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مقدمه

مجازاتها در حقوق کیفری اسالم به چهار قسم حدود ،قصاص ،دیات
و تعزیرات تقسیم میشود .قصاص و دیات در مورد جنایت علیه اشخاص
است .مقصود از جنایت ،اعمال زیانباری است که علیه جان و یا جسم
دیگری رخ میدهد همچون قتل ،ضرب و جرح و قطع عضو ،سلب منافع
(حواس و مانند آن) و سقط جنین.
اهمیت قصاص و دیه از آنجا روشن میشود که در قرآن کریم ـ به عنوان
مهمترین منبع مورد اتفاق همهي مسلمانان ـ به آن تأکید شدهاست؛ براي
مثال در مورد قصاص در قرآن آمده است:

ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد

واألنثى باألنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب

أليم؛ ای كساني که ایمان آوردهاید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر
شما نوشته شده است ،آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در
برابر زن( ....بقره.)178 :

جالب اینجاست که در آیهي بعد میفرماید:

و لکم فی القصاص حياة يا اولوا االلباب لعلکم تتقون؛ و برای شما در

قصاص ،حیات و زندگی است .ای صاحبان خرد! شاید شما بپرهیزید.

مطابق اين آيه ،در قصاص زندگي است .سؤال این است که قصاص،
مرگ و نیستی و اعدام قاتل است ،چگونه در این مرگ ،زندگی و حیات
وجود دارد؟
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قصاص باعث حیات سه گروه است ،اول کسی که قصد قتل عمد

دیگری را داشته باشد ،چنانچه از حکم قصاص مطلع باشد و بداند که
اگر دستگیر شود ولی دم میتواند او را قصاص کند ،از قتل صرف نظر
كند ،دوم كسي كه قصد جان وي شده بود ولي به دليل انصراف قاتل،
كشته نمیشود .همچنین دیگران وقتی بدانند قصاص الزم است ،از
ترس قصاص ،جرأت اجرای اندیشهي مجرمانهي خویش را نمیكنند
(عاملی  :1414ج ،29صص 53و.)54

البته میتوان گروه چهارمی را هم افزود .چهارمین گروه که قصاص
باعث حیات ایشان میشود ،خانوادهي قاتلاند ،زیرا پیش از اسالم وقتی
قتلی رخ میداد گاه خانوادهي مقتول به خانوادهي قاتل حمله میکردند و زن
و فرزند و پدر و مادر قاتل را میکشتند اما خود قاتل کشته نمیشد (طریحی

 :1416ج ،1ص91؛ مغنیه  :1981ج ،1صص  274و .)275بر اين اساس هم وضع
قانون قصاص و هم اجرای قصاص باعث حیات میشود .گرچه اجرا نكردن
قصاص توصيه شده یعنی هر چند قصاص حق ولی دم است ،لكن بهتر
است ولي دم به جای قصاص ،قاتل را عفو و یا با او بر پرداخت دیه مصالحه
کند .در شریعت حضرت موسی ( )نیز صاحب حق قصاص تشویق به
قصاص نکردن شده بود .به همین جهت قرآن كريم ميفرمايد:
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در تفسیر این آیه از امام زینالعابدین ( )نقل شده است كه ميفرمايند:
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و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن
باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم الظالمون؛ بر آنها (بنی اسرائیل) در
آن (تورات) مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل
چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر
دندان میباشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد (و
از قصاص صرف نظر کند) ،کفارهي گناهان او محسوب میشود....
(مائده.)45 :

پیش از انقالب اسالمي ،قوانین ایران متعرض قصاص و دیه نشده بودند،
اما پس از پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ماه  1357مقررات قصاص و
دیه وارد قوانین موضوعه شدند .اول بار قانون حدود و قصاص سال ،1361
سپس قانون مجازات اسالمی سال  1370و در آخرین مرحله قانون مجازات
اسالمی سال  1392موادی را به قصاص و دیه اختصاص دادهاند.
به برخی از مقررات قصاص -ب ه خصوص در زمینهي قصاص مرد و
زن– انتقادها و ايرادهايي گرفته شده است .این نوشتار به بررسی موضع
قانون جدید مجازات اسالمی (مصوب  )1392در برابر این ایرادها میپردازد.
در واقع ،اين نوشتار به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا قانون جدید
تغییری در مقررات قصاص و دیهی زن نداده یا اینکه سعی نموده با اتخاذ
راهحلهایی این گونه اشکاالت را مرتفع كند و در صورت اخیر این راهحلها
چیست؟ الزم به ذكر است كه مقصود از فقه اسالمی در این نوشتار فقه امامیه
یعنی فقه شیعه است که مبنای قانونگذاری جمهوری اسالمی ایران میباشد،
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 -1قصاص

«قص» گرفته شده است که در زبان عربی بهمعنای
واژهي قصاص از ّ

قص
«به دنبال کسی رفتن» و «پا جای پای وی گذاشتن» آمده است .چنان که ّ

اَثَره بهمعنای «تتبّعه» است (ابنفارس  :1404ج  ،5ص 11؛ مصطفوی  :1368ج ،9

صص 276ـ .)274از آنجا که در قصاص کردن متابعت از جانی وجود دارد ،به

این صورت که اگر جانی کسی را بکشد ،او نیز کشته میشود و اگر گوش
کسی را قطع کند ،گوش او قطع میشود ،واژهي قصاص بهکاررفته است.
قصاص در اصطالح فقهی از معنای لغوی خویش دور نشده است و به
معنای کیفری است که جانی بهعلت ارتکاب جنایت عمدی بدان محکوم
میشود و با جنایت وی برابر است (نجفی  :1404ج  ،42ص .)7

در مجمعالبحرین آمده است« :جنایت به معنی گناه و جرمی است که
موجب عقاب و قصاص است .جنایت در لغت عبارت است از رساندن امر
مکروه و ناخوشایند به کسی که استحقاق آن را ندارد و در شرع عبارت
است از ایراد درد به کل یا بخشی از بدن انسان؛ اولی جنایت بر نفس و
دومی جنایت بر عضو است» (طریحی  :1416ج ،1ص .)91بنابراین مقصود از
جنایت در فقه اعمالی است که علیه جسم و یا جان دیگری ارتکاب مییابد
همچون قتل ،ضرب و جرح ،قطع عضو و سلب منافع (حواس و مانند آن).
در نتیجه سرقت و زنای با رضایت و شرب مسکر و ...جنایت به شمار
نمیرود .موضوع جنایت و واژههای مشتق از آن مثل جانی و مجنی علیه در
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دو باب قصاص و دیه زیاد به کار رفته و میرود ،به گونهای که برخی فقها
مباحثی از این دو باب را در عنوان کتاب الجنایات یاد کردهاند (طوسی :1417

ج ،5ص145؛ ابن حمزه  .)408 :1408از آنجا که جنایت در یک تقسیمبندي به دو
قسم قتل و کمتر از قتل تقسیم میشود ،قصاص نیز به دو قسم قصاص نفس
و قصاص مادون نفس (یا به تعبیر تسامحی قصاص عضو) تقسیم میشود.

1

قصاص نفس و قصاص مادون نفس در بسیاری از احکام مشترکاند ،لذا
تحوالت قانون مجازات اسالمی سال  1392دربارهي این دو موضوع در کنار
هم بررسي ميشود.
مطابق فقه اسالمی صرف ارتکاب جنایت عمدی برای قصاص نمودن
جانی کفایت نمیکند و براي تحقق قصاص شرایطی الزم است از جمله
اینکه اگر مردی نسبت به مردی دیگر یا زنی بر زنی دیگر مرتکب جنایت
عمدی شود حکم به قصاص داده میشود ،اما اگر مرد نسبت به زن و یا زن
نسبت به مرد مرتکب جنایت شوند با توجه به تفاوت ميزان ديهي زن و مرد
حکم قضیه فرق میکند.
 -1-1جنايت مرد بر زن

اگر مردی زنی را عمدا ً به قتل برساند ،اولیاء دم زن میتوانند مرد را
قصاص کنند به شرط آنکه نصف دیهی مرد را به او بپردازند .این در حالی

 -1جالب است که ق.م.ا 1392 .در ماده  289از سه قسم جنایت :بر نفس  ،عضو و منفعت نام میبرد
اما در ماده  387مقرر میدارد« :جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو،
جرح و صدمههای وارد بر منافع است».
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دیهای ،قصاص میشود .این مسئله از گذشته محل بحث قرار گرفته است.
هر چند در قرآن کریم -به عنوان منبع اصلی استنباط احکام شریعت -چنین
امری به صراحت نیامده است و تنها عبارات جان در مقابل جان (مائده،)45 :
مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و زن در مقابل زن (بقره )178 :ذكر شده است ،اما
روایات بسیار زیادي حاکی است که برای قصاص نمودن مرد قاتل ،اولیاء دم
زن باید نصف دیهي نفس را به او بدهند (عاملی ،همان .)80-87 :فقهای شیعه
نیز بدین روایات فتوا دادهاند( 1طوسي 747 :و 748؛ صدوق 515 :1415؛ سالر :1414
238؛ ابن ادریس  :1411ج ،3ص 350؛ حلی  :1409ج ،4ص 1007؛ خویی  :1396ج،2
صص  9و 28و 125؛ مروارید  :1410ج ،25صص  490 ،465 ،433 ،329 ،309و .)542

البته فقهای اهل سنت معتقدند در خصوص قتل ،مرد در مقابل زن و زن در
مقابل مرد قصاص نفس میشود بدون اینکه رد دیهای صورت پذیرد (مروارید
 :1419ج ،39صص  482 ،225 ،19و 517؛ همان :ج ،40صص 1024 ،858 ،613 ،612
و .)1038

آنچه بر اهمیت مسئله میافزاید این است که آیا ولی دم زن میتواند مرد
قاتل را به پرداخت دیهی زن اجبار کند؟ مشهور فقهای شیعه پاسخ منفی
دادهاند وگفتهاند برای اخذ دیه از مرد قاتل و به طور کلی قاتل ،هم ولی دم
زن و هم قاتل باید راضی باشند .مجموع این گزارهها خود مشکلی را ایجاد
 -1برای مطالعه بیشتر ،ر .ک حاجیدهآبادی ،احمد« ،قصاص و دیه زن» ،مجله حقوق اسالمی ،س
 ، 6ش( ،22پاییز  ،)1388صص.151-181
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است که اگر زنی ،مردی را بکشد ،زن بدون پرداخت و دریافت هیچ گونه
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میکند و آن اینکه مردی زنی را عمدا ً به قتل رسانده است اولیاء دم زن از
یک سو برای قصاص او باید نصف دیهي مرد را به او بدهند ،در حالی که
توانایی مالی ندارند و از سوی دیگر نمیتوانند از مرد قاتل دیه بگیرند ،چرا
که دیه در قتل عمد تصالحی است و قاتل حاضر به مصالحه با اولیاء دم زن
نیست و میگوید من را قصاص کنید .در نتیجه خون زن بیگناه ممکن است
در معرض هدر رفتن باشد.
این مشکل در قصاص عضو (مادون نفس) هم دیده میشود ،زيرا گرچه
برخی از فقهای اهل سنت همچون حنفیه معتقدند میان مرد و زن در عضو
حکم قصاص نیست (مروارید  :1419ج ،39ص  ،)232ولی فقهای شیعه به
قصاص معتقدند و در مواردی قصاص عضو مرد را همانند قصاص نفس او
منوط به پرداخت دیه میدانند؛ براي مثال اگر مردی عمدا ً یک گوش زنی را
ببرد ،زن در صورتی میتواند گوش مرد را قصاص کند که ربع دیهي گوش
را به او بدهد ،چرا که دیهي یک گوش مرد نصف دیهي کامل و دیهي یک
گوش زن ربع دیهي کامل است .مستند این حکم چندین روایت است (عاملی
 :1414ج ،29صص .)163-165

مشکل در حالتي بروز ميكند که از یک سو اگر زن بخواهد قصاص عضو
کند باید مبلغی دیه به مرد جانی بپردازد و توانایی مالی آن را نداشته باشد و از
سوی دیگر اگر بخواهد از مرد ،دیه بگیرد مطابق تلقی رایج فقهی باید مرد جانی
رضایت به پرداخت دیه داشته باشد و چه بسا مرد با اطالع از عدم تمکن مالی
زن حاضر به پرداخت دیه نباشد و بگوید من برای قصاص حاضرم .بنابراین
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این مشکل در قانون مجازات اسالمی سال  1370وجود داشت (مواد
 257 ،209و  ،)273اما قانون مجازات اسالمی سال  1392با اتخاذ سه
راهکار -که پشتوانهي فقهی هم دارد -سعی نموده به نحو شایستهای مشکل
فوق را برطرف كند.
 -1-1-1امکان اجبار مرد جانی به پرداخت ديهي زن

در صورت بروز چنين تعارضي -عدم تمكن مالي اولیاء زن و یا خود زن
(صاحب حق قصاص) بر پرداخت ديه در قصاص مرد و خودداري مرد از
پرداخت ديه -برخی فقها معتقدند پرداخت دیه نیاز به رضایت جانی ندارد
و در نتیجه ولی دم زن یا مجنی علیها (زن قربانی جنایت) میتواند جانی را
بر پرداخت دیهي جنایتی که وارد کرده اجبار نماید ،همانند جنایت شبه عمد
و خطای محض که پرداخت دیه نیاز به رضایت جانی ندارد .مرحوم آیت
اهلل خویی از طرفداران این عقیده است .او حتی بحث را فراتر از مورد عدم
تمکن مالی و فراتر از زن و مرد میداند و معتقد است در هر مورد که ولی دم
یا مجنیعلیه برای قصاص باید مقداری دیه بدهد ،راس ًا میتواند از قصاص
صرف نظر و جانی را به پرداخت دیه مجبور كند( 1خویی 28 ،11 ،10 ،9 :1396

و .)...برخي روایات در مورد جنایت بر زن مؤید این مبناست؛ براي مثال در
صحيحه عبداهللبن سنان آمده است:
 -1البته گرچه سخن ایشان در مورد قتل زن توسط مرد صحیح است ،اما کلیت حرف ایشان به نظر
ناتمام است (ر .ک به حاجیدهآبادی ،احمد322 :1384 ،ـ 319و 328ـ.)326
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متعمدا ً قال :إن شاء
سمعت أبا عبداهلل ( )يقول في رجل قتل امرأته ّ

شاءوا أخذوا
أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤ ّدوا إلى أهله نصف الدية ،و إن ُ
نصف الدية خمسة آالف درهم (عاملی  :1414ج  ،29ص )80؛ از امام صادق

( )شنیدم دربارهی مردی که زنش را عمدا کشته بود فرمود :اگر
خانوادهی زن بخواهند مرد را قصاص میکنند ولی نصف دیهی کامل
را به خانواده مرد میپردازند و اگر خواستند نصف دیهی کامل یعنی
پنج هزار درهم از مرد میگیرند.

مشاهده میشود که در این روایت گرفتن دیهي زن منوط به رضایت
قاتل نشده است .روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد (همان.)80-87 :

همچنین در اين موضوع به قاعدهي «الیبطل دم امرا مسلم» استناد شده ،بدین
بیان که اگر ولی دم زن توانايي پرداخت نصف ديه را براي قصاص نداشته
باشد ،نميتواند مرد قاتل را بر پرداخت دیه اجبار كند ،بنابراين خون مسلمان
هدر میرود و اين امری است که در روایات به شدت نهی شده است.
قانون مجازات اسالمی سال  1392به پیروی از این نظر فقهی ،تنظیم شده
است .گرچه قانونگذار در مادهي  382اين قانون مقرر داشته:

هرگاه زن مسلمانی عمدا ً کشته شود حق قصاص ثابت است ،لکن اگر
قاتل مرد مسلمان باشد ولی دم باید پیش از قصاص ،نصف دیهي کامل
را به او بپردازد......
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زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که

به زن وارد میکند به قصاص محکوم میشود ،لکن اگر دیهي جنایت
وارد بر زن ،مساوی یا بیش از ثلث دیهي کامل باشد ،قصاص پس از
پرداخت نصف دیهي عضو مورد قصاص به مرد ،اجرا میشود .حکم
مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر
مسلمان باشد نیز جاری است...

اما پیش از آن در مادهي  360به عنوان یک قاعدهی کلی مقرر میدارد:
در مواردی که اجرای قصاص ،مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص

شونده است ،صاحب حق قصاص میان قصاص با رد فاضل دیه و
گرفتن دیهي مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

الزم به ذكر است كه از حیث بایستههای قانون نگاری فاصلهي میان مواد
 360و 382و  388و آوردن این مواد در دو عنوان جداگانه صحیح نیست
و الزم است این سه ماده یکجا آورده شود یا اینکه قانونگذار تبصرهای به
ماده  382و  388میافزود و مینوشت« :حکم مادهی  360در این مورد نیز
اعمال شود».
 -2-1-1امکان احتساب مهر زن يا طلب او و يا ولی دم به جای فاضل ديهي پرداختی

یکی از آوردههای خوب قانون مجازات اسالمي مصوب سال 1392
مادهي  430آن است .مطابق اين ماده:

در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه ،اگر مقتول یا صاحب حق قصاص
طلبی از مرتکب داشته باشد ،طلب مذکور با رضایت صاحب آن،

هرچند بدون رضایت مرتکب به عنوان فاضل دیه ،قابل محاسبه است.
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این ماده راهکاری را پیشبینی کرده که بر اساس آن ولی دم زن یا خود
مجنی علیه بتواند برای قصاص مرد جانی -اعم از آنکه شوهر مقتوله یا مجنی
علیها باشد یا نباشد -بدون پرداخت دیه او را قصاص کند بدین صورت که
اگر شوهر ،مهریهي همسر خود را نداده است (در فرضی که جانی شوهر
میباشد) یا مرد جانی به زن یا ولی دم او بدهکار است ،نصف دیهي مرد از
مهر و طلب زن و یا ولی دم محاسبه شود .گرچه حتي در صورت تصريح
نكردن قانون به این مطلب ،قواعد مسئولیت مدنی در باب تهاتر همین امر
را اقتضا میکرد ،اما تصریح به این مطلب امری مفید و در خور تقدیر است.
ن است که تهاتر قهری است و نیاز به رضایت
تنها نکتهای که باقی میماند ای 
داین و مدیون نیست؛ با وجود این ،برخالف رضايت جاني كه شرط نيست،
قانون رضایت صاحب حق قصاص را الزم میداند ،علت این امر چیست؟
 -3-1-1امکان پرداخت ديه از بيتالمال (دولت)

عدهاي پيشنهاد دادهاند ،در مورد قتل زن توسط مرد ،در صورتی که ولی
دم زن بخواهد مرد را قصاص کند اما توانایی پرداخت نصف دیهي به او را
نداشته باشد ،نصف دیه از بيتالمال پرداخت گردد و در واقع حکومت با
پرداخت نصف دیه ،به یاری ولی دم زن بشتابد .اين مسئله در کتب فقهي
مطرح نشده ،بلکه تنها در استفتائات سالهاي اخير از مراجع دیده ميشود.
ديدگاه فقها دربارهي اين نظر به شرح زير ميباشد:
 «در موارد پرداخت فاضل ديه ،چنانچه اولياي دم عليرغم اصرار برقصاص ،قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و از طرفي به طور
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موارد قصاص به طور قهري به ديه تبديل ميشود؟ ب) چنانچه پاسخ منفي
است ،در شرايطي که عدم قصاص يا تأخير آن به مصلحت نباشد و چه بسا
عوارض سياسي و اجتماعي شديدي دربرداشته باشد ،آيا ميتوان فاضل ديه
را از بيتالمال پرداخت و حکم قصاص را اجرا نمود؟» (گنجينة استفتائات

قضايي ،کد سؤال  .)95برخي مراجع مخالف پرداخت فاضل ديه از بيتالمال
هستند:
 آيتاهلل بهجت« :الف) در فرض سؤال حق ندارند قصاص کنند و ديهدر صورتي ثابت ميشود که قاتل قبول کند و اولياء هم بپذيرند .ب) تا فاضل
ديه پرداخت نشود ،حق قصاص نيست تا عدم آن مصلحت نباشد» (همان،
کد سؤال.)3

 آيتاهلل تبريزي« :الف) تا وقتي که اولياء دم فاضل ديه را پرداختنکنند ،حق قصاص ندارند واهلل العالم .ب) حق جاني است که فاضل ديه را
از اولياء دم بگيرد و اال حق قصاص ندارند و اهلل العالم» (همان).
 آيتاهلل سيستاني« :ب) خير» (همان). -آيتاهلل خامنهاي« :ب) مورد ثبوت ديه بر بيتالمال نيست» (همان).

 آيتاهلل صافي گلپايگاني« :پرداخت فاضل ديه از بيتالمال وجه شرعيندارد و عنوان کلي عدم مصلحت در تأخير قصاص مجوز اداء از بيتالمال
نيست و اهلل العالم» (همان ،کد سؤال  5088و سؤال .)3

در مقابل ،برخي مراجع پرداخت ديه از بيتالمال را تنها در صورت
وجود مصلحت جايز دانستهاند .به تعبير ديگر فقط در صورت مصلحت
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عادي نيز اميدي به تمکن آنان در آينده نباشد بفرماييد :الف) آيا در اين گونه
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ميتوان فاضل ديه را از بيتالمال پرداخت نمود 1.چنانکه در پاسخ استفتاء
از ايشان آمده است:
 آيتاهلل فاضل لنکراني« :ب) دليلي عام بر اين مسئله نداريم ،بلي اگرحاکم شرع مصلحت بداند ميتواند طبق صالحديد خود عمل کند»( 2همان).

 آيتاهلل مکارم شيرازي« :ب) در صورتي که عدم قصاص واقع ًا مشکلآفرين بوده باشد ،پرداختن فاضل ديه از بيتالمال بيمانع است» (همان).

 آيتاهلل موسوي اردبيلي« :ب) نميشود مگر آنکه حاکم شرع با رعايتقوانين اقدام نمايد يا حاکم شرع جامعالشرائط باشد»( 3همان).

 آيتاهلل روحاني« :در صورتي که عدم قصاص عوارض سياسي واجتماعي داشته باشد که الزم است جلوگيري شود ،اين مبلغ را از بيتالمال
بدهند» (روحاني .)17 :1378
 -1البته محتمل است بگوییم بین این دو نظر تعارضی نیست بدین بیان که گروه دوم میخواهند
بگویند به خودی خود دلیلی بر پرداخت دیه از بیت المال نداریم مگر اینکه حاکم شرع تشخیص
مصلحت دهد .به همین دلیل است که در برخی استفتائات ایشان به عدم پرداخت دیه از بیتالمال
نظر دادهاند .مث ً
ال آيتاهلل مکارم در استفتايي معتقدند« :دليلي بر پرداختن فاضل ديه از بيتالمال
نداريم» (گنجينه استفتائات قضايي ،کد سؤال  5088و کد سؤال  .)3آيتاهلل فاضل لنکراني در استفتايي
مشابه معتقدند« :در فرض سؤال تا اولياء دم نصف ديه را ندادهاند ،نميتوانند قصاص کنند و اگر
اولياء دم ندارند بايد قاتل را با کفالت آزاد کنند تا بعد که توانستند نصف ديه را بدهند و او را
قصاص کنند» (فاضل لنکراني .)455 :1377
 -2ايشان در استفتايي مشابه چنين مرقوم نمودهاند« :پرداخت فاضل ديه از بيتالمال وجهي ندارد
بلي حاکم و مجتهد جامعالشرائط در صورت مصلحت ميتواند به مقدار نصف ديه يا کمتر و بيشتر
به اولياء مقتوله کمک کند تا آنان توان تقاضاي قصاص با پرداخت فاضل ديه را داشته باشند» (گنجينه
استفتائات قضايي ،کد سؤال .)3

 -3ايشان در استفتايي مشابه چنين مرقوم نمودهاند« :در صورت عدم تمکن اولياء دم از پرداخت
نصف ديه ،از بيتالمال نميشود پرداخت نمود مگر اينکه حکومت قصاص را بر صالح اسالم
بداند» (گنجينه استفتائات قضايي ،کد سؤال  .)3ظاهر عبارت ايشان در استفتايي ديگر آن است که
وليدم ميتواند ديهي زن را از قاتل بگيرد ،يعني او را بر پرداخت فاضل ديه اجبار نمايد (همان،
ّ
کد سؤال .)5088
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صراحت آمده بود و مقید به وجود مصلحت نشده بود« :در صورتی که
ولی دم متقاضی قصاص باشد ،در صورت عجز از پرداخت ،فاضل دیه از
بيتالمال پرداخت خواهد شد».
مطابق پيشبيني ،شوراي نگهبان اين تبصره را تأييد نكرده زيرا ادلهای که
برای مسئولیت بيتالمال در پرداخت نصف دیه بیان شده ،خالی از نقد و ایراد
نمیباشند 1.به هر حال هم قاتل و هم مقتول هر دو شهروندان حکومتاند
و قصاص امری شخصی به شمار میرود و به اصطالح حقالناس است؛
حال چه توجیهی وجود دارد که حکومت به یاری یکی از طرفین دعوا
نقشآفرینی کند .النهایه قانون مجازات اسالمی به طور محدود این امر را
پذیرفتهاست و مقرر میدارد:

ماده  -428در مواردی که جنایت ،نظم و امنیت عمومی را بر هم زند
یا احساسات عمومی را جریحهدار کند و مصلحت در اجرای قصاص
باشد ،لکن خواهان قصاص تمکن پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر
صاحبان حق قصاص را نداشته باشد ،با درخواست دادستان و تأیید
رئیس قوه قضاییه ،مقدار مذکور از بيتالمال پرداخت میشود.

روشن است که این ماده در خصوص قتل و جنایت بر زن توسط مرد
نیست ،لکن یکی از بارزترین مواردی که بحث مصلحت در اجرای قصاص
مطرح میشود ،همین مورد است.
 -1برای مطالعه بیشتر ر.ک به حاجیدهآبادی ،فاضل دیه و حیطه اختیار ولی دم زن در قتل زن ،مجله
مطالعات راهبردی زنان ،س دوازدهم ،ش ،45پاییز  ،1388ص142ـ.115
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در تبصرهي مادهي  384الیحهي قانون مجازات اسالمی این امر به
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در جنايت مادون نفس ،برخی فقها معتقدند زنی که قربانی جنایت مادون
نفس مردی واقع شده میتواند بیآنکه تفاوت دیهی خود با مرد جانی را
به او بپردازد او را قصاص مادون نفس کند ولی به کمتر از حق خویش
در قصاص اکتفا نماید؛ براي مثال بر اساس قاعدهي معاقله زن و مرد ،اگر
مرد ،چهار انگشت زن را قطع کرده باشد ،زن میتواند با پرداخت دیهي دو
انگشت مرد به او ،چهار انگشت مرد را قطع کند .حال برخی فقها گفتهاند
زن میتواند بدون پرداخت هیچ دیهای تنها دو انگشت مرد را قصاص کند
و برخی مخالفت کردهاند گرچه کفهي عدهي مخالفین سنگينتر است (نجفی
 :1404ج ،42صص  88-90؛گنجینه استفتائات قضایی ،کد سوال 4011؛ حسینی روحانی
 :1414ج  ،26صص142و ،143مدنی کاشانی 44 :1410و .)45

هر چند كه قانونگذار از این نظر فقهی استفاده نکرده ،ولی به نظر
ميرسد با استناد به نظر برخي فقها بتواند در مورد جنايت مادون نفس چنين
رويهاي را مقرر كند ،زیرا در مواردی که زن ،قدرت بر پرداخت فاضل دیه
را نداشته باشد و طلبی هم از مرد نداشته باشد و دولت ،مصلحت را در
اجرای قصاص نداند ،زن فقط و فقط میتواند از مرد دیه بگیرد بدون اینکه
کوچکترین قصاصی انجام دهد.
نكتهي ديگر اينكه قانونگذار در جنایت دارای مراتب با رضایت جانی،
امکان قصاص کمتر را اجازه داده است .مادهي  390مقرر ميدارد:

اگر جنایت بر عضو دارای مراتب باشد ،مجنی علیه میتواند با رضایت
مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت

موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ
بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.
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دانست و یا از حکم مادهی  390بهره برد؟
 -2-1جنايت زن بر مرد

با توجه به اینکه دیهي زن نصف دیهي مرد است و اگر مردی زنی را به
قتل برساند اولیاء دم زن در صورتی میتوانند مرد را قصاص کنند که نصف
دیه را به او بدهند ،این سؤال مطرح شده که اگر زنی ،مردی را به قتل برساند،
آیا اولیاء دم مرد میتوانند عالوه بر قصاص نمودن زن ،نصف دیه را نیز از
او بگیرند؟ موضوع در روایات مطرح شده و بنا بر قاعدهي «الیجنی الجانی
علی اکثر من نفسه» پاسخ آن منفی است؛ براي مثال در صحیحه عبداهللبن
سنان آمده است:

في رجل قتل امرأته متعمدا ،قال :إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا

إلى أهله نصف الدية ،وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آالف درهم .و
قال :في امرأة قتلت زوجها متعمدة ،قال :إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها

وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه (عاملی  :1414ج  ،29ص)80؛

امام صادق ( )درباره مردی که زنش را عمدا ً کشته بود فرمود :اگر

خانوادهی زن بخواهند مرد را قصاص میکنند ولی نصف دیهی کامل
را به خانوادهی مرد میپردازند و اگر خواستند نصف دیهی کامل یعنی

پنج هزار درهم از مرد میگیرند و دربارهی زنی که شوهرش را عمدا ً

کشته بود فرمود :اگر اولیاء مقتول بخواهند زن را قصاص کنند او را
میکشند و هیچ کس بیش از جنایتی که بر جان خویش وارد ساخته
مجازات نمیشود.
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مفاد این قاعده آن است که جانی بیش از جانش مجازات نمیشود.
بدیهی است مجازات نمودن زن قاتل به پرداخت دیه عالوه بر قصاص،
مجازاتی اضافه بر جانش میباشد .گرچه این قاعده در خصوص قتل مرد
توسط زن در روایات آمده اما اختصاص به آن ندارد و مصادیق و مجاری
دیگری نیز دارد.

1

مهم این است که قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1370به این
مسئله اشاره نکرده بود ،اما قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392حکم
فقهی فوق را به صراحت انعکاس داده است:

ماده  -425اگر مرتکب عمدا ً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیهي جنایت

وارد شده بر مجنی علیه بیش از دیهي آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن
مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند ،صاحب حق قصاص نمیتواند

افزون بر قصاص ،تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

پیش از این ماده ،صدر مادهي  374نیز به این مطلب اشاره دارد.

ماده  -374هرگاه دیهي جنایت ،بیش از دیهي مقابل آن جنایت در
مرتکب باشد ،مانند اینکه زنی ،مردی را یا غیر مسلمانی ،مسلمانی را

عمدا به قتل برساند یا دست وی را قطع کند ،اگر مرتکب یک نفر باشد،
صاحب حق قصاص افزون بر قصاص ،حق گرفتن فاضل دیه را ندارد

و......

 -2ديه
دیه در لغت بهمعنای مالی اس��ت که بَدَ ل نفس مقتول است (فیروزآبادی:
ج  ،4ص 399؛ ابنمنظ��ور  :1408ج  ،15ص 283؛ طریح��ی  :1985ج  ،4ص .)484
 -1برای مطالعه بیشتر این قاعده ر .ک به حاجیدهآبادی ،احمد .391-400 :1391
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میشود ،دیه گفته نمیشود و شاید به همین جهت است که در زبان فارسی
دیه ،خونبها تعریف ش��ده است (دهخدا  :1377ج  ،8ص  .)11454فیومی معتقد
است دیه در اصل ،مصدر فعل َودی -یَدی بهمعنای دادن مالی است که بدل
نفس است و بعدها بر خود آن مال ،دیه اطالق شده است (فیومی  :1415ج ،2

ص  .)654معناي دیه در اصطالح از معنای لغوی آن دور نشده است ،چنانکه
مادهي  17ق.م.ا .سال  1392مقرر میدارد:

دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد
جنایت غیر عمدی بر نفس ،اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در
مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود.

مادهي  448در تعریف دیهي مقدر اشعار میدارد:

دیه مقدر ،مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر
عمدی بر نفس ،عضو یا منفعت ،یا جنایت عمدی در مواردی که به هر
جهتی قصاص ندارد ،مقرر شده است.

دیه بر دو قسم اصلی و تصالحی تقسیم میشود .دیهي اصلی ،مجازات
جنایات عمدی فاقد شرایط قصاص (مثل جنایت بر دیوانه توسط عاقل،
جنایت بر فرزند توسط پدر )...و جنایات شبه عمدی و جنایات خطای
محضی است .مقدار این دیه در شرع مشخص شده است ،اما در جنایات
عمدی واجد شرایط قصاص ،ولی دم یا مجنی علیه میتواند جانی را قصاص
کند و یا با او بر پرداخت دیه مصالحه کند .مقدار این دیه در شرع مشخص
نشده است و بسته به توافق طرفین میباشد.
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گرچه میان زن و مرد در مقدار دیه تفاوت است ،اما این تفاوت به معناي
تبعیض نیست .همین که از نظر شرع دیهي زن و مرد تا ثلث دیهي کامل برابر و
از ثلث به بعد دیهي زن تنصیف میشود از وجود حکمتی در این زمینه حکایت
ت نکاتی مطرح شده است ،ولی وجه مشترک
میکند .در بیان حکمت این تفاو 
همهي توضیحات آن است که نباید تفاوت دیهي زن و مرد را به تفاوت در
جایگاه انسانی و ارزشی آنان مربوط دانست .آیات فراوان و صریح قرآن که به
برابری زن و مرد در جایگاه معنوی اشاره کرده است و یا تصویری ارزشمند از
زنان برگزیده بهدست میدهند ،در پذیرش این واقعیت جای تردید نمیگذارد.
حکیم متأله ـ آیتاهلل جوادی آملی ـ در اين باره مینویسد:
«دیه در اسالم بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول نیست ،بلکه یک
دستور خاص است که ناظر به مرتبهي بدن انسان کشته شده میباشد.
نشانهي آن این است که اسالم بسیاری از افراد اعم از زن و مرد را که دارای
اختالف علمی و یا عملیاند متفاوت میبیند و در عین حال ،دیهي آنها را
مساوی میداند .مث ً
ال دربارهي تفاوت عالم و جاهل میگوید« :هل یستوی
الّذین یعلمون والّذین الیعلمون» (زمر )9 :و دربارهي تفاوت مجاهد قائم و

غیرمجاهد قاعد ،چنین میفرماید« :الیستوی الْقاعدون من المؤمنین غیر أولی
ل اهلل ( »...نساء)95 :؛ تساوی دیهي عالِم و جاهل نه
الضرر والمجاهدون فی سبی 

از ارج و منزلت عالِم میکاهد و نه بر مقام جاهل میافزاید و نیز تفاوت دیهي
مرد و زن نه بر منزلت مرد میافزاید و نه از مقام زن میکاهد  ...بنابراین ،قتل
عمدی مرد یا زن مؤمن از جهت بحثهای کالمی یکسان است ،یعنی اگر
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مرد وجود ندارد چه اینکه از جهت لزوم ک ّفاره [و میزان آن هم] هیچ فرقی
بین زن و مرد نیست» (جوادی آملی .)354-356 :1375

به هر حال قانون مجازات اس�لامی س��ال  1392س��عی نموده با اتخاذ
راههایی این مسئله را حل كند.
 -1-2جبران فاضل ديهي زن از صندوق تأمين خسارتهای بدنی

میدانیم که مطابق نظر اکثر فقهای شیعه و سنی 1،دیهي زن تا ثلث دیهي
کامل ،با مرد مساوی است و از ثلث به باالتر دیهي زن نصف دیهي مرد
است .بنابراین اگر یک انگشت زن قطع شود ،دیهي آن همانند دیهي یک
انگشت مرد است (یک دهم دیهي کامل) ولی اگر چهار انگشت زن قطع
شود ،دیهي آن به اندازهي نصف دیهي چهار انگشت مرد است یعنی برای
مرد 0/4 ،دیهي کامل و برای زن  0/2دیهي کامل محاسبه میگردد .این
وضعیت در دیهي قتل نیز برقرار است ،یعنی دیهي قتل زن نصف دیهي قتل
مرد است .اکثر فقهای شیعه به علت وجود روایت و نصوص فراوان مبنی
بر نصف بودن دیهي زن نسبت به مرد ،از این حکم دست نکشیده و آن را
مختص به زمان گذشته ندانستهاند.

2

قانون مجازات اسالمی سال  1392نیز به تبع فقه اسالمی ،این حکم را
همانند قوانین قبلی انعکاس داده است:
 -1برای مطالعه بیشتر ر .ک به حاجیدهآبادی 269- 305 :1384؛ همو.382-390 :1391
 -2برای مطالعه بیشتر ،ر .ک به حاجیدهآبادی ( :1388ب)181 :ـ.151
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ماده  550ـ دیه قتل زن نصف دیه مرد است.
ماده 560ـ دیه زن و مرد ،در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل
مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود ،دیه زن به نصف تقلیل
مییابد.

اما تغيير و تحول قانون جدید در پیشبینی جبران تفاوت دیهي زن از
صندوق تأمین خسارتهای بدنی است:

ماده  551ـ دیه خنثای ملحق به مرد ،دیه مرد و دیه خنثای ملحق به
زن ،دیه زن و دیه خنثای مشکل ،نصف دیه مرد به عالوه نصف دیه
زن است.

تبصره ـ در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست ،معادل تفاوت دیه
تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.

در باب مادهي  551نکات زیر گفتني است:
الف -از حیث بایستههای قانون نگاری ،ذكر این مطلب در تبصرهي
مادهي  ،551اص ً
ال جای مناسبی نیست .این مطلب به تنهايي یک ماده است
نه تبصرهي یک ماده .به فرض هم که به صورت تبصره آورده شود ،نباید
تبصرهي مادهای باشد که آن ماده دربارهي دیهي خنثی است .با وضعيت
فعلي اين ابهام به وجود ميآيد كه آيا مقصود از تبصره تنها ديهي خنثای
مشکل است -که از موارد نادر ميباشد -و يا با استناد به عبارت «مجنيعليه
مرد نيست» ميتوان اين تبصره را به ديهي زن نيز تعميم داد؟
ب -گرچه در این تبصره صحبت از مجنی علیه است ولی مقصود معنای
عامی است که شامل مقتول هم میشود ،زیرا مادهي  ،551ذیل فصل اول از
بخش دوم کتاب دیات ،با عنوان دیهي نفس آمده است .متن مادهي  551هم
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کمتر از قتل هر دو میشود .به هر حال ضروري است برای رفع هر گونه
ابهامی واژهي مقتول افزوده گردد.
ج -قانونگذار در چندين مورد به پرداخت دیه از بيتالمال قائل است؛
براي نمونه مادهي  474مقرر میدارد:

در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب
دسترسی نباشد ،دیه از مال او گرفته میشود و در صورتی که مال او

کفایت نکند از بيتالمال پرداخت میشود.

مادهي  475نیز در مورد جنایت خطای محض ،اشعار میدارد:

در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهدهي

مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار دسترسی به او ممکن نباشد،
دیهي جنایت از اموال او پرداخت میشود و در صورتی که مرتکب
مالی نداشته باشد دیه از بيتالمال پرداخت میشود.

الزم به توضيح است که میان پرداخت دیه از بيتالمال و پرداخت
تفاوت دیهي زن از صندوق تأمین خسارتهای بدنی تفاوت است .در واقع
قانونگذار در پرداخت تفاوت ديهي زن به نفع زن عمل كرده است ،زیرا
برای پرداخت دیه از بيتالمال باید پروسهي طوالنی طی شود؛ براي مثال
مطابق دو مادهي فوق پس از مرگ یا فرار مرتکب آن هم در صورتی که
دسترسی به او ممکن نباشد و مالی نداشته باشد که بتوان از آن دیه را
برداشت ،نوبت به پرداخت دیه از بيتالمال میرسد ،درحالی که در پرداخت
تفاوت دیهي زن از صندوق تأمین خسارتهای بدنی چنین پروسهي طوالنی
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وجود ندارد .همین که ثابت شد زنی مقتول یا مجنی علیه است و جنایت بر
وی ،جنایت عمدی واجد شرایط قصاص نیست ،اخذ تفاوت دیه از صندوق
خسارتهاي بدني الزم است؛ بدون اينكه پرداختن يا نپرداختن مقدار ديهي
بر عهدهي جاني ،اهميتي داشته باشد.
همچنين صندوق تأمین خسارتهای بدنی یک سازمان شناخته شده و
تشکیالتی است که بر اساس مادهي  10قانون بیمهي اجباری وسایل نقلیه
موتوری در مقابل اشخاص ثالث مصوب  1347تشکیل شده و منابع مالی
مشخصی دارد .آیین نامهي این صندوق در  1348/4/21و آیین نامهي منابع
درآمد آن در تاریخ  1348/12/2به تصویب رسید ،اما برای پرداخت دیه از
بيتالمال الزم است که دولت در بودجهي هر سال ،مقداری مال به این امر
اختصاص دهد .این امر با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی در هزینه کردن
بودجه تأثیر گذار است و گاه دولت مصلحت را در آن میداند که بودجه را
صرف امور مهمتر از پرداخت دیه نماید ،پرداخت دیه از بيتالمال را دچار
قبض و بسط میكند.
د -مبنای فقهی این تبصره تأمل برانگيز است .به نظر میرسد قانونگذار بر
اساس قاعدهي «ال یبطل» (هدر نرفتن خون و حق)  -که در روایات به عنوان
مستند پرداخت دیه از بيتالمال آمده است -تبصرهي فوق را مقرر كرده است،
پيشبيني صندوق تأمين خسارتهاي بدني به عنوان محل تأمين ديه خالي

از اشكال نيست ،زيرا اوالً ،منابع این صندوق به تنهايي توسط دولت تأمین

نميشود بلکه بخش مهمی از منابع این صندوق توسط بیمه گذاران و غیر

64

ارزيابی تحوالت قانون مجازات اسالمی مصوب  1392در باب قصاص و ديهي زن

تا بتوان بر اساس قاعدهي الیبطل پیرامون آن تصمیم گرفت .قانون «اصالح
قانون بيمهي اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليهي موتورى زمينى
در مقابل شخص ثالث مصوب  »1387 /4 /16مقرر میدارد:

ماده  -11منابع مالى صندوق تأمين خسارتهاى بدنى به شرح زير
است:
الف -پنج درصد ( )%5از حق بيمه بيمه اجبارى موضوع اين قانون.
ب -مبلغى معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجبارى كه از
دارندگان وسايل نقليهاى كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خوددارى
نمايند وصول خواهد شد .نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير
ضوابط الزم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب مجمع
عمومى صندوق خواهد رسيد.
ج -مبالغى كه صندوق پس از جبران خسارت زيانديدگان بتواند از
مسئوالن حادثه وصول نمايد.
د -درآمد حاصل از سرمايهگذارى وجوه صندوق.
ه -بيست درصد ( )%20از جرائم وصولى راهنمايى و رانندگى در كل
كشور.
و -بيست درصد ( )%20از كل هزينههاى دادرسى و جزاى نقدى
وصولى توسط قوه قضائيه.
ز -جرائم موضوع ماده ( )28اين قانون.
ح -كمكهاى اعطائى از سوى اشخاص مختلف.

ثانی ًا ،تأسیس این صندوق برای جبران خسارات قربانیان حوادث رانندگی
است که به عللی از جمله بیمه نبودن وسیلهي نقلیه یا فرار آن و ...موفق به
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دریافت خسارت نشده است .این در حالی است که تبصرهي ماده  551قانون
مجازات اسالمی اختصاص به چنین قربانیانی ندارد .در نتیجه این تبصره با
هدف تأسیس صندوق مزبور منافات دارد و ممکن است در عمل به علت
کمبود منابع مالی در اثر پرداخت خسارات زنان قربانی حوادث غیر رانندگی،
برای پرداخت خسارات قربانیان حوادث رانندگی با مشکل مواجه شود .گرچه
در تبصرهي  1مادهي  11فوقالذکر دولت موظف شده در صورت کمبود منابع
مالی صندوق در بودجهی سال بعد کسری را جبران نماید ،اما چون این تبصره
تنها تکلیفی را بر عهدهي دولت نهاده نه اینکه دولت را مدیون بداند ،ممکن
است دولت به علت وجود امور مهمتر ،از تأمین همه یا بخشی از کسری منابع
صندوق سرباز زند و در عمل هدف اولیهي صندوق تأمین نگردد.
هـ  -اطالق ماده شامل مواردی که جانی زن است یعنی زنی بر زن ديگر
جنايتي وارد كند،نيز ميشود؛ در حالی که به نظر میرسد در اینگونه موارد
نیاز به پرداخت فاضل دیهي زن نيست.
 -2-2تفسیر واژهي االقرب فاالقرب و خروج زنان از وظيفهي پرداخت دیه

قانون مجازات اسالمی سال  1370در مادهي  260مقرر میداشت:
هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است ،فرار کند و تا هنگام
مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ ،قصاص تبدیل به دیه میشود

که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از

اموال نزدیکترین خویشان او به نحو االقرب فاالقرب پرداخت میشود
و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از

بيتالمال پرداخت میگردد.
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آمده بود.
در این دو ماده واژهي «االقرب فاالقرب» آمده بود که از آن به ضمان
اقارب یاد میشود .سؤال اين است كه آیا منظور از االقرب فاالقرب ،همان
عاقله هستند یا منظور چیز دیگری است؟ البته دليل تصريح قانونگذار از ذكر
این واژه ،روایتی است که مستند حکم مادهي  260قرار گرفته و اين واژه در
آن به کار رفته است (عاملی ،همان .)395 :همچنين بيشتر فقها نیز عین این واژه
را در کتب فقهی خویش آوردهاند؛ لذا قانونگذار بدون هیچ گونه تفسیر و
توضیحی آن را در قانون آورده بود.
در تفسیر این واژه برخی نظرات حاکی است که مقصود ،همان عاقله
است و در نتیجه چون زن (دختر ،مادر ،خواهر ،عمه،خاله و )....جزء عاقله
محسوب نميشود ،تکلیف مواد  260و  313نیز متوجه ایشان نیست .البته
احتمال داده میشد که ضمان اقارب با ضمان عاقله فرقکند در نتیجه زن
به نص روایات جزء عاقله نیست ،اما اقارب که به معنای خویشاوندان است
بر او صادق است و در صورت تحقق شرایط مواد  260و  ،313پرداخت
کنندهي دیه خواهد بود.
قانون مجازات اسالمی سال  1392از یک سو همانند قوانین قبلی ،زن
را جزء عاقلهي جانی نمیداند ،چنانکه در مادهي  468مقرر میدارد« :عاقله
عبارت از پدر و پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب
طبقات ارث است »...و از سوی دیگر واژهي االقرب فاالقرب را به عاقله
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معنا کرده است و در نتیجه زنان ،پرداخت کنندهي دیه نخواهند بود .مادهي
 435مقرر ميدارد:

هرگاه در جنایت عمدی ،به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن
نباشد با درخواست صاحب حق ،دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت

میشود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل
عمد ،ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا
عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بيتالمال پرداخت میشود
و در غیر قتل ،دیه بر بيتالمال خواهد بود...

روشناستاینتحول،تحولیشکلیاستنهماهوییعنیقانونبهشفافسازی
و تبیین مفهوم واژهای پرداخته که امکان برداشت دیگر از آن میرفته است.
 -3-2امکان برابری ارش زن و مرد

ارش ،دیهي جنایتی است که در شرع میزان آن معین نشده است و موارد
آن بسیار زیاد است .سؤال این است كه آيا ارش زن نيز مانند ديهي وي
نصف ارش مرد است؟ یا اینکه تنصیف تنها در مورد دیه -به معنی خاص
یعنی مقادیری که در شرع برای جنایت معین شده است -میباشد؟ این سؤال
در سطح وسیعتری نیز مطرح میشود :آیا همهي احکام دیه به معنی خاص
برای ارش ثابت است یا خیر؟
این بحث در کتب فقهای گذشته دیده نمیشود ،اما در استفتائاتی که از
برخي مراجع معاصر شده برخی همچون آیتاهلل فاضل لنکرانی و آیتاهلل
مکارم ،به تنصیف ارش زن در صورتی که به اندازهي ثلث یا نصف دیهي
کامل برسد قائلاند (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه  :1381ج ،1ص289؛ همان
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آبادی  450 :1391و .)451قانونگذار از نظر اخیر پیروی کرده و در مادهي 562
قانون مجازات اسالمي سال  1392مقرر میدارد:

در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت
وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه و منافع او باشد اگر چه
مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

در نتیجه باید به نسخ رأی وحدت رویهي شمارهي 1384/10/13-683
دیوان عالی کشور 1مبنی بر تنصیف ارش زن قائل شد.
 -3نتیجهگیری

 -1از جمله تفاوتهای زن و مرد در قصاص آن است که دیهي زن نصف
دیهي مرد میباشد و اگر مردی زنی را به قتل برساند ،اولیاء دم زن در صورتی
میتوانند او را قصاص کنند که نصف دیه را به او بدهند .همچنین طبق برخی
نظرات نمیتوانند مرد را بر پرداخت دیه اجبار نمایند .این امر در قوانین قبلی
انعکاس یافته بود.

 -2قانونگذار در قانون مجازات اسالمی سال  1392سعی نموده با استفاده

از آراء فقهی مناسب برخی تفاوت و نقدها را مرتفع سازد.

 -1مطابق این رأی....« :در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم{ق.م.ا}1370.مربوط به دیه اعضا،
ارش به عنوان مجازات قانونی مکررا مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در مادهی  374این قانون
مترادف با دیه ذکر گردیده است .لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه قضایی
دیوان عالی کشور :در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث ،ناشی از سبب واحد بوده و مجموع
دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن ،مقررات مادهی 301
ق.م.ا }1370{.مالک عمل خواهد بود»....
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 :1382ج ،2ص .)151برخی از فقها نيز تنصیف را نپذیرفتهاند (ر .ک .حاجی ده
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 -3برخی راهکارهای جدید قانونگذار در زمینه قصاص عبارتاند از امکان

الزام مرد جانی به پرداخت دیهي زن ،امکان محاسبهي فاضل دیه از دیون مرد به
صاحب حق قصاص (زن یا ولی او) ،امکان پرداخت فاضل دیه به مرد جانی از

بيتالمال برای قصاص نمودن مرد جانی و در قسمت دیه میتوان به پرداخت
فاضل دیهي زن از صندوق تأمین خسارتهای بدنی اشاره کرد.

 -4نقد مهمی که بر قانون وارد است ،پیشبینی جبران فاضل دیهي زن از صندوق
تأمین خسارات بدنی است که با توجه به ماهیت غیر دولتی و هدف تأسیس آن
ناصواباست.
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½½ابن ادریس حلی ،محمد 1411ق .السرائر ،قم ،النشر االسالمی.

½½ابن حمزه ،محمدبن علی الطوسی  .1408الوسیله الی نیل الفضیله ،قم ،مكتبة آية اهلل
العظمى المرعشي النجفي.
½½ابن زهره ،سید 1417ق .غنیه النزوع ،موسسه االمام الصادق (.)

ن زکریا ،احمد 1404ق .معجم مقاییساللغة ،قم ،مرکز النشر ،مکتب االعالم
ن فارسب 
½½اب 
االسالمي.

مکرم 1408ق .لسانالعرب ،بیروت ،داراالحیاء التراتالعربی.
½½اب 
ن منظور ،محمدبن ّ
½½جوادی آملی ،عبداهلل  .1375زن در آینة جالل و جمال؛ قم ،اسراء.

ت (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسالمی)،
½½حاجیدهآبادی ،احمد  .1384قواعد فقه دیا 

تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

½½ــــــــــ  .1391قواعد فقه جزایی ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

½½ــــــــــ «فاضل دیه و حیطه اختیار ولی دم ،در قتل زن» ،مطالعات راهبردی زنان،
س  ،12ش ( ،45پاییز ( )1388الف).

½½ــــــــــ «قصاص و دیه زن» ،حقوق اسالمی ،سال  ،6ش ( ،22پاییز ( )1388ب).
½½حسينی روحاني ،سيد محمد صادق  .1378استفتائات قضائيه.

½½ــــــــــ 1414ق .فقه الصادق ،قم ،دارالکتاب.

½½حلی ،جعفربن الحسن 1409ق .شرایع االسالم ،قم ،استقالل.
½½خویی ،سید ابوالقاسم 1496ق .مبانی تکمله المنهاج ،دارالهادی و لطفي.
½½دهخدا ،علیاکبر  .1377لغتنامه ،تهران ،مؤسسة انتشارات و چاپ لغتنامههای
دانشگاه تهران.
½½سالر ،ابی یعلی حمزهبن عبدالعزیز دیلمی 1414ق .المراسم العلویه ،قم ،المعاونه
الثقافیه للمجمع العالمی الهل البیت (.)
½½صدوق ،محمدبن علیبن حسین 1415ق .المقنع ،قم ،موسسه االمام الهادی (.)
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½½طریحی ،فخرالدین  .1416مجمع البحرین ،تهران ،کتابفروشی مرتضویی.
½½طوسی ،محمدبن حسن 1417ق .النهایه ،قم ،منشورات قدس.

½½عاملی ،شیخ حر 1414ق .وسایل الشیعه ،قم ،مؤسسه آل البیت ( ،)احیاء التراث.
½½علیدوست ،ابوالقاسم  .1381فقه و عقل ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی.
½½فاضل لنكراني ،محمد  ،1377جامعالمسائل ،قم ،مطبوعاتي امير.
½½فراهیدی ،خلیلبناحمد 1409ق .العین ،قم ،دارالهجره.
½½فیروزآبادی ،نجمالدین .قاموسالمحیط ،بیروت ،دارالمعرفه.
½½فیومی ،احمدبنمحمد 1415ق .مصباحالمنیر ،قم ،دارالهجره.
½½گنجینه استفتائات قضایی.تابستان 1392
½½مدني كاشاني ،آقا رضا  .1410كتاب القصاص للفقهاء والخواص ،قم ،مؤسسة النشر
االسالمي ،دوم.

½½مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه  1381و  .1382مجموعه آرای فقهی ،قضایی در
امور کیفری ،قم.

½½مروارید ،علی اصغر 1410ق1990 /م .سلسلة الینابیع الفقهیه ،بيروت ،دارالتراث.
½½ــــــــــ 1419ق .المصادر الفقهیة ،بیروت ،دارالتراث.

½½مصطفوی ،سیدحسـن  .1368التحقیـق فـی کلمات القـرآنالکریم ،تهران ،وزارةالثقافة
واالرشاد االسالمی.

½½مغنیه ،محمد جواد 1981م .التفسیر الکاشف ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.
½½نجفی ،محمد حسن  .1367جواهر الکالم ،دارالکتب االسالمیه.
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