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  ديه متفاوت و كفاره متساوى

  
  پايگاه حقوقي،حق گستر:ناشر
ir.HaghGostar.www  

  
ديه در اسالم بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كـه  

باشد، نشانه آن اين است كه اسـالم بسـيارى از افـراد     ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى
بيند و تسـاوى آنهـا را    تفاوت مىاند م اعم از زن و مرد را كه داراى اختالف علمى يا عملى

داند، مثال درباره تفـاوت عـالم و جاهـل     كند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مى نفى مى
  : گويد مى
  ) 1( هل يستوي الذين يعلمون و الذين اليعلمون... 

  دانند مساويند؟  دانند با كسانى كه نمى آيا كسانى كه مى
  : فرمايد مجاهد قاعد چنين مىو درباره تفاوت مجاهد قائم و غير 

  ) 2( اليستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل اهللا
نشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مـال خـود در راه خـدا جهـاد      مؤمنان خانه

  . باشند كنند يكسان نمى مى
چشمگير اسالم، جهاد و كمك مـالى  ودرباره اختالف كسى كه قبل از فتح مكه و پيروزى 

نمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شـركت   كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى مى
  : فرمايد نمود چنين مى كرد و در راه اسالم كمك مالى مى مى
ال يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة مـن الـذين انفقـوا مـن     ... 

  ) 3( لوا وكال وعد اهللا الحسنى واهللا بما تعلمون خبيربعد وقات
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اند با ديگران يسكان نيستند، آنان از  كسانى از شما كه پيش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده
  . اند اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته حيث درجه بزرگتر از كسانى

لهـى افـراد يـاد شـده وبـا      هـاى ا  غرض آن كه قرآن كريم با تصريح به عـدم تسـاوى ارزش  
اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصريح به تساوى آنان در قصـاص و ديـه دارد و در ايـن بـاره     

  : فرمايد راجع به تساوى همگان چنين مى
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بـالنفس والعـين بـالعين واالنـف بـاالنف واالذن بـاالذن والسـن        

  ) 4( فارة لهبالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو ك
و مقرر كرديم برايشان كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينـى و  

هـا بـه همـان ترتيـب قصـاص       باشد وزخـم  گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى
  . او خواهد بود) گناهان(دارند و هركه آن را ببخشد پس كفاره 

شـود چـه    مرد در قبال انسان ديگر خواه زن و مرد قصاص مـى يعنى هر انسانى اعم از زن و 
ها نيز مساوى است، ليكن همين عموم يـا   اين كه قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحت

  : پذيرد زيرا خداوند در آيه ديگر چنين فرمود اطالق در آيه ديگر تقييد و تخصيص مى
ى الحر بالحر والعبد بالعبـد واالنثـى   يا ايها الذين الذين امنوا كتب عليكم القصاص في ا لقتل

  ) 5( باالنثى
آزاد عوض آزاد : ايد درباره كشتگان، بر شما قصاص مقرر شده اى كسانى كه ايمان آروده

  . و بنده عوض بنده و زن عوض زن
پـذيرد، يعنـى زن در قبـال زن     با اين آيه، عموم يا اطالق آيه قبلـى تخصـيص يـا تقييـد مـى     

. گـردد  و حكم ديه در اسالم بـا تفـاوت بـين زن و مـرد تعيـين مـى      شود نه مرد،  قصاص مى
هاى معنوى ممكن اسـت زنـى بـيش از مـرد نـزد خـدا مقـرب باشـد          گرچه از جهت ارزش

كاهـد و نـه بـر مقـام جاهـل       بنابراين تساوى ديه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عـالم مـى  
كاهـد،   افزايد ونـه از مقـام زن مـى    مىونيز تفاوت ديه مرد و زن نه بر منزلت مرد . افزايد مى

  . هاى معنوى ندارد هاى مادى و مالى هيچگونه ارتباطى به مقام زيرا برخى از تفاوت
هيچگونه تالزم عقلى يا نقلى بين ديه و كمال معنوى وجود ندارد تا هـر انـدازه ديـه بيشـتر     

مى قتل نـاظر  تر باشد چون حكم كال شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزون
هاى كالمى  بحث به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد يا زن مؤمن از هت
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يعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب ابـد يـا دراز مـدت را بـه دنبـال دارد هرگـز        يكسان است
فرقى بين آن كه مؤمن مقتول عمدى زن باشد يا مرد وجود نـدارد، چـه ايـن كـه از جهـت      

يعنى در قتل عمـدى كفـاره جمـع بـين آزاد      فرقى بين قتل زن و مرد نيست لزوم كفاره هيچ
كردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصـت مسـكين واجـب اسـت ودر قتـل غيـر عمـد        

شود و از اين لحاظ فقهى  كفاره به نحو ترتيب نه به نحو جمع و نه به طور تخيير، واجب مى
  . نيز فرقى بين قتل زن و مرد نيست

  : ها نوشت پى
  . 9زمر، -1
  . 95نساء، -2
  . 10حديد،  -3
  . 45مائده،  -4
  . 178بقره،  -5

http://www.hawzah.net/Per/K/Zandarayneh/57.htm 
 

  ديه مو: فصل اول  •

از بين ببرد كه ديگـر نرويـد    هرگاه كسى موى سر يا صورت مردى را طورى : 368ماده 
عهده دار ديه كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موى سر ضـامن ارش اسـت و   
  .نســـــبت بـــــه ريـــــش ثلـــــث ديـــــه كامـــــل را عهـــــده دار خواهـــــد بــــــود         

هر گاه كسى موى سر زنى را طورى از بين ببرد كه ديگر نرويـد ضـامن ديـه     : 369ماده 
ه برويد عهده دار مهـر المثـل خواهـد بـود و در ايـن حكـم       كامل زن مى باشد و اگر دوبار

ــت     ــزرگ نيســــــــــــ ــك و بــــــــــــ ــان كوچــــــــــــ ــى ميــــــــــــ   .فرقــــــــــــ
  .اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدار ديه كامل پرداخت مـى شـود  : تبصره 
هر گاه مقدارى از موهاى از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت  : 370ماده

  .يد با تمام سر مالحظه مى شود و ديه به همان نسبت دريافت مى گرددمقدارى كه نمى رو
تشخيص روئيدن مجدد مو ونروئيدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه  :371ماده

يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار زائـد بـر ارش بـه جـانى مسـترد      
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  .شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
ابرو در صورتيكه هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه ديه موهاى مجموع دو  : 372ماده 

هر كدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو به همان نسبت خواهد بود اگـر  
دوباره روئيده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوبـاره روئيـده شـود و    

روئيده شود ارش است و نسـبت بـه    مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجدداً
  .آن مقــدار كــه روئيــده نمــى شــود و ديــه بــا احتســاب مقــدار مســاحت تعيــين مــى شــود  

از بين بردن موهاى پلك چشم موجب ارش است خـواه دوبـاره برويـد خـواه      :373ماده 
ــواه بعــــــــــض آن    ــام آن باشــــــــــد و خــــــــ ــواه تمــــــــ   .نرويــــــــــد و خــــــــ

يه يا ارش مى شود كه به تنهايى باشد نـه  از بين بردن مو در صورتى موجب د : 374ماده 
از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه در اين موارد فقط ديهء عضو قطع شده يـا  

  .مانند آن پرداخت مى گردد
  چشم  ديه: فصل دوم     •

بين بردن دو چشم سالم موجب ديهء كامل است و ديـه هـر كـدام از آنهـا     از  : 375ماده 
ــود    ــد بــــــــــــــ ــل خواهــــــــــــــ ــه كامــــــــــــــ   .نصــــــــــــــــف ديــــــــــــــ

تمام چشم هائيكه بيناى دارند در حكم فوق يكسـانند گرچـه از لحـاظ ضـعف و      : تبصره
  .بيمـــــارى و شـــــبكورى و لـــــوچ بـــــودن بـــــا يكـــــديگر فـــــرق داشـــــته باشـــــند  

باشـد اگـر مـانع ديـدن نباشـد ديـه آن        چشمى كه در سياهى آن لكه سـفيدى  : 376ماده 
كامل است و اگر مانع مقدارى از ديدن باشـد بطوريكـه تشـخيص ممكـن باشـد بـه همـان        
  .نسبت از ديه كاهش مى يابد و اگر به طور كلى مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديـه  

يناى ديه چشم كسى كه داراى يك چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش ناب : 377ماده 
مادرزاد بوده يا در اثر بيمارى يـا علـل غيرجنـائى از دسـت رفتـه باشـد ديـه كامـل اسـت و          
  .اگرچشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتى از دست داده باشد ديه آن نصف ديه اسـت  

كسى كه داراى يك چشم بينا و يك چشم نابينا اسـت ديـه چشـم نابينـاى او      : 378ماده 
چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشـد  ثلث ديه كامل است خواه 

.  
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ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل خواهد بود و ديه پلك هـاى بـاال    : 379ماده 
   .ثلث ديه كامل و ديه پلكهاى پائين نصف ديه كامل است 

  بيني  ديه: فصل سوم    •
از بين بردن تمام بينى دفعتاً يا نرمهء آن كه پايين قصب و استخوان بينى اسـت  :  380ماده 

موجب ديه كامل است و از بين بردن مقدارى از نرمهء بينى موجب همـان نسـبت ديـه مـى     
ــد   .باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دن نرمـهء آن موجـب ديـه    از بين بردن مقدارى از اسـتخوان بينـى بعـد از بريـ     : 381ماده 
ــى  ــل و ارش مـــــــــــــــــــــــــــ ــد كامـــــــــــــــــــــــــــ   .باشـــــــــــــــــــــــــــ

اگر با شكستن يـا سـوزاندن ياامثـال آن بينـى را فاسـد كننـد در صـورتى كـه          : 382ماده 
اصالح نشود موجب ديهء كامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجـب يكصـد دينـار    
ــد   ــى باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بردن بينى فلج موجـب   فلج كردن بينى موجب دو ثلث ديه كامل است و از بين:  383ماده 
ــى    ــل مـــــــــــــــ ــه كامـــــــــــــــ ــث ديـــــــــــــــ ــد ثلـــــــــــــــ   .باشـــــــــــــــ

از بين بردن هر يك از سوراخهاى بينى موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ  : 384ماده 
كردن بينى بطورى كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنكه آن را سوراخ 

ل است و اگر جبـران  نمايد در صورتى كه باعث ازبين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كام
ــد     ــى باشـــــــ ــه مـــــــ ــود موجـــــــــب خمـــــــــس ديـــــــ ــالح شـــــــ   .و اصـــــــ

ديه از بين بردن نوك بينى كه محل چكيدن خون است نصف ديه كامل مـى   : 385ماده 
  . باشد
  گوش  ديه: فصل چهارم    •

مجموع دو گوش ديهء كامل دارد و از بين بردن هر كدام نصـف  از بين بردن  : 386ماده 
ديه كامل است و ازبين بردن مقدارى از آن موجب ديهء همان مقدار بـا رعايـت نسـبت بـه     
  . تمــــــــــــــــــــــام گــــــــــــــــــــــوش خواهــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــود

از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را دار و از بين بردن قسمتى از آن :  387ماده 
ــبت خو  ــان نســــــــ ــه همــــــــ ــه بــــــــ ــودموجــــــــــب ديــــــــ ــد بــــــــ   .اهــــــــ
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ــاده  ــه دارد  :  388مـــــــ ــردن گـــــــــوش ثلـــــــــث ديـــــــ ــاره كـــــــ   .پـــــــ
  .فلــج كــردن گــوش دو ثلــث ديــه و بريــدن گــوش فلــج ثلــث ديــه را دارد :  389مــاده 
هر گاه آسيب رساندن به گوش بـه حـس شـنوائى سـرايت كنـد و بـه آن آسـيب         :تبصره 

نـه اى  رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شود بـراى هـر كـدام ديـه جداگا    
ــود  ــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . خواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور در موارد فوق يكسانند : 390ماده 
  لب  ديه: فصل پنجم    •
كدام از لـب هـا   از بين بردن مجموع دو لب ديه كامل دارد و از بين بردن هر  : 391 ماده

نصف ديه كامل و از بين بردن هر مقدارى از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسـبت  
ــود     ــد بـــــــــــــــ ــب خواهـــــــــــــــ ــام لـــــــــــــــ ــه تمـــــــــــــــ   .بـــــــــــــــ

جنايتى كه لب ها را جمع كند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى  : 392ماده 
  .نمايــــــــــــد  اســـــــــــت كـــــــــــه حــــــــــــاكم آن را تعيـــــــــــين مـــــــــــى    

سست شدن لب ها بشود بطورى كه با خنده و مانند آن از جنايتى كه موجب  : 393ماده 
  .دنــــــدانها كنــــــار نــــــرود موجــــــب دو ثلــــــث ديــــــه كامــــــل مــــــى باشــــــد  

  .از بــــين بــــردن لــــب هــــاى فلــــج و بــــى حــــس ثلــــث ديــــه دارد  : 394 مــــاده
شكافتن يك يا دو لب بطورى كه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه كامل  : 395ماده 

  .وب شدن خمس ديه كامل خواهد بود است و در صورت اصالح و خ
  زبان  ديه: فصل ششم    •

از بين بردن تمام زبان سالم يا الل كردن انسان سالم يا ضربه مغزى و مانند آن  : 396ماده 
  .ديــــه كامــــل خواهــــد بــــودديــــه كامــــل دارد و بريــــدن تمــــام زبــــان الل ثلــــث  

از بين بردن مقدارى از زبان الل موجب ديه همان مقدار با رعايـت نسـبت بـه     : 397ماده 
تمام زبان خواهد بود ولى ديه قسمتى از زبان سـالم بـه نسـبت از دسـت دادن قـدرت اداى      
ــود  ــد بــــــــــــــــــــــــــــ ــروف خواهــــــــــــــــــــــــــــ   .حــــــــــــــــــــــــــــ

بين رفتن حـروف   تعيين مقدار ديه جنايتى كه بر زبان وارده شده و موجب از : 398ماده 
ــود     ــد بـــ ــاكم خواهـــ ــين حـــ ــا تعيـــ ــردد بـــ ــب گـــ ــن باعـــــث عيـــ ــود لكـــ   .نشـــ
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هر گاه مقدارى از زبان را كسى قطع كند كه باعث از بين رفـتن قـدرت اداى    : 399ماده 
مقدارى از حروف باشد و ديگرى مقدار ديگر را كه باعث از بـين رفـتن مقـدارى از بـاقى     

ــدرت   ــتن قـ ــين رفـ ــبت از بـ ــه نسـ ــه بـ ــردد ديـ ــروف گـ ــد   حـ ــروف مـــى باشـ   .اداى حـ
  .بريـدن زبـان كـودك قبـل از حـد سـخن گفـتن موجـب ديـه كامـل اسـت             : 400ماده 
بريدن زبان كودكى كه به حد سخن گفتن رسيده ولى سخن نمى گويد ثلث  : 401 ماده

ديه دارد و اگر بعداً معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه كامل محسوب و 
ــانى گ  ــه از جــــــــــــــ ــود بقيــــــــــــــ ــى شــــــــــــــ ــه مــــــــــــــ   .رفتــــــــــــــ

هرگاه جنايتى موجب الل شدن گردد و ديهء كامـل از جـانى گرفتـه شـود و      : 402 ماده
  .دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد 

  دندان  ديه: فصل هفتم    •
از بين بردن تمام دندانهاى بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و بـه ترتيـب زيـر     : 403 ماده

ــود  ــى شــــــــــــــــــــــــــــــ ــع مــــــــــــــــــــــــــــــ   : توزيــــــــــــــــــــــــــــــ
هر يك از دندانهاى جلو كه عبارتند از پيش و چهارتايى و نيش كـه از هـر كـدام دو     -1 

پنجـاه دينـار و ديـه    . عدد در باال دو عدد در پائين مى رويد و جمعاً دوازده تـا خواهـد بـود   
ــوع ــود   مجمــــــــــ ــى شــــــــــ ــار مــــــــــ ــد دينــــــــــ ــا ششصــــــــــ   . آنهــــــــــ

هر يك از دندانهاى عقب كه در چهار سمت پايانى از باال و پايين در هر كـدام يـك    -2 
ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعًا شانزده تا خواهـد بـود بيسـت و پـنج دينـار و ديـهء       
ــود    ــار مــــــــــى شــــــــ ــار صــــــــــد دينــــــــ ــا چهــــــــ   .مجمــــــــــوع آنهــــــــ

د و به هر طرز كه روئيده شود ديه اى ندارد دندانهاى اضافى به هر نام كه باش : 404 ماده
و اگر در كنـدن آنهـا نقصـى حاصـل شـود تعيـين مقـدار ارش آن بـا قاضـى اسـت و اگـر            

ضـربه شـالق    74هيچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظـر قاضـى تـا    
ــود   ــى شـــــــــــــــــــــــــــــ ــوم مـــــــــــــــــــــــــــــ   . محكـــــــــــــــــــــــــــــ

نسـبت از ديـه كامـل     هرگاه دندانها از بيست و هشت تا كمتر باشـد بـه همـان    : 405 ماده
ــد          ــده باش ــم ش ــه اى ك ــر عارض ــا در اث ــد ي ــر باش ــاً كمت ــواه خلقت ــد خ ــى ياب ــاهش م   .ك

فرقى ميان دنـدانهائى كـه دارى رنگهـاى گونـاگون مـى باشـد نيسـت و اگـر          : 406 ماده
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دندانى در اثر جنايت سياه شده و نيافتد ديه آن دو ثلث ديـه همـان دنـدان اسـت كـه سـالم       
ــدانى   ــه دنـ ــد و ديـ ــبالباشـ ــه قـ ــالم اســـت    "كـ ــدان سـ ــان دنـ ــده ثلـــث همـ ــياه نشـ   .سـ

دندان كه بدون كندن و از بين بـردن آن باشـد تعيـين جريمـه     ) اشقاق(شكاف  : 407ماده
  .مـــــــــــــــــــــالى آن بـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــاكم اســـــــــــــــــــــت    

شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه ديه كامـل آن دنـدان    : 408 ماده
مزبور كسى بقيـه را از ريشـه بكنـد جريمـه آن بـا نظـر       را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار 

حاكم تعيين مى شود خواه كسى كه بقيه را از ريشـه كنـده همـان كسـى باشـد كـه مقـدار        
  .نمايــــــــــــــان دنـــــــــــــــدان را شكســــــــــــــته يـــــــــــــــا ديگـــــــــــــــرى   

كندن دندانهاى شيرى كودك كه ديگر بجاى آن دندان نرويد ديه كامل آن  : 409 ماده
  .برويد ديه هر دندان شيرى كه كنده شد يك شتر مى باشـد   را دارد و اگر بجاى آن دندان

دندانى كه كنده شود ديهء كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و  : 410ماده 
  .دوبــــــــــــــــــــــاره ماننــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــابق شــــــــــــــــــــــود

هرگاه دندان ديگرى بجاى دندان اصلى كنده شده قرار گيرد و ماننـد دنـدان    : 411ماده 
  .مل دارداصلى شود كندن آن ديهء كا

   ديه گردن: فصل هشتم    •
  . شكســـتن گـــردن بطـــورى كـــه گـــردن كـــج شـــود ديـــهء كامـــل دارد  : 412مـــاده

جنايتى كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جناتى كه مانع فرو بـردن   : 413ماده 
ــود       ــى شــــ ــين مــــ ــاكم تعيــــ ــر حــــ ــا نظــــ ــه آن بــــ ــردد جريمــــ ــذا گــــ   .غــــ

ن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده هرگاه جنايتى كه موجب كج شدن گرد : 414ماده 
اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطـرف شـدن اثـر    

  .آن با دشوارى بتواند گردن را مستقيماً نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد
   ديه فك: م فصل نه   •

هء هـر كـدام آنهـا پانصـد     از بين بردن مجموع دو فك ديهء كامـل دارد و ديـ   : 415ماده 
دينار مى باشد و از بين بردن مقدارى از هر يك موجب ديهء مساحت همان مقدار اسـت و  
ديهء از بين بردن يك فك بامقدارى از فك ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فك 
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  .ديگـــــــــــــــــــــــــــــــر خواهـــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــود 
بين برود ديه هر ديه فك مستقل از ديه دندان مى باشد و اگر فك با دندان از  : 416ماده 

ــى  ــوب مـــــــــــــ ــه محســـــــــــــ ــردد يـــــــــــــــك جداگانـــــــــــــ   .گـــــــــــــ
جنايتى كه موجب نقص فك شود يا باعث دشوارى و نقـص جويـدن گـردد     : 417ماده 

  .تعيين جريمه مالى آن با نظر حاكم است 
   ديه دست و پا: فصل دهم    •

ها از بين مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه كامل دارد و ديه هر كدام از دست : 418ماده 
نصف ديه كامل است خواه منجى عليه داراى دو دست باشد يا يك دست و دسـت ديگـر   
  .را خلقتـــــــــاً يـــــــــا در اثـــــــــر ســـــــــانحه اى از دســـــــــت داده باشـــــــــد      

  .ديـــه قطـــع انگشـــتان هـــر دســـت تنهـــا تـــا مـــچ پانصـــد دينـــار اســـت   : 419مـــاده 
ر سانحه جريمه مالى بريدن كف دست كه خلقتاً بدون انگشت بوده و يا در اث : 420 ماده

ــود    ــين مـــــى شـــ ــاكم تعيـــ ــر حـــ ــا نظـــ ــده اســـــت بـــ   . اى بـــــدون انگشـــــت شـــ
ديه قطع دست تا آرنج پانصـد دينـار اسـت خـواه داراى كـف باشـد و خـواه         : 421ماده 

نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار اسـت خـواه آرنـج داشـته باشـد خـواه       
ــد   ــته باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .نداشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود و يا باالتر ديه دستى كه داراى انگشت  : 422ماده 
از آرنج قطع گردد پانصد دينار است به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعيين مى 
  .شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

كسى كه از مچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشـته باشـد ديـه دسـت اصـلى       : 423ماده 
مصلحت بداند نزاع را خاتمـه  پانصد دينار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو كه 

  . تشــــخيص دســــت اصــــلى و زاهــــد بــــه نظــــر خبــــره خواهــــد بــــود . مــــى دهــــد
ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پـا ديـه كامـل خواهـد      : 424 ماده

ــت      ــل اســــــ ــه كامــــــ ــر ديــــــ ــت عشــــــ ــر انگشــــــ ــه هــــــ ــود، ديــــــ   .بــــــ
دن هـر بنـدى   ديه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسيم مى شود و بري : 425 ماده

  . از انگشتهاى غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديـه شسـت سـالم اسـت    
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ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصـلى و ديـه بنـدهاى زائـد ثلـث ديـه بنـد         : 426ماده 
ــت   ــلى اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديه فلج كردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشـت   : 427ماده 
  .نگشــــــــــــت ســــــــــــالم اســــــــــــت   فلــــــــــــج ثلــــــــــــث ديــــــــــــه ا  

  .احكام مذبور در مواد اين فصل در پا نيز جارى است  : 428ماده 
   ناخن: فصل يازدهم    •
كندن ناخن بطورى كه ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم  : 429 ماده

  . و سفيد برويد پنج دينار است
   ديه ستون فقرات: فصل دوازدهم    •

درمان نشود يا بعد از عالج  "شكستن ستون فقرات ديه كامل دارد خواه اصال : 430ماده 
به صورت كمان و خميدگى در آيد يا آنكه بدون عصا نتواند راه برود يا توانايى جنسى او 
از بين برود يا مبتال به سلس و ريزش ادرار گردد و نيـز ديـه جنـايتى كـه باعـث خميـدگى       

  .تن يـا راه رفـتن را سـلب نمايـد ديـه كامـل خواهـد بـود        پشت شود يـا آنكـه قـدرت نشسـ    
هرگاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود  : 431ماده 

ــردازد      ــار بپــــ ــد دينــــ ــد يكصــــ ــانى بايــــ ــد جــــ ــت نمانــــ ــرى از جنايــــ   .و اثــــ
هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شـدن هـر دو پـا شـود بـراى شكسـتن        : 432ماده 
  .كامل و براى فلج دو پا دو ثلث ديه كامل منظور مى گرددديهء 
   ديه نخاع: فصل سيزدهم    •

قطع تمام نخاع ديه كامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مسـاحت خواهـد    : 433ماده 
ــود   .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضـو ديگـر شـود اگـر آن عضـو داراى ديـه        : 434ماده 
قطع نخاع افزوده مى گردد و اگر آن عضو داراى ديه معـين نباشـد   معين باشد بر ديه كامل 

  .ارش آن بر ديه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد 
  ديه بيضه : فصل چهاردهم    •
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قطع دو بيضه دفعتاً ديه كامـل و قطـع بيضـه چـپ دو ثلـث ديـه و قطـع بيضـه          : 435ماده 
  .راســــــــــــــــــــــــــــــت ثلــــــــــــــــــــــــــــــث ديــــــــــــــــــــــــــــــه دارد

ين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و ماننـد  فرقى در حكم مذكور ب :تبصره 
  .آن نيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

ديه ورم كردن دو بيضه چهار صد دينار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفيـد   : 436ماده 
  .شود ديه آن هشتصد دينار خواهد بود

   ديه دنده: هم فصل پانزد   •
قع شده و محيط بـه قلـب مـى    ديه هر يك از دنده هايى كه در پهلوى چپ وا : 437ماده 

  .باشد بيست و پنج دينار و ديه هر يك از ساير دنده ها ده دينار است 
   ديه استخوان زير گردن: فصل شانزدهم    •

شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و شكستن هر كدام از آنها : 438ماده 
اسـت و اگـر بخـوبى درمـان شـود      كه درمان نشود يا با عيب درمان شود نصف ديه كامـل  

   .چهل دينار مى باشد
   ديه نشيمن گاه: فصل هفدهم    •

كه موجب مى شود مجنى عليه قادر به ) دنبالچه(شكستن استخوان نشيمن گاه  : 439ماده 
ضبط مدفوع نباشد ديه كامل دارد و اگر قادر به ضـبط مـدفوع باشـد و قـادر بـه ضـبط بـاد        

  .د شـــــــــــــــــــدنباشـــــــــــــــــــد ارش پرداخـــــــــــــــــــت خواهـــــــــــــــــــ
ضربه اى كه به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضـبط ادرار   : 440ماده 

يا مدفوع گردد ديه كامل دارد و همچنين اگر ضربه اى به محل ديگـرى وارد آيـد كـه در    
ــه نباشـــــــد   ــار مجنـــــــى عليـــــ   . اثـــــــر آن ضـــــــبط ادرار و مـــــــدفوع در اختيـــــ

كه باعـث شـود او نتوانـد ادرار را ضـبط     از بين بردن بكارت دختر با انگشت  : 441ماده 
   .كند عالوه بر ديه كامل زن، مهرالمثل نيز دارد 

   ديه استخوان ها: فصل هجدهم    •
ديه شكستن استخوان هر عضوى كه براى آن عضو ديه معينى است خمس آن  :442ماده 

آن است و  مى باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهار پنجم ديه شكستن
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ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيـب چهـار پـنجم ديـه خـرد      
ــد    ــى باشـــــــــــــــــــ ــتخوان مـــــــــــــــــــ ــدن اســـــــــــــــــــ   . شـــــــــــــــــــ

در جداكردن استخوان از عضو بطورى كه آن عضو بى فائده گـردد دو ثلـث   :  443ماده 
ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شـود، ديـه آن چهـار پـنجم ديـه اصـل جـدا        

  . ى باشد كردن م
   ديه عقل: فصل نوزدهم    •

هرجنايتى كه موجب زوال عقل گردد ديه كامل دارد و اگـر موجـب نقصـان     : 444ماده 
از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصـاص نخواهـد    445مادهء . آن شود ارش دارد

ــد   . شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دن دسـت، عقـل   هر گاه در اثر جنايتى مانند ضربه مغزى و شكستن سر يا بريـ  : 446ماده 

  .زايـــل شـــود بـــراى هـــر كـــدام ديـــه جداگانـــه خواهـــد بـــود و تـــداخل نمـــى شـــود   
هرگاه در اثر جنايتى عقل زايل شـود و ديـه كامـل از جـانى دريافـت شـود و        : 447ماده 

ــد        ــد شـ ــت خواهـ ــود و ارش پرداخـ ــى شـ ــترد مـ ــه مسـ ــردد ديـ ــل برگـ ــاره عقـ   .دوبـ
خبره عادل مى باشد و اگـر در   مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دو نفر : 448ماده 

  .اثر اختالف رأى خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با سوگند مقدم است 
   ديه حس شنوايي: فصل بيستم    •

از بين بردن حس شنوائى مجموع دو گوش ديه كامـل و از بـين بـردن حـس      : 449ماده 
يكى از آن دو قوى تر از ديگـرى   شنوائى يك گوش نصف ديه كامل دارد گرچه شنوائى

  .باشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
هر گاه كسى فاقد حس شنوائى يكى از گوش هاباشد كر كردن گوش سـالم   : 450ماده 

ــه دارد   ــف ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .او نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هر گاه معلوم باشد كه حس شنوائى بر نمى گردد يا دو نفر عـادل اهـل خبـره     : 451ماده 

خبره اميـد بـه برگشـت آن را     گواهى دهند كه برنمى گردد ديه مستقر مى شود و اگر اهل
پس از گذشت مدت معينى داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايى برنگردد ديه استقرار 
پيدا مى كند و اگر شنوائى قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مـى شـود و اگـر بعـد از     
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ديـه   دريافت آن برگردد ديه مسترد نمى شود و اگر مجنى عليه قبل از دريافـت ديـه بميـرد   
ــود   ــد بـــــــــــــــــــــــــــــ ــت خواهـــــــــــــــــــــــــــــ   . ثابـــــــــــــــــــــــــــــ

هر گاه بريدن هر دو گوش شنوائى از بين برود دو ديه كامل الزم است و هـر   : 452ماده 
گاه با بريدن يك گوش حس شنوائى بطور كلى از بين برود يك ديه كامـل و نصـف ديـه    
الزم مى شود اگر با جنايت ديگرى حس شنوائى از بين برود هم ديه جنايـت الزم اسـت و   

  .ه شــــــــــــــــــــــــــــــــنوائى هــــــــــــــــــــــــــــــــم ديــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبصره هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند كه شنوائى از بين نرفته ولـى در مجـراى   
ــت      ــت اسـ ــنوائى ثابـ ــه شـ ــان ديـ ــت همـ ــنوائى اسـ ــانع شـ ــه مـ ــى رخ داده كـ   .آن نقصـ

هرگاه كودكى كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگويـد جـانى    : 453ماده 
ــه پردا     ــنوائى بـــ ــه شـــ ــر ديـــ ــالوه بـــ ــود    عـــ ــى شـــ ــوم مـــ ــت ارش محكـــ   .خـــ

  .هر گاه در اثر جنايتى حس شنوائى و گويايى از بين برود دو ديه كامل دارد  : 454ماده 
اگر كسى سبب پاره شدن پرده گوش ديگرى شود محكوم به پرداخت ارش  : 455ماده 

ــت    .اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در صورت اختالف جانى و مجنى عليه هر گاه با نظـر خبـره معتمـد موضـوع      : 456ماده 

  . مورد از باب لوث است و مجنى عليه با قسامه ديه را دريافت خواهد كرد   وشن نشودر
   ديه بينايي: فصل بيست و يكم    •

از بين بردن بينائى هر دو چشم ديه كامل دارد و از بين بردن بينائى يك چشم  : 457ماده 
ــه كامـــــــــــــــــــــــــــــل دارد     .نصـــــــــــــــــــــــــــــف ديـــــــــــــــــــــــــــ

  .يا لوچ يا شب كور و مانند آن نمى باشد  فرقى در حكم مذكور بين چشم تيزبين: تبصره 
هر گاه باكندن حدقه چشم، بينـائى از بـين بـرود ديـه آن بـيش از ديـه كنـدن         : 458ماده 

حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر، بينائى از بين برود هـم ديـه   
ــا ارش آن الزم اســــــــــت و هــــــــــم ديــــــــــه بينــــــــــائى     .جنايــــــــــت بــــــــ

ورت اختالف بين جانى و مجنى عليه با گواهى دو مـرد خبـره عـادل يـا     در ص :459ماده 
يك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينكه بينائى از بين رفته و ديگر برنمى گردد يا اينكـه  
بگويند اميد به بازگشت آن هست ولـى مـدت آن را تعيـين نكننـد ديـه ثابـت مـى شـود و         
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تعيين نمايند و آن مدت سپرى شود و بينـائى  همچنين اگر براى برگشت آن مدت متعارفى 
و هر گاه مجنى عليه قبل از سپرى شـدن مـدت تعيـين شـده       برنگردد ديه ثابت خواهد بود

بميرد ديه استقرار مى يابد و همچنين اگر ديگرى حدقه او را بكند ديه بينائى بـر جـانى اول   
چشم بكند، بر جانى اول  ثابت خواهد بود و هر گاه بينائى برگردد و شخص ديگرى آن را

  .فقــــــــــــــــــــــــــــط ارش الزم مــــــــــــــــــــــــــــى باشــــــــــــــــــــــــــــد 
هر گاه مجنى عليه مدعى شودكه بينائى هر دو چشم يا يك چشم او كم شده  : 460ماده 

به ترتيب با آزمايش و سنجش با همساالن يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه 
شـود از طريـق قسـامه    پرداخت مى شود و در صورتى كه از طريق آزمـايش علـم حاصـل ن   

ــود   ــى شــــــــــــــــــــــــــــــ ــدام مــــــــــــــــــــــــــــــ   .اقــــــــــــــــــــــــــــــ
هر گاه مجنى عليه ادعا كند كه بينائى او زايل شده و شـهادتى از متخصصـان    : 461ماده 

  .در بين نباشد حاكم او را با قسـامه سـوگند مـى دهـد و بـه نفـع او حكـم صـادر مـى كنـد          
 قسامه براى كورى دو چشم شش قسم و براى كورى يك چشم سه قسم و بـراى  :تبصره 

كم شدن بينائى به نسبت كم شدن آن مى باشد اعم از اينكه مدعى به تنهايى قسم ياد كنـد  
  . يا با افراد ديگر 

  ديه حس بويايي :  فصل بيست و دوم   •
از بين بردن حس بويائى هر دو مجراى بينى ديه كامـل دارد و در صـورت از    : 462ماده 

اضى در مورد اخيـر قبـل از صـدور حكـم     بين بردن بويائى يك مجرى نصف ديه است و ق
ــد     ــلح بنمايــــــــــ ــف صــــــــــ ــرفين تكليــــــــــ ــه طــــــــــ ــد بــــــــــ   .بايــــــــــ

در صورت اختالف بين جانى و مجنى عليه هر گاه با آزمايش يا با مراجعه بـه   : 463ماده 
طبـق  (دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويائى يا كـم شـدن آن ثابـت نشـود بـا قسـامه       

  .بـــــــه نفـــــــع مـــــــدعى حكـــــــم مـــــــى شـــــــود      ) 461تبصـــــــره مـــــــاده   
هر گاه حس بويائى قبل از پرداخت ديـه برگـردد ارش آن پرداخـت خواهـد      : 464ماده 

شد واگر بعد ازآن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجنى عليه قبل از سپرى شدن مـدت  
ــود        ــى شـــــ ــت مـــــ ــه ثابـــــ ــرد ديـــــ ــائى بميـــــ ــت بويـــــ ــار برگشـــــ   .انتظـــــ

و ديه الزم مى شود و اگر هرگاه در اثر بريدن بينى حس بويائى از بين برود د : 465ماده 
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در اثر جنايت ديگر بويائى از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويائى افزوده مى شود و اگـر آن  
   .جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه بويائى اضافه خواهد شد

   ديه چشايي: سوم فصل بيست و    •
ــاده  ــائى موجــــــب ارش اســــــت    :466مــــ ــردن حــــــس چشــــ ــين بــــ   .از بــــ

هر گاه با بريدن زبان حس چشائى از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و  : 467ه ماد
اگر با جنايت ديگرى حس چشـائى از بـين بـرود ديـه يـا ارش آن جنايـت بـر ارش حـس         
ــردد   ــزوده مـــــــــــــــــــــى گـــــــــــــــــــ ــائى افـــــــــــــــــــ   .چشـــــــــــــــــــ

ــاده  ــود    : 468مـ ــى شـ ــترد مـ ــردد ارش مسـ ــائى برگـ ــه حـــس چشـ ــورتى كـ   .در صـ
دو نفر كارشناس عادل مقـدار جنايـت روشـن شـود طبـق آن      اگر با مراجعه به  :469ماده 

گرنه در صورت لوث،با قسامه مدعى حسب مورد حكم بـه نفـع او صـادر     عمل مى شود و
   .خواهد شد

   ديه صوت و گويايي: فصل بيست و چهارم    •
از بين بردن صوت شخص بطور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديـه   : 470ماده 

ــاند   كامـــــل دا ــدايش را برســـ ــته صـــ ــات و آهســـ ــا اخفـــ ــد بـــ ــه بتوانـــ   .رد گرچـــ
سخن بگويد نيـز ديـه كامـل     "از بين بردن گويائى بطور كامل كه نتواند اصال : 471ماده 

  .دارد 
ــاده  ــت    : 472مــ ــود ارش اســ ــوت شــ ــان صــ ــب نقصــ ــه موجــ ــايتى كــ   .در جنــ

وف ارش جنايتى حذف كه باعث از بين رفتن صوت نسبت بـه بعضـى از حـر    : 473ماده 
  .شود بايد با مصالحه معلوم گردد

   ديه زوال منافع: فصل بيست و پنجم    •
  : جنـايتى كـه موجـب سـلس و ريـزش ادرار شـود بـه ترتيـب زيـر ارش دارد          : 474ماده 

  . در صـــورت دوام آن در كليـــه ايـــام تـــا پايـــان هـــر روز ديـــه كامـــل دارد  ـ لـــف   ا
  .در صــورت دوام آن در كليــه روزهــا تــا نيمــى از هــر روز دو ثلــث ديــه دارد       ب ـ   
ــه دارد      ج ـ   ــث دي ــدن روز ثل ــر آم ــام ب ــا هنگ ــا ت ــه روزه   .در صــورت دوام آن در كلي

هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضى از روزها بود و بعداً خوب شود جريمـه آن   :تبصره 
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  .بـــــــــــــا نظـــــــــــــر حـــــــــــــاكم تعيـــــــــــــين مـــــــــــــى شـــــــــــــود      
ــاده  ــال  : 475مــــــ ــت  اعمــــــ ــث ارش اســــــ ــر باعــــــ ــابى زيــــــ   .ارتكــــــ

  . باعـــــــــث از بـــــــــين رفـــــــــت انـــــــــزال شـــــــــود    لـــــــــف ـ        ا
ـ      ــرد     ب  ــين ببــــــ ــاردارى را از بــــــ ــل و بــــــ ــد مثــــــ ــدرت توليــــــ   .قــــــ

ــرد ج ـ           ــين ببـــــــــــــ ــذت مقاربـــــــــــــــت را از بـــــــــــــ   . لـــــــــــــ
  .جنايتى كه باعث ازبين رفتن توان مقاربت بطور كامل شود ديـه كامـل دارد    : 476ماده 
نقص بعضى ازمنافع گردد ماننـد خـوابلمس    در هر جنايتى كه موجب زوال يا : 477ماده 

يا موجب پديد آمدن بعضى از بيماريها شود و ديـه آن معـين نشـده باشـد ارش تعيـين مـى       
  .شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

هر گاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطـع شـود ديـه كامـل      : 478ماده 
و به همان نسبت از  دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مى گردد

ــد   ــد شـــــــــــــــــــ ــه پرداخـــــــــــــــــــــت خواهـــــــــــــــــــ   .ديـــــــــــــــــــ
قطع شود ديه كامل دارد و هرگاه يك طرف آن قطـع  "هر گاه آلت زنانه كال : 479ماده 

  .شود نصف ديه دارد
http://www.police.ir/Rules/Rules10-2-2-4-9.htm 
 

  ص و تكليف حكومت و حق زنانديه و قصا
 لـيكن  شـوند؛  مـى  قصاص يكديگر مقابل در زن و مرد شيعه، فقهاى نظريه مطابق :چكيده
 مرد و زن اما .است مرد ديه نصف پرداخت به مشروط زن، نفس برابر در مرد نفس قصاص

 آن، از پـس  و برابرنـد  يكـديگر  با كامل، ديه ثلث به عضو ديه رسيدن تا عضو، قصاص در
 ديـه  .اسـت  مـرد  عضو ديه نصف پرداخت به مشروط زن، عضو برابر در مرد عضو اصقص

 ثلـث  بـه  آن رسيدن تا عضو ديه در زن و مرد ليكن است؛ مرد نفس ديه نصف نيز زن نفس
 كـاهش  مرد عضو ديه نصف به زن عضو ديه آن، از پس و اند مساوى يكديگر با كامل ديه
 احكام از ديه، و قصاص در مرد و زن بين تفاوت كه شود مى معلوم بررسى اين در .يابد مى

 سرپرسـت  زنان مقابل در اسالمى حكومت اگرچه نيست؛ تغيير قابل لذا و است اسالم ثابت
 كليـت  در بايد را تفاوت اين فلسفه جهت، بدين .باشد مى خسارت جبران به مكلف خانوار
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 بـه  مـرد،  و زن بـين  يضتبعـ  حكـم  اين كه است مسلم .نمود وجو جست اسالم حقوقى نظام
 وى ضـد  بـر  خشـونت  تـرويج  يـا  زن حيـات  حق و جان دانستن ارزش كم و جنسيت لحاظ
 .نيست

  :متن
 ديـه،  و قصـاص  جملـه  از اسـالمى  مقـررات  برخـى  در مرد و زن بين تفاوت پيرامون بحث
 گـاه  .اسـت  كـرده  پيـدا  ترى جدى و تر وسيع ابعاد اخير قرن در ليكن دارد طوالنى اى سابقه
 زمـانى  و اسـت  بـاره  اين در تازه حكمى استنباط براى احكام منابع مجدد بازخوانى از نسخ

 حـق  و جـان  شـدن  شـمرده  ارزش كـم  يـا  مسـئله  اين در مكان و زمان تأثير و نقش از بحث
  .است زنان ضد بر خشونت ترويج با قانون اين ارتباط و ديه و قصاص قانون در زن حيات

  مرد و زن قصاص
  سنف قصاص )الف
 قصـاص  يكـديگر  برابـر  در مسلمان مرد و زن كه هستند باور اين بر اتفاق به )1(شيعه فقهاى
 ديـه  نصـف  يعنـى  »ديه فاضل« پرداخت به مشروط زن برابر در مرد قصاص ليكن شوند؛ مى
 مـورد  كه دارد داللت مذكور نظريه بر متعددى و معتبر روايات .است زن دم اولياى به مرد

  .است گرفته قرار شيعه فقهاى استناد
  عضو قصاص )ب

 كـه  آنجا تا هستند، برابر يكديگر با عضو قصاص در مرد و زن )2(شيعه، فقهاى نظريه مطابق
 زن، عضـو  مقابـل  در مـرد  عضـو  قصاص صورت، آن در .برسد كامل ديه ثلث به عضو ديه

 نظريـه،  ايـن  مسـتند  .اسـت  مـرد  بـه  زن سـوى  از مـرد  عضـو  ديه نصف پرداخت به مشروط
  .است معتبرى )3(اياترو
  زن و مرد ديه
  نفس ديه )الف
 بـه  اسـت؛  زن و مـرد  ديـه  مقـدار  ،)5(سـنت  اهـل  و )4(شـيعه  فقهاى بين اتفاق مورد قوانين از

 علمـاى  ميان در و است نداشته شيعه، انديشمندان ميان در مخالفى هيچ تاكنون كه اى گونه
 كامـل  ديه كه هستند عقيده اين بر همگان .ندارد وجود توجهى قابل مخالف نيز سنت اهل
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 .اسـت  آن نصـف  زن نفـس  ديـه  و اسـت  مـرد  نفـسِ  براى اسالم، جزايى فقه در شده تعيين
  .اند كرده استناد معتبرى روايات به باره اين در شيعه فقهاى

  عضو ديه )ب
 تـا  اسـت  برابـر  يكـديگر  بـا  زن و مرد عضو ديه كه معتقدند عضو ديه درباره )6(شيعه فقهاى

 بـه  زن عضـو  ديـه  صـورت  آن در و برسـد  كامـل  ديـه  ثلث به مصدوم عضو ديه كه گاه آن
  .است معتبرى روايات نظريه اين مستند .يابد مى كاهش مرد عضو ديه نصف
  قصاص و ديه در مرد و زن برابرى داليل
 .اسـت  شيعه فقهاى اتفاق مورد شد، بيان مرد و زن عضو و نفس ديه و قصاص درباره آنچه
 و نفـس  ديـه  و قصـاص  در مـرد  و زن برابـرى  دربـاره  اخيـر  هاى سال در فقها از برخى البته

 آن بررسـى  و نقـد  و نظريـه  ايـن  داليـل  بيـان  به اينجا در و اند نموده ارائه هايى نظريه عضو،
  :شود مى پرداخته
  متعال خداوند عدالت )الف
 و تكوين در و تاس عادالنه و حق خدا، احكام و سخنان كه شود مى استفاده قرآن آيات از

ت « )7(.است نكرده ظلم بندگان به نسبت تشريع تَمـو  ت مـكَل  بِّـكقًا  رد الً  صـد عـّلَ  ال ود بـم 
تهِى مـكَلل وهو يعمالس يملرسـيد  تمـام  حـد  بـه  عدل و صدق با تو پروردگار كالم )8( ؛ الْع«. 

 خداسـت؛  آن از تنهـا  فرمـان  و حكم )9( ؛ الْفَـصلينَ خَيرُ وهو الْحقَّ يقُص للَّه إِالَّ الْحكْم إِنِ«
مٍ ربك ما و« .»است )باطل از حق( كننده جدا بهترين او و كند مى جدا باطل از را حق  بِظَـلـَّ

بِيدّلْعكند نمى ستم بندگان به هرگز پروردگارت )10( ؛ ل«.  
 هنگـام  مرد ديه نصف پرداخت به زن اولياى لزاما و ديه و قصاص در مرد و زن بين تفاوت
 از شـرطى،  چنين به مرد برابر در زن قصاص كردن مشروط بدون زن، برابر در مرد قصاص

 گويـد،  نمـى  سـخنى  چنـين  تنها نه خداوند و است عدالت و حق مخالف و ظلم عرف، نظر
 و اجتمـاعى  حقـوق  و انسـانى  حقيقـت  در مـرد  و زن بنابراين .كند نمى حكم گونه اين بلكه

 و قصـاص  در آنهـا  بين كه رواياتى و اند مساوى يكديگر با ديه و قصاص جمله از اقتصادى
 بايـد  )11( »رد اخبـار « طبق را روايات گونه اين و است كتاب مخالف گذارد، مى تفاوت ديه
  )12(.گذاشت كنار
  بررسى و نقد
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 و حـق  بـا  مطـابق  االهـى  احكام و كالم كه نيست شكى و است صحيح استدالل اين كبراى
 و زن بـين  تفاوت كه نيست معلوم زيرا .است استدالل صغراى در اشكال ليكن است؛ عدل
 اسالم، حقوقى جامع نظام به توجه با بلكه باشد؛ ظلم و باطل مصداق ديه، و قصاص در مرد
 خـانواده  اقتصادى وظايف و ها فعاليت عمده .گردد مى ارزيابى عدل و حق عين تفاوت اين
 اى گونه به جامعه و خانواده در مرد اقتصادى نقش .است شده شمرده مرد وظيفه اسالم، در

 زيادى مادى زيان و ضرر مرد، يك ديدن آسيب يا فقدان صورت در كه است شده ترسيم
 و ارزيـابى  زن ديـه  از بـيش  نظـامى  چنـين  در مـرد  ديه كه است طبيعى .رسد مى خانواده به

 حقـوقى  نظـام  در مـرد  وظـايف  و حقـوق  بين توازن نوعى ايجاد ،تفاوت اين و گردد تعيين
  .است عدالت و حق مطابق و اسالم
 شـود،  ارزيـابى  اسـالم  حقـوقى  نظام اجزاى ساير از جدا مرد و زن حقوق اگر اين بر عالوه
 شـود،  دانسـته  ظلـم  مصداق بلكه عدل، مخالف و ناحق مرد، و زن بين تفاوت هرگونه بايد
 در و مـرد  و زن ارث ماننـد  اسـت،  شده تصريح آن به كريم قرآن در هك هايى تفاوت حتى
  .است تناقض دچار خود درون در خداوند كالم كه پذيرفت بايد حال اين
  يكديگر با ها انسان همه برابرى )ب

 و عـرب  و سـياه  و سـفيد  كوچك، و بزرگ مرد، و زن از اعم روايات، و آيات در ها انسان
ـĤأَيها « .ندارنـد  برتـرى  ديگـرى  بـر  يـك  هيچ و برابرند انسانى حقيقت در هم با غيرعرب، يـ 

اتَّقُواْ النَّاس كُمبى رّن خَلَقَكُم الَّذنَّفْسٍ م ةٍ ودخَلَقَ حا ونْها مهجوثَّ زبا ومنْهاالً  م يـرًا  رِجـكَث 
 يك از را شما همه كه كسى همان .بپرهيزيد پروردگارتان )مخالفت( از مردم اى )13(ونسĤء؛
 فراوانـى  زنـان  و مردان دو، آن از و كرد خلق او جنس از )نيز( را وى همسر و آفريد انسان

 در ظهور متعلق، حذف جهت به آيه در »اتقوا« كلمه عموم .»ساخت منتشر )زمين روى در(
 .ددار گـذارى  قـانون  و اجتمـاعى  شخصـيت  اقتصـاد،  سياست، در ستم نوع هر از خوددارى

 اين در و گزينند دورى است ظالمانه عقال و عرف نظر در كه قوانينى از بايد مردم رو ازاين
 و انسـانى  حقـوق  در و بپرهيـزد  اجحـاف  از تشـريع  در كـه  است سزاوارتر خداوند صورت
 سـواء  الناس« :فرمود آله و عليه اهللا صلى اسالم پيامبر .نشود قائل تبعيض ها انسان بين اجتماعى
 آيات قبيل اين وجود با .»برابرند يكديگر با شانه هاى دندانه بسان مردم )14( المشط؛ كأسنان

 زن بـين  تفاوت كه ماند نمى باقى شكى است، فراوان روايى منابع و قرآن در كه روايات، و
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 مـدعى  اخبـار  رو ازايـن  .اسـت  مـردود  و ظلم سنت، و كتاب نظر از ديه و قصاص در مرد و
 حقـوق  تمـامى  در عـدالت  و تساوى بنابراين )15(.گذاشت كنار بايد را مرد و زن بين تفاوت

 اسـت  آن در تشـابه  از غير حقوق در تساوى اما است؛ الزم مرد و زن جمله از بشر افراد بين
 مؤنـث  و مـذكر  انسـان  ارث اگرچـه  .نـدارد  شـرعى  و عقلـى  توجيه هيچ حقوق در تشابه و

 وجـود  آن در ظلمـى  و اسـت  مسـاوى  و نـه عادال لـيكن  نيسـت،  مشابه قرآن، تصريح مطابق
  )16(.است مرد عهده به اسالم حقوق در خانواده اقتصادى امور اداره زيرا .ندارد
  بررسى و نقد
دةٍ  و نَّفْـسٍ  مّـن  خَلَقَكُم« آيه پيام اوالً، .است وارد اشكاالتى نيز استدالل اين به ايـن  )17(»حـ 

 كه نيست موجود دليلى و اند شده آفريده نفس يك از مرد، و زن از اعم ها، انسان كه است
 حقـوق  برابـرى  و مـرد  و زن حقـوق  تشـابه  معناى به را نفس يك از مرد و زن خلقت بتوان
 بـه  جزئـى  مورد هر در را برابرى و تشابه توان نمى همچنين .دانست جزئى مورد هر در آنها

 .شـود  داده تسـرى  مرد و زن وجودى ابعاد تمامى به بايد بلكه داد؛ اختصاص ديه و قصاص
 بـا  زيـرا  .نيسـت  آن نتيجـه  و سـخن  ايـن  پـذيرش  به حاضر كس هيچ كه است واضح ليكن
 تخصيص مشكل مرد، و زن بين روحى و فيزيكى تفاوت صدها بلكه و ها ده وجود به توجه
 بـه  حكـيم  سـخنورى  ساحت از و قبيح و مستهجن اصول، علم نظر از كه آيد مى پيش اكثر
 مـرد  ديـه  نصف پرداخت به مشروط را زن برابر در مرد قصاص كه واياتىر پس .است دور
 آيـات  قبيـل  ايـن  بـا  تعارضـى  گونـه  هـيچ  نمايد، مى بيان مرد ديه نصف را زن ديه و كند مى

  )18(.ندارد
 هـر  در مـرد  و زن وظـايف  و حقـوق  كـه  معناسـت  اين به مرد و زن حقوق تساوى آيا ثانيا،
 و زن براى شده تعيين وظايف و حقوق اينكه يا است؛ يگريكد مانند و يكسان جزئى، مورد
 نظـر  مـورد  دوم صـورت  مسـلما  .اسـت  مسـاوى  مجمـوع،  در اسـالم،  حقـوقى  نظام در مرد
 حقـوقى  نظـام  در مـرد  و زن وظـايف  و حقـوق  مجمـوع  ارزيـابى،  مالك بنابراين .باشد مى

 تنهـايى  بـه  را ئـى جز مـورد  هـر  تـوان  نمـى  و اسـت  برقرار تساوى آن در كه باشد مى اسالم
 و زن ديـه  و قصاص قانون كه نيست صحيح لذا .نمود نابرابرى يا برابرى به حكم و ارزيابى
 آن در مـرد  و زن بين تفاوت و شود ارزيابى اسالم حقوقى نظام اجزاى ساير از منفك مرد،

 كننـده  بيـان  روايـات  همچنـين  .گردد قلمداد زن به ظلم و مرد و زن حقوق برابرى مخالف
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 ايـن  كبـراى  ديگـر،  بيان به .گذاشت كنار و را آنها شمرد كتاب مخالف بايد را تفاوت ناي
 مخـدوش  آن صغراى ليكن باشد؛ مى صحيح است متعال خداوند عدالت همان كه استدالل
  .نيست قرآن مخالف مذكور، روايات لذا .است
  قصاص آيات صراحت )ج

 علَـيهِم  وكَتَبنَـا « :اسـت  فرمـوده  يـان ب را مرد و زن بين قصاص حكم كريم قرآن در خداوند
Ĥيهأَنَّ ف  نَ  بِـالنَّفْسِ  الـنَّفْسي الْعـنِ  ويبِـالْع  نـفاالْءو  نفذُنَ بِـاالْءاالْءذُنِ  وّـنَّ  بِـاالْءالسّـنِّ  وبِالس 

رُوحالْج؛ واصصزا و كـرد  طرد بايد را قرآن مخالف روايات رد، اخبار دستور طبق و )19(ق 
  )20(.ورزيد خوددارى آن به دادن اثر ترتيب
  بررسى و نقد

 زن بـين  تفاوت كننده بيان روايات و مائده سوره 45 آيه بين دارد امكان امر بدو در اگرچه
 رد اخبـار  بايـد  موجـود  قرينه به توجه با ليكن شود، ايجاد تعارض ديه، و قصاص در مرد و
 نظر در وجه من خصوص و عموم و تباينى لفتمخا بر تنها را، جدى مراد از كشف مقام در

 ضرورت به فرمودند، بيان را رد اخبار اصل كه معصومانى همان كه است اين قرينه .گرفت
 سـان  بـدين  .انـد  زده تقييـد  و تخصـيص  مـورد  صدها در را قرآنى آيات اطالق و عموم فقه،

 مـرد  ديـه  نصـف  ختپردا به مشروط را زن برابر در مرد قصاص كه رواياتى شود مى معلوم
  )21(.نمايد مى مقيد را آن اطالق تنها و ندارد مائده سوره 45 آيه با تعارضى كند، مى
  قصاص بودن حيات )د

ى  لَكُـم  و« :فرمايد مى كريم قرآن در خداوند اصِ  فـ صـوةٌ  الْق يـى  حلأُوĤـ ـبِ  يـ لْبـاالْء  لَّكُـملَع 
 تقـوا  شـما  شايد .است زندگى و حيات قصاص، در شما براى خرد، صاحبان اى )22(؛ تَتَّقُونَ
 يعنـى  مـرد  توسـط  زن كشتن در مثل به رد و است مثل به رد از عبارت قصاص .»كنيد پيشه

 اوليـاى  سـوى  از مـرد  ديه نصف دادن بنابراين .زن بستگان به چيزى دادن بدون مرد كشتن
 مقتـول  زن بـر  ظلـم  اين و است مقتول مقابل در قاتل قصاص از خارج و مقابله بر زايد زن،
 قصـاص  بـين  فرقـى  و »است حيات موجب قصاص« :فرمايد مى كلى طور به قرآن .باشد مى
  )23(.گذارد نمى زن و مرد مقابل در زن قصاص و مرد و زن مقابل در مرد
  بررسى و نقد
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 شـود،  مـى  حيات موجب قصاص در آنچه كه شود مى معلوم بقره سوره 178 آيه در دقت با
  .دارد وجود نيز زن برابر در مرد قصاص در كه است قصاص تشريع اصل

  تقييد از قصاص آيات اطالق خوددارى )ه
 خداونـد « :شـود  گفتـه  نيسـت  صحيح كنند؛ مى دورى استثنا و تقييد از مذكور آيات اطالق
  )24(.»زن برابر در مرد قصاص در مگر كند، نمى ستم بندگان به نسبت
  بررسى و نقد
 در مـرد  و زن بـين  تفاوت اوالً، شود مى معلوم گذشته هاى استدالل ررسىب و نقد به توجه با

 اطـالق  بخواهـد  تـا  نيسـت  ناعادالنـه  و سـتم  اسالم، حقوقى نظام مجموعه در ديه و قصاص
 مقيـد  را بشـر  افـراد  بـين  تسـاوى  و االهى احكام و كالم بودن حق و عدل كننده بيان آيات
 تقييـد،  از »بِـالنَّفْسِ  الـنَّفْس  أَنَّ« آيـه  اطالق داشتن اب ثانيا، .است عدل و حق عين بلكه كند؛
 آن پاسخ كه بود ديگر آيات به مربوط شد، ذكر دليل عنوان به كه آنچه و ادعاست صرف
  .شد داده
  مشهور روايات با مخالف روايات )و
 روايـت  :دارد وجود مخالفى روايات فقهاست، اجتماعى نظريه مستند كه رواياتى مقابل در
 در امـام  .بـود  كشـته  را مـردى  كه است زنى درباره السالم عليه باقر امام از مريم ابى حيحص
 )ديه( مال مابقى او ولى و شود مى كشته )25(المال؛ بقية وليها ويؤدى تقتل« :فرمود رابطه اين
 مالسال عليه المؤمنين امير ان« : السالم عليه صادق امام از سكونى موثق روايت .»پردازد مى را

 السـالم  عليـه  مؤمنـان  امير همانا )26(عمدا؛ رجالً قتلت امرأة وقتل عمدا قتلها بامرأة رجالً قتل
 كشـته  عمـد  بـه  را مـردى  كـه  كشت را زنى و بود كشته عمد به را زنى كه كشت را مردى
 علـى  يجعـل  فلم امرأة قتل رجالً ان« : السالم عليه صادق امام از عمار بن اسحاق روايت .»بود
 به آنها بين السالم عليه على و كشت را زنى مردى )27(الدية؛ والزمه قصاصا بينهما السالم هعلي

  .»كرد الزام ديه پرداخت به را مرد و نكرد حكم قصاص
 نظريـه  مسـتند  روايـات  بـا  مخالفـت  در ليكن است، متفاوت روايت سه اين مضمون اگرچه
 روايـت  تعـارض  در آن، بـر  وهعـال  .اسـت  متفـق  مـرد،  و زن ديه و قصاص در شيعه فقهاى
  )28(.است قرآن آيات موافق زيرا است؛ سكونى روايت با ترجيح روايات، اين با سكونى

  بررسى و نقد



                                                                              www.HaghGostar.irحقوقي،حق گسترپايگاه 

 موافـق  ولـى  اسـت،  بـاب  اين مشهور روايات مخالف اگرچه سوم و اول روايت كه اين اول
 روايت دو اين كه شد مدعى توان مى نقضى جواب عنوان به بنابراين .نيست نيز دوم روايت

 مـريم،  ابـى  روايـت  كـه  اين دوم .مشهوراست روايات همراه سكونى، روايت با مخالفت در
 سـكونى  روايت و اند نكرده عمل آن به فقها و است »بِالنَّفْسِ النَّفْس أَنَّ« آيه مخالف و نادر
 بـه  نامكا صورت در نيز عمار بن اسحاق روايت و است مشهور روايات با جمع قابل و مطلق
 ايـن  غيـر  در شـود؛  مـى  حمل مرد ديه نصف رد بدون قصاص عدم بر مشهور روايات قرينه

 توجه با و اين بر عالوه )29(.شود مى گذاشته كنار مشهور روايات با مخالفت دليل به صورت
 موافقـت  دليل به سكونى روايت تا نيست كتاب مخالف مشهور روايات گذشته، مباحث به
  .شود داده ترجيح مشهور روايات بر كتاب با
  اجماع ضعف )ز

 بـه  توجـه  بـا  انـد،  كـرده  ادعـا  رياض صاحب و جواهر صاحب جمله از فقهايى كه اجماعى
 مسـئله  بـر  اسـتدالل  مقـام  در وى زيـرا  .اسـت  نقـض  قابـل  و سسـت  اردبيلى، محقق عبارت
 »ألخباروا االجماع دليله كأن« :نويسد مى مرد ديه نصف پرداخت با زن برابر در مرد قصاص

 اجمـاع  اخبـارو  به جزم عدم دليل به مسئله اين در معروف حكم به وى جزم عدم بيانگر كه
  )30(.است
  بررسى و نقد
 روايات به و دارد نظر اتحاد مسئله اين در شيعه فقهاى ديگر با نيز اردبيلى محقق كه اين اول

 اسـتناد  شـد،  بيـان  كـه  السـالم  عليـه  صادق امام از سنان بن عبداللّه و مسكان بن عبداللّه حلبى،
 باور اين بر و دهد مى نظر مرد نفس ديه به نسبت زن نفس ديه بودن نصف به و است نموده
 اسـت  مدعى و است مرد ديه نصف پرداخت به مشروط زن، برابر در مرد قصاص كه است
 از كـه  عبـاراتى  اولـين  كـه  ايـن  دوم )31(.اسـت  نشده نقل مشهور نظريه مخالف اى نظريه كه

 يكـى  كه است طفلى ديه به مربوط بلكه نيست؛ بحث مورد مسئله در است، شده نقل ايشان
 در ترديد بيانگر نيز دوم عبارت )32(.شود مسلمان او بلوغ از قبل يا باشد مسلمان والدينش از

 برداشتى چنين نيز ديگران و است نكرده ترديد خودش كه طورى همان نيست؛ مسئله حكم
 فقهـا،  بـين  مسـئله  اين حكم نبودن يا بودن اجماعى به بردن پى براى كه اين سوم .اند نداشته
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 در تأمل و تحقيق اندكى با توان مى بلكه شود؛ تمسك عبارات گونه اين به كه ندارد لزومى
  .رسيد پرسش اين پاسخ به فقهى متون
  ديه و قصاص در مكان و زمان نقش
 زمـان  خاص احوال و اوضاع از متأثر و اسالم امضايى احكام از ديه كه باورند اين بر برخى

 درخواسـت  تحول و تغييرها با همگام كه ندارد منافاتى رو ازاين .است اسالم ظهور مكان و
 برابر در مرد قصاص در مكان، و زمان مقتضيات و احوال و اوضاع با مطابق و مردم اراده و

  )33(.شود تجديدنظر زن ديه ميزان و زن
 بقـا  قابليـت  و عقاليـى  مبنـاى  از كـه  را قوانينى از دسته آن فقط اسالم كه داشت توجه بايد
 نقـش  مـردم  اجتماعى امور دادن سامان و تسهيل در اصالحاتى با توانست مى و بود مند بهره
 هــيچ رو ازايــن اســت؛ مقــررات قبيــل ايــن از ديــه و قصــاص .پــذيرفت باشــد، داشــته مــؤثر
 حكـم  بلكـه  نـدارد؛  وجـود  آن دوام و ثبات معد و حكم يك بودن امضايى بين هاى مالزم
 و حـالل  قيامـت  روز تا محمد دين حالل« حديث مشمول تأسيسى، احكام مانند امضا مورد
 حكمـى  چنين گاه هيچ صورت اين غير در باشد؛ مى )34(»است حرام قيامت روز تا آن حرام

  .شد نمى امضا مطلق طور به
 حقـوق  نظـام  در مـرد  و زن ديه و قصاص قرراتم كه است اين باره اين در توجه قابل نكته

 يكـديگر  كننـده  كامـل  و دارد وثيـق  ارتبـاط  نظـام  اين در موجود مقررات ديگر با اسالمى
 زيـرا  .شود مى حقوقى نظام اين در ناهماهنگى موجب مقررات، اين از برخى تغيير و هستند

 نمـودن  مشـروط  و اسـت  مـرد  عهـده  بـه  خانواده اقتصادى مسئوليت اسالم حقوقى نظام در
 ديـه  نصـف  ميـزان  بـه  زن ديـه  تعيـين  يا مرد ديه نصف پرداخت به زن برابر در مرد قصاص
  .است مسئله اين با كامل ارتباط در مرد،

  خانوار سرپرست زنان و قانون
 تـأمين  در فـرد  مسئوليت دليل به ديه و قصاص در مرد و زن بين تفاوت اگر رسد مى نظر به

 را خود درآمد كه شاغلى زنان درباره بايد است، آن سرپرستى و دهخانوا اقتصادى نيازهاى
 دار عهـده  را خـانواده  سرپرسـتى  كه زنانى ويژه به كنند، مى هزينه مشترك زندگى اداره در

  .نمود تجديدنظر هستند،
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 اجتمـاعى  واقعيـات  مقابـل  در مـا  وظيفـه  كـه  اسـت  ايـن  شود مى متبادر ذهن به كه پرسشى
 و شـود  مـى  كشـته  فجيـع  طـور  بـه  مردى توسط اى خانواده سرپرست زن كه زمانى چيست؟

 نصـف  پرداخت توانايى نيز مقتول خانواده و گردد مى دار جريحه شديدا عمومى احساسات
 مصالح معد المال بيت كه اند متفق نكته اين بر فقها .است كدام چاره راه ندارد، را قاتل ديه

 كـه  هـايى  خانواده يا سرپرست بى هاى خانواده امور اداره چون مواردى و )35(است مسلمانان
 در زن برابـر  در مـرد  قصـاص  بـراى  ديـه  فاضل پرداخت يا است ازكارافتاده آنها سرپرست
 ايـن  غير در كه چرا .رود مى شمار به اسالمى جامعه و مسلمانان مصالح از مذكور، وضعيت
 .كند مى جلوه ناكارآمد مىاسال نظام و گردد مى مختل اسالمى جامعه امنيت و نظم صورت
 از را مشـكل  خـود،  اختيـارات  بـا  دارد وظيفـه  موارد گونه اين در اسالمى حكومت رو ازاين
 داراى يـا  سرپرسـت  بى هاى خانواده امور اداره براى المال بيت از و بردارد جامعه روى پيش

 تـأمين  مشقت تحمل به مجبور زن تا كند هزينه قبيل اين از مواردى و ازكارافتاده سرپرست
 قصـاص  اجـراى  زمينه المال، بيت از ديه فاضل پرداخت با يا نشود خانوادگى زندگى هزينه
 و يابـد  تسكين و التيام مقتول، خانواده ويژه به عمومى احساسات تا سازد فراهم را قاتل مرد

 جامعـه  بـه  امنيـت  و نظـم  و شـود  گرفتـه  شـرعى  حكـم  ايـن  از اسـتفاده  سـوء  جلـوى  احيانا
 صـورت  در حكومـت  كـه  انـد  داده فتوا )37(معاصر فقيهان از چند تنى كه چنان )36(.بازگردد
 قاتـل  مـرد  قصاص زمينه تا بپردازد المال بيت از را زن ديه فاضل تواند مى مصلحت، اقتضاى

  .گردد فراهم مقتول زن برابر در
  حقوقى پيشنهاد

 مراجـع  از چهارتن تواىف و زن برابر در مرد قصاص بحث در شده مطرح مباحث به توجه با
 بـراى  مصـلحت  وجـود  صورت در المال بيت از زن ديه فاضل پرداخت جواز بر مبنى فعلى
 مـاده  ذيـل  گـذار  قـانون  توسـط  اى تبصـره  كـه  گردد مى پيشنهاد قصاص، زمينه شدن فراهم

 باشـد،  قاتـل  قصـاص  مقتضى مصلحت چنانچه« :شود اضافه شرح بدين .ا .م .ق ونه دويست
 پرداخـت  المال بيت از ديه فاضل باشد، نداشته را ديه فاضل پرداخت توان تولمق ولى ليكن
  .»گردد
  اشاره
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در روايات مربوط به ديه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن ديه زن در مقايسه با مـرد  . 1
ذكر نشده است و آنچه كه توسط انديشمندان اسالمى در اين زمينه بيان شده اسـت، اشـاره   

به هر حـال آنچـه   . توان براى اين حكم در نظر گرفت هايى است كه مى تبه يكى از حكم
مهم است اين است كه ديه اساسا بهاى جان انسان نيست و ديه قيمت و ارزش يـك انسـان   
نيست تا كسانى اشكال كنند كه اسالم قيمت جانِ زن را نصف مرد قـرار داده اسـت؛ بلكـه    

شـود و اصـالً ارتبـاطى بـه      وارد مـى  ديه صرفا جبران خسارت مـادى اسـت كـه بـه شـخص     
هـا   اگر قرار بود ديه، قيمت جان انسان. گذارى نسبت به شخصيت و جانِ انسان ندارد ارزش

هـاى غيرمفيـد،    هـاى كارآمـد و مفيـد بـا انسـان      بايست ديه عالم و جاهل و انسـان  باشد، مى
  .كه چنين نيست متفاوت باشد، در حالى

شود، تغيير موقعيت زنان و  ز برابرى ديه زن و مرد مطرح مىيكى از داليلى كه در دفاع ا. 2
ليكن اين سخن بـا اشـكال اساسـى مواجـه     . ايفاى نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده است

ها تأمين كننده اصلى نفقه خانواده است و قـانون   اول آنكه مرد هم در غالب خانواده. است
دوم آنكه در مواردى هم كـه زنـان   . شود ىهميشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشريع م

اى بر عهده ندارند و مرد  كنند، باز هم وظيفه قانونى در تأمين معاش خانواده ايفاى نقش مى
  .داند گو در اين زمينه است؛ يعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مى مسئول و پاسخ

هـاى اسـالم اساسـا در     گيـرى  فهميد كه جهـت  توان مى از مجموع نظام حقوقى اسالم مى. 3
راستاى آن است كه فشار تأمين معاش خانواده بر عهـده زنـان نباشـد تـا آنـان بـه راحتـى و        
بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحيه كار و اشتغال ـــ البتـه بـه    

درى و كند ــ به ايفاى نقش مهم ما جز در موارد ضرورى كه نياز جامعه اسالمى ايجاب مى
همسرى بپردازند و كانون خـانواده و در نتيجـه جامعـه را از آثـار معنـوى حضـور خـويش        

هـاى كـالن جامعـه از سـوى نظـام اسـالمى بايسـتى بـه          از همين رو سياست. مند سازند بهره
اى تنظيم گردد كه زنان ناچار نباشند بـراى حـل مشـكالت اقتصـادى خـانواده، فشـار        گونه

  . كارآمدى آنان در خانواده كاهش يابد مضاعفى را تحمل كنند و
  پاورقي
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را يك بـار بـا نگـاه بـه مجموعـه قـوانين آن        هر مكتبى نخست بايد دانست كه نظام حقوقى 
ديگـر   حقوقى  كرد و يك بار در مقايسه با نظام هاى   درچارچوب تعريف شده بايد بررسى

 . به برترين ها و امتياز دهى 

داراى انسجام است؛ بـه   اسالم اثبات كرد كه نظام حقوقى  شايد در نگاه اول بتوان به آسانى 
را بـر مـرد واجـب كـرده      هاى زندگى  طور مثال همان طور كه اسالم پرداخت نفقه و هزينه

است، ارث و ديه او را نيز دو برابر تعيين كرده است تـا موازنـه برقـرار شـود و در حقيقـت      
  . ده استوقتى ديه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تأمين هزينه زن و فرزند بيشتر ش

باشـد،   كه تأمين هزينه خانواده به طور مساوى بر عهـده زن و مـرد مـى    در يك نظام حقوقى
  . اعالم شود چه بسا حكم ديه نيز به طور مساوى 

باشـد، چـه    ها مى به برترين و امتياز دهى  حقوقى  در نگاه دوم كه تحليل و مقايسه نظام هاى 
  . كرد  بررسى» پس نگاه«و » پيش نگاه«از دو زاويه  اسالم را نظام حقوقى  بسا بتوان برترى 

است كه به مصالح همه بنـدگان و    خداوندى پيش نگاه ها اين است كه اين قوانين از سوى 
و  است كه قوانين او از استحكام، اتقان و پايـدارى   آگاه است و طبيعى  اجتماعى  نظام هاى 

نظـام خـانواده    با پس نگاه نيز اگر به سستى  باشد و مى  به دور از آسيب ها و عوارض جانبى
از    زن توجه شود، به صالحيت قوانين  در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزارى

  . حفظ شخصيت زن  پى خواهيم برد آن براى اسالم و برترى 
  حكمت تفاوت ديه زن و مرد 

هيچ شك و ترديدى نيست با بررسى داليل و شواهدى كه در اين مسئله وجود دارد، جاى 
كه تفاوت ديه زن و مرد از احكام قطعى و مسلم اسالم و مورد اتفاق همه مذاهب اسـالمى  
است؛ اما اين پرسش همچنان براى بسيارى مطرح است كه چـرا شـارع مقـدس ديـه زن را     
نصف ديه مرد قرار داده است؟ در پاسخ بايد گفت كه پرسش از چرايى تفاوت ديـه زن و  

عليهم السالم نيـز ايـن پرسـش مطـرح      سش جديدى نيست و در عصر امامان معصوممرد، پر
علـيهم السـالم در ايـن زمينـه سـؤال شـده،        در روايت هايى كه از امامان معصوم. بوده است

صـلى  (محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احكام الهى و پاى بندى به سنت رسول خـدا  
ين همان روح شريعت و اساس دين دارى است و بـدون  دهد كه ا تشكيل مى) اهللا عليه وآله

  . آن اسالم و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چيزى نخواهد بود
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با وجود اين، تعبد و تسليم در برابر احكام شرع، منافاتى با پـى جـويى از حكمـت و فلسـفه     
ى بـوده و  آنها ندارد؛ زيرا ما معتقديم كه اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنـ 

  . در همه احكام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است
از بررسى مجموع داليلى كه در اين زمينه از سوى انديشمندان مختلـف بيـان شـده اسـت،     

  : توان به نحو اختصار به موارد ذيل اشاره نمود مى
و بـراى ارزيـابى   . يـابى كنـيم  هـا ارز  ارزش انسانى به بهاى بدنى نيست تا امتياز را در ديـه . 1

وجـو كنـيم؛    انسان در اسالم، نبايد به سراغ ديه رفت تا ما تفاوت زن و مرد را در ديه جست
جا كه سخن از ارتباط با ملك، وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسـان   بلكه بايد در آن

ديه صرفاً يك امر  جا زن نيز سهمى دارد يا نه؟ مسئله را شناخت تا در نهايت ديد كه در آن
اگـر   -اقتصادى است و مالك ارزيابى انسان نيست و همچنان كه در شريعت بـراى سـگ   

ديه، . ديه تعيين شده است، براى تن انسان نيز ديه اى قائل شده است -جزء درندگان نباشد 
مهم ترين شخصيت هاى اسالمى . يك حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد

ديه مرجع تقليد، ديه يـك انسـان متخصـص و    . رين افراد از نظر ديه يكسان هستندبا ساده ت
بـه دليـل ايـن كـه ديـه      . ديه يك انسان مبتكر، با ديه يك كارگر ساده در اسالم يكى است

   1 عامل تعيين ارزش نيست و تنها يك ابزار است
. شود گرفته مى  ده استبه بيان ديگر، ديه مالى است كه در برابر آسيبى كه به انسان وارد ش

تواند بگويد چون  بنابراين، كسى نمى. مقدار آن به ارزش شخص آسيب ديده ارتباط ندارد
عظمت و ارزش انسان به صفات و . ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد

قـرآن مجيـد   . كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسـانند 
  : يدفرما مى

من عمل هـيچ صـاحب عملـى از    ) و فرمود(پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد «
   2».كنم شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نمى

اى حيات  هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه«
   3».دادند، پاداش خواهيم داد از آنچه انجام مىبخشيم و مسلماً به آنان بهتر ) حقيقى(
و كسانى كه كارهاى شايسته كنند، مرد باشند يا زن، در حالى كه مؤمن باشند، آنان داخل «

   4».گيرند شوند و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمى بهشت مى
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ايسته كند، مرد باشد يا زن، يابد و هر كه كار ش هر كه بدى كند، جز به مانند آن كيفر نمى«
حسـاب روزى   جـا بـى   شـوند و در آن  در حالى كه ايمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى

  5.يابند مى
بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نايل شدن وى به مراتب واالى قرب الهى اسـت و در  

اسـتعداد بهتـرى    اين جهت، جنسيت نقشـى نـدارد؛ زن و مـرد يكسـانند و چـه بسـا زنـان از       
  . برخوردار باشند

ــدين ســبب، اگــر يكــى از      ــادن شــخص و شخصــيت نيســت؛ ب ــاى قيمــت نه ــه معن ــه ب دي
هاى بزرگ علمى يا سياسى كشور در جريـان يـك قتـل غيـر عمـد كشـته شـود،         شخصيت

تواند بگويـد   اى كه اين گونه جان باخته، برابر است و كسى نمى اش با ديه كارگر ساده ديه
اش بيشـتر اسـت؛ چنـان     كند، ديه آن شخصيت خأل بزرگى در جامعه ايجاد مىچون فقدان 

قرآن كريم . كه قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند
فسادى در زمين بكشد، چنان ) به كيفر(هر كس، كسى را جز به قصاص قتل يا «: فرمايد مى

  6».داست كه گويا همه مردم را كشته باش
از آن جا كه در مسائل اخالقى هيچ امتيازى بـين زن و مـرد نيسـت و در مسـئله ديـه نيـز       . 2

جنبه خير بودن مطـرح نيسـت، و مربـوط بـه جنبـه بـدنى اسـت، و چـون مردهـا در مسـائل           
اقتصادى معموالً بيشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، ديه آنها نيز بيشتر است و اين بدان 

از ديد اسالم مـرد ارزشـمندتر از زن اسـت؛ بلكـه تنهـا بعـد جسـمانى آن دو         معنا نيست كه
  . شود صنف لحاظ مى

يكى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خـود موضـوع تفـاوت ديـه زن و مـرد را مـورد       
ايشـان ضـمن جـواب اجمـالى بـه ايـن       . كنـيم  توجه قرار داد كه به طور مختصر به آن اشاره

. نيسـت » خـون بهـا  «شود،  ديه بر عكس آنچه در فارسى گفته مىشوند كه  مسئله متذكر مى
خون انسان باالتر از اين است كه قيمتش اينها باشد؛ بلكه به تصريح قرآن، خون يك انسان 

تا شخص حواسش را جمع كنـد   -ديه، جنبه مجازات دارد  7هاست برابر با خون همه انسان
ت اقتصادى است؛ يعنى مردى يا زنـى در  و ديگر از اين اشتباهات نكند و هم جبران خسار

اين خانواده از ميان رفته است و جاى او خالى است و اين خأل، خسـارت اقتصـادى بـه آن    
   8شود براى پر كردن اين خسارت اقتصادى، ديه داده مى. كند خانواده وارد مى
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در يك جامعه مطلوب دينـى كـه اسـالم در پـى تحقـق آن اسـت، اغلـب فعاليـت هـاى          . 3
تصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترين وظيفه زن، اداره كانون بنيادى ترين هسـته  اق

بدين ترتيب آثارى كه از نظر اقتصادى بر وجـود يـك   . تشكيل جامعه، يعنى خانواده است
شود، اغلب بيش از يك زن است و از اين رو است كه تحصيل نفقه نيـز بـر    مرد مترتب مى

بـر ايـن اسـاس، فقـدان يـك مـرد از صـحنه        . او واجـب اسـت   عهده مرد گذاشته شده و بر
. گذارد تا فقـدان يـك زن   خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زيان بارترى بر جاى مى

كند كه به هنگـام ضـرر اقتصـادى حاصـل از فقـدان يـك مـرد از         بنابراين عدالت اقتضا مى
اقتصادى توجه شود و بين ديه او و  محيط خانواده و اجتماع، به عامل مولد بودن او از حيث

ديه يك زن فرق گذاشته شود به بيان ديگر در حقوق اسالمى وظايفى خاص بـر عهـده زن   
ناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرج همسر، تهيـه مسـكن،    و مرد نهاده شده است كه تخلف

منبـع  اگـر زنـى خـود از    . خوراك، لباس و پرداخت مهريه بر عهده مرد گذاشته شده است
اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشكال نـدارد؛ ولـى از نظـر شـرع،     

توانـد وى را بـه    وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمى
پرداخت كمك هزينه خانه و زندگى مجبور سازد؛ البتّه اگر زن با رضايت خـاطر و تمايـل   

اى ديگر است؛ ولى اين وظيفه شـرعاً   اداره بهتر خانه يارى دهد، مسئله درونى، شوهر را در
  . بر عهده مرد نهاده شده است

عالوه بر آنچه گذشت، بايد توجه داشت؛ باوجودى كه ديه زن نصف ديـه مـرد اسـت،    . 4
شود و  ها پرداخت مى برند؛ زيرا به طور معمول ديه زن به شوهر و بچه ها بيشتر انتفاع مى زن
بيند، لذا  رسد و چون با از بين رفتن مرد، زن بيشتر صدمه مى هايش مى ه مرد به زن و بچهدي

اند تا مقدارى از فشارى كه در نتيجه از دست رفتن مـرد، متوجـه زن    ديه مرد را بيشتر كرده
  . شود، جبران گردد مى
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