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  قتل عمد در حالت هيجانات روحي در فقه و حقوق كيفري ايران
  )15/06/1397، تاريخ تصويب 15/02/1397تاريخ دريافت  (

  1*ميرحيدر ميرنقي زادهدكتر 
  قاضي دادگستري و  دكتري حقوق خصوصي

  **علي كوچك بيگي
  ***كبر صفريا

  پژوهشگر و مولف كتب حقوقي
  چكيده  

و نقش آن در تعيين مجازات فاعل قتل يك اصل اساسي و انكار )  Murder( قتل عمد
همچنان كه اكثر قتل ها از روي هيجانات و احساسات عاطفي به وقوع مي پيوندد . ناپذير است 

تاثير هيجان و اضطراب روحي در و عامل مهمي در تعيين مجازات فرد مي باشد لذا آشنايي با 
در اين مقاله سعي شده است ضمن . تعيين مجازات و مطالعه موردي آن اهميت فراواني دارد 

 Soul(بيان مفاهيم و مهم ترين مصاديق قتل هاي عمدي درحالت هيجانات روح
excitement( با واكاوي حقوق كيفري ايران و پس از بررسي نقش هيجان و اضطراب در

قتل در ( قانون مجازات اسالمي بخش تعزيرات  630اي عمدي با محوريت تحليل ماده قتل ه
، از بعد فقهي و حقوقي و ارائه راهكارها و پيشنهادات ) " Murder in the march"فراش 

، نشان داده شود كه هيجان روحي در به وقوع پيوستن قتل عمدي پديده اي است با موارد 
ي پاسخ گويي به اين پرسش اساسي است كه آيا هيجانات روحي در اين نوشتار در پ.گوناگون

تعيين مجازات فاعل قتل تا چه حد مسئوليت كيفري را زايل مي كند و گستره چتر حمايتي 
با توجه به .مقنن چه ميزان از مرتكبين قتل هاي عمدي در هيجانات روحي را دربرمي گيرد

هاي اين چنيني در جامعه و تناقضات و  روند رو به رشد آمارهاي موجود در مورد قتل
از اين . تعارضات در مباني قانوني؛ ضرورت پرداختن به اين موضوع دو چندان به نظر مي رسد

  . رو مقاله پيش رو مي كوشد هر يك از اين پاسخ ها را بررسي كند
  

  .قتل عمد ، هيجان و اضطراب روحي ، قصد ، انگيزه ، قتل در فراش: واژگان كليدي 
                                                             

  نويسنده مسئول 1
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  كليات: بخش اول 
دين مبين اسالم تنها راه آشكار و برنامه ي روشن و كامل آسماني است كه در همه ي شئون 

از نظر اسالم قتل يكي از بزرگترين گناهان . زندگي براي تمامي مردم جهان مقرر شده است
خداوند . است كه حرمت آن در قرآن مجيد در موارد مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است

ومنْ يقْتُلْ مؤْمنًا متَعمّدا فَجزَاؤُه جهنَّم خَالدا فيها « «: سوره ي نساء مي فرمايد 92تعال در آيه ي م
و هركس مؤمني را به عمد بكشد، مجازاتش آتش » وغَضب اللَّه علَيه ولَعنَه وأَعد لَه عذَابا عظيما

ت جاويد معذّب خواهد بود، خدا بر او خشم و لعن كند و عذابي جهنم است كه در آن به صور
، قتل نفس بر سه نوع 92مصوب  قانون مجازات اسالمي 289در ماده ي . بسيار شديد مهيا سازد

با اين كه خداوند در قرآن كريم، قتل عمد را نكوهش . ي محضعمد، شبه عمد و خطا: است
مقرر كرده است اما » قصاص«و مجازات دنيوي  كرده و بر فاعل آن مجازات سخت وعده داده

هيجانات و  عمده ترين آن ، عامل گاهي عواملي، قتل عمد را جايز مي شمارند كه از جمله
قتل عمد در حالت «را اختصاص به  مقاله پيش روبا اين توضيحات، موضوع .اضطراب است
ه با تمام دقت ه موضوع داشتتا با عالقه اي كه نسبت ب ه ايمو سعي نمود هداد» هيجانات روحي

 نظر ضمن آوردن قوانين و مقررات موضوعه ، رويه قضايي ،منابع فقهي و نظرات حقوقدانان ؛
پاسخ  و گرديدهو در هر مبحث سؤاالتي طرح نموده بعضاً شريعت و قوانين موضوعه را بررسي 

ه رويه قضايي ايران داشته اده و نيم نگاهي بسؤاالت را با استناد به مواد قانوني و شريعت پاسخ د
موجب قصاص است اما بر اين اصل استثنائاتي » قتل عمد در حالت هيجانات روحي« .باشيم

 متن مقاله وارد است كه در برخي موارد رافع مسئوليت كيفري است كه مشروحاً در فصول آتيه
مد در حالت قبل از هر چيز بايد اذعان نمود كه يكي از مصاديق بارز قتل ع.بررسي مي شود

اكثر قوانين وضعي براي قتل هاي خانوادگي .هيجان و اضطراب، قتل هاي خانوداگي مي باشد
به سبب اهميت و ضرورتي كه دارد، بخش خاصي اختصاص داده اند كه گاهي به آن، دفاع از 

م كه به هنگام پرداختن به موضوع يهم چنين الزم ديد.گفته مي شود» زنا«ناموس به هنگام 
آن . ميترين رأي را انتخاب كنه، روش شريعت و قانون را با يكديگر مقايسه كرده و بتحقيق

م تا يم، در گردآوري متون فقهي و قوانين وضعي به حد امكان صرف كرديچه در توان داشت
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م به اميد آن كه حتي المقدور اين ينظريه ي قتل عمد در حالت اضطراب روحي را بررسي كن
  .حقوق جزا مؤثر واقع گردد پژوهش در زمينه ي علم

  مفاهيم خاص تعاريف: بند اول 
 قتل عمد 

 قتل عمد در حالت هيجان روحي  
 را ديگري كشتن عاقل،آهنگ و بالغ شخص شودكه مي محقق هنگامي عمد قتل–الف 

براي عمدي محسوب شدن جرم، مرتكب بايد هم عمد در فعل و هم قصد نتيجه را داشته .كند
و با فقدان هر يك از اين دو ، جرم ارتكابي عمدي )امدا في قصدهعامدا في فعله،ع(باشد

براي تحقق عمد در فعل،مرتكب بايد رفتار مجرمانه را از روي اراده و . محسوب نخواهد شد
مثل جنون ، مستي، ( اختيار بر روي انسان موردنظر انجام داده باشد، نه اينكه بر اثر عواملي 

راده اي در ارتكاب رفتار مجرمانه نداشته باشد؛ يا از انسان بودن هيچ گونه ا) اجبار و هيپنوتيزم
آنچه كه مورد اصابت قرار مي دهد ناآگاه بوده باشد ، در هيچ يك از اين حاالت ، جرم 

قانون  290مورد اخيرالذكر را مي توان از بند الف ماده . مرتكب عمدي محسوب نخواهد شد
  1مجازات اسالمي استنباط كرد

 قصد كه نحوي همان رابه قتل و باشد داشته قتل قصد فاعل، كه است عمدآن قتل–ب  

  .سازد واقع است، كرده
  .2را گويند اراده و قصد روي از قتل) جزا( –ج 

در البالي كتاب هاي فقهي و بايد گفت  تعريف قتل عمد در حالت هيجان روحيدر مقام 
در حالت هيجانات روحي به دست حقوقي، كه مورد بررسي قرار گرفت تعريفي از قتل عمد 

، قتل عمد در حالت هيجانات 3تنها در مقاالت حقوقي دكتر حسين نجفي ابرند آبادي. نيامد

                                                             
،چاپ سيزدهم،نشرميزان،پاييز 104حقوق كيفري اختصاصي يك، جرايم عليه اشخاص، حسين ميرمحمدصادقي،ص -1

1392  
 1388، گنج دانش، 4187، شماره ي 528ترمينولوژي حقوق، دكتر جعفري لنگرودي، ص -2

 1388جزوات جرم شناسي، نجفي ابرند آبادي، انتشارات دانشگاه تهران،  -3
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در حالت كلي به قتل «: به صورت زير تعريف شده است» قتل خانوادگي«روحي تحت عنوان 
به نحوي  هايي كه در يك خانواده با روابط خويشاوندي سببي و نسبي نزديك واقع مي شود

غالب . »كه يكي از اعضاء اقدام به كشتن عضو ديگري مي نمايد قتل خانوادگي مي گويند
هاي خانوادگي با آمار لترين مصاديق اين قتل ها، قتل زن توسط شوهر و برعكس است كه از قت

و از نظر عرفي و لغوي به محض طرح قتل خانودادگي، اين نوع قتل  1باال محسوب مي شود
  .به ذهن متبادر مي گردد) در حالت هيجان و اضطراب و خشم قتل عمد(

اگر انسان ؟است) قتل( آيابرانگيخته شدن هيجانات روحي هميشه جواز ارتكاب جرم–الف 
با وجود ادراك و اختيار مرتكب جرمي شود، گرچه آن جرم را تحت تأثير عاطفه يا احساس 

ب باشد و يا از عواطف پست، از نظر قوي انجام داده باشد، خواه آن عاطفه از عواطف خو
بنابراين اگر شخصي تحت تأثير حب انتقام يا تنفر شديد مرتكب قتل شود . كيفري مسئول است

، در 2ي شديد به كسي موجب شود كه براي خالصي وي از درد او را به قتل برسانده و يا عالق
هر اندازه از قوت هم برسد،  پس عواطف انسان به. مقابل قتلي كه انجام داده، مسئوليت دارد

نسبت به مسئوليت كيفري اثري ندارد، و در شريعت گاهي عاطفه تنها در صورتي كه مجازات 
از نوع مجازات تعزيري باشد اثر دارد، ولي اگر مجازات از نوع حد باشد، اثري در مسئوليت و 

ا قتل عمد .م.ق 630ي  ولي در اين اصل استثنايي وارد شده و آن اين كه، ماده. مجازات ندارد
در حالت هيجان روحي را مشروط به شرايطي مباح و جايز مي داند كه مواد مزبور به طور 

غضب شديد، هيجان و اضطراب  ؛از نظر شريعت. مبسوط در بخش مجزا، بحث خواهد شد
وليت كيفري به حساب نمي آيد، فقط در صورتي كه ئمجوز ارتكاب جرم و مانع از مس

بنابراين، اگرمجازات از نوع . وع مجازات تعزيري باشد، نسبت به مجازات اثر داردمجازات از ن
  .حد باشد، اين دو حالت از جهت مجازات بي تأثير خواهند بود

البته ترس شديد از تجاوز گاهي مسئوليت كيفري را بر مي دارد، و آن در صورتي است كه 
دفاع مشروع و نظريات مربوط به آن در اين  بررسي. انسان در حالت دفاع مشروع يا اكراه باشد

                                                             
 قتل در فراش، آرش كامران لو، پايگاه نشر مقاالت حقوقي -4
 1388، چاپ بيست و پنجم، گنج دانش، 289ي، رضا نوربها، ص زمينه ي حقوق جزاي عموم -2
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زاني غير محصن را در حال  ،بعضي از فقها معتقدند كه چنان چه شخص. مختصر مقدور نيست
اب و هيجان راشتغال به زنا به قتل برساند مجازات نمي شود؛ زيرا چنين شخصي در حالت اضط

منكر است و كسي كه به تغيير لكن نظر راجع اين است كه علت چنين قتلي تغيير . بوده است
بنابراين چنين عملي براي . منكر مي پردازد واجبي را كه بر عهده اش بوده است انجام مي دهد

عده ااين ها از ديدگاه اسالم، اثر عواطف قوي بر مسئوليت كيفري بوده و طبق ق .1او جايز است
مند باشند نسبت به مسئوليت ي عمومي در قوانين موضوعه عواطف و هيجانات به هر اندازه نيرو

وان عذر براي تخفيف نضي مي توانند به عاكيفري اثر ندارند، ولي گاهي به صالحديد ق
به عالوه بعضي از قوانين، مثل قانون فرانسه حالت اضطراب را عذر . مجازات مطرح شوند

 ،و ضربمي كنند، زيرا طبق قانون فرانسه، وجود حالت اضطراب در جرايم قتل  يقانوني تلق
عذر قانوني محسوب مي شود، و همين طور قانون مصر اشتغال به زنا را براي شوهري كه همسر 

گيريم كه شريعت و قانون، هيجان و عواطف  مي هنتيج.خود و زاني را مي كشد، عذر مي داند
معاذير تخفيف دهنده به شمار نمي آورند ولي  ورا هر چند قوي هم باشند از معاذير قانوني 

از موارد تخفيف ) هيجان و اضطراب روحي(ي مجازات از نوع تعزيري باشد اين عوامل گاه
دهنده ي مجازات به شمار مي آيند اما اين عوامل در جرايمي كه از نوع حد باشد به هيچ وجه 
از عذر قانوني محسوب نمي شوند اما شارع مقدس و هم چنين قانون گذار اكثر كشورها بر اين 

وارد كرده اند كه تحت شرايطي از موارد سقوط مجازات مي باشند كه اين  اصل استثنائاتي
شرايط نسبت به تصميم مقنن كشورها متفاوت مي باشد، حال مقنن جمهوري اسالمي ايران نيز 
مشروط به شرايطي هيجانات روحي شخص را كه در به وقوع پيوستن قتل سهم عمده اي دارند 

توجيه كننده »قانون مجازات اسالمي 630ماده و 302د ث ماده كه بن« مورد توجه قرار داده كه 
بسياري از قتل هاي عمدي در حالت هيجانات روحي با انگيزه هاي مختلفي .ي آن مي باشد

چه شرايطي  انجام مي شوند،حال بايد ديد انگيزه در اين قتل ها در) شرورانه–شرافتمندانه (
چه مواردي تأثيري در تحقق جرم ندارند براي  مجوز قانوني براي جرم محسوب مي شوند و در

                                                             
 به بعد 353، ص 10المغني، ج / 41-40، ص 5البحر الرائق، ج / 169، ص 2تبصرة الحكّام، ج  -2

در حالت كلي به قتل «: به صورت زير تعريف شده است» قتل خانوادگي«روحي تحت عنوان 
به نحوي  هايي كه در يك خانواده با روابط خويشاوندي سببي و نسبي نزديك واقع مي شود

غالب . »كه يكي از اعضاء اقدام به كشتن عضو ديگري مي نمايد قتل خانوادگي مي گويند
هاي خانوادگي با آمار لترين مصاديق اين قتل ها، قتل زن توسط شوهر و برعكس است كه از قت

و از نظر عرفي و لغوي به محض طرح قتل خانودادگي، اين نوع قتل  1باال محسوب مي شود
  .به ذهن متبادر مي گردد) در حالت هيجان و اضطراب و خشم قتل عمد(

اگر انسان ؟است) قتل( آيابرانگيخته شدن هيجانات روحي هميشه جواز ارتكاب جرم–الف 
با وجود ادراك و اختيار مرتكب جرمي شود، گرچه آن جرم را تحت تأثير عاطفه يا احساس 

ب باشد و يا از عواطف پست، از نظر قوي انجام داده باشد، خواه آن عاطفه از عواطف خو
بنابراين اگر شخصي تحت تأثير حب انتقام يا تنفر شديد مرتكب قتل شود . كيفري مسئول است

، در 2ي شديد به كسي موجب شود كه براي خالصي وي از درد او را به قتل برسانده و يا عالق
هر اندازه از قوت هم برسد،  پس عواطف انسان به. مقابل قتلي كه انجام داده، مسئوليت دارد

نسبت به مسئوليت كيفري اثري ندارد، و در شريعت گاهي عاطفه تنها در صورتي كه مجازات 
از نوع مجازات تعزيري باشد اثر دارد، ولي اگر مجازات از نوع حد باشد، اثري در مسئوليت و 

ا قتل عمد .م.ق 630ي  ولي در اين اصل استثنايي وارد شده و آن اين كه، ماده. مجازات ندارد
در حالت هيجان روحي را مشروط به شرايطي مباح و جايز مي داند كه مواد مزبور به طور 

غضب شديد، هيجان و اضطراب  ؛از نظر شريعت. مبسوط در بخش مجزا، بحث خواهد شد
وليت كيفري به حساب نمي آيد، فقط در صورتي كه ئمجوز ارتكاب جرم و مانع از مس

بنابراين، اگرمجازات از نوع . وع مجازات تعزيري باشد، نسبت به مجازات اثر داردمجازات از ن
  .حد باشد، اين دو حالت از جهت مجازات بي تأثير خواهند بود

البته ترس شديد از تجاوز گاهي مسئوليت كيفري را بر مي دارد، و آن در صورتي است كه 
دفاع مشروع و نظريات مربوط به آن در اين  بررسي. انسان در حالت دفاع مشروع يا اكراه باشد

                                                             
 قتل در فراش، آرش كامران لو، پايگاه نشر مقاالت حقوقي -4
 1388، چاپ بيست و پنجم، گنج دانش، 289ي، رضا نوربها، ص زمينه ي حقوق جزاي عموم -2
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پاسخ به سؤاالت فوق، به ناچار بايد قصد و انگيزه را با يكديگر مقايسه كرده و تأثير انگيزه در 
  .نون مجازات اسالمي ايران تشريح كنيماقتل عمد را در حالت هيجانات روحي در ق

  قصد و انگيزه شناخت و بررسي: دوم دبن
و بين انگيزه هايي كه  1ودش، بين قصد و انگيزه يعني بين قصد عصيانشريعت از روز وج

ي ارتكاب جرم هيچ گونه  م را به عصيان وا مي دارد، فرق گذاشته است؛ براي انگيزهرمج
پس در شريعت، . مجازات تعين شده براي آن قائل نشده استبر تأثيري در تحقق جرم يا 

ند نم يا انتقام براي عرض و ناموس و يا پست بودن آن ماشريف بودن انگيزه مانند قتل براي انتقا
پس انگيزه ي جرم، ارتباطي با تعمد مجرم . اي گرفتن اجرت يا براي سرقت يكسان استرقتل ب

اگرچه . در ارتكاب جرم ندارد، و نيز هيچ گونه تأثيري در تكوين جرم يا مجازات آن ندارد
در عمل ممكن  ،زات جرايم حدود، قصاص و ديهعدم تإثير انگيزه در ايجاد جرم يا در مجا

است ولي در مجازات هاي تعزيري عمالً ممكن نيست، چون انگيزه هر چه كه باشد هرگز در 
طبيعت فعل تشكيل دهنده ي جرم مؤثر نيست و شارع نيز اختيار قاضي را در مجازات هاي 

اعتباري را بر انگيزه ها حدود و قصاص به نحوي محدود نموده است، كه نمي تواند هيچ گونه 
اما در تعزيرات شارع حق اعتبار دادن انگيزه ها را در انتخاب مجازات و مقدار آن به . قرار دهد

قاضي داده است بنابراين انگيزه از جهت عملي در مجازات هاي تعزيري مؤثر است و در غير 
يم تعزيري معين اين مجازات ها اثري ندارد، و اين بدان علت است كه مجازات هاي جرا

نيست، و قاضي در آن مجازات ها داراي آزادي وسيعي است قاضي حق دارد كه نوع مجازات 
را انتخاب و مقدار آن را تعيين نمايد بنابراين اگر قاضي با توجه به انگيزه ها مجازات را 
تخفيف يا تشديد نمايد، در محدوده ي حق خود عمل كرده و از محدوده ي اختيار خود 

اما مجازات هاي جرايم حدود و قصاص معين يعني مشخص است و قاضي . ج نشده استخار
به اين . حق كم و زياد كردن آن را ندارد و انگيزه ي جرم هر چه كه باشد بر او واجب است

 .مجازات ها حكم كند، پس مجازات تغيير نمي كند، خواه انگيزه ي او شريف باشد يا پست
                                                             

قصد عصيان همان چيزي است كه امروزه آن را در اصطالح حقوقي قصد مجرمانه مي ناميم عبارت است از قصد انجام  -1
 .صد ترك فعل واجب، با علم به اين كه قانون گذار آن را ممنوع يا واجب نموده استفعل ممنوع يا ق
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شخصي از محلي رد مي شود كه در آن هنگام «.لي را بيان مي كنيمبراي تفهيم مطالب فوق مثا
فرزند آنرا تهديد مي كند كه آن ) اسلحه–قداره (صحنه اي را مي بيند كه فردي با آلت كشنده 

فاع مي دراين ميان شخص براي نجات جان فرزند خود متوسل به د. حركت نوعاً كشنده است
         مي گيرد و نتيجتاً عمل شخص منجر به مرگ متجاوزشود كه تحت تأثير هيجانات روحي قرار 

با اين كه انگيزه ي شريف داشته ولي چون عمل ارتكابي شخص قتل ) قاتل(پدر » مي شود
است و جزء مجازات هاي حدود و قصاص است، در نتيجه انگيزه ي قاتل و همچنين هيجانات 

مي باشد » قصاص«يين شده كه روحي و اضطراب موجود هيچ گونه تأثيري در مجازات تع
ندارد دليل اين هم كه ريشه ي فقهي دارد اين است كه چون شريعت، در جرايم مهم مصلحت 
اجتماع را فوق هر اعتباري قرار داده و به قاضي اجازه نمي دهد كه بين اين مصلحت و آن 

دن مصلحت جاني، يكي را به اختيار خود ترجيح دهد، زيرا معني اين عمل كوچك شمر
مصلحت عمومي در مقابل عواطف و اميال شخصي است لذا براساس توضيحات فوق كه از 

نين نتيجه گرفت كه هيجان و اضطراب چروي شريعت و نص قانوني اقتباس شده مي توان 
روحي در مجازات هاي جرايم حدود و قصاص هيچ گونه عذر قانوني محسوب نمي شوند ولي 

ونگذار قتل در فراش كه هيجان روحي در به وقوع پيوستن قتل به اتفاق نظر شارع مقدس و قان
  .وارد سقوط مجازات به شمار مي آيدسهم عمده اي دارد در مواقعي از م

اكثر قوانين وضعي در اين مسئله با شريعت موافقت دارند و بين انگيزه و قصد مجرمانه 
جرم يا  نگيزه در تشكيلتفكيك قائل اند، اين قوانين نيز مثل يك قاعده ي عمومي براي ا

مجازات هاي آن، اثري قرار نمي دهند ولي علي رغم اين انگيزه از جهت عملي در تعيين 
مجازات مؤثر است چون قاضي مي تواند از بين پايين ترين و باالترين حد، مجازات مناسب را 

طابق آن چه تعيين كند و در بيشتر حالت ها، حق اختيار يكي از دو مجازات را داراست و او م
در تعيين . كه مجرم را مستحق آن بداند مجازات را اختيار و مقدار آن را تعيين مي كند

مجازات، اوضاع و احوال جرم و مجرم و انگيزه هايي كه وي را به ارتكاب جرم واداشته است، 
را در نظر مي گيرد و در صورتي كه مجرم را مستحق تخفيف بداند در مجازات تخفيف و اگر 

  .را مستحق تشديد شناخت، مجازات او را تشديد مي كند وي

پاسخ به سؤاالت فوق، به ناچار بايد قصد و انگيزه را با يكديگر مقايسه كرده و تأثير انگيزه در 
  .نون مجازات اسالمي ايران تشريح كنيماقتل عمد را در حالت هيجانات روحي در ق

  قصد و انگيزه شناخت و بررسي: دوم دبن
و بين انگيزه هايي كه  1ودش، بين قصد و انگيزه يعني بين قصد عصيانشريعت از روز وج

ي ارتكاب جرم هيچ گونه  م را به عصيان وا مي دارد، فرق گذاشته است؛ براي انگيزهرمج
پس در شريعت، . مجازات تعين شده براي آن قائل نشده استبر تأثيري در تحقق جرم يا 

ند نم يا انتقام براي عرض و ناموس و يا پست بودن آن ماشريف بودن انگيزه مانند قتل براي انتقا
پس انگيزه ي جرم، ارتباطي با تعمد مجرم . اي گرفتن اجرت يا براي سرقت يكسان استرقتل ب

اگرچه . در ارتكاب جرم ندارد، و نيز هيچ گونه تأثيري در تكوين جرم يا مجازات آن ندارد
در عمل ممكن  ،زات جرايم حدود، قصاص و ديهعدم تإثير انگيزه در ايجاد جرم يا در مجا

است ولي در مجازات هاي تعزيري عمالً ممكن نيست، چون انگيزه هر چه كه باشد هرگز در 
طبيعت فعل تشكيل دهنده ي جرم مؤثر نيست و شارع نيز اختيار قاضي را در مجازات هاي 

اعتباري را بر انگيزه ها حدود و قصاص به نحوي محدود نموده است، كه نمي تواند هيچ گونه 
اما در تعزيرات شارع حق اعتبار دادن انگيزه ها را در انتخاب مجازات و مقدار آن به . قرار دهد

قاضي داده است بنابراين انگيزه از جهت عملي در مجازات هاي تعزيري مؤثر است و در غير 
يم تعزيري معين اين مجازات ها اثري ندارد، و اين بدان علت است كه مجازات هاي جرا

نيست، و قاضي در آن مجازات ها داراي آزادي وسيعي است قاضي حق دارد كه نوع مجازات 
را انتخاب و مقدار آن را تعيين نمايد بنابراين اگر قاضي با توجه به انگيزه ها مجازات را 
تخفيف يا تشديد نمايد، در محدوده ي حق خود عمل كرده و از محدوده ي اختيار خود 

اما مجازات هاي جرايم حدود و قصاص معين يعني مشخص است و قاضي . ج نشده استخار
به اين . حق كم و زياد كردن آن را ندارد و انگيزه ي جرم هر چه كه باشد بر او واجب است

 .مجازات ها حكم كند، پس مجازات تغيير نمي كند، خواه انگيزه ي او شريف باشد يا پست
                                                             

قصد عصيان همان چيزي است كه امروزه آن را در اصطالح حقوقي قصد مجرمانه مي ناميم عبارت است از قصد انجام  -1
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بنابراين معني انگيزه از جهت عملي در مجازات مؤثر خواهد بود و اين روش قانون ايران 
بايد توجه داشت كه انگيزه از . است كه قانون فرانسه و قانون مصر نيز از آن پيروي مي كند

ين پايين ترين و باالترين حد توسط قاضي، جهت عملي در تعيين مجازات حد كه از طريق تعي
رد كه در قانون ومگر در دو م. مؤثر است ولي اين قاعده در مجازات قصاص جايگاهي ندارد

به عالوه بعضي از قوانين مانند . 1ن هم استثننا استآمجازات اسالمي جمهوري اسالمي ايران 
تشديد كننده مجازات مي شمارند و  انگيزه را عامل تخفيف دهنده يا 2قانون ايتاليا و بولوني

ند كه رفاين قوانين اگرچه به اين معني معت. قاضي ملزم به رعايت انگيزه در تعيين مجازات است
از جهت قانوني، انگيزه در مجازات مؤثر است، ولي از جهت عملي به نتايجي نمي رسند كه 

نظري مي رسند، زيرا عمالً قاضي  بيشتر از نتايجي باشد كه قوانين غير معترف به انگيزه از جهت
نمي تواند به طور دائم انگيزه را در تعيين مجازات اعتبار دهد، خواه قانون گذار به انگيزه ها 

بنابراين، فرق بين شريعت و قوانين وضعي در اين است كه شريعت . اعتبار داده يا نداده باشد
به اجتماع و نظام آن است، يعني  انگيزه را مالك قرار نداده و در جرايم بزرگي كه مربوط

جرايم حدود و قصاص، براي آن اثري قرار نداده است؛ اما در غير اين جرايم، اگرچه شريعت 
انگيزه را از جهت نظري مالك قرار نداده ولي قاضي را از اعتبار دادن به انگيزه از جهت 

ه و از جهت نظري آن را يشتر قوانين در مورد انگيزه كالمي ذكر نكردب. عملي، منع نمي كند
پذيرفته اند، ولي قاضي را در عمل از توجه به انگيزه ها، به طور مساوي در تمامي جرايم 

چون . كوچك و بزرگ منع نمي كند و شكي نيست كه روش شريعت سالم تر و بهتر است
ه شريعت در جرايم مهم از جمله قتل عمد، مصلحت اجتماع را فوق هر اعتباري قرار داده و ب

خود ترجيح  رقاضي، اجازه نمي دهد كه بين اين مصلحت و مصلحت جاني، يكي را به اختيا
دهد، زيرا معني اين عمل، كوچك شمردن مصلحت عمومي در مقابل هيجانات و اميال است، 

قتل عمد در حالت هيجانات روحي است و همچنان كه  مقاله حاضربا توجه به اين كه موضوع 
                                                             

تنها مواردي كه قانون گذار در قاون مجازات اسالمي در خصوص قتل عمد در حالت هيجانات را مورد توجه و از  -1
 .اي بحث خواهد شد ا است كه در جاي خود در بخش جداگانه.م.ق 630و  302رد سقوط قصاص قرار داده مواد امو
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انجام ) شرافتمندانه، شرورانه(م  قتل هاي مذكور با انگيزه هاي مختلفي در ابتداي بحث، گفتي
نظر به اين كه حكم موضوع قتل عمد در حالت هيجانات روحي و تأثير انگيزه در . مي شوند

قانون اساسي و  167تعيين مجازات در قانون مجازات اسالمي مبهم مي باشد، لذا به استناد اصل 
عظام تقليد از جمله حضرات آيات ناصر مكارم شيرازي، حسين نوري  واي مراجعابا توجه به فت

همداني، در اين مورد انگيزه را در تعيين مجازات مؤثر نمي دانند كه اجماالً در ذيل آورده مي 
  .:شود

در قتل عمد و مجازات آن تأثير دارد يا نه؟بدين معنا كه اگر شخصي  آيا انگيزهشايد بپرسيد 
مندانه اقدام به قتل كسي كند با كسي كه به انگيزه ي شرورانه مرتكب قتل با انگيزه ي شرافت

  شده است برابر است؟
درجرائم مستوجب حدود،قصاص و ديات انگيزه درماهيت عمل مجرمانه تأثيري ندارد ولي 

مجازات هاي  تعزيري ممكن است كه انگيزه ي شرافتمندانه از عوامل مخففه ي مجازات  در
  .باشد

  قتل هاي خانوادگي ، مفاهيم و مصاديق بررسي :دوم بخش
شايع ترين و بارزترين مصاديق قتل هاي عمدي در حالت هيجانات و اضطراب روحي به 

اصطالح قتل هاي خانوادگي يك اصطالح عمومي .اصطالح امروزي قتل هاي خانوادگي است
ل ها و بحث حقوقي در زير به عوامل شايع اين گونه قت. است كه شامل مصاديق متعدد مي شود

در حال كلي به قتل هايي كه در يك خانواده با روابط خويشاوندي سببي و .آن اشاره مي شود
نسبي نزديكي واقع مي شود به نحوي كه يكي از اعضا اقدام به كشتن عضو ديگري مي نمايد، 

يا مادر،  1غالب ترين مصاديق اين قتل ها، قتل فرزند توسط پدر. قتل هاي خانوادگي مي گويند
و برعكس، قتل برادر و خواهر به دست  2قتل پدر يا مادر توسط فرزند، قتل زن توسط شوهر

شرايط بحراني روحي . در قتل فرزند توسط پدر عوامل گوناگوني دخالت دارند.همديگر است
و رواني پدر كه به خاطر ابتال به بيماري هاي رواني و يا تحريكات ناشي از توهمات شيطاني 
                                                             

 ا.م.ق 301ماده ي  -1

 ا.م.ق 630ماده ي  -2

بنابراين معني انگيزه از جهت عملي در مجازات مؤثر خواهد بود و اين روش قانون ايران 
بايد توجه داشت كه انگيزه از . است كه قانون فرانسه و قانون مصر نيز از آن پيروي مي كند

ين پايين ترين و باالترين حد توسط قاضي، جهت عملي در تعيين مجازات حد كه از طريق تعي
رد كه در قانون ومگر در دو م. مؤثر است ولي اين قاعده در مجازات قصاص جايگاهي ندارد

به عالوه بعضي از قوانين مانند . 1ن هم استثننا استآمجازات اسالمي جمهوري اسالمي ايران 
تشديد كننده مجازات مي شمارند و  انگيزه را عامل تخفيف دهنده يا 2قانون ايتاليا و بولوني

ند كه رفاين قوانين اگرچه به اين معني معت. قاضي ملزم به رعايت انگيزه در تعيين مجازات است
از جهت قانوني، انگيزه در مجازات مؤثر است، ولي از جهت عملي به نتايجي نمي رسند كه 

نظري مي رسند، زيرا عمالً قاضي  بيشتر از نتايجي باشد كه قوانين غير معترف به انگيزه از جهت
نمي تواند به طور دائم انگيزه را در تعيين مجازات اعتبار دهد، خواه قانون گذار به انگيزه ها 

بنابراين، فرق بين شريعت و قوانين وضعي در اين است كه شريعت . اعتبار داده يا نداده باشد
به اجتماع و نظام آن است، يعني  انگيزه را مالك قرار نداده و در جرايم بزرگي كه مربوط

جرايم حدود و قصاص، براي آن اثري قرار نداده است؛ اما در غير اين جرايم، اگرچه شريعت 
انگيزه را از جهت نظري مالك قرار نداده ولي قاضي را از اعتبار دادن به انگيزه از جهت 

ه و از جهت نظري آن را يشتر قوانين در مورد انگيزه كالمي ذكر نكردب. عملي، منع نمي كند
پذيرفته اند، ولي قاضي را در عمل از توجه به انگيزه ها، به طور مساوي در تمامي جرايم 

چون . كوچك و بزرگ منع نمي كند و شكي نيست كه روش شريعت سالم تر و بهتر است
ه شريعت در جرايم مهم از جمله قتل عمد، مصلحت اجتماع را فوق هر اعتباري قرار داده و ب

خود ترجيح  رقاضي، اجازه نمي دهد كه بين اين مصلحت و مصلحت جاني، يكي را به اختيا
دهد، زيرا معني اين عمل، كوچك شمردن مصلحت عمومي در مقابل هيجانات و اميال است، 

قتل عمد در حالت هيجانات روحي است و همچنان كه  مقاله حاضربا توجه به اين كه موضوع 
                                                             

تنها مواردي كه قانون گذار در قاون مجازات اسالمي در خصوص قتل عمد در حالت هيجانات را مورد توجه و از  -1
 .اي بحث خواهد شد ا است كه در جاي خود در بخش جداگانه.م.ق 630و  302رد سقوط قصاص قرار داده مواد امو
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ر اثر وقوع اختالل در شخصيت او ايجاد شده و يا فشارهاي طاقت فرساي ناشي از كه د
او را شرمنده  ،معضالت حاد معيشتي و اقتصادي و نااميدي از تأمين حداقل ضروريات زندگي
ه غير منطقي بو مأيوس مي سازند و وي دچار چنان شرايط روحي نامساعد مي گردد كه با توج

ي شوم، راهي جز قتل آن ها راشايسته نمي داند و به زعم خويش  رهايي فرزندان از آينده
دچار حالت جنون شده و به قتل فرزند دست مي زند و يا در گاهي موارد ديده شده پدر در 

شاهد ماجرا مي باشد و براي سرپوش  يحالت ارتكاب جرمي ديگر قرار دارد و فرزند وي اتفاق
فرزند خويش را از بين مي برد و در برخي  ،ن آنگذاشتن بر ارتكاب آن جرم و مخفي گذاشت

موارد فرزند مرتكب عملي شده كه آبروي خانواده در اجتماع با خطر مواجه مي شود، مثالً 
مخدر يا مشكالت جنسي و باندهاي كثيف تبهكاري گرديده اين جاست كه  دفرزند درگير موا

ه و از بين هزاران راه ها، راه كشتن پدر يا مادر، فرزند را مايه ي ننگ خانواده ي خود دانست
فرزند را بر مي گزينند، قتل عمدي فرزند توسط پدر چه فرزند دختر باشد يا پسر، حسب ماده 

مقرر شرعي است و به اصطالح اين مورد از  قانون مجازات اسالمي مستوجب ديه ي 301ي 
 ضوع مطرح استموارد سقوط قصاص است و از طرف ديگر چون پدر به عنوان مجرم در مو

د به ساير وحسب موازين شرعي با موانع ارث برخورد كرده و اين ديه كه از پدر اخذ مي ش
اولياي دم غير از او پرداخت خواهد شد و چون اين عمل پدر نظم عمومي جامعه را بر هم زده 

ديه و بيم تجري او بر ديگر افراد جامعه وجود دارد از جهت جنبه ي عمومي عالوه بر پرداخت 
. قانون مجازات اسالمي محكوم خواهد شد 612سال براساس ماده ي  10تا  3به حبس تعزيري 

قانون مجازات اسالمي  23مندرج در ماده ي  تكميليالبته اعمال اين مجازات مانع مجازات 
  .1نخواهد بود) محروميت از حقوق اجتماعي(

ن آئين دادرسي كيفري نواز نظر صالحيت رسيدگي نيز حسب قوانين موجود از جمله قا
  .به اين پرونده ها رسيدگي مي كند يكدادگاه هاي كيفري 
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قتل فرزند توسط مادر نيز تا حدودي تابع علل فوق مي باشد ولي اغلب رهايي فرزندان از 
شرايط معيشتي نامساعد و عوامل روحي و رواني و اختالالت شديد خانوادگي و اعتياد در 

ر مقايسه با قتل فرزند توسط پدر اين نوع قتل، از آمار پاييني موضوع دخيل هستند، اما د
اين قتل در صورت  نيز حاكم بر كشور ايران برخوردار است و از نظر قوانين شرعي و موضوعي
براساس گزارش سازمان ملل متحد و ديگر .عمدي بودن مستوجب قصاص مادر خواهد شد
نوادگي در بسياري از كشورها  گزارش شده سازمان هاي بين المللي، قتل ناموسي يا قتل خا

همچنين . چنين قتل هايي را رهبري مي نمايد» هيجان و اضطراب«است كه عمدتا عنصر 
ضرورتامسائل عاطفي، شرمساري،حسادت و يا فشار اجتماعي عامل وقوع اين قتل ها 

ونت فزاينده براساس ادعاي سازمان غيردولتي عفو بين الملل، عوامل ديگري از قبيل خش.نيست
در جامعه به دليل منازعه و جنگ، دسترسي به سالح هاي سنگين، مشكالت اقتصادي و يأس 

   1خانواده در اسناد حقوقي بين المللي. ( اجتماعي نيز منجر به توسل به قتل ناموسي مي شود
  تفاوت عمده ي قتل فرزند توسط پدر و مادر: بند اول

توسط مادر؛ در هر مورد هيجانات رواني و روحي  قتل فرزند خواه توسط پدر باشد خواه
ئل به اد قانونگذار در اين مورد قوولي به عينه مشاهده مي ش دسبب شده تا قتل اتفاق افت

تفكيك شده است چرا كه قتل فرزند توسط پدر را خواه عامداً باشد خواه غير عامداً مستوجب 
ستوجب قصاص نيست كه غير عامداً قصاص نمي داند ولي قتل فرزند توسط مادر به شرطي م

  .باشد در صورتي كه قتل عامداً باشد مادر مستوجب قصاص است
؛  قتل پدر يا مادر توسط فرزند نيز از قتل هاي مهم مستوجب قصاص براي فرزند مي باشد

و ) پدر يا مادر(عواملي از جمله اختالفات شديد خانوادگي و هواخواهي فرزند از يكي از اوليا 
تالفات مالي شديد بين فرزند با يكي از آن ها، يا غوطه ور شدن فرزند در گرداب اعتياد و يا اخ

عدم توانايي در تأمين مخارج اعتياد و طرد وي از سوي خانواده، فرزند را به سمت انتقام يا 
سرقت از پدر و مادر به تصور اين كه عامل بدبختي وي، آن ها مي باشند، سوق مي دهد و 

                                                             
 1393، چاپ اول، 138حقوق و تكاليف، دستاوردها و چالش ها،محياصفاري نيا،انتشارات شهردانش،تهران، ص  - 1

ر اثر وقوع اختالل در شخصيت او ايجاد شده و يا فشارهاي طاقت فرساي ناشي از كه د
او را شرمنده  ،معضالت حاد معيشتي و اقتصادي و نااميدي از تأمين حداقل ضروريات زندگي
ه غير منطقي بو مأيوس مي سازند و وي دچار چنان شرايط روحي نامساعد مي گردد كه با توج

ي شوم، راهي جز قتل آن ها راشايسته نمي داند و به زعم خويش  رهايي فرزندان از آينده
دچار حالت جنون شده و به قتل فرزند دست مي زند و يا در گاهي موارد ديده شده پدر در 

شاهد ماجرا مي باشد و براي سرپوش  يحالت ارتكاب جرمي ديگر قرار دارد و فرزند وي اتفاق
فرزند خويش را از بين مي برد و در برخي  ،ن آنگذاشتن بر ارتكاب آن جرم و مخفي گذاشت

موارد فرزند مرتكب عملي شده كه آبروي خانواده در اجتماع با خطر مواجه مي شود، مثالً 
مخدر يا مشكالت جنسي و باندهاي كثيف تبهكاري گرديده اين جاست كه  دفرزند درگير موا

ه و از بين هزاران راه ها، راه كشتن پدر يا مادر، فرزند را مايه ي ننگ خانواده ي خود دانست
فرزند را بر مي گزينند، قتل عمدي فرزند توسط پدر چه فرزند دختر باشد يا پسر، حسب ماده 

مقرر شرعي است و به اصطالح اين مورد از  قانون مجازات اسالمي مستوجب ديه ي 301ي 
 ضوع مطرح استموارد سقوط قصاص است و از طرف ديگر چون پدر به عنوان مجرم در مو

د به ساير وحسب موازين شرعي با موانع ارث برخورد كرده و اين ديه كه از پدر اخذ مي ش
اولياي دم غير از او پرداخت خواهد شد و چون اين عمل پدر نظم عمومي جامعه را بر هم زده 

ديه و بيم تجري او بر ديگر افراد جامعه وجود دارد از جهت جنبه ي عمومي عالوه بر پرداخت 
. قانون مجازات اسالمي محكوم خواهد شد 612سال براساس ماده ي  10تا  3به حبس تعزيري 

قانون مجازات اسالمي  23مندرج در ماده ي  تكميليالبته اعمال اين مجازات مانع مجازات 
  .1نخواهد بود) محروميت از حقوق اجتماعي(

ن آئين دادرسي كيفري نواز نظر صالحيت رسيدگي نيز حسب قوانين موجود از جمله قا
  .به اين پرونده ها رسيدگي مي كند يكدادگاه هاي كيفري 
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گاهي ازدواج مجدد پدر و يا در صورت فقدان پدر از سوي مادر . قتل آن ها مي نمايداقدام به 
  .يا برقراري روابط نامشروع مادر با ديگر افراد انگيزه ي قتل آن ها را در فرزند تقويت مي كند

ابتالي پدر يا مادر به بيماري هاي صعب العالج كه با ايجاد شرايط سخت براي فرزندان 
هم فرصت و مكان نگهداري آن ها و هم هزينه ي درمان آن ها شرايط را غير همراه است و 

قابل تحمل براي فرزند نموده و فرزند گاهي براي رهايي خود از شرايط بد مالي دست به اين 
اقدام زده و يا گاهي براي رهايي پدر و مادرش از آالم و دردهاي بيماري، به قتل آن ها دست 

قتل از روي ترحم در حقوق ايران به . 1ين انگيزه، اتانازي مي گويندمي زند كه به قتل با ا
در يك تقسيم بندي .رسميت شناخته نشده است و در زمره ي قتل هاي مستوجب قصاص است

البته بحث در .2كلي اتانازيا را مي توان به اتانازياي مستقيم و اتانزازياي غير مستقيم تقسيم كرد
و حقوقدانان به مطالعه و فقها ترحم و بررسي آرا و نظرات خصوص اتانازي و قتل از روي 

  .تحقيق بيشتري نياز دارد كه از حوصله ي اين بحث خارج است
  ل زن توسط شوهر يا برعكسترايج ترين قتل خانوادگي، ق: بند دوم

از . قتل زن توسط شوهر يا برعكس آن از قتل هاي خانوادگي با آمار باال محسوب مي شود
لغوي نيز به محض طرح قتل خانوادگي، اين نوع قتل متبادر به ذهن مي گردد و  نظر عرض و

در واقع رايج ترين نوع قتل خانوادگي است؛ در قتل زن توسط شوهر انگيزه ها و عواملي چون 
فقر و شرايط بد اقتصادي و اختالفات شديد خانوادگي توأم با خشونت و كتك كاري و 

دتي ميان زن و شوهر و عدم تقيد به اصول و موازين شرعي و تفاوت هاي بارز فرهنگي و عقي
روابط اجتماعي توأم با متانت توسط زن و يا روابط  وعدم رعايت ارزش هايي چون حجاب 

نامشروع زن با مرد اجنبي و عدم توجه به تعهدات ناشي از ازدواج و لجبازي طرفين به نحوي 
منطقي طرف مقابل مي شود و اين لجبازي تا كه غرور كاذب مانع پذيرش تقاضاي قانوني و 

جايي پيش مي رود كه به صورت مرموز و ناخودآگاه طرف مقابل را در شرايط تحريك آميز 
از حد اقتصادي زن با وجود اطالع از وضعيت  و عصبانيت قرار داده و داشتن انتظارات بيش
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به وجود آمده آستانه ي درآمدي شوهر كه اكثراً به خاطر چشم و هم چشمي هاي كوركورانه 
رود و با  يتحمل طرفين به خصوص شوهر پايين آمده و بهداشت رواني آن ها كامالً از بين م

ك ترين تلنگري حالت تدافعي و خشونت به خود مي گيرد و حتي اين بي صبري به چكو
خارج از منزل و به جامعه هم كشيده مي شود و اين كاهش آستانه ي تحمل، باعث درگيري 

اي مداوم و در نهايت قتل هاي آني و بدون طرح و نقشه ي قبلي و يا حتي گاهي با نيت قبلي ه
رخ مي دهد كه نتيجه ي آن احساسات و هيجانات روحي فرد بر عقل غالب مي شود و قتل 
عمد در حالت هيجان روحي رخ مي دهد كه از آن به قتل هاي خانوادگي و ناموسي ياد مي 

  . كنند
  اصلي قتل زن توسط شوهر علل: بند سوم

البته آمارها حكايت از اين مسئله دارد كه اعتياد و خيانت زن به شوهر و برقراري روابط 
 قتل زن توسط شوهر براساس ماده ي.نامشروع با فرد اجنبي از علل اصلي اين نوع قتل ها است

ل در صورت از نظر قوانين موضوعه اين نوع قت.ا در چه صورتي موجب قصاص است.م.ق  630
ب اولياي دم ني بودن مستوجب قصاص است كه اين قصاص با پرداخت تفاضل ديه از جادعم

قانون مجازات اسالمي اگر مرد  630براساس ماده ي . مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت
همسر خويش  را در فراش با مرد اجنبي ببيند قصاص و ديه از وي ساقط مي شود البته اين 

گاهي اوقات فرد كشته شده، اساساً مهدور الدم . ودن مقتوالن بايد به اثبات برسدمهدور الدم ب
اگر قاتل اشتباه در اعتقاد خود را در . نبوده ولي به تصور و اعتقاد قاتل او، مهدور الدم است

قانون مجازات اسالمي تبديل به  303ماده  قسمت پاياني دادگاه ثابت كند قتل عمدي براساس
دومين استثنا وارد شده در قانون ( 1ي مقرر شرعي اخذ خواهد شد و تنها ديه شبه عمد شده

قتل شوهر توسط زن نيز از ).مجازات اسالمي در خصوص قتل عمد در حالت هيجانات روحي
قتل هاي رايج خانوادگي است كه اغلب با معاونت يا مشاركت زن و با اجير شدن فرد يا افراد 

قتل اصوالً ريشه در انحرافات جنسي زن داشته و با تحريك  اجنبي صورت مي گيرد اين نوع
                                                             

دست به جنايت زده و مجني عليه }مهدورالدم بودن مقتول{اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي: ا.م.ق 303ماده  -1
 .نباشد مرتكب عالوه بر پرداخت ديه به مخجازات مقرر در كتاب پنجم تعزيرات محكوم مي شود 302نيز موضوع ماده 

گاهي ازدواج مجدد پدر و يا در صورت فقدان پدر از سوي مادر . قتل آن ها مي نمايداقدام به 
  .يا برقراري روابط نامشروع مادر با ديگر افراد انگيزه ي قتل آن ها را در فرزند تقويت مي كند

ابتالي پدر يا مادر به بيماري هاي صعب العالج كه با ايجاد شرايط سخت براي فرزندان 
هم فرصت و مكان نگهداري آن ها و هم هزينه ي درمان آن ها شرايط را غير همراه است و 

قابل تحمل براي فرزند نموده و فرزند گاهي براي رهايي خود از شرايط بد مالي دست به اين 
اقدام زده و يا گاهي براي رهايي پدر و مادرش از آالم و دردهاي بيماري، به قتل آن ها دست 

قتل از روي ترحم در حقوق ايران به . 1ين انگيزه، اتانازي مي گويندمي زند كه به قتل با ا
در يك تقسيم بندي .رسميت شناخته نشده است و در زمره ي قتل هاي مستوجب قصاص است

البته بحث در .2كلي اتانازيا را مي توان به اتانازياي مستقيم و اتانزازياي غير مستقيم تقسيم كرد
و حقوقدانان به مطالعه و فقها ترحم و بررسي آرا و نظرات خصوص اتانازي و قتل از روي 

  .تحقيق بيشتري نياز دارد كه از حوصله ي اين بحث خارج است
  ل زن توسط شوهر يا برعكسترايج ترين قتل خانوادگي، ق: بند دوم

از . قتل زن توسط شوهر يا برعكس آن از قتل هاي خانوادگي با آمار باال محسوب مي شود
لغوي نيز به محض طرح قتل خانوادگي، اين نوع قتل متبادر به ذهن مي گردد و  نظر عرض و

در واقع رايج ترين نوع قتل خانوادگي است؛ در قتل زن توسط شوهر انگيزه ها و عواملي چون 
فقر و شرايط بد اقتصادي و اختالفات شديد خانوادگي توأم با خشونت و كتك كاري و 

دتي ميان زن و شوهر و عدم تقيد به اصول و موازين شرعي و تفاوت هاي بارز فرهنگي و عقي
روابط اجتماعي توأم با متانت توسط زن و يا روابط  وعدم رعايت ارزش هايي چون حجاب 

نامشروع زن با مرد اجنبي و عدم توجه به تعهدات ناشي از ازدواج و لجبازي طرفين به نحوي 
منطقي طرف مقابل مي شود و اين لجبازي تا كه غرور كاذب مانع پذيرش تقاضاي قانوني و 

جايي پيش مي رود كه به صورت مرموز و ناخودآگاه طرف مقابل را در شرايط تحريك آميز 
از حد اقتصادي زن با وجود اطالع از وضعيت  و عصبانيت قرار داده و داشتن انتظارات بيش
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اين نوع قتل ها معموالً از طريق مسموم . زن به قتل همسر توسط فرد غريبه صورت مي گيرد
كردن يا چاقو زدن صورت مي گيرد و زن اكثراً نقش معاونت را عهده دار است و معموالً زن 

» قتل شوهر توسط زن«اين گونه قتل ها . دوي شبعد از دستگيري متوجه منجالب اطراف خود م
سال حبس  15تا  3» اجنبي -فرد اجير كننده «براي قاتل، مجازات قصاص و براي معاون 

توسط همديگر نيز انگيزه هايي چون حسادت و  ردر قتل برادر يا خواه.تعزيري را به همراه دارد
خانوادگي ديرينه كه منجر به حس  رابطه ي نامشروع و اختالفات مالي و اعتياد و اختالفات

انتقام جويي در فرد مي شود نقش اساسي دارند و اين قتل ها تابع مقررات قتل يعني قصاص 
اضطراب و هيجانات روحي در به وجود آمدن قتل عمد سهم به سزايي دارند كه مواد . هستند

هند در بخشي كه قانون مجازات اسالمي توجه قانونگذار را به اين نشان مي د 630و  302
توجه  دا و شرايط عملي شدن آن بحث شد اما باي.م.ق 302و  301گذشت مشروحاً ماده ي 

ا مشروط به وجود شرايطي است و .م.ق 630داشت كه مجاز بودن ارتكاب قتل براساس ماده ي 
اكنون در بخش . فقط در صورت اجتماع اين شرايط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود

  .ماده ي مزبور را شرح مي دهيم جداگانه اي
  قانون مجازات اسالمي 630قتل در فراش براساس ماده ي : بند چهارم

آمارها حكايت از اين مسئله دارد كه اعتياد و خيانت زن به شوهر و برقراري روابط نامشروع 
از نظر قوانين موضوعه اين . زن توسط شوهر و برعكس است با فرد غريبه از علل اصلي قتل

وع قتل در صورت عمدي بودن موجب قصاص است كه اين قصاص با پرداخت تفاضل ديه از ن
قانون مجازات  630براساس ماده ي . جانب اولياي دم مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت

قصاص  ،ن ها را به قتل برساندآخويش را در فراش با مرد اجنبي ببيند و  راسالمي اگر مرد همس
ي شود البته اين مهدور الدم بودن مقتوالن نسبت به شوهر بايد با شرايط و ديه از وي ساقط م
از آن جا كه شارع مقدس كيفر .كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد 1خاصي به اثبات برسد

اصلي قتل عمد را قصاص تعيين كرده است، بين قتل هاي ناموسي با ديگر انواع قتل قائل به 

                                                             
  1386قتل در فراش، دكتر محمد جعفر حبيب زاده،  -2
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يب رسيدگي به آن و مجازات آن تابع اصول كلي و قواعد عام تفكيك نشده است و به اين ترت
ا دو استثناء وارد .م.ق 630و  301اما بر اين قواعد عام به موجب مواد . حاكم بر قتل عمد است

قتل فرزند توسط  -1. شده است كه هر دو مستقيماً از قول اتفاقي فقهاي شيعه استخراج شده اند
قيقت مي توان ادعا كرد تنها مواردي كه به طور غير مستقيم در ح.قتل در فراش اجنبي -2پدر 

انواع خاصي از قتل هاي عمدي در حالت هيجانات روحي موضوع قانون قرار گرفته است 
قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم داراي حكم  630ماده ي .همين دو مورد است

انون مجازات عمومي سابق نيز مورد ق 179ن در ماده ي آفقهي است و هم قضايي و موضوع 
به اين موضوع اشاره اي  70و  62حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسالمي سال 

به موجب .نداشت اما در مصوبه هاي بعدي، اين ماده به مواد قانون مجازات اسالمي افزوده شد
ال زنا با مرد اجنبي هرگاه مردي همسر خود را در ح«: قانون مجازات اسالمي 630ماده ي 

مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در 
حكم ضرب و جرح نيز در اين . ه باشد، فقط مي تواند مرد را به قتل برساندصورتي كه زن مكرّ
شهور فقها وضع شده همان طور كه مي دانيم اين ماده براساس قول م ». مورد مانند قتل است

مورد سقوط قصاص وجود دارد، برابر ماده  19مجازات اسالمي،  اصوالً از ديدگاه قانون.است
قانون مجازات اسالمي و وجود شرايط موجود در آن، قتل در فراش نيز يكي از موارد  630ي 

رد قانون مجازات اسالمي قتل م 630قانون گذار در ماده ي . 1سقوط قصاص براي مرد است
اجنبي در حال ارتكاب زنا با زن شوهردار و هم چنين قتل زن در صورت تمكين به اين عمل را 
توسط شوهر مجاز دانسته است و به شوهر اجازه داده كه به قتل يا ضرب و جرح آنان اقدام 

اما بايد توجه داشت كه مجاز بودن ارتكاب قتل در اين مورد مشروط به وجود شرايطي . كند
شرايط . ط در صورت اجتماع اين شرايط، شوهر معاف از مجازات خواهد بوداست و فق

  :مذكور به شرح زير است

                                                             
 1390، 87وزيان، چاپ هجدهم، ص دحقوق جزاي اختصاصي، ايرج گل -1

اين نوع قتل ها معموالً از طريق مسموم . زن به قتل همسر توسط فرد غريبه صورت مي گيرد
كردن يا چاقو زدن صورت مي گيرد و زن اكثراً نقش معاونت را عهده دار است و معموالً زن 

» قتل شوهر توسط زن«اين گونه قتل ها . دوي شبعد از دستگيري متوجه منجالب اطراف خود م
سال حبس  15تا  3» اجنبي -فرد اجير كننده «براي قاتل، مجازات قصاص و براي معاون 

توسط همديگر نيز انگيزه هايي چون حسادت و  ردر قتل برادر يا خواه.تعزيري را به همراه دارد
خانوادگي ديرينه كه منجر به حس  رابطه ي نامشروع و اختالفات مالي و اعتياد و اختالفات

انتقام جويي در فرد مي شود نقش اساسي دارند و اين قتل ها تابع مقررات قتل يعني قصاص 
اضطراب و هيجانات روحي در به وجود آمدن قتل عمد سهم به سزايي دارند كه مواد . هستند

هند در بخشي كه قانون مجازات اسالمي توجه قانونگذار را به اين نشان مي د 630و  302
توجه  دا و شرايط عملي شدن آن بحث شد اما باي.م.ق 302و  301گذشت مشروحاً ماده ي 

ا مشروط به وجود شرايطي است و .م.ق 630داشت كه مجاز بودن ارتكاب قتل براساس ماده ي 
اكنون در بخش . فقط در صورت اجتماع اين شرايط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود

  .ماده ي مزبور را شرح مي دهيم جداگانه اي
  قانون مجازات اسالمي 630قتل در فراش براساس ماده ي : بند چهارم

آمارها حكايت از اين مسئله دارد كه اعتياد و خيانت زن به شوهر و برقراري روابط نامشروع 
از نظر قوانين موضوعه اين . زن توسط شوهر و برعكس است با فرد غريبه از علل اصلي قتل

وع قتل در صورت عمدي بودن موجب قصاص است كه اين قصاص با پرداخت تفاضل ديه از ن
قانون مجازات  630براساس ماده ي . جانب اولياي دم مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت

قصاص  ،ن ها را به قتل برساندآخويش را در فراش با مرد اجنبي ببيند و  راسالمي اگر مرد همس
ي شود البته اين مهدور الدم بودن مقتوالن نسبت به شوهر بايد با شرايط و ديه از وي ساقط م
از آن جا كه شارع مقدس كيفر .كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد 1خاصي به اثبات برسد

اصلي قتل عمد را قصاص تعيين كرده است، بين قتل هاي ناموسي با ديگر انواع قتل قائل به 

                                                             
  1386قتل در فراش، دكتر محمد جعفر حبيب زاده،  -2
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مقنّن حكم اين ماده را ناظر به مواردي دانسته است كه شخص : وجود علقه ي زوجيت -1
شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراين اگر مردي شاهد زناي زن ديگري ولو 

مادر خود با مرد اجنبي باشد مجاز به ارتكاب قتل و حتي ضرب و جرح نيست خواهر، دختر يا 
و در صورت ارتكاب قتل يا ضرب و جرح، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالي كه 

قانون مجازات عمومي سابق، در مورد پدر و برادري كه دختر يا خواهر خود را با  179ماده ي 
د و مرتكب قتل آن ها مي شد معافيت نسبي از مرد اجنبي در يك فراش مشاهده مي كر

رابطه ي زوجيت با توجه به . كه در حال حاضر اين معافيت منتفي است 1مجازات قائل بود
مقررات مندرج در كتاب هفتم قانون مدني صورت مي گيرد كه در اين مورد با توجه به اطالق 

از حقوقدانان اين حكم را فقط  اگرچه بعضي. كالم، منظور از نكاح، نكاح دايم و منقطع است
ناظر به عقد دائم مي دانند اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتي بين دائم يا موقت بودن نكاح وجود 

  .2ندارد
قانون مجازات  630تأكيد ماده ي : مشاهده ي زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر -2

شوهر، دادگاه را مكلف به بررسي اين  اسالمي بر مشاهده ي زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط
يعني بايد آن ها در حال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز . ادعا مي كند
لذا ديدن فيلم و عكس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعيت قتل نيست و رؤيت . شمرده شود

عمل زنا بر عهده ي قاتل در اين صورت اثبات وقوع . فيزيكي همسر مالك است، نه ديگران
ن و تحريكات ديگران، زن را به قتل برساند ااست؛ چه بسا شوهر براساس ظن و گم) شوهر(

كه اصالً مشروعيت قانوني و فقهي ندارد حال آن كه قريب به اتفاق قتل هاي عمدي كه فاعل 
رم مي ا مرتكب ج.م.ق 630تحت تأثير هيجانات روحي قرار گرفته و برخالف مفاد ماده ي 

بر شرط اين كه مرد بايد همسر خود را در حال زنا با اجنبي مشاهده كند اتفاق ؛  فقها نيز . شود
نظر دارند اما بايد توجه داشت كه از نظر ايشان اباحه ي ارتكاب قتل توسط شوهر را از 

ل زنا لذا اگر انجام يافتن عم. مجازات معاف دارد او بايد بتواند وقوع عمل زنا را اثبات كند
                                                             

 .شنايي بيشتر به قانون مجازات عمومي سابق، رجوع كنيدبراي مطالعه و آ -1

 استفتائاتي از حضرات آيات مكارم شيرازي، حسين نوري همداني -2
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مثالً اگر زن و مرد اجنبي . ساس شبهه ي مرد باشد، ارتكاب قتل جايز نيستاقطعي نباشد و بر
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هر چند راه هاي اثبات : راه هاي اثبات وجود شرايط قتل مرد اجنبي و زن براي شوهر -5
سخت و دشوار است، اما با توجه به حوادثي كه رخ داده است، مي توان با توجه به مسائل ذكر 

راي ارسال ضابطين دادگستري ب) اظهارات و اقارير شوهر ب) الف: شده داليل را اثبات كرد
) د) در صورتي كه مكره بوده و به قتل نرسيده باشد(اظهارات زن ) بررسي صحنه و تحقيق ج

  .گواهي پزشكي قانوني
  نتيجه گيري

با توجه به اينكه موضوع مقاله قتل عمد در حالت هيجانات روحي است نقش هيجان و 
ديم و در اين اظطراب در ارتكاب قتل را بررسي و قصد مجرمانه را با انگيزه مقايسه كر

خصوص قوانين موضوعه ، نظرات فقهي و استفتائات فقها و دكترين حقوقي را بررسي كرده و 
بهترين راي را برگزيديم و با توجه به اين كه قانون مجازات اسالمي جمهوري اسالمي ايران 
براساس فقه و نظر فقهاي اماميه تدوين شده است در قانون مزبور در خصوص قتل عمد در 

مواد ديگري وجود ندارد و مواد . ا.م.ق 630و  302،  301لت هيجانات روحي غير از مواد حا
در مواردي و آن هم تحت شرايطي خاص ؛ قتل را مجاز مي داندو  630مزبور خصوصا ماده 

ارتكاب قتل خارج از چارچوب ماده مزبور جزم تلقي شده و مستوجب قصاص است و از 
در هيجان روحي ) قاتل(ر جامعه در حالتي اتفاق مي افتد كه فرد طرفي اكثرا قتل هاي موجود د

قرار گرفته و تحت تاثير رفتارهاي جرم زاي مقتول قرار گرفته و نهايتا مرتكب قتل عمدي مي 
شود كه در طول تحقيق با توجه به گستره ي موضوع آن سعي گرديد عوامل هيجان و 

اين چنيني مي باشد را با مصداق هاي تحريكات روحي و رواني كه علل اصلي قتل هاي 
به عنوان مصداق . ا.م.ق 630موضوع ماده » قتل در فراش«مشخص ترسيم و تعريف نموده  و 

بارز قتل عمد در حالت هيجانات روحي كامال شرايط شكلي و ماهوي آن به تفصيل آورده شد 
ايط اثباتي آن و  تفسيرهاي فقهي و حقوقي پيرامون قضيه مانحن فيه جهت روشن شدن شر

  .مورد مداقه و بررسي قرار گرفت
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  .مورد مداقه و بررسي قرار گرفت
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