت ،)دیگر

. نیست ممکن ،)الحق علیه من( میباشد او بر حق که کسی به آن نقل آنکه دوم. باشد می حق
 جایز الحق علیه من شخص به آن نقل لذا است، الحق علیه من بر سلطنت از ای گونه حق زیرا

. دو این غیر و صلح بیع، صورت به عوض به یا باشد مجانی نقل که کند نمی تفاوتی و نیست،
 وجود ناحیه از اشکال بلکه ندارد، وجود مشکلی حق نقل خود ناحیه از که آن دیگر علت

 ].109، ص2، ج27[ است" الحق علیه من" در خصوصیتی
 گفت توان می پاسخ در گیرد؟ قرار قصاص حکم مناط تواند می ویژگی دو این آیا حال

 این دادن تسری ننماید، کفایت ادله و باشد، نداشته امکان حق نقل اثبات که صورتی در

 قصاص حق که آید دست به ای نتیجه چنین اگر. است ممکن قصاص مسأله بر موضوع دو

 مواردی در آن اجباری نقل حکمی، لحاظ به حال این با ندارد، انتقال و نقل قابلیت طبیعتاً

 حق انتقال موضوع که چرا. است فقهی قواعد با متناسب ندارد، اجرا امکان حق صاحب که

 جبران منظور به قصاص انتقال ماهیت جعل و است الضرر قاعده بر مبتنی عمدتاً قصاص

 دم اولیای مصلحت راستای در قصاص حق نقل که مواردی در. است جرم از ناشی ضرر
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 چنین و دهد، انتقال را آن تواند می قصاص حق صاحب نگردند، تضررم آن نقل از و باشد،

 .ندارد مانعی آنها تضرر عدم واسطه به انتقالی
 آن مصالحه و تبدیل امکان و است مالی غیر حق یک قصاص حق ماهیت حال، این با

 ودوج به آن نقل امکان شد، مبدل دیه به قصاص اگر مبنا این بر لذا دارد، وجود نیز مال به

 تنها که نمایند می تفسیر ای گونه به را قصاص حق فقها اکثر وجود این با. آمد خواهد

 حقوق اقسام از هریک است الزم رو این از. نیابد توسعه امکان و شود مصرحات شامل

 از قصاص حق که شود مشخص تا گیرد، قرار تحلیل مورد و شناسایی دقت با دم اولیای

  خیر؟ یا ددار نقل قابلیت فقها منظر
 عبارت به. است تقسیم قابل مالی و غیرمالی حقوق قسم دو به دم اولیای حقوق معموالً

 مطالبه از پس که غیرمالی حق یکی. کند ایجاد حق نوع دو تواند می قصاص حق دیگر،

 از ناشی مالی حق دیگری و گیرد، می شکل دم اولیای یا علیه مجنیٌ سوی از قصاص استیفای

 بندی تقسیم این. شود می ایجاد قصاص بر تمایل عدم فرض در معوض عفو یا یهد بر مصالحه

 حقوق لکن نیست، انتقال قابل قصاص اگر که باشد داشته دنبال به تواند می را ای نتیجه چنین

 که قصاص حق انتقال صورت در جهت یک از. دارند اختیاری انتقال قابلیت آن از ناشی مالی

. ماند خواهد پابرجا آن مادی آثار تنها و رفته، بین از آن مالی غیر آثار است، شخص به قائم
 استیفاء حق قبیل از آن آثار از برخی قصاص، حق انتقال محض به اندیشه، این پذیرش ضمن

 حق دیگر جهت از. شود می خالصه آن انتقال یا اسقاط در اقدام تنها و رفته، بین از خود خودبه

. است انتقال قابل عفو از غیر به آن جانشین مجازات اما بوده، نتقالا قابل غیر قصاص مالی غیر
 :است مورد دو این به ناظر قصاص حق نقل امکان تحلیل بنابراین

  
 دم اولیای مالی غیر حق اختیاری نقل -2-1
 ابهاماتی با آن نداشتن یا داشتن مالیت و مالی، غیر حقوق انتقال و نقل امکان طورکلی به

 نقل. دارد اهمیت آن نقل چگونگی بررسی مناسب، پاسخ یافتن منظور به که است، همراه

 قصاص حق استیفای نقل که معنا این به است، سلبی و ایجابی جنبه دو بر مشتمل حق این

 ایجابی جنبه خصوص در. است آن سلبی جنبه قصاص حق اسقاط نقل و آن، ایجابی جنبه

 محقق قصاص حق نقل امکان تا بوده، لیک ای ضابطه به منوط آن تحقق گفت توان می

 :اند نموده مشخص معیاری و ضابطه حق، نقل قابلیت تشخیص مقام در فقها. گردد
 حق مقوّم عقال نظر در که باشد خصوصیتی حق صاحب در اگر که است این ضابط«
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 و. نیست جایز باشد، نمی خصوصیت این دارای که دیگری شخص به حق نقل پس است،
 حق بنابراین،. است جایز حق نقل شود، نفی عقالئیطور  به خصوصیت این بودن مقوّم اگر

 است پدر یا حاکم در که است خصوصیتی دلیل به عقالئیطور  به پدر و حاکم برای والیت

 دلیل به داده وصی به موصی که وصایتی حق همچنین و. ندارد معنا دیگری به آن نقل لذا

 نقل لذا است، داشته نظر وصی به خاصطور  به صیمو و بوده وی در که است خصوصیتی

 عنوان به وی تضرر شده، داده قرار شریک برای که شفعه حق در و. ندارد معنا غیر به آن

 تحجیر حق خالف به این و. ندارد معنا آن نقل پس است، شده گرفته نظر در حق مقوّم

 تحجیر خود برای حق ماندن باقی مقوّم که خصوصیتی زیرا میباشد، نقل قابل که است

 ].»11، ص20؛ به نقل از 138، ص1، ج8[  ندارد وجود عقالئیطور  به باشد، کننده
 است خاص شخص به مربوط نظر مورد خصوصیت گاه گفت توان می نظر این نقد در

 این با. است دم ولی مانند کلی عنوان یک به مربوط گاه و الف، فرد گرفتن قرار وصی مانند

 به متعلق قصاص حق آنکه وجود با شود می برداشت چنین فوق بطهضا مطابق حال،

 خصوصیت اگر اما ندارد، وجود دیگر فرد به آن واگذاری امکان اگرچه و است، آن صاحبان

. داشت خواهد وجود او به حق نقل امکان باشد، داشته وجود نیز الیه منقولٌ در ذیحق،
 .است پذیر امکان دادن قرار عوض یا صلح با دیگر ولیدم به قصاص، حق نقل بنابراین
 اما است، شده داده دم اولیای به شارع سوی از اینکه وجود با قصاص حق نگارنده، نظر به

 حق افرادی که است جهت آن از بلکه نیست، آنها ناحیه در خصوصیتی دلیل به واگذاری این

. بود خواهد ممکن نیز دم ولیایا از غیر افرادی به نقل امکان لذا. نمایند مطالبه را علیه مجنیٌ
 حقی قصاص واقع در بلکه است؛ نادرست شود، دانسته شخص به قائم حقی قصاص که این

 بر سلطنت )حاکم و دم اولیای علیه، مجنیٌ از اعم( آن صاحبان که جنایت، به قائم است

 در او ایبر حق که دارد خصوصیتی ذیحق اگر لذا. دارند آن بر مصالحه یا و اسقاط استیفاء،

 .است جایز دارد، را خصوصیت آن که کسی به آن نقل است، شده گرفته نظر
 دم اولیای خاطر تشفی قصاص کیفر وضع فلسفه که شود اشکال چنین است ممکن

 خاطر تشفی در خصوصیتی گفت توان می پاسخ در لکن .نیست صحیح آن نقل لذا است،

 .آورد می همراه به دم، اولیای برای را حسی چنین قصاص اجرای بلکه نیست، دم اولیای
 عوض و ثمن موضوع مالی غیر حقوق اگر که است نحو بدین نیز آن سلبی جنبه

 مالی، غیر حقوق دادن قرار عوض. گیرد قرار ثمن عنوان به تواند می حق اسقاط باشند،

 دیگری فرد به را خود کاالی فردی مثالً. رود می شمار به حق نقل مصادیق از یکی

 .نماید ساقط را خود قصاص حق مشتری اینکه قبال در فروشد، می
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 و است، بیع عقد قالب در انتقال نوع این که است شده اشکال نقل نوع این مورد در
. داد قرار عوض عنوان به را حق اسقاط توان نمی و مسقطات، از نه است نقل اسباب از بیع
 و شود می کاسته بایع دارائی از مالی که همانگونه و است، معاوضه و مبادله نوعی بیع زیرا
 به و شده کاسته مشتری دارائی از مالی باید متقابالً گردد، می اضافه مشتری دارائی به

 ].209، ص22، ج26[ شود افزوده بایع دارائی
 مبیع تملیک اینکه برای :است شده داده پاسخ چنین فوق اشکال به فقها از برخی کالم در

 مقابل در هرچند و گردد، بایع عائد عقالئی منفعتی آن قبال در است فیکا نباشد عوض بال

 اسقاط قبال در مبیع تملیک عرف اما است، نشده افزوده بایع دارائی به مالی مبیع، تملیک

  ].11، ص14؛ به نقل از 14، ص1، ج2[ کند نمی تلقی بالعوض تملیک را شفعه مانند حقی
 به آن انتقال و مبیع تملیک است، بیع مقوم آنچه رسد می نظر به دیدگاه این مطابق

 دلیلی یابد، انتقال بایع به لزوماً باید عوض اینکه اما. است معوض صورت به مشتری دارائی

 است، صحیح عوض عنوان به مالی غیر حق اسقاط گرفتن قرار بنابراین. ندارد وجود آن بر

 .است صحت اصل به استناد و عقد به وفای عمومات به تمسک آن دلیل و
 نداشتن مالیت حقوق، این گرفتن قرار عوض قابلیت عدم دلیل که است شده گفته

 مالیت واجد را اسقاط قابلیت صرف فقها از برخی مقابل در ].57، ص1، ج17[  آنهاست

 بنابر ،]41، ص2، ج25[ اند شده حقوق این شدن واقع عوض صحت به قائل و دانسته،

 نظر به صحیح اخیر نظر. نیست الزم عوض در انتقال قابلیت و داشتن مالیت ایشان عقیده

 .کند  می کفایت بیع تحقق برای ازاء مابه پرداخت صرف زیرا رسد می
 کافی بگیرد قرار مالی مبیع مقابل در که این صرف که آید می ب چنین ادله اطالق از

 در فقط اند، دهآور عوضین عینیت لزوم خصوص در متأخران از برخی که عبارتی و است،

 قرار معامله مورد صلح عقد در توانند می حقوق که طور. همانکند می صدق معوض مورد

 زیرا. نیست ذهن از دور نیز بیع عقد در ثمن عنوان به حقوق این شدن واقع صحت گیرند،

 .]209، ص22، ج26[ دارند را حق سقوط اقتضای حالت این در عقد، دو هر
 را مزبور حق و بوده، ممکن انتقال قابل غیر حقوق گرفتن قرار ثمن نیز حقوقدانان منظر از
 نمود تملیک او به را آن و داد، قرار ثمن» الحق علیه من« طرف از مال بیع مقابل در توان می

 :است نگاشته چنین طورکلی به حقوق مورد در کاتوزیان دکتر]. 426، ص1، ج3[
 و عین از اعم باشد، مال هرچه نابراینب ندارد، قیدی هیچ ثمن درباره مدنی قانون«

 ].»43، ص1، ج21[ بگیرد قرار مبیع عوض تواند می حق و منفعت
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 اثبات در و. رسد نمی نظر به صحیح انتقال قابل غیر حقوق به فوق مطلب دادن تسری

 .است نیاز دیگر ادله به انتقال قابل غیر حقوق معاوضه
 قائل آن گرفتن قرار عوض خصوص در تفکیکی ،شفعه بحث در) ره(خمینی امام

 است: قصاص حق جمله از حقوق از دسته این از موارد سایر به تسری قابل که اند شده

 اعم کند، صلح شفعه به نسبت شفیع با) الحق علیه من( مشتری که است حالتی اول قسم

 و باشد، شفعه حق اسقاط صلح این نتیجه و معوض، غیر یا باشد معوض صلح که این از
 اشاره شفعه حق اسقاط به صلح در که است حالتی دوم قسم. اند دانسته صحت را آن کمح

 سوم قسم. اند دانسته صحیح نیز را حالت این که نمایند، انشاء را اسقاط عبارتی به و گردد،

 این در که نمایند توافق) آن اسقاط نه( شفعه حق اعمال عدم به نسبت صلح در که این

 .]560، ص1، ج23[ دارند معامله تصح به نظر نیز حالت
 و بیع چون عقودی قالب در قصاص، مالی غیر حق نقل پذیرش عدم فرض در نهایتاً

 قانون 10 ماده یا صلح عقد تابع بلکه نیست، عقود این تابع ماهیتاً حق نوع این نقل هبه،

 جواز ثباتا. نباشد مواجه شرعی منع با که است جایی تا قابلیت این. گیرد می قرار مدنی

 را خود قصاص حق توانند می دم اولیای آیا اینکه. دارد دنبال به نیز دیگری سؤاالت انتقال،
 از حقوقی اشخاص به حق این واگذاری آیا و دهند؟ انتقال دم اولیای از غیر دیگری افراد به

 است؟ تصور قابل نیز ... و بیمه های شرکت خیریه، نهادهای دولت، قبیل
 که جهت آن از دیگر دمِ اولیای به قصاص حق اختیاری نقل پذیرش کلی حالت در

 سایر به آن واگذاری اما رسد، می نظر به صحیح است، شارع نظر مورد خصوصیت دارای

 و. است اثبات قابل الفراغ منطقه نظریه به تمسک و شارع الردع عدم طریق از تنها افراد
 به قصاص حق نقل و واگذاری خصوص در. ندارد وجود آن مورد در دیگری مثبته ادله

 قبیل این ماهیت به توجه با بیمه، شرکتهای و مردمی نهادهای جمله از حقوقی اشخاص

 آن اسقاط معنای به قصاص حق نقل باشند، می اشخاص از حمایت راستای در که نهادها

 هب تمسک با فرض این پذیرش. کنند می دریافت مالی آن مقابل در دم اولیای که بوده
 .است شرعی و قانونی منع فاقد مصلحت، قاعده

 جایگاه در نیز حاکم آیا بدانیم، دم ولی توسط غیر به نقل قابل را قصاص حق اگر حال

 دم، اولیای اختیارات کلیه که است این سؤال این به پاسخ کند؟ اعمال را آن تواند می دم ولی

  .شود می محسوب وی جانشین و بوده دم ولی منزله به حاکم زیرا .است ثابت نیز حاکم برای
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 دم اولیای مالی حقوق اختیاری نقل -2-2
 از تواند می حق صاحب لذا است، مال تحصیل و تملک وسیله مالی حق فقیهان اندیشه مطابق

 نیز مصالحی دیه .]264، ص4، ج9[ کند صلح خریدار با امتیازی گرفتن برابر در یا بگذرد، آن

 است مطرح اشکالی چنین مالی حقوق بیع در .دارد انتقال و نقل لیتقاب و است، مالی حق یک

 صرفاً نه بیع است، شده گفته پاسخ در .نیست صحیح آن بیع لذا نبوده، تملیک قابل حقوق که

 اضافه، این خواه است، اعتباری نسبت و اضافه حیث از مال دو تبادل بلکه مال، به مال تملیک

 با که ای علقه و اختصاص طرفین از هریک بیع در روشنتر، بیان به .باشد حقی یا ملکی اضافه

 .]230، ص 1، ج24[ کند می جا جابه دیگری با را دارد مال
 این اما داشته، ظهور بیع تعریف قیود مدنی قانون و مشهور نظر مطابق آنکه وجود با

 بیع قتحقی در داخل و است، عقد نوع این تشخیص برای صرفاً و بوده ای مسامحه قیود

 نیز آنها رعایت بدون و نیستند، بیع حقیقی مالک متقابل تملیک و بودن عین لذا .نیست

 .گردد می محقق بیع
 برای قصاص حق داشتن که شود می برداشت چنین قصاص حق ماهیت به توجه با

 اخذ بر توافق قصاص، عفو و اسقاط قصاص، استیفای :است بعد چند دارای آن صاحب

 دیگری فرد اختیارات حیطه در و داده موضع تغییر تواند می ابعاد این زا هریک که دیه؛

  خیر؟ یا است نقل قابل قصاص حق شود می گفته وقتی .گیرد قرار
 محل فروض از هریک در انتقال امکان که دارد، وجود حالت چند فوق ابعاد به توجه با

 و اعمال نقل صرفاً معنای به نقل .2 عفو، و اسقاط از اعم دم اولیای حق نقل. 1: است بحث
 آن عرض در که حقوقی و قصاص حق از ناشی مالی حقوق نقل .3 قصاص، استیفای

 باعث داشته، انتقال قابلیت قصاص حق از ناشی مالی آثار بنابراین .دیه اخذ مثل هستند

 از اعم صلح یا هبه یا بیع صورت به را آن غیر به انتقال حق داشتن با الیه منتقلٌ شود می

 حق، این آوردن دست به از پس تواند می لیه  ا منتقلٌ .نماید واگذار معوض غیر یا معوض

 .نماید اقدام است، نقل موضوع که مواردی از یک هر به نسبت
 نقلی چنین نباشد، غیر به انتقال به راضی علیه محکومٌ هرگاه شود گفته است ممکن

 دیگر باشد قانون تجویز و تشریع با راگ قصاص حق واگذاری این وجود با .نیست صحیح

 "حکم" عنوان به واگذاری نوع این زیرا است، پذیر امکان نیز علیه محکومٌ رضایت بدون
 محکوم اگر لذا بوده، اسقاط قابل غیر احکام حکم، و حق تفاوت به توجه با و شود، می تلقی

 حکم این رفتن بین از در مدخلیتی او رضایت باشد، نداشته رضایت آن نقل بر قصاص به
 .ندارد) قصاص حق نقل پذیرش فرض در(
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 نتیجه
ذیحق  اراده به توجه با و دارد، همراه به را خود خاص آثار که است اعتباری حق کلیطور به

 آن سقوط و ثبوت در حق، صاحب اراده که استمند  بهره خصوصیت این از حق .دارد اقتضائاتی

 نیز و حق، اسقاط یا استیفاء انتقال، نقل، چون آثاری انجری امکان لذا .داردای  برجسته نقش

  .است متعددی مباحثساز  زمینه شده، جعل حق صاحبان برای که اختیاری تحدید یا توسعه
 ناشی مالی حقوق اختیاری نقل و واگذاری امکان عمد، قتل همچون عمدی جرایم در

 همچون غیرمالی حقوق نقل کنل بوده، بدیهی امور از دیه معاوضه مانند جرم، ارتکاب از

 بیمه، های شرکت جمله از حقوقی نهادهای ثالث، افراد دم، اولیای سایر به قصاص استیفای

 ،یستن مواجه شرعی منع با آن امکان که است موضوعاتی از... و ها دولت خیریه، نهادهای
 .گرفت نادیده را قابلیتی چنین آن، بر صریح دلیل عدم صرف به توان نمی بنابراین
 مناط را قسم حق مانند حق اقسام از برخیهای  ویژگی و خصوصیات توان می همچنین

 و الحق له من به حق نقل قابلیت به توان می خصوصیات این بین از .داد قرار قصاص حکم
 .کرد اشاره الحق، علیه من به حق نقل قابلیت عدم
 رفع برای قانونگذار شود می پیشنهاد حق، بیع صحت بر مبنی فقها آرای وجود با

 حق خصوص در .نماید بینی پیش مدنی قانون در را حق بیع وقوع امکان ابهام، هرگونه

 حق مطالبه علت به جنایت به قائم بلکه نبوده، شخص به قائم که جا آن از قصاص

) دم اولیای از غیر افرادی به خواه دم، اولیای به خواه( حق نقل امکان لذا است، علیه مجنیٌ
 الردع عدم دلیل به تنها دم، اولیای از غیر افراد سایر به قصاص حق نقل صحت. دارد ودوج

 دلیل به حق این اگر حتی .است اثبات قابل الفراغ منطقه نظریه به تمسک و شارع

 قالب در آن انتقال امکان خاص، شخص نه باشد دم ولی عنوان به قائم ذیحق خصوصیت

 ذیحق، خصوصیت زیرا داشت، خواهد وجود دم اولیای سایر به خاصطور  به ... و هبه بیع،

 .دارد وجود نیز الیه منقولٌ در
 جایی تا مصالحه قالب در نیز قصاص حق اختیاری نقل که امر این به توجه حالهر به

 خصوص در مؤثر قوانین تصویب ضرورت بوده، پذیر امکان نباشد، مواجه قانونی منع با که

 دم اولیای که بند این افزودن لذا .کند می ایجاب را تصالح طریق از قصاص حق انتقال

 که امر این افزودن نیز و کنند، منتقل دم اولیای سایر به را خود قصاص حق توانند می

 اشکال از خالی است، پذیر امکان مصالحه قالب در قصاص حق از ناشی مالی حقوق انتقال

 از قصاص حق اسقاط ازای در مال یکتمل بر تصالح و توافق که جهت این از باشد، می

 .گیرد می صورت دم اولیای سوی
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