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Abstract 
In the Statute of International Criminal Tribunal Court for Rwanda, 

article 2, Paragraph 2 some other punishable acts related to genocide are 
mentioned. The clause D is about “Attempt to commit genocide”. The 
judicial precedence in this court shows that those who attempted without any 
physical element in their cases were punished just because of the existence 
of a mental element. This case is really similar to the TAJARRI concept in 
Islamic jurisprudence. Regardless of describing and comparing the notions 
of crime and sin, both “TAJARRI” and “attempt to commit genocide” are 
common in lack of the physical elements of the crime or sin. Here in this 
article we try to have a comparative study of these two concepts which is a 
totally new idea in legal and Jurisprudential literature, and will refer to the 
opinions and views of Foghaha(Muslim Jurists) and to the documents and 
practice of the international criminal courts. According to the international 
law, Genocide is the worst crime in humanity and there is a subtle similarity 
between attempt to commit genocide and TAJARRI.The concept of 
TAJARRI in Islamic jurisprudence can be used to clarify some uncertainties 
in international law. 
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 حقوق  و  فقه  رد بین المللی نسل زدایی    روانی جرم نصرغ   ربرسی
 1پویان بیگلری

 چكيده 
 دیگیر اممیاق بابی  2میاد   3دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی  رندی ا  بنی      

آن  تیش  بیرای دسی    مجازات مربوط به دس  زدای  ذکر گردیی   اسیک کیه بنی  د
این دیوان کساد  که منصیر میادی در ورندی   آد یا در رنیه بضای   زدای  م  باش .

 موجود دبود  اسک فقط با اثبیات موجودییک منصیر رنادی  م یموق مجیازات شی د 
.شباهک این مسئله در حقوق بین المل  با موضوع تجری در فقه بسیار دزدیی  اسیک. 
 به دنر از اینکه مف وم جرم ن معصیک را بخواهیم ناکیانی ن مقایسیه دمیاییم هیر دن
موضوع تجری ن تش  برای دس  زدای  فاب  منصر میادی تققیج جیرم ییا معصییک 

باشن .در این مقاله برای بررس  موضوع تطبیق  فوق که در ادبیات حقیوب  ن فقیه م 
های  باش  به آراء ن مقای  مجت  ین ن ملما ن اسناد دادگاکامش ج ی  ن فاب  سابقه م 

تیرین جیرم ین المل  که جرم دس  زدایی  را نییمشود.در حقوق بالملل  رجوع م بین
دادی  میابین مف یوم تیش  بیرای دسی  زدایی  ن موجود در مرصه زیسک ادساد  م 
توان در رفی  شیب ات موجیود در حقیوق باش  ن م تجری شباهت  ظریف موجود م 

 المل  از مبقث تجری در فقه ب ر  برد.بین
 

دییوان  جیرایم بیین المللی ، دییک ییا ،سیوء  تجری، منصر رناد ، :یدیواژگان کل
 .الملل کیفری بین

                                 
 pooyan.biglary@gmail.com، رایانامه: )ره(اهلل العظمی بروجردیدانشگاه آیتگروه حقوق استادیار  .1

  23/12/95پذیرش تاریخ  -   04/10/95  دریافتختاری
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 مقدمه

-سیلنزدایی، در زمان عقیی  مانی ن جیر  عنصر روانی که در تحریک و تشویق به نسل

زداییی( ل(کنوانسیون منع و مجازات نسی2گردد )از موارد مصرح در ماده )زدایی مطرح می

 باش .ی میزدایناظر به جرمی است که فاق  عنصر مادی نسل

ن ا و بن  ( اساسنامه رو3فرضیه مطروحه این است که موضوع ذکرش ه در بن  )د( ماده )

خص را شیزداییی کیه بیا احیراز عنصیر روانیی، ( کنوانسیون منع و مجازات نسل3)د( ماده )

ر حقیوق، دان  آیا اعتبار خاصی برای عنصر روانی قائل ش ه است که دمستحق مجازات می

 ست؟فاق  سابقه ا

وارد میالملل عمومی، این اعطای جایگاه خاص به عنصیر روانیی، ی یی از در حقوق بین

-ای بیینهیباش . به همین دلیل، از جانب وکییی متممیان در دییوانخاص در این زمینه می

قی ان فالمللی، مورد اعتراض قرار گرفته اسیت. تنمیا میوردی کیه شیباهت زای الوصی ی بیه 

ر برابیر دری در فقه است. تجری در فقه به معنی جرات طغیان عنصر مادی دارد، موضوع تج

ی فقمیا شیود. برخیدستورات المی است؛ حالتی که نمایتاً به تحقق عنصر میادی منتمیی نمیی

 رغ  فق ان عنصر مادی، سزاوارِ مجازات است.معتق ن  شخص متجری، به

بی ون  زداییینسیلالملل عمومی، اثبات عنصر روانی جر  از لحاظ نظری، در حقوق بین

ی المللینهای کی ری بموجودییت عنصر مادی، امری بسیار مش ل است، که البته در دادگاه

اب (؛ زیرا عموماً از طرییق شی ت ارت یVerdirame, 2000: 584م رراً احراز ش ه است )

ر دکاررفتییه عنصییر مییادی و گگییونگی اسییت اده از ابزارهییای مختلییا و میییزان قسییاوتِ بییه

 توان عنصر روانی را م روض دانست.رت بان، میرفتارهای م
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 شناسی عنصر روانی و تبيين ارتباط مفاهيم فقهی و حقوقی مرتبطمفهوم .1

ما بیه ن رأی، تنها امری ناشناخته بود و در متدر گذشته در اروپا، عنصر روانی در دادگاه

شیالوده  وییت داشیته محور یعنصیر روانیش . در فقه اسیمی، از ابت ا عنصر مادی اشاره می

میی بع غنیی فقریزی است. بنابراین است اده از ظرفیت منااصلی حقوق کی ری اسیمی را پایه

ت این جیر  توان  کمک شایانی به اثباالملل، میدر ت میل این مبحث از حقوق کی ری بین

وشین رزداییی را روا دارد و زوایای مبم  عنصر روانی در عمل تحرییک و تشیویق بیه نسیل

 سازد.

 عنصرروانی در حقوق بين الملل .1-1

ه عنصیر بی( اساسنامه ر ، اولین سن  م توب در تصریح 30احصاء عنصر روانی در ماده )

ه لحیاظ تیاریخی، بالملل است. این در حالی است که در حقوق بین المللیروانی جرای  بین

 ی بررسی عنصیر روانیی،المللی براهای بیناز زمان تش یل دادگاه نورنبرگ، قضات دادگاه

انیی ( اساسنامه، عنصر رو30نمودن . ماده )های موجود و جاری استناد میعمی تنما به عرف

 یری نیسیت و کس دارای مسئولیت کیهیچ»نمای : گونه احصاء میالمللی را اینجنایات بین

دییوان ت توان او را به دلیل ارت اب ی ی از جرایمی که رسیی گی بیه آنمیا در صییحینمی

 «است مجازات کرد، مگر این که عنصر مادی جر  همراه با قص  و آگاهی باش .

زداییی کیه ی یی از المللی و خصوصاً جر  نسیلالملل، تعریا جرای  بیندر حقوق بین

هیای این جرای  بود، خود خالی از مناقشه و اختیف نبود؛ زیرا در زمان تش یل اولین دیوان

المللی اعیی  اه نورنبرگ و دادگاه توکیو لیست دقیقی از جرای  بینالمللی، دادگکی ری بین

ننمودن . همین مسئله و برخی دیگر مسائل، باعث ش  اصل قانونی بودن جر  و مجیازات در 

هیای های مذکور محل شک و تردی  قرار گیرد. در نمایت، در اسناد مؤسیس دییواندادگاه

المللیی ( لیست دقیق جیرای  بیین1993) 2یوی سابق( و یوگس1994) 1المللی رون اکی ری بین

المللیی نییز همیان جیرای  بی ون هییچ تمیه و تعیین گردی . در اساسنامه دییوان کی یری بیین

                                 
1.International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). 

2.International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY). 
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تغییری به همراه جر  تجاوز سرزمینی )البته جر  تجاوز عمی وارد مرحله اجرایی نش ه و تیا 

 المللی عبارتن  از:ن سه جر  بینبه امروز مس وت باقی مان ه است( ت رار گردی ن . ای

 1زداییجنایات نسل -1

 2جنایات علیه بشریت -2

  3جنایات جنگی -3

میا ه و فعیی تنالمللی قابیل محاکمیه بیودالمللی، تنما جرای  بینهای کی ری بیندر دیوان

کیه از  -همین سه جر  قابلیت پیگیری دارن . به هر روی، در سین  مؤسیس دییوان میذکور 

 مللی معینالجرای  بین -باش  المللی میترین دیوان کی ری بینایره صیحیت، جامعلحاظ د

کیر ذ( 30ده )ش ن  و برای اولین بار در اساسنامه این دیوان به صراحت، عنصر روانی در میا

-سن  بیین الملل عمومی، عنصر روانی در یکگردی . این نخستین بار بود که در حقوق بین

  .المللی احصاء گردی

حقیوق  تیر ازالملل عمومی، عمیً شرایط تعیین عنصر روانی بسییار سیختدر حقوق بین

نصیر شی ن عداخلی است. این سختی، ناشی از کثرت مرت بیان، کثیرت قربانییان و آمیختیه

ه عنیا اسیت کیهای سیاسی و ای لوژی ی است. النماییه، ایین میوارد بیه ایین مروانی با انگیزه

الیی زدایی، به علت کثرت مرت بان، سلسله مراتب بلنی بایژه جر  نسلوالمللی، بهجرای  بین

های المللی، در ردهشود مرت بان جرای  بیناز مرت بان را به همراه دارد. این مسئله باعث می

دارنی  کیه قص شیان زداییی باشین  و اظمیار میمراتب، عموماً من ر قص  نسیلمادون سلسله

ار وده، اظمیبزدایی قص  واقعی مافوق خود که همانا قص  نسل اجرای اوامر مافوق بوده و از

 کنن .اطیعی میبی

المللی جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، سیربازان و افیراد میادون در در دو جر  بین

توانن  از این است الل در دادگاه اسیت اده نظامی، اصوالً نمیمراتب گروه نظامی یا شبهسلسله

نبودن از قص  فرمان ه، غیرقابل تصور است و فرمان مقا  مافوق نظامی، بیه هنماین . زیرا آگا

                                 
1. Genocide. 

2. Crimes against humanity. 

3. War crimes. 
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نمایی . بنیابراین ارت یاب دو جیر  کشتن غیرنظامییان عمییً تمیا  قصی  وی را مشیخص می

المللیِ یادش ه، عمیً برای مح ومیت مرت بین نیازمن  تییش زای الوصی ی بیرای اثبیات بین

توان در روایات دینیی، تککیی  بیر عی   ه، در تاریخ نیز میباش ؛ گه این کعنصر روانی نمی

 حمله به غیر نظامیان در هنگا  جنگ را میحظه نمود.

 اهميت عنصر روانی در فقه .2-1

صیر روانیی ویژه موضوع مورد نظر این مقاله که نیاظر بیر تطبییق عندر مباحث فقمی و به

ی عنصر روان توانی  اهمیته روشنی میباش ، بالمللی بر مبحث تجری در فقه میجنایات بین

ر حقیوق دالمللیی رادریابی ؛ همان عنصری که تا زمان نگارش اساسنامه دیوان کی یری بیین

 الملل مس وت باقی مان ه بود.بین

صیر تیوان گیالع عنگیرد نیز میدر خصوص م مو  تجری که در دسته معاصی قرار می

غیت بیه معنیای جیرأت جسیتن و جسیارت تجیری در ل روانی و عنصر مادی را حس نمیود.

(. تجییری در اصییطیح 1ق: 1414منظییور، ورزییی ن در انجییا  یییا تییرس کییاری اسییت )ابیین

ر دن آن که اصولیّون، عبارت است از مخال ت عملی با ح   الزامی موال به زع  فاعل، ب و

 کیه رودیواقع مخال تی صورت گرفته باش . به سخن دیگر، تجری تنما در موردی به کار م

کنی ، امیا در واقیع گنیین پنی ارد و از انجیا  آن خیودداری میشخص، ت لی ی را ثابیت می

 (298: 1415ت لی ی وجود ن اشته است. )آخون  خراسانی، 

پرواییی و نافرمیانی از اوامیر و نیواهی بیی تجری در اصیطیح حقیوقی عبیارت اسیت از

ری، اجتمیاع دو عنصیر ضیروری (. لذا برای تحقق تج224: 1392قانونگذار است )اردبیلی، 

نتیجه مان ن عملیات اجرایی با وجود انجا  کلییه بی -2قص  ارت اب جر  یا گناه.  -1است: 

مراحل عملیات اجرایی مادی و محسوس مربوط به جر  یا گنیاه. در نتیجیه، متجیری کسیی 

شیود کیه   میرسان  ولی بع اً معلیوی مراحل جر  یا گناه را به اتما  میاست که عم اً کلیه

 (272: 1392ی او جر  یا گناه نیست. )ولی ی، یافتهعملیات انجا 
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 ی در فقه اماميهمفهوم تجرّ .2

ی از سه جمت قابل بررسی است. اگرحسن و قیبح تجیری می نظر باشی ، موضیوع، تجرّ

اصولی خواه  بود و اگر بحث از حرمت و حلّیّت تجری باش  موضوع، فقمی خواهی  بیود. 

بحث از عقاب یا ع   عقاب متجیری، موضیوع ماهییت کیمیی خواهی  داشیت در صورت 

(. این در حیالی اسیت کیه علمیای بزرگیوار، در اصیولی ییا فقمیی ییا 11ق: 1418 حائری،)

ق: 1428؛ انصیاری، 133ق: 1415 ایروانی،نظر دارن . ) بودنِ موضوع تجری اختیفکیمی

42) 

گیه،  ا ع   استحقاق عقاب متجری است؛شود، در مورد استحقاق یسوالی که مطرح می

قیاب عاسیتحقاق  بیوده و موجیب علمای بزرگوار در این که آیا تجری مانن  معصیت، قبیح

(. از ایین 41: 1376؛ نیائینی، 94ق: 1413انی  )مشی ینی، خییر، اخیتیف کیردهگردد ییا می

د ی گاه  وجودسه پردازی . در این باره های مختلا میجمت، به بیان اقوال و دالیل دی گاه

 دارد.

 ل بیه قیبحدی گاه اول: ع ه از علما، قبح تجری را منحصر در قیبح فیاعلی دانسیته و قائی

(. ادلیه 40ق: 1428داننی  )انصیاری، فعلی نیستن . بنابراین متجیری را مسیتحق عقوبیت نمیی

 مستن  این قول از قرار زیر است:

-ذمت مییاین سوء سریره متجری کاشا از سوء سریره متجری است و متجری بر  -1

ری کیه سیوء سیریره امیر اختییاری نیسیت و فطی بخاطر این ؛ولی مستحق عقاب نیست ،شود

ح   آن  عمل مورد تجری بر محبوبیت یا مبغوضیت ذاتی خود باقی است و. باش انسان می

فیرد را  یعنیی آن ؛تجیری قیبح فیاعلی دارد ولیی قیبح فعلیی نی ارددر نتیجه  ،کن تغییر نمی

کیرد خمیر اسیت( قیبح کنن  ولی خیود تجیری )نوشیی ن آبیی کیه تصیور مییع مین وه

 (.40ق: 1428 ،ی)انصارن ارد

 ت و قص  ارت اب جر  همانن  دیگر فعل و ان عاالت درونی انسیان، تیاعز  بر معصی -2

زاتی زمانی که به مرحله عمل نرسی ه، فقط درخور سرزنع و میمت است و عقیاب و مجیا

 (91ش: 1382)خمینی، به دنبال ن ارد. 
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و  چی از انجا  ت الیا شرعی، همیشه نشانه طغییانای از علما، سرپیطبق فرموده ع ه -3

هیای وسهسرکشی انسان در برابر خ اون  نیست؛ گه، گاهی سستی اراده، فریب شیطان و وس

تی، قصی  ده  و شیخص در گنیین حیالپیاپی ن س، انسان را به نافرمانی از خ اون  سوق می

-نمیی شمردن دستورهای خ ا را نی ارد. پیسکشی و اظمار وجود در برابر خ ا یا سبکسر

 وتوان گ ت هر کس قص  ارت اب معصیت داشته باش ، در ص د طغییان و سرکشیی بیوده 

 (28ش: 1378مستحق عقاب و مواخذه است. )سبحانی، 

لیی قیبح فع بیه دی گاه دو : در مقابل دی گاه اول، اکثر علما عیوه بر قیبح فیاعلی قائیل

محقیق  ؛259: 1415، خراسیانیداننی  )تجری هستن . بنابراین متجری را مسیتحق عقیاب میی

 (.221ق: 1312؛ ص ر، 35ش: 1376نائینی، 

 بیان دالیل:

لت عز  بر معصیت و تصمی  بر مخال یت بیا شخص متجری به عتجری حرا  است و -1

یه نوان اولانجا  داده است، بر ع اما عملی که متجری .موال، مستحق مجازات و عقوبت است

ت عیز  به جمی)عقل فطری سال ( و  ح   وج ان و ح   واقعی خود باقی است. بنابراین به

، اسیانیخر. )؛ نه بر ن س فعلی که انجا  داده اسیت ، متجری مستحق عذاب استبر مخال ت

1415 :259) 

علمیا ات یاق ؛ زییرا کنن  اجماع استز جمله دالیلی که مشمور فقما ب ان تمسک میا-2

 .واقیع باشی  بیا مخیالا شی ه حاصیلهرگنی  قطیعِ ،دارن  که تجری بر میولی حیرا  اسیت

 (29: 1369)تبریزی، 

دانن  و اگیر میولی بنای عقیء در این است که گنین شخصی را مستحق مجازات می -3

ل بیه فعی (259: 1415 ،ی)خراسیانکنن  بن ه متجری خود را مجازات کن  او را ن وهع نمی

واسطه قطع به ح مع هرگن  اشتباه باش  لباسیی تیازه و ظیاهری پوشیی ه اسیت و عقیل بیه 

میا »کن . همچنین در صورت مخال ت بیا قطیع، بیه مقتضیای وجوب اطاعت از آن ح   می

با ح   عقلی مخال ت کرده که مورد تکییی  شیارع بیوده « ح   به العقل فق  ح   به الشرع

(. قرییب بیه همیین بییان اسیت کیه 221ق: 1412ت )حیی ری، است و نتیجه آن، عقوبت اس

مسلماً تجری، عقیً قبیح اسیت و هرگیه کیه نیزد عقیل قبییح اسیت شیرعا هی  حیرا  اسیت 
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. از همین جمت، گ ته ش ه است که میان حرمت و عقوبت میزمیه (259: 1415 ،ی)خراسان

عقوبیت هی  داللیت هست؛ به این صورت که ادله حاک  بر حرمت افعال قبیح بر اسیتحقاق 

 (374-375: 1383؛ ص ر، 440-450ق: 1422خواه  کرد. )اص مانی، 

لت عز  بر معصیت و تصمی  بر مخال یت بیا شخص متجری به عتجری حرا  است و -4

یه نوان اولموال، مستحق مجازات و عقوبت است. اما عملی که متجری انجا  داده است، بر ع

نیه  ،سیتااستحقاق عقاب، به جمت عز  بر مخال ت  و ح   واقعی خود باقی است. بنابراین

 .(259: 1415 ،ی)خراسان. بر ن س فعلی که انجا  داده است

، هتک حرمیت میولی اسیت. س عقاب عاصیمیتوان گ ت که در این قسمت، می -5

ا رعمل ب ی  زیرا فاعل به اعتقاد خودشقائل به تطبیق این میس در فرد متجری می باشی ، 

ه بیا کیهسیتن ؛ گیرا  میولی مبغیوض است. در نتیجه، عاصی و متجری هر دو نزدانجا  داده 

ی سیکلهمطابق واقع باشی  ییا نیه، در م عمل متجری حال ان ،ت لیا من شا مخال ت کرده

 (35: 1374)محقق اص مانی، . ثیری ن اردکعقاب ت

لا در م  بای  گ ت که گرددموال برمی یالطاعهحقاین موضوع به  وانگمی، گون -6

ییت حرمیت احترا  میوال و رعاو ش ی نیست که از نظر الطاعه کوتاهی روا داشته ادای حق

متجیری  بنابراینن ارد. وجود پروایی شخص عاصی و متجری ت اوتی بین گستاخی و بی ،او

 (190-191: 1383)ص ر، . همچون عاصی مستحق عقاب است

اطنی بیحرا ، خبث  عمل مرت ب این است که فاعل وعقوبت فرد عال  به گناه  علت-7

واقع آن  حال گه در ؛شوددان  مبغوض مولی است مرت ب میدارد. زیرا او عملی را که می

ق )محقی مییس در فیرد متجیری هی  جیاری اسیت. فعل مبغوض مولی باش  و یا نباش . این

 (48: 1376نائینی، 

 ورا طغییان ن س تجری به عنوان تجیری قبییح و موجیب اسیتحقاق کی یر اسیت؛ زیی -8

امیا موجیب قیبح ییا حرمیت شیرعی فعیل میورد تجیری  ،شودسرکشی بر موال محسوب می

. نیست؛ بل یه آن فعیل بیر محبوبییت ییا مبغوضییت اولییه و ح ی  واقعیی خیود بیاقی اسیت

 (261: 1415خراسانی، )
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ستحقاق عقاب، به تع ادی از آییات شیری ه کیه مییس حسیاب و کتیاب قائین به ا -9

ننی ؛ کالل میفراد دانسته و حاکی از اهمیت قص  افراد عنوان کرده است است المی را نیت ا

نمیان کنیی ، پآشی ار ییا گه هاى خود داری ، آنچه در دل»فرماین : مانن  این که خ اون  می

 (262، 1415)خراسانی، (284)البقره، « .کن خ اون  شما را به آن محاسبه مى

بْ ُ  ن ُسِ ُ ْ أَا فِی أَمَا فِی األَرْضِ وَإِن تُبْ ُواْ مَلِّلَّهِ ما فِی السَّمَاواتِ وَ» - هِ بِیوْ تُخْ ُیوهُ یُحَاسیِ

 (284)البقره، « .یْءٍ قَ ِیرٌکُلِّ شَ اللّهُ فَیَغْ ِرُ لِمَن یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَن یَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى

ؤُولًا أُولئِکَ کَانَ عَنْیهُ مَ ُؤَادَ کُلُّرَ وَالْالْبَصَوَالَ تَقْاُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْ ٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ» - « سیْ

 (36)اإلسراء، 

غَ ُیورٌ  بَتْ قُلُیوبُ ُ ْ وَاللّیهُ  بِمَا کَسیَ ؤَاخِذُکُیُالَّ یُؤَاخِذُکُ ُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِیَ أَیْمَانِ ُ ْ وَلَ ِن » -

 (225)البقره، « حَلِی ٌ

طُ عِنی َ اللَّیهِ فَیلِن لَّی ْ تَادْعُوهُ ْ لِآبَیائِمِ ْ هُیوَ» -  لِخْوَانُ ُ ْ فِیی الی ِّینِآبَیاءهُ ْ فَی عْلَمُیوا أَقْسیَ

هُ غَ ُیورًا  قُلُیوبُ ُ ْ وَکَیانَ اللَّیا تَعَمَّی َتْ ِین مَّیوَمَوَالِی ُ ْ وَلَیْسَ عَلَیْ ُ ْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَکْتُ  بِهِ وَلَ

 (5)األحزاب، « رَّحِیمًا

ادی از احادییث اسیتناد شی ه اسیت کیه ب برای متجیری، بیه تعی جمت ثبوت عقا -10

میل التر از عای بیاشود؛ به نحوی که نیت را در مرتبیهاهمیت قص  و نیت از آنما فممی ه می

 ر از عملیع ونییت میؤمن بمتی»انی : گیرن ؛ مانن  کی  پیامبر)ص( که فرمودهفرد در نظر می

اسیانی، )خر« کنی .ای مطابق نیتع عمیل مییهکنن نیت کافر ب تر از عملع است و هر عمل

1415 :262) 

لَمِیِّ حَ َ ِ عَنْبْنِ الْ أَحْمَ ُ بْنُ مُحَمَّ ِ بْنِ خَالِ ٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ -  عَینْ أَبِی عُیرْوَََ السیُّ

 (5حق: 1104عاملی، . )یَامَةِ َ الْقِ یَوْاتِمِ ْأَبِی عَبْ ِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِیَّ

ییر مین عملیه نیة المیؤمن خ(: قال: قال رسول اهلل )ص (ععب اهلل)عن الس ونی، عن أبی -

 (2ق: ح329. )کلینی، ونیة ال افر شر من عمله، و کل عامل یعمل على نیته

ییاتم  کانیت : إنما خل  أهل النار فیی النیار، الن ن)ع(هاش ، قال: قال أبوعب اهلل عن أبی -

فی ال نیا أن لو خل وا فیما أن یعصوا اهلل أب ا، وإنما خلی  أهیل الجنیة فیی الجنیة، الن نییاتم  
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کانت فی ال نیا أن لو بقوا فیما أن یطیعوا اهلل أب ا، فبالنیات خل  هؤالء وهیؤالء، ثی  تیی قولیه 

 (4، ح6ق، ج329)عاملی، . تعالى: )قل کل یعمل على شاکلته( قال: على نیته

یروى الحسن بن حسین األنصاری، عن بعض رجاله، عن أبی-    ی أنّیهجع ر ی علییه السیَّ

فر شرٌّ نیّة ال ا ونیّة المؤمن أفضل من عمله ذلک ألنّه ینوی من الخیر ما ال ی رکه  :کان یقول

 (17ق: ح1104. )عاملی، من عمله و ذلک ألنّ ال افر ینوی الشر و یکمل من الشر ماال ی رکه

الرضیا و  جمیع النیاسأیّمیا النّیاس إنّمیا ی: ی عن أمیر المؤمنین ی علیه السَّی  انّیه قیالرو-

: فقال سبحانه ه بالرضىالسخط، و إنّما عَقَر ناقَة ثمود رجل واح  فعمّم  اللّه بالعذاب لما عمّو

 (221خطبه  ،البیغةنمج(. ))فَعَقَرُوها فَکَصْبَحُوا نادِمین

ه، یک نظریه ت صیلی اسیت کیه صیاحب فصیول مطیرح کیرد، دی گاه سو : این دی گا

را  قوبیتکه موجب قبح فعل مورد تجری و اسیتحقاق ع جری عیوه بر اینمبنی بر این که ت

 ل یه تنمیاب ؛اما نه همیشه و در همه میوارد ،گرددموجب حرمت شرعی آن نیز می نیز دارد و

ب آن تر بوده و مغلیوضعیادر صورتی که میکات واقعی فعل نسبت به میس قبح تجری 

-مختلا می بل ه به وجوه و اعتبارات، ،ذاتی نیست ،واقع شود. به عبارت دیگر، قبح تجری

(. همچنین گ تیه شی ه 36: 1382؛ خمینی، 8-11ق: 1428؛ انصاری، 36: 1383)ص ر،  شود

نگییزه اگر تجری به داعی اغراض ن سانی باش  استحقاق عقیاب نی ارد ولیی اگیر بیه ااست 

 (40ق: 1418. )حائری، ستخ اف مولی باش  استحقاق عقاب داردا

نصیر عتوان بیان نمود که عمی با عنایت بیه میوارد فیوق، ارجحییت در خصوص فقه می

ت وی روانی مشمور است و عموماً میس سنجع در فقه، عنصر روانی مرت ب یا همیان نیی

تی یً در صیوراور ش ه است که عمای که این اهمیت، منجر به تثبیت این بباش ؛ به گونهمی

ی نصیر روانیکه در معصیتی عنصر مادی موجود نباش  و بنا بر دالیلی مردود گیردد اعتبیار ع

 باش .همچنان باعث ابقای عقاب در مورد شخص مورد نظر می

 

 زدایی در حقوق بين المللمجازات جرم نسل .3

اییات علییه بشیریت و جناییات زداییی، جنالمللیی نسیلدر میان سه گروه از جنایات بیین

زدایی قابلیت مجیازات دارد و در در دو جنگی فقط تشویق و تحریک و شروع به جر  نسل
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زداییی حتیی المللیِ دیگر تشویق و تحریک قابل مجازات نیست. بنابراین جر  نسلجر  بین

ییی و زدا( کنوانسییون منیع و مجیازات نسیل3ب ون تحقق عنصر مادی بر طبق بن  )د( ماده )

باش . علت این امیر، ماهییت المللی، در قالب شروع به جر  قابل مجازات میدیگر اسناد بین

-تیرین جیر  بیینالملل، وخی زدایی است که بنابر نظر اکثر ان یشمن ان حقوق بینجر  نسل

زدایی، دارای دو توان گ ت کیه عنصیر روانیی نسیلالمللی است. در توضیح این مطلب می

سازد. در حقوق کی ری، تمامی المللی مت اوت میکه آن را از سایر جرای  بین باش بطن می

باشن ، سوءنیت خاص نظر بیه نتیجیه دارد و جرای  دارای سوءنیت عا  و سوءنیت خاص می

زدایی دارای دو بطن است؛ زییرا مرت یب بیه دقیقاً در این قسمت، سوءنیت خاص جر  نسل

بیر کشیتن و آزار دادن ییا رانی ن ییک شیخص، قصی   دنبال دو نتیجیه اسیت، یعنیی عییوه

زدایی نیز دارد. یعنی قص  دارد از طریق کشتن و ران ن و غیره.... که محقق نمودن ایین نسل

اعمال بر گروه قومی یا نژادی و... را نیز با ارت اب عملی علیه اشخاص مورد تکثیر قرار داده 

 کن نمای .و گروه مذکور را ریشه

. باشی علییه، گیروه میورد هجیو   مییزداییی، مجنییتوان گ یت در نسیلدر نمایت می

 (37: 1384)جوانمردی، 

زدایی، مربوط به حیات یک شیخص ییا آزادی جسیمی و بطن اول سوءنیت خاص نسل

زدایی به حیات آن جمعیت مورد تعیرض روحی وی است اما بطن دو  سوءنیت خاص نسل

است و  زدایی در مرحله اول، شخص قربانیسلمربوط است. بنابراین، ه ف ارت اب جر  ن

ناظر به قو  یا قبیلیه ییا جمعییت خاصیی  –ع ه ف است ترین بخکه مم  -در مرحله دو  

 است که مورد حمله و تماج  قرار گرفته است.

( بیا تقسیی  ایین بنی  بیه قسیمت 2المللی، در بنی  )( اساسنامه دیوان کی ری بین30ماده )

)الا( سوءنیت عا  و در قسیمت )ب( سیوءنیت خیاص را میورد  )الا( و )ب(، در قسمت

(. در ایین میاده صیراحتاً عنصیر روانیی و 43: 1386بیاقری، بررسی قرار داده است )شیریعت

تر نیز ذکیر شی ، ایین اولیین گونه که پیعسوءنیت عا  و خاص مشخص ش ه است و همان

مللیی تی وین و تصیویب شی . السن  م توب بوده است که در مورد عنصر روانی جرای  بین
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 1«قصی »زدایی، در صی ر میاده، از کلمیه ( کنوانسییون منیع و مجیازات نسیل2البته در ماده )

است اده ش ه است؛ ب ین فحوا که اَعمال ذکرش ه در این ماده بای  به قصی  نیابودی کیل ییا 

ای گونیهاین کلمیات، بیه  2های تحت حمایت کنوانسیون ارت اب یافته باش .قسمتی از گروه

پردازد و نگیاهی عمقیی بیه ایین موضیوع نی ارد. کامیً عا  به بحث قص  و عنصر روانی می

زداییی امیری بسییار مشی ل و پیچیی ه اسیت؛ آن هی  در بنابراین اثبات ارت اب جیر  نسیل

صورتی که مجازاتی سنگین در خصوص آن تعیین ش ه که تمامی اش ال آن، مشیمول ایین 

( کنوانسییون منیع و مجیازات 3موارد، در بن  )ب( و )د( میاده ) مجازات گردی ه است. این

الملل، در پیی احیراز عنصیر روانیی، زدایی ذکر گردی ه است. زمانی که در حقوق بیننسل

باش ، کیه حتیی گردد نشانه توجه خاص به آن جر  میشخص مرت ب مستحق مجازات می

تیوان شیخص ی و داشیتن قصی ، مییب ون عنصر مادی و تنما با ایجاد فعل و ان عیاالت مغیز

توان در  فقه تحت مقوله تجیری میورد مورد نظر را مورد مجازات قرار داد. این بحث را می

 تطبیق قرار داد.

 

 المللی در حقوقموجودیت عنصر روانی جرایم بين .4

المللی بایی  گ یت، المللی در یک سن  بیندرباره احصاء رسمی عنصر روانی جرای  بین

ای در رابطیه بیا عنصیر روانیی جیرای  المللی هیچ مقیررهاساسنامه دیوان کی ری بینپیع از 

کیه  4و منشیور توکییو 3المللی موجود نبوده است. برای مثیال، حتیی در منشیور نیورنبرگبین

بینیی نشی ه ای پییعبرای محاکمه جنایت اران آلمانی و ژاپنی نگارش ش ه بود گنین مقیرره

                                 
1. Intent.  

2.Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted by 

Resolution 260 (III) A of the United Nations. 

3.Charter of the International Military Tribunal, Annexed to Agreement for the Prosecution 

and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis (adopted & August 

1945). 

4.Charter of the International (Military Tribunal for the far East (adopted 19 January 1946 

amended 20 April 1946) TIAS 1589, 4 Bevans 20 (Tokyo Charter). 
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کیه بیر محاکمیات جنایت یاران  1( قیانون شیورای کنتیرل10اره )بود. همچنین در مقرره شیم

 2ای وجود ن اشت.های اشغالی آلمان حاک  بود نیز گنین مقررهآلمانی در سرزمین

المللیی بعی  از المللیی، تیا محیاک  کی یری بینتوجمی به عنصر روانی جیرای  بیناین بی

المللیی توسیط ی کی یری بینهیاجنگ سرد نیز ادامه یافت؛ همچنیان کیه در تشی یل دییوان

المللی شود. در مقررات دیوان کی ری بینشورای امنیت نیز این فق ان به وضوح مشاه ه می

مییوادی بییرای عنصییر روانییی جییرای   4المللییی رونیی او دیییوان کی ییری بین 3یوگسیییوی سییابق

 5المللی ذکر نش ه است. بین

وان نا  برد و جیای شیگ تی اسیت تموارد بسیار دیگری در زمینه فق ان عنصر روانی می

های کمیسیون نویسکه توجمی به این امر خطیر نش ه بود. همچنین به عنوان نمونه، در پیع

المللِ سازمان ملل متح  برای جیرای  علییه صیلح و امنییت نیوع بشیر، ایین میورد حقوق بین

 6احصاء نش ه بود.

( 30معتقی  اسیت میاده ) 8لمللییادر تکلیا خود در مورد عنصر روانی جیرای  بین 7پیسانی

الملیل کی یری ایجیاد نمیوده اسیت و ایین میاده در حقیوق بین 9اساسنامه ر ، یک همیاهنگی

 (Pisani, 2004: 125نمای . )اصولع در تما  مواد دیگر اساسنامه ر  ص ق می
کنی  دانی  و ذکیر می( اساسنامه ر  را دارای ابما  می30ماده ) 10بر خیف پیسانی، کَسِسِه

الملل کی ری را به آن صورت که که این ماده نتوانسته است مش یت پیع روی حقوق بین

                                 
1. Control Council Law. 

2.Control council law No 10: punishment of persons guilty of war crimes, crimes against 

peace and against Humanity (adopted 20 December 1945) in official gazette of the control 

council for Germany, No 3, Berlin, 31 January 1940, 50-5 (control council law No 20). 

3. ICTY. 

4. ICTR. 

5.Statute of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia, adopted 25 May 

1993, annexed to UNSC Res 827 (25 May 1993) UN Doc S/RES/827 (ICTY statute); 

statute of the international criminal Tribunal for Rwanda, adopted 8 November 1994, 

annexed to UNSC RES 955 (8 November 1999) UN Doc S/RES/955 (ICTR Statute). 

6.International law commission, Draft code of crimes against the peace and security of 

Mankind with commentaries' in report of the international law commission to the general 

assembly on the work of its forty-eighth session, (6 may – 26 July 1996) UN Doc A/51/20.  

7. Pisani. 

8. The mental element in international crime.  

9. Consistency. 

1 0. Cassese. 
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( را  30میاده ) 1(. سیاتزگر ,2003Cassese :53مورد نیاز زمان حال حاضر است رفع نمای  )

کن  که شامل ییک توافیق و تراضیی بیین ی ش ی اً پیچی ه توصیا میبه عنوان یک مقرره
(. البته این اظمارنظر تا حی ی نزدییک Ibidباش  )می 3آنگلوامری ن و 2ایحقوق کی ری قاره

( اساسنامه دیوان کی ری بین المللی، کیه 16( و )13به واقعیت است، زیرا عمیً همانن  مواد )
هیای نیازمن  یک توافق سیاسی بوده است این ماده نییز نیازمنی  ییک توافیق میا بیین سیبک

 عی ش ه است تمامی این نظریات را در بر گیرد.ی حقوقی بوده که در نمایت سعم ه
-لزداییی، ارکیان تشی یهای منحصر به فیرد جیر  نسیلاز سوی دیگر، ی ی از ویژگی

ه در دهن ه در همه جرای  شیامل سیه میورد اسیت کیی این جر  است. ارکان تش یلدهن ه
جیرای   میا رسی . ارکیان اصیلی متی اول در تزدایی، این ارکان به گمار مورد میجر  نسل

ه رکین بیزداییی، عبارتن  است از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی. در جیر  نسیل
 . باشیعلییه مییمادی جر  یک تخصیص مم  اضافه ش ه است، که آن همانا ویژگی مجنی

یص، گیردد. بنیابراین ایین تخصیزدایی محقق نمییدر صورت فق ان این ویژگی، جر  نسل
خص علییه، همیان عضیویت شیزن . منظور از ویژگی مجنیرق  میسرنوشت اثبات جر  را 

یی  آشی ار زدایی است. تککهای ذکرش ه در کنوانسیون منع و مجازات نسلقربانی در گروه
ی المللیبیین های دیوان کی یریزدایی و نیز اساسنامهو صریح کنوانسیون منع و مجازات نسل

همچنیین  المللیی وبق و دییوان کی یری بیینالمللی یوگسیوی سیارون ا و دیوان کی ری بین
مجازات  وی کنوانسیون منع های نگارن همشروح مذاکرات و پیشنمادهای نماین گان دولت

د؛ تیا علییه بیاقی نمیگیذارزدایی، هیچ ش ی را در خصوص اهمیت باالی ویژگی مجنینسل
معییار  ا به عنوانریه، آن علالمللی بر ویژگی مجنیتوان با تککی  قوی اسناد بینب انجا که می

 زدایی از جنایت علیه بشریت نامگذاری نمود.ی جر  نسلممیزه

زدایی از گه زمانی به ذهین انسیان بیه به منظور بررسی این ن ته که در عمل، م مو  نسل
عنوان یک عمل ض  اجتماعی رسوخ کرده است، و از جانب دیگر سن  مؤیی  تیاریخی آن 

( سوره بقره در قرآن اشیاره نمیود کیه 204توان به آیة )نمای ، میمینیز گگونه آن را تکیی  
ب انسیانما دارد این آیه شری ه اشاره بیه اعمیالی از جانی«. یُمْلِکَ الْحَرثَ و النَّسْلَ»فرمای : می

که نه تنما قص  آنما نابودی مال و اموال و اشخاص است بل ه به هی ف قطیع نسیل انسیان و 

                                 
1. Satzger. 

2. Continental. 

3. Anglo-American. 
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ای از حقوق انان در اییران معتق نی  در یابن . ع همتم ن ارت اب میهای اصلی حیات ریشه

-کناین آیه، به قص ی فراتر از قص  تخریب و قتل اشاره ش ه است و آن همانا قص  ریشیه

های تم ن و تولی  آن گروه خیاص نمودنِ نسل یک گروه انسانیِ خاص و نابودسازیِ ریشه
 ی آن گروه، بیرای نیابودی آن گیروه و ممانعیت از باش ؛ یعنی قتل و تخریب بنیان تولیمی

ای کامیً واضیح از ییک م میو  ادامه و توالی تم ن آن نسل مورد نظر. در این آیه، به گونه
زدایی قرابت بسیار نزدی ی دارد. بیه سخن به میان آم ه است که با تعریا امروزه جر  نسل

انسیان، سیوءنیت دیگیری نییز بیرای ییک ای که عیوه بر سوء نیت قتل به مثابه کشتن گونه
توان به راحتی دریافت ، کامیً مشمود است. در نمایت، میخاصینسل در پی اعمال نابودی 

که مقوله جلوگیری از جرایمی از این دست، در طول تاریخ بشری وجیود داشیته و در دیین 
ون  را بر جمیان جیاری مبین اسی  که اصالتاً به دنبال اصیح زن گی بشر است و فرمان خ ا

 نموده نیز، به وضوح بر آن صحه گذاشته است.
 

 مقایسه نظام حقوقیِ نوشته و حقوق عرفی .5

المللیی ترکیبیی از عنصیر اساسنامه دییوان کی یری بین )30(همانگونه که گ ته ش  ماده 

ه ائیتحی  ارممعنوی دو سیست  حقوقی عم ه بر روی کره زمین را در اختیار گرفته و تل یقیی 

ررسیی ده  که از جانب حقوق انان مورد تکیی  و یا مورد انتقاد قرار گرفته اسیت. بیرای بمی

ر هیر دو این تل یق و علل موفقیت و ش ست آن، در ابت ا به بررسی م میو  عنصیر روانیی د

-ن( اساسنامه دیوان کی ری بیی30پردازی  تا ترکیب موجود در ماده )سیست  حقوقی ملی می

ا  حقیوقی یق دو نظیتجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان با این مطالعه تطبیقی، تل  المللی مورد

للیی را بمتیر الم( اساسنامه دیوان کی ری بین30به منظور تولی  یک م مو  مشترس در ماده )

 درس نمود.

 نظام حقوقی عرفی. 1-5

 شیودتغییر در سطح نسبی دو رکن ارادی و شیناختی، کیه در جی اول ذییل تشیریح میی

گیردد درجیات مختل یی از قصی  در ایین دو نظیا  حقیوقی ایجیاد شیود. در نظیا  باعث می

توان سه درجه قص  را نا  برد که در نمایت، یک موقعییت نمیایی حقوقیِ حقوق عرفی، می

 گردد.ضافه میامباالتی یا غ لت به آن با عنوان بی
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 Direct intent  ی قص  مستقی  1

 Oblique intent  ی قص  غیر مستقی  2

 Recklessness   ی بی مباالتی 3

 egligenceN 1    غ لتی 4

 نظام حقوقیِ نوشته .2-5

ی قصی  دهن هدر سیست  حقوقی حقوق نوشته نیز با عناییت بیه دو رکین اصیلی تشی یل

ت کیه )رکن ارادی و رکن شناختی(، سه درجه برای قص  شناخته ش ه اسیت؛ بیا ایین ت یاو

 ان .درجه قائل ش همباالتی دو برای بی

بیه  این ت اوت تا ق ری برابری و تطابق درجیات مختلیا قصی  را در دو نظیا  حقیوقی

 اف نَ .سختی می

 ی سوء نیت درجه اول )قص  مستقی  درجه اول(1

 رجه دو (دنیت درجه دو  )قص  مستقی   ی سوء2

 ی قص  مشروط )سوءنیت محتمل(3

 :شودو بی مباالتی به دو دسته تقسی  می

 مباالتی با وجود متوجه بودن.ی بی1

 (Finnin, 2012: 328مباالتی به دلیل متوجه نبودن )ی بی2

بع نظیا  البته در خودِ نظا  حقوقیِ نوشته ه  از کشوری بیه کشیور دیگیر کیه هیر دو تیا

باشن  تعریا قص ، قی ری مت یاوت اسیت. بیا ایین حیال، در نظیا  حقیوق حقوق نوشته می

 (Ibidتر است. )قص  در کشورهای مختلا نزدیک عرفی، قرابت تعریا

 تطبيق دو نظام حقوقی .3-5

تیوان جی ولی بیه شی ل زییر برای مطابقت درجات مختلا قصی  دو نظیا  حقیوقی می

 (Finnin, 2012: 239ترسی  نمود. )

                                 
1.Sarah Finnin, Mental elements under Article 30 of the Rome statute of the international 

criminal court: A comparative Analysis, ICLQ Vol 61 April 2012, P 328. 
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 1جدول 
 حقوق نوشته
 قص  خاص

 حقوق عرفی
 قص  خاص

 قص  مستقی  درجه اول  )سوء نیت(
Vعنصر ارادی بسیار باال  : سطح نسبیC سطح :

 نسبی عنصر شناختی پایین.

 قص  مستقی 
V               بسیار باال :C.پایین : 

 قص  مستقی  درجه دو 
V:                    .پایینCبسیار باال : 

 قص  غیرمستقی 
V                   پایین :Cباال : 

 قص  مشروط 
V                  .پایین :C: پروایی( مباالتی )بیبی متوسط 

V               پایین :C1مباالتی با وجود متوجه بودنبی : پایین/ متوسط 
V                   پایین :C.پایین : 

 
 (3)ناآگاهانه 2غ لت

V                 وجود ن ارد :C4مباالتی با وجود متوجه نبودنبی  ارد: وجود ن 

Vد               : وجود ن ارCوجود ن ارد :. 

 ی درجه قصد در قصد مستقيم )درجه اول(کنندهبررسی تشخيص معيارهای تعيين .4ـ5

تیر گ تیه شی  گونیه کیه در پیعکنن ه درجه قص ، همیاندو عنصر عم ه و اصلی تعیین

 عبارت است از:

V سطح نسبی عنصر ارادی و :C.سطح نسبی عنصر شناختی : 

توانی  آن را تشیریح نمایی . شیخص )الیا( تر میورت بمتیر و واضیحیک مثیال بیه صی

تیران از است و قص  دارد از فاصله دور به شخص )ب( شلیک کن  و )الیا( کیار خیود را 

شیود. )الیا( قصی  کشیتن )ب( را داشیته اسیت. بنیابراین نمای  و )ب( کشته می عملی می

عنصر شناختی به دلیل فاصله بسییار دور ( بسیار باال بوده است ولی از طرفی Vعنصر ارادی )

                                 
1. Advertent negligence. 

2. Negligence. 

3. Unconscious. 

4. Inadvertent negligence. 
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تکثیری ن اشیته و در ایین قتیل قصی  مسیتقی   1پایین است؛ البته این امر در تحقق قص  مستقی 

 محقق ش ه است.

وری و در این حالت، مرت ب در این درجه از قص ، آگاه به تمیا  وقیایعی تبعیی و ضیر

دهی  و ییا بیه عنیوان ییک نتیجیه یاساسی است که بع اً یا به صورت موقتی یا دائمیی رخ م

شود؛ همانن  ش سته ش ن پنجره بیه دلییل عبیور گلولیه و سی س پنمان از ه ف او فرض می

 (Finnin, 2012, 331برخورد آن با قربانی. )

شود که مجر ، جیر  را تمیا  در حقوق آلمان، قص  مستقی  درجه اول زمانی محقق می

ه عمیل انجا  ده  و اطمینان مرت یب از ایین کیو کمال به آن صورتی که قص  داشته است 

ممنوعه محقق خواه  ش  ضروری نیست؛ همینطیور ضیرورت نی ارد کیه مرت یب مطمیئن 

 (Bohlander, 2009: 63باش  که در عمل خود حتماً موفق خواه  ش . )

های حقوق عرفی )مثل آمری ا( به عنوان عمیلِ از این درجه از قص  در بعضی از سیست 

، در حالی که در سایر کشورهای حقوق عرفیی هماننی  2شودعام انه( شناخته میروی عم  )

 3شود.انگلستان و استرالیا، عملی از روی قص  )قاص انه( خوان ه می

نمای  که عمل یک شیخص زمیانی از گونه تصریح میقانون مجازات نمونه آمری ا، این

ق بخشی ن به یک نتیجه هی ف، بیه گردد که انجا  رفتار مجرمانه یا تحقروی عم  تلقی می

 4صورت آگاهانه باش .

گونیه تصیریح شی ه اسیت کیه در قانون جزای کشورهای مشترس المنافع )استرالیا( این

رفتار یک شخص زمانی از روی قص  است که آن شخص ه فع انجا  رفتیار مجرمانیه ییا 

 5تحقق بخشی ن به یک نتیجه مجرمانه باش .

شیود یمرجه )قص  مستقی  درجه اول( از قص  شامل مواردی در حقوق انگلستان، این د

 (Ashworth, 2009: 171کن . )که فرد به قص  تحقق بخشی ن به یک نتیجه عمل می

                                 
1. Direct intent. 

2. US model pend code 8 2.02 (2) (a) (i). 

3. Criminal code Act 1995 (Australia)s 5.2 (1). 

4. US model pend code 8  2.02 (2) (a) (i). 

5. Criminal code AC. 1995 (Australia) s5.2 (1). 
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کننده درجه قصد در قصد مسـتقيم )درجـه دوم( بررسی تشخيص معيارهای تعيين .5-5

 )قصد غيرمستقيم(

ه ثال ارائمقص ، در همین ابت ا، یک  برای بررسی دو عنصر ارادی و شناختی در این نوع

دانی  کیه افیراد نمایی  و البتیه میگیذاری میشود. )الا( برای کشتن )ب( اق ا  به بمبمی

ل یه حتیی دیگری نیز در آن م ان کشته خواهن  ش  ولی )الا( قص  کشتن آنما را ن ارد ب

ن تیل رسیان برای به قامی وار است که دیگران نجات یابن  و فقط )ب( به قتل برس . )الا( 

قی  )از اشخاصی به غیر از )ب( قص  مستقی  درجه دو  )در حقوق نوشته( و قصی  غییر مسیت

در جی ول  همانگونیه کیه -لحاظ حقوق عرفی( داشیته اسیت. بنیابراین در ایین نیوع قصی  

تر اسیت. تر است و عنصیر شیناختی قیویعیاضعنصر ارادی  -شود ص حات قبل دی ه می

شیود. بنیابراین عمل مورد نظر را مرت ب میچ توجمی به نتایج عمل خود، مرت ب ب ون هی

 فرض بر این است که مرت ب، خواهان این نتایج نیز بوده است.

گیری شی ه اسیت کیه گونه تصمی در دیوان عالی قضایی آلمان درباره این موضوع این

ایین اسیت کیه عملیی  کن  فرض بربینی میمرت بی که نتیجه اعمالع را به طور قطعی پیع

کامیً ارادی بوده است؛ حتی اگر از تحقق آن پشییمان  که برای تحقق این نتایج انجا  داده،

(. دقیقاً در یک وضعیت مشابه مثال مذکور، ایین درجیه از قصی  Badar, 2008: 473باش  )

 شیود، و در)بیا علی ( شیناخته می 1در سیست  حقوق عرفیی آمری یا بیه عنیوان عمیل عالمانیه

 ,Finninشیود )شیناخته می 2کشورهای دیگر مثل انگلستان و استرالیا با عنوان عمل بیا قصی 

. همچنین به موجب قانون کی ری نمونه ایاالت متح ه آمری ا، عمل شخصیی  (332 :2012

شود که نسبت به تحقق آن نتیجیه خیاص، ای ش ه، زمانی عام انه تلقی میکه منجر به نتیجه

 3داشته باش .« یقیناطمینان قریب به »

شیود کیه بر اساس حقوق عرفی انگلستان، م مو  قص  غیرمستقی  میواردی را شیامل می

ای برای مرت ب اطمینان قریب به یقین مطرح است. بنابراین مرت ب به دنبال در وقوع نتیجه

                                 
1. Knowingly. 

2. Intentionally. 

3. US model penal code 8 2.02 (2) (b) (ii). 
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باش  اما آماده پذیرش موضوع )ب( نیز بر اسیاس اعمیال خیودش هسیت موضوع )الا( می

(Finnin, 2012: 332 بنابراین همانگونه که در ج ول قبل بیه وضیوح نشیان داده شی  در .)

 باش .این درجه از قص ، عنصر ارادی پایین و عنصر شناختی باال می

، همچنییان عنصییر شییناختی 2)قصیی  مشییروط( 1مبییاالتی(در مییورد طبقییه سییو  قصیی  )بی

اصییت اساسیی طبقیات ای خباش . این به گونیهکن  و عنصر ارادی ضعیا میح ومت می

باشی ، و بیودنِ عنصیر ارادی آن مییتربودنِ قص ، در ضعیاباش  که علت ضعیاقص  می

 کن .دهی میتری را سازمانتر قص  ضعیااراده ضعیا
کنی  و هماننی  قصی  درجیه بینیی میدر این مرحله، مجر  نتایج را به طور احتمالی پیع

ب( ص  کشتن )بینی نیست. به عنوان مثال، )الا( قدو ، دیگر نتایج به طور قطعی قابل پیع
کن  در خیابیان گذاری در خانه ایشان دارد، ساختمانی که )ب( در آن زن گی میرا با بمب

دهی  شلوغی واقع اسیت. )الیا( قصی  کشیتن میرد  در خیابیان را نی ارد ولیی احتمیال می
گذار بمب را در  ، بمبکه پیشتر گ ته ش 2اشخاصی در خیابان کشته شون . در قص  درجه 

دان  کیه افیراد گذارد و در آن ساختمان، اشخاص دیگری هستن  و )الا( میخانه )ب( می
سیی بیه دیگر در ساختمان حتما کشته خواهن  ش  ولی در قص  درجه سو ، در ساختمان، ک

 تهده  بر اثر ان جار، اشخاصی در خیابیان کشیغیر از )ب( حضور ن ارد و )الا( احتمال می
ارد طمینیان دشون  و البته این تنما یک احتمال است؛ گه این که در قص  درجه دو  )الا( ا

 که اشخاص دیگری در ساختمان بر اثر ش ت ان جار کشته خواه  ش .
گوین  و در حقوق عرفی در نظا  حقوقیِ نوشته، به این درجه از قص ، قص  مشروط می

 شود.مباالتی گ ته میبه آن بی
گیذاری اگر )الا( بیرای کشیتن )ب( در سیاختمان  محیل سی ونت )ب( بمب بنابراین

عیابران  نمای  و بمب من جر شود و بیر اثیر آن، )ب( و سیاکنان سیاختمان متعلیق بیه )ب( و
 بن ی درجه قص  برای هر ک ا  از مقتوالن به شرح ذیل است.خیابان کشته شون  تقسی 

 قص  درجه اول )قص  مستقی ( ←قتل ب 
 قص  مستقی  درجه دو ، ←کنان ساختمان به غیر از ب قتل سا

                                 
1. Recklessness. 

2. Conditional intent. 
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 مباالتی(قص  مشروط )بی قتل عابران خیابان 

 2جدول 
 حقوق عرفی حقوق نوشته قربانیان
 قص  مستقی  درجه اول ب

V           بسیار باال :Cپایین : 
 قص  مستقی 

V            بسیار باال :Cین: پای 
ساکنان ساختمان 

 به غیر از ب
 قص  مستقی  درجه دو 

V              پایین :Cاال: بسیار ب 
 قص  غیر مستقی 

V          پایین : C:  باال 
 قص  مشروط عابران خیابان

V               پایین :Cمتوسط : 
 مباالتیبی

V      پایین :Cپایین/ متوسط : 
قیوق نوشیته در نمایت، در مورد قصی  درجیه سیو ، گیه در حقیوق عرفیی و گیه در ح

نمای . در حقیوق بینی میتوان گ ت که مرت ب نتایج را به طور احتمالی و نه قطعی پیعمی
پذیریِ آگاهانیه اسیت؛ زییرا در ایین حالیت، ییک ت اوتی همانا یک نوع ریسکعرفی، بی

ذیرفتیه پناپذیر توسط مرت ب، آن ه  کامیً به صورت آگاهانیه ریسک غیرمنطقی و توجیه
 (Finnin, 2012: 334ش ه است. )

باشی  دیی گاه در المللی که موضوع اصیلی ایین مقالیه میهای بیندر نمایت، در دادگاه
هیای شیود. در دادگیاهرابطه با درجه سو  از قص ، ق ری بیا میحظیات خاصیی مطیرح می

مباالتی به معنای درجه سو  قص  نیست؛ زیرا قصی  در هیر المللی قضات معتق ن  که بیبین
مبیاالتی بیه گنیان اراده مصیممی ی که باش  محتیاج اراده اسیت. در صیورتی کیه بیادرجه

و مم  و قطعیی اسیت و کلمیه  1احتیاج ن ارد؛ بنابراین درجه سو  قص ، یک ریسک اساسی
مبیاالتی حالیت و م میو  شیود؛ زییرا بیمباالتی برای آن کاربرد صحیحی محسوب نمییبی

المللیی یوگسییوی در دییوان کی یری بین 2اسیتاکیک احتمال را بیه همیراه دارد. در پرونی ه
توان گ ت قضات با بررسی تل یقیی و لذا می 3سابق، با همین ال اظ رأی صادر گردی ه است.

انی  کیه المللیی سیعی نمیودهتطبیقی دو نظا  حقوقی، با توجه بیه روح مت یاوت جیرای  بیین
المللیی سنامه دیوان کی یری بیین( اسا30خیءهای دو نظا  حقوقی در برداشت تل یقی ماده )

                                 
1. Substantial Risk. 

2. Stakic' case. 

3.Prosecutor V stakic' (Judgment) IT-97-24-T, Tch II (31 July 2003) para 642. 
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مییدی در دییوان کی یری  2007طور در سال از این دو نظا  حقوقی را ت میل نماین . همین

 2با همین است الل با پرون ه مذکور برخورد ش . 1المللی در پرون ه لوبانگابین
 ل ریسییک احتمییالیمبییاالتی را بییا شیی المللییی، بیییبنییابراین در دیوانمییای کی ییری بین

ت ان  و ق ری با آنچه که در این دو نظا  حقوقی در حال حاضر موجود است مت یاوپذیرفته
( 30ده )المللیی در خصیوص میااست. پس با عنایت به اظمارات و انتقادات حقوقی انان بیین

ورد در میتیوان گ یت کیه ایین المللی در مورد عنصر روانیی مییاساسنامه دیوان کی ری بین
 ه است.های کی ری بین المللی اصیح ش المللی صادره از دیوانهای قضایی بینرویه

المللی به جای است اده از عبارات معمول و مورد اسیت اده های بیناز دیگر سو، در دیوان
در حقییوق نوشییته و حقییوق عرفییی، کییه بییه ترتیییب، قصیی  درجییه سییو  را قصیی  مشییروط و 

نامیی ه شی ه اسیت. معنیای  3«اسییریسیک اس»خواننی  ایین درجیه از قصی  را مباالتی میبی
ریسک اساسی برای اثبات، آنچنان به عنصر ارادی و قص  احتییاج نی ارد تیا کمبیود عنصیر 

مبیاالتی طور از جانب دیگر، همانن  کلمه بیارادی بتوان  متم  را از قی  اتما  برهان  و همین
ی که تما  اعمال مرت یب اای نیست که قص  را کامیً به سمت نابودی ببرد، به گونهگونهبه

را غیر عم  جلوه ده . در نمایت، در کاوش در بطین حقیوق کی یریِ هیر دو نظیا  حقیوقیِ 
توان به خوبی مشاه ه نمود که عنصر روانیی همیانطور کیه در تجیری در نوشته و عرفی می

-نباش  در این دو نظا  حقوقی داخلی و حقوق بیترین عنصر میکنن هترین و تعیینفقه مم 
ای کیه تحلییل تمیامی اعمیال ارت یابی مسیتلز  گونیهکنن ه اسیت؛ بیهالمللی نیز بسیار تعیین

توانی  ماهییت موجودیت عنصر روانی است و عنصر مادی در صورت ضعا یا حذف نمیی
تیوان موجودییت گونه که در تجری با فق ان عنصر مادی نمیمجرمانه را ایجاد نمای ؛ همان

 ود و شخص مرت ب را از مسئولیت کی ری مبرّا دانست.عنصر روانی را ان ار نم

 

 گيرینتيجه

الملیل در تیوان فممیی  در حیالی کیه حقیوق بییندر جمع بن ی موارد فوق، در ابت ا می
-تعریا و ارائه گارگوب برای عنصر روانی دگار مش ل ش ه است، در علو  فقمی از سال

                                 
1. Lubanga case. 

2.Prosecutor V Lubanga pyilo (confirmation Decision) ICC/01/04-01/06, PT ch I (29 January 

2007) art in 438 (lubange confirmation). 

3. Substantial risk. 
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گرفتیه اسیت و سیؤاالتی کیه در ها قبیل، اهمییت عنصیر روانیی میورد توجیه خاصیی قیرار 

هیای قبیل در گردد سالالملل مطرح میخصوص عنصر روانی در حال حاضر در حقوق بین
 های روشن و دقیقی داده ش ه است.فقه به این سواالت پاسخ

-ناست کیه در حقیوق بیی ایمجازات عنصر روانی ب ون موجودیت عنصر مادی مسئله
وان ایین تیالمللی واج  توجه نظیری و علمیی اسیت و مییهای بینالملل هنوز ه  در دادگاه

ابطیه رالملل کی یری، در توجه علمی را از جانب فقه به راحتی به نتیجه رسان . در حقوق بین
. المللی، گالشی در تعیین عنصر روانی از گذشته تیا کنیون وجیود داشیته اسیتبا جرای  بین

مانگونیه کیه المللیی هدر عرصیه بیین المللیاولین مقرره در رابطه با عنصر روانی جرای  بین
المللی ری بینها پس از اولین دادگاه کی ( اساسنامه ر  است، که سال30ذکر گردی ، ماده )

ای میبم  و سیؤال ( را مقیرره30ای از حقوقی انان میاده )به نگارش درآم ه  است. البته ع ه
ر دو ر مورد عنصر روانی دداست که  بودن این ماده شای  به علت ایندانن . مبم برانگیز می

عنصیر  های بنیادینی وجیود دارد کیه در توصییانظا  حقوق عرفی و حقوقِ نوشته، ت اوت
و  المللی سعی گردی ه از هر دو نظا  حقوقی اسیت اده شیود تیا در همراهییروانی جرای  بین

 المللی، اجرای این سن  بین المللی مؤثر باش .اجماع بین
زدایی، هماننی  همیه جیرای  داخلیی المللی، بیه وییژه جیر  نسیلرای  بینعنصر روانی ج

باش ، اما در قسمت سوءنیت خیاص، حیالتی دوالییه ایجیاد دارای سوءنیت عا  و خاص می
گردد. برای مثیال، در زدن ییک شیخص بیه قصی  کشیتن، زدن سیوءنیت عیا  و کشیتن می

زداییی( مطیرح المللیی )نسیلنسوءنیت خاص است اما سوءنیت دیگری نیز در ایین جیر  بی
ر  جیباشی . در ایین است، که آن سوءنیت نابودی یک قو  یا گروه و ییا دسیته خیاص میی

خاص، سوءنیت خاص فقط متمرکز بر روی انسان نیسیت، بل یه اجتمیاع خاصیی را هی ف 
ای اسیت کیه میورد نظیر مرت یب ییا مرت بیان ده ، قص  نابودی آن اجتماع مسیئلهقرار می

 اش .ببانی مین جر ، اجتماع مورد تماج  نیز دارای هویتی به ان ازه انسانِ قراست. در ای
باشین ، بل یه هی ف خیودی خیود میورد هی ف نمیالمللیی، اشیخاص بیهدر جرای  بین

مرت ب یا مرت بان، اجتماع خاصی اسیت کیه آنیان قصی  صی مه زدن بیه آن اجتمیاع را از 
وی، مقصیود همانیا تمیاج  بیه ییک گیروه بیه طریق ص مه زدن به اعضاء آن دارن . به هر ر

قص  نابودی آن گروه مورد ه ف است و برای حمله بیه ییک گیروه بایی  آن گیروه را بیا 
های جمعیتی دیگر من ور جلوه داد تبلیغات سوء در مقابل یک گروه جمعیتی دیگر یا گروه
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وده هییای دیگییر را یییا گییروه اکثریییت انسییانی موجییود در آن محیی و سیی س اعضییاء گییروه

حالیت »اصیطیح ایجیاد جغرافیایی را برای نابودی گروه مقابل بسیج نمود. به این روش، بیه
گوین . این عبارت، مبیّن آن است که ریشه اصلی قص  و الییه آخیر سیوءنیت می 1«دو قطبی

گردد که البته تکثیر نمایی ایین تبیادل اجتمیاعی سیوء در خاص، به یک تبادل اجتماعی برمی
 یاب .ه صورت عنصر روانی و سوءنیت خاصِ دو الیه بروز میذهن مرت ب ب

المللیی نییاز بیه بررسیی و به هر روی، این پیچی گی ش ی  در عنصیر روانیی جیرای  بین
رسی  المللی دارد. بیه نظیر می( اساسنامه دیوان کی ری بین30تر از ماده )توضیح خیلی موسع

ی ات ج ی ی را در راسیتانصر روانی، ادبیتر در مورد ععیوه بر یک ت سیر و بررسی موسع
المللیی ابعیاد بسییار المللی بای  رق  زد. زیرا ابعاد اجتماعی جرای  بینشناسی جرای  بینجر 

( که محصول تاکتییک 30باش . وانگمی، عبارات مبم  ماده )تر از جرای  داخلی میهگسترد
ه ود به معضلی برای حل مسیئلخوزه گیر بوده است، امرمذاکراتی برای رسی ن به توافق همه

المللی تب یل ش ه است. توجیه بییع از حی  بیه م اتیب حقیوقی عنصر روانی در جرای  بین
سییر و المللی، باعث ش  مج داً نیاز مبر  به یک ت داخلی و ع   توجه به ساختار جرای  بین

 بیه ایین کیه در المللی احساس شود. در نماییت، بیا توجیهاحصاء عنصر روانی در جرای  بین
جیود دارد والمللی در حقیوق اسیی  حقوق اسی  و سابقه تاریخی که در زمینه سه جر  بین

و توطئیه  توان گ ت حتی با توجه به پتانسیل تحلیلی که از موضوع تجری دربیاره تییشمی
 هکیو اشیاراتی  توان به راحتی با ات اء به منیابع فقمییشود، میزدایی استخراج میبرای نسل

نیا بخشیی  غالمللی را المللی ش ه است حقوق کی ری بیندر آیات و روایات به سه جر  بین
ده از تای اسیت االمللی را پر نمود. متاس انه در راسو تما  خیءهای موجود حقوق کی ری بین

ح اظیت و  الملل به سمت اجرای ع الت واین منابع عظی  و نورانی برای ه ایت حقوق بین
 و ایرانیی المللی از جانب حقوق انان خیارجییات بشری، تا کنون در عرصه بینصیانت از ح

  ش ه در مورد عنصر روانیی جیرایتیش درخور توجمی صورت نگرفته است. بحث مطرح
 ما با تحقیقزدایی( این است که آیا جرمی ب ون تحقق عنصر مادی و تنالمللی)جر  نسلبین

 یا خیر؟ عنصر روانی استحقاق مجازات را دارد
ای که در این مقاله بیان ش  به دنبال پاسخ به این پرسع بود کیه آییا سیوابقی در فرضیه

( اساسینامه رونی ا 3زدایی که در بن  )د( ماده )باش  یا این که جر  نسلاین زمینه موجود می

                                 
1. Polarization of Attitudes. 
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ون زدایی تنما با احراز عنصیر روانیی و بی ( کنوانسیون منع و مجازات نسل3و بن  )د( ماده )

دانی  تنمیا میورد موجیود در زدایی شخص را مسیتحق مجیازات مییتحقق عنصر مادی نسل
 باش .سوابق این مسئله می

د ییک در بررسی عنصر روانی در فقه متوجه این امر ش ی  کیه در فقیه، عقیاب در میور
شخص، تنما با موجودیت عنصر روانی در خصیوص ایشیان، م یروض اسیت و ایین امیر بیه 

رگیاه دگردد؛ گه، نیت شیخص معییار عقیاب در المی به نیت اشخاص باز میاهمیت قوانین 
ر عمیقی بی المی است. ظرافت و دقت به ذات انسان و ارزش واالتر روح نسبت به جس  تکثیر

 نگری به دور است.نگری و قشریمحاکمه و مجازات دارد و فقه از سطحی
-تیرین و شینیعالمللی، وخی اد بینالملل و اصوال در حقوق با توجه به اسندر  حقوق بین

زدایی است که ارت اب آن نیازمن  توجه خاص است. زییرا ایین جیر  ترین جر ، جر  نسل
ترین وضع گرفته است. بنابراین وضعیت وخیی  انسیانی های زیادی را به دردناسجان انسان

است اده از فقیه  هاست. با توجه به اهمیت این موضوع، بانیازمن  رسی گی و حمایت از انسان
-توان مش یت گسترده اثبات عنصر روانی و ارزش باالی عنصر روانیی در حقیوق بیینمی

الملل را به سطح مؤثری رسان  و جایگاه نیت در اعمال را به بمتیرین وجیه تثبییت نمیود. در 
ای در ایین امیر وجیود المللیی، سیابقهالملل عمومی و حقوق کی یری بیینادبیات حقوق بین

و تجری در فقه تنما مورد در این زمینه است. به هر نحو، همیشیه بحیث عنصیر روانیی  ن ارد
المللی مورد اعتراض متممان و وکیی آنان بوده اسیت. از لحیاظ نظیری، های بیندر دادگاه

زدایی ب ون موجودییت عنصر مادی کاری الملل اثبات عنصر روانی جر  نسلدر حقوق بین
 ,Verdirame)المللی م رر دی ه ش ه استهای کی ری بینادگاهبسیار مش ل است که در د

. بنابراین است اده از منبع غنی فقمیی در ت مییل ایین مبحیث از حقیوق کی یری (584 :2000
المللی داشیته زدایی در محاک  بینهای شایانی در اثبات جر  نسلتوان  کمکالمللی میبین

 باش .
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