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Abstract 
 
Equality and equality in all matters, including legal matters, will be 

crystallized in the equal observance of the rights of the parties in criminal 
law and in respect of their rights in criminal proceedings. But looking at 
criminal law, we come across some legal materials and principles that 
suggest that the principle of criminal equality sometimes has exceptions. 
Therefore, in this research, the exceptions to the principle of criminal 
equality in Iranian criminal law have been studied by analytical-descriptive 
method. What is the requirement of the principle of equality of persons in 
criminal law? The requirement of the principle of criminal equality is that 
the rights of all individuals be respected equally. Of course, this does not 
mean that some principles governing the religion of the country are ignored. 
The result of this research is that by examining the criminal laws of Iran, it 
is clear that this principle has exceptions regarding the special position of 
Muslims in relation to other followers of other religions. For example, in the 
case of non-Muslim adultery with a Muslim woman, the perpetrator will be 
executed if he is a non-Muslim. Of course, since the Islamic Penal Code has 
a jurisprudential basis, so the reason for such rulings to maintain the 
authority of Muslims, non-domination of infidels over Muslims, etc. are 
among the most important of these factors. The issue of personality and 
status of individuals is one of the cases in which the principle of criminal 
equality seems to have been neglected in these cases. Establishment of 
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special courts, inability to prosecute members of parliament and abuse of 
this right, obvious differences in the demand for the right to retaliation 
between men and women, the ransom of men and women, which in the era 
needs fundamental revisions in this area, lack of full support for insulting 
The sanctities of other religions and ..... are among the most important of 
these. 
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 رانياي فريك حقوق دري برابر اصل اسئثنائات

 
 

  18/9/1400: تاريخ دريافت           1حميدرضا فتحي
 25/11/1400: تاريخ پذيرش        2لميا رستمي تبريزي

  
  

  چكيده
 نيطرف حقوقي مساو تيرعا بهي حقوق امور جمله از اموري تمام در و مساوات وي برابر

 با اما. شد خواهد متبلوري فريكي دادرس در آنها حقوق كردن درلحاظ وي فريك نيقوان در
 راي تداع نيا كه ميخور يم بري حقوق اصول وي قانون موادي برخ بهي فريك نيقوان بهي نگاه
 -يريتفس روش با قيتحق نيا در لذا. استي استثنائاتي دارا گاهاي فريكي برابر اصل كه دارد

 الزمه. است هشد پرداخته رانياي فريك حقوق دري فريكي برابر اصل استثنائاتي بررس بهي فيك
 حقوق كه است نياي فريكي برابر اصل الزمه ست؟يچي فريك حقوق در افرادي برابر اصل
 حاكم اصولي برخ كه ستين نياي ناف امر نيا البته. شود تيرعا كسان يصورت به افرادي تمام
  . شود گرفته دهيناد كشور مذهب و نيد بر

 مشخص موضوع نياي خوب به رانياي رفيك نيقواني بررس با كه است نيا قيتحق نيا جهينت
ي استثنائات با ان،ياد روانيپ ريسا به نسبت مسلمانان ژهيو گاهيجا مورد در  اصل نيا كه است

 كهي صورت در فاعل حكم مسلمان زن با مسلمان ريغي زنا جرم در مثال عنوان به. روبروست
                                                                 

.رانيا تهران، ،ي بهشت ديشه دانشگاهي شناس جرم و جزا حقوق گروهي دكتري دانشجو. 1  
)مسئول سندهينو(رانيا تهران، ،يبهشت ديشه دانشگاهي شناس جرم و جزا حقوق گروه ارياستاد . 2  
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ي مبناي داراي اسالم مجازات قانون كهيي آنجا از البته. بود خواهد اعدام باشد مسلمان ريغ
 و مسلمانان بر كفار تسلط عدم مسلمانان، اقتدار حفظ احكام دست نيا  علت لذا است،ي فقه
 جمله از افراد مقام و تيشخص مسئله . نديآي م شمار به عوامل نيا نيمهمتر جمله از.... 

 ليتشك. است اندهم مغفول موارد نيا دري فريكي برابر اصل رسد،ي م نظر به كه استي موارد
 حق، نيا از استفاده سوء و  مجلس ندگانينما بيتعق تيقابل عدم ،ياختصاصي دادگاهها
 ازمندين عصر در  كه مرد و زن هيد مرد، و زن نيب قصاص حق مطالبه در مشهودي ها تفاوت
 انياد ريسا مقدسات به نيتوه از كامل تيحما عدم است، نهيزم نيا دري اساسي هاي بازنگر

  .شوندي م محسوب موارد نيا نيمهمتر جمله از.... .و
  
  يفريك تيحما ،ي حقوق نظام استثنائات، ،يفريك حقوق ،يبرابر اصل :واژگان ديكل
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 مقدمه و بيان مسئله

 از نظر صرف مردم همه كه معناست نيبدي اجتماع حقوق دري تساو مفهوم بهي برابر
ي ماد صهيخص هر ا يشغل ،ي جنسي ريگ هتج ،ي قوم تيهو ،يمل منشا مذهب، طبقه، جنس،

 ازي متعددي قلمروهاي داراي برابر اصل باشند، برخورداري مساو حقوق از ديباي معنو و
 فرصت وي مدني هاي آزاد به احترام دري برابر ،ياسيس قدرت ازي مند بهره دري برابر جمله

 اصل ما بحث موضوع كه باشدي م منابع ازي مند بهره دري برابر ،ياقتصاد ،ياجتماعي ها
 دري اجتماع مصلحاني ها تالش مرهون  اصل نيا.  استي فريك حقوق قلمرو دري برابر
  .است بوده خيتار طول

 در كندي م انيب كهي اسالم مجازات قانون220 ماده وفق تواني م را اسالم نيد از خروج
ي اسالمي جمهور ياساس قانون167 اصل طبق است نشده ذكر قانون نيا در كهي حدود مورد

 با بلكه شودي نمي تلق جرم تنها نه آن عكس كهي حال در دانست جرم را شودي م عمل رانيا
 استقبال با زين اسالم نيد غيتبل بيترت نيهم وبه شودي م استقبال زيني معنو وپاداش قيتشو

 تيلفعا رينظ واتهاماتي فريك برخورد با است ممكن انياد ريسا غيتبلي ول دهيگرد مواجه
   .گردد رو روبهي تلق رانياي اسالمي جمهور نظام هيعلي غيتبل

 از نظر صرف كه نمود مشاهده قصاص در تواني م راي برابر اصل از گريدي تجل ك ي
 باشد؟ي م اصل نيا مظاهر از بزهكار با مثل به مقابله ايآ شودي م مطرح پرسش نيا تيجنس

 اتيجنا در ايآ تيجنس نهيزم در و باشدي مي برابر اصل ناقض قصاص حقي نيب شيپ عدم ايآ
 درخصوص ايباشد؟ي مي برابر اصل نقض است هيد تفاضل پرداخت به منوط كه ثلث از شيب

 فقها مشهور قول به توجه با كه است ساكت قانونگذار مسلمان توسط مسلمان ريغ قتل حكم
 قانون دري اسالم فقه بعت به زين اتيد در م؟يباش قصاص سقوط به قابل نجايا دري ستيبا عهيش

 زنان خسارت جبران دري سع رياخ قانون در چند هر خوردي م چشم به مرد و زن هيد تفاوت
  .است دهيگرد ها مهيب وي بدني خسارتها صندوق قيطر از

 قائلي ازاتيامت جامعه مذهب عهيش تياكثري براي فريك گذار قانون كه گريد موارد از
 قرار رانيا قانونگذاري فريك تيحما مورد عهيش مذهبي ماعل و مقدسات المثل يف دهيگرد
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ي فريك ناتيتضم فاقدي نيد اتياقل وي اسالم فرق مقدسات ريسا به اهانت گونه هر و گرفته
 اند نشده شناخته تيرسم بهي اساس قانون در كهي مذهبي ها فرقه خصوص در وضع و است
 تيرعا شانيا مورد در راي برابر اصل ونقان تنها نه گفت تواني م كهي نحو به دهيگرد ديتشد

 شانيا تيوضعي حت و نموده اقدام ها آن هيعلي نحو به قانون كه گفت تواني م بلكه ننموده
  :ميكن اشاره ريز موارد به توانيم موضوع نيا نهيشيپ مورد در. است نمودهي انگار جرم زين

 حقوق در يبرابر اصل عنوان تحت خودي دكترا نامه انيپا در) 1398(ي فتح درضايحم
 اساسي قانون در برابري اصل عنوان با خود مقاله در) 1398(ي لطف عبدالرضا و رانيا يفريك

  .اند پرداخته موضوع نيا به ايران اسالمي جمهوري
ي فريك حقوق دري برابر اصل استثنائات ابتدا كه است صورت نيا به مقاله نيا ساختار

  .ميپردازي م ها تيشخص و مقامات مورد در ائاتاستثن نياي بررس به سپس و رانيا
 اصل استثنائات با مرتبط مواد قيمصادي بررس به قيتحق نيا در شد انيب كه آنچه طبق بر لذا
  .شد خواهد پرداخته رانياي فريك نظام دري قانون مواد انيب وي فريكي برابر

  استثنائات اصل برابري در قوانين كيفري : گفتار اول
 همه به نسبتي مساو دگاهيد اول وهله دري فريك نيقوان ريسا وي اسالم اتمجاز قانون

 صادري قاض توسط مجرمانه عمل به توجه باي فرد هري برا مجازات زانيم و نوع. دارد افراد
 و تيمسئول  كه خوردي م چشم بهي نيقواني اسالم مجازات قانون در گاها اما. شد خواهد

 ه،يد پرداخت در تيمسئول مسلمانان، ازاتيامت. شودي م راتييتغ دستخوش مجازات زانيم
  .باشندي م موارد نيا جمله از رانيمد تيمسئول

  امتيازات مسلمان در برابر غير مسلمان در قانون مجازات اسالمي : بند اول
 اسالم نيد مخصوص دارندي برتر انياد روانيپ ريسا به نسبت مسلمانان كه موضوع نيا

 مجال نيا در كه هستند قائل خود روانيپي برا راي خاص ازاتيامت زين انياد ريسا و ستين
 اسالم كند مى حكم ،ينيد هاى آموزه به توجه با مسلمان ك ي.ستين بدانها پرداختن فرصت

 الهى امبرانيپ تمامى به مانيا مسلمان، ك ينزد در كه حيتوض نيا با دارد، برترى انياد گريد بر
 و باهللا آمن كل والمؤمنون ربه من هيال بماانزل الرسول آمن « .است نيد ضرورى جزء نيشيپ
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ي م خداوند. است بوده اسالم زين امبرانيپ آن نيد رايز) 285 / بقره(»  ... رسله و كتبه و مالئكته
 مى قرآن خصوص نيا در) 1258: 32ج: 1426: ينيكل(» االسالم اهللا عند نيالد ان«ديفرما
/ عمران آل(» نيالخاسر من االخرة فى هو و منه قبل يفلن ناًيد سالماال ريغ بتغ يمن و«: ديفرما
 انكارانيز از آخرت در او و شد نخواهد رفتهيپذ او از كند، ارياخت اسالم جز نىيد كه هر)  85

  .بود خواهد
 تحت بشناسند؛ تيرسم به خودي عمل وي اعتقاد نيد عنوان به را اسالم كهي كسان نيبنابرا

ي ازاتيامت خود روانيپي برا اسالم و گرفت خواهد قرار نيد نيا مقررات و نيقوان تيحما
 قانون و شرع كه ازاتيامت و حقوق نيا جمله از. است قائل گريد انياد روانيپ ريسا به نسبت

  : شوندي م محسوب ليذ موارد است گرفته نظر در مسلماناني برا
  امتيارات مربوط به  مجازات هاي حدي: الف
 قاذف بر حد تا باشد مسلمان ديبا شونده قذف قذف، جرم دري حد مجازات ياجراي برا

 قانون در. است گرفته نظر در راي شروطي  سر ك يمقذوفي برا مقدس شارع.  شود يجار
 وجودي اشكاالت و نواقص گريدي برخ دري ول شده اخذ فقه از تام طور به شروط نيا ازي برخ
 مجازات قانون 91 ماده در گذار قانون. است بلوغ و عقل مقذوف، دوم و اول شرط . دارد
 شرط. است قاذف بر حدي اجرا طيشرا از گريدي ك يزيني فريك رشد ، 1392 مصوبي  اسالم
 قانون، و فقه منظر از . است اسالم ، گردد اجرا مجازات تا باشد داشته ستيباي ك مقذوف سوم
 فرض در نيهمچن. شودي م جراا قذف حد فقط مسلمان ريغ توسط مسلمان قذف صورت در

 مقذوف چهارم شرط ن،ييتع. شودي م اجرا ريتعز گر،يد رمسلمانيغ توسط رمسلمانيغ قذف
  . است
  امتيازات مسلمانان نسبت به غير مسلمانان در مجازات قصاص: ب

 عموم به توجه با بكشد را يمسلمان يكتاب كافر اگر است قتل افراد مورد در جرم نيمهمتر

 انيم اموالش كه معتقد فقها از يبرخ و است الزم قصاص)  45/مائده(» بالنفس سالنف «هيآ

  باقر امام از يي حهيصح آنها مستند) 658: 1419: ي حل.(شودي م ميتقس مسلمان مقتول ياياول
: يطوس(» ماله و هو المقتول اءياول يال دفع له مال نيع معه كان ان و «فرمودند كه  السالم هيعل
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  قتل در و شود يم قصاص برساند قتل به را خود شيك هم يكتاب اهل چنانچه يول) 191: 1414
 ) ع  ( نيرالمؤمنيام ان« نديفرما يم ) ع ( صادق امام شود يم محكوم هيد پرداخت به رعمديغ

 اذ ببعض بعضهم قتلي و بعض من بعضهم يالمجوس و يهوديال و يللنصران قتصي : قولي كان

 و بكشد را مرتد ،يذم اي باشد يركتابيغ قاتل كه ييجا در حكم نيهم) منبع همان(» عمدا اقتلوا
 و شود ينم قصاص بكشد را يكتاب يكاف ،يمسلمان چنانچه يول.  شود يم يجار زين بالعكس اي

 باًيحر بكافر مسلم قتلي فال نيالد يف يالتساو منها «ديفرماي م يثان ديشه .بپردازد هيد ديبا تنها

 كرده عادت رمسلمانيغ كشتن به آنكه مگر) 147: 2: 1429: يعامل جبع( » اًيذم ام الكافر كان

 فوق موارد به 302 و 301 مواد در ياسالم مجازات قانون هرچند. است الزم قصاص كه باشد

 اصل مطابق قانون سكوت در هرچند و نموده ارياخت سكوت رياخ مورد در يول داشته اشاره

  .نمود مراجعه معتبر يفتاو اي و ياسالم معتبر منابع به ديبا ا.م.ق  167
  نابرابري هاي جنسيتي در سياست كيفري ايران: بند دوم

 لحاظ به همگان و شودي نم محسوبي ازيامت چيه  تيجنس نشيآفر و خلقت لحاظ به 
 ها انسان ستيجن لحاظ به.برخوردارند كساني يخلقت از همگان پروردگار برابر در بودن انسان

. بود خواهد تيجنس نيهم ازي ناش اعضا ازي ناشي ها تفاوت و شوندي م ميتقس زن و مرد به
 نيبنابرا. شوندي م لحاظ ستيباي م تيجنس گرفتن نظر در بدون انسانها وقانون شرع مقابل در

 بزه شخص و قانون مقابل در ستيباي م بشودي فريك نيقوان در  مصرحي جرم مرتكب هركس
 موادي بررس با .كند تحمل زين را شده نييتع مجازات و باشد دخو اعمالي پاسخگو دهيد

 ومرد زن نيب موجودي تيجنسي قيحقي ها تفاوت ريتاث كه شد مشخصي فقه منابع وي قانون
) مردان مختص جرائم و زنان مختص جرائم (جرائم از دسته دو جاديا موجبي انگار جرم در
 و بوده موثر زين ها مجازات زانيم و عنو دري تيجنسي ها تفاوت عامل نيهمچن شود،ي م

 نيا كه است ذكر به الزم. است ساخته فراهم را جرائم از تيمعاف و ديتشد ، فيتخف موجبات
 زيتما خلقت،ي عيطب ساختار در تفاوت جهت به مجازات و جرم زانيم و نوع در ها تفاوت
 به. باشدي م اه آن فيتكال و فيوظا نيب تفاوت و گريكد ياز مرد و زني روح سرشت
ي عقل جهت از كه شودي م داده قرار مبناي عيطب تفاوت تنها فيتكال و احكام وضع دري عبارت
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ي قيحقي ها تفاوت گرفتن نظر در و عدالت تيرعاي معنا به نيا و است مقبولي امري منطق و
 به. باشدي نم گريد جنس به نسبت جنس ك يدانستن تر نييپاي معن به اصال و استي تيجنس
ي نف جهت ومرد زن حقوقي تساو بري الملل نيب وي مل مقررات و اسناد ديتاك جهت نيهم
  .شودي نم شامل را مثبت اي يمنفي ها ضيتبع

  پرداخت ديه: الف
 از ناشي مسائل بعضي در مرد و زني  برا كه حقوقيي  ها تفاوت ياسالم نظرحقوق از

 و رواني ،  روحي هاي تفاوت از شينا تكاليف و حقوق تفاوت و.  آنهاست حقوق و تكاليف
 هم و جسمي لحاظ از هم آفرينش و خلقت در مرد و زن چون  نيا بنابر. آنهاست بين طبيعي

 هم با هايي تفاوت نيز تشريع نظام در اساس همين بر دارند هايي تفاوت روحي لحاظ از
  . دارند

  مسئله  وراث، هب هيد پرداخت خصوص به مرد و زن حقوق دري نابرابر علت نيمهمتر
 اجتماعي وظايف يكسري مرد مورد در. بود خواهدي ريپذ تيمسئول خانوادهي اقتصاد

 بار تحميل سبب مستقيم غير يا مستقيم طور به كه دارد وجود) نفقه و مهريه از غير(وخانوادگي
 يم مند بهره نيز زنان اجتماعي تكاليف اين نتايج از كه حالي در گردد مي مادي و اقتصادي

 تحميل اين كننده جبران مصاديق بعضي در زن به نسبت مرد ارث سهم بودن دوبرابر. شوند
  )  56: 1382: يمهرز. (است مردان عليه مالي
 در وي مقطع هر در احكام « كه دارندي م انيب احكام راتييتغ رامونيپي نيخم امام مرحوم.
 در مكان و زمان عنصر دوي ثربخشا و طيشرا بودن متفاوت ليدل به گريد مقاطع باي مكان هر

 مسأله اجتهادند در كننده نييتع دوعنصر مكان و زمان... «.است متفاوت موضوعي ريگ شكل
 و استيس بر حاكم روابط در مسأله همان ظاهر به است بودهي حكمي دارا ميقد در كهي ا

 قيدق ناختباش كه معنا بدان كند دايپي ديجد حكم است ممكن نظام ك ياقتصاد و اجتماع
 نكردهي فرق ميقد با ظاهر نظر از كه اول موضوع هماني اسيس وي اجتماع وي اقتصاد روابط
  ) 98: 1372: ينيخم(»  طلبدي مي ديجد حكم كه است شدهي ديجد موضوع واقعاً است
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 نيتأم مسئول مرد كه است نيا خاطر به مرد و زن هيد تفاوت فلسفه  شد انيب كه آنچنان  
 كه هستندي زناني فعل طيشرا دري ول اما. ندارد را تيمسئول نيا زن و است هخانواد معاش

ي ا صدمه خانم نيا به اگر. دارند برعهده را خانواده معاش نيتأم خودشان و خانوارند سرپرست
 محسوب دوم كي خانم هيد   هم نجايا اما رود يم نيب از خانواده اقتصاد ستون شود، وارد

  .شود يم
 مكلف گر مهيب  «كه داردي م اشعاري نيزمي موتور هينقل وسائلي اجبار مهيب قانون 10 ماده
 لحاظ بدون را دگانيد انيز به وارده خسارت قانون نيا در مندرج تعهدات فاءيا در است
 حكمي انشا در موظفندي قضائ مراجع. كند پرداخت نامه مهيب تعهدات سقف تا نيد و تيجنس

 نيا»  كنند درج حوادث مهيب عنوان  به  را ماده نيا موضوع هيد بر مازاد مبلغ ه،يد پرداخت
 واقع دور چندان نهي ا ندهيآ در زن ارث و هيد رامونيپي اساس تحوالتي مبنا  تواندي م ماده
  . گردد فراهم مرد و زن ارث و هيد پرداخت دري برابر تا كند فراهم را امر نيا موجبات و شود

  نابرابري در حق قصاص: ب
 ريتغيال و هياول حقوق از كه استي موارد ازي ك يهيعلي مجن وراثي برا صاصق حق
 به دگىيرس كه   است روشن تأملى اندك با زين سخن نيا پاسخ البته.  است افراد ريسا توسط

 پس. باشدي م زمان شدني سپر   ازمندين جرم اثبات  وي دگيرسي برا  است امرىيي  امورجنا
 هرگز قضاوتى مراجع  لذا.  داشت نخواهد دمي اياول حق بري ريتاث گونه چيه گذشت نيا

  . كنند نمى دنبال را اهدافى نيچن
 مردهاي براي برتر گونه چيه زن و مرد در هيدي اديازي يكم اسالمي فريك حقوق دگاهيد در

  نيبنابرا. دارد وجود آنها يبرا اسالم نيد در آنهاي براي كساني يانسان ارزش و كند ينم جاديا
 نيب نيا در. است شخص ك يفقدان از ناشى اقتصادى خسارت جبران واقع در هيد پرداخت

 زين و متواتر و ضيمستف اتيروا مخالف و نادر شاذّ، احكامى صدور به زين هانيفق از اى عده
  . اند دهيورز اهتمام عهيش فقهاى مشهور مخالف

 او، خانواده به قاتل هيد از مىين پرداخت با شودي م قصاصي زن برابر دي مرد كه وقت هر 
 ليدل بدان نيا و. گردد مى جبران شود مى خانواده متوجه وى حضور عدم اثر در كه خسارتى
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 مسئله، شدن تر روشن براى نجايا در. است مردان عهده بر خانواده اداره فهيوظ غالباً كه است
 دستور قصاص اتيآ در كه كنند راديا بعضى است ممكن« گردد مى ذكر نمونه ريتفس از مطلبى
 زن خون از مرد خون مگر رد،يگ قرار قصاص مورد زن قتل خاطر به مرد دينبا كه شده داده
 كه ىيها انسان از ناحق خون ختنير و زن كشتن خاطر به تكاريجنا مرد چرا است؟ تر نيرنگ
 :گفت ديبا پاسخ در! نشود؟ قصاص دهند مى ليتشك را نيزم روى تيجمع نصف از شيب

 در كه گونه همان بلكه شود، قصاص زن برابر در دينبا مرد كه ستين نيا بقره 178 هيآ مفهوم
 به برسانند قصاص به را تكاريجنا مرد توانند مى مقتول زن اىياول شده، انيب مشروحاً اسالم فقه

 تلق برابر در مرد قصاص عدم از منظور گر،يد عبارت به. بپردازند را هيد مبلغ نصف آنكه شرط
  .است زيجا او كشتن ه،يد نصف پرداخت با ولى است شرط و ديق بدون قصاص زن،

 به زين و جامعه و خانواده در آنان تيمسئول نوع به مرد و زن قصاص تفاوت حكمت
 برخى دگاهيد .آنان واقعى ارزش به نه گردد، برمى مرد و زن از ك يهر اقتصادى گاهيجا

 سال در كه است امورى از ايمزا و حقوق در مرد و نز برابرى بحث هانيفق و فكران روشن
 نيهمچن و علمى ريغ و عمومى مجامع در آن طرح زين و آن به زدن دامن با اى عده رياخ هاى
 ضيتبع حساب به را ها تفاوت تا دارند سعى اجتماعى هاى جنجال و غاتيتبل از رىيگ بهره با

 عقل به اتّكا با و شده نىيد احكام عرصه وارد تخصصى گونه چيه بدون افراد نيا. بگذارند
 خدشه مورد را ديتقل و اجتهاد اصل تا اند دهيورز مبادرت احكام، رييتغ به محابا بى ش،يخو
 روشن اى عده. اند جسته بهره گوناگونى هاى وهيش از منظور نيا به دنيرس در آنان. دهند قرار
 هيعل ضيتبع هرگونه رفع زين و زنان از تيحما شعار طرح با و عرصه نيا به ورود با زين فكر
  . اند آورده وجود به عمومى اذهان در را شبهاتى زنان،

 مختص احكام باشد، مى مفاسد و مصالح اساس بر آن احكام و است انياد خاتم كه اسالم
 را شيخو خاص احكام زين گريد انياد و دهد مى قرار اجرا مورد را ها آن و دارد را شيخو به

 عمل بدان و باشند نيد احكام بند پاى آنكه جاى به اى عده كه است تأسف بسى جاى. دارند
 بشرى منشأ كه شوند نىيقوان ميتسل و شسته نىيد احكام از دست شوند مى حاضر ندينما

 مشخص را قاتل مجازات برابر، دگاهيد از عمد قتل مورد در گذار قانون ظاهراً آنكه با .دارند
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 باشد، گرفته را زنى جان ا يباشد ختهير را مردى خون آنكه از اعم را قاتل و است كرده
 در تواند مى است شده آن انجام مستلزم قصاص كه شرطى اما است، نموده قصاص به محكوم
 قيتعو به عمال كشته را زنى كه قاتل مرد قصاص موارد شتريب در رايز ;گردد قصاص مانع عمل
 توجهى قابل پول پرداخت با كه قصاص بر اصرار از را دم اىياول زمان، سرد خاك و افتد مى

 نشان دو ريت ك يبا گذار قانون كه گرفت جهينت توان مى سان، نيبد .دارد مى باز دارد، مالزمه
 نابرابرى ىيتنها به كه است داده قرار مرد جان نصف را زن جان متيق سو، ك ياز. است زده
 را قصاص سو، گريد از دارد، بر در را جرم قوعو از دگانيد انيز عنى يدم اىياول حقوق در

 ميمستق ريغ طور به هم شرط نيا كه است نموده قاتل به مرد هيد دوم ك يپرداخت به موكول
 به نسبت را مجازات تحمل در نابرابرى عمال و كاهد مى قصاص مجازات قوت و شدت از

  . دارد مى روا است كشته را زنى عمد به كه مردى
   مجازات تعيين نوع: ب
 زانيم نييدرتع تيجنس نقش انيب در و است عكس بر  موضوع البته مجازات مورد در

 نيب مجازات زانيم در يحقوق و يفقه منابع به نگرش با يعمد جرح و عضو قصاص مجازات
 يعيطب ساختار در كه است انكار قابل ريغ هم نيا البته . شود يم دهيد ييها تفاوت مرد و زن

 و فيتكال شده باعث امر نيهم كه دارد وجود ييها تفاوت هم مرد و زن نيب لقتخ در و انسان
 جرائم از يبرخ مجازات اعمال در كه معنا نيبد ، شود يگذار قانون آنها يبرا يمتفاوت حقوق

 مجازات جرم فاعل يبرا ، بودن مرد ايو زن اساس بر يريتعب به اي و ، دارد ريتĤث يبنحو تيجنس

 مختص ها مجازات از يبرخ ، مرد و زن نيب نامشروع روابط در مثال عنوان به ، شود يم نييتع

 قتل مجازات واكراه عنف به يزنا در كه صورت نيا به زنان، مختص هم يوبرخ است مردان

 مختص مجازات از سري مو دنيتراش و ديتبع نحو نيهم به و دارد مردان به اختصاص فقط

 ،ددار وجوديي نظرها اختالف هم زن فريك مورد در چند هر ، شود ينم زن شامل و ،است مردان
 و ،دباش يم مؤثر تيجنس آن ياجرا وهيش در جرائم از يبعض در گفت تواني م حال هر به اما
 مجازات نييتع در تيجنس كه يراتيتĤث رازيغ.دارد وجود تفاوت مردان و زنان نيب راستا نيا در

 دارد، نقش آن اعتبار در تيجنس ،كه دارد وجود هم يگريد مسائل گذارد يم آني اجرا نحوه و
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 قتل در مثآل ستين رفتهيپذ اصآل زنان شهادت كه جرائم از يبرخ در شهادت مورد در جمله از

 نيهمچن . ستين معتبر مردان همراه به چه و ييتنها به چه زنان شهادت قصاص مستوجب عمد
 به توجه با حالي ا يعل. دارد وجودي فاحش تفاوت هم مرد و زن نيب هيد مجازات نييتع در

 نحوه و جرائم از يبرخ در ، دارد وجود قانون در كه يگريد مشابه موارد زين و مذكور موارد

 چون گفت توان يم حال نيع در و ، دارد ييبسزا نقش ) بودن مؤنث و مذكر( ، مجازات اعمال
 قرار مردان عهده بر جامعه يها تيفعال اغلب و است زنان از شتريب مردان ياقتصاد يها ييتوانا

 از شيب مراتب به جامعه ايو خانواده در مرد كي فقدان از يناش خسارت ليدل نيهم به دارد

 نيب قصاص ياجرا مورد در نكهيا اي و ، شود يم حاصل زن كي رفتن نيب از با كه است يضرر
ي م قصاص برساند قتل به را يمرد عمدا يزن اگر كه معنا نيبد ، دارد وجود تفاوت مرد و زن

 فاضل زن خانواده كه شود،ي م قصاص يصورت در بكشد عمداً را يزن يمرد اگر يول  ، شود

 قانون  273 ماده در ، عضو قصاص مورد ودر) 258و 209 ،207 مواد.(بپردازد او به را مرد هيد

 نقص سبب به مجرم مرد و برابرند مرد و زن ، عضو قصاص در « است آمده ياسالم مجازات

 كه نيا مگر ، شودي م محكوم آن مانند و عضو قصاص به دينما وارد زن به كه يجراحت اي عضو

 يهنگام زن ، صورت آن در كه باشد كامل هيد ثلث از شيب اي ثلث ، شده ناقص كه يعضو هيد
 گفت توانيم معمول طور به .بپردازد مرد به را عضو آن هيد نصف كه كند قصاص تواندي م

 كه آن يبرا ، اساس نيهم بر و دارند عهده بر خانواده شتيمع و اقتصاد در يشتريب نقش نمردا

 كه است شده مقرر اسالم در ، نگذارد خانوادهها اقتصاد بر يمنف جينتا قصاص حكم ياجرا

 خصوص در . مرداست هيد فاضل پرداخت به مشروط زن برابر در مرد مورد در قصاص ياجرا

 را قصاص حق قرآن اتيآ كه داشت توجه ديبا مرد و زن انيم صاصق حكم در تفاوت علت

 ، است داده قرار نفس برابر در را نفس و ، است گرفته نظر در مرد و زن انيم يتفاوت چيه بدون
 به يابيدست در را ما حكم نيا متفاوت يها خاستگاه به توجه . مرد ا يباشد زن كه نيا از اعم

 . كرد خواهد ياري تفاوت نيا ليدل
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  پرداخت ديه:  بند سوم
 و مجرمانه رفتار تيمسئول كس هر تا كندي م اقتضاء ها مجازات بودني شخص اصل
 خود ستيباي م افراد اول وهله در نيبنابرا. باشد است، كرده وارد گرانيد به كهي خسارت
 خسارت جبران مسئول اشخاص ريساي استثنائ مواردي برخ در نكهيا و كنند مافات جبران
 تيسرا مشابه موار به و كرد عمل بدان نص حدود در ستيباي م فقط كه استي امر هستند
  . نداد

  مسئوليت عاقله : الف
 سوى از هيد پرداخت مورد در عهيش فقهاى مشهور فتواى طبق  اسالمى مجازات قانون

  : است كرده انيب ريز موارد در را عاقله ضمان 306و 305 مواد در عاقله،
 ا يقسامه ا ينهيب با قتل نيا و است شده واقع محض خطاى صورت به يكه يقتل در) الف

  .شود ثابت قاضى علم
 بر دو آن تيجنا هيد و محض خطاى منزله به وانهيد و نابالغ عمد شبه و عمد تيجنا) ب
  .است عاقله عهده

 حكم در ا يو محض خطاى قتل، كه است مسئول مواردى در فقط عاقله مذكور مواد مطابق
 اقرار با كه محضى خطاى در فقط بلكه . محضى خطاى قتل هر نه البته. باشد محض خطاى
  . پردازد مى را هيد عاقله  باشد، نشده ثابت

 فقه از گرفته نشات و دار وامي فريكي برابر اصل استثنائات ازي ك يعنوان به عاقله  ضمان
 وي كاست و كم بدون ، هستند مرتبط هيد پرداخت با كه  نهاد نيا مقرات لذا. است هيامام
  .است شده قرارداده مجازات قانون دري راتييتغ

  : دارد وجود هينظر  چهار  هيامامي فقها آراء در مسئله  نيا با رابطه  در
 نيبد نيقائل و است متاخر و متقدمي فقها نزد هينظر نيتر مشهور هينظر نيا :  اول هينظر 
 جمله از. است مسئول محض ىيخطا قتل در عاقله اسالم  لاوائ   همانند  كه  معتقدند  هينظر
 داده نظر باشد، شده ثابت نهيب قيطر از كه محض خطاى قتل در بودن مسئول درباره كه ىيفقها
 ،يحل محقق يطوس خيش ندارد وجود مسئله نيا در خالفى كه اند كرده حيتصر برخى حتى و
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: يروحان. (نديآي م شمار به فقها نيا  نيبزرگتر جمله از  جواهر صاحب  و لىياردب محقق
  ) 452: 14ج: 1395

 تىيحما ، حكم نيا منشأ جانب نيا نظر به: سدينوي م باره نيا دري گرج دكتر مرحوم
 ممكن كه چنان. دارد و داشته وجود اقوام عموم انيم در ذكور شانيخو نيب كه عىيطب است
 كه مبناست نيا بر .باشد قراردادى ىارياخت تيحما كسى بر هيد ثبوت به حكم منشأ است
 در كه است فرموده مقرر را رهيغ و رهيجر ضمان عاقله، ضمان ليقب از احكامى مقدس شارع
 و عاقله، ضمان نيهم مانند است، قهرى ها مهيب بعضى  تينها. است مهيب نوعى قتيحق

 كنند، مى قيتحق مهيب خيتار در كه كسانى .رهيجر ضمان مانند است،) عقدى (ارىياخت بعضى
 قيتحق هم مسائل نوع نيا اطراف در كه باشد كاملى قيتحق تواند مى آنان قيتحق صورتى در

  )266: 1375: يگرج.(كنند
 خور در ليدال و است موافق نخست هينظر با زين معاصر فقهاى از رازىيش مكارم اهللا تيآ
 طور همان«  دارندي م انيب هيظرن نيا هيتوج در  شانيا. اند كرده انيب مورد نيا در راي توجه
  است، رىيكث گروه عهده بر حوادث و مشكالت فشار ميتقس و متقابل تضامن مهيب فلسفه كه
 خانوادگى مهيب نوعى عاقله بر را هيد تعلق شانيا. است موجود فلسفه نيهم زين عاقله مورد در
  ) 38: 1387: يرازيش مكارم. (.داند مى

 متاخر و متقدمي فقها و دانان حقوق كهي نظرات و شد انيب كهي بمطال توجه با اساس نيا بر
 نه موضوع نيا دري برابر اصل كه آورد عمل به راي ريگ جهينت نيا تواني م  اند، كرده انيب

 و زيمم ريغ ريصغ و مجنون همانندي افراد تيمسئول از فرار بلكه است نشده خذشه دچار تنها
 عاقله نيبنابرا. كندي م دهيفاي ب را اصل نيا كه است گرانيد به وارده ضرر ماندن جبراني ب
 بزه بر را وارده انيز و ضرر جبران  عهده از بتواند كرده نييتع قانون كهي حدود دري ستيبا
  .بود خواهدي قانون ضوابط و طيشرا تحت عاقله تيمسئول كه چند هر.ديآ بر دهيد

 و استي جان خود برعهده هيد پرداخت كه است مطلب نياي حاو هينظر نيا: دوم  هينظر  
 ضامن را عاقله و باشند هيد پرداخت دار عهده خود ستيباي مي جان  محض خطاى  قتل در 
 هينظر نيا با همسو فقهاء ازي كي.  داند نمى محض ىيخطا قتل در هيد پرداخت مسئول و
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 ةيد (ثم سواه من دون هنفس هيعل إال التعنى ، رقبة ريفتحر خطأ مؤمناً قتل من« كه است معتقد
 الواجب لكان القاتل ريغ على رقبة ريتحر و ةيالد كانت فلو, االمر كذلك و) أهله إلى مسلمة
 هركس: ديفرما مى كه ميكر قرآن هيآ عنىي) مةيالسل ةيوالعقل العدالة ضابطة خالف ألنه ذكره

 كردن آزاد كه ندارد نيا جز ىيمعنا كند، آزاد را اى بنده ديبا  بكشد، خطا روى از را مؤمنى
 بر عالوه (ديگو مى كه هم  شانيا  عبارت نيا سپس. او ريغ نه است قاتل خود عهده به بنده
 هيد پرداخت عنىي (دارد را معنى نيهم باز) بپردازد اش خانواده به را اى هيد بنده، كردن آزاد
     ) 258: 2ج: 1423: يحل عالمه). (او ريغ نه  است، جانى خود عهده بر

 در شانيا .است مرعشى محمدحسن اللّه تيآ هينظر نيا طرفداران از كىي: سوم  هينظر
 نيا به اشاره با  )هيد پرداخت در عاقله تيمسئول (عاقله ضمان عنوان با خود مقاالت از كىي

 گريد فقهى منابع و اتيروا به فقط آنها استناد اجتهاد، امر در فقها بر وارد انتقادهاى از كى يكه
 مسائل همانند را عاقله طرف از هيد پرداخت مسئله است، مكانى و زمانى طيشرا به توجه بدون

.  باشد آن طيشرا و موضوع وجود رمداريدا كه داند مى حكمى رقبه عتق مسئله چون گرىيد
 نيا.  ديكن آزاد بنده ك يروزه افطار كفاره براى « داردي م انيب  شارع وقتى مثال عنوان به عنىي
 دارى بنده موضوع امروزه اگر پس. است خاص طيشرا و موضوع وجود بر متوقف كمح

  »است موضوع انتفاى به سالبه بنده آزادى حكم, است منتفى
 در شانيا. باشد منحصر صانعى اللّه تيآ به دگاهيد نيا رسد مى نظر به  : چهارم هينظر
  : ديگو مى ,است عاقله عهده بر هيد كه مواردى درباره سؤالى به پاسخ
 تيمسئول در عاقله كه است ىيجا مثل در, عاقله بر هيد از قنيمت قدر ، كه رسدي م  نظر به
 از و نبوده زيمم كه رىيصغ مثل ;نموده مباالتى بى و مسامحه …و جرح و قتل از قاتل حفظ
 وانهيد مثل ا يو, باشد مى جرح و ضرب و قتل از او رىيشگيپ مسئول اش عاقله عقال نظر
 اتيروا داللت و سبب تيياقوا باب از آنها هاى تيجنا ضمان, موارد گونه نيا در كه, رىيجزن
 و ادله جهت از كه آن از نظر قطع, ىيخطا قتل مطلق در هيد به حكم اما ;است عاقله عهده به

 ثيح نيا از اطالقش تا باشد جهت نيا انيب مقام در كه اطالقى .ستين ثابت اخبار لسان
 برخالف چون, اطالق ثبوت فرض بر, ادله آن عموم و. ممنوع ا ياست مشكل اي, گردد محكم
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 مى ,است هيآ مضمون به حكم كه عقل برخالف و)  أخرى وزر وازرة تزر وال (فهيشر هيآ
 همان همه و همه كه هييعقال و هيشرع مسلّمه اصول و عقل و قرآن با مخالفت خاطر به ;باشد

 هم هيآ لسان چون و, ستين احتجاج و استدالل قابل و ودهنب حجت, است اهللا كتاب مضمون
   ) است نادرست و ناتمام هم صيتخص مسئله با آن با مخالفت رفع, است صيتخص از آبى

  مسئوليت بيت المال : ب
 به ثالث اشخاص مؤاخذة جواز عدم و خويش عمل برابر در شخص هر پاسخگويي اصل

 اصلي شود، مي ياد مسئوليت بودن شخصي اصل نام با آن از كه غير، توسط ارتكابي عمل دليل
 ديه پرداخت در المال بيت مسئوليت همچون مواردي اين، وجود با. است مقبول و شده شناخته

ي ها دستگاه نيتر مهم ازي ك ينيمسلم المال تيبي طرف از .است شده مستثنا اصل اين از
 ثيحد چهل حدود آن از فاظتح وي نگهدار و حفظ با رابطه در كه استي اسالم حكومت

  «كه است شده نقل گونه نيا  نيالمومن ريام زبان از ثياحاد نيا ازي ك يدر .است شده آورده
 تيب أهل نحن.نطق اذا بالكذوب ال و وعد، إذا و بالمخلف ال و ائتمن، إذا بالخائن المسلم سيل

 الكتاب، أمناء و االسالم قادة نايف و ن،ييالنب خاتم منا و القسط فعلنا و الحق، قولنا و الرحمة،
 إقامةي إل و رضوانه، ابتغاء و أمره،ي ف الشدة و عدوه، جهادي إل و رسوله و اهللاي إل ندعوكم
 در مسلمان، »...ألهله ءي الف ريتوف و رمضان شهر اميص و ت،يالب حج و الزكاة تاءيوا الصالة،
: 4ج: 1381: يمجلس. (دينگو دروغ سخن، در و نكند تخلف وعده، در و نورزد انتيخ امانت،

325.(  
 در . است شده ماي حقوق نظام وارد و است شده گرفته بر هيامام فقه از  كه المال تيب لفظ

ي دادگستر وزارت هيد امور همان رانياي فريك نيقوان در مصرح المال تيب از منظور قتيحق
 خاص مراجع از گريد نيقوان در تهالب. شد فهيوظ نيا انجام دار عهده 1363 سال از كه باشدي م
 مرجع دو ازي بدني ها خسارت مهيب قانون در مثال عنوان به. است شده برده نام زيني گريد
  . است شده نامبرده زيني بدني ها خسارت نيتام وصندوق مهيب

 در المال تيب تيمسئول كه گفت ديبا المال تيب از هيد پرداخت تحوالتي مبنا مورد در
 همچونيي ها مولفه كهي طور به. است شدهي اساس تحوالت دچار رانيا ديجدي رفيك نيقوان
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ي  مذهبي ها تياقل هيد پرداخت وي عموم احساسات شدن دار حهيجر و مردم حقوق حفظ
 ،477 ،473 ،470 ،428،435 مواد مجموع از. است شده گنجاندهي اسالم مجازات قانون در

 تواني م ) 471 ،158 ،159( دولت ميمستق تيولمسئ به مربوط مواد و ،  487  484،485
 اول درجه در را المال تيب از هيد پرداخت تحولي مبنا كذار قانون كه كردي ريگ جهينت نگونهيا

 احساسات وي عموم حقوق حفظ دوم درجه ودري اسالم جامعه و مسلمانان خون نرفتن هدر
 خون حفظ و نرفتن هدر همچنان كه ميباش موضوع نيا به ديبا صورت هر به. دانست جامعه
  .است المال تيب از هيد پرداخت قاعده نيمهمتر همچنان مسلمان

 دولت به نسبتي شتريبي ها درخواست بتوان شودي م باعث المال تيب تيمسئول گستره
 گونه بهي ستينبا   تيمسئول گستره نيا نكهيا اما. داشتي ماد خسارات ا يو هيد پرداختي برا
ي گو پاسخ ستيباي م حداقل بلكه  كنندي خال شانه تيمسئول بار ريز از راداف كه باشدي ا

  .باشند خود اعمال
  اسئثتائات اصل برابري در مورد شخصيت ها و مقامات: گفتار دوم

 بوده جامعه دري مهم تيشخص و شغل از كهي دولت ريغ وي دولتي ها تيشخص و مقامات
ي هاي دگيرس امر نيا. هستند برخورداري ا ژهيو حقوق از جامعهي عاد مردم به نسبت ، اند
 . كندي م مواجهي خاصي ها تيمحدود با را آنهاي ريدستگ رامونيپ اقدامات نيهمچن وي فريك

 شامل خودرو بازار در اخالل جرم اي اتهام به  مجلس ندهينما دوي قانون بيتعق و بازداشت
 فيوظاي راستا دري ارتكاب جرم ا ياتهام تخلف، رايز شود ينم ندگانينماي حقوق تيمصون
 مطرح موجود نيقوان در راي ابهامات اغلب حقوقدانان نيا وجود با است، نبوده آناني ندگينما
 توجه با و كنند احصا آنها فيوظا حوزه در را آنها عمل كه است ممكن نكهيا جمله از كنند، يم
 آزاد كامال خودي ندگينما فيوظا رد را آنها شده، ديتاك آن بر  86 اصل در كه» كامالً «ديق به

 ايآ داد، خواهند ي را چه باره نيا در ربطي ذي ها دستگاه و قانون كه ماند منتظر ديبا بدانند،
 .ريخ ا يشود يمي پارلمان تيمصون مشمول ندهينما دو نيا جرم و اتهام مورد

 و نبودهي نمستث حكم نيا از زين مشابهي دستگاههاي ها تيشخص و مقامات ريسا نيهمچن
 شناخت تياهم .شودي مي  دگيرسي  اختصاصي دادگاهها در آنهاي ها مجازات و جرائم به
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 مسلحي روهاين اهداف و هاآرمان الت،يتشك اصول، تياهم تابع توانيم راي نظامي دادرس
 ند؛ينمايم تيفعال مردم شيآسا و تيامن حافظ و كشور هر نيرك ركن عنوان به كه دانست
 دري افتراقي دادرس قيمصاد نيمهمتر و نيترياصل ازي ك يعنوان به توانيم راي امنظي دادرس
 و قدرت نيهمچن و الشمول تحت افرادي گستردگ. برشمرد كشورها ريسا و رانياي حقوق نظام
 مراجع به توانديم آن،ي اصل اركان ازي ك يعنوان بهي كشور هر دري نظام افرادي باال نفوذ
 نياي واال گاهيجا امر نيا كه بدهد مراجع ريسا به نسبت راي شتريب قدرتي نظاميي قضا

- يم برخورداريي باال تياهم از كه آنچه دهد؛يم نشانيي قضاي نهادها ريسا انيم در را مراجع
 كيتفك به منجر كه استي عوامل و عللي بررس تا شود پرداخته بدان است الزم و باشد
  .گردد مشخص گردديمي عمومي دادرس ازي نظامي دادرس
  

  نتيجه گيري 
 هري حقوق نظام جمله از ها عرصهي تمام در اصل ك يعنوان به جامعه دري تساو وي برابر
 عدالتي اجراي براي حقوق نظام كي مقررات نيقوان نيبنابرا. كند دايپ نمود تواندي مي  كشور

 وي نيدي ها نگرش اخورفر به تواندي م اصل نيا البته. رنديبگ نظر در را اصل نيا ستيباي م
 به تواندي م استثناء نيا نيهمچن. بخورد گرهي استثنائات با جامعه ك يبر حاكم عرف وي مذهب

. رديبپذ صورت زين انياد و افرادي برخ به حقوقي برخي اعطا عدم وي شخص التيتما واسطه
  . اند شده متبلور استثتائات نيا ازي برخ رانياي حقوق درنظام

 كه استي موارد ازي ك يعنوان به رانياي فريك حقوق در مسلمانان به بوطمر ازاتيامت 
 كه شود متبادر ذهن به امر نيا اول وهله در ديشا. دهدي م ليتشك را اصل نيا استثناء

 نيقوان حيتنق و بيتصو به اقدام ها تياقل و انياد ريسا حقوق گرفتن نظر در بدون قانونگذار
ي ها شهيري بررس با اما. كند جادياي اساس معضل و چالش تواندي م نيا و است پرداخته

ي براي نيد هر انياد ظهوري ابتدا از كه بردي پ امر نيبد تواني م موضوع نياي فقه وي خيتار
 آنجا از زين رانياي فريك نظام در. است گرفتهي ن نظر در راي خاصي ايمزا و حقوق خود روانيپ

 طور همان. است شده گرفته نظر در احكام نيا آن تبع به باشدي م عهيش فقه آن سرمنشاء كه
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 كه حيتوض نيا با دارد، برترى انياد گريد بر اسالم  قران حيصر اتيآ به توجه با شد انيب كه
 در امر نيا. است نيد ضرورى جزء نيشيپ الهى امبرانيپ تمامى به مانيا مسلمان، ك ينزد در
 به را اسالم   كهي كسان نيبنابرا .است انينماي خوب به عمران آل 85 و بقره سوره 285 هيآ

 نيا مقررات و نيقوان تيحما تحت بشناسند؛ تيرسم به خودي عمل وي اعتقاد نيد عنوان
 گريد انياد روانيپ ريسا به نسبتي ازاتيامت خود روانيپي برا اسالم و گرفت خواهد قرار نيد

. است گرفته نظر در مسلماناني برا انونق و شرع كه ازاتيامت و حقوق نيا جمله از. است قائل
 مسلمان ريغ مردي زنا مانند عفتي مناف جرائم همچوني حدي ها محازات موارد نيا جمله از
 كافر سلطه ريز مسلمان ناموس كه هيتوج نيا با كه لواط جرم در فاعل حد ا  يمسلمان زن اي

 در كه استي موارد جمله از يتيجنسي هاي نابرابر. است شده صادري حكم نيچن رد،ينگ قرار
 جمله از هيدي نامساو پرداخت نيهمچن و قصاص حق . شودي م دهيد رانياي فريك نيقوان

 چند هر شده عدول موضوع دو  نيا با رابطه دري برابر اصل از  گفت تواني م استي موارد
 تيقابل شد انيب كه طور همان  ليدال نيا اما است، شده انيب نهيزم نيا دري توجه قابل ليدال
 اصلي طرف از.  داشت خواهند را هيد حق و هيد استحقاق نحوه و زانيم دري اساس راتييتغ

 مجازات و جرائم بودني شخص و بودني قانون اصل طبق بر كس هر  تا كندي م جابياي برابر
 و ضرر جبران تيمسئول  نيهمچن. رديبگ برعهده را ضرر جاديا و مجرمانه عمل تيمسول ها
 مرتكب كه راي شخص هر كه استي موارد جمله ازي مدن اي يفريك  تيمسئول همان ا يانيز

 نيا در اما. كند جبران را واردشده  ضرر تا كندي م ملزم ، شودي مي خسارت جاديا ا يجرم
 نگرش رييتغ نيا واقع در. دارند برعهده را ضرر جبران تيمسئولي گريد  اشخاص طيشرا

 با تا گذاشته نيا  بر راي سع كه است نيمجان و صغار تيوضع از گرفته رنشات قانونگذا
 تحوالتي مبنا مورد در.   بكند گرانيد از ضرر رفع به اقدام گرانيدي برا تيمسئول شناخت
 رانيا ديجدي فريك نيقوان در المال تيب تيمسئول كه گفت ديبا المال تيب از هيد پرداخت

 و مردم حقوق حفظ همچونيي ها مولفه كهي طور به. است شدهي اساس تحوالت دچار
 مجازات قانون دري  مذهبي ها تياقل هيد پرداخت وي عموم احساسات شدن دار حهيجر

 و ،  487  484،485 ،477 ،473 ،470 ،428،435 مواد مجموع از. است شده گنجاندهي اسالم
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 كردي ريگ جهيتن نگونهيا تواني م ) 471 ،158 ،159( دولت ميمستق تيمسئول به مربوط مواد
 خون نرفتن هدر اول درجه در را المال تيب از هيد پرداخت تحولي مبنا كذار قانون كه

 به. دانست جامعه احساسات وي عموم حقوق حفظ دوم درجه ودري اسالم جامعه و مسلمانان
 همچنان مسلمان خون حفظ و نرفتن هدر همچنان كه ميباش موضوع نيا به ديبا صورت هر

 مسلمان قتل حكم 311 ماده در قانونگذار  .است المال تيب از هيد پرداخت عدهقا نيمهمتر

 فيتعر ارائه عدم د،ينما يم مسئله جاديا باب نيا در آنچه .است نموده ذكر را مستأمن و معاهد
 چندان فقه در مستأمن و معاهد فيتعر .باشد يم آن قيمصاد نييتع و مستأمن و معاهد كافر از

 نام مختلف يا سندهينو اي و فقها رمسلمانان،يغ از دسته كي يبرا يگاه و باشد ينم توافق مورد

 به توجه با ايآ كه است يباق زين سؤال نيا يجا نيا بر عالوه . اند نمود انتخاب را يمتفاوت يها

 ياسالم يجمهور يسو از ...  و متحد ملل سازمان منشور و بشر حقوق يجهان هيانيب رشيپذ
 وجود به ليقا هنوز توان يم دانست قانون حكم در آنها ديبا يمدن قانون  9 ماده طبق كه رانيا

 ران،يا يحقوق نظام در قراردادها نيا تيموضوع و بقا . بود .... و مستأمن و معاهد رمسلمانيغ

 داشته مقرر 312 ماده يانتها.  باشد يم رانيا يواقع تيوضع و يالملل نيب تعهدات با تضاد در

 هيد پرداخت در عاقله بودن مسئول عيتشر اصل عاقله، ضمان اتيروا به توجه با قتل كه
 مى صادر) ع(معصوم ائمه و) ص(امبريپ سوى از كه اجتماعى احكام نوعاً اما.  است ريانكارناپذ

.  باشد بوده اجتماعى و عرفى طيشرا بر ناظر ديبا حتى ا يو تواند مى عقل حكم به  است شده
 ديبا زين حكم آن.  ابد يرييتغ حكمى موضوع كه كند رييتغ اى گونه به طياشر اگر كه طورى به
 عيتشر اصل نيبنابرا. است قرار نيهم از موضوع زين بحث مورد مقوله. دينما رييتغ آن تبع به
 رىيتغيال و ثابت حكم اسالم عتيشر در وى اىياول ا يهيعل مجنى به غرامت پرداخت و هيد

. ميندان رييتغ قابل را آن پرداخت تيفيك و زانيم مثل مواردى كه ردندا وجود لىيدل اما. است
 عيضا مسلمانى خون كه است آن) مسلم امرء دم بطليال (تيروا براساس اصلى هدف كه چرا

 اما.  شود مى حاصل ها مكان و ها زمان همه در هيد حكم بودن ثابت با هدف نيا كه نگردد
  .باشد اجتماعى و عرفى طيشرا تابع تواند مى آن پرداخت چگونگى
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