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چکیده

یابد. تحقیق حاضر بـه قتل عمد یکی از شدیدترین جرائم جامعه بشری است که روزبروز گستردگی بیشتری می
؛ و چون عمـده دلیـل در مباحـث بررسی اثر قصد در تحقق قتل عمد به واکاوی مستندات فقهی پرداخته استمنظور

ها غلبه دارد؛ ادله روایی بصورت خاص مـدنظر قرارگرفتـه اسـت. کیفری ادله نقلی است و جنبه تعبدی بر سایر جنبه
گیرد که عالوه بر تقصیر عامد، های پژوهش حاضر در صورت اثبات قصد قتل، عمد خاص صورت میبراساس یافته

که قصد قتل برای قاضی احراز نگردد و تنها نشانه عمـد بـودن، ی درصورتیمحکومیت او به قصاص قطعی است؛ ول
استفاده از آلت قتاله باشد؛ هرچند تقصیر به جهت استفاده از آلت قتاله ثابت است ولی این عمِد عام حکم قصـاص

ارض دارد؛ و حکم به قصاص واقع شده، اضافه بر ضعف سندی از نظر داللت نیز معـستندندارد و روایتی که مدرپی
حکم قصاص را اثبات ،توان در مورد عمد عاماست. بنابراین نمیغایربا سایر روایات و اصل احتیاط حاکم بر دماء م

قطعی است.،کرد هرچند تقصیر و مجرم بودن فاعل

ها:کلیدواژه
.روانی جرم، قصد قتل، تقصیر جزایی، قتل عمد، قصاصعنصر

.20/04/1396: یینهابیتصوخی؛ تار17/05/1394وصول: خیتار*. 
نویسنده مسئول. 1
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مقدمه

هایی را اند و برای هرکدام ضابطهبندی کردهخطای محض، شبه عمد و عمد تقسیمدر فقه قتل را به قتل 
/ ١١؛ فاضـل هنـدی، ٣١٢/ ١٠؛ مجلسـی،١٤٣/ ٥حلی، ابن فهد؛ ١٢/ ٤٢، صاحب جواهراند (بیان نموده

١٠.(
ضابطه در قتل خطایی، فاعل نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه، مثل اینکه شخصی تیری را برای صـید 

نی رها کند و به انسانی بخورد و او را بکشد.حیوا
دهـد لکـن ضابطه در قتل شبه عمد، موردی است که قاتل قصد فعل دارد، یعنی عمل ارادی انجـام می

زنـد، لکـن آن زدن قصد نتیجه ندارد، یعنی قصد قتل ندارد، مثل پدر که به قصد تأدیب، فرزنـد خـود را می
گردد.منتهی به قتل می
ل عمد مواردی است که:ضابطه در قت

کشد. این صورت قدر متیقن از صور عمـد زند و میای میشخصی با قصد قتل و با آلت قتاله ضربه-ا
است و هیچ اختالفی در آن نیست و فاعل آن مستوجب قصاص است.

کشد، مشهور فقهـا آن را قتـل عمـد و زند و میای میشخصی با قصد قتل و با آلت غیر قتاله ضربه-٢
دانند.فاعل آن را مستوجب قصاص می

کشـد زند و میای میشخصی با قصد زدن و با آلت قتاله یعنی با چیزی که نوعًا کشنده است ضربه-٣
بندی است.که نظرات فقها قابل تقسیم

مساله مورد بحث در مورد ضابطه سوم قتل عمد است که اگر برای قاضی قصد قتل احراز نشود، آیا بـاز 
قتل عمدی محسوب کند و فاعل آن را مستوجب قصاص بداند؟هم آن را

ضابطه سوم قتل عمد
توان نظر فقها را به چنـد کشد، در مورد این ضابطه میزند و میشخصی با قصد زدن و با آلت قتاله می

دسته تقسیم کرد.
بـا قصـد قتـل دانند که قصد فعـل همـراه دسته اول: گروهی از فقها ضابطه قتل عمد را فقط موردی می

.)۴۲۹؛ ابن حمزه، ۴۵۶/ ۲؛ ابن براج،۳۲۱/ ۳ابن ادریس،(اندباشد و ضابطه دیگری را بیان نکرده
توان صحبت از قتل عمد کرد که قصد قتـل وجـود شاید به این دلیل که به لحاظ تحلیل عقلی وقتی می

عمدی آن را به همـان ضـابطه داشته باشد و به همین جهت است که عمدتًا فقها برای بیان ضابطه سوم قتل 
دانند.دهند. به عبارت دیگر قصد انجام فعل نوعًا کشنده را همانند قصد قتل میاول ارجاع می

از لحاظ فقها قصد انجام عمل نوعًا کشنده، بطور مثال قصد انداختن فردی از فـراز سـاختمانی بسـیار 
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تـوان از ضـابطه د؛ البته باید توجه داشت که وقتی میبلند با علم به این ارتفاع بلند، تفاوتی با قصد قتل ندار

سوم قتل عمدی صحبت کرد که بتوان اقناع وجدانی حاصـل نمـود کـه قصـد فعـل انجـام شـده جـانی بـر 
است که ما بگوییم صورت سـوم بطـور بعید ؛ از این روصد قتل از لحاظ او بوده استعلیه مساوی قمجنی

شود.مطلق موجب قصاص می
گوید: بایستی قرائن و امـارات در نظـر کم قصاص را در صورت سوم مشکل دانسته و میخوانساری ح

اش ایـن اسـت کـه در فـرض بگیریم، چرا که اگر ما صورت سوم را از صور عمد بحسـاب بیـاوریم، الزمـه
میرد و در چنـین مـوردی پزشـکی او را بیماری با مرض خطرناک که اگر مورد جَراحی قرار نگیرد، قطعًا می

شـود. در اینجـا عمل کرد و منجر به مرگ او شد و عمل هم، عمل حساسی بود که غالبًا منجر بـه مـرگ می
پزشک باید قصاص شود؛ زیرا صورت سوم بر آن منطبق است و حال آن که هیچ فقیهی ملتزم به این نیسـت 

).۱۸۳/ ۷(خوانساری، 
دانند که قصد فعل همراه بـاقط موردی میدسته دوم: گروهی از فقها و حقوقدانان، ضابطه قتل عمد را ف

؛ آقایی ١٠٧/ ١٠دانند (عاملی، را در حکم عمد می-قصد فعل با آلت قتاله -قصد قتل باشد و این نوع قتل 
کنند در جرائم عمدی مقید، مثل قتل عمد، فعل و نتیجه آن هر ). این گروه بیان می٢١٠؛ گلدوزیان، ٧٨نیا، 

ای را که به او نسـبت داده شـده واست فاعل باشد. به عبارت دیگر هر گاه مجرم نتیجهدو باید مورد اراده و خ
است قبًال در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را مرتکـب شـده اسـت، در واقـع مرتکـب جـرم 

ل ای را کـه از آن حاصـعمدی شده است، ولی اگر فاعل قصد فعل داشته باشد بدون آنکه نتیجـه مجرمانـه
بینـی باشـد، ولـی فاعـل از شود، درخواست کند و ترتب این نتیجه بر فعل ارتکابی محتمل و قابل پیشمی

).٢١٠ارتکاب آن نپرهیزد، عمل فاعل حسب مورد در حکم عمد یا خطاست (گلدوزیان، 
باشد، که با آالت و افعال کشنده و بدون قصد ابتدایی واقع شده بعضی از حقوقدانان قتل را در صورتی 

کنند و معتقدند که بایستی میان قتل همراه با قصد نتیجه که مصداق بارز قتل عمدی در حکم عمد تلقی می
؛ ٧٨است و قتل با فعل نوعًا کشنده که قانونگذار آن را عمدی دانسـته، قائـل بـه تفصـیل شـد (آقـایی نیـا، 

).٢٧آزمایش، 
عمدًا به دیگری جرح یـا ضـربتی وارد آورد کـه آمده بود: هر کس١٧١در قانون مجازات سابق در ماده 

سـال ١٠تـا ٣علیه گردد بدون اینکه قصد کشتن داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از منتهی به فوت مجنی
محکوم خواهد شد، مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکـب 

براین طبق قانون سابق قتل با فعل نوعًا کشنده صراحتًا در حکم عمد بود.در حکم قاتل عمدی است، بنا
مرتکـب آن را داننـد و دسته سوم: مشهور فقها استفاده از آلت قتاله را به تنهایی، مصداق قتـل عمـد می
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/ ۱۰؛ مجلسـی، ۱۴۳/ ۵؛ حلـی، ۱۸۳/ ۱۶؛ طباطبایی، ۱۲/ ۴۲، صاحب جواهردانند (موجب قصاص می

قصـد ضـرب ). البته دلیل هر کدام متفاوت است، صاحب جواهر۷؛ تبریزی، ۱۰/ ۱۱دی، ؛ فاضل هن۳۱۲
). ۱۲/ ۴۲داننـد (داننـد و مرتکـب آن را موجـب قصـاص مینازل منزله قصد قتل میبه همراه آلت قتاله را 

نویسد: وقتی که انسان علـم دارد کـه ایـن سـبب بـه مسـبب منتهـی و میفاضل هندی تعبیر را عوض کرده
شـد کـه قصـد ). در تعبیر صاحب جـواهر، ادعـا نمی۱۰/ ۱۱شود، در واقع مسبب را قصد نموده است (می

ضرب یعنی قصد قتل، بلکه تعبیر این بود که قصد سبب به نظر عرف نازل منزله قصد مسبب است. امـا در 
لزومًا بیان فاضل هندی که گفته: قصد سبب، قصد مسبب است، مسامحه واضحی است. چون قصد سبب 

تـوان گفـت قصد مسبب نیست و فرض مقام ما این است که شخص قصد قتل ندارد، در اینجـا چگونـه می
قصد سبب همان قصد مسبب است؛ ولی ظاهرًا مراد ایشان هم همان مراد صاحب جواهر اسـت کـه قصـِد 

نشیند نه اینکه قصد سبب، قصد مسبب باشد.سبب عرفا بجای قصِد مسبب می
نویسد: اظهر آن است که عمدی که موجب قصاص است با قصد کـردن آن وسـیله میآقای خویی هم 

شود اگرچه آن فرد از ابتداء قصد قتل نداشته باشد، ایشان قصـد فعـل را بـه که عادتًا کشنده است محقق می
شود که کسی قصد فعلی داشـته باشـد و بدانـد کـه ایـن گویند فرض نمیداند، اما میمعنای قصد قتل نمی

عل، سبب قتل است، ولی قصد تبعی قتل نداشته باشد، عادتًا چنین چیزی ممکن نیست، طبق نظر ایشـان ف
).٣/ ٢قصد فعل، قصد اصلی و قصد قتل، قصد تبعی است (

ای صورت گرفته است؛ بدلیل اینکه:رسد در این بیان مسامحهبه نظر می
اشد از قصـد مسـبب قابـل انفکـاک اسـت. اوًال: قصد سبب در حالی که انسان علم به سببیت داشته ب

).٥ای، درس خارج فقه، (خامنه١تواند فعل را قصد کند اما مسبب را قصد نکندبنابراین انسان می
رسـد کـه مسـامحه ای که ایشان فرمودند که قصد مسبب، تبعی است، این هم بنظـر میثانیًا: این نکته

ای، درس خـارج (خامنـه٢منتهی اصالت نـدارددیگری است، قصد تبعی در آنجایی است که قصد هست
).٦فقه، 

، نوعی عقد قلبی بر یک امر است که به دنبال آن حرکت جوارحی هم هست. قصد با علم فرق دارد. قصد، عزم و اراده است1
علم به مسبب لزوماً مالزم با قصد آن نیست.اما
این قصد، قصـد تبعـی اسـت. قصـد اصـلی شـما       کنید،یقصد خانه او را م،اینکه شما قصد دارید زید را مالقات کنیدمانند 2

گفت شـما  توانینم، فلذا . این قصد تبعی استنماییدیشما قصد خانه او را مچون زید در خانه است،زیارت زید است لکن
ینبنابرا،مقصود تبعی است، قصد دارید به خانه زید بروید منتهی خانه زید مقصود بالذات شما نیستد، بلکهقصد خانه نداری

قصد تبعی است ولی عکس مـورد بحـث مـا    . اینشویدیاگر بین راه به شما گفتند که زید در خانه نیست، از رفتن منصرف م
، ولی بناي تاریخی است، بدلیل اینکه یکدارددیدن خانه زید رااست (مثال مورد بحث ما این است که بگوئیم شخصی قصد

داند زید در خانه است و قهرا او را مالقات خواهد کرد.)یمقصد دیدن زید را ندارد در حالیکه 
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بنابر این تبعیت در آنجایی است که انسان قصد مسبب را اصالتًا دارد و قصـد مقدمـه آن کـه در حکـم 
سبب است قصد تبعی است، نه اینکه قصد سبب را دارد و قصد مسبب تبع آن باشـد و دیـدگاه گروهـی کـه 

توانـد رد بالتبع قصد قتل را دارد، قابل قبـول نیسـت، فلـذا شـخص میفرمایند، اگر شخص قصد فعل دامی
.)٦ای، درس خارج فقه، قصد فعل را داشته باشد، اما قصد قتل را نداشته باشد (خامنه

ادله دیدگاه مشهور
عمده دلیل فقها، روایات است که در اکثر روایات، قصد ضرب با آلت غالبًا کشنده را به عنـوان ضـابطه 

مد بشمار آورده است.قتل ع
قتل خطای محض مخصوص جایی اسـت کـه چیـزی را اراده کنـی و بـه غیـر آن با توجه به انواع قتل،

اصابت کند، اما در مقابل این خطا، تنها عمد نیست، بلکه شبه عمد نیز هست. به عبارت دیگر عمدی کـه 
مِد در مقابل خطا، مقصر بودن و شود، عمقابل خطا است، غیر از عمدی است که با آن حکم به قصاص می

کنـد، امـا عمـدی کـه کند که معنای عامی است ولی نوع مجازات را مشـخص نمیمجرم بودن را ثابت می
کند عمد خاص است که هـم عالوه بر مقصر بودن عامد، محکومیت او به قصاص شدن را نیز مشخص می

باید قصد قتل وجود داشته باشد و هم آلت قتاله باشد.
اند، به عبارت دیگـر برخـی روایـات دوتـایی و برخـی ًا فقیهان بین این دو عمد تفاوتی قائل نشدهظاهر

گوید، مـراد از عمـد، عمـِد عـام اسـت کـه ها که دوتایی است و از عمد و خطا سخن میتایی است، آنسه
تایی اسـت و سهها کهکند و آنکند، ولی نوع مجازات را مشخص نمیمقصر بودن و مجرم بودن را ثابت می

که عالوه بر مقصر بـودن عامـد، محکومیـت او بـه گوید، مراد از عمد، عمِد خاص استاز عمد سخن می
کند.قصاص شدن را نیز مشخص می

روایات
کند: عمد آن است که با چیزی که کشنده اسـت قصـد او کنـد و زراره از امام صادق (ع) نقل می-الف

کشنده نیست قصد او کند ولی کشتنش را نخواهد و خطایی که در آن شکی ای کهخطا آن است که با وسیله
؛ محـدث نـوری، ۱۳روایـت ۳۷/ ۲۹(حرعاملی، ٣نیست آن است که قصد چیزی کند و به دیگری بخورد

، باب قتل).۱۸

3»نْ عع هنَادبِإِس ع قَالَ: إِنَّ الْو اللَّه دبنْ أَبِی عةَ عاررز اسِ وبنْ أَبِی الْعانَ عثْمنِ عانِ بنْ أَبکمِ عنِ الْحی بل فَیقْتُلَه هدمأَنْ یتَع دمع
»لَا یقْتُلُ مثْلُه و الْخَطَأُ الَّذي لَا شَک فیه أَنْ یتَعمد شَیئاً آخَرَ فَیصیبه.بِما یقْتُلُ مثْلُه و الْخَطَأَ أَنْ یتَعمده و لَا یرِید قَتْلَه یقْتُلُه بِما
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کند.گوید و به آن هیچ اشکالی وارد نیست و امری عقالیی را بیان میتایی را میاین روایت تفسیر سه

ور شـود و او را قتل عمد آن است که قصد کشتن طرف مقابل را داشته باشد و با آلت کشنده به او حمله
بکشد.

قتل شبه عمد آن است که با وسیله غیر کشنده به سوی طرف مقابل برود و قصد کشتنش را نداشته باشد 
اما او کشته شود.

د ولی به انسانی بخورد و کشته شود.قتل خطای محض آن است که قصد زدن به چیزی را داشته باش
زنم (و کشد به فردی مـیگوید به حضرت صادق (ع) گفتم با چیزی که مثل آن نمیابن عباس می-ب

میرد) فرمود: این خطاست، سپس سنگریزه کوچکی را گرفت و آن را پرتاب کرد (تا مصداق چیزی که او می
میـرد) فرمـود: ایـن خورد (و میزنم به انسان میفند میکشد را نشان دهد) گفتم: به طرف گوسمثل آن نمی

(حرعـاملی، ٤کشد زده شـودخطایی است که در آن شکی نیست و عمد آن است که با چیزی که مثلش می
، باب قتل العمد).۳۱؛ بروجردی، ج ۷همان، روایت 

ره و ابی العباس از امام را زرا۱۳العباس از امام صادق (ع) روایت کرده بود. و روایت این حدیث را ابی
» ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثلـه«۱۳شود که صدر روایت اند و روشن میصادق (ع) روایت کرده

»العمد الذی یضرب بالشیء الذی یقتل بمثله«با ذیل روایت هفتم یکی است. 
مرحـوم صـدوق از بقبـاق آهن یا هر چیز تیزی را بگذارید با حـدیث» الذی یقتل بمثله«و اگر به جای 

).۱۰۵/ ۴(اذا ضرب الرجل بالحدیده فذلک العمدشود. یکی می
العباس بقباق سه بار از امام صـادق (ع) معنـای عمـد را پرسـیده باشـد و از آن وبسیار بعید است که اب

شـند بعیدتر این که امام (ع) سه جمله فرموده باشد که با هـم مختلـف باشـند و معـانی متفـاوتی داشـته با
).۵۲(عابدینی، 

بنابراین احتماًال امام فرموده باشد هرچه که کشنده است (اعم از بیخ گلو گرفتن، سر زیر آب کـردن یـا 
چیزی تیز به کار بردن) اگر با قصد کشتن طرف مقابـل انجـام گیـرد قتـل عمـد اسـت و راوی یـک بـار بـا 

آن مطلب را بیان کرده است. اما » الحدیده«و یک بار با » یتعمد«و یک بار با » ضرب«یک بار با » یضرب«
دارد عالوه بر بقباق، زراره نیز آن را نقل کرده و چـون زراره بـه فتـوای فقیهـان اهـل سـّنت » یتعمد«نقلی که 

بـر دو ۱۳پذیری را ارئه دهـد. پـس روایـت گانه عقلتر نقل کرده است و توانسته تقسیم سهمسلط بوده دقیق
).۵۲عابدینی، نقل دیگر برتری دارد (

بـانٍ عـنْ   الْحسنِ الْمیثَمی عـنْ أَ و عنْه عنْ أَحمد و عنْ حمید بنِ زِیاد عنِ الْحسنِ بنِ محمد بنِ سماعۀَ جمیعاً عنْ أَحمد بنِ «4
الَّذي لَا یقْتُلُ مثْلُه قَالَ هذَا خَطَأٌ ثُم أَخَذَ حصاةً صغیرَةً فَرَمی بِها ءبِالشَّیأَبِی الْعباسِ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: قُلْت لَه أَرمی الرَّجلَ 

»الَّذي یقْتَلُ بِمثْله.ءبِالشَّیخَطَأُ الَّذي لَا شَک فیه و الْعمد الَّذي یضْرِب قُلْت أَرمی الشَّاةَ فَأُصیب رجلًا قَالَ هذَا الْ
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حلبی و ابی الصباح کنانی هر دو از حضرت صادق (ع) درباره مردی که با عصا دیگری را آنقـدر «-پ

شـود تـا او را (بـه تقـاص خـون اند که آیا این ضارب به ولی مقتول داده میزده تا طرف مرده است، پرسیده
شود که با او کارهای عبـث داده نمیشود) لیکن اجازهمقتول) بُکشد؟ حضرت فرمود: بله (تحویل داده می

، باب قتل العمد).۳۱؛ بروجردی، ۲، روایت ۳۵/ ۲۹(حر عاملی، ٥»شود.شود بلکه با شمشیر کشته می
ضربات متعدد عصا، نه تنها کشنده است، بلکه چنین کاری شکنجه نمودن است که از قتل بدتر است، 

دهند تا بـا جود ندارد. پس او را به اولیای مقتول میآنگاه حق قصاص مسلمًا وجود دارد ولی حق شکنجه و
شود یک شمشیر جانش را از بدنش بیرون کنند. یعنی بر قاتل مجازاتی کمتر از آنچه که انجام داده، اجرا می

تـر از آن زیرا مثل کار او، شکنجه است و شکنجه حرام است پس اولیای مقتول باید از روی ناچـاری بـه کم
رضایت دهند.

رسد راه اند، به نظر میکه این روایت را از ادّله قتاله نبودن آلت یا قصد قتل نداشتن آوردهابراین کسانیبن
دهنـد، ولـی اند و به همین دلیل حضرت فرموده است جانی را به اولیای مقتـول تحویـل میدرستی نپیموده
ا بکشند.شود که آنان مقابله به مثل کنند و او را با ضرب عصاجازه داده نمی

).۱۲و ۱۰(حرعاملی، همان، روایات ٦نیز تکرار شده است۱۲و ۱۰مضمون این روایت در شماره 
ممکن است اشکال شود که در این سه روایت هیچ جا قصد قتل مطرح نیست و شاید برای تأدیـب زده 

است.
ته یـا اگـر گفتـه بـود، گوییم اگر یک یا دو بار زده بود، احتمال بود که قصد قتـل نداشـدر جواب آن می

ناگهان ُمرد، احتمال وجود داشت که قصد کشتن او را نداشته است، ولی وقتی این تعبیرها نیست بلکه تعبیر 
شود که مسلمًا او قصد تأدیب نداشته است، بلکه قصد کشـتن و بـدتر از آن آمده معلوم می» فلم یرفع عنه«

قصِد با شکنجه کشتن را داشته است.
دهد کـه ه در هر سه روایت تعبیر به ولی مقتول، یا اولیای مقتول آمده است، و این نشان میکشاهد این

معنای اعم آنکه شامل قتل بشود مراد بوده است.» مات«از کلمه 

إِسـماعیلَ  محمد عنْ محمد بنِو عنْه عنْ أَبِیه عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ حماد عنِ الْحلَبِی و عنْ محمد بنِ یحیی عنْ أَحمد بنِ«5
رجلٍ ضَرَب رجلًا بِعصا فَلَم یقْلع عنْـه  عنْ محمد بنِ الْفُضَیلِ عنْ أَبِی الصباحِ الْکنَانی جمیعاً عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: سأَلْنَاه عنْ

»تُلَه قَالَ نَعم و لَکنْ لَا یتْرَك یعبثُ بِه و لَکنْ یجِیزُ علَیه بِالسیف.الضَّرْب حتَّی مات أَ یدفَع إِلَی ولی الْمقْتُولِ فَیقْ
فی رجلٍ ضَرَب رجلًا بِعصا فَلَم یرْفَعِ الْعصا حتَّی مات قَـالَ عو بِالْإِسنَاد عنِ ابنِ أَبِی نَصرٍ عنْ موسی بنِ بکرٍ عنْ عبد صالحٍ «6

هنَادبِإِس و .یفبِالس لَیهع ازلَکنْ یج و لَکنْ لَا یتْرَك یتَلَذَّذُ بِه قْتُولِ والْم یاءلإِلَی أَو فَعید یدونِ سنِ النَّضْرِ بع یدعنِ سینِ بسنِ الْحع
نَ جمیعاً عنْ سلَیمانَ بنِ خَالد قَالَ: سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عـنْ رجـلٍ ضَـرَب    عنْ هشَامِ بنِ سالمٍ و علی بنِ النُّعمانِ عنِ ابنِ مسکا

»لَیه.یعبثُ بِه و لَکنْ یجاز عرجلًا بِعصا فَلَم یرْفَع عنْه حتَّی قُتلَ أَ یدفَع إِلَی أَولیاء الْمقْتُولِ قَالَ نَعم و لَکنْ لَا یتْرَك
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(حـر عـاملی، ٧ها] عمد محسـوب اسـتسکونی از امام صادق (ع) نقل کرده: همه تیزها [یا آهن-ت

اب قتل العمد).، ب۳۱؛ بروجردی، ۱۴همان، روایت 
معلوم نیست که عمد در اینجا عام است تا نشان دهد که به کار برنده شیء تیز تنها مقصر و مجرم است 

ای مجرم و مقصر است که باید قصاص شود.یا به معنای عمِد خاص است تا نشان دهد، به گونه
ای تیز را به قصد توان گفت اگر کسی وسیلهبه اینصورت که نمیای نیز اشکال دارد، اما روایت از ناحیه

کشتن گوسفندی بکار برد، ولی بطور ناگهانی به انسانی اصابت کند، قتل عمد است.
پیامبر (ص) در خطبه وداع فرمود: عمد قصاص دارد و شبه عمد آن است که با عصا یا سنگ کشته -ث

).۱۵(حرعاملی، همان، روایت ٨گوید از جاهلیت استشود و در آن صد شتر است و کسی که بیشتر
این حدیث، عمد را معنا نکرده و تنها به حکمش اکتفا کرده است شاید قتل عمد را به وضوحش واگذار 

که کرده که تصمیم بر کشتن با آلت قتاله است و شبه عمد را کشتن با عصا و سنگ دانسته است و از آنجایی
توان فهمید که منظور از عمد، عمد خاص است.مد را آورده میبعد از بیان عمد، شبه ع

کند: اگر فردی دیگر را با سفال یا آجر یا چوبی بزنـد و او ابی بصیر از حضرت صادق (ع) نقل می-ج
).۸(حرعاملی، همان، روایت ٩بمیرد، عمد محسوب است

باشـد یـا حمـل بـر اینکـه زدن را شود بر اینکه آجر، سفال و چوب از امور کشنده این روایت حمل می
تکرار کرده تا طرف مقابل را کشته است (حرعاملی، همان).

رسد همان توجیهی که در روایات قبل داشتیم سازگارتر است و آن اینکه عمد در این روایات به نظر می
ایـن تر شـود و بـه عبـارت راحـتمقابل خطاست پس دارای معنای عامی است که شامل شبه عمد نیـز می

کند که ضارب مقصراست اما مجازاتش چیست؟ دیه است یا قصاص؟ از این روایت روشن روایت بیان می
شود.نمی

امام فرمود: قتل عمد هر چیزی است که با آن عمدًا بزند، بر عهده او قصاص است و تنها خطـا آن -چ
یه خودش به قتل اقرار کـرد، کشـته است که چیزی را اراده کنی و به غیر آن اصابت کند و فرمود: وقتی که عل

).۶(حرعاملی، همان، روایت ١٠شود اگرچه علیه او بینه نباشدمی

7».دمع وه یددالْح یعمع قَالَ: ج اللَّه دبنْ أَبِی عی عکوننِ السی عفَلنِ النَّوع هنَادبِإِس و«
قَود و شبه الْعمد ما قُتلَ بِالْعصـا و  و الْعمدالْوداعِالْحسنُ بنُ علی بنِ شُعبۀَ فی تُحف الْعقُولِ عنِ النَّبِی ص أَنَّه قَالَ فی خُطْبۀِ «8

»الْحجرِ و فیه مائَۀُ بعیرٍ فَمنْ زاد فَهو منَ الْجاهلیۀِ.
9»اللَّه دبنْ أَبِی عیرٍ عصنْ أَبِی بزَةَ عمنِ أَبِی حی بلنْ عکمِ عنِ الْحی بلنْ عع دمنْ أَحع نْهع لًـا  وجر لًا ضَرَبجأَنَّ ر ع قَالَ: لَو

»بِخَزَفَۀٍ أَو بِآجرَّةٍ أَو بِعود فَمات کانَ عمداً.
بعـضِ  بـنِ دراجٍ عـنْ  و عنْ محمد بنِ یحیی عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ علی بنِ حدید و ابنِ أَبِی عمیرٍ جمیعاً عـنْ جمیـلِ  «10.

فَتُصیب غَیـرَه و قَـالَ إِذَا   ءالشَّیأُ أَنْ تُرِید أَصحابِنَا عنْ أَحدهما ع قَالَ: قَتْلُ الْعمد کلُّ ما عمد بِه الضَّرْب فَعلَیه الْقَود و إِنَّما الْخَطَ
»یه بینَۀٌ.أَقَرَّ علَی نَفْسه بِالْقَتْلِ قُتلَ و إِنْ لَم یکنْ علَ
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هـای های دوتایی است، عمد در آن معنای عامی دارد کـه حکمـش در روایتاین حدیث نیز از حدیث

دیگر معلوم نبود که قصاص باشد، ولی این روایِت ضعیف، حکم را قصاص دانسته است.
روایات تنها در این روایت عمد عام بود و در عین حال حکمش را قصاص دانست، ولی ضـعف از بین 

دارد.سند و مخالفتش با سایر روایات و اصل احتیاط ما را از عمل به آن باز می
کنند اّما چه مجازاتی را در پـی شود که روایات، اصِل مجرم بودن شخص را ثابت میبنابراین معلوم می

داند اّمـا مجـازاتش قصـاص طور است ضارب عمدی را مجرم میکنند، عرف نیز همینمیدارد مشخص ن
کند.است یا چیز دیگری، عرف معلوم نمی

دهد در صورت شک در عمدی یا غیر عمدی نشان می١١سوره بقره١٧٨عالوه بر این دقت در تفسیر آیه 
بودن قتل، اصل بر عدم قصاص است.

...»ِفی اْلَقْتَلی کِتَب َعَلیکُم اْلِقَصاُص «
مقصود از کلمه (کتب) در اول آیه برای بیان لـزوم برابـری و تسـاوی در مجـازات اسـت کـه از حـد و 

).٢٨٠/ ١ای معین تجاوز نکنند (عاملی،انداز
شـود و که بیرون انـداختن گفتـه می» لفظ«رساند در مقابل مادة کتب، مقرر بودن و قانونی بودن را می

گردد، کتابـت کـه مقابـل آن شود و نابود مییداری ندارد و موجی است که در هوا ایجاد میگفته، ثبات و پا
شـود رساند، اما وجوب، استحباب یا حق و یا حکم بودن از سایر قراین استفاده میاست ثبات و دوام را می

ت دارد نـه بـر وجـوب یـا بر قانونی بـودن وصـیت داللـ» ... اْلَوِصیةُ کِتَب َعَلیکم«سوره بقره ١٨٠یه مثًال آ
ـیامُ «سوره بقـره ١٨٣استحباب آن و آیه  رسـاند و وجـوب یـا قـانونی بـودن روزه را می» کِتـَب َعَلـیکُم الِصّ

).٤٥شود (عابدینی، استحباب آن از جای دیگر استفاده می
ن از آن تـوابنابراین قصاص امری مقرر و قانونی است، اما باید از طرف اولیای مقتول اعمال شـود و می

شـود، از ایـن لفـظ، فقـط معلـوم نمی» کتـب«ها اموری است که از لفظ گذشت، یا تبدیل به دیه کرد. این
شود که قصاص امری قانونی است.روشن می

ای نبود و اولیـای مقتـول چنـان بـر قتـل ای بود که در آن هیچ شک و شبههبدین ترتیب اگر قتل به گونه
ای بود که اجرای چنـین حکمـی بـه آن یر آنان نشد و شرایط جامعه به گونهاصرار داشتند که هیچ چیز جلوگ

داد، اجرای حکم الزم است.آرامش می

األنْثَی فَمنْ عفی لَه مـنْ أَخیـه شَـیء    یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کتب علَیکم الْقصاص فی الْقَتْلَی الْحرُّ بِالْحرِّ والْعبد بِالْعبد واألنْثَی بِ«.11
».خْفیف منْ ربِّکم ورحمۀٌ فَمنِ اعتَدي بعد ذَلک فَلَه عذَاب أَلیمفَاتّباع بِالْمعرُوف وأَداء إِلَیه بِإِحسانٍ ذَلک تَ
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/ ١؛ طبرسـی، ٤٨٠/ ١در میان مفسران اختالفی وجود ندارد که مراد از این آیه قتل عمد است (طبرسی، 

خطـا و شـبه عمـد را شـامل در آیه شریفه، موضوِع عامی است و همه مـوارد عمـد و» قتلی«). گرچه ١٠٠
شود و منصرف به قتـل عمـد اسـت و شـامل شـبه عمـد و گیری عموم میشود، لذا سیاق آیه مانع شکلمی

ظاهرًا در عموم استعمال شده، اما مراد جدی مـولی، » قتلی«شود، بعبارت دیگر گر چه خطای محض نمی
توان به عموم آیه تمسک کرد، چون موضوع قتل عمد است. بنابراین در مورد شک بین عمد و غیر عمد، نمی

).١٤ای، شود (خامنهاحراز نشده است و در نتیجه، حکم هم جاری نمی
...»َفَمْن ُعِفی َلُه ِمْن َأِخیِه «

این جمله مورد استفاده فقهاست که مجازات الزم و قطعی نیست و اگر مجازات الزم بود عفو و گذشت 
در مجازات و گذشت هستند و معلوم است که این دستور در جایی است که معنا ندارد، پس اولیاء دم مخیر 

).٢٨١/ ١فهمیده و دانسته کسی را بکشد (عاملی، 
و اگر از صاحبان خون تعبیر به برادران قاتل کرده است برای این بود که حس محبت و رأفت آنـان را بـه 

/ ١؛ گنابـادی، ٤٣٣/ ١انتقام نیست (طباطبـایی، نفع قاتل بر انگیزد و نیز بفهماند در عفو لذتی است که در 
١٦٨.(

کْم « ...»َذِلک َتْخِفیٌف ِمْن َرِبّ
حکم به قصاص و دیه تخفیف و تسهیلی از طرف خدا است، چون یهود موظـف بـه قصـاص بودنـد و 
مسیح موظف به گذشت بودند و دین اسالم میان قصاص، گذشت و گرفتن دیه مخیر کـرد و ایـن دسـتور از 

).٢٨٢/ ١خداوند نسبت به احکام تورات و انجیل تخفیف و تسهیل است (عاملی، جانب
توان فهمید که قانون اولی تحقق پیدا کردن قصاص در عالم خارج نیست، بلکـه قـانون از تفسیر آیه می

قصاص تمامی تالشش این است که ظاهری رعب آور داشته باشد تا هیچ قتلی اتفاق نیفتد، اما وقتی که بـه 
ر دلیل قتل اول اتفاق افتاد، آیه متمایل است که قتل دوم اتفاق نیفتد و قاتل کشته نشـود و جنبـه ترغیبـی و ه

دهد.تشویقی به عفو و گذشت می

گیرينتیجه
های هرچند قانون کشور ما قصد ضرب با فعل نوعًا کشنده را ولو اینکه قصد قتل نداشته باشد از ضابطه

داند، ولی چنانکه گفته شد این ضابطه بطور و فاعِل آن را مستوجب قصاص میقتل عمد بشمار آورده است
که در صورت شک در عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، اصل بـر عـدم مطلق قابل استفاده نیست و از آنجایی

هایی که با آگاهی و نقشه های هیجانی که بدون عزم و تصمیم قبلی و قتلقصاص است، ما بایستی بین قتل
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لی صورت گرفته تفاوت قائل شویم، بنابراین قاضی بایستی با توجه به قرائن و اماراتی که وجود دارد حکم قب

را صادر کند و اگر برای او احراز شد شخصی که فعل نوعًا کشنده انجام داده است، قصد قتل نداشته اسـت 
قصاص را جاری کند.تواند حکمیا حتی در مواردی که شک و تردید در وجود قصد پیدا شود، نمی
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