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 مقتول  تحلیل کیفرگذاری قتل عمدی در حالت مجنون بودن
 

 3میالد سپهوند، 2موسائی محمد، 1نرگس پورشاهی آقچه کند
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 شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر  سی ارشد جزاوجرم کارشنا  2

 د آزاد اسالمی واحد بروجرکارشناسی حقوق دانشگاه  3

 

 چکیده 

بیان شده است که قاتل در صورت قتل مجنون تنها به دیه و تعزیر محکوم می    305در ماده   قانون مجازات اسالمی صراحتاً 

تحلیلی به بررسی تحلیل کیفرکذاری قتل عمد در حالت مجنون بودن -دراین مقاله به روش توصیفی. گردد و قصاص نمی گردد 

پردا ایممقتول  است که.  خته  آن  از  پژوهش حاکی  و    یافته های  است  مایه حیات جامعه  قرآن کریم قصاص  آیه صریح  طبق 

روایات معارضی وجود دارد که ضعیف هستند  این خصوص  فلذا در  پذیرد  را می  این حقیقت  نیز  ضروری است و عقل سلیم 

ش جامعه امنیت و آرامقتل رسانده است امر قصاص نشود    عدالت در برقراری قصاص می باشد زیرا فرد عاقل عمداً مجنون را به

برهم زده می شود و حق اولیای دم پایمال می گردد فلذا متاسفانه کیفرگذاری در این مورد فاقد عدالت و برابری نفس ها با  

ترین خال این  بزرگکه    باشد و بیشتر جنبه جرم زایی دارد تا پیشگیری از جرم و برقراری نظم و امنیت در جامعه  یکدیگر می

 .  ماده قانون می باشد 

 

 مقتول  بودن مجنون، عمدی قتل ،کیفرگذاریهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

ده که از خوی واقع ش  در زمین قرآنقتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه  .  یکی از مهمترین جرائم در دنیا قتل می باشد

(  32و    2۷سوره مائده آیات  )  ه استتجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بود

باید قبول کنیم  ،  مده جدّی برای زندگی او به حساب آو ضرب و جرح بعنوان یک تهدید   قتلبنابراین اگر از ابتدای حیات انسان  

ابتدا  که انسان العمل   حقدفاع از خود را یک  ،  از  العمل نشان داده است عکس  دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس 

فرهنگ و رشد عقالنی آنها متفاوت و متغیّر بوده است  ،  تاریخ متناسب با سطح آگاهیدر همه ادوار   جرمانسانها در برابر این  

رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این  ولی بنظر می

ه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی  لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموع ، بله هیچ حد و مرزی نداشتهمقا

آیات   قرآنقرار گرفته است در  هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش اسالمقصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در 

البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می باشند 

قتل انواع مختلف دارد که به دو    شودخود مسئله قصاص مربوط میصورت کلی داللت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقالً به  

دیوانگی و جنون یک حالت روانی است که برخی اعمال را تحت تاثیر  .  تل عمد و قتل غیر عمد تقسیم بندی می شوددسته ق

این ات جنون در زمان قتل  از اولین مباحث تاثیر.  قرار می دهد و حالت های غیر قابل کنترلی را می تواند به دنبال داشته باشد

ما این  ا.  یک شخص مجنون را به قتل برساند طبق قانون قاتل قصاص نمی شود  اگر انسان عاقلی .  است که مقتول مجنون باشد 

کشتن در هر صورت جرم است منتها در قتل مجنون حکم قصاص اجرا .  موضوع به معنا و مفهوم مجاز بودن قتل مجنون نیست

 .  نمی شود

 

 اسی مفهوم شن

معلومات  و استنتاج از جمع و ترکیب    اندیشیدندر آن توانایی    که  بوده و به معنای حالتی است علم حقوق جنون از اصطالحات  

  حقوق  در قلمرو علم،  از آنناشی  های  و اعتیادها و بیماریاندوه    و آثار مغزیضایعات    دربارهبحث  .  وجود ندارد ارادهو درنتیجه  

  مرتبط   و مسائل  جنون و تقسیمات  مجنون  شناسایی    هایمالک،  شناسیجرمو   کیفری  حقوق از منابع    شماری،  رو  از این؛  نیست 

 (  2۷4ص، 1ج، 1366، قضائی. ) اند ارجاع داده قانونی پزشکی را به دانش روانی هایبیماریبا 

.  است  نشدهتعریف   ماده قانونی  در هیچ  اما خود جنون،  ذکر شدهجنون  درباره    مقرراتی ایران   و جزایی  قوانین حقوقیدر    امروزه

.  اندداخته بر آن پر  مترتباحکام  بیان  به  ،  بیماری  این  دقیق  تعریفو بدون    تلقی کرده بدیهیرا  آن    نیز مفهوم  بیشتر آثار حقوقی 

  روحی تعادل    است که  کسی  مجنون   آنکهمانند  ،  است  مبهم  تا حدودی،  در آثار حقوقی  از جنون   شدهارائه    هایاز تعریف  برخی

 (  210ص، 1ج، 13۷3، امامی . )باشدداده  خود را از دست 

 قتل

 (  655ص ، ق 1412،، راغب اصفهانی . )و از بین رفتن زندگی است از بدن روحی در لغت به معنی ازاله "قتل"ی واژه

 

 قاتل

ناظم  . )کشنده .  خونی.  کسی که انسان یا حیوانی را بکشد و جانداری را بی جان کند.  نعت فاعلی از قتل(  ع ص)  ] ت ِ [ .  قاتل

 ( اطباء
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 مقتول 

 ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا. )قتیل. کشته(. ناظم االطباء( )آنندراج. )کشته شده  (ع ص) ] م َ [. مقتول

 

 کیفرگذاری 

 توسط  تاریخی طور به که است اعمالی از یکی ،  کیفر وضع معنای به؛  است جنایی هنجارگذاری دیگر رکن که 1 کیفرگذاری

 . میگیرد انجام جامعه افراد امنیت و نظم برقراری منظور به دولتها

 حقوق  از نباید،  درآید نظم تحت حقوقی هایرشته  دیگر توسط خوبی به میتواند که رفتاری کنترل  برای": کالرکسون تعبیر به

 به باید،  کیفری اجراهای-ضمانت از استفاده یعنی،  کیفرگذاری قلمرو که است شده پذیرفته امروزه2.  کرد استفاده کیفری

 (  28ص، 1392، پوربافرانی. ) باشد  دیده لطمه جامعه یا مردم آحاد یاتحی و اساسی منافع که شود محدود مواردی

 حقوق  پای دلیل بدون نباید و است کافی مدنی اجراهای ضمانت صرف،  غیرضروری منافع از حمایت برای،  صورت این غیر در

 .  کشید میان  به را مجازات سالح و کیفری

 

 انواع جنون 

 .  ات متعددی استجنون به اعتبارهای مختلف دارای تقسیم

 

 به اعتبار اتصال به زمان کودکی

مجنونی که جنون او متصل به دوران  :  اندبه دو گروه تقسیم کرده،  مجنون را به اعتبار زمان ابتال به جنون،  بندیتقسیمدر این  

.  استاشاره شده    قانون مدنی  1218بندی در ماده  به این تقسیم .  صغر است و مجنونی که جنون او متصل به ایام صغر نیست

اما مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر  ؛  تصرفات و اعمال حقوقی آنان باطل استشده محجورند و کلیه    هر دو قسم ذکر

به قیم احتیاجی ندارد و سرپرستی او با ولی  ،  چنانچه ولی خاص داشته باشد ،  قانون مدنی  1218ماده    3و    2طبق بند  ،  است

هرچند دارای پدر و جد  ،  او ضروری است  تعیین قیم برای،  عد از صغر حاصل شده استکه جنون او باما قسم دوم  .  خاص است

 (  253ص، 1382، زادهقاسم، صفائی . )پدری باشد

 

 به اعتبار استمرار جنون

 :  شودمجنون به اعتبار استمرار و عدم استمرار جنون به انواع زیر تقسیم می

 

 مجنون دائمی 

.  بهره استاز نعمت عقل بی،  تمام مدت عمربه کسی گویند که وضعیت جنون او همیشگی است و در  (  اطباقی)  مجنون دائمی

،  اعم از معوض و غیرمعوض و مالی و غیرمالی ،  چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معامالت او

 ( 1۷0ص، 138۷، باریکلو. )باطل است

 
1 Penalizing 
2 Clarkson, C.M.V; Understanding Criminal Law, Fontana Press, 1987, p 161. 
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نیز  1213ماده   اموال و حقوق مالی خودنمیمقرر داشته که مجنون دائمی مطلقاً  ،  قانون مدنی  با  ،  تواند هیچ تصرفی در  ولو 

 .  بنماید،  اجازه ولی یا قیم خود

 

 مجنون ادواری 

.  بردولی در قسمتی دیگر در سالمت عقلی به سر می، مجنون ادواری به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتال به جنون است

ولی در حالت سالمت  .  تواند حقی از حقوق خود را استیفا نمایدنمی  فاقد اهلیت استیفا است و،  جنونالت  در ح،  چنین شخصی

 (  1۷0ص، 138۷، باریکلو. )دارای اهلیت است و معامالت او در این حالت نافذ است، اگر از سایر جهات مانعی نباشد، عقل

 .  ال خود بنمایدتواند تصرف در اموون ادواری در حال جنون نمیدارد که مجنباره مقرر میقانون مدنی در این 1213ماده 

 

 انواع قتل در قوانین عمومی 

الزم بذکر است سنگین ترین  .  قتل نفس یک جرم عمومی می باشد که یکی از خطرناک ترین جنایات در کل تاریخ بوده است

 .  ر قابل بازگشت می باشد بوده است و غیجبران ناپذیر ، باشد که صدمه حاصل از این جرمجرم علیه اشخاص قتل می 

 .  در اسالم سه نوع قتل تعریف شده است که به بررسی هر یک پرداخته می شود

 :  قتل عمد  -1

در این  .  امکان پذیر استمفهوم قتل عمد بدین معنا می باشد که کشتن غیر قانونی یک موجود زنده که با روش های مختلفی  

 .  قاتل کسی است مستقیما مرتکب قتل شده و به مجازات آن قصاص می باشد. مفهوم قاتل معنا پیدا میکند 

 .  مورد شامل قتل می شود 4با توجه به قوانین 

خواه کار ارتکابی نوعا  ،  هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود  –الف  

 . د خواه نشودموجب وقوع آن جنات یا نظیر آن بشو

یت و نظیر هرچند قصد ارتکاب آن جنا،  با آگاهی خود کاری را انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شود،  هرگاه مرتکب  -ب

 .  آن را نداشته باشد

مشابه  ،  هرگاه مرتکب در عمل جنایت مقصود و یا نظیر آن را انجام دهد بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد  -ج

 ن عمومی ذاری در مکابمب گ

 :  قتل شبه عمد -2

الزم بذکر  .  مقابل منتهی شودقتل شبه عمد زمانی مطرح می شود که کسی به قصد تادیب دیگری را بزند و به مرگ طرف  

 .  است که آلت مورد استفاده قتاله نباشد مثل شمشیر شامل این نوع قتل می شود

 . ن بها بپردازدقاتل به اوالی مقتول دیه و خو، در قتل شبه عمد

 :  قتل خطای محض -3

به انسان دیگری اصابت کند و  قتل خطای محض بدین عناست که بصورت مثال کسی به سوی پرنده ای تیر اندازه کند ولی  

 3.  مرتکب نقصیر نشده باشد، البته زمانی به قتل خطای محض تلقی می شود که قاتل. موجب کشته شدن فرد شود

 عدالت در قصاص قتل

 
3 https://arianalaw.com/%D9%82%D8%AA%D9%84/ 
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این امر  ،  خدای متعال در قرآن کریم با تشریع حکم عدالت در قصاص،  ی مهمی در روابط اجتماعی استها مسئلهخون   راماحت

 (  603ص ، 1ج، 13۷4، مکارم شیرازی: )را مورد توجه قرار داده و خط بطالن بر آداب و سنن جاهلیت کشیده استمهم 

 (  1۷8آیه، 2بقره/سوره) «... بِال ُأنثیَ عَب دُ بِال عَب دِ وَ ال ُأنثیَقِصَاصُ فیِ ال قَت لیَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَ ال »یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ َعلَیکُمُ ال  

،  و برده در برابر برده،  آزاد در برابر آزاد:  بر شما نوشته شده است،  اید! حکم قصاص در مورد کشتگان»ای افرادی که ایمان آورده

 «،. نو زن در برابر ز

،  دانسته استدر این آیه به رعایت عدالت در امر قتل اشاره شده و شرط قصاص برای اولیاء مقتول را فقط منحصر به خود قاتل  

کند و باید فقط  در پیشگاه خدا و برای اولیاء دم هیچ فرقی نمی،  مولی یا بنده باشد،  مسلمان یا کافر،  حال آنکه قاتل مرد یا زن

 (   395ص، 2ج، ق1405، الدین راوندیقطب. )خود او قصاص شود

توانند قاتل را عفو کنند به شرط  ان قصاص میاستثنایی در آیه بیان شده که صاحب،  البته بر اساس رحمت و مغفرت پروردگار

دم  اولیای  دادن  آزار  بدون  و  نموده  اقدام  خونبها  پرداخت  به  نسبت  باید  نیز  قاتل  کند ،  اینکه  آنها  تقدیم  را    یی طباطبا)  آن 

 (  432ص، 1ج، ق 141۷(، عالمه)

اسالم از  قبل  زمان جاهلیت  داش،  همچنین در  آشوبی وجود  و  و مرج  قبایل هرج  قبیلهمیان  آن  اساس  بر  و  های قدرتمند  ت 

به قتل می آنها  از  مرد،  رسیدهنگامی که شخصی  را می،  برای قصاص یک  اطرافیانش  از  زیادی  برای -قاتل و تعداد  کشتند و 

از مردان قبیله یا خانواده،  قاتل زنقصاص یک   کرد که گاهی به  این مسئله تا جایی ادامه پیدا می،  کشتنداش را میتعدادی 

 ( 2۷4ص، 1ج، ق1424، مغنیه) رفتندشد و افراد زیادی از بین میای تبدیل میهای سخت قبیله گجن

 :  فرمایدقرآن کریم با تعبیر زیبا و پرمعنایی می

 .( 33آیه، 1۷إسراء/سوره)  «... ی ال قَت لِ»فاَلیُس رِف  فِ

 »اما در قتل اسراف نکند« 

؛  ولی دم در قصاص و دیه افراط و تفریط نکند و فقط شخص قاتل را قصاص کندمنظور از اسراف نکردن در قتل این است که  

 .  همچنین از نظر کمی و کیفی نوع قصاص و دیه را در نظر بگیرد و از حد خود تجاوز نکند

 

 فقها بر حکم عدم قصاص  یلالد

حدیثی  ،  مجنون مورد استناد فقها قرار گرفتهعاقل در قتل مجنون روایتی که در ارتباط با حکم عدم قصاص قاتل عاقل در قتل  

 :  این حدیث را ابتدا کلینی در کافی ذکر کرده است. نقل شده است( ع) است که از امام صادق 

از :  گفت.  ن محبوب و علی بن رئاب عن ابی بصیرو علی بن ابراهیم از پدرش همه از ابعده ای از اصحاب ما از سهل بن زیاد  

  « و .  دیه ندارد،  »اگر دیوانه بخواهد از خود دفاع کند و او را بکشد :  گفت،  پرسید،  که دیوانه ای را کشتابوجعفر درباره مردی  

کسی که تحت رهبری او ،  او را بکشدآنکه دیوانه بخواهد    گفت و اگر او را بدون.  دیه او از بیت المال مسلمین پرداخت می شود

،  کلینی.. ) و از خداوند طلب آمرزش و توبه برای او.  د دیه را از پول او بپردازدپس گمان می کنم قاتل او بای ،  نباشد قدرتی ندارد

 (  294: ۷ج ، ق 140۷

 :  صرفا سند آن ذکر میشود، با توجه به یکسان بودن متن.  مرحوم صدوق هم این روایت را با سند خودش نقل کرده است
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.  الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبی بصیر  عیسى عنأبی رحمه اهلل قال حدا سعد بن عبد اهلل عن أحمد بن محمد بن  

الفقیه نیز به سندش این روایت را از حسن بن محبوب نقل کرد(  543:  2ج،  ق 1413،  صدوق ) .  ه استایشان در من الیحضر 

 (  103: 2ج ، ق1413، قمی)

 

 بررسی سندی

شود و ابن شهر آشوب در کتاب المناقب او را از ثقات  سلسله سند به ابی بصیر مرادی ختم می  ،  در هر دو روایتی که ذکر شده

ن را تنها  اما طع،  همچنین غضایری بیان می کند علی رغم اینکه در مورد ابی بصیر اختالف نظر وجود دارد.  معرفی کرده است

ادی دارای یک  ابی بصیر مر،  عالوه بر این(  ۷6:  ق 1422،  ابن غضایری. )لیکن در حدیث موثق است،  نسبت به دین او می داند 

بوده است نیز  این است که کشی.  کتاب  به دو گروه تقسیم نموده است،  نکته قابل ذکر  او نقل شده  را که در مورد  ؛  روایاتی 

.  سپس وی تمام روایات را نقل و به تفکیک مورد بررسی و تبیین قرار داده است،  ی ذم می کنندبرخی روایات او را مدح و برخ

 (  1۷1: 1389، کشی. )هم روایات صحیح و هم ضعیف وجود دارد،  وایاتدر میان این دو گروه ر

نیستند از لحاظ اتصال سندی دچار اشکال  منقول در کتاب  لیکن حدیث  ،  می توان چنین جمع بندی کرد که هر دو روایت 

قرار می گیرد روایات ضعیف  زمره  زیاد در  بن  به جهت وجود سهل  علل  ،  کافی  از حیث  اما حدیث موجود در کتاب  الشرایع 

نیست برخوردار  ضعف  از  تنها  نه  راویان  آن،  وثاقت  در  اجماع  اصحاب  وجود  جهت  به  باالیی  ،  بلکه  اعتبار  از  سندی  نظر  از 

 . برخوردار است

صاحب شرایع معتقد است با خبر واحد نمی توان در جزائیات .  اما روایت مزبور خبر واحد است،  وایت موثق استدر عین اینکه ر

 (  414: 4ج ، ق 1408، حلی. )»التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر«: ده و متعرض به جان آدمیان شدحکم دا

خبار که قتل بزهکار را تجویز می کنند با مالحظه عظمت  عمل به پاره ای از ا،  میرزای قمی نیز در خالل برخی از مباحث فقهی

نفوس به حفظ  اهتمام شارع  و  دا،  امر دماء  احتیاط می  )ند خالف  نیز (  190:  5ج،  ق 141۷،  میرزای قمی.  فقیهان  از  بسیاری 

دماء و کشتن چه اینکه از مسلمات شریعت این است که تهجم بر  ،  تصریح نموده اند که اقتضای باب دماء عمل به احتیاط است

: ق 1418،  مکارم شیرازی؛  116:  6ج  ،  ق 1411،  موسوی عاملی؛  42۷:  ۷ج،  1380،  آملی. )آدمیان جز با دلیل قاطع جایز نیست

یعنی همان گونه که نمی توان با استناد به یک  ،  این اهمیت در ارتباط با نادیده انگاشتن حق دم نیز قابل تسری است(  264

با استناد به خبر واحد نیز نمی توان حقی که به واسطه گرفتن جان یک انسان به اولیاء  ،  انی شدمتعرض به جان انس،  خبر واحد

 .  ه را نادیده گرفتدم داده شد

 

 بررسی داللی 

مایه  ،  سنجش تحلیلی حکم با عرضه به قرآن از عبارت »و لکم فی القصاص حیوة أولی األلباب ها مستفاد می گردد که قصاص

دین جامع و کامل اسالم در  ،  بروز قتل اجتناب ناپذیر است،  با توجه به اینکه در هر جامعه ای.  ونها استحیات جامعه و حفظ خ

ال چنین جنایاتی به جهت اینکه قاتالن و کسانی که مستعد قتل هستند جسور نشده و خون مظلوم به هدر نرود و به سبب  قب

این مطلبی است که درروایات معصومین ذیل این آیه بیان شده  . تقصاص را معین نموده اس، جلوگیری از ازدیاد چنین جرایمی

 (  219: 2ج، ق 1403، طبرسی؛ 18۷، 3ج، 13۷2، طبرسی. )است
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آنچه به ذهن متبادر می گردد این است که عدم قصاص عاقل  ،  حال با توجه به مفهوم آیه و فلسفه قصاصی که از آن بر می آید

اما  ،  ی می شود که از عقل سلیم برخوردار نیست و خود نیز نقشی در آن نداشتهدر قتل مجنون موجب ضایع شدن حق انسان

خونش محترم است و با عدم قصاص قاتل عاقل عمال فلسفه قصاص که همان پیشگیری از تکرار آن   انسانی با کرامت است که

شوند که از انسانیت بهره ای نبرده    به دلیل اینکه در هر یک از جوامع بشری افرادی یافت می .  نادیده انگاشته می شود،  است

میزنند جنایتی  هر  به  خاطر دست  آسودگی  با  و  حر،  اند  تأمین  به جهت حفظ  و  جنایتکارانی  چنین  دستبرد  از  ها  انسان  یم 

به عبارتی حکم عدم قصاص عاقل قاتل در قتل مجنون نه تنها .  الزم و ضروری به نظر می رسد،  قصاص ،  آسایش و امنیت جامعه

نیز کمک کند،  پیشگیری نیست  در مسیر افزایش آن  به  تواند  عمد.  بلکه گاه می  قتل  تول  قاتل به جهت حفظ خون مق،  در 

مانع از تسری تمایالت انتقام جویانه به  ، إعمال قصاص نسبت به قاتل یا جانی (،443: 13۷2، صافی گلپایگانی . )قصاص می شود

 .  نمی ماند  یگر جایی برای کینه توزی و انتقام برای اولیای دم باقید، لذا در صورت عفو یا قصاص، بستگان قاتل می شود

»الحر بالحر و  :  به جهت اینکه اعتدا و زیاده روی در قتل اتفاق نیفتند؛  عدالت مورد توجه استاصل تساوی و  ،  در قانون قصاص

 .  العبد بالعبد و األنثى باألنشی 

ن خون که قابل اغماض و عفو توسط آنها است و مختارند که عفو کنند  حقی است برای صاحبا،  الزم به ذکر است قانون قصاص

عدم قصاص عاقل که مجنونی را عمدا به  (  365:  2ج  ،  13۷5،  قرشی بنایی . )هان قصاص شوندیا دیه دریافت نمایند و یا خوا

 .  ی را از اولیای دم ضایع نمایدجنون مقتول نباید حق، به عبارتی. عمال این حق را از از اولیای دم ساقط می کند ،  قتل رسانده 

از کلمه »کتب« معلوم می گردد که آیه .  است(  1۷8:  بقره)  آیه دیگری که به این مقوله می پردازد آیه وکتب علیکم القصاص به

بنابراین  .  در مقام جعل حکمی وضعی است که اعطای حق به اولیای مقتول باشد نه حکم تکلیفی مانند »کتب علیکم الصیام

،  1369،  بطی. )اعطای حق این است که صاحب حق می تواند اخذ کند و یا از حق خود صرف نظر نماید و اسقاط کند  معنای

 (  264: 4ج 

بنابراین حق قصاص باید برای اولیای مقتول مجنون هم ثابت  .  حق ولی دم مقتول است،  قصاص،  با توجه به تفاسیر ذکر شده

حتی در صورت مجنون بودن او مصیبت بزرگی است و به نظر می رسد عدم قصاص  بدیهی است که از دست دادن فرزند  .  باشد

فرزند مجنونی دارند و آنها نیز نقشی در  ،  اینکه اولیای دم.  نوعی تضییع حق مقتول و اولیای اوست،  مجنونقاتل عاقل در قتل  

 ز قاتلی که عمدا او را به قتل رسانده باشد؟ چگونه می تواند مانعی برای استیفای حق آنها در خونخواهی ا، جنون او نداشته اند

در این آیه خداوند سبحان بیان می کند که  .  سوره مائده است  45شده آیه    دیگر آیه ای که در آن به موضوع قصاص پرداخته

از هر نژاد و قبیله از دیگری نیست،  همه انسان ها  اند و خون کسی رنگین تر  قانون یکسان  النفس  و  ؛  فقیر و غنی در مقابل 

.  بی عدالتی جامعه را فرا می گیردظلم و  ،  به بیانی دیگر اگر حکم خداوند جاری نشود(  241:  2ج،  ق 1415،  حویزی)  بالنسبه

 (  482: 5ج، 1388، قرائتی)

نفس از  کنیم،  مراد  خارج  نفس  ذیل  از  آن  فقدان  خاطر  به  را  مجنون  که  نیست  انسان  معیشتی  عقل  کارکرد  و  ،  صرفا  نفس 

بنابراین عاقلی که عمدأ مجنون را . به روح الهی و کرامت آن بستگی دارد، یش از آنکه به عقل معیشتی وابسته باشد جایگاه آن ب

 .  نفس محترمی را کشته است که بر اساس این آیه باید قصاص شود،  می کشد 
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 کیفرگذاری قتل عمدی در حالت مجنون بودن مقتول در قانون مجازات اسالمی 

لی یک مجنون را به به این ترتیب که انسان عاق. أثیر جنون در قتل هنگامی است که مقتول مجنون باشدنخستین بحث از ت

 .  قتل برساند 

قانون مجازات اسالمی آمده است که یکی از   301در ماده . شودطبق قانون اگر مقتول مجنون باشد دیگر قاتل قصاص نمی

در غیر این صورت قاتل قصاص  . باید عاقل باشد،  جنایت بر او وارد آمدهعلیه یعنی کسی که شرایط قصاص این است که مجنیٌ

 .  شودکشتن مجنون جرم است ولی قاتل قصاص نمی. البته این به معنی مجاز بودن قتل مجنون نیست. شودنمی

تعزیرات نیز  »مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در : بیان شده است 305در ماده 

بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی  612سال است که در ماده   10حبس سه تا ، « منظور از تعزیر مقرر. شودمحکوم می

 .  سال زندانی شود 10شود لیکن باید دیه بپردازد و سه تا پس قاتل هرچند قصاص نمی.  آمده است

 

 عدم قصاص عاقل به خاطر قتل مجنون و علت آن 

:  ثانیاً . و روایت معتبرى دارد، این مساله اجماعى استاوّال : اگر عاقل عمداً مجنونى را بکشد قصاص نمى شود؟ پاسخ چرا: پرسش

به همین دلیل جایز نیست عاقل را به خاطر قتل مجنون قصاص کرد ولى دیه ثابت  ، مساواتى در میان عاقل و مجنون نیست

 4. است

 

 نتیجه گیری 

ی در نظر قصاص باید برابربرای حیات و کرامت انسانی وضع کرده است و همینطور تاکید کرده است  را قصاص خداوند در قرآن 

اینکه هیچ اشاره ای به این مطلب ....  آزاد دربرابر آزاد و زن برابر زن و  گرفته شود با توجه به گفته صریح خداوند در قرآن و 

قتل برساند قصاص نمی  به  را  اگر مجنونی  قاتل  امام صادقد  شو  نشده که  از  روایتی  بیان شده که طبق (  ع)  در  این موضوع 

می توان نتیجه گیری کرد که نفس انسان مورد  با توجه موارد ذکر شده    و   مستندات از روایت بسیار ضعیف به شمار می روند 

که خداوند به انسان    تنها فاقد قوای اداراکی می باشد نظر می باشد و مهمتر آنکه مجنون به خواسته خود دچار جنون نشده و  

ه قتل عاقل داده است پس از عدالت خارج است که انسانی که خداوند به او قدرت عقل و ادارک داده است عمدا مجنونی را ب

قصاص هم نگردد فلذا این پدیده در جامعه اسالمی بسیار خطرناک است زیرا جنبه پیشگیری از قتل را تحت تاثیر  برساند و  

ب و چه  برساند  قرار می دهد  قتل  به  را  قاتلی که مجنونی  قصاص  عدم  دلیل  به  ماده  سا  اسالمی   301طبق  از   قانون مجازات 

تنها به پرداخت دیه و قانون مجازات اسالمی قاتل در قتل مجنون    305و در ماده    شرایط قصاص عاقل بودن مقتول می باشد

با تمام مطالبی که گفته شد  .  سیدن افراد بیگناه دیگری گردد زمینه ساز به قتل ر خود این ماده می تواند محکوم می شودتعزیر 

جنون توسط قاتل عاقل صورت نگرفته است و  معمدی  به این نتیجه میرسیم که متاسفانه کیفرگذاری مناسبی در خصوص قتل  

م قصاص  عدهمین قانونی که حکم به عدم قصاص قاتل در قتل مجنون می دهد خود جرم زا می باشد و مخالف عدالت است  

ن سبب تضییع حقوق اولیای دم  و همچنیبلکه می تواند در مسیر عکس عمل کند ،  را محقق نمی کند   عدالت عاقل قاتل نه تنها  

 .  گردد

 

 
4 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28917&mid=261767 
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