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 چکیده

 ها و رفتارهای منجر به قتل عمدی، از باب غالب فعل مادی همچوندر بررسی شیوه

قتل  تری به رفتارهای غیرمادی بهقوکشی مدنظر بوده و توجه کمتیراندازی و چا وجرح،ضرب

زخم منجر شده است. این در حالی است که امکان ارتکاب قتل عمدی همچون جادو و چشم

عنوان وجرح در بدن مقتول بهصورت غیراصابتی نیز وجود دارد و لزومی به وجود آثار ضرببه

رهای گذاران برخی کشوه فقهای اسالمی و قانونعلت قتل وجود ندارد که این مهم، موردتوج

یقی این اسالمی قرارگرفته است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و باهدف مطالعه ی تطب

قتل  کوشد دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن را در خصوصی، میاسالم مذاهبمنابع موضوع در 

رصدد تبیین می موردبررسی قرار دهد و دعمد غیراصابتی با نگاهی تطبیقی بر قانون مجازات اسال

ربردی، صورت غیراصابتی و وجوه افتراق احکام این موضوع کاامکان تصور ارتکاب قتل عمد به

 باشد.می1392در بین مذاهب خمسه و قانون مجازات اسالمی 
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 اسالمی 

  

                                                           
مراغه،  ،یواحد مراغه، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسحقوق جزا و جرم یگروه آموزش  ار،یدانش. )نویسنده مسئول(  1

 jamalbeigi@iau-maragheh.ac.ir .رانیا
 .رانیمراغه، ا ،یاسالم واحد مراغه، دانشگاه آزاد ،یشناسو جرم یفریرشته حقوق ک یتخصص یدکتر یدانشجو.  2

idres_azmoodeh@yahoo.com 

http://lps.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=28477&_au=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84++%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C


 1399بهار و تابستان  /5ی شماره /چهارم دورهی حقوق تطبیقی / پژوهشنامه 84

 مقدمه

 نیترمهمجرم قتل تأثیر منفی در سلب امنیت و آسایش عمومی جامعه دارد و  کهنیابا توجه به 

های ارتکاب آن حائز اهمیت و نعمت خدادادی را که همان حیات است نشانه گرفته است، شیوه

ی در قانون تاصاب ریغ صورتبهاست. ارتکاب قتل عمدی  قرارگرفته دانانحقوقمدنظر فقها و 

سببیت ، عمدی  یی در خصوص  نحوه ی اثبات رابطه یهاتفاوتمجازات اسالمی، و متون فقهی با 

ی همانند رفتار عادی اصابت ریغاست. رفتارهای  قرارگرفته رشیموردپذی بودن آن رعمدیغو 

ود. شقصاص یا پرداخت دیه می بهمحکومدر قتل بوده است و مرتکب حسب مورد،  مؤثرفیزیکی 

شده  نآ بری سابقه و قدمت زیادی در متون قانونی ندارد، سعی اصابتریغقتل عمد  کهنیابه علت 

ی قرار گیرد و هدف این پژوهش بیان دیدگاه فقها در موردبررسکه در متون فقهی این موضوع 

خصوص قتل عمد غیراصابتی، شناخت وجه افتراق وتمایز نگرش فقهای مذاهب مختلف و دیدگاه 

 باشد. گذار در این خصوص میونقان

ی و تأثیر فعل اصابتریغموضوع قتل عمد  هرچنددر باب پیشینه ی تحقیق، الزم به ذکر است که 

است،  قرارگرفتهی موردبررساختصار علیه اشخاص به جرائمی هاکتابی در ماهیت قتل، در رمادیغ

یدگاه مذاهب خمسه است. ازاین رو، اما وجه تمایز عمده ی این پژوهش، در تطبیقی بودن و تبیین د

ی، در اصابت ریغ صورتبهبحث ضروری و سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که تحقق قتل عمد 

عمدی  های اثبات این نوع قتل با قتلآیا راه کهنیااست؟ و  شدهینیب شیپمتون فقهی و قوانین ایران 

امکان تحقق قتل  عمدتاًفقهی اهل سنت، دهد در متون ها نشان مییکسان است؟ بررسی اصابتی

ی اصابتریغی وجود دارد. امام مالکی با صراحت تحقق قتل عمدی افعال اصابت ریغعمدی با رفتارهای 

ی با شرایطی در اصابتریغرا محرز دانسته است؛ حتی حمایت امام شافعی در خصوص قتل عمد 

کشنده نبودن این  بالب غاه به دلیل پذیر گسترده است. امام ابوحنیفخصوص اطفال و قشر آسیب

ایران، در ماده ی  گذارقانونحالی است که  نیا دانند.اعمال، امکان تحقق قتل عمدی را منتفی می

بینی نموده است. اما ی را پیشاصابت ریغامکان تحقق قتل عمدی  1392 یاسالمقانون مجازات  501
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-مادی و محسوس بر جای نمی طوربهبد شخص ی تأثیری بر جسم و کالرمادیغرفتار  کهییازآنجا

: 1392ی دشوار باشد )آقایی نیا، اصابت ریغرسد اثبات تحقق قتل عمد با رفتارهای گذارد، به نظر می

135.) 

 ی و ضابطه ی تفکیک آن از قتل عمد اصابتیاصابتریغقتل عمد . 1

ردن، مجروح ساختن کردن مثل جنایت اعم از کشتن، بریدن، م فایاستقصاص نامی است برای 

: 138۶و در لغت به معنای پیروی کردن و کاری همانند کار فاعل جرم انجام دادن است )شیروانی، 

 سوره ی مبارکه 92آید. خداوند متعال در آیه ی گناهان کبیره به شمار می ازجمله(. قتل نفس 13

من و»نظر قرار داده است. ی آن را مدآخر وبه قتل عمدی اشاره نموده و مجازات  صراحتبهنساء، 

با بررسی . «و عضب اهلل علیه و لعنته و اعد له عذاباً عظیما هایم خالداً فنهج متعمداً فجزاوه ینقتل مؤمن

گردد که قتل به صورت مطلق آمده است و به هیچ شرطی اعم از این آیه ی شریفه مالحظه می

 وجبات قصاص و مجازات اخروی است.اصابتی یا غیراصابتی مقید نیست.پس صرف قتل عمد از م

سبب تحقق قصاص نفس خارج کردن نفس معصوم و هستی از روی عمد و عدوان است. در 

عمد با قصد قتل . «ان العمد یتحقق بقصد الفقتل من غیر النظر الی آالته»شده است: تحقق عمد گفته

این رو، ضابطه ی تحقق یابد و آلت قتل نقشی در تحقق عمد و عدم تحقق آن ندارد.ازتحقق می

مرحوم خویی  .(145: 138۶عمد آن است که شخص در فعل و قصد عمد داشته باشد )شیروانی، 

صورت شود در مواردی که انسان محقون الدم بهفرماید:  قصاص ثابت میمی اجنهالم درتکمله ی

قل و بالغ قصد قتل که انسان عاکند به اینشود و قتل عمد تحقق پیدا میعمدی و عدوانی کشته می

طورمعمول کشنده نباشد؛ به غالباً شده و وصول نتیجه را داشته باشد، هرچند که  فعل به کار گرفته

(.  سید سابق در تعریف 184: 1391داده باشد )موسوی خویی، در جایی که قتل در اثر آن فعل رخ

 غالباً صوم الدم را با آنچه قصد قتل انسان معفرماید: قتل عمدی است اگر مکلف بهقتل عمدی می

 غالباً که  باشدیمکشنده است ،بکشد. بر این اساس یکی از ارکان قتل عمد به کار بردن آالت قتاله 

 غالباً کاربرده شده کشنده است. در تعریف آالت قتاله بیان نموده است که شرط نیست که آالت به



 1399بهار و تابستان  /5ی شماره /چهارم دورهی حقوق تطبیقی / پژوهشنامه 8۶

 دیس) ، قتاله استرسدیمشخص به قتل  که فاعل ملتفت باشد که با این کارکشنده باشند، همین

دیدگاه امام شافعی، قتل عمدی محض آن است که قاتل قصد کشتن شخص  از(. 330 :13۶5 سابق،

شود و به مرگ منجر گردد؛ خواه ابزار موجب کشتن می غالباً وسیله ی چیزی که معینی را بکند به

گردد گیرد، بدون ابزار نیز محقق میطور که کشتن با ابزار صورت میباشد یا غیر ابزار. همان

 (.۶04: 1393)عاشور، 

اساس آن تا مجرم  باشد. چراکه برعناصر جرم قتل، رکن مادی جرم قتل می نیترمهمیکی از 

(. گاه رفتار ۷: 1380نکرده باشد، قتلی نیز واقع نخواهد شد )اسکندری،  1اقدام به فعل یا ترک فعل

تواند گذارد، این اثر میرؤیت بر جسم قربانی باقی میملموس و قابلصدمه  ارتکابی فرد یک تأثیر و

باشد )صادقی،  هاآنبریدگی، شکستگی، سوراخ شدن یا پارگی ظاهری اندام بدن ضمنی و نظایر 

به  عمالً(. در مواردی که مرتکب با انجام کاری قصد کشتن دیگری را داشته باشد و ۶0: 138۷

که آیا آن کاررفته و بدون توجه به اینبدون توجه به نوع وسیله ی به نتیجه ی موردنظر خود رسید،

: 1393محمدصادقی،  شود )میریا خیر، عمدی محسوب می ای را در برداردچنین نتیجه نوعاً کار 

ی جسمانی، وجود سوء هاصدمهجز وجود قصد سلب حیات و یا قصد ایراد (. بر این اساس به111

بنابراین برای تحقق عمد در فعل، ؛ قق جرم قتل عمدی ضرورت نداردنیّت خاص دیگری برای تح

مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار روی انسان موردنظر انجام داده باشد که این 

 دیگر،عبارتبه استنباط کرد. 1392قانون مجازات اسالمی  290توان از بند الف ماده ی مورد را می

های جسمانی، مرتکب عالوه بر عمد در فعل، باید قصد ایجاد شدن قتل یا صدمه ی عمد محسوببرا

 نتیجه یعنی قصد سلب حیات یا ایراد صدمه به قربانی را داشته باشد.

خارج کردن » النفس گردد قتل عبارت است از: ازهاربا بررسی متون فقهی و حقوقی مالحظه می

« الشرائع ترتیب فی بدائع الصنائع»؛ «المغنی»های ن کتابامؤلف(. 14: 138۶)شیروانی، «. روح از بدن

                                                           
 قتل آمدن وجود به سبب و علت که فعلی ترک نخست: است گونه دو فعل ترک که کرد توجه نکته این به . باید 1

است  بوده  تارک وظیفه ی آن انجام و شده قربانی مرگ سبب دیگر، شرایط همراه به که فعلی ترک دیگری. نیست

 .(10۶: 139۶پناهی،  )بیگی و محمد
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: قتل عمد کشتن انسان معصومی است با اندنمودهدر تعریف قتل عمد بیان « االحکام السطانیه»و 

و وزنه ی سنگین و انداختن  آهن؛ از اسلحه گرفته تا گرددیمباعث مرگ  غالباًآنچه بر اساس ظن 

در تحقق  ندی انداختن و سم دادن و هر آنچه شبیه این موارد است.در چاه و سحر و جادو و از بل

قتل با فعل تردیدی نیست. فعل مجرمانه در قتل عمدی در ادبیات حقوقی ایران به فعل مادی و 

از هم  هاآنکه معیار و تعریف دقیقی برای این دو عنوان و تمیز شود و بدون اینغیرمادی تقسیم می

بندی افعال قرار یک از تقسیمکه برخی افعال منجر به مرگ، در هیچطوریوجود داشته باشد. به

گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم منجی علیه و نوع صدمه ی نمی

ازاین رو، در پاسخ به  (.90: 1394تفکیک این دو نوع فعل است )محمدخانی،  عنوان معیاروارده به

بر  هاآنمحسوس  ارتکاب قتل عمدی با انجام رفتارهایی که گاه به دلیل اثر غیرکه آیا  سؤالاین 

شود، ممکن است یا خیر؟ بایستی اذعان داشت یاد می« رفتار غیرمادی»با عنوان  هاآنبدن قربانی، از 

 :شوندیم که رفتارهای مادی به دو صورت به قتل عمدی منجر

ابتی یا مادی این است که رفتار ارتکابی روی جسم منظور از رفتار اص :الف: رفتار اصابتی

دستی به سر منجی علیه ضربه وارد آورد یا با طور مثال، مرتکب با چوبمنجی علیه انجام شود. به

اسلحه به وی شلیک نماید و به او اصابت نماید یا با چاقو به او ضربه بزند. منظور از اصابتی این است 

 ادی اثر فشار آن بروز کند و شخص فوت شود.محسوس و م کامالًطور که به

که اثر ظاهری بر اندام فرد باقی رفتار ارتکابی در غیراصابتی بدون این :ب: رفتار غیراصابتی

بگذارد با ایجاد ترس، هراس، وحشت، اضطراب و هیجان و تأثیرگذاری بر سیستم روانی و عصبی 

گونه رابطه قتل با این رفتارها، قاتل هیچدر ارتکاب . (۶1: 138۷گردد )صادقی، موجب مرگ می

شود ترس و کند و آنچه باعث مرگ و قتل منجی علیه میی جسمانی با جسم مقتول برقرار نمی

هراس ناشی از رفتار جانی است که در مواردی این ترس و هراس بعد از ارتکاب رفتار جانی حادث 

منجی علیه شده که درنهایت همین فرار نیز شود. در موارد دیگر، این ترس و هراس باعث فرار می

(. فاعل این افعال فعلی را نسبت به شخص 2: 1380شود )اسکندری، موجب سلب حیات از وی می
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مانند فریاد ؛ کندطور مادی و محسوس اصابت نمیدهد، اما بر بدن و کالبد شخص بهانجام می

نیست؛ فعلی که این شخص انجام کشیدن که اثر بیرونی و خارجی فریاد کشیدن بر ما مشخص 

 عامداً ماند مثل موردی که شخص دهد اگرچه در لحظه فعل مادی هست، ولی اثر این فعل نمیمی

سرعت به وی زند که این فعل او مادی است و در موردی ممکن است بهبا اتومبیل به دیگری می

ند، هرچند اتومبیل به او نزدیک شود و ترمز شدیدی بگیرد که در اثر صدای ترمز و ترس فوت ک

توان مثال دیگری که در مورد رفتار غیراصابتی می برخورد نکند که در اینجا فعل او غیرمادی است.

دارای ناراحتی « ب»که شخص با آگاهی از این« الف»بیان نمود این است که ممکن است شخص 

 .1فوت نماید« ب»بگوید و شخص دروغ به او خبر ناگواری را تلفنی به عامداً باشد، شدید قلبی می

 ناقص و قتل عمد غیراصابتی جرائم. 2

مجرم از لحظه تصمیم بر ارتکاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه مراحل ذیل را باید طی کند: 

های قصد مجرمانه، انجام عملیات مقدماتی، شروع به عملیات اجرایی جرم، اتمام عمل مجرمانه. نظام

ی جامعه خود مرتکب جرم را هاارزشبه قوانین موضوع در حمایت از کیفری مختلف با توجه 

حال ممکن است مجرم بعد از قصد ارتکاب جرم و انجام عملیات دانند. درعینمشمول مجازات می

مقدماتی و شروع به اجرا به علت وجود عوامل گاه ارادی و گاه غیرارادی موفق به انجام جرم 

شوند که باوجود داشتن قصد به جرائمی گفته می 2ناقص جرائم(. ۶4: 1381شود )فرهودی نیا، نمی

شود محقق نمی نحویبه هاآنیعنی عنصر مادی ؛ ماندمجرمانه کامل، در مرحله اجرا یا عمل ابتر می

شود. جرائم ناقص در کنار اندیشه حاصل نمی عمالًشده است یا مقصود مرتکب که در قانون تعریف

-های دستهبا لحاظ معیارها و شاخص .3شونداقدامات مادی و بیرونی همراه می مجرمانه با اعمال و

گردد: برخی با عنوان جرائم ناقص به جرائمی اشاره بندی، جرائم ناقص به انواع مختلف تقسیم می

                                                           
1. http//:www.mmo.blogfa 
2. Inchoate Crimes.  
3. http//:www.zebhi.ir 
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و آمریکا در تعیین  1کنند که مقدم بر ارتکاب جرم اصلی هستند. برای مثال، در حقوق انگلستانمی

بندی که برای جرائم ترین دستهاما ملموس؛ شده استرائم ناقص به چنین جرائمی اشارهمصادیق ج

 .2اند: از شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محالناقص وجود دارد عبارت

ر بعضی دگردد که در قتل با رفتار غیراصابتی که با تفکیک و بررسی جرائم ناقص مشخص می

واردی مثل میراصابتی یکی از جرائم ناقص هست و درواقع در از موارد آن، عنصر مادی جرم قتل غ

روع به عملیات شتهدید با اسلحه و یا تیراندازی غیراصابتی که به قتل منجر گردد، فاعل اقدام به 

ات صورت اجرایی نموده است که گاهی در قالب جرم عقیم و گاهی در قالب شروع به جرم، اقدام

 پیگیری است.گرفته قابل

 عمد غیراصابتی از منظر فقهای اسالمی قتل. 3

کاری و مخفی کردن قتل هست، در خصوص که قاتل از همان ابتدا درصدد پنهانبا توجه به این

 :1981کند )عوده، ای استفاده میکند و برای ارتکاب آن از هر وسیلهنحوه ی ارتکاب قتل فکر می

که هیچ سرنخی از وقوع قتل و دست صورت غیراصابتی به علت اینارتکاب قتل به پس (.۶۷0

این مهم از منظر  باشد وگذارد، بهترین روش برای ارتکاب قتل میداشتن متهم در قتل باقی نمی

                                                           
اقدامات  نیمابیفیی مرحله شناسا. در حقوق انگلستان مالک تفکیک شروع به جرم و اقدامات یا عملیات مقدماتی، 1

 مقدماتی و آخرین عمل برای ارتکاب جرم است.
 یول ،آیدمیموجب قانون جرم به شمار که در صورت وقوع به یبه عمل دنیازی دست ودام اق یعنیشروع به جرم .  2

قانون  122 ی از ماده .(4۶ :1381 ا،ی)فرهود ن شودنمیحاصل  جهیبالاثر مانده و نت یادار ریمداخله عامل غ جهیدرنت

جرم  یاست: نخست شروع به اجراتحقق شروع به جرم دو شرط الزم  یکه برا دیآیبرم نیچن 1392 یمجازات اسالم

 فکریبی ایعدم مهارت  ی واسطهاست که مجرم به میعق یجرم وقت .(31۶ :1395 ،یلی)اردب یو دوم عدم انصراف اراد

که به وجود  یاتیمورد مقتض نیدر ا ،گیردنمی شیاز عمل خو اینتیجه ینیبشیپرقابلیغ یعلت اتفاق کی ایخود 

شباهت دارد که  جهتنیبا شروع به جرم ازا میجرم عق .(23۷ :1384فاعل هستند )نور بها،  ی مستقل از اراده اندآمده

 اتیاست که در شروع به جرم، فرد مرتکب عمل نی. وجه افتراق آن دو در ارسدنمیدر هر دو مرتکب به مقصود خود 

در  کهیاست. درحال دهینرس جهینت او متوقف و به اتیعمل یرارادیغ یبه علت مانع خارج یرا آغاز کرده، ول ییاجرا

 یاتیبه هدف، معلول مقتض دنیاو دررس تیموردنظر را انجام داده و علت عدم موفق ییاجرا اتیفاعل تمام عمل میجرم عق

 (.12 :134۷ ،یآبادیهست )علغیره خارج از اراده او، مانند عدم مهارت و 
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 گذاران پنهان مانده است. بنابراین الزم است که طرق اثبات این نوع قتل مدنظر قرار گیرد.قانون

وسیله ی  وص توجیه قصد قتل و ابزارودر خص« المطلع علی دقائق زاد المستنقع»مؤلف کتاب 

گوید: قصد اثر خفی است که امکان اطالع بر آن ممکن نیست و اگر حکم را بر کاربرده شده میبه

گردد. براین اساس وسیله، خیلی در آن ربط دهیم قصاص به علت عدم اثبات اراده و قصد ساقط می

کاربرده نشده است، ه هیچ آلتی بهاثبات قتل حائز اهمیت است. در خصوص قتل غیراصابتی ک

شود چیست؟ با توجه به شود و یا نمیتکلیف چیست؟ معیار تفکیک آنچه با آن قتل واقع می

کند که به اختالف اشخاص و احوال تغییر می رسد عرفگرفته به نظر می های صورتبررسی

زشکی نیز در احراز واقعیت باشد. جدای از آن، استفاده از طب پ تواند یکی از معیارهای تفکیکمی

 نماید.و تفکیک معیارها کمک حائز اهمیتی می

 اشاره «فیقتله بما یغلب علی ظن موته»که فقهای اسالمی در تعریف قتل به عبارت ازآنجایی

تنهایی در تعریف قتل به« شودآنچه غالبا باعث کشتن می»رسد درج عبارت اند، به نظر مینموده

قاتل در ارتکاب قتل بر اساس ظن خود و با در نظر گرفتن نکات و تدابیر ایمنی اشتباه است. چراکه 

ضرورت و اهمیت طرق کند، هرچند غالبا کشنده نباشد. حال با توجه بهنوع وسیله را انتخاب می

 شود.اثبات قتل غیراصابتی، به بررسی مصادیقی از قتل غیراصابتی پرداخته می

باشد. حالت ا چشم زدن توسط عائن در دو حالت متصور می:  قتل بالف: قتل توسط عائن 

با چشم زدن قتل عمدی است اگر عائن قصد قتل  قتلصورت عمدی است. اول: قتل با عین به

المعیون را داشته باشد و عائن معروف به قتل با عین باشد و به کنترل چشم قادر باشد. در توجیه این 

ی با عین این است که الف: عائن باید قصد قتل داشته باشد مطلب باید گفت شرایط اثبات قتل عمد

در این شرایط چون  ب: عائن معروف به قتل با عین باشد ج: عائن قادر به کنترل چشم خود باشد.

قتل با اختیار و اراده ی عائن واقع گردیده، قتل مثل کشتن با اسلحه است. حالت دوم: قتل با عین 

ائن غیر معروف به قتل با عین باشد و قدرت کنترل چشم خویش اگر ع صورت غیرعمدی است.به

صورت غیر قصد به معیون اصابت نماید، قتل غیرعمدی است. توجیه عدم اعتبار را نداشته باشد و به

ان القتل حصل بما »باشد این است که قتل عمد در شرایطی که عائن معروف به قتل با چشم نمی
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باشد واقع گردیده است و در توجیه عدم تحقق قتل نچه غالبا کشنده نمییعنی قتل با آ«. الیقتل غالبا

توان گفت قتل بدون اراده و اختیار صورت پذیرفته عمد در شرایطی که کنترل بر چشم ندارد می

 (.۶3: 199۶زرقانی، است )

: سحر کالم یا نوشته یا کاری است که در بدن مسحور یا قلب وی یا عقل ب: قتل با سحر

گذارد و موجب قتل یا مریضی و یا جدایی زن از مرد و یا مانع دون ارتباط مستقیم اثر میوی ب

(. اگر ساحر با سحر خود انسان 30 :19۶9ابن قدامه، ) شودکدورت بین افراد می نزدیکی زن و مرد و

است  را کشت و اعتراف کرد که این شخص با سحر او فوت کرده است و این عمل هم غالبا کشنده

کشد و گاهی اگر گفت با سحر کردن مرده است و این سحرگاهی می و شودمی س قصاصپ

شود، بلکه قتل با سحر بر اساس بینه ثابت نمی شود.کشد قصاص ساقط و دیه و کفاره واجب مینمی

(. اگر سحر غالبا کشنده باشد و کشنده بودن آن 43۶: 199۶زرقانی، ) شودبا اعتراف ساحر ثابت می

شرایط آن مثل  و کار بردن آن و آگاهی ساحر محرز گردد در این شرایط قتل عمدی استبا به 

 باشد.قتل توسط عائن می

ها را دارد بکشد و : کسی که شمشیری را بر زن یا کودکی که قصد ترساندن آنج: انزاع

را بترساند  تعزیر وجود دارد. اما اگر سلطان کسی بمیرند در این شرایط فقط تأدیب و ها از ترسآن

و بمیرد چیزی بر سلطان نیست. البته اگر مباشر نباشد و هیچ فرقی بین این مورد و بین کسی که 

طور کسی که میرد نیست و همینوی می کند و از ترس همراهطرف دشمن پرتاب میسنگی را به

 (.583 :2009کتانی الحسینی، ) میردگردد و از ترس شخصی میکند و چاه ویران میچاهی را می

که طوریو محبوس کردن مجنی علیه به : هرچند بستنمحبوس کردن مجنی علیهد: 

صورت فعل ملموس است. چیزی به وی نرسد، از مصادیق ترک فعل در قتل هست و اثر آن بههیچ

 ماند.و جسد مقتول بر جای نمی اما در اثر وقوع قتل فعل اصابتی بر فیزیک
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جلوی حیوان درنده و از ترس مردن؛  پرتاب کردن حیوانات و  : انداختن دره: سایر موارد

حشراتی مثل عقرب و مار و از ترس مردن نیز از دیگر مصادیق قتل غیراصابتی هستند که فقهای 

 اند.کردهها اشارهاسالمی در توجیه امکان وقوع قتل غیراصابتی به آن

که فقهای امامیه، امکان تحقق قتل  توان اذعان داشتشده میسان بر اساس مصادیق گفتهبدین

اند )نجفی، صراحت قبول نمودهعمد غیراصابتی را در مواردی مثل ترس، تهدید، سحر و جادو به

های مختلفی را در این ( و در متون فقهی اهل سنت هم مذاهب چهارگانه، دیدگاه94: 1393

اصابتی منجر به ایجاد قتل، بر امکان اند. فقهای عامه با ذکر مواردی از افعال غیرخصوص ارائه داده

که از دیدگاه فقها هم چناناند. اما طرق اثباتی آنتحقق قتل عمدی با این افعال صحه گذاشته

 بارو ازاین پذیر نیست.جز از طریق اقرار مرتکب و یا اثبات رفتار غالبا کشنده مقر امکانآید بهبرمی

های اثباتی و ن نظر فقهای امامیه و عامه، شیوهطرح دیدگاه فقهای اسالمی، ضمن مشخص کرد

مصادیقی از افعال غیراصابتی منجر به قتل را هم از منظر فقهای اسالمی به تفکیک بررسی خواهیم 

 نمود.

 . دیدگاه فقهای امامیه3-1

  در خصوص تاثیر افعال غیراصابتی در وقوع قتل صرف

زخم که سحرو چشموجود دارد مبنی بر این نظر از دیدگاه فقهای امامیه، روایات متعددی هم

گردد. از آفریند و باعث بیماری ومرگ میهای ناگوار و ناخوشایند میحقیقت دارد و دگرگونی

زخم حق چشم «.ان العین حق انها تدخل الجمل و الثور التنور»شده است: رسول خدا )ص( روایت

 «.وان العین لیدخل الرجل القبر و الجمل القدر» د.افکندرستی که شتر و گاو نر را به تنور میاست به

(. 1۷:  ۶0ج، 1384کند )مجلسی، افکند و شتر را داخل دیک میزخم مرد را داخل قبر میچشم

اند: کسی که بر سر دیگری فریاد بزند و او مرقوم فرموده« المهناج هتکمل»مرحوم خویی در کتاب 

که این فریاد او درجایی قصد قتل او را داشته و یا این که با این کارشبترسد و بمیرد، درصورتی

شود. در باشد که عادتاً موجب مرگ فرد شود و فریاد زننده از این مطلب آگاه باشد، قصاص می
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شود و که قصد قتل نداشته و عادتاً هم کشنده نبوده(، دیه بر او ثابت میدرصورتی)غیر این صورت 

خواهد بود که استناد مرگ به فریاد زدن او معلوم و محرز باشد  این ضمان دیه و قصاص در صورتی

و اال در صورت عدم احراز استناد مرگ به شخص فریاد زننده، چیزی بر عهده ی او نیست و مثل 

فرمایند: اگر همین مورد است جائی که فرد به روی کسی سالح بکشد و آن فرد بمیرد. در ادامه می

قصد قتل آن کار انجام کاری که غالبا موجب مرگ است و یا به شخصی، دیگری را سحر کند با

ای به او ای ایجاد کند که شخص تصور کند که شیر درندهرا انجام دهد، مثالً با جادوگری منظره

حمله کرده و در اثر ترس از این حادثه بمیرد، در این صورت جادوگر که باعث مرگ او شده 

 (.223: 1391خویی،  است، مستحق قصاص نفس است )موسوی

، در حقوق جنایت حاصل از فریاد و درواقع افعال غیراصابتی «شرح اللمعه»شهید ثانی در کتاب 

اند: کسی که بر کودک یا دیوانه یا بیمار مطلقاً دیدگاه مخالفی با مرحوم خویی دارد. ایشان فرموده

د برآورد و به سبب این فریاد که غافل است فریاچه غافل باشد و چه نباشد یا شخص سالم درحالی

جنایتی بر ایشان وارد آید در مال خود ضامن آن هست، چون خطای شبه عمد است. اگر بر کسی 

که سالم و کامل است در حالت هوشیاری و توجه فریاد زده شود شخص ضامن نیست، چون فریاد 

که ر اثر فریاد، مگر اینرود و تلف شدن او امری اتفاقی است، نه داز اسباب اتالف به شمار نمی

 شود.بدانیم مرگ او مستند به آن فریاد بوده است که در این صورت دیه ثابت می

که فالنی با سحر دیگری را فرماید: اگر شهود شهادت دادند مبنی بر اینعالمه ی حلی می

با سحر شود. اما اگر شهادت دادند که ایشان اقرار کرده که کشت، به علت عدم رؤیت کشته نمی

شود و اگر ساحر گفت او را با سحر مریض کردم ولی به دلیل فالنی را کشته، شهادت قبول می

شود )حلی، گردد، هرچند اقرب این است که لوث محقق نمیدیگری مرد، به نظر لوث محقق می

13۷8: 251.) 

 هیقصاص و د ،را سحر کرد و مرد یگرید یاگر کس فرمایدمی یطوس خیش آنچهاساس بر 

 آنچه چراکه گردد.نمیواجب  هیبا سحر او را کشته قصاص و د دیاگر ساحر بگو شود،نمیواجب 

 بازهمبا چشمم او را کشتم  ای. پس اگر او گفت با نظرم هستسحر  قتیمفروض است عدم حق
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 ،وجود ندارد بابینهاحراز سحر  یبرا یراه چیه :مده استآ مسالکاما در  گردد.نمیقصاص واجب 

شود. نیست و تنها با اقرار ساحر ثابت میسحر هم  ریو شاهد تاث داندنمیاهد قصد ساحر را چون ش

نظر  ؛ اماشودپس اگر گفت که سحرم او را کشته و سحر او تأثیری نداشت به اقرارش تو جه نمی

پس اگر پس از اقرار گفت سحر غالبا  هست: عمل به اقرار قوی اثبات قتل بر اساس شرایط ذیل

ه است این اقرار به قتل است و اگر گفت نادرا کشنده است جای بحث است. اگر همراه قصد کشند

ام این قتل باشد عمدی است و اال شبه عمد هست و اگر گفت اسم شخص دیگری را اشتباه گفته

خطاست، پس اجرای حکم بر اساس آنچه اقرار کرده الزم است، اما در صورت خطا اقرار عاقله 

 (.33: 1393جفی، الزم نیست )ن

مستنثی  صورت جواز مماثله در قتل و قصاص سه فرماید: دردر این خصوص شهید ثانی هم می

کشند نه با سحر، چراکه عمل سحر حرام سحر بکشند اورا با شمشیر می . اگر کسی را با1هستند: 

اندن مشروب با خور . در قتل3. در قتل با لواط 2است و به خاطر عدم دقت و اختالف تاثیر آن 

 (.3۶9 :2002)موسسه دائره المعارف الفقه االسالمی، 

 .  دیدگاه فقهای عامه3-2

اصابتی مدنظر فقهای اسالمی بوده، اما با بررسی  قتل که از باب غالب در قتل عمد،با توجه به این

ر نظگردد که در البالی آرای فقهی به قتل غیراصابتی هممتون فقهی فقهای عامه مالحظه می

شده است که یکی از آن مصادیق قتل عمد بیان «المبدع شرح المقنع البن مفلح»اند. در کتاب داشته

شده مصادیق، قتل با سحر هست که غالبا کشنده باشد. در قتل غیرعمدی نیز به قتل با سحر اشاره

. در مبحث (214 :2003 مفلح، ابن) است و آن در شرایطی است که این نوع سحر غالبا کشنده نباشد

شود. به خاطر های قصاص آمده است: در قتل با سحر، قاتل با شمشیر کشته میصفات و ویژگی

که سحر حرام است و در اخبار آمده است که حد ساحر ضربه زدن با شمشیر است. سه مذهب این

سحر وی را شود، اگر ساحر اقرار کند که با گویند: قتل با سحر ثابت میشافعیه، حنفیه و مالکیه می

کشته است. پس اگر قاتل گفت با سحرم وی را کشتم و این غالبا کشنده است، در این شرایط قتل 
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عمدی است و قصاص واجب است و اگر گفت نادرا این سحر کشنده است، پس شبه عمد است و 

ام از اسم شخص دیگر به اسم این شخص در سحر کردن، در این شرایط خطا اگر گفت اشتباه کرده

شود در مال ساحر نه در مال عاقله، به خاطر شود و در این دو مورد اخیر، دیه ثابت میمحسوب می

 شود.که عاقله دیه را تصدیق کنند که در این شرایط دیه در مال عاقله ثابت میاقرار ساحر؛ مگر این

ر جدا نشود مثل گویند: ناچارا باید از مادر جدا شود و اگر از مادشافعیه در جنایت بر جنین می

شود یکسان است اگر جنایت با قول باشد مثل تهدید کردن و یا عضوی از اعضاء مادر محسوب می

صورت گویند: اگر جنین به سبب ضرب و یا ترساندن مادر بهبا فعل یا با ترک فعل. مالکیه می

بر این  شود.یغیرشرعی و یا به سبب بوی متعفن و گندیده ساقط شود، در این شرایط دیه واجب م

جنین با قول و بوی که مطابق دیدگاه امام شافعی و امام مالکی، امکان سقطاساس با توجه به این

 باشد.متعفن وجود دارد، پس امکان وقوع جنایت نیز با افعال معنوی و غیراصابتی متصور می

شافعی احمد عیسی عاشور در کتاب فقه آسان در مذهب امام  :الف: دیدگاه امام شافعی

بیان نموده است: اگر شخصی بر کودکی غیر ممیز فریاد کشید و آن کودک بر گوشه بامی و یا 

کنار رودی یا چاهی ایستاده بود و دچار لرزه شده و افتاده و براثر آن مرده، دیه آن واجب است نه 

ت. چون مرگ قصاص آن و اگر روی زمین بود و براثر همان فریاد مرده، بر فریاد زننده ضمانتی نیس

رسد و این قول رایج است و اسلحه کشیدن و تهدید شدید نیز حکم براثر فریاد بسیار بعید به نظر می

فریاد را دارد و اگر شخصی بر خردسالی فریاد کشید و او عقل را از دست داد، ضمانت آن واجب 

و از ترس خود  کس دیگری را دنبال نمود، دشمن گریختاست و اگر کسی با شمشیر یا امثال آن

را از رودخانه انداخت یا از جای بلندی خود را پرت کرد یا خود را در چاهی انداخت و هالک 

شد؛ بر دنبال کننده ضمانتی نیست چون شخص گریزان خودش را از روی قصد هالک کرده و 

الع مستقیماً به سبب هالک اقدام کرده است و سبب به دست او بوده است و اگر از محل هالک اط

که کور باشد یا در تاریکی باشد یا در شب باشد نداشته باشد و بدون قصد در آن محل افتد مانند این

بر . (۶23: 1393کننده ضامن بوده و ضمانت بر وی واجب است )عاشور، و در آن صورت تعقیب
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یز و درواقع تر شامل صغار و افراد غیرممیز و ممپایه ی دیدگاه احمد عیسی عاشور، چتر حمایتی بیش

پذیر جامعه مثل اطفال و نابیناها هست و قتل در اثر فریاد کشیدن و ترساندن در این قشر آسیب

دیدگاه، غیر عمد تلقی گردیده که دیه تعیین خواهد شد. البته مکان و محل وقوع جرم نیز در تعیین 

 دیه بسیار حائز اهمیت است که به آن اشاره گردید.

محمد الزهری الغمراوی هم اگر شخصی بر کودک غیر ممیز فریاد کشید  بر پایه ی دیدگاه شیخ

و آن کودک بر گوشه ی بامی یا کنار رودی یا چاهی ایستاد بود و افتاد، دیه ی مغلظه آن بر عهده 

ی عاقله است و در قولی قصاص واجب است و اگرچه روی زمین باشد و اگر بر بالغی فریاد کشید 

نیست. کشیدن اسلحه نیز مثل فریاد کشیدن است. شخص نزدیک به احتالم نیز ای الزم و افتاد، دیه

همانند بالغ است و اگر در هنگام شکار فریاد کشید و کودکی در اثر ترس و اضطراب افتاد، دیه ی 

برند، زن بارداری را طلب خوی نام میمخففه بر عهده ی عاقله است و اگر سلطانی که او را به درنده

جنین نماید، سلطان ضامن است و اگر شخص را با شمشیر در اثر طلب کردن از ترس سقطکرد و زن 

 1برهنه دنبال کند و او از ترس خود را در آب، آتش بیندازد یا از بلندی پرت کند ضامن نیست

اساس دیدگاه شیخ الغمرادی، ترساندن، فریاد کشیدن بر کودک غیر  بر (.48۷: 13۷9)الغمرادی، 

جنین در اثر ترس در اثر آن موجب دیه و در قولی موجب قصاص است و حتی سقط ممیز و فوت

گردد برابر نظر ایشان، تحقق قتل عمدی و یا را نیز از موجبات ضمان دانسته است. مالحظه می

 پذیر است.غیرعمدی در اثر افعال غیراصابتی، فقط در خصوص صغار و افراد نیازمند توجه امکان

ام شافعی، افعال کشنده که بر سه قسم عمد، خطا و شبه عمد هستند، در مطابق دیدگاه ام

(. عمد عبارت است از 234: 193۷قصاص نیست، مگر در عمد )حصنی دمشقی شافعی،  کدامچیه

کشنده است و اگر یکی از این دو قصد از بین رفت  باغال آنچهقصد فعل و قصد کشتن شخص به 

                                                           
فی قولٍ قصاص و لو کان بأَرضٍ، و علی العاقلهِ فدیه مظلظه  صاح علی صّبی الیمیزُ علی طرف سَطح فََوقَعَ بذلک. 1

أوصاحَ علی بالغ بطرف سطح فالدیةً فی األصَحَّ و شهر سالح کصیاح و مُراهق مُتیقِّظ کبالغ و لو صاح علی صید فاضطرب 

لو تبع سبیف هارباً ففه علی العاقله و لو طلب سلطان من ذکِرَت سبُعهُ فأجمفت ضُمین الجنین و خفدیةِ م سقطحسبی و 

 .الضمان، فلو وقع جاهالً لعمی أو ظلمٍه ضَِمنَفمنه فَرَی نفسه بمادٍ أونارٍ أدمنِ سطح 
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لبا کشنده نیست داشته غاعل و قصد شخص را با آن چیزی که شود و اگر قصد فبه خطا تبدیل می

اساس این دیدگاه، مالک در قتل عمدی،  (. بر4۶3: 13۷9باشد پس آن شبه عمد است )الغمرادی، 

کشنده بودن فعل ارتکابی است و اگر قصد فعل و قصد  قتل شخص با افعال غیر کشنده وجود داشته 

 شد.باشد، قتل به شبه عمد تبدیل خواهد 

-گوید: قتل، فعل از بین برندهدر تعریف قتل می« الفقه االسالمی و أدلته»دکتر زحیلی در کتاب 

شود. قتل فعلی از بندگان خدا است که باعث زوال فعلیت ای است؛ یعنی به مرگ و یا قتل منجر می

بنابراین هر (. 80: 2011گردد، یعنی قتل مفهوم کننده ی بنیه ی انسان است )الزحیلی، زندگی می

گیرد و مالک در عمدی، شبه فعلی که باعث از بین بردن نفس گردد، در تعریف قتل جای می

صورت اصابتی باشد عمدی و خطا بودن آن کشنده بودن فعل ارتکابی و قصد قتل است، حال چه به

 یا غیراصابتی.

ی آلت قتاله را دلیل : هرچند امام ابوحنیفه و امام شافعی کشنده بودن غالبب: دیدگاه مالکیه

دانند، اما امام مالک ، اللیث والهادویه بر این باورند که اگر قتل با آلتی که غالبا با بر قتل عمد می

و در  شوک؛ این قتل عمدی است ی و یالیس ،شالق گردد، اتفاق بیفتد مثل عصا،آن قتل واقع نمی

ها، عدم ین دارد که اصل در نزد آنرسد این دیدگاه داللت براآن قصاص واجب است. به نظر می

اعتبار آالت در ازهاق روح است و هر چیزی که موجب ازهاق روح گردد را موجب قصاص 

گویند: ضربه زدن با عصا و سنگ کوچک عمد هست، مالکیه می (.333 :13۶5سید سابق، ) دانندمی

ت که با سببی از اسباب ها قتل دو نوع عمدی و خطایی است. قتل خطایی، قتلی اسچراکه نزد آن

شده باشد یا بدون قصد قتل، یا قتل با آنچه عادتاً کشنده نیست ایجادشده باشد یا از غیر مکلف واقع

 مثل شالق اتفاق افتاده باشد.

که آن مار زنده سوی دیگری پرتاب کند، درحالیگوید: اگر شخصی ماری را بهامام مالک می

شود و اگر رایطی که مار او را نیش نزده است قصاص میاست و آن شخص از ترس بمیرد، در ش

طور است اگر مار قدرت نیش زدن را به علت صغر سن مار مرده باشد دیه واجب است و همان

نداشته باشد و اگر از باب شوخی پرتاب کرده باشد؛ دیه پرداخت کند و اگر از باب دشمنی و 
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و خنجر روی کسی کشید و شخص از شود. اگر کسی سالح کشنده خصومت باشد قصاص می

ترس پا به فرار گذاشت و دنبال راه فرار بود و این کشیدن سالح به خاطر عدوات بین آن دو باشد 

ای شود. حتی اگر ضربهو شخص بدون سقوط از ترس فوت کرد، قصاص بدون قسامه واجب می

شود، به خاطر احتمال مرگ یبه وی نزده باشد و اگر در حال فرار سقوط کرد، پس با قسامه ثابت م

ایشان با سقوط. اگر سالح کشیدن بدون عدوات و دشمنی و بدون فرار به مرگ منجر شود، خطا 

طور است اگر فرار کرد و دشمنی شود و همینشود و دیه ی مخمسه بر عاقله واجب میمحسوب می

اگر کسی با سحر به قتل ( و مثل موارد فوق است 241: 199۶ها نبود و فوت کرد )جزیری، بین آن

شود و الزم نیست که برسد و با اقرار و بینه قتل با سحر ثابت شود، پس قصاص او با شمشیر ثابت می

: 199۶با سحر کردن وی را قصاص بکنند. چراکه امر کردن بر معصیت، معصیت است )جزیری، 

2۶3.) 

عمد، شبه عمد، خطا، جانشین  امام ابوحنیفه، قتل را بر پنج دسته :ج: دیدگاه امام ابوحنیفه

خطا و قتل سببی تقسیم نموده است. ابوحنیفه قتل عمد را قتلی دانسته است که شخص عمدا با اسلحه 

هایی که ذکر کرده، ( با توجه به این تعریف و مثال238: 199۶و امثال آن دیگری را بزند. )جزیری، 

امام ابوحنیفه براین  شاگردان شان نبوده است.رسد که قتل عمدی غیراصابتی مورد تایید ایبه نظر می

شیء یا چیزی بر بدن مسحور برخورد نماید مثل درد و امثال آن، امکان تحقق سحر  باورند که اگر

 )ابن وجود دارد. اما اگر مرض یا موت بدون برخورد چیزی بر بدن ایجاد شود، سحر وجود ندارد

 (.33 :19۶9قدامه، 

 ابتی در مقررات ایرانجایگاه قتل عمد غیراص. 4

توان به فاعل نسبت داد و وی را، حسب مورد به که در رفتارهای مادی، مرگ را میدر این

شود ارتکاب جنایت عمدی یا غیرعمدی محکوم کرد تردیدی وجود ندارد. اما سؤالی که طرح می

ه دروغ فوت تنها این است که اگر یکی با رفتارهایی مثل فریاد کشیدن، خبر ناگوار دادن، اعالمی

فرزند یکی را برای وی ارسال کردن، سالح کشید به روی دیگری بدون شلیک آن، برانگیختن 
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ها سوی قربانی و یا اقدام به انفجار صوتی در کنار محل سکونت وی و نظایر آنحیوان زنده درنده به

ا غیرعمدی محکوم توان او را به ارتکاب جنایات اعم از عمدی یموجب مرگ دیگری شود، آیا می

که محکومیت به این جنایات مستلزم مادی و ملموس بودن اثر رفتارهای ارتکابی از سوی کرد یا این

 (.۶1: 138۷مرتکب هست )صادقی، 

د، در جهت پس از پیروزی انقالب اسالمی، دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی ایران به وجود آم

تر در ل بیشگرفته است. این تغییر و تحوایی انجامهانطباق احکام قضایی با موازین شرعی تالش

می حوزه حقوق کیفری صورت پذیرفته است. یکی از این تغییرات که در قانون مجازات اسال

ست. اموردپذیرش قرارگرفته است و صالحیت انتساب قتل به خود را داشته، رفتار غیرمادی 

تل با این ارتکاب ق 32۶و  325و ماده ی ، طی د13۷0گذار در قانون مجازات اسالمی مصوب قانون

اب قتل با این افعال را موردپذیرش قرار دارد. تحت شرایطی که در این دو ماده مقررشده بود ارتک

به رد محکومافعال نیز همانند افعال مادی فیزیکی، مؤثر در عنوان قتل بوده و مرتکب برحسب مو

ابقه ی تقنینی ال غیراصابتی قبل از این قانون، سشد. ارتکاب قتل با افعقصاص یا پرداخت دیه می

مقررات کیفری  نداشته و درنتیجه به تبعیت از دیدگاه فقهای اسالمی این نوع قتل عمدی وارد صحنه

 شده است.

هرگاه کسی »داشت: مقرر می13۷0قانون مجازات اسالمی مصوب 325مقنن ایران برابر ماده ی 

که موجب  1 سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری انجام دهدبهبه روی شخص سالح بکشد یا سگی را 

شود و براثر این ارعاب هراس او گردد ، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می

قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا به

قصد قتل انجام صاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه بهقتل عمد محسوب شده و موجب ق

در ماده ی مذکور برخالف «. بگیرد، قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده ی قاتل است

                                                           
قانون  501را همانند ماده ی  325، اعمال ارتکابی مندرج در ماده ی «هر کار دیگری»گذار با ذکر عبارت . قانون1

 (.1393، تمثیلی دانسته بود )گلدوزیان، 1392مجازات اسالمی 
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ضوابط عمومی قتل عمدی که وجود رابطه ی فیزیکی و جسمانی میان فعل قاتل و جسم مقتول 

ازی نبوده و چنان چه شخص روی دیگری سالحی بکشد یا ای نیضروری بود، به احراز چنین رابطه

انگیز دیگری را انجام دهد و طورکلی هر کار وحشتسوی او تحریک نماید و یا بهحیوانی را به

اساس مفاد  بنابراین بر؛ شودموجب مرگ او شود حسب مورد قاتل عمدی یا شبه عمدی شناخته می

شود زم نبود میان سالحی که روی دیگری کشیده میال 13۷0قانون مجازات اسالمی  325ماده ی 

که براثر انفجار صوتی ای وارد نماید و یا اینو جسم او ارتباط فیزیکی برقرار شود و یا حیوان صدمه

کرد ای جسمانی ببیند، بلکه صرف انجام افعال مذکور برای تحقق این ماده کفایت میمقتول صدمه

رساند شد مثالً حیوان به او آسیب میای به مقتول وارد میی صدمهواسطه ی چنین امورو چنان چه به

دیگر، در عبارتبه؛ شدخارج می 325شده از شمول ماده ی گردید، قتل واقعو سبب مرگش می

های شمول ضوابط عمدی تغییر فیزیکی مشاهده و جسم مقتول فاقد گزارش معاینه ی جسد قتل

فاقد چنین اوصافی بود  325جسد مقتول موضوع ماده  که وضعیتحالت اولیه هست، درحالی

 (.41: 1388)سپهوند، 

بدین ترتیب منحصر داشتن فعل موجب جنایت در اعمال مادی بالوجه تلقی گردید و در 

صورت امکان رابطه ی استناد، افعال غیرمادی نیز توانستند عامل ایجاد جنایت باشند و در این صورت 

وسیله ی اعمال زیرا ارتکاب جنایت به؛ از عدوانی بودن فعل او گردیدضمان مرتکب متوقف بر احر

گذار باوجود خاص بودن (. البته قانون۷3: 138۷غیرمادی از مصادیق سببیت بوده است )صادقی، 

حکم ماده ی مذکور، ضوابط عمومی را معیار تشخیص نوع قتل قرار داده بوده است. ازاین رو، اگر 

شد، قتل عمدی که فعل او نوعاً کشنده میداد و یا اینبا قصد قتل انجام می مرتکب چنین افعالی را

 (.42: 1388شد )سپهوند، محسوب می

موجب شده است. بهنیز پذیرفته 1392قتل عمدی غیراصابتی، در قانون مجازات اسالمی مصوب 

سوی سگ را به هرگاه کسی به روی شخصی سالح بکشد یا حیوانی مانند»این قانون:  501ماده ی 

گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می

اساس تفاوت انواع  انجام دهد و براثر این ارعاب شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر
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ی، شبه تواند قتل عمدعمل ترساننده، حسب مورد می«. شودجنایات به قصاص یا دیه محکوم می

عمدی یا خطای محض محسوب شود. بدیهی است برای محکوم کردن مرتکب به ارتکاب جنایت، 

صغر سن، بیماری، جنون، ناآگاهی و یا ترسو بودن قربانی شرط نیست. هرچند که اثبات وجود 

 تر نیست.گونه موارد آسانرابطه سببیت بین فعل مرتکب و جنایت حاصله در این

توان گفت که مکان تحقق قتل درنتیجه هراس و وحشت در این ماده میبا توجه به پذیرش ا

قانون مجازات اسالمی، اعم از رفتار مادی یا غیرمادی  290در ماه « انجام کار»منظور مقنن از اشاره 

وجود « هراس و وحشت»عالوه دلیلی برای محدود کردن رفتار غیرمادی به موارد بوده است. به

ها هم بشود. اما تواند شامل موارد ایجاد هیجان، اضطراب و نظایر آنال میندارد، بلکه این اعم

ویژه رکن معنوی عمد در موارد اخیر رغم پذیرش نظری این مطلب، اثبات رابطه ی سببیت و بهعلی

مثل ماده  501اگر غیرممکن نباشد، حداقل بسیار مشکل است و شاید به همین دلیل است که ماده ی 

کرده است. برای شمول ماده ی ، تنها به هراس و ارعاب اشاره13۷0مجازات اسالمی قانون  325ی 

رؤیت ، رفتار ارتکابی درهرحال مادی و محسوس هست و صرفاً صدمه حاصله محسوس و قابل501

نیست وگرنه اگر منظور از رفتار غیرمادی رفتارهایی مثل سحر و جادو باشد که ادعای تأثیر آن براثر 

تواند موجب انتساب مرگ دیگری شود )میر گاه نمیراءالطبیعه برود، این اعمال هیچعوامل ماو

یابد که بتوانیم قتل را به فریاد گونه موارد ضمان هنگامی تحقق می(. در این۶4: 1393محمدصادقی،

که زمان بودن فریاد با اعمال مشابه با هالک شدن درحالیشده مستندنماییم و اال صرف هماعمال

 (.89: 1391تواند موجب ضمان باشد )گرجی، ادتاً موجب مرگ نیستند، نمیع

 گیرینتیجه

شده مراجع رسمی، موارد و در آمار ارائه های ارتکابی اصابتی بودهاز آنجائی که بیشتر قتل

نادری از قتل غیراصابتی رؤیت شده است؛ غالبا باور عرفی و عمومی جامعه بر این است که امکان 

ها هم قدمت زیادی گونه قتلگذاری اینقتل با رفتار غیراصابتی وجود ندارد. سابقه ی قانون ارتکاب

قانون مجازات اسالمی  501و ماده ی  13۷0قانون مجازات اسالمی  325ندارد و تنها در ماده ی 
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ه سابقه ی موضوع را بایستی متوجه متون فقهی مذاهب خمس شده است، ازاین رو،به آن اشاره 1392

 و قوانین جزائی کشورهای اسالمی مجاور نمود.

در متون فقهی اهل تشیع، امکان تحقق قتل عمد غیراصابتی در موارد ترس، تهدید، سحر و جادو 

های مختلفی را در شده است و در متون فقهی اهل سنت، مذاهب چهارگانه دیدگاهصراحت اشارهبه

ی اهل سنت، با صراحت به تحقق قتل عمدی با اند. امام مالک از فقهااین خصوص ارائه داده

اشاره نموده  رفتارهای غیر اصابتی مثل ترساندن، سحر کردن، پرتاب مار، اسلحه کشیدن و چشم زدن

پذیر جامعه، است. امام شافعی نیز با گستردن چتر حمایتی در دفاع از صغار، نابینایان و قشر آسیب

دانسته است. هرچند ابوحنفیه به دلیل غالباکشنده نبودن این پذیر تحقق قتل عمد غیراصابتی را امکان

اند، اما در شرایطی که قاتل با تصمیم قبلی و با قصد قتل اعمال، امکان تحقق قتل را دشوار دانسته

 مرتکب قتل غیراصابتی شده باشد ازنظر ایشان امکان آن دور از انتظار نیست.

قانون مجازات  295و  290ویژه مقررات مواد عمدی به از آنجائی که مقررات قانونی ناظر بر قتل

باشند، ، به تاسی از دیدگاه فقهای اسالمی قابل تسری به قتل عمد غیراصابتی می1392اسالمی 

ای، با وضوح گردد که هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویهپیشنهاد می

ای را هم مدنظر قرار دهد. چراکه قاتالن حرفهتری قتل عمد غیراصابتی ناشی از ترک فعل بیش

ای هستند که هیچ اثری از خود بر جای نگذارند و ارتکاب قتل گونهدرصدد ارتکاب قتل به

ای خواهد بود، ویژه با ترک فعل نیز دستاویزی مناسب برای مجرمان حرفهصورت غیراصابتی بهبه

 این خصوص ضروری هست. ای صریح تا اصالح قانون دردرنتیجه، اتخاذ رویه
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