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 ه چکيد
، شايد بتوان تعريف طرابلسی را به عنوان تعريفی ظر دارندفقها درباره تعريف قتل اختالف ن

شود فعلی که به بندگان نسبت داده می»گويد: معیار برگزيد. طرابلسی در تعريف قتل می

شود.  اگر بدون فعلِ بندگان زندگانی زدوده شود مرگ نام و با آن زندگانی زدوده می

ار صرفا مصاديق قتل عمد را برشمرده و هیچ ذکری از تعريف آن نیاورده گذقانون« دارد

قانون مجازات  092است. ديدگاه های فقه امامیه به روشنی در بندهای مختلف ماده 

گذار جمهوری اسالمی همچون فقهای امامیه، در قانون اسالمی نمود يافته است. قانون

پیروی کرده است.رزمگاه اصلی فقها در  گانهاز تقسیم سه 2990مجازات اسالمی مصوب 

جرم قتل عمد، بر ماهیت و تعريف آن متمرکز است، در حالی که برخی همچون ابوحنیفه 

بر آلت قتاله و عنصر مادی تمرکز يافته است، ديگر مکاتب فقهی عنصر معنوی و تعمد را 

ثر فقهای اسالمی بر به عنوان نقطه ی اتکای خويش برگزيده اند. فقهای امامیه نیز مانند اک

 .اندتعمد و عنصر روانی متمرکز شده

 .، آلت قتاله قوانین موضوعه، قتل ، جرم  :يديکل واژگان
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   بلوچیغالمحسن 

 .کارشناس حقوقی قضايی و اجرای احکام زندانهای استان سیستان و بلوچستان

 
 نام نويسنده مسئول:

 بلوچیغالمحسن 

 جرم قتل در قوانين موضوعه تيماه یبررس
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 مقدمه
ترين و ارجمندترين حق، يعنی حق آيد؛ زيرا گرامیشمار میترين جرايم علیه اشخاص و جامعه بهجرم قتل عمد از خطرآفرين

ضییع آن غیر قابل جبران است، ارتکاب جرم قتل عمد معموال با قساوت و بی رحمی بسیاری همراه گیرد، حقی که تزندگانی را نشانه می

ی آن باعث شده است واکنش اجتماعی علیه اين جرم تشديد يابد، رود و نیز ارتکاب سنگدالنهاست، اهمیت آنچه در اين جرم از دست می

ا نیز منجر شده است، روانشناسان، فالسفه، جامعه شناسان هرکدام از منظری های عمیق رواکنش شديد اجتماعی به جرم قتل عمد پژوهش

اند، گاهی به تشريع، تبیین و نقد اند. پژوهشگران حقوق کیفری نیز از زوايای مختلفی به اين جرم نگريستهمتفاوت به اين پديده نگريسته

اند، گاهی هم از منظر رکن مادی به اين جرم در اين جرم را بررسی نمودهاند، گاهی نیز عنصر روانی گذاری پیرامون قتل عمد پرداختهقانون

 اند.نظر نموده

های مختلف پیرامون تعريف و ديدگاه پژوهشدانیم. در اين اين مقال را مجالی برای بررسی بیشتر عنصر مادی جرم قتل عمد می

 . ل عمد را در مذاهب مختلف اسالمی و قانون بررسی خواهیم کردکنیم، آنگاه ماهیت جرم قتاقسام قتل را در فقه و قانون بررسی می
 

 تعریف قتل
های بسیار گفته شده است، همچنان که در تعريف و نمايد، اما در تعريف آن و ماهیت شناسی آن حرفای بديهی میقتل گر چه واژه

داهت اين واژه باعث شده است متون قانونی کمتر به واژه ی بسیاری است. شايد سختی تعريف قتل بیشتر از بهای نگفتهماهیت حیات سخن

 گیريم. و بیشتر به مصاديق آن بپردازند. تعريف قتل را در دو گفتار پی می

 

 تعریف لغوي قتل
ناقة »است، يعنی روحش را بیرون کشید. گفته شده: قتل به معنای میراندن حرکت است و از همین معنا « قَتَلَ»قتل مصدر فعل 

 گرفته شده است، يعنی شتر بسیار خسته شد تا وقتی حرکتش مرد.« مقتله

 

 تعریف اصطالحی

ی قانون با فقه اسالمی فقه و قانون بعد از انقالب بسیار به هم نزديک شدند. شايد بتوان گفت انقالب اسالمی ايران آشتی دوباره

ود و ديدگاه شارع در قانون انعکاس يابد. در واقع َآنچه از آن به قوانین است. بعد از انقالب سعی شد قوانین با الهام از فقه امامیه تدوين ش

ها ی عرصهشود قانون در همهشد، بعد از انقالب رنگ باخته و فقه و شرعیت جای عرف را گرفته است. امروزه سعی میعرفی ياد می

اسالمی، در مقايسه با قوانین غالب کشورهای اسالمی،  ی جزا رنگ و لعابی فقهی داشته باشد. امروزه قوانین جمهوریمخصوصا در عرصه

رسد. به های اين دو مجرا باهم متفاوت به نظر میها، باز هم گاهی رهیافتی اين نزديکیتر به آرای فقیهان است. علی رغم همهنزديک

 همین دلیل جا دارد تعريف اصالح قتل را در فقه و قانون به طور جداگانه بررسی نمايیم.

 

  تعریف قتل در فقه:خش نخست: ب

گیريم، در بند نخست به تعريف قتل در فقه امامیه و در بند دوم به تعريف قتل در فقه عامه خواهیم اين بخش را در دو بند پی می

 پرداخت.

 

 بند نخست: تعریف قتل در فقه اماميه:

ازهاق نفس و »گويد: وسوی بجنوردی در تعريف قتل میآيت اهلل سید محمد ماند، فقهای امامیه تعريفات متعددی از قتل نموده 

قتل آن است که قصد کند عاقل بالغ کشتن کسی را به فعلی که »گويد: عالمه محمد باقر مجلسی در تعريف قتل می «روح از بدن انسان

-محقق حلی در شرايع االسالم می« غالبا کشنده باشد يا نباشد و بکشد و يا فصد کشتن نداشته باشد و کاری بکند که غالبا کشنده باشد

امام خمینی در . يعنی خارج کردن جان محترم و برابر به طور عمد و بنا حق« هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا»گويد: 

-ها همچنان که میيفتعر اين يعنی سلب عمدی حیات از انسان محقون الدم.« هو ازهاق النفس المعصوم عمدا»فرمايد: تحرير الوسیله می

جـرم را  لیـکن اند،  اينکه شرايط مجرم را قید کرده از صرفنظربینیم بیشتر تعريف قتل عمد است تا مطلق جرم قتل. غالب اين تعاريف 

 اند.بیان نکردهو بطور بسیط تعريف 
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  بند دوم: تعریف قتل در فقه عامه:

شود.  اگر بدون فعلِ بندگان شود و با آن زندگانی زدوده میبندگان نسبت داده میفعلی که به »گويد: طرابلسی در تعريف قتل می

 شود:از اين تعريف روشن می«.زندگانی زدوده شود مرگ نام دارد

گردد. به اين توضیح که قتل گاهی مجوز شرعی دارد، ی انواع قتل چه مشروع و چه غیر مشروع میاين تعريف شامل همه نخست:

-ها اعم از قتلی قتلشان قتل )اعدام( است. تعريف طرابلسی همهت قصاص، مجازات جرم محاربه و ديگر جرايمی که مجازاتمانند مجازا

 گیرد.شود در برمیهايی که جرم تلقی مینمايد و قتلهايی که در قالب مجازات رخ می

ی جرايم حدود يا قصاص فقها خودکشی را در زمرهشود، با وجود آنکه غالب ظاهر اين تعريف شامل خودکشی و ديگرکشی می دوم:

 اند؛ زيرا هیچ اثر قضايی بر آن مترتب نیست.يا ديات نیاورده

است: نخست فعل انسان که همان قتل است و دوم فعل غیر اين تعريف میان دو نوع از اسباب زوال حیات تفاوت قائل شده سوم:

ثالً شخص در رختخواب بمیرد و چه مرگ غیر طبیعی باشد، مثالً حیوانی درنده او را انسان که همان مرگ است، چه مرگ طبیعی باشد، م

 بخورد.

 بخش دوم: تعریف قانونی:

ها اند؛ زيرا مفهوم قتل روشن است. شايد هم به اين دلیل که شکلبسیاری از قوانین جزايی کشورها به تعريف عمومی قتل نپرداخته 

گذار تعريف اين مهم را ی اين اشکال و انواع پرداخت. قانونتوان در يک تعريف واضح و مشخص به همهو انواع جرم قتل متنوع است و نمی

های تقنینی به قتل به معنای اعم و مطلق آن ی دورهدر اين میان هیچ کدام از قوانین جزايی کشورمان در همه به حقوق سپارده است.

که بعدا به تشريح آن خواهیم  272در ماده  2921اند. قانون مجازات عمومی مصوب ات پرداختههای قابل مجازاند، بلکه فقط به قتلنپرداخته

و قانون  2932آورد. قانون حدود و قصاص مصوب های قابل مجازات را با ذکر مجازات آنان میپرداخت، بدون آنکه قتل را تعريف کند، قتل

قانون مجازات  2اند.های قابل مجازات را ذکر کردهه دهند، موارد و مصاديق قتلنیز بدون آنکه تعريفی ارائ 2972مجازات اسالمی مصوب 

ای نمايد. جنايت واژهی عام جنايت، جنايت را بر سه قسم تقسیم میی قتل بپردازد، با آوردن واژهبدون آن که به واژه 2990اسالمی مصوب 

شود. در واقع همچنان که در قوانین جزايی سابق قتل تعريف ل منفعت میعام تر از قتل است، که هم شامل قتل، هم شامل عضو و هم شام

جنايت نیز تعريف نشده است و فقط مصاديق و انواع جنايت ذکر شده است. برخی از  2990نشده بود، در قانون مجازات اسالمی مصوب 

همیت بحث قتل و ضرروت شناسايی قتل، مقنن بايد مانند گذشته اند: با توجه به ااند و گفتهدانان اين اقدام مقنن را قابل دفاع ندانستهحقوق

دانان و شارحان قانون در اين باره بنابراين حقوق به موارد و مصاديق قتل بپردازد و موارد و مصاديق صدمات علیه عضو را به آن ارجاع دهد.

اند و از تعريف قتل به معنای اعم و مطلق مدی را تعريف کردههای چندی دارند، البته بايد متذکر شويم که آنان نیز غالبا جرم قتل عتعريف

دانان جهان عرب است، وی در اند، محمد عوض يکی از حقوقدانانی که مطلق قتل را تعريف کرده اند. ازجمله حقوقکلمه امتناع ورزيده

دانان محمد صبحی النجم نیز از ديگر حقوق«.طابیرون کشیدن زندگانی انسان با فعل انسانی ديگر از سر عمد يا خ»تعريف قتل میگويد: 

  «.ستم داشتن بر زندگانی انسانی با فعلی که به وفاتش انجامد: »معاصر جهان عرب نیز در تعريف قتل گفته

 

 مبحث دوم: اقسام قتل
ـ قتل نا سزاوار و بدون 0قتل سزاوار و با مستند قانونی، در اين نوع قتل هیچ ظلمی صورت نگرفته است،  -2قتل بر دو نوع است: 

 شود.های ظالمانه را شامل میی قتلمستند قانونی، اين نوع قتل همه

اين مبحث را در دو گفتارِ اقسام قتل در فقه و اقسام قتل در قانون بررسی آنچه اکنون در صدد بیانش هستیم نوع دوم قتل است. 

 کنیم.می

 

 گفتار نخست: اقسام قتل در فقه
ها خواهیم پرداخت. اند. در ذيل به چند نوع از اين تقسیمز حیث وجود يا عدم وجود قصد کیفری تقسیم بندی نمودهفقها قتل را ا

 در اين گفتار در دو بخش اقسام قتل را در فقه عامه و امامیه بررسی خواهیم کرد:

 

 

                                                           
 

http://www.joce.ir/


  977 -93۶، ص 9317 تابستان،  8، شماره فقه، حقوق و علوم جزا 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 بخش نخست: اقسام قتل در فقه عامه:

اند. قتل عمد از ديدگاه آنان فعلی است که با قصد ستمکارانه و خطا تقسیم نموده برخی از فقها قتل را به عمد ـ تقسيم دوگانه:1

ای آهنی يا سنگین وارد آيد ای که با وسیلهکار نیت قتل نداشته باشد. مانند ضربهانجامد، گرچه بزهيابد وبه مرگ بزه ديده میارتکاب می

اند و در توجیه ها قتل را چنین تقسیم نمودهها و برخی از زيدیو يارانش و ظاهریعملی است که نه عمدی باشد و نه ستمکارانه. امام مالک 

 اند در قرآن جز عمد و خطا نوعی ديگر ذکر نشده است.گفته

ها چنین اند. مالکیها از قتل عمد ضرب عمدی را که از سرِ بازی يا تأديب صورت گیرد و به مرگ کسی انجامد، استثنا نمودهمالکی

 کنند.ا به خطا ملحق میقتلی ر

کار هدفش اند. عمد قتلی است که بزه: بسیاری از فقها قتل را به سه نوع عمد: شبه عمد، و خطا تقسیم نمودهگانهـ تقسيم سه2

آن  ديده است با وسايلی که غالباً کشنده است، مانند شمشیر، فشنگ، جريان برق و ... شبه عمد فعلی است که دربیرون کشیدن روح بزه

ای را با وسايلی که غالباً کشنده نیست، مانند عصا و تازيانه ديده را ندارد، مانند اينکه ضربهکار در ارتکابش عمد دارد، اما قصد کشتن بزهبزه

 وارد آورد. اما قتل خطا قتلی است

شود. قتل با تسبیب و بدون قصد ستمکارانه کار انجام میکار و يا توأماً در فعل و قصدبزهکه به علت خطايی يا در فعل يا در قصد بزه

 اند.ها نظر داشتهها و برخی از زيدیرا نیز قتل خطايی گويند. به اين تقسیم فقهای متقدم حنفی، فقهای شافعی و اکثر حنبلی

تقسیم قتل به چهار  اند. در اينها ارائه نمودهاين نوع تقسیم را کاسانی فقیه حنفی مذهب و برخی از حنبلی ـ تقسيم چهارگانه:3

نوع عمد، شبه عمد، خطا و جانشین خطا تقسیم شده است. منظور از جانشین خطا قتلی است که در آن نه قصد باشد و نه اراده، مانند اينکه 

قتل  شخصی که خوابیده يا بیهوش است بغلتد و بر کسی بیافتد و او را بکشد و يا اينکه شخصی با تسبیب بدون قصد ستمکارانه مرتکب

 شود.می

اند. ها قتل را به پنج قسم عمد، شبه عمد، خطا، جانشین خطا و قتل به تسبیب تقسیم نمودهبسیاری از حنفی ـ تقسيم پنجگانه:4

 میرد.افتد و میکند و در آن انسانی میمثال قتل به تسبیب فعل کسی است که چاهی را در راهی بدون قصد ستمکارانه حفر می

 

 قتل در فقه اماميه: بخش دوم: اقسام
اند. در صحت و مزيت اين فقهای امامیه نیز مانند اکثر فقهای عامه غالبا قتل را بر سه قسم عمد، شبه عمد و خطای محض دانسته

در يک صورت به شبه عمد قايل هستند، يعنی  اند، امابندی دوگانه قائل شدهتوان گفت: گرچه فقهای مالکی به تقسیمتقسیم بندی می

ها را نیز در اين مسئله در حکم پدر ها و مادربزرگها مادر و پدربزرگکشد. مالکیورتی که پدر فرزندش را عمداً با احتمال شبهه میص

اند: قرآن جز عمد و خطا نوعی ديگر ذکر نکرده صحیح است، اما سنت پیامبر به وجود انواع ديگری از قتل اشاره کرده دانند. اينکه گفتهمی

توانیم به ها راهی میانه در پیش گرفت. اما میی آنتوان به عمد محض ملحق دانست و نه به خطای محض و بايست دربارهها را میآنکه نه 

گانه که مذهب امامیه و جمهور فقها است و بیشتر دانشمندان صحابه و تابعان به آن نظر داشتند عمل نمود. برخی فقها با توجه تقسیم سه

ی مغلظه ی مخففه نظر داشته اند و در شبه عمد به ديهی قتل خطا به ديهی عمد به قصاص حکم داده اند و دربارهدرباره به اين تقسیم

نی و قضاوت نموده اند. فقهای امامیه با توجه به اين تقسیم در قتل عمد مانند ديگران به قصاص نظر دارند، اما درباره شبه عمد ديه را بر جا

را بر عاقله دانسته اند. قتل جانشین خطا و قتل به تسبیب بدون قصد ستمکارانه درواقع شرح و تفسیر قتل خطا هستند؛ زيرا درباره خطا ديه 

قتل جانشین خطا نزد کسانی که به تقسیم چهارگانه باور دارند در وجوب ديه بر عاقله و وجوب کفاره و محرومیت از ارث و گناه نداشتن 

براين نیازی ندارد آن را از قتل خطا جدا بدانیم. همچنین قتل به تسبیب با قصد مجرمانه از قبیل قتل عمد يا همچون قتل عمد است. بنا

قانون مجازات اسالمی  ی قتل با موضعگانهشبه عمد است. اما اگر قتل به تسبیب بدون قصد مجرمانه باشد از قبیل قتل خطا است.تقسیم سه

 دامه به اقسام قتل در قانون خواهیم پرداخت:نیز سازگارتر است.در ا 2990مصوب 

 

 گفتار دوم: اقسام قتل در قانون
گذار ايران قبل و بعد اند، قانونترين و ضد انسانی ترين جرايم دانستههای حقوقی از دير باز تاکنون قتل را از زمره شنیعی نظامهمه

چربید، ی خصوصی آن مینظام حقوقی قبل انقالب بر جنبه عمومیت قتل در است، در حالی کهانقالب با دو رويکرد متفاوت به قتل پرداخته

تر شد، حق قصاص از حقوق اولیای دم شناخته شد و در صورت رضايت ی خصوصی قتل پررنگبعد انقالب و با تاسی از فقه اسالمی جنبه

های تعزيری را برای قتل تعیین ی عمومی مجازاتيت جنبهاولیای دم قاتل از مجازات اعدام )قصاص( رهانده شد. البته برای حفظ نظم و رعا

 پردازيم.نمودند. در ذيل در دو بخش جداگانه به اقسام جرم قتل در قوانین قبل و بعد انقالب می
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 بخش نخست: اقسام قتل در قوانين جزایی قبل از انقالب: 

اين متن قانونی تغییرات  2937از انقالب بود، در سال مهمترين متن حقوق جزا در دوران قبل  2921قانون مجازات عمومی مصوب 

قانونگذار ايران سه نوع قتل قابل  2921در قانون مجازات عمومی مصوب  ای نمود اما در مواد مرتبط با قتل هیچ تغییری ننمود.عمده

 بود: بینی کردهمجازات پیش

 قتل عمدـ 2

 قتل در حـکم عمدـ 0

 قتل خـطا ـ 9

 :پردازيمک میو ايـنک بشرح هري

 راولی قـتل و عـمد  بودقانون مجازات عمومی مجازات قتل عمد را اعدام قرار داده  272در ماده  قانونگذار ايران: قتل عمد ـ2

 ماده به شرح ذيل بود:مـوضوع ايـن  جـرم ارکانبود.  تعريف نکرده

 .کسی که جان او در نظر قـانون مـحترم است سلب حیات ازالف ـ 

 .کسی از کشتن و سلب حیات اراده و تصمیم سابقی برایب ـ 

 را در حکم عمد و آنبود بینی نموده نوع قتل پیشقانون مـجازات يـک 272قانونگذار ايران در ماده  ـ قتل در حکم قتل عمد:2

 :بینی شده استپیش ذيل ترتیبه ب در اين ماده )قتل در حکم عمد( و عناصر و ارکان جرم بودداده  قرار

بايد سببیت و علیت ضرب يا جرح را  قاضی اين رکـن فوت شود برای اثبات تـحققه منتهی ب که باشد سبب قتل جرح يا ضربی-الف

 .احراز کند

که  بودهقانونی باشد بـلکه امـر مـوضوعی و فنی  که از وظائف نبودهحکمی  ولی بايد توجه داشت که تشخیص سببیت يک امر

 دادو حـکم می بودهنمود کافی می متخصص اگر احراز سببیته ضی با مراجعه بقا

علمای حقوق است:)سبق تصور و تـصمیم(و تـا  همان معنای اصطالحه عمد در اين مورد ب کلمه ضرب و جـرح عمدی باشد که-ب

 .توان دادجـارح نمی يـا عمد برای ضاربمجازات قاتل ه فوت احراز نشود حکم به ب اين معنی در ضرب و جرح منتهیه عـمد ب

 جلب نظر متخصص نـدارد و قـاضی شـخصا با قرائن و اماراته تشخیص عمد هم يک امر موضوعی است نه حکمی ولی احتیاجی ب

 .تواند احراز کندای میدر هر قضیه موجود

 .عیاست نه حکمیجارح قصد کشتن نداشته باشد احـراز ايـن امر هم يک امر موضو ضارب يا-ج

عهده ه بکار رفته قتاله باشد تشخیص قتاله بودن يا نبودن آلت هم يک امر موضوعی است کـه بـ يا جرح ضـرب آلتی که بـرای-د

 :نظر قرار گرفته است از دو لحاظ مورد نهايت قتاله بودن .واگذار شده قاضی

 .و غیره مـثل شـمشیر بـا نیزهيـا جرح بخودی خود نوعا قتاله باشد  ضـرب آنکه آلتـ 2

 .حـساس بـاشد جرحآنکه موضع اصابت آلت ضرب يا ـ 0

قصد ه ب مقرون اينکهه فوت کـسی شـود مشروط به قتل خطا عبارت است از ارتکاب عمل يا ترک عملی که منجر ب ـ قتل خطا:3

ن عقوبت و کیفر بدون اراده و قصد که اساس مسئولیت جزائی فوت هـم نـباشد و چوه قتل يا تـعمد در ايـراد ضـرب يـا جـرح منتهی ب

 جز در موارد مذکور در مـاده بود نکرده معین بـرای قـتل خـطا مجازاتدر قبل انقالب ايران  گذارقانون .است است خالف عدل و انصاف

يا عدم  نداشته مهارت يا اقدام امريکه مرتکب در آن االتیمباحتیاطی يا بیبنابراين اگـر قـتل در نتیجه بی.قـانون مـجازات عـمومی 277

تأديه ه و ب حبس تأديبی از يـک سال تا سه ساله وقوع آن در اين موارد شده است ب سبب شخصی که شدمیرعايت نظامات دولتی واقع 

شد که مجازاتش شديدتر میپزشکی و داروسازی واقع  اموره د مگر آنکه در اثر رانندگی يااقدام بيگردتومان محکوم می 322 تا 32غرامت از 

 :بودرکن  دو دارای عمومی قـانون مـجازات 277که جرم موضوع ماده  تداشاست بايد توجه 

 :تحقق يکی از امور ذيل-الف

احتیاطی عبارت  بی یاز هر جهت ول بینی عواقب آنکار و پیش عبارت است از مالحظه اطراف و جوانب. احتیاط احتیاطیبیـ 2

شخص  نکرده جهت بینی کـار خـود را از هرتیراندازی میکند چون مالحظه و پیش در تاريکی شب که بنابراين کسی ،است از ترک احتیاط

 . مجازات خواهد شد  277طبق ماده  کشت را کسی اصابت کرد و اوه خواهد بود و در اين حال اگر تیرش ب احتیاطیبی

مباالتی آنها است بـنابراين بـیه اهتمام ب ،اموره بـ مـباالت و کلمه مباالت)از ريشه بالء(بمعنی اختیار و آزمايش است .مباالتیبیـ 0

 .کار استه ترک اختیار و ترک اهتمام ب

ترک  از مباالتی را حاصلديگر بیعبارت ه دانند و برا عبارت از اهمال و فراموشی می مباالتیبی حقوق که دانشمندان از اينجاست

 .فعل میدانند
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از فعل انجام شده است و  حاصل احتیاطیمباالتی گفته شد فرق آندو آشـکار میگردد چه بـیاحتیاطی و بیاز آنچه در تعريف بی

 .مباالتی حاصل از ترک فعل استبی

 .  مرتکب در آن مهارت نـداشته اسـت امريکهه اقدام بـ 9

حفظ نظم و  برای صالحیتداری هیئت يک يا است از مجموع مقرراتی که مقام عبارت . نظامات دولتیعدم رعايت نظامات دولتیـ 1

 .اندمردم وضع و تصويب نموده آسايش

شد يـا اصال احتیاطی مثال و قتل نـبابیت بین بیبس پس اگر رابطه .تحقق رابطه علیت بین يکی از امور چهارگانه فوق و قتل-ب

پیدا  ندارد چه خاطی قصد نداشته و عنصر معنوی جرم محقق نشده است که مجازات موضوع قتل خطا مجازات احتیاطی محقق نباشدبی

 .کند
 

 بخش دوم: اقسام قتل در قوانين جزایی بعد از انقالب:

و مجازات تغییرات اساسی نمود، در اين میان قوانین  پس از انقالب جمهوری اسالمی و در راستای دينی کردن قوانین، نگاه به جرم 

جزايی پیوسته تغییر کرده است، به طوری که در مدت زمان سی و هفت سال از ابتدای انقالب تا کنون چندين بار قانون مجازات اسالمی و 

ی سازگار سازی حقوق اسالم و نیز دغدغه ی اين تغییرات در جهت اسالمی نمودن قوانینقانون آيین دادرسی کیفری تغییر يافته است. همه

ها بی بهره نمانده، از با  دنیای جديد صورت پذيرفته است. قتل به عنوان مهمترين جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نیز از اين تغییر نگاه

بوده است. اقسام جرم قتل در هر يک از همان ابتدا نگاه به مجازات قتل عمد و قصاص يکی از نقاط مهم اختالف نظر انقالبیون با روشنفکران 

پیوسته تغییر نموده است،  2990و قانون مجازات اسالمی مصوب  2972، قانون مجازات اسالمی مصوب 2932قانون حدود و قصاص مصوب 

ام جرم قتل عمد های زيادی داشتند. در ذيل اقسپوشانیهم 2972و قانون مجازات اسالمی  2932در اين میان قانون حدود و قصاص مصوب 

 بررسی خواهیم کرد:  2990و قانون مجازات اسالمی مصوب  2972را در قانون مجازات اسالمی مصوب 

پنج نوع قتل عمد را معرفی کرده بود: قتل عمد، قتل شبه  2972قانون گذار جمهوری اسالمی در قانون مجازات اسالمی مصوب 

مصوب قانون مجازات اسالمی  021البته قانونگذار جزايی ما در ماده به عمد. عمد، قتل خطای محض، در حکم خطای محض، در حکم ش

 ؛شتقانون تقسیمات فرعی ديگری نیز وجود دااين در  ولی قتل شبه عمد و قتل خطا ،قتل عمدبود: قتل نفس را بر سه نوع دانسته  2972

به  پرداخته است. «به منزله خطای محض»به قتلی با عنوان  909 داشته و ماده بیانرا  در حکم شبیه عمدقتل  093ماده  9و  0مثال تبصره 

 پردازيم:هر کدام از اين اقسام به صورت جداگانه می

قتل در موارد ذير قتل عمدی است: الف: مواردی که »داشت: مقرر می 2972قانون مجازات اسالمی مصوب  023ماده  ـ قتل عمد:1

يا فرد يا افرادی غیر معین از يک جمع دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین 

عمل سبب قتل شود. ب( مواردی که قاتل کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج( مواردی 

عا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و يا پیری و يا ناتوانی يا کودکی دهد نوکه قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می

طبق صدر هر سه بند ماده مذکور، قتل عمد تنها با انجام کار )فعل( حادث خواهد « ها نوعا کشنده باشد و قاتل به آن آگاه باشد.يا امثال آن

ند که معنای ترک فعل در بطن دشو متذکر می ستنددانرا صرفاً از باب غلبه می «انجام کار»شد. گروهی از معلمان حقوق، استعمال واژه 

آشکار می گردد. حال آنکه اين نحوه تفسیر از قانون و به طريق اولی از قانون مجازات که جايگاهی برای اجرای اصل  «انجام کار»متن لفظ 

بته اينگونه تفسیر موسع در قانون مجازات، آن هم در بحث حساس قتل تفسیر به نفع متهم می باشد، کمی غیر منطقی به نظر می رسد و ال

 نفس صحیح نمی باشد و بديهی است که برای تفسیر در قانون مجازات بنابر اصل کیفری مذکور تنها  مجوز تفسیر مضیق را دارا می باشیم.

ز ترک فعل در قتل عمدی به میان نیاورده و نیز مستند به ند  که چون قانون گذار سخنی اودديگر از استادان حقوق بر اين انديشه ب گروهی

عنايت به  با 023مجوز تفسیر مضیق در قانون مجازات اسالمی و تفسیر به نفع متهم، به هیچ وجه من الوجوه نمی توان از فحوای ماده 

 تر خواهیم پرداخت.عدی بیشتر و مفصلبه اين بحث در فصل ب استعمال فعل در نص ماده معنای ترک فعل را استنباط و استخراج نمود.

قتل خطای محض را در صورتی دانسته بود که  2972قانون مجازات اسالمی مصوب  093بند الف ماده  ـ قتل خطاي محض:2

ند اين مان»آورد: ی مذکور برای قتل خطای محض مثالی میجانی نه قصد جنايت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل بر او را. ماده

 «که شخص تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نمايد.

-بند ب ماده مرقوم قتل را در صورتی شبه عمد دانسته بود که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنايت نمی ـ قتل شبه عمد:3

برای قتل شبه عمد آورده بود به اين قرار بود:  شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد. مثالی که بند مذکور

 «شود بزند و اتفاقا موجب جنايت شود...مانند آن که کسی را به قصد تاديب به نحوی که نوعا سبب جنايت نمی»
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-پرداخته« در رای شبه عمد»و « به منزله خطای شبه عمد»به قتلی با تعبیر  093ماده  9و  0تبصره  ـ قتل در حکم شبه عمد:4

ماده مرقوم اگر کسی شخصی را به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و  یکنیم. بنا بر تبصرهعمد ياد میاند، که ما از هر دو با قتل در حکم شبه 

ی خطای شبه عمد است. اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص يا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله

ی  ماده مرقوم نیز هر گاه بر اثر بی احتیاطی يا بی مباالتی و يا عدم رعايت مقررات مربوط به امری قتل يا ضرب يا جرح واقع نا بر تبصرهب

 افتاد قتل يا ضرب يا جرح در رای شبه عمد خواهد بود.ای اتفاق نمیشد حادثهشود به نحوی که اگر آن مقررات رعايت می

ی خطای محض به قتلی با عنوان به منزله 2972قانون مجازات اسالمی مصوب  909ی ماده خطاي محض:ي ـ قتل به منزله5

ی مرقوم هرگاه کسی در حالت خواب بر اثر غلتیدن و حرکت موجب تلف يا نقص عضو ديگری شود جنايت او به پرداخته است. بنا بر ماده

به عنوان مهمترين متن کنونی  2990فتنی است قانون مجازات اسالمی مصوب دار است.گی او عهدهی خطای محض بوده و عاقلهمنزله

دادند، با پرداختند و جنايت بر اعضا را به قتل ارجاع میحقوق جزای کشورمان بر خالف قوانین پیشین که به ذکر مصاديق و موارد قتل می

دارد: جنايت بر نفس و مقرر می 091ی حض دانسته است. مادهی عام جنايت،  جنايت را بر سه قسم عمد، شبه عمد و خطای مآوردن واژه

ی خطای عضو و منفعت بر سه قسم  عمدی و شبه عمدی و خطای محض است. قانون مرقوم هیچ ذکری از دو مورد ديگر يعنی به منزله

 نمايد.ودن جنايت )قتل( پیروی میی اکثريت فقهای امامیه مبنی بر سه قسم بآورد و اين گونه از نظريهمحض و در حکم شبه عمد نمی

 

 مبحث سوم: ماهيت جرم قتل عمد
 گردد.ها میی احکام بر آنی اهداف بنیادينی نهاده است که همهفقه اسالمی حفظ زندگانی را از حیث اعتبار و تأثیرگذاری در زمره

 شمارد. ها برمیی انسانعمتی برای همهداند، همچنانکه مجازات قاتل را نی بشريت میفقه قتل يک نفر را جرمی علیه همه
ترين جرايمی است که انسان شناخته، با فقه اسالمی موافقند، از آغاز های حقوقی موضوعه در اينکه قتل عمد از خطرآفريننظام

هی و قانونی جرم قتل عمد های فقدر ذيل به مهمترين تعريف اند.های حقوقی برای اين جرم مجازات درنظر گرفتهی نظامتاريخ تا امروز همه

 خواهیم پرداخت.

 

 گفتار نخست: ماهيت قتل عمد نزد فقها:

اين گفتار را در دو بخش بررسی خواهیم کرد، در بخش نخست به ماهیت جرم قتل عمدی درفقه عامه خواهیم پرداخت و در بخش 

 کنیم.دوم ماهیت اين جرم را در فقه امامیه بررسی می

 تل عمد در فقه عامه: بخش نخست: ماهيت جرم ق

تواند جدا سازد اند: آنچه عمداً با سالح يا آنچه همانند سالح اعضا را میبرخی از فقهای حنفی قتل عمد را اينگونه تعريف نموده

ای آهنی يا لهاند: اگر قتل با وسیارتکاب يابد. اين تعريف به ابوحنیفه نسبت داده شده است. اما دو يار ابوحنیفه )محمد و ابويوسف( گفته

 «ای با هدف قتل صورت گیرد، قتل عمد است.يا آتش زدن يا غرق کردن يا خفه نمودن يا سم يا هر وسیله سنگین

کننده و يا سنگین  ای که غالباً کشنده است، مجروحقصد فعل و شخصی را نمودن با وسیله»ها قتل عمد عبارت است از نزد شافعی

 «.باشد

ای که به ظن پندارد بکند و او را با وسیلهکار قصد کسی را که او را انسانی معصوم میبزه»اند: ف قتل عمد گفتهها در تعرياما حنبلی

 «.غالب کشنده است بکشد

 ای را به کار گیرد که گاهی اوقات همانند آن کشنده است و گاهی کشنده نیست.گويد: شخص عمداً وسیلهابن حزم می

یم قتل عمد نزد آنان عبارت است از اين که شخصی قصد مقتول و قتلش را کند با آنچه مثل آن معموالً يابها درمیاز کالم زيدی

 کشنده است.

 

 بخش دوم: ماهيت جرم قتل عمد نزد اماميه:
قصد قتل را نمودن، با آنچه کشنده است، گرچه به ندرت کشنده باشد و يا قتل را مرتکب »نزد امامیه قتل عمدی عبارت است از 

گردد، قبال ديگر تعاريفی نیز که در فقه امامیه آمده حول همین تعبیر می«. شدن، با آنچه غالباً کشنده است، گرچه قصد قتل را نداشته باشد

-کنیم: عالمه مجلسی میدر تعريف مطلق قتل به برخی از اين تعاريف اشاره نموديم، جهت يادآوری برخی از آن تعاريف را مجددا ذکر می

قتل آن است که قصد کند عاقل بالغ کشتن کسی را به فعلی که غالبا کشنده باشد يا نباشد و بکشد و يا فصد کشتن نداشته باشد و »گويد: 

يعنی سلب عمدی حیات از « هو ازهاق النفس المعصوم عمدا»فرمايد: امام خمینی در تحرير الوسیله می« کاری بکند که غالبا کشنده باشد

http://www.joce.ir/


  977 -93۶، ص 9317 تابستان،  8، شماره فقه، حقوق و علوم جزا 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

ی قتل عمد به اختالف رويکردهايشان در به تصوير کشیدن قصد آيد تعريفات مختلف فقها دربارهاز آنچه گذشت برمی انسان محقون الدم.

 گردد. به اين موضوع در ارکان قتل عمد بازخواهیم گشت.ی جرم برمیی ارتباطش با نتیجهکیفری و گستره

 

 گفتار دوم: ماهيت قتل عمد در قانون:
اند. قانون مجازات عمومی به ازجمله قانون مجازات اسالمی ايران، جرم قتل عمد را تعريف ننموده ی جهانبسیاری از قوانین کیفر

ی عمد پرداخته بود. واژه 272عنوان مهمترين متن حقوق جزا در قبل از انقالب به جای تعريف قتل عمد، فقط به ذکر مجازات آن در ماده 

بود، حتی مصاديق آن نیز ذکر نشده بود. در قوانین پس از انقالب جرم قتل عمد هرگز تعريف نیز در قانون مجازات عمومی تعريف نشده 

های مجازات اسالمی مصوب و قانون 2932نشده است، اما به نحو مشروح و مفصل مصاديق آن ذکر شده است.قانون حدود و قصاص مصوب 

اند. قبال مواد قانونی مربوطه را در اند و از تعريف قتل عمد طفره رفتهنیز فقط به ذکر مصاديق و موارد قتل عمد پرداخته 2990و  2972

-در چهار بند مصاديق قتل عمد را برمی 2990قانون مجازات اسالمی مصوب  092ی مبحث اقسام قتل عمد آورديم و بررسی کرديم. ماده

دانان و در اين میان حقوق پردازد.ديق قتل عمد مینیز در سه بند به ذکر مصا 2972قانون مجازات اسالمی مصوب  023ی شمرد. ماده

اند در خال موجود گامی بردارند و جرم مهم قتل عمدی را تعريف نمايند. حائری شاه باغ از شارحین قانون مجازات شارحان قانون سعی نموده

 «اعم از اينکه مستقیم باشد يا غیر مستقیم. ی گرم يا سرد يا غیرهی اسلحهکشتن انسان به وسیله»نويسد: عمومی در تعريف قتل عمد می

ی يک فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه»گويد: دکتر ايرج گلدوزيان از شارحان بنام قانون مجازات اسالمی نیز در تعريف قتل عمد می

تعريف قتل عمد »قوقی نوشته است: در مورد اين تعريف يکی از نگارندگان کتب ح« انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان ديگری شود.

شود، و اين امر اختصاص به بدون قید بدون مجوز قانونی امکان پذير بوده است، زيرا کلیه جرايم از حیث عدم مجوز قانونی جرم محسوب می

ع از تعريف استاد گلدوزيان ی مزبور و در دفادر پاسخ به نويسنده« شود.نیز اين امر استنباط می 0ی جرم قتل عمد ندارد، از منطوق ماده

تواند مجازات تلقی شود، همچنان که مجازات جرايمی مانند محاربه قتل بايد گفت: قتل عمد گاهی نام يک جرم است و گاهی نیز می

نیز در  سازد. دکتر امیرخان سپهوند)اعدام( است، لذا قید بدون مجوز قانونی در واقع قتل عمد را در صورتی که مجازات باشد خارج می

-برخی حقوق «ی ديگر به طريق معین شده در قانون.ی انسان زندهسلب ارادی حیات از انسان زنده به وسیله»گويد: تعريف قتل عمد می

هر رفتاری که از انسان بالغ و عاقل »ترين تعريف از جرم قتل عمدی موجب قصاص عبارت است از ترين و مانعاند که جامعدانان مدعی شده

 «پذيرفته و موجب سلب عمدی حیات از انسان محقون الدم ديگری بدون مجوز قانونی شود صورت

، به جای آن که قتل عمدی را تعريف 2990دانان با توجه به قانون مجازات اسالمی مصوب گفتنی است در اين میان برخی از حقوق

گويد: جنايت وقتی ق جزای اختصاصی در تعريف جنايت عمدی میای از نگارندگان حقواند. عدهنمايند، به تعريف جنايت عمدی پرداخته

 عمدی است که جانی قصد فعل و قصد نتیجه مجرمانه داشته باشد.

 

 نتيجه گيري
 توان به شرح ذيل فهرست نمود.نتايج اين پژوهش را می

ی به اين جرم سترگ نگريسته شده ـ قتل عمد مهمترين و آشناترين جرم از پیدايش تمدن تا کنون بوده است، از زوايای زياد2

 طلبد. های  فقهی و حقوقی زيادی را میاست، اما همچنان اين جرم مهم پژوهش

ی اين پژوهش بهترين اين تعاريف، تعريف طرابلسی است، اند، اما از ديدگاه نگارندهـ فقها درباره قتل تعاريف مختلفی ارائه داده0

شود.  اگر بدون فعلِ بندگان زندگانی شود و با آن زندگانی زدوده میی که به بندگان نسبت داده میفعل»گويد: طرابلسی در تعريف قتل می

-ی دورهشود. در اين میان هیچ کدام از قوانین جزايی کشورمان در همهی انواع قتل میتعريف مزبور شامل همه« زدوده شود مرگ نام دارد

 اند.های قابل مجازات پرداختهاند، بلکه فقط به قتلنپرداخته های تقنینی به قتل به معنای اعم و مطلق آن

اند، برخی قتل را به دو قسم عمد و خطا، برخی به سه قسم عمد، خطای محض و ـ فقها قتل را با معیارهای مختلفی تقسیم نموده9

مد، شبه عمد، خطای محض، جانشین شبه عمد، برخی به چهار قسم عمد، خطای محض، شبه عمد و جانشین خطا و برخی به پنج قسم ع

اند. در اين میان شايد بتوان گفت تقسیم قتل به سه قسم که مذهب امامیه و جمهور فقهای عامه است، خطا و قتل به تسبیب تقسیم نموده

ستند؛ زيرا قتل تر است؛ زيرا قتل جانشین خطا و قتل به تسبیب بدون قصد ستمکارانه درواقع شرح و تفسیر قتل خطا هبه صواب نزديک

جانشین خطا نزد کسانی که به تقسیم چهارگانه باور دارند در وجوب ديه بر عاقله و وجوب کفاره و محرومیت از ارث و گناه نداشتن همچون 

شبه عمد قتل عمد است. بنابراين نیازی ندارد آن را از قتل خطا جدا بدانیم. همچنین قتل به تسبیب با قصد مجرمانه از قبیل قتل عمد يا 

گذار جمهوری اسالمی به تبعیت از ديدگاه امامیه، در است. اما اگر قتل به تسبیب بدون قصد مجرمانه باشد از قبیل قتل خطا است. قانون

 گانه تبعیت نموده است.از تقسیم سه 2990قانون مجازات اسالمی مصوب 
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در حالی که برخی همچون ابوحنیفه روی آلت قتاله و عنصر ی ماهیت و تعريف قتل عمد میان فقها اختالف نظر است، ـ درباره1

اند. فقهای امامیه نیز همچون اکثريت فقهای اند، ديگر مکاتب فقهی بیشتر بر عنصر معنوی و تعمد تمرکز کردهمادی تاکید بسیار نموده

قتل را نمودن، با آنچه کشنده است، گرچه به قصد »اند: اند و در تعريف قتل عمد گفتهاسالمی بر روی تعمد و عنصر روانی متمرکز شده

هماره به ذکر مصاديق گذار قانون« ندرت کشنده باشد و يا قتل را مرتکب شدن، با آنچه غالباً کشنده است، گرچه قصد قتل را نداشته باشد

قانون مجازات  092ی ار در بندهای مادهگذتوان از مصاديقی که قانونقتل عمد بسنده کرده و از تعريف آن طفره رفته است، در اين میان می

قانون مرقوم ترجیح عنصر روانی را  092ی ی مادهتوان از بندهای چهارگانهاسالمی ذکر نموده، انعکاس ديدگاه فقهای امامیه را دريافت. می

 بر عنصر مادی به خوبی دريافت. 
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