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 دهیچک

بالضروره در اسالم، اصلی معلومیا  به رسالت پيامبر اسالماست که فردی  غيرمسلمان
تواند ساکن غيرمسلمان با پذیرش پيمان ذمه می ،ایمان ندارد. بر اساس فقه اسالمی

ه عالودر جرایم عليه نفس، مند گردد. بهره آناز مزایای حقوقی  شده و اسالمی سرزمينهای
عليه نيز مشروعيت دارد. مشهور فقهای پرداخت دیه به مجنیجانی،  بر قصاص یا عفو

ميزان ر از تميزان دیه غيرمسلمانان را پایين ،ظاهریه و اباضيه ،مالکيه، شافعيه، حنابله ،اماميه
مستندات نظریه نابرابری دیه با هدف عمده شارع در تحقق عدالت  اند.دانستهدیه مسلمانان 

اجتماعی در تضاد است. بيشتر دالیل مورد استناد این نظریه، از نوع روایات آحاد است. 
د عقارسد احکام جزیه و اننظر میبهاند. محدثين، سند بيشتر این روایات را نامعتبر دانسته

ه و مرتبط با دیقرارداد ذمه با غيرمسلمانان و جزئيات فقهی مربوط بدانها، خصوصاً احکام 
همگی مربوط به زمان و مکان خاص وضع این احکام بوده و دليلی بر تسری این  قصاص،

احکام به دیگر شرایط زمانی و مکانی در دست نيست. احکام دیه غيرمسلمانان زیرمجموعه 
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روایات  . گوناگونیبا تغيير شرایط زمانی و مکانی قابليت تغيير داردبوده و احکام متغير 
صادرشده از منابع روایی در خصوص دیه غيرمسلمانان، گواه محکمی در تأیيد این 

این پژوهش با بررسی توصيفی نظریات فقهای فریقين و تحليل و نقد دالیل آنها،  مدعاست.
 ر ندانسته است.عليه را در ميزان دیه مؤثدین و باور مجنی

 ذمه، مستأمن.دیه، غيرمسلمان، کافر، اهل کتاب، اهل ها:کلیدواژه
 

 طرح مسئله
توان دریافت که هدف قانونگذار از تشریع قصاص و دیه، با مطالعه قوانين کيفری اسالمی می

پيشگيری از ارتکاب جرم، اصالح مجرم و اجرای عدالت با تعيين یک سياست جنایی 
با سایر تعاليم دین است. عدالت اجتماعی، مقتضی تساوی صدور احکام  سومناسب و هم

کيفری به نسبت همه شهروندان است. دین اسالم، قوانين خاصی را در خصوص غيرمسلمانان 
ساکن در سرزمين اسالمی وضع نموده که احدی نتواند حقوق آنان را ضایع نماید. اسالم، 

. 4ساس نژاد، رنگ، زبان و کشور تقسيم نموده استبشر را بر اساس عقيده و فکر و نه بر ا
ند. ابر این اساس فقهای اسالمی، جهان را به دو بخش داراالسالم و دارالکفر تقسيم نموده

داراالسالم به سرزمينهایی گفته شده که تحت سلطه مسلمانان بوده و احکام اسالمی در آن 
(. در مقابل، 1703و  1253م، 1971؛ سرخسی، 340-342ق، 1414جاری باشد )حلی، 

 و و احکام مشرکان در آن جاری بوده بودهافران سلطه ک تحتست که سرزمينی ا دارالکفر
(. غيرمسلمان در 4/551ق، 1422 ،مرتضى)ابن آن نيست درمسلمانان  از امانی هيچ تعهد و

ین د اصطالح فقها، کافر خوانده شده و او فردی است که خدا یا نبوت یا یکی از ضروریات
(. بر اساس فقه اسالمی، تنها راه اقامت دایمی 1/286ق، 1410را انکار کند )شهيد ثانى، 

غيرمسلمانان در سرزمينهای اسالمی، انعقاد پيمان ذمه و تنها راه اقامت موقت آنان، انعقاد 
پيمان استيمان است. ذمی، غيرمسلمانی است که با پذیرش پيمان ذمه به صورت دایمی 

(. مستأمن، 110-7/112ق، 1406ر سرزمينهای اسالمی سکونت گزیند )کاسانی، تواند دمی
غيرمسلمانی است که با پذیرش عقد امان موقت از طرف امام یا یکی از مسلمانان، وارد 

-(. غيرمسلمانان با اختيار کامل حق می325ق، 1408گردد )نووی، سرزمينهای اسالمی می

راالسالم شده و هر وقت اراده نمایند از سرزمين اسالمی یابند با پذیرش پيمان ذمه، ساکن دا
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(. در پی درخواست آنان مبنی بر اقامت در 7/112ق، 1406خارج گردند )کاسانی، 
سرزمينهای اسالمی، مسلمانان و حاکم اسالمی ملزمند به خواسته آنان جواب مثبت دهند؛ 

زدن مهمی شده و یا اراده بهمگر اینکه ثابت گردد آنان به قصد جاسوسی وارد سرزمين اسال
 (.6/62ق، 1415نظم عمومی را دارند )خطيب شربينی، 

است که بر اساس قواعد اعالل، واو از فاءالکلمه « ودى»برگرفته از ماده « دیه»واژه 
واژه به معانی هالکت، این الکلمه افزوده شده است. حذف شده و هاء به عوض آن به الم

ا، تر.ک: حسينی زبيدی، بیتول در لغت عرب وارد شده است )حق مقتول و پرداخت حق مق
که به سبب هالکت  رسد از آن جهت به این واژه دیه گفته شدهنظر می(. به40/182-178

دیه در اصطالح فقهی، مالی است که الزم است به گردد. الزم مى، پرداخت آن نفس انسان
عليه به او یا ولی قانونی او پرداخت شود )خطيب علت جنایت بر نفس یا اعضای بدن مجنی

(. فقهای 15/315 ،ق1413؛ شهيد ثانی، 6/5تا، ؛ بهوتی، بی5/295ق، 1415شربينی، 
؛ شهيد 5/295 ،ق1415شربينی، اسالمی بر مشروعيت پرداخت دیه اجماع دارند )خطيب 

ناد آیه نود و دوم (. گرچه قبل از اجماع، لزوم پرداخت دیه به است15/315ق، 1413ثانی، 
 سوره نساء و احادیث بسياری ثابت شده است.

ای که مسلمانان و غيرمسلمانان با یکدیگر زندگی کرده و دارای حقوق و تکاليف در جامعه
رسد که اگر مسلمان یا غيرمسلمانی مرتکب جرم متقابل هستند، این سؤال به ذهن می

شود؟ چرا بيشتر ای انجام میضابطه گذاری دیه بر چه اساس ومستوجب دیه شد، ارزش
ه اند؟ آیا قرآن بفقهای اسالمی ارزش دیه مسلمان را باالتر از ارزش دیه غيرمسلمان دانسته

ميزان دیه افراد با داشتن عقاید متفاوت عنایت داشته است؟ احادیث و آثاری که دال بر 
اند؟ آیا احکام مربوط چگونهنابرابری دیه مسلمان و غيرمسلمان است از حيث سند و متن 

به دیه غيرمسلمانان، دائمی و برای همه زمانها و مکانها ثابت است؟ این جستار با بررسی 
نظریات مختلف فقهای فریقين و دالیل استنادی آنان در صدد یافتن پاسخ صحيحی به 

 سؤاالت مذکور است.

  



 16فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

128 

 شرط لزوم پرداخت دیه
از دیدگاه فقهای حنفيه  .الدم بودن مقتول استصومترین شرط لزوم پرداخت دیه، مععمده

، شافعيه )خطيب (196-4/197ق، 1425رشد، )ابن (، مالکيه7/252ق، 1406کاسانی، )
-ابن(، زیدیه )398-8/401ق، 1388قدامه، ابن(، حنابله )300-5/301، ق1415شربينی، 

بودن مسلمان( 4/230ق، 1408حلی،  محقق( و اماميه )424-6/426ق،1422مرتضی، 
قاتل یا مقتول، شرط لزوم پرداخت دیه نيست. بنابراین قاتل یا مقتول، مسلمان یا ذمی یا 

-نابگردد. تنها ظاهریه )مستأمن باشد، تفاوتی ندارد و پرداخت دیه در هر صورت الزم می
( معتقدند وقتی مقتول مسلمان باشد، پرداخت دیه بر قاتل الزم 220-10/221تا، حزم، بی

ست؛ اما اگر فرد مسلمان، ذمی یا مستأمن را به قتل رساند پرداخت دیه بر او الزم نيست. ا
 گردد که خداوند درنظر به نوع برداشت فقها از دليل وجوب دیه در قرآن  برمیاین اختالف
 فَتَحْرِيرُ خَطَأً مُؤْمِناً قَتَلَ مَنْ وَ خَطَأً إِالَّ مُؤْمِناً يَقْتُلَ أَنْ لِمُؤْمِنٍ کَانَ مَا وَ»فرماید: این آیه می

 مُؤْمِنٌ هُوَ وَ لَکُمْ عَدُوٍّ قَوْمٍ مِنْ کَانَ فَإِنْ يَصَّدَّقُوا أَنْ إِالَّ أَهْلِهِ إِلَى مُسَلَّمَةٌ دِيَةٌ وَ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ
 تَحْرِيرُ وَ أَهْلِهِ إِلَى مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مِيثَاقٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَکُمْ قَوْمٍ مِنْ کَانَ إِنْ وَ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ

 و :کِيماًحَ عَلِيماً اللَّهُ کَانَ وَ اللَّهِ مِنَ تَوْبَةً مُتَتَابِعَيْنِ شَهْرَيْنِ فَصِيَامُ يَجِدْ لَمْ فَمَنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ
 شت،ک اشتباه به را مؤمنى کس هر و بکشد اشتباه به جز را مؤمنى که نَسِزَد را مؤمنى هيچ
 نندک گذشت آنان اینکه مگر ؛کند پرداخت بهاخون او خانواده به و آزاد را مؤمنى بنده باید

 ندهب باید[ قاتل] است، مؤمن وى[ خود] و شمایند دشمنان که است گروهى از[ مقتول] اگر و
 ميان که است گروهى از[ مقتول] اگر و[ نيست الزم خونبها پرداخت و] کند آزاد را مؤمنى

 ار مؤمنى بنده و نماید پرداخت بهاخون وى خانواده به باید است، پيمانى آنان ميان و شما
 بدارد هروز خدا جانب از اىتوبه عنوان به پياپى ماه دو باید نيافت،[ بنده] کس هر و کند آزاد

ق، 1406کاسانی، (. فقهای حنفيه )92)نساء،  «است کارسنجيده داناى همواره خدا و
ق، 1415خطيب شربينی، (، شافعيه )196-4/197ق، 1425رشد، ابن(، مالکيه )7/252
ق، 1422مرتضی، ابن(، زیدیه )398-8/401ق، 1388قدامه، ابن(، حنابله )5/301-300
( معتقدند این آیه دال بر وجوب دیه 4/230ق، 1408حلی، محقق ( و اماميه )6/426-424

( 220-10/221تا، حزم، بیابنمسلمان یا ذمی یا مستأمن است؛ اما ظاهریه )در قبال قتل 
معتقدند آیه دال بر وجوب دیه در زمانی است که مقتول مسلمان باشد و بر این اساس 
پرداخت دیه ذمی و مستأمنِ مقتول بر مسلمان واجب نيست. استدالل ظاهریه به سياق آیه 
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ه مقتضی آن است که هر وقت مقتول، مسلمان بود پرداخت دارند سياق آیاست. ایشان بيان می
به مؤمن مذکور در اول آیه « أَهْلِهِ»گردد؛ چون ضمير موجود در دیه بر قاتل واجب می

کردن دیه بر مسلمان گردد. در این آیه از ذمی و مستأمن هيچ صحبتی نشده و واجببرمی
 (.جاهمانقاتل در قبال قتل ذمی یا مستأمن جایز نيست )

های مختلف قابل خدشه است. در آیه نود و دوم سوره نساء، نظریه ظاهریه به شيوه
صورت خطا کشته شده سخن به ميان آورده است. خداوند در مورد حکم دیه مؤمن که به

گيرد؛ مگر افرادی که با دليلی خاص از دایره این لفظ عام است و سایر مؤمنين را در بر می
ابتدای آیه از حکم دیه سایر مؤمنين صحبت شده و در سياق آیه  عموم خارج شوند. در

خصوصاً هنگامی که از گروهی سخن به ميان آمده که با مسلمانان عهد و پيمان دارند، تکرار 
مْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَکُ»توان گفت منظور خداوند از عبارت ذکر مؤمن ضرورتی ندارد. بنابراین می

چنين این آیه، به صورت مطلق اشاره به دیه غيرمؤمنين است. همر آیه، د« وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
وَإِنْ کَانَ مِنْ »و اسم کان در « أَهْلِهِ»معاهدین دارد و این مقتضی است که مرجع ضمير در 

رجل من هذا ال»فردی معاهد از معاهدین باشد. اگر یک نفر بگوید  «قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
پس ظاهر گفته خداوند این است که مرجع «. أنه کافر مثلهم»نتيجه این است که « الکفار

ضمير نيز یکی از افراد معاهد باشد. خداوند در مورد حکم مؤمنی که در ميان خویشاوندان 
 و «نَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍفَإِنْ کَا»فرماید: کافر خود است، می

کند؛ چون اگر خداوند به صورت مطلق بيان فرموده بود، مفهوم او را مقيد به وصف ایمان می
ر ضمير چنين اگهم«. مانند کفار خویشاوند خود استاو نيز فردی کافر به»گونه بود: آن بدین

ه گونه که ظاهریهمان «وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ»ه در آی
شود؛ چون اهل او کافرند و از او ميراث گویند به مؤمن برگردد، دیه به اهل کافر پرداخت نمی

 (.298-2/300ق، 1415ر.ک: جصاص، برند )نمی
 

 غیرمسلمان ذمی و مستأمنمقدار دیه 
در طول تاریخ فقه اسالمی در خصوص مقدار دیه ذمی و مستأمن نظریات مختلفی ارائه شده 

 توان در شش نظریه خالصه نمود:است. مجموع آراء فقها را می
کتاب، هشتصد درهم است. این نظریه کتاب نصف دیه مسلمانان و دیه غيراهلدیه اهل -1

( 398-8/401ق، 1388قدامه، ابن( و حنابله )196-4/197ق، 1425رشد، ابنمالکيه )
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است. با این تفصيل که حنابله قائلند هرگاه مسلمان، ذمی یا مستأمن را عمداً به قتل رساند 
 باید دیه مضاعف و به مانند دیه مسلمان پرداخت کند.

. این مان استپانزدهم دیه مسلسوم دیه مسلمان و دیه غيرکتابی یکدیه کتابی، یک -2
ق، 1343اطفيش، ( و اباضيه )300-5/301ق، 1415خطيب شربينی، نظریه شافعيه )

 ( است.8/57-56
دیه ذمی یهودی یا نصرانی یا زرتشتی هشتصد درهم است و دیگر غيرمسلمانان دیه  -3

ق، 1420؛ حلی، 4/230ق، 1408حلی، محقق ندارند. این نظریه مشهور فقهای اماميه )
 ( است.39-43/40ق، 1404ی، ؛ نجف5/568

ه مانند دیه مسلمان است. این نظریه فقهای حنفيدیه غيرمسلمان کتابی یا غيرکتابی به -4
( و یک نظریه 424-6/425ق، 1422مرتضی، ابن(، زیدیه )7/254ق، 1406کاسانی، )

؛ نجفی، 5/568ق، 1420؛ حلی، 4/230ق، 1408حلی،  محققمقابل مشهور در اماميه )
است. بر اساس یک نظریه مقابل مشهور اماميه، دیه ذمی یهودی یا  5(39-43/40، ق1404

 مانند دیه مسلمان بوده و دیگر غيرمسلمانان دیه ندارند. نصرانی یا زرتشتی به

دیه ذمی یهودی یا نصرانی یا زرتشتی چهارهزار درهم است و دیگر غيرمسلمانان  -5
؛ نجفی، 4/230ق، 1408حلی، محقق فقهای اماميه )دیه ندارند. این نظریه مقابل مشهور 

 ( است.5/568ق، 1420؛ حلی، 39-43/40ق، 1404

دیه ذمی یهودی یا نصرانی یا زرتشتی در اصل هشتصد درهم است؛ اما اگر فرد قاتل  -6
توان چهارهزار ذمه عادت داشت به صالحدید امام مسلمانان دیه مقتول را میبه قتل اهل

ش، 1365طوسی، با دیه فرد مسلمان قرار داد. این نظریه طوسی است ) درهم یا مساوی
 (.4/230ق، 1408حلی،  ؛ ر.ک: محقق10/188-187

 
 . دالیل نظریه اول1

ير بودن دیه غکتاب و هشتصددرهمبودن دیه اهلقائلين نظریه اول )مالکيه و حنابله: نصف
 شود:بررسی و نقد میاند که در ذیل کتاب( به دالیلی استناد جستهاهل

                                           
. در مقابل 39-43/40ق، 1404؛ نجفی، 5/568ق، 1420؛ حلی، 4/230ق، 1408حلی، . محقق 5

مشهور اماميه دو قول دیگر وجود دارد: الف( دیه یهودی، نصرانی و مجوسی به مانند دیه مسلمان است؛ ب( 
 است.دیه یهودی، نصرانی و مجوسی چهارهزار درهم 
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دیه کافر نصف »فرمود:  . روایت عمرو بن شعيب از پدرش از جدش که پيامبر1-1
دیه »(. در روایتی دیگر نيز نقل شده است: 3/247ق، 1410بيهقی، « )دیه مسلمان است

 (.7/309 ،تاطبرانی، بی« )معاهد نصف دیه مسلمان است

نيست. این روایات از طریق عمرو بن شعيب صحيح  انتساب این روایات به پيامبر نقد:
-گونه سندی را حجت نمیروایت شده و اکثر محدثين این از پدرش از جدش از پيامبر

جی، خزر.ک: ردانند. بنابراین استناد به روایت از طریق عمرو بن شعيب صحيح نيست )
 (.58-1/59ق، 1418؛ زیلعی، 290ق، 1416

« دیه زرتشتی هشتصد درهم است»که فرمود:  پيامبرعامر از . روایت عقبه بن 1-2
 (.8/176ق، 1424بيهقی، )

 لهيعه قابل احتجاج نيستلهيعه روایت شده و احادیث ابنحدیث عقبه از طریق ابن نقد:
 (.8/101 ،تاترکمانی، بیک: ابن.ر)

يز ودن نکند، کافرببودن بر ميزان دیه مؤثر بوده و آن را نصف میگونه که زن. همان1-3
 (.400-8/401 ،ق1388قدامه، ابنکند )در ميزان دیه مؤثر بوده و آن را نصف می

ودن دیه ببودن حالت مقتول به نسبت احکام دنيوی است. کاملبودن دیه به کاملکامل نقد:
در ذمی و مستأمن وجود دارد. نقصان فرد متصف  گردد که این ویژگیبه عصمت خون برمی

، ک: کاسانی.ربه صفت کفر، تأثيری در احکام دنيوی نداشته و مربوط به آخرت است )
. آیات بسياری در خصوص برپایی عدل و قسط ميان انسانها وجود دارد (7/255 ،ق1406

ست. ورزی امر نموده اکه حتی در خصوص صدور حکم برای دشمن نيز به عدالت
مؤثردانستن باور فرد در اجرای احکام قضایی با اراده خداوند در تحقق عدالت اجتماعی 

 رسد.نظر نمیخوانی نداشته و این مبنا، مبنای صحيحی بههم
سعود مباشد روایتی از عمر و عثمان و ابن. دليل اینکه دیه زرتشتی هشتصد درهم می1-4

کسی از صحابه در خصوص « د درهم است.دیه زرتشتی هشتص»گفتند:  است که ایشان
این حکم مخالفتی نکرده و فلذا اجماع صحابه بر این حکم صورت گرفته است. دیه غير از 

رین مقدار تمانند دیه زرتشتيان است، چون دیه زرتشتيان، پایينپرستان، بهزرتشتيان مثل بت
مالک بن انس، ) سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ()سُنُّوا بِهِمْ در مورد زرتشتيان  دیه است. فرموده پيامبر

شود و نه به همه احکام ( به گرفتن جزیه و مصونيت خون آنان حمل می2/395 ،ق1425
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ق، 1388قدامه، ابنآنان. مؤید این مدعا نيز عدم حليت ذبائح و ازدواج با زنان آنان است )
8/401.) 

اند در تعارض با آثاری است که آثاری که موافقان این نظریه بدان استناد نموده نقد:
اند. در آثاری دیگر مسعود روایت نمودهو ابن طالببن ابیدیگران از طریق عمر و علی 

ای از روایات از این سه صحابه روایت شده که دیه معاهد، همان دیه مسلمان است. در پاره
ق، 1418؛ زیلعی، 4/182ق، 1424ر.ک: دارقطنی، تصریح شده است )نيز به لفظ مجوسی 

 (.220 ،تا؛ ابویوسف، بی4/368
شدن دیه بر مسلمان در قتل عمدی ذمی یا مستأمن . دليلی که حنابله در مضاعف1-5

ان شدن دیه مسلمعفان است که حکم به مضاعفاند، روایتی از عثمان بن بدان استناد نموده
حنبل روایت نموده مسلمانی، مردی از  غيرمسلمان نموده است. احمد بندر قتل عمدی 

ذمه را به قتل رساند. قضيه را نزد عثمان مطرح نمودند. او مسلمان را قصاص نکرد و اهل
دیه را بر او مغلّظ نموده و آن را هزار دینار قرار داد. این حکم نزد حنابله اختصاص به 

دی ذمی یا مستأمن شده است؛ اما اگر ذمی، ذمی دیگر یا مسلمانی دارد که مرتکب قتل عم
دامه، قابنشود )عمد به قتل رساند، دیه بر او مضاعف نمیمستأمن را به صورت خطا یا شبه

 .(8/400ق، 1388

در خصوص دیه غيرمسلمان عام بوده و اختصاص به  شده از پيامبرآثار روایت نقد:
آثار، دال بر این است که دیه غيرمسلمان، دیه واجب  چنين اینقتل خطا یا عمد ندارد. هم

 شودشود، دیه غيرمسلمان نيز مضاعف نمیگونه که دیه مسلمان مضاعف نمیبوده و همان
 (.399-8/401ق، 1388قدامه، ابن)ر.ک: 

 
 . دالیل نظریه دوم2

-ابی یکغيرکتسوم دیه مسلمان و دیه قائلين نظریه دوم )شافعيه و اباضيه: دیه کتابی، یک

 ود:شاند که در ذیل بررسی و نقد میپانزدهم دیه مسلمان است( به دالیلی استناد جسته
خطاب دیه یهودی و نصرانی را چهارهزار درهم قرار داد که  . روایت شده عمر بن2-1
 چنين دیه مجوسی را هشتصد درهم قرار داد. از عثمان بنسوم دیه مسلمان است. همیک

 (.3/313 ق،1425شافعی، گونه روایت شده است )ه همينعفان نيز ب
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 توان دليل مذکور را مخدوش دانست. اوالً آثار بسياری از عمر بنبه دو صورت می نقد:
ر.ک: بودن دیه مسلمان و ذمی است )خطاب و دیگر صحابه روایت شده که دال بر مساوی

(. ثانياً در فعل 220 ،تاابویوسف، بی؛ 4/368ق، 1418؛ زیلعی، 4/182ق، 1424دارقطنی، 
یه سوم دخطاب موردی به صورت صحيح روایت نشده که دیه یهودی و نصرانی یکعمر بن 

مسلمان باشد. موردی که روایت شده عمر بن خطاب دیه یهودی و نصرانی را چهارهزار 
ر دستور به هزار درهم بوده و عمدرهم قرار داده، مختص زمانی بوده که دیه مسلمان هشت

قدامه، ابنشدن آن داده تا نصف آن معادل چهارهزار درهم به ذميان پرداخت شود )ر.ک: نصف
 (.8/399ق، 1388

سوم دیه مسلمان قائل نشده؛ . در مقدار دیه غيرمسلمان هيچ فقيهی کمتر از یک2-2
بر آن  جماعترین مقداری است که ابنابراین الزم است که این نظریه را برگزید؛ چون پایين

 (.284-1/285ق، 1414)بيهقی،  هاستحاصل شده و قدر متيقن همه نظریه

ای نيازمند دليلی است که صحت خود را این استدالل ناصحيح است، چون هر نظریه نقد:
تواند دليل باشد؛ زیرا هيچ اصلی در قرآن و سنت شدن به اقل ماقيل نمیتأیيد کند. قائل

 (.8/103 ،تا، بیترکمانیابنندارد )ر.ک: 
 

 . دالیل نظریه سوم3
اند. نویسندگان کتابهای انتصار، خالف، غنيه مشهور اماميه دیه ذمی را هشتصد درهم دانسته

-(. مهم38-43/40ق، 1404نجفی، اند )ر.ک: و کنزالعرفان بر این قول ادعای اجماع کرده

نقل شده است. عالوه بر قول ترین مستند این قول مشهور، روایاتی است که در این زمينه 
شود. یک نظریه دیه مسلمان و ذمی را مشهور، سه نظریه دیگر نيز در کتب اماميه دیده می

ای دیگر مقدار دیه ای دیگر مقدار دیه ذميان را چهارهزار درهم و نظریهبرابر دانسته، نظریه
ق، 1420حلی، ؛ 4/230ق، 1408حلی، محقق ) آنان را به صالحدید حاکم دانسته است

منشأ (. 190-10/193ق، 1410؛ شهيد ثانی، 39-43/40ق، 1404؛ نجفی، 5/568
نظر در مقدار دیه ذمى بين فقهای اماميه، اختالف در روایات مربوط به این موضوع اختالف

 توان به چهار دسته تقسيم کرد:است. این روایات را مى
. برخى از این دانندمیدیه ذمى را هشتصد درهم  ،دسته نخست: این دسته از روایات

دیه »آمده است و برخى دیگر با عنوان « دیه یهودى و نصرانى و مجوسى»روایات با عنوان 
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وارد شده و مجوسى نيز به آنها ملحق شده است با این تعليل که مجوسيها « یهودى و نصرانى
ن تریآمده است. مهم« دیه ذمى»وان کتاب هستند. برخى دیگر از این روایات با عننيز اهل

 روایات این دسته عبارتند از:
دیه یهودى و نصرانى و مجوسى، هشتصد درهم : »مسکان از امام صادقمعتبره ابن -1
 .(10/186ش، 1365؛ طوسی، 7/309ش، 1365کلينی، « )است
درباره دیه نصرانى و یهودى و مجوسى پرسيدم.  از امام صادق»معتبره ابوبصير:  -2

 .(7/310ش، 1365کلينی، « )فرمود: دیه همه آنان به طور یکسان هشتصد درهم است
دیه یهود و نصاری هشتصد » :اعين از امام صادقمعتبره ابوبصير و عبداالعلى بن  -3

 .(10/186ش، 1365طوسی، « )درهم است

درباره مردى که چشم یک شخص نصرانى را  صادقاز امام »معتبره برید عجلى:  -4
ش، 1365کلينی، « )فرمود: دیه چشم نصرانى چهارصد درهم است .بيرون آورد، پرسيدم

 .(10/190ش، 1365؛ طوسی، 7/310

پرسيدم: حد مجوسيان چيست؟ فرمود:  از امام: »معتبره زراره از امام صادق -5
« شودمانند یهود و نصاری با ایشان رفتار مىایشان از اهل کتابند و در حدود و دیات ه

 .(10/188همان، )

پندارد دیه یهودى و نصرانى گفتم: ابراهيم مى به امام صادق»تغلب: معتبره ابان بن -6
 .(7/309ش، 1365کلينی، « )و مجوسى، یکسان است. فرمود: بلى، درست گفته است

همان، « )ذمی هشتصد درهم است... دیه : »قيس از امام باقرمعتبره محمد بن -7
7/310). 

خالد بن  فرمود: پيامبر امام صادق: »مهران از امام صادقمعتبره سماعه بن  -8
وليد را به بحرین فرستاد و در آنجا خون گروهی از یهودیان و مسيحيان و زرتشتيان را بر 

نامه نوشت که گروهی از یهودیان و مسيحيان را کشتم و به  گاه به پيامبرزمين ریخت. آن
آنان هشتصد درهم دیه دادم و نسبت به زرتشتيها از طرف شما عهد و دستوری نداشتم. 

کتاب به در جواب نوشت که دیه آنان مانند دیه یهود و مسيحيان است. آنان اهل پيامبر
 .(10/186ش، 1365طوسی، « )روندشمار می

دیه زنازاده، به اندازه دیه ذمى، : »ابراهيم بن عبدالحميد از امام صادق معتبره -9
 .(29/223ق، 1409حر عاملی، « )هشتصد درهم است
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 بشير گوید: از امام صادقجعفر بن : »بشير از امام صادقمعتبره جعفر بن  -10
 «درباره دیه زنازاده پرسيدم. فرمود: هشتصد درهم مانند دیه یهودی، مسيحی و زرتشتی است

 .(10/315ش، 1365طوسی، )

درباره دیه  گوید از امام صادقليث مرادی می: »معتبره ابوبصير از امام صادق -11
 «مسيحی و یهودی و زرتشتی پرسيدم. فرمود: دیه آنان برابر و آن هشتصد درهم است

 .(10/186ش، 1365طوسی، )
در خصوص مقدار دیه ذمی  از امام صادق: »از امام صادقمعتبره سماعه  -12

 .(10/187 ،ش1365طوسی، ) «پرسيدم. فرمودند: هشتصد درهم

 .داننددیه یهودى و نصرانى و مجوسى را چهار هزار درهم می ،روایاتدسته دسته دوم: این 
 است:این دسته مشتمل بر دو روایت 

فرمود: دیه یهودى و نصرانى  امام صادق: »روایت ابوبصير از امام صادق -1
 «چهارهزار درهم و دیه مجوسى هشتصد درهم است. مجوسيان نيز کتابى دارند به نام جاماس

حمزه بطائنی وجود ابیبن (. در سلسله سند این حدیث، علی 10/187 ،ش1365طوسی، )
 دارد.

دیه یهودى و نصرانى و مجوسى : »نویسدنقل روایت فوق می پس ازبابویه ابن -2
 ،ق1413بابویه، ابن« )چهارهزار درهم است. چهارهزار درهم؛ براى اینکه ایشان اهل کتابند

 .(29/220ق، 1409؛ حر عاملی، 4/122
دیه ذمى یا یهودى و نصرانى و مجوسى را برابر با دیه  ،سته روایاتددسته سوم: این 

 در این زمينه روایت شده است:آنها معتبر است  . دو حدیث که سنددانندمسلمان می

دیه یهودى و نصرانى و مجوسى، دیه : »تغلب از امام صادق صحيحه ابان بن -1
 .(10/187 ،ش1365؛ طوسی، 4/122ق، 1413بابویه، ابن« )مسلمان است

به او ذمه داده باشد، دیه کامل  هر کس که پيامبر: »معتبره زراره از امام صادق -2
فرمود: اینان نيز از کسانى هستند که ذمه  طور؟ امامدارد. زراره گفت: کافران امروز چه

 (.10/187ش، 1365؛ طوسی، 4/123ق، 1413بابویه، ابن« )شده است دادهبه آنان 
آنکه  اما براى دانسته است.دیه ذمى را هشتصد درهم  ،روایاتدسته دسته چهارم: این 

مقتول، دیه فرد مسلمان پرداخت ذمی کند به اولياء حکم می ذمه رایج نشود، امامکشتن اهل
گوید: از سماعه مى»شود. این دسته فقط شامل یک روایت و آن هم معتبره سماعه است: 
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فرمود: این، کار  .درباره مسلمانى که ذمى را به قتل رسانده باشد، پرسيدم امام صادق
سختى است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد. بنابراین، باید به اولياء او دیه فرد مسلمان 

ذمه جلوگيرى شود. سپس فرمود: اگر مسلمانى پرداخت شود تا از کشتن شهرنشينان و اهل
و ا ای خشم گيرد و بخواهد او را بکشد و زمينش را بستاند و هشتصد درهم به کسانبر ذمى

ذمه و کشندگان به ناحق آنان، فراوان خواهد شد. بنابراین بپردازد، در این صورت کشتن اهل
مان ا ،بر مسلمان حرام است که به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام که ذمى با قبول جزیه

 (.10/188ش، 1365طوسی، « )یافته و آن را انکار نکرده است
 

 مورد استناد نظریه دومبندی و بررسی روایات . جمع4
ناسازگاری چهار دسته از روایات اماميه، فقيهان و محدثان را بر آن داشته تا راههایی برای 

ق، 1420؛ حلی، 4/230ق، 1408حلی،  محققمشهور فقهای اماميه )رفت از آن بيابند. برون
ق، 1404؛ نجفی، 190-10/193ق، 1410؛ شهيد ثانی، 3/668 ،ق1413؛ حلی، 5/568

( به روایات دسته نخست عمل کرده و روایات دسته دوم و سوم را حمل بر تقيه 43/40-39
بندی ميان ادله در طول تاریخ فقه اسالمی همواره مورد تردید قرار اند. این نوع جمعکرده

ای کتاب را به سه دسته تقسيم کرده و بربابویه بر خالف نظریه مشهور، اهلابنگرفته است. 
در فرض خروج یهود و نصاری و مجوس از شرایط ذمه، دیه ای معتقد است. هر یک، دیه

آنان هشتصد درهم است. در فرض التزام آنان به تعهدات ميان خود و مسلمانان، دیه آنان 
با شخص امام پيمان بسته و در ذمه او قرار گرفته  آنانچهارهزار درهم است. در فرض اینکه 

لمان مانند دیه شخص مسنکنند و جزیه بپردازند، دیه آنان، به باشند، اگر تعهدات خود را نقض
 (.122-4/124ق، 1413بابویه، ک: ابن.راست )

طوسى در دو کتاب تهذیب و استبصار، روایات هشتصد درهم را حمل بر صورتى کرده 
ذمه نکرده باشد و اما در صورت عادت داشتن کسى به قتل است که قاتل عادت به قتل اهل

ند داذمه به هر نحو که شایسته مىبردن جرأت بر قتل اهلتواند براى ازميانامام مى ذميان،
او را ملزم به پرداخت چهارهزار درهم یا پرداخت دیه کامل مسلمان کند. بر این اساس 

که اصل دیه ذمى هشتصد درهم است و  گونه تعبير کردهبدینروایت دسته چهارم را طوسی 
قاتل او را به پرداخت دیه بيشترى محکوم کرده  ،به قصد تعزیر و دیدامام بر اساس صالح

؛ 187-10/188ش، 1365طوسی، ذمه جلوگيرى کند )تا بدین طریق از ترویج قتل اهل
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 .(5/568ق، 1420؛ حلی، 4/230 ،ق1408حلی، ؛ محقق 269-4/270، ش1390طوسی، 
-10/188ش، 1365، طوسیایشان موثقه سماعه را شاهد بر این تفصيل دانسته است )

 (.269-4/270ش، 1390؛ طوسی، 187
قرار دارند و  کتابى که در ذمه پيامبرجنيد نقل شده که ایشان معتقد بود اهلاز ابن

با آنان بسته است تغيير نداده باشند، دیه یک مرد ایشان، چهارصد  شروطی را که پيامبر
قرار داد  که مسلمانان پس از پيامبرذمه اما دیه دیگر اهل؛ دینار یا چهارهزار درهم است

اند، هشتصد درهم است. کسانى که مسلمانان با قهر بر آنان غلبه یافتند و با ذمه با آنان بسته
کتاب نواحى جبال و شام( دیه منت آنان را زنده باقى گذاشتند )مانند مجوسيان و دیگر اهل

 (.43/41 ،ق1404نجفی، هشتصد درهم است ) ،یک مرد ایشان
بندی ادله این نظریه را یوسف صانعی نظریه مشهور فقهای اماميه را نقد کرده و نوع جمع

مع عرفی تواند جبندی نمیگونه جمعفاقد شاهد و مستند قابل قبول دانسته و معتقد است این
سام بابویه به حمل روایتها بر اقبه شمار آید. این فقيه معاصر بر این باور است تفسير ابن

چنين سخن مشهور در خوانی بيشتری دارد. همبا قواعد جمع بين مطلق و مقيد هم کفار،
سنت و اخذ به روایات هشتصد درهم به حمل این روایتها بر تقيه به جهت موافقت با اهل

خاطر مخالفت با فتاوای آنان نيز مستند نيست؛ زیرا احادیثی که دیه ذمی را به صورت 
رتشتی و چه قتل عمد و چه قتل خطا، مساوی با مسلمان مطلق، چه یهودی و مسيحی و ز

سنت ندارد. به نظر این فقيه، صحيحه زراره که بر داند، نيز موافقت تام با نظریات اهلمی
کند، با بقيه روایات تعارضی ندارد؛ زیرا این صحيحه برابری دیه ذمی با دیه مسلمان داللت می

عل با دیه مسلمان برابر است. قواعد و اصول کلی گوید دیه ذمی بالفمانند نص است که می
نه گوباشد؛ زیرا همانشود، نيز با این رأی موافق میشریعت و آنچه از روایات استفاده می

توان گفت حيات و که مالِ غيرمسلمان احترام دارد و ضمانتش با مسلمان تفاوت ندارد، می
 .(017-176ش، 1390ر.ک: صانعی، جان او نيز چنين است )

بابویه پيموده، راه جمعى را که مرحوم ابنمحمدهادی معرفت از فقهای عصر حاضر نيز 
بابویه، شاهد جمع را از خود روایات داند؛ زیرا ابنتر مىاز نظر فن اصول و قواعد فقه صحيح

ق، 1413بابویه، ابنباشد )مهران مىبه دست آورده است که صحيحه زراره و موثقه سماعه بن
وليد در  (. در روایت سماعه که خالد بن187-10/186ش، 1365؛ طوسی، 4/123

توان خاطرنشان کرد بحرین سؤال نموده می خصوص دیه غيرمسلمانان بحرین از پيامبر
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به عنوان فرماندار « منذر بن ساوى»در آن زمان تحت سيطره امپراتوری ایران بوده است. 
کرد. در سال هشتم هجری عالء بن حضرمی از سوی یاین امپراتوری بر بحرین حکمرانی م

ساوی و همه قبایل عرب، اسالم  برای دعوت مردم به اسالم به بحرین آمد. منذر بن پيامبر
آوردند، ولى ساکنين یهودی و نصارى و مجوس بحرین، بر پرداخت جزیه مصالحه نمودند 

اند هنوز در موثقه سماعه مطرح شده کتاب کهرو، اهلاز این (.2/95ق، 1417اثير، ر.ک: ابن)
همگون با دیگر ساکنان مسلمان در یک سرزمين تحت سيطره کامل حکومت اسالمى قرار 

-توان ناظر به اهلنگرفته بودند و لذا روایاتى که دیه ذمى را هشتصد درهم دانسته را می

 (.6 ،ش1377ر.ک: معرفت، ) اندای دانست که طرف مصالحه قرار گرفتهجزیه
محمدحسن مرعشی از فقهای معاصر نيز نظریه مشهور مبنی بر حمل روایات تساوی دیه 

سنت، دیه آنها زیرا گروهی از فقهای اهلداند؛ مسلمان و غيرمسلمان به تقيه را درست نمی
ای دیگر نصف و برخی دیگر قائل به تساوی آن هستند. دانند و عدهرا ثلث دیه مسلمان می

ر سنت اختالفی نباشد. از نظیتی را حمل بر تقيه کرد که بين فقهای اهلتوان روازمانی می
این فقيه به طریق دیگری باید بين روایات جمع کرد. ایشان روایات چهارهزار درهم را 

داند که هزار درهم در تعارض میضعيف دانسته و روایات هشتصد درهم را با روایات ده
تساقط باید به عمومات ادله دیات مراجعه کرد تعارض آنها موجب تساقط شده و پس از 

 (.3ش، 1379ر.ک: مرعشی، )
 

 . بررسی دالیل مورد استناد فریقین5

مشروعيت پرداخت دیه بدون تفصيل کم و کيف آن به وسيله آیه نود و دوم سوره نساء ثابت 
آنهاست. شده است. عموميت قرآن دال بر پرداخت دیه انسانها صرف نظر از عقيده و دین 

برای اثبات این نابرابری نياز به دالیل محکمی است که یارای تخصيص عموميت قرآن را 
داشته باشد. هيچ یک از دالیل روایی استناد شده از فقهای فریقين قدرت تخصيص قرآن را 

ذاته با یکدیگر متعارض بوده و در شرایط مختلف احکام نداشته و بعضی از آن دالیل فی
يت یک صالحسنت، هيچاند. روایات و آثار مورد استناد فقهای اهلدر بر گرفتهمتفاوتی را 

اثباتی نابرابری دیه را ندارند. بيشتر این روایات دارای اسناد مخدوش و غيرمعتبر بوده و به 
فرض صحت سندشان، دقيقاً معلوم نيست در چه شرایطی حکم به نابرابری دیه صادر شده 

 است.
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خصوص مستندات فقهای فریقين باید مورد عنایت قرار گيرد این است نکته دیگر که در 
-از احکام ثابت و دایمی شریعت است و در همه زمانها الزم که آیا احکام این مستندات

گونه احکام از احکام متغير و زمانمند شرعی است و با تغيير شکل االجراست یا اینکه این
ده و باید متناسب با شرایط زمانی و مکانی تغيير جوامع انسانی، ظرف اعتبار آن به سر آم

عالوه بر  پيامبر اسالمدر جواب این پرسش از این نکته نباید غافل شد که  پيدا کند؟
دادن مسائل و مشکالت عصر وظيفه ابالغ احکام فرازمانی و فرامکانی دین، موظف به سامان

خصوص ساماندهی مشکالت عصر توان گفت کليه احکامی که در خویش نيز بوده است. می
صادر شده، احکامی متغير و غيرثابت است. احکام اجتماعی اسالم ارتباط  نبوی از پيامبر

 توان بدون درنظرگرفتن شرایطتنگاتنگی با شرایط زمانی و مکانی آن دوره داشته و نمی
لح اجتماعی زمانی و مکانی، آنها را به عنوان نسخه واحده در همه ادوار تجویز نمود. مصا

یکسان نبوده و همواره تغيير کرده است.  ،گاه در شرایط مختلف زمانی و مکانیمسلمانان هيچ
د. انمسلمانان در طول تاریخ اسالمی گاه دارای قدرت بوده و گاه مقهور قدرتهای دیگر شده

بدان  وطرسد احکام جزیه و انعقاد قرارداد ذمه با غيرمسلمانان و جزئيات فقهی مربنظر میبه
و مکان خاص وضع این احکام بوده و  داشتن قدرتهمگی احکام خاص مربوط به زمان 

دليلی بر تسری این احکام به دیگر شرایط زمانی و مکانی در دست نيست. احکام دیه 
غيرمسلمانان نيز زیرمجموعه این احکام متغير است. گوناگونی روایات صادرشده از منابع 

ای همسلمانان، خود گواه محکمی بر تأیيد این مدعاست. نظریهروایی در خصوص دیه غير
مختلف دیه غيرمسلمانان به ميزان هشتصد درهم، چهارهزار درهم، نصف دیه مسلمانان و یا 
برابر با دیه مسلمانان، همگی حاکی از آن است که در شرایط مختلف زمانی و مکانی، احکام 

 دیه غيرمسلمانان تغيير کرده است.
دهد همه گفتار نبوی از باب رسالت نبوده و مدارک تاریخی و حدیثی نشان مین چنيهم

مانند سایر به پيامبر اسالم است.ایشان جنبه غيرآسمانی داشته  هایگفتهبسياری از 
صرفاً جنبه  ،در زندگی انسانهای دیگر، بشر بوده است. رفتار، سخنان و تقریرات پيامبر

جنبه  الهی نداشته و از باب تبليغ رسالت و دین نبوده است. بخش بزرگی از زندگی پيامبر
خاطر علم و درایت، مرجع به بشری داشته و ربطی به ارسال پيامهای آسمانی ندارد. پيامبر

های ایشان به مسائل خاص عصر قضاوت، امارت و امامت مردم بوده و بسياری از گفته
 برگشته و شاید قابليت تعميم به اعصار بعد را نداشته باشد. اغلب تصرفات پيامبر نبوی
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بر اساس تبليغ رسالت آسمانی بوده است، ولی این بدان معنی نيست که همه تصرفات ایشان 
در دایره الهيات قرار گرفته و مسلمانان ملزم به تبعيت و تعميم آنها باشند. تصرفاتی که قطعاً 

ز جنبه تبليغ رسالت الهی بوده، قابليت تعميم داشته و تا روز قيامت ثابت بوده و ثابت شده ا
مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ  وَ»فرماید: احدی حق تغيير آن را ندارد. خداوند در این خصوص می

 هآنچ از و بگيرید را آن داد، شما به[ او] فرستاده را آنچه و: فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
(. کليه مسائلی که مستند آن وحی است و اجتهاد در 7)حشر، « بازایستيد داشت، باز را شما

 ند.باشمانند معاد، توحيد، نبوت و اخبار شرایع آسمانی( از این دسته میآن راهی ندارد )به
ای و یا رویه را نپذیرفته پيامبر فرمودهثابت شده صحابه بارها  ،رسالت قامدر غير از م

این در حالی است که  نيز آنان را سرزنش نکرده است. اند و پيامبردیگر در پيش گرفته
مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ  وَ» آیه بر اساسباشد، صحابه  خداونداز جانب  گفتاراگر قرار بود همه آن 

هيچ مرد و زن  و: لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَکُونَ  لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ وَ
اش به کارى فرمان دهند ، براى آنان در کارشان مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده

این قسمت از رفتار و  ( امکان اختيار در قبال آن نداشتند.36، )احزاب« اختيارى باشد
استفسار  جنبه غيرآسمانی داشته و معموالً صحابه این موضع را از پيامبر سخنان پيامبر

من بشری »فرماید: در این خصوص می اند. پيامبردادهنموده و یا خود، آن را تشخيص می
بيش نيستم. هنگامی که شما را به امری در دین فرمان دادم، آن را اجرا کنيد و اگر از جانب 

عباس (. ابن4/1835 ،تا)مسلم، بی« مانند شما هستمدم، من انسانی بهخودم فرمانی به شما دا
بریره یکی از زنان مسلمان صدر اسالم شوهری به اسم مغيث »کند: در این زمينه روایت می

داشت. مغيث، بریره را بسيار دوست داشت؛ اما بریره تصميم داشت از زندگی مغيث جدا 
 رریخت. پيامبکرد و اشکهایش بر صورتش مییشود. راوی گوید مغيث به شدت گریه م

هی؟ دبه بریره فرمود: به زندگی او برگرد. بریره گفت: ای پيامبر خدا! آیا مرا فرمان می
را نپذیرفت و  کنم. بریره شفاعت پيامبرفرمود: خير. فقط برای مغيث شفاعت می پيامبر

ق، 1408؛ نوری، 7/48ق، 1422 )بخاری،« گفت من نيازی به ادامه زندگی با مغيث ندارم
های مختلفی توسط گونهصادر شده، به (. در این زمينه، گفتارهایی که از پيامبر15/32

بر اساس عادت زندگی  ای از بيانات پيامبربندی شده است. پارهاصوليان مسلمان دسته
انسانهای صدر اسالم بوده و جزو عبادات نبوده و بر حسب اتفاق و بدون قصد خاصی گفته 

کند و خاص دوره نبوی شده است. بسياری از سخنان ایشان، مقصدی جزئی را دنبال می
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 امیاالتباع باشد. تمبوده و از اموری نيست که برای همه امت اسالمی و در همه دورانها الزم
 نان وآدرگيری با کفار و تعامل با  ،اموری که در تجهيز لشکر، تعيين امرا و فرماندهان سپاه

هنگام خروج از مدینه از آن حضرت صادر شده، از این دسته به  تعيين جانشين پيامبر
ای از احادیث که بر اساس بينه و قسم و برای رفع خصومت ميان آیند. پارهحساب می

شما »فرماید: در این خصوص می شده نيز جنبه غيرآسمانی دارد. پيامبر متخاصمين صادر
کنيد. شاید گروهی از شما با زبانی گویاتر حجتش را بيان نماید و نزد من اقامه دعوی می

کنم. هر کس که از حق برادرش به نفع او قضاوت ام قضاوت میچه شنيدهمن بر اساس آن
؛ حر 3/1337 ،تا)مسلم، بی« ام، پس آن را نپذیردا نمودهای از آتش برایش جدنمودم، قطعه

رساند که قضاوتهای پيامبرٌ نيز جنبه (. لفظ این حدیث می27/233ق، 1409عاملی، 
به  باشد. اگر قضاوتهای پيامبرغيرآسمانی داشته و بر اساس شواهد و قرائن موجود می

را به دیگری اختصاص نداده  تحت تأثير سخنان خصم، حق کسی وحی متصل بود، پيامبر
 (.240-1/241ق، 1421داشت )ر.ک: دهلوی، و از گرفتن آن، مسلمانان را بر حذر نمی

به عنوان حاکم اسالمی این  پيامبردر خصوص ميزان دیه غيرمسلمانان،  رسدنظر میبه
ز به نيا بودن آن،ثابت و دایمیبيانات را ابراز نموده و اثبات آن از حوزه رسالت و تعبد و 

 تری دارد.دليل محکم
سند روایات دسته دوم که  در خصوص روایات مورد استناد فقهای اماميه باید بيان داشت

. ارسال در روایت نخست این دسته و وجود ضعيف استدال بر دیه چهارهزار درهم هستند، 
ایت وحمزه بطائنی در سلسله سند روایت دوم این دسته موجب ضعف هر دو رعلی بن ابی

مضمون  چنين(. هم37ق، 1407؛ نجاشی، 479 ،ش1383داود حلی، ابنشده است )ر.ک: 
چنان که در ذیل روایت نخست از این داراى تضاد و اضطراب است. اگر آن دو روایت آن

کتاب هستند، پس چه فرقى ميان ایشان و یهود و دسته روایات آمده، مجوسيها هم اهل
ر.ک: هاشمی شاهرودی، ) آنها را متفاوت آورده است؟نصاری وجود دارد که حکم 

. در خصوص دالیل مورد استناد مشهور اماميه نيز (3ش، 1379؛ مرعشی، 40ش، 1380
ا رها توان پذیرفت و بقيه روایات رتنهایی نمیباید بيان داشت که مستند نظریه مشهور را به

ودن باتی که دال بر هشتصددرهمپذیر است. رواینمود. مستند مشهور به علل مختلف، خدشه
خوانی ندارد؛ اما روایاتی که دیه دیه یهودی و زرتشتی و مسيحی است با عموميت قرآن هم

مسلمان و ذمی را برابر دانسته با قرآن موافقت بيشتری دارد. لذا روایات برابری دیه مسلمان 
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ه مرجحات مقدم است. و ذمی به علت موافقت با قرآن، در رفع تعارض بين ادله قبل از هم
وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ »فرماید: خداوند می

لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ 
حْرِيرُ وَتَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

هيچ  و :هِ وَکَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَکِيمًارَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّ
مؤمنى را نَسِزَد که مؤمنى را جز به اشتباه بکشد و هر کس مؤمنى را به اشتباه کشت ، باید 

مگر اینکه آنان گذشت کنند و اگر  ؛بها پرداخت کندبنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خون
ى بنده مؤمن ایدخود[ وى مؤمن است، ]قاتل[ ب]مقتول[ از گروهى است که دشمنان شمایند و ]

بها الزم نيست[ و اگر ]مقتول[ از گروهى است که ميان شما و را آزاد کند ]و پرداخت خون
بها پرداخت نماید و بنده مؤمنى را آزاد کند ميان آنان پيمانى است، باید به خانواده وى خون
خدا روزه بدارد و خدا  انباى از جان توبهو هر کس ]بنده[ نيافت، باید دو ماه پياپى به عنو

در این آیه مقتول در قتل خطایی اگر مؤمن (. 92)نساء، « کار استهمواره داناى سنجيده
باشد، قاتل هم باید دیه بدهد و هم بنده مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول، مؤمنی باشد از ميان 

نها باید بنده مؤمنی را آزاد کند. در دشمنان مسلمانان که با قتل خطایی کشته شده، قاتل ت
صورتی که مقتول، از اهل عهد و پيمان باشد، قاتل باید دیه بپردازد و بنده مؤمنی را آزاد 

ر آن هم د-که مفهوم وصف است « وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ»نماید. از مفهوم 
ی اشود اگر مقتول دارای ميثاق و احترام نباشد، دیهمیفهميده  -مقام بيان ضابطه و قاعده

داللتی  گانه، خودعالوه که تفصيل آیه و تقسيم نمودن مقتول خطایی به اصناف سهندارد، به
ن، ميثاق، دیه ندارند. بنابرایروشن به حکم تفصيل و اطالق مقامی دارد که غيرمؤمن و غيراهل

تشتی به طور مطلق دیه نابرابر با مسلمان تعيين روایاتی که برای یهودی و مسيحی و زر
نموده، اگر گفته نشود در کسانی ظهور دارد که اهل عهد و پيمان نيستند، الاقل اطالقش 

ذمه را دیه مسلمان قرار داده، شامل آنان شده و مخالف با قرآن است و روایاتی که دیه اهل
مقدار دیه نيست که گفته شود مقدار  موافق با قرآن است. منشأ اشکال و مخالفت با قرآن،

خی از باشد. بردیه در قرآن بيان نشده؛ بلکه منشأ اشکال و موافقت و مخالفت، اصل دیه می
وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَهُمْ »( مرجع ضمير 3/140ش، 1372ر.ک: طبرسی، مفسرین )

رسد؛ زیرا خود قرآن نظر نمیارجاع، صحيح بهاند. این نوع را مقتول مؤمن دانسته« مِيثَاقٌ
نْ کَانَ فَإِشود قيد مؤمن را آورده است )نسبت به کسی که در ميان دشمنان است و کشته می
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که در صدر آیه نيز قيد مؤمن بودن مقتول را آورده است . چنان(مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
ته ميثاق کشميثاق، مقتول مؤمن بود، یعنی مؤمنی که بين اهل و اگر مراد از مقتولِ همراه با

گردید. پس عدم ذکر آن، دليل روشنی است که منظور از شود، قطعاً باید قيد ایمان ذکر می
 ميثاق باشد.ميثاق، مقتولی است که خود نيز اهلمقتولِ بين اهل

ه گوید دینی آنکه میروایات هشتصد درهم با دو دسته از چهار دسته دیگر روایات، یع
مانند دیه گوید دیه آنها بهیهودی، مسيحی و زرتشتی چهارهزار درهم است و آنکه می

مسلمان است، تعارض داشته و چون ترجيحی بر دو دسته دیگر نداشته و از حيث حجيت 
 هبرابر بوده، در متعارضينی که همانند باشند و هيچ کدام بر دیگری ترجيح نداشته باشند، قاعد

(. 232-234ق، 1412؛ حيدری، 304-1/307 ،تار.ک: انصاری، بیگردد )تخيير برقرار می
ین گردد. در تأیيد اپس روایاتی که متضمن برابری دیه مسلمان و غيرمسلمان است اخذ می

به هر یک از دو حدیث از روی تسليم تمسک کردی، »روش، حدیثی وارد شده است: 
 .(1/66ش، 1365کلينی، « )آزادی

سنت منحصر در روایات دال بر هشتصد درهم در مستند مشهور، روایاتِ مخالف با اهل
سنت نظریه تساوی دیه مسلمان و غيرمسلمان، دیه هشتصد دانسته شده است. در آراء اهل

سنت نظر از اینکه روایات مخالف اهلدرهم و دیه چهارهزار درهم نيز وجود داشت. صرف
ت در سنرهم نيست، باید گفت ترجيح به مخالفت با آراء اهلمنحصر در روایات هشتصد د

 ،تایر.ک: انصاری، برتبه بعد از ترجيح به موافقت با قرآن قرار داشته و متأخر از آن است )
(. روایات هشتصد درهم و همه روایاتی که به طور مطلق دیه نابرابر برای 1/306-302

رآن است و روایاتی که دیه ذمی را برابرِ دیه یهودی، مسيحی و زرتشتی قرار داده، مخالف ق
نت سمسلمان قرار داده، موافق قرآن است. بر این اساس، نوبت به ترجيح به مخالفت با اهل

 رسد.نمی
و  زراره حهي)صح تىیمسلمانان عالوه بر صحت استناد رواريمسلمانان و غ هید یتساو

 ،آن وجود دارد. بر اساس قواعد اصولى دیيدر تأ زيمعتبر ن خىیموثقه سماعه( شاهد تار
زراره و موثقه  حهيصح تیاست. دو روا دييهشتصد درهم اطالق داشته و قابل تق اتیروا

 اتیروا گریتواند اجمال دمى تیدو روا نیا ليچون تفص ؛را دارند هاآن دييقت تيسماعه صالح
حمل  لياز قب گرىید هيتوججمع داللى است که بر هرگونه  ليخود از قب نیببرد. ا نيرا از ب
از کسى مخصوصاً فقهاى  و امام صادق عالوه بر این، امام باقر مقدم است. ،هيبر تق
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ين احکامی ویژه در چنعصر خویش بيمى نداشتند که بخواهند نسبت به فردی تقيه نمایند. به
 است. رنگکمکه صرفاً جنبه فقاهتى دارد و به سياحت حاکم ربطى ندارد، مجال تقيه در آنها 

ردیف شود، همشدن مفهوم روایات هشتصد درهم مىیکى از جهتهایی که موجب سست
(. البته اکثر فقهاى 222-29/223ق، 1409حرعاملی، کتاب است )ساختن ولدالزنا با اهل

با دیه دیگر مسلمانان  -شدن اودر صورت مسلمان-اماميه آن را نپذیرفته و دیه ولدالزنا را 
(. 33-43/34ق، 1404؛ نجفی، 15/322ق، 1413ر.ک: شهيد ثانی، ) اندتهمساوى دانس

ليل وليد بدون د چنين متن معتبره سماعه در تعارض با دیگر احکام فقهی است. خالد بنهم
گاه آنخون گروهی از یهودیان و مسيحيان و زرتشتيان بحرین را به زمين ریخته و و عمداً 
استفسار نموده که چگونه دیه آنان را پرداخت نماید. اگر این حرکت خالد در  از پيامبر

ميدان نبرد بوده که هيچ، نيازی به پرداخت دیه نيست و اگر در ميدان نبرد نبوده خالد باید 
ظر نلذا به جوابگوی قتل عمد گروهی از غيرمسلمانان یهودی و مسيحی و زرتشتی باشد.

م باید ناظر به مواردى باشد که مقتول از جمع مسلمانان بيرون آید روایات هشتصد درهمی
 بوده و زیر پوشش حکومت اسالمى قرار نگرفته باشد.

ه ای است کیکی از شواهد تاریخی در تأیيد برابری دیه مسلمان و غيرمسلمان، عهدنامه
پس از استقرار در  اى را که پيامبرعهدنامهپس از ورود به مدینه منعقد نمود.  پيامبر

مى شود. تمامدینه نوشت حقوق متقابل ميان مهاجرین و انصار و یهودیان مدینه را یادآور مى
برد و همگى را با عنوان امت یک نام مىبهقبایل عرب مسلمان و متعاهد و قبایل یهود را یک

نام خداوند به»گردد: عهدنامه چنين آغاز مى داند.واحده از حقوق متساوى برابر مى
ميان مؤمنان و مسلمانان قریش و  ،ای است از محمد پيامبر خدااین نامه .بخشاینده مهربان

که اینان  کنندیثرب و کسانی که از آنان پيروى کرده و به آنان پيوستند و با آنان کارزار می
ا ر گاه یک به یک قبایل عربآن« ...همگى امت واحدى هستند و مانند سایر مردم نيستند

هر کس از یهود پيرو ما »فرماید: شمرد. سپس مىبرد و شؤون مربوطه هر یک را مىنام مى
باشد، از یارى و همراهى و برابرى ما برخوردار خواهد شد، نه بدو ظلم شود و نه مسلمانان 

اید ب دندیارى مؤمنان در جنگى مشارکت نمو هرگاه یهود به. بر ضد او کسى را یارى کنند
عوف با مؤمنان مانند یک ملت و سهم خود بپردازند. یهود بنى نگ را نسبت بهمخارج ج

امت هستند که یهود پيرو دین خود و مسلمانان هم تابع دین خود باشند و در این حکم 
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کس که ستم کند و مرتکب جرم و گناهى مگر آن ؛تفاوتى ميان خودشان و بندگانشان نيست
 .(501-1/504ق، 1375هشام، ابن)ر.ک:  «دشو

 
 نتیجه

ردم، نظر از عقيده و دین مميزان دیه مسلمان و غيرمسلمان با یکدیگر برابر است. قرآن صرف
اخذ دیه را مشروع دانسته است. برای اثبات نابرابری ميزان دیه مسلمانان و غيرمسلمانان 

یک يچهنياز به دالیل صحيحی است که قدرت تخصيص عموميت حکم قرآنی را داشته باشد. 
از دالیل  ایاز دالیل روایی مورد استناد فقهای فریقين قابليت تخصيص قرآن را ندارند. پاره

ند. بيشتر اروایی با یکدیگر متعارض بوده و در شرایط مختلف، احکام متفاوتی را در بر گرفته
 دالیل مورد استناد نظریه نابرابری دیه مسلمانان و غيرمسلمانان، روایات آحاد است.

 احکام دیه غيرمسلمانان زیرمجموعهاند. محدثين، سند بيشتر این روایات را نامعتبر دانسته
 .بوده و با تغيير شرایط زمانی و مکانی قابليت تغيير دارداحکام متغير 
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 ق.1383، تهران، دانشگاه تهران، داودرجال ابنداود حلی، حسن بن علی، ابن -
 .ق1425، قاهره، دارالحدیث، المقتصد ةنهاي المجتهد و ةبدايرشد، محمد بن احمد، ابن -
 ق.1388، قاهره، مکتبة القاهرة، المغنی احمد، بن عبداهلل قدامه،ابن -
ية، ، بيروت، دارالکتب العلماألمصارالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء مرتضی، احمد بن یحيی، ابن -

 .ق1422
 ق.1375، مصطفى البابی الحلبی ةمطبع، مصر، ةالنبوي ةالسير ،عبدالملک بن هشامهشام، ابن -
 تا.ة، بیدارالکتب العلمي، بيروت، اآلثار، براهيمایعقوب بن  ،بویوسفا -
 ق.1343المطبعة السلفية، جا، ، بیشرح النيل و شفاء العليلاطفيش، محمد بن یوسف،  -
 تا.، قم، دفتر انتشارات اسالمی، بیفرائد األصول انصاری، مرتضی بن محمدامين، -
 ق.1422، دمشق، دارطوق النجاة، صحيح البخاری اسماعيل، بن محمد بخاری، -
 تا.، بيروت، دارالکتب العلمية، بیکشاف القناع عن متن اإلقناع یونس، بن منصور بهوتی، -
 ق.1414، قاهره، مکتبة الخانجی، حکام القرآن للشافعیأبيهقی، احمد بن حسين،  -
 ق.1410، کراچی، جامعة الدراسات اإلسالمية، السنن الصغيرهمو،  -
 ق.1424، ةدارالکتب العلمي، بيروت، السنن الکبرىهمو،  -
 ق.1415العلمية، ، بيروت، دارالکتب حکام القرآنأ علی، بن احمد جصاص، -
آل  ة، قم، مؤسسلی تحصيل مسائل الشريعةإتفصيل وسائل الشيعة  حر عاملی، محمد بن حسن، -

 ق.1409، إلحياء التراث البيت
 .تا، بیةجا، دارالهدایبی ،تاج العروس من جواهر القاموس زبيدی، محمد بن محمد،حسينی  -
، قم، مؤسسه امام صادق، تحرير األحکام الشرعية علی مذهب اإلمامية حلی، حسن بن یوسف، -

 .ق1420
 .ق1414إلحياء التراث،  آل البيت ة، قم، مؤسستذکرة الفقهاء ،همو -
 ق.1413، قم، دفتر انتشارات اسالمی، قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام ،همو -
 ق.1412، قم، مرکز مدیریت حوزه علميه قم، اصول االستنباطنقی، حيدری، سيد علی -
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مکتب ، حلب، الرجال أسماء فی الکمال تهذيب تذهيبة خالص، حمد بن عبداهللخزرجی، ا -
 ق.1416ة؛ بيروت، دارالبشائر، المطبوعات اإلسالمي

تب ، بيروت، دارالکلفاظ المنهاجألی معرفة معانی إمغنی المحتاج  احمد، بن محمد شربينی، خطيب -
 ق.1415، ةالعلمي

 ق.1424، بيروت، مؤسسة الرسالة، سنن الدارقطنی عمر، بن علی دارقطنی، -
 ق.1421العلمية، بيروت، دارالکتب  ،حجة اهلل البالغة دهلوی، احمد بن عبدالرحيم، -
 ق.1418، بيروت، مؤسسة الریان، نصب الراية ألحاديث الهدايةعبداهلل بن یوسف،  زیلعی، -
 م.1971الشرکة الشرقية لإلعالنات،  ،جا، بیشرح السير الکبيرسرخسی، محمد بن احمد،  -
 ق.1425، غراس ةشرک، کویت، الشافعیاإلمام  مسند ،دریسامحمد بن شافعی،  -
اوری، ، قم، کتابفروشی دالروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية الدین بن علی،شهيد ثانی، زین -

 ق.1410
 .ق1413، ةالمعارف اإلسالمي ، قم، مؤسسةلی تنقيح شرائع اإلسالمإمسالک األفهام  ،همو -
 ش.1390، قم، فقه الثقلين، (10-1فقه و زندگی )صانعی، یوسف،  -
 تا.، قاهره، دارالحرمين، بیوسطالمعجم األطبرانی، سليمان بن احمد،  -
 ش.1372، تهران، ناصرخسرو، مجمع البيان فی تفسير القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  -
 ق.1390 ،ة، تهران، دارالکتب اإلسالمياإلستبصار فيما اختلف من األخبار حسن،طوسى، محمد بن  -
 ش.1365، ة، تهران، دارالکتب اإلسالميتهذيب األحکام ،همو -
 ق.1406ة، ، بيروت، دارالکتب العلميبدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع مسعود، بن ابوبکر کاسانی، -
 .ش1365، ةسالميالکتب اإل، تهران، دارالکافی کلينی، محمد بن یعقوب، -
 ،لألعمال الخيریة و اإلنسانية زاید بن سلطان آل نهيان ه، مؤسسابوظبی، الموطأمالک بن انس،  -

 .ق1425
، قم، مؤسسه اسماعيليان، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام محقق حلی، جعفر بن حسن، -

 ق.1408
 ،دادرسی مجله، «دیه کافر ذمی با دیه مسلمان متفاوت است یا نه؟»مرعشی، سيد محمدحسن،  -

 ش.1379، 23شماره 
 تا.حياء التراث العربی، بیإ، بيروت، دارصحيح مسلم ،حجاج نيشابوری بن مسلم -
 .ش1377، 11، شماره دادرسی مجله، «دیه اهل کتاب»معرفت، محمدهادی،  -
 .ق1407، قم، دفتر انتشارات اسالمی، رجال النجاشینجاشی، احمد بن علی،  -
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 ،بيروت، دارإحياء التراث العربی ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -
 .ق1404

 بيتآل ال ة، بيروت، مؤسسمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل محمدتقی، بن حسين نوری، -
 ق.1408 إلحياء التراث،

 .ق1408، دمشق، دارالقلم، لفاظ التنبيهأتحرير نووی، یحيى بن شرف،  -
، بيتمجله فقه اهل، «ذمه و شهروندان غيرمسلماندیه اهل»هاشمی شاهرودی، سيد محمود،  -

 ش.1380، 28شماره 


