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جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسالمي مصوّب
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عادل ساریخانی* مهدی فضلی**
)قاریخ دریانت 69/9/1 :قاریخ پذیرش(67/88/81 :

چکيده؛
ااژ «نظیر» درخصتوص ج ایات عرارقی استت که براب نخسنین بار در ماد  369قانون مجارات اسالمی مصوّب
 8263بهکار برده ش ت ه استتت ا ستتاب ه اب در ن ه ا قوانین پیشتتین ن ارد .این ااژه به لـاظ ن ان پشتتنوانة ن هی-
ح وقیق در عمل ابهامات نرااانی را سترب ش ه ا آنگونه که در بادب امر به نظر میرس ق نسرت به قرلق بر قلمرا
ج ایات عم انزاده ا گستنر موارد اشنراه در ج ایت را نیز با قردی هایی مواجه ساخنه است .در نوشنار حاضر با
استتنفاده ار راش قوصتتیفی-قـلیلی ضتتمن بررستتی ن هی -ح وقی این ننیجه حاصتتل ش ت که ج ایت نظیر صتترناً
ج ایات اارده بر اعضتاء نام صودِ مج یٌ علیهِ م صود با ننایج مشابه یا اخ

ار م صود مرقکب را شامل میشود ا

ج ایاتِ نام صتتتود ااقعشت ت ه بر مج یٌعلیهِ نام صتتتود را دربر نمیگیرد .این ج ایات گاه ااقعاً ا گاه حکماً عم
هستن  .ضترارب استت که قانونگذار به جاب کلمة مرهم ج ایت نظیرق مادهاب مخصوص اضع ک ا به صورت
مشراح م رّر ک که اشنراه در عضو در ج ایت عم باب که م جر به ننایج مشابه یا خفی قر ار م صود مرقکب
میشود عم خواه بود.

واژگان کليدی :جنايت ،نظير ،قتل ،عمد ،اشتباه.

* دانشیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه قمق قمق ایران.
** دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسیق دانشگاه قمق قمق ایران (نویس

مسئول)mrmfazli@yahoo.com:
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مقدّمه
«نظیر» در ج تتایتتات ااژهاب استتتتت کتته در قوانین کیفرب پیش ار قتتانون مجتتارات استتتالمی
مصوّب 8263ساب هاب ن اشت ا براب نخسنین بار در مواد 369ا 368این قانون بهکار رننه است.
قانونگذار قعریفی ار این ااژه ارائه ن اده است .در کنب ن هی ا ح وقی نیز ساب هاب ار آن یانت
نمیشود .باربق با ای که م ّت ریادب نیست که ار قصویب این قانون میگذرد ا گرچه ه ف ار
این ااژه گویا قالش براب رنع کاستتتنیهاب م رّرات پیشتتتین بوده استتتتق در عمل موجب برار
ابهامات منع ّدب شت ه است .ماد  369قانون مذکورق که در م اح بیان معیارهاب قنل عم استق
در هر چهار ب خود به این عرارت اشتاره کرده ا آن را هم در ج ایاقی که با قص مسن یم ااقع
می شون (ب هاب ال

ا ت) ا هم در ج ایاقی که با قص قرعی ا نامس یم ااقع میشون (ب هاب

ب ا ج) جارب دانسنه است.
آن ه در بادب امر ار ق قیق در ماد  369مذکور به ذهن منرادر میشتود آن است که م صود
قانونگذار ار نظیرق ج اینی است که م صود اصلی(ذاقی) مرقکب نروده استق امّا در عمل موجب
اراد ج اینی مشتابه با م صود اا ش ه است (آقایینیاق  .)66 :8262هم ینق ار نـواب ماد 369
چ ین نهم می شتتتود کته ج ایت نظیر داراب همان کیفرب خواه بود که ج ایت م صتتتود  -در
صورت اقوع  -میداشت؛ با اجود اینق این امر خالف قاع ه استق ریرا ار م ظر ن هی بر اساس
قواع «ما اقع لم ی صت ا ما قص لم ی ع» ا «االمور بماقص ها»ق امر نام صود نرای همان حکمی
را داشتنه باشت که امر م صتود در صتورت اقوع میداشت .سورههاب نساء (آیات 899ا )894ق
الری ته (آیة )1ق ب ره (آیات  331ا )391ق احزاب (آیة )1ق ننح (آیة  )81ا م ان ون (آیة  )8ا نیز
راایاقی منع ّد 8بر این امر صتتتـّه میگذارن  .قواع مزبور در ح وق م نی (قراردادها) قواع ب
 . 8ار آن جمله استتتت ح یث م ول ار پیامرر اکرح (ص) که نرمودهان « :آنّما األعمال بال یّات ا انّما لکل امربء ما نوب نمن
کانت هجرقه آلی دنیا یصتیرها اا آلی آمراه ی کـها نهجرقه آلی ما هاجر آلیه» .این ح یث را با اخنالناقی ن هاب شیعه ا س ّی
ن ل کرده ان ا مراد ار اضتع این قاع ه آن استت که قصترّنات انستان ا اعمال اا به اعنرار قص ش آ ار منفااقی در پی دارد
(ال ّ ابق  8483هت.ق.)349 :
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آش ا هسن ا بر اساس آنها ا نیز قاع «الع ود قابعة للم صود»ق اشنراه در ع میقوان ار اسراب
قزلزل ا حنّی بیالن ع ت باشتتت (مـم بق 316 :8277؛ لیفیق 89 :8269؛ مصتتتیفوبق :8269
 )811با اجود اینق پرستتش مر ایی در امور کیفرب این استتت که چگونه ممکن استتت شتتخصتتی
قصت قـ ّق ج ایت (ننیجه اب) را ن اشتنه باش ق امّا در عمل آ ار کیفرب ج ایت م صود بر اا بار
شتود؟ اساساً مراد ار عرارت «ج ایت نظیر» چیست؟ گسنر آن قا کجاست؟ ارقراط این عرارت با
ج ایات ناشی ار اشنراه چیست؟ آیا این دا با هم یکسان هسن ؟ ا اگر پاسخ آرب نیستق قفاات
آنها چیست؟
ااژ «نظیر» در ج ایات در ماد  369ممکن است با دا برداشت منفاات همراه باش  .یکی ار
م ظر ننیجه (نظیر در ننیجه) استتتق ب ین مع ا که م ظور ار نظیر ج اینی مشتتابه استتت که در عالم
خارج اقّفاق انناده استتت؛ ار این م ظرق این امر ار مصتتادیق خیاب رننارب ا به عرارت بهنر خیاء
در ننیجته خواهت بودق نتته خیتاء در ذهن ا نتاگزیر ج تایتت نظیر امرب معیوف بته رکن متتادب
ج ایتق یع ی ننیجة حاصتتتلهق خواه بود .برداشتتتت دیگر ار عرارت نظیر ناظر به قصت ت مرقکب
(نظیر در قصت ) استتق ب ین مع ا که قصتوّرب در ذهن مرقکب بوده استت که در عمل قص یق
نشت ت ه استتتتق امّا نظیر آن ااقع شت ت ه استتتت؛ اگر نظیر را در این مع ا بگیریمق آنگاه نظیر امرب
معیوف بته رکن راانی ج تایتت خواهت بود .در بادب امر ار ظاهر کالح قانونگذار در ماد 369
قانون مجارات استتالمی چ ین نهم میشتتود که نظیر معیوف به ننیجة حاصتتله استتت (آقایینیاق
 )893 :8262با این حالق مفرال نوشتتنار حاضتتر آن استتت که نظیر مستتئلهاب معیوف به قص ت
مرقکب ا بالنّرع ع صتتتر مع وب جرح استتتت .همانیور که خواهیم دی ج ایت نظیر گاه میقوان
ناشتتی ار اشتتنراه ذه ی مرقکب  -قیریق ذه یّت با ااقعیّت  -ا گاه ناشتتی ار خیاب رننارب اب -
قیریق ااقعیّت با ذه یّت  -باشتت ا در هر دا صتتورت جایگاه رکن راانی مـلّ پرستتش خواه
بودق نه رکنمادبق ب ین ستتترب که ج اینیق گرچه شتتت ی قر یا خفی قر ار ذه یّت مرقکبق در
عالم خارج اقّفاق انناده استتتتق امّا ای که با چه استتتن اللی میقوان آن را عم یا ناعم دانستتتت
اهمیّت دارد .در چ ین مواردبق نظاحهاب ح وقی مخنل

به سته رایکرد براب حلّ مشکل ع صر
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مع وب جرح ان یشتی هان  :یا کوشتی هان با اسن اللهایی نظیر سوءنیّت انن الیاننه 8این ج ایات را
ااقعتاً عمت بت ان ت یا قالشکردهان به لـاظ آ ار اجنماعیق این گونه ج ایات را به لـاظ کیفر
حکماً (اعنراراً) عم نرل ک

ا یا ای که با آنها همان جرایم ناعم برخورد ک .

این نوشتتتنار براب پاستتتخ به آن پرستتتشها ا ای که قانونگذار در خصتتتوص ج ایت نظیر چه
رایکردب دارد قالشکرده استت با یو بررسی ن هی-ح وقیق مفهوح ج ایت نظیر ا نیز ابعاد ا
چالشهاب آن را ااکااد قا راهکاریی براب احنرار ار برداشتتتتهاب منفاات ا احیاناً نادرستتتت
ارائه شتود .در این راستناق ج ایت نظیر ناخودآگاه موضتوع اشنراه در ج ایت را پیش میکش  .به
همین م ظور شت اخت دقیق قلمرا این دا نیارم بررستتی استتت .در قستتمت نخستتت بارشت استتی
قلمرا این دا ا در قسمت داّح ج ایت نظیر بررسی ش هان .

 .2شناسايی قلمرو جنايت نظير و اشتباه در جنايت
ج ایت نظیر موضتتوعی مرقرط با اشتتنراه در ج ایت استتتق ریرا در عالم ااقع ج اینی اقّفاق انناده
است که با ذه یّت مرقکب قیریق نمیک  .پرسش ای جاست که آیا قلمرا این دا یکی است؟ ا
اگر پاستتخ آرب استتتق چرا قانونگذار این دا را ار یک یگر ج ا کرده استتت؟ ب ین م ظور ابن ا
الرح استتت مرر دقیق بین این دا شت استتایی شتتود .اشتتنراه در ج ایت نیز میقوان ناشتتی ار خیاب
ذه ی یا خیاب رننارب مرقکب باش .

 .2-2جنايت نظير و اشتباه ذهنی در ارتکاب جنايت
اشتتنراه ذه ی مرقکب حستتب مورد ممکن استتت ناشتتی ار اشتتنراه در هویّتق ااصتتاف یا ماهیّت
مج یٌعلیه باش .

1. Transferred Malice.
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 .2-2-2اشتباه در هويّت مجنیٌعليه
اشتتنراه در هویّت (شتتخصتتیّت) مج یٌعلیهق که اشتتنراه در قیریق نیز خوان ه میشتتود (مزراعیق
)344 :8264ق اشتنراه ذه ی مرقکب در شت استایی هویّت مج یٌعلیه ا اصیالحاً جهل به «کیسنی»
ااستتتت .عر ال ادر عودهق ح وق ان مصتتتربق در مورد این نوع قنل چ ین مینویست ت « :م ظور ار
اشنراه در شخصیّت مج یٌ علیه این است که جانی درص دکشنن شخص معیّ ی با قص ای که ری
است برآی ا بع اً معلوح شود که مثالً م نول عمرا بوده است» (عودهق .)69 :8269
رایّة قضتایی قا ستال  8278بر اساس راب شمار  141/8969مورّخ  8289 /1/87دیوان عالی
کشتتتور ا نظریّة شتتتمار  8279/89/87-7/4916ادار ح وقی قوّ قضتتتائیه چ ین ج اینی را عم
میدانستتت (میرمـمّ صتتادقیق 278 :8264؛ ستتپهون ق 74 :8219؛ الی بق 891 :8279؛ بارگیرق
 .)78 :8279با اجود اینق دیوان عالی کشتتور در یو راب اصتترارب در قاریخ  78/7/7بر استتاس
ننتاااب حضتتترات عظتاح گلپتایگتانی (ره) ا م اح رهررب چ ین ج اینی را شتتتره عم اعالح کرد
(صتتادقیق 364 :8264؛ ستتپهون ق 79 :8219؛ شتتامریاقیق  .)813 :8214با این همهق نظر بستتیارب ار
ن هتا مغتایر این امر بود؛ براب نمونتهق آیتتاهلل نتاضتتتل ل کرانی در این باره میگوی « :قنل عم
مـستوب می شود؛ چون با آلت قناله ا عم اً ا به قص قنل به شخص معیّن رده استق م نهی در
هویّت اا اشنراه کرده است» (ناضل ل کرانیق  .)461 :8219آیتاهلل مکارح شیرارب نیز چ ین بیان
میک « :در صتورق که هر دا مـ ونال ّح باشت ق قنلْ عم مـسوب م شود» (مکارحشیراربق
.)271 :8218آیتاهلل بهجت نیز چ ین پاستتخ دادهان « :ظاهر این استتت که قنل عم ب میباشتت ق
هرچ صتتلح بر دیه براب الیّدح االی ا احوط استتتق در نرل ستتؤالق که اگر میشتت اختق
نمیکشتتت» (بهجتق  .)419 :8219ار مجموع نناااب موجود راشتتن میشتتود که ش ت اخنه نرودن
هویّت م نول بر قاقلق جزء ارکان قنل عم نیستت ا با قوجّه به ای که شخص مجار به کشنن نرد
مـ ونال ّح نیستق اشنراه در هویّت مج یٌ علیه نوع ج ایت را ار عم به ناعم قغییر نمیده .
قتانون مجارات استتتالمی 8263نیز اک ون در ماد  364اشتتتنراه در هویّت را به شتتترط آنکه
مج یٌ علیه مه ارال ّح نراشت عم دانستنه است .ب یهی است که با قوجّه به ارالق کلمة ج ایتق
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اگر ج ایت با اشنراه در هویّت بر مادان نفس نیز ااقع شودق هم ان عم خواه بود .ار این راق
اگر کستی قصت قنل کستی را ک ق امّا ضربه بر عضو اارد شود ا سپس کش

شود که ضارب

در هویتّت مج یٌ علیته اشتتتنرتاه کرده استتتتق ج ایت عم خواه بود .به هر رابق نظر به ای که
قانونگذار حکم اشتتنراه در هویّت را صتتراحناً ذکرکرده استتتق ج ایت نظیر ار قلمرا آن خارج
میشود.

 .2-1-1اشتباه در اوصاف مجنیٌعليه
این اشتنراهق اشتنراه ذه ی مرقکب در جهل به ایژگیهاقکیفیّات (چگونگی) مج یٌع لیه است که
خود گاه می قوان ناشی ار اشنراه در هویّت ا گاه ناشی ار اشنراه در حکم باش ؛ براب نمونهق اگر
(ال ) به قصتوّر ای که (ب) مه ارال ّح استتق اب را به قنل برسان ا سپس هویّت م نول راشن
ا مشتخّص شود که (ج) را کشنه استق این امر انزان بر اشنراه در ااصاف مج یٌعلیهق اشنراه در
هویّت نیز خواه بود (میرمـمّ صتتتادقیق  .)271 :8264چ ین ج اینی قرکیری ار این دا اشتتتنراه
استت ا همان است که برخی ح وق انان آن را اشنراه در شخصیّت ب ان قص مجرمانه نامی هان
ا آن را با اشتنراه در هویّت با قصت مجرمانهق که پیشقر آم ق قفکیو کردهان (صادقیق :8264
 .)368امّا در نرل داّح اشنراه در ااصاف مج یٌعلیه میقوان صرناً ناشی ار قصوّر اشنراه مرقکب
نستترت به مه ارال ّح بودن مج یٌ علیه (ب ان اشتتنراه در هویّت اا) باشتت ؛ ب ابراینق اگر (ال ) به
قصتوّر مه ارال ّح بودنق (ب) را به قنل برسان ا سپس مشخّص شود که (ب) اساساً مه ارال ّح
نروده استتق این امر صترناً اشتنراهی استت که در کیفیّات مج یٌعلیه ااقع شت ه استت (صادقیق
.)363 :8264
اشنراه در ااصاف مج یٌ علیه نوع ج ایت را ار عم به شره عم قغییر میده ق اگرچه قنل ذاقاً
عم است .امّا اشنراه در نرل داّح مـلّ اخنالف است (آقاباباییق  .)868 :8217اماح خمی ی (ره)
در قـریرالوستتیله ذیل مستتئلة نوردهم ار گفنار «در موجب قصتتاص» در این باره چ ین گفنهان :
« اگر غذای مستتتموح نزد کستت به قصتتوّر ای که مه ارال ّح استتتت بیاارد ا ستتتپس خالف آن
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معلوحشتتودق قنل عم ى نیستتت ا قصتتاص ن ارد» (موستتوب خمی یق 8219ق ج .)183 :3ار م ظر
قانونیق قرصتتتر  3ماد  361قانون مجارات استتتالمی پیشتتتین با ا رات اعن اد به مه ارال ّح بودن
مج یٌعلیهق ج ایت را شتره عم میدانستت .اک ون ب (ب) ماد  368قانون مجارات اسالمی نیز
جهل به معصتوحال ّح بودن مج یٌعلیه را «جهل به موضوع بزه» ا ار مصادیق قنل شره عم دانسنه
ا بیان داشتنه است « :هرگاه مرقکبق جهل به موضوع داشنه باش ق مان آنکه ج اینی را با اعن اد
به ای که موضتتوع رننار ابق شتتتیء یا حیوان ا یا انراد مشتتتمول ماد ( )293این قانون استتتت به
مج یٌ علیه اارد ک ق ستتپس خالف آن معلوح گردد» .نکنة مهم آنکه صتترناً اشتتنراه درخصتتوص
مه ارال ّح بودن مج یٌعلیه ستوءنیّت مرقکب را در ارقکاب ج ایت رائل میستاردق امّا اشنراه در
کیفیّات دیگر ستتتاقطک

ستتتوءنیّت اب نخواه بود (آقایینیاق  .)17 :8262ننیجه آنکه ب ان

سرب که قانونگذار به ج ایت به دلیل اشنراه در ااصاف مج یٌعلیهق هم ون اشنراه در هویّ تق در
ماد  368به رور صریح قوجّه کرده استق ج ایت نظیر ار قلمرا آن خارج میشود.

 .9-2-2اشتباه در ماهيّت مجنیٌعليه
اشتتنراه در ماهیّتق اشتتنراه ذه ی مرقکب در ماهیّت مج یٌعلیه (موضتتوع بزه) استتت که ناشتتی ار
جهل به «چیستتنی» آن استتت؛ مان آنکه مرقکب به قصتتوّر حیوان یا شتتیء بودن چیزب به آن
قیران ارب ک ا ستتپس منوجّه شتتود که انستتانی مـ ونال ّح را کشتتنه یا مجراحکرده استتت.
صتتاحب جواهر در این باره میگوی « :یلـق بشتتره العم قصتت الفعل ا ال نل لمن ظ ه مستتنـ ا
لذلو بکفر اا قصتتاص نران خالنهق بل ا من ظ ّه صتتی اً مراحاً نران آنستتانا (( » )...نجفیق :8211
ج43ق  .)43اماح خمی ی (ره) نیز در این باره مینرمای « :اگر کستتی را به اعن اد ای که مه راال ّح
استت یا به اعن اد قصتاص بک ش ق سپس خالف آن آشکارشود یا به گمان ای که اا شکار استق
سپس معلوح شود که انسان بوده استق به شره عم ملـق میشود» (موسوب خمی یق  :8219ج3ق
 .)114قتانونگتذار در ب ت (ب) متاد  368این مورد را در ک تار قنتل با قصتتتوّر مه ارال ّح بودن
شتخص (یع ی اشتنراه در ااصتاف مج یٌعلیه) حکماً جهل به موضوع بزه دانسنه ا ب ان قفکیو
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بین این داق این ج ایت را نیز شتره عم دانستنه است .به هر رابق با قوجّه به ای که قانونگذار در
ب نوق به رور خاص حکم اشتتنراه در ماهیّت (موضتتوع) را نیز بیان کرده ا آن را ج ایت عم
نت انستتتنه استتتت ا با قوجّه به ای که ج ایت نظیر موقعی مصتتت اق مییاب که مرقکب به ماهیّت
موضتوع جرح آگاه باشت ق اشتنراه در ماهیّت در مورد ج ایت نظیر ع الً قصوّرکردنی نیست ا ار
قلمرا آن خارج میشود.

 .1-2جنايت نظير و اشتباه رفتاری در ارتکاب جنايت
بر خالف موارد اشتنراه ذه ی در ارقکاب ج ایتق اشنراه رننارب مرقکب (اشنراه در ه فق خیاء
در شتخص ا اشنراه در اصابت) اشنراه جانی در مرحلة اق اح است (عودهق  .)69 :8269این اشنراه
می قوان ناشتی ار ع ح مهارتق قزلزل رننار یا حنّی شترایط بیرانی خارج ار اخنیار مرقکب باش
(میرمـمّ صادقیق 294 :8264؛ الی بق  .)874 :8214ماد  369قانون مجارات اسالمی پیشین در
این باره م رّر میداشتت« :در مواردب هم که کسی قص قیران ارب به «کسی» یا شیء یا حیوانی
را داشتتنه باشتت ا قیر اا به انستتان بیگ اه دیگرب اصتتابت ک عمل اا خیاب مـض مـستتوب
میشود» .بر این اساسق اشنراه در ه ف  -گرچه اشنراه م جر به کشنه ش ن انسان دیگرب میش
 به ناگاه نوع ج ایت را ار عم به خیاب مـض ق لیل میداد (میرمـمّ صتتادقیق .)299 :8264در ماد مزبور قی ب نیام ه بود که آیا مراد ار «کستتتی» انستتتان مه ارال ّح استتتت یا مـ ونال ّح.
هم ینق بین انراد مجار به قیران ارب (هم ون نیراهاب مستتلّح) با انراد بیمجور قفکیکی نشتت ه
بود ا همین امر ستترب ایراد برخی ح وق انان شت ه بود که با چه م ی ی میقوان پذیرنت ج ایت
خیایی شتتتخصتتتی که استتتاستتتاً در قیران ارب مجار نروده ا ه ف اا ار قیران ارب کشتتتنن نرد
مـ ونال ّمی بوده است خیاب مـض قل ّی شود؟ (میرمـمّ صادقیق .)299 :8264
اک ون قتانونگتذار در ب ت (پ) متاد  363بتا حذف عرارت «کستتتی» ا مـ ادکردن آن به
«شتتکار» چ ین م رّر میک « :ج اینی که در آن مرقکب نه قصتت ج ایت بر مج یٌعلیه را داشتتنه
باشت ا نه قصت ایراد نعل ااقع شت ه بر اا راق مان آنکه قیرب به قصت شکار رها ک ا به نردب
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برخورد نمتایت » .الرنته قرصتتتر این متاده م رّر میدارد« :در مورد ب ت هتاب (ال ) ا (پ) هرگاه
مرقکب آگاه ا منوجّه باش که اق اح اا نوعاً موجب ج ایت بر دیگرب میگرددق ج ایت عم ب
مـستوب میشتود» .پرسش ای جاست اک ون که قانونگذار در قانون ج ی پاسخ مسئلة اشنراه در
قنل انستتتان مـ ونال ّح را  -جز در مورد خیاب ناحش هم ون قیران ارب در مکان شتتتلو که
عم مـسوب میشود  -به قصریح بیان نکرده استق حکم قضیه چیست؟
با ستکوت قانونگذار براب یاننن پاستخ بای بر استاس اصتل  897قانون اساسی به منون معنرر
ن هی مراجعه کرد .قاع ه آن استت که اگر نرد نه قصت رننار نسرت به کسی را داشنه باش ا نه
قصت حصتتول ننیجه راق ج ایتْ عم نخواه بود ا قجمیع قصت رننار ا قص ت ننیجه براب قـ ّق
ج ایت عم ضترارب استتت (میرمـمّ صتادقیق 891 :8264؛ صتادقیق  .)897 :8264امّا بین ن ها
در مورد حکم اشنراه در ه ف که سرب قنل دیگرب شود اخنالف نظر هست ا این امر به مسئلة
«معیّن نرودن» مج یٌعلیه در اجزاء شترایط ج ایت عم بارمیگردد« .اگر «قص شخص معیّن» ار
اجزاء الرح در قـ ّق عمت در ج تایت مـستتتوب گرددق ن ان آن موجب قـوّل ماهیّنی ج ایت
شتت هق آن را ار مصتتادیق عم خارج میستتارد ا در غیر این صتتورتق ارقکاب ج ایت با اجود
خیابِ در شخص را بای ار مصادیق قنل عم ب دانست» (صادقیق .)379 :8264
برخی ار ن ها قعیّن مج یٌ علیه را در قـ ّق ج ایت عم شتتترط دانستتتنه ا ج اینی را که ناق
قعیّن باشت ت خیاب مـض دانستتتنهان ق ب ان ای که در مورد نرال مخنل

قفکیکی قائل شت ت ه

باشتت  .براب نمونهق شتتهی انی در شتترح لمعه بیان میدارد« :خیاب مـضق مان آنکه قیرب به
ستتوب حیوانی پرقاب ک ا به انستتان بخوردق یا آنکه قیرب به ستتوب انستتان معیّ ی بی ارد ا به
دیگرب بخوردق ا بارگشت آن به این است که قاقل قص کشنن انسان یا شخص م نول را ن اشنه
استت ا داّمی الرمة ااّلی استتق [یع ی اگر قص کشنن انسان نراش ق قص کشنن شخص م نول
نیز نخواهت بود]» (شتتتهیت تانیق  :8218ج89ق  .)891قل ّی این دستتتنه ار ن ها به ارالق راایاقی
بارمیگردد که در این خصتتوص اجود دارن ق چ انکه آیتاهلل مرعشتتی شتتوشتتنرب با اشتتاره به
صتتتـیـتة عرت الرحمنبنحجتاج ا راایتت جمیتلبندراج ار امتاح صتتتادق (ع) کته نرمودهان :
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«انماالخیاء ان یری الشتتیءق نیصتتیب غیره» (کلی یق 8497هتتتتت.ق :ج 7ق )371ق معن استتت که
«م صتود ار شتیءق میلق شیء است خواه انسان باش ا یا غیر آن» (مرعشی8279 :ق  )896ا «در
شترع براب شتیء اصتیالح خاصتّی اضتع نشت ه است قا مخنص به غیر انسان باش » (شهی انیق
 :8218ج89ق .)889
دسنة داّح ار ن ها بین مـ ونال ّح ا مه ارال ّح قصریـاً یا ضم اً قفکیو قائل ش هان ا ایراد
ج ایت نام صتتتود بر شتتتخص مـ ونال ّح را که با خیاء در ج ایت بر نرد مه ارال ّح صتتتورت
گرننته بتاشتتت خیاب مـض میدان  .ابنبراج در مهذب ار قائلین به این نظر استتتتق (ابنبراجق
8499هتتتت.ق :ج3ق  )419امّا اب بیان نمیک که اگر قیر به ستوب انسان مـ ونال ّمی رها شودق
الی به مـ ون ال ّح دیگرب برخورد ک ق موضتوع چه حکمی دارد .اماح خمی ی (ره) در این باره
بیان داشتتتنهان « :قنل خیائ مـض که آن را خیاى ب ان قردی نیز م گوی عرارت استتتت ار
موردى کته مرقکب نه قصتتت عمل را دارد ا نه قصتتت قنل را؛ نه م خواه به ستتتوى انستتتان
قیران ارى ک ا نه قصتت قنل اا را داردق مثل کستت که شتتکارى را ار دار دی ا به ستتوى اا
شلیو کردق امّا همین که قیر رها ش ق شخص که بین اا ا شکار در گودال بود باال بیای ا قیر
قرل ار رستی ن به شتکار به آن شتخص اصابت ک ق ا یا س گ را براى مصرف شخص خود ار
کوه بغلیان ا الشه اى ار آن به کس اصابت ک ا اا را بکش ق ا ار همین موارد خیاى مـض
است آن صورق که قیرى به سوى انسان مه ارال ّم بی ارد ا به دیگرى اصابتک ا اا را ار
پاى درآارد» (موسوب خمی یق  :8219ج 3ق .)114
هرچ ار مفهوح مخال

کالح اماح خمی ی (ره) لزاماً این استن راط نمیشود که اگر قیرب که

به ستتوب نرد مـ ونال ّمی رها شتت ه استتت به نرد مـ ونال ّح دیگرب برخورد ک شتتره عم
استتتتق امّا ع ّهاب اعن اد دارن که ار کالح اماح چیز دیگرب جز این برداشتتتت نمیشتتتود .براب
نمونهق آیتاهلل مرعشتتتی در همین راستتتنا چ ین بیان داشتتتنه استتتت« :حضتتترت اماح (ره) که در
قـریرالوستتیله ا در بیان خود لف انستتان را به مه ارال ّح م یّ کردهان ق براب آن استتت که قنل
شتتره عم را خارج ک ق ریرا در مستتئلة مانـننیهق اگر م نول مـ ونال ّح باشتت ق قنل در حکم
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شتتتره عم خواه بودق کما ای که گاهی قنل موضتتتوعاً قنل عم استتتتق امّا ملـق به شتتتره عم
میشتتود» (مرعشتتیق  .)883 :8279نظر ع ّ دیگرب ار ن ها نیز در همین راستتناستتت؛ ار جمله در
این ارقراط سؤالی ارآیتاهلل م نظرب ش ه است که عین سؤال ا جواب ب ین شرح است « :سؤال:
شتتخصتتتی به قصتت ردن ری قیران ارب میک ا به عمرا اصتتتابت میک ا میمیردق ا هر دا
مـ ونال ّح هستن ق قصتاص هستت یا قنل خیاءمـض استت یا شتره عم ؟ جواب :بستمهقعالیق
حکم شتره عم را دارد» .علّت ای که ایشتان در جواب گفنهان حکم شره عم را دارد این است
که قنل موضتتوعاً خیاب مـض استتتق امّا چون عمل ار راب بیاحنیاری ا بیمراالقی ا با ستتوء
قصت به جان شتخصی انجاح گرننه استق در پرداخت دیه (ار مال جانی نه عاقله) ا در م ّت دا
ستال (نه سته ستال) حکم شتره عم را دارد (مرعشیق  .)888 :8279پاسخ مشابهی را میقوان در
نظرات آیتاهلل مکارح شیرارب یانت؛ ار ایشان چ ین سؤال ش ه است« :شخص قص کشنن نرد
مـ ون ال ت ّم را دارد ال بتته عل تّت خیتتاى در قیران ت ارىق شتتتخص دیگرى را کتته اى نیز
مـ ونال ّح بوده م کشت ق قنل ااقعشت ه ار چه نوع خواه بود؟» ایشتان در پاسخ گفنهان « :اگر
م ظور ار خیاى در قیران ارى این باش که نفر داّح در مـ اد قیران ارى اا نروده ا قیر به علل
مان ای که کمانه کرده ا به دیگرى خورده ا اا را کشتنه استق قنل خیاست» (مکارح شیراربق
 .)279 :8218مفهوح مخال

این پاسخ آن است که اگر نفر داّح در مـ اد قیران ارب نرد بوده

است ا شخص بر ا ر بیاحنیاری اق اح به قیران ارب کرده باش ق قنل شره عم خواه بود.
آیتاهلل ناضل ل کرانی در جامعالمسائل در این باره دا نظر منفاات را ارائهکرده است .ایشان
در پاسخ به این پرسش که کسی قص قنل شخص مـ ونال ّمی را میک ق امّا به سرب خیاء در
قیران ارب یا اصتتابت در ه فق شتتخص مـ ونال ّح دیگرب را میکش ت ق قنل ار چه نوع استتتق
گفنهان که «ظاهر آن استتت که قنل شتتره عم استتت» (ناضتتل ل کرانیق  .)461 :8219امّا در نظر
دیگرب اعن اد بر عم بودن چ ین قنلی دارن ا در پاستتخ به این ستتؤال که کستتی گلولهاب را به
قص ت قنل شتتخص معیّن شتتلیو میک ق لکن گلوله به مانعی برخوردکرده ا ستتپس به شتتخص
دیگرب میخورد ا اا را میکشت ق قنل ار چه نوع است؟ پاسخ دادهان « :قنل عم استق چراکه
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به قص قنل ا با اسنعمال آلت قناله بوده ا این امر غیر ار موردب است که خیاء میک ا قیر به
شخص غیرم صود برخوردکرده ا اا را میکش » (ناضل ل کرانیق .)461 :8219
ار مجموع این نظرات چ ین برمیآی که دسنة عم هاب ار ن ها در مواردب که ج ایت ناشی
ار خیاب در ه ف (اصتتتابت) استتتتق ج ایت را خیاب مـض میدان ق هرچ ع ّهاب ار آنها
چون استاستاً شتخص مجار به قیران ارب به نرد مـ ونال ّح نروده استتق عمل را مص اق ج ایت
شتتره عم دانستتنهان  .در میان ح وق انان نیز هرچ برخی نظر بر عم بودن چ ین ج ایاقی دارن
(معرنتق 29 :8291؛ ستتپهون ق  )19 :8219ا این نظر به دی گاه برخی ن هاب اهل س ت ّت هم ون
مالو ا برخی ن هاب ح رلی که ارقکاب ج ایت ار راب قع ّب را  -آنگاه که اصتتتل رننار حراح
استتتت  -عم میدان نزدیو استتتت (عودهق  .)69 :8269ع ّهاب دیگر معن ن که این ج ایتْ
خیتابمـض ا مشتتتمول دیته ا قعزیرق من بتاب شتتتراع به قنل عم (ماد  828قانون مجارات
استتتالمی )8263استتتت (میرمـمّ صتتتادقیق  .)291 :8264الرنه احنمال شتتتره عم بودن آن را در
صورت ا رات ق صیر م نفی ن انسنهان (میرمـم صادقیق .)291 :8264
ننیجة این بـث آنکه دا نرل قصتتتوّرکردنی استتتت :یا ای که چ ین ج ایاقی بر استتتاس نظر
ن هایی چون آیتاهلل م نظرب شتتره عم قل ّی شتتون ا یا ای که با ستتکوت قانونگذارق بای نظرب
هم ون آیتاهلل بهجت داشتنه باشتیم که گفنهان  « :به اخنالف مواردق شره عم یا خیاب مـض
مـستوب میشود» (بهجتق  .)246 :8219به نظر میرس دی گاه آیتاهلل بهجت بیشنر م ران به
ص تـّت باش ت ا بای چ ین ج ایاقی را حستتب مورد شتتره عم ق خیاب مـض ا گاه عم ب انیمق
ب ین مع ا که در نرضتی که مرقکبق مثالً در م اح کشنن مه ارال ّمیق در جایی خلوت ا ب ان
احنمال برخورد قیر به دیگربق به ستتمت (ب) قیران ارب ا قیر به (ج) برخورد ک ق بای ج ایت
را بر استتاس ب (ب) ماد  363خیاب مـض ب انیم .امّا اگر مرقکب به ستتوب مـ ونال ّمی  -با
یا ب ان رعایت احنیارات الرح  -قیران ارب ک الی قیر به (ج) برخورد ک ق بای بر استتاس ب
(پ) ماد  368که ج ایت ناشتی ار ق صتیر را شتره عم میدان ق آن را به شتتره عم ملـق ک یمق
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مگر ای که ق صتیر ناحش باش ا قیران ارب نوعاً موجب ج ایت شود که در این صورت میقوان
بر اساس قرصر ماد  363آن را عم دانست.
گذشتتتنه ار مراحث پیشگفنهق ج ایات ناشتتتی ار خیاب در ه ف نیز نمیقوان ج ایت نظیر
م صتود قانونگذار در ماد  369باشت ق ریرا همانیور که اشتتاره شت ج ایت نظیر در هر صتتورت
عم استت .امّا ج ایات ناشتی ار خیاب در ه ف حسب مورد مشمول یکی ار ج ایات شره عم
ا خیاب مـض ا استنث ائاً عم خواه بود ا در همة حاالت عم مـستوب نمیشتتون قا ننیجناً
نظیر قلم اد شتون  .اانگهیق حکم استنث ائی نرضتی که ج ایت ناشی ار اشنراه در ه ف به علّت
خیاب ناحش عم قل ّی میگرددق در قرصتتر ماد  363بیان شتت ه استتت ا ب ابراین ضتترارقی
ن اشت که قانونگذار در قالب عرارت مرهم ج ایت نظیر به آن اشاره ک .

 .1مفهوم و گسترة جنايت نظير
ااکااب مفهوح لغوب ا اصیالحی ااژ «نظیر» در راشن ساخنن بسیارب ار مسائل منعاقب قأ یرب
بستتیار خواه داشتتت .در لغن امة دهخ ا «نظیر» به مع اب «همان ق همناق مستتاابق مثلق مشتتتابهق
همستتت تگق همورنق کفوق بت یتل» ا نظایر آن آم ه استتتتق الرنه معانی دیگرب هم ون انرار ا
شتریو هم براب آن ذکر شت ه است (دهخ اق  :8292ریر م خل نون) .در نره گ نارسی معین
نیز نظیر در مع تاب مثتلق متان ت ا شتتتریه آم ه استتتت (معینق  .)4714 :8271احرار نظیر بودن ا
همستانی در عالم خارج امرب عرنی استت ا به نظر میرست که ار نظر عرفق بر اساس درجات
شتراهت ا همان بق ریفی ار عرارات منفاات اجود داشنه باش ؛ براب نمونهق اگر در عرف این
شتتراهت بستتیار ریاد باش ت ق ااژ «مثل» به کار میراد که بیانگر درجة شتتراهت بیشتتنرب استتتق
چ انکه در کناب «المعجمالمصتتتیلـات» در برابر ااژ «ال ظیر»ق کلمة «المثل» قی شت ت ه استتتت
(عر الرحمانق بیقا :ج2ق  .)437عراراقی چون شتتتریهق مشتتتابه ا همان نیز در درجات بع قر قرار
میگیرن  .امّا در ن ه ا ح وقق دقّت در کنب ااژه ش اسی ما را به سه برداشت منفاات ار عرارت
نظیر ره مون میسارد :نظیر مثلیق نظیر عرنی ا نظیر اعنرارب (حکمی).
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ال  -نظیر مثلی :مراد ار نظیر مثلیق ممتا لتت ا همتان ت ب بین دا یا چ چیز در عالم خارج
استق هرچ قفااتهایی جزئی بین آنها باش « .حمیرب» در لغن امة خود «شمسالعلوح»ق نظیر را
در همین مع ا بهکار برده ا بیان میدارد« :مراد ار نظیرق مثل استق به رورب که اقنی به چیزب ا
نظیر آن نگریستنه میشود یکسان باش » (حمیربق 8439هتتتت..ق :ج89ق  .)9912آیة شریفة «نمن
اعنت ب علیکم نتاعنت اا علیته بمثتل متا اعن ب علیکم» (ب ره )864 :در باب قجویز قصتتتاص نیز
منضمّن همین مفهوح است .ماد  619قانون م نی نیز با قوجّه به همین مع اق مال مثلی را عرارت ار
مالی دانستنه استت که اشتراه ا نظایر آن نوعاً ریاد ا شایع باش ا قشخیص قلمرا آن را به عرف
ااگذار کرده

است8.

ب -نظیر عرنی :در برخی موارد نظیر در مع تتاب کفو بودنق هم ارنی ا همستتت گی عرنی
(موقعیّنی) بهکار رننه استتت؛ براب نمونهق در مهرالمثل ا اجرتالمثلق مراد مهریهاب مشتتابه انراد
هم رر ة رن (کفو) یا اجرقی مشتابه با مـل یا کار مورد نظر استت( .شتهی ص رق  8439هتتتت..ق:
ج9ق 882؛ ابنم ظورق 8484هتتتت.ق :ج8ق  .)826در این مع اق نظیر مستامـناً در مع اب مشابه بهکار
رننه استق گرچه قفااتهایی اجود داشنه باش .
پ -نظیر اعنرتارب :م ظور ار نظیر اعنرتارب آن استتتت کته عرف یتا شتتترع یا قانون براب دا
موضتتوعق گرچه منفااتق حکم یکستتانی م رّر کرده باشت  .یکی بودن احکاح مهـرح رضتتاعی ا
نسری ار جمله چ ین موضوعاقی است (مـ ّق دامادق .)399 :8216
هرچ نظیر مثلی کاملقرین قعری

ار آن استتتتق همانیور که در مراحث پیآارد خواهیم

دیت قانونگذار مشتتتاب هت عرنی (مع اب داّح) را در نظر گرننه ا ار این جهت که ج ایت نظیر به
لـاظ عم بودن (رکن راانی) همان کیفرب را خواه داشتتت که ج ایت م صتتود در صتتورت
اقوع میداشتق (مع اب سوّح) را نیز نگریسنه است.

 . 8برخی معن ن که مراد ار مثلی در قانون م نیق قسااب اجزاء در قیمت است؛ برخی دیگرق آن را قسااب در صفاتق آ ار
ا قیمت می دان که در صورت اخنالطق به علّت همسانی ا نرط شراهت قابل قمیز نراش (مـ قدامادق .)19 :8216
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 .1-2اشتباه در موضع ،نوع و ميزان جنايت
قفاات اشنراه در ج ایات ا نیز ج ایت شره عم با ج ایت نظیر آن است که در اشنراه در ج ایات
ا نیز ج ایت شره عم ق ننیجه (ج ایت) نسرت به مج یٌعلیه اب اً م صود مرقکب نیست ا حنّی اگر
مرقکب آگاهی یا قوانایی میداشتتت ار اقوع ننیجه پرهیز میکرد .با اجود اینق گاه مرقکب در
ارقکاب اصل ج ایتق عام ا مج یٌ علیه ا ج ایت هر دا م صود ااست ا ج ایت در عمل هم بر
همان مج یٌعلیه ااقع می شودق امّا موضعق نوع یا میزان ج ایت ا به عرارت رساقرق نراع اکیفیّات
ج ایت نسترت به ابق م صتود مرقکب نیستتت ا در آنها خیایی رُخ میده  .براب نمونهق ممکن
است (ال ) قص ک جراحنی به چشم راست مج یٌ علیه اارد ک ق الی ضربه به چشم چپ اا
برخورد ک (خیاء در موضتتع مما ل)؛ یا ای که بخواه به ستتاق پاب مج یٌعلیه ضتتربهاب اارد
ک ق امّا ضتتربه به دستتت اا برخوردک (خیاء در موضتتع نامما ل)؛ یا بخواه مرقکب ج ایت
دامیّه شتتودق امّا در عمل ج ایت جائفه ااقع شتتود (خیاء در نوع ا میزان ج ایت) .این اشتتنراهات
حستتب مورد ممکن استتت ناشتتی ار اشتتنراه ذه ی یا رننارب مرقکب باش ت  .در هر یو ار موارد
پیشگفنه میقوان قصتوّر کرد که ج ایت نام صتتود (ننیجة حاصتتله)ق براستتاس دام ه ا ش ت ّت به
صورت اکثر (اعلی)ق همسان (برابر) یا اقلّ (ادنی) ار م صود مرقکب نسرت به مج یٌعلیه م صود
مـ ّق ش نی باش ؛ براب نمونهق اگر (ال ) به قص کشنن یا ایراد ص مهق ضربه یا جراحنی به ن یة
مشتخّصی ار ب ن (ب) اارد ک ق امّا با چرخش ناگهانی (ب)ق ضربه یا جراحت به ن یة دیگرب
ار ب ن اب برخورد ک ق بسنه به موضع اراد ضربه یا جراحتق ننیجه ممکن است ش ی قرق برابر
یا حنّی کمنر ار آن ه م صود اصلی مرقکب بوده است باش .
با قوجّه به ای که اشتتنراه در قنل به شتترح نوق احکاح خاص خود را داردق ق ها راه آن خواه
بود که ج ایت نظیر در ماد  369را به اشنراه در کیفیّات ج ایتق آن هم در ج ایات مادان نفس
(عضتو)ق مـ اد ک یم .امّا به لـاظ مر ایی ظاهر راایات نشانگر آن است که ار م ظر ن ه شیعه ا
بر استتاس معیارب که ار ج ایت عم ا خیاء در آن راایات آم ه استتتق عم دانستتنن ج ایات
مشتابهی که بر عضتو نام صتود اارد میشتون نیز مغایر خواستت شتارع است؛ ریرا همانیور که
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اشاره ش اماح صادق (ع) در خرر عر الرحمنبنحجاج چ ین نرمودهان « :انّما الخیا ان قری شیئاً
ننصتیب غیرهق نأما کل شتیء قص ت الیه نأصرنه نهو العم » .مضمون این راایت که در راایات
منع ّد دیگرب ار حلری ا جمیلبندرّاج ا غیره ن ل شت ه است ا خیا را «ان یری الشیء نیصیب
غیره» دانسنهان (کلی یق 8497هتتت.ق :ج7ق 371؛ کلی یق 8497هتتت.ق :ج7ق 371؛ حرّعاملیق 8496
هت.ق :ج36ق )27ق آن است که اگر ج ایت ناشی ار خیاب رننارب نام صود باش ق در هر صورت
ناعم خواه بود .اانگهیق همانیور که گفنه شت ت عرارات «شتتتیء» ا «غیره» در راایات مزبور
ارالق دارن (مرعشتتتیق  )896 :8279ا عضتتتو نام صتتتود را هم دربر میگیرن ا ق ها مـ اد به
ج ایات خیائی ااقع بر نفس نیسن .
امّا عم دانسنن چ ین ج ایاقی ار سوب دیگر میقوان با دالیل موان ی همراه باش :
نخستتتق آیة شتتریفة  41ستتور مائ ه که قصتتاص چشتتم در برابر چشتتم (العین بالعین) را
قجویزکرده استت عمالً اشتارهاب به چشتم چپ ا راستت ن ارد ا سترب نمیشود که اک ون که
چشم راست مج یٌ علیه ار ح قه خارج ش ه استق در حالی که چشم چپ م صود مرقکب بوده
استتتتق آن را عمت نت انیم .اانگهیق «العین ا األن

ا األذن که در آیة شتتتریفه ذکر شتتت هان

خصتوصیّنی ن ارن ا این حکم به ق یح م اط در سایر اعضاء نیز جارب است» (مزراعیق :8264
.)823
داّحق درستتت استتت که راایاقی که خیاء را «من اعنم شتتیئاً نأصتتاب غیره» دانستتنهان در
خصتتتوص خیتاء ا شتتتیء ارالق دارنت ق امتّا این راایات بای با راایات دیگرب که ارالق آن
عرارات را ار بین میبرن جمع ا قفسیر شون ؛ راایات دیگر نشان میده که ظاهر راایات نوق
اخنصتاص به قنل دارن ق نه ج ایات مادان نفس .در راایت ابیعراس ار اماح صادق (ع) نیزکه ار
حضرت سؤال میشود« :قلتُ :رمی شاه نأصاب انسانا؟» پاسخ حضرت آن است که «ذلو الخیا
الّذب الش توّ نیهق علیه ال یه ا الکفاره» (کلی یق 8497هتتتتت.ق :ج84ق  .)361ب ابراینق ق ها ج اینی
کته در آن نرد میخواستتتنه به حیوانی قیران اربک ا به انستتتانی برخوردکرده استتتت ج ایت
خیایی استتت ا در خیاء بودن آن قردی ب نیستتت .امّا آیا میقوان ج ایت نام صتتود را نیز که بر
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عضتو مما ل مج یٌ علیه م صتود اارده شت ه است ج اینی دانست که در خیاء بودن آن قردی ب
نیستت؟ در چ ین مواردب مرقکب قص ارقکاب ج ایت بر مج یٌعلیه را دارد ا ح اقل در ای که
ج ایت شتره عم استت قردی ب نیستتق امّا قعیّن در موضع ج ایت ار اجزاء ا شرایط الرح براب
قـ ّق ج ایت عم نیستتت .ننیجه آنکه به نظر میرس ت در راایات مزبور م ظور ار شتتیءق شتتیء
الث استت ا نه عضتوب در مج یٌ علیه م صتود که ح اقل در شره عم بودن آن قردی ب نیست
(مزراعیق  .)823 :8264اانگهیق عرارات ابن ایی این راایت که در آن پرسش میشود« :اهوه ان
یهنعمّ ضترب رجلق ا ال یهنعم قنله؟ قال :نعم» بیانگر آن استت که صرف قعمّ در اارد آاردن
ضتتربه مالک عم استتت ا کیفیّت ج ایت مؤ ّر در م اح نیستتت .این برداشتتت با راایاقی چون
راایت ابنابیعمیر ار اح ار امامان باقر یا صتتادق(ع) که نرمودهان « :کلّ ما اُری به الشتتیء نفیه
ال ود» نیز ق ویّت میشود (عیاشیق  :8219ج8ق .)394
ستوّحق ار نظر عرف نیز چشم راست یا چپ خصوصیّنی ن ارد که قص مرقکب را مـ اد به
آن ک یم؛ عرف نیز چ ین ج تتاینی را عمت میدانت ا قفتااقی بین این دا نمیگتتذارد (مزراعیق
.)823 :8264
چهارحق اقنی در ج ایت ناشتتتی ار اشتتتنراه در هویّتق که مج یٌعلیه ااقعاً م صتتتود مرقکب
نیستتتتق ج تایتت اعم ار بر نفس ا متادان نفس در هر حتال عمت استتتت ا ناآگاهی به هویّت
مج یٌ علیه (کیفیّات ج ایت)ق آن را ار عم بودن خارج نمیک ق چرا ج ایت نظیر که مج یٌعلیه
م صتود استت به رریق االی عم نراشت ؟ صـّت این برداشت آنگاه ق ویّت میشود که ج ایت
نظیر قواح با اشتنراه در هویّت باشت ؛ براب نمونهق اگر کستی قصت اراد ج ایت بر چشتم راستت
(ال ) را داشتتنه استتتق امّا ضتتربه به چشتتم چپ برخورد ک ق ستتپس کشت

شتتود که جانی در

هویّت م نول اشتنراه کرده استت ا در ننیجه بر اساس ماد  364ج ایت عم خواه بودق چرا در
مورد مج یٌ علیه م صود که هویّنش بر ضارب معلوح است چ ین ج اینی عم نراش ؟
پ جمق مرقکب ستتوءنیّت میلق در ارقکاب ج ایت نستترت به شتتخص معیّن را داردق هرچ
قصت ش نسترت به موضع ا کیفیّت اراد ج ایتق قعیّن نیاننه باش  .برخی ار ح وق انان ب ین امر
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ذیل ع وان «ستتوءنیّت میلق» (ستتپهون ق  )78 :8219ا برخی ذیل ع وان «قصتت احنمالی» قوجّه
کردهان ا بیان داشتنهان که «مثالً کسی که دیگرب را میرن ممکن است صرناً م صودش آرار
یا قأدیب اا باشت ا اننظار دارد که مج یٌ علیه جراحت مخنصترب بردارد ا یا اساساً قص ش این
استت که مج یٌ علیه را منألّم سارد؛ با این همهق جانی ن ط مسئول ننایج مورد اننظار خود نخواه
بودق بلکه با قوجّه به ننایجی که ممکن است م ّ نظر اب قرار بگیرن ا یا مکلّ

بوده که آنها را

م ّ نظر خود قرار ده نیز مستئول خواه بود .ب ابراینق در صتورقی که ایراد ضرب به قیع عضو
یا ارکاراننادگی یکی ار حواس مج یٌ علیه (ن م فعت) م جر ا یا م نهی به نوت اا شتتودق جانی
مستتتئول این اعمتال خواه بود» (عودهق  .)67 :8269ح وق انان آلمانی چ ین نظرب دارن ا بین
قنل ا جز آن قفکیکی قائل نشتتت هان (عودهق )61 :8269؛ دی گاه آلمانی با نظر برخی ار ن هاب
اهل س ّت هم ون مالو ا برخی ار ن هاب مذهب ح رلی که در صورقی که نفس عمل ع اانیق
ظالمانه ا حراح باشت ق ننایج حاصل ار آن را عم میدان ق سارگار است (عودهق  .)67 :8269امّا
ار نظر مالو چون قنل شتتتره عم استتتاستتتاً اجود ن ارد ا قنل به دا نوع عم ا خیاب مـض
قفکیو می شودق در ج ایات مادان نفس نیز که به صورت ع اانی انجاح میشون ق گرچه ننیجه
آن ته مرقکتب پیشبی ی میکرده استتتت نرتاشتتت ق ج ایت عم خواه بود (عودهق .)66 :8269
هرچ ت دیت گتاه متالتو بتاعث خلط ج ایات عم ب ا شتتتره عم ب میشتتتودق در موردب که
مج یٌ علیه م صتود استت جاب دناع دارد .اگرچه ابوح یفهق شتانعی ا احم نیز در خصوص قنل
عم قصت احنمالی را نمیپذیرن ق چراکه در صتورت پذیرش آن دیگر ح ّ ناصل بین قنل عم
ا شتره عم ار بین رننه ا ج ایت شره عم موضوعیّت خود را ار دست میده ا براب نمونه در
ضتتترب م نهی به نوت نمیقوان گفت که ج ایتْ شتتتره عم استتتت (عودهق )61 :8269ق به نظر
میرس ت در مورد ج ایات مادان نفس با اب همفکر هستتن  .این نظر اخیرق با دی گاه نرانستتوب
که در قنل عم قصت احنمالی را نپذیرننه است سارگار استق امّا در مورد ضرب ا جرح آن را
پذیرننه است (عودهق .)66 :8269
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امّا در ن ه شتیعه در بادب امر به نظر میرس که قص احنمالی مـ اد به حالنی باش که نعل
نوعاً  -به صتورت میلق یا نسری  -کش ه باش ا اگر نعل نوعاً کش ه نراش ق ننایج نراقر حادث
ار آن عم قل ّی نخواه ش  .با اجود اینق حنّی در ن ه شیعه نیز بعضاً ننایج ش ی قر نام صودب
که ناشتی ار ج ایت عم بر مج یٌعلیه م صود باش ج ایت عم دانسنه ش هان  .سرایت ج ایت
یکی ار مواردب استتت که به موجب آن ننیجة شتت ی قر که م صتتود مرقکب نروده استتت عم
دانستتنه شتت ه استتت .در ب (ت) ماد  369ک ونی نیز قصتت احنمالی ا کلّی مرقکب در قـ ّق
ج ایت کانی دانستنه شت ه استت ا این احنمال بسیار ضعی

است که مثالً در یو بمبگذارب

«گفنه شتتود چ ان ه جانی قص ت قنل داشتتنه باش ت ق امّا جراحت رخ ده ق نمیقوان مرقکب را به
ع وان جرح عم ب قع یب کرد .ممکن استت براب پرهیز ار این ننایج نامیلوب چ ین گفنه شود
که م ظور ار قصت ت در ای جا [ب (ت) ماد  ]369م جّز نیستتتتق بلکه شتتتامل قصت ت احنمالی نیز
میشود .پس همین که جانی احنمال قنل یا جراحت را ب ه ق براب عم ب بودن ج ایت ارقکابی
کفایت میک » (رارعت.)41 :8262 :
در ح وق ایران نیز همتانیور که برخی ار ح وق انان به درستتتنی اشتتتاره کردهان «نمیقوان
انسان موضوع ب (ال ) ماد  369را به اعنرار اعضاء مخنل ق اه اف منع ّد ا مخنل
ا اشتنراه در عضتو را موجری براب راال اصت

مـسوب

عم ب بودن ج ایت به حساب آارد» (آقایینیاق

 .) 898 :8262در ااقعق ع ح قعیّن موضتتتع ستتترب قغییر ج ایت ار عم به شتتتره عم نمیشتتتود ا
ج ایت در هر صورت عم خواه بودق هرچ درجات قص مرقکب در عمل به کیفیّت ج ایت
قعلّق نگرننه باشت ق ریرا مرقکب «قص کلّی» ا «سوءنیّت میلق» در ارقکاب ج ایت بر مج یٌعلیه
را داشتنه استت .در ااقعق قـ ّق کیفیّات استاستاً ار نظر شتارع ا قانونگذار اهمیّت ا خصوصیّنی
ن اشنه است قا قعیّن یا نرود آن سرب قفاات در عم ا ناعم بودن شود .اانگهیق در ه گاح ایراد
ج ایت  -مان ج ایاقی که در نزاع ااقع میشتون  -براب خود مرقکب نیز مهم نیستت که ضربه
حنماً به چشتم یا گوش راستت مج یٌعلیه اارد شود ا در بسیارب مواقع «قص کلّی» در ارقکاب
ج ایت دارد .در پیآارد قص احنمالی در ج ایات مادان نفس بیشنر قـلیل میشود.
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 .2-2-1جنايت بر موضع همسان
چ انکه پیشقر گفنیم ار م ظر لغوبق ار نظیر چیزب جز ج ایت برابر ا مثل نهم نمیشود .امّا مراد
ار برابربق برابرب دقیق در مع اب ریاضتتی آن نیستتتق چراکه به لـاظ اجودبق قصتتوّر دا چیز
کامالً یکستان منصتوّر نیستت؛ درننیجه مراد ار نظیر نیز همانا مشتابهت عرنی است .نزدیوقرین
برداشتت ار ج ایت نظیر در ماد  369قانون مجارات استالمی 8263ق ج ایت مشابه قص مرقکب
بر عضو مما ل است 8.در ااقعق این همسانی هم بای در عضو شریه ا هم در میزان ج ایت م صود
باشت  .ار این راق اگر کستی میخواستنه استت بر چشتم یا دستت راست مج یٌعلیه ج اینی اارد
ک ق امّا همان ان اره ج ایت را بر چشتتم یا دستتت چپ اا اارد کرده استتتق چ ین ج اینی نظیر
کامل ا در ننیجه عم خواه بود .ب یهی استتتت اگر هر ک اح ار ای ها (ج ایت مشتتتابه یا عضتتتو
مشتابه) اجود ن اشتنه باش ق ج ایت نظیر  -در مع اب مثلی  -نخواه بود .امّا به نظر میرس مراد
قانونگذار ار نظیرق نظیر عرنی بوده استتتت ا اگر ج ایت بر عضتتتو مما ل به صتتتورت کمنر اارد
شتودق انزان بر ای که در قص کلّی مرقکب قرار داردق قانونگذار هم ان آن را نظیر میدان  .امّا
ج ایت شت ی قر نظیر نخواه بودق ریرا نه در مرحلة قص شراهنی دارد ا نه ای که داخل در قص
کلّی مرقکب است.

 .8ار این بـث نیز برمیآی که نظیر صرناً در ج ایات عم باب که ارقکاب ج اینی م صود جانی است ررحکردنی است ا
در ج ایاقی که به صتورت شتره عم ا خیاب مـض ااقع میشتون ع الً ررحشت نی ا مـ ّقش نی نیسن  .در ج ایات شره
عم ا خیاب مـض مرقکب اساساً قص ب در ننیجة ج ایت ن ارد قا در صورت قـ ّق مشابه آنق ج ایت نظیر قلم اد گردد.
عرارت «نظیر» در ب (ال ) ماد  368نیزکه م رّر میدارد« :ج ایت در موارد ریر شره عم ب مـسوب میشود :ال  -هرگاه
مرقکب نسترت به مج یٌعلیه قصت رننارب را داشتنهق لکن قصت ج ایت ااقعش ه یا نظیر آن را ن اشنه باش ا ار مواردب که
مشمول قعری

ج ایات عم ب میگرددق نراش ( » )...نیز نرای ما را به این صرانت انک که ج ایت نظیر در جرایم شره عم

قصوّرکردنی است .عرارت ج ایت نظیر در این ماده در راسناب قأکی قانونگذار بر این است که اگر ج ایت عم اعم ار ای که
به شتکل مستن یم یا به صتورت نظیر ارقکاب یاب ق شره عم قل ی نمیگردد؛ گواه این م ّعا جملة بع ار آن است )...( «:ا ار
مواردب که مشتمول قعری

ج ایات عم ب میگرددق نراشت » .اانگهیق ج ایت نظیر اسنث اء ا مـلّ م اقشه است .ار این راق

صرناً بای به ق ر منی ّن بس ه کرد ا قلمرا آن را به جرایم ناعم قعمیم ن اد.
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 .1-2-1جنايت بر موضع ناهمسان
ممکن استت موضتعی که ج ایت بر آن اارد شت ه است همان موضعی نراش که مرقکب قص
ج ایت بر آن را داشنه باش ق مان آنکه شخص میخواسنه است به دست راست دیگرب ج اینی
اارد ک ق امّا ضتربه به پاب چپ اب برخورد کرده استت یا میخواستنه است به سی ة اب ضربه
اارد ک ق امّا ضتتتربه به پهلوب اا اارد شتتتود ا کلیه اا را مخنل ک ؛ این ج ایت نیز میقوان بر
استاس شت ّت ا ضتع ق به صتورت ج ایت مساابق کمنر ار م صود مرقکب (ادنی) ا ش ی قر
(اشت ) ار م صتود مرقکب قصتوّرکردنی باشت  .امّا آیا میقوان چ ین ج ایاقی را نظیر ا داخل در
قص ت احنمالی مرقکب دانستتت؟ ب یهی استتت که این ج ایت نظیر در مع اب ااقعی آن نیستتتق
چراکه نه آن ه حاصتل شت ه ا نه عضو مورد ج ایت مشابهنی در ننیجه با ذهن مرقکب ن ارد .با
اجود اینق بای پذیرنت که در این صتتورت ننایجی نام ی ی پیش خواه آم ؛ براب نمونهق اگر
مرقکب قصت داشتنه باش ج اینی بر چشم (ال ) اارد ک ق امّا ضربه به گونة اا اارد شودق چرا
ننوان بر استتاس استتن اللهاب پیشگفنه چ ین ج اینی را نظیر ا در ننیجه عم دانستتت؟ برخی ار
ح وق انان بیان داشتتنهان که ااژ نظیر «ناظر به ج ایت حاصتتله ا شتت ّت ا ضتتع

آن استتت ا

نمیقوان آن را به عضتو نظیر قسرّب داد» (آقایینیاق  .)899 :8262با اجود اینق پرسش این است
که به لـاظ مر ایی چگونه عضتتو میقوان مما ل نراش ت ق امّا ج ایت هم ان نظیر باش ت ؟ قفستتیر
مضتیّق کلمة نظیر ایجاب میک که ج ایت با قصتوّرب که در ذهن مرقکب بوده استت مشابه ا
ا نزان بر آن عضتتو نیز شتتریه باشتت  .به همین دلیل حنّی قائلین به نظر نوق بیان داشتتنهان که اگر
ج ایت ااقع شت ه به نـو ناحشتی اخ

یا اشت ّ ار م صتود مرقکب باش نظیر مـسوب نمیشود

(آقایینیاق .)899 :8262
به نظر میرست راهکار مشکل آن باش که ج ایت نانظیر را با ای که نظیر (مثلی) نیستق عرناً
ا حکمتاً نظیر بت انیم .این دی گاه با مرانی نیز ستتتارگارقر استتتتق ریرا میقوان گفت قانونگذار
ج ایات نانظیر را  -هرچ نظیر نیستن  -عرناً ا حکماً ج ایت نظیر دانسنه استق با این اسن الل
که آنها نیز قا جایی که در قص ت احنمالی مرقکب قرار میگیرن عرناً نظیر باشتت  .ب ابراینق مراد
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قتانونگتذار ار نظیر در مورد ج ایات نانظیرق نظیر عرنی ا اعنرارب استتتتق نه نظیر مثلی .به همین
دلیلق براب نمونه اگر کسی به قص کشنن دیگرب به سر اا شلیو ک ق امّا قیر به شانة اا برخورد
ک ق اگرچه ج ایت هم ان عم استت ا داخل در قص کلّی مرقکب که عم بوده قرار داردق
دیگر نظیر نخواه بودق ریرا بین قنل ا جرح شتتراهنی اجود ن ارد قا بنوان آنها را نظیر

دانستتت8

(آقایینیاق  .)899 :8262این موضوع در پیآارد بیشنر بررسی ش ه است.

 .8نکنة مهم آنکه ج ایت نظیر در خصوص ج ایت با قص مسن یم (ب هاب (ال ) ا (ت )ماد  )369قصوّرکردنی استق نه با
قص قرعی (ب هاب (ب) ا (ج)) .الرنه در خصوص ب (ت) آن مادهق قی ج ایت نظیر ق ریراً بی مع تاستتتتق چراکه مثالً اگر
(ال ) قصت کشتنن نرد یا انرادب نامعیّن را با بمبگذارب داشتنه باش ق امّا بر ا ر انفجار ع ّهاب رخمی شون ق ج ایت اساساً
م صود مرقکب بوده است ا ج ایت نظیر در این مورد بیمع است .با اجود اینق ار آنجا که قانونگذار در ب هاب (ب) ا (ج)
ماد  369ج ایت نظیر را با قص قرعی نیز ممکن دانسنه استق پرسش ای جاست که آیا میقوان قصوّر کرد که ج ایت به رور
مستن یم خواستنة مرقکب نراش ق امّا نظیر آن با قص قرعی ا با رننار نوعاً ص مهرن

عاح (ب (ب)) یا رننار نوعاً ص مه رن

خاص (ب (ج)) اقّفاق انن ؟ چ ین قصوّرب دشوار استق ریرا مراد ار نظیرق نظیر آن ننیجهاب است که در ذهن مرقکب بوده
استتق حال آنکه در رننارهاب نوعاً کش ه یا ص مهرن ه اعم ار عاح یا خاصق مالکْ ا رات «خیاب ناحش» مرقکب «نسرت
به مج یٌعلیه» ا ننیجة حاصتله استت ا عم ق خودق عرناً ار ننیجة حاصتله برمیآی  .امّا در ج ایت نظیرق مالکْ قص مرقکب
استت ا نظیر با آن س جی ه میشودق نه با ننیجة حاصله .ار این راق براب نمونه اگر (ال ) میلهاب چوبی را به قص ضربه ردن
بر ستتتر اارد ک ق امّا با ک ار کشتتتی ن مج یٌ علیه میله به ب ن اب برخورد ک ق چون عم مرقکب ار رننار ا ننیجة حاصتتتله
استتن راط میشتتود ا عم مفرال استتتق دیگر نیارب به نظیر دانستتنن آن ج ایت نیستتت .به همین کیفیّت اگر (ال ) آگاه ا
منوجّه باشت که (ب) ار بیمارب قلری رنج می برد ا اب را بنرسان ا (ب) به جاب سکنه نوت ک ق دچار قش ج ا راال م انع
شتود یا اگر (ال ) (ب) را که دچار بیمارب درکلیه ستمت راست است ا مرقکب به آن آگاه ا منوجّه است در سرمایی که
عادقاً براب اا قـمّلکردنی نیست نگاه داردق امّا ا ین امر م جر به ار کار اننادن کلیه سمت چپ (عضو مما ل) یا سرماردگی پا
ا نهایناً م جر به قیع انگشتنان پا (عضتو نامما ل) شتودق این امر ج ایت نظیر نخواه بود؛ ریرا ننیجه باالصاله م صود مرقکب
نروده است قا نظیرب هم داشنه باش ق بلکه با مشاه ننیجه قرعاً عم نیز احرار میشود .در ننیجه بای بر آن بود که قی نظیر در
ب هاب (ب) ا (ج) ماد  369ناضرارب بوده است ا جزء مواردب است که قانونگذار عم بودن ج ایت حاصله را ار خیاب
عرناً ناحش مرقکب نهم کرده ا عرناً ا حکماً عم دانستتنه استتتت .ار این راق در این موارد نیارب به نظیر دانستتتنن ج ایات
حاصله نیست ا ننیجه در هر صورت عم خواه بود.
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 .2-1-2-1جنايات أخف و مساوی
در ج ایات بر عضتتو نامما ل کمنر ار م صتتود مرقکبق همان قصتت کلّی ا احنمالی در ارقکاب
ج ایت اجود دارد .ب ابراینق «به دلیل ای که مرقکب قص ت ایراد ج ایت اش ت را داشتتنه ا میقوان
ج ایت ااقع شت ه [را] که اخ

ار آن استتت ار نظر مفهوح عم ق داخل در قص ت ج ایت مرقکب

قرار دادق نستترت به ج ایت اخ

[نیز] عام مـستتوب میشتتود» (آقایینیاق  .)898 :8262در این

خصوص بای قائل به ص ق عرنی ج ایت عم باشیمق ریرا عرف در بسیارب مواقع ج ایت کمنر
را که م صود مرقکب نیست هم ان عم میدان ا قی ع اانی ا ظالمانه بودن ج ایت هم ان
پابرجاستت (مزراعیق  .)827 :8264در ننیجهق اگر کسی عم اً به سمت شکم دیگرب قیران ارب
ک (جراحت جائفه)ق امّا به ستترب چرخش مج یٌ علیه جراحت دامیّه اارد شتتودق عرف هم ان
اب را ضارب عم می ش اس ا با اسن الل نوقق ع ح ص ق لغوب عرارت نظیر (در مع اب مثلی)
بر چ ین ج ایاقیق آنها را به ناعم قر یل نمیک  .در ج ایات مستااب نیز اگر کسی به ق ص قنل
به ستتوب قلب مج یٌ علیه شتتلیو ک ق امّا گلوله به ستتر اب اصتتابت ک ق ج ایت هم ان نظیر
است ا اشنراه در عضو مؤ ّر در م اح نخواه بود (آقایینیاق  .)898 :8262درخصوص قنلق چون
م صتود نهایی مرقکب کشتنن استتق ای که موضع اراد ضربه چشم راست یا چپ باش قفااقی
در ننیجة حاصتله نخواه داشتت ا جانی به م صتود خود دست یاننه است .به همین کیفیّت اگر
کسی میخواسنه است انگشت شست دیگرب را  -که معموالً موجب مرگ کسی نمیشود  -به
قصت قنل اب قیع ک ا اقّفاقاً دستتت راستتت اا را قیع ک ا مج یٌعلیه بمیرد (ب (ال ) ماد
) 369ق در این صتتتورت این ج ایت نظیر عم خواه بودق ریرا قصت ت مرقکب که قنل بوده ااقع
ش ه استق هرچ موضع اراد ج ایت نرق کرده باش ق چراکه ننیجة کلّی م صود مرقکب بوده
است.
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 .1-1-2-1جنايات اشد
امّا مستئلة مهمْ نظیر دانستنن ج ایات شت ی قر استت؛ براب مثالق اگر (ال ) قص ک با چوبی به
باراب (ب) بکوب ق الی با حرکت (ب)ق ضربه اقّفاقاً به سر اا (عضو رئیسه) برخورد ک ا م جر
به صت مة شت ی قر یا حنّی مرگ اا شتودق آیا میقوان این ج ایت را نظیر ا عم دانست؟ یا اگر
(ال ) قیرب به قصت مجراح کردن به ستمت دست (ال ) شلیو ک ق امّا قیر به سر اا برخورد
ک ا م جر به مرگ یا جراحت اب (ج ایت ش ی قر) شودق آیا این امر ج ایت نظیر ا ار این را
عم خواه بود؟ آیا میقوان این ج ایات را هم ان داخل در قصتت کلّی مرقکب دانستتت؟ ار
نظر ع ّهاب ج ایات ش ی قر هم عم مـسوب میشون ا «الرح نیست ج ایت رخداده عی اً همان
ج ایت مورد نظر باشت ق بلکه اگر شریه آن باش نیز کفایت میک ؛ مان ای که قص قیع نص
دستتت را ب مای ق امّا قماح دستتت قیع شتتود» (رراعتق  .)87 :8262با اجود اینق به نظر میرس ت
نظیر ا عم دانستتتنن چ ین ج ایاقی م صتتتفانه نخواه بودق چراکه مع اب لغوب نظیر  -در مرحلة
قصت  -چ ین برداشتتنی را مانع می شتودق چ انکه این امر ار ج ایات مستتااب با قصت مرقکب هم
باالقر است؛ به ایژه در موردب که قص مرقکب ایراد ج ایت بر مادان نفس باش ا م جر به قنل
شتتتودق این امر قیعاً ج ایت نظیر نخواه بودق چراکه هرچ عرارت «ج ایت» در «ج ایت نظیر»
اعم ار قنل یا ضتترب ا جرح استتتق قنل ا ضتترب ا جرح نظیر هم نیستتن  .هم ینق ارقکاب
ج ایت اش ق کامالً خارج ار قص مرقکب است.
الرنه بستتیارب ار موارد قشتتخیص ش ت ّت ا ضتتع

ج ایات به راحنی ممکن نیستتت .پرستتش

ای جاستتتت که آیا م ار دیة اعضتتتاء میقوان معیارب براب این امر قرار باشتتت ؟ یا ای که مالک
اهمیّت عرنی عضتو است؟ براب نمونهق اگر کسی قص ک دست راست کسی را قیع ک ق امّا
ج ایت به پاب راست اا اارد ا سرب قیع آن شودق آیا در نرل قسااب دیهق ج ایت نظیر خواه
بود؟ بته همین کیفیتّتق اگر مرقکب قصتتتمیم به قیع هر دا پاب مج یٌعلیه بگیردق امّا ج ایت بر
یو چشتتم اب اارد شتتود ا ا ا را کور ک ق آیا ج ایت اخ

خواه بود؟ یا ای که چون عرف

چشتتم را عضتتو مهمقرب میدان بای ج ایت بر پاها را خفی قر دانستتت؟ به نظر میرست که در
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ج ایت اجود ن ارد ا ار

این را ج ایات ااقع بر عضتو نام صود که دیة آنها مسااب یا کمنر ار ج ایت م صود است نظیر
قل ّی میشون .
شتامل نش ن عرارت ج ایت نظیر بر ج ایات ش ی قر ار م صود مرقکب ممکن است با قوجّه
به مواد  362ا  369قانون مجارات استالمی با قردی مواجه شود .ماد  362م رّر میدارد« :هرگاه
نردب مرقکب ج ایت عم ب گرددق لکن ننیجة رننار ارقکابی بیشتتنر ار م صتتود اب ااقع شتتودق
چ ان ه ج ایت ااقع ش هق مشمول قعری

ج ایات عم ب نشودق نسرت به ج ایت کمنرق عم ب ا

نسترت به ج ایت «بیشتنر»ق شره عم ب مـسوب میشودق مان آنکه انگشت کسی را قیع ک ا
به سترب آن دست اب قیع شود ا یا نوت ک که نسرت به قیع انگشت عم ب ا نسرت به قیع
دستت ا یا نوت شتره عم ب استت» .ماد  369نیز م رّر میدارد« :اگر کسیق عم اً ج اینی را بر
عضتتو نردب اارد ستتارد ا اا به ستترب ستترایت ج ایت نوت ک ق چ ان ه ج ایت ااقع مشتتمول
قعری

ج ایات عم ب باش ق قنل عم ب مـسوب میشودق در غیر این صورتق قنل شره عم ب

است ا مرقکب عالاه بر قصاص عضو به پرداخت دیة نفس نیز مـکوح میشود».
ماد  362ار ایرادب نگارشتتی برخورداراستتت ا ابن ا ا اننهاب آن قضتتاد داردق چراکه ابن اب
متاده م رّر میدارد« :هرگتاه نردب مرقکتب ج تایتتت عمت ب گردد ( » )...ا در ادامته میگویت :
«چ ان ه ج ایت ااقعشت هق مشتمول قعری

ج ایات عم ب نشود ( » )...که به نظر میرس جملة

نخستت یا داّح حشتو استت .با اجود اینق مفهوح این ماده به رور کلّی آن است که اگر ج ایت
مشتتمول قعری

ج ایات عم ب باشتت ق حنّی ننیجة شتت ی قر که م صتتود مرقکب نروده استتتت

هم ان عم قل ّی خواه ش .
براب برانرنتت ار چ ین حالنی بای در خصتتتوص ج ایت مورد نظر قانونگذار در مواد 362
ا 369ا ج ایت نظیر در ماد  369در مورد ج ایاقی که مرقکب قصتت قنل ن اشتتنه یا ج اینی که
مرقکب ش ت ه نوعاً کش ت ه نروده قفکیو قائل شتتویم .نخستتتق به نظر میرس ت مواد  362ا369
ناظر به قشتت ی آ ار ج ایت پس ار اقوع ج ایت هستتتن ق در حالی که ج ایت نظیر ناظر به ااقع
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شت ت ن ج ایت در همان لـظة اقوع ج ایت استتتت .داّحق مواد  362ا  369صتتترناً ناظر به حالنی
هستن که ج ایت عم ب باشت  .ار این راق ابن ا بای عم ب بودن ج ایت احرار شتود قا سترایت
ج ایت نیز عم ب باش ا چون ج ایت ش ی قرْ نظیر ا در ننیجه عم مـسوب نمیشودق سرایت
آن نیز عم ب قل ّی نمیشتتود .مؤیّ ستتخن آنکه اگر قانونگذار میخواستتت جرایم ش ت ی قر نیز
داختل در ج تایتت نظیر باشتتت ق به راحنی میقوانستتتت به جاب کلمة «ج ایت نظیر» ار عرارت
«ج ایت دیگرب» استتتنفاده ک  .در راستتتناب این نظرق ماد  149قانون مجارات استتتالمی م رّر
میدارد « :هرگاه صت مه اارده عم ب باشت ا نوعاً کشت ه یا موجب قیع عضتو یا آستیب بیشنر
نراشتت ق لکن اقّفاقاً ستترایت ک ق عالاه بر حقّ قصتتاص یا دیهق نستترت به ج ایت عم ب کمنرق
حستب مورد دیة ج ایت بیشنر نیز بای پرداخت شودق مان ای که شخصی عم اً انگشت دیگرب
را قیع ک ا اقّفاقاً این قیع سرایت ک ا موجب نوت مج یٌ علیه یا قیع دست ااگرددق عالاه
بر حقّ قصتتاص یا دیة انگشتتتق حستتب مورد دیة نفس یا دیة دستتت مج یٌعلیه نیز بای پرداخت
شود».

 .1-1نظير در شيوة جنايت
ممکن استتتت نـو ج اینی که م صتتتود مرقکب استتتت مـ ّق نشتتتود ا ج ایت در عمل به نـو
دیگرب ااقع شتودق چ انکه م صتود نهایی مرقکب حاصتل آی ؛ مان آنکه کسی را به قص قنل
در آب انک ق امّا اب بر ا ر حملة کوسته بمیرد .همین جا الرح به قوضتیح است که ج ایت نظیر
م رج در ماد  369قانون مجارات استتالمیق نظیر در شتتیو ج ایت را دربر نمیگیردق ریرا نظیر
در ج ایت به خود ج ایت بار میگرددق نه به شتتتیو ارقکاب آن؛ در ااقعق در ج ایت نظیرْ ننیجة
حاصتله منفاات ار م صتود مرقکب استتق در حالی که در نظیر در شتیو ج ایتق ننیجة حاصله
م صتتود مرقکب استتت .هم ینق نظیر در شتتیو ارقکاب ج ایتق انزان بر ج ایت بر عضتتوق در
مورد قنل نیز هستت .با اجود اینق ن یة اشتنراک هر دا در خصتوص رکن راانی ج ایت است.
ن ها به این موضوع در مرـث قسریب در ج ایت اشاراقی داشنه ا دچار اخنالف نظر ش هان .
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شتیخ روستی در مرسوط ا خالف با ن ل قول ار شانعی به دا نظر اشاره میک  :به قولی این
ج ایت قنل عم ا مرقکب مستتنـقّ قصتتتاص استتتتق چراکه نفس انک ن دیگرب در لُجّة دریا
رننار نوعاً کش ه است .به قولی دیگرق ج ایت عم نیستق هم ون موردب که کسی دیگرب را
ار مکان بل ب پرقاب ک ق امّا در مسیر اننادنق دیگرب اب را با شمشیر به قنل برسان که در این
صتورت قاقل داّمی خواه بودق نه شتخص پرقابک ه .شیخ روسی قول نخست را برگزی ه ا
میگوی که با نفس قصت ت ال اء در آبق هالک حاصتتتل میشت ت ق هرچ ماهی اا را نمیبلعی
(روسیق  8497هتتتت.ق :ج 1ق 892؛ روسیق  8217هتتتت.ق :ج7ق  .)86ابنبراج در المهذب نیز قول
نخستتت را اخنیارکرده ا در م اح پاستتخ به کستتانی که بیان داشتتنهان قنل عم نیستتت  -چراکه
م نول با عامل دیگرب کشتنه شت ه است  -میگوی این قول صـیح نیستق ریرا اگر نرد به دریا
انک ه می ش ا پس ار انک ه ش ن به دریا ا قرل ار رسی ن به آبق ماهی اا را میبلعی نیز بای
ج ایت ناعم می بودق در حالی که راشن است که این ج ایت عم است (ابنبراجق  8499هت.ق:
ج3ق .)494
شتتتهیت ااّل در غایه المراد به هر دا قول اشتتتاره میک ا میگوی  :احنمال قول ااّل (ع ح
قصاص) می رادق ریرا قل

با قص ب خارج ار م صود مرقکب همان ع ح قص است ا احنمال

قول داّح (قصتاص) نیز می رادق ریرا قصت قنل به سترب معیّنق مسنلزح قص بر میلق قنل است ا
در قص م یّ ق قص میلق هم به صورت ضم ی اجود دارد (شهی ااّلق  8484هت.ق :ج4ق .)289
شهی ااّل خود قول ااّل را اقرب میدان ا میگوی مهم قص قنل است که عامل به انک ن نرد
در دریا این قصت را دارد ا بلع ماهی همان نصتب چاقو در اننهاب چاه است که بود یا نرود آن
قأ یرب در قـ ّق ج ایت بر کستی که دیگرب را در چاه میانک ن ارد .اب در پاستخ به کسانی
که قأ یر ماهی را هم ون قأ یر کستتی میدان که در م اح پرقاب شتت ن نردب ار بل ب قوستتّط
دیگرب اا را دا نیم میک ق میگوی که این دا با هم قیاسش ت نی نیستتن ق ریرا در مثال پرقاب
شت ن نرد ار بل ب ا ایراد ج ایت در مستیر اننادن قوسّط دیگربق ما مراشر مخنارب را داریم که
رابیة علّیّت را بین رننار پرقابک ه ا ننیجة حاصتتتله قیع میک ق در حالی که در مورد ماهی
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که اخنیار ضعیفی داردق این رابیه قیع نمیشود (شهی ااّلق  8484هتتتت.ق :ج4ق  .)288شهی ااّل
در ال واع ا الفوائ نیز همین قول را اخنیار کرده استتت (شتتهی ااّلق  8291هتتتتت.ق :ج8ق .)311
شتهی انی نیز در شرح لمعه انک ن نرد در آب را گرچه مراشر قص بلعی ه ش ن پرقابشون ه
قوس تّط ماهی را ن اشتتنه باش ت در ضتتمان (قصتتاص) کانی میدان ق هرچ اجود ماهی در آب
اقّفاقی باشت ا امرب غالب نراش ت ق ریرا انک ن در آب براب ضتتمان کانی استتت ا بلعی ن ماهی
امرب رائ ا هم ون قراردادن چاقو در قه چاه استتتت .انزان بر آنق دریا جایی استتتت که غالراً
ماهی در آن استتت ا قص ت ان اخنن شتتخص در دریا هم ون آن استتت که قص ت ک ماهی آن
شتتخص را برلع  .شتتهی انی این قول را حنّی در نرضتتی که نرد پیش ار رستتی ن به آب دریا در
میان هوا قوسّط ماهی بلعی ه شود نیز اقوب میدان (شهی انیق  8489هت.ق :ج89ق  .)34امّا ناضل
ه ب در کشت اللثاح گفنه است که اگر کسی نردب را در آب قلیل انک ا ماهی یا قمساح اا
را برلع ق قصتتاص نمی شتتودق ریرا قص ت هالکت با آن کار را ن اشتتنه استتت (اصتتفهانی (ناض تل
ه ب)ق 8489هتتتت.ق :ج88ق  .)31امّا در جاب دیگر نظر ن هاب پیشین را دارد ا میگوی که اگر
پیش ار اننادن نرد به آبق ماهی اا را برلع ق چون نعل ماهی اعنرارب ن ارد ا جریان ستتترریّت را
قیع نمیک ق نرد پرقابک ه ضتتامن استتت ا قصتتاص میشتتود (اصتتفهانی (ناضتتل ه ب)ق
8489هت.ق :ج88ق .)21
ار میان ن هاب منأخّر اماح خمی ی (ره) در قـریرالوستتتیله نیز همین قول را برگزی ه ا گفنهان
که در نرل مستئله ظاهر قصاص استق امّا اگر نرد به دریا انک ه شود ا پیش ار اننادن به دریا
به ست گ برخورد ک ا کشنه شودق پرقابک ه بای دیه بپردارد (موسوب خمی یق  :8219ج3ق
 .)182آیتاهلل سترزاارب نیز در کناب «مهذب االحکاح» در مستئلة  39در مورد برخورد با س گ
نظر اماح خمی ی را دارد ا دلیل آن را برار شرهه در ای که چ ین قنلی ااقعاً عم مـض است یا نه
میدان (سرزااربق 8482هتتت.ق :ج31ق  .)864هم ینق آیتاهلل خویی در مرانی قکمله الم هاج ار
نظر غالب ن هاب پیشگفنه قرعیّت کرده ا انزاده است که اگرکسی که پرقاب ش ه بر ا ر خوف
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ار قصتت مرقکبق ار جهت

اخنالف در خصوصیّات قنلق ا رب ن ارد (خوییق 8433هت.ق :ج43ق .)89
در بین مخالفانق ار میان ن هاب من ّح مـ ّق حلّی در شرایع به لـاظ نرود قص مرقکبق قول
داّح را قوب دانسنه است (مـ ّق حلّیق 8491هتتت.ق :ج 4ق  .)812اگرچه صاحب جواهر میگوی
که پیش ار صتاحب شترایع کستی را نیاننه استت که قائل به ع ح قصاص در این خصوص باش
(نجفیق  :8211ج43ق )48ق علّامه حلّی در قـریر هرچ نظر بر قصتتاص دارد ا معن استتت که
نعل حیوان (ماهی) معنرر نیست ا همان نصب چاقو در اننهاب چاه است که بود یا نرود آن رائ
استت ا در هر صتورت انک ن به چاه موجب مرگ نرد انک هش ه میش ق ع ح قصاص را نیز
مـنمل دانستنه استتق ریرا مراشرت حیوان موجب برار شرهه میشود ا ار این را قصاص م نفی
ا دیه ااجب میشتود (علّامه حلّیق8439هتتتت.ق :ج3ق  .)343علّامه در ایضاح الفوائ نیز بر همین
ع ی ه استتتق هرچ اعن اد دارد که اگر مج یٌعلیه به آب انک ه شتتتود ا ستتتپس ماهی اب را
برلع ق ج ایت عم ا مشتتمول قصتتاص استتت (علّامه حلّیق 8217هتتتت.ق :ج2ق )119ق ب ان ای که
قفاات این دا را بگوی .
صتاحب جواهر بر قول صاحب شرایع ایراد گرننه ا چ ین پاسخ داده است که نخستق اقنی
کستتی دیگرب را به دریا میانک ق به اب عرناً قاقل ارالق میشتتود ا ارالق آیة شتتریفة «ال فس
بال فس» ا ستتایر ادلّة قنل منض تمّن همین مفهوح استتت .داّحق چرا اگر نرد در آب انک ه شتتود ا
ماهی اب را برلع قنل عم باش ق امّا اگر پیش رسی ن به آب ماهی اا را برلع قنل عم مـسوب
نشتتود؟ ستوّحق هرچ انراد در آب بر ا ر خفه شت ن میمیرن ق امّا بلعی ه شت ن قوستّط ماهی هم
یکی ار انراد قنل عم قوستتّط انک ن به دریاستتتق مگر آنکه آب قلیل باشتت که عادقاً موجب
قنل دیگرب نمی شتتود ا ب ان قص ت قنل هم صتتورت گرننه باشت که در این صتتورتق قصتتاص
اجود نخواه داشتت .صاحب جواهر هم ین این نرل را میرح میک که اگرکسی دیگرب
را به دریا بیانک ق امّا پیش ار انناد ن اب به آبق به دلیل اقّفاق نادرب کشتتنه شتتود که هی گونه
ارقراری به آب ن اردق مان ربوده شت ن قوسّط پرن ه ا جز آنق میقوان گفت که قصاص ن ارد
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ا مرقکتب بتای دیه بپردارد .الرنه به این نکنه هم ایراد میک که در ای جا هم قصتتت قنل اجود
داشتنه است ا این امر با موردب که نردب کسی را ار بل ب پرقاب ا دیگرب پیش ار برخورد به
رمین اا را با شتتمشتتیر میکش ت نرق میک ق ریرا داّمی ااستتیة قنل ش ت ه استتت (نجفیق :8211
ج43ق .)43
اگرچه در این میان اماح خمی ی (ره) ا ع ّهاب ار ن هاب منأخّر در خصوص مثال بلعی ه ش ن
مج یٌعلیه قوسّط ماهی پیش ار رسی ن به آب ار نظر ن هاب من ّح پیراب کردهان ق در خصوص
ای که اگر مرقکب قص انک ن مج یٌ علیه در آب را داشنه استق امّا سر اب به س گ خورده ا
نوت کرده استتت قائل به پرداخت دیه هستتن  .ب یهی استتت مثال بلعی ه شتت ن قوستتّط ماهی ا
برخورد مج یٌعلیته بته ستتت تگ ار لـتاظ مر تایی با یک یگر قفااقی ن ارن ا در هر دا م نول به
شیوه اب کشنه ش ه است که م صود قاقل نروده است .جالب ای که این دسنه ار ن ها در خصوص
کشنه ش ن مج یٌعلیه با س گ که جسمی بیجان ا بیاراده استق قائل به پرداخت دیه ش هان ق
امّا درخصتوص حیوان که ار اراده برخوردار است نظر عکس داشنهان ق در حالی که قاع قاً بای
برعکس میبود.
گذشتنه ار اخنالنات ن هی در این رمی ه ظاهر امر آن استت که ار م ظر قانونی بر اساس ماد
 369ق صتترف قص ت ج ایت جهت عم بودن کفایت میک ق هرچ نعل کفایت بر قنل ن اشتتنه
باشت ا قانونگذار نیز ج ایت به شتیو م صتود قاقل را جزء شترایط قـ ّق ج ایت ن انستنه است.
اانگهیق این رننار ع اانی مرقکب است که سرب ج ایت ش ه است ا اگر اب مج یٌعلیه را به
دریا نمیانک یا ار بل ب پرقاب نمیکردق ج ایت ااقع نمیش  .امّا به نظر میرس بهنر باش که
بین عوامل ناارادب (مان برخورد به ست گ) ا عوامل ارادب حیوانی یا انستانی (مثال بلعی ه ش ن
قوستّط ماهی) قائل به قفکیو شت ق ریرا خود ماد  369قانون مجارات استتالمی نیز م رّر میک
که مرقکب بای با انجاح رننارب (کارب) قصتتت ارقکاب ج اینی یا نظیر آن را داشتتتنه باشتتت  .به
عرارت دیگر ق ننیجه بای مـصتتتول رننار مرقکب باشتتت ق در حالی که اقنی یو عامل ارادب -
گرچته حیوان  -پیش ار قـ ّق عی ی اراد مرقکتب در عتالم ختارج بتا رننتتار خود همتتان ننیجتة
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م صتود مرقکب را سرب می شودق در این صورت آن ننیجه مسن به رننار مرقکب نیست ا یو
عامل ارادب دیگر رابیة استن ا دب بین رننار ا ننیجه را قیع کرده استت .ب ابراینق ج ایت م صود
یا نظیر آن نمی قوان مستتن به رننار مرقکب باشتت  .به اارانهق در خصتتوص عوامل ناارادب این
رابیة استتتن ادب هم ان باقی استتتت ا میقوان گفت که ار م ظر ننیجهق ج ایت مستتتن به رننار
مرقکب است.

نتيجه
ار مراحث نوق ننایج ریر ب ست میآی :
 .8مراد ار ج ایت نظیر ج اینی استت که بر ا ر اشتنراه ذه ی یا رننارب مرقکب بر عضو نام صود
مرقکب م صتتود اارد می شتتود؛ این اشتتنراه در کیفیّات ا نراع ج ایت اارد بر عضتتو مرقکب
م صتود استت ا ار این را شامل موارد اشنراه در ج ایت که موضوع جرح (مج یٌعلیه) شخص
الث ا نه شخص م صود است نمیشود.
 .1مراد ار ج ایت نظیر در مع اب ااقعی هم نظیر در ننیجة مشتتتابه م صتتتود مرقکب استتتتق هم
مما لت در عضتتوب که ج ایت بر آن اارد میشتتود .امّا ج ایت نظیر عرناً ا حکماً ج ایاقی را
نیز دربر میگیرد که مرقکب قصت ت داشتتتنه بر یو عضتتتو مج یٌعلیه اارد ک ق امّا بر عضتتتو
نامما ل اارد شت ه ا با ج ایت م صتودْ مسااب یا ار آن خفی قر است .در هر صورت ج ایت
نظیر شتتامل ج ایاقی که شتت ی قر ار م صتتتود مرقکب (خواه عضتتو مما ل یا نامما ل) استتتت
نمی شتود ا این ج ایات را بای شتره عم دانست .معیار ش ّت ا ضع

نیز میزان دیة هر عضو

است.
 .9ج ایت نظیر م رج در ماد  369قانون مجارات استتالمی صتترناً در خصتتوص ج ایات عم ب
م صتود قصتوّرکردنی استت ا در ج ایات خیاییق شتره عم ا ج ایاقی که با قص قرعیْ عم
مـسوب میشون نظیر بیمع است.
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 .0اگر ج ایت عم به شتتیوهاب جز آن ه م صتتود مرقکب بوده ااقع شتتودق این ج ایتق ج ایت
نظیر م ّ نظر قانونگذار نیستتت .در این صتتورتق اگر هیچ گونه ارادهاب اعم ار انستتان یا حیوان
در قـ ّق آن دخالت ن اشتتنه باش ت ق ج ایت عم خواه بود .امّا اگر در اقوع ج ایت هرگونه
اراد انستتانی یا حیوانی مؤ ّر دخالت داشتتنه باشتت که با نـو اقوع ج ایت م صتتود در ذهن
مرقکب م یرق نراش ق احنیاط حکم میک که ج ایت شره عم باش .
 .0بایسنه است که قانونگذار جهت احنیاط در حف دماءق هرچه سریعقر در قعری

عرارت نظیر

ا قعیین دقیق قلمرا آن در ماد  369اق اح ک قا ار قش تنّت آراء ا قفستتیرهاب نادرستتت پرهیز
شتو د .در این راسناق بهنر است قانونگذار به جاب عرارت مرهم ج ایت نظیرق مادهاب مخصوص
اضتع ک ا به صتورت قوصتیفی م رّر ک اشتنراه در عضو در ج ایت عم باب که به ننایج
مشابه یا خفی قر ار م صود مرقکب م جر میشود عم خواه بود.
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ج 36ق به قصـیح گراه پژاهش مؤسسه آل الریت(ع)ق چاپ االق قمق مؤسسه آل الریت(ع).
 حمیربق نشوانبنسعی 8439( .هتتتت.ق) .شمس العلوح ا دااء کالح العرب من الکلوحق ج89ق به
قصـیح حسینبنعر اهلل العمرب ا دیگرانق چاپ االق بیراتق دارالفکرالمعاصر.
 خوییق ستتی ابوال استتمموستتوب8433( .هتتتتت.ق) .مرانی قکمله الم هاجق ج43ق چاپ االق قمق
مؤسسه احیاء آ ار االماح خوئی (ره).
 ستتترزااربق ستتتیت عرت االعلی8482( .هتتتتتتت.ق) .مهتذب االحکاحق ج31ق چاپ چهارحق قمق
مؤسسهالم ار.
 ص رق شهی سی مـم 8439( .هتتت.ق) .مااراء الف هق ج9ق به قصـیح جعفرهادب دجیلیق چاپ
االق بیراتق داراألضواء للیراعه ا ال شر ا النوریع.
 ررابلسیق ابنبراج8499( .هتتتت.ق) .المهذبق ج3ق چاپ االق قمق دننر اننشاراتاسالمی اابسنه
به جامعه م رسین حوره علمیه قم.
 روستتی(شتتیخ)ق ابوجعفر مـم بنحستتن8497( .هتتتتت.ق) .الخالفق ج1ق چاپ االق قمق دننر
اننشارات اسالمی اابسنه به جامعه م رسین حوره علمیه قم.
 روستی(شتیخ)ق ابوجعفرمـم بنحسن8217( .هتتتت.ق) .المرسوط نی الف ه االمامیهق به قصـیح
سی مـم ق ی کشفیق ج 7ق چاپ سوحق قهرانق المکنرة المرقضویه إلحیاء اآل ارالجعفریه.
 عتاملی(شتتتهی اال)ق مـم بنمکی8291( .هتتتتتتت.ق) .ال واع ا الفوائ ق ج8ق چاپ داحق قمق
اننشارات داارب.
 عاملی(شتتهی اال)ق مـم بنمکی8484( .هتتتتت.ق) .غایه المراد نی شتترح نکت االرشتتادق ج4ق
چاپ االق قمق دننرقرلیغات اسالمی حوره علمیه قم.
 عاملی(شتهی انی)ق رینال ینبنعلی8489( .هتتتت.ق) .الراضته الرهیه نی شترح المعه ال مش یهق
ج89ق چاپ االق قمق اننشارات داارب.
 عر الرحمانق مـمود .بیقا .المعجم المصیلـات ا األلفاظ الف هیهق ج2ق بینا.
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 عالمه حلیق حسنبنیوس بنمیهراس بق (8439هت.ق) .قـریر االحکاح الشرعیه علی مذهب
االمامیهق ج3ق چاپ االق قمق مؤسسه اماح صادق (ع).

 عالمه حلیق حستنبنیوس بنمیهراس ب8217( .هتتتت.ق) .ایضاح الفوائ نی شرح مشکالت
ال واع ق ج2ق چاپ االق قمق مؤسسه اسماعیلیان.

 عیتتاشتتتیق مـم ت بن مستتتعود .)8219( .النفستتتیرق بتته قصتتتـیح هتتاشتتتم رستتتولیق قهرانق
مکنرهالعلمیهاالسالمیه.
 ناضلالل کرانیق مـم  .)8219( .جامعالمسائلق جزء8ق چاپ یاردهمق قمق امیرالعلم.

 کلی یق ابوجعفرمـم بنیع وب8497( .هت.ق) .الکانیق ج7ق به قصـیح علیاکررغفاربق چاپ
چهارحق قهرانق دار الکنب االسالمیه.
 مـ قحلیق جعفربنحستتن8491( .هتتتتت.ق) .شتترایع االستتالح نی مستتائل الـالل ا الـراحق به
قصـیح عر الـسین مـم علی ب الق چاپ داحق قمق مؤسسه اسماعیلیان.
 موسوبخمی یق راحاهلل .)8219( .قـریرالوسیلهق ج3ق چاپ داحق قمق موسسه ق ظیم ا نشرآ ار
اماح خمی ی(ره).
 نجفیق مـم حستتن .)8211( .جواهر الکالح نی شتترح شتترایع االستتالحق ج42ق چاپ پ جمق
قهرانق دارالکنب االسالمیه.
 ال ّ ابق علیاحم 8483( .هت.ق) .ال واع الف هیهق الیرعه الثانیهق دمشقق دارال لم.

