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The amount of Diyah in Islamic jurisprudence is specified by Shar'a. Its 

determination also conforms to its own three rules. However, the 

difference in the amount of it based on the gender of victim is itself 

disputed by jurists. The famous opinion confirms the equality of blood 
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the amount of Diyah to fall by half. According to the opposite view, in 

the Qur'an, Diyah is mentioned only in one verse and there is no 

mention of men and women and the difference between their Diyah. 
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in addition to problems in the text. However, there is a consensus about 

woman's blood money towards the man. 
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تعیین آن نیز مطابق قواعد . مقدار دیه در فقه اسالمی از طرف شارع، معین شده است

علیه، خود مورد اختالف فقها  اما مقدار آن حسب جنسیت مجنی. گانه خاص خود است سه

نظر مشهور، مؤید برابری دیه زن و مرد صرفًا تا ثلث است و بیش از آن موجب . است

در قرآن كریم، فقط در یك آیه از طبق دیدگاه مخالف، . شود سقوط مقدار دیه تا نصف می

. است ههم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به میان نیامد و در آن دیه نام برده شده

احادیثی که مورد استناد مشهور فقها است نیز عالوه بر اضطراب در متن خالف عقل سلیم 
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 مقدمه
از  .ر دیه در فقه اسالمی از طرف شارع معین شده استمقدا

در كشتن كسی و . ناخن تا موی سر، و از سیلی زدن تا كشتن

آنچه در حكم كشتن است، مثل از بین بردن منافع اعضاء و 

حواس آنها از قبیل مایل كردن دید چشم و شنوایی گوش، 

دیه نفس، یك دیه كامل است و در . دیه كامل واجب است

گردد، چه كشتن حقیقی و چه كشتن  كشتن نفس واجب می

زیرا زایل كردن بعضی منافع كه حیات انسان به آن . كمیح

رو در  بستگی دارد در فقه اسالمی حكم كشتن را دارد و از این

 (100: 1300شافعی، ). آن دیه كامل ثابت است

در فقه امامیه بنابر آنچه مشهور است در هیجده مورد دیه 

 ،لب ،گوش ،بینی ،چشم ،موی سر: اعضا تعیین شده است

پشت كمر یا ستون  ،انگشتان ،دست ،فك ،گردن ،دندان ،زبان

دو  ،آلت تناسلی زن ،آلت تناسلی مرد، پستان ،نخاع ،فقرات

. پا و باسن ،گوشتی كه مانند دو لب فرج را احاطه كرده است

 (112: تا طوسی، بی)

در غیر قتل نفس و غیر زایل كردن منافع، در قطع جوارح و 

این . شود دیه كامل واجب می ،اعضای انسان نیز طبق شرایط

به آن جهت است كه زندگی انسان با نبودن عضو از جهتی 

رود زیرا منافع انسان  شود و از دست می دچار فنا و نابودی می

در زندگی متنوع و گوناگون است و انسان از راه عضو معینی 

 .تواند به هر یك از آن منافع دست یابد می

عضای بدن سه قاعده كلی در وجوب دیه و توزیع آن بر ا

قاعده نخست مورد اجماع ائمه اجتهاد و فقهای : وجود دارد

مذاهب این است كه قطع هر عضوی كه نوع منفعت یا جمال 

مقصود در انسان را به طور كامل از بین ببرد موجب دیه 

 (188: 1300شافعی، ). كامل است

 چه در بدن منحصر به فرد باشد،قاعده دوم این است كه هر

خواه عین باشد مثل زبان و خواه منفعت مثل حس بویایی 

اش دیه نفس خواهد بود و اگر جفت باشد مثل چشم، یا  دیه

اش مجموعًا دیه كامل خواهد بود یعنی برای هر  دیه ،گوش

باشد و اگر ده تا  یك از دو عضو مشابه نصف دیه كامل می

باشد مثل انگشتان دست برای هر كدام یك دهم دیه نفس 

نجفی، ). است یعنی برای مجموع آنها دیه كامل خواهد بود

1412 :42/112) 

قاعده سوم این است كه هیچ دیه معینی از دیه معین دیگر 

شود مگر در قتل  كند و میان آنها تداخل پیدا نمی تبعیت نمی

همه منافع و همه معانی ( عالوه بر نفس)نفس؛ زیرا در مرگ 

منافع و معانی با دیه ( دیه)روند و عوض مالی  میاز میان 

شود كه  كند و فقط یك دیه واجب می نفس تداخل پیدا می

همان دیه نفس است، در اینجا گوییم تابع در متبوع داخل 

 (188: 1411مکارم شیرازی، ). شده است

 حكم دیه در قرآن  -0

در قرآن كریم، فقط در یك آیه از دیه نام برده شده است؛ در 

این آیه هم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به میان 

نیامده و البته مقدار دیه هم تعیین نشده، همچنین فقط دیه 

نفس، یعنی دیه مربوط به كشتن انسان به صورت خطا ذكر 

ان دیه باید به شده و همین اندازه مقرر شده كه مبلغی به عنو

خانواده مقتول پرداخت شود و تصریحًا بین زن و مرد از لحاظ 

البته الفاظ به كار . مقدار دیه صحبتی به میان نیامده است

آمده ...( ًامؤمنو من قتل )رفته در مورد مقتول به صورت مذكر 

و شأن نزول آیه هم در موردی است كه كسی مردی را به 

تواند دلیل  كه این نوع بیان نمی ستا قتل رسانده ولی پیدا

باشد بر اینكه عنایت قرآن فقط به مرد بوده و زنان مشمول 

گر لفظ مذكر هم به كار حكم نیستند و در این گونه خطابات، ا

القاعده شامل زن و مرد  منظور جنس است و علی ،رفته باشد



  جستاری در برابری دیه زن و مرد 84/انو همکار کاظمی نسب

 

گردد مگر اینكه قرینه خاصی داللت بر این  می( منؤم)

 (50: 1305مهرپور، ). اختصاص نماید

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن َیْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإلََّا »: مفاد این آیه چنین است

َخَطًأ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَیٌة ُمَسلَََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه 

ُدوٍَّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِریُر َرَقَبٍة ِإلََّا َأْن َیصََّدََُّقوا َفِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َع

ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْیَنُكْم َوَبْیَنُهْم ِمیَثاٌق َفِدَیٌة ُمَسلَََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه 

 َوَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلْم َیِجْد َفِصَیاُم َشْهَرْیِن ُمَتَتاِبَعْیِن َتْوَبًة ِمَن

  .«اللَِّه َوَكاَن اللَُّه َعِلیًما َحِكیًما

هیچ مؤمنی حق نداشته و ندارد كه مؤمن دیگری را بكشد مگر »

آنكه از روی خطا باشد و هر كس مؤمنی را از روی خطا كشت، 

باید یك برده، آزاد كند و دیه كشته را تسلیم اهلش كند؛ مگر 

قوم دشمن شما اینكه گیرندگان دیه گذشت كنند و اگر كشته از 

باشد، كشنده باید یك برده، آزاد كند و اگر كشته از قومی باشد كه 

بین شما و ایشان پیمان است باید قاتل، دیه مقتول را تسلیم 

اهلش كند و یك برده هم آزاد نماید و اگر كسی توانایی نداشته 

 (82/نساء) .«باشد دو ماه متوالی روزه بگیرد

در قرآن دیه به طور مطلق و »: ویدگ صاحب تفسیر المنار هم می

به صورت نكره آمده و ظاهرش آن است كه هر مقدار خانواده 

، میزان دیه را (روایات)مقتول را راضی كند، كافی است ولی سنت 

گونه كه معروف و مقبول نزد عرب بوده، مقدار  تعیین كرده و بدان

آن را مشخص كرده است و به هر حال اجماع مسلمین است كه 

دیه مرد مسلمان آزاد، یكصد شتر است و دیه زن نیز نصف دیه 

ولی ظاهر آیه این است كه فرقی بین زن و مرد . مرد است

 (254: 1880حسینی، ) .«نیست

اهلل صانعی در این  از بین فقهای صاحب فتوا و رساله، آیت

به نظر اینجانب دیه خطا و شبه عمد زن با »: مورد معتقد است

. «... قضاء الطالق ادله و عدم دلیل بر تقیید .مرد مساوی است

همچنین در قرآن كریم شاهد و گواهی بر نابرابری وجود 

ندارد، بلكه اصول و قواعد كلی اسالمی نیز بر برابری گواهی 

اند این  كه مفسران گفتهچنان (18: 1354صانعی، ). دهند می

برادر « ربیعه المخزومی  عیاش بن ابی»ن نزول أآیه در ش

جریان از این قرار بوده كه او . مادر ابوجهل نازل شده است

را كه در گذشته او را به جهت « حارث بن یزید بن نبیشه»

داد، به گمان اینكه هنوز ایمان  اسالم آوردنش شكنجه می

و سپس نزد پیامبر  رساند نیاورده و كافر است، به قتل می

نماید  ا نقل میرود و جریان ر می( و آله و سلم هصلی اهلل علی)

 (18/284: 1353طباطبایی، ). شود كه آیه فوق نازل می

 حكم دیه در سنت و روایات -2
پیامبر اكرم  قول و فعل و تقریر)بعد از قرآن كریم، سنت 

و معصومین و گاه قول و فعل و ( و آله و سلم هصلی اهلل علی)

. باشد عامل مرجعیت می در اهل سنت راشدین یتقریر خلفا

صلی )لف از پیامبر اكرم در روایات مخت (115: 1300شافعی، )

سو میزان دیه تعیین  و ائمه اطهار از یك( و آله و سلم هاهلل علی

شده و از سوی دیگر مقدار دیه زن و نصف بودن آن نسبت 

 . به دیه مرد در برخی از آنها ذكر شده است

 روایات نابرابری دیه زن و مرد -2-0

اند در  روایاتی كه مورد استناد برای نابرابری دیه قرار گرفته

 : شوند بندی می سه گروه دسته

 . كنند ای این مطلب را با داللت مطابقی اثبات می دسته -

ای دیگر با داللت التزامی بر این رأی گواهی  دسته -

 . دهند می

دسته سوم روایاتی هستند كه داللت دارند دیه اعضای زن  -

. شود رد تا یك سوم برابر است و پس از آن نصف میو م

 (81: 1354صانعی، )

روایاتی نیز بر برابری در مقدار دیه زن و مرد مسلمان و 

غیرمسلمان داللت روشن دارند و در آنها تبعیض و تفاوتی 

ها را شیخ حر عاملی در ابتدای  این روایت. شود دیده نمی

ورده است كه تعداد آنها الشیعه آ كتاب الدیات از كتاب وسائل
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های معتبر نیز بسیار  چهارده حدیث است و در میان آنها روایت

 (8/121: 1414حر عاملی، ). زیاد است

 روایات نابرابری دیه زن و مرد با داللت مطابقی -2-0

كنند  روایاتی كه نابرابری دیه را با داللت مطابقی اثبات می

 : اند پنج حدیث

دیه  : در روایتی فرمود( علیه السالم)امام صادق  ؛روایت اول

چه از جهت داللت این روایت گر. زن نصف دیه مرد است

ای در آن راه ندارد ولی از جهت سند،  تمام است و هیچ خدشه

اقوی  ،با مشكل مواجه است و پس از تعارض جرح و تعدیل

 (20/148: 1305مجلسی، ). ترك عمل به این روایت است

ال ؤدر مورد مردی س( علیه السالم)از امام صادق  ؛مروایت دو

شد كه زنی را به اشتباه بكشد و او در حال زایمان باشد امام 

صادق فرمود پنج هزار درهم به عنوان دیه زن بر مرد است و 

. گیرد برای فرزند یك برده مرد یا زن یا چهل دینار تعلق می

 (4/211: تا صدوق، بی)

دیه جنین دارای : فرمود( علیه السالم) امام صادق ؛روایت سوم

مرحله است؛ یك پنجم برای هنگامی كه نطفه بسته  پنج

شود؛ یعنی بیست دینار، دو پنجم برای هنگامی كه تبدیل  می

به خون بسته شود؛ یعنی چهل دینار، سه پنجم برای هنگامی 

كه تبدیل به گوشت جویده شود؛ یعنی شصت دینار، چهار 

استخوان روید؛ یعنی هشتاد دینار، وقتی پنجم هنگامی كه 

جنین كامل شد، دیه آن یكصد دینار است و اگر روح در آن 

م است دمیده و مذكر باشد، دیه آن هزار دینار یا ده هزار دره

نث باشد، دیه آن پانصد دینار خواهد بود و اگر زن ؤو اگر م

بارداری كشته شود و دانسته نشود كه فرزندش پسر است یا 

ر، دیه فرزند نصف دیه پسر و نصف دیه دختر در نظر دخت

 (4/28135: 1300کلینی، ). گرفته شود و دیه زن كامل است

در خصوص دیه جنین پسر و دختر  ؛روایت چهارم و پنجم

باشد كه اگر پسر باشد هزار دینار و اگر دختر باشد پانصد  می

كلی  دینار است از جهت سند و داللت مشكلی ندارند؛ اما ایراد

حر عاملی، ). مخالفت با كتاب و سنت در آنها جاری است

1414 :8/132) 

 روایات نابرابری دیه زن و مرد با داللت التزامی -2-2

رسد و از   ها در كتب معتبر به پانزده روایت می تعداد این روایت

. این میان، نزدیك به ده حدیث آن دارای سند معتبر است

ها چنین است كه اگر مرد آزادی در برابر  مضمون این روایت

ای قصاص شده و به قتل رسید، باید نیمی از دیه به  زن آزاده

ای این سخن چنین معن. خانواده مرد مقتول پرداخت گردد

است كه دیه زن نصف دیه مرد است وگرنه وجهی برای 

: 1305مجلسی، ). پرداخت نیمی از دیه وجود نداشت

20/252) 

عبداهلل بن سنان :  ها از این قرار است برخی از این روایت

درباره مردی ( علیه السالم)شنیدم كه امام صادق : گوید می

اگر خانواده زن بخواهند : كه همسرش را به عمد بكشد، فرمود

توانند و باید به خانواده مرد نصف دیه را  مرد را بكشند، می

توانند نصف دیه را، یعنی پنج هزار  بپردازند، و اگر بخواهند می

. نظر كنند درهم، از خانواده مرد بگیرند و از كشتن وی صرف

، 8، 5، 0، 5، 8، 4های  و روایت( 8/145: 1414حر عاملی، )

بر این مطلب  33از همان باب  21و  20، 18، 18 ،13، 12

 . داللت دارند

 روایات برابری دیه زن و مرد تا ثلث  -2-3

در مورد مقدار دیه عضو و وضعیت آن در مورد زن و مرد دو 

شود، و در برخی از روایات منقوله اصواًل  نوع روایت دیده می

 دیه عضو زن همانند دیه نفس، نصف دیه مرد شمرده شده

ه علی)مریم از امام صادق   است، از جمله در روایتی كه ابی

جرح وارده به زنان در هر  نقل نموده آمده است كه( السالم
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یعنی دیه جرح . باشد موردی نصف جرح وارده به مردان می

در بعضی از منابع . ی نصف دیه مرد استا زن در هر مرحله

: فرمود( علیه السالم)اهل سنت نیز نقل شده است كه علی 

دیه زن در هر حال چه در نفس و چه در نقص عضو و جرح 

 (255: 1308مهرپور، ). به هر مقدار باشد، نصف دیه مرد است

اما فقها با توجه به مفاد روایت صحیحی كه در این زمینه وارد 

دی راد شده، توجه نكرده و آن را بر موشده به اطالق روایت یا

این . یك سوم بیشتر باشداند كه دیه آنها از  حمل كرده

ها داللت دارند كه دیه قطع اعضای زن، برابر با مرد  روایت

گاه به یك سوم یك سوم دیه نرسد و هراست تا زمانی كه به 

اضافه بر یك سوم، شامل دیه . شود رسید، دیه زن نصف می

 (45: 1354صانعی، ). شود كه باید نصف گردد جان هم می

 : پنج روایت مشهور بر این امر داللت دارند

جراحات زن و   :ابوبصیر از امام صادق نقل كرده ؛روایت اول

اما زمانی . كه به یك سوم دیه برسد، یكسان  مرد، تا زمانی

كه از این مقدار گذشت، دیه جراحت مرد نسبت به دیه 

 (8/133: 1414حر عاملی، ). شود جراحت زن دو برابر می

چنین نقل ( ع)در روایتی حلبی از امام صادق  ؛ومروایت د

دیه انگشت زن برابر با دیه انگشت مرد است تا این   :كند می

وقتی بدان پایه رسید، . یك سوم دیه برسدها به  كه جراحت

 (8/134: 1414حر عاملی، ) .شود دیه مرد دو برابر دیه زن می

تصاص روایت اول و دوم، به دیه در موارد عمد و قصاص اخ

توان از موارد عمد و  شود و نمی دارد و شامل دیه خطایی نمی

قصاص به موارد خطا، تعدی كرد و الغای خصوصیت نمود؛ 

ارد و ممكن است كاستی دچون حق قصاص در عمد وجود 

  .دیه به خاطر داشتن حق قصاص باشد

روایت مشهوری چون روایت ابان بن تغلب كه  ؛روایت سوم

( ع)به امام صادق : كند نین نقل میمطابق این روایت چ

نظر شما در مورد مردی كه یك انگشت از : عرض كردم

انگشتان زنی را بریده است چیست، دیه آن چقدر است؟ 

: اگر دو انگشت بریده باشد؟ فرمود: ده شتر، گفتم: فرمود

: اگر سه انگشت بریده باشد چه؟ فرمود: بیست شتر، پرسیدم

: ار انگشت را بریده باشد چه؟ فرمودسی شتر، باز گفتم اگر چه

چگونه است كه وقتی كه ! منزه است خدا: بیست شتر، گفتم

آید، ولی وقتی  برد بر او سی شتر الزم می سه انگشت را می

ما زمانی كه در عراق ! برد بیست شتر؟ چهار انگشت را می

بودیم این موضوع را شنیدم بودیم، اما از كسی كه چنین 

این از القائات شیطان : یزاری جستیم و گفتیمحرفی زده بود ب

آنچه گفتم ! آهسته باش ای ابان  :سپس امام فرمود. است

زن تا یك سوم دیه با مرد برابر . است( ص)حكم پیامبر خدا 

است، اما هنگامی كه دیه به یك سوم رسید، دیه او به نصف 

گاه با من از در قیاس وارد شدی، و هرای ابان، تو . گردد برمی

: تا صدوق، بی) .شود قیاس در سنت راه یابد، دین نابود می

4/221) 

چه مشهور فقهای شیعه روایت ابان را در روایت سوم گر

هایی  دانند، لیكن در متن و سند آن ایراد و اشكال صحیحه می

این . سازد دار می وجود دارد كه اعتبار آن را از نظر عقال خدشه

ز مسلمات فقه به شمار حكم برخالف قواعدی است كه ا

روند مانند این قاعده كه اگر عضوی در بدن واحد باشد  می

دیه كامل و اگر جفت باشد هر یك از آنها نصف دیه كامل را 

بر این اساس دیه دست، نصف دیه یك انسان . باشد دارا می

است و وقتی بخواهیم این نصف را تقسیم بر انگشتان یك 

شود و دیه  زن پنج شتر میدست كنیم دیه قطع یك انگشت 

دو انگشت وی ده شتر و دیه سه انگشت پانزده شتر، اما 

مطابق فتوای مشهور دیه هر انگشت ده شتر است وقتی به 

بنابراین فتوای مشهور . گردد ثلث برسد دیه آن به نصف برمی

گذشته از این حكم . فقها با اصل یاد شده مطابقت ندارند

را عقل به طور قطع حكم مزبور به خالف عقل است، زی
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كند كه دیه چهار انگشت باید بیشتر از دیه سه انگشت  می

 (82: 1354صانعی، ) .باشد و اگر بیشتر نباشد كمتر از آن باشد

در روایت ابان، عبدالرحمان بن حجاج قرار گرفته و نسبت به 

زیرا شیخ صدوق در مشیخه من . وی تردید وجود دارد

عبدالرحمان بر : ابوالحسن فرمود :گوید الیحضره الفقیه می

یید كرده و بعضی أكند و بعضی او را ت قلب من سنگینی می

 .اند دیگر وی را مورد رد قرار داده

اگر سنت با قیااس سانجیده   »سخن امام در پاسخ به ابان كه 

دهاد كاه    ، نشان می«شود دین و شریعت از میان خواهد رفت

ولی آیا . اطالع است بی بار آن ابان از حرمت قیاس و آثار زیان

تواند در مورد ابان، با آن منزلات و مقاام علمای و فقهای      می

چنین چیزی را احتمال داد؟ به طوری كه او فقیاه و محادثی   

بزرگ بوده كه سی هزار حدیث روایت كرده و در قرآن، فقه و 

 .تنظر بوده اس ادبیات صاحب

ت، زیرا تعجب ابان از این روایت یك امر عقالیی و طبیعی اس

های قبلی چنین است و اگر این تعجب به پایاه   محتوای پاسخ

فحوای سخن متكلم باشد چگونه از سوی امام مورد اعتاراض  

كاه فحاوای ادلاه    شاود چرا  گیرد و متهم به قیاس می قرار می

شرعی در فقه، ستون اساتنباط و اساتدالل و سانس آسایای     

مان الغاای  رود و فحوای دلیل ه اجتهاد و فقاهت به شمار می

خصوصیت و تنقیح مناط است كه عرف آن را از مناصب حكم 

آورد و در حقیقات   و موضوع و جهاات دیگار باه دسات مای     

و گذشته از همه . تمسك به فحوا تمسك به دلیل لفظی است

اقنااع  ( ع)ت و اهل بیا ( ص)اینها، روش قرآن كریم و پیامبر 

قارآن   .های علمی و فقیهان است ویژه شخصیت مخاطبان، به

؛ ایان قارآن   «هذا بیان للنااس »: كریم با آنكه خود بیان است

دهاد كاه هماین     برای مردم بیانی است، به پیامبر دستور مای 

و »: كناد  سوره نحل، تبیاین مای   44بیان را برای مرم در آیه 

انزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیهم؛ و این قرآن را به سوی 

دم آنچه را به سوی ایشان ناازل شاده   تو فرود آوردیم تا برای مر

تاوان گفات در جاایی كاه      حال، آیاا مای  . «است توضیح دهی

شكل گرفته امام به   ابان  پرسش جدی در ذهن فقیهی چون

خالصه اینكاه روایات اباان باا     ! جوابی اسكاتی قناعت ورزد؟

شود حجیت  هایی كه در متن آن دیده می وجود ایرادها و خلل

صاانعی،  ) .تواند مساتند فتاوا قارار گیارد     عقالیی ندارد و نمی

1354 :80) 

 به هر حال فقها و از جمله مقادس اردبیلای باا هماه ایاراد و     

داشته و حتای در اعتباار    تردیدی كه نسبت به این حكم بدیع

سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجااج در سلساله   

رسد آن را پذیرفته و تعبادًا   روایات تشكیك نموده، به نظر می

در حالی كه قبول تعبدی احكاام ناوعی، آن   . قبول كرده است

هم در زمینه مسائل اجتماعی، بادون اینكاه بتاوان بارای آن     

رسد و با روح  به نظر نمی ت، صحیح توجیه عقلی  منطقی یاف

بیان احكام اسالمی كه مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و 

تواند یك امار دسات نیاافتنی و نامكشاوف      آن مصلحت نمی

 (202: 1308مهرپور، ) .باشد، سازگاری ندارد

 اجماع   -3

كه بر نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد  دیگری دلیل

در این . های شیعه و اهل سنت استاقامه شده، اجماع فق

مورد هم فقهای متأخر و هم فقهای مقدم با اجماع بر نصف 

 . دیه بین زن و مرد تأكید دارند

لف جواهرالكالم، نیز نصف بودن ؤشیخ محمد حسن نجفی، م

دیه زن نسبت به دیه مرد را امری اجماعی، و مورد اتفاق همه 

در هر حال، : گوید مذاهب اسالمی دانسته و در این باره می

دیه قتل زن آزاد مسلمان، خواه كوچك باشد خواه بزرگ، 

از سالمت اعضاء برخوردار  هخواه عاقل باشد، خواه دیوانه، خوا

باشد، خواه نباشد از هر كدام از اجناس یاد شده كه پرداخت 

شود چه در قتل عمد و چه در قتل شبه عمد و خطای محض 
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ضوع هیچ اختالفی و هیچ در این مو. نصف دیه مرد است

اشكالی نه در روایات و نه در فتوی وجود ندارد بلكه هر دو 

بر این موضوع اقامه شده و ( محّكی و مّحصل)نوع اجماع 

در اینجا همانند نصوص ( منقول)حتی اجماع محّكی 

مستفیض و یا متواتر است و از این باالتر همه مسلمانان در 

اند  نها ابن علیه و اصم گفتهاین موضوع وحدت نظر دارند و ت

كه دیه زن مانند مرد است اما اجماع هم در قبل و هم در بعد 

اند منعقد شده است و  از زمان این دو برخالف آنچه آنها گفته

اند  به عالوه كسانی كه اجماع امت را در این زمینه نقل كرده

اند  ای به آنها نموده نه اعتنایی به مخالفت آنها كرده و نه اشاره

با . بنابراین در اینجا هیچ اثری بر مخالفت آنها مترتب نیست

 .خواهد بود این توضیحات دیه زن پنجاه شتر و یا پانصد دینار

 (20: 1350شفیعی سروستانی، )

صف از میان فقهای متقدم شیخ طوسی در كتاب الخالف، ن

عمرو »كند كه  و استدالل می بودن دیه زن را اجماعی دانسته

از پیامبر كه سالم خدا بر او باد، روایت كرده كه « بن حزم

هم مشابه همین را از « معاذ»دیه زن نصف دیه مرد است و 

: روایت كرده و گفته است( و آله و سلم هصلی اهلل علی)پیامبر 

مطالب یاد شده . اجماع امت بر این موضوع قرار گرفته است

نیز « زید بن ثابت»و « ابن عباس»، «( یه السالمعل)علی »از 

شیخ ). تروایت شده و كسی هم با آنها مخالفت نكرده اس

و امام خمینی در تحریرالوسیله گفته  (8/148: 1400طوسی، 

  .«دیه زن مسلمان آزاد نصف دیه مرد مسلمان آزاد است»: است

: تو در مفتاح الكرامه آمده اس (2/883: 1354امام خمینی، )

اما دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و این حكم »

حسینی عاملی، ). «اجماعی است چنان كه در مبسوط آمده است

 ( 281: تا بی

هنگامی : گوید شیخ مفید در كتاب المقنعه در باب دیه قتل می

رساند، اگر بستگان  كه مردی از روی عمد زنی را به قتل می

نند و قاتل نیز بدان رضایت دهد، زن دریافت دیه را انتخاب ك

زیرا دیه زن،  .كه پنجاه شتر به آنها بپردازد بر او الزم است

ابن ادریس،  (24/41: 1410شیخ مفید، ) .نصف دیه مرد است

محقق حّلی، عالمه حّلی چون سایر فقهای شیعه دیه زن را 

: 1410ابن ادریس، ) .دانند در موارد قتل نصف دیه مرد می

و  (021: تا ؛ عالمه حلی، بی211: 1408حلی، ؛ محقق 281

خر شیعه چون فاضل هندی در كشف أهمچنین فقهای مت

اللثام، سیدعلی طباطبایی در ریاض المسائل و شیخ 

محمدحسن نجفی در جواهرالكالم، همچون فقهای متقدم 

شیعه در اینكه دیه زن، چه در قتل و چه تلف عضو و جراحات 

فاضل ). نظر دارند یگر اتفاقنصف دیه مرد است، با یكد

: 1412؛ نجفی، 284: 1182؛ طباطبایی، 4/118: تا هندی، بی

42/328) 

 گیری نتیجه

علیرغم اختالف نظری که در میان فقها درخصوص برابری 

دیه زن و مرد بیش از ثلث دیه کامل وجود دارد، نظر مشهور 

 .باشد مطابق با اجماع می

اخالق در پژوهش و نیز  موارد مربوط به :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

نگارش متن توسط نویسنده نخست و  :سهم نویسندگان

نظارت علمی و اصالحات نهایی توسط سایر نویسندگان این 

 .صورت گرفته استمقاله 

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است
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