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  مقدمه

که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، انگیزه است، البته انگیزه یکی از مفاهیمی 

در علوم روان شناسی و جرم شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از 

نحوي که مجرم براي رسیدن به آن تصمیم به ه ؛تمایل و شوق براي ارتکاب جرم در مجرم؛ ب

وق جزا اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع در حق. ارتکاب جرم می گیرد

جهت دالیلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن ه میزان مجازات هیج تاثیري ندارد و این ب

  .بر منافع فردي است

  :در رابطه با سو نیت و انگیزه دو طرز تفکر ارائه شده است

د تاثیري در زوال مسئولیت داشته دانشمندان مکتب کالسیک، معتقدند که انگیزه نبای - 1

د اهمیت است همان عمد و اراده جدر تحقق جرم وا باشد و آنان عقیده دارند آنچه

و در واقع در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به .مجرمانه است

  .مرتکب

چه براي جامعه و نظم آن خطر دارد همان  طرفداران مکتب تحققی معتقدند آن - 2

شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده 

 .شخصیت است، لذا منطقا نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید

آنکه ارکان  ثیري ندارد، اما در مواردي باطبق اصل کلی هر چند انگیزه در تحقق جرم تا

مجرمانه از عمل گرفته  سه گانه جرم محقق است ولی انگیزه باعث می گردد که وصف



٥ 
 

در شرع انور و قانون موضوعه در باب علل .شود و یا به عملی وصف مجرمانه داده شود 

  .موجهه جرم، موارد عدیده اي دیده می شود

 ،مقنن ایران نیز با بهره گیري از دو نظام فکري اسالم و اندیشه هاي کیفري غرب

  .ات موثر تلقی نموده استانگیزه را در مواردي در تحقق جرم و میزان مجاز

انگیزه . اشتباه نمود   مسئله قابل توجه آن است که عمد را نباید با انگیزه و غرض

عبارت است از کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوي عمل خاصی هدایت 

  .می نماید و بنابراین همیشه مقدم بر اراده است

طور اراده در کسب  یا ترك فعل و همینقصد مجرمانه حاکی از اراده ارتکاب در فعل 

را باید ) اعم از عام و خاص(نتیجه زائیده ذهن قانون گذار است بنابراین قصد مجرمانه 

مثالً سوء . در قانون جزا جستجو کرد و لذا در هر جرمی، مفهومی واحد یا ثابت دارد

حساس یا نفع ا ،ولی انگیزه یا داعی.نیت عام در کلیه قتل هاي عمدي ازهاق نفس است

انگیزه زائیده ذهن . یا دفع ضرري است که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می کشاند

پس انگیزه را باید درون مجرم جستجو کرد و اغلب به صورت خودآگاه می . مجرم است

  .باشد

هیچ انسان عاقلی بدون هدف خاص و بدون انگیزه و غرض معین، به ارتکاب هیچ 

انسان در ارتکاب جرم انگیزه خاص و . م مبادرت نمی نمایدعملی، خاصه ارتکاب جر

انگیزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در میان مجرمین از یک جرم، . مشخصی دارد

گاه ممکن است نفع شخصی و جمع آوري مال و  ،هم انگیزه هاي متفاوتی وجود دارد

نیز ممکن است که گاهی .گاه ممکن است ارضاي حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد
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یکه مال و ثروت کس. این انگیزه ها ناشی از احساسات انسانی و بشر دوستانه باشد

را می رباید تا بین مستمندان تقسیم کند، مادري که براي سیر کردن  یشخص متمول

ی که براي پایان دادن به پزشکخود مرتکب سرقت می شود و یا  شکم گرسنه فرزندان

 امسلم عالج بیمار غیرقابل معالجه، او را از قید حیات می رهاند،دردهاي بی درمان و ال

اکنون  .دهد نفع شخصی نداشته و این اعمال را به خاطر حس بشر دوستانه انجام می

مندانه  بحث بر سر این است که در این قبیل موارد که هدف و انگیزه مرتکب شرافت

ا این انگیزه می تواند در عنصر بوده آیا باید مرتکب را مسئول دانست یا خیر؟ و آی

  معنوي جرائم و اراده مجرمانه موثر باشد یا خیر؟

دادگاه در هر مورد باید به انگیزه هاي نیک و بد بزهکار توجه کند و مجرم را در صورتی 

  .مستحق مجازات بداند که فعلش از احساسات پلید و منفی مایه می گیرد

ارتکاب جرم را علی االصول در ماهیت فعل مجرمانه قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه 

بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب . بی تاثیر دانسته است

در سیستم . فعل هر چه باشد تاثیري در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد

آن توجه خود را کیفري ما دادرس ناگزیر است براي تعیین سوء نیت کیفري و میزان 

صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد با این همه به نظر عده اي از حقوقدانان، قاعده 

آنها می گویند موارد استثنایی وجود دارند ،عدم تاثیر انگیزه در نفس جرم مطلق نیست

  .که انگیزه در تحقق جرم موثر است

  تعریف انگیزه           

  :متعددي ارائه شده استدرخصوص انگیزه تعاریف         
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هدایت    کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوي عمل خاصی :دکتر مرتضی محسنی

  .می نماید

  .یا احساس خاصی که مرتکب را به سوي ارتکاب جرم خاص سوق می دهدنفع :دیو و واب

  .طرف فاعل جرم تعقیب می شودمقصد نهایی که از :دکتر عبدالحسین علی آبادي

  علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم:دکتر مهدي کی نیا

  .هدفی که در پشت عملی نهفته است:دکتر محمد باهري 

 دهد  را انجام ) عنصر مادي ( انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاري 

  .معنوي است ردر واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنص

  جرائم عمديدرانگیزه 

  

پیداست که انگیزه تنها  کامالمادي وجود دارد  ن عنصر معنوي و عنصریاز تعاملی که ب

  .جرائم عمدي متصور استدر

  انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفري

شود و انگیزه که مجرم را  انگیزه یا داعی شروع میعنصر معنوي هر جرمی معموالً با 

رغم  کند اساساً تأثیري در مسئولیت کیفري ندارد و به وادار به ارتکاب جرم می

دانان آن را از مسلمات حقوق جزا ا این ادعا وجود دارد مشهور حقوقهایی که ب مخالفت

  .دانند می
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  انگیزه و عنصرمعنوي

جداي از عنصر معنوي است اما از آنجا که عنصر معنوي و داشت که انگیزه  باید توجه

از یک سنخ بوده و مادي نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس  انگیزه هردو

وجود ه اختالفاتی درباره مصادیق موجود در قانون ب ، ممکن است )tangible(نیستند

 .معنوي با مشکل مواجه سازد آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر

  مطلق و جرائم مقید جرائمرابطه انگیزه با

در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا  قانونگذار می تواند

 .مقید

  :مطلق و جرائم مقید ممکن است انگیزه شرط باشد جرائم در هر دو نوع

  .جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه -الف

یا  مهر امضاء یا در جعل که می گوید جعل احکام یا ا.م.ق524جرم موضوع ماده : مثال 

  .مقام رهبري یا رؤساي قواي سه گانه جرم است  000

یا امضاء یا مهر یا فرمان یا  هر کس احکام« : قانون مجازات اسالمی  524ماده 

آنها جعل کند یا با علم به  دستخط مقام رهبري و یا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام

 .»  محکوم خواهد شد یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سالجعل 

یرد فرقی ذتحقق این جرم با هر انگیزه اي صورت پ ظه می شودمالح همان طور که

پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که . خواهد بود  ندارد و جرم محقق

  . انگیزه در تحقق آن دخیل نیست

  .جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است -ب



٩ 
 

  .ه جمعیت راددر تشکیل یا ا ا.م.ق 498جرم موضوع : مثال

، دسته ، جمعیت یا شعبه  هرکس با هر مرامی« : قانون مجازات اسالمی  498ماده 

یا عنوانی تشکیل دهد  جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم

شناخته نشود به  که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محاربه نماید داریا ا

  .»  ماه تا ده سال محکوم می شود دوحبس از 

است و به نتیجه اي نیاز ندارد اما انگیزه در آن شرط است و آن برهم  این جرم مطلق

  . است زدن امنیت کشور

  دخالت انگیزه جرائم مقید بدون - ج

اي صورت گیرد  قتل عمد با هر انگیزه. لدر قتا.م.ق 206جرم موضوع ماده : مثال 

  .تأثیري در وقوع ندارد و جرم محقق شده است

مواردي ) ب 0000: ست قتل در موارد زیر عمدي ا« : اسالمی  مجازات. ق 206ماده 

کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را  اانجام دهد که نوع کاري را اکه قاتل عمد

  »0000 . نداشته باشد 

  .است جرائم مقیدي که در آنها انگیزه شرط -د

  .انگیزه ، از لحاظ عقلی ممکن است این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با: مثال

بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید  مثالً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث

  .همراه با انگیزه اشاره کرده است 

  . ا در این مورد وجود ندارد. م. قانونی در ق مصداقرسد  اما به نظر می

  انگیزه امري نسبی است
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این است که انگیزه امري نسبی است و امکان این  مدنظر قراردادباید   که در اي نکته

  .پس هر انگیزه اي انگیزه هاي دیگري نیز وجود داشته باشد  وجود دارد که در

ممکن است شخص ،انگیزه برهم زدن امنیت کشور است  که  ا.م.ق498در ماده : مثالً 

دست گرفتن قدرت سیاسی و ه باشد مانند ب از برهم زدن امنیت داشته انگیزه اي هم

  .انگیزه هاي دیگري داشته باشد دست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یاه شاید از ب

جمعیتی بیش از دو ، دسته ، جمعیت یا شعبه  هرکس با هر مرامی« :  ا.م.ق 498ماده 

ه نماید که داریا عنوانی تشکیل دهد یا ا نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم

ماه تا ده  دوشناخته نشود به حبس از  هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب

  .»  سال محکوم می شود

  انگیزه وسوء نیت یا قصد مجرمانه

مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد نیت، سوء قصد، عمد و علم در  سوء

  .بوده به کار رفته است مجرمانه

  :سوء نیت یا قصدمجرمانه از دو جزء تشکیل شده است

یکی علم مرتکب به اینکه فعل یا ترك فعل او مغایربا قانون جزا است و دیگر اینکه 

  .مرتکب، خواستارتحقق نتیجه مجرمانه باشد

» نقض قانون جزا آگاهی و علم مرتکب به«قصد مجرمانه را بسیاري از دانشمندان 

  .اند دانسته

دانسته مرتکب عملی  عمد آن است که کسی خواسته و«:ویدال و مانیول می گویند 

  »شود برخالف قانون جزا
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  »فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی دانسته است معرفت«امیل گارسون آن را 

ریف فوق کامل نباشد زیرا در هیچ یک از تعاریف به قصد اتع کهبه نظر می رسدولی 

آن که عالوه بر آگاهی و یا اراده متهم عامل دیگري به  و حال نتیجه اشاره نشده است

قصد نتیجه ضروري است، زیرا در بعضی از موارد از قبیل اجبار یا فورس ماژور،  نام

قد سوء نیت است لذا آگاهی کامل به نقض قانون جزا دارد، لیکن چون فا مرتکب

  .نیست مسئول کیفري

  :چنین تعریف می کند را) عمد(گلدوزیان قصد مجرمانه  ایرجدکتر

عدم انجام آن را  عمدعبارت است از هدایت اراده انسان به سوي منظوري که انجام یا«

  » قانون گذار منع یا امر کرده است

ی آید باید هم به فعل و هم قصد مجرمانه همان طور که از تعاریف فوق بر م در بررسی

  .مجرمانه توجه کرد به نتیجه

مورد اراده و  دوآن هر جرائم عمدي، فعل و نتیجهدرذکرشوددر ضمن الزم است 

  .دارد یعنی قصد مجرمانه در جرائم عمدي وجود. خواست عامل است

  :سوء نیت یا قصد مجرمانه داراي درجاتی است

  سوء نیت خاص وسوء نیت عام   -الف

  مشدد سوء نیت ساده و سوء نیت -ب

  )مستقیم غیر(و سوء نیت احتمالی ) مستقیم(سوء نیت جازم  - ج

  سوء نیت معین و سوء نیت غیر معین -د
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اما این ،ارتکاب جرم است عبارت از اراده آگاه عامل در )Dol general(سوء نیت عام

منوط به داشتن قصد را  اراده همیشه به تنهایی کافی نیست گاه قانون گذار وجود جرم

سوء نیت  که به آن ،مشخص وصریحی کرده که فاعل براي تحقق آن کوشیده است

  .می گویند )Dol special(خاص یا سوء قصد

  .سوء نیت خاص مخصوص جرائم عمدي است

جرم قتل، صرف ایذاء و آزار عمدي مجنی علیه کفایت نمی کند، بلکه  براي مثال در

خالف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد تا بتوان فعل نتیجۀ  فاعل باید در تحصیل

که در جرم ایراد ضرب و جرح وجود سوء نیت  در حالی. شناخت ارتکابی را قتل عمد

الزم نیست مرتکب قصد صدمه زدن داشته باشد تا  عام در فعل زدن کافی است و

  .ضارب شناخته شود

  .داعی اشتباه نمودانگیزه ونباید با  مسئله قابل توجه آن است که عمد را

پنهانی که انسان را به سوي عمل خاصی  انگیزه عبارت است از کوشش درونی و میل

 .است هدایت می نماید و بنابراین همیشه مقدم بر اراده

اراده در کسب  قصد مجرمانه حاکی از اراده ارتکاب در فعل یا ترك فعل و همینطور

را باید ) خاص اعم از عام و(مجرمانه  دبنابراین قص ،نتیجه زائیده ذهن قانون گذار است

سوء  مثال .در قانون جزا جستجو کرد و لذا در هر جرمی، مفهومی واحد یا ثابت دارد

 .نیت عام در کلیه قتل هاي عمدي ازهاق نفس است

احساس یا نفع یا دفع ضرري است که بزهکار را به طرف ارتکاب  ،داعی ولی انگیزه یا

  .دجرم می کشان
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پس انگیزه را باید درون مجرم جستجو کرد و اغلب به  ،انگیزه زائیده ذهن مجرم است

  .خودآگاه می باشد صورت

  .است طلقص مصوم و خموع ،رابطه انگیز با سوء نیت خاص         

  .انگیزه با سوء نیت عام و سوء نیت خاص متفاوت می باشد: دکتر اسماعیل عبدالهی

  نیتتفاوت هاي انگیزه وسوء 

سوء نیت و قصد مجرمانه با جرم رابطه ي بالفصلی دارند؛اما انگیزه و جرم رابطه دور -1

  و با واسطه اي دارند

مثالدر جرم قتل ، عمل قتل بالفاصله پس از قصد قتل که همان قصد مجرمانه و سوء 

حسادت یا انتقام یا انگیزه  نیت است محقق می شود، اما هدف قتل که ممکن است

با عمل قتل رابطه مستقیم ندارند، به گونه اي که به محض حصول  ري باید ،هاي دیگ

  .این انگیزه ها، عمل قتل نیز رخ می دهد

رقصد مجرمانه وجود نداشته باشد جرم عمدي هم رخ نمی دهد؛ اما فقدان انگیزه گا-2

البته معناي این سخن آن نیست که جرایم  ،خاص خللی در تحقق جرم وارد نمی نماید

زه خاصی دست به را هرمجرمی با انگیعمدي بدون انگیزه هم قابل تحقق هستند، زی

ر آن است که انگیزه خارج از چارچوب ارکان جرم شکل وارتکاب جرم می زند پس منظ

  .می گیرد

را  قصد مجرمانه در هر جرمی یک چیز بیشتر نیست و همه مجرمان همان قصد-3

  .دارند،اما براي ارتکاب یک جرم انگیزه هاي مختلفی ممکن است وجود داشته باشد
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مثال در جرم قتل ، همه قاتالن یک قصد بیشتر ندارند که همان قصد نقض قانون جزا 

وکشتن و خارج کردن روح از بدن دیگري است،اما انگیزه قتل ممکن است در یک جرم 

  ...یگري به دست آوردن مال باشدودر یکی عشق باشد،در د،حسادت باشد

از آنجا که وجودیا فقدان قصد مجرمانه در تصمیم دادگاه تاثیر بنیادین دارد، بنابراین -4

دادگاه بایدآن را احراز نماید؛ اما احراز انگیزه تکلیف دادگاه نیست مگر در مواردخاص 

  .که قانونگذار اهمیت خاصی را براي انگیزه در نظر گرفته باشد

 در جرم سقط جنین انگیزه حفظ حیات مادر، تاثیر اساسی داردبه گونه اي که اگر مثال

این انگیزه احراز شود، مرتکب برائت حاصل می نماید؛ برخالف قتل شخص بیمار که به 

  .ولیت قاتل نخواهد داشتسود انگیزه خیر خواهانه تاثیر در مفرض وج

ست، اما انگیزه مجرمانه ممکن است در جرایم صرفا مادي نیازي به قصد مجرمانه نی-5

  .وجود داشته باشد

ک چیز بیشتر نیست که همان اراده آگاهانه نقض قانون یسوء نیت در هر  جرمی -6

  جزا می باشد؛ اما در یک جرم ممکن است چندانگیزه متفاوت وجود داشته باشد

کردن مثال در جرم سقط جنین ، سوء نیت در جرم سقط جنین عبارت است از نابود 

عمدي جنین باعلم به اینکه چنین عملی از نظر قانونی ممنوع است و این قصد در همه 

سقط جنین وجود دارد؛ اما در این جرم ممکن است چند انگیزه وجود داشته  قمصادی

مثال به پزشکی پیشنهاد می شود که با گرفتن مبلغ گزافی مبادرت به سقط ،باشد

مده است وبراي حیات مادر نیز خطر ناك می آبه وجودجنینی نماید که از راه نامشروع 

باشدو پزشک این پیشنهاد را می پذیرد وسه انگیزه در تصمیم او نقش داشته 
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حفظ حیات مادر، به دست آوردن مبلغ زیادي پول و حفظ آبروي کسانی که :است

  .شده اند نامشروععمل مرتکب 

ه را به انگیزه زست، اما انگیسوء نیت و قصد مجرمانه همیشه مذموم و ناپسند ا-7

مشروع ناالبته جهت .مشروع و پسندیده و انگیزه نامشروع و ناپسند تقسیم می نمایند

مصادیق احصا شده خاصی ندارد، بلکه به هر جهتی اطالق می شود که بر خالف اخالق 

  .حسنه و نظم عمومی جامعه باشد

  انگیزه وسوء نیتهاي شباهت 

صرف انگیزه فرد را قابل تعقیب قرار نمی دهد، یت به تنهاییهمان گونه که سوء ن-1

مجرمانه نیز جرم محسوب نمی شود، بلکه انگیزه بایدصاحب خود را به حرکت واداشته 

نشود  نیت البته اگرانگیزه مجرمانه منتهی به سوء. و او را وادار به عمل نیز کرده باشد

  .قابل تعقیب نیست، هر چند اقدامات عملی هم صورت گرفته باشد

ی بنددو مچون سوء نیت،عاملی معنوي است که در روان انسان نقش  انگیزه نیز هم-2

ال براي تکوین قصد مجرمانه ابتدا،انگیزه و داعی به وجود می آید؛بدین صورت که ومعم

آن می رو سپس به سنجش نفع و ضر اب جرم به ذهن مرتکب خطور می کندکابتدا ارت

م جدي به د بیرون آمده و تصمیبرتر از زیانش دید از مرحله تردیپردازدواگر نفع آن را 

وال مرحله اول ،یعنی مرحله خطور ارتکاب جرم به ذهن عممارتکاب جرم می گیردکه 

وپدیدار شدن هدفی براي آن راانگیزه می نامند؛ زیرا در این مرحله است که هدف 

ذهن مرتکب را به خود مشغول می کندمانند اینکه به قصد دارا شدن و  ارتکاب جرم

ت یاکالهبرداري یا خیانت در امانت می افتد یا به قصد شهوت قمال اندوزي به فکر سر
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رانی تصمیم به تجاوز به عنف می گیرد یا به قصد انتقام فکرقتل دیگري به ذهن 

از یک دوره تفکر و سنجیدن سود و زیان  مرحله آخر نیز که پسخطورمی نمایدواو

محقق می شود و عنصر مادي جرم به تبع آن محقق می شود، سوء نیت یا قصد 

  .مجرمانه است

گر تصریح مرتکب وجود نداشته گیزه و سوء نیت یکسان است؛ زیراانحوه اثبات ان-3

  .اغ قرینه هاي جنبی و خارجی رفترباشد می توان به س

داشت که اثبات سوء نیت در هر صورت ضروري است اما اثبات انگیزه البته باید توجه 

مثال ماده ،در مواردي ضرورت دارد که در مسئولیت یا مجازات تاثیر داشته باشد

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر ((:ا تصریح دارد.م.ق621

شخصایا توسط دیگري ور دیگردید یا حیله یا به هر منظمنظور دیگربه عنف یا ته

  ))شخصی را برایدیا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد

که محرك مرتکب بوده باشد در تصمیم دادگاه تاثیري  ها پس هر یک از این انگیزه

  .ب باشدکنخواهد داشت و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه به دنبال کشف انگیزه مرت

  انگیزه در جرائم مختلف           

انگیزه در جرائم مختلف، متفاوت . انگیزه خاص و مشخصی دارد انسان در ارتکاب جرم

  .یک جرم، هم انگیزه هاي متفاوتی وجود دارد است و در میان مجرمین از

گاه ممکن است ارضاي حس انتقام و  گاه ممکن است نفع شخصی و جمع آوري مال و

  .خودخواهی و غرور باشد

  .است که این انگیزه ها ناشی از احساسات انسانی و بشر دوستانه باشد گاهی نیز ممکن
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 دادگاه در هر مورد باید به انگیزه هاي نیک و بد بزهکار توجه کند و مجرم را در صورتی

  .گیرد مستحق مجازات بداند که فعلش از احساسات پلید و منفی مایه می

  انگیزه و قانونگذار ایران

ماهیت فعل مجرمانه  قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علی االصول در

انگیزه فاعل در ارتکاب  بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا. بی تاثیر دانسته است

  .ندارد تکاب جرم توسط مرتکبرفعل هر چه باشد تاثیري در تصمیم و ا

 براي تعیین سوء نیت کیفري و میزان آندر سیستم کیفري ما دادرس ناگزیر است 

  .به قصد سوء فاعل معطوف دارد اخود را صرف توجه

به کل اثري دیگر  آیا در حقوق جزا ،انگیزه در تشکیل جرم هیچ اثري ندارد گفته شد

  هم نباید بر آن قائل شد؟

جرائم تاثیري ندارد ولی از آن جا که چشم پوشی از  درست است که انگیزه در تحقق

 وجود انگیزه شرافت 1352اصالحات سال  ین عامل هم صحیح نیست خود مقنن درا

  .است مندانه را یکی از موارد تخفیف مجازات دانسته

 صراحتا 3قانون مجازات عمومی به هنگام احصاءموارد تخفیف مجازات در بند  45ماده 

رفتار  بیلاوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از ق

 مندانه در ارتکاب جرم را از موارد تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافت

  .تخفیف مجازات محسوب نموده است
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قاضی این اجازه را داده است که بتواند با توجه  در قانون مجازات اسالمی قانون گذار به

) ا.م.ق 22ماده  3بند (» مندانه در ارتکاب جرم شرافت انگیزه«به علل و جهاتی مانند 

  .میزان مجازات را تخفیف دهد

در  ،قاضی به انگیزه مجرم در تعیین میزان مجازات منحصر به مورد اخیر نیست توجه

قانون گذار مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است، انگیزه ارتکاب  که مواردي

  .یر بگذاردحکم قاضی تاث در شدت یا ضعف مجازات و نهایتا جرم ممکن است

که حکم به تعلیق مجازات صادر می کند نیز  بر تصمیم قاضی در مواردي تاثیر انگیزه را

  )ا.م.ق 25ماده . (نمود نمی توان انکار

بند ب (» موجب ارتکاب جرم گردیده است اوضاع و احوالی که«قانون گذار با تعبیر عام 

ه به وضع عینی رویداد ضمن توج به قاضی اجازه داده است که در) ا.م.ق 25ماده 

تحقق اهداف تاسیس تعلیق  جنایی و میزان تاثیر عوامل گوناگون در ارتکاب جرم براي

  .وضع نفسانی بزهکار را در نظر بگیرد،مجازات 

  :ا.م .ق 25ماده

درکلیه محکومیت هاي تعزیري و بازدارنده حاکم می تواند اجراي تمام یا قسمتی از ((

  :زیر از دو تا پنج سال معلق نماید مجازات را با رعایت شرایط

  :محکوم علیه سابقه ي محکومیت قطعی به مجازات هاي زیر نداشته باشد: الف

  محکومیت قطعی به حد-1

  محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو-2

  محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدي-3
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  یالردو میلیون محکومیت قطعی به جزاي نقدي به مبلغ بیش از -4

عمدي با هر میزان ي محکومیت قطعی دوباریا بیشتربه علت جرم هاي سابقه -5

  مجازات

دادگاه با مالحظه ي وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی  -ب

که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجراي تمام یا قسمتی از مجازات رامناسب 

  .))نداند

  ت حقوقدانان ایرانانگیزه و نظرا

  .انگیزه در قصد مجرمانه تاثیري ندارد :دکتر اسماعیل عبدالهی

 ،قاعده عدم تاثیر انگیزه در نفس جرم مطلق نیستدکتر محمد علی اردبیلی،به نظر 

  .استثنایی وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است موارد

  :دنماینبراي گفته خود ذکر می  یدکتر محمد علی اردبیلی مثال

مجمع 13 67آبان  13مصوب (قانون مبارزه با مواد مخدر  18موجب ماده  به « 

  ):متشخیص مصلحت نظا

 هر گاه محرز شود که شخص با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگري باعث اعتیاد وي به

 سال حبس و براي بار دوم تا دهتا پنج شده است براي بار اول به  8مواد مخدر، در ماده 

  ».سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد ده

آیا ناظر » ...با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگري ... «است که منظور از  اختالف شده

  انگیزه یا سوء نیت خاص؟ است به
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معناي حقیقی خود به قانون مبارزه با مواد مخدر انگیزه را در  18ماده  قانون گذار در

  .مرادف دانسته است) سوء قصد(را با سوء نیت خاص  کار نبرده و آن

  انگیزه و شرکت در جرم            

در شرکت در جرم ممکن است انگیزه مرتکبان از انجام یک عمل مجرمانه یکسان باشد 

  .یا متفاوت

دریک زمان ) ب(وشخص ) الف(توسط شخص ) ج(ضرب وجرح شخص  :به طور مثال

از ضرب وجرح )ب(انتقام بوده و انگیزه شخص) الف(انجام شده، ولی انگیزه شخص 

براي مدتی جهت عدم حضور در مسابقه ي ورزشی که  ) ج(،کارافتادگی شخص 

  .بوده است نمود نیز در آن مسابقه شرکت خواهد) ب(شخص

  معاونت در جرمانگیزه و          

زه شخص معاون با شخص فاعل عمل مجرمانه در معاونت در جرم ممکن است انگی

  .یکسان باشد یا متفاوت

براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد وتقدم و یااقتران زمانی بین عمل معاون 

  .گیزه مشترك شرط نمی باشدو مباشر جرم شرط است اما وجود ان

 صل عدم تأثیر انگیزهموارد استثنا شده از ا

  :رد تأثیر انگیزه براي تعیین مجازات، دو دیدگاه وجود دارددرمو

 که قاضی است  هاي تخییري مشهور است،آن مکتب مجازات  یک دیدگاه که به-الف
انگیزه خوب   به اینکه مجرم داراي  هاي قانونی بسته مجازات  کامل دارد از میان اختیار
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از  بسیاريقوانین انگلو ساکسون و .ها را انتخاب کند مجازاتیا بد بوده است یکی از 

اند،که قانون کشورهاي انگلستان، ایاالت  پیروي کرده  قوانین موضوعه از این مکتب

  .از جمله آنها دانست  توان متحده آمریکا،هندو نروژ را می
انتخاب هاي تخییري مقید نام دارد،اختیار قاضی براي  مجازات  مکتبدیگردیدگاه  -ب

  .دانسته است  ف جرم و انگیزه مجرمچون شدت و ضع هم  به اموري مجازات را مقید

پست باشد و   ه مرتکب داراي انگیزهکآلمان درمواردي   قانون کیفري)20(مثال ماده

دادگاه اجازه   حبس با اعمال شاقه در نظر گرفته باشد به  قانون براي جرم وي مجازات

را مورد حکم   را انتخاب کند،بلکه باید مجازات اعمال شاقه نداده است که یک مجازات

  .انگیزه نیکو باشد فقط باید مجازات حبس را اعمال کند  قرار دهد و اگر مجرم داراي
  :مختلفی دارد  هاي موارد استثناشده تأثیر انگیزه شکل

را تغییر   کند،گاهی عنوان مجرمانه کیفري را زایل می  کلی مسئولیته گاهی انگیزه ب

 تأثیر   و گاهی در تشدید مجازاتشود  مجازات می  دهد،گاهی سبب تخفیف می

موجهه جرم  لعنوان عل حقوقی بهذکر است،برخی از مواردي که در عرف  به الزم.دارد

کنند،درحقیقت  نی پیدا میچون عذر قانو خاص دیگري هم  شوند یا عناوین محسوب می

که  شوند؛درحالی جرم بوده و به عنصر روانی جرم مربوط نمی  مربوط به عنصر قانونی

نگریسته شود انگیزه نیز در   تري روانی است،اما اگر در معناي وسیع  انگیزه یک مسئله

  .تأثیر نیست این موارد بی

کرده است که   را وادار به این دفاع اي او کند انگیزه می  مثال شخصی که از خود دفاع مشروع

  :گردد  این موارد اشاره می  ترین در ادامه به مهم .باشد همان حفظ جان یا مال خود می
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  تخفیف مجازات

انگلستان و هلند و سودان جهات مخففه را بیان   برخی از قوانین کیفري مانند قانون

  . قوانین داراي حداقل و حداکثر نیست  هاي مقرر در این اند؛زیرا مجازات نکرده

. شود مجرم خطرناکی نیست جرم می مندانه مرتکب مجرمی که با انگیزه شرافت

  کلی فاقد مسئولیت کیفريه ین مجرمی بچن  بنابراین،براساس دیدگاه مکتب تحققی

یافته   است که این مجرم فقط مسئولیت تخفیف  باشد؛اما دیدگاه مکتب کالسیک آن می

دوم را   چون بسیاري قوانین موضوعه،دیدگاه هم  قانون مجازات اسالمی ایران.دارد

  .برگزیده است

 :مجازات دانسته است  مندانه را یکی از جهات تخفیف ، انگیزه شرافتا.م.ق)22(ماده

و یا بازدارنده را   تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیري دادگاه می((

حال متهم   تر به مجازات از نوع دیگري نماید که مناسب  تخفیف دهد و یا تبدیل به

  :جهات مخففه عبارتنداز.باشد

ها مرتکب جرم شده است از قبیل  تحت تأثیر آن  اوضاع و احوال خاصی که متهم -3

  ))...  مندانه در ارتکاب جرم آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافت رفتار و گفتار تحریک

 شرافت  تکلیفی ندارد که درصورت احراز انگیزه  جا برخالف معاذیر قانونی،دادگاه در این

منظور از .کند  يمندانه در متهم،مجازات وي را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات دیگر

کند و ارتکاب  اي است که شرافت انسانی آن را ستایش می مندانه، انگیزه انگیزه شرافت

خطرناکی نیست بلکه قابل   دهد که مرتکب،مجرم اي نشان می انگیزه  جرم از روي چنین

  .اصالح است و استحقاق تخفیف مجازات را دارد
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  تعلیق مجازات

سازد تا بار دیگر به فکر ارتکاب  اتفاقی را متنبه می  تعلیق مجازات نهادي است که مجرم

  نماید در فکر کسب فضیلت و خودسازي جرم نیفتد و با ارفاقی که جامعه به او می

  اسالمی را به مقررات این نهاد اختصاص  ،موادي از قانون مجازاتقانونگذار ایران.باشد

بینی  پیش  این قانون یکی از شرایط تعلیق مجازات را بدین صورت)25(داده است و ماده

اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و   دادگاه با مالحظه وضع«:کرده است

گردیده است اجراي تمام یا قسمتی از مجازات را   احوالی که موجب ارتکاب جرم

  »...مناسب نداند

 مرکب با انگیزه شرافت  وردي دانست کهتوان م این شرط را می  یکی از مصادیق

اعمال مجازات،تنبیه   هاي اساسی داده باشد؛زیرا یکی از هدف  مندانه،جرمی را انجام

نداشته باشد با تعقیب   است که هرگاه مرتکب،انگیزه پست مادي  مجرم است و طبیعی

ن،تحمل بنابرای. دارد گردد و این لطف و پاداش اجتماعی را پاس می محض،متنبه می

  .ندارد بلکه بدون ضرر هم نیست  اي تنها فایده مجازات نه

  جرم سیاسی

مجرمانه   عنوان مجرمانه تغییر کند؛یعنی عمل  شود که در برخی موارد،انگیزه سبب می

تبع آن  دهد،بلکه عنوان مجرمانه تغییر پیدا کرده و به نمی  ماهیت جرم بودن را از دست

جرم ،شود می  سیستم مجازات موازي گفتهاصطالحا به آن   هیابد ک مجازات نیز تغییر می

  .مبحث است  ترین مصداق این سیاسی مهم
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  به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده 8/3/1380جرم سیاسی که در تاریخ   قانون

  فعل یا ترك فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل((: است،در این خصوص آورده است

نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا   انگیزه سیاسی علیهمجازات است هرگاه به 

اجتماعی و   جمهوري اسالمی و یا حقوق سیاسی  مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام

  ))...آید قانونی ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می  هاي  فرهنگی شهروندان و آزادي

کند بلکه ماهیت آن را  نه نمیسیاسی،ماهیت عملی را مجرما  ،انگیزهموجب این ماده به

داشته   شکل سیاسی پیدا کند باید ماهیت مجرمانه  دهد و قبل از آنکه تغییر می

شود از  مندمی وقتی جرمی ماهیت سیاسی پیدا کرد مرتکب آن از مزایایی بهره.باشد

جمله اینکه به جرم او در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه و در مرکز استان 

پوشیدن لباس تفاوت دارد،ملزم به   شود،محل حبس او با مجرمان عادي می  رسیدگی

  ...نیست و  زندان

عادي قرار داده   یاسی از جرمطرح جرم سیاسی، عامل ذهنی را مالك تمیز جرم س

صی با انگیزه دشمنی بنابراین،اگر شخ.یعنی نتیجه عمل مرتکب، مورد نظر نیست است

محسوب   ري اسالمی بپردازد مجرم سیاسیجمهو  علیه نظام غشخصی به تبلی

  .شود،هرچند عمل او نتیجه و پیامد سیاسی هم به دنبال نداشته باشد نمی

  اضطرار و ضرورت

گروهی آن را بر پایه عامل ذهنی :درمورد مبناي حقوقی ضرورت اختالف نظر وجود دارد

 .دانند اراده کامل میاضطرار و ضرورت فاقد   اند؛زیرا شخص مضطر را در حالت قرار داده

. ارتکاب جرم داراي قصد مجرمانه باشد  تواند در حالت بنابراین،چنین شخصی نمی
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قانون   اند؛یعنی صرفا اجازه تفسیر و توجیه کرده  گروهی دیگر آن را براساس نظریه عینی

طبیعی است شخص مضطر در حالت .سازد می  است که انجام چنین عملی را مباح

و از   دهد تا عنصر معنوي را کامال منتفی بدانیم نمی  کلی از دسته ود را برار،اراه خظاص

منطقی داشته باشد و شاید بتوان این مبنا را در   سوي دیگر،اجازه قانون باید مبناي

  .انگیزه مرتکب جستجو کرد

ارتکاب جرم تر دست به  که شخص مضطر با انگیزه جلوگیري از خطر بزرگ  توضیح بااین

باشد،بنابراین،قانونگذار آن را در مسئولیت  این انگیزه پست نمی  چونزندو می

  .است  مرتکب،مؤثر دانسته

  اند  بیان کرده  صورت خاص اسالمی،مصادیق اضطرار را به  مواد مختلفی از قانون مجازات

نجات از مرگ یا   هرگاه کسی مضطر شود که براي((:دارد که مقرر می)167(مانند ماده

به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد   بیماري سختجهت درمان 

حقه   هرگاه ثابت شود که راشی براي حفظ حقوق((: که آورده است)591(یا ماده))شد

او   تعقیب کیفري ندارد و وجه یا مالی که داده به  خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده

  )).گردد مسترد می

  دفاع مشروع

بیان   عنوان یکی از علل موجهه جرم مشروع را به  مجازات اسالمی،دفاعقانون )61(ماده

  .اند کرده  قانون نیز احکام دفاع مشروع را بیان  همان)629(تا)625(کرده است و مواد

 دخو  هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال«:دارد مقرر می)61(ماده

  قریبدر برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر   ريیا دیگري و یا آزادي تن خود یا دیگ
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لی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و الوقوع عم

ازحد  عمل ارتکابی بیش-2.دفاع با تجاوز و خطر مناسب باشد-1:مجازات نخواهد بود

یا مداخله فوت وقت عمال ممکن نباشد و   توسل به قواي دولتی بدون-3.الزم نباشد

  »....نشود  مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع  قواي

اعمال حق طبیعی   گروهی:مشروع اختالف نظر وجود دارد  درمورد مبناي حقوقی دفاع

بر اجبار و برخی دیگر آن   گروهی دفاع مشروع را مبتنی.دانند می  را مبناي دفاع مشروع

مشروع را یک وظیفه   اي هم دفاع د و عدهان عدالت مبتنی ساخته  را بر نظریه اجراي

  .دانند اجتماعی می

هریک از این مبانی را که بپذیریم باید   که اما آنچه که در اینجا قابل تأمل است این

اي دارد و آن،دفاع از  از خود انگیزه  کننده براي دفاع نکته اعتراف کنیم که دفاع  بدین

کس چنین  است؛زیرا هیچ  اي مندانه شرافتجان یا مال یا آزادي است که انگیزه 

پس مبناي حقوقی دفاع مشروع در حقیقت به عامل انگیزه .کند نمی  شخصی را مذمت

طبیعی یا وظیفه   مرتکب با انگیزه اجراي عدالت یا اعمال حق  گردد؛یعنی برمی

  .اجتماعی،اقدام به دفاع از خود کرده است

ذار آن را قانونگ  از مصادیق انگیزه دانست کهتوان یکی  بنابراین،دفاع مشروع را می

  .مسئولیت دانسته است  سلباستثنائا از علل 

                                                                                                                                          اطاعت از امر آمر قانون 

قرار داده   اسالمی،امر آمر قانونی را از علل موجهه جرم  قانون مجازات)57(و)56(ماده 

به دستور   از مصادیق انگیزه دانست؛زیرامأمور وقتی  توان است که این موضوع را نیز می
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کند و  شود با انگیزه خاصی این کار را می می  مر قانونی جرمی را مرتکبآقانونی 

  باشد که قانونگذر این انگیزه را رافع مسئولیت مافوق می آن،انگیزه اطاعت از دستور

  .دانسته است

  نتیجه           

باشند  از این جهت که عنصر معنوي می)عام  سوء نیت(انگیزه و قصد مجرمانه -الف

شبیه یکدیگر هستند،اما تفاوت اساسی با هم دارند؛زیرا یکی از آنها رکن جرم است و 

رسیدگی به جرایم باید دقت فراوان   باشد و در مقام دیگري خارج از ارکان جرم می

  .اشتباه نشود  قصد مجرمانه داشت تا انگیزه ارتکاب جرم با  مبذول

انگیزه،هیچ تأثیري در مسئولیت کیفري و   از دیدگاه حقوقی اصل بر آن است که -ب

زات نداشته باشد مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد؛اما از اعنوان مجرمانه و مج

 شرافت  شناسی،انگیزه تأثیر زیادي در مسئولیت کیفري دارد و حتی انگیزه دیدگاه جرم

  .دنمای دانه،قصد مجرمانه را زایل میمن

  مربوط به انگیزه را فقط درمورد جرایم  سیستم حقوقی اسالم،قواعد عمومی - ج

عمل   شده شرعی دیگر باید به مقررات تصریح  در جرایم وداند برقرار میمستوجب تعزیر 

  کرد

عذر   همچون موضوعه کیفري با عناوین خاصی  بسیاري از قواعدي که در حقوق -د

شوند در حقیقت به  شناخته می...از امر آمر قانونی و  قانونی،دفاع مشروع،اضطرار،اطاعت

  .شوند مسئله انگیزه مربوط می
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  بینی شده در بسیاري از مواد قانونی که قصد خاصی براي تحقق جرم پیش -ه

خاص یا زانگیزه هستند، هرچند ممکن است با نام سوء نیت مصادیقی ااست،درحقیقت 

  .ها یاد شود نام دیگري از آن

  توان رابطه عموم و خصوص مطلق خاص را می  رابطه میان انگیزه سوء و سوء نیت -و

قرار   مجرمانه خاصی را قانونگذار جزء ارکان جرم  با این توضیح که هرگاه انگیزه.دانست

  .شود  داده باشد،سوء نیت خاص تلقی می

                                                                                 .اي ندارند جرم نیست با سوء نیت رابطه  اي که جزء ارکان مندانه و انگیزه یزه شرافتگان
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