علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل
در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت
خاص
تاؿیظ ػؿیافت6932/2/62:

تاؿیظ تأییؼ6933/61/62:

*
احمد حاجیدهآبادی
**

__________________________________________ یعقوب حسانی

چکیده
تحقق سىءویت خاص در جزایم مقیذ حاصل ارتباط مستقیم میان فعل و اوفعاالت رواوی مزتکب
اساص قىاویه کیفزی ضمه ایجاد رابطه مستقیم میبان فعبل و اوفعباالت رواوبی مزتکب و وتیجبه
مجزماوه ،سىءویت خاص را تحقق میبخشذ .باایهحال مطابق قاوىن مجاسات اسالمی  2931تىها
حالت رواوی ایجادکىىذه رابطه مشبىر «قصذ وتیجه» ویست و «علم و آگاهی» مزتکب وسببت ببه
وتیجه مجزماوه ویش میتىاوذ تحت شزایطی خاص در تشکیل سىءویت خاص واجذ وقشی مسبتقل
باشذ .علم و آگاهی مزتک وسبت به وتیجه مجزماوه به دو شیىه «علم به وقىع وتیجه» و «علم ببه
قابلیت فعل در ایجاد وتیجه» بهسعم قاوىوگذار کیفزی درحالحاضز میتىاوبذ سبىءویت خباص را
تشکیل دهذ .بىا بز قىاعذ کیفزی کىىوی ،هز چىذ «علم به وقىع وتیجه» مبیتىاوبذ در همبه جبزایم
مقیذ تشکیلدهىذه سىءویت خاص باشذ ،امبا «علبم ببه قابلیبت فعبل در ایجباد وتیجبه» اس ایبه
عمىمیت بزخىردار ویست.
واژگان کلیدی :رکه رواوی ،قصذ وتیجه ،علم به وقىع وتیجبه ،علبم ببه قابلیبت فعبل در ایجباد
وتیجه ،سىءویت.

* ػاييیاؿ پـػیل فاؿابی ػاييگاه تهـاو (.)adehabadi@ut.ac.ir
** ػاييزىی ػکتـی پـػیل فاؿابی ػاييگاه تهـاو /يىینًؼه هنئىل (.)yaghoobhassani@yahoo.com
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و وتیجه مجزماوه است« .قصذ وتیجه» وىعی حالت رواوی است که بهسعم همبه حقىقبذاوان و ببز
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مقدمه
ػًَـ ػمؼ ػؿ ؿکى ؿوايی رـم ،هىّىػی امت که ػؿٍىؿت اصـاف هیتىايدؼ ممدىاؿه هىرد
تضمیل ىؼیؼتـیى هزافاتمدا بدـ هـت د ؿفتداؿ هزـهايده ىدىػ؛ بـممیىامداك تضلیدل ػًاٍدـ
تي یلػمًؼه ػمؼ هزـهايه ی ی اف ههنتـیى هباصج صىفه رـم و هندئىییت کیردـی امدت .آيچده
هيغٌ امت ایً ه ػًَـ ؿوايی ػمؼ ػؿ تي یل ؿکى ؿوايی به ػو صىفه ػمؼ ػدام و ػمدؼ عداً
تقنین هیىىػ .ػو صىفهای که ّمى ػاىتى بـعی هيتـکات ،تراوتمایی امامی با ی ؼیگـ ػاؿيؼ.
ممیى هىّىع يگاه هتراوت قايىيگؾاؿ به ػًاٍـ تي یلػمًؼه آيها ؿا يیق بهػيبال ػاىته امت.
ػمؼ عاً یا مىءيیت عاً ؿا که هىّىع اٍلی ایى يىىتاؿ امت هیتىاو به «تؼلق قٖؼدی و
هنتقین فؼل و ايرؼاالت يرنايی هـت

به يتیزه هزـهايده ػؿ ردـاین هقیدؼ بده ىدـس بیاوىدؼه ػؿ

قايىو» 1تؼـیف کـػ .تؼلق هنتقین فؼل و ايرؼاالت يرنايی هـت
38

به يتیزه هزـهايه با صایتمای

ؿوايی هغتلری قابلیت بـوف ػاؿػ .صایتمایی که بنته به يدىع ػیدؼهاه قايىيگدؾاؿ ػؿ پدؾیـه آيهدا،
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هیتىايًؼ تي یلػمًؼه مىءيیت عاً باىًؼ .ػؿایىهیاو قَؼ يتیزده ی دی اف صایدتمدای ؿوايدی
هـتبٔ با يتیزه هزـهايه امت که بـ اماك بیيتـ قىايیى کیرـی و بهفػن ممده صقىقدؼاياو هیتىايدؼ
تي یلػمًؼه مىءيیت عاً باىؼ .هىّىػی که تا قبل اف تَىی قايىو هزافات امدمهی 2931
ػؿ صقىق کیرـی ها يیق دد با ايؼکی هناهضه دد یگايه صایت ؿوايدی تيد یلػمًؼه مدىءيیت عداً
بىػ .باایىصال پل اف تَىی قايىو فىق به يظـ هیؿمؼ صایتمای ؿوايی تي یل ػمًؼه مدىءيیت
عاً اف یگايگی عاؿد ىؼه و قايىيگؾاؿ ػموه بـ صایت ؿوايی قَؼ يتیزه صایت ؿوايی ػیگـی ؿا
يیق ػؿ اؿتبآ با يتیزه هزـهايه ػؿ تي یل مىءيیت عاً هىؿػ پؾیـه قـاؿ ػاػه امت.
بددـ امدداك هدداػه  211قددايىو هزددافات امددمهی  ،2931قايىيگددؾاؿ ػددموه بددـ صایددت ؿوايددی
قَؼيتیزه« ،ػلن به وقىع يتیزه» ؿا يیق ػؿ تي یل مىءيیت عاً بهٍىؿتی هنتقل هدىؿػ پدؾیـه
 .1دوتش هحوذ ثبّشی دس تعشیف سَءًیت هیگَیذ« :سَءًیت یعٌی یمیي ثش حصَل ًتیجِ هجشهبًِ» (ثابّشی،
 ،1394ص .)256دس جبی دیگش آهذُ است« :تفبٍت جشم عوذی ٍ غیشعوذی دس ایي است واِ «دس جاشم
عوذی فبعل یمیي ثش حصَل ًتیجِ هجشهبًِ داسد .دسحابییواِ دس جاشم غیشعواذی ،فبعال احتوابل ًتیجاِ
هجشهبًِ سا هیدّذ» (سًججش ٍ حجبصی ،1395 ،ص .)15ایشاد ایي تعبسیف ایي است وِ فشد دس ّوِ هاَاسد
استىبة عوذی سفتبس یمیي ثش حصَل ًتیجِ هجشهبًِ ًاذاسد .اصاَ هیاضاى احتوابل ٍلاَی ًتیجاِ دس رّاي
هشتىت دسصَست داشتي لصذ ًتیجِ ،دس تحمك عوذ هجشهبًِ ٍی ثیتأثیش است .ثِ ّوایي دییال تعابسیف
ثیبىشذُ جبهع ًیست ٍ ثش آًْب ایشاد اسبسی ٍاسد است.

قـاؿ ػاػه امت .بهفػن قايىيگؾاؿ ،ػؿ هاػه فىق «ػلن به وقىع يتیزه» يىػی صایت ؿوايدی امدت کده
ػؿٍىؿت اصـاف آو مىءيیت عاً بؼوو يیاف به اصـاف قَؼ يتیزه تي یل عىامؼ ىؼ .واّش امت
که پؾیـه ػلن به وقىع يتیزه ػؿ تي یل مىءيیت عاً بهٍىؿت کلی هىر تىمؼه هىاؿػ ؿفتداؿ
ػمؼی هیىىػ .اها با تضلیل ػقیق ػلن به وقىع يتیزه ؿوىى عىامؼ ىؼ که تىمؼه ؿفتاؿمای ػمؼی
باایىصایت ؿوايی يهتًها افيظـ ػـف و اٍىل صاکن بـ صقىق کیرـی فاقدؼ اىد ال امامدی امدت،
بل ه هیتىايؼ اف هي مت و ایـاػات ياىی اف ّـوؿت تىمؼه صایت ؿوايی «قَدؼ يتیزده» رهدت
ػمؼی هضنىبيمىػو بـعی رـاین هقیؼ يیق ب امؼ .ػموهبـصاالت ؿوايی فىق« ،ػلن بده قابلیدت
فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه» يیق يىػی صایت ؿوايی امت کده هٖدابق قدايىو هدیتىايدؼ بهٍدىؿت هندتقل
مىءيیت عاً ؿا ػؿ بـعی رـاین هقیؼ تي یل ػمؼ .هىّىػی که مابقه پؾیـه آو به قدىايیى قبدل
بـهیهـػػ .بـ ایى اماك ،اف رمله مؤاالت ههمی که ػؿ ایى يىىتاؿ ػؿ پی پامظ به آو مندتین ایدى
امت که هامیت ػلن به وقىع يتیزه چینت و چگىيه تي یل هدیىدىػ؛ بدهػباؿتػیگـ چده فهدايی
هیتىاو هـت

ؿفتاؿی ؿا ػاین به وقىع يتیزه ػاينت؟ آیا ػؿ صقىق کیرـی ها ػًَـ ػلن هیتىايدؼ

هاػه  132ق .م .ا و بـعی ػیگـ اف هىاػ ایى قايىو و ممچًیى ػؿ بـعی قىايیى عاً هدىؿػ پدؾیـه
قـاؿ هـفته امت ػاؿای چه هامیت و کاؿکـػی امت؟ آیا هىّىع هقبىؿ يىػی صایت ؿوايی ػؿ اؿتبآ
با وقىع يتیزه امت یا هؼیاؿی امدت ػؿ ؿامدتای اصدـاف قَدؼ يتیزده؟ چیدقی کده اف هدامـ قدايىو
هزافات اممهی امتًبآ هیىىػ ایى امت که صایت ؽمًی و ؿوايی ػلن ػؿ اؿتبآ با وقدىع يتیزده
هیتىايؼ يقيی بـابـ با قَؼ يتیزه ؿا ػؿ تي یل مىءيیت عاً ػؿ رـاین هقیؼ ایرا کًؼ.

 .1تعریف لغوی و اصطالحی علم
ػلن ػؿ یغت به هؼًای ػاينتى ،یقیى کـػو ،هؼـفدت و ػايدو امدت (هؼدیى.)111ً ،2931 ،
واژه ػلن ػؿ اٍٖمس به هؼًی هؼـفت امت و آو ؿا بایؼ بهٍىؿت يتیزههیدـی تأییؼىدؼهای ػؿبداؿه
پؼیؼهمای هاػی و هؼًىی و ؿابٖه صقیقی آيها ػؿ ىؼىؿ ايناو تلقی کدـػ .هؼـفدت يیدق يردىؽ ؽمدى
ػؿواقؼیت ػؿ مایه يیـوی اينداو امدت (کدؼؿوف و پـیدايی .)5ً ،2932 ،ػؿ تؼـیدف اٍدٖمصی
ػیگـی اف ػلن يیق آهؼه امت« :ػلن کیریتی امت يرنايی که صاٍل اف يقوبًؼی ٍىؿتی اف ىدیء
يقػ ؽمى و یا تَىیـی امت اف واقؼیات که ػؿ ؽمدى فدـػ بدهورىػ هدیآیدؼ» (هضمدؼعايی،2935 ،

حقىق اسالهی /علن (به وقىع يتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد يتیجه) در تشکیل سىءيیت خاص

ػؿ ممدده ردـاین تيد یل ػمددؼ ػمددؼ؟ هىّددىع «ػلددن بدده قابلیددت فؼددل ػؿ ایزدداػ يتیزدده» کدده ػؿ
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ً .)212ایى يىع اف ػلن به ػلن صَىیی ىهـت ػاؿػ فیدـا صَدىل ٍدىؿتی اف واقؼیدات ػؿ ؽمدى
ى ل هیهیـػ .ػؿ بـابـ ػلن صَىیی ػلن صْىؿی قـاؿ ػاؿػ .ػؿ ػلن صْدىؿی «هىّدىع ػلدن ػؿ
يقػ ػاین ورىػ ػاؿػ؛ هايًؼ ػلن فـػ به عين ،هـمًگی ،تيًگی ،تـك و یؾت و غیـه» (مماو).
هٖابق آيچه ػؿعَىً هامیت ػلن بیاو ىؼه امت ،ههنتـیى عَدلت آو واقدغهـایی امدت؛
بهػباؿتػیگـ هامیت و صقیقت ػلن ،ؿوىىهـی آو و واقغيمایی و بیاو صقایق امت؛ بًدابـایى مدـ
هقاؿه ای که بـآهؼه اف صقیقت و هىیای آو باىؼ ػلن هضنىب هیىدىػ و غیدـ اف ایدى ػلدن يیندت
(رىاػی آهلی)1ً ،2932 ،؛ بًابـایى اؿتبآ صایت يرنايی و ىؼىؿ ايناو با وقایغ صقیقی امت کده
هیتىايؼ تي یل ػلن ػمؼ .ػباؿات فىق تؼاؿیف فلنری ػلن منتًؼ .ػؿفهیًه واقؼه هزـهايه بـعدی
اف صقىقؼاياو ػلن و آهامی ينبت به يتیزه هزـهايه ؿا به مه ػمته تقندین کدـػهايدؼ .ػؿک ایدى مده
ػمته هیتىايؼ ػؿ تبییى يیت هزـهايه هؤحـ واقغ ىىػ .هٖابق ایى يظـ ،يىع اول ػلن و آهدامی «ػلدن
40

واقؼی و بایرؼل» ( )Actual Knowledgeامت که هـت

فؼل بهٍدىؿت واقؼدی يندبت بده آو

ػاؿای آهامی امت .يىع بؼؼی که هیتىاو آو ؿا «ياػیدؼهايگاؿی ػمدؼی» ()Willful Blindness
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ػاينت ،فهايی هضقق هیىىػ که هـت

چيماو عىػ ؿا ػمؼا بـ آهامی ببًؼػ .صایت مىم اف ػلن

و آهامی ،يىػی اف ػلن امت که با ػباؿت «بایدؼ هدیػايندت» ( )Ought to have knownبیداو
هیىىػ (هضمؼعدايی .)212ً ،2935 ،وره همیقه يىع اول ػلن با ػو يىع اعیـ واقؼیبىػو آو امت
و به ممیى ػییل ػو يىع اعیـ ػلن ؿا بایؼ اػتباؿی ػاينت .اف هیاو ایى مه ػمته ،تًهدا ػلدن واقؼدی و
بایرؼل هیتىايؼ هبًای تي یل ػمؼ باىؼ و مایـ ايىاع ػلدن ؿا يمدیتدىاو هدمک قدـاؿ ػاػ و ػمدؼ ؿا
هٖابق آو اصـاف کـػ (مماو)219ً ،؛ ػؿواقغ مماوهىيه که يمیتىاو هـت

ؿا قاٍؼ فدـُ کدـػ؛

فیـا بایؼ واقؼا عىامتاؿ يتیزه باىؼ تا او ؿا قاٍؼ عىايؼ ،يمیتىاو وی ؿا ػاین به وقدىع فدـُ کدـػ؛
فیـا بایؼ ىغَا ينبت به وقىع يتیزه ػلن ػاىته باىؼ .بًا بـ ممیى هنائل امت که بیاو هیىدىػ اف
آيزایی که هىّىع ػلن اػتباؿی هـبىٓ به بضج غرلدت امدت ،چًاوچده هبتًدی بدـ بضدج غرلدت
ٍـف باىؼ میچگاه آهامی و ػلن بده صنداب يمدیآیدؼ .بدهٕىؿ کلدی ،ػلدن اػتبداؿی ػؿ صقدىق
رایگامی يؼاؿػ (ممداو)211ً ،؛ بًابـایى تًها ػلن واقؼی امت که هدیتىايدؼ تيد یلػمًؼه ػمدؼ
باىؼ .اها ؿوىىماعتى آحاؿ ایى يىع ػلن ػؿ تي یل ؿکى ؿوايی عاً و يضىه تي یل ػمؼ عاً با
آو يیق با هنائلی ؿوبهؿومت که ػؿاػاهه ایى يىىتاؿ هىؿػ بـؿمی قـاؿ عىامؼ هـفت.

 .2تشکیل سوءنیت خاص با علم
ىاینته امت ي تهای قبل اف وؿوػ به بضج اٍدلی ؿوىدى ىدىػ .ػلدن و آهدامی بده هامیدت و
عَىٍیات هىّىع ؿفتاؿ یا وقایغ هاػی تي یلػمًؼه آو ممىاؿه ی ی اف ػًاٍدـ ّدـوؿی تيد یل
ؿکى ؿوايی رـاین ػمؼی امت .هىّدىػی کده هـبدىٓ بده ػمدؼ ػدام امدت و ػؿ تيد یل آو ؿکدى
يقوآفـیًی هیکًؼ؛ بًابـایى فهايی که بیاو هیىىػ «ػؿ تي یل قَؼ رًدایی (ػًَدـ ؿوايدی ػمدؼ
بهٍىؿت کلی) الفم امت که به وقدایغ هؼیًدی ػلدن وردىػ ػاىدته باىدؼ» (يزید صندًی،2933 ،

ً )11هًظىؿ ،ػلن به هامیت وقایغ هاػی تي یلػمًؼه رـم عىامؼ بىػ که افيظـ قايىيگؾاؿ هدؤحـ
ػؿ تي یل ؿکى ؿوايی ػام امت؛ بـممیىاماك هیتىاو يتیزه هـفت که صؼوػ و قلمـو ػلن بهػًىاو
ػًَـی ػؿ تي یل ػمؼ ػام ،ػقیقا بـ هبًای ػًاٍـ قايىيی رـم تؼییى هیىىػ؛ ػؿيتیزه مدـ اهدـی
که قايىيا رقء ػًاٍـ تي یل رـم به صناب آیؼ ػلن و آهامی بده آو ىدـٓ الفم و ّدـوؿی تضقدق
ػمؼ (ػام) عىامؼ بىػ (هیـمؼیؼی.)211ً ،2939 ،
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تي یلػمًؼه رـم ػؿ رـاین هقیؼ امت ،رهت تي یل ؿکى ؿوايی ػام ،هـت

بایؼ بده هامیدت آو

ػلن ػاىته باىؼ؛ ػؿواقغ ػلن به هامیت يتیزه هقؼهه عىامت آو و تمه بـای ػمتیابی به آو امدت
و بؼوو ایى آهامی یقیًا عىامت يتیزه یا ػلن به آو هًٖقی رلىه يغىامؼ کـػ؛ ػؿيتیزه ایى ایـاػ يیق
يمیتىايؼ واؿػ باىؼ که «ػلن و آهامی ينبت به ممه ػًاٍـ تي یلػمًؼه ؿکدى هداػی بایدؼ وردىػ
ػاىته باىؼ و ػؿغیـایىٍىؿت رهل بهورىػ هیآیؼ .يتیزه يیق رقئی اف ؿکى هاػی امت که يندبت
به آو هیباینت ػلن ورىػ ػاىته باىؼ؛ صال چًاوچه قائل به ایى هىّىع باىین که ػلن هدیتىايدؼ
بهػًىاو ػًَـی هنتقل ،ػمؼ (عاً) ؿا تي یل ػمؼ ،ایى يتیزه صاٍل عىامؼ ىدؼ کده یدا ردـم
ورىػ ػاؿػ آو من اف يىع ػمؼی یا ورىػ يؼاؿػ و ػؿيتیزه رـاین غیـػمدؼ وردىػ يغىامًدؼ ػاىدت.
ياػؿمتی ایى امتؼالل به ػییل علٔکـػو ػو يىع کاؿکـػ آهامی و ػلن ػؿ تي یل ػمؼ امدت .ی دی
آهامی و ػلن به هامیت يتیزه که هؤحـ ػؿ تي یل ػمؼ ػام امت و ػیگـی ػلن به وقدىع يتیزده کده
هؤحـ ػؿ تي یل مىءيیت عاً امت؛ بًابـایى بضج ػلن ػؿ اؿتبآ با وقىع يتیزه بدهػًىاو صایدت
ؿوايی هنتقل ػؿ تي یل ػمؼ عاً ،هتراوت اف ػلن به هامیدت يتیزده رهدت تيد یل ػمدؼ ػدام
امت.
هٖابق آيچه قايىيگؾاؿ ػؿ هاػه  211آوؿػه امت« ،ػلن به وقىع يتیزه» ػؿٍىؿت اصـاف و احبات

حقىق اسالهی /علن (به وقىع يتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد يتیجه) در تشکیل سىءيیت خاص

افآيزاکدده يتیز ده هزـهايدده يیددق ػؿ کًدداؿ ؿفتدداؿ هدداػی و هىّددىع رددـم ی ددی اف وقددایغ هدداػی

هیتىايؼ تي یلػمًؼه مىءيیت عاً ػؿ رـاین ػمؼی هقیؼ باىؼ .قايىيگؾاؿ ػؿ ایى هاػه مـ چًدؼ
يىآوؿی بنیاؿ قابل تىرهی ػاىته امت ،اها هامیت و ىـایٔ صداکن بدـ آو ؿا ممايًدؼ مدایـ هندائل
هىرىػ ػؿ ایى فهیًه به م ىت بـهقاؿ کـػه امت .هىّىػی که هىر ایزداػ ابهاهدات فـاوايدی ػؿ
ؿامتای پؾیـه ایدى ػًَدـ بدهػًىاو ػًَدـی هندتقل ػؿ تيد یل مدىءيیت عداً ىدؼه امدت؛
بـایىاماك ّـوؿی امت با تضلیل ػقیق ػیؼهاه قايىيگؾاؿ يقو و رایگاه ػلن به وقىع يتیزده ؿا ػؿ
تي یل مىءيیت عاً ؿوىى مافین .قايىيگؾاؿ کیرـی ایـاو رؼای اف «ػلدن بده وقدىع يتیزده» ػؿ
بـعی هىاؿػ «ػلن به قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه» ؿا يیق بهػًىاو يىػی صایت ؿوايدی تيد یلػمًؼه
مىءيیت عاً هىؿػ پؾیـه قـاؿ ػاػه امت .مـچًؼ صایت ؿوايی اعیدـ يیدق عدىػ يدىػی ػلدن ػؿ
تي یل مىءيیت عاً امت ،باایىصال با صایت ؿوايی «ػلن به وقىع يتیزه» تراوت امامدی ػاؿػ؛
بههىيهای که يمیتىاو ایى ػو صایت ؿوايی ؿا ی ی ػاينت .ػؿاػاهه ابتؼا به بـؿمی صایت ؿوايی ػلن
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به وقىع يتیزه پـػاعته و مپل هامیت صایت ؿوايی «ػلن بده قابلیدت فؼدل ػؿ ایزداػ يتیزده» ؿا ػؿ
تضقق مىءيیت عاً ؿوىى عىامین کـػ .بؼیهی امت ػؿ صیى اؿائه هٖای هـتبٔ بدا هىّدىػات

حقىق اسالهی /احمذ حاجیدهآبادی و یعقىب حسايی

بیاوىؼه ،تراوتمای ایى ػو صایت ؿوايی يیق تبییى عىامؼ ىؼ.

1ـ .2علم به وقوع نتیجه
ػؿ هقـؿات کیرـی و يىىتهمای صقىقؼاياو ػًَـ ػلن بده وقدىع يتیزده بدهػًىاو صایدت ؿوايدی
هنتقل ػؿ تضقق مىءيیت عاً تا قبل اف تَىی قايىو هزافات اممهی  2931هىؿػ تىرده قدـاؿ
يؼاىت .ػؿ قىايیى کیرـی پیيیى ،ػًاٍـ ؿکى ؿوايی رـاین هقیؼ مـ چًؼ بهؿوىًی پیوبیًی ييدؼه
بىػ ویی بهمب پیىمتگی ؿکى هاػی و ؿوايی ػیؼهاه و ؿویه بـتـ ایى بىػ که ؿکى ؿوايی بقهمای هقیؼ
بـهـفته اف قَؼ ؿفتاؿ و ػلن به هىّىع دد بهػًىاو ػًاٍـ تيد یل ػمدؼ ػدام ددد و قَدؼ يتیزده ددد
بدهػًىاو ػًَددـ تيد یل ػمددؼ عداً دددد امدت (ی ـيگددی و ػداییپددىؿ .)251ً ،2931 ،مـچًددؼ
ػؿصالصاّـ يیق صایت ؿوايی «ػلن به وقدىع يتیزده» ػؿ ػیدؼهاه صقىقدؼاياو یدا هدىؿػ تىرده قدـاؿ
يمیهیـػ یا يقو آو به اصـاف قَؼ تبؼی یا ّمًی تقلیل هدییابدؼ ،قايىيگدؾاؿ ػؿ هداػه  211قدايىو
هزافات اممهی به ٍـاصت صایت ؿوايی «ػلن به وقىع يتیزه» ؿا ػؿٍىؿت اصـاف ،ػاهلی هنتقل
ػؿ تضقق مىءيیت عاً هضنىب يمىػه امت .هٖابق هاػه هقبىؿ «ػؿ تضقق رـائن ػمؼی ػدموه
بـ ػلن هـت

به هىّىع رـم ،بایؼ قَؼ او ػؿ اؿت اب ؿفتاؿ هزـهايه اصـاف هـػػ .ػؿ رـایمی کده

وقىع آيها بـ اماك قايىو هًىٓ به تضقق يتیزه امت ،قَؼ يتیزه یا ػلن به وقىع آو يیق بایدؼ هضدـف
ىىػ» .آيچه ػؿ ایى هاػه به وّىس ؿوىى امت ایً ه به يظـ قايىيگؾاؿ اصـاف مـکؼام اف صایتمدای
ؽمًی قَؼ يتیزه یا ػلن به وقىع آو رهت تي یل مىءيیت عاً ػؿ رـاین هقیؼ کرایت هدیکًدؼ.
قايىيگؾاؿ بـای بیاو صایتمای ؽمًی تي یلػمًؼه ػمؼ عاً ،ابتؼا «قَؼ يتیزه» ؿا هتؾکـ ىدؼه
ؿبٔ یا «ػلن به وقىع يتیزه» ؿا يیق به آو هـبىٓ کـػه امدت .مـهداه ػو هىّدىع ػؿ
و مپل با صـف ِ
ؿبٔ یا به ی ؼیگـ پیىيؼ فػه ىىيؼ ،هىّدىع ػوم ػاؿای ممداو يقدو و کداؿکـػی
یک رمله با صـف ِ

هیىىػ که هىّىع اول ػؿ رمله ػاؿػ؛ بًابـایى قايىيگؾاؿ با پیىيؼفػو هىّىع «ػلن به وقىع يتیزده»

به «قَؼ يتیزه» ،کاؿکـػی هيابه با قَؼ يتیزه ؿا بـای هىّىع هقبىؿ ػؿ تي یل مدىءيیت عداً
هىؿػ پؾیـه قـاؿ ػاػه امت و اصـاف مـکؼام اف ایى ػًاٍـ ؿا هنتقل اف ػًَـ ػیگـ ،رهت تيد یل
مىءيیت عاً کافی ػاينته امت.
رهت تبییى هامیت «ػلن به وقىع يتیزه» و تراوت امامی آو با «قَؼ يتیزه» هیتىاو ایىهىيه
بیاو کـػ که «هیاو افؼال مؼفمًؼ ( )Purposefullyو ػایمايه ( )Knowinglyتراوت ورىػ ػاؿػ.

ؿا بهػيبال عىامؼ ػاىت» (فلچـ)129ً ،2931 ،؛ بًابـایى مؼفمًؼی یؼًی عىامت يتیزه و ػلن
به وقىع يتیزه يیق صاٍل إمیًاو فـػ اف وقىع آو امت؛ بـممیىاماك ػؿ اػمال ػًَـ «ػلن به
وقىع يتیزه» رهت تي یل مىءيیت عاً دد باتىره به فؼل و ايرؼاالت ؽمًی هـت

دد مـهاه وی

پیيبیًی یقیًی ينبت به وقىع يتیزه ػاىته باىؼ و یا بهػباؿتػیگـ ػؿ ؽمى وی وقىع يتیزه ػؿاػاهه
ؿفتاؿ بهيضىی یقیًی باىؼ که ػؼم وقىع يتیزه ؿا ػؿ یضظه اؿت اب غیـهم ى بؼايؼ ،ػلن به وقىع
يتیزه ػؿ ؽمى وی تي یل یافته امت؛ بـایهخال فـُ کًیؼ فـػی بهػییل ػىمًی با فـػی ػیگـ ى
مًگام عايه وی ؿا آتو بقيؼ .هـت

ػؿ صیى اقؼام به آتوفػو عايه هیػايؼ که ماکًاو ػؿ عايهايؼ

و بهوامٖه آتو عىامًؼ هـػ .باایىصال اهیؼواؿ به فـاؿ هؼزقهآمای آيها اف آتو و تغـی عايه
هقبىؿ و ؿمیؼو به مؼف عىػ بؼوو فىت ماکًاو ،اقؼام به آتوفػو عايه هیکًؼ .ػؿ ایى ىـایٔ
چًاوچه تًها ػًَـ تي یلػمًؼه ػمؼ عاً ؿا قَؼ يتیزه ػؿ يظـ بگیـین ،ػؿٍىؿت فىت
ماکًاو ػؿ ایى هخال بهمیچ ػًىاو يمیتىاو فـػ هـت
تؼـیف قَؼ ،فهايی يتیزهای هقَىػ هـت

ؿا قاتل ػمؼ هضنىب کـػ؛ فیـا هٖابق

هضنىب هیىىػ که وی عىامتاؿ آو يتیزه بىػه و

حقىق اسالهی /علن (به وقىع يتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد يتیجه) در تشکیل سىءيیت خاص

مؼفمًؼی هىاؿػی امت که ىغٌ آهامايه قَؼ يتیزه ؿا کـػه امت؛ اؿت اب هـگ (رـم)
ً
بهٍىؿت ػایمايه ىاهل هىاؿػی هیىىػ که هـت ػمم هٖمئى بىػه که ؿفتاؿ او قتل (وقىع يتیزه)
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مؼف وی اف اقؼام به ؿفتاؿ ؿمیؼو به آو يتیزه باىؼ؛ 1بهػباؿتػیگـ تا فهايی که يتیزهای عاً
هـاػ هـت

يباىؼ ،يمیتىاو آو ؿا هقَىػ وی هضنىب کـػ .ػؿ ایى ىـایٔ يیافهًؼ ػًَـی ؿوايی

عىامین بىػ که با ػؿ يظـ هـفتى صاالت ؽمًی هـت

به رای فـُ ورىػ صایت ؽمًی عاً

(فـُ ورىػ قَؼ) ،بتىايین ؿفتاؿمای ایىچًیًی ؿا ػمؼی هضنىب کًین .ؿفتاؿمایی که افيظـ ػمىم
هـػم و ػـف يیق ىًاػت و مـفيوپؾیـی کمتـی اف ؿفتاؿمای ػمؼی يؼاؿػ؛ بـای هخایی ػیگـ ػؿ
ایى فهیًه هیتىاو به پـويؼهای قؼیمی ػؿ صقىق ايگلنتاو اىاؿه کـػ .هىؿػ هخال ىغَی امت که
به قَؼ هـفتى عناؿت اف ىـکت بیمه بمبی ؿا ػؿ مىاپیما تؼبیه هیکًؼ تا ػؿ صیى پـواف هًرزـ
ً
ىىػ .مـچًؼ او هیػايؼ که ػمم تـػیؼی ػؿ کيتهىؼو هنافـاو ورىػ يؼاؿػ ،اها اهیؼواؿ امت که با
ؿطػاػو هؼزقهای آيها اف هـگ يزات پیؼا کًًؼ (هیـهضمؼٍاػقی .)33ً ،2935 ،ػؿ ایى هىؿػ
آيچه هيغٌ امت ایً ه هـت
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بهمیچ وره عىامتاؿ هـگ هنافـاو يینت .باایىصال ػؿ صقىق

ايگلنتاو تمه هیىىػ تا با اؿائه امتؼاللمای هًٖقی يتیزه ؿا هىؿػ عىامت و قَؼ هـت
یضاٗ کـػه و مىءيیت عاً وی ؿا هضقق بؼايًؼ .ػؿ هقابل ػؿ صقىق ػاعلی ها دد مماوهىيه که
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بیاو ىؼ دد ٕبق هاػه  211ق .م .ا قايىيگؾاؿ ٍـاصتا ػؿ کًاؿ قَؼ يتیزه صایت ؿوايی ػلن به وقىع
يتیزه ؿا يیق پؾیـفته امت؛ ػؿيتیزه بـعمف صقىق ايگلنتاو ػؿ صقىق ػاعلی میچ ّـوؿتی به
تمه ػؿ ؿامتای هقَىػ هضنىبيمىػو يتایذ هؼلىم (اها ياعىامته) يقػ هـت
ىـایٔ با اصـاف ػلن هـت

يینت و ػؿ ایى

به وقىع يتیزه هی تىاو ػمؼ و مىءيیت عاً وی ػؿ قتل هنافـیى ؿا

اصـاف کـػ.
بهٕىؿ کلی ػؿ مـ اقؼاهی که هـت

آو بهٍىؿت یقیًی ينبت به وقىع يتیزه هزـهايده ػلدن و

آهامی ػاؿػ ،ػؿٍىؿت اؿت اب ؿفتاؿ چًاوچه وی اػػا کًؼ کده قَدؼ يتیزده يؼاىدته امدت و ایدى
اػػای عىػ ؿا احبات يمایؼ ،تًها ػؿٍىؿتی هیتىاو مىءيیت عاً وی ؿا هضدـف يمدىػ کده صایدت
ؽمًددی ػلددن بدده وقددىع يتیزدده ؿا بهٍددىؿت هنددتقل وارددؼ قابلیددت تضقددق ػمددؼ عدداً بددؼايین.
ػؿغیـایىٍىؿت ؿفتاؿ وی ػمؼی يغىامؼ بىػ.
بـ اماك هٖای فىق« ،ػلن به وقىع يتیزه» صایتی ؿوايی و غیـهاػی ػؿ ؽمى هـت

امت که

 .1ایيگًَِ است وِ ثیبى هیشَد ،هحذٍدُ لصذ هیضاى خَاست هشتىت است .چٌبىچِ هشتىت ًتیجاِای سا
ًخَاّذً ،تیجِ هضثَس هَسد خَاست ٍی هحسَة ًویشَد (ًَسثْبء ،1396 ،ص.)186

با ورىػ آو ،يتیزه هزـهايه هىؿػ «پؾیـه» وی قدـاؿ عىامدؼ هـفدت 1.اهدـ قَدؼ يتیزده بدههؼًای
«عىامت» وقىع آو باىؼ ،ػلن به وقىع يتیزه و باایىصال اؿت اب یا اػاههػاػو اؿاػی ؿفتداؿ بدههؼًی
«پؾیـه» وقىع آو امت 2.ػؿواقغ ػؿ ىـایٔ ورىػ ػلن به وقىع يتیزه ،هـت

قبل اف اؿت اب ؿفتاؿ

آهاه امت که فمو يتیزه ػؿٍىؿت اؿت اب ؿفتاؿ ؿوی عىامؼ باایىصال به مدـ ػییلدی کده ؿفتداؿ ؿا
هـت

ىؼه باىؼ ،به ػییل ورىػ آهامی هقبىؿ وقىع يتیزه ؿا صتی اهـ يغىامته باىؼ ،هىؿػ پؾیـه

قـاؿ ػاػه امت .هاه ىًیؼهاین که ػؿ فباو هضاوؿه به فـػی هیهىیًؼ «اهـ چًیى کاؿی ؿا ايزام بؼمی
چًاو اتراقی عىامؼ افتاػ» و وی ػؿ رىاب هیهىیؼ« :اتراق من بیرتؼ ههن يینت» 3.ایى بیاو ػقیقدا
بههؼًای ایى امت که هـت

إمع ػاؿػ که فؼل وی وارؼ چه يتیزهای عىامؼ بىػ؛ باایىصدال بده

قَؼ ؿمیؼو به مؼف اٍلی عىػ وقىع يتیزه هقبىؿ ؿا يیق آهامايه هیپؾیـػ.
بًابـایى ٕبق هقـؿات کیرـی کًىيی ها (هداػه  211ق.م.ا ).ػمدؼ عداً ػؿ ردـاین هقیدؼ بدا ػو
ٍىؿت «عىامت يتیزه» یا «پؾیـه وقىع آو» تي یل عىامؼ ىؼ .با ایى اوٍاف ،مـچًؼ «ػلن به
وقىع يتیزه» ػلن بایرؼل به واقؼیات هىرىػ هٖابق ػیدؼهاه فلندری يیندت اهدا اف فبداو صقدىقی و
ػؿٍىؿت اؿت اب ؿفتاؿی عاً ،يتیزه یا يتایزی هزـهايه صاٍل عىامؼ ىؼ .با ورىػ ایى ىـایٔ
ػؿ ؽمى هـت

 ،هیتىاو قائل به ایى يظـ بىػ که وی ػاین به وقىع يتیزه امت .به ایى تـتید  ،ػلدن

به وقىع يتیزه ؿا هیتىاو به «یقیى بـ صَىل يتیزهای هزـهايه (پیوبیًی یقیًی يتیزهای هزـهايده)
و یا ػلن به ػلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزهای هزـهايه تؼبیـ کـػ» 4.ػؿيهایدت ،ػؿ مدـ هدىؿػی کده فدـػ
هـت

بهٕىؿ امامی و إمیًاوبغو باوؿ ػاؿػ که يتیزه هزـهايه اف ػمل وی صاٍل عىامؼ ىدؼ

 .3ثشخی علن ثِ ٍلَی ًتیجِ سا ثشاثش ثاب خَاساتي آى داًساتِاًاذ (هیشهحوذصابدلی ،1392 ،ص .)108ثاذیْی
است خَاستي هفَْهی وبهال هتفبٍت اص داًستي داسد ٍ ثِ ّوایي دییال یىای داًساتي آى ٍ فاشد ٍجاَد
لصذ دسایيثبسُ ثب ایشاداتی جذی هَاجِ است.
 .4دس ّویي صهیٌِ ثشخی اص حمَلذاًبى ًیض دس ًَشتِّبی خَد علن ثِ ٍلَی ًتیجِ ٍ ثبایيحبل استىبة سفتبس سا
ثِ هعٌبی «پزیشش» ٍلَی ًتیجِ داًستِاًذ (س.ن :هحوذخبًی ،1395 ،ص.)244
 .3حصَل ًتبیج ًبخَاستِ ٍیی عبیوبًِ اص سفتبس استىبثی ثًَِعی ّضیٌِای است وِ هشتىات ثاشای سسایذى ثاِ
ّذف اصلی خَد اص استىبة سفتبس ،آگبّبًاِ آى سا پزیشفتاِ اسات ٍ ثاِ ٍلاَی آى تاي هایدّاذ؛ ثٌابثشایي
لبئلثَدى ثِ هسئَییت عوذی ٍی دس ثشاثش آى ًتبیج لبثل تَجیِ ٍ هٌطمی است.
 .4ثب ایي تفبسیش ًویتَاى هَافك ایي ًظش ثَد وِ علن ثِ ٍلَی ًتیجِ ثشاثش ثاب لصاذ غیشجابصم یاب هحتوال اسات
(ًجفی تَاًب ٍ هیلىی ،1393 ،ص.)341
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ػاهؼ ػؿ ایزاػ آو يتیزه هضنىب هیىىػ .فـُ کًیؼ فـػی ػؿ اؿتراػی اینتاػه امت کده ػؿ پداییى
آو رمؼیتی ػؿصال ؿفتوآهؼ امت .هـت

اف ؿوی ىـٓبًؼی ،مًگی ػظدین ؿا بده پداییى پـتداب

هیکًؼ .ایى اتراق ػؿ ىـایٖی ؿوی هیػمؼ که هـت

ػؿ صیى اقؼام یقدیى ػاؿػ کده پـتداب مدً

هقبىؿ به ایـاػ رًایت بـ فـػ یا افـاػی که ػؿ پاییى قـاؿ ػاؿيؼ هًزـ عىامؼ ىدؼ .باایىصدال بده اهیدؼ
فـاؿ هؼزقهآمای افـاػ اف صاػحه و ػؼم وقىع رًایت ،اقؼام به پـتاب هیکًؼ .ػؿ ایى هخال ،ػؿٍىؿت
وقىع رًایت ،هـت

به اؿت اب رًایت ػمؼی هض ىم عىامؼ ىؼ؛ يه بهایىػییل که قَؼ رًایدت

ػاؿػ بل ه بهایىػییل که ػؿ مًگام اؿت اب ػمل ،وقىع رًایت ؿا با ػلن به وقىع آو «پؾیـفته» امت؛
بهػباؿتػیگـ هـت

آهامايه و به ػمؼ هىر رًایت بـ ػیگـاو ىؼه امت؛ باایىصایت ؿوايی که

وی آهاه بىػه امت که وقىع رًایت ػؿٍىؿت اقؼام به فؼل هقبىؿ اهـی صتمی امت.
ػؿعَىً ػًَـ ػلن به وقىع يتیزه ػؿ تي یل مىءيیت عداً چًدؼ ي تده ػیگدـ يیدق صدائق
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اممیت امت که ػؿاػاهه هىؿػ بـؿمی قـاؿ هیهیـػ .يغنت ایً ه بـای تي یل مدىءيیت عداً بدا
ػلن و آهامیٍ ،ـف آهامی اف صَىل اٍل يتیزه کافی ػؿ تي یل يیت هـت

(مىءيیت عاً)
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امت و آهامی اف ٕـیقه تضقق آو ػؿایىباؿه فاقؼ تأحیـ امت؛ بًابـایى فـػی که به تضقق هـگ ػؿ احدـ
ؿفتاؿ عىػ ػلن ػاؿػ ػاؿای ػمؼ عاً ػؿ تي یل قتل ػمؼی امت؛ مـچًؼ هماو کًؼ که ّـبه وی
ً
با بـعىؿػ به مـ قـبايی هىر هـگ وی عىامؼ ىؼ .ػؿصاییکه ػمم ّـبه هقبىؿ به مدیًه قـبدايی
بغىؿػ و او ؿا اف پای ػؿآوؿػ (هضمؼعايی.)152ً ،2935 ،
ػوم ایً ه به يظـ ها هًيأ ػلن هـت

و واقؼیبىػو یدا غیدـواقؼدی بدىػو هًيدأ آو يیدق اممیتدی

ػؿایىباؿه يؼاؿػ .چًاوچه بـ اماك واقؼیات ؿفتاؿ و يگاه کاؿىًامايه و ػلمی و یا صتی يگاه ػـفدی و
بـؿمی قابلیت يىػی ،ؿفتاؿ هـت

بهٍىؿت قٖؼی هًزـ به يتیزه يمیىؼه امت ویی هـت د ػؿ

مًگام اؿت اب یقیى بـ صَىل يتیزه ػاىته و اتراقا يتیزه صاٍل ىؼه باىدؼ ،ػمدؼ عداً ؿا بایدؼ
تي یل یافته و رـم ؿا ػمؼی ػاينت؛ فیـا آيچه هؼیاؿ تيد یل مدىءيیت عداً ؿا ػؿ ایدى ّدابٖه
تي یل هیػمؼ ،صایت ؽمًی هـت

(ػلن هـت

ينبت به وقىع يتیزه) امت يده عَىٍدیات و

ىـایٔ هاػی ؿفتاؿ .ػقیقا بـممیىاماك امت که ػؿٍىؿت ورىػ قَؼ يتیزه يیق اصتمال کن یا فیاػ
وقىع يتیزه ػؿ تضقق مىءيیت عاً تأحیـی يؼاؿػ و با ورىػ قَؼ يتیزه ػمدؼ ػؿ ایزداػ يتیزده ػؿ
مـ صال اصـاف هیىىػ.
مىهیى ي ته بیاو ایـاػی امت که ػؿفهیًده تيد یل ػمدؼ بدا ػًَدـ ػلدن هٖدـس ىدؼه امدت.

چًاوچه ػلن به وقىع يتیزه يقػ هـت

ورىػ ػاىته باىؼ ،ػؿ ىـایٖی که هـت

تمام تمه عدىػ

ؿا رهت رلىهیـی اف وقىع يتیزه بهکاؿ هیـػ يیق هـت د ردـم ػمدؼی هضندىب هدیىدىػ و ایدى
هىّىع به يظـ با ػؼایت کیرـی مافهاؿی يؼاؿػ (يزی صنًی12ً ،2933 ،د .)12ػؿ ؿػ ایدى ایدـاػ
ً
هیتىاو هرت که اوال ایى هىّىع ػؿ هىؿػ قَؼ يیق ٍؼق هیکًؼ و هیتىاو فـُ کـػ کده هـت بدی
قَؼ يتیزه ػاىته امت و فؼل اؿت ابی ؿا من ايزام ػمؼ ویی ػؿاػاهه به مـ ػییل تمام تمه عدىػ ؿا
رهت ػؼم وقىع يتیزه بهکاؿ بًؼػ .آیا هیتىاو هرت که ػمؼی هضنىبکـػو ایى ردـم بدا ػدؼایت
کیرـی مافهاؿی يؼاؿػ؟ بـایهخال فـُ کًیؼ فـػی به مـ ػییلی به قَؼ تغـید هًدقل ىدغٌ ب
آو ؿا آتو بقيؼ .چًاوچه هـت

پل اف آتوفػو هًقل پيیماو ىىػ و تمدام تدمه عدىػ ؿا رهدت

إرای صـیق ػمؼی ايزام ػمؼ اها يتىايؼ آتو ؿا عاهىه کًؼ و هًقل هقبىؿ تغـی ىىػ ،آیا ؿفتاؿ
اؿت ابی او ػمؼی يینت؟ .ػموهبـایى ػؿٍىؿت پؾیـه صایت ؿوايی ػلن به وقىع يتیزه ػؿ تضقق
مىءيیت عاً ،اف افـاػ ايتظاؿ هیؿوػ که ػؿ ىـایٔ ورىػ ػلدن بده وقدىع يتیزده اف اؿت داب ؿفتداؿ
بپـمیقيؼ؛ ػؿغیـایىٍىؿت به يظـ هیؿمؼ ػمؼی هضنىبىؼو ؿفتاؿ ياػاػاليه رلىه يغىامؼ بىػ.

ػلن به قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه يیق يىػی صایت ؿوايی امت کده تضدت ىدـایٖی هدیتىايدؼ
تضققبغو مىءيیت عاً باىؼ .هًظىؿ اف قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه ،هـفیت و امدتؼؼاػ بدایقىه
فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه امت که صاٍل ىـایٔ عاً صاکن بـ ؿفتاؿ و هىّىع آو بىػه و قبدل اف وقدىع
يتیزه قابل اصـاف امت .آيچه ػؿ يگاه اول به ؽمى عٖىؿ هیکًؼ ایى امدت کده قابلیدت فؼدل اهدـی
هاػی امت که هىر تضقق و تي یل ػمؼ عاً هیىىػ .اهدا بدا ػقیقىدؼو ػؿ هىّدىع ؿوىدى
عاً هـت
عىامؼ ىؼ که آيچه ػؿ تضقق ػمؼ ِ

با اػمال ایدى ّدابٖه يقوآفـیًدی هدیکًدؼ ،يده

ىـایٔ هاػی صاکن بـ ؿفتاؿ که فؼل و ايرؼاالت ؿوايی هـت

ػؿ اؿتبدآ بدا يتیزده ؿفتداؿ اؿت دابی

امت .بایؼ تىره کـػ که قايىيگؾاؿ يضىه تضقق مىءيیت عاً با ایى صایدت ؿوايدی ؿا ػؿ رًایدات
بهٍىؿتی هتراوت اف مایـ رـاین هَـس هىؿػ پؾیـه قـاؿ ػاػه امت .بهممیى هًظىؿ ػؿ ایى يىىتاؿ
ّابٖه هقبىؿ و هنائل هـبىٓ به آو ؿا ػؿ ػو قنمت هىؿػ بـؿمی قـاؿ عىامین ػاػ.
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1ـ2ـ .2جنایات
صایت ؿوايی «ػلن به قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ رًایت» که بهٕىؿ هيغٌ ػؿ بًؼمای «ب و پ»
هاػه  132قايىو هزافات اممهی هىؿػ پؾیـه قايىيگؾاؿ قـاؿ هـفته امت ،هیتىايؼ تضت ىدـایٖی
ػؿ ممه رًایات تضققبغو مىءيیت عاً باىؼ .هٖابق بًؼمای هقبىؿ 1چًاوچه هـت د ػمدؼا
کاؿی ايزام ػمؼ که ينبت به ػمىم یا بـعدی اف افدـاػ «يىػدا» هىرد رًایدت واقغىدؼه یدا يظیدـ
آو هـػػ ،مـچًؼ «قَؼ» اؿت اب آو رًایت یا يظیـ آو ؿا يؼاىته باىؼ ویی «آهداه و هتىرده» باىدؼ
که آو کاؿ ينبت به ػمىم یا بـعی اف افـاػ «يىػا» هىر آو رًایت یا يظیدـ آو هدیىدىػ ،رًایدت
ػمؼی عىامؼ بىػ.
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 .1هطبثك هبدُّ  290ق .م .ا جٌبیت دس هَاسد صیش عوذی هحسَة هیشَد:
ایفّ .شگبُ هشتىت ثب اًجبم وبسی لصذ ایشاد جٌبیت ثش فشد یب افشادی هعیي یب فشد یاب افاشادی غیاشهعیي اص
یه جوع سا داشتِ ثبشذ ٍ دس عول ًیض جٌبیت همصَد یاب ًظیاش آى ٍالاع شاَد؛ خاَاُ وابس استىابثی ًَعاب
هَجت ٍلَی آى جٌبیت یب ًظیش آى ثشَد ،خَاُ ًشَد.
ةّ .شگبُ هشتىت عوذا وبسی اًجبم دّذ وِ ًَعب هَجت جٌبیت ٍالعشذُ یب ًظیش آى ،هیگشدد؛ ّشچٌذ
لصذ استىبة آى جٌبیت ٍ ًظیش آى سا ًذاشتِ ثبشذ ٍیی آگبُ ٍ هتَجِ ثَدُ است وِ آى وبس ًَعب هَجت
آى جٌبیت یب ًظیش آى هیشَد.
حّ .شگبُ هشتىت لصذ استىبة جٌبیت ٍالعشذُ یب ًظیش آى سا ًذاشتِ ثبشذ ٍ وبسی سا ّن وِ اًجبم دادُ
است ًسجت ثِ افشاد هتعبسف ًَعاب هَجات جٌبیات ٍالاعشاذُ یاب ًظیاش آىً ،وایشاَدٍ .یای دسخصاَص
هجٌیٌعلیِ ثِ علت ثیوبسی ،ضعف ،پیشی یب ّش ٍضعیت دیگش ٍ یب ثِ علت ٍضعیت خبص هىبًی یب صهبًی
ًَعب هَجت آى جٌبیت یب ًظیش آى هیشَد هششٍط ثش آى وِ هشتىت ثِ ٍضعیت ًبهتعبسف هجٌیٌعلیاِ یاب
ٍضعیت خبص هىبًی یب صهبًی آگبُ ٍ هتَجِ ثبشذ.
تّ .شگبُ هشتىت لصذ ایشاد جٌبیت ٍالعشذُ یب ًظیش آى سا داشتِ ثبشذ ثذٍى آى وِ فشد یاب جواع هعیٌای
همصَد ٍی ثبشذ ٍ دس عول ًیض جٌبیت همصَد یاب ًظیاش آىٍ ،الاع شاَد؛ هبًٌاذ ایٌىاِ دس اهابوي عواَهی
ثوتگزاسی وٌذ.
تجصشُ  .1دس ثٌذ ة ًبآگبّی ٍ ثیتَجْی هشتىت ثبیذ اثجابت گاشدد ٍ دسصاَست اثجابتًشاذى ،جٌبیات
عوذی است هگش جٌبیت ٍالعشذُ فمط ثِعلت حسبسیت صیبد هَضع آسیت ٍالع شذُ ثبشاذ ٍ حسبسایت
صیبد هَضع آسیت ًیض غبیجب شٌبختِشذُ ًجبشذ وِ دسایيصَست ،آگبّی ٍ تَجِ هشتىت ثبیذ اثجبت شَد ٍ
دسصَست اثجبتًشذى ،جٌبیت عوذی ثبثت ًویشَد.
تجصشُ  .2دس ثٌذ ح ثبیذ آگبّی ٍ تَجِ هشتىت ثِ ایٌىِ وبس ًَعب ًسجت ثاِ هجٌایٌعلیاِ هَجات جٌبیات
ٍالعشذُ یب ًظیش آى هیشَد ثبثت گشدد ٍ دسصَست اثجبتًشذى ،جٌبیت عوذی ثبثت ًویشَد.
 .2هبدُّ  379ق .م .ا ًیض دس حىوی هشبثِ ثب ثٌذّبی (ة ٍح) هبدُّ  290ثیبى هیداسدّ« :شگبُ وسی دیگشی سا
ثِ سفتبسی اوشاُ وٌذ وِ هَجت جٌبیت ثش اوشاُشًَذُ گشدد ،جٌبیت عوذی است هگش اوشاُوٌٌذُ لصاذ
جٌبیت ثش اٍ سا ًذاشتِ ٍ «آگبّی ٍ تَجِ ثِ ایي وِ ایي اواشاُ ًَعاب هَجات جٌبیات ثاش اٍ هایشاَد» ًیاض

ػؿ ایى هقـؿه« ،آهاه» یؼًی ػلن کلی و «هتىره» یؼًی ػلن ػؿ فهاو ؿفتاؿ؛ بًدابـایى اهدـ کندی
هی ػاينت که فمو ػمل کيًؼه امت ویی ػؿ فهاو اؿت اب ؿفتاؿ یاػه بـوػ؛ یؼًی آهاه باىؼ ویدی
هتىره يباىؼ ،قتل ػمؼ ؿط يؼاػه امت (صاریػهآباػی .)921ً ،2933 ،ػؿ بضج هقبىؿ« ،تىرده»
ؿا هیتىاو ایىهىيه يیق تؼـیف کـػ« :ايَـاف ؽمى اينايی ػؿ یک فهاو و ه او هيدغٌ بده اهدـی
عاً» (کميتـی و ػیگـاو)22ً ،2933 ،؛ بًابـایى بایؼ ػؿ يظـ ػاىت که ٍدـف ػلدن بده قابلیدت
ً
ؿفتاؿ (ػمل يىػا کيًؼه) يمیتىايؼ تيد یلػمًؼه مدىءيیت عداً ػؿ رًایدات باىدؼ ،بل ده بایدؼ
ً
ً
هـت به ایى هىّىع تىره يیق ػاىته باىؼ .هًظىؿ اف ػمل يىػا کيًؼه (يىػا هىر رًایدت) يیدق
ػملی امت که ػؿ غای اوقات باػج کيتهىؼو (یا وقىع رًایت بـ) ػیگـی هیىدىػ ،هـچده ایدى
ػمل ػؿ هىؿػی عاً هًزـ به هـگ (یا رًایت) ييؼه باىؼ؛ بهػباؿتػیگـ قابلیت يىػی ؿفتداؿ ػؿ
ایزاػ يتیزه بؼیىهؼًا يینت که يتیزه صتما ػؿاػاهه ؿفتاؿ ؿوی عىامؼ ػاػ؛ بل ه بؼیىهؼًا امت کده

يیافهًؼ ؿرىع به کاؿىًاك هتغٌَ باىین (ؿ.ک :صاریػهآباػی131ً ،2933 ،د.)922
ػؿ هىؿػ کاؿکـػ ایى ّابٖه ػؿ تي یل مىءيیت عاً ػؿ رًایات يظـات هترداوتی وردىػ ػاؿػ.
یا آو ؿا بایؼ اهاؿهای بـ ورىػ قَؼ ػؿ يظـ هـفت 1و اف ٕـیق آو مىءيیت عاً ؿا اصـاف کدـػ 2و یدا
آو ؿا يىػی ػلن بدا هامیدت و آحداؿی هندتقل ػايندت کده ػؿ رًایدات مدىءيیت عداً ؿا تضقدق
هیبغيؼ.
آيچه اف هامـ هاػه  132قايىو هزافات اممهی بهوّىس امتًبآ هیىىػ ایى ي تده امدت کده

ًذاشتِ ثبشذ وِ دسایيصَست جٌبیت شجِعوذی است».
 .1وسبًی وِ فعل ًَعب وشٌذُ سا اهبسُای ثش لصذ هیداًٌذ ،تشىیل عوذ ثب ایي ضبثطِ سا ًیض «عوذ حىوی یاب
عوذ هفشٍد» هیًبهٌذ .ثب ایي تَضیح وِ «دس عوذ حىوای ،هشتىات صاشیحب لصاذ استىابة جٌبیات یاب
استىبة جشم سا ًذاسد ییىي اص آًجبیی وِ سفتبس اٍ ًَعب سجت آى جٌبیات یاب ًظیاش آى هایشاَد دس حىان
عوذی است ٍ دس ایي ًَی عوذ ،داًستي ،خَاستي فشد هیشَد (سًججش ٍ حجبصی ،1395 ،ص.)21
ّ .2وچٌیي عمیذُ ثشخی اص حمَلاذاًبى ّوایي ه َضاَی اسات ٍ لبثلیات فعال سا حابوی اص ٍجاَد لصاذ ًاضد
هشتىت هیداًٌذ (س.ن :صبدلی ،1394 ،ص /182اسدثیلی ،1392 ،ص /243یىشًگی ٍ عبیی پاَس،1394 ،
ص.)157

حقىق اسالهی /علن (به وقىع يتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد يتیجه) در تشکیل سىءيیت خاص

ػؿ يظـ ػـف ،فمو فؼل با آو ىـایٔ عاً غایبا و ػؿ اکخـ هىاؿػ هیتىايؼ هًزـ بده چًداو يتیزدهای
ً
ىىػ .با ایى بیاو ،ایى ي ته يیق ؿوىى هیىىػ که رهت ػؿیافت هؼًای فؼدل يىػدا هىرد ِ رًایدت
ِ
هیباینت به ػـف ؿرىع کـػ يه يظـ کاؿىًاك .مـچًؼ رهت ػؿیافت هَؼاق آو ػؿ بـعی هدىاؿػ
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قايىيگؾاؿ ػؿ بًؼمای «ب» و «پ» هاػه هقبىؿ فـّی ؿا بیاو هیکًؼ که ػؿ آو هـت د ػاؿای قَدؼ
يتیزه يینت و باایىصال رـم اؿت ابی ػمدؼی هضندىب هدیىدىػ .قايىيگدؾاؿ ػؿ بًدؼمای هقبدىؿ
بهٍـاصت بیاو ػاىته امت که تضقق ػمؼ عاً هًىٓ بهىـایٖی امت کده ػؿ آو «هـت د قَدؼ
اؿت اب رًایت یا يظیـ آو ؿا يؼاىته باىؼ» .با ایى ىـایٔ ،به يظـ هیؿمؼ يمیتىاو با وّغ ػًاویًی
عاً ػؿ رًایات به تىمؼه هرهىم قَؼ پـػاعت و امتًبإی عمف يظـ ٍـیش قايىيگدؾاؿ اف هداػه
هقبىؿ ػاىت .به بیايی واّشتـ« ،تر یک بًدؼمای «ایدف» و «ب» ػؿ هداػه هقبدىؿ و تَدـیش بده
يؼاىتى قَؼ ایـاػ رًایت ػؿ بًؼ «ب» و «پ» و ّـوؿتػاىتى قَؼ ایـاػ رًایت ػؿ بًدؼ «ایدف»
يياوػمًؼه آو امت که احبات قَؼ فقٔ با امتراػه اف ػًاویًی هايًؼ تبؼیّ ،دمًی و اهخدال ایًهدا و
بؼوو احبات ورىػ آو هینـ يینت؛ بهػباؿتػیگـ يه فقٔ اقؼاهاتی که وقىع رًایدت بدا ايزدام آيهدا
قٖؼی امت یقوها بههؼًای قَؼ اؿت اب رًایت يغىامؼ بىػ ،بل ه ايزام ؿفتاؿمایی که وقىع يتیزده
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ياىی اف آيها بنیاؿ بؼیؼ امت يیق یقوها به هؼًای فقؼاو قَؼ افمىی هـت

ػؿ ممه هىاؿػ يینت»

(آقاییيیا.)221ً ،2931 ،

حقىق اسالهی /احمذ حاجیدهآبادی و یعقىب حسايی

باتىره به هىاؿػ فىق و تأکیؼ اٍلی هاػه  132ق .م .ا بـ صایت ؽمًی «آهامی هـت

ينبت به

قابلیت فؼل و تىره به آو صیى اؿت اب ؿفتداؿ» ،هدیتدىاو ػؿیافدت کده قايىيگدؾاؿ ػؿ ایدى هقدـؿه و
ػؿعَىً رًایات ػلن به قابلیت فؼل ؿا بهػًىاو يىػی ػلن هـتبٔ با يتیزه با هدامیتی هترداوت اف
قَؼ يتیزه ،هىر تي یل ػمؼ عاً ػاينته امت؛ بـممیىاماك تًها ػؿٍىؿتی هیتىاو قابلیت
فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه ؿا بهػًىاو اهاؿهای بـ قَؼ يتیزه ػؿ يظـ هـفت که ٍـفا قابلیت هداػی فؼدل ػؿ
ایزاػ يتیزه هىؿػ تىره باىؼ .اها ػؿٍىؿت ی که آهامی و تىره هـت

به ایى قابلیت افدقوػه ىدىػ،

ٕبق يظـ قايىيگؾاؿ صایت ؿوايی الفم ينبت به يتیزه ؿفتداؿ رهدت تيد یل ػمدؼ عداً ػؿ ؽمدى
هـت

ىد ل هـفتده امدت و ٍدضبتکـػو اف اهداؿه و یدا قـیًدهبىػو صایدت ؿوايدی هـت د بدـ

قَؼ يتیزه ػیگـ رایگامی يغىامؼ ػاىت.
قايىيگؾاؿ ػؿ تبَـه هاػه  131ق .م .ا پا ؿا اف ایى من فـاتـ يهاػه و ػؿعَىً رًایدات عٖئدی
هضِ يیق که بهفػن صقىقؼاياو کیرـی ػموه بـ قَؼ يتیزه قَؼ فؼل من يقػ هـت
اصـاف ػلن هـت

هرقىػ امت،

به قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ رًایت ؿا هىرد تضقدق ػمدؼ هزـهايده ػمدؼ ػدام و

عاً يقػ هـت ػاينته امت .هٖابق تبَـه هقبىؿ« :ػؿ هىؿػ بًؼمای ایف و پ هاػه  1132مـهاه
ً
هـت آهاه و هتىره باىؼ که اقؼام او يىػا هىر رًایدت بدـ ػیگدـی هیهدـػػ ،رًایدت ػمدؼی
هضنىب عىامؼ ىؼ و عٖای هضِ يغىامؼ بىػ» .ایى هقـؿه بههىيهای ىراف تأکیؼی ػوبداؿه بدـ
ایى هىّىع يیق منت که «آهامی و تىره به فؼل ػاؿای قابلیت يىػی ایزاػ رًایت» يدىػی صایدت
ؿوايی امت که کاهم هنتقل اف قَؼ هیتىايؼ تي یلػمًؼه مىءيیت عاً باىؼ؛ فیدـا ػؿ ىدـایٔ
بیاوىؼه ػؿ هاػه فىق بهمیچ ػًىاو يمیتىاو ؿفتاؿ و يتیزه آو ؿا هقَىػ هـت

ػاينت.

بایؼ تىره يمىػ که مـهاه فؼل ػاؿای قابلیت ایزاػ يتیزه باىؼ ٍـف ورىػ «آهامی و ػلن» يدقػ
هـت

ينبت به ایى قابلیت بهممـاه تىره به آو صیى اؿت اب ،مىءيیت عاً ؿا تي یل هیػمؼ و

پیيبیًی و اصتمال وقىع يتیزه يقػ هـت

ػؿ ایى ىـایٔ يقيی ػؿ تي یل مىءيیت عاً يغىامدؼ

يىػی ایزاػ يتیزه باىؼ اها هـت
ػاىت؛ بـایىاماك چًاوچه ؿفتاؿ ػاؿای قابلیت ِ

به آو آهدامی و

ػلن يؼاىته باىؼ ،مـچًؼ اصتمال وقىع يتیزه ؿا ػؿ ؽمى بپـوؿايؼ ،وقىع رـم بهٍدىؿت غیـػمدؼی
عىامؼ بىػ .ػؿ هقابل ،چًاوچه هـت

ٍـفا ينبت به قابلیت يىػی فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه آهدامی و

غیـهضتمل باىؼ ،ػؿٍىؿت وقىع يتیزه رـم ػمؼی عىامؼ بىػ؛ فیـا مماوهىيده کده بیداو کدـػین،
ػًَـ اٍلی تي یل مىءيیت عاً ػؿایىباؿه صایت ؽمًی ػلن هـت

به قابلیدت يدىػی ؿفتداؿ و

تىره به آو صیى اؿت اب امت.
ً
ً
فقها يیق مـچًؼ ػمىها ّابٖه فؼل يىػا کيًؼه ؿا بهػًىاو ػاهلی ػؿ ؿامتای تي یل قَؼ تبؼدی
هىؿػ ىًامایی قـاؿ ػاػهايؼ و بهػًىاو ػًَـی هنتقل به آو يگاه يمدیکًًدؼ 2اػمدال ایدى ّدابٖه ؿا
هيـوٓ به تـت ػلن و تىره هـت

به قابلیت فؼل ػاينتهايؼ يه هامیدت هداػی و ىدـایٔ فیقی دی

ؿفتاؿ .آیتایله عىیی ػؿایىباؿه بیاو هیکًؼ« :الو ایقَؼ ایرؼل هغ االیترات ایی تـت ایقتل ػلیده
 .1هطبثك هبدُّ هضثَس« :جٌبیت دس هَاسد صیش خطبی هحض هحسَة هیشَد:
ایف .دسحبل خَاة ٍ ثیَْشی ٍ هبًٌذ آًْب ٍالع شَد.
ة .ثٍِسیلِ صغیش ٍ هجٌَى استىبة یبثذ.
ح .جٌبیتی وِ دس آى هشتىت ًِ لصذ جٌبیت ثش هجٌیٌعلیِ سا داشتِ ثبشذ ٍ ًِ لصذ ایشاد فعل ٍالعشذُ ثش
اٍ سا؛ هبًٌذ آًىِ تیشی ثِ لصذ شىبس سّب ٍ ثِ فشدی ثشخَسد وٌذ».
 .2دس حمَق اهشیىب ًیض تَسعِ عوذ تحت عٌَاى ضَاثط تشىیل لصذ هاَسد ثشسسای ٍ پازیشش لاشاس گشفتاِ
است (وبس ٍ جبًسي ،1396 ،ص.)77

حقىق اسالهی /علن (به وقىع يتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد يتیجه) در تشکیل سىءيیت خاص

تىره ػاىته باىؼ ،ویی ػؿ ىـایٖی قـاؿ ػاىدته باىدؼ کده وقدىع يتیزده ػؿ يظدـ ىدغٌ وی اهدـی
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ػاػة ،الیًرک ػى ایقَؼ ایقتل تبؼا» (ؿ.ک :کميتـی و ػیگـاو .)25ً ،2933 ،ػؿ تىّیش ایدى يظدـ
ً
ً
هیتىاو بیاو کـػ «کنی که کاؿ يىػا کيًؼهای ايزام هیػمؼ و ایترات بده يىػدا کيدًؼهبىػو آو يیدق
ً
ػاؿػّ ،مًا قَؼ قتل (قَؼ ؿفتاؿ) يیق ػاؿػ»؛ چًیى قَدؼی (قَدؼ ػمدل يىػدا کيدًؼه بده ممدـاه
ً
ایترات به يىػا کيًؼهبىػو) اف قَؼ قتل رؼاياپؾیـ امت .اها بهيظـ هیؿمؼ بـ اماك آيچده هٖدـس
ىؼ بتىاو ایـاػاتی ؿا بـ ایى بیاو واؿػ کـػ .هگـ هیىىػ ػؿ ىـایٖی که هـت

ؿفتاؿ قَدؼ يتیزده ؿا

يؼاىته امت ،او ؿا قاٍؼ ػؿيتیزه فـُ کـػ ،آو مدن بدا اهداؿات و وّدؼیتمدای ؽمًدی ردؼای اف
قَؼ؟ قَؼ يتیزه بههؼًای عىامت يتیزه امت .چًاوچه عىامت يتیزه يباىؼ ،قَدؼ يتیزده يیدق
تي یل يغىامؼ ىؼ و يمی تىاو با تىمل به ىـایٖی غیـ اف عىامت يتیزه صایت ؿوايی قَؼ يتیزده
ؿا يقػ هـت اصـاف کـػ و اف ایى ٕـیق مىءيیت عاً ؿا هضقق ػاينت.
ً
ػؿيهایت «ػلن» هـت به «يىػا هىر رًایت بىػو ؿفتداؿ» و «تىرده» وی بده ایدى هىّدىع
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صیى اؿت اب ؿفتاؿ ،هیتىايؼ بهػًىاو صایت ؽمًی هنتقل اف قَؼ يتیزه و بدهػًىاو يدىػی ػلدن ػؿ
رًایات مىءيیت عاً ؿا تي یل ػمؼ .ػلمی که بهٍىؿت هنتقین به ىـایٔ هاػی ؿفتاؿ هزـهايده

حقىق اسالهی /احمذ حاجیدهآبادی و یعقىب حسايی

(قابلیت ؿفتاؿ ػؿ ایزاػ يتیزه) تؼلق هـفته امت و با ایزاػ ؿابٖه غیـهنتقین هیاو فؼدل و ايرؼداالت
ؽمًی هـت

و يتیزه هزـهايه ،ػمؼ عاً ؿا تضقق هیبغيؼ .ایى هىّىع يیق ػییلی ػیگـ بـ ایدى

هؼػا امت که ػؿ اػمال ایى ّابٖه رهت تضقدق مدىءيیت عداً ٍدضبت اف قَدؼ يتیزده چده
بهٍىؿت ٍـیش و چه بهٍىؿت ّمًی رایگامی يغىامؼ ػاىت.
2ـ2ـ .2سایر جرایم مصرح قانونی
قايىيگؾاؿ کیرـی ػموه بـ رًایات ػؿ بـعی رـاین ػیگـ يیق به اه او تضقق مىءيیت عاً بدا
صایت ؿوايی «ػلن به قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه» تَـیش کـػه امت .بههىر تبَـه هداػه 133
ق .م .ا «مـهاه ػاػهاه اف هزمىع اػیه و ىدىامؼ «قَدؼ» اعدمل هندتـػه ػؿ يظدن ػمدىهی ،ایزداػ
يااهًی ،ایـاػ عناؿت ػمؼه و یا اىاػه فناػ یا فضيا ػؿ صؼ ومیغ و یا «ػلن به هؤحـبىػو اقدؼاهات
ايزامىؼه» ؿا اصـاف ي ًؼ و رـم اؿت ابی هيمىل هزافات قايىيی ػیگـی يباىدؼ ،باتىرده بده هیدقاو
يتایذ فیايباؿ رـم ،هـت

به صبل تؼقیـی ػؿره پًذ یا ىو هض ىم هیىدىػ» .هرهدىم هغدایف

ایى تبَـه ایى امت که چًاوچه ػاػهاه قَؼ يتایذ بیاوىؼه ػؿ هاػه هقبىؿ و یدا ػلدن بده هؤحـبدىػو
(قابلیت) فؼل ػؿ ایزاػ يتایذ فىق ؿا اصـاف کًؼ ،هـت

هرنؼ فی االؿُ امت و به اػؼام هض دىم

عىامؼ ىؼ .هٖابق هاػه  1قايىو هزافات اعمیگـاو ػؿ يظام اقتَاػی کيدىؿ هَدىب  2933يیدق
«مـیک اف اػمال هؾکىؿ ػؿ هاػه  2چًاوچه به قَؼ ّـبهفػو به يظام رمهىؿی اممهی ایـاو و یدا
به قَؼ هقابله با آو و یا با «ػلن به هؤحـبىػو اقؼام» ػؿ هقابله با يظام هقبىؿ چًاوچه ػؿ صدؼ فنداػ
فی االؿُ باىؼ هـت

به اػؼام هض ىم هیىىػ».

هٖابق آيچه اف هىاػ فىق بـػاىت هیىىػ ،ػؿصالصاّـ يهتًها ػؿ رًایات که ػؿ بـعی ردـاین
ػیگـ يیق چًاوچه «ػلن هـت

به قابلیت فؼدل ػؿ ایزداػ يتیزده» اصدـاف ىدىػ ،مدىءيیت عداً

هضققىؼه و رـم ػمؼی عىامؼ بىػ؛ ػؿواقغ قايىيگؾاؿ ػؿعَىً رـایمی عاً ممايًدؼ هدىاؿػ
فىق ػلن به قابلیدت فؼدل ػؿ ایزداػ يتیزده ؿا افيظدـ آحداؿ آو ػؿ تضقدق مدىءيیت عداً بـابدـ بدا
قَؼ يتیزه هیػايؼ و ػؿ ایى ىـایٔ بؼوو يیاف به اصـاف قَؼ يتیزه رـم ؿا ػمؼی ػاينته امت.
مماوهىيه که قبم هىؿػ اىاؿه قـاؿ هـفت ،قايىيگؾاؿ صایتؿوايی «ػلن به قابلیت فؼل ػؿ ایزداػ
يتیزه» ؿا ػؿ رًایات بهٍىؿتی هتراوت اف مایـ رـاین هَـس دد که به اه او تضقق مىءيیت عاً
ػؿ آيها با صایت ؿوايی هقبىؿ تَـیش کـػه امت دد هدىؿػ پدؾیـه قدـاؿ ػاػه امدت؛ هىّدىػی کده
3ـ2ـ .2تفاوت عملکرد «علم به قابلیت فعل» در جنایات ،نسبت به سایر جرایم
يضىه پؾیـه «ػلن به قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه» بهػًىاو صایت ؿوايی تضققبغو مدىءيیت
عاً ػؿ رًایات ينبت به مایـ رـاین ػاؿای ػو تراوت امامی امت .تراوت اول ایً ه قايىيگدؾاؿ
ػؿ رًایات ػموه بـ آهامی اف قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه يقػ هـت

« ،تىره» وی به ایدى قابلیدت

صیى اؿت اب ؿا يیق ىـٓ تضقق مىءيیت عاً ػاينته امت که ػؿ مایـ رـاین ایى ىـٓ بده چيدن
يمیعىؿػ .رهت تىریه ایى تراوت هیتىاو به «اٍل ممقهايی ؿکى هاػی و ؿوايی» تىمدل رندت
که اٍلی اير اکياپؾیـ ػؿ تي یل ػمؼ ػؿ اؿت اب ؿفتاؿ هزـهايه امت .بـ اماك ایى اٍل ،ػموه
بـ رًایات ػؿ مایـ رـاین هَـس يیق فهايی مىءيیت عاً يقػ هـت

با ػلن وی به قابلیدت فؼدل

ػؿ ایزاػ يتیزه هضقق هیىىػ که ػلن و آهامی ػؿ صیى اؿت داب ؿفتداؿ وردىػ ػاىدته باىدؼ؛ فیدـا
ػؿغیـایىٍىؿت اٍل ممقهايی ؿکدى هداػی و ؿوايدی يقدِ ىدؼه امدت و ردـم ػمدؼی تيد یل
يمیىىػ .تراوت ػیگـ هیاو يضىه پؾیـه صایت ؿوايی هقبىؿ ػؿ رًایات يندبت بده مدایـ ردـاین،
اػمال «ّابٖه يىػی» ػؿ اصـاف «قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه» ػؿ رًایات امت که ػؿ مایـ ردـاین

حقىق اسالهی /علن (به وقىع يتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد يتیجه) در تشکیل سىءيیت خاص

ػؿاػاهه به بـؿمی و تضلیل آو عىامین پـػاعت.

53

اصـاف ایى قابلیت با «ّابٖه ىغَی» ٍىؿت هیپؾیـػ؛ بـایهخال هٖابق بًؼ «ب» هداػه  132ق.
ً
م .ا« :مـهاه هـت ػمؼا کاؿی ايزام ػمؼ که يىػا هىر رًایت واقغ ىدؼه یدا يظیدـ آو بگدـػػ»
رًایت ػمؼی عىامؼ بىػ؛ بًابـایى رهت اصـاف قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ رًایت بایدؼ بده يظدـ ػدـف
ؿرىع کـػ و چًاوچه ػمىم به قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه ػؿ ىـایٔ عاً (من ػؿ بًؼ ب و من بًؼ
د هاػه 132ق.م.ا ).يظـ ػاػيؼ ،قابلیت هقبىؿ يقػ هـت

يیق هضـف ػاينته هیىىػ؛ 1بهػباؿتػیگـ

ػؿ رًایات چًاوچه ػمىم افـاػ ػؿ ىـایٔ اؿت ابی ؿفتاؿ ،به قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه يظدـ ػمًدؼ
هـت

يیق آهاه به قابلیت فـُ هیىىػ .صال چًاوچه ایى قْاوت يیافهًؼ إمع اف ىـایٔ عاً

صاکن بـ بقهػیؼه باىؼ (بًؼ پ هداػه  132ق.م.ا ).پدل اف احبدات إمعػاىدتى هـت د اف ىدـایٔ
هقبىؿ ،چًاوچه ػـف ػؿ ىـایٔ بیاوىؼه (هٖلغ اف ىـایٔ عاً) به قابلیت فؼدل ػؿ ایزداػ يتیزده
يظـ ػمؼ ،هـت
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يیق آهاه به قابلیت فـُ هیىىػ.

ػؿ مایـ رـاین هَـس قايىيگؾاؿ هؼیاؿ اصـاف «قابلیت فؼل» ؿا يقػ بقم اؿ هؼیاؿ يىػی يؼايندته
و آيچه ػؿ صقیقت هـت

به آو هیايؼیيیؼه (هؼیاؿ ىغَی) ؿا هدمک تضقدق ػمدؼ باایىصایدت

حقىق اسالهی /احمذ حاجیدهآبادی و یعقىب حسايی

ؿوايی ػاينته امت (ؿ.ک :هاػه 133ق.م.ا .بیاوىؼه ػؿ باال)؛ بهػباؿتػیگـ ػؿ مدایـ ردـاین هَدـس
قايىيی غیـ اف رًایات ،فاؿؽ اف قْاوت ػـف و ػمىم هبًی بـ قابلیت فؼل یا ػؼمقابلیت آوٍ ،دـف
احبات آهامی ىغٌ هـت

ينبت به قابلیت فؼدل ػؿ ایزداػ يتیزده بده تضقدق مدىءيیت عداً

عىامؼ ايزاهیؼ .ایى ػؿ صایی امت که ػؿ رًایاتٍ ،ـف احبات ػلن و آهامی هـت
فؼل رهت تضقق مىءيیت عاً کافی يبىػه و هیباینت ػموه بـ آهامی هـت

بده قابلیدت
 ،قْاوت ػدـف

و ػمىم هبًی بـ قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ رًایت يیق هضـف ىىػ.

 .3عمومیت حالت روانی علم (به وقوع نتیجه /به قابلیت فعل)
مماوهىيه که هيغٌ ىؼ «ػلن به وقىع يتیزه» و «ػلن به قابلیت فؼدل ػؿ ایزداػ يتیزده» ،ػو
يىع ػلن ػؿ اؿتبآ با يتیزه هزـهايهايؼ که هدیتىايًدؼ هندتقل اف قَدؼ يتیزده مدىءيیت عداً ؿا
تي یل ػمًؼ .اکًىو بایؼ بـؿمی کـػ که آیا ایى صایتما ممايًؼ قَؼ يتیزه ػاؿای ػمىهیتايؼ و ػؿ
ممه رـاین هقیؼ اه او تضقق مىءيیت عاً با آيها ورىػ ػاؿػ یا يه .به يظـ هیؿمدؼ صایدتمدای
 .1ثشای دسن ٍضَح ًظش لبًًَگزاس هجٌی ثش تأویذ ثش احشاص ایي لبثلیت ثب ضابثطِ ًاَعی دس جٌبیابت ،س.ن:
ما ّده  307ق.م.ا. .

ؿوايی هقبىؿ ػؿ ایى فهیًه بدا ی دؼیگـ هتراوتايدؼ و ػمىهیدت آيهدا بده یدک هیدقاو هدىؿػ پدؾیـه
قايىيگؾاؿ قـاؿ يگـفته امت.

1ـ .3علم به وقوع نتیجه
بـعی اف صقىقػاياو يقو صایت ؿوايی «ػلن به وقىع يتیزه» ػؿ تي یل ؿکى ؿوايدی ؿا هـبدىٓ
به ممه رـاین يؼاينته و تًها ػؿ هىاؿػی که قايىيگؾاؿ تَـیش به کرایت ػلن (به وقىع يتیزه) رهدت
تي یل ػمؼ ػؿ رـاین عاٍی کًؼ ،ػلن (به وقىع يتیزه) رایگقیى قَؼ هیىىػ؛ وهـيه ػًَـ ػلن
(به وقىع يتیزه) بهٕىؿ کلی ّدابٖه ای رهدت اصدـاف قَدؼ امدت و بده رًایدات اعتَداً ػاؿػ
ً
عَىٍا ػؿ هىؿػ اػمال يىػا کيًؼه (ایهام و بـمايی121ً ،2933 ،د .)125اف رملده ػالیدل آيداو
ایى امت که قايىيگؾاؿ باتىره به ایـاػ ىدىؿای يگهبداو هبًدی بدـ ابهدام يندبت بده هدىاؿػ امدتخًایی
پؾیـفتهىؼه ػؿ ىـع و رهت کن يظـ ایدى هـردغ (ػؿ هداػه 211ق.م.اّ ).دابٖه ػلدن (بده وقدىع
يتیزه) ؿا ػؿ کًاؿ قَؼ (يتیزه) بیاو کـػه امت و به ممیى ػییل يمیتىاو قائل به ػمىهیدت آو بدىػ.
مماوهىيه که بیاو ىؼ هتراوت اف «ػلن به قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه» امت و ایى ػو هىؿػ ؿا يبایدؼ
و يمیتىاو ی ی ػاينت .حايیا ،وقتی ىـع هقؼك اممم با آو تىره و ػقت يظـ ،ػًَـ ػلن به وقدىع
يتیزه ؿا ػؿ کًاؿ قَؼ يتیزه رهت تي یل ػمؼ ػؿ بـعی رـاین هىؿػ پؾیـه قـاؿ ػاػه امدت ،چده
ایـاػی هیتىايؼ هتىره قايىيگؾاؿ باىؼ که ایى ّابٖه ؿا ػمىهی کًؼ و ػؿ ممه رـاین هدىؿػ پدؾیـه
قـاؿ ػمؼ؟ عَىٍا ،باتىره به ایى هىّىع که تي یل مىءيیت عاً ػؿٍىؿت ورىػ ػلن به وقىع
يتیزه باتىره به ىًاػت ػمل ،تىریه ػقلی و ػـفی يیق ػاؿػ .حایخدا ،هقدـؿات هىردىػ ػؿ کتداب اول
قايىو هزافات ػمىهی امت و ػؿ هىؿػ ممه رـاین کاؿبـػ ػاؿػ؛ هگـ ایً ه قايىيگؾاؿ عىػ هدىاؿػی
ؿا امتخًاء کًؼ و یا ػؿ مماو هقـؿه ػام (هاػه 211ق.م.ا ).آو ؿا به هدىاؿػی عداً تغَدیٌ ػمدؼ.
ؿابؼا ،ػًَـ «ػلن به وقىع يتیزه» ػموهبـایً ه ػؿ هاػه  211قايىو هزافات اممهی ػؿ هقام هؼیداؿ
آهؼه امت ،ػؿ بـعی هىاػ ػیگـ يیق ػًَـ هقبىؿ ػؿ تي یل ؿکى ؿوايی ػؿ هقام هؼیاؿ بیاو ىدؼه کده
قابل تٖبیق با رـاین و هَاػیق ؿفتاؿی بنیاؿی امت؛ هايًؼ ػلن به تضقق رـم ػؿ هداػه  251و (ػؿ
هىؿػ هنتی) ،ػلن به اؿت اب ػؿ هاػه ( 259اؿت اب رـم ػؿصایت عىاب و بیمىىی) (ی ـيگدی و

ػاییپىؿ .)235ً ،2931 ،هنلما تضقق ؿکى ؿوايی با ػًَـ «ػلن به وقىع يتیزه» هٖدابق بدا هدىاػ

حقىق اسالهی /علن (به وقىع يتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد يتیجه) در تشکیل سىءيیت خاص

ػؿ رىاب بایؼ بیاو کـػ که اوال ،کاؿکـػ و هامیت «ػلن بده وقدىع يتیزده» ػؿ تيد یل ػمدؼ عداً
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هقبىؿ هضؼوػ به رـاین عاٍی يمیتىايؼ باىؼ؛ فیـا قايىيگؾاؿ بؼوو امتخًاء و ػؿ ممده ردـاین ایدى
صایت ؿوايی ؿا ػؿ تضقق ػمؼ عاً هىؿػ پؾیـه قـاؿ ػاػه امت؛ ػؿيتیزده افآيزاکده يده هامیدت
صایت ؿوايی «ػلن به وقىع يتیزه» هىر ایزاػ هضؼوػیتی بـ اػمال آو ػؿ تي یل ػمؼ عاً ػؿ
ممه رـاین هقیؼ هیىىػ و يه قايىيگؾاؿ آو ؿا هضؼوػ به بـعی رـاین عداً کدـػه امدت ،ػؿ ممده
رـاین هقیؼ ػؿٍىؿت اصـاف ػلن به وقىع يتیزده يدقػ هـت د ػمدؼ عداً تيد یل عىامدؼ ىدؼ.
ممچًیى بـعی اف صقىقؼايايی که ػلن به وقىع يتیزه ؿا ى لی اف قَؼ يتیزه هیػايًؼ ػؿایىبداؿه بدـ
ػمىهیت ػلن به وقىع يتیزه بهػًىاو ػًَـ تي یل مدىءيیت عداً ػؿ ممده ردـاین هقیدؼ ٍدضه
هؾاىتهايؼ (ؿ.کٍ :اػقی .)233ً ،2931 ،رهت اؿائه هخال ػؿفهیًه پؾیـه صایت ؿوايی ػلن بده
وقىع يتیزه ػؿ تي یل مىءيیت عاً ػؿ فقه هیتىاو به رـم هضاؿبه اىاؿه کـػ .بـعدی اف فقهدا بدـ
ایى باوؿ منتًؼ که هًضَـ کـػو تي یل ػمؼ به اصـاف قَؼ يتیزه ػؿ رـم هضاؿبه فاقؼ ػییل امدت
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و ػلن به وقىع يتیزه يیق رهت اصـاف ػمؼ عاً بایؼ هىؿػ پؾیـه قـاؿ هیدـػ (ماىدمی ىدامـوػی،

 .)923ً ،2913ػؿيهایت و باتىره به هٖای بیاوىؼه ػؿ باال ،به يظدـ هدا ٕبدق هقدـؿات کًدىيی
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هیباینت صایت ؿوايی «ػلن به وقىع يتیزه» ؿا هنتقل اف قَؼ يتیزه وارؼ قابلیت تضقق مىءيیت
عاً ػؿ ػمىم رـاین هقیؼ ػاينت.

2ـ .3علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه
ػؿعَىً صایت ؿوايی «ػلن به قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه» بهٍىؿت کلی (من ػؿ رًایات
و من ػؿ مایـ رـاین هَـس قايىيی) ىایاو ؽکـ امت که مـچًؼ صایت ؿوايی هقبىؿ يدىػی ػلدن ػؿ
تي یل مىءيیت عاً امت اها ػمىهیت صایت ؿوايی «ػلن به وقىع يتیزه» ؿا يؼاىدته و ػؿ ممده
رـاین يمیتىاو اف آو ػؿ رهت حبىت مىءيیت عاً امتراػه کـػ .اف رمله ػالیل ایدى ػقیدؼه ایدى
امت که ػؿ قايىو هاػهای عاً هبًی بـ پؾیـه ایى صایت ؿوايدی ػؿ تضقدق مدىءيیت عداً ػؿ
ػمىم رـاین هقیؼ ورىػ يؼاؿػ و بیاو صایت ؿوايی و ؽمًی عاٍی رهت تيد یل مدىءيیت عداً
ػؿ رـم یا رـایمی عاً قابل تؼمین به مایـ رـاین يینت .ػموهبـایى مماوهىيه کده بیداو کدـػین
ّابٖه هقبىؿ بیو اف آو که بـ اؿتبآ ؿوايی هنتقین هـت
يىع اؿتبآ ؿوايی هـت

با يتیزه هزـهايه امتىاؿ باىدؼ هتىرده

بدا مدایـ ىدـایٔ هداػی صداکن بدـ ؿفتداؿ امدت؛ بدهػباؿتػیگـ تيد یل

مىءيیت عاً باایىصایت ؿوايی ياىی اف تؼلق هنتقین فؼل و ايرؼاالت ؽمًدی هـت د بده ؿفتداؿ

اؿت ابی و ىـایٔ صاکن بـ آو امت و ػؿ ایى ىـایٔ يىع اؿتبآ ؿوايدی هـت د بدا يتیزده هزـهايده
بهٍىؿت غیـهنتقین امت .با ایى ىـایٔ بایؼ ّابٖه ػلن و آهامی به قابلیت فؼل ػؿ ایزداػ يتیزده
ؿا تًها ػؿ رـایمی اػمال کـػ که قايىيگؾاؿ به آيها تَـیش کدـػه امدت؛ وهـيده اػمدال ایدى ّدابٖه
رهت اصـاف تضقق مىءيیت عاً ػؿ رـاین غیـهَدـس يدهتًها بدا اٍدىل صقدىق کیردـی چًدؼاو
ممغىايی يؼاؿػ بل ه فاقؼ هزىف قايىيی يیق عىامؼ بىػ.

نتیجه
«ػلن به وقىع يتیزه» ػؿصالصاّـ يىػی صایت ؿوايی امت که هیتىايؼ هنتقل اف قَؼ يتیزه
با ایزاػ ؿابٖه هنتقین هیاو فؼل و ايرؼاالت ؿوايی هـت د و يتیزده هزـهايده مدىءيیت عداً ؿا
تضقق بغيؼ .مـچًؼ قايىيگؾاؿ ػؿ هاػه  211ق .م .ا  2931با پؾیـه يقيی هندتقل بدـای صایدت
ؿوايی هقبىؿ ػؿ تضقق مىءيیت عداً يدىآوؿی قابدلتىرهی ػاىدته امدت ،مد ىت ػؿعَدىً
هنتقل ایى صایت ػؿ تضقق مىءيیت عاً ىؼه امت .باایىصدال بًدابـ ػالیلدی چدىو؛ ٍدـاصت
قايىيگؾاؿ ػؿ هاػه 211؛ پؾیـه هنتقل صایت ؿوايی هقبىؿ ػؿ تضقدق مدىءيیت عداً ػؿ بـعدی
هىاػ ػیگـ ػؿ بغو کلیات قايىو هزافات اممهی؛ ػؿ هقام هؼیاؿبىػو بیداو قايىيگدؾاؿ ػؿ پدؾیـه
صایت ؿوايی هقبىؿ ػؿ تي یل مىءيیت عاً؛ هىافق ايتظاؿات ػمىم افدـاػ و قْداوت ػـفبدىػو
تي یل مىءيیت عاً با صایت ؿوايی ػلن به وقىع يتیزه؛ هامیت ؿوايدی هترداوت ػلدن بده وقدىع
يتیزه ينبت به قَؼ يتیزه که يمیتىاو ی ی ؿا ردایگقیى ػیگدـی کدـػ و ممچًدیى هٖدابق اٍدىل
صقىق کیرـیبىػو تي یل مىءيیت عاً با صایت ؽمًی و ؿوايی ػلدن بده وقدىع يتیزده بده ردای
تىمؼه قَؼ به هىاؿػ يتایذ ياهقَىػ ،هی تىاو به پدؾیـه هندتقل صایدت ؿوايدی هقبدىؿ ػؿ تضقدق
مىءيیت عاً ؿای ػاػ.
«ػلن به قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه» يیق بهػًىاو يىػی ػلن هیتىايؼ بهفػن قايىيگؾاؿ ػؿ بـعی
رـاین تضققبغو ػمؼ عاً باىؼ .صایت ؿوايی هقبىؿ هٖابق قايىو ػؿ ممه رًایات و ممچًدیى
ػؿ بـعی رـاین هَـس ػیگـ اف رمله افناػ فی االؿُ (تبَـه هاػه 133ق.م.ا ).و اعدمل ػؿ يظدام
اقتَاػی کيىؿ (هاػه  1قايىو هزافات اعمیگـاو ػؿ يظام اقتَاػی کيدىؿ هَدىب  )2933هدیتىايدؼ
مىءيیت عاً ؿا تي یل ػمؼ .ػمىهیتيؼاىتى ایى صایت ؿوايی ػؿ تضققبغيیؼو به ػمؼ عاً
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57

و هيـوٓبىػو اه او تأحیـهؾاؿی آو به تَـیش قايىيگؾاؿ ؿا هیتىاو بدـ امداك ػالیلدی چدىو يبدىػ
هقـؿهای ػؿعَىً پؾیـه ػام ایى صایت ؿوايی (ػؿ بغو کلیدات قدايىو هزدافات امدمهی) و
ممچًیى هامیت ایى صایت ؿوايی و يضىه تي یل ػمؼ عاً با آو ػاينت؛ فیـا ایى صایدت ؿوايدی
با ایزاػ اؿتبآ هنتقین هیاو فؼل و ايرؼاالت ؿوايی هـت د و عَىٍدیات هداػی ؿفتداؿ اؿت دابی
(قابلیت فؼل اؿت ابی) ػمؼ عاً ؿا تي یل هدیػمدؼ؛ ػؿيتیزده ؿابٖده ؿوايدی هـت د بدا يتیزده
هزـهايه ػؿ تضقق مىءيیت عاً با صایت ؿوايی هقبىؿ بهٍىؿت غیـهنتقین امت؛ هىّىػی که
با اٍىل صاکن بـ تي یل مىءيیت عاً ػؿ صقىق کیرـی چًؼاو ممغىايی يؼاؿػ.
تضقق مىءيیت عاً با صایت ؿوايی ػلن به قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه ػؿ ممه رـاین هَـس
به یک ىیىه هىؿػ پؾیـه قـاؿ يگـفته امت .به ایى ٍىؿت که مافوکاؿ احـهؾاؿی ایى صایدت ؿوايدی
ػؿ تضقق مىءيیت عاً ػؿ رًایات هتراوت اف مایـ رـاین هَـس امدت .قايىيگدؾاؿ ػؿ رًایدات
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فهايی ػمؼ عاً ؿا با صایت ؿوايی فىق قابل تضقق ػاينته امت که ػموه بدـ آهدامی هـت د بده
قابلیت فؼل ،تىره وی به ایى قابلیت صیى اؿت اب ؿفتاؿ يیق هضـف ىىػ .ایى ػؿصدایی امدت کده ػؿ
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مایـ رـاین هَـس ٍـف اصـاف ػلن هـت

به قابلیت فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه بًابه تَـیش قايىيگدؾاؿ

رهت تضقق مىءيیت عاً کافی عىامؼ بىػ .تراوت ػیگـ هیاو يضىه پؾیـه صایت ؿوايی هقبدىؿ
ػؿ رًایات ينبت به مایـ رـاین ،اػمال «ّابٖه يىػی» ػؿ اصـاف «قابلیت فؼدل» ػؿ ایزداػ يتیزده
امت که ػؿ مایـ رـاین ایى قابلیت با «ّابٖه ىغَی» اصـاف هیىىػ.
ػؿيهایت بـ اماك هٖای بیاوىؼه ػؿ ایى يىىدتاؿ ،ػؿ صدال صاّدـ و هٖدابق قدىايیى کیردـی
راؿی ،ػؿ ػمىم رـاین هقیؼ هم ى امت مىءيیت عاً با صاالت ؿوايی «قَؼ يتیزه» یدا «ػلدن
به وقىع يتیزه» تضقق پؾیـػ .ممچًیى ػؿ بـعی رـاین هَـس قايىيی ممچىو «رًایات» و « افناػ
فیاالؿُ» ،مىءيیت عاً ػموه بـ صایتمای ؿوايی فىقایؾکـ با صایت ؿوايی «ػلن به قابلیدت
فؼل ػؿ ایزاػ يتیزه» يیق قابلیت تضقق ػاؿػ.
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