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چکیده
قتـل تفکیـک  ،درواقع. ي یا روانی است، عنصر معنوقتل عمدي دهندهیکی از عناصر اصلی تشکیل

نیـت عـام   هاست که داراي اجـزاي مختلفـی از قبیـل سـوء    عمدي از غیرعمدي در عنصر معنوي آن
مقالـه حاضـر   .اسـت ) عمد درنتیجه یـا قصـد نتیجـه   (نیت خاص و سوء) عمد در رفتار یا قصد فعل(

تـرین اجـزاء عنصـر    رین و مبنـایی تـ عنوان مهـم ضمن تبیین عنصر معنوي قتل عمد، علم و اراده را به
معنوي قتل عمدي و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمـدي و شـقوق مختلـف آن را    

اگرچـه در  1392کنـد کـه قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب       گیري میمقاله نتیجه. نمایدتحلیل می
روسـت و  هـایی روبـه  با کاستیهایی برخوردار است، ولی همچنان قبلی از نوآوريبا قوانینمقایسه

عنـوان  علیـه بـه  یشـده بـر مجنـ   ضرورت توجه به ترك فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقـع 
احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه بـه ارادي بـودن رفتـار مرتکـب در جنایـت قتـل عمـد و نیـز         

اسـت کـه بایـد    ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجملـه مسـائلی   
.اندیشی شودها چارهدرباره آن
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مقدمه-1
افتـد و ازجملـه جرایمـی    ترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق مـی قتل نفس از بزرگ

العمـل شـدیدي   واکـنش و عکـس  االیام، بشر در مقابل قتل است که همیشه منفور بوده و از قدیم
بنـدي  علمـاي حقـوق کیفـري وقتـی جـرم را بـر مبنـاي شـدت و ضـعف طبقـه          . نشان داده اسـت 

تـرین گناهـان   در حقـوق اسـالم، قتـل نفـس از بـزرگ     . گیردنمایند، قتل در صدر آن قرار میمی
گنـاه  ي مائده در قرآن کریم، کشتن انسـان بـی  سوره32ي که در آیهطوريشود، بهمحسوب می

هـاي حقـوقی مختلـف    االیام در نظـام رو از قدیمازاین. ها تلقی شده استمعادل کشتن تمام انسان
.شده استبینیهاي سنگینی براي مرتکبان این دسته جرایم پیشمجازات

شـوند، در گـام نخسـت، مسـتلزم     عنوان مجرم شناخته مـی سلب حقوق و آزادي افرادي که به
ضـعف در  . ي اصـلی ایـن قابلیـت، احـراز عنصـر معنـوي اسـت       پایـه هاست وقابلیت سرزنش آن

شناخت این مقوله و درنهایت حکم به محکومیت یا برائت اشخاص، از معضالتی است که نظـام  
.ي آن را باید در پژوهش و آموزش جستجو کردقضایی ما با آن مواجه است که ریشه

تبـع آن، واکـنش کیفـري جـرم     بـه ي مجرم و جـرم اسـت و   ي رابطهدهندهعنصر روانی شکل
عنـوان اوصـاف جـرایم، وابسـتگی تـام      وجود مفهوم عمد و غیرعمـد بـه  . متأثر از این رابطه است

خـود  خـودي البتـه ارتکـاب عمـل مجرمانـه، بـه     . باوجود عنصر روانی و چگونگی این عنصر دارد
یابـد، قـانون   میدلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردي باوجودآنکه عمل مجرمانه ارتکاب

داند؛ زیـرا هـر انسـانی    تعقیب نمیمرتکب را به خاطر فقدان قصد جنایی یا مسئولیت کیفري قابل
نتایج و عواقب نامطلوب جرمی که از روي درك، اختیار، اراده و عمد مرتکب شده اسـت را بـه   

کـه  شـود  و از طرفی مرتکـب تنهـا در صـورتی ازنظـر کیفـی مسـئول قلمـداد مـی        کشددوش می
توانایی و اهلیت درك اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتی قادر به فهـم ماهیـت اعمـال    

.واحوال بوده، عواقب عمل خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشدو اوضاع
سـاس  دانـیم بـر ا  اند و چنانکه میها داراي دالیل گوناگون و اشکال مختلفبراین اساس، قتل

ی و کیفـی عنصـر روانـی در قتـل       هـاي  هـا، متضـمن واکـنش   نصوص فقهی و قانونی، تحقـق کمـ
این واکنش در نظام کیفري ایران در قتل عمد موجـب قصـاص و در قتـل    . کیفري متفاوت است

.غیرعمد موجب دیه است
از بنابراین رسیدن بـه شـناختی دقیـق    ؛ ساز استشود، عنصر روانی ماهیتچنانکه مالحظه می

چیستی عنصر روانی و اشکال تحققی و عینی آن، راهبـرد ضـروري اسـت تـا نـوع قتـل از جهـت        
در چیسـتی و ماهیـت عنصـر معنـوي آنچـه در      . عمدي و غیرعمدي و شـقوق آن مشـخص شـود   
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بـا تبیـین قصـد و ابعـاد     رسـد به نظر می. نصوص فقهی و قانونی محوریت دارد، مفهوم قصد است
.ر ما نحن فیه قتل عمدي را از غیرعمدي جدا ساختآن بتوان جرایم عمدي و د

پـس قتـل عمـدي، جرمـی     . ي سه جزء بلوغ، عقل و اختیار استمسئولیت کیفري دربردارنده
گذار نیز در تقنین مـواد مربـوط بـه    است که شخص بالغ و عاقل و مختار انجام داده باشد و قانون

عنـوان  جهت رسیدن به1392می مصوب قانون مجازات اسال) به بعد289مواد (پژوهش موضوع 
» ب«و بنـدهاي  290ي مـاده » الف«مثال بند عنوانبه.هاي فوق را لحاظ کرده استعمد، شاخص

هاي عقل و اختیار همین ماده نیز حاکی ازلحاظ شاخص2و 1هاي با لحاظ تبصره» ت«و » پ«و 
تی در قـانون مجـازات اسـالمی    ضرورت تحوالکه درگذر تاریخ بنا بهنظر به این. و آگاهی است

و بررسـی عنصـر معنـوي قتـل عمـدي و نقـش عنصـر        گیرد، نگارنده درصدد مطالعهصورت می
معنوي دربازشناسی نوع قتل از جهت عمدي و غیرعمدي و شقوق آن اسـت و در ایـن پـژوهش    

و ضمن تعریف مفاهیم عملیاتی تحقیق، به اجزاء عنصر معنوي قتل عمدي پرداختـه و نقـش علـم   
.نمایداراده را در تحقق قتل عمدي تشریح و تبیین می

ي عنصـر  دهنـده ترین سؤاالت این پـژوهش آن اسـت کـه اجـزاء تشـکیل     به همین جهت مهم
اند؟ آیا علم به نوعاً کشنده بـودن فعـل بـدون قصـد فعـل      معنوي قتل عمدي در حقوق ایران کدم

تنهایی نیت مجرمانه را ا خیر؟ آیا اراده بهشود یعلیه موجب تحقق عمد در قتل مینسبت به مجنی
هـا  سازد و نیاز به همراهی عامل دیگري دارد؟ در پاسخ بـه سـؤاالت فـوق ایـن فرضـیه     محقق می

ي عنصـر معنـوي قتـل عمـدي در حقـوق ایـران، آگـاهی و        دهنـده اجزاء تشکیل: مطرح است که
م به نوعاً کشـنده بـودن فعـل،    رغم علعلی. توجه به موضوع جنایت، قصد فعل و قصد نتیجه است

همچنین تمامی رفتارهـاي ارادي  . یابدعلیه، قتل عمدي تحقق نمیبدون قصد فعل نسبت به مجنی
در اصل رفتارهاي عمدي هستند؛ زیرا اراده جز با شعور و آگاهی و با تصور یک فعـل و دسـتور   

.آیدذهن بر ارتکاب آن توسط اعضاء به وجود نمی

شناسیواژه-2
عنصر معنوي-2-1

خصـوص قتـل از ضـروریات شـناخت درجـات      درك صحیح از عنصر معنوي در جرایم و به
تبع آن مجازات قتل خواهد بـود، امـا بایـد اذعـان کـرد کـه در خصـوص مفهـوم عنصـر          قتل و به

.نظر وجود نداردمعنوي بین حقوقدانان اتفاق
کـه مرتکـب عملـی را کـه طبـق      منظور از عنصر معنوي آن است «: برخی حقوقدانان معتقدند
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شده با قصد مجرمانه انجام داده یا آنکه در ارتکاب آن عمل مرتکـب خـبط و   قانون جرم شناخته
هرگاه قصـد مجرمانـه یـا خطـاي جزایـی وجـود       ). 202: 1375محسنی (باشد تقصیر جزایی شده 

ي کیفـري بایـد   در هر محاکمـه . توان تحت تعقیب و مجازات قرار دادنداشته باشد، کسی را نمی
کـه قانونـاً   مباالتی، مرتکب عملـی شـده  احتیاطی یا بیي بیثابت شود که مجرم عمداً یا درنتیجه

دیگـر،  بیـان به. و از انجام عملی که قانون او را مکلف نموده، امتناع کرده استممنوع بوده است
.دي روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارعنصر معنوي رابطه

رکن معنوي برخالف اجزاء رکن مـادي از قبیـل رفتـار، وسـیله، نتیجـه،      «: برخی اعتقاد دارند
نـوعی فـراوان   موضوع، زمان، مکان، شخصیت اطراف جرم و غیره که عینی و در عالم خـارج بـه  

: 1392نیـا  آقـایی (» وانفعاالت ذهنی است که تبلور خارجی آن، رفتار مرتکـب اسـت  هستند، فعل
698.(

رکـن  «: انـد کـه  نین برخی دیگر از حقوقدانان در خصوص عنصـر معنـوي اذعـان کـرده    همچ
ي مرتکـب  هاي اساسی در جرایم عمدي، به نیت بـاطنی و خواسـت مجرمانـه   معنوي یکی از پایه
اي ي جـانی متوجـه انجـام فعـل ممنـوع و تحقـق نتیجـه       که طی آن ارادهنحويتعبیر شده است، به

).105: 1387صادقی (» ار جزایی، جرم قلمداد شده استگذاست که از طرف قانون
نیـت عـام عبـارت    عنصر معنوي یـا سـوء  «: کنندبرخی دیگر عنصر معنوي را چنین تعریف می

).102: 1386زراعت (» هاها یا قبول آني انجام آناست از علم به عناصر جرم و اراده
تـر  کتر صادقی از عنصر معنوي دقیـق آید تعریف آقاي دبا عنایت به تعاریف فوق، به نظر می

از سایر تعاریف باشد؛ زیرا مطابق تعریف ایشـان، عنصـر معنـوي حقیقتـاً نیـت بـاطنی و خواسـت        
مجرمانه مرتکب است و از طرفی مرتکب اراده باطنی خویش را متوجه فعل ممنـوعی کـرده کـه    

ر حقوقدانان این قیـود  که در تعریف سایدرحالی. شودگذار جزایی جرم محسوب میازنظر قانون
.شودکمتر دیده می

قتل عمد-2-2
. تعریفی از قتل عمد، ارائه نـداده بـود  1304گذار کیفري ایران پیش از انقالب در سال قانون

مجازات مرتکب قتل عمد، اعدام است، مگـر  «داشت، قانون مجازات عمومی مقرر می170ماده 
پس از پیروزي انقالب اسالمی نیز قانون مجازات اسالمی .»در مواردي که قانوناً استثنا شده باشد

بدون ارائه تعریفی از قتل عمد، فقط به ذکـر مصـادیق آن اکتفـا    1370و 1361هاي مصوب سال
.نموده است
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نیـز بـدون تعریـف قتـل عمـدي بـه تصـویب        11/02/1392قانون مجـازات اسـالمی مصـوب    
سید و صرفاً بـه ذکـر مصـادیق قتـل عمـدي      رکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شوراي اسالمی 

گذار بـا توجـه بـه اینکـه مفهـوم قتـل عمـد روشـن اسـت، نخواسـته           بنابراین قانون؛ پرداخته است
تعریفی از آن ارائه دهد، بلکه آنچه اهمیت دارد، تشـخیص مصـادیق قتـل عمـد و تفکیـک قتـل       

ز قتـل عمـد ارائـه    از شبه عمـد و خطـاي محـض اسـت، امـا حقوقـدانان تعـاریف مختلفـی ا        عمد
اند و شاید دلیل عدم توافق بر سر تعریفی واحد از قتل عمد عدم تعریف این قتل در قـانون  نموده

:شودها اشاره میمجازات اسالمی است که به برخی از آن
ي سرد یا گرم و غیره، اعم از اینکـه  ي اسلحهوسیلهقتل، کشتن انسان است به«: برخی معتقدند

قصـد قاتـل   اي بـه در ایـن تعریـف اشـاره   ). 32: 1389بـاغ  حائري شاه(» غیرمستقیممستقیم باشد یا
عمد تبـدیل شـود،   پذیرد، ولی به لحاظ فقدان قصد قتل به شبهنشده، ممکن است کشتن صورت

.مانند قتل ناشی از تصادفات رانندگی
ن مجـوز  قتل عمـدي عبـارت اسـت از فعـل بـدو     «: نویسندبرخی دیگر در مورد قتل چنین می
گلـدوزیان  (» که منتهی به مرگ انسان دیگري شـود نحويقانونی عمدي و آگاهانه یک انسان، به

1391 :22.(
در تعریف فوق اوالً قید بدون مجوز قانونی ضرورتی نداشته، ثانیاً وقتی عمد باشد، ذکـر قیـد   

ي دم ذکـر واژه شـود، ثالثـاً عـ   آگاهانه زائد است، چون عمد از دو رکن اراده و قصد تشکیل مـی 
الـدم صـورت   بسا قتلی بدون مجوز قانونی به روي یـک انسـان مهـدور   چهرایزالدم است، محقون

الـدم بـاز   ي محقـون گیرد و اگر این تعریف را تعریف قتل عمد موجب قصاص بدانیم، ذکر واژه
.رسد، مانند قتل زن در حال زنا با مرد اجنبی توسط شوهرضروري به نظر می

پوربـافرانی  (انـد  سلب عمدي حیات شخصی توسط دیگري را قتل عمـد دانسـته  برخی دیگر
موجـب قـانون را نیـز در    شده بههاي واقعاین تعریف نیز جامع و کامل نیست؛ زیرا قتل). 9: 1388
.گیرد، زیرا این نوع قتل هم سلب عمدي حیات از انسان دیگري استبرمی

هـر رفتـاري   «: اندصاص را چنین تعریف کردهبرخی دیگر از حقوقدانان قتل عمدي موجب ق
الـدم  که از انسان بالغ و عاقل صورت پذیرفتـه و موجـب سـلب عمـدي حیـات از انسـان محقـون       

).30: 1392منش و دیگران الهی(» دیگري بدون مجوز قانونی شود
ي ترین تعریـف از قتـل عمـد   با امعان نظر به تعاریف فوق، به نظر نگارنده تعریف اخیر، جامع

به این دلیل است که تمـام مصـادیق افعـال و    » هر رفتاري«ي موجب قصاص است، زیرا ذکر واژه
سـلب  «ي اسـتفاده از واژه . گیـرد و تـرك فعـل را دربرمـی   ) مادي و غیرمادي(اعمال، اعم از فعل 
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صـورت قتـل   به این دلیل است که در قتل بایستی سلب حیات صورت پذیرد، در غیر این» حیات
براي این منظور است تـا مـانع از چیزهـایی بشـود کـه لفـظ       » انسان«ي ذکر کلمه. شودمحقق نمی

به ایـن دلیـل اسـت کـه     » عمدي«ي ذکر کلمه. شود، مانند حیوان و جنینانسان بر آن اطالق نمی
» دیگـري «ي ذکـر کلمـه  . موجب قصاص نیست) خطاي محض و شبه عمدي(يرعمدیغجنایت 

بـه  » الدممحقون«ي از واژهاستفاده. شی از شمول تعریف خارج شودبه این خاطر است که خودکُ
و نیـز  شوند از شمول تعریف خارج شونداین جهت است که افرادي که مهدورالدم محسوب می

بـراي احتـراز از قتـل عمـدي اسـت کـه بـا مجـوز قـانونی          » بدون مجوز قـانونی «آوردن اصطالح 
.گیردصورت می

یـک از  ترین منبع حقوق جمهوري اسالمی ایران، قانون است، هـیچ هماما با عنایت به اینکه م
منبـع  عنوان یکتعاریف یادشده در مقابل قانون مجازات اسالمی، قابلیت اجرایی ندارد و فقط به

ي جرم قتـل عمـدي، مسـتند    دهندهبنابراین براي تحلیل اجزاي تشکیل؛ بررسی استارشادي قابل
می است و از سـایر منـابع ارشـادي در مقـام مقایسـه و تـذکر نقـاط        اصلی ما، قانون مجازات اسال

.ضعف یا قوت قانون استفاده خواهیم کرد

اجزاء عنصر معنوي قتل عمدي-3
ي در جرایم عمدي ازجمله قتل عمـدي عنصـر معنـوي فاعـل، شـامل علـم یـا آگـاهی، اراده        

:پردازیمک میي نتیجه یا قصد مجرمانه است که به تشریح هر یارتکاب و اراده

علم-3-1
آگـاهی  ). 722: 1387معـین  (اسـت  علم در لغت به معناي دانستن، یقین کردن و دانش آمده 

از ). 62همـان  (اسـت  عنوان مترادف علم نیز در معناي علـم، معرفـت، اطـالع و خبـر ذکرشـده      به
ر خـود  منظر برخی دانشمندان، علم از کیفیـات نفسـانی اسـت کـه هـر کـس آن را در آشـکارا د       

دانـد لـذت و درد   هر کس میهمچنان کهبنابراین ؛ )229: 1376صدرالمتألهین شیرازي (ابدیمی
.کندو گرسنگی و تشنگی به چه معناست، معناي علم را نیز درك می

در مورد نقش علم در سـاختار نیـت مجرمانـه، برخـی حقوقـدانان، علـم و آگـاهی نسـبت بـه          
توانـد در تبیـین نیـت    اند که درك این سه مرحله مـی قسیم کردهي مجرمانه را به سه دسته تواقعه

. 1مطابق این نظر، نـوع اول علـم و آگـاهی، علـم واقعـی و بالفعـل اسـت       . مجرمانه مؤثر واقع شود
1. Actual knowledge
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شـود کـه مـتهم    دانست، زمـانی محقـق مـی   1گرفتن عمديتوان آن را نادیدهمرحله بعدي که می
است کـه بـا   2حالت سوم از علم و آگاهی، علم اعتباري.بنددچشمان خود را عمداً بر آگاهی می

گـاه بـه معنـاي واقعـی نیسـت؛ بلکـه تنهـا        گردد، ایـن علـم هـیچ   بیان می» دانستنباید می«عبارت 
.معناست که متهم عمالً راه رسیدن به آگاهی را داشته استبدین

نتـایجی کـه   ازنظر برخی حقوقدانان، بـین حالـت دوم کـه مـتهم عمـالً از فحـص و جسـتجو        
دهد و حالت سوم که صرفاً یک فـرد معقـول و محتـاط در    ها نمینگرانی و اهمیتی به نداشتن آن

هـاي  ازنظـر حقـوقی پرونـده   . انجام چنین تحقیقاتی غفلت کرده باشد، تفاوت زیادي وجـود دارد 
هـاي غفلـت   کـه پرونـده  شـود؛ درحـالی  مربوط به نادیده گرفتن عمدي، علم واقعی محسوب می

آیند و در مفهوم علم اعتبـاري جـاي   حساب نمیگاه آگاهی و علم بهف از انجام تحقیق، هیچصر
).140: 31998ویلیام(ندارد طورکلی در حقوق کیفري جایگاهی گیرند، مفهومی که بهمی

باید توجه داشت که بحـث علـم در نیـت مجرمانـه، متـرادف بـا بحـث ادراك در مسـئولیت         
ساس نظرات حقوقدانان کیفري، از ارکان تحقق اهلیـت جزایـی اسـت    ادراك بر ا. کیفري نیست

). 113: 1390میرسـعیدي  (اسـت  و وجود آن براي مسئول شناختن مرتکب جرم الزم و ضـروري  
شـود؛  نظر از تعیین مصـداق اطـالق مـی   در حقیقت، ادراك به یک وضعیت ذهنی کلی و صرف

در این حـال، آگـاهی   . ادراك است یا خیرطورکلی دارايبه) الف(فرد که بتوان گفت طوريبه
از موضوعی خاص مدنظر نیست؛ بلکه صحبت از توانایی درك کردن و فهمیـدن اسـت و اینکـه    

هـا و آثـار و پیامـدهاي    فردي که قرار است داراي مسئولیت کیفري باشـد، قـدرت درك پدیـده   
م در سـاختار نیسـت   آنکـه آنچـه در بحـث علـ    عادي و اجتماعی رفتار خود را داشته باشـد، حـال  

بدین معنا کـه مرتکـب   . هاستگردد، علم به وجود وقایع خارجی و تحقق آنمجرمانه مطرح می
ادراك بحثی مربوط به اهلیـت جزایـی   . آید، مطلع باشداز چیزي که موجود است یا به وجود می

رتکـب جـرم   فارغ از آنکه فـرد م . دهداست و این اهلیت، توانایی مسئول شدن را مدنظر قرار می
اما بحث علم مربوط به مرحله مجرمیت و تحقق جرم اسـت و بالحـال   ؛ )همان(باشد شده یا نشده 

.تصور استتنها در مورد اجزاء عنصر مادي و دیگر امور مربوط به عنصر روانی قابل
سـادگی بیـان شـود، اهلیـت جزایـی      تواند بـه ارتباط بین اهلیت جزایی و مسئولیت کیفري می

من تنها زمـانی مسـئولیت کیفـري دارم    . اما براي تحقق مسئولیت کیفري کافی نیستالزم است،
توانم داراي اهلیت جزایی باشـم، بـدون آنکـه مسـئولیت     اما من می؛ که اهلیت جزایی داشته باشم

1. Willful blindness
2. Constructive knowledge
3. William
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درهرحـال، علـم و آگـاهی در سـاختار عنصـر روانـی       ). 20: 12006آنتـونی (باشـم  کیفري داشته 
کنـد کـه بـه تشـریح ابعـاد آن در زیـر       عمـدي نقـش اساسـی ایفـا مـی     خصـوص قتـل  جرایم و بـه 

:پردازیممی

علم به موضوع-3-1-1
علم به موضوع یعنی علم مرتکب به عناصر، ماهیت، شـرایط و کیفیـاتی کـه مقـنن در قـانون      

بـه همـین روي،   . به آن تصـریح نمـوده اسـت   . ا.م.ق290گذار در ماده تعیین کرده است و قانون
در قتـل عمـدي،   . که جهل به عناصر واقعی و اساسی باشد، مؤثر خواهد بـود آن درحالیجهل به

-3بـودن مقتـول،   علم به زنـده -2علم به وجود انسان، -1: مراد از علم به موضوع پنج چیز است
علم به موقعیـت  -5علیه، علم به وضعیت جسمانی مجنی-4علم به نوعاً کشنده بودن رفتار خود، 

:پردازیمزمانی که به تشریح هر یک میمکانی و 
نظر بر سر این بود که علم به موضوع از ارکان عنصـر روانـی   ها اختالفبین حقوقدانان مدت

برخـی حقوقـدانان جهـل یـا اشـتباه      . شـود است یا به عوامل رافـع مسـئولیت کیفـري مربـوط مـی     
فـع مسـئولیت کیفـري    که منتهی به نفی عنصـر روانـی در مجـرم شـود، را    موضوعی را درصورتی

برخی نیز بدون تصـریح بـر زوال مسـئولیت کیفـري،     ). 320: 1386میرمحمد صادقی (دانستند می
معتقدند اصل کلی بر این است کـه اشـتباه موضـوعی، عنصـر روانـی را در جـرایم عمـدي زایـل         

ز برخی دیگـر نیـز معتقدنـد اشـتباه موضـوعی در بعضـی مـوارد، ا       ). 100: 1386اردبیلی (کند می
موانع تحقق جرم است و در بعضی موارد از عوامل تخفیف مسـئولیت اسـت و بحـث از آن ذیـل     

: 1384زاده حبیـب (اسـت  عنوان رافع مسئولیت کیفري، بدون توجه به نوع و اثر اشتباه قابل ایـراد  
54.(

1392مصـوب سـال   . ا.م.گذار ایران در خصوص شرطیت علم به موضوع تا تصـویب ق قانون
و نیز تصریح علم بـه موضـوع و   » از روي علم و آگاهی«و » عالماً و عامداً«راتی همچون جز با عبا

امـا در قـانون اخیرالـذکر موضـع خـود را      ؛ حکم در برخی جرایم عمدي، نص صریحی نداشـت 
. که از ارکان و شرایط جرم عمدي اسـت تعیـین کـرد   نظرهاي حقوقدانان در ایندرمورد اختالف

در تحقـق جـرایم عمـدي عـالوه بـر علـم       «: گویـد از قـانون مـذکور مـی   144در این راستا، ماده 
از 140در مـاده  . »...مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد

همین قانون نیز با ذکر شرایط مسئولیت کیفري، ذهنیت گذشته را در زدودن ابهـام مورداشـاره از   

1. Antony
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مسئولیت کیفري تنها زمانی محقـق اسـت کـه فـرد حـین      «: خوانیمده میدر این ما. بین برده است
جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سـوم  ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، به

گذشته از مـواد فـوق، مقـنن در کتـاب قصـاص بـراي تعیـین تکلیـف نـوع          . آمده است» قصاص«
وارد عمـل شـده و نـوع    291واسطه ماده افتند، بهفاق میهایی که به لحاظ جهل به موضوع اتقتل

هرگـاه مرتکـب، جهـل بـه موضـوع      «: در این بند آمده اسـت . آن را شبه عمدي بیان نموده است
که موضوع رفتار وي شیء یا حیوان و یـا افـراد   که جنایتی را با اعتقاد به اینداشته باشد، مانند آن

امـا  ؛ »علیه وارد کند، سپس خـالف آن معلـوم گـردد   مجنیاین قانون است، به 302مشمول ماده 
. مقنن همیشه به این اعتقاد خود پایبند نبوده و اشتباه در هویت را استثنائاً قتل عمدي دانسته اسـت 

اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنـایتی  «: در این مورد بیان کرده است294در ماده 
ایـن قـانون   302علیه و فـرد مـوردنظر هـر دو مشـمول مـاده      که مجنیبر دیگري شود، درصورتی

.»شودنباشند، جنایت عمدي محسوب می
جاي استعمال واژه اشتباه بهتر است از کلمه خطاي در هدف یا خطـاي  نگارندگان معتقدند به

دهـد؛  جاي امر دیگري رخ میدر اصابت استفاده شود؛ زیرا در اشتباه اصوالً شبیه گرفتن امري به
گیـرد؛ بلکـه   جاي چیز دیگر شبیه نمیکه در خطاي در اصابت یا هدف فاعل چیزي را بهحالیدر

از جهت وقوع خطایی که ممکن است در اثر لغزش دست یا وزش باد باشد، بـه ضـربه یـا تیـر او     
اما گذشته از آن، جهل به موضـوع را از  ؛ کندجاي هدف موردنظر به هدف دیگري اصابت میبه

.گانه فوق بدانیم، قتل را از عمدي خارج خواهد کردواع پنجهرکدام از ان
قتـل در  «قانون مجازات اسالمی 292توجه به این مسئله ضروري است که اگرچه مطابق ماده 

علیـه  جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی«و نیز » حال خواب و بیهوشی و مانند آن
قصدشکار رهـا کنـد و بـه    شده بر او را، مانند آنکه تیري بهقعرا داشته باشد و نه قصد ایراد فعل وا

: داردشود، ولـی تبصـره همـان مـاده اشـعار مـی      خطاي محض محسوب می» فردي برخورد نماید
گـردد،  هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشـد کـه اقـدام او نوعـاً موجـب جنایـت بـر دیگـري مـی         «

گذار به مسئله علـم و  ازپیش قانونتوجه بیشو این مسئله بیانگر » شودجنایت عمدي محسوب می
.آگاهی در تحقق قتل عمدي است

تعمـد شیخـو قصـد درنـه ورفتـار درنهمرتکبکهاستنیامحضيخطاتیجناضابطه
نیهمـ بـه اسـت؛ خطاکـار شیخوقصددرهمورفتاردرهممرتکبت،یجنانوعنیادر. ندارد

.خوانندیممحضيخطاراآنلیدل
هبـ عمـد شـبه وعمـد ازيمعنـو رکنفقداعتباربهراتیجنانیاگذارقانوندشویمظهمالح
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چیهـ يمـاد عنصـر ثیـ حازتیجناکهاستآنامر،نیاعلتواستدادهلیتقلمحضيخطا
.استيمعنوعنصرهاست،آنتفاوتسببآنچهونداردیتفاوت

يمرزهـا ازخـروج محـض، يخطـا مـورد در1392یاسـالم مجازاتقانونيهاينوآوراز
قصدفقدانصرفکهعناستمنیابه»پ«بندبرتبصرهنیاشمول. استمحضيخطامتعارف

يبـرا یکـاف یصـورت درر،یتقصـ فقـدان وهیـ علیمجنـ بـه نسـبت فعلقصدفقدانحاصله،جهینت
بـر تیـ جناموجـب نوعـاً اواقـدام کهنباشدآگاهومتوجهمرتکبکهاستبودنمحضيخطا

بـر تیـ جناموجـب نوعـاً یاقـدام نیچنـ کـه بدانـد اگـر صـورت، نیارغیدر. گرددیميگرید
.)1392:315اینییآقا(استيعمدتیجناشود،یميگرید

برخـورد يفـرد بـه وکنـد رهـا شـکار قصـد بهيریتآنکهمانند«: »پ«بندلیذمثالمورددر
شـکار، محـل درکـه نـد یبیمـ مرتکـب اگـر فـت گتـوان یممرقوم،تبصرهباآنتعاملو»دینما

یجزئـ انحـراف بـا یحتـ شـکار، طـرف بـه گلولهکیشلوشکارندمشغولانیشکارچازیانبوه
ودیـ نمايرانـداز یتبـه اقـدام وقـوف، نیـ الحاظبدونوکنداصابتيگریدشخصبهتواندیم
آن»پ«بنـد مـورد ردتبصـره نیـ ابیتصويماهولیدل. استيعمدقتلبرسد،قتلبهيگرید

بـه ونبـوده مرتکبموردنظرکهیانسانبا) آنریغایشکار(مرتکبنخستهدفاگرکهاست
هـا آنمـورد درهـدف دراشـتباه قاعـده شـمول وهـدف دوبـه تفکیـک قابـل نوعـاً ده،یرسقتل

.بودخواهدعمدوشودینممحسوبریتقصیتوجهویآگاهنیچننباشد،پذیرامکان
اسـتفاده مرتکـب توجـه ویآگـاه يبـرا یشخصـ اریمعازهمچنانگذارقانونزینبندنیادر
شود،یمجهینتآنوقوعسببنوعاًاواقدامکهنباشدمتوجهوآگاهمرتکباگرلذا. استنموده

نکـه یابـه مرتکـب توجـه ویآگـاه ازمقـنن درواقع. دانستيعمدرایارتکابتیجناتوانینم
مفـروض راهیـ علیمجنبهنسبترفتاردرقصدگردد،یميگریدبرتیجناموجباًنوعاواقدام

دانسـته محـرز راعمـد ه،یـ علیمجنـ بـه رفتـار درقصدوموضوعبهعلمجمعحاصلازودانسته
.است

گذار بـراي وضـع قـوانین ادلـه فقـاهتی را      اي که باید بدان توجه کرد اینکه معموالً قانوننکته
ا با بررسی منـابع فـراوان   .م.ق292دهد، ولی در خصوص تبصره ماده وانین قرار میمستند وضع ق

فقهی ازجمله تحریر الوسیله، جواهر الکالم و مبانی تکمله المنهاج، مستندي در ایـن زمینـه یافـت    
:ا به این مسئله اشاره دارد که.م.ق291ماده » پ«مقنن در بند . نشد

شـده یـا نظیـر    ب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقعهرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتک«
شود و در بند پ مـاده  جنایت شبه عمدي محسوب می. »آن مشمول تعریف جنایت عمدي نباشد
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جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایـراد فعـل   «292
خطـاي  » شکار رهـا کنـد و بـه فـردي برخـورد نماینـد      قصد شده بر او را، مانند آنکه تیري بهواقع

دهنده تدبیر و دقت نظـر مقـنن   که نشان292و 291مقایسه بند پ ماده . شودمحض محسوب می
ولـی تبصـره مـاده    . در تشخیص مرز بین جنایت شبه عمدي و خطاي محض است، ستودنی است

موجـب جنایـت بـر دیگـري     هرگاه مرتکـب آگـاه و متوجـه باشـد کـه اقـدام وي نوعـاً        ... «292
پذیرش نیسـت؛ زیـرا اوالً   ، بسیار موردنقد بوده و قابل»شودگردد، جنایت عمدي محسوب میمی

-ال و حقـوق رومـی  تبصره فوق هیچ مالك و مستند فقهی نداشته ثانیاً در مقـام مقایسـه بـا کـامن    
.ژرمنی نیز قابل تطبیق نخواهد بود

فتن عمدي نتایج حاصل از فعل مرتکب، علـم واقعـی   زیرا اگرچه در حقوق عرفی نادیده گر
عنوان عمد تلقی شـده  شود و مساوي دانستن علم واقعی با نادیده انگاشتن عمدي، بهمحسوب می

دریکـی از ایـن   . نامنـد است، اما چنانچه توضیح خواهیم داد، این نوع عمد را عمد درجه دوم می
اگـر او عمـداً   «. وانـد علـم مـتهم را احـراز کنـد     تها مجلس اعیان حکم داد که دادگاه مـی پرونده

چشمان خود را بر بدیهیات بسته باشد، یا از تحقیق بیشتر امتناع نماید، زیـرا او نسـبت بـه حقیقـت     
واحوال مرتبط بـا  درواقع او از یافتن اوضاع. شک داشته است، اما نخواسته تردید وي تأیید گردد

» پروایی آگاهانـه دانسـت  ین حالت را باید نوعی بیبنابراین ا؛ عمل خوبش خودداري کرده است
در حقوق سایر کشورهاي جهـان  1پروایی آگاهانههمچنین اگرچه این بی). 191: 2003اشورث (

اي که اگر مرتکب رفتاري که موجـب خطـر بسـیار    گونهشده است، بهازجمله آمریکا نیز پذیرفته
ود آن نیـز آگـاه باشـد، عمـدي محسـوب شـده       بزرگی است را انجام داده و عالوه بر این به وجـ 

تنهـا  پروایـی، موجب آن قتـل ناشـی از بـی   این رویکرد در قانون جزاي نمونه آمریکا که به. است
تفاوتی شدید بـه ارزش حیـات انسـان باشـد، عمـد تلقـی شـده اسـت،         تحت شرایطی که مبین بی

).115: 1387واین آر (شود مالحظه می
ژرمنـی  -روري است که هم در حقوق عرفی و هم در حقـوق رومـی  اما توجه به این نکته ض

پروایـی آگاهانـه قتـل عمـدي اسـت، ولـی ایـن نـوع قتـل از درجـه دوم           اگرچه قتـل از روي بـی  
که در حقوق ایران چون قتل عمـد  محسوب شده و از مجازات کمتري برخوردار است؛ درحالی

شـود و ایـن مسـئله    رتکـب قصـاص مـی   یک و دو تقسیم نشده در صورت احراز عمـد، م به درجه
زیـرا در چنـین   ؛ شـود شود، بلکـه موجـب تهجـم در دمـاء مـی     تنها موجب احتیاط در دماء نمینه

شـده  علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقعصورتی هر مرتکبی که نه قصد جنایت بر مجنی

1. reckless knowledge
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وعـاً موجـب جنایـت بـر دیگـري      یا نظیر آن را ولی چون صرفاً آگاه و متوجه بوده که اقـدام او ن 
چنین فردي با مرتکبی که با انجام کاري قصـد  . به قتل عمد بوده و قصاص شودشود، محکوممی

علیه را داشته باشد یا با مرتکبی که عمداً کاري انجام دهد که نوعاً موجـب  ایراد جنایت بر مجنی
ده اسـت و ایـن مسـئله موجـب     برابر و مساوي دانسته شـ 290شود و سایر بندهاي ماده جنایت می

نگارندگان معتقدند جهت رعایت احتیاط در دمـاء و حفـظ   . خروج از عدالت جزایی خواهد بود
طـورکلی جهـت تحقـق عـدالت     هاسـت و بـه  تـرین سـرمایه معنـوي آن   ها که بـزرگ حیات انسان

مـاده  ا تجدیدنظر نموده و مجازات قصـاص در تبصـره  .م.ق292جزایی مقنن باید در تبصره ماده 
1.فوق را به یک مجازات تعزیري شدیدتر از قتل در حکم شبه عمدي تقلیل دهند

علم به انسان بودن-3-1-1-1
توان گفت در قانون، می» انسان زنده«در مقررات حقوقی ایران، علیرغم عدم ارائه تعریفی از 

صـورتی وي  مبدأ حیات، زنده متولـد شـدن انسـان و انتهـاي آن حیـات مسـتقر اسـت؛ در چنـین        
بنـابراین مرتکـب بایـد نسـبت بـه وجـود       ؛ تواند مستقالً قربانی جرایم علیه اشخاص واقع شـود می

و در غیر این صورت، این قتل عمـدي نخواهـد بـود و بنـا بـه نـص بنـد        انسان آگاهی داشته باشد
بـر  «مقنن در بیان قتل عمـدي بـا اسـتعمال عبـارت     . عمدي خواهد بوداین قتل شبه291ماده » پ«

و در عمـل نیـز جنایـت مقصـود یـا      ... یا فرد یا افرادي غیرمعین از یک جمع » فرد یا افرادي معین
علیـه تصـریح داشـته    بر لزوم علم بـه وجـود مجنـی   290ماده » الف«در بند . »...نظیر آن واقع شود 

ت اما بدیهی اسـ ؛ در بندهاي بعدي تکرار نشده است» الف«گرچه عبارت موصوف در بند . است
کنـد، در صـورتی قاتـل عمـدي     اي را بر روي موضوعی واقـع مـی  وقتی کسی عملی نوعاً کشنده

.علیه است، عالم باشدخواهد بود که نسبت به موضوع که در اینجا وجود مجنی

بودنزنده-3-1-1-2
بودن مقتول است؛ زیرا قتل عمـدي، سـلب حیـات    یکی از موارد علم به موضوع، علم به زنده

فــردي کــه بــا آگــاهی از . حیــات اســت و تحقــق آن مســتلزم علــم بــه حیــات اســتن ذياز انســا
کند، استحقاق خود را براي کیفر سنگین قصاص بـه اثبـات   بودن انسان به آن صدمه وارد میزنده

قصد جنایت بر مرده، با کینه قبلی، نسـبت بـه وي اقـدام کنـد، عنصـر      رساند و کسی که ولو بهمی

ی، مباالتیبی، اطیاحتیب(ازات اسالمی قتل در حکم شبه عمدي یا غیرعمدي ناشی از خطاي جزایی قانون مج616ماده . 1
در مانحن فی به . مجازات تعزیري یک تا سه سال حبس دانسته استمستوجبرا)عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت

.رر کردمجازات تعزیري دو تا پنج سال حبس مقتوانیملحاظ درجه تقصیر شدیدتر 
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چنین فردي اگرچـه ممکـن اسـت در حـال ارتکـاب جنایـت،       . نداشته استروانی قتل عمدي را 
زعـم اینکـه نهایتـاً دیـه جنایـت بـر       هاي خود را بر شخص منظور خالی کرده باشد، ولـی بـه  عقده
بسـا بـا   دانسـته کـه فـرد زنـده اسـت، چـه      اما اگر مـی ؛ اي را بپردازد، اقدام به آن نموده استمرده

بنـابراین جهـل بـه    ؛ ورزیـد بـه چنـین عملـی مبـادرت نمـی     محاسبه کیفر سـنگین قصـاص هرگـز   
تواند کیفر قصاص را از وي بزداید، اما موجب سلب کیفر دیـه جنایـت بـر مـرده از     بودن میزنده

.او نخواهد شد

مقتولبودنالدممحقون-3-1-1-3
الدم بودن این است که حیات شـخص مقتـول موردحمایـت قـانون و شـرع      مقصود از محقون

و بالتبع نیز فاعل مستحق عتـاب و عقـاب   ختن خون او شرعاً و قانوناً جایز و مباح نباشدباشد و ری
موسـوي  (کـرد  تـوان بـه ارتکـاب ایـن جـرایم محکـوم       باشد و در غیر این صورت قاتـل را نمـی  

قصـاص و دیـه را از قـاتلی    295ماده 2بر همین اساس، قسمت اخیر تبصره ). 508تاالخمینی، بی
ترتیـب و بـا توجـه بـه     ایـن بـه . بودن مقتول را به اثبات برساند سـاقط دانسـته اسـت   که مهدورالدم 

الدم بودن و حرمت خون شود که همواره اصل بر محقونالذکر، معلوم میهاي قانونی فوقمقرره
.انسان است و خالف آن نیازمند اثبات است

وجـود دارد را بکشـد   گاه ممکن است مرتکب واقعاً بخواهد مهدورالدمی که در عالم خارج
ایـن امـر   . شوددچار اشتباه می) علیهمجنی(موضوع لیکن در . یا جنایتی بر اعضاي وي وارد نماید

هرگاه مرتکب، جهل «: شده استبدین نحو بیان291ماده » ب«در قانون مجازات اسالمی در بند 
رفتار وي شیء یا حیـوان و  که موضوعکه جنایتی با اعتقاد به اینبه موضوع داشته باشد، مانند آن

علیـه وارد کنـد، سـپس خـالف آن معلـوم      این قـانون اسـت، بـه مجنـی    302یا افراد مشمول ماده 
.»گرددگردد، جنایت شبه عمدي محسوب می

:در رابطه با این ماده چند نکته قابل استنباط است
بنـابراین  ؛ اه باشـد آگـ » موضوع جرم«اینکه در تحقق جرایم عمدي، فرد بایستی به اولین نکته 

که مرتکب در تحقق قصد خویش اشتباه کند، چون وجـود قصـد مجرمانـه در جـرایم     درصورتی
. شـود عمدي الزم است، لذا جهل به موضوع موجب زایل شدن عنصر معنوي رفتار مجرمانـه مـی  

اینکه شخص باید قصد داشته باشـد، مهدورالـدم را بکشـد یـا نسـبت بـه آنچـه انجـام         دومین نکته
و معمـوالً اشـتباه در   دهد جهل داشته باشد که در این صورت، جنایت شبه عمدي خواهد بودیم

.ي مجازات و مسئولیت کیفري شودکنندهتواند زایلهویت نمی
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دال بر این است که وي در تعیـین  » جهل به موضوع«ماده به » ب«اینکه اشاره بند سومین نکته
در تحریرالوسیله بـه  ) ره(امام طور که حضرت همان. استمصداق؛ یعنی مهدورالدم اشتباه کرده 

اگر غذاي مسـموم را در جلـوي او بگـذارد، بـه گمـان اینکـه خـون او هـدر         «: آن اشاره فرمودند
موسوي الخمینـی،  (» است؛ پس خالف آن آشکار شود، قتل عمدي نیست و در آن قودي نیست

).274تابی
ن اشاره نمود، این است که گاه فرد بـه علـت اشـتباه    ي ظریفی که در این بحث باید به آنکته

علیـه و  مجنـی (دیـ باحال سؤال این است که آیا . شوددر هویت، مرتکب جنایت علیه دیگري می
ها بـراي فـرار از مسـئولیت    الدم باشند یا مهدورالدم بودن یکی از آنهر دو محقون) فرد موردنظر

اگـر کسـی بـه علـت اشـتباه در      «: دارداره اشـعار مـی  بـ دراین. ا.م.ق294ماده . کیفري کافی است
علیه و فرد موردنظر هـر دو مشـمول   که مجنیهویت، مرتکب جنایتی بر دیگري شود، درصورتی

شـود،  طـور کـه مالحظـه مـی    همان. »شوداین قانون نباشند، جنایت عمدي محسوب می302ماده 
302کند، با لحاظ ماده را مطرح میکه بحث ارتکاب جنایت ناشی از اشتباه در هویت294ماده 

مـاده  2و 1هاي گانه و تبصرهقابلیت تحقق را دارا است؛ یعنی در صورت عدم تحقق بندهاي پنج
را بـه قتـل   » الـف «اي تهیـه نمایـد تـا آقـاي     بنابراین اگر شخص اسلحه؛ جنایت عمدي است302

ند و سپس کاشـف بـه عمـل آیـد     را به قتل برسا» ب«برساند، ولی به علت شباهت ظاهري، آقاي 
علیه و هم فردي کـه در  ترتیب بایستی هم مجنیاینبه. که اشتباه کرده، قاتل و قابل قصاص است

.ابتدا قصد داشته به قتل برساند، مهدورالدم باشند تا مرتکب، به قصاص محکوم نشود

انواع وسیله-3-1-2
ی، حتی عرفی نیـز نـدارد؛ زیـرا قصـد     اصوالً آلت قتاله در تحقق قتل عمدي موضوعیت قانون

تنهایی با هر وسیله و آلتی اعم از قتاله غالباً یا نـادراً نسـبت بـه مقتـول، در اتصـاف قتـل، بـه        قتل به
عمدي کافی است و تنها دلیلی که فقهـا و حقوقـدانان در رابطـه بـا آلـت قتالـه، سـبب اعتقـاد بـه          

المثـل مجرمـی کـه    فـی . ونه موارد استگعمدي بودن قتل شده است، وجود قصد ضمنی در این
دهـد و پلـیس افتـاده و سـرش بـه کنـار جـدول خیابـان         قصد فرار از دست پلیس وي را هل میبه

میرد با موردي که مجرمی جهت رهایی خود از چنگ قانون با لوله آهنـی بـه   اصابت کرده و می
شـد قصـد قتـل صـریحاً     شود اگـر مقایسـه شـود، معلـوم خواهـد      زند و او کشته میفرق پلیس می
طـور ضـمنی وجـود    یک از دو مورد مذکور نیست، اما در مثال دوم قصـد قتـل بـه   بااینکه در هیچ

کـرده اسـت، ولـی در مثـال اول چنـین      بینـی مـی  دارد؛ زیرا که قاتل، پلیس را حتماً یا امکاناً پیش
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بنـابراین آلـت   ؛ ندارد؛ بلکه منظور قاتل، مشغول ساختن پلیس به خود بوده استبینی وجود پیش
جهت سخت موردتوجه قرارگرفته است که قاتل، قتل مقتـول را حتمـاً یـا    قتاله در مورد قتل بدین

.طور ضمنی استبینی خود، قصد قتل بهنماید و این پیشبینی میامکاناً پیش
ه فعـل کشـنده ممکـن اسـت نوعـاً کشـنده باشـد یـا نـادراً          کنظر به توضیحات فوق ازآنجایی

:پردازیمکشنده، به تشریح هر یک می

نوعاً کشنده-3-1-2-1
درستی علـم بـه نوعـاً کشـنده بـودن را      گذار بهقانون1392در قانون مجازات اسالمی مصوب 

حقـق قتـل عمـدي    توانند بدون احراز چنین علمی حکم به تها نمیالزم دانسته است و لذا دادگاه
هرگاه مرتکب، عمداً کاري انجام دهد «: قانون مجازات اسالمی290ماده » ب«مطابق بند . 1دهند

گردد، هرچند قصـد ارتکـاب آن جنایـت و نظیـر     شده یا نظیر آن میکه نوعاً موجب جنایت واقع
ظیـر آن  آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجـه بـوده کـه آن کـار نوعـاً موجـب آن جنایـت یـا ن        

هرگـاه مرتکـب   «. صورتی دیگـر تکـرار شـده اسـت    همان ماده به» پ«امري که در بند . »شودمی
قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاري را هم که انجام داده است، نسبت به افـراد متعـارف نوعـاً    

علیه، به علت بیماري، ضـعف، پیـري   لکن در خصوص مجنی. شودینمشده،موجب جنایت واقع
وضعیت دیگر و یـا بـه علـت وضـعیت خـاص مکـانی یـا زمـانی نوعـاً موجـب آن جنایـت            یا هر

علیه یا وضـعیت خـاص مکـانی یـا     که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیشود، مشروط بر آنمی
.»زمانی آگاه و متوجه باشد

هرچنـد قصـد ارتکـاب آن    «در عبارات » قصد«گردد که کلمه با توضیحات فوق مشخص می
کاررفته اسـت؛  در ماده مزبور به معناي خواست تحقق مرگ به» ظیر آن را نداشته باشدجنایت و ن

صـورت  که مرتکب خواهان تحقق مرگ نباشد، اما آگـاه باشـد کـه رفتـار او بـه     یعنی درصورتی
. مزبـور، قاتـل عمـدي شـناخته خواهـد شـد      » ب«گـردد، بـر اسـاس بنـد     نوعی منجر به مرگ می

داشتن قصد کشتن را در قتل عمـدي مهـم ندانسـته،    290ماده » پ«و »ب«گذار در بندهاي قانون
از ایـن مـاده، در   » پ«و نوعـاً کشـنده را در بنـد    » ب«بلکه انجام کار نوعاً کشنده مطلق را در بند 

ي نوعاً کشنده مطلق و بنابراین رفتار نوعاً کشنده به دودسته؛ تحقق قتل عمدي کافی دانسته است
:گرددقسیم مینوعاً کشنده نسبی ت

. ك.ر. بحث علم مرتکب به نوعاً کشنده بودن رفتار به سکوت برگزارشده است1370انون مجازات اسالمی مصوب قدر .1
.قانون مذکور206ماده »ب«بند 
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رفتار نوعاً کشنده مطلق-3-1-2-1-1
هـا را عمـدي شـمرده اسـت،     مقنن بر مبناي نوع رفتار فاعل، برخی قتل290ماده » ب«در بند 

مـراد از نوعـاً در   . ویژگی و خصوصیت موردنظر در این نوع رفتار، نوعاً کشـنده بـودن آن اسـت   
ایـن نـوع از قتـل عمـدي بـه      . عیب خواهد بـود بیرفتار نوعاً کشنده، نوع انسان متعارف و سالم و

حدي از اهمیت برخوردار است که حتی گروهی از حقوقدانان بر ایـن باورنـد کـه الزمـه تحقـق      
رغـم داشـتن قصـد نتیجـه     قتل عمدي، همواره کشنده بودن رفتار مجرمانه است و بدون آن، علی

).326: 1992نجیب حسنی (بود قتل عمدي نخواهد 
171تلقی که قبل از انقالب از آلت قتاله وجـود داشـت و البتـه منطبـق بـر مـاده       برخالف آن 

قانون مجازات عمومی سابق بود، در حال حاضر باید گفـت، وجـود آلـت قتالـه و اسـتفاده از آن      
اي کـه از آلـت قتالـه    توانـد قتـل را عمـدي نمایـد، بلکـه حسـب نـوع اسـتفاده        خود نمیخوديبه

تنها فعل نوعاً کشـنده منحصـر بـه آلـت قتالـه      بنابراین نه؛ قتل عمدي کندتواند آن راشود، میمی
؛ بلکـه صـرف   )تواند نوعاً کشنده باشد، ولی آلت قتاله وجـود نـدارد  مثالً فشردن گلو، می(ستین

تیـر  اینکـه کسـی بـا هفـت    استعمال آلت قتاله نیز لزوماً از مصادیق فعل نوعـاً کشـنده نیسـت، مثـل    
این جملـه کـه   ). 107: 1386میرمحمدصادقی (بزند نشانه رفته و به آن تیر قوزك پاي دیگري را

نیز قابل نقد است؛ زیرا ما در اینجا از فعل که » فعل نوعاً کشنده همان آلت قتاله است«گفته شود 
بنـابراین حسـب اینکـه از ایـن ابـزار      ؛ گوییم نه از ابزار و اسـتفاده از آن یک رفتار است سخن می

شـود و  گاهی این ابزار در مسیر قتاله استفاده می. ده شود، در رفتار قتاله اهمیت داردچگونه استفا
.گیردگاهی بااینکه خطرناك و کشنده است، اما در مسیر قتاله مورداستفاده قرار نمی

ي نسبیرفتار نوعاً کشنده-3-1-2-1-2
رکن اساسی در قتل عمـدي  عنوانعمل نوعاً کشنده به» ب«مانند بند 290ي ماده» پ«در بند 

علیـه وجـود   خصوصـیتی کـه در مجنـی   بیشتر به» ج«مذکور مشابه بند » پ«بند . شودمحسوب می
» ب«علیـه بنـد   علیـه در ایـن بنـد نسـبت بـه مجنـی      دارد، توجه شده است و از طرف دیگـر مجنـی  

لـی کـه در   عالوه بر عل290ي ماده» پ«ناسالم، مریض یا ضعیف محسوب شده است، اما در بند 
شـود،  علیه وجود دارد، به شرایطی که مربوط به موقعیت خاص زمانی یا مکانی مربوط مـی مجنی

.شده استنیز اشاره و اضافه
ي نسـبی را نـامبرده   قانون سابق، مواردي از رفتار کشـنده 206ي ماده» ج«گرچه مقنن در بند 

ت، امـا حقوقـدانان در کتـب    علیه مـالك قرارگرفتـه اسـ   ها وضعیت خاص مجنیاست که در آن
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خود با عنایت و استناد به متون فقهی مختلفی که در این خصوص وجود داشتند، مـوارد دیگـري   
هـاي مقـنن نداشـتند؛ زیـرا در متـون      ي نسبی را نام بردند که سنخیتی با مثـال از رفتار نوعاً کشنده

اص زمانی یـا مکـانی رفتـاري    اند که موقعیت و شرایط خشدهبینیهایی پیشفقهی مواردي از قتل
تواند نوعاً کشـنده  براي مثال، شالق زدن در گرما و سرماي شدید می. را نسبتاً کشنده کرده است

توانـد عمـدي   کـه چنـین رفتـاري در هـواي معتـدل نمـی      ؛ درحالی)17: 1352شیخ طوسی (باشد
راري دیوان عـالی  ي دیگر از شرایط خاص نسبتاً کشنده دریکی از آراي اصنمونه. محسوب شود

موجب این رأي، هرچند ریختن بنزین بر روي دیگري عمل نوعاً کشـنده  به. شودمیکشور دیده
شـود و در  نیست، اما هرگاه قربانی در کنار آتش نشسته باشد، این عمل نوعاً کشنده محسوب می

ري، رأي اصـرا (بـود صورت مرگ قربانی و ورود جراحت به وي، جرم ارتکابی عمدي خواهـد  
قتـل عمـدي را در زمـان حاکمیـت     بسیاري از حقوقـدانان ایـن فقـره از   ). 1384: 84/24ي شماره

میرمحمـد  (دانسـتند 206ي مـاده » ج«مـذکور در بنـد   » هاو امثال آن«قانون سابق مشمول عبارت 
ها و شرایط خاص در بند با در نظر گرفتن این موقعیت1392اما مقنن سال ؛)110: 1386صادقی 

خأل مذکور را پوشـانده  » و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی«با عبارت 290ي ماده» پ«
» الـف «ذکر این نکته ضروري است که ارتکاب عمل نوعاً کشنده در این مورد ماننـد بنـد   . است
قصـد  » الـف «نیاز به عنصر روانی دارد، اما عنصر روانی فاعل در اینجا بـرخالف بنـد   290ي ماده

یست؛ بلکه قصد فعل قتالـه تـوأم بـا علـم یـا آگـاهی فاعـل نسـبت بـه نـوع رفتـار خـود و             کشتن ن
ي مرتبط با عنصر روانی در مورد این دو بند آن است کـه مقـنن   نکته. خطرناکی عمل خود است

کرد و عدم تصـریح شـائبه   هیچ تصریحی به لزوم آگاهی فاعل نمی206ي ماده» ب«سابق در بند 
اما تحلیـل غالـب حقوقـدانان نسـبت بـه ایـن بنـد، آن بـود کـه عـدم           ؛راه داشتعدم نیاز را به هم

تصریح به آگاهی فاعل نسبت به نوع رفتار خود لزومـاً بـه معنـاي عـدم نیـاز بـه آن نیسـت، بلکـه         
دانسـته و  قدري آشکار بوده که مقنن خود را از گفتن امر بسیار بدیهی مسـتغنی مـی  بداهت آن به

قـانون  206ي مـاده » ج«حـال در بنـد   بـااین . کرده استت عقلی تلقی میوجود آن را از مفروضا
سابق، ازآنجاکه موضوع رفتار کشنده نسبی مطرح بوده و در امور نسبی فـرض بـر عـدم آگـاهی     

شد، اشخاص است، پس تصریح به لزوم آگاهی فاعل نسبت به وضعیت مقتول ضروري تلقی می
شرط آگاهی فاعل نسبت بـه  290ي ماده» ب«هام در بند براي رفع هرگونه اب1392اما مقنن سال 

هرگاه مرتکب عمداً کـاري انجـام دهـد    «: نوعاً کشنده بودن رفتار را صراحتاً آورده و گفته است
گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایـت یـا نظیـر    شده یا نظیر آن میکه نوعاً موجب جنایت واقع

ده کـه آن کـار نوعـاً موجـب آن جنایـت یـا نظیـر آن        آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجـه بـو  
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هاي نوعاً کشنده قصد کشتن نیست، بلکـه آگـاهی و   بنابراین عنصر روانی فاعل در قتل؛»شودمی
.متوجه بودن فاعل نسبت به نوعاً کشنده بودن رفتار خود است

نادراً کشنده-3-1-2-2
اي کـه غالبـاً کشـنده اسـت،     یلهقتل عمد با قصد کشتن از سوي شـخص بـالغ و عاقـل بـا وسـ     

ندرت کشنده است و اتفاقاً موجب قتل شده اسـت، محقـق   اي که بهشود و نیز با وسیلهحاصل می
ي مـاده » الـف «و نیـز بنـد   1370مصـوب  . ا.م.ق206ي ماده» الف«طور که در بند همان. شودمی

شـود،  جام قتل محقـق مـی  به آن اشاره گردیده است، زیرا قتل عمد با قصد ان1392مصوب 290
شـود،  رو، چنین موردي مشمول ادلّه قتل عمد مـی بدون آنکه آلت قتل دخالتی داشته باشد، ازاین

ندرت کشنده است قصد قتل ننماید، حتـی اگـر مـرگ اتفـاق افتـد قصـاص       اما اگر با آلتی که به
ي معمـوالً کشـنده   و چنین ابـزار شود؛ مانند زدن با چوب سبک؛ زیرا قصد قتلی وجود نداردنمی

.رو این قتل، قتل عمد نیست، بلکه شبیه به خطا استازاین. نیست
ندرت کشنده است، قصـد قتـل   اي که بهاگر کسی با وسیله«: گویدمرحوم صاحب جواهر می

یک قول گفته شـبه عمـد   . کسی را بکند و بزند آن شخص هم بمیرد، در این مسئله دو قول است
اشبه به اصـول  «: فرمایدمحقق قول دوم را تأیید کرده و می. عمد استاست، قول دیگر گفته قتل

ایـن  . شـود و قواعد مذهب ازجمله اطالق ادله این است که این قتل عمد بوده و قاتل قصاص مـی 
بنـابراین عملـی کـه    ؛)22: 1392نجفـی  (» انـد ي فقهاي متأخر بر این عقیدهقول اشهر است و همه

دهد، اگر همراه با قصد قتل باشد، قتل عمدي خواهد بود و ابـزار و  میقاتل نسبت به مقتول انجام
.آلت قتل مدخلیتی در آن نخواهد داشت

علیهعلم به وضعیت خاص مجنی-3-1-3
نظـر  در این حالت صرف. آیدکشنده به شمار میعلیهگاهی عمل به اعتبار خصوصیت مجنی
ي قاتل، عمل به اعتبار آنکه به موضع حساسـی از بـدن   از قتاله یا غیرقتاله بودن آلت مورداستفاده

پـذیرد،  اصابت کرده و یا عمل به اعتبـار اینکـه در شـرایط خـاص مکـانی و زمـانی صـورت مـی        
:پردازیمآید که به تشریح هر یک میکشنده به شمار می

علم به وضعیت جسمانی-3-1-3-1
کشـنده اسـت و نـه بـه محـل حسـاس       ي نه ذاتاًوسیلهعلیه، موردي است که بهوضعیت مجنی
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علیه، ضرب یا جرحی که به محل غیر حساس اصـابت  کند اما به لحاظ وضعیت مجنیاصابت می
علیـه،  مـثالً هرگـاه مجنـی   . شـود ي بـدنی مـی  کند، مؤثر بوده و منجر به سلب حیات یا صـدمه می

که انسان سالم مریض یا ضعیف یا کودك باشد و مرتکب، او را چنان مجروح و مضروب نماید 
طـور عـادي، شـخص مـریض یـا ضـعیف و یـا        کشد ولی این ضرب یـا جـرح بـه   و بزرگ را نمی

.رساند، مرتکب مسئول ارتکاب جنایت خواهد بودکودك را به قتل می
مـواردي کـه قاتـل قصـد کشـتن را      «: داردمقرر می1370مصوب . ا.م.ق206ي ماده» ج«بند 

طرف بر اثر بیماري و یـا پیـري   عاً کشنده نیست، ولی نسبت بهدهد نوندارد و کاري که انجام می
» پ«طبق این بند و نیز بنـد  . »ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشدیا ناتوانی و امثال آن

علیــه الزم و ضــروري اســت، امــا علــم و آگــاهی قاتــل بــه وضـعیت مجنــی 1392مصـوب  . ا.م.ق
کـرده اسـت، برخـی ظـاهري هسـتند؛ مثـل       ین بندها به آن اشارهعلیه که مقنن در اوضعیت مجنی

بنـابراین در ایـن قسـمت    ؛کودکی و پیري و برخی دیگر درونی و داخلی هسـتند؛ ماننـد بیمـاري   
علیـه  ي علم و آگاهی مرتکب بر وضعیت مجنـی علیه را بررسی و سپس نحوهابتدا وضعیت مجنی

:کنیمرا بیان می

علیهمجنیهاي ظاهري وضعیت-3-1-1
اسـتنباط  1392مصـوب  . ا.م.ق» پ«و نیـز بنـد   1370مصـوب  . ا.م.ق206ي مـاده » ج«از بند 

علیه ظاهري است؛ یعنی هر شخص متعـارف بـا ایـن    هاي مجنیشود که یک دسته از وضعیتمی
امـا  ؛از بین مصادیق ذکرشده پیري، کودکی و ناتوانی، جنبه ظاهري دارند. خصوصیات آشناست

اي از زندگی انسـان  کی براي تشخیص آن ارائه نکرده است؛ مثالً کودکی به چه مرحلهمقنن مال
پذیر جامعه، ایـن امـر فنـی و    رغم حمایت مقنن از اقشار آسیبرسد علیشود؟ به نظر میگفته می

دهند فالن ضربه نسـبت  کارشناسی است و این کارشناسان پزشکی قانونی هستند که تشخیص می
علیه کشنده بوده یا نه؟یخصوصیت مجنبه

علیهوضعیت درونی مجنی-3-1-2
کـرده  علیه، مقنن فقط بـه ذکـر یـک مصـداق از آن اشـاره     در بحث از وضعیت درونی مجنی

هـاي  شـود، زیـرا بیمـاري   هاي درونی و شدید میاست و آن مورد بیماري است که شامل بیماري
پـذیري قـرار   را در معـرض آسـیب  نمایـد و شـخص   شدید قواي جسمانی شخص را تضعیف مـی 

علیـه را موردبررسـی قـرار    ي علـم مرتکـب بـر وضـعیت مجنـی     دهد که در این قسـمت نحـوه  می
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:دهیممی

مواردي که علم مرتکب ضروري است-3-1-2-1
خصوصـیت  طور مطلق آگاهی قاتـل را بـه  به1370. ا.م.ق206ي ماده» ج«هرچند مقنن به بند 

شـود علـم مرتکـب    مشخص می» ج«ست، اما با بررسی دقیق مصادیق بند علیه الزم دانسته امجنی
بنابراین اصل بر جهل عموم و مخصوصـاً جـانی   ؛هاي درونی و مخفی الزم استفقط بر وضعیت

که اولیاء دم ادعا نمایند کـه جـانی بـه آن خصوصـیت آگـاه بـوده اسـت، بایـد         بوده و درصورتی
بینی علـم و آگـاهی مرتکـب نسـبت بـه      درهرصورت پیش. ادعاي خود را در دادگاه ثابت نمایند

امـري صـحیح بـوده و مرتکـب بایـد عـالم بـه وضـعیت         ) مثل بیماري(هیعلوضعیت درونی مجنی
.علیه باشدمجنی

مواردي که علم مرتکب ضروري نیست-3-1-2-2
مالً مواردي وجود دارند که کـا 1370. ا.م.ق206ي ماده» ج«از بین مصادیق ذکرشده در بند 

رسـد آگـاهی   میدر اینجا به نظر... .باشند؛ مثالً کودکی یا پیري یا ناتوانی و واضح و آشکار می
کند بـه ایـن مـوارد آگـاه     مرتکب شرط نباشد؛ زیرا هر شخص متعارف که در جامعه زندگی می

ل او است؛ مثالً پرستاري که نوزاد تازه متولدشده را از بـاالي تخـت بـه زمـین بینـدازد، ایـن عمـ       
» علـم «بینـی  بنـابراین پـیش  ؛علیه، کشنده است و عمل وي قتل عمدي خواهد بـود نسبت به مجنی

هـاي درونـی اسـت و در    ناظر به وضـعیت » ج«علیه در قسمت اخیر بند مرتکب بر وضعیت مجنی
علیـه یـا بـه کشـنده بـودن      هاي ظاهري اگر جانی ادعا کند که خصوصیت ظاهري مجنیوضعیت

.نداشته است، موردقبول نیستفعل خودآگاهی 
گرچه در حقیقت از جهت تحقق عنصر روانی، فاعل باید نسبت بـه دو موضـوع عـالم باشـد؛     

علیـه  علیـه و دوم، نسـبت بـه خاصـیت ضـعف مجنـی      یعنی اول، نسبت به وجود ضعف در مجنـی 
عبـارت  . نبودراحتی از قانون سابق قابل استنباطآگاهی داشته باشد، اما لزوم اثبات این موضوع به

تـا حـدودي تـوأم بـا ابهـام بـوده؛ زیـرا        » قاتل نیز به آن آگاه باشد«: گفتکه می» ج«مقنن در بند 
موجب ظاهري عبارت، آگاهی به وضعیت ظاهري یا دارا بودن بیماري و یا ضعف، ممکن بود به

نسـبت بـه   رسد صـرف دانسـتن قاتـل،    شود، اما به نظر میبراي عمدي دانستن قتل کافی تلقی می
وجود یک بیماري، مانند قلب یـا بیمـاري قنـد کفایـت نکـرده؛ بلکـه الزم بـود فاعـل نسـبت بـه           

بـه عبـارتی، بایـد اثبـات     . ها، مانند قلب و قند نیز آگـاه باشـد  خاصیت، کیفیت و عوارض بیماري
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یزي دانسته که نوعاً افراد مبتالبه دیابت بـر اثـر ایـراد کمتـرین جراحتـی، خـونر      شود که فاعل می
تا حـدودي ابهـام مـذکور    1392اما مقنن سال ؛سپاردپیداکرده و بر اثر تداوم خونریزي، جان می

: گویـد می290ي ماده» پ«مقنن در بند . تر از گذشته صحبت نموده استرا رفع نموده و روشن
علیه یـا وضـعیت خـاص مکـانی یـا زمـانی       که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیمشروط بر آن«

در قـانون  » آن«تا حدودي بهتر از ضمیر اشـاره  » وضعیت نامتعارف«عبارت . »و متوجه باشدآگاه
.سابق است

ي اثبـات آگـاهی و مسـئول    رسد مسـئله موضوع دیگري که ذکر آن در اینجا الزم به نظر می
گـذار در مـورد   آنچه هم در قانون سابق و هم در قـانون جدیـد پیداسـت، قـانون    . این اثبات است

عنـوان مـدعی   ر قتاله نسبی اصل را بر عدم علم فاعل قرار داده و طبیعتاً اولیـاء دم در اینجـا بـه   رفتا
مقـنن در  . کنند مکلف هستند تا ادعاي خود را در محکمه اثبـات کننـد  که مخالف اصل ادعا می

کـه  مرتکب بـه ایـن  باید آگاهی و توجه» پ«در بند «: گویدباره میدراین290ي ماده2ي تبصره
شـود ثابـت گـردد و در    شـده یـا نظیـر آن مـی    علیه موجب جنایـت واقـع  کار نوعاً نسبت به مجنی

قـانون جدیـد از ابتکـارات    2و 1هـاي  تبصره. »شودصورت عدم اثبات، جنایت عمدي ثابت نمی
.انداین قانون محسوب شده و تکلیف مسئول اثبات را مشخص نموده

زمانیعلم به موقعیت مکانی و -3-1-3-2
مصداق دیگري از علم به موضوع که از شروط تحقـق عنصـر روانـی در قتـل عمـدي اسـت،       

علیـه شـده   آگاهی فاعل نسبت به وضعیت مکانی یا زمانی خاص است که موجـب مـرگ مجنـی   
ي شـالق یـا چـوب ضـعیف در     وسـیله است؛ مانند به آب انداختن در هواي بسیار سرد یا زدن بـه 

کـه نوعـاً در ایـن شـرایط افـراد تحمـل آن ضـربات را نداشـته باشـند،          نحويهواي بسیار گرم؛ به
ایـن نـوع از رفتـار نوعـاً کشـنده نسـبی کـه در        ). 117: 1387صادقی (بودموجب قصاص خواهد 

میرمحمـد  (حقوقـدانان و ) 17: 1351شـیخ طوسـی   (فقهـا منابع فقهی و حقوقی موردتوجه برخی 
ون سابق موردتوجه قـرار نگرفتـه بـود، ولـی مقـنن در      قرارگرفته بود، در قان) 110: 1387صادقی 

» پ«در بنـد  . کـرده اسـت  براي اولین بار بـه آن اشـاره  290ي ماده» پ«بنددر 1392سال . ا.م.ق
شـده یـا نظیـر آن را نداشـته و     هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایـت واقـع  «: باره آمده استدراین

شـده یـا نظیـر    اد متعارف نوعاً موجب جنایـت واقـع  کاري را هم که انجام داده است، نسبت به افر
علیه، به علت بیماري، ضعف، پیري یا هر وضعیت دیگـر و  لکن در خصوص مجنی. شودآن نمی

شـود، مشـروط   یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیـر آن مـی  
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اص مکـانی و یـا زمـانی آگـاه و     علیه یا وضعیت خـ که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیبر آن
بسـا عوامـل یـا    معنی است؛ زیرا چهالبته انحصار به مکان یا زمان در این وضعیت بی. »متوجه باشد

علیـه بـا طنـاب یـا     موقعیت دیگري مانند سرما و گرماي شدید، بسته بودن یا محبوس بودن مجنی
.توانند نسبت به آن موقعیت نوعاً کشنده باشداشیاء نیز می

اراده و نقش آن در رکن روانی قتل عمدي-3-2
هاي قانونی و نیز ماهیت و کیفیت و اوصاف فعـل اگـر چنانچـه    علم و آگاهی فاعل بر تحریم

بنابراین براي تحقق جرم عمدي و در ما نحن فیـه قتـل   ؛تأثیر استتنهایی بیبا اراده توأم نباشد، به
:پردازیمیح آن میعمدي، وجود اراده از ضروریات است که به تشر

مفهوم و مراحل تکوین اراده-3-2-1
اسـت اراده ازلحاظ لغوي عبـارت اسـت از خواسـتن، طلـب کـردن، قصـد و آهنـگ و عـزم         

هاي لغت، اراده در معناي توانایی آگاهانه و در برخی از فرهنگ). 24: 1386جعفري لنگرودي (
).199: 11958بلک(استویژه اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش نیز آمده به

» طرف کار معـین پـس از تصـور و تصـدیق منفعـت آن     حرکت نفس به«برخی نیز از اراده به 
رسـد؛ زیـرا در آن بـر    تر به نظر مـی تعبیر دوم از اراده درست). 76: 1390خاطري (اندتعبیر کرده

روي، بـه همـین   . اصـوالً در اراده، تعقـل و ادراك شـرط نیسـت    . شـود وجود آگاهی اصرار نمی
.تعریفی درست خواهد بود که در آن در ذکر منشأ تحقق اراده لزوماً درك کردن مطرح نباشد

اراده در حقوق جزا عبارت از نوعی عمل نفسانی توأم باشعور است که مستقیماً منشأ بروز یـک  
ابیر بـا تعـ  » عمل نفسـانی «از این ). 60: 1965ثروت (شودرفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترك فعل می

).317: 1373گرجی (اندیادکرده» بناي بر عمل«و » ي نفسحمله«، »تصمیم«گوناگون چون 
ي توان گفت وراي رفتارهاي از نوع شرطی و رفلکسـی و رفتارهـاي منتسـب بـه قـوه     پس می

» شـعور «شود؛ زیرا در نـوع اول،  نمیفاعل دیده» ياراده«ي شخص دیگر، اثري از قاهره یا اراده
ي رفتار فـاعلی از اراده » مستقیم«ي در صدور رفتار دخالتی ندارد و در دو نوع اخیر، رابطهو علم 

.او گسسته و منقطع شده است
ي تکوین اراده معتقدند، بعد از میل و رغبـت و احسـاس نیـاز یـا     روانشناسان در بررسی نحوه

ا رسیدن بـه مقصـود   هاي مختلف رسیدن به لذت و یشوق لذت یا رسیدن به غرض و مقصود، راه
1. Black
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هاي مشروع و نامشـروع، هـر دو   سنجد که ممکن است راهي خود میرا با ترازوي عقل و اندیشه
ي او به تحقق آن تعلـق  در پیش پاي وي وجود داشته باشد، هرگاه راه مشروع را برگزیند و اراده

کـه  کنـد بسـیج مـی  ها را بـراي انجـام عمـل،   دهد و آنگیرد، مغز به اندام و جوارح او دستور می
: 1390میرسعیدي (شودي مجرمانه یا قصد مجرمانه است و مرتکب رفتار مجرمانه میهمان اراده

154.(
حـدیث  «، »خـاطر «، »هـاجس «نظـران، جریـان تشـکیل اراده در قالـب مراحـل      برخی صـاحب 

پیـدا  ي قصد است که در نفس آدمـی نخستین سایه» هاجس«. اندذکر کرده» عزم«و » هم«، »نفس
حالـت  » حدیث نفـس «شود و است که جریان قصد در آن نمایان می» خاطر«ازآن شود و پسمی

. ترجیح قصد فعل به ترك آن است» هم«ي توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحله
سازد، یعنی قصد را از قـوه کند و آن را به حالت جزم مبدل میقصد را تکمیل می» عزم«ي مرتبه

).273: 1386صبحی (آوردبه فعل درمی
الـذکر عبـارت اسـت از اینکـه در مراحـل اولیـه       ي فـوق گانـه تحلیل مسئولیت در مراتب پـنج 

گـردد، لـذا   چون این مـوارد بـه اختیـار انسـان حاصـل نمـی      » هاجس و خاطر«تشکیل اراده؛ یعنی 
حـدیث  «م و چهـارم  ي سـو شـود و در مرحلـه  آدمی از جهت این دو مرحله، مسئول شـمرده نمـی  

مامـت مـن از حـدیث    «، »عفی عن امتی ما حدیث به نفوسـها «مقتضاي حدیث نبوي به» نفس و ه
ــتند  ــوده هس ــس بخش ــی (» نف ــه )26: 1382غزال ــی مرحل ــه ، ول ــی مرتب ــایی، یعن ــا  ي نه ــزم ی ي ع

بدین معنی کـه الزم اسـت تصـمیم    . توجه استگیري و انتخاب، داراي اهمیت بوده، قابلتصمیم
سان به انجام و یا خودداري از انجام عمل، در خـارج، فعالیـت پیـدا کنـد تـا موجـب مسـئولیت        ان

.گردد
ي جرم است به شکلی کـه اگـر در میـان نباشـد، جـرم      ترین رکن سازندهبنابراین اراده مبنایی

تواند موجد مسئولیت کیفـري شـود؛ چراکـه حقـوق     اساساً عمل بدون اراده، نمی. یابدتحقق نمی
ارادهگردد و فعـل بـدون   ي مسئولیت کیفري، دائرمدار اراده، آگاهی و خواستن میو خاصهجزا 

صرفاً اتفاق و حادثه هستند نـه فعلـی   ) کنترل بر اثر بیماري یا دارومانند رعشه و حرکات غیرقابل(
لـذا ازنظـر   . گـذار قـرار گیـرد   که بتواند داخل در چارچوب حقوق جزا شده موضوع منـع قـانون  

ي اول، ارادي باشـد و در غیـر ایـن    ، فعلی قـادر بـه ایجـاد مسـئولیت اسـت کـه در درجـه       حقوقی
.صورت، گویی اساساً تحقق پیدا نکرده است
شـود اگـر اراده در عنصـر روانـی جـرم نباشـد، چـه        حال با توضیح فوق این سؤال مطرح مـی 

دیگـر،  عبـارت دد؟ بهگرعاملی موجب تحقق رفتار پس از علم به آن یا تصمیم براي انجام آن می
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تـوان  روشـنی مـی  ي اتصال بین صرف تصمیم به ارتکاب رفتار با تحقـق رفتـار چیسـت؟ بـه    حلقه
دریافت که عالوه بر علم و یا خواسـت ارتکـاب یـک رفتـار، عـاملی دیگـر نیـاز اسـت کـه ایـن           

یت ذهنی و شود، به دلیل همین ماهاین عامل که اراده نامیده می. تصمیم را به منصه ظهور برساند
توان از تحقق نیـت جزایـی   روانی داخلی در نیت مجرمانه است و تا این عامل محقق نگردد، نمی

هـم  سخن راند؛ زیرا در غیر این صورت، حداکثر تنها تصمیم بر انجام رفتـار وجـود دارد کـه آن   
.توان نیت مجرمانه نامیدقابل نقص است و این علم یا تصمیم را نمی

اراده در عنصر روانی جرایم عمدي و در مـا نحـن فیـه قتـل عمـدي، حـال       پس از قبول نقش 
سازد و یـا نیـاز بـه همراهـی     تنهایی نیت مجرمانه را محقق میجاي این سؤال است که آیا اراده به

توان تصور نمود که در موردي خاص، داشتن اراده مساوي با نیـت  عامل دیگري دارد؟ و آیا می
مجرمانه باشد؟
به این سـؤال بایـد توجـه نمـود کـه تمـامی رفتارهـاي ارادي در اصـل رفتارهـایی          براي پاسخ 

عمدي هستند؛ زیرا اراده جز با شعور و آگاهی و با تصور یک فعـل و دسـتور ذهـن بـر ارتکـاب      
اما مراد از رفتار در اینجا تنها اصل رفتـار بـه معنـاي حرکـت     ؛آیدآن توسط اعضاء به وجود نمی

ترین عامل دیگري به آن ضمیمه گردد، براي تحقـق نیـت مجرمانـه،    اعضاء است و اگر کوچک
بـه  1392مصـوب  . ا.م.ق144ي علم به وجود یا قصد آن نیز الزم است که همین مسـئله در مـاده  

در تحقـق جـرایم عمـدي عـالوه بـر علـم       «: داردي مرقوم اشعار میماده. آن اشاره گردیده است
در جرایمـی کـه   . ر ارتکاب رفتار مجرمانـه احـراز گـردد   مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او د

ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یـا علـم بـه وقـوع آن نیـز بایـد       وقوع آن
.»محرز شود

ي مجرمانـه  گردد که موضوع اراده، رفتار فیزیکـی و نتیجـه  ي فوق روشن میبا دقت در ماده
اگـر  . علیه را اراده کندو خارج کردن روح از جسم مجنیپس مرتکب قتل باید عمل زدن. است

مرتکــب قتــل فقــط رفتــار فیزیکــی را اراده کنــد امــا نتیجــه را اراده نکنــد، عمــل وي غیرعمــدي 
زراعت (دیآحساب میشود که در جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم غیرعمدي بهمحسوب می

ي جرم باشد و ایـن امـر در مـتن قـانون     نتیجه، ولی چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد)247: 1392
ي گذار قیدشده باشد، در آن صورت چون مرتکـب خواسـتار حصـول نتیجـه    جزا از طرف قانون

در ایـن حالـت عنصـر روانـی جـرم عمـدي از اجتمـاع        . نامنـد جرم باشد، قصد مجرمانه مقید مـی 
کـه  گردد، مانند اینحاصل میي آن ي ارتکاب عمل مجرمانه و همچنین قصد نتیجهفرآیند اراده

ولیـدي  (کنـد قصـد کشـتن او اقـدام مـی    کسی که قصد کشتن دیگري را دارد با انجام کـاري بـه  
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1392 :245.(
عنوان نتیجه باید گفت که درك این مطلب که صرف ارادي بودن رفتار مساوي با عمـدي  به

رفتـاري ارادي  . ي اسـت بودن آن نیست، درگرو تفاوت بین رفتارهـاي ارادي بـا رفتارهـاي عمـد    
است که فرد با طی نمودن مقدمات فعل ارادي اعم از تصور و تصدیق آن را مرتکب گردد، امـا  

خصوصـیات آن و نیـز موضـوع    رفتاري عمدي است که عالوه بر ارادي بـودن، علـم مرتکـب بـه    
ي جـه از طرف دیگر، عنصر مادي جرم عالوه بر رفتار و موضوع، گـاه شـامل نتی  . جرم تعلق گیرد

هـا مسـتلزم علـم    مجرمانه و شروط تحقق جرم نیز خواهد بود که وجود نیت مجرمانه نسبت به آن
در این حالت، صرف ارادي بودن رفتار، مساوي بـا عمـدي بـودن کـل     . ها نیز استیا قصد به آن

گیـرد و موضـوع و نتیجـه را در بـر     اراده تنهـا بـه اصـل رفتـار تعلـق مـی      . ي مجرمانه نیستپدیده
ي اراده، ضـمیمه گیرد و لذا تشکیل نیت مجرمانه منوط به وجود نهـاد دیگـري اسـت کـه بـه     ینم

.ي مجرمانه را پوشش دهدتمامی واقعه
دهـد، چـه نهـاد یـا نهادهـایی اسـت؟       ي اراده، نیت مجرمانه را تشـکیل مـی  ضمیمهاما آنچه به

یـت مجرمانـه بـه    روشن است که چون عنصر مادي جـرم داراي اجـزاي مختلفـی اسـت، تحقـق ن     
صورت کـه هرگـاه مرتکـب بـا آگـاهی از اجـزاي       بدین. وجود علم و آگاهی از این اجزاء است

ي مجرمانه، اراده خود را به ارتکاب رفتار متوجـه سـازد، نیـت مجرمانـه وي محقـق گشـته       پدیده
پس در یک تیراندازي منجر به قتل، تحقق عمد نسبت به قتل، منوط به این اسـت کـه اوالً  . است

، ارادي باشد و عـالوه بـر آن، علـم او تمـامی اجـزاي عنصـر       )چکاندن ماشه(مرتکباصل رفتار 
.مثالً علم او، تیراندازي، وجود انسان زنده و وقوع مرگ را پوشش دهد. مادي را دربرگیرد

گیرينتیجه
کند تا نسـبت بـه تشـخیص ماهیـت جـرایم پـی       ي جرم به ما کمک میگانهبررسی عناصر سه

خصـوص رکـن   ترین جرائمی اسـت کـه بررسـی عناصـر آن بـه     ي مهمقتل عمدي از زمره. ریمبب
در عنصـر روانـی قتـل عمـدي از اراده، علـم، سـوءنیت       . روانی یا معنوي آن امري ضروري است
اصوالً جرایمی که مطلق هستند در عنصر روانی نیاز . شودعام، سوءنیت خاص و انگیزه بحث می

قصـد نتیجـه   و جرایمی که مقید به قید نتیجه هستند، عالوه بر قصد فعل، بـه به سوءنیت عام دارند
مـالك عمـدي بـودن قتـل در     . نیز نیازمند هستند و قتل عمدي ازجمله جرایم، اخیرالـذکر اسـت  

فقهـا و  . شـده اسـت  بیـان 1392حقوق ایران، طی چهار بند در قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     
و » قصـد صـریح یـا ابتـدائی    «این مـوارد را تحـت عنـوان    » الف«حقوقدانان مالك مندرج در بند 
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قانون مجازات . کنندعنوان می» قصد ضمنی یا تبعی«را » ب و ج و پ«مالك مندرج در بندهاي 
هایی داشته است نوآوري1370التصویب اگرچه در مقایسه با قوانین سابق1392اسالمی مصوب 

همچنـان داراي نواقصـی اسـت کـه پیشـنهاد پـژوهش       ها اشـاره شـد، ولـی   که در متن مقاله به آن
ظـاهر  -1: ي سازوکارهایی است در جهت تکمیل و بهبود این قـانون، ازجملـه اینکـه   حاضر ارائه

یابـد،  ي فعـل مـادي مثبـت تحقـق مـی     وسـیله بیانگر آن اسـت کـه قتـل عمـد تنهـا بـه      290ي ماده
295ي فقها و حقوقدانان است و مـاده که امکان تحقق قتل عمد با ترك فعل مورد اتفاق درحالی

.همین قانون نیز به آن اشاره نموده است
ضرورت وقـوع جنایـت بـه کـار قصـد      روشنی بهگذار در قوانین جزایی صریحاً و بهقانون-2

بـر  » شـده قصـد فعـل واقـع   «کـه احـراز عمـد در جنایـت متوقـف بـر       شده اشاره نکـرده؛ درحـالی  
ي خاصـی در ایـن   صراحت موضوع مادهرفتار و ضرورت آن بهارادي بودن-3. علیه استمجنی

طـور ضـمنی مؤیـد    بـه . ا.م.ق530و 503، 502قانون قرار نگرفته، ولـی مصـادیق و مفـاهیم مـواد     
هاي حقوقی دنیـا  در اکثر نظام-4. ضرورت ارادي بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد است

به احکام شرعی، بین قتـل بـا سـبق تصـمیم و قتـل      و حتی کشورهاي اسالمی باوجود پایبند بودن
ي قتل غیرعمد تلقـی  اند و قتل بدون سبق تصمیم را در زمرهبدون سبق تصمیم تفکیک قائل شده

290ي ي سـوم مـاده  رغـم اینکـه در تبصـره   که در قانون مجازات اسالمی، علیاند؛ درحالیکرده
.لتفات و توجه قرار نگرفتي مجازات اسالمی پیشنهاد شده بود، مورد االیحه

01/02/1392قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     290ي هـاي مـاده  گوییبه نظر نگارنده کلی
ي سـازد کـه الزمـه   فـراهم مـی  ... قابلیت تفاسیر چندگانه را براي اساتید حقوق، قضـات، وکـال و  

هـاي علمـی الزم و تصـویب آن در    رسیدن بـه وحـدت رویـه در ایـن خصـوص، انجـام پـژوهش       
.چارچوب قانون است تا ضمن آن عدالت جزایی تحقق یابد
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