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تأملی نو بر تعریف فعل مادي و غیرمادي در قتل عمدي
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چکیده
ل عمـدي نیـز در ادبیـات    فعـل مجرمانـه در قتـ   . در تحقق قتل عمدي با فعل، تردیدي وجـود نـدارد  

شود؛ بـدون آنکـه تعریـف و معیـار دقیقـی      حقوق کیفري ایران به فعل مادي و غیرمادي تقسیم می
طوري که برخی افعال منجر به مرگ، در براي این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ به

برخورد یا عدم برخورد فعل بـه  علت این امر احتساب . گیردبندي افعال قرار نمیاز تقسیمیک هیچ
در همـین راسـتا،   . علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل استجسم مجنی

-در مقالۀ حاضر پس از تعریف فعل مادي و غیرمادي و تفکیک آنها از هم، سـعی شـده در تقسـیم   
نتیجه، مورد توجه قرار گیـرد و  بندي نوع فعل به مادي و غیرمادي، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از

بنـدي فعـل مـادي    برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادي و معنوي تنها در تقسـیم 
. لحاظ شود

رفتار مرتکب، قتل عمدي، فعل مـادي، فعـل غیرمـادي، صـدمات     : واژگان کلیدي
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مقدمه
ه و نحــوه ارتکــاب آن، مــورد در مطالعـه رفتــار مرتکــب در قتــل عمــدي، نـوع فعــل مجرمانــ  

مراد از نوع فعـل ارتکـابی، ماهیـت آن اسـت کـه نـاظر بـه ذات        . گیردتفکیک و بررسی قرار می
لـذا  . شـود از این منظر، فعل مجرمانه به دو نوع مادي و غیرمـادي تقسـیم مـی   . وجودي فعل است

ا غیرمـادي بـودن بـه    شود، با توجه به اینکـه مـادي یـ   زمانی که بحث از فعل مادي یا غیرمادي می
شود، بحث، ماهیتی و مربـوط بـه نـوع    نفس فعل ارتکابی و صرفنظر از طریقه ارتکاب مربوط می

گیرد که ناظر بـه شـکل ارتکـاب    در مقابل، نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدي قرار می. فعل است
تسـبیبی و  تـوان بـه باواسـطه یـا     فعل و طریقه رسیدن به نتیجه در قتل عمدي اسـت کـه آن را مـی   

گیـرد،  در نحوه ارتکاب، ماهیت فعل مـورد بررسـی قـرار نمـی    . بالواسطه یا مباشرتی تقسیم نمود
لـذا بحـث از نـوع فعـل،     . بلکه این طریقه ارتکاب فعل است که در عالم خـارج بحـث مـی شـود    
.بحثی در ماهیت آن و بحث از نحوه فعل، بحثی در شکل ارتکاب است

پردازد کـه همـانطور بیـان شـد بـه      عل ارتکابی در قتل عمدي میمقالۀ حاضر به بررسی نوع ف
بنـدي داراي آثـار حقـوقی و عملـی اسـت و بـا       این تقسـیم . شودفعل مادي و غیرمادي تقسیم می

کنـد،  توجه به تفاوت در ماهیت، نتایج و طریقۀ اثبات که گاه تحقق قتل عمدي را نیـز متـأثر مـی   
تـوان فعلـی را   بندي فوق چیست و چگونه میمعیار تقسیماما . رسدبررسی آن ضروري به نظر می

مادي یا غیرمادي دانست؟ آیا معیارهاي ارائـه شـده در حقـوق ایـران تمـامی انـواع فعـل در قتـل         
علیـه و نـوع صـدمۀ وارده، نـوع فعـل را      گیرد؟ آیـا برخـورد بـه جسـم مجنـی     عمدي را در بر می

رمـادي بـودن فعـل نیـز مـی شـود؟ آیـا        کند؟ آیا غیرمادي بـودن صـدمه، موجـب غی   مشخص می
توان افعال منجر به صدمات معنوي را صالح براي تحقق قتل دانست؟می

هـاي دیگـري از ایـن دسـت، ابتـدا نـوع فعـل        در ادامه، براي پاسخ به این سؤاالت و پرسـش 
دهیم؛ سپس به تحقـق قتـل عمـدي بـا     ارتکابی در قتل عمدي را بطور کلی مورد بررسی قرار می

.مادي و در نهایت به تحقق قتل عمدي با فعل معنوي خواهیم پرداختفعل

نوع فعل ارتکابی در قتل عمدي . 1
تقسـیم  ) معنـوي (در تالیفات حقوقی، نوع فعل ارتکابی در قتل عمدي بـه مـادي و غیرمـادي    
امـا معیـار   . 1گیـرد شده و تحقق قتل عمدي با هر یک بـه طـور جداگانـه مـورد بررسـی قـرار مـی       

؛55، ص1386جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان، حسین میرمحمد صادقی، . ك.براي نمونه، ر.1
.70، ص1382محمدهادي صادقی، جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چ ششم، 
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توان مادي و یا غیرمادي دانست؟بندي فوق چیست و چه نوع فعلی را مییمتقس
انـد، دو  حقوقدانان کیفري در تألیفات خود، این مطلب را مورد توجـه قـرار داده و کوشـیده   

براي مثال در مورد فعل مادي، برخی از آنـان چنـین   . نوع فعل مذکور را مورد تعریف قرار دهند
:اندنوشته

ممکن است به صورت مـادي و فیزیکـی باشـد بـه نحـوي کـه بـر بـدن         فعل جانی «
).1382:70صادقی (» علیه آثار مشخص و موثري بر جاي گذاردمجنی
فعلــی اســت کــه بـه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر بــدن  ] از فعــل مــادي[منظـور  «
» علیه اثرگذار بوده و مرگ در نتیجه صدمات وارده به عضـوي محقـق مـی شـود    مجنی

).31: 1384ایی نیا آق(
سوزاندن، خورانـدن و زدن باشـد بـه    : فعل مرتکب باید عملی مثبت و مادي همانند«

سـپهوند  (» عبارت دیگر الزم است که قاتل عملی مادي بر روي جسم مقتول انجام دهد
1386 :38.(

سـط  توان دریافت که دو معیار براي شناسایی فعل مـادي تو با توجه به تعاریف ارائه شده، می
:این حقوقدانان معرفی شده است

). اصابت فعل ارتکابی به جسم او(علیه برخورد با جسم مجنی. الف
. علیهورود صدمۀ مادي به جسم مجنی. ب

:همین ضوابط در تشخیص فعل غیرمادي نیز مورد استفاده حقوقدانان قرار گرفته است
د باقی گذارد، با ایجاد تـرس، هـراس،   گاه عمل ارتکابی بدون این که اثر ظاهري بر اندام فر«

میرمحمـد  (» شـود وحشت، اضطراب و هیجان در وي موجب مـرگ یـا ورود صـدمه بـه وي مـی     
).55: 1386صادقی 

هرگاه مرتکب با انجام فعلی بدون اینکه منتهی بـه صـدمه جسـمانی شـود موجـب مـرگ او       «
ر مصـداق فعـل غیرمـادي    گردد عمل ارتکابی را می توان به عنوان رکن مـادي قتـل عمـدي و د   

).32آقایی نیا، پیشین (» لحاظ کرد
علیه واقع شده و اثري بـر روي  فعل معنوي فعلی است که بدون تماس جسمی جانی با مجنی«

).21: 1388پوربافرانی (» علیه باقی نگذاردجسم مجنی
علیـه و  یتوان فعل غیرمادي را به فعلی که بدون اصابت با جسم مجنبر اساس این تعاریف می

.با وارد آوردن صدمۀ معنوي موجب مرگ او گردد، تعریف نمود
تیر زدن، خفه کردن، سم خوراندن، پرتاب کردن از بلندي، چاقو زدن و مانند آن، بـه علـت   
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اصابتی بودن و نیز وقوع مرگ بر اثر صدمۀ مادي، فعل مادي، و فریاد زدن، ترساندن و به هیجان 
در . انـد ت و نیـز ورود صـدمۀ معنـوي، افعـال غیرمـادي دانسـته شـده       انداختن، به علت عدم اصـاب 

علیـه و نـوع صـدمۀ    حقیقت در این معیار، مادي یا غیرمادي بودن ناظر به برخورد به جسم مجنـی 
تواننـد معیـار تمیـز    هاي زیر قابل ایـراد بـوده و نمـی   این دو معیار به علت. وارده دانسته شده است

:افعال مادي از معنوي شوند
یکی از خصوصیات هر تعریف علمـی، جـامع بـودن و شـمول آن بـر تمـامی مصـادیق        . الف

علیه و ورود صدمۀ مـادي، بـه عنـوان    در تعاریف ارائه شده، برخورد با جسم مجنی. موجود است
ضابطۀ تشخیص فعل مادي و عدم برخورد به جسم مجنـی علیـه و ورود صـدمه معنـوي، ویژگـی      

زیـرا  . گیـرد این تعاریف، تمامی انواع قتل عمدي را در بـر نمـی  . ستفعل غیرمادي دانسته شده ا
برخی افعال منجر به مرگ، بدون آنکه واجـد هـر دو ویژگـی گفتـه شـده بـراي افعـال مـادي یـا          

هاي ارائه شده براي آن افعال، واجـد یـک ویژگـی و فاقـد     غیرمادي باشند، از هرکدام از ویژگی
کننـد، بـا صـدمۀ    علیه برخورد میی افعال که به جسم مجنیبراي مثال، برخ. ویژگی دیگر هستند

علیـه از بلنـدي و مـرگ وي در اثـر تـرس از      مانند پرتاب مجنـی : معنوي موجب مرگ می شوند
علیـه و مـردن او در اثـر تـرس و شـوك از دیـدن وضـعیت        اصابت به زمین یـا تیرخـوردن مجنـی   

.خونریزي خود
به جسم مجنی علیه برخورد کـرده اسـت، امـا صـدمۀ     ، فعلشود در این دو نمونهمالحظه می

توان آن را ذیل عنوان فعل مادي بر اساس تعـاریف فـوق   وارده معنوي است و نه مادي و لذا نمی
اسـت و نظـر بـه    علیه برخورد کـرده از طرف دیگر، با توجه به اینکه فعل به جسم مجنی. قرار داد

علیه در تعاریف فوق، این نـوع از  ت به جسم مجنیمنوط کردن تحقق فعل غیرمادي به عدم اصاب
. فعل، فعل غیر مادي نیز نخواهد بود

علیـه،  رغم عدم اصابت بـه جسـم مجنـی   از طرف دیگر، برخی دیگر از افعال ارتکابی نیز علی
علیه در فراز بلندي و سقوط و برخورد وي به مانند ترساندن مجنی: شوندموجب صدمۀ مادي می

. او، که این مورد نیز بر اساس معیارهاي فوق، فعل غیرمادي محسوب نخواهد شـد زمین و مرگ 
زیرا هرچند فعل به جسم او اصابت نکرده است، اما با توجه به مادي بودن صدمه، یکی از ارکـان  

از طـرف دیگـر، ایـن    . توان آن را فعل غیرمادي دانسـت تعریف فعل غیرمادي مفقود بوده و نمی
علیـه برخـورد نکـرده    زیرا رفتار مرتکب در آن بـه بـدن مجنـی   . یز نخواهد بودنمونه، فعل مادي ن

.هاي فعل مادي دانسته شده استاست؛ درحالیکه اصابت به جسم قربانی از ویژگی
در حقیقت این دو دسته کلی از افعال منجر به قتل در هیچ کدام از تعاریف فوق الذکر قـرار  
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آنهـا تنهـا یکـی از عناصـر تعریـف فعـل مـادي و غیرمـادي         زیرا در هر کدام از. نخواهند گرفت
. یک از فعل مادي یا غیرمادي نخواهند بودوجود دارد و لذا قابل تطبیق بر هیچ

همانطور که از متن مقاله پیداست، محل نزاع، بررسی رفتار مرتکب بـه عنـوان جـزء اول    . ب
ا معنـوي، نـاظر بـر عنصـر نتیجـه      عنصر مادي است؛ در حالیکه بحث از وارد آمدن صدمۀ مادي ی

بوده که جزء دیگري از عنصر مادي است و لحاظ کردن این جزء در تعریف فعل، خلـط بحـث   
توان بـه مـادي یـا معنـوي     به عبارت دیگر، با تعیین نوع صدمه، نمی. نتیجه در رفتار مرتکب است

و تفکیـک  بودن فعـل حکـم داد و نـوع فعـل و صـدمه هرکـدام جـداي از دیگـري قابـل تقسـیم          
. باشندمی

از لحاظ تحلیلی نیز، مادي یـا غیرمـادي بـودن فعـل، مسـتلزم تعیـین نحـوة برخـورد بـا جسـم           
باشد و چه بسا فعل، مادي باشـد، در حالیکـه صـدمۀ وارده،    علیه و نیز نوع صدمۀ وارده نمیمجنی

م نمـود و نـه   درحقیقت در آن حالت، باید صدمه و فعل را به مادي و معنـوي تقسـی  . معنوي باشد
.رفتار مرتکب را

علیه گردند از طرف دیگر، چه بسا افعال کامالً یکسان، به طرق مختلف موجب مرگ مجنی
که در آن حالت نیز اطالق فعل مادي یا غیرمادي بر آن رفتار، با توجـه بـه یکسـان بـودن افعـال،      

ن از تیرانـدازي بـه دو   براي مثال می تـوان دو حالـت جداگانـۀ کـامالً یکسـا     . منطقی نخواهد بود
علیه و مرگ وي شـود  شخص را در نظر گرفت که در یکی، تیراندازي منجر به برخورد به مجنی

کند؛ بدون آنکه تیـر بـه وي   علیه از ترس قالب تهیو درحالت دیگر که پس از تیراندازي، مجنی
ادي و در حالـت  اگر تعاریف مذکور در فوق را لحاظ کنیم، در حالت اول، فعل م. اصابت نماید

علیه برخـورد و بـا صـدمۀ مـادي موجـب مـرگ او       زیرا در اولی تیر به مجنی. دوم غیرمادي است
شده است، در حالیکه در حالت دوم، صدمۀ معنوي مرگ را سبب شده است، بدون آنکه تیر بـه  

هـیچ  بدیهی است که در این مثال، رفتـار  دو مرتکـب کـامالً یکسـان بـوده و      . بدن قربانی بنشیند
تفاوتی با هم ندارد و با همانندي رفتار، صحبت از اختالف نوع فعـل پـذیرفتنی نیسـت؛ خصوصـاً     
اینکه مرتکب با تیراندازي از فعل خود فارغ شده و موارد بعدي مانند برخورد یا عـدم برخـورد و   

.نیز نوع صدمۀ وارده، تاثیري در تغییر نوع فعل او نخواهد داشت
هاي بسیار دیگر از این دست، تنهـا ایـن صـدمه اسـت کـه در      و مثالدر حقیقت در این مثال

یکی مادي و در دیگري غیرمادي است و همانطور که بیان شد، نوع صدمه، عامـل تعیـین کننـدة    
.نوع فعل نیست

هـایی کـه رفتـار واحـد مرتکـب،      مشکل لحاظ کردن نوع صدمه در تعیین نوع فعـل، در قتـل  
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زیـرا در آن حالـت، بـا    . شود نیز الینحل باقی خواهد مانـد وي میموجب نتایج متعدد مادي و معن
فعل واحد صدمات متعدد مادي و معنوي قابل تصور است که تعیین نوع فعل بر اسـاس تعـاریف   

براي مثال اگر فردي در یک مکان عمومی و به قصد قتل، بمبـی  . کندفوق را با مشکل مواجه می
اي در اثر صدمۀ ناشی از انفجار و برخی دیگـر در اثـر   هکار گذارد و پس از منفجر شدن آن، عد

ترس و فشار روانی کشته شوند، فعل مرتکب مادي است یا غیرمادي؟ 
در این حالت، فعل از یک طرف با برخورد به جسم برخی قربانیان و صدمۀ مادي و از طرف 

شـده اسـت و   دیگر با عدم برخورد به جسم برخی دیگر و تنها با صـدمۀ معنـوي، موجـب مـرگ    
توان هم فعل را مادي و هـم غیـر   بدیهی است با توجه به وحدت عمل مرتکب، در آن واحد نمی

.مادي دانست
در تعریف فعل به مادي و غیرمادي، عالوه بر نوع صـدمه، برخـورد یـا عـدم برخـورد بـه       . ج

وجود اشـکال  که عالوه بر در حالی. علیه نیز در تعریفات حقوقدانان لحاظ شده استجسم مجنی
فوق در مورد عدم ارتباط بین نوع فعل و برخورد یا عدم برخورد به جسـم قربـانی کـه شـرح آن     
گذشت، باید گفت این قید نیز در تعریف نـوع افعـال زایـد اسـت؛ زیـرا حتـی برخـورد یـا عـدم          

. نـدارد آوري برخورد، صرفنظر از عدم ارتباط بین نوع با فعل، با نوع صدمۀ وارده نیز رابطه الـزام 
تـوان قائـل بـه ایـن نظـر شـد کـه فعـل اصـابتی، لزومـاً نتیجـه مـادي و فعـل              به عبارت دیگر نمـی 

بلکه چه بسا فعل، اصابتی باشـد؛ در حالیکـه صـدمه،    . غیراصابتی، نتیجه معنوي به بارخواهد آورد
ل، و نیـز چـه بسـا فعـ    ) مانند تیراندازي به بدن مجنی علیـه و مـرگ او در اثـر تـرس    (معنوي باشد 

علیـه  مانند ترساندن مجنـی (غیراصابتی باشد در حالیکه صدمۀ معنوي موجب مرگ قربانی گردد 
).و زمین خوردن و مرگ وي در اثر برخورد با زمین

همچنین اگر نوع صدمه را در نوع فعل لحاظ کنیم، براي تعیین نوع برخی افعال باید تا زمـان  
طـور  ا به تأخیر اندازیم؛ در حالیکه فعل مذکور بـه وقوع مرگ و تعیین علت آن، تعیین نوع فعل ر

مثالً در حالتی که فردي بر اثر پرتـاب شـدن از   . کامل واقع شده و مرتکب از آن فارغ شده است
مـثالً  (فراز یک ساختمان بلند فوت کند، باید تا زمان مشخص شدن نوع صـدمه منجـر بـه مـرگ     

صـبر کـرده و آنگـاه در مـورد مـادي یـا       ) سمرگ در اثر برخورد به زمین یا سـکته ناشـی از تـر   
.غیرمادي بودن فعل نظر دهیم

رسد معیارهاي ارائه شده، تنها ناظر به نوع صـدمۀ وارده هسـتند و   با این توضیحات به نظر می
نه ماهیت فعل ارتکابی و تمامی اشکاالت گفته شده، ناشـی از خلـط نـوع صـدمه و برخـورد، در      

ن است که در تعریف فعـل مـادي و فعـل معنـوي، اصـابت بـه جسـم        لذا بهتر آ. باشدنوع فعل می
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بـه عبـارت دیگـر، رفتـار     . قربانی و صدمۀ وارده را کنار گذاشته و ماهیت فعل را در نظر بگیـریم 
مطـابق ایـن   . مرتکب را به صورت جداي از نتیجه بررسی کرده و آن را مورد بحـث قـرار دهـیم   

بروز و ظهور عینی و خارجی داشـته و قابـل درك بـا    شود کهضابطه فعل مادي به فعلی گفته می
. در حقیقت این تعریف ناظر به ماهیت فعل است و نه اصابت و صـدمه 1.باشد) محسوس(حواس 

لذا افعالی مانند ترساندن، شمشـیر کشـیدن، خفـه کـردن و چـاپ اعالمیـۀ دروغـین فـوت فرزنـد          
اثـر صـدمۀ مـادي یـا معنـوي باشـد،       دیگري، صرفنظر از اینکه مرگ واقع شـده بوسـیلۀ آنـان در    

زیرا شمشیر کشیدن، داد زدن، خفه کـردن، ترسـاندن و   . همگی فعل مادي محسوب خواهند شد
باشند، هرچند برخی به جسـم  یا دادن خبر دروغ و نیز چاپ اعالمیه، همگی مادي و محسوس می

ا پـذیرفتن ایـن   بـ 2.علیه اصابت کرده و برخی بدون اصابت با جسم، موجب مرگ او شوندمجنی
نظریه، مشکل عدم شمول تعریف فعل مجرمانه در قتل عمـدي بـر برخـی مصـادیق آن، برطـرف      
شده و تمامی انواع قتل عمدي مشمول تعریف فوق قرار خواهنـد گرفـت؛ زیـرا در ایـن ضـابطه،      

شود تمامی امري که موجب می. نظر ماهیت فعل و نه نتیجه، تعریف شده استفعل مادي از نقطه
مطابق این تعریـف  . گیرندهاي خارج از تعریف فعل در قتل عمدي، در این تعریف جايرتصو
توان به تعریف فعل معنوي نیز پی برده و هر فعلی که عینیت نداشـته و قابـل درك بـا حـواس     می

در ادامه و در دوگفتار جداگانـه، تحقـق قتـل    3.را فعل معنوي دانست) غیرمحسوس(انسان نباشد 
. عال مادي و معنوي را پی خواهیم گرفتعمدي با اف

تحقق قتل عمدي با فعل مادي. 2
همانطور که بیان شد، فعل مادي عبارت اسـت از فعلـی کـه بـروز و ظهـور عینـی و خـارجی        

مانند چاقو زدن، شلیک کـردن، خفـه کـردن بـا دسـت، پرتـاب کـردن از        . یافته و محسوس باشد

.توان آن را فعل در معناي حقوقی دانستبدیهی است فعل باید ارادي باشد و اال نمی.1
ــه یــک حر  .2 ــر  برخــی حقوقــدانان نیــز در تعریــف فعــل، فعــل را ب ــا ماهیــت مــادي و محســوس تعبی کــت جســمی ارادي ب

زنــد، مطــابق ایــن تعریــف، در تمــامی مــواردي کــه مرتکــب از روي اراده بــه حرکــت اعضــاي خــود دســت مــی . انــدکــرده
ــع مــی  ــوده، بلکــه حرکــت     . شــودفعــل ایجــابی واق ــدامی نب ــه حرکــت ان ــاظر ب ــن تعریــف تنهــا ن ــز در ای حرکــت جســمی نی

.64-65: 1386نجیب حسنی . ك.ر. گیردزبانی را نیز در بر می
ــد          ــر دروغ و مانن ــاندن، دادن خب ــد دادزدن، ترس ــاتی مانن ــه حرک ــت ک ــنی پیداس ــه روش ــل ب ــت فع ــف از ماهی ــن تعری از ای
ــاد         ــه ایج ــود و در نتیج ــاي خ ــت اعض ــه حرک ــادرت ب ــب از روي اراده مب ــرا مرتک ــتند؛ زی ــادي هس ــالی م ــی افع ــا همگ آنه

.استیک رفتار محسوس و مادي نموده
علیــه شــوند بـدیهی اســت در دو تعریــف ارایــه شـده در فــوق، منظــور نگارنــده افعـالی اســت کــه منجــر بـه مــرگ مجنــی    .3

ــد لحــاظ شــودکــه البتــه ذکــر ایــن مطلــب در تعریــف نیــز مــی   ــذا مــی. توان ــه فعــل  ل تــوان فعــل مــادي در قتــل عمــدي را ب
.منجر به مرگ تعریف نمودمحسوس منجر به مرگ و فعل معنوي در قتل عمدي را به فعل غیر محسوس
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هاي گفته شـده،  در تمامی مثال. سالح کشیدن و مانند آنبلندي، ریختن سم در غذا، فریاد زدن، 
اما تمامی مصادیق این نوع فعل، بـه صـورت   . فعل مرتکب ظهور خارجی داشته و محسوس است

شوند؛ بلکه برخی بـا اصـابت بـه جسـم قربـانی و برخـی دیگـر        یکسان منجر به مرگ قربانی نمی
تـوان دریافـت   بنـدي، مـی  توجه به ایـن دسـته  با. زنندبدون اصابت به آن، مرگ قربانی را رقم می

تمامی افعال صالح براي تحقق قتل عمدي، مادي بوده و تنها از منظر برخورد یا عدم برخـورد بـه   
بـه  . باشـند بنـدي مـی  علیه و نیز نوع صدمۀ وارده، ذیل عنوان فعل مـادي قابـل تقسـیم   جسم مجنی

نیز نوع صـدمۀ وارده، نـوع فعـل را تغییـر     عبارت دیگر برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و
در ادامه، افعـال مـادي را بـه    . شودنداده و تنها موجب تفکیک انواع مختلف فعل مادي از هم می

علیـه، بـه دو دسـته فعـل اصـابتی و فعـل غیراصـابتی        اعتبار برخورد یا عدم برخورد به جسم مجنی
1:نماییمتقسیم کرده و هر یک را جدا گانه بررسی می

این نوع از فعل، عالوه بر بروز و ظهور عینی و خارجی که خاص افعـال  : اصابتیفعل. 1-2
تیـر زدن، سـم   . شـود علیـه برخـورد کـرده و موجـب مـرگ وي مـی      مادي است،  به جسم مجنی

هاي بسیار دیگـر، همـه   خوراندن، خفه کردن، سر بریدن، مجروح کردن، در آب انداختن و مثال
هاي فوق، فعل ارتکـابی بـا اصـابت بـر     در تمامی مثال. گیرندال مادي جاي میدر این دسته از افع

صورت مباشرتی یا تسـبیبی  ارتکاب فعل به. علیه، مرگ وي را به دنبال خواهد داشتجسم مجنی
مـثالً در حالـت تیرانـدازي و خفـه کـردن، عمـل       . یا همان باواسطه و بالواسطه نیز تفـاوتی نـدارد  

علیـه بـا مـواد    هایی مانند آلوده کردن آب یـا غـذاي مجنـی   تی و در مثالصورت مباشرمرتکب به
در فقه امامیه نیز بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه در      . شودصورت تسبیبی موجب مرگ وي میسمی، به

ادلۀ فقهی، عنوان مباشر و سبب به کار نرفته و صرف صدق عنوان قتـل عمـدي و صـرف نظـر از     
. 2)19: 1981نجفی (ه این مطلب تصریح شده است کند، بطریقه ارتکاب آن، کفایت می

دهد که این افعال نیز به اعتبار نوع صـدمه وارده کـه   دقت در افعال مادي اصابتی نیز نشان می
:اندشود، به دو قسمت قابل تقسیمعلیه میمنجر به مرگ مجنی

البته تصـور حـالتی کـه فعـل مـادي نسـبت بـه برخـی قربانیـان اصـابتی و نسـبت بـه برخـی دیگـر، غیراصـابتی باشـد، بعیـد                  .1
ــت ــده     . نیس ــرگ ع ــوع م ــب و وق ــک بم ــار ی ــد انفج ــت   مانن ــرس و وحش ــر ت ــابتی(اي در اث ــده) غیراص ــا  و ع ــر ب اي دیگ

جــه داشــت کــه در ایــن حالــت، فعــل ارتکــابی مــادي اســت و تنهــا بــه اعتبــار   بایــد تو). اصــابتی(برخــورد تــرکش بــه آنهــا 
.برخورد یا عدم برخورد به قربانیان، نسبت به برخی اصابتی و به برخی دیگر غیراصابتی است

و نحــوه، فالمــدار "قتــل متعمــدا"لــیس فــی شــیء مــن االدلــه عنــوان الحکــم بلفــظ المباشــره و الســبب، و انمــا الموجــود ".2
ــی الق ــدقه   ف ــثال علــی ص ــالم، ج   "صــاص م ــی، جــواهر الک ــه التــاریخ العربــی، چ    43، محمدحســن نجف ، بیــروت، موسس

.19، ص1981هفتم،
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مرتکـب بـا   در ایـن نـوع از افعـال مـادي، عمـل      : فعل اصابتی منجر به صدمۀ مـادي . 1-1-2
. شـود علیـه مـی  علیه، سبب ایجاد صـدمۀ مـادي و در نهایـت مـرگ مجنـی     اصابت به جسم مجنی
اي است که به صورت خارجی و عینی ظهور و بروز یافتـه و قابـل رؤیـت    صدمۀ مادي نیز صدمه

تـرین فعـل   این نوع از فعل، شایع. باشد) هاي خارجی و داخلیاعم از قسمت(علیه در جسم مجنی
تیرانـدازي  . 1هاي واقع شده، از نوع اخیـر هسـتند  رود و اکثر قتلقق قتل عمدي به شمار میدر تح

هاي بسیاري از ایـن  به بدن فرد، خفه کردن وي، انداختن وي در چاه، سم خوراندن به وي و مثال
باشـند کـه در آنهـا، فعـل ارتکـابی قاتـل پـس از        نوع، همگی از جمله این نوع از فعل مـادي مـی  

. شـود علیه، روي آن اثر فیزیکی گذاشته و همین امر موجب مرگ وي میبا جسم مجنیبرخورد
در معاینه جسد در این حالت،  اثر عمل قاتل، در بـدن قربـانی هویـدا بـوده و رابطـه فعـل قاتـل و        

.مرگ قربانی قابل تشخیص خواهد بود
عـالوه بـر مـادي    در ایـن حالـت، فعـل ارتکـابی    : فعل اصابتی منجر به صدمۀ معنوي.2-1-2

کنـد؛ ولـی صـدمۀ منجـر بـه مـرگ، مـادي نبـوده، بلکـه          علیه نیز اصابت میبودن، به جسم مجنی
اي است که موجب آسیب و لطمه بر سیستم روانـی و عصـبی   صدمۀ معنوي، صدمه. معنوي است

شود، بدون آنکه به صـورت مـادي و محسـوس در جسـم او اثـر      علیه و نهایتاً مرگ وي میمجنی
براي مثال در صورتی که قاتل، قربانی را از پشت بام یک عمارت به پایین پرتاب کنـد و  . دگذار

قربانی قبل از تماس با زمین و در طول سقوط، در اثر ترس فوت نماید، فعل مادي اصـابتی منجـر   
علیه، از جمله افعـال مـادي   به صدمۀ معنوي رخ داده است، زیرا دست زدن و پرتاب کردن مجنی

همینطـور اسـت در صـورتی کـه     . و مرگ در اثر ترس، از جملـه صـدمات معنـوي اسـت    اصابتی
علیــه مــورد تیرانــدازي قاتــل قــرار گرفتــه اســت، در اثــر دیــدن وضــعیت تیرخــوردگی و  مجنــی

501باید دانست، این نوع از فعل مادي از شمول مـاده  2.کندریزي خود، از ترس قالب تهیخون
ت؛ زیرا بـراي شـمول آن مـاده، رفتـار مرتکـب، بایـد بـه جسـم         قانون مجازات اسالمی خارج اس

قربانی اصابت نکرده و قربانی تنها به واسطۀ خود عمل و نه در اثر اصابت آن بـر جسـم او، فـوت    
دهـد رفتـار مرتکـب بـدون     هاي مذکور در صدر ماده نیز نشان میاستفاده قانونگذار از مثال. کند

کتــب . ك.ر. باشــندانــد، از ایــن نــوع مــیهــایی کــه در تبیــین قتــل عمــدي ذکــر شــده در کتــب فقهــی نیــز، اغلــب مثــال.1
ــال، ر    ــراي مثـ ــه؛ بـ ــن مقالـ ــذکور در ایـ ــی مـ ــی . ك.فقهـ ــهم   ... ": 292-293: 1376حلـ ــامز او بالسـ ــالحجر الغـ ــی بـ الرمـ

الموســوي . ك.نیــز  ر. "...و لــو جــرح جــان فســرت الجنایــه... و کــذا لــو القــاه فــی النــار او ضــربه بعصــا مکــررا  ... المحــدد
.440-442: 1405هندي . ك.؛ نیز ر509، الخمینی، بی تا

ــ     .2 ــا زم ــابت ب ــر اص ــال اول در اث ــانی در مث ــه قرب ــورتی ک ــت در ص ــدیهی اس ــوت   ب ــونریزي ف ــر خ ــال دوم در اث ین و در مث
.نماید، فعل مادي اصابتی منجر به صدمۀ مادي واقع شده است
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سالح کشیدن یا برانگیختن حیـوانی بـه سـوي    1.گرددیبرخورد فیزیکی، موجب مرگ قربانی م
علیه یا به تعبیر قانونگذار، هرکار دیگري که موجب هراس او شـود، از جملـه افعـال مـادي     مجنی

لذا تحقق قتـل عمـدي بـا فعـل مـادي      . غیراصابتی هستند که در مبحث آینده بررسی خواهند شد
قـانون مجـازات   290بنـدهاي سـه گانـه مـاده     ي معنوي را بایـد در حـدود   اصابتی منجر به صدمه

.اسالمی مورد بررسی قرار داد
در ایـن نـوع از   . نوع دوم از افعال مادي، فعل مادي غیراصابتی اسـت :فعل غیراصابتی. 2-2

فعل، عمل مرتکب به صورت مادي و محسوس ارتکاب یافته است؛ اما این عمل، بـدون اصـابت   
همانطور که ذکر شد، این نـوع از افعـال   . گرددگ وي میعلیه، موجب مرفیزیکی با جسم مجنی

، )55؛ میرمحمدصـادقی، پیشـین   70؛ صـادقی، پیشـین   32پیشـین  آقایی نیـا،  (را برخی حقوقدانان 
با توجه به مباحث و . اند، فعل معنوي نامیده)21پیشینپوربافرانی، (افعال غیرمادي و برخی دیگر

زیرا همانطور کـه گفتـه   . را باید فعل مادي غیراصابتی دانستهاي بیان شده این نوع فعل استدالل
فعل مـادي نیـز فعلـی اسـت کـه داراي      . شد، بطور کلی فعل را باید به مادي و معنوي تقسیم نمود

در مثالهایی مانند ترساندن، شمشیر کشـیدن، چـاپ   . بروز و ظهور خارجی بوده و محسوس است
انـد، فعـل مـادي    این حقوقدانان آنها را غیرمـادي دانسـته  اعالمیۀ ترحیم دروغین و مانند آنها، که

یعنی فعلی قابل رؤیت و محسوس، از جانب قاتل انجام گرفتـه اسـت و تنهـا ایـن صـدمۀ وارد بـر       
در تمامی این موارد، مرتکب مبـادرت بـه   . علیه است که ممکن است بصورت معنوي باشدمجنی

نمـوده اسـت و   2تمامی افعال مادي اسـت، انجام یک حرکت ارادي از اعضاي خود، که ویژگی
. هـاي دیگـر فعـل مـادي وجـود نـدارد      بدیهی است از این منظر، تفاوتی بین این حاالت و نمونـه 

دهـد برخـی از حقوقـدانانی کـه ترسـاندن و شمشـیر       دقت در برخی تألیفات حقوقی نیز نشان می
حر و جـادو را نیـز در همـین دسـته     انـد، سـ  کشیدن و مانند آنها را از جمله افعال غیرمادي دانسـته 

کـه ایـن دو نـوع از افعـال،     درحـالی ). 70؛ صـادقی، پیشـین   34پیشـین  آقایی نیـا،  (جاي داده اند 
بندي افعال، ابتدا بایـد  در تقسیم3.باشندتفاوت ماهوي با هم داشته و قابل جمع در یک دسته نمی
به اصابتی و غیراصابتی بـودن ایـن فعـل    به رابطۀ بین قاتل و فعل ارتکابی وي توجه کرده و سپس 

ترساندن، شمشیر کشـیدن، چـاپ آگهـی و    . علیه و نهایتاً به نتیجۀ حاصله توجه نمودبه بدن مجنی

ــاده      .1 ــمول م ــال مش ــودن افع ــابتی ب ــر اص ــورد غی ــق در م ــدن نظــر مواف ــراي دی ــا،. ك.ا، ر.م.ق501ب ــایی نی ــین آق ؛ 33پیش
. 41پیشین نیز سپهوند، 

.64-65محمود نجیب حسنی، پیشین، صص. ك.ر.2
براي دیـدن تفـاوت میـان سـحر و جـادو بـه عنـوان مصـادیقی از افعـال معنـوي بـا افعـال مـادي بـه شـماره سـوم در همـین                  .3

.مقاله مراجعه شود
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باشـند؛ زیـرا بـه صـورت     مانند آن، همگی به علت بروز و ظهور خارجی، از جمله افعال مادي می
علیـه، آنهـا   عدم تماس با جسم مجنیشدن هستند و البته به علت مادي و عینی قابل رؤیت و حس

:Gardner 1999: 35 ; Lafave 2000)در حقـوق آمریکـا   . را باید افعال مادي غیراصـابتی دانسـت  

نیز چنـین افعـالی، صـالح بـراي تحقـق قتـل       (Smith & Hogan 1992: 345-346)و انگلستان (664
.اندعمدي دانسته شده

: شودتیجه، خود به دو قسمت تقسیم میاین نوع فعل نیز به اعتبار نحوه حصول ن
رغـم مـادي و   در ایـن حالـت از فعـل، علـی    : فعل غیراصابتی منجر بـه صـدمۀ مـادي   .1-2-2

علیه فیزیکی و مادي بوده و همین موضـوع موجـب   غیراصابتی بودن، صدمۀ وارده بر جسم مجنی
علیـه را  نـد، مجنـی  براي مثال در صورتی که مرتکـب در بـاالي آپارتمـانی بل   . شودمرگ وي می

بترساند و در اثر این ترس، وي به پایین پرتاپ شده و در اثر برخورد با زمین بمیرد یا مرتکب در 
رغـم  تاریکی شب، قربانی را بترساند و در اثـر ایـن تـرس، او زمـین خـورده و کشـته شـود، علـی        

مادي و قابـل رؤیـت   غیراصابتی بودن فعل ارتکابی، صدمۀ وارده مادي بوده و بر جسم قربانی اثر
قانون مجازات اسالمی مربوط به همین نـوع از فعـل   499رسد ماده به نظر می. گذاردبر جاي می

اختیـار  هرگاه کسی دیگري را بترساند و آن شخص در اثـر تـرس بـی   «: به موجب این ماده. باشد
یـا دیگـري   فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند کـه موجـب ایـراد صـدمه بـر خـودش       

زیرا در این حالت نیز، . »شود، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدي و غیرعمدي مسئول است
باشد و این عمـل، موجـب صـدمۀ    رفتار مرتکب، ترساندن است که عملی مادي و غیراصابتی می

همانطور که اشـاره شـد،  . شودمادي بر جسم قربانی بر اثر پرتاب کردن یا به درون چاه افتادن می
بـوده و از  499این نوع از فعل، یعنی فعل مادي غیراصابتی منجر به صـدمۀ مـادي، مشـمول مـاده     

ا، پـس از طـرح مسـأله در    .م.ق501ا خارج است؛ زیرا قانونگـذار در مـاده   .م.ق501شمول ماده 
کـه ظهـور در   » ...و بر اثر این ارعاب شـخص بمیـرد  ... «مورد ترساندن قربانی، مقرر نموده است 

لتی دارد که مرگ در اثر خود ترس رخ دهد و نه حالتی که ترس، موجب صدمۀ مـادي شـود   حا
. و آن صدمه، مرگ را به وجود آورد

در این حالت از فعل، مرتکب با انجام فعلی : 1فعل غیراصابتی منجر به صدمۀ معنوي.2-2-2
روز فعـل و انفعـاالتی در   غیراصابتی مانند ترساندن، به هیجان شدید انداختن و مانند آن، موجب ب

در حقیقت، در اثـر فعـل مرتکـب، بـر     . شوددستگاه عصبی و روانی قربانی و نهایتاً مرگ وي می

.شود، مراد تنها همین نوع از فعل استدر تألیفات حقوقی زمانی که از فعل معنوي یا غیرمادي بحث می.1
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ماننـد  . کنـد علیه آسیب وارد آمده و در اثر همین آسیب او فوت میسیستم روانی و عصبی مجنی
فرزنـد کسـی و   ترساندن فردي در تاریکی و فوت او در اثر ترس، چاپ اعالمیـه دروغـین فـوت   

مرگ او، اعالم خبر دروغ  به فردي با غیرت مبنی بـر انجـام عمـل منـافی عفـت توسـط یکـی از        
نزدیکان او، اعالم خبر دروغ به یک زن مبنی براینکه شـوهرش همسـر دیگـري دارد، دادن خبـر     

دن و دروغ قبول شدن فرزند کسی در کنکور با علم به بیماري قلبی او و در نتیجه بـه هیجـان افتـا   
.1وقوع مرگ آنها

فقهـا عمـدتاً از ایـن نـوع از     . در فقه امامیه نیز این موضوع مورد اعتناي فقها قرار گرفته است
صـاحب جـواهر   . 2انـد فعل، در حالت ترساندن شخصی توسط دیگري با فریاد زدن بحـث کـرده  

دانسته اسـت،  پس از طرح مسأله در مورد فریاد کشیدن مرتکب روي انسان بالغ، ضمان را منتفی
برخـی دیگـر از فقهـا،    ).57پیشـین  ، نجفـی (مگر آنکه علم به وجود رابطۀ استناد حاصـل گـردد   

علیه به دو حالت تقسیم کرده و در حالت ترساندن فرد بـالغ،  موضوع را با توجه به وضعیت مجنی
حالیکه در مـورد  دانند؛ در اصل را بر عدم ضمان دانسته و مدعی را نیازمند اثبات رابطه استناد می

ترساندن صغیر، مریض و فرد ترسو، اصـل را بـر ضـمان گذاشـته و عـدم وجـود رابطـۀ اسـتناد را         
در مقابل، برخی دیگـر از فقهـاي   ). 561-562، پیشین الموسوي الخمینی(اند نیازمند اثبات دانسته

د، حکـم بـه   علیه و در هرحال، در صورت اثبات رابطۀ اسـتنا معاصر بدون اشاره به وضعیت مجنی
شود که نظر فقها در ایـن مـورد   مشاهده می. 3)227: 1396خویی (اند ضمان مرتکب صادر نموده

ماهیتاً اختالفی با هم نداشته و اختالف آنهـا، تنهـا در مـورد اثبـات رابطـۀ اسـتناد بـین ترسـاندن و         
فقهاي اهـل  همین اختالف، بین. علیه است که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداختمرگ مجنی

سنت نیز وجود داشته و برخی از آنها با توجه به عدم اثبات رابطۀ استناد، قتل با این نـوع افعـال را   

اي کوچک در بغل دارد و بـر اثـر   دادزدن بر سر زنی که بچه: انداین نوع ذکر کردههایی از برخی حقوقدانان انگلیسی مثال.1
میـرد ؛ داد زدن روي سـر زنـی کـه از وضـعیت      این امر زن نیز داد زده و بچه در اثـر ایـن امـر تشـنج کـرده و متعاقـب آن مـی       

نگهداشتن یک نفر بدون خواب تـا وقـوع   برد، مبنی بر اینکه شوهرت فوت کرد و در نتیجه، مردن زن ؛نامناسب قلبی رنج می
.Smith & Hogan, Op.Cit 345به . ك.مرگ در اثر فشار عصبی ناشی از نخوابیدن، ر

ــا        .2 ــز ورود ب ــرس و نی ــر ت ــرگ در اث ــوع م ــه و وق ــیر برهن ــا شمش ــه ب ــوق، حمل ــورد ف ــر م ــر اشــاره ب ــا، عــالوه ب برخــی فقه
شـیخ محمـد   . انـد، رك آن را نیـز بـه عنـوان مثـال ذکـر کـرده      آور بـه خانـه کسـی و مـرگ در اثـر     شمشیر و با حـالتی تـرس  

.104-105، صص 1382تقی برغانی، دیات، تحقیق از عبدالحسین شهیدي صالحی، قم، انتشارات حدیث امروز، 
ــد را            .3 ــل نباش ــه وي غاف ــواردي ک ــل در م ــالغ عاق ــان ب ــر انس ــاد زدن ب ــا فری ــی فقه ــده، برخ ــه ش ــرات گفت ــر نظ ــالوه ب ع

ــمان ندا  ــب ض ــتهموج ــاد از آن، ر   نس ــر و انتق ــن نظ ــدن ای ــراي دی ــد، ب ــین  . ك.ان ــانی، پیش ــدن  104برغ ــراي دی ــین ب ؛ همچن
ــاً          ــر او را مطلق ــاد زدن ب ــل، فری ــالغ و عاق ــرد ب ــت ف ــدم غفل ــا ع ــت ی ــه غفل ــاره ب ــدون اش ــه ب ــورد ک ــن م ــر در ای نظــري دیگ

ابــن . ك.اســت، رضــامن دانســتهعلیــه، مرتکــب را موجــب ضــمان ندانســته و تنهــا در حالــت صــغیر یــا مجنــون بــودن مجنــی 
.216: 1411براج
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501به هرحال قانونگذار نیز با پیروي از فقهاي شیعه اقـدام بـه وضـع مـاده     . 1دانندقابل تحقق نمی
شخصـی سـالح   هرگـاه کسـی بـه روي   «: قانون مجازات اسالمی نموده است کـه بـه موجـب آن   

بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سـوي او برانگیـزد یـا هـر کـار دیگـري کـه موجـب هـراس او          
گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثـر ایـن ارعـاب، شـخص بمیـرد یـا       می

.»شودمصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می
دهد اوالً مرگ مندرج در آن، در اثر فعل مادي غیراصابتی منجـر  ر ماده فوق نشان میدقت د

... «: زیرا قانونگذار پس از طرح مسأله مقـرر داشـته  . به صدمات معنوي است و نه انواع دیگر فعل
علیه و وقوع مـرگ در اثـر   که ظهور در صدمۀ معنوي مجنی» ...و بر اثر این ارعاب شخص بمیرد

قانون مجازات اسالمی، حـاکم  499خصوصاً آنکه همانطور گفته شد؛ ماده . صدمه دارداین نوع 
. بر افعال غیراصابتی منجر به صدمات مادي است

دوم آنکه موارد مذکور در ماده تمثیلی بوده و هر نوع صدمۀ معنـوي دیگـر ماننـد بـه هیجـان      
گیـرد  دیگري را نیـز در بـر مـی   افتادن شدید، چاپ اعالمیۀ فوت دروغین و دادن خبر غمناك به 

خصوصـاً  . 2)21پیشـین  ؛ پوربـافرانی،  58پیشـین  ؛ میرمحمـد صـادقی،   32-34پیشـین  نیا، آقایی(
خارج بـدانیم، کماکـان شـمول مـاده     501آنکه حتی بر فرض آن که این موارد را از شمول ماده 

قانونگـذار ایـران، افعـال    در هرحـال  . هاي آن، بر این موارد ممکن خواهـد بـود  ا و بند. م. ق290
. مادي غیراصابتی را نیز به عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدي مورد پذیرش قرار داده است

کنـد،  قانون مجازات اسـالمی را بـا مشـکل مواجـه مـی     499و حتی 501اما آنچه اعمال مادة 
راصابتی دیگـر،  به عبارت دیگر، اثبات اینکه ترساندن یا هرکار غی. بحث اثبات رابطۀ علیت است

موجب فعل و انفعاالت درونی و صدمۀ معنوي قربانی شده است، از مـوارد مشـکل و قابـل تأمـل     
در حالت وارد آمدن صدمۀ معنوي، با توجه به اینکه فعل مرتکب اثـر فیزیکـی و خـارجی    . است

، اثبات اینکه فعل مرتکب موجب مرگ وي گشته، بسـیار  3گذاردروي جسم قربانی بر جاي نمی
مشکل است و درست به همین علت، فقها در بحث از ترسـاندن شـخص و کشـتن او، بـر وجـود      

از میـان آنهـا مرحـوم آیـه اهللا خـویی صـراحتاً مقـرر        . انداثبات رابطۀ استناد تأکید مضاعف کرده

ــب          . ك.ر.1 ــروت، دارالکت ــانی، بی ــزء الث ــعی، الج ــانون الوض ــاً بالق ــالمی مقارن ــایی االس ــریع الجن ــوده، التش ــدالقادر الع عب
ــی، ص ــال48العرب ــان مث ــر کــرده   ؛ ایش ــل ذک ــوع از فع ــن ن ــراي ای ــایی ب ــاي    ه ــته ج ــک دس ــا در ی ــامی آنه ــه تم ــد کــه البت ان

کشــیدن شمشــیر روي دیگــري، فریــاد روي انســانی غافــل، افتــادن فــردي روي دیگــري و مـــرگ          : نخواهنــد گرفــت  
خواهــد اي کــه مــیعلیــه در اثــر تــرس و بـردن کســی بــه جــایی مرتفــع و قالـب تهــی کــردن وي در اثــر دیـدن فاصــله   مجنـی 

.332-333: 1992نجیب حسنی . ك.از آن بیفتد؛ نیز ر
.43پیشین سپهوند،.ك.براي دیدن نظر مخالف ر.2
.41-42، صصپیشینامیرخان سپهوند، . ك.ر.3
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، در صورتی است که علم به استناد مـرگ بـه   ]حکم ضمان صیحه زننده[این حکم «: داشته است
ایشـان  ). 227پیشـین  خـویی،  (» و در غیر این صورت ضمانی بر مرتکب نیستفریاد حاصل شود

زیرا در فرض وقوع قتل در این حالت، علم به اسـتناد  «: دارندسپس در تعلیل فتواي خود مقرر می
مرگ در اثر فریاد مرتکب حاصل نشده است و در این حالت، موجبی نه براي قصاص و نـه دیـه   

. 1)همان(» باشدنمی
صاحب جواهر نیز پس از بحث در مورد تحقق یـا عـدم تحقـق قتـل عمـدي بـا صـیحه زدن        
مرتکب، خصوصاً در مواردي که غالباً کشـنده نیسـت، مـالك را احـراز رابطـۀ اسـتناد دانسـته و        

انـد علیه را کافی براي تحقق مسئولیت ندانستهصرف همزمانی و تقارن میان صیحه و مرگ مجنی
در این حالت، در صـورت شـک در رابطـه اسـتناد نیـز، مسـئولیت مرتکـب        .2)58پیشین نجفی، (

تـوان مرتکـب را مسـئول    منتفی است و تنها زمانی که علم به وجود این رابطه حاصـل شـود، مـی   
3).همان(دانست 

بحث عدم انتساب مرگ به صدمات معنوي، موجب اختالف نظـر بـین حقوقـدانان مختلـف     
صالح براي تحقق قتل عمدي دانسته و برخی دیگـر اثبـات ایـن    شده و برخی این نوع صدمات را 

در حقوق فرانسه برخی با توجه به عدم اثبات رابطه سببیت میان این نـوع  . اندامر را ممکن ندانسته
. ك.ر(انـد  افعال و مرگ، صالحیت اینگونه افعال را براي تحقق قتل، مورد پـذیرش قـرار نـداده   

وسط برخی حقوقدانان داخلی نیز پذیرفته شده و بـرخالف دیگـر   همین نظر ت. 4)44: 1386پرادل 
حقوقدانان ایرانی کـه صـالحیت ایـن نـوع افعـال و صـدمات را بـراي تحقـق قتـل عمـدي مـورد            

آقـایی نیـا،   ؛ 56-57پیشـین  ؛ میرمحمـد صـادقی،   72-73پیشـین  صـادقی،  (انـد پذیرش قرار داده
انـد  را براي تحقق قتل عمـدي صـالح ندانسـته   ، صدمات معنوي )22پیشین پوربافرانی، ؛32پیشین

در حقوق انگلسـتان، برخـی   ). 62: 1383؛ گلدوزیان 39: 1385؛ پاد 138-139: 1375آزمایش (
حقوقدانان معتقدند با وجود اینکه عقیدة نویسندگان قبلی این کشور بیشـتر تمایـل بـه عـدم قبـول      

.»الن القتل فی هذا الفرض لم یعلم استناده الی صیحته و معه ال موجب ال للقصاص و ال للدیه«.1
ــرد عاقــل و فــرد مــریض و ترســو و غافــل فــرق گذاشــته    .2 ــر ف ــاد ب ــین فری ــدالبتــه ایشــان نیــز ب -58پیشــیننجفــی،. رك. ان

57.
و قامـت قـراین علـی اسـتناد المـوت الـی ذلـک علـی وجـه تفیـد العلـم، اتجـه حینیـذ الضـمان کمـا هـو واضـح، بـل                   نعم ل«.3

.»یتجه فیه القصاص مع القصد القتل به
ــا ایــن افعــال، علــت    برخــی حقوقــدانان عــرب.4 ــان، پــس از ذکــر نظــر حقوقــدانان فرانســه در مــورد عــدم تحقــق قتــل ب زب

انــد و نــه عــدم قابلیــت واقعــی ایــن نــوع از افعــال؛ امــري کــه در نهایــت مــورد ناد دانســتهایــن نظــر را عــدم اثبــات رابطــه اســت
ــت   ــه اس ــرار نگرفت ــا ق ــول آنه ــاء     . ك.ر. قب ــروت، دار االحی ــامس، بی ــزء الخ ــه، الج ــوعه الجنایی ــدالمالک، الموس ــدي عب جن

.690التراث العربی، ص
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داشـت، ولـی در حـال حاضـر ایـن نظـر       این نوع از افعال به عنوان رفتار مرتکب در قتـل عمـدي   
Smith & Hogan, Op.Cit)داننـد تعدیل شده و این نوع افعال را نیز صالح بـراي تحقـق قتـل مـی    

در حقوق ایاالت متحده آمریکا نیز از این موضـوع بحـث شـده و حقوقـدانان آمریکـایی      . (344
وك، موجــب مــرگ اســتفاده از کلمــات را نیــز در صــورتی کــه از طریــق ترســاندن و ایجــاد شــ

مانند جـایی کـه   . (Lafave, Op.Cit 664)اندعلیه شوند، صالح براي تحقق قتل عمدي دانستهمجنی
شخصی در گوش زنی که داراي بیماري قلبی است و با علم به بیماري او، فریاد بزند کـه پسـرت   

ن مصـري و  همین امر مورد پذیرش حقوقدانا. (Ibid)مرده است و در اثر این عمل زن فوت کند 
. ك.ر(انـد  لبنانی نیز قرار گرفته و تحقق قتل عمدي با این نوع از افعال را مورد پذیرش قرار داده

.)690؛ جندي عبدالمالک، بی تا 333: 1992حسنی نجیب
داننـد،  رسد تمامی نظراتی که صدمات معنوي را صالح براي تحقق قتل عمدي نمیبه نظر می

اقعی این صدمات و بلکه تنها بـه ایـن دلیـل اسـت کـه در صـدمات       نه از باب صالحیت نداشتن و
معنوي، به علت اینکه مرگ در اثر فعـل و انفعـاالت داخلـی و تـاثیر بـر سیسـتم روانـی و عصـبی         

شود، اثبات علمی بـین رفتـار مرتکـب و صـدمۀ حاصـله مشـکل بـوده و قطعـی         قربانی حادث می
اسـتناد، نـوع فعـل ارتکـابی اهمیتـی نداشـته و       در غیر اینصورت و در صورت اثبات رابطۀ. نیست

بـه هرحـال در حقـوق    . توانند موجب تحقق قتل عمدي شـوند افعال منجر به صدمۀ معنوي نیز می
ا، قانونگـذار، ترسـاندن و افعـال    .م.ق501ایران، هرچند نظر به مواد قـانونی مربوطـه، ماننـد مـاده     
ي دانسـته اسـت، امـا بایـد گفـت، تنهـا در       مادي غیراصابتی دیگر را صالح براي تحقق قتل عمـد 

تـوان از تحقـق قتـل عمـدي سـخن بـه میـان        صورت اثبات قطعی مرگ به این افعال است که می
آورد و در هر حال، اگر پزشکی قانونی نتواند به صـورت قطعـی رابطـۀ اسـتناد بـین ایـن افعـال و        

تـوان قتـل   ه، به هیچ رو نمـی مرگ قربانی را ثابت کند و تنها به صرف همزمانی میان فعل و صدم
ا نیــز نشــان .م.ق501دقــت در مــاده . 1عمــدي را محقــق و قاتــل را ســزاوار مجــازات آن دانســت

، لزوم احراز رابطۀ استناد را الزم »و بر اثر ارعاب شخص بمیرد«دهد قانونگذار با ذکر عبارت می
ــار ضــرب و جــرح ظــا چــون در فــرض مــذکور در اســتعالم هــیچ «.1 ــه آث ــوفیگون ــدارد و ) الــف(هري در بــدن مت وجــود ن

وي بــه داخــل نــانوایی جهــت برداشــتن فلــز یــا چــوب جهــت کتــک زدن مــتهم رفتــه و بالفاصــله    ،پــس از مشــاجره لفظــی
ــوت را         ــت ف ــانونی عل ــک ق ــوده و پزش ــوت نم ــا ف ــده و نهایت ــراب ش ــالش خ ــار درب ح ــانوایی در کن ــت از ن ــع مراجع موق

ین نمــوده اســت، دلیلــی بــر رابطــه ســببیت وجــود نــدارد تــا مــتهم در رابطــه بــا  بیمــاري ایســکمیک قلبــی و عــوارض آن تعیــ
،ول مــرگ و یــا پرداخــت دیــه دانســت؛ هــر چنــد بــه واســطه مشــاجره لفظــی و درگیــري ئفــوت او مقصــر باشــد و او را مســ

، مجموعـــه قـــانون 14/10/1383-7620/7، نظریـــه »وفــق ســـایر مقـــررات در صـــورت جـــرم بـــودن قابـــل تعقیـــب باشـــد 
ــاز ــالمی، مج ــت       ات اس ــس ریاس ــور مجل ــوقی و ام ــت حق ــران، معاون ــفهانی، ته ــی اص ــعلی رحیم ــدوین از عباس ــیح و ت تنق

.208ص، 1384جمهوري، چ ششم، 
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مشـکل اثبـات رابطـۀ    . ودصورت قطعی و علمـی احـراز شـ   دانسته و بدیهی است این رابطه باید به
علیـه در اثـر صـدمات معنـوي، مـورد توجـه حقوقـدانان        استناد بین عمل مرتکب و مـرگ مجنـی  

تردید برخی مواقع اثبـات  بی«: یکی از این حقوقدانان معتقد است. آمریکایی نیز قرار گرفته است
. ، مشـکل اسـت  اینکه قربانی واقعاً در اثر صدمات بدنی ناشی از ترس یا شوك فوت نموده است

» همچنین مشکل است ثابت شود که مـتهم قصـد داشـته بـا ایـن روش قربـانی را بـه قتـل برسـاند         
lafave, Op.Cit 664).(

تحقق قتل عمدي با فعل معنوي. 3
صــورت فعــل معنــوي یــا فعــل غیرمــادي در قتــل عمــدي، عبــارت اســت از رفتــاري کــه بــه  

محسـوس بـودن،   . ه و درك با حـواس نباشـد  غیرمحسوس و غیرعینی ارتکاب یابد و قابل مشاهد
ویژگی افعال مادي است و رفتاري که فاقد این ویژگی باشد را باید رفتاري معنـوي یـا غیرمـادي    

شـود بـا   درحقیقت، فعل معنوي، اعمالی است بدون ظهور و بروز خـارجی کـه ادعـا مـی    . دانست
ماننـد  . شودو تحقق قتل میعلیه تصرف در علل و عوامل طبیعی، موجب تاثیرگذاري روي مجنی

1.افعال جادوگران و ساحرها

مراد از بدون ظهور و بروز خارجی بودن فعل معنوي، معنوي بودن ذات رفتـار و بـه تبـع آن،    
لذا هرچند ساحر یـا جـادوگر بـراي انجـام سـحر و      . علیه استطریقۀ ارتکاب و تاثیر آن بر مجنی

خارجی، مانند استفاده از وسایل یـا اوراق خـاص نیـز    اي از اعمال عینی و جادوي خود، به سلسله
شود که نیـروي درونـی   بلکه ادعا می. رودعلیه نمیدست زند، اما ادعاي تاثیر این اعمال بر مجنی

شـود؛ اعـم از اینکـه    و معنوي مرتکب است که با تأثیر در عوامل طبیعی، موجب وقوع مرگ می
مانند ادعاي تاثیر سحر و جادو بر بیمار شدن و . استادعا شود صدمۀ وارده مادي یا معنوي بوده 

علیه، افتادن وي از بام خانه، تصادف کردن با اتومبیل، خفـه شـدن وي، سـکته    نهایتاً مرگ مجنی
2.علیه یا ریزش دیوار روي او و مانند آنکردن مجنی

ــنامه آزاد .1 ــی    Wikipediaدر دانش ــین م ــادو چن ــحر و ج ــاي س ــورد معن ــوانیمدر م ــا    «: خ ــاص ی ــادوي خ ــا ج ــادو ی ج
ســت مرمــوز بــراي اثرگــذاري بــر عــالم مــاده بــا افنّــی Magic)بــه عربــی ســحر و بــه انگلیســی(جــادو در معنــاي جزئــی

متعــالی داشــته باشــد و هــدفچــهدیگــري؛جــادويکــردنخنثــیبــرايچــهوباشــدابتــداییچــهة جــادوگر؛دخالــت اراد
.»]چه نکند[چه پست، چه ورد بخواند، چه حرکاتی انجام دهد و چه از وسایلی استفاده کند

ــا جــادوگر .2 ــه اگــر ســاحر ی ــوت او را ســبب    البت ــانی گشــته و ف ــرس قرب ــا انجــام اعمــال و حرکــاتی ملمــوس، موجــب ت ب
شــود، بــا توجــه بــه اینکــه مــرگ، در اثــر تــرس از حرکــات ظــاهري و خــارجی مرتکــب صــورت گرفتــه اســت، ملحــق بــه   

ــا انجــام افعــال مــادي و قابــل ر   . افعــال مــادي غیراصــابتی اســت  ــه ایــن موضــوع در صــورتی اســت کــه ســاحر ب یــت وؤالبت
وسـایل خـود را طـوري نمایـان کنـد کـه       ، ماننـد آنکـه سـاحر یـا جـادوگر     .فـوت کنـد  ،هـا علیـه بـه علـت تـرس از آن    مجنی
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رفتـاري  اول اسـتناد  : تردیدي نیست که براي تحقق هر قتلی اثبات دو موضوع ضروري اسـت 
. مشخص به مرتکب و دوم سببیت این رفتار براي مرگ

استناد رفتار به مرتکب که در حقیقت احـراز جـزء اصـلی و همیشـگی عنصـر مـادي در تمـامی        
بـدیهی اسـت نمـود اراده بـه     . جرایم است، مستلزم انتساب رفتاري مشخص به ارادة مرتکـب اسـت  

ت و تا مرتکب اعضاي خود را جهت رفتـاري  عنوان یک عامل نفسانی، تنها در اعضاي مرتکب اس
در او سـخن تـوان از ارادة مـورد نظـر بـراي تحقـق رفتـار مجرمانـه        خاص به حرکت درنیاورد، نمی

این شرط در تمامی رفتارهاي مادي اعم از اصابتی و غیراصابتی صادق اسـت؛ زیـرا مرتکـب    . گفت
کنـد کـه بـا وجـود آن،     مانی مـی این رفتارها، در راستاي قصد خود، مبادرت به یـک حرکـت جسـ   

امـا در افعـال معنـوي، انتسـاب     . توان آن رفتار را به ارادة او نسبت داده و بـه حسـاب او گذاشـت   می
زیرا رفتار مورد ادعا، معنوي و درونی بوده و در حقیقت بدون نمـود  . رفتار به مرتکب ممکن نیست

نتسـاب، فعلـی بـه مرتکـب نسـبت داده      بدیهی است بـا فقـدان ایـن ا   . پذیردبیرونی اراده صورت می
. نخواهد شد و در حقیقت فعلی عینی و ملموس وجود ندارد تـا بـه حسـاب مرتکـب گذاشـته شـود      

اي از افعال مـادي نیـز دسـت زنـد، ماننـد انجـام حرکـات و        حتی اگر مرتکب فعل معنوي، به سلسله
زیـرا  . مـادي نخواهـد بـود   خواندن اوراق خاص و نوشـتن خـتم و امثـال آن، فعـل او وارد در افعـال      

شـوند، چنـین مـواردي بـر     علیـه اعمـال مـی   برخالف افعال مادي که همگی بر جسم یـا روح مجنـی  
شوند؛ بلکه بر فرض حقیقت داشـتن، تنهـا بـه عنـوان     اعمال نمی) اعم از جسم یا روان او(علیه مجنی

ر ایـن عوامـل بـر مرتکـب     روند و ادعـاي تـاثی  کار میعاملی در راه تقویت و پیدایش فعل معنوي به
.رودنرفته و نیروي درونی فاعل است که ادعاي وقوع مرگ با آن می

ــه   ــی علی ــرس مجن ــادي باشــد    شــودموجــب ت ــارت دیگــر، م ــه عب ــل مشــاهده و حــس و ب ــان شــدن قاب ــن نمای ــه ای در .و البت
کــار نرفتــه اســت ي در عوامــل طبیعــی بــهحقیقــت در ایــن حالــت، ســحر در معنــاي واقعــی خــود بــه معنــاي تصــرف غیرمــاد

علیــه از اعمــال در صــورتی کــه تــرس مجنــیامــا. و بلکــه مرتکــب، تنهــا بــه نــوعی شــعبده و تردســتی مبــادرت کــرده اســت
ایـن  علیـه شـده اسـت، بـدون آنکـه      خارجی و بیرونـی مرتکـب نبـوده و بلکـه ادعـا شـود سـحر و جـادو باعـث تـرس مجنـی           

ــ  ــوده و در آن حالــت مــیل مرتکــب فعــل معنــوي ترســاندن قابــل مشــاهده باشــد، عم تــوان از ســحر در معنــاي واقعــی آن  ب
علیـه بـر اثـر تـرس حاصـل از سـحر، ماننـد        در همـین رابطـه، یکـی از فقهـاي معاصـر در صـورت فـوت مجنـی        . سخن گفـت 

ــل قصــا    آنکــه مجنــی ــل را عمــدي و ســاحر را قاب ــه کــرده اســت، قت ــه او حمل ــد شــیري ب ــر ســحر، گمــان کن ــه در اث ص علی
.7، صپیشینسید ابوالقاسم خویی، . ك.ر. دانسته است

وسـیله نفــس سـحر و بلکـه از جهــت ارتکـاب افعــالی     در ایـن مثـال حکــم بـه تحقـق قتــل عمـدي نـه از بــاب تحقـق قتــل بـه        
رغــم حکــم بــه علیــه و مــرگ وي شــده اســت و درســت بــه همــین علــت فقیــه فــوق، علــی اســت کــه موجــب تــرس مجنــی

درنتیجــه . همــان منبــع. ك.ر. ســحر را واقعــی ندانســته و بــراي آن حقیقتــی قائــل نشــده اســت موضــوع فــوق، بــه صــراحت، 
مــورد فــوق از شــمول فعــل معنــوي خــارج اســت و البتــه در حالــت فــوق نیــز بــه علــت معنــوي بــودن صــدمه، اثبــات رابطــه   

.استناد بسیار مشکل است که در قسمت رابطه استناد در صدمات معنوي به آن اشاره شد



88
1394زمستان، سیزدهم، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

مؤید این امر، خاصیت کلـی بـودن افعـال مـادي اسـت کـه آنهـا را قابـل ارزیـابی و سـنجش           
رفتارهاي مادي همگی جنبه عمومی و کلی . کندسازد و فعل معنوي را از این وصف تهی میمی

ایـن  . خواهنـد داشـت  وسط هرکس با آن شرایط ارتکاب یابند، مرگ را در پییعنی اگر ت. دارند
کلیت که ناشی از رابطه علّی و معلولی است، در مورد افعال معنوي صادق نیست؛ زیـرا اوالً نـوع   
رفتاري که بتوان آن را براي همگان و در شـرایط خـاص در نظـر گرفـت، مجهـول و نامشـخص       

مرتکب براي رسیدن به نتیجه خود به اذکـار و اوراق و نوشـتجات   است و ثانیاً حتی در زمانی که
شود، فعل اصلی مرتکب که امري درونـی و غیرعینـی اسـت، قابلیـت ارزیـابی      خاصی متوسل می

.ندارد
با انتساب فعل به ارادة مرتکب، سخن از جزء دیگر عنصر مادي یعنی انتساب نتیجۀ مجرمانـه  

اعم از جسم یـا  (علیه در رفتارهاي مادي، اعمال فعل بر مجنی. به فعل مرتکب، ممکن خواهد بود
. دنبال خواهد داشـت موجب فعل و انفعاالتی در بدن وي شده و همین امر مرگ او را به) روان او

این امر نیز به نوبۀ خود مستلزم اثبات اعمال رفتار بر جسـم یـا روان قربـانی و سـببیت آن رفتارهـا      
یراندازي منجر به مرگ، باید ثابت شود که تیر به بدن قربانی خـورده  مثالً در ت. براي مرگ است

و همین عامل موجب مرگ او شده است یـا در جریـان یـک درگیـري خیابـانی، چـاقو خـوردن        
فقدان این شـرایط در فعـل معنـوي بـدیهی و     . متهم توسط قربانی و مرگ او در اثر آن ثابت شود

ساب فعل به مرتکب، اثبات رابطۀ فوق نیـز منتفـی خواهـد    آشکار است؛ زیرا با توجه به فقدان انت
به عنوان مثال اگر ادعاي تاثیر عمل یک سـاحر و خـراب شـدن خانـه بـر قربـانی بـرود، اوالً        . بود

اثبات یک رفتار مادي و عینی به ساحر امکان نخواهد داشت و ثانیاً حتی بر فرض امکان انتسـاب  
.به آن رفتار ممکن نخواهد بودرفتاري به او، اثبات انتساب ریزش سقف

در فقه امامیه در مورد حقیقت یا عدم حقیقت سحر، به عنوان یکی از مصـادیق فعـل معنـوي،    
موافقان و مخالفان نیز هرکدام با استناد به برخی آیات و روایات، قائل بـه  . بسیار بحث شده است

انـد  را داراي حقیقت ندانستهبرخی فقها به صراحت سحر . 1اندحقیقت یا عدم حقیقت سحر گشته
، درحالیکه برخی دیگـر آن را حقیقـی دانسـته و بـراي اقـرار بـه آن، اثـر قائـل         )7پیشین خویی، (

در هر حال و صرفنظر از اختالفات فوق، باید قائل به ایـن مطلـب   . 2)260: 1387طوسی(اند شده
عیتی موجود و کامالً قابل اثبـات،  شد که تا رسیدن به اثبات علمی و یقینی این موارد به عنوان واق

.76: 1416به شهید ثانی .ك.ي تفصیل این نظرات ربرا.1
ــاب   .2 ــی در کت ــیخ طوس ــه ش ــالفالبت ــی در        الخ ــود، حت ــی خ ــر قبل ــرخالف نظ ــحر، ب ــت س ــذیرش حقیق ــم پ ــی رغ ، عل

صورت اقرار شخصی به کشتن دیگري بـا سـحر، بـه علـت اصـاله البرایـه و نیـز ایـن مطلـب کـه انجـام قتـل بـا سـحر نیـاز بـه                 
.330: 1417شیخ طوسی . ك.ر. استتفی دانستهدلیل دارد، قصاص را من
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، در حقوق کیفري ایران قابل پـذیرش نخواهـد بـود؛ زیـرا     »رفتار مجرمانه«استناد به آنها به عنوان 
همانطور که گفته شد، در هر جرمی، وجود رفتاري از مرتکب که قابل سنجش و ارزیابی باشـد،  

د کـه فعـل مـذکور از اعضـاي     شـو این سنجش و ارزیابی زمانی محقق می. الزم و ضروري است
صورت محسوس نشأت گرفته باشد؛ بطـوري کـه بتـوان رفتـار معینـی را بـه شـخص        مرتکب و به

فعـل معنـوي   . معینی نسبت داد و بدیهی است در فعل معنوي، وجود این رفتار قابل احـراز نیسـت  
ایـن امـر،   رود و حتی بر فرض وجود و تاثیر آن، چـون رفتاري است که تنها ادعاي وجود آن می

تـوان بـه صـرف ادعـا و حتـی اقـرار مـتهم، آن را محقـق و محـرز          قابل احراز علمی نیست، نمـی 
از طرف دیگر، با توجه به عدم احراز علمی وجود چنین افعالی به عنـوان رفتـار ارتکـاب    . دانست

ی علیـه بـه طریـق اولـ    یافته از جانب مرتکب، صحبت از اثبات رابطۀ استناد بین آن و مرگ مجنی
زیرا وجود رابطۀ استناد، فرع بر وجود یک فعل قابل ارزیابی و محسوس . پذیر نخواهد بودامکان

لذا با فقدان . است و با فقدان آن، صحبت از رابطۀ استناد بین فعل و مرگ قابل طرح نخواهد بود
را آنتوان قائل به تحقق قتل عمدي بـا ایـن نـوع از فعـل شـده و     این دو جزء از عنصر مادي، نمی

بدیهی است، هر زمان که بتوان چنین مواردي و سـببیت آنهـا بـراي    . مشمول مقررات قتل دانست
مرگ را با قاطعیت احراز نمود، تحقق قتل با آنها همانند هر فعل صـالح دیگـري ممکـن خواهـد     

تحقق قتـل عمـدي بـا سـحر بـه عنـوان یکـی از مصـادیق فعـل معنـوي، مـورد توجـه برخـی              . بود
عـرب نیـز قـرار گرفتـه و آنهـا نیـز ایـن نـوع از افعـال را موجـب تحقـق قتـل عمـدي              حقوقدانان 

).687جندي عبدالمالک، پیشین (اند ندانسته

گیرينتیجه
در ادبیات حقوق کیفـري، اصـوالً فعـل مـادي فعلـی دانسـته شـده کـه بـا برخـورد بـه جسـم             

ابتی کـه موجـب   فعـل معنـوي نیـز فعلـی غیراصـ     . علیه و صدمۀ مـادي موجـب مـرگ شـود    مجنی
در ایـن نـوع تفکیـک، آنچـه مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه،         . صدمات روانی شود، دانسته شده است

برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و نـوع صـدمۀ وارده اسـت؛ درحالیکـه برخـورد یـا عـدم        
نجـر بـه   برخورد و نیز نوع صدمۀ وارده، ارتباطی به نوع فعل ندارد و چه بسا افعال کامالً مشـابه، م 

نتایج مختلف مادي و معنوي شوند؛ همچنانکه افعال واحد، نتایج متعدد مادي و معنوي متعـددي  
در حقیقت در این تعاریف، خلط بحث رفتار مرتکـب در نتیجـۀ مجرمانـه صـورت     . به بار آورند
نـوع فعـل ارتکـابی مربـوط بـه قسـمت اول عنصـر مـادي اسـت کـه رفتـار مرتکـب             : گرفته است

حالیکه نوع صدمه به جزء دیگري از عنصر مادي کـه نتیجـۀ حاصـله اسـت، مربـوط      باشد؛ درمی
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گیرنـد؛  از طرف دیگر، تعاریف ارائه شده جامع نبوده و تمامی انواع فعـل را در بـر نمـی   . شودمی
زیرا برخی افعال، از فعل مادي و غیرمادي واجـد یـک ویژگـی و فاقـد ویژگـی دیگرنـد کـه در        

. اریف فوق جایگاهی ندارندبندي بر اساس تعتقسیم
بندي نوع فعل در قتل عمدي باید ماهیت فعل را در نظـر گرفـت و ارائـۀ معیـار بـر      در تقسیم

فعـل مـادي بـر اسـاس     . اساس برخورد و صدمه، در تمیز فعل مـادي از غیرمـادي صـحیح نیسـت    
نی تعریف، فعلی است که به صـورت محسـوس ارتکـاب یابـد؛ صـرفنظر از آنکـه بـه جسـم قربـا         

تیرانـدازي، چـاقو زدن، دادزدن، خفـه کـردن     . برخورد کرده و صدمۀ مادي یا معنوي وارد آورد
در آب، با پوشش ترسناك بر یک بچه ظـاهر شـدن و ماننـد آن، همگـی در ایـن تعریـف جـاي        

اما همۀ افعال مادي به یک صورت منجـر  . اندگیرند؛ زیرا تمامی آنها محسوس و قابل مشاهدهمی
علیه اصابت کرده و برخی دیگـر بـدون برخـورد    برخی از آنها به جسم مجنی. شوندبه مرگ نمی

تـوان بـه اصـابتی و    دنبـال دارنـد کـه بـه همـین اعتبـار فعـل مـادي را مـی         با جسم او، مـرگ را بـه  
تیراندازي و خفه کردن و چـاقو زدن همگـی فعـل اصـابتی و ترسـاندن و      . غیراصابتی تقسیم نمود
هریک از افعال مذکور نیز، نظـر بـه   . و دادن خبر دروغ، غیر اصابتی هستندچاپ اعالمیه دروغین 

تواند مادي یا معنوي باشد، خود بـه دو گونـۀ دیگـر قابـل     نوع صدمۀ واردة منجر به مرگ که می
ماننـد چـاقو زدن و   (شـوند  افعال مادي اصابتی که با صدمۀ مـادي منجـر بـه مـرگ مـی     . اندتقسیم

آورنـد  فعال مادي اصابتی کـه بـا صـدمۀ معنـوي مـرگ را بوجـود مـی       ، ا)مرگ در اثر خونریزي
و از طـرف  ) مانند پرتاب دیگري از بلندي و مرگ وي در اثـر ترسـیدن و نـه برخـورد بـا زمـین      (

مانند ترساندن دیگري و زمین خـوردن وي و  (دیگر افعال مادي غیراصابتی منجر به صدمۀ مادي 
کشـند  علیه را به کام مـرگ مـی  با صدمۀ معنوي مجنیو افعال مادي غیراصابتی که ) وقوع مرگ

انـد و نـوع برخـورد و    تمامی این افعال، مادي). مانند ترساندن دیگري و سکته کردن او از ترس(
بندي فوق به آن اشاره شده اسـت، تنهـا بـراي تفکیـک انـواع فعـل مـادي از        صدمه که در تقسیم

.نیستیکدیگر است و موجب تمیز آنها از فعل غیرمادي 
فعل معنوي یا غیرمادي نیـز فعلـی اسـت کـه مـادي و محسـوس نبـوده و ادعـاي تـاثیر آن بـه           

. بدیهی است که چنین فعلی جایگـاهی در حقـوق جـزا نـدارد    . صورت ماوراي ماده و حس برود
زیرا در حقوق کیفري فعل ارتکابی در قتل عمدي باید فعلی واقعی و فی الجمله صالح به تحقـق  

در حالیکه وجود و واقعیت این نـوع از فعـل و بـه طریـق اولـی، صـالحیت آن بـراي        نتیجه باشد؛ 
سحر و جادو و مانند آن به عنوان مصـادیق فعـل معنـوي، همگـی     . تحقق مرگ اثبات نشده است

قابل سنجش و ارزیابی نیستند و بدیهی است رابطۀ آنها با مـرگ نیـز بـه لحـاظ فنـی قابـل احـراز        
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گفـت کـه صـدور آن از اعضـاي     فعـل ارتکـابی در قتـل عمـدي سـخن     تـوان از  زمانی می. نیست
مرتکب و سببیت آن براي مرگ قربانی محرز باشد که این دو، در مورد این نوع از فعل، قابلیـت  

بدیهی است هرگاه بتوان وجود و صالحیت آنها را براي تحقـق قتـل مـورد احـراز     . احراز ندارند
.جملۀ افعال ارتکابی در قتل عمدي لحاظ خواهند شدعلمی قرار داد، این نوع افعال نیز از 
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