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 چکیده
و مرد در قصاص و دیات  برخی از فقهای معاصر برخالف نظر مشهور فقیهان مبنی بر عدم تساوی زن

اند. ایشان ضمن نقد مستندات رواییی مشیهورب بیه رواییات دی یری       قائل به تساوی میان آنان شده

اند. مقالۀ حاضرب در صیدد بییان ایین     عنوان روایات معارض با روایات مستند مشهورب استناد جسته به

شیده مسیتندات    با تحلییل انایام  رسد  تعارض و ارائۀ راه حل برای رفع احتمالی آن است. به نظر می

روایی مشهورب دارای اعتبار و حایت الزم است و قول خالف مشهور قابل دفاع نیست. این قول)خالف 

دلیل اینکه مستند روایی قابل توجهی نداردب سعی کرده اسیت بیین    مشهور( که سابقۀ چندانی ندارد به

که رواییات میورد اسیتناد قیول      ماید درحالیها را از اساس مخدوش ن ن روایات تعارض برقرار کند و آ

 باشد. مشهور از نظر سند و داللت متقن و غیر قابل تشکیک می
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 . مقدمه و طرح مسئله۱
م به روایاا   مشهور فقهای امامیه و غیر امامیه در طول صدها سال در طول تاریخ اسال

باب عدم تساوی قصاص میان زن و مرد عمل کرده و آن روایا  را مورد اساتااد قارار   
اند. اما در عصر حاضر، برخی از فقهای معاصر قائل به تساوی قصاص میاان زن و   داده

اند. ایشان هم روایا  باب عدم تساوی را مورد نقد قرار داده و هم به روایا   مرد شده
اند. اکااون در ایام مقا اه     ا  نظریه خویش مبای بر تساوی استااد کردهدیگری برای اثب

باید ابتدا بررسی شود که آیا روایا  مورد استاادی مشهور، دارای اعتبار سادی و دال ی 
بوده است یا خیر؟ و در صور  اثبا  اعتبار و حجیت چگونه ایم روایا  و روایاا   

  ماورد اساتاادی خاالش مشاهور از نگااه      توان جمع کرد؟ آیا روایاا  مستاد اقلیت می
و در ادامۀ تحقیق حاضر باید به ایام موضاون نیار پرداختاه      !مشهور پاهان مانده است؟

عاوان کبرای کلی به دالیلی ماناد برابری، تساوی، عدا ت و دالیل  توان به شود که آیا می
است؟ روایا  تا چه عقلی استااد کرد؟ و اساساً میران حجیت استااد به اد ۀ او یه تا کج

 میران تاب تحمل تعارض با د یل عقل، عدا ت و تساوی و برابری را دارند؟ 
صاور    تساوی یا عدم تساوی قصاص میان زن و مرد یکی از مسائلی است که باه 

پرسااد مگار    کردگان مطرح است. آنان می عاوان سؤا ی میان جوانان و تحصیل طبیعی به
ائل شده است که میان آنان برابری در قصااص را قباول   اسالم میان زن و مرد تفاو  ق

نکرده است؟ قبل از بررسی و تحلیل روایی و حدیثی موضون الزم است چااد مطلا    
 عاوان مقدمه بیان شود: به

ا ف. باید میان دیدگاه و نظریۀ اسالم و مستادا  روایی و سادی قائل باه تفکیا    
ه روایا  صادر شاود اماا پاز از چااد     چه بسا در اجتهاد فقیهی، حکمی مستاد ب شد؛

سال با بررسی و احیاناً پیدا کردن دالیل روایی جدید روشم شود که مستاد آن فقیاه از  
اعتبار الزم برخوردار نبوده است. در ایم مثال حکم شرعی ا هی که عوض نشده است، 

 ب فتاوا فهم فقیه تغییر کرده است و او به هر حال مأجور است ا ا بته اگر مطاابق صاوا   
برد ا و مکلفیم نیر باا بر اد ۀ فقهی، عقلی، اصاو ی، بایاد طباق      دو ثواب می داده بود و

فتوای مجتهد عمل کااد و آنان نیر در هر زمان معذور و ماأجور هساتاد، هماۀ تاالش     
 فقیهان بر به دست آوردن دیدگاه اسالم استوار است. 
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شود باید با اجتهادی موسع همۀ  ای می ب. وقتی سؤال از نظریۀ اسالم در ی  زمیاه
محاور در   ابواب فقهی، تفسیری، کالمی، عرفانی، اصو ی و... را در ارائۀ نظریاا  دیام  

نظر گرفت. ایم موضون امری مسلّم است اما ایم مطل  ماافااتی باا بررسای روایای و     
اجتهادی مضیّق و متکی بر متم روایا  و آثار فقهای مشهور در طول قارون و اعصاار   

از اسالم ندارد؛ زیرا به دست آوردن رضایت شارن در پرتو عمل باه قاعادف فقهای    پز 
شود و معذوریت و برائت ذمه مکلفیم ماوط به تاالش   مستاد به حکم فقهی حاصل می

 شود. صور  ادعایی( ایجاد می حداکثری در به دست آوردن و تحصیل واقع)و و به
هم از نظر نون راویان و هم کثار   ج. روایا  مشهور، هم از نظر تعداد و کمیت و 

توان به اساتااد   پوشی نیست و نمی راحتی قابل چشم ها در حدّی است که به استااد به آن
 ها را کاار گذاشت. اد ۀ کلی و کبریا  آن

د.( الزم است تمامی مستادا  روایی مشهور و نیر غیرمشهور مورد بررسی ساادی  
 پذیرد. صور  اجمال و اختصار صور  می هو دال ی قرار گیرند که در ایم مقا ه ب

. بررسی روایات مورد استناد مشهور فقیهان مبنی بر عدم تسااو  نن و  ۲
 مرد در قصاص

. محمد بم یعقوب، عم محمد بم یحیی، عم احمد بام محماد، و عام علای بام      ۲ا۱
ابراهیم، عم أبیه جمیعا، عم ابام محباوب، عام عبادا  بام سااان قاال: سامعت اباا          

یقول: فی رجل قتل امرأته متعمّدا، قال: ان شاء اهلها أن یقتلوه قتلوه و یؤدُّوا  عبدا 
ا ی اهله نصف ا دّیة، و ان شاؤوا أخذوا نصف ا دّیة خمساة آالش درهام، و قاال: فای     
امرأة قتلت زوجها متعمّدة قال؛ ان شاء أهله أن یقتلوها قتلوها و  یز یجای أحاد أکثار   

؛ ۱99، ص۷، ج۲6۶۷کلیاای،  ؛ ۵9، ص۲9، جق۲۴۲۴رّ عاملی، مم جاایته علی نفسه.)ح
 (۸9، ص۴، جق۲۴1۶صدوق، ؛ ۱۶۵، ص۴ج و ۲۸۲، ص۲1، ج۲6۶۴طوسی، 

، ۷، ج۲6۶۵کلیای که به تعبیار نجاشای اوثاق ا ااات اسات)کلیای،       بررسی سندی:
( عظمت و اعتبار او نیاز به تحقیق ندارد. محمد بم یحیی عطار از طبقۀ هشاتم  ۱۶۶ص

( ۱۵1، ص۲6۶۵ی از او روایا  زیادی دارد ثقه است به توثیق نجاشی)نجاشای  که کلیا
( احمد بم محمد بم خا د برقای را  ۲۵۷، ص ۲6۸۲عالمه نیر او را توثیق کرده)عالمه، 

، ۲1، ج۲6۸1)طوسای،  فهرسات ( و شیخ طوسای در  ۵۵، ص۲6۶۵نیر نجاشی)نجاشی 
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کلیای ی  ساد دیگار باا    اند. مرحوم ( توثیق کرده۲۴ص، ۲6۸۲)حلی ( و عالمه۵۶ص
 است که علی بم ابراهیم و پدرش هستاد. نفر نسبت دادهواو عطف به ایم دو 

داند)نجاشای،   علی بم ابراهیم از اجالء است و نجاشی او را ثقه و ثبت و معتمد می
اباراهیم   (۲11، ص ۲6۸۲(و عالمه نیر او را توثیق کرده اسات.)عالمه،  ۲۸6، ص۲6۶۵

طور کلی عام توثیق  توسط پسرش علی بم ابراهیم به تفسیر قمیب بم هاشم نیر در کتا
تصریح کرده به ایاکه رواه واقاع در اساااد    تفسیر قمیشده است)چون در مقدمۀ کتاب 

عاالوه ایاکاه    کتابش ثقه هستاد و ابراهیم بم هاشم در بسیاری ماوارد وجاود دارد؛ باه   
ای بر اوست( از سید بام طااوت   کثر  روایت کلیای از او و پسرش دال بر اعتماد کلی

 نیر قول به توثیق ابراهیم نقل شده است.
کااد کاه حسام بام محباوب از       کلیای با ایم دو ساد از حسم بم محبوب نقل می

اصحاب اجمان است و وثاقت او و اساتیدش مورد اجمان عصابۀ شیعه است که کشای  
، ۲1، ج۲6۶۴( و شاایخ در رجال)طوساای، ۴۶۶، ص۷، ج۲6۶۷کاااد)کلیای،  نقاال ماای

( نیر تصریح به وثاقت او دارند. عبدا  بام  ۷۲ق، ص ۲6۸1، و فهرست)همو (6۴۷ص
ق، ۲6۸1)طوساای، ( و شاایخ در فهرست۲۴۸، ص۲6۶۵ساااان نیاار توسااط نجاشاای) 

و... توثیق شده که سااد روایات صاحیح اسات و بلکاه از صاحاح اعالیای         (۲۱۷ص
ا قادر روایات از معصاوم نقال      باشد چه ایاکه کلیای با چهار واسطه از ثقا  جلیال  می
 کاد. می

نقال   ترجمه و تحلیل روایت: عبدا  بم سااان از اماام صاادق   بررسی داللی: 
گوید شایدم که حضر  دربارف مردی که زن خود را به قتال رساانده باود     کاد و می می

خواهاد که مرد قاتل را به قتال برسااناد و نصاف     فرمود: اگر اهل زن)او یاء دم زن( می
خواهاد نیر نصاف دیاه را کاه پاا       ه را به اهل)او یا دم زن( پرداخت کااد. و اگر میدی

هرار درهم است بگیرند و فرمود: در مورد زنی که مرد خویش را به قتال رساانده باود    
خواهاد زن را به قتال برسااناد مجاازا  شا        فرمود اگر اهل او)او یاء دم مرد( می

ن واهد بود؛ یعای با اجرای قصاص زن پروناده   مجرم)زن( بیش از جاایت به نفز وی
تواند بایش از   کز نمی گردد. نتیجۀ روایت همیم بیان است اما ترجمه: هیچ م تومه می

جاایت بر خودش مرتک  جاایتی شود)حداکثر قصاص قاتل اسات ناه بیشاتر( هماان     
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ا شود اما  طور که روشم است ایم روایت صراحت دارد که زن در برابر مرد قصاص می
شاود کاه نصاف دیاه مارد پرداخات گاردد و         مرد در برابر زن در صورتی قصاص می
 صراحت دال ت روایت قابل انکار نیست.

. و عم علی بم ابراهیم، عم محمد بام عیسای، عام یاونز عام عبادا  ابام        ۱ا۱
مسکان، عم ابی عبدا  علیه ا سالم قال: اذا قتلات ا مارأة رجاال قتلات باه، و اذا قتال       

 مرأة فان أرادوا ا قود أدّوا فضل دیة ا رجل علی دیة ا مارأة و أدوه بهاا . اذا  ام    ا رّجل ا
، ۲6۴۷، حرّ عااملی یفعلوا قبلوا ا دّیة دیه ا مرأة کاملة، و دیة ا مرأة نصف دیاة ا رّجال.)  

، ۴ج و 6۴۸، ص۲1، ج۲6۶۴ ،طوسااای؛ ۱9۸، ص۷، ج۲6۶۵ ،کلیاااای؛ ۵9، ص۲9ج
 (۱۶۵ص

وثاقتش گذشت( محمد بام عیسای)بم ساعد بام     علی بم ابراهیم) بررسی سندی:
)عالماه،  عالماه نیار در   (۱69، ص۲6۶۵)نجاشای  ما  ( نیر توسط نجاشی توثیق شده

شاده( از   او را شیخ روا  اهل قم و وجیه)و ش صیتی بارز و شااخته (۲۵۴، ص۲6۸۲
های قم دانسته است اگر ایم محمد بم عیسی، محمد بم عیسی بام عبیاد هام     اشعری

توثیق کرده است. یونز بام عبادا رحمم    (۱6۵، ص۲6۶۵ ،)نجاشیی او راباشد نجاش
 ها دانسته و وکیل امام رضاا  ( بهتریم از قمی۴19، ص۲6۴۸که به نقل کشی)کشی، 

، ۲6۸۲)عالماه،  کاد رفته است. عالمه نیر نقل می بوده و از خواص حضر  به شمار می
کرده است. نجاشی هم  جان میدر فتوا و علم به او اشاره و ار که امام رضا(۲۸۴ص

 همیم را گفته است. شایخ هام او را در رجاال    (6۲۲، ص۲6۶۵ ،)نجاشیقبل از عالمه
 ( توثیق کرده است.6۶۴ص، ۲6۸1طوسی، )

عبدا  بم مسکان نیر از اصحاب اجمان و جرء هجده نفری است که کشی اجماان  
 ،)نجاشای .وثیاق کارده  بر توثیق خودش و اساتیدش را نقل کرده است و نجاشی او را ت

( او را ۲1۶ص، ۲6۸۲)حلای  ( و عالمه۶۵، ص۲6۷۶)ابم شهرآشوب (۲۴۸، ص۲6۶۵
 اند. ثقه داشته

 ساد روایت صحیح است و جای دغدغه ندارد.
ترجمه و تحلیل روایت: در ایم روایت عبدا  بام مساکان از اماام     بررسی داللی:

خااطرش   به قتل برساند باه کاد که حضر  فرمود: وقتی زنی مردی را  نقل می رضا
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رسد، وقتی مردی زنی را بکشد و ب واهاد مرد را قصاص کاااد بایاد فضال     به قتل می
دیۀ مرد بر دیۀ زن پرداخت شاود و سا ز قصااص صاور  پاذیرد. و اگار قصااص        
نکردند، دیۀ زن کامل را بگیرند و دیۀ زن نصاف دیاۀ مارد اسات. روشام اسات کاه        

و دیاة  »کااد و هم جملۀ  تحلیل و مستاد بیان می حضر  در ایم روایت هم موضون را
 در ایم معای صراحت دارد و جای هیچ تردیدی وجود ندارد.« ا مرأة نصف دیة ا رّجل

. و عاه)علی بم ابراهیم،( عم ابیه، عم ابم أبی عمیر، عم حمّااد، عام ا حلبای،    6ا۱
 ماراة ان یقتلاوه قاال:    قال: فی ا رّجل یقتل ا مرأة متعمدا فأراد اهل ا عم ابی عبدا 

ذاک  هم اذا ادّوا ا ی اهله نصف ا دیة، و ان قبلوا ا دّیة فلهام نصاف دیاة ا رّجال، و ان     
، ۲9، ج۲6۴۷، حرّ عااملی قتلت ا مرأة ا رّجل قتلت باه  ایز  هام االّ نفساا ا حادی .)     

، ۴، ج۲6۸1 ،همو؛ ۲۸1، ص۲1، ج۲6۶۴؛ طوسی، ۱9۸، ص۷، ج۲6۶۵؛ کلیای، ۵9ص
 (۶1ص

علی بم ابراهیم و پدرش)بررسی شدند( محماد بام ابام عمیار از      ندی:بررسی س
( او را ثقاه  6۵۸ص ،۲6۸1اصحاب اجمان و اجلّاء شیعه است. شیخ در رجال)طوسی، 

گفته: کان مم اوثق ا اات. نجاشای  (۲۶۸، ص۲1، ج۲6۸1)طوسی، دانسته و در فهرست
ایاا  مرسالۀ او   گفته اصحاب و علماء شیعه باه رو (۱69، ص۲6۶۵ ،)نجاشیدر رجال
کااد اما حمّاد: حماد بم عثمان ا اااب ثقاه اسات بااا بار فرماایش شایخ در         اعتماد می
 ابم شهرآشوب( و ۵۶، ص۲6۸۲)حلی و عالمه (۲۵، ص۲1، ج۲6۸1)طوسی، فهرست

( و اگر حماد بم عیسی هم باشد ثقه است و بااا باه فرماوده: شایخ در     6۷ص ،۲6۶۷)
( و ۲16، ص۲6۶۵( و نجاشی)۸۶، صهمان)فهرست( و 6۴۶، ص۲6۸1)طوسی، رجال

ها از اصحاب اجمان کشی هستاد. اما حلبی )عبیدا  بام علای بام شاعبه      هر دوی ایم
( آل ابو شعبه همگای ثقاه هساتاد و عبیادا      ۲۵9، صهمانحلبی( به فرمودف نجاشی)

بررگشان و ش   بارز آنان است اگر احمد بم علی بم شعبه حلبای هام باشاد، بااز     
 باشد. ده که در کل روایت صحیحه میتوثیق ش

کااد کاه    نقل مای  در ایم روایت حلبی از امام صادق ترجمه و تحلیل روایت:
خواهااد   کشد س ز اهل مرأة)او یاء وی( مای  حضر  دربارف مردی که عمداً زنی را می

هاست وقتای کاه باه او یاء)اهال      مرد را به قتل برساناد، فرمودند: ایم)قصاص( حق آن
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ف دیه را پرداخت کااد و اگر دیه را قبول کردند، برایشان است نصاف دیاۀ   رجل( نص
هاا چیاری    شاود و بار آن   مرد، و اگر زنی مردی را کشت، بدیم خااطر زن کشاته مای   

تواناد قصااص کاااد.    تواناد چیری از او یاء زن بگیرند( مگر آنکه زن را می نیست)نمی
لۀ مورد بررسی و با انادک تاأملی   روشم است که ایم روایت نیر صراحت دارد در مسئ

فلهم نصف »و « اذا ادّوا ا ی اهله نصف ا دیه»شود؛ زیرا تعابیر  دال ت حدی  روشم می
دال ت دارند که زن و مرد در قصاص و دیا  مساوی «  یز  هم ا ّا نفسا»و « دیة ا رّجل
 نیستاد. 
م علی ابم . و عم محمد بم یحیی، عم احمد بم محمد، عم علی بم ا حکم، ع۴ا۱

عم ا جراحا . ا ی ان قاال: و قاال:    ابی حمرة، عم ابی بصیر قال: سأ ت ابا عبدا 
ان قتل رجل امرأته عمدا فأراد اهل ا مرأة ان یقتلوا ا رّجل ردّوا ا ی اهل ا رّجال نصاف   
ا دّیه و قتلوه قال: و سأ ته عم امرأة قتلت رجال، قال: تقتل و ال یغارم أهلهاا شایئا.)حرّ    

، ۲1، ج۲6۶۴؛ طوسااای، ۱99، ص۷، ج۲6۶۵؛ کلیاااای، ۶1، ص۲9، ج۲6۴۷لی، عاااام
 (۱۶۷، ص۴ج ،۲6۶۴، ؛ همو۲۸۲ص

محمد بم یحیای ا عطاار از اعااشم شایعه اسات. نجاشی)نجاشای،        بررسی سندی:
اند. احمد بم محمد  ( او را ثقه دانسته۲۵۷، ص۲6۸1( و عالمه)طوسی، ۱۵۴، ص۲6۶۵

( و شایخ طوسای در   ۵۵، ص۲6۶۵و نجاشای) ( ۲۴ص، ۲6۸۲)حلی بم خا د را عالمه
اند. علی بم حکم کوفی به تصریح شایخ در   ( ثقه دانسته۵۶، ص۲6۸1)طوسی، فهرست
ابام  ( از ثقا  اسات  96، ص۲6۸1( و عالمه)طوسی، ۲۲6، ص۲6۸1)طوسی، فهرست

علای   ( نیر او را توثیق کرده است.۵۵ص، ۲6۷۶آشوب، ابم شهر)مااق در  شهرآشوب
ه بر ایاکه در اساتید صحیحه صاوان و برنطی و ابام ابای عمیار از او    حمره عالو بم ابی

فرماید: طایفاۀ امامیاه باه     ( می۵۶، ص۲6۸9اند. شیخ در عده)طوسی،  نقل حدی  کرده
اند. اما ابوبصیر: ابوبصیری که از امام باقر یا  اخبار امثال او و سماعة بم مهران عمل کرده

اصرش است به  ی  بام ب تاری یاا یحیای بام      نقل کاد م امام صادق یا امام کاشم
نجاشی)نجاشای،   رجاال قاسم اسدی که هر دو از ثقا  هساتاد. یحیای بام قاسام در     

( توثیق شده و کشی هم ۱۶۴، ص۲6۸۲)حلی عالمه ة االقوالخالص( و 61۸، ص۲6۶۵
(  ی  بم ب تری ۱1۶، ص۲6۴۸او را از اصحاب اجمان دانسته)باا بر ی  قول()کشی، 
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 ( از اصاحاب اجماان اسات و عالماه هام     ۱1۶، ص۲6۸۲ه نقال کشای)  مرادی هام با  
 ( به او اعتماد کرده است.۲6۷ص)

دربارف جراحاا  ساؤال    بصیر از امام صادق در ایم روایت ابی بررسی اجمالی:
 کرد تا ایاکه حضر  فرمود: اگر مردی زن خود را عمداً بکشاد و اهال زن اراده کاااد   

رساناد ردّوا ا ی اهل ا رجل نصف ا دیاة و قتلاوه، بایاد    )او یاء وی( که مرد را به قتل ب
بصایر   نصف دیۀ مرد را به خانوادف مرد پرداخت کااد و آنگاه وی را به قتل برساناد. ابی

در مورد زنی که مردش را به قتل رسانده است سؤال کردم،  گوید: از امام صادق می
 پردازند. عاوان غرامت نمی به شود و اهل)او یاء وی( چیری را فرمود: آن زن کشته می

تقتل و ال »و نیر « ردّوا ا ی اهل ا رجل نصف ا دّیة و قتلوه»در ایم روایت نیر تعابیر 
صراحت دارند که میان زن و مرد در قصاص و دیاا  براباری وجاود    « یغرم اهلها شیئا

 د.ندارد و اهل زن باید نصف دیۀ مرد را بدهاد تا بتواناد مرد قاتل را قصاص کاا
. و عاه، عم احمد، عم ا حسم بم محبوب، عم ابی والدّ، عم ابای ماریم، عام    ۵ا۱

برجل قد ضرب امرأة حامال بعماود ا فساطاط،    قال: أتی رسول ا  علیهماابی جعفر
أو یاء ها أن یأخذوا ا دّیاة خمساة آالش درهام و غارّة وصایف او       ف یّر رسول ا 

، ۲6۴۷أو یاء ا قاتل خسمة آالش و یقتلوه.)عاملی،  وصیفة  لذّی فی بطاها، أو یدفعوا ا ی
 (۲۸۲، ص۲1ج ،۲6۶۴طوسی،  ؛61، ص۷، ج۲6۶۵ ؛ کلیای،۶1، ص۲9ج

محمد بم یحیی و احمد بم محمد بررسی شدند اما حسام   بررسی سندی روایت:
 رجال( و شیخ در ۴۶۶ص۲6۴۸کشی، بم محبوب سرّاد از اصحاب اجمان کشی است)

 ا سارائر ( 6۷، ص۲6۸۲)حلی، االقاوال  ةخالصا الماه در  ( و ع6۴۷، ص۲6۸1)طوسی،
او  (۴۸1ق، ص ۲۴۲1ادریز حلی )حلی،  ابم (ا مستطرفا  و)ا فتاوی  تحریر ا حاوی

، ۱۱، جق۲۴19اند. ابو ماریم هماان عبادا غفار بام قاسام اسات)خویی،        را توثیق کرده
، ۲6۶۵، ( که نجاشی او و برادرش)عبدا مؤمم بم قاسم( را توثیاق کرده)نجاشای  ۴9ص
 (۲6۲،ص۲6۸1داند.)حلی،  ( و عالمه نیر او را ثقه می۲۷۵ص

نقال   در ایم روایت ابای ماریم از ابای جعفار     تحلیل و بررسی داللی روایت:
ای را باا   رو شد با مردی که زن حاملاه  کاد که فرمود حضر  رسول اکرم)ص( روبه می

ذیال واهه( زده باود،   ، ق۲۴۲۴ ،چوب فسطاط)خیمه در اردوگاه نظامی؛ ن : ابم ماظور
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او یاء زن را میان اخذ دیه به میران پا  هرار درهم و دیه جایم، قیمت غالم  )ص(پیامبر
خاطر حملی که در شکم داشات، و یاا ایاکاه باه او یااء       یا کایر)همان، ذیل واهگان( به

 قاتل)مرد( پا  هرار درهم پرداخت کااد و او را قصاص نمایاد، م یر گذاشتاد.
ایشاان را باه    که در صور  دوم)انت اب قصااص مارد، حضار    روشم است 

اند و ایم دال ت دارد کاه او یااء زن در    پرداخت نصف دیه )پا  هرار درهم( ملرم کرده
تواناد قصاص کااد که نصف دیۀ مرد قاتل را پرداخت نمایااد، آشاکارا بار     صورتی می

 عدم تساوی دیه زن و مرد دال ت دارد.
ألشعری، عم محمد بم عبد ا جبّار، عم صفوان بم یحیی. عم . و عم أبی علی ا۶ا۱

ابم مسکان، عم أبی بصیر یعای ا مرادی عم أحدهها علیهما ا سالم قال: ان قتال رجال   
امرأة و أراد اهل ا مراة ان یقتلوه أدّوا نصف ا دّیة ا ی اهل ا رجل. ابو علی اشعری همان 

 و عالمه (۱69، ص۲6۶۵)نجاشی یمحمد بم عیسی بم عبدا  بم سعد است که نجاش
اناد. شاهید    ها دانسته ها و ش صیتی از اشعری او را شیخ قمی (۲۵۴، ص۲6۶۵)نجاشی 

ثانی در مسا   باب اطعمه او را توثیق کرده. ایم ابوعلی ممکم است احمد بم ادریز 
و شایخ در   (۲۷، ص۲6۶۵ ،)نجاشای ، عالمه(۶۱، ص۲6۶۵)بم احمد باشد که نجاشی

 اند. او را ثقه دانسته (۵۶، ص۲6۶۵ )نجاشیفهرست
باه اماام بااقر یاا اماام       ابوبصیر یعای ا مارادی عام احاد هماا     بررسی سندی:

 گردد. بازمی صادق
 حلای  ( و عالماه ۴۱6، ص۲6۸1)طوسای،  رجاال محمد بم عبدا جبار را شایخ در  

اند. صاوان بم عیسی هام از اصاحاب اجماان اسات کاه       ( توثیق کرده۲۴۱، ص۲6۸۲)
 داناد  او را اوثاق اهال زماان مای     فهرسات مشای ش موثق هستاد. شایخ در  خودش و 
گویاد ثقاه ثقاه عبادا  بام       ( مای ۲69، ص۲6۶۵( و نجاشی)۲19، ص۲6۸1)طوسی، 

، ۲6۷۶)ابم شهرآشاوب (، ۲۴۸ص، ۲6۶۵مسکان هم از اصحاب اجمان است. نجاشی)
هام کاه    اند. ابوبصایر مارادی   ( او را توثیق کرده۲۲۲، ص۲6۸۲)حلی ( و عالمه۶۵ص

 سابقاً گفته شده، از اصحاب اجمان و ثقه است.
)اماام صاادق یاا اماام     بصایر از احادهما   در ایم روایات، ابای  بررسی داللی: 

زنی را کشت و اهل)او یا( زن خواساتاد او   کاد که فرمود: اگر مردی ( نقل میباقر
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روایات نیار    را به قتل برساناد باید نصف دیه را به اهل مرد پرداخات نمایااد. در ایام   
باز تکرار شده و صراحت دارد که او یااء زن  « أدوّا نصف ا دّیة ا ی أهل ا رّجل»عبار  

 ماند. تواناد مرد را قصاص کااد و جای هیچ شکی باقی نمی با پرداخت نصف دیه می
 . و با السااد عم صفوان، عم اسحاق بم عماّر، عم ابی بصیر، عم احد هماا ۷ا۱

أمرأة فقال ان اراد اهل ا مرأة ان یقتلواه ادّوا نصف دیته و قتلاوه   قال: قلت  ه: رجل قتل
؛ 611، ص۷، ج۲6۶۵ ؛ کلیااای،۶1، ص۲9، جق۲۴۲۴، حاارّ عاااملی)و ا ّااا قبلااوا ا دّیااة.

، ۴، جق۲۴1۶صاادوق، ؛ ۱۶۵، ص۴، ج۲6۶۴همااو،  ؛۲۸۱، ص۲1، ج۲6۶۴طوساای، 
 (۸9ص

ر بود که از صافوان  ساد سابق: ابوعلی اشعری و محمد بم عبدا جبا بررسی سندی:
کااد که بح  از آنان گذشت اسحاق بم عمار بم موسای سااباطی را    بم یحیی نقل می

 ( توثیق کرده است. بح  از ابوبصیر هم سابقاً انجام شد.69)صفهرستشیخ در 
کاد کاه باه    نقل می ابی نصیر عم ا کاشم او ا صادق ترجمه و تحلیل روایت:

خواهااد   ضر  فرمود اگر او یاء زن)اهال وی( مای  ایشان گفتم: مردی زنی را کشت ح
 وی را بکشاد نصف دیه را پرداخت کااد و او را بکشاد و اال دیه زن را قبول کااد.

ایم روایت نیر صراحت دارد در ایاکه اگر مردی زنی را کشت به شارطی قصااص   
 کاامالً « ادّوا نصاف دیتاه و قتلاوه   »شود که نصف دیۀ مرد پرداخت شود و عباار    می

 صراحت در مدعی دارد.
. و باسااده عم ا حسیم بم سعید عم احمد بم عبدا  عم أبان عام أبای ماریم    ۸ا۱

جراحاة ا رجال   عم جراحة ا مرأة قال: فقال: علی ا اصّف مم  قال: سأ ت ابا جعفر
قتلت رجال، قال: یقتلونها قلت: فرجل قتل امرأة، فقاال ان شااؤوا    امراةفمادونها، قلت ف

، ۷، ج۲6۶۵ ؛ کلیااای،۶1، ص۲9جق، ۲۴۲۴عاااملی،  )حرّعطااوا نصااف ا دیااه.قتلااوا وا
، ۴فقیااه، ج  ؛۱۶۶، ص۴، جق۲61۵، ؛ همااو ۲۸۱، ص۲1، ج۲6۶۴طوساای،  ؛611ص
 (۸9ص

( ۸6، ص۲6۸1)طوسای،  فهرستحسیم بم سعید اهوازی: شیخ در  بررسی سندی:
عبدا  بم  اند. احمد بم ( او را ثقه معرفی کرده۴9، ص۲6۸۲)حلی، خالصهو عالمه در 

( ثقاه  ۱1، ص۲6۸۲)حلای  ( و عالماه ۷۴، ص۲6۶۵عیسی به تصریح نجاشی)نجاشی، 
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( و 6۱۱، ص۲6۴۸است و ابان بم عثمان هم از اصاحاب اجماان کشای است)کشای،     
 (۱۲، ص۲6۸۲عالمه نیر آن را اذعان نموده.)حلی، 

 درباارف  گوید از امام جعفر صادق ابومریم انصاری می ترجمه و تحلیل روایت:
جراحت زن سؤال کردم حضر  فرمود: به میران نصف جراحت مرد و کمتار محاسابه   

کشاد گفتم مردی زنی را  شود، گفتم پز اگر زنی مردی را کشت؟ فرمود: زن را می می
 کااد. کشاد و نصف دیه را پراخت می بکشد؟ فرمود: اگر خواستاد مرد را می

« قتلاوا و أعطاوا نصاف ا دّیاة     ان شاوؤا»روشم است که در ایم روایت نیر عبار  
صراحت در مدعی دارد و دال ت دارد که قصاص مرد در صاور  قتال زن مااوط باه     

 پرداخت نصف دیه به او یاء زن است.
. و عاه، عم ا قاسم بم عروة، عم أبی ا عبّات و غیاره، عام أبای عبادا  علیاه      9ا۱

قتلاوا ا رّجال و یغرماوا    ؤا ان یا ساّلم قال: ان قتل رجل امرأة خیرّ او یاء ا مرأة ان شااو 
، ۲9، جق۲۴۲۴ ،حرّ عااملی  ورثته، و ان شاؤوا أن یأخاذوا نصاف ا دّیاة.)    نصف ا دّیة

 (۶۲و  ۶1ص
حسیم بم سعید وثاقتش گذشت. قاسم بم عروه از مشایخ ابم ابای   بررسی سندی:

ق، ۲۴19نقال شاده)خویی،   عمیار   ای از او از ابام ابای   عمیر است و روایا  صاحیحه 
همچایم از برنطی اما ابوا عبات بقباق همان فضل بم عبدا مل  اسات کاه   ( و ۲۸۸ص

)مجلسای،  وجیاره ( ثقة عیم. مجلسای هام در   6۲9، ص۲6۶۵نجاشی فرموده)نجاشی، 
 ( او را توثیق کرده است.۲۶۲، صق۲۴۱1

کاااد کاه    نقال مای   ا عبات و... از امام صادق در ایم روایت ابی بررسی داللی:
خواهااد   مردی زنی را بکشد، او یاء زن م یرند بیم ایاکه اگار مای  حضر  فرمود: اگر 

مرد را به قتل برساناد نصف دیه را غرامت پرداخت کااد به ورثۀ مرد و یاا ایاکاه اگار    
 تهاذی  خواهاد نصف دیه را او یاء زن بگیرند. و ساد شیخ آن طور که در مشای ۀ   می

همگای از اجاالء و ثقاا      کااد  ( نقل مای ۶۶ا۶۵و  ۶۴، ۶6، ص۲1، ج۲6۶۴)طوسی، 
 هستاد.

 صراحت در مدعی دارد.« یغرموا نصف ا دیه»در ایم روایت نیر عبار  
( و 61۵ص، ۲6۶۵نجاشای،  هشام بم سا م جاوا یقی را نجاشای فرماوده: ثقاه ثقه)    
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 (۲۷9ص، ۲6۸۲حلی، عالمه نیر او را توثیق کرده است.)
عام أبای عمیار، عام      . و عاه)حسیم بم سعید که بح  شد( محمد بم خا اد، ۲1ا۱

فی ا مرأة تقتل ا رّجل، ما علیها؟ قال: ال یجای ا جاانی   هشام بم سا م عم أبی عبدا 
، ۲6۸1)طوسای،  رجاال ( شایخ در  ۶۲، ص۲9ق، ج۲۴۲۴حرّ عاملی، )علی اکثر مم نفسه.

 اند.   ( محمد بم خا د را توثیق کرده۲69، ص۲6۸۲)خالصه( و عالمه حلی در 6۸۶ص
کاد که از حضار  درباارف    نقل می ام بم سا م از امام صادقهش بررسی داللی:

زنی که مردی را به قتل رسانده سؤال کردم که چه چیری بر اوست؟ فرمود: جاانی بار   
شاود و   کاد)یعای خودش در قباال جااایتش قصااص مای     بیش از خودش جاایت نمی

ز از آن زن ماند( از جانی نیست یعای زن وقتی قاتل مردی شاد، و پا   چیری باقی نمی
 قصاص شود دیگر چیری به عهدف وی نیست.

صور  ضمای دال ت بر مدعی دارد؛ زیرا بیان کارده اسات وقتای زن     ایم روایت به
خواهد ب ردازد کاایه از ایاکه اگر با عکز بود یعای مارد   قصاص شود دیگر چیری نمی

ضامم ساایر    زن را به قتل رسانده بود، مرد قصاص شدنش ماوط به شرایطی بود که از
شود که نصف دیۀ مرد برای قصاص مرد باید ابتادا از ساوی او یااء     روایا  استفاده می
 زن پرداخت شود.

فی  . و عاه)حسیم بم سعید( عم فضا ة، عم أبان، عم زراه، عم احدهما۲۲ا۱
اآلیه قال هی محکماة  « ا افز با اّفز و ا عیم با عیم و األنف باالنف»قول ا  عرّوجلّ: 

؛ طوسای،  61۱ص، ۷، ج۲6۶۵ ؛ کلیاای، ۶۱، ص۲9ق، ج۲۴۲۴ ،حرّ عاملی()۴۵ :ده)مائ
    ّ ؛ حر  91، ص۴ق، ج۲۴1۶؛ صدوق، ۱۶۶، ص۴ق، ج۲61۵؛ همو، ۲۸6، ص۲1، ج۲6۶۴
 (۶۱، ص۲9ق، ج۲۴۲۴ ،عاملی

 رجاال حسیم بم سعید بح  شاد فضاا ة ابام ایاوب را شایخ در       بررسی سندی:
اند و برخی نیار او   ( توثیق کرده۲66ص ،۲6۸۲حلی) ( و عالمه6۵۷، ص۲6۸1)طوت، 

( از ۱، ص۱جق، ۲۴16اردبیلی، )جامع ا روا اند. در  را از اصحاب اجمان کشی دانسته
م از اند. بح  از ابان بم عثماان گذشات و زارة بام اعای     نجاشی توثیق او را نقل کرده

( و نجاشای در  6۵1ص ،۲6۸1 )طوسای، رجالشیخ در اصحاب اجمان وافقه فقهاست. 
 اند. نقل کرده (۶۱ا۵۱ص ،۲1، ج۲6۶۴وسی، رجال)ط
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دربارف کالم  در ایم روایت زراره از امام جعفر صادق یا امام باقر بررسی داللی:
ا هی فرمود: ا افز با افز... اآلیه فرمود: ایم آیه محکمه اسات. ایاکاه نفاز در برابار     

ااۀ ساایر   تواند قصاص شود دربارف زن و مرد هر دو ساازگار اسات و باه قری    نفز می
تواند اصل جواز قصاص مرد در مقابل کشتم زنی را دال ت داشته  روایا  ذکر شده، می

صاور    باشد. ایم موضون ماافاتی با پرداختم نصف دیه از سوی او یاء زن ندارد و باه 
ضمای از سایر روایا  ایم مطل  مستفاد است؛ یعای ایم روایا  نسبت به اصل جواز 

رساند اما نسبت باه  اروم و عادم  اروم پرداخات       ز را میقصاص جواز مرد و زن جوا
نصف دیه ال بشرط است. اسااد شیخ در تهذی  به حسم بم محبوب متعدد اسات کاه   

 (۶۱ا۵۶، ص۲1، ج۲6۶۴مجموعا صحیح است.)طوسی، 
. و باسااده عم ا حسم ابم محبوب، عم علیّ بم رئاب، عم محمد بام قایز،   ۲۱ا۱

ا مرأة، قال: ان شاء او یاؤها قتلاوه و غرماوا خمساة     فی ا رّجل یقتل عم أبی جعفر
 آالش درهم ألو یاء ا مقتول و ان شاؤوا أخذوا خمسة آالش درهم مم ا قاتل.

حسم بم محبوب بح  از او گذشت، علی بام رئااب را شایخ در     بررسی سندی:
( ثقاه و  99، ص۲6۸۲)خالصاه در حلای  ( و عالماه  ۲۲6، ص۲6۸1)طوسای،  فهرست
، ق۲۴19)خویی، تکلمة ا رجالکااد. محمد بم قیز هم به نقل از  رفی میا قدر مع جلیل
نقل حدی  کاد غیر از)دو نفر ثقه(  ( از عالمه حلی اگر از امام صادق۴۷6، ص۱ج

 اشتراکی ندارد.
دربارف مردی که زنای را باه قتال     محمد بم قیز از امام صادق تحلیل روایت:
ب واهاد، مرد را به قتل برساناد و باید پاا  هارار    کاد: اگر او یاء زن رسانده بود نقل می

خواهاد پا   شده( غرامت پرداخت کااد و اگر هم می درهم به او یاء مقتول)مرد قصاص
هرار درهم از قاتل)مرد( بگیرند. پز او یاء زن م یرند میان دو موضون یکی ایاکه مرد 

یای مرد و دیگری ایاکاه  را قصاص کااد ماتهی به شرط پرداخت پا  هرار درهم به او 
نظر کااد و پا  هرار درهم بابت قتل زن از مرد قاتل بگیرناد کاه    از قصاص مرد صرش

 دیۀ زن است.
نکتۀ قابل توجه ایم است که پا  هرار درهم نصف دیۀ مرد کامل است و ی  دیاۀ  

اند میان دو موضون ذکار شاود پاز روایات صاراحت در       زن که او یاء زن م یر شده
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 د.مدعی دار
. و باسااد ه عم احمد بم محمد، عم ا مفضّال، عام زیاد ا شاحّام، عام ابای       ۲6ا۱
فی رجل قتل امرأة متعمدّا، قال: ان شاء أهلها ان یقتلوه قتلاوه و یاؤدّوا ا ای     عبدا 

و  ۱۶۵، ص۴، ج۲6۶۴؛ طوسای  ۶۲، ص۲9، جق۲۴۲۴ ،حرّ عااملی اهله نصف ا دّیاة.) 
 (۲۸۱، ص۲1ج

تاا احماد بام خا اد برقای       تهذی سی باا بر مستاد اسااد شیخ طو بررسی سندی:
( و احمد بم محمد بررسی شد و مفضل بم ۴۴، ص۲1، ج۲6۶۴صحیح است)طوسی، 

، ۲6۴۸( توثیااق کاارده و کشاای)۱۷1، ص۲6۷۷عماار را شاایخ مفیااد در ارشاااد)مفید،  
( احادیثی در مدحش آورده اسات. زیاد بام یاونز ا شاحام را هام شایخ در        ۱۷6ص

( و عالمااه)حلی، ۴۴ص ،۲6۷۴م شهرآشااوب)( و اباا9۷ص ،۲6۸1)طوساای، فهرساات
 اند. ( توثیق کرده۷6، ص۲6۸۲

کااد درباارف    نقال مای   در ایم روایت زید شحّام از امام صاادق  بررسی داللی:
مردی که زنی را عمداً کشته است حضر  فرمود: اگر اهل زن)او یاء زن( ب واهاد مرد 

 ا به اهل مرد)او یاء مرد( پرداخت کااد.را به قتل رساناد، او را بکشاد و نصف دیه ر
و « ان شااء اهلهاا ان یقتلاوه قتلاوه    »اناد:   در ایم روایت نیر حضر  آشکارا فرموده

پرداخت نصف دیه)ا دیه یعای دیۀ کامل ی  مرد و نصف « یؤدوا ا ی اهله نصف ا دیة»
صااص مارد   ا دیه، نصف دیۀ کامل مرد( را باید به خانوادف مرد ب ردازند. شرط انجاام ق 

 شده است و دال ت بر مدعی دارد.
. و باسااده عم محمد بم احمد بم یحیی، عم محمد بم ا حسیم، عم محماد  ۲۴ا۱

عام امارأتیم قتلتاا     ابم عبدا ، عم ا عال، عم محمد بم مسلم قال: سأ ت ابا جعفر
 ۶۱، ص۲۲ج ،ق۲۴۲۴ ،حرّ عااملی رجال عمدا، قال: یقتالن به، ما ی تلف فی هذا احد.)

 ( ۸6، ص۲جو 
نقل قول کارده باشاد    روایتی که محمد بم مسلم از امام صادق بررسی سندی:

 گذارد. جای هیچ ش  و تردیدی را باقی نمی
درباارف   گوید: از امام صاادق  در ایم روایت محمد بم مسلم می بررسی داللی:

خاطر قتل  دو زنی سؤال کردم که عمداً مردی را به قتل رسانده بودند حضر  فرمود: به



 زن و مرد... فقیهان در عدم تساوی بررسی روایات مورد استنادی مشهور  65

 

 شوند. هیچ کسی در ایم مورد اختالفی ندارد. مرد، هر دو زن کشته می
خاطر کشتم یا  مارد    روشم است که در ایم روایت حضر  قصاص دو زن را به

گیرد و الزم نیست او یااء مارد    دهاد، پز هر زن به اندازف نصف مرد قرار می اجازه می
اخت کااد. الزمۀ ایم موضاون آن اسات کاه    ای را به او یاء دو زن پرد دیه و تفاضل دیه

رسد که زن و مرد در قصاص با هم برابر نیساتاد. و قاول    مدعای ایم مقا ه به اثبا  می
شاود. روایات ماذکور باه      مشهور فقها در ایم زمیاه به استااد ایم روایت هم ثابت مای 

 کاد. دال ت ضمای یا ا ترامی دال ت به موضون می
مد بم علی بم محبوب،عم معاویة بم حکیم، عم موسای  . و با سااده عم مح۲۵ا۱

بم بکر، عم أبی مریم. و عم محمد بم احمد بم یحیی و معاویة عم علی بام ا حسام   
قال: فی امرأة قتلات رجاال، قاال:     بم رباط، عم أبی مریم االنصاری، عم أبی جعفر

ب: بقیّة ا دّیاة. قاال   تقتل و یؤدّی و یّها بقیّة ا مال. و فی روایة محمد بم علیّ بم مجبو
ا شیخ هذه روایة شاذّة ما رواها غیر ابی مریم و هی م ا فة  الخبار و  ظاهر ا قرآن فای  

أقول یحتمل ا حمل علی االنکار دون االخبار ای ال یؤدّی و یّها « ا افّز با اّفز»قو ه به 
فی امارأة   شیئا، و یحتمل ا حمل علی االستحباب و علی ا تقّیه و یحتمل أن یکون اصله

 قتلها رجل قال یقتل ا خ، و یکون غلطا مم ا رّاوی او ا اّاسخ.
کااد کاه    نقال مای   ابم مریم انصاری از اماام صاادق   ترجمه و تحلیل روایت:

شود و ی زن باید بقیۀ  حضر  دربارف زنی که مردی را کشته بود فرمودند: زن کشته می
 به او یاء مرد ب ردازند. [دیه راودر روایت محمد بم علی بم محبوب، بقیه ]مال را 

فرماید: ایم روایت، روایت شاذ و نادری اسات کاه    شیخ طوسی ذیل ایم روایت می
غیر از أبی مریم آن را نقل نکرده و ایم روایت م ا ف اخبار و شااهر قارآن در جملاۀ    

( 6۶۱، ص۲9، ج۲۴۲۴، حارّ عااملی  )وسایل ا شایعه است: شیرازی در « ا افز با افز»
گوید: ممکم است روایت را حمل بر استفهام انکااری کاایم ناه اخباار      یت میذیل روا

یعای و ی آن)زن( چیری را الزم نیست ادا کاد و ب ردازد. همچاایم ممکام اسات کاه     
حمل بر استحباب و تقیه شود و نیر ممکم است اصل روایت در مورد زنای باشاد کاه    

خ و در ایم صاور  ممکام   توسط مردی به قتل رسیده است که حضر  فرمود یقتل  
 است غلط از راوی یا ناسخ روایت باشد.
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( شامل ایم روایات هام   ۴۵در مائده)« ا افز با افز»به هر حال صراحت  بررسی:
و  یز یجای أحد أکثر مم جاایتاه  »شود، برخی از روایا  قبالً نیر ذکر شد که تعبیر  می

صل کالم ایاکاه اگار ماردی    کرد. پز حا داشت و دال ت بر ما نحم فیه می« علی نفسه
تواناد مرد را قصااص کاااد و بایاد نصاف دیاه را       زنی را به قتل برساند، او یاء زن می

توانااد زن را باه قتال     پرداخت کااد و اگر زنی مردی را به قتل رساند، او یاء مارد مای  
ای پرداخت کاااد و ایام روایات روایات شااذی اسات کاه         برساناد و الزم نیست دیه

 شده نمود. به شاهرش اعتاا کرد و باید حمل بر جها  احتمال دادهتوان  نمی
 . روایت مورد استناد  قول غیرمشهور۳

قتل رجاال   أنّ امیرا مؤمایم و باسااده عم ا اوّفلی عم ا سّکونی، عم ابی عبدا 
بامرأة قتلها عمدا، و قتل امرأة قتلت رجال عمدا. أقول: هذا محمول علی ردّ بقیاة ا دّیاة   

 (۲۸6، ص۲1ج ،۲6۶۴ طوسی، ؛۶۱، ص۲9، جق۲۴۲۴ ،حرّ عاملی مّا.)
نوفلی از مشایخ صفوان بم یحیی بیان ا سابری است که توسط شیخ  بررسی سندی:

فیض  حکم به صحت و وثاقت مشایخ ایشان شده است. و نیر ا فقه اصولفی عدة ا در 
، ۵جق، ۲1۶۸ ،شاانی فیض کادر کتاب وافی با ساد صحیح از صفوان از نوفلی) کاشانی
باشاد.   سکونی هم همان اسماعیل بم ابی زیاد مای  ( روایت را نقل کرده است،۱۲۶ص

بما رواه  ةفرماید عملت ا طائف ( می۵۶ص ،۲6۸9طوسی، )ا فقه اصولفی عدة ا شیخ در 
 فیما  م یکم عادهم خالفه.

کااد کاه    نقال مای   در ایام روایات، ساکونی از اماام صاادق      بررسی داللیی: 
خاطر آنکه آن مرد زنی را عمداً باه   مردی را حکم قصاص داد به  مؤمایم علیامیرا

قتل رسانده بود و نیر حکم قصاص داد زنی را که مردی را عمداً کشته بود. ایم روایت 
شود بر ردّ بقیۀ دیه کاه چاون روایاا   اروم      که به نحو مطلق بیان شده است حمل می
خانوادف مرد در صور  انت اب قصاص مارد،   پرداخت نصف دیه از سوی او یاء زن به

کاایم مااوط باه پرداخات نصاف دیاه،        صراحت دارند، اطالق ایم روایت را حمل می
 قصاص تجویر شده است.

 گیر  . نتیجه۴
آمده در روایا  متعدد از نظر سادی و دال ی، قاول مشاهور مباای بار      عمل با بررسی به
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تواند قول  ست و قول غیرمشهور نمیعدم تساوی زن و مرد در قصاص و دیا  ثابت ا
رو بر قانونگذار است که با تبعیت از قول مشهور که  مشهور را از حجیت بیادازد؛ ازایم

مطابق کتاب و سات است، در قرون و اعصار گوناگون دفان کااد تاا ماصاوص اصال     
می چهارم قانون اساسی یعای  روم انطباق کلیۀ قوانیم و مقررا  با مبانی شرعی و اسال

 کماکان پابرجا بماند. 
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