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 از منظر حقوق اسالم و رغب  ختار قتل عمدنقش علم هب نوعاً کشندگی رفتار رد سا

 1الدين قياسيجالل

 2اهلل اکرميروح

 چکيده 
 توسط کشنده غالباً رفتار ارتکاب ط ی  از دیگ   کشتن عمد، قت  مصادی  از یک 

  میاده  ب بنید  باشد، ک  ه  در حقیوق کیای   ایی ان، بی  حکی      م  قت  قصد فاقدِ ف د
 نظی  میمیح  هیا  حقیوق  غی ب   ه  در ب خ  از نظامقانون مجازات اسوم ، و  (092)

 آییا  کی   اسی   آن عمید  قتی   از نیوع  این مورد در مه  مسائ  از یک . اس  گ فت  ق ار
دکت ین  خی ؟ یا دارد مدخلی  آن ساختار در عم  بودن قتال  ویژگ  ب  م تک  آگاه 

 را جیان   علی   ب خی   تشت  اس ، دچار سؤال این ب  پاسخ در حقوق  و روی  قضای 
 قائی   اثی    م تکی   آگیاه   بی ا   گ وهی   و آورده شیمار  بی   میذکور  بیءه  ض ور  
موضیوع، بی     ب رسی   بی   نظ ییات،  ایین  از یی   ه  تبیین ضمن مقال  این در .اندنشده

 تحلیی   میورد  آن مبیان   و شیده  مبادرت جءای  شکل  تیبیق ، با تأکید ب  رویک د فق 
 اس . گ فت  ق ار
 

 امامی  فق  تیبیق ، حقوق موضوع ، جه  کشنده، نوعاًعم   عمد، قت واژگان كليدي: 

                                 
 .دانشگاه قم شناسي دانشکده حقوقاستاديار گروه حقوق جزا و جرم -1

 .دانشگاه قم )نويسنده مسؤول( شناسي دانشکده حقوقاستاديار گروه حقوق جزا و جرم -2

 r.akrami@qom.ac.irرايانامه: 
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 مقدمه
 مستتوجب  اشتخاص،  جستماني  تمامي  عليه اقدام ترينمهم عنوان به قتل همواره تاريخي، لحاظ از

 بتا  برختورد  اصوال  وجود اين با اس ؛ بوده مختل  جوام، در جرايم يسياهه در هامجازات شديدترين
 دقيتق  تفکيتک  اهميت   کته  ايمستلله  بتوده؛  ايشان بودن خاطي يا و عامد از متلثر جرمي چنين مرتکبين
 .سازدمي مبرهن را آن عمد غير نو  از عمد قتل مرزهاي
 منتو   قتل بودن عمدي اسالمي مجازات قانون( 211) ماده وفق ايران يموضوعه جزاي حقوق در
 را ديگتري  کشتتن  قصتد  کتاري  انجتام  بتا  مرتکتب . 1: باشدمي ذيل يدوگانه حاالت از يکي احراز به

 و الت   بنتد  موضتو  ) شود قتل سبب عمل در ولي نباشد، خواه باشد، کشنده نوعا  کار آن خواه داشته؛
 کشتنده  نوعا  اين که ورزد؛مي مبادرت ايکشنده نوعا  کار به کشتن قصد داشتن بدون مرتکب. 2 ،(ت
 بوده نسبي گاهي و( ب بند موضو ) دارد را ايخصيصه چنين افراد نو  به نسب  و بوده مطلق گاه بودن
 (.پ بند موضو ) باشدمي کشنده نوعا  وي موقعي  به توجه با عليهمجني به نسب  تنها و

 بته  کته  نمتوده  توصتي   عملي را عمد قتل مجازات، قانون( 221-1) ماده فرانسه، جزاي حقوق در
 بتا  ،(112: 1333 قضتاييه،  قوه قضايي توسعه و حقوقي معاون ) شود ديگري مرگ به منجر ارادي طور
 شکلي به ارتکابي رفتار که مواردي در قتل بودن عمدي از حاکي ايشده تثبي  قضايي رويه وجود اين
: 1333 پترادل، ) گيرنتد متي  مفرو  را قتل قصد موارد اين در و گرفته شکل اس  کشنده حتمي تقريبا 
32-33 .) 

 قصتد  با مرتکب که بود حالتي به محدود ابتدا در عمدي قتل الکامن کشورهاي کيفري حقوق در
 ستو ني   تعبيتر  بتا  حتالتي  چنين رواني  از رکن(. 33: 1311 لفيو،) کش مي را قرباني نفس، ازهاق قبلي 
 را ديگتري  صتور  الکامن در قضايي رويه تدريج به ليکن ؛(Herring, 2008: 189) شدمي ياد 1صريح
 شتديد  صدمات ايراد قصد از ناشي عمدي قتل. 1(: 32: 1311 لفيو،) آوردند در دعم قتل شمول تح 
 توستط کته   2ضمني سو ني  متضمن عمدي قتل از نو  اين باشد، قرباني قتل قصد بدون چند هر بدني،

                                 
1  .  express malice. 

2  .  implied malice. 
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: 1311 لفيتو، ) است   گرديتده  آمريکتا  عمتدي  قتتل  قانون از بخشي امروزه شده، ابدا  انگليسي قضات
 يا مرگ خطر متضمن متعارف، انسان يک نظر از که نيز شديد، پرواييبي از ناشي مديع قتل. 2 ،(111
 صتدمه  ايتراد  قصتد  يتا  قتل قصد فقدان رغم به باشد، ديگري به باال بسيار يدرجه از بدني شديد صدمه
 ،(123 و 123: 1311 لفيو،) اس  شده شناخته رسمي  به آمريکا قضايي هايحوزه اکثر در بدني شديد
 سال در اسميث عليه دادستان دعواي مانند هاپرونده برخي در موضعي چنين پذيرش رغمبه انگليس، رد

 مجلس 1132 سال در مولوني دعواي چون متلخري دعاوي در اما ،1122 سال در هيام دعواي و 1131
 نست  ندا قتتل  بتودن  عمتدي  مثبت   نتيجته،  بينتي پتيش  قالتب  در را فتاحش  پروايتي  بي قاطعي  با اعيان
(Clarkson, 1987: 137)حسب الکامن اوايل در که 1اعتباري، سو ني  داراي جنايي عمدي قتل. 3 ؛ 
 ايناخواستته  مترگ  موجتب  جنتايتي،  ارتکتاب  بته  شترو   يا ارتکاب در راستاي رفتارش که کسي آن
 بته  انگلستتان  در امتروزه  متذکور  نتو   ؛(132: 1311 لفيتو، ) گرديتد مي تلقي عمد قتل مرتکب شد،مي

 گيترد متي  قترار  نظرمطمح عمد غير قتل قالب در و شده منسوخ 1122 مصوب کشيآدم قانون موجب
(Herring, 2008: 189)نامحدود مفهوم در را جنايي عمدي قتل قاعده ها،پرونده بعضي آمريکا در اما ؛ 

 (.131: 1311 لفيو،) کنندمي بيان الکامن
 کشتنده  نوعتا   ويژگتي  به علم تلثير بررسي دهد،مي يلتشک را کنوني يمقاله بحث اساس که آنچه
 بتدون  عمتد  قتل که اس  مواردي در( آن بودن خطرنا  جدي طوربه هاغربي تعبير به و) 2رفتار بودن
 تلکيتد  با ايران، کيفري هاينظام ديدگاه بررسي به جداگانه مبحث دو در لذا شود؛مي واق، کشتن قصد
 .پرداخ  خواهيم موضو  اين خصوص در غرب قحقو نيز و آن، فقهي مباني بر

 

 . نظام حقوقی ايران1

 قتتل  در مرتکتب  کته  را آلتتي  چنانچته  کته  بتود  آمتده  سابق عمومي مجازات قانون( 121) ماده در
 شدمي موجب که آنچه ماده اين در بود، خواهد عمدي قتل حکم در عمل باشد قتاله نمايدمي استعمال
 بتا  کستي  چنانچته  متثال   بتود؛  قتاله آل  از وي ياستفاده شود تلقي عمدي ،قتل قصد فاقد مرتکب  رفتار
 داراي ماده اين که اس  اين امر واق، شد،مي تلقي عمد قاتل حکم در کش مي را ديگري گرم سالح
 قتل عنوان محقق و داشته موضوعي  قتاله آل  از استفاده نفس اوال  آن مطابق زيرا بود متعدد اشکاالت

                                 
1  .  constructive malice. 

 نته  و مطلتق  يکشند نوعا  عمل از ناشي عمد قتل بر ناظر حقوقي ابهامات بيشتر اينکه و کالم تطويل از اجتناب جه .  2

 .دهيممي اختصاص موضو  اين بررسي به را بحث مبناي لذا باشدمي نسبي
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 ستوي  به تفنگ با کسي اگر آن اساس بر لذا نباشد؛ کشنده غالبا  آن از استفاده نحوه اگر حتي ،بود عمد
 ظتاهر  حستب  بايد گش مي عليهمجني مرگ موجب اتفاقا  چنانچه نمودمي تيراندازي ديگري انگش 
 قتالته  لتتي آ استتعمال  بتدون  نداشتته،  را قتل قصد که کسي اگر ثانيا  شد،مي داده عمد قتل به حکم قانون
 بته  نبايتد  ستابق  قانون ظواهر وفق گش ،مي قرباني مرگ موجب و دادمي انجام را کشنده غالبا  رفتاري
 را او و زده ديگتري  يشتقيقه  بته  مشت   بتا  متهم اگر فرضا  رو اين از گرديد،مي محکوم عمد قتل اتهام
 نکترده  استتفاده  کشتنده  شيئي از قتل قصد عدم بر عالوه زيرا شد،تلقي مي عمد غير قاتل وي کش مي
 ناديده با شده، بيان اشکاالت از احتراز براي قضايي رويه عمومي مجازات قانون حاکمي  زمان در بود،
 شماره رأي در کشور عالي ديوان دوم شعبه مثال  پرداخ ؛مي( 121) ماده تفسير به قانوني ظواهر گرفتن
 لحتاظ  از نباشتد  قتالته  شتده  استتعمال  آلت   هکت  هتم  فتر   بتر » داشتته  مقرر 31/1/1311 مورخ 3313

( 232: 1332متتين، ) «اس ( 121) ماده اخير قسم  مشمول و محسوب قتاله اصاب  موض، خصوصي 
 از منظتور » که داش مي اشعار چنين نيز 21/3/1322 مورخ 1133 شماره رأي در ديوان ششم شعبه يا و
 وضتعي   مالحظه با عمل آن که اس  عملي نو  هر عمومي کيفر قانون 121 ماده در مذکور قتاله آل 
: 1332متتين، ) «آن امثال و بچه زدن زمين به بلندي از مانند گردد، هالک  سبب عادتا  متهم و عليهمجني
231.) 
 و قصتاص  و حدود قانون( 2) ماده] مختل  ادوار در قانونگذار اسالمي انقالب از پس تقدير، هر به
 قتتانون  (211) متاده  نهايتتا   و 1321 استالمي  مجتتازات قتانون ( 213) متاده  ؛1331 مصتوب  آن مقتررات 
 فقهي مباني با تطابق راستاي در و اشکاالتي چنين بروز از اجتناب براي[ 1312 مصوب اسالمي مجازات
 آثتار  از بستياري  در داد، تغييتر  "ارتکتابي  رفتتار  بودن کشنده نوعا " به "قتاله آل  استعمال" از را مال 
 آورمترگ  عادتتا   که شده دانسته رفتاري انجام از عبارت ٌعنهمبحوث فر  در عمد قتل يضابطه فقهي
: 1312راوندي، ؛233: 1311طوسي، شي ) «عنده الموت بحصول العاده جرت قد مما فعله يکون: »اس 
 الفعتل  التي ( »113: 1311حلتي،  عالمه) «غالبا  يقتل فعل الي يقصد: »اس  مهلک غالبا  که عملي يا( 313
: 1311ثتاني،  شتهيد ) «غالبا  يقتل مما الفعل کان اذا( »232: 1313حلي، عالمه) «غالبا  القتل به يحصل الذي
 کشتنده  غالبتا   آلت   موضتو   بته  را قتل بودن عمدي صراحتا  که فقها از برخي حتي راستا اين در(. 112
 نوعا  لحاظ به قتاله آل  فقدان رغم به که اندشمرده بر را هايينمونه خويشهايمثال در اند،نموده متکي
 يا و بميرد تا عصا با عليهمجني زدن بر مداوم  همانند اندشده محسوب عمد ارتکابي رفتار بودن کشنده
 نوعتا   عمتل  که صورتي در رهيافتي چنين اساس بر(. 221: 1312حلي، سعيد ابن) غذا و آب از وي من،
 بتالعکس  و باشتد؛ متي  عمتد  قتتل  مشتمول  نته،  خواه باشد شده استفاده قتاله وسيله از خواه باشد، کشنده
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 قتتل  عنتوان  شتمول  از نباشتد  کشنده غالبا  آن کارگيريبه طرز کهصورتي در قتاله آل  استعمال صرف
 دارد موضتوعي   جديتد  متال   در کته  آنچه. باشدمي خارج مذکور قانوني مقررات موضو  عمدي
 و شتده  قايتل  آن بتراي  را ايخصيصته  چنين عرف در آنکه نه اس  رفتار کشندگي نوعا  عيني ويژگي
 چنتد  هتر  ديگري غذاي در فراوان زعفران ريختن فرضا  لذا باشند، داشته را نگرشي چنين مردم اکثري 
 عمتد  قتتل  مشتمول  باشدمي آورمرگ واق، در که آنجا از ولي نشود تلقي کشنده عرفا  اس  ممکن که

 عملتي  کشتنده  نوعتا   عمتل » انتد داشته بيان برخي که معيار اين دشومي مشخص جاهمين از شد، خواهد
 ستاختماني  فتراز  از ديگتري  انداختن مثل شود،مي آن بر مترتب قتل نوعا  و غالبا  عرف تلقي با که اس 
 پتور ) «ديگتري  ستينه  ناحيته  بته  کتارد  يتا  چاقو کردن فرو يا او سر بر بزرگ سنگي با آن کوبيدن يا بلند
 .جدي اس  تلمل يشايسته( 133: ب ،1333بافراني،
 رفتتار  انجام ياراده صرف آيا که اس  اين اصلي يمسئله بزه رواني رکن با ارتبا  در اس  گفتني
 مرتکتب  يتا  کنتد مي کفاي  قتل بودن عمدي پذيرش جه  آن عيني تحقق و( عام قصد) مهلک نوعا 
 انقتالب  از قبتل  موضتوعه  قتوانين  باشتد   آگتاه  نيتز  خويش عمل بودن کشنده نوعا  به بايد آن بر عالوه
 آن متعر  و نموده برگزار سکوت به را موضو  اين حکم ،1312 سال تا انقالب از پس نيز و اسالمي
 را مسلله اين حکم که نمودندمي تالش مقررات تحليل و تجزيه با حقوقدانان دليل همين به بودند؛ نشده
 بتا  ستپس  و نمتوده  تبيتين  زمينته  ايتن  در را حقتوق  علمتاي  نظريات و آرا ابتدا گفتار اين در. نمايند تبيين
 .پرداخ  خواهيم موضو  اين فقهي بررسي به گرايانه مبنا نگرش

 بودن کشنده نوعاً به علم نقش حقوقی . بررسی1-1

 اصتول  بته کتارگيري   بتا  که کردندمي سعي قانون، سکوت به توجه با جزايي حقوق نظرانصاحب
 آگتاهي  ارتکتابي،  عمتل  بتودن  کشنده غالبا  لحاظ به عمد قتل ارتکاب در آيا که نمايند بررسي حقوقي
 بتروز  موجتب  زمينته  اين در حقوقدانان تالش خير  يا دارد مدخلي  خويش رفتار خصوصي  به جاني
 عنتوان  محقق مهلک نوعا  رفتار ارتکاب مجرد که بودند معتقد برخي. بود گرديده متعار  ينظريه دو
 اظهتار  ايعتده  مقابتل  در. باشد جاهل خود رفتار ماهي  به نسب  جاني اگر حتي باشد،يم قتل در عمد
 وي مهلتک  نوعتا   عمل يک انجام صرف به تواننمي نداشته، قتل قصد شخص که حالتي در داشتندمي
 نظريتات  ذيال . باشد داشته آگاهي خود رفتار بودن کشنده از وي بايس مي بلکه دانس  قتل در عامد را

 :دهيممي توضيح تفکيک به را مذکور
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 عمد قتل تحقق در رفتار بودن کشنده نوعاً به علم اشتراط عدم . نظريه1-1-1

 ذات اعتبتار  بته  گتاه  "عمتل  بتودن  کشتنده  غالبتا  " که نکته اين بر تلکيد ضمن حقوقدانان از ايپاره
 قتالته  بته  مرتکتب  علم که اندودهنم بيان باشد،مي اصاب  اعتبارموض، به زماني و استعمال مورد يوسيله
 از اطتال   عتدم  بتر  مبنتي  متتهم  دفتا   بتراين  بنا باشد،نمي شر  اصاب  موض، حساسي   يا وسايل بودن
 (.32و 22: 1333 سپهوند،) شودنمي پذيرفته بدن حياتي و حساس نقا  يا وسيله عملکرد قابلي 

 : ودنم تصوير توانمي مورد دو در را بحث مورد ينظريه داليل
 علتم   وجود که اس  آن قانون در مندرج ارتکابي عمل "بودن کشنده نوعا " ازعبارت مستفاد. ال 
 مرتکتب  شخصي علم آن، وجود با و اس  ضروري عمد قتل تحقق جه  رفتار بودن مهلک به نوعي
 جتاني  شخصتي  علتم  جايگزين نوعي علم ديگر بيان به و باشدنمي الزم خويش فعل بودن آورمرگ به
 .اس  گرديده عمدي قتل جرم رواني رکن ساختار در

 قتانون ( 213) متاده  و 1331 قصتاص  و حتدود  قتانون ( 2) متاده  ج بند در مقنن اينکه به توجه با. ب
 ختاص  وضتعي   اعتبتار  به رفتار بودن کشنده نوعا  حال  در را عمد قتل وقو  ،1321 اسالمي مجازات
 در را علمتي  چنتين  لزوم ديگر سوي از و بود دانسته وضو م اين از مرتکب آگاهي به منو  عليه،مجني
 بتود،  نتداده  قترار  تصتريح  متورد  متواد  همتان  ب بند موضو  مهلک رفتارهاي از ناشي عمد قتل تحقق
 نيست ،  متؤثر  وي دانستن عامد در خويش عمل بودن کشنده نوعا  به شخص آگاهي که شدمي استفاده
 در ترديتد  صتورت  در زيرا باشد،مي شرطي  عدم يلفظيه اصل موافق مذکور برداش  اينکه خصوصا 
: قياستي ) است   عمتد  قتل تحقق در آن شرطي  نفي مذکور اصل مقتضاي جاني، آگاهي اشترا  لزوم
1332-1333.) 
 تمايتل  نظريته  ايتن  پذيرش به نيز محاکم از برخي که رسيدمي نظر به قضايي رويه نظرگاه مورد در
 کتارد  يضتربه  بتا  متتهم  ايواقعته  طتي  کته  کترد  اشتاره  زير نمونه به توانمي مدعا اين تلييد در داشتند،
 وي مترگ  موجتب  آن از ناشتي  ختونريزي  و نمتوده  وارد عليته مجني راس  زانوي خل  به جراحتي
 است ،  نبتوده  ميتان  در قتتل  قصتد  کته  انتد داشتته  اظهار رسيدگي مراحل در وي وکيل و متهم شود؛مي

 بدن حساس نقا  جز  زانو و ساق پش  ناحيه چه اگر» که بود داشته بيان خود نظريه در قانوني پزشکي
 عبتور  جتا آن از پتا  ستاق  اصتلي  عتروق  کته  ناحيته  اين به ايبرنده جسم اصاب  ولي شودنمي محسوب
 بتدوي  دادگتاه . «گردد مرگ باعث شو  ايجاد و سري، و شديد خونريزي دليل به تواندمي نمايد،مي
 اصتراري  جهت   بته  و نپذيرفتته  راآن کشتور  عتالي  ديوان 23 شعبه ولي نموده تلقي عمدي قتل را عمل
 از يکتي  هيتلت،  رستيدگي   جريتان  در. شتد  مطترح  کشور عالي ديوان عمومي هيلت در پرونده شدن،
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 قترار  متال   را قتل به متهم اطالعات نبايستي وجه هيچ به ما» که داردمي بيان چنين عالي ديوان قضات
 طتي  ديتوان  نهايت   در ،«حستاس  غيتر  يا اس  حساس بدن از نقطه اين دانس مي آيا که بگوييم بدهيم
 (.22: 1333 سپهوند،) نمود تلقي عمدي قتل را عمل 22/2/31- 3 شماره اصراري رأي

 عمد قتل تحقق در رفتار بودن کشنده نوعاً به علم اشتراط . نظريه1-1-2

 خصتوص  در مرتکتب  آگاهي که بودند عتقدم حقوقدانان از برخي سابق، رويکرد مقابل موض، در
 و قتالته  آلت   بکتارگيري  مذکور نظر اساس بر. باشدمي عمد قتل تحقق لوازم جز  رفتار کشندگي نوعا 

 ظهور وضوح به که آيدمي حساب به عمد صورتي در شود،مي جناي  به منجر غالبا  که عملي ارتکاب
 آگتاهي  ختويش  فعتل  خصوصتي   بتر  جتاني  که س آن به منو  امر اين و باشد داشته جناي  قصد در
 جنايت   قصتد  نتوعي  بته  واق، در آن با مالزم اثر و خويش فعل سببي  بر وي التفات با زيرا باشد، داشته
 علتم  ضترورت  بتر  مطلتق  يکشنده نوعا  رفتار از ناشي عمد قتل موارد در قانونگذار اينکه و اس  کرده
 فعتل،  بتودن  کشتنده  "نوعتا  " عبارت به عناي  با بلکه بودهن آن لزوم عدم معناي به اس  نکرده تصريح
 آن معنتاي  بته  اين و( 113 و 112: 1331 صادقي،) اس  دانسته مفرو  ويزگي اين بر را جاني آگاهي
 بتار  اينجتا  در ديگتر  عبتارت  بته  کند، اثبات موضو  اين به نسب  را خود جهل تواندنمي وي که نيس 
 (.111: 1333 صادقي، ميرمحمد) دارد قرار بمرتک يبرعهده اطال  عدم اثبات

 (33 و 32: 1333 نيا،آقايي: )نمود تبيين توانمي مورد سه در را نظريه اين داليل
 کته  عمتدي  جترايم  در. باشتد  عامتد  توانتد نمي جاهل االصولعلي و اس  عمد لوازم از علم. ال 
 نيز وسيله مثال طور به که جرايمي در ولي اس ؛ مقصود به کافي موضو  به علم دارند، ايساده ساختار
 نوعتا   رفتتار  از ناشتي  قتتل  بنتد  متورد  در. است   ضتروري  نيتز  آن وص  يا و وسيله به علم اس ، شر 
 نيتز  کند،مي نتيجه قصد جايگزين را آن و ضروري را کار نوعي بودن کشنده مقنن که مطلق يکشنده
 . اس  قطعي جز   اين به علم
 منطبق کامال  ساختاري نظر از اگر عمد قتل اقسام رواني ارکان که کندمي اقتضا  حقوقي منطق. ب
 منطقتي  دانتيم، متي  کافي و الزم را قتل قصد نو ، يک در اگر باشند؛ متعادل وزني نظر از نيستند، هم بر

 الزم عمدي قتل تحقق براي را بودن کشنده به علم نتيجه، قصد فقدان بر عالوه ديگر قسم در که نيس 
 .انيمند

 متتهم  عليته  نفس، قصاص مجازات اجراي و قتل بودن عمدي اثبات در که دارد اقتضا  عدال . ج
 را علم يشبهه حتي کار، نوعي بودن کشنده به مرتکب علم دانستن ضروري با لذا و نکنيم دستيگشاده
 .انيمند کافي را کار نوعي بودن کشنده صرف و نياورده حساب به عمدي قتل تحقق براي موجبي
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 صتراحتا   دوم، ديتدگاه  پذيرش با قانونگذار ،1312 سال به اسالمي مجازات قانون اخير تحوالت در
 نمتود  حالتي به محدود را کشنده نوعا  رفتار ارتکاب حال  در قتل بودن عمدي( 211) ماده( ب) بند در
 ادامته  در لتذا . «شتود مي آن نظير يا جناي  آن موجب نوعا  کار آن که بوده متوجه و آگاه» مرتکب که
 .دهيممي قرار مطالعه مورد قانونگذار سوي از را موضعي چنين اتخاذ فقهي مباني

 رفتار بودن کشنده نوعاً به علم نقش فقهی بررسی .1-2

 رفتتار  اعتبتار  بته  قتل بودن عمدي ينظريه فقهي مستندات بررسي به ابتدا نگارنده حاضر، مبحث در
 ختويش  رفتتار  ماهي  به مرتکب جهل حال  مزبور يادله آيا که شود شخصم تا پرداخته کشنده نوعا 
 چگتونگي  بته  خاص صورت به بعدي قسم  در سپس. باشدمي آن از منصرف يا شودمي شامل نيز را

 ارتکتابي  عمل بودن قتاله غالبا  به مرتکب آگاهي تلثير از بحث در استنادي يادله با عظام فقهاي برخورد
 .پرداخ  خواهيم

 . بررسی ادله1-2-1

 لحتاظ  به قتل جرم بودن عمدي ينظريه مستند که داليلي که اس  آن از حاکي اماميه فقهاي اقوال
 قاعده اقتضا  و اجما  وارده، روايات برخي از عبارت اس  گرفته قرار ارتکابي عمل بودن مهلک غالبا 
. باشتد مي( 13: 1322 لنکراني، فاضل ؛133: 1313 سبزواري، ؛12: تابي نجفي، ؛312: 1311 طباطبايي،)
 : پردازيممي مذکور يادله بررسي به ذيل در

 . روايات شريفه1-2-1-1

 روايتات  برختي  بته  قتالته  غالبتا   عمتل  اعتبتار  به قتل بودن عمدي اثبات جه  فقه علم نظرانصاحب
 از حکمتي  چنتين  يادهاستتف  امکتان  کته  دهدمي نشان روايات مفاد در يمداقه لکن اند؛نموده استدالل
 قترار  نظتر مطمتح  جداگانته  يدستته  دو در را روايات براين بنا اس ، مناقشه و تلمل محل روايات برخي
 : دهيممي

 رفتتار،  کشندگي نوعا  اعتبار به قتل بودن عمدي اثبات جه  دليل عمده. روايات از اول دسته. ال 
 .اس  تمام هاآن دالل  که باشدمي قسم  اين در بحث مورد روايات
 عنته  يقلت،  فلتم  بعصا رجال  ضرب رجل عن سللناه: قال( السالمعليه) عبداهللأبي عن. »نخس  رواي 
 عليه يجيز لکن و به يعبث يتر  ال لکن و نعم،: ل قا   فيقتله المقتول ولي إلي أيدف، مات، حتي الضرب
 را ديگتري  مترد  عصا با مردي پرسيدم( السالمعليه) صادق امام از( 33: 21 ،1312 حرعاملي،. )«بالسي 
( الستالم عليته ) امتام    بکشتد  را او تتا  شودمي سپرده مقتول ولي به قاتل آيا مُرد، تا زد را او قدر آن و زد
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 او توانتد مي ولي ،[بکشد را او شکنجه با] کند بازي او با تا گذارندنمي اختيار در را قاتل اما آري،: فرمود
 .بکشد شمشير با را

 متات،  حتتي  العصتا  يرف، فلم بعصا رجال  ضرب رجل في( السالمعليه) صالح عبد عن. »دوم اي رو
 ،1312 حرعتاملي، . )«بالستي   عليته  يجتاز  لکن و به، يتلذذ يتر  ال لکن و المقتول أوليا  إلي يدف،: قال
 بتر  را عصتا  ضتربات  و زد عصتا  بتا  را ديگتري  مرد که مردي يدرباره( السالمعليه) کاظم امام( 31: 21

 قترار  بازيچته  را او] شتود نمتي  داده اجازه ولي شودمي سپرده مقتول اوليا  به قاتل: فرمود مُرد، تا نداش 
 . بکشند را او شمشير با توانندمي بلکه ببرند، لذت او از و[ داده

 عصتا ب رجتال   ضرب رجل عن( السالمعليه) اهللعبد أبا سلل  قال خالد، بن سليمان عن. »سوم رواي 
. «عليته  يجاز لکن و به يعبث يتر  ال لکن و نعم،: قال المقتول  أوليا  إلي أيدف، قتل، حتي عنه يرف، فلم
 و زد را ديگتري  مترد  عصتا  بتا  متردي  پرستيدم ( الستالم عليه) صادق امام از( 31: 21 ،1312 حرعاملي،)

( الستالم عليته ) حضرت شود مي سپرده مقتول اولياي به قاتل آيا شد، کشته تا نداش  بر او از را ضربات
 بلکته  ،[بکشتند  را او شتکنجه  بتا ] کننتد  بتازي  او بتا  تتا  گذارنتد نمي اختيار در را قاتل اما آري،: فرمودند
 . کنند قصاص بارهيک را او توانندمي

 بتا  شخصتي  کته  باشتند متي  حالتي بر ناظر و بوده مشابهي مضمون داراي مذکور يگانهسه روايات
 روايتات  ايتن  در. گتردد مي مضروب مرگ موجب خود عمل تداوم و ديگري به ربض ايراد ارتکاب
 عتدم  و قتتل  قصتد  وجود حال   دو هر شامل و اس  اطالق داراي نيز شده ارائه پاس  بوده مطلق سؤال
 جهتل  يتا  علتم  وضتعي   بته  نسب  روايات اين آيا که باشدمي مطرح سؤال اين حال. باشدمي قتل قصد
 نگتاه  در خيتر   يتا  دارنتد  اطالق عليهمجني حيات سلب جه  رفتار نوعي  بي  سب خصوص در مرتکب
 يتا  علم خصوص در( السالمعليه) امام استفصال عدم به توجه با که آيد چنين نظر به اس  ممکن ابتدايي
 از برختي  کته  گونههمان لکن دارند؛ اطالق روايات ارتکابي، عمل بودن مهلک به نسب  ضارب جهل
 خصتوص  در ستائل  فيته،  نحتن  ما در زيرا ندارند را اطالقي چنين مذکور ت روايا اندفرموده اظهار فقها
 و نمايتد متي  سؤال مضروب مرگ  هنگام تا ديگري به چوب با مکرر ضرب ايراد يعني خاص ايقضيه
 فتر   بنتابراين  باشتد، متي  مهلتک  رفتتار  ايتن  که دانندمي اشخاص نوعا  حالتي درچنين که آنجا از لذا
 شتاي،  فترد  همتين  بته  منصرف( السالمعليه) امام کالم لذا و باشدمي بارز و شاي، فرد يک داراي کورمذ
 بته  روايتات  شمول تسري و شودنمي شامل را عمل بودن کشنده نوعا  به مرتکب جهل حال  و شودمي
 قتدر  و رستد نمتي  اثبتات  به روايات اطالق انصراف، وجود با رو اين از و اس  ظاهر خالف حال  اين
  .(1323: ايخامنهحسيني) گيردمي بر در را رفتار بودن کشنده به جاني علم حال  همان متيقن
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 کشتنده  غالبتا   عمل از ناشي قتل دانستن عمدي اثبات جه  فقها از برخي. روايات از دوم دسته. ب
 بعضي حتي و( 12: تابي نجفي،) اندنموده اکتفا اول دسته روايات ذکر به صرفا  قتل، قصد عدم فر  در
 قتل دانستن عمدي دليل که اس  آن انصاف که اندداشته اظهار ديگر، روايات به استناد امکان رد ضمن
بته   ايعتده  وجتود  ايتن  بتا  ؛( 21: 1322 لنکرانتي،  فاضتل ) باشندمي اول دسته روايات همان بحث مورد
 روايتات  از دوم دستته  عنتوان  تح  را هاآن که اندنموده قرار استناد موضو  اين در نيز ديگري روايات
 : دهيممي قرار بررسي مورد ذيال 
 يريد وال يتعمده أن الخطل و مثله، يقتل بما فيقتله يتعمده أن العمد إن: قال( السالمعليه) عبداهللابي عن»
: 21 ،1312 ملي،حرعتا . )«فيصيبه آخر شيئا  يتعمد أن فيه شک ال الذي الخطل و مثله، يقتل ال بما يقتله قتله
 کشتنده  آن مثتل  کته  عملتي  بتا  و نمتوده  را عليهمجني قصد  مرتکب که اس  جايي در عمد[ قتل( ]31
 وي قتتل  قصد و نموده را عليهمجني قصد مرتکب که اس  آن خطا[ قتل] و رساند، قتل به را او باشدمي
 آن در شتک  کته  خطتايي [ قتتل ] و رساند، قتل به را او باشدنمي کشنده آن مثل که عملي با و نداشته را
 .بزند عليهمجني به نموده را ديگري چيز قصد کهحالي در که اس  آن[ مح خطاي قتل]: باشدنمي

 بته  کشنده غالبا  رفتار اعتبار به قتل بودن عمدي يادله از را آن اخير، رواي  به استناد با فقها از برخي
 ايتن  کته  اندفرموده «مثله يقتل ال بما يقتله» عبارت مفهوم به راستظها با( ره) خويي عالمه اند؛آورده شمار
 چته  گر شود،نمي محسوب خطا قتل باشد کشنده شده استعمال يوسيله اگر که اس  آن بر دليل جمله
 نخست   قستم   از استفاده با ديگر ايعده(. 3-2: 1322 خويي،موسوي) باشد نداشته ابتدايي قتل قصد
 قتتل  قصد مرتکب که هم جايي در لذا و داشته اطالق «مثله يقتل بما فيقتله» عبارت که اندفرموده رواي 
 قتل به راج، که رواي  دوم يفقره در عبارت همين مشابه زيرا شود،مي تلقي عمد ارتکابي عمل ندارد،
 در(. 1323: ايخامنته حستيني ) است   شده مطرح قتل قصد عدم قيد آنجا در ولي آمده باشدمي خطايي
 نوعتا   فعتل  اعتبتار  به قتل در عمد خصوص در را بحث مورد رواي  دليلي  فقها از بعضي مقابل يقطهن

 خطتايي  قتتل  تحقتق  يالزمته  "عمل نبودن قتاله نوعا "قيد که گونههمان اندداشته بيان و نپذيرفته مهلک
 وقتو   ظتاهر  حسب که صورتي در شده بيان عمد قتل مورد در "بودن کشنده غالبا " قيد گرديده، ذکر
 شتخص  توسط قتاله غير آل  طريق از ديگري کشتن بلکه باشد،نمي شر  اين تحقق به منو  عمد قتل
 بتر  متذکور  اشتکال  رستد متي  نظتر  بته (. 21: 1322 لنکراني، فاضل) اس  عمد عنوان محقق قتل، قاصد 
 نمايتد، نمتي  مختدوش  را هکشند غالبا  فعل يواسطه به قتل  بودن عمدي استنتاج رواي ، اين به استشهاد
 بته  را آن ديگتري  داليل که گونههمان نبوده، عدا ما نافي کشنده غالبا  عمل به عمد قتل تحقق تقييد زيرا
 غالبتا   رفتتار  طريتق  از عمد قتل وقو  بر ناظر رواي  دالل  دليل، اين به تواننمي لذا و اند،رسانده اثبات
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 قتتل  تحقتق  اثبتات  مستتند  تواندمي بحث مورد رواي  دش مشخص که حال انگاش ؛ ناديده را کشنده
 علم حاالت به نسب  رواي  اين که داش  توجه بايس مي گيرد، قرار مهلک نوعا  عمل طريق از عمد
 در حتتي  کته  اس  آن اطالق، اين مقتضاي لذا و دارد اطالق رفتار بودن کشنده مورد در جاني جهل و

 محستوب  عمتدي  قتتل  عمتل،  ختود،  رفتتار  ويژگتي  از کشنده غالبا  فعل مرتکب  آگاهي عدم صورت
 . گرددمي
 بن جميل عن جميعا ، عميرابي ابن و حديد، بن علي عن محمد، بن احمد عن يحيي، بن محمد عن»
 القتود،  فعليه الضرب به عمد ما کل العمد قتل: قال( السالمعليهما) احدهما عن اصحابنا، بع  عن دراج،
 رفتتار  هتر  شتامل  عمتدي  قتتل ( 32: 21 ،1312 حرعتاملي، ...« ) غيتره  فتصيب الشئ تريد ان الخطل إنما و
[ قتتل ] و باشتد، متي  قصتاص  مستوجب که بوده باشد، شده واق، ضرب ايراد قصد به که ،[قتل به منتهي]
 .نمايد اصاب  ديگري به لکن شده چيزي ياراده که اس  آن خطا

 روايت   کته  انتد داشتته  اظهار و داده قرار اشکال ردمو سند لحاظ از را مذکور رواي  فقها از برخي
 ايتن  بته  درپاست   ؛(1323-1322: شتيرازي  مکتارم ) باشتند نمي حج  نيز مرسل احاديث و بوده مرسل
 نمايتد  هتم  ارستال  اگر باشدمي اجما  اصحاب از حديث، راوي دراج، بن جميل که شده گفته اشکال
 بايتد  ستند،  حيث از رواي  اعتبار به عناي  با. اس  معتبره مبنا ينا بر بنا ولذا نماييم،مي قبول را او رواي 
 به منتهي که ضرب ايراد قصد به فعل ارتکاب آن، حسب لذا و داشته اطالق نيز دالل  نظر از که گف 
 کشتنده  غالبتا   بته  علم  مرتکب خواه و خير، يا باشد شده انجام قتل ياراده با خواه شود عليهمجني مرگ
 (.1323: ايخامنهحسيني) شودمي محسوب عمدي قتل عمل نه، يا باشد داشته ررفتا بودن
 ثتم  خطل، هذا: قال مثله، يقتل ال الذي بالشئ الرجل أرمي: له قل : قال ،(السالمعليه) اهلل عبدأبي عن»
 عمتد ال و فيه، شک ال الذي الخطل هذا: قال رجال، فاصيب الشاه أرمي: قل  بها، فرمي صغيره حصاه أخذ
 امتام  بته  گويتد متي  راوي( 33 و 32: 21 ،1312 حرعتاملي، . )«بمثلته  يقتتل  التذي  بالشتئ  يضترب  الذي
 امتام  کتردم،  پرتتاب  کستي  ستم   بته  باشدنمي مهلک آن مثل که را چيزي کردم عر ( السالمعليه)
 را آن و برداشت   را کتوچکي  ريتگ ( الستالم عليته ) امام سپس باشد،مي خطا  اين فرمود( السالمعليه)

 اصاب  مردي به و کردم اندازي تير گوسفندي سوي به کردم سؤال( السالمعليه) امام از ،... کرد پرتاب
 آن عمتد  ،[محت  خطتاي ]: باشدنمي آن در شکي که اس  خطايي اين فرمود( السالمعليه) امام نمود،
 .بزند اس  کشنده آن مثل که شيئي با که اس 
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 که اس  چيزي با زدن عمد، حکم  موضو  اينجا در که اس  شده يانب رواي  اخير فراز به استناد با
 دو هر رواي  واطالق خير، يا باشد داشته قتل قصد مرتکب که اس  آن از اعم اين و اس  کشنده غالبا 
 .(1323: ايخامنهحسيني) گيردمي بر در را رفتار بودن کشنده غالبا  به جهل و علم حال 
 نوعتا   اعتبتار  به قتل بودن عمدي بر دالل  نظر از که اس  آن روايات مدو يدسته بررسي حصل ما
 ويژگي به جاني جهل حال  و اس  اخذ قابل هاآن اطالق و نداشته مشکلي ارتکابي عمل بودن کشنده
 .شوندمي شامل نيز را خويش رفتار بودن قتاله

 . اجماع1-2-1-2

 باشتد متي  اجما  کشنده نوعا  عمل اعتبار به قتل نبود عمدي بر مبني ادعا مورد يادله از ديگر يکي
 از ناشتي  استداللي چنين منشل که رسدمي نظر چنين به ؛(133: 1313 سبزواري، ؛132: 1313 طباطبايي،)

 و 132: 1313 طباطبتايي، ) باشدمي( ره) زهره ابن اثر غنيه کتاب از( ره) ريا  صاحب مرحوم برداش 
 غنيته  کتتاب  از خود برداش  از ديگران بيان بر متکي را اجما  به استناد نيز بعدي فقهاي و( 312: 1311
 بتا  اوال : دارد وجتود  نکتته  چنتد  زمينته  ايتن  در ،(13: 1322 لنکراني، فاضل ؛ ؛12: تابي نجفي،) اندنموده
 بتر  مبتنتي  را آن بلکته  انتد ننمتوده  اجمتا   ادعاي قط، روي از بحث مورد موضو  در فقها اينکه به توجه
 در تتدقيق  نظتر  به ثانيا  اس ؛ محصل نه و منقول اجما  لذا اند،کرده غنيه عبارت ظاهر از ايعده تنبا اس

 ايشتان  که چرا کند،نمي دالل  فيه مانحن در ايشان ناحيه از اجما  صريح ادعاي بر غنيه کتاب عبارات
 عادتتا   کته  شتود مي تکبمر را عملي قتل قصد بدون جاني که حالتي به عمد شبه جناي  تعري  از بعد

 مالتک  نظتر  رد در روايتات  برخي به بالفاصله و نمايدمي اجما  ادعاي شود،نمي مقتول مرگ موجب
 تحت   قتتل  از مستقلي نو  وجود بر ناظر اجما  به ايشان استناد گف  بتوان بسا چه که کند،مي احتجاج
 اينکته  حيتث  از نته  است ،  نمتوده  فت  مخال آن با سن  اهل فقيه مالک که باشدمي عمد شبه قتل عنوان
 در اجمتا   ادعتاي  وقتو   فتر   بر ثالثا  شود؛مي محسوب عمد کشنده غالبا  رفتار طريق از قتل ارتکاب
 در چتون  است ،  تستامح  بتر  ظتاهرا   اجمتا   نقل در زهره ابن مرحوم مبناي که گف  بايد نيز غنيه کتاب
 رابعا  ؛(1323: ايخامنهحسيني) اس  نکرده اجما  نقل کسي که اندنموده اجما  نقل مسائلي از بسياري
 پيوستته  وقتو   بته  اجما  واقعا  و ننموده تسامح اجما  ادعاي در زهره ابن مرحوم که شويم قائل چنانچه
 نتدارد  حجيت   لتذا  و است   قاعتده  موافتق  و المدرکيه محتمل بودن، منقول بر عالوه اجما  اين اس ؛
 (.31: 1322 صانعي،)

 انتد نمتوده  وارد اشتکال  قتلتي  چنتين  بتودن  عمتدي  در که بيتان شتود برختي    دانيمميبي مناسب  ن
 بته  تتا ( 213: 1312 آبتي،  فاضتل ) انددانسته عمد شبه جناي  را آن صراحتا  و( 133: 1312 خوانساري،)
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 بنتا  ؛(31: 1312 نجفتي، مرعشي) باشدمي اسالمي فقهاي مشهور مختار قول، اين که شده ادعا که جاآن
 کشتنده  نوعتا   عمتل  اعتبتار  بته  قتتل  بتودن  عمتدي  ينظريه مثب  دليل عنوان به را اجما  تواننمي نبراي
 متذکور،  ينظريه فرو  از يکي خصوص در اجما  به استناد از بحث اولي طريق به لذا و آورد، شماربه
 منتفي وضوعا م رفتار، ماهي   به جاهل شخص سوي از مهلک غالبا  عمل  از ناشي قتل بودن عمدي يعني
 .باشدمي

 . اقتضاء قاعده1-2-1-3

 آن بتودن  قاعده موافق کشنده، نوعا  رفتار اعتبار به قتل دانستن عمدي براي فقها داليل از ديگر يکي
 :اس  مشهود هاييتفاوت شده مطرح تعابير ميان مزبور دليل تبيين راستاي در اس .
 فقهي انديشوران از ايعده: اوس  کشتن قصد انهم ديگري بر کشنده نوعا  رفتار انجام قصد. ال 

 کته  کسي که اندعقيده اين بر ،(133: 1313 سبزواري، ؛313: 1321 مغنيه، ؛11: 1323 اصفهاني، فاضل)
 مرتکب فيه مانحن در لذا باشدمي مسبب قصد داراي عرفا  نمايدمي را سببي انجام قصد سببي ، به علم با

 در کته  روبروست   اشتکال  ايتن  بتا  مزبتور  نظر اس ؛ عمدي شده واق، قتل بنابراين اس ، قتل در قاصد
 چنتين  داراي مرتکتب  چنانچته  اال و نتدارد  قتتل  قصد مرتکب که اس  اين بر ما فر  کنوني موضو 
 متمتايز  شتکلي  بته  را آن تتا  نداشته مدخليتي ارتکابي رفتار کشندگي نوعا  ماهي  ديگر که باشد قصدي
 1.داد قرار بحث مورد
 از ديگتر  تعتدادي : او نيست   کشتتن  قصتد  از منفتک  ديگتري  بر کشنده نوعا  رفتار انجام قصد. ب
 ،(13: 1322 لنکرانتي،  فاضتل  ؛2: 1311 کاشتاني، مدني ؛3: 1322 خويي،موسوي) فقهي نظرانصاحب
 عليته  عملي قصد که کسي معتقدند ولي اس  نتيجه تحصيل قصد همان رفتار انجام قصد که فرمايندمي
 نزد را نتيجه قصد وجود دارد، توجه خويش عمل بر قتل ينتيجه نوعي ترتب به و نمايدمي را عليهمجني
 مشابه مبنا جنبه از اخير نظر اس ؛ داشته نيز را قتل قصد تبعي طوربه وي بلکه دانس  منتفي تواننمي وي
 بته  را ختويش  عمتل  نتتايج  بته  فرد بودن عالم صرف که باشدمي کيفري حقوقدانان از دسته آن موض،
 غيتر  ستو ني   حقيقت   در يعنتي  ؛(223: 1333 باهري،) انددانسته وي نزد خاص سو ني  وجود معناي
 شتده  وارد اشتکال  دو نظتر  ايتن  بر اند،دانسته محقق کشنده نوعا  عمل انجام در قاصد  نزد را قتل مستقيم 
 بته  عتالم  يناحيته  از ستبب  قصتد  هک گف  تواننمي علم، از قصد تمايز به توجه با کهآن نخس : اس 

                                 
 شتود مي تلقي قتل قصد داراي مرتکب عرفا  اينکه بر مبني مزبور ينظريه قائلين از برخي عبارت ظاهر به توجه با البته.  1

 قتتل  قصتد  داراي واقعتا   شخصتي  چنتين  بگوينتد  کته  اندنخواسته نيز ايشان که رسدمي نظر به( 133: 1313 سبزواري،)

 .س ا قتل قصد منزله به رفتار قصد اينجا در که اندبوده نکته اين بيان صدد در هم هاآن بلکه اس 
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 قصتد  اصتالتا   فترد  کته  است   حالتي بر ناظر تبعي قصد آنکه ديگر و دارد؛ مسبب قصد با مالزمه مسبب
 آن تبت،  به و داشته را سبب قصد اصالتا  اينکه نه باشد، داشته را سبب قصد آن تب، به ولي نموده را مسبب
 (. 1323: ايخامنهحسيني) باشد داشته وجود مسبب قصد
 فقهتا  از ديگتر  برختي : اوست   کشتتن  قصتد  يمنزلته  به ديگري بر کشنده نوعا  رفتار انجام قصد. ج
 انجتام  قصتد  کته  کستي  کته  معتقدند ،(12: تابي نجفي، ؛132: 1313 طباطبايي، ؛32: 1313 ثاني، شهيد)

 و است   کترده  را وي قتل قصد گويا دارد پي در را او مرگ عادتا  که نمايدمي عليهمجني عليه را عملي
 چنتين  دانستتن  عمتدي  رو ايتن  از اس ، خاص قصد يمنزله نازل عام قصد حالتي چنين در حقيق  در
 .رودنمي شماربه قاعده خالف قتلي
 نوعتا   عمتل  از ناشي قتل دانستن عمدي که گف  توانمي لذا و رسدمي نظر به توجيه قابل اخير نظر
 ستازگاري  گتردد، متي  مستتفاد  آمتده  عمل به بررسي از که طورهمان و اس ، قاعده با سازگار مهلک
 .باشد داشته آگاهي خويش رفتار ماهي  به نسب  مرتکب که بود خواهد صورتي در مزبور

 . فتاواي فقهی1-2-2

 عمد تحقق ينظريه مستندات  ميان از که آيدمي دس  به چنين قبلي قسم  در شده ذکر مطالب از
 مرتکب جهل  و علم صور به نسب  که دارد وجود روايات از تعدادي کشنده، غالبا  فعل اعتبار به قتل در
 قصتد  بتدون  شخصتي  چنانچته  که گف  بايد هاآن اساس بر و دارند اطالق خود رفتار ماهي  به نسب 
 قتالته  به نسب  اگر حتي باشد،مي عمدي شده واق، قتل دهد، انجام را ايکشنده نوعا  عمل حيات، سلب
 استاس  بتر  اماميته  فقهتاي  آيا که پردازيممي نکته اين بررسي به اينجا در. باشد نداشته آگاهي فتارر بودن
 خير  يا اندداده فتوا برداشتي چنين

 قتتل  بودن عمدي حکم ايشان که نمايدمي رهنمون نکته اين به را ما فقيهان از بسياري آراي بررسي
 بحتث  متورد  روايتات  از را عليهمجني مرگ ايجاد جه  رفتار نوعي سببي   به مرتکب جهل حال  در

 ذکر مطلب تلييد جه  را فقها بيانات از برخي ذيال  راستا اين در. اندنداده فتوا آن طبق و ننموده برداش 
 : نماييممي

 غالبا  القتل به يحصل الذي الفعل إلي العاقل البالغ بقصد[ العمد] يتحقق: »فرمايندمي( ره) اللثامکاش 
 اصتفهاني،  فاضل) «المسبب قصد بالسببيه العلم م، السبب قصد فإن القتل، يقصد لم إن و بذلک علمه م،
1323 :11 .) 
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 امتر،  اين از مرتکب آگاهي صورت در مهلک غالبا  فعل قصد که اس  آن ايشان عبارت از مستفاد
 تتؤام [ فعتل  کشتندگي ] ستببي   از علم با چنانچه[ فعل] سبب قصد زيرا بود، خواهد عمد عنوان مشمول
 . گرددمي تلقي[ قتل] مسبب قصد معناي به شود،

[ العاقل البالغ] بقصد العمد يتحقق أنه في خالف ال: »فرمايندمي زمينه اين در نيز( ره) جواهر صاحب
 «القتتل  إلتي  کالقصتد  المزبتور  الفعل إلي القصد ألن القتل، يقصد لم إن و به، عالما  غالبا  يقتل بما الضرب
 (. 12: تابي جفي،ن)

 صتورتي  در کشنده نوعا  يوسيله طريق از ضرب ايراد شودمي مشخص اخير بيان از که گونههمان
 ايتن  در و باشتد؛  داشتته  آگاهي مسلله اين به مرتکب که اس  رخ داده قتل نمودن تلقي عمدي موجب
 . دانس  کشتن قصد يمنزله به را فعلي چنين قصد توانمي که اس  صورت
 بته  نستب   مرتکتب  چنانچته  کته  فرماينتد متي  صتراحتا   المتدار   جتام،  در( ره) خوانساري ققمح
. بتود  نخواهتد  جتاري  عمتد  احکتام  باشتد،  نداشتته  آگتاهي  قتل حدوث جه  ارتکابي رفتار معرضي 
 العمتد،  يتحقتق  لم إال و إليها، لتفات اال من المعرضيه صوره في البدّ: »اس  صورت بدين ايشان عبارت
: 1312 خوانستاري، ) «عمتدا   يکون ال المعرضيه إلي االلتفات عدم م، للقتل الموجب الفعل قصد أن کما
132 .) 

: فرماينتد متي  قتالته  غالبتا   فعتل  اعتبتار  به قتل، بودن عمدي توجيه در نيز( ره) لنکراني فاضل اهلل آي 
 قصتد  متن  ينفتک  يکتاد  ال کذلت  إلي احلتفات و التوجه م، غالبا  القتل به يتحقق الذي الفعل الي القصد»

 الختروج  يوجب ال هو و باألصاله، مقصودا  يکون الفعل و بالتب،، مقصودا  القتل يصير أنه االمر غايه القتل،
 بالقتتل  قتاتال   العترف  عنتد  يکتون  کذلک بکونها العلم م، قتاله بآله الغير ضرب من فإن العمد، عنوان عن

 قصتد   کته  باشدمي مشخص خوبيبه مذکور استدالل يهنحو در(. 13: 1322 لنکراني، فاضل) «العمدي
 انگاشتته  جتدا  قتل قصد  از باشد قرين خويش عمل ماهي  از جاني آگاهي با چنانچه کشنده، نوعا  رفتار 
 مؤيتد  مذکور استدالل مخال  مفهوم لذا ؛ اس  بوده منظور رفتار، قصد تب، به قتل، اينجا در زيرا نشده،
 قتل قصد تواننمي باشد، نداشته آگاهي خود عمل بودن کشنده غالبا  به سب ن مرتکب اگر که اس  آن
 قتتل  قصتد  کته  انتد داشتته  اعالن استدالل اين تلييد در برخي. داد قرار قبول مورد تبعي قصد عنوان به را
 اامت  باشتد،  داشته توجه عليهمجني مرگ و ارتکابي رفتار يمالزمه به فاعل که يابدمي تحقق وقتي تبعي،
. دانستت  عمتتد قتتتل تتتواننمتتي را متتذکور قتتتل باشتتد، نداشتتته آگتتاهي و توجتته امتتر ايتتن بتته اگتتر
 ( 112: 1323 شوشتري،مرعشي)
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 بته  مرتکتب  علم که نمايدمي ثاب  را نکته اين خوبي به مذکور يشده نقل فقهي عبارات در تدقيق
 بتا  آيدکته  متي  پيش سؤال اين نوناک. باشدمي ارتکابي قتل بودن عمدي شر  رفتار، بودن کشنده غالبا 
 عمتل  ويژگتي  به نسب  جاني جهل  موارد به عمد حکم تسري بر ناظر روايات از برخي اطالق به توجه
 خصوص در عمده دليل چهار. نمود توجيه را اندپذيرفته عظام فقهاي که قولي توانمي چگونه خويش،
 :گيرد قرار استناد مورد تواندمي فيهنحن ما در قصاص مستوجب عمد قتل ارتکاب امکان نفي

 معنتاي  کته  کنتيم مي استفاده روايات مجمو  از که اندفرموده برخي. عرف دالل . ال 
 حقيقت   زمينته  ايتن  در و است   آن عرفتي  معنتاي  همتان  شتار   مصطلحات در خطا  و عمد
 را عمتد  مقتدس،  شتار   کته  نمايندمي مشخص روايات در موجود تعبيرات و نداريم شرعيه
 و فهتم  جتا ايتن  در بتر ايتن بنيتاد    اس ، داده قرار کندمي معنا را آن عرف که محوري طابقم

 در کته  است   رو همين از(. 1323: ايخامنهحسيني) بگيرد قرار مال  تواندمي عرفي در 
 مقتدس ) گرفتته  قرار توجه مورد عمد عرفي صدق معين، مصداق بر عمد حکم تسري تلييد
 اعتبتار  بته  قتتل  بتودن  عمتدي  خصوص در وارده روايات در طالقا و( 322: 1313 اردبيلي،
: 1322 صتانعي، ) است   شده دانسته عمد عرفي بيان بر ناظر ارتکابي، رفتار بودن کشنده غالبا 
 فتر   در ارتکابي عمل بودن کشنده نوعا  به مرتکب جهل حال  خصوص در بنابراين(. 31
 بته  جهتل  صتورت  در کته  کرد ادعا انتومي بالشک عرفي صدق جه  از قتل، قصد فقدان
 بتود  نخواهتد  روايتات  اطتالق  مشمول مذکور صورت در لذا و کندنمي صدق عمد سببي ،
 (.1323: ايخامنهحسيني)

 ارتکتاب  امکان عدم" قول مستند تواندمي که داليلي از ديگر يکي. شرعي نصوص. ب
 قترار  "جاهتل  شتخص  طتوست  کشتنده  غالبتا   رفتار انجام از ناشي قصاص مستوجب عمد قتل
 آيته  در کته  است   صتورت  بتدين  دليتل  ايتن  تقريتر  باشد؛مي وارده نصوص از برخي گيرد،
 ،«ستلطانا   لوليه جعلنا فقد مظلوما  قتل من» اس  آمده چنين اسرا مبارکه سوره از( 33) شريفه
 آيته  ايتن  از مستتفاد . ايتم داده قرار قاتل بر ايسلطه او ولي براي شود، کشته ستم به کس هر

 جتايي  در باشتد، متي  عمتد  قتل مجازات که قصاص، بر مبني دمولي حق که اس  آن شريفه
 از بنتابراين  باشتد؛  داشتته  را ظلتم  وص  به اتصاف قابلي  بزهکار رفتار که دارد موضوعي 

 امکتان  لحاظ دو به( 1323-1322: شيرازي مکارم) باشدمي قصديه عناوين از ظلم که جاآن
 انجتام  را ايکشتنده  غالبتا   فعل آگاهي بدون که قتل قصد فاقد شخص يهناحي از آن، تحقق
 :ندارد وجود دهدمي
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 بتر  مبنتي  وي تصتور  و ختويش  عمتل  بودن کشنده به نسب  مرتکب جهل وجود با اوال .
 بلکته  شتود، نمتي  محستوب  مظلتوم  عرفتا   مقتتول  و نيافتته  تحقق عمد آن، نبودن مهلک نوعا 
 کته  است   آن در ظتاهر  لتذا  است ،  شتده  کشتته  اتفتاقي  صورت به که شودمي تلقي مقتولي
 ختويش  رفتتار  مورد در قاتل اعتقاد باشد،مي ارتکابي قتل بر ظلم عنوان صدق از مان، چهآن
 .(32: 1322 صانعي،) اس  قصاص مجازات ثبوت مان، جهل بنابراين امر، واق، نه و اس 
 متصتور  تکليت   داراي اشخاص يناحيه از تنها باشد،مي حرام شرعا  که ظلم تحقق ثانيا .
 ايکشتنده  نوعتا   عمتل  مرتکتب  قتتل  قصتد  بتدون  که شخصي اينکه به توجه با لذا باشد،مي
 خويش، جهل دليل به رف،، حديث مقتضاي حسب ندارد، اطال  آن ويژگي از که گرددمي
 شتناخته  اصقصت  مستوجب عمد  قتل مرتکب تواندنمي منطقا  رو اين از باشد،مي القلممرفو 
 .شود

رسد، دليل حاضر قابل مناقشه اس ، زيترا لزومتا  فقتدان قصتد بتا عتدم امکتان        به نظر مي
کته قتتل  قربتاني ناشتتي از    عليته مالزمته نتدارد، خصوصتا  در جتايي     صتدق مظلتوم بتر مجنتي    

کترد، نفتس   انگاري جاني بوده، کته اگتر انتد  احتيتاطي را رعايت  متي      پروايي و سهلبي
 رف .ين نمياي از بمحترمه
 فعتل  ارتکاب يواسطه به قصاص مستوجب عمد قتل تحقق رأي پذيرش. عقلي دليل. ج
 باشتد مي جاهل خود عمل ماهي  به نسب  که قتل قصد فاقد  شخص يناحيه از کشنده غالبا 
 را شخصتي  کنيد فر  نماييم،مي ذکر را مثالي مسلله تبيين جه  اس ، عقلي موازين مغاير
 وي و بياورند شهر به باشدمي محروم بشري تمدن مظاهر از که افتاده دور مکان يک در که
 يتک  بتا  نتدارد  آگتاهي  آن ويژگتي  و الکتريستيته  نتام بته  نيرويي وجود از اساسا  کهحالي در

 بتدن  بتا  تمتاس  معتر   در را بترق  جريتان  حتاوي  لخت   ستيم  و شده بازي مشغول کود 
 از شخصتي  چنتين  بته  عمتد  قتل دادن ب نس آيا شود، وي مرگ موجب و داده قرار کود 
 متذکور  شخص ياز ناحيه قتل در عمد پذيرش ترديد بدون اس   شدنيتوجيه عقلي لحاظ
 آن شترعي  من، مستلزم چيز هر عقلي قبح آنکه به عناي  با و اس  قبيح عقال  وي مجازات و
 . باشدمي ممنو  شرعا  عقل، حکم به شخص اين کيفر لذا باشد،مي

 عقتل  دليتل  نته  و عقال بناي عنوان تح  توانمي را مذکور دليل که شود گفته يدشا البته
 . داد قرار نظرمطمح
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 قتتل  وضتعي   کته  کنيم احراز نتوانيم موجود داليل از چنانچه. قواعد و اصول اقتضا . د
 بته  توجته  بتا  خير، يا باشدمي عمد عنوان مشمول جاهل شخص  يکشنده غالبا  رفتار از ناشي
 تحقتق  در شک صورت در اس ؛ عمد عنوان عمد، قتل باب در حکم موضو  که صلا اين
: ايخامنته حستيني ) نکنتيم  جاري را عمد قتل احکام که اس  اين قاعده مقتضاي عنوان، اين
 مقتدم  همتواره  ستببي  اصتل  مستببي،  اصتل  و سببي اصل ميان تعار  موارد در زيرا ،(1323
 . گرددمي منتفي نيز عمد قتل تحقق به شک يزمينه عمد تحقق عدم به حکم با لذا باشدمي

 قتتل  در که اندنموده استدالل چنين درأ يقاعده به استناد با نيز برخي که نمايدمي اضافه
 از وي تبعتي  قصتد  احتراز  قاتتل،  رشتد  بدون ارتکابي، عمل بودن کشنده نوعا  اعتبار به عمد
 قصتاص  کيفتر  سقو  موجب "الحد رأد" يقاعده شبهه، صورت در قهرا  اس ؛ مشکل قتل
 شتمول  در ترديتد  جهت   به اخير استدالل پذيرش ؛(23: 1323 بجنوردي،موسوي) گرددمي
 .اس  نظر محل قصاص کيفر به نسب  درأ قاعده

 را ايکشتنده  غالبا  رفتار قتل، قصد بدون شخصي چنانچه کهآن مذکور مطالب ما حصل
 وجتود  ايتن  بتا . شتد  نخواهتد  مؤاخذه عمد قتل عنوان تح  گردد مرتکب ناآگاهي روي از

 نمتود،  تبرئته  جهتل  ادعتاي    صترف  را بته  مرتکب تواننمي که تفطن به اين امر اهمي  دارد
 باشد،مي معلوم عادتا  آن بودن کشنده که مذکور رفتار ارتکاب ظاهر حسب سويک از زيرا
 اثبتات  مستتلزم  و ودهبت  ظتاهر  خالف جهل ادعاي و گيردمي صورت آگاهي و علم با همراه
 و برداشته ارتکابي رفتار از را عمد حکم جهل، ادعاي مجرد به چنانچه ديگر سوي از اس ،
 جهتل  ادعتاي  يانگيتزه  رفتتار،  مجتازات  شدت  لحاظ به چون نماييم، ساقط را قصاص کيفر
 اجتراي  يزمينته  عمتل  در کته  شتود مي موجب امر اين و شودمي فراوان کيفر از فرار جه 
 هتدر  به هاخون اکثر شده و محدود بسيار اس  مقدس شار  تلکيد مورد که قصاص اماحک
 قتترار پتتذيرش متتورد ادعتتايي چنتتين( 12: تتتابتتي نجفتتي، ؛11: 1323 اصتتفهاني، فاضتتل) رود
 او دعتواي  صتدق  بتر  ايقطعيه قرائن يا نموده ثاب  را خود جهل متهم کهآن مگر گيرد،نمي
 قتتل  کيفر اجراي مان، جهل مذکور فر  در بنابراين( 1323: ايخامنهحسيني) باشد موجود
 1(.32: 1322 صانعي،) شد خواهد عمد

                                 
 ،1333 بتافراني،  پتور ) شتود نمتي  پذيرفتته  مطلقتا   جهتل  ادعاي گويا که اندنموده بحث نحوي به حقوقدانان از برخي.  1

 .نيس  پذيرش قابل شد گفته آنچه حسب نظر اين که ؛(13: ال 
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 مورد را مسلله اين( 211) ماده( 1) تبصره در اسالمي مجازات قانونگذار راستا، همين در
 در و گتردد،  اثبتات  بايتد  مرتکتب  توجته  و آگاهي عدم» اس  داشته مقرر و داده قرار توجه
 زيتاد  حساسي  عل  به فقط شده واق، جناي  مگر اس  عمدي جناي  ات،اثب عدم صورت
 نباشتد،  شتده  شتناخته  غالبتا   نيز آسيب موض، زياد حساسي  و باشد شده واق، آسيب، موض،
 اثبتات،  عتدم  صتورت  در و شتود  اثبتات  بايتد  مرتکتب  توجته  و آگتاهي  صورت اين در که

 .«شودنمي ثاب  عمدي جناي  
 يتا  دمولتي  دوش بر علم وجود اثباتي بار استقرار يدامنه که حيث ينا از تبصره اين البته
 آستيب،  موضت،  زيتاد  حساسي  عل  به جناي  که نموده وضعيتي به محدود را تعقيب مقام
 برخاستته  رفتتار  کشندگي نوعا  اس  ممکن نيز مواردي در زيرا اس ، انتقاد قابل شده، واق،
 نوعتا   ماهيت   ماننتد  نشتود،  شناخته مردم غالب براي که نحوي به بوده، رفتار خود ماهي  از

 بايست  متي  و نتدارد  مزبتور  استثناي با مطابقتي که ايمسلله زعفران، زياد خوردن کشندگي
 گرف .مي قرار مقنن توجه مورد
 

 . نظام حقوقی غرب2

 در رفتتار  بتودن  خطرنتا   بته  علتم  جايگتاه  پيرامون غربي حقوقي هاينظام موض، بررسي مقام در
 .دهيممي قرار مطالعه مورد را ژرمني رومي و الکامن خانواده دو کيفري هايسيستم عمد، قتل تحقق
 کته  انگلستان و متحده اياالت کشور دو موض، بررسي به ابتدا جداگانه قسم  دو طي راستا اين در
 فرانسته  حقوقي امنظ رويکرد بعدي قسم  در و پرداخته باشند،مي الکامن خانواده نمايندگان ترينمهم
 .شد خواهد تحليل خصوص اين در

 ال. حقوق کامن2-1

 حقتوقي،  يختانواده  ايتن  عضو کشورهاي در مدرن موضوعه قوانين مجموعه و الکامن حقوق در
 را نتو   دو ايتن  فتارق  وجته  3کشتن بر تصميم سبق که شود،مي تقسيم 2عمد غير و 1عمد نو  دو به قتل

                                 
1 . Murder 

2  .  Manslaughter. 

 کته  متاهيتي  دليتل  بته  است ،  پيشيني قصد منمتض که( malice aforethought) اصطالح که داش  توجه بايد البته.  3

 کته  انتد نمتوده  تلکيتد  درستتي  بته  غربتي  حقوقتدانان  و اس ، ابهام نوعي داراي شده، گرفته نظر در نهادي چنين براي

 در را آن لتذا  و( Herring, 2008: 188) نيست   قبلتي  عمتد  نيازمنتد  نظتر  مورد سو ني   تحقق تعبير، ظاهر برخالف
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 در ديگتري  کشتتن  از عبتارت  عمتدي  قتتل  بستتر،  ايتن  در(. Samaha, 2010: 282) بخشتد مي شکل
 بته  صترفا  ( مجرمانته  تصتميم  ستبق ) قبلي سو ني  اصطالح سابقا . باشدمي قبلي سو ني  وجود صورت
 شناخته رواني هايوضعي  از دسته آن از فراتر مفهومي بيانگر که شدمي شناخته فني اصطالحي يمثابه
 در نبتود،  انتد بتوده  سرزنش سزاوار عامدانه کشتن تحقق براي کافي يدازهان به که عرفي حقوق يشده

: داشت   وجود پيشيني مجرمانه سو ني  نو  سه ،1122 سال در کشيآدم قانون وض، از قبل تا انگلستان
 مستلزم صريح سو ني  ؛(Constructive) فرضي يا استنباطي و( Implied) ضمني ،(Express) صريح
 مشتخص  بدني شديد صدمه ايراد قصد اثبات طريق از ضمني سو ني  اس ؛ ياتح سلب قصد داشتن
 قصتد  بتر  مشتمل صرفا  که اس ، شده فر  مجرمانه قصد گونهاين براي نيز اعتباري بعد يک شود،مي

 در کته  بتوده  آزار، بته  مقترون  سرق  و عن  به زناي مانند خشون ، بر مبتني شديد جرم  يک ارتکاب
 يتا  ارتکاب راستاي در متهم که دارد وجود جايي در اخير سو ني  دهد، رخ نيز قتلي آن ارتکاب اثناي
 صورت در که شود ديگري مرگ موجب قانوني بازداشتي از خودداري يا جناي  يک انجام به شرو 
 قاصتد  يمسلله ديگر بازداش ، از خودداري يا و جناي  ارتکاب و مرگ ميان سببي  يرابطه برقراري
 بته  اخيتر  قستم  انگلتيس  در نداشت ؛  اهميتتي  جستماني  شديد صدمه ايراد يا و کشتن در بمرتک بودن
 :Herring, 2008: 189; Simester & Sullivan, 2007) گرديتده  ملغي 1122 مصوب قانون موجب

 راستتا  همتين  در(. 133: 1311 لفيو،) اس  عمل مورد آمريکا قضايي هايحوزه اکثر در اما ،(342,343
 ديگتري  از جنتايتي،  ارتکتاب  نقشه با عملي انجام در کسي گاه هر» که شد گرفته تصميم ياپرونده در
 (.131: 1311 لفيو،) «اس  عمد قتل او عمل باشد، اتفاقي اگر حتي کند، حيات سلب
 به نبايد عمد قتل که گرفته قوت موض، اين تدريج به اخير، قرن طول در خصوصا  ال،کامن نظام در
 حکايت   که شديدي پرواييبي با توأم رفتاري کههمين لذا شود؛ محدود( سو ني ) قصد وجود موارد
 بتا  همستنگ  يابتد  ارتکتاب  داشته، ديگران کشتن بر تمايل و انساني حيات ارزش به نسب  تفاوتي بي از
 متحده، اياالت در(. Clarkson, 1987: 136) اس  نکوهش و سرزنش خور در عمدي هايقتل اغلب
 يپروايانته بتي  کشتتن » که داده قرار تصريح مورد را موضو  اين نمونه جزاي قانون( 211) ماده( 2) بند

. «بود خواهد عمدي قتل دهد نشان انساني حيات به نسب  را شديدي تفاوتيبي که شرايطي در ديگري

                                                                          

 
 :Gardner and Anderson, 2008) گرفته نظر در باشند داشته وجود بايد جرم ارتکاب انزم در که قصدي معناي

 .(Allen, 2007: 311) دانندنمي الزم آن تحقق براي را قبل از ريزي برنامه و ،(240
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 چنتدان  نته  عبتارات  و است ،  شدهمي پذيرفته عمل در کمتري، وضوح با شيوه اين انگليس، حقوق در
 در. دهنتد  حکتم  عمد قتل به شديد پرواييبي موارد در که دادهمي هادادگاه به را اجازه اين قانوني يقدق

 که نمودند تفسير موس، چنان را "قصد" اصطالح اعيان مجلس قضات برخي1122 سال به هيام دعواي
 و نهاده فراتر را پا که بوده آن مهياي پرونده قضات از ايعده و شود، شامل نيز را شديد پرواييبي موارد
 قضات اکثري  بپذيرند؛ شديد پرواييبي طريق از و حيات، سلب قصد به نياز بدون را عمد قتل صريحا 
 شتديد  صتدمه  يتا  مترگ  متتهم  کته  باشتد  حدي به بايد پرواييبي اين که داشتند مقرر مزبور دعواي در

 بتر (. Clarkson, 1987: 136-137) مايتد ن بينيپيش رفتارش محتمل بسيار ينتيجه عنوان به را جسماني
 شتمار  بته  عمتدي  حال ، سه در رواني، رکن اعتبار به الکامن نظام در را قتل توانمي امروزه اساس اين
 يصتدمه  ايراد قصد مرتکب که موردي. 2 باشد، داشته کشتن خاص قصد مرتکب که حالتي. 1: آورد
 توانتد متي  کته  جدي خطر وجود از آگاهي رغمهب مرتکب که وضعيتي. 3 باشد، داشته جسماني شديد
 (.21: 1323 براندن،) دهد نشان تفاوتي بي باشد داشته پي در جسماني شديد صدمه ي يا و مرگ
 يابتد، مي تحقق کشتن قصد احراز به نياز بدون عمد قتل که مواردي الکامن حقوق در تقدير، هر به

 برخوردار انگليس با مقايسه در بيشتري توس، از زمينه ينا در متحده اياالت که اس ، شده تلقي به قبول
 .اس 
 :اس  تصوير قابل کلي قالب دو در مسلله اين
 1کشتنده  ستالح  دکترين مبناي بر اما اس ، حيات سلب قصد بر مبتني عمدي قتل که موردي. ال 
 بته  نستب   فرد ه،نظري اين مبناي بر. شودمي استنتاج مرتکب عيني عملکرد تحليل طريق از قصدي چنين
 يتک  بتا  شتليک  و گيتري نشتانه . شودمي فر  قاصد خويش عمدي رفتارهاي احتمالي و طبيعي نتايج
 تواندمي راحتي به منصفههيلت که اس  ايکشنده سالح مصداق قطعا  نزديک، ايفاصله از پر تيرهف 
 بته  بستتگي  شتود، متي  تلقتي  بتار مترگ  ستالح  کته  آنچه تعيين البته. نمايد استنبا  را کشتن قصد آن از

 چند مش  با که نيرومندي مرد يک. دارد قتل هنگام در جانبي احوال و اوضا  و استفاده مورد يوسيله
 چنتين  در وي مشت   و قلمتداد  کشتتن  در قاصتد  ستهول   بته  زند،مي سالهيک نوزاد يک سر بر مرتبه
 برابتر  در بتوکس،  يارزهمبت  يتک  در کته  متردي  کته حتالي  در شود؛مي تلقي کشنده سالحي شرايطي
 دانست   کشتنده  ستالح  تتوان نمي معموال  را مشتش از استفاده گيرد،مي قرار خويش همسان هماوردي

(Gardner and Anderson, 2008: 240-241.) 

                                 
1  .  The “deadly weapon” doctrine 
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 ديگتري  عليته  کشتنده  ياستلحه  از قصد با کسي که زماني» شودمي گفته موارد اين در الکامن در
: 1311 لفيتو، ) «است   داشتته  قتتل  قصد که شودمي فر  کشد،مي را او وسيله اين به و کندمي استفاده
 هتر  است ،  قتتل  قصتد  يمنزله به کشنده نوعا  رفتار قصد معتقدند که فقهايي موض، مشابه تعبيري ؛(112
 عمتدي  قتتل  بحتث  از جتدا  ايمقولته  کشنده سالح دکترين که دارند اعتقاد هاآمريکايي خود که چند
 (.113: 1311 لفيو،) نيس  تلق قصد از ناشي
 قصتد  اثبات چون که استدالل اين با صرفا  بلکه نشده، نفي کشتن قصد حقيق  در مزبور، موارد در
. شودمي اصطياد قصد اين جانبي احوال و اوضا  و ارتکابي رفتار ارزيابي طريق از بوده، دشوار مجرمانه
 کنتار  در مؤلفته  يتک  عنتوان  به نيز را جاني علم مرتکبيني چنين نمودن فر  عامد در غربي حقوقدانان
 ايتن  کته  شتده  بيتان  چون لذا(. Gardner and Anderson, 2008: 240) اندداده قرار توجه مورد رفتار
 بايتد  آور،الزام فر  يک شکل به نه گيرد، قرار توجه مورد قابل رد ياماره يک قالب در بايد دکترين
 رغتم بته  کته  نمايتد  متقاعتد  را( منصتفه هيلت معموال ) يابيق حق که شود داده فرص  اين مرتکب به
 ايتن  بتا  چندان نيز برخي وجود، اين با. اس  نداشته را قتل قصد واقعا  کشنده، سالح عمدي کارگيريبه

 بته  هلمتز  قاضتي  1333 ستال  در پيترس  عليه شده طرح دعواي در نمونه طور به ندارند؛ موافقتي موض،
هيتلت   از وقتتي » داشت   اظهتار  و نگريستته  قتل قصد اثبات يوسيله تنها نوانع به کشنده سالح دکترين
 در است ؛  بوده کشنده سالح مشخص، ياندازه يک در دستيچوب يک آيا که شودمي سؤال منصفه
 از و ديده را آن متهم که اس  کافي لذا. اس  نشده پرسش بودن کشنده از متهم آگاهي مورد در واق،
 (.113-113: 1311 لفيو،) «باشد کرده استفاده ودهب که طوريهمان آن

 رکتن  يتوستعه  مبنتاي  بتر  لکن نيس ، حيات سلب قصد نيازمند اساسا  عمدي قتل که موردي. ب
 بتودن  عمتدي  توانمي شديد، پرواييبي و ضمني سو ني  به صريح سو ني  موارد از عمد، قتل رواني
 بته  ادامه در را عمدي قتل چنين رايج مورد دو.  گرف نظر در کشتن قصد داشتن ضرورت بدون را قتل

 :نماييممي بررسي تفکيک
 الکتامن  در عمتد  قتل اقسام از يکي. جسماني شديد صدمه ايراد قصد از برخاسته عمد قتل. نخس 

 دادگتاه  1122 ستال  در( Vickers) ويکترز  انگليستي  دعتواي  در است ،  ضتمني  ستو ني   بتا  توأم قتل
 است ؛  جستماني  شديد صدمه ايراد قصد از عبارت ضمني سو ني  که ش دا مقرر کيفري تجديدنظر

 اما ماند؛ باز زمينه اين در گيريتصميم در ورود از اعيان مجلس 1122 سال در (Hyam) هيام دعواي در
 صتدمه  ايتراد  قصد که شد گرفته تصميم 1132 سال در( Cunningham) کانينگهام دعواي در باالخره
 ،(Allen, 2007: 311) باشتد متي  متمايز فرضي سو ني  از حدي تا و بوده نيضم سو ني  بدني شديد
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 در جستماني  يصدمه گونه هر کردن وارد ياراده صرف آيا که باشدمي مطرح مسئله اين راستا اين در
 هتر  شتامل  و شتد متي  تفستير  موس، طوربه جسماني شديد يصدمه زماني اس   کافي عمد قتل تحقق
 ولتي  گرديتد؛ متي  کردمي ايجاد اخالل ديگري آسايش و سالمتي در که جدي يکاف قدر به يصدمه
 طترز  چنتين  راستتاي  در(. Smith & Hogan, 2005: 437) اس  جدي واقعا  يصدمه معناي به امروزه
 به جسماني شديد صدمه که نمود بيان( Kilmuir) کيلمور وايکن ( Smith) اسميث دعواي در فکري
 مترگ  نته  و داشتته  حيات سلب قصد نه که شخصي اس  ممکن رو اين از. باشدمي جدي واقعا  معناي
(. Allen, 2007: 312) شتود  محکوم عمد قتل ارتکاب به کرده،مي بينيپيش احتمال عنوان به را قرباني
 برداشت   گام نگرش اين توجيه سم  به استين لرد 1111 سال در( Powell) پاول دعواي در متقابال  اما
 بر دائر قصد يک يا حيات سلب قصد که شود شناخته عمد قتل عنوان تح  صورتي در ايدب کشتن که
 پذيرفتند لردها وجود اين با. باشد داشته وجود مرگ خطر از آگاهي با همراه شديد  واقعا  يصدمه ايراد
 است   دمشهو که طورهمان(. Allen, 2007: 312) نمايد حل را مزبور يمسلله تواندمي مجلس تنها که
 نظراختالف نه، يا اس  ضروري اشارتکابي رفتار اثر در مرگ خطر وجود به مرتکب علم آيا اينکه در
 قتوانين  مجموعه نويسپيش( 23) ماده( 1) بند در انگليس حقوقي کميسيون راستا همين در دارد؛ وجود
 قصتد  يا و داشته را نفس ازهاق قصد يا که شود، شناخته عامد زماني قتل مرتکب که داشته مقرر جزايي
 قربتاني  مترگ  موجب تواندمي اينکه به نسب  کهحالي در باشد، داشته را شخصي شديد يصدمه ايراد
 قتتل  پيرامتون  خود گزارش در اعيان مجلس منتخب کميته(. Loveless, 2014: 257) باشد آگاه شود،
 :Allen, 2007) است   داده ارقر حماي  مورد را حقوقي کميسيون پيشنهادي مقرره ابد، حبس و عمد

 اعيتان  مجلس ندارد؛ وجود يکساني معياري متهم، آگاهي لزوم موافقين بين در حتي اين وجود با(. 312
 از وي آگتاهي  همتان  با و متهم مشابه وضعي  در متعارف شخص يک اگر که کرد وض، را قاعده اين
 رفتتارش  محتمتل  و طبيعتي  ينتيجته  انعنتو  بته  را امري چنين تحقق توانس جانبي، مي احوال و اوضا 
 شتود  فتر   قاصتد  متتهم  بتر  بتدني  شتديد  يصتدمه  يتا  مرگ ايجاد در تواندمي متهم نمايد، بينيپيش
(Simester & Sullivan, 2007: 344)متتهم  آيتا  کته ايتن  متال   معمتوال   که باورند براين نيز برخي ؛ 

 امر اين به و اس ، شخصي معياري اس  بوده دقاص آن به نسب  يا و کرده را مجرمانه ينتيجه بينيپيش
 آنکته  نه و داشته، را قصدي و بينيپيش چنين واقعا  متهم که دارد عقيده منصفههيلت آيا که دارد بستگي
 است   نمتوده مي را بينيپيش چنين يا و داشتهمي قصد شرايط آن در ديگري کس هر يا وي بايس مي
(Elliott & Quinn, 2006: 56.) 
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 بلکته  اس  قصد همان بينيپيش که گويندنمي انگليسي هايدادگاه امروزه شد گفته آنچه وجود با
 حقوقتدانان  رو همتين  از ،(Elliott & Quinn, 2006: 58) باشتد متي  قصد از کاش  که اس  اياماره
 سنگيني ابزار ره يا و چاقو سالح، يوسيلهبه متهم يحمله اثر در قرباني کهجايي اندداشته اظهار انگليسي
 متعتر   شتديد  يصتدمه  يتا  قتتل  منظتور  به متهم که رسدمي ذهن به قوي بسيار برداش  اين ميرد،مي
 کته  جتايي  در لتيکن  و نمايد ترسيم را برداشتي چنين اطمينان با تواندمي منصفههيلت. اس  شده قرباني
 اس ، داشته جسماني شديد يصدمه ايراد يا کشتن قصد متهم که باشد نداشته وجود ايکننده قان، دليل
 (.Simester & Sullivan, 2007: 345) بود خواهد ناممکن واضحي برخورد چنين اتخاذ
 حقتوق  در گذشت ،  کته  طتور همتان  عمتد،  قتل نو  اين 1.شديد پرواييبي از ناشي عمد قتل. دوم
 هر که اندداشته بيان ينهزم اين در آمريکايي حقوقدانان اس ، شده پذيرفته صريحا  متحده اياالت جزاي
 عتادي  احتيتاطي بتي  کلي طوربه باشد، هاآن اموال يا ديگران به صدمه نامتعارف خطر موجد که رفتاري
 توانمي را شودمي سبب را بزرگي خطر بلکه نامتعارف، خطر موجب فقط نه که رفتاري. شودمي گفته
 هيچ و اس ، هاآن يدرجه در بزرگ خطر و نامتعارف خطر ميان تمايز وجوه. ناميد فاحش احتياطيبي
 آن موجتب  بته  کته  نمونه جزاي قانون رويکرد. ندارد وجود هابنديطبقه اين از يک هر بين دقيقي مرز
 باشتد،  انستان  حيتات  ارزش بته  نسب  شديد تفاوتيبي مبين که شرايطي در تنها پروايي،بي از ناشي قتل
 گرفته قرار آمريکايي حقوقدانان قبول مورد بيشتر امر ماهي  تبيين راستاي در شود،مي محسوب عمدي
 (.123 و 122: 1311 لفيو،) اس 
 کته  شتد  خواهتد  پروايتي بتي  وص  به متص  زماني شديد احتياطيبي با همراه رفتار تقدير، هر به
 محتل  نتوعي،  يتا  است   شخصتي  آگاهي مال  کهاين در اما. باشد آگاه آن به نيز خطر يکننده ايجاد
 از نظرصرف مرتکب کند، در  را خطر متعارف انساني اگر که اندعقيده اين بر برخي. اس  ختالفا

 از يکتي  در. شتد  خواهتد  عمتدي  قتتل  بته  محکتوم  خيتر،  يتا  است   کرده در  را آن خود واقعا  اينکه
 رفتار گرا که گرف  قرار تلييد مورد رو اين از منصفههيلت به بدوي دادگاه توصيه انگليسي، هايپرونده
 احتمتال  متعتارف  انستان  يتک  که بوده ايگونه به ،(داده جان خفگي اثر در که نوزاد دادن  تکان) متهم

                                 
 بتين  از قصتد  بته  کستي  اگتر  فرضا  لذا اس ؛ مجرمانه قصد و خواس  نه و تقصير بر مبتني مزبور قتل در رواني رکن.  1

 ستم  آن از فرزنتدش  چنانچته  نکنتد،  مطلت،  قضيه از را خانه اهل و بريزد سم خود منزل حيا  در موذي حشرات بردن

 قلمتداد  عمتد  قتتل  الکتامن  نظام در تواندمي ديگران جان قبال در فاحش پرواييبي لحاظ به وي عمل بميرد و بخورد

 و استالمي  مجتازات  قانون( 211) ماده( پ) بند مشمول تقصير وجود لحاظ به ما کيفري حقوق در کهحالي در گردد؛

 .رودمي شماربه عمد شبه حکم در قتل
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 بته  عمتدي  قتل مرتکب متهم کرده،مي در  را آن انجام از ناشي بدني شديد يصدمه يا مرگ وقو 
 خطتر  از متتهم  صتي  شخ آگتاهي  کته  اعتقادند اين بر ها،دادگاه از بعضي ديگر سوي از. آيدمي حساب
 .(133-133 و 123: 1311 لفيو،) اس  الزم

 . حقوق فرانسه2-2

 رويته  و دانستته،  عمتد  قتتل  را ديگري از حيات عمدي سلب مجازات قانون در فرانسوي قانونگذار
 .اس  دانسته 1حيات سلب ياراده را مزبور بزه رواني رکن قانون اساس بر قضايي
 عمد قتل محق ق که اس  ايذهني وضعي  يگانه حيات، سلب قصد کشور، اين حقوق در چند هر
 روشي چنين و کنندمي استنتاج را قتل قصد عمل، شرايط مبناي بر قضات اثبات، مقام در ليکن باشد،مي
 وجتود  موارد، برخي در که اس  آن گرنشان قضايي رويه اين. اس  شده تثبي  فرانسه قضايي رويه در
 .اس  مفرو  قصد
 بته  خطرنا  سالحي با مرتکب، که وقتي: اس  مفرو  کشتن قصد زير موارد در مثال، عنوان به
 گذاشتته  کتار  بمبي ترانزيستور، يک در که وقتي باشد؛ آورده وارد ضربه ديدهبزه حساس قسم  يک
 متلمورين  ستوي  بته  چتراغ،  بتدون  و راننده بدون را آن و بگذارد سنگي کاميون، گاز پدال روي باشد؛
 ستوي  بته  کشت ؛  خواهد را او کند برخورد کسي به کاميون اگر داندمي کهحالي در کند، نهروا دولتي
 نمايد؛ پرتاب هاآن سوي به منفجره مواد يا کند تيراندازي باشند وظيفه انجام حال در که دولتي ملمورين
: 1333 پترادل، ) باشتد  داشتته  مشارک  اس  رسانده آسيب ديدهبزه کمر به که ايتيراندازي در يا در يا
33-32.) 

 ارتکتاب  مصتاديق  همتان  حقيقت   در انتد، دانسته عمد قتل را هاآن فرانسه، محاکم که مزبور موارد
 مزبتور  متوارد  از فرانسته  حقتوق  تحليتل  وجتود  ايتن  بتا . شوندمي تلقي کشنده نوعا  که اس  رفتارهايي
 .بدانند حيات سلب قصد اب توأم عمدي قتل قسيم را آن آنکه نه و اس  قتل قصد گرفتن مفرو 

 پتي  در مهمتي  ينتيجته  قضتايي،  رويته  اين» که اندنموده بيان خصوص اين در فرانسوي حقوقدانان
 خواهتد  مترگ  به منجر قوي، بسيار احتمال حسب بر وارده ضربات کهاين از مرتکب، آگاهي که دارد
 گستترش  را قتتل  قصتد  يدامنته  تلقتي،  اين. دانندمي قتل ارتکاب براي روشن ياراده حکم در را شد، 
(. 32: 1333 پترادل، ) «است   کشتن قصد با برابر ارادي، عمل يک يکشنده اثر از آگاهي زيرا دهد،مي
 بتا  آور،مترگ  غالبتا   رفتار قصد فرانسه قضايي دکترين منظر از آيدبرمي مذکور تحليل از که طورهمان
 بيتان  بيشتتري  وضتوح  بتا  تحليل اين تلييد در نسويفرا حقوقدانان. اس  قتل قصد همان آن، آثار به علم

                                 
1 . Animus necandi 
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 همچنتين،  بلکته  شتود، مي مشخص نتيجه کسب ياراده از تنها نه قصد قضايي، رويه مبناي بر» دارندمي

 (. 32: 1333 پرادل،) «اس  قصد وجود نشانگر نيز نتيجه حتمي تقريبا  وقو  از آگاهي
 

 گيري نتيجه

 غالبتا   اعتبتار  بته  عمتد  قتتل  تحقتق  جه  خويش عمل  ويژگي هب جاني آگاهي تلثير پيرامون تحقيق
 يموضتوعه  قتوانين  در سابقا  مذکور يمسلله که رساندمي نتيجه اين به را ما ارتکابي، رفتار بودن کشنده
 حقتوقي  نظتران صتاحب  ميتان  اقتوال  تشت  بروز موجب امر همين و بود شده برگزار سکوت به کشور
 .گرديد
 داش  آن از حکاي  کشنده غالبا  عمل يواسطه به عمد تحقق نظريه فقهي  يادله در فحص و تتب،
 حستب  و گرفتته  بتر  در نيتز  را ختويش  عمل ويژگي از جاني جهل حال  روايات، از برخي اطالق که

 عمتد  حکتم  مشتمول  نيز قتل قصد فاقد ناآگاه  شخص يکشنده غالبا  رفتار از ناشي قتل اطالق، اقتضاي
 ايتن  اطتالق  مقتضاي حسب بر ايشان که دهدمي نشان اماميه فقهاي آراي در تدقيق د،اين وجو با. اس 
 مستتوجب  و عمتدي  را جاهتل  شتخص  مهلتک   غالبتا   عمتل  از ناشتي  قتتل  و نداده فتوا روايات از دسته
 مفتاهيم  از عمتد  اوال : نمود استناد چند داليلي به توانمي موض، اين تلييد در اند؛نياورده شمار به قصاص
 حستاب  بته  عمتد  عترف  نظتر  از بحتث  مورد موضو  و باشدنمي شرعيه حقيق  داراي که بوده عرفي
 بته  تحميتل  قابتل  جتايي  در عمد قتل مجازات اسرا مبارکه سوره از( 33) شريفه آيه حسب ثانيا  آيد؛نمي
 در کته  نمايتد،  صتدق  است ،  قصتديه  عنتاوين  از کته  ظلتم،  عنتوان  وي عمتل  بتر  که باشدمي مرتکب
 بنابر جاهل، مرتکب  و نشده محسوب ظلم عرفا  رفتار کهآن دليل به فيهممکن اس  ادعا شود کهنمانح
 باشدمي دماولياي قصاص حق بر ناظر که شريفه آيه شمول از باشدمي تکلي  فاقد رف، حديث اقتضاي
 فعتل  کبمرت ناآگاهي روي از و قتل قصد بدون که شخصي مجازات عقلي لحاظ از ثالثا  اس ؛ خارج
 بته  حکمتي  چنتين  انتساب رو اين از و باشدمي قبيح شده انجامدمي ديگري مرگ به که ايکشنده  نوعا
 بحتث،  متورد  موضتو   بتر  عمد احکام شمول در ترديد بقاي صورت در حتي رابعا  اس ؛ ممنو  شر 
 . نشود تلقي قصاص مستوجب عمد قتل عمل، که اس  آن اصول و قواعد مقتضاي
 آگتاهي  مقرر نمتوده ( 211) ماده در 1312مصوب  اسالمي مجازات قانون مبنايي چنين راستاي در
 در جتز  جهتل،  اثبتات  بتار ( 1) تبصتره  در. اس  قتل بودن عمدي شر  رفتار کشندگي نوعا  از مرتکب
 .اس  شده گذاشته مرتکب يعهده بر ندارد، نيز موجهي تحديد نظر به که خاص، مواردي
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 هتا آن لتيکن  و نتداريم  کشتنده  نوعتا   رفتتار  از ناشي عمد قتل مشابه عنواني الکامن حقوقي نظام در
 ختود  جهتل  اثبتات  بتا  متتهم  کته  نمتوده  تلقي قتل قصد وجود بر اياماره را آورمرگ سالح از استفاده
 عمتد  قتتل  در کته اين به مضافا  شود، تبرئه عمدي قتل اتهام از و مدلل را خود بودن قاصد عدم تواندمي
 قتتل  تحقتق  شتر   را صتدمه  احتمتالي  ينتيجته  به علم غالبا  جسماني، شديد يصدمه ايراد قصد با توأم
 در. دارد وجتود  نظراختالف علم تشخيص معيار  بودن نوعي يا و شخصي مورد در که چند هر دانندمي
 حيتات  بتراي  رفتار بزرگ خطرناکي از فرد آگاهي صرف  اساسا  نيز شديد پرواييبي از ناشي عمد قتل

 .بخشيدمي تحقق را جرم رواني رکن اقدام، در احتيا  عدم و ديگران،
 مرگ سبب که را ايکشنده نوعا  رفتار شخص که مواردي اثباتي، نظر از فرانسه، کيفري حقوق در
 البتته، . داننتد متي  عمد قتل به محکوم خويش، عمل نتايج از آگاهي صورت در دهد، انجام شود، قرباني
 يجنبته  فاقتد  موضتو   لتذا  و دانند،آن مي قسيم نه و قتل قصد از کاش  را ارتکابي اقدام عرصه اين در
 .اس  ثبوتي
 

 منابع

 کريمقرآن

 .1چ ميزان، تهران، ،(جنايات) اشخاص عليه جرايم ش،1333 حسين، نيا،آقايي .1
 .1چ العلميه، سيدالشهدا  مؤسسه قم، للشراي،، الجام، ق،1312 يحيي، حلي، سعيد ابن .2
 جتا، بتي  االذهتان،  ارشتاد  شترح  فتي  البرهتان  و الفائده مجم، ق،1313 احمد، ]مقدس[، ردبيليا .3

 .13 ج ،1چ االسالمي، النشر مؤسسه
 .2چ مجد، تهران، عمومي، جزاي حقوق بر نگرشي ش، 1333 محمد، باهري، .3
 صتادقي،  محمتد  مير حسين ترجمه انگلستان، جزاي حقوق بر مروري ش، 1323 استيو، براندن، .2

 .1چ حقوقدان، ران،ته
 تهران، اديب، مجيد ترجمه اشخاص، عليه جرايم: تطبيقي کيفري حقوق ش، 1333 ژان، پرادل، .3

 .1ج ،1چ ميزان،
 جنگتل  تهتران،  جستماني،  صتدمات : اشتخاص  عليه جرائم ،[ال ] ش1333 حسن، بافراني، پور .2

 .1چ جاودانه،
 قضتايي،  رويته  و قتانون  تعتار  : عمتدي  قتتل  دوم ضتابطه  ،[الت  ] ش1333تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،  .3

 .1چ ميزان، تهران، جنايي، علوم هايتازه
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 .قصاص بحث فقه خارج تقريرات ش، 1323 سيدعلي، اي ]مقام معظم رهبري[ ،خامنهحسيني .1
 بته  وابستته  نشر و طب، مؤسسه تهران، المتعلمين، تبصره ق، 1311يوس ، بن حسن ]عالمه[، حلي .11

 .1چ اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت
 استالمي  انتشتارات  الحترام،قم، دفتتر   و الحتالل  معرفه في االحکام قواعد ق،1313تتتتتتتتتتتتتتت ،  .11

 .3ج ،1چ علميه، حوزه مدرسين جامعه
 مؤسستته قتتم، النتتاف،، المختصتتر شتترح فتتي المتتدار  جتتام، ق،1312 ستتيداحمد، خوانستتاري، .12

 .2ج ،2چ اسماعيليان،
 .2ج ،2چ المرعشي، اهللآي  مکتبه القرآن، فقه ق،1312 عبداهلل، بن سعيد الدين قطب راوندي، .13
 اهللقم،دفترآيت   والحترام،  الحتالل  بيان في االحکام مهذب ق،1313 سيدعبداالعلي، سبزواري، .13

 .23ج ،3چ سبزواري،
 .1چ مجد، تهران، اشخاص، عليه جرايم ش، 1333 اميرخان، سپهوند، .12
 .1چ ميزان، ن،تهرا اشخاص، عليه جرايم ش، 1331 هادي، محمد صادقي، .13
 موسسته  تهتران،  القصاص، کتاب: الوسيله تحرير شرح في الثقلين فقه ق، 1322 يوس ، صانعي، .12

 .3چ ،(ره) الخميني االمام آثار نشر و تنظيم
 .13ج ،1چ السالم،عليهم البي  آل مؤسسه قم، المسائل، ريا  ق،1313 سيدعلي، طباطبايي، .13
 المرعشتي،  اهلل آيت   النتاف،، قتم، مکتبته    مختصر شرح في الصغير الشرح ق،1311تتتتتتتتتتتتتتتت ،  .11

 . 3ج ،1چ

 والفتاوي،بيروت،دارالکتاب مجردالفقه في النهايه ق،1311حسن، محمدبن الطائفه[،طوسي ]شي  .21
 .2چ العربي،

 الدمشتقيه، قتم،   اللمعته  شترح  فتي  البهيه الروضه ق،1311 علي، بن الدين زين عاملي]شهيدثاني[، .21
 .11ج ،1چ داوري، کتابفروشي

 . 12ج ،1چ االسالميه، المعارف مؤسسه قم، االفهام، مسالک ق،1313تتتتتتتتتتتتتتت ،  .22

 الشتريعه،  مستائل  تحصيل الي الشيعه وسائل تفصيل ق،1312 حسن، بن محمد ،[حر شي ] عاملي .23
 .21 ج ،1چ التراث، ححيا ( السالمعليهم) البي  آل مؤسسه قم،
 دفتتر  قتم،  النتاف،،  مختصتر  شترح  فتي  الرمتوز  کشت   ق،1312 طالب،ابي بن حسن آبي، فاضل .23

 .2ج ،3چ علميه، حوزه مدرسين جامعه اسالمي انتشارات
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 .2چ رهام، تهران، کيفري، قسم  قضايي رويه مجموعه ش، 1332 احمد، متين، .23
 استالمي  انتشتارات  دفتتر  قتم،  الخواص، و للفقها  القصاص کتاب ق،1311 رضا، کاشاني،مدني .21
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 جا،بي اسالم، کيفري حقوق در نو هايديدگاه ش، 1323 حسن، محمد سيد شوشتري،مرعشي .31

 .2چ ميزان،
 مکتبته  قتم،  ه،الستن  و القترآن  ضتو   علتي  القصتاص  ق،1312 الدين، شهاب سيد نجفي،مرعشي .31

 .1ج چا،بي المرعشي، اهللآي 
 محمتد  ترجمته  فرانسته،  مجازات قانون ش، 1333 قضاييه، قوه قضايي توسعه و حقوقي معاون  .32

 .1چ سلسبيل، انتشارات قم، مقدادي، ليال و بروجردي گودرزي رضا
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