بسم الله الرحمن الرحیم
ادّعای برتری مطلق مرد بر زن
عبدالحسین شورچه و سمیرا حیاتی
چکیده
جايگاه هر موجود در جهان هستى تابع اصل عدل و حكمت الهى است ،به همین جهت در آفرينش موجودات
هیچگونه افراط و تفريطى صورت نگرفته و هرچیزى به جاى خود نیكو آفريده شده است .در اسلام ارزش
واقعى انسانها به بهاى بدنى آنان نیست تا با برخورد با چنین احكامى تصوّر شود كه ارزش زن كمتر در نظر
گرفته شدهاست يا ارزش مرد بیشتر است ،بلكه در اسلام ارزش واقعى انسان همان است كه در قرآن بدان
تصريح شدهاستِ« :إنَِّأَّكْرَّمَّكُمِْعنْدَِّاللَّهِأَّتْقاكُ ِمْ» (حجرات« - )31/94 :گرامىترين شما نزد خداوند با تقواترين
شماست» .در مواردي كه مردي در برابر زنی قصاص میشود با پرداخت نیمی از ديه قاتل به خانواده او
خسارتی كه از ناحیهي عدم حضور مرد متوجّه آنها میشود جبران گردد و اين بدان دلیل است كه غالباً وظیفه
اداره خانواده برعهده مردان است .در واقع خداوند متعال به مقتضاي حكمت بالغه خود و مصالح و مفاسدي كه
پشتوانه احكام اوست و تفاوتهاي جسمی و روحی زن و مرد نسبت به يكديگر ،احكام خاصِّّ هر يک را معیّن
كردهاست.
کلیدواژهها:
زن ،مرد ،قصاص.
مقدّمه
نِن ْفسٍِوَّاحدَّةٍ« »...اى مردم ،از
ُِاتقُواِْرَّبَّكُمُِالَّذىِ َّخ َّلقَّكمُِم َّ
قرآن كريم در سوره نساء میفرمايدَّ« :یأَّیهَّاِالنَّاس َّ
پروردگارتان كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را نیز از او آفريد ،پروا داريد».
اين آيه و دهها آيه ديگر در قرآن ،دلالت بر آن دارند كه هم مردان و هم زنان ،از يک حقیقت واحده آفريده
شده اند ،به عبارت ديگر ،خلقت تمامی مردان و زنان به طور يكسان ،به همان زن و مرد نخستین نسبت داده
شدهاست.
ارزش و كرامت انسان از ديدگاه خداوند ،تقوا و پارسايی است« .أَّنيِلاِأُضيعُِ َّعمَّلَِّعاملٍِم ْنكُمِْمنِْذَّكَّرٍِ َّأوِْأُنْثىِ
ضكُمْ ِمنِْبَّ ْعضٍ( »...آلعمران« ) 341 /من عملِّ هیچ صاحب عملى از شما را ،از مرد يا زن ،كه همه از
بَّعْ ُ
يكديگريد ،تباه نمىكنم».
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تفاوت قصاص زنان با مردان ،از جمله موضوعات بحثانگیز دورههاي اخیر بوده و هست .خداي متعال و
حكیمی كه از خود انسان به او مهربانتر است و تمام قوانین را با علم كامل به ابعاد وجودي انسان به مقتضاي
نیازهاي مادّي و معنوي اين موجود مدنی براساس حكمت و مصلحت وضع كردهاست ،تمام قوانین موضوعه بین
زن و مرد را به مقتضاي تناسب وظايف محوله ،توانايی ،موقعیّت اجتماعی و تفاوتهاي تكوينی آنان قرار داده
است.
پرسشهاي مطرح شده در اين تحقیق به اين قرار است:
آيا مرد برتري مطلق بر زن دارد؟
چرا ديه و قصاص زن نصف ديه و قصاص مرد است؟
آيا اين حكم اسلام ظلم به جنس زن نیست؟
تقوا ملاک برتری
خداى متعال جنسیّت زن و مرد را سبب امتیاز و برترى آنها قرار نداده است و تنها شرط تقوى را معیار و ملاك
برترى زن و مرد مىداند« :یاِأَّیُهَّا ِالنَّاسُِإنَّاِ َّخ َّلقْناكُمْ ِمنِْذَّكَّرٍِوَِّأُنْثى ِوَِّجَّ َّعلْناكُمِْشُعُوباًِوَّ ِقَّبائلَِّلتَّعارَّفُواِإنَِّ
ِاللهَّ ِعَّليمٌ ِخَّبي ِرٌ» (حجرات - )31/94 :اى مردم! ما شما را از يک مرد و زن
أَّكْرَّ َّمكُمْ ِعنْدَّ ِاللَّه ِأَّتْقاكُمِْإنَّ َّ
آفريديم و شما را تیرهها و قبیلهها قرار داديم تا يكديگر را بشناسید؛ (اينها ملاك امتیاز نیست) گرامىترين شما
نزد خداوند باتقواترين شماست؛ خداوند دانا و آگاه است.
بنابراين در ديدگاه قرآن كريم تفاوتى میان زن و مرد در امكان پیمودن راههاى قرب الهى و كسب مقامات
عالیهي اخروى نیست و در اين میان جنسیّت دخالت ندارد .چه زن و چه مرد ،هريک كه خردمندانه و در
فرصت حیات دنیايى به شايستگى عمل كند ،در آخرت نیز پاداشهاى بزرگ و مقامات عالى را به دست
میآورد.
شهید مطهري در اين باره مینويسد« :قرآن در آيات فراوانى تصريح كرده است كه پاداش اخروى و قرب الهى
به جنسیّت مربوط نیست ،به ايمان و عمل مربوط است ،خواه از طرف زن باشد و يا از طرف مرد .قرآن در كنار
هر مرد بزرگ و قدّيسى از يک زن بزرگ و قدّيسه ياد میكند؛ از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسى و
عیسى در نهايت تجلیل ياد كرده است .اگر همسران نوح و لوط را به عنوان زنانى ناشايست براى شوهرانشان
ذكر مىكند ،از زن فرعون نیز به عنوان زن بزرگى كه گرفتار مرد پلیدى بوده است غفلت نكردهاست .گويى قرآن
خواسته است در داستانهاي خود توازن را حفظ كند و قهرمانان داستانها را منحصر به مردان ننمايد».
(مطهري ،نظام حقوق زن در اسلام ،ص )331 – 334
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در قرآن و داستانهايى كه آيات الهى بیان مىدارند ،مادر حضرت موسى «علیه السّلام» و نیز مادر حضرت
عیسى «علیه السّلام» به مقامى مىرسند كه به آنها وحى مىشود و ملائكه با آنها سخن مىگويند .حضرت مريم
«سلام الله علیها» به جايى مىرسد كه از غیب ،مواهب الهى به او روزى مىرسد و بر خوانِّ معنويّت و كمالات
الهى مىنشیند.
در قانون قصاص و ديات حكم قصاص و ديه زن و مرد متفاوت است؛ «یَّأَّیهَّاِالَّذینَِّءَّامَّنُواِْكُتبَِّ َّعلَّ ْيكُمُِالْقصَّاصُِ
فىِاْلقَّتْلىَِِّالحُرُِبالحْرِوَِّالْ َّعبْدُِبالْ َّعبْدِوَِّالْأُنثىَِّبالْأُنثى» (بقره )371 /اى افرادى كه ايمان آوردهايد! حكم قصاص
درمورد كشتگان ،بر شما نوشته شدهاست :آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن.
اگرچه از مفهوم آيه چنین برداشت مىشود كه آزاد در برابر بنده و مرد در برابر زن كشته نمىشود ،امّا به دلیل
وجود روايات صادره از معصومان «علیهم السّلام» (كه در واقع مفسّر و مبیّن قرآن هستند) و نیز اجماع فقها،
حكم قصاص جارى مىشود مشروط به اينكه اولیاى زن نصف ديه را پرداخت نمايند.
در آيه  91سوره مائده به طور مطلق حكم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان كرده است؛ در آنجا
جان آدمی در مقابل جان آدمی قرار گرفته و براي آن قصاص ذكر شده و تفاوتی هم بین جان انسانی از حیث
جنسیّت و زن يا مرد بودن گذاشته نشده است.
صاحب تفسیر المنار ،در اين رابطه میگويد« :در قرآن ديه به طور مطلق و به صورت نكره آمده است .ظاهر آيه
دلالت بر اين دارد كه آن مقدار ديه كه خانواده مقتول را راضی كند كافی است؛ ولی سنّت (روايات) میزان ديه را
تعیین و بدانگونه كه معروف و مقبول نزد عرب بوده ،مقدار آن را مشخّص كرده است؛ به هرحال ،اجماع
مسلمین اين است كه ديه مرد مسلمان آزاد يک صد شتر و ديه زن نیز نصف ديه مرد است ولی ظاهر آيه اين
است كه فرقی بین زن و مرد نیست»( .رشید رضا ،المنار)113/1 ،
فقها به اتفاق بر اين باورند كه زن و مرد مسلمان در برابر يكديگر قصاص میشوند؛ لیكن قصاص نفس مرد در
برابر زن مشروط به پرداخت "فاضل ديه" يعنی نصف ديه مرد به اولیاي دم او است( .موسوي خمینی،
تحريرالوسیله967/3 ،؛ نجفی ،جواهر الكلام )13/93 ،روايات معتبر و متعدّدي بر نظريّه مذكور دلالت دارد كه
مورد استناد فقهاي شیعه قرار گرفتهاست.
حکم قصاص در روایات
از امام صادق «علیه السّلام» روايت شده كه فرمودند:
« إِّذَا قَتَلَتِّ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِّلَتْ بِّهِّ وَ إِّذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِّنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِّيَةِّ الرَّجُلِّ (عَلَى دِّيَةِّ الْمَرْأَةِّ) وَ
أَقَادُوهُ بِّهَا وَ إِّنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِّلُوا الدِّّيَةَ دِّيَةَ الْمَرْأَةِّ كَامِّلَةً وَ دِّيَةُ الْمَرْأَةِّ نِّصْفُ دِّيَةِّ الرَّجُلِّ»( .حرعاملی ،وسايل الشیعه،
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 - )13/34اگر زنى مردى را به قتل رساند ،كشته مىشود و اگر مردى زنى را به قتل برساند ،در صورتى كه
بستگان زن بخواهند مرد را قصاص كنند بايد افزونى ديه مرد نسبت به زن را پرداخت كنند و سپس او را
قصاص نمايند و اگر اين كار را نكنند بايد ديه را بپذيرند؛ يعنى ديه كامل زن كه نصف ديه مرد است».
عَنِّ الْحَلَبِّیِّّ عَنْ أَبِّی عَبْدِّاللَّهِّ قَالَ« :فِّی رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِّکَ لَهُمْ إِّذَا أَدَّوْا
إِّلَى أَهْلِّهِّ نِّصْفَ الدِّّيَةِّ وَ إِّنْ قَبِّلُوا الدِّّيَةَ فَلَهُمْ نِّصْفُ دِّيَةِّ الرَّجُلِّ وَ إِّنْ قَتَلَتِّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِّلَتْ بِّهِّ لَیْسَ لَهُمْ إِّلَّا نَفْسُهَا»
(كلینی ،الكافی - )341/7 ،حلبى از امام صادق «علیه السلام» درباره مردى كه عمداً زنى را به قتل برساند
پرسید :آيا اولیاى زن حق دارند مرد را به قتل برسانند؟ فرمود :بله چنین حقى دارند اگر نصف ديه را به
بازماندگان مرد بپردازند و اگر ديه را انتخاب كردند نصف ديه مرد حقّ آنان است و اگر زن مردي را به قتل
برساند ،زن كشته میشود و خانواده مرد به جز قصاص از زن حق ديگري ندارند.
در مادّه  304قانون مجازات اسلامی نیز آمده است« :هرگاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بكشد محكوم به
قصاص است ،لیكن بايد ولّى زن قبل از قصاصِّ قاتل نصف ديه مرد را به خانواده بپردازد».
مادّه  311هم مىگويد« :هرگاه مردى زنى را به قتل رساند ولّى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه
دارد و در صورت رضايت قاتل مىتواند به مقدار ديه يا كمتر يا بیشتر از آن مصالحه نمايد».
قرآن قتل بیگناهی را به منزله كشتن همه مردم دانسته و تفاوتی میان زن و مرد قايل نمیداند بلكه هركس نفس
محترمی را بكشد چنین توبیخی شاملش میشود« :مَّنِقَّتَّلََِّّنفْسَّاِبغَّيرَِّْن ْفسٍِ َّأوِْفَّسَّادٍِفىِالْأَّرْضِفَّكَّأََّّنمَّاِقَّتَّلَِّالنَّاسَِّ
جَّميعًا» (مائده )13/همچنین كشتن مؤمن چه زن و چه مرد موجب خلود در آتش است «وَِّمَّنَِّیقْتُلِْمُؤْمنًاِ
َِّاللهُِ َّعلَّيْه(ِ»...نساء )41/از سوي ديگر میدانیم كه كفّاره قتل هريک از
مُتَّعَّمدًاِفَّ َّجزَّاؤُهُِجَّهَّنَّمُِخَّالدًاِفيهَّاِوَِّغَّضب َّ
زن و مرد برابر است «وَّ ِمَّن ِقَّتَّلَّ ِمُؤْمنًا ِخَّطًا ِفَّتَّحْریرُ ِرَّ َّقبَّةٍ ِمُؤْم َّنةٍ ِوَّ ِدَّیةٌ ِمُس ََّّل َّمةٌ ِإلىَّ ِأَّهْله ِإلَّا ِأَّن ِیَّصَّدَّقُوِاْ»...
(همان)43/؛ همه اينها نشان میدهد تفاوت زن و مرد در قصاص و ديه به جنبه معنوي و انسانی آنها برنمیگردد.
آنچه مهم است اين است كه ديه اساساً بهاي جان انسان نیست بلكه صرفاً جبران خسارت مادّي است كه به
شخص وارد میشود و اصلاً ارتباطی به ارزشگذاري نسبت به شخصیّت و جانِّ انسان ندارد؛ اگر قرار بود ديه،
قیمت جان انسانها باشد ،میبايست ديه عالم و جاهل و انسانهاي كارآمد و مفید با انسانهاي غیرمفید،
متفاوت باشد ،درحالیكه چنین نیست.
آيتالله جواديآملی هم در اين باره میفرمايد« :ديه در اسلام بر معیّار ارزش معنوى انسان مقتول نیست ،بلكه
يک دستور خاصّى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشتهشده است ،نشانه آن اين است كه اسلام بسیارى از
افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملىاند متفاوت مىبیند و تساوى آنها را نفى مىكند ،و در
عین حال ديه آنها را مساوى مىداند ،مثلاً درباره تفاوت عالم و جاهل مىگويد:
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«هَّلْ ِیَّسْتَّوي ِالَّذینَّ ِیَّ ْع َّلمُونَّ ِوَّ ِالَّذینَّ ِلا ِیَّ ْع َّلمُونَّ» (زمر - )4/14 :آيا كسانىكه مىدانند با كسانىكه نمىدانند
مساويند؟
گرچه از جهت ارزشهاى معنوى ممكن است زنى بیش از مرد نزد خدا مقرب باشد بنابراين تساوى ديه عالم و
جاهل نه از ارج و منزلت عالم مىكاهد و نه بر مقام جاهل مىافزايد و نیز تفاوت ديه مرد و زن نه بر منزلت مرد
مىافزايد و نه از مقام زن مىكاهد ،زيرا برخى از تفاوتهاي مادّى و مالى هیچگونه ارتباطى به مقامهاي معنوى
ندارد»( .جواديآملی ،زن در آينه جمال و جلال ،ص)110
حکمتهای تفاوت قصاص زن و مرد
سها معتقد است كه هیچ توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی براي تفاوت گذاشتن بین زن و مرد ،در امر قصاص
وجود ندارد.
در پاسخ بايد گفت:
«الف) جايگاه عقل و منطق در شريعت ،فهم قانون ،استنباط حكم از اصول ثابت ،انطباق گزاره به مصداق ،تعیین
موارد و تطبیق كلیّات بر جزئیّات است نه وضع قانون به نام قانون الهی.
عقل میتواند فلسفه بعضی از احكام را درك كند امّا از درك فلسفه برخی ديگر از احكام عاجز است.
امام صادق «علیه السّلام» فرمودهاند« :و السُّنَّةَ إِّذَا قِّیسَتْ مُحِّقَ الدِّّين»( .ابنبابويه قمی( ،شیخ صدوق)،
منلايحضرهالفقیه)334/9 ،
الزاماً چنین نیست كه هرچه شريعت میگويد ،عقل نیز همان را درك كرده و به آن حكم كند .توجیه منطقی و
عقلی در گزاره دينمداري آن است كه در شريعت به اثبات رسیده باشد.
ب) ناسازگاري پارهاي از قوانین شرعی با انديشه و قوانین رايج در محافل و جوامع غیردينی به اين معنا نیست
كه قوانین دينی ،غیرمنطقی است ،زيرا كه از اصول ثابت دينی ،انطباق قوانین آن با مجامع غیردينی نیست و رواج
يک قانون در مجامع غیردينی ،شاخص درستی و اثبات حكم در حوزهي دينمداري نیست.
امّا اگر منظور آن است كه آنچه انديشه دانشمندان غیردينی ،آن را عادلانه نمیداند و نابرابر دانستن شخصیّت و
ارزش زنان و مردان است ،بايد گفت ،ديه به مفهوم معامله شخصیّت با پول نیست بلكه به منظور جبران خسارتی
است كه از حیث كار و درآمد پديده آمدهاست و گفتیم كه پرداخت نصف ديه مرد به بازماندگان او از حقوق
ورثه اوست وگرنه انسان پس از مرگ نمیتواند مالكیّت داشتهباشد .مواردي كه به عنوان مالكیّت انسان پس از
مرگ مطرح است ،چون وصیّت به ثلث و يا تعلق (دين) به (ماترك) موضوعات حقوقی است كه در زمان حیات
او ايجاد شده و از موارد تصرّف آدمی در مال خود در زمان زندگی اوست.
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ج) گفتگو از ناسازگاري پارهاي از قوانین شرعی با انديشه دانشمندان غیردينی منطقی و يا منطقی نبودن ،بحث
مبنايی میباشد كه ما قوانین شريعت را از داخل شريعت و باايمان و اعتقاد به آن بنگريم و يا از خارج دين و با
انكار آن .در اينجا بايد از اصل شريعت ،بحث كرد ،نه از قوانین جزئی و جزايی آن.
د) اختلاف در حقوق مادّي افراد جامعه ،نه در مقايسهي زنان با مردان ،بلكه مقايسه افراد جامعه با يكديگر،
امري منطقی و پذيرفته شدهاست.
در اينجا بحث از اين نیست كه اين نظام حقوقی از نظر اسلام ،درست است يا خیر؛ بحث از آن است كه چنین
تفاوتی در واقع ،وجود دارد و منطقی و عقلی است؛ زنان در نظام اقتصادي ،مسئولیّت تأمین مخارج ديگران و
حتّی خود را برعهده ندارند ،بلكه مسئولیّت خود او هم برعهده مرد است به عنوان شوهر ،پدر و يا برادر؛ امّا
مرد ،مسئولیّت اقتصادي همه اعضاي خانواده را برعهده دارد.
اگر زنی كشتهشود ،به امور اقتصادي اعضاي خانواده ،اختلالی ايجاد نمیگردد زيرا بار مالی خانواده بر دوش او
نبودهاست اما اگر مردي كشته و يا قصاص شود ،در امور اقتصادي خانواده اختلال ايجاد میشود .بر فرض كه
قاتل ،قصاص گردد و مجازات شود ،گناه افراد تحت تكفّل او چه بودهاست كه از معاش ،باز بمانند؛ چنانكه
كمک مادّي به خانوادهي زندانیان مرد ،امري معقول و منطقی است ،كمک اقتصادي از سوي اولیاي زن مقتول به
خانوادهي قاتل ،منطقی و عقلی به نظر میرسد.
منطقی و يا غیرمنطقی بودن يک مادّه از قوانین مدنی جزايی اسلام را بايد در ضمن مجموعه كلّی قوانین اسلام
مورد ارزيابی قرار داد و ارتباط آن قوانین را با يكديگر نبايد فراموش كرد»( .واثقی ،زن و قصاص ،فصلنامه
كتاب نقد ،شماره )33
در اينجا براى روشنتر شدن مسأله ،مطلبى از تفسیر نمونه ذكر مىگردد« :مردان غالباً در خانواده عضو مؤثر
اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمّل مىشوند و با فعّالیّتهاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را به
گردش درمى آورند ،بنابراين تفاوت میان از بین رفتن مرد و زن از نظر اقتصادى و جنبههاى مالى بر كسى
پوشیده نیست كه اگر اين تفاوت مراعات نشود خسارت بىدلیلى به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بىگناه او
وارد مىشود ،لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ درمورد قصاص مرد رعايت حقوق همه افراد را كرده و از
اين خلاء اقتصادى و ضربه نابخشودنى ،كه به يک خانواده مىخورد جلوگیرى نمودهاست اسلام هرگز اجازه
نمىدهد كه به بهانه لفظ"تساوى" حقوق افراد ديگرى مانند فرزندان شخصى كه مورد قصاص قرارگرفته پايمال
گردد .البتّه ممكن است زنانى براى خانواده خود ،نانآورتر از مردان باشند ،ولى مىدانیم احكام و قوانین بر
محور افراد دور نمىزند بلكه كل مردان را با كل زنان بايد سنجید»( .مكارم شیرازى ،تفسیر نمونه 633/3 ،و
)633
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علامه نوري نیز در اين رابطه میفرمايد« :اين تفاوت نه بر اثر ارزش انسانی آنهاست چون در ارزش انسانی زن
و مرد مساوي اند بلكه مربوط به تأثیر اقتصادي مرد در محیط خانواده از نظر اسلام است زيرا مرد موظّف است
بار نفقات عايله و خانواده را عهدهدار باشد امّا اين مسئولیّت برعهده زن نیست»( .نوري ،حقوق زن در اسلام و
جهان ،ص )391
بنابراين طبق مطالب ارائه شده ،حكمت تفاوت قصاص زن و مرد به نوع مسئولیّت آنان در خانواده و جامعه و
نیز به جايگاه اقتصادى هريک از زن و مرد برمىگردد ،نه به ارزش واقعى آنان.
نتیجهگیری
اين تحلیل كه جنبه اقتصادي دارد ،مبتنی بر برداشتهاي عقلی است و تنها میتوان آن را حكمت حكم دانست و
نه علّت آن .از اين روي نمیتواند مبناي توسعه ،تضیق و يا تغییر در احكام قصاص و ديات گردد و تغییر شرايط
ـ بهگونهاي كه اگر زنانی امتیازات تحصیلی و اجتماعی به دست آورند و يا با سرپرست خانوار و نانآور
خانواده شدن ،تعهّد و مسئولیّت بیشتري متوجّهي آنان گردد ـ باعث نمیشود كه قانون تغییر يابد ،زيرا قانون
براي عموم جامعه وضع میشود و هرگز براي موارد استثنايی قانون جعل نمیگردد از طرفی قطعاً در زمان
پیامبرخدا و امامان معصوم «علیهم السّلام» نیز موارد استثنايی وجود داشته و زنانی داراي امتیازاتی بودهاند كه به
خاطر دارا بودن آن امتیازات ،برتر از مردان تلقی میشدند ،ولی هرگز به دلیل وجود آنان قاعدهي كلّی تغییر
نكرد.
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Abstract
Position of every living thing in the universe is subject to the principle of justice
and divine wisdom, hence there are no extremes and exaggeration in

the

creation of the creatures and everything in its own place has been created well.
In Islam, a real human worth is not the cost of their body in order to deal with
such sentences and to be imagined that the woman is considered less or worth of
a man is more, but in Islam, the real value of man is the same as clearly stated
in the Qur'an: Verily, the most honorable of you with Allah is the most virtue of
you (Hujrat,14).
In cases, where a man against a woman is retributed, he should pay half of the
blood money to the family's murderer damage in order to compensate man`s
absence, and this is because of the responsibility of men in the families.
In fact, the almighty God has determined specific provisions, according to his
effective wisdom,

the advantages and corruptions that would support his

commandments as well as Physical and emotional differences between men
and women towards each other, toward each of them.
Key words: Men, women, retaliation
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