
 

 

 

 

 

 

 

 

381 

 

فمِ ٍ حمَق سیبسی، ػلَم هغبلؼبت  

3131 سهستبى، 2/4، ضوبرُ 2 دٍرُ  

381 -388غفحبت   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 

 مطالؼٍ تطبيقي مباشرت در قتل از مىظر فقٍ ي حقًق

 

 2زاَدی حسيه محمد، 1رضایي  جمال

 وزج ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ حمَق ٍ فمِ داًطیبر  3

 تْزاى داًطگبُ ویص پزدیس ضٌبسی ٍجزم ویفزی حمَق دوتزی داًطجَی 2

 

 چکيدٌ

 ٍاسغِ ثذٍى ٍ هستمیوب یؼٌی ثبضذ وزدُ جٌبیت ثِ الذام جبًی خَد ِو هؼٌبست ایي ثِ آى هتجبدر ٍ اثتذایی هؼٌبی در هجبضزت

 وِ است ایي ًوَد ثیبى را آى تَاى هی تحلیل ٍ تَجِْ ووی وِ آى ثبًَی هؼٌبی در اهب ؛دست ثب وزدى خفِ هثبل ػٌَاى ثِ

 هجبضزت ًیش داًذ ًوی بػلف اس جذای را آى وسی ٍ ضًَذ ًوی هحسَة ٍسیلِ حىن در وِ ٍسبیلی اس استفبدُ لجیل اس هَاردی

 ثب هسبلِ ایي. ًیشُ پزتبة یب ٍ اسلحِ یب ٍ چبلَ ٍسیلِ ثِ لتل هبًٌذ ثِ هلوَس غیز ٍ وَچه ٍاسغِ یه ثب یؼٌی ضًَذ؛ هحسَة

 غزفب وِ است وسی هجبضز یه: ضَد هی تمسین دستِ دٍ ثِ وِ گزدیذُ فمْب ثیي در هختلف ًظزات ایجبد سجت فزاٍاى دلت

 وِ هَاردی ٍاسغِ ثِ حتی هستمیوب، اس غیز ثِ وِ گزدد هی اعالق ًیش وسی ثِ هجبضز دٍ. ثبضذ ضذُ هزتىت را جٌبیت هستمیوب

. چبلَ ثب لتل هثل است دادُ اًجبم را هجزهبًِ ػول ًوبیٌذ ًوی لحبػ ٍسیلِ را آًْب ٍ ضَد ًوی هحسَة ًیش ٍسیلِ حىن در

 وزد هؼٌب ضزط هیتَاى را سجت. است ًطذُ لبئل ٍ ًگذاضتِ تفبٍتی فَق هَرد دٍ ثیي وسی وًٌَی سهبى در ایٌىِ ًتیجتب

در ایي همبلِ ثب استفبدُ اس هٌبثغ ٍهبخذ فمْی ٍ حمَلی ٍ هغبلؼِ هَارد اختالفی ٍ  .اًذ وزدُ جَاّزثیبى غبحت وِ ّوبًغَر

 ری ثِ تىویل آى ّوت گوبضتِ این.تغجیك آًْب ثب ّوذیگز ثِ ثیبى ًظزات هتفبٍت ًظزیِ پزداساى پزداختِ ٍ در ًْبیت ثب جوغ آٍ

 .وٌذ تفْین هخبعت ثِ را درلتل هجبضزت هفَْم دارد سؼی ًَیسٌذُ همبلِ درایي
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 :مقدمٍ

 جبًی وِ درهَاردی ثٌبثزایي ثبضذ ضذُ ٍالغ خَدجبًی تَسظ هستمیوب جٌبیت وِ است آى هجبضزت ا.م.ق 138 هبدُ عجك

 .است ضذُ هزتىت هجبضزت ثِ را جزم گفت هیتَاى ضَد یبػضَ ثزًفس جٌبیت هزتىت ٍاسغِ ٍثی هستمین عَر ثِخَد

 هجبدرت ضخع یب راثىطذ دیگزی یبتفٌگ ثبچَثذستی حتی یب وٌذ راخفِ دیگزی خَدضخع ثبدستْبی وسی وِ است ایي هثل

 .بیذثزث اسحزس پٌْبًی عَر ثِ را دیگزی هبل یب ًوبیذ حزیك ایجبد ثِ

 ٍثی هستمین ارتىبة اساحزاس هبًغ ػزفب درسزلت استفبدُ هَرد ٍٍسبیل هحتزلِ هَاد ،تفٌگ چَثذستی، هشثَر هَارد درتوبهی

 .ًیست جزم ٍاسغِ

 :مؼيه وامٍ درلغت مباشرت مؼاوي

 دستی ّن ـ4  ّوىبری ـ 1 وبرگشاری ـ 2 پطتىبری ـ 3

 :ػویذ فبرسی فزٌّگ

 وزدى جوبع ـ 1 وزدى وبری ثِ الذام وزدى، وبری خَد ًفس ثِ زدى،و وبری خَد دست ثِ ـ 2 وزدى ًظبرت ـ 3

 :مباشرت

 هثل. ضَد هجزهبًِ ًتیجِ حػَل هَجت خَد، الذام ٍ هبدی ػولیبت ثب هستمین عَر ثِ ٍاسغِ ثی وِ است وسی جزم هجبضز

 وِ اسآًجب ػزف، اسًظز وِ سدُ دست جزم ارتىبة ثِ ای ثبٍاسغِ وِ است وسی ًٍیش ثىطذ را دیگزی خَد دست ثب وِ ایي

 .هیطَد دادُ ًسجت هستمیوب اٍ خَد ثِ ٍجزم ًویطَد هحسَة ٍاسغِ ًیست، ٍآضىبر هطخع

 داضتِ هستمین ًمص هجزهبًِ ًتیجِ آٍردى درپذیذ وِ هیذاًذ راوسی جزم هجبضز ،(لَاػذ) در حلی ػالهِ هبًٌذ فمْب ثؼضی

 . ثبضذ

 .ثبضذ ضذُ جزم ٍلَع جتهَ وِ هیذاًذ ػبهلی را هجبضز وَتبُ؛ سخي یبثِ

 :مباشرت

 لػذ آًىِ ضزط ثِ داد ًسجت  جبًی ضخع ثِ؛ هستمیوب ػلل، آٍردى فزلْن عزیك داداس را ًفس تلف ثتَاى وِ ٌّگبهی هجبضزت

 .هیگزدد لػبظ هَجت ٍ ثَد خَاّذ ػوذی جٌبیت ٍاال ثبضذ ًذاضتِ را تلف ػلت ایجبد یبلػذ اتالف

 :هیخَاًین چٌیي ا.م.ق 138 درهبدُ

 "ثبضذ ضذُ ٍالغ خَدجبًی تَسظ هستمیوب جٌبیت وِ است آى جبضزته"

 هبًٌذ خبرجی ٍسیلِ ٍ آلت ثذٍى خَاُ ضَد غبدر وسی اس فؼل وِ است آى هجبضزت اس همػَد وِ؛ است آهذُ درتحزیزالَسیلِ

 آى ًٍظبیز دریب در وزدى غزق یب ثبچبلَ ٍسدى تیز اًذاختي چَى ٍسیلِ ٍ آلت ثب خَاُ ٍ دست ثب یبسدى دست ثب وسی وزدى خفِ

 .دٌّذ ًسجت هزتىت ثِ را ػزفبتلف ضَد هی هَجت وِ اػوبلی اس
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 عَر ثِ دیِ ادای ٍ هبلی هسئَلیت ٍ ضوبى. وٌٌذ هی رالػبظ هزتىت گیزد اًجبم جزح یب لتل ثبلػذ چٌبًچِ ضذُ یبد اػوبل

 اس یبفتِ اًجبم ػول وِ است غَرت درایي ثبضذ ًذاضتِ را تلف ػلت ایجبد لػذ ًٍیش اتالف لػذ جبًی وِ است ٌّگبهی هستمین

 آیذ هی حسبة ثِ ػوذ ضجِ یب خغب هػبدیك

 :سبب مؼىای

 ثبضذ، لتل آلت جٌبیبت درثبة سجت اس هٌظَر هیزسذ ًظز ثِ

 :هیگَیذ جَاّز غبحت ٍلی است، هؼلَم اًذ سدُ فمْب وِ ّبیی ٍاسهثبل

 .است ضزط ّوبى ضوبى هَججبت درثبة سجت

 :سبب اقسام

 .ًیستٌذ هب ثحث هَرد وِ ػزفی؛ سجت ـ 1 ضزػی سجت ـ 2 حسی سجت ـ 3

 سجت؛ چٌذ اجتوبع یب ٍهجبضز سجت اجتوبع

 

 :سبب از مباشر بًدن اقًی-1

 هجبضز اس الَی سجت ایٌىِ هگز است ضبهي هجبضز جٌبیت، در سجت ٍ  هجبضز اجتوبع غَرت در»: است آهذُ م.ق 1۶1 هبدُ در

 هجبضز هتَجِ هسئَلیت ثبضذ سجت اس الَی هجبضز ٍ ثبضٌذ وزدُ اجتوبع جزم یه در سجت ٍ بضزهج اگز تزتیت ّز ثِ «ثبضذ

 .است دیِ یب ٍ تؼشیز  هستَجت ارتىبثی ػول حست ثز ٍسجت ثَدُ

 لػذ ثِ را وسی یب وٌذ غزق را اٍ ثبلثی ضخع ضذى غزق اس لجل ٍلی ثیٌذاسد آة در لتل لػذ ثِ را دیگزی وسی گبُ ّز هثال

 هسئَل هجبضز ثىطٌذ را اٍ سهیي ثِ رسیذى اس لجال یؼٌی ثىطٌذ ضوطیز ثب گزفتٌذ َّا در را اٍ سَم ٍ وٌذ پزت ثلٌذی اس لتل

 .داضت ًخَاّذ هسئَلیتی ضذُ اًجبم لتل همبثل در هیزسذ خَد ػول تؼشیزی هجبسات ثِ فمظ سجت ٍ اٍست لتل

 اس را وسی ّزگبُ هثال ثبضذ اًتظبر خالف ثز ػزفبً سجت ػول ًتیجِ اس ػلیِ هجٌی ًجبت گبُ ّز وِ دارًذ ػمیذُ فمْب اس ثزخی

 تؼبدل ثىطذ، َّا در را اٍ دیگزی سهیي ثِ رسیذى اس لجل ٍلی اًٍیست هبًذى سًذُ اهىبى وِ ثیٌذاسًذ ثلٌذی سبختوبى ثبالی

 گبُ ّز اهب است؛ ًوَدُ ویلتى را دیگزی فؼل دٍ آى اس  سیزا ثَد، خَاٌّذ لتل هسئَل دٍ ّز ٍ آیذ هی پیص هجبضز ٍ سجت

 .ثَد خَاّذ سجت اس الَی هجبضز ثبضذ، ًذاضتِ ٍجَد آًْب ثیي ًیش لجلی تَافك ٍ ًوبیذ لغغ را سجت ػول هجبضز

 :مباشر از سبب بًدن اقًی-2

 هجبضز اس الَی سجت ایٌىِ هگز است ضبهي هجبضز الف م.ق 1۶1 هبدُ همزرات عجك جزم، ٍلَع در هجبضز ٍ سجت اجتوبع در

 در وِ اػذاهی ثِ را هحىَم وطتي هبًٌذ ًیست هجبساتی را هجبضز ٍ ثَد خَاّذ سجت هتَجِ هسئَلیت غَرت ایي در وِ ثبضذ

 چَى ٍ است درٍؽ ضْبدت لتل سجت ٍ ًذارد ًیتی سَء اػالم حىن هجزی ایٌجب در است ضذُ  هحىَم وسی وذة ضْبدت اثز

 ایي خػَظ در وِ اٍست؛ ػْذُ ثِ هسئَلیي ٍ است وذة ضبّذ اٍ لبتل حمیمت در پس ًیست؛ ػذٍاًی حىن وٌٌذ، اجزا ػول

 .است تػَر لبثل هختلفی ّبی غَرت هَرد

 



 فمِ ٍ حمَق سیبسی، ػلَم هغبلؼبت

 381 -388، غفحبت 3131 سهستبى، 2/4، ضوبرُ 2دٍرُ 

38۶ 

 

 : سبب چىد اجتماع

 آهذُ تحزیزالَسیلِ در. ثَد خَاٌّذ خسبرت دار ػْذُ تسبٍی عَری ثِ ضًَذ خسبرتی یب آسیت سجت ّن ثب ًفز چٌذ گبُ ّز

 ثِ ضوبى وِ است آى ظبّز ٍ آًْبست توبم ثز ضوبى پس ،ثبضٌذ هطتزن هثال سٌگ ادىد لزار در ثیطتز یب ًفز دٍ اگذ»:است

 .ثبضذ هختلف ّبیطبى ًیزٍ چِ اگز است هسبٍی عَر

 ّز ٍ وٌذ سمَط چبُ آى در ًفز یه ٍ ًوبیذ حفز ػوَهی هؼجز در را چبّی وسی اگز»:است آهذُ الوٌْبج تىولِ هجبًی وتبة در

 .است چبُ وٌٌذُ حفز ثز ضوبى ثزسذ، وتّال ثِ دیگزی سمَط ثب وذام

 : ػمد شبٍ قتل دػًای دادرسي آیيه 

 فػل ٍ ًوَدُ هغزح هغلمبً را لتل دػَی ثِ رسیذگی هَضَع لػبظ وتبة در سٌت اّل فمْبی خالف ثز اهبهیِ هذّت فمْبی

 .اًذ دادُ اختػبظ آى ثِ دیگز فمْی اثَاة در جبریِ رٍیِ خالف ثز هخػَغی

 :گيری وتيجٍ

 فؼل تزن ثب لتل در هجبضزت( هجبضز فؼل دادى ثباًجبم لتل جزم ضذى ٍالغ) ضذ گفتِ آًچِ ثز ػالٍُ هجزهبًِ ًتیجِ رحػَلد

 .هیطَد ٍالغ ًیش

 .است اتالف وبرش ٍهجبضز است تسجیت وبرش سجت دٍر، ػبهل هیطَد ٍسجت ًشدیه ػبهل هیطَد هجبضز دیگز؛ ثیبى ثِ

 .ًیست هجبضز ّن ایٌجب ًطَد اتالف هزتىت آى ثؼذاس ًفز 3 ٍ َدض تسجیت هزتىت اگزوسی تزتیت ثذیي

 

 :مىابغ
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Abstract 

The primary and conventional meaning of stewardship is that a murderer him-or herself has committed the 

murder directly and without intermediaries, for example by choking somebody using one’s hands. However, 

stewardship has a secondary meaning as well, and cases such as the use of something that is not considered an 

instrument and is separable from the doer is also regarded as stewardship; that is, by a small and non-tangible 

medium such as murder by knife or a gun or throwing the javelin toward a person. This issue has given rise to 

different opinions among the jurists: First, a steward is someone who has just committed a crime directly, and 

second, a steward also refers to a person who has committed a crime using something such as murder with a 

knife, which is not considered an instrument.  Consequently, no distinction has yet been made by anyone 

between the two aforementioned cases.  Causation can be defined as condition, as argued by the writer of 

Javaher (Treasures).  Using judicial and legal books and articles and comparing them with one another, this 

article has addressed, collected, and completed different views held by theorists. The researcher tries in this 

article to introduce and convey to the readers the concept of stewardship in murder. 

Keywords: Stewardship, Murder, Jurisprudence, Law. 

 


