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 چکیده
مجازاتی است که از دیرباز در جامعه بشری وجود داشته و ویژگی برجسته آن  قصاص

نیز اگر کسی به جان یا عضو  در قانون مجازات اسالمیهمانندی جرم و مجازات است. 

ترین شرایط قصاص عضو که یکی از مهم .شوددیگری آسیب برساند، حکم به قصاص او می

علیه و جانی است. بر این  مجنیٌ دهیدبیعضو آسدرباره آن اتفاق دارند، همانندی  علما

 گردد.به قصاص میمحکوم بکند و یا کور کنددیگری را  چشماساس زمانی که انسان، 

بیشتر نداشته باشد، اما یکی از مواردی که باعث اختالف  چشمکهرچند که شخص جانی ی

سالم است، چشم  فقها در این مورد شده است این است که اگر شخصی که دارای دو چشم

 چشمکآفت سماوی دارای ی براثرخلقت و یا  صورتبهیعنی شخصی که « األعور»شخص 

باید نصف دیه هم  علیهٌ مجنیجانی شخص  چشمکآیا عالوه بر قصاص ی اوردیدرباست را 

نه چیز دیگر؟  شودیم اجرااز جانی بگیرد و یا اینکه خیر فقط در چشم جانی قصاص 

ی کامل است، اما فقها هید« األعور»ی چشم هیددارند که  نظراتفاقهرچند که همه فقها 

مطلق قائل به قصاص  صورتبهدر مورد این مسئله قائل به سه دیدگاه هستند که برخی 

و برخی هم در این  اندشدهه با پرداخت نصف دیه امرهو برخی هم قائل به قصاص  اندشده

 گذارقانونکه ناتمام است.  اندکردهی استناد اادلهاما گروه اول و دوم به  اندکردهتوقف  مسئله

اما الزم است ؛ است کردهاشارهقانون مجازات اسالمی به این امر  403و  402هم در مواد 

هر سه  نینببرای فهم عمیق تحقیق بیشتری در این زمینه صورت گیرد. مقاله حاضر با 

داخت نصف دیه به ی قصاص و پرهینظر هاآنقول و بررسی ادله و بیان نقاط ضعف و قوت 

 است. کردهاشارهحقوقی این مسئله  یهاآمدرا انتخاب و به پی « عورأ»خاطر قصاص چشم 

 .فقه، قانون مجازات اسالمیعور، قصاص، شخص األ :کلمات کلیدی
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 3کمالی فر حمدرضام ،2 علمی سوال محمدرضا ،1 مهنی ینیالدشجاعمهدی 

 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد. 1
 دانشگاه فردوسی مشهد. یعلمئتیهاستادیار و عضو  2
 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد. 3

 

 نویسنده مسئول:نام 
 مهنی ینیالدشجاعمهدی 

 

« کور چشمکییعنى از »عور احکام قصاص چشم در مورد شخص األ

 از منظر فقه و قانون مجازات اسالمی
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 مقدمه
 یهاانتقاماز  یریجلوگ یحکم قصاص برا عی. تشرداندیمجامعه  اتیح هیدر اسالم است که قرآن آن را ما یفریاز احکام ک یکیقصاص 

 یاجتماع اتیاست. ح شدهوضعشهروندان،  وجرحضرب ایدر قتل  کارانتیجنا افتنیاز جرأت  یریجلوگ یبرا نیکور و دور از عدالت، همچن

 اتیح کیحفظ اصول و ارکان  درگرو ،یعموم شیمتقابل است و آسا فیحقوق و تکال تیو رعا یعموم شیو آسا تیوجود امن درگروسالم 

قصاص یا در نفس است  است. شدهوضع کارانتیجناجان افراد، در برابر  یعنیمحافظت رکن مهم جامعه،  یحکم قصاص برا ؛ واست یاجتماع

 ،بودن اعضاء یدر اصل یتساو ازجمله هست، دارای شرایط اختصاص نیز قصاص نفس بامشترک  طیشراو یا عضو که در قصاص عضو عالوه بر 

از اندازه  شتریقصاص ب ،اعضا در سالم بودن یتساو ،او نشود گریعضو د ای یقصاص موجب تلف جان مقطوع ایدر محل عضو مجروح  یتساو

بحث قصاص چشم است که چسم سالم  ردیگیمیکی از مواردی که در قصاص عضو صورت  زن و مرد. نیقصاص اعضا ب یتساو د،نباش تیجنا

قصاص  عنوانبه آورندیدرمسالم است چشم شخصی را بکند چشم آن را  چشمکیو اگر شخصی دارای  شودیمدر مقابل چشم سالم قصاص 

قانون مجازات اسالمی همین دیدگاه فقها  402 هم از این امر مثتثنی نبوده است و در ماده گذارقانون. هرچند که مستلزم کور شدن آن شود

نداشته باشد و  چشمکیاز  شی، گرچه مرتکب بشودیمکور کند، قصاص  ایرا درآورد  یکس چشمکی یاگر شخص» را بیان کرده است که

اما یکی از  (1394قانون مجازات اسالمی مصوب )« است. یزوج بدن جار یحکم در مورد همه اعضا نی. اشودینمپرداخت  یبه و یاهید

 صورتبهمواردی که باعث اختالف فقها در این مورد شده است این است که اگر شخصی که دارای دو چشم سالم است چشم شخص األعور که 

چشم این شخص  یهیددارند که  نظراتفاقدر این صورت همه فقها  اوردیدرباست را  چشمکیافت سماوی دارای  براثرخلقت سماوی و یا 

جانی شخص مجنی علیه باید نصف دیه  چشمکیکه آیا عالوه بر قصاص  اندکردهکامل است و حال فقها در مورد این مطلب اختالف  یهید

قانون مجازات  403ماده در  گذارقانونکه  رچنده نه چیز دیگر؟ شودیم اجراهم از جانی بگیر و یا اینکه خیر فقط در چشم جانی قصاص 

است، چشم کسی را  دو چشماگر شخصی که دارای »جانی شده است و بیان کرده است:  چشمکینصف دیه عالوه بر قصاص قائل به  اسالمی

مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد  چشمکی تواندیمدارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ علیه  چشمکیکه فقط 

خود را قبالً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق  چشمکیمرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیٌ علیه  چشمکییا از قصاص 

مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را  چشمکی تواندیمصورت  نیدر اکه  باشد دادهازدستدیه آن را داشته است، 

( 45 یهیآسوره مائده، ) .«الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ»: یتعالیبارقول و برخی فقها مخالف  گذارقانوناما شاید بتوان گفت که این دیدگاه « .دریافت نماید

اه فقها را بیان خواهیم کرد و سپس به تطبیق آن با قانون مجازات اسالمی است که در زیر به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت و ابتدا دیدگ

 .خواهیم پرداخت

 

 عورتعریف قصاص و األ

 :قصاص در لغت
ابن ) .است یزینمودن اثر چ یریگ یپ یمجازات، عقاب، سزا، جبران، تالف یبه معنا «قُص َّیقصََّ » شهیدر لغت، اسم مصدر از رقصاص 

 (.73ص ، 7ج  :1414منظور، 

 ؛ وبازستدن یمانند آنچه داده باش شیوپسر از پس یمو دنگاهیروئ یمنتها(( آمده است که منظور از قصاص: المحیط فی اللغةدر ))

، ص 5ج :1414صاحب بن عباد، ) .مانند جرم مرتکب شده مجرم را مجازات کردنقصاص در جراحات به معنای چیزی در مقابل چیزی است، 

186.) 

یعنی « قصّ أثره» شودیمزبیدی در این مورد بیان کرده است: قصاص به معنای پیروی کردن از کسی و یا چیزی است چنانچه گفته 

 .(334ص ، 9ج: 1414، زبیدی) دلیلی همانند آن. واسطهبهفالنی از دیگری تبعیت نمود یعنی پیروی کردن از اثر 

 

 قصاص در اصطالح:
که  یتیکه قصاص کننده همان جنا یاگونهاست به تینمودن و دنبال نمودن اثر جنا یریگ یپ»عبارت است از:  در اصطالح،قصاص 

 (7، ص 42ج :1404 نجفى،) .«دیبر او وارده ساخته است بر خود او وارد نما یجان

نمودن مثل جنایتی که بجای آورده شده است خواه آن  فایاستشهید ثانی بیان کرده است: قصاص با کسر قاف اسمی است برای 

 .(11ص ، 10ج: 1410شهید ثانى، ) .واردکردنجنایت قتل باشد و خواه قطع عضو و یا زدن و یا جراحت 

نمودن مثل جنایتی که بجای آورده شده است خواه  فایاستصاحب ریاض بیان کرده است: قصاص به کسر قاف اسمی است که برای 

))قصّ أثره(( یعنی  شودیمو گویا در اصل به معنای پیروی کردن است چنانچه گفته  و یا زدن و یا جراحت آن جنایت قتل باشد و خواه قطع
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و همان عملی را که جانی انجام داده  کندیمفالنی از دیگری تبعیت نمود و گویا قصاص کننده از کسی که جنایت را وارد ساخته است پیروی 

 (.500، ص 2ج[، تایب]حائرى، ). آوردیماست او نیز بجای 

 

 عور در لغت:األ
دارد و یا به  چشمکیعور شخصی است که ی در این مورد بیان کرده است که أاست و حمیر چشمکیلغت به معنی شخص عور در األ

 (.4834، ص 7: ج1420، حمیرى)بینایی نداشته باشد. آن به طریقی  چشمکیشخصی که  عبارتی

 

 عور در اصطالح:أ
کلینی در این مورد بیان کرده است است، اما آن حول معنای لغوی  هاآنو بیان  اندنکردهور بیان از أع دقیقیواضح تعریف  طوربهفقها 

که اصالً  شودیممعلوم ناقص است.  شیهاچشمیا اینکه یکی از چشم دیگرش حس ندارد، و  سالم است چشمشکیی شخصی که ور یعنأعکه 

 (.632، ص 15ج: 1429 )کلینى، .دید و بینائی ندارد

عور برساند، گاهی صدمه به چشم سالمش أاگر کسی صدمه به چشم انسان شدن به مبحث اصلی الزم است بیان شود که  قبل از وارد

سالم است و چشم دیگرش دید ندارد، اگر کسی آسیبی  چشمشکیور انسانی است که أعرساند، صدمه بر چشم ناسالمش میرساند، گاهی می

  :به چشم او رساند، این دو حالت دارد

  .رساندالف: گاهی به چشم سالم آسیب و صدمه می

  .رسانداهی به چشم ناسالم صدمه میب: گ

و دلیل بر این  چشم سالمش، هر موقع بگویند: العین األعور، أو العین العوراء، یعنی چشم ناسالم، یعنی «عین األعور»هر موقع بگویند: 

  است. شدهانیبمدعا رایتی است که در ای مورد 

این دو صورت دارد، گاهی جانی به چشم سالمش و چشم دیگرش دید ندارد، سالم چشمشکیپس مسئله این است که انسانی است 

عور سروکار عنی صدمه زدن به چشم سالم شخص األما در اینجا با فرع اول ی ؛ وزندو گاهی به چشم ناسالمش صدمه می کندصدمه وارد می

 داریم و لذا به بیان آن خواهیم پرداخت.

 

 بررسی فرع اول

قاعده است، اگر کسی به چشم سالم تخصیص در  نوع کیچشم دیه کامل دارد و این خودش  دانهکیگر به چشم سالم صدمه رساند، ا

یت داریم که اگر کسی به پانصد دینار، باید هزار دینار بدهد، چرا؟ چون در این زمینه روایت داریم، یعنی دو روا یجابهعور صدمه وارد کند، أ

شود اعمی و کور مطلق، ور میأععور، جناب أن این آدم با کور کردن چشم سالم عور صدمه رساند، باید دیه کامل بدهد، چرا؟ چوأچشم آدم 

سالم  چشمکیکه دیه کامل دارد، اینجا هم اگر  طورهمان، میاوریدرب، اگر دو چشم انسان سالم را میاوریدربماند که دو چشمش را مثل این می

 چشمکیگوید اگر وایاتی که میر .این است و روایت هم داریم اشفلسفه، چون چشم دیگرش بینائی ندارد، باید دیه کامل بپردازیم، میدرآوردرا 

ا اگر چشم این آدم در اثر عوریت یا مادر زادی باشد و یا بآفة الهیة، امأاست که  ییدرجا، باید دیه کامل بپردازی، این یدرآوردعور را أسالم 

یعنی خود این شخص، عور شده، أ خاطر قصاصبه یا دیه گرفته یا دیه نگرفته، یا عور کرده، منتها این آدم أعور شده، یعنی جانی او را أجنایت 

لذا بحث ما در  .، در این دو صورت نصف دیه است نه تمام دیهاست شده از باب قصاص کورعور کرده، فلذا چشم خودش أچشم دیگری را 

 .شده باشدباعث از بین بردن بینایی آن باشد و یا  درآوردهعور را د قصاص کسی است که چشم سالم شخص أمور

 

 فقها یهاهینظرتبیین 
 از: اندعبارتفقهای مشهور امامیه در این مورد سه دیدگاه دارند که 

 .هیقصاص بدون پرداخت نصف د - 1

 درآوردسالم است  چشمکی یرا که دارا یچشم سالم است چشم شخصدو  یکه دارا یشخصفقهای این گروه قائل به این هستند اگر 

هم  تواندینماما شخص جنی علیه  ؛درآوردرا  یچشم جان نکهیا نیو ب ردیاست بگ ناریرا که هزار د هیصورت فرد مختار است که د نیدر ا

است شیخ مفید است که ایشان  دیدگاه فقهایی که قائل به این ازجمله جانی را قصاص کند و هم اینکه نصف دیه را از وی بگیرد، چشمکی

را  هیعل ینجمدو چشم است چشم شخص  یکه دارا یکرده است که اگر شخص جان انیو بپرداخت دیه شده است قائل به قصاص بدون 

را قصاص کند و در صورت قصاص کردن  یجان چشمکی نکهیا ایو  هید نگرفت نیاست ب ریمخ هیعل یصورت شخص مجن نیدر ا درآورد

http://www.johi.ir/


 46 -55، ص 1396 پاییز، 11، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
و  مطلب عالوه بر بیان روایات ادعای اجماع کردهبر این  الخالفطوسی در کتاب  خیش (.761: ص 1413مفید، ) .شودینمرد  یبه و زیچچیه

و یا اینکه دیه آن را بگیر و اگر چشم شخص  درآوردچشم شخص جانی را  تواندیماست  چشمکیبیان کرده است شخص األعور که دارای 

ابن ادریس نیز قائل به دیدگاه شیخ در  (.251، ص 5ج: 1407 طوسى،) .ردیگینمبه وی تعلق  یاهیدهیچ  درآوردجانی را از باب قصاص 

 نینکرده است که الع انیقرآن ب هیو آ کندیممطلب  نیداللت بر ا« الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ»سوره مائده  45 یهیآخالف شده است و بیان کرده است 

 است. لیعالوه بر قصاص محتاج به دل هیاست و پرداخت نصف د هیشخص از پرداخت د یذمهاصل برائت  گریو از طرف د هیو نصف د نیبالع

پرداخت نصف دیه عالوه بر قصاص قول عالمه حلی در کتاب تحریر االحکام قول شیخ را مبنی بر عدم (. 381ص ، 3ج: 1410ابن ادریس، )

، 2ج[، تایب]حلَّى، عالمه ) باشد. چشمکیشخص مجنی علیه ذاتاً دارای  و بیان کرده است این مطلب در صورتی است کهقوی دانسته است 

قیل آورده است که این حاکی از آن است  صورتبههمراه قصاص را به  پرداخت نصف دیهعالمه حلی در ))تلخیص المرام(( . (258-259:صص

محقق حلی در این مورد بیان کرده است که دو قول وجود دارد اما قول اولی این (. 346ص : 1421، حلَّیعالمه ) .این مطلب را قبل ندارد که

شهید اول در  (221، ص 4ج :1408 حلَّى،محقق ) .شودینمبه وی رد  یاهیداست که در صوتی که شخص األعور چشم جانی را قصاص کند 

شهید اول، ) قیل آورده است که این حاکی از این است این قول ضعیف است. صورتبه(( پرداخت دیه عالوه بر قصاص را اللمعة الدمشقیة))

واحد  نیع رایکامل است ز یهیدعور األ شخص هیتأمل کرد که د دیکرده است با انیمبحث ب نیدر رد ا یلیمقدس اردب .(272 ص: 1410

که  یشخص األعور تأمل کرد اما حال اگر شخص یهیددر مورد  دیاست و لذا با شدهثابتاجماع و نص  لهیوسبه نیآن نصف است و ا یهید

را  چشمکی یهیدنصف  یجان شخص دیعالوه بر قصاص با ایآ صورت نیدر ا اوردیدرباألعور است  کهرا  یچشم است چشم شخص دو یدارا

نصف  دیبا یجان چشمکیقصاص  یلهیوسبهد شکامل با یهیدشخص األعور  یهیدگفت که اگر  دیمورد با نیدر ا ریخ ایو  بپردازدهم به آن 

قصاص هستند بدون  را نقد کرده است که قائل به دیو مف یطوس خیش دگاهید یلیمقدس اردب ؛ وریصورت خ نیا ریاما در غ ردیرا هم بگ هید

صاحب ریاض نیز بیان کرده (. 87-83ص: ص، 14ج: 1403اردبیلى، ) دارد. لیتما دگاهید نیگفت که به سمت ا توانیم یگفتار و نیو از ا رد

عالوه بر قصاص آیا باید  درآوردکامل است اما در مورد قصاص و اینکه آیا اگر شخصی چشم این شخص را  یهیداست که دیه شخص األعور 

 ازجملهفقها  دگاهید انیجواهر پس از ب صاحب (543 ، ص2ج[، تایب]حائرى، ) نصف دیه هم به وی رد شود یا نه؟ چیزی بیان نکرده است.

را  یشو اما اگر شخص جان یردم یکامل به و هیخواست د هیاست که اگر د نیا یکرده است که اول انیب ةیدر کتاب خالف و نها یطوس خیش

 (368-367: ص، ص42ج: 1404نجفى، ) .شودینمرد  یبه و یزیچ گریقصاص کرد د

 

 عالوه بر قصاص چشم. هیپرداخت نصف د - 2
 براثرهرگاه شخص جانی که دارای دو چشم صحیح است چشم شخصی را که األعور است یعنی  اندشدهبرخی از فقها از قائل به این 

 چشمکیاست کور کند در این صورت در چشم این شخص دیه کامل است و عالوه بر اینکه  چشمکیآفت سماوی و یا خلقت آسمانی دارای 

و المبسوط(( قائل به این دیدگاه شده است و  شیخ طوسی در کتب ))النهایةی باید نصف دیه هم به وی رد کند. جان کنندیما قصاص جانی ر

 یکامل را از شخص جان یهید نکهیا نیاست ب ریشخص مخ نیصورت ا نیدر ا اوردیدربرا  که چشم شخص األعور یشخصبیان کرده است 

 765ص  :1400 ،هیالنها طوسى،) کند. افتیدر یهم از و هیقصاص بکند و نصف د عنوانبهرا  یشخص جان یهاچشماز  یکی نکهیا ایو  ردیبگ

 (517ص: : 1415 صدوق،) شده است. هیقائل به قصاص همراه با پرداخت نصف د زین صدوق خیش (.146، ص 7ج 1387المبسوط، همان،  -

دارد هزار  چشمکیشخصی که ذاتاً و یا خلقتاً  یهیدپس از بیان دیدگاه شیخ طوسی بیان کرده است که  مختلف الشیعهکتاب عالمه حلی در 

 همآنچشم آن است و باید مقدار تفاوت  یهیدمعادل نصف  چشمکیآن کنده شود در این صورت قصاص  چشمکیدینار است و لذا وقتی 

ی، حلَّعالمه ) و از طرفی روایات نیز بر این مطلب داللت دارند شودیمکه نصف دیه است پرداخت شود زیرا در غیر این صورت به آن ظلم 

فقها در  دگاهید انیکه پس از ب یاگونهبهاست  داکردهیپ لیتما دگاهید نیالمراد به سمت ا هیاول در غا دیشه(. 376-375: ص، ص9ج :1413

شهید )پرداخته است.  هاآن انیو به ب مورد اشکال است هستند هیکه قائل به قصاص بدون رد کردن د یکسان یادلهکرده است  انیمورد ب نیا

باشد اما از  یدگاهیقائل به د نکهیفقها پرداخته است بدون ا دگاهید انیبه ب هیلروضه البهادر  یثان دیشه(. 374-372: ص، ص4ج :1414 اول،

 یرا به شخص جان چشمکی یهیدنصف  دیعالوه بر قصاص با یاول که شخص جان دگاهیبه د لیتما شانیا هک افترید توانیم مجموع کالم آن

که  ستیاصحاب ن انیب یاختالف چیمورد ه نیدر اخویی بیان کرده است  اهللتیآ (.82-81: ص، ص10ج: 1410شهید ثانى، ) .دارد بپردازد

 نصورت آ نیرا بکند در ا األعورچشم شخص  یکه اگر شخص رندمطلب داللت دا یبر ا اتیکامل است و لذا روا یهیدشخص األعور  یهید

کامل را از  هیرا عفو کند و د آن تواندیم نکهیا ایو  دریبگ یرا هم از و هیرا قصاص کند و نصف د یجان چشمکی تواندیمشخص اگر بخواهد 

وی به خاطر آفت سماوی  چشمکیکه کور شدن  کندینمکامل است فرقی  یهیدعور شخص األ یهیدخویی  اهللتیآو از دیدگاه  ردیآن بگ

: 1422خویى، ) .آن را هم گرفته باشد که این برخالف دیدگاه مشهور است یهیدباشد و یا اینکه خلقتاً و یا اینکه به خاطر جنایتی باش هرچند 

چشم  کیآنبراى  اوردیدربعور را أاگر صاحب دو چشم، چشم محقق خمینی در این مورد بیان کرده است: (. 343-342: ص، صموسوعة 42ج
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ظاهر آن است که مجنى  ؛ واند: نه. ولى اقوى ثبوت آن است؛ پس آیا براى او عالوه بر آن، ردّ نصف دیه است؟ بعضى گفتهشودقصاص گرفته مى

ثابت است که  ییدرجاظاهر آن است که این حکم  کهکامل و بین قصاص گرفتن و گرفتن نصف دیه مخیر است، کما این ةعلیه بین گرفتن دی

مثل جایى که چشم او از جهت قصاص  -نه در غیر آن -خلقت یا به آفت از خدا باشد طوربهکامل داشته باشد کما اینکه  ةعور دیأچشم 

 (.545ص ، 2ج ،[تایب]خمینی، ) درآورده شده باشد.

 

 توقف. – 3
: عالمه حلی در کتب )ارشاد ازجملهبدون اینکه یکی از این دو قول را داشته باشند  اندکردهبرخی از فقها در مورد این مطلب توقف 

که هیچ نظری را بیان نکرده است و فقط در مورد اینکه اگر شخصی که دارای دو  یاگونهبهاألذهان و قواعد االحکام( قائل به توقف شده است 

بیان کرده است در این مورد دو دیدگاه است بدون اینکه قائل به  اوردیدرباست خلقتاً  چشمکیچشم سالم است چشم شخصی را که دارای 

 (.639-638ص: ص، 3ج :1413 همان - 207ص ، 2ج :1410 ،عالمه حلی) شود. هادگاهیدیکی از آن 

 

 .اندشدهادله گروه اول که قائل به قصاص بدون پرداخت دیه به شخص األعور 

 اجماع. – 1

 (.251، ص 5، ج1407، طوسى) شیخ طوسی بر این مطلب اجماع بیان کرده است.

 

 (.45 یهیآسوره مائده، ) .«الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ»: یتعالیبارقول  – 2

 نینکرده است که الع انیقرآن ب هیو آو از طرف دیگر  کندیمعمومیت  یافادهکه  اندکردهقرآن استناد  یهیآفقهای این گروه به این 

 .هیو نصف د نیبالع

 

 روایت. – 3

این روایت  که ؛(398، ص 14ج: 1429 کلینی،)ع( که آن حضرت فرمودند: در عین األعور دیه کامل است. صادق )روایت حلبی از امام 

 .ردیگیممطلق است و بیان نکرده است که عالوه بر قصاص نصف دیه هم به شخص محنی علیه تعلق 

 

 اصل. – 4
 از پرداخت دیه است. شخصمنظور از اصل، اصالة البراءة است یعنی اصل برائت ذمه 

، کندیمسوره مائده[ حکمی از تورات را نقل  45که این آیه ] اندکردهشریفه در مورد نفی دیه بیان  یهیآبرخی از فقها در جواب 

حکم  –به خاطر اینکه اوالً  ستینکه این سخن درستی  انددادهاما فقها برخی از فقها به آن پاسخ ؛ میستینما ملزم به عمل کردن آن  رونیازا

خداوند  –ع( یا امام صادق )ع( نقل کرده است این آیه جزء محکمات است. ثانیاً باقر )این آیه در شرع مقدس اسالم ثابت است زیرا زراره از امام 

 ؛ وکندیمعمومیت  یافادهمن  یکلمهخداوند نازل کرده است حکم نکند از ظالمین است و  آنچه: هرکس به ندیفرمایم هیآبه دنبال این 

تشکیک کرد زیرا احتمال دارد که « و من لم یحکم بما...»وم استدالل شهید ثانی به این جواب اشکال کرده است که شاید بتوان در قسمت د

که حکم مذکور در آیه در  کندینماگر نص بر محکم بودن این آیه داللت نداشته باشد داللت  جهیدرنتعطف شده باشد و « انَّ»من بر اسم 

 (.83، ص: 10ج: 1410شهید ثانى، ) شرع اسالم باقی است.

 

 این گروهنقد و بررسی ادله 
چشم شخص  یهیداین اجماع در مورد ای است که  رسدیمدر مورد اجماعی که شیخ طوسی بیان کرده است باید گفت به نظر  –اوالً 

 .اندکردهکه بیشتر فقها بر این مطلب اجماع بیان  طورهمانکامل است  یهیداألعور 

مفرد محلَّی به الف و الم است و افاده عمومیت « العین»است که کلمه  شدهدادهپاسخقرآن باید گفت به این آیه  یهیآدر مورد  –ثانیاً 

 .شودینمداشته باشد  چشمکییعنی شامل مورد ما که مجنی علیه  کندینم

شهید ) که دلیلی در مقابل آن نباشد. شودیمزیرا جایی به اصل تمسک  شودیمبه خاطر وجود روایت مذکور اصل کنار گذاشته  –ثالثاً 

 (.374ص ، 4ج: 1414اول، 
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 به قصاص و پرداخت نصف دیه هستند: ادله گروه دوم که قائل

 یاندازهبهاز جانی  کهیدرحالجانی تمام بینایی شخص األعور را از بین برده است و لذا باید تمام دیه پرداخت شود و  – 1

ر غیر این صورت به مجنی د ماندیمنصف دیگر برای مجنی علیه باقی  جهیدرنتقصاص شده است و  چشمکینصف دیه یعنی 

 (.376-375، صص: 9ج :1413حلَّى، )عالمه  علیه ظلم شده است.

 

 روایات. – 2

که چشم سالم آن  یچشمکیشخص  یدربارهع( ) یعلحضرت  ع( که آن حضرت فرمودند:باقر )روایت محمد بن قیس از امام  – 1

کسی که به ایشان آسیب رسانیده است کنده شود و نصف دیه را نیز بپردازد و اگر  چشمکیحکم کرد به اینکه  درآمدآسیب دید و از حدقه 

 (.398، ص 14ج: 1429 )کلینی، کامل بگیرد و چشم جانی را قصاص نکند. یهید تواندیممجنی علیه راضی شد 

األعور را کنده  شخصبن حکم از امام صادق )ع( که از آن حضرت در مورد مردی که دارای چشم سالم بود چشم  عبداهللروایت  - 2

آن را قصاص کند  چشمکی تواندیمچشم آن کامل است و لذا اگر شخص مجنی علیه بخواهد  یهیدبود سؤال کرد؟ که آن حضرت فرمودند: 

، 10ج: 1407طوسى، ) ماندیمآن باقی  یهیدقصاص نصف  یلهیوسبهخص کامل است و شچشم این  یهیدآن را بگیرد زیرا  یهیدو نصف 

 (.269ص 

 

 نقد و بررسی ادله این گروه.
 بیان شد داللت بر عمومیت ندارد. همآنقران که  یهیآدر مورد دلیل اول کسی مخالف آن نبوده است و شاید  –اوالً 

در مورد روایات باید گفت که روایت محمد بن قیس صحیح است و از طرفی مقدس اردبیلی بیان کرده است وجود محمد بن  –ثانیاً 

 (.84، ص 14ج: 1403 ،اردبیلى) بن حکم نیز چنین است. عبداهللو روایت  کندینمقیس ضرری به این روایات وارد 

 

 مختار یهینظر

از جانب هر یک از طرفین و همچنین وجود نقاط ضعف و قوت در هر یک از ادله باید  شدهمطرح یادلّهمجموع با توجه به 

 گفت:

قائل به این  باالتفاق فقهاوق و اطمینان است زیرا تمام کامل است مورد وث یهیدعور شخص أ یهید فقها مبنی بر اینکه یهینظر -1

اعور شده باشد  یبه آفت سماو ای تاَکه خلق یاعور که بین اندکردهبیان  هاآن یهمهو از طرف دیگر  و بر این مطلب هم اجماع دارند هستند

د، لذا اگر شخص اعور شد فرق وجود دار یاز حوادث عاد یالهیبه هر وس ایبه خاطر قصاص و  ای واردشدهکه بر او  یتیجنا واسطهبهکه  یبا اعور

دیدگاه مشهور مخالفت کرده است  خویی با این اهللتیآالبته  ردیگینمکامل به آن تعلق  یهیدد باش دادهازدستا ربه خاطر جنایتی چشمش 

آن  یهید درهرصورتبه خاطر جنایت  نکهیبااکه شخص اعور به خاطر آفت سماوی باشد و  کندینمهیچ فرقی  که از دیدگاه ایشان یاگونهبه

دیدگاه  ؛ وکنندیماست و روایات نیز این مطلب را تأیید  ریناپذخدشهاعور  شخصه فقها در مورد کامل بودن دی یهینظرلذا این  کامل است.

 به عمومات و اطالقت روایات استناد کرده است. است زیرا ایشان تنها ذشاخویی دیدگاهی  اهللتیآ

امری دو از ذهن و بعید  اندکردهعالوه بر قصاص جانی که برخی فقها به آن استناد به مجنی علیه دیه نصف اما در مورد پرداخت  -2

عمومات و  رابهیزکسانی که قائل به قصاص هستند بدون اینکه شخص جانی نصف دیه را بپردازد ضعیف هستند  یادلهزیرا  رسدینمبه نظر 

قرآن نباید  یهیآاما باید گفت که این ( 45 یهیآسوره مائده، ) .«الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ»: یتعالیبارقول  ازجمله اندکردهاطالقات قرآن و روایات استناد 

یعنی شامل مورد ما که مجنی علیه  کندینممفرد محلَّی به الف و الم است و افاده عمومیت « العین»کلمه  شود زیراکار باعث انحراف اف

 لهیوسبهبر این مطلب داللت دارند و عمومات قرآن  بن حکم عبداهللاز طرف دیگر روایت محمد بن قیس و  ؛ وشودینمداشته باشد  چشمکی

اما  هستند یاهیدهرچند که بیشتر فقها قائل به دیدگاه اول یعنی قصاص شدن جانی بدون پرداخت هیچ لذا . خوردیماین روایات تخصیص 

یعنی  اندکردهو همچنین شهیدین و محقق خمینی بیان  سی در کتب النهایه و المبسوطوشیخ طقول صحیح آن است که فقهای دیگر از 

با  رسدیمپس به نظر  .بدون قصاص کامل را دریافت کند یهید تواندیممجنی علیه  ،در صورت رضایت انی و پرداخت نصف دیه اماقصاص ج

 است. ترکینزدجانی به واقعیت  بر قصاصپرداخت نصف دیه عالوه  یهینظرتوجه به این ادله 
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 فقها یهینظرپی آمد حقوقی 

که اگر کسی . در مورد این فرع فقهی رسدیماین نوشتار با بحث تطبیقی میان مستندات فقهی با قانون مجازات اسالمی به پایان 

با دیدگاه فقها که بر این قانون مجازات اسالمی بیشتر نداشته باشد  چشمکیهرچند که مرتکب  شودیمچشم یک شخصی را کور کند قصاص 

کسی را درآورد  چشمکیاگر شخصی  قانون مجازات اسالمی بیان کرده است: 402ماده  یمادهدر  گذارقانونمورد اجماع دارند موافق است و 

مورد همه اعضای . این حکم در شودینمبه وی پرداخت  یاهیدنداشته باشد و  چشمکی، گرچه مرتکب بیش از شودیمیا کور کند، قصاص 

سالم  چشمکیاما در مورد شخصی که دو چشم سالم دار چشم شخصی را که  (1394قانون مجازات اسالمی مصوب ) .زوج بدن جاری است

این شخص  یهیدفقها قائل به این بودند که  یهمهالبته  داشتندکهکه در باال بیان شد فقها سه دیدگاه  طورهماندر این مورد  درآورددارد 

بدون پرداخت نصف دیه به مجنی علیه شده که گروه اول قائل به قصاص چشم جانی  یاگونهبهاما در جزئیات آن اختالف داشتند،  کامل است

کامل  یهیدپرداخت نصف دیه به مجنی علیه شده بودند و یا در صورت رضایت مجنی علیه قصاص چشم جانی و بودند اما گروه دوم قائل به 

 یمادهاین موضوع در از این مسئله غافل نبوده است و  گذارقانوناما ؛ و برخی دیگر هم در این مسئله توقف کرده بودندآن پرداخت شود به 

کامل برای شخص اعور شده است البته این استثناء را نیز بیان کرده است  یهیدنیز قائل به  گذارقانوناست  آمدهقانون مجازات اسالمی  403

خود را قبالً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه  چشمکیعلیه  یجنمجنی علیه به خاطر آفت سماوی کور باشد اما اگر م چشمکیکه 

مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت  چشمکی تواندیمصورت  نیدر اباشد  دادهازدست آن را داشته است

که فقها باالتفاق این مطلب را بیان کرده بودن  طورهمان .کامل یهیدلذا در این صورت فرد مجنی علیه مستحق نصف دیه است و نه  .نماید

قانون مجازات  403 یمادهدر  گذارقانونلذا دیدگاهی که و برخالف نظر مشهور فتوا داده است،  داردخویی که دیدگاهی شاذ  اهللتیآ جزبه

 چشمکی تواندیمدارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ علیه  چشمکیاست، چشم کسی را که فقط  دو چشماگر شخصی که دارای ]اسالمی 

مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیٌ  چشمکیمرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص 

 چشمکی تواندیمصورت  نیدر اکه  باشد دادهازدستدر اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، خود را قبالً  چشمکیعلیه 

گروه دوم است و  یفقها[ بیان کرده است موافق با دیدگاه .مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید

وی نقش  آراءکه  دگاه محقق خمینیدی ازجملهقانون مجازات اسالمی نشأت گرفته از دیدگاه فقهای گروه دوم  یمادهگفت که این  توانیم

 طورهمانمهمی در قانون مجازات اسالمی دارد هرچند که بیشتر فقها دیدگاهی مخالف با دیدگاه محقق خمینی و شهیدین و دیگران دارند اما 

 کهییازآنجااست و  ریناپذخدشه اندشدهه قائل به قصاص چشم جانی و پرداخت نصف دیه به مجنی علیه که بیان شد دیدگاه فقهای گروه دوم ک

قانون مجازات اسالمی را از مجموع  403 یماده گذارقانونگفت که  توانیمت اسالمی فقه است لذا بدون تردید منشأ و اساس قانون مجازا

که مشهور فقها قائل به دیدگاه اول یعنی قصاص بدون  هرچند. است اقتباس کرده است ریناپذخدشه هاآندیدگاه فقهای گروه دوم که قول 

 .شده بودند یاهیدپرداخت هیچ 
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 یریگجهینت
 چشمکیقصاص در چشم در مورد شخصی که دارای دو چشم سالم است چشم شخصی را که دارای موضوع  یدربارهدر میان فقها  -1

 جهیدرنت به مجنی علیه هیبدون پرداخت نصف د جانی قصاصنخست عبارت است از  یهینظر، ، سه نظریه وجود داردآوردیدرمسالم است 

کامل به  یهیدشخص جانی را یا باید قصاص کرد بدون اینکه نصف دیه به شخص مجنی علیه داده شود و یا اینکه با رضایت مجنی علیه یک 

مجنی علیه خواستار قصاص  کهیدرصورتکامل است اما  یهیدشخص اعور  یهیدیعنی هرچند که ؛ آن پرداخت شود بدون قصاص چشم جانی

عالوه  هیپرداخت نصف ددوم که عبارت است از  یهینظر. ردیگینمبه آن تعلق  یاهیدو هیچ  کندیمجانی را قصاص  چشمکیجانی شود فقط 

شخص جانی باید نصف دیه هم به مجنی علیه پرداخت کند زیرا اگر شخص مجنی علیه خواستار قصاص جانی شود  جهیدرنت بر قصاص چشم.

 ؛ وکامل به آن پرداخت کند بدون هیچ قصاصی یاهیدبا رضایت مجنی علیه شخص جانی کامل است و یا اینکه  یهیداین شخص  یهید

 را در پی دارد. مسئلهاست و درنتیجه سکوت در این  مسئلهسوم که توقف در این  یهینظر

ی هینظر ؛ وبیان شد هاآنکه اسامی برخی از  است ادار رانخست پشتوانه بسیاری از فقها  یهینظر، شدهمطرح یهاهینظردر مورد  -2

 .است ریناپذخدشهاما این نظریه  از فقها را داردتعداد کمتری  یپشتوانه دوم

 قول مختار برگزیده شد. عنوانبهدوم به خاطر وثاقت ادله  یهینظر -3

موافق قول  گذارقانونقول مختار را در حکم خود انعکاس داده است و دیدگاه قانون مجازات اسالمی  403 یمادهنیز در  گذارقانون -4

پشتوانه فقهی محکمی دارد که  گذارقانون یهینظراین  لذاخت نصف دیه به مجنی علیه است ادوم فقها یعنی قصاص شخص جانی و پرد

اما با بررسی و ضعیف بودن این عمومات و اطالقت  رسدیماشتباه به نظر که در ظاهر و با استناد به عمومات قرآنی  هرچنداست  ریناپذخدشه

 این دیدگاه حکم کرد. یریناپذخدشهبه  توانیم
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 راجعممنابع و 
 قرآن کریم [1]

 -دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، انتشارات لبنان -بیروت ،لسان العرب ،، محمد بن مکرمنیالدجمالابن منظور، ابوالفضل،  [2]

 .ق ه 1414، دار صادر

ابسته به جامعه دفتر انتشارات اسالمى و، ایران -قم ،مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،اردبیلى، احمد بن محمد [3]

 .ق ه 1403 ،ه قممدرسین حوزه علمی

 1413 ،رحمة اهلل علیه -کنگره جهانى هزاره شیخ مفید ،ایران -قم ،المقنعة ،بغدادى، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى [4]

 .ق ه

 .1395نشر دیدار، چاپ صدو سی و هشتم، ایران، -جهانگیر منصور، قانون مجازات اسالمی، تهران [5]

مؤسسه آل البیت ، ایران -قم، القدیمة( -طبالدالئل )ریاض المسائل فی تحقیق األحکام  ،حائرى، سید على بن محمد طباطبایى [6]

 ، ]بی تا[.علیهم السالم

مؤسسه آل البیت  ، ایران -قم، الحدیثة( -طبالدالئل )ریاض المسائل فی تحقیق األحکام ، _____________________ [7]

 .ق ه 1418، سالمعلیهم ال

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه ، ایران -قم ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ،حلَّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد [8]

 .ق ه 1410 ،مدرسین حوزه علمیه قم

، ایران -مشهد ،القدیمة( -ط) اإلمامیةتحریر األحکام الشرعیة على مذهب  ،حلَّى، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى  [9]

 [.تایب] ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به ، ایران -قم، إرشاد األذهان إلى أحکام اإلیمان، __________________________ [10]

 .ق ه 1410،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مؤسسه چاپ و نشر وابسته به ، ایران -تهران ،تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین ،__________________________ [11]

 .ق ه 1411 ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه ، ایران -قم ،تلخیص المرام فی معرفة األحکام ،__________________________ [12]

 .ق ه 1421 ،علمیه قم

دفتر انتشارات اسالمى وابسته  ،ایران -قم ،قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام ،__________________________ [13]

 .ق ه 1413 ،به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به ، ایران -قم ،مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة ،__________________________ [14]

 .ق ه 1413 ،سین حوزه علمیه قمجامعه مدر

تاریخ نشر:  ،مؤسسه اسماعیلیان، ایران -قم ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام، حلَّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن [15]

 .ق ه 1408

 .ق ه 1420 ،المعاصردار الفکر ، لبنان -بیروت، شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم، حمیرى، نشوان بن سعید [16]

 [.تایب] العلم، دار مطبوعات ، مؤسسهایران -قم ،تحریر الوسیلة موسوى، هخمینى، سید روح اللَّ [17]

 .ق ه 1422 ،مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئی ره ،ایران -قم ،مبانی تکملة المنهاج ،خویى، سید ابو القاسم موسوى [18]

 .ق ه 1414، عالم الکتاب، لبنان -بیروت، المحیط فی اللغة، بن عبادصاحب بن عباد، کافى الکفاة، اسماعیل  [19]

 ه 1387،المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، ایران -تهران ،فی فقه اإلمامیة المبسوط ،طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن [20]

 .ق

 1407 ،وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسالمى ،ایران -قم ،الخالف ،____________________ [21]

 .ق ه

 .ق ه 1400 ،دار الکتاب العربی، لبنان -بیروت ،النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى ،____________________ [22]

 .ق ه 1407 ،دار الکتب اإلسالمیة، ایران -تهران ،تهذیب األحکام ،____________________ [23]

 .ق ه 1410،الدار اإلسالمیة -دار التراث، لبنان -بیروت ،اللمعة الدمشقیة فی فقه اإلمامیة ،ل، محمد بن مکىعاملى، شهید او [24]

انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه ایران،  -، قمغایة المراد فی شرح نکت اإلرشاد ،___________________ [25]

 ق. ه 1414قم،
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کتابفروشى  ،ایران -قم، (کالنتر -ىالمحشَّالدمشقیة )الروضة البهیة فی شرح اللمعة  ،ن علىعاملى، شهید ثانى، زین الدین ب [26]

 .ق ه 1410، داورى

 .ق ه 1415 ،مؤسسه امام هادى علیه السالم، ایران -قم ،المقنع ،قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه [27]

 ق. ه 1429ایران، دار الحدیث للطباعة و النشر، -الحدیث(، قم دار  -کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی )ط  [28]

 .ق ه 1404،دار إحیاء التراث العربی ،لبنان -بیروت ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن [29]

دار الفکر ، لبنان -بیروت، وستاج العروس من جواهر القام، واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى [30]

 .ق ه 1414 ،للطباعة و النشر و التوزیع
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