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نمیکند .درنتیجه ،مایتواناد ناوعی قضاازدایی یاا
احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت 
جرمزدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را بهارمغان آورد.
کلیدواژهها:رکن مادی ،رکن معنوی ،عنصر روانی ،عنصر غیرروانی ،ارکان جرم.

 .1مقدمه
جرم معموالً به سه رکن قانونی ،مادی ،و معنوی تقسیم میشود تا بهکماک آن بتاوان تحلیال
بزهکار ،بازهدیاده ،و جامعاه باا
لدهندة جرم ارائه داد و حقوق 
دقیقی از اجزا و عناصر تشکی 
شتری رعایت شود .در این نگرش ،در بسایاری از ماوارد رکان معناوی معااد و
ظرافت بی 
1
مترادف تعتیر عنصر روانی میشود ،اما این همسانانگااری و تارادف محال تأمال اسات و
بهنظر میرسد که فاقد جامعیت است و شاهد آنایم که این رکن بایاد موضاوعاتی را در بار

باهعتاار دیگار ،در شاناخت و تحلیال
چوجه ذهنی نیستند (لفیو  .)11 :1390
گیرد که بههی 
جزءبهجزء جرایم وجود موارد دستهبندیناشدنی در دوگان «روانی» و «مادی» اجتنا ناپاذیر
حقوقدانان با تساهل و تسامح از کناار موضاوع عتاور مایکنناد،

است و در چنین مواقعی،
درحالیکه روشن است معنا و مفهوم لغوی و حتی اصطالحی این دو رکن ظرفیت و کشاش

الزم را ندارند .ازسویی ،دقتنکاردن در تتیاین ایان ارکاان و عناصار و بازشناسای آنهاا از
همدیگر تتعا متعددی را ،در تحلیل ارکان جرم و باهتتاع آن در حقاوق متهماان و تتادیل

آنها به محکومان ،در پی دارد.
ناب هجای 

نوصف ،درخصوص تفکیک رکن معنوی به دو عنصر مجزای روانی و غیرروانای در
باای 
ادبیا حقوقی هیچ ااری مالحظه نمیشود و این پژوهش با طرح این موضوع و ارائا ادلا
نخصوص درصدد است تا با نوآوری به بازطراحی ارکان جارم دسات زناد و باا
متعدد درای 
ارائ مرزبندی جدید ،منطق نوینی در حقوق جازا بارای شاناخت و تحلیال اجازا و عناصار
دسات یاابی باه توفیاق در ایان امار پاژوهش حاضار را باه کااری

جرایم ارائه کناد .التتاه،
منحصربهفرد در عرص مفاهیم بنیادین حقاوق جزایای باد خواهاد سااخت ،چراکاه ایان

پژوهش طرحی بدیع و ساختارشکن در حوزة ارکان مربوط به «جرم» محساو مایشاود و
دستیابی به چنین اهدافی .امرههای مترت بر پاذیرش ایان سااختار

گام لرزانی است برای
جدید را میتوان در گسترههای مختلف علمی و عملی مالحظه کرد کاه باه برخای از آنهاا
اشاره خواهد شد و برخی نیز قطعاً پس از تحلیلهای احتمالی پسینی برای ایان نظریاه قابال
درک و ارائه است .برای نمونه در بحث رکن مادی و معنوی یکای از متاحاث مشاهور ایان
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است که همزمانی این دو و در برخی موارد حکومت رکن معناوی بار اجازای رکان ماادی
ضرور اجتنا ناپذیر جرایم عمدی است .حا با افزودن عنصر غیرروانی به رکان معناوی
میتوان درمورد صدق این گزاره در این گسترة تازه تأمل کرد.

در این پژوهش ،زمانی طوالنی با صاح نظران همد شدهایم و هرگز باا چمااقی بارای
شکستن شالودة اندیش کسی به سراغش نرفتهایم ،بلکه محتاطاناه هرجاا الزم شاد ،متاانی و
ساختار دیدگاهها را تتیین کردهایم تا ضعفها و سستیهایش رخ نماید.

 .2مفهومشناسی

1.2معنايلغوي 
هرچند بنابر برخی نظریا زبانشناسی ترجم حقیقی ممکن نیسات و معااد ساازی فقاط
بهلحاظ لغوی در فرهنگ لغت معین «منساو باهمعنای»،
تقری به معناست ،واژة «معنوی» 
«باطنی» ،و «حقیقی» ذکر شده است و برخی نیز آن را درمقابل مادی باه «غیرماادی» تعریاف
کردهاند (عمید  )897 :1389و اینها تقریتاً معاد واژة معنوی محسو میشوند .در ادبیاا
انگلیسی نیز ،از معنوی به « »immaterialتعتیار مایشاود کاه غیار از « »Non-Physicalاسات.
یکه درخصوص روانی هم این موارد کامالً متتاین و متفاو است و «روانای» معاانی
درحال 
دیگری دارد ،این واژه در ادبیا فارسی معاد روحای و در ادبیاا حقاوقی انگلیسای نیاز
« »intellectualو « »mentalطرح و التته رکن جرم تحتعنوان « »mens reaنیز ذکر شده اسات.
بااینوصف ،این امر متفاو از معنوی است که پیشازاین اشاره شد و هرچنادگاهی مارتتط

شرح داده شاده اسات و صاد التتاه هار « »intellectualو « »mentalمایتواناد موصاوف باه
« »immaterialبشود و نه برخالف آن .بنابراین ،رابط « »immateriaبا « »mentalرابط عماوم و
خصوص مطلق است ،همانطورکه در فارسی نیز معنوی اعم از روانی است و هر امر روانای
معنوی است ،اما هر امر معنوی روانی نیست.

2.2معناياصطالحي 
صرفنظر از معنای لغوی این دو واژه مروری بر ادبیا حقوقی حاضر بارای تتیاین معناای

اصطالحی مفید است و درواقع نظرهای علمای داناش حقاوق درخصاوص هریاک از ایان
نخصوص است.
انگر نگرشهای بسیار متفاو و ناهمسان حقوقدانان درای 
امور بی 
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قاانونگاذار

برخی بر این باورند که برای تحقق جرم فقط کافی نیست که اوامر و نواهی
قاانونگاذار جزایای

نقض شود ،واقعیت جرم منوط به این است که تخلف از اوامر و نواهی
توأم با تقصیر باشد و این تقصیر همان عنصر معنوی است .عنصر معنوی با تفسیر اشارهشاده
شامل تمامی عوامل مؤار در تقصیر میشود (باهری  ،)246 :1394این نظریه عوامال ذیال را
تحتعنوان اشارهشده ذیل عنصر معنوی ب هشمار آورده است :جنسایت و مسائولیت جزایای
(همان)275 :؛ سن ،جنون ،و اختالال دماغی (هماان)277 :؛ دفااع مشاروع (هماان)301 :؛
امر آمر قانونی (همان)308 :؛ رضاایت مجنای علیاه (هماان)312 :؛ فاورس مااژور و اجتاار
روحی و اضطرار (همان ،)314 :چراکه معتقد است عنصر معنوی بدین معناسات کاه انساان
اخالقاً مسئو عمل ارتکابی باشد (همان.)98 :
هرچند این برداشت و تعریف از عنصر معناوی ازحیاث جامعیات از دیگار تفاسایر
قابلتوجهتر است ،این نکته را نتاید فراموش کارد کاه ماواردی هامچاون جنسایت 2و
رضایت معنویاند ،اما این امور زمانی میتوانند ذیل عنصر معنوی یا عوامل ماؤار در آن
احصا و دستهبندی شوند که در تحقق و تشکیل جرم نقاش اساسای داشاته باشاند ،ناه
نکه فقط در مسئولیت مرتک یا مجازا و میزان آن تأایرگذار باشد .بارای مااا  ،در
ای 
بهمنزل یکی از عناصر
جرم تصرف غیرقانونی در ملک دیگری ،رضایتنداشتن میتواند 
اصلی تشکیلدهندة آن ذیل عنوان عنصر معناوی روانای فارد بازهدیاده بررسای شاود.
بهطور مستقیم
درحالیکه همین قید «نارضایتی» در جرم دیگری مانند زنا در تحقق جرم 
تأایر ندارد و برخالف جرم تصرف غیرقانونی در ملک دیگری ،تحققنیافتن ایان قیاد از
رکن معنوی روانی تنها زنا را از وصف «عنف» به «غیرعنف» تغییر میدهاد و باا تحقاق
جرم دیگر ،یعنی زنای ساده ،مقارن میشود و این امر فقاط بار تعیاین میازان مجاازا
مرتک اارگذار است 3.با این توضیح ،مشاخ مایشاود کاخ چناین ماواردی زماانی
میتوانند تحتعنوان عنصر معنوی برای شناخت عناصر متشکل جرم دستهبندی شاوند
که وجود یا عدم وجود آنها ازمنظر اتوتی و تحققیافتن یا تحقاقنیاافتن آنهاا ازمنظار
جرمنتودن رفتار شود ،نه دوران امر باین جارم
ااتاتی موج دوران امر بین جرمبودن یا 
با مجازا اشد و غیراشد.
برخی دیگر بر این باورند که اصطالح عنصر معنوی صحیح است و مقصود از آن «فعال
و انفعاال ذهنی مرتک » است (آزمایش  .)1 :1377این نظریه نیز محل تأمال اسات ،زیارا
تمام عنصر معنوی را فقط به فعل و انفعاال ذهنی مرتک تقلیل داده و درمورد نوع پدیاده
به «فعل و انفعاال » ،درخصوص ساحت آن به «ذهنی» و در رابطه با فرد فقط به «مرتکا »
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منحصر کرده است که لزومی به این امر نیست و عنصر معناوی منحصار باه ذهان مرتکا
نمیشود (نجی حسنی .)49 :1376

بدین ترتی  ،براساس نظری اخیر برخی امور ذهنی اشخاص دیگر (همانند بازهدیاده یاا
شخ االث) بهطور مستقیم در تحقق جرم نقش فعا دارد و از دایرة ایان تعریاف خاارج
مانده است 4،حتی در پوشش تمام موارد صادق نستت باه مرتکا نیاز نااتوان اسات ،زیارا
قراردادن علم و آگاهی مرتک در ردیف فعل و انفعا ماوردتردیاد اسات و از ایان حیاث

جای تأمل دارد.
برخی دیگر نیز که برای تعریف اجزای غیرمادی جرایم تعتیر «عنصار معناوی» را اتخااذ
کردهاند ،آن را به فعل و انفعا ذهنی تفسیر کرده و معتقدند با نامهای گوناگونی مانند عنصار
معنوی (فکر مجرمانه) و آگاهی و قصد مجرمانه میتوان از آن یاد کرد (لفیو .)11 :1390

بهنظر میرسد چنانچه با تسامح از عتار داخل پرانتز ،فکر مجرمانه ،که معاد باودن آن

صارفنظار کنایم ،التااقی ایان تعریاف از دو جهات

با «عنصر معنوی» را تداعی میساازد،
یشادن آن
مناس تر و جامعتار از تعریاف پیشاین اسات؛ او آنکاه شاامل علام و آگااه 
بهواسط صراحت در قسمت نهایی تعریف کمتر محل تأمال اسات و دوم ازجهات اطاالق
فعل و انفعا ذهنی و عدم مقیدسازی آن به مرتک کاه باعاث مایشاود برخای از اجازای
نوصاف ،ایان
معنوی جرم را که مربوط به بزهدیده یا اشخاص االث است ،در بر گیارد .بااای 
تعتیر نیز هم اقسام پنجگان عنصر معنوی غیرروانی را که شرح خواهیم داد ،در بر نمیگیارد
و از این حیث وافی به مقصود نیست.
برخی دیگر از صاح نظران که عتار «عنصر» را با هجاای «رکان» و تعتیار «روانای» را
نگونه تفسیر میکنند که فعل یا ترک فعال مجرماناه
ب هجای «معنوی» ترجیح دادهاند ،آن را ای 
سخندیگر ،میان فعل مادی و حاال روانای فاعال
به 
باید نتیج خواست و ارادة فاعل باشد .
باید نستتی برقرار باشد تا بتوان مرتک را مقصر شناخت و عنصار روانای جارم باه عماد و
تقصیر کیفری خالصه مایشاود (اردبیلای  .)337 :1393ایان نظار نیاز بایاد باهطاور دقیاق
موردتأمل قرار گیرد ،زیرا تمام عنصر روانی را فقط به عمد یا تقصیر کیفاری منحصار کارده
که دارای سه قید است .1 :تعلیق تعریف و تحلیل عنصر روانی به راباط باین فعال و فاعال،
.2عمد .3 ،تقصیر که برای تحقق عنوان عنصر معنوی هرسه را الزم مایشامارند و بناابراین
همچون بزهدیاده ،کاه گااهی دخیال در
در این تعریف نیز برخی امور ذهنی اشخاص دیگر 
تحقق جرم شمرده شده و در قسمتهای آتی خواهیم دید ،از تعریف خارج خواهند ماند.
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نکه تحلیل «علم و آگااهی» مرتکا نیاز تحاتعناوان عماد و تقصایر اساسااً
مهمتر ای 
خدشهپذیر است و بههیچوجه قابلدفاع نیست .حتی خود ایشاان در تحلیال جارایم علام و
یکنناد و بناابراین ایان
آگاهی را در عرض عمد و مستقل از آن طرح کردهاناد و تحلیال ما 
نوصف ،از این حیث کاه ایشاان در احصاای اقساام تقصایر
تعریف نیز جای تأمل دارد .باای 
یمتاالتی .3 ،مهار نداشتن .4 ،رعایاتنکاردن
یاحتیاطی .2 ،ب 
آنها را به انواع چهارگانه  .1ب 

یکند ،خود حاکی از آن اسات کاه تعریاف ماذکور را بایاد تعریفای
نظاما دولتی تقسیم م 
بهشمار آورد.
همراه با تسامح و تحتاللفظی 

نکه ایشان رابط ستتیت را نیز ذیال رکان روانای و ناه رکان ماادی ،تحلیال
جال تر ای 
آنکه در تعریف ایشان ختری از چنین اجزایی در رکن روانای نیسات .باهنظار
یکنند ،حا  
م
میرسد هرچند که رابط ستتیت را در ذیل رکن مادی تحلیل نکردهاند ،درواقع باا گنجانادن
آن در ذیل رکن روانی بهشاکل ضامنی عماالً گساترة رکان غیرماادی را اعام از روانای و
غیرروانی میدانند که همین امر نقط عطفی در نظریا موردتحلیل محسو میشود.
چنانکاه
در گام بعد ،میتوان تعاریف جامعتری را در ادبیا حقوقی ایران مالحظه کرد .
تباودن»« ،قابال
برخی رکن مادی را ظهور و بروز خارجی اراده با سه ضاابط «دارای مادیا 
رؤیت و مشاهدهبودن»« ،در عالم خارج ظهور و بروز پیداکردن» تعریف کاردهاناد (الهاام و
برهانی  .)197 :1394باعنایتبه حرف ربط «و» بین این قیود در تشریح رکن مادی ،مالحظاه
چهبساا قیاود دیگار 5تاالش شاده اسات تاا تعریاف رکان ماادی
میشود با این سه قید و 
شازپیش تحدید شود .با ارائ این تعریف از رکن ماادی انتظاار مایرود کاه تحلیال رکان
بی 
تباودن» تعریاف شاود.
مقابل ،یعنی رکن معنوی ،به نقیض ضابط مذکور یعنی «فاقاد مادیا 
درحالیکه ،این نویسندگان نیاز رکان روانای را بادون درنظارگارفتن ضاابط فاوق ،یعنای

غیرمادیبودن ،چنین تعریف کردهاند« :فعل و انفعا ذهنی مغایر با قوانین جزایی یاا فعالیات

آگاهان روانی و ذهنی یا حرکت ذهنی با احتما وقوع نتیج مغایر قانون جزا» (همان .)184:
برخی دیگر تعریف رکن روانی را معاد مواردی دانستهاند که «بههنگاام ارتکاا جارم
میتواند ب هصور قصد مجرمانه (رکن روانی جرایم عمدی) یا تقصیر جزایی (رکان روانای
جرایم غیرعمدی) باشد» که بهنظر میرسد سایر اجزای معنوی غیرروانای را در بار نگیارد و
محذورا پیشین در رابطه با این تعریف نیز تکرار شود (شمس ناتری .)22 :1389
برخی نیز اجزای رکن معنوی را فقط رابط روانی (یا رابط ارادی) مایدانناد و معتقدناد
مترادف باعنوان عنصر اخالقی (یاا روانای یاا معناوی) اسات (گلادوزیان  )178 :1393کاه
ایرادا اشارهشده همچنان در این تعریف نیز مالحظه میشود.
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عدهای دیگر در تعریف رکن معنوی جرم گفتهاند که قصد فاعل جرم در امور خالفای و
عمد او در جرایم عمدی و خطا در جرایم خطایی است .ایشان همچنین در تعریاف عنصار
(بهمعنای اعم از تصمیم و اقدام) و ترک شاخ
مادی جرم معتقدند که عتار است از فعل 
مجرم که موضوع کیفر در قانون جازا واقاع شاده باشاد (جعفاری لنگارودی .)476 :1394
نکه باا ایان
درخصوص این تعریف نیز عیناً ایرادا اشارهشده قابلطرح است؛ ازجمله ای 
همچون شرایط و اوضاع احوا مادی یا معناوی
دو تعریف بسیار مضیق ،بقی اجزای جرم 
جایی برای طرح نخواهند داشت ،زیرا بهنظر میرسد حتی اگار رکان معناوی را باه اماور
ذهنی مرتک هم محصور و خالصه کنیم ،حاداقل رکان ماادی را بایساتی چناان وسایع
تفسیر کنیم که سایر امور مادی و معنوی هم در آن ولو با تسامح کم یا زیاد بگنجد.
برخی صاح نظران دیگر برای پرهیز از این امر ،یعنی تضییق قلمارو شامو رکان
مادی ،در تعریف آن گفتهاند رکن مادی متشکل از فعل یا ترک فعل و مجموع شارایط
آنها ازنظر قانون شرط تحقق جارم اسات و
و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم وجود 
نتیج حاصل از رفتار متهم که باید رابط علیت با جزء او مذکور داشاته ،یعنای رفتاار
متهم باعث نتیج مجرمانه شده باشد (صادقی  )59 :1392و رکن روانی را فقط محادود
به سوءنیت مرتک دانستهاند (همان .)106 :التته این تعریف درخصوص رکن معنوی و
حتی روانی نیز ایراد جامعیتنداشتن دارد ،زیارا ابعااد مختلاف علام مرتکا را طارح
نکرده است ،اما ازحیث پوشش رکن مادی برای جتران ضیق تعریف عنصر روانای مهام
و تحسینبرانگیز است.

 .3وجوه افتراق عنصر روانی و رکن معنوی
هرچند گفته شد که امور روانی از جمل امور معنوی هستند و از ایان حیاث وجاه مشاترک
دارند و رابط منطقی عموم و خصوص مطلق دارند ،اما معناشناسی «معناوی» حااکی از ایان
است که این مفهوم از ابعاد مختلف با مفهوم روانی متفااو اسات و وجاوه افتاراق جادی
دارد .بنابراین ،نمیتوان این دو را مترادف بهشمار آورد.

حقوقدانان و نویسندگان واژگان «روانی» و «معناوی» را باهظااهر در

نکه اغل
صرف ای 
معنایی نزدیک به ترادف ب هکار بردهاند و مکارراً در ادبیاا حقاوقی جاایگازین هامدیگار
استفاده میشوند ،داللتی بر صحت این امر (همسانی این دو واژه) ندارد و ادلا متعاددی بار
6
تفاو اصطالحی میان معنوی و روانی قابلطرح است.
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فرعبودنترجیحدرقبالثنویت 
 1.3
هرچند حقوقدانان در اغل موارد یکی را مترادف با دیگری دانسته و فقاط از یکای از ایان
دو استفاده کردهاند ،اما همین ترجیح یکی بر دیگری بر انویت و دوگاانگی آن داللات دارد،
زیرا بدیهی است که ترجیحْ فرع بر اانینیت است و پیشفرض ترجیح یاک امار بار دیگاری
نکه غالتاً دلیلای بارای ایان
همچنین ،باید توجه داشت ای 
پذیرش دوگانگی آن دو امر است .
نکه برخی در ب هکااربردن واژة «روانای» رغتات
حقوقدانان اقامه نشده و حتی ای 

امر از ناحی
نشان دادهاند یا حتی برعکس و این ترجیح در عتارا عدهای دلیل نداشته باشاد ،باهوجاود
تفاو میان این دو اصاطالح خدشاه وارد نمایکناد و قاعادة تارجیح فارع بار اانینیات را
تخصی نمیزند.

2.3تقابلصحیحرکنمعنويومادي
همانطورکه مادی و معنوی دو صفت متضادند ،ازمنظر اصطالحی بهکاربردن رکن «معناوی»

دربرابر رکن مادی و تقابل این دو صحیح است ،زیرا اوالً جامعاند و تماامی مصاادیق ارکاان
قابلطرح در هر جرمی را شامل میشوند و اانیاً دو قسام ماادی و معناوی تاداخل ندارناد.
ازاینرو ،با طرح این تقابل ما با دو رکن متضاد مواجه خواهیم باود کاه درعاین شامو الزم

متضاد الاالث لهما خواهند بود.

درحالیکه در مقابل دو رکن «روانی» و «مادی» با خأل شمولی مواجه خواهیم شاد ،زیارا
«روانی» نقط مقابل «مادی» نیست ،بلکه قسمی از مقسمی است که آن مقسم ،یعنای معناوی،
درمقابل «مادی» قرار دارد ،زیرا بهناچار بخشی از اموری که مادی نیستند در رکن مادی قارار
همچون تعلق ما به غیر ،رابط ستتیت یا دیگر ماواردی کاه در
میگیرند .برای ماا  ،اموری 
بهوضوح ابعاد الزم را برای وضاع و فارض در رکان ماادی
ادامه بدان پرداخته خواهد شد ،
جرم ندارند که الجرم در تقابل رکن روانی و مادی توسط کسانی که رکن معنوی را در اماور
روانی منحصر کردهاند (همان )27 :بهاشتتاه در رکن مادی مندرج شدهاند.

3.3تفاوتدرقلمرو«معنويرواني»و«معنويغیررواني» 
 1.3.3گسترة عنصر معنوی روانی
چنانکه در یکی از مقادما تمهیادی پاژوهش اشااره شاد،
مقصود از عنصر معنوی روانی ،
زهماهمهامتار

لدهندة جرماند که اوالً معنویاند ،نه ماادی و اانیااً و ا
اجزایی از عناصر تشکی 
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نکه در درون روان انسان قابل عروض یا رفع هساتند .عمادة ایان عناصار عتاار اناد از
ای 
آگاهی و علم بزهکار ،بزهدیده یا االث و عمد و قصد بزهکار ،بزهدیده یا االث کاه مختصار باه
برخی از آنها اشاره میشود.
1.1.3.3علموآگاهيبسیط
علم ازحیث تعلقش به امور مختلف اقسام مختلفی دارد .غالتاً علم به موضوع و علام باه
حکم موردبررسی قرار میگیرد که درمقابل جهل به موضوع و جهل باه حکام اسات .التتاه
گاهی این مفاهیم با تعابیری همچون « »mistake of lawو « »mistake of factباهغلاط متارادف
قرار داده شده است ،زیرا اشتتاه غیر از جهل است و چنانکه خواهد آمد ،متارادف غفلات و
تقسیمبندی ،علم و آگاهی ازجهتی دیگار باه بسایط و مرکا

اشتتاه است .صرفنظر از این
درمقابل جهل بسیط و مرک قابلانقسام است و علام و آگااهی بسایط خاود شاامل ماوارد
یشود:
ذیلم 
7

الف) علم و آگاهی بسیط مرتک (عدم جهل بسیط مرتک ):
علم مرتک به موضوع یا حکم از بدیهیترین علمهایی اسات کاه در بسایاری از کتا
یکنایم .مصاادیقی از ایان
حقوقی طرح و بحث شده است ،بنابراین از تفصیل آن اجتنا ما 
نوع علم را میتوان در قال اشتراط مقنن برای لزوم علم مفتری به جرم بودن عمال انتساابی
به بزهدیده جرم افترا بهمنزل علم بسیط مرتکا باه حکام (آقاایینیاا  )77 :1392یاا هماین
اشتراط قانونی برای لزوم وجود و احراز علم مرتک به زندهباودن مقتاو در جارم قتال یاا
بهعنوان علم بسیط مرتک باه موضاوع
حتی علم مفتری به عدم ارتکا جرم توسط شاکی 
مورد اشاره قرار داد؛
) علم و آگاهی بسیط بزهدیده (عدم جهل بسیط بزهدیده):
آگاهی بسیط بزهدیده (عدم جهل بسیط بزهدیده) میتواند بهمنزل یکی از اجازای روانای
چنانچه مقنن در قانون شرط کند کاه بایساتی بازهدیاده
رکن معنوی طرح شود .برای ماا  ،
جرم توهین بهمعنای عتار موهن بزهکار آگاهی داشاته باشاد تاا اهانات تحقاق یاباد ،ایان
بزهدیده و از اجزای عنصر روانای رکان معناوی جارم
اشتراط قانونی در قال علم و آگاهی 
خواهد بود ،زیرا در روان فرد است؛ ماالی واقعیتر جرم اذیت گفتاری خیاباانی زناان اسات
که بهنظر میرسد چنانچه فرد عتارتی فرانسوی را به یک زن فارسی زبان بگویاد کاه آن زن
هیچ معنای بدی درک نکند و درنتیجه ،اذیت جسمی یا روحی منتفی باشد این جارم منتفای
است .درحالیکه چنانچه مقصود از روان را فقاط روان مرتکا بادانیم و عنصار روانای را
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منحصر به شخ مرتک بدانیم ،چنین اجزایی ،ولو در جرایم مشاابه ،در خاارج از عنصار
روانی و الجرم در محل و مجرای نامناس باا مسامای خاود درج و تحلیال خواهاد شاد.
برخی مصادیق این چنینی که هم معنوی بوده و هم مربوط به روان افاراد اسات ،ذیال رکان
8
مادی طرح و بحث شده است؛
ج) علم و آگاهی بسیط مخاطتان یا االث (عدم جهل بسیط مخاطتان یا االث):

گاهی عدم جهل بسیط مخاطتان یا االث ممکان اسات باهماابا جزئای از اجازای جارم
چنانچه مقنن در جرم افشای اسرار ایان امار را ضاروری
مدنظر مقنن قرار گیرد .برای ماا  ،
ب هشمار آورد که هنگامیکه مرتک جرم اسرار بزهدیده را به یک زباان خااص نازد شاخ
االث مطرح و بیان کند ،اوالً شخ االث آن زبان خاص را بداند و به معانی کلمااتی کاه او
ب هکار میبرد آگاه باشد و اانیااً معناا و مفهاوم مجموعا کلماا و جماال افشااگر را کاه
درخصوص اسرار بزهدیده است ،بداند و بفهمد ،با این تفسیر علم و آگااهی ،فارد االاث باه
مضمون و محتوای افشاشده میتواند بهمنزل علم و عدم جهل بسایط مخاطتاان یاا االاث در
این جرم بخشی از عنصر معنوی روانی جرم را تشکیل دهد که بهنظار مایرساد باتوجاهباه
فلسف جرمانگاری افشای اسرار این جرم در قانون کنونی نیاز مقیاد باه ایان رکان اسات و
چنانچه شنونده بهمعنای عتارا گویندة جهل بسیط دارد ،افشای اسرار محقق نشده است.

همچنین ،در جرمی مال افشا یا انتقا اسرار امنیتی یا علمای خااص ،علام و آگااهی یاا

الاقل امکان بالقوة آن توسط فرد االای که درحین صحتت مرتک درحاا اساتماع اسات از
نکه یاک
چهبسا صرف ای 
این جهت که بتواند عنوان افشای اسرار را پیدا کند ضروری است .
شخ اسارار نظاامی خااص یاا اسارار امنیتای یاا اطالعاا هساتهای را باا با هکاارگیری
بهسادگی آن مطالا را درک نمایکناد ،در محایط
اصطالحا دقیق علمیاش ،که هرکسی 
گفتوگوهای کاری مطرح و منتشر کناد ،موجا تحقاق
خاصی شفاهی یا مکتو درحین 
جرم ندانیم و علم مخاطتان یا االث بهمعنای اصطالحی را ضروری ب هشمار آوریم.
نطور ،در جرم توهین غیابی اگر مرتک الفاظی را علیه کسی مطرح کند کاه حاضار
همی 
نیست و افراد حاضر نیز به معانی آن علم و آگاهی نداشته باشند ،این امر ممکن اسات ماانع
تحقق جرم توهین تلقی شود که بهنظر نگارندگان نیز همین گونه است.
2.1.3.3آگاهيبهعلمخود(عدمجهلمرکب)
عدم جهل بسیط درمقابل عدم جهل مرک است که باهلحااظ مصاداقی گااه باا غفلات
بهمعنای ترادف غفلت و جهال مرکا نیسات ،زیارا رابطا
مقارن میشود که این تقارن ابداً 
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جهل مرک و غفلت بهلحاظ مفهومی تتاین و بهلحاظ مصداقی نیز عموم و خصوص مطلاق
بهنظر میرسد .برای ماا  ،فردی که گوشی تلفن دیگری را با تصاور ایانکاه گوشای خاود

میدارد ،ممکن است از عالمت شکستگی کوچک پایین آن غافل باشاد
اوست از روی میز بر 
(مصداق تقارن غفلت و جهل مرک ) یا غافل نتاشد ،اماا تصاورش ایان باشاد کاه احتمااالً
بهتازگی این شکستگی ایجاد شده است (مصداق عدم تقارن غفلت و جهل مرک ).

ازآ نجاکه این نوع علم یا همان عدم جهال مرکا در غالا ماوارد فقاط درخصاوص
مرتک طرح میشود ،برای سایر افراد مرتتط با جرم قابالطارح نیسات ،هرچناد باهلحااظ
احتما منطقی عدم جهل مرک برای بزهدیده یا شاخ االاث نیاز قابالتصاور اسات کاه
تفصیل آن از مقصود کنونی ما خارج است.
3.1.3.3التفاتوتوجه(عدمغفلت)
بهعناوان جازء عنصار
یکی از اجزای دیگر رکن معنوی که در روان فرد است و میتواند 
باهکاار مایرود.
معنوی روانی طرح شود عتار است از التفا و توجه که درمقابل غفلات 
این جزء نیز خود به اجزای ذیل قابلانقسام است که برحس ماورد مایتواناد درخصاوص
برخی جرایم در قوانین هر کشوری طرح و وجود آن الزامی یا غیرالزامی درنظر گرفتاه شاود
که تفصیل این امر نیز از مقصود کنونی پژوهش و عنوان مقاله خارج است .بنابراین ،فقط باه
این نکته بسنده میکنیم که در قوانین کنونی ما غفلت با ایان تفسایر در جارم قتال باهماابا
جزئی از اجزای روانی مرتک و نه جزئی از ارکان جرم ،که فقط جزئای از عوامال مشادده
است ،درنظر گرفته شاده اسات 9و باا برخای تفاسایر غفلات از برخای ماوارد ،ماال نوعااً
کشندهبودن عمل ،جزئی از عناصر قتل در حکم عمدی تلقی میشود .التته ،این جزء از رکان

معنوی میتواند مقارن بیمتاالتی یا موارد مشابه دیگری نیز باشد که معموالً باا تفااو هاایی
شتر آ نها خارج از مقصود ایان بحاث و عناوان
در عرض غفلت قابلطرحاند که توضیح بی 
مقاله است.
4.1.3.3سوءنیتوقصدمرتکب 
الف) سوء نیت عام :قصد فعل ،که برخی حتی آن را معااد «اراده» دانساتهاناد (الهاام و
برهانی  ،)197 :1394سوءنیتی است که شخ مرتک باید دارا باشد و از آن باه ساوءنیت
عام تعتیر میشود .تعتیر به عام درمقابل خاص احتماالً به این دلیل مصاطلح شاده اسات کاه
این نوع از سوءنیت حداقل سوءنیت ضروری برای تحقق هر جرمای باهحساا مایآیاد و
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بنابراین در عموم جرایم عنصر الزامی است و هیچ جرمی بدون ساوءنیت عاام ،یعنای قصاد
فعل یا ترک فعل ،جرم 10نخواهد بود.
) سوءنیت خاص :مقصود از سوءنیت خاص یعنای نخساتین 11قصادی کاه مرتکا
عالوهبر قصد فعل خود دارد و معاد قصد نتیجه است .تعتیر «غالتاً» ب هواسط ایان

جرم غالتاً
چگونه مالزمهای نیست و ممکان اسات فارد
است که گاهی میان قصد فعل و قصد نتیجه هی 
فاقد قصد فعل یا همان سوءنیت عام باشد ،اما قصد نتیجاه یاا ساوءنیت خااص را بتاوان از
12
روی قرائن از حرکا و سکنا وی احراز کرد.

 2.3.3گسترة عنصر معنوی غیرروانی
چنانکه در برخی مقدما تمهیدی پاژوهش اشااره شاد،
مقصود از عنصر معنوی غیرروانی ،
نحاا در
درعای 
لدهندة جرماند که مادی نیساتند و معناویاناد ،اماا 
اجزایی از عناصر تشکی 
درون و روان انسان قابل عروض یا رفع نیستند و بنابراین ب هواساط هماین امار ،در کتا و
مقاال حقوقی با اسم «روانی» که با تسامح و اغماض بهقصاد تارادف باا معناوی صاور
آنکه این امور نه به روان انسان ،بلکاه حتای
میگیرد ،در ذیل رکن روانی قرار گرفتهاند .حا  
به جسم او نیز مرتتط نیستند .اساساً در پدیدة شناخت و فهم بهطور کلی سه عنصار  .1ذهان
انسان .2 ،واقعیا بیرون از ذهن ،و  .3برقراری ارتتاط میان ذهن و پدیدههای بیرونی دخیال
است (نصری  )115 :1392که ما از ساومین ماورد باهمنزلا عناصار معناوی غیرروانای یااد
خواهیم کرد که عمدة این عناصر به قرار ذیل است.
1.2.3.3امورمعنويغیرروانيازمقولة«تحققعینياعتباراتقانوني»
طرح عتار «تحقق عینی» و تأکید بر آن در عنصر معنوی غیرروانی به ایان دلیال اسات
که مقصود از آن دقیقاً و فقط «تحقق» و احراز وجود عنصر در هر پرونده و جرمی است کاه
در عالم خارج واقع مایشاود و اال بادیهی و مسالم اسات کاه وجاود اعتتاارا قاانونی و
تشناختن آنها مانند اعتتار مالکیت در جرمی مانند سارقت یاا زوجیات در جرمای
بهرسمی 

همچون ترک انفاق توسط مقنن طرح میشود .بنابراین ،این امور به دو شکل قابالطارحاناد،

یکی از گسترة عنصر معنوی غیرروانی و دیگری از مقول رکن قانونی جارم و بایاد میاان آن
دو به تفکیک قائل شد:
آنچاه دارای اعتتاار
الف) شناخت اعتتار برای مُعتَتر بهطور کلی :معتتر (به فتح با) یعنای 
شده است و شامل اعتتارا قانونی که گاه خود مقتتس از اعتتارا عرفی و مؤید یاا نااقض
آن است میشود ،از مقول رکن معنوی در ارکان جرم نیست.
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این امر بدیهی است ،زیرا صرفنظر از مصادیق عینی و خارجی اعتتارا قانونی در یاک
پروندة خاص و مشخ که ممکن است در بسیاری از پژوهشها بااالخ پاژوهشهاایی
که در ارتتاط با تحلیل رویههاای قضاایی دارای کااربرد اسات ،مطارح شاوند گااهی اصال
شناخت و اعتتار قانونی یک مفهوم مانند اعتتار مالکیت ،ماالً بارای بیگانگاان درقتاا اماوا
غیرمنقو در یک کشور یاا اصال اعتتاار مالکیات بارای اشاخاص حقاوقی دولتای کاه باا
عنوانهای خاصی در فقه و حقوق ممکن است برای اعتتار یا عادم اعتتاار آنهاا اساتدال و
لدهندة جارم ممکان اسات طارح شاود؛ مانناد
بهعنوان جزئی از ارکان تشکی 
تالش شود 13،
سرقت یا تخری یا کالهبرداری و خیانت در امانت .این اماور هرچناد ممکان اسات قابال
آنچاه
نجا نیساتند ،اماا 
پذیرش یا رد یا تأمل بهنظر برسند ،از این حیث محل بحث ما در ای 
محل بحث و مورد تأکید و شاهد ماا ماست ،عینی تلقیشدن آنها در تحقق جرم است.
بهعتار دیگر ،هنگامیکه این موارد در یک پروندة خاص بهمنزل جازء عینای آن جارم،

چنانکه درادامه شرح داده خواهد شد ،دیگر از آن حیث جزء رکان قاانونی
الزم تلقی شوند ،
نخواهد بود ،زیرا وجود و عدم وجود آنها به ارادة مقنن بستگی ندارد و ازاینرو ،مایتواناد
ذیل عنصر معنوی روانی یا غیرروانی دستهبنادی شاود و بایاد توساط دادرس ،باازپرس یاا
دادستان مالحظه و احراز و اعالم شود.

این امور هرچند که مفاهیمی اعتتاری بهشمار میروند و در ذهن هم از این حیاث قابال
تصور و حاضرند ،وجود ذهنی این مفاهیم در ذهن ما پس از آن است که معتتر (به کسر باا)
آن مفهوم را اعتتار کند و التته اعتتار خفیفالمئونه است .بناابراین ،ایان مفااهیم هنگاامیکاه
بدین شکل طرح میشوند ،جزء رکن قانونی خواهند بود .با این توضیح ،سه مقولا ذیال در
ماا موردبحث قابل مالحظه و تفکیک خواهد بود:
 .1اعتتار مالکیت شخ

دولتی توسط مقنن :رکن قانونی؛

 .2حضور مفهوم اعتتار مذکور در بند باال در ذهن بزهکار (ماالً ساارق یاا تخریا کنناده
14
بهمنزل یک جزء جرم) :عنصر معنوی روانی؛

 .3تحقق عینی مفهوم اعتتاری فوق در عالم خارج و در پرونادة جارم (مااالً در سارقت
15
فیالواقع بزهدیده مالک باشد) :عنصر معنوی غیرروانی.
چنانکه اشاره شد ،اعتتار قاانونی پایش از عاالم
) تحقق عینی اعتتار قانونی در پرونده :
واقع از رکن معنوی خارج است و حداکار در ذیل رکن قانونی قابل بحاث و طارح خواهاد
نکه در آن تحقق عینی اعتتار در عالم خارج موردبحاث اسات،
بهلحاظ ای 
بود .اما مقول عینی 
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جاکه این اعتتار بایستی در هر پرونده بهصاور مجازا
ازآن 
از سنخ معنوی خواهد بود .حا  ،
برای احراز وقوع جرم در عالم خارج توسط دادگاه بررسی و محرز شود ،این امار داخال در
مقول عنصر معنوی غیرروانی خواهد بود.

برای تسهیل تفکیک اشارهشده به اختصار ماالی درخصوص تحقق جارم تخریا اماوا
غیرمنقو اشخاص خاص مال اتتاع خارجی یا سرقت از آنها را طرح میکنایم کاه چنادان
دور از ذهن نتاشد .در این رابطه ،چند امر ممکن است طرح و الزماالحراز تلقی شوند.
ـ

ـ

ـ

تشناختن مالکیت درقبال اموال غیرمنقول اشخاص خـاص :مقصاود ایانکاه
بهرسمی 

قانونگذار درکل درقتا اموا غیرمنقو اتتاع خارجی در ایاران مالکیات قائال باشاد؛

رسامیتشاناختهشاده

یعنی در مرحل اعتتار قانونی برای این افراد حاق مالکیات باه
بهطور کلی ،نه در یک پروندة خاص) که درصور پذیرش این امار ازساوی
باشد ( .
قانونگذار ،مورد مذکور از رکن معنوی ،چه معنوی روانی و چاه معناوی غیرروانای،

خارج خواهد بود و فقط با تسامح در رکن قانونی جرایم قابلبررسیاند.
قانونگذار در عالم خارج :تحقق مالکیات بازهدیاده درقتاا

تحقق مالکیت موردنظر
اموا خود در پروندهای خاص امری معنوی و التته غیرروانای اسات .نکتا دقیاقتار
تشاناختن مالکیات اشاخاص
اینکه هرچند این مقوله متفرع و مترت بار باهرسامی 
خاص و اعطای این مجوز ازسوی قانونگذار به شرح مذکور است ،اماری معناوی و
انگار
نحا قابلتحقق در عالم خارج از ذهن و مسالماً غیرماادی اسات کاه بیا 
درعی 
تحقق اعتتارا قانونی در یک پروندة مشاخ اسات .از ایان حیاث ،چناین اماری
مصداق مقول مورد بحث و ادعای پژوهش حاضر ،یعنای عنصار معناوی غیرروانای،
خواهد بود.
چنانچه مقنن جزء دیگری را نیز شرط کند،
حضور مفهوم اعتباری در ذهن بزهکـار :
میتوان ازمنظر عنصر معنوی روانی نیز موردتحلیل قرار داد .ماالً ،بارای تحقاق جارم
سرقت یا تخری الزم بداند که مرتک از مالکیت ما موضوع سرقت یا تعلاق ماا
به دیگری در جرم تخری آگاه باشد ،به این شکل قابالطارح خواهاد باود کاه اوالً
درحین تحقق جرم این مفهوم را در ذهان داشاته باشاد (عادم جهال بسایط) و اانیااً
التفا هم داشته باشد (عدم جهل مرک یا غفلت) .محل تحقق عینای ایان دو جازء
بعد از معتتر فرضشدن درنزد قانونگذار ،در ذهن بزهکار است ،زیرا این ضرور یاا
عدم ضرور پیش از تقنین مقولهای است که اعتتاری بوده و باه اعتتاار قاانونی نیااز

اجزاي غیررواني در رکن معنوي جرم 241 ...

دارد و پس از وضع و تقنین ازجمله مقوالتی محسو میشاود کاه در ذهان و روان
16
مرتک هستند و مصداق عنصر معنوی روانی خواهد بود.
برای ارائ نمونه دیگر و شاهد ماا در بحث عنصر معناوی غیرروانای ،مایتاوان تحقاق
افتکنندة اطالعا در جرم جاسوسی یا جارم تخلیا اطالعاا
عنصر صالحیتنداشتن دری 
را بیان کرد.
2.2.3.3امورمعنويغیرروانيازمقولة«انتزاعاتعقالني»
عالوهبر اعتتارا قانونی ،دست دیگری از امور در قالا انتزاعاا عقالنای خاارج از

روان مرتک و بزهدیده و مخاطتان جرم قرار دارند .این انتزاعا عقلای گااهی در برخای
لدهندة جرم محسو میشوند که برای نموناه ،ماوارد ذیال قابال
جرایم از اجزای تشکی 
مالحظه و تأملاند.

رابط ستتیت ازجمله اموری است که حقوقدانان گاهی در عنصر روانی و گااه در رکان
آنکه بهنظر میرسد انتزاع رابط میان «رفتاار» و «نتیجاه»
مادی جرم از آن بحث کردهاند ،حا  
در جرم قتل از امور معنوی غیرروانی است ،زیرا ملموس و مشااهدهشادنی نیسات و ماادی
محسو نمیشود و ازسویی ،در ذهن و روان بزهکار یا بزهدیده قرار ندارد .همچناین ،رابطا
علیت در جرایم مختلف میان رفتار و نتیجا جارم ،ماال جارم افشاای اسارار یاا اطالعاا
محرمانه ،از مقول انتزاعا عقالنی بهشمار میآید.
3.2.3.3امورمعنويغیرروانيازمقولة«استنباطاتعرفي» 
عالوهبر اعتتارا قانونی و انتزاعاا عقالنای ،گااهی در برخای از جارایم یاک ساری

اسااتنتاطا عرف ای خااارج از روان مرتک ا و باازهدیااده و اشااخاص االااث نی از از اجاازای
لدهندة جرم محسو میشوند که برای نمونه از ایان جهات ماواردی ماورد تأمال و
تشکی 
مالحظه قرار میگیرد.
تعلق اسرار به غیر در جرم افشای اسرار یا رابط علیت میان ترک فعل و نتیجا وجاودی
که در برخی جرایم همچون قتل ازسوی عرف استنتاط میشوند ،نمون عینی این مقولاهاناد.
التته ،باید به این نکته توجه داشت که برخی از امور که از نوع ادراکاا عقالنایاناد ،گااهی
موردتأیید عرف و گاهی موردتردید آن قرار میگیرند .بارای نموناه ،گااهی بارخالف عقال
محض ،عرف «با تسامح» امری را رد یا تأیید میکند که نمون مهم و بسیار مؤار آن چناانکاه
اشاره شد ،رابط ستتیت انتزاعی میان ترک فعل و نتیجه در جرم قتل است.
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عقل محض ن هتنها منکر وقوع رابط علیت میان «تارک فعال» و «نتیجاه» در قتال اسات،
بلکه عقل منکر امکان ذاتی تحقق چنین رابطهای است ،زیرا مرگ از امور «وجودی» اسات و
ترک فعل از امور «عدمی» و رابط علیت بین امر وجودی و امری عدمی قابلتحقاق نیسات.
آنکه عرف مسامحی یا دقی خالف عقل در بسیاری از ماوارد رابطا علیتای را اساتنتاط
حا  
یکند که بهتعتیر بسیاری از فقها و حقوقدانان همین رابط علیات عرفای (هرچناد خاالف
م
عقلی قطعی است) برای تحقق عنوان قتل کفایت میکند (طاهرینس )243 :1388؛ و التتاه
برخی نیز چنانکه اشاره شد مخالف این امر بوده و بر ضرور وجاود رابطا علیات عقلای
اصرار دارند (خویی  .)132 :1354نکت مهم نظری نخست کفایت اساتنتاط عرفای در چناین
مواردی است و قطعاً چنین مواردی از روان مرتک و بزهدیاده و شااهد و مخاطا خاارج
17
است و پس از وقوع جرم استنتاط میشود.
4.2.3.3امورمعنويغیرروانيازمقولة«نتایجحقیقيغیرمادي»
نتایج جرم همواره از نوع مادی نیست و گاهی نتیج ضروری برای تحقق جرم از جانس
امور معنوی غیرروانی است .به همین دلیل ،نتایج معنوی الزم برای تحقق برخی جارایم کاه
ارتتاطی با روان مرتک ندارند ،تحتعنوان «نتایج و امرههای حقیقی غیرمادی» ذیل عناصار
معنوی غیرروانی قابلطرح خواهند بود:
ـ

تحقق وهن یا همان ریختن آبروی بزهدیده در جرم توهین؛

ـ

تحریک مؤار به عصیان ،فرار ،تسلیم ،یا اجرانکردن وظایف نظامی؛

ـ

تشویش اذهان عمومی در جرم نشر اکاذی  ،هرچند در قانون کنونی تشویش اذهاان
عمومی بهمنزل نتیج شرط نیست ،اما جزء بودن یا نتودن این امر در مرحل تقناین یاا
تحلیل در کت حقوقی نیز اساساً در قسمت عناصار معناوی غیرروانای قابالبررسای
است نه معنوی روانی.

5.2.3.3امورمعنويغیرروانيازمقولة«شرایطمعنويحقیقيغیرمادي»
گاهی اوقا شرایطی برای تحقق جرم در ذیل رکن مادی برشامرده شاده اسات کاه از
امور معنوی بهشمار میروند .ازهمینرو ،آن دسته از شرایطی که واقعیت داشاته و خاارج از
روان مرتک قابل تحلیلاند ،تحتعنوان عناصر معنوی غیرروانای قابالمالحظاهاناد؛ شارط
ناتوانی ذهنی بزهدیده در جرم سوءاستفاده از اشخاص نااتوان یاا نااتوانی یاا عادم موفقیات
مفتری از ااتا صحت مطال منتسته 18در این بخش قابلتحلیلاناد .ایان ماوارد کاه قطعااً

اجزاي غیررواني در رکن معنوي جرم 243 ...

نحا به روان مرتک
مادی نیستند و درعی 
غیرروانی در این گستره بهشمار میروند.

نیز ارتتااطی نادارد ،نموناهای از عنصار معناوی

 .4ثمرههای پذیرش عنصر معنوی غیرروانی
امرههای پذیرش مفهوم ساختارشکنانه عنصر معنوی غیرروانی بسیار گسترده خواهاد باود و
درصور پذیرش تمامی حقوقدانان و نویسندگان کت و مقاال حقاوقی الجارم بایساتی
براساس این ساختار جدید به تحلیل ارکاان جارم بدردازناد و در باازنگری آااار حقاوقی و
ادبیا علمی رشت حقوق توجه خود را به این عنصر از جرم معطوف دارناد .از ایان فراتار
در محل قانونگذاری نیز مؤار خواهد بود 19.گذشته از اینها ،درادامه به برخی از امارههاای
علمی محتمل و قابلتصور میپردازیم.

ثمرههايعلمي 
 1.4
با پذیرش این نظریه و تفکیک عناصر معناوی روانای از عناصار معناوی غیرروانای ،برخای
ارکان و اجزای مورد اهما که ناشی از عدم تدقیق در عناصر جرایم بوده اسات ،قابالاحاراز
میشود و درنتیجه بر کمیت اجزای احصایی جرایم افزوده خواهد شد.
با تفکیک عناصر معنوی روانی از عناصر معنوی غیرروانی ،برخی اجزا که توساط برخای
یمحاور»
صاح نظران بهاشتتاه در عنصر روانی گنجانده شده است و تحلیلهای متعدد «روان 
را درپی داشته است ،به بوت نقد کشیده و اصالح میشود.
در گام بعدی ،با ااتا این نظریه و ارائ ضابط دقیقتر ،برخی از شارایط و اجازا کاه باا
کما شگفتی نه در عنصر روانی و نه حتی تحتعنوان معنوی ،بلکه در ذیال عناصار ماادی
درج و تحلیل شدهاند ،در ذیل عنصر معنوی غیرروانی تحلیل خواهند شاد و از تحلیالهاای
«مادیمحور» که از ابزارهای مادی ااتاتی و نگرشهای ماتریالیستی در متنا و تحلیل بهارهمناد
20
شدهاند ،خارج خواهند شد.
برای ماا  ،یکی از آاار تفکیک عنصر معنوی غیرروانی در آیین دادرسی جارایم و تعیاین
محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی قابلبررسی است .اار تفکیک عناصار معناوی از
نکاه در برخای جارایم مانناد جارم
امور مادی در آیین دادرسی کیفری عتار اسات از ایا 
مزاحمت تلفنی گفته شده است که محل تحقق نتیجه (یعنای مزاحمات) محال وقاوع جارم
یکه نتیج این جرم (تحقق مزاحمت) امری معناوی اسات و اماور
محسو میشود ،درحال 
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نرو ،باید به ادل دیگار بارای
همچون امور مادی در ظرف مکانی قرار نمیگیرند .ازای 
معنوی 
تعیین محل وقاوع جارم اساتناد جسات .بادین ترتیا  ،شااید یکای از آااار جادی تغییار
صالحیتهای محلی دادگاهها در رسیدگی به جرایم باشد ،زیارا معماوالً صاالحیت محلای
محاکم براساس محل وقوع جرم است و آن با رکن مادی قابلاحراز خواهد باود و باا تغییار
برخی از ارکان از مادی به معنوی صالحیتها نیز تغییر خواهند کرد.

ثمرههايعملي
 2.4
با پذیرش این نظریه و تفکیک عناصار معناوی روانای از عناصار معناوی غیرروانای برخای
امرههای عملی کمیتی و برخی امرههای عملی کیفیتی قابل مالحظه و طرح است:

چنانچه دادیاران و دادستانها و سایر مقاما دادسرا درمقام تعقی جرایم بدانند کاه باه

برخی اجزای جرایم بنابر آنچه در قسمت پیشین ارائه شاد ،افازوده شاده اسات و نیازمناد
احراز است؛ باید ضمن مالحظ ابعاد این مفهوم نوین درعمل تالش کنند که هریاک از ایان
عناصر را مالحظه و احراز کنند که مسائولیت عملای جدیادی اسات و افازایش مسائولیت
دادسرا را در پی خواهد داشت که به مالحظا عملی و مالی احتمالی دیگار نیازمناد اسات.
چنانچه مسئولیت اشارهشده به ااتا جرم منجر نشود و ارکان جارم باه هار دلیلای محارز

نشود با تأیید مسئوالن دادسرا درخصوص عدم احراز تمامی ارکان جرم بهناوعی قضاازدایی
در مرحل تعقی و کاهش کمیتی را شاهد خواهیم بود.

پسازآن ،مسئولیت اشارهشده در بند پیشین عیناً برای قضا دادگاه نیاز وجاود خواهاد
چناانچاه بدانناد باه

داشت .مقاما دادرسی برای رسیدگی به اتهاما و جرایم طرحشاده،
برخی ارکان جرایم افزوده شده است و نیازمند احراز است ،باید درعمل تالش کنند که ایان
ارکان را احراز کنند که مسئولیت عملی جدیدی است و کیفیات رسایدگی را دادرسایهاای
کیفری ارتقا خواهد بخشید .اگر رسیدگی قضایی بااینوصف به ااتا جارم منتهای نشاود و
بتوان گفت با رعایت اصو بزهپوشی و حفظ حریم خصوصای در سیاسات جناایی اساالم
اجزا و عناصر جرم به هر دلیل محرز نشود ،با تأیید قاضی پرونده درخصاوص عادم احاراز
تمامی ارکان جرم قضازدایی در مرحل دادرسی کیفری را شاهد خواهیم بود.

همچنین ،ازحیث ادل دادرسی و قرائن و اوضاع و احوا مربوط به جنت روانی قواعاد و

اصولی وجود دارد که دیگر فاقد کارایی محسو خواهد شد ،زیرا با تفکیاک رکان معناوی
هامچاون قاعادة
به «روانی» و «غیرروانی» قواعد حاکم بر روان انسان و امور معنوی روانای 
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«من ملک شیئا ملک االقرار به» دیگر در اجزایی که باعنوان عنصر معنوی غیرروانی توصایف
نکاه برخای ادلا عملای و
بهست ای 
میشوند قابل حلوفصل نخواهند بود .در نقط مقابل ،
قرائن و اوضاع و احوا به جنت غیرروانی انسان ارتتاط مییابد ،قواعد و اصولی وجاود دارد
که در رابطه با امور روانی فاقد کارایی محسو خواهند شد .ماالً اصل عادم ازلای دیگار در
اجزایی که باعنوان عنصر معنوی روانی توصیف میشوند دارای کاربرد نیسات و آن اماور از
این راه قابل حلوفصل نیستند .از این حیث ،نیز تادقیق در عناصار ضاروری جارم درعمال
موج صعوبت ااتا برخی جرایم میشود و درنتیجاه ناوعی قضاازدایی و جارمزدایای و
کاهش تورم جمعیت کیفری را بهارمغان میآورد.

 .5مالک و ضابطة تمیز رکن مادی و معنوی
مسئل دیگری که جا دارد در بخش پایانی پژوهش حاضر بدان بداردازیم ،ماالک بازشناسای
کامتار بار ماالک
رکن معنوی از مادی است .شاید بهدلیل توهم بداهت موضوع در بدو امر ،
بهسختی قابلتشاخی اسات.
دقیق این دو گستره بحث شده است ،اما بعضی از مصداقها 
بنابراین ،باید به چند پرسش پاسخ دهیم؛ اوالً ،مالک تمیز رکن معنوی از مادی چیسات باا
نگااهکاردن اماری
چه معیاری تشخی دهیم یک رکن معنوی است یا مادی بارای مااا  ،
مادی است یا معنوی رابط ستتیت مادی است یا معنوی رابط ستتیت در عالم ذهن اسات
یا خارج تعلق به غیر داشتن که به جزئی از جرم سرقت طرح میشاود ،جازء کادام دساته
است بدین ترتی  ،میتوان با اذعان به اهمیت امر دو نظریه در این خصوص طرح کرد.

1.5قابلیتتحققدرعالمخارج 
برطتق این نظریه ،باید هرآنچه را در عالم خارج از ذهن است ،مادی تلقی کرد و جزء رکان
چیاک از حاواس ماادی قابالادراک
مادی بهشمار آورد .بدین ترتی  ،حتی اموری که با های 
نیستند ،باید با تسامح ،عدم دقت و نوعی تعتد ،مادی تلقی کارد و در ذیال رکان ماادی باه
تحلیل آن پرداخت .برای ماا  ،اموری همچون رابط ستتیت ،تعلق ما به غیار ،تعلاق اسارار
افتکنندة اطالعا همگی باید مادی محسو شوند.
به غیر ،عدم صالحیت فرد دری 
ازآنجاکاه ایان اماور باا
بهنظر میرسد این مالک از چند جهت قابلخدشه باشاد؛ اوالً ،

چیک از حواس خمس مادی قابلدرک نیستند ،حقیقتاً مادی نیستند .اانیاً ،دلیلی برای تعتاد
هی 
به توسعهدادن در معنای مادی خالف واقع نداریم .االااً ،این تسامح مقتو همه قارار نگرفتاه،
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چراکه حتی برخی صاح نظران که اساساً تقسایم رکان معناوی باه روانای و غیرروانای را
مدنظر نداشتهاند نیز برخی از این اجازاء ،ماال رابطا علیات ،را در ذیال رکان ماادی قارار
21
ندادهاند (اردبیلی .)371 -363 :1393

2.5قابلیتدرکحسمادي 
بهنظر میرسد ،مالک مادی محسو شدن اماور،
براساس این نظریه که دقیقتر از نظری قتلی 
قابلیت درک 22آن حداقل با یکی از حواس مادی انسان است .همچنین ،بایاد توجاه داشات
که ممکن است یک جزء مادی از جرم اصالً درک نشود .برای ماا  ،کسی نتاشد کاه گاوش
دهد ،ولی رفتار مادی است؛ ماالً مرتک جرم فریاد میزند و رکن مادی تحقق پیدا مایکناد
نکه در دادگاه بهواسط عدم وجود شخ دیگری کاه حاین ارتکاا جارم مساتمع
ولو ای 
باشد ،جرم ااتا نشود ،زیرا بحث ما اتوتی است .بنابراین ،مالکش قابلیات درک حاداقل باا
یکی از حواس مادی است و درک غیر از قابلیت درک است.

لمسکردن (حاواس ماادی
حواس مادی عتار اند از دیدن ،شنیدن ،چشیدن ،بوییدن ،و 
خمسه) .اگر چیزی را میتوانیم بتوییم یا بشنویم یا استشمام کنیم یا لمس کنیم یا با چشامان
آنچه قابلیت درک باا حاواس ماادی را
مادی خود بتینیم ،مادی خواهد بود .بدین ترتی  ،هر 
هرآنچه غیر از ایان باشاد ،معناوی اسات؛
ازآنطرف و درمقابل 
نداشته باشد ،مادی نیست .
یعنی امور معنوی اجزایی خواهند بود که قابلیت درک با حواس مادی را ندارند.
نکت ظریف و مهمی که باید بدان پرداخت اینکه اگر چیزی مادی نتاشد ،میتواناد دارای
بهنظر میرسد که این امر ممکن است و بسیاری از امور معنوی آاار و عالیم
آاار مادی باشد .
مادی دارند؛ مانند ترس که مادی نیست؛ یعنی با حواس مادی قابلدرک نیست ،لکان عالیام
مادی مال رنگپریدگی دارد .اگر کسی بترسد ممکن اسات رناگ رخسااره بارود کاه یاک
یکه ممکن است خود ترس یک امر معنوی محسو شود.
عالمت مادی است ،درحال 

شتر در این ضابطه میبایسات بار آن تأکیاد کارد ،قابلیات
قید دیگری که برای تدقیق بی 
درک «مستقیم» و «بالواسطه» امور توسط حواس مادی است .اگر چیزی عالمات ،نشاانه یاا
اار مادی داشته باشد و آن اار با حس مادی درک شود ،این ادراک ب هواسط حس مادی فقاط
دا بر وجود عالمت مادی است و ادراک مادی وجود عالمت مادی را ااتا مایکناد .چاه
اینکه برای ماا درک شمهای از وجود یا قدر خداوند متعا توسط باراهین مختلاف نیاز

نطور ،ممکن است کاه «عماد» را
هرگز دلیل بر مادیت خداوند متعا جلجالله نیست .همی 
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بهمااب یک جزء از رکن معنوی ازطریق نشانههای مادی ااتا کنیم؛ یعنای یاک امار معناوی

براساس نشانههای مادی ااتا شود ،اما این هرگز بدان معنا نخواهد بود کاه آن امار معناوی
به مادی تتدیل شود .برای ماا  ،اگر شکم کسی با چاقو مجروح شود ،ضارب چااقو موجا
پاارهشادن
پارگی شکم و قتل خواهد شد .در این ماا  ،هم ضرب چاقو ماادی اسات و هام 
شکم مادی است ،اما رابط ستتیت بین این دو چون با «عقال» درک مایشاود ،ناه «حاواس
مادی» ،حقیقتاً معنوی است.

آنچه قابلیت درک مستقیم حداقل باا یکای از حاواس ماادی را نادارد
هر 
بدین ترتی  ،
معنااوی خواهااد بااود و اگاار ای ان امااور معنااوی در روان انسااان باشااند ،معنااوی روان ای و
نصور معنوی غیرروانی هستند.
درغیرای 

 .6دلیل تسامح در تبیین و تفكیک رکن معنوی
بعد از ااتا تفاو های رکن معنوی روانی و غیرروانی و ضرور توجه باه ایان تفااو و
امرههای عملی آن برای تتیین متنای روی کناونی و ایانکاه تفااو ماورداشااره تابا هحاا
موردتوجه قرار نگرفته است میتوان عللی را برشمرد.

1.6تسامحدرادبیاتحقوقياینحوزه
شاید بتوان گفت علت مسامح روانی و معنوی دربرابر مادی این بوده اسات کاه روانای در
مقایسه با واژة معنوی به مادی خیلی نزدیکتر است و درواقاع اگار معناوی را باه دو قسام
معنوی روانی و غیرروانی تقسیم کنیم ،چون بحث روانی در روان انسان قرار دارد و با جسم
در انسان جمعاند میتوان گفت که معنوی روانی به مادی نزدیکتر است .التتاه چاه معناوی
روانی و چه معنوی غیرروانای ماادی نیساتند ،ولای چاون در روح و درون انساان اسات و
بهنظر رسیده است.
بهوجود جسمانی انسان مربوط میشود ،خیلی نزدیکتر به مادی 


يگرا
2.6تفکرماد 
ازسویی شاید بتوان گفت علت مسامح روانی و معنوی دربرابر ماادی ایان باوده اسات کاه
یبر متانی ماتریالیستی و مادیگراست ،زیرا تعتیر کلما
تفکر مقتتس از غر و تاحدودی متتن 
روانی به مادی نزدیکتر است و چنانکه واضح است معنوی درست درمقابل مادی قارار دارد،
لیکه روانی زیرشاخ یکی از اقسام آنچه مادی است ،قرار میگیرد نه درمقابل آن.
درحا 
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3.6قلتعناصرمعنويغیررواني 
ازطرفی نیز چون عناصر معنوی غیرروانی بهظاهر تعدادشان خیلی زیاد نیست ،کاربرد روانای
بهست وجه غال آن طتیعی بوده است .به همین علت ،خیلی از حقوقداناان واژة «روانای»

جایگزین «معنوی» ساختهاند.
را 

 .7نتیجهگیری
اگر جرم را همچون زنجیری تصور کنیم و هریک از اجزای تشکیلدهنادة آن را یاک حلقا
زنجیر در نظر بگیریم ،باوجود تمام حلقهها درکنار هم بهصاور پیوساته و متصال ،اطاالق
واژة «زنجیر» حقیقی است و بدون وجود حتی یک حلق اتصا اجازای آن از میاان خواهاد
رفت و دیگر زنجیری در کار نیست .به همین نستت ،زمانیکه حقوقدانان بادون توجاه باه
عناصر معنوی غیرروانی به تحلیل جرایم میپردازند ،از کنار یکی از حلقههای اصلی زنجیارة
جرم با تسامح عتور کردهاند .التته تحلیل حقوقی این ارکان باهطاور جداگاناه نتایاد ذهنیات
مجزابودن آنها را القا کند ،چراکه در عالم واقع و آنگاه که صحتت از وقوع جارم مایکنایم
تلفیق آنها مطرح است.
رکن معنوی ،اخالقی ،و روانی در ادبیا حقوقی در بسیاری از موارد با تساامح و بادون
تفکیک بین اجزای مختلف آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است ،لکان عادم جامعیات
این امر ،که از ابعاد مختلف مورد اذعان صاح نظاران داخلای و خاارجی هام قارار گرفتاه
است ،بهبازنگری در نگرشمان باه سااختار ارکاان جارم و تفکیاک میاان دو بعاد روانای و
غیرروانی این رکن از جرم نیاز است.
ارائهشده رکن معنوی در بخش غیرروانی خود شامل گساترههاای مختلفای

براساس ادل
است که یکی از وجوه اساسی افتراق میان اصطالح روانی و اصطالح معنوی است که عمادة
این گسترهها شامل امور معنوی غیرروانی از مقول تحقق عینی اعتتارا قاانونی ،امورمعناوی
غیرروانی از مقول انتزاعا عقالنی ،امور معنوی غیرروانی از مقول نتایج و امرههای حقیقای
غیرمادی ،امور معنوی غیرروانی از مقول استنتاطا عرفی و امور معنوی غیرروانای از مقولا
شرایط معنوی حقیقی غیرمادی میشود.

شنهاادی در مارز
همچنین ،امرههای علمی و عملی متعددی را میتوان با بازطراحی پای 

اجزا و ساختار اصلی ارکان جرم ایجاد خواهد شد مالحظه کرد که باهتفصایل اشااره شاد و
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یکی از مهمترین این امرههای قضازدایی تحتتأایر تکایر و تدقیق اجازای رکان معناوی در
قسمت غیرروانی هریک از جرایم است.

پینوشتها
 .1التته در همین گستره نیز اختالفا جزئی در تعابیر قابلمالحظه است .بنگرید باه الهاام و برهاانی
 197 :1394به بعد.
 .2سه نگاه به مقول جنسیت میتاوان ارائاه کارد؛ او  ،آن را صارفاً ماادی بادانیم .بار ایان اسااس،
جنسیت عتار است از داشتن آلت خاص زنانگی یا مردانگی یا بنابر دقت بیشتار داشاتن دههاا
خصوصیت جسمی فیزیکی زنانه یاا مرداناه ،مانناد ریاش و...؛ دوم ،جنسایت را مقولاهای کاامالً
معنوی و دارای عالیم مادی بدانیم که مؤید این نظر وجود صدها تفاو معنوی اعام از روانای و
غیرروانی است که توسط صاح نظران دانش روانشناسی موردبحث قارار گرفتاه اسات؛ ساوم،
جنسیت را دارای ماهیت دو بعدی مادی و معنوی بدانیم که هیچیاک از ایان دو باهطاور مساتقل
اصالت ندارد و هیچیک عالمت دیگری محسو نمیشود.
بنابر نظری او  ،اشتراط جنسیتی خاص در جرایمی همچون زنا ،لواط ،مساحقه ،اذیات و آزار
زنان ،و ...در رکن مادی قابلتحلیل است .بنابر نظری دوم ،که نگارندگان هم باا آن هامد اناد ،در
ذیل رکن معنوی و بنابر نظری اخیر ،در هردو رکن مادی و معنوی قابلمالحظه خواهد بود.
 .3این متاحث با اختالفا جزئی درنزد حقوقدانان مطرح شده است کاه ممکان اسات در جرمای
خاص ،اجزای رکن معنوی الزم برای هریک از ارکان جرم باا یاکدیگار متفااو باشاند .بارای
بیشتر بنگرید به.Robinson and Grall 1983: vol 35 :

مطالع
رهای از جارایم اماور
 .4التته مسلماً باتوجهبه شخصیبودن احراز مسئولیت کیفاری حتای اگار در پاا 
ذهنی اشخاص دیگر را جزء رکن معنوی جرم مرتک محسو کنیم مانند «علم بزهدیادة تاوهین
یا شنوندگان بهمعنای الفاظ موهن» ؛ این امار جازوی از ارکاان جارم اسات و موجا مسائولیت
کیفری مرتک خواهد بود و موج مسئولیت غیر از مرتک نخواهد بود .هرچند ازحیث تادقیق
در عناصر ضروری جرم درعمل موج صعوبت ااتا برخی جرایم میشود و با خاروج برخای
اجزا از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمیکناد و درنتیجاه مایتواناد
نوعی قضازدایی یا جرمزدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را بهارمغان آورد.
یبودن» از آن بعید بهنظر میرسد ،زیارا
 .5التته برخی از این قیود صرفاً توصیفی بوده و قصد «احتراز 
هامچاون «ظهاور و باروز خاارجی یاک
باوجود سه قید اشارهشده در متن وجود قیود دیگاری 
جرمبودن» و «هار بخشای از عناوان مجرماناه کاه از مرحلا ذهنیات
ارادهبودن»« ،جسم و پیکرة 

مرتک فراتر رفته باشد» تمام آن اموری است که در جرم بهنحوی قابل رؤیت و مشااهده باشاد.
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التته دو قید «اجزایی که دارای مادیت هستند» و «محدود باه قلمارو ذهنیات مرتکا نتاشاند» باا
بهنحاوی قابال
یکدیگر ناسازگار و برخی اعم و برخی اخ از دیگری هستند ،برای نمونه قید « 

رؤیت و مشاهده باشد» اخ از مادیت است ،زیرا برخی از امور مادی باا حسای ماادی غیار از
بصر قابلدرکاند؛ مانند صو و فریادزدن مرتک که بادون تردیاد در رفتاار ماادی اسات .لاذا
بهنظر میرسد این تعریف نیز هرچند از جهاتی جامعتر است ،اما با دقتنظر بین چنادین ضاابط

ارائهشده و مالحظ روابط بین آنها ارائه نشده و صرفاً درجهت تسهیل تفهیم مطل بوده است.

 .6التته عدهای از حقوقدانان فارغ از بحثهای طرح شده در پژوهش حاضر ،صارفاً از جنتا لفظای
بهدرستی ،اشکا کردهاند که ب هکاربردن تعتیر «معنوی» در زبان فارسی صحیح با هنظار نمایرساد،

چنانچه «عنصر معنوی» را درمقابل «عنصر مادی» جرم ب هکار برده باشیم ،ایان اشاکا پایش
زیرا 
میآید که از این نظر عنصر قانونی هم جنته معنوی دارد و ماادی نیسات (صاانعی .)304 :1372
ضمن تأیید این ادعا باید پاسخ داد کاه نگارنادگان اساسااً آنچاه را باه «رکان قاانونی» شاناخته
میشود ،جزئی از ارکان جرم نمیدانند ،چراکه جرم پدیدهای است مخلاوق قاانون و قاانون تنهاا
جرمبودن رفتاار ارتکاابی و ارکاان جارم ،اعام از ماادی و معناوی،
ضابط تشخیصی است برای 
درنتیجه این اعتتار قانونی معنا پیدا میکنند .برخی از حقوقدانان نیز تصاریح کاردهاناد کاه رکان
قانونی ترجمان «اصل قانونی بودن جرم» است و پیشبینی رکان مجزایای بااعنوان رکان قاانونی،
درکنار و درعرض دو رکن دیگر فاقد ضرور است (میرمحمدصادقی .)26 :1392
 .7مقصود از جهل بسیط یعنی شخ به جهل خاویش از حکام یاا موضاوع آگااه باشاد و شااهد
ترک جهل به موضوع یا جهل به حکم بهعالوة جهل باه جهال نتاشایم .بارای مطالعا تفصایلی
یینیا و زهروی .19 -1 :1388
بنگرید به آقا 
 .8برای نمونه ،بنگرید به صادقی  .14 :1394او حتی در کتا جرایم علیاه اشاخاص اجزایای مانناد
انساانباودن قرباانی» را اماری

الدمبودن» یا «توجه جرم به شخ دیگر» و ازهمهمهمتر «
محقون 

«
مادی و ذیل عنوان فصل عنصر مادی ذکر میکند؛ جال تر اینکه در این بخش یعنی ذیال عنصار
مادی یکی از فصلها حتی ذیل متحث نخست عنصر مادی است و باعنوان فیزیکای معناونشاده
عمل مادی و غیرمادی را هر دو آورده است .بدین ترتی غیرمادی قسمی از اقسام عنصار ماادی
اینگونه موارد حکایات از عادم تادقیق و ناشای از
آن هم از نوع فیزیکی آن است .بدون تردید ،
تسامح در ب هکاربردن عتارا در تحلیل ارکان اصلی جرم است.
 .9توضیح اینکه چنانچه تحقق جرم دایرمدار تحقق اجزایی مانند غفلت یاا بایمتااالتی باشاد ایان
اجزای رکن جرماند و چنانچه وجود و عدم این امور صرفاً در تحقق عامل مشادده ماؤار باشاند
صرفاً جزء عوامل مشدده محسو میشوند.
نکه ترک فعل را میتوان درعرض فعل و باهعناوان قسایم آن
 .10ازمنظر نگارندگان ،درخصوص ای 
ذیل رکن مادی فرض کرد ،ایراداتی قابلطرح است که مجا آن در این نوشاتار نیسات و صارفاً
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به این نکته اشاره میشود که با عنایت به رابط تناقض و بهتعتیر دقیقتر ملکه و عدم ملکاه میاان
فعل و ترک فعل ازمنظر عقلی و دقت منطقی نمیتوان این دو را ذیل عناوان واحاد رکان ماادی
بهشمار آورد و از این حیث نیز تسامحی مستند باه عارف خااص و عاام در رکان ماادی جارم

قابلمالحظه است که در پژوهشی مستقل بایاد بادان پرداخات .بارای مطالعا تفصایلی در ایان
خصوص بنگرید به زهروی .1394
 .11برخی ب هجای استفاده از واژة «نخستین» از عتار «بالواسطه» بهره بردهاند تا فرق سوءنیت
خاص با انگیزة واضحتر بهنظر برسد که تعتیری تسامحی محساو مایشاود؛ بنگریاد باه
صادقی .14 :1394
 .12تذکر این مهم نیز ضروری است که گسترة رکن معنوی در بخش روانی محادود باه ایان اماور
همچون رضایت یا عدم رضایت نیز میشود که با عنایات باه تکیا ایان
نیست و شامل مواردی 
گوناهکاه
نوشتار به عنصر غیرروانی از تشریح بیشتر صرفنظر میکنیم .التته این موارد نیز همان 
اشاره شد ،زمانی میتوانند ذیل رکن معنوی یا عوامل مؤار در آن احصا شوند که در تحقق جارم
نکه صرفاً در مسئولیت مرتک یا مجاازا
و تشکیل اجزای آن دارای نقش مستقیم باشند ،نه ای 
و میزان آن تأایرگذار باشند .مال جرم تصارف غیرقاانونی در ملاک دیگاری کاه عادم رضاایت
میتواند بهعنوان عنصر معنوی روانی که متعلق به بزهدیده جرم است ،طرح شود.
بهرسمیت مایشناساند،
 .13برای نمونه ،هرچند برخی فقها شخصیت حقوقی را با اصطالح «جهت» 
اما منکر تحقق مالکیت برای دولت بهعنوان شخصیت حقاوقی هساتند .لاذا وجاوه واریازی باه
حسا های بانکهای دولتی را درحکم شرکت در اموا مجهو تلقای نماوده و بارای مقلادان
خویش برای تصرف در اموا حسا های بانکی دولتی ضرور اذن مجتهاد را صاریحاً طارح
بانکها و مؤسسا دولتى ازنظر معظم له اموالشان مجهو المالک اسات و تصارف در
کردهاند « .
آن باااا اجاااازة حااااکم شااارع جاااایز اسااات» .ساااایت رسااامی آیاااتاهلل سیساااتانی:
<http://www.sistani.org/persian/qa/0839>.
 .14لزوم یا عدم لزوم حضور چنین مفهومی عتار است از اینکه اوالً آیا الزم اسات بارای تحقاق
جرم سرقت یا تخری مرتک بداند و این مفهوم را در ذهان داشاته باشاد اانیااً باه ایان امار
التفا هم داشته باشد (عدم غفلت) جازء رکان قاانونی اسات ،زیارا ایان ضارور یاا عادم
قانونگذار را نیازمندیم.
ضرور مقولهای اعتتاری است و اعتتارکردن ازسوی 
 .15این موضوع در دادنام شمارة  9609972649000050شعت  101کیفاری دو شهرساتان طالقاان
توسط یکی از نگارندگان بهدقت انعکاس یافته و در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده است:
درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر سرقت اموا هیئت ،موضاوع شاکایت آقاای ...باتوجاهباه
اظهارا شاکی ردیف دوم درخصوص تعلق اموا به هیئت عزاداری عنصر غیرروانای از رکان
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معنوی جرم را مخدوش دانسته و اساساً تحقق بزه ازسوی متهم را موردتردید میداند .چاه ایان
که مفهوم «مالکیت» در جرم سرقت در سه بخش باید ماوردتأمال قارار گیارد .نخسات ،اعتتاار
مالکیت شخ
مشروبا

توسط مقنن که به رکن قانونی جارم شاناخته مایشاود .بارای مااا  ،مالکیات

الکلی بهرسمیت شناخته نشده و تحقق سرقت مشرو الکلی با فقدان رکان قاانونی

مواجه است .دوم ،حضور مفهوم اعتتار مذکور در ذهن بزهکار که عنصر روانای از رکان معناوی
جرم محسو میشود ،بهعتار دیگر مرتک

باید نستت به مالکیت غیر بر ما موضوع سرقت

آگاه باشد و سوم ،تحقق عینی مفهوم اعتتاری فوق در عالم خارج و در پروندة جارم ،کاه اماری
کامالً قضایی است ،و عنصر غیرروانی از رکن معناوی جارم ناام دارد .در پرونادة حاضار نیاز،
باتوجهبه انحال هیئت عزاداری و فقدان شخصیت حقاوقی بارای آن ،مالکیات اماوا  ،ازقتیال
اجاق ،قابلمه ،دیگ ،و ،...در عالم خارج باه شاخ

خاصای تعلاق نادارد و حسا

توافقاا

انجامشده در اختیار پدر متهم قرار داده شده بود .لذا دادگاه صرفنظر از تردیدی که در رابطه باا
تحقق عنصر روانی جرم در ذهن متهم دارد ،بخش سوم از امور مرباوط باه مفهاوم مالکیات در
سرقت را بهجهت خدشه در عنصر غیرروانی از رکن معنوی جرم محارز نمایداناد .علایهاذا
دادگاه باتوجهبه مرات

فوق و بهست

عدم قناعت وجدان در احراز رکن معنوی جرم و اجازای

روانی و غیرروانی آن و شتهه در یکی از شرایط مسئولیت کیفری ،وقوع جرم از ناحیا ماتهم را

موردتردید دانسته و بهاستناد مادة  120قانون مجاازا اساالمی و اصال سای و هفاتم از قاانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران رأی به برائت متهم صادر و اعالم میدارد.

نکه آیا الزم اسات بارای تحقاق جارم
 .16که خود لزوم یا عدم لزوم حضور چنین مفهومی یعنی ای 
سرقت یا تخری مرتک بداند و این مفهوم را در ذهان داشاته باشاد؛ اوالً و اانیااً التفاا هام
داشته باشد (عدم غفلت) جزء رکن قانونی اسات ،زیارا ایان ضارور یاا عادم ضارور نیاز
ی است اعتتاری و نیازمند اعتتار قانونی.
مقولها 


همچون استنتاط عقلی ،که رابطهای معنوی و حقیقی است و توساط عقال
 .17التته منشأ این استنتاط 
درک میشود ،حین جرم وجود دارد و لذا ازحیث زمان منشأ انتزاع عقالنای یاا اساتنتاط عرفای
تفاوتی میان این دو مقوله نیست.

 .18برطتق عتار «نتواند صحت آن اسناد را اابت نماید باهوسایل درج در روزناماه» در ماادة 697
قانون تعزیرا مصو  1375باید توجه کرد که ناتوانی مفتری از ااتا صحت مطالا منتساته
منطتقکاردن

امری مادی نیست ،زیرا ناتوانی امری عدمی است .بهعتار دیگر ،عدم توانایی برای
مطال انتسابی با عالم واقع و بر این اساس ،موضوع بحث رابط بین مطال و عالم واقع اسات.
رابط بین این دو چیز نیز از امور معنوی است ،نه مادی اگرچاه در عاالم خاارج وجاود دارد از
شتر وجه تمایز عنصر مادی از معناوی بنگریاد
مقوال شرایط معنوی غیرروانی برای توضیح بی 
به تقریرا درس جزای اختصاصای زهاروی نای مساا نخسات  1392 -1391دانشاگاه علاوم
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همچنین برای مالحظ دیدگاه سایر نویساندگان درخصاوص عناصار ماادی و معناوی
قضایی؛ 
یپاور 260 :1386؛ نیاز شامس نااتری
لدهندة جرم بنگرید به سدهوند با همکاری عساکر 
تشکی 
 22:1389و باهری 246 :1394؛ اردبیلی .336 :1393
 .19اشاره به ارکان مادی و معنوی را میتوان در برخی قوانین دیگار کشاورها مالحظاه کارد ،بارای
نمونه بنگرید به قانون مجازا افغانستان.
 .20از آاار غیرمستقیم این نظریه نیز میتوان به تشکیک در برخی از ادل حقوقی مسالم و مفاروض
حقوقدانان اشاره کرد .برای ماا  ،برخی از استادان حقوق کیفری از ضرور وجود رکن ماادی

برای تحقق جرم سخن گفتهاند (حسینی  )652 :1383یا عدهای به مالزماه میاان وقاوع جارم و
آنکه بنابر متناای ارائاهشاده و باا
وجود رکن مادی اشاره داشتهاند (گلدوزیان  .)153 :1393حا  
تفکیک صحیح امور معنوی و مادی ،ممکن است جرایمی باشند که اساساً فاقد رکن مادیاند.
 .21هرچند درج این امر تحتعنوان روانی نیز صحیح نیست و از این حیث محل ایاراد ماسات ،اماا
فیالجمله پذیرش این نکته که این جزء مادی نیست شاهد ماا و مؤید مطلا ماوردبحاث ماا
خواهد بود .توضیح اینکه رابط ستتیت در عالم خارج است و اصالً ربطی به عالم ذهان نادارد،
التته جایگاه «علم» به رابط ستتیت را میتوان در عالم ذهن تصور کرد ،اماا خاود رابطا ساتتیت
هیچعنوان در روان فرد نیست.
به 

نکاه لزومااً توساط شاخ
 .22التته قابلیت درک این امور ازسوی انسان مالک است نه ای 
درک شود.
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