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 مقدمه

کیفری مخصوص به خود تعیین  و با توجه به سیاست  گذارقانون توسط  ،  اول  ۀمجازات در وهل
جمله اصول    مجازات ازتناسب میان جرم و  ،  (. در کنار این واقعیت414:  1388،  شود )ولیدیمی 

تعیین حداکثر و حداقل ،  رعایت این تناسب  هاینمونهحقوق کیفری است. یکی از  شده در  پذیرفته
شود. تعیین این حداقل و حداکثر با توجه  تعزیری مشاهده می  جرایمبرای مجازات است که در اکثر  

پرونده است؛ اما در مواردی    ۀ کنندقاضی رسیدگی  ۀ دیده بر عهدمجرم یا بزه ،  به شرایط ارتکاب جرم
است که مجازاتی   شده  به قاضی این اجازه داده ،  شخصی یا عینی باشد  ۀدارای کیفیت مشدد  مجرایکه  

 عنوان کیفیت مشدده از آن یاد فراتر از حداکثر مجازات جرم ساده را اعمال نماید. این کیفیات که به
خاص می،  شده است  یا  کیفیت عام  در صورت  ،  ت خاص شوند. کیفیاشامل  شرایطی هستند که 

 ۀتقارن شرایط مشدد،  گردد و در مقابلمنجر به افزایش مجازات می،  خاص   ۀن آن با عنوان مجرمانتقار
 دهد. مسئولیت کیفری متهم را بیش از مجازات مقرر افزایش می ، عام با هر جرمی

  ؛شود است که منجر به افزایش مجازات می   دیده مجرم یا بزه شرایط    یا   شرایط وقوع جرم ،  کیفیت مشدده 
ی در ساختار جرم ندارند و صرفا   تأثیر ،  واحوالی که رکن مادی جرم هستند ایط و اوضاع خالف شر اما بر 

لزوم علم    1. شوند. به همین خاطر در لزوم قصد به این شرایط تردید وجود دارد منجر به تشدید مجازات می 
تواند در  که قاضی می کند که به یاد آوریم برخالف کیفیات مخففه  ا می به کیفیات مشدده وقتی اهمیت پید 

صورتی به این کیفیات    قاضی در ،  در کیفیات مشدده ،  مجازات را تخفیف دهد ،  صورت وجود این کیفیات 
 (. 79:  1379،  اجازه داده باشد )فتحی   گذار قانون دهد که  ترتیب اثر می 

طور خاص شامل سه  شده است. عنصر مادی بههر جرمی از دو عنصر مادی و معنوی تشکیل  
رفتار مجرمانه است. آنچه در این مقاله مورد    ۀواحوال و نتیجشرایط و اوضاع،  ار فیزیکیبخش رفت

،  است. در نتیجه  آنواحوال و عنصر روانی مربوط به  بخش شرایط و اوضاع،  مداقه قرار خواهد گرفت
از بحث خارج خواهند بود؛ چه آنکه هیچ اختالفی میان    قسمت اول و سوم عنصر مادی موضوعا  

عمدی و مقید وجود ندارد. البته در   جرایمنظران در لزوم علم به رفتار فیزیکی و نتیجه در  صاحب
  عمدی نیز هیچ تردیدی روا نیست؛   جرایموقوع جرم در    واحوال  لزوم علم به شرایط و اوضاع  باب

 
نوشتار.  1 این  اوضاع ،  در  و  از شرایط  کتب حقوق    همان،  واحوال جرممنظور  در  که  آمده استطور  همان  ،  کیفری 

مقابل    یریگشکل   شرایطی است که در در  مادی جرم مؤثر هستند.  دده استفاده شده از کیفیات مش،  این واژه   عنصر 
و ساختار عنصر مادی    یریگبا این تفاوت که نقشی در شکل   ؛شونداست. این کیفیات نیز شامل شرایط وقوع جرم می

 د.  ن دهایش مینداشته و صرفا  میزان مجازات را افز
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،  یافتهچون این شرایط جزئی از عنصر مادی هستند و بزهکار باید از نظر روانی بر ارتکاب جرم انجام 
خلط    بعضا  (؛ اما شباهت و  45:  1393،  پناهیان و عامریقصد مجرمانه و عمد داشته باشد )حق

2با کیفیات مشدده  1شرایط اصلی جرم
  أثیر تو در سرنوشت کیفری متهم    است  ساز شدهگاه مشکل 

روی و  دکترین  در  تمایز  این  معیارهای  و  مبانی  در  گذاشت.  خواهد  معی  ۀمتفاوتی  ایران  ار قضایی 
اختالفاتنمیمشخصی مشاهده   این  تمامی  بر  و  ،  شود. عالوه  تمیز شرایط  و  تشخیص  در فرض 

از کیفیات مشددهاوضاع وقوع جرم  زمین،  واحوال  به کیفیات مشدده   تأثیر  ۀدر  یا جهل  وجود علم 
ه به  اول آنکه با توج  :اصلی مبنای این نوشتار خواهد بود  ۀنظر وجود دارد. بنابراین دو مسئلاختالف
دوم    ؛را از یکدیگر تمیز داد  ها آن توان  چگونه می،  مقارن با جرم  های میان این دو نوع شرط  شباهت

همانند علم به عناصر مادی جرم برای تشکیل جرم الزم  جرم    ۀآنکه آیا علم به وقوع کیفیات مشدد
امری ،  این تمایز  .روداست یا علم متهم تنها به عناصر مادی جرم اختصاص دارد و از آن فراتر نمی

هایی وجود دارد سردرگمی  باره اینال نیز دربدیع در قوانین ایران نیست و در کشورهای حقوق کامن
(Singer & D.knoll, 2000: 203 در این نوشتار برای .)االت خود تا حدودی نیز ؤیی به سگوپاسخ

وجود بستر قضایی برای پاسخ    ،ال گریز زده شده است. علت انتخاب این نظام حقوقیبه حقوق کامن
های گسترده و معروف در خصوص علم به کیفیات مشدده با توجه به اصول  به این شبهات و پرونده

عام  است.  کیفری  شد  طور  مانهالشمول  خواهد  اشاره  ادامه  در  اعمال  دانحقوق،  که  در  بعضا   ان 
گروهی  ،  ارند و در مقابلکی ندهیچ ش ،  مجازات اشد بر فردی که علم به کیفیت مشدده نداشته است
دانند. از همین روی در کنار این شرایط  اعمال مجازات اشد را منوط به علم به آن کیفیت یا شرط می

جرم نیز صحبت خواهد شد. بنابراین قسمتی از نوشتار    ۀاز شرایط مشدد،  قوع جرم واحوال وو اوضاع
متهم در   ۀعلم و اراد  تأثیربه  ،  بخش اولر  یافته است. د  به تفاوت این دو نوع از شرایط اختصاص

  بخش دوم شود. در  هنگام انجام رفتار مجرمانه در شکل گیری جرم یا تشدید مجازات پرداخته می
گیرد.  علم در هریک از انواع شرایط مندرج در مواد قانون مورد بررسی قرار می   تأثیرنیز کیفیت و میزان  

موضوعی و منظور از   ظور از جهل در هر مورد جهلکه من   آن است،  آنچه در ابتدا باید متذکر شد
علم به شرایط موضوعی خواهد بود؛ چون جهل به حکم مگر در شرایط خاص بر اساس یک  ،  علم 

   و این موضوع در بخش سوم بحث خواهد شد. رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود، اصل کلی

 
1. Element circumstances 
2. Aggravating circumstances (sentencing factors) 
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 انواع شرایط مؤثر در ارتکاب جرم  .1

واحوال و اوصاف شخصی  انه یا اوضاعاعمال فعل یا ترک فعل مجرم  ۀشیو  شرایط جرم درواقع
 ۀ دست  شرایط وقوع جرم به دو،  بندی کلی شود. در یک تقسیم علیه جمع می است که در مجرم یا مجنی

گردد. از آنجا که تمایز  عنوان کیفیات مشدده تقسیم میعنوان عنصر اصلی جرم و شرایط بهشرایط به
 اند.از بحث خارج  این کیفیات موضوعا  ،  نیست  سازمشکل،  خففه و شرایط اصلی جرم میان کیفیات م

 جرم  ۀعنوان شرط موضوع و نهادشرایط به . 1-1

واحوالی که مقنن وجود یا دومین بخش از عنصر مادی عبارت است از مجموعه شرایط و اوضاع
 را برای تحقق جرم ضروری دانسته است.   هاآن  نبود

شرایط خاصی رخ داده باشد که این شرایط ممکن  ا ترک فعل باید در  ر جرمی فعل ی»برای تحقق ه 
مال موضوع جرم یا هر چیز دیگری  ،  زمان و مکان ارتکاب جرم،  قربانی،  جرم ،  است مربوط به مجرم 

 (.25: 1394/1، باشد« )میرمحمدصادقی
گردد و  م محسوب میجزئی از عنصر مادی جر،  واحوالشرایط و اوضاع،  که گفته شد   طور  همان

ح تمامی  میشامل  شیواالتی  در  آن  حدوث  که  متهم  ۀ شود  رفتار  ،  رفتار  سمت  به  را  متهم  عمل 
توسط  انگاریجرم  درواقعمی   گذارقانون شده  وجود ،  کشاند.  جرم  وقوع  هنگام  در  شرایط  این  اگر 

  ؛ برای مثال اتفاق نیفتاده است  نظورم  ۀ حداقل در عنوان مجرمان  گذارقانونجرم مدنظر  ،  نداشته باشد 
،  الدم باشد و اگر مهدورالدم باشد محقون،  علیهافتد که مجنینفس در حالتی اتفاق می  جرم ازهاق

جرم ازهاق نفس محقق نخواهد شد. در جرم سرقت شرط است که مال متعلق به غیر باشد یا در جرم 
، نداشته باشد. در غیر این صورت زوجیت وجود    ۀعمل منافی عفت شرط است که بین طرفین رابط

دادن وصف مجرمانه به رفتار  ،  مهم در این نوع از شرایط  ۀمذکور محقق نخواهند شد. پس نکت  جرایم
  تواند نمی آن وصف از عمل متهم زائل خواهد شد و  ،  شرط  نداشتنمتهم است و در صورت وجود

  پیگیری شود.تحت این عنوان 

 جرم   ۀعنوان کیفیت مشددشرایط به  .1-2

همان علل اختصاصی تشدید مجازات است که در برخی ،  نوشتارمنظور از شرایط مشدده در این   
اکثر    خصوص طور مشخص وجود دارد. این شرایط در برابر شرایط عمومی تشدید که در  به  جرایم
تعدد و تکرار هستند  جرایم دارند و شامل  به دوقرار می،  حکم عامی   کیفیات عینی  ۀدست  گیرند و 

،  فعلی مربوط به وقایع خارجی است  ۀد. کیفیات مشددشون تقسیم می   (فاعلی)و شخصی    (فعلی)
بز  شخص  در  که  است  کیفیاتی  فاعلی  شرایط  اما  جرم.  ارتکاب  شرایط  دارد همثل  وجود  کار 

 (. 85: 1393، )شامبیاتی
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نمی تشکیل  را  جرم  اصلی  عنصر  عنوان  هیچ  به  شرایط  از  نوع  عنصر ندهاین  آنکه  چه    د؛ 
اصوال  جرم  ،  آن  نیافتندر وقوع جرم است و در صورت تحققشرط الزم    ۀ مثابجرم به  ۀدهندتشکیل
دهنده به این نوع شرایط  دادن وصف عنصر تشکیلپیوندد. پس نسبتبه وقوع نمی  گذارقانونمدنظر  
عده  است؛  بالوجه بههرچند  آن  از  تشکیلای  عناصر  یاد  ۀ دهندعنوان  )اردبکرده  جرم  ،  یلیاند 
،  نظرانآن است که از منظر این صاحب،  بندیکه علت این تقسیم  رسد(. به نظر می146:  1397/2

این شرایط )چه شرایط مشدد و چه ،  دسته از شرایط وجود ندارد. به دیگر سخن  تمایزی میان این دو
تری  نگینمتهم را با مجازات س،  ها آن شرایط اساسی( صرفا  فاکتورهایی هستند که در صورت وقوع  

در صومی  روروبه و  به وصف مجرمانهیچ خدشه،  آن  نیافتنتحققرت  سازد  وارد    ۀای  متهم  رفتار 
وجرح غیرعمدی در تصادفات رانندگی در صورت تقصیر به مجازات مقرر  برای مثال ضرب   ؛کندنمی

د این  شود؛ اما در صورت نبومیمنجر  قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات   726و    725در مواد  
 شود.از آن سلب نمی گذارقانون مدنظر ۀشرایط هم وصف مجرمان

شود که از این تفاوت حاصل می،  معیار مرسومی که برای تفکیک این دو نوع شرط وجود دارد 
منجر  ،  ی بگذارد تأثیردر عناصر مادی جرم  یا    کیفیات مشدده بدون آنکه عنوان مجرمانه را تغییر دهد

 دهد. ناصر و ساختار جرم را تشکیل میجزئی از ع ،  د؛ اما شرایط اصلی جرم شوبه تشدید مجازات می
آسانی  در مواردی این تفکیک به،  وجود معیار مشخص برای تمایز میان این دسته از شرایط  رغمبه

نمی اوضاعصورت  و  شرایط  از  برخی  آنکه  توضیح  جرم گیرد.  تغییر ،  واحوال  را  مجرمانه  عنوان 
به وقوع نپیوندد؛    گذارقانونشود که جرم مدنظر  تحقق این شرط باعث می  نشدندهد؛ یعنی اثباتمی 

تر به آن تحمیل نشود.  دیگری با مجازات خفیف   ۀاما از طرف دیگر مانع از آن نیست که عنوان مجرمان
شرایط از  دسته  دیگر سخن،  این  به  داراست.  را  جرم  با  مقارن  نوع شرط  دو  هر  از طرفی ،  ویژگی 

مدنظر     وصف  ۀکنندزایل طرفی  گذارقانونجرم  از  و  به،  است  را  مجرمانه  زایل وصف  کلی  طور 
واقع پرسش آن است که آیا شرط احصان در   سازد. درمی  روروبهتر  کند؛ بلکه با عنوانی خفیفنمی

تر قانون مجازات اسالمی که منجر به مجازات سنگین  225  مادۀموضوع   ۀ ارتکاب جرم زنای محصن
در  ،  آیا جرم زنای محصنه   .یک شرط مشدده است یا جزئی از عنصر مادی جرم ،  است   از جرم زنا 

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات  ،  به همین ترتیب  . ماهیت جرمی متمایز از جرم زناست یا خیر
همانند جرم توهین ،  از جرم افتراء یاد کرده است. این جرم از لحاظ عنصر مادی اهانت   697  مادۀدر  

شود. حال سؤال مهم در است. بدین جهت جرم افترا نوعی توهین محسوب می   608  دۀماموضوع  
قانون مجازات   697 مادۀشونده در بودن وصف انتسابی به توهیناین مورد آن است که آیا شرط جرم 

این اختالف برآمده از این واقعیت است   .بخش تعزیرات کیفیت مشدده است یا شرط اصلی جرم
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دانند. این گروه شرط مذکور را شرط  ناوینی مجرمانه جدای از عنوان توهین میرا ع که گروهی افترا  
شود وصف مجرمانه  شدن این شروط باعث میعنوان عنصر اصلی در نظر گرفته و معتقدند که زایلبه

دیگری کیفر شود و مدخلیتی در بحث  ۀعنوان مجرمانبرداشته شود؛ حال اینکه ممکن است متهم به
   اشت.نخواهد د

هایی را  حلراه،  دسته   متحده برای ایجاد تمایز میان این دودر حقوق کشورهایی همچون ایاالت
شده در استفاده  ۀنوع اسلح،  برای نمونه بر اساس قوانین این کشور   ؛اندقضایی پیشنهاد کرده  ۀدر روی
احش در میزان مجازات بسزایی در میزان مجازات دارد. به دلیل همین اختالف ف  تأثیر،  ارتکابی   جرایم

این شرایط  ۀروی،  واسطه نوع اسلحهبه را از جنس شرایط اصلی جرم در نظر (  نوع اسلحه)  قضایی 
افزایش مجازات  ،  دیگری   مثالدر    1گرفته است.  به  میزان مواد مخدر محمول در صورتی که منجر 

 (.Calkinst, 2000: 975اصلی محسوب شده است ) جزء شرایط، گردد
پندارند را از یک عنوان می  ها آن،  در صورتی که عناوین به هم نزدیک باشند  اغلبایی  دکترین جز

 دانند:و در نتیجه شرایط مذکور در ماده را از شرایط مشدده می 

ارتکاب )مثال  هجونمودن که    ۀ»توهین به اعتبار شخصیت و طرف اهانت یا به اعتبار شیوه و نحو
منظوم   به شکل  توهین  از  است  و عبارات  عبارت  الفاظ  منثور که  مرتبط  گونهبهرا  یا  یکدیگر  به  ای 

می مثل هجویه،  کندمی  مورد شاهان  در  ادیبان  و  اعتبار  .اند...  سرودههایی که گاهی شاعر  به  یا   )
 مادۀ   موجب بهانون مجازات اسالمی یا قذف  ق  245  مادۀموجب  کیفیت و ماهیت توهین )مثل افترا به

آن تشدید می قانون مجازات اسال  245 افترای عملی... که مشدد گشته و مجازات  یا  «  .گردد(می 
 (187: 1395/3، )میرمحمدصادقی

جمله قذف و توهین تحت عنوان   ی ازجرایم،  شودمشاهده می  خصوص که در این    طور  همان
 شرایط مشدد در نظر گرفته شده است.،  هاآناند و شرایط واحد بیان شده

اند و برخی  جرم احراق و تخریب را دو جرم متفاوت فرض کرده،  گلیسیان اندانحقوق برخی از  
  رسد که دو جرم احراق و تخریب  دیگر معتقدند که این دو جرم ماهیتا  متفاوت نیستند. به نظر می

های ارتکاب  بلکه احراق یکی از شیوه   یست؛تفاوت ندو جرم ماهیتا  م،  ایران  گذارقانون ساده از نظر  
 . (216: 1395/3، شود )میرمحمدصادقیو باعث تشدید مجازات می  جرم تخریب است

 
1. United States v. Alberta, 1235-36 (1996). 



 یانٔیسینٔیعبدالهٔؤیرکمالیم/ٔٔآنٔتحققٔبهٔنسبتٔٔقصدٔلزومٔیبررسٔؤجرمٔۀدمشدٔاتیفیک
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عنوان عنصر اصلی است؛ اما در شرایط به  ءشدن جزدر نظر اول شرط به آتش کشیده،  درواقع
دوم جز نویسنده ظاهرا  عنوان  ۀشرایط مشدد  ءصورت  تفکیک  معیار  است.  لحاظ شده  بندی جرم 

 وان جرم تخریب آورده است. قانون بوده است که جرم احراق را ذیل عن

از شرایط    صراحت معیاری برای تفکیک این دو نوع به  گذارقانونرسد در مواردی که  به نظر می
باید به این نکته  ،  زیاد هم در هنگام نگارش به آن توجهی نداشته استاحتمال    عنوان نکرده است و به

بسزایی بر افزایش چندین برابری مجازات    رتأثیکه اکثر شرایط مقارن با جرم در حقوق ایران    پرداخت
اسالمی »بخش تعزیرات«(  قانون مجازات    661  مادۀبرای مثال مجازات جرم سرقت ساده )  ؛دارند

سال نیز   20( تا  652و    651  مادۀ ولی مجازات سرقت مسلحانه ) ؛سه ماه و یک روز تا دو سال است
می در  افزایش  و  حدی  صورت یابد  قطع،  سرقت  به  )  مجازات  مجازات    278  مادۀدست  قانون 

در   زنا  حد  یا  رسید  خواهد  )صورت  اسالمی(  مشدده  شرایط  مذ  224  مادۀوجود  از  قانون  کور( 
نگهداری و ،  مخدر در جرم اخفا  مادۀمیزان  ،  دیگر  در مثالیشود.  مجازات شالق به اعدام تشدید می

ای که منجر به افزایش مجازات از  هگون گذارد؛ بهبر افزایش مجازات میوافری    تأثیرمخدر    مادۀحمل  
می اعدام  به  شالق  ضربه  و   طور  همانشود.  یک  حقوقی  دکترین  از  برخی  در  دید  خواهیم  که 

اسالمی  خصوص به مجازات  جدید  قانون  حاکمیت  خصوص  ،  با  در  معنوی  عنصر  وجود  اثبات 
مشدده   داشتتأثیرکیفیات  نخواهد  مجازات  تشدید  در  این    ؛ی  احتساب   عنوان بهشرایط  بنابراین 

باعث تحمیل ،  شرایط مقارن با جرم متهم در خصوص    ۀبه اراد  نکردنتوجه   در نتیجهکیفیات مشدده و  
اراد به  توجه  بدون  متهم  بر  سنگین  بسیار  در    ۀمجازاتی  مشدده  شرایط  تحقق  در  عمدی    جرایماو 

واحوال ه از اوضاعبه میزان افزایش مجازات در تعیین و تشخیص کیفیات مشدد  التفاتشود. پس  می 
در فرض افزایش مجازات  ،  ابهام   ت صورکند. به همین خاطر در  نقش مهمی را ایفا می ،  اصلی جرم 

مط،  چشمگیری میزان  به شروط  که  گذاشت  آن  بر  را  اصل  قانون  شدهرح باید  مواد  و ،  در  شرایط 
این دو    ۀنه شرط مشدد،  واحوال اصلی جرم هستند اوضاع این معنا که  به  به دلیل ،  رفتارمجازات. 

میان    درخورمالحظۀتفاوت   عنو،  هاآنمجازات  و  ماهیت  دو  مجرماندارای  و    ۀ ان  هستند  متفاوت 
نه  ،  واوضاع احوالی است که برای تحقق آن جرم خاص مدنظر بوده است شرایط ءجز،  شروط مذکور

ه آن پرداخته طور مفصل در ادامه باینکه برای تشدید جرمی دیگر وضع شده است. این تحلیل که به
 با تفسیر به نفع متهم سازگارتر خواهد بود. ، خواهد شد

 لزوم قصد به تحقق شرایط مؤثر در ارتکاب جرم  .2

شود که  عمالی مربوط می فضیلت و رذیلت اخالقی به قلمرو ا  ،  به اعتقاد بزرگانی همچون ارسطو
می انجام  اراده  روی  آنکهاز  بر  عالوه  و  اس  اراده  شود  اخالق  ت  گذارقانون،  تاساس  در  عیین باید 
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قصد   ۀکه سازند جرم  1علم به تحقق، (. عالوه بر آن138: 1380،  کار)برنج به آن توجه کندمجازات 
حداقل در  ،  شرایط وقوع جرم  خصوص خواهد بود؛ اما این نظر در    مؤثرانگاری  در جرم ،  تبعی است

دلیل  دده بهدرمواردی مثل کیفیات مشطور کامل مراعی نیست و این امر  نظران بهنظر برخی صاحب
 مورد اختالف قرار گرفته است. ، شوند جرم محسوب نمی ۀدهندآنکه از اجزای تشکیل

 واحوال اصلی جرملزوم قصد به تحقق شرایط و اوضاع  .2-1

اراد،  قصد مجرمانه  آن  و  با سوءنیت است  نهیجهت  ۀمترادف  مقاصد  به  در حقوق یافته  شده 
)شامبیاتی در  1374:370  ، جزاست  بخش(.  این  به  علم  می،  تحقق  شک  کسی  زیرا کمتر  کند؛ 

در   سوءقصد  و  می  جرایمسوءنیت  ظاهر  حاالتی  در  متهمعمدی  که  همان،  شود  را  که  جرم  گونه 
دیگر  گذارقانون بیان  به  انجام دهد.  آن  به شرایط  اراده  و  با علم  و  احراز مجرمیت،  خواسته  ،  برای 

علم موضوعی  ،  (. بنابراین196:  1378،  اشته باشد )نوربهان قصد مجرمانه دبزهکار باید بر ارتکاب آ
بوی جرم را به خود وعمل متهم رنگ  هاآن عنصر مادی جرم هستند و با وجود    ءبه شرایطی که جز

باید بداند که آن مال متعلق به دیگری ،  دزددبرای مثال سارقی که مالی را می   ؛الزم است،  گیردمی 
شده متعلق به دیگری باشد.  جرم سرقت آن است که مال ربودهاز شرایط تحقق    است؛ چون یکی

د،  درواقع شخص  مال    ربارۀ تصور  ندارد   شدهسرقتاینکه  قرار  غیر  ملکیت  یا  )  در  او  خود  مال 
است به،  (بالصاحب  کیفری  مسئولیت  زوال  و  روانی  عنصر  تزلزل  میموجب  کلی  شود طور 

ت284:  1394/2،  )میرمحمدصادقی برخال(.  آنکه  دستوضیح  که    ۀف  شرایط  از  در  تأثیربعدی  ی 
به بزهکار  اصلی  انجام   ۀواسطمسئولیت  ندارد جرم  و ،  شده  شرایط  به  موضوعی  جهل  صورت  در 

  مادۀشود. همچنین از تلفیق مقررات بند ب  اصوال  جرمی محقق نمی،  واحوال اصلی جرم اوضاع
شود که هرگاه جانی در حین ارتکاب  اشت میقانون مجازات اسالمی چنین برد   302  مادۀو    2912

اعتقاد جانی ثابت    برخالفعلیه مرتکب جنایت شود و  بودن مجنیجنایت با اعتقاد و نیت مهدورالدم 
شبه عمد تلقی خواهد شد.    ۀمنزلدر این صورت جنایت به،  علیه مهدورالدم نبوده استشود که مجنی

های داخلی  ضرر به سیاست،  واحوال وقوع جرم جاسوسییکی از شرایط و اوضاع مثال بعدین  عنوابه

 
و  ،  با عدم وجود آن،  مانند عدم رضایت در جرم تجاوز به عنف  ،استصورت سلبی  در مواردی که شرط به   امراین  .  1

   . شود یایجاد م ،  وجود شرط  با،  مانند وجود سالح در جرم سرقت مسلحانه،  صورت ایجابی استدر مواردی که شرط به

مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان  ،  ضوع داشته باشدهرگاه مرتکب جهل به مو.  2
 ، ... . سپس خالف آن معلوم گردد، علیه وارد کندمجنی ( این قانون است به302و یا افراد مشمول ماده )
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رفتار شخص  ،  اشتباه صورت بگیرد یا    و خارجی کشور است؛ پس اگر تسلیم اسرار از روی غفلت
 . (136: 1394/2، شود )میرمحمدصادقیجرم جاسوسی محسوب نمیمصداق 

   لزوم قصد به تحقق کیفیات مشدده  .2-2

 شد:  تفکیکبهیت مشدده قائل در این فرض باید میان دو نوع کیف

  609  مادۀمانند  ،  علم و اراده به آن الزم دانسته شده استصراحت  بهای که  عوامل مشدده ،  اول
سای  ؤبا توجه به سمت یکی از ر  هرکس»دارد:  قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات که اشعار می

آن ا به سبب آن توهین کند.«  یسه قوه... در حال انجام وظیفه   وجود علم به    به  گذارقانونجا که  از 
است کرده  تصریح  بر ،  شرایط  عالوه  است   متهم  مفروض  آن  وجود  که  اهانت  قصد  باید  ،  داشتن 

   . شخصیت طرف مقابل را در نظر گرفته و از سمت و مقام او نیز آگاهی داشته باشد

امده است. لزوم قصد یا عدم آن در قانون سخنی به میان نی  خصوص عوامل مشدده که در  ،  دوم 
 در خصوص موجب سقوط اصل مسئولیت    هایا اشتباه دربارۀ آن  این دسته از شرایط   به  در اینکه جهل

شکی وجود ندارد؛ چه آنکه عناصر مادی و روانی موردنیاز جرم محرز و  ، شده نخواهد شد جرم  واقع
نظرات  ،  ین شرایطجهل به ا  ۀواسطامکان سقوط مجازات شدیدتر به  بارۀ حقق شده است؛ اما درجرم م

متفاوتی وجود دارد که درنهایت سرنوشت کیفری متفاوتی را برای بزهکاران رقم خواهد زد. گروهی  
ث  بدون شک باع،  »اگر اشتباه به یکی از عناصر اصلی یا یکی از کیفیات مشدده تعلق گیرد   معتقدند:

 ( 189: 1352، شود.« )صانعیرفتن فرض تعمد میبین از
شود بدون شک موجب زوال قصد می ،  تباه به یکی از کیفیات مشدده تعلق گیرد »اگر اش   یا آنکه

 .(146: 1397/2، گذارد« )اردبیلیمی تأثیرو اشتباه کیفیت مشدد جرم را بی
و مجازات بر وجود علم و   جرایمصل در اجمال و احتمال گفت که اتوان به در تأیید این نظر می

باید با سوءنیت صورت گیرد؛ مگر ، شودم کیفری جرم شناخته میاراده است و هر رفتاری که در نظا 
مرتکب  ،  سوءنیت را الزم نداند. بنابراین اگر کسی اراده در عمل داشته باشد،  صراحتآنکه قانون به

از مصادیق بی اشتباه که  در ،  غیرعمدی است  جرایمطی و  احتیاجرم شده است و  نیازمند تصریح 
یید أ(. در تBohlander, 2009: 59بر وجود اراده استوار است )،  عمدی  یمجرا قانون دارد؛ زیرا اساس  

باید ، کند که آنچه داخل در عنصر مادی جرم باشداستدالل می  گونهاینان دانحقوق این نظر یکی از 
کیفیتی بر موضوع جرم ،  کندگیرد. بنابراین آنچه مجازات را تشدید میتحت لوای نیت مجرمانه قرار 

گا   (.209: 1395، تحقق آن ضروری است )محمدخانی ایهی مرتکب براست و آ

نظر این  مقابل  اوضاع،  در  و  به شرایط  معتقدند که علم  به و گروهی  در هیچاحوال مشدده  وجه 
ارتکاب جرم و اصل جرم تمایز    ۀاد میان شیونخواهد گذاشت. این افر  تأثیرسرنوشت کیفری متهم  



 ۱۳۹۹بهارٔٔ/۱۰۹ٔمارۀٔ/ٔش۸۴ٔٔدورۀٔ/ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ

 

۱۸۰ٔ

واقع  آن. در ۀتکاب جرم است که نیاز به علم و اراده دارد و نه شیواند و معتقدند که اصل  ارقائل شده
ارتکاب جرم است و عنصر مادی و معنوی هر دو    ۀتفاوت بین کالهبرداری ساده و مشدد تنها در شیو

متقلبانه و عنصر    ۀ وسیل  صر مادی عبارت است از توسل بهعن   جرم جرم یکی است؛ زیرا در هر دو  
عنوان سوءنیت عام( و قصد بردن  متقلبانه )به ۀاست از قصد استفاده از وسیلروانی در هر دو عبارت 

(. در جایی دیگر نیز جهل  116:  1394/2،  عنوان سوءنیت خاص( )میرمحمدصادقیمال دیگری )به
قانون مجازات اسالمی مانع مجازات حدی درجرم    155  مادۀ  ۀصربه ارزش مال مسروقه به استناد تب

 (.323: 1394/2، است )میرمحمدصادقی سرقت دانسته نشده

از   کیفر مورد حکمعنصر معنوی بر کیفیات مشدده در میزان    تأثیر نظر در خصوص  این اختالف 
قضایی میان دو نوع از اشتباه  ۀ روی . اغلبشود مشاهده می متحده نیز دادگاه در کشورهایی نظیر ایاالت 

 اشتباه فرد هرچند مطابق با واقع ،  د کیفیات مشددهوجو   دربارۀ تفاوت گذارده است. در نوعی از اشتباه  
متحده مجازات جرم حمل کوکائین در قوانین ملی ایاالت  ؛ برای مثال شده است  اما غیرمنطقی شناخته 

سال زندان خواهد بود. اگر فرضا    20،  کیلوگرم باشد   1که  سال و درصورتی   2،  گرم باشد   2که  درصورتی 
منطقی را اشتباه غیر  ها آن ها بعضا  دادگاه ، کرده است گرم فرض می   2ل را اشتباه کوکائین محمو فردی به 

 هاآن منطقا  باید از میزان  ،  کنداند و بر این باورند فردی که اقدام به حمل این مواد غیرقانونی می دانسته 
ی را بر مجرم ها به این اشتباهات ترتیب اثر داده و مجازات کمتر ه برخی از دادگا ،  . در مقابلآگاه باشد 

متحده در تصمیمی که تا حدودی (. هرچند دیوان عالی ایاالت Singer, 2000: 141اند ) تحمیل کرده 
، شودقانونی آن می هر شرطی را که منجر به تجاوز میزان مجازات از حداکثر میزان ،  پذیرفته شده است 

های ایالتی نیز با این دگاه (. این تحلیل در دا E. Ross, 2000: 197جزء شرایط اصلی دانسته است )
گذار باشند که بدون اثبات عنصر تأثیر  قدر آن توانند که کیفیات مشدده نمی پذیرفته شده است استدالل 

این   2. 1جازات مجرمین را افزایش دهندم ،  مدارک به چندین برابر حد قانونی  و   معنوی و بررسی شواهد 
طور کامل با به ، شود بیش از حداکثر مجازات می   کیفری جهت که منجر به   شرایط مقارن با جرم از آن 

 است.  پذیرمندرج در قوانین کیفری ایران تطبیق   ۀ کیفیات مشدد 

،  علم به میزان مجازات   ۀدر زمین،  92در حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسالمی سال  
ای گونهبه3ات اسالمی قانون مجاز  155  مادۀ  ۀتبصر،  خاصی وجود نداشت؛ اما در قانون جدید  مادۀ

 
1. “The tail did not wag the dog.” 

2. McMillan v. Pennsylvania: 477 U.S. 79 (1986). 

مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد    ؛مانع از مجازات مرتکب نیست،  جهل به حکم»  : 155  ۀماد.  3
  «جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست. -تبصره ر محسوب شود.یا جهل به حکم شرعاً عذ
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تبصرهپاسخگوتواند  می  این  مطابق  باشد.  مطلب  این  از  ،  ی  مانع  مجازات  میزان  و  نوع  به  »جهل 
ون کافی است تا او را به  صرف وجود عناصر مادی و روانی مصرح در قان، واقع در .مجازات نیست«

 برساند.  ، مجازاتی که ممکن است فراتر از علم متهم باشد 
داند. جهل به  ل مجرم به میزان و نوع مجازات را مانع اعمال مجازات  شدیدتر نمیجه،  این ماده

طور کلی از نوع و  صورت مستقیم باشد؛ به این معنا که متهم بهتواند به میزان و نوع مجازات گاه می
به  جهل    ۀواسطصورت غیرمستقیم و بهتواند به میزان مجازات مقرر در قانون اطالعی ندارد و گاه می

مثال مربوط به   ؛گرددوقوع شرایطی در عالم خارج باشد که این شرایط منجر به افزایش مجازات می 
از نوع اول ،  بودن اطالع نداشته است بودن حکم کالهبرداری در فرض کارمندکارمندی که از مشدده

نمون  مجنی  ۀو  سن  از  که  متهمی  به  آدم مربوط  جرم  در  بهعلیه  و  نداشته  آگاهی  آنکه    ۀواسط ربایی 
در   1از نوع دوم است. ،  شودمحکوم به مجازات اشد می،  سال تمام دارد  15علیه سنی کمتر از  مجنی

   .ماده باید به چند نکته توجه شودتبیین این 

گروهی از نویسندگان بعد از تصویب قانون مجازات اسالمی  ،  که گفته شد  طور  همان،  نخست
توان از علم متهم  نمی،  حاکمیت این ماده  رغم بهکنند که  میهمچنان بر این نکته پافشاری    92سال  

طالق با وجود این ماده صحیح به نظر  ا  گونهاینهرچند اشاره به    ؛پوشی کرد به شرایط مشدد چشم
چون  نمی به  مادۀرسد؛  به  ،  طور ضمنیمذکور  اشد    گونه اینجهل  مجازات  اعمال  مانع  را  شرایط 
از آنجا که در قوانین و دکترین  ،  طور مختصر بیان شدقبلی نوشتار به  که در بخش  طور  همان  .داندنمی

میزان مجازات  ،  عام برای تمایز میان این شرایط با شرایط اصلی جرم وجود ندارد   ایکیفری شاخصه
،  برخی از شرایط مشدده،  . در قوانین کیفری ایرانکندخوبی این نقش را برای تمایز بازی  تواند بهمی 

زات  تا چندین برابر مجا  دهند. این میزان که بعضا  عی میزان یا نوع مجازات را افزایش میطور وسیبه
جرم خارج سازد و   ۀشرایط مشدد  ۀخود عاملی است تا این شرایط را از گرد ،  شوداصلی تشدید می 

نماید؛ به به شرایط اصلی جرم  تبدیل  را  این جرایمگونهآن  اانۀ  خود عنوان مجرم،  ای که  ز مجزایی 
 قدر آن وانند  تشرایط فرعی جرم نمی   عنوانبهقبلی داشته باشند؛ چون شرایط مشدده    ۀعنوان مجرمان

گذار باشند که میزان مجازات را بدون اثبات عنصر معنوی تا چندین برابر حداکثر مجازات افزایش  تأثیر

 
مذکور تنها به    هل به تحقق شرط تفاوت دارد و مادۀ. در نقد این نظر گفته شده است که جهل به میزان مجازات با ج1

(. با این حال این نقد وارد نیست؛  209و    208:  1395،  جهل به میزان مجازات اشاره کرده است )نک: محمدخانی
شوند و جهل به میزان مجازات یک جرم  چه آنکه حالت ساده و مشددۀ جرم در هر حال یک نوع جرم محسوب می

 باشد.  تواند ناشی از جهل به کیفیت مشدده)ساده و مشدد( می 
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بنابراین دیگر نمی به شرط  دهند.  از علم  در    توان  به نصاب  با  جرم س  خصوص رسیدن  رقت حدی 
آن جهل به آن را مانع مجازات اشد    ۀو تبصر  155  مادۀ عنوان شرایط مشدده یاد کرد و با استناد به  

ندانست؛ بلکه علم به شرایط اصلی جرم همچون سایر موارد برای تحقق عنوان مجرمانه ضروری  
می مجازات  افزایش  به  منجر  که  شرایطی  تمامی  بنابراین  تبصر،  گردداست.   155  مادۀ   ۀمشمول 

ازات این امر صادق نیست و مطابق مج  ناچیزکرد که در صورت افزایش    تأکیدنخواهند شد. البته باید  
هبرداری در صورت وجود حداکثر مجازات در جرم کال  ؛ برای مثالشودعمل می  155  مادۀتبصره  

  15تر از  علیه کمربایی در صورتی که سن مجنیرسد یا در جرم آدم سال می  10به    7شرایط مشدده از  
طور   (. همین172:  1385،  نیاد )آقاییشوشده محکوم میبینی پیشبه حداکثر مجازات  ،  سال باشد 

شونده در جرم افترا؛ با این توضیح که اگر توهین همراه  بودن وصف انتسابی به توهینم است شرط جر
ضربه شالق« به »یک ماه   74 مجازات توهین از »تا، شونده باشدبا انتساب عمل مجرمانه به توهین

،  مجازات  «احتمالی»افزایش  1رسد. دو« می ز آنضربه شالق« یا »یکی ا 74تا یک سال حبس و تا 
جرم است   ۀشرط مشدد،  شوندهبودن وصف انتسابی به توهیننیست. بنابراین شرط جرم   درخور توجه 
 2مانع مجازات شدیدتر نیست. ، و جهل به آن

که مجازات را به    شروطی) گزاره گفته شود که درنظرگرفتن این شروط  ممکن است در نقد این  
طور کامل  شود که مجرم بهشروط اصلی جرم باعث می   عنوانبه،  ( دهندافزایش می   چشمگیری میزان  

در تضاد است. پاسخ به این نقد    از مجازات مبرا شود؛ امری که با موضوع تشدید مجازات کامال  
ه این شرایط منجر  باید گفت که جهل ب،  طور خالصهبهآمده است.    (3-1)طور مفصل در بخش  به

گردد؛ اما از آنجا که عناصر مادی و روانی  نظر می دم  ۀبه رفع مسئولیت او در خصوص عنوان مجرمان
 شود.کیفر داده می مجرم تحت آن عنوان به ، تر سازگار است ت خفیفا آن با جرم دیگر و با مجاز

 شرایط علم چراکه اگر متهم به اینفسیر به نفع متهم سازگارتر خواهد بود. این برداشت با ت، دوم 

 .  ه او تحمیل نخواهد شدبی جازات بسیار سنگین م ، باشد هنداشت

 
کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر ره: »697ماده    1.

شود  ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میصریحاً نسبت دهد یا آن   وسیله دیگر به کسی امری را
( ۷۴موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا )  ز در مواردی کهاند صحت آن اسناد را ثابت نماید ج و نتو

 «.ضربه شالق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد
 (.68: 1385، نیا؛ آقایی528: 1394/1، میرمحمدصادقی، نک: )برای مشاهدۀ نظر مخالف .2
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اکثر    ۀمتحده طبق رأی دیوان عالی و رویقضایی ایاالت  ۀدر روی،  که مشاهده شد  طور  همان،  سوم 
از مجازات اصلی    فراوانی  میزاناز کیفیات مشدده بهکه مجازات ناشی  های ایالتی در مواردی  دادگاه

اثبات سوءنیت ،  بر اساس اصول کلی حقوق کیفری همچون تناسب جرم و مجازات ،  گیرد فاصله می
در قوانین کیفری ایران نیز مجازات    1عمدی و فرای هر شک معقول ضروری است.   جرایممتهم در  

دلیل افزایش چندین  به  جرایمآن است. در این    ۀ ادس  جرایممشدده غالبا  بسیار شدیدتر از مجازات  
ای جدی به  خدشه،  جرایمرکن اصلی    عنوانبهبه سوءنیت    نکردنتوجه صورت    در،  برابری مجازات 
 کند. ی وضع مجازات دور می شود و آن را از اهداف اصلشده وارد میمجازات تعیین

،  اشاره شده و جهل به کیفیات مشددهدر فقه اسالمی نیز در موارد معدودی به این جهل ، چهارم
لباسی را با علم به اینکه  ،  برای مثال اگر سارق  ؛گذار شناخته شده استتأثیردر شدت و نوع مجازات  

لوم شود که مالی در جیب لباس  به سرقت برد و بعد از سرقت مع،  ارزش آن کمتر از نصاب است
حد بر او جاری نخواهد شد و به تعزیر  ،  د برگنجانده شده است که ارزش آن را از نصاب فراتر می

بودن یید این نظر در متون فقهی به تکلیف ما الیطاقأ(. در ت161:  483،  شود )سرخسی محکوم می
عدم    ۀواسطدرأ و عدم تحقق موجب حد به   ۀقاعد،  (522و    521:  1387،  اصل برائت )حلی،  حد

، ده است. البته در تمامی این متون( استناد ش238و    237:  1403،  اردبیلیعلم به نصاب )مقدس
و حالتی که مالی   باشد  قصد کرده،  را برای سرقت   شدهسرقتمیان حالتی که سارق تمام عین مال  

شده است. در حالت اول تنها علم به   ردهتفاوت گذا،  پنهان از سارق حین سرقت از حرز خارج شود
 عنوانبه،  در حالت دوم علم به نصاب   (؛ اما370:  1415،  گلپایگانینفس سرقت الزم است )موسوی

رسد  شرط مشدد اهمیت دارد. در توضیح این تمایز دو نکته حائز اهمیت است: اول آنکه به نظر می
را   ءشده دارد و در واقع سرقت آن شیسرقت  یعنی مال، جهل به موضوع جرم ، سارق،  اول حالتدر 

 
1. Apprendi v. New Jersey: 99-478 (2000) : 

منوال است: فردی متهم به شلیک گلوله به خانۀ همسایۀ خود است. پلیس با تحقیقات خود    شرح این پرونده بدین 
ها بوده است. در فرضی که این شود که انگیزۀ این فرد از شلیک به خانۀ همسایه نژاد آفریقایی و آمریکایی آن متوجه می

نداشت بین  ،  انگیزه وجود  فرد  می  10تا    5مجازات  تعیین  نظری شدسال  با وجود  او  مجازات  در حال حاضر  اما   ۀ . 
افزایش مجازات از   ۀ واسطبه ،  سال افزایش یافت. اما متهم معتقد بود که12نژادپرستانه به    ۀروانشناس مبنی بر رد انگیز 

هیئت ژوری رسیدگی   شک قانونی توسط  این شرط باید به عنوان شرط اصلی جرم لحاظ و فرای هر،  میزان قانونی آن
 از جمله: ، های دیگر نیز استفاده شده استاز این استدالل در پرونده شود. 

Alleyne v. United States, 570 U.S. (2013), Harris v. United States, 536 U.S. 545 (2002), 

Southern Union Co. v. United States, 567 U.S. 343 (2012), Ring v. Arizona, 536 U.S. 584 

(2002), Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004). 
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با توجه به مبانی مذکور در فرضی که   از بحث خارج است؛ دوم آنکه  قصد نکرده است و موضوعا  
جهل  ،  مانند جورابی که از طال و ابریشم بافته شده است ،  در ظاهر ارزش فراوانی ندارد ،  مال مسروق

را قصد کرده باشد.    مسروقههرچند تمام عین    ؛بود   خواهد  مؤثرسارق در جلوگیری از تشدید مجازات  
 1مرتکب سرقت حدی شود.،  است ندش را ربودههمینطور است اگر فردی با این تصور که مال فرز

 علم به شرایط مقارن با جرم تأثیرکیفیت و کمیت  .3

ی بر شرایط مقارن با  تأثیردر قسمت قبل به این موضوع پرداخته شد که آیا عنصر معنوی جرم  
ر  د  تأثیرگرفتن این  خواهد گذاشت یا خیر. در این مرحله با مفروض ،  از جمله کیفیات مشدده،  جرم 

هستیم. این بحث هم در خصوص    تأثیراین    ۀبیان دامن  دنبالبه،  خصوص برخی از شرایط مشدده
  دنبالبهاین بخش    در  یات مشدده و هم در مورد شرایط نهاده جرم حائز اهمیت است. بنابراینکیف

این سگوپاسخ به  به زوال کلی مسئولیت کیفری متهم   هستیمال  ؤیی  این شرایط منجر  به  که جهل 
   .سازد می روروبهتری او را با مجازات سبک، واهد شد یا بالعکسخ

 واحوال اصلی جرم اوضاع عنوان شرایط و به . 3-1

،  دهندموضوع جرم هستند و جزئی از عنصر مادی را تشکیل می  ۀ شرایطی که سازند  خصوص در  
آن از موضوع و شرایط  به زوال عنوان مجرمانه می،  ناآگاهی  در  م  ؛شوداصوال  منجر    خصوص گر 

برجای گذارد. تواند آثار متفاوتی  می،  جنایات که جهل به شرایط موضوعی ازجمله جهل به هویت
اشتباه در    ۀواسطاما به،  الدمی را داشته باشددر صورتی که مجرم قصد ایراد جنایت بر انسان محقون

رجاست و به نظر  جنایت عمدی او همچنان پاب،  فرد دیگری را مورد اصابت قرار دهد ،  هویت شخص
د. با این توضیح که شرط  ی در شرایط و اوضاع و احوال اصلی جرم داشته باشتأثیرآید اشتباه او  نمی

تا لحظبودن مجنیالدم محقون،  اصلی این جرم  ابتدا  از  وقوع جرم    ۀعلیه است و علم به این شرط 
داشته    را   نسان مهدورالدمیایا    وجود داشته است. اما در فرضی که متهم قصد ایراد جنایت بر شیء

عمد تغییر جنایت او از عمد به شبه،  را مورد اصابت قرار دهد  الدمیاشتباه انسان محقونبهباشد و  
ایراد جرم به  ،  یافته مورد پذیرش قرار گرفته استانتقال  کند. با این حال در مواردی که دکترین  شر  می 

 
برای مثال درنظرگرفتن سکۀ   ؛کنداشتباهات غیرمعقول در اعمال مجازات حد مانعی ایجاد نمی ،  در متون مذکور .1

افی است و پذیرفته نشده است. استدالل فقها نیز آن است که قصد به مال مسروقه در این موارد ک،  فلس به جای دینار
النه قصد فی المسألة السابقة أخذ العین و ال یشترط رزش آن اهمیتی در اجرای حد نخواهد داشت. »دیگر علم به ا 

«. این موارد بسیار شبیه به رویۀ قضایی علمه ببلوغ النصاب بل یشترط بلوغه فی نفس األمر و قصده للسرقة و قد حصال
 کنند. اعمال نمیعقول را در کاهش مجازات اشتباهات نام  گاهیایاالت متحده است که 



 یانٔیسینٔیعبدالهٔؤیرکمالیم/ٔٔآنٔتحققٔبهٔنسبتٔٔقصدٔلزومٔیبررسٔؤجرمٔۀدمشدٔاتیفیک
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کافی  ،  قصد ایراد جرم را داشته باشد ،  مجرم  که   شرط نیست و همین،  مصداق خاص  مدنظر مجرم 
 مثل جرم تخریب. ، مصداق دیگری وارد شوداست؛ هرچند جرم به 

شود که فرد تحت  جهل به شرایط و اوضاع و احوال اصلی وقوع جرم موجب می،  البته در مواردی
این عمل ،  تحت تعقیب و مجازات قرار نگیرد؛ اما در این صورت   گذارقانونمدنظر    ۀعنوان مجرمان

و   سازگاری  دیگری  جرم  عناصر  داشت.  خوانیهمبا  عنصر    در  خواهد  در  جهل  گاهی  واقع 
؛  (159:  1394،  نژاددر نوع جرم و در نتیجه مجازات مؤثر خواهد بود )سبزواری،  جرم  ۀدهندتشکیل

دن زگرفتن آنکه احراق ماهیت جدایی از تخریب دارد و آتش با مفروض )در جرم احراق    برای مثال
آتش در حین   ۀاراددر صورت وقوع اتفاقی و بدون  (جرم احراق است ۀعنصر اصلی و شرط نهاد ءجز

عمال فرد با عناصر مادی و  اما آیا این ا    ؛جرم احراق صورت نگرفته است،  زدن به مال دیگری آسیب
 دارد یا خیر؟ خوانیهمروانی جرم تخریب مال دیگری  

یط مقارن نیتی به وقوع شرا شخصی که سوء،  نخست   .ود دارد ال دو فرضیه وج ؤدر پاسخ به این س
یابد؛ چون یکی از ارکان وقوع طور کلی از مجازات رهایی میبه  ؛عنوان عنصر اصلی ندارد با جرم به

ارچوب جرم عمدی تحت  هتوان فرد را حداقل در چشود و نمییعنی عنصر معنوی مخدوش می ،  جرم 
ما  »شت؛ چراکه  کردن وی به جرم ساده نیز محلی نخواهد داحکوم پیگرد قرار داد. در چنین صورتی م

حد وسط وجود ندارد یا باید متهم را   حالتی ترتیب در چنین    . بدین«وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع
(؛ به این  161:  1394/2،  صادقیاو را به ارتکاب جرم مشخص محکوم کرد )میرمحمدیا    تبرئه کرد 

احوال ود؛ چون اوضاعکنمی   ا طور کلی از جرم مبرفرد را به،  سی جرم معنی که جهل به شرایط اسا 
تقارن میان ،  آن شرط  درعنصر معنوی  نبود  جزئی از ساختار جرم و عنصر مادی است و  ،  اصلی جرم 

قصد انجام آن ،  جرمی که متهم،  سازد. دومدار میانگاری را خدشهعنصر مادی و معنوی برای جرم 
در جرمی است که در عالم واقع اتفاق افتاده است اما مجرم به آن جهل داشته  مستتر ، را داشته است

سکوت   موارد  در  مجرمانه  رفتار  نوع  احراز  برای  کیفری  حقوق  منابع  از  یکی  آنکه  توضیح  است. 
عناوین متفاوتی  ،  صورت اعتباری به   گذارقانونعرف است. بسیاری از جرایم مشابه که  ،  گذارقانون

با هم دارند. لطمه به اموال دیگران در    فراوانیدرواقعیت و عرف وجه اشتراکات  ،  استداده    هاآن به  
پایبندی  ،  گیرد؛ بنابراینسوزی صورت مینگاه عرف هم از طریق تخریب ساده و هم از طریق آتش 

فاصله  های عرفی  های اعتباری نباید ما را به سمتی هدایت کند که از واقعیتحد به این تفکیکاز بیش
برای مثال اگر سرقت مسلحانه و سرقت عادی را دو    ؛سرزنش ندانیم  مستحقبگیریم و عمل فرد را  

اگر فردی در ، دیگری لحاظ نکنیم عنوان مجرمانه در نظر بگیریم و با فرض اینکه یکی را جرم مشدد  
ش برای  شریکان  بودن  از مسلحنبودن  طلعم   ۀواسطتوان او را بهنمی،  یک سرقت مسلحانه شرکت کند
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کند    تواند او را متهم به جرم سرقتدادگاه می   جرم سرقت مسلحانه تحت پیگرد قرار داد؛ اما مسلما  
عنوان ربایش مال دیگری که در عالم واقع اتفاق افتاده )عنصر مادی جرم سرقت ساده( و آن را به  و

سرقت ساده   دو جرم   خصوص قصد کرده است )عنصر روانی( تشخیص و تحت پیگرد قرار دهد. در  
و سرقت حدی نیز وضع به همین منوال است. اگر این دو را تحت دو عنوان متفاوت قرار دهیم و  

  باشد   این فعل را انجام داده،  است   کسی به قصد سرقت مال دیگری که به نظر او به حد نصاب نرسیده
،  است  ر ماندهجهت ویژگی خاصی که از نظر سارق دوو سپس مشخص شود که ارزش آن مال به

توان او را تحت عنوان سرقت حدی مجازات کرد؛ اما رفتار این فرد سازگار  نمی،  فراتر از نصاب رود 
 با سرقت ساده است. 

 مجازات در مسئولیت کیفری  ۀدهندجهل به شرایط افزایش تأثیرنمودار 

 عنوان کیفیات مشددهبه  .3-2

اختالفی وجود ،  یات مشدده اعتقاد دارنددر کیف  علم  تأثیرنظرانی که به  میان صاحب  باره دراین
برد و  آن در جرم از بین می   تأثیراحوال مشدده  و ندارد و معتقدند »در صورت جهل به شرایط و اوضاع

تأثیر جهل 
به تحقق 
شرایط 
مقارن با 

جرم

شرایط و اوضاع 
احوال اصلی 

جرم

رافع مسئولیت
کیفری

رافع مطلق مسئولیت

ض رافع نسبی مسئولیت در فر
ه تطبیق فعل با عنوان مجرمان

دیگر با مجازات کمتر

شرایط موثر در
افزایش مجازات

افزایش چندین 
برابری مجازات

شرط همراه داشتن سالح در سرقت مسلحانه، 
شرایط سرقت حدی، میزان ماده مخدر موضوع 

ر قانون مبارزه با مواد مخدر، شرایط مذکو4ماده 
(.244ماده )در خصوص زنای منجر به اعدام 

افزایش غیرقابل 
توجه مجازات 

(کیفیات مشدده)

شرط آتش سوزی در جرم احراق، 
کیفیات مشدده در جرم 

کالهبرداری، شرایط مذکور ماده 
بخش تعزیرات، سن 718

مجنی علیه در جرم آدم ربایی، 
به شرط جرم بودن صفت انتسابی
وع توهین شونده در جرم افترا موض

.697ماده 

جهل به تحقق 
شرایط، مانع 

مجازات شدیدتر 
155ماده . نیست

قانون مجازات 
.اسالمی
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 طور گفته ن  (. همی360:  1378،  شود« )نوربهاجرم می   ۀاشتباه در قبال آن موجب زوال علل مشدد
از کیفیات مش به یکی  اشتباه  عامل مشدده جلوگیری   تأثیراز  ،  جرم برگردد  ۀددشده است که »اگر 

مجازات    نکردنجهل به کیفیت مشدده در لحاظ  تأثیر(. با پذیرش  65:  1352،  شود« )صانعیمی 
وجود ندارد. ،  های اصلی دارندی که با هم شباهتجرایمماهوی    تفکیک  بهدیگر نیازی  ،  ترسنگین

جهل به میزان و نوع مجازات  ،  نون مجازات اسالمیقا 155 مادۀ ۀما در حال حاضر و با وجود تبصرا
،  مجازات   ۀکنندشرایط تشدید  عنوانبهجرم    ۀمانع مجازات نیست و بنابراین جهل به کیفیات مشدد

 ی در میزان مسئولیت متهم ندارد. تأثیر

 نتیجه

زان  خصوص قوانین کیفری باید تا حد امکان بتواند از میمواد قانون به  ۀبا مطالع هر شهروندی
انتشار صحیح قوانین که در مواد قانون مدنی به آن اشاره   ۀمجازات هر جرمی آگاه شود. در نتیجه الزم

تواند  تعیین دقیق این موضوع در هر جرمی می بودن این قوانین است و عدم واضح و مبرهن،  شده است
بلکه  ،  کندمی  ار سردرگمیتنها افراد متعارف را دچق قانون بد و ناکارآمد باشد. این امر نه از مصادی

جرم  وقوع  معنوی  و  مادی  عناصر  وضوح  حرفه،  عدم  دادگاهقضات  آرا ای  تشتت  دچار  نیز  را  ها 
واهد شد ها خدعاوی مطروح در دادگاه  ۀبودن نتیجبینیپیشسازد. مضافا  بر اینکه منجر به غیرقابلمی 

شود. از خألهای  مخدوش می،  ستدادرسی جدید ا بسیار مهم  و حقوق متهم که از اصول و مبانی  
قانون حال حاضر در  تفکیک شرایط موضوع جرم و شرایط  نبود  ،  موجود  برای  معیار و مناط دقیق 

یح  نظر صرآن است. بنابراین تعیین تکلیف قانونی در خصوص مناط تفکیک و همینطور امعان  ۀمشدد
 رسد.ای اصالحات قانونی به نظر میهاز اولویت،  قانونی به لزوم یا عدم لزوم علم به کیفیات مشدده

شرایط مقارن با جرم در بسیاری از موارد موجب تشدید بسیار زیاد  ،  که مشاهده شد   طور  همان
  ایمجرنکردن عنصر معنوی در خصوص این شرایط در  گردد و لحاظو چندین برابری مجازات می

گیری شرط مشدد او در شکل  ۀعمدی منجر به تحمیل مجازات سنگین به متهم بدون توجه به اراد
 ناشی از تفسیر و نگاهی است که به کیفیات مشدده ایجاد شده است.  ، شود. این اتفاق ناصوابمی 

به به شرایط اصلی جرم ممکن است  نتیجه حاصل شد که جهل  این  نوشتار  این  کلی    طوردر 
ال اگر کسی به اشتباه مال مثعنوان  تبع آن مسئولیت کیفری را منتفی کند. به امکان تحقق جرم و به 

بردارد است  دیگری  مال  آنکه  تصور  به  را  در  ،  خود  حال  این  با  است.  نشده  محقق  سرقت  جرم 
اول    ۀقائل به تفصیل شد. دست،  جرم باید میان دو دسته از شرایط  ۀخصوص جهل به کیفیات مشدد

د. این دسته از شرایط کننتشدید می   چشمگیری   شرایطی هستند که میزان و نوع مجازات را به میزان
شوند.  شرایط اصلی جرم محسوب می   ءجز،  گفتههای پیشمجازات با توجه به استدالل  ۀدهندافزایش
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ود. با این توضیح  طور نسبی خواهد ب رافع مسئولیت کیفری به ،  شرایط  گونهاینبنابراین جهل به تحقق  
اکثرا  مانع از آن  ،  شودوان مجرمانه میهرچند مانع از تحقق عن،  شرایط مشدده  گونه اینکه عدم تحقق  

دوم نیز شرایط    ۀنسازد. دست  روروبهتر  دیگر و با مجازات خفیف  ۀنیست که آن رفتار را با عنوان مجرمان 
ای با حداکثر مجازات اصلی ندارد. در  چندان فاصله  ها آنهستند که میزان مجازات    ایکنندهتشدید

مطابق   موارد  م  155  مادۀاین  اسالمیقانون  می  جازات  و  عمل  نتیجهشود  این    در  تحقق  به  جهل 
 رافع مسئولیت شدیدتر نیست.، شرایط
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