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ه م از دیدگاه  المعاو     س ا
   لدين قياسيا جالل

  
  

  چكيده
  

اماميـه  ي كه مـورد اتفـاق علمـا   آيد  به شمار مياز اموري ،  حرمت معاونت در جرم   
معاونت را حرام دانسته اما در موارد خاصي مانند فـروش           ،  روايات به طور كلي   . است

متعارض و برخي مشعر بـه جـواز و          روايات،  ندگان شراب يا بت   ساز  انگور و چوب به   
 كه  اند  روايات ممنوعه را حمل برحالتي كرده     ،  به همين جهت  . ي مشعر به منع است    برخ

در . ارتكاب حرام را شرط نموده يا قـصد كنـد         ،  در معامله با مباشر   ) فروشنده(معاون  
ادلـه از حيـث فعـل يـا تـرك فعـل بـودن معاونـت اطـالق دارد و از حيـث                        ،  ركن مادي 

. مقيد است  ميمعاونت جر ،  از نظر اين مقاله   . داختالف نظر دارن   مقيدبودن به نتيجه فقها   
، مورد اختالف اسـت كـه از نظـر مقالـه           در ركن رواني نيز شرط قصد كمك به مباشر        
برخـي صـدق عرفـي معاونـت را كـافي           . معاونت بايد به قصد كمك بـه مباشـر باشـد          

نيـز   مـساوي قـصد اسـت يـا نـه           مباشر سوءاستفادهعلم معاون به    كه     اين دانند اما  مي
علم اماره قصد نيست و روايات مجوز معاونت     ،  از نظر اين نوشته   ،  ورد اختالف است  م

  . نيز ناظر به حالتي است كه مرتكب علم دارد اما رضايت ندارد
  

 . فقه، ركن رواني، ركن مادي، معاونت: گان كليديواژ

 
 

                                                 
 .قم شناسي دانشكده حقوق دانشگاه استاديار گروه حقوق جزا و جرم   Email:galalghiyasi2001@yahoo. com  
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 درآمد

. ه اسـت از ديرباز در فـروع فقهـى مختلـف مطـرح بـود          ،  مسأله معاونت در گناهان   
فروش انگور به كسانى كه از آن شراب ، مسلمان يا حاكمان ظالم  فروش اسلحه به غير   

فــروش چــوب بــه كــسانى كــه از آن بــت يــا آالت موســيقى درســت   ، ســاختند مــى
تنها بخشى از اين مسأله است كه       ،  ارايه خدمات و كار براى سالطين جور      ،  كردند  مى

 . خورد  چشم مىدر كتب فقهى اعم از عبادات و معامالت به

اى   كار جز مسلمات فقهى است و فقها با آن به شكل قـضيه              حرمت كمك به گناه   
 . كنند بديهى و قطعى برخورد مى

  تعريف معاونت
مصدر جعلـي و تركيبـي از معـاون وحـرف تـا بـه معنـاي                 ،  معاونت از لحاظ لغوي   

 ز ريـشه عـون    اي عربي و اسم فاعل باب مفاعله ا         كلمه،  واژه معاون . معاون بودن است  
، لـسان العـرب   ،  جمال الدين ابن منظـور    (كننده وپشتيبان در كار است      به معناي كمك  

غالــب فقهــا معاونــت در گنــاه را بــه معنــاى ايجــاد ، امــا از لحــاظ اصــطالحي، )1363
  :كنيم ها اشاره مى اند كه براى نمونه به برخى از آن مقدمات گناه تعريف كرده

گـــرى بـــه قـــصد حـــصول و تحقـــق آن  انجـــام برخـــى از مقـــدمات فعـــل دي «
 . )16: تا بى، ب محرمهسمكا، مرتضى انصارى شيخ(»فعل

صدور فعل يا عملى از معاون كه دخـالتى در تحقـق و حـصول يـا تكميـل گنـاه                     «
 . )75: 1375، عوائد االيام، احمد نراقى(»داشته باشد

ارتبـاط  ديگـر   بديهى است كه افعال مردم با يك     «: گويد  عبدالفتاح مراغى مى   سيد
 زيـرا اگـر     ،  دارد اما هر چيزى كه در فعل ديگرى دخالتى داشته باشد معاونت نيـست             
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زيـرا همـه آالت و      ،  حتى خداوند نيز در جرايم ما معـاون خواهـد بـود           ،  چنين بگوييم 

كند از ميـان اعمـالى كـه بـه نـوعى در اعمـال         وى سعى مى   ». اسباب از خداوند است   
يـا  «:  بيـاورد نت محسوب كنـد و دو ضـابطه بـراى آن   برخى را معاو، ديگر تأثير دارند  

كـه عمـل معـاون        كه گناهى بـر عمـل وى مترتـب شـود يـا آن               داشتن قصد و نيت آن    
چنان اختصاصاً براى آن انجام شود كـه حتـى اگـر           قدر به گناه نزديك باشد و آن       آن

 سـيدمير ( »بدون قصد ترتـب گنـاه هـم صـورت بگيـرد بـاز معاونـت محـسوب شـود                   
تـر از     طبيعى است عبارت وى بيش    . )566:ق1417،  العناوين الفقهيه ،  ح مراغى عبدالفتا

هـاي ديگـر از تعريـف         نمونـه . گويـد   كه تعريف معاونـت باشـد شـرايط آن را مـى             آن
  :معاونت عبارتند از 

كـه خـود گنـاه تحقـق          مفهوم عرفى معاونـت ايجـاد مقدمـه گنـاه اسـت ولـو آن               «
 . )1410، 1ج، رمهمكاسب مح، اهللا خمينى روحسيد(»نيابد

سيدميرزاحـسن  (»شـود   كار در گنـاهى كـه از او صـادر مـى             كمك نمودن به گناه   «
  . )308: ق1389، القواعد الفقهيه، بجنوردى

عبـارت اسـت از     ،  معاونت در جرم و گنـاه     ،  توان گفت از ديدگاه فقها      بنابراين مى 
جـه يـا ميـزان      البته در شرطيت حصول نتيجـه يـا قـصد نتي          . ايجاد مقدمات جرم و گناه    

داستان نيستند كه در آينده بدان خـواهيم         فقها هم ،  دورى و نزديكى مقدمات به نتيجه     
 . پرداخت

 ادله حرمت معاونت

بـر حرمـت معاونـت بـر گنـاه          ،  عقل و اجمـاع   ،  سنت،  فقها با ادله چهارگانه كتاب    
 . اند استدالل كرده

 كتاب) الف

نِ  تَعاونُواْ علَى االِْثْمِ والْعدو ى الْبِرِّ والتَّقْوى والَوتَعاونُواْ علَ ...«آيه دوم سوره مائده   
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 در  »اثـم «.  مستند حكم فقها بر حرمت معاونت است       1»واتَّقُواْ اللَّه إِنَّ اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ     

حـرام اسـت و عـدوان       دادن  به معناى گناه يعنى ترك واجب يا انجام         ،  اين آيه شريفه  
و عطـف عـدوان     ،  برخى عدوان را نوع خاصى از گناه      . تجاوز از حق و شرع    يعني  نيز  

تمـامى  . )306،  حـسن بجنـوردى    ميرزا(اند بر اثم را از نوع عطف خاص بر عام دانسته         
اما اشـكاالتى متوجـه ايـن       اند    هفقها از اين آيه حرمت معاونت بر گناه را استنباط كرد          

 : ها پاسخ داد استنباط است كه بايد بدآن

بـه  (تنزيهـى  ، در ايـن آيـه  » تَعاونُوا والَ« كه نهى    اند برخى مطرح كرده  : اولشكال  ا
بـه بـرّ و تقـو     امـر ، كه در بخش اول آيه       به دليل اين   ؛است نه تحريمى  ) معناى كراهت 

،  زيرا با توجه به مجموع احكـام شـرعى    ؛امر وجوبى نيست  » تَعاونُواْ علَى الْبِرِّ والتَّقْوى   «
الزامـى  ،  واجبات و مـستجبات در غالـب مـوارد        دادن   كه كمك به انجام      روشن است 

اسـت كـه نـشان       اى  قرينـه ،  پس بخـش اول آيـه     . ب است حبلكه مست . نيست) واجب(
 . نيست) حرام(الزامى ، دهد در بخش دوم آيه نيز نهى از معاونت در گناه مى

ساعدت در  كمك و مـ   ،   موضوع اين حكم   اوالً: در پاسخ به اين اشكال گفته شده      
اسـت  اى  خود قرينه ،  پس تناسب حكم و موضوع وحكم عقل      ،  گناه است دادن  انجام  
 )بـه معنـاى ظلـم     (ثانياً اثـم و عـدوان       . كه نهى در اين قسمت آيه تحريمى است         بر اين 

زيـرا معنـا نـدارد كـه كمـك بـه ظلـم              ،  قرينه ديگرى است بر تحريمى بودن اين نهى       
دو بخـش مـستقل     ،  ثالثاً بخش اول و دوم آيه     . )131،  اهللا خمينى  روحسيد(مكروه باشد 

 اگر در   آري. با دو فعل جداگانه صورت گرفته است      امر و نهي     بدين معنا كه     ؛هستند
مـثالً شـارع بگويـد بايـد نمـاز          ،  چند چيز متعلق يك امر يا يـك نهـى باشـند            اى  جمله

ده چون تمام مواردى كه متعلـق حكـم واقـع شـ           ،  بخوانى و زكات بدهى و حج بروى      
اگر موضـوع ديگـرى نيـز عطـف بـه           ،  مانند نماز و زكات و حج از امور واجب است         

                                                 
يارى نرسـانيد و از خداونـد پرهيـز        ديگر     يك كمك كنيد و در گناه و تجاوز به       ديگر     يك در نيكى و پرهيزگارى به    . 1

 . كنيد كه عذاب او شديد است
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شد اما در آيـه شـريفه بـا           مىحمل  بر وجوب    به دليل وحدت سياق بايد    ،  شد  ها مى   آن
يك  بنابراين هيچ  اند امورى متعلق امر و امورى متعلق نهى قرار گرفته        ،  مجزاجمله  دو  

امـر  ،   نماز شب بخوانيد و دزدى نكنيد      : ع بگويد  چنان كه شار   ؛قرينه بر ديگرى نيست   
اهللا  روحسـيد  ؛305،  سيدميرزاحسن بجنوردى (اول استحبابى و نهى دوم تحريمى است      

 . )131، خمينى

دهـد ماننـد    كـه معنـاى تقابـل مـى    اسـت  كلمه تعـاون از بـاب تفاعـل        : اشكال دوم 
ديگـر    يـك  تفاخر كه به معناى فعلى است كه از جانب دو طـرف نـسبت بـه               ،  تضارب

. طرفـه اسـت   عملـى يـك  ، گيرد در حالى كه محل بحث ما يعنى معاونت         صورت مى 
مـساعدت دوجانبـه اسـت و داللتـى بـر حرمـت             ،  چه در آيه تحـريم شـده        بنابراين آن 

 . معاونت ندارد

د در اين مورد نيز پاسخ داده  الزم نيست عمل ، در باب تفاعل،  كه طبق علم لغتان
تواند ناظر به قـضاياى متعـدد         بلكه مى ،  مورد خاص باشد  متقابل در يك فعل خاص و       

 يعنى اگر امروز آقاى الف به ب كمـك كنـد و فـردا در مـورد ديگـرى ب بـه              ؛باشد
كه در ارتكاب گناهان   كند و شارع مردم را از اين        تعاون صدق مى  ،  الف كمك نمايد  

متقابـل   نهى كرده است و لزوماً به معنـاى كمـك            ،  ديگر كمك كنند    مختلف به يك  
 . )همان؛ همان(در يك واقعه خاص نيست

 اجماع) ب

؛ همـان (انـد   حرمـت معاونـت بـر گنـاه را امـرى اجمـاعى دانـسته              ،  بسيارى از فقهـا   
چنـين اجمـاعى    ،   بـا توجـه بـه آيـات و روايـات           امـا . )566،  سيدميرعبدالفتاح مراغـى  

 . رود شمار نمى مدركى است و دليل مستقلى به

 عقل) ج

 يعنـى عقـل بـا       ؛رمت معاونت بر گناه از مستقالت عقلـى اسـت         ح،  از ديدگاه فقها  
سـيدميرفتاح  (كنـد   قبيح و مبغوض بـودن آن را درك مـى         ،  صرف نظر از توصيه شرع    
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بـه همـين    . )129،  اهللا خمينـى   روحسيد ؛308،  حسن بجنوردى   سيدميرزا ؛565،  مراغى
سـنت  آنان داليل نقلى حرمت معاونت يعنى حكم شرعى مستنبط از كتـاب و              ،  جهت

 . اند كه ارشاد به همين حكم قطعى عقلى است را حكمى ارشادى دانسته

   سنت)د
ها مسلمانان از كمـك بـه ارتكـاب گنـاه و              روايات فراوانى وجود دارد كه در آن      

اى عـام بيـان شـده و گـاه در مـورد               اين روايات گاه به شكل قاعده     . اند  ظلم نهى شده  
سـاز    ه به كفار يا فروش انگور به شـراب        مصاديق خاصى از معاونت مانند فروش اسلح      

هـا وارد    و امثال ايـن كاران ستماى خدمات براى   پارهدادن  انجام   ساز يا  يا چوب به بت   
روايات دسـته اول نـاظر بـه جـزاى عمـومى و دسـته دوم                ،  به عبارت ديگر  . شده است 

 عـام  اى اند از همين دسـته دوم نيـز بـه قاعـده     اما فقها كوشيده. جزاى اختصاصى است  
» منع از كمك بـه ظالمـان      «شود در اثبات قاعده كلى        بنابراين مشاهده مى  . يابنددست  

بـه  ،  و براى اثبات حرمـت مـوارد خـاص        ،  به روايات خاص  ،  »حرمت اعانت بر اثم   «يا  
 . نيز تمسك شده است» حرمت اعانت بر اثم«قاعده كلى 

 )حكم كلى حرمت معاونت بر گناه(روايات گروه اول 

صحبتى   از هم  يدبپرهيز«: كند  حمزه از امام سجاد نقل مى      بن ابى   على :حديث اول 
 . 1)1: 42باب ، 12وسايل الشيعه ج، حر عاملى(»كاران و كمك به ظالمان گناه

ــام صــادق  طلحــه: حــديث دوم ــد از ام ــن زي ــد نقــل مــى) ع(ب ــم«: كن ، عامــل ظل
 2. )2ح، نهما(»دهنده به او و كسى كه از كار او راضى است هر سه شريكند كمك

 كـردن بـراى خلفـاى جـور        در مـورد كـار    ) ع(بصير از امام بـاقر     ابى: حديث سوم 
هـا را كمـك       حتى با كشيدن يك قلم نبايد آن      ،  نه«: فرمايد  كند حضرت مى    سؤال مى 

 1. )5ح، همان(»كرد

                                                 
 . »اياكم و صحبة العاصين و معونة الظالمين: فى حديث قال) ع(بن الحسين مزه عن علىح بن ابى على«. 1

 ». قال العامل بالظلم والمعين له والراضى به شركا ثالثتهم«): ع(عبداهللا بن زيد عن ابى طلحة. 2
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حتى در سـاختن مـسجد نيـز        «): ع(بن يعقوب از امام صادق     يونس: حديث چهارم 

 2.)8ح، همان(»كنرا يارى م) ناظالم(خلفا 

: كنـد    چنين نقـل مـي     )ص(از پدرانش از پيامبر اكرم    ) ع(امام صادق : حديث پنجم 
 كجايند ياران ظالمان و كـسى كـه بـراى           :زند  اى فرياد مى    در روز قيامت فرياد زننده    «

آنـان را بـا     . انـد   اى را بسته يـا بـا قلـم خطـى كـشيده              ها دواتى ساخته يا دهان كيسه       آن
 3.)11ح، همان( »!دظالمان محشور كني

كس به سوى ظـالمى بـرود تـا او را          هر«: فرمايد   مي السالم امام عليه : حديث ششم 
، همـان  (».از اسـالم خـارج شـده اسـت        ،  دانـد ظـالم اسـت       يارى كند در حالى كه مى     

 4.)15ح

هـا در كتـب    ها تنها چندين نمونه از اين احاديث است در حالى كـه تعـداد آن    اين
خـود  ،   است و همگى داللت بر آن دارد كه كمك به ظلم و گناه             روايى بسيار فراوان  
 . گناه و ظلم است

 )حرمت معاونت در موارد خاص(روايات گروه دوم 

 باغبان :ند گروه را در ارتباط با شراب لعنت كردده، )ص(رسول خدا: حديث اول
كـسى كـه شـراب      ،  نوشـنده آن  ،  گيـرد   انگـور را مـى     كـسى كـه آب    ،  نگهبـان ،  انگور
خريـدار و  ، فروشـنده ، شـود  كسى كه به سـوى او حمـل مـى      ،  حامل،  )ساقى(يزد  ر  مى

 5.)4ح، 55باب ، همان(كند و مصرف مى، گرفتهرا كسى كه بهاى آن 

                                                                                                                   
 »... عن اعمالهم فقالى يا ابامحمد ال و ال مده قلم) ع(سألت اباجعفر« : بصير قال ابى. 1
 ». ال تعنهم على بنا مسجد) ع(قال لى ابوعبداهللا: يونس بن يعقوب قال. 2
اذا كان يوم القيامة نادى مناد ايـن اعـوان الظلمـه و مـن الق         ) ص(اهللا قال رسول «: السالم قال  سكونى عن آبائه عليهم   . 3

 ». لهم دواتاً او ربط كيسا اومدلهم مدة قلم فاحشروهم معهم
  ».  االسالممن مشى الى ظالم ليعينه و هو بعلم انه ظالم فقد خرج عن) ع(قال«: تاب قالفراس فى ك بن ابى ورام. 4

غارسها و حارسها و عاصرها و شـاربها و سـاقيها و      ،  فى الخمر عشرةً  ) ص(اهللا لعن رسول «:  قال) ع(جعفر جابر عن ابى  . 5
 ». حاملها والمحموله اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها
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را اجـاره   اش  سؤال كردم در مورد مردى كه خانـه       ) ع(از امام صادق  : حديث دوم 

 حـرام   االجـاره آن   مـال « :فرمـود . رسـد   دهد و در آن خانه شـراب بـه فـروش مـى              مى
 1 . )1ح، 39باب ، همان(»است

نوشتم و سؤال كـردم در مـورد مـردى كـه چـوب              ) ع(به امام صادق  : حديث سوم 
 و در مورد مـردى      ».عيبى ندارد « : فرمود ؛سازد  فروشد كه بربط مى     دارد و به كسى مى    

بـاب  ،  همـان (»جايز نيـست  « :فرمود،  سازد  فروشد به كسى كه صليب مى       كه چوب مى  
 2.)1ح، 41

در مورد فروش چوب درخت توت سؤال كردم        ) ع(از امام صادق  :  چهارم حديث
 3.)2ح، همان( »جايز نيست« :سازد فرمود به كسى كه بت و صليب مى

روايـات  ، داند در كنار اين گروه از روايات خاص كه كمك به گناه را ممنوع مى         
نسته و فقهـا    چنين اعمالى را جايز دا    ،  فراوانى وجود دارد كه در موارد خريد و فروش        

روايات مذكور عبارتنـد    . انديشى كنند   ها چاره   را ناچار كرده تا در مقام جمع ميان آن        
 :از

نوشـتم در مـورد مـردى كـه         ) ع(به امام صـادق   «: گويد   مي اذنيه ابن: حديث پنجم 
دهد بـه كـسى كـه بـا آن شـراب يـا خـوك حمـل                    كشتى يا حيوان خود را اجاره مى      

 4». دعيبى ندار« : فرمود».كند مى

                                                 
 ». حرام اجره«:  قال، عن الرجل يواجر بيته فيباع فيها الخمر) ع(اعبداهللاسألت اب. 1
و عن رجل   ،  الباس به «:  اساله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال         ) ع(عبداهللا اذنيه قال كتبت الى ابى     ابن. 2

 ». له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال ال
 ». عن التوت ابيعه يصنع للصليب والصنم قال ال) ع(سألت اباعبداهللا«:  بن حريث قال عمر. 3
اسأله عن الرجل يوجر سفينته او دابته ممن يحمل فيها او عليهـا الخمـر               ) ع(عبداهللا كتبت الى ابى  ،  2ح،  39باب،  همان. 4

 ». الباس«:  والخنازير فقال
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در مورد مـردى سـؤال كـرد كـه چـوب            ) ع(اذنيه از امام صادق    ابن: حديث ششم 

ــه كــسى مــى  ــربط مــى  خــود را ب ــا آن ب اشــكالى « : امــام فرمــود؛ســازد فروشــد كــه ب
 1.)1ح، 41باب ، همان(»ندارد

ن آانگـور بـه كـسى كـه از            در مـورد فـروش آب     ) ع(از امام صادق  : حديث هفتم 
فروشـد كـه      عيبى نـدارد زيـرا او در حـالى مـى          « :مودفر،  سؤال كردم ،  سازد  شراب مى 

 2.)4ح، 59باب ، همان(»كند حالل است و مشترى آن را به حرام تبديل مى

فروشـيم كـه    ما خرماى خود را به كسى مـى     « :فرمود) ع(امام صادق : حديث هشتم 
 3.)6ح، همان(»سازد دانيم از آن شراب مى مى

در  - در حالى كه من حاضر بـودم      ) ع(از امام صادق  : گويد  رفاعه مي : حديث نهم 
حـالل  « :فرمود، سؤال شد، سازد انگور به كسى كه از آب شراب مى     مورد فروش آب  

ــت ــ؛اس ــى     ر مگ ــث م ــراب خبي ــه از آن ش ــسى ك ــه ك ــود را ب ــاى خ ــا خرم ــازد   م س
 4.)8ح، همان(»فروشيم؟ نمى

احاديث متعدد ديگرى وجود دارد كه به همين مضمون است و فـروش يـا اجـاره                 
 . جايز دانسته است، كند ل را به كسى كه آن را در حرام صرف مىما

برخـى  . هـاى مختلفـى دارنـد       ديدگاه،  فقها در مقام جمع بين اين دو دسته روايات        
ناظر بـه جـايى اسـت     ،  ددان   رواياتى كه ممنوع مى    : گويند  مي دهند و   حكم به جواز مى   

دون صـراحت بـه شـكل    صراحتاً به شكل يك شرط ضمن عقد يـا بـ    ) معاون(كه بايع   
بخواهـد كـه مبيـع در    ) مباشـر (از خريدار ، شرطى كه عقد مبتنى بر آن صورت گرفته     

                                                 
 ».  البأس: اذنيه سأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال ابن«. 1
عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمراً قال البأس بـه يبيعـه حـالال و يجعلـه ذلـك                    ) ع(سألت اباعبداهللا «،  محمد حلبى . 2

 ». حرما
 ». قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمراً... )ع(سأل رجل اباعبداهللا«: كهمس ابى. 3
العصير ممن يخمره قال حالل السنا نبيـع تمرنـا ممـن يجعلـه شـرابا                و انا حاضر عن بيع      ) ع(ابوعبداهللا«قال سيل   ،  رفاعه. 4

 ». خبيثاً
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گـروه  . )356: ق1410،  سلـسلة الينـابيع الفقهيـه     ،  سرائر،  ادريس ابن(حرام صرف شود  

دانند كه بايع قصد كمك بـه حـرام    ديگر روايات منع از فروش را مربوط به جايى مى       
، سـيدمحمدجواد حـسينى عـاملى     (د شرط كند يا شرط نكنـد        خواه ضمن عق  (را دارد   

) ولى علم داشته باشد كه مباشر قـصد ارتكـاب حـرام           . )37: تا بى،  4ج  ،  مفتاح الكرامة 
شود در مورد روايـاتى        ظاهر مى  1جا  از اين «: گويد  محقق نراقى در اين مورد مى     . دارد

 يـا فـروش چـوب بـه         سـازد   داند از آن شراب مـى       كه فروش انگور را به كسى كه مى       
سازد يا اجاره كـشتى بـه كـسى كـه شـراب و خـوك بـا آن                    كسى كه از آن بربط مى     

نيازى به تأويالت دور از ذهن ندارد بلكه بر همان          ،  كند صراحتاً جايز دانسته     حمل مى 
زيـرا در چنـين مـواردى چـون قـصد           ،  ماند و اشـكالى هـم نـدارد         ظهور خود باقى مى   

كنـد و مـادامى كـه بـايع بـا             عاونت بر گناه صـدق نمـى      م،  كمك به حرام وجود ندارد    
، احمـد نراقـى   ( »فروش خود قصد كمك به حرام را نداشته باشد عملش حرام نيـست            

  . )80: پيشين
دانـد و     متعـارف مـى     پذيرد و آن را غيـر       بندى گروه اول را نمى      انصارى جمع  شيخ

 مرتكـب گنـاه     گويد روايات ناظر به عمل مسلمانان است و مسلمان ممكـن اسـت              مى
، من عقد از كسى بخواهد مرتكب گناه شودضشود اما بعيد است به شكل يك شرط        

فروشم كـه حتمـاً از آن بـت يـا صـليب                چوب را به شرطى به تو مى       : مثالً به او بگويد   
اگر بايع قصد كمك به گناه را داشـته باشـد عملـش حـرام               « : وى معتقد است  . بسازى

نـاظر بـه    ،  عملش مكروه است و هر دو دسـته روايـات         ،  است و اگر قصد نداشته باشد     
اگـر دو  ،  است و طبق يك قاعـده فقهـى شـناخته شـده        )عدم قصد  (همين حالت اخير  

 و ديگـرى جـايز   ممنـوع روايت متعارض در يـك موضـوع وارد شـود و يكـى آن را           
 . )16: پيشين، مرتضى انصارى(»شود از مجموع آن كراهت استفاده مى، بداند

                                                 
 . كه حرمت دايرمدار قصد معاون است يعنى اين. 1



ه االم
ز دیدگاه 

 م ا
عاو 

س   

  
  

 

149


) عـدم قـصد   (در مورد حالت اخير     ترى  به تفصيل دقيق  ،   در ادامه بحث   البته ايشان 

 . شدزند كه در مباحث مربوط به ركن روانى به تفصيل بحث خواهد  دست مى

امرى اجماعى و قطعـى اسـت امـا از          ،  كه حرمت معاونت بر گناه      خالصه بحث آن  
ه ركـن   ى مختلفـى دارنـد كـه در مباحـث مربـوط بـ             ها  فقها ديدگاه ،  حيث شرايط آن  

 . روانى و مادى بدان خواهيم پرداخت

  اسالمىفقهركن مادى معاونت در 

، هـا برگرفتـه از روايـات اسـت          ات فقها كـه بـسيارى از آن       راشارات و عبا  ،  ها  مثال
 نه ترك اند كرده تر داللت بر آن دارد كه معاونت را به شكل فعل مثبت تلقى مى             بيش
در آيـه شـريفه كـه قاعـده كلـى را بيـان       خـواه   -در مباحث مربوط بـه معاونـت      . فعل
همواره سخن از افعال مثبت      -كرد    كند و خواه در رواياتى كه مصاديق را بيان مى           مى

امـا بايـد توجـه داشـت        . كتابت و غيره است   ،  دادن شالق ،  اجاره دادن ،  مانند فروختن 
ل و  مسأله فعل و ترك فعـ     . همواره به معناى نفى آن نيست     ،  ىا هلأمسدر برابر   سكوت  

در ميـان فقهـا     ،  تواند با ترك فعل نيـز محقـق شـود           كه آيا ركن مادى معاونت مى       اين
. آن دانـست  نپـذيرفتن   مطرح نبوده تا عدم ذكر مصاديق ترك فعل را بتوان به معنـاى              

در صـدق   ،  كـار تلقـى شـود       چه ترك فعلى عرفاً كمك به مجرم يا گناه          بنابراين چنان 
بـر آن   ،  نددانـست   ور كلى معاونت ظالم را حرام مى      ط آيه شريفه و ديگر روايات كه به      

 . ترديدى نيست

بحـث  ،  انـد   نكته دومى كه فقها در مورد معاونت از حيث ركن مادى مطرح نموده            
اسـت كـه بـدان      ) معاون عليـه  (مطلق يا مقيد بودن معاونت نسبت به تحقق گناه مباشر           

 . پردازيم مى

 ترتب مباشرت بر معاونت

ترتـب عمـل    ،   كه آيا براى صدق معاونت     اند  نه مطرح كرده  گو فقها بحث را بدين   
پـس از انجـام     ،  بدين معنى كه براى صدق معاونـت      ،  مباشر بر عمل معاون شرط است     
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شـود و   ) جرم(آيا الزم است كه مباشر حتماً مرتكب حرام         ،  مقدمه توسط معاون  دادن  

 در اين مورد ميان ؟ به نتيجه  دانان آيا معاونت جرمى مطلق است يا مقيد         به تعبير حقوق  
عبـدالفتاح   ميـر (انـد؛   ندانسته1برخى شرط ترتب را بعيد  وجود دارد؛ فقها اختالف نظر    

 و دليـل آن     انـد   برخى ديگر چنين شرطى را صريحاً الزم دانسته       . )567: پيشين،  مراغى
 زيـرا   انـد؛   دانسته) عدم تحقق گناه  (را عدم صدق عرفى معاونت در حالت عدم ترتب          

بتوان گفت معـاون در      كارى صورت نگرفته تا عرفاً    ،  حرام توسط مباشر  با عدم تحقق    
جـا تنهـا تـوهم معاونـت بـراى خـود              در اين پس  . آن كار به مباشر كمك كرده است      

 كند به كسى كمك كرده است و لذا عمل وى تنهـا             معاون وجود دارد و او گمان مى      
: پيـشين ،  بجنوردىحسن    سيدميرزا ؛78: پيشين،  احمد نراقى (شود  تجرى محسوب مى  

 شـايد بتـوان گفـت       نـد معتقد،  برخى مانند امام خمينى بـه شـكل يـك احتمـال           . )310
 زيـرا اگـر كـسى       ؛مفهوم عرفى معاونت ايجاد مقدمه است ولو جرم اصلى تحقق نيابد          

عرفـاً  ،  نردبانى به سارق بدهد ولى سارق موفـق بـه انجـام سـرقت نـشود               ،  براى سرقت 
عـالوه بـر آن وى      . )14: پيـشين ،  اهللا خمينى  روح(گويند وى به سارق كمك كرد       مى

 را شـرط    2بايـد مقدمـه موصـله     ،  كند كه اگر ترتب جرم اصلى را شرط بدانيم          بيان مى 
معاونت بدانيم يا بايد جرم اصلى را شرط متأخر بدانيم و هر دو خالف متفاهم عرفـى                 

 . )همان(است

چنين حالتى كه جـرم اصـلى       ايشان صدق معاونت را بر      ،  ها  اما با تمام اين استدالل    
تـر    ايشان پس از اين مباحـث كـه بـيش         . داند  خالى از خفا و پيچيدگى نمى     ،  رخ نداده 

بـه تحليـل مـسأله      ،  بـا رويكـردى كـه جنبـه سياسـت كيفـرى دارد            ،  جنبه لفظى داشت  
 زيرا عرف و عقال     ؛امكان دارد بگوييم ترتب شرط نيست     كه  پردازد و معتقد است       مى

است و در ايـن     ) جرم(گيرى از گناه      كنند چون هدف شارع پيش      ىاين شرط را الغا م    
                                                 

 . كى ترديد همراه استاند  دارد اگرچه بااداللت بر فتو عبارت ال يبعد در كالم فقها. 1

 . رساند  مىمهالمقد ذىكه ما را به اى  مقدمه. 2
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شــارع خواســته كــه بــه مجــرم . وجــود و عــدم قيــد مــذكور تــأثيرى نــدارد، صــورت

بنـابراين  . )143: همـان (وجه كمك نشود تا او احساس تنهايى و وحـشت كنـد             هيچ به
، يا نـه  شود  خواه منجر به نتيجه     ،  انديشيد كه كمك به مجرم در هر شكل         بايد سياستى 

ت كه مـالك در  سها يستزيتيوچون ديدگاه پو  اين ديدگاه هم  . مورد كيفر قرار گيرد   
، دانند كـه وجـود و عـدم نتيجـه مجرمانـه      برخورد با مجرم را حالت خطرناك وى مى 

 حتى اگر عرف در مواردى به صـرف         : برخى معتقدند ،  در مقابل . تأثيرى در آن ندارد   
 تأييـد   درمحقـق بجنـوردى     . تعبيـرى مـسامحى اسـت     ،  معاونـت بگويـد   ،  ايجاد مقدمه 

اگـر فرضـاً مـا بـه الـف كمـك            « : گويد دانند مى  ديدگاه كساني كه نتيجه را شرط مي      
ولـو  ،  بخرد يا ازدواج كند ولى او اقدام به خريد يا ازدواج نكنـد            اى    مالى كنيم تا خانه   

امـا ايـن تعبيـر    ، ايـم  عرفاً گفته شود ما در خريـد خانـه يـا ازدواج بـه او كمـك كـرده        
مسامحى است و منظـور آن اسـت كـه در ايجـاد قـدرت بـر خريـد يـا ازدواج وى را                      

البته در ميان كسانى كـه ترتـب     . )311: پيشين،  ميرزاحسن بجنوردى (»ايم  كمك كرده 
 اگرچه بدون تحقق جرم     : برخى مانند محقق نراقى معتقدند    ،  دانند  را شرط معاونت مى   

، كنـد    جرم را ايجاد كرده صـدق نمـى        هكسى كه مقدم  عنوان معاونت بر عمل     ،  اصلى
 زيرا مقدمه حـرام اسـت و مقدمـه حـرام نيـز              ؛است) جرم(حال گناه    هر عمل وى در  

ايـن خريـد نيـز      ،  اگر كسى براى سرقت اقدام به خريد نردبـان كنـد          يعني   ؛حرام است 
وفـق  ماگـر   دو گناه انجـام داده و       ،  شودموفق  حرام است و لذا اگر به ارتكاب سرقت         

انصارى سخن مرحوم نراقى را صرف       شيخ. )78: پيشين،  احمد نراقى (نشود يك گناه  
 ايجاد مقدمات حرام    :  حقيقت معاونت عبارت است از     : گويد  نامد و مى    يك تخيل مى  

آن حـرام  دادن كـه انجـام    اما اين، با اين قصد كه آن حرام توسط مباشر صورت گيرد  
مقدمه حرام را نيز  مت ايجاد مقدمه از بابوى حر. درست نيست،  شرط معاونت باشد  

نردبان نيز تهيه كند فقـط يـك        ،  ن اگر كسى براى دزديد     كه كند و معتقد است     رد مى 
 . )17: پيشين، مرتضى انصارى(گناه انجام داده است
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كه  بحث معاونت را از مقدمه حرام جدا نموده و معتقد است             امام خمينى نيز اصالً   

 در هـر  -خواه كسى مقدمه حـرام را حـرام بدانـد يـا نـه       -د  دو بحث جدا هستن ها  اين
كـه  بحث معاونت ربطى به آن ندارد و اگر كسى در علـم اصـول فقـه پـذيرفت                   حال  

، حـرام اسـت   ) معاونـت ( ايجـاد مقدمـه      : حرام نيست و در معاونت گفت     ،  مقدمه حرام 
، ه حـرام  زيـرا در بحـث مقدمـ      ،  نبايد گمان شود منافاتى بين اين دو سخن وجود دارد         

سخن بر سر آن است كه اگر كـسى بـراى ارتكـاب جرمـى مقـدمات آن را خـودش                     
،  در حـالى كـه در معاونـت        ؟آيا تهيه مقدمات نيز جرم مستقلى است يا نه        ،  فراهم كند 

معاون عملش حرام است نـه    . كند  سخن از شخص ديگرى است كه مقدمه را تهيه مى         
 كمــك بــه جهــت بلكــه بــه )عنــوان جــرم مــستقل بــه( ارتكــاب مقــدمات ســبببــه 
حـرام ندانـد ولـى      را   مباشـر    توسـط ممكن است كسى تهيه مقدمه حـرام        . المقدمه  ذى

 .  معاون حرام بداندتوسط

سو و حقوق موضوعه از سوى  ات مختلف فقهى از يك   يدر مقام داورى ميان نظر    
تواند جرمى مطلق يـا مقيـد         معاونت مى ،  در حقوق موضوعه  كه  رسد    به نظر مى  ،  ديگر

توانـد شـهادت      گونـه كـه مـى      همـان ،  گيرى در اين مورد با مقنن اسـت         تصميم. شدبا
در حقوق عرفى نيز برخى از      . انگارى كند   كذب را به شكل جرمى مطلق يا مقيد جرم        

انگـارى    معاونت را به شكل مقيد و برخى به شكل مطلق جرم          ،  چون ايران   كشورها هم 
كـه    چنـان  ؛ شد قايلعاونت تفكيك    و يا ممكن است ميان مصاديق مختلف م        اند  كرده

جرم بودن تحريك منوط به تحقق جرم اصـلى توسـط مباشـر             ،  در بسيارى از كشورها   
 اسـت كـه در   سياست كيفرى اتخاذ شـده توسـط مقـنن   فقط ، در حقوق عرفى  . نيست

در حـالى كـه در مباحـث فقهـى مـسأله تـابع              ،  مطلق يا مقيد بودن معاونت مؤثر اسـت       
 يعنـى در حقـوق اسـالمى و         ؛ادلـه لفظـى وارد شـده اسـت        صدق عنوانى است كه در      

تابع داللت ادلـه مجرميـت      ،  مسأله معاونت و تعريف قيود و شرايط آن       ،  مباحث فقهى 
چـون در ادلـه     ،  بـه همـين جهـت     . معاونت و به عبارت ديگر ناشى از تفسير متن است         
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ايـن   فـي بسيارى از مباحث حول صدق عر     ،  شده ياد» تعاون«و  » اعانه«حرمت از كلمه    

جــا فقيــه  در ايــن. كنــد  بــر رفتــار كــسى اســت كــه مقــدمات را ايجــاد مــى هــا عنــوان
 ؛كند تا دريابد آيا بهتر است معاونت جرمى مطلق باشـد يـا مقيـد                سنجى نمى   مصلحت

آيـا  ،  بلكه به دنبال آن است كه بيابد اگر كسى به ديگرى كليـدى داد تـا دزدى كنـد                  
 . ا آيه و روايات بر او قابل تطبيق است يا نهداند يا نه و آي عرف او را معاون مى

، چـون امـام خمينـى       برخى هم . دليل عقل بود  ،  البته يكى از داليل حرمت معاونت     
كـه در     رغم ايـن   على،  داشتندتكيه  چون بر دليل عقل يعنى مبغوضيت كمك به ظالم          

و نهايتاً مدعى شدند كه عرف      ،  كردند  تكيه مي بخشى از مباحث خود بر صدق عرفى        
رغـم   را علـى  عمـل مباشـر بـر معـاون         و ترتب   كمك به مباشر    عقال هر دو شرط قصد      

گيـرى از جـرم اسـت و           زيرا هدف شارع پـيش     ؛كنند  متفاهم عرفى از معاونت الغا مى     
 در اكسى بـه مجـرم كمـك نكنـد و بـه قـولى جـرم ر       تا خواسته ، جهتدر اين شارع  

 . داشته استميت كافى نطفه خفه كند ولذا صرف ايجاد مقدمه را براى مجر

به نظر ،  ترتبردومدر بخش ركن روانى سخن خواهيم گفت اما در ،  قصدبارهدر
تـوان     خصوصيت از ادله لفظى مشكل است و به شـكل قطعـى نمـى              ي الغا  كه رسد  مى

اگرچه اصل معاونـت را  « عقل نيز ؛داند گفت شارع معاونت را به شكل مطلق جرم مى  
حكمى اجمالى و راجـع بـه اصـل معاونـت اسـت و              ،   عقل اين حكم ،   اما داند  قبيح مى 

بهتـرين  . چنين قطعيتى وجود نـدارد    ،  جمله شرط ترتب  ازنسبت به تمام قيود و شروط       
دليل بر اين عدم قطعيت نيز سيره عقال در تمام جهـان اسـت كـه در قـوانين كـشورها                     

بـه شـكل   معاونـت  ، جملـه ايـران  از در قـوانين بـسيارى از كـشورها     .  است تجلى يافته 
 ؛توان قـدر متـيقن را فهميـد         تنها مى ،  بنابراين از حكم عقل   . جرمى مقيد به نتيجه است    

مقـدمات جـرم را     ،   كمك به مباشر   اب،  يعنى جايى كه شخص با قصد و علم و آگاهى         
 اما باقى شرايط نفياً و اثباتاً بايد از ادله نقلـى اسـتنباط            . فراهم كند و جرم نيز واقع شود      

  . گردد
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حرمت معاونت نسبت به ترتب     ،  رسد در روايات    ابتدا به نظر مى   ،  م استنباط در مقا  

تـر در مقـام بيـان اصـل           كه اين روايات بيش     مطلق است اما با توجه به اين      ،  جرم اصلى 
. ها را بايد حمل بر اهمـال كـرد نـه اطـالق              سكوت آن ،  حرمت است نه قيود و شروط     

 كه معاونت جرمى مقيد باشد يعنى جـرم  همان حالتى است، بنابراين قدر متيقن از ادله  
 . اصلى نيز واقع شود

 ركن روانى معاونت در حقوق اسالمى

. شـود   مـي بـه ركـن روانـى        مربوط،  ترين حجم بحث معاونت در كتب فقهى        بيش
عنـوان   بـه ،  گاه در مقام تعريف معاونت    . هنمودفقيهان در اين مورد موشكافى فراوان       

 و گاه در بحث از شروط معاونت به بررسـى           اند  ردهبه قصد اشاره ك   ،  جزيى از تعريف  
مختلـف  ، ديدگاه آنان در مورد شرط قصد   . اند  عنوان يك شرط پرداخته    اين مسأله به  

دانـان    همان انگيزه به اصطالح حقـوق     ،  كه گاه مراد آنان از قصد       است و نكته مهم آن    
ر اان را دشـو   فهـم كـالم آنـ     اى    انـدازه   اين عدم تفكيك ميان قـصد و انگيـزه تـا          . است
قصد به هدف نخستين و نزديك      ،  دانيم  چنان كه مى  . كند و بايد بدان توجه داشت       مى

ركن مـادى همـواره متعلـق قـصد         . گويند  گيرد و اهداف دورتر را انگيزه مى        تعلق مى 
انتقـام از صـاحب   اش  ممكن است انگيـزه ، دزد  كه مالى را مى   ،   مثال كسى  يارب. است

 متعلـق . اسـت   اما انگيزه متغيـر   بوده  قصد ثابت   . جويى باشد  لذتمال يا انفاق به فقرا يا       
امـا انگيـزه اهـداف مختلـف و دورتـر           ،  اسـت   قصد در سرقت همواره ربودن مال غيـر       

از لحـاظ   ،  كنـد   دهد يا ارايه طريـق مـى        كسى هم كه به ديگرى وسايل جرم مى       . است
لب رضايت  ارتكاب جرم يا ج   و   قصدش دادن وسايل يا تعليم مجرم است         ياصطالح
  . ستانگيزه اوچيز ديگر هر مجرم يا 

در اصـطالح  ، گـذار مقيـد بـه انگيـزه خاصـي باشـد        از نظر قانون   مياگر تحقق جر   
 504در مـاده  ،   مثـال  ياربـ . شـود   دانان از آن تحت عنوان قصد خـاص يـاد مـي             حقوق

كس نيروهاى رزمنده يا اشخاص را كـه         هر«: قانون مجازات اسالمى مقرر شده است     
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تـسليم يـا    ،  فـرار ،  تحريك مؤثر به عصيان   ،  نحوى در خدمت نيروهاى مسلح هستند     به  

در صورتى كه قصد براندازى حكومت يـا شكـست          ،  عدم اجراى وظايف نظامى كند    
جا  در اين. »شود محارب محسوب مى، نيروهاى خودى در مقابل دشمن را داشته باشد   

» داعى«يا  » غايت«از كلمه   ،   فقها البته گاه در كلمات   . همان انگيزه است  ،  مراد از قصد  
در صورتى كه با ايـن قـصد        «،  براي مثال . استهمان معناى انگيزه    به  استفاده شده كه    

، كه از تقارن قـصد و داعـى       . )142: پيشين،  اهللا خمينى  روح( » ...بدهد نه دواعى ديگر   
غايـت  «:  اند  گفتهيا  .  است قصد خاص شود مراد وى از قصد همان داعى يا           فهميده مى 

جـا    كه در ايـن   . )37: پيشين،  محمدجواد حسينى عاملى  (»معامله بايد بدين منظور باشد    
،  و در شرايطي كه رعايتش از جانب شارع معتبر باشـد نيز غايت به معناى انگيزه است  

اما اين استعمال از روى توجه به تفاوت اين دو اصطالح و ناشى  . قصد خاص نام دارد   
 زيـرا چنـين تفكيكـى در        ؛ نيـست  خـاص  و    عـام   ميان قصد  از التفات به يك مرزبندى    

عـام  شايع و شناخته نيست و قصد به هر دو معنـاى  ، فقه) ترمينولوژى(شناسى   اصطالح
  . رود كار مى  در كالم آنان بهو خاص
براى صدق عنوان معاونت يا شرط تحقق آن از حيث          ،  حال از ديدگاه فقها    هر در

در تحقـق معاونـت آيـا چنـين         شـود؛ يعنـي     د بحث    چند عامل باي   درباره،  ركن روانى 
 : شروطى الزم است يا نه

  ؛قصد تحقق جرم اصلى) الف
  ؛علم به تحقق جرم اصلى) ب
 . علم به دخالت معاون در جرم اصلى) ج

 قصد تحقق جرم اصلى 

بايد با اين قصد به او كمك كند كه مرتكب جـرم            ،  معاون هنگام كمك به مباشر    
در صورتى معاون در   ،  كه به آقاى ب كليد خانه ج را داده است          آقاى الف    مثالً. شود

خواهـد منـزل ج را سـرقت          كه ب مى    جرم سرقت شمرده خواهد شد كه با علم به اين         
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دادن . كليـد را داده باشـد     ،   كه به او در سرقت كمك كند       )خاص (كند و با اين قصد    

توسـط   مقدمـه    دادن كـه انجـام     فقها در ايـن   . المقدمه است   و سرقت ذى  ،  مقدمه،  كليد
ترديـدى  ،  يعنى از روى اجبـار و غفلـت و سـهو نباشـد            ،   باشد )عام(بايد با قصد  معاون  
ديـدگاه  . المقدمه است كه محل بحـث اسـت          كمك به ذى   )خاص(مهم قصد . ندارند

 : توان تقسيم نمود فقها را به سه دسته مى

 ؛المقدمه يا همان تحقق جرم اصلى الزم است قصد ذى. 1

 ؛دى الزم نيستچنين قص. 2

 . تفصيل بين موارد مختلف معاونت. 3

توانـد جانـشين قـصد     كه آيا علم مى دانند در مورد اين    فقهايى كه قصد را الزم مى     
اختالف ديـدگاه   . پردازيم  يا اماره بر آن باشد نيز اختالف دارند كه در آينده بدان مى            

  :توان نشان داد  مىذيلفقها را در نمودار 
  
  
  
  
  
 

 مهالمقد ذىلزوم قصد . 1

: پيـشين ، ميرزاحسن بجنـوردى (اند را الزم دانسته) خاص(غالب فقها چنين قصدى   
 فاضـل   ؛76: پيـشين ،  احمـد نراقـى    مال ؛37: پيـشين ،   محمدجواد حـسينى عـاملى     ؛310
اين قصد  ،  ممكن است معاون  . )9: ق144،  2ج  ،  التنقيح الرائع لمختصر الشرايع   ،  مقداد
پـيش از عقـد     ،  رط ضمن عقد صريحاً ذكر كند يا بـدون ذكـر در عقـد             عنوان ش  را به 

.  تنها در ذهن و ضمير خـود وى وجـود داشـته باشـد              ق قرار گيرد و يا اصالً     فمورد توا 

قصد 
 معاون

 دانندهمه الزم مي)قصد عام(قصد مقدمه

 )قصد خاص (المقدمهقصد ذى
  المقدمه الزم استقصد ذي

  صدق عرفي كافي است
  الزمه است مهالمقد ذيدقص

  عالم مساوي قاصد است
  نيستعالم مساوي قاصد 
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عنوان معاونت بـر ايجـاد مقـدمات جـرم          ،  تر فقها معتقدند كه بدون چنين قصدى        بيش

 . كند صدق نمى

 مهالمقد ذىعدم لزوم قصد . 2

،  مثـال رايبـ . دانند المقدمه را براى تحقق معاونت الزم نمى     ا قصد ذى  برخى از فقه  
عنـوان   به،  داند   ضرورى مى  يشرط عنوان كه وجود قصد را به      امام خمينى پس از اين    

 كسى ممكن است بگويـد اگـر معـاون علـم دارد كـه مباشـر              «: گويد  يك احتمال مى  
 زيـرا عـرف و عقـال        ؛كند نه ترتب شرط است و نه قـصد          كمك او را صرف گناه مى     

گيـرى از گنـاه اسـت و در ايـن             چون هدف شارع پـيش    ،  كنند  اين دو شرط را الغا مى     
ابى حمزه به همين مطلـب       وجود و عدم قيود مذكور تأثيرى ندارد و روايت        ،  صورت

لهـم مـن يكتـب و        اميـه وجـدوا    قال ابوعبداهللا لوال ان بنـى     ": گويد  اشاره دارد كه مى   
، پيـشين ،  حر عـاملى  ("ل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا       يجبى لهم الفى و يقات    

در . )143: پيشين، خمينى اهللا روح( مراد از قصد  1. )1ح،   از ابواب ما يكتسب به     47باب  
فروشـد و     كـسى انگـور مـى     ،   مثـال  رايبـ .  است قصد خاص اين عبارت امام نيز همان      

كـسب  ،  از فـروش    وي )صقصد خا  (سازد اما انگيزه    داند مشترى از آن شراب مى       مى
 . ى كندساز باكه بخواهد كمك به شر درآمد است نه اين

كه بايد معاون در ايجاد مقدمه جرم     و چه ساير فقها در اين       خميني بنابراين چه امام  
 اسـت كـه آيـا الزم اسـت          قصد خاص اختالف در همان    . دنقاصد باشد ترديدى ندار   

 ايـن   ؟مقدمـه را هـم داشـته باشـد يـا نـه            ال  قصد ايجاد ذى  ،  عالوه بر قصد ايجاد مقدمه    
ــيهم  مــسأله از آن دســتگاه خالفــت ، الــسالم جــا اهميــت دارد كــه در زمــان ائمــه عل

در جامعه نيز گناهان فراوانـى شـيوع        ،  شد  قانونى بود و مرتكب گناهان بسيارى مى        غير
 ناچـار از معاملـه و مـراوده بـا           ،  بسيارى از مـردم نيـز در كـسب و پيـشه خـود             . داشت

                                                 
صـدقات و زكـات را      كـه   هـا كاتـب باشـند         يافتنـد كـه بـراى آن        اميه كسانى را نمـى     اگر بنى « :فرمود) ع(امام صادق . 1

 ». كردند حق ما را سلب نمى، ها حضور پيدا كنند ها بجنگند و در نماز جماعت آن آورى كنند و از طرف آن جمع
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كردنـد امـا در عـين        گاه حاكم و يا كسانى بودند كه مسايل شرعى را رعايت نمى           دست

گذران زندگى و كسب درآمد بود نه كمك بـه ارتكـاب            ،  حال انگيزه آنان از معامله    
محور ، همين مسأله . ها به نوعى مقدمه گناه است       دانستند كه عمل آن     اگرچه مى ،  گناه

  .اختالف نظر فقها است كه بدان اشاره شد

ى فقهى كه محل بحـث فقهـا اسـت در آشـكارترين             ها  در مثال : نحوه تحقق قصد  
  مـثالً  ؛شـرط كنـد   هنگام كمـك بـه مباشـر        وقوع جرم را    ،  ممكن است معاون  ،  حالت
. كه با آن حـسن را بـه قتـل برسـانى     فروشم به شرط آن اسلحه را به تو مى  ،   اين : بگويد

شرطى داشته باشند و در ضمن      ممكن است پيش از فروش چنين       ،  تر  در حالت خفيف  
در حالـت سـوم     . عقد چنين شرطى ذكر نشود ولى عقد مبتنى بر اين شرط وقوع يابـد             

فروشـد بـا       يعنى اسـلحه را مـى      ؛كمك به تحقق جرم باشد    ،  ممكن است انگيزه معاون   
در اين حالت معـاون قلبـاً خواسـتار تحقـق           . اين نيت كه مباشر حسن را به قتل برساند        

 . توان به اين نيت پى برد ت و با اقرار خود وى يا جمع قراين مىچنين جرمى اس

، قـدر متـيقن از قـصد اسـت و بـا تحقـق آن از نظـر تمـامى فقهـا                     ،  سه حالت فـوق   
علـم دارد   ،  حالت چهارم هنگامى است كه فروشنده اسلحه      . معاونت تحقق يافته است   

كـسب  ،  از فـروش  قتل است اما انگيزه وى      ارتكاب  ،  قصد مشترى از خريد اسلحه    كه  
 اميـد هـم داشـته        حتـي  بسا راضى بدين كار نباشـد و       آمد است نه تحقق قتل و چه       در

، آيا فروش اسلحه با علم به قـصد مباشـر         . باشد كه مباشر از هدف خود منصرف شود       
 مالزمـه بـا قـصد       باشـر آيا علم بـه قـصد م      ،  به معناى قصد قتل است و به عبارت ديگر        

  چنين عملى را اماره بر قصد يا عين قصد دانست؟توان معاون هم دارد؟ آيا مى

بـه اختـصار تمـام مـسايل را         ،  فقهاى اقدم شيعه چنان كه معمول كتب آنـان اسـت          
فـروش  كـه    انـد    گفتـه   اجمـاالً  مـثالً . انـد   مطرح كرده و چندان به دقايق بحث نپرداخته       

 كه علـم    نايمورد  اما در   . سازد حرام است يا نيست      انگور به كسى كه با آن شراب مى       
،  مثـال  بـراي . انـد  سـخن نگفتـه   ،   به قصد مشترى مـساوى قـصد بـايع اسـت يـا نـه               بايع
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شـود   اگر علم داشته باشى حرام در آن واقع مـى ، اجاره مسكن ،  گويد  طوسى مى  شيخ

: 13ج،  در سلسله الينابيع الفقهيـه    ،  نهاية االحكام ،  بن حسن طوسى   محمد(»جايز نيست 
وجود نـدارد و    ،  كه علم مساوى قصد است      ى به اين  تصريح،  در اين عبارت شيخ   . )78

كه علم براى معاونت شرط        زيرا اين  ؛توان فهميد قصد الزم است يا نه        حتى از آن نمى   
 ياصـباح الـشيعه نيـز سـخن       نويسنده   1. شرط الزم نيز هست   . شود  كافى باشد دليل نمى   

در ،  لـشيعه اصباح ا ،  بن حسن صهرشتى   الدين سلمان  نظام (طوسى دارد  چون شيخ   هم
 . )275: 13ج، سلسله الينابيع الفقهيه

بـراى  ،  فاضـل مقـداد   به گفته   . اند  برخى از فقها چنين علمى را مساوى قصد دانسته        
عملش ،  اگر قصد نداشته باشد   . حرمت معاونت بايد فروشنده قصد كمك داشته باشد       

حـرام  مكروه است ولو ظن داشته باشد مشترى از كـسانى اسـت كـه از مبيـع اسـتفاده                    
، گيرد كه از نظـر فاضـل مقـداد          صاحب مفتاح الكرامه از اين سخن نتيجه مى       . كند  مى

  وى بـين علـم و ظـن فـرق گذاشـته            زيـرا  ؛در حكم قاصـد اسـت     ،  عالم به قصد مباشر   
 بايع ولـو شـرط      : گويد  حلى مى   عالمه 2. )39: پيشين،  2ج  ،  جواد حسينى عاملى  (است

، حلـى  عالمـه (شـود عملـش حـرام اسـت         مـى نكند ولى علم داشته باشد انگور شراب        
فتـواى  . دانـد   و دليل آن را معاونت بر گنـاه مـى         . )255: ق1413،  5ج  ،  مختلف الشيعه 

وى در تحرير االحكام نيز همين است و روايـات منـع از فـروش انگـور يـا چـوب را                      
داند كه بايع ارتكاب حرام توسط خريـدار را شـرط كنـد يـا علـم                   مربوط به جايى مى   

  ظنِ : گويد  كند و مى    محقق اردبيلى نيز علم و ظن را از وهم جدا مى          . شته باشد بدان دا 
نزديك به علم نيز عادتاً حكم علم را دارد و در چنين حالتى فـروش انگـور و چـوب                    

اضـافه  ،   روايـات مجـوز بيـع را حمـل بـر كراهـت كـرده               يو. حرام اسـت  ،  )معاونت(

                                                 
 . باشدم نيز شود كه الز مثالً هزار تومان براى خريد يك نان كافى است اما دليل نمى. 1

 معنـاى ايـن     ». كنـد   اگر قصد نداشته باشى ظن كفايـت از قـصد نمـى           « :گويد  فاضل مقداد مى  . اين سخن دقيق نيست   . 2
 . البته اشعار عبارت قابل كتمان نيست. كند چه بسا علم هم كفايت نكند حرف اين نيست كه علم كفايت مى
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تـر از پنجـاه       احتمـال كـم   (وهـم   ،  يع ممكن است حمل بر حالتى نماييم كه بـا         : كند  مى

سازد و حتـى ممكـن اسـت بگـوييم وقتـى              دارد كه مباشر از انگور شراب مى      ) درصد
فـروش ايـن مـواد جـايز        ،   زيرا چطور ممكن است با وجود علم       ؛علم دارد قاصد است   

ى سـاز  ى و بـت ساز واجب است جلوى شراب ،  باشد در حالى كه از باب نهى از منكر        
انگــور و  عــامالن شــراب ماننـد زارع و گيرنــده آب ) ص( خـدا گرفتـه شــود و رســول 

مجمـع الفائـده    ،  محقـق اردبيلـى   (كننده شراب و سايرين را لعنـت كـرده اسـت           حمل
 . )51 – 48: ق1403، 8ج ، والبرهان

از نظر آنان تـاجرى كـه    . گيرند  چنين علمى را مساوى قصد نمى     ،  اما برخى از فقها   
 خواهد گرفـت معـاون   1داند عاشر از وى عشريه     كند ولى مى    به قصد سود تجارت مى    

و انگيـزه  . )77: پيشين، احمد نراقى( چون رضايتى بدين كار ندارد     ؛شود  محسوب نمى 
معاون بايد با اين قصد چيـزى بدهـد كـه           : گويد  امام خمينى مى  . او چيز ديگرى است   

در  ،دهد تـا كـسى بـا آن مـسجد بـسازد             مثالً اگر گچ مى   . مباشر به مقصود خود برسد    
توان گفت در ساخت مسجد كمك كرده است كه با اين قصد بدهد نه با  صورتى مى

اگر با انگيزه ديگرى بدهد ولـو بدانـد مـشترى آن را بـراى مـسجد                 . ى ديگر ها  انگيزه
صـاحب جـواهر نيـز تمـام        . )142: پيـشين ،  اهللا خمينـى   روح(خرد باز معاونت نيست     مى

 وقتـى قـصد     : گويـد   دانـد و مـى      ضعيف مى  كنند   مي مواردى كه علم را ملحق به قصد      
كند و اطالق رواياتى كه چنين اعمـالى        معاونت صدق نمى  ،  )ولو علم هم باشد   (نباشد  

تواند شـامل   ضعيف است و نمى، را جايز ندانسته  ) بيع انگور يا چوب يا اجاره مسكن      (
  . )30: 1368، 22ج ، جواهر الكالم، محمدحسن نجفى(علم بدون قصد شود

مسلماً معاون اسـت    ،  المقدمه را دارد    انصارى نيز كسى كه قصد ذى      شيخد  به اعتقا 
المقدمه را ندارد ولو علم داشته باشد كـه مباشـر بعـداً مرتكـب                 اما كسى كه قصد ذى    

                                                 
حصول كشاورزان كه به همين جهت به آن عشريه و بـه مـأمور        دهم درآمد تجار و م     عشريه مالياتى بود مساوى يك    . 1

 . شد  مىعاشر گفته، اخذ
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المقدمـه   توان وى را قاصد ذى نمى، جرم خواهد شد و از انگور شراب خواهد ساخت  

براي اثبات ايـن    . )17: پيشين،  مرتضى انصارى (. دانست و عملش تجرى است نه گناه      
كند با تحليل ذهنيت كسى كه مقدمات جـرم را فـراهم              سعى مى شيخ انصاري   ،  سخن
 برخى از مقدمات قابليـت      : گويد  او مى ،  وى همواره معاون نيست   نمايد  ثابت  ،  كند  مى

مـثالً كـسى كـه انگـور     . كـار رونـد   حرام به  آن را دارند كه هم در حرام و هم در غير          
در چنـين حـالتى كـسى كـه انگـور           . تواند از آن سركه يـا شـراب بـسازد           مى ،خرد  مى
توان از اين قصد نتيجه گرفـت كـه           تنها قصد تمليك انگور را دارد و نمى       ،  فروشد  مى

در واقـع   . را نيـز دارد   ) مباشـر (المقدمه يعنى ساختن شراب توسط مشترى        او قصد ذى  
چنـد از    هـر ،  توجه كـرده  د خاص   قص از    عام به تفاوت قصد  اى    گونه بهشيخ انصاري   

كنـد كـه اگـر نفـس ايجـاد             اضافه مـى   ويالبته  . اصطالح مذكور استفاده نكرده است    
كار است اما از باب معاونـت در          شود گناه   كسى كه مرتكب آن مى    ،  مقدمه گناه باشد  

 1. المقدمه مقدمه نه ذى

 صدق عرفى معاونت. 3

عنوان شرط تحقق معاونت مطـرح       شق ديگرى را به   ،  در كنار قصد  ،  برخى از فقها  
وى . فقهاسـت محقق اردبيلى در زمره ايـن       .  و آن صدق عرفى معاونت است      اند  كرده
عمل كند كه عرفاً بگويند وى اى  گونه  يا به2 معاون يا بايد قصد داشته باشد    : گويد  مى

، مثالً اگر ظالمى از وى عصا بخواهد تا ديگرى را بزنـد و او بدهـد               . قصد داشته است  
لذا تاجرى كـه بـه   . كه وى راضى به اين كار نباشد      گويند قصد داشته ولو اين      رفأ مى ع

چون نـه قـصد دارد و نـه         (شود    معاون عشار محسوب نمى   ،  كند  قصد سود تجارت مى   
. )297: تـا  بـى ، زبـدة البيـان  ، محقـق اردبيلـى  (،  )شـود   عرفاً از عملش چنين استنباط مى     

                                                 
در . فروش انگور معاونت بر تمليك انگور اسـت نـه سـاختن شـراب             : گويد  وى مى . جا دقيق نيست    تعبير شيخ در اين   . 1

وى از بـاب    ،  باشـد چـه ايـن عمـل جـرم مـستقل             حالى كه بايع نسبت به تمليك انگور مباشر است نه معـاون و چنـان              
 . ها محاكمه خواهد شد مباشرت در آن

  . وي علم به تحقق ذي المقدمه را نيز مساوي قصد ميدانست، كه ديديم چنان. 2
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 بــه تمجيــد از وى پرداختــه و گفتــه ايــن انــصارى ايــن ســخن وى را پذيرفتــه و شــيخ

فتاح نيز همـين     مير. )108: پيشين،  مرتضى انصارى (تفكيك ناشى از دقت نظر اوست     
دانـد و   گويد و كيفيت ركن مادى را كاشف از قصد مـى            نظر را با عبارت ديگرى مى     

معـصيت  ) تحقق( يا بايد قصد ترتب      : دو ضابطه هست  ،   براى تحقق معاونت   : گويد  مى
كه عملش چنان نزديك بـه معاونـت و مخـتص بـه آن باشـد كـه                    اشته باشد يا آن   را د 

 . )565: پيشين، عبدالفتاح مراغى مير(معاونت شمرده شود ولو قصد نداشته باشد

.  ممكن است بين موارد مختلف قايـل بـه تفـصيل شـد             : گويد  انصارى نيز مى   شيخ
كـه ظـالمى در حـال تنبيـه از       اگر مقدمه عرفاً انحصار در ارتكاب جرم دارد مثـل ايـن           

عـصا بـه منزلـه قـصد اسـت و معاونـت بـر               دادن   در ايـن حـال    ،  كسى شالق بخواهـد   
ايـن نظـر در واقـع ركـن         . )18: پيشين،  مرتضى انصارى (شود  المقدمه محسوب مى    ذى

چه در باب قتل عمد گفتـه شـده كـه              مانند آن  ؛گيرد  مادى را دليل بر ركن معنوى مى      
شود ولو قاتل قصد قتل هم نداشته         قتل عمد محسوب مى   ،  اشداگر عمل نوعاً كشنده ب    

  . باشد
ادلـه معاونـت    ،   چنـان كـه ديـديم      :  مختلف بايـد گفـت     يدر مقام داورى ميان آرا    

قـدر متـيقن از حالـت     ،  مقتضاى حكم عقـل   . متفاوت و برخى عقلى و برخى نقلى بود       
از جانـب   ) جرم(ه  المقدم  معاونت يعنى موردى بود كه معاون قصد ايجاد مقدمه و ذى          

 ؛ سوره مائـده و دو دسـته روايـات بـود           3اما ادله نقلى شامل آيه      . مباشر را داشته باشد   
دانـست و دسـته    به شكلى عام معاونت بر گناه و ظلم را حـرام مـى  ، يك دسته روايات  

هـا   بـود كـه آن  مربـوط  به موارد خاص مثل فروش انگور و اجاره مسكن و غيره    ،  دوم
  . نددانست  گروهى چنين معامالتى را جايز و گروه ديگر ممنوع مى: دنيز دو گروه بودن

به جز حديث هشتم به شـكل مطلـق بـود و            ،   تمامى ادله نقلى اعم از آيه و روايت       
المقدمـه يـا كفايـت علـم از      سخنى از قصد و تفكيك آن به قصد مقدمـه و قـصد ذى        

كه معاون از قصد مباشر     ها در اين بود        ولى ظهور عرفى همه آن     ؛قصد و غيره نداشت   
روايات خاص سؤاالتى بود كه راويـان       ،  از طرفى ديگر  . براى ارتكاب جرم خبر دارد    

ها رضـايتى بـه ارتكـاب حـرام و مـصرف              پرسيده بودند و طبعاً آن    ) ع(حديث از ائمه  
  . اند االجاره در حرام نداشته مبيع يا مال
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علم ) معاون( دارد كه بايع      روايات خاص ظهور در حالتى     : توان گفت    بنابراين مى 

انگيـزه كـسب درآمـد و        به قصد مباشر دارد اما خود رضـايتى بـدان نـدارد و تنهـا بـا                
روايـات متعـارض بـود و فقهـا در       ،  حـال  هـر  بـه . كنـد   گذران زندگى بدان اقدام مـي     

 گروهى روايات مانعه را بر حالت شرط ضمن         : ها عقايد مختلفى داشتند     بندى آن   جمع
بندى چنـان كـه      اشكال چنين جمع  . كردند  آن حمل مى     مجوز را بر غير    عقد و روايات  

آن است كه متعارف نيست مسلمان ارتكـاب معـصيت را در            ،  گفت  انصارى مى  شيخ
در ايـن   . تـوان روايـات را بـر چنـين مـورد نـادرى حمـل نمـود                  عقد شرط كند و نمى    

رط گنـاه و     ايجـاد مقدمـه بـا شـ        ؛موضوع روايات دو حالت متفاوت است     ،  بندى  جمع
  . بدون آن

نـاظر بـه يـك    متعـارض  روايـات  همـه  ، انـصارى   شيخاز نظربندى ديگر     در جمع 
اما ايجاد مقدمه با قصد كمك به مباشر در تحقـق           ،  يعنى علم بدون قصد   ،  حالت است 

 از اين روايـات     ي غير ن از ادله ديگر   آقطعاً معاونت و حرام است و البد حرمت         ،  جرم
 . شـود  آيد و از موضوع روايات متعارض خارج مى ه دست مىمثل عقل و آيه شريفه ب     

ايـن  . دانـد   شـيخ جمـع بـين نهـى و جـواز را كراهـت مـى               ،  در حالت علم بدون قـصد     
) ع(امـام معـصوم   ،   زيرا چنان كه ديديم حسب روايات      ؛ نيست پذيرفتنيبندى نيز     جمع
فروشـيم و     سازد مـى    دانيم شراب مى     خود ما خرماى خود را به كسى كه مى         : گويد  مى

رسـد بـراى حـل        بـه نظـر مـى     .  نيـست  پـذيرفتني ارتكاب مكروه از جانب امام معصوم       
يـك از دو گـروه       تعارض بايد به تحليل عرفى معاونـت پرداخـت و در سـايه آن هـر               

  . كه مناسب آن استحمل كرد روايات معارض را بر حالتى خاص 
ار تحقـق  خواسـت ، در حـالتى كـه شـخص بـا علـم و عمـد      ، از لحاظ صـدق عرفـى    

قـدر متـيقن از معاونـت       ،  المقدمه يعنى يارى رساندن به مباشر در تحقق جرم است           ذى
، اما در حالت علم بـدون قـصد      . است و روايات مانعه بايد بر چنين موردى حمل شود         

اگـر كـسى دسـتگاه ويـدئو     ،  مثـال  رايدانـد؟ بـ     آيا عرف چنين شخصى را معاون مـى       
كنـد يـا      ى ممنوعـه از آن اسـتفاده مـى        ها  دن فيلم داند خريدار براى دي     فروشد و مى    مى

ربايى از ايـن ماشـين       داند مشترى براى آدم     كسى در آژانس كرايه ماشين است و مى       
 و تنهـا بـراى      ندنيـست راضي  ولى در هر دو حالت به فعل مشترى         ،  استفاده خواهد كرد  



ه م 
وی د

ژپوش 
نا 

              
ا

ص
  

    
    

 

 

164 


سته يـا   عـرف چنـين حـالتى را معـاون ندانـ          ،  دنپرداز  گذران زندگى خود به معامله مى     

روايات مجـوز را بايـد   ، ن جهتيبه هم. حداقل در صدق عرفى آن ترديد وجود دارد  
عرف كـسانى را كـه بـر شـغل عـادى خـود يعنـى كـارى                  . بر چنين حالتى حمل نمود    

  . داند معاون نمى، پردازند و قصد كمك به جرم و مجرم را ندارند قانونى مى
 و در   توجـه داريـم    نهـى از منكـر       انـصارى در بـاب      شـيخ   نكتهبه  كه     عالوه بر آن  

فـروش  حتـى در نهـى از منكـر نيـز           دارد كه   د  اعتقاوى  . آينده بدان خواهيم پرداخت   
گيرى حرام است كه ساختن شـراب منحـصراً           زمانى از باب پيش   ،  ساز  انگور به شراب  

فروشـند و      اما اگر افراد فراوانى انگـور مـى        ؛متوقف بر فروش اين شخص خاص باشد      
فروش حـرام   ،  تواند از ديگرى انگور بخرد       مى خريدار،  ناع اين شخص  در صورت امت  

در حالتى كه شخص علـم بـدون قـصد          .  زيرا تأثيرى بر عدم وقوع حرام ندارد       ؛نيست
خواهـد چـاقو را از او         داند كـسى كـه مـى        فرضاً چاقوفروشى مى  . دارد نيز چنين است   

روش چـاقو در چنـين      فـ . بخرد قصد قتل دارد اما چاقوفروش بدين كار راضى نيـست          
مجـرم از   ،   زيرا حتى اگر وى از فروش امتناع كنـد         ؛شود  حالتى معاونت محسوب نمى   

طور طبيعى ناظر به چنـين حـاالتى اسـت كـه        روايات مجوز به  . ديگرى خواهد خريد  
ــه مــى   ــدگى خــود معامل ــراى گــذران زن ــد و كــسانى نيــز افــرادى ب ــا  كردن از مبيــع ي

طبيعى است كه مسئوليت جرم با خود مباشـر     . كردند  االجاره استفاده در حرام مى     مال
 . شود بوده و فروشنده نيز قصد و رضايتى بدان كار نداشته و معاون محسوب نمى

 حرمت معاونت از باب نهى از منكر

 آناز وقـوع    ،  توانـد   جـا كـه مـى        گناه حرام است و بر مسلمان واجب است تـا آن          
مبتنـي  ايـن مـسأله بـر ايـن قاعـده           . تجلوگيرى كند و ترك اين واجب خود گناه اس        

گيرى از منكـرى كـه هنـوز           يعنى پيش  ؛مثل رفع آن واجب است    ،  است كه دفع منكر   
، برخـى از فقهـا  ، بـه همـين دليـل   . واجب است، تحقق نيافته مانند منكرى كه رخ داده 

اهللا  روح(انـد    را از باب وجوب نهـى از منكـر حـرام دانـسته             ساز  فروش انگور به شراب   
 يكـى   : نهى از منكر شرايطى دارد    كه  انصارى معتقد است     شيخ. )131: پيشين ،خمينى

كه مرتكب در آستانه وقوع گناه باشد و ثابـت نيـست كـه بـر مـا واجـب اسـت از                         آن
مثـل   يعنى معلوم نيست دفـع منكـر         ؛عمل ناتوان كنيم  دادن   قبل او را از انجام       ها  مدت
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انجـام  ،   گناه خودش گناه مستقلى باشد     اگر مقدمه ،  عالوه بر اين  . رفع آن واجب باشد   

گيرى از گناه ديگرى بخواهـد حـرام باشـد            اگر از باب پيش   اما   ؛آن حرام است  دادن  
علـت  ،  كنـد   بايد ديد ترك عمل از جانب كسى كه مقدمه را ايجاد مى           . شرايطى دارد 

اگـر علـت تامـه باشـد يعنـى          . تامه بـراى تـرك گنـاه ديگـرى اسـت يـا علـت ناقـصه                
وجـه امكـان گنـاه بـراى          هيچ باشد كه اگر وى آن مقدمه را ايجاد نكند به          اى  گونه به

اما اگـر   ،   حرام است   دادنش جا ترك آن مقدمه واجب و انجام        در اين ،  ديگرى نيست 
مـثالً  . ترك آن واجب نيست، ى مشابه داردها علت ناقصه باشد و آن مقدمه جايگزين  

خللـى در كـار او ايجـاد    ، سـاز  اباگر فروشنده انگور بداند عدم فروش انگور بـه شـر        
فـروش و عـدم فـروش انگـور بـه وى            ،  كنـد   كند و از شخص ديگرى خريـد مـى          نمى

اما اگر فروش انگور منحصراً در . كر ندارد و لذا فروش جايز استمنتأثيرى در وقوع 
ايـن فـروش حـرام اسـت ولـو          ،  كه دفع منكر واجب باشد      دست بايع است با فرض آن     

بايـد توجـه    . المقدمه را نداشته باشد و بدان كار نيز راضـى نباشـد            بايع قصد ايجاد ذى   
عملـش  ،  المقدمـه را نـدارد      قـصد ذى   بـايع    چـون ،  انـصارى  داشت از نظر امثـال شـيخ      

شود و از آن باب حرام نيست اما ممكن اسـت بنـا بـر شـروطى                   معاونت محسوب نمى  
ام باشـد امــا  نهـى از منكـر حـر   تـرك واجبــي بـه نـام    از بـاب  ، كـه در بـاال گفتـه شـد    

مرتكـب حـرام    ،  حال نتيجه يكى است و كسى كه مقدمه حرام را ايجاد كـرده             هر در
  . شده است

  نتيجه
فقهـا اسـت امـا در جزييـات          تأييـد    حرمت معاونت در گناه به نحـو اجمـال مـورد          

معاونـت  ،  از نظر اين مقالـه بنـابر ادلـه احكـام          . خورد  احكام آن اختالفاتي به چشم مي     
از حيـث ركـن     . تواند بـا فعـل و تـرك فعـل صـورت بگيـرد               كه مي مقيد است    ميجر

معاون بايد قصد كمك به مباشر براي ارتكاب جرم را داشته و خواستار تحقق             ،  رواني
كه مباشر قصد گناه دارد كافي نيست و روايـاتي            جرم باشد و علم و اطالع وي از اين        

عاون علم به قصد مباشر     كه كمك به مباشر را جايز دانسته مربوط به جايي است كه م            
  . دارد اما از ارتكاب جرم راضي نيست
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