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Abstract 

Accessory occurs when a person, with behavior out of crime, causes "influence 

on the decision-making process by the main perpetrator" or causes 

"strengthening the possibility of his success". Merely proving the intention of 

the deputy in connection with his behavior will not be equal to the complete 

realization of the mental element of accessory. In this regard, the deputy must 

have some kind of "psychological connection with the main criminal event". 

Such a connection is realized when he, while committing his behavior, is 

"aware" of the "nature or title" of the crime that the psychological element of 

the main perpetrator covers its "occurrence". By establishing such a 

relationship, the "unity of the psychological path of the deputy and the main 

perpetrator" is formed, and in such a situation, the ground for the full realization 

of the mental element of the accessory will be provided. 
 
Keywords: Accessory, Mental element, General intention, Special intention, 

Criminal title, Unity of the intention. 
 

1. Introduction 

In the analysis of accessory, the main focus is usually on the expression of 

behavioral examples and how to realize its material element. However, the 

detailed and comprehensive analysis and examination of the way to realize the 

mental element of accessory is one of the most important discussions that can 

be presented in this field. it is also possible to adopt an opinion on the necessity 

of establishing a specific intention in the construction of the deputy's mental 

element if its material element is bound to the occurrence of a specific result. 
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According to the general rules governing how to realize the mental element 

of crimes, if the perpetrator has a direct psychological connection with "all the 

components of his behavior" (general and specific intent), the mental element 

necessary to realize his criminal responsibility will be fully realized. In this 

regard, the mental element of the accessory is governed by exceptional 

conditions. In such a way that only by verifying the intention (general and 

specific) of the deputy in connection with his own actions, his criminal malice 

cannot be considered as a reality. In this regard, the deputy must also have some 

kind of psychological connection with the main criminal event, so that his 

criminal responsibility can be determined based on that. 

In this regard, the majority of jurists believe that the mental element of the 

accessory is fully realized when the mental interactions of the deputy and the 

main perpetrator are the same and the subject is the "realization" of a single 

event. But since in relation to the criminal incident, the deputy has a completely 

different position from the main perpetrator and his actions and results are 

completely different from the actions of the main perpetrator and outside of the 

commitment of the main crime. Acceptance of such an opinion will face a 

fundamental obstacle. However, in a debatable opinion, Iran's criminal 

legislator has made the fulfillment of the mental element of the accessory 

subject to the condition of "unity of intent" of the deputy and the main 

perpetrator. 

In order to succeed in analyzing the topic of this article, it is necessary to 

first define the accessory in a precise and comprehensive manner and to 

determine the position of the deputy in relation to the criminal incident. In the 

next step, the method of realizing the deputy's intention should be clarified in 

relation to his own behavior, and then the necessity of the deputy's 

psychological link with the criminal event and the method of achieving it 

should be analyzed. Finally, by clarifying the "nature of the psychological 

commonality of the deputy and the main perpetrator" and its place in the 

structure of the mental element of the accessory, it is possible to make an 

accurate opinion about the way to fully realize the mental element of the 

accessory. 

 

 2. Methodology 

 In this research, the constituent elements of the psychological element of the 

accessory in criminal law have been dealt with by analytical-descriptive 

method. 

 

3. Results and discussion 

Based on the findings of this research, it can be considered the full realization of 

the material element of the accessory when the deputy's actions "influence the 
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decision-making process by the main perpetrator" or "strengthen the possibility 

of the main perpetrator's success in committing his voluntary behavior". 

The result-oriented nature of the material element of the accessory means that in 

order to adopt an opinion on the intentionality of the material element of the 

accessory, in addition to the general intent, the specific intent of the deputy 

must also be proven. if the deputy has the "intention" to realize the above-

mentioned results or has "knowledge" regarding their occurrence as a result of 

the committed behavior, his special intention will be verified. 

Merely verifying the deputy's intention regarding his own behavior (deputy's 

general and specific intention) will not lead to the full realization of the mental 

element of the accessory. the deputy also must be knowledgeable about the 

"nature" or "title" of the same behavior or criminal events whose "occurrence" 

is the subject of the psychological element of the main perpetrator of the crime. 

According to the contents of this research, "the unity of the psychological 

path of the deputy and the main perpetrator" is also a necessary condition for 

the realization of the mental element of the accessory. According to this 

condition, it is possible to comment on the full realization of the mental element 

of the accessory when deputy's malice is towards the "title or nature" of the 

same criminal event that the psychological element of the main perpetrator 

covers its "occurrence". It should be noted that the latter condition, in the 

process of verifying the mental or psychological states necessary to prove the 

full realization of the mental element of the accessory, is automatically verified. 

Based on this, the special and separate expression of such a condition does not 

seem necessary. 

 

4. Conclusion 

The realization of accessory as a criminal behavior is always dependent on the 

occurrence of a specific crime due to the behavior of a person other than the 

deputy. Based on this, the deputy is never able to violate criminal regulations 

independently. However, the dependence of the deputy on the main perpetrator 

has a material nature, and this issue never means the dependence of the deputy 

on the main perpetrator in order to fulfill his psychological element. Because 

the mental element of the assistant is independent and completely based on the 

psychological interactions of the deputy. Based on this, the mental element 

necessary for the realization of the accessory can be considered fulfilled when, 

firstly, the deputy is intentional in relation to his behavior and secondly, his 

behavior is related to the criminal event committed by the main perpetrator. The 

realization of the deputy's intention in relation to his behavior depends on the 

deputy's intention in committing behavior that affects the decision-making 

process by the main perpetrator or ends up strengthening the possibility of his 

success in committing his voluntary behavior. Further, the deputy's 
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psychological connection with the criminal event is realized when he is aware 

of the nature of the main perpetrator's behavior while committing his behavior. 
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 دهندۀ عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری ارکان تشکیل 

 

         1یعقوب حسانی 

   2آبادیاحمد حاجی ده

 
 

 چکیده 
رفتاری خارج از عملیات اجرای جرم، موجب »تأثیرگذاری بر فرایندد   که فردی با شود معاونت زمانی واقع می

اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصلی جرم« ش ه و یا باعث »تقویددت امکدداف توفیددر او در ارتکدداا رفتددار ارادی  

خویش« شود. ماهیت معاونت به نحوی است که صرف اثبات عم  )عام و خاص( معاوف در ارتبدداب بددا ن دد   

شددود. در ایددو خصددوص اددروری اسددت  ج آف، موجب تحقر تام عنصر روانی معاونت نمیرفتار خویش و نتای

معاوف واج  نوعی »پیون  روانی با واقعۀ مجرمانۀ اصلی« نیز باش . پیون  روانی معاوف با واقعۀ مجرمانۀ اصددلی  

ف رفتار یددا  شود که معاوف حیو ارتکاا رفتار خویش، »عالم« به »ماهیت یا عنواف« همادر صورتی برقرار می

ده . بددا احددراز پیوندد  روانددی  ای باش  که عنصر روانی مرتکب اصلی »وقوع« آف را پوشش مینتیجۀ مجرمانه

ای خاص شکل گرفته و زمینۀ  اخیر »وح ت مسیر روانی معاوف و مرتکب اصلی« در ارتباب با عنواف مجرمانه

 تحقر تام عنصر روانی معاونت فراهم خواه  ش .
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 مقدمه

های حقوقی مربوب به نحوۀ تحقر معاونت معموال تمرکز اصلی بر بیاف مصادیر رفتداری و در نوشته

نحوۀ تحقر عنصر مادی آف بوده و کمتر به مواوع عنصر روانی معاوف و نحدوۀ تحقدر آف پرداختده 

تریو بررسی دقیر و جامع نحوۀ تحقر عنصر روانی معاوف یکی از مامو  ل  شود. با ایو حال تحلیمی

های قابل ارائه در ایو زمینه است، به نوعی که ع م توجه دقیر به آف برابر با نادید ه انهاشدتو بحث

 مبانی اصلی تحقر مسئولیت کی ری در قالب معاونت خواه  بود.  

ۀ تحقدر عنصدر رواندی در هدر عندواف حون  ب یای است پیش شرب اروری ارائۀ بحث در زمینۀ

باش . چنانچه عنصر مادی واقعۀ مجرمانه مقی  به وقدوع مجرمانه، شناخت دقیر عنصر مادی آف می

زماف پیون  معنوی مسدتقیم وی بدا بایست همای مشخص باش ، جات اثبات عم  مرتکب مینتیجه

ایدو صدورت )چنانچده رفتدار  یدرغ  رفتار خویش )عم  عام( و نتیجۀ آف )عم  خاص( محرز شود. در

. در همیو رابطده اتخداذ 1مطلر باش ( صرف اثبات عم  مرتکب در ارتکاا رفتار ک ایت خواه  نمود

نظر بر ارورت احراز عم  خاص در ساختماف عنصر روانی معاوف نیز در صدورتی ممکدو اسدت کده 

 ای مشخص در عالم خارج باش .  عنصر مادی آف مقی  به وقوع نتیجه

قواع  کلی حاکم بر نحوۀ تحقر عنصر روانی جرایم، هرگاه مرتکب واجد  پیوند  معندوی ر  ابمط

مستقیم با »تمامی اجزاء رفتار خویش« باش  )عم  عام و خاص(، عنصدر رواندی الزم جادت تحقدر 

صورت تام محقر خواه  شد . در ایدو خصدوص بدر عنصدر رواندی معاوندت مسئولیت کی ری وی به

ای که به صرف احراز عم  )عام و خاص( معاوف در ارتبداب بدا گونهست. بها  کمشرایطی استثنایی حا

تواف سوءنیت مجرمانۀ وی را محقر دانست. علت ایدو اسدت کده معداوف ن   اق امات خویش، نمی

گاه به صرف ارتکاا رفتار و یا اق امات خود به صورت مستقل وارد وادی نقض مقدررات حقدوق هیچ

ساس فعل و ان عاالت روانی معاوف در ارتباب با آف نیز بده خدودی خدود ا  یوشود. بر همکی ری نمی

بایست معاوف واج  نوعی پیون  معنوی با واقعۀ واج  وصف مجرمانه نخواه  ش . در ایو خصوص می

 مجرمانۀ اصلی نیز باش ، تا بتواف بر مبنای آف مسئولیت کی ری وی را در قالب معاونت احراز نمود.  

کن  کده ون  معنوی معاوف با واقعۀ مجرمانه به نوعی ایو شائبه را در ذهو ایجاد میپیز  ارورت احرا

در راستای تحقر تام عنصر روانی معاونت وجود و احراز نوعی ارتباب معنوی میاف معاوف و مرتکدب 

 نیداناف بر ایو باورن  که عنصر روانی معاوف زمااصلی نیز ارورت دارد. در همیو رابطه غالب حقوق 

 
میاف فعل و ان عداالت   گذار احراز نوعی پیون  معنوی. مبرهو است که در خصوص برخی رفتارهای ماهیتا مطلر، قانوف1

قانوف   512ای خاص که خارج از عنصر مادی جرم قرار دارد را اروری دانسته است )همانن  مادۀ  ذهنی مرتکب و نتیجه

(. اما ایو رفتارها خالف قاع ه بوده و لزوم احراز عمد  خداص مرتکدب در آف هدا 1375می تعزیرات، مصوا  اسال  مجازات

 .   گذار استنیازمن  تصریح قانوف
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ابلیت تحقر تام دارد که فعل و ان عاالت ذهنی تحقر بخش عم  معداوف و مرتکدب اصدلی یکسداف ق

ای واح  باش . اما آیا چنیو شرطی با ماهیت و اصدول اساسدی بوده و مواوع آف نیز »تحقر« واقعه

صدورت تدواف »تحقدر« موادوعاتی معدیو را بهحاکم بر نحوۀ تحقر معاونت همخوانی دارد؟ آیا می

متعلر عنصر روانی معاوف و مرتکب دانست؟ از آنجا که در ارتباب با واقعۀ مجرمانه، معداوف   رکشتم

واج  جایهاهی کامال مت اوت از مرتکب اصلی بوده و اقد امات و نتدایج رفتدار وی کدامال مت داوت از 

ی اق امات مرتکب اصلی و خارج از عملیات اجرایی جرم است، پذیرش چنیو نظدری بدا مدانع اساسد

گذار کی ری ما نیز در نظدری قابدل بحدث تحقدر عنصدر رواندی رو خواه  بود. با ایو حال قانوفبهرو

معاونت را منوب به شرب »وح ت قص « معاوف و مرتکب اصدلی نمدوده اسدت. شدرطی کده عندواف 

گدذار نیدز تحقدر معاوندت سازد که از نظر قانوفاتخاذی در بیاف آف، ایو نکته را به ذهو متبادر می

رس  با توجده است به وح ت و یا انطباق کامل عنصر روانی معاوف و مرتکب اصلی. به نظر می  وبمن

بایسدت معداوف به ماهیت اق امات معاوف و جایهاه وی در جریاف تحقر واقعۀ مجرمانه، هرچند  مدی

واج  برخی مشترکات معنوی با مرتکب اصلی باش ، اما ایو موادوع هدیچ گداه بده معندی ادرورت 

ها و یا واح  و یکسداف بدودف موادوع دف حالت ذهنی تحقر بخش عم  )قص  یا علم( آفبوف  یکسا

 ای واح ( نیست. یا نتیجه ها)یعنی »تحقر« واقعهذیل عم  آف

صدورت دقیدر و جدامع جات توفیر در تحلیل مواوع ایو نوشتار اروری است ابت ا معاونت به

جرمانه مشدخص شدود. در مرحلدۀ بعد  باید  نحدوۀ م عۀتعریف ش ه و جایهاه معاوف در ارتباب با واق

تحقر عم  معاوف در ارتباب با ن   رفتار خویش روشو ش ه و در ادامه ارورت پیون  روانی معاوف 

با واقعۀ مجرمانه و نحوۀ احراز آف تحلیل شود. در ناایت با روشو نمودف »ماهیت مشترکات معنوی 

تدواف در خصدوص نحدوۀ ف عنصر روانی معاونت، میماختمعاوف و مرتکب اصلی« و جایهاه آف در سا

 تحقر تام عنصر روانی معاوف به صورت دقیر اظاار نظر نمود. 

 

 تعریف معاونت. 1

معاونت از لحاظ لغوی، مص ر جعلی و ترکیبی از معاوف و حرف تا به معنای معاوف بودف اسدت. واژۀ 

(. 298: 1363ار اسدت )ابدو منظدور، کد درکنن ه و پشدتیباف  ای عربی به معنای کمکمعاوف، کلمه

: 1376همچنیو معاونت در لغت به معندای کمدک کدردف و یداری دادف نیدز آمد ه اسدت )معدیو،  

4281.) 

: 1382در قانوف کشور ما معاونت در جرم تعریف نش ه بلکه موارد آف احصاء شد ه اسدت )ولید ی،  

ی مختلف در ایو بداره وجدود دارد ی ارداناف تعهای حقوق در کتب و نوشته(. باوجود ایو  349-348

 شود.ها اشاره میکه در ذیل به برخی از آف
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معاونت عبارت است از »انجام برخی مق مات فعل دیهری به قص  حصول و تحقر آف« )قیاسدی و   -

 (.75: 1395ساریخانی،  

شدی، رع )مبنابر تعریف لغوی معنای معاونت هماف کمک کردف به مجرم در عمل مجرمانۀ اوسدت    -

1375 :4  .) 

کن ، اما عملیدات جرم در ارتکاا جرم کمک می 1مباشر }مرتکب اصلی{معاوف کسی است که به   -

 :1396آبددادی، باشدد  )حدداجی دهاجرایددی جددرم را انجددام ندد اده و جددرم بدده او مسددتن  نمددی

 (.  1396:151االسالمی،؛شیخ433

به قص  تحقر جرم به طدور مرتکب اصلی{ جرم  }  مباشرایجاد انهیزه یا کمک مادی یا معنوی به    -

 (.  448: 1382جرم )ولی ی،  همزماف یا قبل از وقوع 

صورت آگاهانه مجرم یا مجرمیو اصلی را در ارتکاا جدرم بده طدور غیدر مسدتقیم اشخاصی که به  -

 نامن  )هماف(.کنن ، معاوف جرم مییاری و کمک می

 نمای :ه اروری میکتن با توجه به تعاریف پیش گ ته، بیاف چن 

پیون د و ممکو اسدت محدل تدأثیر رفتدار معداوف، معاونت لزوما با تایۀ مق مات جرم به وقوع نمی  -

بوده و یا بر جریداف ارتکداا رفتدار مجرمانده  جرم اصلی جریاف اتخاذ تصمیم و تشکیل ارادۀ مرتکب

 باش .   توسط مرتکب اصلی اثرگذاری نموده

شدود کده غیر مستقیم نبوده و زمانی معاونت در ارتکاا جرم محقر مدیت  ورصیاریهری معاوف به  -

 در اتخاذ تصمیم یا ارتکاا رفتار خویش یاری نمای .صورت مستقیم مرتکب جرم را فردی به

مرتکب اصلی را در ارتکاا واقعۀ مجرمانه یداری نمدوده و دخالدت از آنجا که معاوف با اق امات خود،  

، استعمال عندواف »معاوندت در وقدوع جدرم« در ایدو زمینده جرم ن اردی  ایمستقلی در عملیات اجر

تر ایو اسدت کده در ایدو خصدوص (؛ صحیح324:  1396چن اف دقیر نیست)خالف:الاام و برهانی،  

 (.  210 :1396کار برده شود )موافر: نوربااء،  « بهمعاونت با مرتکب جرمعنواف »

وده و تحدت هدیچ شدرایطی امکداف تحقدر معاوندت ب  کمبر عنصر روانی معاوف اصل عم ی بودف حا

صورت غیر عم ی وجود ن ارد. علت نیز ایو است که رفتار معاوف فی ن سه فاق  وصدف مجرمانده به

صدورت عمد ی و آگاهانده در است و تحقر مسئولیت کی ری معاوف منوب به ایو اسدت کده وی به

. تناا در ایو صورت است که 2ه باش ودنمارتباب با جرمی خاص، مرتکب آف را یاریهری و مساع ت  

 
شود )در برخی موارد مرتکدب اصدلی . به نظر ما از آنجا که مرتکب اصلی جرم همیشه به مباشرت، جرم را مرتکب نمی1

(، است اده از اصطالح مباشر در کنار معاوف جامع نبوده و است اده از عندواف »مرتکدب شود  یجرم را مرتکب مبه تسبیب  

 تر است.اصلی« در ایو خصوص دقیر

   ت عنصر روانی معاوف مستقل از مرتکب اصلی بوده و مطلب بیاف ش ه مختص عنصر روانی معاوف است.. ب یای اس2
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عنواف معاوف، شخصیت مجرمانه و متعاقبا ای خاص برای فردی بهتواف در پیون  با واقعۀ مجرمانهمی

 مسئولیت کی ری در نظر گرفت. 

مطابر نکات بیاف ش ه و با توجه به ایو که در تعریف اصطالحی بای  به نحوی عمدل نمدود کده 

گونده تدواف ایدواساسی مربوب به مواوع باش ؛ به نظر ما معاونت را می  ئلساتعریف شامل تمامی م

تعریف نمود: »ارتکاا عام انۀ رفتاری خارج از عملیات اجرایی جرم به نحوی که موجدب اثرگدذاری 

بر فراین  اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصلی جرم ش ه و یا به تقویت امکاف توفیر مرتکب اصدلی در 

صورت دقیر، بیداف کنند ه ۀ خویش ختم شود«. به نظر ما چنیو تعری ی هم بهانرمارتکاا رفتار مج

ماهیت و جایهاه مادی معاوف در ارتباب با واقعۀ مجرمانۀ اصدلی اسدت و هدم شدامل نکدات اصدلی و 

اساسی حاکم بر جریاف تشکیل عنصر روانی معاوف است. بر اساس نکات بیاف شد ه در فدوق، عنصدر 

صورت عم ی تحقر یاب . در ادامه نحوۀ تشدکیل عمد  معداوف و بایست بهی  م  مادی معاونت همواره

 گیرد.  جایهاه آف در ساختماف عنصر روانی معاونت مورد بررسی قرار می

 

 پیوند روانی معاون با عنصر مادی معاونت .  2

مطابر قواع  کلی حقوق کی ری، عمد  مرتکدب در صدورتی قابلیدت تحقدر دارد کده پیوند  رواندی 

صورت تمام و کمال احراز شود. بر ایدو اسداس چنانچده در مقدررات ی با رفتار ارتکابی بهو  یممستق

ای خاص به صرف ارتکاا عمل مرتکب و ب وف نیداز بده جزایی عنصر مادی مرتبط با عنواف مجرمانه

ای خاص در عالم خارج، تحقر یاب ، جات احتساا عم ی رفتار، صرف احراز عم  عام تحقر نتیجه

کن . به عک  هرگاه تحقدر تدام ارتکاا رفتار( در فعل و ان عاالت ذهنی مرتکب ک ایت میر  د  )عم 

ای خاص حاصل شود، برای عنصر مادی موکول و مشروب به ایو باش  که در اثر رفتار مرتکب نتیجه

تحقر عم  مرتکب »اصوال عالوه بر عم  عدام لزومدا باید  مرتکدب واجد  عمد  خداص نیدز باشد « 

 گردد.  (. در ادامه ارورت احراز و نحوۀ تحقر عم  عام و خاص معاوف تبییو می1382:254)ولی ی،

  

 عمد عام معاون .  1.  2

-: 1392عم  عام در ارتکاا رفتار عبارت است از »ارادۀ خودآگاه شخص در ارتکاا عمل« )شامبیاتی، 

دهد « کیل مدیتشا . عم  عام »اساس و شالودۀ رکو روانی تمامی جرایم }رفتارهای{ عم ی ر235

(. بنابرایو احراز ایو بخش از رکدو رواندی در فعدل و ان عداالت 323ص  :1393)نج ی توانا و ملیکی،

روانی معاوف نیز همواره اروری است و ب وف احراز آف امکاف اتخاذ نظر بر عم ی بودف رفتار معاوف 

 وجود نخواه  داشت.  
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د که »عالوه بر علم مرتکب به موادوع وشمطابر مقررات کی ری عم  عام در صورتی محقر می

ق.م.ا(. بر ایو اساس هرگاه مرتکب »تمایل و   144جرم، قص  او در ارتکاا رفتار احراز گردد« )مادۀ  

 :1382عالقۀ خود را برای ارتکاا عملی }که عالم به ماهیت آف است{ به انجدام برسدان « )ولید ی،

بایسدت رایو جات تحقر عم  عام همزماف مدیاببن(، عم  عام وی قابلیت احراز خواه  داشت.  254

»علم مرتکب به ماهیت رفتار« و »قص  وی در ارتکاا آف« احدراز شدود و بد وف احدراز هدر یدک از 

 های ذهنی اخیر، عم  عام قابل تحقر نخواه  بود.  واعیت

که   ستا  با توجه به مطالب فوق، عم  عام در فعل و ان عاالت روانی معاوف در صورتی قابل احراز

وی با »علم و آگاهی به ماهیت رفتار تشکیل دهن ۀ عنصر مادی معاونت«، با تمایدل و ارادۀ خدویش 

عنواف مثال در ارتکاا معاونت از طریر ارائۀ طریر ارتکاا رفتدار بده مرتکدب آف را مرتکب شود. به

ریدر ارتکداا ط  یشاصلی، چنانچه معاوف عالم به ماهیت رفتار بوده )آگاهی به ایو که با رفتدار خدو

ده ( و با میل و ارادۀ خویش آف را مرتکدب شدود )خواهداف رفتاری را به مرتکب اصلی آف نشاف می

 ارتکاا آف باش (، عم  عام وی محقر خواه  بود.

رو نیست و تحقر و احراز ایدو هرچن  تحلیل نحوۀ تحقر عم  عام معاوف با اباامات خاصی روبه

نت نیز همانن  سایر رفتارهای مشمول مقررات کی ری است؛ بدا اومعبخش از عنصر روانی مرتکب در 

هدایی ایو حال ارائۀ بحث در زمینۀ عم  خاص معداوف و نحدوۀ تحقدر آف واجد  اباامدات و چدالش

 گیرد.  اساسی است که در ادامه مورد تحلیل قرار می

 

 عمد خاص معاون .  2.  2

شود که مرتکدب با رفتاری خاص محقر می ابتبگونه که بیاف گردی ، زمانی عم  مرتکب در ارهماف

واج  پیون  معنوی مستقیم با تمامی اجزاء عنصر مدادی آف باشد . هرگداه عنصدر مدادی مقید  بده 

یاب ، چراکه در ایو شرایط »نتیجه ای مشخص باش ، احراز عم  خاص مرتکب نیز ارورت مینتیجه

پیون  روانی مستقیم مرتکب بدا رفتدار   قرتحرفتار نیز به عنواف جزئی از عنصر مادی« بوده و جات  

 بایست عم  وی، وقوع آف را نیز پوشش ده .خویش می

ب یای است پیش شرب اروری بحث از عم  خاص در فعل و ان عاالت روانی معاوف، مقی  بودف 

عنصر مادی آف است. بر همیو اساس در ادامه ابت ا مبانی اتخاذ نظر بر ارورت احراز عم  خاص در 

و جایهاه آف در ساختماف عنصدر ان عاالت روانی معاوف را روشو کرده و سپ  به نحوۀ تحقر و  ل  فع

 معاوف خواهیم پرداخت.  روانی  
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 ضرورت احراز عمد خاص معاون.  1.  2.  2

داناف در خصوص مطلر یا مقی  بودف عنصر مادی معاوندت اخدتالف نظدر وجدود میاف فقاا و حقوق 

برخی با پذیرش معیار عرفی، عنصر مادی معاوندت را در برخدی جدرایم   (.152:  1390دارد)قیاسی،  

گدذار مقی  و در برخی دیهر مطلدر قلمد اد نمدوده و احدراز ایدو موادوع را مندوب بده نظدر قانوف

داناف نیز با وجود پذیرش مقی  بودف عنصر مدادی معاوندت، نتیجدۀ دانن )هماف(. برخی از حقوق می

ان )قیاسدی و رتکب اصدلی{ یدا شدروع بده آف توسدط وی دانسدته}مر  آف را وقوع جرم توسط مباش

ان : »مدثثر بدودف رفتدار معداوف در وقدوع (. موافر نظر اخیر برخی بیاف نموده39:  1390  ساریخانی،

گذار نیز بده (. همچنیو قانوف149:  1394نیا،  جرم، شرب اجتناا ناپذیر تحقر معاونت است«)آقایی

یاب  که موجدب وقدوع بر ایو باور است که معاونت هنهامی تحقر می  1392  ق.م.ا  126موجب مادۀ  

 .  1(95: 1394جرم گردد)اردبیلی،  

صدورت کامدل اما از آنجا که در معاونت، به اجرا درآم ف »وقایع تحقدر بخدش جدرم اصدلی« به

ف تدوامنوب به اق امات شخصی غیر از معاوف )یعنی مرتکدب اصدلی( اسدت، »وقدوع« جدرم را نمدی

عنواف نتیجۀ رفتار معاوف مورد پذیرش قرار داد)خالف:محم کریمی و موسوی مجداا و آقابابدایی به

ده  ایدو اسدت کده (. آنچه در حقیقت در معاونت روی می48-49:  1388؛ سعی ،  65:  1394  بنی،

ا ید مرتکب جرم را )در اخذ تصدمیم  -که خارج از عملیات اجرایی جرم است-معاوف با اق امات خود  

که مستقیما در تحقر عنصر مادی کن ، ب وف ایواجرایی نمودف عملیات ارادی خویش( یاریهری می

جرم نقش آفرینی نمای . بر ایو اساس در جریاف وقوع معاونت، تحقر عنصر مدادی جدرم اصدلی یدا 

 و دهعملیات اجرایی واقعۀ مجرمانه به صورت تام و مستقل منوب به اق امات ارادی مرتکب اصلی بدو

معاوف در ایو خصوص فاق  هر نوع نقش و تأثیر ارادی و مستقل اسدت؛ چراکده تأثیرگدذاری وقدایع 

ایجادی توسط معاوف در عملیات اجرایدی جدرم، تمامدا مندوب بده ارادۀ مسدتقل مرتکدب اصدلی در 

 ها در جریاف ارتکاا جرم است. بر ایو مبنا آنچه در حقیقت در نتیجدۀ معاوندت رویکارگیری آفبه

ده  ایو است که مرتکب اصلی جرم، در راستای ارتکاا رفتار مجرماندۀ ارادی و مسدتقل خدود، یم

گیرد؛ نه ایدو کده قسدمتی از وقدایع تحقدر بخدش جدرم توسط معاوف مورد یاری و کمک قرار می

. با ایو اوصاف بای  نتیجۀ رفتدار معداوف 2مستقال در نتیجۀ اق امات معاوف یا به ارادۀ وی محقر شود

واوعی غیر از وقوع جرم یا تحقر واقعۀ مجرمانه دانست. امو ایو که مطابر مقدررات کی دری م  را

اطالق عنواف معاونت بر رفتار فردی که عامل تحقر جرم بوده و یا با رفتار خود بده صدورت مسدتقل 

 
 گذار اتخاذ ش ه بود.نیز همیو نظر توسط قانوف  1304ومی مصوا  ت عماقانوف مجاز 28  مربوب به مادۀ 2و  1. در بن   1

قدر{ جدرم را بده فعدل معداوف مسدتن  نمدود«: تواف }تحشود: »هیچ گاه نمی. ایو گونه است که به صراحت بیاف می2

 (253: 1394)صادقی،  
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آفرینی نموده است )بخشی از وقایع تحقر بخش جدرم را مسدتقال در »وقوع جرم« اثرگذاری و نقش

د نموده است(، صحیح نبوده و عنواف صحیح رفتار ارتکابی در ایو شرایط »مباشرت، تسبیب یدا جاای

عنواف فاعل مستقل، مسئولیت خواه  داشدت )مدادۀ شرکت در جرم« است و مرتکب در هر حال به

 (.  1392ق.م.ا   125

نظدر مدا تحقدر ه ب به مطالب فوق و همچنیو با توجه به ماهیت اق امات و جایهاه معاوف،  نظربا  

عنصر مادی معاونت به صورت دقیر و مشخص منوب به ایو است که رفتار ذاتا غیر مجرمانۀ معاوف، 

موجب »تأثیرگذاری بر جریاف اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصدلی شد ه« و یدا بده »تقویدت امکداف 

عداوف بده م  ارتوفیر مرتکب اصلی در ارتکاا رفتار مجرمانۀ خویش« بیانجام . با منوب نمدودف رفتد

وقوع نتایج فوق بر حسب نوع رفتار ارتکابی، امو مشخص ش ف نحدوۀ ایجداد پیوند  مدادی میداف 

رفتار معاوف و مرتکب جرم، اق امات معاوف کماکاف خارج از »جریاف وقوع جرم یا عملیدات اجرایدی 

رتکدب م قلآف« قرار گرفته و واقعۀ مجرمانه به صورت مستقل و تام مبتندی اقد امات ارادی و مسدت

اصلی خواه  بود. در ایو شرایط معاوف، یاریهر مرتکب اصلی در ارتکاا ارادی رفتار مجرمانۀ خویش 

تدواف بدا ایدو خواه  بود، نه همکار و شریک وی در تحقر بخشی ف به واقعۀ مجرمانه. بنابرایو نمدی

هدا و غیدر آفو  ع  نظر موافر بود که: »در معاونت، صرف وقوع مصادیر مانن  ترغیب، تا ید ، تطمید

وقوع جرم، شرطی اجتناا ناپدذیر   ها دروقوع جرم از سوی مرتکب کافی نیست، بلکه مثثر بودف آف

(. حقیقت معاونت چنیو است که 65:  1394است« )محم کریمی و موسوی مجاا و آقابابایی بنی،  

دی توسط معداوف جاایصورت مستقل و با ارادۀ خود، آثار و وقایع فردی دیهر )مرتکب اصلی جرم( به

(. بنابرایو رفتار معداوف 226:  1394بن د)خالف: باهری،  کار میرا در جریاف ارتکاا جرمی خاص به

کارگیری آثار آف توسط مرتکب اصلی، فاق  هر نوع نقش و جایهداهی در صورت مستقل و ب وف بهبه

 .   (1396:251)موافر: نیکومنظری و محسنی،   وقوع جرم خواه  بود

 126توجه داشت که تمامی مصادیر رفتاری معاوف که در قدانوف بیداف شد ه اسدت )مدادۀ    ایب

ختم می شود. اقد امات در فوق    ( نیز هر یک به نوعی به یکی از نتایج بیاف ش ه1392ق.م.ا مصوا  

معاوف در قالب تحریک، تطمیع، ترغیب یا تا ی  دیهری به ارتکاا جرم و یا ایجاد موجبات ارتکداا 

( در صدورتی بده تحقدر 126طریر دسیسه یا فریب یا سوءاست اده از ق رت )بن  الف مدادۀ  ز  ا  جرم

ای مشخص تحت عنواف »اثرگذاری بر فراین  انجام  که موجب تحقر نتیجهعنصر مادی معاونت می

اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصلی« در جات ارتکاا جدرم بشدود. همچندیو تحقدر عنصدر مدادی 

ا رفتارهایی چوف تایۀ وسایل ارتکاا جرم یا ارائۀ طریر ارتکاا آف )بند  ا کارتمعاونت از طریر ا

( منوب بده ایدو اسدت کده رفتارهدای 126( و همچنیو تسایل ارتکاا جرم )بن  پ مادۀ 126مادۀ  

 مزبور موجب »تقویت امکاف توفیر مرتکب در ارتکاا رفتار مجرمانۀ خویش« بشود.  
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تدواف بده دو می  1392قانوف مجازات اسالمی    126مادۀ    ق ن  بر اساس مطالب فوق و در راستای

نکته اساسی اشاره نمود. اوال، لزومی به بیاف مصادیر رفتاری معاونت نبوده و به جای آف باتر اسدت 

عنواف معیاری کلی بیاف شود. در ایو صورت ب وف لدزوم در قانوف ماهیت رفتار معاوف و نتیجۀ آف به

هر اق امی که خارج از عملیات اجرایی جرم بوده و به تحقر نتیجدۀ  ص،خاتوجه به مصادیر رفتاری 

تعییو ش ه در قانوف ختم شود، قابلیت تحقر بخشی ف به عنصر مدادی معاوندت را خواهد  داشدت. 

گر ایو نکته است کده معداوف ( ت اعی1392ق.م.ا  126کار رفته در قانوف )مادۀ  ثانیا، ظاهر عبارات به

گدذار در صد ر ع جرم دخالت مستقل و مشخصی دارد. به عنواف مثدال قانوفقوو  با اق امات خود در

چنیو بیاف نموده است: »اشخاص زیر معاوف جرم محسدوا مدی شدون «. بدا   1392ق.م.ا  126مادۀ  

توجه به نکات بیاف ش ه در خصوص ماهیت عنصر مادی معاونت، معاوف یاریهر »جرم« در راسدتای 

مرتکب اصلی« در راستای ارتکاا رفتار ارادی خدویش اسدت. مطدابر »  وقوع آف نیست، بلکه یاریهر

بن  »ا« هماف ماده نیز: »هر ک  با دسیسده یدا فریدب و ... موجدب وقدوع جدرم گدردد«، معداوف 

گدذار چندیو بیداف نمدوده اسدت: . همچنیو در بن  »پ« مدادۀ مزبدور نیدز قانوف1محسوا می شود

می شود. بد یای اسدت معداوف وقدوع جدرم را ا  سو»هرک  وقوع جرم را تسایل کن « معاوف مح

کن . وقوع میتسایل نمی کن ، بلکه ارتکاا رفتار م نظر مرتکب اصلی جرم را برای مرتکب تسایل  

ای کده جرم مرحلۀ بع  از اجرایی ش ف رفتار ارادی مرتکب اصلی و نتیجۀ مستقل آف است. مرحلده

 آف نیست.ر د  معاوف و ارادۀ مستقل او واج  نقش و تأثیر خاصی

در ارتباب با عنصر مادی معاونت بای  به ایو نکته نیز توجه داشت که هرچن  جرمی که معاونت 

گیرد، ممکو است مقی  یا مطلر باش ؛ اما »عنصدر مدادی معاونت)رفتدار در ارتباب با آف صورت می

ز فقادا بده ا خدیمعاوف(« همواره مقی  به وقوع نتایج بیاف ش ه در فوق اسدت. در همدیو ارتبداب بر

درستی معاونت را عبارت از هر عملی دانسته ان  که توسط آف شخصی دیهر }یعنی مرتکدب اصدلی 

 :1375شود )مرعشدی، جرم{ در رسی ف به ه ف خود یاری ش ه و یا قادر به رسی ف به ه فش می

ۀ اند(. ب یای است مورد یاری قرار گرفتو مرتکب یدا قدادر شد ف وی در وصدول بده اهد اف مجرم5

 .  ده می خویش در نتیجۀ اق امات معاوف روی

همچنیو با پذیرش نظر بیاف ش ه در ایو نوشتار علت ع م امکاف اتصاف رفتار معاوف بده وصدف 

کی ری در مرحلۀ شروع به ارتکاا آف نیز روشو خواه  ش . چراکه در مرحلدۀ شدروع، هندوز رفتدار 

دلیل ع م تحقر نتیجۀ رفتار معداوف ست. بها   همعاوف تکمیل نش ه و طبیعتا به نتیجه نیز ختم نش

 
عنواف یکی از جادات قدانونی بهرا  «وف در وقوع جرمقانوف مجازات اسالمی نیز »م اخلۀ اعیف معا  38. بن  »ج« مادۀ  1

اوف در تخ یف مجازات مورد پذیرش قرار داده است. مواوعی که به صورت غیر مستقیم بیانهر ایدو نظدر اسدت کده معد

 وقوع جرم واج  نقش و جایهاهی مشخص و مستقل است.  
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در مرحلۀ شروع به ارتکاا آف، پیون  مادی میاف اق امات معاوف و مرتکب اصدلی برقدرار نشد ه و در 

نتیجه امکاف به عاریه گرفتو وصف کی ری از رفتار مرتکب اصلی وجدود ن اشدته و اقد امات معداوف 

دانداف بده موادوع »مشدروب هرچن  برخی از حقوق  یزن غیرمجرمانه باقی خواه  مان . در ایو زمینه

ای را در ایو ان ؛ اما در ادامه دلیل قانع کنن هبودف تحقر معاونت به اتمام رفتار معاوف« اشاره نموده

(. با ایو حال در برخی قوانیو کی ری )خدارجی( 334:  1396ان  )الاام و برهانی،  خصوص ارائه ن اده

ج  قابلیت اتصاف به وصدف کی دری شدناخته شد ه اسدت )پی.فلچدر، واز  صرف شروع به معاونت نی

صورت مستقیم موجب استقالل رفتار معاوف از رفتدار مرتکدب اصدلی برخوردی که به  (.336:  1384

ش ه و با ماهیت و اصول اساسی حاکم بر عنصر مدادی معاوندت در  مجرمانه  جرم در اتصاف به وصف

 تضاد است.

، »اثرگذاری بدر فرایند  اتخداذ تصدمیم توسدط در ایو نوشتار ف ش هیاب  مطالب  در ناایت مطابر

مرتکب اصلی جرم« و یا »تقویت امکداف توفیدر مرتکدب اصدلی در ارتکداا رفتدار ارادی خدویش«، 

عنصدر مدادی معاوندت ادرورت   تام  ها در نتیجۀ رفتار معاوف جات تحقرنتایجی است که وقوع آف

مقی  بوده و به صرف ارتکاا رفتاری خاص در قالدب معاوندت  تاهیرفتار معاوف ما  بر ایو اساسدارد.  

عنواف معاوف، مسدئولیت کی دری در نظدر تواف برای فردی بهو ب وف تحقر نتایج مزبور هیچهاه نمی

 گرفت.  

تواف به عم ی بودف اق ام معداوف بده ارتکداا زمانی میبا توجه به ماهیت عنصر مادی معاونت،  

وی ، عمد  خداص )در ارتباب با فعل ارتکدابی( که عالوه بر عم  عام داد ظرن رفتاری در قالب معاونت

مطابر سایر رفتارهای مقی ، عم  خاص معاوف زمدانی قابدل نیز احراز شود.    )در ارتباب با نتیجۀ آف(

تحقر است که وی واج  پیون  ذهنی یا روانی مستقیم با نتیجۀ رفتار خویش باش . در ادامه حداالت 

 نی تحقر بخش پیون  روانی مزبور را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ذهی هاو واعیت

 

 حاالت روانی تحقق بخش عمد خاص معاون .2.  2.  2

گذار کی ری ما در خصوص حاالت ذهنی تحقر بخش پیوند  رواندی مسدتقیم مرتکدب بدا نظر قانوف

چندیو  1392ا صدوقدانوف مجدازات اسدالمی م 144نتیجۀ رفتار ارتکابی )عم  خاص( مطابر مادۀ 

که وقوع آناا بر اساس قانوف منوب به تحقر نتیجه اسدت، قصد    }رفتارهایی{  در جرایمی...»است:  

احراز هرکد ام از  گذار در ایو ماده،بنابه تصریح قانوفنتیجه یا علم به وقوع آف نیز بای  محرز شود«.  

 مقید   جدرایمدر  ص  خداجات تشدکیل عمد     «علم به وقوع آف»یا    «قص  نتیجه»های ذهنی  حالت

ب یای است رفتار معداوف   .(43:  1400آبادی،  ده)حسانی و حاجی  کن ک ایت می  }رفتارهای مقی {

 بایست با هر دو حالت روانی اخیر تحقر یاب .  نیز ماهیتا مقی  بوده و اصوال عم  خاص وی می
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 قصد نتیجه.  1.2.2.2

شکل معیو و بدا اراده و نیدت و طدرح و ه  ب  در اصطالح حقوقی قص  به معنی تصمیم به عمل کردف

عنواف حالت روانی تشدکیل (. بر ایو اساس قص  خاص به66: 1389نقشه عمل کردف است )دیلمی، 

خاص در رفتارهای مقی  عبارت است از: »خواست نتیجۀ مجرمانه مشخص« )اعتمادی،   دهن ۀ عم 

و یا اخذ تصمیم و یا طراحی نقشده   1ر«تارف(، »مورد ه ف قرار دادف نتیجۀ غیر قانونی  106:  1390

ای را تواف گ ت که یدک شدخص آشدکارا نتیجدهای خاص. از ایو رو وقتی میجات وصول به نتیجه

( و یدا بده صدورت 86:  1395قص  نموده است که وی تمایل به وقوع آف داشته )میرمحم صدادقی،  

 ارادی جات وقوع آف اق ام نموده باش .

خاص در معاونت با حالت روانی »قصد « شدرایطی را شدامل ق، تحقر عم فوف  با توجه به تعاری

شود که در آف معداوف بدا ارتکداا رفتداری خداص )و بسدته بده ندوع نتیجدۀ حاصدله(، خواهداف می

»تأثیرگذاری بر فراین  اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصلی جدرم بدوده« یدا مدراد او »تقویدت امکداف 

 تار مجرمانۀ خویش« باش .  رفا توفیر مرتکب اصلی در در ارتکا

خداص معداوف بده داناف در تحلیل حاالت رواندی تحقدر بخدش عمد اکثر قریب به ات اق حقوق 

واعیت ذهنی »قص « اشاره نموده ان ، اما مواوع متعلر به حالت روانی مزبور را »وقدوع جدرم« یدا 

»قص  داشدتو در معاوندت بده :  ن اعنواف مثال برخی بیاف نمودهبهدانن .  »وقوع نتیجۀ مجرمانه« می

ایو صورت است که مثال معاوف بخواه  در نتیجۀ عملیات خود، دیهری مرتکب جرم )حرام( شدود« 

  .  (416:  1396؛ گل وزیاف،  278: 1393؛ زراعت، 118 :1394؛ اردبیلی،  225:  1394)باهری،  

مسئولیت معداوف را بسدته   افیزم  1392ق.م.ا    126گذار نیز در قسمت دوم از تبصرۀ مادۀ  قانوف

به نحوۀ تعلر قص  وی به وقوع جرم تعییو نموده است. ایو در حالی است که مطابر قواعد  حداکم 

توان  مواوع قص  فردی باشد  کده بر نحوۀ احراز عنصر روانی و مسئولیت کی ری، »وقوع جرم« می

ل در تحقدر جدرم واجد  تقمسدصدورت  در اعمال اجرایی جرم نقش داشته و افعال و اقد امات او به

توان  مواوع قصد  مرتکدب آف باشد  و نده جایهاه و آثاری مشخص است. به عبارتی، وقوع جرم می

دقیقا بر همیو اساس که »}در راستای تحقر سوءنیت یدا عمد  خداص{ متعلدر شخصی غیر از او.  

: 1390سدی،  یا)قتوان  نتیجه مربوب به فعل ارتکابی توسط شخصی دیهر باش   قص  هیچ فردی نمی

عنواف حالت روانی توان  مواوع قص  معاوف به»وقوع جرم« یا نتیجۀ مجرمانه هیچ گاه نمی(«،  154

تواند  موادوع قصد  معداوف تحقر بخش عم  خاص وی باش . آنچه در ایو خصوص در حقیقت می

ادی وی در ارل باش ، واقعه ای است که در اثر فعل ارتکابی توسط او محقر ش ه و یا به عبدارتی فعد

 
راکه م ادومی عرفدی و قضدایی ود چمتواف تعریف ن یداناف بر ایو باور هستن  که قص  را نم. با ایو حال برخی از حقوق1

 (.316: 1393توانا و ملیکی، دارد )نج ی
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تحقر آف نقشی مستقل و مشخص دارد، یعنی: »اثرگذاری بر فراین  اتخاذ تصدمیم توسدط مرتکدب 

آف هدم بده اصلی جرم« و یا »تقویت امکاف توفیر مرتکب اصلی در ارتکاا رفتار مجرمانۀ خویش«؛  

-: 1392 ی،نیداورد )خالف:شدامبیاتای اساسی وارد  راای مرتکب اصلی خ شهمیزانی که بر اراده و  

186  .) 

بیداف داشدته  19/7/1326مدور   1473دیواف عالی کشدور در ریی شدمارۀ  5  با ایو حال شعبۀ

تعییو   28و    171است: »اگر کسی در ایراد جرح منتای به فوت معاونت کن ، مجازات او طبر مادۀ  

علیده  ندیمجخواه  ش  گو اینکه فقط میخواسته است مجرم اصلی او را بزن  و نتیجه را کده فدوت 

ق.م.ا تحقر معاوندت را مندوب   126گذار نیز در تبصرۀ مادۀ  همچنیو قانوف  است نمیخواسته است«.

به شرطی تحت عنواف »وح ت قص « معاوف و مرتکب اصلی جرم نموده اسدت. شدرطی کده ظداهرا 

 بیانهر ایو م اوم است که »وقوع جرم« مواوع قص  معاوف به عنواف حالت روانی تحقر بخش عم 

  .1وی است  اصخ

عنواف نتیجۀ کلی بحث اخیر، عم  خاص معاوف در ارتباب با رفتار خویش در صدورتی بهدر ناایت و  

شود که وی با انجام اق امات خود بخواه  »بر فرایند  اتخداذ تصدمیم با حالت روانی قص  محقر می

ر فرایند  ارتکداا د لیمرتکب اصلی اثرگذاری نموده« و یا خواستار »تقویت امکاف توفیر مرتکب اص

توان  قص  »وقوع معاوندت« را داشدته رفتار مجرمانۀ خویش« باش . به بیانی کامال روشو، معاوف می

 باش  نه قص  »وقوع جرم« را. 

 

 علم به وقوع نتیجه  .3.2.2

علم و آگاهی در ارتباب با وقوع نتیجۀ رفتار نوعی حالت روانی است که به زعم قانونهذار کی دری مدا 

ست امو ایجاد پیون  معنوی مستقیم مرتکب با نتیجۀ رفتدار، عمد  خداص را تحقدر بخشد  ا  درقا

ای اسدت کده ق.م.ا(. نقش و جایهاه حالت روانی اخیر در ساختماف عنصر روانی به گونده  144)مادۀ  

مستقل از قص  بوده و در صورت احراز آف ب وف ارورتی به احراز قص  مرتکدب، عمد  خداص قابدل 

بود. دالیل عقی ه بر استقالل حالت روانی »علم به وقوع نتیجه« در تحقر عم  خداص    اهاثبات خو

}مبنی بر پذیرش مستقل حالت روانی   144  گذار در مادّهقانوفبیاف  صراحت  الف:    عبارت است از: »

خاص در برخی مواد دیهدر در بخدش   پذیرش مستقل حالت روانی مزبور در تحقر عم ا:  ؛  مزبور{

 
هدای بعد ی ساختماف رکو روانی معاوف در قسمت . شرب »وح ت قص « و نحوۀ پذیرش آف و همچنیو جایهاه آف در1

 همیو نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.  
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گذار در پذیرش حالت روانی مزبور بودف بیاف قانوفدر مقام معیارپ:  ؛  1مجازات اسالمی  وفانکلیات ق

}مسدتقل{ بدودف تشکیلموافدر انتظدارات عمدوم افدراد و قضداوت عرفت:  خاص؛   در تشکیل عم 

ماهیت رواندی مت داوت علدم بده وقدوع نتیجده ث:  علم به وقوع نتیجه؛  حالت روانی  با    }خاص{عم 

مطدابر اصدول حقدوق ج: تدواف یکدی را جدایهزیو دیهدری کدرد و جده کده نمدیتین  نسبت به قص 

مجرمانه با حالت ذهنی و روانی علم به وقوع نتیجه به جدای توسدعه خاص  بودف تشکیل عم کی ری

(. با ایو شرایط چنانچه معداوف 57: 1400آبادی، «) حسانی و حاجی دهقص  به موارد نتایج نامقصود

به »وقوع تأثیر بر فراین  اخذ تصمیم توسدط مرتکدب اصدلی« و یدا بدا علدم بده م  علرفتار خود را با  

»تقویت امکاف توفیر مرتکب اصلی در ارتکاا رفتار خویش« مرتکب شود، عم خاص وی در اقد ام، 

درست همانن  شرایطی که وی واج  حالت روانی قص  در ارتباب با نتایج فوق است، محقدر خواهد  

 ش .  
افر، برخی با برجسته نمودف نقش حالت روانی علدم در ایدو بداره معتق ند : موا  در نظری تقریب

»همیو که معاوف ب ان  که رفتار وی مثثر در ارتکاا رفتار مجرمانه توسط مباشر }مثثر بدر تقویدت 
امکاف توفیر مرتکب اصلی در ارتکاا رفتدار خدویش{ اسدت، کدافی بدرای تحقدر معاوندت خواهد  

عنواف مثال چنانچه »الف« مغازۀ اسلحه فروشی به(.  43:  1395اری نژاد،  زوسببود«)سبزواری نژاد و  
داشته باش  و »ا« برای تایۀ اسلحه جات ارتکداا قتدل بده وی مراجعده نماید . در ایدو شدرایط 
چنانچه اسلحه فروش با علم به »تقویت امکاف توفیر مرتکب اصلی در ارتکاا رفتار خدویش« )علدم 

ز اسلحه در ارتکاا قتل( در نتیجۀ فروش اسلحه، به مراجعه کنن ه اسلحه ا  لیبه است ادۀ مرتکب اص
قابل تحقدر خواهد  بدود. هدر چند   ارتکاا رفتار مزبور در قالب معاونتوی در  عم  خاصب روش ،  

»تقویت امکاف توفیر مرتکب اصلی در ارتکاا قتل« مورد خواست فروشن ه نبوده و وی تنادا قصد  
ه را داشته باش . چراکه در ایو شرایط حالت روانی علم به وقوع نتیجه لحاسکسب من عت از فروش  

 از حالت روانی قصد ،  صورت مستقلیعنی »علم به تقویت امکاف توفیر مرتکب در ارتکاا قتل«، به
 عم  خاص معاوف را شکل خواه  داد.   

آف موجدب ه  بد  در ایو زمینه نیز بای  توجه داشت که مواوعی که تعلر علدم و آگداهی معداوف
شود صرفا »تأثیرگذاری بر فراین  اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصلی جرم« تحقر عم  خاص وی می

و یا »تقویت امکاف توفیر مرتکب اصلی در ارتکاا رفتار ارادی خویش« اسدت و نده »وقدوع« جدرم.  

 
قانوف مجازات اسالمی در مقام معیار آم ه اسدت، در برخدی   144 هدّاینکه در ما  بر  عنصر »علم به وقوع نتیجه« عالوه.  1

ش ه که قابل تطبیر با جرایم و مصدادیر رفتداری روانی در مقام معیار بیاف    عنصرمواد دیهر نیز عنصر مزبور در تشکیل  

)ارتکاا جدرم  153 هدر مادّ جرم کااعلم به ارتو  )در مورد مستی( 154 بسیاری است؛ مانن  علم به تحقر جرم در مادّه

 (.165  :1394   پور،یکرنهی و عالی)  هوشی(درحالت خواا و بی
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اسداس   یوهممرتکب اصلی است، نه معاوف. بر    «ارادی و مستقل»وقوع جرم نتیجۀ رفتار و اق امات  
 .1اصوال علم معاوف به »وقوع جرم« در تحقر عم  خاص وی فاق  تأثیر خواه  بود

»قص « به معنای »خواست« وقدوع نتدایج در ناایت و بر اساس آنچه در ایو نوشتار بیاف گردی ،
به معنای »پذیرش« وقوع نتدایج مزبدور دو وی  معاوف در کنار »علم«    حاصل از رفتار ارتکابی توسط

در سداختماف عنصدر رواندی خاص  ها جات تحقر عم روانی است که احراز هر یک از آف  لتحانوع  
ک ایت خواه  نمود. چراکه اصوال در راستای احراز عمد  خداص در هدر رفتدار مقید ، آنچده   معاونت

ارورت دارد، احراز و اثبات »پیون  معنوی مستقیم میاف فعل و ان عداالت ذهندی مرتکدب و نتیجدۀ 
گدذار قدادر باش  و هر یک از حاالت ذهنی بیاف شد ه بده زعدم قانوف امات خویش« میاقا  رفتار و ی
 صورت مستقل پیون  معنوی مزبور را تحقر بخش .است به

گونه که بیاف گردی ، ن   اق امات ارتکابی توسط معاوف، فاقد  وصدف کی دری اسدت، بده هماف
و نتیجدۀ آف(  ارتکابی ق امات خویش )فعلا   همیو دلیل فعل و ان عاالت روانی وی در ارتباب با ن

رسد  گاه به خودی خود، متصف به وصف کی ری نخواه  ش . بر ایدو اسداس بده نظدر مدینیز هیچ
اروری است معاوف واج  نوعی پیون  معنوی با واقعۀ مجرمانه نیز باش ، تا از ایو طرق ان یشدۀ وی 

برای اثبات مسئولیت کی ری وی در قالدب م زمتصف به وصف مجرمانه ش ه و متعاقبا عنصر روانی ال
 معاونت نیز محقر شود. 

 

 پیوند روانی معاون با واقعۀ مجرمانه .  3

گونه که قبال بیاف گردی ، یکی از شروب اساسی تحقر وصف مجرماندۀ رفتدار معداوف احدراز و هماف
لی جرم است. اما اصب  اثبات نوعی پیون  مادی میاف آثار و وقایع ایجادی توسط معاوف و رفتار مرتک

بده اثبدات مسدئولیت   -ص حات قبل ایو نوشدتار  در  به شرح بیاف ش ه-آیا احراز پیون  مادی صرف  
بر  -شود؟ مسلما خیر؛ چراکه مبنای اصلی تحقر مسئولیت در حقوق کی ریکی ری معاوف ختم می

وف نیدز عام  اصوال احراز شخصیت و ذهنیات مجرمانۀ مرتکب است. در خصوص  -خالف حقوق م نی
بایست احراز شود. با علم به ایو که اق امات ارتکدابی توسدط در هر حال ایو ذهنیت و شخصیت می

معاوف هیچ گاه مستقال مجرمانه نیست، ایو سثال مطرح می شدود کده تحقدر شخصدیت مجرماندۀ 
معاوف چهونه و با چه حالت ذهنی و در خصوص چه مواوعی محقر می شود؟ نهاه دقیدر بده ایدو 

نه تناا ارکاف تحقر عنصر روانی معاوف را روشو می سازد، بلکه از نظر عملی نیز منجدر بده   وعوام

 
ی معاوف با واقعۀ مجرمانۀ اصلی نیدز قسدمتی از عنصدر رواندی . تأکی  بر ایو نکته اروری است که هرچن  پیون  معنو1

ی مزبدور و همچندیو رواند متعلدر بده حالدت ده ؛ با ایو حال، حالت روانی تحقر بخش آف و مواوعمعاوف را شکل می

جایهاه آف در ساختماف عنصر روانی معاوف واج  ماهیت و شرایطی ویژه بوده و خارج از عناصر روانی تحقر بخدش عمد  

 گیرد. وی در ارتکاا رفتار خویش است. مواوعی که در ادامه همیو نوشتار مورد بررسی قرار می
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ها خواه  »استقالل شخصیت معاوف از مرتکب اصلی« در جریاف احراز و اثبات مسئولیت کی ری آف
 ش .  

ت اسدخوتوان  مواوع قصد  و بنا بر مطالب بیاف ش ه، هرچن  وقوع رفتار یا نتیجۀ مجرمانه نمی
صورت تام مبتندی بدر عنواف حالت روانی تحقر بخش عم  وی باش  )چرا که وقوع جرم بهمعاوف به

توان  نسبت بده موادوعات اخیدر، آگداهی و ارادۀ مرتکب اصلی است(؛ با ایو حال معاوف همواره می
نتدایج   یاو  رس  »علم معاوف به ماهیت رفتار مرتکب اصلی  علم داشته باش . بر ایو اساس به نظر می

حاصل از آف« نوعی حالت روانی است که در صورت احراز، پیون  معنوی معاوف با واقعۀ مجرمانده را 
معاوف در تحقر عنصر روانی وی، تشکیل خواهد    )عام و خاص(  عنواف واعیت ذهنی مکمل عم به

کده  تاشدد خواهد تحقدر  یتصورت کامل قابلبه  عنصر روانی معاونتداد. با ایو اوصاف در صورتی  
معاوف رفتار خود را عام ا )با عم  عام و خاص در خصوص ن   رفتار و اق امات خدود( و عالمدا )بدا 

عنواف مثال هر گداه علم به ماهیت رفتار مرتکب اصلی و یا نتایج حاصل از آف( مرتکب ش ه باش . به
ست، اق ام بده ا میکسی با علم به ایو که دیهری در ص د کشتو و یا آسیب رسان ف به انساف محتر

معاونت با او نمای  }به عم  اق ام به ارتکاا رفتاری نمای  که منجر به تحقر نتدایج موادوع عنصدر 
چراکه حالدت   ،(1394:354شود)صادقی،  مادی معاونت شود{، با وجود شرایط معاونت محسوا می

رایط امکداف ا ایدو شدد داشته و بدروانی الزم جات تحقر پیون  معنوی معاوف با واقعۀ مجرمانه وجو
تشکیل تام عنصر روانی یا سوءنیت مجرمانۀ وی در قالب معاونت در ارتبداب بدا جدرم مزبدور وجدود 

 خواه  داشت. 
بنابرایو صرف احراز عم  عام و خاص معاوف در ارتباب با ن   اق امات خویش و نتدایج حاصدل 

قدر نخواهد  عاوندت را محی در قالدب ماز آف، عنصر روانی الزم جات تحقدر مسدئولیت کی دری و
علدم داشدته و ساخت. معیو بای  نسبت به »ماهیت رفتار معاف یا نتایج حاصل از آف « نیدز آگداهی 

باش  تا بتواف در پیون  با واقعۀ مجرمانۀ ارتکابی توسط مرتکب اصلی برای وی نیز مسئولیت کی ری 
داناف جات تحقدر برخی از حقوق شت که آنچه . در همیو زمینه بای  به ایو نکته توجه دا1قائل ش 

ان )صادقی، « مورد پذیرش قرار داده}اصلی{  تحت عنواف »علم به قص  مرتکب  عنصر روانی معاونت
( نیز به نوعی برابر با »علم به ماهیت رفتار ارتکابی توسط مرتکب 350:  1382؛ ولی ی،  355:  1394

ا قص  مرتکب اصلی طبیعتا برابر اسدت بدا لم به نیت یاصلی و یا نتایج حاصل از آف« است. چراکه ع 

 
مهدر اینکده تحصدیل علدم  شدود »قانونی م روض قلم اد مدیرات رب به حکم یا مق. در حقوق کی ری اصوال علم مرتک1

(. بنابرایو علم به 1392ق.م.ا مصوا    155« )مادۀ  عادتاً برای وی ممکو نباش  یا جال به حکم شرعاً عذر محسوا شود

 .شدودقلمد اد مدی »نوع جرم ارتکابی« توسط مرتکب اصلی در یک معنی برابر با علم بده حکدم بدوده و عمومدا م دروض

برایو صحیح تر ایو است که در ایو خصوص علم به ماهیت یا عنواف رفتار ارتکابی توسط مرتکدب اصدلی و نده وصدف بنا

 رد.کی ری آف م نظر قرار گی
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گیرد. در ایدو خصدوص حکدم علم به ماهیت اق ام یا رفتار و نتایجی که در ذیل قص  مزبور قرار می
دیواف عالی کشور نیز قابل توجه است. به موجب حکم اخیر الذکر:   26/4/1335مور     2022شمارۀ  

ب وف امتنداع ت ندر را تسدلیم کند  و در نتیجده ه  و او هم »... اگر کسی ت نهی را از یک ن ر بخوا
تواف عمل او را معاوندت کسی را بکش  مادام که اطالع صاحب ت نر از قص  قاتل محرز نشود... نمی

 در قتل دانست«. 
بای  توجه داشت که ت کیک دو مواوع اخیر )یعنی عم  معاوف در ارتبداب بدا رفتدار خدویش و 

ارتکابی توسط مرتکب اصدلی( در سداختماف عنصدر رواندی معداوف  قعۀ مجرمانهپیون  روانی وی با وا
پوشی است. چرا که ب وف وجود و اثبات مستقل هر یک از مواوعات امری اروری و غیر قابل چشم

اخیر در فعل و ان عاالت ذهنی معاوف، امکاف اثبات سوءنیت مجرمانۀ معاوف وجود نخواه  داشت. به 
یت امکاف توفیر »ا« در ارتکاا جنایت علیه »ج« اق ام بده تایدۀ منظور تقوهعنواف مثال »الف« ب

داروی خواا آور می نمای  تا »الف« با است اده از داروی مزبور جنایت م نظر خدویش را علیده »ج« 
مرتکب شود. دارو را در خودرو خود گذاشته و به سمت »ا« حرکت می کند . پد  از رسدی ف بده 

ویدل نهرفتده و در عدوض چداقوی موجدود در خدودرو »الدف« را دارو را تح  محل تحویل دارو، »ا«
برداشته و بع ا با است اده از آف علیه »ج« مرتکب جنایت می شود. در ایو شدرایط هرچند  »الدف« 
آگاه به ماهیت رفتار »ا« بوده و بر همیو اساس پیون  معنوی وی با واقعۀ مجرمانۀ ارتکابی توسدط 

م  وی در خصوص رفتار ارتکدابی یعندی »ارائدۀ چداقو بده ا« آف جا که ع   »ا« محقر است؛ اما از
محقر نیست، امکاف اثبات عنصر روانی الزم جات تحقر مسئولیت کی ری وی در قالب معاوندت بدا 
مجرم از طریر ارائۀ چاقو وی وجود نخواه  داشت. بنابرایو روشو است که آگاهی معاوف نسبت بده 

ر عنصر روانی و مسئولیت کی ری وی در قالدب معاوندت فی برای تحقماهیت رفتار مرتکب اصلی کا
نبوده و جات احراز عنصر روانی معاوف به صورت تام، اثبات هر دو بخش از عنصر رواندی وی یعندی 
»عم  معاوف در ارتباب با رفتار خویش و نتایج حاصل از آف« و »علم و آگاهی وی به ماهیدت رفتدار 

تدواف بدا باش . بر همیو اساس نمیورت تویماف اروری میصصل آف« بهمرتکب اصلی و یا نتایج حا
»جات تشکیل عنصر روانی معاونت، آگاهی از نوع جرم مدورد نظدر مباشدر ایو گ ته موافر بود که:  

چراکده ایدو   ،(115:  1392  }ماهیت رفتار مرتکدب اصدلی{ الزم و کدافی است«)میرمحم صدادقی،
عم  معاوف در ارتباب بدا رفتدار خدویش اسدت و در م جات تحقر  مواوع خارج از حاالت روانی الز

 .  نتیجه احراز واعیت ذهنی اخیر به تناایی جات تحقر عنصر روانی معاونت ک ایت نخواه  نمود
با روشو ش ف نحوۀ تحقر پیون  معنوی معداوف بدا واقعدۀ مجرمانده و جایهداه آف در سداختماف 

در جریاف تحقر معاونت، آیا وجدود و احدراز سی نمود که  بایست بررعنصر روانی معاونت، اکنوف می
برخی مشترکات میاف عنصر روانی معاوف و مرتکب اصدلی ادرورت دارد؟ در صدورت مثبدت بدودف 
پاسخ، نحوۀ احراز مشترکات معنوی الزم میاف عنصر روانی معاوف و مرتکب اصلی چهونه است؟ ارائۀ 
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ودف مسدئولیت کی دری« و اسدتقالل »اصل شخصی بپاسخ صحیح به سثاالت اخیر در گرو توجه به 
 باش .  معاوف از مرتکب اصلی در جریاف احراز عنصر روانی وی می

 

 پیوند روانی معاون با مرتکب اصلی )مشترکات معنوی معاون و مرتکب اصلی(  .4
 گونه که بیاف نمودیم جات اتصاف رفتار معاوف به وصف کی دری و متعاقبدا ورود وی بده وادیهماف

ای کی ری اروری است فردی دیهر با است اده از اق امات و یا آثار رفتار معاوف، واقعده  نقض مقررات
های موجود در خصدوص نحدوۀ مجرمانه را مرتکب شود. ایو مواوع موجب ش ه است که در دی گاه

بدا تحقر معاونت، نه تناا پیون  معنوی معاوف با واقعۀ مجرماندۀ اصدلی، کده پیوند  معندوی معداوف  
لی نیز اروری قلم اد شود. اما آیا پیون  معنوی معاوف بدا مرتکدب اصدلی یدا انطبداق یدا مرتکب اص

عنواف یکدی از ارکداف ادروری تحقدر عنصدر توان  بههمسانی عنصر روانی معاوف و مرتکب جرم می
 روانی معاونت قلم اد شود؟ 
معداوف و »وحد ت قصد «  گذار کی ری ما شرطی ویدژه را تحدت عندواف  در همیو ارتباب قانوف

(. شرطی که بده ظداهر وحد ت و 1392ق.م.ا  126مرتکب مورد پذیرش قرار داده است)تبصرۀ مادۀ 
معاوندت   عنصر رواندی  عنواف یکی از اروریات تحقرانطباق عنصر روانی معاوف و مرتکب اصلی را به

 سازد.  مطرح می
 

 وحدت قصد معاون و مرتکب اصلی. 1. 4
را تحت عنواف »وح ت قصد  معداوف و مرتکدب اصدلی جدرم«   .ا شرطی خاصق.م  126تبصرۀ مادۀ  

مدور   2022مطرح نموده و تحقر معاونت را منوب به احراز آف نموده است. به موجب حکم شمارۀ 
رکو تحقر معاوندت در جدرم وحد ت قصد  معداوف و اصدیل   »  دیواف عالی کشور نیز:  26/4/1335

و   های خود شرب مزبور را مورد پدذیرش قدرار دادهات و نوشتهداناف نیز در نظراکثر حقوق است...«.  
 ان :در توایح آف بیاف نموده

تحقر وح ت قص ، »عنصر روانی معاوف بای  هماف عنصدر رواندی مباشدر }مرتکدب جدرم{   جات  -
 (.  356:  1394؛ صادقی،  423: 1395نژاد، باش «)سبزواری

 (.  359: 1382دارد«)ولی ی،  تکب جرم{ را»معاوف قص  جرم ارتکابی توسط مباشر }مر  -

 اصدلی }مرتکدب  منظور از »وح ت قص « بیاف ش ه در قانوف تطابر قص  معاوف بدا مباشدر جدرم  -
 (. 57: 1395جرم{ است)قیاسی و ساریخانی،  

زمانی قابلیت تحقر دارد که فعل و ان عداالت ذهندی   تمعاون  عنصر روانیبر اساس نظرات اخیر،  
بوده و تحقر مادیات یا وقایع واح ی را پوشش ده . اتخاذ ایو نظدر بدا   کب اصلی یکیمعاوف و مرت

دو ایراد اساسی مواجه است. اولیو ایراد ایو است که تطابر مواوعی قص  معاوف و مرتکب اصدلی و 
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به عبارت دیهر یکی بودف نتیجه یا وقایع متعلر قص  معاوف و مرتکب جدرم نده ممکدو اسدت و نده 
گونه کده بیداف گردید ، »وقدوع جدرم« عنصر روانی معاونت. چراکه همافبرای تحقر    امری اروری

نتیجۀ رفتار ارادی و مستقل مرتکب اصلی بوده و نتیجۀ رفتار ارادی معاوف نیز »اثرگذاری بر فرایند  
اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصلی« و یا »تقویت امکاف توفیر مرتکب اصلی در ارتکاا رفتدار ارادی 

یو وقوع جرم، مواوعی خارج از قلمرو وقدایعی اسدت کده در اثدر رفتدار ارادی است. بنابراخویش«  
ای معاوف قابلیت تحقر دارد. مشروب نمودف تحقر عم  معاوف به تعلر قصد  وی بده تحقدر واقعده

عنواف مبندای مسدئولیت وی خارج از حوزۀ رفتار ارتکابی و ارادۀ او و در نظر گرفتو ایو موادوع بده
کم بر نحوۀ تحقر سوءنیت، عم  مجرمانه و مسئولیت کی ری مطابقدت ند ارد. از با قواع  حاچن اف  

طرفی شرب نمودف قص  تحقر جرم توسط معاوف در تعارض آشکار با دیهر شرب ادروری و مسدلم 
حاکم بر نحوۀ تحقر معاونت یعنی »شرب ع م دخالت معاوف در عملیات اجرایدی جدرم« نیدز قدرار 

ای جز ایو در بدر ند ارد کده ت معاوف در عملیات اجرایی جرم نتیجهرت ع م دخالدارد. چراکه ارو
اصوال هیچ قسمتی از وقایع تشدکیل دهند ۀ جدرم در اثدر رفتدار و دخالدت مسدتقل معداوف تحقدر 

یاب . بر همیو اساس وااح است که قص  معاوف در خصوص آف نیز قص  بده معندای حقدوقی و نمی
دومیو ایراد وارده بر نظر فوق ایو است  مانه نخواه  بود.بخش عم  مجرعنواف حالت روانی تحقر  به

 -گونه کده بیداف گردید هماف-که عم  یا سوءنیت خاص تناا با حالت روانی »قص « محقر نش ه و 
خاص مرتکب با حالت روانی »علدم« در ارتبداب بدا وقدوع نتیجده ممکو است در برخی شرایط عم 

که مشروب کردف وقوع معاونت به شرایطی که در آف   ال مشخص استشکل گیرد. با ایو اوصاف کام
عم  خاص معاوف و مرتکب اصلی با حالت روانی قص  تحقدر یافتده و عد م پدذیرش امکداف تحقدر 

ها با حالت روانی »علم« نظری ناصحیح خواه  بود. چرا کده معاونت در شرایط تحقر عم  خاص آف
نابرابر با مرتکباف عم ی رفتارهدای مجرمانده به برخورد    صورت مستقیم منجراتخاذ چنیو نظری به

خواه با حالت رواندی قصد  و خدواه بدا -خواه  ش . در حالی که در تمامی موارد تحقر عم ی رفتار  
، مرتکب واج  پیون  معنوی مستقیم با رفتار ارتکابی بدوده و مسدئولیت کامدل در -حالت روانی علم

امکاف وقوع معاونت در تمامی موارد ارتکداا عمد ی   ایو دلیل کهبرابر ارتکاا آف خواه  داشت. به  
 کن . آف صحیح جلوه نمی برایعنصر مادی آف وجود دارد؛ پذیرش شرب اخیر با عنواف اتخاذی 

به »نتیجدۀ مجرمانده واحد « جادت مرتکب اصلی  روانی قص  معاوف و  در رد نظر بر تعلر حالت
جدرم ممکدو اسدت مرتکب اصدلی  نمود که  یز است الل  گونه نتواف ایوتحقر شرب وح ت قص  می

گاهی مواقع دست به ارتکاا جرمی مطلر بزن ، در چنیو شرایطی ب وف نیاز به احراز قص  نتیجده، 
گونده قابل احراز اسدت. در واقدع در ایومرتکب اصلی عم  در ارتکاا جرم در فعل و ان عاالت ذهنی 

شدود. بندابرایو بدا م  مجرمانه احراز مدیسوءنیت یا ع ،  عام مرتکب جرمجرایم، به صرف احراز عم   
، وح ت مواوعی قصد  خداص مطلرای خاص در جرایم  ع م تقی  عنصر مادی جرم به وقوع نتیجه
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امو ایو معاوف و مرتکب اصلی در خصوص »نتیجۀ مجرمانۀ واح « نیز بی معنی جلوه خواه  داد.  
اند  بده هدیچ عندواف واحد  باشد ؛ تونیز نمی  که قص  عام، یا هماف قص  فعل معاوف و مرتکب جرم

چراکه در هر حال معاوف و مرتکب اصلی افعال ارادی مستقل و مت اوتی را مرتکب ش ه و در نتیجه 
 توانن  واج  قص  عام واح  باشن .  نمی

رس  پذیرش شرب »وح ت قص « معاوف و مرتکب اصدلی بر اساس دالیل اخیر الذکر به نظر می
وف با موانع مام و اساسی روبرو است. همسو بدا نظدر اتخداذی در ایدو ر روانی معادر ساختماف عنص

داناف نیز به شرب واح  بودف قص  معاوف و مرتکب اصلی در تحقدر معاوندت برخی از حقوق نوشتار،  
نق  وارد کرده و پذیرش ایو شرب را در تمامی موارد تحقر معاونت مورد تردی  قدرار داده )زراعدت، 

طالقدانی، تق ن ، وح ت قصد  مطلقدا شدرب تحقدر معاوندت نیسدت)ذوقی( و مع279-278:  1393
1351 :90  .) 

در راستای رفع ایرادات بیاف ش ه در فوق در ارتباب با شرب »وح ت قص « و در راستای ش اف 
سازی ماهیت مشترکات معنوی معاوف و مرتکدب اصدلی و نحدوۀ احدراز و جایهداه آف در سداختماف 

اف شرب »یهانهی مسیر روانی معداوف و مرتکدب اصدلی« را مطدرح نمدود. توعاونت میعنصر روانی م
الزمۀ تحقر و احدراز آف شرطی که منطبر با ماهیت عنصر روانی معاوف و قواع  حاکم بر آف بوده و 

نیز یکی بودف حالت روانی تحقر بخش سوءنیت معاوف و مرتکب اصلی و یا یکسداف بدودف موادوع 
 .ها نیستآف ذیل عم  و سوءنیت

 

 یگانگی مسیر روانی معاون و مرتکب اصلی  .2. 4
تواف شرب تحقدر »یهانهی مسیر روانی معاوف و مرتکب اصلی« به سمت عنواف مجرمانۀ واح  را می

معاونت قلم اد نمود. تحقر شرب اخیر منوب به ایو است که معاوف ب ان  که مرتکب اصلی در ص د 
اق امات مرتکب اصلی چده چیدزی روی خواهد  داد. بده   یا در نتیجۀارتکاا چه نوع رفتاری بوده و  

عبارتی معاوف بای  متوجه مسیر رفتاری مرتکب اصلی بوده و با ایو آگاهی و به عمد  عنصدر مدادی 
معاونت را در ارتباب با آف مرتکب ش ه باش . بنابرایو هر گاه معاوف آگاه و عالم به »ماهیدت« رفتدار 

مواوع عنصر روانی مرتکب اصلی جرم بوده و یا مرتکدب اصدلی در ها« قوع آفیا وقایعی باش  که »و
ها بوده است، جادت و سدمت و سدوی عنصدر رواندی وی بده سدمت همداف واقعدۀ ص د ارتکاا آف

ده . بر ایو اسداس گیرد که عنصر روانی مرتکب اصلی »وقوع« آف را پوشش میای قرار میمجرمانه
ف و مرتکب اصلی«، »انطباق حالت ذهنی تحقر بخدش روانی معاو  در راستای تحقر »یهانهی مسیر

ها به »وقوع رفتار یا نتیجۀ واح «، اروری نیست. با عم  معاوف و مرتکب اصلی« و یا تعلر عم  آف
ها بر »تحقر« رفتدار، ایو نظر، هرچن  عم  معاوف و مرتکب اصلی از انطباق حالت ذهنی و روانی آف

تواف به تحقر تدام گیرد؛ با ایو حال زمانی میاز هم شکل میوت و مستقل  وقایع یا مواوعاتی مت ا
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عنصر روانی و مسئولیت کی ری معاوف نظر داد که جات و سمت و سوی عنصر روانی وی به سدمت 
 ده .ای باش  که عنصر روانی مرتکب اصلی »وقوع« آف را پوشش میهماف واقعۀ مجرمانه

بیداف شد ه در قدانوف را نیدز بده معندای  ب وح ت قصد «بر اساس مطالب فوق باتر است »شر
شدود کده پذیرفته ش ه در ایو نوشتار ت سیر نمود و بر ایو باور بود که شرب مزبور زمانی محقر می

 ای واحد مجرمانده یا ماهیت« واقعدۀ مسیر روانی یا معنوی معاوف و مرتکب اصلی به سمت » عنواف
رفتدار   یدا عندواف  ارتباب روانی معاوف بدا »ماهیدتیو همیو که  . بنابرایا وقوع« آف  باش ، نه »تحقر

مرتکب اصلی و یا نتایج حاصل از آف« محرز شود، شرب وحد ت قصد  بده معندای »یهدانهی مسدیر 
 روانی معاوف و مرتکب اصلی« محقر خواه  ش . 

 »در مدورد معداوفداناف معتق ن  در تحقر وح ت قصد   در نظری تقریبا موافر، برخی از حقوق 
لم وی به ارتکاا جرم از سوی مباشر }مرتکب اصلی{ را در حکم قاص  بودف او دانسته، جرم بای  ع 

و در نتیجه، وجود وح ت قص  بیو او و مباشر }مرتکب جرم{ را محدرز ب انیم«)میرمحم صدادقی، 
داناف نیز امو پذیرش امکاف تحقر شرب »وح ت قص  معداوف برخی دیهر از حقوق (.  430:  1392

: در تسایل، ارائۀ طریر و تایدۀ وسدائل جدرم، ان در توایح عقی ۀ خود بیاف کردهرتکب جرم«،  و م
مباشر }مرتکب اصلی{ تصمیم به ارتکاا جرمی دارد و معاوف با علم و آگاهی از هماف قصد ی کده 

 مطابر ایو نظدر نیدز(. 57: 1395کن  )قیاسی و ساریخانی، »او« دارد و بر اساس آف به او کمک می
ص  زمانی محقر است که معاوف به قص  مجرمانۀ مرتکدب اصدلی )ماهیدت اقد امات شرب وح ت ق

مواوع قص  مرتکب اصلی( عالم و آگاه باش . روشو است که بر اساس ایو نظدر نیدز تحقدر شدرب 
وح ت قص  هیچ گاه به معنای وح ت و یهانهی مواوع ذیل قص  معداوف و مرتکدب اصدلی )یعندی 

واقعده یدا  «تحقدر»گونه که بیاف گردید  قصد  واح ( نیست. هماف  اییا نتیجهرفتار    «تحقر»قص   
تواند  نتیجۀ مجرمانه، ذیل عنصر روانی مرتکب جرم قرار گرفته و معاوف در ارتکاا رفتار خدود مدی

وقایع مزبور عالم و آگاه باش . مثال معداوف در اقد ام خدود بده تحریدک دیهدری   «ماهیت»نسبت به  
که دیهری را به ارتکاا جرمی خاص مصدمم کند . بده عبدارتی دیهدر   یو قص  باش توان  واج  امی

توان  واج  ایو قص  و خواسته باش  که تحریک وی موجدب اثرگدذاری بدر فرایند  اتخداذ معاوف می
خاص بشدود. در ایدو شدرایط چنانچده   رفتاریتصمیم ارادی توسط مرتکب اصلی در جات ارتکاا  

گیری مرتکب اصلی بوده و قص  مرتکدب بر فراین  تصمیم تأثیرگذاری جرمی واقع شود، قص  معاوف،
اصلی تحقر جرم است. در ناایت آگاهی و علم معاوف به ماهیت وقایع مواوع قصد  مرتکدب اصدلی 

-عنواف شرب تشکیل تام عنصر روانی وی محقر مییهانهی مسیر روانی معاوف و مرتکب اصلی را به
کب اصلی جرم به ایو نحو که قص  مجرمانۀ معداوف و معاوف و مرتبر ایو اساس »وح ت قص    سازد.

توان  معندی و مرتکب اصلی با هم واح  و هماهنر بوده و تحقر مواوعی واح  را پوشش ده ، نمی
 (. 170:  1389م اوم داشته باش «)موافر: رحم ل، 
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 « در جنایداتدر صورت پذیرش م اوم بیاف ش ه در ایو نوشتار، نحوۀ احراز شرب »وح ت قص 
نیز روشو خواهد    1392ق.م.ا    290« مادۀ  های »ا« و »پارتکابی با رفتار نوعا کشن ه مواوع بن 

ها با حالت ذهنی »علم« مرتکب بده قابلیدت ندوعی خاص مرتکب اصلی در آفش  )جنایاتی که عم 
یده راسدتای توج گیرد(. دررفتار در ایجاد جنایت به همراه توجه به ایو مواوع حیو اق ام شکل می

جنایات مزبور، برخی از حقوق داناف احراز سوءنیت عام را کدافی امکاف تحقر شرب وح ت قص  در  
: 1389اند  )رحمد ل،  دانسته و از ایو طریر وقوع معاونت در جنایات مزبور را نیدز ممکدو دانسدته

امات  داوت از اقد آنچه مشخص است ایو که افعال و اق امات ارتکابی توسط معاوف ماهیتا مت(.  171
و رفتار مرتکب اصلی بوده و به همیو دلیل امکاف وح ت عمد  عدام مرتکدب اصدلی و معداوف غیدر 

رس  تحلیل مزبور در خصوص نحوۀ تحقر و احراز شرب ممکو خواه  بود. بر ایو اساس به نظر نمی
 ه در ایدو وح ت قص  در جنایات بیاف ش ه قابل پذیرش باش . با ایو حال پذیرش نظریۀ مطرح ش

گشدا باشد . توان  در خصوص نحوۀ تحقر شرب وح ت قص  در جنایات اخیرالذکر نیز راهوشتار مین
چراکه عم  معاوف و مرتکب اصلی با هر واعیت ذهنی )اعم از قص  یا علم( که شکل بهیرد، امکداف 

ر بندابرایو د ای واح  وجود خواهد  داشدت.ها به سمت عنواف مجرمانهاحراز یهانهی مسیر روانی آف
شود که معاوف جرم عالوه بر ارتکاا عم ی رفتدار خدود جنایات مزبور معاونت در صورتی محقر می

در قالب معاونت)عم  در ن   رفتار خویش و نتیجۀ آف(، نسبت بده ماهیدت رفتدار مرتکدب اصدلی 
معاوندت ، اق ام به قابلیت نوعی در ایجاد جنایت( آگاه بوده و با ایو آگاهی و توجه به آفرفتار واج   )

 با مرتکب آف نموده باش .
صورت کلی در جنایات عم ی ارتکابی با فعل نوعا موجب جنایت و یدا در سدایر جرایمدی کده به

، عنصر رواندی معداوف زمدانی 1خاص مرتکب جرم متشکل از حالت روانی قص  نیستسوءنیت و عم 
ا رفتدار خدویش در قالدب ام بده ارتکدات تحقر تام دارد که معاوف به عم  )عام و خداص( اقد یقابل

معاونت نموده و به »قابلیت فعل ارتکابی« و یا به »وقوع جرم« در اثر رفتار ارتکدابی توسدط مرتکدب 
اصلی نیز آگاهی داشته باش . در ایو شرایط عالوه بر تحقر عم  در اق ام معاوف، واعیت ذهندی یدا 

اصلی« نیز موجود بوده و مانعی وف و مرتکب  روانی الزم جات تحقر شرب »یهانهی مسیر روانی معا
 بر سر راه تحقر تام عنصر روانی معاوف در ایو قبیل جرایم وجود نخواه  داشت.     

سازد که لزوم »یهانهی مسیر روانی دقت در مطالب ارائه ش ه ایو نکته را نیز به ذهو متبادر می
نی معداوف مسدتتر بدوده و قر عنصر روامعاوف و مرتکب اصلی« به نوعی در مبانی و عناصر اصلی تح

 
تواند  بدا دو حالدت رواندی تحقر عم  خاص در همه جدرایم مقید  مدی در حال حاار و مطابر قوانیو کی ری جاری،  .1

همچدوف »جنایدات« و   قدانونی  در برخی جدرایم مصدرح  . همچنیو« صورت پذیردتیجهن »علم به وقوع    »قص  نتیجه« یا

با حالت روانی »علدم بده قابلیدت فعدل در ایجداد   الذکرفوقهای روانی  خاص عالوه بر حالت  سوءنیت  ،االرض«»افساد فی

 (.58:  1400آبادی و حسانی،  )حاجی دهنتیجه« نیز قابلیت تحقر دارد



 (26)پیاپی ،    1401  ستان پاییز و زم     دوم،   شماره    ، سیزدهم ژپوهشنامه حقوق کیفری / سال  یعقوب حسانی و احمدحاجی ده آبادی           102

 

رو ع م اشارۀ صریح به لزوم احراز آف، جریاف احراز عنصر روانی معاوف را با شدرایطی مت داوت روبده
تحقر تام عنصدر رواندی معداوف همدواره مندوب   -گونه که بیاف گردی هماف-نخواه  ساخت. چراکه  

، پیوند  معندوی وی بدا واقعدۀ مادی معاوندتاست به ایو که در کنار عم  معاوف در ارتباب با عنصر 
شدود کده مجرمانه ارتکابی توسط مرتکب اصلی نیز احراز شود. پیون  مزبور نیز در صورتی محقر می

»علم و آگاهی معاوف به ماهیت رفتار مرتکب اصلی یا نتدایج مجرماندۀ حاصدل از آف« محدرز شدود. 
ۀ بیاف ش ه، خود به خود »شرب یهانهی مانه به شیوبنابرایو با احراز پیون  روانی معاوف با واقعۀ مجر

مسیر روانی معاوف و مرتکب اصلی« نیز محقر خواه  ش . چرا که در ایو شرایط در هر حال جادت 
گیرد که عنصر روانی مرتکب اصدلی ای قرار میعنصر روانی معاوف به سمت هماف »عنواف« مجرمانه

قانونهذار ب وف هیچ ادرورتی تصدریح   رس نظر می  ده . بر ایو اساس به»تحقر« آف را پوشش می
به شرطی ویژه با عنوانی چالش برانهیز نموده است. بر همیو اساس شایسته است قانونهذار در ایدو 
خصوص تج ی  نظر کرده و با حذف شرب »وح ت قص «، امو ایجاد رویۀ مشدخص و مناسدب در 

های موجود در ایو زمینده اختالف نظر  خصوص نحوۀ تحقر عنصر روانی معاونت، به بخش مامی از
 پایاف ده .   

هیچهاه »وح ت قصد  }یدا شود که در ناایت با توجه به توایحات فوق ایو نکته نیز روشو می
یهانهی مسیر روانی معاوف و مرتکب اصلی{ مستلزم هماهنهی، تبانی و یا شناخت معاوف و مرتکدب 

رد قابدل تحقدر اسدت«)آقایی نیدا، از ایدو مدوا جرم اصلی از یک یهر نیست و معاونت ب وف هر یدک
ای بدا (. به عبارت دیهر ارورت احراز پیون  روانی مرتکب با واقعۀ مجرمانه هیچ مالزمه152:  1394

وجود یا احراز پیون  روانی معاوف با مرتکب اصلی جرم ن ارد. آنچه در ایدو خصدوص ادرورت دارد، 
ای اسدت کده در اثدر رفتدار مرتکدب عۀ مجرمانها عنواف واقصرفا احراز پیون  روانی معاوف با ماهیت ی

پیون د. ایو مواوع همسو با قواع  و اصول حقوق کی ری در ارتباب با نحوۀ احدراز اصلی به وقوع می
و اثبات عنصر روانی نیز هست. چرا که جات احراز عنصر روانی اروری است پیون  معنوی هر فدرد 

کی ری او است، احراز شود و احراز ایو موادوع نیدز   حقر مسئولیتای که مبنای تبا واقعۀ مجرمانه
هدا در گیرد. کنشهراف واقعۀ مجرمانه یا افراد مرتبط با آفهمواره با اعمال اابطۀ شخصی صورت می

جریاف احراز عنصر روانی و مسئولیت کی ری مستقل از یک دیهر هستن . معاوف نیز از ایو موادوع 
منوب است به پیون  معنوی وی با عنصدر مدادی معاوندت و   صر روانی ویمستثنی نبوده و تحقر عن

گیرد؛ ب وف هیچ ادرورتی بده ای که در ارتباب با آف مسئولیت کی ری وی شکل میعنواف مجرمانه
 هم کری، تبانی و یا حتی شناخت مرتکب اصلی واقعۀ مجرمانه.  
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 گیرینتیجه 

ر تدام عنصدر مدادی معاوندت نظدر داد کده تواف به تحقدزمانی می  های ایو پژوهش،بر اساس یافته
اق امات معاوف موجب »تأثیرگذاری بر فراین  اتخاذ تصمیم توسدط مرتکدب اصدلی شد ه« و یدا بده 
»تقویت امکاف توفیر مرتکب اصلی در ارتکاا رفتار ارادی خویش« بینجام . بر ایدو اسداس عنصدر 

 رج است. در عالم خا ای مشخصمادی معاونت همواره مقی  به وقوع نتیجه
م ار بودف عنصر مادی معاونت به ایو معنی است که در راسدتای اتخداذ نظدر بدر عمد ی نتیجه

عم  عدام بایست عم  خاص معاوف نیز اثبات شود.  بودف عنصر مادی معاونت، عالوه بر عم  عام، می
نمدوده تکاا آف را وی با آگاهی از ماهیت رفتار خویش، قص  ار  شود کهمعاوف در صورتی محقر می

و از ایو طریر واج  پیون  معنوی مستقیم با رفتار ارتکابی خویش باشد . در ادامده چنانچده معداوف 
هریک از نتایج فوق الذکر )یعنی تأثیرگذاری بر فراین  اتخاذ تصمیم توسدط مرتکدب »قص « تحقر  

صدوص وقدوع ه و یدا در خرا داشتاصلی و یا تقویت امکاف توفیر وی در ارتکاا رفتار ارادی خویش( 
پیون  معنوی مستقیم وی با نتایج حاصل از رفتار خویش محقر شد ه و در   ها واج  »علم« باش ،آف

 ایو شرایط عم  خاص وی نیز قابل احراز خواه  بود.
صدورت بر اساس اصول اساسی حاکم بر نحوۀ تحقر معاونت، رفتار و اق امات معاوف هیچ گداه به

شود. چراکه در جریاف تحقر معاونت، وقوع جدرم نتیجدۀ نمی قررات کی ریمستقل منجر به نقض م
مستقل رفتار ارادی مرتکب اصلی بوده و معاوف در عملیات اجرای جرم هدیچ گونده نقدش مسدتقلی 

طبیعتا فعل و ان عاالت روانی وی در ارتبداب   ،ن ارد. به دلیل غیر مجرمانه بودف ن   اق امات معاوف
وصف مجرمانه خواه  بود. بر ایو اساس صرف احراز عم  معداوف در   دی خود فاق ها نیز به خوبا آف

خویش و نتیجۀ حاصل از آف )عم  عام و خاص( موجب تحقدر تدام   افعال یا اق اماتخصوص ن    
عنصر روانی معاونت نخواه  ش . در ایو خصوص اروری است معاوف واج  نوعی ارتباب معندوی بدا 

بایسدت ستای تحقر پیون  روانی الزم با واقعۀ مجرمانۀ اصلی میباش . در راواقعۀ مجرمانۀ اصلی نیز  
هدا« ای باش  که »وقدوع آفمعاوف آگاه و عالم به »ماهیت« یا »عنواف« هماف رفتار یا وقایع مجرمانه

 ها بوده است. مواوع عنصر روانی مرتکب اصلی جرم بوده و یا مرتکب اصلی در ص د ارتکاا آف

که در راستای تحقر معاوندت   می تواف نتیجه گرفتش ه در ایو نوشتار    ائهمطالب ار  با توجه به
»یهانهی مسیر روانی معاوف و مرتکب اصلی« شرطی اروری است. بر اساس شدرب مزبدور هرچند  

ها بر »وقوع« رفتدار یدا »عم  عام و خاص« معاوف و مرتکب اصلی از انطباق حالت ذهنی و روانی آف
گیرد )معاوف عم  در وقوع عنصر مادی معاوندت داشدته و م شکل میمستقل از ه  ونتایجی مت اوت  

تدواف بده تحقدر تدام مرتکب اصلی عم  در وقوع عنصر مادی واقعۀ مجرمانه(؛ با ایو حال زمانی می
ای عنصر روانی معاوف نظر داد که سوءنیت وی به سمت »عنواف یا ماهیدت« همداف واقعدۀ مجرمانده

 ده .  ی »وقوع« آف را پوشش میی مرتکب اصلنباش  که عنصر روا
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شرب اخیر در جریاف احراز حاالت ذهنی یا روانی الزم جادت اثبدات تحقدر تدام عنصدر رواندی 
معاونت، خود به خود احراز ش ه و بر همیو اساس بیاف مسدتقل آف بده عندواف شدرطی اساسدی در 

ای ر کی ری ما در تبصرهال قانونهذاحرس . با ایو  ساختماف عنصر روانی معاونت اروری به نظر نمی
خاص و به صورت ویژه تصریح به لزوم احراز مستقل شرب مزبور با است اده از عنوانی قابدل بحدث و 

تحقدر تدام   -1392قانوف مجدازات اسدالمی    126چالش برانهیز نموده است. به موجب تبصرۀ مادۀ  
ر تحلیل ایو شدرب کب اصلی«. دتمسئولیت کی ری معاوف منوب است به »وح ت قص  معاوف و مر

داناف به یکساف بودف یا همانن ی »حالت ذهندی تحقدر بخدش عمد  معداوف و مرتکدب اکثر حقوق 
صدورت اصلی« و همچنیو »مواوع ذیل حالت ذهنی مزبور )یعنی تحقر فعل، نتیجدۀ فعدل و یدا به

ی معداوف ف عنصدر روانداکلی مادیات و یا وقایعی یکساف(« نظر دارن . با ایو حال با دقت در ساختم
متوجه ایو مواوع خواهیم ش  که احراز چنیو تطابقی در فعل و ان عاالت ذهنی معداوف و مرتکدب 
اصلی امکاف پذیر نیست. چراکه مواوع و زمینۀ رفتاری و همچنیو نتیجۀ رفتدار معداوف و مرتکدب 

ایدو ر است. ادمو  هدیها مستقل و مت اوت از یکاصلی و به صورت کلی مادیات ارتکابی توسط آف
که تناا حالت ذهنی تحقر بخش عم  معاوف و مرتکب اصلی »قص « نتیجه نبدوده و حالدت ذهندی 

هدا را در تواند  عمد  خداص هریدک از آفگذار مدی»علم« در ارتباب با وقوع نتیجه نیز به زعم قانوف
 مخصوص نتیجۀ رفتار خویش تحقر بخش . بر ایو اسداس پدذیرش شدرب وحد ت قصد  بدا م ادو

ا اصول اساسی حاکم بر نحوۀ تحقر عنصر مادی و روانی معاوندت همخدوانی ند ارد. در ظاهری آف ب
نتیجه باتر است شرب »وح ت قص « بیاف ش ه در قانوف را نیز برابر با م اوم پذیرفته ش ه در ایدو 

ات دنوشتار یعنی »یهانهی مسیر روانی معاوف و مرتکب اصلی« در نظر بهیریم، تدا ادمو رفدع ایدرا
 مکاف تحقر معاونت در تمامی موارد وقوع عم ی عنصر مادی آف، فراهم آی .وارده، ا
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