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 چکيده

دیه، اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس، برای  قانون مجازات اسالمی    17طبق حکم ماده  

عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی، در مواردی که به هر جهتی، قصاص ندارد، به  ایراد جنایت غیر  

در اسالم بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یك دستور  و قصاص دیه . شود موجب قانون، مقرر می 

اسالم بسیارى از افراد اعم  باشد، نشانه آن این است که  خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى

کند، و در عین حال  ى بیند و تساوى آنها را نفى ماند متفاوت مى از زن و مرد را که داراى اختالف علمى یا عملى 

هایی در اعمال مقررات کیفری بین زن و مرد  در قانون مجازات اسالمی ایران تفاوت .  دانددیه آنها را مساوى مى 

ی  در  دارد، که حداقل  به وجود  برداشت ظاهری چنین  داده  نظر میك  برتری  و  امتیاز  ذکور  به جنس  رسد که 

سلمی چون مساوات و عدالت در اسالم مشهود است. لذا چنین  است. همچنین تعارض این احکام با اصول مشده 

نماید  اری میخوانی و ناسازگبانی پذیرفته شده ناهم احکام و قوانینی را که حداقل برای ناظر بیرونی با برخی از م

ه مبانی و ایم تا دریابیم کقرار داده   پژوهشو    بررسیمورد  از نظر فقهی  و دیدگاه فقها و همچنین از نظر قانون  را  

دانان در این زمینه چیست.  ی فقها و حقوق و ادله نین علل و حکمت آنها چه بوده است  همچاساس این احکام و 

زن و مرد در دیه و قصاص تابع شرایط و مقتضیات زمان و مکان  همچنین بررسی کنیم که آیا موضوع تفاوت  

یاسی اجتماعی، اقتصادی و بحث حقوق بشر  های سی عرصه بوده است و با تغییر شرایط و حضور زن در همه 

این احکام جزء قوانین ثابت و    توان به عنوان احکام ثانوی، مقررات جدیدی در آن بوجود آورد، و یا اینکه نهمی

دانان به  گردد. در این پژوهش با تکیه بر آراء و نظریات فقها و حقوق ها شامل مییر بوده و برای همه زمان الیتغ

ایم با این امید که  است، پرداخته ای که در زمینه دیه و قصاص زن و مرد وارد شده و روایات و ادله بررسی آیات  

 .جانبه از این موضوع دست یافتبتوان به تحلیل همه  

 . حقوق زنان، تناصف دیه، دیه مرداندیدگاه فقها،    ،دیه  ،قصاص  :یديکل واژگان 
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 و بيان مساله  مقدمه

قررات کیفری بین زن و مرد وجود دارد، که  هایی در اعمال مران تفاوتدر قانون مجازات اسالمی ای

همین قانون،   301و   300، 209، 273های ها در احکام دیه و قصاص در مادهی این تفاوتاز جمله 

که موضوع دیه و قصاص در آیات متعددی از قرآن مشهود است، ولی از آنجایی  1370وب سال  مص

های مدون طبق ی در این زمینه بین زن و مرد وجود ندارد، و مجازاتاست. هیچ تفاوت مطرح شده

ین باشند. در نگاه نخستین به االسالم میات ائمه علیهمهای فقها تنها مستند به روایآراء و دیدگاه

رسد که به جنس ذکور امتیاز و برتری داده شده  نظر میاحکام در یك برداشت ظاهری چنین به 

خوانی و تعارض این احکام و قوانین با اصول مسلمی چون مساوات و عدالت  است و همچنین ناهم

را یك بار  مکتبىهر  نخست باید دانست که نظام حقوقى  .  گرددبین زن و مرد در اسالم نمایان می

کرد و یك بار در مقایسه با نظام    با نگاه به مجموعه قوانین آن درچارچوب تعریف شده باید بررسى

اثبات کرد که نظام  ها. شاید در نگاه اول بتوان به آسانى  به برتریندیگر و امتیاز دهى  حقوقى  هاى  

انسجام است؛ به طور مثال همان طور کهحقوقى   نفقه و هزینه  اسالم داراى  پرداخت  هاى  اسالم 

برقرار  را بر مرد واجب کرده است، ارث و دیه او را نیز دو برابر تعیین کرده است تا موازنه  زندگى  

شود و در حقیقت وقتى دیه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تأمین هزینه زن و فرزند بیشتر 

ح نظام  یك  در  است.  خاقوقىشده  هزینه  تأمین  مرد  که  و  زن  عهده  بر  مساوى  طور  به  نواده 

 اعالم شود.  باشد، چه بسا حکم دیه نیز به طور مساوى مى

مقای نگاه دوم که تحلیل و  امتیاحقوقى  سه نظام هاى  در  برترینز دهى  و  باشد، چه بسا  ها مىبه 

کرد. پیش نگاه    اسالم را از دو زاویه »پیش نگاه« و »پس نگاه« بررسىنظام حقوقى  بتوان برترى  

سوى   از  قوانین  این  که  است  این  هاى    خداوندىها  نظام  و  بندگان  همه  مصالح  به  که  است 

و به دور از آسیب ها  است که قوانین او از استحکام، اتقان و پایدارى  یعى  آگاه است و طباجتماعى  

وجه شود و جهان غرب ت  نظام خانواده درسستى    باشد و با پس نگاه نیز اگر بهمى  و عوارض جانبى

ابزارى استفاده  رشد  اسالم  از  به  قوانین  صالحیت  به  شود،  توجه  برترى    زن  براى و  حفظ آن 

 برد.  اهیم پى خوشخصیت زن 

که احکام اسالم تابع مصالح و مفاسد هستند و برخی از آنها با تغییر شرایط و موضوعات و  از آنجایی

باشند. در چنین صورتی بزرگان دین و دانش در  ر میهمچنین مقتضیات زمان و مکان قابل تغیی

این  غیر  در  و  نموده  تجدیدنظر  مزبور  قوانین  و  احکام  در  امکان  برصورت  شبهات صورت  رفع  ای 

که احکام و قوانین مدون دیه  وارده به بیان فلسفه و علل این شرایع و احکام بپردازند. لذا از آنجایی

عدالت    و قصاص زن با  این  و مرد ظاهرا  نیز تعارض بین  ندارد و  و مساوات دین اسالم همخوانی 

و مرد را در دیه و    اوت زندر تف  نویسندهاحکام با برابری زن و مرد نزد خداوند ضرورت و انگیزه  

جا سواالتی مطرح شده است که در  با توجه به مطالب بیان شده در اینسازد.  قصاص نمایان می

 گویی به آنها است، که در ذیل به آنها اشاره شده است:  دنبال پاسخاین پژوهش، محقق به
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می (1 نبوی  معروف  حدیث  و  است  عدالت  دین  است،  مساوات  دین  اسالم  اینکه    گوید: با 

مسلمان دمائهم«،  تتکافا  نیم»المسلمون  زن  خون  چرا  پس  است  برابر  خونبهایشان  بهای ها 

 باشد؟ خون مرد می

آیا قوانین و احکام دیه و قصاص زن و مرد با توجه به شرایط کنونی جهان و حضور زن در  (2

 های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بحث حقوق بشر ثابت است یا خیر؟   ی عرصه همه

 

 و مفاهيم اوليه کلياتبخش اول: 
ها و مقاالتی نگاشته شده است، اما در آنها به  نامهها، پایانی دیه و قصاص زن و مرد کتابدر زمینه 

بررسی قانون مجازات اسالمی بر اساس روایات و  آیات قرآن و همچنین شأن نزول آنها و ارتباط  

است، شده  توجه  کمتر  موجود  روایات  با  آیات  از  این  حدی  چه  تا  علما  اجماع  اینکه  و   و  اعتبار 

ی این موارد پرداخته شده است، و باشد. در این پژوهش به طور مفصل به همهحجت برخوردار می

و   احکام دیه  تغییر  در  و مکان  زمان  مقتضیات  آیا  است که  بررسی شده  زمینه  این  در  همچنین 

 قصاص تأثر خواهد داشت یا خیر؟  

 

 هيت قصاص  ام بررسی   بند اول:

ق معنای  تبیین  منظور  الزمبه  ابتدا  و    صاص  داده  قرار  بررسی  مورد  را  آن  لغوی  معنای  که  است 

و   فقها  آیا  که  دید  و  پرداخت  حقوقدانان  و  فقها  بین  مصطلح  معنای  با  آن  مقایسه  به  سپس 

 دانند یا خیر؟  دانان همان معنای لغوی را موضوع قصاص میحقوق 

لغت:   لقصاص در  در  فارسی  قصاص  ِعقاب،  غت  معنای مجازات،  با  به  رفتار  و  تالفی  سزا، جبران، 

. در لغت عرب قصاص، اسم مصدر از  2مثل، آمده استفاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به

پی معنای  به  یقَصٌ«  »قصّ  لسانریشه  در  چنانکه  است.  چیزی  اثر  و  نشانه  نمودن  العرب  گیری 

اص نمودن چیزی، یعنی به تدریج ؛ قص3ا تتبعت اثرء شیئاً بعد شیءخوانیم: »قصصت الشیء اذمی

؛ مادر موسی  4دنبال اثر آن رفتن«. و از همین ریشه در قرآن کریم آمده است: »قالت الخته قصیه

 به خواهرش گفت: دنبال موسی برو«.

 

 قصاص در اصطالح بند دوم:  

جرح را ی نمودن اثر جنایت و ضرب و  گیرقصاص در اسطالح فقها، پیالف. قصاص از دیدگاه فقه:  

گونهمی به  قصاصگویند؛  که  صاحب  ای  نماید؛  وارد  جانی  به  را  وارده  جنایت  همان  عیناً  کننده 

گیری و دنبال نمودن اثر  گوید: »مراد از قصاص در اینجا )کتاب قصاص( پیجواهر در این باره می

 
 .317-318ش.، صص 1346، 29نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، جاکبر، لغتدهخدا، علی 2
 .  190ق.، ص1408، 11العرب، بیروت، دارالحیاء، التراث العربی، جمنظور، لسانابن 3
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این معنای    .5را نسبت به او انجام دهد« ای که قصاص کننده عین عمل جانی  جنایت است، به گونه

لغت از  بعضی  نیز  لغوی  معنای  در  گرچه  است،  لغوی  معنای  از  اخص  همین اصطالحی،  شناسان 

نموده را ذکر  و حقوق  تقاص در جراحات  نکته وجود  معنای  اصطالحی قصاص دو  اند. در معنای 

میزان   به  باید  قصاص  در  آنکه  اول  است:  الزم  بدان  توجه  که  به  دارد  شده  وارد  جنایت  همان 

علیه، بر جان وارد شود نه بیشتر. دوم، اگر استیفای اثر جنایت یا ضرب و جرح، به پرداخت نیمج

جویی جنایت تا اخذ دیه یا عفو جایز  دیه یا عفو منجر شود یا اصوال در یك جامعه یا مکتب، پی

کن یند، هرچند از نظر لغوی ممگوباشد، این نوع دنبال نمودن اثر جنایت را اصطالحا قصاص نمی

   6است بتوان آن را قصاص دانست.

دانان در تعریف اصطالحی قصاص همان معنای مذکور را دانان: حقوق ب. قصاص از دیدگاه حقوق 

شود: »قصاص اسم است برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده،  کنند. چنان گفته میتاکید می

و   یا جرح  یا ضرب  یا قطع  قتل  پیرویریشهاز  معنای  به  آن  است، چون قصاص    ی  اثر  از  کردن 

 .7دهد« کند و کاری مانند کار او انجام میکننده اثر جنایتکار را پیروی می

سال   قانونگذار  ایران  مجازات  قانون  )  1361در  ماده  در  9در  و  اسالمی  مجازات  به  راجع  قانون   )

ن محکوم کیفری است که جانی به آ  دارد: »قصاص،مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می

 8شود و باید از جنایت او برابر باشد. می
 

 ماهيت دیه   بررسی و شناخت:  بند سوم

 الف( دیه در لغت

دیه در لغت به معنای »ادا کردن« و »پرداختن« است. و اصل آن »وَدی« بوده که »واو« آن حذف  

. 9»وعده« بوده استه« که اصل آن  شده و به جای آن حرف »هاء« قرار گرفته است. همچون »عد

رود، یعنی درست است که دیه مصدر  این کلمه مصدری است که به معنای اسم مفعول به کار می

شود« به اوست و معنای حقیقی آن »ادا کردن« است ولی به جای اسم مفعول یعنی »آنچه ادا می

شود که بدل نفس  یمالی گفته م  نامه دهخدا آمده است که »دیه بهرو در لغترود. از اینکار می

 .10شود و از باب تسمیه به مصدر است...« مقتول به ولی او داده می

 

 

 
 .7ق.، ص1412، 2، بیروت، موسسه التاریخ العربی، جنجفی، محمدحسن، جواهرالکالم 5
ی علی شیروانی، قم، موسسات انتشارات دارالعلم،  الدین )شهیدثانی(، الروضه البهیمه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ترجمهعاملی، زین 6

 .13ش.، ص1381، 14ج

جزایی  7 حقوق  در  تطبیق  و  مقارنه  علیرضا،  انتشار  فیض،  تهران،  اسالم،  اسالمی،  عمومی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ش.، 1364ات 

 .487ص
 .  2تا، ص، بی1مرعشی، سید محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، وزارت ارشاد اسالمی، ج 8

 .258، ص15منظور، منبع پیشین، جابن 9
 .1075، ص7اکبر، منبع پیشین، جدهخدا، علی 10
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 دیه در اصطالح  ب(

لغوی دیه   با معنای  این کلمه در لسان فقها و حقوق آحال که  به بررسی معنای  دانان شنا شدیم 

 پردازیم.  می

تعریفی برای دیه ذکر نکرده و آن را از متقدمین،   الف. دیه از دیدگاه فقها: اکثر فقهای امامیه، بویژه 

از تعریف فرض کردهامری بی اند و شاید به خاطر وضوح معنی لغوی و عدم جعل اصطالحی  نیاز 

از فقهای امامیه به تعریف دیه مبادرت ورزیده اما تنی چند  اند؛  جدید برای این کلمه بوده است، 

»دیه مالی است که به جنایت بر حُرّ در   فرماید: ین میاهلل خویی در معنای اصطالحی دیه چنآیت

شود، چه مقدر باشد یا نه و چه بسا غیر مقدر، به ارش و حکومت،  تر از آن، واجب مینفس یا پائین

نامیده می به دیه  مقدارها دیات و موجبات ضمان و  و مقدّر،  اقسام قتل و  و نظر در آن در  شود. 

 . 11جنایت و ملحقات است«

قوقدانان: بسیاری از حقوقدانان یکی از تعریفهای فقهای اسالمی را تایید نموده  دگاه حاز دی  ب. دیه

اند.  ی خاص خود به تعریف دیه پرداخته اند و بعضی دیگر به شیوهو آن را مبنای کار خود قرار داده

 دهیم: در زیر تعریف هر یك از آنان را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می

تعریف دیه آورده است: »دیه کیفر بدلی نخست است برای کیفر قصاص. پس  ر  ر عوده دعبدالقاد

هرگاه قصاص، که کیفر اصلی است به هر سببی ممتنع گردد یا ساقط شود، دیه که کیفر بدلی  

ثابت می این در صورتی است که جانی مورد بخشودگی قرار نگیرد، دیه مانند کیفر است  شود و 

بر   جنایت  برای  اگر  است  و  بود«عضو  خواهد  بدلی  کیفر  بگیرد  را  قصاص  دیگر   .12جای  از    یکی 

از دیه یا تعویض مدنی، شرعا مالی است که به حقوقدانان در زمینه مورد بحث می نویسد: »مراد 

 13است«. سبب جنایت بر جان یا عضو شخصی »آزاد« واجب شده
 

 حکمت تفاوت دیه زن و مرد   :دومبخش 
و شوا بررسى دالیل  دربا  که    هدى که  نیست  تردیدى  و  دارد، جاى هیچ شك  این مسئله وجود 

اما   اتفاق همه مذاهب اسالمى است؛  از احکام قطعى و مسلم اسالم و مورد  تفاوت دیه زن و مرد 

این پرسش همچنان براى بسیارى مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زن را نصف دیه مرد قرار  

ایى تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدى نیست و  رسش از چرداده است؟ در پاسخ باید گفت که پ 

علیهم السالم نیز این پرسش مطرح بوده است. در روایت هایى که از امامان  در عصر امامان معصوم

علیهم السالم در این زمینه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهى و  معصوم

دهد که این همان روح شریعت و  یه وآله( تشکیل مىى اهلل علپاى بندى به سنت رسول خدا )صل

با   بود.  نخواهد  چیزى  توخالى  ظاهرى  جز  مسلمانى  و  اسالم  آن  بدون  و  است  دارى  دین  اساس 

وجود این، تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع، منافاتى با پى جویى از حکمت و فلسفه آنها ندارد؛  
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 .261ق، ص1413، 2عوده، عبدالقادر، التشریح الجنایی االسالمی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت، موسسه الرساله، ج 12
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مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احکام شرع،    ى الهى برزیرا ما معتقدیم که اوامر و نواه

دالیلى که در این زمینه از  از بررسى مجموع    14منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.

 توان به نحو اختصار به موارد ذیل اشاره نمود:  سوى اندیشمندان مختلف بیان شده است، مى

ارد. مهم ترین شخصیت هاى اسالمى  و ارتباطى با اصول مذهب ند. دیه، یك حساب فقهى است  1

انسان متخصص و دیه یك  با ساده ترین افراد از نظر دیه یکسان هستند. دیه مرجع تقلید، دیه یك 

انسان مبتکر، با دیه یك کارگر ساده در اسالم یکى است. به دلیل این که دیه عامل تعیین ارزش  

به بیان دیگر، دیه مالى است که در برابر آسیبى که به انسان وارد    .15نیست و تنها یك ابزار است

است مى  شده  ارتبگرفته  دیده  آسیب  شخص  ارزش  به  آن  مقدار  کسى  شود.  بنابراین،  ندارد.  اط 

تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان  نمى

و   علمى  مراتب  و کسب  قرآن  به صفات  یکسانند.  زن  و  مرد  این جهت  در  و  است  وابسته  عملى 

 فرماید:  مجید مى

َع» - أُضِیعُ  لَا  أَنِّی  رَبُّهُمْ  لَهُمْ  فَالَّذِینَ  فَاسْتَجَابَ  بَعْضٍ  مِنْ  بَعْضُکُمْ  أُنْثَى  أَوْ  ذَکَرٍ  مِنْ  مِنْکُمْ  عَامِلٍ  مَلَ 

وَأُوذُوا فِی دِیَارِهِمْ  مِنْ  وَأُخْرِجُوا  وَلَُأدْخِلَنَّهُمْ    هَاجَرُوا  سَیِّئَاتِهِمْ  َعنْهُمْ  لَُأکَفِّرَنَّ  وَقُتِلُوا  وَقَاتَلُوا  سَبِیلِی 

تَحْتِهَ تَجْرِی مِنْ  الثَّوَابِ جَنَّاتٍ  حُسْنُ  ِعنْدَهُ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  ِعنْدِ  ثَوَابًا مِنْ  الَْأنْهَارُ  پروردگارشان  ؛  16ا  پس 

من عمل هیچ صاحب عملى از شما را از مرد یا زن که  دعاى آنان را اجابت کرد ]و فرمود که[  

نده شده و  هاى خود راکنم پس کسانى که هجرت کرده و از خانه  از یکدیگرید تباه نمى  همه  

آزار دیده و جنگیده و کشته شده راه من  آنان مى  در  از  را  را در   اند بدیهایشان  آنان  و  زدایم 

آورم ]این[ پاداشى است از جانب خدا و  وان است درمى  باغهایى که از زیر ]درختان[ آن نهرها ر

   .«پاداش نیکو نزد خداست

مِنَ  » - یَعْمَلْ  یُظْلَمُونَ وَمَنْ  وَلَا  الْجَنَّةَ  یَدْخُلُونَ  فَُأولَئِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أُنْثَى  أَوْ  ذَکَرٍ  مِنْ  الصَّالِحَاتِ 

مؤمن  ؛  17نَقِیرًا  و  شایسته کند  زن کار  یا  مرد  از  پاکیزههر کس  زندگى  با  را  او  قطعاً  اى  باشد، 

   دادند، پاداش خواهیم داد.«انجام مى)حقیقى( بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه  حیات

فَُأولَئِ» - مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أُنْثَى  أَوْ  ذَکَرٍ  مِنْ  صَالِحًا  َعمِلَ  وَمَنْ  مِثْلَهَا  إِلَّا  یُجْزَى  فَلَا  سَیِّئَةً  َعمِلَ  كَ  مَنْ 

حِسَابٍ یَدْ بِغَیْرِ  فِیهَا  یُرْزَقُونَ  الْجَنَّةَ  یا  و کسانى که کارهاى شایسته کنن؛  18خُلُونَ  باشند  مرد  د، 

شوند و به قدر گودى پشت هسته خرمایى  زن، در حالى که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى

 گیرند.«  مورد ستم قرار نمى

نایل شدن وى و  او  انسانیت  به  انسان  ارزش  این    بنابراین،  در  و  است  الهى  واالى قرب  مراتب  به 

 ا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.  نقشى ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بس جهت، جنسیت
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هاى بزرگ  دیه به معناى قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست؛ بدین سبب اگر یکى از شخصیت 

اى که  اش با دیه کارگر سادهدیهعلمى یا سیاسى کشور در جریان یك قتل غیر عمد کشته شود،  

ن فقدان آن شخصیت خأل بزرگى در  تواند بگوید چواین گونه جان باخته، برابر است و کسى نمى

اش بیشتر است؛ چنان که قتل عمد گناهى بسیار بزرگ است و در این کند، دیهجامعه ایجاد مى

أَفرماید: »زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم مى أَنَّهُ    لَیإِسْرائ  یذلِكَ کَتَبْنا َعلى بَن جْلِ  مِنْ 

بِغَ نَفْساً  قَتَلَ  فِنَفْس    رِیْمَنْ  فَساد  جَم  یأَوْ  النّاسَ  قَتَلَ  فَکََأنَّما  أَحْ  عاًیالَْأرْضِ  مَنْ  أَحْ  اهایوَ    ا یَفَکََأنَّما 

به    ؛19الَْأرْضِ لَمُسْرِفُونَ   یمِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِ  راًیثإِنَّ کَ  ثُمَّ  ناتِیِّوَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَ  عاًیالنّاسَ جَم

اسرائ  نیهم بنى  بر  ارتکاب قتل    میمقرر داشت  لیجهت،  بدون  را  انسانى  فساد در    ای که هر کس، 

زم را کشته  ن،یروى  انسان ها  است که گوئى همه  از مرگ    ;بکشد، چنان  را  انسانى  و هر کس، 

است که گوئى   بخشد، چنان  روشن  رهائى  با دالئل  ما،  رسوالن  و  است.  زنده کرده  را  همه مردم 

 . «تعدّى و اسراف کردند  ن،یاز آنها، پس از آن در روى زم ارىینها آمدند، اما بسبراى ارشاد آ

. از آن جا که در مسائل اخالقى هیچ امتیازى بین زن و مرد نیست و در مسئله دیه نیز جنبه 2

جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معموالً    خیر بودن مطرح نیست، و مربوط به

ا بازدهى اقتصادى دارند، دیه آنها نیز بیشتر است و این بدان معنا نیست که از دید  بیشتر از زن ه

مى لحاظ  صنف  دو  آن  جسمانى  بعد  تنها  بلکه  است؛  زن  از  ارزشمندتر  مرد  از اسالم  یکى  شود. 

د موضوع تفاوت دیه زن و مرد را مورد توجه قرار داد که به  مراجع معاصر در درس خارج فقه خو

شوند که دیه بر  کنیم. ایشان ضمن جواب اجمالى به این مسئله متذکر مىه آن اشاره طور مختصر ب

شود، »خون بها« نیست. خون انسان باالتر از این است که قیمتش عکس آنچه در فارسى گفته مى

قرآن تصریح  به  بلکه  باشد؛  انساناینها  همه  خون  با  برابر  انسان  یك  خون  جنبه   .20هاست،  دیه، 

تا شخص حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت    دمجازات دار

اقتصادى است؛ یعنى مردى یا زنى در این خانواده از میان رفته است و جاى او خالى است و این  

کند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى، دیه داده ارد مىخأل، خسارت اقتصادى به آن خانواده و

  21. شودمى

اقتصادى بر  3 . در یك جامعه مطلوب دینى که اسالم در پى تحقق آن است، اغلب فعالیت هاى 

بنیادى ترین هسته تشکیل جامعه،   اداره کانون  دوش مرد گذاشته شده و مهم ترین وظیفه زن، 

شود، اغلب  ثارى که از نظر اقتصادى بر وجود یك مرد مترتب مىیعنى خانواده است. بدین ترتیب آ

از او    بیش  بر  و  مرد گذاشته شده  عهده  بر  نیز  نفقه  است که تحصیل  رو  این  از  و  است  زن  یك 

واجب است. بر این اساس، فقدان یك مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زیان  

مى جاى  بر  فقدابارترى  تا  مىگذارد  اقتضا  عدالت  بنابراین  زن.  یك  ضرر  ن  هنگام  به  که  کند 

 
 32مائده:  19
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حا از حیث  اقتصادى  او  بودن  مولد  عامل  به  اجتماع،  و  خانواده  محیط  از  مرد  یك  فقدان  از  صل 

اقتصادى توجه شود و بین دیه او و دیه یك زن فرق گذاشته شود به بیان دیگر در حقوق اسالمى  

ناپذیر است؛ براى مثال نفقه و خرج ده است که تخلفوظایفى خاص بر عهده زن و مرد نهاده ش

، خوراك، لباس و پرداخت مهریه بر عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود  همسر، تهیه مسکن

نظر شرع،  از  ولى  ندارد؛  اشکال  باشد،  برخوردار  عالى  و موقعیت شغلى  اقتصادى مستقل  منبع  از 

تواند وى را به پرداخت عهده او نیست و شوهر نمى  وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به

زندگى مجبور سازد؛ البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونى، شوهر را در   کمك هزینه خانه و

مسئله دهد،  یارى  خانه  بهتر  نهاده شده  اداره  مرد  عهده  بر  شرعاً  وظیفه  این  ولى  است؛  دیگر  اى 

 است. 

ها بیشتر زن نصف دیه مرد است، زنتوجه داشت؛ باوجودى که دیه    . عالوه بر آنچه گذشت، باید4

شود و دیه مرد به زن و  ها پرداخت مىبرند؛ زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچهاع مىانتف

بیشتر صدمه مىهایش مىبچه  زن  مرد،  رفتن  بین  از  با  و چون  بیشتر  رسد  را  مرد  لذا دیه  بیند، 

 .شود، جبران گرددفشارى که در نتیجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى اند تا مقدارى ازکرده

هاى الهى افراد یاد شده وبا اصرار بر تفاوت  غرض آن که قرآن کریم با تصریح به عدم تساوى ارزش 

به تساوى همگان   راجع  باره  این  آنان در قصاص و دیه دارد و در  به تساوى  آنان تصریح  معنوى 

 فرماید:  چنین مى

و» باالنف  واالنف  بالعین  والعین  بالنفس  النفس  ان  فیها  علیهم  بالسن  وکتبنا  والسن  باالذن  االذن 

و مقرر کردیم برایشان که جان در مقابل جان و  ؛  22والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له 

شد  باچشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى

 «.  ه )گناهان( او خواهد بودپس کفارها به همان ترتیب قصاص دارند و هرکه آن را ببخشد وزخم

شود چه این که  یعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان دیگر خواه زن و مرد قصاص مى

جراحت  قصاص  و  اطراف  و  اجزا  آیه قصاص  در  اطالق  یا  عموم  لیکن همین  است،  مساوى  نیز  ها 

  پذیرد زیرا خداوند در آیه دیگر چنین فرمود:یگر تقیید و تخصیص مىد

واالنثى  » بالعبد  والعبد  بالحر  الحر  لقتلى  ا  فی  القصاص  علیکم  کتب  امنوا  الذین  الذین  ایها  یا 

اد اید درباره کشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاى کسانى که ایمان آروده؛  23باالنثى 

بنده  عوض  بنده  زن  و  عوض  زن  تق«.  و  یا  تخصیص  قبلى  آیه  اطالق  یا  عموم  آیه،  این  یید  با 

شود نه مرد، و حکم دیه در اسالم با تفاوت بین زن و  پذیرد، یعنى زن در قبال زن قصاص مىمى

هاى معنوى ممکن است زنى بیش از مرد نزد خدا مقرب  گردد. گرچه از جهت ارزش مرد تعیین مى

دی تساوى  بنابراین  مىباشد  عالم  منزلت  و  ارج  از  نه  جاهل  و  عالم  جاهه  مقام  بر  نه  و  ل  کاهد 

 
 .45مائده،  22
 .178، بقره  23
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کاهد، زیرا برخى  افزاید ونه از مقام زن مىافزاید. ونیز تفاوت دیه مرد و زن نه بر منزلت مرد مىمى

   24هاى معنوى ندارد.هاى مادى و مالى هیچگونه ارتباطى به مقاماز تفاوت

بین نقلى  یا  عقلى  تالزم  ت  هیچگونه  ندارد  معنوى وجود  و کمال  بیشتر شود، دیه  اندازه دیه  هر  ا 

افزونقدا خدا  نزد  وى  تقرب  و  مقتول  روح  ارزش  ست  به  ناظر  قتل  کالمى  حکم  چون  باشد  تر 

هت از  مؤمن  زن  یا  مرد  عمدى  قتل  لذا  است  مقتول  انسان  یکسان  بحثمعنوى  کالمى  هاى 

ابد یا دراز  است  مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بین آن که یعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب 

باشد یا مرد وجود ندارد، چه این که از جهت لزوم کفاره هیچ فرقى بین  مؤمن مقتول عمدى زن  

مرد نیست برده و روزه شصت روز و  قتل زن و  آزاد کردن  قتل عمدى کفاره جمع بین  یعنى در 

نحو ترتیب نه به نحو جمع و نه به اطعام شصت مسکین واجب است ودر قتل غیر عمد کفاره به  

به هرحال    25این لحاظ فقهى نیز فرقى بین قتل زن و مرد نیست. شود و از  طور تخییر، واجب مى

سابقه دیه،  و  قصاص  جمله  از  اسالمى  مقررات  برخى  در  مرد  و  زن  بین  تفاوت  پیرامون  اى بحث 

کرده است. گاه سخن از بازخوانى ترى پیدا  تر و جدىطوالنى دارد لیکن در قرن اخیر ابعاد وسیع

باره است و زمانى بحث از نقش و تأثیر زمان و  حکمى ازه در این  مجدد منابع احکام براى استنباط

کم یا  این مسئله  در  و  تارزش  مکان  دیه  و  قانون قصاص  در  زن  شمرده شدن جان و حق حیات 

 26ارتباط این قانون با ترویج خشونت بر ضد زنان است.

 

 نقش زمان و مکان در قصاص و دیه  :سومبخش 
برخى بر این باورند که دیه از احکام امضایى اسالم و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان  

ازاین  اراده مردم و  ظهور اسالم است.  رو منافاتى ندارد که همگام با تغییرها و تحول درخواست و 

احوال و مقتضیات زمان و مکان، د و  اوضاع  با  برابر زن  مطابق  مرد در  دیه زن  و میزان  ر قصاص 

 27تجدیدنظر شود. 

مند  باید توجه داشت که اسالم فقط آن دسته از قوانینى را که از مبناى عقالیى و قابلیت بقا بهره

مى و  داشته بود  مؤثر  نقش  مردم  اجتماعى  امور  دادن  سامان  و  تسهیل  در  اصالحاتى  با  توانست 

هاى بین امضایى بودن  یچ مالزمرو هین قبیل مقررات است؛ ازاین باشد، پذیرفت. قصاص و دیه از ا

یك حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تأسیسى، مشمول 

باشد؛ در  مى  28حدیث »حالل دین محمد تا روز قیامت حالل و حرام آن تا روز قیامت حرام است« 

باره این  ته قابل توجه در اینشد.نکمى به طور مطلق امضا نمىگاه چنین حکغیر این صورت هیچ

 
عل    24 و  الشهرستانی  جواد  و  نجفی  مهدی  محمد  تحقیق  الخالف،  کتاب  طوسی(،  )شیخ  الحسن  محمدبن  ابوالجعفر،  طوسی، 

 .814ق.، ص1407، 1موسسه النشر االسالمی، جالخراسانی الکاظمی، قم،
 .546ش.، ص1378گنج دانش، لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، جعفری 25

 251، ص15منظور، منبع پیشین، جبنا 26

ق.،  1405ایران، چاپ دوم،    -خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، موسسه اسماعیلیان، قم  27

 .546ص

 .414مجلسی، محمدباقر، منبع پیشین، ص 28
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با دیگر مقررات موجود در این   است که مقررات قصاص و دیه زن و مرد در نظام حقوق اسالمى 

موجب   مقررات،  این  از  برخى  تغییر  و  هستند  یکدیگر  کننده  کامل  و  دارد  وثیق  ارتباط  نظام 

ولیت اقتصادى خانواده به زیرا در نظام حقوقى اسالم مسئ  شود.ناهماهنگى در این نظام حقوقى مى

عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد یا تعیین دیه  

 زن به میزان نصف دیه مرد، در ارتباط کامل با این مسئله است.

 

 قانون و زنان سرپرست خانوار بند اول:

لیل مسئولیت فرد در تأمین نیازهاى  به د ین زن و مرد در قصاص و دیهرسد اگر تفاوت ببه نظر مى

اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، باید درباره زنان شاغلى که درآمد خود را در اداره زندگى  

 دار هستند، تجدیدنظر نمود. کنند، به ویژه زنانى که سرپرستى خانواده را عهدهمشترك هزینه مى

وظیفه ما در مقابل واقعیات اجتماعى چیست؟  است که  شود این  تبادر مىپرسشى که به ذهن م

شود و احساسات عمومى اى توسط مردى به طور فجیع کشته مىکه زن سرپرست خانواده زمانى

گردد و خانواده مقتول نیز توانایى پرداخت نصف دیه قاتل را ندارد، راه چاره  دار مىشدیدا جریحه

و مواردى چون    29مال مُعدّ مصالح مسلمانان استاند که بیت النکته متفق  کدام است. فقها بر این

امور خانواده بىاداره  یا خانوادههاى  پرداخت سرپرست  یا  است  ازکارافتاده  آنها  که سرپرست  هایى 

فاضل دیه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعیت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسالمى به  

مى صورت  رود. شمار  این  غیر  در  که  مى  چرا  مختل  اسالمى  جامعه  امنیت  و  نظام  نظم  و  گردد 

گونه موارد وظیفه دارد با اختیارات  رو حکومت اسالمى در این کند. ازایناسالمى ناکارآمد جلوه مى

سرپرست  هاى بىالمال براى اداره امور خانوادهخود، مشکل را از پیش روى جامعه بردارد و از بیت

دا ازکارافتاده  یا  تحمل مشقت راى سرپرست  به  مجبور  زن  تا  کند  هزینه  قبیل  این  از  مواردى  و 

بیت از  دیه  فاضل  پرداخت  با  یا  نشود  زندگى خانوادگى  هزینه  اجراى قصاص تأمین  زمینه  المال، 

مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ویژه خانواده مقتول، التیام و تسکین یابد و احیانا  

که چنان  30حکم شرعى گرفته شود و نظم و امنیت به جامعه بازگردد.   جلوى سوء استفاده از این

تواند فاضل  اند که حکومت در صورت اقتضاى مصلحت، مىفتوا داده  31تنى چند از فقیهان معاصر

  امه و فقه ع المال بپردازد تا زمینه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد. دیه زن را از بیت

نقص عضو و جراحت و   ،ات اصل تفاوت و اختالف در دیه زن و مرد در قطع عضودیه اعضا و جراح

در نگاه فقه سنى امر مسلمى است و از هیچ کس قول به تساوى به طور مطلق   ،جنایت غیر قتل

 
ایران، چاپ   -المقاصد فی شرح القواعد، موسسه آل بیت علیهم السالم، قم  حسین )محقق کرکی(، جامع  بن عاملی، کرکی، علی  29

 .54ق.، ص1414دوم، 
ایران، چاپ اول،    -رحمه اهلل علیه، قم  -بغدادی، مفید، محمدبن محمد نعمان عکبری، المقنعه، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید  30

 .158ق.، ص1413
 .149ع پیشین، صنجفی، محمدحسن، منب 31
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اى متعددى  ـ الف ها و دیدگاه هاخت  ، اوىــگزارش نشده است. اما در مقدار و تفاوت و موارد تس

 ى مى کنیم. ــم را نقل و بررسکه دو دیدگاه مه ددارن

برابرند جراحات  و  اعضا  دیه  در  مرد  و  زن  که  نظرند  این  بر  عامه  فقهاى  مشهور  اول  قول    ، الف( 

دیه   ،مادامى که دیه زن به ثلث دیه کامل نرسد و پس از رسیدن مقدار دیه زن به ثلث دیه مرد

دیه زن نصف    ،د. به عبارت دیگرو تنزل پیدا مى کن  لیلتق  ،مرد فزونى مى یابد و دیه زن به نصف

است مرد  است  ،دیه  روایاتى  تفصیل  این  مستند  برابرند.  هم  با  که  دیه  ثلث  از  کمتر  در  از   ;مگر 

الثُلُثَ من دیتها یَبلُغَ  الرجل حتى  المرأة مثل عقل  دیه زن برابر دیه مرد   ;جمله روایت زیر: عقل 

به ثلث دیه مرد   ،است به ع   تا آنکه  نوان رأى هفت فقیه مدینه و بلکه جمهور  برسد. این تفصیل 

  ، ُعمَر بن عبدالعزیز  ،سعید بن مسیب  ، اهل مدینه شناخته شده است و کسانى مانند زید بن ثابت

به    ،مالك  ،ربیعه  ،قتاده   ،زُهرى اند.  برگزیده  را  نظریه  این  قدیم  ام ّ  در  شافعى  و  سعد  بن  لیث 

  ، مانند مرد ده شتر و یا یکصد دینار دیه  ،ر یك از انگشت هاى زنمقتضاى این مذهب در قطع ه

  ،در دو انگشت بیست شتر و یا دویست دینار و در سه انگشت سى شتر و یا سیصد دینار دیه است

در حالى که براى انگشت مرد به مقتضاى قیاس باید چهل شتر و یا    ،ولکن در قطع چهار انگشت

باشد  دینار  این  ،چهارصد  حکم  براى    به  انگشت  نصوص  دینار  قطع  دویست  یا  و  شتر  بیست  زن 

است. مالك بن انس همین تفصیل را از ربیعه از سعید بن مسیّب نقل کرده است و برخى بر آن  

مگر آنچه از على    ،اجماع صحابه را ادعا کرده اند و معتقدند که هیچ قول مخالفى نقل نشده است

 اند.  آن حضرت ناتمام دانسته است که اسناد آن را بهبن ابى طالب )رضى اللّه عنه( نقل شده 

  ، به امام على)ع( و گروهى دیگر مانند: ابوحنیفه و اصحاب او  ،ب( قول دوم رأى دوم در فقه سنى

لیث و شافعى در ام ّ جدید نسبت داده شده است. بر    ،ثورى  ،ابن سیرین  ،ابن شبرمه  ،ابن ابى لیلى 

بدون آنکه در نفس و در کمتر از ثلث    ، است  کلى نصف دیه مرددیه زن به طور    ، اساس این دیدگاه

 و یا بیشتر از آن در دیه اعضا و جراحات فرقى باشد. 

 دالیل قول دوم بر این نظریه به وجوهى استدالل شده است:

و مانند   ،. اخبار: مانند حدیث معاذ بن جبل از رسول خدا که فرمود: )دیة المرأة نصف دیة الرجل(1

شده است: )دیة المرأة على النصف من دیة الرّجل فیما قل أوکَثُرَ(.  نقل  ه از امام على)ع(  روایتى ک

النصف من دیة  المرأة على  این روایت با اندك اختالفى در برخى نقل ها چنین آمده است: )دیة 

 الرّجل على الکل(. 

ست که قاعده آن ا  زیرا اصل و  ؛اصل است  ،. اصل: ابن رشد مى نویسد: مهم ترین دلیل این قول2

از اصل وجود نداشته   زن نصف دیه مرد است. بنابراین مادامى که دلیل معتبرى براى خروجدیه  

باب دیات  ،باشد اعتماد کرد و در  به آن تمسك و  یابد   ،باید  به ویژه که فرق    ،قیاس جریان نمى 

 . و بیشتر از آن بر خالف قیاس است گذاشتن میان کمتر از ثلث

ه زن و مرد در نفس مختلف است. بنابراین باید دیه اعضا و  ویسد: دی. استحسان: ابن قدامه مى ن3

چنان که دیه    ;جراحات نیز مختلف و در نتیجه دیه اعضا و جراحات زن نیز نصف دیه مرد باشد

 ، نصف دیه یك دست مرد است.یك دست زن
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( سند  به این قرار: الف ،ایى داده شده استجواب ه ،نقد نظریه تناصف مطلق به ادله قولِ به تناصف

صالحیت اثبات حکمِ مخالف با اجماع صحابه و روایات صحیح مانند روایت عمرو بن    ،روایت معاذ 

مشتمل بر ارسال   ، و سند روایتى که از امام على نقل شده است  ،شعیب و سعید بن مسیّب را ندارد

 32و اسنادش هم ناتمام است. 

و بن شعیب و ربیعة بر تعاقل زن و مرد تا ثلث و تضاعف دیه مرد و تناصف  ب( داللت روایت عمر 

 33پس از آن نص ّ است و بر روایت معاذ و حدیث منسوب به امام على)ع( مقدم است.   ،دیه زن

از )الدیه( در روایت معاذ و حدیث منسوب به امام على   دیه کامل و دیه   7ج( ممکن است مراد 

  ، ى ظاهر لفظ است و تناصف دیه زن نسبت به مرد در قتل و نفسچنان که مقتضا  ;باشد  نفس

  ، مسئله مسلّم و مورد اجماع است. و روایات دیگر مانند روایت عمرو بن شعیب و سعید بن مسیّب

 میان کمتر از ثلث و بیشتر از آن فرق است. ،مربوط به دیه اعضا و جراحات است که در آن

آن است که با وجود دلیل معتبر مانند روایت    ،ریه یعنى اصلمهم ترین دلیل این نظد( اما پاسخ   

به عبارت دیگر  ،عمرو بن شعیب و سعید بن مسیّب به اصل نمى رسد و یا  با وجود دلیل    ،نوبت 

از قاعده تناصف دیه زن نسبت به مرد رفع ید مى شود. نتیجه آنکه در فقه عامه در مسئله   ،معتبر

است و همه محدثان و فقیهان عامه آن را تلقیِ به قبول کرده  دیه زن نصف دیه مرد    ، قتل و نفس

نفس  مرد در  و  زن  دیه  برابرى  بر  اصم ّ مبنى  و  علیّه  ابن  نظر  براى  اند.  دانسته  اجماعى  هیچ    ، و 

  ، ارزش و اعتبارى قائل نشده اند و در مسئله اعضا و جراحات نیز رأى مشهور همان تعاقل تا به ثلث

و رأى برابرى دیه زن و مرد در اعضا و جراحات   ،دیه مرد پس از ثلث   تناصف دیه زن و تضاعف و  

 هم با دالیلش مخدوش و ناتمام است.

دیه زن را نصف دیه مرد مى دانند و هیچ    ،فقه امامیه و دیه قتل همه فقهاى شیعه در مسئله قتل

توان   مى  نقل شد.  عامه  نقد  در  آن چه  به  توجه  با  و  است  نشده  این  مورد خالفى گزارش  گفت 

 است. شیخ مفید نوشته است: ان دیة   ،اعم از شیعه و سنى  ،مسئله مورد اجماع همه فقهاى اسالم

 األنثى على النصف من دیة الذکر. 

و    ، یح کرده است: دیة المرأة نصف دیة الرجل و به قال جمیع الفقهاءشیخ طوسى در خالف تصر 

بوالمکارم بن زهره حلبى و ابن ادریس حلّى نیز قال ابن علیّه و االصم ّ هما سواء فى الدیة. سید ا

 34، پذیرفته اند. آنچه را که در کلمات شیخ مفید و شیخ طوسى ذکر شده است

عاقل باشد یا    ، بزرگ سال باشد یا خردسال  ،زن مسلمان آزاد  محقق و عالمه تصریح کرده اند: دیه 

فقیهان متأخر و معاصر نیز به   .، نصف دیه مرد مسلمان استسالم باشد یا مریض و ناقص  ،دیوانه

 دغدغه اى به آن فتوا داده اند.  مسلّم بودن مسئله تصریح کرده و بدون هیچ گونه

 
 244، ص15ظور، منبع پیشین، جمنبنا 32
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 147ق.، ص1414دوم، 

نجفی  34 مهدی  محمد  تحقیق  الخالف،  کتاب  طوسی(،  )شیخ  الحسن  محمدبن  ابوالجعفر،  عل   طوسی،  و  الشهرستانی  جواد    و 

 157ق.، ص 1407، 1لنشر االسالمی، جموسسه االخراسانی الکاظمی، قم،



 

 

 

 
  (یحسن آباد یمحمد اسد ) حقوق یزن و مرد از نظر فقه و مبان هیتفاوت د                                  57

 

مسئله تناصف دیه زن نسبت به مرد   ،در همه ادوار فقه امامیه و نزد همه فقیهان شیعه  ،ه هر حالب

  ، افرادى مانند قدیمین  تاکنون مسلّم بوده است و این در حالى است که از  ، در مورد قتل و نفس

اردبیلى که به    ،ابن ادریس حلى  ،ابن ابى عقیل ُعمانى   ،ابن جنید اسکافى فیض کاشانى و محقق 

لب در مسائل فقهى داراى آراى متفرد هستند و از ابراز نظر بر خالف مشهور و اجماع باکى  طور غا

گزارش و دیده    ،رباره مسئلههیچ گونه رأى مخالف و یا حتى تشکیك و شبهه اى از آنان د  ، ندارند

نشده است. فقط محقق اردبیلى در مورد صحیحه ابان بن تغلب و قاعده تساوى زن و مرد در دیه  

اشکالى مطرح کرده    ، ا و جراحات تا به ثلث و تناصف دیه زن و تضاعف دیه مرد پس از ثلثاعض

از هیچ   ، در باب نفس و قتل ،اما در مسئله انتصاف دیه زن ،است که به ارزیابى آن خواهیم پرداخت

این سخن که مسئله در میان    ، کس نظر مخالف و یا شك و شبهه اى نقل نشده است. از این رو

 35و از نظر فتوا بدون مخالف است.  از نظر نصوص بى اشکال ،لمانان مورد اجماع استهمه مس

تاب قصاص و دیات  روایات تناصف دیه زن در قتل نفس شیخ حرّ عاملى در چندین باب از ابواب ک

روایت داللت دارند که دیه زن در قتل    ، روایاتى نقل کرده است که از مجموع آنها  ،وسائل الشیعه

روایات  نصف  ،نفس از  عظیم  مجموعه  این  در  و  است  مرد  جهت    ،دیه  از  اعتنایى  خور  در  تعداد 

رجالى و اصولى اند و در نتیجه قاعده  ،سندى طبق همه مبانیِ  تناصف دیه    صحیح شناخته شده 

نفس در  مرد  به  نسبت  است.   ،زن  ایرادى  و  اشکال  هرگونه  از  خالى  و  فقهى  نصاب الزم   36داراى 

وایت نقل  ر،  ین روایات سخن مى گوییم. در باب از ابواب القصاص فى النفساینك به تفصیل از ا

اس ترتیب صحیحه عبداللّه بن سنان  تشده  به   ،بىصحیحه حل  ،صحیحه عبداللّه بن مُسکان  ،که 

بصیر ابى  مرادى  ،روایت  بصیر  از  مُسکان  ابن  دیگر  انصارى  ،روایت  مریم  ابى  ابى    ،روایت  روایت 

  ، روایت زید شحّام و دو روایت تفسیر عیّاشى در مسئله قتل و نفس ، روایت محمد بن قیس ،العباس

بن مسلم که  روایت محمد  در  و سرانجام  مرد مى کنند  به  نسبت  زن  بودن دیه  بر نصف    داللت 

تصاف  هیچ کس با این حکم )یعنى ان؛  آمده است: مایختلف فى هذا أحد  ،حدیث پانزدهم باب است

 37نکرده است.  دیه زن نسبت به مرد در قتل( مخالفت

چندین مطلب در خور توجه فقهى استفاده مى شود    ،از ابواب قصاص نفس  از مجموع روایات باب 

 که به مهم ترین آنها اشاره مى شود:

یعنى مرد براى قتل عمدى    ;قصاص مى شود  ، هریك از زن و مرد که قاتل باشد   ، ل عمد. در قت1 

 زن براى قتل عمدى مرد قصاص مى گردد.   زن و

 اولیاى دم باید نصف دیه را بپردازند.  ، . در صورتى که مرد را براى کشتن عمدى زن قصاص کنند2
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 174ق.، ص1414دوم، 

زین  36 )شهیدثانی(،  عاملی،  الدالدین  اللمعه  شرح  فی  البهیمه  ترجمهالروضه  انتشمشقیه،  موسسات  قم،  شیروانی،  علی  ارات  ی 

 118ش.، ص1381، 14دارالعلم، ج

عل    37 و  الشهرستانی  جواد  و  نجفی  مهدی  محمد  تحقیق  الخالف،  کتاب  طوسی(،  )شیخ  الحسن  محمدبن  ابوالجعفر،  طوسی، 

 89ق.، ص1407، 1لنشر االسالمی، جموسسه االخراسانی الکاظمی، قم،
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کنند3 مرد قصاص  براى کشتن  را  زن  د  ،. در صورتى که  زن  ، ماولیاى  هیچ حق    ،به جز قصاص 

 د. دیگرى از جمله حق مطالبه نصف دیه از اولیاى زن را ندارن

 دیه زن نصف دیه مرد است.  ،. اگر قصاص نکنند و بخواهند دیه بگیرند4

دیه    ،خواه منجر به نقص و قطع عضوى شود یا باعث جراحت بدن  ، . اگر جنایت غیر از قتل باشد5

برابر دیه مرد است و پس    ،مرد نرسیده باشد و یا از آن تجاوز نکند  زن مادامى که به یك سوم دیه

 38ف کاهش و دیه مرد فزونى مى یابد. ه نصدیه زن ب ،از آن

در روایت اسحاق بن عمار از امام صادق)ع( نقل شده است که مردى زنى را به قتل رسانید و امام  

ممکن است از این    .خت دیه زن کردرد را ملزم به پرداعلى)ع( میان آن دو قصاص قرار نداد و م

شود. این روایت هرچند از نظر سند موثق و   قصاص نمى ،روایت استفاده شود که مرد براى قتل زن

ولکن از جهت داللت ممکن است خصوصیات واقعه و آن مورد چنین اقتضائى داشته   ،معتبر است

حاضر و یا قادر به پرداخت    ،دم  یا اولیاى  ،مثالً ممکن است قضیه در مورد قتل خطایى بوده   ;است

مسلمان نبوده و یا وجوه و احتماالت دیگرى که    ،یا زنى که کشته شده   ،نصف دیه به مرد نبوده اند 

نهایت  ناسازگار    در  صریح  و  صحیح  روایاتِ  با  که  شود  توجیه  اى  گونه  به  روایت  شود  مى  باعث 

 39نباشد. 

به خطا   ،ردى که زنى را در حال وضع حملدر صحیحه حلبى و ابى عبیده جراح درباره م  همچنین

  از امام صادق)ع(سؤال شد. امام فرمود: علیه الدّیة خمسة آالف درهمٍ و علیه للّذى فى   ،کشته بود

قاتل باید پنج هزار درهم براى زن دیه بپردازد و یك    ;بطنها ُغرَّة وصیف أو وَصیفة أو أربعون دیناراً

ه اند و یا چهل دینار به عنوان دیه براى جنین پرداخت کند.  غالم یا کنیز ـکه به سن بلوغ نرسید

مربوط آن  آغازین  بخش  نیز  داللت  جهت  از  و  است  صحیحه  سندى  نظر  از  روایت  قتل    این  به 

نصف دیه مرد است. بنابراین جاى هیچ گونه اشکالى بر آن   ،خطائى است و داللت دارد که دیه زن

این اشکال را دارد که مورد عمل و فتواى   ، جنین استو لکن بخش پایانى آن که درباره    ،نیست

دیه اش    ، زیرا اگر جنین کامل باشد و قبل از ولوج و دمیده شدن روح در بدن باشد  .فقها نیست

از دمیده شدن روح باشد  اگر بعد  باشد  ،یکصد دینار است و  اگر پسر  دارد که  یکهزار   ،دیه کامل 

و اگر معلوم نباشد که دختر است یا پسر )یعنى خنثى    ،تپانصد دینار اس  ، دینار و اگر دختر باشد

است  ، باشد( اش سه چهارم  که جمعاً   ;دیه  به عالوه نصف دیه دختر  پسر    750  یعنى نصف دیه 

در حالى زن کشته شد که در    ،و با توجه به عبارتِ )و هى على رأس ولدها تمخض(  ،دینار مى شود

ز دمیده شدن روح بوده و یا بعد از دمیدن روح و  حال وضع حمل بود پس جنین یا کامل و قبل ا

طوسى به  با دیه قرار دادن یك غالم و یا کنیز و یا چهل دینار سازگار نیست. شیخ    ، هر کدام باشد

بقیه   و  آن  میان  ناسازگارى  و  داده  پاسخ  حلبى  و  جراح  ابوعبیده  صحیحه  ذیل  از  ناشى  اشکال 

 
ز   ،دیحم  ا،یندرخشان   38 و  پا  یناش  انیضرر  جرم،  جرم  یکارشناس  نامةان یاز  و  جزا  حقوق  حقوق    ،یشناسارشد  دانشکدة  تهران، 

 118ص ،یبهشت دیدانشگاه شه

ق.،  1405ایران، چاپ دوم،    -مخوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، موسسه اسماعیلیان، ق  39

 543ص
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رو است:  کرده  توجیه  ذیل  قرار  به  را  دینار  روایات  یکصد  جنین  دیه  دارند  داللت  که    است، ایاتى 

که  و این روایت    ،حمل مى شوند بر صورتى که جنین کامل بوده و روح در آن دمیده نشده باشد 

داللت دارد دیه جنین یك غالم و یا کنیزى است که به سن بلوغ نرسیده باشد و یا چهل دینار  

 ، لقه و یا مُضغه باشد. شاهد بر این توجیهحمل مى شود بر صورتى که جنین در مرحله ع   ،است

بود.  با مصرف دارو سقط جنین کرده  امام صادق)ع( است درباره زنى که  از  رئاب  روایت على بن 

ام فرمود: اگر بر استخوان جنین گوشت روییده و داراى گوش و چشم شده باشد )کنایه از آنکه ام

به پدر آن بپردازد و اگر جنین   ،ه صد دینار استباید دیه جنین تام ّ را ک ، خلقتش تمام شده باشد( 

رش پرداخت باید چهل دینار یا یك ُغرّة ـ خادم یا خادمه ـ به پد  ،در مرحله علقه و یا مُضغه باشد

ولکن قیمت   ،و به مفاد روایت اسحاق بن عمار از امام صادق)ع( قیمت ُغرّة کم و زیاد مى شود  ،کند

دیه جنینى است که    ،بنابراین یك خادم یا کنیز یا چهل دینار  ،اصلى و واقعى آن چهل دینار است

ماند  باقى مى  که  اشکالى  است.  مضغه  یا  و  علقه  و در مرحله  نشده  آیا    ،هنوز کامل  است که  آن 

جمله )وهى على رأس ولدها تمخض( ظهور در وضع حمل دارد که مربوط به مرحله کامل شدن  

 جنین و حتى دمیده شدن روح است؟ 

ضُ یعنى در حالِ دردِ زائیدن است و تَمخّسى این گونه پاسخ داده است که: مخاض درد  شیخ طو

و در موردِ سقطِ جنینِ غیر تام ّ و تامِّ غیر زنده نیز به کار مى رود. بنابراین چنان که    هزائیدن بود

روایات    هیچ اعتراضى بر این روایت وارد نیست و با بقیه  ; فال اعتراض به على حالٍ  ،شیخ مى گوید 

 40هیچ ناسازگارى ندارد. 

دو توجیه   ،لسى در توجیه صحیحه ابى عبیده که آن را خالف رأى اصحاب دانسته استعالمه مج

دیگرى حمل بر مرحله َعلَقه.اما پاسخ مهم و مناسب با    ،از شیخ نقل کرده است: یکى حمل بر تقیه

هاى یاد شده قابل قبول باشد و  بحث آن است که گفته شود: چه ذیل صحیحه ابى عبیده با توجیه 

به صدر صحیحه که بیانگر اصل قاعده تناصف دیه قتل زن    ،اجمال و ابهام و اشکال ذیل  ، یا نباشد

زیرا تبعض در داللت به مقتضاى صناعت پذیرفته    .خلل و ضررى نمى رساند   ،نسبت به مرد است

 .اصالً مطرح نیستتبعض در سند است که در بحث ما  ،شده است و آنچه مشکل ساز است 

جاج همه فقهاى امامیه فتوا داده اند که در قصاص و دیه اعضاو جراحات و  دیه اعضا و جراحات و شِ

زن با مرد برابر است. بنابراین اگر دیه یك انگشت   ،شجاج مادامى که به یك سوم دیه کامل نرسد 

به همین مقدار است. پس    دیه یك انگشت زن نیز  ،مرد ده شتر یا بیست گاو و یا یکصد دینار است

زن مى تواند یك انگشت مرد را به عنوان قصاص   ،یك انگشت زن را قطع کند  اگر مردى به عمد

بدون آنکه الزم باشد تفاوتى به مرد بپردازد. تا سه انگشت قصاص و دیه زن با مرد برابر   ،قطع کند 

عضو و یا ایراد جراحت و زخم    خواه با قطع و نقص  ،است. اما اگر جنایتى که بر زن وارد شده است

دیه زن به نصف کاهش و دیه مرد به دو برابر افزایش پیدا مى   ، ك سوم دیه مرد باشدبه مقدار ی

و    کند.  تا یك سوم  و جراحات  اعضا  و دیه  مرد در قصاص  و  زن  تساوى  باب مستند  این  روایات 

موعه روایاتى است که  مج  ،تناصف این حق در زن و تضاعف و تصاعد آن در مرد پس از یك سوم
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صحیح و یا معتبر و از نظر    ،ده است و بسیارى از این روایات از جهت سندىدر کتب اربعه نقل ش

داللت واضح اند. بنابراین دلیل این حکم به صحیحه ابان بن تغلب منحصر نیست تا با اشکال هاى  

فى کرد. عالوه بر صحیحه وهمى و یا مبنایى و برداشتى درباره صحیحه ابان بتوان اصل حکم را ن

بررسی فقهی  وایات معتبر دیگر نیز بیانگر تساوى دیه زن و مرد تا ثلث است که  ر  ،ابان بن تغلب

 41این موضوع نیازمند نگارش مقاله ای جداگانه می باشد. 

بررسى کالم محقق اردبیلى محقق اردبیلى نظریه مشهور فقها را در مسئله جنایت اعضا و  نهایتاً   

دیه زن را برابر مرد دانسته اند و بعد از یك  مبنى بر تفصیل میان قبل از یك سوم که  جراحات  

مخالف قاعده نقلى و عقلى شمرده و فرموده است: جانب    ،سوم که دیه مرد را دو برابر زن مى دانند

نخست تفصیل ـ یعنى عقد المستثنى منه که تساوى زن و مرد تا یك سوم است ـ مخالف قاعده  

لت دارد و مقتضاى آن این است که دیه یك  ت که بر تنصیف دیه زن نسبت به مرد دالنقلى اس

پنج شتر زن  نتیجه دیه چهار   ،انگشت  در  و  پانزده شتر  انگشت  و سه  او ده شتر  انگشت  دیه دو 

مانند یك انگشت مرد ده شتر   ، انگشت بیست شتر باشد. پس تساوى دیه که در یك انگشت زن

نق  ، باشد قاعده  تخالفِ  دوم  جانب  است.  روایات  از  مستفاد  که  لیِ  المستثنى  عقد  یعنى  ـ  فصیل 

نصف شدن دیه زن و دو برابر شدن دیه مرد است پس از یك سوم ـ مخالف قاعده عقلى است که 

از یك سوم نباشد  ،اقتضا مى کند  از قبل  بیشتر  از یك سوم اگر  از آن   ، دیه زن پس  نباید کمتر 

در حالى که    ;شتر باشدباید دیه چهار انگشت چهل    ،سى شتر استباشد. پس اگر دیه سه انگشت  

فتوا بیست شتر است. آن گاه محقق روایاتى را که مخالف قاعده نقلى یا مخالف قاعده عقلى و یا  

نقل و نقد مى کند و تفصیل را از جهتى مخالف قاعده نقلى و از جهتى    ،مخالف هر دو قاعده است

اً تساوى باشد و یا باید مطلقاً  ظاهراً مقصود آن است که یا باید مطلق  مخالف قاعده عقلى مى داند و 

بیانى که ذکر شد با  آیا  است که  آن  الفائده  نقل کالم مجمع  از  توان محقق   ،تنصیف. غرض  مى 

اردبیلى را طرف دار تساوى زن و مرد در دیه دانست و در نتیجه در میان فقهاى امامیه یك نفر  

اردبیلى و اشکال بر تفصیل  ود یا خیر؟ پاسخ آن است که کالم محقق  مخالف تنصیف شناخته ش

  ; هیچ ارتباطى با حکم تنصیف دیه زن نسبت به مرد ندارد  ،میان دیه تا یك سوم و بعد از یك سوم

اصل و قاعده مستفاد از اخبار را تنصیف مى داند و در بحث دیه اعضا    ،بلکه محقق مانند بقیه فقها 

باید دیه زن مورد جنایت   به مقتضاى قاعده  ،رتى که جانى زن باشددر صو  ،و جراحات زن نقلى 

براى دو انگشت    ، فقط پنج شتر دیه ضامن است  ، نصف باشد و زن جانى براى قطع یك انگشت زن

  یك   دیه  که  سوم  یك  به  تا  مرد  با  زن  دیه  تساوى  و  ،…ده شتر و براى سه انگشت پانزده شتر و

.  باشد   مرد  جانى   که   دارد  صورتى  به  اختصاص   اجماع  و   روایات   محک   به   ، باشد  شتر  ده   زن  انگشت

ى  رأ  و  دانسته  ناموجه  و  باطل  ارشاد   در  را  تساوى  به  جزمِ  و  قواعد  در  را  عالمه  تردید  محقق  جناب

چه کمتر از یك سوم  ،قطعى به تنصیف داده است. پس محقق دیه زن را در قتل و اعضا و جراحات

مى داند و فقط در جراحات تا یك سوم در صورتى که جانى مرد  نصف دیه مرد    ،باشد یا بیشتر

 
ق.،  1405ایران، چاپ دوم،    -مخوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، موسسه اسماعیلیان، ق  41
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کالم محقق هیچ ارتباطى    ،به خاطر روایات صحیحه دیه زن را برابر مرد مى داند. به هر حال  ، باشد

با فرضیه تساوى زن و مرد در قصاص و دیه ندارد و مقصود او از )الحکم( در عبارت: )الحکم مشهور 

مخ الحکم  للقواعد( و  است.  ، الف  سوم  یك  از  بعد  و  قبل  میان  تفصیل  به  به    42حکمِ  حکمِ  پس 

به تنصیف دیه زن نسبت به   تفصیل را حکمى مشهور و مخالف با قواعد مى داند. اما اصلِ حکمِ 

اصلِ    ،مرد و  تقسیم شود  مشهور  غیر  و  مشهور  به  تا حکم  ندارد  مخالفى  امامیه  فقهاى  میان  در 

اخبا  ،تنصیف آنکه  ،ر استمدلول  به    نه  اخبار مربوط  احکام و  اینکه کسى  اما  باشد.  اخبار  مخالف 

پیامبر  به  را  به حضرت زهرا)س( آن  انگیزه ظلمِ  به  بداند و  را ساختگى  مسئله قصاص و دیه زن 

  در  است  سخنى   ،.  ..نسبت دهد و به خاطر بى توجهى و غفلت فقها در فقه شیعه راه پیدا کند و

 43. اعتبارى بى و سخافت  نهایت
 

 گيری و جمع بندی بحث جه نتي
مسئله دیه صرفاً یك امر اقتصادى است و مالك   در نتیجه گیری پایانی این مقاله باید اذعان داشت

تعیین   نباشد( دیه  )اگر جزء درندگان  براى سگ  نیست و همچنان که در شریعت  انسان  ارزیابى 

قهى است و ارتباطى با  شده است، براى تن انسان نیز دیه اى قائل شده است. دیه، یك حساب ف

ساد با  اسالمى  هاى  شخصیت  ترین  مهم  ندارد.  مذهب  یکسان  اصول  دیه  نظر  از  افراد  ترین  ه 

هستند. دیه مرجع تقلید، دیه یك انسان متخصص و دیه یك انسان مبتکر، با دیه یك کارگر ساده  

ار است. به بیان  در اسالم یکى است. به دلیل این که دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یك ابز

شود. مقدار آن به  گرفته مى  شده استدیگر، دیه مالى است که در برابر آسیبى که به انسان وارد  

تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد  ارزش شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، کسى نمى

مراتب   به صفات و کسب  انسان  ارزش  و  دارد. عظمت  ارزش  مرد  زن نصف  عملى  است،  و  علمى 

اید: »پس پروردگارشان دعاى  فرم وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند. قرآن مجید مى

از  همه  که  زن  یا  مرد  از  را،  شما  از  عملى  صاحب  هیچ  عمل  من  فرمود(  )و  کرد  اجابت  را  آنان 

نمى تباه  قطعاًیکدیگرند،  باشد،  مؤمن  و  کند  شایسته  کار  زن  یا  مرد  از  »هر کس  با  کنم.«  را  او   

پاکیزه اززندگى  بهتر  آنان  به  مسلماً  و  بخشیم  )حقیقى(  حیات  مى  اى  انجام  پاداش  آنچه  دادند، 

 خواهیم داد.«

داخل   آنان  باشند،  مؤمن  که  حالى  در  زن،  یا  باشند  مرد  کنند،  شایسته  کارهاى  که  کسانى  »و 

 رند.«  گیشوند و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمىبهشت مى

کند، مرد باشد یا زن، در   یابد و هر که کار شایسته»هر که بدى کند، جز به مانند آن کیفر نمى 

 یابند. حساب روزى مىجا بىشوند و در آنحالى که ایمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى
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 146ش.، ص1381، 14دارالعلم، ج
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و است  الهى  واالى قرب  مراتب  به  نایل شدن وى  و  او  انسانیت  به  انسان  ارزش  این    بنابراین،  در 

 اد بهترى برخوردار باشند.  جهت، جنسیت نقشى ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعد

از همچنین   چهارتن  فتواى  و  زن  برابر  در  مرد  قصاص  بحث  در  شده  مطرح  مباحث  به  توجه  با 

بیت از  زن  دیه  فاضل  پرداخت  جواز  بر  مبنى  فعلى  براى مراجع  مصلحت  وجود  صورت  در  المال 

ونه  اده دویستگذار ذیل ماى توسط قانونگردد که تبصرهراهم شدن زمینه قصاص، پیشنهاد مىف

ولى مقتول  لیکن  باشد،  قاتل  قصاص  »چنانچه مصلحت مقتضى  اضافه شود:  بدین شرح  ا.  م.  ق. 

در روایات مربوط    المال پرداخت گردد«.توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، فاضل دیه از بیت

ت و آنچه که  دیه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن دیه زن در مقایسه با مرد ذکر نشده اسبه  

هایى است که توسط اندیشمندان اسالمى در این زمینه بیان شده است، اشاره به یکى از حکمت 

توان براى این حکم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است این است که دیه اساسا بهاى  مى

مت  ن نیست و دیه قیمت و ارزش یك انسان نیست تا کسانى اشکال کنند که اسالم قیجان انسا

جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلکه دیه صرفا جبران خسارت مادى است که به شخص وارد 

گذارى نسبت به شخصیت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود دیه،  شود و اصالً ارتباطى به ارزشمى

انبایست دیه عالم و جاهل و انسانها باشد، مىنسانقیمت جان ا با  هاى  سانهاى کارآمد و مفید 

 که چنین نیست. غیرمفید، متفاوت باشد، در حالى
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و تطب  یرضا،عل  یض،ف ارشاد    یعموم  ییدر حقوق جزا  یقمقارنه  و  وزارت فرهنگ  انتشارات  تهران،  اسالم، 

 ش. 1364  ی،اسالم

 ق. 1407،  محمدبن یعقوب. الکافی، تهران، دارالکتب االسالمیه  کلینی،

 تا.ی ، ب1ج  ی،وزارت ارشاد اسالم  محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، تهران،  یدس  ی،مرعش

 .  نایجا، ب(. مصطلحات الفقه، بیتای میرزاعلی. )ب  مشکینی،

  یهطالب عل  یبن اب  یجلد، انتشارتت مدرسه امام عل  یكناصر، دائره المعارف فقه مقارن، در    یرازی،شمکارم 

 ق.1427چاپ اول،    یران،ا  -السالم، قم

قم  یله،الوس  یرتحر  موسوی، اهلل یدروح س  خمینی،ی موسو  دارالعلم،  مطبوعات  اول،    یران،ا  -موسسه  چاپ 

 ق.1404
 

 


