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Abstract 

In legislator’s view the full blood money for two healthy eyes is proved. Regarding the blind 
eye, one-sixth of the full blood money is determined by the legislator. In the case of the healthy 
eye of individuals with one-sighted eye, a distinction has been made between congenital 
blindness and non-criminal blindness and blindness due to criminal causes. In the first case, full 
blood money and in the second case, half of the blood money have been determined by the 
legislator. The main question for which the present dissertation seeks to find an answer is how 
much blood money has to be proven if the healthy and blind eyes of a person are destroyed as a 
result of a single crime or if the blind eye and the eyesight benefit of the other eye are destroyed? 
The capacity of the Islamic Penal Code in this regard is to justify the verdict of one full blood 
money and one sixth of it based on Articles 588, 589 and 691 I. P. C. to the judges of the courts. 
Although in the view of the former jurists the issue has been neglected, the referendum of 
contemporary jurists shows the difference between them. In this regard, there are totally three 
opinions: 1. there is a group that dictate a full blood money for the sighted eye. Considering the 
blind eye, the same group is divided into two groups: some believe in the proof of the indemnity 
and some speak of the blood money of the unhealthy eye. 2. Some have voted for half of the 
blood money for the sighted eye and one third of it for the blind eye. 3. Some also consider the 
judicial decree of a full blood money as a precaution. The author also considers the judicial 
decree of a full blood money to be valid and obvious as the requirement of jurisprudential 
principles. Extracting and adjusting the due principles, the present study expresses the principles 
of fatwas and evaluates them. Through the synergy of the principles and ijtihad method, this 
study strengthens the latter view. Also proposing amendments to articles of the Islamic Penal 
Code, it tries to provide the necessary arrangements for judges in courts to issue rulings in 
accordance with jurisprudential teachings. 
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 کی یداراواحد بر هر دو چشمِ افراد  تیجنا، در هید نییتعی در تأمل

 ی(اسالممنظور اصالح قانون مجازات  )ارائۀ راهکار به نایبچشم 

 *کلوانق مانیسل نیام

 رانیدانشگاه قم، قم، ا ات،یاله ۀدانشکد ،یفقه و حقوق اسالم یتخصص یدکتر
 (29/12/1911؛ تاریخ پذیرش:20/51/1911تاریخ دریافت:)

 

 چكیده

یبۀ کامبا اسبت و در    دششبم   کقائبا ببه یب    زین نایناب. در خصوص چشم داند یمیۀ کاما را ثابت دقانونگذار در دو چشم سالم 

یی، تفباوت  جنبا یی ببه علبا   نبا ینابیی با رجنایغی و به علا مادرزادیی نایناب انیم، نایبچشم  کی یداراخصوص چشم سالم افراد 

ی پب ی که جُسبتار حاضبر در   اصلیۀ کاما داده است. مسئلۀ دی به نصف رأی دومیۀ کاما و در دبه  ی قائااولگذاشته است و در 

یی چشبم و  نبا یبمنفعبت   نکهیا ابرود ی نیبی فرد از ناینابو  نایبواحد، چشم  تیجناکه اگر در اثر  است نیاپاسخ آن است،  افتنی

یبۀ  د کی ببه ثببوت یب   رأ، تنهبا  نهیزم نیای در اسالمقانون مجازات  تیظرف؟ شود یمثابت  هیدرود، چه مقدار  نیباز  ناینابچشم 

از نظبر   هرچنبد . مسبئله  دیب نلا یمب  هیب وج ها دادگاهی قضات براق.م.ا  611و  011، 011را مستند به مواد  هیدششم  ککاما و ی

در مجلوع سه نظبر وجبود    نهیزم نیاآنان دارد و در  انیمی معاصر نشان از اختالف فقهای استفتا از ولی متقدم مغفول مانده، فقها

انبد   ی قائا به ثببوت ارش شبده  برخ: اند شدهدو دسته  ناینابگروه در چشم  نیهلیۀ کاما و د کی نایبی چشم برای گروه. 1دارد: 

 نبا ینابدر چشبم   هیب د سبوم  کو یب  نبا یبدر چشبم   هیب دی به نصف رأ زینی شلار. 2؛ آورند یمیۀ چشم ناسالم دی سخن از برخو 

ی مببان ی مقتضبا یبۀ کامبا را معتببر و    د کحکم به ی زین. نگارنده دانند یمی اطیاحتیۀ کاما را د کحکم به ی زینی برخ. 9؛ دان داده

و ببا   پبردازد  یمب  آنهبا ی ابیارزی فتاوا و مبان انیبی وارده، به مبان میتنظ. پژوهش حاضر با استخراج و داند یماالعتبار  ی و معلومفقه

ی در سبع ی، اسبالم ی از قبانون مجبازات   مبواد اصالح  شنهادیپو با  سازد یمرا متقن  ریاخی، نظر اجتهادش ی، با رومبانیی افزا هم

 .ی داردفقهی ها آموزهمنظور صدور احکام مطابق با  یی بهقضای قضات محاکم براالزم  داتیتله نیتأم
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 مقدمه .1

ی مبوارد،  برخدو در  نیااز  کیی،  منفعت آن است. هرینایبی بدن و جفتی اعضاچِشم، از 

ی قطعب یی نبا یبببردن چشبم، زوال    نیبتفاوت که با از  نیا، با شود یمواقع  تیجناموضوع 

یی، نبا یب، امبا ببا زوال   اسبت یی نبا یبگفت که در آوردن چشم مستلزم زوال  توان یماست و 

ی متعبال در آن  خبدا یی کبه  نبا یبی منفعتچشم وجود دارد. چشم به اعتبار  ی جرمبقاامکان 

 نیب ااز  کشبود و هریب   میتقسبه دو نوع چشم سالم و چشم ناسالم  تواند یماست،  نهینهاد

ی از کب ی ملکبن اسبت ی  تیجنبا در اثر  نیهلچنواقع شود.  تیجنادو، ملکن است موضوع 

 رود. نیباز  گریدیی چشم نایبفقط  که یدرحالچشلان ک نده شود، 

 کیی در مجلوع چند حالت وجود دارد که به حکبم هریب  نایبیۀ چشم و ددر خصوص 

ی مببان ی که قضات آشبنا ببا   چالش انیپاو در  شود یمی اشاره قانوناز حاالت مستند به مواد 

 خواهد شد. نییتب، شوند یمرو  ی با آن روبهفقه

 (.1ق.م.ا 010ما )مستند به م. یۀ کاد: نصف نایباز چشلان  کبردن هری نیب. از 1

 (.2ق.م.ا 611یۀ کاما )مستند به م. داز دو چشم: نصف  کیی هر ینایببردن  نیب. از 2

 (.9ق.م.ا 011یۀ کاما )مستنداً به م. دششم  ک: ینایناباز چشلان  کبردن هری نیب. از 9

ی نبا یناب گرشیدست و چشم نایبچشم  کی یدارای که فردی نایببردن چشم  نیب. از 0

 (.0ق.م.ا 011یۀ کاما )مستند به م. درفته باشد:  نیبیی از رجنایغبه علا  ای یمادرزاد

                                                                                                                                        
هبایی کبه    کاما و هریک از آنها نصف دیبه دارد. چشبم   ۀدرآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دی: »010 مادۀ .1

کبوری و   هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب   ،ندا بینایی دارند در این حکم یکسان

 «.با هم فرق داشته باشند منحرف بودن

  «دارد.کاما  ۀکاما و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دی ۀاز بین بردن بینایی هر دو چشم دی: »611مادۀ  .2

 «.کاما است ۀدیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشلی که بینایی ندارد یک ششم دی: »011مادۀ . 9

م بینای کسی که فقط یک چشم بینبا دارد و چشبم دیگبرش نابینبای     درآوردن و یا از بین بردن چش: »011مادۀ . 0

کاما است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص  ۀمادرزادی و یا به علا غیرجنایی از بین رفته باشد موج  دی

 «.کاما می باشد ۀچشم بینا، نصف دی ۀیا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دی
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 ینبا یناب گرشیست و چشم دنایچشم ب کی یکه دارا یچشم فردیی نایببردن  نیب. از 0

 (.1ق.م.ا 611)مستند به م.  کاما یۀرفته باشد: د نیاز ب ییرجنایبه علا غ ای یمادرزاد

در اثبر   گبرش یست و چشم دنایچشم ب کی یکه دارا یفرد ینایچشم ببردن  نیاز ب. 6

)مسبتند ببه    کاما یۀد نصفرفته باشد:  نیاز ب را داشته، هیدی که استحقاق تیجنا اقصاص ی

 ق.م.ا(. 011م. 

در اثر  گرشیدچشم ست و نایچشم ب کی یکه دارا یچشم فردیی نایبردن ب نیاز ب . 0

)مسبتند ببه    کاما یۀدنصف رفته باشد:  نیرا داشته، از ب هیکه استحقاق د یتیجنا ایقصاص 

 ق.م.ا(. 611م. 

 . طرح مسئله2

ی و قبانون ی و فقهب ی مببان ی طبرح  پب ی کبه پبژوهش حاضبر در    اصلدو سؤال  انیم نیادر 

دو چشم  رفتن نیدر صورت از بکه  است نیا، باشد یماحتلاالت و نظرها در خصوص آن 

 تیجنا نیا؟ ]شود یثابت م هیاست، چه مقدار د یدمادرزا ینایچشلش ناب کیکه  یشخص

 گبر ید؛ دیب فبرد از حدقبه درآ   نیهر دو چشم ا نکهیای کواقع شود؛ ی تواند یمدر دو حالت 

جبرم   یچشم سالم فرد ببا بقبا   یینایو فقط ب دی، چشم ناسالم فرد مذکور از حدقه درآنکهیا

 .[درو نیچشم، از ب

ی معاصبر  فقهبا ی آراند و تنها از ا مذکور نپرداختهی به مسئلۀ فقهی متقدم در منابع فقها

 نبه یزم نیب انشبان از وجبود اخبتالف در     زینی معاصر فقهاو استفتا از  افتاطالع ی توان یم

، انبد  شبده دو دسته  ناینابگروه در چشم  نیهلیۀ کاما و د کی نایبی چشم برای گروهدارد؛ 

 زینی شلارو  آورند یمناسالم  یۀ چشمدی سخن از برخی قائا به ثبوت ارش هستند و برخ

حکبم ببه    زیب نی برخب . اند داده ناینابدر چشم  هید سوم کو ی نایبدر چشم  هیدی به نصف رأ

                                                                                                                                        
از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و : »611 مادۀ .1

کاما است لکن اگر چشبم دیگبرش را در اثبر قصباص یبا       ۀیا در اثر علا غیرجنایی از بین رفته باشد، موج  دی

 «.باشد کاما می ۀنا، نصف دیچشم بی ۀجنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دی
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یبۀ کامبا در هبر دو    د کی به یب رأکه  است نیا هیفرض. دانند یمی اطیاحتیۀ کاما را د کی

 .استی و مطابق با ادله منطقفرض 

ی نحبو با نظر اول سازگار است، ببه   نهیزم نیا در زین گذار قانونبه نظر نگارنده، موضع 

( ق.م.ا 611م.  ای 011)با استناد به م. کاما یۀد کهر دو فرض، فقط حکم به ینسبت به  که

قبانون   تیب ظرف. دانبد  یمب ی قانونی وجهۀ دارارا  (ق.م.ا 011)مستند به م.  هیششم د کیو 

. حکبم مبذکور در   دینلا ینل ریپذ امکانی قاضی برای را گریدحکم  چیهی، اسالممجازات 

ی مببان مسبئله را از منظبر    دیب باسازگار است، اما  زیننظر اول با قاعدۀ عدم تداخا مسببات 

 .دیآدست  ی بهمنطقو  حیصحی کرد تا پاسخ ابیارزی ناظر بر آن فقه

موجود در مسئله پرداخته و مستندات نقا ، به یلیتحل-یفیپژوهش حاضر با روش توص

منظور ارائۀ نظر متقن، قدم  پردازد و در ادامه به می هانیفقی آرای ابیارزی، به نمبایی افزا همبا 

 خواهد برداشت.

 مسئلهناظر بر  یفقه یمبان. 3

رو  یی و چشبم اشباره دارد، ازایبن   نبا یبوارده ببر   تیب جنای هلزمبان مسبئله ببه    آنجا کبه از 

یبۀ  دی وارده در مببان  ایب تحلدر مسبئله و   هانیفقی آرای بررسیی به مسئله در گرو پاسخگو

ی مببان و ابتدا الزم اسبت  ر یی است. ازایننایبی نقص دارایی در فرد سالم و فرد نایبچشم و 

چشم سالم  کی یدارای که فردیی نایبیۀ چشم و دیی و نایبیۀ منفعت دیۀ چشم، دوارده در 

تبا  یی از دسبت داده باشبد، ارائبه شبود     رجنایغرا در اثر علا  گرشیدیی چشم نایباست و 

 ، روشن شود.آنها ایتحلی وارده و مبانیی افزا همپاسخ مسئله از 

 چشم  یۀد. 1. 3

از آن دو نصبف   یکب یو در  شبود  یکاما ثابت م یۀفقها اتفاق است که د انیم ،دو چشمدر 

 :10ق، ج1019ی، ثبان  دیشبه ؛ 991: 02ق، ج1022یی، خبو ی کاما ثابت است )موسبو  یۀد

 یاتیحکم روا نی( مستند ا002 :2، جتا یبی، موسوی نیلخ ؛ 905 :6ق، ج1021، هی؛ مغن050

 است.  وارد شده نهیزم نیاست که در ا
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 عبداهلل بن سنان از امام صادق)ع( تیروا. 3. 3. 1

ی أ بِب ی ن صْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْبنِ سِبن انٍ عَبنْ    أ بِعَنْ أ حْلَدَ بْنِ مُحَلَّدِ بْنِ  هِیأ بِعَنْ  مَیإِبْر اهِیُّ بْنُ عَلِ

قبال:  « نینب یو الع نیدیب مثا ال ۀینصف الد هیالجسد منه اثنان فف یقال: ما کان ف» )ع(عَبْدِ اللَّهِ

عببداهلل ببن   (. »910: 0ق، ج1050ی، نب یکل)« البخ  ۀیقال: نصف الد»؟ نهیقلت: رجا فُقِئت ع

یی دوتبا : هبر آنچبه در ببدن انسبان     ندیفرما یم شانیاکه  کند یمسنان از امام صادق)ع( نقا 

کبه ببه حضبرت     دیب فرما یمثابت است مانند دو دست و دو چشم.  هیدباشد، در آن نصف 

 1«کاما ثابت است. هید؟ فرمودند: نصف شود یمی کنده مردعرض کردم در چشم 

 ی از امام صادق)ع(حلب تیروا . 2. 3. 1

ظهبره   کسبر یالرجبا   ی: فب )ع(ی عَبْدِ اللَّهِأ بِیِّ عَنْ الْحَل بِعَنِ  رٍیْعُلَی أ بِعَنِ ابْنِ  هِیأ بِیٌّ عَنْ عَلِ»

ی، طوسب ) «البخ.  ۀیب إحبداهلا نصبف الد   ی، و فب ۀیب الد نینب یالع یکاملۀ، و ف ۀیالد هیقال: ف»

ی که مرددر »فرمودند:  شانیاکه  کند یمنقا  )ع(ی از امام صادقحلب»(؛ 200: 15ق، ج1050

مبا ثاببت اسبت و در    کا هیب دکاما در آن ثابت است، و در دو چشم  هید شکند یمکلرش 

 2«ثابت است. هیدی از آن دو نصف کی

 سماعه تیروا. 1. 3. 1

 ۀیب قال: نصبف الد » دیقال: سألته عن العَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَۀ  عَنْ سَلَاعَۀ   دٍیسَعِبْنُ  نُیْالْحُسَ»

دسبت سبؤال    در مبورد از معصبوم)ع(   دیگو یمسلاعه »؛  «.ۀیالواحدۀ نصف الد نیو الع ....

                                                                                                                                        
: ق1019 ی،؛ علبان 052: 10ج ق،1019 ی،عبامل ی نیاسبت )حسب    شبده  یادمذکور تحت عنوان حسنه  یتاز روا .1

 (.109: 21ج ق،1019 ی،)سبزوار اند کرده یاد یحههم از آن تحت عنوان صح یالبته برخ ،(001

: اسبت   آمبده مبام صبادق)ع( اسبت کبه در آن     هشبام ببن سبالم از ا    تیرواموجود در متن،  تیروامشابه مضلون 

ی الْإِنْسَبانِ اثْن بانِ   فِب  ک بان  مَبا   کُبا  عَنْ هِش امِ بْنِ سَالِمٍ ق ال :  رٍیْعُلَی أ بِعَنْ مُحَلَّدِ بْنِ خ الِدٍ عَنِ ابْنِ  دٍیسَعِبْنُ  نُیْالْحُسَ»

ی دوم، مجلس؛ 210: 21ق، ج1051)حر عاملی، «. ۀُیَالدِّ هِیف فِوَاحِداً  ان ک وَ مَا  ۀِیَالدِّی أ حَدِهِلَا نِصْفُ فِوَ  ۀُیَالدِّ هِلَایف فِ

 (. 000: 16ق، ج1056

 حیصبح  گبر یدی برخ ریتعب( و بنابر 11: 20ق، ج1050ی دوم، مجلسی حسن )برخ ریتعببنا بر  زینمزبور  تیروا. 2

 (.090: 15، جتا یبی، عاملی نیحساست )
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کامبا ثاببت    هیب دی از دو چشبم نصبف   کب ثابت اسبت ... در ی  هیدردم، فرمود که نصف ک

یۀ کاما ثابت است و در دکه در دو چشم مرد،  است نیا دیآ یبرموارده  تیروااز  آنچه

 .استکاما ثابت  هیدی از آن دو، نصف کبردن ی نیباز 

 یینایمنفعت ب یۀد . 2. 3

 نیبب کامبا از   طبور  بههر دو چشم اجلاع وجود دارد که اگر یی نایبرفتن منفعت  نیبدر از 

یبۀ  دشود، نصبف   ایزای از دو چشم کیی ینایب که یدرصورتو  شود یم ثابتیۀ کاما درود، 

: 0ق، ج1051ی، حلب ؛ محقبق  910: 26ق، ج1012ی، روحبان ی نیحسب ) شبود  یمکاما ثابت 

 از: اند عبارت نهیزم نیا(. ادلۀ وارده در 090: 10ق، ج1059ی، لیاردب؛ 206

 بن عمر میابراه تیروا. 3. 2. 1

یِّ عَبنْ حَلَّبادِ بْبنِ    الْبَرْقِعَنْ مُحَلَّدِ بْنِ خ الِدٍ  هِیأ بِعَنْ  مَیإِبْر اهِیِّ بْنِ عَلِعَنْ  عْقُو َمُحَلَّدُ بْنُ یَ»

ی فب السبالم   هیب عل نیللبؤمن ا ریأمی قض»قال:  )ع(ی عَبْدِ اللَّهِأ بِبْنِ عُلَر  عَنْ  مَیإِبْر اهِی عَنْ سَیعِ

رجا ضر  رجلًا بعصا فذه  سلعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جلاعه و هو 

ی مبرد )ع( در خصبوص  نیراللؤمنیام»(؛ 960: 21ق، ج1051ی، عامل)حر « اتیدیّ بستّ ح

یی و زبان و عقا و فرج و قدرت مقارببت  نایبیی و شنوابا عصا ضربه زد و  گریدکه به مرد 

 2«حکم داد. هیدمرد زنده بود، به شش  که یدرحالرفت،  نیبی از و

 از امام باقر)ع( سیقمحمد بن  تیروا. 2. 2. 1

السبالم   هیب علی جعفر أب، عن سیق، عن محلّد بن دیحلصدوق عن عاصم بن  خیشۀ حیصح

ه ی اللضرو  أنَّب فادّعالسالم  هیعل نیاللؤمن ریأمی عهد علی هامته فضر  رجا رجلًا »قال: 

 هیب عل نیاللبؤمن  ریب أمفقال  نطقرائحۀ و أنَّه قد خرس فال ی شمّو أنَّه ال ی ئاًیش هینیبع بصرال ی

                                                                                                                                        
 (.020: 16جق، 1056ی دوم، مجلس؛ 912: 15جق، 1056ی اول، مجلسق است )مزبور موث تیروا. گفته شده که 1

( و معتبر است 110: 20ق، ج1050ی دوم، مجلس؛ 660: 2، جتا یبی، حلفوق حسن)محقق  تیروا. گفته شده که 2

 (.006: 15، جتا یبی، عاملی نیحس)
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(؛ 11: 9ق، ج1019صدوق،  خیش« )النفس. اتیدصادقاً فقد وجبت له ثالث  کانالسالم: إن 

ی ضبربه زد و  گبر یدی ببر سبر مبرد    مبرد )ع(، نیراللؤمنیامدر زمان : »دیفرما یمی که تیروا

الل شبده   نکهیاو  کند ینلیی حس بوو  ندیب ینلی زیچبا چشلانش  کهادعا کرد  هیعل یمجن

کاما ببر   هید، سه دیبگوی راست و)ع( فرمودند که اگر نیراللؤمنیام، کند ینلاست و تکلم 

 1.«شود یمی واج  و

 فیظر ۀمعتبر. 1. 2. 1

ی، بروجبرد یی طباطببا « )خ.الب  نبار یدألف  نینیالعمن  کلَّهو الضوء : »... فیظر کتا اللعتبرۀ من 

 «ثابت است. ناریدیی به نحو کاما از هر دو چشم، هزار نایبدر »(؛ 010: 91ق، ج1021

فقها  نکهیایۀ کاما ثابت است، اما دکاما  طور بهیی نایبکه در زوال  است نیاادله  ندایبر

رداختن ببه آن  ، البتبه پب  2، محا تأما اسبت اند دادهیی را به اعتبار چشم انجام نایب هید عیتوز

 ی در پاسخ به مسئلۀ پژوهش حاضر ندارد.معاضدت

 چشم سالم کی یچشم فرد دارایی و دو نایبیۀ د. 3. 1. 2. 1

 ییرجنایغیی و جنایی به علل نایناب انیمدر حکم،  کیتفکیۀ چشم سالم و د. 3. 3. 1. 2. 1

 تیب جنا ریب غ ایب  یمبادرزاد  سب  به اش یینایناب که یشخص اعور، درصورت ینایچشم ب یۀد

کامبا   یبۀ نصبف د  ،باشد هیموج  د تیسب  جنا به که یاما درصورت ،کاما است هیباشد، د

؛ 200 :0ق، ج1051ی، حلب محقق ) و عدم آن وجود ندارد هیاخذ د انیم یخواهد بود و فرق

ی، ؛ نجف150 :تا یبی، ؛ جزائر969 :10ق، ج1059ی، لی؛ اردب050 :10ج ،ق1019ی، ثان دیشه

                                                                                                                                        
 (.200ق: 1021ی، زیتبر) شود یم ادی حهیصحنیست و  از آن تحت عنوان  تیروای در اشکالی سند. به لحاظ 1

یی تفاوت است ]هرچنبد کبه   نایبچشم و منفعت  انیمدر خصوص وجه تأما شایان ذکر است، روشن است که  .2

یبۀ  د نیبی تعوارده در مقبام   اتیب روا[ و شبود  یمیۀ کاما ثابت د کموج  زوال هر دو، تنها ی تیجنای هلزماندر 

یی تعلبق  نبا یبیۀ کاما ببر مجلبوع   د، بلکه اند ندادهیی به اعتبار جِرم چشم نایبیۀ د عیتوزی به ا اشارهیی، نایبمنفعت 

یی نبوده بلکه مطبابق  استثناحکم  نیا)و   داند یمیۀ کاما دیۀ اعور را دی است که اتیروابر آن،  دیمؤو  است  گرفته

 .شود یم عیتوزیۀ چشم است که بر جفت آن د نیاقاعده است( و 
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 نیهلچنب  .(225 :6ج ،ق1050ی، ؛ خوانسار905 :6ج ،ق1021، هی؛ مغن110 :09ج ،ق1050

 ،تبا  یبی، موسوی نی)خل چشم خود را در اثر قصاص از دست داده باشد که یاست درصورت

مطلب  اشباره    نیب ببه ا  هبان یاز فق یاریبس نکهیبا ا .(110 :09ق، ج1050ی، ؛ نجف002 :2ج

کبه صباح  الخبالف و     یدر معقد اجلباع ، به گفتۀ مرحوم صاح  جواهر یول ،اند نداشته

 (.110 :09ق، ج1050ی، )نجف مندرج است ،اند ادعا کرده هیالغن

 از امام باقر)ع( سیقمحمد بن  تیروا .2. 3. 1. 2. 1

ی ن جْبر ان   بِأ عَنِ ابْنِ  عاًیجَلِیَی عَنْ أ حْلَدَ بْنِ مُحَلَّدٍ حْوَ مُحَلَّدُ بْنُ یَ هِیأ بِعَنْ  مَیإِبْر اهِیُّ بْنُ عَلِ»

ی فِب ع  ن یالْلُبؤْمِنِ  رُیب أ مِی ق ض ب ق ال  ق ال  أ بُو جَعْف رٍ ع  سٍیْق عَنْ مُحَلَّدِ بْنِ  دٍیْحُلَعَنْ عَاصِمِ بْنِ 

 ل بهُ نِصْبفُ   عْق با  یْ صَباحِبِهِ وَ یُ ن یْعَی إِحْدَف فُقِئ تْ أ نْ تُفْق أ   حَۀُیالصَّحِ نُهُیْعَ بَتْیأُصِرَجُاٍ أ عْوَرَ 

در »(؛ 910: 0ق، ج1050ی، نب یکلصَباحِبِهِ. )  نِیْعَی عَنْ عْف وَ یُ ک امِل ۀً ۀًیَدِوَ إِنْ ش اءَ أ خ ذ   ۀِیَالدِّ

و در اثر  شود یممورد صدمه واقع  شینایبچشم بود و چشم  کی یدارای که مردخصوص 

ده شبود و  ی از جا کنب جانچشم  ک)ع( حکم داد که ینیراللؤمنیام، شود یمآن، از جا کنده 

یبۀ کامبا   د توانبد  یمبخواهد  هیعل یمجنبپردازد و اگر  هیعل یمجنیۀ کاما را به دنصف  دیبا

 1«ی گذشت شود.جانی نایبو از قصاص چشم  ردیبگ

 از امام صادق)ع( ریبصابو  تیروا. 1. 3. 1. 2. 1

 یحَلْز ۀ  عَبنْ أ بِب   یبْنِ أ بِ یِّک مِ عَنْ عَلِبْنِ الْحَ یِّعَنْ أ حْلَدَ بْنِ مُحَلَّدٍ عَنْ عَلِ یَیحْیَمُحَلَّدُ بْنُ »

در » (؛ 910: 0ق، ج1050ی، نب یکل« ).ۀُیَب الْبأ عْوَرِ الدِّ  نِیْعَب  یق ال : فِ )ع(عَبْدِ اللَّهِ یعَنْ أ بِ رٍیبَصِ

مشابه  2«.شود یمیۀ کاما ثابت د کچشم سالم است، ی کی یدارای که فردخصوص چشم 

 9.شده استوارد  زینت در سند با تفاو تیروا نیهلمضلون 

                                                                                                                                        
 (.919: 15ق، ج1056ی اول، مجلساست ) حیصح زین تیروا نیا  .1

 (.001: 16ق، ج1056ی دوم، مجلس؛ 910: 15ق، ج1056ی اول، مجلساست ) السند حیصحمزبور  تیروا .2

 ۀُیَالدِّالْأ عْوَرِ  نِیْعَی فِ: ق ال  )ع(ی عَبْدِ اللَّهِأ بِیِّ عَنْ الْحَل بِعَنْ حَلَّادٍ عَنِ  رٍیْعُلَی أ بِعَنِ ابْنِ  هِیأ بِعَنْ  مَیإِبْر اهِیُّ بْنُ عَلِ» .9

 (.911: 0ق، ج1050ی، نیکل.«)ک امِل ۀً
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، چشبم  عببداهلل  یعبداهلل بن جعفر عن ابب  تیروا ۀنیبه قر ریاخ تیدر روا نیمنظور از ع

 1ست.نایب

 عبداهلل بن حکم از امام صادق)ع( تیروا.  4. 3. 1. 2. 1

یِّ عَنْ عَبْبدِ اللَّبهِ بْبنِ    الْأ رْمَنِ ی عِلْر ان أ بِیِّ بْنِ مَحْبُو ٍ عَنْ مُحَلَّدِ بْنِ حَسَّان  عَنْ عَلِمُحَلَّدُ بْنُ »

 ۀُیَب الدِّ هِیْعَل رَجُاٍ أ عْوَرَ ف ق ال   ن یْعَف ق أ   حٍیصَحِی عَبْدِ اللَّهِ ع ق ال : سَأ لْتُهُ عَنْ رَجُاٍ أ بِعَنْ  الْحَک مِ

مِنْهُ خ لْسَۀ  آل بافِ دِرْهَبمٍ ف عَبا      أْخُذ یَمِنْ صَاحِبِهِ وَ  قْت صَّأ نْ یَ نُهُیْعَی فُقِئ تْ الَّذِف إِنْ ش اءَ  ک امِل ۀً

در مبورد  »(؛ 261: 15ق، ج1050ی، طوسب «)وَ ق دْ أ خ ذ  نِصْبف هَا بِالْقِصَباصِ.   ک امِل ۀً ۀ یَالدِّلِأ نَّ ل هُ 

بود، از محضر امام  درآوردهبود،  نایبچشم  کی یدارای را که فردی نایبکه چشم  نایبی فرد

و اگبر   شبود  یمب یبۀ کامبا ثاببت    د کرت در پاسخ فرمودنبد: یب  صادق)ع( سؤال شد، حض

 رایب ز ردیب بگی را قصاص کند و پنج هزار درهبم  جانچشم  کی تواند یمبخواهد  هیعل یمجن

 2.«کرده است افتیدرکاما ثابت است و نصف آن را با قصاص  هید کی چشم اعور یبرا

 کی یب دارای که فردسالمِ  رفتنِ چشمِ نیبکه در از  است نیامذکور  اتیروامُستنبَط از 

یی نبا ینابی و مادرزادیی نایناب انیم دیباچرا  نکهیایۀ کاما ثابت است. اما دچشم سالم است، 

که در مقبام   یتیروادر  که یدرحالیی، تفاوت قائا شد، جنایی به علا ناینابدر اثر قصاص با 

 نیب ارد و در اوجود نبد  یدییتق ،است چشم سالم کی یشخص دارا ینایچشم ب یۀد نییتع

 یاتیب ( و روا196 ق:1021ی، زیب )تبر باشبد  تیآن روا دیهم وجود ندارد که مق یتیروا انیم

 اند.   طور مطلق وارد شده به ،ندهستمورد  نیا یۀد نییکه در مقام تع

 ،رفتبه باشبد   نیقصباص از بب   ای هیموج  د تیدر اثر جنا که یدرصورت است نیاپاسخ 

                                                                                                                                        
ی قضب »قائلۀ فتخسف؟ فقبال:   تکونالعوراء  نیالعی فالسالم:  هیعلی عبداللَّه أبی جعفر، عن أبعبداللَّه بن  تیروا .1

 «.حۀیالصح نیالعی ف ۀیالدالسالم نصف  هیعلی طال  أبی بن عل هایف

ی السبند  حیصح اتیروا گریدی با توجه به ول(، 000: 16ق، ج1056ی دوم، مجلساست ) فیعضمذکور  تیروا .2

 .شود ینلدر استدالل نگارنده محسو   خدشهی برای موجبکه وجود دارد، 
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قصاص انجام داده باشبد،   نکهیا ایعفو کرده باشد  ایه باشد کرد افتیرا در هید که یدرصورت

 نکبه یا ایب کبرده اسبت و    افبت یدر ایب عوض را در دن ،قصاص ای هیصورت با اخذ د نیدر ا

را اسبتحقاق   هیب خواهد کرد و فقط نصبف د  افتیرا در نعفو در آخرت عوض آ ۀواسط به

گفت که قببالً اسبتحقاق    وانت یم یطور کل به .(960 :10ق، ج1059ی، لی)اردب خواهد داشت

احتلبال هبم    نیب را استحقاق نخواهد داشت. البتبه ا  یگریپس عوض د ،را داشته است هید

چشبم دارد و   کیب فقط  یداشته باشد که مادرزاد یاختصاص به کس« اعور»وجود دارد که 

 دملحق به مادرزاد شبو  اسیبنابر ق ،رفته باشد نی( از بییرجنای)غی سلاو یسب  آفت آنچه به

 .(960 :10ق، ج1059ی، لی)اردب

رفته است  نیبیی از رجنایغچشلش به علا  کی که یفردی نایبچرا در چشم  نکهیااما 

یۀ د تیروانص وجود دارد و  نهیزم نیادر  نکهیابر  گفت عالوه دیباکاما ثابت است؟!  هید

دال بر  اتیرواد که استدالل کر زین تیفیک نیابر آن به  افزون توان یم، داند یمکاما را ثابت 

 نیب او  انبد  اوردهین انیمدو چشم به  اچشم ی کیی ینایبی از سخنیی، نایبیۀ کاما در دثبوت 

یی است. حال ملکن است که چشلان فبرد از ضبعف   نایبیۀ کاما بر اصاِ دی از تعلق حاک

س گفت که اگر شارع مقبد  توان یماستدالل  نیاباشند. مطابق با  برخورداریی هم نایب دیشد

یی از دسبت  رجنبا یغسب  علبا   را به اش یینایبی که فردکه در چشم  کرد ینلمشخص هم 

مطلب    نیهلب یی نبا یبدر  هیب دببر ثببوت    دال اتیروایۀ کاما ثابت است، باز هم از دداده، 

 .  شد یمبرداشت 

کبه   دانند یم نیارا در  چشم سالم یۀکاما بودن د ایدلی متفاوت، که ریتعببا  زینی برخ

 یدو چشبم خواهبد ببود )مبدن     یبۀ آن هبم د  یۀدو چشم است و د ۀمنزل به ،سالمچشم  کی

یی نبا یناب ی کبه به حالت ،1قول مشهور انیبدر  یۀ کامادحکم  دییتق و (115ق: 1051ی، کاشان

 نیب ا ریب اسبت کبه در غ   ایب دل نیبه ایی است، رجنایسب  غ به ای یمادرزادفرد،  گریدچشم 

که نصوص متعرض حکم  ستیخواهد بود و معلوم نم نشدو چ ۀمنزل چشم واحد به ،حالت

                                                                                                                                        
 .902 :02ق، ج1022یی،خوی ؛ موسو196 ق:1021ی، زینقا از تبر .1
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انصبراف داشبته    یی وجود ندارد،رجنایغسب   ای یمادرزادیی ناینابی که موردیۀ کاما، به د

(. و 225 :6ق، ج1050ی، )خوانسبار  سبت ین یاختالفب  دییب در اصا تق نکهیا جدا از ،1باشند

نصبف   ،رفته اسبت  نیب قصاص از ای تیدر اثر جنا شیناینابی که چشم فردی نایچشم بیۀد

از دو  کیۀ کامبا در هریب  د دال بر تعلق اتیروا که است نیاآن هم  ایدلو  کاما است هید

 .(115 ق:1051ی، کاشانی )مدن شوند یم زینمورد  نیاچشم، شاما 

 ناینابیۀ چشم د. 3. 3

 از امام باقر)ع( ریبصابو  تیروا. 3. 1. 1

عَنِ ابْینِ مَحْبُیو ع عَینْ     عاًینَمِیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حْوَ مُحَمَّدُ بْنُ یَ هِیاَبِعَنْ   َیإِبْرَالِیُّ بْنُ عَلِ»

قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَ َ عَنْ رَنُیع قَطَی َ لِسَیانَ    ) (ی نَعْفَرعاَبِعَنْ  رعیبَ ِی اَبِلِشَامِ بْنِ سَالِ ع عَنْ 

لِسَانُهُ ذَلَیبَ   کَانَوَ إِنْ  ةِیَالدِّثُلُثُ  هِیْیَعَلَوَلَدَتْهُ اُمُّهُ وَ لُوَ اَخْرَسُ  انَکَرَنُیع اَخْرَسَ ]قَالَ[ یَقَالَ إِنْ 

الْقَضَیاُُ   کَاَلِکَلِسَانِهِ قَالَ وَ  ةِیَلِی قَطَ َ لِسَانَهُ ثُلُثَ الَّاِی عَلَیَإِنَّ  تَکَلَّ ُیَ کَانَبِهِ وَنَ ٌ اَوْ آیَةٌ بَعْدَ مَا 

 (.911: 0ق، ج1050ی، نیکل) 2 «) (یٍّعَلِ کِتَا ِی یِوَنَدْنَا ُ  لَکَاَاوَ الْجَوَارِحِ قَالَ  نِیْنَیْالْعَی یِ

یبۀ  د سوم ک، حکم ه  یناینابدر قلع چشم  شانیااز پاسخ امام باقر)ع( روشن است که 

بت یۀ کاما ثاد سوم کی نایناببردن هر دو چشم  نیبدر از  تیروا نیا. مطابق با داد یمکاما 

، نصبف  نبا ینابی از دو چشبم  کب بردن ی نیبکه در از  است نیای مقتضحکم  نیاو  شود یم

 .شود یمیۀ کاما( ثابت دششم  ک)ی هید سوم کی

 از امام باقر)ع( هیمعاوبن  دیبر تیروا .2. 1. 1

ی اَبِی عَینْ   ةَیَی مُعَاوِبْینِ   دِیْبُرَعَنْ  الْصَزَّازِ و َیُّاَی اَبِعَنِ ابْنِ مَحْبُو ع عَنْ  هِیاَبِعَنْ   َیإِبْرَالِیُّ بْنُ عَلِ

                                                                                                                                        
ی دارایی افراد نایبیۀ کاما در منفعت دلت بر تعلق ، دالاتیرواتوهم است که  نیااستدالل در مقام پاسخ به  نیا .1

 ی.مادرزادیی و رجنایغعلا  ایی و قصاص باشد یجنایی در اثر علا ناینابکه  کند ینلی فرقدارند و  نایبچشم  کی

 .ستین تیروای در سند اشکال. 2
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ی، نب یکل.)ةِیَی الدِّثُلُیثُ   هِیَیْی اُنْثَیِّ وَ الْصَ ِی  ذَکَیرِ ی وَ الْأَعْمَ نِیْعَی لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ یِنَعْفَرع   قَالَ: 

و ...  نبا یناب: در زبان شخص الل و چشبم فبرد   ندیفرما یمامام باقر)ع( »(؛ 911: 0ق، ج1050

 1«ثابت است. هید مسو کی

 هیب د سوم کمذکور مستفاد است، ی تیروای که از حکلوارده،  اتیروا ریسابا توجه به 

 .ناینابچشم  کدر ی فقط نهست ناینابدر هر دو چشم فرد 

ثاببت   هید سوم ککه ی شود یمگفته  تیروادو  نیامستند به  نایناببردن چشم  نیبدر از 

، تنهبا  شبده اسبت  ی، احتلال تفاوت داده عارضی و ادمادرزی نایناباست. البته در خصوص 

نقبا   هیی الفق حضیر  یال  مین صبدوق آن را در   خیشب ی است که مضلوناحتلال  نیامستلک 

 نیب ا زیب نیۀ زبان فبرد الل  دی در حت، 9شده استکه آن هم در خصوص زبان وارد  2کند یم

و  عیوسب ش کبه مجبال   پرسب  نیاپاسخ  افتنی ندارد. البته یاعتبار هانیفقنزد مشهور  تیروا

بحبب در   آنجبا کبه  که در ادامه خواهبد آمبد، از   طور هلان نیابر  ، عالوهطلبد یمی را مستقل

 افتن. البته در ادامه ببه یب  ستیندر مقام  دیمُفبر چشم ناسالم و سالم است،  تیجنای هلزمان

لم بر چشم ناسا تیجنای هلزمانبحب در  آنجا کهپرسش خواهیم پرداخت که از  نیاپاسخ 

 .ستیندر مقام  دیمفو سالم است، 

 یاسالم. موضع قانون مجازات 4

 011و در مبادۀ  ر یۀ چشم مؤثر است، ازایند زانیم نییتعیی در نایبمنفعت  نکهیابا توجه به 

درآوردن و یا از بین بردن هبر چشبلی کبه بینبایی      ۀدی: »آمده استی اسالمقانون مجازات 

                                                                                                                                        
، تبا  یبب ی، عبامل ی نیحسب ) اسبت   شبده  اداز آن ی« حهیصح»وارد نبود و با عنوان  تیروای نسبت به سند ا خدشه .1

 (.166: 11ج

ی نَعْفَرع   قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَ َ عَنْ رَنُیع قَطَی َ  اَبِعَنْ  رعیبَ ِی اَبِی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُو ع عَنْ لِشَامِ بْنِ سَالِ ع عَنْ رَوَ .2

 کَیانَ لِسَانُهُ ذَلَبَ بِوَنَ ع اَوْ آیَةع بَعْیدَ مَیا    کَانَوَ إِنْ  4 ةُیَالدِّ هِیْیَعَلَوَ اَخْرَسُ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ وَ لُ کَانَلِسَانَ رَنُیع اَخْرَسَ یَقَالَ إِنْ 

 (.161: 0ق، ج1019صدوق،  خیش) لِسَانِهِ ةِیَلِی قَطَ َ ثُلُثَ الَّاِی عَلَیَإِنَّ  تَکَلَّ ُیَ

 مناط دارد. حیتنقبه  ازین. استدالل به آن 9
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ی کبه منفعبت   چشبل قانونگبذار در خصبوص    کبه  یلدرحا«. ششم دیه کاما است ندارد یک

 ۀآوردن و یا از بین بردن دو چشبم بینبا دیب   در: »استق.م.ا آورده  010یی دارد، در مادۀ نایب

 انبد  کسبان یکه بینایی دارند در این حکبم   ییها کاما و هریک از آنها نصف دیه دارد. چشم

و منحبرف ببودن    یکور نند ش هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر ما

 اتیب روای فقها که منبعب از فتاوامستنداً به  انیم نیاقانونگذار در «. با هم فرق داشته باشند

چشم  کی یدارای که فردیۀ چشم سالم د نییتع)ع( در مسئله است، در نیمعصوموارده از 

بردن چشم بینبای  درآوردن و یا از بین »ق.م.ا مقرر داشته است که 011سالم است، در مادۀ 

کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علا غیرجنبایی  

کاما است لکبن اگبر چشبم دیگبرش را در اثبر قصباص یبا         ۀاز بین رفته باشد موج  دی

 ۀچشبم بینبا، نصبف دیب     ۀآن را داشته است از دست داده باشد دی ۀجنایتی که استحقاق دی

 .«  باشد یکاما م

یی نبا یب ایب  برد یم نیبرا از  هیعل یمجنی هر دو چشم جانی که فرضموضع قانونگذار در 

مادۀ  ایآکه  شود یمچالش مواجه  نیاگرداند. با  ایزا، ناینابهلراه قلع چشم  چشم سالم را به

 ؟!011و  011مواد  احاکم است ی 010

ببا اسبتناد ببه آن     توان یلنو ر ، ازاینستنایبدر چشم  010حکم م.  نکهیااما با توجه به 

در  آنهانشان از امکان استناد به  011و  011دو م. نیای ظاهر ولیۀ کاما داد. دی به ثبوت رأ

 مسئلۀ پژوهش حاضر دارد.

 در مسئله هانیفقی آرا. 5

ی آراو تنهبا راه اطبالع از   ر نشد، ازاین افتی یفقههای  مسئله در کتا  نیا نکهیابا توجه به 

 1بود. الشأن میعظی فقهاله، استفتا از در مسئ هانیفق

چشبم سبالم    کیب  یکبه دارا  یفرد اگر»نحو بود که  نیاطرح سؤال از مراجع معظم به 

کبه   یر فرضب . د1. واقبع شبود   تیمورد جنا ،ستی امادرزادی نایناب گرشیو چشم د است

                                                                                                                                        
 یی بودن استفتا، پاسخ ندادند.قضاب  س ی بههلدانی نوری و  ا خامنهی نیحسعظام  تایآدفاتر حضرات  .1
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 یفرضب در  .2؟ شبود  یثابت م هیفرد را از حدقه درآورد چه مقدار د نی، هر دو چشم ایجان

 نیچشم سبالم هلب   یینای، چشم ناسالم فرد مذکور را از حدقه درآورد و فقط بیکه جانهم 

در خصبوص پرسبش   « ؟شبود  یثابت م هیببرد چه مقدار د نیفرد را با بقاء جرم چشم، از ب

 1.شود یمفتاوا نقا  نیعکه  شده استارائه  هانیفقی فتاوای در مختلفی ها پاسخمذکور 

 هید سوم کو ی یۀ کاملد کی . 1. 5

یۀ کامبا الزم  دی، مادرزادبه چشم سالم و اعور  تیجنادر : »هید سوم کیۀ کامل و ید کی

 اهلل تیب آ« )شبود  یمب ثاببت   هیب د سوم کست یناینابی که چشلقلع  تیجنااست و نسبت به 

 یبۀ هر دو حبال، د  در»مطل  فرمودند که  نیهلمشابه  زینی برخی(. گانیگلپای صافی العظل

« اوسبت  ۀشبده، ببر عهبد    یجباد ا ینبا که در چشبم ناب  یزخل -ارش  یا - یهو دچشم سالم 

کاما نزد  هید کاز ی شیباز ثبوت  تیحکادو فتوا  نیای( که زنجانی ریشبی العظل اهلل تیآ)

 دارد. شانیا

 یابیارز .3. 3. 3

ی مببان در چشم ناسالم با  هید سوم کحکم به ثبوت ی حیتصحمنظور  نظر مذکور به ریتفسدر 

یبۀ کامبا   د ششبم  ککه معادل یب  استچشم  کیۀ ید سوم کگفت که منظور ی دیباوارده،  

ی مبذکور در  فتبوا کبه   رسبد  یمب مطل  به ذهن  نیابرداشت،  حیتصح. اما با وجود شود یم

واحبد ماننبد    تیب جنای که در اثر حالت، اما در دینلا یم هیوج، متعدد باشد تیجنای که حالت

 انیب بکبه   گونبه  هلبان  نکهیای مواجه است و آن هم اساسشکال ا کتصادف، اتفاق افتد، با ی

یبۀ کامبا   د ککاما، فقط حکم ببه یب   طور به نایبرفتن دو چشم  نیبشد، شارع اقدس در از 

از  شبتر یب ناینابچشم  کو ی نایبچشم  کرفتن ی نیبکه در از  شود یمداده است. پس چطور 

مطلب  وارد اسبت.    نیهل زینی ریبش اهلل تیآی فتوایۀ کاما ثابت شود. در خصوص د کی

                                                                                                                                        
و محتلا است که علبت   است  شدهعبارت داده  کی از فتاوا پاسخ هر دو پرسش در یشلاری است که در گفتن .1

 ی پاسخ به هر  دو پرسش، در نظر فتوادهنده است.    مبناآن  اتحاد 
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ی مطلبب ی عنیی باشد، یمبناسب  اختالف  به شانیااحتلال هم وجود دارد که سخن  نیاالبته 

ی که حدقۀ تیجنادر خصوص  شانیا. اند کرده انیبی لیاردبی که مرحوم محقق احتلالمشابه 

یۀ کاما و ارش؛ د کی یاولکه دو احتلال وجود دارد:  ندیفرما یم درآورندچشم را از کاسه 

 بپبردازد  دیب یک دیه با یینایگر جانی چشم کسی را از حدقه خارج کرد برای از بین رفتن با

جبانی دو دیبه    نکبه یای گبر ید؛ و برای در آوردن چشم از جای خودش باید ارش بپبردازد 

 (.090: 10ق، ج1059ی، لیاردب) برای منفعت یگریدو بدهکار است یکی برای عضو 

 هید سوم کیکامل و  یۀد نصف .2. 3. 3

در مورد چشم سالم بایبد نصبف دیبه داده شبود و در      .1: هید سوم کیۀ کامل و یدنصف 

دیبه   سبوم  کیب در مورد چشم ناسالم باید . 2 .دیه داده شود سوم کیمورد چشم ناسالم باید 

 نصبف دیبه داده شبود    ،داده شود و در مورد چشم سالم که بینایی آن را از بین برده اسبت 

 ی(.گرگانی علوی العظل اهلل تیآ)

 ارزیابی. 3. 2. 3. 3

ی حبالت ی ببرا گفت کبه حکبم مبذکور     دیبای مذکور در مورد چشم سالم فتوادر خصوص 

رفتبه باشبد، و اال هلبۀ     نیبیی از جنابه علا  ادر اثر قصاص ی گریدیی چشم نایناباست که 

چشم سالم دارد، و چشم  کی که فقط یکسی نایبرفتن چشم  نیبفقها اتفاق دارند که در از 

ی، نجفب یۀ کاما ثابت است )درفته باشد،  نیبی از مادرزاد ایی یرجنایغدر اثر علا  گرشید

گفبت   دیب با زیب ندر مورد چشم ناسالم  شانیاکالم  هیتوجمنظور  (. اما به110: 09ق، ج1050

 .شود یمیۀ کاما دششم  کچشم است که هلان ی کیۀ ید سوم کی شانیاکه منظور 

 کامل یۀد کی. 1. 3. 3

ی(، رازیمکبارم شب   یالعظلب  اهلل تیب آ) دانند یمواج   اطیاحتی بنابر برخحکم را  نیااگرچه 

 .داند یماالعتبار  ی و معلوممباننگارنده آن را مُنطبق با 
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 یابیارز .3. 1. 3. 3

نظبر   موافبق اسبت و ببه    زیب نفتوا با نظر نگارنبده   نیاگفت که  دیبادر خصوص نظرمذکور 

در  شبان یای از اسبتدالل  اطالعب  نکبه یای سازگار باشد، اما با توجبه ببه   فقهی مبانبا  درس یم

 .شود یمی گذار هیپافتوا  نیای استداللی مبانرو در ادامه  ، ازاینستیندست 

 استدالل بیتقری وارده در مبانی از ریگ بهره. 6

 هید ای هیدتعلق دو  احتلال هانیفقی برخهلزمان اگرچه  طور بهیی و چشم نایببر  تیجنادر 

است که نظر  نیا(، برداشت نگارنده از ادله 090: 10ق، ج1059ی، لیاردب) اند دادهو ارش را 

 کوارده در ثبوت حکم به یب  اتیروامطل  از  نیااست و  هیدشارع اقدس قائا به تداخا 

ا چشم به آن اشاره شد، آشکار اسبت و فقهب   هیدی مبانیۀ کاما در قلع چشم که در بخش د

کبه ببا قلبع و در آوردن     تیب فیک نیااستدالل با   یتقر. اند دادهفتوا  اتیروا نیهلهم طبق 

ی ببرا یبۀ واحبد،   ددقت داشت که تعلبق   دیبا. البته رود یم نیباز  زینیی نایبشک  چشم، بی

ی گبر یدیی و نبا یبی کی متعدد باشد و یجانی واحد باشد، و اال اگر جانیی است که اوالً جا

ی کبه وارد آورده اسبت، محکبوم    تیجنبا یبۀ  درا از حدقه درآورد، هر کبدام ببه    ناینابچشم 

ی متعبدد ی هبا  تیب جنانفبر در اثبر    کواحد باشد، و اال اگر یب  تیجنا نکهیا اًیثانو  شود یم

کرده اول را پرداخت  تیجنایۀ د که یدرصورتچشم شخص وارد آورد،  ایی ینایبی به تیجنا

 ی که وارد کرده است، محکوم خواهد شد.  تیجنایۀ دی به بعدۀ مرتب، در باشد

که در فرض در آوردن هلزمان چشبم سبالم و    شود یممذکور روشن  حاتیتوضبا توجه به 

ی دو کسب گفت اگبر   توان یمنظر  نیا تیتقویۀ کاما شود. در د کچشم ناسالم، فقط حکم به ی

کبه ببا    شود یمچطور  ، حالشود یمیۀ کاما محکوم د کببرد، به ی نیبی را از گریدی نایبچشم 

 یۀ کاما شود.د کاز ی شتریبمحکوم به  ناینابچشم  کچشم سالم و ی کدرآوردن ی

ی بقبا ، با وجبود  گریدیی چشم نایبچشم و زائا کردن منفعت  کاما در خصوص قلع ی

 قیطریۀ کاما ثابت است، به د کفقط ی نایبی در قلع دو چشم وقتمتذکر شد که  دیباچشم 

ادلۀ ناظر بر  نیهلچنیۀ کاما ثابت شود. د کاز ی شتریب تواند ینل زینی دمور نیچنی در اول

 .داند ینلی منطق زینیۀ کاما را د کمسئله، کلتر از ی
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 شنهادیو پ  جهینت. 7

یۀ کامبا ثاببت   دبردن دو چشم  نیبدارد که در از  نیااز  تیحکایۀ چشم دی وارده در مبان

، روشن شد کبه  ناینابی چشلان برا هید سوم کوارده در تعلق ی اتیروات است و با معاضد

مطلب    نیهلب رود و  نیباز  نایبیی است که دو چشم جا یبرایۀ کاما دبر  دالۀ ادلشلول 

 تیب جنااگر موج   ناینابکه در چشم  دش نییتب نیهلچنآمده است.  زینق.م.ا  010در مادۀ 

ی فبرد  نبا یبکبه چشبم    یصورتیۀ چشم سالم در آن ثابت است، اما درد سوم کواقع شود، ی

یی چشبلش ببه   نبا ینابی کبه  فرد انیم دیبارود،  نیباز  تیجناچشم سالم در اثر  کی یدارا

قائا  کیتفکی است، مادرزاد ایی یرجنایغبه علا  اش ییناینابی که فردیی است، با جناعلا 

 یی چشمناینابی دانست که فردرا  نایبچشم  کیۀ کاما در یددال بر  اتیرواشد و انصراف 

کبه در حالبت    است نیامطل   نیابر  ایدلی است و مادرزاد ایی یرجنایغبه علا  گرشید

 ابا عفو کردن از آن گذشبته اسبت یب    نکهیا اکرده ی افتیدر ایدنعوض را در  ااول شخص ی

، ردیب گیۀ کاما بر آن تعلق ددر اثر قصاص بوده که استحقاق آن را داشته است و اگر  نکهیا

 .  کند یم افتیدری که استحقاقش را دارد، زیچاز آن  شتریبشخص 

دقبت داشبت    دیباکه  است نیااست،  منشأ اثرمسئلۀ مورد پژوهش  ایتحلاما آنچه در 

ی داشبته  آگاهک ش رفتن دو چشم، شارع بی نیبیۀ کاما در از د بر تعلقدال  اتیرواکه در 

تنهبا   نیب ابا وجبود   ی است وقطع زینیی( نایبرفتن دو چشم، زوال منفعت آن ) نیبکه با از 

ببر چشبم    تیجنامسائا حول موضوع  ایتحلو در ر . ازایندانسته استیۀ کاما ثابت د کی

ببردن   نیبب گلان شارع در از  مطل  مسلَّم را در نظر گرفت، که بی نیا دیبایی نایبو منفعت 

 یبۀ کامبا نبدارد.   د کاز ی شیبی به ثبوت تیرضا( ناینابو خواه  نایبهلزمان دو چشم )خواه 

 نیبب منجر ببه از   تیجنای فرد و ناینابو  نایبرفتن چشم  نیبمنجر به از  تیجنارو در  ازاین

ی فقهب ی مببان یۀ کاما ببا  د کی به ثبوت یرأ، تنها نایبیی چشم نایبو زوال  ناینابرفتن چشم 

 611و  011، 010تبا مبواد    شبود  یمب  شنهادیپسب  به قانونگذار محترم  نیبدسازگار است. 

ی قضبات  براالزم  داتیتلهگذر،  نیاو از  اصالح شود ریز  یترت ی بهاسالمات قانون مجاز

 .دکن نیتأمی را فقهی ها آموزهمنظور صدور احکام مُنطبق با  به ها دادگاه
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 یی دارنبد، نبا یب آنهبا ی از کی که حداقا یدرآوردن و یا از بین بردن دوچشل: »010مادۀ 

در  ،که بینایی دارند ییها نصف دیه دارد. چشم نایبدو چشم هریک از درآوردن کاما و  ۀدی

هرچند میبزان بینبایی آنهبا متفباوت باشبد یبا از جهبات دیگبر ماننبد           اند کسانیاین حکم 

 .«و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند یکور ش 

درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشبم بینبا دارد و   » :011مادۀ 

کامبا   ۀی مادرزادی و یا به علا غیرجنایی از بین رفته باشد موج  دیب چشم دیگرش نابینا

لکن اگر چشم دیگبرش را در اثبر    کنده شود، زین ناینابهرچند که هلزمان با آن چشم  است

قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشبد دیبه چشبم بینبا،     

 «.باشد یکاما م ۀنصف دی

بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگبرش  از » :611مادۀ 

 کامبا اسبت   ۀنابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علا غیرجنایی از بین رفته باشد، موج  دی

لکن اگر چشم دیگبرش را در  رود،  نیبهم از  شیناینابکه هلزمان با آن جرم چشم  هرچند

چشم بینا،  ۀن را داشته است، از دست داده باشد، دیآ ۀاثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دی

 «.باشد یکاما م ۀنصف دی
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