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  چکیده

، چنانچه فردی با انجـام  1392قانون مجازات اسالمي مصوب  290مطابق بند الف ماده
ی  نحوهوع وسیله یا ن ،کاری قصد کشتن کسی را داشته و قتل هم در عمل اتفاق بیافتد

شـود. مبنـاي    محسـوب مـي   عمدي ،در تحقق قتل، نقشي نداشته و قتل يرفتار ارتکاب
فقهي ماده مزبور رأي مشهور فقهاست. در مقابـل رأي مشـهور، جمهـور فقهـای اهـل      

کشنده نباشد،  اگر وسیله یا رفتار ارتکابي نوعاًتسنن و برخي از فقیهان امامیه معتقدند 
باشـد. مقالـه حاضـر بـه تشـریح دو       ي محسوب نشده و شبه عمد ميچنین قتلي عمد

تـرجیح نظـر   اجتهـادي  بـر    -دیدگاه باال و ذکر ادله ایشان پرداخته و بـه روش فقهـي  
را داده اسـت کـه بـا     290مشهور استدالل کرده و پیشنهاد اصالح بنـد الـف مـاده    غیر

براســاس  باشــد. اقــدامی شایسـته مــی  عنایـت بــه کاســتن از مـوارد قصــاص و اعــدام،  
دستاوردهاي مقاله اگر قاتل در رفتار خود عامد بوده و قتل هـم اتفـاق بیفتـد، چنـین     
قتلي در صورتي عمدي است که وسیله یا رفتار ارتکابي نوعـاً کشـنده باشـد و در غیـر     

  صورت قتل شبه عمدي خواهد بود، این
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  مقدمه
بوده و شدیدترین مجازات هم به  تمامیت جسماني افراد بشر ترین جرم علیه مهمعمد قتل 

یا و دارد  سلب حیات رایا قصد  قاتلکه  آید مطالعه متون فقهي برمي گیرد. از آن تعلق مي
قتل اهمیت دارد، طوري که در صورت اخیر، نوع وسیله یا رفتار ارتکابي در ارتکاب ندارد. 

 شبهقتل با وسیله یا رفتار نوعاً کشنده اتفاق افتاده باشد، عمدي و در غیر این صورت  اگر
اما اگر مرتکب قصد سلب حیات را داشته باشد، در لزوم نوعاً کشنده  عمدي خواهد بود.

  بودن یا نبودن رفتار ارتکابي برای تحقق قتل عمدی، اختالف نظر وجود دارد.
دانند  لي میفعرا  يعمد یهان امامیه و نیز جمهور فقهای اهل تسنن فعلبرخی از فق

/ 5؛ جزیري و همکاران، 3/321؛ ابن ادریس حلي، 2/456. (طرابلسي، که نوعاً کشنده باشد
) از میان فقهای اهل تسنن، ابوحنیفه پا را از آن فراتر گذاشته و قتل عمدی را 408و  406

وه بر آنکه باید نوعاً کشنده باشد، می بایست با سالحی باشد که برای داند که عال قتلی می
) داوري بین 16/ 7جنگ و کشتن ساخته شده است. (طوسي، المبسوط في فقه االمامیة، 

دو دیدگاه عالوه بر بررسي ادله ایشان، فرع بر کشف رابطه نوعاً کشنده بودن یا نبودن 
اجتهادی  -وي جرم است. در این مقاله به روش فقهیوسیله یا رفتار ارتکابي، با عنصر معن

ادله دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تعریف قتل عمد و عناصر تشکیل 
دهنده آن مورد اشاره قرار گرفته و سپس لزوم نوعاً کشنده بودن وسیله، در تحقق قتل 

یدگاه های موجود در  فقه عمد از دیدگاه فقهای اهل سنت بررسی شده است. پس از آن د
امامیه مورد مطالعه قرار گرفته و ادله استنادی دیدگاه های مزبور مورد داوری و نقد و 
بررسی واقع و در پایان دیدگاه صحیح از نظر نگارنده که ترجیح نظر غیرمشهور است، 

  معرفی و تبیین شده و برای اثبات آن به ادله ای استناد شده است.
  

  تعریف قتل عمد
قتل در لغت به معناي کشتن است. اصل قتل ازاله روح از بدن است، مثل مرگ. لیکن 
چون به فعل کشنده اطالق شود قتل گویند و به اعتبار از بین رفتن حیات، آن را موت 

  )655(راغب اصفهاني، نامند. 
شود. رأي  قتل در فقه امامیه به سه نوع عمد، شبه عمد و خطاي محض تقسیم مي

  باشد: قیهان امامیه این است که در موارد زیر قتل، عمدي و مستوجب قصاص میمشهور ف
قاتل ارتکاب فعل و تحقق نتیجه را قصد کرده باشد، خواه رفتار ارتکابي نوعاً  -1
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قانون مجازات اسالمي مصوب  290کشنده باشد یا نوعاً کشنده نباشد. بند الف و ت ماده 
  موضوع بحث مقاله حاضر است. مقتبس از فتواي مشهور بوده و 1392
محقق (. مرتکب قصد قتل نداشته ولي رفتاري که انجام داده نوعاً کشنده باشد -2

؛ همو، شرائع االسالم في مسائل الحالل و 2/292حلي، المختصر النافع في فقه االمامیة، 
ی ) البته به جهت فقدان عمد در چنین مواردی برخی از محققین از فقها4/180الحرام، 

 "حکم عمد"اطالق نکرده و آن را در امامیه بر چنین قتلی به درستی قتل عمد 
) که بحث در 107/ 10اند. (شهید ثاني الروضة البهیه في شرح اللمعة الدمشقیة،  دانسته

  خصوص این مورد از موضوع مقاله حاضر خارج است.
  

  هنده جرم قتل عمدي در حقوق ایرانعناصر تشکیل د
شود، که با وجود همه این عناصر جرم  له قتل از سه عنصر تشکیل ميهر جرمي، از جم

  د. عناصر سه گانه مزبور عبارتند از:شو محقق مي
  

  الف) عنصر قانوني
عنصر قانوني پیش بیني رفتار ممنوعه در قانون است. اصل حاکم بر  رفتار و اعمال 

باشد که نیاز به تصریح  يبر اصل م ها در حقوق اسالمی اباحه است و جرم استثناء  انسان
قانون مجازات اسالمي مصوب  381و  290دارد. عنصر قانوني جرم قتل عمدي را مواد 

  دهند. تشکیل مي 1392
  ب) عنصر مادي: 

قرار دارد و هر آنچه که از شمول » معنوي، ذهنی و روانی«در مقابل واژه » مادي«واژه    
تجلی بیرونی داشته باشد، در چارچوب فعل و انفعاالت ذهنی مرتکب خارج و به نحوي 

  رکن مادي قابل بررسی است. اجزاي رکن مادي جرم قتل عمدي عبارت است از: 
  )24رابطه سببیت. (آقایی نیا،  -4نتیجه،  -3رفتار مرتکب،  - 2موضوع جرم،   -1

در این نوشتار بر مورد دوم یعنی رفتار مرتکب و نحوه انجام قتل و اثر آن بر نوع قتل 
  مرکز شده است. در موارد قتل، رفتار مرتکبی که قصد قتل داشته از سه حال خارج نیست:ت

رفتار او نوعاً کشنده است؛ مثالً با سالح جنگی به سوی او شلیک می کند، یا او را ) 1
حلق آویز کرده، که در این موارد قتل واقع شده، قتل عمد یا به تعبیر برخی فقهاء عمد 

 )321/ 3یس حلي، محض است. (ابن ادر
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رفتار او محتمل االمرین است؛ یعنی احتمال قتل و عدم قتل هر دو داده می ) 2
احتمال اینکه مضروب به دنبال آن ضربه  شود. مثل جایی که با آجری بر سر کسی بزند،

رود، چنانچه احتمال اینکه مجروح شود و به دنبال آن نجات پیدا  مغزی شده و بمیرد می
 شود.  میکند نیز داده 

مثل اینکه با چوب، عصا، سیلی و یا  ؛رفتار نوعاً کشنده نبوده و نادراً کشنده است) 3
 مشتی کسی را بزند و تکرار در ضرب نیز نداشته باشد و در عین حال مرگ اتفاق بیفتد.

و در عین حال  در این موارد و با عنایت به اینکه چنین رفتاری نوعاً کشنده نیست،
تاده، در ارتباط با رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و فوت تردید وجود دارد مرگی اتفاق اف

و تقارن زمانی این دو دلیل بر وجود رابطه سببیت نمی باشد و ممکن است نتیجه 
حاصله از رفتار، تصادفی و اتفاقی بوده باشد. بنابراین در ارتباط با عنصر مادی شبهه 

که باید انجام دهد، ارجاع به کارشناس و جلب  وجود دارد و مقام قضایی اولین اقدامی
که رابطه سببیت نباشد، چنین موردی  نظر او و احراز رابطه سببیت می باشد. در صورتی

نه تنها عمد نیست است، بلکه شبه عمد نیز محسوب نمی شود. اما اگر رابطه سببیت 
  ت.وجود داشته باشد، تشخیص نوع قتل در این مورد موضوع مقاله حاضراس

  
  ج) عنصر معنوي

 رپذی پذیري آنان است، و سرزنش مسؤولیت کیفري مرتکبین تمام جرائم در گرو سرزنش
(جورج بودن مرتکب هنگامي معنا دارد که قابلیت انتساب جرم به او وجود داشته باشد. 

. دشوجرم نیز زماني قابل انتساب به مرتکب است که عنصر رواني او احراز  )8/150پي، 
  )1/336، (جزائري

  توان چنین بیان کرد:  عنصر رواني جرم قتل عمدي را به طور خالصه مي
باشد.  یعني آگاهي از اینکه قتل عمد، عملي ناشایست و مجرمانه ميعلم به حکم؛ ـ 1

 ا این امر مفروض است و نیازي به اثبات آن نخواهد بود. م. ق. 155مطابق ماده 
 الدم محقون اینکه رفتار وي بر روي انسان علم به موضوع؛ یعني علم مرتکب بهـ 2
ا این امر باید احراز  م. ق. 144شود. مطابق ماده  داراي حیات مستقر انجام مي و زنده
 )63نیا،  آقایي( د.شو

عمد در رفتار نسبت به نیت عام؛ یعني قصد فعل و به عبارت دیگر وجود سوء -3
 امر باید احراز گردد.ا این  م. ق. 144شخص (هدف) معین که مطابق ماده 
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که مطابق  ، یعني قصد قتل و جنایتقصد تحقق نتیجهوجود سوء نیت خاص یا  -4
ا که در  م. ق. 290احراز آن اصوالً الزم است، مگر در مورد بند ب و پ ماده  144ماده 

  (همان)باشد.  شرایطي احراز قصد نتیجه الزم نمي
  ه باشد قتل عمد خواهد بود.قتلي که عناصر سه گانه فوق در آن وجود داشت

  
  در عمدي بودن قتل» دن رفتار قاتلنوعاً کشنده بو«لزوم یا عدم لزوم 

در ابتدا با عنایت به اینکه برخی از روایات اهل بیت در خصوص مورد نظر به فتاوای علمای 
نظر فقهای عامه را بطور خالصه  ،اهل سنت و از جمله ابو حنیفه در آن روزگار  داشته است

  پردازیم: مطرح کرده و سپس به تفصیل به فقه امامیه و انظار فقها در مورد آن می
  

  نقش آلت قتل در عمدي دانستن قتل دیدگاه فقهاي عامه در مورد :الف
ابوحنیفه در رابطه با ابزار و آالت قتل گوید: قتل در جایي عمدي است که با آلتي که 

ته شده صورت گیرد، و در این مورد فرقي غالباً کشنده است و براي جنگ و کشتار ساخ
کند که آلت مذکور از آهن باشد یا مس و چوب و یا حتي سنگي که براي نبرد و  نمي

  جنگ تیز شده است.
دلیل ایشان روایتي است که احمد بن حنبل و صاحبان سنن بجز ترمذي از عبدهللا بن 

تل به وسیله تازیانه و ضربه با عصا، اند که پیامبر اسالم (ص) فرمود: همانا ق عمر روایت کرده
قتل خطأیي و شبه عمد خواهد بود، صد شتر به اولیاء دم باید پرداخت شود که از این تعداد 

  )407/ 7؛ جزیري و همکاران، 5626/ 7(زحیلي، چهل شتر آن باید باردار باشند. 
ي سبک یا بنابراین ابوحنیفه در آنجایي که جاني قتل را قصد کرده و آن را با عصا

سنگي کوچک و یا نواختن سیلي و زدن یک یا دو ضربه تازیانه و امثال اینها از اموري 
داند. حتي ابوحنیفه قتل با  قتل را شبه عمد مي  که غالباً کشنده نیستند انجام دهد،

داند. [به این جهت که اینها  ضربه عصائي سنگین و سنگ بزرگ را نیز قتل شبه عمد مي
  )5626/ 7. (زحیلي، اند تن ساخته نشدهبراي جنگ و کش

شافعیه و حنابله تنها قتلي را که با بکارگیري آالت غالباً کشنده رخ داده، قتل عمد 
دانند و از نظر ایشان مهم نیست که آلت قتل از ابزار و آالت برنده باشند یا مثقل و  مي

نگي که در نتیجه سنگیني س سنگین بوده باشند [مثل ضربه با جسمي سنگین] ولي اگر 
ضربه با آن فردي کشته شده است، در حدي نباشد که غالباً کشنده باشد، چنین قتلي 

  شبه عمد بوده و مستوجب دیه است. 
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  بنابراین از نظر ایشان موارد زیر از مصادیق قتل عمد خواهد بود: 
بکار اي را  جاني قتل را با سالح اعم از سالح گرم یا سرد انجام دهد یا وسیله -1

   ؛مثل عصاء سنگین یا سنگ بزرگ ؛گیرد که غالباً کشنده است
اي که غالباً کشنده باشد، یا  جاني با وارد آوردن ضربات متعدد و مکرر، به اندازه -2

علیه به جهت بیماري یا صغر سن یا گرما و سرماي هوا کشنده بوده، او  نسبت به مجني
  ؛را بکشد

ل او بزند و کشته شودیا اساساً ضربه مشتي به گیج  -3 قتَ   )5627/ 7. (همو، گاه و مَ
دلیل شافعیه و حنابله همان حدیثي است که حنفیه نیز بدان استدالل کرده اند که 

اال انَّ في قتیل عمد الخطأ، قتیل السوط و العصا و الحجر مائة «پیامبر اسالم (ص) فرمود: 
ه به قرینه همراهي سنگ با در مورد حجر و نوع سنگ نیز ایشان گویند ک» من االبل

  شود. تازیانه  و عصا، بر سنگ کوچک که از حیث صدمه شبیه آنهاست حمل مي
گویند که  و اما در مورد ضربه با حجر و سنگي که بزرگ و سنگین باشد و امثال اینها،

  )5628/ 7 (همو،مقتضاي نصوصي که در این مورد وجود دارد، ثبوت قصاص است. 
به دو نوع تقسیم مي شود، عمد و خطأ. زیرا گویند در کتاب خدا  از نظر مالکیه قتل

کنند.  تنها از دو نوع قتل عمد و خطا نام برده شده است و از این رو شبه عمد را انکار مي
د با هر آنچه که غالباً کشنده است، مثل سالح و شو از نظر ایشان قتل عمد محقق مي

ا عصا و امثال آن (نه شمشیر و سالح) دیگري را نیزه. اما اگر به قصد تأدیب یا بازي، ب
  )7/5629(همو،  بزند و او کشته شود، چنین قتلي خطأیي خواهد بود.

اند که  دکتر وهبه زحیلي گوید: جمهور فقهاء براي تحقق قتل عمدي شرط کرده
آلت قتل باید غالباً کشنده باشد؛ زیرا بکارگیري آلت قتاله داللت دارد بر قصد قتل 

جاني. ایشان در ادامه گوید: قصد یا نیت هر کسي امري خفي و باطني است و  توسط
رو جمهور فقهاء حکم قتل  به طور قاطع] مطلع شوند و از اینتوانند از آن [ دیگران نمي

اند که اطالع از آن براي دیگران ممکن است و آن  عمدي را منوط به وصف ظاهري کرده
راي قتل مناسب است؛ زیرا معموالً جاني براي عبارت است از بکارگیري آلتي که ب

گیرد، بنابراین آلت  رسیدن به هدف خود یعني قتل و جنایت ابزار مناسب را بکار مي
قتاله معموالً مظهري خارجي براي نیت دروني جاني خواهد بود و آن در واقع یک دلیل 

جاني است، نه  گوید، چرا که در واقع ناشي از فعل مادي و محسوس است که دروغ نمي
  )5628/ 7(همو، دیگران. 
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  نقش آلت قتل در عمدي دانستن قتل در موردامامیه دیدگاه فقهاي  :ب
در میان فقهای شیعه در صورتي که مرتکب قصد قتل داشته؛ یعني عالوه بر سوء نیت 
عام، سوء نیت خاص نیز داشته باشد، در ارتباط با اهمیت نوع وسیله به کار رفته در جرم 

  دیدگاه وجود دارد:دو نوع رفتار ارتکابي،  یا
  

  دیدگاه مشهور الف) 
دیدگاه مشهور فقیهان متأخر امامیه آن است که نوع وسیله یا نحوه انجام رفتار ارتکابي 

افتد عمدي است؛ چون  در این فرض اهمیتي ندارد، و در هر حال قتلي که اتفاق مي
ت. پس داخل در عمومات قصاص قصد قتل وجود داشته و نتیجه هم حاصل شده اس

اند و من کسي را که با آن  است. صاحب ریاض گوید: عموم متأخرین بر این عقیده
  )36/ 15ام. (طباطبایي،  مخالفت کند نیافته

  پردازیم: آشنایي با دیدگاه مشهور، به نقل عباراتي از صاحب نظران ایشان مي برای
اگر فردي به دیگري سیلي ) شیخ صدوق گوید: قتل عمد موجب قصاص است، 1

  )300/ 1شود. (قمّي،  بزند و وي با آن سیلي بمیرد، چنین قتلي عمدي محسوب مي
شود به قصد قتل توسط عاقل بالغ، به  محقق حلي گوید: قتل عمد محقق مي  )2

وسیله آنچه نوعاً کشنده است و اگر قصد قتل کند، بوسیله آنچه نادراً کشنده است و 
شود.  د، اشبه به [اصول و قواعد مذهب] آن است که قصاص واجب ميقتل اتفاق بیافت

  )4/180(محقق حلي، شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام، 
) فاضل آبي گوید: هرگاه قاتل قتل را قصد کرده باشد، چنین قتلي عمد محض 3

ادراً کشنده اي که به کار برده، غالباً کشنده باشد، خواه ن شود، خواه وسیله نامیده مي
  )2/592باشد. (آبي، 

اي  بدون توجه به وسیله  ؛شود ) شهید ثاني گوید: قتل عمد با قصد قتل محقق مي4
که قتل توسط آن صورت گرفته است. (شهید ثاني، الروضة البهیة في شرح اللمعة 

) همچنین ایشان در خصوص فردي که قصد قتل دارد ولي رفتار او 10/17الدمشقیة، 
باشد (احتمال کشنده بودن یا نبودن آن، هر دو  شنده است، یا محتمل االمرین مينادراً ک

شود) عمدي محسوب کردن قتل را اشبه و اظهر به قواعد و اصول مذهب  داده مي
  )15/67داند. (شهید ثاني، مسالک االفهام الي تنقیح شرائع االسالم،  مي

قتل به وسیله آنچه غالباً یا شود به قصد  صاحب ریاض گوید: قتل عمد محقق مي  )5
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نادراً کشنده است. ایشان در ادامه گوید: شهید اول در لمعه در این رابطه تردید کرده و 
د و شو دانیم عمد با قصد قتل محقق مي د او نیز آن است که از یک طرف ميتردی  منشأ

تلي داخل در این مورد مهم نیست چه وسیله اي بکار گرفته شده باشد. بنابراین چنین ق
گیرد، عالوه بر اینکه ظاهر معتبره مستفیضه نیز بر آن  در عمومات ادله قتل عمد قرار مي

ان العمد کل من اعتمد شیئاً فاصابه «از آن موارد است:  داللت دارد. خبر صحیح ذیل 
و » بحدید او بحجر او بعصا او بوکزة فهذا کله عمد والخطأ من اعتمد شیئاً فاصاب غیره

انّ من عندنا لیقیدون بالوکزة و «  این مضمون در صحیحه دیگري آمده است: قریب به
و اخبار دیگري که با عموم خود شامل قول اول » انما الخطأ ان یرید الشيء فیصیب غیره

  شده و بلکه برخي از آنها ظهور در آن دارند.
ست. البته رعایت احتیاط مقتضي اختیار قول دوم ا صاحب ریاض در ادامه گوید:

باشند، بکار گیرنده چنان وسایل و  همچنین از آنجایي که آن وسایل عادةً کشنده نمي 
زند و عالوه بر اینها خبر  آالتي با قصد قتل، مانند آنجایي است که قصد دارد ولي نمي

ارمي الرجل بالشيء الذي »  د وجود دارد. مانند موثقه ذیل:معتبر مستفیض در این مور
 »هذا خطأ الي ان قال و العمد الذي یضرب بالشيء الذي یقتل بمثلهالیقتل مثله قال 

  )15/182(طباطبایي، 
) صاحب جواهر(ره) گوید: چنانچه قاتل قصد جان کسي را کرده به توسط چیزي 6

سیله اي] که نادراً کشنده است و قتل هم اتفاق بیافتد، در این مسأله دو قول فتار یا و[ر
صول و قواعد مذهب، که از جمله آنها اطالق است، این است وجود دارد. لکن اشبه به ا

که قصاص واجب است. بلکه عموم فقهاي متأخر همانطور که صاحب ریاض بدان اعتراف 
  )13/ 42بر این نظر هستند. (نجفي،  کرده، 

عالوه بر نظراتي که گذشت، فقیهان دیگري نیز بر تحقق قتل عمد با وسیله نادراً 
آید. از جمله: ابوالصالح حلبي  یا از ظاهر عبارات ایشان چنین بر ميکشند تصریح کرده 

) ابن 402ابوالمکارم ابن زهره در غنیة النزوع (حلبي،  ) 382در کافي (ابوالصالح حلبي، 
) 429/ 3 ) عالمه حلي در قواعد (عالمه حلي،429حمزه طوسي در وسیله (ابن حمزه، 

جامع  ) شیخ بهائي در555/ 4حققین حلي، الفوائد (فخرالمفخرالمحققین در ایضاح 
- 93) سید عبدهللا الجزایري در التحفة السنیة (جزائري، 430/ 2عباسي (شیخ بهایي، 

) محمد جواد مغنیه در فقه االمام 11/9) فاضل هندي در کشف اللثام (فاضل هندي، 92
/ 7اري، ) سید احمد خوانساري درجامع المدارك (خوانس308/ 6جعفر الصادق (مغنیه، 
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) و سید محمد صادق روحاني در 508/ 2) امام خمیني در تحریر الوسیله (خمیني، 183
  )12/ 26 فقه الصادق (روحاني،

  
  دیدگاه غیر مشهور ب) 

داند که نوعاً  در مقابل فتواي مشهور، نظر دیگري وجود دارد که قتل عمدي را فعلي مي
آن از اعمالي که نوعاً کشنده است کشنده باشد، یعني با ابزاري مثل سالح و نظایر 

قتل عمدی ورت گیرد که نادرا کشنده است، و اگر با ابزار یا فعلی ص صورت گیرد
شود و  به عبارت دیگر شبه عمد محسوب می مستوجب فصاص نبوده بلکه عمد الخطا یا

مستوجب دیه از مال جانی واحیانا در صورت صالحدید حاکم، مستوجب تعزیر نیز می 
) قصد قتل و جنایت 1به عبارت دیگر براي تحقق قتل عمد دو چیز الزم است:  باشد ,

) انجام آن با سالح و نظایر آن از افعالي که نوعاً کشنده است، در غیر این صورت قتل 2
  پردازیم: به نقل فتاواي برخي از ایشان مي مذکور شبه عمد خواهد بود. در ذیل

اي آهنین  شود که مقتول با وسیله واقع ميد گوید: قتل عمد در جایي شیخ مفی) 1
شود، مورد  اي از بدن که عادة موجب تلف انسان مي [همچون تبر و شمشیر] و ناحیه

اي مضروب شود که عادتاً و غالباً، ضربه به آن ناحیه باعث  اصابت قرار گیرد یا از ناحیه
را آنقدر ادامه دهد تا او زده یا زدن » مقتل«شود؛ مثالً با تازیانه به  کشتن انسان مي

کشته شود، یا با سنگ بزرگي سر او را شکسته و در نتیجه شکافي ایجاد کند یا با مشت 
به قلب او بزند یا او را خفه کند و امثال اینها از افعالي که غالباً و عادةً موجب مرگ 

  )734  شوند. (مفید، مي
ه قتل عمد در جایی ممکن است اشکال شود که خالصه عبارت شیخ مفید آن است ک

آید که  است که مقتول با فعل نوعاً کشنده به قتل رسیده باشد، از کجای این عبارت بر می
  کند. قتل با فعل نادراً کشنده، قتل عمد نیست. زیرا اثبات شیء نفی ماعدا  نمی

های آن  در پاسخ گوییم با عنایت به اینکه ایشان در مقام بیان قتل عمد و ویژگی
شود.  ر از نظر ایشان قتل عمدمحسوب نمیلوم می شود که غیر مورد مذکوبوده، مع

ضمن اینکه بزرگانی از فقهاء همچون صاحب جواهر و صاحب ریاض از کالم شیخ مفید 
اند که در آنجایی که فعل نوعاً  مین را استفاده کرده و بیان کردهو این گروه فقهاء ه

) در واقع بازگشت 13/ 42  د دارد. (نجفي،کشنده نیست، در میان فقهای ما دو نظر وجو
صورت گیرد، قتل  اگر قتل با فعل نوعاً کشنده«عبارت شیخ مفید به این جمله است: 
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و روشن است که این جمله مفهوم دارد و آن اینکه اگر با آلت  ،»عمدی خواهد بود
  غیرقتاله و فعل نادراً کشنده صورت گیرد، قتل عمدی نخواهد بود.

اي صورت  داند که به گونه قتل عمد را قتلي مي »الخالف«سي در کتاب ) شیخ طو2
شود، مثل اینکه او را آتش بزند،  گیرد که غالباً کشنده بوده و براي قتل از آن استفاده مي

نتیجه  یا چوب سبک کسي را بزند و در یا خفه کند و ...، اما اگر با عصاء  یا غرق کند،
ي ناتوان و ضعیف بوده که این ضربه امثال او را بکشد، اگر مقتول فرد وي کشته شود، 

  شود و اما اگر فردي قوي هیکل و نیرومند باشد، در این صورت قتل عمد محسوب مي
، تسننگوید که از فقیهان اهل  شود. ایشان در ادامه مي چنین قتلي عمد محسوب نمي

اند. شیخ  فتوي داده مالک و ابن ابي لیلي و ابویوسف و محمد و شافعي نیز اینگونه
داند. (طوسي،  طوسي دلیل این حکم را نزد امامیه، اجماع و اخبار منقول از ائمه (ع) مي

  )5/160  الخالف،
در کتاب مبسوط نیز ایشان در مورد چنین قتلي گوید: نزد جماعتي از اهل سنت و 

نتفي نزد ما امامیه چنین قتلي عمد محسوب نمي شود. در مورد چنین قتلي قصاص م
 است و این قتل عمدالخطأ بوده و جاني باید دیه آن را از مال خود بپردازد. (همو،

  )16 - 17المبسوط في فقه االمامیة،  
رد که شبه عمد بودن حکایت از آن دا» عندنا«استدالل ایشان به اجماع و تعبیر به 

  بوده است.اي که نادراً کشنده است، نزد قدماي امامیه، رأي مشهوري  قتل با وسیله
ممکن است اشکال شود که شیخ طوسی گوید: اگر شخصی با عصا یا چوب سبک 

وب فردی قوی هیکل را بزند و در نتیجه وی کشته شود، چنین قتلی عمدی محس
آید که حتی اگر قصد قتل داشته باشد، باز هم  می شود. از کجای این عبارت بر نمی

  عمدی نخواهد بود.
کالم ایشان و ذکر نوعاً کشنده و نادراً کشنده با یک سیاق  در پاسخ گوییم: از اطالق

اینگونه  و نیز این عبارت ایشان که مالک، ابن ابی لیلی، ابویوسف و محمد و شافعی نیز
اند، حکایت از آن دارد که موردی را به بحث گرفته که قصد کشتن دارد ولی  داده فتوی

به عمدالخطأ از جانب ایشان حکایت از  ابزار او نوعاً کشنده نیست. تسمیه چنین قتلی
  آن دارد که فردی را در نظر داشته که عمد و قصد قتل را داشته است.

) ابن ادریس حلي گوید: عمد محض عبارت است از آنکه قاتل در قتل عامد باشد و 3
چاقو و سنگ   مثل شمشیر، اي که غالباً کشنده است انجام دهد؛  آن را توسط وسیله

  )321/ 3ن ادریس حلي، (اب .ثقیل
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شود به قصد قتل توسط فرد بالغ و رفتاري که  شهید اول گوید: عمد حاصل مي ) 4
غالباً کشنده است، گفته شده اگر به ندرت هم موجب قتل شود، چنین قتلي، عمدي 

از جانب شهید اول و عدم ذکر فاعل آن حکایت از آن دارد » قیل«خواهد بود. تعبیر به 
  )267داند. (شهید اول،  اخیر را ضعیف ميکه ایشان قول 

) و قاضي ابن براج 235  توان از سالر دیلمي (سالر، عالوه بر فقیهان فوق مي
یاد کرد که عمد محض را  )130) و یحیي بن سعید حلي (حلي، 465/ 2(طرابلسي، 

  . دانستند که با سالح و نظایر آن از وسایلي که غالباً کشنده است صورت گیرد قتلي مي
  

  داوري بین دو دیدگاه فوق
 شود که در میان طرفداران هر دو دیدگاه، بزرگاني از بررسي دو دیدگاه فوق مشخص مي
شوند. به منظور داوري بین دو دیدگاه موجود، ادله  از فقیهان و فحول ایشان دیده مي

  گیرد. ورد تبیین و نقد و بررسي قرار ميطرفین م
  

  ها د آنالف) ادله دیدگاه مشهور و نق
  رأي مشهور مستند به ادله ذیل است:

  
  کتاب - 1

هُ «فرماید:  کریم مي قرآن بَ اللَّ مُ خالِداً فیها وَ غَضِ نَّ هَ هُ جَ زاؤُ جَ مِّداً فَ عَ مِناً مُتَ لْ مُؤْ تُ نْ یَقْ مَ وَ
هُ عَذاباً عَظیماً أَعَدَّ لَ هُ وَ عَنَ هِ وَلَ لَیْ فرش ) و هر کس عمداً مؤمني را بکشد، کی93(نساء/» عَ

دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مي گیرد و او را لعن کرده و 
  عذابي بزرگ برایش آماده ساخته است.

نساء و احادیث مربوطه سوره  93از جمله آیه   شهید ثاني گوید: از عموم ادله عمد،
عمد تنها با  شود که نوع وسیله بکار رفته در قتل اهمیتي ندارد و قتل استنباط مي

د. (شهید ثاني، الروضة شو رسیدن به نتیجه مورد نظر محقق ميداشتن قصد قتل و 
  )17/ 10البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، 

گوید: به هر حال مقتضاي قاعده، ثبوت  آیة هللا فاضل لنکراني در خصوص این مورد
ده است. و به قصاص است، زیرا مرتکب قصد قتل داشته و قتل هم در خارج محقق ش

شود، موجب خروج از  صرف اینکه وسیله بکار گرفته شده به ندرت موجب وقوع قتل مي
  )14باشد. (فاضل لنکراني،  صدق عنوان عمد نمي
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  نقد دیدگاه مشهور در استناد به کتاب
زیرا ما در حقیقت به دنبال ماهیت قتل   این استدالل اساساً مصادره به مطلوب است؛

ن آن هستیم تا بدانیم براي تحقق آن در خارج، عالوه بر تعمد و عمد و صدق عنوا
داشتن قصد قتل و عمد در آن، رفتار یا وسیله نیز باید نوعاً کشنده باشد یا قتل عمد با 

که در استدالل فوق این امر  افتد. در حالي شنده نیز اتفاق ميرفتار یا وسیله نادراً ک
یه در مقام بیان تعریف قتل عمد نیست تا به دیگر آ به عبارت مفروض انگاشته شده.

ي ندارد. عموم یا اطالق آن تمسک نموده و بگوییم نوع وسیله بکار رفته در قتل اهمیت
  گاه قتل عمد اتفاق افتاد، کیفر آن آتش دوزخ و خلود در آن است.فرماید: هر بلکه آیه مي

  
  سنت -2
ز آنکه کسي چیزي را قصد کند صحیحه حلبي از امام صادق (ع): عمد عبارت است ا -1

مشت به او بزند و خطا عبارت است از آنکه کسي  و به وسیله آهن یا سنگ یا عصا یا با
  )37/ 29چیزي را قصد کند و به چیز دیگري برخورد نماید. (حر عاملي، 

 ،در این روایت کشتن کسي از طریق زدن با عصا یا با مشت که نوعاً کشنده نیستند
  ه قصد قتل بوده باشد، قتل عمد دانسته شده است.در صورتي که ب

در نقد استدالل مشهور گوییم: در معني و مدلول روایت دو احتمال دیگر نیز داده 
  شود که با وجود چنین احتماالتي در معناي آیه، استدالل باطل خواهد بود: مي

تنها در ) در عصر معصومین (ع) و در میان مخالفین کساني بودند که قتل عمد را 1
؛ جزیري و همکاران، 5626/ 7دانستند که قتل با سالح صورت گیرد (زحیلي،  موردي مي

آن معنا کنیم، یعني امام (ع)  ) از این رو روایت را باید با عنایت به شأن نزول275/ 5
تواند با ضربه  گیرد، بلکه مي خواهند بگویند که قتل عمد تنها با سالح صورت نمي مي

شت نیز واقع شود. پس روایت، از حیث کشنده بودن رفتار یا عدم آن سنگ و عصا و م
  توان به اطالق آن استناد نمود. باشد و از این رو نمي در مقام بیان نمي

باشند.  نوعاً کشنده مي ،روشن است که موارد مذکور در روایت هرگاه تکرار شوند
توانند به این  مشهور نميبنابراین با وجود چنین احتمالي در معناي آن، قائالن رأي 

  روایت استدالل کنند.
محض تقسیم شده و جهتي ندارد که  ین روایت قتل به دو نوع عمد و خطایدر ا) 2

ما عمد را بر عمد محض که مستوجب قصاص است حمل کنیم، بلکه عمد خود بر دو 
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عمد محض و عمد الخطأ یا شبه عمد. بنابراین امثله در رابطه با هر دو نوع است؛ 
باشد و وجه اشتراکشان قصد فعل و زدن است که اگر با آلت قتاله صورت گیرد، عمد  مي

  شود. محض بوده و اگر با آلت غیرقتاله باشد، شبه عمد محسوب مي
ام صادق (ع) به عبدالرحمن بن الحجاج با سند صحیح روایت کرده است که ام -2

کند؟ گفتم بلي،  من فرمودند: آیا یحیي بن سعید [قاضي شهر] با قضات شما مخالفت مي
فرمودند برخي از موارد اختالفي را بگو. گفتم دو پسر نوجوان در میدان شهر با هم 

یکي از ایشان دیگري را گاز گرفت و دیگري سنگي برداشت و به سر او  کردند،  کارزار مي
و شکست و زخم بزرگي برداشت و در نتیجه فوت کرد. شکایت نزد یحیي بن زد، سر ا

لیلي و  ابي بن اینگونه حکم و داوري براي عليسعید بردند و او حکم به قصاص داد و 
هاي طوالني درگرفت و ایشان معتقد بودند که  برمه [قاضي کوفه] گران آمد و بحثش ابن

بن علي ( فرماندار شهر) از مال خود دیه او چنین قتلي خطأیي است و از این رو عیسي 
ونَ« را پرداخت. عبدالرحمن گوید: امام (ع) فرمودند: یدُ نَا لَیُقِ نْدَ نْ عِ نَّ مَ زَةِ  إِ وَکْ الْ یعني » بِ

کنند. در حالي که قتل خطأیي  قضاتي که نزد ما هستند با ضربه مشت قصاص مي
ه است، اما به چیز دیگري برخورد منحصر به موردي است که مرتکب چیزي را اراده کرد
  )279/ 7نموده است. [چیز دیگري حاصل شده است] (کلیني، 

داللت دارد بر اینکه اگر قتلي » انّ من عندنا لیقیدون بالوکزة«مطابق دیدگاه مشهور، 
دانیم غالباً هم کشنده نیست، اتفاق بیفتد قصاص جایز است، یعني  که مي  با ضربه مشت،
  شد. با قتل عمد مي

دو احتمال داده می شود,  "من عندنا"در رابطه با  در نقد استدالل فوق گوییم:
انّ «احتمال اول اینکه مراد قضات مدینه باشند زیرا امام پس از شنیدن حادثه فرمودند: 

یعني قضاتي که نزد ما هستند با ضربه مشتي قصاص  »من عندنا لیقیدون بالوکزة
داللت ندارد بر اینکه نظر امام آن است که با ضربه مشتي روایت  کنند، در این صورت مي

 باید قصاص نمود. بخصوص که مي دانیم قضات مدینه از جانب ایشان منصوب نبودند.
البته  خواهند بگویند که قضات مدینه نیز با یحیی ابن سعید موافقند. در واقع امام می

  .رسد أن امام بعید بنظر میچنین احتمالی با عنایت به ش
چنانچه عالمه مجلسي . علمای اهل بیت باشند، احتمال دوم آن است که منظور امام 

اهل بیت علیهم   علماء» انّ من عندنا«در شرح بر حدیث فوق گوید: مقصود امام (ع) از 
] 21، ص24، ج37اند. [ السالم است و در واقع حضرت به جهت تقیه اینگونه تعبیر کرده
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الزم  ،خواهند بگویند که از نظر ما برخالف مخالفین می در این صورت در وافع امام
تواند  گر با مشت نیز صورت گیرد میبلکه ا ،نیست که قتل عمدی حتما با سالح باشد

  عمدی محسوب شود.
درپی بر  در مورد این احتمال باید عرض کنیم که روشن است، مشت سنگین و پی

  تواند مستند نظر مشهور باشد. ایت نمیصورت و قلب نوعا کشنده است، از این روی این رو
یي آن است که ادر تفسیر عیاشي از امام صادق (ع) نقل شده است: قتل خط -3

چیزي را قصد کرده باشي و به چیز دیگري اصابت کني و اما هر آنچه را که قصد کردي 
  )1/264(عیاشي، شود.  و به آن هم رسیدي عمد محسوب مي

که علي رغم مرسله بودن، عالمه مجلسي آن را مانند -جدرا بن روایت مرسله جمیل -4
) از امام باقر(ع) یا امام صادق (ع) که 19/ 24(مجلسي دوم،  -صحیح دانسته است

وَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ «فرمودند:  لَیْهِ الْقَ لُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَ عَمْدِ کُ یدَ الشَّيْ  قَتْلُ الْ ءَ  یُرِ
صِ ) قتل عمد آن است که قصد زدن کسي را کند [و متعاقب 278/ 7(کلیني، »  غَیْرَهُ  یبَفَیُ

آن قتل اتفاق بیفتد] که در این صورت قصاص ثابت مي شود و قتل خطأیي منحصر به آن 
  است که شخص شیئي را اراده نموده [هدف قرار داده] اما به شيء دیگري برخورد نماید. 

عام است و شامل وسیله یا رفتار نوعاً کشنده و » د به الضربکل ما عم«ت یدر این روا
شود. این روایت و نیز روایت پیشین با عموم و اطالق خود داللت می  نادراً کشنده مي

 یعمد یقتل نیچن کنند بر اینکه اگر شخصی قتل را قصد کند و به آن هم برسد
وعا  دارند بر لزومن لکن عموم و اطالق آن با روایاتی که تصریح، شود یمحسوب م

 خورند. ، تخصیص یا تقیید میکشنده بودن رفتار برای عمدی محسوب شدن آن
ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمودند: هرگاه فردي دیگري را  -5

چنین قتلي عمدي خواهد بود. (حر عاملي،   با سفال یا آجر و یا چوبي بزند و او بمیرد،
  .روایت اخیر استهور مستند به اطالق ) دیدگاه مش29/38

توان گفت در لغت و عرف نوع وسیله بکار گرفته شده در  صاحب جواهر گوید: مي
عمدي بودن قتل دخالتي ندارد. لذا اشبه به اصول مذهب و قواعد آن و از جمله اطالق 

مقتضي قصاص   -که هم شامل رفتار نوعاً کشنده مي شود و هم غیر آن-ادله وارده 
باشد و عامه متأخرین نیز چنانکه صاحب ریاض گوید بر این  ست و این قول اشهر ميا

  )13-14/ 42نظرند. (نجفي، 
در نقد استدالل فوق گوییم: اطالق گیري در جایي صحیح است که مقدمات حکمت 
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فراهم باشد و در اینجا معصوم (ع) از حیث کشنده یا عدم کشنده بودن رفتار، در مقام 
اند، بلکه چنانچه عالمه مجلسي در رابطه با این روایت گوید: روایت ناظر به  بیان نبوده

اند که آلت و وسیله  فتواي برخي از فقهاي عامه است که در عمدي بودن قتل شرط کرده
) امام معصوم(ع) از این حیث در 24/22بکار گرفته شده باید آهني باشد. (مجلسي دوم، 

جنس و ابزار و وسایل بکار   عمدي بودن چنین قتلي، اند که در مقام بیان این حقیقت
  شود. گرفته شده، موضوعیت نداشته و با سفال و آجر و چوب نیز قتل عمد محقق مي

هذا محمول علي ما یقتل مثله «شیخ حر عاملي نیز پس از نقل روایت مذکور گوید: 
  )38/ 29(حر عاملي، » او علي تکرار الضرب.

  
  ورادله دیدگاه غیرمشهب) 

  دیدگاه مخالف مستند به ادله ذیل است:
  
  سنت - 1

  اند: قائلین به عدم قصاص یعني دیدگاه غیرمشهور به روایات ذیل استناد کرده
موثقه ابوالعباس: به امام صادق (ع) عرض کردم کسي را با چیزي که نوعاً کشنده  -1

پس سنگ نیست زدم و او نیز کشته شد، امام (ع) فرمود این قتل خطأیي است. س
اما به  کوچکي را برداشت و پرتاب کرد. گفتم این سنگ را به گوسفندي پرتاب کردم، 

انساني برخورد نمود. امام (ع) فرمود: این قتل خطأیي است که شکي در آن نیست و 
) روایت فوق با 280/ 7عمد آن است که با وسیله نوعاً کشنده اتفاق بیافتد. (کلیني، 

  .کند لت مینطوق خود بر مدعا دالم
زراره از امام صادق (ع) نقل کرده است که حضرت فرمودند: العمد ان تعمده  -2

آنکه قتل عمد آن است که قصد کشتن کني و با آنچه نوعاً  :یعنی. فقتله بما یقتل مثله 
  )29/41(حر عاملي، او را بکشي.   کشنده است

)قصد 1دو چیز الزم است روایت بالصراحه داللت دارد براینکه برای تحقق قتل عمدی 
) انجام آن با فعلی نوعا کشنده بنابر این اگر قصد قتل داشته باشد ولی فعل او نوعا 2قتل 

  کشنده نباشد و اتفاقا قتل هم صورت گیرد، آنچه واقع شده قتل عمد نخواهد بود.
مرسله یونس بن عبدالرحمن از بعضي از اصحابش از امام صادق (ع): چنانچه  -3

ري را با عصا یا سنگ بزند و او قبل از آنکه حرفي بزند، بمیرد، این قتل شبه کسي دیگ
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عمد خواهد بود و دیه قتل بر قاتل است و اگر سنگ یا عصا را بلند کند و پیوسته بر او 
چنانچه مجني علیه تکلم کند و   باشد و اگر یک ضربه بزند، قتل عمد مي بزند تا بمیرد، 

  )7/280(کلیني، شبه عمد خواهد بود. سپس بعد از مدتي بمیرد، 
کند بر اینکه قتلي که به دنبال یک ضربه با عصا و چوب دستي  این روایت داللت مي

روایت نسبت به قصد قتل مطلق است و به  .یا سنگ واقع شده، قتل عمد نخواهد بود
به فوت با قصد و بدون قصد قتل همین جهت حکم آن شامل هر دو موردضربه ی منجر 

 اما اگر با همین عصا و سنگ ضربات متعدد و پیاپي وارد کند و مضروب بمیرد،، شود می
شود که براي تحقق عمد رفتار باید نوعاً کشنده  قتل عمد خواهد بود، پس معلوم مي

  باشد و اگر نوعاً کشنده نباشد، قتل شبه عمد خواهد بود. 
عمد قصاص دارد و شبه  مرسله تحف العقول: پیامبر (ص) در خطبه وداع فرمود:ـ 3

عمد آن است که با عصا یا سنگ کشته شود و در آن صد شتر است و کسي که بیشتر 
 )40/ 29گوید، از افعال جاهلیت است. (حر عاملي، 

سنگ  ایدانسته است که با عصا  یقتل شبه عمد را قتل )ص(امبریفوق پ تیدر روا
مد منحصر در کشتن با آن ها ندارد که قتل شبه ع یتیسنگ خصوص ایکشته شود. عصا 

بکار رفته است.  تیدر روا ستندیلت قتاله نآجهت که نوعاً کشنده و  نیبلکه از ا ،باشد
  قتل شبه عمد است. ستند،یکه نوعاً کشنده ن یتآال یعنیکشتن با امثال آن  نیبنابرا
  
  ح و تعدیل بین دو گروه از روایاتجر

  :در موضوع مورد بحث دو دسته روایات داریم
دسته اول که مستند رأي مشهور است، روایاتي هستند که نصّ در مطلوب ایشان 

که با عموم و نبوده، یعني صراحتي در عمدي بودن قتل با رفتار نادراً کشنده ندارند، بل
در جایي که   کنند بر اینکه وسیله بکار رفته یا نوع رفتار ارتکابي، اطالق خود داللت مي

اهمیتي نداشته و در هر صورت قتلي که  نتیجه هم اتفاق افتاده، قاتل قصد کشتن دارد و 
  قتل عمد خواهد بود.  اتفاق افتاده،

دسته دوم روایاتي هستند که مستند رأي غیرمشهور قرار گرفته و با صراحت داللت 
کنند بر اینکه نوع وسیله یا رفتار ارتکابي اهمیت دارد و عمدي بودن قتل تنها در  مي

پس این دسته از روایات نصّ در  کشنده بودن وسیله یا رفتار ارتکابي است. صورت نوعاً 
  فتواي غیرمشهور است. 
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تعارضي که به ظاهر بین این دو دسته روایات وجود دارد، موجب شده تا در رفع آن 
  پاسخ هایي داده شود:

  
  فقها چگونگي رفع تعارض توسط مشهور - الف

د دسته دوم از روایات از حیث سند، برخي ضعیف دارن قائالن دیدگاه مشهور اظهار مي
بوده و چیزي که ضعف سند آنها را جبران کند، وجود ندارد و آن دسته از آنها که 
سندشان معتبر است به جهات چندي در مقابل دسته اول از روایات تاب مقاومت ندارند. 

[چون تصریحي به ) و از حیث داللت نیز قاصر از اثبات مدعاي ایشانند 16/ 42(نجفي، 
کنیم بر موردي که مرتکب قصد قتل  قصد قتل ندارند] و از این رو آنها را حمل مي

نداشته ولي در عین حال رفتاري را انجام داده که منجر به قتل گشته است. در این 
گویند در این مورد نوع وسیله بکار رفته یا نوع رفتار ارتکابي  صورت فقهاء به اتفاق مي

، در صورتي که وسیله یا رفتار ارتکابي نوعاً کشنده باشد، قتل عمد بوده و در اهمیت دارد
  )185/ 16غیر این صورت شبه عمد خواهد بود. (طباطبایي، 

  
  مشهورغیر ب) چگونگي رفع تعارض توسط دیدگاه

شبه «یا » عمدالخطأ«مخالفین دیدگاه مشهور با حمل عمد در دسته اول از روایات بر 
برطرف کرده اند، با این توضیح که روایات دسته اول نسبت به غالباً  تعارض را» عمد

کشنده و نادراً کشنده بودن رفتار مطلق بوده و حداکثر ظهور در دیدگاه مشهور دارند. 
در حالي که روایات دسته دوم خاص و مقید به غالباً کشنده بودن بوده و نصّ در دیدگاه 

ه اصولي در هنگام تعارض بین عام و خاص و غیرمشهور هستند. بنابراین طبق قاعد
مطلق و مقید، دلیل خاص و مقید بر دلیل عام و مطلق مقدم گشته و عمد در روایات 
دسته اول را به قرینه تقابل آن با خطاي محض، بر عمد الخطأ یا شبه عمد حمل مي 

  شود.  کنیم و بدین صورت تعارض بین این دو گروه از روایات برطرف مي
ف دیگر مفاد دسته دوم از روایات به جهت دیگري نیز بر دسته اول ترجیح از طر

دارند و آن هماهنگي و همسوئي و موافقت با قواعد و اصول مسلم مذهب از قبیل اصل 
  باشد. احتیاط در دماء و قاعده درأ مي

گوید: این احتمال [یعني  صاحب ریاض که از طرفداران دیدگاه مشهور است مي
عمدالخطأ] ضعیف است، چون در برخي از این نصوص در مورد عمد به حمل عمد بر 
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قصاص تصریح شده است، عالوه بر این نیازي به حمل عمد بر شبه عمد در این دسته از 
روایات نیست، جز به جهت احتیاطي که مراعات آن الزم نیست، چون روایات مستند 

مدلول خود مي  ظاهر درمشهور از نظر سندي، صحیح هستند و از نظر داللتي هم 
  )16/185(طباطبایي، باشند. 

در پاسخ گوئیم: آري در برخي از آنها به جهت تصریح به قصاص، مثل مرسله جمیل 
بن دراج، حمل آن بر شبه عمد ممکن نیست ولي همان طور که قبالً گفته شد، در آن 

دي عصر و در میان مخالفین کساني بودند که عمد و قصاص را منحصر به مور
) لذا امام معصوم (ع) مي فرماید: 7/5626دانستند که با سالح صورت گیرد. (زحیلي،  مي

یابد. بنابراین روایت در مقام  د، عمد تحقق ميشوبا هر آنچه با قصد زده شود و قتل واقع 
بیان غالباً کشنده بودن یا نبودن رفتار منتهي به قتل نیست تا بتوان به اطالق آن 

ه در مقام بیان این مطلب است که براي تحقق عمد، بکارگیري سالح تمسک نمود. بلک
لو سالح نباشد نیز صورت  الزم نیست و قتل عمد با هر آنچه که قتل با آن واقع شود و

در مرسله مذکور بر ضرب شدید و کشنده یا تکرار در » ضرب«گیرد. پس با حمل  مي
  شود.  ز روایات رفع ميسته دوم اضرب، تعارض ظاهري این دسته روایات با د

  
  اصل احتیاط در دماء -2

مورد دیگري که مستند فتواي غیرمشهور مي باشد، اصل احتیاط در دماء است که بر 
نْ«حجیت آن، دلیل از شرع و عقل وجود دارد. قرآن مي فرماید:  لَ مَ فْساً  قَتَ رِنَ سٍ بِغَیْ  نَفْ

و نَّما الْأَرْضِ فِي فَسادٍ أَ لَ فَکَأَ تَ ) خداوند متعال در این آیه 32(مائده/» جَمیعا اسَالنَّ قَ
ریختن خون حتي یک انسان بي گناه را مانند کشتن همه انسان ها دانسته است. از این 

ریخته ند رو در باب دماء باید احتیاط نمود تا مبادا خون انسانی که مستحق قتل نیست
ایاتي که از پیامبر (ص) و ائمه لزوم رعایت احتیاط در دماء از رو  شود. عالوه بر کتاب،

  ]9، ص29، ج9رسند نیز استفاده مي شود. [ اطهار (ع) به حد تواتر مي
این اصل در واقع یکي از اصول مسلم فقهي است. لذا در جایي که در عمد یا شبه 
عمد بودن قتل تردید داریم، باید آن را شبه عمد فرض نماییم و خون انساني را که 

  شود به قصاص نریزیم. ودن رفتار او داده مياحتمال غیر عمد ب
دارد بعد از  صاحب جواهر مورد نزاع را محل اجراي اصل احتیاط ندانسته و اظهار مي

اینکه دیدیم ادله ظهور در عمدي بودن قتل دارند، جایي براي تمسک به اصل احتیاط 



  215  تأثیر نحوه انجام رفتار منجر به قتل در عمدي بودن قتل

قصاص است  ماند، بخصوص که در اینجا رعایت احتیاط معارض با حق غیر که باقي نمي
  )16/ 42باشد. (نجفي،  مي

در پاسخ گوییم اگر از جانب شارع بر عمدي بودن قتل در آنجایي که قتل را قصد 
کرده ولي رفتار او نوعاً کشنده نیست، دلیل داشته باشیم، موضوع همانگونه است که 

اید، ولي با عنایت به آنچه گفته شد، دلیلي بر عمدي بودن چنین  شما ذکر کرده
اعم از  هایي نداریم و اگر دلیلي وجود داشت اصوالً این موضوع به اختالف بین فقهاء لقت

انجامید، پس نه تنها دلیلي وجود ندارد، بلکه روایات اهل بیت از جمله  شیعه و سنی نمي
خبر زراره از امام صادق (ع) تصریح به خطا بودن چنین قتل هایي دارند. نهایت آنکه در 

دي بودن چنین قتلي شک داریم، بنابراین محل اجراي اصل احتیاط در ظهور ادله در عم
  دماء است که نه تنها شرعي بلکه عقالیي است.

  
  ده درأقاع - 3

قاعده معنای عام مطابق قاعده درء شبهه سبب درء و دفع حد است و مراد از حد در این 
 92می مصوب قانون مجازات اسال 482برای مثال در خصوص ماده آن یعنی کیفر است. 

 و در آنجایی که قتل مردد بین دو نفر است و علم اجمالی به وقوع قتل توسط یکی از دو
  اند. توی به عدم قصاص و ثبوت دیه دادهوجود دارد به جهت شبهه، فقها ف نفر

حال در خصوص مورد یعنی آنجایی که مثال شخصی اقدام به زدن سیلی به صورت 
قصد قتل زده و مضروب فوت نموده از جهاتی (ثبوتا و  دیگری یا ضربه مشتی به او با

  :وجود دارددر مورد عمدی دانستن چنین قتلی و حکم به قصاص شبهه  اثباتا)
و مخالفت فقهای بزرگی همچون شیخ  دعنایت به اختالف فقهی در این مور با اوالً
) 267ل، ؛ شهید او160/ 5؛ طوسي، الخالف، 734شهید اول (مفید،  ،شیخ طوسی ،مفید

اند ,برای  ی و ادله ای که ایشان ارائه کردههای ا عمدی دانستن چنین قتلب و فقهای دیگر،
به عنوان حکم واقعی اولیه حداقل شبهه وجود  نگارنده در مقام ثبوت یعنی ثبوت قصاص

 شود، تضای قاعده درء که در شبهات حکمیه و مقام استنباط نیز جاری میقدارد و م
 .وت دیه استسقوط قصاص و ثب

» قصد«و » عمد«در مقام اثبات نیز شبهه وجود دارد با این توضیح که اساسا  ثانیاً
از قبیل اقرار یا امري باطني و دروني است و احراز آن نیازمند مظهر خارجي است، 

فتارش نوعا کشنده نبوده یا قتاله و برعکس در آنجایی که فردی ر تگیری سالح و آلبکار
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ن چنی، یا به ندرت کشنده است ار گرفته که یا اساسا کشنده نیست وای را بک وسیله
اماره بر عدم قصد بوده و بر این اساس تحقق عمد ، ای رفتاری یا بکارگیری چنین وسیله

  منتفي یا حداقل مشکوك است. ،و تعمد در قتل
اصوال در چنین مواردی حتی اگر از نظر مادی رابطه سببیت هم احراز شود و خللی 

و داشتن قصد جدی او بر قتل مخدوش  عنصر معنوی یعنی، عنصر مادی نبوده باشد در
  .استرو مقتضاي قاعده درأ، عدم قصاص  از این مشتبه است و

  
  رابطه نوع رفتار یا وسیله بکار گرفته شده در ارتکاب جرم با عنصر معنوي جرم

ر خارج» قصد«و » عمد« ي است. رفتار قاتل به امري باطني بوده و بروز آن نیازمند مظهِ
عنوان یک مظهر خارجي است که اگر نوعاً کشنده باشد، معلوم مي شود که قتل را قصد 
  کرده و اگر نادراً کشنده باشد، تحقق عمد و تعمد در قتل منتفي یا حداقل مشکوك است. 

از طرفي در خصوص شخصي که قتل را قصد نکرده ولي رفتار او نوعاً کشنده است، 
اند که چنین قتلي عمد، یا در حکم عمد است؛ زیرا هرچند قصد  ه اتفاق گفتهفقیهان ب

قتل نداشته ولي رفتار نوعاً کشنده او و آگاهي وي از نوعاً کشنده بودن آن رفتار حاکي 
از قصد تبعي او بر انجام جنایت است و لذا در اندیشه مستقیم و صریح قتل نبودن وي، 

اند.  یهان قصد فعل مذکور را به منزله قصد قتل دانستهاثري ندارد. به عبارت دیگر فق
) زیرا قصد سبب با علم به سببیت آن، در واقع قصد مسبب است. 42/12(نجفي، 

) به بیان دیگر، با علم قاتل به این که فعل غالباً کشنده است، در 6/163(خوانساري، 
وضوع مورد بحث نیز ) در م121واقع قصد تبعي و اجمالي وي احراز مي گردد. (گرجي، 

توان گفت عدم بکارگیري وسیله یا رفتار نوعاً  عیناً به همان جهت و با همان استدالل مي
کشنده، حکایت از آن دارد که ولو تمایل به انجام قتل و تحقق آن دارد، اما وي واقعاً و 

ب مربوطه را حقیقتاً اراده  حقیقتاً قتل را قصد نکرده است؛ زیرا هر عاقلي از سبب، مسبّ
کند، و صرف تمایل به انجام و ارتکاب قتل بدون بکارگیري وسیله مناسب و سبب آن  مي

  شود. قصد جدي بر قتل محسوب نمي
  

  گیري و پیشنهاد نتیجه
بیانگر آن است که هرگاه  1392قانون مجازات اسالمي مصوب  290بند الف ماده 

یز قتل واقع شود، قتل مذکور شخصي با انجام کاري قصد قتل کسي را کرده و در عمل ن
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عمدي محسوب شده و قاتل مستوجب قصاص است، خواه عمل و رفتار او نوعاً کشنده 
  باشد یا نباشد.

 مبناي این ماده فتواي مشهور فقهاي امامیه است. لکن از مطالعه متون فقهي بر
  شد. با ل اختالف نظر و دو دستگي آراء ميآید که حکم مذکور اجماعي نبوده و مح مي

ترین فقهاي  در مقابل دیدگاه مشهور، گروه دیگري از فقهاء که از جمله آنها برجسته
امامیه همچون شیخ مفید، شیخ طوسي و شهید اول قرار دارند، معتقدند درمورد مذکور 

  د.شواحراز » عمد«وسیله یا رفتار ارتکابي باید نوعاً کشنده باشد تا عنوان 
اند، برخي دیگر از  ه اطالق و عمومات ادله استناد نمودهدر مقابل استدالل مشهور که ب

شود،  فقهاي امامیه معتقدند که اصوالً عمد و قصد امري دروني و باطني است و دانسته نمي
مگر از مظهري خارجي که همان رفتار مرتکب بوده باشد. حال در جایي که قتلي واقع شده، 

شود. بنابراین چنین  قصد او بر قتل احراز نميلکن رفتار مرتکب نوعاً کشنده نیست، تعمد و 
قتلي عمدي نخواهد بود، یا حداقل به جهت وجود شبهه در عنصر معنوي قتل عمدي بودن 
چنین موردی مشکوك است و در نتیجه به جهت رعایت اصل احتیاط در دماء و قاعده درأ 

  .چنین قتلي را باید غیرعمد و به عبارت دقیق تر شبه عمد محسوب کرد
بیت(ع)  روایات اهلعالوه بر استدالل مذکور، ایشان همچنین به پاره اي از اخبار و

اند که به صراحت داللت دارند بر اینکه قتل زماني عمدي خواهد بود که با  استدالل کرده
  رفتاري غالباً کشنده صورت گیرد.

نظر نگارنده باشد. لکن به  مستند اصلي هر دو قول همان طور که روشن است، روایات مي
روایات مستند رأي غیرمشهور بر روایات مستند رأي مشهور، به جهت آنکه خاص بوده و نص 

باشند، ترجیح دارد؛ زیرا مطابق قاعده اصولي در موارد تعارض بین  در مطلوب ایشان مي
  روایات، عام را بر خاص و مطلق را بر مقید باید حمل نمود و تعارض را برطرف کرد.

ن، مفاد روایات مستند رأي غیرمشهور بر روایات مستند رأي مشهور به عالوه بر آ
جهت هماهنگي و همسوئي و موافقت با قواعد و اصول مذهب از قبیل اصل احتیاط در 

قانون  290بند الف ماده  شود دماء و قاعده درأ ترجیح دارند. بنابراین پیشنهاد می
 د.شواصالح  ، مطابق رأي غیرمشهور1392مجازات اسالمي مصوب 

قانون مجازات اسالمی  290اصالح بند ب ماده  های طرح شده، اللفارغ از استد
اص و و تنظیم آن بر اساس فتوای غیر مشهور به جهت کاستن از موارد قص 92مصوب 

  باشد. ای می اعدام فی نفسه اقدام شایسته
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