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Abstract
In the previous criminal laws, only the behavior and the amount of damage was 

considered, and the element called fault and its amount was not considered. This way of 
thinking gradually changed, and an element called the mental element was added to the 
elements of crimes. This change in approach and Paying attention to the psychological 
element, although it led to the division of crimes into intentional and unintentional and the 
separation of responsible persons from non-responsible persons, but it has always been 
accompanied by a logical problem, which is that there is no difference between the degree 
of intentionality and the degree of unintentionality, that is, according to the mental ele-
ment, the action It is committed either intentionally or unintentionally, while the severity 
and degree of intentionality or unintentionality by different persons is not the same and to 
the same degree. The purpose of writing this article is to express different classifications 
for intentional and unintentional, which has been implemented by modeling fuzzy logic 
in intentional, pseudo-intentional and pure error murders. According to Article 289 of the 
Islamic Penal Code of 2012, crimes are divided into intentional, pseudo-intentional, and 
pure error based on the mental element, and the only owner for punishment is to determine 
whether it is intentional or unintentional and how much is intentional or pseudo-intentional 
or error. It is not taken into account that the Aristotelian logic is 0  or 1. In contrast to 
Aristotelian logic, there is fuzzy logic, according to this logic, the amount of blame is 
considered based on 0 to 1, which was used as research findings in all kinds of crimes. The 
current article was written with the inspiration of fuzzy logic, which considered proposi-
tions between 0 and 1, and unlike the old mathematical logic, which did not consider any 
number between 0 and 1, and within the scope of grading the psychological element in 
crimes, it comes to the conclusion that The psychological element in all types of crimes 
can have different propositions, and the phasing between them has an effect on the level of 
blameworthiness and is punished depending on the degree and phase in which it is located.
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چکیده
در قوانین کیفری سابق تنها به رفتار و میزان صدمه  ی وارده توجه می  شد و عنصری تحت 
عنــوان تقصیر و میزان آن مورد توجه نبود رفتــه رفته این طرز تفکر تغییر یافت و عنصری تحت 
عنوان عنصر ذهنی به عناصر تشکیل دهنده جرایم اضافه گردید این تغییر رویکرد و توجه به عنصر 
روانی هر چند موجبات تقســیم  بندی جرایم به عمد و غیرعمد و تفکیک اشخاص دارای مسئولیت 
از غیر آن ها گردید اما همیشــه با یک ایراد منطقی همراه بوده اســت و آن اینکه بین میزان عمد 
و میزان غیرعمد تفاوتی وجود ندارد یعنی مطابق عنصر ذهنی، عمل ارتکابی یا عمد اســت یا غیر 
عمد، در حالی که شــدت و میزان عمد یا غیرعمد بودن توســط اشخاص مختلف یکسان و به یک 
درجه نیست. هدف از نگارش مقاله حاضر بیان درجه  بندی  های مختلفی برای عمد و غیرعمد است 
که با الگوبرداری از منطق فازی در قتل  های عمد، شــبه عمد و خطای محض پیاده شــده اســت.

مطابق ماده 289 قانون مجازات اسالمی 1392، جنایات بر اساس عنصر ذهنی به عمد، شبه عمد 
و خطای محض تقسیم بندی شده است و تنها مالک برای مجازات، تشخیص عمدی یا غیرعمدی 
بودن اســت و اینکه چه مقدار عمدی یا چه مقدار شــبه عمدی یا خطایی اســت مورد توجه قرار 
نمی  گیرد که گویای منطق ارســطویی 0 یا 1 اســت. در مقابل منطق ارسطویی، منطق فازی قرار 
دارد که مطابق این منطق، میزان ســرزنش بر مبنای 0 تا 1 مورد توجه قرار می  گیرد که به عنوان 
یافته  های تحقیق در انواع جنایات بکارگرفته شد. مقاله حاضر با الهام از منطق فازی که گزاره  هایی 
را بین 0 و 1 قائل بوده و بر خالف منطق ریاضی قدیم که هیچ عددی را بین 0 و 1 قائل نبوده به 
نگارش درآمده و در محدوده درجه  بندی عنصر روانی در جنایات به این نتیجه می  رســد که عنصر 
روانی در انواع جنایات می  تواند دارای گزاره  های مختلفی باشد و فازبندی بین آنها برمیزان قابلیت 

سرزنش تاثیر داشته و بسته به درجه و فازی که در آن قرار دارد مورد مجازات واقع می  شود. 
واژگان کلیدی: عنصر روانی، جنایات، عمد، غیر عمد، فازبندی، منطق فازی. 
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درآمد
با توجه به انتقاداتی که بر منطق مطلق  گرا )کالسیک؛ ارسطویی( در علم حقوق 
مطرح شده، منطق درجه  بندی که امروزه به منطق فازی )صوری( شهرت یافته به  عنوان 
جایگزینی مناســب برای تبیین و تحلیل گزاره  های حقوقی است چرا که اغلب گزاره  ها 
در حقوق، کیفی و نسبی هستند؛ به همین دلیل منطق فازی می  تواند ایرادات وارده بر 
منطق کالسیک یا مطلق  گرا را رفع نماید. »از جمله انتقادهایي که بر نگرش مطلق  گرایي 
در مباحث حقوق وارد کرده  اند، آن اســت که این نگرش بین اشــیا و نام  ها خلط کرده 
است؛ یعني هر نامي را داراي ذاتي مي  کند و از آن پس، هرکس واژگان را دگرگون کند، 
واقعیت را دگرگون کرده اســت. به  عبارت دیگر، در این نگرش، معنا تابع لفظ اســت نه 
واقعیت. از این رو، عالم حقوق به این نتیجه رســید که چنین دیدگاهي نمي  تواند خود 
را با تحوالت جامعه ســازگار کند. زیرا قاضي ناچار اســت واقعیت را متناسب با قواعد 
خودش تحریف کند تا بتواند جامة مفـاهیم خود را به تن آن کند و نتیجة اجتناب  ناپذیر 
آن از دســت دادن ارتباط با نیازهاي واقعي جامعه و دور شدن از آن است« )صفاری و 
صابری، 1398: 112-111(. با توجه به انتقادات وارده و ســایر ایراداتی که وجود دارد؛ 
امــروزه کاماًل نیاز به حضور منطق فازی در قلمروی حقوق ملموس اســت؛ زیرا حقوق 
که بخش اعظم آن در مجموعه قوانین متبلور اســت، با واژگانی سروکار دارد که مطلق 
نبوده و دارای ابهام و عدم قطعیت هســتند. منطق فازی برای حل یک مشکل قدیمی 
قابل طرح اســت: یــک قاضی باید در موقعیت  هایی که اغلــب نمی  توانند جز با واژگان 
غیرقطعی توصیف شــوند، تصمیمــی مبنی بر یک ارزش عددی بگیــرد؛ مانند تعیین 
خسارت وارد شده. از جمله شناســایی درجات شکل  گیری عنصر مادی از قصد تا اجرا 
و همچنین عنصر روانی و مراتب مســئولیت کیفری که در کیفرها به  خصوص تعزیرات 
با توجه به درجه  بندی ماده 19 قانون مجازات اســالمی مبین و مؤید این امر می  باشــد 
)ابوذری، 1398: 9-8(. مسئله اساسی پژوهش حاضر این است که آیا در تمامی صوری 
که قانون  گذار نظر بر قتل عمد دارد شدت جرم ارتکابی به یک اندازه بوده که قانون  گذار 
یک مجازات معین برای آن تعیین نموده است و همچنین آیا تمامی قتل  های شبه عمد 
و خطایی از نظر شــدت و قبح ارتکاب به یک میزان بوده  اند که قانون  گذار برای هر یک 
از آنها نیز مجازات ثابت تعیین نموده است و مرتکبین هر یک از این جنایات را بدون
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در نظر گرفتن شــدت آن جنایت نســبت به جنایت هم اســم دیگر آن یکسان مجازات 
می  کنــد؟ پژوهش پیــش رو با روش توصیفی-تحلیلی و اســتفاده از منابع کتابخانه ای و 
بــا هدف ارائه درجه  بندی از انــواع قتل  ها بر مبنای گزاره  های متعــدد در عنصر روانی با 
الگوبرداری از منطق فازی در راستای پاسخ به مسائل ذکر شده و برخی مسائل دیگر است.

1. تبیین منطق فازی
معروف اســت که در فلسفه ارســطویی که در مقابل فلسفه شــرق، قرار دارد، 
مفاهیم و نتایج حاصله از اســتدالالت منطقی، از دو حالت درســت یا نادرست، آری یا 
خیر، سیاه و سفید، خارج نیست )استراترن، 1379: 15(. در این منطق، حالت میانه  ای 
وجــود ندارد. به نظر ارســطو نمی  توان حالتی را یافت که همزمان شــخص تا حدودی 
راستگو و کمی هم دروغگو باشد. همینطور نمی  توان شخصی را یافت که همزمان کمی 
جوان و تا اندازه  ای هم پیر باشــد. در این منطق کامال مرزها مشــخص و تعریف شــده 
هســتند. این منطق که مورد اســتفاده ریاضی قدیم نیز قرار می  گرفته، دارای یک نگاه 
صفر و یک، نســبت به ارزش  ها و مفاهیم اســت. در این منطق قدیمی گزاره  ها مطلقند 
و هرگز نســبی نگریسته نمی  شــوند. هر چند این تفکر، برای مواردی که مفهومی فقط 
دو ارزشــی دارند، می  تواند ابزار مناسبی برای بیان مفاهیم مختلف باشد، اما هرگز برای 
رفع نیازهای بشــر امروزی پاسخگوی خوبی، نمی  تواند تلقی گردد. در مقابل منطق دو 
ارزشــی، منطق سه ارزشــی نیز در دهه  های 1920 و 1930 مورد توجه قرار گرفته که 
برای تمامی حاالت منطق دو ارزشی، ارزش میانه  ای نیز بیان می  کند. در ادامه علی  رغم 
تالش  هایی که توســط برخی صورت گرفته بود در ســال 1965 میالدی برای اولین بار 
منطق فازی توســط پروفسور لطفی  زاده، اســتاد ایرانی تبار دانشگاه برکلی در مقاله  ای 
تحت عنوان »مجموعه  های فازی« مطرح شــد. طبق این منطق گزاره صفر و یک، سیاه 
و سفید، درســت یا نادرست در منطق کالسیک باید با تعبیر جدیدی تفسیر و به صفر 

تا یک، سیاه تا سفید، درست تا نادرست تفسیر گردد. )نبی  پور، 1394: 146-149(
فازبنــدی بر مبنای منطق فازی هرچند از مباحث جدید حقوق کیفری اســت 
اما بی  ارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول 
می  توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات  ها، اصل تناسب بین
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جرم و مجازات و باالخره اصل فردی کردن مجازات  ها اشاره نمود که در بیشتر نظام  های 
حقوقــی دنیا به  ویژه در نظام  های حقوقی نوشــته یا رومی -   ژرمنــی از اصول پذیرفته 
شــده محسوب می  گردند. در اصل تســاوی مجازات  ها، مجرمینی که در شرایط یکسان 
مرتکب جرمی می  شــوند باید به  طور مســاوی مورد مواخذه قرار گیرند لذا اصل تساوی 
در استحقاق کیفری می  تواند منشأ آثاری برای درجه  بندی کردن باشد. در اصل قانونی 
بودن که بکاریا آن را وارد حقوق کیفری نموده است نیز قانون  گذار مطابق قانونی بودن 
جرم و مجازات اقدام به درجه  بندی مجازات  ها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال 
ویژه هر فرد اقدام به تعیین مجازات متناسب نموده است که حکایت از اعتقاد قانون  گذار 
به برخورد بر مبنای این اصل داشــته و با در نظر گرفتن مجازات  های متنوع بســته به 
شــرایط اقدام به درجه  بندی در حاالت مختلف نموده اســت. همچنین در اصل تناسب 
جرم و مجازات که از دیگر اصول شناخته شده در حقوق کیفری محسوب می  شود بسته 
به مورد اشــخاصی که مرتکب جرم می  شوند باید بر اســاس شدت و میزان خطرناکی 
جرم ارتکابی مواخذه )مجازات( شــوند و این شــدت و خطرناکی حکایت از درجه  بندی 
دارد که مدنظر ما می  باشــد. باالخره اصل فردی کردن مجازات  ها که در جهت انتقادات 
وارده بر اصل تســاوی مجازات  ها توسط برخی مورد توجه قرار گرفته بر این مهم تکیه 
دارد که متناســب با ویژگی  های فردی و وضعیت و موقعیت حاکم بر ارتکاب جرم باید 
مجازت متناسب انتخاب گردد لذا اصل فردی کردن نیز دارای آثاری است که منجر به 

درجه  بندی می  شود.
در ادامه مطابق با این سیســتم و با مدنظر قرار دادن عمد تا غیر عمد به جای 
عمد یا غیرعمد به تبیین درجه  بندی بر اساس عنصر روانی در جرم قتل می  پردازیم تا از 
نظام دو ارزشی فاصله گرفته و گزاره  های مختلفی بین این دو ارزش قرار دهیم مثاًل در 
قتل عمدی بین قصاص تا دیه و حبس گزاره  هایی در نظر بگیریم که متناســب با جرم 
ارتکابی باشد و در شرایط یکسان بسته به شدت جرم ارتکابی و اوضاع و احوال پیرامون 

آن گزاره  ی خاص آن به کارگیری شود.

2. درجه  بندی قتل بر مبنای عنصر روانی
قبل از پرداختن به فازبندی بر مبنای سیستم فازی الزم است ابتدا به اختصار به
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تقســیم  بندی معمول قتل در حقوق ایران بپردازیم. همانگونه که بیان شــد؛ در ایران، 
معیار تقسیم قتل به عمد و شبه  عمد و خطای محض و همچنین قتل  های در حکم این 
ها مانند تمامی جرایم دیگر عنصر ذهنی است. بر مبنای این عنصر است که قانون  گذار 
اقدام به تفکیک جرایم نموده و از بدور قانون  گذاری تا به حال همین رویه را ادامه داده 
اســت. در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 نیز قانون  گذار بر طبق این عنصر اقدام 

به تفکیک جنایات در مواد 290 تا 292 نموده است:
مطابق قانون مجازات اســالمی 1392؛ مجازات تعیین شده برای انواع جنایات 

به قرار زیر است:
1. قتل عمدی: حکم اولی قصاص اســت. در صــورت عدم امکان قصاص به هر 
دلیل از جمله گذشــت شاکی، با مطالبه اولیای دم، حکم پرداخت دیه و حبس مقرر در 
مــاده 612 ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب 1375 خواهد بود. )قصاص یا اعمال ماده 612 

که همان منطق ریاضی قدیم که معتقد به 0 یا 1 بود(
2. قتل شبه عمدی: دیه و حبس تعزیری در موارد مقرر 

3. قتل خطایی: دیه در صورت مطالبه اولیای دم و پرداخت آن توســط عاقله به 
جز در مورد قتل ناشــی از رانندگی که حکم قانونی دیه در صورت مطالبه اولیای دم و 

مجازات حبس مقرر در ماده 714 ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب 1375 می  باشد.
مطابق آنچه در مورد مجازات قتل  های مختلف بیان شد قتل عمدی، شبه  عمدی 
و خطایی در هر حالتی دارای مجازات ثابت تعیین شده توسط قانون  گذار است و فرقی 
بین حالت  های مختلف قتل عمدی، شبه  عمدی، خطایی و ناشی از رانندگی وجود ندارد 

که حکایت از نظام دو ارزشی یا همان منطق ارسطویی دارد.
عدالت ایجاب می  کند با الگو برداری از نظام چند ارزشــی مدنظر منطق فازی؛ 
بین انواع مختلف جنایت در حاالت عمد، شــبه عمد و خطا؛ قایل به تفکیک شــویم و 
بسته به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و مرتکب جرم مجازات  های متنوعی برای آن در 
نظر بگیریم. فرض کنید شــخصی با سبق تصمیم، تهیه آالت و ادوات قتل نقشه قتل را 
عملی می  کند و فردی بدون تصمیم قبلی و بدون تهیه هیچ وسیله  ای تصادفاً و در یک 
منازعه اقدام به زدن مشــتی به قسمت حساس مجنی  علیه نموده و موجبات قتل وی را 
فراهم می  کند. از نظر قانون  گذار هیچ تفاوتی در مجازات این دو وجود ندارد و مجازات
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تعیین شــده برای آن ثابت است و تنها شرط احراز عمدی بودن قتل است در حالی که 
منطق چنین حکمی را نمی  تواند بپذیرد و برای هر دو مجازات یکســانی در نظر بگیرد 
و به  التبع برخوردی که با فرد اخیر می  کنید از نظر شــدت پایین  تر از فردی خواهد بود 
که با نقشــه قبلی تصمیم خود را عملی نموده است. مثال  های بسیاری زیادی از همین 
موارد که مخالف منطق و موافق نظر مقنن که معتقد به نظام دو ارزشــی است می  توان 
برشمرد چه برای قتل عمدی و چه برای قتل  های دیگر از جمله قتل ناشی از رانندگی. 
بنابرایــن مطابق منطق فازی می  توان درجه  بندی  های مختلفی از قتل  ها را ذکر نمود تا 
گزاره  هــای مختلفی مورد توجه قرار گیرد و د رمرحله اجرا توســط مقام قضایی عملی 

گردد. در ادامه به برخی از گزاره  ها در انواع قتل  ها می  پردازیم.

3. فازبندی قتل عمدی بر اساس عنصر ذهنی
در همه نظام  های حقوقی شدیدترین و منفورترین جرم علیه تمامیت جسمانی 
اشــخاص، قتل عمد است که ســنگین  ترین مجازات نیز برای این جرم پیش  بینی شده 
اســت. مقنن در قانون مجازات اســالمی مصوب 1392/02/11 بــدون تعریف ارائه  ی 
تعریفی از قتل عمدی صرفاً به ذکر مصادیق قتل عمدی پرداخته اســت؛ اما حقوقدانان 
تعاریف مختلفی از قتل عمد ارائه نموده اند. برخی معتقدند: »قتل، کشــتن انسان است 
به وســیله ی اسلحه ی ســرد یا گرم و غیره، اعم از اینکه مستقیم باشد یا غیرمستقیم« 
)حائری شــاه باغ 1389: 32(. برخی دیگر در مورد قتل چنین می نویسند: »قتل عمدی 
عبارت اســت از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان، به نحوی که منتهی 
به مرگ انســان دیگری شــود« )گلدوزیان 1398: 22(. برخی هم سلب عمدی حیات 
شــخصی توسط دیگری را قتل عمد دانسته اند )ولیدی و پوربافرانی 1396: 9(. باالخره 
بــه اعتقاد برخی دیگر: »هر رفتاری که از انســان بالغ و عاقل صورت پذیرفته و موجب 
ســلب عمدی حیات از انسان محقون الدم دیگری بدون مجوز قانونی شود« )الهی منش 

و دیگران، 1392: 30(.
با عنایت به تعاریف فوق، و مصادیقی که از قتل عمد در قانون مجازات اسالمی 
و آنچه در باب قصاص در متون فقهی ذکر شــده، می  توان قتل عمدی را ســلب عمدی 
حیات از شخص محقون    الدم از روی قصد یا ارتکاب فعل  نوعاً کشنده یا ارتکاب فعل با
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علم به وضعیت مقتول تعریف نمود. چرا که در قانون مجازات اسالمی با عنایت به ماده 
290 ق.م.ا 1392؛ ســه ضابطه کلی در ارتباط با عمدی بودن جنایات ذکر شده، با این 
توضیح که ضابطه چهارم به صورت کلی می  تواند داخل در ضابطه اول و دوم قرار بگیرد. 
در بند الف ماده اخیر، ضابطه قصد در تعریف جنایات عمدی مورد توجه قرار گرفته، در 
بند ب ضابطه فعل کشنده بدون نیاز به قصد جنایت در تبیین جنایات عمدی ذکر شده 
و باالخــره در بند ج، وضعیت بزه  دیده بدون نیاز به اثبات قصد و ارتکاب فعل کشــنده 
مورد توجه قرار گرفته اســت. بنابراین در تعریف قتل عمدی صرفاً نمی  توان به ســلب 
عمدی حیات از شــخص محقون  الدم بسنده نموده چرا که در این صورت تنها به قصد 
مرتکب توجه شــده در حالی که در بندهای ب و ج ضوابط دیگری نیز باید مورد توجه 

قرار بگیرد تا عمل ارتکابی قتل عمدی محسوب گردد.
همان  گونــه بیان گردیده؛ »رکــن معنوی یکی از پایه های اساســی در جرایم 
عمدی، به نّیت باطنی و خواســت مجرمانه ی مرتکب تعبیر شده است، به نحوی که طی 
آن اراده ی جانی متوجه انجام فعل ممنوع و تحقق نتیجه ای است که از طرف قانون گذار 
جزایی، جرم قلمداد شــده است« )صادقی 1387: 105(. بنابراین در مورد عنصر ذهنی 
قتل عمدی نیز باید بیان داشت که،  دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء نیت عام )عمد 
در رفتار یا قصد فعل( و سوء نیت خاص )عمد در نتیجه یا قصد نتیجه( است. »در جرایم 
عمــدی از جمله قتل عمدی عنصر معنوی فاعل، شــامل علم یا آگاهی، اراده ی ارتکاب 
و اراده ی نتیجه یا قصد مجرمانه اســت« )مرادی و شــهبازی، 1394: 48(. با عنایت به 
اینکــه؛ پرداختن به اجزاء مختلف عنصر ذهنی )اراده، علم یا آگاهی و قصد( در هر یک 
از جنایات خارج از حوصله مقاله حاضر می  باشد به طور خالصه می  توان گفت: عناصر و 

ارکان »عنصر ذهنی قتل عمد« شامل موارد ذیل است:
1. اراده ارتکاب که الزمه وقوع و تحقیق هر جرمي است، 

2. قصد فعل بر شخص مجنيٌ  علیه )سوء  نیت عام(،
3. داشتن قصد نتیجه یا کشتن یا پیش  بینی چنین نتیجه  ای )سوء  نیت عام(.

مطابق ماده 290 ق.م.ا 1392؛ قتل در چهار حالت عمدی تلقی شــده است و 
برای هر چهار حالت مجازات قصاص در نظر گرفته شده است مگر اینکه شرایط قصاص 
فراهم نباشد که در این صورت مطابق ماده 612 ق.م.ا بخش تعزیرات با آن برخورد
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خواهد شد و این امری ثابت و معین است که مطابق آنچه بیان شد حکایت از نظام دو 
ارزشی قصاص یا اعمال ماده 612 دارد.

در ادامه مطابق نظام چندارزشــی که منطق فازی مدعی آن است در صدد بیان 
گزاره  های مختلف برای قتل عمدی هســتیم که متناسب با شدت جرم ارتکابی و سایر 
اوضاع و احوال گزاره متناسب با آن انتخاب می  شود تا هم به عدالت نزدیک باشد و هم 

منطق و عقل سلیم انسان آن را به راحتی بپذیرد.

4. تحلیل موضوع در فقه اسالم
فقه اســالم و نگاه ضابطه ساز فقیهان اسالم به خوبی به ابعاد مختلف موضوع 
قتل و اقسام قتل و مالک های بازشناسی اقسام قتل پرداخته است. در خصوص درجه 
بندی اقســام قتل هر چند نص صریحی در فقه اسالم و بیان فقهی یافت نمی شود اما 
از البــالی متون فقهی می توان به مویداتی برای درجه بندی قتل یافت. فقهای عظام 
در بحث قصاص اقدام به بیان مصادیق مختلف قتل نموده اند و مالک تنویع اقسام قتل 
نیز عنصر روانی و قتل قرار داده اند مثال آیت اهلل خویی بیان می دارد: قتل عمد محقق 
می شود به اینکه انسان عاقل و بالغ قصد قتل داشته باشد هر چند فعل به کار گرفته 
شده غالبا کشنده نباشد. سپس عدول نموده و بیان می دارند: اظهر این است که قتل 
عمد محقق می شــود در جایی که فعل انجام شــده از روی عمد و قصد غالباً کشنده 
باشد هر چند که قاتل قصد ابتدایی برای کشتن آن فرد را نداشته باشد.)خویی، مبانی 
تکمله المنهاج، ج2،ص175( ایشــان در ادامه مصادیق متعددی را برای اقســام قتل 
بیان می کنند که مورد اختالف نظر فقها است و برخی مصادیق از دید ایشان عمد یا 
غیر عمد اســت در حالیکه فقیه دیگری نظر دیگری دارد. شــهید اول و شهید ثانی و 
دیگر فقها نیز به همین منوال عمل نموده اند.)شهید ثانی، الروضه البهیه،ج10،ص11(

صاحب جواهر در پاسخ به کسانی که قتل با وسیله به ندرت کشنده را عمد می دانند 
با تکیه بر عنصر روانی و قصد می گوید: عمد نداستن چنین قتلی موافق احتیاط است چون 
وقتی وسیله نوعا کشنده نیست، قصد قتل با وسیله ای که نوعاً کشنده نیست کالعدم است. 
بلکه مانند قصد بدون زدن استو می توانیم روایاتی را که این صورت را عمد گرفته منظورشان 

قتل شبه عمد در برابر خطای محض است. )نجفی، جواهرالکالم،ج42، ص13 و14(
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ممکن اســت سوال شــود که اگر برای قتل با توجه به قصد دامنه تعریف کنیم 
حق اولیای دم در قصاص تضییع شــود. می توان با اســتدالل صاحب جواهر پاسخ داد: 
ایشــان به جمع میان روایات تاکید داشــته و بیان می دارد: لکن مخفی نماند اگر ادله 
این قتل را )یعنی قتلی که با وســیله ی به ندرت کشــنده باشــد( قتل عمد می دانند 
رعایت احتیاط الزم نخواهد بود و شــاید اگر آن را قتل شبه عمد بدانیم حق اولیای دم 
در قصاص قاتل از بین برود. صاحب جواهر این استدالل را بدون حاصل دانسته و جمع 
میان روایات را ترجیح می دهد. به این صورت منظور از عمد در چنین حالتی)کشــتن 
با وسیله به ندرت کشنده( را به قرینه مقابله شبه عمد در برابر خطای محض می داند. 

)نجفی، جواهرالکالم،ج42، ص13 و14(
همین اختالف نظر در مصادیق فقهی می تواند موید این مطلب باشــد که برای 
جمع میان دیدگاه هــا مطابق قاعده ی اصولی الجمع مهمــا امکن اولی)عالمه مظفر، 
اصــول فقه، باب تعادل و تراجیح( من الطرح می توان برای اقســام قتل دامنه و درجه 
بندی ارایه نمود آن هم در چارچوب کتاب و ســنت و با محوریت دیدگاه های متنوع و 

ارزشمند فقهی. 

5. توصیف قتل عمدی و مجازات آن
در همه نظام  های حقوقی شدیدترین و منفورترین جرم علیه تمامیت جسمانی 
اشــخاص، قتل عمد است که سنگین  ترین مجازات نیز برای این جنایت پیش  بینی شده 
است. در حقـــوق اسـالم، قتـــل نفـس از بـزرگ تـرین گناهـــان محسوب می  شود، 
به  طوري  که در آیه  ي 32 سوره  ي مائده در قرآن کریم، کشتن انســـان بـی گنـاه معادل 
کشتن تمام انسان  ها تلقی شده است. از این  رو در منابع فقهی سنگین  ترین مجازات نیز 
براي مرتکبان این دســته جرایم تعیین   شده و آن هم قصاص است. مجازات قصاص در 

قوانین کیفری ایران نیز برای قتل عمدی پیش  بینی شده است.
اکثر فقهاء قتل عمد موجب قصاص نفس را تعریف کرده  اند؛ در این بین تعریفی 
که محقق حلی ارائه داده، توســط سایر فقها از جمله شهید ثانی و امام خمینی )ره( با 
اندک تغییراتی عیناً تکرار شــده است. محقق حلی در مورد قتل موجب قصاص چنین 
گفته  اند: »و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ و عدواناً«. یعنی؛ خارج کردن
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جــان محترم و برابر، از تن، عمدأ و به ناحق« )به نقــل از خویی، 1407: 53(. در این 
تعریف, منظور از ازهاق نفس، خارج کردن نفس اســت، منظور از معصومه این است که 
محقون  الدم بوده و تلف کردن آن جایز نبوده اســت. منظور از مکافئه، مســاوی بودن 
مقتول و قاتل، در اســالم، آزادی و غیره است. عدوان نیز به معنی از روی دشمنی و به 

ناحق بوده و باالخره عمد به معنای داشتن قصد کشتن می  باشد.
در حقوق کیفری ایران بدون ارائه تعریفی از قتل عمدی، مصادیق آن بیان شده 
اســت. قانونگذار کیفري ایران پیش از انقالب در سال 1304 تعریفی از قتل عمد، ارائه 
نـــداده بـــود. ماده 170 قانون مجازات عمومی مقرر می  داشت، »مجازات مرتکب قتل 
عمد، اعدام اســت، مگر در مواردي که قانوناً استثنا شده باشد«. پس از پیروزي انقالب 
اســالمی نیز قانون مجازات اسالمی مصوب سال  هاي 1361 و 1370 بدون ارائه تعریفی 
از قتل عمد، فقط به ذکـــر مصـادیق آن اکتفـا نموده است. این رویه در قانون مجازات 
اســالمی 1392 نیز تکرار شد با این تفاوت که به مصادیق قتل عمدی، مصداق دیگری 

نیز افزوده شده است.
از منظر اصطالحی؛ تعاریف مختلفی از قتل عمدی بیان شــده است در یکی از 
این تعاریف که به نظر تعریف جامع و مانعی به نظر می  رســد چنین بیان شــده است: 
»هــر رفتاری که از انســان بالغ و عاقل صورت پذیرفته و موجب ســلب عمدی حیات 
از انســان محقون الدم دیگری بدون مجوز قانونی شــود« )الهی منش و دیگران، 1392: 
30(. در مورد عنصر ذهنی قتل عمدی نیز باید بیان داشــت که، دارای اجزای مختلفی 
از قبیل ســوء نیت عام )عمد در رفتار یا قصد فعل( و ســوء نیت خاص )عمد درنتیجه یا 
قصد نتیجه( است. با عنایت به اینکه؛ پرداختن به اجزاء مختلف عنصر ذهنی )اراده، علم 
یــا آگاهی و قصد( در هر یک از جنایات خارج از حوصله مقاله حاضر می  باشــد به طور 
خالصه می  توان گفت: عناصر و ارکان »عنصر ذهنی قتل عمد« شامل موارد ذیل است:

1. اراده ارتکاب که الزمه وقوع و تحقیق هر جرمي است، 
2. قصد فعل بر شخص مجنيٌ  علیه )سوء  نیت عام(،

3. داشتن قصد نتیجه یا کشتن یا پیش  بینی چنین نتیجه  ای )سوء  نیت عام(.
مطابق ماده 290 ق.م.ا 1392؛ قتل در چهار حالت عمدی تلقی شــده است و 
برای هر چهار حالت مجازات قصاص در نظر گرفته شده است مگر اینکه شرایط قصاص
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فراهم نباشــد که در این صورت مطابق مــاده 612 ق.م.ا بخش تعزیرات با آن برخورد 
خواهد شــد و این امری ثابت و معین اســت که مطابق آنچه بیان شد حکایت از نظام 
دو ارزشــی قصاص یا اعمال ماده 612 دارد. مبنای پیش  بینی قصاص در فقه اسالمی و 
حقوق کیفری ایران، آیه 179 سوره بقره است که خداوند متعال می  فرماید: »َو لَُکْم فِي 
الِْقصاِص َحیاٌة یا أُولِي اْلَلْباِب لََعلَُّکْم تَتَُّقون « یعنی »ای عاقالن، حکم قصاص برای حفظ 
حیات شماســت تا مگر )از قتل یکدیگر( بپرهیزید«. بر همین اساس در متون فقهی و 
حقوق کیفری ایران، مجازات اصلی جنایات عمدی، قصاص بیان شــده اســت، هر چند 

عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است.
در منابع اســالمی، مهم  ترین کارکرد قانون »قصاص«، حفظ حیات انســان  ها و 
محفوظ ماندن خون آن  ها معرفی شده است. قرآن کریم می  فرماید: »َولَُکْم فِی الِْقصاِص 
َحیاٌه یا أُولِی اْلَلْباِب« )ســوره بقره: آیه 178(. )برای شــما در قصاص حیات است، ای 
صاحبان عقل و اندیشه(. اکثر مفسرین در تفسیر این آیه به مسأله حفظ حیات انسانی 
در اثر تشــریع و اجرای این حکم اشــاره کرده  اند و هدف و فلســفه اصلی »قصاص« را 

همین امر می  دانند. این هدف در دو قسمت قابل بررسی است:
"الف( حیات ناشی از اجرای »قصاص«: به طور قطع، بخشی از فلسفه »قصاص« 
در اثر اجرای این حکم در جامعه پدیدار خواهد شد. اجرای »قصاص« نسبت به شخص 
قاتل گرچه موجب سلب حیات دنیوی او خواهد شد، اّما تنها راه رهایی از عذاب اخروی 
تسلیم شــدن در برابر حق مشروع اولیای دم است تا اگر بخواهند او را عفو کنند و اگر 
بخواهد او را »قصاص« نمایند. البته اجرای »قصاص« نسبت به قاتل نیز می تواند سبب 
حیات مطلوب و پســندیده در آخرت شــود و او را از عذاب دردناک آخرت رهایی دهد. 
همچنین اجرای »قصاص« موجب حفظ حیات انســان  های دیگر خواهد شد. ب( حیات 
ناشی از تشریع قصاص: مهم ترین تأثیر یک قانون جزایی، بازداشتن انسان  ها از ارتکاب 
جرم اســت و بهترین قانون در این زمینه، قانونی اســت که بتوانــد ارتکاب جرم را به 
حّداقل ممکن برساند؛ به  ویژه اگر جرم سنگینی مانند قتل نفس باشد که خسران جبران 
ناپذیری را برای جامعه به خصوص خانواده مقتول به همراه دارد. تشریع »قصاص«، اگر 
تنها راه برای رســاندن حّداقل جرم قتل و ســایر جرایم علیه تمامیت جسمانی نیست، 
قطعاً بهترین و حکیمانه  ترین راه برای این منظور است. اگر بتوان کسی را از قصد کشتن
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دیگــری منصرف نمود، اطمینان بخش  ترین راه آن تهدیــد نمودن او به مقابله به مثل 
اســت، وگرنه هر مجازات دیگری ممکن اســت برای او قابل قبول باشد و او را از قصد 
خود منصرف نکند. بنابراین در تشریع حّق قصاص، حیاتی گسترده  تر از آنچه در اجرای 
آن وجود دارد نهفته است، و این خود نشان دهنده این واقعیت است که فلسفه قصاص 
لزوماً در اجرای آن نیســت، بلکه خود قانون و وجود حّق »قصاص« در جامعه می تواند 
اثر بازدارندگی خود را داشته باشد. از امام سجاد )علیه السالم( در تفسیر آیه »َولَُکْم فِی 
الِْقصاِص َحیاٌه یا أُولِی اْلَلْباِب« نقل شده که فرمود: »برای شما ای امت محّمد)صلی اهلل 
علیه وآله( در قصاص حیات و زندگانی نهفته است، از قتل خودداری خواهد کرد و این 
موجب استمرار حیات است، هم برای کسی که اراده قتل را داشت، و هم برای کسی که 
قصد کشــتن او را داشت. و نیز موجب حیات است برای غیر آن ها از مردم، چون وقتی 
بدانند که قصاص امکان پذیر اســت از ترس آن جرأت بر قتل نمی کنند. ای صاحبان 

عقل، شاید از قتل بپرهیزید«" )طبرسی، 1403، ج 2: 319(.
1. قتل عمد درجه یک: این نوع قتل باید ویژه کســانی باشــد که با تصمیم 
قبلی و با قصد مســتقیم مرتکب قتل می شوند که بدیهی ترین و مسلم ترین نوع قتل 
اســت. اگر رفتار نوعاً کشنده مطلق)رفتار نوعاً کشــنده برای مواردی است که مرتکب 
قصد مســتقیم یا سبق تصمیم نداشته است( یا نسبی باشد، مرتکب قتل عمد درجه دو 
می  شــود) در حالت بعدی توضیح داده می شود(. مجازات پیشنهادی برای این نوع قتل 
بر اساس منطق فازی؛ قصاص است که اگر به هر نحوی اجرا نشد باید تبدیل به حبس 
درجــه یک و دیه در صــورت تقاضای اولیای دم گردد. در نظام تقنینی ایران »ســبق 
تصمیم« در نوع قتل و تشــدید مجازات بی تاثیر بــوده و عناوین مجرمانه »قتل توام با 
ســبق تصمیم« و »قتل بدون ســبق تصمیم« پیش بینی نشده است.1 اما باید در درجه 
بندی قتل عمدی مالک توجه قرار گیرد. این نوع قتل از این نظر باید درجه یک که شخص

1. در حقوق کشــورهای مصر و آمریکا »ســبق تصمیم« بعنوان مهمترین معیار تفکیک انواع قتل برحسب عنصر روانی 
محسوب می شود، و عناوین مجرمانه »قتل توام با سبق تصمیم« و »قتل بدون سبق تصمیم« پیش بینی شده، به نحوی 
که مجازات قتل توام با سبق تصمیم، شدیدتر از سایر انواع قتل است. ضمنا در حقوق امریکا هریک از قتل های مذکور 
نیز دارای درجات مختلف و مجازات های متفاوتی بوده و »قتل بدون سبق تصمیم« به »قتل بدون سبق تصمیم ارادی« 
و »قتل ناشــی از تقصیر جزایی« تقسیم شده اســت .)برای مطالعه بیشتر بنگرید: خداکرمی، نبی، بررسی عنصر روانی 
قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن رد حقوق امریکا و مصر، پایان نامه دکنری، دانشگاه تربیت مدرس، 1377(
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یا اشــخاصی با تصمیم  گیری قبلی و ریختن برنامه و در ادامه تهیه آالت و ادوات 
قصــد خود را عملی می  کنند. لذا چون ایــن نوع قتل  ها نه از روی اتفاق و هیجان 
بلکه از روی کینه و انتقال و .... اتفاق می  افتد الزم اســت شدیدترین ضمانت اجرا 
نیز برای آن در نظر گرفته شــود که به نظر با عنایت به قانون مجازات اســالمی و 
رویه حاکم در طی این چند ســال قانون  گــذاری که مجازات قصاص را برای قتل 
عمد در همه حاالت در نظر گرفته این حکم مختص به این موارد باشد تا از دیگر 
مــواردی که از روی اتفاق یا در اثر نزاع و بدون تصمصم قبلی قتلی روی می  دهد 

مجزا شوند.
2. قتــل عمد درجه دو: این نوع قتل باید ویژه کســانی باشــد که بدون 
تصمیم قبلی ولی با رفتار نوعا کشنده مطلق یا نسبی مرتکب قتل می  شوند. مجازات 
پیشــنهادی برای این نوع قتل بر اســاس منطق فازی؛ حبس تعزیری درجه یک و 
پرداخت دیه در صورت تقاضای اولیای دم اســت. ممکن است سوال پیش آید اگر 
مرتکب بدون تصمیم قبلی اما در لحظه ی قتل با قصد مســتقیم مرتکب قتل شود، 
کدام وضعیت حاکم اســت؟ وضعیت اول یا دوم؟ با عنایت به قواعد فقهی و حقوقی 
به نظر می رسد جون قصد مستقیم وجود داشته است در صورتی که توسط دادگاه 
چنین قصد مستقیمی احراز شود قتل عمد درجه اول خواهد بود. از آنجا که مباحث 
قصاص مبتنی بر فقه انور اســالم اســت در البالی متون فقهــی میتوان مویداتی 
بــرای این نظریه ارایه داد. در بخــش تحلیل فقهی به این مطلب خواهیم پرداخت. 
ایــن نوع قتل از قتل درجه یک هر چند به نظر پایین  تر اســت اما چون رفتار نوعا 
کشــنده بوده و مرتکب به نوعا کشنده بودن رفتار آگاه بوده یا هر شخص متعارفی 
بکاربردن چنین رفتار را منتج به نتیجه  ای نظیر قتل می  داند الزم اســت با شــدت 
مورد برخورد قرار بگیرد تا اســتفاده از وسایل نوعا کشنده یا رفتارهای نوعا کشنده 
به حداقل برســد اما از این رو که بدون تصمیم قبلی برای قتل و بدون برنامه ریزی 
برای چنین کاری مورد اســتفاده قرار گرفتــه باید از قتل درجه یک تفکیک گردد. 
از ایــن  رو به نظر مجازات حبس تعزیری درجه یک بدون امکان تعلیق، تخفیف و ... 
بــه همراه دیه در صورت تقاضای اولیای دم می  تواند بازدارندگی الزم را حتی بدون 

قصاص داشته باشد.
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3. قتل عمد درجه سه: این نوع قتل باید ویژه کسانی باشد که با تصمیم قبلی 
و بدون رفتار نوعا کشنده مطلق یا نسبی، مرتکب قتل می  شوند )عمد محض(. مجازات 
پیشنهادی برای این نوع قتل بر اساس منطق فازی؛ حبس تعزیری درجه یک و پرداخت 
دیه در صورت تقاضای اولیای دم اســت. در این نوع قتــل بر خالف قتل درجه دو که 
در آن رفتار نوعا کشــنده بوده و بدون تصمیم قبلی اتفاق افتاده، در این نوع قتل صرفا 
شــخص قصد قتل داشته و بدون تهیه آالت و ادوات و بدون رفتار نوعا کشنده سعی در 
عملی کردن قصد و تصمیم خود را دارد. ممکن است چنین به نظر آید که اینجا باالخره 
فرد قصد مســتقیم داشته است و باید قتل عمئ درجه یک باشد اما در پاسخ باید گفت 
صرف قصد به تنهایی تا زمانی که با وســایل و عناوینی که مطایق با قصد باشــد همراه 
نباشــد نمی تواند محقق عنوان قتل درحه یک باشد، در بحث فقهی تجری همین نگاه 
حاکم اســت شــخص قصد مجرمانه دارد اما قصد او غیر مصیب با واقع است لذا به نظر 
فرقی با حاالتی که بدون تصمیم بوده وصرفا رفتار نوعا کشــنده را داشته فرقی ندارد از 

این  رو مجازات آن به نظر باید مشابه مجازات قتل درجه دو انتخاب گردد.
4. قتل عمد درجه چهار: این نوع قتل باید ویژه کسانی باشند که با اشتباه در 
هویت مرتکب جنایت شده  اند. به این معنی که شخص به قصد کشتن )الف( تیراندازی 
می  نماید و به نظر خود )الف( را به قتل می  رســاند، ولی بعداً معلوم می  شــود که )الف( 
کشــته نشده اســت، بلکه کسی که به قتل رسیده شــخص )ب( می  باشد. لذا هر چند 
تمامی ارکان عنصر روانی موجود است اما این موجودیت با اشتباه همراه بوده و منطقی 
به نظر می  رسد که در برخورد با آن نسبت به قتل  های عمد درجه یک تا سه سهل  گیرانه 
عمل شــود.1 تا قبل از تصویب قانون مجازات اســالمی 1392 موضع روشــنی در این 
خصوص توســط قانون  گذار اتخاذ نشــده بود که موجبات اختالف نظرهای عدیده  ای را 
فراهم کرده بود. این اختالف نظرها با تصویب قانون مجازات اسالمی 1392 خاتمه یافت 
و قانون  گــذار به صراحت در ماده 294 در این خصوص تعیین تکلیف نمود. مطابق این 
ماده: »اگر کسي به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتي بر دیگري شود در صورتي که 
مجنيٌ علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده )302( این قانون نباشند، جنایت عمدی

1. در حقوق بسیاری از کشورها از جمله امریکا اشتباه چه در هویت چه در اصابت )هدف( تاثیری بر تغییر عنوان قتل 
از عمد به غیر آن ندارد.
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محسوب مي شــود.« مجازات پیشنهادی مطابق نظام چند ارزشی در منطق فازی برای 
این نــوع از قتل  های عمد، حبس تعزیری درجــه 2 و پرداخت دیه در صورت تقاضای 

اولیا دم می  باشد.
5. قتل عمد درجه پنج: این نوع قتل باید ویژه کسانی باشد که تحت تاثیر اکراه 
مرتکب قتل شــده  اند. مشــهور فقهای امامیه معتقدند که در حالت اکراه، مکره قصاص 
می  شــود و مکره به حبس ابد محکوم می  گردد و حتی فقیه بزرگ »شهید ثانی« بر آن 
ادعای اجماع می  کند. استدالل مشهور فقهای امامیه این است که می  گویند: »ان االکراه 
ال یتحقق فی القتل« قانون مجازات اســالمی هم به پیروی از نظر مشــهور چنین مقرر 
داشته است: »اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص مي شود و اکراه کننده، به 
حبس ابد محکوم مي گردد.« )ماده 375 ق.م.ا 1392( اما این موضع قانون  گذار مخالف 
منطق عقلی و فازی است چون در این نوع قتل، برخالف قتل  های درجه یک تا سه یکی 
از ارکان برخورد شدید که تصمیم قبلی یا رفتار نوعا کشنده بوده وجود ندارد و شخص 
تحت تاثیر اکراه دیگری که قابل تحمل نبوده مرتکب عملی شده است که خود رضا به 
آن نداشته است. اما چون نباید نفس را در برابر نفس قربانی می  نمود باید مورد مواخذه 
قرار گیرد و مجازات طوری انتخاب گردد که با توزیع آن بین اکراه کننده و اکراه شونده 
عدالت برقرار شــود. لذا مجازات پیشــنهادی برای این نوع قتل بر اساس منطق فازی؛ 
برای اکراه کننده: حبس تعزیری درجه دو و پرداخت دیه در صورتی که اکراه شــونده 
مجنون یا صغیر غیر ممیز باشد. در میان فقها، آیت اهلل خویی در مبنای تکمله المنهاج 
دیدگاهی جدا از دیدگاه مشــهور فقها دارد که می تواند مبنای فقهی این دیدگاه باشد. 
ایشــان معتقدند فرد اکراه شده در قتل مخیر است میان کشته شدن خودش یا کشتن 

ثالث و اگر مرتکب قتل شد باید دیه بپردازد.
در ایــن درجه برای اکراه شــونده: حبس تعزیری درجه ســه و پرداخت دیه در 
صورت تقاضای اولیای دم است. و اگر اکراه شونده مجنون یا غیر ممیز بود به مجازات های 

پیش  بینی شده در ماده 89 ق.م.ا محکوم گردد.
6. قتل عمد درجه شــش: این نوع قتل باید ویژه کســانی باشــد که مسلوب 
االختیار هستند و قصد نتیجه یا پیش  بینی چنین نتیجه  ای را نداشتند. مانند کسانی که 
در حال مستی یا عدم تعادل روانی مرتکب قتل می  گردند. اساس مسئولیت کیفری در
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                                       محمدرضا سیاهپور، عبداله بهمن پوری

تمام نظام  های حقوقی براساس اراده و اختیار می  باشد و عواملی که باعث سلب اراده از 
شخص می  شوند عموماً مسئولیت کیفری را زایل می  سازند.

مسلوب االختیار شدن ارادی، اصوالً رافع مسئولیت کیفری نمی  باشد؛ زیرا فرد از 
نتایج اســتعمال موادی که مسلوب االختیار می  کنند آگاه است و با شعور الزم به مصرف 
آن می  پردازد، و مطابــق با قاعده معروف فقهی »االمتنــاع باالختیار الینافی االختیار« 
چنین شــخصی مقصر شناخته و مســئول عواقب اعمال خود که در حالت مستی انجام 
می  دهد می  باشــد. اما بدلیل اینکه با مخدوش شــدن اراده عنصر معنوی تکامل الزم را 
در شــخص مسلوب  االختیار پیدا نکرده است مجازات چنین شخصی نمی  تواند هم  سنگ 
با مجازات شــخصی با اراده  ای باشد که با تصمیم قبلی و فراهم نمودن مقدمات مرتکب 
جرم قتل می  شــود لذا عدالت ایجاب می  کند که مجازات متناســبی انتخاب گردد با این 
پیش  فرض که اگر شخص مسلوب  االختیار نبود مرتکب چنین جنایتی نمی  شد مگر اینکه 
مصرف این مواد با نقشــه قبلی و برای ارتکاب جرم باشد که در این صورت طبیعی است 
که قتل درجه یک خواهد بود. بنابراین، مجازات پیشــنهادی برای این نوع قتل بر اساس 
منطق فازی؛ حبس تعزیری درجه سه و پرداخت دیه در صورت تقاضای اولیای دم است.

7. قتــل عمــد درجه هفت: این نوع قتل باید ویژه مســلمانی باشــد که غیر 
مسلمانی را به قتل می  رسانند. در قتل غیرمسلمان توسط مسلمان هر چند عنصر روانی 
بدون خدشــه  ای در مورد اراده موجود اســت. اما بنابر عذر مخففه  ای که قانون  گذار از 
فقه به عاریت گرفته مســلمان قصاص نمی  شود. قانون مجازات اسالمی 1392 در مورد 
قتل غیر مسلمان توسط مســلمان ساکت است اما با رجوع به شرایط قصاص در قانون 
و رجوع به فقه در موارد ســکوت حکم باید غیر قصاص و تنها دیه می  باشــد که به نظر 
عادالنه نیست. لذا مطابق اصول درجه  بندی قتل  های عمد مجازات پیشنهادی برای این 
نوع قتل بر اساس منطق فازی؛ حبس تعزیری درجه چهار و پرداخت دیه قتل نفس در 

صورت تقاضای اولیای دم است.
8. قتل عمد درجه هشــت: این نوع قتل باید ویژه کســانی باشــد که در زمان 
ارتکاب قتل مجنون یا نابالغ بوده  اند. در نظام فقهی حقوقی اسالم عمد و خطای این افراد 
یکسان بوده و همگی خطا محسوب می شود. لذا به کارگیری عنوان عمد در این مورد با 
تسامح و مجاز می باشد با این توجیه که برای همه ی اقسام قتل درجه بندی متناسب
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ایجاد شــود. مجازات پیشنهادی برای این نوع قتل بر اساس منطق فازی؛ پرداخت دیه 
در صورت تقاضای اولیای دم توســط عاقله و اعمال مجازات  های پیش  بینی شده مطابق 

ماده 89 ق.م.ا می  باشد.
جدول درجه  بندی قتل عمدی و تعیین ضمان بر مبنای منطق فازی

زينوع عنصر روانی در قتل عمددرجه نوع ضمان بر مبناي منطق فا
 فعل نتیجه، قصد فعل، قصد تصمیم، سبقیک درجه

  نسبي و مطلق کشنده نوعا
  قصاص

 تعزیري حبس و دیه :قصاص امکان عدم صورت در
یک درجه

 نتیجه، قصد فعل، قصد تصمیم، سبق فقددو درجه
نسبي یا مطلق کشنده فعل

یک درجه تعزیري حبس و دیه

 رفتار نتیجه، قصد فعل، قصد تصمیم، سبقسه درجه
کشنده نادر

یک درجه تعزیري حبس و دیه

 قصد در اشتباه نتیجه، قصد فعل، قصدچهار درجه
نتیجه،

دو درجه تعزیري حبس و دیه

 قصد رضا، فقد فعل، قصد تصمیم، سبق فقدپنج درجه
کشنده نوعا فعل نتیجه،

  اکراه اگر دیه و دو درجه تعزیري حبس :کننده اکراه
.باشد مجنون یا طفل شونده

 صورتي در دیه و سه درجه تعزیري حبس :شونده اکراه
.نباشد مجنون یا طفل که

 فقد رضا، فقد فعل، قصد تصمیم، سبق فقدشش درجه
 نوعا فعل ،(االختیار مسلوب) نتیجه قصد

کشنده،

سه درجه تعزیري حبس و دیه

 کشنده نوعا فعل نتیجه، قصد فعل، قصدهفت درجه
مجنون یا و مسلمان غیر به نسبت

چهار درجه تعزیري حبس و دیه

 کشنده نوعا فعل نتیجه، قصد فعل، قصدهشت درجه
مجانین و اطفال

عاقله توسط دیه پرداخت

6. فازبندی قتل شبه عمدی
قتل شبه عمد، یکي از اقسام جنایات است. که »مرتکب »عامدا فی فعله« و »مخطا
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                                       محمدرضا سیاهپور، عبداله بهمن پوری

فی قصده« اســت« )میرمحمدصادقی 1393: 126(. این قسم حد فاصل قتل عمدي و 
قتل خطا است، به عبارت دیگر قتلي که عنوان خطا و عمد هیچ یک بر آن به تنهایي و 
به طور مطلق منطبق نشود و ضمناً هر دوي آنها به نحوي به آن اطالق شود، قتل شبه 
عمد گفته میشــود. یعنی به دلیل عمد در فعل به جرم جنایات عمدی و به دلیل خطا 
در قصد به جنایات خطایی شــبیه می  باشد. بنابراین در مورد قتل شبه عمدی می  توان 
این  گونه بیان نمود: جنایتي که در آن فاعل بدون آنکه قصد کشــتن دیگري را داشــته 
باشــد در حد ایراد صدمات بدني ســاده و فعل مادي غیر کشنده به روي مقتول اراده و 
قصد داشــته باشد، ولي از فعل قاصدانه و ارادي وي نتیجه غیرمنتظره و اتفاقي قتل به 
دســت آید؛ یعني قتل در صورتي شــبه عمد است که جاني قصد فعل را که نوعاً سبب 

جنایت نمیشود را داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجني علیه نداشته باشد.
می  توان عناصر و ارکان »عنصر ذهنی قتل شــبه عمد« را بدین نحو مورد اشاره 

قرار داد:
1. اراده ارتکاب که الزمه وقوع و تحقیق هر جرمي است، 

2. قصد فعل بر شخص مجنٌي علیه،
3. نداشتن قصد نتیجه یا کشتن، 

قتل شبه عمد ممکن اســت همراه با خطاي جزایي و یا بدون آن باشد خطاي 
جزایي که رکن معنوي جرایم غیر عمدي را تشــکیل مي  دهد، عبارت اســت از تعدي و 
تفریط. وجود یا فقدان خطاي جزایي در تحقق قتل شبه عمد هیچگونه تأثیري نداشته 
و جاني علي  رغم رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به فعل ارتکابي همچنان مسئول 
مي  باشد. با این اوصاف هر گاه عملیات پزشکي یا ورزشي و ... در حدود موازین و مقررات 
صورت گرفته باشــد، هر گاه اتفاقاً موجب قتل شود، اگر مرتکب قصد فعل واقع شده بر 
مجني علیه را داشــته باشد قتل از مصادیق قتل شبه عمد محسوب شده و موجب دیه 
مي  باشد. )اباذري فومشــي و همکاران، 1394( مطابق ماده 291 ق.م.ا 1392؛ قتل در 
سه حالت شبه عمدی تلقی شده است ولی با عنایت به دیگر مواد قانون مجازات اسالمی 
حاالت دیگری را نیز می  توان به این موارد اضافه نمود که در ادامه ابتدا به بررســی این 
حاالت می  پردازیم و سپس مطابق اصول فازبندی بر اساس عنصر روانی پیشنهادات الزم 

برای برخورد متفاوت و مطابق با منطق فازی ارائه می  گردد.
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1. قتل شــبه عمدی درجه اول: هرگاه مرتکب نســبت بــه مجنٌی علیه قصد 
رفتاری را داشــته لکن قصد جنایت واقع شــده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی 
که مشــمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد. )بند الف ماده 291 ق.م.ا 92( به 
عنــوان مثال؛ فردي مي  خواهد فرزندش را تنبیه کنــد، با توجه به اینکه تنبیه متعارف 
حق والدین اســت با کمربند بچه را تنبیه مي  کند ناگهان قسمت سخت کمربند به سر 
بچه مي  خورد و او را مي  کشد. یا با سیلي به صورت بچه مي زند و او میمیرد یا در واقع 
اقداماتي مي  کند که در عرف ما متعارف اســت. یا طبیبي در حال معالجه است و در اثر 
فراموشــي، میزان دارو را کم و زیاد مي  کند یا دارو را اشــتباهاً تجویز مي  کند این موارد 
و صدها مورد دیگر مي  تواند مستند به بند ب ماده 291 موجب قتل شبه عمدي شود.

2. قتل شــبه عمدی درجــه دوم: هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد 
ماننــد آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شــیء یــا حیوان و یا افراد 
مشــمول ماده )302( این قانون است به مجنٌی علیه وارد کند، سپس خالف آن معلوم 
گردد. )بند ب ماده 291 ق.م.ا 92( از این  رو؛ اگر جاني با اعتقاد به این که مجني علیه 
معین تحت شــمول یکي از موارد 5 گانه ماده 302  ق.م.ا مي  باشــد، اقدام کرده باشد، 
در صورتي که مشــخص گردد که مجني علیه جزء موارد ماده 302 ق.م.ا نباشــد و هم 
چنین، اثبات این موضوع که جاني به اشــتباه با چنین اعتقادي دســت به جنایت زده، 
مرتکب محکوم به جنایت شــبه عمد است و عالوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در 
کتاب پنجم تعزیرات محکوم مي  شــود. )بند ب ماده 291 و 303 ق.م.ا( به عنوان مثال، 
الف به ســمت هدف معین خود به تصور این که آهو اســت شلیک مي  کند و بعد معلوم 
مي  شود که اشتباه کرده و هدف معین، انساني است که لباس آهو بر تن کرده است، در 

این صورت قتل شبه عمد است.
3. قتل شــبه عمدی درجه ســوم: هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع 
شود، مشــروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشــمول تعریف جنایت عمدی 
نباشــد. )بند پ ماده 291 ق.م.ا 92( به عنوان مثال؛ الــف در حال هل دادن اتومبیل 
خراب خود در یک سرازیري است بدون توجه به این که کودکي در مسیر در حال بازي 
با توپ خود اســت و در نتیجه این برخورد کودک کشــته مي  شود، در این صورت الف 

محکوم به قتل شبه عمد ناشي از تقصیر جزایي است )باري، 1392 : 345(.
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                                       محمدرضا سیاهپور، عبداله بهمن پوری

4. قتل شــبه عمدی درجه چهــارم: مطابق نظر مقنن در صورتي که جاني در 
جنایت نسبت به مجني  علیه متجاوز در راستاي مقررات دفاع مشروع با تجاوز از مراتب 
دفاع مشــروع اقدام کرده باشــد، مرتکب قصاص نمي  شود اما به شرح مقرر در قانون به 
دیــه و مجازات  هاي تعزیري محکوم مي  شــود. )تبصره 2 ماده 302 و بند ب ماده 291 
ق.م.ا 1392 و مــواد 312 و 614 ق.م.ا 1375 ( مثــل زني که در مقام دفاع از ناموس، 
اقدام به قتل متجاوز مي  کند اما معلوم مي  شود که زن از مراتب دفاع مشروع تا حدودي 
عدول کرده اســت، در این صورت زن به دیه و تعزیر محکوم مي  شود و قتل ارتکابی در 

این حالت نیز شبه عمدی بیان شده است.
5. قتل شــبه عمدی درجه پنج: همچنین قانون  گذار در قانون مجازات اسالمی 
1392 در اقدامی نوآورانه پیش  بینی نموده است که هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی 
گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشــتر از مقصود وی واقع شــود، چنانچه جنایت واقع 
شــده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به 
جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به 
سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت 
به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است. )ماده 293 ق.م.ا( بنابراین یکی دیگر از حاالت 

قتل شبه عمدی قتل ارتکابی بر اساس ماده 293 می  باشد.
6. قتل شــبه عمدی درجه شــش: یکی دیگر از حاالت قتل شبه عمدی قتل 
ارتکابی بر اساس ماده 379 ق.م.ا 1392 می  باشد. مطابق این ماده؛ هرگاه کسی دیگری 
را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شــونده گردد، جنایت عمدی است و 
اکراه کننده قصاص می شــود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشــته و آگاهی و 
توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شــود نیز نداشته باشد که در این 

صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود.
7. قتل شــبه عمدی درجه هفتم: هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی 
پرت کند و شــخص ثالث یا شــخص پرت شــده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که 
مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است. )ماده 503 ق.م.ا( شاید 
بتوان حاالت دیگری را نیز به این موارد هفت  گانه اضافه نمود اما به نظر می  رســد موارد 

اضافی را بتوان در این یکی از این حاالت ادغام کرد.



درجه  بندی قتل  های عمدی، شبه عمدی و خطای محض ...
108

14
01

یز 
پای

 /3
ره 

شما
م/ 

ده
یز

ل س
سا

 
مه
لنا

فص
 

ق،
قو
ی ح

عال
ت

 

به هر حال به نظر می  رسد برخورد یکسان تحت عنوان جنایت شبه عمدی در هر 
یک از حاالت یاد شده دور از عدالت باشد از اینرو با توجه به آنچه که منطق فازی از آن 
دفاع می  کند و به آن اعتقاد دارد درجه  بندی زیر برای قتل شبه عمدی پیشنهاد می  گردد:

جدول درجه  بندی قتل شبه عمدی و تعیین ضمان بر مبنای منطق فازی

زينوع عنصر روانی در قتل شبه عمددرجه نوع ضمان بر مبناي منطق فا

قصد فعل واقع شده، قصد جنایت، جهل به وضعیت درجه یک
(حکمي یا موضوعي)شخص 

3دیه و حبس تعزیري درجه 

قصد فعل واقع شده، قصد جنایت، جهل به موضوع درجه دو
(حکمي یا موضوعي)

3دیه و حبس تعزیري درجه 

قصد فعل واقع شده، فقد قصد جنایت، تقصیر جزایي درجه سه
(توسط صاحبان حرف نظیر پزشک)مشدد 

دیه و حبس تعزیري درجه چهار

قصد فعل واقع شده، فقد قصد جنایت، تقصیر جزایي درجه چهار
(توسط اشخاص عادي)ساده 

دیه و حبس تعزیري درجه پنج

قصد فعل واقع شده، فقد قصد جنایت، در مقام دفاع و با درجه پنج
.تجاوز از حدود آن

دیه و حبس تعزیري درجه پنج

قصد فعل واقع شده، فقد قصد جنایت، عدم آگاهي و درجه شش
.توجه به نتیجه اکراه توسط کسي که اکراه مي  کند

دیه و حبس تعزیري درجه پنج

قصد فعل واقع شده، فقد قصد جنایت، در راستاي تادیب درجه هفت
.توسط کساني که اختیار تادیب دارند

دیه و حبس تعزیري درجه شش

7. فازبندی قتل خطایی
در جنایت خطایی، مرتکب »خطا فی فعله و قصده« می  باشد. یعنی مرتکب هم 
در فعل خود و هم در قصد خطا کرده است از این  رو؛ قتل خطایی زمانی است که نه
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                                       محمدرضا سیاهپور، عبداله بهمن پوری

شــخص قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را دارد و نه قصد نتیجه. تفاوتی که با قتل 
شــبه عمدی دارد در مورد فعل واقع شــده است که در قتل شبه عمد، جانی قصد فعل 
واقع شــده بر مجنی علیه را دارد اما نتیجه  ی حاصله مورد قصد وی نبوده اســت اما در 
قتل خطایی شــخص جانی حتی قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را نیز ندارد. از این 
رو مجازاتی بر وی تحمیل نمی  گردد و دیه در نظر گرفته شده باید توسط عاقله پرداخت 

گردد.
بــا عنایت به عنصر معنوی، می  توان عناصر و ارکان »قتل خطایی« را بدین نحو 

مورد اشاره قرار داد:
1. اراده ارتکاب که الزمه وقوع و تحقیق هر جرمي اســت. )همانند قتل عمد و 
شــبه عمد در قتل خطایی نیز مرتکب باید در ارتکاب عمل اراده داشته باشد و در غیر 

این صورت قتل واقع شده از مشمول عناوین اخیر خارج خواهد بود(
2. عدم قصد فعل بر شخص مجنٌي علیه،

3. نداشتن قصد نتیجه یا کشتن، 
مطابق ماده 292 ق.م.ا قتل در سه حالت خطایی محسوب می  گردد ولی با عنایت 
به قانون مجازات اسالمی 1392 می  توان حاالت دیگری نیز به این موارد اضافه نمود که 
مطابق نظر قانون  گذار خطایی محسوب شده  اند. در ادامه ابتدا به حاالت مختلفی که در 
آن قتل خطایی بوده اشاره می  کنیم و سپس به روال قتل  های عمد و شبه عمد، مطابق 

منطق فازی به درجه  بندی قتل خطایی بر اساس عنصر روانی می  پردازیم.
قتل خطایی درجه اول: زمانی که قتل در زمان عدم هوشــیاری فرد به سبب 
خواب، بیهوشــی، هیپنوتیزم، عدم تعادل روانی، مســلوب االختیار بــودن و ... ارتکاب 
می  یابد. که قبال تنها در مورد مســتی و خواب احکامی بیان شــده بود و مواردی نظیر 
بی  هوشی و عدم تعادل روانی به دلیل مصرف مواد دیگر غیر از مشروبات الکلی تصریحی 
وجود نداشــت که در قانون مجازات اسالمی به این موارد نیز در کنار خواب و مستی به 

عنوان مصادیق عدم هوشیاری اشاره شده است.
شــاید بتوان در بین حاالت مختلف قتل خطایی، قتل خطایی ناشــی از عدم 
هوشــیاری را به دلیل اینکه مرتکب با اراده خود را مســلوب االراده می  نماید از دیگر 
موارد قتل  های خطایی از نظر قابلیت سرزنش، سرزنش آمیزتر تصور نمود. که جا دارد
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قانون  گذار در چنین مواردی به جای حکم به پرداخت دیه توسط عاقله، به پرداخت دیه 
توسط مرتکب و حتی حبس تعزیری وی نیز حکم دهد.

قتل خطایی درجه دوم: »گاهی ممکن اســت با وجود احتماع عناصر سه گانه 
جرم و علی  رغم اینکه جرم مستوجب عقاب می  گردد بعلتی مسئولیت مرتکب زایل و او 
مجازات نشــود که این امر یا ناشی از وجود حاالتی در مجرم است مثل جنون و صغیر 
که از عوامل رافع مسئولیت کیفری هستند یا ناشی از عوامل خارج از موجودیت مجرم 
مانند دفاع مشروع. بر این اساس جنون و صغیر از عوامل رافع مسئولیت تلقی می  گردند 
زیرا اراده مجنون و صغیر قادر به اختیار آزادانه امور نیست، بعبارت دیگر جنون و صغیر 
عامل امحاء اراده نیســت بلکه عامل عدم انطباق اراده بر خواســت و میل مرتکب است؛ 
یعنی صغیر و مجنون دارای اراده هستند لیکن در مقابل ما به ازاء خارجی اراده مسئول 

شناخته نمی  شوند.
دیوانــه در حین ارتــکاب جرم قصد ارتکاب جرم دارد ولی چون قدرت شــعور 
پشــتیبان قصد او قرار گرفته اســت از مجازات معاف است، زیرا از ارتباط دادن مسائل 

امور به یکدیگر عاجز است.
با این دیدگاه بنظر می  رسد ارتکاب قتل عمدی از جانب صغیر و مجنون متحمل 
اســت ولی این نوع قتل عمدی به دلیل اختالل مشاعر قاتل در حیطه آثار قتل خطئی 
قرار می گیرد.« )برخی نویســندگان حقوق کیفری با عنایت به همین تفســیر از اراده 
صغیــر و مجنون قانون  گذار یکی دیگــر از حاالت قتل خطایی را زمانی می  داند که قتل 
توســط صغیر و مجنون ارتکاب می  یابد. )بند ب ماده 292 ق.م.ا()ر.ک: دکتر آزمایش، 

تقریرات درس حقوق جزای عمومی(
قتل خطایی درجه ســوم: جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنٌی 
علیه را داشــته باشــد و نه قصد ایراد فعل واقع شــده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد 
شــکار رها کند و به فردی برخورد نماید. )بند پ ماده 292 ق.م.ا( این حالت به ســه 

شکل قابل تفسیر است:
صورت اول: مربوط به اشــتباه در هدف است یعنی همان مثالی که در متن بند 
الف ماده آمده است مانند آن تیر را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.
صورت دوم: اشتباه مرتکب در انسان بودن هدف است. به این معنا که تیر انداز
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در شلیک به هدف قاصد است ولی به تصور او این هدف انسان نیست. 
صورت سوم: وضعیتی است که هدف مرتکب انسان زنده است ولی مرتکب قصد 

انجام فعل بر او را ندارد ولی بر اثر اشتباه او قتل محقق می شود.
قتل خطایی درجه چهارم: در صورتي که قتل غیر عمد به واسطه بي احتیاطي 
یا بي مباالتي یا اقدام به امري ک مرتکب در آن مهارت نداشــته است یا به سبب عدم 
رعایت نظامات واقع شــود مســبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در 
صورت مطالبه از ناحیه اولیاي دم محکوم خواهد شــد مگر اینکه خطاي محض باشــد. 
)مــاده 616 ق.م.ا( در ماده 616 ق.م.ا پس از تعریــف قتل غیر عمد که متضمن احراز 
تقصیر مرتکب نسبت به مجنی علیه و تعیین مجازات برای مقصر است، آمده است )مگر 
این که خطای محض باشــد( که به معنای آن است که در قتل خطای محض، موضوع 

تقصیر مرتکب نسبت به مجنی علیه منتفی است.
قتل خطایی درجه پنجم: هر چند جنایات ناشــی از رانندگی با وســایل نقلیه 
هوایی، زمینی و آبی خطایی محسوب می  گردند اما قانون  گذار با آنها برخورد شبه عمدی 

نموده و دیه را بر عهده جانی قرار داده است.
بنابراین؛ هرگاه بي احتیاطي یا بي مباالتي یا عدم رعایت نظامات دولتي یا عدم 
مهارت راننده )اعم از وســائط نقلیه زمیني یا آبي یا هوایي( یا متصدي وسیله موتوري 
منتهي به قتل غیر عمدي شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت 

دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاي دم محکوم مي شود. )ماده 714 ق.م.ا(
به طور خالصه؛ برای هر یک از حاالت یاد شده در قتل خطایی می  توان چندین 
درجه مطابق نظام چندارزشــی در نظر گرفت که در یک جمع  بندی مجموع این موارد 

به هفت درجه رسیده است که در جدول زیر تبیین شده است.
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جدول درجه  بندی قتل خطای محض و تعیین ضمان بر مبنای منطق فازی1
یدرجه ای نوع ضمان بر مبناي منطق فازينوع عنصر روانی در قتل خط

 قصد عدم شده، واقع فعل قصد عدم فعل، قصدیک درجه
 و آگاهي با همراه یعني مرتبط تقصیر  جنایت،

 بر جنایت موجب نوعاً او اقدام اینکه به توجه
(292ماده تبصره) .گردد مي دیگري

3 درجه تعزیري حبس و جاني عهده بر دیه

 قصد عدم شده، واقع فعل قصد عدم فعل، قصددو درجه
 مصرف با رانندگي مثل مشدد تقصیر جنایت،

... یا الکلي مشروبات

5 درجه تعزیري حبس و جاني عهده بر دیه

 قصد عدم شده، واقع فعل قصد عدم فعل، قصدسه درجه
 بي با رانندگي مثل مرتبط ساده تقصیر جنایت،

... یا احتیاطي

  6 درجه تعزیري حبس و جاني عهده بر دیه

 جنایت، قصد عدم شده، واقع فعل قصد عدمچهار درجه
 نیت سوء) علیه مجني غیر بر جنایت قصد

  (1یافته انتقال

6 درجه تعزیري حبس و جاني عهده بر دیه

 قصد عدم شده، واقع فعل قصد عدم فعل، قصدپنج درجه
 آگاهي بدون یعني مرتبط غیر تقصیر  جنایت،

 بر جنایت موجب نوعاً او اقدام اینکه به توجه و
 عدم اثر در که شخصي مانند .گردد مي دیگري

 شخص مثل مي  شود جنایت مرتکب هوشیاري
خواب

6 درجه تعزیري حبس و دیه

 جنایت، قصد عدم شده، واقع فعل قصد عدمشش درجه
مجنون یا صغیر توسط جنایت

عاقله عهده بر دیه

 جنایت، قصد عدم شده، واقع فعل قصد عدمهفت درجه
 به برخورد قصد بدون مثال) محض تقصیر عدم

(شود او قتل موجب و برخورد شخصي

عاقله عهده بر دیه

1. Transferred malice
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برآمد
در عنصر ذهنی از علم، اراده، ســوءنیت و انگیــزه بحث می  گردد. عنصر ذهنی 
جنایات نیز، اصوال به اراده، علم و سوءنیت نیاز دارد. مقنن، احکام و مقررات کلی مربوط 
به جنایات را در مواد 290 تا 292 ق.م.ا بیان نموده اســت. مبنای تقســیم  بندی انواع 
جنایات به عمدی، شبه عمدی و خطایی، عنصر ذهنی است. آنچه در مقاله حاضر مورد 
تحلیل و بررسی قرار گرفت نه اجزا و ارکان عنصر ذهنی بلکه فازبندی جنایات بر اساس 

این عنصر با الگوبرداری از منطق فازی بود که نتایج ذیل حاصل گردید:
1. در مورد فازیندی و الگویی برای تقسیم  بندی جنایات بر اساس عنصر روانی؛ 
منطق فازی مورد توجه قرار گرفت که مطابق تئوری ارائه شده در این منطق؛ گزاره  های 
مختلفی بین 0 تا یک مدنظر اســت که همیــن تعدد گزاره  ها در مورد جنایات عمد در 

تمامی مصادیق آن، غیر عمد و خطایی نیز می  تواند صادق باشد. 
2. در مورد قتل عمدی؛ مجازات پیش  بینی شــده برای این جنایت مطابق آنچه 
در قانون مجازات اسالمی آمده در تمامی چهار حالت ذکر شده در ماده 290؛ حکایت از 
نظام دو ارزشی قصاص یا اعمال ماده 612 ق.م.ا دارد در حالی که می  توان مطابق منطق 
فازی بین این دو ارزش گزاره  های مختلفی پیش  بینی نمود تا بر اســاس میزان قابلیت 
ســرزنش گزاره  ی خاص آن مورد استفاده قرار گیرد و منطق بر عدالت باشد. مثاًل یکی 
از گزاره  ها می  تواند »ســبق تصمیم« در ارتکاب این جنایت باشد. همانطور که گذشت 
در قوانین ایران »سبق تصمیم« بر شدت مجازات و تقسیم  بندی بی  تاثیر است و ذکر از 
آن در هیچ یک از جنایات نیامده اســت. اما مطابق منطق فازی می  تواند مورد استفاده 
قرار گیرد قتل عمدی که با ســبق تصمیم همراه بــوده با قتل عمدی که اتفاقاً و بدون 
»سبق تصمیم« باشد از قابلیت سرزنش یکسانی برخوردار نیستند. به جزء سبق تصمیم 
گزاره  های دیگری را نیز می  توان در نظر گرفت و متناســب با هر گزاره، مجازات خاصی 
را برای درجات مختلف قتل عمدی در نظر گرفت. نگارندگان با اســتفاده از گزاره  های 
مختلف، هشــت درجه را برای مجازات قتل عمدی با الگوبرداری از منطق فازی و آنچه 

در قانون مجازات اسالمی 1392 در مورد قتل عمدی بیان شده بود پیشنهاد دادند. 
3. در قتل غیرعمدی؛ قانون  گذار در ماده 291 ق.م.ا، سه حالت را برای جنایات 
شبه عمدی در نظر گرفته است که با سایر مواردی که در قانون مجازات اسالمی تحت
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عنوان قتل شــبه عمد ذکر شده  اند می  توان حاالت مختلفی را برای این نوع از جنایات 
بــه مانند جنایات عمدی در نظر گرفت و صرفا بــر خالف رویه جاری، قائل به مجازات 
دیه یا حبس بر اساس نظر قاضی نشد. نگارندگان هفت درجه را برای قتل شبه عمدی 
پیشــنهاد داده  اند که با در نظر گرفتن گزاره  های مختلف، مجازات  هایی بین دیه و دیه 
همراه با حبس در درجات مختلف )به مانند آنچه در منطق فازی بین 0 تا 1 بیان شد( 

برشمرده  اند.
4. در قتل خطایی؛ به مانند قتل شــبه عمدی، سه حالت توسط مقنن در ماده 
292 برای خطایی محســوب شــدن جنایت بیان شده است که در کنار این سه حالت، 
حاالت دیگری نیــز مطابق مواد مختلف قانون مجازات اســالمی که به صراحت تحت 
عنوان قتل خطایی بیان شــده  اند می  توان اضافه نمود. به جز در خصوص قتل غیر عمد 
ناشــی از رانندگی که گفتیم اصوال خطایی ولی برخورد شبه عمدی با آن صورت گرفته 
در بقیــه موارد حکم قتل خطایــی پرداخت دیه از جانب عاقله اســت. مطابق حاالت 
مختلف که بر مبنای گزاره  ی خاصی تفکیک شده بودند هفت درجه نیز برای برخورد با 

قتل خطایی با الگوبرداری از منطق فازی پیشنهاد گردید. 
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