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 چکيده
یکی از عناصرتشکیل دهنده جرایم عنصر معنوی است این عنصر خود دارای اجزایی از جمله علم، 

قصد مجرمانه و خطای جزایی می باشد که ما در این پژوهش قصد بررسی ضرورت علم قاتل به 

قانون مجارات اسالمی  290در ماده ده بودن عمل را به عنوان جزیی از عنصر معنوی داریم. کشن

برای قتل عمد دو ضابطه بیان شده است، در بند الف و ت ضابطه اول قتل عمد که  1392مصوب 

همان قصد قتل و در بند ب و پ ضابطه دوم قتل عمد که انجام عمل نوعًا کشنده می باشد بیان 

اما آنچه دربند ب و پ الزم است علم وآگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل می باشد با  شده است،

اینکه قانون مجازات اسالمی صراحتاً به لزوم علم مرتکب اشاره کرده اما فقها درخصوص لزوم یا عدم 

لزوم علم قاتل به کشنده بودن عمل اختالف نظر دارند و عده ای علم قاتل به کشنده بودن عمل را 

به دلیل اینکه سبب هدر رفتن خون مومن می شود برای تحقق قتل عمد الزم ندانسته و در مقابل 

گروهی از فقها علم و آگاهی مرتکب برآثار عمل خویش را شرط تحقق عمد دانسته اند و عدم علم 

نوشتار حاضر با روش به  قاتل به کشنده بودن عمل را سبب غیر عمدی تلقی شدن قتل می دانند.

و یک تحلیلی و جمع اوری منابع از کتب و منابع فقهی سعی در درک بهتر مطلب  –صیفی تو

 .نتیجه قابل قبول می پردازد

 

 ی، علم ، عنصر معنوی، عنصر مادی.قتل عمد  :يديکل واژگان
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 مقدمه

 

تی جرم را بر مبنای شدت و ضعف قتل نفس از بزرگترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می افتد. علمای حقوق کیفری وق        

رفتار بدون مجوز »قتل عمد به معنی  1طبقه بندی می نمایند، قتل عمد در صدر آن قرار دارد. قتل از نظر لغوی به معنای کشتن است.

 2«قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود است

گناهی به صورت عمد و عدوان است که با قاتل در یک درجه خارج کردن جان انسان بی»عمد بیان کرد، تعریف دیگری که می توان از قتل 

برای عمدی محسوب شدن قتل عمد، مرتکب باید هم عمد در فعل و هم قصد نتیجه را داشته باشد)عامدا فی فعله،عامدا فی  3«می باشد

 4اهد شد.قصده( با فقدان هر یک از این دو، قتل عمدی محسوب نخو

 به  شرح زیر آورده: 1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال  290درخصوص قتل عمدی، قانون موارد عمدی بودن را در ماده

 جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:                                                                                    

انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل  هرگاه مرتکب با -الف

 نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیرآن بشود، خواه نشود.

وعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که ن –ب 

 را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیرآن را نداشته و کاری را هم که انجام داده  –پ 

جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر نوع وضعیت دیگر و یا به علت 

نی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مج

 «  وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون انکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز  -ت

 جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

قانون مجازات اسالمی  به لزوم علم قاتل به کشنده بودن عمل برای تحقق قتل عمد صراحتاً اشاره شده است. در قانون مجازات اسالمی  در

هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، هرچند قصد ارتکاب »آمده  1392مصوب سال 

 «آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود. آن جنایت و نظیر

ی ارکان تشکیل دهنده قتل عمد هم چون سایر جرایم متشکل از سه رکن مادی، معنوی و قانونی است. عنصر مادی جرم منعکس کننده

ی جرم دا نمی کند، بلکه باید از انسانی دارای اراده رخ دهد و اراده هم به نحوهیک اراده درونی است. پس جرم فقط با عنصر مادی تحقق پی

-و هم به اصل جرم تعلق گرفته باشد. مقصود از رکن معنوی جرم مشخص نمودن وضعیت ذهنی و روانی مرتکب با افعالی است که انجام می

 5قصد مجرمانه در جرایم مقید است. -3اراده  -2ی علم وآگاه -1دهد. رکن معنوی در جرایم عمدی شامل اجزایی از جمله: 

درخصوص ضرورت علم قاتل به کشنده بودن عمل در قتل عمد باید گفت، یکی از  معیارهای تحقق قتل عمدی در فقه اسالمی فعل نوعاً  

ز فقها فعل نوعاً کشنده را برای تحقق ای اکشنده است. فقها در لزوم قصد قتل به همراه فعل نوعاً کشنده با یکدیگر اختالف دارند، ولی عده

قتل عمدی مستوجب قصاص کافی میدانند، که امکان دارد دلیل آن وجود قصد تبعی قتل با استفاده از این وسیله باشد. بنابراین در صورتی 

د، قتل عمدی نخواهد بود، باید ای باشد، که معموالً موجب قتل نبوده و اتفاقاً منتهی به قتل شوکه استفاده جانی از آلت کشنده به گونه

گفت که قتل با آلت قتاله و فعل نوعاً کشنده، در صورتی از دیدگاه اسالمی قتل عمدی مستوجب قصاص است که حاکی از قصد بوده و 

دیگر معیار ی خارجی عمد در قتل باشد. پس قاتل باید عملی را انجام دهد که به روشنی در قصد قتل ظهور داشته باشد، به عبارت اماره

تفکیک انواع قتل نوعیت آلت نیست، بلکه عمل ارتکابی باید به روشنی کاشف از قصد قتل باشد، زیرا فعل نوعاً کشنده که امری مادی است، 

                                                           
 15389، ص1373بهاردهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد دهم، انتشارات دانشگاه تهران، 1
 32،ص1387چاپ چهاردهم، س  ،انتشارات جهاد دانشگاهی تهران،حقوق جزای اختصاصی ،ایرج گلدوزیان،2
 23، ص1389 ،س، انتشارات ققنوس، چاپ چهارم(1عت، عباس، حقوق جزای اختصاصی )زرا3
 105ص، 1393چاپ چهاردهم، بهار ، نشر میزان، حسین، جرایم علیه اشخاصمیر محمدصادقی، 4
، ناشر پژوهشگاه )اسالم و حقوق موضوعه(، جلد دومقیاسی، جالل الدین، ساریخانی، عادل، خسرو شاهی، قدرت اهلل، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی5

 203، ص1389 ، سحوزه و دانشگاه،چاپ دوم
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نمی تواند در تحقق عمد که امری ذهنی است موثر باشد. درنتیجه عملی که نوعاً موجب قتل می شود، در صورتی جانشین قصد جنایت می 

که جانی بر خصوصیت فعل خویش آگاه باشد، زیرا با توجه به سببیت فعل خویش و اثر مالزم، در واقع به نوعی قصد جنایت بر می  شود

گردد، چون قصد فعل با علم به ترتب جنایت بر آن، مانند قصد نتیجه آن فعل است. بنابراین در جایی که مرتکب بر نوعاً کشنده بودن فعل 

عقالیی بر عدم آگاهی وی داده شود، قتل عمدی مستوجب قصاص نخواهد بود. در نتیجه الزمه اینکه شخص بتواند  جاهل است و احتمال

قصد انجام فعل نوعاً کشنده را داشته باشد، این است که علم به کشنده بودن عمل خود هم داشته باشد. البته درخصوص ضرورت علم قاتل 

نویسنده کتاب مفتاح الکرامه ضمن تصریح بر لزوم آگاهی قاتل بر کشنده  6ا اختالف نظر است.به کشنده بودن عمل در قتل عمد بین فقه

بودن فعل، تلقی عمد در قتل با وجود قصد فعل غالباً کشنده را چنین تعلیل می کند که، قصد فعل با آگاهی بر سببیت آن از برای وقوع 

وبقصده الضرب به ما یقتل :»...ورت علم قاتل به کشنده بودن عمل را با عبارت صاحب جواهر ضر 7جنایت خود نوعی قصد جنایت خواهد بود.

 8بیان می کند.« غالباً عالماً به وان لم یقصد القتل...

 9از جمله فقهای معتقد به ضرورت علم قاتل به کشنده بودن عمل، می توان از  آیت اهلل خویی، آیت اهلل مرعشی و مرحوم محقق نام برد. 

ورت دارد یا ندارد خواهیم ین پژوهش به بررسی بیشتر این بحث که آیا علم قاتل به کشنده بودن عمل در تحقق قتل عمد ضرحال در ا

 .پرداخت

 

 

 

 

 

 

 سواالت:

 آیا علم قاتل به کشنده بودن عمل برای تحقق قتل عمد ضرورت دارد یا خیر؟  -1

 قتل عمد است یا بر عدم آن؟اصل بر وجود علم قاتل به نوعاً کشنده بودن عمل در  -2

 چه تفاوتی وجود دارد؟ 1392ق. م . ا مصوب  290بین مفهوم آگاهی و توجه در ماده  -3

 

 فرضیات :

 و در پاسخ به سواالت فرضیه های ما عبارتند از:

 به نظر میرسد علم قاتل به نوعاً کشنده بودن عمل برای تحقق قتل عمد ضرورت داشته باشد. -1

 می رسد اصل بر وجود علم قاتل به نوعاً کشنده بودن عمل در قتل عمدی است.به نظر   -2

 تفاوت وجود دارد. 1392ق. م .ا مصوب  290به نظر می رسد بین مفهوم آگاهی و توجه در ماده   -3
 ضرورت و اهمیت موضوع:

نتیجه نباید با احکام مبهم و عدم توجه به  ی ارزشمندی است که از جانب خداوند به انسان عطا شده است درحیات و جان انسان هدیه

عنصر معنوی قاتل به سادگی و به طور اشتباه حکم قصاص را در مورد او صادر و جانش را گرفت. از طرف دیگر نباید به راحتی سبب هدر 

ق قتل عمد و نگاه دقیق و رفتن خون انسانی شد که جانش را از دست داده در نتیجه بررسی و اهمیت دادن به علم قاتل در فرآیند تحق

موشکافانه به این موضوع می تواند سبب اجرای عدالت شود و در راه صدور و یا عدم صدور درست و به جای حکم قصاص به یاری دادگاهها و 

 قضات بشتابد.
 گفتار اول:

 مفهوم شناسی عنصر معنوی 

                                                           
 272و271همان، صص 6
 911، ص 1378صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص،چ سوم، نشر میزان، 7
 15، ص1388پوربافرانی، حسن، حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص)صدمات جسمانی(، چاپ اول، انتشارات جنگل، 8
 116، ص1383نوکنده ای، عزیز، تحلیل حقوقی قتل عمد، چاپ اول، نشر حقوقدانان،9
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عمیق ترآن بحث الزم و مفید است در نتیجه در ابتدا به تشریح شناخت و تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی هر بحث برای درک بهتر و 

 مفاهیم و واژه های مرتبط با موضوع مورد نظر می پردازیم.

 مبحث اول:

 مفهوم عنصر معنوی و اجزای آن

د. رفتار مرتکب برای تحقق یک جرم عالوه بر رکن قانونی و مادی، رکن معنوی که ناظر بر فعل و انفعاالت ذهنی مرتکب است الزم می باش

باید مظهر اراده و قصد او در خارج و تجلی خارجی ذهنیت یافته او باشد همانطور که برگشت رکن مادی به رفتار مرتکب است، برگشت رکن 

 . 10روانی به ذهن و قوه تصمیم گیری اوست

 :عنصر معنوی

نامیده اند. به بیان دیگر « عنصر معنوی یا روانی جرم»را  مباالتی در جرایم غیر عمدیاحتیاطی و بیقصد مجرمانه در جرائم عمدی و بی

در عنصر معنوی رابطه روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی او وجود دارد. بین اعمالی که مرتکب با قصد و عمد انجام داده و اعمالی که 

مرتکب به نحو بارزی دشمنی و مخالفت خود را با قوانین و  احتیاطی او بوجود آمده تفاوت فراوان وجود دارد. در اعمال نوع اولی بینتیجه

ی مجرمانه نقض کند. درحالی که در جرایم غیر عمدی چنین مخالفتی نظم اجتماعی بیان داشته، ودر صدد برآمده است که آنها را با اراده

-جرائم دستهالنهایه انون را هم نداشته باشد. علنی دیده نمی شود و حتی ممکن است مرتکب فرد مطیع قانونی نیز بوده و حتی قصد نقض ق

ی اول را جرائم عمدی و جرایم دسته ی دوم را جرائم غیر عمدی نامیده اند. میزان مجازات در جرائم عمدی به مراتب بیشتر از جرائم غیر 

 11عمدی است.

ی آگاهانه شخص در انجام سوءنیت عام اراده باشد. مقصود ازاجزای رکن روانی در جنایات عمدی شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص می 

رفتار مجرمانه می باشد و برای اینکه جرمی محقق شود سوءنیت عام الزم و ضروری است در واقع سوءنیت عام همان عمد در رفتار می باشد. 

 12سوءنیت عام نیز خود متشکل از اراده، علم و عمد است.

شود. سوءنیت خاص مختص جرایم عمدی مقید است در نتیجه در جرایم عمدی مقید سوءنیت خاص به نتیجه عمل مجرمانه مربوط می 

سوءنیت خاص در جرایمی الزم است که مقنن آن را برای تحقق جرم الزم می  13مجرم باید قصد به دست آوردن نتیجه را نیز داشته باشد.

 .14برای خود می باشد داند، هم چون کالهبرداری که سوءنیت خاص آن ورود ضرر به دیگری و کسب نفع

ی برای اینکه جرم محقق شود نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه :اقسام رکن معنوی -1

ی فاعل باشد، به بیان دیگر، میان فعل مادی و حاالت روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر  خواست و اراده

 15شناخت.

 :اساس رکن معنوی -2

ای که اصل را ی یک جرم عمدی هستند و اکثر جرایم عمدی هستند به گونهرکن معنوی در کنار رکن قانونی و مادی، عناصر تشکیل دهنده

فلسفی جبر و ی ی استثنایی پیدا کرده اند رکن معنوی جرم بر مبنای نظریهبر عمدی بودن جرایم گذاشته اند و جرایم غیر عمدی، چهره

ی آزاد نمی دانند، اعتقادی به رکن معنوی و اراده ندارند زیرا انسان اختیاری اختیار، استوار است. جبریه یا کسانی که انسان را دارای اراده

است و جامعه در دفاع ی اخالقی ندارد بلکه به خاطر دفاع اجتماعی ندارد تا رفتار خود را با اراده انجام دهد. بنابراین مجازات مجرمان، جنبه

اند و مجرمان را از خود واکنش نشان می دهد. اما اختیاریه که انسان را دارای اراده ی آزادمی دانند، قصد و اراده را جزء ارکان جرم قرار داده

ی کامل می دانند، مسئولیتی دهنظر اخالقی نکوهش می کنند. اما قانونگذاران راهی میانه را برگزیده اند و گرچه انسان را دارای اختیار و ارا

ر نظر نقصان یافته را نیز پذیرفته اند و افرادی چون صغار و مجنونین را یا به کلی مبرا از مسئولیت می دانسته یا مجازات مخففی برای آنها د

رخی جرایم قراردادی مانند فروش کنند. در جرایم طبیعی مانند قتل و سرقت و نیز بمی گیرند یا به جای مجازات، اقدامات تأمینی اعمال می

مشروبات الکلی، فرض بر وجود سوء نیت و عنصر معنوی گذاشته می شود و نیازی به اثبات قصد مجرمانه احساس نمی شود بلکه مدعی 

 16خالف باید آن را اثبات کند.

                                                           
 80،ص1393س شیرمحمدی، اصغر، حقوق جزای عمومی، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول،  -01
 201، ص 1375س  محسنی، مرتضی، پدیده جنایی، جلد دوم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش،چ اول، -11

 152، ص 1392، جرایم علیه اشخاص،انتشارات مجد، چ اول، 1الهی منش، محمدرضا، مرادی اوجقاز، محسن، حقوق کیفری اختصاصی  -12
 85شیر محمدی، اصغر، پیشین، ص  -31
  111، ص1392بخشی زاده )اهری( ، امین، تحوالت و رویکردهای نوین بخشی زاده )اهری( ،تحوالت و رویکردهای نوین، اندیشه عصر، چاپ سوم، س -41
  233، ص1382اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چ پنجم، س -51

 182و181، صص 1386انتشارات ققنوس، چ سوم،  زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، ج اول،  -16
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 :زمان تحقق عنصر معنوی 

عموالً در جرایم آنی که فاصله ای میان رفتار فیزیکی و حصول نتیجه عنصر معنوی جرم باید همزمان با عنصرمادی وجود داشته باشد و م

وجود ندارد، ممکن است همزمان با تحقق بخشی از عنصر مادی، عنصر معنوی نیز وجود داشته باشد و هم زمان با تحقق بخشی دیگر، وجود 

ر دادن سم، قصد قتل دارد، ممکن است در هنگام نداشته باشد مثالً شخصی که سمی را در غذای دیگری قرار می دهد و در هنگام قرا

خوردن غذا توسط مجنی علیه، از قصد خود انصراف حاصل کرده باشد یا بر عکس ممکن است در هنگام رفتار فیزیکی، قصد مجرمانه وجود 

مارمی دهد و بعداً که متوجه خطا ای سمی را اشتباهاً به بینداشته باشد اما هنگام حصول نتیجه، چنین قصدی باشد مثالً دارو فروش، ماده

می شود، بیمار را آگاه نمی کند تا منجر به مرگ او می گردد. درحالت نخست قتل عمدی است زیرا عنصر معنوی در زمان ارتکاب فعل 

راده تا زمان تحقق وجود داشته است و رفتار فیزیکی نیز عمل ارادی است که باید با اراده و قصد همراه باشد و نیازی به وجود یا تداوم ا

نتیجه نیست زیرا نتیجه امری موضوعی است که خود بخود و به تبع رفتار فیزیکی حاصل می شود و از اراده مرتکب خارج است. اما در 

صورت دوم یعنی جایی که قصد بعداً محقق می شود، در عمدی یا غیر عمدی بودن قتل تردید وجود دارد. به نظر می رسد در اینجا باید 

ایل به تفکیک شد، اگر رفتار فیزیکی مرتکب به پایان رسیده باشد به گونه ای که سیطره ای بر ادامه ی آن نداشته باشد، مرتکب قتل ق

 17عمدی نشده است وگرنه، عمل او قتل عمدی محسوب می شود.

 مبحث دوم

 :اجزای عنصر معنوی

 عنوان اجزای عنصر معنوی( و انگیزه داریم.سعی در شناخت قصد مجرمانه، علم، خطای جزایی)به  مبحثدر این 

 بند اول: قصد مجرمانه)سوء نیت( 

سوء نیت انواع مختلفی  18قصد مجرمانه)سوءنیت( مختص جرم عمدی است و در جرایم غیر عمدی قصد مجرمانه )سوءنیت( وجود ندارد.

سوءنیت جازم و سوءنیت  -3سوءنیت با سبق تصمیم سوء نیت ساده و  -2سوء نیت عام و خاص  -1دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

 که به توضیح هر یک می پردازیم: 19سوءنیت معین و سوءنیت نامعین -4احتمالی 
 سوء نیت عام و سوء نیت خاص: 

لم و جرم عمدی جرمی است که عنصر سوءنیت از ارکان تشکیل دهنده ی آن است به این معنی که مرتکب آن باید رفتار مجرمانه را با ع 

 20اطالع و قصد مجرمانه انجام داده باشد. عمدی بودن رفتار ارتکابی دو جلوه دارد یکی سوء نیت عام و دیگری سوء نیت خاص.

قانون مجازات اسالمی با توجه به نوع جرم ارتکابی می توان دو نوع قصد مجرمانه قابل تصور دانست. یکی  144براساس مقررات ماده  

 21سوءنیت عام ودیگری سوءنیت خاص.

رتکاب فعل در سوءنیت عام قصد ا22«سوءنیت عام به اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اطالق می شود.» سوءنیت عام: الف(

مجرمانه به صورت ارادی می باشد به عنوان مثال شخصی به دیگری ضربه ای می زند و او را به قتل می رساند و این ضربه را به صورت 

. آگاهانه و با اختیار انجام می دهد نه اینکه مثالً در خواب جسمی از دستش به پایین پرت شده باشد، بدون اینکه بخواهد این اتفاق بیفتد

برای تحقق جرایم عمدی، رکن معنوی جرم را مورد توجه قرار داده  24ق.م.ا 144ماده  23تمام اعمال غیر ارادی عمد عام را منتفی می سازند.

است. بنابراین چنانچه قصد ارتکاب رفتار مجرمانه وجود داشته باشد عنصر روانی جرم محقق می شود. صرف قصد مجرمانه برای عمدی بودن 

باشد اما کافی نیست. قانونگذار علم مرتکب به موضوع جرم را که برگرفته از حقوق اسالم است بعنوان تکمیل کننده قصد  جرم الزم می

                                                                                                                                                                                       
 
 198و  197همان، صص  -71
   287، ص 1392سبزواری نژاد، حجت، حقوق جزای عمومی)جرم، مجرم، مسئولیت کیفری و موانع آن(، انتشارات جنگل، جاودانه، چ اول،  -81
 238الی 235صص، 1392، انتشارات مجد، چ اول، 2شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج  -91

 179، ص1392ساکی، محمد رضا، حقوق جزای عمومی جلد اول)جرم و پدیده جنایی(، انتشارات جنگل، جاودانه، چ اول،  -20
 288سبزواری نژاد، حجت، پیشین، ص  -12
 288همان، ص -22

 179ساکی، محمد رضا، پیشین، ص -23
قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس  در تحقق جرایم عمدی عالوه برعلم مرتکب به موضوع جرم باید» -42

 «قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.
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مجرمانه برای عمدی بودن جرم الزم می داند. مثالً چنانچه کسی با علم به حرمت شرب خمر، قصد ارتکاب جرم شرب خمر را بکند وعلم و 

ون بطری شراب است و آن را بنوشد مرتکب جرم شرب خمر شده است. اما چنانچه قصد شرب خمر دارد ولی آگاهی داشته باشد که مایع در

 25نمی داند مایعی که درون بطری است خمر است و آن را بنوشد به علت جهل به موضوع مجازات از او درء می شود.

مانه، در واقع مرتکب عالوه بر عمد در فعل، نتیجه حاصله سوء نیت خاص یعنی داشتن قصد برای رسیدن به نتیجه مجر سوء نیت خاص: ب(

در جرایم مقید به نتیجه عالوه بر علم 26را هم می خواسته است مثال به قصد کشتن ضربه وارد کرده است نه به قصد شوخی یا چیز دیگر.

د نتیجه یا حداقل علم به وقوع آن داشته مرتکب به موضوع جرم و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه برای مجازات مرتکب باید مرتکب قص

در جرایمی که وقوع آنها بر »...ق.م.ا بیانگر سوء نیت خاص می باشد :  144بخش دوم ماده 27باشد و این موضوع نیز برای دادگاه محرز شود.

نونگذار در جرایم مقید به نتیجه در واقع قا« اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

عالوه بر سوءنیت عام، سوءنیت دیگری نیز برای تحقق جرم ضروری می داند که به سوءنیت خاص معروف است در واقع این نوع جرایم دارای 

 28دو نوع سوءنیت می باشند یکی قصد آگاهانه انجام رفتار و دیگری  قصد گرفتن نتیجه از رفتاری که انجام می دهد.

 :سوء نیت ساده و سوء نیت با سبق تصمیم -2

سوءنیت ساده، عبارت است از خواستن انجام فعل مجرمانه به گونه ای که بین تفکر و وقوع جرم، فاصله ای وجود نداشته باشد و مرتکب قبال 

کدیگر گالویز شده و ناگهان یکی برای آن طرح و نقشه ای طراحی نکرده باشد مثال دو نفر به دنبال رد و بدل کردن الفاظ ناموسی با ی

دیگری را به قتل برساند. اما سوء نیت با سبق تصمیم زمانی است که بین انجام فعل و تفکر مجرمانه فاصله ی زمانی طوالنی وجود داشته 

 باشد و فاعل در این فاصله به زمینه سازی برای ارتکاب جرم بپردازد.

اگر ثابت شود جنایت بدون سبق »را اینگونه تدوین کرد بود:  288و تبصره ی سوم ماده  به این بی عدالتی پی برده 1390قانون سال 

 تصمیم واقع شده است چنانچه قراین و اماراتی وجود نداشته باشد که موجب علم بر قصد مرتکب یا آگاهی یا توجه او به اینکه کار او نوعاً 

اما این تبصره در « عیت زمانی یا مکانی گردد جنایت عمدی ثابت نمی شود. موجب جنایت می شود یا وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وض

 29آخرین مراحل تصویب حذف شد. حذف تبصره مذکور در قانون مجازات اسالمی فاقد توجیه منطقی است.

 

 سوء نیت جازم و سوء نیت احتمالی -3

د و صریحاً نتیجه مجرمانه را خواستار است مثل اینکه کسی با در سوء نیت جازم، مرتکب با علم و آگاهی، عمل مجرمانه را انجام می ده

اما در سوء نیت احتمالی مرتکب، عناصر جرم را می 30اسلحه به شخصی شلیک می کند که قطعا خواستار سلب حیات از مجنی علیه است.

قق شدن آن را دارد در نتیجه مرتکب در هر دو داند و رفتار فیزیکی را اراده می کند اما نتیجه مجرمانه را قصد نمی کند و فقط انتظار مح

لی، حالت به عناصر علم دارد و رفتار فیزیکی را نیز اراده می کند اما در قصد جازم، نتیجه را نیز اراده می کند در صورتی که در قصد احتما

ترمز، با سرعت زیاد در سراشیبی حرکت می  مثل راننده ای که با علم به نقص 31نتیجه را اراده نمی کند بلکه وقوع آن را احتمال می دهد.

  32کند و باعث واژگون شدن خودرو و قتل سرنشینان می شود.

 سوء نیت معین و سوء نیت نامعین: -4

در سوء نیت معین جرم نسبت به شخص یا شی معینی که مورد قصد مرتکب بوده است انجام می شود مثل کسی که به قصد کشتن شخص 

سوء نیت نامعین ناظر بر قصد جرمی می باشد که هدف آن شخص معینی  33شلیک کرده و او را به قتل رسانده است.معینی به سمت او 

 34نیست مثل بمب گذاری به قصد قتل هر کسی که در زمان انفجار در آن جا حاضر باشد.

                                                           
 293، ص 9313حقوق جزای عمومی (، انتشارات مجد، چ اول،  -عدالتخواه، محمدرضا، مبسوط قانون مجازات اسالمی )کتاب نخست -52
 179ساکی، محمد رضا، پیشین، ص62

 293عدالتخواه، محمدرضا، پیشین، ص  -27
 289سبزواری نژاد، حجت، پیشین، ص82
 119و 118زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی، پیشین، صص-92
 237شامبیاتی، هوشنگ،  پیشین، ص03

 115زراعت، عباس،  ص31
 86ص ،شیرمحمدی، اصغر23
 85شیرمحمدی، اصغر، ص33
 210سلطانی، مهدی، ص 43
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د که این اعتقاد در برخی ایجاد شود که این را بکار برده بود و این امر سبب شده بو« شخص معین»عبارت  1370ق.م.ا  206بند الف ماده 

این شبهه برطرف گردید و 1392قید در بندهای بعدی هم وجود دارد و در نتیجه جنایت عمدی بر اشخاص غیر معین امکان ندارد. در ق.م.ا 

ب قصد ایراد جنایت وارد شده هر گاه مرتک»آمده است:  290با افزودن بندی دیگر این جنایت عمدی را ممکن دانسته است.در بند ت ماده 

 یا نظیر آن را داشته باشد بدون اینکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشند و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، مانند اینکه

 35در نتیجه آن چه مالک عمدی بودن جنایت می باشد قصد مرتکب است.« در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

 :بند دوم: علم

 36علم در لغت به معنای دانستن، یقین کردن، معرفت داشتن به هر چیز، دانسته و معلوم آمده است.

 37«علم )آگاهی(یعنی دانستن اینکه چنان رفتاری چه پیامدهایی دارد و سرزنش آمیز )نامشروع و غیر قانونی( است.» 
. علم که یک حالت درونی و ذهنی است به معنای آگاهی و علم به عناصر مادی جرم یکی از دو رکن عنصر معنوی را تشکیل می دهد

هوشیاری نسبت به حقایق است که در این جا همان عناصر مادی می باشد. علم دارای درجاتی است که شامل یقین و علم عادی یا اطمینان 

احتمال شک و خالف نمی رود، اما در علم و ظن می شود که می توان آن را به علم یقینی و انتظاری و امکانی تقسیم کرد. در علم یقینی 

انتظاری واقعیت امور بخاطر اسباب شخصی در ذهن شخص نقش بسته است اما احتمال خطا وشک نیز در آن می رود، همانگونه که در علم 

در علم انتظاری اصل بر  دهند. بنابراینامکانی نیز اسباب شخصی دخالت دارد اما بر خالف علم انتظاری، دیگران نیز چنین احتمالی را می

صحت و تحقق نتیجه است مگر اینکه عامل خارجی، سبب تطابق آن با حقیقت شود. این تقسیم بندی در جرم قتل حائز اهمیت است زیرا 

اه با اگر علم از درجه یقین و انتظار باشد باید حکم به وجود سوءنیت عام در متهم نمود اما اگر از درجه احتمال باشد باید خطای همر

در پایان بحث علم الزم است در خصوص واژه ی جهل توضیح داده شود تا مفهوم علم و تفاوت آن با جهل . 38هوشیاری را اثبات نمود

؛ اما از نظر اصطالحی رودبه کار می« علم»است و در مقابل مفهوم « ندانستن»یا « ناآگاهی»از نظر لغوی به معنای مشخص تر شود؛ جهل 

 دارای معانی فراوان و متفاوتی است. "جهل"

 

 گیرد. قرار می« عقل»و گاهی نیز در مقابل مفهوم « علم» گاهی در مقابل مفهوم "جهل  "اصطالح 

در نگاه بیشتر « جهل»وجود دارد؛ به عنوان نمونه  جهل متضادی درباره مفهومها و عقاید فراوان و حتی از نظر تاریخی نیز دیدگاه

امری مورد قبول و حتی   را« جهل»ای از متفکران، مانند عالمان متصوفه، آید، اما عدهای مذموم و ناپسند به شمار میدانشمندان پدیده

 شده است:در کتاب مفردات راغب سه معنی برای جهل ذکر 39.دانستندپسندیده می

 و هو خلو النفس من العلم، هذا هو االصل . جهل آن است که ذهن انسان از هر گونه علم و آگاهی خالی باشد.  الف(

 اعتقاد الشی بخالف ما هو علیه. یعنی شخص اعتقاد به چیزی دارد، ولی برخالف حقیقت آن شی است. ب(

عتقداً صحیحاً او فاسداً. یعنی انجام دادن کاری که خالف حقیقت آن شیء است، فعل الشی بخالف ما حق ان یفعل سواء اعتقاداً فیه ا  ج(

 چه براساس اعتقاد صحیح انجام داده باشد و چه فاسد .

 40معنای اول به جهل بسیط اشاره دارد، معنای دوم ناظر به جهل مرکب است و معنای سوم ظاهراً اعم از آن دو است.

 بند سوم: خطای جزایی

قصد مجرمانه، هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده نموده و نتایج حاصل از آن منظور نظر وی نباشد، خطای جزایی مطرح است. در مقابل 

 41ولی مسئولیت وی به این دلیل است که در پیش بینی عواقب عمل خود غفلت کرده است.

وی این جرایم را تقصیر یا خطای جزایی تشکیل می دهد. در در جرایم غیرعمدی رکن معنوی وجود دارد، اما عمد وجود ندارد و رکن معن

نتیجه در خطا عمل مورد اتهام ارادی، ولی نتایج حاصل از آن منظور نظر فاعل نیست و ایرادی که به او متوجه می شود همین است در واقع 

اقع در جرایم غیر عمدی رکن معنوی عبارت است او از نتایج عمل خود غفلت کرده و امکان وقوع آن عواقب را پیش بینی نکرده است. در و

                                                           
 118زراعت، عباس،  ص35

 2342معین، محمد، ، ص 63
 208سلطانی، مهدی،  ص73
 111و110صص زراعت، عباس،  83

39- http://pajoone.com/fa/index.php 
 89، ص1382شارات امیر کبیر،اول، انت موسوی،محمد صادق،مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی،چ40
 1378(،چ شانزدهم، نشر میزان، 3-2-1گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق عمومی ) 14
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ق.م.امقرر  145از پیش بینی یا امکان پیش بینی حادثه زیان بار و ارتکاب عمل منجر به حادثه بطور عامدانه. قانونگذار در این مورد در ماده

 42«تحقق جرایم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است...»داشته است: 

ق.م.ا بیان می دارد که:  145فتاری که دربردارنده ی تقصیر بوده و نتیجه ای مجرمانه در پی داشته باشد. تبصره ماده  خطای جزایی یعنی ر

تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد از »

مباالتی، عدم مهارت احتیاطی و بیدر قوانین سابق، تقصیر محدود به چهار حالت بی« تی محسوب می شودمصادیق بی احتیاطی یا بی مباال

 43و عدم رعایت نظامات دولتی بود اما طبق این تبصره تقصیر یا خطای جزایی محدود به دو حالت بی احتیاطی و بی مباالتی شده است.

 بند چهارم: انگیزه

که هر مجرمی با ارتکاب جرم درصدد بدست آوردن آن است و فرد را به سوی ارتکاب عمل مجرمانه سوق  انگیزه یا داعی هدف غایی است

 می دهد. انگیزه ممکن است شرافتمندانه یا بر مبنای منافع اجتماعی، شخصی و یا انتقامجویی باشد. انگیزه شرافتمندانه غالبا موجب تخفیف

 44صوال تاثیری در تحقق عنوان مجرمانه ندارد.ق.م.ا( ولی ا 38مجازات می شود)بند پ ماده 

انگیزه یا داعی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم محسوب نشده اما در تعیین میزان مجازات خصوصا در جرایم تعزیری که 

مجازات موثر است مثال در  دارای حداقل و حداکثر است، موثر می باشد. انگیزه در بعضی موارد به طور استثنایی در تشکیل جرم و میزان

بحث دفاع مشروع با وجود تحقق عناصر سه گانه جرم، انگیزه باعث می شود که وصف مجرمانه عمل گرفته شود در واقع انگیزه مرتکب که 

گیزه همان دفاع از جان و ناموس و عرض و مال و آزادی تن خود یا دیگری است سبب می شود وصف مجرمانه عمل گرفته شود. همچنین ان

ق.م.ا( گاه ممکن است  38در میزان مجازات نیز موثر است از جمله اینکه انگیزه شرافتمندانه سبب تخفیف مجازات می شود )بند پ ماده 

 45ق.م.ا( 46وجود انگیزه باعث تعلیق اجرای مجازات شود )ماده 

ارد یعنی سوءنیت و انگیزه، دو مفهوم کامال مستقل بوده طرفداران مکتب کالسیک عقیده دارند که انگیزه در ماهیت عمل مجرمانه تاثیری ند

و ارتباطی با یکدیگر ندارند مثال کسی که شخصی را به قتل می رساند همین که قاتل قصد کشتن طرف را داشته باشد کافی است تا 

ه خاطر شناخت واقعی مسئولیت مجرمین مجازات شود هر چند که انگیزه او در کشتن ترحم و نیاز و ... باشد. اما حقوقدانان مکتب تحققی ب

 46معتقدند که در هر جرم باید انگیزه ارتکاب جرم شناخته شود و مجازات براساس انگیزه تعیین شود.

در صورت ذهنی انگیزه بر عمد ارتکاب جرم مقدم است؛ یعنی قبل از ارتکاب  -1»عمد)قصد مجرمانه( با انگیزه تفاوت دارد از جمله اینکه: 

 را به سوی ارتکاب آن سوق می دهد . جرم مجرم

 متعلق قصد پیکره عمل مجرمانه است، ولی معموالًمتعلق انگیزه چیزی خارج از پیکره عمل است. -1

از نظر تحقق در خارج معموالً تحقق انگیزه بعد از تحقق قصد و رکن مادی جرم است؛ یعنی مرتکب بعد از قصد و عمل به انگیزه خود  -2

 می رسد.

 د در یک جرم در تمام مرتکبان یکی است، ولی انگیزه متفاوت است.قص -3

 47«انگیزه ممکن است ناپسند یا شرافتمندانه باشد ولی قصد جرم همیشه خالف قانون است.  -4

که  قانونگذار به هدف مرتکب 1375ق.م.ا مصوب  511و  504و  499و  498در برخی مواقع عمد خاص از جنس انگیزه است مثال در مواد 

براندازی حکومت یا امنیت کشور یا شکست نیروهای خودی در برابر دشمن به عنوان سوءنیت خاص مرتکب اشاره کرده است این سوء نیت 

 48خاص در واقع انگیزه مرتکب در ارتکاب عمل مجرمانه است و تا زمانی که احراز نشود آن فرد قابل مجازات نخواهد بود.

 مبحث دوم

 :در قلمرو عنصر معنوی ضرورت و جایگاه علم

گروهی بر این باورند که علم جزء اراده نیست بلکه شرط تحقق آن است آنگونه که قبل از آنکه اراده به چیزی تعلق گیرد باید علم به آن 

مطرح می شود زیرا  وجود داشته باشد و اراده بدون علم، معنا ندارد مگراینکه قانونگذار در موردی، علم را الزم نداند که همان بحث اشتباه

                                                           
 87و86شیرمحمدی، اصغر، پیشین، صص 24
 213سلطانی، مهدی، پیشین، ص34
 116، ص1392سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، ، انتشارات جاودانه، جنگل، چ سوم )دوم از ناشر(، 44

 234و 233و 231شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، صص45
 233و 232شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، صص  64
 84پیشین، ص  شیر محمدی، اصغر،-74
 179ساکی، محمد رضا، پیشین، ص-84
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اشتباه، در مواردی علم را از بین می برد و در مواردی بی تأثیر است. علم گاهی به عناصر واقعی تعلق می گیرد و گاهی متعلق آن، عناصر 

اساسی  قانونی است. مشهور است که جهل به عناصر قانونی تأثیری در قصد مجرمانه ندارد و معموالً جهل به عنصر واقعی، در صورتی که

باشد، موثر است. امکان دارد شخصی نسبت به شرایط و اوضاع و احوال علم داشته باشد اما در لحظه ی ارتکاب جرم، آن را فراموش کرده 

ی علم واقعی دانست یا خیر؟ به رغم اینکه عده ای باشد که در اینصورت اختالف وجود دارد که آیا علم فراموش شده را می توان به منزله

به این تساوی نیستند، برخی دیگر عقیده دارند اگر متهم امکان مراجعه ی به سابقه ی ذهنی خود را داشته باشد، به منزله ی علم  قایل

 49واقعی است.

 

 گفتار اول:

 انواع علم:

 انواع علم از نظر متعلق به را در دو موضوع علم حکمی و علم موضوعی به شرح زیر می توان بیان نمود. 

 :علم به حکمبند اول: 

متعلق علم گاهی قانون و حکم است یعنی مرتکب می داند عملی که انجام می دهد از نظر قانون جرم است و دارای فالن مقدار مجازات 

 50است و موارد اباحه آن کدام است که این موارد علم حکمی نامیده می شود.
 :الف: بررسی ضرورت علم به حکم از دیدگاه فقهی

ا مرتکب شود بدون اینکه تصور ذهنی نسبت به حکم شرع و قانون داشته باشد یا نسبت به حکم شرع و قانون تردید داشته اگر کسی عملی ر

جهل به »باشد و یا تصور می کرده عمل او مطابق شرع و قانون است در حالی که در واقع خالف شرع و قانون باشد، در این صورت جهل را 

به قانون یا به حکم به دو صورت مطرح می شود: گاهی به صورت جهل مرکب است و گاه جهل بسیط است می گویند. جهل « حکم یا قانون

 51می گویند.« شبهه حکمی»که موضوع آن شبهه است و در اصطالح علم اصول به آن 
شخص متصف به جهل منابع فقهی و حقوقی، جهل را از نظر منشأ تحقق آن به جهل قصوری و تقصیری تقسیم می کنند. در جهل قصوری 

در شرایطی قرار دارد که به هیچ وجه امکان دسترسی و آگاهی از احکام شرعی و قوانین را ندارد. جاهل قاصر در تحصیل علم کوتاهی نکرده 

الش را است و در شرایطی بوده که امکان دسترسی به قوانین برای او وجود نداشته و یا خودش را جاهل نمی داند و احتمال باطل بودن اعم

نمی دهد.در جهل تقصیری شخص با اینکه می تواند از قانون آگاهی یابد اما تقصیر می کند و به دنبال آگاهی نمی رود با این وجود کیفر 

حد در حالتی از جاهل مقصر برداشته می شود که او توجه نداشته و احتمال نمی دهد عملی را که می خواهد انجام بدهد جرم است. ولی 

ل مقصر ملتفت باشد یعنی احتمال دهد عملی را که می خواهد انجام دهد جرم است و از طرفی می تواند بپرسد تا از ماهیت آن اگر جاه

آگاه شود ولی بدون پرسش دست به ارتکاب می زند و بعد معلوم می شود که مرتکب جرم شده است جهالت چنین کسی عذر محسوب نمی 

مجرم و مستحق کیفر می باشد در واقع جاهل مقصر کسی است که در تحصیل علم کوتاهی کرده است شود و در نتیجه جاهل مقصر ملتفت 

 52چنین فردی در حکم عالم بوده و به عالم ملحق می شود.

 آیت اهلل فاضل لنکرانی درتوضیح یکی از مصادیق جهل به حکم می فرمایند: 

بأّن جزاء قتل العمد هو القصاص، و احتملت المحکمة صدق ادعائه، فهل یکون مؤثّراً فی نفی إذا ادّعى القاتل بأنّه کان جاهلًا بالحکم، فال یعلم 

 نچهالقصاص أم ال؟ الجواب: علم القاتل بعقوبة قتل العمد لیس من شروط القصاص، فبناءً علیه یبقى حقّ القصاص ثابتاً لولیّ الدّم.یعنی چنا

با توجه به اینکه علم قاتل به قصاص از شروط قصاص نیست این ادعا تأثیری بر  قاتل مدعی جهل به حکم قصاص برای قتل عمد باشد

 53قصاص ندارد.

 ب: بررسی ضرورت علم به حکم از لحاظ موازین حقوقی

در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که عالوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت »آمده  1392ق م ا.  217در ماده  

 «ه حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.کیفری ب

                                                           
 185الی  182 صزراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، پیشین، ص49
 104زراعت، عباس، پیشین، ص05
 100و  99موسوی، محمد صادق، پیشین،صص 15
 87و  86صص ، 1392محمودی، سیده فریبا، جایگاه علم در عنصر معنوی قتل در فقه و حقوق با تکیه بر رویه قضایی و الیحه قانون مجازات اسالمی،25

 494، صق ه 1425ایران، اول،  -للفاضل(، در یک جلد، انتشارات امیر قلم، قم  -لنکرانى، محمد فاضل موحدى، جامع المسائل )عربی 53
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از جمله مهمترین نوآوری های قانون مجازات اسالمی جدید این است که قانون مزبور در ابتدای هر باب به ذکر چند مورد از مواد عمومی 

 مربوط به آن باب پرداخته است. این اصول در قانون سابق رعایت نشده بود.  

ق.م.ا. جدید به آن اشاره  140که در ماده  -جرم مستوجب حد را عالوه بر شرایطی چون عقل و بلوغ و اختیار،، شرط ثبوت 217در ماده 

» ق.م.ا. جدید آمده 155قصد، علم و آگاهی به حرمت شرعی)یعنی جهل به حکم نداشته باشد( دانسته است. هم چنین در ماده  -شده است

ر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگ

یک قاعده ی حقوقی است که در این « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست«. »جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست -تبصره

ان نشده بود. استثنایی که براین قاعده قائل گردیده است این است که اگر ماده پیش بینی شده است. این موضوع صراحتاً در قانون سابق بی

تحصیل علم عادتاً برای مرتکب جرم و مدعی جهل ممکن نباشد یا چنانچه جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود، جهل به حکم مانع از 

سئول است که عالوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مجازات مرتکب خواهد شد. به عنوان مثال در جرایم مستوجب حد، مرتکب در صورتی م

مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. در نتیجه جهل به حرمت شرعی رفتار ارتکابی از موانع اجرای مجازات تلقی 

 54می شود.

ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از  در جرائم موجب حد هر گاه متهم»قانون مجازات اسالمی جدید آمده  218هم چنین در ماده 

و موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید 

 55ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

علم به قانون شرط شمول قانون است با این توضیح که  -1وص نقش علم به قانون دیدگاههای مختلفی بیان شده است ازجمله: در خص 

علم به قانون شرط ثبوت مسئولیت کیفری است به عبارتی مرتکب جاهل مجرم  -2جاهل به قانون اصوال مشمول امر و نهی قانونگذار نیست. 

 -4« اشتباه حکمی هیچگونه تاثیری بر مسئولیت کیفری فاعل ندارد.» -3بواسطه علم نداشتن زائل شده است. بوده ولی مسئولیت کیفری او 

جهل مانع از تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی می شود به عبارت دیگر قصد مجرمانه زمانی تکمیل می شود که مرتکب عالم به »

قصد مجرمانه کافی نیست بلکه عالوه بر آن باید بداند که فعل یا ترک فعل او مجرمانه  عناصر تشکیل دهنده جرم باشد، این امر برای تحقق

د است. این نظر به حقیقت نزدیکتر است زیرا اراده هر چیز بدون علم به آن چیز محقق نمی شود، اراده مخالفت با قوانین و مقررات، تنها نز

ن مخالفت می کند آگاه و مطلع باشد. از این رو اشتباه حکمی یا همان جهل به قانون کسی متصور است که از وجود قانون الزام آوری که با آ

 56مانع از تحقق سوء نیت وقصد مجرمانه شده است.

 :بند دوم: علم به موضوع )علم غیر حکمی(

شنده است و مجنی علیه یک دهد نوعاً کگاهی متعلق علم، موضوع جرم و عنصر مادی آن است. مثالً مرتکب می داند عملی را که انجام می

. در زیر به بررسی ضرورت علم به موضوع از دیدگاه فقهی و 57نامندانسان زنده می باشد که اصطالحاً چنین علمی را علم موضوعی می

 حقوقی می پردازیم

 : ضرورت علم به موضوع از دیدگاه فقهیالف

هر گاه کسی به اصل حکم شرعی و قانون عالم باشد و بداند در اسالم حکم فالن عمل چیست اما نسبت به یک مورد جزئی فرعی که همان  

موضوع است جهل دارد به بیان دیگر جهل و شبهه شخص نسبت به یک امر خارجی است جهل به موضوع می باشد. جهل به موضوع نیز در 

 58رکب قابل طرح می باشد.دو مرحله ی جهل بسیط و م

ع از جمله موارد جهل به موضوع یا شبهه موضوعیه می توان به موارد زیر اشاره کرد: مثالً شخص نمیداند که فالن زن بر او حرام است یا مای

م بوده است. در موجود، شراب است بلکه بعد از مجامعت با زن یا نوشیدن مایع کشف می شود که مجامعت با زن و نوشیدن مایع بر او حرا

در خصوص اصل 59اینگونه موارد به موجب جهل و شبهه، مسئولیت کیفری از شخص برداشته می شود یا مرتکب از مجازات معاف می گردد.

برد و به همین دلیل برائت برخی ادله داللت بر آن دارد که جهل به موضوع و جهل به حکم مسئولیت کیفری یا مجازات را از بین می

 60.ین خصوص قائل به احتیاط می باشندو مجتهدین قائل به برائت شده اند، در حالی که اخباریون با ارائه ی ادله ی دیگری در ااصولیون 
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 ب: ضرورت علم به موضوع از دیدگاه حقوقی

حکمی یا قانونی علم موضوعی که در مقابل جهل موضوعی قرار دارد  معموالً در تحقق عنصر معنوی جرم موثر است برخالف علم و جهل  

که حقوقدانان عقیده بر عدم تأثیر آن دارند. منظور از علم و جهل حکمی، آگاهی یا عدم آگاهی نسبت به احکام قانونی یک مسئله است 

 .61مانند اینکه تفسیری نسبت به قانون صورت گرفته و مرتکب، از این تفسیر بی اطالع باشد

حقق جرایم عمدی عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه  در ت»آمده  1392ق.م.ا. مصوب  144در ماده 

 140در ماده « احرازگردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز محرز شود.

و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد مسئولیت کیفری در حدود، قصاص »ق.م.ا. جدید آمده 

در قانون جدید برای شرایط و موانع مسئولیت کیفری فصلی « آمده است.« قصاص»به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم 

ا به صورت مصداقی و در ابواب و جرایم  مختلف به صورت پراکنده شرایط مسئولیت کیفری ر 1370مستقل در نظر گرفته شده است. قانون 

نشان می دهد که جرایم مستوجب  140ذکر شده بود که در این قانون شرایط مسئولیت کیفری در فصلی مجزا آمده است. توجه در ماده 

ت: یا دیه به عنوان مجازات و مسئولیت کیفری دیه مشمول قواعد این ماده نیست. دلیل این امر را می توان در یکی از این دو مورد دانس

 تلقی نشده است و یا اینکه برای ثبوت دیه نیازی به شرایط مسئولیت کیفری نخواهد بود. دیه اصوالٌ در جرایم غیر عمدی ثابت می شود و با

ق.م.ا. 140ذکر نشده است. در ماده توجه به اینکه در جرایم غیر عمدی تقصیر مالک است نه قصد مجرمانه، در نتیجه دیه در این ماده 

جدید علم به عنوان یکی از شرایط الزم نیامده است. دلیل این امر را می توان اینگونه بیان کرد که شرایط مسئولیت کیفری جرایم عمدی 

علم به موضوع است نه وغیر عمدی به صورت یکسان ذکر شده است و در جرایم غیر عمدی لزومی به احراز علم وجود ندارد. منظور از علم، 

 62علم به حکم که در مقابل جهل به موضوع یا اشتباه موضوعی قرار می گیرد. 

هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می » مقرر می دارد 1392ق.م.ا. 153ماده 

در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش شود مجازات نمی گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه 

و  225خواب و بیهوشی که در قانون سابق به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شد و در باب قصاص و در مواد « کند.

قانون جدید بوجود آمده این  153شده در قانون سابق و ماده آمده بود در باب کلیات پیش بینی شده است. تفاوتی که بین مواد ذکر  323

ی حصری به آن بخشیده بوده، اما در قانون جدید با ذکر صرفاً به خواب و بیهوشی اشاره شده و در ظاهر جنبه 225است که اوالً در ماده 

 63مول این ماده محسوب می گردد. همچون هیپنوتیزم.عالوه بر خواب و بیهوشی موارد مشابه به ان نیز از قلمرو ش« و مانند اینها»عنوان 

قانون سابق این است که در قانون سابق به انتفای قصاص اشاره شده بود اما در قانون  225قانون جدید با ماده  153دومین تفاوت بین ماده 

 153تغییر مربوط به بخش آخر ماده جدید به انتفای مجازات به صورت کلی اشاره شده و جنبه ی تعمیمی به آن بخشیده است. سومین 

است به طوری که در قانون سابق استثنایی بر رفتار مرتکب عنوان نشده و به هر ترتیب وی از نهاد سقوط مجازات قصاص بهره مند می شود 

بخوابد و یا خود را  قانون جدید اگر شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود عمداً 153در حالی که در ماده 

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری »ق.م.ا. جدید آمده  154بیهوش کند، واجد مسئولیت کیفری خواهد بود. هم چنین در ماده 

مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب 

 االختیار بوده است. لکن چنانچه اثبات شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود،

قانون سابق تطبیق داد. اصل بر عدم مسئولیت  53این ماده از قانون جدید را می توان با ماده ی « به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

اساس ماده مزبور اگر ثابت شود مصرف مواد سکرآور به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع است، بر

 64شود، به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می شود.

 گفتار دوم

 :متعلقٌ به علم غیر حکمی 

و صفات، گاهی صفات قانونی هستند و گاهی صفات غیر قانونی می  موضوع علم گاهی واقعه ی مادی خارجی است و گاهی صفات است

باشند. موضوع علم، گاهی صفاتی است که مشترک میان همه ی جرایم است و گاهی صفات اختصاصی برخی جرایم هستند و گاهی فقدان 

ت که هر واقعه ای که جرم را تشکیل می آن ها، قصد مجرمانه را به کلی زایل می کند و گاهی وصف جرم را تغییر می دهند. قاعده آن اس
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دهد باید موضوع علم مجرم قرار گرفته باشد. یکی از این موارد، موضوع جرم است. مثالً مرتکب قتل عمدی باید بداند جسم انسانی را مورد 

د به حق مالکیت یا حق حیاتی موضوع دیگر حقی است که مورد حمایت قانون قرار می باشد. بنابراین مرتکب باید بدان.تعرض قرار می دهد 

که مورد حمایت قانون است، تعرض می کند، پس اگر پزشکی که می پندارد جسد مرده ای را کالبد شکافی می کند در حین کالبد شکافی 

د متوجه زنده بودن وی شود و او بمیرد مرتکب قتل عمد نشده است. موضوع دیگر، صالحیت تعرض به حق دیگری است یعنی مرتکب بای

قابلیت صدمه زدن و شرایط فعل را بداند بنابراین اگر پزشکی که دارویی به مریض تزریق می کند، نداند که عمل وی برای مریض ضرر دارد 

 65، جرم عمدی انجام نداده است.
اشته باشد. مثالً در جرم ای جرایم صفت خاصی برای مجنی علیه یا مجرم، ضرورت دارد بنابراین مرتکب باید علم به این صفات نیز ددر پاره

 66سقط جنین حامله بودن زن شرط تحقق جرم است در نتیجه ساقط کننده ی جنین باید بداند که مجنی علیه، یک زن حامله است.

قصد کشتن »ق.م.ا، 290گاهی قانونگذار وصف خاصی را برای نتیجه بیان می کند که باید در دایره ی علم مجرم قرار گیرد مثالً ماده ی 

را بیان کرده است در نتیجه بسیاری از حقوقدانان معتقدند که مجرم باید قصد کشتن شخص معینی )مثالً علی( را داشته « خص معینش

باشد تا عمل وی قتل عمدی به حساب آید و اگر حسین را به جای علی بکشد، عمل وی قتل عمد نیست. این مسئله ای است که به عنوان 

 67ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است و آنان را به صف آرایی در مقابل یکدیگر واداشته است.اشتباه در شخص و شخصیت، 

 :علم به موضوع الف(

عنصر معنوی به معنای سوءنیت عام در همه جرایم عمدی الزم است و این عنصر شامل اراده و علم است و همه حقوقدانان در این زمینه 

اتفاق نظر دارند و همچنین اکثر حقوقدانان در اینکه متعلق علم، عناصر جرم است یعنی مرتکب باید نسبت به عناصر قتل، علم وآگاهی 

رفتار مجرمانه می دانند یعنی مرتکب اراده اختالف نظر وجود دارد؛ عده ای متعلق اراده را نظر دارند. اما در مورد متعلق داشته باشد اتفاق 

ند یعنی باید رفتار فیزیکی جرم را اراده کرده باشد و عمالً آن را انجام دهد و گروهی، متعلق اراده را رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه می دان

عالوه بر رفتار فیزیکی، نتیجه را قصد کند. بنابرین مرتکب قتل عمدی از نظر عنصر علم و آگاهی در صورتی به مجازات این جرم  مرتکب باید

محکوم می شود که اوالً بداند موضوع جرم او یک انسان است، بنابراین اگر شبحی را از دور ببیند و به گمان اینکه حیوان است به سوی آن 

و او را بکشد اما معلوم شود که انسان بوده است، مرتکب قتل عمدی قابل قصاص نشده است. ثانیاً بداند که موضوع قتل تیر اندازی کند 

انسان زنده است، پس اگر فردی را گمان می کند مرده است دفن نماید و بعداً معلوم شود که زنده بوده است، قتل عمد قابل قصاص نکرده 

صالحیت دارد به حیات مجنی علیه خاتمه دهد. بنابراین اگر اسلحه ای که گمان می کند فشنگ ندارد به  است. ثالثاً بداند که عمل وی

 68مستوجب قصاص نیست.سوی مجنی علیه تیر اندازی کند و او را بکشد، عمل وی مصداق قتل عمدی 

ل( باشد و رفتار فیزیکی نیز به گونه ای باشد، که قابلیت از نظر عنصر اراده نیز باید اراده مرتکب متوجه رفتار فیزیکی )اعم از فعل یا ترک فع

کشتن را داشته باشد. بنابراین شخصی که در حالت بیهوشی و فقدان اراده، به دیگری حمله می کند و او را می کشد، مرتکب قتل عمدی 

 69نشده است.

ده و قصد نیز خواهد بود. مانند اینکه مرتکب گمان کند فقدان علم در مواردی که مربوط به عناصر اساسی مادی قتل باشد، موجب زوال ارا

مجنی علیه قبالً مرده است و به سوی وی تیر اندازی کند یا به سوی شبحی که گمان می کند حیوان است شلیک نماید یا عملی را مرتکب 

م حکمی هم باید وجود داشته باشد اما شود که گمان میکند کشنده نیست. در این جا معنای  علم موضوعی مورد نظر است زیرا اگر چه عل

 70توان اثبات کرد. مقنن  وجود چنین علمی را مفروض دانسته است و این فرضی قانونی است  که برخالف آن نمی

 :علم به نتیجه ب(

و به آن علم داشته  مرتکب باید نتیجه جرم را اراده کند مثالً در قتل نتیجه جرم که همان خارج شدن روح از بدن است را نیز اراده کند 

باشد. بنابراین اگر شخصی به قصد ترساندن دیگری یا برای تفریح به سوی هوا و اطراف تیراندازی کند و تیر او به شخصی برخورد نماید 

بدون آنکه قصد کشتن او را داشته باشد، عمل وی عمدی محسوب نمی شود. کالً سلب قصد و اراده  موجب فقدان سوءنیت عام است و 

                                                           
 185پیشین، ص عباس، زراعت، 65
 186و  185صص  همان، 66
 186، ص همان76

 109، ص  1392 س ، پیشین، 1حقوق جزای اختصاصیعباس، زراعت، 68
 110و109همان، صص 96
 111همان، ص07
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واملی همچون اجبار مادی و خواب، مستی و قوه قاهره موجب از بین رفتن قصد و اراده می شوند. هر چند عده ای این عوامل را فقط ع

 71موجب سلب اختیار می دانند که با سلب اراده تفاوت دارد.

 :علم به وسیله و نوع آن ج(

استفاده اش شرط تحقق جرم است. هرکس که برای ایجاد رعب و محاربه نیز از جمله جرایمی است که علم مرتکب به وسیله ی مورد 

حال چنانچه شخص نسبت به اسلحه بودن 72وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی االرض می باشد.

ارنجک ندیده در عین حال با سر و صدا وسیله مورد استفاده خود علم نداشته باشد محارب نخواهد مثالً انسانی را تصور کنید که تاکنون ن

قصد ترساندن مردم را دارد و نارنجکی را در دست دارد که آن را به طرف دیگری می کوبد تا صدا ایجاد کند این شخص نسبت به سالح 

 73بودن نارنجک آگاهی ندارد در نتیجه عنوان دست به سالح بردن برای ترساندن مردم و محارب بر او صدق نمی کند.

 :علم به رابطه سببیت  (د

رابطه ی سببیت در هر جرم به معنی آن است که عمل مرتکب، سبب نتیجه مجرمانه باشد این موضوع در اصل یک مساله ی فلسفی می 

د باشد و فالسفه این رابطه را زمانی برقرار می دانند که الزمه ی سبب، تحقق مسبب باشد به این معنی که هر گاه سبب رخ دهد مسبب خو

به خود به دنبال آن محقق می شود. رابطه سببیت و اسناد فعل به فاعل را در حقوق جزا می توان به دو دسته تقسیم کرد، یک اسناد 

معنوی که همان نسبت دادن جرم به شخص دارای اهلیت است یعنی تا زمانی که شخص اهلیت نداشته باشد نمی شود جرمی را به او 

اد مادی است که در اینجا مورد نظر است یعنی از نظر مادی بتوان بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه رابطه نسبت داد. اسناد دیگر اسن

سببیت برقرار کرد. رابطه سببیت به عنوان جزئی از رکن مادی منحصر در معنی دوم می باشد اما برای برقراری مسئولیت کیفری نیاز به هر 

ی تحقق جرم عمدی و قتل عمد به عنوان یکی از جرایم عمدی علم به رابطه سببیت شرط است . مسلماً برا74دو سبب مادی و معنوی است

 یعنی برای تحقق قتل عمد قاتل باید بداند در صورت انجام عمل، قتل به وقوع خواهد پیوست وعمل قاتل سبب قتل خواهد شد.

 

 

 :نتيجه گيري

قتل عمد شدیدترین نوع قتل می باشد. قتل عمد دارای دو  ،مرتکب می باشدآنچه سبب تمایز انواع قتل می شود عنصر روانی به طورکلی  

قصد انجام عمل نوعاً  -2ق.م.ا. ( که به آن قتل عمدی محض نیز می گویند  290قصد قتل ) موضوع بند الف ماده  -1ضابطه می باشد 

عمد نیزمی گویند. در خصوص ضابطه دوم قتل  ق.م.ا ( که به آن قتل در حکم 290کشنده بدون قصد قتل)موضوع بند ب و  پ ماده  

بر ضرورت علم قاتل به کشنده بودن عمل در تحقق قتل عمد اشاره ای  1370ق.م.ا.مصوب  206عمدی اگرچه قانونگذار در بند ب ماده 

ن حقوقدانان اسالمی  به صراحت به لزوم علم قاتل به کشنده بودن عمل اشاره کرده هم چنی 1392مصوب  290نکرده بود اما بند ب ماده 

بر لزوم این آگاهی تأکید کرده اند و معتقدند که توجه جانی بر آثار فعل خویش شرط تحقق عمد و ثبوت قصاص می باشد چنانچه جانی بر 

خصوصیت کشنده بودن عملش آگاهی نداشته باشد دیگر نمی توان قصد انجام آن عمل را همچون قصد تلقی کرد و شخص را مستحق 

انست. در واقع قصد انجام فعل نوعاً کشنده با آگاهی بر سببیت آن فعل برای تحقق جنایت خود به نوعی قصد جنایت می باشد قصاص د

براین اساس چنانچه جانی بر خصوصیت کشنده بودن عملش آگاهی نداشته باشد قتل عمد نخواهد بود و فقط در مواردی قصد تبعی جنایت 

د کند که به طور غالب بر ترتب جنایت بر آن فعل آگاهی داشته باشد و هیچ کس انسان جاهل بر اثر عمل آشکار است که جانی فعلی را قص

خود را قاصد بر آن اثر تلقی نمی کند باید گفت در مواردی که عملی به طور غالب کشنده است اصل بر علم قاتل به کشنده بودن عملش 

خود به کشنده بودن عمل را ثابت کند البته چنانچه قتل به دلیل حساسیت زیاد موضع می باشد و این مرتکب قتل است که باید عدم علم 

اصل بر عدم  ثابت شود جنایت بدون سبق تصمیم بوده استآسیب باشد و این حساسیت غالبا شناخته شده نباشد هم چنین در حالتی که 

علم قاتل است .در خصوص ضابطه تشخیص افعال و آالت غالباً کشنده بین حقوقدانان اتفاق نظر نیست اما بهترین نظری را که می توان در 

این خصوص انتخاب کرد نظری است که بوسیله فقهای شعیه مطرح شده آنها آلت قتاله را وسایلی می دانند که غالباً با آنها قصد قتل می 

 شود ومعموالً استفاده از آنها با قصد جنایت توأم می باشد ولی هر گاه کشنده بودن فعل نسبی باشد و احتمال عقالیی بر عدم علم جانی به

                                                           
 103، ص  1389س ، پیشین،1حقوق جزای اختصاصی عباس، زراعت،17

 45،ص1390میر محمد صادقی،حسین، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چ نوزدهم، س 72
 92و  91زراعت،عباس، پیشین، صص 37
 92و  91 ص، صهمان47
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خصوصیات مجنی علیه یا عوامل دیگر وجود داشته باشد اصل عدم علم جاری خواهد شد و برای عامد شناختن جانی برای قتل  باید علم او 

 ودن عملش ثابت شود. به کشنده ب

 ب:پیشنهادات

به صراحت  به لزوم علم قاتل به کشنده بودن عمل اشاره کرده است و بسیاری از مشکالت ناشی  1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

مرتکب به کشنده  عبارت آگاه و متوجه بودن290را از بین برده  است. قانونگذار در بند ب  ماده  1370از عدم ذکر این مطلب در قانون 

بودن عمل را در کنار هم بکار برده  است. و همانگونه که دکتر میر محمد صادقی نیز معتقدند چنانچه دادگاهها با عنایت داشتن به عبارت 

 در حین قتل، حکم صادر کنند از بسیاری از آراء مبنی بر قصاص جلوگیری خواهد شد. « داشتن مرتکب به کشنده بودن عمل توجه»

ق.م.ا مجازات قصاص را قرار دهد و برای بندهای ب و پ مجازاتی غیر از قصاص )مثال حبس ابد(  290گر قانونگذار فقط برای بند الف ماده ا 

ق.م.ا جانی با قصد قتل مرتکب قتل شده و مستحق مجازات  290را قرار دهد با انصاف و عدالت سازگار تر است چرا که در بند الف ماده 

ق.م.ا درست است که مرتکب به کشنده بودن عملش علم داشته اما قصد قتل نداشته و  290در حالیکه در بند ب و پ ماده شدیدتر است 

 مستحق مجازات کمتری نسبت به کسی است که با قصد، شخصی را از زندگی محروم کرده است.
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