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کیدهچ
شـود. معـین و   ھا بـار مـی  روند که آثار مھمی بر آنتسبیب و اعانه دو قاعده فقھی مھم به شمار می

باشند و اینکه چه فرقی دارند بسیار مبھم ل این دو قاعده است دارای شباھت زیادی میسبب که ماحص
ھای ظریف این دو گاھی موجب خلط در تطبیق گشته و مصادیق ھر یک با دیگری اشتباه است. تفاوت

ایـم. بحـث از محوریـت یـا     ھای دو عنوان فوق را بررسی نمودهما در پنج محور تفاوتشود.گرفته می
م محوریت ھر یک، اشتراط و عدم اشتراط مباشر عاقل، اشتراط قصد در صدق دو عنوان، شمول دو عد

قاعده نسبت به ترک و عدم ترک و بیان حکم تکلیفی و وضعی اعانه و تسبیب محورھای این مقالـه را  
دھد.تشکیل می

اعانه، معین، تسبیب، سبب.: هاکلیدواژه

.٢٦/١١/١٣٩٣ی: یب نھایخ تصوی؛ تار٠٤/٠٢/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

تلف، فقط حاصل فعل یا ترک فعل یک شخص نیست بلکـه  وقتی ارتکاب جرم یا حصول 
و شـود، مفـاھیمی مثـل معاونـت، تسـبیب     فعل یا ترک دو نفر یا بیشتر است که منجر به آن می

شود.مشارکت پیدا می
آنچه قرار است در این مقاله مورد بررسی قرار گیرد بررسـی تطبیقـی دو قاعـده تسـبیب و     

ریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه کنیم و سپس بـه بررسـی   اعانه است. سعی ما این است تا تع
ضرورت پژوھشی از این دست ایـن اسـت   ھا و وجوه اشتراک تسبیب و اعانه بپردازیم.تفاوت

طورکلی مفید آن است که در موارد مختلف بین مصـادیق آن تمییـز   که تفکیک عناوین مشابه به
که عدم تبیین معیـار تمییـز   شود. درحالییداده شده و حکم ھر یک را بر موضوع خودش بار م

کنـد. عنـاوین   موجب سردرگمی شده و استدالل و استنباط را از حالت فنی و منضبط خارج می
مذکور در این مقاله ھرچند در مواردی در کتب فقھـی تعریـف گردیـده اسـت، امـا ھرگـز بـه        

نشده و ایـن مطلـب در   شود پرداختهبررسی آنچه موجب جدایی تسبیب و اعانه از یکدیگر می
ای از ابھام قرار دارد. لذا پاسخ به این سؤال که چه چیـزی موجـب افتـراق ایـن دو عنـوان      ھاله

است و اینکه چه مشترکاتی دارند رسالت اصلی این مقاله است که برای اولین بار مورد بررسی 
تحلیـل مفـاھیم   روش پـژوھش کنـد. ھای دیگر نیز باز مـی گیرد و راه را برای پژوھشقرار می

گیری از ادله نقلی و توجه به استعماالت عرفی بـوده اسـت و در پایـان مقالـه بـه      مشابه با بھره
شـود و ثمـره تمییـز ایـن دو محسـوب      ای از احکامی که بر ھر یک از دو عنـوان بـار مـی   پاره
ایم.گردد اشاره کردهمی

ـ  تاریخچه بحث میدر باب م از دیربـاز توجـه فقھـای    توان گفت قاعده حرمت اعانه بـر اث
ترین فقھای شیعه نیز بدان تمسک شده است. البته امامیه را به خود جلب کرده و در کتب قدیم

مواجھیم. نخسـتین  » اعانه بر اثم«به جای » معونة الظالمین«در کتب فقھای متقدم بیشتر با عنوان 
سـب کتـاب المقنعـه    نصی که در این زمینه یافت شـد از شـیخ مفیـد اسـت کـه در بـاب المکا      

» معونة الظالمین علی ما نھی اهللا عنه حرام و أخذ األجر علـی ذلـک سـحت حـرام.    «نویسد: می
)۵۹۸(مفید، 

پس از او شاگردش سید مرتضی نیز در االنتصار در بحـث از عـدم اجـزاء دفـع زکـات بـه       
دل علـی ذلـک   و یمکن أن یسـت «فساق از این قاعده استفاده کرده و به آن استدالل نموده است: 

بکل ظاھر من قرآن أو سنة مقطوع علیھا یقتضی النھی عن معونة الفساق و العصاة و تقویتھم، و 
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)٢١٨شریف مرتضی، (»ذلک کثیر.

یابد و شـیخ بـیش از دو اسـتاد    در کتب شیخ طوسی استفاده از این قاعده رونق بیشتری می
حث مستحقان زکات کتـاب المبسـوط   نماید. از جمله در بسابق الذکر خویش بدان استدالل می

فرماید:خویش می
فإن کان غنیا لم یعط شیئا، و إن کان فقیرا نظر فإن کان مقیما علی المعصیة لـم یعطـه ألنـه    «

إعانة علی المعصیة، و إن تاب فإنه یجوز أن یعطـی مـن سـھم الفقـراء، و ال یعطـی مـن سـھم        
)٢/٦٢و ١/٢٥١(طوسی، » الغارمین.

ستفاده از این قاعده مورد توجه فقھاست تـا آنجـا کـه در کتـب متـأخران      پس از شیخ نیز ا
عنوان یک بحث مستقل را به خود اختصاص داده است.

ھـای  درباره قاعده تسبیب نیز باید گفت ھرچند بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتاب
بـار عنـوان   ستین) برای نخ٤/١٨٥فقھی مطرح شده است، لیکن ظاھراً محقّق اول (محقق حلی، 

طـورکلی ایـن بحـث در کتـب محقـق حلـی و عالمـه        تسبیب را در فقه به کار برده است؛ و به
مستقالً مطرح گردید و پس از ایشان در کلمات دیگر فقھا رایج شده است.

تعریف عناوین مورد بحث
ن نویسـد: اعانـه عبـارت اسـت از انجـام داد     شیخ انصاری در المکاسب المحرمه میاعانه: 

. ١برخی از مقدمات فعل غیر به قصد حاصل شـدن حـرام، نـه مطلـق انجـام دادن آن مقـدمات      
)١/١٣٢(انصاری، 

گونه تعریف کرده است: اعانه عبارت میرزای نائینی در کتاب المکاسب و البیع، اعانه را این
بـه  سازد تا بـه مطلـوبش برسـد، مثـل دادن شـالق     است از انجام دادن آنچه دیگری را قادر می

)۱/۲۷(نائینی، ٢شخص ظالم.
شود اعانه علی نویسد: اعانه در لغت به معنی مساعدت است. گفته میفاضل لنکرانی نیز می

ذلک یعنی او را در آن کار مساعدت کرد...ولیکن ظاھر این است که مسـاعدت اختصاصـی بـه    
کردن به آنچـه  مساعدت عملی ندارد بلکه مساعدت فکری و نشان دادن راه چیزی و راھنمایی

مطلوب و مقصد است را نیز شامل است؛ بنابراین اعانه بر اثم یعنی مساعدت گناھکار و کمـک  

»ان االعانه ھو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه ال مطلقاً. «١
»ان مفھوم االعانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما ھو مطلوبه ...کمناوله السوط للظالم. «٢
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صـورت فکـری   به در جھت تحقق گناه و صدور معصیت، چه اینکه مساعدت عملی باشد یا به

)٤٥١و راھنمایی کردن. (لنکرانی، 
توان چنـین تعریـف نمـود: اگـر     ا میپس از نقل تعاریف فوق، اعانه بر اثم را بنا بر نظر فقھ

ای در عملیات اجرایی سازنده جرم یا گنـاه نداشـته باشـد بلکـه نقـش او      شخصی ھیچ مداخله
فرعی و طبعی و به اموری چون تھیه مقدمات یا تشویق و ترغیب و یا ارائه راه و ارشـاد بـه آن   

شود و کار او اعانه بر اثم است.باشد معاون (معین) جرم محسوب می
: شریک جرم عبارت از کسی است که به قصد ارتکاب جرم با فرد یا افراد دیگـری  شرکت

کند. به دیگر سخن، شریک جرم به درانجام عملیات مادی جرم معینی مشارکت و ھمکاری می
شود که با ھمکاری یک یـا چنـد نفـر دیگـر، یـک جـزء از عملیـات مـادی و         کسی اطالق می

ھا فاعل مستقل آن جرم شـناخته  که ھریک از آننحویدھد بهمحسوس جرم معینی را انجام می
کند که در عملیات اجرایی دو نفر یـا  شوند؛ بنابراین مشارکت در جرم، زمانی تحقق پیدا میمی

بیشتر شرکت داشته باشند.
) در تعریـف شـراکت در جـرم    ١٣٩٢قـانون مجـازات اسـالمی (مصـوب سـال      ١٢٥ماده 

نویسد:می
ا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند ھر کس با شخص ی

تنھایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و ھا باشد، خواه رفتار ھر یک بهبه رفتار ھمه آن
شود.ھا مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب میخواه اثر کار آن

انـد، بلکـه فقـط    معنای کلـی و اعـم نشـده   فقھا متعرض بیان تعریفی از شرکت در جرم به
اند. از جملـه،  شرکت در قتل را مورد بحث قرار داده و به تبیین کیفیت تحقق آن را اکتفا نموده

تتحقق الشرکه فی القتل بان یفعـل کـل   «فرمایند: امام خمینی در کتاب قصاص تحریرالوسیله می
، یعنـی شـرکت در قتـل وقتـی     »نار اوالبحـر... منھم مایقتل لوانفرد کان اخذوه جمعاً فالقوه فی ال

تنھـایی ھـم   کند که ھریک از شرکاء عملی انجام دھد که در صورت انفـراد و بـه  تحقق پیدا می
کشنده باشد. مثل اینکه ھمه او را گرفته و در آتش یا دریـا بیندازنـد. (خمینـی، تحریرالوسـیله،     

٢/٥١٧(
اند از:اند که عبارتر کرده: فقھا برای تسبیب، تعاریف مختلفی ذکتسبیب

شـود؛ ماننـد کنـدن    نویسد: ھر عملی که تلف به سبب آن حاصل میآ) محقق در شرایع می
)۴/۲۳۷چاه در ملک دیگران و ایجاد لغزشگاه در مسیر عمومی. (محقق حلی، 
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کند: فراھم ساختن چیزی چنین تسبیب را تعریف میب) عالمه حلی در قواعد االحکام این

شود اگرچه علت تلـف چیـز دیگـری باشـد؛ البتـه بایـد عمـل        وجود آن تلف حاصل میکه با 
کند یا سر ای باشد که تحقق علّت تلف از آن متوقع باشد؛ مانند کسی که چاه میگونهتسبیبی به

کند. (عالمه حلی، قواعد االحکام، گذارد و یا شخصی را وادار به اتالف میظرف غذا را باز می
۲/۲۲۱(

انـد عبـارت اسـت از    نویسد: تسبیب بنا بر آنچه فقھا به تفسیر آن پرداختهید اول میج) شھ
)۲/۳۹۲ایجاد ملزوم علّت تلف به قصد وقوع آن علّت. (شھید اول، 

بعید نیست که مقصود فقھا از تعاریف مذکور درباره سبب، اشاره بـه یـک مـالک و معیـار     
ی آن در مواردی باشد که نصوص بر آن داللت کلّی برای ضمان و استفاده یک ضابطۀ عرفی برا

دارد؛ بنابراین مقصود آنان از این تعاریف، تعریف مصطلح فلسفی دقیـق بـرای سـبب و علـت     
نیست. بلکه مقصود از سبب یا تسبیب، انجام کاری است که از نظـر عرفـی و ارتکـاز عقالیـی     

فـی نسـبت تلـف) در    موجب انتساب خسارت و تلف به مسبب آن شود و این معنا (صدق عر
ھمۀ موارد تسبیب نیست. از این رو ھرچند از جھت تعریف اصطالحی و فلسفی تفـاوتی بـین   
کندن چاه در ملک خود و ملک دیگری از نظر سببیت برای سقوط، نیست، ولی از آنجا کـه در  

تواند ھرگونه تصـرفی را در آن داشـته باشـد و دیگـران حـق      مورد اوّل ملک خود اوست و می
ل شدن در ملک او را بدون اجازه وی ندارند، به خالف کندن چاه در ملک دیگـری یـا در   داخ

راه عمومی، اگر شخص یا حیوانی وارد ملک او شود و درون چاه سقوط کند، قطعاً تلف بـه او  
شود و از نظر عرف و عقال، تلف به کسی که داخل در ملک شـده نسـبت داده   نسبت داده نمی

تلف به خود وی -کندن چاه در ملک دیگری یا در مسیر عمومی-ت دومشود؛ اما در صورمی
شود. این مسأله عقلی نبوده و منظور از اصطالحات علّت و سبب، معانی فلسفی نسبت داده می

ھا نیست، بلکه منظور انتساب عرفی عمل به سبب است و لذا سبب کسی است که مسـتقیماً  آن
شـد و  گر فعل یا ترک او نبود تلف یا جنایت حاصل نمیباعث تلف یا جنایت نشده است اما ا

کند که مباشری ھم در میان باشد ولی اضعف داند. حال فرقی نمیعرف تلف را به او مستند می
از او باشد (مانند جایی که مباشر مغرور است) و یا اینکه مباشری غیر از خسارت دیده در میان 

اطـالع از وجـود چـاه در آن    کنـد و عـابری بـی   ھی مـی نباشد (مانند اینکه در معابر عمومی چا
افتد). مھم این است که عرف جنایت یا تلف را به او که مستقیماً اثرگذار نبوده، مستند ببیند.می

ای شرکت در جرم را از محل بحـث خـارج   پس از ذکر تعریف عناوین فوق، باید با ضابطه
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تسببیب و اعانه بپـردازیم. آنچـه تسـبیب و    ھای صورت تفصیلی به بیان تفاوتکنیم و سپس به

کند این است که شریک ھمواره در تحقق جرم تأثیر مسـتقیم دارد و  اعانه را از شرکت جدا می
گردد و به عبارتی یکی از عناصر مؤثر در عنصر مادی جرم است. حال آنکه مباشر محسوب می

ر وقوع جرم یا حصول تلـف دارنـد   کدام مباشرتی ندارند و تأثیری که دنه معین و نه سبب ھیچ
غیرمستقیم است.

این نکته را نیز باید افزود که معاونت از مرحله فکر و تصمیم آغـاز و تـا مرحلـه مقـدمات     
که شرکت در جرم از آغاز تا پایان و به نتیجه رسیدن ادامه دارد.رود. درحالیپیش می

شود این اسـت کـه ھـر دو    عین میبنابراین آنچه باعث ابھام در مصادیق مردد بین سبب و م
تـوان  در تھیه مقدمات فعل مؤثر بوده ولی مباشرتی در انجام خود فعل ندارند. برای نمونـه مـی  

ای اسـت ولـی عمـداً در وظـایف خـود      موردی را ذکر نمود که در آن شخصی نگھبان کارخانه
نگھبان در انجام وظایفش دزدد؛ در اینجا کوتاھی کند و دزد اموالی را از کارخانه میکوتاھی می

مصداقی است که مردد است بین اینکه تسبیب باشد یا اعانه بر اثم؟

وجوه افتراق و اشتراك تسبیب و اعانه
. محوریت و عدم محوریت١

کننده و نه تبعی در تحقق جرم و یا تلف است. این نکته را سبب ھمواره دارای نقش تعیین
ود. برای مثال به تعریفـی کـه از شـرایع نقـل نمـودیم اشـاره       توان از تعریف فقھا استنباط نممی
فرمود: تسـبیب عملـی اسـت کـه اگـر نباشـد، تلـف حاصـل         کنیم که محقق حلی در آن میمی

گردد.نمی
آید و ایـن اشـاره بـه نقـش محـوری      بنابراین سبب عاملی است که از عدمش عدم الزم می

سبب در تحقق تلف یا جرم دارد.
ی که ضامن و اقوی از مباشر است محوریت با سبب است؛ به عبارت دیگر عالوه در سبببه

طـورکلی  شود بلکـه بـاالتر از ایـن، بـه    تنھا عملی است که اگر نباشد تلف یا جرم محقق نمینه
داند ھرچند مباشرتی ندارد.تلف به او مستند است و عرف او را متلف حقیقی می

وجـه و لـو   ھـیچ تحقق جرم یا تلف اسـت و بـه  اما معین ھمواره دارای یک نقش تبعی در 
کار را بازی کرده که توان تلف را به او مستند دانست. بلکه نقش یک ھمکار و کمکمجازاً نمی

توان گفت کـه اگـر   بدون او ھم راه دیگری برای حصول جرم وجود دارد. لذا درباره معین نمی
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شود.نباشد تلف حاصل نمی

ھمواره از اجزا علت تامه است و اگـر نباشـد علـت تامـه     طبق این تفاوت باید گفت سبب
تـوان  آید نمـی گونه که از مفھوم آن بر میمحقق نخواھد شد ولی معاونت چنین نیست و ھمان

آن را از اجزا علت تامه دانست بلکه اگر معاونت نیز محقق نشود وقوع جـرم ھمچنـان متوقـع    
ا به سبب مستند دانست (چه در مـواردی کـه   توان وقوع جرم راست. به ھمین دلیل ھمواره می

داند و چه در مواردی که مباشر اقوی از مباشر است که عرف حقیقتاً جرم را به سبب مستند می
توان جرم را مجازاً مستند به سبب دانست چراکه استناد معلول بـه علـت   اقوی است باز ھم می

تـوان  رد اعانه ھرگز و حتی مجازاً نمیشود.) اما در مواناقصه از موارد مجاز عقلی محسوب می
تحقق نتیجه را به معین نسبت داد.

. اشتراط وجود مباشر عاقل و عدم آن٢
ھای تسبیب و اعانه این است که در تسبیب ھمواره مباشـرت توسـط یـک    از جمله تفاوت

امل پذیرد بلکه ممکن است مباشر عاقل باشد، یا اینکـه عاقـل نباشـد (شـ    عامل عاقل انجام نمی
دیده وجود ندارد ولـی جاھـل   کودک غیر ممیز و مجنون) و یا اینکه مباشری جز خود خسارت

است؛ و مباشر عاقل نیز ممکن است عالم و قاصد باشد و یا اینکـه عـالم و قاصـد نباشـد. لـذا      
بندی نمود:توان دستهکند که به شکل زیر میبحث تسبیب صوری پیدا می

ور شخصـی در روزی طوفـانی در خانـه خـود آتـش شـعله      الف. مباشر عاقل نباشد. مـثالً 
ازحد نیازش روشن بسازد و آتش توسط باد بـه خانـه ھمسـایه سـرایت کـرده و موجـب       بیش

کننده آتش سبب و باد مباشر است ولـی مباشـر در اینجـا عاقـل     خسارت شود. در اینجا روشن
)٢/٢٢٧، ارشاد االذھان، (عالمه حلی.کننده آتش استنیست و لذا ضمان متوجه خود روشن

کنـد و  دیده است. برای مثال شخصی در محلی عمومی چاھی مـی ب. مباشر خود خسارت
افتد. اینجا کننـده چـاه   خبر در آن میگذارد و شخص دیگری بیای نمیھیچ نشانه ھشداردھنده

سبب و عابر مصدوم خود مباشر است و ضمان بر عھده سبب است.
دیده است. این صورت خود دو حالت دارد:ر از خسارتج. مباشر شخصی عاقل غی

حالت اول: مباشر عاقل عالم و قاصد است. مثالً اگر شخصی در راه عمومی چاھی بکنـد و  
دیگری ثالثی را عمداً در آن بیاندازد، در اینجا مباشر که قاصد و عالم بوده است ضامن است نه 

سبب.
اصد نیست. برای نمونه پزشکی به پرستار دستور حالت دوم: مباشر عاقل است اما عاقل و ق
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دانـد دارو کشـنده اسـت و فکـر     دھد دارویی کشنده را به بیمار تزریق کند اما پرسـتار نمـی  می
آیـد  حسـاب مـی  کند دارویی در جھت بھبودی است. در اینجا که از مصادیق غـرور نیـز بـه   می

و سبب اقوی است لذا ضامن است.مباشر ھرچند عاقل است اما آگاه از نتیجه مترتبه نیست 
اما در اعانه ھمواره یک مباشر عاقل قاصد وجود دارد؛ به عبارت دیگر اوالً مباشـر و معـان   
وجود دارد و ثانیاً این مباشر و معان آگاه و قاصد نسبت به نتیجه است. دلیل مطلب ایـن اسـت   

ات نسبی اسـت و کنـار معـین    که در مفھوم اعانه، نسبت با معان وجود دارد؛ یعنی اعانه از صف
کنـد و وجـود   ھمواره شخص معان وجود دارد؛ زیرا معین کسی است که به دیگری کمک مـی 

شود کـه عمـرو وجـود    عنوان معین میمعان شرط صدق عنوان معین است. زید وقتی معنون به
ن؛ و داشته باشد و زید به او کمک کرده باشد. در این حالت میگوییم زید اعان عمروا علی فـال 

توان گفت او معین است زیرا ایـن سـؤال مطـرح    اال اگر عمرو در میان نباشد ھرگز به زید نمی
عالوه این مباشر آگاه و قاصد است زیرا گفتیم کـه  شود که به چه کسی کمک کرده است؟ بهمی

کاره معان است لذا باید معان آگاه بوده باشد.معین یک نقش تبعی دارد و ھمه
یابیم که اگر در جـایی مباشـری عاقـل وجـود نداشـت ھرگـز       ح شده در میاز مطالب مطر

توان اعانه را مطرح نمود و باید گفت مورد از موارد تسبیب اسـت؛ بنـابراین شخصـی کـه     نمی
کنـد کـه شـخص ثـالثی را     دھد و اشاره میای میچاقویی به دست کودک غیر ممیز و یا دیوانه

ن؛ زیرا گفتیم در اعانه باید یک عامل عاقل آگاه وجـود  بزند سبب جنایت است نه معاون و معی
داشته باشد ولی در این موارد چنین نیست.

. اعتبار و عدم اعتبار قصد در صدق دو عنوان معین و سبب٣
آنچه در اتالف بین فقھا مشھور است این است که چه عمداً و چه غیر عمـد و  در تسبیب:

ر ھمه صـور متلـف ضـامن اسـت (مکـارم شـیرازی،       غیر قصد و چه جاھل باشد و چه عالم د
) بلکه حتی در حالت خواب نیز اگر کسی چیزی را اتالف کند ضامن است. حـال اگـر   ٢/٢٢٨

سبب ھم از باب اتالف ضامن باشد و مستند آن ادله ضمان متلف باشـد قھـرا سـبب ھـم چـه      
د.قاصد باشد و چه قاصد نباشد عنوان تسبیب بر آن صادق و ضامن خواھد بو

با این وجود ضمان تسبیبی ادله مستقل خود را دارد و بر اساس این ادله باید قضاوت نمود 
که آیا قصد و عمد در آن معتبر است یا خیر؟

سبب دوم ضمان، تسـبیب اسـت   «گوید: صاحب جواھر در مورد ضمان ناشی از تسبیب می
ماع نمود و عـالوه بـر آن،   توان تحصیل اج...در این خصوص بین فقھا اختالفی نیست بلکه می
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)۳۷/۴۶، صاحب جواھر». (ای داللت دارداخبار متعددی بر وجود چنین قاعده

کنیم.ما برای نمونه، به چند مورد از روایاتی که در این باره وارد شده اشاره می
مورد اول: صحیحه حلبی. از امام صـادق علیـه السـالم پرسـیدم اگـر کسـی چیـزی در راه        

که مرکب آن شخص در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین طورید، بهدیگری قرار دھ
ء یضـرّ بطریـق المسـلمین فصـاحبه ضـامن لمـا       کل شی«بزند، حکم چیست؟ حضرت فرمود: 

ھـا  ) یعنی صاحب ھر چیزی که در راه مسـلمین [واقـع شـود و] بـه آن    ۷/۳۵۰؛ (کلینی، »یصیبه
ضرر بزند، ضامن پیامدھای آن است.

د دوم: صحیحه زراره. به امام صادق علیه السالم عرض کردم حکم کسی که چـاھی در  مور
غیر ملک خویش حفر کند و عابری در حین عبور در آن بیفتد، چیست؟ حضـرت (ع) فرمـود:   

علیه ضمان النّ کلّ من حفر بئرا فی غیر ملکه. (پیشین)«
کنـد: از آن حضـرت   نقـل مـی  مورد سوم: موثقه سماعه از امام صادق علیه السالم. سـماعه  

افتـد،  کنـد و دیگـری در آن مـی   سؤال کردم حکم کسی که چاھی در خانـه خـودش حفـر مـی    
اگر چاه در ملک خودش باشد موجب ضمان نیست؛ اما اگـر در  «چیست؟ حضرت (ع) فرمود: 

ملک غیر یا معبر عام حفر شده باشد و دیگری در آن بیفتد موجب ضمان است. (پیشین)
گیـری مـا متفـاوت    نکه ما مدرک قاعده را اجماع یا روایـات موجـود بـدانیم نتیجـه    بنا بر ای

شود، روایات ذکر شده اطالق دارند و اعم ھسـتند  گونه که مالحظه میخواھد بود. چراکه ھمان
از اینکه مرتکب با قصد و نیت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا اینکه بدون قصـد و نیـت   

بب ایراد خسارت به دیگری شود؛ بنابراین اگـر مـدارک قاعـده، روایـات     خاصی اقدام کند و س
باشد، به علت عموم و شمول روایات، اعمال عمدی و غیر عمـدی ھـر دو تحـت حکـم قـرار      

ھرحال ضامن خواھد بود؛ ولی اگر مـدرک قاعـده را اجمـاع بـدانیم، چـون      گیرند و فاعل بهمی
رد تا به آن اخذ شود، قدرمتیقن در آن مورد لحـاظ  اجماع دلیل لبّی است و عموم و اطالقی ندا

شـود و مـوارد غیـر عمـدی را در بـر      گیرد و فقط شامل موارد متضمن علم و عمد میقرار می
گیرد.نمی

اما مدرک واقعی قاعده تسبیب، روایات است و نه اجماع؛ زیرا اجمـاع باالسـتقالل حجیـت    
ت معصوم (ع) باشد، معتبر اسـت و چنانچـه   که کاشف از سنندارد، بلکه اجماع فقط درصورتی

روایاتی در کنار اجماع موجود باشد و احتمال برود کـه اجمـاع، مسـتند بـه آن روایـات اسـت،       
توان گفت برای ضمان تسـبیبی قصـد و عمـد    اجماع مزبور ارزشی نخواھد داشت؛ بنابراین می
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معتبر نیست و چه شخص قاصد باشد و چه نباشد مشمول قاعده است.

در اینکه در صدق مفھوم اعانه آیا قصد معین به تحقق معان علیه در خارج شـرط  ر اعانه:د
اند که قبل از بررسی نظرات مختلف باید به یـک  است یا خیر فقھا نظریات گوناگونی ارائه داده
نکته توجه نمود و آن اینکه قصد دو معنا دارد:

مه با علم دارد. این معنا از قصـد قطعـاً در   معنای اول: قصد به معنای اراده و اختیار که مالز
صدق اعانه معتبر است. چراکه اگر شخص معین علم نداشته باشد که مباشر قصد حـرام دارد و  

کند. در اعتبار این معنا از قصـد در صـدق   خبر باشد، بر فعل او عنوان اعانه صدق نمیکامالً بی
اعانه علما اختالفی ندارند.
عنی داعی و غرض به فعل؛ که شخص معـین قصـد داشـته باشـد بـر      معنای دوم: قصد به م

فعلش حرامی مترتب شود. این معنا از قصد است که مـورد اخـتالف و انظـار گونـاگون قـرار      
)١/٢٠٧گرفته است. (حسینی روحانی، 

پس از ذکر این نکته باید گفت اقوال علما را در مورد اعتبار یا عدم اعتبار قصـد را در سـه   
کنـد.  توان خالصه کرد: گروه اول: صرف علم و اطالع معاون از قصد مباشر کفایت میگروه می

گروه دوم: عالوه بر علم و اطالع معاون، قصد وقوع جرم از طرف معین نیز الزم اسـت. گـروه   
کند.سوم: صدق عرفی معاونت کفایت می

گروه اول: صرف علم از قصد مباشر کافی است.
ه این قول ھستند. خویی و ایروانی تصریح بـه عـدم اعتبـار قصـد     بسیاری از محققان قائل ب

اند و شیخ انصاری در مکاسب از بسیاری از فقھا از جملـه شـیخ طوسـی، عالمـه حلـی،      نموده
صاحب حدائق و صاحب ریاض قول به عدم اعتبار قصد را استظھار نمـوده اسـت. (انصـاری،    

١/١٣٣(
د: قصد در تحقق عنوان اعانه معتبـر نیسـت و   نویسمحقق ایروانی در حاشیه بر مکاسب می

حق آن است که اعانه از عناوین واقعی است که دائر مدار وجود قصد نیسـت و صـرف انجـام    
)۱/۱۵مقدمات فعل دیگری اعانه اوست. (ایروانی، 

انـد از جملـه عمـوم آیـه     این دسته از فقھا برای توجیه نظریه خود به دالئلی تمسک کـرده 
) با توجه بـه اینکـه آیـه عـام اسـت و در آن      ۲(مائده:» عاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِوَ ال تَ«شریفه 

خورد. برخی روایات از جمله روایت عمر بن اذینه از امام صـادق  تقییدی به قصد به چشم نمی
بـه  کتبت الی ابی عبد اللّه (ع) اساله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا، قـال ال؛ «(ع): 
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فروشد کـه از  ھا را به کسی میامام صادق (ع) نامه نوشتم و در مورد مردی که چوب دارد و آن

ای را کند، حکم مسأله را سؤال کردم. امام (ع) فرمود: خیر (چنـین معاملـه  آن صلیب درست می
ن سالت ابا عبد اهللا علیه السـالم عـ  «) و روایت عمرو بن حریث: ۵/۲۲۶(کلینی، » انجام ندھد).

التوت أبیعه ممن یصنع الصلیب او الصنم؟ قال: ال؛ از امام صادق (ع) در مورد فـروش درخـت   
سازد، سؤال کردم و حکم مسـأله را پرسـیدم.   توتی که آن را به کسی که از آن صلیب یا بت می

) عـالوه بـر اینکـه اسـتعمال کلمـه اعانـه و       ۱۷/۱۷۷(حر عـاملی،  » امام فرمود: نه؛ جایز نیست.
آن در غیر قاصد بلکه در غیر شاعر بدون اینکه عنایت و تجوزی در کار باشد صـحیح  مشتقات

نویسد: صحت استعمال کلمه اعانه و مشـتقات آن  خویی در این زمینه میآیت اهللا است چنانکه 
شعور بدون وجود عنایت اضافی نشـانگر عـدم اعتبـار    در غیر قاصد و حتی در غیر موجود ذی

لغت در اعانه است؛ مانند دعای امام سجاد علیه السالم در دعای ابو حمزه: قصد و اراده از نظر 
» و أعاننی علیھا شقوتی.«

و ھمچنین کالم خداوند: وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ؛ که در بعضی از روایات مراد از صـبر  
الطـین فمـات فقـد    من أکـل  «را روزه شمرده است؛ و نیز در احادیث شیعه و سنی آمده است: 

و نیـز:  » فأعینونا علی ذلـک بـورع و اجتھـاد.   «فرماید: و در روایة أبو بصیر می» أعان علی نفسه.
و کـالم دیگـری از امـام معصـوم کـه در آن      ...» من أعان علی قتل مـؤمن و لـو بشـطر کلمـة     «

و...» من تبسّم علی وجه مبدع فقد أعان علی ھدم اإلسالم.«فرماید: می
دیگری که در این زمینه موجود است؛ و ادعای اینکـه اسـتعماالت   عماالت صحیحو نیز است

ای موجود فوق مجازی است مردود است چون مجاز نیاز به قرینه دارد و در کلمات فوق قرینه
نیست؛ و درمجموع وجه صحیحی برای اعتبار قصـد در صـدق اعانـه وجـود نـدارد. (خـویی،       

)۱/۲۳۱مصباح الفقاھه، 
قصد وقوع معان علیه در صدق اعانه شرط است.گروه دوم:

)، فاضل نراقی به نقل از محقق ثانی ٣٩٢/ ٢ای از فقھا ھمچون شھید اول (غایه المراد، عده
)، امام خمینی در یکـی از کلمـاتش و   ١٣٣/ ١)، شیخ انصاری (المکاسب المحرمه، ٧٨(عوائد، 

ف علـم و اطـالع معـاون بـرای مقصـود      ) معتقدند که صر٤٥٦فاضل لنکرانی (القواعد الفقھیه، 
کافی نیست؛ بلکه معاون باید قصد وقوع جرم را نیز داشته باشد.

نویسد: درباره اعتبار قصد باید گفت که ظـاھر، اشـتراط   فاضل نراقی در این زمینه چنین می
معنایش این است که مقصود معاون از کارش ترتـب فعـل معـاون علیـه در خـارج      آن است؛ و
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شـود: أعـان زیـد    باشد...زیرا عرفا متبادر از مفھوم اعانه اعتبار قصد است. چراکه وقتی گفته می

شـود کـه مقصـود زیـد از ایـن کـار       عمرا فی األمر الفالنی بجمیع أدواته و آالته، چنین فھم می
و دلیل دیگر صحت سلب اعانه در نظر عرف از غیر قاصـد اسـت.   استحصول فعل در خارج 

)۷۶(نراقی، 
فرماید: آنچه ظاھر است درباره اعانه این است که اعانه شـخص دربـاره   امام خمینی نیز می

کنـد کـه بـه    چیزی عبارت است از مساعدت و پشتیبانی فاعل و این معنا تنھا زمانی صدق مـی 
سـازد  یه این کارا را انجام دھد. پس درباره کسی که مسجدی میقصد رسیدن به فعل معاون عل

شـدن مسـجد انجـام داده    ای را به قصد ساختهشوند که مقدمهتنھا کسانی معین او محسوب می
شود او را در ساخت مسجد یاری داد.باشند و در این صورت است که گفته می

بنـاء متوقـف بـر آن اسـت اگـر      اما درباره فروشنده گچ و آجر و سایر چیزھایی که ساخت
ھای شخصی و رسیدن به سـود مـادی ایـن کـار را کـرده باشـد، معـین و مسـاعد         برای انگیزه

روند، ھرچند که بدانند این مصـالح بـرای سـاخت آن بنـاء خریـده      برساخت بناء به شمار نمی
فروشد معین فروشی که پرده کعبه را برای سود شخصی به متولیان آن میشوند...و نیز پارچهمی

)۱/۲۱۲المکاسب المحرمه، رود.... (به شمار نمیبر نیکی و تقوی 
ھایی که در کلمات فوق ذکر شده است، به روایاتی چند این دسته از فقھا عالوه بر استدالل

قال: کتبت الی ابـی عبـد اللّـه (ع) اسـأله عـن      «اند از جمله به روایت عمر بن اذینه: استناد کرده
یبیع العنب و التمر ممّن یعلم انه یجعله خمرا، او مسکرا، فقال علیه السـالم، انّمـا   رجل له کرم أ
گوید به امام صادق (ع) نوشـتم  کله فال بأس ببیعه؛ میأالذی یحل شربه او بّاناالباعه حالال فی

فروشد کـه آن را در خمـر   و از او در مورد مردی که انگور دارد و انگور و خرما را به کسی می
کند، سؤال کردم. حضرت در جواب فرمود: اشکالی نـدارد؛ چراکـه انگـور    ا مسکر استفاده میی

)٥/٢٣١(کلینی، » آورد.شود و خریدار، آن را به شکل حرام در میصورت حالل فروخته میبه
گروه سوم: صدق عرفی اعانه کافی است.

معان علیه را داشـته باشـد   این گروه معتقدند در صدق مفھوم اعانه یا باید معین قصد وقوع 
و یا اینکه الاقل عرفا بتوان عنوان اعانه را بر فعل او منطبق دانسـت. محقـق اردبیلـی و مراغـی     

چنین نظری دارند.
کالم محقق اردبیلی چنین است: ظاھر این است که اعانه در صورتی است که شخص قصد 

عانه بشود؛ ماننـد ایـن مـوارد کـه     اعانه داشته باشد، یا عمل او به نحوی باشد که صدق عرفی ا
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ظالمی از دیگری عصایی طلب کند تا با آن مظلومی را بزند و شخص نیز عصا را بـه بدھـد...و   

)٢٩٧کند. (اردبیلی، مانند این موارد که عرفا صدق اعانه می
آورد: ضابطه صدق اعانه دو چیـز اسـت: اول اینکـه    صاحب عناوین نیز در کالمی مشابه می

اعانه وجود داشته باشد. پس ھرکسی که عملی را انجام دھد یا چیزی را بفروشـد  قصد و نیت
یا اجاره دھد...به قصد ترتب ظلم یا معصیت چه به لسان شرط کند که باید آن معصـیت واقـع   

شود یا اینکه نیتش این باشد اعانه بر اثم نموده است.
عانه به شمار بیاید ھرچند قاصد اعانه ای نزدیک به اعانه باشد که اگونهدوم اینکه عمل او به

اند که اعانه مطلقاً تابع قصد است، صحیح نیسـت. (مراغـی،   نبوده است...و اینکه بعضی پنداشته
١/٥٦٦(

نظر مختار
توان قول به عدم اعتبـار قصـد در صـدق اعانـه و     ھا و کلمات فوق میاز مجموعه استدالل

را ترجیح داد؛ -گرددنظر گرفتن نکاتی که ذکر میالبته با در -کفایت صدق عرفی (نظریه سوم)
گوییم قصد معتبر نیست به این معنا نیسـت  اما باید به یک نکته توجه داشت و آن اینکه اگر می

گیرند معاون بر اثم ھستند، چراکه در ایـن صـورت   که تمام کسانی که در سلسله عمل قرار می
د خدای متعال نیز معاون بر اثم و عدوان باشد، آیگوید الزم میطور که صاحب عناوین میھمان

قصد معـان، در صـدق عنـوان اعانـه معتبـر      بلکه ھرچند قصد شرط نیست اما اوالً علم معین به
است و ثانیاً شرط دیگری در اینجا وجود دارد و آن اینکه باید رابطه مستقیمی بین فعل معین و 

ی فعل معان به حساب آید؛ به عبارت دیگـر  فعل معان وجود داشته باشد و فعل معین در راستا
(منتظـری،  » انھا (االعانه) من العناوین االضافیه المتقومـه بوجـود المعـین و المعـان    «از آنجا که: 

)، باید گفت در صدق اعانه عرف نباید پس از فعل معین این فعل را فعلی ببیند کـه بـه   ٢/٣١٥
یند. بلکه عـرف ایـن فعـل را نـاقص یافتـه و      نتیجه رسیده است و آن را منقطع از قبل و بعد بب

شود که معـان علیـه پـس از    اش حاصل میمعتقد است فعل معان مکمل آن است و وقتی نتیجه
آن بیاید.

خواھد که چـاقویی بـه   بنابراین اگر ظالمی که قصد صدمه به کسی را دارد و از شخصی می
اون خواھد بود. ھرچند قصد ایـن  او دھد، در اینجا اگر شخص چاقو را به دست ظالم بدھد مع

را نداشته باشد که ظالم آن شخص را مصدوم سازد؛ زیرا اوالً علم به قصـد مباشـر دارد و ثانیـاً    
فعلش عرفا در راستای فعل مباشر است.
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شود. چراکه ایشان فرمودند اگر قصـد  به این ترتیب جواب استدالل امام خمینی نیز داده می

ت آن فروشنده گچ و آجر برای ساخت مسجد که به برای کسب درامـد  را معتبر ندانیم باید گف
کند، نه برای رضای الھی ھم اعانه بر بر و تقوی نموده است. پاسخ این است کـه  این کار را می

شود و عرف، رابطه مستقیمی بـین فعـل   فعل این اشخاص در راستای ساخت مسجد دیده نمی
اینجا عرف پس از اینکه فروشنده، آجر را فروخـت  بیند. چراکه درایشان و ساخت مسجد نمی

داند زیرا ھدفش را که کسب مال بود یافته است و فعلش فعل او را به نتیجه و غایت رسیده می
کند کـه عـرف آن فعـل را بـه     که وقتی عنوان اعانه صدق میمنقطع از قبل و بعد است. درحالی

مکمل آن ببیند و به نظر ما این مطلب در خود غایت نرسیده و ناقص ببیند و فعل معان علیه را 
مفھوم اعانه نھفته است.

باید در نظر داشت اینکه برای عرف معیار ذکر نمودیم به معنی عدول از نظر مختار و تعیین 
تکلیف برای عرف نیست. چراکه با این معیاری که ذکر نمودیم آنچه عرف ارتکـازا بـدان نظـر    

لی در آوردیم و فقط در مقام بیـان ذکـر ایـن نکتـه ھسـتیم کـه       دارد را به صورت التفات تفصی
داوری عرف در واقع به چه صورت است.

. ترک فعل٤
آیا صدق عنوان معین و یا سبب مشروط به این است که شـخص حتمـاً کـاری انجـام داده     

رود؟باشد یا اینکه ترک فعل ھم از مصادیق اعانه و تسبیب به شمار می
گیرد:دو قسم صورت میتسبیب بهدر تسبیب:

کـه کسـی   قسم اول: فعل مثبت و آن فعلی است که انجامش سبب تلف مال گـردد، مثـل آن  
رو بیندازد و رھگذری پایش بلغزد و بشکند یا لباسش پـاره  ای را در پیادهسنگی یا پوست میوه

شود.
ناشـی  قسم دوم: ترک فعلی که سبب ورود خسارت بر غیر شود، خواه فعل مزبور تکلیـف  

آھن در اثر عدم انجام وظیفه به موقع خود، سبب تصادم که مأموران راهاز قرارداد باشد، مانند آن
که ولی با عدم انجـام وظیفـه   که تکلیف ناشی از وظایف قانونی باشد، مثل آنقطار گردند، یا آن

سـام از  نسبت به حفظ اموال مولّی علیه موجب ورود خسارت بر امـوال او گـردد. ھمـه ایـن اق    
موارد تسبیب است، زیرا مسبب با واسطه موجـب ورود خسـارت بـر دیگـری شـده و عـرف       

بیند، ھرچند که مستقیماً و مباشرتا عامل ضرر نشده است.حصول تلف را مستند به فعل او می
توان گفت در تسبیب شرط نیست که حتماً فعلی صـورت گیـرد بلکـه تـرک     و بالجمله می
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گونه که در اوایل بحـث گفتـیم مھـم احـراز     رود؛ زیرا ھمانبه شمار میفعل نیز از مصادیق آن 

انتساب تلف یا جرم به شخص است و از این جھت فرقی بین اینکه فعلـی صـورت گیـرد یـا     
وسیله احـراز تقصـیر شـخص    ترکی وجود ندارد. ھرچند در موارد ترک فعل احراز انتساب، به

است.
الی کلماتشـان و مخصوصـاً   توان از البـه اند ولی میھرچند فقھا به این نکته تصریح نکرده

اند دریافت که در نظر ایشان تسبیب اعم از فعـل و تـرک اسـت.    ھایی که برای تسبیب زدهمثال
گوید: ھرگاه حیوان کسی به حیوان یا مال دیگری آسیب برساند، اگـر  شیخ مفید در این باره می

وگیری حیوان از سـوی صـاحب آن باشـد، وی    آسیب وارده ناشی از تفریط در نگھداری و جل
ضامن جنایت حیوان است ...مثالً خسارت گوسفندان کسی به زراعت دیگری در صورت عـدم  

)٧٧٠حفظ و مواظبت صاحب گله و رھا کردن آن. (مفید، 
توانـد  ھرچند در تعریف بسیاری از فقھا از اعانه واژه فعل آمده است، اما این نمیدر اعانه:

داده باشـد. بلکـه ایـن    دانند که فعلی رخین باشد که ایشان اعانه را مختص مواردی میدلیل بر ا
احتمال وجود دارد که منظور از فعل اعم از فعل مثبت و فعل منفی باشد و یا اینکه فقھا در این 

که اعانه مختص به فعل وجـودی اسـت یـا اعـم از وجـودی و عـدمی       کلمات در مقام بیان این
اند؛ اما ا باید گفت در این زمینه فقھا تصریحی ندارند و چنین بحثی را مطرح ننمودهاند. لذنبوده

تواند از موارد بحث به شمار آید. برای مثال شیخ طوسی اند که میگاھی از فروعی بحث نموده
ترک دادن طعام به مضطری که خوف تلفش وجود دارد را از مصادیق اعانه بر اثم دانسته است 

مـن  «فرمایـد:  ات مطلوب خویش به روایت نبوی استدالل کرده که پیـامبر در آن مـی  و برای اثب
» أعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمة جاء یوم القیامة مکتوباً بین عینیه: آیـسٌ مـن رحمـة اللّـه    

)۲۸۵/ ۶(طوسی، 
نویسد: برای تحقق اعانت بر اثم الزم است که عمل مثبتـی از در مقابل یکی از معاصران می

شخص معین سرزده باشد و این معنا در مفھوم اعانت گنجیده است. فعل منفی (ترک فعـل) از  
تواند از مصادیق اعانـت محسـوب   قبیل سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب حرام نمی
کنـد و  شود و سـکوت اختیـار مـی   شود؛ مثالً شخصی که از وقوع سرقت خانه ھمسایه آگاه می

)٤/١٨٤شود. (محقق داماد، کند، عمل وی اعانت بر اثم محسوب نمینمیاقدام به جلوگیری
ای که ما برای اعانه ذکر کردیم و آن اینکه فعل معین باید عرفا در راستای فعـل  طبق ضابطه

توانـد از مـوارد اعانـه    توان گفت در بعضی موارد حتی ترک فعل ھم میمعان به شمار بیاید می
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کمک به فاعل (معان) را داشته باشد یـا اینکـه   ٣ط بر اینکه تارک، قصدآید مشروبر اثم الزم می

وظیفه خود را برای کمک به مجرمین ترک کرده باشد. برای مثال اگر نگھبان کارخانه اقـدام بـه   
قفل در آن نکند برای آنکه دوستانش بیایند و سرقت کنند، اینجا ھرچند نگھبـان مرتکـب فعـل    

ای بتوانند دزدی کنند و به ھمین سـبب  که قصدش این بوده که عدهمثبتی نشده است، اما ھمین
توان او را معین دانست. الزم به ذکر است بر اساس آنچه گذشت در کارخانه را نبسته است می

رود زیرا تسبیب در جایی است گیری نمود که مورد از موارد تسبیب به شمار نمیتوان نتیجهمی
یان نباشد حال آنکه در مورد فوق چنین است.که مباشر قاصد و ملتفتی در م

بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی یا آثار هر یک از دو قاعده
. تسبیب١

اند کـه سـبب   حکم وضعی: در ضمان تسبیبی بین فقھا اختالفی وجود ندارد و ھمگان متفق
زمینـه  در صورتی که اقوی از مباشر باشد ضامن است. پیش از این کالم صاحب جواھر در این

نقل شد. عالوه بر اجماع فقھا روایات زیادی داللت بر این معنا دارنـد کـه مـا پـاره ای از ایـن      
لذا نیازی به بررسی بیشتر این موضـوع  ٤روایات را در بحث اعتبار قصد و عدم آن ذکر کردیم.

نیست.
الک حکم تکلیفی: حرمت اتالف مال غیر از جمله مسلمات فقه امامی است. از آنجا کـه مـ  

تسبیب نیز ھمان مالک اتالف است و در واقع تسبیب نوعی اتالف است، باید گفت که تسبیب 
نیز حرام است.

توان سبب را مرتکب حرام دانست. برای مثال البته مواردی که قصد وجود نداشته باشد نمی
کند اگر بدین وسیله خسـارتی بـه غیـر وارد شـود ضـامن      شخصی که در معبر عمومی چاه می

توان گفت او کار حرامی کـرده اسـت؛ و از ادلـه ضـمان تسـبیبی ھـم       سارت ھست ولی نمیخ
شود.چیزی بیش از ضمان در موارد عدم وجود قصد استفاده نمی

ینکه در اینجا قصد را الزم دانستیم منافاتی با آنچه در باره عدم اعتبار قصد در اعانه گفتیم نـدراد. زیـرا تـرک از مصـادیق     ا. ٣
تـوان حکـم بـه    رود و انصاف این است که جز در مواردی که با ترک فعل، قصد اعانه داشته است نمیخفی اعانه به شمار می

شـود و  یی که تارک قصد اعانه نداشته است صدق اعانه مشکوک بوده و اعانه احراز نمیصدق اعانه کرد. به تعبیر دیگر در جا
شود.شود و اعانه نفی میدر این مورد اصل عدم جاری می

رسد این روایـات مسـتفیض   کتاب الفقه بسیاری از این روایات را آورده است و به نظر می٧٨سید محمد شیرازی در جلد . ٤
است
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توان فاعل از لحاظ مسئولیت کیفری نیز بر ھمین اساس باید گفت وقتی فعلی حرام شد می

زیر نمود. شـیخ طوسـی در کتـاب المبسـوط     توان مرتکبین حرام را تعرا تعزیر نمود. چراکه می
)٨/٦٩(طوسی، » کل من أتی معصیة ال یجب بھا الحدّ، فإنه یعزّر.«نویسد:چنین می

توان فاعل آن را تعزیر کرد.بنابراین ھرگاه تسبیب از مصادیق معصیت باشد می
بب در تسبیب در جنایات نیز اگر از مصادیق اکراه باشد و موجب قتل باشـد مکـره کـه سـ    

شود؛ اما در موارد کمتر از قتل مانند قطـع عضـو و   شود و مباشر قصاص میاست حبس ابد می
شود. البته اگر مکره (به فتح راء) مجنون یا صـبی غیـر ممیـز    یا ایراد جراحت سبب قصاص می

شود زیرا مباشر در اینجا مانند یک آلـت اسـت.   طورکلی (به کسر راء) قصاص میباشد مکره به
)٦/٥٥٢حلی، تحریر االحکام، (عالمه 

سایر موارد تسبیب در جنایات نیـز احکـام مباشـرت در جنایـت را دارد. بـرای مثـال اگـر        
شود چون اقوی از مباشر است. (پیشین)شخصی طعام مسمومی به دیگری دھد قصاص می

. اعانه٢
ن حکم وضعی: در موارد اعانه بر اثم، معین مسـئولیتی از جھـت جبـران خسـارت و ضـما     

ندارد و ضمان بر عھده معان است زیرا اصل بر عدم ضمان است مگر اینکـه دلیلـی بـر ضـمان     
وجود داشته باشد. حال اینکه ضمان معین دلیلی ندارد و در این زمینه اختالفی نیست.

ای با عنوان اعانـه بـر   اما بحثی دیگری که در اینجا قابل طرح است این است که اگر معامله
ای باطل است یا نه؟ مثالً اگر شخصی چوبی فروخت به قصـد  آیا چنین معاملهاثم تحقق یافت 

اینکه دیگری با آن بت بسازد حکم این معامله چیست؟
ای باطل نیست ولو اینکه قائـل باشـیم نھـی از معاملـه     در این موارد باید گفت چنین معامله

است نه بیـع چـوب بـرای    موجب بطالن است؛ زیرا عنوانی که متعلق حرمت است اعانه بر اثم
بت؛ و ھرچند که بر بیع چوب عنوان اعانه بر اثم صادق است اما باز ھم موجب بطالن نیسـت؛  
زیرا معقول نیست که حکم از متعلق خودش سرایت به چیز دیگری کند و لو اینکـه در خـارج   

ق بیـع نیـز بـه    اتحاد بین انھا وجود داشته باشد. در اینجا نیز ھرچند مصداق اعانه بر اثم مصـدا 
عنوان دیگر کند. لذا معاملـه در اینجـا   تواند سرایت بهآید اما حرمت از یک عنوان نمیشمار می

). البته تفصـیل مطلـب   ٤٥٩بر حکم اولی خود که جواز است باقی است (ر.ک: فاضل لنکرانی، 
را باید در مباحث اصول فقه جستجو کرد.

فقھا حرام است و از ادلـه اربعـه بـرای آن دلیـل     حکم تکلیفی: اعانه بر اثم در نگاه جمھور
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اند. (ر.ک: کتب قواعد فقه، ذیل قاعده حرمت اعانه بر اثم)آورده

در این زمینه فقط خویی معتقد است اعانه بر اثم حرام نیست بلکـه حکـم آن جـواز اسـت     
ه دلیل خاص زیرا اصل بر اباحه است اال ما خرج بالدلیل؛ و فقط مواردی مثل معونه الظالمین ک

گوید که آنچه در آیه مورد نھی قرار گرفته است تعاون بـر اثـم   دارد حرام است؛ و ھمچنین می
دانند و لذا اعتباری برای آن قائل نیستند. (خـویی،  است نه اعانه بر اثم. اجماع را نیز مدرکی می

)١/٢٣٥مصباح الفقاھه، 
ذا کالم بجنوردی که پس از نقـل ادلـه   ما در این مختصر در مقام نقد کالم ایشان نیستیم ول

و اإلنصاف أنّ الفقیه یستظھر من مجموع ھذه األخبار المتفرّقة فی األبواب المختلفـة  «نویسد: می
دانیم؛ زیرا وقتی مجموعه ) را بسیار وجیه به نظر می١/٣٦٤(بجنوردی، » حرمة اإلعانة علی اإلثم

ل به قبح اعانه بر اثـم را نیـز در نظـر بگیـریم،     ادله نقلی را کنار ھم بگذاریم و حکم مستقل عق
ماند که در شرع مبین اسالم اعانه بر اثم حرام است.تردیدی باقی نمی

انـد کـه اگـر    مسئله دیگری که در اینجا وجود دارد این اسـت کـه برخـی از بزرگـان قائـل     
اعانـه  شخص، قصد اعانه بر اثم داشته است ولی فعل تحقق خارجی پیـدا نکـرده اسـت اینجـا    

صادق نیست بلکه توھم معاونت رخ داده است و مورد از موارد تجری است نه عصـیان. (امـام   
)١/٢١١خمینی، المکاسب المحرمه، 

اما باید گفت که بین عنوان اعانه و سایر عناوین در تحقق تجری تفاوت است؛ زیرا مـالک  
آیـه شـریفه...عنوان مسـتقلی    حرمت اعانه بر اثم تحقق خارجی اثم نیست و اعانه بنا بـر ظـاھر   

آیـد و متوقـف بـر وقـوع     برای وقوع در حرام است و اگر در جایی اعانه صادق بود حرمت می
کن کردن روحیه کمک بر گناه در میان مومنین اسـت و  خارجی اثم نیست. چراکه در مقام ریشه

را ھـم در نظـر   شود یا نـه. اگـر قرینـه مقابلـه     نظری ندارد به اینکه در خارج گناھی محقق می
فرماید باید ھمت شما بـر ھمکـاری در   شود. چراکه آیه شریفه میتر میبگیریم این نکته روشن

ای داشته باشید نه اینکه دنبال ھمکاری در گناھـان باشـید و ایـن    بر و تقوی باشد و چنین ملکه
ی بـه ھمـین   امعنا ھیچ توقفی بر وقوع خارجی گناه ندارد. شاید کالم امـام خمینـی نیـز اشـاره    

إنّ الشارع األقدس أراد بالنھی عن اإلعانة علی اإلثـم و العـدوان قلـع مـادّة     «مطلب داشته باشد: 
، لذا وقتی اراده شارع بـر کنـدن ریشـه فسـاد و در     »الفساد و المنع عن إشاعة اإلثم و العدوان...

ع ندارد.مقابل اشاعه روحیه تعاون بر تقوی است، وقوع خارجی گناه دخلی در مراد شار
خصوص از شارع مقدس نرسیده اسـت امـا   از لحاظ مسئولیت کیفری درباره اعانه چیزی به
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تواند او را تعزیر کند چراکه او مرتکب گناه شده اسـت.  طور که اشاره شد حاکم شرع میھمان

ھر آنچه از گناھان که در شرع برای آن حـدّی  «ای پس از تذکر این نکته که میرعبدالفتاح مراغه
در توجیه و تعلیل آن آورده است: وجه آن عبارت است » قرار داده نشده، مستوجب تعزیر است

از عموم ادلّۀ نھی از منکر و امر به معروف و ادلّۀ اعانت بر برّ و تقوا که از آن جمله است تعزیر 
ھـا دلیـل بـر   کار. صِرف سکوت شارع در مورد برخی از معاصی و عدم تعیین کیفر برای آنگنه

)٢/٦٢٧گذشت از آن معاصی بدون کیفر نیست. (مراغی، 
نکته آخر اینکه در حقوق جزای اسالم برخی از مصادیق معاونـت در گنـاه یـا جـرم دارای     

بانی کـرده و  (کسی که دیده» ناظر«عنوان طور مثال، معاونت در قتل بهباشند. بهحکم خاصی می
گیرد تا قاتـل او  علیه را می(کسی که مجنی» مُمسِک«دھد تا قاتل مرتکب قتل شود)، کشیک می

را به قتل برساند) قابل طرح است. ضمانت اجرای کیفری برای ناظر، درآوردن ھر دو چشـم از  
بوده و مباشر مستوجب » حبس ابد«حدقه (یا سیخ داغ کشیدن بر ھر دو چشم) و برای مُمسِک 

گـری را بگیـرد و سـومی او را    ھرگـاه کسـی دی  «آمده است: » تحریرالوسیله«قصاص است. در 
بکشد، سومی از نظر حقوق جزای شیعه مباشر قتـل بـوده و قاتـل اسـت و بـه کیفـر قصـاص        

علیه را گرفته اسـت تـا کشـتن او آسـان و میسّـر گـردد       شود. امّا آن کسی که مجنیمحکوم می
(امـام  » معاون جرم است، نه شریک در جرم و از نظر فقه شـیعه مسـتوجب حـبس ابـد اسـت.     

)٢/٥١٤خمینی، تحریرالوسیله، 

گیرينتیجه
ھای اعانه و تسبیب در پنج محور پرداختیم. در فـرق اول  در مباحث فوق به بررسی تفاوت

اشاره کردیم که سبب دارای نقش محوری در تحقق جرم است و عاملی است کـه اگـر نباشـد    
تبعی است. در محور دوم گونه نیست و ھمواره دارای نقشافتد. ولی معین اینجرم اتفاق نمی

تواند عاقل و یا غیـر عاقـل باشـد ولـی در     نیز به این نتیجه نائل شدیم که در تسبیب، مباشر می
صدق اعانه شرط است که مباشر عاقلی در میان باشد و بدون آن فعل از مصادیق اعانـه نیسـت   

سبیب و اعانه را بلکه از مصادیق تسبیب است. در مبحث سوم اعتبار قصد در صدق دو عنوان ت
بررسی نمودیم. در سبب وجود قصد شرط نیست زیرا ادلـه موجـود مطلـق اسـت و ذکـری از      

خورد. در اعانه نیز وجود قصد در معین شرط نیست ولی باید فعـل  ھا به چشم نمیقصد در آن
ن معین در راستای فعل معان در نظر گرفته شود و عرف فعل معین را دارای دنباله ببیند که ھما
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توان مورد را از مصادیق اعانه دانست. محور چھارم درباره این بود که فعل معان است و اال نمی

تواند در قالـب  شود یا خیر. تسبیب میآیا ترک فعل نیز از مصادیق تسبیب و اعانه محسوب می
تـوان مصـداق دانسـت مگـر     فعل و یا ترک فعل اتفاق افتد ولی در اعانه ھر ترک فعلی را نمی

ینکه از ترک فعل قصد اعانه شود و در واقع این از استثنائات مساله عدم اعتبار قصد در صدق ا
اعانه است و وجه آن این است که قدر متیقن در ترک فعل آن مواردی است کـه قصـد وجـود    
داشته باشد.. مساله آخر بررسی حکم تکلیفی و وضعی است. در ضـمان سـبب ھـیچ اختالفـی     

توان قائل به حرمت تسبیب شـد کـه قصـد اتـالف یـا      فقط در صورتی مینیست؛ اما گفتیم که
افتد که فاعل قصد کار حـرام  جنایت در سبب وجود داشته باشد زیرا گناه در صورتی اتفاق می

را داشته باشد. در اعانه نیز باید گفت که معین مسئولیتی از جھت جبران خسارت و ضـمان در  
حکم تکلیفی حرمت اعانه بر اثم مسلم است.فقه امامیه ندارد. ولی از لحاظ 
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