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 چکیده

بحث اصول متفاوت حاکم بر جنایات علیه زن از دیرباز  زمینه و هدف:

در مجامع حقوقی و فقهی مورد بحث بوده است. سعی بر این است تا 

و دریابیم آیا در این د امامیه و فقهای اهل سنت،با بررسی منابع فقهی 

اصول حاکم بر جنایات علیه زن و مسائل مربوطه یکسان است یا خیر؟ 

 و همچنین ادله هر کدام از آن ها برای اثبات دیدگاه خود چیست؟

 توصیفی و با ابزار فیش -این مقاله که به روش تحلیل ها:مواد و روش

 برداری نگارش شده است

همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که از گیری: نتیجه

 زن باشد، مرـج انیـقرب و درـم ربزهکا چهنچنادید فقهای امامیه 

 فقهای بین در ماا ،ستا یهد فاضل ختداپر هـب طوـمن زاتمجا ایجرا

وجود دارد، یکی مبنی بر اجرای قصاص نظریه سه رهینباا در سنت هلا

دیگر، عدم قصاص مرد در برابر زن و دریافت  بدون پرداخت فاضل دیه.

دیه توسط اولیای دم زن و گروه سوم نیز اعتقاد بر پرداخت تفاضل 

 ،سالمیا فقه هیدگادیه دارند.یافته های این تحقیق نشان میدهد از د

 بایست می قصاص از قبل مقتول خانواده بکشد را زنی مردی، چنانچه

 مرد، مقتول و باشد زن قاتل اگر ماا .دهند(  مرد) قاتل به را دیه فاضل

 .ندکن قصاص تقاضای توانند می چیزی پرداخت بدون دم ولی خانواده

 وجود ، سه دیدگاه در این زمینه دحنبلیه و شافعیه ، مامیها فقه در

 قصاص عدم -دیه  ج پرداخت عدم -تفاضل دیه ب پرداخت  -دارد: الف

همچنین با توجه به منابع مذکور .  دیه پرداخت فقط و زن برابر در مرد

دیه دیدگاه ارجح است که قانونگذار ما نیز این  تفاضل دیدگاه پرداخت

 دیدگاه را پذیرفته است.
 

 .جنایت ، زن، فقه امامیه، فقه اهل سنت واژگان کلیدی:
 

  
Abstract 

Background and Aim: The discussion of the 

different principles governing crimes against 
women has long been discussed in legal and 

jurisprudential forums. An attempt is made to 

examine the jurisprudential sources of the Imams 
and Sunni jurists to find out whether the two 

principles governing crimes against women and 

related issues are the same or not. And also what 
are the reasons for each of them to prove their 

point? 

Materials and Methods: This article has been 

written by descriptive-analytical method with 

library tools. 

Conclusion:  Also, the findings of this study show 
that from the point of view of Imami jurists, if the 

man is criminal and women was victim, makinig 
punishment depends to paying the ransom of dye, 

which is in the sonat has three theory.first one is 

doing qesas without paying the ransom.second is 
Furthermore, the non-retaliation of a man against 

a woman and the receipt of diyat by the guardians 

of the tail of the woman and the third group also 
believe in the payment of the difference in diyat. 

Therefore a man kills a woman. The family of the 

victim must pay the ransom to the killer (man) 
before retribution. But if the killer is a woman and 

the victim is a man, the guardian family can 

demand retribution without paying anything. In 
imamie jurisprudence and shafei and hanbali, 

there are three views in this regard d: a- Paying the 

difference of diyat b- Not paying diyat c- Not 
retaliating against a woman against a woman and 

only paying diyat. 
 

Keywords:Crimes against women, Imami 
jurisprudence, public jurisprudence, comparative 

study 
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 مقدمه

 لنفسا قهااز ست:»ا آورده دشو مي صقصا موجب كه يعمد قتل  تعريفاول)ره( در شهيد

 نفس دنكر رجخا از ستا رتعبا ص،قصا موجب عمد قتل يعني ،ناً«واعداً،عمد لمكافئةا لمعصومةا

 به مكافئه« كلمه» قفو تعريف در (. 259-252، 1931)شهههيد اول،ستم  و عمد ازروي همتا و ممعصو

 سخندر لفظ ينا از ادفرمايد:  مر مي قفو رتعبا حشردر )ره(ثاني  ست. شهيدا هشد نستهدا برابر يمعنا

 قاتل با ،مدآ هداخو كه تيراعتباا از آن غيرو حريتو مسالا جهت  از كه نفسي از ستا رتعبا اول، شهيد

 رمنظو ،يدآ مي ستد به ثاني شهيد رتعبا از چنانكه .(913-9/913،ج1111)جبعي عاملي،  باشد برابر

 كافر و دنبو نمسلما )يعني مسالا در يبرابر د،شو مي حمطر لمقتوو قاتل بين كه صقصادر يبرابر از

در  كه تجها ساير از فقها ساير و نيشاا ادمر همچنين ست. ا دن(بوآزاد و عبد يعني )حريت و دن(بو

 عقل.و تبوا مانند جهاتي از ستا رتعبا ،شوند مي عايتر يبرابر

 پس ؛نباشد لمقتو رپد وي كه ستا ينا يعمد قتل در قاتل صقصا طشر كه ستا ينا تبوا از ادمر

 قاتل پس ؛باشد عاقل لمقتو كه ستا ينا هم عقل از ادمر د وشو نمي صقصا دندخوزفر عمد قتل به رپد

 ببا در كفائت از ادمر ينابنابر د.شو نمي صقصا ،برساند قتل به عمد روي از را مجنوني تيكهرصو در

 و قاتل بين آن دجوو ،گذشت كه نچنا و يددگر شنرو دشو مي حمطر كساني چه بين ينكها و صقصا

   ست.ا طشر نيز عضاا صقصادر رمذكو كفائت رعتباا ست.ا صقصا ازجو طشر لمقتو

 ست.ا «صيقُ يا قص » يشهر از صقصا ست.ا صقصا ،نيواعد و يعمد تجنايا بر مترتب زاتمجا

 را برگشتن راه نهما از ،فتهر ننساا كه هيرا از يا فتنر كسي لنباد روي، نبالهد يمعنا به لغت درقص 

 (1931،23روشهههاهي، )خسههه فقهيح صطالدر الي .و(/https://www.almaany.comfa/dict/ar-faقصگويند)

 لمقتو ليو ،ستا دهبو نفس عليه گرا جاني جنايت گرا كه معنا ينا به جاني« ثرا تعقيب » از ستا رتعبا

 ،ستا دهبو عضو عليه جاني جنايت گرا و كند مي سلب را قاتل تحيا و كند مي ويپير ثرا همين از

 مثالً ده،بو عضو منفعت عليه جاني ثرا گرا و نمايد مي سلب جاني از را عضو نهما او ليو يا عليه مجني

 مثل دنكر ستيفاا ايبر ؛ستا نامي صقصا كند. سلب را او بينايي عليه مجني ده،نمو ئلزا را كسي بينايي

 كسي از هكنند صقصا گوياشهيد ثاني اعتقاد دارد:  ساختن. وحمجر و زدن ن،بريد ،كشتن از عما ،جنايت

 او ركا ينا به رو ينا از و هدد مي منجاا او ركا همانند ريكا و كند مي ويپير ساخته وارد را جنايت كه
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 و عمد روي از ممعصو نفس دنكر رجخا از: ستا رتعبا نفس صقصا ينابنابر د.شو مي گفته صقصا

 (.9/913)جبعي عاملي،بي تا ،جستم 

 حجر و عضو قطع ي،عمد قتل در كه جنايتي عيني يستيفاا و تالفي يمعنا بهحقوقي ،نظر  از صقصا

 جاني روي عيناً جنايت از هماند يجا به ثرا كه شكلي به ميباشد ستا هشدوارد عليه مجني بر يعمد

 در صقصا و گويند مي لنفسا صقصا را، يعمد قتل جنايت در صقصا يد.آ ستد به و هشد اجرا

 (.1932،931ايماني،گويند) عضو صقصا را حجر و عضو قطع تجنايا

 بين ختالفيا تموضوعا از حال موضههوج جنسههيت به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي كفائت يكي

 دعوهههمس نهههب دينهههلا ءالهههعد) شو مي كشته زن كشتن خاطر به دمر ند:اگفته فقها رست. جمهوا فقها

 كشته ينكها يا و دشو نمي كشته ندا گفته يگربعضههي د ليكن (؛293ص ،3ج ،لصنائعا ئعابد ،لكاشانيا

 ،طوسي )شههي  كنند صقصا را دمر ننداتو مي بعد و بدهند دمر به را يهد نصف بايد زن يليااو ماا دميشو

 (،  لذا در ادامه به بررسي همه ديدگاه ها و تحليل آن ها خواهيم پرداخت.11ص ،3ج ط،لمبسوا

 زن جسمانی تمامیت ضد بر دمر يعمد یماجر زاتمجا -1 -1

را بررسی کرده و با تحلیل در این قسمت سعی بر این است  تا مجازات جرم قتل عمدي مرد بر زن 

 دیگاه هاي فقهاي امامیه و اهل سنت وجوه اشتراک و اختالف نظر آن ها در این مورد را بیابیم.

  زن يعمد قتل مجر زاتمجا -1-1

 هبامذ تمامي فقهي نظر برابر مسالا يكيفر قحقو در دمر و زن از عما ننساا قتل مجر زاتمجا

 بنا ؛151ص ،2ج ،1111 اج،لبرا بنا قاضي ؛1ص ،3ج ،1933 ،لطوسيا ست)شي ا صقصا الميههههسا

 ؛11ص ،12ج ،1912 ،نجفي ؛331ص ،1ج ،1113 ،لحليا محقق؛921ص ،9ج ،1111 ،لحليا يسادر

 ص ،13 ج ،1331وي، لنوا فشر ؛ 1 ص ، 1 ج ،1129 ،لشافعيا ؛92 ص ،1 ج بي تا، ، لمرتضىا حمدأ

 زاتمجا رو،ينا از. (922-913ص ،3ج ،1115، مةاقد بنا ؛122ص ،21ج ،1113،  سرخسي ؛913

 يسو از يا باشد د مر يسو از مجر بتكاار اهخو ،ستا صقصا نمسلما يفقها نظر از نيز زن قتل مجر

 ،12ج ،1912 ،لنجفيا 93ص ،11ج بي تهها، جبعي عههاملي، ؛531ص ،9ج ،1119،لحليا مةزن)عال

 ،لقرطبيا يلنمرا ،13ص ،3ج ،1111، لكاشانيا دمسعو ،113ص ،2ج ،1939 خميني، مماا ؛32ص

 .(293ص ،1115 ،مة اقد بنا (،132ص ،93ج ،لفقهيةا درلمصاا ،يدوارمر صغرا علي :از نقل به لكافي)ا
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 مامیها فقهاينظر   -1-1-1

در اين رابطه فقهاي اماميه با اجماج  قائل به پرداخت فاضههل ديه هسههتند و عنوان مي كنند كه در 

 صورت قتل عمدي زن توسط مرد مي بايست قصاص با پرداخت فاضل ديه انجام گيرد. 

 یهد فاضل ختداپر -1-1-1-1

 شي  ؛393 ص ،1111،لمفيدفقها)ا نظر قتفاا بابا بررسههي متون فقهي اماميه مشههخص مي گردد 

 ؛531ص ،9ج ،1119 ؛ عالمه حلي،211ص ،1ج ،1113،لحليا محقق ؛5 ص ،3ج ،1933 ،طوسي

 (.91-95صص ،2ج ،1932 خوئي، ؛113ص ،2ج ،1939،لخمينيا مماا ؛32ص ،12ج ،1912،نجفي

 .ستا يهد فاضل ختداپر به طمنو زاتمجا ايجرا ،باشد زن مجر قرباني و دمر ربزهكا چهن چنا

 ين كها بر ستا متوقف صقصا زاتمجا ايجرا زن، نفس ضد بر دمر يعمد يماجر در ينكها ضيحوت

اتفاق نظري كه در  از ايند. جددازبپر ممجر دم يليااو به را دمر يهد نصف ص،قصا نهااخو دم يليااو

 نظريه نصاحبا دستناا ردمو كه نددار اللتد نظريه ينا بر ديمتعد و معتبر تياروا ،صدر به آن اشاره شد

  )ج(: دقصا مماا از حلبي صحيح يتروا ؛ستا گرفته ارقر رمذكو

 به چهنچنا و نددازبپر او نبستگا به را دمر يهد نصف گرا ،نددار را (صقصا حق)حق ينا زن يليااو

 .(9ح ،99 ببا ،31ص ،23ج حرعاملي،بي تا ،هاست)آن ايبر دمر يهد نصف ،ندداد ضايتر يهد

 ؛دارد دجوو ينجاا در رمذكو تياروا با رضمعا ظاهر به يتروا كه دوالبته در اينجا بايد عنوان كرد 

 به را او دمر آن كه نيز مقابل در را ديمر نمؤمنا ميرا كهج( اسههت  ) دقصا مماا از سكوني يتروا اول

 ببا ،31ص ،23ج بي تا، حر عاملي،كشت) دبو كشته  عمد به را ديمر كه را نيز و كشت دبو كشته عمد

 (ج) علي كه دبو كشته را نيز ديمر )ج( اسههت: دقصا مماا از رعما بن قسحاا يتروا دوم (. 11 ح ،99

 (.11 ح ،99 ببا ،35 ص ،23ج بي تا، عاملي ، د)حركر يهد به املزا را او و ادند ارقر صقصا نهاآ بين

 را زن برابر در دمر صقصا اول يتدر توضهيح و تفسير رواياتي كه گفته شد بايد عنوان كرد كه، روا

 تياروا اهب اتيهمناف البته اين روايت.دههباش تهههشدا يهد فاضل رد از سخني ينكها ونبد ،ميكند تجويز

 صقصا معد از كه دوم يترد. رواميخو تقييد پيشين تياروا توسط يتروا ينا قطالا ايرز، اردند پيشين

 صقصا ادمر ينكها بر دميشو لهحم ينهپيش حيحهص تاهيروا قرينه به ،ميگويد سخن زن برابر در دمر

 با زن مقابل در دمر صاههههقص هههههك اتيههههيروا تقو ليلد به ما گرنهو ستا يهد فاضل ختداپر ونبد

 .(95 ،2ج ،1939خوئي، يميكنيم)موسو عمل نهاآ به ميكنند تجويز يهد فاضل ختداپر
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 يكنهههل د،وهههميش صقصا يكديگر مقابل در دمر و زن نفس ر،مذكو تياروا از همين رو بر اساس

 زن دم ياهلياو يوهههس از «ههههيد لهههفاض» ختداپر به وطمشر زن نفس مقابل در دمر نفس صاههقص

 .ميباشند صقصا  ناههاخو ههك تهسا

 كشته اًعمد مسلماني زن ههرگا  :ستا شتهدا رمقر 1932 ا.م.ق 932 دهما به همين دليل اسههت كه ،

 نصف ص،قصا از پيش بايد  دم يهههلو ،دهههباش نمسلما دمر ،قاتل گرا لكن ستا ثابت صقصا حق د،شو

 .دشو مي صقصا يچيز تهخداپر وندهب ،دهباش نلماهمس غير دمر ،قاتل گرا و دازدبپر او به را كامل يهد

 .ستا زمال نهاآ يهد وتلتفاا مابه ختداپر ن،غيرمسلما زن قتل سبب به نغيرمسلما دمر صقصا در

 وارده تهجناي ههيد كه تيرصو در نفس از كمتر جنايت در 1932ا.م.ق 933 دهما بر اساس همچنين

 جنايت يهد تيرصو در و ستاجرا قابل يهد فاضل ختداپر ونبد صقصا باشد كامل يهد ثلث  از رهههكمت

 در حكم همين.ستا يهد فاضل ختداپر به طمنو صقصا باشد آن از بيش يا كامل يهد ثلث انميز به

الزم به ذكر است لبتها.دارد نجريا نيز باشد نمسلما غير زن عليه مجني و نمسلما غير دمر جاني كه جايي

  تاهحساسا اهي دهههنز هم بر را عمومي منيتا و نظم ،جنايت كه ارديمو ادر.م.ق 428 دهما سساا بر كه

 از نهههتمك صاهههقص ناههههاخو نهههلك باشد صقصا ايجرا در مصلحت و كند دار جريحه را عمومي

 و نتاهسداد تهههساخودر اههب ،باشد شتهاند را صقصا حق نصاحبا يگرد سهم يا يهد فاضل  تههخداپر

 در دمر صقصا اردمو ينا از و دشو مي ختداپر للماا بيت از رمذكو ارمقد ،قضاييه هوهق يسهئر دههتأيي

  .ستا زن برابر

 كسي چه به يهد فاضل زن، برابر در دمر نفس صقصا در كهحال سهوالي كه پيش مي آيد اين است 

  د؟ آيا به ولي دم پرداخت مي شود يا به خود جاني؟وهيشهم تهخداپر

 ؛921ص ،9ج ،1111،لحليا يسادر بن، ا91-95صههص  ،2ج ،1939خوئي، يلموسوها)افقعموم  

 دم ياهلياو ههههب يهد فاضل كه نده اعقيد ينا ( بر 313ص ،1913،لطوسيا لشي ا ؛559ص ،1933،لقميا

 ،2ج بي تا، ،  عالمه حلي،93ص ،11ج ،1931 فقهها)جبعي عاملي، از برخي .دميشو ختداپر قاتل

 قانون مجازات اسالمي مي گويد، 932 دهاههههم .ستا قاتل حق يهد فاضل كه نددار هعقيد نيز (215ص

 مسأله كه نيز قتل در اكشترا بحث در كه ستا توجه نشايا .دشو ختداپر قاتل به بايد يهد فاضل
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 كه ندوربا ينا بر ،نده اشد مسأله ضمتعر كه فقيهاني قتفاا به قريب كثرا ،ستا حمطر يهد فاضل ختداپر

 .ستا قاتل دم يليااو حق يهد فاضل

 تصريح كه ستا ياتيروا نخست : گروههستند تقسيم قابل وهگر دو به رهينباا در دموجو تياروا

 كه)ج(  دقصا مماا از حلبي صحيح  تههههيروا جمله از .قاتل دم يليااو به يهد فاضل ختداپر به ميكنند

 يهد نصف كه قتيو ستا زن يليااو ايبر (صقصا حق) ينا :ميفرمايد زن دم يليااو صقصا حق رهبادر

 بوا ؛112ص ،2ج ،1111 اج،لبرا بن، ا11ص ،3ج ،1933 شههي  طوسههي،ند)دازبپر قاتل بيت هلا به را

 در دمر صقصا ،ميگويد مطلق رطو به كه ستا ياتيروا دوم وهگر .(931ص ،1119 ،لحلبيا حلصالا

 دقصا مماا از نمسكا بن هللاعبد صحيح يتروا همچون. ستا يهد لهفاض ختداپر به وطمشر زن مقابل

 و دهندازيپرهههم را زن يهد بر دمر يهد زادما كنند صقصا ستنداخو زن يليااو گرپس ا ميفرمايد: كه )ج(

 ،2ج ،1111 اج،لبرا بنا لقاضيا ،11ص ،3ج ،1933 شي  طوسي،ميكنند) صقصا  زن رهبابر در را درهم

  .(931ص ،1119،لحلبيا حلصالا بوا ؛112ص

 وهگر تياروا كه ستا (او ثهور)جاني دم يليااو حق يهد فاضل ت،ياروا نظر از كه ستا مشههخص

 قهح ههيد لهفاض كه حيث ينا از نيز دوم وهگر تياروا و ميكنند نبيا را مطلب ينا حتاصر به تهنخس

ه عقيد همين بر نفقيها بيشتر كهنچنا. ندارند نخست وهگر با منافاتي الذ ،نددار تسكو ستا  يهكس هههچ

 گفت بايد سساا ينا بر .نددنكر د عنوانخو هعقيد بر ليليد نظريه ينا مخالف فقهاي ين كها به مضافا .ندا

 يهد فاضل ايرز ،نميباشد ستدر 1392 ا.م.ق 382 دهما در« دازدبپر او به را دمر يهد نصف» رتعبا ههك

 .او دخو نه د،شو ختداپر قاتل ثهور به بايد

 سنت هلا نظر  -1-2-2

 :دارد دجوو نظریه سه نسبت به مجازات قتل زن توسط مرد سنت هلا فقهاي بین در

 عدم پرداخت فاضل دیه  -1-2-2-1

 كه نده اعقيد ينا بر سنت هلا نفقيها كثرا .يهد فاضل ختداپر به زنيا ونبد زن برابر در دمر صقصا

 رهبا ينا در كاساني)حنفي(. باشد ختيداپر هيچگونه به زنيا ينكها ونبد دميشو صقصا زن مقابل د درمر

 : ( 293ص ،3ج ،1933 ،نيساكانويسد)مي
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 كه صقصا طشر تنها ينكها ب:ص قصا لهاد تعموما الف:ليل: د به دميشو كشته زن مقابل در دمر

 دشو مي باعث يهد فاضل ختداپر مانند شرطي ج:  ستا هبيگنا ننساا كشتن ،ستا همدآ معا لهاد در

 .كند ادهپي جشيو جامعه در يخونريز و دنشو اجرا صقصا

 برابر در دمر صقصا رهبادر  :(923ص ،2ج ،1335 ،حفيداظهار مي دارد) چنين حفيد )مالكي( نيز

 ينا در ليو ،ستا هشد نقل يهد نصف ختداپر بر مبني برخي از كه نچهآ مگر ستا هشد ججماا يعااد زن

 .ميكنيم عمل عامه مصلحت برابر ما ردمو

 :عنوان مي كند  نيز شافعي يفقها از يكيهمچنين 

 اينامه تحضر آن كه (ص) اخد لسور از يتيروا  -الف  ليل:د به دشو مي كشته زن برابر در دمر و

 در زن ينكها ليلد به  -. بدميشو كشته زن برابر در دمر همانا : ستا همدآ آن در و نوشت يمن هلا به

  .(22ص ،1ج ،1129 ،شافعياست) دمر مانند نيز صقصا در پس ستا دمر مانند فقذ حد

 برابر قاتل با لمقتو كه ينا -مسو طشر :مي نويسههد صقصا بجوو وطشر نبيا در حنبليمه اقد بنا

 آزاد نمسلما مقابل در آزاد نمسلما  پس، باشد ويمسا دنبو دهرههههب و آزاد و يند در او با يعني باشد

 در پيامبر -الف ؛ينكها ليلد به ستا نظر ينا  مخالف مذهب ماا. زن اهخو باشد دمر اهخو د،ميشو كشته

 ختداپر نشد طشر ونبد صقصا -ب. دشو مي صقصا زن مقابل در دمر : نوشت يمن هلا به دخو نامه

 ،11ج ،لفقهيةا درلمصاا ،يدوارمر صغرا علي: از نقل بهبي تا،  ، مةاقد بنه اسهههت)اشد جبوا يچيز

 .(1111ص

 سنت هلا يفقها نظريه ينا ليلد هعمد مشهخص مي شود كه و ديگر ادله مشهابه با تحليل ادله فوق

 .ستا حشر بدين

 ...»و «  ... النفسهب نفسههلا ان اههفيه عليهم كتبنا و» يهآ نظير ص،قصا ببا تعموماكتاب:   -الف

 .ستا هنشد كرذ صقصا ايبر شرطي چنين ينهاا در كه « ....لقتليا في صلقصاا يكمهعل بهكت

 ،3ج ،1119،شوكاني «) باالنثى يقتل لذكرا أن: »ستا نوشته يمن هلا به نامه پيامبر در حديث: -ب

 .ستا هنشد نبيا زن برابر در دمر صقصا ايبر شرطي نيز يتروا ينا در .( 112

 .نددار عجماا یهد فاضل ختداپر ونبد زن برابر در دمر صقصا بر فقها :عجماا -ج
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 قتضاا عامه مصلحت ليكن ،شد مملتز حكم ينا به اننتو لهاد برابر گرچها يعني :عامه مصلحت -د

 .نيست يهد فاضل ختداپر به وطمشر زن برابر در دمر صقصا بپذيريم  كه دارد

 پرداخت فاضل دیه -1-2-2-2

 ماميها فقهاي با مهمگا ،سنت هلا فقهاي از برخي يه.د فاضل ختداپر با زن برابر در دمر صقصا 

 ج ،1331 شههرف النووي،شافعي) فقه اننديشمندا از يكي هستند. يهد زادما ختداپر با صقصا به  معتقد

 و ، عنوان مي كند :كثريتا به يهد زادما ختداپر بهز نيا مدهع ههنظري دادن نسبت از پس (951 ص ،13

 ليو به  يهد نصف ختداپر با زن مقابل در دمر كشتن و زن يهد گرفتن بين ستا مخير زن ليو گفت عطا

 د.مر

 عدم قصاص و ثبوت دیه -1-2-2-3

 اهتنه او ياهلياو و دوههيشههنم صقصا زن برابر در دمر كه ندوربا ينا بر سنت هلا فقهاي از بعضي 

 از يكي در شافعي و مالک ء،عطا ،عكرمه ي،بصر حسن ،لعزيزا عبد بن عمر از ند.دار يهد يافتدرق هههح

 ج ، 1119،شوكانيد)ميشو جبوا يهد فقط و دنميشو كشته زن مقابل در دمر كه هشد يتروا شنظر دو

 هبقر رهسو133يهآ از باالنثي{  النثي}ا جمله ممفهو به نظريه ينا ايبر لستدالا در (. برخي111 ص ،3

 (.923 ص ،2ج ،1125ابن رشد،ند)ده اكر دستناا

 ياهمعن ههب ريفههش ههيآ نهيا دراالنثي{هب النثيزن}ا برابر در زن صقصا به تصريح كه ستا گفتني

 رهما و ابرهههعا بين دموجو طلبي قتفو نفي دصد در يهآ بلكه ،نميباشد زن برابر در دمر صقصا  يههنف

 به توجه با يهآ ينمي توان نتيجه گرفت، ا (.پس112ص ،2ج ،بي تا،لطوسيا ست)شي ا  يرهههبابر ههههب

 صقصا تياروا به توجه  با ممفهو ينا ،مفهومي چنين شتندا ضفر به و اردند مفهومي چنين لشونز نشأ

 نيست. دستناا قابل و هشد ساقط رعتباا از زن برابر در دمر

  قتل دونما یماجر زاتمجااصول حاکم بر  -2

ادامه به آن ها پرداخته ديدگاه فقهاي اماميه در اين زمينه بر پايه روايات شههكل گرفته اسههت كه در 

 خواهد شد.

 دیدگاه فقهاي امامیه -2-1

 صقصا يكديگر مقابل در ،نفس از كمتر يعمد يماجر در دمر و زن ،ماميها فقهاينظريه  مطابق

 دمر نفس يهد مسو يک به دمر توسط زن به هشد وارد صدمه يهد كه هگاآن تا ؛برندابر باهم و وندههههميش
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 هشد وارد صدمه يهد نصف ختداپر به وطمشر صقصا زاتمجا ايجرضههههاين فرا در ،برسد

 ؛ امام خميني،211ص ، 1ج م،السالا ئعاشر ،  محقق حلي، 151ص ،2ج ،1939خوئي، يسوموميباشد)

 ،12ج م،لكالا هراجو،نجفي ؛531ص ،9ج م،الحكاا عداقو ،لحليا عالمة ؛ 139، ص2، جلوسيلةا تحرير

 .(111 -111ص ،15ج م،الفهاا مسالک ، جبعي عاملي، 31 -35 ص

 از: ستا رتعباکه  از روایات سرچشمه می گیردنظریه  ینا مستند

 كه د؛بو دهكر ركو را نيز چشم كه ديمر رهبادر )ج( دقصا مماا از حلبي معتبر يتروا روایات:-الف 

 به بايد را يهد رمچها يک كنند ركو را دمر چشم ،هندابخو بستگانش و زن گر}اميفرمايد:   تحضر آن

 يا در روايت ديگري ازمينمايد{.  يافتدر را يهد رمچها يک د،بگير  يهد هدابخو زن گرا و نددازبپر او

 ؟ستا برابر صقصا و يهد در زن و دمر تحااجر ياآ كه شد هپرسيد ايشان دق)ج( نقل شهده:} ازصا مماا

 مقابلو صورت( جراح وارد شده بر سر شجه) ان،ندد مقابل انندد صقصا در زن و دمر د:وهههفرم ماهههما

 در و برسد كامل يهد ثلث به تحااجر يهد كه نجاآ تا برندابر يكديگر با نگشتا مقابل نگشتا و شجه

 لحرد{) ابو هداخو  زن تاهحاجر هههيد رههبابر دو تاههحاجر در درههم هههيد ،ثلث از وزتجا رتصو

 (.1ح ،1 ببا ،115ص ،23ج بي تا، ،عاملي

 رمقر سالميا زاتمجا نقانو 388 دهمافقها، قانونگذار ما در بر اسهههاس همين روايات و ديدگاه  

 به ،كند مي وارد زن به كه سيبيآ سبب به دمر و برندابر عضو صقصا در ن،مسلما دمر و )زنست: ا شتهدا

 ،باشد كامل يهد ثلث از بيش يا ويمسا ، زن بر وارد جنايت يهد گرا لكن دشو مي ممحكو صقصا

 د(.شو مي اءجرا د،مر به صقصا ردمو عضو يهد نصف ختداپر از پس صقصا

 دیدگاه فقهاي اهل سنت -2-2

نظريه  دو داراي نفس از كمتر جنايت در زن برابر در دمر صقصا رهبادر سنت هلا فقه اننديشمندا

 اجرا صقصا نفس از كمتر در دمر و زن بين كه نده اعقيد ينا بر حنفي نفقيها :گروه اول  مي باشههند:

 و ميباشد مماثلت طشر در خلدا ،نفس از كمتر صقصا در نوثتا و رتكوذ  طشركه  اچر د؛نميشو

 .(  911 ص ،3 ج ، ،بي تاشانيكابكر  بوأست)ا زمال ينجاا در ههيد انزهمي در مماثلت

 صقصا دمر و زن بين نفس از كمتر تجنايا در كه ندوربا ينا بر حنابله و مالكيه ،شافعيه : دوم

 ، 1 ج ،1129،فعيشههاباشد) مالي ختداپر به زينيا و باشد هاآن بين تيوتفا اينكه  ونبد دارد نجريا
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 ؛ستا دمر يهد از زن يهد دنبو كمتر ص،قصا معد بر نخست وهگر ليلد دميشو مالحظه نچهچنا .(55ص

 ناقص اشيهد دنبو كمتر جهت به زن و ستا طشر نقص و لكما در مماثلت صقصا در عاكهاد ينا با الذ

 د.نميشو صقصا زن مقابل در دپس مر رود،مي  ربشما

  زن مانیـجس تمامیت ضد بر دمر يعمد جنایتدر   صقصا حق دنبو تعیینی یا يتخییر -3

پس از پرداختن بهه موضهههوعاتي همچون نوج مجازات جرايم عليه تماميت جسهههماني مرد، حال 

 يک به نسيدر دنبو كمال  ص،اهقص قهح دنوههب تعييني يا يتخيير مانند مباحثياحساس مي شود كه 

 يا دنبو نهمسا  ص،اهههقص در يضهههتبع ،ههههيد زادما ختداپر وملز ايبر آن از وزتجا يا كامل يهد مسو

 يک به  نيدههههسر رتصو در تنصيف در زن به وارد صدمه يهد با زن به وارد صدمه ارش دننبو نهمسا

 غيره در حد توان پرداخته شود. و كامل يهد مسو

   صقصا حق دنبو تعیینی یا يتخییر -3-1

 ردوهم حسب به مجر قرباني يا دم ليو ،جسماني تماميت ضد بر يعمد يماجر در گفتيم ينا از پيش

 ؛كند صقصا هدانخو اليليد به عليه مجني يا دم ليو دارد نمكاا ارديمو در ليكن دارد؛ صقصا قههههح

 اداره ايبر ايسرمايه مندزنيا بيشتر ،فتهر ستد از او سرپرست ينكها جهت به دم ليو هههههنكههههيا مثل

 حفظ ايبر ايسرمايه به زشنيا ه،شد قطع پايش يا ستد كه كسي يا و صقصا  اهت دهباش دوههخ ندگيز

 به ؟ستا هشد بيني پيش هيرا چه قعيامو چنين در باشد. صقصا حقلاهههعما از رهههمهمت دخو ندگيز

  ي؟تخيير يا ستا تعييني ايگزينه ،عليه مجني  يا دم يهلو ايرهب صاهقص قهح ياآ ن،بيا يگرد

 دیدگاه فقهاي امامیه نسبت به تعیینی بودن یا تخییري بودن قصاص و دیه 3-1-1

 آید:فقهاي امامیه در این زمینه دو دیدگاه دارند، که در ادامه می

 قائالن به تعیینی بودن  -3-1-1-1

 ضد بر يعمد يمارجرهيگد ي ودهعم لهقت مرهج زاتاهمج كه هستند وربا ينا بر ماميها فقهاي عموم

 قرباني يا دم  ولي كه چند هر يه.د و صقصا گزينه دو از يكي نه ،ستا صقصا جسمانيتنها تماميت

در  يهحت .دهنماي وههعف هههيد تههيافدر لههمقاب در انيههج ضايتر با يا مجاني را ممجر نداميتو مجر

 صاهههقص از لدهههب يهد ينا دد،ميگر تبديل يهد به زاتمجا ينا صقصا نمكاا معد ليلد به كه ارديمو

 چنين رهينباا در طوسيه نميباشد. شي  تخيير يمعنا به و دنميشو دهشمر صليا زاتمجا و تههههسا

 موجب قتل مجر كه ينا ستا تياروا يمقتضا و نددكر تصريح آن بر بصحاا كه چهآن رد:مينگا
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 رهگا سهپ هد.د ارقر عفو ردمو را او يا بكشد را جاني كه ينا بين ستا مخير دم ليو  و دوهميش صقصا

 دوهيشهنم ثابت جاني ضايتر به جز يهد ،كند عفو را او گرا ليو ،نيست بحث  ايرههب اييج دبكش را او

 ييگرد حق صقصا از غير دم ليو د،نپذير را يهد و دشو صقصا ههههب رهههحاض انيهههج ههههچناهههچن و

 ،غنية ،حلبي ةهرز بنا ؛192ص ،لوسيلةا ،طوسي ، 52ص ،3ج ط،لمبسوا ،طوسي شي ارد)ند

،جبعي 223ص ،1ج م،السالا ئعاشر ،لحليا محقق ؛921ص ،9ج ،ئرالسرا ،حلي يس؛ابن ادر115ص

 خميني، مما؛ا111ص ،19ج ن،لبرهاا و ةلفائدا مجمع ،بيليارد محقق ؛33ص ،11ج ،لبهيةا ضةولرا عاملي،

  (.131ص ،2ج ،لوسيلةا تحرير

 زاتست: مجاا شتهدا رمقر 1932 ا.م.ق 931 دهماتاثي از همين ديدگاه در  از همين رو قانونگذار به

  ينا رهههغي در و صاهههقص ن،قانو در رمقر يطاشر ساير دجوو و دم ليو يتقاضا رتصو در يعمد قتل

عنوان  نيز ا .م.ق 359 دهمادد. همچنين گر مي عمل تعزير و يهد حيث از نقانو يگرد ادمو مطابق رتصو

 يهههلو يا عليه مجني ،نباشد يهد فاضل رد به وطمشر صقصا گرا ص،قصا حق تثبو اردمو در  مي كند:

 ضايتر و مرتكب با مصالحه به زنيا ،باشد يهد نهااخو گرا و نمايد گذشت يا صقصا نداتو مي  اهتنه دم،

 دارد. او

 قائالن به اين قول به داليل زير استناد مي نمايند:

 الف: قرآن

اصُ فِي الْقَتْلَى  » مي فرمايد: 133خداوند در سههوره بقره آيه  يَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصههَ

يْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عُفِيَ فَمَنْ بِالْأُنْثَىالْحُرُُّ بِالْحُرُِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى  لَيْهِ بِِِحْسَان   دَاءٌ إِوَأَ بِالْمَعْرُوفِ فَاتُِّبَاجٌ شهَ

 .1«أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِکَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنِوَرَحْمَةٌ   رَبُِّكُمْ مِنْ تَخْفِيفٌ ذَلِکَ

 يا دم يليااو ايبر كه حقي تنها كه نشههان مي دهند تياآ ينموافقان اين ديدگاه عنوان مي كنند كه، ا

 صقصا حق ضعر در يگرد حقي دجوو يعااد رو،ينا از ،تهسا صاهقص قهح دارد دوهجو عليه مجني

 ؛235ص ،3ج ،1931،حلي عالمهست)ا  تاههههيآ اهرههههظ  عمل به خالف ،عليه مجني يا دم ليو ايبر

 (.33ص ،11ج ،بي تا،ثاني شهيد
                                                           

 برابر در زن و ده،بر برابر در دهبر   و آزاد، رهبابر در آزاد: تهسا هدهش نوشته شما بر ن،كشتگا ردمو در صقصا حكم! يدا آورده نيماا كه اديفرا اي -1

 و كند ويپير هپسنديد راه از بايد{ ددگر يهد به تبديل او، صقصا مهحك} د،وهش هبخشيد او به يچيز د،خو{ ينيد}ادربر يسو از كسي گرا پس. زن

 .دازدبپر را يهد نيكي به ،نيز{ قاتل}او
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 ب: روایات

 او از بكشد را مؤمني عمد به كس هرمهمترين روايت مرتبط، روايتي اسههت از امام صههادق)ج(: 

 آن به نيز قاتل و شدند ضيرا  ههيد به گرا پس ؛كنند لقبو يهد لمقتو يليااو ينكها مگر د،ميشو صقصا

  (.9.ح ،13ببا ،نفس صقصا اببوا )59ص ،23ج ،1111د)حرعاملي،ميشو ختداپر يهد ،باشد مايل

 ينكها در دارد حتاصر يتروا كه ينا هبويژ؛ ستا صقصا يعمد قتل مجر زاتمجا يتروا ينا برابر

 زاتمجا :ميگويد ن،بيا يگرد به و ستا زمال شرطي ،يهد به صقصا زاتمجا تبديل در جاني ايتهههضر

 يه.د و صقصا بين تخيير نه ،ستا صقصا  ينهمع ربهطو قتل مجر

 يسادر بن مي دانند)محمد جماعيا ماميها فقه اننديشمندا بين را نظريه ينا فقها از خيج: اجماج: بر

 (.991ص ،9ج ،1111،لحليا

 قائالن به تخییري بودن -3-1-1-2

 هعقيد سساا بردر مقابل گروه اول فقها كه قائل به تعيين هستند، گروه ديگر قائل به تخيير هستند. 

 مجر قرباني يا دم ليو و ستا يهد يا صقصا ،جسماني  تهتمامي دهض بر مجر زاتمجا نظريه ينا وانپير

 ضعر در زاتمجا دو ينا ن،بيا يگرد به ست. ا مخير دو آن از يهيك باهنتخا ينهب ، ردوهم ياهقتضابه 

 عالمة :از نقل به ،عقيل بيا بناميگويد) رهينباا در ماميها فقهاي از يكي هم. لطو در نه ،يكديگرند

 را قاتل كه ينا بين ستا مخير هشد كشته عمد روي از كه كسي لي(: و231ص ،3ج ،1931 ،لحليا

 قائالن به اين قول به ادله زير استناد كرده اند:نمايد. عفو يا و دبگير يهد يا كند صقصا

 روایات -1

 مؤمني توبه رهبادر كه (531ص ،15ج ،1111،لعامليا حردق)ج() صا مماا از نسنا بن هللاعبد يتروا

 توبه ،شناسند نمي را او لمقتو يليااو گرا د:فرمو ،ميكشد عصبانيت تشد ثرا در  را يرهههيگد مؤمن كه

 كهنچناو غيره.  بدهد يهد نددكر عفو گرا پس ،كند نگاهشاآ جموضو از و ودبر نناآ دنز ستا ينا به اش

  هههههينكا ونبد ؛ميباشد يهد يا صقصا ،عمد قتل مجر زاتمجا تيروا ينا دمفا برابر دميشو مالحظه

 باشد. همدآ نميا به هاآن در يهد ختداپر به ممجر ضايتر از سخني

 هههههك ستا گفتني ليكن ؛باشد صقصا تنها م،جر ينا صليا زاتمجا كه ميگيريم ضفرديگر اينكه 

 ينا و ستا دخو حق از بخشي طسقاا يمعنا به دم، ليو يسو از يهد بنتخاا ص واهههقص از تنهههگذش
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 رختياا او بلكه ؛باشد دم ليو بنتخاا ينا مانع او ضايتر معد تا ارددههههن ممجر ضايتر به زينيا طسقاا

 رد.بگذ  دخو حق از قسمتي از ليليد هر به نداميتو و دارد

 عقل -2

 ريموا از جسماني سالمتي و تحيا حفظهمچنين ايشههان اعتقاد دارند كه بر اسههاس كتب فقهي ، 

 ختداپر ممستلز كه چند هر  ؛ستا جبوا نمسلما ننساا بر مسالا ينيد يهازهموآ برابر كه ستا

 چشم صقصا  از هههههيد يافتدر با ددميگر ضيرا مجر قرباني يا دم ليو قتيو رو،ينا از .باشد ايهزينه

 بي تا، ؛ جبعي عاملي،251ص ،1931 اول، شهههيدست)ا جبوا يمرا ممجر يسو از آن شپذير ،بپوشد

  .(31،ص11ج

 و ميكنند تأييد را تعيين نظريه نه رمذكو تياآ گفت: انميتو تعيين نظريه ايبر رمذكو لهاد سيربر در

 ضد بر يعمد مجر زاتمجا ص،قصا كه ستا  ينا تياآ اللتد يمنتها ؛نددار مخالفتي تخيير نظريه با نه

 ستا مجر قرباني يا دم ليو روي  يشهپ هههگزين تنها صقصا زاتمجا ينكها ماا ؛ستا جسماني تماميت

 حتي ست.ا ساكت رهبا ينا در رمذكو تياآ گفت: بايد دارد؟ دجوو بنتخاا ايبر ييگرد گزينه ينكها يا

 ميفرمايد:  هبقر رهسو 133 يهآ ايرز ست.ا تخيير نظريه مؤيد هبقر 133 يهآ كه دشو گفته دارد نمكاا

 يرهيگد گزينه شريفه يهآ ينا در «.نباحسا ليها اداء و وفبالمعر جفاتبا ءشي خيها من له عفي » فمن

 به كه ستا يهد يافتدر مقابل در صقصا از عفو آن و ستا هشد شتهاگذ صقصا حق هنددار روي يشهپ

 در هددمي رستود ممجر به و كند تبعيت وفمعر از د،خو يشايسته ركا ينا در هددمي  رستود هكنند عفو

 تياآ ينا ن،بيا يگرد به  دازد،بپر را باشد( يهد كه ص)قصا لبد شايستگي هههههب هكنند عفو عمل ينا برابر

 ندارند ممجر ضايتر به مگر يهد معد و صقصا در زاتمجا حصر در رظهو

  (.113 ص ،19ج ،1933،بيليردالا محقق ) 

 ديدگاه فقهاي اهل سنت نسبت به تعييني بودن يا تخييري بودن قصاص و ديه -9-2

 اهل سنت نيز در اين زمينه دو ديدگاه دارند كه در ادامه مي آيد:

 ديه و قصاص بررسي ديدگاه قائالن به تعييني بودن -9-2-1

 حمدا همچنين ست.ا مالک و بوحنيفها شپذير ردمو كه ستا صقصا حق دنبو تعييني ،نخست نظريه

 ند.ه اعقيد ينا بر دخو رأي دو از يكي در لهحنب
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 قائالن به اين قول به اين داليل استناد مي كنند:

 شد. تشريع شما ايبر صقصا «صلقصاا عليكم كتب » سوره بقره 133استناد به آيه -1

 داراي ددگر كشته عمد به كسي هر مي فرمايند:كه  م )ص( سالا پيامبر از لمنقو استناد به حديث -2

 ليو روي پيش را صقصا از غير ايگزينه قفو يتروا و يهآ ميكنيد مالحظه چنانكه ست.ا صقصا حق

  هد.دنمي ارقر دم

 ينا پس د،ميشو جبوا لبد آن سطهوا به كه ستا تلف جنو يک يعمد جنايتاسههتناد به عقل:  -9

 ابنلرحمنا عبد، 131ص ،3 ج ،بي تا،مهاقد بن اميباشد) معين تتلفا ايرهههس لدهههب دهههمانن زهههني لبد

 (.923 ص ،2ج ،1335 ،لحفيدا شدر بنا ، 111ص ،3ج ،بي تا،مهاقد

 ديه و قصاص بررسي ديدگاه قائالن به تخييري بودن -9-2-2

 ص،قصا گزينه سه بين را عليه مجني يا دم ليو و نددامي يتخيير را صقصا حقاين گروه از فقها، 

 (.11 ص ، 1 ج ،1129،لشافعياست)ا نظريه ينا به معتقد شافعي ند.دامي  رهمخي وهعف و ههيد

ده كر نقل نيز را تعيين به لقو شافعي از جموضو ينا ( در213ص ،3ج ،بي تا ،نيسابرخي)كا چند هر

 ست.ا تخيير او رمشهو نظريه ليو ؛ندا

 شدر بناتخييرند) به معتقد رهينباا در او غير و مالک بصحاا از مدينه يفقها كثرا و حنبل حمدا 

 (. اين گروه داليل زير را بيان نموده اند:923 ص ،2ج ،1125،حفيد

 (: 331ص ،2ج ،1113 ،ينيوقز يزيد بن محمدد)فرمو كهم)ص(سالا پيامبر از ههرير بوا يتروا -1

 گرفتن. يهد و دنكر صقصا بين ستا مخير دشو كشته او از كسي كه كس هر

 ضمانش و دارد نضما و ستا مضمونه تجنايا از قتل مجرديگر آنكهه آن هها اعتقاد دارند  -2

 د. ميشو ثابت يهد دد،گر ساقط اءبرا ونبد  صاهقص زاتاهمج يهقتو ،تهسا ههيد يا صقصا

 هندز را دشخو كه يدآمي دبوجو قاتل ايبر نمكاا ينا يهد ختداپر باهمچنين عنوان مي كنند، -9

 نظريه دميشو مالحظه كه(.همانطور 115ص ،3 ج ابي تا، ،مهاقد بناست)ا زمال او بر نجامشا پس ،كند

 نپايا ينجاا در بحث ينا ل،حا هر به ست.ا رداربرخو يبيشتر تشهر از سنت هلا بين در تخيير

 به طمنو يشاجرا آن لنبابه د و صقصا يتقاضا چهنچنا كه مييابد مهادا شههكل ينا به و دنميپذير

  ارجحيت دارد يا خير؟ تعيين نظريه نيز فرضي چنين در ياآ ،باشد يهد فاضل ختداپر
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  یهد فاضل ختداپر به زنیا اردمو در صقصا دنبو يتخییر یا تعیینی -3-2-3

 يا دم ليو ايبر صقصا حق يادر مواردي كه اجراي قصهاص منوط به پرداخت فاضل ديه است ، آ

 ينا هنددار و ستا يتخيير  يهههحق صاهههقص حق اردمو ينگونها در ،نه يا ستا تعييني حق مجر قرباني

    ؟ستا يهد يتقاضا آن و دارد دخو روي پيش درنيز  ييگرد گزينه ،حق

 گانهاجد رتصو  هههههب هههههيد تههههخداپر به زنيا اردمو سيربر به با توجه به سوال هاي مطروحه

 فقهايتمامي ،قتل جمله از جسماني تماميت ضد بر يعمد مجر در شركت رهبادر -لفا يم:دازميپر

 ؛915 -911ص ،9ج ،ئرالسرا ،لحليا يسادر بن ، ا533ص ،9ج م،الحكاا عداقو ،حلي عالمةميه)ماا

 محقق ؛ ؛559ص ق،لوفاا و فلخالا جامع ،لقميا محمد ؛ 212ص ،1ج م،السالا ئعاشر ،لحليا محقق

جبعي  ؛213ص ،لدمشقيةا للمعةا ول،الا شهيد، 113- 113ص ،19ج ن،لبرهاا و ةلفائدا مجمع ،بيليردالا

 رهههه( ب159 - 152ص ،5ج رج،لباا بلمهذا ،لحليا فهد بنا  ؛91 - 23ص ،11ج ،لبهيةا ضةولرا عاملي،

 يتقاضا مجر در يشركا همه به نسبت نداميتو و دارد صقصا حق مجر قرباني يا دم ليو كه ندورن باهيا

 در هههههك اديفرا از بعضي به نسبت يا دازدبپر را ها آن يهد فاضل ينكها به وطمشر  دههههنماي صقصا

 به زنيا كهآن ونبد ،كند مطالبه يهد يگرد بعض از و صقصا يتقاضا دهناتههشدا ركتهش مرهج باههتكار

 گرنويسد:امي رهينباا در (911ص ،9ج ،1111،حلي يسادر بن ابن ادريس)ا باشد. شتهدا هاآن ضايتر

  ههبقي و ندهبكش را انهآ از يهيك كه ينا بين مخيرند لمقتو يليااو بكشند اعمد را نفر يک بيشتر يا نفر دو

 ههههههم ستنداخو گرا ينكها و نددازپر مي يهد لمقتو ثهور به نسهمشا انميز به مطالبه رتصو در شركا

از همين رو ند. دازبپر را يک هر يهد زادما تيرصو در نددار حقي چنين كنند صقصارا  قتل  در يركاهش

ق.م.ا را بر اساس همين نظريه به تصويب رسانده  939مطالب پيش گفته ، قانونگذار ما ماده با توجه به 

 است.

 اين گروه داليل زير را بيان نموده اند:

كه ، با ذكر اين نكته كه 1«سلطانا لوليه جعلنا فقد مظلوما قتل من و» سوره اسراء: 99قرآن: آيه  -1

 ست. ا شتهانگذ قاتل دنبو جمع يا تنها بين فرقي هيچ شريفه يهآ اين

                                                           
 داديم. قرار( قصاص حق و) سلطه وليش براي شده، كشته مظلوم كه كس آن و -1
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  مماا كه ،شتنددا شركت دمر يک قتل در كه نفر ده رهبا)ج(در دقصا مماا از حلبيروايت: روايت  -2

 را يهد قسمت 9 بقيه از و كنند صقصا ستنداخو كه را يک هر مخيرند لمقتو هلا د: فرمو

 (.9ح ،12 ببا ،لنفسا صقصا اببوا ، ص ،23ج ،1111 ،لعاملياميگيرند)حر

 ،1939،لخوئيا يموسو ؛ 19 ،3ج ،1933،لطوسيا ند)شي ا دهكر تصريحفقهاي اماميه  از برخي

 و دارد دجوو صاهقص قهح هدهندار روي يشههپ زههني ييگرد گزينه ص،قصا گزينه از غير (.125 ،2ج

  صاههههقص ياههههتقاض يطياشر طبق نداميتو مجر قرباني يا دم ليو ن،بيا يگرد به .ستا يهد مطالبه آن

 و ،هدابخو يهد مجر در يشركا تمامي از نداميتو همچنين و بنمايد را مجر در يشركا از بعضي يا تمامي

 رههههگا و دههههنماين عفو ستنداخو گرا ستا مخير لمقتو يليااو باشد حدوا لمقتو و جماعتي قاتل گرا

 و كنند مي صقصا را همه ستنداخو گرا و ستا جبوا قاتلين بر آن ختداپر كه كنند طلب يهد تندهساخو

 ههبقي از و دهيكننهههم صقصا را يكي ستنداخو چه نچنا و دازدپر مي نهاآ ثهور به را  كس هر يهد زادما

 ،1119 ،حلبيه خواهند پرداخت)شد صقصا نكهآ يليااو به و ميگيرند ههيد ناهمسئوليتش انزههمي هههب

939.) 

 كه اينظريه -د:الفكر يسته بندد وهگر سه در رهينباا در را نفقيها تنظريا انميتو كلي ربهطو

 ينا ضمتعر و دارد را مرهج در يركاهش از يهبعض اهي ماهتم صاهقص حق دم ليو ميگويد مطلق ربهطو

 للمعةا ول،الا شهيدخواهههد بود)ها آن شپذير به وطمشر شركا همه از يهد گرفتن كه دنميشو نكته

 ،1ج م،السالا ئعاشر ،لحليا محقق ؛915 و 911ص ،9ج ،ئرالسرا ،لحليا يسادر بن ، ا213، صلدمشقيةا

 و فلخالا جامع ،قمي محمد بن ا ؛531ص ،2ج ز،لرموا ز،لرموا كشف ،آلبيا فاضل ؛212ص

 ،لحليا عالمة، 113 - 113 ،صههص19ج ن،لبرهاا و ةلفائدا مجمع ،بيليردالا محقق ؛ 559ق،صلوفاا

 (.533ص ،9ج م،الحكاا عداقو

 مرهج در يركاهش اميهتم از ههيد گرفتن كه ميكند تصريح ص،قصا حق نبيا ضمن كه اينظريه -ب

 (.91 - 23ص ،11ج ،1111 جبعي عاملي ،هاست)آن ضايتر  ههب وطرهمش

 و مجر در يشركا از بعضي يا همه از صقصا يتقاضا بين را مجر قرباني يا دم ليو كه اينظريه -ج

 ،3ج ،1933 ،طوسي شي ، 23-23صههص ،2ج ،1939خوئي،ند)دامي مخير شركا تمامي  از يهد گرفتن

  (.113؛19ص
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 قول راجح -3-2-3-1

 ن،مسكا بن هللا عبد يتروا پاياني بخش ايرز اسههت. ارجح تر خيرا نظريه ر،مذكو نظريه سه بين از

1طوسي شي  نقل رهههبابر هويژهههب
 يهد ي دمليااو گرا ميفرمايد: مماا كه اچر دارد، نظريه ينا در حتاصر 

 گرا ينكها بر وهعال .اردند يجد تمنافا آن با نيز حلبي يتروا. ستا مجر يشركا هعهد بر يهد ،ستنداخو

 مجر قرباني  اهي دم ليو ايبر را حقي چنين ص،قصا ايجرا ايبر يهد از بخشي ختداپر به زنيا اردمو در

 د.ميشو نمسلما نخو فتنر بين از به منجر هگا ،نگيريم نظر در

 تبعیض در قصاص میان زن ومرد -4

 يهد ههك هاهههگآن تا يندومسا نفس دونما صقصا در زن و دمر ،ماميها نفقيها قتفاا ردمو نظريه برابر

 تهخداپر به وطمشر زن برابر در دمر صقصا ايجرا رتصو ينا در ؛برسد كامل يهد مسو يک به صدمه

 ايجرا و تقاضا در نداميتو زن ياآ كه ستا اوارسز ينجاا در پرسش ينا حطر ست.ا صدمه يهد  فهههنص

 قرباني ياآ ،شنتررو بياني به دد؟گر فمعا يهد نصف ختداپر طشر از تا آورد روي يضهههتبع به صقصا

 فاضل ختداپر به  زياهني اههت نمايد صقصا يتقاضا يهد نصف انميز به قعيامو چنين در نداميتو مجر

 يمعنا ههب نهيا و دازدرهبپ را صدمه يهد نصف بايد كند صقصا كامل ربهطو هدابخو گرا ايرز ؟نباشد يهد

 نداميتو او ياآ همچنين دارد. صقصا حق ،يهد فاضل ختداپر ونبد صدمه نصف انميز تا او كه ستا آن

 ؟نمايد صقصا يتقاضا يهد فاضل ختداپر ونبد  كامل يهد مسو يک انميز  تا

كه هركدام ديدگاه ان عنوان كرد كه فقهاي اماميه به سههه گروه تقسههيم مي شههوند ميتو اين رابطه در

 متفاوتي دارند:

 مخالف زن ايبر حقي چنين دجوو با مطلق ربهطوگروه اول قائالن به عدم وجود حق قصــاص:  -1

 (.123 - 121صص ،(صلقصاا)  1913 ،نيالنكر فاضل؛ 112ص ،21ج ،1931،حانيور ست)حسينيا

 رتصو در صقصا ايبر يهد زادما ختداپر نقانو يمقتضا  ههههك دهههنوربا نهههيا رهههب نظريه ينا وانپير

 د،مر توسط زن نگشتا رچها قطع در لمثا انكه بهعنو ستا ينا ،كامل يهد مسو يک به صدمه يهد نسيدر

 را نگشتا آن يهد نصف كهآن طشر  ههههب تهههسا صقصا حق ممجر نگشتا رچها از هريک در زن ايبر

 بدهد.

                                                           
 (عليهم كانت لديةا ليائهاو قبل ان و) -1
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 حق لنتقاا رتصو ينا  در ت.هسا تههنگشا رههه از جمشا نصف در زن صقصا حق ن،بيا يگرد به 

 يهد زادما  تهههخداپر ههههب زنيا دو آن قطع ايبر كه ايگونه به ،يگرد نگشتا دو به نگشتا دو از صقصا

 ماهههتم صاهههقص قهههح تنههشدا ،لهاد اللتد يمنتها ارد.ند دجوو ليليد چنين و دارد ليلد به زنيا نباشد

 صقصا حق از هدابخو گرا ستا رهمينطو ،هاستآن از يک هر يهد نصف ختداپر با نگشتا  راههههچه

 نمايد)فاضل صقصا يهد زادما ختداپر ونبد را يگرد نگشتا سه و كند عفو نگشتا رچها از نگشتا يک

 (.123 - 121صص ،(صلقصاا)  1913 ،نيالنكر

 قائل تبعيض حق زن ايبر ، نخست نظريه فخال بر : قائالن به حق قصــاص با پرداخت نصــف -2

 يچيز باشد زنيا ينكها ونبد ،نمايد صقصا يتقاضا صدمه  نصف انميز به ندابتو زن كه دميپذير و ستا

 تا يعني آن هباقيماند ايبر و نمايد عفو بعد به  مسو يک انميز از را صدمه يا دازدبپر يهد زادما انعنو به

 محمد باشد)سيد يهد زادما  تههههخداپر هههههب زنيا ينكها ونبد ،نمايد صقصا يتقاضا صدمه مسو يک

   (.193 ،33ج ،1931 ازي،شير حسيني

 زنيا ونبد نگشتا دو قطع در زن ايبر حقي چنين دجوو بانيز قائالن به قصاص بدون پرداخت:   -3

 به نسبت هشد قعوا مجر از عفو با نگشتا سه صقصا حقدجوو با و  فقامو يهد زادما ختداپر به

 يک به دمر توسط زن به وارد صدمه يهد تيكهرصو در ه،عقيد ينا بر بناهسههتند.  مخالف رمچها نگشتا

 ختداپر با صدمه متما به نسبت صقصا يتقاضا بين ستا مخير  صاهقص در زن ،دهبرس لهكام يهد مسو

 ارانطرفد يه.د زادما انعنو به يچيز ختداپر ونبد صدمه نصف به نسبت صقصا يتقاضا و يهد زادما

  و دوهموج قهح نههيا ايبر مقتضي ميكنند: لستدالا چنين د،خو يمدعا نخست بخش ايبر نظريه ينا

 هدهيه دزهههب ،دهههكن قطع را نيز نگشتا دو ديمر قتيو ينكها توضيح نيست. آن روي پيش در نيز مانعي

 منا به يچيز ختداپر به زينيا ينكها ونبد ،كند قطع صقصا انعنو به را ممجر نگشتا  دو دهههنايتوهههم

 دو دارد حق وي لياو طريق به ميكند قطع را نيز نگشتا رچها ديمر كه  مانيز پس ؛باشد يهد زادما

 توسط زن رمچها و مسو نگشتا قطع و نمايد قطع شرطي چنين  ونبد صقصا انعنو به را ممجر نگشتا

 مسو نگشتا قطع ن،بيا يگرد به ست.ا هشد ثابت آن از يشهپ كه حقي به نسبت باشد مانعي ندانميتو دمر

 از پيش كه حقي به سترسيد معد موجب يشازهفا نههيا و تههسا مجر بتكاار منهدا يشافزا رم،چها و

 33 -33ص ،12ج م،لكالا هراجو ،نجفي دد)نميگر ستا هشد ثابت هيده دبز ايبر نگشتا دو قطع با ينا

 (.532ص ،1،ج1933 ،لمحققينا فخر، 31-
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 به نسيدر رتصو در زن به وارد صدمه يهد ينكها به نفقيها مكال و صنصو تعبير شتدا توجه بايد

 صقصا حق صدمه نصف به نسبت زن ينكها در دارد قطالا ؛مييابد كاهش نصف به ،كامل يهد مسو يک

 يعني نصف به ددميگر بر ،سيدر مسو يک به صدمه يهد انميز گرا دميشو گفته ينكها  ن،بيا يگرد به دارد.

 ميكند يافتدر را نصف نهما يهد در پس دارد، را صقصا يا يهد يافتدر  قهح دمهههص نصف به نسبت

 و بدهد ( نيست حقش )كه را صدمه يهد نصف بايد كند صقصا را دمههص متما هدابخو گرا صقصا در و

 وهعال دارد، صقصا حق ،يهد زادما ختداپر ونبد صدمه فهنص ههب نسبت كه ستا ينا سخن ينا يمعنا

 ،1912،ميگويند)نجفي تنصيف ،نگشتا رچها  رهبابر در تهنگشا دو عهقط ههب عرفي متفاهم در كه ينا بر

  يد.آمي نظر به عاقالنه تر نظريهتفصيل هشد حمطر مباحث به توجه با(. لذا 33 ،12ج

 نتیجه گیري

  شخصي و لناسيا حق جنبة كه ستا شرعي يتهازامجا از يكي صقصا ،سالميا زاتمجا فلسفة در

  و همساني دن،بو نظير ،معني به لغت در كفائت دارد. غلبه آن عمومي و لهيا حق جنبة بر آن دنبو

 قتل  مرتكب صخصو در صقصا زاتمجا لعماا يطاشر از يكي ،سالميا فقه هيدگاازد ست.ا يهمانند

مردي، زني را  چنانچه ر،مذكو قيد موجب به كه ستجنسههيت ا در عليه مجني و جاني بين ويتسا ،عمد

قصاص مي بايست فاضل ديه را به قاتل )مرد ( دهند. اما اگر قاتل زن باشد بكشد خانواده مقتول قبل از 

 يفقها منظر و مقتول مرد، خانواده  ملي دم بدون پرداخت چيزي مي توانند تقاضههاي قصههاص كنند.در

، ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد مبني بر پرداخت تفاضهههل، عدم پرداخت و حنبليه و شافعيه و ماميها

 و شيعه يفقها نظر از ضمن در اص مرد در برابر زن و فقط پرداخت ديه وجود دارد.ديگري عدم قصهه

 يهد زادما رد با نداتو مي  دم ليو باشند شتهدا شركت نفر يک قتل در هيوگر گرا ،سني يفقها از برخي

 و فقهي يها وتتفا ،سالميا  بشر قحقو ببا در مهم تموضوعا از يكي وكند  صقصا را همه ن،ناآ

 در دمر چه گرا و ستا زن يةد  برابر دو دمر يةد .ستا هشد داده ارقر زن و دمر نميا كه ستا حقوقي

 زن، برابر در دمر صقصا رتصو  در كه ندوربا ينا بر نفقيها ليو دشو مي صقصا زن، كشتن برابر

 زاتمجا فلسفة هيدگاازد نند.دابرگر دمر ادهخانو به را يهد از نيمي يعني يه«د زاد»ما بايد زن ادةخانو

 ايبر صرفاً نه و ستا هشد تشريع يكيفر لتاعد تحقق و ممجر قستحقاا ليلد به فقط نه ص،قصا ،سالميا
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 هيندآ و شتهدا توجه لتاعد تحقق و ممجر  قستحقاا و مجر به بلكه ،جتماعيا و ديفر نتايج و رثاآ تحقق

 دارد. نظر در ادفرا جسماني  تماميت عليه يماجر جقوو از يجلوگير جهت به نيز را
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 ، بيروت،دارالفكر1م، جأل(،ا1129،) د همحم، لشافعياس هيادرن هبا

 ، بيروت، احياتراث عربي9، جئرالسر(،ا1111،) محمد ، يس حليادربن ا

 ،قم، موسه نشر اسالمي2ب، جلمهذ(، ا1111،)لقاضي اج، ابن برا

 بيروت،دارالكتاب عربي، 3، جلكبيرح الشر،)بي تا(، الرحمن اعبد ،مه ابن قدا

 ،قاهره،بدون طبع3، جلمغنيا ق(، 1933، )هللاعبد ،مة )حنبلي(ابن قدا

 ، قم، مؤسسة النشر اإلسالميلمقنعة(،ا1111، )لمفيدا

 ، جده،مكتبه االرشاد.13ج، جلمجمو(، ا1331،)لدين امحيى وي، لنوا
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 ، نجف، بدون طبع11، جلبهيةاضة ولر(،ا1931عاملي،)  جبعي
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 ، لبنان، دارالعلوم33، جلفقه(،ا1931،) سيد محمد ازي ،حسيني شير

 ،بيروت،طه2، جلمقتصدانهاية و لمجتهد اية ابد(، 1335،)د شربن ، احفيد
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 ، بيرون، بدون طبع21ط، جلمبسوا (،1113، )لدين اشمس ، سرخسي )حنفي(

 ،بي جا،دارالمنهاج13(،ج 1331شرف النووي،منهاج؛ ) 

 ، بيروت،داراالفكر للطباعه و النشر3ر، جطاوالانيل (،1119،) محمد بن علي بن محمد ، شوكاني

 بيروت،دارالكتب عربي ،لنهاية(، ا1939،)طوسي 

 ، لبنان، دار احيا تراث عربي2ن، جلتبيا(، ا1913،) طوسي

 ، تهران، المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية3ط، جلمبسو(،ا1933،) طوسي

 ، قم، مكتب ايت اهللا مرعشي نجفيلوسيلة(،ا1113،) محمد بن علي ، طوسي

 ،قم،دارالفكر1931(،المعه دمشقيه،1931عاملي جزيني، )

 ، قم،موسسه ال بيت23، جلشيعةاسائل (، و1111، )حر ، عاملي

 ، ، قم،موسسه ال بيت2م، جالحكااتحرير (، 1931)عالمه حلي،

 ،ائمه اطهارص(،قملقصا)الشريعة اتفصيل (، 1913،)محمد ، نيافاضل لنكر

 ، بي جا، دار إحياء الكتب العربية2، جبن ماجهاسنن (، 1113، )محمد بن يزيد ، ينيوقز

 العلمية الكتب دار بيروت، ،3ج ،لصنائعا ئعابد  ،(1111)د،مسعو بن لدينا ءعال،(حنفي) كاساني

 موسسه المشرفه، بقم المدرسين الجماعه ،قم،19ج ن،لبرهاا و ةلفائدا مجمع ،(1933) ،بيليارد محقق

 االسالمي النشر

 قاهر ،1 ج ر،هازألا حشر  ،(1113)، حمد،أ(ييدز) مرتضى

 قاهره ،93ج ،لفقهيةا درلمصاا ،(1111)، صغرا علي ،يدوارمر

  خميني امام آثار ونشر تنظيم موسسه قم، ،2ج ،لوسيلةا تحرير،( 1931) ،خميني موسوي

  تهران،خرسندي. ،2المنهاج،ج تكمله ،(1932)، لقاسما بوا خوئي، موسوي

 عربي. تراث ،بيروت،داراحيا12ج م،لكالا هراجو ،(1912)،حسن محمد نجفي،

  جا. ،بيلكافيا ،(1331)، هللا عبد بن يوسف ،لقرطبيا نمري


