مطالعات فقهي و فلسفي
سال چهارم ،شماره  ،41تابستان 4931
صفحات  13ـ 7

معاونت در قتل عمدی؛ از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه


امیر محمّدکریمی ،سیددرید موسویمجاب ،اسماعیل آقابابائیبنی
(تاریخ دریافت5001/90/90 :؛ تاریخ پذیرش)5001/90/15 :

چکیده
شریعت اسالم همواره اهداف مختلفی را در مقام سزادهی مد نظر قرار داده است که برخی از آنها در قرآن کریم و برخی نیزز در روایزا
ذکر شدهاند .با مراجعه به آرای فقهی ،روشن میشود که در مورد معاونت در قتل از طریق إمساک و نظار  ،مجازا شزریی مقزرر شزده
است .حال بنابر صدر ماده 511ق.م.ا .که برای تعیین مجازا معاون ابتدا کلمهی شرع ،سزس کلمزهی قزانون را آورده ،بایزد بزه همزین
صور یمل شود؛ گرچه به نظر می رسد ارجاع مجازا به شرع ،بر خالف اصل قانونی بزودن جزرم و «مجزازا » اسزت .درصزورتیکزه
معاونت مشمول هیچیک از یناوین فوق نباشد ،بر اساس ماده 511ق.م.ا ،درصورتیکه مرتکب جنایت بر نف  ،محکوم و قصزا نفز
وی اجرا شود ،معاون به حب تعزیری درجه دو یا سه محکوم میشود ،و درصورتیکه قصا نف اجرا نشود ،مجازا معاون یک تا دو
درجه پایینتر از مجازا مرتکب جرم خواهد بود .البته در مورد اخیر بین تبصرهی 1و بند« » ماده 511ق.م.ا .از یک طزرف و تبصزرهی
ماده 251ق.م.ا . .از طرف دیگر ،تعارض وجود دارد و در این مورد میان حقوقدانان نیز اختالف نظر میباشد؛ ولی با استناد به بنزد«ب» و
صدر ماده 59ق.م.ا ،در مورد مسایدتر بودن مجازا قانون الحق ،تبصرهی ماده 251ق.م.ا . .نسخ شده است.

کلیدواژگان
قتل یمدی ،معاونت ،ممسک ،ناظر.

 دانش آموختهی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی ،گروه حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :استادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشکدهی حقوق ،دانشگاه تربیت مدّرس ،تهران ،ایران
رایانامهd.mojab@modares.ac.ir :

 استادیار ،عضو هیأت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
قتل در تمام نظامهای حقوقی به عنوان شننی تنری و مهنمتنری جنرم موسنوی منیشنود و ذن ا
قانونگ اران ،مجازات سنگینی را برای مرتکب چنی عملی مقرر داشتهاند .قانونگ ار اینران نینب بنا
اذهام از منشأ اذهی(قرآن) ،سنگی تری کیفر ،یعنی قصاص را برای مرتکب مقرر نموده است .یکنی
از مسائل بوث برانگیب در قانون مجازات اسالمی ،مسأذه ی مجازات معاون جرم است .در ای بی ،
مجازات معاونت در قتل ،بخصوص در موارد ارجاع به شرع همواره مورد اختالف حقوقدانان بوده
است .اذبته تعریفی از معاونت در جرم در قانون به عمنل نیامنده اسنت و فقن بنه بینان مصنادی
معاونت اکتفاء شده است.
مطاب ماده  721قانون مجازات اسالمی قانونگ ار در مجازات معاون ابتدا کلمهی شرع را بهکار
برده و آنگاه از قانون سخ میگوید [برخالف قانون مجازات اسالمی مصنوی ]7711کنه در این
صورت ظاهراً به نظر می رسد که برای مجازات معناون ،ابتندا بایند بنه شنرع مراجعنه شنود و در
صورتی که مجازاتی برای معاون آن جرم معی نشده بود سپس به قوانی دیگر مراجعنه شنود و در
صورتی که مجازاتی برای معاون آن جرم معی نشده بود ،آنگاه به ای ماده مراجعنه شنود و تعینی
مجازات شود؛ در حاذیکه به نظر میرسد از آنجا که طب اصل  761قانون اساسی ،قانون مقندم بنر
شرع است باید گفت در اینجا قانونگ ار عنایت خاصی به شرع نداشته است.
حال از ای موضوع که بگ ریم ،ای ماده مجازات معاونت در قتل عمدی را طبن بنند «اذن »
ماده  721قانون مجازات اسالمی ای گونه بیان مینماید« :در جرایمی که مجازات قانونی آنها سنلب
حیات یا حبس دایم است ،حبس تعبیری درجهی دو یا سه» .که مطناب مناده  71قنانون مجنازات
اسالمی ،مجازات حبس تعبیری درجهی دو ،حبس بیش از  71تا  21سال ،جنبای نقندی بنیش از
پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ،و مجازات حبس تعبیری درجهی سه ،حبس بنیش
از  71تا  71سال ،جبای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون رینال
است.
عالوه بر ماده فوق در مورد معاونت در جرم ،با توجه بنه عندم نسنخ بخنش تعبینرات قنانون
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مجازات اسالمی مصوی  ،7711ماده 672و تبصرهی ای ماده در مورد مجازات مباشر و معاون قتل
عمد ای گونه مقرر میدارد« :هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته وذنی از
قصاص گ شت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود ،در صورتی که اقدام وی موجب اخنالل
در نظ م و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد ،دادگاه مرتکب را به حبس
از سه تا ده سال موکوم مینماید.
تبصره :در ای مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود».
مطاب ماده  672قانون مجازات اسالمی تعبیرات ،مجازات مباشر در قتل عمد ،در صنورتیکنه
مباشر به هر علت قصاص نشود و آن هم به صورت استثنایی ،در صورتیکه موجب اخالل در نظم
و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ،پ یرفته شده است و تبصرهی این
ماده هم در صورتیکه مباشر اصلی به ای مجازات موکوم شود [با توجه به استعارهای بودن عمنل
معاون از مباشر اصلی] مجازات معاونت در قتل را مشخص کرده است؛ زیرا میتوان ای گونه بینان
کرد که مطاب تبصرهی ماده  672قنانون مجنازات اسنالمی مصنوی  7711واژهی «دراین منورد»
میتواند دو تفسیر داشته باشد -7 :یعنی قتل ،شاکی نداشته باشد؛  -2یعنی مباشر در قتل موکوم به
مجازات تعبیری شده باشد.
بنابرای از آنجا که مجازات معاون تبعی است قاعده آن است که بگوییم هر گاه مباشر موکنوم
شد معاون هم قابل مجازات است و اگر مباشر موکنوم نشند معناون هنم بنه تبن آن نبایند قابنل
مجازات باشد .ذ ا به نظر میرسد در صورتیکه عمل مباشر اصلی جرم قتل ،توت عنوان ماده 672
قانون مجازات اسالمی بخش تعبیرات قرار نگیرد ،نمیتوان معناون را مطناب تبصنرهی این مناده
مورد مجازات قرار داد .و ذ ا در ای صورت باید به ماده  721قانون مجازات اسالمی مراجعه شنود
و مطاب ای ماده برای عمل معاون تعیی مجازات شود.
در حاذیکه نظر مقابل ای است که با توجه به اصل  76قانون اساسی که حکنم بنه مجنازات و
اجرای آن را صرفاً به موجب قانون میداند که الزمنهی آن تعینی مجنازات مشنخص و معنی بنه
وسیلهی مقن است ،دادگاهها وقتی میتوانند حکم بنه مجنازاتی بدهنند کنه پنیش از آن مقنن آن
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مجازات را وارد قانون موضوعه کرده باشد و از طرفنی مقنن علنیرغنم موجنود بنودن مجنازات
ممسک و ناظر در فقه ،تمایلی به وارد کردن آن به قانون نداشته است؛ بنر این اسناس ،ممسنک و
ناظر نیب مصادیقی از معاونت در قتل بوده و باید به استناد قانون مجازات اسالمی برای آنها تعینی
مجازات کرد که در حال حاضر مجازاتی که در قانون مجازات اسالمی وجود دارد ،مجنازات مقنرر
در مواد ( 726تا  721و تبصرهی ماده  672تعبیرات) قانون مجازات اسنالمی اسنت .ذن ا بنه نظنر
می رسد ایرادی که به قانون مجازات اسالمی وارد است ،ای است که با توجه بنه مشنخص بنودن
مصادی شرعی معاونت [بوث ممسک و ناظر] و میبان مجازات آنهنا در فقنه ،اشنارهای بنه این
مصادی و مجازات آنها در قانون مجازات اسالمی نشده اسنت و فقن در مناده  721این قنانون
بهطور کلی به شرع ارجاع داده شده است.
حال با توجه به مطاذب فوق و با توجه به ای که قانونگ ار در مجازات معاونت در قتل عمندی
بی آموزههای شرعی ،با شیوهی عرفی و تعبیری جم کرده است؛ در حاذیکه مطاب مواد  2و 72
ق.م.ا .همواره قانونگ ار به قانونی بودن جرم و مجازات تأکید داشته است ،ای تناقضها همواره به
چشم میخورد .ذ ا نگارنده در این پژوهنه درصندد اسنت رویکنرد قنانون مجنازات اسنالمی در
خصوص مجازات معاونت در قتل عمدی را مورد بررسی قرار دهد .امید است با انجنام و ارائنهی
ای پژوهه گامی مثبت ،در جهت حل تعارض و ابهام موجود و ارائهی راهکار بنه قضنات موتنرم
برداشته شود.
مجازات معاونت در قتل عمدی
در ارتکای جنایت قتل ،ممک است فردی باشد که دخاذتی در عمل مجرمانه نداشنته ،بلکنه فقن
فراهمکننده مقدمات جرم باشد .در ای صورت همکار مجرم اصلی بوده و در اصطالح معاون جرم
و عمل ارتکابی او ،به عنوان معاونت به حسای میآید ،بنابرای معناون جنرم کسنی اسنت کنه در
عملیات اجرایی جنایت قتل شرکت نداشته ،بلکه فق مقدمات جرمی را فراهم میآورد کنه قاتنل،
مرتکب میشود (قدسی ،7711 ،ص.)71
پیامبر(ص)« :من أعان علی قتل مسلم ولو شطو ک مل وا وام او ی مل ماموا مبتو ین شو عم مو  :آاوٌ مون ة واهللا».
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پیامبر(ص) فرمودند :کسی که ،هرچند با گفت بخشی از یک جمله بر کشت مسلمانی یناری دهند،
در روز قیامت ،در حاذی می آید که میان چشمانش[بر پیشانیش] نوشته شنده« :منأیوس از رحمنت
خدا» (انصاری(ترجمهی عباسی) ،7731 ،ج ،7ص.)216
با توجه به موضوع مانو فیه و مواد  726اذی  721ق.م.ا .ذکر نکاتی ضروری است:
 .7نکته اول ای که ،معاونت در جرم عالوه بر جرایم تعبیری ،7شامل حدود ،قصاص و دینات
نیب میشود (ر.ک ،همان ،قدسی).
 .2نکته دوم ای که ،معاونت در جرم اصوالً بهصورت فعل ایجابی واق میشود و جنرم بنودن
عمل معاون عاریهای یا همان استعاره ای است ،ذ ا اگر عمل مباشر جرم نباشد عمل معناون
نیب جرم نبوده و مجازاتی را به دنبال ندارد (ر.ک ،همان).
 .7نکته سوم ای که ،وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بی رفتنار معناون و مباشنر
جرم شرط است(تبصره ماده  726ق.م.ا).؛ یعنی ،معاون در همکاری و مساعدت بنا مباشنر،
علم و اطالع از چگونگی عمل ارتکابی او داشته باشد و قصد هرگونه اقدام به عنوان معاون
باید مقدم و یا مقارن با عمل مجرمانه مباشر باشد ،ذ ا اگر قصد معاون بعد از قصند مباشنر
منعقد گردد ،معاونت در جرم صدق پیدا نمیکند .با ای بیان معاونت در جرایم غیرعمندی
امکانپ یر نیست (ر.ک ،همان ،ص.)71-73
 .1نکته چهارم ای که ،چنانچه فاعل اصلی جرم ،جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معناون بنوده
است مرتکب شود ،معاون به مجازات معاونت در جرم خفی تر موکوم منیشنود (تبصنره
ماده  726ق.م.ا)..
 .1نکته پنجم ای که ،مجازات معاون قتل عمد به صراحت بند «اذ » مناده  721ق.م.ا ،حنبس
تعبیری درجه دو یا سه میباشد.2
 .7ماده  17قانون مجازات اسالمی سال  7711فق ناظر به معاونت در جرم در جرایم تعبیری و بازدارنده بوده است.
 .2به موجب ماده  71قانون مجازات اسالمی سال  7712حبس تعبیری درجه دو ،بیش از پانبده تا بیست و پنج سال و
درجه سه ،بیش از ده تا پانبده سال تعیی شده است.
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قانونگ ار م جازات معاونت در قتل عمدی را متنأرر از مجنازاتی کنه نسنبت بنه جنانی اعمنال
می شود متفاوت دانسته است بنابرای مجازات معاون در مواردی که جانی موکوم به قصاص است
شدیدتر از مواردی است که وی به دیه و تعبیر یا یکی از ای دو موکوم میگردد .به موجب مناده
 721ق.م.ا« :در صورتی که در شرع یا قانون ،مجنازات دیگنری بنرای معناون تعینی نشنده باشند،
مجازات وی به شرح زیر است :اذ

– در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حنبس

دایم است ،حبس تعبیری درجه دو یا سه» .ماده  71ق.م.ا .مجازات حنبس درجنه ی سنه را ده تنا
پانبده سال و حبس درجهی دو را از پانبده تا بیست و پنج سال مقرر کنرده اسنت ،بننابرای کیفنر
معاونت در قتل منتهی به قصاص از ده تا بیست و پنج سال حبس است .با توجه به استثناء من کور
در صدر ماده  721ق.م.ا ،در مواردی کنه شنارع ترتینب خاصنی بنرای مجنازات برخنی از اشنکال
معاونت پیشبینی کرده است ،کیفر معاون مطاب احکام شرعی تعیی و اجرا میگردد.
یکی از حقوقدانان در ای مورد چنی بیان میکند :برخی بنه رغنم صنراحت قنانون مبننی بنر
خروج مواردی که مجازات معاون در شرع مقدر است از حکم ماده  ،721تعیی کیفنر معاوننت در
قتل ،به وسیلهی قانونگ ار را ،مان جواز رجوع به منناب شنرعی در منوارد خناص دانسنتهانند .در
حاذیکه استثناء م کور بر تخصیص مقررات عام و مطل قانونی در ای باره به وسیله احکام خناص
شرعی دالذت دارد .به عالوه ای نوو از تفسیر که مستلبم عمل به خالف شرع است ضنم آنکنه
منهی اصل چهار قانون اساسی و غفلت از موازی و قیودی است کنه در مقنام تفسنیر بایند ذونا
شود ،موجب مهمل شمردن بیان قانونگ ار در ای خصوص است .بنابرای هرگاه در منناب شنرعی
مجازات خاصی برای معاونت در قتل مقرر شنده اسنت همنان اجنرا منیگنردد (صنادقی،7717 ،
ص.)711
اما آنچه که در ای موضوع باید بدان توجه کرد ای است که ،وجود رابطهی سببیّت بی رفتنار
معاون و جرم ارتکابی ضروری است .بنابرای  ،هرگاه کسی چاقویی به دیگری برای ارتکنای قتنل
بدهد ،وذی او با استفاده از تفنگ مرتکب قتل شود ،فرد اول را نمنیتنوان «تهینهکننندهی وسنیلهی
ارتکای جرم» ،و در نتیجه ،معاون در قتل دانست ،مگر آنکه بتوان از مجمنوع شنرای و اوضناع و
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احوال ،عمل او را به منبذهی «تشوی کردن» مجرم اصلی به ارتکای جرم ،و در نتیجه ،از ای ذوا
وی را معاون دانست .همی طور ،هرگاه با فریاد زدن ،دیگری را به کشت شنخص رناذثی تورینک
نماید وذی قاتل ،بدون شنیدن آن فریاد ،مرتکب قتل شود ،فریاد زننده را نمیتوان معناون در جنرم
دانست .ذیک  ،اگر قاتل پس از شنیدن فریاد ،مرتکب قتل شود ،فریادزننده ،در صورت وجود سنایر
شرای  ،معاون در قتل موسوی خواهد شد ،و صِرفِ ای که قاتل بگوید حتی اگر آن شخص فریاد
نمیزد هم م مقتول را میکشتم ،موجب سلب مسنئوذیت معناون نخواهند شند .وذنی اگنر عمنل
شخص را به هیچ روی نتوان تسنهیل ارتکنای جنرم دانسنت ،حکنم بنه معاوننت داده نمنیشنود
(میرمومدصادقی ،7717 ،ص.)177-171
بدیهی است مساعدت به کسی که در مقام استیفاء ح خنویش ،اقندام بنه صندمه بنه دیگنری
میکند ،معاونت در جنایت قلمداد نمیگردد .بنابرای اگر کسنی وذنی دم را در اجنرای قصناص از
قاتل ،معاونت کند مرتکب جرم معاونت در قتل نشده است ،هر چند وذی دم بدون رعایت شنرای
و مقررات ،مانند استی ان از وذی امر اقدام کنرده باشند .در این صنورت معناون در واقن در جنرم
تعبیری موضوع ماده  121ق.م.ا .معاونت کرده است که اتفاقاً مجازات آن بنا توجنه بنه منواد 111
ق.م.ا .و  672ق.م.ا«.تعبیرات» با مجازات معاونت در قتلی که به قصاص منتهی نشده است یکسان
خواهد بود (صادقی ،پیشی  ،ص .)761
نکته ی دیگری که باید به آن اشاره شود ای است که ،از آنجایی که مجازات قصناص نفنس(و
عضو) قابل گ شت بوده ممک است که با گ شت اوذیاءدم یا مجنیٌعلیه مجازات قصاص نفس(ینا
عضو) رابت شود و یا قاتل شاکی نداشته و یا قاتل به هر علتی قصاص نشود(مثالً قاتل پدر مقتنول
باشد یا در مورد قتل کافر توس مسلمان) .سؤاذی مطرح میگردد که معاون جرم چگوننه مجنازات
خواهد شد؟ با توجه به اسقاط مجازات مباشر آیا معناون قابنل مجنازات خواهند بنود ینا ننه؟ در
تبصرهی  2ماده  721آمده است« :در صورتیکه به هر علت قصاص نفس ینا عضنو اجنراء نشنود،
مجازات معاون بر اساس میبان تعبیر فاعل اصلی جرم ،مطاب بند(ت) ای ماده اعمال خواهد شد».
به ای معنا اگر قاتل به هر علتی قصاص نشود با توجه به ای که حسب ماده  672قنانون مجنازات
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اسالمی  ،7711قاتل در چنی مواردی به حبس تعبیری  7تا  71سال موکوم خواهد شند ،دادگناه
باید برای معاون آن مجازاتی بی شش ماه تا دو سال حبس(درجه شش و پنج) تعیی نماید .اما بنا
دقت در صدر ماده  721که بیان نموده در هر مورد در قوانی بنرای معناون مجنازات تعینی شنده
است باید به آن موارد مراجعه نمود و در تبصرهی ماده  672قانون مجنازات اسنالمی  7711مینبان
مجازات معاون ای نوع جرم تعبیر یک تا پنج سال حبس تعیی گردیده است یعنی به رغم ای کنه
حسب تبصرهی  2ماده  721دادگاه میتواند تا دو درجه کمتر مجازات معاون جرم را تعینی نمایند
اما تبصرهی ماده  672ای اجازه دادگاه را مودود نموده است که با توجه به حکم کلی تبصنرهی 2
ماده  721و نص صریح تبصرهی ماده  672و صدر ماده  721میتوان قائل گردید که تبصرهی مناده
 ،672حکم تبصرهی ماده  721را در ای خصوص تخصیص داده است و در موارد تعیی مجنازات
برای معاون چنی جرمی باید به حکنم تبصنرهی مناده  672عمنل نمنود (سنببواریننژاد،7712 ،
ص .)731یکی دیگر از حقوقدانان نیب چنی بیان میدارد :با توجه به صدر ماده  721ق.م.ا ،ناظر بر
تبصرهی ماده  672تعبیرات ،معاون به حبس از یک تا پنج سال موکوم میگردد و نوبت به تبصره
 2ماده  721ق.م.ا ،نمیرسد (آقایینیا ،7712 ،ص .)721
اما برخی از حقوقدانان در ای مورد ای چنی استدالل میکنند« :در صنورتیکنه بنه هنر علنت
قصاص نفس اجرا نشود ،مجازات معاون بر اساس میبان تعبیر فاعل اصلی جرم ،مطناب بنند «ت»
ماده فوقاذ کر اعمال میشود .اگر قاتل به هر دذیلی قصناص نشنود بنه موجنب مناده  111قنانون
مانو فی باید به مفاد ماده  672قانون مجازات اسالمی سال  7711مراجعه نمود که مجازات فاعنل
اصلی ،یعنی قاتل سه تا ده سال حبس(حبس تعبیری درجه چهار) و معاون آن از یک تا پنج سنال
حبس(حبس تعبیری درجه پنج) می باشد ،در ای صورت مطاب بند «ت» ماده  721قانون ،مجازات
معاون باید یک تا دو درجه پایی تر از مجازات جرم ارتکابی تعبیری باشد ،یعنی مجنازات معناون
باید حبس درجه پنج یا شش تعیی گردد که اگر تبصرهی ماده  672قانون مجنازات اسنالمی سنال
 7711مالک عمل قرار گیرد ،در ای صورت هیچگونه منافاتی با بند «ت» ماده  721ندارد ،اگرچه به
فرض وجود تنافی و تعارض مسلّماً قانون مؤخراذتصنویب منالک عمنل و تصنمیم خواهند بنود»
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(قدسی ،پیشی  ،ص .)73به همی دذیل برخی از حقوقدانان معتقدند...« ،مجازات معاون بنر اسناس
میبان تعبیر فاعل اصلی جرم ،مطناب بنند «ت» این مناده اعمنال منیشنود (بخشنیزادهاهنری و
بخشیزادهاهری ،7712 ،ص .)771
اما برخی دیگر معتقدند با توجه به ای که قانونگ ار برخالف موازی م کور مجازات معاون در
قتل عمد را چنانچه از جانی قصاص نشود ملو به احکام معاونت در جنرایم تعبینری دانسنته و
بنابر آنچه در بند «ت» ماده  721آمده است کیفر معاون یک تا دو درجه کمتر از مجنازات تعبینری
جانی خواهد بود؛ چنانچه قاتل عمد به جهتی مانند عفو و مصاذوه قصاص نشود بنه دسنتور مناده
 111ق.م.ا .به مجازات تعبیری مقرر در ماده  672ق.م.ا(.تعبیرات) موکوم میگردد .بندیهی اسنت
آنچه به ای ماده[ ]672احاذه شده است تنها مجازات تعبیری قاتل عمد است و ننه شنرای ربنوت
ای مجازات ،بنابرای احراز شرایطی که برای مجازات ماده  672آمده است مانند اخالل در نظنم و
صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران در اینجنا الزم نیسنت .بنا توجنه بنه منواد
فوقاذ کر در مواردی که مجازات قصاص منتفی است دو فرض مطرح است :گاه جناینت ارتکنابی
عالوه بر قتل موور عناوی دیگری مانند اخالل در نظم و امنیت جامعه اسنت .گناه جناینت فاقند
اوصاف و عناوی مجرمانه دیگری است که در ماده  672ق.م.ا(.تعبیرات) آمده است .چنانچه قتنل
فاقد عناوی مجرمانهی م کور در ماده  672باشد به موجب ماده  111قانون مجازات اسالمی جانی
به مجازات م کور در ماده  672یعنی سه تا ده سال حبس موکوم میگنردد .بنه موجنب مناده 71
ق.م.ا .مجازات م کور ،تعبیر درجه چهار موسوی می گردد ذ ا مجازات معاون در قتل در شنرای
فوقاذ کر به دستور بند «ت» ماده  721ق.م.ا .یک تا دو درجه کم تر از تعبینر درجنه چهنار یعننی
حبس بیش از شش ماه تا پنج سال خواهد بود .ذک در فرض دیگر چنانچه جنایت ارتکابی دارای
یکی از عناوی م کور در ماده  672نیب باشد و یا در صورت وجود بیم تجری مرتکب یا دیگنران،
معاون در قتل مطاب تبصرهی ماده  672ق.م.ا .به مجنازات حنبس از ینک تنا پننج سنال موکنوم
می گردد؛ زیرا به دستور صدر ماده  721ق.م.ا .در منواردی کنه در قنانون بنرای معاوننت در جنرم
مجازات خاصی مقرر شده است همان اجرا میگردد (صادقی ،پیشی  ،ص.)762-767
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جلوههای رفتاری در معاونت در قتل عمدی
از جمله مصادی معاونت در قتل عمدی ،معاونت از طری إمساک ،اکراه ،آمریت به قتل و نظنارت
در قتل است که به ترتیب آنها را مورد بوث و بررسی قرار میدهیم.
معاونت در قتل از طریق إمساک

یکی از مصادی معاونت در قتل ،تسهیل وقوع آن از طری إمساک است و مقصنود از إمسناک ،آن
است که شخصی دیگری را نگهدارد تا راذثی او را به قتنل رسناند؛ «منراد از «نگهداشنت » حنبس و
إمساک به معنای عرفی آن بوده و شامل هر فعلی است که مقتنول بنه سنبب آن امکنان خنروج از
سلطه جانی را نیافته و قاتل به سهوذت بتواند با کمک ممسک وی را به قتنل برسناند ماننند آنکنه
مجنیٌعلیه را با دست های خود بگیرد و یا با طنای به درختی ببندد به نونوی کنه امکنان فنرار ینا
تخلص نیابد یا آنکه مجنیٌعلیه را در اتاقی موبوس سازد تا قاتنل مهینا شنود» (صنادقی ،پیشنی ،
ص.)761
بدیهی است ممسک باید با آگاهی بر قصد قاتل ،مجنیٌعلیه را نگاه دارد و اگر بدون قصد قتنل،
اقدام به گرفت یا حبس وی کرده باشد موکوم به مجازات م کور نخواهد بود .همچنی است اگنر
هیچیک قصد قتل نداشته و اتفاقاً فعل جانی منجر به مرگ شده باشند .بنه عنالوه در این نونو از
معاونت نیب مانند دیگر صورت های آن معاون باید نسبت به عدوانی و نامشروع بودن قتنل آگناهی
داشته باشد؛ زیرا اگر معتقد به قانونی بودن اقدامات فاعل اصلی باشد به دذیل فقدان عناصر الزم در
توق رک روانی جرم معاونت ،مسئوذیتی نخواهد داشت (ر.ک ،همان).
مجازات ممسک حبس ابد است (موسویخمینی(ره)7127 ،ه.ق ،ج  ،2ص133؛ موسویخویی،
7122ه.ق ،ج  ،12ص 77؛ نجفی7111 ،ه.ق ،ج  ،12ص  16؛ ابن ادرینساذولّنی7177 ،ه.ق ،ج ،7
ص 711؛ اب ن اذبننراج7116 ،ه.ق ،ج  ،2ص 163؛ اب ن قدامننه ،ج  ،1ص 113؛ موسننویگلپایگننانی،
 ،7761ج  ،7ص  )211مستند ای حکم روایات مختلفی است که در ای مورد وارد شده اسنت .از
جملهی ای روایات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ِ
ر ِ
ِ
ِ
أمسو َ
معتبرهی سکونی از امام جعفر صادق(ع)« :م َّن ثَََلثواَ َوَوک ِةعوِو م لوی أموؤ م و م َ (ع)َ :ومحوٌ مو ِمم َ
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ة وَلن  -و أقبوول مرَووک عَو َ تَولَ و و مرَووک ا ووکمیمَ عَو َ اووی عِووی و ِ
واح ِ
أمس و َ أن
ع ملهکُاَو ِوا مَن یِس و َ ل َعمَووا ِ َو عِووی ملَّ و
َ ِ ََ ِ
ِ
َ
َِ
َ َ َ ََ
َ
َّ
أمس َب ِ َو قَای عی مل قَوتَ َول أن اِ تَ َول» (حرعاملی7111 ،ه.ق ،ج  ،21ص  .)11امنام
سج َن َحتّی َیَِ َ
اِ َ
ت َم َ ا َ
صادق(ع) فرمودند« :سه نفر در مقام دادرسی در پیشنگاه امیراذمنؤمنی (ع) حاضنر شندند :یکنی از
ایشان مردی را نگاه داشته بود و دیگری وی را به قتل رسانده بود و شخص راذث ناظر این واقعنه
بود امیراذمؤمنی (ع) در خصوص شخص ناظر حکم دادند که در چشمانش میل کشیده شود[نابیننا
گردد] و در خصوص ممسک حکم به حبس ابد تا پایان حیات دادند آن گونه که شخص مقتنول را
نگاه داشت تا جان دهد و در خصوص شخصی که مرتکب قتل شده بود حکم بنه قصناص نفنس
دادند».
همچنی صویوهی حلبی از امام صادق(ع) منها صویح اذولبی ع أبی عبداهلل (علینه اذسنالم):
ِ
«قَای علوی (علمو ملسوَلی) عِوی ة ِ لَو ِ
مرَ ِوک َحتّوی َیوَِ ت
ٌ َ
َح َوٌ ِوا َو قَوتَ َول َ
أمسو َ أ َ
َ
َ
مرَ ِوک  -قَوا َ  :اِ تَ ِول مل َ ای ِول َو ِبوبَ ِ
ات َغ وان مدوٌا » (نجفی (ترجمهی نایبزاده) ،7712 ،ج ،7ص.)711؛ یعنی ،از
َغ ان َ -م َ ا َحبَ َس ِ َحتَّی َم َ
جمله روایت صویح حلبی از امام صادق (علیه اذسالم) است که فرمودنند :حضنرت امینر مؤمننان
علی(علیه اذسالم) درباره دو نفر مرد که یکی ،مجنیٌ علیه را گرفته بود و دیگنری او را کشنته بنود،
فرمودند :قاتل را می کشند و دیگری را زندانی میکنند ،تا در زندان بمیرد ،همچنانکه مقتنول را تنا
مردن نگهداشته است (ر.ک ،همان ،ص.)717

ِ
ِ
ملک ِول عواة
همی گونه روایه سماعه «قَا َ  :قَای أمؤِم م َ (علم ملسَلی) عی َة ِ رل َش ٌَّ َعلی َة ِ رل لمَ تِولَو ِ  -و ّ
ِ
ِ
مرَ و ِک
أمس و َب ِ َعلم و ِ َحتّووی َ ووامَ َّ
ملک و ِول ملّو قَوتَولَو ِ َ -و قَاووی َعلووی َ
ملک ِ و ِول عَو َ تَولَو ِ  -عَو َ تَو َول ّ
م و ِ عَاَووتَ بلَ ِ ة وول أََووک  -عَ َ
ملسج ِن أشوٌمن حتّوی َیوَِ ت عِمو ِ ِِ -ل َّو أمسو َ علوی م و ِ
ِ ِ
ت» (ر.ک ،همنان ،ص :)711
ملّ
َ
أمس َب ِ  -أن اه َکح عی ّ َ َ
َ
ِ َ َ َ َ
یعنی روایت سماعه که گفت حضرت امیر مؤمنان علی(علیه اذسالم) ،درباره مردی که دنبال منردی
میدوید که او را بکشد و آن مرد فرار می کرد؛ از روبرو مردی آمد و مقتول را گرفت و نگهداشنت
و آن مرد رسید و او را کشت امیراذمومنی (ع) داوری فرمودند که کشنده را میکشنند و دیگنری را
نگه داشته حبس میکنند تا بمینرد ،چنون او مقتنول را تنا منردن نگنهداشنته اسنت (ر.ک ،همنان،
ص.)717
گروهی از فق ها به استناد برخی از روایات ،عنالوه بنر مجنازات حنبس ابند ،شنالق نینب مقنرر
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داشتهاند (مفید7171 ،ه.ق ،ص  111؛ موسویخویی ،پیشی  ،ج  ،12ص  72؛ اب اذبراج ،پیشنی  ،ج
 ،2ص .)163

ِ ِ ِ
ِ
ب عِوی ِم ِّول ََوَ را
ملسوج ِن َحتّوی َیوَِ َ
تَ َو اِاوَک ِ
ٌ م ِ سو ِ عوی ّ
یکی از فقها در ای مورد مینویسدِ ...« :حوب َ
ََخ ِسو َ ََو ًان و :»...یعنی ممسک حبس ابد میگردد و هر ساذه  11ضربه تازیانه نیب به او زده میشود
(ر.ک ،همان ،اب اذبراج) .مستند قول اخیر روایتی است از ابیاذمقدام از امام صادق(ع) کنه فرمونند:
ر ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
«أن ملصووا (ع) َأمو َوک عَ َ
ملسووج ِن َو َوقَو َوی َعلووی َةأَ و ِبووبٌَ عِ ووک َ و اِاو َوکب ِمو ِّول ََ و ا ََخس و َ
او َوک َ
ب َ بَو َو َحبَ َس و ِ عووی ّ
َ لوٌ ن» (نجفی(ترجمه نایبزاده) ،پیشنی  ،ج ،7ص :)711یعننی امنام صنادق(ع) (در چننی منورد)
دستور فرمودند که او را کتک زدند و به زندان انداختند و باالی (دری) زندان نوشتند که تمام عمر
زندانی است و هر سال  11ضربه شالق میخورد (ر.ک ،همان ،ص.)717
از میان فقهای عامه ،احمد ب حنبل ،عطاء و ربیعه معتقدند ،ممسک حنبس منیشنود .ماذنک و
سلیمان اب ابی موسی معتقدند ،ممسک نیب کشته میشود؛ زیرا اگر او نمیگرفنت مباشنر قنادر بنه
ارتکای جنایت نبود .ذ ا قتل حاصل فعل هر دو است و ای دو به منبذهی شریک در قتل موسوی
میشوند .ذ ا هر دو باید قصاص شوند .ابوحنیفه ،شافعی ،ابورور و اب اذمن ر ،معتقدند ممسک تنهنا
مجازات میگردد (به نقل از مرادی ،7717 ،ص .)716
فقیهان امامیه مجازات فرد ممسک را حبس ابد دانستهاند ،بعید نیسنت کنه همنی مجنازات در
مورد ممسک ،قابل اِعمال باشد؛ زیرا ماده  721ق.م.ا ،اعمال مجازاتهای م کور در مناده را مننوط
به آن کرده است که «در شرع یا قانون مجازاتی برای معاون تعیی نشده باشد» .اذبته ،وجود تفناوت
فاحش در مجازاتِ قابل اِعمال برای مصادی مختل

معاونت در قتل عمدی قابل توجیه نیست ،به

ویژه آنکه برخی از مصادی معاونت در قتل عمدی (مثالً دادن سالح گرم به فرد و تشوی وی بنه
کشت دیگری) قابل سرزنشتر از اقدام ممسک در قادر ساخت دیگری به ارتکنای قتنل منیباشند
(میرمومدصادقی ،پیشی  ،ص .)117اما برخی از فقها ممسک را شریک در قتل دانسنته و او را بنه
مجازات قصاص موکوم نمودهاند (مدنیکاشانی ،7763 ،ج ،71ص.)27
اما با توجه به حکم معاونت در قتنل از طرین إمسناک در فقنه و رواینات وارده؛ در نشسنت
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قضایی دادگستری مشهد در مهرماه  7731در پاسخ سؤال ذیل ای گونه بیان شده است« :سنؤال :بنا
توجه به مفاد مواد  2و  77و  17و  211و  213قانون مجازات اسالمی از ینک طنرف و مسنأذه 77
کتای قصاص توریراذوسیله حضرت امام(ره) ،ناظر به اصنول  1و  761قنانون اساسنی و مناده 21
قانون تشکیل دادگاههای کیفری  7و  ،2آیا مجازات ممسک و دیندهبنان در قتنل عمند بنر اسناس
مجازات تعیینی برای معاون قتل عمد در قوانی مدون تعیی میشود ،یا بنر طبن فتنوای حضنرت
امام و متون فقهی مجازات خاص خود را دارد؟
جوای :اصل  76قانون اساسی مقرر داشته« :حکم به مجازات و اجرای آن بایند تنهنا از طرین
دادگاه صاذح و به موجب قانون باشد» .و همچنی ماده  2قانون مجازات اسالمی ،در مقام بیان اصل
قانونی بودن جرم و مجازات« :هرفعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجنازات تعینی شنده
باشد ،جرم موسوی کرده است» .بنابرای  ،قانون در ای مورد ساکت نیسنت تنا بنه فتناوی معتبنر
رجوع شود و نظر به ای که مطاب ماده  1قانون آیی دادرسی دادگاههای عمومی و انقالی در امنور
کیفری« :تعقیب امر جبایی فق نسبت به مباشر ،شریک و معاون جایب دانسته شده است» بننابرای
چنانچه اقدام فرد (ممسک) قابل انطباق با مقررات معاونت در جرم باشد ،توت همی عنوان قابنل
مجازات خواهد بود در غیر ای صورت مجازاتی نخواهد داشت؛ زینرا در مقنررات جباینی عننوان
ممسک وجود ندارد» (کارخیران ،7712 ،ج ،7ص .)211
معاونت در قتل از طریق اکراه

مطاب مادهی  711ق.م.ا ،اکراه به قتل ،خود نوعی معاونت در قتل است؛ زینرا مکنره دیگنری را از
طری تهدید و اکراه وادار به ارتکای قتل میکند .هرچند مطاب مادهی  717ق.م.ا ،اکراه از عوامنل
تام راف مسئوذیت کیفری موسوی میشود و برابر ای ماده« :هرگاه کسنی بنر ارنر اکنراه غیرقابنل
تومل مرتکب رفتاری شود که طب قانون جرم موسوی میشود ،مجازات نمنیگنردد .در جنرایم
موجب تعبیر ،اکراهکننده به مجازات فاعل جرم موکوم میشود .در جرایم موجب حند و قصناص
طب مقررات مربوط رفتار میشود».
گاه ممک است فعل مورد درخواست اکراه کننده جنایت بر نفس دیگری باشد ،در ای صنورت
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فقهای شیعه غاذباً به موجب پاره ای از روایات و نیب بر اساس قاعده اجتماع سبب و مباشر اکنراه را
مجوز قتل ندانستهاند؛ زیرا کشت دیگری در واق دف ضرر به ضنرری مشنابه آن اسنت (صنادقی،
پیشی  ،ص .)211-217به همی جهت است که گفتهاند الی مو عیملوٌمام؛ زیرا تقیه برای حفن جنان
مجاز شناخته شده ،پس نمی تواند سبب از بی بردن نفس باشد ،وذی در کمتر از نفس اگر بر جنان
خود بترسد ،اکراه توق مییابد (شهیدرانی ،ج ،2ص .)113
مشهور فقها در مورد فرض اکراه به قتل راذث ،به شرط آنکه هنر دو عاقنل و بناذا باشنند ،بنه
دالیل مختل  ،اکره را مجوز قتل نمیدانند 5و بنابرای از بای سبب و مباشر ،مکرَه [اکراهشونده] را
به قصاص و مکره [اکراهکننده] را به حبس ابد موکوم مینمایند (موسویخمینی(ره) ،پیشی  ،ج ،2
ص  131؛ نجفی ،پیشی  ،ج  ،12ص .)13
یکی از فقها بر قصاص اکراه شوندهای که در قتل مباشرت نموده است ،نبد امامیه ادعای اجماع
مینماید (نجفی7111 ،ه.ق ،ج ،17ص .)11و مؤید ای رأی را روایت صویوه ذکر میکند .برخنی
برخالف قول مشهور امامیه نظر بر نفی قصاص از مکره داشته اکراه بر قتل را مانند اکراه بر ارتکای
جرایم دیگر راف مسئوذیت جبایی اکراهشونده دانستهاند (موسویخویی ،پیشی  ،ج ،12ص.)77
یکی دیگر از فقها در خصوص اکراه به خودکشی چنی بیان میکند« :اگنر بگویند« :خنودت را
بکش» چنانچه فرد امر شده عاقل ممیب باشد چیبی بر آمر نیست بلکه ظاهر آن است که اگنر او را
بر کشت خودش اکراه نماید نیب چنی است .و احتمال دارد که(در صنورت اکنراه) بنه زنندان ابند
بیفتد؛ زیرا فرد را اکراه نموده است اذبته در جایی که اکراه صدق کند مثل جایی که بگوید« :خودت
را بکننش وگرنننه بننه بنندتری شننکل کشننت تننو را مننیکشننم» (موسننویخمینننی(ره)(ترجمننهی
موسویبجنوردی و حسینینیک) ،7717 ،ص.)611
اما نکتهای که باید به آن اشاره شود ای که حکم حبس ابد برای مکره در صورتی که مکرَه طفل
ممیب باشد نیب جاری است (تبصرهی  2مادهی  711ق.م.ا)..
« .7و ال ی تل مل ٌَ ملتی حکی هللا ّمال یدق» (آیه  77از سورهی مبارکهی انعام).
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یکی از فقها در ای خصوص چنی مینویسند« :لَو
أمکیو ِ َعلوی مل ت ِول عَوال َ َ ِ َعلوی م باشو ِک ََم َموا َن َیلًوان
َ
ِ
ِ ِ
تَ .و لَو َموا َن م بوک َو و ون أو ًَِوَلن َغ َؤَِِّمِّو ر
عاقَلنَ ِو َن م ب ِک و ن َ
أوع ٌَ ِ َعلی مل ِتلَ َو ِببٌَ مرم ِک شِ أشٌمن َحتّوی َیوَِ َ
ِ َ
عَال ِ صاص علی م ب ِک مرم ِک .و لَ أَمک شخص ًََِلن ِِّمِ من ِیل ِتل ع تل لَمٌ علی و ر
محٌ ِم ِم َ ا مل َ و َ َِ َوملٌاواِ َعلوی عاقل ِوا
َ ََ َ
َ َ
ّ
َ ِ َ َ ِ
ِ
ِ
ِ
أمکَی ِ َعلی ََل َ عَو َمل َعلی َّ ِ
مل ِ
بٌ أشَوٌمن مِلحو َ ِ ملاَّوا ی» (موسویخمینی(ره)،
َلَ َو لَ َ
ملک ِ ل م ِبک مل َ َ َ أو مدَ َ
پیشی  ،ج  ،2ص  .)131اگر فردی را بر قتل مجبنور کنند قصناص بنر مباشنر قتنل اسنت ننه بنر
اکراهکننده(مجبورکننده) اذبته در صورتیکه مباشر باذا عاقل باشد حتی اگر او را بنه قتنل نرسناند و
تهدید کرده باشد و آمر به قتل ،به زندان ابد میافتد تا بمیرد .و اگر فرد اجبار شده دیوانه یا کنودک
غیر ممیب باشد قصاص بر آمر اجبارکننده است و اگر فردی به کودک ممیبی امر کند تا شخصی را
بکشد پس کودک ممیب آن شخص را به قتل برساند بر هیچیک از آنها(کودک ممیب و آمر) قصاص
نیست و دیه بر عاقله کودک است و اگر کودک ممیب را اجبار به قتل نماید آیا بنر فنرد اجبارکنننده
قصنناص اسننت یننا حننبس ابنند؟ نظننر نبدیننکتننر بننه احتینناط نظننر دوم نی(زننندان ابنند) اسننت
(موسویخمینی(ره)(ترجمهی موسویبجنوردی و حسینینیک) ،پیشی  ،ص.)611

مستند مشهور ،در بیان ای حکم ،صَویوهی زینر اسنتَ « :عون َُِةمةِ َعون أشوی َ وَو رک(ع) عوی َة ِ رول َأم َوک
َة ِ َلن شَِ ت ِول َة ِ رول [ع تلو ] عَو َ وا َ (ع) :اِ تَول شِو ِ ملَّو قَوتَولَو َِ َو ِبوبٌَ مرمو ِک شَِ تلو ِ عِوی مدَ ِ
ت» (حرعناملی،
وبٌ َحتّوی َیوَِ َ
ِ

پیشی  ،ج  ،21ص  :)11یعنی زراره از امام مومد باقر(ع) روایت کرده در مورد مردی کنه دیگنری
را امر به کشت راذثی مینماید؛ پس مأمور اقدام میکند و آن شخص را بنه قتنل منیرسناند .قاتنل
قصاص میشود و آمر در زندان میماند تا بمیرد.
اما در خصوص مجازات مُکره و مُکرَه باید توجه داشت که طب تبصنرهی  2مناده  721و بنند
«ت» آن ،مجازات معاون را در صورتی که مباشر قصاص نشده و به جای آن به مجازات من کور در
ماده (672یعنی سه تا ده سال حبس) موکوم شود ،عبارت از یک تا دو درجه پایی تنر از مجنازات
جرم ارتکابی تعیی کرده است .حال سؤال ای است که اگر اکراهشوندهی به قتل به هر دذینل(منثالً
گ شت اوذیای دم) قصاص نشده و به مجازات م کور در ماده (672یعنی سنه تنا ده سنال حنبس)
موکوم شود ،تکلی

مجازات اکراهکننده چه خواهد شد .آیا وی را همچنان باید ،به موجنب مناده

 ،711به حبس ابد(یعنی به مجازاتی بیش از مجازات مباشر) موکوم کرد ،ینا در این حاذنت بایند
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اکراه را نوعی معاونت در قتل عمدی دانسته و مکره را ،طب تبصنرهی  2مناده  ،721بنه مجنازاتی
معادل یک تا دو درجه پایی تر از جرم ارتکابی برای مباشر موکوم نمود؟ پاسخ ای سنؤال روشن
نیست ،هر چند که نگارنده موض اول را ترجیح میدهد و در هر حال برای حل مشکل بایند این
مقررات مجدداً بازنگری شده و مواد مربوط به شکل بهتری بازنویسی شوند .بدیهی اسنت ،هرگناه
اوذیای دم اکراهکننده را عفو نمایند ،وی ،به موجب ماده  ،716به مجازات معاونت در قتنل موکنوم
خواهد شد (میرمومدصادقی ،پیشی  ،ص.)723-721
نکتهای که در آخر می توان به آن اشاره کرد ای است که فقهای عامه در مورد اکنراه در قتنل و
مجازات مکره و مکرَه اختالف نظر دارند« ،از میان آنها ماذک ،شافعی و روری و احمد و ابورنور و
جماعتی معتقدند مباشر کشته میشود ،آمر مجازات میگردد؛ و عدهای دیگر معتقدند هر دو کشنته
میشوند» (اب رشد7171 ،ه.ق ،ج ،2ص « .)727مَِتَولَ َِ م عِی م
بکِ و م ب ِک َ و یجل ِلا مرمو ِک و م باشو ِکَ عَو َ وا َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع مرم ِوکَ َو قَالوط ًاةَوا:
ق
ا
و
و
ا
و
َ
ک
مرم
ن
و
ک
تل َعلی م باش
مال و
َ
َ
ِ
َ
ِ
ِ
ملطاعوی و ملاه ة ّ و أ ٌِ و أش ث ِة و ََجَاعا :مل ِ
ِ
اِ تَ ََل ِن ََجموان».
معاونت در قتل از طریق نظارت

یکی از راههای معاونت در جرم طب بند «پ» مادهی  726ق.م.ا ،تسهیل وقوع جرم است ،که این
امر میتواند به صورت کشیک دادن موق شود .نظارت در قتل در واقن ننوع خاصنی از کشنیک
دادن بر ارتکای قتل و آن عبارت است از نگهبانی دادن و مراقبت کردن در پیرامون صونهی قتنل،
تا قاتل بتواند با آسودگیخاطر جنایت مورد نظر خود را مرتکب شود (مرادی ،پیشی  ،ص .)711
از آنجا که برای توق معاونت در قتل از طری نظارت ،باید بی نناظر و مباشنر در قتنل طبن
تبصرهی مادهی  726ق.م .ا ،نوعی تبانی و وحندت قصند برقنرار باشند ،بندیهی اسنت مالحظنه و
مشاهدهی اتفاقی صونهی قتل از شمول موضوع مورد بونث خنارج اسنت .امنا «شخصنی کنه بنا
نگهبانی دادن خود در قتل همکاری نموده و وقوع قتنل را تسنهیل کنرده باشند ،چشنمش را کنور
خواهند کرد» (والیی ،7717 ،ص.)212
نکته ای که باید به آن اشاره کرد ای است که ،در مورد مجازات ناظر با توجه به تعابیر متفناوت
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از روایات میان فقها اختالف نظر میباشد .برخی در این خصنوص چننی بینان منیدارنندَ « :و لَو ِ
م تَ و و ِ
وط ََجَاع ووا َعل ووی قَت و ِول َش و ر
آَ ووک َو ََِو َوک لم و ِ َال و َ عَو َول ووی مل ای و ِول مل َ و َ َِ َو َعل ووی
أح و ِوٌ ِیم َو قَوتَولَ و ِ َ
ََ
أمس و َب ِ َ
وخص عَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وبٌ ِم شّووٌمن َحتّووی م و تَ َو َعلووی ملَّووا ِک أن یََ َ ووأ َعمَووا ِ» (موسننویخننویی ،پیشننی  ،ج ،12ص77؛
م ِ سو مدَو ِ
َ
وحیدخراسانی7123 ،ه.ق ،ج ،7ص« :)111و اگر جماعتی بر کشت شخصی اجتماع کنند پس یکی
از آنها مقتول را نگه دارد و شخص راذثی نیب بر او (مقتول) نگاه کند پس بر قاتل قصاص اسنت و
نگهدارنده حبس ابد میماند تا بمیرد و بر ناظر ای کنه دو چشنمش از حدقنه در آورده منیشنود».
برخی دیگر نیب چنی بیان میکنند( :وذو نظر ذهما راذث) أی کان عیناً ذهم و ربیة (ذنم یضنم ذکن
تسننمل عیننناه أی تفقننأ) باذشننکوک أو تکوننل بمسننمار مومننی ،ذالجمنناع فننی موکننی اذخننالف
(نجفی(ترجمهی نایبزاده) ،پیشی  ،ج ،7ص( .)711اگر یکی بیگنناهی را بگینرد و دیگنری او را
بکشد) و سومی هم نگاه کند(برای آنان دیدهبانی کند ،دیدهبان قصاص نمیشود .دیه هم پرداخنت
نمیکند وذی) چشم های او را با فرو بردن خار یا مسمار سرخ شده کور میکنند .از کتنای خنالف
برای ای مطلب اجماع نقل شده (ر.ک ،همان ،ص .)717و برخی دیگر هم به طور کلنی مجنازات
ناظر را به صورت کور کردن نپ یرفته اند و ای گوننه بینان منیدارنند« :و لك ّون مِل ول عوٌی ع شوا علو
عتأم وول»
ملتأم وولَ ّ
مل ووا کَ و م ووا عو وول م ووا ا بم ووا كس ووع ملِ ووایکَ ع ووادكم مِلَ ووؤ لو و ّ اك وون و و ووا علمو و َ عمو و و ّول ّ
(اردبیلی7117 ،ه.ق ،ج  ،77ص « .)711اصل آن است کنه مجنازاتی در انتظنار نناظر نیسنت و بنه
حسب ظاهر کاری را که مستوجب کیفر باشد انجام نداده است .بنابرای حکم اخیر( که کور کردن
چشم ناظر است) اگر مورد اتفاق نباشد جای تأمل و بررسی دارد».
حال با توجه به عبارات فوق و همچنی مطاب روایات وارده و قنول اجمناعی فقهنای امامینه،
مجازات نظارت بر قتنل ،بینرون آوردن چشنم و کنور کنردن نناظر اسنت (موسنویخمیننی(ره)،
7171ه.ق ،ج  ،7ص  711و ج  ،2ص  133-131؛ ابنن ادریننساذولّننی ،پیشننی  ،ج  ،7ص  711؛
نجفی ،پیشی  ،ج  ،12ص  11؛ موسویخویی ،پیشنی  ،ج  ،12ص  77؛ مفیند ،پیشنی  ،ص  111؛
اب اذبراج ،پیشی  ،ج  ،2ص  .)163مستند فقها ،معتبرهی سکونی از امام جعفر صادق(ع) اسنت کنه
ِ
ر ِ
ِ
مرَ ِک اَوک ِمیمَ عَو َ اوی
مرَ ِک عَو َ تَولَ ِ َو َ
َمس َ َة ِ َلن َو أَقبَ َل َ
فرمودند« :من ثَلثاَ َوَک ِةعوِ م لی أمؤ م م َ َ :ومحٌ ّم ِمم أ َ
ع ِ
عِی ِ
اح ِ
أمسو َب ِ َو قَاوی عِوی ملَّو قَوتَو َل مَن
ملکُاا مَن یِس َ ل َعمَا ِ َو عِی ملَّو
وج َن َحتّوی َیوَِ َ
َ
أمسو َ أن اهس َ
ت َم َ وا َ
َ
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اه تَ َول» (حرعاملی ،پیشی  ،ج  ،21ص  .)11امام صادق(ع) فرمودند« :سنه نفنر در مقنام دادرسنی در
پیشگاه امیراذمؤمنی (ع) حاضر شدند :یکی از ایشان مردی را نگاه داشته بنود و دیگنری وی را بنه
قتل رسانده بود و شخص راذث ناظر ای واقعه بنود امیراذمنؤمنی (ع) در خصنوص شنخص نناظر
حکم دادند که در چشمانش میل کشیده شود[نابینا گردد] و در خصوص ممسک حکنم بنه حنبس
ابد تا پایان حیات دادند آن گونه که شخص مقتنول را نگناه داشنت تنا جنان دهند و در خصنوص
شخصی که مرتکب قتل شده بود حکم به قصاص نفس دادند».
نتیجه
قانونگ ار در ماده  721ق.م.ا ،تکلی

معاونت در کلیهی عناوی مجازاتها اعم از حدود ،قصناص

و تعبیرات را معی کرده است و در صدر ای ماده اشعار میدارد در صورتیکه در شرع ینا قنانون
مجازاتی برای معاون مقرر گردیده دادگاه باید همان مجازات را تعیی نماید و در صورتیکه تعینی
نشده باشد آنگاه نوبت به اعمال موارد چهارگانهی ماده  721و تبصرههای آن میرسند .مقصنود از
مجازات خاص ،مجازات تعیی شده در شرع برای شخص ممسک و ناظر است .ممسک و ناظر از
اصطالحات فقهی میباشد« .إمساک» و نگه داشت شخص بنه هنر طریقنی ممکن اسنت صنورت
پ یرد؛ مانند حبس نمودن ،پیچیدن با طنای ،نگه داشت با دست و ...تا مرتکب به راحتنی جناینت
خود را نسبت به مجنیٌعلیه موق سازد و «ناظر» به کسی اطالق میشود که نناظر و شناهد وقنوع
قتل است و از طری مواظبت نمودن اطراف صونهی جنایت به کشیک دادن پرداختنه و موجبنات
قتل را فراهم میآورد .فقها میان مجازات «ممسک» و «ناظر» قائل به تفکیک شدهاند امنا اکثنر فقهنا
برای ممسک قائل به حبس ابد هستند ،هر چند برخی از فقها ممسک را شریک در قتل دانسته و او
را به مجازات قصاص موکوم نموده اند؛ و برای شخصی که ناظر قتل بوده حکنم بنه کنور نمنودن
چشمانش با میل داغ نمودهاند ،هر چند برخی از فقها حکم به از حدقه در آوردن چشمهنای نناظر
نمودهاند و برخی دیگر [با ای توجیه که ناظر به حسب ظاهر کاری را کنه مسنتوجب کیفنر باشند
انجام نداده است] ،معتقدند که مجازاتی در انتظار ناظر نیست .اما نکتهی دیگر ای که ،ممسک بایند
در قصد قتل ،علم و آگاهی داشته باشد و تا زمانی که آگاهی نداشته باشد ،موکوم نمنودن وی بنه
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مجازات ممسک ،نوعی تکلی

بماالیطاق است و کسیکه چنی کاری میکند ،نباید حنبس بشنود؛

مانند کسیکه تصور میکند دیگری قصد تعقیب شخصی را دارد ،وی را گرفته امنا شنخص مببنور
وی را میکشد ،در واق  ،إمساک نوعی خاص از معاونت است؛ با ای تفاوت که مجنازات خاصنی
در شرع برای وی معی شده که همان مجازات حبس ابد میباشد .بنابرای بایند در این منورد بنه
مجازات شرعی استناد کرد همچنانکه سابقاً (در قانون مجازات اسالمی مصوی  )7711این چننی
بود.
در خصوص مجازات قانونی سلب حیات باید اذعان نمود در صورتیکنه مرتکنب جناینت بنر
نفس ،موکوم و قصاص نفس وی اجرا شود ،معاون به حبس تعبیری درجه دو یا سه(حبس بنیش
از پانبده تا بیست و پنج سال یا ده تا پانبده سال) موکوم میشود .و در صورتیکه قصناص نفنس
اجرا نشود برخی اعتقاد دارند که با توجه به صدر مناده  721ق.م.ا ،نناظر بنه تبصنرهی مناده 672
تعبیرات معاون به حبس از یک تا پنج سال موکوم میگردد و برخی دیگر معتقدند که طب تبصره
 2ماده  721ق.م .ا ،معیار تعیی مجازات حبس تعبیری ،برای معاونت در جرمی که قصناص نفنس
راج به مباشر آن اجراء نشده باشد ،مجازات مقرر در قانون نیست؛ بلکه بنر اسناس مینبان حنبس
تعبیری که دادگاه در حکم خود برای مباشر آن جرم تعیی میکند میباشند کنه پنس از مشنخص
شدن درجهی آن با یک یا دو درجه پایی تر برای معاونت در چنی جرمی تعیی مجازات میشنود.
فل ا به استناد بند «ی» و صدر ماده  71ق.م.ا ،در مورد مساعدتر بودن مجازات قانون الح به حال
مرتکب باید بگوییم ،مجازات چنی معاونی عط

بما سب میشود و تبصرهی ماده  672ق.م.ا.ت،

نسخ شده است.
اکراه به عنوان قاعده ی عام و کلی ،یکی از علل راف مسئوذیت است که در یک مورد تخصیص
خورده و آن زمانی است که اکراه بر نفس باشد .در صورتیکه شخص ،دیگنری را اکنراه کنند کنه
شخص راذثی را بکشد ،مکرَه (اکراه شونده) نمی تواند به ای عمل مبادرت ورزد؛ زیرا هر دو نفنس
مساوی هستند و ترجیح یکی بر دیگری ،ترجیح بالمرجح خواهد بنود .هنر چنند صناحب مبنانی
تکملة اذمنهاج معتقد است قاتل قصاص نمیشود ،بلکه پرداخت دیه بر عهدهی او است ،امنا آنچنه
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که باید مورد توجه قرار گیرد شرط وحدت قصد موجود در تبصرهی ماده  726ق.م.ا .برای توقن
معاونت از یک طرف و بهشمار آوردن اکراه در قتل بهعنوان معاونت طب ماده  716ق.م.ا .از طرف
دیگر است .با دقت در ای مطلب ،از آنجا که بی مُکره و مُکرَه در قتل ،وحدت قصد وجود ندارد،
بهنظر میرسد که ماده  716ق.م.ا .نیاز به اصالح دارد؛ چرا که اگر وحدت قصد بی مُکره و مُکنرَه
وجود داشته باشد ،دیگر اکراه نیست.
اما بر اساس نتایج فوق پیشنهاد می گردد که مجنازات معاوننت در جنرم در چنارچوی نظنری
مشخصی تبیی گردد تا ضم جلوگیری از پراکندگی قنوانی [حنداقل در منورد معاوننت در قتنل
عمدی]؛ مجازات معاونت در قتل عمدی ،در صورتیهایی که مباشر قصناص نمنیشنود و حسنب
ماده  672ق.م.ا.ت .قاتل در چنی مواردی به حبس تعبیری از  7تا  71سال موکوم خواهند شند،
در تعارض تبصرهی  2و بند «ت» ماده  721ق.م.ا .از یک طرف [کنه مجنازات معناون ینک تنا دو
درجه قابل تخفی

است یعنی از دو تا پنج سال یا از شش ماه تا دو سنال] و تبصنرهی مناده 672

ق.م.ا.ت .از طرف دیگر[که تعبیر حبس از  7تا  1سال را تعیی نموده است] با توجه بنه اخنتالف
مجازات قرار نگیرد .و همچنی با توجه به عدم تصریح دقی قانونگ ار از منظور خنود نسنبت بنه
کلمهی «شرع» در ای ماده[بوث ممسک و ناظر] ،و با توجه به ای که قنانون مجنازات اسنالمی از
مناب معتبر فقهی اسالم اقتباس شده است و ای که قانونگ ار در مقنام بینان بنوده اسنت و ارجناع
مجازات به شرع ،بر خالف اصل قانونی بودن جرم و «مجازات» است و همچنی نظنر بنه این کنه
نسبت به مجازات چنی شخصی میان فقها اختالف نظر وجود دارد ،قانونگن ار موتنرم نسنبت بنه
تبیی مجازات ای عناوی و درج آن در قانون مجازات اسالمی اقدام الزم را مب ول فرمایند.
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 .71موسویخمینی ،سیدروحاهلل ،7127 ،توریر اذوسیلة ،اذجبء اذثنانی ،مؤسسنة تنظنیم و نشنر آرنار
االمام اذخمینی(ره) ،قم ،اذطبعة األوذی.
 .21موسوی خمینی ،سیدروح اهلل ،7717 ،ترجمنه مباحنث حقنوقی توریراذوسنیله ،ترجمنه مومّند
موسویبجنوردی و عباس حسینینیک ،انتشارات مجد ،تهران ،چاپ اول.
 .27موسوی خویی ،سیدابواذقاسم ،7122 ،مبانی تکملة اذمنهاج ،اذجبء  ،12مؤسسة إحیاء آرار اإلمنام
اذخوئی(ره) ،قم ،اذطبعة األوذی.
 .22موسویگلپایگانی ،مومّدرضا ،7761 ،مجم اذمسائل ،جلد سوم ،انتشنارات داراذقنرآن اذکنریم،
قم.
 .27میرمومّدصادقی ،حسی  ،7717 ،حقوق کیفری اختصاصی( )7جرایم علیه اشخاص ،نشر میبان،
تهران ،چاپ هفدهم.
 .21نجفی ،مومّدحس  ،7111 ،جواهر اذکالم ،اذجبء  ،17داراإلحیاء اذتراث اذعربی ،بیروت.
 .21نجفی ،مومّدحس  ،7111 ،جواهر اذکالم ،اذجبء  ،12داراإلحیاء اذتراث اذعربی ،بیروت.
 .26نجفی ،مومّدحس  ،7712 ،ترجمه جواهراذکالم قصناص ،ترجمنه اکبنر ناینبزاده ،جلند اول،
انتشارات خرسندی ،تهران ،چاپ اول.
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 .21وحیدخراسانی ،حسی  ،7123 ،منهاج اذصاذوی  ،اذجبء اذثاذث ،مدرسه امام بناقر علینه اذسنالم،
قم ،اذطبعة اذخامس.
 .23والیی ،عیسی ،7717 ،جرایم و مجازات ها در اسالم ،انتشارات مجد ،تهران ،چاپ اول.

