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 59-35 /1400 بهار و تابستانسال پنجم/ شماره نهم/  / پژوهیمطالعات دین

 قاعده معاونت بر اثم و عدوان از منظر فقه اماميه و حقوق

 1نفيسه سادات هاشمی

 
ا مباشللللر صللللادر شللللود و فردى مقدمات آن فعل را فراهم یعنی، فعلی از فاعل یمعاونت 

گرچه تهياى از مقدمات فعل غجاد مقدمهیعنی، ایکرده باشللللد. معاونت بر اثم  ه ير، ا
ز در انجام فعل مسللللتقل باشللللد. اثم در لغت يمقدمات از روى قصللللد نباشللللد و فاعل ن

عدالتی است. بیمعنای ظلم و ستم، بدخواهی و معنای گناه، بزه، ذنب و عدوان بهبه
کنللد و تعللاون در اثم و عللدوان را نهی و تعللاون در بر و تقوی را مقرر می قاآن مجیررد

(. در 2)مادده: « تعاونوا علی البر و التقوی و ال تعانوا علی االثم و العدوان»فرماید: می
ه بر حرمت اعانت در اثم و عدوان داللت دارد ین آیگویند که اف معاونت برخی مییتعر
ارى دهد، ولی تعاون عبارت یگرى را ین است که کسی دیر از تعاون است. اعانت ايغ و 

گر، تعاون از باب یر ديگر. به تعبیکدیك گروه با یا یا چند نفر یاسلللللت از همکارى دو 
از به دو فاعل دارد. قاعده حرمت برا ثم و عدوان یکی از قواعد فقهی يتفاعل اسللللت و ن

نده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات است که در مقاله حاضر نگار
معانی لغوی و اصللللطالحی لغات کند و بهکند و حکم عقل و اجماع را بيان میاراده می

کند و حکم این قاعده در فقه و حقوق را بيان داشللللته و به این قاعده را تشللللریح می
پردازد. در پایان نيز به ک آن میرابطه معاونت و شللرکت در جرم و وجود افتراق و اشللترا 

 معاونت در معامالت نامشروا در فقه و حقوق پرداخته است.

گان کليدی: معاونت، اثم، عدوان، جرم. واژ

 
                                                                            

 يه، قم، ایران. العالم ؟ص؟یالمصطف جامعه ،یالهد بنتمجتمع آموزش عالی  ،فغانستانااز ن قار دکتری فقه م .1
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  . مقدمه1
 یا دیگری همکاری با نيز  و گاهی دارد فاعل عنوان که دهدمی تنهایی عمل گناه را انجامکار گاهی بهگناه

 همگی دخالت اول، صورت باشد: داشته صورت دو  است ممکن همکاری شود. اینمی مرتکب دیگران
 یا فرد که اسلللت ایگونهبه دوم صلللورت .شلللودمی به آنان شلللرکاء گفته گناه که مادی عنصلللر  در  همکاران
کنند فرد یا افرادی او را در این راه کمک می شللوند، ولیمی مرتکب را گناه مادی عنصللر  تنهاییبه افرادی

اند. در عنوان معين نيز دادهشللللود و به افراد آن که به این عمل در فقه اسللللالمی، اعانه بر اثم گفته می
اند. این حقوق جزای عرفی به عمل فوق، معاونت در جرم گفته شلللده و به افراد فوق عنوان معاون داده

صوررت مورد از آن سخن به ميان آمده در کتب فقهای متقدم تحت این قاعده نيامده بلکه بهموضوا 
خواهد شراب درست کند را خواهند عمل فروش انگور به کسی که میاست. برای مثال در جایی که می

خواهد بت بتراشد و یا خدمت کردن در دستگاه طواغيت و مطرح کنند یا فروش چوب به کسی که می
مكاسررررب کنند. برای مثال شلللليخ انصللللاری در لمان را مطرح کنند به این مطلب نيز اندکی اشللللاره میظا

در مبح  معونه الظالمين تا حدودی در این زمينه بح  کرده اسللللت، اما فقهای متأخر به این  محامه
عوادد االیام،  اند. از آن جمله مرحوم نراقی در کتابموضلللوا با عنوان قاعده اعانه بر اثم اشلللاراتی داشلللته

 فاضل لنکرانی در کتاب القواعد الفقهيه ونيز مرحوم بجنوردی در کتاب القواعده الفقهيه آورده است. 
تعاونوا علی البر و التقوی و »دانند. درباره آیه تعاون: فقها حرمت اعانت بر اثم را مسلللتند بر دالیلی می

اند و گروهی دیگر این آیه حرمت اعانه بر اثم را استنباط کردهگروهی از فقها « ال تعانوا علی االثم و العدوان
کافی ندانسللللته که انجام منکر عقال  اند. روایات و عقل چنين گفتهرا برای این مقصللللود  اند که همچنان 

سوی آن عقال  قبيح است انجام مقدمات برای منکر هم که امر به آن و تشویق بهقبيح است و همچنان
که فقها بر حرمت اعانه بر اثم اجماع دارند. قبيح اسلللللت و اجم همکاری بر عدوان یعنی، تعدی به اع 

حقوق حقله مردم و سللللللب املان از نفوس و اعراض و اموالشلللللان و تعلاون در ارتکلاب جرم یلا همکلاری 
مجرمانه متضللللمن این امر اسللللت که جرم با مشللللارکت دو یا چند نفر وقوا یابد. در این حالت با در نظر 

اند: افرادی که کنندگان در ارتکاب جرم، آنها را به دو دسلللته تقسللليم کردهقش هر کدام از شلللرکتگرفتن ن



 
   

 

37 

قوق
و ح

میه 
ه اما

 فق
نظر

از م
وان 

عد
م و 

بر اث
نت 

معاو
ده 

قاع
 

37 

شوند. وقتی عامالن جرم متعدد باشند اقدامات و عوامل اصلی هستند و افرادی که فرعی محسوب می
ارند و طور مسللتقيم، مباشللرت در وقوا جرم دباشللد و برخی از آنها بهقوا جرم هم شللکل و یکسللان نمی

برخی غير مستقيم و فقط به انجام امور فی و مقدماتی مانند تهيه اسباب و وسایل ارتکاب جرم مبادرت 
 شوند.کنند. اموری که به خودی خود و فی نفسه مصداق جرم واقع نمیمی

 شناسی. مفهوم2
 . معاونت در لغت1 – 2

ارى کردن، یبانی کردن، يمعناى پشللتشلله عون و اسللم مصللدر اسللت بهیمعاونت یا اعانت در لغت از ر 
، 1308)ابن منظور، « ارى و کمك بر امرى کردیعنی، یاعان »ند: یگوکه میمسلللللاعدت کردن. همچنان

)اجوف واوى(. عانه: بخشللللش « ارى دادیز کمك کرد و يء: او را بر آن چیأعان اعانة علی الشلللل(. »9/232
کند تا روا  و رونق آنها را در برابر روا  مؤسلللسلللات میل. کمك مالی که دولت به برخی از يکردن از روى م

کی اسللت و جمع ی(. جمع مفرد و مثنی کلمه عون 1/231، 1391ل جر، يبازارهاى خارجی حفظ کند )خل
خانواده آن عبارتند از: معانه، معونه، معون و اسللم جمع آن، عون هاى هممکسللر آن، اعوان اسللت. اسللم

  (.2/85، 1377است )شرتونی لبنانی، 
که بهيکلمه معاونت از باب مفاعله اسللللت و مع اور و یار، یمعناى ن و معان اسللللم فاعل آن اسللللت 

معناى مسللاعدت اسللت. برای مثال ( اعانت در لغت به3/289، 1397پور، کننده هسللتند. )صللفیکمك
ه يزند. ال، الى ناهر میارى کردن بر گناهی اسللللت که از مباشللللر سللللینجا یدر ا«. ارى دادیاو را »ند: یگومی

که داللت بر حرمت دا ، اما درباره معناى فقهی، (1/304، 1401رد نه کراهت )موسللللوى بجنوردى، اسللللت 
«.  ر بقصد حصوله تحقق منه ال مطلقايان االعانة هو فعل بعض مقدمات فعل الغ»خ انصارى فرمود: يش

دهد با قصد انجام تحقق فعل نجام میگرى ایاعانت عبارت است از انجام بعضی از مقدمات کارى که د
معنی مسللاعدت اعانت در لغت به (.1/68، 1416از آن شللخص مورد نظر نه بدون قصللد مطلقا  )انصللارى، 

که فردى را در ین يارى داد و معیعنی، او را یاعانه علی ذلك »ند: یگواسللللت. برای مثال می عنی، کسللللی 
کارش  که از یارى کردن اسلللللت بر گناه یعانت بر اثم، ن، مراد از ایبنابرا«. ارى دهدیانجام  عنی، گناهی 
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ا بعضی از مقدمات، فعل حرامی است یجاد همه مقدمات ین معاونت با ایشود و حال امباشر صادر می
 (.1/309، 1388دهد )موسوى بجنوردى، کار انجام میکه شخص گناه

ر جهات اسلللت، ولی یا سلللایك جهت ین همان مسلللاعد او در ين، معیارى دادن. بنابرایعنی، یاعانت 
ز يظاهر عدم اختصللللاص مسللللاعدت به مسللللاعدت عملی اسللللت بلکه شللللامل کمك فکرى و ارشللللادى ن

شود. )فاضل ارى رساندن برای صدور فعل حرام که فکرى و عملی را شامل مییعنی، یشود. اعانت می
ا مباشللللر صللللادر شللللود و فردى مقدمات آن فعل را یعل عنی، فعلی از فایمعاونت  (1/449، 1386لنکرانی، 

ر ياى از مقدمات فعل غجاد مقدمهیعنی، ایمعاونت بر اثم  (.1/26، 1375فراهم کرده باشلللللد )نراقی، 
گرچه ته ، 1371ی، یز در انجام فعل مسللللتقل باشللللد )خويه مقدمات از روى قصللللد نباشللللد و فاعل نيا

1/176.) 

 . اثم2 – 2
سللت يی اسللت که براى انسللان انجام دادن آن حالل نیى گناه، قمار، کار حرام و کارهامعنادر لغت اثم به

معناى رسللد بهنظر مید، ولی بهیآفر میيمعناى کدارد. گاهی اثم بهی که انسللان را از ثواب بازمییا کارهای
 ضرر باشد. 

 جرم. 3 – 2
گر آن، قطع یت است. معناى ديگناه و معصمعناى تعدى کردن، جرم از ماده جرم بر وزن ضرب است به

ن، یشلللود. بنابران اسلللت که جرم سلللبب قطع عمل واجب الوصلللول میین معنا ایل ايکردن اسلللت و دل
 (1/27، 1371شی، یکنند. )قررا عمل صالح را قطع مییند؛ ز یگناهکاران را مجرم گو

 . عدوان4 – 2 
 -عدو ی-شه عدایست. عدوان بر وزن فعالن از ر معناى تعدى، تجاوز، ظلم و دشمنی اعدوان در لغت به

گر بازاعدوانا می گر جاى زور و یستادند دیباشد. در اصطال ، عدوان، دشمنی و ستم آشکار است، پس ا
ست مگر بر ستمکاران. عدوان همان تجاوز از حدود الهی است که خداوند آن را براى بندگان يدشمنی ن

 (155 /3، 1344ت. )طبرسی، خود در شرا مورد نکوهش قرار داده اس
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 . اثم5 – 2
معناى گناه، قمار، کار حرام و وزر، بزه، جنا ، )ذیل کلمه اثم( به منتهی یالربو  نامه دهخدی لغتاثم در 

ی که یا کارهایسللللت يی که براى انسللللان انجام دادن آن حالل نیمعصلللليت، جرم، خطا، عصلللليان و کارها
معناى رسللللد بهنظر مید، ولی بهیآفر میيمعناى کدارد آمده اسللللت. گاهی اثم بهبازمیانسللللان را از ثواب 

که آید که معناى اصلی آن ضرر است همچناندست میجه بهيضرر باشد. از مقابله اثم با منافع این نت
کار و معنی گناهان باشلللد. اسلللم فاعل آن، آثم بهیزى اسلللت که در آن ضلللرر و ز ياثم هر چ»شلللود: گفته می

در معناى  (.5، ذیل ماده اثم، ص1412)راغب اصللللفهانی، « غه مبالغه و جمع آن، آثام اسللللتيم صلللليأث
ره و يزى اسلللت که خداوند سلللبحان از آن نهی کرده، خواه گناه صلللغيد گفت اثم آن چیاصلللطالحی اثم با

ت و گناه و سرکشی را ره باشد. اثم ترك هر آنچه که واجب است و انجام هر آنچه که حرام اسيخواه گناه کب
 (.1/309، 1388شود )بجنوردی، ند. اثم شامل همه گناهان و تمام مقدمات گناه مییگو

 جرم .6-2
گر آن، یت اسلللت. معناى ديمعناى تعدى کردن و گناه و معصلللجرم از ماده جرم بر وزن ضلللرب اسلللت به

ن، یشود. بنابراالوصول مین است که جرم سبب قطع عمل واجب ین معنا ایل ايقطع کردن است و دل
 (1/27، 1371شی، یکنند. )قررا عمل صالح را قطع مییند؛ ز یگناهکاران را مجرم گو

 ان مدارك و مستنداتي. ب3
 . کتاب1 – 3
ْقوى»ه: یآ ل َو الت َ ر  ؛ َتعاَوُنوا َعَلی اْلبل ْثمل َو اْلُعْدوانل د نه در يهمدستی کنی، یکی و پارسايدر ن َو ال َتعاَوُنوا َعَلی اإْلل

ف معاونت، برخی ی( در تعر2)مادده: «. فر استيد که خداوند سخت کيگناه و ستمکارى و از خدا پروا کن
ن یر از تعاون است. اعانت ايه بر حرمت اعانت در راه اثم و عدوان داللت دارد و غین آیاند که اراد گرفتهیا

که کسللللی د ك گروه با یا یا چند نفر یارى دهد، ولی تعاون عبارت اسللللت از همکارى دو یگرى را یاسللللت 
د اظهار داشللت که یاز به دو فاعل دارد. در پاسللخ بايگر، تعاون از باب تفاعل اسللت و نیر ديگر. به تعبیکدی

 ن از تعاون بر اثم و عدوان نهی فرمودهيخداوند سللللبحان امر به تعاون بر بر  و تقوى کرده اسللللت و همچن
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سللللت بلکه خطاب به عموم يا واقعه واحدى نیه واحده و يا قضللللین همه به اعتبار فعل واحد یاسللللت. ا
ارى دهد و در اثم و گناه، مسللللاعدت و یگرى را در بر  و تقوى یمسلللللمانان و مؤمنان اسللللت که هر کدام د

 د. یکمك ننما
ا فعل واحد. یه واحده يقض كیاست نه به اعتبار ین، اطالق لفظ تعاون به اعتبار مجموا قضایبنابرا

گر ز  گر کمك کند تعاون انجام ید را در کار دید، عمرو را در انجام کارى کمك کند و عمرو هم ز یبرای مثال ا
ارى داده است، ولی تعاون هم ید را ین عمرو، ز يد عمرو را اعانت کرده همچنینکه ز یعنی با ایشده است؛ 

سللت بلکه دو فعل اسللت و براى تعاون يکی نیجام شللده که نفس فعل انبر آن دو صللادق اسللت. درحالی
ه در داللتش یشود و آن، تعاون شامل معناى اعانت هم مییك فعل است نه دو فعل. بنابرایا  به ياحت

گرچه لفظ تعاون که از باب تفاعل اسلللت ن ی یعنی، جایاز به دو فاعل دارد. اعانت بر اثم يقصلللورى ندارد ا
جاد یر را اياى از مقدمات صلللدور حرام از غله حرام را فراهم کند، مقدمهيوسلللشلللخصلللی با انجام کار خود 

 (1/211، 1378کرده، دست گناهکار را باز کند و او را در ارتکاب حرام متمکن سازد. )خمينی، 
رل ُقْل فل يْسَئُلوَنَك َعنل اْلَخْمرل َو اْلَم ی»فه آمده است: یه شریدر آ ْثما َکبل يسل ما إل ْثُمُهما را َو َمنيهل اسل َو إل لن  ُع لل افل

ما؛ از تو درباره خمر و قمار می هل ْن َنْفعل ْکَبُر مل
َ
ز منافعی براى مردم يپرسللللند بگو در آن دو، ضللللررى بزرگ و نأ

آید دست میجه بهي( از مقابله اثم با منافع این نت219)بقره: «. شتر استياست، ولی ضرر آن از نفعش ب
ان یزى اسلللت که در آن ضلللرر و ز يشلللود اثم هر چکه گفته میهمچنانکه معناى اصللللی آن، ضلللرر اسلللت 

غه مبالغه و جمع آن، آثام اسللت )راغب اصللفهانی، يم صلليمعنی گناهکار و أثباشللد. اسللم فاعل آن، آثم به
زى اسللللت که خداوند سللللبحان از آن نهی کرده يد گفت اثم آن چیدر معناى اصللللطالحی اثم با (.5، 1412

ره باشد. اثم ترك هر آنچه که واجب است و انجام هر آنچه که حرام يه، خواه گناه کبرياست خواه گناه صغ
شللللود )موسللللوى ند. اثم شللللامل همه گناهان و تمام مقدمات گناه مییاسللللت و گناه و سللللرکشللللی را گو

 (.1/309، 1388بجنوردى، 
که عطف خاص بر عام « َو ال َتعاَوُنوا...»ه: یدر آ اسلللللت. عدوان، عدوان عطف به اثم شلللللده اسلللللت 

شللود. ره را شللامل میيره و هم گناه صللغيند که عطف به گناه شللده و اثم هم گناه کبیدشللمنی و ظلم را گو
که از مصللللادیعدوان  خلق را ( »1/306، 1388ق گناه اسللللت. )موسللللوى بجنوردى، یعنی، ظلم و تعدى 
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هر کس کتمان »(؛ 12)قلم: « کوشلللندمیدارند و به ظلم و بدکارى ر و سلللعادت بازمیيهرچه بتوانند از خ
ارى از آنها را بنگرى که به گناه و ستمکارى و يبس»(؛ 283)بقره: « شهادت کند البته به دل گنهکار است

(. پس اثم از عدوان اسللت و 62)مادده: « شلله خود نمودندیار بدکارى را پيشللتابند، بسللخوردن حرام می
 (.1412/64رمجموعه آن است )راغب اصفهانی، یز 

د ياما در رابطه با اثم و عدوان که همکارى نکنا کراهت، یحکم حرمت دارد « َو ال َتعاَوُنوا»غه نهی: يصلل
سللت، ولی بح  درباره يتوان به ظاهر آن عمل کرد و اشللکالی در آن نواسللطه عمل و مشللهور بودن میبه

اول  د گفت:ینه در پاسللللخ با ایه را بر کراهت حمل کرد یتوان نهی در آنکه مییه اسللللت ایاق آيوحدت سلللل
اق يگرى حکم بر نهی اسلللت. وحدت سلللیکی حکم بر امر و دیه، دو جمله مسلللتقل اسلللت که یاینکه در آ

ن یا نهی باشللند، اما در ایا امر و یك حکم وجود داشللته باشللد که یشللود که دو جمله با زمانی حاصللل می
گانه هسللللتند که یسللللت؛ ز يگونه ننیه ایآ گرى ممانعت از یء اسللللت و دجاد شللللییکی ایرا حکم آنها جدا

سلللت ياق نيلی بر وحدت سلللليه مذکور دلیکند. دوم اینکه تتابع دو جمله در آان میيء را بحصللللول شللللی
شود و اء برآمده که باع  امتنان امت میيان رفع اشيدرصدد ب ؟ص؟  رفع که آن حضرت یبرخالف حد

گرچه مرفوا متعدد اسلللت، ولی به ، 1383شلللوند. )فاضلللل لنکرانی، نانی برداشلللته میك رفع امتیله يوسلللا
 (1/304، 1388؛ موسوى بجنوردى، 444ص

ر و ين همان ظهيد که مراد همان مسللللاعدت بر امرى باشللللد و معیآدسللللت میاز ظاهر ماده عون به
گرى او را در صدور یکی معان و مباشر فعل و دیکند که مساعد است و معناى معاونت زمانی صدق می

ت نباشللد و ين در معصللير معيفه آن اسللت که براى غیه شللریرسللاند. بنابراین، مراد از تعاون در آ ارىیفعل 
ند: یگونکه براى انجام دادن فعلی جمع شوند. در فرهنگ لغت مییر باشد نه اين براى غيها معکیيدر ن

گر مراد از تعاون همان شللللر«ارى رسللللاندنیگر را یکدیعنی یتعاونوا، اعتونوا؛ » ك بودن در یکت و شللللر، اما ا
شود گرى که بر صدق اعانت مییاشکال د ه خواهد بود.یجاد مقدمه باشد مقتضی جمود ظاهر قول آیا

 ؟هر؟نی يل آن تقابل امر و نهی اسلللت. امام خميهی اسلللت و دلیآن اسلللت که مورد حکم در معاونت، تنز
گرچه تنزیحکم ما در آ»براى رد اشکال فرمود:  ل ما اوال  تناسب حکم و موضوا يست دليهی نیه مبارکه ا
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هی یم شللللامل نهی تنزین نهی بر تحرین اسللللت که ایز حکم عقل اسللللت که هر دوى آنها شللللاهد بر ايو ن
هی بودن یدم تنزشود؛ دوم اینکه ضرورت حرمت معاونت بر اثم و عدوان وارده در اخبار داللت بر عنمی

 (.1/196، 1378نی، يحکم نهی است )خم
کله جمللله اول دالللت بر بله اتفللاق فقهللا جمللله دوم دالللت بر حرملت معللاونلت در اثم دارد درحلالی

ك اصللل کلی اسللالمی ینه تعاون آمده يه مزبور در زمیکی و احسللان دارد. آنچه در آيوجوب همکارى در ن
ن اصلللل، یرد. براسلللاس ايگاسلللی را دربرمیيی، اخالقی و سلللاسلللت که سلللراسلللر مسلللادل اجتماعی، حقوق

ك تعاون کنند، اما در اهداف باطل و اعمال نادرسلللت و ظلم و يمسللللمانان موظف هسلللتند در کارهاى ن
ا برادر شللخص مسلللمان یك یطور مطلق ممنوا اسللت هرچند مرتکب آن دوسللت نزدسللتم، همکارى به

رد. )مکارم يها انجام گیها باشد و هم در مبارزه با بدکیين د هم در دعوت بهیباشد. تعاون و همکارى با
نظر به اسللتحباب اسللت  ا اسللتحباب؟یغه امر َتعاَوُنوا داللت بر وجوب دارد يصلل (4/253، 1380رازى، يشلل
ل »به:  ر  بنابراین، الزم است را در خارج عدم وجوب مطلق تعاون در بر  و تقوا وجود دارد. ی؛ ز «َتعاَوُنوا َعَلی اْلبل

ه را بر وجوب یتوان آه بر استحباب حمل شود هرچند که ظاهر است، اما مییظهور نادیده گرفته شود و آ
ثی یا فرد سلللوخته. علت آن اسلللت که در احادیق یا نجات غریتعاون حمل کرد مانند حفظ جان محترم 

کين امور واجب شده و حکم عقل نیدفع منکر و ضرر در ا ن موارد حمل بر وجوب یکند که در اد میيز تأ
ا مقدس دفع منکر را الزم ندانسته است دل لی بر وجوب آن نيست. يتعاون شود، اما در مواردى که شار

 (.1/303، 1388شود )موسوى بجنوردى، بنابراین، حکم بر استحباب حمل می

 اتی. روا2 – 3
کرم یپ من اعان علی قتل مسللللم و لو بشلللطر کلمه جاء یوم القيامه مکتوبا بين عينيه: »فرمود:  ؟ص؟امبر ا

آیس من رحمه اهلل؛ هر کس در کشللتن فرد مسلللمانی حتی در نوشللتن کلمه و عبارتی مسللاعدت کند در 
وس یشلللانی او نوشلللته شلللده از رحمت پروردگار مهربان مأیی بر پیزد که گويخاى برمیگونهامت بهيروز ق

عت یهر آنچه از جانب خداوند متعال و شللللر»فرمود:  ؟ع؟( امام رضللللا 19/9 ،1416)حرعاملی،«. اسللللت
خورند و ل آنچه که میيی امور مردمان بدان باشللللد از قبیسللللتایمقدس مجاز شللللمرده شللللده و قوام و ا
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ل باشد اش حال هید و فروش و هبه و عار یند خرینماکنند و تملك میپوشلند و نکا  میآشلامند و میمی
ل مورد نهی قرار گرفته و به عبارت بهتر، خوردن ين دليخورد به همچشم میو هر آنچه فسادى در آن به

ره، پس حرام است و ضررزننده بر جسم و فاسدکننده نفس است يو... ممنوا شده مثل شراب، ربا و غ
کرم ی(. پ1415/10خ انصلللارى، ي)شللل د تا او به يلومی کمك کنمبادا بر ضلللرر مسللللمان مظ»فرمود:  ؟ص؟امبر ا

ن مسللللمان مظلوم به یرا نفرین او درباره شلللما به اجابت رسلللد؛ ز ین کند و نفریدرگاه خداوند بر شلللما نفر
 (.6/285، 1381خ طوسی، ي)ش« رسداجابت می

فی الخمر عشللللره: غارسللللها، حارسللللها،  ؟ص؟لعن رسللللول اهلل »فرماید: در روایتی می ؟ع؟امام صللللادق 
کل ثمنها؛ )حرعاملی، عاصللرها، شللاربها،   /17، 1389سللاقيها، حاملها و المحموله اليه و بایعها و مشللتریها ا

در مورد خمر، ده نفر را لعنت کرده است: کارنده، باغبان، خمرساز، خورنده خمر،  ؟ص؟(، رسول خدا 224
از «. شود، فروشنده، خریدار، خورنده ثمن خمر نوشاننده، حامل خمر، کسی که خمر برای او حمل می

 توان استنباط کرد. کار و بقيه معاون هستند و حرمت اعانه بر اثم را میاین روایت شارب خمر گناه

 . حکم عقل3- 3
ز يطورکه ارتکاب آن کنشللود حکم کرده اسللت همانعقل به قبح اعانت بر اثم که سللبب خشللم مولی می

ه مقدمات و اسباب فعل ين عقل تهيترك کند همچنح است. بنابراین، انسان را امر کرده تا آن را يعقال  قب
ن را مسللللتحق عقاب دانسللللته اسللللت. از آنجا که ينسللللان معیداند و بدح میيحرام و اعانت بر فعل را قب

ی ین جزايجاد قوانین عرفی مکلف به اين جهت قوانیدانند، بدفر میيز او را مسلللتحق کيی نین جزايقوان
گرچه مع-اند شده گر کسی وى را مجازات می -رم نداشته باشدن نقش اصلی در جيا کنند. برای مثال ا

ن و معاون يارى کند معین جرم یارى دهد و اسللباب سللرقت را فراهم و سللارق را در ایدر سللرقتی سللارقی را 
اند. حکم ی عمل کردهین جزايطورکه قواندگاه عقل مستحق جزا و مجازات است همانیجرم بوده و از د

ا مقدس اسللت و يبعقل مسللتقل اسللت از ق ا یح بودن کمك و مسللاعدت بر انجام فعلی که مبغوض شللار
ل يدلح پندارد بهين فعلی را قبيطور مسللتقل چناى باشللد. وقتی عقل آدمی بهزى که در آن مفسللدهيچ

ح خواهد ين فعلی قبيز چنيعت مقدس نیدر شللر« کل ما حکم به العقل حکم به الشللرا»قاعده مالزمه: 
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ا مقدس خواهد بود. )موسللوى بجنوردى، اعانتبود و شللخص   (1/300، 1388کننده هم مبغوض شللار
ک عقل به قبح تعاون بر معصليت و گناه اسلت نه بهپس آنچه می خاطر توان ثابت کرد این اسلت که ادرا

ه خاطر اینکه عقل مستقال  به قبح اعانه بر حرامی که از دیگری مستقال  باینکه مقدمه حرام است بلکه به
دهد، پس نزد عقل، معين جرم مانند شللریک شللود حکم میقبح اعانه بر حرامی که از دیگری صللادر می

گرچه در ميزان قبح با هم متفاوت هستند )منتظری،   (.248، ص1386جرم است ا

 . اجماع4 – 3
گرچه فقهاى عظام اجماع بر حرمت اعانت اثم دارند، ولی با وجود آ و عقل ات یل، روایر دالیه و سللللایا

ل مستقلی نيست. )موسوى ين اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی دلیاجماع فاقد اعتبار است. قهرا  ا
ضللللله و اجماع علماسلللللت و فقها در موارد يات مسللللتفی( بر حرمت اعانت، روا1/308، 1388بجنوردى، 

گون و در احکام عد  .(26، ص1375اند )نراقی، ده بدان استدالل کردهیگونا

 دگاه حقوق جزایفهوم معاونت از د. معنا و م4
گر یکی مفهوم و معنلاى موسللللع و دیرد: يگدگلاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجله قرار مییلمعلاونلت از د

ق. معاونت در مفهوم موسع شامل هرگونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از يمفهوم و معناى مض
ن مفهوم اطالق داشته یجرم است. معاونت در اآن جمله شامل اصطال  خاص و حقوقی معاونت در 

نحوى از انحا اعم از مباشلللرت، شلللرکت و معاونت سلللهمی در تحقق گردد که بهو شلللامل تمام افرادى می
نی از همکارى در ارتکاب جرم اسلللت يق معاونت، نوا خاص و معيکه در معناى مضلللجرم دارند درحالی

ی سللازنده جرم ندارد و نقش او، یات اجراياى در عملداخلهگونه مچيکه مجرم اسللاسللا  و رأسللا  هطورىبه
ه مقللدمللات جرم و يللرامون جرم محللدود و مشللللخص بلله امورى چون تهیفرعی و تبعی بوده و تنهللا در پ

( 119، ص1397ق آن اسلللت. )مرادى، يپردازد و مراد از معاونت در جرم مفهوم مضلللب میيق و ترغیتشلللو
ا علم و یا در لواحق جرم یه مقدمات يا کمك در تهیلی جرم و ك عامل اصللللیعنی، تحریمعاونت در جرم 

ر مباشلللر )جعفرى لنگرودى، يطورکلی کمك عالمانه به مباشلللر جرم از طرف غل در اجراى آن و بهيتسللله
 (.669، ص1394
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ه مقدمات باع  يارى رسللللاند و معاون با تهیهاى مختلف جرم عنی، فاعل مجرم را به راهیمعاونت 
نکه معاون یجه باشد مانند ايشود. معاونت ممکن است قبل از حصول نتل جرم میيسهز تيحصول و ن

زمان با وقوا جرم است ز معاونت هميارى رساند و گاهی نیجه مجرمانه يبا ارشاد، مجرم را در حصول نت
جرم که در رکن مادى نحوىرسللللاند بهارى میین ارتکاب جرم ين حالت معاون، مجرم را در حیکه در ا

کند ل میيدخالت نکند برای مثال در جرم سرقت، کسی که با گرفتن طناب براى سارق، سرقت را تسه
ف معاون جرم آمده اسللت: یشللود. در تعرن فرد معاون در جرم و عمل وى کمك به جرم محسللوب مییا
ا ی ك در انجام جرم مداخله کرده اسلللت، ولی برخالف مجرمیمعاون کسلللی اسلللت که هر چند مانند شلللر»

ك در جرم یزه اصلی معاون از شرين، ممیشود. بنابران اصلی وقوا جرم به وى استناد داده نمیيمجرم
 «. ن جرم و فعل معاون استيفقدان رابطه استناد ب

 ق معاونت در جرم از نظر حقوق جزایبررسی مصاد. 5
 كی. تحر 1 – 5

ختن، به حرکت درآوردن و واداشللللتن آمده اسللللت و در اصللللطال  حقوقی يمعنی برانگك در لغت بهیتحر
گرى براى ارتکاب جرم یق افکار مجرمانه براى مصللللمم کردن دیق مجدانه و تزر یه و تشللللويعنی، توصللللی

ن برخی کشورها مانند مصر از آن اقتباس شده است طی ماده ينی. در قانون جزاى فرانسه که قوانيمع
که از طرافراد»دارد: مقرر می 60 له و يا قدرت، حید، سللللوء اسللللتفاده از مقام یه، وعده، تهدیق هدیى 
گذار قانون«. شللوندکنند معاون جرم محسللوب میك مییگرى را به ارتکاب تحریهاى مجرمانه، درنگين

خاطر ك را قابل مجازات دانسللللته و مجازات معاونت را بهیآنکه جرم واقع شللللود تحردر برخی موارد بی
که ذيین تعیشللللتر از مجازات مباشللللريك چه بسلللللا بیطر تحرت و خياهم ال  بعضللللی از ین کرده اسلللللت 

 شوند. ان میيی که حکم جرم دارند، بیهامعاونت
هر کس مردم را به قصللللد بر هم »رات آمده اسللللت: یقانون مجازات اسللللالمی، بخش تعز 512در ماده 

نکه موجب قتل و غارت بشود یظر از اك کند، صرف نیگر تحریکدیت کشور به جنگ و کشتار با يزدن امن
 «. سال حبس محکوم خواهد شد 5ك تا یا نه، به ی
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ك تا ده یر به حبس از یافراد ز »رات آمده اسللللت: یقانون مجازات اسللللالمی، بخش تعز 639در ماده 
بر مجازات قصد، محل مربوط به نظر دادگاه بسته خواهد شوند. در مورد بند الف عالوهسال محکوم می

ا فحشلللا یا اداره کند. ب( هر کس که مردم را به فسلللاد یر یا فحشلللا دایالف( هر کس که مرکز فسلللاد «. شلللد
 ا موجبات آن را فراهم کند. یق و یتشو

 بي. ترغ2 – 5
جاد یمعناى افرى بهي  کرغبت درآوردن اسللت و در اصللطالل سللاختن و بهیمعناى ماب در لغت بهيترغ

، 1388ب )رامدوری، يتوان گفت ترغگرى براى ارتکاب جرم اسلللللت، پس مییل دیعالقه و سللللبب تما
 .(3/373، 1384دى، يگرى است که نوعی معاونت است )ولیل به ارتکاب جرم در ديد می( تشد410ص

 دی. تهد3 – 5
کراه در قالب تهد قانون  29ت از مجازات اسللت. براسللاس ماده يمعاففرى و يت کيد از موارد رفع مسللئولیا

کراه عادتا  غیرى هرگاه کسللللی بر اثر اجبار یم تعزیمجازات اسللللالمی، در جرا ر قابل تحمل مرتکب جرمی يا ا
کراهیشللللود مجازات نخواهد شللللد. در ا  54کننده به مجازات آن جرم محکوم خواهد شللللد. ماده ن مورد ا

م موضوا یدر جرا»دارد: مقرر می 1361سال  29با نسخ ماده  1370قانون مجازات اسالمی مصوب سال 
که عادتا قابل تحمل نباشللللد مرتکب یرى یهاى تعزمجازات کراه  ا بازدارنده هرگاه کسللللی بر اثر اجبار و ا

ط و ین موارد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایجرمی شود مجازات نخواهد داشت. در ا
شود. ر محکوم میید و درجات تعزیخ و تهديب از وعظ و توبیدفعات و مراتب جرم، تأدامکانات خاطی و 

کراه در قتل وضللع اسللت نا«. ت دارديدکننده مسللئولیشللود و تهدن حالت سللبب عفو مباشللر مییدر ا ی یا
کراه موضلللوا مواد دارد. می شلللونده فاقد رضلللا، ولی ن سلللابق و الحق، مرتکبيقوان 45و  29توان گفت در ا

ن، مرتکب در لحظه ارتکاب، يهمان قوان 43و  21د موضللللوا مواد یکه در تهدصللللد بوده اسللللت. درحالیق
گلدوز   (.2/148، 1395ان، یداراى قصد و رضا هر دو بوده است )
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 ط تحقق معاونت در جرمی. شرا6
براى تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و »قانون جزاى اسالمی:  21به مبناى تبصره ماده 

ز يگرى نیط دین دو شرط، شرایافزون بر ا«. ان عمل معاون و مباشر جرم شرط استيا تفاوت زمانی می
 وجود دارد:

 . وحدت قصد1 – 6
ن عمل معاون و مباشللر، پس وحدت قصللد قبل از ارتکاب عمل مجرمانه يا اقتران زمانی قصللد بیتقدم و  

گر تهدیزمان با آن عمل اسللللت. بنابراا همیو  رنگ، يب، نیسلللله، فريب، دسلللليك، ترغیع، تحريد، تطمین، ا
ل وقوا جرم بعد از عمل مجرم يا تسللهیها و ه راهيق ارتکاب جرم و تهیل ارتکاب جرم، اراده طریه وسللايته

 کند. دا نمییرد معاونت جرم تحقق پياصلی صورت گ

 وقوع جرم اصلی. 2 – 6
گر مباشر فقط در مرحله قصد و ین است که عمل مجرمانه در خارج تحقق پیشرط ا ا در یدا کند، پس ا

نکه یسللللت مگر اين امور جرم نیمرحله تهيه مقدماتی باشللللد که از نظر قانون جرم نباشللللد معاونت در ا
گانهقانون آن عمل را جرم   ره مربوط به مقررات معاونت خارج است. ین فرض از دایاى بداند که در اجدا

 جرم بودن اصل عمل. 3 – 6
گر اصللللل عمل جرم نباشللللد معاونت در آن هم جرم یا نکه اصللللل عمل ارتکابی واقعا  جرم باشللللد. حال ا

گر کسلللی شلللخص مهدور الدمی را به هالکت برسلللاند و  ن امر یا افرادى او را در اینخواهد بود. برای مثال ا
که اصل عمل جرم ن گر بست، معاونت در آن هم جرم تلقی نمیيکمك کنند ازآنجا نحوى آن هشود، اما ا

کی  گذشللللت شللللا که موجب عدم یا مدعی خصللللوصللللی و یرا جرم اصلللللی تبرده کنند مانند  ا هر عاملی 
ا یت معاون يره، موجب عدم مسللللئوليفرى او شللللود مانند جنون، صللللغر سللللن، فوت و غيت کيمسللللئول

ات قانون درباره مجاز 22ن رابطه ماده يدر هم (2/246، 1401ن نخواهد شد. )موسوی بجنوردی، يمعاون
ب و مجازات نباشد يکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقدرصورتی»دارد: اسالمی مقرر می
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ن يرى در حق معاونيا اجراى حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیب و يا تعقی
 «. جرم نخواهد داشت

 ىیات اجرايعدم دخالت در عمل. 4 – 6
که در  گر قانونکسللللانی  ن را جرم مسللللتقلی يگذار نفس عمل معاونارتکاب عمل مجرمانه تبانی کنند ا

 ی دخالت نداشته باشند. یات اجرايشوند که در عملب میينداند در صورتی به جرم معاونت تعق

 نی جهات معاونت در قانونيبشی. پ5 – 6
نی شده است مانند يبشینون پن است که عمل معاونت در زمره مواردى باشد که در قاین شرط ایآخر
گر در قانون نباشللللد و خواسللللته باشللللند معاون را به جرم معاونت مؤاخذه و يب، تطميك، ترغیتحر ع و ا

لی آن در جاى خود يهی قانونی بودن جرم منافات دارد که بح  تفصیمجازات کنند با اصل مسلم و بد
 (2/294، 1401مذکور است. )موسوی بجنوردی،

 ط تحقق آنیعناصر ضرورى معاونت در جرم وشرا. بررسی 7
 . عنصر قانونی1 – 7

ن عنصللر یطور که در جرم اکند که موارد آن در قانون آمده باشللد. همانزمانی عنوان معاونت صللدق می
قانون مجازات اسلللالمی در  21بات قانونی او دارد. در ماده يی در متهم کردن مرتکب و تعقیسلللزانقش به

 سه به آن اشاره شده است. ك و دو و یبند 

 . عنصر مادى2 – 7
د آن را به یبر قصللد باسللت بلکه مجرم عالوهيت و جرم براى اثبات جرم کافی نيصللرف قصللد گناه و معصلل

 عرصه ظهور برساند.

 . عنصر روانی 3 – 7
اشد د عامد و قاصد بیوقتی شخص اراده ارتکاب آن عمل را داشته باشد برای مثال در قتل عمد، قاتل با

فللا یقللاعللات و در هملله اعمللال حقوقی نقش اصلللللی را این امر )عنصللللر روانی( در عبللادات، عقود، ايو هم
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که در بح  فقهی نمی خورد. در بح  عنصللللر ن مطالب به چشللللم میيز هميکند. الزم به تذکر اسللللت 
وحدت م عمدى توافق و یر عمدى ضللللرورى اسللللت؛ زیرا در جرايم غیم عمدى از جرایك جرايروانی، تفک

سللت، اما در يدانان اختالفی نن حقوقيرسللد و بنظر میعی بهين مباشللر و معاون او امر طبيقصللد قبلی ب
ل فقد قصللللد و توافق قبلی، معاونت در جرم مورد يدلدانان بهنظر برخی از حقوقر عمدى بهيم غیجرا

هر کس با علم و »دارد: می م عمدى اظهار یرانی درباره عنصللللر روانی در جرایگذار اکند. قانوندا نمییپ
عنی، یق ارتکاب آن را با علم به قصللللد مرتکب اراده دهد یا از طریه کند و يل ارتکاب جرم را تهیاطالع وسللللا

به «. داندم مییط معاونت قابل مجازات در جرایجرم را از شللرا ت معاونيا سللوء نیوجود قصللد مجرمانه 
نی يبشیکی از موارد پی( 21الما  و عامدا  )در بند سللللوم ماده د با علم و اطالع و عیگر، معاون بایعبارت د

 شده در قانون را انجام دهد تا قابل مجازات باشد. 
گر کسی اسلحه شکارى را به قصد سیبنابرا گرى قرار دهد یار دياحت و شکار مجاز در اختير و سين، ا

که قصللد ين وسللیو او با ا اى در کار نبوده صللاحب اسلللحه قابل مجرمانهله فردى را به قتل برسللاند ازآنجا
د مقارن یا باین وحدت یان مباشر و معاون، وحدت در انجام جرم باشد و ايد میست، پس بايمجازات ن

گر بعد از ارتکاب جرم ایا مقدم بر آن باشللللد. بنابرایبا انجام عمل ارتکابی و  د ین وحدت حاصللللل آین، ا
ر عمدى ممکن اسللللت گفته يم غی( در جرا2/254، 1401، کند. )موسللللوی بجنوردیمعاونت صللللدق نمی

تواند در رفتار و ق اولی معاون جرم نمییشود شخص مباشر اصلی فاقد قصد مجرمانه است، پس به طر
 (.2/284، 1401عنوان معاون در جرم قاصد باشد )موسوی بجنوردی، کردار خود به

 ل ارتکاب جرمیه وساي. ته8
ه يل ارتکاب جرم را تهیع به مجازات اسللللالمی کسللللی را که با علم و اطالع وسللللاقانون راج 21ماده  2بند 
ل یه وسايق تهیشناخت و علم و اطالع، شرط الزم براى تحقق معاونت در جرم از طرکرد، معاون میمی

جاى علم و اطالع به علم به 1370قانون مجازات اسللالمی مصللوب سللال  43ماده  2ارتکاب جرم بود. بند 
ه کند معاون جرم يل ارتکاب جرم را تهیهر کس با علم و عمد وسللللا»دارد: وجه کرده و مقرر میو عمد ت

منظور کاربرد آن در فعلی مجرمانه ل به قصد و بهیه وسايمنظور از علم و عمد که ته«. شودمحسوب می
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خواسللت معاون جرم ل، یه وسللايجه مجرمانه که در زمان تهيدن به نتيعنی، رسللیرفته باشللد یصللورت پذ
ر منقول مثل مکانی براى بازداشت يا غیتواند از اموال منقول مثل اسلحه ل ارتکاب جرم مییاست. وسا

 (.255 /2، 1401ه شده باشد )موسوی بجنوردی، ير قانونی تهيغ

 ه مکان براى ارتکاب جرمي. ته9
ر يف و حبس غيکه مبادرت به توقنی یفر مأمور يان کيرات بعد از بیقانون مجازات اسللللالمی تعز 71ماده 

هر کس کله بلا علم و اطالع براى » دارد:د، مقرر مییللنمللاا مخفی کردن بله عنف اشللللخللاص مییللقلانونی 
ضربه  74ق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات تا ین طریه کرده و بديارتکاب جرم مزبور مکانی ته

سللال محکوم  5ت از خدمات دولتی به مدت يمحرومك سللال و در هر صللورت به یا حبس از سلله ماه تا ی
ر مجاز در ين غيطور اسللللت در مورد کسللللی که اتاقی را براى انجام عمل سللللقط جننيهم«. خواهد شللللد

 (.337، ص1387ن بگذارد )زراعت، يار ساقط کننده جنياخت

 لیق ساختن وسای. معاونت در جرم از طر 10
ا عامدا  علت وقوا جرم شللللود یهر کس عالما  »ه اسللللت: آمد 1352قانون مجازات عمومی  232در ماده 
که به قفل دیر و تبديید را تغيا کلیگرى بسللللازد ید دينکه کلیمانند ا ا هر نوا آلتی یگرى بخورد یل دهد 

«. بی از دو ماه تا دو سلللللال محکوم خواهد شلللللدیه کند به حبس تأديا تهیبراى ارتکاب جرم بسلللللازد 
سللللت که يل الزم نیه وسللللايق تهیدر معاونت از طر (1398؛ گلدوزیان، 2/256( 256 /2، 1401)بجنوردی، 
ل یا وساین مجرم اصلی و معاون وجود داشته باشد. کسی که اطالعات الزمه يم و فورى بيروابط مستق
گر ت را به مجرم اصلی مییارتکاب جنا دهد، ممکن است از شخص ثالثی کسب کند، شخص ثال  هم ا

کار واقف یبه جر توان مجرم ن اسللللت که معاون را هم مییجه آن ايشللللود و نتباشللللد معاون تلقی میان 
 (.271 /1، 1367، آبادىدانست )علی

 ق ارتکاب جرمی. معاونت در ارائه طر 11
ی و ینجا راهنمایی و اراده راه و روش ارتکاب جرم. در ایق عبارت است از ارشاد، راهنمایمقصود از اراده طر

نحوى از انحا مباشر را بر نوعی مساعدت معنوى است و شامل هر نوا اطالعاتی است که بهق، یاراده طر



 
   

 

51 

قوق
و ح

میه 
ه اما

 فق
نظر

از م
وان 

عد
م و 

بر اث
نت 

معاو
ده 

قاع
 

51 

گاه مییا بر نحوه اسللتفاده از وسللایل و ادوات آن یا بر وسللاینحوه ارتکاب جرم  سللازد. براى مثال ل مزبور آ
گاه کردن سللارق از محل وجود اموال مورد نظر  ت باز کردن يفيا نحوه ورود به منزل، کیدر جرم سللرقت، آ

گاه کردن مجرم از محل استراحت مجنییها و... قفل ر حرکت يا مساعدت در مسیه يعلا در جرم قتل، آ
شود و همچنان ن عمل اصوال  قبل از وقوا جرم انجام مییق محسوب شود. ایتواند اراده طرره میياو و غ
د روشلللن و معلوم براى یرد. البته بايما و اشلللاره صلللورت گیق ایا از طریا عملی و یا کتبی یتواند شلللفاهی می

گاهی از یگر ایشللللود. دمات مبهم، معاونت محسللللوب نمیيارتکاب جرم باشللللد. بنابراین، تعل نکه علم و آ
 ارى کند. یاشته باشد و ارشادات او مؤثر بوده مجرم را بتواند عمل ارتکاب به جرم د

 ب در جرمي. بررسی رابطه معاونت با شرکت وتسب12
 . تفاوت معاونت و شرکت در جرم1 – 12

عنوان جرم به 29معاونت در جرم زمانی قابل مجازات اسللللت که جرم اصلللللی از جانب مباشللللر در قانون 
ه مقدمات يشلللود و تا مرحله تهم آغاز میيمعاونت در جرم از مرحله فکر و تصلللمشلللناخته شلللده باشلللد. 

ان جرم ادامه یکه شللللرکت در جرم آغاز و تا پارود درحالین مرحله فراتر نمییگاه از اچيش رفته و هیپ
که شللللرکت در جرم معاونت در جرم جنبه فرعی و تبعی دارد درحالی (3/69، 1384دى،يابد )ولیمی

سلت و کسلی که معاونت ينکه در بعضلی از کشلورها خودکشلی جرم نیصللی و اسلتقاللی دارد مثل اجنبه ا
ت هر ي(، اما در شللرکت، مسللئول2/84، 1377شللود )صللانعیدر خودکشللی کسللی کند مجرم شللناخته نمی

جابی است و اصوال  ترك فعل، فعل سببی یکند. عمل معاونت صرفا  ادا مییك جرم، مستقال  تحقق پیشر
ز يا منفی نیللشللللود، ولی شللللرکللت در جرم بللا ارتکللاب عمللل سلللللبی تحقق عنوان معللاونللت نمی موجللب
ست آن را یبانحوى که میالصدور است. برای مثال دو نفر مشترکا  متصدى اجراى امرى باشند بهممکن

گر هر دو از اجراى وظ ك یرا با ترك فعل موجب وقوا جرم شللللوند شللللیفه امتناع کنند يتوأما  انجام دهند. ا
 در جرم خواهند بود. 

گر معاون تفنگ شللکارى را به شللخصللی يم ان معاون و مباشللر وحدت قصللد الزم اسللت. برای مثال ا
شللود. سللت و مجرم شللناخته نمیينجا معاون مقصللر نیدهد براى شللکار و او با آن، شللخصللی را بکشللد در ا
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مجرمانه کافی اسللت و  ان شللد صللرف قصللديکه قبال  بکه براى تحقق شللرکت در جرم همچناندرصللورتی
، 1401گر وحدت داشته باشد. )بجنوردی، یگر تالقی نموده و با یکدیکدیلزومی ندارد اراده و قصد شرکا با 

ن شللللده و قاضللللی يیتر از مجازات مباشللللر و شللللرکاى جرم تعفيمراتب خفمجازات معاون به (2/258
رى یهاى تعزوعظ شلللروا و به انواع مجازاتحت و ين مجازات دارد که از نصلللین ايیارات تامی در تعياخت

معاون در سللرقت، موضللوا »قانون مجازات اسللالمی آمده اسللت:  208ماده  2شللود. در تبصللره ختم می
 «. گرددك سال حبس تا سه سال حبس محکوم میین قانون به یا 198ماده 

ك قتل او شللللود یشللللرا یا جد پدرى که فرزند خود را بکشللللد یپدر »قانون مجازات اسللللالمی:  220ماده 
شلللود، ولی چنانچه معاونت ر مییه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیشلللود و به پرداخت دقصلللاص نمی

«.  شللللودسلللللال حبس محکوم می 15تا  3همان قانون به  207موجب ماده در قتل نموده باشلللللد به
گر سارق، پدر صاحب مال باشد به حد محکوم نمیيهمچن قانون مجازات  1985از ماده  11شود )بند ن ا

گر در سرقت، پدر معاونت کند به حبس از  ماده  2شود )تبصره ك تا سه سال محکوم مییاسالمی(، ولی ا
 قانون(.  201

 . تحقق معاونت در جرم2 – 12
له يوسات مادى آن بهيتحقق معاونت در جرم اصوال  وابسته به وجود مباشر و تابع جرمی است که عمل

گر در يگرى به انجام رسللید ر قابل مجازات يل قانونی غیك حادثه، مباشللر اصلللی جرم به دالیده اسللت. ا
ا یواسللطه اسللتفاده از شللخص نابال  ب، کسللی که بهيسللت، ولی در تسللبيفر نيز قابل کيباشللد معاون او ن

ت يفرى اسللللالم بدون توجه به عدم قابليگرى شللللود از نظر حقوق کیوان سللللبب مرگ ديا حیوانه ید
ازى به طرح يچ وجه نيبه مباشللر اصلللی آن، جزا مسللئول و قابل مجازات خواهد بود و به هانتسللاب جرم 

ب در جرم مسللبب آن قابل مجازات خواهد بود. يعنوان تسللبسللت بلکه تنها بهين نيعنوان معاونت در ب
م سللبب جرمی شللود عدم ير مسللتقيطور غفرى اسللالم، هرگاه کسللی بهين مناسللبت در حقوق کيبه هم

، 1401فرى او نخواهد شللللد. )بجنوردی، يت کيتسللللاب جرم به مباشللللر اصلللللی آن رافع مسللللئولت انيقابل
2/263) 
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 . جمع مباشر و سبب13
فتد مباشر و سبب، مباشر ضامن است، مثل اندازنده در يدر جمع شدن اسباب ضمان هرگاه اتفاق ب

ق با کشلللنده يکفه منجن چاه با کننده آن و نگاهدارنده کسلللی با ذبح کننده آن کس و گذارنده سلللنگ در 
گر مباشر جاهل باشد سبب ضامن است. برای مثال شخصی  عنی، کشنده آن ضامن است.یق يمنجن ا

ندازد يگر، سومی را در چاه بیر است کنده و سر آن را پوشانده است و کس دينی که ملك غيچاهی در زم
گر  ( 4/1989، 1390)عالمه حلی،و نداند که در آنجا چاه است، پس کننده چاه، ضامن است.  کی کسی یا

گرى او را بکشللد، قصللاص بر کشللنده اسللت، ولی نگهدارنده محکوم به حبس ابد یرا نگه دارد و شللخص د
گر سومی نگهبانی کند، ضامن نمی شود له آهن گرم کور میيله ميوسست، ولی دو چشمش بهيشود و ا

 (.4/1913، 1390)عالمه حلی، 

 امالت نامشروع در فقه وحقوق. معاونت در مع14
 ل معاونت در معامالت حرام در فقهی. دال1 - 14

 ل که کمك به گناه است به استناد ادله حرام است. ين دلیه شراب به ايع انگور برای تهيه، بيدر فقه امام

 هی. آ1 – 1 – 14
؛ در گناه و ظلم و » ْثمل َو اْلُعْدوانل گر نشلان می« ديارى نکنیگر را یدشلمنی همدَو ال َتعاَوُنوا َعَلی اإْلل دهد که ا

 اى حرام باشد، کمك کردن در آن معامله هم حرام است. معامله

 اتی. روا2 – 1 – 14
بدان که هر آنچه از جانب خداوند »نقل شلللده اسلللت:  ؟ع؟از امام رضلللا فقه یلاضرررا ت اول: در کتاب یروا

ی امور مردمان بدان باشد از آنچه که یستایام و اعت مقدس در آن رخصت داده شده و قویمتعال و شر
دهند ند و مورد اسلللتعمال قرار میینماکنند و تملك میپوشلللند و نکا  میآشلللامند و میخورند و میمی
رو نیخورد و ازاچشم میباشد و هر آنچه که در آن فسادى بهاش حالل میهید و فروش و هبه و عار یخر

نکه یا ایدن آن ممنوا شلمرده اسلت و يا پوشلیدن يعبارتی، بهتر خوردن و آشلاممورد نهی قرار گرفته و به
کش ناروا دانسللته شللده اسللت مثل سللینگاهش  ع ينه و دم و گوشللت خوك و ربا و جميا نگهدارى و امسللا
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نهاسللت، پس حرام اسللت و ضللررزننده بر جسللم و یه ايفواحش و گوشللت درندگان و شللراب و آنچه که شللب
 «. اشدبفاسدکننده نفس می

زى است که يهاى حالل هر آن چعيب»نقل شده:  ؟ع؟از امام صادق  دعائم یالسم ت دوم: در یروا
ورى از آن مبا  اسللت و هر آنچه که اصلللش حرام و حالل شللمرده شللده و قوام مردمان بدان بوده و بهره

 (2/265، 1401)بجنوردی، «. ستيز نید و فروشش جایمورد نهی قرار گرفته باشد خر
ز حرام خواهد يزى را حرام کرد، بهاى آن را نيخدا هرگاه چ»ت نبوى مشهورى است: یت سوم: روایروا

 (10، ص1415)انصارى، «. کرد

 . اجماع3 – 1 – 14
خ انصلللارى ياند. شللله مقدمات اسلللباب آن اجماع کردهيد و فروش و شلللرب خمر و تهیفقها بر حرمت خر 

ا یگران بگذارد و یار ديا آن را در اختیروشلللد تا از آن شلللراب درسلللت کنند کسلللی که انگور را بف»د: یفرمامی
ا یا انبار خود را اجاره دهد تا شللراب را نگهدارى کنند و یمنزل خود را اجاره دهد تا در آن شللراب بسللازند و 

ا ز به اجماع فقهيتنها معامله آن فاسللللد اسللللت بلکه حرمت آن نکشللللتی اجاره دهد تا آن را حمل کنند نه
 (.45 /1، 1415)شيخ انصاری، « باطل و حرام است

 . معاونت در معامالت نامشروع در فقه15
که کمك به گناه اسللللت و به اسللللتناد آين دلیه شللللراب به ايع انگور برای تهيه، بيدر فقه امام َو ال »ه: یل 

اى از فقها معامله در صورتی عدهنظر   معتبر فقهی حرام و معامله آن باطل است. بهیَتعاَوُنوا...( و احاد
رد و ين معامله قرار گيا مبناى عقد مورد لحاش طرفیصللورت شللرط باطل اسللت که اسللتفاده نامشللروا به

ح و فقط مکروه خواهد بود. يان شود معامله صحيا بیعنوان داعی و هدف دانسته که صرفا  بهدرصورتی
ه، عقد مورد ي( در فقه امام1/45، 1415انصللللارى، ؛ 37/ 4، 1383نی عاملی، ي؛ حسلللل19 /8، 1391)نجفی، 

 م آن توجه نشده است. يا علت تعهد در معنی مستقیتوجه قرار گرفته و به علت عقد 
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 ف برای معاملهی. تعر 1 – 15
ك یم و بدون واسلللطه معامله اسلللت. برای مثال در فروش ير مسلللتقيزه غيبرای معامله همان هدف و انگ

ا اجاره دادن آن و یگر یل دياتومب دنیمعامله نزد فروشنده ممکن است مثال  خرل، جهت يدستگاه اتومب
 ك جهت نامشروا برای مثال براى حمل و نقل و قاچاق مواد مخدر باشد. یا ی

 ف علت معاملهی. تعر 2 – 15
ال، علت معامله در نزد فروشللللنده یون ر يليل به مبل  پنجاه ميك دسللللتگاه اتومبیبرای مثال در فروش 

ل اسلللت. ماده يت اتومبيدسلللت آوردن مالکدار بهیال و در نزد خریون ر يليدسلللت آوردن مبل  پنجاه مهب
گر تصللریسللت که جهت آن تصللريدر معامله الزم ن»دارد: ق.م. مقرر می 217 ح شللده باشللد یح شللود، ولی ا

ط یکی از شرایرا  ت برای معاملهيران مشروعیق.م. ا 190ماده «. د مشروا باشد و اال معامله باطل استیبا
دار خانه در یزه خريان کرده اسللت. پس هرگاه انگين ماده، شللرط را بیداند. ااسللاسللی صللحت معامله می

گر انگیزمان انشاى عقد، اختصاص دادن آن مکان بر انجام قمار  زه را ابراز نکند يا روابط نامشروا باشد ا
گر آن را بيمعامله خانه صح  ن معامله باطل است. یان کند ايح است، ولی ا

 . اثر جهت نامشروع در عقد3 – 15
دن ين صللورت، اعتبار بخشللیکند. در ادا مییل عقد گاهی با نظم عمومی تعارض پيزه تشللکيا انگیجهت 

نه يبه عمل حقوقی مزبور از سللوى قانون که خود پاسللدار نظم جامعه اسللت در راسللتاى فراهم کردن زم
زه يك ساختمان که انگیع ياالجرا شناختن عقد بی مثال معتبر و الزمش اختالل در نظم است. برایدایپ

ن یابی به ايدار براى دسللتیاى کمك به خرا مکان فسللاد در آن باشللد گونهیس قمارخانه يدار آن، تأسللیخر
گرچه يجه اقدام بر ضد هدفی است که قانون براى تأمير قانونی و در نتيزه غيانگ ن آن وضع کرده است؛ ا

 217ل قانون مدنی در ماده ين دليزه مزبور خود عملی مجرمانه و قابل مجازات اسلت. به هميگاجراى ان
ح شود سبب بطالن معامله اعالم کرده یکه بدان تصرزه نامشروا را در طرف معامله درصورتیيوجود انگ

 (2/267، 1401است. )بجنوردی، 
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 . ارتباط جهت با معامله4 – 15
ده يل عقد اسلللت و برخالف عقيزه با واسلللطه تشلللکيمعامله اسلللت. جهت صلللرفا انگجهت خارج از ارکان 

شلللان یا تراضلللی این ي( جهت متعلق به قصلللد طرف2/438، 1390ان،یسلللندگان معاصلللر )کاتوز یبرخی از نو
زه مزبور در او يت طرفی باشلللد که انگیسلللت هر چند ممکن اسلللت سلللبب رضلللايشلللان نید به تراضلللی ايمق

گر عقد ندارد و منشللللأ یرى در طرف ديزد تأثيانگل عقد برمیيك طرف را بر تشللللکیرا آنچه یوجود دارد؛ ز 
ن، یکسان است. بنابرایگر عقد یست و دسترسی به جهت و عدم آن براى طرف ديت او نیحصول رضا

د به جهتی است که در ين مقيگر عقد با تراضی طرفیت طرف دیست که گفته شود رضايح نيهرگز صح
ارد. گاهی ممکن است جهت معامله طرف داراى جهت نامشروا حتی براى طرف نخست عقد وجود د

زه مزبور در يگر نامطلوب باشد، ولی دسترسی به مورد عقد او را وادار به قبول معامله با وجود انگیطرف د
ن اسلت که یا تراضلی نسلبت به جهت ایت ید رضلايد دانسلت منظور از تقیکند. باطرف نخسلت عقد می

در  (2/268ن منتفی باشد. )کاتوزیان،يت طرفیا رضایگر عقد یت طرف دیفقدان جهت، رضادر صورت 
ن یکی از دو طرف عقد اسللللت هر چند که ایکند وجود جهت نامشللللروا در جه آنچه عقد را باطل میينت

د يا قیتوان جزء ن جهت معامله را نمیيگر عقد امرى نامطلوب باشلللد. همچنیجهت نسلللبت به طرف د
را موضللوا عقد مورد تحقق اثر حقوقی عقد اسللت و جهت عقد، امرى خارج از ید دانسللت؛ ز موضللوا عق
 آن است. 

  ق معاونت در گناه در معامالت و وجوهات شرعیی. مصاد16
د یزى از آن عايشللللود و جز فسللللاد محض چخداوند صللللناعاتی را که تماما  اسللللتفاده حرام از آن برده می

ز فسللاد باشللد، حرام ين آنچه که مقدمه فسللاد بوده و در خود آن نيم کرده اسللت و همچنیشللود تحرنمی
ع تصللرفات در آن از هرگونه که باشللد، حرام اسللت. ياسللت، پس اخذ عمل به آن و اخذ اجرت بر آن و جم

گر صلللنعتی باشلللد که گاهی در جهت منافع و گاهی در جهت حرام اسلللتفاده شلللود فقط بر کسلللی حرام  ا
گر صللنعتی سللاخته شللود که بد (9، ص1415ند. )انصللارى، ر راه حق عمل کياسللت که در غ ن ابزار براى یا

بی و گناهی در يوجوه فسللللاد و وجوه معاصللللی اسللللتعانت بشللللود و کمك به حق و باطل هر دو باشللللد ع
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ت و کمك کارگزاران یسندگی که به وجهی از وجوه فساد مانند تقویست مانند نويساختن و آموختنش ن
زه و کمان و جز آنها که بسلا در ير و نين سلاختن کارد و شلمشليرود و همچنکار میهاى ناحق بهحکومت

کی نجهات صلال  و بسلا در جهات فسلاد به سلت در آموختن و يکار روند و کمك براى هر دو باشلند که با
ق و بر یآموزش و مزد گرفتن بر آن و کردار بدان و در آن براى کسللی که در جهات صللال  باشللد از همه خال

که آن را در جهت فسللللاد و ز ه گرد اان بهیمه حرام اسللللت  ع گناه و ین صللللنایکار برند و بر اسللللتاد و شللللا
را در آن رجحان نسلللبت به منافع جهات صلللال  وجود دارد و همانا گناه بر کسلللی یسلللت؛ ز يتی نيمسلللئول

 (.2/272، 1401کند )بجنوردی، است که آن را در وجوه فساد و حرام مصرف می
د یآد مییکارى اسللت و محض فسللاد از آن پداش حرامخداوند حرام کرده صللنعتی را که همههمانا »

ست يچ صالحی در آن نير تارسازى و نی، حرام و آنچه که فساد محض از آن است و در آن است و هينظ
ر یه ز اد گرفتن و عمل بدان و مزد سللتاندن بر آن و هرگونید که حرام اسللت آموختن و یايدسللت نو از آن به

 (325، ص1393)حرانی،«. ع وجوه حرکات در آن حرام استيو رو کردنش از جم

 ر شدنيق اجاره واجی. معاونت در معامالت حرام از طر 17
گر مسکنی را اجاره دهد تا در آن خمر درست کنند  ا یا دکانی را اجاره دهد تا آالت محرمه در آن بسازند یا

شود و چه بسا گفته شده که اجاره منعقد حمل کند اجاره منعقد نمیر شود تا براى مستأجر خمر ياج
گر کن(  1/8، 1383شللللود، ولی حرام اسللللت. )محقق حلی،می زى را اجاره دهد تا براى مسللللتأجر ترانه يا

کاتبی را اجاره دهد تا کتب ضللللاله و کفرآمیبخواند  شللللود سللللد اجاره منعقد نمییکننده بنوز و منحرفيا 
گر کسللللی براى حمل چ (.307 /27، 1391)نجفی، ) ا حفظ و یل حرام یا سلللللاخت وسلللللایزهاى حرام يا

گر براى یر شللود اين اجيرانی مسللجد برای ضللرر بر اسللالم و مسلللمیا وینگهدارى آن  ن اجاره حرام اسللت. ا
اجاره دادن  (.9، ص1393ر شود، حرام است )حرانی، يا بعضی از مقدمات حرام اجیزى از عمل حرام يچ

ا کشلللتی براى حمل مسلللکرات یسلللت و اجاره چهارپا يح نيا فروش مسلللکرات صلللحیاى نگهدارى دکان بر
 (.2/487، 1378نی، يست )امام خميح نيز نوازنده براى غنا خواندن صحيست و اجاره کنيح نيصح
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ا اجرت آنها حرام اسللت و در یسللت و حقوق يز نیها جایميها در مؤسللسللات کلاسللتخدام مسلللمان
سؤال شد:  ؟هر؟نی ي( از امام خم2/274، 1401ن مؤسسات وارد نشوند. )بجنوردی، یامورد شك هم در 

کند و گاهی از اوقات بعضللللی از روسللللا و افراد خارجی را که ها رانندگی میکی از شللللرکتیشللللخصللللی در »
 ست؟يف چين حمل کند، تکليشوند، مجبور است با ماشگرى مرتکب مییا گناه دیخورند مشروب می

کز فسللللاد و ارتکاب  ؟هر؟ نیيامام خم فرمود: ادامه کار اشللللکال ندارد، ولی از حمل افراد براى بردن به مرا
گر خوددارى م  (2/274، 1401)بجنوردی،« ست از ادامه کار خوددارى کنديسر نيگناه خوددارى کند و ا
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