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  نقد و بررسی نابرابري دیه زن و مرد
  جمهوري اسالمی ایران در نظام حقوقی

  *عاطفه عباسی

  چکیده
با وجود تأکید دین اسالم بر برابري حقوق افراد، قانون مجازات اسـالمی حـاوي مقـررات    
متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنـان جنبـه حمـایتی دارد و برخـی     
دیگر مانند سن مسؤولیت کیفري، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز اسـت. بـر   

ه زن نصف دیه مرد است و علت آن عالوه بر برخی دالیـل  این قانون، دی 550اساس ماده 
  فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادي زنان در برابر مردان ذکر شده است.  

با دقت در مبانی فقهی مربوط به این موضوع عالوه بر سکوت قـرآن کـریم در خصـوص    
ردیـد در سـندیت   دیه زن و مرد، داللت روایات مطروحه در این حوزه نیز با عنایـت بـه ت  

برخی از ادله، مغایرت آنها با محتواي احکام مندرج در قرآن کریم و اختصـاص برخـی از   
روایات به امور خاص و در نتیجه عدم امکان تعمیم به موارد مشابه، لزوم نـابرابري دیـه زن   
و مرد را با چالش مواجه می سازد. فقدان اجماع در این حوزه و نیز تغییر در وجوه عقلـی  
و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد، نشانه اي از امکان تغییر در حکم عدم برابري دیه زن و 

  باشد. میمرد 
  .دیه، زن، مرد، برابري، فقه، حقوق، قانون مجازات اسالمی :ها واژهکلید

  
  مقدمه. 1

 قتـل ورزیده و  تأکید آدمیان، جان حرمت بر زیبا تعبیرى با 1سوره مائده 32کریم در آیه  قرآن

 را جهـت  دیـه  و و ضـمانت اجـراي قصـاص    برشـمرده  کبیره گناهان ترین بزرگ از را نفس

                                                                                                     

  دانشگاه امام صادق (ع) ،پردیس خواهران ،استادیار گروه حقوق و شناسی اي حقوق جزا و جرمدکتر *
a_abbasi_k@yahoo.com  

 23/02/1396، تاریخ پذیرش: 27/9/1395تاریخ دریافت: 
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تشـریع   خسـارات  از اى پـاره  جبـران  و مجرمـان آن بـه عنـوان کیفـر     ي از ارتکابجلوگیر
  .است نموده

 ،المنجد در .)258ص هـ، 1408 ابن منظور،( کردن است به معناي رد »ودي«دیه از ریشه 
). 320، ص 1373خوانده شده است (سیاح،  »برابر جان مقتول داده می شوددیه مالی که در «

تعاریف متعددي از دیه در کتب فقهی ارائه شده که شاید کاملترین آن ها تعریف مندرج در 
که در جنایت بر نفس، اعضا یا ایراد جرح و  می داندمالی را یه مبانی تکمله المنهاج است که د

 ).59ص هـ، 1422خویی، (رر و معین گردیده استاز طرف شارع مق آنمانند 
 که از طـرف شـارع   می داندمالی  را دیه ،1392مصوب  قانون مجازات اسالمی 17ماده 

غیر عمدي بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایات عمدي در مواردي که بـه  جنایت  براي ایراد
، همین قانون 549 مادهبراساس تعیین شده است. هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون 

در شرع تعیین شده و میزان آن در ابتداي هـر سـال   که  کامل همان استدیه موارد پرداخت 
  توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبري تعیین و اعالم می شود.

وسیله اي براي تسـویه منازعـات خـود پذیرفتـه     به عنوان اعراب دیه را پیش از اسالم، 
آن ترجیح می دادند و بـا آزادي کامـل   اخذ  را بربه انتقام و خونخواهی  ن تمسک؛ لکبودند

میـان  کنند و مبلغ مـذکور  توانستند بر هر مبلغی مصالحه  دو طرف مخاصمه می، اخذ دیهدر 
دیگر مقدار دیـه   سوياز ). 90ص هـ، 1403، 4ج بحرالعلوم، (گشت اعضاي قبیله توزیع می
قبیلـه مبلغـی    بعضاً یـک و  بودتغیر مبه شرافت و نسب آن ها  با توجهدر بین قبایل مختلف 

ایـن  نمونه بارز ، دریافت می کرد. پرداخت بیش از آنچه خود به عنوان دیه به دیگر قبایل می
دانستند هنگامی که یکی  خاندان بنی نضیر بودند که چون خود را از بنی قریظه برتر می امر،

کردند اما اگر قاتـل از بنـی    رساند، او را قصاص می از بنی قریظه فردي از آنان را به قتل می
  .می پرداختندنضیر بود تنها مقداري خرما به عنوان دیه 

آن را بـر نظـام    ،2سـوره نسـاء   92آیـه   دیه درشریعت مقدس اسالم ضمن امضاي نهاد 
در قتل و جرح غیرعمـدي   ونظام اختیاري دیه  ،در قتل و جرح عمدي و خاصی مبتنی کرد

 نظام اجباري دیـه را پـذیرفت.   یتحت شرایط خاص ،و پاره اي از قتل ها و جراحت عمدي
 می آیدشمار به یا ورثه او حق مجنی علیه  ،شود آنچه که به عنوان دیه پرداخت میهمچنین 

  ).19ص  ،1373میرسعیدي، است(پرداخت قابل  آندیون متوفی با و وصایا و 
 مشـهور  بر اسـاس دیـدگاه   مرد و زن دیه اساسى این حوزه، نابرابرى هاى از چالش یکى

تحلیل علل وضع حکم نابرابري دیه زن و مرد مستلزم واکـاوي علـل موافقـت بـا      .فقهاست
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و مرد می باشد که این نوشتار به تمامی ادلـه فقهـی مخالفـان و     نابرابري و یا برابري دیه زن
موافقان اعم از آیات قرآن، روایات، اجماع و دالیل عقلی و سپس مطالعه وضـعیت موجـود   
نظام حقوقی ایران می پردازد. تحقیق حاضر در قالب سه بخش ارائه مـی گـردد؛ در بخـش    

مطالعه قرار می گیرد، سپس موضوع دیه  نخست، جایگاه دیه زن در نظام حقوقی ایران مورد
زن و مرد در قالب ادله موافقان و مخالفان برابري دیه بر مبناي جنسیت بررسی مـی شـود و   

  در نهایت ارزیابی و ارائه راهکارهاي اصالحی صورت خواهد گرفت.
  
 اهداف پژوهش. 2

 تبیین منابع فقهی تعیین دیه بر مبناي جنسیت ـ
ین قـوانین کیفـري بـا توجـه بـه لـزوم بـه روز رسـانی و         ارائه مدل مطلوب در تدو ـ

 .هماهنگی قوانین با جایگاه اقتصادي و اجتماعی زنان 
  

  هاي پژوهش . فرضیه3
  تبیین مواردي که موجب نابرابري دیه زن و مرد می شود. ـ
 تبیین مالك و معیار تعیین دیه بدون توجه به جنسیت بزهدیده. ـ
  

  تحقیق ۀپیشین. 4
  14)، بررسی تفاوت حکم قصاص نامه مفید قم، شماره 1377( مهرپور، حسین، 

 )، تفاوت زن و مرد در دیه، مجله برهان و عرفان، شماره هفتم1385بایبوردي، سهیال ( 
)، دیه زن از منظر قران و فمینیسم، مجله پـژوهش هـاي حقـوقی؛    1380بهرامی، محمد( 

  1380ویژه زن در قران، بهار و تابستان 
گی به تحلیل موضوع دیه زن و مرد با رویکرد حقوقی و فقهی پرداختـه  مقاالت فوق هم

بیمـه  و قـانون و   1392اند لکن مربوط به پیش از تصویب قوانین مجازات اسالمی مصوب 
 اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیـه موتـوري زمینـی در مقابـل شـخص ثالـث      

  می باشند.   1395مصوب 
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  شناسی پژوهش . روش5
  ین نوشتار از روش کتابخانه اي واسناد باشیوه توصیفی تحلیلی بهره برده شده.در ا

  
  زن در نظام حقوقی ایران ۀدی. 6

در جامعـه   ایشـان نی بر نقش سنتی مبت انبه زن قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نگرش
در ایجـاد  کـه   نـین آمـده  آن چدر مقدمـه  و  یعنی مشارکت آن ها در تشکیل خانواده اسـت 

بنیادهاي اجتماعی اسالمی، نیروهاي انسـانی کـه تـاکنون در خـدمت اسـتثمار همـه جانبـه        
یابند و زنان به دلیل ستم بیشتري که از  انسانی خود را باز می و هویت اصلی ،خارجی بودند

د حـ . خـانواده وا داشـت د نـ هاخو ياستیفاي حقـوق بیشـتر   ،نظام طاغوت متحمل شده اند
هم کردن امکانات جهت نیـل بـه ایـن    ااصلی تعالی انسان است و فربنیادین جامعه و کانون 

اصـل بیسـت و یکـم     وفقدولت موظف است بوده و از وظایف حکومت اسالمی  ،دومقص
ایجاد زمینه هـاي  جهت  سالمیارا در تمام جهات با رعایت موازین  انحقوق زناین قانون، 

وران بارداري و حضـانت  حمایت مادران به خصوص در د، مساعد براي رشد شخصیت زن
ه صالح بـراي حفـظ کیـان و بقـاي     اایجاد دادگ، فرزندان و حمایت از کودکان بی سرپرست

اعطاي قیومت فرزنـدان بـه مـادران    و  ایجاد بیمه خاص نوباوگان و زنان سالخورده، خانواده
اي ایفـ د. این امر نشان از تأکید قانون اساسی بـر  شایسته در جهت غبطه آن ها تضمین نمای

مه افراد ملت اعم از قانون اساسی، هاصل بیستم دارد. عالوه بر این، نقش مادري و همسري 
سیاسی، اقتصـادي،  ، و از همه حقوق انسانی هیکسان در حمایت قانون قرار داد را زن و مرد
زن و نموده است که نشان می دهد  و فرهنگی با رعایت موازین اسالمی برخوردار اجتماعی

  یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند.مرد به طور 
تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسالمی، اصل مزبور در تدوین سیاست جزایی 

، 1370مجازات اسالمی مصـوب   قانون 300طبق ماده ایران تا حدي مورد ایراد قرار گرفت. 
دیه چند هر  نصف دیه مرد مسلمان است. ،غیر عمدى وعمدى  اعم از دیه قتل زن مسلمان

ممکـن   257وفـق مـاده   ولى در صورت عمد هم  ،گیرد قتل یا جرح غیر عمدى تعلق مىبه 
قصـاص بـه دیـه تبـدیل     ، دیـه  با تراضی براست ولى دم یا مجنى علیه از قصاص بگذرد و 

که دیه عضوى کـه   مگر اینهمچنین قصاص و دیه عضو زن و مرد با هم برابر است؛ . گردد 
توانـد   زن هنگـامى مـى   ،از ثلث دیه کامل باشد که در آن صـورت  یا بیش  ثلث ،ناقص شده

  قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
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علیرغم وجود احکام مندرج در قانون فوق که ناظر بر تنصیف دیه زنان نسبت به مردان 
نی قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسؤولیت مـد « 4ماده  2تبصره  1387می باشد، در سال 

مقرر نمود که بیمه گر موظـف  » دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در قبال شخص ثالث
است تعهدات مندرج در این قانون و خسارات وارده را صرفنظر از جنسیت یـا مـذهب تـا    
سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید و مبلغ مازاد بر دیه قانونی تعیین شده را بـه عنـوان   

نماید. حکم اخیر ناظر بر دیه زن و نیز دیه غیر مسلمانان می بود کـه  بیمه حوادث محسوب 
با دیه کامل (دیه مرد) متفاوت می باشد. پـیش از تصـویب ایـن قـانون، مجمـع تشـخیص       

با استناد به حکم حکـومتی مقـام معظـم رهبـري و لحـاظ برخـی        1384مصلحت در سال 
د کـه طـی آن بـه برابـري دیـه      مصالح عمومی، تبصره اي را به قانون مجـازات ملحـق نمـو   

  غیرمسلمان با مسلمان حکم گردید. 
اشکاالت موجود در قانون مزبور، قانونگذار را وادار به تغییر واکنش اجتمـاعی در قبـال   

دیـه   قانون جدید، 550ماده  جنایات ارتکابی علیه زنان نمود. به این ترتیب که کماکان وفق
قتل یا به دیه و  دى نصف دیه مرد مسلمان استه غیر عماه عمدى خواقتل زن مسلمان، خو

هرگاه مجنی علیه غیر مـرد باشـد    551لکن وفق تبصره ماده  گیرد جرح غیر عمدى تعلق مى
(اعم از زن و خنثی) فاضل دیه از صندوق تأمین خسـارات بـدنی پرداخـت خواهـد شـد؛      

م یا مجنى ممکن است ولى د 448جنایت نیز وفق ماده  يعمدارتکاب در صورت  همچنین
عالوه بر ایـن مـوارد    .گردد قصاص به دیه تبدیل ، دیه با تراضی برعلیه از قصاص بگذرد و 

جهت اجراي قصاص نفس مردي که مرتکب قتل زن گردیده، پرداخت نصف دیـه جهـت   
از سوي اولیاي دم الزامی است و هرگاه جنایت مزبـور،   382اجراي قصاص نفس وفق ماده 

ی یا موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی گردد و مصلحت مخل نظم و امنیت عموم
نصف دیـه بـا پیشـنهاد دادسـتان و تأییـد       428بر اجراي قصاص تعلق گیرد بر اساس ماده 

، 388ریاست قوه قضاییه توسط بیت المال پرداخت می گردد. در نهایت آنکه مطابق با ماده 
 ،که دیه عضوى کـه نـاقص شـده    مگر اینقصاص و دیه عضو زن و مرد با هم برابر است؛ 

تواند قصاص کند کـه   زن هنگامى مى ،یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت  ثلث
در ادامه راهکارهاي اخیر از جهـت میـزان انطبـاق بـا      نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

  قوانین و اصول حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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 تفاضل دیه از صندوق تأمین خسارات بدنیپرداخت  1.6
قانون اصالح قانون بیمه اجبـاري مسـؤولیت مـدنی دارنـدگان وسـایل نقلیـه        21وفق ماده 

گـان   دیـده  حمایـت از زیـان   ، با هدف1395مصوب  موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
یـده،  علل ذیـل ایجـاد گرد   حوادث رانندگی، خسارتهاي بدنی وارد به اشخاص ثالث که به

  :توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پرداخت خواهد شد
 ؛ه علت فقدان یا انقضاي بیمه نامه، بطالن قرارداد بیمهب ـ

 ؛شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه ـ
 کسري پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه؛  ـ
دور حکم توقف یـا ورشکسـتگی بیمـه    تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا ص ـ

 این قانون 22 گر موضوع ماده
به طور کلی خسارت هاي بدنی که خـارج از تعهـدات قـانونی بیمـه گـر مطـابق       و  ـ

 3 17 مقررات این قانون است به استثناي موارد مصرح در ماده
میزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بـدنی  این ماده سقف  1 تبصرهبر اساس 

و منابع مـالی صـندوق    این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود 4)8معادل مبلغ مقرر در ماده (
  این قانون تأمین خواهد شد.  24نیز از محل هاي مندرج در ماده 

با توجه به مواد قانونی فوق الذکر و روح کلی حاکم بر قانون مزبـور، فعالیـت صـندوق    
نتهی به فوت یا جرح می باشد و بـه طـور ویـژه    صرفاً محدود به حوادث رانندگی اعم از م

از  17امکان پرداخت خسارات ناشی از محکومیت جزایی یا پرداخت جرایم بر اساس ماده 
قـانون مجـازات اسـالمی     551محل صندوق مزبور امکانپذیر نمی باشد. لکن تبصـره مـاده   

ت دیـه تـا سـقف    هرگاه مجنی علیه مرد نباشد معادل تفاو«که مقرر می دارد  1392مصوب 
منجر به تحمیل تکلیفی خـاص  » دیه مرد از محل تأمین خسارات بدنی پرداخت خواهد شد

بـر لـزوم اختصـاص منـابع صـندوق       24بر این صندوق گردیـده و علیـرغم تصـریح مـاده     
برخسارات ناشی از جرایم رانندگی، به مواردي از جمله قتل هـا و جـرح هـاي منتهـی بـه      

  ر رانندگی نیز تسري یافته است.پرداخت دیه در جرایم غی
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 المال پرداخت تفاضل دیه از بیت 2.6
اي است که مال غنیمت و مال متـوفی را بعـد از    خانه و نیز بیت المال به معناي خزانه اموال

) و بر اساس مبنـاي فقهـی،   المال بیت ذیل عبارت، 1377، دهخدا( دارند ه میاضبط در آن نگ
دیه نیز معرفی شده است. یکی از مبانی مهـم فقهـی ایـن     محل پرداخت خسارات از جمله

نباید هیچ گـاه خـون مسـلمانی    بر اساس آن  است که »الیبطل دم امري مسلم« قاعدهحکم، 
بایـد  متضمن این معناسـت کـه   نیز » من له الغنم فعلیه الغرم« قاعدهعالوه بر این، پایمال شود. 

 تعـادل برقـرار شـود لـذا    هـاي احتمـالی آن   انتفاع از فواید چیزي با پرداخـت هزینـه    میان
در صـورت  ، به بیـت المـال منتقـل مـی شـود      در برخی موارد انهمانگونه که اموال مسلمان

خواهـد  بیت المال مسؤول پرداخـت دیـه    نیز در برخی موارد، صاشخاارتکاب قتل توسط 
  تمـامی  در  و امنیـت   نظـم   حکومـت برقـراري     ترین وظـایف  ماز مهعالوه بر این یکی . بود

و ایراد صدمه بدنی یکی از زمینه هاي  قتل  ارتکاب. است ... و  ، اقتصادي اجتماعی فعالیتهاي 
نقض امنیت اجتماعی را فراهم می آورد که تنش موجود معموالً بـا دسـتگیري و مجـازات    

درسـی کیفـري، امکـان دسـتگیري یـا اجـراي       مرتکب تلطیف می گردد. هرگاه در فرایند دا
مجازات با چالش مواجه گردد، ضروري است دولت به جبـران ایـن امـر مداخلـه نمـوده و      
خسارات ناشی از جنایت را تقبل نماید. در این میان تفاوتی میـان قصـور یـا عـدم قصـور      

ار کند و... دولت نیست. لذا صرفنظر از آنکه متهم در دسترس نباشد یا علیرغم دستگیري فر
، مقتضی اقـدام اخیـر    و اعتقادي  اجتماعی  مصالحدولت باید خسارات وارده را جبران نماید. 

است. بر این اساس حتی اگر مأمور، قاضی و... به اشتباه یـا بـر اثـر قصـور، مرتکـب ورود      
خسارت یا تحقق جنایتی گردند جهت حمایت از ایشان در راه انجام وظایف و نیز جبـران  

ات وارده بر ثالث، ضـروري اسـت دولـت از محـل درآمـدهاي عمـومی بـه جبـران         خسار
  خسارات بپردازد.

بایـد بـه قـدر متـیقن      و در استناد بـه آن  است ییاستثنا امريولیت بیت المال ؤمسلکن 
از مهمتـرین  . نهـاد ولیت بیـت المـال   ؤاصل را بر عدم مس ،و در موارد مشکوك نموداکتفاء 

  بیت المال می توان به موارد ذیل اشاره نمود:مصادیق پرداخت دیه از 
الف) پرداخت دیه افرادي که بر اثر اشتباه قاضی (و نه از روي عمد) متضرر گردیده انـد  

که منتهـی بـه    ق حکم بر موضوعیخطاي قاضی در حکم یا تشخیص موضوع و یا تطبمانند 
ه اسـت،  دیـ ردمتحمل خسارت بـدنی گ یا وي گناهی به مرگ شده و  شخص بی  محکومیت

در وي و حکم نمودن بر خالف منـابع فقهـی،   ط قضاوت دلیل فقدان شرایخطاي قاضی به 
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و نیـز   توسط قاضی بر اساس شهادت شهودي که فسقشان بعدا آشکار می شوداجراي حد 
خسارت وارد بر صدمه دیدگان اجراي حد یا قصاص بیش از مقدار مقرر در حکـم دادگـاه   

 ص،1365 ،10ج  ؛ طوسـی، 354 ص، 1367 ،7ج  کلینـی، ؛ 315 ، صه1365، 6ج  ،طوسی(
 قانون جدید از مبانی فقهی مزبور تبعیت نموده اند. 486و  584، 13. مواد )203

همانند عدم اجراي قسامه در  عدم وجود ادله کافی بر انتساب قتل به شخص خاصب) 
موارد تحقق لوث، کشف جسد در شوارع عام یا مرگ بر اثر ازدحام و عدم وجـود مـدارك   

 (ابن براج،و قتل یا جرح بر اثر آشوب و اغتشاش  ظنی بر ارتکاب قتل توسط فردي خاص
 ص، 1419، 9ج ؛ عالمــه حلــی، 360ص ،1411 ،3ج ؛ ابــن ادریــس،514ص  ،1406 ،2ج 

). مبنـاي فقهـی تـدوین مـواد     202 ص ،1365، 10ج طوسی، ؛582 ، ص1405ی، ؛ هذل335
  فتاوي مندرج در منابع اخیر می باشد. 1392قانون مصوب ، 487و  485، 477، 334، 333

 ؛164ص  ،1413، 15ج  در برابر مهاجم مجنـون (جبلـی عـاملی،    قتل در مقام دفاعپ) 
؛ طوسـی،  294 همـان، کلینی، ؛ 70و 79ص ، همان، خویی؛ 523ص ،1409، 2 امام خمینی ج

قانون جدید نیز بر این مبنا  156ماده  3. تبصره )103 ص، 1404، 4ج ؛ صدوق، 231 همان،
  استوار است.

خصوصاً در موارد فرار متهم  عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی قاتل یا عاقلهت) 
ج ؛ طوسـی،  261ص، 4،1390ج ؛ طوسـی، 365، همـان (کلینی، یا عدم دسترسی به وي 

). مواد 443و  442ص  همان،خویی، ؛ 602ص ، همان،امام خمینی؛ 170ص، 1365، 10
  قانون جدید بر اساس این مبانی تنظیم یافته اند. 475و  474، 470، 435

ی که در راستاي اجراي دسـتورات آمـر قـانونی    مورینأمخسارات وارده بر دیه  ث)
 )به بعد 667 ص، 1365، 41نجفی، ج اقدام کرده اند. (

قتل عمدي شخصی اقرار کند و پـس از   سی بهمانند آنکه هرگاه ک خاص مواردج) 
دیگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمایـد، در صـورتی کـه اولـی از اقـرارش       ،آن

؛ شــود  المال پرداخت می  شود و دیه از بیت برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط می
قصاص و دیگـري دیـه    ،کشته باشد و یکی از اولیاء مقتولین مردي دو زن را نیز هرگاه

بایست متکفل  المال می اولیاء اولی باید نصف دیه را به قاتل بپردازد و بیت ،مطالبه نماید
تشریح بدن مسلمان در صـورتی کـه راه دیگـر نباشـد و     و پرداخت دیه زن دوم باشد 

گیرد و دیـه بـدن آن    ورت میص حاکمبر آن باشد، با اجازه  فمصلحت مسلمانان متوق
 .)96تا  94ص  همان،خویی، ؛  524ص ، همان، امام خمینی (المال است میت بر بیت
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چ) بر خالف موارد فوق، پرداخت دیه از بیت المال در حالت اعسـار اولیـاي دم از   
نظریـه مطـرح   پرداخت فاضل دیه محل تردید است. در این خصوص میـان فقهـا سـه    

  است. شده
است لـذا در صـورتی    ییاستثنا امري ،پرداخت دیه از بیت المالبر اساس نظر نخست، 

نمـی تـوان از بیـت     ،که دلیل و نص خاصی اجازة پرداخت دیه از بیت المال را نداده باشد
از بیـت  . با توجه به عدم وجود نص خاص در این حـوزه، پرداخـت دیـه    المال هزینه نمود

قاعده الیبطل است و  بیت المالاز  معتقدند مبناي پرداخت دیه. این گروه منتفی است المال
حتی در صورت عدم اجراي قصاص به علت پرداخت تفاضل دیه نیز با دریافت دیه مقتول 

خون مسلمان هدر نخواهد شد. هرچند دلیل مزبور خـالی از   (نصف دیه در خصوص زنان)
اشی از این امر در صورتی کـه  وجه نیست لکن صرفنظر از عدم توجه به مصالح اجتماعی ن

ندهـد بـا   به پرداخت دیـه   رضایتاولیاي دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته و قاتل نیز 
و از سـوي دیگـر نحـوه     خون مسلمان پایمال خواهد شـد  عدم اجراي قصاص از یک سو،

  مجازات قاتل در هاله اي از ابهام خواهد بود.
اولیـاي دم از  خواسـت  در منوط بـه  بیت المال راامکان پرداخت فاضل دیه از گروه دوم 

؛ از مهمترین دالیل مطروحه از سوي طرفداران این نظریه، جلـوگیري از  اند نموده حکومت
هدر رفتن خون مسلمان و نیز لزوم یاري رساندن به اولیاي دم جهت تحقق واقعی سـلطنت  

مـی فرمایـد:   است که اسراء  سوره 33آیه ایشان بر قاتل از طریق اختیار قصاص با استناد به 
حر  ؛94 ،ص1402 ،13ج ،طباطباییسید علی ( .5»...؛و منْ قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لولیه سلْطَاناًً«

  )  85 ،ص1414 ،29ج ،عاملی
پرداخـت دیـه از بیـت المـال را      در صورت وجود مصلحتدر نهایت آنکه برخی فقها 

ا عنایت ویژه به مصالح و ضرورت هـاي اجتمـاعی، عـدم اجـراي     مجاز دانسته اند. ایشان ب
ویژه اي قرار داده اند و بر دولت فرض دانسته اند عوارض اجتماعی قصاص را منشأ تحقق 

که در این موارد به تدبیر موضوع بپردازد. توضیح آنکه به نظر ایشان هرگاه اجراي قصـاص  
اهکـار مـی تـوان ارائـه کـرد: اول آنکـه در       توأم با پرداخت فاضل دیه امکانپذیر باشد دو ر

صورت تقاضاي اولیاي دم در خصوص تبدیل قصاص به دیه، پـذیرش آن از سـوي قاتـل    
و ثانیـاً در صـورت اصـرار اولیـاي دم بـر       )594 ،ص1413 ،3، (عالمـه حلـی  الزامی گـردد  

حفـظ  قصاص و عجز ایشان از پرداخت، فاضل دیه از بیت المال پرداخت گردد تا عالوه بر 
 مصالح اجتماعی و جلوگیري از سوءاستفاده مجرمان، خون افراد جامعه نیـز پایمـال نگـردد.   
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همان،  ؛ خویی248 ص, 1416 ،15جبلی عاملی، ج ؛ 91 ص: 1416 ،14، ج (محقق اردبیلی
  )  594 ، ص1413 ،3، ج عالمه حلی؛ 178و  126 ص

 بر همین مبنا تنظیم و مقرر می دارد:  428ماده 
ي که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هـم زنـد یـا احساسـات عمـومی را      در موارد«

جریحه دار کند و مصـلحت در اجـراي قصـاص باشـد لکـن خواهـان قصـاص تمکـن از         
پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حـق قصـاص را نداشـته باشـد، بـا درخواسـت       

  »شود.پرداخت میالمال دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت
بر اساس ماده مزبور پرداخت فاضل دیه از بیت المال، نخست منوط به بر هـم خـوردن   
نظم و امنیت جامعه یا جریحه دار شدن احساسات عمومی بر اثر ارتکاب جنایت است کـه  
بر اساس آن مصالح جامعه صرفاً با اجراي قصاص فراهم می شود. لذا نمی توان اولیـاي دم  

تا به جاي قصاص خواستار دریافت دیه گردند. هرگـاه عـالوه بـر شـرط فـوق      را واداشت 
مدعی قصاص، امکان مالی پرداخت دیه را نداشته باشد در صورت تقاضاي دادستان و تأیید 
ریاست قوه قضائیه فاضل دیه از بیت المال پرداخت می گردد که این امـر بـا نظریـه سـوم     

  هماهنگی دارد. 
، به برخی چالش هاي عملی بر اجراي احکـام قصـاص مـردان    هرچند راهکارهاي اخیر

مرتکب قتل زنان پایان داد لکن پرداخت دیه از بیت المال یا صندوق تأمین خسارات بـدنی  
اد منـابع مزبـور یعنـی تـأمین     به افراد اعم از اولیاي دم یا قاتل مغـایر بـا اهـداف اولیـه ایجـ     

سؤال اساسی آن است کـه آیـا نمـی تـوان بـا      هاي عمومی جامعه می باشد. در نتیجه  هزینه
اصالح تفاوت دیه زن و مرد، موضوع را به طور کامل حل نمود؟ به دیگر سخن آیا تفـاوت  
دیه زن و مرد ریشه فقهی دارد یا برخی مصالح اجتماعی و اقتصادي نابرابري مزبور را اقتضا 

ز تغییري ایجـاد نمـود؟ جهـت    دارد؛ لذا با تغییر در مصالح مزبور می توان در تفاوت دیه نی
و مـرد در ادامـه مـورد بررسـی      پاسخگویی به این پرسش ها ادله فقهـی نـابرابري دیـه زن   

  می گیرد. قرار
 

  ادله شرعی مربوط به دیه زن و مردواکاوي . 7
نیز از جهت ولى تفاوتى  سکوت نموده،مقدار دیه زن و مرد  خصوصدر سوره نساء 92آیه 

بـه صـورت   لفظ مـذکر  از در مورد مقتول قائل نگردیده است و تنها  افرادقتل  جنسیت میان
فقـط  آیه منظور  استفاده نموده است. با عنایت به آن که در آیاتی از این دست،مطلق و نکره 
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بـر   مگـر اینکـه قرینـه خاصـى داللـت       بر هر دو جنس اطـالق دارد، و  نیستجنس مذکر 
این آیه تفاوت دیـه زن و مـرد را اسـتنباط    ، لذا نمی توان از نماید به جنس مذکر اختصاص

نمود و ضروري است موضوع با مراجعه به دیگر منـابع شـرعی مـورد بررسـی قـرار گیـرد       
 ،4-3 طبرسـى، ج ؛ 332، ص هــ  1416 ،5ج ؛ رشـید رضـا،   41ص ، 1368 ،5ج ،طباطبایى(

  ).138، ص هـ 1415
 اجمـاع  ،روایات خاصرخی در منابع فقهی براي توجیه لزوم نابرابري دیه زن و مرد به ب

  و عقل استناد گردیده که در ادامه، طرح و مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد:
  
  روایات 1.7

برخی روایات مورد استناد در نابرابري جنسیتی دیه از طریق داللت مطابقی، برخـی داللـت   
پـس از آن   التزامی و برخی با توجه به آنکه دیه اعضاي زن و مرد تا یـک سـوم، برابـر و و   

 نصف می شود بر عدم برابري دیه تأکید می نمایند.
در دسته اول روایات، سه روایت نقل شده از امـام صـادق (ع) را مـی تـوان بـا داللـت       

نصـف  را دیـه زن  مطابقی دال بر تنصیف دیه بر مبناي جنسیت دانست. حضرت در روایتی 
دیـه  ) و در باب دیه جنین فرمودنـد:  205هـ، ص 1414، 29دانستند (حر عاملی، ج دیه مرد 

یک پنجم براى هنگامى که نطفـه بسـته شـود، یعنـى بیسـت       :جنین داراى پنج مرحله است
سه پنجم بـراى   ؛دو پنجم براى هنگامى که تبدیل به خون بسته شود، یعنى چهل دینار ؛دینار

چهـار پـنجم هنگـامى کـه      ؛شود، یعنى شصـت دینـار   هنگامى که تبدیل به گوشت جویده
و اگر  ؛و وقتى جنین کامل شد، دیه آن یکصد دینار است ؛استخوان روید، یعنى هشتاد دینار

نـث  ؤروح در آن دمیده شود و مذکر باشد، دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است و اگر م
فرزنـدش  جنسـیت  بـاردارى کـه   اگـر زن   همچنـین  .باشد، دیه آن پانصد دینار خواهد بود

مـی  نصف دیه پسر و نصف دیه دختر در نظـر گرفتـه    ،، دیه فرزندکشته شوداست  نامعلوم
ال ؤ) در مـورد مـردى سـ   عاز امام صادق( ). همچنین در روایتی دیگر229شود(پیشین، ص 

 شد که زنى را به اشتباه بکشد و او در حال زایمان باشد. امام صادق(ع) فرمـود: پـنج هـزار   
مرد است و براى فرزند، یک برده مرد یا زن و یا چهل دینار عهده درهم به عنوان دیه زن بر 

). در تحلیل این روایات چند نکته حائز اهمیـت اسـت.   206(همان، ص دیه تعلق مى گیرد
محمـد بـن    داراي اشکال اسـت و وثاقـت  سند از جهت  دوم و سوم تاروای نخست آن که

کنندگان این اسناد بوده، مورد اختالف است و ترك عمل بـه ایـن   بن عبید که از بیان عیسى 
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ه، ص 1406و اردبیلـی،   488و  391هـ، ص 1416،  5ج  ،طوسیحدیث توصیه شده است(
). همچنین روایت سوم به جهت اختصاص به موضوعی خاص، قابل تعمیم نمی باشـد.  81

ضـمن عـدم همـاهنگی بـا      نیـز  تخییر میان یک برده مرد یا زن و چهل دینار در دیه جنـین 
است و حتـی ایـن امـر باعـث     ، مخالف فتواى اصحاب روایت نقل شده اول از امام معصوم

  تردید در اعتبار قسمت اول آن نیز می گردد.
را منـوط  آزاد در برابر زن آزاده  مرد دسته دوم روایات ناظر بر مواردي است که قصاص

نموده که این امر نیز جز در صورتی کـه دیـه   نیمى از دیه به خانواده مرد مقتول به پرداخت 
). در تحلیـل ایـن روایـات    80زن نصف دیه مرد باشد، وجهی ندارد(حر عاملی، همان، ص 

باید توجه نمود، صرفنظر از آن که در متن قرآن نمی توان به آیه صریحی دال بر نـیم بـودن   
نقـل گردیـده کـه آنچـه     دیه زن در برابر مرد دست یافت، موثقه سکونی از امام صادق (ع) 

، بی 2موافق کتاب خداست، اخذ کنید و مخالف با این کتاب را زمین بگذارید (مجلسی، ج 
  )؛ لذا در قابلیت استناد به این روایت نیز تردید وجود دارد. 227و  165تا، ص 

برابر با مرد است ، که دیه قطع اعضاى زن تا یک سوم دیه دال بر آننددسته سوم روایات 
شـامل   کـه  اضافه بر یک سومدر نتیجه گاه به یک سوم رسید، دیه زن نصف مى شود. و هر

سـندیت ایـن روایـت نیـز مـورد تردیـد اسـت         باید تنصیف گـردد.  ،دیه جان هم مى شود
  ).476- 474ص  ،(اردبیلی، همان

با عنایت به نکات فوق و همان گونه که پس از بیان روایات نیز تحلیـل هـایی در ایـن    
ها،  خی روایات و نیز وثاقت راویان آنئه گردید، اشکاالت مربوط به سندیت برخصوص ارا

مخالفت محتواي برخـی از روایـات بـا فتـاواي اصـحاب، اختصـاص برخـی از آن هـا بـه          
موضوعی خاص و در نتیجه عدم امکان تعمیم حکم مزبور به مصادیق مشابه، همگـی منـتج   

ن تردیـدي بـراي روایـات مزبـور قائـل شـد و       به آن می شود که نتوان اعتبار محتوم و بدو
  ضروري است جهت تبیین موضوع این نوشتار به سایر ادله فقهی مراجعه شود. 

عالوه بر این، روایات متعلق به گروه دوم و سوم نیز به نـوعی از آثـار موضـوع، جهـت     
نسبت بـه  اثبات اصل آن بهره می برند. توضیح آن که از جمله نتایج اجراي تنصیف دیه زن 

مرد، آن است که در صورت قتل زن توسط مرد، اجراي قصاص منوط به پرداخت نیمـی از  
دیه جانی توسط اولیاي دم خواهد بود که این امر، حاصل تفاوت دیه زن و مرد مـی باشـد.   
همین نتیجه در خصوص افزون شدن دیه اعضا از ثلث دیه کامل نیز جـاري اسـت کـه بـر     

صدمه جسمانی مادون قتل در مـورد زن، دیـه عضـو مزبـور در     اساس آن در صورت ایراد 
  صورتی که بیش از ثلث دیه کامل باشد، تنصیف می گردد.
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  اجماع 2.7
مى تواند کاشف از صـدور   که مطابق موازین شرعی ستء فقهادومین دلیل نابرابرى دیه، آرا

خـش نظـرات فقهـاي    آراء مزبور را می توان در قالب دو ب ى از پیشوایان دینى باشد.أاین ر
  اهل تشیع و فتاواي فقهاي اهل تسنن تبیین نمود.

تردیـد و شـکى    د:گویمى در این خصوص صاحب جواهر الکالم  از میان فقهاي شیعه،
از جهت فتوا و نصوص شرعى نیست که دیه زن مسلمان آزاده، خـواه خردسـال باشـد یـا     

و، در قتـل عمـدى، شـبه عمـد و     بزرگسال، عاقل باشد یا دیوانه، سالم باشد یا ناقص العضـ 
خطایى نصف دیه مرد است. همچنین اجماع محصل و منقول بر آن داللت دارند و مى توان 
گفت که نقل اجماع، مانند نصوص شرعى متواتر است، بلکه اجماع تمامى مسلمانان بر این 

ان اهـل  اصـم از فقیهـ  ابـوبکر  ابـن علیـه و    یعنـی  مطلب قائم است و تنها مخالفان این فتوا
اند که دیه زن و مرد را برابر مى دانند، ولى کسى به مخالفـت ایـن دو اعتنـایى نکـرده      سنت
) همین نظر را می توان در کتـب سـایر فقهـاي ایـن     32ص  ،هـ1365، 42ج نجفى، . (است

خـویى،  ؛ 446، ص هـ1416، 2ج هندى،  فاضل؛ 254مذهب نیز یافت (طوسی، همان، ص 
  ) .26، ص 1378؛ مهرپور، 466 صقم، بی تا، ، 15ملی، ج ؛ جبعی العا320، ص همان

و در تا یک سوم دیه کامل با هم برابر دانسته اند  را دیه زن و مرداکثر فقهاي اهل سنت، 
فقهـاي شـافعی و برخـی از     دیه زنان را نصف دیه مردان قرار داده انـد.  ،از این مقدار باالتر

 ،هــ 1403، 7ج ابن قدامه، ه مرد می دانند (علماي حنفی دیه زن را در هر صورت نصف دی
 ،4ج  ،جزیرى؛ 137هـ، ص  1403، 6؛ شافعی، ج 669هـ، ص  1418، 1؛ عوده، ج 797ص

  ).371ص بی تا، 
از عبارت محقق اردبیلـى  . نخست مواجه استدهایی با این همه، استناد به اجماع با ایرا

فکانّـه  «ایشان چنین استدالل نموده اند کـه عبـارات   . ایجاد می گردددر تحقق اجماع  تردید
دال بر آن است که اجماعی متقن بر عدم تساوي محقق نشده  »کانّ دلیله االجماع« و »اجماع

با وجود روایت هاى متعددى که پیش از این نقل شد، این اجماع مدرکى اسـت  است؛ ثانیاً 
در صورتى دلیل و مدرك اسـت کـه   اجماع توضیح آن که و دلیل مستقل به شمار نمى رود. 

له در دست نباشد و این اجماع، با وجود روایت هاى یاد شده، أمستند قرآنى و روایى در مس
و از دایره استناد و باشد  نداشتهآن روایات با قرآن سازگارى اگر ثر از آن روایات است و أمت

). 313، ص ، همـان یاردبیلـ ( ، اجماع نیز، به تبـع چنـین خواهـد بـود    گردداستدالل خارج 
 می باشند، با استناد به حدیثی ازن علیه و ابوبکر اصم که از مخالفان قیاس با درنهایت آن که
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 دیه زن و مرد »دیه جان مؤمن صد شتر است.«فرماید:  میکه به طور مطلق  اکرم (ص) پیامبر
  ).311ـ  310ص  هـ،1409، 6ج  ،زحیلىمی دانند(با هم برابر  را

  
  قلیوجوه ع 3.7

بـه    تر بودن ارزش زن نسبت پاییناز جمله وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد، 
  و نیز جایگاه اجتماعی و اقتصادي وي در جامعه ذکر شده است. مرد

 مـی دانـد لـذا   در حرمت و اعتبـار   وتبر تفا را ابن عربى مبناى دیه در شریعت اسالمى
، 1(ابـن عربـی، ج    دیـه او کمتـر اسـت    ،رد اسـت تـر از مـ   تر و پایین مرتبه چون زن ناقص

تر از مرد اسـت و   از آنجا که زن ناقصنیز معتقد است ابن قیم جوزى ). 478هـ، ص 1411
 ،حفـظ مرزهـا   ،متکفل مناصب دینى و مشـاغل حکـومتى  وي و  استنفع مرد از زن بیشتر 

دیـه  تواند بـا قیمـت    بنابراین قیمت دیه زن نمى است،آباد کردن زمین و دفاع از دین  ،جهاد
  ).225، ص 1380و بهرامی،  146، ص 1374، 2، ج ابن قیم جوزى( مرد برابر باشد

بیش از نفعـى   ،دهد منفعتى که خانواده با فقدان مرد از دست مى در واقع به عقیده ایشان
، ص 1378پـور،  ؛ مهر332ص  ،(رشـید رضـا، همـان    درو است که با فقدان زن از دست مى

هـاي   در یک جامعه مطلوب دینی که اسالم در پـی تحقـق آن اسـت، اغلـب فعالیـت     ). 56
تـرین   و مهم ترین وظیفه زن، اداره کـانون بنیـادي  است اقتصادي بر دوش مرد گذاشته شده 

هسته تشکیل جامعه، یعنی خانواده است. بدین ترتیب آثاري که از نظر اقتصادي بـر وجـود   
 نـه تنهـا  تحصیل نفقه  در این راستاست کهو  بودهبیش از زن  غالباًشود،  مییک مرد مترتب 
فقدان یک مرد از صـحنه خـانواده و    لذاواجب است.  ويبر  بلکهه شده ردبر عهده مرد گذا

کـه بـه    می کنداقتضا و عدالت گذارد  ي بر جاي میتراجتماع، از نظر اقتصادي آثار زیان بار
بـین  شـده و  توجـه  وي اقتصادي  به جایگاهفقدان یک مرد  هنگام ضرر اقتصادي حاصل از

 دیه او و دیه زن فرق گذاشته شود. 
 97، 6آل عمـران سـوره   195مطابق آیـات   ارزش انسانحال آن که صرف نظر از آن که 

و اعمـال   بـه مراتـب واالي قـرب الهـی     نیلبه انسانیت او و  8غافرسوره  40و 7النحلسوره 
مـورد   نزد اهـل سـنت  در  می باشد کهاستحسان بر پایه این توجیهات، همگی ، است صالح
  ).145، ص 1382(فیض،  بدان اشاره اى نشده است شیعه در نصوص دینى بوده وقبول 
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و در جوامـع مختلـف و    اسـت تفاوت کارکرد اقتصادى زن و مرد، امرى متغیر همچنین 
م اقتصادى خانواده شـکل دیگـرى بـه    فرهنگ هاى گوناگون، شکلى ثابت ندارد. امروزه نظا

  و وجود زنان خودسرپرست دالیل پیش گفته را به چالش جدي می کشاند. خود گرفته
وارد بـر آن هـا مـی تـوان بـه      در کنار روایات، اجماع و دالیل بیـان شـده و ایرادهـاي    

 هاست. شاره کرد که دال بر برابري انسانا اصول و قواعد اسالمىاي از ادله فقهی و  مجموعه
همه آدمیان را فرزندان آدم و حوا  10سوره حجرات 13و  9سوره نساء 1در آیات  قرآن کریم

 بر صراحت، باو  استعدادهاى انسانى فرقى نمى گذاردنیز مى داند و میان آنان در آفرینش و 

را  خـدا  نزد افراد ارجمندتریندارد و  داللت کافر و مسلمان آزاد، و برده مرد، و زن میان برابرى
  .پرهیزگارترین آن ها ذکر می نماید

عالوه بر اطالق آیات فوق در آیات متعددي بر برابري ضمانت اجراي اعمال نیک و بد 
سـوره   41و  40افراد اعم از زن و مرد اشاره گردیـده کـه از آن جملـه مـی تـوان از آیـات       

هـا بـه   نام برد کـه ضـمن تشـویق انسـان      13سوره نحل 126و  12سوره اسراء 33، 11شوري
گذشت، جزاي بدي را بدي ذکر کـرده و بـر عقوبـت سـتمکاران و مرتکبـان جـرایم علیـه        

  اشخاص تأکید نموده است.
سوره بقـره در برابـر تعـدي بـر افـراد       19416و 17915، 17814شایان ذکر است در آیات 

ذکر این نکته ضروري است که هر چنـد   ضمانت اجراي قصاص را پیش بینی نموده است.
 زن و مرد برابر مرد در برده، برابر در برده آزاد، برابر در سوره بقره بر قصاص آزاد 178در آیه 

 دیگـر  شمول و صراحت دارد و اطالق در نابرابرى اشاره شده که به تعبیر برخی زن برابر در

لکن این آیه ضمن تأکید بر اصل شخصی بودن مجازات هـا و لـزوم    سازد؛ می مقید را آیات
تحمل مجازات عمل مجرمانه توسط خود مرتکب، داراي شأن نزول خاص و مربوط بـه دو  
قبیله از اعراب یعنی بنی نضیر و بنی قریظه است که به شرحی که در بحث مفهوم شناسی و 

در مقابل کشته شدن زن، بـرده یـا   سیر تاریخی دیه گذشت یکی بر دیگري برتري داشت و 
  مردي از طایفه قوي تر، مرد، فرد آزاد یا دو مرد از طایفه دیگر قصاص می شد. 

ها  یر المؤمنین (ع) به برابري انسانهمچنین روایات متعددي از حضرت پیامبر (ص) و ام
 یکى نپروردگارتا که راستى به اي مردم،«: می فرمایند خدا (ص) رسول تصریح نموده است.

 کـه  راسـتى  بـه  .اسـت  خـاك  از آدم و هسـتند  آدم فرزند شما همه .است یکى پدرتان است،

 برتـرى  عـرب  غیـر  بـر  را عربى هیچ .شماست پرهیزگارترین خداوند، نزد شما، ارجمندترین

 ) همچنـین 350 ص ،همـان مجلسى، و  34 ص ،هـ1376(حرّانی، » پرهیزگارى به جز نیست،
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 آیین پرتو در مردم تمامى امروز«نیز  ) و215 ص ،(پیشین» برابرند شانه هاى دندانه مانند مردم«

 خـاك  از را آدم خداونـد  که راستى به و اند شده زاده آدم از عجم و عرب سیاه، و سفید ،اسالم

 و تـرین  مطـاع  قیامـت،  روز در عزوجـل  خداونـد  نـزد  تـرین مـردم   داشتنى دوست و آفرید
  ) 118 ص ،پیشین(» آن هاست. پارساترین

امـام  ) 57 ص ،حرانی، همـان (» برابرند. همه آدم تا مردمان« :على (ع) نیز می فرمایند امام
ــد     ــته ان ــر دانس ــرد را براب ــق زن و م ــور مطل ــه ط ــاتی ب ــز در روای ــا (ع) نی ــوري، ( رض ن

  ).296 ص  ،هـ1408
همانطور که در متون شرعی نیز بر این امـر  تردیدى نیست با توجه به نکات پیش گفته، 

در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد موجب تفاوت  موجود هاي تفاوتتأکید گردیده است، 
المللـى   تفکـر غالـب در اسـناد بـین    . عـالوه بـر آن کـه    گردد تکالیف و مزایاى اجتماعى مى

ر، میثـاق  اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحـد، اعالمیـه جهـانى حقـوق بشـ      اًخصوص
المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعـیض علیـه زنـان، کنوانسـیون      بین

زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت  میانحقوق کودك و اسنادى از این قبیل، رعایت تساوى 
کـه   نمـود و اجرا وضع احکامى و نباید مقررات  اساساین  بر و باشد مى یتبر اساس جنس

اسـت کـه در    آن نکته حـائر اهمیـت   ،باشد دیگري داشته بر یکیو یا برترى  امتیاز ازنشان 
جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد  امريها نباید به  وضع احکام و حقوق و مسؤولیت

وضـع  به مـرد    تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت پایین بر مبنايتوجه کرد و هر حکمى که 
  گردد، داراي ایراد است.

ایشان بلکه تأکید بر جایگاه اقتصادي نه تفاوت انسانی  ،ابري دیه زن و مردعلت عدم بر
ایشان و برخی روایات و احادیث می باشد که در این نوشتار به عدم قطعیت برخی از آن ها 

تربیـت و ارتقـاى    ،بـر اثـر تعلـیم   همچنین  .محل تأمل است اشاره گردید؛ لذا استناد به آنان
 يدار ورود آنـان بـه جامعـه و عهـده    همگام با اجتماعى زنان و هاى  سطح فکرى و توانایی

مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صـنعت و  
را ى ترثرؤنقش م وضعیت مورد ادعا نیز تغییر یافته است و زنان ،توسعه سیاسى و اقتصادى

ه زنـان  اکه جایگـ  با توجه به این اند.به خود اختصاص داده خانواده   مین معیشتأحتى در ت
توانـد   هاي گذشته تفاوت بسیار دارد، حکومـت مـی   ه زنان در قرنادر عصر حاضر با جایگ

تعیــین نمایــد.( بــایبوردي، مــرد قــانونی طبــق مصــالح عمــومی، دیــه زن را برابــر بــا دیــه 
  )23 ص  ،1385
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کـه شـارع   اسـت  منفعتـی   ،مصلحت از ماده صلح و به معناي ضد فسـاد توضیح آن که 
این منافع مشتمل بر حفظ دین، جان، عقل، نسل و امـوال بـه    وحکیم براي بندگان خواسته 

قرار داشته مفهوم منفعت  مصلحت پیرامونتعاریف ارائه شده براى  .ترتیب اولویت می باشد
بـر ایـن    اسـت و منفعت مشتمل بر مفهوم ایجابى و سلبی یعنى کسب نفع و دفـع ضـرر   و 

 از تـأمین نفـع در راسـتاي حفـظ دیـن، جـان، عقـل، نسـل و مـال          اسـت  اساس عبـارت 
  ).399صم، 1990  منجود،(

ضـوابط  تشـخیص مصـلحت اتفـاق نظـر      سنی در تعیین علماى شیعه و هر چند میان 
سازگاري مصـلحت بـا اصـول و مبـانى     ، نقطه اشتراك تمامی این نظرات ، لکنداردوجود ن

و نیز هماهنگی با گسـتره اهـداف شـرعی     سالمن با اصول اآشرعی و حداقل عدم مغایرت 
قابـل   ىاهو رفـ  هضرورى، روزمرجامعه در سه بخش مصالح مصالح بر این اساس،  17است.

که تأمین دین و دنیاى مردم جز به وجود  استمصالح ضرورى شامل مواردى  .تقسیم است
مصالح روزمره، نظر به مواردى دارد که فقدان آن ها غالبـاً منجـر بـه     شود،آن ها میسر نمى 

 جهت بهبـود هى مواردى را در بر مى گیرد که او مصالح رف، حرج براى مردم مى شود ایجاد
  . به کار گرفته می شوندامور 

قرآن کریم بر لزوم پرداخت اصل دیـه داللـت دارد و تفـاوتى     با توجه به نکات پیشین،
قائل نگردیده است؛ لذا به جهت عدم مغایرت تغییر در حکم دیه زن و مـرد  مرد  میان زن و

با موازین و اهداف اسالمی می توان به جهت رعایت مصالح ضـروري جامعـه، صـرفنظر از    
رد بسیاري از روایات که در متن مقاله نیز مورد اشاره قرار گرفت، حکم به برابري دیه زن و 

  مرد داد.  
کـه   بنـاى مجـازات در اسـالم   ل قانونی بودن جرایم و مجـازات هـا و م  با عنایت به اص

تناسب بین جرم و مجازات،  مبناي مین مصلحت افراد و دفع مفسده از ایشان برأت مشتمل بر
، بازدارندگی و ارعاب مجرم، رعایت مصلحت جامعه و توجه به شخصیت مجرم می باشـد 

مــرد در مرحلــه قانونگــذاري  بایــد اعمــال مصــلحت در وضــع حکــم برابــري دیــه زن و
  گیرد. صورت

  
  گیري نتیجه. 8
و  از طرف شارع مقرر و معین گردیده استیا عضو  جنایت بر نفس برايکه  استیه مالی د

 مشـهور  بر اساس دیدگاه مرد و زن دیه ، نابرابرىیکی از بحث انگیزترین مباحث این حوزه
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قانونگـذار در سـال    .قرار گرفته است فقهاست که در قانون مجازات اسالمی نیز مورد تأکید
در مواد مختلف جهت حل مشکالت عملی ناشی از عـدم تسـاوي دیـه زن و مـرد،      1392

راهکارهایی چون پرداخت مابه التفاوت دیه زنان نسبت بـه دیـه کامـل از صـندوق تـأمین      
خسارات بدنی و نیز پرداخت فاضل دیه جهت اجراي قصاص نفس قتـل زنـان در برخـی    

را از بیت المال پیش بینی نموده است لکن مسأله اصلی در خصوص نـابرابري دیـه   شرایط 
  زن و مرد همچنان پابرجاست.

از تفـاوتى   و سکوت نمودهمقدار دیه زن و مرد  خصوصدر سوره نساء 92آیه هر چند 
قائل نگردیده است، اما برخی روایات بر نـابرابري جنسـیتی دیـه،     افراد جهت جنسیت میان

روایات گروه اول که با داللت مطابقی دال بر تنصیف دیه بـر مبنـاي جنسـیت     ارند.داللت د
می باشند مشتمل بر سه روایت نقل شده از امام صادق (ع) هستند. بر این اساس ایشـان در  

دانسته اند و نیز در روایتی دیگر، دیه جنـین را بـه نحـوي    نصف دیه مرد را دیه زن روایتی 
از دمیدن روح، دیه جنین مؤنـث، نصـف دیـه کامـل خواهـد بـود.        تبیین نموده اند که پس

در حـال زایمـان   کـه  زنـى را  ایشان نقل گردیده که اگر مردي، از  همچنین در روایتی دیگر
مـرد اسـت و بـراى فرزنـد،     عهده پنج هزار درهم به عنوان دیه زن بر  ،به اشتباه بکُشداست 

یت ایـن  سـند با توجه به اشـکال در   مى گیرد. یک برده مرد یا زن و یا چهل دینار دیه تعلق
برخی از بیان کنندگان آن ها و نیز اختصاص روایت سوم بر موضوعی  روایات و نیز وثاقت

فتـواى  خاص و عدم قابلیت تعمیم آن به موارد مشابه و نیز عدم همـاهنگی محتـواي آن بـا    
بر مواردي است که  ، اعتبار این روایات مخدوش می گردد. دسته دوم روایات ناظراصحاب
نیمى از دیه به خـانواده مـرد مقتـول    را منوط به پرداخت مرد آزاد در برابر زنِ آزاده  قصاص

نموده است که این امر نیز جز در صورتی که دیه زن، نصف دیه مرد باشد، وجهـی نـدارد.   
ر لکن صرفنظر از آن که در متن قرآن نمی توان به آیه صـریحی دال بـر تنصـیف دیـه زن د    

برابر مرد دست یافت، به دلیل مغایرت این روایت با محتواي احکام مندرج در قرآن کـریم،  
نیـز  دسته سوم روایـات  در قابلیت استناد به این روایت نیز تردید به وجود می آید. سندیت 

که دیه اعضاي بدن زن و مرد را تا یک سوم دیه کامـل، برابـر و پـس از آن نصـف دانسـته      
  تردید می باشد. است، نیز مورد 

و  تحقـق اجمـاع   نتیجه آن که اشکال هاي وارد بر روایات مورد بحث و نیـز تردیـد در  
تـر بـودن    پـایین تغییر در وجوه عقلی و استحسانی ناظر بر تفاوت دیه زن و مرد که دال بـر  
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و نیز جایگاه اجتماعی و اقتصادي خاص وي در جامعه می باشـد،   به مرد  ارزش زن نسبت
  یف قابلیت استناد ادله فوق الذکر گردیده است.موجب تضع

بـه   ارزش انسـان از سوي دیگر، وفق نص صـریح قـرآن و بسـیاري از روایـات نبـوي      
ضمانت اجراي اعمال نیک مرد و تساوي  و زن میان و این کتاب بر برابرىاست انسانیت او 

اصـل شخصـی   سوره بقره در جهت توجیـه   178آیه و بد افراد تأکید نموده است. همچنین 
قابـل تفسـیر    بودن مجازات ها و لزوم تحمل مجازات عمل مجرمانه توسط خـود مرتکـب  

تفاوت کارکرد اقتصـادى زن  است و نه برابري جنسیتی در اعمال مجازات. در نهایت آن که 
 و ثابت نداردو در جوامع مختلف و فرهنگ هاى گوناگون، شکلى  استو مرد، امرى متغیر 

  است. امروزه نظام اقتصادى خانواده شکل دیگرى به خود گرفته
تساوي افـراد اعـم از زن و   بر  لذا با توجه به تأکید قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

و صدور حکم مشابه در خصوص تساوي دیه غیرمسلمان با مسلمان با استناد به حکـم  مرد 
 ، قانونگـذار 1384ع تشـخیص مصـلحت در سـال    حکومتی مقام معظم رهبري توسط مجم

نظـم  و ضروري جامعـه بـا توجـه بـه معیارهـایی ماننـد        مصالح عمومی بر اساستواند  می
  تعیین نماید.مرد قانونی ، دیه زن را برابر با دیه و اخالق فرهنگ ،عمومی، مذهب، آداب

  
  ها نوشت پی

 

من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فسـاد فـی االرض فکانمـا قتـل     . 1
بعد الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا و لقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم 

  .ذلک فی االرض لمفسدون
  .و من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله. 2
 موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: :17ماده .3

  الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محموالت آن
  ی و رادیواکتیوب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتم

  پ ـ جریمه یا جزاي نقدي
مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظـایر آن  ایراد صدمه به خود  ت ـ اثبات قصد زیان دیده در 

  و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی
تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختالفی وجود داشته باشد، معتـرض   

  به مرجع قضائی صالح رجوع کند.می تواند 
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بدنی معادل حـداقل ریـالی دیـه      حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت : 8ماده. 4
) این قانون است و در هر حـال بیمـه   9یک مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعایت تبصره ماده (

موضوع این قـانون در بخـش     گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه
) تعهدات بدنی است. بیمه گـذار مـی توانـد بـراي     %2/ 5خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (

جبران خسارت هاي مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامـه یـا پـس از آن، بیمـه     
 تکمیلی تحصیل کند.

تقاضاي پوشش بیمـه اي  ـ در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت هاي مالی 1بصرهت
بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلـی بـا   
بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسـط بیمـه مرکـزي    

 اعالم می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.
، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق ایـن  ـ در صورت بروز حادثه2تبصره

ــد و مــواد (  ــانون پرداخــت کن ــه مصــوب 13) و (12ق ــانون بیم ــورد  1316/ 2/ 7) ق ــن م در ای
  شود. نمی اعمال

ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میـزان خسـارت متنـاظر وارده بـه     3تبصره
یـا مقصـر حادثـه قابـل جبـران       نامه شـخص ثالـث و  گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمه 

  بود. خواهد
ـ منظور از خودروي متعارف خودرویی است کـه قیمـت آن کمتـر از پنجـاه درصـد      4تبصره

  ) سقف تعهدات بدنی که در ابتداي هر سال مشخص می شود، باشد.50%(
شرکتهاي بیمـه  ) و کارشناسان ارزیاب خسارت 39ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده (  5تبصره

ــد   ــارت، موظفن ــرآورد خس ــام ب ــتري در هنگ ــمی دادگس ــان رس ــاده   و کارشناس ــن م ــابق ای مط
  کنند. نظر اعالم

  .کسی که بی گناهی را بکشد براي اولیاي او سلطنت قرار دادیم. 5
  .فَاستجاب لهم ربهم انی ال اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. 6
کر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیـوه طیبـه و لنجـزینهم اجـرهم باحسـن مـا       من عمل صالحا من ذ. 7

  .یعملون انونک
من عمل سیئه فال یجزي اال مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مـومن فاولئـک یـدخلون    . 8

  .الجنه یرزقون فیها بغیر حساب
نها زوجها و بث منهما رجاال کثیـرا و  یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده و خلق م. 9

  .نساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به و االرحام ان اهللا کان علیکم رقیبا
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یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداهللا اتقکـم  . 10
  .ان ا... علیم خبیر

و اصلح فاجره علی اهللا انه الیحب الظـالمین. و لمـن انتصـر بعـد     و جزاؤ سیئۀ سیئۀ مثلها فمن عفا . 11
  .ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل

و ال تقتلوا النفس التی حرم اهللا اال بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فال یسـرف فـی   . 12
  .القتل انه کان منصوراً

  .صبرتم لهو خیر للصابرینو ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن . 13
یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و االنثـی بـاالنثی فمـن    . 14

عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیـف مـن ربکـم و رحمـه فمـن      
  .اعتدي بعد ذلک فله عذاب الیم

  .یا اولی االلباب لعلکم تتقون و لکم فی القصاص حیوة. 15
الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدي علیکم فاعتدوا علیـه بمثـل مـا اعتـدي     . 16

  .علیکم و اتقوا اهللا و اعلموا ان اهللا مع المتقین
براي آگاهی بیشتر بنگرید به: وکیل زاده، رحیم، مصلحت و جایگاه آن در حقوق اسالم، تبریـز،  . 17

هـاي نـو    و نیز مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاه  4، ص1381سسه تحقیقاتی علوم اسالمی، مؤ
  .36، ص 1376در حقوق کیفري اسالم، تهران، نشر میزان، 
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