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 مجازات قتل عمد در آیینه تاریخ حقوق 

 

 اشرافی ارسالن

 

 

 ،حقوق تاریخ دکتری دانشجوی ، فارس استان کل دادگستری انسانی منابع معاون

 دانشگاه مدرس ،شناسیوجرم کیفری حقوق دکتری دانشجوی 

 

 

دیمداا  تماخی    علیه تمامیت جسممای  اخمصاا ا.متز ا      مقتل عمد فرد اعالی جرای :چکیده

ا بمه عرهمه کماه     پم ، ا   ممای  همه بشمر    مد داخای عمری همپای عمر بشر ا.ت، قتل عحقوق

ه  به کون برادخش هابیل آغشته خمد، ههم    اذاخت و د.ت قابیل دخ اثر یاخاحت  و  یاد  کوا

به همی  کاطر ا.مت همه دخ اونمی      زپدید  جزای  خوم و دخدیاک اردید ، ای بشر معطوف قتل

و .نگ یبشته های باق  ماید  ا  خو ااخان هه  دخ م  یابیم هه خدیدتری  مجا ات ها هه انواح 

اامر همه بعمو اوقمات اهمل      وجود داخمته ا.متز    لهمایا .لب حیات مجرم م  باخد برای قات

و همچنی  مجا ات .ملب حیمات بما    خصص  بودن مجا ات ها دخ ای  کصوا خعایت یم  خد 

ا مجن  علیه تبدیل به مجا ات دیگری م  خد  ا.ت و نیک  توجه به ویژا  های کاا جای  ی

یظام های مصتلف حقموق  و طم  قموایی  جزایم  هممواخ  .مصت تمری          خدتا مدت ها بعد ییز 

واهنش های هیفری برای مرتکب ای  جرم نحاظ م  خد  ا.ت و هر هند فکر ایجاد خد  بمرای  

کیایت به هشوخ خا خامل یم  خد و نمیک   نغو مجا ات اعدام دخ ابتدا جرایم  مایند قتل عمد و 

، بمه اویمه ای   دخ بر ارفمت دخ یهایت تاثیر اذاخ افتاد و همچون موج  کروخان تمام  جرایم خا 

هشوخ مجا ات اعدام خا بمه طموخ هلم  ا  مجموعمه      19میالدی تعداد  7002هه فقط تا د.امبر 

 ات اعدام خا دخ قوایی  جزای  قوایی  جزای  کود حذف هردید و بسیاخی ا  هشوخها هر هند مجا

ندز اما دخ یظام ها ا.ت هه ا  اجرای ای  مجا ات کودداخی م  یمای کود داخید و نیک  عمالً .ال

، حق اونیاء دم مقتول ا.ت هه س به عنوان مجا ات مرتکب قتل عمد، قصاا یفحقوق  ا.الم 

ر خکل ممک  بما قاتمل ترا م     ه هم  توایند ای  حق خا اعمال هنند یا قاتل خا عفو یمایند و یا ب

 ز یمایند

   ز، قصاا یفسمه های با.تای ، ادیان انه ، اعدام، قایون یاقتل عمد، تاخی  حقوق :کلید واژه ها

 

 

 
صی

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

 
ی 

ضای
م ق

لو
و ع

ق 
قو

ح
م(

دو
ل 

سا
(

 

ره 
ما

ش
42 

د 
جل

 /
1

  /
داد

خر
  

19
31

 
ص 

 /
392- 

422
    

  
 

http://www.jolaw.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 242-239، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir  پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

429 
 

 

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 مقدمه

حقموق ممان    یم علیه تمامیت جسمای  مادون قتل، همه مرتکمب   ، امنیت و آ.ایش عموم  و ییز جراکالف جرایم علیه اموال بر

د تعرض قراخ م  دهد یا به هوخت مستقیم پیکر  امنیت  یا بنیان های اقتصادی یک مملکت خا یشایه مم  خود و  اخصاا خا موخ

 یعنم  حیمات    ،هست  ر، خصص قاتل، بز  دید  خا ا  بهتری  اوهدخ قتل عمد ،خا به جسم مجن  علیه هوخت م  دهدیا تعر   

و ییز وفق موا ی  اکالق  و خرع ، قتل عمد عمل  خمنی،،   و حقوق  ز به همی  نحاظ ا.ت هه ا  دیداا  عقل ایدممحروم م  ی

 ز  اه  بس عظیم به خماخ م  آید، مجرمایه و انپست

ادیان انه  ییز جرم بمود    نذا دخ ای  مقانه به بحث پیرامون ای  مو وع پرداکته م  خود هه آیا قتل عمد دخ تمدن های هه  و

؟ آیا ای  مجا ات دخ موخد هممه یکسمان اجمرا مم        برای مرتکب آن نحاظ م  خد ا ات؟ و دخ هوخت جرم بودن هه مجیا کیر

ا ات دیگری وخد مرتکب بود  اید یا امکان اعمال مجمف به اعمال ای  مجا ات دخ ؟ آیا مراج، قایوی  دخ هر حال مکلّیا کیرخد  

 ؟دخ ای  کصوا بود  ا.ت

 ،ایشمتر  –، قمایون نیپیمت   ویمّ –قایون اوخ عمد دخ قایون یامه های با.تای  )برای پا.  به .ؤاالت مذهوخ ، ابتدا به مجا ات قتل 

دخ ایران با.تان موخد برخ.  قمراخ مم  دهمیم و     ا( م  پردا یم و .پس مو وع خت  هایو قوایی  ه، قایون حموخاب  قایون اخنویا

( پرداکته یویان –خوم ن های هه  اخوپای  )تمد  م  بیان مصادیق  ا  قتل عمد دخ ای  دوخان به مجا ات مرتکب ای  جرم دخ 

، یا.ای هنگیزی و احکام و فرامی  ایگلو.اهسون ها دخ ایم  کصموا اخماخ  ای    یکاو به قوایی  متفرقه مایند قوایی  ژخم  و فر

 ا بیمان و یتیجمه ایمری   و ا.مالم خ  یت، مسمیح قتل عمد دخ ادیان انه  یعنم  یهمود  مجا ات مرتکب  تکواهیم داخت و دخ یهای

 زکواهیم یمود

 مجازات قتل عمد در قانون نامه های باستانی -1

   1ونمّ –قانون اور  -1-1

 –، قایون اوخ ه بر کالف تصوخ دهه پنجا  میالدیان خخته تاخی  حقوق بیایگر ای  ا.ت هیتحقیقات هوخت ارفته تو.ط حقوقدا

ه .ر می  اوخ ا.ت و بعضم  آن خا بمه   لنیایگذاخ .ومی  .لسیمّو پادخا  و ب -یمّو هه  تری  قایون جهان ا.ت هه منسوب به اوخ

 ز  ر و جایشی  او یسبت داد  ایدسپ 9«خونگ » 

                                                           
1  -Ur -Nammu 
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،  مان یگاخش ای  قمایون یاممه وقتم     قبل ا  میالد مسیح یوخته خد  ا.ت.ال  7900ای  قایون یامه  به  بان .ومری و حدود 

 ( 71 :9837دامچ ، باآهد( خا متحد .اکتز) –ر .ومدونت خهرهای بی  اننهری  جنوب  )یمّو  –بود هه اوخ 

 داخد همه مجما ات ممرر بمرای    ، اما قسمت های باق  مایمد  حکایمت ا  ایم       ای  نوح .ومری ا  بی  خفته ا.تقسمت های  ا

اار هس  مرتکب قتل خود، آیها آن خمصص  »ی  قایون یامه هنی  آمد  ا.ت: ا 9ز دخ ماد  مرتکب قتل عمد پیش بین  خد  بود

 « خا کواهند هشتز

 

 2ایشتر  –قانون لیپیت  - 2-1

ومری خوی نوحمه  به کط میص  و به  بان . رایشت -قبل ا  میالد مسیح و دخ  مان پادخاه  نیپیت 9180ای  قایون یامه حدود 

و ایتشماخ   ز ای  نوحه دخ اوایل قرن بیستم هشف خد  ا.ت اما به دالیل متعددی به مضمون آن پ  یبردیدال  یوخته خد  ا.ت

ر نوحه مذهوخ خا ویرایش مهری، به د.تیاخی .اموئل یوح ون .ابق مو   دایشگا  پنسیلواییا، معاهه فرایسیس ا.تیل ییافت تا ای 

اقم، دخ بمی    وز ای  پادخا  پنجمی  فرمایروای یصسمتی  .لسمه خمهر ایسمی      و ماهیت حقوق  آن خا معلوم یمود ردهو ترجمه 

   (73،80، 72: 9837ادامچ ،)بتقریباً پنجا  ماد  دخ د.ت ا.تز ون یامه مقدمه، مؤکر  ز ا  ای  قایواننهری  بود

کم  ا   .  مواد ای  قایون یامه به موخدی هه به هوخت مستقیم به مجا ات قتل عمد پرداکته باخمد بریصموخدیم ونم  دخ ی   خبا بر

ر  تو ی  و خکل یق 80.قط جنی  او خود باید ث خا مضروب هند و باع خصص اار هس  دکتر »: بندهای ای  قایون آمد  ا.ت

همه مجما ات    منذا یتیجه مم  ایمری  « د خدزهاار آن دکتر بمیرد آن مرد هشته کوا»و دخ بند دیگری آمد  ا.ت: « تسلیم هندز

 ز مرتکب قتل عمد، .لب حیات بود  ا.ت

 

   3قانون اشنونا  -1 -3

د همه  م  باخ .ال قبل ا  میالد 9220ه یام ددوخا ا.ت و مربوط به حدود پادخاهان اخنویا بای  قایون متعلق به دوخان یک  ا  

 زبه  بان آهدی یوخته خد  ا.ت

                                                                                                                                                                                     
1 - Shulgi 
2 - Lipit Ishtar 
3 - Eshnunna  
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، دو نوحه قمایوی  یافتمه ایمد همه ا      ه باقر، خئیس مو   عراق، اعالم هرد هه  م  حفاخی دخ تپه حرملمیالدی ط 9193دخ .ال 

 (89: 9837بادامچ ،)ویرایش و ترجمه خدز 9« زاوت آنبرخت».تز ای  نوحه تو.ط ا ایشتر هه  تر –نوحه نیپیت 

، خا بمه عنموان تمنمی  کوا.مته بگیمرد      ، اما با ای  وجود هنیز اواار هس  حق  به عهد  دیگری یداخد»ای  قایون  78طبق ماد  

ممی  قمایون   ه 79و طبمق مماد    « ه مانک هنیز کواهد دادز، دو هنیز باش حبس هرد   و باعث مرر او خود ارواان خا دخ کایه

ا به عنوان تنمی  کوا.ته بگیرد ارواان خا ، اما با ای  وجود همسر فرد عام  یا فر ید فرد عام  خاار او حق  به عهد  وی یداخد»

ی  کوا.ته همرد ، کواهمد   جهت تنم ز ای  جرم مستوجب اعدام ا.ت و اروهش  هه ب دخ کایه حبس هرد ، باعث مرر او خود

 «  مردز

اار دیواخی دخ حمال  » قایون مذهوخ 73، به موجب ماد  عمد ییز مجا ات مرر خا داخته ا.تتسبیب دخ قتل  دخ ای  قایون حت 

فروخیصت  ا.ت و مقامات محل  ای  مو وع خا به مانک دیواخ تذهر داد  اید اما او دیواخش خا محکم و ا.تواخ یکنمد و دیمواخ فمرو    

.ملطنت  ایم  اویمه    ز حکمم  ای  موخد مستوجب مجا ات مرر ا.ت خود ، 7بریزد و دخ یتیجه باعث مرر عضوی ا  طبقه اویلوم

 « معی  هرد  ا.تز

( برای مرتکب قتل عمد پیش بینم  خمد    خد  دخ م  یابیم هه دخ ای  قایون، مجا ات اعدام ).لب حیاتبا توجه به مواخد افته 

طبقه اویلوم  یا .ایر طبقات باخمند ایم  مجما ات     هه ا  هه با توجه به طبقه اجتماع  مرتکب و بز  دید  یعن  ای بود هر هند 

ایم    93مماد   ز یکته قابل توجه هالحیت ایحصاخی پادخا  برای خ.یدا  به جرایم مستوجب اعمدام بمود همه دخ    دتغییر م  هر

 ز قایون تصریح خد  بود

 

 3قانون نامه حمورابی  -4-1

  تری  قمایون  ، تصوخ عموم  بر ای  بود هه قایون یامه حموخاب  قدیمایشتر و اخنویا –، نیپیت یمّو –تا قبل ا  هشف قوایی  اوخ 

 ز یامه تمدن بشری ا.ت

                                                           
1 - A.Goetze 

 طبقه آ اد  - 7

3 -Hammurabi 
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ز ای  قایون به کمط  خاب  پادخا  مقتدخ بابل یوخته خد.ال قبل ا  میالد مسیح به د.توخ حمو 9270قایون یامه حموخاب  حدود 

ممیالدی دخ   9107.ایت  متر حک خمد  و دخ .مال    77و متر  7میص  و بر خوی .توی  .نگ  ا  جنس با انت .یا  به اختفاع 

خد و هم اهنون ( هشف .ان فرایسوی دخ خهر تاخیص  خوش )پایتصت ایالم با.تانوش های هوخت ارفته تو.ط با.تان خنااه

ا ترجممه و دخ  ز ای  قایون یامه ابتدا به  بان فرایسوی و بعد ا  آن به  بان های معتبمر دییم  ی م  خودیگهداخ دخ مو   نووخ پاخیس

ماد  ا.مت   737ز قایون یامه مذهوخ خامل یک مقدمه و ه های مصتلف علم  قراخ ارفته ا.تاکتیاخ محققی  و پژوهشگران خخت

هستند هه بنا به افته یک  ا  آخوخخنا.ان برجسته فرایسوی .تون های ای  قایون یامه قطعه ادب  دخکشای  ا   بان حموخاب  

  (971: 9837بوترو، )نهری  با.تان یوخته خد  ایدزدبیات حما.  و غنای  دخ بی  انمصصوا اهه به .بک واالی 

بحمث ایم  مقانمه ا.مت      دخ مواد متعددی ا  قایون یامه حموخاب  به بحث قتل به طوخ هل  و قتل عمد به طوخ کاا هه مو وع

مردی دیگر موجبات مرر خوهر کمود خا   اار همسر خصص  به کاطر»ای  قایون آمد  هه  978دخ ماد  ، ا  جمله پرداکته خد 

 ( 77 :9828،)حموخاب «ید آن  ن خا به می  هوب  بکشندزفراهم آوخد آیان با

  اعمال مجما ات ییمز   ، .لب حیات بود  و حت  خیورتکب قتل عمدبا توجه به ماد  قایوی  مذهوخ ، مشصص ا.ت هه مجا ات م

 ز  مشصص خد  بود

  خمد و بمه   اار خصص مدیون یا یک  ا  اعضاء کایواد  اش تو.ط دای  به ارواان ارفته مم یکته قابل توجه دیگر ای  ا.ت هه 

ء ا.تفاد  یما  قایون مذهوخ اار ارواان ایر دخ اثر .و 998، اما حسب ماد  هوخت طبیع  فوت م  هرد، عمل اروهش جرم یبود

ارواان ایر هشته م  خمد و اامر   ، پسر یون بودرد و ای  مو وع به اثبات م  خ.ید، اار متوف  پسر مدخفتاخی و هتک م  م بد

   م  خدز مان ایر به جریمه مان  محکوا، اروبرد  او بود

بنابرای  مشصص ا.ت هه اوالً اهل خصص  بودن مجا ات ها هه دخ حقوق هیفری یوی  مطمرح ا.مت دخ آن  ممان بمه هموخت      

همه   ز همما ایم   تعیی  یوع مجا ات موثر بود  ا.ت یه دخهامل خعایت یم  خد  ثاییاً موقعیت و طبقه اجتماع  جای  و مجن  عل

.مقط   قایون مذهوخ هر اا  هس  دکتر دیگری خا موخد  رب قراخ م  داد و  رب دکتمر حاملمه و   798و  797، 790وفق مواد 

 اخب م   ، دکتر  اخب خا م  هشتند و اار ا  عوام بود( ا  اخراف بوددکتر )مجن  علیه، اار جنی  او منجر به مراش م  خد

ینای یقر  م  پرداکت و اار هنیز بود م  بایست  اخب مبایست ییم 
3
1
: 9821ادامچ ، یقمر  پرداکمت مم  یممود ز )بم     مینای  

19 ) 
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 قوانین هیتی ها - 5-1

قبل ا  ممیالد مم     9930 تا 9700قبل ا  میالد و بنا به خوایت متنکر  9700تا  9870تمدن هیت  ها بنا به خوایت قدیم حدود 

 های معمروف دخ محل  هه امرو   به یام بوغا  ،دخ جنوب فالت آیاتون  .اه  بودیدز قوم هیت  ابتدا دخ آ.یای هغیر و  یسته اید

   (32: 9821خومن ، یاهبر ر جزء ا.تان یو اات ترهیه ا.تز )ز ای  منطقه دخ حال حاا.ت

خنا.مان   ممیالدی تو.مط با.متان    9102و  9108همای   قایوی  ا.ت هه ط  .مال ماد   700انواح باق  ماید  ا  ای  قوم خامل 

ز ای  انواح به  بان هیت  یای  و کط میص  ا.تز با برخ.  انواح مذهوخ مشماهد  مم  خمود همه     آنمای  و هک هشف خد  ا.ت

کسماخت بمرای    انخش ماد  قایوی  فقط اکتصاا به قتل یفس داخت و دخ تمام ای  خش ماد  مجا ات جریممه یقمدی و جبمر   

هه  رب و جرح منته  به قتل با د.مت   یزاع یا ای  غیرهه قتل دخ حال یزاع باخد یا  ، انبته بسته به ای قاتل وجود داخته ا.ت

 ،  هما یما کماخز ا  آن خا داد  باخمد    هه مقتول آ اد باخد یا برد  و یا قتل دخ .ر می  هیتم  هوخت ارفته باخد یا غیر آن و ای 

 : قایوی  مربوطه عیناً ههر م  خود ز به همی  کاطر ترجمه موادبود  ا.تساخت دخ یو.ان میزان جبران ک

، مسموول خمناکته کواهمد خمد و ههماخیفر ممرد یما  ن کواهمد داد و         کشداار خصص  مرد یا  ی  خا دخ حی  مرافعه ب –9ماد  

 ز  به عنوان وثیقه ارو کواهد اذاخت امالهش خا

، مسوول خناکته کواهد خد و او دو یفر  ن یا مرد کواهمد داد  برد  ای خا دخ حی  مرافعه بکشدن اار خصص  مرد یا   –7ماد  

 ز ذاختو امالهش خا به عنوان وثیقه ارو کواهد ا

، خا تنها بما د.متش ایجمام داد  باخمد    و ای  عمل  واخد آوخد هه به وا.طه آن بمیرد اار خصص  به مرد یا  ی   ربه ای –8ماد  

 ز  به عنوان وثیقه ارو کواهد اذاخت کواهد خد و دو یفر کواهد داد و امالهش خامسوول خناکته 

خا تنهما بما د.متش ایجمام داد      اار خصص  به مرد یا  ی  برد   ربه ای واخد آوخد هه به وا.طه آن بمیرد و ای  عممل   –9ماد  

 ز قه ارو کواهد اذاختبه عنوان وثی واهد داد و امالهش خامسوول خناکته کواهد خد و یک یفر ک، باخد

یقمه امرو کواهمد      کواهمد داد و امالهمش خا بمه عنموان وث    ر، هد مینا یقم صص  یک با خاان اهل هیت  خا بکشداار خ –7ماد  

با خامان خا بمر کواهمد     ، هد مینما یقمر  کواهمد داد و هاالهمای    اخدز اار ای  مسوله دخ .ر می  نویا یا پاال اتفاق افتاد  باذاخت

 ز ی با خاان مسوول خناکته کواهد خدار ای  امر دخ .ر می  هیت  اتفاق افتاد باخد تنها کودش براز اما اارداید
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ی ، آیمش، کایمه، یمک    م، مانک ملک باید  ی مزخعه خصص دیگری بمیرد، دخ هوخت  هه فردی آ اد باخداار مردی خو –8ماد  

، مسافت  به طول و عرض .مه  و غیر مزخوع  هس  واق، یشد خوع  دخ  می  مزز اما اار ای  اتفاق مینا و بیست خکل یقر  بدهد

  دخ نیگ دخ یظر ارفته م  خود و واخث هر تعداد خو.تای  هه دخ ههاخهوب آن قراخ ایرد کواهند ارفتز اما اار هیچ خو.متای 

  (19-17: 9821،اهبری خومن )باخد، ادعای واخث ثابت یم  خودز ای  یاحیه وجود یداخته

، فرامی  .لطنت  ییز ا  مناب، مهم حقوق به خماخ م  خفت همه انبتمه اماه  اوقمات     د قایوی  دخ تمدن هیت  هاای  موابا وجود 

 ز رامی  پادخا  دخ اونویت بود  ا.تبا مواد قایوی  دخ تضاد بود و به یظر م  خ.د دخ ای  مواخد فای  فرامی  

اما  ونم  کمون    : هر هس کون دیگری خا بریزد هر اخ  یر ا.تقایون کون ا  قر»پینوس پادخا  هیت  آمد  ا.ت:  دخ فرمان تل 

 « زهنی  هند بپردا د مجبوخ ا.ت هه، ون  اار بگوید باید دیه ی  خود، باید هنیگوید او باید بمیرد

عموم دخ موخد برداان اجرا م  خدز ایم  همه یزدیمک     خ.م دادن یفر به عنوان جبران قتل ییز قابل توجه ا.ت و ای  هاخ به طوخ

می  های خمرق  بمود    خ .ر ، مسوول پرداکت غرامت به کایواد  مقتول دخ هوخت فراخ قاتل باخد ، خ.م متداون  دتری  دهکد 

  (78: 9823هزادی، ب)ا.تز

همه مرهمب ا  هممه هیمنت     « پایکوس»ام قتل عمد تو.ط ایجمن  به یام ا  بی  انواح مکشوفه مشصص ا.ت هه خ.یدا  به اته

همدوخ حکمم مصصموا قضمات     هه دخ قایون یامه حموخاب  محاهمه و  ، همچنانهوخت م  ارفته ا.ت هیت  یای  ا.تجامعه 

)میالی ، یهای  دخ آیجا ایجمام مم  خمد  ا.متز     ز داداا  بابل دخ واق، تن.یس  خبیه دیوان عان  بود  و محاهماتپادخاه  ا.ت

9832 :987  )  

 

 مجازات قتل عمد در ایران باستان  -2

ههر ا.ت هه بعو ا  مواخد اخاخ  خد  دخ قسمت اول دخ مبحث قایون یامه های با.تای  مثل قایون یامه حمموخاب   ابتدا ال م به 

،  یرا تمدن بابل ییز دخ قسمت  ا  جغرافیای فعل  ایران قراخ داخته ا.ت و نیک  منظوخ یظمر  مربوط به تاخی  ایران با.تان ا.ت

 ز هصامنشیان به بعد ا.ت فته دخ عهداذاخی هوخت ار تر قایونبحث بیشمما دخ ای  

ایی  و اهول عانیه ا.ت هه وجمود  ودخ پرتو قیویسنداان تاخی  حقوق خا اعتقاد بر ای  ا.ت هه هر هند فرّ و خکو  ایران با.تان 

 ( 978: 9838هانح، )و مغول و تاتاخ ا  بی  خفته ا.تز داخته ون  بسیاخی ا  مداخک و ا.ناد آن بر اثر ا.تیالی ا.کندخ و عرب
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تقسیم مم    تحقیقات هوخت ارفته حکایت ا  ای  داخد هه دخ ایران با.تان جرایم به دو د.ته جرایم عموم  و جرایم کصوه 

، او، توطومه علیمه تماز و تصمت، طغیمان و یماغ  امری        د علیه جان و مال پادخا  و بسمتگان ز اعمان  ا  قبیل .وء قصخد  ا.ت

بیل جزء جرایم عموم  بود  هه مرتکبی  به مجا ات های .نگی  و توأم با خکنجه محکوم جا.و.  و کیایت و ادعای  ا  ای  ق

 ات آیها خعایمت قصماا   اهه جرایم  هون ایراد  رب و جرح و قتل جزء جرایم کصوه  بودید هه دخ مج م  خدید و حال آن

 ( 998: 9827حسن ، )مم  خد  ا.تز

ز داخیوش بعمد ا  فراغمت ا  هشوخاشمای  بما مشموخت      ه دوخان داخیوش ا.تامنش  مربوط بمنسجم تری  قوایی  ایران عهد هص

همه همچمون .مایر     ز ای  پادخا  جوان عمالو  بمر ایم      منا.ب برای امپراطوخی ایران  دمشاوخی  مجرب د.ت به تهیه قوایین

یامه حمموخاب  ییمز   یی  به قایون ، دخ و ، ای  قواد خا طبق اهول او.تا بیان م  هردپادخاهان ایران با.تان قوایی  و فرامی  کو

 ز توجه داخته ا.ت

دخ یک  ا  هتبیه های داخیوش دخ یقش خ.تم آمد  ا.ت هه داخیوش بزخر م  اوید هر هس خا هه آ اخی بر.اید مطمابق آ اخی  

  (992: 9827محسن ، )زس  آ اخی هرد  و تنبیه یشد  باخده م  هنم و هر از اتفاق ییفتاد  ا.ت هه هیهه خ.ایید  ا.ت تنب

دخ ای  هشوخ هر هس هه دخ.ت هرداخ بود یواکتم »یوش خا  اوید: ا  .تون اول هتیبه بیستون ییز آمد  ا.ت هه داخ 3دخ بند 

همه ا  مم     ، به یاخی کدا ای  هشوخها قایون مرا احترام اذاختند و هنمان بود .صت موخد با کوا.ت قراخ دادمهه بدهرداخ  و آن

   (87: 9898مدی، اح)«افته خد همان هردیدز

، خ  مان حیات وی به .مه  بمان پاخ.م    دخ منشوخ هوخش هه دخ قرن پنجم قبل ا  میالد و پس ا  فتح بابل هادخ خد  ا.ت و د

بمودن  ، هر هند به طوخ همریح اخماخ  ای بمه اهمل قمایوی       های  ا  ال پصته یقش اردید  ا.ت عیالم  و بابل  بر خوی ا.توایه

نیت هیفری خا مم  تموان   ، اما خویکردهای مبتن  بر حقوق بشر ا  جمله اهل خصص  بودن مسووا.تجرایم و مجا ات ها یشد  

   (988: 9832میالی ، )خ آن یافتزد

هه جمرم   ، به ویژ  ای دن مجا ات ها یادید  ارفته م  خدخصص  بو ، اهل مان جایشینایش دخ بسیاخی اوقات دخ و اما بعد ا  او

 ز  ارفته باخد به کودخیگ و بوی .یا.  ییز 
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پنهمان   1ای به یام ممفمیس  یقطه، فر.تاد  ای خا با هشت  هوهک یزد مصریان هه دخ یه هنگام تصرف مصروجبآوخد  اید هه هم

ز آیها وقت  هشت  خا دخ حال خ.یدن به ممفیس مشماهد  هردیمد   د.توخ داد هه کود خا تسلیم هنند خد  بودید فر.تاد و به آیها

ز .رایجام همبوجیمه  ت کود بردیدت  خا به طرف قلعه محل اقامد عبوخ هردید و قطعات متالخ  خد  هشا  دیواخ محل اقامت کو

ز قضات خاه  ییز خأی کود خا بر ای  مبنا هادخ هردیمد همه   و وع خا به قضات خاه  وااذاخ هردپس ا  هیر  خدن بر مصریان م

: 9823، کدادادیان)هشته خویدز  تری  و .رخناس تری  مصریان هشت  ا  بی  خفته د  ت  ا   بددخ مقابل هر یفر ا  .ریشینان 

88  ) 

ز انبته با برخ.  مناب، تاخیص  به یظر م  خ.د جنایت تکب قتل عمد ، .لب حیات بود  ا.تدخ دوخ  اخکاییان ییز مجا ات مر

 زاذخت بود  ا.ت عد ا  آن غیر قابلقتل عمد دخ عهد اخکاییان یک جرم قابل اذخت و نیک  دخ  مان های قبل و ب

دخ دوخ  اخکای  جنایات  هه بی  کایواد  ها واق، م  خد مثل قتل  ن به د.ت خوهر یا قتل پسر و دکتر به د.ت پدخ یا قتل 

بلکه هلیه اعضاء کایواد  با ان به داداا  عموم  اخجاع یم  خد کواهر به د.ت برادخ و یا جنایات مابی  پسران و دکتر

 (71: 9898احمدی،)د قضیه خا حل و فصل م  هردیدزحاهمه کایوادا   م  حصول توافق میان کواردهمای  و تشکیل یک م

جنایت یسبت به خا  مایند  -7 جنایت یسبت به مذهب )اختداد( -9نایات به .ه یوع تقسیم خد  بودید: دخ دوخ  .ا.اییان ییز ج

ی یسبت به دیگری ایت یسبت به اخصاا یعن  تعدجن -8کیایت و .رهش  و طغیان و خوخش و فراخ ا  قشون دخ موق، جنگ 

 ز مر  جنایات یوع .وم قراخ م  ارفت( و قتل عمد دخ  799 :9837پیرییا، )یا اموال دیگریز

قتل عمدی با برخ.  مناب، حقوق  عهد .ا.ای  هامالً مشصص ا.ت هه یک  ا  مواخدی هه مستوجب مجا ات اعدام بود  همان 

اا   هر»ینکرد و هتب تاخیص ، مجا ات قتل عمد، هشت  مرتکب بود  ا.تز دخ دینکرد آمد  ا.ت: ابق مندخجات دز مطم  باخد

بزید و یهایتاً .بب مرر وی  ، هر دو اناهکاخ محسوب اید اما اار یک  به دیگری  کم مرر آوخدو یفر با یکدیگر یزاع هنند

ا  مناب، حقوق  دیگر عهد .ا.ای  ییز آمد  هه هر هس  انتو دخ ماتیکان هزاخ داتس« مرر اخ ان ا.تز ، مجا ات  یند اردد

به خو ااخ .ابق .نت آن ا.ت هه  یند  »دخ یامه تنسر ییز آمد  ا.ت هه  زعمد خود مجا ات وی مرر اخ ان ا.تمرتکب قتل 

  (978-973: 9830ای ،واحدی یو)«یند و کسته هنند  خا کسته هنندزخا با   

                                                           
1 -Memphis 
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آدم  خا به خدت یاخوا  ق فردی ایسان احترام م  اذاختند و واخد آوخدن همتری  هدمه به ت ایراییان با.تان به آ ادی و حقو

، دخ ای  رارد ههاخم ویدیداد بیان خد  ا.تف 99تا  92ز بحث جرایم علیه تمامیت جسمای  اخصاا دخ بندهای م  خمردید

 : اار مزدا پر.تان هانبدخم ویدیداد آمد  ا.ت ههر بند ههاقسمت پیرامون جرم قتل هراحتاً مطلب  بیان یشد  ا.ت ون  دخ  ی

بیرون یبرید .زای آیان برابر .زای هس  ا.ت هه مرد پاخ.ای  خا بکشد هه .زای « اوخ»ا یک .ال ا  هته یا دکمه مرد  خا ت

ییز اعدام  تکب قتل عمدرز نذا با توجه به موخد مذهوخ یتیجه م  ایریم هه مجا ات میعن  اعدام ا.ت اخ انهنی  هس  مرر 

  (8: 9838کداهرم ،)بود  ا.تز

ا  تحقیقات و برخ.  های  هه محققی  دخ  مینه تاخی  ایران با.تان به عمل آوخد  اید معلوم م  خود هه جرم قتل دخ او.تا ا  

خدت و  عف  ، تهیه و.یله اختکاب جرم و یوع قتل اختکاب  دخقبل  قاتل دخ اختکاب جرماهمیت باالی  برکوخداخ بود  و تصمیم 

 ز .زای  داخته و موخد یظر بود  ا.تمجا ات ها تاثیر به 

، یطفه ههاخ ما  و ت او.تا دخ موخد مرتکبی  قتل عمد، مجا ات اعدام اجرا م  اشتز حت  بر حسب مندخجات او.تاطبق مقرخا

د و مجا اتش خخمرد  م  یک خو  بعد ا  ایعقاد عنوان جنی  پیدا م  هند و اار هس  جنین  خا .قط م  هرد اناهکاخ 

صت موخد تحریم ( انبته مرع  داخت  قوایین  هه به مرر اخصاا منجر م  خد .7: 9838کداهرم ، )مجا ات قتل عمد بودز

دینکرد آمد  ا.ت هه هر اا  هس  به دنیل هشت  و ارفت  جان خصص دیگری محکوم به  99، دخ فصل و احتیاط بود  ا.ت

ز به یظر م  خ.د ای  امر به دنیل حرمت جان آدمیان خ موخد او، بدون مرا.م مذهب  کواهد بودخد  باخد اجرای اعدام دمرر 

، واحدی یوای )زم  خود و قبح  یاد هشت  غیر ا.ت هه بدی  و.یله دخ مقابل عمل یاخایست یک قاتل به خوح وی ب  احترام 

 ( 901: 9897، جوان)و  (38: 9830

( هه به محکومان به اعدام )مرر ا خان ، مثل ای اکالق  و حقوق بشری دید  م  خود امدخ قوایی  هیفری  خدخت  بعض  احک

ز خیو  اعمال مجا ات اعدام ییز ااه  اوقات با توجه به و عیت مجن  علیه و .لیقه ایدا   هاف  کوخاک و غذا خ.ایید باید به

اتل اخدخیر خیروی مقرخ داخته ا.ت هه قاتل خا به دم خصص پادخا  متفاوت بود به عنوان مثال بیان خد  هه پوخایداکت برای ق

، امی )آویزان ا.ت به هالهت خ.ید  ا.تز یا.ب بسته اید و .واخی ا.ب خا هنان تا اید  ا.ت هه محکوم  هه به دم و

9838 :973-972 ) 
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 وخد یا او خا به ههاخ می همچنی  دخ موخد خیو  اجرای ای  مجا ات اعدام آمد  ا.ت هه اناهکاخ خا مجبوخ م  هردید  هر بن

، یا جز .ر بدن او خا دخ کاک م  هردید یا .رش خا میان دو .نگ م  هشیدید یا به داخ م  آویصتند، یا .نگساخش م  هردید

 ( 993: 9819هف   اد ، ) و (97: 9883خاویدی، )زهوفتند بزخر م 

ناه  بس ، اهه جرم  یابصشودی  ا.ت و  بر ای عال، قتل عمد ت هه دخ متون حقوق  عهد .ا.اییاندخ پایان خایان ههر ا.

و اخداویراف یامه هه جریان حکایات خفته بر ویرا  ط  معراز هفت خبایه خو ی وی  79ز دخ فصل بزخر ییز به خماخ م  خود

با  خا و دیدم خوان مردی خا هه پو.ت .رش خا به پهنا م  هشیدید و او»خرح مشهوداتش ا  جهان آکرت ا.ت، آمد  ا.ت هه: 

و هنی  باد افره  خا تحمل م  هند؟ .روش اهلو و ایزد : ای  ت  هه انا  هرد  هه خوان امرر .صت  م  هشتند و پر.یدم 

 (998: 9838حقیقت، )«ت هه دخ ایت  مرد اهلو خا بکشتزا.: ای  خوان آن مرد دَخَویَد آهخ افتند

 

 مجازات قتل عمد در تمدن های کهن اروپایی  -3

 روم  -1-3

ز طبق قوق خم ا  ای  انواح آغا  م  خوداایه م  باخد هه دخ واق، تاخی  ح  ، قایون انواح دوا دا  مناب، و مآکذ حقوق قدیم خم

تل و .رقت خبایه ، مجا ات قتل عمد قصاا بود  ا.ت و انبته ایتقام جوی  کصوه  ا  مجرم دخ مواخد کاه  مثل ق  قایونای

 ز پذیرفته خد  بود

وخت ارفته تو.ط علماء تاخی  حقوق خم حاه  ا  ای  ا.ت هه مجا ات مرتکب قتل عمد با توجه به طبقه برخ.  های ه

 ، مجا ات بز  قتل عمدیاخی ا  قوایی  امرو  اخوپا ا.تهه مبنای بس 9هوخیلیاز طبق قایون نکس تاجتماع  قاتل متفاوت بود  ا.

  (828: 9197جندی،.ایر طبقات بود، .لب حیات مقرخ اردید  بودز )بعید و هر اا  ا  ، تهر اا  مرتکب ا  طبقه اخراف بود

هه طبق قایون فوق مقرخ خد  بود  ، هما ای اجرای آن ییز تنثیر اذاخ بود ، عالو  بر یوع مجا ات بر خیو طبقه اجتماع  جای 

اردن  دن و اار ا  طبقه پست  ، هیفرشا.ت و هنایچه ا  طبقه متو.ط بود ، هیفرش تبعیدقاتل هر اا  ا  طبقه اخراف باخد»

ون  با اهالحات  هه بعداً دخ قوایی  خم به عمل آمد مقرخ خد دخ هوخت  « میصکوب خدن بر هلیب محکوم م  خدز بود به هیفر

                                                           
1 -Lex Cornelia 
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به اعدام به و.یله داخ تبدیل خدز  ، ای  حکمس دخیداان افکند  خود و پس ا  آنهه قاتل ا  طبقه پست باخد باید دخ قف

 ( 29: 9837، )خامبیات 

، با توجه و عیت اختکاب جرم یا موقعیت مجن  علیه و جنسیت وی ییز متفاوت بود به عنوان مثال هس  خیو  اعمال مجا ات

، یک افع  و یک میمون ا ات م  خد هه مرتکب خا با یک .گ، یک کروساویه مج هه واندی  کود خا به قتل م  خ.اید ای 

 ز ن و.ط  به همی  ترتیب اجرا م  خدز ای  مجا ات تا قروب م  ایداکتندم  هردید و داکل آ دخون هیسه ای

ت اجرای ای  ، یک مرا.م و منا.بت عموم  تلق  م  خد هون قرباییان آن جهب یک مرد بوداعدام کصوهاً هنگام  هه مرتک

 ( 77: 9837خوت، )زم  خدید تا خرم و حیا خعایت خود ز  یان دخ کلوت اعداممرا.م برهنه م  خدید

ا ات مرتکب قتل عمد .لب حیات هه مج یکته قابل ههر دیگر دخ تاخی  حقوق خم دخ باب قتل عمد ای  ا.ت هه عالو  بر ای 

، حت  قبل ا  آن یک .ری آثاخ تبع  بر هنی  خصص  باخ م  خد به عنوان مثال آمد  ا.ت هه هنستاتی  امپراطوخ حکم بود

بر ای  به  ، عالو ت به .نگ قبر باخد ا  او جدا خود، یا ب  حرمرش قاتل،  یدای م  تواید دخ هوخت  هه خوههرد هه یک  ن 

 ،دوایمر)جد جنایات  مثل قتل،  یا و کشویتزتند مگر دخ موخ، حق اعتراض به آخاء هادخ  خا داخطوخ هل  اخصاا محکوم

9838 :7) 

ز قایون خُم دخ .را.ر   قوایی  خُم و اقوام تُوتُ  ا.تدخ پایان باید افت آیچه اهطالحاً ا  حقوق خُم مستفاد م  خود ترهیب  ا

ی یسبت به خؤ.ا امپراطوخی خوم به هوخت یکسان و یکنواکت ال م االجرا بود ون  قایون توت  قایون عشایری و مبنای آن وفاداخ

ترتیب کاه   م   ز قایون خم ا  همان اوایل امر یوخته خد و .رایجام دخ قرن خشم میالدی با یظم وو عشایر بود  ا.ت

ز یفوه هلیسا ییز دخ قوایی  جزای  خم هامالً ت  .ینه به .ینه ایتقال یافتمجموعه ژو.تینی  تدوی  اردید ون  قایون تو

قتل و کیایت به هشوخ اجرا م   محسوس بود و بعداً هیفر اعدام به تدخیج تصفیف یافت و فقط دخ موخد بعض  ا  جنایات مثل

  (991-979: 9838هانح، )خدز

 یونان -2-3

ز ا  مناب، و مآکذ حقوق قدیم یویان دو منظومه بزخر حما.  به یام ای  تمدن یویان ا.تیک  دیگر ا  تمدن های هه  اخوپ

.ال پیش ا  میالد به خخته یظم دخآمد  و ا   170ایلیاد و اُدیسه اثر هومر حما.ه .رای بزخر یویای  ا.ت هه به قون  حدود 

 ز  خ ادب  یویان ا.تایمایه تری  آثاار
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ز کایواد  های مقتول ی یویان به تدوی  قایون پرداکتند، قایون ا.ا.  یویان داراویه خدا  عهد هومر تا قرن هفتم هه خهرها

و قتل ا  جرائم عموم  خناکته خدز  هه قبالً دخ مقام کویصواه  و ایتقام جوی  ا  قاتل آ اد بودید به حکم قایون اردن یهادید

 (892: 9838 )هانح،

 879، منسوب به دخاهون قایویگذاخ بزخر ای  هشوخ ا.ت هه حدود ن یویای  به یام قایون دخاهویصستی  قایون یوخته خد  تمد

ز به   ییز داختیز ای  قایون تدوی  خد  قوایی  پراهند  یویان بود هه انبته یوآوخی ها.ال پیش ا  میالد مسیح م   یست

 ز م مستوجب مجا ات اعدام بودب جرایموجب ای  قایون اغل

، به موجب ای  قایون قتل های عمدی هه دخ اثر موخد برخ.  واق، خد  جرم قتل ا.تیک  ا  جرایم مهم  هه دخ قایون دخاهو  

مجا ات مرتکب با هم هیجان خوی م  دادید و همچنی  قتل های غیرعمدی یا اتفاق  و قتل های عمد با.بق تصمیم ا  حیث 

، به قتل خ.ایدن مردی هه  یای ی اتفاق  دخ جریان مسابقات وخ خ ز قتل دخ مقام دفاع مشروع خامل قتل هادمتفاوت بودی

ز مرتکبان هرفاً دخ موخد قتل های عمدی م  باخند محصنه علن  مرتکب م  خود و قتل های  هه دخ جنگ واق، م  خود

 ز رخ خد  بود، مجا ات تبعید مق  خدید و دخ موخد .ایر ایواع قتلبا.بق تصمیم به اعدام محکوم م

دخ هه آیا اعدام ا  طریق .نگساخ هردن ییز  خیو  اجرای مجا ات اعدام دخ یویان .ابق متفاوت بود  ا.ت ون  دخ کصوا ای 

ردن خا به عنوان خیو  قایوی  ؟ باید افت هر هند آتن  ها دخ طول دوخان تاخی  کود .نگساخ هیویان قدیم وجود داخته یا کیر

موخد جرایم  مثل قتل عمدی بصش های  ا  یویان و دخ  ای  خیو  اعمال مجا ات اعدام دخ اعدام به خ.میت یشناکتند نیک 

، توهی  به مقد.ات و کیایت به هشوخ ایجام م  ارفتز تن.یس داداا  عان  برای خ.یدا  به جرایم مهم یظیر قتل پادخا 

هشیدن ا  یوآوخی های قایون دخاهو ا.ت به همی  کاطر بسیاخی ا  پژوهشگران  برآیند هه ای  یصستی  باخ عمد و به آتش 

  (99-97: 9837خوت، )های مدی  و هیفری هوخت ارفتز ا.ت هه تفکیک  میان داداا 

بر کالف ا.پاخت  ها  ، تاخی  حقوق هیفری یویان بیایگر ای  ا.ت ههای مجا ات دخ کصوا مرتکب قتل عمدا  یظر  مان اجر

، آتن  ها اعدام خا دخ خو  ایجام م  دادید و خ.یدا  های قضای  برای بیشتر جرایم های کود خا خبایه ایجام م  دادیدهه اعدام 

  (98: 9837خوت، )زیفر عضو داخت 7709تا  709 بجز قتل عمد بر پایه یظر هینت منصفه بود هه ا 
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 هه بعد ا  او .ُلُ  .یا.تمداخ و قایون ها بر یویان حکومت داخت تا ای  ات بود تا مدتهه مبتن  بر خدت مجا  قایون دخاهو

( 872: 9838نح، ها)ثنای مواد مربوط به قتل فس  هردزتاذاخ دیگر آت  به خوایت پلو تاخک جمی، قوایی  دخاهون خا به ا.

 ز هون دخ کصوا قتل همچنان باق  بودبنابرای  مقرخات قایون دخا

 

 زات قتل عمد در قوانین متفرقه مجا -4

، دخ .ایر ای هه  اخوپای  یعن  خوم و یویان، ایران با.تان و تمدن ه  فوق دخ قایون یامه های با.تای عالو  بر مواخد اخاخ  خد

 ز مجا ات قتل عمد پرداکته خد  بودقوایی  متفرقه ییز به 

رفته یشود و هس  مقتول خود تا  مای  هه ایتقام وی ا  قاتل ا دخ خو ااخان قدیم اعتقاد عموم  بر آن بود  ا.ت هه هر اا 

ز ال مه آ.ودا  خوح وی آن بود  هه ایتقام وی از خوی آ.ایش و آخامش یصواهد دید، خوح مقتول هر قاتل به مجا ات یر.د

هاملت ب  انا  بر اثر  بیان م  داخد هه هون پدخ« هاملت»ارفته خود و قاتل به مجا ات بر.دز خکسپیر دخ اثر جاودایه کود 

، خوح ب  قراخ مقتول هر از یتوایست به طوخ یاجوایمردایه به قتل خ.یدتوطوه و د.یسه به د.ت برادخ و با معاویت همسر کود 

هه ایتقامش خا ا  قاتلینش  خوی آ.ایش به کود ببیند به همی  علت هم بر فر یدش هاملت ظاهر خد و ا  او کوا.ت

 ( 979-977: 9827محسن ، )بگیردز

، بلکه ون  دم ص  بود ون  اجرای آن انزام  یبوددخ پاخ  ای ا  قوایی  قدیم مایند ژخم  و فرایک اعدام قاتل بر مبنای ایتقام خص

ز پس ا  مدت  ای  ترتیب ییز ملغ  خد و همان بها مان  ارفته و او خا ببصشد م  توایست ا  قاتل یا هسان او به عنوان کون

ز به یحوی هه م  توان افت ا  حدود قرن .یزدهم میالدی به ای  طرف تقریباً همه جا وت کود باق  ماید.یستم قصاا به ق

 ( 28: 9837، خامبیات )قاتل عمدی به طوخ هل  اعدام بودز مجا ات

 ز .لب حیات قاتل به هوخت .و ایدن وی یا دخونخ یا.ای هنگیزی ییز برای قتل عمد، مجا ات مرر پیش بین  خد  بودد

، ون  اعضاء م  خ.یدید و ثروت آیان  بط م  خدز اغلب بستگان مقتول ییز به قتل   اداکته فرو بردن او متداول بودخوغ

ز خایان ههر ا.ت قتل یک  ا  مسلمایان طبق قایون یا.ای ون آیها خیصته یشودکایواد  .لطنت  خا کفه م  هردید تا ک

باخ بدون  ها هه همان بزخاان قوم مغول  بودید م  توایستند تا یه ترکانز انبته یزی با پرداکت کساخت جبران م  خدهنگ

  (929: 9883خاویدی، )جرم خویدز مجا ات مرتکب

http://www.jolaw.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 242-239، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir  پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

442 
 

 

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

ا  اهان  هنت دخ .ال  9آتلبرتا  یظر تاخی  حقوق ایگلستان ییز یصستی  قوایی  یوخته یا احکام و فرامی  ایگلو.اهسون ها به 

خ تاخی  ی  بر پایه آداب و خ.وم محل  بنا خد  ا.ت و یک  ا  یصستی  ا.ناد قایوی  دز ای  قوایم  اردد میالدی بر 720

 ز ایگلستان به خماخ م  خود

به موجب ای  قایون اار یک فرد عادی هشته م  خد اخ ش حیات او معادل دویست خلینگ  بود دخ حان  هه ای  مبلغ دخ 

 ( 81 :9837، خوت)جیب  اداان به خش برابر م  خ.یدزیکصوا 

هه دخ  ، هما ای ات دخ اخوپا تنثیر اذاخ بود  ا.تیوع طبقه اجتماع  و و عیت متهم تا هندی قبل حت  دخ خیو  اعمال مجا 

فراد عادی خا به داخ م  اهه  موخد یحو  اجرای مجا ات اعدام دخ فرایسه مر.وم بود  ا.ت هه یجبا خا اردن م   دید حال آن

 ( 983: 9827محسن ، )آویصتندز

های مصوف برای اعدام ابزاخی مشهود برای ایجاد خعب و وحشت و تداع  هردن  ای  واقعیت  تل  ا.ت هه ا.تفاد  ا  خوش

قراخ دادن دخ هشوخهای اخوپای  خکست  اعضای بدن مجرم پس ا   93و  92 نوعواقب  یدا  غیر اکالق  دخ جامعه بود  دخ قر

، .و ایدن با اا  ایبر نگی  بر خوی محکومی ، جوخایدن دخ خوغ  تا  مان مرردادن اجسام .، قراخ او خوی یک هرا پر  داخ

، هشیدن و ههاخ پاخ  هردن و یا غرق هردن ا  جمله مجا ات خدنحلق آویز  ،اداکته و .پس پاخ  پاخ  خدن به و.یله ا.ب

یا بدن اعدام  ییز تا  مان فا.د ز .رنجه های  بر محکومان اعمال م  خدهای خایج بود هه ااه  دخ حی  اجرای حکم ییز خک

دخ ایگلستان اعدام به و.یله  یجیر و یمایش جسد  9387خدن دخ معرض دید عموم اذاخته م  خد و برای مثال تا .ال 

مجا ات ، محل های پر خفت و آمد متوقف یشدز دخ آمریکا قبل ا   مان ا.تقالل اعدام  خوی هوبه های هاخ اذاخته خد  دخ

ز دخ هی  م  خد ، .و ایدن دخ هناخ تیرک و قطعه قطعه هردن و بریدن ایدام اجراصتلف  مایند به داخ آویصت خکال ممرر به ا

ای متعدد به تدخیج هشته همجرمان برک  اوقات با اخ  به دو ییم خد  یا  ید   ید  پو.ت هند  م  خدید و یا با ایجاد بریدا  

 ( 80: 9819، هود و هویل)م  خدیدز

 

 

                                                           
1 -Aethelbert of Kent 
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 ت قتل عمد در ادیان الهی مجازا -5  

 یهود  -1-5

ز احکام خریعت یهود دخ توخات هتاب آ.مای  ای  پیامبر انه  بیان خد  ا.ت هه بعدها یهود پیروان حضرت مو.  )ع( هستند

 ز ودی یوخته خد  ا.ت باق  م  باخندا  بی  خفته ون  هتاب های عهد عتیق و تلمود هه تو.ط علماء و مفسری  یه

ت یهول مقرخ دخ هتاب توخات ا  اهول منشوخ حموخاب  هه دخ آن  مان یک  ا  مناب، مسلم علمای یهود بود یهادخ تنظیم ا

  (9: 9838کداهرم ، )دخجه ا.تفاد  به عمل آمد  ا.تز

ز پنج .فر یصستی  هتاب مقدس حاوی د  ب مقدس و عهد عتیق مشاهد  م  خودقایون مو.  دخ پنج .فر یصستی  هتا

مان ای  ا.ت ا  ای  د  فر ز یک جهان غرب بر پایه آن ا.تواخ ا.ت تصوخ بر  ای  ا.ت هه یظام حقوق  بسیاخی ا  فرمان ا.ت و

 (87: 9837، خوت)«زمرتکب قتل یشو»هه 

م برای و ههه دخ توخات هم اختکاب آن من،  ، هیچ عمل  جرم و دخ یتیجه قابل مجا ات ییست مگر آنبر ا.اس مقرخات تلمود

حکم دخ خریعت وجود داخته باخد: یک  ز ا  ای  خو برای اجرای حکم مجا ات دخباخ  قاتل باید دو تعیی  خد  باخدآن مجا ات 

 ( 997: 9837.لیمای ،هه هر دو ییز وجود داخدز)« قاتل باید هشته خود»و دیگری « قتل مک »

ت یک  قتل عمد و دیگری قتل داخته ا.برخ.  های هوخت ارفته حکایت ا  ای  داخد هه دخ آیی  یهود دو یوع قتل وجود 

و اار او »آمد  ا.ت:  79 -98، آیات  7، فصل د دخ آیات  ا  توخات ههر خد  ا.ت، مثالً دخ .فر اعدادز مواخد قتل عمکطای 

ب هه .ب ز و اار او خا به .نگ قاتل ا.ت و قاتل انبته هشته خود ،  یند آنت آهنی  به حدّی بزید هه بمیردمقتول( خا به )

هه بر او ا  همی   ،  یند  قاتل ا.ت و قاتل انبته هشته خود و اار او خا ا  خوی عداوت هدف یماید ای قتلش باخد بزید هه بمیرد

، ون ّ انبته هشته خود هون هه قاتل ا.ت ، پس  یند هه ا  خوی هینه بزید هه بمیرد ااه  هیزی بیندا د هه بمیرد یا ای 

قات مجا ات مرر پیش بین  خد  بودز حت  دخ موخد قتل به تسبیب ییز ااه  او« خد او خا بکشدزت  هه به قاتل برکومقتول وق

ههر خد  ا.ت هه اار ااوی قبالً عادت خاا  دن م  داخت و هاحبش آااه   73، آیه 79به عنوان مثال دخ .فر کروز، فصل 

  (938: 9838یوبهاخ،)د خدزخا هشت، هاحب ااو هشته کواهیگه یکرد  تا مرد یا  ی   داخته و آن خا

( فر ید آدم )ع( هدیه ای یزد کداوید آوخد هه قبول یشد قائ  )قابیل»موخد اونی  قتل یاحق هنی  آمد  دخ هتاب عهد عتیق دخ 

ت خد و .پس ز قائ  ا  ای  واقعه به خدت یاخاحاوید آوخد و کداوید آن خا پذیرفتون  هابیل برادخ هوهکترش هدیه ای یزد کد
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، کدا قابیل خا به مرر م  هه قابیل برادخش هابیل خا هشتهنگا»همچنی  دخ هتاب مقدس آمد  « خا دخ هحرا هشتز هابیل

 « ه به دوخان دخ  می  محکوم یمودزمحکوم یکرد بلکه او خا به  یدا  همچون فراخیان و کای

داخد آن موق، ییز عمد وجود  های عمد ا  غیرجانب توجه ای  ا.ت هه تمایزی هه امرو   دخ قوایی  هیفری دخ موخد اقسام قتل 

دخ دوخان معاهر مستوجب ز قتل عمدی هه با .بق تصمیم اختکاب یافته باخد همچون قتل عمدی دخجه اول وجود داخته ا.ت

  بریدن به عنوان .ری، تری  و پاک تری ز .ربودید به خهرهای ام  پنا  ببرید عمدی مجا  ، اما مرتکبان قتل غیراعدام بود

 (710: 9837خوت، )ل عمدی با .بق تصمیم اجرا م  خدزتخکل اعدام موخد توجه بود و دخ موخد ق

او خا  ،  کطای مستلزم مرر باخد هشته خودو اار دخ هس».فر توخات مثن  آمد  ا.ت هه  89ا  فصل  78و  77دخ آیات 

، هون خصص  هه بر داخ هه دخ همان خو  مدفون یمای ید ، بلکه او خا باعش او دخ خب بر داخ آویزان یمایدبرداخ آویزان هن  و ی

 « اخثیّت به تو م  دهد ملوث یشودزآویصته خد ملعون کدا ا.ت تا آن هه  مین  هه کداوید کدایت 

، قصاا بود   ات مرتکب قتل عمدی دخ آیی  یهودبنابرای  با توجه به مواخد مذهوخ و .ایر آیات توخات مشصص ا.ت هه مجا

یصت او خا ارفته و قصاا م  هردید، اما مجا ات مرتکب قتل غیر عمدی، تبعید بود  اار به خهرهای ام  م  ارا.ت و حت  

ف بود تا مدت معین  دخ آن خهرها بماید و ا  آن ، یعن  خهرهای  به عنوان یقاط ام  مشصص خد  بود و قاتل کطو  مکلّا.ت

  هرد محکوم به پرداکت دیه ل دخ امان باخد و هنایچه آن مناطق خا ترک مخهرها کاخز یشود تا ا  ایتقام جوی  اونیاء دم مقتو

 ز م  خد

ف به اجرای مجا ات قصاا قاتل بودید و اکتیاخی دخ عفو ، مکلّ.ت هه اونیاء دم دخ موخد قتل عمدیکته قابل ههر دیگر ای  ا

آمد  ا.ت  89، آیه 87اب ، بهه دخ .فر اعداد نجای  یا هلح و .ا ش با او دخ ا ای دیه یا هر مال دیگری خا یداختند همچنا

 مین  خا هه »آن آمد  ا.ت  7و دخ آیه « زز بلکه انبته هشته خودگیریدوض جان قاتل هه مستوجب قتل ا.ت مهیچ فدیه به ع»

یم  توان  خد  هفاخ دخ آن .اهنید آنود  مسا ید  یرا هه کون  می  خا آنود  م  هند و  می  خا برای کوی  هه دخ آن خیصته 

 (88-82: 9839میرحسین ، )«ر به کون هس  هه آن خا خیصته ا.تز، مگهرد
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 مسیحیت  -2-5

آیی  مسیحیت یک  ا  ادیان بزخر ا.الم  ا.ت هه کداوید متعال احکام خریعت ای  دی  انه  خا دخ هتاب مقدس ایجیل بر 

.ت و ای  مو وع دخ آیات  ا  قرآن هریم ا  جمله آیه )ع( به عنوان ههاخمی  پیامبر اونوانعزم یا ل فرمود  ا عیس حضرت 

 ز   مباخهه مائد  ییز بیان خد  ا.تا  .وخ 98خریفه 

مردم خا  یها حضرت عیس  )ع( به جنبه های اکالق  و معنوی  یدا  اهمیت  یادی م  داد و اذخت و هشم پوخ  ا  بدی

به حیات جاودایه  دخ مسیحیت به عنوان یک  ا  خرایط خ.یدن ییکوی  م  دایست نذا پرهیز و کودداخی ا  اختکاب جرائم هاخ

خصص  دوان دوان پیش او  ایو  حضرت مسیح به خا  م  خفت»س دخ ای   مینه هنی  م  اوید: ز هتاب مقدخناکته خد  ا.ت

هه  و حال آنه هنم تا واخث حیات جاودایه خوم؟ عیس  بدو افت هرا مرد ییکو افت  د و .وال یمود هه ای ا.تاد ییکو ه 

 ، پدخ و مادخ کود خا حرمت ییکو ییست جز فقط کدا، احکام خا م  دای : قتل مک ، خهادت دخوغ مد ، دغا با ی مک

 ( 3 :9838کداهرم ،)«داخز

، خنی، و  خت بود  ا.ت ون  دخ موخد ای  ل  حرامم، عیابیم هه بز  قتل دخ آیی  مسیحیتبا توجه به مواخد مذهوخ دخ م  

، یا مجا ات مرتکب قتل عمدی، قصاا یفس بود  یا کیر؟ اکتالف یظر وجود داخدز بعض  معتقدید اونیاء دم مقتولیه هه آقض

ز ا  جمله ابوانفتح خا ی دخ جلد اول تفسیر خا ی فاً عفو و اذخت تعیی  اردید  ا.تحق قصاا یا اکذ دیه خا یداخته اید و هر

، مستند یظریه ای  ارو « ل خا عفو بود و دیه و قود یبودزعفو یبود و اهل ایجی اهل توخات خا قصاا بود و دیه و»م  فرمایند: 

خنید  اید هه افته خد  ا.ت هشم  به هشم  و دیدای  به دیدای  و نیک  » :باخت هتاب مقدس ا.ت هه م  فرمایدای  ع

، اویه هپ خا ییز به .وی او یل  بزیدیه یا خکساخ  خا.ت خما .م  به خما م  اویم با خریر مقاومت یکنید بلکه هر هه به او

ز اما م  به خما م  اویم محبت یما و با دخم  کود عداوت ه و ییز خنید  اید هه افته خد  ا.ت همسایه کود خا  یدبراردای

هه دخمنان کود خا محبت یمایید و برای نع  هننداان کود برهت طلبید و به آیای  هه ا  خما یفرت هنند احسان هنید و هر 

 « ش دهد و جفا خ.اید دعای کیر هنیدزهه به خما فح

اکتیاخ اونیاء دم ، پرداکت دیه بود  هه به کب بز  قتل عمد پیش بین  خد  بوداروه  دیگر معتقدید تنها مجا ات  هه برای مرت

ایری و دعوت به اذخت و آ.ان » :مد ادخیس ا  محققان مصری معتقدیدز و اروه  یظیر دهتر عوض احاذاخته خد  بود

ز ا  ای  خو خ ییکو و مستحب  خمرد  خد  ا.تواجب یبود  ا.ت بلکه ها یهای مردم دخ مسیحیت امر هشم پوخ  ا  بدی
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، به معنای نغو و فس  احکام قصاا ییست و علیرغم های مردم دعوت حضرت مسیح به عفو و اذخت و هشم پوخ  ا  بدی

س به اکذ دیه به هراحت یص  یداخد ون  آیچه ا  محروم خدن مجن  علیه  هه ایجیل دخ هیچ حان  ا  حاالت جنایت بر یف ای 

ا.تفاد  ا  اقدام به کویصواه  و ایتقام جوی  و قصاا فهمید  م  خود و آیچه ا  محبوبیت .ا ش میان مجن  علیه و جای  

ای  منطق قابل قبون  ییست هه ز  یرا ش با مقداخی ا  مال تحقق م  یابد، ای  ا.ت هه معموالً ای  مصانحه و .ا م  اردد

 (73-71: 9839میرحسین ، )«حق او و هم ا  عوض محروم اردایندزایسان خا هم ا  عی  

به عدم فس  حکم توخات بعض  دیگر ا  یویسنداان عرب  مایند محمد ابو هر  ییز بر همی  عقید  اید و بیان م  داخید با توجه 

 ( 988، ا 9819،میرمحمد هادق )عتبر ا.تزقصاا ا  یظر ایجیل هم م ، حکمتو.ط ایجیل

،  یرا حضرت عیس  مسیح )ع( وا ی  اهون  .ا ااخی بیشتری داخدبه یظر م  خ.د دیداا  .وم با منطق عقل  و حقوق  و م

اویه هه قبالً اخاخت خفت دخ آیی  یهود، مجا ات  کود تکمیل هنند  دی  حضرت مو.  )ع( بود  ا.ت یه یا.  آن و همان

 ز رتکب بز  قتل عمد، قصاا یفس بود  ا.تاهل  م

 

 اسالم -3-5

امرو   جمعیت  زدی  مقدس ا.الم به عنوان اهمل ادیان و پیامبر اهرم حضرت محمد )ا( به عنوان آکری  پیامبر انه  ا.ت

.ایر ادیان ییز روان ز عالو  بر ای  تاثیر خگرف آمو   های ای  دی  بر پیهثیری ا  جهاییان )بیش ا  یک میلیاخد یفر( مسلمایند

دین  هه حضرت محمد )ا( آوخد دخ آغا  امر .رعت و »لماء بزخر تاخی  ادیان معتقدید اویه هه ع ، همانایکاخ یاپذیر ا.ت

ایتشاخی عظیم یافت و غانباً با جهاد همرا  بود و بر افکاخ مردم خرق و غرب تاثیری ثابت و دایم یمود  ززز نیک  همان قدخ هه 

آن هسان دیگر خا مفتون ن  ، .ادا  و خوخی  مقاوم خا به وحشت ایداکته بودت ظاهری آن مصانفهالبت و خد

 ( 207: 9839بایریاس، )«.اکتز

هه  و نیک  منب، اهل  حقوق ا.الم هتابباط حقوق ا.الم  به خماخ م  خوید ، اجماع و عقل ییز ا  مناب، ا.تنهر هند .نت

 ز همایا قرآن مجید ا.ت م  باخد

( مستفاد 1 :9838، کداهرم )مرتبه به هاخ خفته ا.ت 92مرتبه و با مشتقات آن جمعاً  97، واژ  قتل یات انه  قرآن هریمدخ آ

.وخ  مباخهه یساء آمد  ا.ت هه  17اویه هه دخ آیه  ، همانت هه قتل عمد اناه  بس عظیم ا.تا  مجموع ای  آیات ای  ا.
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جهنم ا.ت هه دخ آن به هوخت جاوید معذب کواهد بود و کدا بر آن کشم و  هر هس مؤمن  خا به عمد بکشد مجا اتش آتش»

 « ا .ا دزنع  هند و عذاب  بسیاخ خدید مهی

قیقت و و بصوان بر آیها به ح»اونی  قتل یاحق هنی  آمد  ا.ت  ا  .وخ  مباخهه مائد  ییز دخ موخد 80تا  72دخ آیات خریفه 

ز ته خد و ا  آن دیگری پذیرفته یشد، ا  یک  پذیرف( خا هه تقرب به قربای  جستندخا.ت  حکایت دو پسر آدم )هابیل و قابیل

ز اار تو به ا قربای  متقیان خا کواهد پذیرفتز هابیل افت هه کددخش هابیل افت: م  تو خا انبته کواهم هشتقابیل به برا

ز م  کواهم هه انا  ی جهاییان م  تر.مرد و م  ا  کداصواهم ه، م  هراز به هشت  تو د.ت دخا  یهشت  م  د.ت برآوخی

اا  پس ا  ای   ز آنم خوی هه آن آتش جزای .تمکاخ ا.تهشت  و انا  مصانفت تو هر دو به تو با  اردد تا تو اهل جهن

 « و بدی  .بب ا   یایکاخان اردیدزافتگو هوای یفس قابیل خا بر هشت  برادخش ترغیب هرد تا او خا به قتل خ.اید 

« اهل مقابله به مثل» ، دخ هتاب آ.مای  قرآن یک د.ته آیات  داخیم هه به طوخ هل  بهد مجا ات مرتکب قتل عمدما دخ موخا

هه ا  ای  آیات  3.وخ  مباخهه بقر  919و آیه  2.وخ  مباخهه یحل 978و آیه  1.وخ  مباخهه خوخی 90اخاخ  داخید ا  جمله آیه 

ا.ت و آیات دیگری ییز داخیم هه مستقالً و به طوخ مشصص یاظر به قصاا مستفاد م  اردد مرتکب قتل عمد مستحق قصاا 

 (80: 9839میرحسین ، )زا  .وخ  مباخهه بقر  9217 و 9239م  باخند مثل آیات 

، پایه و ا.اس هاخ اونیاء   دخ غانب مواخد به ویژ  قتل عمددی  ا.الم  مای  دخ خبه جزیر  عربستان خکل ارفت هه ایتقام جوی

  دخ مقابل مرد، مرد خا م  هشتند و اویه حد و حدودی ییز خعایت یم  خد و بسته به قوت و  عف قبایل ااه د و هیچدم بو

،  ن خا و به ای  ترتیب مساوات عمل  م  خد ون  ااه  دو یفر خا دخ مقابل یک یفر م  هشتند یا آ اد خا دخ مقابل دخ مقابل  ن

 ( 933: 9827انهیان،)د م  هردیدزا به کاطر یک یفر یابوه قبیله ای خبند  و ااه  هم هاخ به جای  م  خ.ید ه

کواه  اعراب قبل ا  ا.الم ا.ت و به  یام برد  خد  ا.ت هه یشایه کشم و هینه و کون «سوسبجنگ »یا دخ تاخی  عرب ا  

  (773: 9837)خامبیات ، سوس به طول ایجامیدزب.ال بی  دو قبیله هلیب و  90مدت 

                                                           
 و جزاء سیئه مثل ها -1 

 ماعوقبتم به  و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل -2 

 می علیک فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکفمن اعتد -3 

 باب لعلکم تتقون لو لکم فی القصاص حیوه یا اولی اال -4 

 یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر با الحر ...  -5 
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اخ انا  اهل خصص  بودن مجا ات ها خا بیان هرد و هراحتاً اظهاخ داخت هه هس  بدی  ا.الم دخ قرآن هریم  ی   ماندخ ا

 ز دیگری خا به دوش یم  هشد

بیان داخته ا.ت و فلسفه آن خا ییز  ،، مجا ات قتل عمد خا قصاا یفس قاتلبنابرای  با توجه به مواخد مذهوخ، هر هند ا.الم

عدانت و جلوایری ا  تجاو  و هرز و مرز و ایتقام جوی  های خصص  دایسته و نیک  ا  طرف دیگر  حیات ا  طریق بر پای 

تقا ای اونیاء دم خا ا  خرایط اعمال مجا ات قصاا یفس دایسته و هیچ محکمه ای حق هدوخ حکم بر قصاا یفس قاتل و 

  جمله ، اونیاء دم به عفو قاتل تشویق اردید  اید امجید و دخ آیات متعددی ا  قرآن  اجرای آن خا بدون تقا ای اونیاء دم یداخد

هسای  هه ا  مردم دخ اذخید و کدا »و «  9کدا.ت بر، اجر او شد و بی  کود و دخم  اهالح یمایداار هس  ببص»ای  هه 

ارفت  دیه یا با ، بدون دخیافت دیه و واهد ا  قاتل هه برادخ دین  او.تهون هاحب کون بص» و « ز7داخدییکوهاخان خا دو.ت 

، دخ ای  حکم تصفیف و آ.ای  امر قصاا و خحمت تل با همال خ ا و کشنودی ادا هند، پس دیه خا قادخ اذخد هاخی ا.ت ییکو

  8ز«ا.تکداویدی 

، به آن حضرت عر ه یشد سوله ای هه دخ آن قصاا وجود داختاا  م طبق آیچه هه ایس ا  پیامبر اهرم خوایت م  هند هیچ

  (789: 9828)عود ، ودیدزخ آن مسوله به عفو د.توخ فرمه ده مگر ای 

مقام  ز خوایت اردید  هه مردی دخو امامان معصوم )ع( بود  ا.ت)ا( ترغیب اونیاء دم مقتول به عفو قاتل ، .یر  پیامبر اهرم 

: هنم؟ امام )ع( فرمود بصشایم یا یزد حاهم طرح دعوی: خصص  بر م  جنایت هرد  ا.ت او خا بمشوخت ا  امام )ع( م  پر.د

  (92: 9828هادق ، )ز  اار عفو هن  هاخی ییکو هرد  ایز نکحق تو.ت ای 

، عن  .زاواختری  مردم به عفو هردنی« نّاس باانعفو اقدخهم عل  انعقوبهاون  ان»ی  ا  فرمایشات آن حضرت ا.ت هه همچن

 ز دادن ا.ت توایاترینشان به هنگام هیفر

و امرو  مایه  ززز م  دیرو  همراهتان بودم»هجری وهیت یمود  ا.ت هه  90ال   مباخک خمضان .و دخ نحظه خهادت دخ ما

دم کود اکتیاخ کون کویش خا داخم  و اار بمیرم، مرر وعد  اا  م  ، اار مایعبرت خما م  باخم و فردا ا  خما جدا م  اردم

                                                           
 90/ خوخی - 9

 989/ آل عمران - 7

 923/ بقر  - 8
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-889: 9821امام عل )ع(،)«ه ا.ت، پس عفو هنیدزو حسنو برای خما ییک  ا.ت، اار عفو هنم، برای م  یزدیک خدن به کدا 

707) 

 

 نتیجه  

با توجه به آیچه افته خد دخ م  یابیم هه قتل عمد ا  قدیم  تری  جرایم  ا.ت هه هممواخ  دخ .مطح جامعمه بشمری وجمود      

، قرن ها اکل کرواخها که های بیرون آمد  ا  دبشیداخته ا.ت و تاخی  حقوق حکایت ا  ای  داخد هه یویسنداان انواح و .نگ 

ایشتر، اخمنویا، حمموخاب  و    –، نیپیت یمّو –اوخ  قبل ا  میالد مسیح به ای  جرم توجه داخته اید و طبق قوایی  با.تای  ا  جمله

، مرتکب قتل عمد مستوجب .لب حیات بود  ا.ت و دخ بعض  ا  ای  قوایی  یظیر اخنویا حت  تسمبیب دخ قتمل عممد    هیت  ها

هه موقعیمت و   ز انبته ااه  اوقات اهل خصص  بودن مجا ات ها خعایت یم  خد  یا ای مرر خا دخ پ  داخته ا.تز مجا ات یی

 ز تعیی  یوع مجا ات مؤثر بود  ا.ت طبقه اجتماع  جای  و مجن  علیه دخ

ان فرای قمایون محسموب   ااه  اوقات ییز قوایی  مذهوخ با فرامی  پادخاهان وقت دخ تضاد بود  هه دخ ای  هوخت فرامی  پادخاه

مه یقمدی و جبمران کسماخت بمرای     ی، ط  خش ماد  قایوی  مجا ات جربه عنوان مثال دخ قوایی  هیت  هاز   ا.تدو انزام آوخ بو

مرتکب دخ قتل عمد پیش بین  خد  بود دخ هوخت  هه دخ فرمان تل  پینوس پادخا  قوم هیت  ها بمه مجما ات ممرر قاتمل دخ     

.یدا  به ایم  جمرم دخ بمی  هیتم  هما،      م مقتول اخاخ  خد  بود و اهمیت مو وع ییز تا جای  بود هه خونیاء داهوخت تقا ای 

ای  ا.ت هوخت م  ارفته یا دخ بی  بابلیان وفق قمایون  هه مرهب ا  همه هینت جامعه هیت  ی« پایکوس»تو.ط ایجمن  به یام 

 ز اخی قضات خاه  بود  ا.تخ حکم دخ ای  کصوا دخ هالحیت ایحصیامه حموخاب  محاهمه و هدو

دخ ایران با.تان ییز ای  جرم دخ  مر  جرایم علیه اخصاا بود  ا.ت و ا  افتصاخات عظیم آن خو ااخان مایند منشوخ هموخش یما   

، یامه تنسر و ییمز  خ داتستانآن عصر مایند ماتیکان هزا هتیبه های تاخیص  مایند بیستون و یقش خ.تم و همچنی  مناب، حقوق 

جرمم  خمنی، و   ت او.تا و قوایی  هیفری  خدخت  و اخداویراف یامه و ززز بر م  آید همه قتمل عممد انماه  بمس بمزخر و       مقرخا

 ز دون مرا.م مذهب  اجرا م  خد  ا.ت، مجا ات اعدام دخ موخد قاتل بمستوجب مرر بود  ا.ت، حت  طبق مقرخات دینکرد
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همه ا   نکمس هوخیلیما     ز طبق قایونقه اجتماع  قاتل متفاوت بود  ا.ترتکب قتل عمد با توجه به طبمدخ بی  خومیان، مجا ات 

اا  ا  .ایر طبقات بمود، .ملب   کب ا  طبقه اخراف بود تبعید و هر، مجا ات بز  قتل عمد هر اا  مرتقوایی  خوم با.تان م  باخد

 ز حیات مقرخ خد  بود

بما .مبق تصممیم     عمد بیان و فقط مرتکبی  قتل همای عممد  ، اقسام قتل بق قایون دخاهو با خیزبین  کاادخ یویان قدیم ییز ط

  قمایون دخاهمو دخ     ییز هه یا.م لُز قایون .ُییز دخ داداا  عان  هوخت م  ارفت ممستوجب اعدام بودید هه خ.یدا  به ای  جر

 ز س  یکردی، قایون مذهوخ خا دخ ای  کصوا بسیاخی جهت بود

، قتمل همای عممد بما .مبق      ر تلق  م  خودز دخ آیی  یهود وفق مقرخات تموخات قتل عمد اناه  بزخ ،ییز دخ تمام  ادیان انه 

ات دخ موخد مرتکبی  به خکل .ربریدن بود  ا.ت ون  مرتکبی   تصمیم مستوجب مجا ات قصاا بود و طریق اجرای ای  مجا

 ز  تند به خهرهای ام  پنا  ببریدعمدی م  توایس قتل های غیر

، اونیماء دم مقتمول حمق    تعانیم هتاب مقدس ه، اروه  معتقدید با توجه بدخ آیی  مسیحیتدخ موخد مجا ات مرتکب قتل عمد، 

اویه هه بعض  ا  محققمی  یظیمر    م  خ.د همان رقصاا و اکذ دیه یداختند و هرفاً عفو و اذخت مقرخ خد  بود و نیک  به یظ

معنای نغمو  های مردم به  پوخ  ا  بدی دهتر عوض احمد ادخیس بیان داخته اید دعوت حضرت مسیح به عفو و اذخت و هشم

 ز و فس  احکام قصاا ییست

  هتاب آ.مای  قرآن بیان خد  ا.تز طبمق مقمرخات   ، طتری  دی  انه  مقرخات ای  جرم دخ دی  مقدس ا.الم به عنوان هامل

اونیماء  اکتیماخ   ، مصلد دخ آتش جهنم ا.ت و مجا ات هنی  خصص  قصاا یفس ا.ت هه انبته اجرای آن بمه ا.الم  قاتل عمد

 زیاء دم مقتول به عفو و اذخت داخد، احادیث و خوایات حکایت ا  تشویق اوندم وااذاخ خد  ا.ت و آیات
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 منابع  

 کتب 

 قرآن هریم   -

 ، یهج انبالغه، ترجمه محمد دخت ، دفتر یشر انهادی، هاپ یا دهمز9821امام عل  )ع(،  -

 و داداستری دخ خاهنشاه  ایران با.تان، ایتشاخات و اخت فرهنگ و هنرز، قایون 9898احمدی، اخرف،  -

، یگرش فقه  حقوق  پیرامون احکام حمدود، قصماا و دیمات دخ فقمه امامیمه، مرهمز ایتشماخات دفتمر         9827انهیان، مجتب ،  -

 تبلیغات ا.الم  قمز

 ن خنا. ز، تاخی  حقوق ایران، ایتشاخات دایر  انمعاخف ایرا9838امی ، .یدحس ،  -

 ، آغا  قایون اذاخی )تاخی  حقوق بی  اننهری  با.تان(، ایتشاخات طرح یو، هاپ اولز9837بادامچ ، حسی ،  -

 ، تاخی  جام، ادیان، ترجمه عل  اهغر حکمت، خرهت ایتشاخات علم  و فرهنگ ، هاپ پایزدهمز9839بایر یاس، جان،  -

 قبل ا  ا.الم، یشر یامک، هاپ خشمز ، تاخی  ایران9837پیرییا، حس )مشیراندونه(،  -

 ، مو.وعه انجنائیه، جلد پنجم، هاپ مصرز9197جندی، عبدانملک،  -

 ، مجموعه قوایی   خدخت یا ویدیداد او.تا، هاپصایه خیگی ز9897جوان، مو. ،  -

 ، حکومت دین  .ا.اییان، مؤ.سه پژوهش  و ایتشاخات هومش، هاپ اولز9838حقیقت، عبدانرفی،،  -

 ، ترجمه هامیاخ عبدی، ایتشاخات .ا مان میراث فرهنگ ز9828موخاب ، قایون یامه، ح -

 هصامنش  ها(، یشر به دید، هاپ اولز –، تاخی  ایران با.تان )مجموعه .وم 9823کدادادیان، اخدخیر،  -

 ، .یر قایون و داداستری دخ ایران، یشر هشمه، هاپ اولز9883خاویدی، مرتض ،  -

 ، تاخی  عدانت هیفری، جلد اول، ترجمه .ایا  انست ، ایتشاخات میزان، هاپ اولز9837خوت، میچل،  -

 ، حقوق هیفری اکتصاه  )جلد اول( جرایم علیه اخصاا، ایتشاخات ژوبی ، هاپ دهمز9837خامبیات ، هوخنگ،  -

 زان، هاپ اولزهدمات جسمای (، یشر می –، حقوق جزای اکتصاه )جرایم علیه اخصاا9828هادق ، محمدهادی،  -

 ، .راذخت قایون، ایتشاخات دایشگا  تهران، هاپ .ومز9838هانح، عل  پاخا،  -

 ، تاخی  حقوق دخ ایران با.تان، ایتشاخات جنگل، هاپ اولز9819هف   اد ، فاخوق،  -
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 اولز، حقوق جزای ا.الم ، جلد دوم، با یگری و تحقیق عباس خیری، یشر میزان، هاپ 9828عود ، عبدانقادخ،  -

 ، دوخ  حقوق جزای عموم ، جلد اول، ایتشاخات انج دایشز  9827محسن ، مرتض ،  -

 ، .قوط قصاا، یشر میزان، هاپ اولز9839میرحسین ، .یدحس ،  -

 ، حقوق هیفری اکتصاه  )جرایم علیه اخصاا(، ایتشاخات میزان، هاپ یهمز9819میرمحمد هادق ، حسی ،  -

 ام جزای  ایران دخ عصر .ا.اییان، یشر میزان، هاپ اولز، یظ9830واحدی یوای ، آوا،  -

 ، مجا ات مرر، ترجمه فرا  خهالی ، ایتشاخات یگا  بینّه، هاپ اولز  9819هود، خاجر و هویل، هرونی ،  -

 

 مقاالت  

اخات خو یاممه  ، ایتشم 89، مجله حقوق  و قضای  داداستری، خماخ  «دخآمدی بر قوایی  هیت  ها»، 9821اهبری خومن ، فریا ،  -

 خ.م  هشوخ، تابستانز

، ایتشاخات خو یاممه خ.مم    88، مجله حقوق  و قضای  داداستری، خماخ  «قتل دخ قوایی  با.تای »، 9821بادامچ ، حسی ،  -

 هشوخ،  مستانز 

ری  با.متان(،  ، ترجمه حسی  بادامچ ، آغا  قایون اذاخی )تماخی  حقموق بمی  اننهم    «قایون یامه حموخاب »، 9837بوترو، ژان،  -

 ایتشاخات طرح یو، هاپ اولز

، ایتشماخات خو یاممه خ.مم     78، مجله حقموق  داداسمتری، خمماخ     «قوایی  بر .نگ یوخته هیت  ها»، 9823بهزادی، خقیه،  -

 هشوخ، بهاخز  

  حسمی   ، اخائه خد  برای دخس تاخی  حقموق هیفمری دهتمر علم    «ترجمه بصش  ا  تاخی  حقوق خم»، 9838جوایمرد، بهرو ،  -

 ز  9837-38یجف  ابریدآبادی، ییمسال اول .ال تحصیل  

، .مایت معاویمت آممو ش    «بحث  پیرامون عنصر خوای  جمرم قتمل دخ ادیمان انهم  و ایمران با.متان      »، 9838کداهرم ، یب ،  -

 داداستری هل ا.تان تهرانز

 ز93، مجله هفت آ.مان، خماخ  «اایه توخات 898احکام »، 9837.لیمای ، حسی ،  -
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و  87، مجله حقوق  داداستری، خمماخ  همای   «اهل قایوی  بودن جرائم و مجا ات ها دخ بستر تاخی »، 9832میالی ، علیر ا،  -

 ، ایتشاخات خو یامه خ.م  هشوخ، بهاخ و تابستانز88

 ز92، یامه مفید، خماخ  «مقرخات هیفری، جرایم و مجا ات ها دخ توخات»، 9838یوبهاخ، خحیم،  -
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