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 چکيده

 .باشد مي قصاص خاص، شرايطي احراز با عمد، قتل مجازات ايران، و اسالم كيفري حقوق در

است تساوي  اين كلي قاعده .است دين در مقتول و قاتل تساوي شرايط ثبوت قصاص، از يكي

 اعلي برابر رد دين نظر از ادني قاتل و مقتول در دين امكان قصاص را فراهم مي كند. همچنين

 قبول مورد اين قاعده نيست. قصاص قابل ادني برابر در اعلي ولي شود مي دين قصاص نظر از

تمامي فقهاي شيعه قرار نگرفته است و فقهاي چندي با وجود اعلي بودن اسالم از كفر، باز 

 در غير مسلمان و تساوي مسلمان مسلمان را در برابر كافر قابل قصاص مي دانند و قائل به

هستند. بنا به اجماع فقها غير مسلمان در برابر مسلمان قصاص مي شود. هم  جاني مصونيت

چنين اختالفي نيست كه كشتن اهل حربي از سوي مسلمانان موجب قصاص نيست. بحث 

مورد اختالف قصاص مسلمان در برابر غير مسلمان محقون الدم است و نيز كشتن مسلمان 

 تغيير گاهي عالوه ي غير مسلمانان در حقوق كيفري مي باشد. بهمحقون الدم غير مرتد از سو

 قتل باب ايراني، در قانونگذار دهد.  قرار تأثير را تحت قصاص اجراي امكان است ممكن نيز دين

 اين حقوقي نظام به توجه با كه است. برگزيده را سكوت راه از شقوق، بسياري در غير مسلمان

 مراجعه اين خود كه يافت اسالم فقه به با مراجعه را مسئله محك بايد مواردي چنين در كشور

 .كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت باشد مي ابهاماتي و مشكالت واجد

 .، غير مسلمان، مرتد، تغيير دينبرابري در دينقصاص،  :يديکل واژگان
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 اجی پورتوحيد ح

 كارشناس ارشد حقوق گرايش جزا و جرم شناسي دانشگاه بين المللي امام خميني)ره( قزوين

 
 نام نويسنده مسئول:

 توحيد حاجی پور

 و خالءهاي آن در حقوق کيفري ایران دین در اجراي قصاصشرط 
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 مقدمه
قانون مجازات در  رد كه معموالً بخش مهمي از كتاب هايتعريف ك گرفتن بدون مجوز قانوني جان ديگري ،قتل را مي توان

ها و شيوه هاي مختلفي صورت مي گيرد؛ به همين خاطر  كشورهاي مختلف را به خود اختصاص مي دهد. سلب حيات از انسان به انگيزه

به  صي را براي آن در نظرگرفته اند.پرداخته و با توجه به قبح هريك از اين اقسام، مجازات خا قانونگذاران مختلف، به تقسيم بندي قتل

شخص كشتن  قتل عمد است كه شديدترين قسم از اين ميان. طوركلي مي توان گفت كه قتل به دو نوع عمد و غيرعمد تقسيم مي شود

در  ارد و ديگري را قصد ميكند يا رفتار وي طوري است كه نوعا منجر به قتل مي گردد و شخص نيز علم و آگاهي بو توجه به اين امر د

 سوره بقره مي باشد كه خداوند مي فرمايد 871نظرگرفته اند. مبناي اين مجازات آيه  اسالم و حقوق ايران براي آن مجازات قصاص را در

ق.  113و  118در مواد  در حقوق ايران نيز به تبع فقه اسالم«. اي كساني كه ايمان آورديد، بر شما قصاص خون كشته شدگان مقرر گرديد»

مجازات » ، ...«مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص » . ا به ترتيب مقرر شده است:م

بنابراين مجازات اوليه قتل و جنايات عمدي ...«جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص 

تساوي قاتل و ق. م. ا و نيز در فقه، براي ثبوت قصاص شرايطي مقرر شده است كه از جمله آن،  108ت. براساس ماده بر عضو، قصاص اس

اينكه قاتل و يا مقتول داراي چه ديني مي باشند،  مقتول در دين و يا اعلي بودن مقتول از اين لحاظ مي باشد. به همين جهت با توجه به

دين قاتل و مقتول و تغيير آن بعد از ايراد جنايت  و نقش آن در بررسي صورتهاي مختلف  اين مقاله به مجازات قتل متفاوت مي باشد كه

و نيز با سواالتي و اشكاالت چند رو به رو هستيم كه در صدد پاسخ گويي و رفع ابهام ميپردازدتحقق شرط تساوي در دين براي ثبوت قصاص 

ات اين است كه آيا مسلمان در برابر كشتن غير مسلمان محقون الدم قابل قصاص است؟ اگر از آن هستيم. از جمله اين سواالت و ايراد

مسلماني به كشتن غير مسلمانان محقون الدم عادت كرده باشد ايا قابل سلب حيات است؟ اگر قابل سلب حيات است سبب آن قصاص است 

حكمي دارد؟ ايراد جنايت غير مسلمان بر مسلمان مهدورالدم  كشتن مرتد از سوي مسلمان و غير مسلمان چه يا حد مفسد في االرض؟

ق. م. ا است؟ تغيير از سوي قاتل و مقتول چه تاثيري بر ثبوت قصاص در حالت هاي  103مرتكب حدود موجب سقوط قصاص و شمول ماده 

 مختلف خواهد داشت؟

 از تكرار احكام مشترک در خصوص قصاص بين  طبقه كفار و پرهيز ما تقسيم بندي ديگري از كفار را براي بررسي بهتر مقالهدر اين 

همچنين بخاطر احكام متفاوت بين  ارائه مي دهيم و كفار را، به كفار محقون الدم و كفار مهدورالدم تقسيم ميكنيم.مرسوم بين فقها، 

غير مسلمانان در زمينه چگونگي جاري شدن مسلمانان محقون الدم و مهدورالدم و  غير مسلمانان محقون الدم و مهدورالدم و نيز بين خود 

 حكم قصاص، اينها را از هم تفكيك نموده و به بررسي جداگانه پرداخته ايم.

در خصوص تغيير دين از سوي جاني، چون مسلمان و كافر بودن جاني تاثيري در ثبوت قصاص بخاطر مسلمان بودن  در بخش چهار،

. چون مجني عليه نبودوان مسلمان بودن مقتول و مجني عليه و تغيير دين از سوي جاني مقتول ندارد، نيازي به آوردن بخشي تحت عن

. به همين دليل فقط به مسلمان باشد، قاتل چه مسلمان و چه غير مسلمان، در همه حال قابل قصاص و تغيير دين نقشي در اين امر ندارد

همچنين در خصوص تغيير دين از سوي مقتول  .يير ميدهد، پرداخته ايمبررسي مواردي كه مقتول غير مسلمان است و قاتل دين خود را تغ

و مجني عليه، چون قاتل كافر در همه حال هم مقابل مجني عليه كافر و هم مجني عليه مسلمان قابل قصاص است، نيازي به آوردن بخشي 

ص تغيير دين از سوي مقتول به حالتي كه قاتل به همين دليل در خصو تحت عنوان تغيير دين از سوي مقتول و كافر بودن جاني نبود.

در اين خصوص بايد توجه داشت، منظور قصاص شدن كافر در مقابل كافر محقون الدم است نه كافر مهدورالدم  مسلمان است پرداخته ايم. 

ا( كشتن انها فقط موجب ق. م.  180و كافر مهدورالدم كال از حمايت فقها و مقنن خارج شده است و به موجب قانون)قسمت دوم ماده

 مجازات تعزيري دانسته شده است.

 

 کافر -1
 يا دهد مي قرار شريك خدا يا براي است خدا منكر كه كسي يعني كافر» است:  آمده تعريفي چنين كلمه اين براي فقهي لحاظ از

 كه كسي نيز و باشد داشته شك ها اين از ييك در اگر است چنين ندارد و ... هم قبول را عبداللّه محمد بن االنبياء خاتم حضرت پيغمبري

 دين چيز ضروري آن بداند چنانچه شود، منكر دانند مي اسالم دين ضروري مسلمانان روزه، و نماز مثل را كه چيزي يعني دين ضروري

 .(81ش، 8118، هزاد )مسلمي« نبوت... يا توحيد يا خدا انكار به برگردد چيز آن انكار و است

 

 مکفار محقون الد -1-1

كفار محقون الدم كفَاري هستند كه كشتن آنها جايز نيست و كشتن آنها موجب ضمان است. اين كفَار  به سه دسته ذيل تقسيم مي 

 شوند:
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 ذمی یا کافر کتابی کافر  -1-1-1

اسالم،  (. اهل كتاب سه راه در پيش دارند:633هر گاه كافر كتابي جزيه قانوني بدهد، كافر ذمي ناميده مي شود)لنگرودي، بي تا، 

جنگ، پذيرش شرايط ذمه. به كساني كه راه سوم را انتخاب كند، اهل ذمه يا ذمي گفته مي شود و دولت اسالمي در قبال تعهد ايشان به 

-8ش، صص8113شرايط ذمه، متعهد است از آنان به عنوان شهروند حمايت كند و هيچ مسلماني حق تعرض به آنان را ندارد)شاهرودي، 

 8170زنجاني،عميد دانند) مي و زرتشت يهوديت مسيحيت، هاي آيين پيروان گروه سه شامل را كتاب اهل شيعي، هايفق (. مشهور713

 ص تا، بي الخميني، كتاب مي پندارند( )الموسوي اهل به )ملحق كتاب اهل را شبه زرتشتيان دسته، اين برخالف فقها از گروهي و (33،ش

 (30 ،ص ش8116 است)شريعتي، شيعي فقهاي اكثر قول مجوسيان، بودن كتابي شبه به قول كه ندا كرده ادعا نيز كه برخي چند هر (897

 به كتاب اهل امتيازات و داشته را كتاب اهل حكم مجوس اينكه همه در كتابي، خواه بدانيم كتابي شبه را مجوسيان خواه صورت، هر در اما

 كه آنند بر فقهاي شيعي مشهور آنكه وجود با داشت، دور نظر از نبايد البته (30ش،8116 ندارند)شريعتي، گيرد، اختالفي مي تعلق نيز آنان

 را مجوسي ديه كه حالي در داند مي مسلمان نصف را كافر ذمي ديه زيديه، شيعه تشيع، هاي شاخه ميان در اما است، كتاب اهل از مجوس

 فقهاي ميان در .است گرديده تمايز به قايل مجوس و كتاب اهل نميا گونه، اين به (. و811، ش8173 )ادريس، داده قرار درهم هشتصد

آورند)الزحيلي،  مي حساب به كتاب اهل شبه را و زرتشتيان دانند مي يهوديان و مسيحيان شامل تنها را كتاب اهل فقها، مشهور سنت، اهل

 (.611م، 8997

 چون هم امتيازاتي دادن و و يهودي مسيحي اديان كنار در زرتشتي شناختن رسميت به با سيزدهم، اصل در ايران اساسي قانون

 .است داده قرار قبول مورد را شيعي مشهور فقهاي نظر دين، سه اين به اسالمي حقوق در كتاب اهل امتيازات

 معاهد کافر -1-1-2

 كشور آن در و دارد دوستي و صلح قرارداد، اسالمي حكومت با كه كنند مي زندگي كشوري در كه شود مي كساني شامل دسته، اين

بسياري از دول امروز كه با كشور هاي مسلمان روابط سياسي دارند و با (. »30، ش8179 نمايند)بندرچي، مي عمل خود آيين و دين مطابق

آنها در حال جنگ نيستند، مصداق آن محسوب مي شوند و مادام كه به نحوي از انحاء با مسلمين وارد محاربه نشوند، همه چيز آن ها و 

ن و مال آن ها محترم است. زيرا طبق تعهداتي كه از طريق روابط سياسي و قوانين پذيرفته شده بين المللي با آنان وجود دارد، داخل در جا

معاهد هستند. ضمناً بايد توجه داشت كه كافر معاهد برخالف آن چه بعضي گفته اند زمان محدودي ندارد و شامل اهل كتاب و غير اهل 

 (.8/186مكارم شيرازي، بي تا، «)ودكتاب نيز مي ش

 مستأمن کافر  -1-1-3

 باشند)شريعتي، مي داراي مصونيت و كرده پيدا را كشور اين به ورود اجازه اسالمي، كشور با قرارداد بستن با كه حربي كفار

قد ذمه منعقد نكرده ولي به عبارتي مستأمن كسي است كه دين اسالم ندارد و با حكومت اسالمي ع«گويند.  مستأمن كفار ( را38، ش8116

در با اذن دولت اسالم به منظور تجارت يا سفارت يا نياز ديگر، وارد قلمرو اسالم مي شود و چون به او امان تعرض داده شده، او را مستأمن)

 (. 38لنگرودي، بي تا، »)مقابل معاهد( گويند. امان وي مطلق و مقيد به وقت معيني نيست

 

 کفار مهدورالدم -1-2

 ورالدم كفَاري هستند كه خون آنها مباح است و كشتن شان موجب ضمان و ديه نيست. كفار مهد

 حربی کافر -1-2-1

 در كه است كشوري به كه وابسته اين يا و امر اين درصدد يا و مسلمين با جنگ در يا كه شود مي اطالق غير مسلماني به حربي

 مخاصمه ترک يا و صلح بر دال قرار دادي هيچ اسالمي، حكومت با بوعشكشور مت يا او بين واقع در و باشد مي اسالمي كشور با جنگ حال

 هيچ گردد، حربي كافري قتل مرتكب شخص، اگر نتيجه در و است مصونيت فاقد حربي كفار مال و جان (38ش،8116وجود ندارد)شريعتي،

 (.338ش، 8113نمي شود)الهيان، متحمل را تعزير و قصاص خواه و ديه خواه مجازاتي

 مرتد کافر -1-2-2
 اسالم در اين دسته از كفار فقط نسبت به مسلمين مهدورالدم محسوب مي شوند و نسبت به كفار محقون الدم تلقي مي شوند. رده،

 به زير هاي صورت به كه گويند مرتد را بازگردد اسالم از صورت آگاهانه به كه مسلماني و اسالم از بريدن و دين از بازگشتن از است عبارت

 جهت از و خواه استهزا و تمسخر جهت از خواه است كفر موجب كه عملي يا كفر كلمات گفتن يا كفر بر عزم داشتن و يد: قصدآ مي وجود

 بر ميگردند، دين از كه كساني مورد سوره آل عمران در 90در آيه  (. خداوند800ش، 8110زكريا، ابي اعتقاد) جهت از خواه و انكار و عناد

 طال زمين، برابر همه خدا، عذاب از خويش آزادي براي اگر مردند، خويش كفر در و شدند كافر ايمان از بعد كه  انآن البته» فرمايد:  مي

 «.مهياست دردناكي عذاب آنان براي و شود نمي پذيرفته آنان از هرگز دهند فديه
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 :شود مي تقسيم دسته دو به مرتدين

لد شده باشد بدين معنا كه به هنگام انعقاد نطفه، پدر و مادرش)يا هر دو( مرتد فطري كسي است كه مسلمان متو :فطري مرتد الف(

مسلمان بوده باشد. چنين كسي اگر از اسالم بر گردد و مرتد شود مرتد فطري است و بازگشت او به دين پذيرفته نمي شود)محمدي، 

مي ورزد در اصطالح حقوق اسالمي مرتد فطري  كسي كه بر اسالم متولد مي شود و سپس بدان كفر»(. به عبارتي ساده 867ش، 8178

 (.877ش، 8119)فيض، «ناميده مي شود

كسي كه بر غير اسالم متولد مي شود، و سپس به اسالم مي گرود، و آن گاه مرتد مي شود، مرتد فطري خوانده مي  :ملي مرتد ب(

 طلب او از باشد ملي مرتد اگر شخص، است؛ متفاوت سجن برحسب نيز و ملي و فطري مرتد از هر يك مورد در ارتداد شود)همان(. حكم

 در مرتد شود، تكرار چند بار ارتداد اگر .شود مي كشته ننمود، توبه روز تا سه اگر و شود مي پذيرفته او از كه نمود توبه اگر شود، مي توبه

شود)شهيد اول،  مي منتقل ورثه به اموالش و شده كشته بالفاصله و شود نمي قبول توبه فطري مرتد از اما مي شود؛ كشته چهارم بار

 بدترين و زده نماز اوقات در و شده داشته نگاه حبس در بلكه شود نمي كشته ملي، خواه فطري، خواه باشد، زن اگر (. مرتد368ش، 8171

 .(366، همانبميرد) يا كند توبه تا ... و شود مي پوشانده او بر ها لباس

 

 اجراي قصاص اختالف در دین و تاثير آن در -2
از جمله شرايطي كه فقها و قانون مجازات اسالمي آن را جزو شرايط ثبوت قصاص ميدانند، تساوي قاتل و مقتول در دين مي باشد و 

 و المكافئه را جزو موجبات قصاص دانسته اند كه منظور از آن« هو ازهاق النفس المعصومه المكافئه عمداً عدواناً»در تعريف قصاص آورده اند 

؛ عالمه 80/81ق،8801؛ شهيد ثاني، 8/816ش،8119مساوي بودن قاتل و مقتول در اسالم و دين و اعتبارات ديگر دانسته اند)محقق حلي،

(. منظور از تساوي در دين اين است كه قاتل و مقتول هر دو مسلمان يا هر دو غير مسلمان 311ق،8883؛ طباطبائي، 1/618ق،8881حلي، 

 (. در خصوص عدم تساوي در دين حالت هايي قابل بررسي است كه در ذيل به آنها مي پردازيم.8/368ش،8171باشد)مرعشي نجفي، 

 

 کشتن نا مسلمان از سوي مسلمان -2-1

در ميان فقها تقريبا همه موافق اين راي هستند كه مسلمان در برابر كافر ذمي، مستأمن يا حربي به قصاص نمي رسد)محقق 

ق، 8888؛ ابن ادريس حلي، 7/6ش، 8168؛ طوسي، 6/886ق، 8830؛ طوسي، 1/307ق، 8881حلي، ؛ عالمه 8/863ش، 8119حلي،

؛ فخر 8/387ش، 8117؛ خميني، 3/38ق، 8193؛ خوئي، 83/806ش، 8137؛ نجفي، 88/17ق، 8838؛ فاضل هندي، 1/138

سوره نساء است. در اين آيه  888ذمه، آيه (. از جمله مستند فقها در عدم قصاص مسلمان به واسطه كشتن اهل 8/693ش، 8119المحقيقن،

مسلمان » ، شيخ طوسي در كتاب الخالف با توسل به اين آيه اشعار ميدارند«لن يجعل  اهلل للكافرين علي المومنين سبيالً»شريفه امده است: 

ود، الزمه اش عدم انطباق  با واقع در در مقابل كشتن كافر قصاص نمي شود. چرا كه در اين آيه مراد نهي است نه خبري، كه اگر مراد خبر ب

(. منظور شيخ طوسي اين است كه مراد آيه در مقام جعل و قانونگذاري است. براساس اين آيه در 6/886ق،8830طوسي،«)وقوع كذب بود

ين آيه اين امر را منع صورتي كه مسلمان برابر كافر قصاص شود، اولياي دم كفار بر مرتكب مسلمان سلطه مي يابند در حالي كه خداوند در ا

بقره «)يَا أُولِي االَلباب حَيَاةٌ الْقِصَاصِ فِي وَ لَكُمْ» و « الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصُ عَلَيْكُمُ كُتِبَ»كرده است. عالوه بر آيه فوق لفظ قصاص در آيه 

 87د از جمله اينكه در وسائل الشيعه در باب ( عالوه بر آيات فوق رواياتي هم هست كه قصاص مسلمان در برابر كافر را نفي ميكن879و871

از ابواب قصاص نفس شيخ حر عامل از محمد بن قيس نقل ميكند كه از امام سوال شد، امام پاسخ دادند مسلمان در مقابل كافر ذمي چه از 

» امبر اكرم )ص( ميفرمايندباب قتل و چه از باب جراحت وارده  قصاص نمي شود و فقط ديه كافر از مسلمان اخذ ميگردد. همچنين پي

اگر جاني مسلمان و »(. در اين زمينه در تحرير الوسيله آمده است 3986ق، ح8833بخاري،«)مسلمان بخاطر قتل كافر قصاص نمي شود

(. 8/387ش، 8117خميني،«)مجني عليه غير مسلمان باشد قصاص نمي شود پس اگر مسلماني يك غير مسلمان را بكشد قصاص نمي شود

وص غير مسلمان فرقي بين اصناف آن نيست و فرقي نمي كند كه كافر حربي و يا كافري كه از حاكم مسلمين امان گرفته است و يا در خص

غير اينها باشد و حتي مسلماني، كافري كه خونش محترم است مثل كافر ذمي از قبيل يهودي ،مسيحي، مجوسي را بكشد قصاص نمي 

قتول يا مجني عليه كافري كه محقون الدم است و كافري كه مهدورالدم است از باب عدم قصاص مرتكب شود)همان(. بنابراين فرقي بين م

فرد مسلمان اگر فرد كافر را بكشد قصاص نمي شود. خواه آن »مسلمان فرقي نيست. آيت اهلل خوئي هم بر همين نظر بوده و اشعار ميدارند 

با حكومت اسالمي عقد ذمه منعقد مي كنند( يا حربي)مانند بت پرستان و ... كه با  كافر ذمي باشد)مانند يهوديان، نصاري، مجوسي كه

مسلمانان سر جنگ دارند و يا اهل كتابي كه شرايط ذمه را نپذيرفته اند( و يا مستأمن)كافري كه با اذن حكومت اسالمي و اخذ امان در 

دي حتي ادعاي اجماع بر عدم قصاص قاتل مسلمان در برابر كافر (. فاضل هن3/33ش، 8193كشور اسالمي به سر مي برد( باشد)خوئي، 

(، اما اين ادعا صحيح نيست و برخي از فقها قائل به قصاص مسلمان در مقابل كافر شده اند. از آن 88/17ق، 8838كرده است)فاضل هندي، 
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ست. شيخ صدوق در اين خصوص مي فرمايند جمله شيخ صدوق، اساساً معتقد هستند مسلمان در مقابل كشتن كافر ذمي، مستحق قصاص ا

اگر مسلمان دست معاهد را قطع كند، معاهد مخير است بين گرفتن ديه دست و يا قصاص دست مسلمان و در صورت قتل از سوي »

 (. از عبارات فوق بر ميايد كه شيخ صدوق قصاص مسلمان مقابل كفار محقون618ق، 8886صدوق،«)مسلمان نيز همين حكم جاري است

الدم يعني اهل ذمه و مستأمن و معاهد جايز ميدانند و قائل به جريان قصاص مقابل كافران مهدورالدم و حربي نيستند و اين امر بديهي 

است. از جمله فقهاي متأخر كه قائل به قصاص مسلمان در مقابل كافر ذمي هستند آيت اهلل يوسف صانعي مي باشد. ايشان در خصوص 

يَا  حَيَاةٌ الْقِصَاصِ فِي در موارد عمد، محكوم به قصاص است ]وَ لَكُمْ»ابر اهل ذمه به قصاص ميرسد يا نه، عقيده دارند اينكه مسلمان در بر

ن أُولِي االَلباب[ و همانطور كه مالش محترم و در مجازات خيانت به اموالش و سرقت از آن، بين مسلمان بودن خائن و سارق و غير مسلم بود

قتل عمدي اش هم كه مربوط احترام به جانش، كه محترم است، مي باشد نيز فرقي نمي باشد و اطالق ادله قصاص محكم و  فرقي نيست، در

متبّع است. ناگفته نماند كه اخبار ادله خاصه در مسئله با هم تعارض و اختالف دارند و در موارد غير عمدي محكوم به ديه است)صانعي، 

اهل سنت، ابوحنيفه قائل به آن است كه مسلمانان در صورت كشتن كافر قصاص مي شوند در صورتي كه  (. در ميان فقهاي8/36ش، 8113

مقتول كافر ذمي باشد. اما قول مالك و شافعي اين است كه قصاص نمي شود چون كافر با مسلمان، برابر و هم ارزش نيست )منقول از 

 (. 3/831؛ عوده، بي تا، 8/361ش، 8171مرعشي نجفي،

ق. م. ا از جمله شروط قصاص اين است كه مجني عليه در دين با مرتكب مساوي باشد. با مراجعه به كتب به فقهي در  108ماده در 

اين خصوص معلوم است كه مجني عليه كافر با مرتكب مسلمان در دين برابر و هم ارزش نيست و هيچ سلطه اي بر كافر در اجراي قصاص 

ق. م. ا قابل  108بنابراين مسلمان در برابر غير مسلمان بخاطر انتفاي شرط برابري در دين طبق ماده  بر مرتكب مسلمان وجود ندارد.

اگر مسلمان، »ق. م. ا وارد است. مقنن در اين قسمت اشعار داشته است:  180قصاص نيست. در اين زمينه ايراد اساسي بر قسمت دوم ماده 

ايراد اين قسمت اين است «. مي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نمي شودذمي، مستأمن يا معاهد بر غير مسلماني كه ذ

كه مسلمان در عرض و كنار، ذمي، مستأمن و معاهد آورده شده است كه اگر مسلمان بر غير مسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست 

متبادر مي شود كه مسلمان در صورت ايراد جنايت بر غير مسلماني جنايتي وارد كند قصاص نمي شود و از مفهوم مخالف آن چنين به ذهن 

كه ذمي، مستأمن و معاهد هست جنايتي وارد كند قصاص خواهد شد. بنابراين آوردن مسلمان در اين قسمت از ماده قابل ايراد و انتقاد 

صانعي بر اين است كه مسلمان در برابر ذمي،  است. مگر اينكه قبول كنيم نظر مقنن در اين قسمت، براساس نظر شيخ صدوق و آيت اهلل

ق. م. ا در خصوص تساوي در دين را شامل تساوي بودن مسلمان در برابر ذمي،  108مستأمن و معاهد قصاص مي شود و عمومات ماده 

ورالدم يعني حربي را غير كفّ مستأمن و معاهد بدانيم و كفار محقون الدم از قبيل ذمي، مستأمن و معاهد را هم كفّ با مسلمانان و كفار مهد

ق. م. ا فقط در مورد كفار مهدورالدم قصاص را جاري ندانيم . اين امر برخالف نظر  180با مسلمانان بدانيم و به استناد قسمت اخر ماده 

 اشهر و اقوي فقها است و بعيد است مقنن نظرش بر همين مورد باشد.

 

 اعتياد مسلمان به کشتن غير مسلمان -2-2

نظريه اقوي اين است كه عادت به قتل و معتاد شدن به قتل امري است عرفي »آورده شده است « اعتياد به قتل»معني در خصوص 

 (. 86/888ق، 8881؛ شهيد ثاني، 8/698ش، 8119و در نزد عرف معلوم مي شود كه چه كسي معتاد به كشتن شده است)فخر المحققين، 

 ن الدم چهار نظر در فقه وجود دارد: در خصوص اعتياد مسلمان به كشتن كفار محقو

( برخي از فقها معتقدند اگر مسلمان به كشتن اهل ذمه معتاد شود، كشتن وي از باب اجراي حد محاربه و به جهت مفسد في 8

لبي، ؛ ح9/131ق،8889االرض واجب است نه از باب قصاص كه اولياي دم مقتول در كشتن يا عدم كشتن قاتل مختار باشد )عالمه حلي، 

 (.80/67ق، 8801( همچنين آورده شده است كه ابن جنبيد هم بر همين نظر است)منقول از شهيد ثاني، 181ق،8801

( برخي از فقها كشته شدن مسلماني كه اعتياد به كشتن غير مسلمان كرده است را از باب قصاص ميدانند و معتقدند كه اگر 3

؛ 719ق، 8880؛ مفيد، 8/861ش،8119ز رد فاضل ديه، قصاص وي جايز است )محقق حلي،مسلمان به كشتن اهل ذمه معتاد  گردد، بعد ا

؛ 8/691ش، 8119؛ فخر المحققين، 3/33ق، 8193؛ خوئي، 8/387ش، 8117؛ خميني، 83/886ش، 8137؛ نجفي،789طوسي، بي تا، 

 (.7/331ق، 8806خوانساري، 

ن مسلمان در برابر اهل ذمه از باب اجراي مجازات حدي است. اما ( نظر سوم از سوي شهيد ثاني مي باشد و معتقدند كه كشت1

برخالف فقهاي دسته اول پرداخت ما به التفاوت ديه را الزم مي شمارند. در واقع شهيد ثاني دو نظر فوق را با هم جمع كرده است و نظر 

 (.80/67ق، 8801بديع را به وجود آورده است )شهيد ثاني، 
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مربوط به ابن ادريس حلبي مي باشد. اين فقيه معتقد است كه مسلمان در مقابل كشتن كافر به هيچ ( نظري ديگري كه هست 8

وجه قصاص نمي شود، خواه يك نفر را كشته باشد، خواه چند نفر را و در اين راستا فرقي نمي كند كه به كشتن اهل ذمه معتاد شده باش يا 

 (.1/163ق، 8809نشده باشد )حلبي، 

است كه اگر از باب حدي باشد بر خالف قصاص كه حق ولي دم است و براي آنهاست كه عفو يا مطالبه قصاص يا ديه  ثمره نزاع آن

كنند، براي ولي دم حق عفو نيست و همچنين اگر از باب حد باشد ولي دم حق مطالبه آن را ندارند برخالف قصاص، و اگر از باب قصاص 

( و همچين اگر از باب حدي باشد، بحث پرداخت مازاد 8/333ش، 8171شود)مرعشي نجفي، باشد برخالف حد شرعي به ورثه منتقل مي

 (.863ش، 8193ديه و در خواست اولياي دم براي اجراي قصاص منتفي خواهد بود)صادقي، 

م. ا چون يكي  ق. 108قانون مجازات اسالمي در اين مورد ساكت و حكمي را وضع نكرده است. در اين مورد با توجه به اطالق ماده  

از شرايط ثبوت قصاص تساوي در دين مي باشد و فرقي بين تعداد مقتول كافر نگذاشته است، حكم به قصاص فاقد نص قانوني است و به 

ق. م. ا  317ق. ا در اين خصوص موجب تشدد آراء خواهد بود. با توجه به ماده 837بين فقها رجوع به فقه و اصل خاطر اختالفي بودن امر 

اين امر مي تواند مشمول اين ماده شده و مفسد في االرض تلقي شود. در اين ماده جنايت گسترده عليه تماميت جسماني افراد كه موجب 

راد يا موجب اخالل در نظم عمومي يا نا امني شود اگر با سوء نيت همراه باشد، يكي از مصاديق ورود خسارت عمده به تماميت جسماني اف

مفسد في االرض تلقي شده است و در اين مورد با توجه به اطالق افراد، فرقي بين مسلمان و غير مسلمان  نيست. بنابراين جنايت گسترده 

ق. م. ا بوده و از باب مفسد في االرض قابل اعدام است و در اين  313مول ماده عليه تماميت جسماني غير مسلمان از سوي مسلمان مش

 خصوص بايد تابع نظر فقهاي دسته اول بود. 

 

 کشتن نا مسلمان از سوي نا مسلمان -2-3
 به اتفاق فقها ذمي بخاطر كشتن مرد يا زن ذمي كشته مي شود و در اين خصوص فرقي نمي كند كه قاتل و مقتول پيرو يك دين

باشند يا از اديان مختلف، مثال يكي يهودي و ديگري مجوسي باشد. پس يهودي بخاطر مسيحي كشته مي شود و بالعكس و نيز مجوسي 

؛ فاضل 80/69ق، 8801؛ شهيد ثاني، 3/861ش، 8119؛ محقق حلي،8/387ش، 8117بخاطر آن دو كشته مي شود و بالعكس)خميني، 

(. بخاطر اينكه غير مسلمانان در 7/337ق، 8806؛ خوانساري، 1/163ق، 8888؛ حلي، 83/866ش، 8137؛ نجفي، 88/19ق، 8838هندي، 

دين با هم برابرند. با توجه به اشاره فقها به قصاص كافر ذمي مقابل كافر ذمي ديگر، غير مسلمانان محقون الدم فقط مقابل نا مسلمانان 

نان محقون الدم را مقابل نا مسلمانان مهدورالدم يعني كفّار حربي قصاص كرد محقون الدم قابل قصاص است. بنابراين نمي توان نا مسلما

 چون كشتن آنها مباح شده است و هر كسي مي تواند آنان را بكشد.

، در خصوص قصاص غير مسلمانان در مقابل ذمي، مستأمن و معاهد 113و قسمت آخر ماده  180قانون مجازات اسالمي در مواد 

ق. م. ا، مقتول ذمي ، مستأمن  180حق قصاص براي اولياي دم مقتول در صورتي ثابت است كه براساس قسمت دوم ماده تصريح دارد. البته 

و معاهد باشد و در صورتي كه در اين سه دسته قرار نگيرد، قصاص منتفي است و ديه هم پرداخت نمي شود بلكه مرتكب فقط به مجازات 

ق. ا بنظر مي رسد فقط اقليت هاي  81ق. م. ا و اصل   180ت( محكوم خواهد شد. با توجه به ماده ق. م. ا )بخش تعزيرا 383تعزيري ماده 

ديني يهودي، مسيحي و زرتشتي  مورد حمايت قرار گرفته است. بنابراين چون هندو ها از اقليت هاي ديني شناخته شده نيست، در صورتي 

در خصوص صبي هاي خوزستان، طبق نظر حضرت »لمانان موجب قصاص نيست. كه مستأمن و معاهد نباشد، كشتن آنها از سوي غير مس

(. 9/6/8116-3318/7نظريه مشورتي «)آيت اهلل سيد محمد حسن مرعشي شاخه اي از يهود شناخته شده و از اهل كتاب محسوب مي شوند

 بنابراين كشتن اعضاي اين فرقه ديني از سوي غير مسلمانان موجب قصاص است.

قابل بررسي در اين مورد ايراد جنايت نامسلمانان نسبت به مرتد و مرتد نسبت به نامسلمانان است. اگر مرتدي ذمي را  مسئله ديگر

بكشد، در قصاص او ترديد است و منشاء آن سبق اسالم وي و احترام جان از اين باب مي باشد. نظر اقوي آن است كه به قصاص برسد، چون 

ور كه يهودي مقابل يهود كشته مي شود. اما اگر مرتد به اسالم برگردد قصاص بر او نيست و ديه ذمي بر عهده در كفر با هم برابرند، همانط

ق، 8193؛ خوئي، 3/390ق، 8881، عالمه حلي، 3/301ق، 8880؛عالمه حلي، 6/78ق، 8830؛ طوسي، 7/87ش، 8168اوست.)طوسي، 

مچنين مشهور قائلند اگر ذمي، مرتدي را بكشد، به خاطر تساوي در (.ه3/868ش،8119؛ محقق حلي، 3/360ش، 8117؛ خميني، 3/31

(.بنابرين با توجه به تساوي آنها 3/866ش، 8119؛ محقق حلي، 3/390ش، 8117كفر، قابل قصاص است هر چند مرتد فطري باشد)خميني، 

ن نپرداخته اند و قانون مجازات اسالمي هم اشاره در كفر غير مسلمان مقابل مرتد و بر عكس، قابل قصاص است. مسئله اي كه اكثر فقها به آ

اي به آن نكرده است، كشتن مهدورالدمي است كه بخاطر ارتكاب حدود موجب سلب حيات يا قطع عضو، خونشان مباح تلقي شده است نه 

در صورتي كه » ره داشته است؛ ق. م. ا بدون اينكه مشمولين آن را تعيين كند در صدر آن اشا 103بخاطر ارتداد و بازگشت از دين. ماده 

بنا به داليلي چند بنظر مي رسد اين  «. مجني عليه داراي يكي از حاالت زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي شود:...
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د و قوانين جزايي با ماده شامل غير مسلمانان نيز مي شود؛ اوال؛ اين ماده اطالق دارد و اطالق آن شامل مسلمانان و غير مسلمانان مي شو

توجه به اعمال آن نسبت به همه كساني كه در قلمرو كشور زندگي مي كنند، شامل نشدن و موارد استثنائي آن بايد تصريح شود و چنين 

ص و عدم محكوميت به قصا»تصريحي و منصرف بودن آن نسبت به غير مسلمانان وجود ندارد. ثانيا؛ با توجه به صدر اين ماده و اشاره به 

داند كه حتي ديه نيز پرداخت نمي شود و غير رسد مقنن اشخاص مهدورالدم موضوع اين ماده را در سطح كفار حربي ميبنظر مي« ديه

مسلمانان محقون الدم بر آنان برتري دارد؛ چون كشتن آنها در همه موارد الاقل موجب ديه است، بنابراين با توجه به اين قرائن، غير 

ن الدم بر مسلمان مهدورالدم بخاطر ارتكاب حدود، برتري دارد. ثالثا؛ با توجه به اصل تفسير به نفع متهم و اينكه شك به نفع مسلمانان محقو

متهم تفسير مي شود، تفسير به نفع متهم ايجاب مي كند اين ماده را شامل غير مسلمانان محقون الدم هم بدانيم و آنها را بخاطر كشتن 

و قاعده درأ، بايد قائل به جرم نبودن اين اقدام و عدم  830قصاص و ديه محكوم نكنيم. رابعا؛ با توجه به ماده  اشخاص موضوع اين به

محكوميت به قصاص و ديه از سوي غير مسلمانان محقون الدم، بخاطر وقوع شبهه و عدم دليل بر رد آن، شد. موافق با اين نظر يكي از 

مباح الدم شود، زيرا آنها و ذمي در برابر كافر حربي و مرتد و زاني محصن و زنديق و باغي كشته نميفقهاي اعظم معاصر معتقدند: مسلمان 

(. اما برخي از 8/868ه ق، 8886موجب مهدورالدم بودن هر يك از آنها شده است )مرعشي نجفي،  ،يا ارتداد يا زنا يا بغي هستند و جنگ

دانند  و آنها را نسبت به كافران معصوم الدم صن و الئط را فقط از سوي مسلمانان جايز ميفقهاي ديگر، قتل مرتد و كافر حربي و زاني مح

 8880دانند كه در صورت جنايت از سوي كافر نسبت به آنان موجب قصاص و يا ديه به تراضي براي كافر خواهد بود )محقق حلي، نسبي مي

 (.3/303ق، 

 کشتن مسلمان از سوي نا مسلمان -2-4

مسلمان در برابر مسلمان قصاص مي شود و ارزش مسلمان باالتر از نا مسلمان  بين فقها اتفاق نظر وجود دارد كه نادر اين خصوص 

؛ فخر 3/308ق، 8880؛ عالمه حلي، 80/69ق، 8801؛ شهيد ثاني، 3/861ش، 8119؛ محقق حلي، 8/381ش، 8117است)خميني، 

چنانچه مجني عليه »، اشعار ميدارد 180در اين مورد تصريح دارد و در تبصره ماده (. قانون مجازات اسالمي نيز 8/693ش، 8119المحققين، 

در خصوص اينكه مجني عليه و مقتول زن مسلمان باشد و  113و همچنين ماده « مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب مانع قصاص نيست

صوص قاتل مرد مسلمان بايد مازاد ديه داده شود. قسمت اول قاتل چه مسلمان و چه غير مسلمان قابل قصاص است، تصريح دارد. اما در خ

هرگاه غير مسلمان مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، »ق. م. ا نيز در اين خصوص صراحت كامل دارد و بيان داشته است كه  180ماده 

شود و قانون مجازات اسالمي هم ذمي، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. بنابراين در اين مورد بخصوص اختالفي ديده نمي 

 حكم قضيه را صراحتا مشخص نموده است.

 

 تاثير تغيير دین در اجراي قصاص -3

در اين بخش به تأثير تغيير دين از سوي قاتل و مقتول در ثبوت قصاص مي پردازيم. تغيير دين از زمان ارتكاب رفتار مجرمانه از 

 سوي جاني و حصول نتيجه جنايت بررسي خواهد شد. 

 تغيير دین از سوي قاتل

 کافر شدن جانی مسلمان بعد از ارتکاب جنایت بر غير مسلمان -3-1-1
هر گاه مسلماني كافري را به قتل برساند و سپس خود كافر شود، در خصوص قابل قصاص بودن يا نبودن جاني دو نظر در ميان فقها 

غير مسلمان محقون الدم را مجروح كند و سپس اين مسلمان مرتد  وجود دارد: برخي از فقها قائل به اين هستند كه اگر مسلماني يك نفر

وجود نداشته « تساوي در دين»شود و جرح سرايت كند و موجب مرگ مجني عليه كافر شود، قصاص نيست چون در زمان ارتكاب جرم 

كه هم جرم و هم سرايت در استحقاق موثر  است و مرتد بايد ديه غير مسلمان محقون الدم را بپردازد. در اين مسئله قاعده را اين ميدانند

است. پس برابري در يكي از اين دو حالت كافي نيست و شرط برابري بايد هم در حال ارتكاب رفتار جنايت آميز و هم حال سرايت موجود 

رگ شود، قصاص باشد. به همين سبب اگر مسلماني موجب جرح شود و سپس مرتد شود و پس از ارتداد او جرح سرايت كند و موجب م

 (.83/836ش، 8137؛ نجفي 3/866ش، 8119واجب نيست)محقق حلي، 

اگر جاني مسلمان، به قصد قتل جنايتي بر غير مسلمان وارد »فرمودند  73نظر ديگر مربوط به آيت اهلل خوئي مي باشد كه در مسأله 

است بخاطر عدم تساوي در حال جنايت قصاص ندارد اما كند و سپس جاني مرتد شود و جنايت سرايت كند و مجني عليه بميرد، گفته شده 

 (.3/39ق، 8193اظهر ثبوت قصاص است)خوئي، 

ق. م. ا كه شرايط عام مسوليت در قصاص را هم در  880در قانون مجازات اسالمي به اين امر پرداخته نشده است اما با توجه به ماده 

م بايد در حين ارتكاب جنايت موجود باشد. بنابراين در اين مورد با توجه به حين ارتكاب جرم الزم ميداند، شرايط خاص ثبوت قصاص ه

 ق. م. ا و نظر مشهور فقها جاني مسلماني كه پس از ايراد جنايت بر غير مسلمان مرتد شود، قابل قصاص نيست. 880ماده 
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 مسلمان شدن جانی کافر بعد از ارتکاب جنایت بر غير مسلمان -3-1-2

به قتل برساند و بعد مسلمان شود، فقهاي كه قائل به قصاص نشدن مسلمان برابر غير مسلمان هستند  هر گاه كافري، كافري را

؛ شهيد ثاني، 3/861ق، 8119؛ محقق حلي، 8/381ش، 8117؛ خميني، 6/887ق، 8830معتقدند كه جاني قصاص نخواهد شود)طوسي، 

در كشف اللثام اورده شده است كه (.3/36ش، 8193؛ خوئي، 83/861ش، 8137؛ نجفي، 88/91ق، 8838؛ فاضل هندي، 80/38ق، 8801

 اگر كافري كافري را بكشد و قاتل اسالم آورد بخاطر آن كشته نمي شود، بحاطر عموم آيه اليقتل مسلم بكافر و لن يجعل اهلل للكافرين علي

ب قصاص دانسته نشده است.قانون مجازات اسالمي المسلمين سبيالً و السالم يجب ما قبله)همان( در جواهر الكالم بخاطر عدم تساوي موج

ق. م. ا پيش بيني كرده است  و در صورتي كه مجني عليه غير مسلمان باشد و مرتكب  180ماده  3حكم اين مورد را صريحا در تبصره 

 پيش از اجراي قصاص مسلمان گردد را موجب سقوط دانسته است.

 

 تغيير دین از سوي مقتول -3-2

 يتي مي پردازيم كه در آن مقتول از زمان ارتكاب جنابت از سوي جاني تا مرگ تغيير دين ميدهد.در اين فصل به وضع

 غير مسلمان شدن مقتول مسلمان بعد از ارتکاب جنایت از سوي مسلمان -3-2-1

مرگ از اين مبحث حالتي را بيان مي كند كه مسلماني بر مسلمان ديگر جرحي وارد مي كند و مجني عليه بعد از ايراد و قبل از 

دين خود برميگردد. خروج مجني عليه از اسالم پس از ورود جراحت و قبل از مرگ، موچب سقوط قصاص نفس عليه مرتكب مسلمان مي 

 (.83/833ش، 8137؛ نجفي، 3/868ق، 8119شود)محقق حلي،

م برگردد و سپس بميرد. در اين وضعيت چند حالت وجود دارد؛ حالت اول مربوط به وضعيتي است كه مرتد قبل از مرگ به اسال

 حالت دوم وقتي است كه مرتد شود و با حال مرتد بميرد.

در حالت اول هم دو صورت محقق مي شود؛ الف( بعد از جراحت و قبل از سرايت جرح وارده منجر به قتل نفس و قبل از مرگ، به  

 قتل نفس ، به اسالم برگردد. اسالم برگردد ب( بعد از جراحت و بعد يا در حالت سرايت جرح وارده منجر به

در صورت اولي، قصاص ثابت است؛ چون در حال ايراد جنايت و سرايت تساوي حاصل بوده است، يعني چون جنايت ناشي از ايراد و 

 سرايت آن بوده و هم در حال ايراد جنايت و هم در حال سرايت مسلمان بوده است و تساوي برقراره، قصاص هم ثابت است.

 ومي، در خصوص ثبوت يا عدم ثبوت قصاص اختالف است.در صورت د

؛ شهيد ثاني، 3/868ش، 8119برخي از فقها قائل به اين هستند كه در قصاص ترديد است اما اشبه ثبوت قصاص است)محقق حلي، 

ر حال مرگ، (و دليل اين فقها اين است كه )مجني عليه( هم در حال وقوع جرم و هم د 6/838ق، 8830؛ طوسي، 86/868ق، 8883

مضمون به قصاص بوده است و در هر دو حالت قصاص استقرار يافته است، پس به آنچه در خالل اين دو به وجود آمده است، نبايد توجه 

 نمود.

برخي ديگر از فقها قائل به سقوط قصاص هستند و استدالل كرده اند؛ سبب قصاص در اينجا سرايت است و آن مركب است از 

از آنها در زمان عصمت و محرم بودن جاني به وجود آمده است و برخي ديگر در زمان مهدورالدم بودن او. پس مرگ او به  اجزائي كه برخي

دو سبب بوده است كه يكي مضمون و ديگري غير مضمون بوده است و نيز به دليل اينكه مجروح به سوي حالتي)ارتداد( رفته است كه اگر 

(و برخي 7/33ش، 8168طوسي، «)شبهۀ دارئه»بود، اين شبهه اي است كه از قصاص جلوگيري مي كند در اين حالت ميمرد قصاص واجب ن

(. در اين صورت و 8/393ق، 8171هم در خصوص ثبوت قصاص در اين صورت ادعاي مشهور بودن آن بين فقها كرده اند)مرعشي ، 

(. علت ثبوت قصاص مادون نفس در 396ثابت است)همان،  همچنين وقتي كه جنايت سرايت نكند، نسبت به جنايت مادون النفس قصاص

 اين صورت ها اين است كه قصاص عضو با ايراد جنايت اوليه و در حالت اسالم ثابت شده است و در آن زمان تساوي در دين برقرار است.

؛ خوئي، 7/33ش، 8168؛ طوسي، 83/838ق، 8137در خصوص حالت دوم، فقها قائل به سقوط قصاص نفس هستند)نجفي، 

(. اما در خصوص قصاص طرف)مادون نفس( بين فقها اختالف 8/880ش، 8117؛ تبريزي، 3/868ش، 8119؛ محقق حلي، 3/37ق، 8193

 نظر وجود دارد.

الف( برخي از فقها قائل به اين هستند كه قصاص عضو ساقط نمي شود؛ زيرا جنايت موجب قصاص عضو بوده است و عروض ارتداد 

ي كند. اين فقها استدالل كرده اند كه قصاص عضو از قصاص نفس جداست و استقرار يافته است و با حادثه بعدي تغيير نمي آن را ساقط نم

كند و الزمه آن در قصاص نفس بر فرض استيفاي قصاص نفس اين است كه مطلقا داخل و تابع آن باشد. پس قصاص عضو باقي مي ماند؛ 

ق، 8883؛ شهيد ثاني، 3/868ش، 8119داخل است)محقق حلي، « والجروح قصاص»د و در عموم ادلهچون در حال تساوي به وجود آمده بو

 (.83/838ق، 8137؛ نجفي، 8/888ش، 8117؛ تبريزي، 88/889
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ب( گروهي ديگر از فقها قائل به سقوط قصاص عضو هم هستند و استدال كرده اند؛ به هنگامي كه جرم موجب مرگ شود، قصاص 

نفس است و در جائي كه قصاص نفس واجب نباشد، قصاص عضو هم واجب نخواهد بود. به عبارتي قصاص و ديه عضو عضو تابع قصاص 

(. همچنين آيت اهلل 7/31ش، 8168؛ طوسي، 6/836ق، 8830داخل قصاص و ديه نفس مي شود و در اينجا نفس مضمون نيست)طوسي، 

 (.3/37ق، 8193خوئي، «)بعيد نيست قصاص عضو نشود»خوئي قائل هستند كه 

قانون مجازات اسالمي در اين موارد ساكت بوده و حكمي راوضع نكرده است.در خصوص صورت هاي حالت اول با رجوع به اصل 

ق. ا مي توان طبق مشهور فقها عمل نمود و قصاص نفس را)كه قصاص عضو هم داخل آن مي شود( در هر دو صورت ثابت دانست. در  837

ر حالت دوم هم اختالفي وجود ندارد و بايد طبق همين نظر فقها قائل به سقوط قصاص نفس شد. اما در خصوص سقوط قصاص نفس د

خصوص قصاص عضو در حالت دوم براساس ق. م. ا ميتوان نظر مشهور فقها و نظر شيخ طوسي را جمع نمود. در صورتي كه جاني با يك 

ات مختلفي بر عضو وي وارد نمايد و همه اين ضربه ها و آن ضربه واحد، سبب ضربه عمدي موجب جنايت بر عضو مجنيٌ عليه شود و يا ضرب

ق. م. ا قصاص عضو در قصاص نفس تداخل  399و397قتل شود و قتل مستند به اين ضربه يا ضربه ها باشد، چون در اين حالت طبق ماده 

يگزين و در برگيرنده قصاص عضو هم مي شود و پيدا مي كند و قصاص عضو ساقط و استقالل خود را ز دست ميدهد و قصاص نفس جا

شرائط قصاص نفس بخاطر انتفاي شرط تساوي در حالت سرايت منتفي است، قصاص عضو را نيز منتفي دانسته و قول شيخ طوسي و آيت 

ضربات سبب و علت قتل اهلل خوئي را پذيرفت. اما در حالتي كه مرتكب با ضربات متعدد مرتكب جنايت بر مجنيٌ عليه شود و فقط برخي از 

باشد، نسبت به ضرباتي كه موجب مرگ نشده است قصاص عضو را قابل اعمال دانست؛ چون شرط تساوي در خصوص قصاص عضو در حين 

ايراد چنايت موجود بوده و با قصاص نفس هم تداخل پيدا نكرده است تا با سقوط قصاص نفس، قصاص عضو را هم ساقط دانست و از اين 

ق. م. ا در خصوص تداخل قصاص عضو در قصاص نفس نيز مي باشد و صرفا به خاطر  399اي وجود ندارد و منطبق با ماده  لحاظ شبهه

 تغيير بعدي دين از سوي مجنيٌ عليه را نمي توان موجب عدم اعمال قاعده تداخل قصاص كرد.
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 نتيجه گيري
تنها  قانونگذار ايران حقوق ق. م. ا براي ثبوت قصاص الزم ميداند. در 108كه مقنن در ماده  تساوي در دين از جمله شروطي است

واگذار  سكوت به را موارد ساير و داده قرار اشاره مورد را و نيز برخي موارد تغيير دين و تاثير آن در قصاص  غيرمسلمان قتل شقوق از برخي

 مسئله اين به مشكالت راجع شدن چندان دو و ايران حقوق به فقهي اختالف نظرهاي و ابهامات نفوذ  موجب امر كه همين  نموده است

 با هرچند قانونگذار  سكوت آن، مورد در صحيح و روشن قانونگذاري از عدم ناشي معضالت و موضوع حساسيت به توجه گرديده است. با

 موضوعيت همچون برخي موارد  باب در جدي صورت به قانونگذار هك ميرود انتظار اساس برهمين و باشد  مطلوب نمي تواند منطقي، داليل

 قصاص، در دين تساوي شرايط كاربرد نحوه دقيق تعيين مختلف كفار، تعيين شقوق ايران، فعلي حقوق در ذمه قرارداد  نداشتن يا داشتن

بل قصاص بودن يا نبودن مسلمان در مواقعي قابل قصاص بودن يا نبودن مسلمان در خصوص عادت به كشتن غير مسلمانان محقون الدم، قا

كه مرتدي بعد از ايراد جنايت و بعد سرايت اين جنايت و قبل مرگ به اسالم برگردد و همچنين قابل قصاص مادون النفس بودن در واقعي 

خأل بوده و فقها نسبت به آن و مهمترين اين خأل كه در فقه هم داراي  كه مسلماني بعد ايراد جنايت از سوي مسلمان بر وي مرتد مي شود

نظر صريحي ارائه نداده اند بحث كشتن مسلمان مهدورالدم بخاطر ارتكاب افعال حدي موجب سلب حيات از سوي غير مسلمانان محقون 

ق.  180ه همچنين انتظار مي رود مقنن نسبت به اصالح قسمت دوم ماد .نمايد موضع اعالم ...ق. م. ا، مي باشد  و 103الدم و شمول ماده 

را از اين قسمت حذف نمايد تا شبهه اي در خصوص عدم قصاص مسلمان در برابر غير مسلمان ايجاد « مسلمان»م. ا اقدام نموده و كلمه 

 نشود.
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