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  چكيده
كمتر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است كه حقوق جزائي اسالم از مسائل بحث انگيز  قصاص، ديه و تعزيرات

معرفي تر از اين  خشنرا حقوق جزاي اسالمي  باشد و دچار اشكاالت تحليلي و تفسيري از قصد شارع مقدس مياست و 
موجب هاي حقوق جزاي اسالمي  گيري ناشي از عدم اشراف بر حكمت نتيجه. كه در عصر حاضر بكار گرفته شودنموده 

در اين ارتباط به موارد قصاص، قطع اعضاء و جروح، ديات و . اشكاالت عملي در موارد موضوع اين مقاله شده است
توان دريافت كه اكثر موارد دچار  با دقّت در اين موارد مي. پردازيم يه و ديه زن و ديه ذمي و تعزيرات ميتغليظ د

  .  اند و از اين جهت اشكاالت عملي عديده در اجراي آنها بوجود آمده است ابهامات مفهومي و استنباطي شده
 
  ن، تصوف، اسالمحقوق جزا، حكمت، عرفاديات، تعزيرات،  قصاص، :هاي كليدي واژه

  
  

  مقدمه
مكاتب فقهي به موضوع بوده و بناي عقل همواره يكي از مختلف هاي  حقوق اسالم در طي تاريخ براساس نگرش

توجهي به حكمت احكام و مد نظر  كم. گرفته و كمتر به حكمت احكام توجه شده استنمنابع تقنين اسالمي مد نظر قرار 
شود و اين امر  جمع و اجماع نظرات الزاماً به كشف مقصود شارع مقدس منتهي نمي و ،قرار دادن صورت كتاب و سنّت

كه منبع عقل كه  اي در تكامل قواعد حقوقي و پويائي فقه تلقي شود كه مفهوم آن اين است نقص قابل مشاهدهتواند  مي
   .گردد اساس تالزم شرع با عقل و عقل با شرع است خفيف مي

در اصل تشريع قصاص چون مستند به صريح آيات قرآن است ...«: 2نويسند قصاص و ديه مياي تحت عنوان  در مقاله
گونه اختالفى نيست؛ بلكه در مورد قلمرو قصاص و چگونگى آن، ادلّه اثبات ادعا، شرايط  هيچ )الِقصاص كُِتَب َعلَيكم(

كه آنچه از احكام قصاص و ديه در  تبديل آن به ديه مباحثى قابل طرح است و همچنين بحث در اين قصاص و احياناً
قلمرو حكومت بر ملت  اخبار آمده است؛ كدام قسمت عينا و بدون تفسير الزم االتّباع است و كدام قسمت مربوط به

مأمور ) ص(سوره كهف پيغمبر  110به موجب صريح آيه  .باشد است كه برحسب اقتضاى زمان قابل تغيير مى) امامت(
اين اعالم حاكى از آن است كه  3.»...رسد كه كه به من وحى مى من بشرى هستم مثل شما جز اين«: است كه اعالم فرمايد
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ها، و اداره امور حكومت اسالمى  ها و تنظيم قشون، مأموريت دادن خارج از قلمرو وحى آنچه پيغمبر از قبيل لشكركشى
خداوند خواسته است براى هدايت بندگان خود  .عنوان يك بشر عادى است، منتها بشرى معصوم از گناه دهد، به انجام مى

   لَقَْد كانَ لَكُْم ِفى َرُسولِ اللّه: را الگوى زندگى مسلمين قرار داده است) ص(به آنان الگوى زندگى ارائه دهد و پيغمبر 
دارد و او را در  ىو لذا وى را از خطا محفوظ م 4.روش پيغمبر براى شما مردم الگويى زيبا و مناسب است .اُْسَوةٌ َحَسَنٌه

ما َضلَّ صاِحُبكُْم َو ماغََوى : فرمايد فرمايد و در اين زمينه خصوصيت اين حضرت را چنين بيان مى مقام عصمت متمكّن مى
؛ يار و مصاحب شما گمراه نشد و از سر هواى نفس سخن نگفت و سخن او جز َو ما َينِطُق َعنِ اهلََوى إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحٌى ُيوَحى

در ) ع(جانشين او و يازده فرزند على ) ع(و چنين مقرّر فرموده است كه پيغمبر و دختر گرامى او و على  5.ى نيستوح
نيز مانند ساير افراد بشر اعمال و گفتار بشرى هم ) ص(اما عصمت مانع آن نيست كه پيغمبر . مقام عصمت متمكّن باشند

تشخيص اين امور از يكديگر . لكت قولى و فعلى بوى منتسب باشدداشته باشد و به اقتضاى رييس حكومت و اداره مم
مطلبى را در اين زمينه و  6استاد و فقيه ارجمند شادروان محمود شهابى در كتاب ارزشمند خويش .بسيار مهم و الزم است

) ص(ف پيغمبر گويند تصرّ آرى علماى شيعه مى«: شود در ارتباط با فقه بيان كرده است كه ذيالً خالصه آن آورده مى
بر وجه . 3بر وجه امامت . 2بر وجه تبليغ كه از آن به فتوا تعبير شده . 1: قولى باشد يا فعلى بر يكى از سه وجه زير است

شهيد اول در كتاب القواعد والفوائد اين موضوع را تحت عنوان فايده تحقيق كرده كه شهيد دوم نيز « ».قضا و حكومت
سپس  ».شود در كتاب تمهيد القواعد آورده است در اينجا آن قسمت تلخيص و ترجمه مى عين آن را با اندك زيادتى

تصرّف پيغمبر فعلى باشد يا « :نظر پرداخته و آن ترجمه را چنين آورده است شادروان استاد شهابى به ترجمه قسمت مورد
المال و بار  ست مانند جهاد و تصرّف در بيتطريق امامت ا باشد و بارى به قولى، يك بار به طريق تبليغ است و آن فتوا مى

و هر تصرّفى در عبادات از باب ... طريق قضا است مانند فصل خصومت ميان متداعيين از راه بينه يا سوگند يا اقرار ديگر به
ر جلد سوم د .»...آيد كه آيا از قبيل تبليغ است يا از قبيل قضا يا گاهى نسبت به موردى ترديد پيش مى... باشد تبليغ مى

اى را از كتاب زادالمعاد فى  در قسمت استدراكات نيز به توضيح بيشترى در اين مورد پرداخته و ترجمه 7كتاب ياد شده
مأخذ نزاع فقيهان اين است « :هدى العباد ابن قيم جوزى آورده است كه وى در شرح غزوه حنين چنين توضيح داده است

پس گاهى به منصب رسالت . بوده است كه رسول مى و حاكم و مفتى بوده درحالى عليه و سلّم امام  كه نبى صلى اللّه
گفته؛ پس در آن وقت و در آن مكان و  و گاهى به منصب امامت مى... گفته و گاهى به منصب فتوا مى... گفته حكمى مى

د از او را الزم است كه آن با آن اوضاع و احوال مصلحت امت را در آن ديده كه گفته است و در اين مورد پيشوايان بع
گاه استاد در همان  آن ».رعايت كرده بود) ص(كه پيغمبر  اقتضاى مصلحت امت زمانا و مكانا رعايت كند، چنان گفته را به

  :شود از اين دو قسمت كه در اينجا نقل شد چند مطلب فقهى دانسته مى« :فرمايد چنين مى 8جلد اثر ياد شده
  .كه تصرّف پيغمبر را سه وجه است يعه و سنى در ايناتّفاق ميان علماى ش. 1
  .كه منشأ اختالف در بعضى از مسايل صغروى و مصداقى است نه كبروى و مفهومى اين. 2
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  .»...اند كه علماى تسنن اجتهاد و رأى را حتّى در برابر نص جايز و روا دانسته اين. 3
اى دقيق است و شايد بتوان  از كدام وجه است، مسأله) ع(معصوم يا امام ) ص(كه تصرّف پيغمبر  در هر مورد تشخيص اين
الزمه حصول نتيجه مطلوب از چنين . هاى مجتهدين عظام باشد ترين كوشش تواند موضوع مهم گفت اين تشخيص مى

ريج تد بسا به چه. كوشش و اجتهادى آن است كه مجتهد آگاهى كامل به شرايط زمانى، مكانى و حالى جامعه داشته باشد
اند  دانسته طور اعم بسيارى از تصرّفات را كه گروهى از وجه رسالت مى و با پيشرفت جوامع اسالمى و جوامع بشرى به

حقوق واقعى  .ها و انطباق با شرايط جامعه بدانند متأخّرين بر آنان از وجه امامت تلقى كرده و خود را مجاز در تغيير آن
هذا احكام مربوط به  ديگر حكومتى نداشت و على) ع(خالفت حضرت امام حسن بعد از انقضاى ) فقه اسالمى(اسالم 

واسطه عدم اجرا نتوانست بامقتضيات زمان و مكان تطابق شرعى پيدا كند و  حكومت و مسايل حقوق جزاى اسالمى به
يك حكومت  ت هيچائمه بعد از آن حضر. صورت راكد و در قالب جامعه اسالمى دوران خالفت اوليه باقى مانده است به

حكومت ما : كه مدت كوتاهى به قبول واليتعهدى مجبور شدند، به صحابه فرموده بودند) ع(نداشتند؛ حتّى حضرت رضا 
بر همين مبنا قبول واليتعهدى را مشروط به آن فرمودند كه در . اهل بيت جز در زمان قائم آل محمد تحقق نخواهد يافت

مايند و حتّى از قبول امامت در نماز عيد نيز اكراه داشتند كه داستان اين نماز مشهور يك از امور حكومت دخالت نفر هيچ
آنچه از فقه اسالمى مربوط به قلمرو حقوق خصوصى بود مانند عقود و معامالت، نكاح و طالق، ارث و وصيت،  .است

ترين نظام  ق خصوصى فقه اسالمى مترقّىتوان مدعى بود حقو حقّ مى نحوى كه امروز به تحول بالنسبه كافى پيدا كرد، به
اما حقوق جزاى اسالمى در ارتباط با شرايط زمان و مكان جامعه، موردبحث و عمل قرار نگرفت و اين  .حقوقى است

گرفت چون امكان  شد و ندرتا اگر موردبحث و فحص قرار مى مباحث حتّى غالبا از طرف فقهاى عظام نيز تدريس نمى
ديدند كه تطابق آن را با مقتضيات و نيازهاى جامعه، موردنظر و بحث قرار دهند زيرا  رورى نمىاجراى آن نبود و ض

بطور مثال اخبارى در مورد تعيين مقدار و نوع ديه وارد شده  .كه در عمل به مشكالت آن برخورد كنند نبود امكان اين
ى كه مردان متفاوت بايد بپردازند بيان گرديده آمده است كه نوع كاالي 9است و اخبارى مشابه آن در مورد مهرالمتعه

تر آن خواهد آمد اما در  در مورد اخبار مهرالمتعه تحول ايجاد شده و نظرى بيان گرديده است كه شرح مفصل. است
  »... .وجود نيامده است مورد اخبار مربوط به ديه چنين تحولى به

  
   قصاص

بياييد تا : بگو«: 10فرمايد مي. برد دي كه قرآن از آن به حق نام ميقتل نفس در قرآن كريم منع شده مگر در موار
و به پدر و مادر نيكى . اينكه به خدا شرك مياوريد. آنچه را كه پروردگارتان بر شما حرام كرده است برايتان بخوانم

ى زشت چه پنهان و چه و به كارها. دهيم ما به شما و ايشان روزى مى. فرزندان خود را مكشيد ناداريو از بيم . كنيد
اينهاست آنچه خدا شما . مكشيد -مگر به حق -و كسى را كه خدا كشتنش را حرام كرده است. آشكارا نزديك مشويد

  . ».كند، باشد كه به عقل دريابيد را بدان سفارش مى
 

 

هرگاه در ازدواج دايم مهر تعيين نشود، اگر قبل از زفاف طالق واقع گردد، زن استحقاق مهرى را دارد كه متناسب با استطاعت مرد تعيين  -9
  .گويند »مهرالمتعه«اين مهر را اصطالحا . شود

ْم ِمْن إِْمالقٍ َنْحُن َنْرُزقُكُْم َو أَْتلُ ما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُْم أَالَّ ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئاً َو بِالْواِلَدْينِ إِْحساناً َو ال َتقُْتلُوا أَْوالَدكُقُلْ َتعالَْوا « .151سورة انعام، آيه  -10
 .» َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحقِّ ذِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُون  فَْس الَّيتإِيَّاُهْم َو ال َتقَْرُبوا الْفَواِحَش ما ظََهَر ِمْنها َو ما َبطََن َو ال َتقُْتلُوا النَّ
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يم كه هر كس كس از اين رو بر بنى اسرائيل مقرر داشت«: 11فرمايد قرآن قتل يك نفس را همانند قتل همه دانسته مي
و هر . ديگر را نه به قصاص قتل كسى يا ارتكاب فسادى بر روى زمين بكشد، چنان است كه همه مردم را كشته باشد

قصاص به معني مجازات كردن جاني » .كس كه به او حيات بخشد چون كسى است كه همه مردم را حيات بخشيده باشد
موارد متعددي تعريف و تشريح شده كه شامل قتل نفس يا قطع  قصاص در. به مماثلت جنايتي كه مرتكب شده است

هاي قبل از اسالم  قصاص در آئين 12.شود كه احكام تفصيلي آن در كتب فقهي و حقوقي مندرج است عضو يا جرح مي
يد گردد، او نيز با يبزند كه منجر به مرگ و يرا طور يانسان ياگر كس« 13:در تورات آمده است. نيز وجود داشته است

تا به آنجا  كنم يبرايش تعيين م يبوده باشد، آنوقت مكان ياما اگر او قصد كشتن نداشته و مرگ، تصادف. كشته شود
اگر به قربانگاه  يحت ،حمله كند و او را بكشد يبه كس يبه عمد و با قصد قبل ،ياگر شخص يپناهنده شده، بست بنشيند ول

هر كس . هر كه پدر يا مادرش را بزند، بايد كشته شود. كشيده، كشته شود من نيز پناه برده باشد، بايد از بست بيرون
هر كس پدر يا مادر خود را لعنت . فروخته و خواه نفروخته باشد، بايد كشته شود يرا بدزدد، خواه او را به غالم يانسان

يا با مشت چنان بزند كه مجروح  را با سنگ ياز آنها ديگر ياگر دو نفر با هم گالويز بشوند و يك. كند، بايد كشته شود
شود اما نميرد، و بعد از اينكه حالش خوب شد بتواند با كمك عصا راه برود، آنوقت ضارب بخشيده شود،  يو بستر
 ياگر كس. كه كامالً خوب نشده بپردازد يمجروح را تا وقت يبيكار يكه تمام مخارج معالجه و تاوان روزها يبشرط

اما اگر آن غالم يا كنيز چند . با چوب بزند كه منجر به مرگ او گردد، بايد مجازات شود يغالم يا كنيز خود را طور
با هم  يا اگر عده. پس از كتك خوردن زنده بماند، اربابش مجازات نشود، زيرا آن غالم يا كنيز به او تعلق دارد يروز

 يبه خود او آسيب يقط جنين او منجر شود، ولبزنند كه به س يرا طور يا شوند و در جريان اين دعوا، زن حامله درگير
اگر به خود او  يول. آن را تأييد كند، بايد جريمه بدهد يرا كه شوهر آن زن بخواهد و قاض ينرسد، ضارب هر مبلغ

جان بعوض جان، چشم بعوض چشم، دندان بعوض : گردد ردوارد شود، بايد همان صدمه به ضارب نيز وا يا صدمه
با وارد  ياگر كس. ست، پا بعوض پا، داغ بعوض داغ، زخم بعوض زخم، و ضرب بعوض ضرب دندان، دست بعوض د

دندان غالم يا كنيز  ياگر كس. به چشم غالم يا كنيزش او را كور كند، بايد او را بعوض چشمش آزاد كند يا كردن ضربه
خ بزند و او را بكشد، آن گاو بايد شا يبه مرد يا زن ياگر گاو. بايد او را بعوض دندانش آزاد كند بشكند،خود را 

اگر آن گاو قبالً سابقهء  يول. شود يشمرده م گناهيسنگسار شود و گوشتش هم خورده نشود، آنوقت صاحب آن گاو ب
را نبسته باشد، در اينصور ت بايد هم گاو سنگسار  وداشته و صاحبش هم از اين موضوع با خبر بوده، اما گا يشاخ زن

با  تواند يشوند كه خون بها را قبول كنند، صاحب گاو م ياگر بستگان مقتول راض يول. شته شودگردد و هم صاحبش ك
شاخ بزند و او را بكشد، همين حكم  يبه دختر يا پسر ياگر گاو. تعيين شده، جان خود را نجات دهد يپرداخت خونبها

مثقال نقره به ارباب آن غالم يا كنيز داده شود و  يس شاخ بزند و او را بكشد، بايد ياما اگر گاو به غالم يا كنيز. شود جراا
در آن بيفتد، صاحب چاه بايد قيمت  يآن را نپوشاند و گاو يا االغ يبكند و رو يچاه ياگر كس. گاو هم سنگسار گردد

صاحبا ن را بزند و بكشد،  يگاو ديگر ،ياگر گاو. آن حيوان را تماماً به صاحبش بپردازد و حيوان مرده از آن او باشد
 

 

قََتلَ النَّاَس َجميعاً َو َمْن أَْحياها إِْسرائيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ َنفْساً بَِغْيرِ َنفْسٍ أَْو فَساٍد ِفي الْأَْرضِ فَكَأَنَّما   َبين  ِمْن أَْجلِ ذِلَك كََتْبنا َعلى«. 32سورة مائده، آيه  - 11
  .»لَُمْسرِفُونَ ِفي الْأَْرضِ َبْعَد ذِلَك ثُمَّ إِنَّ كَثرياً ِمْنُهْم َو لَقَْد جاَءْتُهْم ُرُسلُنا بِالَْبيِّناِت. فَكَأَنَّما أَْحَيا النَّاَس َجميعاً

  .، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران)1381( ابوالقاسم گرجي، حدود و تعزيرات و قصاص :نگاه كنيد به - 12
 .12-36، آيات 21سفر خروج، باب تورات،  - 13
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از گاو  ينيم تواند يآن دو گاو بايد گاو زنده را بفروشند و قيمت آن را ميان خود تقسيم كنند، و هر يك از آنها هم م
و صاحبش آن را نبسته باشد، بايد  شتهدا يكه زنده مانده، سابقهء شاخ زن ياگر گاو يول. خود بردارد يكشته شده را برا

  ».خود بردارد يو گاو كشته شده را برا بعوض گاو كشته بدهد يا گاو زنده
شود احكام فوق در ديانت يهود بسيار سختگيرانه و افراطي است و بر عكس آن در ديانت  همانطور كه مالحظه مي
كه قتل  ايد كه به پيشينيان گفته شده، قتل مكن، و هر شنيده«: در انجيل متي آمده است. مسيح ع جانب تفريط را دارد

كه  كه بر برادر خود خشم گيرد، سزاوار محاكمه است؛ و هر گويم، هر اما من به شما مي. حاكمه خواهد بودكند، سزاوار م
كه به برادر خود احمق گويد، سزاوار آتش جهنم  به برادر خود راقا گويد، سزاوار محاكمه در حضور شوراست؛ و هر

ات را بر مذبح واگذار و  هديه ه برادرت از تو شكايتي دارد،ياد آوردي ك ات بر مذبح، به پس اگر هنگام تقديم هديه. بود
برد، تا  با شاكيِ خود كه تو را به محكمه مي. ات را تقديم نما نخست برو و با برادر خود آشتي كن و سپس بيا و هديه

آمين، . زندان افتي هنوز با وي در راه هستي، صلح كن، مبادا تو را به قاضي سپارد و قاضي تو را تحويل نگهبان دهد و به
اما من به شما  .ايد كه گفته شده، زنا مكن شنيده .در نخواهي آمد آخر را نپردازي، از زندان به دينارگويم كه تا  به تو مي

لغزاند،  پس اگر چشم راستت تو را مي .دم در دل خود با او زنا كرده است كه با شهوت به زني بنگرد، همان گويم، هر مي
آر و دور افكن، زيرا تو را بهتر آن است كه عضوي از اعضايت نابود گردد تا آن كه تمام بدنت به دوزخ  در آن را به

افكن، زيرا تو را بهتر آن است كه عضوي از  لغزاند، آن را قطع كن و دور و اگر دست راستت تو را مي .افكنده شود
كه زن خود را طالق دهد، بايد  هر مچنين گفته شده كهه .اعضايت نابود گردد تا آن كه تمام بدنت به دوزخ افكنده شود

علت خيانت در زناشويي طالق دهد، باعث زناكار  كه زن خود را جز به گويم، هر اما من به شما مي. اي بدهد به او طالقنامه
شينيان گفته شده، ايد كه به پي و باز شنيده .كند كه زن طالق داده شده را به زني بگيرد، زنا مي گردد؛ و هر شدن او مي

گويم، هرگز سوگند مخوريد، نه به  اما من به شما مي .سوگند خود را مشكن، بلكه به سوگندهاي خود به خدا وفا كن
و نه به زمين، چون كرسي زير پاي اوست، و نه به اورشليم، زيرا كه شهر آن  آسمان، زيرا كه تخت پادشاهي خداست،

شما همان بله  پس بله. تواني كرد سوگند مخور، زيرا حتي مويي را سفيد يا سياه نمي و به سر خود نيز .پادشاه بزرگ است
ايد كه گفته شده، چشم به عوض چشم و دندان به عوض  نيز شنيده. باشد و نه شما نه، زيرا افزون بر اين، شيطاني است

ونة راست تو سيلي زند، گونة ديگر را نيز اگر كسي به گ. گويم، در برابر شخص شرور نايستيد اما من به شما مي. دندان
اگر . و هرگاه كسي بخواهد تو را به محكمه كشيده، قبايت را از تو بگيرد، عبايت را نيز به او واگذار. سوي او بگردان به

اگر كسي از تو چيزي بخواهد، به او بده و از كسي كه از . كسي مجبورت كند يك ميل با او بروي، دو ميل همراهش برو
اما من به شما . ات را محبت نما و با دشمنت دشمني كن ايد كه گفته شده، همسايه شنيده .تو قرض خواهد، روي مگردان

تا پدر خود را كه در  رسانند، دعاي خير كنيد، گويم دشمنان خود را محبت نماييد و براي آنان كه به شما آزار مي مي
تاباند و باران خود را بر پارسايان و بدكاران  د را بر بدان و نيكان ميزيرا او آفتاب خو. آسمان است، فرزندان باشيد

كنند، چه پاداشي خواهيد داشت؟ آيا حتي خراجگيران چنين  اگر تنها آنان را محبت كنيد كه شما را محبت مي. باراند مي
كنند؟پس  پرستان چنين نمي ي بتو اگر تنها برادران خود را سالم گوييد، چه برتري بر ديگران داريد؟ مگر حت كنند؟ نمي

  14».شما كامل باشيد چنانكه پدر آسماني شما كامل است
نمايد كه در زمان و  گيرد و آياتي صريح درباره قصاص تشريع مي قرآن كريم در ميانة دو آئين فوق قرار ميدستور 

 

 

 .21-48انجيل متي، باب پنجم، آيات  - 14
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ح جامعة غيرمدني و قبائلي آن شرايط تاريخي قبايل عرب در هنگام ظهور اسالم آثار اجتماعي بسيار وسيعي بر اصال
هاي شايع جامعة عرب آن روز بوده و وضع  دهد كه قتل و غارت و انتقام از پديده تاريخ نشان مي. گذارد عصر به جاي مي

لذا در قرآن حيات جامعه را در . آيات قصاص عمالً جلوي اين پديده را گرفت و آن را به حداقل ممكن خود تقليل داد
و . كسى را كه خدا كشتنش را حرام كرده است مكشيد مگر به حق«: 15فرمايد مي. كند مطرح ميارتباط با قصاص 

. » ولى در انتقام از حد نگذرد، كه او پيروزمند است. ايم كننده خون او قدرتى داده هركس كه به ستم كشته شود، به طلب
آزاد در برابر آزاد : كشتگان بر شما قصاص مقرر شدايد، درباره  اى كسانى كه ايمان آورده«: 16فرمايد در همين ارتباط مي

پس هر كس كه از جانب برادر خود عفو گردد بايد كه با خشنودى از پى اداى . و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن
آن اين حكم، تخفيف و رحمتى است از جانب پروردگارتان و هر كه از . خونبها رود و آن را به وجهى نيكو بدو پردازد

  17».باشد كه پروا كنيد. اى خردمندان، شما را در قصاص كردن زندگى است. سرباز زند، بهره او عذابى است دردآور
َو لَكُْم ِفى الِْقصاصِ سوره بقره  179موجب آيه  اصل قصاص به...«: 18نويسند اي تحت عنوان قصاص و ديه مي در مقاله

 178ى شما مردم حيات و زندگى وجود دارد تشريع شده و درباره قتل در آيه ، در حكم قصاص براَحياُت يا اوِلى اَأللْبابِ
در مورد قتل،  كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقصاُص ِفى الْقَْتلَى الُْحرَّ بِالُْحرُّ َو الَْعْبُد بِالَْعْبِد َوالْأُْنثَى بِالْأُْنثَى؛«: از همان سوره آمده است

كه قصاص نفس را در مورد قتل » .در مقابل بنده و زن در برابر زن قصاص شودبرشماست كه آزاد در برابر آزاد، بنده 
 .ـ بر شما مقرّر شد ـ آمده است كُِتَب َعلَْيكُُمعمد مقرر داشته و در تشريع آن شكى نيست و مانند بسيارى واجبات با عنوان 

طور عادى بر او  انتقام طبق فطرت بشر به ميل به. اى است كه مطابق با غريزه بشرى است اين آيات در واقع تشريع قاعده
ها جامعه بشرى را به آنجا كشانده و  جويى بعضى افراد و در بعضى دوران حكومت دارد منتها شدت غضب و انتقام

و اين آيات نه براى امريه و تشريع . رساند كشاند كه اگر قدرت داشت در برابر يك نفر مقتول چندين نفر را به قتل مى مى
يى حكم قصاص نازل شده بلكه براى جلوگيرى از تعدى و تجاوز از حد نازل شده است و در واقع ضمن تنفيذ اصل ابتدا

هذا اين تشريع در مسير  قاعده قصاص براى آن حد و مرزى تعيين كرده است تا از حد اعتدال خارج نشود، على
توان اين حقّ را محدود كرد و يا احيانا از كه ب دهنده كوشش شارع است بر اين محدوديت حق قصاص است و نشان

دم اگر خواست از قاتل گذشت  در عين حال توصيه فراوانى به عفو يا اخذ ديه شده است كه ولى .اعمال آن منصرف شد
كند و جزو صفات متّقين چنين  اى كلى را بيان مى سوره آل عمران قاعده 134آيه . كند يا به دريافت ديه اكتفا نمايد

كه در اين آيه درجات عفو و تقوا را بيان داشته  ».ُيِحبُّ الُْمْحِسنِني   َوالْكاِظِمَني الَْغْيظَ َوالْعاِفَني َعنِ الّناسِ َواللّه... «رمايد ف مى
اگر توانستى غيظ و غضب خود را فرو بده؛ سپس اگر قدرت روحى بيشترى پيدا كردى، در دل نيز طرف : گويد و مى

و نيز در  .كنندگان را دوست دارد در مرحله آخر اگر توانستى به او احسان كن كه خداوند احسانخود را عفو كن و 
دهد  سوره بقره، مفسر واال مقام شادروان عالّمه طباطبائى اخذ ديه يا گذشت را بر اجراى قصاص غلبه مى 178تفسير آيه 

 

 

 .»ِليِِّه ُسلْطاناً فَال ُيْسرِْف ِفي الْقَْتلِ إِنَُّه كانَ َمْنُصوراَحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحقِّ َو َمْن قُِتلَ َمظْلُوماً فَقَْد َجَعلْنا ِلَو  َو ال َتقُْتلُوا النَّفَْس الَّيت« .33سوره اسراء، آية  -15
َي لَُه ِمْن أَِخيِه فََمْن ُعِف  بِالْأُْنثى  الُْحرُّ بِالُْحرِّ َو الَْعْبُد بِالَْعْبِد َو الْأُْنثى  يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقصاُص ِفي الْقَْتلى«. 178-179سورة بقره، آيات  -16
َو لَكُْم ِفي الِْقصاصِ َحياةٌ يا أُوِلي . َبْعَد ذِلَك فَلَُه َعذاٌب أَِليم  ٌء فَاتِّباٌع بِالَْمْعُروِف َو أَداٌء إِلَْيِه بِإِْحساٍن ذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربِّكُْم َو َرْحَمةٌ فََمنِ اْعَتدى َشْي

   .»الْأَلْبابِ لََعلَّكُْم َتتَّقُون
 .350-355، صص 2جلد ترجمه، ، بيان السعاده في مقامات العباده: نگاه كنيد به - 17
  . 1378، 83-109ديه، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي، انتشارات حقيقت، صصقصاص و حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده،  -18
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، پس هركس از طرف برادرش عفو ٌء ِفَى لَه ِمْن اَخيِه شىفََمْن ُع(را نكره آورده  "شئ"و اگر ... «: فرمايد آنجا كه مى
براى اين بود كه حكم را عموميت دهد و بفرمايد هر حقّى كه باشد، چه تمامى حق قصاص باشد چه بعضى از ) گردد

كه صاحبان خون چند نفر باشند بعضى حق قصاص خود را به قاتل ببخشند و بعضى نبخشند كه در  آن، مثل اين
نظر كنند،  بلكه مثل آن صورتى كه همه صاحبان حق از حق خود صرف 19شود ت نيز ديگر قصاص عملى نمىصور اين

چهره خشمگين وارث «: اهللا طالقانى در تفسير همين آيه آورده است شادروان آيت .20»...تنها بايد ديه يعنى خونبها بگيرند
چون با ... ى ايمانى جايگزين كينه و جدايى گرددقصاص در زير پرده رحمت و برادرى پوشيده شود و عواطف همبستگ

عاطفه، عفو و كشش برادرى پيش آمد و كينه و قصاص از ميان رفت بايد قدرت قضايى و اولياى مقتول از آن پيروى 
بنابراين حكم قصاص براى . 21»...گذارد قيد بالمعروف راه را براى شناخت شرايط و مصالح اجتماعى باز مى. نمايند
نام قانون  قصاص در قانون اوليه جمهورى اسالمى كه به .كند نه اينكه او را ملزم به قصاص نمايد ايجاد حق مىدم  ولى

. نمود كلى معاف مى دم قاتل را به منزله دعواى مدنى تلقى شد و گذشت يا عدم تعقيب ولى حدود و قصاص است صرفا به
د كه به حقوقدانان معتقد مسلمان امكان اظهارنظر و مشورت داده متأسفانه در بدو تنظيم آن اليحه جوى ايجاد شده بو

كه در  حال آن. شود هرگاه در قتل عمد اولياى دم گذشت كنند قاتل مطلقا آزاد مى: المثل در آن اليحه آمده فى. نشد
از هم قاتل مجازات واسطه رانندگى وسيله نقليه، اگر هم اولياى دم گذشت كنند ب قانون بعدى تعزيرات در قتل غيرعمد به

در همان اوان بررسى اليحه قصاص آقاى دكتر ناصر . و بدين نحو عمالً قتل غيرعمد شديدتر از عمد بود. شود مى
َمن قََتلَ َنفَْسا بَِغْيرِ َنفْسٍ ... «كاتوزيان از اساتيد مسلّم حقوق و كامالً وارد به مسايل فقهى عنوان كرد كه بنا به آيه شريفه 

دليل انجام فسادى بر روى  نه به قصاص قتل كسى يا به(ناحق  هركس به 22»...الْأَْرضِ فَكَأَنَّما قََتلَ الّناَس َجِميعا ِفى أَْو فَساِد
دم است و  مرتكب قتلى شود گويى همه مردم را كشته است، بنابراين در چنين جرمى كل مردم و جامعه ولى) زمين
طور  نظريه مشابهى قبالً نيز به. عه اقامه دعوا كند و مرتكب جرم را مجازات كندبايد از طرف جام) دادستان(العموم  مدعى

: سوره بقره چنين آورده است 173آن شادروان در تفسير آيه . طالقانى ابراز شده بود  اللّه ضمنى از طرف شادروان آيت
عفو قاتل موجب سلب امنيت و تجرّى  گذارد تا اگر قيد بالمعروف راه را براى شناخت شرايط و مصالح اجتماعى باز مى«

  ».به جنايت يا بقاى كينه و دشمنى شود حق عمومى و خصوصى باقى و راه قصاص باز باشد
كردند و برخي اين رسم  ه از غارت و قتل خودداري ميرجب، شوال، ذيقعده و ذيحجاعراب جاهليت در چهار ماه 
وضوع كه مورد قبول اعراب آن زمان بود و خود عاملي براي و چون اين م 23.دانند را از زمان حضرت ابراهيم ع مي

آيه زير از اين سنّت . شد بعنوان يك حكم امضائي مورد قبول رسول اكرم ص نيز واقع شد جلوگيري از تعدي شناخته مي
 

 

دم متعدد  درصورتى كه ولى«: قرار داده و مقرّر نموده است 264ده بخش ما ولى قانون مجازات اسالمى فتوايى مخالف با اين نظر را الهام -19
ها خواهان  شود و اگر بعضى از آن ها در قصاص الزم است چنانچه همگى خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مى باشد، موافقت همه آن

سهم ديه ساير اولياى دم را كه خواهان ديه هستند توانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد  قصاص و ديگران خواهان ديه، خواهان قصاص مى
  ».توانند بعد از پرداخت سهم عفوكنندگان به قاتل او را قصاص نمايند طور رايگان عفو كنند ديگران مى بپردازند و اگر بعضى از اولياى دم به

  .423، ص 2جلدى، ج  40عالّمه طباطبائى؛ تفسير الميزان، ترجمه  -20
  .55، ص 2محمود؛ پرتوى از قرآن، ج   لّهطالقانى، آيت ال -21
  .32سوره مائده، آيه  -22
23

ماه  كه تحريم جنگ در اين چهارشاره شده انيز  رواياتدر برهان به برخي  .122، ص2جفي تفسير القرآن،  برهانسيد هاشم بحراني، ال - 
 .نيز بودهانبياءع  در آيين يهود و مسيح و سايرع عالوه بر آيين ابراهيم 
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اين ماه « :فرمايد مي. نمايد در جهت كنترل تعدي در جامعه استفاده نموده و حقوق طرفين را در اين ارتباط مشخص مي
به همان اندازه . پس هر كس بر شما تعدى كند. هاى حرام را قصاص است حرام در مقابل آن ماه حرام و شكستن ماه

   24».اش بر او تعدى كنيد و از خدا بترسيد و بدانيد كه او با پرهيزگاران است تعدى
  

  قطع اعضاء و جروح
و در تورات بر آنان مقرر داشتيم كه «: 25ز آمده استدربارة قصاص قطع اعضاء و جرح ني واجلروح قصاصدر آيه 

نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمى 
ت و هر كه به آنچه خدا نازل كرده اس. اى خواهد بود و هر كه از قصاص درگذرد، گناهش را كفاره. را قصاصى است

از طرفي براي جلوگيري از تعدي بيش از ميزان عقوبت شده و همچنين اعتالي اخالق » .حكم نكند، از ستمكاران است
كنيد، چنان  اگر عقوبت مى«: دارد جامعه با كظم غيظ و عفو جاني و خودداري از قصاص كردن تا حد ممكن تصريح مي

صبر كن، كه صبر تو جز به . يد، صابران را صبر نيكوتر استو اگر صبر كن. اند عقوبت كنيد كه شما را عقوبت كرده
پرهيزند و نيكى  توفيق خدا نيست و بر ايشان محزون مباش و از مكرشان دلتنگى منماى، زيرا خدا با كسانى است كه مى

عقوبت  هر كس عقوبت كند هم چنان كه او را«: فرمايد در آيات ديگر همين موضوع به نحو ديگر بيان مي 26».كنند مى
اين بدان سبب است كه  .زيرا خدا عفوكننده و آمرزنده است. اند، آن گاه بر او ستم كنند، خدا ياريش خواهد كرد كرده

و همچنين  27».و خدا شنوا و بيناست. افزايد كاهد و به شب مى افزايد و از روز مى كاهد و به روز مى خدا از شب مى
پس كسى كه عفو . جزاى هر بدى بديى است همانند آن .گيرند ها رسد انتقام مىو آنان كه چون ستمى به آن«: فرمايند مي

بر كسانى كه پس از ستمى كه بر آنها رفته باشد  .كند و آشتى ورزد مزدش با خداست، زيرا او ستمكاران را دوست ندارد
ه ناحق در روى زمين سركشى كنند و ب مالمت در خور كسانى است كه به مردم ستم مى. گيرند، مالمتى نيست انتقام مى

هر كس را  .و آن كه صبر كند و از خطا درگذرد، اين از كارهاى پسنديده است .براى آنهاست عذابى دردآور. كنند مى
   28».كه خدا گمراه كند از آن پس هيچ دوستى نخواهد داشت

مبناى قصاص عضو  .سنت استسوره مائده و  41در مورد قصاص عضو هم مستند استنباط فقهى آيه ...«: 29نويسند مي
 

 

َعلَْيكُْم َو اتَّقُوا اللََّه َو   َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اْعَتدى  الشَّْهُر الَْحراُم بِالشَّْهرِ الَْحرامِ َو الُْحُرماُت ِقصاٌص فََمنِ اْعَتدى« .194سورة بقره، آيه  - 24
 .»اْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقني

فََمْن  َو الَْعْيَن بِالَْعْينِ َو الْأَْنَف بِالْأَْنِف َو الْأُذُنَ بِالْأُذُِن َو السِّنَّ بِالسِّنِّ َو الُْجُروَح ِقصاٌص أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ َو كََتْبنا َعلَْيهِْم ِفيها«. 45سورة مائده، آيه  - 25
  .»ُهُم الظَّاِلُمونََو َمْن لَْم َيْحكُْم بِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولِئَك  َتَصدََّق بِِه

َو اْصبِْر َو ما َصْبُرَك إِالَّ بِاللَِّه َو ال َتْحَزنْ . َو إِنْ عاقَْبُتْم فَعاِقُبوا بِِمثْلِ ما ُعوِقْبُتْم بِِه َو لَِئْن َصَبْرُتْم لَُهَو َخْيٌر ِللصَّابِريَن« .126-128سورة نحل، آيات  - 26
  »إِنَّ اللََّه َمَع الَّذيَن اتَّقَْوا َو الَّذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ. َيْمكُُرونَ َضْيقٍ ِممَّا  َعلَْيهِْم َو ال َتُك يف

اللَّْيلَ ِفي النَّهارِ َو  ذِلَك بِأَنَّ اللََّه ُيوِلُج .َو َمْن عاقََب بِِمثْلِ ما ُعوِقَب بِِه ثُمَّ ُبِغَي َعلَْيِه لََيْنُصَرنَُّه اللَُّه إِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر« .60-61سورة حج، آيات  - 27
 .»ُيوِلُج النَّهاَر ِفي اللَّْيلِ َو أَنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري

لَى اللَِّه إِنَُّه ال ُيِحبُّ َو َجزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلُها فََمْن َعفا َو أَْصلََح فَأَْجُرُه َع. َو الَّذيَن إِذا أَصاَبُهُم الَْبْغُي ُهْم َيْنَتِصُرونَ« .39-44سورة شورا، آيات  -  28
إِنََّما السَّبيلُ َعلَى الَّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس َو َيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ أُولِئَك لَُهْم َعذاٌب . َو لََمنِ اْنَتَصَر َبْعَد ظُلِْمِه فَأُولِئَك ما َعلَْيهِْم ِمْن َسبيلٍ. الظَّاِلمَني

 » َو َمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَما لَُه ِمْن َوِليٍّ ِمْن َبْعِده. َمْن َصَبَر َو غَفََر إِنَّ ذِلَك لَِمْن َعْزمِ الْأُُمورَِو لَ. أَليٌم
  . 1378، 83-109ديه، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي، انتشارات حقيقت، صصقصاص و حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده،  -29
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و آن در . بعد تا چند آيه در ارتباط با هم بوده و شأن نزول واحدى دارند آن سوره به 41از آيه . سوره مائده است 45آيه 
. مورد مراجعه يهوديان به پيغمبر بود كه در مورد زناى محصنه و قصاص عضو سؤال كردند كه شرح آن بعدا خواهد آمد

به حكومت نزد ) كفار(اگر  »...فَإِن َجآُوَك فَاْحكُم َبْيَنُهْم أَْو أَْعرِْض َعْنُهْم...«اب به پيغمبر آمده است خط 42در ضمن آيه 
به صيغه جمع آمده است اشعار به آن  "َجآُو"چون ... «ها حكم كن و يا از حكم دادن اعراض كن كه  تو آمدند بين آن

هرگاه «: شود بدين توضيح از اين آيه قاعده كلى در قضا استنتاج مى. 30»دارد كه طرفين دعوا هر دو كافر ذمى باشند
كه  كافران اهل ذمه مرافعه پيش قاضى مسلمان بياورند، قاضى مخير است موافق شرع و اسالم با ايشان رفتار كند يا آن

َولَْيْحكُْم أَْهلُ اِإلِجنيلِ «: شود اط مىمائده استنب 47اين معنا از آيه . »...ها را به حكام و قضات مذهب خودشان ارجاع دهد آن
انجيل چون : شادروان عالمه طباطبائى در تفسير الميزان نسبت به تفسير اين آيه چنين آورده است. »...ِفيِه   بَِما أَْنَزلَ اللّه

انجيل حالل  در غير از آنچه(حكم تورات را تصديق كرده و قدرى از محرّمات آن را حالل كرده است، عمل به تورات 
باشد و منظور از حكم آنچه در انجيل نازل شده همين  خود عمل به آنچه خدا در انجيل فرستاده است مى) كرده است

كردند منتها گاهى  رسانند كه اهل كتاب در مورد مجازات مجرمين طبق مذهب خودشان رفتار مى اين آيات مى. است
بعد سوره مائده آن  به 41شأن نزول آيات . كردند ى از پيغمبر استفتا مىمنظور خاص ديگر براى رهايى از يك مشكل يا به

را كه در تورات وجود ) رجم(و احبار يهود خواستند حكم سنگسار كردن ... «است كه دو نفر از اشراف خيبر زنا كردند 
ن دارد و به اصطالح محصن حكم زناى مردى كه خود ز) ص(كسى را فرستادند تا از پيامبر . داشت به تازيانه تبديل كنند

پيامبر  31».حكم تازيانه كرد از او بپذيرند و اگر حكم سنگسار داد رد كنند) ص(است بپرسند و سفارش كردند اگر پيامبر 
بعد . ها هم رد كردند آن. ها حكم اين مورد رجم است اصلى آن توراتبرحسب اعالم جبرئيل به آنان اعالم كرد كه در 

سازد،  را از احكام مندرج در تورات حقيقى مستحضر مى) ص(بسا توجه كردند كه خداوند پيغمبر  كه حاضرين چه از آن
ترند در مقام  عرض مقام رسالت رساندند كه چون بنى نضير از ما قوى قبيله بنى قريظه شكايت از قبيله بنى نضير برده و به

اى از ايشان شخص آزادى  و در برابر كشته شدن برده كشند در برابر كشته شدن يك مردشان دو مرد ما را مى... «قصاص 
كه پيغمبر آنان را از حكم  32».كنند هاى خود حساب مى هاى وارده بر ما را نصف ديه جرحه ديه جرحه. كشند را از ما مى

النَّفْسِ َوالَْعْيَن بِالَْعْينِ َوالْأَنَف َو كََتْبنا َعلَْيهِْم ِفيها أَنَّ النَّفَْس بِ«: سوره مائده در اين مورد است 45آگاه ساخت و آيه تورات 
... ؛ در كتاب تورات بر يهوديان مقرّر كرديم كه تن در برابر تن و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى...بِالْأَنِف

  ».قصاص شود
  
   ديات

كه -يا به بدل اعضاء مجروح شود و  در متون حقوقي و فقهي ديه بعنوان مالي كه بدل نفس مقتول به ولّي او داده مي
در همه موارد ديه توسط شارع  33.گردد گيرد اطالق مي يا بدل از كار افتادن آن تعلق مي -نامند آن را ارش نيز مي

هاي قبل از اسالم نيز  ديه يا خونبها در سنن و عرف و آئين. مشخص نشده و در مواردي به حاكم واگذار گرديده است
 

 

  .657م قرآن، جاويدان، چاپ چهارم، ص خزائلى، محمد؛ احكا -30
  .205، ص 9جلدى، ج  40عالّمه طباطبائى، الميزان، ترجمه  -31
  .237همان كتاب، ص  -32
  .، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران)1382(ديات ابوالقاسم گرجي،  :نگاه كنيد به - 33



10 

  .رسيده و اصوالً قاعدة منضبط و يكساني نداشته است ت آن به شرايع اسالمي نميوجود داشته است ولي وسع
هيچ مؤمنى را نرسد كه مؤمن ديگر را جز «: نمايد آيات زير قتل خطائي را مطرح و مجازات ديه در آن را تشريع مي

اش  خونبهايش را به خانوادهاى مؤمن را آزاد كند و  و هر كس كه مؤمنى را به خطا بكشد بايد كه بنده. به خطا بكشد
و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است كه دشمن شماست فقط بنده مؤمنى را آزاد . تسليم كند، مگر آنكه خونبها را ببخشند

اش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد كند و هر  اند، خونبها به خانواده كند و اگر از قومى است كه با شما پيمان بسته
و هر كس مؤمنى را به عمد . و خدا دانا و حكيم است. نيابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگيرد اى كس كه بنده

بكشد، كيفر او جهنم است كه در آن همواره خواهد بود و خدا بر او خشم گيرد و لعنتش كند و برايش عذابى بزرگ 
هاي آن زمان بوده و در حال حاضر  مل دارائيدر قتل خطائي مقدار ديه به اشكال زير ذكر شده كه شا 34».آماده سازد

  :اداي آن با اقالم زير عمالً مشكل ساز است
همچنين هزار دينار نيز ذكر شده كه هر دينار بايد يك مثقال . (هزار مثقال يا هجده نخود طالي مسكوك خالص -1

 ).طالي خالص مسكوك باشد

مثقال  525/0نخود نقرة مسكوك يا معادل  6/12رهم معادل هر د. برابر هزار دينار معادل شده است. (ده هزار درهم -2
 ).نقره نبايد غير مسكوك باشد. نقرة صرافي است

 ).نبايد خيلي الغر يا معيوب باشند. (هزار گوسفند -3

 ).نبايد خيلي الغر يا معيوب باشند. (دويست گاو-4

مل ازار يا پائين پوش و ردا يا باالپوش با هم حلّه شا. (دويست حلّه برد يماني كه هر برد از آن شامل دو جامه باشد -5
 ).اند است و جنس حلّه را نيز چون حرير و ابريشم و خز دانسته

همچنين روايت شده كه سي شتر آن مادة يكساله و سي شتر آن مادة دوساله و سي شتر مادة سه ساله و ده (صد شتر -6
يادي هست كه شتران مسن پنج سال به باال و يا نر و يا مطلق درباره نوع شترها اختالفات ز. شتر آن مادة دو ساله باشد

تر از سه سال و داخل پنج سال و آبستن هفت ساله و در نظري به  شتر و در مذاهب اهل تسنن تركيبي از شترهاي مسن
از همين  تعداد مساوي ماده يكساله و ماده دوساله و ماده سه ساله و ماده چهارساله و در رأيي ديگر تركيب ديگري

  ).شتران ذكر شده
در اينكه ديه را بايد به يكي از اقالم فوق يا تلفيقي از آنها ادا كرد و يا بهاي آن را پرداخت نيز در مذاهب مختلف 

آراء موجود در . اختالف است و اولويت انتخاب اقالم نيز مطرح شده و در اعداد ذكر شده هم اجماع كامل نيست
تواند از قبول آن امتناع كند  خاب يكي از موارد ششگانه در اختيار جاني است و اولياء دم نميمجموع بر اين است كه انت

و تعداد سال برحسب عمد يا غيرعمد يا خطائي  در عدد يك سال هم اختالف است و و بايد ظرف يك سال ادا شود
  35.بودن قتل فرق دارند

 

 

أَْهِلِه إِالَّ أَنْ َيصَّدَّقُوا   لَ ُمْؤِمناً إِالَّ َخطَأً َو َمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتْحريُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِىلَو ما كانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ َيقُْت« .92-93سورة نساء، آيات  - 34
أَْهِلِه َو َتْحريُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة فََمْن لَْم َيجِْد   قَْومٍ َبْيَنكُْم َو َبْيَنُهْم ميثاٌق فَِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِىل فَإِنْ كانَ ِمْن قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َو ُهَو ُمْؤِمٌن فََتْحريُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َو إِنْ كانَ ِمْن

فََجزاُؤُه َجَهنَُّم خاِلداً فيها َو غَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َو لََعَنُه َو أََعدَّ لَُه  َو َمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً ُمَتَعمِّداً. فَِصياُم َشْهَرْينِ ُمَتتابَِعْينِ َتْوَبةً ِمَن اللَِّه َو كانَ اللَُّه َعليماً َحكيماً
  ».َعذاباً َعظيماً

  .، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران)1382(ديات ابوالقاسم گرجي،  :نگاه كنيد بههاي ذكر شده  براي شرح در ويژگي - 35



11 

ها بنا شده است سبب اين تشتت و پراكندگي در تعيين مقدار و مسلماً تكيه بر الفاظ رواياتي كه اين قاعده از روي آن
مشابه همين موضوع در زكات ذكر شده كه موارد مشمول زكات به احشام ثالث و غالت اربعه و . ارزش ديه شده است
اين داده و محض اختيار آنها در  شود كه در آن زمان عمده كاالي مبادالتي و توليدي را تشكيل مي نقدين منحصر مي

شود و اصل  معني است زيرا فقط معدودي از منابع درآمدي را شامل مي زمان به موارد درآمدي مشمول زكات كامالً بي
وجه عقلي نيست و لذا  و انحصار موارد زكات به اقالم فوق به هيچ. گانه مزبور بر پرداخت از درآمد است و نه اقالم نه

ت به اقالم فوق حاكي از توقف پويايي فقه نسبت به زمان است به همانطور كه توقف موارد زكا. شرعي هم نيست
اصوالً اين نوع اشكاالت به . باشد همانگونه انحصار ديه به موارد ششگانه مذكور توقف پويايي فقه در امر ديات مي

و فن  شود كه نقش كتاب در آن كمتر از احاديث و اخبار و روايت متدولوژي كشف احكام شارع در فقه مربوط مي
  . باشد تر از ظاهر الفاظ منصوصات مي درايه و رجال است و توجه حكَمي به موضوعات كمرنگ

شود  حكم قصاص داده نمى و قانوناً گذشته از مواردى كه شرعاً ...«: 36نويسند مي نوع و مقدار آن ،ماهيت ديهدرباره 
توان حكم به قصاص داد، از لحاظ  هم كه مى در كليه مواردى...) عمد، عدم امكان قصاص معادل جنايت خطا، شبه(

عليه توصيه شده است از قصاص منصرف شوند و قاتل را عفو كرده يا به دريافت ديه  اخالقى به اولياى دم يا مجنى
حسب شرع براى صاحب او  كسى كه مظلوم كشته شده باشد ما به... «: فرمايد اسرائيل مى سوره بنى 35آيه . رضايت دهند
بها بگيرد و اگر هم خواست عفو كند حال  ار داديم تا اگر خواست قاتل را قصاص كند و اگر خواست خونسلطنت قر

عين آيه و معنا  37».صاحب خون هم بايد در كشتن اسراف نكند و غيرقاتل را نكشد و يا بيش از يك نفر را به قتل نرساند
اينك به بررسى ماهيت ديه، نوع و . دهد، قبالً بيان شد و تفسير آيات ديگرى كه عفو يا اخذ ديه را بر قصاص ترجيح مى

و  1370قانون مجازات اسالمى مصوب سال  297ماده  .پردازيم ميزان آن از نظر قانون مجازات اسالمى و شرع انور مى
خاب هريك ديه قتل مرد مسلمان يكى از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انت«: دارد قانون سابق ديات مقرّر مى 3ماده 
دويست گاو . 2 يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلى الغر نباشند؛. 1 .ها جايز نيست باشد و تلفيق آن ها مخير مى از آن

دويست دست . 4 يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلى الغر نباشند؛. 3 سالم بدون عيب كه خيلى الغر نباشند؛
 18دينار مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعى طال به وزن  يكهزار. 5 هاى يمن؛ لباس سالم از حله

قانون  1تبصره ماده  .باشد نخود نقره مى 6/13ده هزار درهم مسكوك و غيرمغشوش كه هر درهم به وزن . 6 نخود است؛
قانون  297در تبصره ماده  سابق ديات پرداخت بهاى ديه انتخابى و اخيرا درصورت رضايت طرفين را اجازه نداده بود اما

پرداخت بهاى ديه انتخابى اجازه داده شده است و » ها، درصورت تراضى طرفين يا تعذّر همه آن«فعلى مجازات اسالمى 
اين امر تكاملى در حقوق جزا است كه تجربه چند ساله قانون موقّت سابق آن را موجه ساخته است و اينك كه تجربه 

مفيد را نشان داد، حق آن است كه اولياى امور و مقنّن توجه كرده و از تجربه حقوقدانان مطّلع و كوتاه چندساله اين اثر 
كند و حكم به پرداخت درهم داده  امروز معموالً جانى درهم نقره را انتخاب مى .داراى تجربه طوالنى استفاده كنند

كنند و به  گذارى مى ورد محكوميت را قيمتصورت است كه وزن نقره، تعداد دراهم م اجراى حكم به اين. شود مى
القاعده  بر اخبار واصله از امام معصوم است، على كه چون ماده قانونى متكى پردازند و حال آن عليه يا اولياى دم مى مجنى

ر اكنون نيز وجود دارد منتها د بوده است و چنين درهمى هم) ع(بايد درهمى پرداخت گردد كه مورد نظر و اشاره امام 
 

 

  . 1378، 83-109ديه، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي، انتشارات حقيقت، صصقصاص و ، حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده -36
  .257، ص 25همان كتاب، ج  -37
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توان بهاى آن را پرداخت كرد بايد بهاى  استناد تعذّر پرداخت درهم مى اگر قايل شويم كه به. شود ها نگهدارى مى موزه
زيرا . ها تعيين كنند، ديه را پرداخت نمود درهم موجود در زمان امام معصوم را ارزيابى كرد و برحسب قيمتى كه موزه

ه بهار آزادى را كه فعالً متجاوز از بيست هزار تومان قيمت دارد، اگر ذوب قيمت سكه به ميزان فلز آن نيست مثالً سك
تومانى فعلى را اگر ذوب  2تومانى و  1هاى كوچك  كنند قيمت طالى آن شايد از ده درصد اين مبلغ كمتر باشد يا سكه

تعيين نوع و ميزان ديه در  .ارزش سكه به ضرب آن است و نه به فلز آن. كنند ارزش فلز آن شايد بيش از يك ريال نباشد
در تعيين ميزان ديه از طرف بعضى فقها ادعاى اجماع شده است و . است) ع(قانون، مقتبس از بعضى اخبار ائمه معصومين 
  :مبحث ديات ذكر شده است) باب اول 19جزو (الشيعه  مبناى اين نظر چند روايت است كه در وسايل

. در جاهليت ديه انسان صد شتر بود: گفت از ابن ابى ليلى شنيدم كه مى: صحيحه عبدالرحمان بن الحجاج گفت. 1
، بر صاحبان »...فرض على اهل البقر ماتى بقره و على اهل اليمن ماتى حله... «پيامبراكرم اين قاعده را تنفيذ كرد و سپس 

: گويد آنگاه عبدالرحمن مى. داشت مقرّر... گاو، دويست رأس گاو، اهل يمن دويست حله يمانى و بر اهل طال هزار دينار
فرمود و  ديه را هزار دينار مى) ع(حضرت فرمود كه على  آن. عرضه داشتم) ع(  من اين شنيده خود را بر حضرت اباعبداللّه

  ....گاو يا هزار گوسفند 200براى اهل باديه و صحرا صد شتر، براى اهل آبادى، 
كند كه گفت ديه هزار دينار يا ده هزار درهم است ولى از صاحبان حلّه،  ابن ابى عمير از جميل بن دراج روايت مى. 2

ها خوددارى  و روايات بسيار ديگرى كه براى احتراز از تطويل از ذكر آن... شود و از صاحبان شتر، شتر و حلّه گرفته مى
  .شود مى
اين روايات ظاهرا اختيار در انتخاب يكى از «: اند دنبال ذكر اين اخبار بعضى از فقها نظر خويش را ابراز كرده و گفته به

كه بخواهد اهل هر شغل و صنفى را موظف به ديه خاص شغل و صنف خود نمايد زيرا  كند نه اين انواع ديه را بيان مى
قانون مجازات  294ماده  38».كه تعيين وظيفه خاص نمايد گيرى است نه اين ظاهرا اين روايات در مقام ارفاق و آسان

سبب جنايت بر نفس  ديه مالى است كه به«: كند گونه تعريف مى ديه را بدين) قانون ديات(، ماده اول قانون سابق اسالمى
اين تعريف، ترجمه عباراتى است كه فقها در اين مورد بيان  ».شود عليه يا ولى يا اولياى دم داده مى يا عضو به مجنى

هى املال الواجب باجلنايه « 39»اجلنايه على النفس اوالطرف اواجلرح او حنو ذلك ىف املال املفروض الديه هى«: اند از اين قرار كرده
بنابراين صرف ارتكاب جنايت  41»هى املال الواجب باجلنايه على احلر ىف نفس اودوهنا« 40»على احلر ىف النفس اومادوهنا

ان يا پير يا كودك، سالم يا بيمار باشد عليه جو كه مجنى نظر از اين نظر از اوضاع و احوال و عواقب جنايت و صرف صرف
اما از طرف ديگر در كليه مواردى كه كمترين احتمال و اميد بهبود و . كند مبلغ مشخص و ثابتى را بر جانى تحميل مى

آيند و اين گرفتارى و زحمت درمان و  عليه و بستگان او درصدد درمان برمى رود، مجنى التيام آثار جنايت وارده مى
بسا هزينه درمان از مبلغ ديه بيشتر  باشد و چه هزينه آن در همه جناياتى كه از نظر قانون مشابه هستند يكسان نمىهمچنين 

عليه تحميل گردد؟  ها بر مجنى طور يكسان فقط مبلغ ديه داده شود و اين هزينه آيا صحيح است كه در اين مورد به .باشد
عليه  ها شده است آنچه در حد عرف از طرف مجنى موجب و سبب اين هزينهكه جانى  رسد از باب تسبيب و اين نظر مى به

 

 

  .187، ص 2مبانى تكملة المنهاج، ج  -38
  .مبانى تكملة المنهاج - 39
  .تحريرالوسيله - 40
  .حاشيه شرايع االسالم - 41
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هركس «: دارد مقرر مى 1در ماده  1339قانون مسؤوليت مدنى مصوبه  .عهده جانى گذاشته شود هزينه شده است بايد به
ايد كه موجب ضرر مادى يا اى وارد نم لطمه... احتياطى به جان يا سالمتى يا حال بدون مجوز قانونى عمدا يا درنتيجه بى

همان قانون طرق مختلف جبران  5و ماده » .باشد معنوى ديگرى شود، مسؤول جبران خسارات ناشى از عمل خود مى
شد كه خسارات مادى و خسارات معنوى ناشيه  عليه اجازه داده مى در رويه قضايى به مجنى .خسارت را ذكر كرده است

مقام خسارات معنوى دانست  توان ديه را قائم مى. ر دو نوع خسارت برعهده دادگاه بوداز جرم را مطالبه كند كه تعيين ه
چنين تفسيرى  .كند و تعيين خسارات مادى را كماكان برعهده دادگاه گذاشت طور مقطوع دريافت مى عليه به كه مجنى

انست زيرا مقنّن به دعواى شاكى خصوصى قبول ضمنى نيز د توان آن را مورد تنها با تعاريف ديه منافاتى ندارد بلكه مى نه
به استثناى مواردى معدود از قبيل قتل غيرعمد در اثر (دهد  و متقاضى قصاص بيشتر جنبه يك دعواى خصوصى مى

قانون مجازات اسالمى كه جنبه عمومى به آن داده شده و مرتكب مورد  208رانندگى، قتل عمد تحت شرايط ماده 
عليه و  بعد قانون مجازات اسالمى در مبحث قصاص لغات مدعى، مدعى به 227ماده . )گيرد مجازات نيز قرار مى

المثل مدعى بايد جازم باشد،  فى(كند  برد و شرايطى را براى اين دعوى تعيين مى كار مى اصطالحات دعواى مدنى را به
ست و چون در يك دعواى مدنى كه مخصوص دعاوى مدنى ا) عليه مشخص باشد و مدعى نوع قتل را تعيين كند مدعى

بايد كليه خسارات جبران گردد لذا جانى بايد خسارات را جبران كند و اين خسارات غير از ديه است و به هر جهت 
اسالم آخرين دين الهى است كه احكام آن تا : نتيجه .بار تسبيب نيست مسؤوليت پرداخت ديه موجب برائت از مسؤوليت

در تمام ازمنه و امكنه و در تمام حاالت، قواعد و مقررات آن قابليت اجرايى داشته و منطبق . قيام قيامت نسخ نخواهد شد
قانون مجازات اسالمى ما در اماكنى از قبيل آالسكا، سيبرى، سوئد، نروژ  297آيا ماده  .باشد با صفت دينِ سمحه سهله مى

در  گونه اين ماده در قانون ما تصويب شده است؟چ: امكان اجرا دارد؟ و چون جواب منفى است پس بايد پرسيد... و
اند نهايت  قرار داده) پول رايج زمان( اخبارى كه مبناى تعيين نوع و ميزان ديه قرار گرفته است غالبا اصل ديه را مسكوك

ه كمبود واسط واسطه سبك اقتصادى معامالت در آن زمان كه غالبا تهاترى و بدون مبادله پول بود و همچنين به كه به آن
، هر كدام از »...اهل االبل ابل و اهل البقر بقر و اهل اليمن«اى اجازه داده شده است كه  كننده پول رايج، در پاسخ سؤال

را داشتيم يا ظهور ) ع(حال اگر امروز ما توفيق زيارت حضرت صادق . كاالى دم دست خود ديه را پرداخت كنند
شد، آيا آن بزرگواران در پاسخ شيعيان ايرانى خود چنين فرمايشى  در زمان ما واقع مى) عج(عصر  حضرت ولى

مقتضاى ازمنه و  توان از باب تصرّفات حكومتى دانست كه بنا به را مى) ع( اين اخبار و فرمايشات معصوم كردند؟ مى
شوراى اسالمى  نحو ديگرى مقرّر شود و چون واليت امر در امور تقنينى با مجلس تواند از طرف ولى امر به امكنه مى

قاعده سهله و سمحه را با تصويب قانون متناسب با ) ع( تواند با رعايت روح فرمايشات امام معصوم است، آن مجلس مى
گونه كه با درنظر گرفتن قدرت خريد درهم و دينار آن زمان و تطبيق آن با ارزش مسكوك  بدين. زمان تحقّق بخشد

عنوان پشتوانه  منزله رسيدى است از مقدار معينى طال يا نقره كه به بلكه به شود اسكناس پول تلقى نمى(طالى امروزى 
ميزان ديه را برحسب مسكوك طالى رايج تعيين كند و در هر مورد مسكوك ) باشد اسكناس در خزانه بانك موجود مى

عضوى كه كمتر از  ديه(در بعضى موارد نياز است كه ثلث ديه حساب شود  .طال به نرخ روز اجراى حكم محاسبه شود
ثلث ديه كامل باشد براى زن و مرد مساوى است و ديه عضوى كه مازاد بر آن باشد براى زن نصف مرد است، ديه قتل 

 297يك از ارقام ششگانه ماده  كه هيچ و حال آن...) در ايام خاص و در اماكن خاص يك ثلث بيشتر از ديه كامل است
قابل تقسيم بر سه نيست كه ) دويست حلّه يمانى، هزار دينار و ده هزار درهمصد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، (
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كه در مورد  ها را درنظر بگيريم و از طرفى اذعان مقامات مسؤول قضايى به اين ناچاريم براى احتساب ثلث قيمت آن
د كه اخبار واصله در مورد كن جا رهبرى مى پرداخت يكى از شقوق ديه ذكر شده تعذّر در پرداخت وجود دارد ما را بدان

مورد  .گانه امروز مانند ايام سابق نيست نوع و ميزان ديه را از قبيل ذكر مثال بدانيم بخصوص كه تناسب بهاى اقالم شش
در عقد . تواند توجيه كند و آن در مورد مهرالمتعه است ديگر مشابهى در فقه وجود دارد كه اتخاذ چنين تصميمى را مى

مهر اگر قبل از نزديكى طالق واقع شد، مرد بايد مهرالمتعه بپردازد كه ميزان آن بستگى به استطاعت مرد دائم بدون ذكر 
اخبار متعددى به مضمون مشابه بلكه واحد آمده است ) 49كتاب نكاح، باب (الشيعه  وسائل 15در اين مورد در جلد . دارد
ذا كان الرجل موسعا عليه متع امراته بالعبد واالمه واملقر ميتع باحلنطه ا«: شود ها اكتفا مى طور نمونه به ذكر يكى از آن و به

دهد و تنگ دست مويز و لباس و  وقتى مرد ثروتمند بود مهرالمتعه زن را غالم و كنيز مى ...والزبيب والثوب والدراهم
دهند و  ن را موردعمل قرار مىها فقها فقط قاعده كلى آ در زمينه شرح اين اخبار و استناد بدان. »...پردازد درهم مى

شود كه چون مسأله در قلمرو حقوق خصوصى بوده، موردبحث و  گويند مهرالمتعه برحسب استطاعت مرد تعيين مى مى
معتقدند تأديه عين كااليى كه در اخبار آمده ) و قانون مدنى(عمل مداوم قرار داشته و تحول يافته است و امروز فقها 

نظر به صريح آيه مزبور مثالً اگر . شود مقدار متعه حال مرد از حيث فقر و غنى مالحظه مىدر «. است ضرورى نيست
دهد و اگر متوسط الحال باشد از قبيل پارچه يا انگشتر  توانگر است از قبيل خانه يا غالم و كنيز يا حيوان يا ثوب نفيس مى

دهد و اشياى مذكوره كه در اخبار اسم برده شده  ىمتوسط و اگر فقير است از قبيل انگشتر و پارچه مناسب حال خود م
اما در مورد ديه چون مورد عمل نبوده است تحول ضرورى پيدا  42»....ظاهرا از باب مثال است نه از جهت حصر و تعيين

ر كه اخبا مبانى تكملة المنهاجنشده و در تعيين نوع و ميزان آن به ترجمه عين عبارات اخبار اكتفا شده است حتى در 
   43».وارده را از بعضى جهات براى تسهيل دانسته است، اين تسهيل را به جهات ديگر تسرّى نداده است

  
  تغليظ ديه

الحجه  القعده و ذي مبحث ديگر كه بايد با تعمق به آن نگريست ماههاي حرام و تغليظ ديه در چهار ماه رجب و ذي
اين تقنين هم مأخذ روائي دارد و . شود عنوان تغليظ تقرير مي و محرم است كه عالوه بر ديه كامل اداي ثلث ديه هم به

حكمت وضع آن در آن دوران حفظ شرايط مورد قبول اعراب آن زمان مبني بر خودداري از ارتكاب جنايت در آن 
هاى ماه از تو درباره هالل« 44:فرمايد مي. دارد اهله فقط براي مواقيت است و همينطور كه قران تصريح مي. چهار ماه است

  » .براى آن است كه مردم وقت كارهاى خويش و زمان حج را بشناسند: پرسند، بگو مى
ها شرافت خاصي جز تعيين موقع و زمان ندارند و مردم اين زمان نيز از لحاظ خودداري از ارتكاب  به عبارتي ماه
رسد و  ها عقالني به نظر نمي ه در اين ماهها تفاوتي براي چهار ماه حرام قائل نيستند لذا تغليظ دي جنايت در اين ماه

 

 

  .42ـ  41ازدواج و طالق در اسالم و ساير اديان، صص  زاده مازندرانى حايرى، شيخ محمدباقر؛ اللّه آيت -42
در حاشيه كنفرانس خبرى ( حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، ديه انسان: نگاه كنيد به. پردازند اي ديگر به همين موضوع مي در مقاله -43

اي ديگر تحت عنوان قسامه  همچنين در مقاله. 1378، تهران، 72-82، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي، انتشارات حقيقت، صص)قوه قضائيه
، قسامهحضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، . نويسند هاي آن در قسامه مي هم به مسئله رايج ديه و هم مسائل مهم در ادعاي قتل و اثبات راه

  .1378، تهران، 100-110 مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي، انتشارات حقيقت، صص
 .» َيْسئَلُوَنَك َعنِ الْأَِهلَِّة قُلْ ِهَي َمواقيُت ِللنَّاسِ َو الَْحجِّ« .189آيه  سورة بقره، - 44
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برخي مغَلَّظ . يابد ها وجود دارد ولي مصداق نمي هرچند اخباري دال بر تغليظ ديه در اين ماه. تواند حكم شرع باشد نمي
ساير موارد تغليظ . اند نپذيرفتهاند ولي بسياري ديگر به دليل نبودن نص آن را  شدن ديه قتل را در حرم مكه نيز ذكر كرده

   45 .در جنايت بر اعضاء و در قتل اقارب نيز از همين موارد است
  

  ديه زن
هاي مختلف قرار دارد و از جهت  يكي از موارد بحث انگيز ديگر ديه زنان است كه خيلي مورد توجه و انتقاد گروه

اختالف و به بحث بايد اين نكته را يادآور شد كه  قبل از شروع. تساوي حقوق مرد و زن مورد بحث قرار گرفته است
از لحاظ وجودي همانطور كه قرآن . تفاوت در اين موضوع يك مبحث وجودي نيست بلكه يك مبحث حقوقي است

و شما را . اى بيافريديم اى مردم، ما شما را از نرى و ماده« 46:فرمايد مي. دارد تفاوتي ميان زن و مرد و نيست تصريح مي
اين آيه . »ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست هر آينه گرامى. ها كرديم تا يكديگر را بشناسيد ها و قبيلهجماعت

هاي متفاوت اجتماعي و قبائل  دارد كه از لحاظ وجودي تقاوتي بين مرد و زن نيست و تعلق آنها به گروه تصريح مي
با اين . ترند ه در مراتب تقوا باالتر باشند نزد خداوند مكرّممختلف قومي و نژادي عامل برتري آنها نيست و هركدام ك

. ديدگاه اسالم زن را در شرايط فرهنگي عرب جاهلي از مملوكات مرد به يك وجودي مستقل همتراز با مرد ارتقاء داد
 من و شده حبتص بسيار موضوع اين به راجع ايد، گفته كه مرد و زن نابرابري مسئلة در« 47 :نويسند در اين ارتباط مي

 نيستند هم عين مرد و زن اينكه در است شده نوشته فراواني هاي كتاب. ام كرده صحبت فقري مجالس در بارها خودم

 اقتضاي مسلّماً بدني هاي تفاوت اين .متفاوتند هم با مرد و زن كه يبينيد مي كنيد نگاه خود بدن به .نيست حرفي كه

 زن عهدة به طبيعت مجموعة در را وظايفي خداوند .اختالف نه است تفاوت اين ولي كند مي روحي هاي تفاوت بعضي

 تصور شما طرفي از .آيد برنمي ديگري از اينها از هركدام وظايف .مرد عهدة به را ديگري وظايف و است گذاشته

 هم ها انسان هستند، طبيعت عالم اين از جزيي هم ها انسان .هاست انسان تنظيم كار و تدبير مشغول فقط خداوند كه نكنيد

 و اختالف مورد در .باشند انسان مدل جهات بعضي در توانند مي حيوانات .هستند حيوانات مانند جسمي جهات بسيار از
 هستند معتقد قديم فقهاي از بعضي اجتماعي مسائل در .است كرده كم خيلي را اختالف اين اسالم مرد، و زن تفاوت

 يك بنابراين و شود اجرا آن حتماً اينكه نه است فرموده پيشنهاد صورت به خداوند ار اجتماعي مقرّرات و قوانين كه

 انسان مسلّماً زن بنابراين .بنويسد را خود قوانين زمان مقتضيات به بنا زمان هر در تواند مي دارد خود بر واليت كه جامعه

 بررسي مورد تواند نمي تك تك و ا مجز حقوقي نظام يك بگيريد نظر در اگر حقوقي جنبة از ديگر طرف از .است

 چه نداشت مرد اگر ولي بدهد را خانواده خرج كه است اين به موظف مرد قوانين، در بفرماييد فرض مثالً .بگيرد قرار

 حقوقي نظام در .اند گذاشته طرفين آسايش براي كه است مقرّراتي اين بكند؟ چه نبود ديگري كس اگر و كرد؟ بايد

 هرگاه زن اينكه براي .نكشد زحمتي هيچ زن كه اند گذاشته مرد عهدة به را زندگي زحمات تمام و ها ينههز تمام اسالم

 داشت اموالي خودش از زن اگر هم اقتصادي لحاظ از .باشد آسايش و آرامش و سالمت كمال در نسلش آورد، نسل

 

 

  .70-75، صص ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران)1382(ديات ابوالقاسم گرجي،  :نگاه كنيد به - 45
 .»َو َجَعلْناكُْم ُشُعوباً َو قَباِئلَ ِلَتعاَرفُوا إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاكُْم  َو أُْنثى يا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ« .12سورة حجرات، آيه  - 46
. 1388، 75-77، صفحات 25حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه، مكاتيب عرفاني، قسمت چهارم، جزوة  - 47

http://www.jozveh121.com.  
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 كه زحماتي اين مقابل در .نياورد خانه به را آن از قران يك حتّي و كند اداره جداگانه و مستقيماً را اموال آن تواند مي

 .نيست خون ارزش معناي به ديه خود .اند شده قائل او براي مزايايي يك خانوادگي زندگي در مسلّماً شده داده مرد به
 خود در اينكه براي .دقيقي نداشتند فهم كه است دوراني در مردم فهم بنابر اين و است خونبها غلط گويند مي اينكه

 او جهنم براي آتش كه كسي .است وارد او بر جهنّم آتش بكشد جهت را بدون ديگري مؤمن مؤمني هر گويد مي قرآن

خسارات  جبران حدي تا كه است اين منزلة به و اوست منزلة جريمة به خونبها اين بدهد؟ تواند مي قيمتي چه است وارد
كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالَْعْبُد بِالَْعْبِد « 48آية فسيرت در مفسرين از بعضي عالوه به .بشود طرف مالي

طي  در احكام اين بنابراين. شود نمي مرد است نصف اش ديه زن كه اين استنباط آيه اين از گويند مي ،»َواُألنثَى بِاُألنثَى
  .».هستند قوانين اين مشغول تغيير اكنون هم اينكه كما .است داشته يتصور چنين بشر ها كه قرن است شده وضع تاريخ

در قرآن . كردند اين حمايت بسيار پر اهميت بود در زمان جاهليت كه اعراب حتي نوزاد دختر را زنده به گور مي
َو « 50:اند كه شرح داده. »و چون از دختر زنده به گور شده پرسيده شود كه به چه گناهى كشته شده است« 49:آمده است

كنيزي است كه زنده دفن شده باشد، زيرا  »َمْوُؤَدة«و آنگاه كه دختران زنده به گور شده سؤال شوند،   إِذَا الَْمْوُؤَدةُ ُسِئلَت
ازدواج  شانبا غير اهل پسد نشو دختر بزرگ ميآنها : گفتند مي ،كردند عار زنده دفن ميخوف لحوق كه دختران را از 

آن  أسربر و زن  كردند اي حفر مي حفرهرسيد  مي آنهرگاه هنگام والدت : اند گفته ، ومندي از عائلهفاً خوند، يا نك مي
مقصود اين به كدامين گناه كشته شد، و   بِأَيِّ ذَْنبٍ قُِتلَت .انداختند مي حفرهنشست كه اگر نوزاد دختر بود او را در  مي

اسالم در اين شرايط تساوي كامل بين زن » .شود سؤال مياز حال او تلين، گور شده يا از قاه است كه از خود دختر زنده ب
رود و به قدر آن  و هر كس كه كارى شايسته كند چه زن و چه مرد اگر مؤمن باشد به بهشت مى«: و مرد را مقرر و فرمود

  51.»شود گودى كه بر پشت هسته خرماست به كس ستم نمى
لو از سنن و آداب و رسومي بود كه زنان را تحقير و حقوق مساوي مردان به ولي از لحاظ حقوقي جامعة آن زمان مم

توانست سنّت شكني نمايد و جامعه را اجبار به قبول حقوق مساوي مردان و زنان  داد پيامبر اكرم بيش از اين نمي آنان نمي
خود بدانند و با آنها برخوردي همتراز مشخصاً مردان عرب حاضر نبودند كه زناني كه در رقيت آنان بود را همتراز . نمايد
لذا پيامبر اكرم ص اقدام به وضع حقوق حمايتي براي آنها نمود و قواعدي چون وجوب مهريه و نفقه و تأمين . نمايند

حضرتش تعدد زوجات را به حداكثر چهار زن محدود كرد و در شرايط آن . شرايط زندگي درخور آنها را تقرير فرمود
ها بي سرپرست شده بودند اين قاعده را وضع نمود كه هم زنان و هم يتيمان  در جنگها كشته و خانوادهزمان كه مردها 

و از  52سرپرستي داشته باشند و هم رسوم اعراب در تعدد بي حد و حصر زوجات را تا حد ممكن محدود كرده باشد
 

 

  .178آيه  بقره،سورة  - 48
 .»بِأَيِّ ذَْنبٍ قُِتلَْت. َو إِذَا الَْمْوُؤَدةُ ُسِئلَْت« .8-9 ات، آيتكويرسورة  - 49
  .453: ، ص14 لدجترجمه، ، بيان السعاده في مقامات العباده - 50
  .»فَأُولِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َو ال ُيظْلَُمونَ َنقرياً َو ُهَو ُمْؤِمٌن  َو َمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحاِت ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثى«. 124سورة نساء، آيه  - 51
و اموال آنها را همراه با اموال خويش مخوريد، كه . مال يتيمان را به يتيمان دهيد و حرام را با حالل مبادله مكنيد«. 2-4سورة نساء، آيات  - 52

شما را پسند افتد، دو، و سه و چهار به نكاح  كهعدالت نورزيد، از زنان اگر شما را بيم آن است كه در كار يتيمان . اين گناهى بزرگ است
اين راهى بهتر است تا مرتكب ستم . و اگر بيم آن داريد كه به عدالت رفتار نكنيد تنها يك زن بگيريد يا هر چه مالك آن شويد. درآوريد
. ».ن را به رضايت به شما بخشيدند بگيريد كه خوش و گوارايتان خواهد بوداى از آ و اگر پاره. مهر آنان را به طيب خاطر به آنها بدهيد .نگرديد

فَاْنِكُحوا ما   ا ِفي الَْيتامىَو إِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُتقِْسطُو. أَْمواِلكُْم إِنَُّه كانَ ُحوباً كَبرياً  أَْموالَُهْم َو ال َتَتَبدَّلُوا الَْخبيثَ بِالطَّيِّبِ َو ال َتأْكُلُوا أَْموالَُهْم إِىل  َو آُتوا الَْيتامى«
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در اعراب جاهلي زنان همچون ساير  53.استطرفي شرط تعدد زوجات را عدالت بين زنان قرار داد كه تعليق به محال 
و حتي  54.رسول اكرم ص اين سنت را لغو فرمود و حق انتخاب را به زن داد. شدند امالك ما ترك به ارث برده مي

دربارة زنان اينگونه انشاء فرمود كه اگر مرد خواست زني جاي زن خود بگيرد حق ندارد اموالي را كه به او داده 
 –منصرف شد بايد و قبل از مضاجعت از ازدواج بعد ر فرمود اگر مردي وعدة ازدواج به زني داد و و مقر 55.بازستاند

در حد خويش و به ميزان نصف آنچه كه به او وعده  -را شود  خسارت روحي كه از اين سبب به زن وارد ميبابت جبران 
و مرد را محدود نمود  57.اش بيرون كند از خانه حتي اگر زن دچار فحشا شد مرد نبايد زن را 56.كرده است به وي بپردازد

و در هنگام طالق عليرغم اختيار مرد در  58.اش خودداري كند كه بيش از چهار ماه حق ندارد از همبستر شدن با زوجه
  

َو آُتوا النِّساَء َصُدقاِتهِنَّ نِْحلَةً فَإِنْ . أَالَّ َتُعولُوا  َو ثُالثَ َو ُرباَع فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ َتْعِدلُوا فَواِحَدةً أَْو ما َملَكَْت أَْيماُنكُْم ذِلَك أَْدىن  طاَب لَكُْم ِمَن النِّساِء َمثْىن
 .»ٍء ِمْنُه َنفْساً فَكُلُوُه َهنيئاً َمريئاً َعْن َشْي ِطْبَن لَكُْم

مهر و از او بيزار شده است، باكى نيست كه هر دو در ميان خود طرح  اگر زنى دريافت كه شوهرش با او بى. 128-130سورة نساء، آيات  - 53
كنيد آگاه  گر نيكى و پرهيزگارى كنيد خدا به هر چه مىو ا. و بخل و فرومايگى بر نفوس مردم غلبه دارد. آشتى افكنند، كه آشتى بهتر است

لكن يكباره به سوى يكى ميل نكنيد تا ديگرى را سرگشته رها كرده . هر چند بكوشيد هرگز نتوانيد كه در ميان زنان به عدالت رفتار كنيد. است
ر آن دو از يكديگر جدا شوند خدا هر دو را به كمال و اگ. اگر از در آشتى درآييد و پرهيزگارى كنيد خدا آمرزنده و مهربان است. باشيد

َو إِِن اْمَرأَةٌ خافَْت ِمْن َبْعِلها ُنُشوزاً أَْو إِْعراضاً فَال ُجناَح َعلَْيهِما أَنْ ُيْصِلحا َبْيَنُهما « .دهنده و حكيم است نياز سازد كه خدا گشايش فضل خويش بى
َو لَْن َتْسَتطيُعوا أَنْ َتْعِدلُوا َبْيَن النِّساِء َو لَْو َحَرْصُتْم . لْأَْنفُُس الشُّحَّ َو إِنْ ُتْحِسُنوا َو َتتَّقُوا فَإِنَّ اللََّه كانَ بِما َتْعَملُونَ َخبرياًُصلْحاً َو الصُّلُْح َخْيٌر َو أُْحِضَرِت ا

 ».َو إِنْ َيَتفَرَّقا ُيْغنِ اللَُّه كُالًّ ِمْن َسَعِتِه َو كانَ اللَُّه واِسعاً َحكيماً. قُوا فَإِنَّ اللََّه كانَ غَفُوراً َرحيماًفَال َتميلُوا كُلَّ الَْمْيلِ فََتذَُروها كَالُْمَعلَّقَِة َو إِنْ ُتْصِلُحوا َو َتتَّ
از آنچه را  و تا قسمتى. ايد، شما را حالل نيست كه زنان را بر خالف ميلشان به ارث ببريد اى كسانى كه ايمان آورده«. 19سورة نساء، آيه  - 54

. و با آنان به نيكويى رفتار كنيد. ايد بازپس ستانيد بر آنها سخت مگيريد، مگر آنكه مرتكب فحشايى به ثبوت رسيده شده باشند كه به آنها داده
يا أَيَُّها الَّذيَن « ».شدآيد در حالى كه خدا خير كثيرى در آن نهاده با و اگر شما را از زنان خوش نيامد، چه بسا چيزها كه شما را از آن خوش نمى

 أَنْ َيأْتَني بِفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َو عاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَإِنْ كَرِْهُتُموُهنَّ آَمُنوا ال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َترِثُوا النِّساَء كَْرهاً َو ال َتْعُضلُوُهنَّ ِلَتذَْهُبوا بَِبْعضِ ما آَتْيُتُموُهنَّ إِالَّ
  .»نْ َتكَْرُهوا َشْيئاً َو َيْجَعلَ اللَُّه فيِه َخْيراً كَثرياًأَ  فََعسى

آيا به . ايد، نبايد چيزى از او بازستانيد اگر خواستيد زنى به جاى زنى ديگر بگيريد و او را قنطارى مال داده «. 20-21سورة نساء، آيات  - 55
گيريد و حال آنكه هر يك از شما از  و چگونه آن مال را باز پس مى. ر استزنيد تا مهرشان را باز پس گيريد؟ اين گناهى آشكا آنان تهمت مى
َو إِنْ أََرْدُتُم اْسِتْبدالَ َزْوجٍ َمكانَ َزْوجٍ َو آَتْيُتْم إِْحداُهنَّ ِقْنطاراً فَال َتأُْخذُوا ِمْنُه « .»اند مند شده است و زنان از شما پيمانى استوار گرفته ديگرى بهره

 .»َبْعضٍ َو أََخذْنَ ِمْنكُْم ميثاقاً غَليظاً  َبْعُضكُْم إِىل  ُخذُوَنُه ُبْهتاناً َو إِثْماً ُمبيناً َو كَْيَف َتأُْخذُوَنُه َو قَْد أَفْضىَشْيئاً أَ َتأْ
. ايد گناهى نكردهايد طالق گوييد،  ايد و مهرى برايشان مقرر نداشته اگر زنانى را كه با آنها نزديكى نكرده. 236-237سورة بقره، آيات  - 56

اگر برايشان . اين كارى است شايسته نيكوكاران. توانگر به قدر توانش و درويش به قدر توانش: مند سازيد ولى آنها را به چيزى در خور بهره
كه عقد نكاح به  ايد بپردازيد مگر آنكه ايشان خود، يا كسى گوييد، نصف آنچه مقرر كرده ايد و پيش از نزديكى طالقشان مى مهرى معين كرده

و فضيلت را ميان خود فراموش مكنيد، كه خدا به كارهايى كه . و بخشيدن شما به پرهيزگارى نزديكتر است. دست اوست، آن را ببخشد
َمتُِّعوُهنَّ َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َو َعلَى الُْمقِْترِ قََدُرُه َمتاعاً ال ُجناَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتُم النِّساَء ما لَْم َتَمسُّوُهنَّ أَْو َتفْرُِضوا لَُهنَّ فَريَضةً َو «. كنيد بيناست مى

نَ أَْو َيْعفَُوا الَّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ نْ َيْعفُوَو إِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َو قَْد فََرْضُتْم لَُهنَّ فَريَضةً فَنِْصُف ما فََرْضُتْم إِالَّ أَ. بِالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى الُْمْحِسنَني
  ».َو ال َتْنَسُوا الْفَْضلَ َبْيَنكُْم إِنَّ اللََّه بِما َتْعَملُونَ َبصٌري  النِّكاحِ َو أَنْ َتْعفُوا أَقَْرُب ِللتَّقْوى

اگر شهادت دادند . ضد آنها شهادت بخواهيد شوند، از چهار تن از خودتان بر و از زنان شما آنان كه مرتكب فحشا مى. 15سورة نساء، آيه  - 57
َيأْتَني الْفاِحَشةَ ِمْن نِساِئكُْم فَاْسَتْشهُِدوا   َو الالَّيت« .يا خدا راهى پيش پايشان نهد هنگامي كه به موت فوت كنندداريد تا  نگهداريدزنان را در خانه 

 .»ًنَّ ِفي الُْبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ الَْمْوُت أَْو َيْجَعلَ اللَُّه لَُهنَّ َسبيالَعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً ِمْنكُْم فَإِنْ َشهُِدوا فَأَْمِسكُوُه
پس اگر بازآيند، خدا . خورند كه با زنان خويش نياميزند چهار ماه مهلت است براى كسانى كه سوگند مى«. 226-227سورة بقره، آيات  - 58
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 دهد زن را از منزل بيرون كند و اگر زن و حتي به مرد اجازه نمي 60باز حمايت مرد از زن را مورد توجه قرار داد 59طالق
چنانچه زوجه مايل به دريافت حقي براي  61هاي زن در دوران بارداري همه به عهده مرد است مطلقه باردار بود هزينه

براي دختران و زنان و مادران حق االرث  62.شيردادن بچه بود اين هزينه و تأمين مايحتاج زوجه بعهده مرد گذاشته شد
  

. ِللَّذيَن ُيْؤلُونَ ِمْن نِساِئهِْم َتَربُُّص أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ فَإِنْ فاُؤ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحيٌم«. د، خداوند شنوا و داناستو اگر عزم طالق كردن. آمرزنده و مهربان است
 »َو إِنْ َعَزُموا الطَّالَق فَإِنَّ اللََّه َسميٌع َعليٌم

و چون . بنده آزاد كردن فعالي هستند كه دو طرف الزم ندارند مانند طالق ياايقاعات ا«: فرمايند در اين راستا و در ارتباط با ايقاعات مي - 59
طالق اثر افسردگي و اختالف است لذا در شريعت اسالم مكروه است از باب كراهت و بدي سببش، مگر در موقعي كه طالق رفع كدورت و 

طالق در بعضي موارد ممكن است طرفين تمام عمر را به نفاق نموده و ضرر طالق ندادن بيشتر باشد، كه در صورت عدم تشريع و اجازة 
شود كه مرد بدگمان  و گاهي مي. زحمت افتند يا منجر به قتل نفس يا هالك يا ارتكاب عمل قبيح شود، مخصوصاً در صورت تقيد زوجات

جراي غضب و مفارقت و تجديد زندگي شود و چون تحمل مرد بيشتر است و زود به ا بيند كه موجب كدورت او مي گردد يا بدي از زن مي مي
شوند، لذا در طالق اختياري به زنان داده نشده و فقط به  شود، و برعكس زنان كه زود افسرده و به مختصر چيزي غضبناك مي حاضر نمي

ت حقيقت، چاپ چهارم، حضرت آقاي حاج سلطانحسين تابنده، تجلّي حقيقت در اسرار فاجعة كربال، انتشارا» .اختيار مرد قرار داده شده است
 .28، صفحه1372

60
َو ِللُْمطَلَّقاِت َمتاٌع بِالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى «. اى است شايسته، چنان كه در خور مردان پرهيزگار باشد براى زنان مطلّقه بهره. 241سورة بقره، آية  - 

 .»الُْمتَّقَني
و از خداى يكتا . و شمار عده را نگه داريد. دهيد به وقت عده طالقشان دهيد اى پيامبر، اگر زنان را طالق مى. 1-6سورة طالق، آيات  - 61

اينها احكام . و از خانه بيرون نروند مگر آنكه به آشكارا مرتكب كارى زشت شوند. هايشان بيرون مكنيد و آنان را از خانه. پروردگارتان بترسيد
و چون به پايان . تو چه دانى، شايد خدا از اين پس امرى تازه پديد آورد. ستخداوند است، و هر كه از آن تجاوز كند به خود ستم كرده ا

و براى خدا . مدت رسيدند، يا به وجهى نيكو نگاهشان داريد يا به وجهى نيكو از آنها جدا شويد و دو تن عادل از خودتان را به شهادت گيريد
و هر كه از خدا بترسد، براى او راهى براى . دهند يمان دارد، اينچنين اندرز مىهر كه را به خدا و روز قيامت ا. شهادت را به راستى ادا كنيد

خدا كار . و هر كه بر خدا توكل كند، خدا او را كافى است. دهد اش مى شدن قرار خواهد داد، و از جايى كه گمانش را ندارد روزى بيرون
اند و  اگر در ترديد هستيد، از ميان زنانتان آنهايى كه از حيض مأيوس شده .اى قرار داده است رساند و هر چيز را اندازه خود را به اجرا مى

و هر كه از خدا بترسد، خدا كارش را آسان . و عده زنان آبستن همان وضع حمل است. شان سه ماه است اند عده آنهايى كه هنوز حيض نشده
. دهد زدايد و او را پاداشى بزرگ مى از خدا بترسد، گناهانش را از او مى و هر كه. اين فرمان خداست كه بر شما نازل كرده است. خواهد كرد

شان  و اگر آبستن بودند، نفقه. و تا بر آنها تنگ گيريد ميازاريدشان. هر جا كه خود سكونت گزينيد آنها را نيز به قدر توانايى خود مسكن دهيد
و اگر به توافق . د، مزدشان را بدهيد و به وجهى نيكو با يكديگر توافق كنيددهن و اگر فرزند شما را شير مى. را بدهيد تا وضع حمل كنند

 بَّكُْم اليا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذا طَلَّقُْتُم النِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ َو أَْحُصوا الِْعدَّةَ َو اتَّقُوا اللََّه َر«. نرسيديد، از زنى ديگر بخواهيد كه كودك را شير دهد
ْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَقَْد ظَلََم َنفَْسُه ال َتْدري لََعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ َبْعَد ذِلَك ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتهِنَّ َو ال َيْخُرْجَن إِالَّ أَنْ َيأْتَني بِفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َو ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َو َم

ةَ ِللَِّه ذِلكُْم ُيوَعظُ بِِه َمْن كانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َو لَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف َو أَْشهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم َو أَقيُموا الشَّهاَدفَإِذا َبلَْغَن أََج. أَْمراً
ٍء  َجَعلَ اللَُّه ِلكُلِّ َشْيَو َيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيْحَتِسُب َو َمْن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبُه إِنَّ اللََّه باِلغُ أَْمرِِه قَْد  .الَْيْومِ الْآِخرِ َو َمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمْخَرجاً

لَْم َيِحْضَن َو أُوالُت الْأَْحمالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ َو َمْن َيتَّقِ   ةُ أَْشُهرٍ َو الالَّئيَيِئْسَن ِمَن الَْمحيضِ ِمْن نِساِئكُْم إِِن اْرَتْبُتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَالثَ  َو الالَّئي. قَْدراً
أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن ُوْجِدكُْم َو ال . َو ُيْعِظْم لَُه أَْجراً ذِلَك أَْمُر اللَِّه أَْنَزلَُه إِلَْيكُْم َو َمْن َيتَّقِ اللََّه ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئاِتِه. اللََّه َيْجَعلْ لَُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسراً

نَّ َو أَْتِمُروا َبْيَنكُْم بَِمْعُروٍف َو إِنْ نْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهُتضآرُّوُهنَّ ِلُتَضيِّقُوا َعلَْيهِنَّ َو إِنْ كُنَّ أُوالِت َحْملٍ فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِ
  ». َتعاَسْرُتْم فََسُتْرِضُع لَُه أُْخرى

62
هرگاه زنان را طالق داديد و مهلتشان سرآمد، يا آنان را به نيكو وجهى نگه داريد يا به نيكو وجهى رها . 231-233سورة بقره، آيات  - 

و آيات خدا را به . و هر كس كه چنين كند به خويشتن ستم كرده است. بكنيد نگاهشان مداريدو، تا بر آنها زيان برسانيد يا ستم . سازيد
ريشخند مگيريد و از نعمتى كه خدا به شما داده است و از آيات و حكمتى كه براى موعظه شما فرستاده است ياد كنيد و از خدا بترسيد و 
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ند كه مخارج زنانشان را بعد از مرگ تا يكسال از ماترك مرد بدهند و مقرر فرمود كه مردان بايد وصيت كن 63.معين كرد
  .سابقه بود كه همة اين حقوق براي زنان در آن دوران بي 64.هايشان اخراج نكنند و آنها را از خانه

  

هر گاه كه ميانشان  -ق داديد و مهلتشان سرآمد، مانع مشويد كه به نكاح همسران خودو چون زنان را طال. بدانيد كه او به همه چيز آگاه است
و اين شما را بهتر و به پاكى . كسى كه از شما به خداى و روز قيامت ايمان آورده باشد اينچنين پند گيرد. درآيند -رضايتى حاصل شده باشد

. خواهند شيردادن را به فرزندان خود كامل سازند، دو سال تمام شيرشان بدهند ه مىمادرانى ك. دانيد خدا مى داند و شما نمى. نزديكتر است
نبايد هيچ مادرى به خاطر . خوراك و لباس آنان، به وجهى نيكو، بر عهده صاحب فرزند است و هيچ كس بيش از قدرتش مكلّف نمى شود

و اگر پدر و مادر بخواهند با رضايت و مشاورت يكديگر . ر عهده داردو قيم نيز چنين ب. فرزندش زيانى ببيند و هيچ پدرى به خاطر فرزندش
و هر گاه بخواهيد كسى ديگر را به شيردادن فرزندتان برگماريد، اگر مزدى نيكو و در . اند فرزندشان را از شير بازگيرند مرتكب گناهى نشده

َو إِذا طَلَّقُْتُم النِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ «. كنيد بصير و بيناست مى از خدا بترسيد و بدانيد كه او به كارى كه. خورش بپردازيد گناهى نيست
ُهُزواً َو اذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم  َسُه َو ال َتتَِّخذُوا آياِت اللَِّهبَِمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َو ال ُتْمِسكُوُهنَّ ِضراراً ِلَتْعَتُدوا َو َمْن َيفَْعلْ ذِلَك فَقَْد ظَلََم َنفْ

ُضلُوُهنَّ أَنْ َو إِذا طَلَّقُْتُم النِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال َتْع. ٍء َعليٌم  َشْيَو ما أَْنَزلَ َعلَْيكُْم ِمَن الِْكتابِ َو الِْحكَْمِة َيِعظُكُْم بِِه َو اتَّقُوا اللََّه َو اْعلَُموا أَنَّ اللََّه بِكُلِّ
لَكُْم َو أَطَْهُر َو اللَُّه َيْعلَُم َو أَْنُتْم ال   الَْيْومِ الْآِخرِ ذِلكُْم أَْزكى َيْنِكْحَن أَْزواَجُهنَّ إِذا َتراَضْوا َبْيَنُهْم بِالَْمْعُروِف ذِلَك ُيوَعظُ بِِه َمْن كانَ ِمْنكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َو

 َو ِكْسَوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِف ال ُتكَلَُّف َنفٌْس إِالَّ ُت ُيْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْولَْينِ كاِملَْينِ ِلَمْن أَراَد أَنْ ُيِتمَّ الرَّضاَعةَ َو َعلَى الَْمْولُوِد لَُه رِْزقُُهنََّو الْواِلدا. َتْعلَُمونَ
ْدُتْم أَنْ ِه َو َعلَى الْوارِِث ِمثْلُ ذِلَك فَإِنْ أَرادا ِفصاالً َعْن َتراضٍ ِمْنُهما َو َتشاُورٍ فَال ُجناَح َعلَْيهِما َو إِنْ أََرُوْسَعها ال ُتَضارَّ واِلَدةٌ بَِولَِدها َو ال َمْولُوٌد لَُه بَِولَِد

 .»اْعلَُموا أَنَّ اللََّه بِما َتْعَملُونَ َبصٌري َتْسَتْرِضُعوا أَْوالَدكُْم فَال ُجناَح َعلَْيكُْم إِذا َسلَّْمُتْم ما آَتْيُتْم بِالَْمْعُروِف َو اتَّقُوا اللََّه َو
و اگر دختر باشند و بيش . كند كه سهم پسر برابر سهم دو دختر است خدا درباره فرزندانتان به شما سفارش مى«. 11-12سورة نساء، آيات  - 63

دى باشد هر يك از پدر و مادر يك ششم ميراث را و اگر يك دختر بود نصف برد و اگر مرده را فرزن. از دو تن، دو سوم ميراث از آنهاست
اما اگر برادران داشته باشد سهم مادر، پس از . بران تنها پدر و مادر باشند، مادر يك سوم دارايى را برد و اگر فرزندى نداشته باشد و ميراث. برد

اينها حكم . و پسرانتان كدام يك شما را سودمندتر است دانيد كه از پدران و شما نمى. انجام وصيتى كه كرده و پرداخت وام او يك ششم باشد
اند و پس از پرداخت دين آنها، نصف  اگر زنانتان فرزندى نداشتند، پس از انجام دادن وصيتى كه كرده. خداست، كه خدا دانا و حكيم است

ايد و پس از  از انجام دادن وصيتى كه كرده و اگر شما را فرزندى نبود پس. و اگر فرزندى داشتند يك چهارم آن. ميراثشان از آن شماست
بر وى  و اگر مردى يا زنى بميرد و ميراث. و اگر داراى فرزندى بوديد يك هشتم آن. پرداخت وامهايتان يك چهارم ميراثتان از آن زنانتان است

 -اگر بيش از يكى بودند همه در يك سوم مالو . نه پدر باشد و نه فرزند او اگر او را برادر يا خواهرى باشد هر يك از آن دو يك ششم برد
اين اندرزى است از خدا . شريك هستند -آنكه براى وارثتان زيانمند باشد و نيز پس از اداى دينش پس از انجام دادن وصيتى كه كرده است بى

ظِّ الْأُْنثََيْينِ فَإِنْ كُنَّ نِساًء فَْوَق اثَْنَتْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثا ما َتَرَك َو إِنْ كاَنْت واِحَدةً أَْوالِدكُْم ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َح  ُيوصيكُُم اللَُّه يف«. ».به شما و خدا دانا و بردبار است
أََبواُه فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَُه إِْخَوةٌ فَِلأُمِِّه السُُّدُس ِمْن  ُه َولٌَد َو َورِثَُهفَلََها النِّْصُف َو ِلأََبَوْيِه ِلكُلِّ واِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك إِنْ كانَ لَُه َولٌَد فَإِنْ لَْم َيكُْن لَ

َو لَكُْم نِْصُف ما َتَرَك أَْزواُجكُْم  .كانَ َعليماً َحكيماً بِها أَْو َدْينٍ آباُؤكُْم َو أَْبناُؤكُْم ال َتْدُرونَ أَيُُّهْم أَقَْرُب لَكُْم َنفْعاً فَريَضةً ِمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه  َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوصي
نْ كانَ لَكُْم ها أَْو َدْينٍ َو لَُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا َتَركُْتْم إِنْ لَْم َيكُْن لَكُْم َولٌَد فَإِإِنْ لَْم َيكُْن لَُهنَّ َولٌَد فَإِنْ كانَ لَُهنَّ َولٌَد فَلَكُُم الرُُّبُع ِممَّا َتَركَْن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوصَني بِ

لَةً أَوِ اْمَرأَةٌ َو لَُه أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُلِّ واِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فَإِنْ َولٌَد فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَركُْتْم ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصونَ بِها أَْو َدْينٍ َو إِنْ كانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَال
  .»بِها أَْو َدْينٍ غَْيَر ُمَضارٍّ َوِصيَّةً ِمَن اللَِّه َو اللَُّه َعليٌم َحليٌم  فَُهْم ُشَركاُء ِفي الثُّلُِث ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوصى كاُنوا أَكْثََر ِمْن ذِلَك

شته باشد بميرد و هر گاه مردى كه فرزندى ندا: دهد خواهند، بگوى كه خدا درباره كالله برايتان فتوى مى از تو فتوى مى. 176سورة نساء، آية 
اگر آن خواهران دو تن . برد اگر خواهر را نيز فرزندى نباشد، برادر از او ارث مى. رسد او را خواهرى باشد، به آن خواهر نصف ميراث او مى

كند تا گمراه  بيان مىخدا براى شما . برد و اگر چند برادر و خواهر بودند، هر مرد برابر دو زن مى. برند بودند، دو ثلث دارايى را به ارث مى
ا َتَرَك َو ُهَو َيرِثُها إِنْ لَْم َيْسَتفُْتوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفْتيكُْم ِفي الْكَاللَِة إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه َولٌَد َو لَُه أُْخٌت فَلَها نِْصُف م«. نشويد، و او از هر چيزى آگاه است

ٍء  ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا َو اللَُّه بِكُلِّ َشْيْينِ فَلَُهَما الثُّلُثاِن ِممَّا َتَرَك َو إِنْ كاُنوا إِْخَوةً رِجاالً َو نِساًء فَِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ َيكُْن لَها َولٌَد فَإِنْ كاَنَتا اثَْنَت
  .»َعليٌم

گذارند بايد كه درباره زنان خود وصيت كنند كه هزينه آنها را به  انى برجاى مىميرند و زن مردانى از شما كه مى. 240سورة بقره، آيه  - 64
گيرند  اى براى خود مى پس اگر خود خارج شوند، در مورد تصميمى كه به نحو شايسته. مدت يك سال بدهند و از خانه اخراجشان نكنند
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صي در اند كه مشخصاً در اين باب ن با اين تفاصيل برمبناي اخبار و رواياتي فقها دية زن را نصف دية مرد اظهار داشته
كتاب قرآن نازل نشده و تنها اجماع ايشان بر اين امر قرار گرفته است هرچند رواياتي از رسول اكرم ص نيز وارد شده 

و با توجه به اينكه نص قرآن در اين باب نيست  65.كه فرقي بين نفس مؤمنه و نفس مؤمن نيست و ديه هر دو يكسان است
حقوقي . تواند با مالحظات زمان و مكان مورد تغيير و تصحيح قرار گيرد مي اقامة ادله سنن موجب قطعيت حكم نيست و

كه اسالم در صدر اسالم براي زنان قرار داد عمالً وضعيت اجتماعي زنان را بسيار ترفيع داد ولي سنن و آداب رايج آن 
ولي اين موضوع در عصر . ندداد كه در مسائل اجتماعي زنان همدوش مردان به رتق و فتق امور بپرداز عصر اجازه نمي

دار مسؤوليت و هزينة زندگي نبودند و لذا هنگام  زنان آن عصر عهده. حاضر كامالً متفاوت از صدر اسالم است
قرآن . هاي زن بر عهدة مرد گذاشته شده بود بردند زيرا هزينه هاي مالي در مقايسه با مردان همتراز آنان بهره نمي پرداخت

مردان، از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى «: فرمايد به زن را در وظيفة نفقة زن دانسته و ميكريم علت برتري مرد 
و هرآينه هرگاه شرايط اجتماعي  66.»دهند، بر زنان تسلط دارند برترى داده است، و از آن جهت كه از مال خود نفقه مى

به زن خودبخود براساس آية اخيرالذكر ملغي زن را در عرف هزينه فارغ از نفقة مرد بسازد برتري مالي مرد نسبت 
هايي نظير صدارت، وزارت يا حتي  گيرند و سمت لذا در اين زمان كه زنان در مصادر امور اجتماعي قرار مي. شود مي

كنند از لحاظ مالي همتراز مرد تلقي و از لحاظ حقوق عارضه بايد در موارد مرتبط با اين امر  رياست دولت را اختيار مي
  . از اين جهت است كه بايد ديه زن را در دنياي امروزي همانند ديه مرد تلقي نمود. حقوق يكساني برخوردار باشند از

  
  ديه ذمي

شد  اهل ذمه در صدر اسالم به كساني از اهل كتاب گفته مي. اهل ذمه استبحث انگيز ديگر ديه حقوقي از موارد 
لذا حكومت اسالم در آن زمان براي انقياد آنان و ارائة . ماندند ن خود باقي ميكه تمايل به اسالم آوردن نداشتند و بر دي

سؤال اساسي در اينجا در اين است كه آيا بعد از . كرد حقوق شهروندي مبلغي از ايشان تحت عنوان جزيه ماليات اخذ مي
اسالم باشد يا خير؟ براي تشريح گذر حكومت اسالمي در صدر اسالم آيا هنوز بايد حقوق اهل ذمه همانند دوران صدر 

پيامبر اسالم ص در مدينه سكونت گزيد حكومت تشكيل داد و علي القاعده هر اين موضوع بايد ابراز داشت كه وقتي 
شد به مفهوم اين بود كه تبعة  در آن زمان هركس مسلمان مي. نمود بايست از قواعد حكومتي تبعيت مي فردي مي

الاله اقرار به اطاعت از حكومت بيعت نبوي بود كه به صرف گفتن كريمة . كند ت ميحكومت شده و از حكومت اطاع
يافت و بسياري نظير ابوسفيان هم بودند كه به اسالم اعتقاد  تحقق مينزد رسول خدا ص يا مأذونين آن حضرت  اال اهللا

ز به اين معني بود كه فردي يهودي يا مفهوم ذمي بودن ني. نداشتند ولي اسالم آوردند يعني تابعيت حكومت را پذيرفتند
 .پذيرد پذيرفت و اين عدم پذيرش به معني آن بود كه تبعيت حكومت را نمي نصراني يا مجوس به صراحت اسالم را نمي

منجمله از اين موارد ديه ذمي بود كه . كرد اخذ مينيز لذا حكومت نيز حقوق آنان را تقليل داده بود و از آنها جزيه 

  

ْونَ ِمْنكُْم َو َيذَُرونَ أَْزواجاً َوِصيَّةً ِلأَْزواجِهِْم َمتاعاً إِلَى الَْحْولِ غَْيَر إِْخراجٍ فَإِنْ َخَرْجَن َو الَّذيَن ُيَتَوفَّ«. و خدا غالب و حكيم است. گناهى بر شما نيست
 .»أَْنفُِسهِنَّ ِمْن َمْعُروٍف َو اللَُّه َعزيٌز َحكيٌم  ما فََعلَْن يف  فَال ُجناَح َعلَْيكُْم يف
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و اين مقدار ديه نيز منصوص قرآن نيست و جزء حقوق  67.بود تقليل دادهدار آن را به كسرهاي از ديه مسلم حكومت مق
باشد و همانطور كه مكرر به آن اشاره شده حقوق وضعي فراتر از نص قرآن منوط به شرايط مكان و  وضعي آن زمان مي

در آن زمان موجب مفهوم اسالم با حكومت انطباق . ددزمان متغير است و نبايد بر اساس سنّت مسلّم و قطعي فرض گر
با اسالم وجود ندارد به عبارت  حكومتشده بود تا اين قاعده يعني كمتر بودن ديه ذمي وضع گردد و وقتي انطباق مفهوم 

همين  .ي قائل شدذمدية لذا در اين زمان نبايد فرقي ميان دية مسلم و . يابد ديگر در زمان غيبت اين قاعده قابليت اجرا نمي
ه نيز صادق استموضوع در مباحث قصاص مرتبط با اهل ذم.  

  
  يرات عزت

تعزير تأديبي است كه فاعل آن . در تعزير ميزان عقوبت بسته به نظر حاكم است ولي مقدار آن كمتر از حد است
متر، ازالة بكارت، تأديب اطفال، مواردي كه درباره تعزير مرسوم بوده نظير زنا و لواط از چهار بار ك. مستحق حد نيست

وطي، تخلي در كعبه، شهادت زور و به ناحق، تجاوز از حد در دفاع مشروع، جلوگيري از اشراف چشم چران به منزل 
مجازات تعزيري شامل وعظ، تهديد، جلد، ضرب، توبيخ، حبس، صلب، جريمه، بدنامي،  68.باشد غير و موارد ديگر مي

شود كه  نيز مي) جدا كند اش زوجهاز  بستر زوج(منع اختالط و حتي هجر تراشيدن سر، ، تبعيد، )رسوا كردن(تشهير 
بعضي آنها مبتني بر نص قرآن و برخي ديگر مستنبط از سنّت عملي و برخي اجماع است ولي در همة آنها فعل جرم در 

مجازات مطلق و نامحدود نيست و شرع تصريح شده هرچند ميزان مجازات مقرر نگرديده باشد و اختيار قاضي در تعيين 
  .گيرد بندي حدود قرار نمي تعزيرات جدا از حدود است كه در قرآن ذكر شده و در طبقه. شود شامل امور تخييري نمي

نكته اساسي در تعزيرات به دليل اينكه همانند حدود در امور اجتماعي نص قرآني ندارند و همانطور كه ذكر آن 
از تفسير قواعد جزائي بيش از نص قرآن خودداري نمود لذا تعزيرات در حقوق جزائي اسالم را  رفت به دليل اينكه بايد

و مستندات احاديث و اخبار و روايات نبايد به سبك متداول وسيلة استنباط احكام . بايست از سنّت اخذ نمود نمي
چه كه پيامبر اكرم ص و يا امام ع مقرر هاي تعزيراتي همانند آن تعزيراتي قرار گيرد و ميزان مجازات خطاها و جرم

اند در نظر گرفته شود و بايد نوع جرم و ميزان عقوبت با توجه به شرايط زمان و مكان و با رجوع به شورا تعيين  داشته
اين موضوع در بخشهاي قبل تحت عنوان تفسير قواعد جزائي بيش از نص قرآن و رجوع به شورا در موارد فراتر از . شوند
مفهوم اين موضوع اين است كه بايد جامعه در زمان فعلي با توجة به شرايط اين زمان . قرآن مورد بحث قرار گرفت نص

، بوسيدن پسر از )وقتي زن مسلمان دارد( تصميم بگيرد كه آيا براي افعالي نظير لواط، تفخيذ، ازدواج مسلم با زن ذمي
معصومين ع، ادعاي نبوت، سحر، استعمال يا نوشيدن مسكر، ارتداد،  روي شهوت، سحق، قيادت، سب پيامبر ص يا ائمة

اند و در زمان حاضر مصداق  وطي بهائم، استمناء، تخلّي در كعبه و امثال آن و مواردي كه در صدر اسالم مصداق نداشته
  . اند جرم هستند يا نه و اگر هست ميزان عقوبت آن به چه اندازه است يافته

 .شدابها منطبق با اصول روانشناسي تربيتي  مجازات بايدكنيم كه  به اين اكتفا ميمبحث ندي اين به هرحال در جمعب
در شهر  مضروب ساختنمثالً تحقير كردن مجرم كه گاهي ديده شده بر گردن وي آفتابه انداخته و او را در حين 

ناخوشايند نظير سوسك فرو برند مغاير با يا دستان دختري را كه الك ناخن زده در كيسه محتوي جانوران گرداندند  مي
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شود زيرا در دل مجرم تعذيب شده به  و اينگونه اقدامات سبب تشديد جرم در آينده ميباشد  مياصول روانشناسي تربيتي 
  .دآور ميبه جامعه وارد ده و آسيب زيادي را كرو در اولين فرصت بروز  شود ميفي تهمواره حس انتقام مخ ،اين شكل
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