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 چكیده

ارتکاا  جارم   ی قصد مجرمانه و آگاهی الزم برای ازنظر روان دیبا یم عمدیکار در جرابزه
ارتکا  بزه از او سار   یبرا یکه قصد منجزآن یب ،ینحوعمل به یدر اجرا ارا داشته باشد ی

اماور   نیا ا اماا  ،شاناخت  ییجزا تیمستحق مسئول ار یانجام دهد که بتوان و ییخطا ،بزند
از  یبخشا  ةدربردارناد  فقطو  ردیگ ینم در بر ،شود یم دهینام یمعنورا که رکن چه تمام آن

 گار یاست آن بخش د یدرمقابل ضرور و دینام یمعنو یآن را عناصر روان دیآن است که با
صاور  مساتقل   باه  ،هساتند  «یروانا ریغ»حاا   نیو درعا  «یمااد ریغ»که  یاز عناصر معنو

کوشاند تاا ااتاا  کنناد      یگان ما دنگارن. و ظهور داشته باشند زمجا  بروشناسایی شوند و 
اماا   ،ناد ا یجهاان وجاود دارد کاه معناو     یحقوق یها در تحقق جرم در تمام نظام یعناصر

 معناون  کیا  منزلا    باه ناد  توا یما  «یروانریغ»عناصر  ،بنابراین .نیستند« یروان»واجد وصف 
 تیرسام به «یروانریغمعنوی  رعناص» حیصح باعنوانی و مستقل در ذیل رکن معنوی قیحق

تحاو  در  باه   رییا تغ نیا ا اتوتی جرایم،  متعدد بحث در جنت یها امر. فارغ از شناخته شود
 یکتا  حقاوق    سااختار هما  تتع آن تغییر در  بهی و فریحقوق ک نیادیبن میمفاه ینظر  جنت
 ازحیاث ن است. ساختارشک یا نظریه ،ثیح نیشود و از ا یم منجر یخارجحتی و  یداخل
جارم در عمال    یدر عناصار ضارور   قیتادق  ازحیث زیانسان و ن یروان  مربوط به جنت  ادل

با خروج برخی اجزا از عنصر ماادی بارای    د وشو یم میجرا یموج  صعوبت ااتا  برخ
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 یی یاا قضاازدا  یناوع تواناد   مای  درنتیجه، .کندنمی احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت
 د.ارمغان آور بهرا  یفریک تیو کاهش تورم جمعیی زدا جرم

 ان جرم.ارک ی،روانریعنصر غ ی،عنصر روان ی،معنو ی، رکنماد رکن:ها کلیدواژه

 

 . مقدمه1

ل یا تحلکماک آن بتاوان   شود تا به یم میتقس یو معنو ،ی، مادیقانون رکنبه سه  جرم معموالً
و جامعاه باا    ،دیاده  کار، بازه بزهجرم ارائه داد و حقوق  ةدهندلیتشک و عناصر از اجزا یقیدق

معااد  و   یمعناو  رکان از ماوارد   یاریدر بسا  ،ن نگرشیدر ا .شودت یرعا یترشیظرافت ب
و  اسات مال  أت محال و تارادف   یانگاار  سانن همیا اما 1،شود ی میر عنصر روانیمترادف تعت

 بار  را در ید موضاوعات یا ن رکن بایکه ا ایم شاهد آن یت است وجامعفاقد  که رسد مینظر به
در شاناخت و تحلیال    ،دیگار عتاار  باه  .(11 :1390و یلف) ستندین یوجه ذهنچیهرد که بهیگ

ناپاذیر   اجتنا « مادی»و   «روانی»  در دوگان ناشدنی بندی جزء جرایم وجود موارد دسته به جزء
کنناد،   دانان با تساهل و تسامح از کناار موضاوع عتاور مای    حقوق ،است و در چنین مواقعی

که روشن است معنا و مفهوم لغوی و حتی اصطالحی این دو رکن ظرفیت و کشاش  درحالی
هاا از   آن و عناصار و بازشناسای   ن ارکاان یا ن ایای در تت نکاردن  دقت ،الزم را ندارند. ازسویی

ل ین و تتاد اتتاع آن در حقاوق متهما   ل ارکان جرم و باه یدر تحل ،را یتتعا  متعدد دیگرهم
 ی دارد.پ در ،ناها به محکومآن یجاهناب

در  یرروانا یو غ یرواندو عنصر مجزای  به یک رکن معنویدرخصوص تفک ،وصفنیباا
  ادلا   ئا ن موضوع و ارایبا طرح ا پژوهشن یشود و ا یمالحظه نم یچ ااریه یا  حقوقیادب

و باا   ناد ز دسات  است تا با نوآوری به بازطراحی ارکان جارم خصوص درصدد نیمتعدد درا
مرزبندی جدید، منطق نوینی در حقوق جازا بارای شاناخت و تحلیال اجازا و عناصار         ارائ

یاابی باه توفیاق در ایان امار پاژوهش حاضار را باه کااری          دسات  ،جرایم ارائه کناد. التتاه  
 نیا امفاهیم بنیادین حقاوق جزایای باد  خواهاد سااخت، چراکاه         رد در عرصفمنحصربه

شاود و   محساو  مای  « جرم»ارکان مربوط به  ةپژوهش طرحی بدیع و ساختارشکن در حوز
 ن سااختار یا رش ایمترت  بر پاذ  های هامر .یاهداف نیبه چن بیایدست یاست برا یگام لرزان
هاا   ی از آند کاه باه برخا   کرمالحظه  یو عمل یمختلف علم یها توان در گستره یرا م جدید

ه قابال  یا ن نظریا ا یبرا ینیپس یاحتمال یها لیپس از تحل ز قطعاًین یو برخاشاره خواهد شد 
نمونه در بحث رکن مادی و معنوی یکای از متاحاث مشاهور ایان      رایاست. ب درک و ارائه



 229   ... اجزاي غیررواني در رکن معنوي جرم

رکان ماادی    یزاحکومت رکن معناوی بار اجا    در برخی مواردزمانی این دو و  هماست که 
حا  با افزودن عنصر غیرروانی به رکان معناوی    .ناپذیر جرایم عمدی استضرور  اجتنا 

 مل کرد.أتازه ت ةتوان درمورد صدق این گزاره در این گسترمی
ایم و هرگز باا چمااقی بارای     د  شده نظران همطوالنی با صاح  زمانی ،در این پژوهش

متاانی و   شاد، ایم، بلکه محتاطاناه هرجاا الزم    کسی به سراغش نرفته  اندیش ةشالودشکستن 
 هایش رخ نماید. ها و سستی ایم تا ضعف ها را تتیین کرده ساختار دیدگاه

 

 یشناس فهومم. 2

معنايلغوي1.2
 فقاط ساازی  حقیقی ممکن نیسات و معااد     شناسی ترجم هرچند بنابر برخی نظریا  زبان

 ،«یمعنا منساو  باه  » معین لغت فرهنگدر  یلحاظ لغوبه« یمعنو» ةتقری  به معناست، واژ
تعریاف  « غیرماادی »ذکر شده است و برخی نیز آن را درمقابل مادی باه  « حقیقی»و  ،«یباطن»

شوند. در ادبیاا    معنوی محسو  می ةها تقریتاً معاد  واژ( و این897 :1389اند )عمید  کرده
. اسات  «Non-Physical»شاود کاه غیار از     عتیار مای  ت« immaterial» از معنوی به ،انگلیسی نیز

معاانی  « روانای »و  ن و متفاو  استیمتتا ن موارد کامالًیا  هم یکه درخصوص روانیدرحال
روحای و در ادبیاا  حقاوقی انگلیسای نیاز       معاد  یا  فارسیدر ادبدیگری دارد، این واژه 

«intellectual» و «mental»  انعنو تحتطرح و التته رکن جرم «mens rea»   .نیز ذکر شده اسات
اشاره شد و هرچنادگاهی مارتتط    این از پیشکه  است این امر متفاو  از معنوی ،وصفبااین

تواناد موصاوف باه     مای  «mental»و  «intellectual»شرح داده شاده اسات و صاد التتاه هار      
«immaterial»  رابط ،بنابراین خالف آن.بربشود و نه  «immateria » با«mental» عماوم و    رابط

طورکه در فارسی نیز معنوی اعم از روانی است و هر امر روانای  خصوص مطلق است، همان
 هر امر معنوی روانی نیست. اما است،معنوی 
 

معناياصطالحي2.2
 ین معناا یای تت یبارا  حاضر یا  حقوقیبر ادب ین دو واژه مروریا یلغو ینظر از معناصرف

ن یا ک از ایا درخصاوص هر  علمای داناش حقاوق   هاینظرد است و درواقع یمف یاصطالح
 .خصوص استنیدانان دراسان حقوقار متفاو  و ناهمیبس یها گر نگرشانیامور ب
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گاذار  قاانون  یست که اوامر و نواهین یکاف فقطتحقق جرم  یبرا کهن باورند یبر ا یبرخ
 یای گاذار جزا قاانون  یوامر و نواهن است که تخلف از ایت جرم منوط به ایواقع ،نقض شود

شاده   اشارهر یبا تفس یعنصر معنو .است یر همان عنصر معنوین تقصیر باشد و ایم با تقصأتو
را  ذیال ه عوامال  ین نظریا ،(246 :1394 یباهر)شود  یر میر تقصدار ؤعوامل م یشامل تمام

یای  ت جزائولیت و مسا یجنسا  شمار آورده است:هب یل عنصر معنویشده ذ اشاره عنوان تحت
(؛ 301 :)هماان دفااع مشاروع   (؛ 277 :ی )هماان و اختالال  دماغ ،جنون ،سن(؛ 275 :)همان

و اجتاار   ورژفاورس ماا  (؛ 312 :)هماان  هیا عل یت مجنا یضاا (؛ ر308 :ی )همانامر آمر قانون
سات کاه انساان    اچراکه معتقد است عنصر معنوی بدین معن ،(314 :)همان و اضطرار یروح

 (.98 :عمل ارتکابی باشد )هماناخالقاً مسئو  

دیگار تفاسایر    ازجامعیات   ازحیاث  یعنصر معناو برداشت و تعریف از  نیاهرچند 
 و 2تیجنسا چاون  ، این نکته را نتاید فراموش کارد کاه ماواردی هام    است تر توجه ابلق

ار در آن ؤیا عوامل ما  یل عنصر معنویتوانند ذ یم ین امور زمانیااما  ،ندا یت معنویرضا
ناه   ،باشاند  داشاته  اساسای  ل جرم نقاش یشوند که در تحقق و تشکبندی  و دستهاحصا 

در  ،باشد. بارای مااا   رگذار أایزان آن تیم وت مرتک  یا مجازا  یدر مسئول فقطکه نیا
یکی از عناصر  منزل بهتواند  یم نداشتن تیرضا ی،گریدر ملک د یرقانونیجرم تصرف غ
بررسای شاود.    دیاده  بازه ی فارد  روانا  یعنوان عنصر معناو  آن ذیل ةدهنداصلی تشکیل

طور مستقیم بهر تحقق جرم جرم دیگری مانند زنا ددر  «نارضایتی»که همین قید  درحالی
از یاد  ن قیا ا نیافتن تحققتأایر ندارد و برخالف جرم تصرف غیرقانونی در ملک دیگری، 

تحقاق  دهاد و باا    تغییر می «غیرعنف»به « عنف»ی تنها زنا را از وصف روان یرکن معنو
تعیاین میازان مجاازا     بار   فقاط شود و این امر  مقارن می ،ی سادهزنا ییعن ،گریجرم د

چناین ماواردی زماانی     کاخ  شاود  مشاخ  مای   ،توضیح نیبا ا 3مرتک  اارگذار است.
بندی شاوند   جرم دسته  عنوان عنصر معنوی برای شناخت عناصر متشکل توانند تحت می

هاا ازمنظار    آن نیاافتن  یا تحقاق  یافتن ها ازمنظر اتوتی و تحقق که وجود یا عدم وجود آن
 ن جارم یبا  امر نه دوران ،شود نتودن رفتارجرم بودن یان جرمیب امر موج  دورانااتاتی 

 راشد.یغو اشد  با مجازا 
فعال  » است و مقصود از آنح یصح ین باورند که اصطالح عنصر معنویگر بر ای دیبرخ

را یا ز ،مال اسات  أمحل ت نیزه ین نظریا(. 1 :1377ش یآزمااست )« مرتک  یو انفعاال  ذهن
تقلیل داده و درمورد نوع پدیاده  مرتک   یفعل و انفعاال  ذهن هب فقطرا  یتمام عنصر معنو

« مرتکا  »به  فقطو در رابطه با فرد « یذهن»، درخصوص ساحت آن به «فعل و انفعاال »به 



 231   ... اجزاي غیررواني در رکن معنوي جرم

ده است که لزومی به این امر نیست و عنصر معناوی منحصار باه ذهان مرتکا       کرمنحصر 
 .(49 :1376شود )نجی  حسنی  نمی

یاا   هدیاد )همانند بازه  گرید اشخاص یامور ذهن یبرخاخیر   براساس نظری ،بدین ترتی 
خاارج  ایان تعریاف    ةنقش فعا  دارد و از دایر تحقق جرمطور مستقیم در شخ  االث( به

حتی در پوشش تمام موارد صادق نستت باه مرتکا  نیاز نااتوان اسات، زیارا        4،مانده است
تردیاد اسات و از ایان حیاث      ماورد  فعل و انفعا در ردیف  مرتک  یعلم و آگاهدادن قرار

 جای تأمل دارد.
را اتخااذ   «یعنصار معناو  » ریتعتبرای تعریف اجزای غیرمادی جرایم  که زینگر ید یبرخ

مانند عنصار   یگوناگون یها نام ده و معتقدند باکرر یتفس یفعل و انفعا  ذهن آن را به ،اند دهکر
 (.11 :1390 کرد )لفیواد یآن توان از  میو قصد مجرمانه  یو آگاه )فکر مجرمانه(ی معنو
باودن آن  عاد که م ،فکر مجرمانه ،رانتزپعتار  داخل چه با تسامح از رسد چنان ینظر مبه

دو جهات   ف ازیا ن تعریا ا یالتااق  ،میکنا نظار  صارف ساازد،   یم یتداعرا « نویعنصر مع»با 
شادن آن  یشاامل علام و آگااه    کاه او  آن ؛ن اسات یشا یف پیا تار از تعر  تر و جامع مناس 

 اطاالق  ازجهات  دوممال اسات و   أتر محل ت ف کمیتعر ییصراحت در قسمت نها  واسط هب
 یاجازا ی از برخا شاود   کاه باعاث مای   مرتک  سازی آن به دیقعدم م ی وفعل و انفعا  ذهن

ن یا ا ،وصاف نیبااا  گیارد.  بر در ،است االثاشخاص دیده یا  که مربوط به بزه را جرم یمعنو
رد یا گ ینم در بر ،م دادیرا که شرح خواه یرروانیغ یعنصر معنو  گان پنجاقسام   ز همیر نیتعت

 .وافی به مقصود نیست ثین حیو از ا
را  «یروانا »ر یا و تعت «رکان »ی جاا هرا با  «عنصر» عتار نظران که  گر از صاح ید یبرخ

ا ترک فعال مجرماناه   یند که فعل کن یر میگونه تفسنیآن را ا ،اند ح دادهیترج «یمعنو»ی جاهب
فاعال   یو حاال  روانا  یان فعل مادیم ،گریدسخنبه .فاعل باشد ةخواست و اراد  جید نتیبا
جارم باه عماد و     یعنصار روانا   مقصر شناخت و باشد تا بتوان مرتک  را برقرار ید نستتیبا

 طاور دقیاق  ایاد باه  ز بیا ن نظار ن یا ا(. 337 :1393 یلا یاردب)شاود   یخالصه ما  یفریر کیتقص
ه کارد منحصار   یفار یر کیتقص یاعمد  هب فقطرا  یرا تمام عنصر روانیزقرار گیرد، مل أت وردم

 ،ن فعال و فاعال  یبه راباط با   یل عنصر روانیف و تحلیق تعریتعل. 1 د است:یسه ق یدارا که
 بناابراین شامارند و   یهرسه را الزم ما  یتحقق عنوان عنصر معنو یر که برای. تقص3، عمد.2

ل در یا دخ کاه گااهی   ،دیاده چون بزههم گریداشخاص  یامور ذهن یز برخیف نین تعریدر ا
 .ف خارج خواهند ماندیاز تعر ،دیم دیخواه یآت یها در قسمت شمرده شده وتحقق جرم 
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اساسااً  ر یعماد و تقصا   عناوان  تحات  نیاز  مرتکا   «یعلم و آگااه » لیتحل کهنیتر ا مهم
و  م علام یل جارا یا شاان در تحل یا خود دفاع نیست. حتی قابل وجه هیچپذیر است و به خدشه
ن یا ا بناابراین  ناد و کنیل ما یا و تحل اناد  دهکررا در عرض عمد و مستقل از آن طرح  یآگاه
ر یاقساام تقصا   یشاان در احصاا  یث کاه ا ین حیاز ا ،وصفنیباا .مل داردأت یز جایف نیتعر
 نکاردن  تیا رعا .4 ،نداشتن مهار  .3 ،یمتاالتیب .2 ،یاطیاحتیب .1ها را به انواع چهارگانه آن

تعریفای  د یا ف ماذکور را با یا ن اسات کاه تعر  آاز  یخود حاک ،کندیم میتقس ینظاما  دولت
 آورد.شمار بهی فظلال با تسامح و تحتراه هم

ل یا تحل ،یو ناه رکان مااد   رکان روانای   ل یا ز ذیت را نیستت  شان رابطیکه انیتر ا  جال
نظار  . باه سات ین یدر رکن روانا  یین اجزایاز چن یشان ختریف ایکه در تعرآنحا  ،دنکنیم

ا گنجانادن  درواقع با  ،اند نکردهل یتحلی ل رکن مادیدر ذرا ت یستت  رابطهرچند که رسد  می
و  یروانا  را اعام از  یرمااد یرکان غ  ةگساتر  ی عماالً شاکل ضامن  روانی به آن در ذیل رکن

 شود. محسو  میل یتحل موردا  یدر نظر یعطف  نقط که همین امر دانند یم یرروانیغ
کاه  چنان .دکرران مالحظه یا یا  حقوقیرا در ادب یتر ف جامعیتوان تعار یم ،در گام بعد

قابال  »، «باودن تیا ماد یدارا»  ضاابط سه با ظهور و بروز خارجی اراده را  یماد ی رکنبرخ
لهاام و  اناد )ا  تعریف کارده « نداکردیوز پردر عالم خارج ظهور و ب»، «بودنت و مشاهدهیؤر

مالحظاه   تشریح رکن مادی،ود در ین قین ایب «و»حرف ربط به  تیباعنا (.197 :1394 یبرهان
 یمااد  رکان ف یا تعر شاده اسات تاا   تاالش   5گار یود دیا ق بساا چهد و ین سه قیشود با ا یم
 رکان ل یا تحل کاه  رود مای نتظاار  این تعریف از رکن ماادی ا   شود. با ارائد یتحد ازپیششیب

تعریاف شاود.   « باودن تیا فاقاد ماد »ی یعن مذکور  ض ضابطیبه نق ،یعنی رکن معنوی ،مقابل
یعنای   ،فاوق   ضاابط  گارفتن بادون درنظار  را ی روانا  رکان  زیا ن که، این نویسندگاندرحالی
ت یا ا فعالیی یا ن جزایر با قوانیمغا یفعل و انفعا  ذهن»اند:  چنین تعریف کرده ،بودنغیرمادی

(.184همان:« )ر قانون جزایمغا  جیاحتما  وقوع نت ی باا حرکت ذهنی یو ذهن یروان  آگاهان
ارتکاا  جارم   هنگاام   به»اند که  دانسته مواردی را معاد  یف رکن روانیگر تعرید یبرخ

 ی)رکان روانا  یی ر جزایا تقصی( یم عمدیجرا ی)رکن روان صور  قصد مجرمانههتواند ب یم
رد و یا نگ را در بار  روانای ریغ یمعنو یر اجزایرسد سا ینظر مکه به «( باشدیرعمدیم غیجرا

 (.22 :1389ی شمس ناتر) شودتکرار در رابطه با این تعریف نیز ن یشیمحذورا  پ
دانناد و معتقدناد    یما  (یاراد  ا رابطی)ی روان  رابط فقطرا  یمعنواجزای رکن ز ین یبرخ
کاه  ( 178 :1393 انیگلادوز ) ( اسات یا معناو ی یا ا روانا یا )ی عنصر اخالق باعنوانمترادف 

 .شود یز مالحظه میف نین تعریچنان در اشده هم اشارهرادا  یا
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و  یفاعل جرم در امور خالفا قصد اند که  گفتهجرم  یمعنو رکنف یگر در تعریدای  عده
ف عنصار  یا ن در تعریچنشان همیا. است ییم خطایو خطا در جرا یم عمدیعمد او در جرا

و ترک شاخ   ی اعم از تصمیم و اقدام( امعن)بهجرم معتقدند که عتار  است از فعل  یماد
(. 476 :1394ی لنگارود   یجعفار ) فر در قانون جازا واقاع شاده باشاد    یمجرم که موضوع ک

ن یا که باا ا نیجمله ااز ؛طرح است قابلشده  اشارهرادا  یا ناًیز عیف نین تعریدرخصوص ا
 ییا معناو  یط و اوضاع احوا  مادیچون شراهم اجزای جرم  یبق، قیار مضیف بسیدو تعر

را باه اماور    یمعناو  رکان اگار   یرسد حت ینظر مرا بهیز، طرح نخواهند داشت یبرا ییجا
ع یچناان وسا  بایساتی  را  یمااد  رکان حاداقل   ،منیمرتک  هم محصور و خالصه ک یذهن
 .اد بگنجدیآن ولو با تسامح کم یا ز هم در یو معنو یامور ماد سایرم که یر کنیتفس
یعنی تضییق قلمارو شامو  رکان     ،دیگر برای پرهیز از این امر نظران صاح  یرخب
ط یشارا   ا ترک فعل و مجموعیمتشکل از فعل  یماد اند رکن آن گفتهف یدر تعر ،مادی

و  اسات ها ازنظر قانون شرط تحقق جارم  آنوجود ا عدم یکه وجود  یو اوضاع و احوال
رفتاار  ی عنا ، یداشاته  مذکوراو   ءجز ت بایعل  د رابطیحاصل از رفتار متهم که با  جینت

محادود   فقط ار یو رکن روان( 59 :1392ی صادق) مجرمانه شده باشد  جیمتهم باعث نت
و  یمعنو رکندرخصوص  فین تعریا (. التته106 :اند )همان دانستهت مرتک  ینءسو به
طارح   مرتکا  را را ابعااد مختلاف علام    یا ز ،دارد نداشتن تیراد جامعیز این یروان یحت
مهام   یف عنصر روانا یق تعریجتران ض یبرا یماد رکنپوشش  ازحیث اما، ه استکردن
 ت.اس برانگیز نیتحس و

 

 یو رکن معنو یروان عنصروجوه افتراق . 3

مشاترک  ث وجاه  یا ن حیا هستند و از ا یامور معنو  جمل از یامور روان گفته شد کههرچند 
ن یا از ا یحااک  «یمعناو »ی معناشناس اما دارند،عموم و خصوص مطلق منطقی   رابطو  دارند

 یو وجاوه افتاراق جاد    اسات  متفااو   یابعاد مختلف با مفهوم روان ن مفهوم ازیاست که ا
 .شمار آوردن دو را مترادف بهیتوان ا ینم ،بنابراین دارد.

ظااهر در   باه را  «یمعناو »و  «یروان»واژگان  سندگانیدانان و نوحقوق اغل که نیصرف ا
دیگار  گازین هام  و مکارراً در ادبیاا  حقاوقی جاای     اند کار بردههک به ترادف بینزد ییمعنا

بار   یمتعادد   و ادلا  سانی این دو واژه( نداردبر صحت این امر )هم شوند، داللتی استفاده می
 6.طرح است قابلی و روان یان معنویم یتفاو  اصطالح
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ثنویتدرقبالبودنترجیحفرع1.3
ن یا از ا یاز یکا  فقاط و ی دانسته گریبا د ترادفرا م یدر اغل  موارد یک دانانهرچند حقوق

انویت و دوگاانگی آن داللات دارد،   بر  یگریبر د یح یکین ترجیهم ، امااند دو استفاده کرده
فرض ترجیح یاک امار بار دیگاری     و پیش است اانینیتفرع بر  حْیاست که ترج یهیرا بدیز

ن یا ا یبارا  یلا یدل که غالتاًنیداشت ا توجهد یبا ،نیچنهمپذیرش دوگانگی آن دو امر است. 
غتات  ر «یروانا » ةواژکااربردن  هبی در برخکه نیا یاقامه نشده و حت دانانحقوق  یامر از ناح
وجاود   باه  ،باشاد  نداشته لیدل ای عدهدر عتارا  این ترجیح  و برعکسیا حتی  اند نشان داده
را  اانینیات ح فارع بار   یتارج  ةکناد و قاعاد   ین دو اصاطالح خدشاه وارد نما   یان ایتفاو  م

 .زند ینم یتخص
 

 يوماديرکنمعنوصحیحتقابل2.3

« یمعناو »کاربردن رکن ، ازمنظر اصطالحی بهدو صفت متضادند یو معنو یمادطورکه همان
ق ارکاان  یمصااد  یو تماام ند ا جامع را اوالًیز ،ح استیصحاین دو تقابل دربرابر رکن مادی و 

. تاداخل ندارناد  ی و معناو  یسام مااد  ق دو اًیاانو  دنشو یرا شامل م یجرم طرح در هر قابل
الزم  ن شامو  یم باود کاه درعا   یما با دو رکن متضاد مواجه خواهن تقابل یبا طرح ا ،روازاین

 .متضاد الاالث لهما خواهند بود

را یا ز ،م شاد یمواجه خواه یشمول با خأل «مادی»و « یروان»دو رکن   مقابلدر که  درحالی
 ،یمعناو  ییعنا  ،است که آن مقسم یاز مقسم یبلکه قسم ،ستین «یماد»مقابل   نقط «یروان»

ی قارار  ستند در رکن مادین یکه ماد یاز امور یناچار بخش به زیرا ،قرار دارد« مادی»مقابل در
در کاه  یا دیگر ماواردی   تیستت  رابط ،ریچون تعلق ما  به غهم یامور ،. برای ماا ندیرگ می

ی وضاع و فارض در رکان مااد     یبرا را وضوح ابعاد الزمبه ،ادامه بدان پرداخته خواهد شد
الجرم در تقابل رکن روانی و مادی توسط کسانی که رکن معنوی را در اماور  که  ندارندجرم 

 .اند مندرج شده رکن مادیدر اشتتاه  به( 27 همان:اند ) روانی منحصر کرده
 
«يرروانیغيمعنو»و«يروانيمعنو»درقلمروتفاوت3.3

 یروان یعنصر معنو ةگستر 1.3.3
 ،پاژوهش اشااره شاد    یدیا از مقادما  تمه  ییککه در چنان ،یروان یمقصود از عنصر معنو

تار   مهام زهماه اانیااً و ا  و ینه مااد  ،ندا یمعنواوالً که  ندا جرم ةدهندلیاز عناصر تشک ییاجزا
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ناد از  ان عناصار عتاار   یا ا ةعماد  .ا رفع هساتند یکه در درون روان انسان قابل عروض نیا
باه   مختصار  ده یا االث کاه ید بزه کار،عمد و قصد بزهو ده یا االث ید بزه کار،و علم بزه یآگاه
 .شود یاشاره مها  ی از آنبرخ

 طیبسيعلموآگاه1.1.3.3

علم به موضوع و علام باه    غالتاً .دارد مختلفی تعلقش به امور مختلف اقسام ازحیثعلم 
. التتاه  که درمقابل جهل به موضوع و جهل باه حکام اسات   گیرد  بررسی قرار می موردحکم 
متارادف  غلاط   باه « mistake of fact» و «mistake of law»چون مفاهیم با تعابیری هماین  گاهی

غفلات و  متارادف   ،که خواهد آمدر از جهل است و چنانیرا اشتتاه غیز شده است،قرار داده 
ط و مرکا   یگار باه بسا   ید یازجهت یعلم و آگاه بندی،تقسیمن ینظر از ا صرف .اشتتاه است

ط خاود شاامل ماوارد    یبسا  و آگااهی  انقسام است و علام  قابلمرک   و طیمقابل جهل بسدر
 :شودیملیذ

 7:(ط مرتک یعدم جهل بس)ط مرتک  یبس یعلم و آگاهالف( 

از کتا    یاریاسات کاه در بسا    ییها ن علمیتر یهیعلم مرتک  به موضوع یا حکم از بد
ن یا از ا یقیمصااد  .کنایم یل آن اجتنا  ما یاز تفص بنابراین ،حث شده استب طرح و یحقوق

 یبه جرم بودن عمال انتسااب   یلزوم علم مفتر یمقنن برا اشتراطتوان در قال   ینوع علم را م
ن ییاا هما   (77 :1392نیاا   )آقاایی  ط مرتکا  باه حکام   یعلم بس منزل دیده جرم افترا به به بزه
ا یا ل باودن مقتاو  در جارم قتا    لزوم وجود و احراز علم مرتک  به زنده یبرا یقانون اشتراط
ط مرتک  باه موضاوع   یعنوان علم بسبه یبه عدم ارتکا  جرم توسط شاکی مفتر علمحتی 

 ؛مورد اشاره قرار داد
 :(دیده ط بزهیعدم جهل بس) دیده ط بزهیبس یعلم و آگاه ( 

ی روانا  یاز اجازا  ییک منزل تواند به یم( دیده ط بزهیعدم جهل بس) دیده ط بزهیبس یآگاه
 دیاده  بازه بایساتی  چه مقنن در قانون شرط کند کاه  چنان ،برای ماا . طرح شود یمعنو رکن
ن یا ا ،داشاته باشاد تاا اهانات تحقاق یاباد       یکار آگاهعتار  موهن بزه یمعنان بهیتوهجرم 

 ی جارم معناو  اجزای عنصر روانای رکان  ده و از یدبزه یاهگدر قال  علم و آ یقانون اشتراط
تر جرم اذیت گفتاری خیاباانی زناان اسات     واقعی ؛ ماالیرا در روان فرد استیز ،خواهد بود

چه فرد عتارتی فرانسوی را به یک زن فارسی زبان بگویاد کاه آن زن   رسد چنان نظر میکه به
ی منتفی باشد این جارم منتفای   اذیت جسمی یا روح درنتیجه،هیچ معنای بدی درک نکند و 

را  یروانا  عنصار م و یروان مرتکا  بادان   فقاط چه مقصود از روان را که چنان یدرحال است.
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 عنصار  در خاارج از  ،م مشاابه یولو در جرا ،یین اجزایچنبدانیم، مرتک  شخ  منحصر به 
 .ل خواهاد شاد  یا خاود درج و تحل  اینامناس  باا مسام   یو الجرم در محل و مجرا یروان
رکان  ل یا ذ ،اسات  افاراد روان مربوط به و هم ی بوده که هم معنوی نین چنیق ایمصاد یبرخ
 8است؛ شدهطرح و بحث  یماد

 :(یا االث مخاطتانط یعدم جهل بس) یا االث مخاطتانط یبس یعلم و آگاهج( 
 مجار  یاز اجازا  یجزئا  ماابا  یا االث ممکان اسات باه    مخاطتانط یعدم جهل بس یگاه

 ین امار را ضارور  یا اسرار ا یچه مقنن در جرم افشاچنان ،ماا  رایب .ردیمدنظر مقنن قرار گ
ده را به یک زباان خااص نازد شاخ      ید مرتک  جرم اسرار بزه که هنگامیشمار آورد که هب

کاه او   یکلماات  یزبان خاص را بداند و به معان آنشخ  االث  اوالً ،ان کندیاالث مطرح و ب
را کاه   افشااگر کلماا  و جماال      جموعا و مفهاوم م  معناا اانیااً  برد آگاه باشد و  یکار مهب

باه  فارد االاث    ،یعلم و آگااه با این تفسیر  ،بداند و بفهمد ،ده استید درخصوص اسرار بزه
یاا االاث در    مخاطتاان ط یعلم و عدم جهل بسا  منزل تواند به یممضمون و محتوای افشاشده 

باه  رساد باتوجاه   نظار مای  که به ل دهدیجرم را تشک یروان یمعنو عنصر از ین جرم بخشیا
و  اسات قانون کنونی نیاز مقیاد باه ایان رکان       انگاری افشای اسرار این جرم در جرم  فلسف
 افشای اسرار محقق نشده است. ،جهل بسیط دارد ةمعنای عتارا  گویندچه شنونده بهچنان

ی یاا  علام و آگااه   ،خااص  ییا علما  یتیمال افشا یا انتقا  اسرار امن یجرم در ،نیچنهم
درحاا  اساتماع اسات از    ن صحتت مرتک  یکه درح یفرد االا آن توسط ةالاقل امکان بالقو

که یاک  نیبسا صرف اچه .است یدا کند ضروریاسرار را پ ین جهت که بتواند عنوان افشایا
 یریکاارگ هرا باا با   یا یاا اطالعاا  هساته    یتا یخااص یاا اسارار امن    یشخ  اسارار نظاام  

ط یدر محا  ،کناد  یآن مطالا  را درک نما   یسادگبه یکه هرکس ،اش یق علمیاصطالحا  دق
موجا  تحقاق   ، طرح و منتشر کناد ی مکار یهاوگوگفتن ییا مکتو  درح یشفاه یخاص

 .میشمار آورهب یرا ضرور یاصطالح یمعنایا االث به مخاطتانم و علم یجرم ندان
ند کاه حاضار   کمطرح  یه کسیرا عل یاگر مرتک  الفاظ یابین غیدر جرم توه ،طورنیهم

ن امر ممکن اسات ماانع   یا شته باشند،ندای آن علم و آگاه یبه معانافراد حاضر نیز  ست وین
 ر نگارندگان نیز همین گونه است.نظکه به شود ین تلقیتحقق جرم توه

 (عدمجهلمرکب)بهعلمخوديآگاه2.1.3.3

گااه باا غفلات     یلحااظ مصاداق  ط درمقابل عدم جهل مرک  است که باه یعدم جهل بس
  را رابطا یا ز ،سات یترادف غفلت و جهال مرکا  ن   یمعنابه ن تقارن ابداًیشود که ا یمقارن م
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ز عموم و خصوص مطلاق  ین یلحاظ مصداقن و بهیتتا یلحاظ مفهومجهل مرک  و غفلت به
کاه گوشای خاود    فردی که گوشی تلفن دیگری را با تصاور ایان   ،ماا  رایب رسد. ینظر مبه

شاد  آن غافل باین یممکن است از عالمت شکستگی کوچک پا ،داردمیاوست از روی میز بر
 ماا تصاورش ایان باشاد کاه احتمااالً      ا ،( یا غافل نتاشد)مصداق تقارن غفلت و جهل مرک 

 تازگی این شکستگی ایجاد شده است )مصداق عدم تقارن غفلت و جهل مرک (. به
درخصاوص   فقاط دم جهال مرکا  در غالا  ماوارد     عن نوع علم یا همان یجاکه انآاز

لحااظ  هرچناد باه   طارح نیسات،   قابال ر افراد مرتتط با جرم یسا یبرا ،شود یمرتک  طرح م
تصاور اسات کاه     قابال ز یا االاث ن شاخ    دیده یا بزهی عدم جهل مرک  برا منطقی احتما 

 ما خارج است. ین از مقصود کنونآل یتفص

 (عدمغفلت)تفاتوتوجهال3.1.3.3

 عنصار وان جازء  عنا به تواند یکه در روان فرد است و م یگر رکن معنوید یاز اجزا یکی
 رود. کاار مای  باه طرح شود عتار  است از التفا  و توجه که درمقابل غفلات   یروان یمعنو

د درخصاوص  نا توا یحس  ماورد ما  برانقسام است که  قابلل یذ یز خود به اجزاین جزء نیا
درنظر گرفتاه شاود    یرالزامییا غ یآن الزام طرح و وجود ین هر کشوریدر قوان یمجرا یبرخ

باه   فقط ،بنابراین .خارج است ی پژوهش و عنوان مقالهز از مقصود کنونین امر نیل ایکه تفص
 ماابا  جارم قتال باه   در ر ین تفسا یا ما غفلت با ا ین کنونیم که در قوانیکن ین نکته بسنده میا

 عوامال مشادده   ئای از جز فقطکه  ،جرمارکان از  ئینه جز و مرتک  یرواناجزای از  یجزئ
 نوعااً  اال م ،اردماو  یر غفلات از برخا  یتفاسا  یبرخا  و باا  9تدرنظر گرفته شاده اسا   ،است
رکان   از ن جزءیا ،. التتهشود یم یتلق یحکم عمد در قتل عناصراز  یجزئ ،عمل بودنکشنده
 ییهاا  باا تفااو    ز باشد که معموالًین یگرییا موارد مشابه د یمتاالت یتواند مقارن ب یم یمعنو

و عناوان  ن بحاث  یا ج از مقصود اارها خنآتر شیح بیند که توضا طرح قابلدر عرض غفلت 
 .استمقاله 

بتوقصدمرتکیسوءن4.1.3.3

لهاام و  )ا اناد  دانساته  «اراده»معااد   ی آن را حت یکه برخ ،قصد فعل: عام تیسوء نالف( 
ت ید دارا باشد و از آن باه ساوءن  یمرتک  باشخ   است که یتیسوءن ،(197: 1394 یبرهان

ل مصاطلح شاده اسات کاه     ین دلیبه ا به عام درمقابل خاص احتماالً ریتعتد. شو یر میعام تعت
و  آیاد  حساا  مای   باه ی تحقق هر جرما  یبرا یت ضروریت حداقل سوءنین نوع از سوءنیا
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قصاد   ییعنا  ،ت عاام یبدون ساوءن  یچ جرمیاست و ه عنصر الزامیم یدر عموم جرا بنابراین
 .نخواهد بود 10جرم ،ا ترک فعلیفعل 

کاه مرتکا     یقصاد  11نینخسات  یت خاص یعنا یمقصود از سوءن: ت خاصیسوءن ( 
ن یا ا  واسطهب «غالتاً»ر یتعت. استجه یمعاد  قصد نت وبر قصد فعل خود دارد عالوه غالتاً جرم

و ممکان اسات فارد     نیستی ا مالزمه گونهچیجه هیان قصد فعل و قصد نتیم یاست که گاه
را بتاوان از   خااص ت یجاه یاا ساوءن   یاما قصد نت ،ت عام باشدیفاقد قصد فعل یا همان سوءن

 12.دکراحراز  یقرائن از حرکا  و سکنا  و یرو

 یرروانیغ یعنصر معنو ةگستر 2.3.3
 ،پاژوهش اشااره شاد    یدیمقدما  تمه یکه در برخچنان ،یرروانیغ یعنصر معنو زمقصود ا

حاا  در  نیعا در اماا  ،ناد ا یساتند و معناو  ین یند که مادا جرم ةدهندلیاز عناصر تشک ییاجزا
و در کتا    ،ن امار یهما   واساط هب بنابراینستند و یا رفع نی درون و روان انسان قابل عروض

صاور    یقصاد تارادف باا معناو     بهکه با تسامح و اغماض  «یروان»با اسم  یحقوقمقاال  
 یه حتا بلکا  ،ن امور نه به روان انسانیکه اآنحا اند.  در ذیل رکن روانی قرار گرفته ،ردیگ یم

. ذهان  1طور کلی سه عنصار  شناخت و فهم به ةنیستند. اساساً در پدیدز مرتتط یبه جسم او ن
های بیرونی دخیال   . برقراری ارتتاط میان ذهن و پدیده3و  ،. واقعیا  بیرون از ذهن2انسان، 

یااد   یرروانا یغ یعناصار معناو   منزلا  ( که ما از ساومین ماورد باه   115 :1392است )نصری 
 به قرار ذیل است. ن عناصریا ةعمدخواهیم کرد که 

 «ياعتباراتقانونينیتحققع»ةازمقوليرروانیغيامورمعنو1.2.3.3

ل اسات  یا ن دلیا به امعنوی غیرروانی  عنصرو تأکید بر آن در « ینیتحقق ع»عتار  طرح 
است کاه   یموجود عنصر در هر پرونده و جراحراز و  «تحقق» فقطو  قاًیدق از آنکه مقصود 

و ی تاارا  قاانون  تو مسالم اسات کاه وجاود اع     یهیاال باد  شاود و  یواقع ما  در عالم خارج
 مای جر درت یا سارقت یاا زوج   در جرمی مانندت یها مانند اعتتار مالکشناختن آنتیرسمبه
 ،اناد  طارح  قابال به دو شکل  این امور ،بنابراین. شود یطرح م توسط مقنن انفاقچون ترک هم
ان آن یا د میا با ی جارم و قانون رکن  از مقول یگریو دی رروانیغ یعنصر معنو ةگستر از ییک

 :شدقائل ک یفکتدو به 

اعتتاار   یچاه دارا آن ییعنا  با(به فتح )معتتر : یطور کلتر بهعتَمُ یشناخت اعتتار براالف( 
د یاا نااقض   یؤم و یکه گاه خود مقتتس از اعتتارا  عرف یاعتتارا  قانونو شامل  شده است

 .  ستیدر ارکان جرم ن یمعنو رکن  از مقول شود، می است آن
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در یاک   یاعتتارا  قانون یو خارج ینیق عینظر از مصاد را صرفیز ،است یهیبداین امر 
 ییهاا  ها بااالخ  پاژوهش   از پژوهش یاریخاص و مشخ  که ممکن است در بس ةپروند
اصال   یمطارح شاوند گااه    ،کااربرد اسات   یدارا ییقضاا  یهاا  هیل رویارتتاط با تحل که در

اماوا    درقتاا  گانگاان  یب یبارا  ماالً، تییک مفهوم مانند اعتتار مالک یشناخت و اعتتار قانون
 باا کاه   یدولتا  یاشاخاص حقاوق   یت بارا یا رمنقو  در یک کشور یاا اصال اعتتاار مالک   یغ

هاا اساتدال  و    اعتتار یا عادم اعتتاار آن   یدر فقه و حقوق ممکن است برا یخاص یها عنوان
جارم ممکان اسات طارح شاود؛ مانناد        ةدهندلیاز ارکان تشک یعنوان جزئبه 13،دالش شوت

ن اماور هرچناد ممکان اسات قابال      یا. انت در امانتیو خ یبردار  یا کالهیسرقت یا تخر
 چاه آن اماا  ،ساتند یجا ننیث محل بحث ما در این حیاز ا ،نظر برسندمل بهأرش یا رد یا تیپذ

 ها در تحقق جرم است. شدن آن، عینی تلقیاستمد و شاهد ماا  یکأد تورمحل بحث و م
 ،آن جارم  ینا یجازء ع  منزل  خاص به ةدر یک پرونداین موارد  که هنگامیدیگر، عتار به

 یقاانون رکان   جزءخواهد شد، دیگر از آن حیث  داده که درادامه شرحچنان ،شوند یالزم تلق
تواناد   مای  ،رومقنن بستگی ندارد و ازاین ةبه ارادها ، زیرا وجود و عدم وجود آننخواهد بود
 ، باازپرس یاا  توساط دادرس بنادی شاود و بایاد     ی دستهرروانیغی روانی یا معنوذیل عنصر 

 شود. احراز و اعالم و دادستان مالحظه
ث قابال  یا ن حیو در ذهن هم از ا روند شمار می به یاعتتار یمیمفاه کهن امور هرچند یا

 (به کسر باا )از آن است که معتتر   پسم در ذهن ما ین مفاهیا یذهن وجود ،تصور و حاضرند
 کاه  هنگاامی م ین مفااه یا ا ،بناابراین  .است المئونه فیخفآن مفهوم را اعتتار کند و التته اعتتار 

ل در یا ذ  سه مقولا  ،حین توضیبا ا. خواهند بود یجزء رکن قانون ،شوند ین شکل طرح میبد
 ک خواهد بود:یتفکبحث قابل مالحظه و  موردماا  

 ؛یقانون : رکنتوسط مقنن یت شخ  دولتیاعتتار مالک. 1

کنناده   یا ساارق یاا تخر   ماالً)کار حضور مفهوم اعتتار مذکور در بند باال در ذهن بزه. 2
14؛یروان یعنصر معنو (:یک جزء جرم منزل به

 

در سارقت   مااالً جارم )  ةپروناد  در فوق در عالم خارج و یمفهوم اعتتار ینیتحقق ع. 3
 15.یرروانیغ یعنصر معنو(: باشد دیده مالک الواقع بزه یف

ش از عاالم  یپا  یاعتتار قاانون  ،که اشاره شدچنان: در پرونده یاعتتار قانون ینیتحقق ع ( 
قابل بحاث و طارح خواهاد     یقانونذیل رکن و حداکار در است خارج  یمعنو رکناز  واقع
، اسات  بحاث  مورددر عالم خارج  اعتتار ینیتحقق ع در آن کهنیلحاظ ابه ینیع  مقول اما .بود
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صاور  مجازا   که این اعتتار بایستی در هر پرونده بهجاازآن ،ی خواهد بود. حا معنواز سنخ 
ن امار داخال در   یابرای احراز وقوع جرم در عالم خارج توسط دادگاه بررسی و محرز شود، 

 .خواهد بود یرروانیغ یعنصر معنو  مقول
   اماوا  یا تحقق جارم تخر  ی درخصوصشده به اختصار ماالک اشارهیل تفکیتسه یبرا

م کاه چنادان   یکنا  یطرح م ها را ی یا سرقت از آنمال اتتاع خارج خاص رمنقو  اشخاصیغ
 .شوند تلقیاالحراز  ممکن است طرح و الزمامر چند  ،. در این رابطهدور از ذهن نتاشد

کاه   نیا مقصاود ا : خـاص  رمنقول اشخاصیاموال غ درقبالت یشناختن مالکتیرسمبه  ـ
 ؛ت قائال باشاد  یا ران مالکیا در ا یرمنقو  اتتاع خارجیاموا  غ درقتا کل در گذارقانون
شاده   شاناخته رسامیت ی برای این افراد حاق مالکیات باه   اعتتار قانون  در مرحل ییعن

ازساوی  این امار  رش یکه درصور  پذ( خاص ةنه در یک پروندی، طور کلبهباشد. )
 ،یرروانا یغ یو چاه معناو   یروان یمعنو چه ،یمعنو رکناز گذار، مورد مذکور قانون

 ند.ا بررسی قابل مجرایی قانون رکنبا تسامح در  فقطخارج خواهد بود و 
 درقتاا  دیاده   ت بازه یا تحقق مالک: در عالم خارج گذارقانوننظر  مورد تیمالکق تحق  ـ

تار   قیا دق  نکتا  .اسات  یرروانا یغالتته  وی معنو یخاص امر یا اموا  خود در پرونده
اشاخاص   تیا شاناختن مالک تیرسام ن مقوله متفرع و مترت  بار باه  یکه هرچند ا نیا

 و یمعناو  یامار  است، مذکوربه شرح گذار خاص و اعطای این مجوز ازسوی قانون
گار  انیا کاه ب  ی اسات رمااد یغ و مسالماً تحقق در عالم خارج از ذهن  قابلحا  نیدرع

 چناین اماری   ،ثیا ن حیا . از ااسات مشاخ    ةدر یک پروند یاعتتارا  قانونتحقق 
 ،یرروانا یغ یعنصار معناو  ی عنا ی ،ی پژوهش حاضرمورد بحث و ادعا  مصداق مقول
 د.خواهد بو

، ز شرط کندیرا ن یگریچه مقنن جزء دچنان: کـار در ذهن بزه یحضور مفهوم اعتبار  ـ
تحقاق جارم    یبارا  ،تحلیل قرار داد. ماالً موردنیز  یروان یمعنوعنصر توان ازمنظر  می

 یا تعلاق ماا    ت ما  موضوع سرقتیمالک ازکه مرتک   بداندالزم   یا تخریسرقت 
 اوالًخواهاد باود کاه     طارح  قابال  شکل اینبه ، آگاه باشدی در جرم تخری  گریبه د
 اًیا اان( و طیعادم جهال بسا   ) ن مفهوم را در ذهان داشاته باشاد   ین تحقق جرم ایدرح

ن دو جازء  یا ای نا یمحل تحقق ع(. ا غفلتی عدم جهل مرک )التفا  هم داشته باشد 
ا یا ن ضرور  یرا ایز، کار استدر ذهن بزهگذار، شدن درنزد قانونمعتتر فرضعد از ب

نیااز   یاعتتاار قاانون   باه و ی بوده ست که اعتتارا یا مقوله نیش از تقنیعدم ضرور  پ
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کاه در ذهان و روان    شاود  ی محسو  میمقوالتجمله ن ازیپس از وضع و تقن و دارد
 16خواهد بود. یروان یمرتک  هستند و مصداق عنصر معنو

تاوان تحقاق    یما  ،یرروانا یغ یمعناو  بحث عنصرشاهد ماا  در  وگر ینمونه د  ارائ یبرا
اطالعاا     یا تخلجارم  یا  یاطالعا  در جرم جاسوس ةکنندافتیدر نداشتن تیعنصر صالح

 کرد. را بیان

 «يانتزاعاتعقالن»ةازمقوليرروانیغيامورمعنو2.2.3.3

خاارج از   یانتزاعاا  عقالنا  دیگری از امور در قالا     دست ،یبر اعتتارا  قانونعالوه
 یدر برخا  قرار دارند. این انتزاعا  عقلای گااهی   ده و مخاطتان جرمیدروان مرتک  و بزه

ل قابال  یا ماوارد ذ  ه،نمونا  رایکه ب شوند یجرم محسو  م ةدهندلیتشک یم از اجزاایجر
 .ندا ملأمالحظه و ت

دانان گاهی در عنصر روانی و گااه در رکان   ازجمله اموری است که حقوقت یستت  رابط
« نتیجاه »و « رفتاار »میان   رسد انتزاع رابط نظر میکه بهآناند، حا  مادی جرم از آن بحث کرده

نیسات و ماادی    شادنی  ملموس و مشااهده  زیرا ،در جرم قتل از امور معنوی غیرروانی است
  رابطا  ،چناین دیده قرار ندارد. هم کار یا بزهدر ذهن و روان بزه ی،شود و ازسوی محسو  نمی

 اسارار یاا اطالعاا     یجارم افشاا  ماال   ،جارم   علیت در جرایم مختلف میان رفتار و نتیجا 
 آید. شمار میانتزاعا  عقالنی به  از مقول ،محرمانه

«يعرفتاستنباطا»ةازمقوليرروانیغيمعنوامور3.2.3.3

 یم یاک سار  یجارا  ی ازدر برخا  یگااه ی، و انتزاعاا  عقالنا   یبر اعتتارا  قانونعالوه
 یز از اجاازایااناشااخاص االااث دیااده و  خااارج از روان مرتکاا  و باازه یاسااتنتاطا  عرفاا

و مال  أتی ماورد  ن جهات ماوارد  یا نمونه از ا رایشوند که ب یجرم محسو  م ةدهندلیتشک
 .گیرد مالحظه قرار می
 یوجاود   جا یان ترک فعل و نتیت میعل  رابط یا اسرار یر در جرم افشایغ  بهتعلق اسرار 

اناد.   ن مقولاه یا ینیع  نمون ،شوند یعرف استنتاط م ازسویچون قتل م همیجرا یکه در برخ
ی گااه  ،دنا ا یعقالنا کاا   اادر از نوعاز امور که  یکه برخ توجه داشتن نکته یاباید به  ،التته
بارخالف عقال    یگااه  ،گیرند. بارای نموناه   تردید آن قرار می موردو گاهی عرف یید أت مورد

کاه  ار آن چناان ؤار میمهم و بس  د که نمونکن ید مییأرا رد یا ت یامر «با تسامح»عرف  ،محض
 .است جه در جرم قتلیان ترک فعل و نتیم یت انتزاعیستت  رابط ،اشاره شد
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 ،در قتال اسات   «جاه ینت»و  «تارک فعال  »ان یت میعل  تنها منکر وقوع رابطهن عقل محض
اسات و   «یوجود»را مرگ از امور یز ،است یا ن رابطهیتحقق چن یبلکه عقل منکر امکان ذات

. سات یتحقاق ن  قابل یعدم یو امر ین امر وجودیت بیعل  و رابط «یعدم»ترک فعل از امور 
را اساتنتاط   یتا یعل  از ماوارد رابطا   یاریخالف عقل در بس ییا دق یعرف مسامح کهآنحا 

ناد خاالف   چهری )ت عرفا یا عل  ن رابطیدانان هماز فقها و حقوق یاریر بسیتعتکه به کندیم
التتاه  (؛ و 243 :1388نس   )طاهری کند یت میتحقق عنوان قتل کفا یبرا (است یقطع یعقل
ی ت عقلا یا عل  و بر ضرور  وجاود رابطا  بوده ن امر یکه اشاره شد مخالف از چنانین یبرخ

چناین  در  یت اساتنتاط عرفا  ینخست کفا  ینظر مهم  نکت .(132 :1354اصرار دارند )خویی 
ده و شااهد و مخاطا  خاارج    یا د از روان مرتک  و بزه چنین مواردی قطعاًمواردی است و 

 17.شود یاست و پس از وقوع جرم استنتاط م

 «يرمادیغيقیجحقینتا»ةولازمقيرروانیغيامورمعنو4.2.3.3

ضروری برای تحقق جرم از جانس    نتایج جرم همواره از نوع مادی نیست و گاهی نتیج
م کاه  یجارا  یتحقق برخ یالزم برا یج معنوینتا ،امور معنوی غیرروانی است. به همین دلیل

عناصار  ذیل « یرمادیغ یقیحق های هامرج و ینتا» عنوان تحت ،روان مرتک  ندارند اب ارتتاطی
 :خواهند بود طرح قابل یرروانیغ یمعنو

 ؛نیدر جرم توه دیده ی بزهختن آبرویتحقق وهن یا همان ر  ـ

 ؛یف نظامیوظا  نکردنا اجرای ،میان، فرار، تسلیمؤار به عص یکتحر  ـ

ی تشویش اذهاان  در قانون کنون ندرچه ی در جرم نشر اکاذی ،ش اذهان عمومیتشو  ـ
ن یاا  یتقنا   ن امر در مرحلیاما جزء بودن یا نتودن ا ،ستیشرط ن  نتیج منزل  عمومی به

 یبررسا  قابال  یرروانا یغ یدر قسمت عناصار معناو   ز اساساًین یل در کت  حقوقیتحل
 .یروان یاست نه معنو

 «يرمادیغيقیحقيطمعنویشرا»ةازمقوليرروانیغيامورمعنو5.2.3.3

مادی برشامرده شاده اسات کاه از      ی برای تحقق جرم در ذیل رکنطیشراگاهی اوقا  
شاته و خاارج از   ت دایواقعآن دسته از شرایطی که  ،رو همین ازروند.  شمار میی بهمعنو امور

شارط  ؛ ناد ا مالحظاه  قابال عناصر معنوی غیرروانای   عنوان تحتاند،  روان مرتک  قابل تحلیل
ت یا یاا عادم موفق   یناستفاده از اشخاص نااتوان یاا نااتوا   ده در جرم سوءید بزه یذهن یناتوان
 کاه قطعااً  ناد. ایان ماوارد    ا تحلیل قابلدر این بخش  18از ااتا  صحت مطال  منتسته یمفتر
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معناوی  از عنصار   یا نموناه  ،نادارد  یز ارتتااط یحا  به روان مرتک  ننیو درع ندستین یماد
 .روند شمار می بهن گستره یدر ا یرروانیغ

 

 یرروانیغ یرش عنصر معنویپذ های هثمر. 4

ار گسترده خواهاد باود و   یبس یرروانیغ یرش مفهوم ساختارشکنانه عنصر معنویپذ های هامر
دانان و نویسندگان کت  و مقاال  حقاوقی الجارم بایساتی    درصور  پذیرش تمامی حقوق

حقاوقی و   آااار براساس این ساختار جدید به تحلیل ارکاان جارم بدردازناد و در باازنگری     
خود را به این عنصر از جرم معطوف دارناد. از ایان فراتار     حقوق توجه  ادبیا  علمی رشت

 هاای  ه امار از  یبرخبه  ، درادامهها گذشته از این 19.خواهد بودار ؤی نیز مگذار قانون  در محل
 .پردازیم می تصور قابل و محتمل یعلم

 
يعلمهايهثمر1.4
 یبرخا  ی،رروانا یغ یاز عناصار معناو   یروانا  یک عناصر معناو یه و تفکین نظریرش ایبا پذ
احاراز   قابال  ،م بوده اسات یجرا عناصرق در یاز عدم تدق یمورد اهما  که ناش و اجزای ارکان
 .م افزوده خواهد شدیجرا ییاحصا اجزایت یکم جه بریو درنتشود  می

 یاجزا که توساط برخا   یبرخ انی،ررویغ یاز عناصر معنو یروان یک عناصر معنویبا تفک
 «محاور یروان»متعدد  یها لیگنجانده شده است و تحل یعنصر رواناشتتاه در  بهنظران  صاح 
 .شود یاصالح منقد کشیده و   به بوت ،داشته است یرا درپ

ط و اجازا کاه باا    یاز شارا  یبرخ، تر قیدق  ضابط  و ارائ یهن نظریبا ااتا  ا ،در گام بعدی
 یل عناصار مااد  یا بلکه در ذ ،یمعنو عنوان تحت یو نه حت ینه در عنصر روان یکما  شگفت
ی هاا  لیا و از تحل خواهند شاد ل یتحل یرروانیغ یل عنصر معنویدر ذ ،اند ل شدهیدرج و تحل

مناد   ل بهاره یدر متنا و تحل یستیالیماتر یها و نگرش یااتات یماد یکه از ابزارها «محور یماد»
20.خارج خواهند شد ،اند شده

 

ی جارایم و تعیاین   دادرس نییدر آ یروانریغ یمعنو عنصر کیاار تفکیکی از آ ،برای ماا 
از  یمعناو عناصار   کیار تفکبررسی است. ا قابلمحل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی 

م مانناد جارم   یجارا  یخا ردر ب کاه نیا عتار  اسات از ا  یفریک یدادرس نییدر آ امور مادی
مزاحمات( محال وقاوع جارم      یعنا ی) جهیگفته شده است که محل تحقق نت یمزاحمت تلفن
اسات و اماور    یمعناو  یجرم )تحقق مزاحمت( امر نیا  جینت کهیدرحال ،شود یمحسو  م
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 یبارا  گار ید  به ادل دیبا ،رونیازا .رندیگ یقرار نم یدر ظرف مکان یچون امور مادهم یومعن
 رییا تغ یاز آااار جاد   یکا ی دیشاا  ، یا ترت نیباد  محل وقاوع جارم اساتناد جسات.     نییتع

 یمحلا  تیصاالح  معماوالً  رایا ز ،باشد میجرارسیدگی به در ها  ی محلی دادگاهها تیصالح
 رییا احراز خواهد باود و باا تغ   قابل یمحاکم براساس محل وقوع جرم است و آن با رکن ماد

 د کرد.نخواه رییتغ نیزها  تیصالح یبه معنو یاز ارکان از ماد یبرخ
 

 يعملهايهثمر2.4

 یبرخا ی رروانا یغ یاز عناصار معناو   یروانا  یک عناصار معناو  یکه و تفین نظریرش ایبا پذ
 است:قابل مالحظه و طرح  یتیفیک یعمل های امره یو برخ یتیکم یعمل های امره

کاه باه   م بدانند ی  جرایمقام تعق دردادسرا  مقاما ر یها و سا اران و دادستانیچه دادچنان
ازمناد  یافازوده شاده اسات و ن    ،شاد ن ارائه یشیچه در قسمت پم بنابر آنیجرا ی اجزایبرخ

ن یا اهریاک از   که ن درعمل تالش کنندین مفهوم نویابعاد ا  د ضمن مالحظیبا ؛احراز است
ت یش مسائول یاسات و افازا   یدیا جد یت عملا یند که مسائول کنرا مالحظه و احراز  عناصر

. اسات  ازمناد ین گار ید یاحتمال یو مال یمالحظا  عملبه که  پی خواهد داشت در دادسرا را
محارز   یلا یباه هار دل  جارم  رکان او  شودن منجر تا  جرمااشده به  اشارهت یچه مسئولچنان
 ییقضاازدا  یناوع ارکان جرم به ید مسئوالن دادسرا درخصوص عدم احراز تمامیأیبا ت نشود

 .م بودیرا شاهد خواه یتی  و کاهش کمیتعق  در مرحل
وجاود خواهاد   دادگاه نیاز  قضا   یبرا ناًین عیشیشده در بند پت اشارهیمسئول آن، از پس
باه  چاه بدانناد   چناان  ،شاده  طرحم یبه اتهاما  و جرا یدگیرس یبرا یدادرس ا مقام .داشت
ن یا ا که د درعمل تالش کنندیبا ،ازمند احراز استیم افزوده شده است و نیارکان جرا یبرخ

هاای   دادرسای را  یدگیت رسا یا فیاست و ک یدیجد یت عملیند که مسئولکنارکان را احراز 
منتهای نشاود و   ه ااتا  جارم  وصف بی قضایی باایندگیرس . اگردیارتقا خواهد بخش کیفری

اساالم   ییاسات جناا  یدر س یم خصوصا یو حفظ حر یپوش ت اصو  بزهیرعا بتوان گفت با
پرونده درخصاوص عادم احاراز     ید قاضییأبا ت ،دول محرز نشیبه هر دل اجزا و عناصر جرم

 .م بودیرا شاهد خواهی کیفری دادرس  در مرحل ییقضازدا ارکان جرم یتمام

قواعاد و   یروان  و قرائن و اوضاع و احوا  مربوط به جنت دادرسی  ادل ازحیث ،چنینهم
 یمعناو  رکان ک یا را با تفکیز ،یی محسو  خواهد شدافاقد کارگر یوجود دارد که د یاصول
 ةچاون قاعاد  هام  یروانا  یر معنووو امقواعد حاکم بر روان انسان « یرروانیغ» و «یروان»به 
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ف یتوصا  یرروانیغ یمعنو عنصر باعنوانکه  ییگر در اجزاید« ئا ملک االقرار بهیمن ملک ش»
و  یعملا   ادلا  یکاه برخا  نیا ست به ،مقابل  نقط. در فصل نخواهند بود و حلشوند قابل  یم

وجاود دارد   یقواعد و اصولیابد،  ارتتاط میانسان ی رروانیغ  قرائن و اوضاع و احوا  به جنت
گار در  ید یاصل عادم ازلا   یی محسو  خواهند شد. ماالًادر رابطه با امور روانی فاقد کارکه 
دارای کاربرد نیسات و آن اماور از    شوند یف میتوص یروان یمعنو عنصر باعنوانکه  ییاجزا

درعمال   جارم  یق در عناصار ضارور  یز تادق ین ،ثین حیاز ا نیستند.فصل  و حلقابل این راه 
 یای و زدا و جارم  ییقضاازدا  یجاه ناوع  یو درنت شود یم میجرا یموج  صعوبت ااتا  برخ

 .آورد میارمغان  بهرا  یفریت کیکاهش تورم جمع
 

 یو معنو یز رکن مادیتم ةمالک و ضابط .5

 بازشناسای  الکدیگری که جا دارد در بخش پایانی پژوهش حاضر بدان بداردازیم، ما    مسئل
تار بار ماالک    کام  امر، بدوتوهم بداهت موضوع در  لیدلد بهیشای است. ماد ی ازرکن معنو

تشاخی  اسات.    قابلسختی بهها  از مصداق یبعض اما است،ن دو گستره بحث شده یق ایدق
باا  سات   یچ یاز ماد یرکن معنوتمیز مالک  ،اوالً ؛باید به چند پرسش پاسخ دهیم ،بنابراین

اماری  کاردن  نگااه  ،بارای مااا     یا مادیاست  یک رکن معنویم ی  دهیتشخ چه معیاری
ت در عالم ذهن اسات  یستت    رابطیا معنویاست  یت مادیستت    رابطیا معنویاست  یماد
جازء کادام دساته     ،شاود  یاز جرم سرقت طرح م یجزئ که به ر داشتنیا خارج  تعلق به غی

 .  کردوص طرح صاین خدر ه ینظر با اذعان به اهمیت امر دو توان یم ، ین ترتیبد  است
 

تحققدرعالمخارجقابلیت1.5
و جزء رکان  د کر یتلق یماد ،است از ذهن در عالم خارج را چهد هرآنیبا ،هین نظریبرطتق ا

ادراک  قابال  یک از حاواس مااد  یا چیکه با ها  یامور یحت ، ین ترتیبد .شمار آورد هب یماد
ی باه  کان مااد  در ذیال ر  وی کارد  تلق یماد ،تعتد ید با تسامح، عدم دقت و نوعیبا ،ستندین

ر، تعلاق اسارار   یا ت، تعلق ما  به غیستت  رابطچون  هم یامور ،آن پرداخت. برای ماا ل یتحل
 ی محسو  شوند.د مادیبا گیاطالعا  هم ةکنندافتیت فرد دریر، عدم صالحیبه غ

اماور باا   جاکاه ایان   ازآن ،اوالً ؛خدشه باشاد  قابلرسد این مالک از چند جهت  نظر میبه
تعتاد   یبرا یلیدل ،اًیاانی نیستند. ماد قتاًیحق، ستندیدرک ن قابل یماد  ک از حواس خمسیچیه

این تسامح مقتو  همه قارار نگرفتاه،    ،االااً. میخالف واقع ندار یماد یدادن در معنابه توسعه
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ی را رروانا یو غ یباه روانا   یمعناو  رکان م یتقسا اساساً نظران که  صاح  یبرخ یحتچراکه 
ی قارار  رکان مااد  ذیال  را در  ،علیات   ماال رابطا   ،ن اجازاء یاز ا یز برخیاند ن مدنظر نداشته

 21.(371 -363 :1393اند )اردبیلی  نداده
 

يتدرکحسمادیقابل2.5
شدن اماور،  ی محسو رسد، مالک ماد ینظر مبه قتلی  تر از نظری دقیق ه کهین نظریبراساس ا

بایاد توجاه داشات     ،چنینمادی انسان است. هماز حواس  یکیبا  آن حداقل 22قابلیت درک
گاوش  کاه  نتاشد  یکس ،. برای ماا درک نشود اصالًی از جرم ماد جزءک یممکن است که 
کناد   یدا ما یتحقق پ یماد و رکنزند  یاد میفرمرتک  جرم  ماالً ؛است مادیرفتار  یول ،دهد
عدم وجود شخ  دیگری کاه حاین ارتکاا  جارم مساتمع        واسطدر دادگاه بهکه نیولو ا
ت درک حاداقل باا   یا مالکش قابل ،بنابراین .است یبحث ما اتوت رایز ،ااتا  نشودجرم  ،باشد

 ت درک است.یر از قابلیدرک غ است و یاز حواس ماد یکی
 یکردن )حاواس مااد  لمس و ،دنییدن، بویدن، چشیشن، دنیند از داعتار  یحواس ماد

م یا با چشامان  یم یا لمس کنیم یا استشمام کنیم یا بشنوییم بتویتوان یرا م یزیگر چا .خمسه(
ی را حاواس مااد   درک باا ت یچه قابلآنهر ، ین ترتیبد .ی خواهد بودماد ،مینیخود بت یماد

 ؛معناوی اسات   ،چه غیر از ایان باشاد  هرآندرمقابل و طرف ازآن. ستین ی، مادنداشته باشد
 .ندارندی را ت درک با حواس مادیخواهند بود که قابل ییاجزا یعنی امور معنوی

 یدارا دتوانا  یم ،نتاشد یماد یزچیکه اگر  نیای که باید بدان پرداخت ف و مهمیظر  نکت
م یآاار و عال یاز امور معنو یاریاست و بس ن امر ممکنیا رسد که نظر میبه .باشد یآاار ماد

م یا ست، لکان عال یدرک ن قابل یبا حواس ماد ییعن ؛ستین یمانند ترس که ماد دارند؛ یماد
ک کاه یا  بترسد ممکن اسات رناگ رخسااره بارود      یاگر کس. داردی دگیپر رنگی مال ماد

 محسو  شود. ویک امر معنیترس  خودممکن است  کهیدرحال ،است یعالمت ماد
ت یا قابل ،کارد د یا کأت بار آن بایسات   مین ضابطه یتر در اشیق بیتدق یبرا ی کهگرید دیق
 ه یاا نشاان ، عالمات  یزیاگر چی است. توسط حواس مادامور « بالواسطه»و  «میمستق»درک 
 فقاط  یحس ماد  واسطهن ادراک بیا ،درک شود یداشته باشد و آن اار با حس ماد یاار ماد

. چاه  کناد  یرا ااتا  ما  یوجود عالمت ماد یک مادرااست و اد یدا  بر وجود عالمت ماد
 زیا ن مختلاف ن یاز وجود یا قدر  خداوند متعا  توسط باراه  یا شمه درککه برای ماا  این

را  «عماد »ممکن است کاه   ،طورنیهم. ستیجالله ن ت خداوند متعا  جلیل بر مادیهرگز دل
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 یک امار معناو  ی یا عنا ی ؛میااتا  کن یماد یها نشانه طریقاز یمعنو جزء از رکنیک  مااب به
 یکاه آن امار معناو   هرگز بدان معنا نخواهد بود ن یااتا  شود، اما ا یمادی ها براساس نشانه

موجا    چااقو   با چاقو مجروح شود، ضارب  یشکم کس اگر ،. برای ماا ل شودیتتد یبه ماد
 شادن پااره  هام و اسات   یمااد چاقو   هم ضرب ،خواهد شد. در این ماا شکم و قتل  یپارگ

حاواس  »ناه   ،شاود  یدرک ما  «عقال »ن با ن دو چویابین ت یستت  اما رابط ،است یشکم ماد
 ی است.معنو قتاًیحق ،«یماد

را نادارد   یاز حاواس مااد   یکا یم حداقل باا  یت درک مستقیچه قابلآنهر ، ین ترتیبد
و  یرواناا یمعنااو ،در روان انسااان باشااند ین امااور معنااویااو اگاار ا ی خواهااد بااودمعنااو
 ی هستند.رروانیغ یصور  معنونیرایدرغ

 
 یمعنو رکنک ین و تفكییدر تبل تسامح یدل. 6

ن تفااو  و  یا و ضرور  توجه باه ا  یرروانیو غ یروان یرکن معنو یها بعد از ااتا  تفاو 
حاا   هاشااره تابا   ماورد کاه تفااو    نیا و ا یکناون   یرو ین متناییتت یآن برا یعمل های امره
 .را برشمرد یتوان علل یتوجه قرار نگرفته است م مورد
 
 نحوزهیايحقوقاتیتسامحدرادب1.6

در  ین بوده اسات کاه روانا   یا یدربرابر ماد یو معنو یروان  بتوان گفت علت مسامحد یشا
قسام   را باه دو  یتر است و درواقاع اگار معناو    کینزد یلیخ یبه ماد یمعنو ةسه با واژیمقا

جسم با و قرار دارد روان انسان  دری چون بحث روان ،میکنم یتقس یرروانیو غ یروان یمعنو
 یالتتاه چاه معناو   . تر است کینزد یه مادی بروان یمعنوکه توان گفت  یاند م انسان جمع در
 و چاون در روح و درون انساان اسات    یولا  ند،سات ین یمااد  یرروانا یغ یو چه معنو یروان
 .ده استینظر رسبه یتر به ماد کینزد یلیخشود،  مربوط میانسان  یوجود جسمانبه

 
 گرايتفکرماد2.6

ن باوده اسات کاه    یا ا یدربرابر مااد  یو معنو یروان  د بتوان گفت علت مسامحیشاازسویی 
  ر کلما یرا تعتیز ،گراست یو ماد یستیالیماتر یبر متانیمتتن یمقتتس از غر  و تاحدودتفکر 
 دارد، ی قارار درست درمقابل ماد یواضح است معنو کهتر است و چنان کینزد دیبه ما یروان

 مقابل آن.درنه گیرد مادی است، قرار میچه از اقسام آن ییک  رشاخیز یکه روانلیدرحا
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يرروانیغيقلتعناصرمعنو3.6
، کاربرد روانای  ستیاد نیز یلیظاهر تعدادشان خ به یرروانیغ یعناصر معنوازطرفی نیز چون 

 «یروانا » ةداناان واژ ی از حقوقلیخ علت، نیهم هب. بوده است یعیطتوجه غال  آن ست  به
 اند. ساخته« یمعنو»گزین جایرا 

 

 گیری جهینت. 7

  آن را یاک حلقا   ةدهناد چون زنجیری تصور کنیم و هریک از اجزای تشکیلاگر جرم را هم
صاور  پیوساته و متصال، اطاالق     ها درکنار هم به نظر بگیریم، باوجود تمام حلقه زنجیر در

ن از میاان خواهاد   اتصا  اجازای آ   حقیقی است و بدون وجود حتی یک حلق« زنجیر» ةواژ
دانان بادون توجاه باه    که حقوق زمانی ،رفت و دیگر زنجیری در کار نیست. به همین نستت

 ةهای اصلی زنجیار  پردازند، از کنار یکی از حلقه عناصر معنوی غیرروانی به تحلیل جرایم می
هنیات  طاور جداگاناه نتایاد ذ   اند. التته تحلیل حقوقی این ارکان باه جرم با تسامح عتور کرده

کنایم   گاه که صحتت از وقوع جارم مای  ها را القا کند، چراکه در عالم واقع و آن مجزابودن آن
 ها مطرح است. تلفیق آن
از موارد با تساامح و بادون    یاریدر بس یا  حقوقیدر ادب یو روان ،ی، اخالقیمعنو رکن

ت یا لکان عادم جامع   ،قرار گرفته است یل و بررسیمختلف آن مورد تحل ین اجزایک بیتفک
هام قارار گرفتاه     یو خاارج  ینظاران داخلا   که از ابعاد مختلف مورد اذعان صاح  ،ن امریا

و  یان دو بعاد روانا  یا ک میا مان باه سااختار ارکاان جارم و تفک    شدر نگر یبازنگر به ،است
 است. نیاز از جرمن رکن یا یرروانیغ

 یمختلفا  یهاا  مل گساتره خود شا یرروانیدر بخش غ یشده رکن معنوارائه  براساس ادل
 ةاست که عماد  یو اصطالح معنو یان اصطالح روانیافتراق م یاز وجوه اساس یاست که یک

 ی، امورمعناوی اعتتارا  قاانون  ینیتحقق ع  از مقول یرروانیغ یها شامل امور معنو ن گسترهیا
 یقا یحق های امرهج و ینتا  از مقول یرروانیغ یعنوی، امور مانتزاعا  عقالن  از مقول یرروانیغ
  از مقولا  یرروانا یغ ی و امور معنویاستنتاطا  عرف  از مقول یرروانیغ یامور معنوی، رمادیغ

 .شود یمی رمادیغ یقیحق یط معنویشرا
ی در مارز  نهااد شیپا  بازطراحیتوان با  یرا م یمتعدد یو عمل یعلم های امره ،نیچنهم
و د شا ل اشااره  یتفصا  باه د که کرجاد خواهد شد مالحظه یارکان جرم ا یساختار اصل اجزا و
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در  یمعناو  ی رکان ق اجازا یر و تدقیتکا تأایر تحت ییقضازدا های امرهن ین ایتراز مهم ییک
 ت.م اسیک از جرایهر یرروانیقسمت غ

 
 ها نوشت پی

 

 ید باه الهاام و برهاان   یبنگر .مالحظه است قابلر یدر تعاب یز اختالفا  جزئین گستره نیهم التته در. 1
 به بعد. 197 :1394

 ،بادانیم. بار ایان اسااس    او ، آن را صارفاً ماادی    ؛تاوان ارائاه کارد    جنسیت می  . سه نگاه به مقول2
هاا   تار داشاتن ده  جنسیت عتار  است از داشتن آلت خاص زنانگی یا مردانگی یا بنابر دقت بیش

ای کاامالً   دوم، جنسایت را مقولاه   ؛خصوصیت جسمی فیزیکی زنانه یاا مرداناه، مانناد ریاش و...    
اعام از روانای و   ید این نظر وجود صدها تفاو  معنوی ؤمعنوی و دارای عالیم مادی بدانیم که م

ساوم،   ؛بحث قارار گرفتاه اسات    موردشناسی نظران دانش روانغیرروانی است که توسط صاح 
طاور مساتقل   یاک از ایان دو باه   جنسیت را دارای ماهیت دو بعدی مادی و معنوی بدانیم که هیچ

 شود. یک عالمت دیگری محسو  نمیاصالت ندارد و هیچ

چون زنا، لواط، مساحقه، اذیات و آزار  ص در جرایمی هماو ، اشتراط جنسیتی خا  بنابر نظری
ناد، در  ا د که نگارندگان هم باا آن هام   ،دوم  تحلیل است. بنابر نظری قابلو... در رکن مادی  ،زنان

 مالحظه خواهد بود. قابلاخیر، در هردو رکن مادی و معنوی   ذیل رکن معنوی و بنابر نظری

دانان مطرح شده است کاه ممکان اسات در جرمای     درنزد حقوق. این متاحث با اختالفا  جزئی 3
دیگار متفااو  باشاند. بارای     خاص، اجزای رکن معنوی الزم برای هریک از ارکان جرم باا یاک  

 .Robinson and Grall 1983: vol 35 :بنگرید بهتر بیش  مطالع

م اماور  یای از جارا رهولیت کیفاری حتای اگار در پاا    ئبودن احراز مسبه شخصی. التته مسلماً باتوجه4
تاوهین   ةدیاد علم بزه»یم مانند کنذهنی اشخاص دیگر را جزء رکن معنوی جرم مرتک  محسو  

؛ این امار جازوی از ارکاان جارم اسات و موجا  مسائولیت        «معنای الفاظ موهنیا شنوندگان به
 قیتادق  ثیازحند چکیفری مرتک  خواهد بود و موج  مسئولیت غیر از مرتک  نخواهد بود. هر

با خاروج برخای    ود شو یمم یجرا یجرم درعمل موج  صعوبت ااتا  برخ یدر عناصر ضرور
تواناد   مای  درنتیجاه کناد و  اجزا از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمی

 د.ارمغان آور بهرا  یفریک تیو کاهش تورم جمع ییزدا جرم یی یاقضازدا ینوع

را یا ز ،رسد ینظر مد بهیاز آن بع «ودنبیاحتراز»بوده و قصد  یفیتوص ود صرفاًین قیاز ا یالتته برخ .5
یاک   یظهاور و باروز خاارج   »چاون  هام  یگار یود دیشده در متن وجود قد اشارهیباوجود سه ق

ت یا ذهن  از عناوان مجرماناه کاه از مرحلا     یهار بخشا  »و « بودنجرم ةکریجسم و پ»، «بودناراده
. ت و مشااهده باشاد  یؤقابل ر ینحواست که در جرم به یتمام آن امور «مرتک  فراتر رفته باشد
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باا   «ت مرتکا  نتاشاند  یا محدود باه قلمارو ذهن  »و  «ت هستندیماد یکه دارا ییاجزا»التته دو قید 
قابال   ینحاو به»د ینمونه ق رایب ،هستند یگریاخ  از د یاعم و برخ یگر ناسازگار و برخیدیک
ر از یا غ یمااد  یباا حسا   یاز امور ماد یرا برخیز ،است یتماد اخ  از «ت و مشاهده باشدیؤر

لاذا   .اسات  ید در رفتاار مااد  یا ادزدن مرتک  که بادون ترد یمانند صو  و فر ؛ندا درک قابلبصر 
  ن ضاابط ین چناد ینظر ب دقتبا  اما ،تر است جامع یز هرچند از جهاتیف نین تعریرسد ا ینظر مبه

 م مطل  بوده است.یل تفهیدرجهت تسه و صرفاًده شنا ارائه هن آنیروابط ب  شده و مالحظارائه

لفظای    شده در پژوهش حاضر، صارفاً از جنتا   های طرح دانان فارغ از بحثای از حقوق التته عده .6
 رساد،  ینظار نما  هبا  حیصح یدر زبان فارس« یمعنو» ریکاربردن تعتهباند که  درستی، اشکا  کرده به
 شیاشاکا  پا   نیا ا م،یکار برده باشهجرم ب «یعنصر ماد» مقابل را در« یعنصر معنو» چهچنان رایز
 .(304 :1372و ماادی نیسات )صاانعی     دارد یمعنو  ههم جنت ینظر عنصر قانون نیکه از ا دیآ یم

شاناخته  « رکان قاانونی  »باه   چاه را ضمن تأیید این ادعا باید پاسخ داد کاه نگارنادگان اساسااً آن   
ای است مخلاوق قاانون و قاانون تنهاا      دانند، چراکه جرم پدیده جزئی از ارکان جرم نمی ،شود می

 ،اعام از ماادی و معناوی    ،ی و ارکاان جارم  ارتکااب   تاار فر  بودن جرم ی است برایصیتشخ  ضابط
اناد کاه رکان     دانان نیز تصاریح کارده  کنند. برخی از حقوق نتیجه این اعتتار قانونی معنا پیدا می در

عنوان رکان قاانونی،   باا بینی رکان مجزایای    است و پیش« بودن جرم اصل قانونی»ی ترجمان قانون
 (.26 :1392صادقی میرمحمدعرض دو رکن دیگر فاقد ضرور  است ) کنار و در در

حکام یاا موضاوع آگااه باشاد و شااهد        ازمقصود از جهل بسیط یعنی شخ  به جهل خاویش   .7
تفصایلی    جهل باه جهال نتاشایم. بارای مطالعا      ةعالو بهجهل به موضوع یا جهل به حکم  ترک 

 .19 -1 :1388 یو زهرو اینییآقا بنگرید به
اجزایای مانناد    اشاخاص  علیاه  جرایمی در کتا  حت او. 14 :1394 ید به صادقیبنگر ،نمونه رایب. 8

اماری  را « باودن قرباانی  انساان »تر  مهمو ازهمه« توجه جرم به شخ  دیگر»یا « بودنالدممحقون»
که در این بخش یعنی ذیال عنصار   تر این کند؛ جال  مادی و ذیل عنوان فصل عنصر مادی ذکر می

شاده   معناون ها حتی ذیل متحث نخست عنصر مادی است و باعنوان فیزیکای   مادی یکی از فصل
عمل مادی و غیرمادی را هر دو آورده است. بدین ترتی  غیرمادی قسمی از اقسام عنصار ماادی   

گونه موارد حکایات از عادم تادقیق و ناشای از     این ،بدون تردید .نوع فیزیکی آن است آن هم از
 کاربردن عتارا  در تحلیل ارکان اصلی جرم است.هتسامح در ب

متااالتی باشاد ایان    ی مانند غفلت یاا بای  یرمدار تحقق اجزایچه تحقق جرم داکه چنان. توضیح این9
ار باشاند  ؤدر تحقق عامل مشادده ما   دم این امور صرفاًچه وجود و عاند و چنانرکن جرم یاجزا

 شوند.زء عوامل مشدده محسو  میصرفاً ج

م آن یعناوان قسا  توان درعرض فعل و باه  یکه ترک فعل را منیدرخصوص ا ،گانازمنظر نگارند .10
 صارفاً  سات و ین نوشاتار ن یطرح است که مجا  آن در ا قابل یراداتیا ،دکرفرض  یماد رکنل یذ
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ان یا تر ملکه و عدم ملکاه م  قیر دقیتعتتناقض و به  ت به رابطیشود که با عنا ینکته اشاره م نیبه ا
 یمااد  رکان ل عناوان واحاد   ین دو را ذیتوان ا ینم یمنطقدقت و  یفعل و ترک فعل ازمنظر عقل

جارم   یمستند باه عارف خااص و عاام در رکان مااد       یز تسامحیث نین حیشمار آورد و از ابه
ن یا در ا یلیتفصا   مطالعا  ی. بارا بادان پرداخات  د یا مستقل با پژوهشیمالحظه است که در  قابل

 .1394 ید به زهرویخصوص بنگر

ت یاند تا فرق سوءن بهره برده «بالواسطه»از عتار   «نینخست»واژة استفاده از  یجاهب یرخ. ب11
د باه  ریا بنگ ؛شاود  یمحساو  ما   یتسامح یرینظر برسد که تعتتر به واضح ةزیخاص با انگ

 .14 :1394 صادقی

اماور   نیا محادود باه ا   یدر بخش روان یرکن معنو ةاست که گستر یضرور زیمهم ن نیتذکر ا. 12
 نیا ا  یا باه تک  تیا که با عنا شود یم زین تیعدم رضا ای تیچون رضاهم یو شامل موارد ستین

کاه  گوناه التته این موارد نیز همان .میکن ینظر م صرف تر شیب حیاز تشر یرروانینوشتار به عنصر غ
ار در آن احصا شوند که در تحقق جارم  ؤعوامل م ای یمعنو رکن لیتوانند ذ یم یزماناشاره شد، 

مجاازا    ایمرتک   تیدر مسئول صرفاً کهنینه ا ،باشند مستقیم نقش یدارااجزای آن  لیو تشک
 تیعادم رضاا   ی کاه گار یملاک د  در یقاانون ریمال جرم تصارف غ باشند. گذار رایأآن ت زانیم و
 طرح شود. دیده جرم است، ی که متعلق به بزهروان یعنوان عنصر معنوتواند به یم

شناساند،   رسمیت مای به« جهت»هرچند برخی فقها شخصیت حقوقی را با اصطالح  ،برای نمونه .13
باه  عنوان شخصیت حقاوقی هساتند. لاذا وجاوه واریازی      اما منکر تحقق مالکیت برای دولت به

ن اهای دولتی را درحکم شرکت در اموا  مجهو  تلقای نماوده و بارای مقلاد     های بانک حسا 
های بانکی دولتی ضرور  اذن مجتهاد را صاریحاً طارح     تصرف در اموا  حسا خویش برای 

المالک اسات و تصارف در   ها و مؤسسا  دولتى ازنظر معظم له اموالشان مجهو بانک»اند.  دهکر
 اهلل سیساااتانی:ساااایت رسااامی آیااات  «. شااارع جاااایز اسااات   حااااکم ةآن باااا اجااااز 

<http://www.sistani.org/persian/qa/0839>. 

تحقاق   یا الزم اسات بارا  یآ اوالً کهی عتار  است از اینن مفهومیلزوم یا عدم لزوم حضور چن. 14
 باه ایان امار    اًیا اان  ن مفهوم را در ذهان داشاته باشاد   یو ا بداند  مرتک  یجرم سرقت یا تخر

ن ضارور  یاا عادم    یا را ایا ز ،اسات  یقاانون  رکان جازء   (عدم غفلت  )التفا  هم داشته باشد
 .یمازمندین را گذارقانون کردن ازسویست و اعتتاری ااعتتاری ا ضرور  مقوله

کیفاری دو شهرساتان طالقاان     101  شعت 9609972649000050 ةشمار  . این موضوع در دادنام15
 دقت انعکاس یافته و در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده است: بهتوسط یکی از نگارندگان 

باه  ... باتوجاه یآقاا  یتموضاوع شاکا   یئت،بر سرقت اموا  ه یرمتهم دا یگردرخصوص اتهام د
از رکان   انای یرروعنصر غ یعزادار یئتاموا  به ه قدوم درخصوص تعل یفرد یاظهارا  شاک

 

http://www.sistani.org/persian/qa/0839%3e.


 1397 مرداد پنجم، شمارة هجدهم، سال ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش   252

 

یان داند. چاه ا یم یدترد موردمتهم را  یجرم را مخدوش دانسته و اساساً تحقق بزه ازسو یمعنو
. نخسات، اعتتاار   یارد مال قارار گ  أت ماورد  یددر جرم سرقت در سه بخش با «یتمالک»مفهوم  که

 یات مالک ،مااا   یشاود. بارا  یما  هجارم شاناخت   یشخ  توسط مقنن که به رکن قانون یتمالک
 یبا فقدان رکان قاانون   یشناخته نشده و تحقق سرقت مشرو  الکل یترسمبه یمشروبا  الکل

 یاز رکان معناو   یکار که عنصر روانا مواجه است. دوم، حضور مفهوم اعتتار مذکور در ذهن بزه
سرقت  موضوعبر ما   یرغ یتنستت به مالک یدمرتک  با یگردعتار شود، بهیجرم محسو  م
 یکاه امار   ،جارم  ةفوق در عالم خارج و در پروند یمفهوم اعتتار ینیم، تحقق عآگاه باشد و سو

 یاز، حاضار ن  ةجارم ناام دارد. در پروناد    یاز رکن معناو  یرروانیو عنصر غ ،است ییکامالً قضا
 تیال ازق ،اماوا   یات آن، مالک یبارا  یحقاوق  یتو فقدان شخص یعزادار یئتبه انحال  هباتوجه

تعلاق نادارد و حسا  توافقاا       یدر عالم خارج باه شاخ  خاصا    ،و... یگ،اجاق، قابلمه، د
که در رابطه باا   یدینظر از ترد صرفپدر متهم قرار داده شده بود. لذا دادگاه  یارشده در اخت انجام

در  یات جرم در ذهن متهم دارد، بخش سوم از امور مرباوط باه مفهاوم مالک    یتحقق عنصر روان
هاذا  علای داناد.  یجرم محارز نما   یاز رکن معنو نییررواجهت خدشه در عنصر غ به راسرقت 

 یجرم و اجازا  یعدم قناعت وجدان در احراز رکن معنو ست به مرات  فوق و بهدادگاه باتوجه
ماتهم را   یا  وقوع جرم از ناح یفری،ک یتمسئول یطاز شرا یکیآن و شتهه در  یرروانیو غ یروان
قاانون  از  فاتم و ه یو اصال سا   یقانون مجاازا  اساالم   120 ادةاستناد م بهدانسته و  یدترد مورد
 دارد. یمبه برائت متهم صادر و اعالم  یرأ یرانا یاسالم یجمهور یاساس

تحقاق جارم    یا الزم اسات بارا  یکه آنیا ییعن ین مفهومیکه خود لزوم یا عدم لزوم حضور چن. 16
التفاا  هام    اًیا و اان اوالً ؛باشاد ن مفهوم را در ذهان داشاته   ی  مرتک  بداند و ایسرقت یا تخر
ز یا ن ضارور  یاا عادم ضارور  ن    یا را ایا ز ،اسات  یقانون رکنجزء  (عدم غفلت)داشته باشد 

 .یازمند اعتتار قانونیو ن یست اعتتارا یامقوله

توساط عقال   و است  یقیو حق یمعنو یا که رابطه ،چون استنتاط عقلیهماستنتاط  این أمنش. التته 17
 ییاا اساتنتاط عرفا    یانتزاع عقالنا  أث زمان منشیازحوجود دارد و لذا  جرمن یح ،شود یدرک م
 .ستین دو مقوله نیان ایم یتفاوت

 697 ةدر مااد  «درج در روزناماه   وسایل نتواند صحت آن اسناد را اابت نماید باه ». برطتق عتار  18
  منتساته  از ااتا  صحت مطالا  یمفتر ید توجه کرد که ناتوانیبا 1375را  مصو  یقانون تعز

کاردن  منطتق یبرا ییعدم توانا ،دیگرعتار . بهاست یعدم یامر یرا ناتوانیز ،ستین یماد یامر
ن مطال  و عالم واقع اسات.  یب  رابطموضوع بحث  ،ن اساسیبا عالم واقع و بر ا یمطال  انتساب

اگرچاه در عاالم خاارج وجاود دارد از      ینه ماد ،است یز از امور معنویز نین دو چین ایب  رابط
 بنگریاد  یاز معناو  یز عنصر مادیتر وجه تماشیح بیتوض یبرا یرروانیغ یط معنویمقوال  شرا

دانشاگاه علاوم    1392 -1391ساا  نخسات   مینا  یزهارو  یاختصاصا  یرا  درس جزایبه تقر
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 یو معناو  یساندگان درخصاوص عناصار مااد    یر نویدگاه ساید  مالحظ ین برایچنهم ؛ییقضا
ی ز شامس نااتر  یا ن ؛260 :1386پاور  یعساکر  یسدهوند با همکار بنگرید بهجرم  ةدهندلیتشک

 .336 :1393 یلیاردب ؛246 :1394 یباهر و 22:1389

 رایبا  ،دکار ظاه  حالدیگار کشاورها م  ن یقوان یتوان در برخ یرا م یو معنو یشاره به ارکان ماد. ا19
 .نقانون مجازا  افغانستاد به ینمونه بنگر

حقوقی مسالم و مفاروض     توان به تشکیک در برخی از ادل . از آاار غیرمستقیم این نظریه نیز می20
برخی از استادان حقوق کیفری از ضرور  وجود رکن ماادی   ،دانان اشاره کرد. برای ماا حقوق

ای به مالزماه میاان وقاوع جارم و      ( یا عده652 :1383اند )حسینی  برای تحقق جرم سخن گفته
شاده و باا   که بنابر متناای ارائاه  آن(. حا 153 :1393اند )گلدوزیان  وجود رکن مادی اشاره داشته

 اند. تفکیک صحیح امور معنوی و مادی، ممکن است جرایمی باشند که اساساً فاقد رکن مادی

 اماا  ،اسات مراد یا ث محل این حیست و از ایح نیصحی نیز عنوان روان تحتن امر یهرچند درج ا. 21
 بحاث ماا   ماورد د مطلا   یؤست شاهد ماا  و مین یء مادزن جیا نکته که نیرش ایالجمله پذ یف

، ذهان نادارد  عالم به  یربط اصالً و ت در عالم خارج استیستت  رابط کهخواهد بود. توضیح این
 تیساتت   اماا خاود رابطا   توان در عالم ذهن تصور کرد،  را میت یستت  به رابط «علم»التته جایگاه 

 .ستین روان فرددر  عنوانهیچبه

 یلزومااً توساط شاخ  خاصا     کاه نیمالک است نه ااین امور ازسوی انسان درک  تیالتته قابل. 22
 درک شود.
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 .دانشگاه تهران، تهران: یعموم یرا  درس حقوق جزایتقر ،(1377) یعلسید ش،یآزما
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