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چکیده
قصاص نفس بهعنوان مجازات اصلی جرم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات
و روایات و بهتبع آن در فقه و قانون مجازات اسالمی پیشبینی شده است .ثبوت و اجرای
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قصاص نفس مقید به وجود شرایطی است .در منابع فقهی و حقوقی برای ثبوت قصاص در
قتل عمدی درمجموع از چهار شرط یاد شده که عبارت است از :برابری در موقعیت اجتماعی
(حریت و رقیت) ،دین ،جنسیت و شرایط عام تکلیف .روایاتی که داللت بر ثبوت حکم
قصاص و اشتراط پرداخت مازاد دیه در موارد قتل عمدی زن توسط مرد دارد ،جنسیت،
یعنی ذکور و اناثبودن مقتول را از جمله شروط مهم استیفای قصاص نفس برشمردهاند .با
توجه به اینکه امروزه در مجامع علمی غرب ،بهخصوص در میان مکاتب طرفدار فمینیسم،
این حکم مسلم شرعی موردمناقشه قرار گرفته ،پرداختن به آن از اهمیت ویژهای برخوردار
شرط جنسیت ،و تأثیر آن در ثبوت قصاص را بررسی و نقد میکند.
واژگان کلیدی :قصاص نفس ،قتل عمد ،تکافؤ ،جنسیت.

 . 1کارشــناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه قم و سطح چهار حوزه علمیه قم( .نویسنده مسئول)
ahmadshakohi079@gmail.com
 .2استادیار و عضو هیئتعلمی گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه قمabasaleh.s@gmail.com .
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است .این مقاله به روش گردآوری کتابخانهای و تحلیلیتوصیفی دیدگاههای فقهی ناظر به

مقدمه
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عدالت از دیدگاه مذاهب آسمانی و مکاتب بشری ،یکی از مهمترین ارزشهای اجتماعی
است ،تا آنجا که قرآن حکیم یکی از اهداف اصلی اعزام رسوالن وحی را اقامه قسط و عدل
برمیشمارد( .حدید )25/ازاینرو مبنای اصلی بسیاری از مجازاتها ،همان اجرای عدالت
و جلوگیری از ظلم و بیعدالتی توصیف شده است .در حقوق کیفری اسالم نیز همانند
بعضی ادیان گذشته برای ازهاق نفس معصوم 1که بهنحو عمد و عدوان عارض شود ،مجازات
قصاص در نظر گرفته شده که ندای حق را در گوش همگان زمزمه کند .بدین معنی که

مجنیعلیه یا بازماندگان او حق دارند بهنحو مساوی با جنایت وارده ،آن را عیناً به بزهکار
وارد نمایند.
قانونگذار اسالم در پی آن بوده که بهوسیلة اجرای حکم قصاص ،عدم تعادل و توازنی
را که در جامعه بهواسطه ارتکاب جرم به وجود آمده ،ترمیم نماید و به همین جهت اختیار
جنایتکار را به مجنیعلیه یا بازماندگان او داده تا آنان قادر باشند بهنحو عادالنه با مقابلهبهمثل
صدمهای که متحمل شدهاند ،موجب تشفی و همچنین پیشگیری از جرم شوند .بنابراین هدف
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اصلی از مجازات قصاص نفس ،اجرای عدالت است که خود میتواند متضمن فواید بسیاری
در جامعه باشد .آنچه باید توجه شود این است که قصاص نفس بهعنوان حق اسقاطشدنی
مطرح است و نه حکم تکلیفی قطعی؛ بدین معنی که ولیدم میتواند در مقابل دریافت دیه یا
بدون آن ،جانی را عفو کرده و از قصاص خودداری کند .در واقع قانونگذار اسالم ،بزهکار
را در اختیار مجنیعلیه یا بازماندگان او قرار میدهد و بدینسان بر احیای عدالت در جامعه
پافشاری میکند و از سویی آنان را نیز به عفو و بخشش تشویق مینماید.
با این حال سخن به همین نکته ختم نمیشود ،چراکه محسنات ثبوت چنین حکمی،
رادع مشکالت اجرایی و اثباتی آن نخواهد بود؛ زیرا آیات و روایات بسیاری داللت بر این
موضوع دارند که گرچه رسالت بنیادین قصاص نفس ،اجرای عدالت و مبارزه با بیسامانی
 .1منظور از «معصومه» این است که بهعمد و بدون جواز نمیتوان از کسی سلب حیات کرد و مقابل این کلمه
مهدورالدم است.

اجتماعی است ولی تکافؤ شهروندان بهلحاظ تساوی در جنسیت ،نقش بسیار مهمی را در
نحوه تحقق آن به انجام میرساند.

33

بحث از مبانی سیاست جناییتشریعی حکومت اسالمی درمورد نقد و پذیرش ادله موافقان
و مخالفان تکافؤ در قصاص نفس ،از حیث جنسیت ،هدف نوشته حاضر است .بحثهای

مبناشناختی ذاتاً نیازمند توانایی استنباط و تحلیل نظرات موافقان و مخالفان در بحث ادله و نیز
تسلط بر منابع بهحد نیاز در موضوع است .در این نوشتار کوشیده شده ،ادله تکافؤ با بیطرفی
بررسی شود تا به چشمه زالل حکمت احکام الهی دست یابیم.
 -1مبادی تصوری بحث
 -1-1تکافؤ در لغت
تکافؤ مصدر باب تفاعل و اصل آن کفؤ است .در ابتدای بحث به بیان و بررسی معنای
لغوی «کفائت» و «کفؤ» میپردازیم.
در کتاب معجم مقائیس اللغه که به ریشه و اصل کلمات میپردازد ،درمورد کفأ میگوید:
«تکافؤ را بهمعنای تساوی و همسانی میدانند»( .ابن فارس1404 ،ق)189/5 :
در کتابهای لغت آمده است« :کفؤ» به ضم کاف و سکون فاء ،و همزه در آخر و
«کفوء» به ضم کاف و فاء و همزه در آخر و جمع آن «اکفاء» (بر وزن اجسام) بهمعنای همتا
و مانند است و «کفاء» به فتح کاف و فاء و همزه در آخر و «کفائة» (به فتح کاف و مد الف
و فتح همزه) ،هر دو بهمعنای یکسانی ،برابری ،شباهت ،شایستگی و صالحیت است( .عمید،
 603 :1381و سیاح)167 /3 :1371 ،
 -2-1تکافؤ در اصطالح

و حقوق مطرح میشود؛ اما از آنجا که کاربرد این الفاظ در فقه و حقوق محدود به یک
باب فقهی نمیشود و از طرفی در یک باب هم ممکن است چند معنای مختلف داشته باشند،
نمیتوان معنای اصطالحی واحدی برای آنها بیان نمود .در نتیجه برای بیان معنای اصطالحی
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الفاظ کفائت و کفوء عالوه بر معنای لغوی ،معنای اصطالحی نیز دارند که در علم فقه

این الفاظ ،قبل از هر چیز باید مشخص کرد که در چه ابوابی از بابهای فقهی به کار رفتهاند
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و معنای آنها در هر باب چیست؟
بهطور کلی میتوان گفت مبحث کفائت و تکافؤ (فینفسه) در دو باب از ابواب فقهی
مطرح شده است :یکی در باب قصاص و دیگری در باب نکاح.
شهید اول در تعریف قتل عمدی که موجب قصاص میشود آورده است...« :
ً
ازهاق النفس المعصومة المکافئة عمدا ،عدوانا»...؛ یعنی قتل موجب قصاص ،عبارت است
از خارجکردن نفس معصوم و همتا از روی عمد و ستم . ...در تعریف باال ،کلمه «مکافئه»
بهمعنای برابر دانسته شده است( .مکی عاملی1410 ،ق)267 :
شهید ثانی نیز در شرح این عبارت میگوید:
مراد از این الفاظ در سخن شهید اول عبارت است از نفسی که از جهت اسالم و حریت
و غیر آن از اعتباراتی که خواهد آمد ،با قاتل برابر باشد( .عاملی جبعی1410 ،ق)13 /10 :
چنانکه از عبارات شهید ثانی به دست میآید ،منظور از تکافؤ و برابری در باب قصاص
که بین قاتل و مقتول مطرح میشود ،برابری در اسالم (یعنی مسلمانبودن و کافربودن) و
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حریت (یعنی عبد و آزادبودن) است( .عاملی جبعی1410 ،ق)13 /10 :
در عبارت اکثر فقها در تعریف قصاص ،کلمه تکافؤ و واژههای معادل آن به کار رفته
است( .حلی1408 ،ق 180/4:و نجفی1404 ،ق)11 /42 :
 -2بررسی شرط تکافؤ در جنسیت ،در قصاص نفس از منظر فقه
در این قسمت به بررسی شرط تکافؤ در جنسیت خواهیم پرداخت و دیدگاههای فقهی
درمورد این مسئله و سپس ادله موافقان و مخالفان شرط تکافؤ در جنسیت را نقد و بررسی
میکنیم.

 -1-2دیدگاههای فقهی در خصوص نقش جنسیت در قصاص نفس
فقهای امامیه معتقد هستند که مرد در برابر کشتن زن قصاص میشود؛ اما بهشرطی که

نصف دیه کامل به مرد پرداخت شود .شیخ طوسی مشروطبودن قصاص مرد در برابر زن به

پرداخت فاضل دیه را امری اجماعی میداند( .طوسی1407 ،ق)145/5:
شهید ثانی هم قصاص مرد آزاد در برابر زن آزاد را بعد از پرداخت نصف دیه مرد به
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قاتل ،امکانپذیر میداند( .عاملی جبعی1410 ،ق)39 /10 :
آیتاهلل خوئی نیز در کتاب مبانی تکملة المنهاج به این مسئله اذعان کرده و میگوید :هیچ
اختالفی بین اصحاب در این زمینه وجود ندارد( .خوئی1422 ،ق)39/2 :
این نظر به مشهور فقهای شیعه برمیگردد و تبیین نظر آنها به این است که در قصاص
نفس باید بین زن و مرد مماثلت و همسانی برقرار باشد؛ ولی در صورت عدم مماثلت بین زن
و مرد و قاتلبودن مرد ،رد فاضل دیه به خانواده مرد الزم است.
در مقابل مشهور فقهای شیعه ،اهلسنت عقیده بر این دارند که زن و مرد در برابر قتل
همدیگر قصاص میشوند و نیازی به پرداخت فاضل دیه وجود ندارد( .جصاص1405 ،ق:
)171/1

اخیرا ً در میان برخی از فقیهان (صانعی180 :1382 ،و )167و حقوقدانهای معاصر امامیه

نیز این قول اهلسنت در باب قصاص نفس موردتوجه قرار گرفته است( .عبادی24 :1374 ،
و شریعتپناهی53 :1374 ،و)54

 -2-2دالیل موافقان تکافؤ جنسیت در استیفای قصاص نفس

در این قسمت از تحقیق به دالیل قائالن به همسانی جانی و مجنیعلیه در قصاص نفس
میپردازیم.
با توجه به اینکه عمده دلیل قائالن به تکافؤ و همسانی در جنسیت ،روایات و اجماع است،
از ذکر آیات صرفنظر میکنیم.
حر عاملی در چندین باب از ابواب کتاب قصاص و دیات وسائل الشیعه ،روایاتی
شیخ ّ

نقل کرده است که از مجموع آنها 32 ،روایت داللت دارند که دیه زن در قتل نفس ،نصف
دیه مرد است و در این مجموعه عظیم از روایات ،تعداد درخور اعتنایی از جهت سندی طبق
همه مبانی رجالی و اصولی ،صحیح شناخته شده و در نتیجه قاعده تناصف دیه زن نسبت به
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 -1-2-2روایات

مرد در نفس ،دارای نصاب الزم فقهی و خالی از هرگونه اشکال و ایرادی است.
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صحیحه عبداهلل بن سنان:
از امام صادق درباره مردی که بهعمد همسرش را کشته بود ،شنیدم که میفرمود:
بستگان زن اگر بخواهند میتوانند مرد را به قتل رسانند و نصف دیه را به بستگانش پرداخت
کنند( .کلینی1407 ،ق)299/7 :
صحیحه عبداهلل بن مسکان:
اگر مردی ،زنی را به قتل رساند ،در صورتی که بستگان زن بخواهند مرد را قصاص کنند
باید مازاد دیة مرد نسبت به دیة زن را ،که نصف دیة مرد است ،بپذیرند( .طوسی1407 ،ق:
)181/10
صحیحه حلبی:
حلبی از امام صادق درباره مردی که زنش را کشته بود و بستگان زن میخواستند مرد
را قصاص کنند ،نقل کرده که آنان این حق را دارند؛ مشروط به بازگرداندن نصف دیه به
بستگان مرد( .کلینی1407 ،ق)298/7 :
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صحیحه اول ابیبصیر:
چنانچه مردی زنی را به قتل رساند و بستگان زن بخواهند او را قصاص کنند ،باید نیمی از
دیه را به بستگان مرد بازگردانند( .طوسی1407 ،ق)181/10 :
صحیحه ابیمریم:
امام باقر فرمودند :مردی را خدمت پیامبر خدا آوردند که با پایه خیمه ،زن بارداری

 اولیای زن را آزاد گذاشتند ،میان اینکه پنجهزار درهم بهعنوان دیه و
را ُکشته بود .پیامبر 
یک غالم یا کنیز جوان در برابر جنینی که در شکم زن بوده دریافت کنند ،یا اینکه پنجهزار
[درهم] به اولیای قاتل بپردازند و او را به قتل رسانند( .کلینی1407 ،ق)300/7 :
صحیحه دوم ابیبصیر:
امام صادق یا امام باقر :چنانچه مردی زنی را به قتل رساند و بستگان زن بخواهند او را
قصاص کنند ،باید نیمی از دیه را به بستگان مرد بازگردانند( .کلینی1407 ،ق)300/7 :

صحیحه محمد بن قیس:
امام باقر درباره مردی که زنی را بکشد ،فرمود :اگر اولیای زن بخواهند ،میتوانند مرد
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را بکشند و پنجهزار درهم به اولیای مقتول بپردازند و اگر بخواهند ،میتوانند پنجهزار درهم
از قاتل بگیرند( .طوسی1407 ،ق)182/10 :
ائمه معصومین در چندین روایت به چند مطلب اشاره فرمودهاند:
الف) در قتل عمد ،هریک از زن و مرد که قاتل باشد ،قصاص میشود؛ یعنی مرد برای
قتل عمدی زن و زن برای قتل عمدی مرد قصاص میگردد.
ب) در صورتی که مرد را برای کشتن عمدی زن قصاص کنند ،اولیایدم باید نصف دیه
را بپردازند.
ج) در صورتی که زن را برای کشتن مرد قصاص کنند ،اولیایدم ،بهجز قصاص زن،
هیچ حق دیگری از جمله حق مطالبه نصف دیه از اولیای زن را ندارند .اگر قصاص نکنند و
بخواهند دیه بگیرند ،دیه زن نصف دیه مرد است.
در احکام یادشده در فقه امامیه ،هیچ رأی مخالفی گزارش نشده است .در باب پنجم از
ابواب دیاتالنفس کتاب وسائل الشیعه ،چهار روایت نقل شده (روایات  3 ،۲ ،۱و  )4که همان
روایات  ۱ ،۳و  ۱۲باب  ۳۳از ابواب قصاص نفس است.

ِ
روایات صحیح ،موثق ،حسن و قوی و با عنایت به
بنابراین به استناد این مجموعه عظیم از

تسالمی که در میان فقهای امامیه محقق است ،در قاعده تناصف دیه زن نسبت به مرد درمورد
نفس ،جای هیچگونه اشکال و خالفی نیست.
 -2-2-2اجماع
میآید؛ اما از آنجا که در چارچوب دیدگاه کالمی و اصولی شیعه ،اجماع مستقل از سنت

نیست ،نمیتوان منطقاً آن را در کنار این منابع آورد .توضیح اینکه شیعه با مبانی مختلفی که در
حجیت اجماع دارد ،بر یک نکته اتفاقنظر داشته و آن اینکه اجماع فقط ازآنرو که کاشف از
قول معصوم است حجیت دارد؛ بنابراین اجماع در واقع یکی از راههای اثبات سنت است.
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یکی دیگر از منابع اجتهادی ،اجماع است .این عنوان بیشتر در کنار کتاب ،سنت و عقل

با آنکه دلیل اصلی مسئله کنونی ،روایات است ،برخی فقیهان ،ادعای اجماع نیز کردهاند؛
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بهعنوان نمونه ،شیخ طوسی در مسئله  63کتاب خالف ،میگوید« :دیة المرأة نصف دیة الرجل
و به قال جمیع الفقها» .ایشان در این مسئله دیه زن را نصف دیه مرد میداند و این قول را به
جمیع فقها نسبت میدهد( .طوسی1407 ،ق)145/5 :

الحر ّ
از متأخران و متأخر متأخران ،فاضل هندی در کشف اللثام (و یقتل ّ
بالحرة بعد ّرد

فاضل دیته علیه و هو النصف باإلجماع و النصوص) (فاضل هندی اصفهانی1416 ،ق)46/11 :
و شیخ محمدحسن نجفی در جواهر الکالم (التساوی فی الحریة أو الرق بل و ضرورة ،بل و
بالحرة و لکن مع رد فاضل دیته النصف بال خالف فیه ،بل اإلجماع بقسمیه) (نجفی1404 ،ق:
 )83/42در این موضوع مدعی اجماع شدهاند.
به هر حال ،در همه ادوار فقه امامیه و نزد همه فقیهان شیعه ،مسئله تناصف دیه زن نسبت به

مرد درمورد قتل و نفس ،تاکنون مسلّم بوده و این در حالی است که از افرادی مانند :ابنجنید
اسکافی ،ابن ابیعقیل ُعمانی ،ابنادریس حلی ،فیض کاشانی و محقق اردبیلی که بهطور
غالب در مسائل فقهی دارای آرای متفرد هستند و از ابراز نظر برخالف مشهور و اجماع باکی
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ندارند ،هیچگونه رأی مخالف و یا حتی تشکیک و شبههای درباره این مسئله ،گزارش و
دیده نشده است.

 -3-2دالیل مخالفان تکافؤ جنسیت در استیفای قصاص نفس
طبق این نظریه ،زن و مرد در برابر قتل یکدیگر قصاص میشوند بدون اینکه چیزی به قاتل

پرداخت شود .گرچه موافقان این نظریه در مرحله نخست ،فقهیان اهلسنت هستند( ،نسائی،

1406ق ) 32/8 :اخیرا ً در میان برخی از فقیهان (صانعی180 :1382 ،و )167و حقوقدانهای

معاصر امامیه نیز این رأی موردتوجه قرار گرفته است( .عبادی 24 :1374 ،و شریعتپناهی،
)54-53 :1374
آنها به دالیلی تمسک کردهاند که در ادامه بیان میشود:
 -1-3-2عدالت خداوند
یکی از دالیل موافقان قصاص مرد در برابر زن ،بدون رد فاضل دیه ،بحث درمورد عدالت

خداوند است و دلیل آنها اینگونه بیان شده است:
در اینکه در قصاص مرد ،نباید فاضل دیه به زن ر ّد شود ،مبنایی وجود دارد که فقط ما
قائل به آن هستیم .در روایات زیادی آمده است :وقتی میخواهند مرد قاتل را ُ
بکشند ،نصف
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دیه را به او میدهند؛ اما این شبهه برانگیز است که دختر کسی را بکشند و او مجبور باشد،
نصف دیه را هم بدهد.
از آیات قرآن استفاده میشود که سخنان و احکام خدا ،حق و عادالنه است و نسبت به
ْ ً ْ ً
ُ
َ َ َّ ْ
کل َمة َر ِّبک ِصدقا َو َعدال»؛ (انعام)115/
بندگان در تکوین و تشریع ظلم نکرده است« .و تمت ِ
ْ
ْ ُ ُ َّ َّ ُ
کم ِإال ِلل ِه یق ُّص ال َح َّق َو ُه َو
کالم پروردگار تو ،با صدق و عدل ،به ح ّد تمام رسید«ِ .إ ِن الح
َ ُ ْ
فاصلین»؛ (انعام )57/حکم و فرمان تنها از آن خداست ،حق را از باطل جدا میکند و
خیر ال ِ
َ َّ ْ َ
َ ُّ
بید»؛ (فصلت )46/پروردگارت
او بهترین جداکننده [حق از باطل] است« .ما ربک ِبظالٍم ِللع ِ
هرگز به بندگان ستم نمیکند.
تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیای زن به پرداخت نصف دیة مرد هنگام
قصاص مرد در برابر زن ،بدون مشروطکردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطی ،از
نظر عرف ،ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نهتنها چنین سخنی نمیگوید ،بلکه
اینگونه حکم نمیکند .بنابراین زن و مرد در حقیقت انسانی و حقوق اجتماعی و اقتصادی
از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساویاند و روایاتی که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت
میگذارد ،مخالف کتاب است و اینگونه روایات را طبق اخبار ر ّد ،باید کنار گذاشت.
(صانعی180 :1382 ،و)167
نقد و بررسی
جواب نقضی :در میراث نیز باید گفته شود در جایی که ذکر ،دو انثی ارث میبرد ،آیه
را باید انکار یا تأویل کرد.
جواب حلی :مالک سنجش ظلم و عدلپف عقل ناقص بشری نیست؛ بلکه حقوقی است
که شارع تعیین کرده ،وگرنه گیاهخواران نیز کشتن حیوانات حاللگوشت را ظلم میدانند.
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درمورد ظلم ،دو جواب نقضی و حلی داده میشود:

کبرای این استدالل صحیح است و شکی نیست که کالم و احکام الهی مطابق با حق و
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عدل است و خداوند متعال هر آنچه به جامة زیبای حق و عدل آراسته گردید ،بیان و حکم
کرده است؛ اما اشکال در صغرای استدالل است؛ زیرا معلوم نیست که تفاوت بین زن و مرد
در قصاص و دیه مصداق باطل و ظلم باشد ،بلکه با توجه به نظام جامع حقوقی اسالم ،این
تفاوت عین حق و عدل ارزیابی میشود.
ممکن است یکی از حکمتهای تناصف دیه که مربوط به قتل نفس است ،نقش و
جایگاه زن و مرد در خانواده و فعالیتهای اقتصادی باشد .در خانواده و جامعة مطلوب اسالم،
عمده فعالیتها و وظایف اقتصادی خانواده وظیفه مرد شمرده شده است .نقش اقتصادی مرد
در خانواده و جامعه بهگونهای ترسیم شده که در صورت فقدان یا آسیبدیدن مرد ،ضرر
و زیان مادی زیادی به خانواده میرسد .در این نظام ،فرزندانی که پدر و همسری که شوهر
خود را از دست دادهاند ،عالوه بر صدمه روحی و معنوی محرومیت از پدر و شوهر ،پشتوانه
مالی و مادی خود را در زندگی از دست دادهاند ،در حالی که ازدستدادن مادر و همسر ،تنها
صدمه روحی برای فرزندان و شوهر به دنبال دارد .طبیعی است که در چنین نظامی دیة مرد
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بیش از دیة زن ارزیابی و تعیین گردد و این تفاوت ،ایجاد نوعی توازن بین حقوق و وظایف
مرد در نظام حقوقی اسالم بوده و عین حق و عدالت است( .حسینی حائری1415 ،ق77 :؛
خامنهای99 :1375 ،؛ فضلاهلل1418 ،ق )115-114 :پس روایاتی که مستند نظریة اجماعی
بین فقهای شیعه است ،هیچ منافاتی با آیات مذکور نخواهد داشت .اگرچه زن هم فعالیت
اقتصادی در منزل و خارج از منزل دارد ،اما توان درآمدزایی و تولید ثروت زن بسیار کمتر از
مرد است و نصف دیه ،حد منصفانهای است که شارع تعیین کرده است.
عالوه بر این اگر حقوق زن و مرد جدا از سایر اجزای نظام حقوقی اسالم ارزیابی شود،
باید هرگونه تفاوت بین زن و مرد را ناحق و مخالف عدل ،بلکه مصداق ظلم دانست ،حتی
تفاوتهایی که در قرآن کریم به آن تصریح شده ،مانند ارث زن و مرد و در این حال باید
پذیرفت که کالم خداوند در درون خود دچار تناقض است؛ زیرا از یک سو میگوید کالم
خدا حق و عدل است و از دیگر سو ،بهناحق و برخالف عدالت ،بین زن و مرد در ارث

تفاوت میگذارد .پس برآیند نظام حقوقی اسالم باید موردتوجه و ارزیابی قرار گیرد که در
این صورت معلوم میشود بین حقوق و وظایف زن و مرد تساوی برقرار است .نتیجه اینکه
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هر نوع تفاوتی را نباید جداگانه و بریده از سایر بخشهای نظام حقوقی اسالم ارزیابی کرد و
ناحق و مصداق ظلم شمرد.
 -2-3-2برابری همه انسانها
دومین دلیل طرفداران برابری زن و مرد در قصاص بدون پرداخت فاضل دیه ،برابری همه
انسانها است .طبق آیات و روایات ،انسانها اعم از زن و مرد ،بزرگ و کوچک ،سفید و
ِ
حقیقت انسانی برابراند و هیچیک بر دیگری برتری ندارند.
سیاه و عرب و غیرعرب ،با هم در

خداوند متعال در سوره نساء در باب انسانها میفرماید:
َ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ َّ
ََ
َّ
َ ََ ْ ْ َْ
َ
واحد ٍة َو خل َق ِم ْنها َز ْو َجها َو َبث ِم ْن ُهما
ف
ن
ن
م
کم
ق
ل
خ
ذی
ال
یا أیها الناس اتقوا ربکم
س ِ
ِ
َ ٍ
ً
ً ً َ ً َ َّ ُ َّ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َّ َّ َ َ
کان َع َل ْ
ِرجاال کثیرا و ِنساء و اتقوا الله الذی تسائلون ِب ِه و الرحام ِإن الله
یکم َرقیبا
«ای مردم ،از [مخالفت] پروردگارتان بپرهیزید ،همان کسی که همه شما را از یک انسان
آفرید و همسر وی را [نیز] از جنس او خلق کرد و از آن دو ،مردان و زنان فراوانی [در روی
زمین] منتشر ساخت( ».نساء)1/
عموم کلمه «اتقوا» در آیه بهجهت حذف متعلق ،ظهور در خودداری از هر نوع ستم در
سیاست ،اقتصاد ،شخصیت اجتماعی و قانونگذاری دارد .پس مردم باید از قوانینی که به نظر
عرف و عقال ظالمانه است ،دوری گزینند و در این صورت خداوند سزاوارتر است که در
تشریع از اجحاف بپرهیزد و در حقوق انسانی و اجتماعی بین انسانها تبعیض قائل نشود .پیامبر
اسالم فرمودهاند« :الناس سواء کأسنان المشط»؛ مردم بسان دندانههای شانه با یکدیگر
منابع روایی فراوان است ،شکی باقی نمیماند که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از
نظر کتاب و سنت ،ظلم و مردود است؛ ازاینرو اخبار مدعی تفاوت بین زن و مرد را باید
کنار گذاشت( .صانعی169-167 :1382 ،؛ عبادی24 :1374 ،؛ شریعتپناهی)54-53 :1374 ،
بنابراین تساوی و عدالت در تمامی حقوق بین افراد بشر از جمله زن و مرد الزم است؛
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برابرند( .ابنشعبه حرانی1404 ،ق )348 :با وجود این قبیل آیات و روایات که در قرآن و

البته تساوی در حقوق غیر از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلی و شرعی
42

ندارد .آنچه از نظر عقل و شرع ضرورت دارد ،عدل و عدم ظلم در حقوق است ،خواه حقوق
مشابه یا نامشابه باشد .پس اگرچه مطابق تصریح قرآن ارث انسان مذکر و مؤنث مشابه نیست،
اما عادالنه و مساوی است و ظلمی در آن نیست؛ زیرا ادارة امور اقتصادی خانواده در حقوق
اسالم به عهدة مرد است( .صانعی)168 :1382 ،
نقد و بررسی
به این استدالل نیز اشکاالتی وارد است:

اوالً :عرف و عقال شأنیت تعیین ظلم و عدل را ندارند وگرنه در بسیاری از احکام اسالمی
باید تجدیدنظر کرد و این تجدیدنظر حد معلومی ندارد و هر روز باید ادامه پیدا کند.

ثانیاً :پیام آیه خلقکم من نفس واحده این است که انسانها اعم از زن و مرد از یک

نفس آفریده شدهاند و دلیلی موجود نیست که بتوان خلقت زن و مرد از یک نفس را بهمعنای
تشابه حقوق زن و مرد و برابری حقوق آنها در هر مورد جزئی دانست .همچنین نمیتوان
تشابه و برابری را در هر مورد جزئی به قصاص و دیه اختصاص داد ،بلکه باید آن را به تمامی
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تسری داد؛ اما واضح است که هیچکس حاضر به پذیرش این سخن
ابعاد وجودی زن و مرد ّ
و نتیجه آن نیست؛ زیرا با توجه به وجود دهها و بلکه صدها مورد تفاوت فیزیکی و روحی

بین زن و مرد ،مشکل تخصیص اکثر پیش میآید که از نظر علم اصول ،مستهجن و قبیح و
از ساحت سخنوری حکیم بهدور است .پس روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط
به پرداخت نصف دیة مرد کرده و دیه زن را نصف دیه مرد بیان میکند ،هیچگونه تعارضی
با این قبیل آیات ندارد( .ظهیری)50-49 :1374 ،

ثالثاً :آیا تساوی حقوق زن و مرد به این معناست که در هر مورد جزئی ،حقوق و وظایف

زن و مرد یکسان و مانند یکدیگر است ،یا اینکه درمجموع ،حقوق و وظایف تعیینشده برای

زن و مرد در نظام حقوقی اسالم مساوی است؟ مسلماً صورت دوم موردنظر است؛ همچنان
که کسی که به دیه و قصاص این اشکال را وارد کرده ،درمورد ارث آن را پذیرفته است.
بنابراین اگر در هر مورد جزئی ،برابری و مثلیت شرط است ،پس در ارث نیز باید چنین باشد

و در غیر این صورت ،همان توجیهی که برای تفاوت زن و مرد در ارث وجود دارد ،عیناً
درباره تفاوت زن و مرد در قصاص و دیه نیز وجود دارد.
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شهید مطهری دراینباره مینویسد :الزمه اشتراک زن و مرد در انسانیت و خلقشدن از
نفس واحد ،برابری در حقوق و وظایف است ،نه تشابه در هر مورد جزئی .اسالم حقوق
مشابهی برای زن و مرد وضع نکرده است ،ولی هرگز امتیاز حقوقی برای مردان نسبت به زنان
قائل نشده و اصل مساوات را درباره زن و مرد رعایت کرده است .پس همچنان که برای
زن و مرد حقوق مشابه در نظر نگرفته ،تکالیف و مجازات مشابهی نیز قرار نداده است؛ اما
درمجموع ،حقوقی که برای زن قرار داده از آنچه برای مرد قرار داده ،ارزش کمتری ندارد.
(مطهری)24 :1361 ،
بنابراین مالک ارزیابی ،مجموع حقوق و وظایف زن و مرد در نظام حقوقی اسالم است
که در آن تساوی برقرار است و نمیتوان هر مورد جزئی را بهتنهایی ارزیابی و حکم به برابری
یا نابرابری نمود .بنابراین صحیح نیست که قانون قصاص و دیه زن و مرد منفک از سایر
اجزای نظام حقوقی اسالم ارزیابی شود ،تفاوت بین زن و مرد در آن مخالف برابری حقوق
زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد و روایات بیانکننده این تفاوت را مخالف کتاب شمرده
و کنار گذاشت .بهبیان دیگر ،کبرای این استدالل که همان عدالت خداوند متعال است،
صحیح بوده ،اما صغرای آن مخدوش است؛ بنابراین روایات مذکور مخالف قرآن نیست.
 -3-3-2صراحت آیات قصاص

چشم و بینی بهعوض بینی و گوش بهجای گوش و دندان در برابر دندان و زخمها را قصاصی
است و هرکه از آن قصاص گذشت ،پس آن گذشت ،ک ّفارهای برای [خطاها و معاصیِ ]
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سومین دلیل مخالفین تکافؤ در قصاص نفس ،صراحت آیات قصاص است .خداوند
َ َ َ
َ َّ
کت ْب َنا َعل ِیه ْم ِف َیها أن
در قرآن کریم حکم قصاص بین زن و مرد را بیان فرموده است :و
َّ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ ّ َّ ّ ّ َ ْ ُ ُ َ َ ٌ َ
اص ف َم ْن
السن والجروح ِقص
ف والذن بالذن والسن ب
س والعین بالع
ین والنف ِبالن ِ
النفس ِبالنف ِ
ُِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َ
َ َّ َ َ
َّ
َ
َ َ َّ َ َ ُ َ َّ
کف َارة َل ُه َو َم ْن َل ْم ْیح ْ
کم ِب َما أ ْن َزل الل ُه فأول ِئک ُه ُم الظ ِال ُمون؛ و ما در تورات بر
تصدق ِب ِه فهو
مقرر داشتیم که [در قانون قصاص] جان در برابر جان و چشم در مقابل
بنیاسرائیل الزم و ّ

اوست و آنان که بر طبق آنچه خدا نازل کرده داوری نکنند ،هم ایناناند که ستمکارند
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(مائده)45/
مطابق این آیه ،حکم قتل ،قصاص نفس در مقابل نفس است و داللت بر قصاص مرد در
برابر زن با پرداخت نصف دیه مرد نمیکند؛ زیرا در این صورت قصاص نفس به نفس نیست
بلکه قصاص نفس به نفس با نصف دیه است .در این حال روایاتی که قصاص مرد در برابر
زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد از سوی اولیای زن میکند ،مخالف آیه مذکور
است و طبق دستور اخبار ر ّد ،روایات مخالف قرآن را باید طرد کرد و از ترتیباثردادن به آن

خودداری ورزید( .صانعی 175 :1382 ،و مهرپور)249 :1379 ،
نقد و بررسی

اگرچه در بدو نظر امکان دارد بین آیه  45سورة مائده و روایات بیانکنندة تفاوت بین
زن و مرد در قصاص و دیه ،تعارضی به ذهن تداعی کند ،اما با اندکی تأمل در اصل اطالق
و تقیید معلوم میشود ،روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را به پرداخت نصف دیه مرد
مشروط میکند ،مخالف و معارض آیه مذکور نیست؛ زیرا تخالف و تعارض از سه قسم
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تباین ،عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق تشکیل شده است.
گسترة پیام اخبار ر ّد روایات مخالف قرآن ،شامل قسم اول و دوم (که تعارض مستقر

دارند) میشود و قسم سوم را (که تعارض بدوی دارد) شامل نمیشود؛ زیرا عرف عقال
مفسر دلیل مطلق
تعارض واقعی بین دلیل مطلق و مقیّد نمیبیند ،بلکه دلیل مقیّد را قرینه و ّ

میشمارد .بر فرض که عنوان مخالفت با کتاب از نظر مراد استعمالی ،نسبت به عموم و
خصوص مطلق نیز فراگیر باشد ،اما با توجه به قرینه موجود باید اخبار ر ّد را در مقام کشف
از مراد جدی ،تنها بر مخالفت تباینی و عموم و خصوص من وجه حمل کرد .قرینه این است

که همان معصومانی که اخبار ر ّد را بیان فرمودهاند ،بهضرورت فقه در صدها مورد ،عموم و
اطالق آیات قرآنی را تخصیص و تقیید زدهاند .بدینسان معلوم میشود روایاتی که قصاص
مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد میکند ،تعارضی با آیة  45سورة مائده
ندارد و تنها اطالق آن را مقیّد میکند( .ظهیری)52 :1374 ،

 -4-3-2نفی حیات در آیات با تفصیل در قصاص نفس
َ ٌ ُ
َ َ َّ ُْ
ْ َْ
ْ
خداوند در قرآن کریم میفرمایدَ  :ول ُک ْ
باب لعلکم
ل
ال
ی
ول
أ
یا
یاة
ح
صاص
ق
ال
ی
ف
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
َت َّتقون؛ (بقره )179/برای شما در قصاص ،حیات و زندگی است ،ای صاحبان خرد! شاید
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شما تقوا پیشه کنید.
قصاص عبارت از ر ّدبهمثل است .ر ّدبهمثل در کشتن زن توسط مرد ،کشتن مرد بدون

دادن چیزی به بستگانش است .پس دادن نصف دیه مرد از سوی اولیای زن ،زائد بر مقابله
و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و ظلم بر مقتول محسوب میشود .در این
صورت ،زن از عموم حکم قصاص (که موجب حیات است) مستثنا میشود و کشتن مرد در
مقابل کشتن زن موجب حیات نمیشود؛ در حالی که قرآن بهطور کلی میفرماید :قصاص
موجب حیات است و فرقی بین قصاص مرد در مقابل زن و مرد و نیز قصاص زن در مقابل
مرد و زن نمیگذارد( .صانعی)175 :1382 ،
نقد و بررسی
با دقت در آیه  178سوره بقره معلوم میشود آنچه در قصاص موجب حیات میشود،

اصل تشریع قصاص است و لزوماً شامل اجرای آن نمیشود؛ زیرا خداوند متعال در این آیه
پس از تشریع قصاص میفرماید« :پس اگر کسی از سوی برادر [دینی] خود ،چیزی به او
بخشیده شود [و حکم قصاص او ،به دیه تبدیل گردد] باید از راه پسندیده پیروی کند و او به
نیکی دیه را بپردازد» .در این آیه با ظرافت تمام ،قاتل و اولیای مقتول ،برادر دینی یکدیگر
معرفی شدهاند تا انگیزه عفو قاتل و تبدیل قصاص به دیه را در اولیای مقتول ایجاد کند و آنان
به این امر ترغیب و تشویق شوند.
برابر زن نیز وجود دارد .عالوه بر اینکه شارع مقدس در تشریع خود پیامدهای قوانین را در
نظر دارد و آن را مطابق مصالح و مفاسد وضع کرده ،ازاینرو نمیخواهد وضع قانونی مانند
قصاص برای ایجاد امنیت جانی افراد جامعه ،آسیبهای اجتماعی جبرانناپذیری را به دنبال
داشته باشد و خانوادة مردی که قصاص میشود ،دچار بحران گردد و اجتماع از این ناحیه

تکافؤ جنسیتی در قصاص نفس

پس آنچه سبب حیات میشود اصل ایجاد قانون قصاص است که در قصاص مرد در

با آسیبهای فراوان دیگر دستبهگریبان شود .هرچند از برخی پیامدها گریزی نیست ،ولی
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باید بهمقدار ممکن از آن جلوگیری کرد.
 -5-3-2روایات دال بر قصاص نفس بهصورت مطلق در قتل زن
روایات عام و مطلق ،هم از نظر تعداد و هم از جهت سند ،همپای روایات قبلی نیست.
اینک آنها را نقل و بررسی میکنیم:
روایت موثق سکونی از امام صادق :همانا امیر مؤمنان مردی را که زنی را بهعمد
کشته بود ،کشت و زنی را که مردی را بهعمد کشته بود ،کشت( .حر عاملی1409 ،ق:
)84/29
روایت اسحاق بن عمار از امام صادق :مردی زنی را کشت و علی بین آنها به
قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت دیه الزام کرد( .همان)
در بررسی این روایات باید بگوییم که به نظر نمیرسد روایات مطلق بتوانند از نظر سند با
روایات دسته اول معارضه کنند و به فرض تکافؤ نیز باید گفت :میتوان روایات مطلق و عام
را حمل بر روایات خاص و مقید نمود؛ چنانکه این روش و دأب فقیهان و اصولیان است؛ بله
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اگر در روایتی بهطور صریح ،رد مازاد دیه نفی میشد ،آنگاه بهطور جدی میان آن با روایات
اول تعارض رخ میداد.
به نظر میرسد روایت سکونی ،چنانکه مقتضای صناعت است و موردتوجه و تصریح
علما نیز بوده ،هیچگونه ناسازگاری با روایات گذشته نداشته باشد؛ زیرا با قطعنظر از اشکالی
که ممکن است ،بر اساس برخی مبانی ،بهدلیل وجود سکونی در سند آن مطرح شود ،این
روایت درباره خصوصیات قصاص ،مانند نصفبودن دیه زن یا پرداخت نصف دیه به اولیای
زن ،نیز ساکت است و یا از این جهت اطالق دارد.
آنگاه روایات صحیحهای که بر این خصوصیات داللت دارند ،مقیّد و شارح آن به شمار

میآیند و ساکت با ناطق و مطلق با مقید ،تعارض و ناسازگاری ندارد( .حسینی خراسانی،
)15 :1386
حر عاملی در توجیه این روایت ،ذیل حدیث ،میگوید:
شیخ ّ

این روایت ،فعل امام علی را گزارش میدهد و عمل دارای اطالق و عموم نیست؛
ازاینرو ممکن است در فرض قصاصشدن مرد ،نصف دیه از اولیای زن دریافت شده باشد.
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(حر عاملی1409 ،ق)84/29 :
 -6-3-2بررسی دالیل فقهیان اهلسنت
در فقه اهلسنت عقیده بر این است که زن و مرد در برابر قتل همدیگر قصاص میشوند
و نیازی هم به پرداخت فاضل دیه وجود ندارد که در این قسمت به بررسی دالیل مذاهب
اهلسنت میپردازیم:
الف) عمومات آیات قصاص
در فقه حنفی از جمله دالیلی که برای قصاص زن در مقابل مرد ،بدون نیاز به رد فاضل
دیه ذکر میکنند ،این است که عموم آیات  178سوره بقره و  33سوره اسراء بر لزوم قصاص
بین زنان و مردان داللت میکند( .جصاص1405 ،ق)171/1 :
ب) اجماع
یکی دیگر از دالیل فقهای اهلسنت ،اجماع است .قرطبی در کتاب الجامع االحکام
القرآن میگوید« :فقها بر قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت فاضل دیه اجماع دارند».
(قرطبی1409 ،ق)246/2 :
ج) برابری در حیات
دلیل دیگر آنها برابری زن و مرد در حیات و زندگی است .یکی از فقهای حنفی
دراینباره میگوید :اگر بندهای از روی عمد فرد آزادی را به قتل برساند یا مردی از روی
عمد زنی را به قتل برساند ،قصاص میشود؛ زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند( .سرخسی،
د) سنت فعلی پیامبر

سنّت فعلی پیامبر این است که مردی یهودی را در برابر کشتن زنی مسلمان قصاص

کرد ،بدون آنکه از خانواده زن ،مازاد دیه را مطالبه کند( .نسائی1406 ،ق)32/8 :

همچنین نامه پیامبر به اهل یمن که توسط عمرو بن حزم فرستاده شد و در ضمن بیان

تکافؤ جنسیتی در قصاص نفس

1414ق)131/26 :

احکام مختلف فرمودند« :یقتل الذکر باالنثی» (نیاوردی1419 ،ق)9/12 :
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نقد و بررسی کلمات فقیهان اهلسنت
عموم آیات  45مائده و  178بقره تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته و قصاص را بهطور
مساوی برای همه ثابت دانسته است؛ اما حداکثر چیزی که از این آیات برداشت میشود
امکان قصاص زن و مرد در مقابل یکدیگر است و شرط پرداخت تفاضل دیه در این آیات به
سکوت برگزار شده و اگر از دالیل دیگر به آن برسیم ،باید پذیرفت .بهعبارت دیگر ،مانعی
ندارد که ادله تخصیصزننده یا مقیدکننده مانند روایات ،آیات را تخصیص یا تقیید زنند.
درمورد نامه پیامبر به مردم یمن نیز میتوان گفت :این نامه فقط بر جواز قصاص مرد
در برابر زن داللت داشته و درصدد ازبینبردن سنت رایج اعراب جاهلی یعنی عدم قصاص
مرد در برابر زن بوده است؛ یعنی بهطور عام و مطلق آمده و تقیید نمیپذیرد.

همچنین در قصاص مرد یهودی در برابر قتل کنیزی از انصار باید گفت :اوالً ،قاتل مرد

یهودی بوده که دیه او از مسلمان کمتر است و جایی برای تفاضل دیه باقی نمیماند و ثانیاً،
روایاتی در فقه شیعه نقل شده که بر پرداخت تفاضل دیه داللت داشته و با روایت اهلسنت
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مغایر است.
روایات معتبری در منابع روایی شیعه و نیز اهلسنت وجود دارد که بیانگر لزوم پرداخت
مازاد دیه در قصاص مرد در مقابل زن است؛ مانند« :حدثنا أبو بکر قال :حدثنا یعلی عن
عبدالملک عن عطاء فی الرجل یقتل المرأة ،قال :إن قتلوه أدوا نصف الدیة ،وإن شاءوا قبلوا
الدیة» .این روایت درمورد کشتن زنی توسط مردی است که در جواب آمده :اگر مردی زنی
را کشت ،یا باید نصف دیه را پرداخت کرده و مرد را قصاص نمایند ،یا دیه زن را قبول کنند»
(ابیشیبة1409 ،ق)364/6 :
اما درمورد برابری زن و مرد باید گفت :برابری در حق حیات ،آزادی و اسالم ،تالزمی با
تساوی کامل در حقوق ندارد و ممکن است بهجهاتی دیگر (همان گونه که در ادله موافقان
آمد) میان برخی از حقوق زن و مرد تمایزاتی مالحظه شده باشد .همان گونه که خود فقیهان

اهلسنت هم مث ً
ال در باب ارث پسر و دختر قائل به تفاوت هستند.

نتیجهگیری
اسالم ،زن و مرد را در انسانیت ،منزلت ،شخصیت انسانی و معیارهای فضیلت ،مساوی و
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جوهره انسانیت در هر دو را یکی میداند .از نظر اسالم ،مرد و زن هیچ فضیلت و ارجحیتی
بر یکدیگر ندارند و تنها معیار فضیلت و ارزش ،تقوا و کماالت انسانی و معنوی است.
ازاینرو زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند؛ اما تساوی انسانیت و تساوی حقوق ،به
معنای تشابه کامل حقوق و وظایف نیست ،بلکه مرد و زن حقوقی سازگار با خود دارند و
تنها از این رهگذر است که به سعادت و کمال میرسند .تفاوتهای جسمی و روحی زن و
مرد انکارناپذیر است؛ اما این تفاوتها بر پایه «تناسب» است ،نه نقص یکی و کمال دیگری.
خداوند نیز کمال زن و مرد را در این تفاوت متناسب قرار داده است.
تفاوتهای موجود در احکام جزایی ،نه ناشی از ارزش کمتر زن است و نه کاشف از
آن ،بلکه علت و حکمت دیگری دارد که به مالکهای جعل حکم یا وضع قانون در نظر

قانونگذار بازمیگردد .درمورد برابری جنسیت ،منظور این است که اگر مرد مسلمانی عمدا ً
زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است؛ اما باید ولی زن ،قبل از قصاص قاتل ،نصف
دیه مرد را به ورثة او بپردازد.
بنابراین با عنایت به جمیع روایات که داللت بر پرداخت ثبوت حکم قصاص و اشتراط
پرداخت مازاد دیه در موارد قتل زن بهواسطه مرد دارد ،به نظر میرسد که جنسیت و ذکور
و اناثبودن مقتول از جمله شروط مهم استیفای قصاص است؛ چراکه ائمه هدی بعد
از سؤال افراد ،تماماً فرض اجرای قصاص را با اشتراط پرداخت مازاد دیه ،مطرح کرده و

هیچگاه بهواسطه تفارق در جنسیت ،سخنی از عدم قصاص مجرم به میان نیاوردهاند.
تکافؤ جنسیتی در قصاص نفس
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* قرآن کریم.
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6 .جبعی عاملی ،زینالدین بن علی (شهید ثانی)1410 ،ق ،الروضة البهیة فی شرح اللمعة
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الدمشقیة ،المحشّی  -کالنتر ،قم :کتابفروشی داوری.
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جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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	19.عاملی ،محمد بن مکی (شهید اول)1410 ،ق ،اللمعة الدمشقیة فی فقه اإلمامیة،
بیروت :دار التراث اإلسالمیة.
	20.عبادی ،شیرین« ،1374 ،حق حیات زنانه» ،جامعه سالم ،سال پنجم ،تهران،.
	21.عمید ،حسن ،1381 ،فرهنگ فارسی عمید ،چ ،25تهران :امیرکبیر.
	22.فضلاهلل ،سیدمحمدحسین1418 ،ق ،دنیا المرأة ،چ ،4بیروت :دار المالک.
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	26.مطهری ،مرتضی ،1361 ،حقوق زن در اسالم ،قم :دفتر انتشارات اهلبیت.
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