
  
 یافتگي جرایم در آیینۀ فقه سازمان

 
 1علي غالمي

 )14/02/1393: رش نهایی ـ تاریخ پذی19/01/1392: تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
طور تقریبی  توان به صورت گروهي را مي یافتگي و ارتکاب جرایم به سابقۀ سازمان

با عمر خود جرایم مساوی دانست، اگرچه ارائۀ تعریف این نوع از جرایم و اعمال 
تر نسبت به جرایم فردي برای آنها، سابقۀ چنداني ندارد و  هاي سنگین مجازات
 .گردد ي آن به ایام معاصر بازميمند ضابطه

نظرهاي  یافته، تفاوت یافتگي و مصادیق جرایم سازمان در تبیین معنا و مفهوم سازمان
زیادي میان حقوقدانان با یکدیگر از یک سو و با جرمشناسان از سوي دیگر وجود دارد 

سط یافتۀ برخي جرایم تو و با وجود اتفاق نظر بر امکان ارتکاب گروهي و سازمان
 .شود گونه جرایم مشاهده نمي مجرمان، تعریف واحدي براي این

صورت  یافتگي به های موضوعۀ جمهوري اسالمي ایران، اصوالً به بحث سازمان در قانون
مشخص اشاره نشده و عباراتي همچون باند، شبکه و تباني بدون تعریف مشخص در 

ه با قاچاق انسان، عبارت مورد جرایم گروهي استفاده شده و تنها در قانون مبارز
 . کار رفته که البته تعریفي از آن داده نشده است یافته به سازمان

عنوان موضوع مشخص و  یافتگي به در متون فقهي و روایات نیز بحث سازمان
مجزایی اشاره نشده است، ولي در عناوین مجرمانه و برخي جرایم همچون بغي، 

یافتگي   اثم، اشاعۀ فحشا و تواطؤ سازماناالرض، معاونت بر محاربه و افساد في
مدنظر بوده و گاهی سبب تغییر یا تشدید مجازات مرتکبان شده است که 

توان به باغیاني اشاره کرد که داراي تشکیالت و سازمان  طور مشخص مي به
هایشان، تعقیب فراریان  شدن اسرا و زخمي یافتگي سبب کشته  باشند و سازمان

 .شدن اموالشان خواهد شد غنیمت گرفته و به
 .االرض یافته، محاربه و افساد في و اشاعۀ فحشای سازمانتواطؤ  اعانت بر اثم، بغی، :ها کلید واژه
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 مقدمه
صورت جمعي  صورت فردي یا گروهي باشد، اما در جرایمي که به ارتکاب جرم ممکن است به

ود و به عبارتي ارتکاب ش گیرد، مجازات مرتکبان از سوي قانونگذار تشدید مي انجام مي
شود، با تشدید  یافتگي جرایم یاد مي جمعي و گروهي جرم، که از آن با عنوان سازمان

قانون مجازات ) تعزیرات: کتاب پنجم (620مجازات مرتکبان همراه است؛ مثالً در مادۀ 
 را در صورت وجود توطئۀ 6183 و 6172، 6161اسالمي، قانونگذار جرایم مذکور در مواد 

 .شمرد بلي و انجام دادن دسته جمعي، مشمول حداکثر مجازات مقرر در مواد مذکور ميق
صورت جمعي و گروهي را   البته باید توجه داشت که همۀ جرایم، امکان ارتکاب به

دارا نیستند؛ مثل جرایم جنسی و این بحث به جایي مربوط است که امکان ارتکاب جرم 
 .به هر دو صورت وجود داشته باشد

یافتگي وجود  در قوانین موضوعه، با وجود موادي که به آن اشاره شد، تعریف سازمان
یافته، تنها در یک مورد، یعني قانون مبارزه با قاچاق انسان  ندارد و خود عبارت سازمان

 .کار رفته است به
پرسشی که در اینجا مطرح و بخش عمدۀ مقاله در مقام پاسخ به آن است، جایگاه 

یافتگي در فقه  تگي جرایم در متون فقهي خواهد بود و اینکه آیا بحث سازمانیاف سازمان
یافتگي در مقام رسیدگي و پاسخدهي  بررسي و تدقیق شده است یا خیر؟ و آیا سازمان

 به جرایم اثر و نقش دارد یا خیر؟
یافته، جایگاه این  در پاسخ به این سؤاالت، پس از بیان مفهوم و شرایط جرم سازمان

 .وان در مباحث فقهي بررسي خواهد شدعن
 

                                                                                                                                        
مباالتي یا اقدام به امري  احتیاطي یا بي واسطۀ بي در صورتي که قتل غیرعمد به«: دارد مقرر مي. ا.م. ق616 مادۀ .1

 به حبس از یک تا سه که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب
 . سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیۀ اولیاي دم محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطاي محض باشد

 ».شود مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي:  تبصره
نمایي کند، یا آن را   تظاهر یا قدرتوسیلۀ چاقو یا هر نوع اسلحۀ دیگر هرکس به«: گوید مي. ا.م. ق617مادۀ . 2

وسیلۀ مزاحمت اشخاص یا اخاذي یا تهدید قرار دهد، یا با کسي گالویز شود، در صورتي که از مصادیق محارب 
 ». ضربه شالق محکوم خواهد شد74نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 

 یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخالل هرکس با هیاهو و جنجال«: دارد مقرر مي. ا.م. ق618مادۀ . 3
نظم و آسایش و آرامش عمومي گردد، یا مردم را از کسب و کار بازدارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 

 ». ضربه شالق محکوم خواهد شد74
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 یافته مفهوم و شرایط جرم سازمان. 1
دلیل اینکه قدرت و جسارت آنها را  ها و افراد داراي تشکیالت، به ارتکاب جرم توسط گروه

ها و هنجارهاي مورد حمایت حقوق کیفري را با  دهد و ارزش در ارتکاب جرم افزایش می
 .  همواره با واکنش شدیدتر جامعه همراه بوده استکند، مخاطرات بیشتري مواجه مي
برخالف سایر عناوینی که در حقوق کیفري توصیف  1یافته اصطالح جرم سازمان

اند، ابتدا توسط جرمشناسان تعریف شده است و ایشان با تأکید بر فعالیت مجرمانۀ  شده
اند  افته ارائه دادهی  متعدد و متفاوتي از جرم سازمانهای ص یا گروه مجرمانه، تعریفاخ
 ). 11: 1380شمس ناتري، (

در تعریف ) 2000پالرمو، (یافتۀ فراملي  المللي مبارزه با جرایم سازمان کنوانسیون بین
گروه مجرمانۀ «: گوید یافته با مورد توجه قرار دادن سازمان مجرمانه مي جرم سازمان

شتر که براي مدتي استمرار یافته عبارت است از گروهي متشکل از سه نفر یا بی سازمان
بیني شده در کنوانسیون  داشته و به قصد ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم پیش

 2».و با هدف تحصیل مستقیم و غیرمستقیم منافع مالي یا مادي ایجاد شده است
  جرم«: گوید یافته مي یکي از جرمشناسان غربي در زمینۀ تعریف جرم سازمان

هایي که روابط اجتماعي  الیتي است غیرایدئولوژیک که توسط گروهیافته، فع سازمان
شوند و هدف آنها به دست  دهي مي مراتب سازمان هم داشته و بر مبناي سلسله نزدیک به

 »هاي قانوني و غیرقانوني صورت گیرد آوردن منفعت و قدرت است، با روش
)Abadinsky, 2000: 5.(  

یافته، در  جرم سازمان: ملل کشورمان معتقد استال یکي از استادان حقوق جزاي بین
اصطالح، اشاره به اعمال مجرمانۀ ارتکابي توسط گروهي از اشخاص دارد که به شکل 

اند و معموالً قصد آن دارند که از اعمال خود فواید مالي  منسجم و متشکل گرد هم آمده
 ).191: 1386میرمحمدصادقي، (کسب کنند 

اي  یافته، فعلي است ناشي از مجموعه جرم سازمان«: تقاد داردیکي دیگر از استادان اع
سرقت، : از افعال یا یک ارادۀ مسلم جهت ارتکاب که عمدتاً جنبۀ تملک دارد؛ نظیر

گري و معموالً در چارچوب یک وضعیت نامشخص و  کالهبرداري، قوادي، روسپي
و لذا براي ) رزمیني استزی(افتد، یعني از بیرون قابل شناسایي نیست  شکل اتفاق مي بي

آبادي،   ابرند نجفي (»دنبال فرصت و موقعیت است یافته، به ارتکاب آن شکل سازمان
 ).24: 1380ـ1379 تحصیلي سال

                                                                                                                                        
1. organized crime. 

 .، بند الف2، مادۀ 2000یافتۀ فراملي مصوب   کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان.2
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یافته داده شده   متعدد دیگري که از جرم سازمانهای با توجه به این تعریف و تعریف
: 1384؛ معظمي، 31: 1382سلیمي، (اند  هاي گوناگوني براي آن ذکر کرده است، ویژگي

توان آنها را به این  که مي) 20ـ18: 1386ـ1385 و مهدوي ثابت، سال تحصیلي 25
 :شرح بیان کرد

 شود؛ شده انجام مي یافته به روش سازماندهي هاي مجرمانه در جرم سازمان فعالیت. 1
 ها داراي استمرار و تداوم زماني است؛ فعالیت. 2
 ط اخالقي، اجتماعي و تجاري موجود مبتنی است؛وجود تباني که بر رواب. 3
 شود؛ مراتب در آن رعایت مي تشکیالت داراي ساختار هرمي است و سلسله. 4
 پذیرد؛ ادارۀ تشکیالت توسط یک قدرت مرکزي صورت مي. 5
 آور براي اعضا وجود دارد؛ قواعد و مقررات ضمني و الزام. 6
 د دارد؛صورت منظم در آنها وجو تقسیم وظایف به. 7
 اي در میان اعضاي گروه وجود دارند؛ بزهکاران حرفه. 8
 یافته قطعي است؛ تعدد مباشر در جرم سازمان. 9

 مند است؛ مند و نظام عملیات ارتکابي روش. 10
 ؛دهندگان سازمان فدایي بودن بزهکاران و تشکیل. 11
 شود؛ استفاده میاز ترس، تهدید و گاهي خشونت در راه رسیدن به اهداف مورد نظر . 12
 جنبۀ فراملي در بسیاري از مصادیق این نوع جرایم وجود دارد؛. 13
 یابند؛ دلیل قدرت اقتصادیشان صبغۀ سیاسي می هاي مرتکب این جرایم به سازمان. 14
.... ها و  ارتباط با تشکیالت خارج سازمان مثل دولت، پلیس، احزاب، وزارتخانه. 15

 آید؛ وجود می به
  انطباق با شرایط سیاسي و اجتماعي جدید را دارند؛قابلیت. 16
 خورد؛ هاي خود به چشم می انحصارگري؛ یعني تالش براي انحصاري کردن فعالیت. 17

نجفي (شوند  یافته در جرمشناسي به سه دسته تقسیم مي البته جرایم سازمان
 :که عبارتند از) 19  :1385ـ1384ابرندآبادي، سال تحصیلي 

یافتۀ پرخاشگرانه یا بازویي  آمیز که به آن جرم سازمان یافتۀ خشونت نجرم سازما. 1
 .توان به سرقت مسلحانه از بانک اشاره کرد شود؛که برای مثال می هم گفته مي

گویند و آن  سفیدها هم مي آمیز که به آن بزهکاري یقه یافتۀ نیرنگ جرم سازمان. 2
عه تعلق دارند و رفتار مجرمانۀ خود رفتار شخص یا اشخاصي است که به طبقۀ مرفه جام

شوند و از عنصر حیله و  اي خویش مرتکب مي هاي قانوني و حرفه را در ارتباط با فعالیت
 .کنند نیرنگ براي ارتکاب آن جرم استفاده مي
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نوع سوم عبارت است از دایر کردن مؤسسات غیرقانوني مجرمانۀ درآمدزاي . 3
غیرقانوني مثل دایر کردن عشرتکده، مراکز فحشا، منظور ارائۀ خدمات  اي به غیرحرفه

 1 . ....مراکز مصرف مواد مخدر، مرکز قوادي و 
شود و   همان جرایم نوع سوم در جرمشناسي محسوب می یافته طبیعتاً جرایم سازمان

تر  انگاري نسبت به جرایم فردي، باید داراي مجازات سنگین طبیعي است که در مقام جرم
یافتگي   خاص باشند، اما در قوانین کیفري ایران اصوالً به بحث سازمان دادرسي و آیین

کار رفته و در عین  صورت مشخص اشاره نشده و عباراتي همچون شبکه، باند و تباني به به
در میان قوانین . حال معیاري براي تعیین باند، شبکه و تشکیالت مجرمانه ارائه نشده است

کار رفته است، قانون مبارزه با قاچاق انسان   به»یافته زمانسا«نیز تنها موردي که اصطالح 
 2.است، که در این قانون نیز تعریفي از این اصطالح وجود ندارد

 
 یافتگي در فقه سازمان. 2

یافتگي در ارتکاب  شود که سازمان با مراجعه به روایات و متون فقهي نیز مشاهده مي
و نظر نیست؛ اما باید توجه کرد که عدم  محل بحث ای عنوان بحث جداگانه جرایم به

یافته در فقه و روایات، با اعمال  یافتگي و جرایم سازمان بحث جداگانه از سازمان
ها منافاتی ندارد که  تر از جرایم فردي برای این جرم هاي خاص و بعضاً سنگین مجازات

 .مثال آن در بغي مشهود است
شوند که شاید تشکیالت و   بررسی می بر همین اساس در این قسمت، عناوین فقهي

 .یافتگي را دربرداشته باشد سازمان
 

 بغي. 1. 2
خداوند در این .  سورۀ مبارکۀ حجرات است9مستند حکم بغي در قرآن کریم آیۀ شریفۀ 

و اگر دو گروه از اهل ایمان با هم به قتال و دشمني برخیزند، شما مؤمنان «: فرماید آیه مي
                                                                                                                                        

 بزهکاري( جرمشناسي درس تقریرات ابرندآبادي، نجفي حسین علي: ک.ر مورد، این در بیشتر مطالعۀ براي. 1
 ،)ره(بهشتي شهید دانشگاه حقوق دانشکدۀ جرمشناسي، و کیفري حقوق ارشد کارشناسي دورۀ ،)اقتصادي
 .24ـ18: 1385ـ1384 تحصیلي سال اول نیمسال

 مادۀ »ب« بند در. است تبصره سه و ماده 8 بر مشتمل و اسالمي شوراي مجلس 28/4/1383 مصوب قانون این. 2
 یا فرد غیرمجاز یا مجاز انتقال یا حمل ،)ترانزیت یا و ساختن وارد یا خارج (دادن عبور«: است آمده قانون این 2

 با ».باشد آنان رضایت با هرچند قانون نای) 1 (مادۀ موضوع مقاصد سایر یا فحشا براي یافته سازمان طور به افراد
 .ندارد وجود یافتگي سازمان مفهوم به اي اشاره آن هاي تبصره و قانون این مواد سایر در حال این
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ر کنید و اگر یک گروه بر دیگري ظلم کرد، با آن طایفۀ ظالم جنگ بین آنها صلح برقرا
پس هرگاه به حکم حق بازگشت، با حفظ عدالت میان آنها را . کنید تا به فرمان خدا بازآید

 1».صلح دهید و همیشه عدالت کنید که خداوند اهل عدل و داد را دوست دارد
که اغلب به اختالفات جزیي در مورد شأن نزول آیه، نظرهای متعددي وجود دارد 

هاي قومي و محلي  اندکه احیاناً به جنگ و درگیري میان افرادي از مسلمانان اشاره کرده
، 1384سیوري، (هرچند برخي مفسران ) 7/486، 2001سیوطي، (منجر شده است 

 .معتقدند این آیه با بغي ارتباطی ندارد که فعالً موضوع بحث نیست) 1/386
و از نظر ) ، مادۀ بغي1416منظور،  ابن(معناي ظلم و تعدي است   بهبغي از نظر لغوي

عنوان رفتاري بر علیه حکومت مستقر اسالمي استعمال  اصطالحي در متون اسالمي به
 متعددي از بغي ارائه شده است که های شده است؛ ولي در بیان علماي اسالمي تعریف

 :برخي از آنها عبارتند از
صورت فردي یا گروهي خروج کند  به )ع(ائمۀ معصومین کسي که بر یکي از . 1

 ).2/407تا،  شهید اول، بي(
کسي که با امام عادل بجنگد و بر او تعدي کند و از اطاعت او سر باززند . 2

 ).476: 1415الهدي،  علم(
 ).1/522، 1386عالمۀ حلي، (کسي که بر امام عادل خروج کند . 3
ت او ثابت شده، در غیر از معصیت، با قهر و غلبه امتناع از اطاعت کسي که امام. 4

 ).3/451، 2000زحیلي، (ولو با تأویل 
 ).21/322،  1398نجفي، (خروج از اطاعت امام عادل در عرف متشرعه . 5
صورت  بغات در اصطالح شرع و متشرعه کساني هستند که بر دولت اسالمي که به. 6

کند که رهبر دولت، پیامبر، امام، نایب   نميوجود آمده است، قیام کنند و فرقي صحیح به
 ).48/131، 1988حسیني شیرازي، (الشرایط باشد  خاص یا نایب عام آنها یعني فقیه جامع

باغیان افرادي هستند که در اثر اعتقاد نادرست با تأویلي فاسد که آن را دلیل . 7
درت یا شوکتي هستند کنند و داراي ق اند، بر امام یا نایب او خروج مي شرعي انگاشته

 ).1/230، 1364فیض، (
 ).2/674، 1994عوده، (بغي، خروج بر امام با قهر و غلبه است . 8

عنوان نمونه ذکر شد، همان   که بهها شود که وجه اشتراک این تعریف مشاهده مي
                                                                                                                                        

 تفيء حتي تبغي التي فقاتلوا االخري علي احدیهما بغت فان بینهما فاصلحوا اقتتلوا المومنین من طائفتان ان و«. 1
 ».المقسطین یحب هللا ان اقسطوا و بالعدل بینهما اصلحواف فاءت فان امرهللا الي
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بحث رفتار علیه حکومت مستقر اسالمي است که در آن خروج بر حاکم یا حکومت 
. یابد مرتکبان است، ضرورت مي) در مقابل ترک فعل( مثبت مادي اسالمي، که رفتار

اي یا عدم اطاعت یک گروه از حاکم  البته باید توجه کرد که صرف مخالفت سیاسي عده
آمده براي آنها، عنوان بغي ندارد و کشتن و قلع و قمع  دلیل شبهات پیش اسالمي به

ه با حاکم یا حکومت اسالمي با تکیه  و در تحقق بغي، مقابل1کند مخالفان را توجیه نمي
 .بر زور، قدرت و شوکت شرط است

آمیز و توسل به زور براي خلع حاکم یا سقوط   نتیجه آنکه حرکت قهري و خشونت
حکومت اسالمي، سبب تحقق جرم بغي و جواز قتل و کشتن باغیان است، ولي قبل از 

بازدارنده و پیشگیرانه است که شود، اقدامات  این مرحله، آنچه در متون فقهي دیده مي
مجازات قتل و کشتن در مورد آن مطرح نشده است؛ بلکه اگر افرادي که قصد خروج 

تواند  اند، مي دارند در مکاني اجتماع کنند و امام بداند که سالح و تجهیزات آماده کرده
، عوده(در راستاي پیشگیري از جرمشان، آنها را دستگیر و حبس کند تا توبه کنند 

ها معتقدند در همین مرحله هم بغي محقق  ها و زیدي اگرچه حنفي) 2/689، 1994
 ).2/689، 1994عوده، (شده است و باید برخورد کرد 

همین دلیل  نکتۀ مهم در مورد باغیان، وجود تأویل یا شبهۀ موضوعي است که به
...  و قتل و  و از جرایم عادي مثل سرقتاند برخي فقها آن را همان جرم سیاسي شمرده

در اینجا منظور از تأویل یا شبهه این است که مرتکبان برخالف جرایم . کنند متمایز مي
هاي سودجویانه دارند، داراي توجیهاتي همچون انتخاب ناصحیح  عادي که عمدتاً انگیزه

 .هستند... حاکم، عدم انجام وظایف حکومتي توسط حاکم، انحراف یا ظلم حاکم و 
کساني که با سرقت و غارت اموال مردم در مقابل حکومت اسالمي خروج بر همین اساس 

اند و داراي تأویل و توجیهي نیستند یا اینکه تأویل و توجیهي دارند، ولي به ایجاد ناامني  کرده
عنوان  کنند، به گناه اقدام مي ها و سلب امنیت مردم یا به ترور و ریختن خون مردم بي در راه
 .شوند و جرم آنها دیگر واجد وصف بغي نیست رب مطرح میالطریق و محا قطاع

نکتۀ مهم آنکه از دیدگاه فقهي، جرم بغي جرمی فردي نیست و قیودي همچون 
شود؛ پس اگر فردی ولو با تأویل و شبهه  منعه، شوکت و کثرت در مورد بغي مشاهده مي

این نظر را ) ره(علیه حکومت اسالمي قیام کند، باغي نیست، اگرچه امثال شهید اول 
شهید اول، . (دانند قبول ندارند و قیام حتي یک نفر را با توضیحات فوق، مصداق بغي مي

                                                                                                                                        
 .دافعه بحث ،)ع(علي دافعۀ و جاذبه مطهري،: ک.ر مورد، این در بیشتر مطالعۀ براي. 1
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مطلب دیگر بحث تعیین دین باغیان است که نظر مشهور فقها، مسلمان ). 2/407تا،  بي
این افراد را در واقع ) 7/264، 1351شیخ طوسي، (بودن آنانست، هرچند برخي فقها 

 .شمرند م ميخارج از اسال
 کرد، دارا بودن حزب، تشکیالت، گروه و   آخرین بحثي که در مورد بغات باید اشاره

مراجعه به سیرۀ امیرالمومنین با . سازمان و امکان تجمع مجدد و اقدام دوباره است
شود که آن حضرت در برخورد با معاویه و یارانش که داراي دسته و   مشاهده مي)ع(علي

مکان جمع شدن مجدد و اقدام علیه حکومت اسالمي را داشتند، دستور گروه بودند و ا
هایشان کشته، فراریانشان تعقیب، اسرایشان اعدام و اموالشان به  دهند که باید زخمي مي

فرمایند که  ، حضرت مي)خوارج(عنوان غنیمت اخذ شود؛ اما در مورد اصحاب نهروان 
وحان آنها، تعقیب فراریان و اخذ اموالشان باید آنها را متفرق کرد و کشتن اسرا و مجر

ان جایز نیست، زیرا آنها داراي تشکیالت سازماني و امکان احیای مجدد همچون شامی
 ).176ـ172: 1379زاده،  حبیب(نیستند 

جرمی گروهي ) حداقل در برخي مصادیق آن(رسد بغي  نظر مي با توجه به این نکات به
 .یافتگي در نوع برخورد با مرتکبان آن نیز تأثیر دارد ازمانیافته است که اتفاقاً س و سازمان

 
 محاربه و افساد في االرض . 2. 2

صورت مشترک، واحد بودن مبناي  دلیل ذکر این دو عنوان در کنار یکدیگر و بحث از آنها به
این دو عنوان مجرمانه و نظرهای مختلف در مورد ارتباط این دو عنوان با یکدیگر است که 

 .یافتگي آنها خواهد داشت اب نوع ارتباط آنها، تأثیر مهمي در امکان یا عدم امکان سازمانانتخ
خداوند در .  سورۀ مبارکۀ مائده است33انگاري این دو عنوان، آیۀ شریفۀ  مبناي جرم

خیزند و در روي زمین  کیفر آنان که با خدا و پیامبر به جنگ برمي«: فرماید این آیه مي
چهار انگشت (زنند، این است که اعدام شوند یا به دار آویخته شوند یا  دست به فساد مي

دست راست و پاي چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند، این ) از
 1».رسوایي آنهاست در دنیا و در آخرت مجازات بزرگي دارند

 
 محاربه. 1. 2. 2

راغب . (است »سلم«ل و نقیض کلمۀ  گرفته شده که در مقاب»حرب«کلمۀ محاربه از مادۀ 
                                                                                                                                        

 ارجلهم و ایدیهم تقطع او یصلبوا او یقتلوا ان فسادا االرض في یسعون و رسوله و هللا یحاربون الذین جزاء انما« .1
 ».عظیم عذاب االخره في لهم و الدنیا في خزي لهم ذلک االرض من ینفوا او خالف من
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محاربه در اصل به معناي سلب و گرفتن است، پس عبارت ) مادۀ حرب: تا اصفهاني، بي
 اما با توجه به تعبیر آیۀ شریفه بر ».مال آن مرد را از او گرفتند« یعني »ماله حرب الرجل«

ربه با مسلمانان محاربه با خدا و رسول، باید گفت مراد از محاربه با خدا و رسول، محا
منظور بزرگ جلوه دادن آن، توجه دادن به اهمیت امت اسالمي و اینکه  است، ولي به

جنگ با امت اسالم به منزلۀ جنگ با خدا و رسول است، لفظ محاربه در آیه، به خدا و 
. رسول اضافه شده است؛ زیرا امت اسالم منتسب به خدا و پیامبر و تحت والیت آنهاست

 ).2/351، 1384فاضل مقداد، ( به منزلۀ مجاز در اسناد است چنین معنایي
اي با مسلمانان، در این معناي  اساس تحلیل فوق، باید پذیرفت که هر گونه محاربهبر

هاي متعددي اتفاق بیفتد؛ مثالً گاهي کافران  صورت مجازي لحاظ شده است که شاید به
ن علیه حکومت اسالمي قیام جنگند، گاهي گروهي از خود مسلمانا با مسلمانان مي

جنگند و گاهي گروهي از مسلمانان به قصد ایجاد ناامني، ارعاب،  کنند و با آن مي مي
پردازند که همۀ آنها را  غارت و خونریزي، با گروه دیگری از مسلمانان به جنگ مي

 . صورت مجازي محاربۀ با خدا و رسول و مصداق آیۀ شریفه دانست توان به مي
شود قطعاً محاربۀ کافران با مسلمانان، منظور آیۀ  ه قرائن متعدد معلوم ميبا توجه ب

اال «: ترین این قراین، استثنایي است که در آیۀ بعد آمده است شریفه نیست که روشن
 که مراد از توبۀ مندرج در آن، توبۀ از محاربه است »الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم

 مشرک و خالصي از مجازات با توبۀ مسلمان و خالصي او از نه توبۀ از شرک؛ زیرا توبۀ
شود و به نوعي  اجراي حد تفاوت دارد و از طرفي عبارت توبه براي مشرک استفاده نمي

در تعریف محاربه میان فقها و مفسران تفاوت نظر وجود دارد . دیني است عبارتي درون
بطۀ دو عنوان محاربه و افساد اکه تا حدودي این تفاوت ناشي از نوع نگاه آنها به ر

 .االرض هم هست في
سالح کشیدن با قصد ارعاب مردم و «شود که  با مرور نظر فقها و مفسران معلوم مي

 دانست، اگرچه در کنار آن ها توان وجه اشتراک عمدۀ تعریف  را مي»اخالل در امنیت
قیود موجود در آیۀ شود که از نوع نگاه و تفسیر   در نظرها نیز مالحظه ميهایی تفاوت

) ره(طور که مرحوم صاحب جواهر  شریفه حاصل شده است؛ اما به هر حال همان
نجفي، (فرماید، این بحث از مباحث و مواردي است که در آن اختالفي وجود ندارد  مي

و قدر متیقن ذکر شده در سطور باال، در بیان تعریف محاربه از منظر ) 41/564، 1398
 . شدنی است هدهفقها و مفسران مشا

آقابابایي، (دانند  الطریق مي فقهاي اهل سنت چون اغلب مصداق محاربه را فقط قطاع
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طبیعتاً براي تحقق محاربه، تعدد مرتکبان و کار گروهي و جمعي را ) 168: 1386
انما شرطنا ان یکونوا قوماً الن قطاع الطریق «: گوید سرخسي مي. اند ضروري دانسته

المحاربه عاده من قوم لهم منعه و شوکه یدفعون عن انفسهم و محاربون بالنص و 
 ».یقومون علي غیرهم بقوتهم و الن السبب هنا قطع الطریق و الینقطع اال بقوم لهم منعه

 باید یک گروه تشکیل شود، زیرا ]براي صدق عنوان محاربه[ما شرط کردیم که «: یعني
صورت گروهي و از سوي  طبیعتاً بهراهزنان مطابق نص قرآن محارب هستند و محاربه 

گیرد که با این  یک دسته که داراي تشکیالت و عظمت و شوکتي باشند، صورت مي
یابند و چون در اینجا، سبب  تشکیالت خطر را از خود دفع کرده و بر دیگران برتري مي

شود مگر با وجود گروهي که داراي  صدق عنوان محاربه، راهزني است، این محقق نمي
  ).9/195، 1406سرخسي،  (»ت و عظمت باشندشوک

البته بدیهي است وقتي براي تحقق محاربه، راهزني و تسلط بر عابران شرط باشد، 
کنندگان داراي شوکت و  وقوع این اقدام از سوي یک فرد ممکن نیست و باید اقدام

د حمله قرار قدرت باشند و در قالب دسته و گروه اقدام کنند تا هم بتوانند دیگران را مور
دهند و اموالشان را غارت کنند و هم از خود دفاع کنند؛ اما برخالف اهل سنت، غالب 

: گوید مي) ره( حلي  فقهاي امامیه معتقدند که وجود گروه و جماعت نیاز نیست و عالمه
شمرد   که شرط عدد و حتي شوکت و قدرت را غیرالزم مي»الیشترط العدد و الشوکه«
 ).271: 1386 حلي،  عالمه(

 
 افساد في االرض. 2. 2. 2

عنوان یکي از دو قید موجود در آیۀ شریفه، اکنون به قید  پس از تبیین معناي محاربه به
و « که متخذ از عبارت »افساد في االرض«شود، یعني  دوم مذکور در آیه پرداخته می

 .  است»یسعون في االرض فسادا
تباه شدن، نابود :  چنین معنا شده استفساد از ریشۀ فسد است که در فرهنگ معین

شدن، از بین رفتن، متالشي شدن، تباهي، خرابي، فتنه، آشوب، شرارت و بدکاري 
 ).مادۀ فساد: 1379معین، (

 :کار رفته است  در شش معنا و مفهوم به»فسد«در قرآن کریم لفظ 
 1،2هالک کردن و خونریزي؛) الف

                                                                                                                                        
 .4 شریفۀ آیۀ اسراء، مبارکۀ سورۀ .1
 .71 شریفۀ آیۀ مؤمنون، مبارکۀ سورۀ .2
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 1نافرماني خداوند؛) ب
 2ر؛جادوگري و سح) ج
 3،4کشتار؛ ) د
 5قلت باران و کمبود غالت؛)   ه
 6.وسیلۀ ظلم و تعدي ایجاد خرابي و تباهي به) و

توان دریافت که لفظ فسد و مشتقات آن در مجموع  با نظر به آیات شریفۀ قرآن نیز مي
معناي خارج شدن از اعتدال و به هم ریختن اعتدال و نظم هر چیزي است و فاسد  به

 ).146: 1379حبیب زاده، (وجب بر هم خوردن نظم و اعتدال اشیا شود کسي است که م
 اما نکتۀ اصلي این قسمت مفهوم عبارت افساد في االرض است که در آن عبارت

در .  اضافه شده و ترکیب جدیدی را ایجاد کرده است»في االرض«به عبارت  »افساد«
ر وجود واقع شود، سه نظمورد معناي افساد في االرض یا همان فسادي که در زمین 

 ):238ـ236: 1378شاهرودي، (دارد 
این تقیید صرفاً براي بیان ظرف فساد است که در نتیجه، همۀ فسادهاي واقعي . 1

مشخص است : این احتمال نادرست است، چون اوالً. گنجد در زمین تحت این عنوان مي
؛ ثانیاً مالک مجازات که ظرف فساد زمین است و این موضوع نیازي به ذکر کردن ندارد
 .جرم، وقوع آن در زمین نیست؛ پس این قید نامناسب هم خواهد بود

این تقیید براي داللت بر گستردگي و فراواني و شیوع فساد در میان مردم زمین . 2
این احتمال هم پذیرفتنی نیست، . است و نقطۀ مقابل فسادهاي فردي و جزیي است

گاهي یک : کند؛ ثانیاً ت میان فساد و زمین را بیان نميچگونگي پیوند و نسب: چون اوالً
 .فساد فردي جزیي غیرشایع هم شاید عنوان افساد در زمین داشته باشد

کند و زمین  این تقیید براي داللت بر این معناست که فساد در زمین حلول مي. 3
ست، تباه ها یعني زمین را از آن جهت که مکان زندگي و استقرار انسان. شود فاسد مي

، در حالي که عبارت »افساد زمین«گفت  کند و ذات زمین مد نظر نیست وگرنه مي مي

                                                                                                                                        
 .11 شریفۀ آیۀ بقره، مبارکۀ سورۀ .1
 .81 شریفۀ آیۀ یونس، مبارکۀ سورۀ .2
 .26 شریفۀ آیۀ مؤمن، مبارکۀ سورۀ .3
 .94 شریفۀ آیۀ کهف، مبارکۀ سورۀ .4
 .34 شریفۀ آیۀ نحل، مبارکۀ سورۀ .5
 .34 شریفۀ آیۀ نحل، مبارکۀ سورۀ .6
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عبارتي نسبت افساد و زمین نسبت حلولي است و با حلول  به.  است»افساد در زمین«
 .رود ها از بین مي فساد در زمین صالحیت آن براي استقرار زندگي انسان

 در آیات شریفۀ قرآن کریم نیز »ح االرضاصال« و »افساد في االرض«این تقابل 
 1».بعد از اصالح زمین در آن فساد نکنید«: مثالً. شود می مشاهده

رسد که افساد في االرض، باید مشتمل بر رفتاري از سوي فرد  نظر مي در نهایت به
فاسد باشد که در نتیجۀ آن عمل، زمین صالحیت خویش را براي استقرار زندگي 

 .ت بدهدها از دس انسان
 

 اشاعۀ فحشا. 3. 2
معناي کارهاي زشت و بسیار ناشایست است و بیشتر در مورد  فاحشه و فحشا در لغت به
در مفردات راغب، فحشا، آن دسته از . رود کار مي  به3 و لواط2جرایم داراي حد، مانند زنا

فاحشه الفحش و الفحشاء و ال«: افعال و اقوال دانسته شده است که زشتي آن بزرگ است
همچنین در دانشنامۀ ). 375: تا راغب اصفهاني، بي (»ما عظم قبحه من االفعال و االقوال

دربارۀ اینکه فحشاء بر چه چیزي «: پژوهي در توضیح فحشا آمده است قرآن و قرآن
 24گردد، میان مفسران اختالف وجود دارد؛ مشتقات این واژه در قرآن حدود  اطالق مي
آن قول یا فعلي است که شارع براي آن : اند دربارۀ فحشاء گفته. ستکار رفته ا مرتبه به

گناهان (همچنین کبائر . فحشاء معاصي آشکار است: اند برخي گفته. حد مقرر کرده است
معتقد است فاحشه آن چیزي ) ره( طباطبایي   عالمه».اند را برخي فحشاء دانسته) کبیره

اشد و البته استعمال این عبارت بیشتر است که متضمن فحش یا اعمال زشت و قبیح ب
 ).4/19، 1372طباطبایي، (در مورد زنا شایع است 

سورۀ مبارکۀ نجم، ( در معناي سخن خداي تعالي )ع(بن عمار از امام صادق  اسحاق
فواحش عبارت از زنا و دزدي است و لمم عبارت است از : کند نقل مي) 32آیۀ شریفۀ 

 4نماید کند و استغفار مي تکاب آن خود را مالمت ميگناهان کوچک که فرد پس از ار
 ).5/161، 1383حویزي، (

                                                                                                                                        
 .56 شریفۀ آیۀ اعراف، مبارکۀ سورۀ. 1
 که .... و 30: احزاب ؛1: طالق ؛22 ،19 ،15: نساء ؛32: نجم ؛151: انعام ؛33: اعراف ؛32: اسراء مبارکۀ هاي سوره. 2

 .است شده استعمال جمع هيگا و مفرد صورت به گاهي البته
 .28: عنکبوت و 54: نمل ؛80: اعراف مبارکۀ هاي سوره. 3
 اللمم اال الفواحش و االثم کبائر یجتنبون الذین« عزوجل هللا قول في) ع(عبدهللا  ابي عن عمار بن اسحاق عن« .4

 ».هللا فیستغفر بالذین یلم اللمم و السرقه و الزنا الفواحش: قال
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. سورۀ مبارکۀ نور استعمال شده است19عبارت فحشا در آیاتي نظیر آیۀ شریفۀ 
ها در میان مردم  آنهایي که دوست دارند زشتي«: 1فرماید خداوند در این آیۀ شریفه مي

داند و  آنها در دنیا و آخرت است و خداوند ميباایمان شیوع یابد، عذاب دردناکي براي 
 براي اصطالح اشاعۀ فحشا چهار معنا متصور است که با تبیین آن معلوم ».دانید شما نمي

 .یافته دانست یا خیر توان برخي از آنها را مشمول عنوان سازمان شود که آیا مي مي
 

 اشاعۀ فحشا به معناي آشکارکردن گناه. 1. 3. 2
هاي   سورۀ مبارکۀ نور، آشکار کردن زشتي19تعددي با استناد به آیۀ شریفۀ در روایات م
توان به مورد زیر  از جملۀ این روایات مي. عنوان اشاعۀ فحشا مذمت شده است دیگران به
 : اشاره کرد

هرکس دربارۀ مؤمني چیزي را که ندیده و نشنیده «: فرمایند مي) ع(امام صادق ـ 
ان «: رادي است که خداوند عزوجل دربارۀ آنها فرموده استاست، بگوید، از جمله اف

 ).5/582، 1383حویزي،  (2» ....الذین یحبون
این حدیث و سایر روایات ناظر به این بحث، بر حفظ آبرو و جلوگیري از بدنام کردن 

در بسیاري موارد آشکار کردن گناه دیگران، قبح . افراد در جامعۀ اسالمي داللت دارد
بر . کند برد و به اشاعۀ فحشا در جامعه کمک مي ک عمل زشت را از بین ميارتکاب ی

شود،  این اساس حتي در مواردي که نسبت ارتکاب یک عمل زشت به فردي داده مي
دهنده،  این نسبت دادن، از حیث تعداد و شرایط گواهان پذیرفتنی نیست، فرد نسبت

 سورۀ 4آیۀ شریفۀ . یر خواهد شدمرتکب جرم قذف و افترا و مشمول مجازات حد و تعز
و کساني که زنان پاکدامن را متهم « 3:مبارکۀ نور، مجازات قذف را مشخص کرده است

آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز  کنند، سپس چهار شاهد نمي مي
 ». آنها همان فاسقانندنپذیرید و

رتکاب عمل زشت، آثار بر جاي مانده، در بسیاري موارد با توجه به پنهان بودن ا
که آشکار کردن آن و جواز سوءظن و تجسس در مورد آن،  شدت کمتري دارد، در حالي

                                                                                                                                        
 ».التعلمون انتم و یعلم هللا و األخره و الدنیا في الیم عذاب لهم امنوا الذین في الفاحشه تشیع أن یحبون الذین ان«. 1
 تشیع یحبونان الذین ان«: عزوجل هللا قال الذین من فهو اذناه سمعته و عیناه راته ما مؤمن في قال من«. 2

 ».الیم عذاب لهم آمنوا الذین في الفاحشه
 اولئک و ابداً شهاده لهم التقبلوا و جلده ثمانین فاجلدوهم  شهداء باربعه یاتوا لم ثم المحصنات یرمون الذین و«. 3

 ».الفاسقون هم
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زند و از سوي دیگر شرایط را  از یک سو بر ناامني رواني و عدم اطمینان افراد دامن مي
ۀ اینکه بازگشت عالو کند، به براي سوءاستفاده و بدنام کردن و تهدید آبروي افراد مهیا مي

همین  به. کند هاي دیني حاکم بر جامعه را با دشواري مواجه مي دوبارۀ مرتکب به ارزش
دلیل عالوه بر توصیه به ستر عیوب دیگران، نسبت ناروا دادن، مشمول ضوابط سختی 

 .است و تخلف از این ضوابط خود مشمول مجازات خواهد بود
 

  به گناه معناي تظاهر اشاعۀ فحشا به. 2. 3. 2
های حکومت اسالمي  تظاهر به گناه از این نظر که در واقع مخالفت علني با قانون

نتیجۀ منطقي تظاهر به گناه، . طلبد شود، پاسخي متناسب با تأثیر آن مي محسوب مي
بر اساس آنچه در روایات آمده است، نباید در برابر تظاهر به گناه . اشاعۀ فحشاست

 : شود  برخي از این روایات اشاره مياعتنایي ورزید که به بي
کسي که «: کند که فرمودند  نقل مي)ع(در اختصاص از امام رضا ) ره( شیخ مفید ـ

سازد،  برد و کسي که آن را آشکار مي دارد، هفتاد برابر ثواب مي کار نیک را پنهان مي
 اما گیرد، شود، مورد بخشش قرار مي یک ثواب و کسي که در پنهان گناه مرتکب مي

 ).11/118، 1408نوري،  (1»ظاهرکنندۀ آن شایستۀ مجازات است
 به خاطر شرب خمر، )ع(امام علي «: کند  نقل مي)ع(بن محمد از یکي از صادقین   احمدـ

پرسیدم مجازات یهودي و . زدند هشتاد ضربه تازیانه به آزاد و عبد، یهودي و مسیحي مي
صورت آشکار شرب خمر نمایند،  ها حق ندارند بهآن: مسیحي به چه دلیل بوده است؟ فرمودند

 ).10/105، 1401طوسي،  (2»هاي خود این کار را انجام دهند بلکه باید در خانه
 یهودي و مسیحي را )ع(امام علي «: کند  نقل مي)ع( ابن محبوب از امام صادق ـ
 ضربه دادند، هشتاد واسطۀ شرب خمر، در صورتي که این عمل را آشکارا انجام مي به

دادند، متعرض آنها  هاي خود این عمل را انجام مي زدند و اگر در عبادتگاه تازیانه مي
 ).10/107، 1401طوسي،  (3»گردیدند نمي

                                                                                                                                        
 المستتر و واحداً له المذیع و ضعفاً سبعون له بالحسنه المستتر« : قال انه) ع( العالم عن االختصاص في المفید .1

 .»مخذول لها المذیع و له مغفور بسیئه
 یضرب )ع(علي  کان: قال) ع( احدهما عن بصیر ابي عن عمار بن اسحاق بن علي بن الحسن عن محمد بن احمد«. 2

 لیس قال النصراني؟ و الیهودي شأن ما و قلت النصراني؛ و الیهودي و العبد و الحر ثمانین النبیذ و الخمر في
 ».بیوتهم في ذلک یکون شربه یظهروا أن لهم

 یجلد) ع(امیرالمؤمنین  کان: قال )ع (عبدهللا ابي عن القمخاط خالد ابي عن نافع بن خالد عن محبوب ابن«. 3
 هم ان و االمصار من مصر في شربه و اظهر اذا جلده ثمانین النبیذ مسکر و الخمر في النصراني و الیهودي
 ».المسلمین بین یصیروا حتي لهم یعترض لم بیعهم و کنائسهم في شربوه
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 )افساد(سازي براي ارتکاب گناه  اشاعۀ فحشا به معناي زمینه. 3. 3. 2
  به گناهسازي براي  اند، افساد و زمینه معناي سومي که براي اشاعۀ فحشا متصور شده

مراد از افساد . معناست این قسم از اشاعۀ فحشا با مفهوم افساد هم. افکندن دیگران است
. این است که شخص کاري کند که دیگران در فساد افتند) متضاد صالح(در کنار فساد 

معناي فساد که خارج شدن از حد اعتدال دانسته شده است، به فساد در امور دنیوي 
اي نکوهش شده است که با توجه به آن   اد در قرآن کریم به اندازهافس. اختصاص ندارد

وجه به آن راضي نیست، تا آنجا که تجسس و  توان یقین کرد که شارع مقدس به هیچ مي
 .کاوش از آن براي حکومت اسالمي جایز و بلکه الزم است

ته در درجۀ عنوان یک عامل مهم تهدیدکنندۀ نظام یاد کرد که الب توان از افساد به مي
کند  اول وجوه اخالقي و اعتقادي نظام، یعني امنیت اخالقي جامعه را با تهدید مواجه مي

که حفظ نظام از نظر عقلي و شرعي واجب است، مقابله با افساد نیز  و بنابراین همچنان
 .همین ترتیب واجب خواهد بود به

توان از جملۀ مصادیق آن به  کار رفته است که مي  به»مریب«در متون دیني اصطالح 
 )ع(در احکام امیرالمؤمنین. کنند  ميکساني اشاره کرد که دیگران را به فسق و فجور دعوت

به استانداران، آمده است که آنان باید با اهل ریب با شدت برخورد کنند و دستورات مؤکد 
 فجور دیگران سازي فضا براي فسق و در ارتباط با نحوۀ برخورد با مریب از جنبۀ آماده

 .کند سازان انحراف و ارتکاب گناه در جامعه را آشکار می ضرورت برخورد با زمینه
 

 کردن گناه  اشاعۀ فحشا به معناي رایج. 4. 3. 2
در . رسد معناي محتمل دیگر در بحث اشاعۀ فحشا اقدام به رواج گناه باشد نظر مي به

ر همان معناي آشکار کردن گناه نظر آید که این تعبی نگاه اول ممکن است چنین به
است، ولي چنین نیست و در اینجا منظور اعمالي همچون پخش شایعه و تالش در 

 .ترویج بیش از پیش آن است ولو اینکه بعدها، صحت موضوع شایعه مشخص شود
که فاحشه را ) ره(البیان  برخالف صاحب تفسیر مجمع) ره( طباطبایي  مرحوم عالمه
داند،  شمرد و هر فحشایي را مصداق فاحشه مي اند، آن را مطلق ميد به معناي زنا مي

 :گیري کرد توان چنین نتیجه پس از مجموعۀ بیانات ایشان در تفسیر المیزان مي
فاحشه در معناي عام و لغوي دربرگیرندۀ همۀ انواع رفتارهاي زشت و ) الف
 انگیز است؛ نفرت
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 شود، مانند زنا، لواط، مساحقه و قذف؛ گاهي از این واژه معناي خاص آن اراده مي) ب
 برقراري روابط نامشروع علني و غیرعلني از مصادیق فاحشه است؛) ج
 سورۀ مبارکۀ نور، منظور از فاحشه، هر نوع گناهي است که 19در آیۀ شریفۀ ) د

 داند؛ شرع و عقل آن را ناپسند و زشت مي
 برد؛ ز بین ميگسترش ارتکاب فحشا، امنیت و بنیان جامعه را ا)   ه
 انتشار خبر فحشاي ارتکابي توسط یک شخص، حتي اگر »دوست داشتن«صرف ) و

دارنده خود آن را منتشر نکند، گناه بزرگی است و اگر خودش آن را افشا و منتشر  دوست
 .آید و گاهي از مصادیق قذف است شمار مي تری به کند، گناه بزرگ

ن اشاعۀ فحشا به جرایم گروهي و دهندۀ امکان تسري عنوا اي که نشان نکته
کار رفته که به   به»عصبه«یافته است، این خواهد بود که در آیۀ شریفه، قید  سازمان

اي بین یک تا چهل نفر  معناي جماعت دست به دست هم داده و متعصب است و به عده
 .شود اطالق مي

داند که  طئه ميبحث افک را تهمتی ناشي از تو) ره( طباطبایي  بر همین اساس عالمه
طراحي و اجرا شده است ) ص(بردن قداست و نزاهت رسول اکرم  با هدف از بین

یافتگي را با استفاده از این آیۀ  توان سازمان بنابراین مي) 29/134، 1363طباطبایي، (
 .شریفه، با عنوان اشاعۀ فحشا مشاهده کرد

 
 اعانت بر اثم. 4. 2

ۀ قرآن مبني بر حرمت تعاون بر اثم و عدوان است، این عنوان که برگرفته از آیات شریف
که گاهي اعانت بر اثم از باب مشارکت در جرم است  1.شاید به دو صورت محقق شود

الزمۀ آن شرکت و همراهي فرد در انجام عملیات اجرایي جرم است و شریک با مباشر در 
شوند و  ي، مجازات ميعنوان مجرمانه یکسان هستند و هر کدام با توجه به میزان اثرگذار

 .اگر میزان اثرگذاري هر یک در ارتکاب جرم معلوم نباشد، تابع قاعدۀ یکسان هستند
 گاهي نیز اعانت بر اثم، از باب معاونت در جرم است که منظور از آن یاري رساندن 
به مباشر براي انجام عمل مجرمانه است، بدون آنکه معاون در فعل مجرمانه، دخالت 

سازي  شته باشد؛ مثل دادن عصا براي قتل دیگري یا تهیۀ انگور براي شرابمستقیم دا
 ).99ـ98: 1384خاوري و همکاران، (

                                                                                                                                        
 چاپ دانش، گنج انتشارات عمومي، جزاي حقوق دورۀ محسني، مرتضي: ک.ر مورد، این در بیشتر مطالعۀ براي .1

 ،1373 تابستان اول، چاپ داد، نشر عمومي، جزاي حقوق ولیدي، صالح محمد و بعد به 44 :3جلد ،1376 اول،
 .بعد به 239 :3 ج
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در مورد اعانت، . در تبیین معناي لغوي اعانه و اثم، تعابیر مختلفي بیان شده است
 اعانت عبارت است از هرگونه فعلي که دیگري را یاري نموده و «: فرماید مرحوم نائیني مي

او را در تحقق هدف مورد نظرش قادر سازد؛ مثل دادن عصا به شخص ظالم که 
: فرماید مي) ره(شیخ انصاري ). 179: 1387محقق داماد،  (»خواهد مظلومي را بزند مي

معاونت عبارت است از انجام دادن برخي مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام، نه «
و تعابیر دیگر که در مجموع  ) 132 /11تا،  ي، بيانصار (»مطلق انجام دادن آن مقدمات

رسد که اعانه اعم از مساعدت فکري و معنوي یا عملي و مادي باشد  نظر مي طور به این
 ).179: 1387محقق داماد، (

 بار در قرآن کریم با 48 هاي آن که در مجموع  خانواده در تشریح معناي اثم و هم
ثیم آمده است، گفته شده که اثم یعني مخالفت با امر عبارتي همچون اثم، اثام، اثیم، تا

معناي اثم، گناه  «:گوید طور مثال طریحي مي خداوند خواه فعل باشد خواه ترک فعل؛ به
البته باید توجه ). ، واژۀ اثم1375طریحي،  (» عملي در مقابل گناه قلبي، مانند حسد است

صورت فعل باشد و  ونت باید بهداشت که در موضوع مورد بحث بیان خواهد شد که معا
 .ترک فعل مصداق بحث این مطلب نیست

عنوان معاونت در   چه عملي را به شود این است که آیۀ شریفه پرسشی که مطرح می
دقت . یافتگي را در آن مشاهده کرد توان سازمان اثم و عدوان مد نظر دارد و چگونه مي

مساعده   لحاظ عرفي و به نص لغویون،  به دهد ظاهر لغت عون، در معناي لغوي نشان مي
کند که کسي   یعني پشتیبان و این در صورتي صدق مي»معین«در امري است و 

در . عنوان شخص اصلي در انجام امري وجود داشته باشد و دیگري او را کمک کند به
ها، پشتیبان و کمک کار  بعضي از شما براي بعضي «:شود نتیجه معناي آیه چنین مي

 :شود که  مطلب معلوم مي از همین). 328: 1417منتظري،  (»نباشد
 زیرا اگر شارع چنین مقصودي »مرتکب اثم نشوید«پیام آیه این نیست که : اوالً

الذین آمنوا حرمت  یا ایها  «:فرمود گرفت، مي داشت و عدم مباشرت در گناه را در نظر می
اگرچه معناي عون، : ن دارد؛ ثانیاً اما آیه، پیامي فراتر از ای»علیکم االثم و العدوان

مساعدت است، عبارت تعاون حاوي و دربردارندۀ معناي مشارکت و همکاري است نه 
هدف آیه محکوم کردن تعاون در گناه است، چون گناهان نیز : یاري و اعانت؛ ثالثاً

 صورت گروهي انجام شود؛ همانند امور خیر گاهی به مشارکت نیاز دارند و باید کار به
خواهد جلوي اجماع براي ارتکاب  بر همین اساس خداوند مي. مثل ساختن مسجد

 ).175: 1387محقق داماد، (گناهان بزرگ را بگیرد 
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 :توان چنین بیان کرد عنوان جرمی گروهي را مي شرایط تحقق معاونت در اثم به
م و در اینجا با توجه به اصل قانوني بودن جر. جرم بودن عمل مورد معاونت ) الف

 طبیعتاً معاونت، ناظر به   قانون مجازات اسالمي به آن اشعار دارد،2مجازات که مادۀ 
اي است که مجازات دنیوي برایشان در نظر گرفته شده است و  شده جرایم از پیش تعیین

گناهاني که با عنوان جرم، مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است، در صورت ارتکاب، 
طور مثال خودکشي اگرچه عمل حرام و جزو  به.  خواهد بودمستحق کیفر اخروي

معاونت در آن جرم  انگاري در قوانین موضوعه،  گناهان بزرگ است، با توجه به عدم جرم
 .نیست و مجازات ندارد

عان که مورد کمک معین یا همان . ارتکاب عمل مجرمانۀ مورد معاونت) ب اگر مُ
واند عمل مجرمانه را انجام دهد و نتیجۀ مجرمانه را محقق معاون قرار گرفته است، نخواهد یا نت

کند، جرم واقع نشده است و معاونت نیز معنا نخواهد یافت؛ چون معاونت فرع بر ارتکاب عمل 
هم قصد و هم تحقق نتیجه را در خارج، ) ره(بر همین اساس صاحب جواهر . مجرمانه است

 معتقد است اگر نتیجه حاصل نشود، داند و براي صدق عنوان اعانت بر اثم الزم مي
کننده باز هم مستحق مجازات است ولي نه به دلیل اعانت بر اثم، بلکه به علت تجري  مساعدت

اما شیخ انصاري حصول نتیجه را شرط ). 191: 1387محقق داماد، (و قصد ایجاد معصیت 
 دیوان 30/10/1319ـ3598حکم شمارۀ ). 11/136 ،تا شیخ انصاري، بي(داند  اثم نمياعانت بر 

طور کلي معاون وقتي مستوجب مجازات است که  به « :دارد عالي کشور در این رابطه اشعار مي
 ».فاعل اصلي مرتکب جرمي شود یا شروع به اجراي آن نماید

طور که قبالً اشاره شد، معاونت با ترک فعل قابل  همان. ارتکاب فعل توسط معاون) ج
 فرد از باب امر به معروف و نهي از منکر، گناهکار و تحقق نیست، اگرچه ممکن است

وان عالي دی. مستحق عذاب باشد ولي ترک فعل وي مشمول عنوان مجرمانه نخواهد بود
سکوت و عدم اقدام در جلوگیري از «: گوید  مي6/11/1317ـ2504کشور در رأي شمارۀ 

 حضور دیگري مرتکب شود معاونت تلقي کرد، بنابراین اگر کسي در ارتکاب بزه را نمي
گیري، سکوت اختیار کند، شخص حاضر  قتلي شود و شخص حاضر با امکان جلو

 البته باید توجه کرد که این فرض در جایي است ».گونه مجازات نیست مستوجب هیچ
که تکلیف و وظیفۀ خاصي متوجه فرد نباشد وگرنه اگر فردي به موجب وظیفه، مکلف 

ترک نماید، عمل وي مشمول معاونت خواهد بود؛ مثل به انجام کاري باشد و آن را 
 .»سکوت نگهبان بانک در قبال ورود سارقین

عمل معاون باید قبل از ارتکاب جرم صورت . تقدم معاونت بر عمل مجرمانه) د
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گانۀ   با ذکر مصادیق یازده1392 قانون مجازات اسالمي 126پذیرفته باشد که مادۀ 
 و 553از طرفي موادي از این قانون همچون مواد . کند معاونت، بر این امر تأکید مي

 قانون مبارزه با مواد مخدر، اقداماتي را که پس 23یا مادۀ ) تعزیرات: کتاب پنجم (662
صورت خاص مورد  اند، به از ارتکاب جرم در راستاي تسهیل ارتکاب صورت گرفته

 .اند  خارج دانستهنوعي آن را از حیطۀ معاونت اند و به انگاري قرار داده جرم
در این مورد که صرف علم و اطالع معاون از . وحدت عمد و قصد معین و معان)   ه

؛ امام خمیني، 1/500، 1404طباطبایي، (قصد مباشر براي تحقق معاونت کافي است 
شیخ (یا قصد مجرمانه هم عالوه بر علم و اطالع معاون نیاز است ) 1/143، 1381

یا ) 297: 1386محقق اردبیلي،  ( یا صدق عرفي معاونت کافي است )132 : تا بي انصاري، 
) 189: 1387محقق داماد، (باید قائل به تفصیل میان مقدمات نزدیک و دور شد 

 .داند اختالف نظر وجود دارد؛ اما رویۀ قضایي، وحدت قصد و عمد را شرط مي 
ی تحقق موضوع در بحث معاونت، وجود حداقل دو نفر برا. تعدد معین و معان) و

در این مورد شیخ . د نداردالزم است و امکان جمع بین دو عنوان در یک نفر وجو
کند، درخت انگور در آن  آیا کسي که زمیني را اجاره مي«: فرماید مي) ره(انصاري

توان گفت چند گناه کرده  مي... کند و  دهد، آن را سرپرستي مي کارد، آن را آب مي مي
 ).11/136تا،  شیخ انصاري، بي (»في استاست؟ قطعاً جواب من

یافتگي در جرایم  شود، ولي سازمان یافتگي منجر نمي اعانت بر اثم لزوماً به سازمان
 .اغلب از باب معاونت یا مشارکت است

 
 تواطؤ. 5. 2

در هنگام شهادت ضرورت دارد قاضي میان شاهدان جدایي بیندازد تا با هم توافق و 
اگر با وجود جدا کردن شهود از هم و عدم امکان تباني . نکنندسخن یکدیگر را تکرار 

آنها با هم، شهادت شهود همانند و یکسان بود، شهادت پذیرفته و بر اساس آن حکم صادر 
اما گاهي شهود ). 446: تا حلبي، بي(شود  شود که به این حالت، توارد شهادات گفته مي مي

 قاضي یک سخن را بگویند و مشابه هم شهادت کنند که در حضور با هم توافق و تباني مي
تا،  زبیدي، بي. (شود که به معناي توافق است، اطالق ميتواطؤ دهند که به این عمل 

 .اثر خواهد بود و تباني صادر شود، باطل و بيتواطؤ البته حکمي که در اثر ). 1/135
ق آن با مثال در لوث شرط است که تحق. تباني ممکن است در اقرار هم رخ دهد
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باشد شهادت گروهي از زنان، کودکان، بندگان، فاسقان یا کافران، مشروط به عدم تباني 
 قانون 171 ۀمادیا در اقرار، ) 15/200تا،  ؛ شهید ثاني، بي7/214، 1351شیخ طوسي، (

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی « :کند  مقرر مي1392مجازات اسالمي 
 ،کننده يدگینکه با بررسی قاضی رسیسد، مگر ار يگر نمدی ۀوبت به ادلمعتبر است و ن

ق و بررسی الزم را یصورت دادگاه، تحق نیا قرائن و امارات برخالف مفاد اقرار باشد که در
 بر همین اساس ».کند يدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر م يانجام م

 عمدي شخصي اقرار کند و شخص دیگري هم به است که در اقرار، اگر کسي به قتل
قتل همان مقتول اقرار نماید و شخص اول از اقرار خود برگردد، قول مشهور فقها آن 

المال  شود و دیه از بیت است که در صورت عدم تباني، قصاص از هر دو ساقط مي
البته ). 542 /2، 1403؛ امام خمیني، 14/163، 1386محقق اردبیلي، (شود  پرداخت مي

 قانون مجازات اسالمي منعکس شده است، مخالفاني دارد که 236این حکم که در مادۀ 
معتقدند رجوع از اقرار فایده ندارد و ولي دم در قصاص یکي از آن دو مخیر است 

تباني گاهي نه در مقام شهادت یا اقرار، بلکه در مقام ارتکاب جرم ). 2/94تا،   خویي، بي(
 از آن یاد شده و به معناي توافق و »تمالو« اهل سنت با لفظ است که در کتب فقهي

و معناي  ) 246 /4تا،   دسوقي، بي(شود  اجتماع است که به مفهوم تباني نیز استعمال مي
 ).1/120تا،  زبیدي، بي(لغوي آن هم توافق و اجماع است 

جزء به یافته در معناي حقوقي آن، قابل تطبیق  اگرچه شرایط و قیود جرم سازمان
رسد بتوان  نظر مي یافتگي نیست، در مجموع به جزء بر عناوین فقهي داراي امکان سازمان

یافتگي بر جرایم فقهي را جداگانه مورد تدقیق قرار داد تا  موارد تطبیق شرایط سازمان
هاي جرم  گفته تا چه اندازه بر اساس ویژگي معلوم شود که هر یک از عناوین پیش

 .شدنی است معناي حقوقي آن تعریفیافته به  سازمان
هاي ذیل و حائز  ویژه در نوع داراي سازمان و تشکیالت آن، داراي ویژگي جرم بغي به
 :یافته در معناي مصطلح آن است هاي جرم سازمان بیشترین ویژگي

 هاي مجرمانه؛ شده بودن ارتکاب فعالیت  سازماندهيـ
  وجود تباني؛ـ
  ساختار هرمي؛ برخورداري از تشکیالت دارايـ
 صورت منظم؛  تقسیم وظایف بهـ
  تعدد مباشر؛ـ
 مند بودن عملیات ارتکابي؛ مند و نظام  روشـ
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 .  استفاده از ترس، تهدید و گاهي خشونت در راه رسیدن به اهداف مورد نظرـ
ویژه در تعریف اهل سنت که حاوي منعه و شوکت خواهد بود،  جرم محاربه به
 : زیر استهایي دربردارندۀ ویژگي

  تعدد مباشر و استفاده از ترس؛ـ
 .  تهدید و گاهي خشونت در راه رسیدن به اهداف مورد نظرـ

 :هاست عنوان اشاعۀ فحشا با توجه به وجود قید عصبه در آیۀ شریفه داراي این ویژگي
 هاي مجرمانه؛  در ارتکاب فعالیت  سازماندهيـ
 . تباني و تعدد مباشرانـ

 :باب صدق بر شرکت یا معاونت در جرم داراي این قیود است اعانت بر اثم از 
  وجود تباني؛ـ
  تقسیم منظم وظایف؛ـ
 . مند بودن عملیات ارتکابي مند و نظام  تعدد مباشران و روشـ

 :نیز فقط حائز یک ویژگي استتواطؤ 
 . تباني و تعدد مباشرـ

توان  شتراک را ميگفتۀ فقهي، حد ا این مطلب حاکي از آن است که در عناوین پیش
در تعدد مباشران جرم و وجود تباني در میان ایشان دانست، اگرچه تباني در همۀ 

 . نیستپذیر مصادیق تبیین
 
 گیری نتیجه

عنوان بحثی قدیمي که به نوعي عمري مساوي عمر  یافتگي در جرایم به بحث سازمان
 حقوقدانان قرار ارتکاب جرم دارد، سالیاني است که مورد توجه جرمشناسان و سپس

حال عنوان مذکور  هاي متعددي از آن ارائه شده است، با این  و تبیینها گرفته و تعریف
در قوانین موضوعۀ جمهوري اسالمي ایران، جز در یک مورد استفاده نشده و تعریفي نیز 

 . از آن ارائه نشده است
جود ندارد که های کشور نیز، سیاست خاصی و عنوان ریشۀ قانون در متون فقهي به

دربرگیرندۀ شیوۀ برخورد با جرایم سازماني و گروهي و تشکیالتي باشد؛ ولي در عین 
حال در برخي موارد نوع برخورد با مجرمان یک جرم، در حالت فردي با حالت گروهي و 
سازماني متفاوت است؛ مثل بغي و گاهي اقدام فردي یا گروهي اثري در نوع برخورد و 

 مرتکبان ندارد، مثل اشتراک در جنایت که اگر کسي به تنهایي مجازات مرتکب یا
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صورت جمعي و گروهي نیز  اي به شود و اگر عده دیگري را به قتل برساند، قصاص مي
شوند و البته در فرض قتل گروهي، خانوادۀ مقتول  فردي را به قتل برسانند، قصاص مي

 .هاي قاتالن بپردازند باید زائد دیه را به خانواده
تر برخي عناوین فقهي با این موضوع است  البته در این میان نکتۀ مهم، ارتباط جدي

یافتگي در فقه بدون سابقه نیست و در برخي جرایم،  دهد بحث سازمان که نشان مي
مثالً جرم . بحث اشتراک در ارتکاب جرم، عامل تحقق جرم یا تشدید مجازات شده است

 نیست و پذیر صورت فردي تحقق شوکت و کثرت، بهبغي با داشتن قیودي همچون منعه، 
نیازمند همکاري چند نفر است،پس اگر یک فرد ولو با تأویل و شبهه علیه حکومت 

این نظر را قبول ندارند و ) ره(اسالمي قیام کند، باغي نیست؛ اگرچه امثال شهید اول 
 ).2/407تا،  ل، بيشهید او(دانند  قیام حتي یک نفر را با توضیحات فوق، مصداق بغي مي

 »سالح کشیدن به قصد ارعاب مردم و اخالل در امنیت«در بحث محاربه، با وجود قید 
یافتگي را مثالً در موردي  توان تأثیر سازمان ، ميها به عنوان وجه اشتراک عمدۀ تعریف

دانست که یکي از محاربان دست به سالح ببرد و عامل صدق عنوان محاربه بر سایر 
در فقه اهل سنت نیز بدیهي است که وقتي براي تحقق محاربه، . شود ویش ميهمکاران خ

راهزني و تسلط بر عابران شرط باشد، وقوع این اقدام از سوي یک فرد ممکن نیست و باید 
کنندگان داراي شوکت و قدرت باشند و در قالب دسته و گروه اقدام کنند تا هم  اقدام

 . دهند و اموالشان را غارت کنند و هم از خود دفاع کنندبتوانند دیگران را مورد حمله قرار
دهندۀ امکان تسري آن به جرایم گروهي و  اي که نشان در مورد عنوان اشاعۀ فحشا نکته

کار رفته   به»عصبه«سورۀ مبارکۀ نور ، قید 19یافته است، این بوده که در آیۀ شریفۀ  سازمان
اي بین یک تا چهل  متعصب است و به عدهکه به معناي جماعت دست به دست هم داده و 

دهندۀ آن است که این عنوان حداقل در برخي مصادیق آن، همراه  شود و نشان نفر اطالق مي
بحث افک مذکور در آن را ) ره( طباطبایي  و بر همین اساس عالمهیافتگي است با سازمان

) ص(اهت رسول اکرم بردن قداست و نز داند که با هدف از بین تهمتی ناشي از توطئه مي
 ). 29/134، 1363طباطبایي، (طراحي و اجرا شده است 

شود،  یافتگي منجر نمي اعانت بر اثم عنوان دیگري است که اگرچه لزوماً به سازمان
یافتگي در جرایم اغلب از باب معاونت یا مشارکت است و مصادیقي از آن قطعاً  سازمان

که در کتب (تباني در مقام ارتکاب جرم نیز . دیافتگي بررسي شو باید با عنوان سازمان
در )  از آن یاد شده و به معناي توافق و اجتماع است»تمالو«فقهي اهل سنت با لفظ 

 ).246 /4تا،   دسوقي، بي(یافتگي باشد  برخي مصادیق خویش شاید حائز عنوان سازمان
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افتگي در جرایم ی رسد با توجه به ریشۀ فقهي بحث سازمان نظر مي بر همین اساس به
زدن نظم عمومي و امنیت در انواع مختلف  گونه جرایم در برهم و جایگاه و تأثیرات این

آن، ضرورت دارد این عنوان پس از تعریف دقیق، در جرایم مشمول آن استفاده شود، تا 
طور  انگاري، رسیدگي و مجازات به تفاوت و تمایز جرایم فردي و گروهي در مقام جرم

 . ایت شودشایسته رع
 ".العالمین الحمد لله رب و آخر دعوانا ان "
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