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 پیشگفتار
 شماره هفتم ماهنامه داخلی گروه های تخصصی اختصاص به تحقیق طالبی از گروه های 

 تحقیق میباشد   ششدارد که در مجموع  

به یکی از شروط تحقق محرمیت  بوسیله رضاع پرداخته از آقای مسلم چتری از گروه فقه تربیت،  تحقیق  اول
ه باشد یا اگر از دنیا رفته باشد با سایر شرائط، محرمیت محقق است، آیا مرضعه در هنگام شیر دهی باید زند

شود؟ نویسنده بعد از رد ادله  قائلین به شرطیت حیات مرضعه قائل شدند که اطالقات ادله شامل مرضعه می
 شود میت  هم می

الجزاء آیا در  مربوط به مسأله ای در باب فقهاز جناب آقای مصطفی درخشنده از گروه فقه الجزاء،  تحقیق دوم
نویسنده  کند؟ صدق عنوان محاربه ، تشهیر سالح هم شرط است؟ یا اگر سالح هم نداشت باز محاربه صدق می

، سالح با تمسک به ارتکاز عرفی و ناتمام روایات از حیث سند و داللت قائل شدند که در صدق عنوان محاربه
 باشد.شرط می

در این تحقیق سعی بر این است که مناقشات  معامالتاز گروه فقه محسن یوسفی  از جناب آقای  تحقیق سوم
و « تعاون»مفهوم  رابطه  در ناحیه موضوع مورد کنکاش واقع شود که نقد کامل این مناقشات با بررسی کامل 

های با بررسی در بخش دوم،« اعانه»در آیه و در عنوان « اثم»مراد از  رابطه  در بخش اول و « اعانه»
ساندن در ته اتحاد این دو معنی را در معنی جامع )چه یاری رساندن در انجام مقدمات چه یاری رگرفصورت

مشروط به لحاظ « تعاون»جا که مفهوم ، لکن از آنانجام خود فعل( از طرف نویسنده مورد پذیرش قرار گرفته
تعدد نفرات و کمک »و عدم دخالت میبود صحت استدالل به آیه را متوقف بر بحث از حیث حک« مشارکت»

در آیه نیز معنای اخص )حرام فعلی منجز( بود که تنها « اثم»؛ مراد از است « اعانه»در اثبات حکم « نیطرفی
 گیرد.شد در برمیرا شامل می« بارمطلق عمل زیان»که « اعانه»در عنوان « اثم»بخشی از 

واده،درباره یک دو عیب از عیوب تناسی زن از جناب آقای مهدی سعادتی  نسب از گروه فقه خان چهارمتحقیق 
ایشان با توجه به  گردد؟بنام قرن و عفل  تحقیق را انجام داده که آیا چنین عیوبی ، منجر به فسخ نکاح می

اطالقات ادله  مالک  فسخ نکاح را عدم جماع نوعی دانسته ولو شخص جماع غیر مطلوب داشته باشد، لذا 
 چنین عیوبی شدند. قائل  به جواز فسخ نکاح در 

گروه فقه االقتصاد، درباره مقدار داللت قاعده التعاونوا علی االثم  زاز جناب آقای دادخواه ا پنجمتحقیق 
تحقیق کرده که آیا این آیه داللت بر حرمت اعانه مینماید یا خیر؟ برای همین منظور مفردات آیه را مورد بررسی 

کند و معنای آن مشارکت در گناه میداللت بر حرمت « التعاونوا» یغه صبه این نتیجه رسیدند که   قرار داده 
باشد و به دلیل خطاب قرار دادن همه مؤمنین با صیغه باب تفاعل مینیست، بلکه به معنای حرمت إعانه 

 باشد. میاستعمال شده است و موضوع حکم حرمت إعانه، مطلق گناهان 



در این تحقیق ایشان شرائط تحقق جرم اعانه بر اثم  فقه االقتصاد، تهوری از گروه از جناب آقای تحقیق ششم 
« ال تعاونوا علی االثم و العدوان»مهمترین دلیل بر حرمت اعانه بر اثم، آیه شریفه ی را مورد بررسی قرار داده که 

ت. در این است که تطبیق حکم این آیه بر مصادیق مختلفی از مساعدت در جرم و گناه مورد تردید و ابهام اس
، تحلیلی «اثم و عدوان»و « تعاون»مختصر با توجه به عناوین اخذ شده در موضوع حکم که عبارت است از 

دارای « إثم»نسبتا جامع پیرامون جهات مختلف و تاثیر گذار در صدق این عناوین، انجام شد و مشخص شد که 
باشد میمصدری و وقوع خارجی آن مورد نظر  معنایی است فراتر از حرام شرعی و در آیه ی شریفه، حیثیت اسم

 .باشدمینیز « اعانه»خصوصا در مقام نهی، شامل مصادیق« تعاون»و سعه ی مفهوم 
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 چکیده

 ینوزادبا  یبستگان و واو  تیمحرم یریگشکل یبرارا  مرضعه زنزنده بودن که شرط  استآن  ینوشته در پ نیا

از آن جهت است که  موضوع نیا یبررس تیاهم ؛کند یخورده باشد بررس ریش یبه مقدار الزم شرع شانیه از اک

بزرگ  یاز فقها یاریوجود ندارد و بس نیدر ب یدعبت لیدل نکبه قبول شده است ل یتلقط حیات حکم به اشترا

هورات ظو محدود کردن  ینبه استظهاراز ج گرید یاریبس  و اندفتهنیا به اجماع یجز اتکا یرشیقابل پذ لیدل

است روشن می و اعتبار اجماع  یریشکل گ یبرا یاصل اریتتبع در اقوال قدما که معبا اما  ،گرفتند شیپراه در 

 یو مسلمات فقه یبر خالف مبان میدر موارد مه زین یراظهاست یبوده و گفته های وجود ندارد اجماع شود که

 ،خیشاجتهادی بر اساس نظر  یرا یکبه بعد شیخ طوسی شود که از زمان می روشن نیز یبررس نیدر ا است.

 یادعا و قدمای بعد از او خیکه خود ش یدر حال تلقی شده است؛ یاجماععنوان یک امر به زمان طول در 

 .نبوده است مطرح اصالمسئله  هم این  یشانقبل از ا و نداشته انداجماع 

مورد نقد  لیبه تفص کیو ادله هر  نیقائل ومطرح گشته  یدر فقه استدالل قول ، چهارانجام شده یهایبا بررس  

، اتیعه فاقد حرضضاع از مارتنسبت به  عادله رضا تیمرضعه و شمول اتیعدم اشتراط حو  ه است.قرار گرفت

 است شده ینوشته به آن منته نیاکه  است یا جهینت

 : نشر حرمت، رضاع، حیات مرضعهکلیدی واژگان
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 مهمقد

مادر و  یرفتار های تعاملتمام  کهمیباشد ات فقه نشر حرمت بین نوزاد شیر خوار و مرضعه از مسلم
شوهر و فرزندان و بستگان  ،شود که به دنبال آن میمادر دیگری دارا  نوزادخواهند کرد و آن  دایفرزند را پ

خوردن  نحوهو  نوزاد و مرضعه نکه آن اما در ای ؛ او میشوندخانم، پدر و خواهران و برادران و خاله و عمو 
ختالف های فراوانی بین احاصل شود  خاص محرمیت  شیر چه ویژگی و شرایطی باید داشته باشد تا آن 

اشتراط زنده بودن و حیات  یکی از شرائط که حاضر به تحقیقدر  !وجود دارد اءو فقهمیمذاهب اسال
 شود.میپرداخته  مرضعه است

از او شیر خورده باشد لکن در میصادیق فراوانی پیدا کرد که  نوزاد بعد از مرگ خانتوان ممیهر چند ن
احراز حیات داشتن زن الزم میشود و در صورت عدم احراز حیات مرضعه چه بسا حکم  ،صورت اشتراط

حرمت منتقی باشد و آقا بتواند با دختر مرضعه ازدواج کند به عالوه طبق نظری که مرگ مغزی را مرگ 
گفت در شرائط حاضر میتواند مورد ابتالء و مسأله برخی از خانوده ها  بتوان ،1داند نه حیات و زندگییم

از قبل ارتباط خویشاوندی داشته باشد و یا اینکه برای شیر دادن و ارضاع  ،مخصوصا اگر مرضعه باشد.
 اجیر شده باشد.

 باشد.میاز دو صورت برخوردار محل بحث 
توضیح آنکه  -مشهورمبنای یعنی   -شرط شده باشد معینی رضاع مقدار خاصبرای  : اول صورت 

معین شیر خورده باشد و مرضعه فوت کند و  اندازهاز میگاهی ممکن است نوزاد مقدار زیاد یا مقدار ک
نوراد به شیر خوردن ادامه دهد و آن اندازه مشخص را بعد از مرگ تکمیل کند و لو اینکه به اندازه یک 

 .1شودمیباقی مانده باشد، همین که اتمام ارضاع در وقت حیات نبوده داخل در مسئله جرعه 
یعنی مبنای غیر مشهور  ،اول بر خالف فرض نوزاد کل شیر را بعد از مرگ مرضعه بخورد،: دوم صورت 

 و محل نزاع شامل آن مسأله قابل طرح استنیز در "اکتفا به هر مقدار از رضاع در ایجاد محرمیت"، 
 .شودمی

 شود.که در ادامه به بررسی آنها پرداخته میآید. میبا مراجعه به کتب فقهی استداللی  ، چهار قول  به دست 

                                                                    

 قدرت با یکس که است نیا به هیشب دستگاه توسط یمغز مرگ در خون انیجر رایز ات،یمرگ است نه ح ،یمرگ مغزنیز  سندهینظر نو به.  1
 انددیم تیم را یشخص نیچن عرف - طیبس و هیاول نگاه خالف بر – نکاه نیا با و اندازدمی انیجر به را خون تیم یرگها در دنیدم راه از یخاص

...ارتضع اکثر الرضعات من المرأة حال الحیوة و تکملها بعد الموت و لو جرعة واحدة اذا لم یکمل  111القدیمة(؛ ص:  -. تذکرة الفقهاء )ط  1
 االخیرة حال الحیوة عند علمائنا
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 اقوال
 عدم نشر حرمت مطلقا قول اول:

وجود به عدم  دیگر و تصریح برخی( 111القدیمة(؛ ص:  -تذکرة الفقهاء )ط ) عالمه شیعه بلکه ظاهر کالم  فقهاء  مشهور
، ص: 1الخالف؛ ج) شافعیهو ، ( 111، ص: 11الحدیثة(؛ ج -ریاض المسائل )ط )اجماع شیعه حتی و ( 111، ص: 11الحدائق  ج)خالف

قائلند  در صورتی نشر حرمت میشود که مرضعه در تمام مراحل در قید حیات  1و احمد حنبل در مواردی (111
 باشد. 

 . اند کردهمت به یازده دلیل تمسک قائلین به عدم نشر حر

 اجماع دلیل اول: 
 أحکام الرضاع في فقه  )دشوو تسالم بین فقها بر این است که ارتضاع از میت موجب شکل گیری محرمیت نمی 

 (11: ص ؛( ییالشیعة)خو
 اشکال : عدم تحقق اجماع 

بعد از  و شده بودنمطرح اصال این مسأله شیخ طوسی زیرا قبل از اجماع صحیح نیست  ادعای در این مسئله 
الکافي  ) این شرط را مطرح  نکردند بین قدماء حتی کسانی که در مقام احصاء تمام قیود و شروط ارضاع بودند آن

یس و طبرسی  شیخ در خالف و مبسوط و فقط مثل  (111؛ ص: الوسیلة  ؛111في الفقه؛ ص:   (111، ص: 1؛ جالسرائر )ابن ادر
و  استدالل نکرده اندبه آن برده اند و یا اجماع ن از مینا است که هیچکدام  این قید را مطرح کرده اند و جالب

 مرحوم ه طوری کهب (111، ص: 1الخالف؛ ج) یا به استدالل استظهاری و تمسک به اصل  احتجاج کرده اندتنها 
با  -با اینکه مسلما  ( 111، ص: 1المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف؛ ج) فقط و فقط به عدم دلیل تمسک میکنندطبرسی 

اگر اجماعی در بین بود حتما آن را ذکر  -از ایشان  از قدما و متابعت کثیری توجه به داب شیخ در استدالل
به ویژه در این مسئله که محقق  کند، عدم نقل خالف بین متاخرین نیز کشف از وجود دلیل تعبدی نمیکردندمی

 .(مسئله در رمچها  قول) حلی قائل به توقف شده اند

 دلیل دوم: عدم نشر حرمت با شیر نجس
نجس و حرام  وقتی مرضعه فوت  میکند مثل بدنش، شیرش هم بواسطه تماس با بدن میت و خروج از آن  

 (111القدیمة(؛ ص:  -تذکرة الفقهاء )ط ) شکل بگیرد نشر حرمت از جمله  با حرام  نمیشود حکم شرعی شود. و می

 به مقاصد الشریعهعدم صحت تمسک  نقد:
 را در ادله و شمول الفاظ  که عناوین ماخوذاین استدالل شباهت به روش فقه المقاصدی   دارد به این معنی  

که لسان تشریع ندارند و متاسفانه در خیلی از موارد  رفتنو سراغ کلیات و معارف دیگری از دین  گذاشته کنار
                                                                    

کما ذکره ابن قدامة، في  -ثیرة منهملکن فقهاء العامة مختلفون في ذلك، و جماعة ک 111کتاب النکاح )لمکارم(؛ ص:  -أنوار الفقاهة .  1
 .111/ 1اختاروا عدم اشتراط الحیاة، و لکن عن الشافعي و احمد في احدی روایتیه اعتبار الحیاة. عبد الّله بن قدامة، في المغني  -المغنی
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است اینگونه استدالل شود: با اغراض شارع سازگاری ندارد در فرض مسئله نیز ممکن درست تطبیق نمیشود،
که بخواهد به چیزی که آن را نجس و حرام کرده است موضوعیت بدهد و چیزی که انعدام کامل او را خواسته 

نمیتوان به راحتی دلیلی که لسان تشریع دارد و دایره  لکن ؛1بدهد قرار است سبب برای احکام شرعی خود
را میگیرد کنار گذاشت زیرا در ادله رضاع  قید طهارت شیر اخذ نشده است و عرف هم شمولش محل بحث 

داند و در نگاه او معیار میشامل عموم ادله را شامل شیری که بوسیله عارضی مثل زخم سینه؛ نجس شده باشد 
از حکم ادله  توان گفت به صرف نجس بودناست، بنابراین نمی یا عدد انبات لحماصل مذکور در ادله شرعی 

 (111، ص: 1مسالك ؛ ج)خارج است

 زنده ه احکام بص اختصاسوم: دلیل 
به همین جهت  .ندارد در مسائل حقوقی را زنده  جایگاه میتو باشد میت همچون اجسام نباتی و حیوانی می

میت همچون اجسام حیوانی همین مالک  به و ت کمتر از ضمان قطع عضو زنده استعضو میضمان قطع 
مانند حرمت مؤبد برای زن زنده  همچنین عناوین شرعیو وضوع احکام تکلیفی حرمت و حلیت واقع نمیشودم

ه همان گونه که ؛ در نتیج(111القدیمة(؛ ص:  -تذکرة الفقهاء )ط )است لذا در زنای با زن میت این عناوین اثبات نمیشوند
جواهر الکالم )خص میت نیز فاقد این احکام میشودش ،رضاع را ندارند م محرمیت بوسیلهاحکا غیر انسانیاجسام 

و اگر مرضعه 2مالزمه هستبین مرضعه و مرتضع و دو طرفه است موضوعی  ارضاع  دیگر ازطرفی (111، ص: 11ج
م حرمت برای نوزاد مرتضع هم شکل کادر باشد مرتضع هم نمیتواند فرزند باشد بنابراین احنتواند ما

 (111ص:  ،1مسالك األفهام ج)ردنمیگی

 عدم وجود مانع در حکم وضعی مرضعه میتة:اشکال
بر مطلب این استدالل بر پایه تحلیل عقلی شکل گرفته است و دلیل تعبدی ندارد، خالصه استدالل به این   

یرا یا لغو خوبه این میگردد  دن شخص ا مکلف کریهد یود و اکه عقال تکلیف و خطاب به میت درست نیست ز
از آنجا که در فقه فارغ ؛ لکن 1اهد بودکه در هر دو صورت محال خو غیر ممکن، رایط تکلیفناتوان و فافد ش

وجود نائب و ولی در انجام تکالیف دیگران  که شرایط الزم را ندارند مثل کودک و کهنسال و حتی در نیابت از 
تکلیفیه شامل میت نشود  شاید احکام دهیم به اینکهمی  ثبتپاسخ موجود دارد  میت در حج و قضاء عبادات 

متسالم یا کما اینکه مانعی وجود ندارد  ول احکام وضعی از جمله همین محرمیت و عدم محرمیتلکن در شم

                                                                    

 .دارد یکمتر یسازگار کالمشان اقیس با که باشند رفته شیمذاق شرع پ ی.البته ممکن است ازراه ادعا  1
الن اللبن لو اتصل الی جوف الصبی المیت لم ینشر الحرمة فکذا اذا انفصل منها بعد موتها قیاسا  :دارند یگرید انیدر مالزمه مذکور عالمه ب . 1

 ألحد الطرفین علی االخر
 کل دارد وجود فیتکل بقاء در که  ییها نقض نیبنابرا ندارد فیتکل بقا ای حدوث در یتفاوت فیواضح است که  حکم عقل به محال بودن تکل.  1

 .کندیم مخدوش را یعقل استدالل نیا
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و جنب  1و حق الناس و مسائلی مثل نجس باشدمیتواند  ذمه میت مشغول به حقوق الهی و غیره  مشهوراست
مالزمه ای بین بر فرض پذیرش حکم نداشتن میت و ؛ دبودن و طاهر شدن با غسل  جنابت و میت بر وی بار شون

افراد نسبت به میت تقسیم کما اینکه همچنان بعد از مرگ  عدم حکم مرضعه وحکم نداشتن مرتضع وجود ندارد
حتی اگر شخص میت حکم نداشته باشد عده ای یا به او محرمند و یا نا محرم که در  ،میشوند به محرم و نامحرم

بحث منتقل  کم باشدکه مالزمه هست و اگر مرضعه میت فاقد ح و لو سلم؛ کفین او اثر گذارنداحکام تغسیل و ت
عناوینی مانند "اخواتکم من  کهن و بستگان مرضعه که زنده هستند میشود به محرمیت بین مرتضع و فرزندا

ر یا پدر آنها یکسان ، واضح است که میشود دو نفر خواهر با برادر باشند ولی ماددشامل آنها میشوالرضاعه" 
نباشد بلکه بر اساس پیشرفت علم در فریز کردن نطفه و بانک داری اسپرم و تخمک بعد از مرگ پدر و مادر دو 

 نیدر ادله رضاع ا اینکهخالصه کالم ؛ نفر با یکدیگر خواهر شوند بدون اینکه پیوند مادری با میت ایجاد شود
  دیآمی دیپدآن همانگونه که مادر بودن با  ،شودیم تثابمیو احکا نیعناو عارتضا لهیشود که به وسمیاستفاده 

 نیبا از ب به ط.ری کهقرار نگرفته است  نیحقق عناوت نیو در ادله مالزمه ب دیآمی دیپد زیعنوان  خواهر و برادر ن
  توانیجود ندارد نمو تیتحقق عنوان مادر  بر م یبرود لذا اگر ادعا شود که اقتضا نیب از زین یگرید یکیرفتن 

نسبت به آنها را کنار گذاشت مگر و شکول ادله گرفت  دهیبرادر را ناد و اقتضا و عدم مانع  تحقق  عنوان خواهر
 .انصراف شود که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد یآنکه ادعا

 انصراف ادله نشر حرمت دلیل چهارم: 
 چند بیان ذکر کرد: بر اساس تفاوت منشاء انصراف میتوان آن را به

لذا اطالقات  (111، ص: 11؛ ججامع المقاصد )متفاهم عرفی از رضاع و ارضاع، شیر خوردن از زن زنده است  :اول بیان
 (111، ص: 11فقه الصادق علیه السالم )للروحاني(؛ ج)دارند موجود منصرف  به رضاع از زن زنده

 عدم وجود منشأ انصراف:بیان اول  اشکال
یرا   بدوی است ی که ادعا شده ، یک انصراف انصراف  نه نوعی   ،کثرت وجود  در اینجا صرفا منشاء انصراف ز

و به تبع آن در معنای مراد  به گونه ای که معنی را به شرط الی از  غیر  و ظرف استعمال تقید در مستعمل فیه
ها جرعه ای از آن بعد مرگ کامل شده بالوجدان  بین رضاع کامل در حیات و رضاعی که تنبه عالوه اینکه کند؛

 (111رسالة في الرضاع )للشیخ األنصاري(؛ ص: )باشد، فرقی نمیابیم
رسد شود لیکن به نظر میهر چند اگر مادر رضاعی از دنیا برود، اوهمچنان مادر رضاعی محسوب می :دوم بیان

که شهرت بسیار قوی  -فتوای مشهوردر این موارد اعتبار مادر شدن بعد از فوت خالف تفاهم عرف است. پس 
 (1111ص 11ج زنجانی، شبیری نکاح، کتاب )کند، فتوای تمامی استکه شیر خوردن از میت نشر حرمت نمی -هم دارد

                                                                    

 او شدن ئلزا نوع و بودن نجس نوع رایز شوندیم نجس آنها ینبات یحت اجسام و است جسم که است باب نیا ار تیگفته نشود که نجس بودن م.  1
 اجسام یباق مانند یالقرتاث در نکهیا نه دارد را نجاست نیا تیمان وعن و اوست ذات از کانه که است یتجاست بلکه ستین اجسام یباق همجون

 .باشد شده نجس
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 بودن مناسبت حکم و موضوعنقطعی  :بیان دوم  اشکال
رفًا تناسب ندارد حکم که ع انیب نیتناسب حکم و موضوع است  به ا هیاستدالل بر پا نیرسد  که امیبه نظر  

ادله رضاع  در  نیبعد از مرگ  مادر شود و احکام حرمت را دارا شود بنابرا تیو م ردیقرار بگ تیمادر بودن بر م
فرض را  نیو ذهن عرف شمول ادله نسبت به ا عارتکاز و متفاهم عرف منصرف خواهد بود از فرض محل نزا

 ریباشد و در صورت غ یشود که قطعمی لیمانع از اطالق دل یکند، لکن مناسبت حکم و موضوع زمانمیدرک ن
 میتا بتوان میبه حاالت و فروض رضاع داشته باش یاساس الزم است نگاه نیبر ا شودیبودن به آن اعتنا نم یقطع

  "یمرگ مغز"را در وقت  ریاز ش یمقدار ایممکن است نوزاد تمام   یگاه م،یکن سنجهرا  یتناسب نیوجود چن
بستگان او تنها از  ایمرتضع با مرضعه و  تیاشتن حکم حلندقطع از تناسب  یحالت ادعا نیبخورد در ا مرضعه

در حالت  زین انیب نیحکم و نبود مانع است، هم یدرست کندیقطاع قابل تصور است بلکه آنچه که عرف درک م
مقدار "ارتضاع کرده و  "مرضعه اتیح"را در زمان  ییکه نوزاد مقدار قابل اعتنا یحالت یعنی شودیمطرح م گرید

که  داندیم یعرف آن را همچون حالت زیفرض ن نیکرده است در ا لیتکم اتیجرعه را بعد از ح کیو لو به  "یکم
دوباره زنده شود عرف او را  تیخاطر اگر م نیبه هم شودیقائل نم یتمام ارتضاع او قبل از ممات باشد و تفاوت

بخش عمده  ایکه نوزاد تمام  یدو حالت در فرض نیشود، با توجه به امیله شاملش ناد دیگویو نم داندیمحرم م
خواهد بود و با التفات به  یبدو نکهیا ایو  –کما هو الحق  – ردیگیانصراف شکل نم ایرا بعد از مرگ ارتضاع کند 

مشرب فقه و باز هم بر اساس  ردیلو سلم که در همه فروض انصراف شکل بگ رود؛یم نیفروض فوق از ب
 تیم نکهیوجود دارد به ا یدر فقه  موارد نقض فراوان رایز شودیم یو انصراف بدو رودیم نیمسلمات فقه از ب

متنجس  کردن و لزوم  وباشند مثاًل نجس بودن می تیاز احکام مختص به خود م یاست بلکه برخ ریاحکام پذ
و همزمان با موت او  تیاختصاص به شخص مباشند که میمیاز احکا تیسه گانه در قالب غسل م ریتطه

وارث شدن و انتقال مال به او و  ایدر اثر مقاربت مثال و  تیهمچون جنب شدن م یگریاحکام د رند،یگیشکل م
است که شبهه تناسب نداستن حکم  ییتقدم و تاخر موت دو نفر مثال نمونه ها صیمالک شدن در اثر عدم تشخ

مثل "اخواتکم من الرضاعه" پرداخته نشده  یگریتدالل ناقص است و به ادله دو لو سلم اس کند؛یم یرا منتق
 ،1کنندیکه محور را ارتضاع از مراه به صورت مطلق ذکر م یو اطالقات لیدل نیاست؛ و همانطور که گفته شد ا

 .رندیهر چند خود مرضعه را در بر نگ شوندیشامل بستگان مرضعه م

 سبت به موارد نادرعدم نظارت اطالقات ندلیل پنجم: 
یرا  ،اساسا اطالقات ناظر به موارد نادر نیستند و نمیتوان با اطالقات رضاع از میت را سبب محرمیت دانست ز

در نتیجه اطالقات  (111، ص: 11الحدائق ؛ ج)این صرفا فرض است و در خارج نه اتفاق افتاده و نه اتفاق خواهد افتاد

                                                                    

ْیدٍ  تیروا . مانند:  1 ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِبِإْسَناِدِه َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلٍم َعْن ُبَر ِبي َجْعَفٍر ع ِفي َح  : ُمَحمَّ
َ
نَّ اْلِعْجِليِّ َعْن أ

َ
ِدیٍث أ

َسِب  َضاِع َما َیْحُرُم ِمَن النَّ ِه ص َقاَل: َیْحُرُم ِمَن الرَّ  .َرُسوَل اللَّ
ِه ْبِن ِسنَ  ِبي َنْجَراَن َعْن َعْبِد اللَّ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ِه ع َقاَل َس ُمَحمَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َضاِع َما اٍن َعْن أ ِمْعُتُه َیُقوُل َیْحُرُم ِمَن الرَّ

 (111، ص: 11َیْحُرُم ِمَن اْلَقَراَبِة.) وسائل الشیعة؛ ج
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حتی اگر علم به  (111، ص: 11مستند الشیعة ج)و شامل رضاع از میت نمیشودحمل بر افراد معهود متعارف میشود 
و حکم اولی در  زیرا عام شودمیم حرمتی بین مرضعه و مرتضع ایجاد نخروج  این فرض نداشته باشیم باز ه

خورد و به صورت منفصل تخصیص  در ادامه مسئله عدم حرمت بین آن دو و جواز ازدواج است و این عام
خاصی خارج کرد لکن شک داریم دایره تخصیص آنقدر وسعت دارد که ارتضاع از  یطبا شرا را مرتضع خاص،

 (11أحکام الرضاع في فقه الشیعة؛ ص: )میت را هم خارج کند، نبقی علی عموم الدلیل االولی

 عدم مانعیت ندرت در شمول ادله رضاع و نادرستی اصل مبنای مذکور:اشکال 
چیزی شبیه غیب گویی  و موردی ندارد ز مرگ و لو به جرعه ای باشد معدوم التحقق استاینکه ارتضاع بعد ا 

است، اما ندرت تحقق آن به اندازه ایست که اصال در خطابات تشریعی لحاظ نشود نیز قابل دفاع نیست زیرا 
ست که در ادله آمده است به نی 1و یا بزغاله (111، ص: 11وسائل؛ ج) باکره ندرت آن کمتر از شیر دادن مرد یا زن جوان

اقتضاء میکنند موارد نادر مشمول گزاره اطالقی میعالوه اینکه عرف حاکم تشخیص این است که قواعد کال
و اطالق و فرض اتمام ارتضاع بعد از مرگ را داخل در شمول ادله ابتداءا قرار بگیرند یا خیر، و گفته شد عرف 

در نتیجه استظهار قبل و درک مانع نبودن مرگ و تمام معیار بودن انبات و فرض دیگر نیز  میداندانطباق عنوان 
تمام مسائل مستحدثه در  یمکه متذکر باش یستاز لطف ن ینکته خال ینا بر هتنب ؛لحم یا عدد مشخص میشود

ار گرفته بودند  و یا معدوم و در اثر گذر زمان از انعدام و ندرت خارج گشته و مورد ابتالء قر نادر یاعصر صدور 
قاصر فرض کنیم  که  اند، حال اگر رفتار مستدل را در پیش بگیریم باید داللت ادله نسبت به مسائل مستحدثه را

که میفقها است حتی بر فرض انسداد آن هم بر مبنای میرزای ق تمام -فی الجمله –این خالف مقبول و مفروض 
یرا ایشان نص ،اصل خطاب را مختص به مشافهین میداند  وص مثل قران و ظهور عمومات آن را قبول دارند.ز

 دلیل ششم: عدم شأنیت مرضعه میتة
طبق مفاد ادله، شیر باید  ناشی از بچه دار شدن یا زایمان باشد و حال آنکه میت شانیت این را ندارد همانگونه که 

 (111القدیمة(؛ ص:  -تذکرة الفقهاء )ط )مرد شانیت ندارد

 الوالده مرضعه میتةشمول اطالق من : اشکال 
لکن همین که بعد از زایمان ایجاد شده باشد اطالق "من  2باید از والدت باشد دادن، شیردرست است که  

الوالده" بر شیر صحیح خواهد بود چه زن زنده باشد و چه نباشد؛ محل بحث هم در میتی است که قبل از فوتش 
ر وقت ممات بخواهد باردار شود تا اشکال به عدم قابلیت نه اینکه تازه د شانیت ارضاع محلل را داشته باشد

 .و به مرد تشبیه شود برای بارداری شود

                                                                    

ْحَمَد .  1
َ
ْحَمَد َعْن أ

َ
ِد ْبِن أ ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن َمْحُبوٍب َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن ِبِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن ِعیَس ُمَحمَّ ُه ِفَداَك ْبِن ُمَحمَّ ی َقاَل: َکَتْبُت ِإَلْیِه َجَعَلِنيَ اللَّ

ْرَضَعْت َعَناقاً 
َ
ٌة أ

َ
ی ُفِطَمْت َو َکِبَرْت َو َضَرَبَها اْلَفْحُل َو َوَضَعْت  -اْمَرأ ْن ُیْؤَکَل َلَبُنَها َو ُتَباَع َو ُتْذَبَح َو ُیْؤَکَل َلْحُمَها -ِبَلَبِن َنْفِسَها َحتَّ

َ
ع َفَکَتَب  -َیُجوُز أ

َس ِبِه.
ْ
 (111، ص: 11وسائل الشیعة؛ ج) ِفْعٌل َمْکُروٌه َو اَل َبأ

ٍة َدرَّ َلَبُنَها ِمْن َغْیِر ِواَل . 1
َ
ْلُتُه َعِن اْمَرأ

َ
ِه ع َقاَل: َسأ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
بَ  -َدةٍ ...َعْن ُیوُنَس ْبِن َیْعُقوَب َعْن أ ْرَضَعْت َجاِرَیًة َو ُغاَلمًا ِمْن َذِلَك اللَّ

َ
َهْل َیْحُرُم  -ِن َفأ

َضاِع َقاَل اَل. َبِن َما َیْحُرُم ِمَن الرَّ  ( 111، ص: 11وسائل؛ ج ) ِبَذِلَك اللَّ
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 عدم صدق مرأة بر مرضعه میتةدلیل هفتم: 
صدق نمیکند  ةمی مرضعه  که باید "لبن مرأه"  باشد و این لفظ براضافه شده است "مرأه"  لفظ لبن به کلمه  در ادله

 -تذکرة الفقهاء )ط )تبدیل شده است و فاقد ویژگی حیوانی شده است تا چه رسد به انسانیتزیرا میت  به جسم نباتی 
 (11 و 11: ص الشیعة؛ فقه في الرتتضاع یی،أحکام؛ خو111، ص: 11؛ مستند الشیعة في أحکام الشریعة؛ ج 111القدیمة(؛ ص: 

 اطالق بدون تسامح عنوان مرد و زن بر میت:اشکال 
گاهی ممکن است تلقی توهین  نمیباشد و حتی حاکم بال منازع در لغت  عرف بق با برداشت استدالل مطا این  

 ییمعنا یرهدا عرفبه هر حال  این جسم مادرش حیوان هم نیست تا چه رسد به اینکه انسان باشد، مثال کند که 
کند که میاطالق  یمحتسا یچگونهجنازه بدون ه خودو بر  یکندنم یاهح یآن را منحصر در ذ یهلفظ مراه و شب

که مثاًل مرد جنازه زن را  یردپذمیجهت ن یناست  به هم یرپ یاکودک است  یازن است  یامرد است  ینمثاًل ا
 .یردآغوش بگ

 دلیل هشتم: عدم صدور فعل ارضاع اختیاری از میتة 
نسبت داده است و واضح به کار رفته است که فعل رضاع و شیر دادن را به زن  "ارضاع" برخی از ادله رضاع لفظ

است زمانی میشود فعلی را به شخصی نسبت داد که فعل با اختیار و قصد وی صادر شده باشد  و الزمه اختیار و 
از طرفی قواعد  داللت بر اشتراط حیات میکنند؛میادله به داللت التزااین دسته از قصد نیز حیات است، پس 

یگر که لفظ "ارضاع"  ندارند و مثال "رضاع" به کار رفته و نسبت به جمع بین مطلق و مقید اقتضا میکند ادله د
 .1اختیار و قصد و حیات مطلق اند را حمل بر آنها کنیم و در نهایت حیات را شرط بدانیم

 عدم لزوم قصد و اختیار در رضاع :اشکال 
راده ها مثل نائم و برغیر ذوی دال بر قصد و اختیار باشد و اطالق آن بر بی ا ،فعلهیئت که بر فرض پذیرش این  

الشعور مثل حیوانات همراه با عنایت و تسامحی باشد، عرفا موضوعیتی در قصد و اختیار نیست بلکه اگر به 
بر د، اصحاب نیز رد کافی است و ادله شامل آن میشواجبار یا در حالت خواب و مستی مثال رضاع صورت بگی

  –الشهیدین و تحصیال  ینقال کما عن ثان – ندارند فختالا عدم اشتراط قصد و اختیار
نمیتوان ادله دیگر را حمل بر آن کرد زیرا وحدت  ،که لزوم قصد و اختیار ازاین دسته ادله به دست آید بر فرض  

همراه  با قصد موجب نشر  عهمانطور که  ارضاو مطلوب در اینجا محرز نیست و احتمال تعدد مالک وجود دارد 
عالوه   به ؛دشویجب نشر حرمت ممو یزدله ذکر شده است نا" که در لسان شیر"خوردن  و اعارتض یشودحرمت م

َخٰواُتُکْم میاینکه 
َ
ٰضاَعِة" شود از عموم " َو أ  .2استفاده کرد نیز ِمَن الرَّ

                                                                    

؛ الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة؛ 111، ص: 11؛ جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج111القدیمة(؛ ص:  -تذکرة الفقهاء )ط  1 .
 111، ص: 11ج
یدفعه: أن الداللة االلتزامّیة  -من ان الداللة المطابقیة إذا سقطت عن الحجّیة فال مانع من األخذ بمقتضی الداللة االلتزامیة -الو ما رّبما یق.  1

 11تتبع الداللة المطابقیة في الحجیة، کما حقق في األصول. خویی، سید ابو القاسم موسوی، أحکام الرضاع في فقه الشیعة؛ ص: 
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 حکومت اصل حلیت بخاطر تعارض عموماتدلیل نهم: 
َخٰواُتُکْم  انصراف دارد لذا از شمول ادله ای مثل ادله نسبت به فرضی که تمام رضاع بعد از مرگ اتفاق بیفتد 

َ
" َو أ

ٰضاَعِة"  ِحلَّ َلُکْم ٰما َوٰراَء ٰذِلُکْم " میشود؛ وفرض دیگر که مقداری از رضاع را ِمَن الرَّ
ُ
خارج میشود و داخل در " َو أ

برای اینکه خالف  بعد از فوت تکمیل میکند داخل در ادله رضاع باقی میمانند لکن چون قول به فصل نداریم
اجماع مرکب نشود امر دائر است بین اینکه موارد باقی مانده تحت اخواتکم من الرضاعه  را داخل در عمومات  

ِحلَّ َلُکْم ٰما َوٰراَء ٰذِلُکْم"  کنیم و یا بالعکس و به علت عدم مرجح تعارض می
ُ
شود به اصل شود و رجوع می"َو أ

 .1شودمت بین مرضعه و مرتضع اثبات میو عدم حراولی حلیت قبل الرضاع 

 : عدم صحت انصراف و اجماعاشکال 
تکیه گاه اصلی این استدالل انصراف اطالقات ادله رضاع است که گفته شد این نوع انصراف بدوی است ومنشا  

ول به آن موجب تقید معنای مستعمل فیه نمیشود؛ به عالوه اینکه در مسئله اجماعی بر نفی ثالث نداریم تا ق
 فصل مخالف اجماع باشد.

 عدم شیوع امر مرضعه میةدلیل دهم: 
 نیباشد بنابرامیدر تمام زمان ها و مکان ها  نیعموم مکلف نیب عیاز جمله موارد مورد ابتالء و شا رضاع مسئله 

عدم ین ، بنابر اشدیو منتشر م کردیم دایع پشیوحتمًا  بود یمعلوم م یامر ت مرضعه ایاشتراط حعدم اگر 
قّمی، سید تقی طباطبایی، الدالئل في )گرددیعدم انتشار اثبات نم لیبه دل تیم رضعهم نیب تیجواز محرم و اتیاشتراط ح

 (111، ص: 1شرح منتخب المسائل؛ ج
 عدم شیوع کاشف از عدم شرط حیات:اشکال

از عدم عدم آن، لذا این  نهکند می یزیعدم انتشار کشف از عدم وجود چ به عکس نتیجه میدهد،  انیب نیا 
عدم نشر اشتراط کشف از نبود به این بیان که   اثبات عدم وجود اشتراط حیات کند سازگار است کهاستدالل 

 انتشار را در همچونعدم نشر و  زیمصنف ن به عالوه آنکه خود،  اطیح اشتراطاز  کشف نه کندمی یشرط نیچن
 2داندینم یزیچکاشف از  ابل مالحظه ای نداشته،و مصادیق ق داشته یکه موارد نادر یائلهمس

 دلیل یازدهم: تمسک  به الزمه اصل اباحه
أحکام الرضاع في فقه الشیعة، ) و استصحاب (111، ص: 11؛ جصد؛ جامع المقا111القدیمة(؛ ص:  -تذکرة الفقهاء )ط ) اصل اباحه ازدواج 

بین زن مرتضعه میت و بستگان او با مرتضع اقتضاء عدم حرمت  ،حلیت ازدواج و عدم محرمیت (11ص: 
 کند.نمی

                                                                    

 111ع )للشیخ األنصاري(؛ ص: رسالة في الرضا.  1
 اللهم اال أن یقال ان االرتضاع عن المیت ال یکون مورد االبتالء و ال یکون امرا متعارفا بل امر مستنکر في حد نفسه. همان،. 1
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 تمسک به دلیل فقاهتی در صورت نبود دلیل اجتهادی: اشکال
رسالة في الرضاع )للشیخ )در کار نباشد -مخالف یا موافق -تمسک به ادله فقاهتی زمانی است که ادله اجتهادی

عالوه آنکه در نظر مشهور  نسبت به ، ذکر شده استو در اینجا از هر دو طرف ادله اجتهادی  (111األنصاري(؛ ص: 
خود  یبرائت لذا بر اساس مبنانه است  اطیامور مهمه همچون مسائل نسب و ناموس اصل بر احتاغراض و به 

  باشند. تیازدواج با بستگان م تیقائل به حل توانندنمی شانیا

 نشر حرمت مطلقا قول دوم: 
و صاحب فقه الصادق  ؛(111، ص: 1ج )1مانند شهید ثانی در مسالک شیعه  ابرخی از فقهدر مقام فقه استداللی 

دلیلی بر اشتراط حیات با توجه به ادله قائل به نشر حرمت شده اند و دلیلشان هم این است که  ( 111، ص: 11ج)
همین قول را  (111یمة(؛ ص: القد -تذکرة الفقهاء )ط )و اوزاعی 2نیافته اند؛ اکثر اهل سنت یعنی حنابله و مالکیه و حنفیه

 انتخاب کرده اند. 
 به دو دلیل تمسک کرده اند.خود قائلین به قول دوم برای اثبات قول در مقابل 

 دلیل اول: معیار ارتضاع از سینه مطلقا
باشدعبارت است از"ارتضاع از سینه زن در حدی که انبات لحم و اشتداد میآنچه که معیار محرمیت رضاع  

 3د" و این معیار در ارتضاع از میت هم هستعظم رخ ده

 دلیل دوم: تمسک به استصحاب 
کتاب النکاح  -؛ أنوار الفقاهة  111الفوائد الجعفریة؛ ص: )استصحاب سببیت داشتن شیر و ارتضاع قبل از مرگ به بعد از مرگ 

 (111)لمکارم(؛ ص: 

                                                                    

...األقوی 111، ص: 1ج کالنتر(؛ -الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی را قائلند.  مشهور نظر همانایشان در مقام فتوا  البته . 1
 اعتبار حیاة المرضعة 

لبن المیتة ال ینشر الحرمة، و لو ارتضع أکثر الرضعات حال الحیاة و تمامها بعد الوفاة، لم ینشر الحرمة. و به قال  111، ص: 1الخالف؛ ج1
 یاتها، ال یسقط حرمته.الشافعي ؛و قال أبو حنیفة و أصحابه، و مالك، و األوزاعي: لبنها بعد وفاتها کهو في حال ح

قال الحنفیة و المالکیة و الحنابلة: ال یشترط ان تکون المرضعة علی قید الحیاة، فإذا ماتت، و  -1111، ص: 1الفقه علی المذاهب الخمسة؛ ج
یره فإنه ینشر الحرمة )الفقه دب إلیها الطفل، و ارتضع من ثدیها یکفي في التحریم، بل قال المالکیة: إذا شك: هل الذي رضعه الطفل هو لبن أو غ

 علی المذاهب األربعة(. 
،قوله ص: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب و  111؛ رسالة في الرضاع )للشیخ األنصاري(؛ ص: 111القدیمة(؛ ص:  -تذکرة الفقهاء )ط  1

 و ستین انیب مقام در طیشرا ازجت تیروا که اند هکرد مطرح یاشکال خیش انیبه ب ییخو یال ظهور لهما في مباشرة المرأة لإلرضاع؛ البته آقا
 مقام في و مجملة تکون بان «النسب من یحرم ما الرضاع منیحرم :»الّسالم علیهم...قولهم  11: ص الشیعة؛ فقه في الرضاع أحکام است، مجمل

ی نفی  شرطیت و اثبات حکم به همین فقره روایت ؛ لکن در روایات متعددی امام براالجهات جمیع من الحکم بیان مقام في ال التحریم أصل بیان
پیغمبر خاتم در مقام بیان اصل و ضابطه کلی اولی هستند که  -همانطور که اقتضای عبارت و ظاهر است –تمسک کرده اند  که مشخص میشود 

 اصل اولی را بر حرمت بین مرتضع و مرضعه قرار داده اند.
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نوبت ادله فقاهتی  در شبهات حکمیه،و بر اساس مبنای جاری بودن استصحاب  نقد: بر فرض وحدت موضوع
 بعد از نبود ادله اجتهادی است که در مسئله دلیل اجتهادی وجود دارد.

 قبل از موت و بعد از موت  در مقدار  تفصیل  قول سوم: 
مرضعه بوده نشر حرمت اتفاق افتاده و قبل از موت از ارتضاع مقدار زیادی اگر شود  بنابر این قول باید مالحظه 

  حرمت واقع نشده است . اال
 قائل: جمع بندی اولیه شیخ انصاری که به علت عدم قول به فصل از آن به "عدم نشر" عبور میکنند

دلیل: ادله نسبت به فرضی که تمام رضاع بعد از مرگ اتفاق بیفتد انصراف دارد لذا از شمول ادله ای مثل " َو 
ٰضاَعِة" خارج میشود  َخٰواُتُکْم ِمَن الرَّ

َ
ِحلَّ َلُکْم ٰما َوٰراَء ٰذِلُکْم " میشود؛ وفرض دیگر که مقداری از أ

ُ
و داخل در " َو أ

 (111رسالة في الرضاع )للشیخ األنصاري(؛ ص: )مانندکند داخل در ادله رضاع باقی میرضاع را بعد از فوت تکمیل می
و تناسب حکم و  شودنمی قبال گفته شد انصراف در اینجا بدوی است و کثرت وجود منشا انصراف مستقر

شود که الفاظ را بشرط الی از موضوع نیز منتفی است و در ارتکاز تقیدی در معنای مستعمل فیه درک نمی
 .معانی نادر و یا معانی و مصادیق مستحدثه کرده باشد

 توقف  قول چهارم: 
محقق حلی طرفدار همین نظریه در این مسأله باتوجه به ادله و اقوال مختلف نمیتوان قولی انتخاب کرد جناب 

 (111، ص: 1شرائع اإلسالم ج)میباشد 
از طرفی ارتضاع از میت تحت عناوین ماخوذ در  ، اول و دوم لقوبا توجه به ادله طرفین نفی و اثبات یعنی دلیل: 

را مرضعه توان او شود واز طرفی دیگر میت همچون بهیمه است و نمیمیادله قرار میگیرد و صدق "رضاع" بر آن 
 ( 111، ص: 11؛ جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج111، ص: 11جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج)دنامی

 باشد. با توجه به نقد قول اول و دوم  اشکال این قول هم نمایان شده و قابل پذیرش نمی

 جمع بندی
انبات لحم که تعدد رضعات کاشف تعبدی از آن و معیار مذکور یعنی  اطالقات ادله شامل ارتضاع از میت میشود

حرمت بین مرضعه و بستگان او با مرتضع به دست نیامد بنابراین احکام نشر  مانعی از و  است محقق میگردد
 رضاع ومحرمیت بین آنها برقرار است. والله العالم

 



 

 

 

 در صدق عنوان محاربه جایگاه به کارگیری سالح

 

 

 

 

 

 استاد راهنما: استاد واعظی
 
 
 
 

 نویسنده:
 1مصطفی درخشنده
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 چکیده:
اند که این عنوان در واقع کنایه از به کارگیری فقها ثبوت جرم محاربه را مشروط به تشهیر سالح کرده مشهور

ترین دلیل بر شرطیت استفاده از سالح در تحقق محاربه است، اصلیمیسالح برای ایجاد خوف و ارعاب عمو
باشد، چرا که قوام جنگ به استفاده و به واژه حرب و جنگ میان افراد اجتماع میارتکاز عرفی و متبادر از 

در مقام میکارگیری سالح برای ایجاد خوف در برابر دشمن است، روایاتی چون صحیحه محمد بن مسلم و خثع
ح گرم و سرد به امضا و تائید ارتکاز و تبادر عرفی هستند، بنابراین هرگاه مجرم با استفاده از سالح اعم از سال

ایجاد رعب و وحشت در محیط جامعه بپردازد، عنوان محارب صادق خواهد بود و شخص مجرم محکوم به 
 مجازات محارب خواهد شد.

 : محاربه، محارب، تشهیر، سالح، جنگ   کلید واژه

 مقدمه:
برای حفظ امنیت و پاسداری از حقوق افراد جامعه مثل حق حیات و حق امنیت تدوین  قانون مجازات  اسالمی

اند، از رفتارهایی همچون قتل، ضرب و جرح، ارتداد و زنا در نظام کیفری اسالم جرم انگاری شدهشده است لذا 
گذار آنجا که اضطراب و آرامش در جامعه  ارتباطی مستقیم با حفظ نظم و امنیت در جامعه دارد، قانون

شود را جرم انگاری کرده است، بر همین جامعه  میمیظم عمورفتارهایی مانند محاربه که موجب اخالل در ن
ترین شرط برای ثبوت جرم محاربه، انجام رفتاری است که موجب ایجاد رعب و خوف در میان اساس اصلی

 آحاد جامعه شود.
شود، آیا شخص که موجب ایجاد خوف و ترس میان افراد جامعه میصدد بررسی فعل محاربه رو در نوشتار پیش

مّخل امنیت، حتما باید از سالح استفاده کند تا عنوان محارب صادق باشد یا انجام هر رفتاری که موجب ایجاد 
 رعب و ترس میان افراد جامعه شود ولو اینکه همراه با استفاده از سالح نباشد، جرم محاربه محقق خواهد شد؟

 تنقیح موضوع
فساد فی االرض چهار نظریه میان فقها مطرح شده است، هر مطابق با ادله شرعی، پیرامون رابطه محاربه و ا 

 ی،حل عالمهو  111ص، 111ص، 1ج النهایه، نکته حلی، محققمستقل هستند )مییک از عناوین محاربه و افساد روی زمین جر

 و 111ص، 1ج الکالم، جواهر نجفی،)  یا محاربه و افساد روی زمین دو جز مجازات حّدی هستند ( 111ص، 111ص، 1،ج مختلف

 لنکرانی، فاضل) شود یا محاربه مصداقی از سعی بر فساد روی زمین قلمداد می (111ص، 1معاضره،ج فقهی قرائات شاهرودی،

یا سعی بر فساد روی زمین جرم مستقل حّدی است و  (111ص السدیده، کلمات مومن، و 111ص الحدود، کتاب الشریعه، تفصیل
 ( 111، ص1ج یرات،فقه الحدود و التعز یلی،) اردبوی زمین مبّین و مفّسر محاربه است مطابق آیه شریفه سعی بر فساد ر

قتل، صلب، قطع  –های چهارگانه اگر فقیهی قائل به نظریه سوم و چهارم باشد، تمام مالک در ثبوت مجازت
افساد روی زمین قصد اخافه و فساد روی زمین است، بنابراین هر رفتاری که موجب تحقق  -دست و پا و تبعید 

نیاز نیست ولکن  )جایگاه تشهیر سالح در محاربه  )شرعی خواهد بود، بنابراین بحث از  باشد، موضوع مجازات
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ضروری  )تشهیر سالح در صدق عنوان محارب  )اگر فقیهی قائل به نظریه اول و دوم باشد، بحث از شرطیت 
 وضوع است.است، چرا که یا عنوان محارب یا جزء موضوع یا تمام م

 مفهوم شناسی سالح
و جمع آن اسلحه است، پیرامون اینکه واژه سالح داللت بر هر  «سلح »واژه سالح بر وزن ِفعال مشتق از ماده 

شود که از آهن باشند، میان لغت شناسان اختالف نظر کند یا تنها شامل وسائل جنگی میوسیله جنگی می
و  111، ص1منظور، لسان العرب، ج ابن) شودح بر هر وسیله جنگی اطالق میاست، ابن منظور و طریحی قائلند که سال

اند در وسیله تیزی که از آهن و جزری سالح را منحصر کرده فراهیدیولکن  (111ص، 1ج البحرین، مجمع طریحی،
 (111ص، 1ج االثر، و الحدیث غریب فی النهایه و 111ص، 1ج العین،)ساخته شده باشد 

به انکار  گلپایگانی الله آیت و یاصفهان فاضلاند و برخی مانند معنای سالح را مفروغ گرفته مشهور فقها نیز
بنابراین  (111ص، 1ج الدرالمنضود، ،111: ص، 11ج ،اللثام  کشف) اندانحصار سالح در اینکه حتما از جنس آهن باشد، پرداخته

جنگی است، وسیله جنگی نیز به مرور زمان ترقی استفاده از وسائل  )تشهیر و تجرید سالح  )عنوان مراد از 
ترین وسیله جنگی استفاده از شمشیر و نیزه بوده و بعد از آن سالح گرم داشته است، مثال در قرون گذشته اصلی

-هایی چون تانک و هواپیما و موشکهای سرد را گرفتند و در حال حاضر سالحمانند تفنگ و توپ جای سالح

موضوعیت ندارد، چرا  )تشهیر و تجرید سالح  )ی گسترش یافته است، بنابراین عنوان لغوی و نیتروژنمیهای ات
های جنگی مانند شمشیر تیز و برنده بودند و در حالت عادی در غالف نگهداری که در زمان گذشته غالب سالح

ینکه سالح مانند شمشیر به کارگیری سالح است اعم از اکنایه از  )تشهیر سالح  )شدند، پس مراد از عنوان می
 الله آیت و گلپایگانی الله آیاتدر غالف نگهداری شود یا مانند نیزه، مسلسل و خمپاره غالفی نداشته باشد، 

 (111: ص التعزیرات، و الحدود أسس ؛111ص، 1ج الدرالمنضود،.)به این مطلب دارند اذعان تبریزی

کشنده و استفاده از وسائل جنگی است، پس  بنابراین معنای حقیقی حرب و سالح، همان جنگ سخت و
سایبری و فرهنگی با دشمن معاند یا ستیز با شیطان و نفس اماره، در عرصه  همانطور که اطالق جنگ در ستیز

بندگی خدا، مجازی است، اطالق سالح نیز بر وسائل نرم افزاری مانند کامپیوتر و امثال آن یا اشک و انجام 
 اهد بود.اعمال عبادی، مجازی خو

 اقوال فقها
 اند:فقها پیرامون جایگاه سالح در صدق عنوان محاربه، دو نظریه ارائه کرده

 صدق محاربه مشروط به استفاده از سالح  قول اول:
محاربه را مشروط به  تبریزی الله آیت و خوئی الله آیت اردبیلی،و مقدس  یطوس شیخمشهور فقها مانند  

 دانند.استفاده از سالح می
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 صدق محاربه بدون شرط استفاده از سالح قول دوم:
محاربه را مشروط به استفاده از  خمینی امام جواهر، صاحب ی،ثان شهید اصفهانی، فاضلفقهائی مانند  

 دانند.سالح نمی

 ادله فقها
ستفاده از اند و تنها به بیان فتوا پیرامون شرطیت و عدم شرطیت انکرده ب فقها مستند نظریه خویش را بیانغال

  .اندسالح در تحقق جرم محاربه اکتفا کرده

 دیدگاه اول
استفاده  اردبیلی محققو  (111، مبسوط)داند تحقق جرم محاربه می تجرید سالح را یکی از مقومات طوسی شیخ

ح پس اخافه مردم باید ناشی از به کارگیری سالداند، و قتل را در صدق عنوان محاربه الزم می یاز ابزار جنگ
حاالت متعددی برای محارب در نظر گرفته آنکه وجه  خوئی الله آیت (111، ص11، ج البرهان و الفائده مجمع)باشد 

حاالت استفاده از سالح است اعم از اینکه محارب با تشهیر سالح به قتل و جرح و غارت اموال میمشترک تما
  (111، ص11، ج المنهاج تکمله مبانی) بپردازد یا خیر

 اول: تبادر عرفی محاربه دلیل
اند، مشتق از مصدر ر گرفتهکه در ادله شرعی موضوع احکام محاربه قرا«محارب»و«یحاربون»عناوینی چون

 فیومی،و  111، ص1ج العرب، لسان منظور، ابن.)اندهستند که در کتب لغوی به معنای ضد سلم و جنگ تعریف شده «حرب»

حرب را به معنای دشمنی عملی دانسته که از آن  (ی) عالمه مصطفو111ص، 1ج القرآن، غریب فی مفردات ،111ص، 1ج المنیر، مصباح
... محراب بر وزن مفعال به معنای آن چیزی است که دشمنی عملی با آن  شوددر فارسی به ستیزه تعبیر می

هوا و هوس عبادت  شود و این وسیله در محاربه و جنگ با دشمن خارجی سالح است و در محاربه بامتحقق می
 (111ص، 1ج الکریم، القرآن کلماتفي  التحقیق مصطفوی،.)ب جمع محراب به معنای سالح استالهی است...محاری

به لحاظ ارتکاز و متفاهم عرفی قوام حرب و جنگ ایجاد خوف با استفاده از سالح است، بنابراین هرگاه طی 
ود، عناوینی چون نزاع یا مشاجره یا دعوا صادق خواهد بود ناسازگاری میان افراد جامعه از سالح استفاده نش

 ولی عنوان جنگ زمانی صادق است که طرفین درگیری از سالح استفاده کنند.

 اشکال: عدم قوام حرب به استفاده از سالم
ه از قوام حرب و جنگ به استفاده از سالح نیست بلکه هرگاه ناسازگاری و درگیری بین افراد جامعه بدون استفاد

خدا )صل الله علیه و از یاران رسول میسالح باشد، عنوان سالح صادق است کما اینکه در جنگ بدر تعداد ک
( با استفاده از سالح به جنگ پرداختند و سائر یاران ایشان با سنگ و چوب با مشرکین جنگیدند، پس واژه آله
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ت حرب و جنگی باشد ولی استفاده از سبت به استفاده از سالح مطلق است، یعنی ممکن اسحرب و جنگ ن
 1سالح نباشد.

 اشکال: همراهی حرب با سالح جواب 
به جایی است که از سالح استفاده شده، زیرا غالبا واژه  «حرب»ستعمال موجب انصراف اطالق واژه کثرت ا

ی و تنازع میان شود که از سالح استفاده شده، پس هرگاه از دررگیرحرب در مواردی از ناسازگاری استعمال می
هایی شود ولی اگر درگیریاستفاده می« حرب»افراد جامعه همراه با به کارگیری استفاده از سالح باشد از واژه 

 شود.که همراه با استفاده از سالح نیست عنوان )منازعه) یا )مشاجره) و امثال آن اطالق می

 دلیل دوم: صحیحه محمد بن مسلم
ُد  ِد ْبِن ُمْسِلٍم ْبُن َیْعُقوَب  ُمَحمَّ وَب َعْن ُمَحمَّ یُّ

َ
ِبي أ

َ
ٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ  َعْن ُمَحمَّ

اَلَح  ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل: َمْن َشَهَر السِّ
َ
ْمَصاِر َفَعَقَر اْقُتصَّ ِمْنُه َو ُنِفيَ ِمْن ِتْلَك  َعْن أ اْلَبَلِد َو َمْن َشَهَر ِفي ِمْصٍر ِمَن اْْلَ

اَلَح  َخَذ اْلَماَل َو َلْم َیْقُتْل َفُهَو ُمَحاِرٌب َفَجَزاُؤُه َجَزاُء ا السِّ
َ
ْمَصاِر َو َضَرَب َو َعَقَر َو أ ْمُرُه )ِفي ِمْصٍر ِمَن( اْْلَ

َ
ْلُمَحاِرِب َو أ

َماِم ِإْن َشاَء َقَتَلُه َو َصَلَبُه َو ِإْن َشاَء َقَطَع  َخَذ  َو  َقَتَل  َو َیَدُه َو ِرْجَلُه َقاَل َو ِإْن َضَرَب ) الشهر السالح ( ِإَلی اْْلِ
َ
 اْلَماَل  أ

َماِم  َفَعَلی ْن  اْْلِ
َ
ِرَقِة  اْلُیْمَنی َیَدهُ  َیْقَطَع  أ ْوِلَیاِء  ِإَلی َیْدَفَعُه  ُثمَّ  ِبالسَّ

َ
ُبو َلُه  اَل َفَق  َقاَل  َیْقُتُلوَنُه  ُثمَّ  ِباْلَماِل  َفُیْتِبُعوَنُه  اْلَمْقُتوِل  أ

َ
 أ

  ُعَبْیَدةَ 
َ
ْیَت  أ

َ
ْوِلَیاُء  َعْنهُ  َعَفا ِإْن  َرأ

َ
ُبو َفَقاَل  َقاَل  اْلَمْقُتوِل  أ

َ
َماِم  َعَلی َکاَن  َعْنُه  َعَفْوا ِإْن  ع َجْعَفٍر  أ ْن  اْْلِ

َ
هُ  َیْقُتَلُه  أ نَّ  َقْد  ِْلَ

ُبو َفَقاَل  َقاَل  َسَرَق  َو  َقَتَل  َو  َحاَرَب 
َ
  ُعَبْیَدةَ  أ

َ
ْیَت  أ

َ
َرادَ  ِإْن  َرأ

َ
ْوِلَیاُء  أ

َ
ْن  اْلَمْقُتوِل  أ

َ
ُخُذوا أ

ْ
َیةَ  ِمْنُه  َیأ   َیَدُعوَنُه  َو  الدِّ

َ
 َذِلَك  َلُهْم  أ

 (703: ص، 82ج ،عهی) وسائل الش.اْلَقْتُل  َعَلْیِه  اَل  َقاَل 
 لذا اصطالحا سند حدیث صحیحه است و ثقه هستندمیتمام روات حدیث اما با توجه به نظر علمای رجال،

 (111، ص11تکمله المنهاج، ج یمبان ی،وئ)خ
 داللت روایتبررسی 

 روایت شریف به سه حالت از محاربه اشاره فرموده و احکام هر حالت را بیان کرده است:
 تشهیر سالح و مجروح ساختن مردم :اول حالت

 تشهیر سالح و ضرب و جرح مردم و سرقت اموال آنها :دوم حالت

 کرده، موجب ضرب و جرح و قتل و غارت اموال مردمکسی که شهر سالح  :سوم حالت
 توان به روایت محمد بن مسلم استناد کردمیبه دو بیان 

                                                                    

  درس خارج استاد واعظی . 1
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استفاده از سالح است و از آنجا که  که در روایت ذکر شده، اقسام محاربهمی: نقطه مشترک میان تمااول بیان
حصر داللت دارد که استفاده از سالح  روایت در مقام حصر اقسام محاربه و تعین مجازات آنها است، مفهوم

 شرط در تحقق محاربه است.
اند، از آنجا که امام صادق ) علیه السالم ( در مقام بیان تمام موضوع برای ترتب مجازات محاربه بوده :دوم بیان

لی حداقل عامدر صدق عنوان محاربه دارد، لذا  پس ذکر تشهیر سالح داللت بر دخیل بودن به کارگیری سالح
است و اگر تشهیر سالح همراه با قتل و میشود، تشهیر سالح و ایجاد اخافه عموکه سبب صدق محاربه می

تر خواهد شد، پس قتل و غارت اموال در صدق عنوان محاربه دخیل نیستند غارت اموال باشد، مجازات سخت
 تر شدن مجازات محاربه خواهند شد.بلکه موجب شدید

 از مصادیق محاربه نه تمام موارداشکال: اشاره به برخی 
روایت محمد بن مسلم تنها در مقام بیان برخی از مصادیق محاربه و تعین مجازات آنها است کما اینکه در 

به بیان مصادیقی دیگر از محاربه پرداخته شده و در هیچ یک از اقسام  1روایاتی همچون صحیحه ابن حسان
 به استفاده از سالح نشده است. اییمطرح شده در روایت ابن حسان اشاره

 دلیل سوم: روایت جابر بن یزید جعفی
ُد  ِد  َعْن  ِبِإْسَناِدهِ  اْلَحَسِن  ْبُن  ُمَحمَّ اِب  ْبِن  َسَلَمةَ  َعْن  َمْحُبوٍب  ْبِن  َعِليِّ ْبِن  ُمَحمَّ  َعْن  َعِمیَرةَ  ْبِن  َسْیِف  ْبِن  َعِليِّ َعْن  اْلَخطَّ
ِبي َعْن  َجاِبٍر  َعْن  ِشْمٍر  ْبِن  َعْمِرو

َ
َشاَر  َمْن : َقاَل  ع َجْعَفٍر  أ

َ
 ،وسائل).ُقِتَل  ِبَها َضَرَب  َمْن  َو  -َیُدهُ  ُقِطَعْت  ِمْصٍر  ِفي ِبَحِدیَدةٍ  أ

 (713ص، 82ج

 ضعف بخاطر سلمه بن خطاب سند روایت:
 ،نجاشی رجال)نجاشی سلمه بن خطاب و عمربن شمر را تضعیف کرده است، بنابراین روایت ضعیفه خواهد بود 

 (111 ص، 111ص

 بر کفایت صرف اشاره به سالح و تهدید داللت روایت
شود که این روایات اگر چه عنوان محارب نیامده است اّما به قرینه مجازاتی که در آن ذکر شده، فهمیده می

انده مقصود، بیان مجازات محاربه است و اینکه اگر کسی با سالح اقدام به تهدید کند اگر چه به کسی آسیبی نرس
شود و اگر سالح را به کار گیرد و به کسی باشد و فقط تهدید کرده باشد، محارب است، و دستش قطع می

ضربتی برساند، مجازات، او قتل است. این روایت همچنین داللت دارد بر اینکه سالح کشیدن و محاربۀ حقیقی 

                                                                    

ِبیهِ  َعْن  َتْفِسیِرهِ  ِفي ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِليُّ.  1
َ
اَن  ْبِن  َعِليِّ َعْن  أ ِبي َعْن  َحسَّ

َ
هَ  َحاَرَب  َمْن : َقاَل  ع َجْعَفرٍ  أ َخَذ  َو  اللَّ

َ
ْن  َعَلْیهِ  َکاَن  -َقَتَل  َو  اْلَماَل  أ

َ
ْو  ُیْقَتَل  أ

َ
 -ُیْصَلَب  أ

ُخذِ  َلْم  َو  َفَقَتَل  َحاَرَب  َمْن  َو 
ْ
ْن  َعَلْیهِ  َکاَن  -اْلَماَل  َیأ

َ
َخَذ  َو  َحاَرَب  َمْن  َو  -ُیْصَلُب  اَل  َو  ُیْقَتَل  أ

َ
ْن  َعَلْیهِ  َکاَن  -َیْقُتْل  َلْم  َو  اْلَماَل  أ

َ
 ِمْن  ِرْجُلهُ  َو  َیُدهُ  ُتْقَطَع  أ

ُخذِ  َلْم  َو  َحاَرَب  َمْن  َو  -ِخاَلٍف 
ْ
ْن  َعَلْیهِ  َکاَن  -َیْقُتْل  َلْم  َو  اْلَماَل  َیأ

َ
ِذیَن  ِإالَّ  َجلَّ  َو  َعزَّ  اْسَتْثَنی ُثمَّ  ُیْنَفی أ ْن  َقْبِل  ِمْن  تاُبوا الَّ

َ
 َقْبَل  َیُتوُبوا َیْعِني -َعَلْیِهْم  َتْقِدُروا أ

ْن 
َ
ُخَذُهُم  أ

ْ
َماُم  َیأ  (111ص، 11ج عه،یالش وسائل ،یحرعامل خیش.) اإْلِ
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ه صرف اشارۀ به سالح و تهدید و ارعاب در موضوع حّد محاربه اخذ شده است، و در نهایت داللت دارد بر اینک
 (111، ص1معاصره، ج یقرائات فقه ی،.)شاهرودبا آن، برای تحّقق حّد اقل محاربه و مجازات آن کافی است

 اشکال: سکوت روایت نسبت به عدم استفاده سالح 
کسی از سالح  این روایت تنها داللت دارد که استفاده از سالح موجب صدق عنوان محارب خواهد شد اما اگر

نشود آیا عنوان محاربه صادق است یا خیر، روایت داللتی بر نفی این میاستفاده نکند و موجب ایجاد ارعاب عمو
 مدعی ندارد.

 : قوام محاربه به ایجاد رعب و وحشتدیدگاه دوم
 جواهر)صاحب جواهر (  111، ص 11شف اللثام، جک)اصفهانی فاضل ( 111، ص1قواعد االحکام، ج )حلی عالمهفقهائی چون 

قوام جرم محاربه را به ایجاد رعب و وحشت در سطح (111، ص1الوسیله، ج تحریر) ینیو امام خم ( 111، ص1الکالم  ج
شد و نظم میایی موجب ایجاد رعب و وحشت عمودانند، به طوری که مجرم با استعانت از هر وسیلهجامعه می

 . بودو امنیت جامعه را مختل کرد، محارب خواهد 

جامعه را موجب صدق میانجام هر فعل جنائی به قصد اخافه و ایجاد اخالل در نظم عمو یلیاردب الله تیآ
دانند مانند زمانی که جانی سّد آب را بشکند تا مردم غرق شوند یا آتش افروزی وسیع کند یا عنوان محاربه می

 (111: ص، 1ج التعزیرات، و الحدود فقه) آب شرب مردم را آلوده کند، محارب خواهد بود.

 سوره بن کلیبروایت دلیل اول: 
ِبیِه  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  َو 

َ
ِبي َعْن  َو  أ

َ
ِد  َعْن  اْْلَْشَعِريِّ  َعِليٍّ أ ارِ  َعْبِد  ْبِن  ُمَحمَّ  َیْحَیی ْبِن  َصْفَواَن  َعْن  َجِمیعا   اْلَجبَّ

ْهِديِّ  َطْلَحةَ  َعْن  ِبي ُقْلُت : َقاَل  ُکَلْیٍب  ْبِن  َسْوَرةَ  َعْن  النَّ ِه  َعْبِد  ِْلَ یُد  َمْنِزِلِه  ِمْن  َیْخُرُج  َرُجٌل  ع اللَّ ْو  اْلَمْسِجَد  ُیِر
َ
یُد  أ  ُیِر

ُخُذ  َو  َفَیْضِرُبُه  َیْسَتْعِقُبُه  َو  َرُجٌل  َفَیْلَقاهُ  اْلَحاَجةَ 
ْ
يَّ  َقاَل  َثْوَبُه  َیأ

َ
 َدَغاَرةٌ  َهِذهِ  َیُقوُلوَن  ُقْلُت  ِقَبَلُکْم  َمْن  ِفیِه  َیُقوُل  ٍء َشيْ أ

َما َو  ُمْعَلَنةٌ  ی ِفي اْلُمَحاِرُب  ِإنَّ ُهَما َفَقاَل  ُمْشِرَکٍة  ُقر  یُّ
َ
ْعَظُم  أ

َ
ْساَلِم  َداُر  ُحْرَمة   أ ْو  اْْلِ

َ
ْرِك  َداُر  أ ْساَلِم  َداُر  َفُقْلُت  َقاَل  الشِّ  -اْْلِ

ْهِل  ِمْن  َهُؤاَلِء  َفَقاَل 
َ
ما اْلَْیِة  َهِذهِ  أ ِذیَن  ُء َجزا ِإنَّ َه  ُیحاِرُبوَن  الَّ ، 3ج ،یکاف).ِإَلی آِخِر اْلَْیِة  (11 -1المائدة  )َرُسوَلهُ  َو  اللَّ

 (843ص
 بررسی سندی: ضعف سندی بخاطر جهالت سوره بن کلیب

 روایت سوره بن کلیب دارای دو سند به امام صادق ) علیه السالم ( است:
 الله عبد أبي ل قلت قال کلیب بن سورة عن النهدي طلحة عن یحیی بن صفوان عن أبیه عن إبراهیم بن علي

 ...ع
 قال کلیب بن سورة عن النهدي طلحة عن یحیی بن صفوان عن الجبار عبد بن محمد عن اْلشعري علي أبو 

 فقال... ع الله عبد ْلبي قلت
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ست بودن تمام رجالی که در دو سند حدیث قرار دارند، جز طلحه نهدی و سوره بن کلیب ُمسّلم امیوثاقت و اما
را محمد بن یحیی الخزاز نقل کرده که به گفته نجاشی میاز روایات طلحه بن زید الشامیاما از آنجا که بیش از نی

بنابر اطمینان به وثاقت طلحه بن زید پیدا خواهد شد ولی  (111ص نجاشی،)از ثقات و اعیان اصحاب بوده است 
 ندارد، بنابراین روایت ضعیف است.پیرامون وثاقت سوره بن کلیب دلیلی بر وثاقت او وجود 

 اطالق روایت بر محاربه چه با سالح و چه بدون سالح  داللت روایت:
مطابق مدلول روایت هرگاه کسی برای انجام کارهای روزانه مانند رفتن به مسجد از خانه خارج شود و سارقی با 

ل شخصی او سرقت بپردازد، امام صادق غافلگیری یا رودرویی با بزهدیده به ایراد ضرب و سرقت لباس و وسائ
مائده و محاربه دانسته است، بنابر اطالق روایت ایراد ضرب  11) علیه السالم ( رفتار مجرمانه را مصداقی از آیه 

و سرقت لباس چه با استفاده از سالح باشد یا خیر، رفتار ارتکابی محاربه قلمداد شده و مجازات محارب صادق 
 خواهد بود.

 ول: عدم انعقاد اطالق بخاطر تبادر اشکال ا
( قرینه متصله لبیه است، رب و جنگ به استفاده از سالح استقوام حو تفاهم عرفی از معنای محاربه ) تبادر

 پس اطالقی برای روایت سوره بن کلیب منعقد نخواهد شد.

 اشکال دوم: تقید روایت با صحیحه محمد بن مسلم
مقید اطالق روایت سوره بن  -لت آن بر شرطیت استفاده از سالحل دالبر فرض قبو–صحیحه محمد بن مسلم 

 کلیب است.
یرا  بنابراین ارتکاز  «محاربه»استناد شده است نه  «ضرب »در استدالل به اطالق واژه اما این اشکال تام نیست ز

با  عرفی موجب عدم انعقاد اطالق نخواهد شد و با انعقاد اطالق برای روایت سوره بن کلیب، رابطه این روایت
 صحیحه محمد بن مسلم مثبتین خواهد بود، بنابراین جایی برای تقید نخواهد بود. 

 دلیل دوم: معتبره سکونی

ُد  ِد  َعْن  ِبِإْسَناِدهِ  اْلَحَسِن  ْبُن  ُمَحمَّ ْحَمَد  َعْن  َمْحُبوٍب  ْبِن  َعِليِّ ْبِن  ُمَحمَّ
َ
ٍد  ْبِن  أ ْوَفِليِّ َعِن  اْلَبْرِقيِّ َعِن  ُمَحمَّ  َعِن  النَّ

ُکوِنيِّا ِبیِه  َعْن  َجْعَفٍر  َعْن  لسَّ
َ
ْقَبَل  َرُجٍل  ِفي ع َعِليٍّ َعْن  أ

َ
ْشَعَلَها ِبَنارٍ  أ

َ
ُه  َمَتاُعُهْم  اْحَتَرَق  َو  َفاْحَتَرَقْت  َقْوٍم  َدارِ  ِفي َفأ نَّ

َ
 أ

ُم  ارِ  ِقیَمةَ  ُیَغرَّ  ( 111ص، 11،ج وسائل.) ُیْقَتُل  ُثمَّ  ِفیَها َما َو  الدَّ
 سند روایت:

 باشد.و ثقه هستند پس روایت موثقه میمیاست، امامیرجال حدیث جز سکونی که عامیتما

 عدم شرطیت استفاده سالح در تحقق محاربه داللت روایت:
 دیسذکر کرده است  و  «حکم المحارب بالنار »این روایت را در بابی جداگانه به عنوان  یعامل حر خیش

 یگانیالله گلپا تیو آ  (111: ص، 11ج ، المتقین روضة) یعالمه مجلس  ( 111، ص11المسائل، ج  اضیر) یطباطبائ
 .داند این روایت را از بهترین ادله برای عدم اشتراط استفاده از سالح می (111ص، 1ج لدرالمنضود،ا)
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فرماید: ایجاد اخافه و فساد روی زمین با توجه به روایت سکونی محقق عنوان محاربه است، می جواهر صاحب
  ( 111ص، 11ج) استفاده از سالح در ثبوت مجازات محارب موضوعیت ندارد  پس

 اشکال: معلوم نبودن وجه مجازات ) از باب محاربه یا قصاص( 
روایت سکونی بدون شک داللت دارد که تشهیر سالح در ثبوت حکم اعدام شرط نیست اما بحث در این است 

د روی زمین یا قصاص بوده است؟ همانطور که برخی از فقها که اعمال مجازات اعدام از باب محاربه یا فسا
 و  (111ص، 1ج ه،یالنها نکته) یحل محققاند برخی از فقها مانند روایت سکونی را بیانگر مجازات محاربه دانسته

د انکه به آتش افروزی پرداخته را از به خاطر فساد روی زمین دانستهمیقتل مجر ( 111ص، 1ج مختلف) یحل عالمه

اند که جانی با آتش افروزی به قتل دیگران مبادرت ورزیده است روایت را حمل بر صورتی کرده یخوئ محقق
بنابر احتماالتی که در روایت سکونی وجود دارد،  (111، ص11تکمله المنهاج، ج ی.) مبانپس جانی مستحق قصاص است

 روایت مجمل خواهد بود و قابلیت استدالل نخواهد داشت.

 وم: صحیحه ابن حساندلیل س
ِبیِه  َعْن  َتْفِسیِرهِ  ِفي ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِليُّ

َ
اَن  ْبِن  َعِليِّ َعْن  أ ِبي َعْن  َحسَّ

َ
َه  َحاَرَب  َمْن : َقاَل  ع َجْعَفٍر  أ َخَذ  َو  اللَّ

َ
 َقَتَل  َو  اْلَماَل  أ

ْن  َعَلْیِه  َکاَن 
َ
ْو  ُیْقَتَل  أ

َ
ُخِذ  َلْم  َو  َفَقَتَل  َحاَرَب  َمْن  َو  ُیْصَلَب  أ

ْ
ْن  َعَلْیِه  َکاَن  اْلَماَل  َیأ

َ
َخَذ  َو  َحاَرَب  َمْن  َو  ُیْصَلُب  اَل  َو  ُیْقَتَل  أ

َ
 أ

ْن  َعَلْیِه  َکاَن  َیْقُتْل  َلْم  َو  اْلَماَل 
َ
ُخِذ  َلْم  َو  َحاَرَب  َمْن  َو  ِخاَلٍف  ِمْن  ِرْجُلُه  َو  َیُدهُ  ُتْقَطَع  أ

ْ
ْن  َعَلْیِه  َکاَن  َیْقُتْل  َلْم  َو  اْلَماَل  َیأ

َ
 أ

ِذیَن  ِإالَّ  َجَل  َو  َعزَّ  اْسَتْثَنی ُثمَّ  ْنَفییُ  ْن  َقْبِل  ِمْن  تاُبوا الَّ
َ
ْن  َقْبَل  َیُتوُبوا َیْعِني -َعَلْیِهْم  َتْقِدُروا أ

َ
ُخَذُهُم  أ

ْ
َماُم  َیأ  وسائل) .اْْلِ

 ( 717ص، 82ج ،عهیالش

 قبل از بررسی داللی این روایت دو اشکال به این روایت وارد است. 

 میول: عدم صحت انتساب کتاب به قاشکال ا
اشکال اول مربوط به انتساب کتاب به علی بن ابراهیم است ، وقتی میتوان به یک روایت تمسک کرد که  

مورد تردید جدی میباشد میانتساب کتاب به نویسنده آن ثابت باشد در حالی که چنین امری نسبت به تفسیر ق
ای از حدود سیر علی ابن ابراهیم که االن موجود است، در حقیقت مجموعهتف»  :فرمایدمی آیت الله شبیریلذا  

یاد، علی بن حاتم قزوینی آنها را جمع آوری کرده است. لذا روایات آن را بیست و سه تفسیر است که به احتمال ز
 (1111، ص: 1کتاب نکاح ، ج.) «توان مربوط به تفسیر اصلی علی ابن ابراهیم دانستکال  نمی

 ال دوم عدم تمییز علی بن حسان اشک
علی بن حسان مشترک بین علی بن حسان کسی که در این سند قابل بررسی است علی بن حسان است چرا که 

ایی هم دال بر اینکه مراد علی بن باشد و علی بن حسان واسطی که مجهول است و قرینهاست که ثقه میمیهاش
، 11 ج المنهاج، تکمله مبانی)ن حسان در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم است، وجود ندارد، وجود علی بمیحسان هاش
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پنداشته است، چرا که وجود  آیت الله خوئیبودن نیست کما اینکه میایی بر علی بن حسان هاشقرینه ( 111ص
 راوی در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم دال بر وثاقت راوی نیست.

 ارگانه محاربه بررسی داللی: عدم شرط سالح در صور چه
 در نظر گرفته شده: محاربه در روایت ابن حسان، چهار صورت برای

 محاربه به صورت قتل و غارت اموال :الف

 محاربه به صورت قتل مردم :ب

 محاربه به صورت اخذ مال مردم :ج

 ایی که تنها ایجاد رعب و وحشت در فضای جامعه شود.محاربه به گونه :د
مشروط به استفاده از سالح نشده است لذا هرگاه قتل یا غارت اموال یا ایجاد رعب و هیچ یک از صور محاربه 

 های مقّرر ثابت و اجرا خواهد شد.وحشت با سالح یا بدون استفاده از سالح باشد، مجازات

 اشکال: وجود سالح در محاربه بخاطر تبادر
قرینه متصله لبیه خواهد  -اده از سالح است قوام حرب و جنگ به استف –ارتکاز عرفی و معنای متبادر محاربه 

 بود، بنابراین اطالقی برای صور محاربه در روایت مدائنی محقق نخواهد شد.

 دلیل چهارم: روایت مدائنی
َضا ع  ِبي اْلَحَسِن الرِّ

َ
ِه اْلَمَداِئِنيِّ َعْن أ ِبیِه َعْن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُعَبْیِد اللَّ

َ
ِه َعزَّ َو  :َقاَل َو َعْنُه َعْن أ ُسِئَل َعْن َقْوِل اللَّ

َه َو َرُسوَلُه  َجَل  ِذیَن ُیحاِرُبوَن اللَّ ما َجزاُء الَّ ِذي ِإَذا َفَعَلُه اْسَتْوَجَب َواِحَدة   -َو َیْسَعْوَن ِفي اْْلَْرِض َفسادا   -ِإنَّ اْلَْیَة َفَما الَّ
َخَذ اْلَماَل ُقِتَل َو  -َه َو َرُسوَلُه ِمْن َهِذِه اْْلَْرَبِع َفَقاَل ِإَذا َحاَرَب اللَّ 

َ
َو َسَعی ِفي اْْلَْرِض َفَسادا  َفَقَتَل ُقِتَل ِبِه َو ِإْن َقَتَل َو أ

ْیَف َو َحاَرَب  َخَذ اْلَماَل َو َلْم َیْقُتْل ُقِطَعْت َیُدُه َو ِرْجُلُه ِمْن ِخاَلٍف َو ِإْن َشَهَر السَّ
َ
َه َو َرُسولَ ُصِلَب َو ِإْن أ َو َسَعی  -هُ اللَّ

ُخِذ اْلَماَل ُنِفيَ ِمَن اْْلَْرِض اْلَحِدیَث 
ْ
 ( 703: ص، 82ج ،عهیالش وسائل) ِفي اْْلَْرِض َفَسادا  َو َلْم َیْقُتْل َو َلْم َیأ

 بررسی سندی: ضعف سند بخاطر جهالت مدائنی
قه هستند ولی مدائنی در و ثمیروات حدیث جز عبید الله بن اسحاق مدائنی به شهادت رجال حدیث امامیتما

 شود.باشد، بنابراین روایت مذکور ضعیف شمرده میکتب رجالی مجهول می

 بررسی داللی: اطالق برخی از صور بر محارب مطلقا
 روایت مدائنی مثل روایت قبل برای محاربه چهار صورت را بیان میکند 

 ه انجام داده کشته خواهد شد.محاربی که به قتل دیگران بپردازد، به واسطه قتلی ک :اول صورت

 شود. محاربی که در کنار قتل به سرقت اموال هم بپردازد، کشته شده و به صلیب کشیده می :دوم صورت

محارب اگر به سرقت اموال بپردازد و قتلی رخ ندهد، دست و پای محارب به صورت معکوس  :سوم صورت
 شود.قطع می
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 شود.سالح بپردازد، محارب تبعید میمحارب اگر تنها به تشهیر  :چهارم صورت
تنها در صورت چهارم به استفاده سالح تصریح شده، بنابراین اطالق سائر صور محاربه داللت دارد که قتل و 
غارت اموال چه با استفاده از سالح و چه بدون بکارگیری سالح رخ دهد، مجازات مقّرر شرعی ثابت خواهد 

 بود.

 اشکال
 بر صحیحه ابن حسان وارد شد، در این مقام نیز جاری خواهد بود. اشکالی که به استدالل

 جمع بندی
معنای لغوی محاربه، جنگ و تنازع میان افراد جامعه به وسیله استفاده از سالح است، با توجه به همین معنای 

ات محارب لغوی و ارتکاز عرفی در بسیاری از روایات باب محاربه، با مفروض گرفتن معنای آن به بیان مجاز
به تائید و امضا ارتکاز میپرداخته شده است، با این حال برخی از روایات مانند روایت محمد بن مسلم و خثع

آید که مانع انعقاد اطالق برای روایت متصله لبیه به حساب می اند، ارتکاز و تبادر عرفی قرینهعرفی پرداخته
باشد و ر وجود احتماالتی که در آن مطرح است مجمل میشود و روایت سکونی به خاطمدائنی و ابن حسان می

قابل استناد نیست که دارد، تنها روایت سوره بن کلیب به علت اطالق واژه ضرب، داللت دارد که هر رفتاری که 
شود، موجب صدق عنوان محارب است که به علت ضعف سندی که دارد، قابل استناد میموجب ناامنی عمو

 عنوان محاربه مشروط به استفاده از سالح است. نخواهد بود لذا صدق
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 چکیده

در مسائل حقوقی و به عنوان یک قاعده و کاربرد زیادی اهمیت وین محرم است که عنااز جمله  «اعانه بر اثم»

 یال تعاونوا عل » ه  یآسازد؛ میروشن همین مسأله ضرورت شناخت حدود و قیود این عنوان را  دارد. قضائی 

به آن تمسک شده است؛ لکن  اعانهکه برای اثبات حرمت  ای استترین ادلهاز مهم ...«االثم و العدوان 

موضوع آیه در دو موضع قابل ذکر  اشکال !رح شده استحکم این آیه مطهم در ناحیه موضوع و  اشکاالتی هم 

 هایبررسیاند که با شده« تعاون»و « اعانه» برخی قائل به تفاوت معنی ریشه و مصدر که  بود، یک: این

مشترک است و معنی جامعی « عون»هر دو کلمه از حیث ماده  معنیصورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که 

یاری رساندن به دیگری با »و هم شامل « رساندن به دیگری با تهیه مقدمات کار اویاری »شامل هم است که 

دارد « اشتراک»که از باب تفاعل است و معنی با توجه به این« تعاون»باشد؛ البته در می« انجام بخشی از کار او

بخالف  هست «تعاون»برای تحقق معنی  «کمک کننده به هم»اش حداقل وجود دو نفر به عنوان ، الزمه

کند و با از نظر عرفی کفایت می« معان، انجام دهنده اثم»و یک « کنندهمعین، کمک»که وجود یک « اعانه»

هست ناظر به فرض « تعاون»مقوم معنی « کمک دو طرفه»و « هاتعدد کمک کننده»که حیث توجه به این

اء خصوصیت شود که بررسی که الغهست نخواهد بود مگر این« اعانه»که در « کمک کننده»وحدت 

دارد که با توجه به مراد از  «حرام فعلی منجز»در آیه، ظهور در « اثم»دو: مراد از طلبد؛ مساله را میمیحک

تنها « بار: اعم از اینکه حرام فعلی منجز باشد یا نباشدمطلق عمل زیان»که به معنی « اعانه»در عنوان « اثم»

 کند.میبخشی از این عنوان را ثابت 

 .تیخصوص یاعانه، تعاون، اثم، ظهور، عرف، الغا: دواژهیکل



 33 .............................................. 99داخلی گروه های تخصصی، دی ماهنامه 

 مقدمه
ال تعاونوا علی االثم و »... اقامه شده است، تمسک به آیه « اعانه بر اثم»ای که برای اثبات حرمت از ادله

ه مطرح شد« اعانه»( هست، لکن مناقشاتی از حیث داللت موضوع و حکم آیه بر حکم 1)مائده، « العدوان
است که در این تحقیق سعی بر این است که مناقشات در ناحیه موضوع مورد کنکاش واقع شود که نقد کامل 

در آیه و در « اثم»مراد از  رابطه  در بخش اول و « اعانه»و « تعاون»مفهوم  رابطه  این مناقشات با بررسی کامل 
 شود.در بخش دوم، حاصل می« اعانه»عنوان 

اشکال کرده است، به نقل از مرحوم شیخ ...« ال تعاونوا »یه موضوع استدالل به آیه اولین کسی که در ناح
 ،یانصار خی)ش. انصاری، محقق کرکی در منهج السداد در حاشیه بر ارشاد هست که البته نسخه آن در دسترس نبود

( و 111ص ، 1ج هه، در )مصباح الفقامرحوم خوئی بعد از ایشان در کلمات فقها مانند  1 (111، ص 1، ج 1111

اند؛ برخی ( مناقشاتی از حیث موضوعی به این استدالل داشته11ص ، 1ج )حاشیه المکاسب، مرحوم ایروانی 
اند؛ مانند پرداخته« تعاون»و « اعانه»های پژوهشگران معاصر نیز به بررسی اجمالی معانی مفردات تحقیق

 یمعنا و مفهوم اعانه بر اثم در آرا یاکاوو»میشیخ االسال؛ محمد علی «قاعده فقهی اعانه بر اثم»محمد بافقی 
الله  تیو آ هیرحمه الله علامام خمینی و اقسام اعانه بر اثم از منظر  تیماه»؛ مهدی محمودی «هیامام یفقها

 «هیرحمه الله عل یفاضل لنکران
ابل طرح در زمینه رابطه بین جا که تحقیق جامع و مستقلی در تبیین و نقد کامل اشکاالت مطرح و قلکن از آن

که ثبوت حکم حرمت بنا بر مفروض یافت نشد و با توجه به این...« ال تعاونوا »و آیه « اعانه بر اثم»موضوع 
رسید که تحقیقی مستقل در این زمینه انجام شود تا تحقیق متوقف بر آیه مذکور هست، لذا ضروری بنظر می

 مدلول را به صورت کامل روشن کند. حداقل ارتباط موضوعی بین این دلیل و
)معنی جامعی که شامل همیاری میدر ذهن نگارنده هست، معنی سو« تعاون»با توجه به شواهدی که از معنی  

جامع بین دو نظر متفاوت سابق  ظاهراً قابل طرح است که « تعاون»در انجام مقدمات یا انجام خود فعل( برای 
باشد؛ می«( اثم یا بر»عل دیگری( یا )صرف همیاری در انجام خود فعل )صرف  همیاری در انجام مقدمات ف

 تواند از امتیازات این تحقیق بحساب آید.چینش بحث و استقرای تمام اشکاالت قابل طرح نیز می ضمناً 
مبادی تصدیقی  شود، سپسدر این تحقیق ابتدا تعریف مفردات استفاده شده و مفروغ عنه در محل بحث ذکر می

شود و بعد از تبیین دقیق محل نزاع، مناقشات مطرح در موضوع که یکی در د نیاز، توضیحی اجمالی داده میمور
مطمح نظر خواهد « اعانه»در آیه و در عنوان « اثم»هست و دیگر در )مراد از « اعانه»با « تعاون»)تفاوت بین 

 رفی است.(بود. )روشن است که مالک اصلی استنباط در این بحث، مباحث ظهور ع

                                                                    

 در دسترس مرحوم شیخ. نسخٔه مخطوط منهج السداد 542صفحه  نقل از.  1
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 مبادی تصوری
 إعانه .1
کمک »با اینکه مفهوم و معنی آن فی الجمله روشن است و عرف بدون تأمل و نیازمندی به قرینه در « إعانه»

محرم واقع شده « اعانه بر اثم»که در فقه، یکی از اجزای عنوان کند لکن با توجه به ایناستعمال می «کردن
هوم برای تبیین حدود و ثغور آن و مقایسه آن با مفاهیم مشابه هستیم، البته با تر این مفاست، نیازمند بررسی دقیق

توجه به اینکه خارج از موضوع بحث هست بدون بررسی تفصیلی و کامل مناقشات و در حد نیاز به این امر 
 گماریم.همت می

عاَنک فهو َعْوٌن لَ یکلُّ ش»به این بیان آمده است « إعانه»در لغت تعریف 
َ
ْوِم َعْوٌن علٍء أ  یک، کالصَّ

ْعواٌن.
َ
 یفتعار ینظاهر ا البته (111، ص 1، ج 1111 یدی،فراه ؛111، ص 11، ج 1111 یدی،زب ی)واسط «الِعباَدِة، و الَجْمُع أ

انسان باشند، لکن  «ینمع» تواندیو جامدات هم م یامور اعتبار یاست و حت یزیدر هر چ« إعانه»استعمال 
 یمراجعه به فهم عرف باو مجاز است و  یقتاستعمال است و استعمال اعم از حق صرفًا مثبت یقول لغو

که مربوط به انسان است  یتنها در فعل اراد «ینمع» یو اسم فاعل« إعانه» یکه استعمال متعد یابیمدرمی
 بسل صحت کرده، کمک لهیمثاًل روزه به من در طاعت ا کهیناست؛ لذا ا یآن مجاز یراست و در غ یقیحق

 .هست مختار انسان «کننده کمک و کارکمک» کلمه از تبادر و دارد
 حقیقی صدق انسان، برای بودن کمک در اعتباریات و جمادات زیاد استعمال به توجه بامرحوم خوئی  البته

 شود داده نسبت شخصی به اگر است قائل چند هر بیندمی اشکال بدون و واضح را عام معنی در «إعانه»
صورة العلم و  یالفاعل المختار انصرف ال ینعم لو نسب ذلک ال» گویند:می است، مختار فاعل به منصرف

 (111، ص 1، ج ۴۱۴۱ ی،)خوئ. 1 «االلتفات.
ِهی: الَعوُن » مصدری استعمال یعنی هست، تفاوت «إعانه» و «عون» بین عرفی نظر از آیدمی بنظر اما  یُر علالظَّ

است؛ لذا صدق آن در همه جمادات و  یقیحق اشیاء، همه در( 111، ص 11 ، ج1111 یدی،زب ی)واسط «اْلْمِر 
به خدا کمکم  یدنرس ینماز برا یابلند شدن کمک من بود  یبرا یوارگفت د توانیمتبادر است و م یامور اعتبار

ا در که تنه شویمیهست که با دقت در استعماالت متعدد متوجه م یظرافت «ینمع» یبود اما در صدق اسم فاعل
 .دارد یقیفاعل مختار استعمال حق

 تعاون .1
تعاون به معنی کمک کردن بعضی به بعض دیگر هست، یعنی عالوه بر کمک کردن معنایی اضافه که اجتماع و 

: أعان بعضهم تعاونواا»»مشارکت بین طرفین در کمک کردن هم در آن خوابیده است؛ در لغت آورده شده که 
...« التعاونوا »در مجمع البحرین نیز در ذیل آیه  (111، ص 1، ج 1111 یدی،؛ فراه111، ص 11ج ، 1111 یدی،زب ی)واسط «بعضاً 

أن قال:  یإل «یالبّر و التقو ین بعضهم بعضا  علیعیأمر الّله عباده بأن »گوید: کند میبه همین معنی اشاره می
؛ چیزی که در تعاریف لغوی مورد توجه (111، ص 1، ج 1111 یحی،)طر «اْلثم. ین بعضهم بعضا  علیعیو نهاهم أن »
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اند، حال رابطه بین این دو مفهوم چیست و استفاده کرده« إعانه»از کلمه « تعاون»است این است که در تعریف 
دارد داخل در محل نزاع است و در ادامه « اعانه»برای حرمت « ال تعاونواا»چه تأثیری در استدالل به آیه 

 داخته خواهد شد.به آن پر الً یتفصتحقیق 

 اثم .1
، ص 1، ج 1111 ی،)جوهر« اإلْثُم: الذْنُب.»؛ در لغت آمده «عمل حرام فعلی منجز»گناه است یعنی « اثم»معنی خاص 

؛ اما با توجه به استعماالت متفاوت آن در عرف و به تبع در قرآن، برخی معنای دیگری که اعم از معنی (1111
اْلثم و اْلثام: اسم لألفعال المبطئة عن الثواب ... و قوله »مثال گفته شده: اند، قبلی است  برای آن لحاظ کرده

اِس یِهٰما ِإْثٌم کبِ ی: فِ یتعال ، ص 1111 ی،راغب اصفهان) «رات.یتناولهما إبطاء عن الخ ی: فی[ أ219]البقرة/  ٌر َو َمٰناِفُع ِللنّٰ

آِید معنی صحیح مستعمل بکار رفته است، بنظر می «نفع»در مقابل « اثم»بقره(  111جا که در آیه فوق )از آن( 11
اند )هر عملی که انسان را از ثواب عقب است و معنایی که لغویان برای آن بیان کرده« مفسده یا ضرر»در آیه 

که ممکن است شخصی عمل گناهی را در فرض منجز نبودن آن انجام دهد )اعم از اینکه نگهدارد( با توجه به این
ا شرط فعلیت یا شرط تنجز تکلیف موجود نباشد( بازدارنده بون این عمل از ثواب محل مناقشه شرط تکلیف ی

« عمل مضر و زیان بار»هست، هر چند صدق مفسده در آن بدون اشکال هست؛ لذا بهتر است معنی عام را 
ه باشد چه چه اصل تکلیف ثابت نشد»شود هم شامل غیر آن می« حرام فعلی منجز»لحاظ کنیم که هم شامل 

 «.فعلیت تکلیف  و چه تنجز تکلیف
مطرح شده است، مثل )قمار، شراب و ...( که این معانی خاص که « اثم»البته معانی دیگری هم در لغت برای 

تنها بر مصداقی خاص از حرام صادق است، بر فرض که حقیقی باشند، خارج از محل بحث هستند و یقینا مراد 
 الح خاص صادق بر فرد خاصی از محرمات نیست.در اعانه یک اصط« اثم»از 

 مبادی تصدیقی
 «اعانه بر اثم»امور معتبر در  .1

« کمک به گناه»مطرح شد، معنی اجمالی این عنوان « اعانه بر اثم»مطابق با توضیحاتی که در تعریف مفردات 
یاری بین فقها شده واضح است، لکن از نظر فقهی در قیود و حدود این عنوان در چندین ناحیه، اختالف بس

 امثال :اعتبار قصد سه نظر وجود دارد؛« قصد معین به تحقق حرام توسط معان»در اعتبار و شرطیت  مثالً است، 
 (،111، ص 1، ج ۴۱۴۱ ی،خوئ)مرحوم خوئی امثال : قصد عدم اعتبار؛ (111، ص 1ج ، 1111 ،ینی)خمامام خمینی 

جزء  نیب» ینیمرحوم نائامثال : لیتفص ؛(1، ص 1ج عروه الوثقی  ) یزدی دیس ،(11، ص 1ج  حاشیه بر مکاسب )مرحوم ایروانی 
منفعت در حرام  یدر صورت انحصار عرف» انصاری خیشمرحوم ، (11، ص 1ج ، 1111 ،ینی)نائ «رهیو غ ریاخ
 یلی،)اردب «رهیو غ یموارد صدق عرف نیب» یلیمحقق اردب (،111، ص 1، ج 1111 ی،انصار یخ)ش «و غیر آن گناهگار یبرا

 (.11، ص 1، ج 1111
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مفروغ عنه لحاظ شده و بحث از مناقشات در داللت آیه « حرمت اعانه بر اثم»لکن از آنجا که در عنوان تحقیق، 
اعانه بر »سوره مائده بر آن هست، لذا به صورت اجمالی نظر مختار را در هر یک از قیود مورد نزاع در عنوان  1

یرا بیان می« اثم  بهر حال این عنوان جزئی از موضوع تحقیق است که باید مراد از آن واضح گردد.کنیم؛ ز
بدون شک این قید شرط است و در صورتی که کسی بدون علم به «: علم معین به تحقق حرام توسط معان»قید 

 .کندینمصدق « اعانه بر اثم»کمک کرد، میشخص دیگری در انجام کار حرا
از عناوین قصدیه است، معتبر « اعانه بر اثم»که با توجه به این«: م توسط معانقصد معین به تحقق حرا»قید 

« قصد اعانه بر اثم»تفاوت باشد، صرف « قصد تحقق حرام»و « قصد اعانه»است، البته در صورتی که بین 
ن دو نیست، عالوه بر آن نیست، البته بنظر نگارنده تفاوتی بین ای« قصد تحقق حرام»کند و نیازی به کفایت می

اند با اینکه احتمال قصدی بودن این عنوان در نظر شده« قصد تحقق حرام»متعرض بحث  صرفاً لذا اکثر فقها 
 ها بعید نیست. )الزم به ذکر است که مراد از قصد، داعی و انگیزه است نه معانی دیگر مانند: اراده(آن

 ، قصد معان شرط نیست.«اعانه»ر عنوان د« اثم»بنظر حقیر با توجه به مراد از «: قصد معان»قید 
که معین با علم و قصد ؛ یعنی همین«حرام منجز فعلی»هست نه صرفا « مطلق عمل مضر»معنی « اثم»مراد از 

به دیگری در عمل مضری کمک کند )چه معان علیه قاصد بر انجام عملش باشد چه نباشد، مالک مضر بودن 
 نباشد. 1صادق هست هر چند آن عمل حرام منجز« بر اثماعانه »عمل معان هست(، از نظر عرفی 

شرط است، لذا اگر شخصی به قصد اعانه به « اعانه بر اثم»قید نیز در تحقق  نیا «:تحقق حرام در خارج»قید 
تجری بر  صرفاً فردیکه قصد انجام گناه را دارد کمک کرد، لکن مانعی پیش آمد و معان موفق به انجام گناه نشد، 

 تحقق نیافته است.« اعانه بر اثم» قتاً یحقست و اعانه ا

 شرط اعتبار الغاء خصوصیت .1
م کق متعلق حیم، به منظور توسعه در مصادکر مؤثر در تعّلق حیغ یهایژگیو یالغاالغای خصوصیت یعنی 

ص ا قانونگذار را از نیله آن قصد شارع یه مجتهد به وسکاست  ییهاراهفارق، از  یا الغایت، یخصوص یالغا
ه در مورد آن، نص وجود ندارد و گمان ک یگریم آن را به موارد و موضوعات دکو ح دینمایم، استخراج یو
 .دهدیمت یم به آنها ارتباط ندارد، سراکن حیه اکاست  شدهیم
ه مجتهد، ک شودیمن عمل یه از شارع آمده است چنک یت نسبت به مورد و موضوع نصیخصوص یدر الغا 

م به موضوع کن دارد تعلق حیقیه کرا  یاتینموده و آن خصوص مأخوذ در لسان دلیل را بررسیات یخصوصمیتما
را در موضوع وارد  یشتریق افراد بین طریو از ا دینمایم یملغ یکایکبه علت وجود آنها در موضوع نبوده است 

 یدر مورد آنها نصه کرا  یگریم موضوعات دکن صورت، حیو به ا دهدیمت آن را گسترش یو عموم کندیم

                                                                    

. یقینا هر حرام منجزی، صدق عنوان عمل مضر را دارد و ال عکس؛ زیرا در صورتی که هر کدام از شرایط تکلیف یا شرایط فعلیت یا تنجز  1
دیگر گناه نکرده است؛ لکن در همه این موراد شود و به عبارتد، حرمت فعلی منجز نخواهد بود و فرد عامل، عقوبت نمیتکلیف موجود نباش

ل ممکن است ذات عمل دارای عوارض ذاتی باشد )بنا بر اختالف مبانی( یا اینکه ضرری به دیگری برساند )مثل دزدی یا اهانت به دیگری( که عم
 است بخالف گناه )محرم فعلی منجز(. مضر در این موارد صادق
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؛ مرکز 111، ص 1، ج 1111 ی،شاهرودمی)هاش .دینماینها شک وجود دارد، روشن مم به آکن حیوجود نداشته و در تعلق ا
 (111، ص 1111، یاطالعات و مدارک اسالم

و  هکن می؛ اگر ب«ة فراسخ فقّصرینة ثمانیة و المدکن میان سافرت ب: »دیگویمه شارع ک ییمثال، در جا یبرا
ت، یخصوص یق الغای، مجتهد از طر«سته بخوانکنماز خود را ش یمودینه به قصد سفر، هشت فرسخ را پیمد
در تعلق  یتینه خصوصیه و مدکم یرا برای، زدهدیمت یشتر باشد، سرایا بیه هشت فرسخ ک یم را به هر سفرکح
نه باشد یه و مدکم نیب، چه بردیم یخسفر هشت فرس یم را روکو ح دینمایمو آنها را الغا  ندیبینمم قصر کح

 گر.ید یو چه هر جا
ها مؤثر در حکم در الغای خصوصیت، مجتهد باید مطابق فهم عرفی که دارد تشخیص دهد که فالن خصوصیت

کند قطعی بودن در آن شرط نیست و آن را به ظهور کالم برگرداند؛ لذا با توجه به اینکه به ظهور بازگشت می
که کالم از نظر عرفی ظاهر در آن معنی باشد داخل در کبرای حجیت قیح مناط؛ بلکه همیننیست بخالف تن

 ظهور خواهد بود.

 تحریر محل نزاع
« اعانه بر اثم»در حکم  یاصل اول کهاست ینو مطمح نظر است، ا یتکه در محل نزاع مورد عنا قیودی از یکی

بنا بر شمول »مثل نهی از منکر مییا دلیل عا باشد حرمت اشیاء در اولی اصل اگر کهبیان این بهحرمت نباشد؛ 
صورت عنوان بر حرمت اعانه داللت کند، در این« نسبت به  دفع منکر و اعانه بر اثم عالوه بر رفع منکر

، یکی از مصادیق همان دلیل عام هست و ادله دال بر حرمت خصوص اعانه، صرفا موکد و موید همان «اعانه»
اند، بحث از آیه بعد از این است که اصل فرمودهمرحوم خوئی در ذیل آن عنوان عام است؛ لذا حرمت ثابت شده 

هست، لذا برای خروج این مصداق از ذیل « اعانه بر اثم»اولی دال بر حلیت اشیاء هست که یکی از مصادیق آن 
م که یکی از این ادله، آیه پردازیای که برای این عنوان حرمت ثابت کرده، میای خاصهعموم حلیت، به ادله

 (111و  111، ص 1، ج ۴۱۴۱ ی،)خوئ است.« التعاونو...»
از طریق حکم عقل مستقل ثابت شده باشد، و آیه هم ارشاد به همان حکم « اعانه بر اثم»اگر حرمت  ضمناً 

« اعانه»م مهم نخواهد بود و تخصیص یا تحدید و تبیین حک« تعاون»و « اعانه»عقلی باشد, دیگر معنی عرفی 
توسط آیه و ادله دیگر ممکن نخواهد بود؛ زیرا مالک همان حکم عقل هست و عقل در موضوع حکم خود شک 

حکم عقل موجود است و شک در موضوع به معنی عدم  حتماً کند و هر جا که موضوع حکم عقل بیاید، نمی
 (111 ، ص1ج ، 1111 ،ینی)خم 1ثبوت موضوع و به تبع عدم حکم در آن مورد هست.

                                                                    

ت یا . بنا بر اینکه حکم عقلی دال بر نهی از اعانه داشته باشیم، اگر این حکم از مستقالت عقلی باشد، در اینکه ادله شرعی، ارشاد به آن هس 1
اما اگر حکم عقل در این مساله از مصادیق  دانند،ممکن است باشد اختالف شده است، البته مشهور علماء، ادله شرعی را در این موارد مولوی می

حکم عقل در سلسله معالیل باشد یعنی شبیه لزوم اطاعت و عصیان )با این تقریب که ححکم عقل عملی این است عصیان مولی منهی است چه 
صورت نهی ارشادی است که ارشاد  مستقیما و مباشره خودمان انجام دهیم چه با واسطه "با جلوگیری نکردن از وقوع آن از شخص دیگر"( در این

(؛ 11، ص 1111به لزوم اطاعت اوامر مولی و عصیان نکردن آنها به هر نحوی است، طبق این بیان ادله لفظی، حتما ارشادی است. )مشکینی، 
 (111، ص 1، ج1111)زنجانی، 
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که معان علیه او چه گردد بدون لحاظ اینمی منطبق بر فعل مذموم یا نیکواعانه  که برخی مصادیقنکته دیگر این
عالم باشد )واجب یا حرام باشد یا مباح(، خودش به لحاظ نفسی دارای مطلوبیت یا مبغوضیت هست )شبیه 

شان دارای مطلوبیت نفسی بودند، مثل برخی مقدمات که در بحث مقدمه واجب که خودشان به لحاظ ذات
وضو(، در مصادیق اعانه بر اثم هم برخی موارد، خود اعانه دارای مطلوبیت یا مبغوضیت نفسی است به لحاظ 

به مییا آموزش مطلبی عل  ابانیاز خ یمثل عبور دادن کورمصداق بودنش برای یک عنوان حرام یا حالل؛ 
و  ریو فعل خ مطلوب  به لحاظ ذاتشان ین افعال هر چند اعانه هست امادیگری یا پول دادن به یک فقیر که ا

ها بر اثم، خودش کردنیا مثال برخی از کمک نباشند، یگریو لو مقدمه کار خوب د شوندیمحسوب م کوین
از شخص الف، به شخص ب برای غیبت از شخص الف کمک میمصداق یک حرام است، مثل اینکه با نما

با بوق زدن و آزار و اذیت مردم مانع از توجه آنها نسبت به دزدی شخص دیگر شویم و به او در کنیم، یا اینکه 
 اش کمک کنیم.دزدی

است که مراد  «یعل»با حرف جر « اعانه»محل بحث استعمال  بلکه ست؛یننزاع  حلم لکن این جهت از بحث
بما هو اعانه هستیم نه اینکه عنوان « انهاع»و به دنبال اثبات حکم همین عنوان  است یگریکمک کردن بر کار د

که کمک به کار دیگر است دیگری بر آن تطبیق شود؛ به بیان دیگر به دنبال این هستیم که این فعل را با لحاظ این
شود، لذا حرمت و پذیرد خود آن هم محرم میو موثر در آن کار دیگر است از این جهت که از آن تأثیر می

)فعل دیگری( در محل بحث از مقومات بحث است و موارد دیگر از آن خارج است؛ لذا مبغوضیت معان علیه 
( داللت بر حرمت انجام مقدمات فعل 1)مائده، ...« التعاونوا »در محل نزاع به دنبال بررسی این هستیم که آیه 

 بحث نداریم. کند یا خیر؛ اما در فرضی که خود کمک کردن، از مصادیق افعال حرام باشدحرام دیگری می
سوره مائده است، لکن به این  1بخصوصه ذکر شده، آیه « اعانه بر اثم»ای که برای حرمت ،عنوان اما یکی از ادله

استدالل در دو ناحیه اشکال شده است، یکی از حیث موضوعی و دیگر از حیث حکمی؛ یعنی برخی اشکاالت 
سوره مائده بر  1است و برخی دیگر ناظر به داللت آیه « متعاون بر اث»و « اعانه بر اثم»ناظر به تفاوت موضوع 

 اشکاالت قابل طرح از حیث موضوعی مورد نظر است.صرفًا حرمت تعاون هست که در این تحقیق 
قابل طرح است، اول: برخی « اعانه بر اثم»با ...« ال تعاونوا »دو مناقشه اساسی در رابطه بین موضوع آیه 

ربطی  اصالً مربوط به این است موضوع آیه ...« التعاونوا »واسطه آیه به« اعانه» اشکاالتی اثبات حکم حرمت
نخواهد « اعانه»ای برای فهم حکم فایده« تعاون»ندارد؛ لذا بر فرض ثبوت حکم حرمت برای « اعانه»به بحث 

که مطابق آن ممکن  ،«اعانه بر اثم»در « اثم»مذکور در آیه با « اثم»داشت؛ دوم: احتمال تفاوت میان مراد از 
با « تعاون»را شامل شود؛ لذا ابتدا مناقشات وارد در تفاوت « اعانه بر اثم»مصداق خاصی از  صرفاً است آیه 

می« اعانه بر اثم»در آیه و مقدار داللت آن نسبت به « اثم»کنیم، سپس به بررسی مراد از را کنکاش می« اعانه»
 پردازیم.

 «نهاعا»با « تعاون»تفاوت مفهوم  .1
شده است، این است که موضوع « حرمت اعانه بر اثم»برای اثبات ...« التعاونوا »اشکال اول استدالل به آیه 

 صرفاً « تعاون»است و « اعانه»غیر از  اساساً « تعاون»متفاوت است؛ زیرا معنی « حرمت اعانه»آیه با موضوع 
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که در انجام مقدمات « اعانه»رود به خالف یالمقدمه بکار مدر همکاری چند نفر برای انجام خود فعل و ذی
گیرد. برخی فقها من جمله یک فعل توسط فاعل آن که ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند صورت می

 کنند که به توضیح فرمایش ایشان به بیان ذیل است.به این اشکال اشاره میمرحوم ایروانی و مرحوم خوئی 

تعاون" به معنی جمع شدن تعدادی از اشخاص »"فرماید: عاون با اعانه میدر تفاوت بین مفهوم تمرحوم خوئی 
"، عهمیون صادرا من جمیکلبرای ایجاد یک کار نیک یا ناپسند است که نتیجه آن وقوع آن کار از همه آنهاست "

 مثل: غارت اموال، کشتن اشخاص یا بنای مسجد؛ اما "اعانه" یک فعل است که در آن مقدمات یک کار خوب
 ،ی)خوئ« دهدآن را انجام می مستقالً که فاعل آن کار خوب یا بد، به تنهایی و شود در حالییا بد، محقق می

داند که در نظر عرفی یعنی مشارکت و همکاری در ایشان تعاون را به معنی معاونت می (111، ص 1ج ، ۴۱۴۱
 که مربوط به مقدمات یک کار است، ندارد.« هاعان»با نهی از میانجام یک کار، لذا نهی از معاونت هیچ استلزا

که برای کشتن مقتضای باب تفاعل، جمع شدن بر انجام گناه است مانند جایی»گویند: می نیزمرحوم ایروانی 
آن  مستقالً که در نتیجه آن شخص « منکر»و کمک کردن دیگری بر انجام « اعانه»کنند نه شخصی اجتماع می

 (11، ص 1ج ، 1111 ،یروانی)ا« فرض متعین در انجام برخی مقدمات استکار را انجام دهد که این 

 در هر دو کلمه« کمک در انجام مقدمات»لحاظ معنای  
: تقاتل یعنی قتال و مثالً یکی از معانی باب تفاعل، مشارکت است؛ یعنی مشارکت در تحقق ماده استعمال شده، 

برای بیان تفاوت معنی اشتراک بین ابواب مختلف مثل باب  جنگاوری بین دو نفر، البته مبانی و اقوال مختلفی
گفته شده در تفاعل دو طرف مشارکت کننده به نوعی حالت غالب و  مثالً تفاعل با مفاعله بیان شده است، 

شان همسان است بخالف مغلوب یا فاعل و مفعولی ندارند بلکه هر دو به مثابه فاعل یا مفعول هستند و مشارکت
در  ،(11، ص 1، ج 1111، یطهران ینی)حسکه یک طرف حالت فاعلی و غالب و دیگری حالت مفعولی دارد  باب مفاعله

نیز به مرحوم خوئی مشارکت به باید نسبت همین ماده معنی شود، خود « معاونت»یا « تعاون»هر صورت در 
ج ، ۴۱۴۱ ،ی)خوئ ن الشخصیفان باب التفاعل یقتضی صدور المادة من کال  » فرماید:این نکته اشاره داشته، می

 (111، ص 1
مستعمل در باب تفاعل یکی از  ماده  کنند که در صورتی که به ایشان اشکال میمرحوم امام مطابق همین نکته 

صورت سخن شما صحیح بود و معنی آن اجتماع بر انجام آن ماده و مشارکت در افعال خوب یا بد بود، در آن
شود؛ اما در محل نزاع ماده مستعمل در این باب، خود اجتماع بر قتال معنی می« تقاتل»در  مثالً تحقق آن بود 

یکی است و در هر دو « افعال: اعانه»است و ریشه مستعمل در این باب با ریشه مستعمل در باب « عون»ماده 
ن برای باب به یک معنی است که همان کمک کردن به تحقق یک فعل )اعم از خوب یا زشت( و تهیه مقدمات آ

تعاون  یوجب خروج ماّدته عن معناها، فمعنین ال یو کون التعاون فعل االثن»فرماید: دیگری است، ایشان می
 «صدق أّنهما تعاونایأ کّل منهما مقّدمات عمل اْلخر  یر له، فإذا هین لآلخر و ظهید و عمرو، أّن کال  منهما معیز

اند با هم های مختلف استعمال شدهاز این حیث که در باب« تعاون»با « اعانه»البته  ؛(111، ص 1، ج 1111 ینی،)خم



 42 ....................  از حیث موضوعی در بوته نقد« اعانه براثم»داللت آیه تعاون بر حرمت 

 

اضافه بر معنای مساعدت و کمک به دیگری، معنی اشتراک و جمع شدن « تفاعل»تفاوت دارد و معنی باب 
 1افرادی برای تحقق این مساعدت را نیازمند است.

 در انجام مقدمات صرفا  « اعانه»و « تعاون»ادعای ظهور 
هست ممکن است ادعا شود که « مشارکت در انجام فعل»در « تعاون»ظهور سخن سابق که مدعی در مقابل 
ظاهر در  صرفاً « اعانه»طور که دارد همان« مشارکت در انجام مقدمات»ظهور در  صرفاً « تعاون»برعکس، 

تعاون و اعانه یکی است ؛ زیرا همانطور که در تحلیل باال ذکر شد، ریشه (1111مهر  یبی،)عندل بود« انجام مقدمات»
در انجام مقدمات  صرفاً طور که اعانه است؛ لذا از حیث اصل معنی با هم تفاوتی ندارند و همان« عون»که همان 

در انجام مقدمات فعل دیگری معنی حقیقی دارد و اگر در  صرفاً فعل دیگری استعمال حقیقی دارد، تعاون نیز 
طور که ذکر شد مشارکت و انجام جمعی آن مقدمات را در تعاون همانغیر آن استعمال شود مجازی است )البته 

دانند(؛ لذا اگر چند نفر بر انجام یک فعل حرام یا واجبی که منتسب به بخالف اعانه شرط صدق مفهوم می
خودشان هست به هم کمک کردند، تعاون به صورت حقیقی صادق نیست و از نظر ظهور عرفی و مطابق وضع 

 رود.در انجام مقدمات بکار می« نتعاو»لغوی، 
، فالتعاون یجاد فعل شخصیإ یا فیکالزم کونهما شرین ال ین االثنیو بالجملة کون التفاعل ب»عبارت  

، ص 1، ج 1111 ینی،)خم «.یفعل شخص یر اشتراکهما فین من غیفعل االثن یکالتکاذب و التراحم و التضامن مّما ه

در مشارکت در انجام مقدمات  صرفاً دانند که تعاون مؤید همین مطلب میرا هم مرحوم امام خمینی از  (111

به عنوان اینکه ایشان مرحوم امام خمینی کند نه در انجام خود کار. البته روشن است که کالم یک کار صدق می
 جا مورد عنایت است و موضوعیتی برای شخص ایشان مراد نیست.شخصی از عرف است در این

مرحوم طور که از عبارات مذکور از شود این است که همانبرای اثبات این مدعی مطرح می شاهد دیگری که
است نه اینکه « تضامن« »تکاذب« »تقاتل»خودش در عرض مفاهیم دیگری مانند « تعاون»پیداست، امام 

تکاذب بین دو  ای همکاری بر انجام جنگ بین دو گروه داشتند یا همکاری درهمان معانی را بدهد، لذا اگر عده
مجموعه داشتند غیر از این است که خودشان با همدیگر به جنگ و کشتار و تقاتل یا تکاذب یکدیگر بپردازند، به 

کند، این افعال را تهیه می مقدمه  است و « تقاتل و تکاذب»غیر از « تعاون بر تقاتل یا تکاذب»عبارت دیگر 
یکی از همین « علی»شود که متعلق آن مجرور متعدی می« علی»با حرف « تعاون»ضمن اینکه در محل بحث 

 همکاری بر یک فعل با انجام خود فعل تفاوت دارد. مطمئناً افعال خواهد بود که 

                                                                    

در این معنی « مشارکت»ب تفاعل، بحثی در لحاظ معنی در با« تعاون». این نکته مخفی نیست که همه علماء با توجه به معنی عرفی و لغوی 1
روند به میای بین این دو کلمه است و گرنه شکی نیست که غالبا صیغ ثالثی مجرد وقتی به بابی از ثالثی مزید ندارند، بلکه بحث از تفاوت ریشه

جا نیز تفاوت معنی مرحوم امام با مرحوم خوئی و ایروانی در یابد؛ در اینشود، لکن اصل معنی و ریشه معنی تغییر نمیمیمعنی آنها چیزی اضافه 
تفاوت دارد، زیرا تعاون را کمک « اعانه»کنند از اساس و ریشه با معنای بیان می« تعاون»همین نکته هست، زیرا معنایی که مرحوم خوئی برای 

مک برای انجام فعل دیگری است یعنی مصداق اعانه، مقدمه کار داند اما در اعانه، کچند نفر به هم در انجام یک فعل که فعل خودشان هست می
 دیگری است اما مصداق تعاون، فعل خود اشخاص هست.
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روند، اما این مانع از ظهور در انجام مقدمات بکار می غالباً هر چند « اعانه»و « تعاون»اما در  جواب باید گفت: 
تر است و روشن« تعاون»به انجام خود کار نخواهد بود، البته این معنی در و استعمال حقیقی آنها در کمک 

شود و در ها ارائه میبررسی تفصیلی هر یک از آن خدشه وارد شود؛ لذا« اعانه»ممکن است در صدق آن بر 
 شود.قابل طرح است اشاره می« صرف انجام مقدمات»ادامه به اشکالی که در قبال شواهد اقامه شده بر معنی 

 از نظر عرفی« تعاون»یک: اعم بودن معنی 
در معنایی اعم از مشارکت در تهیه مقدمات فعل دیگری « تعاون»بنظر  نویسنده از نظر عرفی، استعمال حقیقی 

یا مشارکت در انجام یک فعل حرام هست؛ دلیل اصلی این مدعی عدم صحت سلب و تبادر این معنی در نظر 
کند و مدعی است که نگاه که دلیل عرف را هر کس از نگاه و زاویه خود نگاه میجا عرف هست؛ البته از آن

عرفی همان است که او فهمیده، ناچاریم برای تقریب به ذهن و مأنوس نشان دادن این مفهوم در نگاه عرفی، 
 قرائنی ذکر کنیم تا بتوان درک بهتری از معنی حقیقی این لفظ داشت.

شود، گفته که علیه آنها صادر میمیشود و در دادخواست یا حکت گروهی انجام میکه به صورمیدر جرائ مثالً 
کسانی  مثالً شوند، یا شود که این افراد به جرم مشارکت و همکاری در انجام این جرم به فالن حکم محکوم میمی

اد به همدیگر در بلند کنند از نظر عرفی کاربرد تعاون و مساعدت این افرکه با هم یک شیء سنگینی را بلند می
اگر در کشتن یک نفر به همدیگر کمک کردند،  مثالً ای صادق است یا کردن این شیء بدون هیچ لحاظ و قرینه

کمک کردن در کشتن یک نفر یعنی تعاون در انجام آن فعل؛ در همه این استعماالت کاربرد کمک به یکدیگر یا 
رود و استعمال آنها بجای هم به جای هم بکار می ظاهراً همکاری یا مساعدت و مشارکت در انجام یک کار 

 صحیح است و ادعای تفاوت بین همکاری با مساعدت و کمک به یکدیگر خالف فهم عرفی است.
در انجام مقدمات داشته باشد،  صرفاً « تعاون»با دقت در این استعماالت، بر فرض کسی اصرار بر وضع حقیقی 

کنند نازل منزله کسی هستند که مقدمات فعل یکدیگر که به همدیگر کمک میگوییم در عرف کسانیباز هم می
شود عمل هر یک به منزله مقدمه عمل جا که فعل هر یک بدون دیگری محقق نمیدهند و از آنرا انجام می

را در مشارکت در انجام یک فعل « تعاون»توان استعمال دیگری است؛ لذا با توجه به همین مطلب نیز می
کرده است اما در صدق حقیقی لحاظ می صرفاً را در معنی انجام مقدمات « اعانه»قیقی دانست هر چند عرف ح
 ای بیشتری داشته است.تسامح و نگاه توسعه« تعاون»

 در اعم از انجام مقدمات« اعانه»دو: استعمال 
هم در    ، بلکه استعمال آنلحاظ نشده« انجام مقدمات»نیز، صرف « اعانه»ممکن است ادعا شود که در مفهوم 

کند صادق است و معنی حقیقی آن اعم است، البته به جایی که کسی در خود فعل حرام به دیگری کمک می
شرطی که کار اصلی و حداکثری را دیگری انجام دهد؛ با این توضیح که دو دسته افعال داریم، یک دسته افعال 

فعل یک نفر است و دسته دیگر افعال مرکب که تحقق آن نیازمند بسیط که قابلیت تحقق آنها در واقع تنها با 
 مساعدت افراد دیگر هم هست.

اگر قتل یا دزدی را فعل بسیط بدانیم در اینجا اگر کسی در این قتل یا دزدی به دیگری کمک کند، به این  مثالً 
تی او را بکشد یا در دزدی همه که در مثال قتل، معین ابتدا مقتول را بشدت مجروح کرد تا دیگری به راحصورت
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مقدمات را برای دیگری فراهم کرد و گاو صندوق را باز کرد و دیگری پول را برداشت ممکن است عالوه بر اینکه 
صدق کمک به کار بر فعل این معین شود، صدق مشارکت در قتل یا دزدی هم بشود، چنانچه در احکام دادگاهی 

کنند و در برخی مصادیق جرم جرم و مجرم ردیف اول و دوم محاکمه میمجرمین را با عنوان مشارکت در یک 
توان گفت این استعماالت مجازی است و دلیلی بر حقیقی اعانه است؛ البته می صرفاً مشارکت کننده از نظر دقی 

 در مشارکت در فعل نخواهد بود.« اعانه»بودن معنی 
سنگینی را بخواهد بلند کند، شخص دیگری یک  شی یککسی که  مثالً اما در صورتی که فعلی مرکب باشد، 

کمک خیلی کوچک و کم به او بدهد و بار اصلی حمل و بلند کردن بر دوش کس دیگر باشد، در اینجا با اینکه 
برای این « اعانه»آید استعمال حقیقی شخص دیگر در انجام خود فعل به دیگری کمک کرده لکن بنظر می

جا است. منشاء این استعمال با توجه به توضیحی که در سابق گذشت در این صحیح کامالً شخص کمک کننده 
دهد مانند کسی شود؛ به این بیان که عرف در اینجا کسی که تنها یک مقدار از کار را انجام مینیز روشن می

های و دقتکند بین این دو تشکیک نمی« اعانه»بیند که مقدمه کار دیگری را انجام داده و در صدق حقیقی می
 عقلی در استعمال عرفی جای ندارد.

کمک به دیگری « اعانه»که حداقل در  برخی مصادیق هست این است« تعاون»با « اعانه»البته تفاوتی که در  
کار به دیگری در انجام کارش به نحوی است که دیگری حداکثر کار بر عهده او است و در نظر عرفی اصال کمک

با « تعاون»دانند لکن در میدانند و صرفا طرف مقابل را کمک کار او را عامل عمل می شود بلکه اومیحساب ن
توجه به ظهور در معنی مشارکت، باید همیاری و کمک دو طرفه در انجام آن فعل با هم داشته باشند و صدق 

 1لعکس(هم به صورت طرفینی )کمک یکی به دیگری و باعنوان کمک کننده در هر دو طرف الزم است آن

 «اعانه»و « تعاون»در هر دو صیغه « انجام مقدمات»سه: ناتمام بودن شواهد معنی 
، توضیحات «همیاری در انجام مقدمات نه خود فعل»در « تعاون»یکی از شواهد انحصار استعمال حقیقی 

 یإیجاد فعل شخص کون التفاعل بین االثنین ال یالزم کونهما شریکا فی»در مقام بود که گفته بود: مرحوم امام 
تالزم را  صرفاً مرحوم امام لکن با دقت در این عبارت متوجه خواهید شد که  (111، ص 1ج ، 1111 ،ینی)خم

 آید.اند و از نفی تالزم نفی یک شیء به دست نمینفی کرده
 صرفاً « نتعاو»سازد، یکی اینکه در مقام دفع ادعای ظهور داشتن به سخن دیگر ظاهر عبارت با دو احتمال می 

جامع چه »باشد یعنی ممکن هست در  غیر این معنی هم بکار رود که معنی « مشارکت بر انجام خود فعل»در 
« مشارکت»که مراد این است که معنی است یا این« همیاری در انجام مقدمات چه همیاری در انجام خود فعل

                                                                    

با توجه به اینکه « تعاون»در « مشارکت»بوده است و لحاظ « عون»بحث ما تا به اینجا صرفا ناظر به معنی ریشه دو کلمه قابل ذکر است که .  1
آید مراد وحدت در معنی میغ عنه بوده و اصال محل نزاع این اشکال اول نیست لذا اگر سخن از وحدت دو مفهوم رفته مفرو« تفاعل»به باب 

در ابواب مختلف باشیم یا باشند، لذا در ادامه با توجه به اختالف معنی ابواب، « عون»ریشه ای است نه اینکه منکر اختالف معنای مشتقات 
 ای آن نقد خواهد شد.و راه حل ه« لحاظ مشارکت»اشکال 
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معنی « تعاون»شود و در به ماده آن معنی مینیست بلکه با توجه « مشارکت در انجام خود فعل»مالزم با معنی 
هست که مقدمه کار مراد هست نه خود فعل؛ لذا بنا بر احتمال اول، عبارت امام قابل حمل بر « مشارکت»

 معنای جامع خواهد بود و تعارضی با آن ندارد.
ست که نشان از تفاوت بر این افعال ا« تعاون»و دیگر افعال با « تکاذب»و « تقاتل»شاهد دیگر تفاوت کاربرد 

آید؛ زیرا مشارکت در یک فعل با مشارکت در انجام مقدمات آن است، که این بیان نیز بنظر مغالطه آمیز می
آن، اثبات معنی  الزمه  نیست لکن « تقاتل و تکاذب»با « تعاون بر تقاتل یا تکاذب»شکی در تفاوت معنای 

« تعاون بر کذب»یا « تعاون بر قتل»د بود؛ بلکه در مثل در انجام مقدمات( نخواه صرفاً خاص برای تعاون )
کند و منحصر در انجام مقدمات آن هم صدق می« کذب»و « قتل»همکاری و مشارکت در انجام خود فعل 

اگر مصدری از همان باب )مثل: تقاتل( باشد، بدون شک غیر از معنی « تعاون»نیست؛ به عبارت دیگر متعلق 
، مشارکت در قتال است، «تقاتل»اگر معنی  مثالً همان مصدر متعلق )تقاتل( است،  مشارکت مأخوذ در معنای

رسد با توجه به همکاری و مشارکت در مشارکت در قتال خواهد بود؛ لذا بنظر می« تعاون در تقاتل»معنی 
 قریب به ذهن است.« تعاون»استعماالت مختلف، صدق معنی حقیقی اعم از انجام مقدمات، حداقل برای 

از طرفی در لغت و استعماالت عرفی، هنگام کمک در انجام یک کار )نه مقدمات آن(، مقدمه بودن کار هر  ضمناً 
بودن آن  یاز منکر بر فرض حرام جمع یدر نهمرحوم ایروانی  مثالً  ای، انددانستهیک برای کار دیگری را صادق 

فرض مجموع افراد با  نیدر ا (11، ص 1، ج 1111 وانی،یر)ا «و کان کّل ترک مقّدمة لترک فرد من الحرام»: دیگویم
 ستفادها یگریبر د کیبودن کار هر « مقدمه»از لفظ  شانیکه ا کنند،یرا ترک م عنهیعمل منه کیمشارکت هم 

ترک آن  ایاز کمک در انجام مقدمات آن فعل  ریفعل، غ کیترک  ایفعل  کیکمک به انجام  کهنیبا ا کندیم
 است.

ْقو یقوله َتٰعاَوُنوا َعلَ »گوید: در مجمع البحرین می مثالً یا  ناف کالم ی[ قال المفسر: هو است2/ مائده] ٰی اْلِبرِّ َو التَّ
ما أمر الله به و اتقاء ما نهاهم عنه. و نهاهم أن  یآلبر، و هو العمل عل ین بعضهم بعضا  علیعیأمر الله عباده أن 

را « تعاون بر اثم یا بر»که معنی  «ما أمرهم به، و ارتکاب ما نهاهم عنه اْلثم، و هو ترک ین بعضهم بعضا  علیعی
کند، که تعاون در معنی انجام خود به معنی ترک عمل یا عمل به چیزی است که خدا به آن امر کرده معنی می

 1کند.فعل تفسر می
ود؛ لذا کمک در انجام شدهد که در عرف به مقدمه داخلی هم صدق مقدمه میاین قرائن و شواهد نشان می

مشروط « اعانه»تواند شامل کمک در اجزای خود کار که مقدمه داخلی هستند هم بشود، البته در مقدمات می
صدق « معان»به این است که مقدمات اصلی و اساسی را کسی دیگر انجام دهد که به او فاعل و کننده کار یا 

                                                                    

 یجهت که دال بر استعمال عرف یناستعماالت را از ا ینما ا یعنی یست،دال بر انحصار ن شود،یذکر م یاز استعماالت عرف ینجاکه در ا یقرائن .1
 در همیاری برای «ونتعا» استعمال نافی که یم،اهست ذکر کرده یتو عنا ینهو مشارکت در انجام خود فعل بدون قر یاریهنگام هم« تعاون»

 خمینی امام اشکال و بود اشکال بدون و عنه مفروغ «مقدمات انجام» در «تعاون» استعمال زیرا نیست؛ «دیگر شخص فعل مقدمات» انجام
 .شد ذکر فوق هایمثال آن رد مقام در که بود معنی همین در آن حقیقی استعمال انحصار به ناظر
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انجام اجزای یک فعل، همکاری و کمک طرفین به هم از نظر  ، اما در صورتی که در«معین»کند و به دیگری می
 .1گویندمی« متعاون»یا « معاون»صادق هست؛ لذا به هر دو  طرف « تعاون»عرفی صدق کند صرفا 

 نتیجه: اثبات معنی اعم از انجام مقدمات
جام مقدمات متوقف بر ان« تعاون»و « اعانه»رسد صدق حقیقی با توجه به توضیحات داده شده، بنظر می

تواند واقع شود؛ در نتیجه گیرد هم مینیست، بلکه شامل مواردی که در خود فعل هم نوعی همکاری صورت می
در مشارکت در انجام خود فعل دانستند و کسانی  صرفاً را « تعاون»که معنی حقیقی مرحوم خوئی علمایی مانند 

در مقدمات یک فعل بکار  صرفاً « تعاون»و « اعانه»هر دو صیغه « عون»که مدعی بودند که با توجه به معنی 
و هر دو معنی بنظر نویسنده  اندرا گرفته یاستعمال عرف نیاز ا یمذکور تنها قسمت یهر کدام از علماروند می

حقیقی است بلکه معنی حقیقی معنی جامعی است که شامل این دو است؛ البته چه معنی جامع را بگیریم چه 
ای نخواهند داشت )عون در با هم تفاوت ریشه« اعانه»با « تعاون»را بپذیریم معنی « قدماتانجام م» معنی دوم

در آن لحاظ شده است( و « مشارکت»معنای « تفاعل»هر دو به یک معنی بکار رفته است هر چند در باب 
 فعل(استدالل به آیه برای محل نزاع ممکن خواهد بود بخالف معنی اول )تعاون: مشارکت در انجام 

 ها(تالی فاسد در معنی مشارکت در انجام فعل )حرمت مشارکت همه مکلف
و محقق خوئی از مرحوم ایروانی یکی از اشکاالتی که به معنی مذکور )مشارکت در انجام فعل( از مرحوم امام 

و لو کان » گویند:میبر این معنی حتی مطابق نظر همین بزرگواران هست؛  باطل الزمه  کند، بیان می« تعاون»
ن یع المکّلفیة هو حرمة شرکة جمیظاهر اآل یالجمود عل یون مقتضیکه، یاإلثم هو الشرکة ف یالمراد من حرمة التعاون عل

تعاون بر »یعنی طبق این معنی تنها در صورت  (111، ص 1ج ، 1111 ،ینی)خم «.یان محّرم، و هو کما تریإت یف
جمعی و با هم آن تکلیف حرام را انجام دهند و در غیر این تحرام است که همگی مکلفین به صورت دس« اثم

 صورت حتی اگر چند نفر با هم فالن کار حرام را انجام دهند، حرمتی ندارد که بطالن این سخن روشن است.

 اشکال )کفایت مشارکت فی الجمله(
هست که حداقل آنها دو نفر به صورت فی الجمله « تعدد افراد»دال بر نیاز به تعاون  یمعن در« مشارکت»لحاظ 

است، یعنی حتی اگر دو نفر به هم در انجام مقدمات کار دیگری یا انجام یک فعل )بنا بر اختالفی که در معنی 
 تعاون گذشت( کمک کنند، تعاون و کمک به صورت )مشارکت و همیاری و همکاری( صادق است.

تحقق مقدمات  یلحظه برا یک عالم در ناناسلمکه همه م ستین معنی نیابه « تعاون»لذا مشارکت در معنی 
به امتثال این امر هستند اما غیر  همه مکلفالبته  ،اجتماع کنند ،خاص کار یا همکاری بر انجام یک کار کی

                                                                    

کمک را مشروط به طرفینی « تعاون»در نوشته سابق بیشتر ناظر به همین برداشت عرفی بود که در « یتساوی یا نزدیک به مساو». قید  1
بالوجدان، عرف یک « اعانه»دانند، یعنی همیاری در نظر عرف، مشروط به این است که دو طرف به هم در وقوع فعل کمک کنند حال آنکه در می

 بودن بکند. « معین»هم لحاظ « معان»را معان، نه اینکه برای بیند و دیگری میو کمک کننده « معین»نفر را 
بگیریم چه معنی جامع و شامل هر دو فرض فوق، تفاوت « کمک در انجام خود اثم»چه معنی « کمک در انجام مقدمات اثم»لذا چه معنی 

 ثابت است.« تفاعل»در باب « مشارکت»با توجه به اختالف ابواب این دو و لحاظ « اعانه»با « تعاون»مذکور در 
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باشد  ییدر جا «بد یا خوب»آن کار تحقق  یهانهیکه زم مشروط به انجام دست جمعی؛ بلکه مشروط به این
و مشروط به اینکه  (موضوع تعاون و همکاری مکلفان برای کمک به او محقق باشدکه  دباش یازمندی)مثاًل ن

و تعاون  شودیمبا همکاری یک عده از مکلفان در کمک به نیازمند، نیاز او برطرف  مثالً تکلیف ساقط نگردد )
 ماند(.صادق است و موضوعی برای تعاون دیگران در این فرض باقی نمی

 هیکفار عل یمثل جنگ جهان ایکرونا  هیمثل قض ییممکن است در جافعل متعاون علیه،  با توجه به مصداقالبته  
 یبرخباشد، یا در بدون محذور ثابت  عیبما هم جم عیوجوب تعاون بر جم ،نجایتعاون در ا یمقتضا نیمسلم

آنرا ر باهم که چند نفر چند نفاست گونهبرخی افعال این یمقتضا یا مصافحه کردن مباحثه کردن مثلموارد 
ای تحقق که همه با هم در آن واحد مساعدت بر ستین یمعن نیبه ا گونه اعمالنیخوب تعاون بر ا محقق کنند،
و تالی فاسد مذکور  متفاوت دارد یمتفاوت مقتضا مصادیقمشارکت در تعاون با توجه به  لذا؛ کنند چنین عنوانی

 وارد نیست.مرحوم امام از 

 «اعانه»بخالف « عاونت»لزوم لحاظ مشارکت در 
در لزوم لحاظ مشارکت در « اعانه»با « تعاون»پس از مردود شمردن اشکاالت سابق، فی الجمله تفاوت معنای 

انجام »مورد اتفاق بود؛ به عبارت دیگر هر چند معنای هر دو کلمه یکی باشد چه معنی خاص « تعاون»معنی 
مشروط به « تعاون»لکن این معنی در کلمه « جام فعلانجام مقدمات و کمک در ان»چه معنی عام « مقدمات

هست و بدون آن تعاون صدق نخواهد کرد؛ لذا ممکن است اشکال شود بر فرض اثبات حرمت « مشارکت»قید 
 1را کرد.« اعانه»توان اثبات حرمت مطابق آیه، نمی« تعاون»

 «تعاون»جواب اول : الغای خصوصیت از مفهوم 
باشد، « تعاون»در معنی « مشارکت»یکی باشد و تنها اختالف در لحاظ « اعانه»با « اونتع»معنی  کهنیابنا بر 

یعنی اینکه در تحقق آن معنی چند نفر مشارکت داشته باشند، عرف بین کمک به انجام یک کار توسط یک نفر با 
علی االشتراک فی عمل و لو قلنا بصدق التعاون و التعاضد » گویند:میمرحوم امام بیند، چند نفر تفاوتی نمی

 (111، ص 1ج ، 1111 ،ینی)خم «فال شبهة فی عدم اختصاصه به.
ای با همکاری هم برای تحقق مقدمات یک کار یا انجام یک فعل به دیگری کمک کردند تفاوتی با یعنی اگر عده 

بیند داد نفرات نمیاین ندارد که یک نفر به تنهایی به دیگری برای انجام آن کار کمک کند، و خصوصیت برای تع
کند که در هر دو فرض لحاظ می« بّر »و حسن آن در « اثم»بلکه ظهور این کالم را در قبح کمک کردن در 

                                                                    

چون مرحوم امام که قائل به وحدت دو مفهوم )تعاون و اعانه( شدند، صرفا ناظر به ریشه و اصل معنی این دو )عون( . روشن است فقهایی هم 1
است با توجه به این اند، لذا روشن بحثی نکرده« اعانه»بخالف « تعاون»در معنی « مشارکت»اند و گرنه در اعتبار که محل خالف بوده بحث کرده

که سخن از وحدت دو مفهوم قید، معنی این دو مترادف نبوده و کسی هم قائل به ترادف نیست، به همین علت است که مرحوم امام بعد از این
 آورد.روی « تعاون»میان آوردند، برای اثبات حکم یکی برای دیگری، به نفی خصوصیت از معنی به
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« اعانه»برای « تعاون»کند و در نتیجه حکم و تعدد نفرات را ملغی می« مشارکت»موجود است، لذا خصوصیت 
 هم صادق خواهد بود.

معنی است، بررسی بدون توجه به حکم و به صرف نگاه به موضوع بی« تالغای خصوصی»جا که البته از آن
باشد که خارج از محل « تعاون»صحت این مدعی و احتماالت متعدد دیگر در مقام باید بعد از بررسی حکم 

 نزاع این تحقیق است و نیازمند تحقیق مستقلی است

 «اعانه»نسبت به « تعاون»جواب دوم: شمول معنی 
هم « اعانه»اند که شامل معنی ای تفسیر کردهگونهرا به« تعاون»در « مشارکت»قان معاصر لحاظ برخی از محق

است که یکی از میمعنی عا« تعاون»که بشود به طوری که نیاز به الغاء خصوصیت نخواهد بود؛ به این بیان
نخواهد بود؛ « اعانه»بر باعث شمولیت آن « تعاون»در معنی « مشارکت»است، لذا لحاظ « اعانه»مصادیق آن 

زیرا مشارکت یعنی اینکه، کمک کردن بین چند نفر باشد و حداقل افراد مورد نیاز برای تحقق مشارکت، دو نفر 
شود که به نوعی در تحقق گناه با هم همکاری هم میان دو نفر محقق می« اعانه»است، حال همه مصادیق 

شامل مصادیق دیگری هم هست، مثال اگر بیش از دو « عاونت»هست، البته « تعاون»کنند که همین معنی می
که یک نفر به شخص دیگر « اعانه»صادق هست ولی « تعاون»نفر به شخص دیگری کمک کنند، در اینجا 

کند در اینجا با لحاظ تعدد نفرات نیست مگر اینکه به کمک هر شخص مستقل از هم بنگریم و حال کمک می
هم خوابیده چه « تعاون»ای معنی «اعانه»اتفاق افتاد است؛ بهر حال در هر  اینکه در واقع یک کمک جمعی

به واسطه حکم « اعانه»باشد یا نباشد و همین مطلب برای اثبات حکم « اعانه»هم « تعاونی»اینکه در هر 
 کند.کفایت می« تعاون»

 «اعانه»بخالف « تعاون»اشکال: لزوم وجود حداقل دو کمک کننده در 
عنه است و مورد تسالم قریب به اتفاق لغویون و فقهاست، حال مفروغ« تعاون»در معنی « رکتمشا»لحاظ 

« تفاعل»و « افعال»لحاظ نشده است و گرنه تفاوتی بین باب « مشارکت»معنی « اعانه»که در معنی این
فسیر مذکور این ذکر نشده است؛ لذا بنظرم الزمه ت« افعال»از معانی باب « مشارکت»نخواهد بود ضمنا معنی 

را طوری تفسیر کردیم که مشارکت در آن « اعانه»نباشد، زیرا وقتی « تعاون»با « اعانه»که تفاوتی بین است
ایم و تفاوت گذاشتن بین این دو معنی در خوابیده بود در واقع وجه تمایزی که بین این دو معنی بود را از بین برده

خواهد بود زیرا « اعانه»جا هم دارد فارق نخواهد بود، زیرا در همانمواردی که تعدد نفرات کمک کننده وجود 
کند و از طرف دیگر در معنی در هر صورت مشارکت بین دو نفر واقع شده و همین برای صدق اعانه کفایت می

 صدق کند.« اعانه»نسبت به میایم که بخواهد بر مصادیق بیشتری و اعای لحاظ نکردهقید اضافه« تعاون»
هر صورت با توجه به اینکه بحث از معنای عرفی است، مالک اصلی در مقام، همان فهم عرفی است، لکن از  در
شود، تواند مقرب به حقیقت این معنی هست بیان میجا که در این فهم اختالف شده بود، صرفا قرائنی که میآن

دو کلمه را بررسی کند، مشخص خواهد  لذا بنظرم اگر کسی به میان عرف رود و در شرایط مختلف استعمال این
تواند در انجام خود فعل ها شرط است )البته با توجه به معنای مختار، معین میتعدد معین« تعاون»بود که در 
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مقوم « تعاون»در « مشارکت»باشد یا در انجام مقدمات فعل( و لحاظ تعدد )حداقل دو نفر( مستفاد از شرطیت 
 «.هاعان»این معنی است بخالف 

است، یعنی کار « اصیل»و شخص دیگر « معین»در این است که یک نفر « اعانه»به بیان دیگر ظهور عرفی 
اصلی به عهده آن دیگری است لذا صرفا دیگری در حد کمک کننده صادق است؛ لذا در جرائم از حیث قضایی 

کنند، رجه دوم یا سوم لحاظ میشوند و شخص کمک کننده را به عنوان مجرم ددر عقاب این دو تفاوت قائل می
بودن دو طرف صادق باشد و « معین و متعاون»صادق هست که « تعاون»اما تنها دو نفر باشند تنها در صورتی 

کار او به حساب آید )البته نیازی بر گردن یک نفر باشد و دیگری صرفا کمک« اثم»ای نباشد که بار اصلی بگونه
کار که صدق کمکم حتما به صورت مساوی به هم کمک کنند بلکه همیننیست که دو نفر کمک کننده به ه

 بودن هر یک به دیگری شود کافی است ولو یکی بیشتر به دیگری کمک کرده و دیگری کمتر(
های است، لذا باید از راه« اعانه»به خودی خود متفاوت از معنی « تعاون»طور که سابقا گذشت، در نتیجه همان

مفید اثبات حکم « تعاون»ده مثل تنقیح مناط یا الغاء خصوصیت، استفاده کرد تا حکم دیگری که مطرح ش
باشد که بررسی این طرق نیازمند توجه به مجموعه کالم و حکم مسأله هست که از موضوع این مقاله « اعانه»

 خارج است.
طه با معنی این دو کلمه ذکر شد، شش حالت در راب« تعاون»و « اعانه»با توجه به احتماالتی که در معنای 

کنیم؛ را طبق هر فرض بررسی می« اعانه»برای حکم ...« ال تعاونوا »متصور است که صحت استدالل به آیه 
 که:این صور عبارتند از این

دارند یا هر دو معنی « انجام مقدمات»هر دو کلمه به یک معنی هستند که دو فرض دارد: یا هر دو معنی خاص 
که الغای خصوصیت در مقام را دارند، که در هر دو صورت بنا بر این« در انجام خود فعلشامل کمک »عام 

 بدون اشکال خواهد بود.« تعاون»بپذیریم، استدالل به آیه از جهت کلمه 
یا « تعاون»ولی معنی  است« انجام مقدمات» صرفاً « اعانه»یا تفاوت در معنی دارند که دو فرض دارد: یا معنی  

صحیح  ناً یقی« اعانه»است؛ که طبق این فرض استدالل به آیه برای حکم « ارکت در خود حراممش» صرفاً 
چون انجام نخواهد بود، زیرا موضوع آیه در مورد انجام قسمتی از گناه خواهد بود که بدون شک حرمت آن هم

ار حرام نخواهد داللتی بر حرمت انجام مقدمات یک ک گونهچیهکل گناه ثابت است و اثبات حرمت در آن 
 داشت.

« تعاون»است؛ که در این صورت هر چند « انجام مقدمات و مشارکت در خود گناه»اعم از « تعاون»یا معنی 
استدالل به اعم شامل حکم اخص هم  جا که معنایی اعم دارد ودارد، لکن از آن« اعانه»معنای متفاوتی با 

 صحیح خواهد بود.« اعانه»استدالل به آیه برای حکم  ،«مشارکت»، بنا بر الغای خصوصیت از لحاظ شودیم
البته بنظر نگارنده اتحاد معنی این دو کلمه )تعاون و اعانه( در معنی عام )انجام مقدمات یا کمک در انجام کار( 

التعاونوا »صحت استدالل به آیه « تعاون»در معنی « مشارکت»قریب به ذهن است، لکن با توجه به شرطیت 
تر شدن حکم برای روشنمیمحل اشکال است که نیازمند تحقیق مسأله از حیث حک« اعانه»رمت بر ح...« 

 مسأله هستیم.
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 در آیه« اثم»مراد از  .1
اینکه حداقل دو معنی حقیقی  استعمال شده است، لکن با توجه به« اعانه»در آیه و عنوان  ناً یع« اثم»کلمه 

اعانه بر »که مراد از آن در آیه چیست و چه مقدار از موضوع متفاوت برای آن محتمل است، باید بررسی کنیم 
در قرآن در معانی متفاوتی بکار رفته است لکن شکی نیست « اثم»کند. البته طبق برخی اقوال را ثابت می« اثم

است و « بارعمل مضر و زیان»یا « عمل محرم و گناه»سوره مائده است محتمل از آن یا  1در محل نزاع که آیه 
 مراد نخواهد بود.« عنوان برای برخی محرمات خاص« »خمر»ا توجه به اطالقی که دارد معانی دیگر مانند ب

نیز محتمل بین دو معنی فوق هست؛ یعنی یا ممکن است ادعا « اعانه بر اثم»در عنوان « اثم»از طرفی مراد از 
این صورت شامل حرام غیر فعلی یا غیر  که در« داراعانه بر عمل مضر و مفسده»یعنی « اعانه بر اثم»شود که 

کمک کردن به دیگری در فرض تنجز  صرفاً که « اعانه بر گناه»یعنی « اعانه بر اثم»شود یا اینکه منجز هم می
 شود.حرمت فعل اوست را شامل می

است  «عمل مضر»معنی عام « اعانه»در « اثم»صورت منحصر است یا اینکه مراد از  1احتماالت ثبوتی فوق در 
در آیه، یا معنی خاص است یا عام؛ اگر معنی خاص )عمل حرام( مراد باشد، « اثم»که در این صورت یا مراد از 

حرمت قسمتی از  صرفاً گیرد و بر فرض ثبوت حکم حرمت در آیه، را در برمی« اعانه»تنها بخشی از موضوع 
آید بنظر حقیر این احتمال ظاهرتر از در ادامه میشود. )با توجه به توضیحاتی که می ثابت« اعانه بر اثم»عنوان 

 دیگر احتماالت هست(
« اعانه»در عنوان « اثم»در آیه معنی عام )عمل مضر( باشد، در این صورت مطابق مدلول « اثم»ولی اگر مراد از 

 هم خواهد بود.« اعانه»هست و ثبوت حرمت در آیه، مثبت حکم 
در آیه، محتمل است یا معنی خاص باشد، که « اثم»ی خاص باشد، مراد از معن« اعانه»در « اثم»و اگر مراد از 

 بدون اشکال است.« اثم»در این فرض مانند فرض سابق استدالل به آیه از جانب کلمه 
« اعانه بر اثم»در آیه، معنی عام باشد، در این صورت نیز استدالل به آیه برای اثبات حکم « اثم»اگر مراد از 

 کند.ی بیش از مدلول آن را ثابت میکامل است و حت
تر است، برای روشن« عمل حرام»سوره مائده، ظاهر در معنی خاص  1در آیه « اثم»اما از حیث اثباتی، مراد از 

تا با عنایت به آن شواهد دال بر ظهور آن در معنی خاص  کنیمشدن ظهور آیه، ابتدا متن آیه مبارکه آن را ذکر می
 روشن گردد.

 ی}
َ
ِذ یا أ ْهَر اْلَحَراَم َواَل اْلَهْد یَها اَلّ ِه َواَل الَشّ وا َشَعاِئَر الَلّ ْبَتُغوَن یَت اْلَحَراَم یَن اْلَب یَواَل اْلَقاَلِئَد َواَل آِمّ  یَن آَمُنوا اَل ُتِحُلّ

ا ۚ َوِإَذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا ۚ َوَل  ِهْم َوِرْضَوان  ِبّ کْم َشَنآیَفْضال  ِمْن َر ْن َتْعَتُدوا ۘ ْجِرَمَنّ
َ
وکْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أ ْن َصُدّ

َ
ُن َقْوٍم أ

ْقَو  یَوَتَعاَوُنوا َعلَ  َه َشِد  ی َواَل َتَعاَوُنوا َعلَ  ٰۖی اْلِبِرّ َوالَتّ َه ۖ ِإَنّ الَلّ ُقوا الَلّ ْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َواَتّ  (1)مائده،  ُد اْلِعَقاِب{یاْْلِ
عطف  یکیاست، « عمل حرام و گناه» یدر معن« اثم»دهنده ظهور نشان ی،بعد یهآ یتو ح یهآ ینفقره از ا چند

ان » یهحرام است، دوم جمله آخر آ یعمل یقیناً « از حدود یتجاوز و تعد یعدوان به معن»که « عدوان»به « اثم»
 در مذکور لافعا بودن حرام در ظهور «عقاب شدت» که هست یجهکه به منزله علت و نت« العقاب یدالله شد

 و الحرام الشهر ال و الله شعائر تحلوا ال» دارد محرمات برخی بیان در ظهور که آیه صدر فقرات سوم دارد، سابق
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 یو حرام بودن حرمت شکن...« حرمت شعائر خدا )مناسک حج( و ماه حرام و حفظ  لزوم» آن از مراد که...« 
 .دارد «تعدی» حرام فعل به اشاره که «تعتدو أن...  یجرمنکم ال» عبارت چنین هم است، مورا ینا

سوره مائده در معنی  1در آیه « اثم»معنی  ظهور بر شاهدی تواندمی نیز بعدی آیه فوق، آیه عبارات بر عالوه
َمْت َعلَ }فرماید: باشد، خدواند جل جالله در این آیه می« عمل حرام» ُم َوَلْحُم اْلِخْنِز یُم اْلَم یکُحِرّ ِهَلّ یَتُة َوالَدّ

ُ
ِر َوَما أ

ِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردِّ یِلَغ  ِط یِر الَلّ ُبُع ِإاَلّ َما َذکیُة َوالَنّ کَل الَسّ
َ
ْن  یُتْم َوَما ُذِبَح َعلَ یَحُة َوَما أ

َ
ُصِب َوأ الُنّ

ِلکْم ِفْسٌق ۗ الْ  ِذ یْوَم یَتْسَتْقِسُموا ِباْْلَْزاَلِم ۚ َذٰ کَمْلُت َلکْم یِنکْم َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن ۚ الْ یَن کَفُروا ِمْن دِ یِئَس اَلّ
َ
ْوَم أ

ْتَمْمُت َعلَ یدِ 
َ
ْساَلَم دِ یَوَرِض  یْم ِنْعَمِت یکَنکْم َوأ ا ۚ َفَمِن اْضُطَرّ فِ یُت َلکُم اْْلِ َه یَمْخَمَصٍة َغ  ین  ْثٍم ۙ َفِإَنّ الَلّ َر ُمَتَجاِنٍف ِْلِ
 و اضطرار فرض در نهایت در کندمی ذکر را محرمات از برخی صراحت به آیه این ( در1مائده، ) ٌم{یَغُفوٌر َرِح 

 .داندمی الهی غفرات مشمول بدهد، انجام را «حرامی عمل» میلیبی روی از و قصد بدون
ه شواهد مذکور، با توجه ب یهو در آ یرفتیمپذ« اعانه»را در « اثم»عام  یمعن ی،تصور یدر مباد ینکهبا توجه به ا لذا
 «اثم بر اعانه» عنوان از بخشی حکم تنهاحکم حرمت،  اثباتمحل نزاع بنا بر  یهآ یم،خاص را ظاهر دانست یمعن

 .کندمی ثابت را

 جمع بندی
در دو بخش مطرح شد، یکی در ناحیه تفاوت « اعانه بر اثم»و عنوان ...« التعاونوا »مناقشات بین موضوع آیه 

گرفته اتحاد این دو معنی را در معنی جامع )چه یاری های صورتکه با بررسی« اعانه»و  «تعاون»بین مفهوم 
« تعاون»جا که مفهوم رساندن در انجام مقدمات چه یاری رساندن در انجام خود فعل( پذیرفتیم، لکن از آن

تعدد »دخالت  و عدممیبود صحت استدالل به آیه را متوقف بر بحث از حیث حک« مشارکت»مشروط به لحاظ 
در آیه نیز معنای اخص )حرام فعلی « اثم»دانستیم؛ مراد از « اعانه»در اثبات حکم « نفرات و کمک طرفینی

یان»که « اعانه»در عنوان « اثم»منجز( بود که تنها بخشی از   گیرد.شد در برمیرا شامل می« بارمطلق عمل ز
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 مقدمه
توان گفت در تمام جوامع بشری به دیده احترام بدان نگریسته جمله قراردادهای مقدسی است که مینکاح از 

رین نهاد شود و یکی از مهمترین علل چنین نگاهی این است که نکاح به دنبال خود، منجر به تشکیل کوچکتمی
گردد. خانواده از آن جهت مورد اهمیت قرار دارد که بخش عمده تعیین سرنوشت افراد جامعه یعنی خانواده می

خورد و در نتیجه، هر آنچه که باعث ضرر و گسست این نهاد باشد، باید از آن جلوگیری به عمل در آن رقم می
های افزاید؛ چرا که تزلزل پایهاهمیت نقش خانواده میآید. همچنین ارتباط دو طرفه نهاد خانواده و جامعه بر 

 تواند زیانی بس سنگین برای جامعه در پی داشته باشد که باید از آن اجتناب نمود.خانواده و از بین رفتن آن، می
هم  طلبد که رشته عقد نکاح به هر بهانه و جهتی ازبنابراین پایبندی به عقد نکاح و استمرار و بقاء آن چنین می

ای بس محکم و تام، جدایی و فسخ حاصل شود. گسسته نشود و تنها در مواردی خاص و آن هم با پشتوانه ادله
توان عقد نکاح را گسست، طالق و فسِخ به جهت عیب است. طالق از اختیارات از مواردی که به واسطه آن می

بلکه هر یک از طرفین با استناد  و اختصاصات مرد است، اما فسِخ به جهت عیب، مختص طرف خاصی نیست،
به وجود عیب در طرف مقابل، قادر خواهد بود تا فسخ عقد را خواستار شود. درباره عیوب و تعداد آن و اینکه 
چه عیوبی مشترک و چه عیوبی مختص مرد و یا زن است، اختالفاتی وجود دارد. در این نوشتار برآنیم تا برخی 

-بی که مرتبط با اندام تناسلی است و منجر به اختالل در روابط جنسی میاز عیوب مختص به زن، یعنی عیو

 مورد بررسی قرار گیرد و حدود و احکام آن با ذکر ادله مطرح شود.گردد، 

 شناسیمفهوم
 ، عفلقرن

در اینکه آیا این دو، یک چیز هستند و یا دو چیز، اختالف است. صاحب ریاض آورده است که اکثر فریقین به 
 «هو المعروف بین اهل اللغة»فاضل هندی آورده است که  (454، ص11ریاض المسائل؛ ج) .اندآن دو قائل شده اتحاد

که بهتر آن است  گویددر مسالک پس از نقل کالم اهل لغت میشهید ثانی همچنین   (767، ص 7کشف اللثام؛ ج )
شود، معنای واحدی دارند بدین بیان که قرن یا عفل را به چیزی در فرج که مانع وطئ میبگوئیم هر دو لفظ 

 اندرخی از فقهاء دیگر نیز قائل به اتحاد شدهب (115، ص 8ج ) خواه استخوان باشد و یا خواه گوشت زائد باشد.

اِء: َشيٌْء  »در لسان العرب نیز آمده است:  (067، ص 0؛ شرائع االسالم؛ ج 052، ص 4المبسوط؛ ج ) الَقْرُن، ِبُسُکوِن الرَّ
ُیَقاُل َلُه الَعَفلةُ  ة کالسنِّ َیْمَنُع ِمَن الوطِء، َو

َ
و به همین معنا در  (775، ص 17لسان العرب؛ ج ) «.َیُکوُن ِفي َفْرِج المرأ

 (0182، ص 6؛ الصحاح؛ ج 54، ص 4النهایة البن االثیر؛ ج ) کتب لغوی دیگری نیز آمده است.
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باشد، موافق این ، آنچه مستفاد از اخبار می1عالوه بر تصریح برخی لغویین و فقهاء بر اتحاد این دو عنوان
م از قرن باشد، بدین بیان که قرن همان استخوان مانند دندان است نظر است و یا نهایت اینکه گفته شود عفل اع

گردد، ضمن آنکه اختالف روید و عفل اعم از استخوان و گوشت زائد است و هر دو مانع وطئ میکه در رحم می
شود معنایی این دو ثمره خاص هم ندارد؛ چرا که هر دو مصداق عیب خواهد بود و از بعضی روایات استفاده می

گردد. بله اگر قائل به تعدد شویم، عیوب نیز هر مانعی که مباشرت را دچار اشکال کند موجب خیار فسخ می
 (777، ص 72جواهر الکالم؛ ج ) .شود ولکن ثمره قابل اعتنایی بر آن بار نخواهد شدمتعدد می

 افضاء
ْفَضاَها:  »اند: در معنای افضاء میان اهل لغت و فقهاء اختالف واقع شده است. برخی از اهل لغت چنین گفته

َ
أ

المفضاة  »و طریحی آورده است:  (774، ص 4ج  یط؛؛ القاموس المح0455، ص 6الصحاح؛ ج ) «واحدا   مسلَکْیها جعل إذا
-اما مشهور فقهاء گفته  (412، ص 7ج  ین؛مجمع البحر) «ها واحد یعني مسلك البول والغائطا: التي مسلکمن النساء

که مشهور با او شیخ طوسی  (412، ص 02جواهر الکالم؛ ج  ).اند که معیار افضاء اتحاد مخرج بول و حیض  است
 و الولد و الحیض و المنی مخرج هو و الذکر مدخل یجعل ان »کند: موافقت دارند افضاء را چنین تعریف می

 هذا و». وی همچنین نسبت به تفسیر افضاء به اتحاد مسلک حیض و غائط آورده است: «واحدا البول مخرج
اند که ما از اهل آوردهآقای شبیری در مقابل اما  (142، ص 7المبسوط؛ ج  .)«قوی غلیظ حاجز بینهما ما الن غلط،

اطالع سوال کردیم و تایید نمودند که آنچه شیوع دارد، اتحاد مسلک حیض و غائط است و نه اتحاد مسلک بول 
بسیار نادرتر و تقریبا محال  و حیض. اتحاد مسلک بول و حیض بسیار نادر است و اتحاد مسلک بول و غائط

است. عمده دلیل این مدعا چنین گفته شده است که مخرج بول یک استخوانی است که وسط آن سوراخ است 
شود. بنابراین اگر افضاء همان اتحاد مسلک بول و حیض باشد، ناگزیر باید این و بول از آن سوراخ خارج می

مخرج حیض و مخرج غائط استخوانی وجود ندارد بلکه تنها  استخوان بشکند تا افضاء حاصل شود. اما بین
 (1520، ص 5کتاب نکاح ؛ ج  ).در بین استمیحاجزی لح

گانه مذکور را از مصادیق افضاء و قائل به توسعه مفهوم افضاء شده است و تمام تصاویر سه صاحب عروة
دهد را، داخل در موضوع داند، ایشان حتی صورتی که به واسطه دخول در دبر افضاء رخ میام آن میمشمول احک

موسوعة )اندنیز همین نظر را قائل مرحوم آقای خوئی (111، ص 1ج  ی؛) العروة الوثقداند.روایات ناظر به احکام افضاء می

مشهور فقهاء، افضاء را در خصوص اتحاد مسلک بول همانند  مرحوم آقای حکیماما   (111، ص11ج  ی؛االمام الخوئ

معتقدند که متفاهم عرفی از عنوان افضاء، آقای شبیری  ( 11، ص 11ج  ی؛مستمسک العروة الوثق) داند.و حیض می

                                                                    

که مانع از  یدر فرج است، بطور یدگیالتحام فرج و حالت چسب یوجود دارد که به معنا یزبه عنوان رتق به فتح راء و تاء ن یگریاصطالح د.  1
 111، ص 11العرب؛ ج  لسانشود.یاست، رتقاء گفته م یبیع ینچن یکه دارا یماند و زنینم یدخول باق یبرا یباشد و محلیوطئ م
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توسعه محل وقاع است، اما اینکه در خارج این توسعه چگونه رخ بدهد، داخل در حد مفهوم عرفی نیست، 
  (1111، ص 1ج  ، کتاب نکاح  )گردد.اقسام میبنابراین شامل تمام 

 احکام و فروعات
 قَرن و عَفل

مانند و یا گوشت زائدی است که در فرج  گذشت که قَرن و عَفل، اتحاد در معنا دارند که همان مانع استخوان
ردد، گوشت گگردد. گاهی آنچه مانع مشکل در مواقعه میشود و باعث اشکال در مباشرت با او میزن پیدا می

های شود و یا گاهی بر اثر اسبابی، لبهزائد و یا استخوان نیست، بلکه مثال جوش بزرگی است که مانع وطئ می
در این  اموریشود. در ادامه نوشتار و بعد از طرح شوند و اینجا هم وطئ مشکل میواژن دچار چسبندگی می

راد مشابه دیگر را نیز به دست آورد، همانطور که در توان احکام این صور و موبحث، از طریق تنقیح مناط می
گیرد. مقام اول: ادله جواز شود. مطالب در سه مقام مورد بررسی قرار مینیز چنین گفته می« رتق»مورد عنوان 

فسخ نکاح، مقام دوم: شمولیت جواز فسخ در صورت امکان وطئ هر چند که همراه مشقت بوده و مباشرت 
 قق نشود، مقام سوم: جریان جواز فسخ در عدم تمکن شخصی زوج. متعارف و معمول مح

 مقام اول: ادله جواز فسخ نکاح
صاحب وسائل در باب عیوب المرأة روایات متعددی مبنی بر اینکه عفل و قرن از عیوبی است که تجویز فسخ 

 نکاح را در پی دارد، مطرح کرده است که بعنوان نمونه به چهار مورد اشاره میشود .
ُد ْبُن  (1 ِبي َعِليٍّ َعْن  َیْعُقوَب  ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن  َعْن  اْْلَْشَعِريِّ  أ ارِ  ُمَحمَّ َعْبِد  َعْن  َیْحَیی ْبِن  َصْفَواَن  َعْن  َعْبِد اْلَجبَّ

ْحَمِن  ِه  ْبِن  الرَّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ِه  َعْن  أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
اَلُم  َعَلْیِه  أ ةُ اْلَمْر  :َقاَل  السَّ

َ
َبَعةِ  ُتَردُّ ِمْن  أ ْر

َ
ْشَیاَء  أ

َ
َو  اْلَبَرِص  ِمَن  أ

؛ 111 ص، 1 ج(؛ یة)االسالم یالکاف )َعَلْیَها َفاَل. َعَلْیَها َفِإَذا َوَقَع  َیَقْع  َما َلْم  َو ُهَو اْلَعَفُل  َو اْلَقَرِن  َو اْلُجُنوِن  اْلُجَذاِم 

 (111 ص، 1 ج التهذیب؛
 و داللی تمام است. روایت به لحاظ سندی

ُد ْبُن  (1 ُد ْبُن  َعْن الَحَسِن  ُمَحمَّ ةٍ  َیْعُقوَب َعْن  ُمَحمَّ ْصَحاِبَنا ِمْن  ِعدَّ
َ
َیادٍ  ْبِن  َسْهِل  َعْن  أ ْحَمَد ْبِن  َعْن  ِز

َ
ٍد  أ  ُمَحمَّ

ِه  َعْن  ُموَسی ْبِن  ِرَفاَعةَ  َعْن  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اَلُم  َعَلْیِه  أ ةُ تُ  :َقاَل  السَّ

َ
َو  َو اْلُجَذاِم  َو اْلَبَرِص  اْلَعَفِل  ِمَن  َردُّ اْلَمْرأ

ا َما ِسَوی َذِلَك  اْلُجُنوِن  مَّ
َ
 ( 111، ص 1االستبصار؛ ج  َفاَل.) َو أ

این روایت نیز به لحاظ سندی و داللی تمام است، تنها در مورد سهل بن زیاد اختالف شده است که االمر فی 
 .سهٌل السهل 
ْحَمَد ْبِن  َعْن  َیْحَیی ُد ْبُن ُمَحمَّ  (1

َ
ٍد  أ وَب  َعْن  َمْحُبوٍب  ِاْبِن  َعِن  ُمَحمَّ یُّ

َ
ِبي أ

َ
اِح  َعْن  أ بَّ ِبي الصَّ

َ
ْلُت  :َقاَل  أ

َ
َبا  َسأ

َ
أ

ِه  اَلُم  َعَلْیِه  َعْبِد اللَّ َج  َرُجٍل  َعْن  السَّ ة   َتَزوَّ
َ
َو اَل َیْقِدُر َزْوُجَها َعَلی  اَل َتْحَبُل  َهِذهِ  َفَقاَل  َفَوَجَد ِبَها َقْرنا  َقاَل  اْمَرأ

ْهِلَها َصاِغَرة  
َ
َها َعَلی أ ْن  َقْبَل  ِبَذِلَك  َعِلَم  َکاَن  ِإْن  ِبَها َقاَل  َدَخَل  َکاَن  َفِإْن  َو اَل َمْهَر َلَها ُقْلُت  ُمَجاَمَعِتَها َیُردُّ

َ
 أ
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ْمَسَك  َشاَء  ِإالَّ َبْعَد َما َجاَمَعَها َفِإْن  َیْعَلْم  َلْم  ِبَها َو ِإْن  َجاَمَعَها َفَقْد َرِضيَ مَّ ثُ  َیْنِکَحَها َیْعِني اْلُمَجاَمَعةَ 
َ
َو  َبْعُد أ

َق  َشاَء  ِإْن    (111 ص، 1 ج التهذیب،؛ 111 ص، 1 ج(؛  یة)االسالم یالکاف ).َطلَّ
کند. البته نکاتی پیرامون اسطه قرن را داللت میروایت از جهت سند صحیح است و اصل جواز فسخ نکاح به و

 تعابیر موجود در متن قابل استفاده است که اشاره خواهد شد.
ةٌ  (1 ْصَحاِبَنا ِمْن  ِعدَّ

َ
َیادٍ  ْبِن  َسْهِل  َعْن  أ ُد ْبُن  َو  ِز ْحَمَد ْبِن  َعْن  َیْحَیی ُمَحمَّ

َ
ٍد  أ  ْبِن  َاْلَحَسِن  َجِمیعا  َعِن  ُمَحمَّ

ِبي ُعَبْیَدةَ  َعْن  ِرَئاٍب  ْبِن  َعِليِّ َعْن  ٍب َمْحُبو
َ
ِبي َجْعَفٍر َعَلْیِه  َعْن  أ

َ
اَلُم  أ َج  ِفي َرُجٍل  :َقاَل  السَّ ة   َتَزوَّ

َ
 ِمْن  اْمَرأ

َها َفَوَجَد ِبَها َعْیبا  َبْعَد َما َدَخَل  َسِت  َفَقاَل  ِبَها َقاَل  َوِلیِّ َو  َو اْلُمْفَضاةُ  َو اْلَمْجُنوَنةُ  اْلَبْرَصاُء  َو  اْلَعْفاَلُء  ِإَذا ُدلِّ
ْهِلَها ِمْن  َظاِهَرةٌ  ِبَها َزَماَنةٌ  َکاَن  َمْن 

َ
َها ُتَردُّ َعَلی أ ْوُج  َغْیِر َطاَلٍق  َفِإنَّ ُخُذ الزَّ

ْ
ِذي َکاَن  اْلَمْهَر ِمْن  َو َیأ َها الَّ  َوِلیِّ

َسَها َفِإْن  ْهِلَها َقاَل  َعَلْیِه  َء َفاَل َشيْ َذِلَك  ِمْن  ٍء ِبَشيْ َها َعِلَم َوِلیُّ  َیُکْن  َلْم  َدلَّ
َ
َصاَب  َو ِإْن  َو ُتَردُّ ِإَلی أ

َ
ْوُج  أ  الزَّ

َخَذْت 
َ
ا أ َقةِ  ةَ ِعدَّ  َو َتْعَتدُّ ِمْنُه  َقاَل  َلُه  َء َشْیئا  َفاَل َشيْ ُیِصْب  َلْم  َو ِإْن  َفُهَو َلُه  ِمْنُه  َشْیئا  ِممَّ  َدَخَل  َکاَن  ِإْن  اْلُمَطلَّ

ةَ  َدَخَل  َیُکْن  َلْم  ِبَها َو ِإْن   (111، ص 1ج  یب؛؛ التهذ111، ص 1؛ ج (یة)االسالم یالکاف ).َلَها َو اَل َمْهَر َلَها ِبَها َفاَل ِعدَّ
اختالفی صحیح  است  نهگوهیچ روایت دارای دو سند است که در سند اول سهل بن زیاد است و سند دوم بدون

 .کامل استو داللت آن نیز 
شود، قرن را همان عفل بیان کرده است، ضمن اینکه بر فرض وجود تغایر همانطور که از روایت اول استفاده می

دو عنوان، مستفاد از روایت سوم چنین است که علت جواز فسخ، عدم امکان مجامعت است، بنابراین  بین این
 .البته در ادامه خواهد آمد که مراد از عدم امکان مجامعت چیست. هم اتحاد خواهند داشتبا میبه لحاظ حک

 دائره شمولیت حق خیار فسخ مقام دوم:
مطلب دوم در این است که آیا تنها در صورت عدم امکان مباشرت، خیار فسخ ثابت است و یا حتی در صورتی 

شود و چه بسا موجب تنفر و انزجار نیز هست، صل نمیکه امکان مباشرت وجود دارد، ولی مباشرت مطلوب حا
 باشد؟چنین حقی ثابت می

، 1)مسالک االفهام؛ ج و اکثر فقهاء ( 111، ص 1سوط؛ ج )المب قاطع به عدم خیار استشیخ طوسی مساله اختالفی است. 

ن است، هر چند که نیز او را در این نظر همراهی کردند، طبق نظر ایشان، در صورتی که مجامعت ممک  (111ص 
صاحب و  1مطلوب و متعارف نباشد، زوج حق خیار فسخ ندارد. در مقابل فقهائی نیز قائل به ثبوت خیار بوده

این قول را موافق اطالق اکثر فقهاء  فاضل هندیو  (111، ص 11)جواهر الکالم؛ ج  دانداین قول را اقوی میجواهر 

قائل به ( 111، ص 1ج  یله؛الوس یرتحر) رهمرحوم امام ان معاصرین نیز همچون و در می( 111، ص 1کشف اللثام؛ ج )داندمی
 .همین قول هستند

                                                                    

المسائل، ج  یاض؛ ر111، ص 11؛ الحدائق الناضرة؛ ج 111، ص 1الفقه؛ ج  یة؛ کفا111، 1المرام؛ ج  یة؛ نها111، ص 1شرائع االسالم؛ ج  1
 111، ص 11
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قبل از بررسی ادله هر دو قول ، دو نکته قابل ذکر است  نکته اول گاهی بحث در این است که اساسا قرن همراه 
در برخی از فروض و بعض  بله. مواقعه ممکن است یا خیر که بر اساس صریح برخی روایات جواب روشن است

زنان دارای قرن، اصال امکان مواقعه وجود ندارد، اما قطعا اینطور نیست که در هیچ یک از افراد، مواقعه ممکن 
فرض آن محال )نباشد و چه بسا در برخی افراد، نه تنها مواقعه ممکن است، بلکه موجب تنفر و انزجار هم نباشد

چه شخصی با زنی که دارای قرن است ازدواج کرده است، یا مواقعه صورت نکته دوم  آن است که چنان(. نیست
محقق شده ( ولو همراه با تنفر و انزجار)گرفته است و یا خیر، در صورت اول یا با علم به وجود عیب، مواقعه 

است که این به منزله اسقاط حق خیار است و یا بدون علم بوده است که بر اساس روایات چنین شخصی حق 
اما در صورتی که مواقعه صورت نگرفته باشد، خود متشکل از دو صورت است، گاهی اصال امکان . خیار دارد

عقلی مواقعه وجود ندارد که در این صورت شکی نیست زوج حق خیار فسخ دارد، و گاهی امکان عقلی هست، 
. عه مطلوب و معمول وجود نداردلکن همراه انزجار و تنفر است و به تعبیری امکان عرفی مواقعه و امکان مواق

آید پیرامون حکم این صورت است که آیا در چنین صورتی زوج حق خیار فسخ نکاح دارد مباحثی که در ادامه می
 .یا خیر

 1ادله قول به عدم خیار فسخ
 اصالة اللزوم( الف

ور مرجع خواهد از آنجایی که اصل بر لزوم عقد است، لذا در هر موردی که تردیدی حاصل شود، اصل مذک
بود و قدر متیقن از خیار فسخ موارد عدم امکان عقلی مباشرت است. ایرادی که متوجه این دلیل باشد این است 
که جریان این اصل در مواردی است که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد. بنابراین در صورت وجود دلیل 

 د.رسخاصی همچون روایات، نوبت به تمسک به چنین اصلی نمی

 احتیاط در فروج( ب
البعل طبق قاعده فوق، چه بسا در صورت امکان عقلی مباشرت و اجراء حق خیار فسخ، زن از عنوان ذات

بودن خارج نشود و در صورتی که ازدواج مجددی نماید، اشکال خواهد داشت. پس جریان خیار فسخ خالف 
ود دلیل بر جواز خیار فسخ، دیگر نوبت به چنین قاعده احتیاط در فروج خواهد بود. اما در اینجا نیز با وج

 رسد.اصولی نمی

 عدم وجود مقتضی( ج
مقتضی جواز خیار فسخ، جایی است که مانعی برای مجامعت باشد، در حالی که طبق فرض امکان وطئ و 

مام باشد. این دلیل نیز ناتمباشرت هر چند عقال وجود دارد، پس دیگر وجهی برای وجود حق خیار فسخ نمی
است؛ زیرا روشن است که عنوان )منع از مباشرت( عنوانی است که قابل حمل بر معانی مختلفی است و چه 

                                                                    

 111، ص 11؛ جواهر الکالم؛ ج 111، ص 1کشف اللثام؛ ج 1
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بسا مراد از آن، منع عرفی باشد که در این صورت نسبت به شخصی که به جهت وجود چنین عیبی انزجار و تنفر 
 تفرع بر بررسی مفاد روایات خواهد بود.باشد. بنابراین تمامیت این دلیل ماز مباشرت دارد، مقتضی موجود می

 :صحیحه عبدالرحمن( د
ِه  َعْن » ِبي َعْبِد اللَّ

َ
اَلُم  َعَلْیِه  أ ةُ  :َقاَل  السَّ

َ
َبَعِة  ُتَردُّ ِمْن  اْلَمْرأ ْر

َ
ْشَیاَء  أ

َ
َو ُهَو  َو اْلَقَرِن  َو اْلُجُنوِن  َو اْلُجَذاِم  اْلَبَرِص  ِمَن  أ

 «َعَلْیَها َفالَ  َعَلْیَها َفِإَذا َوَقَع  َیَقْع  َما َلْم  اْلَعَفُل 
روایت داللت دارد بر اینکه جواز خیار فسخ به واسطه عفل در مواردی است که امکان مجامعت  ذیل 

پس چنانچه مواقعه صورت بگیرد که تحقق مواقعه متفرع بر امکان آن  «َعَلْیَها َفاَل  َفِإَذا َوَقَع  »نباشد، لذا فرمود 
 َیَقْع  َما َلْم  »، زوج دیگر حق خیار فسخ ندارد. این دلیل نیز تمامیت ندارد؛ زیرا تعبیر ذیل روایت که فرمود است

دهد، پس همراهی قدر متیقن این است که راجع به قرن و در مورد آن تفصیل می «َعَلْیَها َفاَل  َعَلْیَها َفِإَذا َوَقَع 
فرماید قرن و یا و می( 1111، ص 11نکاح )شبیری(؛ جکتاب ) شود( استظهار میمواقعه با قرن )هر چند در برخی موارد

همان عفل در صورتی موجب حق خیار فسخ است که مواقعه صورت نگرفته باشد و این عدم تحقق مواقعه 
اطالق دارد، ممکن است که همراه امکان عقلی مواقعه بوده باشد و ممکن است که با عدم امکان عقلی مواقعه 
یٌد لم یواقع( چه بسا زید اصال امکان مواقعه نداشته است و  همراه باشد. به عبارت دیگر، وقتی گفته شود که )ز

توان ادعای اطالق کرد و طبق مواقعه نکرده است و چه بسا امکان داشته است، ولی مواقعه نکرده است. پس می
ام بیان تمام قیود و صور است. اما اینکه گفته قواعد اصولی در اطالق لفظی، اصل بر این است که متکلم در مق

شود عدم مواقعه دو فرد دارد، یک فرد آن عدم مواقعه همراه امکان عقلی آن است و فرد دیگر آن عدم مواقعه 
همراه عدم امکان عقلی آن است و چون فرد اول، فرد نادر است، پس عنوان مطلق )عدم مواقعه( انصراف از او 

اتمام است؛ چرا که اوال ادعای ندرت صرف ادعا است و شاهدی ندارد و ثانیا بر فرض که فرد دارد، این اشکال ن
شود، نه اینکه منصرف از فرد نادر بشود. بنابراین مفاد این صحیحه نادر باشد، اما مطلق منصرف به فرد نادر نمی

 توان بهره جست.طریق اطالق آن می باشد، بلکه از دسته ادله قول دوم است که ازنه تنها دلیل بر قول اول نمی

 ادله قول به ثبوت حق خیار فسخ
 روایات( الف
 .صحیحه عبدالرحمن، که استدالل به آن بیان شد :اول

ِه  َعْن  ی،رفاعة بن موس معتبره :دوم ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اَلُم  َعَلْیِه  أ ةُ  :َقاَل  السَّ

َ
َو  َو اْلُجَذاِم  َو اْلَبَرِص  اْلَعَفِل  ِمَن  ُتَردُّ اْلَمْرأ

ا َما ِسَوی َذِلَك  اْلُجُنوِن  مَّ
َ
 َفاَل. َو أ

شهید به همین جهت است که  چه بسا باشد وروایت اطالق دارد و شامل موارد امکان و عدم امکان مباشرت می
 لالشام المذکور، االسم وجود علی الخیار عّلق حیث النّص  بظاهر تمّسکا »: فرمایددر مسالک میثانی 

 (111 ص ،1 ج االفهام؛ مسالک ).«عدمه و حینئذ الوطء معه یمکن لما
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ِبي َعْن صحیحه ابی الصباح کنانی،  :سوم
َ
اِح  أ بَّ ْلُت  :َقاَل  الصَّ

َ
َبا َسأ

َ
ِه  َعْبِد  أ اَلُم  َعَلْیِه  اللَّ َج  َرُجٍل  َعْن  السَّ ة   َتَزوَّ

َ
 اْمَرأ

َها ُمَجاَمَعِتَها َعَلی َزْوُجَها َیْقِدُر  الَ  َو  َتْحَبُل  الَ  ِذهِ هَ  َفَقاَل  َقاَل  َقْرنا   ِبَها َفَوَجَد  ْهِلَها َعَلی َیُردُّ
َ
 ُقْلُت  َلَها َمْهَر  الَ  َو  َصاِغَرة   أ

ْن  َقْبَل  ِبَذِلَك  َعِلَم  َکاَن  ِإْن  َقاَل  ِبَها َدَخَل  َکاَن  َفِإْن 
َ
 ِإالَّ  َیْعَلْم  َلْم  ِإْن  َو  ِبَها َرِضيَ َفَقْد  َجاَمَعَها ُثمَّ  اْلُمَجاَمَعةَ  َیْعِني َیْنِکَحَها أ

ْمَسَك  َبْعُد  َشاَء  َفِإْن  َجاَمَعَها َما َبْعَد 
َ
َق  َشاَء  ِإْن  َو  أ  .َطلَّ

 :داللت این روایت مشتمل بر چند مطلب است
َو اَل َیْقِدُر َزْوُجَها  »ه است در متن روایت تهافتی ظاهری وجود دارد و آن اینکه در قسمتی فرمود: اول مطلب

شود کسی که قادر بر مجامعت نیست، دخول چطور می. ، اما در ادامه فرض دخول شده است« َعَلی ُمَجاَمَعِتَها
ج است)صاحب جواهر راه حل اول از مرحوم . در حل این تهافت چندین راه حل مطرح شده است. کرده باشد

ال دارد مراد از صدر روایت مباشرت از ُقبل باشد و در ذیل روایت که فرض اند: احتمکه فرموده ( 111، ص 11
توان گفت که حمل دو خود ایشان این احتمال را بعید دانستند و می. دخول شده است، مراد دخول از دبر باشد

 ص ،11 ؛ج(یریشب) نکاح کتاب ).مفهوم مترادف در یک سیاق و عبارت واحد بر دو معنای متفاوت، خالف ظاهر است

است این است که صدر روایت را حمل بر عدم قدرت بر صاحب جواهر احتمال دوم که احتمال مقبول   (1111
مباشرت به شکل کامل و تام نمائیم و ذیل روایت را تطبیق بر مباشرت ناقص کنیم، گویا سائل پرسیده است که 

فرمودند و مراد ایشان از عدم کمال این  دارد و حضرت پاسخمیاگر مجامعت ناقص صورت گرفته باشد، چه حک
است که آن َقرن که همان استخوان و یا گوشت زیادی هست، مانع وصول َذَکر به محل خودش در رحم است و 

حل سوم این است که گفته شود مراد از راه ( 111، ص 11جواهر الکالم؛ ج  .)شوندلذا عفالء و قرناء، غالبا باردار نمی
مجامعت معمول و بدون عسر و حرج است و ذیل روایت بیانگر مجامعت غیرمتعارف و صدر روایت، عدم 

 ( 1111، ص 11شبیری(؛ ج کتاب نکاح ) .)غیرمعمول است
 .باشدتوان گفت که این روایت نیز دال بر مدعا میاز دو طریق می :دوم مطلب

ند که این روایت دال بر جواز خیار فسخ ااز تعلیل موجود در متن روایت، استفاده کردهآقای شبیری  :اول قیطر
یعنی اگر فردی امکان عقلی مواقعه را دارد، لکن مواقعه مطلوب و معمول . نسبت به مورد محل بحث است

تقریب ایشان . ندارد، او نیز همچون کسی که اصال امکان مواقعه ندارد، مشمول حکِم به جواز خیار فسخ است
به منزله تعلیل حکم است و طبق مبنای ایشان در «  ِدُر َزْوُجَها َعَلی ُمَجاَمَعِتَهاَو اَل َیْق  »چنین است که تعبیر 

باشند، و البته بر اساس جمعی که میان تعمیم و تخصیص علل، که قائل به قضیه العلة تعمم وال تخصص می
ند، چنین استنتاج صدر و ذیل روایت نمودند و صدر روایت را به معنای عدم قدرت عرفی بر مجامعت معنا کرد

اند که زوجی که امکان عقلی بر مواقعه دارد، لکن امکان و قدرت عرفی ندارد، برای او نیز حق خیار فسخ کرده
 .اندوجود دارد و لذا برخالف قول مشهور، قائل به تعمیم حکم شده

باشد و با وجود علم به آن، اقدام به مواقعه  در ذیل روایت حضرت فرمودند که اگر زوج عالم به عیب :دوم قیطر
این یعنی در صورت امکان مواقعه و علم به . نماید، رضایت به عیب داده است و حق خود را اسقاط کرده است

عیب، چنین حقی ثابت است، حال اگر اقدام به مواقعه نمود، حق خویش را اسقاط نموده است و چنانچه اقدام 
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بنابراین در مساله محل اختالف، یعنی صورتی که صرفا امکان مواقعه . ماندثابت می ننماید، حق بر جای خود
 .ای نکرده است، در اینجا نیز حق خیار فسخ ثابت استوجود دارد ولکن مواقعه

با تمسک به ذیل روایت، قائل است که این روایت صریح در بیان ثبوت حکم جواز خیار فسخ در شهید ثانی 
 (111، ص 1مسالک االفهام؛ ج  .)باشدمی مورد محل اختالف

قرن، به صورت مطلق ثابت است و چنانچه تعمیم که حکم به جواز خیار فسخ در رسد طبق ادله فوق، به نظر می
تعلیل در روایت ابی الصباح را پذیرفتیم، در تمام مواردی که مانعیت از جماع وجود دارد همانند رتق، مثال 

توان قائل به حق خیار فسخ برای زوج های واژن و موارد مشابه دیگر میندگی لبهجوش داخل واژن و یا چسب
 .شد

نیز این قول را به شهید ثانی و ابن براج از مخالفین قول به جواز خیار فسخ هستند و شیخ طوسی گفته شد که 

 لم إن: سواء قکالرت یکون العفل یسمی الذي هو و »: چنین استشیخ طوسی عبارت . اکثر فقهاء نسبت داد
به . استشیخ طوسی عبارت ابن براج نیز دقیقا شبیه عبارت . « الخیار فله منع إن و له، خیار فال الجماع یمنع

رسد همانطور که تعلیل در روایت حمل بر قدرت عرفی شد، عبارت ایشان نیز قابل حمل بر منع عرفی نظر می

 1.از بین خواهد رفتباشد که در این صورت اختالف بین فقهاء در مساله 

 جریان جواز فسخ در عدم تمکن شخصی زوج: مقام سوم
شود و تفسیر عیب قرن و یا عفل به این بود که به جهت وجود مانعی در فرج زن مجامعت مطلوب محقق نمی

گذشت که چه بسا امکان مجامعت وجود دارد، لکن چون همراه با انزجار و تنفر واطئ هست، لذا حکم به 
حال ممکن است چنین تصویر شود که در صورت امکان مجامعت، این تنفر . بوت جواز خیار فسخ شدجریان ث

و انزجار تنها برای شخص زوج باشد و چه بسا برای غیر زوج چنین انزجاری وجود نداشته باشد، و یا حتی 
امکانی باشد و  ممکن است که برای شخِص زوج امکان مجامعت وجود نداشته باشد، لیکن برای غیرزوج چنین

چنینی وجه آن هم این باشد که غیرزوج آلتی غیرمتعارف دارد یا نحیف اآللة است و یا صغر آلت دارد و موارد این

بنابراین باید دید که معیار جواز فسخ، عدم  0شود.که به واسطه آن مانعیتی برای مجامعت مطلوب محقق نمی
شود که اگر طبق نظر دوم، نتیجه این می. برای همه افراد تمکن شخصی است و یا عدم تمکن به صورت کلی و

امکان مباشرت برای غیرزوج باشد ولی زوج قادر به مباشرت مطلوب نباشد، حق خیار ندارد برخالف نظر اول 
 .که میزان، قدرت عرفی خود زوج قرار داده شده است

                                                                    

اند همانطور که در متن عبارت را حمل بر کمال مواقعه کرده یشانآمده است. البته ا یزو صاحب جواهر ن یاحتمال در کلمات فاضل هند ینا.  1
 111، ص 11؛ جواهر الکالم؛ ج 111، ص 1الصباح گفته شد. کشف اللثام، ج  یاب یتروا یلتعل یبه عنوان احتمال دوم در معنا یزن

 یاراند، بسرا حمل بر کمال مجامعت کرده« مجامعتها یعل قدریال»و صاحب جواهر که  یمانند فاضل هند یاحتمال طبق نظر کسان ینا. 1
 یعفل در انتها و قعر رحم قرار دارد، لذا مانع از وصول َذَکر به انتها یااست که چون قرن و  یناز کمال مواقعه ا یشانتر است؛ چرا که مراد اواضح
 شود.یرو هست که قرناء غالبا باردار نم ینگردد و از همیرحم م
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الت چسبیدگی در فرج است، بطوری که به معنای التحام فرج و ح)ق این مساله در عیوب دیگری همچون َرتَ 

 1.نیز مطرح شده است( ماندباشد و محلی برای دخول باقی نمیمانع از وطئ می

داند که عدم تمکن و جواز خیار فسخ را تنها در صورتی می 0در مسالک قائل به نظر دوم شده استشهید ثانی 

جواهر الکالم؛ نظر اول را تایید کرده است )حب جواهر صااز مباشرت به طور کلی و برای همه افراد ثابت باشد، اما 

و معتقد است که معیار در ثبوت خیار فسخ، عدم تمکن زوج بر مباشرت است و نه عدم تمکن  ( 111، ص 11ج 
شود که حق با چنین استفاده می« النه الیقدر علی الجماع»با رجوع به مقتضای تعلیل در . همه افراد مردها
در روایت، سوال در مورد مردی است که همسرش . ه و باید معیار را تمکن خوِد زوج قرار دادبودصاحب جواهر 

مستظهر از این . قرناء است و حضرت فرمودند چون زوج او قادر بر مواقعه نیست، لذا جواز خیار فسخ دارد
یلی اشاره به ضمن اینکه چنین تعل. عبارت این است که معیار، عدم تمکن خوِد زوج است و نه کلی زوج

ارتکازی عرفی دارد، بدین معنا که شارع مقدس فرموده است چون در موارد عیوب مذکوره یکی از اهداف مهم 
پس مقتضای . بردن است حاصل نیست، لذا زوج خیار فسخ داردازدواج که همانا مباشرت و انتفاعات جنسی

 ( 1111، ص 11نکاح )شبیری(، ج کتاب  .)زوج باشدتعلیل یاد شده و تناسب حکم و موضوع این است که معیار تمکن 
همچنین در صورتی که قرن در زوجه بسیار قلیل باشد، به طوری که زوج مشکلی در مجامعت مطلوب نداشته 
باشد، و یا اینکه چون زوج دارای آلت صغیر است، برای او مانعیتی نسبت به مواقعه متعارف وجود ندارد، در 

مشکل وجود دارد، در این صور نیز به حکم تعلیل ذیل روایت، زوج حق خیار فسخ حالی که برای غیر زوج 
فرع دیگری نیز قابل طرح است، در صورتی که مانِع در محل، مستوَعب نباشد، ولکن چون زوج . نخواهد داشت

یار فسخ کبیراآللة است قادر بر مواقعه متعارف و مطلوب شخصی نباشد، در این صورت نیز باید حکم به جواز خ
  (111، ص 11جامع المقاصد؛ ج . )داد

 بندی جمع
هستند که این اختالف دارای ثمره قرن و عفل دو عنوان مستقل و چه بسا دارای مصادیق مستقل از یکدیگر 

باشد و به تعبیری همان مانع )اعم از گوشت و یا استخوان( است خاصی به لحاظ جریان حکم جواز فسخ نمی
گردد. اصل ادعای جواز فسخ به واسطه وجود دارد و مانع از مباشرت مطلوب و متعارف می که در فرج زن قرار

روایات صحیح، قابل اثبات است و لکن در دائره شمولیت آن نسبت به مواردی که مباشرت غیرمطلوب ممکن 
                                                                    

دانست.  یزمساله را مشترک در عفل و قرن ن ینرسد که بتوان ایبه نظر م یقرار دادند ول یمورد بررس« رتق» یبمساله را در ع ینفقهاء ا. 1
 « فیه مدخل للذکر لیس وجه علی ملتحما الفرج کون هو ألنه العفل، في دخوله الظاهر»: یدفرمایصاحب جواهر در مورد رتق م

، 11(؛ جیریاند)کتاب نکاح )شبکرده ییدتا یزن یگرانینسبت را صاحب جواهر به مسالک داده است و د ین؛ ا111، ص 1مسالک االفهام؛ ج . 1
، فال خیار لبقاء المقصود، بخالف ما لو اْللة ریلصغلو لم یبلغ االرتتاق حّد المنع من الوطء و لو  »است:  ین(. در مسالک عبارت چن1111ص 

نسخه نسبت به صاحب مسالک مخدوش  ین، طبق ا«اآللة لصغرو لو »است:  یناز مسالک هست که عبارت چن گرییاما نسخه د«. منع مطلقا
 بودن آلت خود زوج مورد نظر باشد.خواهد بود؛ چرا که ممکن است مراد از ِصَغر آلت، کوچک
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ر، تمام نیست و رسد که ادله قول به عدم خیار فسخ در موارد مذکوباشد، میان فقهاء اختالف است. به نظر می
اطالق و عمومیتی که از بیان تعلیل جواز فسخ، در روایات صحیحه مستفاد است، قول به جواز فسخ را به 

رساند که معیار در ثبوت خیار می« النه الیقدر علی الجماع» کند. همچنین تعلیل به صورت مطلق اثبات می
 ک عدم تمکن شخص زوج بر مباشرت است.فسخ، عدم تمکن نوعی و نوع افراد مردها نیست، بلکه مال
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 چکیده

شریعت برای عدم تحّقق گناه و پیشگیری از وقوع آن تدابیری را اندیشیده است مانند امر به معروف و  

منکر و مجازات های کیفری که برای بعضی از گناهان؛ از طرفی تحّقق گناه در موارد متعّددی نیاز به نهی از 

فراهم کردن مقّدماتی دارد مثل خرید انگور برای تخمیر، فراهم کردن مکان برای فحشاء و... از این رو شارع با 

 م کرده است.هدف عدم تحّقق منکر، فراهم کردن مقّدمات گناه توسط دیگران را حرا

ْثِم  َعَلی َتَعاَوُنوا الَ  َو ﴿آیه شریفه  از أدله ای است که در کالم فقهاء برای این مسئله مورد استناد  ﴾اْلُعْدَواِن  َو  اإْلِ

قرار گرفته است، آیه شریفه از جهت داللت بر حرمت و معنای تعاون محّل اشکال واقع شده است و  شروط 

مثل قصد شخص معین، تحّقق گناه در خارج، علم معین در عبارات فقهاء مختلفی برای صدق عنوان إعانه  

 مطرح شده است.

بر حرمت إعانه با رّد اشکاالت مطرح شده، اثبات شد، سپس به مفهوم « التعاونوا»در این تحقیق ابتدا داللت 

ه پذیرفته شد پرداخته شد و شرط قصد معین به عنوان تنها شرط دخیل در صدق عنوان إعان« إعانه»شناسی 

در آیه شریفه، اثبات حرمت إعانه بر گناه به قصد انجام گناه « عدوان»و « إثم»سپس با معلوم کردن معنای 

 توسط معان اثبات شد.

 کلید واژه 

 حرمت إعانه، قصد معین، تحّقق معان علیه 
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 مقدمه 

ه به صورت فردی و به وقوع گنا به همه ابعاد بشر نسبتبعنوان دین جهان شمول  اسالم  شریعت 
کند، را جایز میاجتماعی حساسّیت خاصی از خود نشان داده است و مثال غیبت فردی که در تجاهر به فسق 

 شمرده است.
دستورات وارد شده در شریعت نسبت به عدم کمک به شخص عاصی در همین راستا قابل تصویر است و فقهاء 

 َتَعاَوُنوا الَ  َو ﴿ی و عقلی تمسک کرده اند و آیه شریفه برای حرمت کمک به شخص عاصی به أدله مختلف لفظ
ْثِم  َعَلی باشد، به همین دلیل مرحوم شیخ انصاری در کتاب مییکی از أدله لفظی مطرح شده  ﴾اْلُعْدَواِن  َو  اإْلِ

خرد، به آیه شریفه تمّسک میمکاسب محرمه برای حرمت فروش انگور به شخصی که برای ساختن خمر آنها را 
رده است و متأخرین از شیخ انصاری و محّشین مکاسب نیز به این مسئله پرداخته اند و در کتب قواعد فقهی ک

 باشد.مینیز قاعده ای به نام حرمت إعانه بر گناه مطرح 
بررسی این قاعده و اثبات آن  میتواند در قوانین تجاری بین الملل  مخصوصا اگر إعانه از افعال  

 د، تأثیر گذار باشد.قصدی به حساب نیای
بر حرمت را به اثبات رسانده و با استفاده از کالم لغویین « التعاونوا»در تحقیق حاضر ابتدا داللت  

در نظر  گرفته میشود سپس به مفهوم شناسی إعانه از جهت عرفی  « إعانه»تعاون را به معنای باب إفعال یعنی 
ق گناه در خارج، علم معین به ترّتب حرام و علم معین به پرداخت  میشود دخالت شروطی مثل قصد معین، تحق

قصد حرام  بررسی و در نهایت فقط شرطیت قصد معین را در صدق مفهوم إعانه پذیرفته و در پایان نیز موضوع 
شود و در نهایت حرمت إعانه در جایی که معین میاز جهت عرفی بررسی « إثم و عدوان»حرمت إعانه یعنی 
 ام را کرده باشد، اثبات خواهد شد.قصد کمک به حر

 یکه برااست حرمت إعانه بر گناه  بررسی میشود قاعده   یفقه قواعد در کتباز جمله قواعدی که  
ْقَوی َو  اْلِبرِّ  َعَلی َتَعاَوُنوا َو  ﴿ فهیشر هیآ جمله تمسک شده است، از آن  یآن به ادله مختلفاثبات   َتَعاَوُنوا الَ  َو  التَّ

َه َشدِ اتَّ  َو  اْلُعْدَواِن  َو  ْثِم اإْلِ  َعَلی َه ِإنَّ اللَّ  باشد.می (  8مائده/) ﴾اْلِعَقاب یُد ُقوا اللَّ
کند و در مقابل از تعاون بر گناه و ظلم بر میو تقوا أمر  یها یکیرا به تعاون در ن نیخداوند متعال مؤمن هیآ نیا در

 است که در ادامه خواهد آمد. یبر گناه متوقف بر امورحرمت إعانه  یبرا فهیشر هیدارد. استدالل به آمیحذر 

 بر حرمت« ال تعاونوا»داللت . 1 
را ظاهر در طلب « ال تفعل»صیغه از نظر نحوی صیغه نهی است ،  علمای اصول « ال تعاونوا» جمله  

» د، بنابراین اگر چه در کیفیت این داللت با هم اختالف دارن  ( 111ص ،)کفایة األصول دانندمیترک و حرمت 
ولی با توجه به وحدت سیاق آیه شریفه که مسئله نیکی و تقوا را در  نماید، داللت بر حرمتباید « والتعاونوا

مقابل گناه و ظلم قرار داده است بعضی نسبت به داللت آیه بر حرمت اشکال کرده اند و آن را حمل بر نهی 
 با توجه به جزء مسلمات فقهی است  قسامش واجب نیست وصرف نیکی و تقوا در همه اتنزیهی کرده اند؛ زیرا 
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حمل بر « و ال تعاونوا»شود و به قرینه سیاق میبر استحباب در ابتدای آیه حمل « تعاونوا» قرینه خارجی 
 ( 11، ص 1حاشیة المکاسب )لإلیروانی(، ج )شود.میکراهت 

زیرا وحدت سیاق در صورتی قرینه است م نباشد ، اما به نظر میرسد حمل بر کراهت با تمسک به قرینه سیاق تا
که ظهور در یکی از قسمت های آیه موجب صرف ظهور در قسمت دیگر بشود ولی در محل بحث حکم 

سیاق قرینیت نخواهد داشت.  استحباب به واسطه قرینه خارجیه فهمیده شده است نه به واسطه ظهور، بنابراین
تواند قرینه باشد ولی در میاثبات رسیده است، سیاق در مراد استعمالی  همانطور که در اصول به دیگره سخن ب

از جهت صغروی قرینه سیاق در آیه شریفه  بنابراین (111، ص: 1)مباحث األصول، جتواند تاثیر گذار باشدمیمراد جّدی ن
 جریان ندارد.

باشد که دو جمله مطرح شده در یمقرینه وحدت سیاق در صورتی قابل أخذ در جواب از این اشکال باید گفت:  
التشرب الماء قائما » و یا هر دو نهی باشند مثل « اغتسل للجمعه و الجنابه»سیاق واحد، هر دو أمر باشند مثل 

باشد میاما اگر یکی أمر باشد و دیگری نهی مانند آیه شریفه قرینه وحدت سیاق صحیح ن« و التبل فی الماء
د و دیگری داللت بر زجر و صرف پشت سر هم آمدن دو جمله موجب وحدت کنمیزیرا یکی داللت بر بعث 

 ( 111، ص1) القواعد الفقهیة )للبجنوردي، السید حسن(، جشود.میسیاق ن
کنند و اگر این دو در میموال را بیان میزیرا بعث و زجر هر دو حکم الزااما این پاسخ، اشکال را بر طرف نمیکند 

توان ترخیصی بودن میبشوند با اثبات ترخیصی بودن یکی از آنها با قرینه وحدت سیاق کنار یکدیگر استعمال 
« التعاونوا»و « تعاونوا»الزام دیگر را اثبات کرد، و نیاز نیست که هر دو بعث باشند یا هر دو زجر، از طرفی 

به جمالتی که صرف پشت سر هم آمدن دو جمله نیست بلکه أمر و نهی ای از یک ماده خاص است و نسبت 
 ماده آنها تفاوت دارد مانند مثال هایی که ایشان زده است، اولویت در وحدت سیاق دارد.

از آن جهت که قرینه سیاق نسبت به سایر قرائن تأخر دارد با وجود قرینه مناسب حکم و موضوع دیگر نوبت به 
با توجه  کند زیرا میداللت بر حرمت « التعاونوا»مناسبت حکم و موضوع قرینه سیاق نمیرسد  به حکم  قرینه 

به متعلق ال تعاونوا که اثم و عدوان باشد نمیتوان گفت در مواردی از اثم وعدوان که ظلم است تعاون مکروه 
 (133، ص1المکاسب المحرمة)لإلمام الخمینی(، ج)کند.میدر آیه شریفه داللت بر حرمت « التعاونوا»بنابراین ،1میباشد!

 «تعاون»نه داشتن لفظ إعا یمعنا .2 
باب تفاعل را مفید معنای  علم  صرف باشد و درمی« عون»تعاون در آیه شریفه باب تفاعل از ماده  

معنای مشارکت زید و عمرو در ضرب را استفاده کرده « تضارب زید و عمرو»مشارکت دانسته اند و در مثل 
در آیه شریفه در مقام نهی از مشارکت کردن مؤمنین در گناه « اونواالتع»بنابراین (  111، ص1)شرح شافیة ابن الحاجب، جاند
کند تا گناه را فرد دیگری انجام دهد، ساکت میباشد و نسبت به مواردی که شخصی به دیگری کمک می

                                                                    

اإلعانة علی الظلم لما ورد في ذلك من أخبار أهل البیت علیهم الّسالم:ففي صحیحة أبي حمزة عن علي بن الحسین علیه  ال إشکال في حرمة. 1
 111، ص1دراسات في المکاسب المحرمة، ج« إّیاکم و صحبة العاصین و معونة الظالمین.»الّسالم: 
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شود و نسبت به باشد، به عبارت دیگر آیه شریفه ناظر به گناهانی است که به صورت گروهی محّقق میمی
مصباح الفقاهة  ؛ 11، ص1.) حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، جباشدبه صورت فردی امکان تحّقق دارند ساکت میگناهانی که 

 (111، ص1دراسات في المکاسب المحرمة، ج ؛111، ص1)المکاسب(، ج
در لغت به معنای کمک کردن و « عون»باشد زیرا ماده میصحیح ن«عون »با توجه به معنای لغوی این اشکال 

و این معنا در مواردی استعمال دارد که فردی اصیل توسط فردی که فرع  1باشدمیساعدت به دیگری در کاری م
به عبارت دیگر تساوی در نیرو برای محّقق شدن فعل شرط  آید، برای انجام کاری یاری شود،میبه حساب 

لکه معنای مشارکت باب تفاعل همراه شود معنای ماده آن تغییر نخواهد کرد، بمیو وقتی باب تفاعل برده  نیست
به معنای کمک کردن هر کدام از مؤمنین به دیگری را در همان فرض اصیل و فرع « عون»با معنای ماده 

که همه با هم کاری را انجام دهند و هر کدام به صورت مساوی در تحّقق فعل دخالت داشته باشد نه اینمی
 ( 111، ص1و القواعد الفقهیة )للبجنوردي، السید حسن(، ج 111-111ص، ص1ي(، ج) المکاسب المحرمة )لإلمام الخمینباشد.

تعاونوا و اعتونوا: » بر همین اساس، عده ای از لغویین نیز تعاون را به معنای إعانه )باب إفعال( در نظر گرفته اند 
 (111ص، 1ج المحیط، قاموس و 111ص، 1کبیر للرافعي، جو المصباح المنیر في غریب الشرح ال 111، ص1)کتاب العین، ج «اأعان بعضهم بعض

عان بعضهم بعضاً »
َ
 ( 1111، ص1تاج اللغة و صحاح العربیة، ج -)الصحاح  «و تعاون القوم، إذا أ

 وارد نیست.برخی از  فقهاء  بنابراین  معنای تعاون و إعانه یکسان خواهد بود و اشکال 

 «إعانه»مفهوم شناسی . 3 
باشد، بنابراین این مفهوم باید از جهت عرفی بررسی شود تا می« إعانه»متعلق نهی  در آیه شریفه 

 موارد حرام از سایر موارد تمایز پیدا کند.
مطرح شده است که در ادامه به بررسی آنها پرداخته « إعانه»در کلمات فقهاء شروط مختلفی برای صدق عنوان 

 خواهد شد:

 گناه توسط دیگری  صدورقصد . 1-3 
افعال اختیاری انسان از جهت دخیل بودن قصد در آنها به دو دسته افعال قصدی و افعال غیر قصدی  

شود تا قصد آن عمل توسط فاعل وجود نداشته باشد عنوان آن میشود، افعال قصدی به افعالی گفته میتقسیم 
ی، در این فرض اگر به مجلسمیفعل محّقق نخواهد شد مثل بلند شدن اشخاص هنگام ورود شخصی محتر

کند و اگر به قصد تغییر مکان خود میکسی به قصد احترام گذاشتن از جای خود بلند شود، صدق عنوان احترام 
 در مجلس این کار را انجام دهد، احترام به حساب نخواهد آمد.

                                                                    

َعاَنَك فهو َعْوُنكکل شي. 1
َ
تاج اللغة  -الصحاح » الَعْوُن: الظهیرة علی األمر، و الجمع األْعَواُن و « 111، ص1عین، جکتاب ال» ء اْسَتَعْنَت به، أو أ

  «1111، ص1و صحاح العربیة، ج
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یعی از افعال این در مقابل قسم مذکور، افعالی وجود دارند که قصد در تحّقق عنوان آنها دخیل نیست و طیف وس
صادق است و  مسکر شربچنین هستند مثل شرب مسکر اگر شخصی بدون قصد مسکری را بخورد، عنوان 

 متوقف بر قصد شخص نیست.
با توجه به تقسیم باال برای افعال، عّده ای از فقهاء در مفهوم إعانه مسئله قصد تحّقق گناه از شخص معان علیه 

المکاسب  ،111، ص1) کتاب المکاسب )للشیخ األنصاري(، جرا از قسم اّول به حساب آورده اند.را دخیل دانسته اند، و إعانه 
 ( 111، ص1دراسات في المکاسب المحرمة، ج ،111، ص 1المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج

که منظور از باید بررسی کرد قبل از بررسی مفهوم إعانه از جهت دخالت قصد در تحقق عنوان إعانه،  
باشد؟ در افعال اختیاری انسان مراحلی وجود دارد تا آن فعل أعم از قصدی و غیر قصدی تحقق میقصد چه 

پیدا کند، به عنوان مثال در فعل اختیاری آب خوردن، شخص تشنه ابتدا تصّور رافع تشنگی بودن را برای آب 
د و اگر مانعی مثل روزه بودن وجود کنمیکند، در مرحله عبد شوق به آن پیدا میکند، سپس تصدیق به آن می

شود، در این مراحل تصور و میکند و در نهایت فعل آب خوردن از او صادر مینداشت قصد و اراده آب خوردن 
آید که از جهت تصّور در اولین مرحله از میتصدیق به رافع تشنگی بودن آب عّلت غایی فعل اختیاری به حساب 

 شود.میز جهت تحّقق بعد از انجام فعل حاصل فعل اختیاری قرار دارد ولی ا
منظور از قصد در افعال قصدی همین عّلت غایی در فعل اختیاری است، بنابراین اگر إعانه از افعال قصدی به 

کند، إعانه در صورتی صادق است که میحساب آید در مثل فروختن انگور به شخصی که آن را تبدیل به خمر 
نگیزه و عّلت غایی تبدیل انگور به خمر آن را به خریدار بفروشد، مانند إهانت کردن شخص فروشنده به قصد و ا

که اگر کالم یا فعلی از شخص با هدف و انگیزه توهین به دیگری صادر شود در این صورت إهانت صادق است و 
 اگر به انگیزه إهانت نباشد، عنوان إهانت صادق نخواهد بود.

معنای اراده انجام کار را نیز مطرح کرده و سپس منکر دخالت آن در تحّقق عنوان فقهاء قصد به  اما برخی از 
در صورتی که اراده و قصد داشتن به این معنا در حیث ترّتب   (11-11ص، ص1)حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، ج إعانه شده اند

 باشد.میقصدی مطرح عقاب و انتساب فعل به فاعل دخالت دارد و در همه افعال أعم از قصدی و غیر 
در مقابل بعض دیگر از فقهاء قصد را مالزم قهری علم به انجام دادن گناه توسط شخص معان به حساب آورده 
اند به عبارت دیگر در مثال فروش انگور به شخصی که علم به خمر درست کردن آن وجود دارد، قطعا فروش 

و حاشیة  1، ص1) حاشیة المکاسب )للیزدي(، جاین دو وجود ندارد. باشد و امکان انفکاکمیهمراه با قصد تبدیل به خمر 
 (11ص، ص1المکاسب )لإلیرواني(، ج

اما با رجوع به عرف امکان انفکاک این دو قابل اثبات است زیرا ممکن است شخصی انگور را به سازنده خمر 
ولی با هدف و انگیزه سود بردن یا فاسد بفروشد و علم به شغل خریدار و تبدیل انگور ها به خمر نیز داشته باشد 

نشدن، انگور های خود را بفروشد و منشأ مطرح شدن این تالزم خلط بین متعلق دو علم فروشنده است، زیرا 
فروشنده یک علم به سازنده ی خمر بودن خریدار دارد و یک علم در تصور و تصدیق فعل اختیاری فروش 

باشد و متعلق این میدوم ترّتب سود یا عدم فساد انگور در صورت فروش  انگور)عّلت غایی( دارد که متعلق علم
 دو علم نباید یکسان انگاشته شود.
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باشد و بین علم معین به انجام میبنابراین قصد مطرح شدن در مفهوم إعانه همان انگیزه و داعی شخص معین 
شود مانند فروشنده ای که میهر دو یکسان  وجود ندارد، اگرچه در بعضی موارد متعلقمیگناه و انگیزه وی تالز

 داعی و انگیزه فروش اش تبدیل شدن انگورها به خمر است و علم به سازنده خمر بودن خریدار نیز دارد.
باشد و در میتوان گفت که متبادر از إعانه فعل همراه با قصد میبا توجه به مطالب مذکور و رجوع به عرف 

ص برای انجام فعل توسط طرف مقابل وجود نداشته باشد، عنوان إعانه صّحت صورتی که داعی و انگیزه شخ
 سلب خواهد داشت.

اگر شخصی پارچه ای را برای دوخته شدن به خّیاطی بدهد و او را أجیر در تهیه لباس کند، عرفا  به عنوان مثال
اگر همین شخص به  کند و صّحت سلب دارد ولیمیصدق ن بر استمرار خّیاطی به شخص مؤجر عنوان معین

قصد ترغیب خّیاط برای ادامه دادن شغلش و رها نکردن خّیاطی، پارچه ی خود را به او بدهد در این صورت 
 عرفا عنوان معین نسبت به مؤجر صادق خواهد بود.

وقتی بانی مسجدی برای خریدن مصالح ساختمانی به  توان گفت:میبه عنوان مثال دوم  برای وضوح بیشتر
کند و فروشنده علم به بانی مسجد بودن خریدار دارد، اگر به قصد دخیل بودن در میمصالح مراجعه  فروشنده

بفروشد، عرف فروشنده را معین در ساختن مسجد به حساب  با قیمت کمتری أمر ساختن مسجد مصالح را
ساختمانی را آورد و اگر تنها برای کسب سود یا اغراض دیگری غیر از کمک در ساخت مسجد، مصالح می

 بفروشد عنوان معین از او صّحت سلب دارد. 
در همین مثال اگر فروشنده مصالح ساختمانی یک ُتن سیمان در انبار داشته باشد و برای آن تعداد زیادی خریدار 
وجود داشته باشد و یکی از آنها شخص بانی مسجد باشد و فروشنده در میان همه خریدار ها به شخص بانی 

، عرفا او را معین به کار رفتن این سیمان ها در ساختمان مسجد باشدشد و عّلت انتخاب فروشنده مسجد بفرو
او میسجد از رفقای قدیآورند ولی اگر همین فروشنده به دلیل اینکه بانی ممیدر ساخت مسجد به حساب 

 را بفروشد عنوان معین در ساخت مسجد از او صّحت سلب دارد. باشد، سیمانمی
قابل این استظهار عّده ای از فقهاء برای عدم دخالت قصد در صدق عنوان إعانه به مثال های در م 

عرفی و استعماالت إعانه در آیات و روایات تمّسک کرده اند، به عنوان مثال اگر شخصی یک عصا یا چوبی را 
عین شخص ظالم به حساب را بزند و یا به قتل برساند، از جهت عرفی ممیبدهد که با آن مظلومیبه شخص ظال

 آید اگر چه قصد کمک به ظالم را نداشته باشد.می
الةِ ﴿و در قرآن کریم  ْبِر َو الصَّ أمر به کمک گرفتن از صبر و نماز شده است که (  48بقره/) ﴾َو اْسَتِعیُنوا ِبالصَّ

 «نفسه علی أعان فقد فمات الطین أکل من»باشند و در روایاتی مثل میهیچکدام از صبر و نماز دارای قصد ن
شخصی که ِگل خورده، قصد کشتن خودش را ندارد بلکه حیات  ( 1ح الطین، اکل باب ،111، ص1اإلسالمیة(، ج -الکافي )ط )

 «دع فقد أعان علی هدم اْلسالمتمن تبسم علی وجه مب»دانسته و روایت میو زندگی خود را در خوردن آن 
 شخصی که در مواجهه با بدعت گذاری ( 11111ح بدعت، اهل از برائت وجوب باب ،111، ص11مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج)

خندد قصد از بین بردن دین را ندارد ولی عنوان إعانه برای آن استعمال شده است و موارد دیگری که اطالق می
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حاشیة المکاسب  و 111-111صص، 1مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج )لفظ إعانه در مواردی شده است که قصدی وجود ندارد.
  (11، ص1)لإلیرواني(، ج

یرا در موارد استعماالت قرآنی و روایی به صورت کّلی می اشکال ولی این استظهارات محل  توان گفت میباشد ز
که استعمال أعم از حقیقت و مجاز است و امکان دارد این استعماالت مجازی باشد و از طرفی به صورت جزئی 

« معین به» کنند و در اصطالح میشریفه نماز و صبر هر دو وسائلی هستند که به شخص کمک در آیه 
نیز قطعا استعمال  ِگلباشد و روایت خوردن میباشند، در صورتی که محّل بحث در قصد شخص معین می

ن و یک زیرا در بحث إعانه یک شخص معیتواند معنای موضوع له اعانه را اثبات کند، میو نمجازی است 
شخص معان وجود دارد ولی در روایت یاد شده معان وجود ندارد بلکه قتل استعاره از شخص معان در نظر 

 .ِگل را إعانه بر آن به حساب آورده استو خوردن  و فرض دوگانگی شده گرفته شده
ون شارع نسبت توان گفت چمینیز  تبّسم در مواجهه با شخص بدعت گذار و دادن عصا به ظالمروایت نسبت به 

به ظهور بدعت و کمک به ظالم بسیار حّساس است، در این دو مورد خاص قصد شخص معین را شرط ندانسته 
است و بر همین اساس روایات متعّددی در نفی کمک به ظالمان و دوری کردن از شخص بدعت گذار وارد شده 

 توان از این دو مورد حکم کلی را به دست آورد. میاست، ولی ن
آید و قصد توصل به میبا توجه به موارد صدق عرفی مطرح شده إعانه از افعال قصدی به حساب  

 باشد.میحرام در صدق عنوان إعانه شرط 

 تحقق فعل حرام توسط شخص معان . 2-3 
یکی از شروط دیگری که در صدق عنوان إعانه مطرح شده است، تحقق فعل حرام توسط شخص  

دیگر اگر شخص معین قصد توصل به حرام از کمک خود داشته باشد و شخص معان باشد به عبارت میمعان 
آن فعل حرام را مرتکب بشود در این صورت عنوان إعانه بر گناه صادق خواهد بود و اگر گناه به هر دلیلی تحقق 

 شد.حرام نخواهد  بر پیدا نکند در این صورت فعل شخص قاصد بر توصل به حرام مّتصف به عنوان إعانه

محقق ،  ( 1، ص1)حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج سید یزدی (11)عوائد األیام في بیان قواعد األحکام، ص فاضل نراقیفقهایی مانند 
مصباح الفقاهة )محقق خویی  ( 111ص، 1)القواعد الفقهیة  ج بجنوردی،  ( 11، ص1)حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، جایروانی 

، تحقق فعل حرام در خارج را شرط دانسته ( 111، ص1)دراسات في المکاسب المحرمة، ج منتظری، (111ص، 1)المکاسب(، ج
 اند.

 توان در دو بیان خالصه کرد:میدلیل ایشان برای شرط بودن تحقق معان علیه را 
ن پس شخص دوم از ایفراهم کند سمیمثل قتل را برای شخص دومیاگر شخصی مقدمات فعل حرا :اول بیان

 از جهت عرفی عنوان إعانه بر حرام صادق نخواهد بود.کار منصرف شود، 
یرا اگر شخصی پولی را برای ساختن مسجدی یا ازدواج فرد  این مسئله در مورد إعانه بر تقوا نیز وجود دارد ز

 )دیگری بدهد، ولی ساختن مسجد یا ازدواج محقق نشود، عنوان إعانه بر تقوا از جهت عرفی صادق نیست.
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به عبارت دیگر عنوان إثم در آیه شریفه، ظهور در گناه واقعی دارد نه گناه   ( 111، ص1مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج
 (11ص، 1) حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، جتوّهمی.

یرا إعانه نسبتی بین شخص معین و شخص معان و فعل معان میإعانه از أمور اضافی به حساب  :دوم بیان  آید ز
باشد و زمانی که یکی از این اطراف )معان علیه در محل بحث( وجود خارجی نداشته باشد، نسبت میلیه ع

توان میمذکور محّقق نخواهد شد، بنابراین تا زمانی که فعل معان علیه )فعل حرام( در خارج به وجود نیاید ن
 عنوان إعانه را صادق دانست.

کند؛ میصورت ذهنی از فعل معان علیه برای تحّقق نسبت کفایت  اگر در جواب استدالل مذکور گفته شود که
گفت که این صورت ذهنی به صورت حاکی از خارج در تحّقق نسبت دخیل است و اگر فعل معان  باید در پاسخ 

 (   111، ص1)دراسات في المکاسب المحرمة، جعلیه در عالم خارج محقق نشود، عنوان إعانه صادق نخواهد بود
این کار میتواند از باب تجری حرام باشد در صورتی که مبنای اصولی ایشان حرمت تجری باشد اما دیگر از  البته

 باب اعانه بر اثم نیست و از محل بحث خارج است.
 حضرت امامو  ( 111، ص1)کتاب المکاسب  ج شیخ انصاریدر مقابل این دو دلیل، بعضی از فقهاء مثل مرحوم 

 منکر دخالت تحقق معان علیه در صدق عنوان إعانه شده اند.  ( 111، ص1ج  محرمةلّ )المکاسب ال
اگر فردی به سارقی برای سرقت  و میفرمایند:  ایشان نیز برای اثبات مّدعای خویش به فهم عرفی تمّسک کرده 

بنابراین إعانه کند میکمک کند و با قصد تحّقق سرقت نردبانی به او بفروشد، از جهت عرفی إعانه بر گناه صدق 
 بر گناه یعنی ایجاد مقدمه گناه برای اینکه دیگری گناه را مرتکب بشود، اگرچه آن گناه محّقق نشود.

باشد، که تحدید آن را با مشکل جّدی مواجه کرده میغموض مفهوم إعانه به نحوی  مالحظه میشودهمانطور که 
هکار کاملی برای تحدید آن به حساب آید. اّما نسبت به تواند رامیاست بنابراین استدالل به استظهارات عرفی ن

دخیل بودن تحّقق گناه در صدق عنوان إعانه موانعی وجود دارد که موجب قطع به عدم دخالت تحّقق گناه در 
 شود.میصدق إعانه 

 به این صورت که اگر تحقق گناه در صدق عنوان إعانه دخیل باشد از سه حالت  خارج نیست:
باشد و تحقق فعل حرام به صورت شرط متأّخر دخیل مینوان إعانه در زمان فعل معین صحیح صدق ع (الف

کند ولی این صدق عنوان شرط متأّخری میکند صدق عنوان إعانه میاست یعنی االن که شخص به سارق کمک 
ر آن )تحقق گناه( کند و اگر شرط متأّخ میدارد که اگر در آینده محّقق بشود کاشف از صّحت صدق عنوان إعانه 

آید زیرا شرط متأّخر میبه وجود نیاید در این صورت عنوان إعانه صادق نیست؛ ولی این حالت صحیح به نظر ن
 توان خطابات القاء شده به عرف را حمل بر آن کرد.میباشد و نمییک احتمال بعید از اذهان عرفی 

یرا  ب( طریق عقالئی برای تحقق گناه توسط شخص معان صدق عنوان إعانه در زمان فعل معین صحیح است ز
 در خارج وجود دارد و اگر گناه در خارج واقع نشد و طریق عقالئی به خطا رفت تنها عنوان تجّری صادق است.
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داند، میباشد زیرا وجود طریق عقالئی در همه مواردی که عرف إعانه را صادق میاین احتمال نیز صحیح ن
در مواردی مانند ساختن مسجد یا مدرسه اگر شخص به ساختن آنها کمک مالی کند  اّدعای بدون دلیل است و

 آورد. میولی به هر دلیلی ساخته نشود، عرف خود را معین به حساب 
صدق عنوان إعانه در زمان فعل معین صحیح نیست تا زمانی که گناه در خارج محّقق شود به عبارت دیگر  ج(

 ر صدق عنوان إعانه وجود دارد تا فعل معین مّتصف به إعانه شود.یک حالت انتظار تحّقق گناه د
گیرد و هیچ کسی از میباشد زیرا عرف حالت انتظار در صدق عنوان إعانه در نظر نمیاین احتمال خیلی بعید  

 ( 111-111ص، ص1) المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، جفقهاء این مطلب را مطرح نکرده است.
که مرحوم منتظری برای دخیل بودن تحقق گناه در إعانه مطرح کرد، تنها بیان مّدعا با لسان اهل میاما دلیل دّو 

فرماید که إعانه یک نسبت دو میمعقول بود؛ زیرا استاد ایشان حضرت امام با توجه به مطالب یاد شده در جواب 
هوم إعانه معلوم نشود تعداد اطراف طرفه است و تحقق گناه دخیل در این نسبت نیست، به عبارت دیگر تا مف

 نسبت در إعانه نیز معلوم نخواهد شد.
 تواند در مفهوم إعانه أخذ شود.میبنابراین طبق موانعی که در کالم حضرت امام مطرح شد، تحّقق گناه ن

 علم معین . 3-3 
که علم یک صفت دائم که در تحّقق عنوان إعانه مطرح شده، مسئله علم معین است ولی از آن جایی میشرط سو

 االضافه است باید متعلق آن نیز معلوم شود تا اظهار نظر دقیق پیرامون آن صورت پذیرد.
 توان دو متعلق برای علم معین مطرح کرد:میبر همین اساس 

 علم معین به ترّتب حرام. 1-3-3 
عنوان إعانه بر فعل او صادق خواهد معین اگر علم به ترّتب حرام بر مقدمه ای که آن را ایجاد کرده داشته باشد، 

بود. به عنوان مثال فروش انگور به شخص سازنده خمر، در صورتی حرام است که فروشنده علم به ساختن خمر 
از انگور های فروخته شده توسط شخص خریدار داشته باشد و در غیر این صورت )مثل اینکه احتمال ساختن 

 اشد.بمیخمر را بدهد(، فروش انگور حرام ن
این شرط نیز مانند شروط قبلی محل اختالف فقهاء قرار گرفته است، بعضی مثل مرحوم شیخ انصاری محل 

و بزرگان  ( 111، ص1)کتاب المکاسب  ج بحث را در فرض علم شخص معین به ترّتب گناه توسط معان مطرح کرده اند
وجود علم معین به   (11ص، ص1)حاشیة المکاسب ج انیو محّقق ایرو ( 1، ص1)حاشیة المکاسب  جدیگری مثل سید یزدی 

 ترّتب حرام را موجب بی نیازی از شرط قصد معین برای انجام گناه مطرح کرده اند.
توان گفت که علم به ترّتب گناه دخالتی در میولی با توجه به مطالب گذشته و معتبر بودن قصد شخص معین، 

یرا از جهت عر فی اگر کسی به امید ساختن خمر از انگورهایش، آنها را به شخص صدق عنوان إعانه ندارد ز
دیگری بفروشد، اگرچه علم به ترّتب حرام نداشته باشد عنوان إعانه صادق است به خصوص در فرض اینکه آن 

 (111، ص1)المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، جگناه در خارج تحّقق پیدا کند
 ه علم معین به ترّتب گناه در تحّقق عنوان إعانه شرط نیست.ک نتیجه گرفتتوان میبنابراین 
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 علم معین به قصد حرام توسط معان. 2-3-3 
در صورت شرط بودن علم معین به قصد حرام توسط شخص معان، مواردی که شخص توهم قصد حرام توسط 

 شود. میمعان را کرده است از مصادیق عنوان إعانه خارج 
 ( 111، ص1)جصاحب دراسات و  ( 111، ص1)المکاسب المحرمة ج امام خمینیات مرحوم این نوع از علم در عبار

که در فرض مسئله فروش انگور به شخص سازنده میاز عل شیخ انصاریمطرح شده است و شاید مراد مرحوم 
 خمر مطرح کرده اند، همین علم باشد.

و به ظهور عرفی در این  دانندمین إعانه شرط این نوع از علم را در صدق عنوا صاحب دراسات و حضرت امام
ک کرده اند که اگر شخصی توهم قصد حرام توسط شخص معان را کرده باشد، چون گناهی از او مسئله تمس

 صادر نشده است، إعانه بر اثم صادق نیست و شخص معین تنها مرتکب تجّری شده است.
عدم صدق اعانه در فرض مذکور به دلیل عدم تحّقق حرام  آید زیرامیبه نظر نگارنده این مطلب صحیح به نظر ن

 در خارج است و ربطی به علم معین به قصد حرام توسط معان ندارد.
 باشد.میبنابراین علم معین به صورت مطلق در صدق عنوان إعانه دخیل ن

جام گناه توسط توان نتیجه گرفت که تنها قصد انمیمطلب مذکور در مفهوم شناسی معنای إعانه میاز تما
 باشد.میشخص دیگر در صدق عنوان إعانه دخیل 

 «إثم و عدوان». معنای 4 
ْثِم  َعَلی َتَعاَوُنوا الَ  َو  ﴿در آیه شریفه  و « إثم»موضوع حکم حرمت إعانه دو عنوان  ( 2مانده: )﴾ اْلُعْدَواِن  َو  اْْلِ

 علوم شود.باشد، بنابراین الزم است که معنای این دو در آیه ممی« عدوان»
 آمده است:« در گناه واقع شد»در لغت به معنای « إثم»
ِثَم : «کتاب العین»

َ
َثُم  فالن أ

ْ
، أي: وقع في َیأ ْثم  ِإْثما  نیز  (111، ص11) ج«المحیط فی اللغه»در کتاب  (  111، ص1)جاْْلِ

 ( 1111، ص1اللغة و صحاح العربیة، ج)تاج در نظر گرفته است« ذنب»به همین معنا آمده است، جوهری آن را به معنای 
 باشد.میدر آیه شریفه به معنای مطلق گناه « اثم» توان گفت که میبنابراین 

 باشد:میدر لغت به معنای ظلم و تجاوز از حّد « عدوان»لفظ  
و خروج از  و راغب آن را به تجاوز از حّد و اندازه ( 111، ص1)جخلیل در العین آن را به ظلم تفسیر کرده است 

 ( 111) مفردات ألفاظ القرآن، صعدالت معنا کرده است.
باشد و اگر به معنای تجاوز میعطف خاص بر عام « إثم»بر « عدوان»به ظلم باشد عطف « عدوان»بنابراین اگر 

 باشد.میاست زیرا هر گناهی تجاوز از حّد و اندازه مکلف « إثم»از حّد و اندازه باشد در این صورت مترادف با 
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 جمع بندی
کند و معنای آن میداللت بر حرمت « التعاونوا» توان نتیجه گرفت که صیغه میبا توجه به مطالب گذشته 

باشد و به دلیل خطاب قرار دادن همه مؤمنین با صیغه میمشارکت در گناه نیست، بلکه به معنای حرمت إعانه 
 باشد. می، مطلق گناهان باب تفاعل استعمال شده است و موضوع حکم حرمت إعانه

توان از آیه شریفه میباشد؛ بنابراین میاز طرفی در صدق عنوان إعانه فقط قصد انجام گناه توسط دیگری شرط 
ْثِم  َعَلی َتَعاَوُنوا الَ  َو  ﴿ حرمت کمک به شخص دیگر با قصد انجام گناه توسط وی را نتیجه   ﴾ اْلُعْدَواِن  َو  اإْلِ

 گرفت.



 

 

 
 

 إعانه بر إثم رم جُشرایط تحقق 
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      دهیچک

حکم این آیه است که تطبیق « ال تعاونوا علی االثم و العدوان»مهمترین دلیل بر حرمت اعانه بر اثم، آیه شریفه ی 

بر مصادیق مختلفی از مساعدت در جرم و گناه مورد تردید و ابهام است. در این مختصر با توجه به عناوین اخذ 

، تحلیلی نسبتا جامع پیرامون جهات مختلف و «اثم و عدوان»و « تعاون»شده در موضوع حکم که عبارت است از 

دارای معنایی است فراتر از حرام شرعی و در « إثم»د که تاثیر گذار در صدق این عناوین، انجام شد و مشخص ش

خصوصا در « تعاون»باشد و سعه ی مفهوم میآیه ی شریفه، حیثیت اسم مصدری و وقوع خارجی آن مورد نظر 

باشد، همانند سایر میباشد. و به جهت اینکه اعانه، از عناوین قصدیه مینیز « اعانه»مقام نهی، شامل مصادیق

یه باید با نّیت و قصد إعانه بودن، انجام شود، و مسلما با وجود علم به اعانه بودن عمل قصد و نّیت عناوین قصد

اعانه، محقق خواهد بود. و با احتمال اعانه بودن عمل نیز ممکن است قصد اعانه محقق شود و عمل به امید اعانه 

عمل، احراز شود و لذا باید از منظر عرف، با بودن بر گناه انجام شود. براین اساس الزم است که قاصدانه بودن 

لحاظ اعتراف فاعل یا شرایط خاص عمل، قاصدانه بودن آن اثبات شود. و در این زمینه، خصوصیات متفاوت آنچه 

در مقام مساعدت انجام شده )ُمعان به(، تاثیر چندانی در تطبیق قاعده ندارد. همچنان که مقارنت آن عمل با قصد 

 از سوی کمک شونده )ُمعان( الزم نیست.بالفعل گناه، 

  

 واژگان کلیدی: 

 ، تعاون در گناه، عناوین قصدیه، معاونت فکری و عملی، گناه ظاهری و قلبیثمإعانه بر إ
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 مقدمه 
و نیر ادله « و ال تعاونوا علی االثم و العدوان»برای اثبات حرمت اعانه ی بر اثم به ادله ی مثل آیه ی شریفه ی 

امر به معروف و نهی از منکر و حکم عقل به قبح اعانه بر اثم، استدالل شده که در جای خود نسبت ی وجوب 
به کیفیت داللت هرکدام به تفصیل بحث شده است. اما در رابطه با مهمترین این ادله که همان آیه ی شریفه 

این داللت را مسلم دانسته  چنانکه بسیاری-باشد، بر فرض اینکه این نهی، داللت بر حرمت داشته باشد می
باشد که بدون روشن میمباحث دقیقی مطرح « اعانه بر اثم»، پیرامون موضوع این حکم و شرایط صدق -اند

شود، قضاوت میتوان نسبت به مجرمانه و معصیت بودن مقدماتی که برای تحقق یک گناه انجام میشدن آنها ن
 صحیحی داشت.

و سایر فقهاء در تبیین ماهیت اعانه بر اثم داشته شیخ انصاری ی مانند مرحوم عالوه بر مباحثی که فقهای بزرگ
تبیین و بررسی قاعده اعانه بر »، *«ارکان معاونت در اثم »اند، مقاالتی نیز در این رابطه نگاشته شده مانند 

واکاوي معنا و مفهوم  »، ‡«یفاضل لنکران الله تیو آ ینیمنظر امام خم از و اقسام اعانه بر اثم تیماه»، †«اثم
بر حرمت  (اإلثم والعدوان یالتعاونوا عل) هیعدم داللت آ ایداللت » و  §«هیدر آراي فقهاي امام اعانه بر اثم

 .**« اعانت و تعاون بر اثم و عدوان
لکن وجود نقصان نسبت به برخی از مطالب اساسی این مبحث و یا ضعف در تبیین و نقدهای های ارائه شده، 

که در این مختصر با نظر به عناوین مذکور در آیه شریفه و متمرکز کردن تمام مباحث، حول دو عنوان  سبب شد
، تحلیلی پیرامون شروط صدق این دو عنوان ارائه گردد و مهمترین آرائی که در ضمن مباحث «اثم»و « تعاون»

 مطرح شده، مورد بررسی و نقد قرار گیرد.
شود سپس نقش علم و اختیار میاول، ابتدا مفهوم اثم و عدوان و نسبت آنها بیان  بنابراین در این نوشتار در بخش

فاعل، برای صدق اثم و انطباق یا عدم انطباق اثم بر مقدمات اثم و اثر تفاوت معنای مصدری و اسم مصدری 
بر اساس لغت  شود که از یک سو مفهوم تعاون و اعانهمیشود. در بخش دوم عنوان تعاون مطرح میاثم، بررسی 

شود و از سوی دیگر شرایطی مانند قصد معین، تحقق خارجی معاٌن میو عرف و نیز نسبت بین آنها بررسی 
 شود.میعلیه، کیفّیت معاٌن به، قصد ُمعان)یاری شونده( و نسبت مفهوم اعانه با مقدمات اثم، بررسی 

                                                                    

 1شماره  - 1111بهار و تابستان  ی،اسحقوق جزا و جرم شن یپژوهشهامجله  محمدی، قاسم و عباس زاده امیر آبادی، احسان،  - *
 11و 11شماره - 1111بهار و تابستان  ،نیبالغ مبشعیب، میثم،  دو فصنامه تخصصی  - †
 11شماره  -،سال چهارم  1111 زیی:: پا هانهیفقنشریه  – یمهد ی،محمود - ‡
 1شماره  - 1111تابستان ، فقه و اصولی، نشریه محمدعل ی،االسالم خیش - §

 1شماره ل ، سال او1111و زمستان  زییپاعلی دوست، ابوالقاسم، دوفصلنامه قران، فقه و حقوق اسالمی،    - **
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 بیان مساله
باشد، میتعاون بر اثم و عدوان « علی االثم و العدوان اونواال تع»باتوجه به اینکه موضوع حکم، در آیه شریفه 

« اثم و عدوان»و « تعاون»برای تبیین حدود این موضوع الزم است عناصر دخیل در صدق هر یک از عناوین 
 بررسی شود. 

ا نپذیرفته اند بعضی معنای تعاون را مباین با معنای اعانه دانسته اند و در نتیجه داللت آیه بر حکم اعانه بر اثم ر
همچنین نسبت به دخالت بعضی از شروط، برای صدق آن، مانند قصدی بودن عمل و ... اختالف نظر وجود 
دارد. در رابطه با اثم و عدوان نیز نسبت به اینکه اثم، به معنای گناه و تخّلف از قوانین شرعی باشد و علم و قصد 

باشد و همچنین  نسبت به اینکه اثم را مصدر مینکه اعم از آن فاعل، برای صدق اثم مدخلّیت داشته باشد  یا ای
بدانیم یا اسم مصدر و نسبت به وجود ثمره بر این اختالف، آرائی وجود دارد که تعیین قول صائب نسبت به 

باشد که سعی شده در حد توان جوانب مساله مورد بررسی میهرکدام، نیازمند بررسی دقیق و ریشه ای مباحث 
 رار بگیرد.کامل ق

 بررسی مفهوم إثم و عدوان -1

مراد اثم و عدوان و  یاعانه بر اثم، با روشن شدن معنا قیاز سواالت و ابهامات مربوط به مصاد یبعض 
لذا ابتدا به تبیین این بخش از موضوع حکم  برطرف خواهد شد.« علی االثم و العدوان ال تعاونوا»یهیاز آن در آ

 پردازیم:می

 در لغت و عرف: وانعداثم و  -1-1
ِثَم »بعضی از لغویون معنای اثم را روشن و بی نیاز از بیان دانشته اند و صرفا در رابطه با آن گفته اند 

َ
َثُم  فالن أ

ْ
 َیأ

ْثِم  ِإْثمًا، أي: وقع في ه نظر معنای ب (111، ص: 11المحیط في اللغة؛ ج -1ص  1المصباح المنیر    ج - 111ص    1) کتاب العین    ج«اإْلِ
باشد، و لذا بعضی از اهل لغت، اولین معنایی که برای این لفظ میغالبی در استعماالت این لفظ، معنای گناه 

تاج  -1، ص: 11لسان العرب، ج -: 1111، ص 1تاج اللغة و صحاح العربیة، ج -)الصحاح « اإلْثُم: الذْنُب » باشد میذکر کرده اند گناه 

البته بعضی نیز گفته اند اثم، چیزی است که موجب کندی و تاّخر در رسیدن به  ( 1، ص: 11لقاموس، جالعروس من جواهر ا
معجم  - 11)مفردات ألفاظ القرآن، ص:  «اإلثم و األثام: اسم لألفعال المبطئة عن الثواب» مقصود و خیر و ثواب خواهد شد

 (11، ص: 1الکریم، جالتحقیق في کلمات القرآن  --11، ص: 1مقائیس اللغة، ج
فهم معنای ظاهر از کالم و متفاهم عرفی از آن است که در  آنچه در مقام استنباط از آیات و روایت معتبر است،

هر  (111والیة األمر في عصر الغیبة، ص:  -111، ص: 1أجود التقریرات، ج- 111، ص: 1مطارح األنظار ، ج)هر استعمال، اراده شده است 
توان گفت: با توجه به موارد  می معانی متعدد، معنا و موضوع له حقیقی لفظ، قابل تشخیص نباشد. چند در بین

، متفاهم عرفی بلکه متبادر از این لفظ، معنای گناه است. و البته *و روایات *غالبی استعمال لفظ إثم، در آیات
                                                                    

باشد و البته در بعضی به لحاظ قرائن ممکن است مصداق میمورد لفظ اثم استعمال شده که در همه آنها به معنای گناه  11در در قران کریم  - *
 باشد که به آن اشاره خواهد شد  میدر یک آیه با لحاظ قرائن گفته شده که به معنای ضرر و فساد  خاصی از گناه لحاظ شده باشد و تنها
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وم عالمه طباطبایی نیز در المیزان اثم گناه، موجب کندی در طریق و تاّخر در رسیدن به خیرات خواهد شد. مرح
داند که موجب کندی در نیل به خیرات است و این حالت در گناه وجود دارد که منتهی به شقاوت و میرا حالتی 

ء أو في العقل یبطئ یقارب الذنب و ما یشبهه معنی و هو حال في الشي و اإلثم»شودمیفساد در حیات انسان 
ت فهو الذنب الذي یستتبع الشقاء و الحرمان في أمور أخری و یفسد سعادة الحیاة في اإلنسان عن نیل الخیرا

 ( 111 ص   1)ج «جهاتها األخری 
نکته قابل توجه این است که گناه، منحصر در انجام حرام شرعی و عصیان در برابر قوانین شرع نیست که در 

 ادامه بیان خواهد شد.  
و  ( 111، ص: 1المصباح المنیر ؛ ج -111، ص: 1)المحیط في اللغة؛ جاوز و تعّدی از حّد ذکر شده برای عدوان نیز معنای ظلم و تج

معجم مقائیس اللغة؛  - 1111، ص: 1الصحاح  ج - 111، ص: 1)العین؛ جبعضی نیز آن را به عنوان ظلم آشکار و صریح معنا کرده اند 

د بود و ظاهرا به لحاظ همین نکته در بیان قاعده ی مستفاد از لذا معنای اثم، اعم از عدوان خواه ( 111، ص: 1ج
 شود.میاستفاده ن« عدوان»و از تعبیر « اعانه بر اثم»شود به تعبیر میاین آیه شریفه، اکتفا 

 عدوان خویش وه گناه نسبت ب ،مراد از اثم»البته بعضی تمایزی بین معنای اثم و عدوان ادعا کرده اند و گفته اند 
 ولی شاهد و دلیل قابل دفاعی برای این مدعا اقامه نشده است.  ( 111، ص: 1)قاموس قرآن؛ ج «دیگران استظلم ب

  اشتراط علم و اختیار فاعل در صدق اثم: -2-1
باشد و بارزترین مصداق آن ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران است. لکن میبیان شد که اثم به معنای گناه 

، الزم است که ارتکاب یک عمل، مصداق عصیان و حرمت شرعی باشد، یا در مواردی که آیا برای صدق اثم
دهد؟ مثال بر هر عملی که داری مفسده باشد، اثم صادق باشد میعصیان و نافرمانی هم صادق نباشد، اثم معنا 

 هرچند ارتکاب آن، به جهت عدم علم یا عدم اختیار فاعل یا غفلت او، مصداق حرام نباشد.
رای پاسخ به این مساله الزم است مشخص شود که آیا اثم، یک حقیقت شرعیه است و از عناوین مجعول ب

 توسط شارع است یا اینکه فارغ از احکام شرعی هم، لفظ اثم، به همان معنای گناه استعمال داشته است. 
دار احکام شرعی باشد. و گناه  ظاهر کلمات اهل لغت داللتی بر این ندارد که استعمال این لفظ و معنای آن، وام

دارد. میطبق آنچه بعضی بیان کرده بودند به معنای کاری است که انسان را از رسیدن به خیر و سعادت باز
هرچند خیر وسعادت با یک اعتقاد الحادی و منحصر در سعادت دنیایی تعریف شود. لذا مرحوم عالمه 

ْکَبُر ِمْن َیْسَئُلوَنَك َعِن  »طباطبایی در معنای آیه 
َ
اِس َو ِإْثُمُهما أ اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر ُقْل فیِهما ِإْثٌم َکبیٌر َو َمناِفُع ِللنَّ

( با توجه به اینکه اثم را به معنای گناه و حالتی که موجب سستی در رسیدن به سعادت است، 111بقره :«)َنْفِعِهما

                                                                                                                                                                              

عالوه بر ادعیه نظیر دعاهای صحیفه سجادیه، در بررسی استعماالت لفظ اثم در مجموعه ی روایات کافی، این به وضوح قابل مشاهده بود که  - *
َو اَل َتْفَضْحَنا ِفي َحاِضِري اْلِقَیاَمِة  : »111الصحیفة السجادیة، ص:   عمال شده است. به عنوان نمونهدر همه ی موراد، اثم به معنای گناه است

ا َنْسَمُع اآلَْیاِت ِفي : »111؛ ص 1اإلسالمیة( ؛ ج -الکافي )ط و  «آَثاِمَناِبُموِبَقاِت  ِبي اْلَحَسِن ع َقاَل: ُقْلُت َلُه ُجِعْلُت ِفَداَك ِإنَّ
َ
اْلُقْرآِن َلْیَس ِهيَ َعْن أ

َها َکَما َبَلَغَنا َعْنُکْم 
َ
ْن َنْقَرأ

َ
َثُم ِعْنَدَنا َکَما َنْسَمُعَها َو اَل ُنْحِسُن أ

ْ
ُمُکْم  ؟َفَهْل َنأ ْمُتْم َفَسَیِجیُئُکْم َمْن ُیَعلِّ  «.َفَقاَل اَل اْقَرُءوا َکَما َتَعلَّ
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ته تا وجه بزرگ بودن گناه و ممانعت آنها در رسیدن به معنا نموده، به بیان مضرات و مفاسد خمر و میسر پرداخ
 (  11  ص  1ج و 111  ص  1ج  المیزان )سعادت روشن شود

بنابراین در این آیه، اثم بودن اعمالی مثل شرب خمر و قمار، متوقف بر اثبات حرمت شرعی آنها نشده، بلکه به 
بر این شارب الخمر در صورتی که علم به حرمت شرب جهت وجود آثار سوئی که دارند، بر آنها منطبق شده، بنا

 خمر نداشته باشد، آثم است گرچه عاصی نیست.
بعضی، در  این آیه به جهت اینکه إثم در مقابل منفعت قرار گرفته، این را قرینه دانسته اند که در معنای گناه 

لکن با توجه به توضیحی که برای  (  11 ص   1ج    قران قاموس)باشدمیاستعمال نشده و اثم به معنای ضرر و مفسده 
 معنای اثم بیان شد، نیازی به این نیست که دست از معنای اصلی آن برداشته شود. 

َي »شود، به جهت اینکه فرموده است میهمچنین از آیه ی دیگری از قرآن کریم این نکته استفاده  َم َربِّ ما َحرَّ ُقْل ِإنَّ
ِه اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنه ْن ُتْشِرُکوا ِباللَّ

َ
ْثَم َو اْلَبْغيَ ِبَغْیِر اْلَحقِّ َو أ ( در این آیه  11األعراف : ) ...«ا َو ما َبَطَن َو اْْلِ

شریفه موضوع تحریم الهی، اموری مانند فواحش و إثم و ظلم و شرک و ... بیان شده. یعنی فارغ از تحریم 
فرماید آنچه میباشد و در این آیه میسوئی که دارد متصف به اثم  الهی، در بین عرف، بعضی از امور به جهت آثار

که عرفا اثم است، از منظر شریعت هم محکوم به حرمت است. بر این اساس اثم، یک حقیقت عرفیه است نه 
حقیقت شرعیه و شارع نیز آن را حرام دانسته و اال اخذ این عنوان در موضوع حکم شرعی که رتبتا مقدم بر حکم 

 باشد، مستلزم دور و تقدم الشیء علی نفسه خواهد بود. می
با این توضیح، مصادیق اثم، اعم از حرام خواهد بود  لذا عالوه بر اثم بودن ارتکاب محرمات شریعت، اموری که 

باشند هم مصداق اثم خواهند بود هر چند ارتکاب آنها به جهت عدم علم به حرمت میعرفا دارای مفسده 
 عصیان و فعل حرام نباشد.  شرعی، مصداق

البته نمیتوان ادعا کرد که در عرف، به هر عملی که دارای مفسده است، اثم گفته شود، بلکه قدر متیقن اموری 
نظیر فحشا و طغیانگری و شرک و افتراء بالله که در آیه فوق در کنار اثم، به عنوان موضوع حکم ذکر شده اند، از 

باشد. پایه گذاری سنت های ضد اصول اخالقی و میآشکار و مورد مذمت عقال  اموری است که قبح و فساد آن
انسانی و ایجاد تزلزل در بنیان خانواده ها و تقویت دشمنان یک جامعه و ... از اموری هستند که هرچند فاعل 

مصداق بارز اثم  تواند از باب منطبق بودن عنوان ظلم وعدوانمیمباشر آنها، حکم شریعت را درباره آنها نداند، 
خواهد « و ال تعاونوا علی االثم و العدوان»باشد لذا در مبحث اعانه بر اثم، تعاون بر این امور، مشمول حکم آیه 

 بود.
در رابطه با ادعای وجود سیره ی مسلمین براموری مثل فروش اطعمه و اشربه به کفار در ماه رمضان و اجاره 

بعضی با پذیرش وجود این سیره، در توجیه عدم صدق اعانه بر اثم بر این مسکن و مرکب و ... به سالطین جور، 
امور، گفته اند که در این موارد، شخص فروشنده و اجاره دهنده و ...، به انگیزه و قصد تحقق اثم، این کار را 

سی خواهیم کرد. دهد  لذا مصداق اعانه نخواهد بود، و ما در بیان شرایط صدق اعانه این مساله را بررمیانجام ن
داند، در توجیه اینگونه سیره ها میبا وجود اینکه قصد و انگیزه را برای صدق اعانه الزم  مرحوم اماملکن 
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گویند: نسبت به بعضی موارد، سیره وجود دارد لکن عدم صدق اعانه بر اثم، به جهت این است که در آنها می
 سیره شده اند. عنوان اثم، صادق نیست. و در بعضی موارد هم منکر

گیرند و به احکام اسالم پایبند نیستند، حتی عالمان آنها، بر میاز نظر ایشان کفاری که در ماه رمضان روزه ن
پندارند، هر چند مکلف به میاساس اینکه علم و عقیده ای به حقانیت احکام اسالم ندارند و آیین خود را حق 

رض جهل و عدم اتمام حجت برای آنها، معذور هستند و تکالیف اصول و فروع شریعت اسالم هستند، لکن، با ف
برای آنها منّجز نیست. مگر کسانی که جاهل مقّصر هستند بنابر این اعانه به آنها اعانه بر إثم نخواهد بود 

  (111، ص: 1)المکاسب المحرمة  ج
د و به عبارت دیگر  ایشان إثم را به ظاهر کالم ایشان این است  که وجود علم را برای صدق إثم، الزم دانسته ان

دانند. لکن با توجه به معنایی که برای اثم بیان شد، صرف اینکه با عدم علم، میمعنای معصیت و فعل حرام 
معصیت صادق نباشد، دلیل بر عدم صدق إثم نخواهد بود و صرف وجود مفسده و صدق عرفی إثم، بر آن، کفایت 

واردی که سیره مسلمین بر آنها قائم است، از اموری هستند که مفسده آن به کند. مگر اینکه گفته شود ممی
قدری است که از منظر عرف، عنوان إثم، بر آنها صادق نیست و لذا صدق إثم، نسبت به آنها، منحصر است در 

 فرض وجود علم به حکم الهی و تحقق معصیت.   

 عدم صدق اثم بر مقدمات اثم  -3-1
در قاعده ی  اعانه بر إثم مورد بحث واقع شده این است آیا عنوان إثم بر مقدمات إثم  از جمله اموری که 

کند یانه؟ و ثمره ی آن را در این دانسته اند که اگر برای صدق اعانه بر إثم، انجام عمل به انگیزه ی میصدق 
، برای تحقق إثم وجود تحقق إثم الزم باشد، در بسیاری از موارد، انگیزه ای از جانب کمک کننده)ُمعین(

ندارد، لکن انگیزه او برای تحقق مقدمات آن، وجود دارد و در صورت صدق إثم بر آن مقدمات، عنوان اعانه 
 بر إثم از این ناحیه مشکلی نخواهد داشت.

در مواردی که مقدمه گناه، فی نفسه گناه نباشد، صدق اثم و گناه به دو جهت  میتواند باشد جهت اول 
 ام را از باب مقدمه بودن، حرام بدانیم. جهت دوم  از باب صدق تجری، مصداق اثم بدانیم.مقدمه حر

نسبت به جهت اول باید گفت: با فرض اینکه ثابت شود بین حرام بودن یک عمل و مقدمات آن، مالزمه 
ت و وجود دارد، مالزمه ای با صدق اثم بر آن ندارد. زیرا حرمت مقدمات، نظیر وجوب مقدمات، مصلح

) کفایة األصول ، مفسده ی ذاتی ندارد و لذا از نظر مشهور اصولیین ثواب و عقاب مستقلی برای آنها نخواهد بود.

توان با معیار میبنابراین مفسده و عقاب و ُبعد از ساحت الهی، برای ذی المقدمه، خواهد بود و ن( 111ص: 
ا فهم عرفی اثم، مبتنی است بر وجود مفسده ی صدق عرفی اثم نیز، آن مقدمات را مصداق اثم دانست، زیر

 قابل توجه در عمل است.
مگر اینکه در این موارد با وجود اینکه عقابی وجود ندارد، نافرمانی از امر و عصیان حکم الهی صادق باشد 

هوم لکن با این وجود نیز، صدق اعانه بر اثم، از ناحیه ی مفو همین مقدار را برای صدق اثم کافی بدانیم. 
مصداق اثم است نه مصداق اعانه بر اثم که در مقام تبیین  ،باشد و در واقع فی نفسهمیدارای اشکال  ،اعانه

 مفهوم اعانه نیز بیان خواهد شد.  
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ی، باید توجه داشت که اوال درصورتی مقدمات حرام، مصداق و اثبات حرمت تجّر به جهت دوم اما نسبت  
)المکاسب و البیع کندمیمه محقق نشود و اال اصطالحا بر آن تجری صدق نی خواهند بود، که ذی المقدتجّر 

یرا ( 11، ص: 1)للمیرزا النائیني(، ج . ثانیا اگرچه با فرض حرمت تجری، تردیدی در صدق عنوان اثم بر آن نیست، ز
 این باشد؛ لکن درمیتجری و بنای بر مخالفت با موال، از محرمات نفسی خواهد بود و مستلزم عقاب 

صورت هم به جهت نکته ی مربوط به مفهوم اعانه، صدق اعانه بر اثم نسبت به این امور، مورد اختالف واقع 
 شده که در بحث اعانه، بیان خواهد شد. 

 عدم تفاوت بین گناه جوانحی و غیر آن: -4-1 
واکاوي معنا و » مقاله)شود میطالق نبعضی با استناد به کلمات اهل لغت  ادعا کرده اند که عنوان اثم بر گناهان قلبی ا

بنابراین بحث اعانه بر اثم، مختص به فراهم کردن مقدمات و معاونت در  ( 111 ص «یهمفهوم اعانه بر اثم در آراي فقهاء امام
 تحقق گناهان مربوط به رفتار و اعمال جوارحی خواهد بود.

ه اوال در معنای لغوی اثم، چنین قیدی مطرح نشده و رسد که این ادعا ناتمام است. به دلیل اینکمیاما به نظر 
نقل کرده است  صاحب مجمع البحرینشود. فقط میعبارات اهل لغت اطالق دارد و شامل گناهان قلبی هم 

یعنی بعضی گفته اند ( 1، ص: 1البحرین، ج )مجمع «ما دون الحسد و هو ما یأثم اْلنسان بفعله اِْلْثم قیل: »است که 
باشند. اما این معنا را میبه معنای گناهان قلبی مانند حسادت نیست بلکه به معنای افعالی است که گناه  که اثم

چنین معنائی را نقل کرده است. ثانیا این معنا در مورد « قیل»نمیتوان به طریحی نسبت داد زیرا وی با تعبیر
يَ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َو َما بَ ُقْل ِإنَّ  »تفسیر آیه ی شریفه ای از قرآن بیان شده که فرموده  َم َربِّ ْثَم َو َما َحرَّ َطَن َو اْْلِ

. *گوید دو معنا برای اثم در این آیه بیان شده که یکی از آنها َخمر و دیگری گناه عملی استمیو مولف  «اْلَبْغيَ
عنا متناسب است. آنچه در معنا و تفسیر یک گویا به لحاظ قرائنی تصور شده که اثم در این آیه با یکی از این دو م

شود، لزوما بیان معنای لغوی لفظ نیست بلکه بیان استظهاری است که با لحاظ مجموع قرائن، از میآیه بیان 
باشد. و ما پیش از این در رابطه با معنای اثم در این آیه نکاتی را بیان مییک لفظ و در یک استعمال خاص 

مقابل این ادعا، در همین کتاب لغت، در بعضی از استعماالت، نظر مولف این است که اثم . همچنین در †نمودیم
وِم[ َطع »:  1، ص: 1)مجمع البحرین، جباشد که یک معصیت قلبی استمیبه معنای کفر  قُّ ِثیِم  اُم قوله: ]ِإنَّ َشَجَرَة الزَّ

َ
: هنا األثیم ، اأْل

 («الکافر
استعمال  دی در قرآن کریم عنوان اثم، بر بعضی از گناهان قلبی مانند سوء ظناشکال دیگر این است که در موار

کنند، گناه و میهمچنین در مورد کسانی که شهادت را کتمان  .‡شده و قرینه بر مجازی بودن استعمال نیست

                                                                    

ْثَم َو اْلَبْغيَ ] » -* إلثم ما دون الحسد و هو ما یأثم اإلنسان بفعله. و البغي االستطالة علی الناس، و قیل اإلثم الخمر، و [ قیل ا11/ 1قوله: َو اإْلِ
 « البغي الفساد، یقال" شربت اإلثم حتی ضل عقلي".

 بیان شد  1-1در بخش  - †
نِّ ِإنَّ  : » 11الحجرات :  - ‡ ذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َکثیرًا ِمَن الظَّ َها الَّ یُّ

َ
نِّ ِإْثٌم  یا أ  «َبْعَض الظَّ
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ر نشده، لکن کند، در ظاهر، عملی از او صادمیاثم، به قلب آنها اسناد داده شده یعنی شخصی که حق را ابراز ن
 . *به جهت همین کتمان در قلب خود، گناهکار است

ما دون »باشد به دلیل اینکه در میتوان گفت که اساسا این عبارت دارای اجمال میعالوه بر آنچه ذکر شد، 
باشد. و مراد از انجام چیزی میبه معنای غیر نیست بلکه به معنای پایین تر و کمتر از حسد « ما دون« »الحسد

باشد مردد است بین اینکه خصوص افعال جوارحی است یا بعضی از افعال جوانحی یا میکه پایین تر از حسد 
 جامع بین هر دو مورد.

بنابراین دلیلی بر اختصاص معنای اثم به گناهان قلبی نیست و لذا بحث اعانه بر اثم، در مورد انجام اموری که 
 ارتداد و کتمان حّق و سوء ظن و ... باشد قابل طرح خواهد بود.  زمینه ساز تحقق گناهان قلبی مانند کفر و

 اثر تفاوت معنای مصدری و اسم مصدری اثم: -3-1
ِثَم  »بر اساس نقل اهل لغت، لفظ إثم، به عنوان مصدر و اسم مصدر استعمال دارد چنانکه گفه شده 

َ
َثُم  فالن أ

ْ
 َیأ

، أي: وقع في ْثِم  ِإْثما  ، اثم به معنای حاصل مصدر است یعنی در «وقع فی االثم»در  (111 ص   1عین    ج) کتاب ال.«اْْلِ
 گناه واقع شد. 

ظاهرا از نظر تعداد قابل توجهی از لغویون تفاوتی بین وزن مصدر و غیر مصدر نیست و در هر دو صورت حرکت 
صریح بعضی از متاخرین اهل لغت باشد، در غیر اینصورت تذکر آن الزم بود. و موید این مدعا تمیهمزه مکسور 

، کَعِلَم  »گوید میاست که  َثُم إْثما 
ْ
ِثَم کَعِلَم َیأ

َ
ْنُب ... و قد أ و ( 1، ص: 11) تاج العروس من جواهر القاموس، ج«اِْلْثُم بالکْسِر: الذَّ

 کسور است. شود که مراد این است که فاء الفعل مصدر آن همانند ِعلم، ممیبا تشبیه به فعل َعِلم، مشخص 
لکن در مقابل، تعبیر بعضی از اهل لغت مخالف این است و تصریح کرده اند که وزن مصدر و اسم مصدر در  

ِثم »اینجا متفاوت است. 
َ
َثمًا( من باب َتِعب و )اإلْثمأ

َ
یعنی عالوه بر  (1، ص: 1) المصباح المنیر ، ج«( بالَکْسِر اسٌم منه: )أ
« أَثم»،  و لذا مصدر این فعل بر وزن†باشدمی« تِعَب َتَعباً  »نند وزن مصدر فعل وزن فعل، وزن مصدر آن هما

 خواهد بود. 
ثمره ی وجود اختالف بین وزن مصدر و اسم مصدر در این است که با متعّین بودن هر کدام از آنها در آیه ی 

مصدر تفاوت قائل هستند، کسانی که بین معنای مصدر و اسم  ،«العدوان و االثم علی تعاونوا ال»شریفه 
گویند برای صدق اسم مصدر)یعنی گناه(، تحقق خارجی آن شرط است ولی برای صدق مصدر)یعنی گناه می

                                                                    

عین استناد به انسان است. چون قلب و روح، حقیقت وجودی انسان  -همانند استناد تفکر وتعقل و حّب و بغض و ...-استناد گناه به قلب  - *
 «111، ص: 1المیزان فی تفسیر القرآن، ج»است و این صرفا استناد به عضوی از اعضای انسان نیست. رجوع شود به 

ِعَب َیْتَعُب تَ »شود و این مسلم و معروف است که مصدر فعل تِعَب مفتوح الفاء و العین است. میدر مقام  تشبیه، به اوزان معروف استشهاد  - †
مقصوودش فقط مطابقت « من باب تعب»گوید می. همچنین بنای کتاب مصباح المنیر بر این است که وقتی  11، ص: 1کتاب العین، ج، « َتَعباً 

ْجاًل(  »در وزن فعل نیست بلکه وزن مصدر را هم قصد کرده است چنانکه در سایر موارد این قابل مشاهده است مثل
َ
ُجُل عَلی َقوِمه َشّرًا )أ َجَل: الرَّ

َ
أ

ِجل( الشي...و ...  من باب َقتَل 
َ
ُجواًل( من باب َقَعد)أ

ُ
ِجَل( )أ

َ
َجاًل( من باب تِعَب و )أ

َ
ِذْنُت(  »و « ُء )أ

َ
َذنًا( من باب َتِعبللشيو )أ

َ
 و ...«  ء )أ
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)المکاسب کردن( تحقق خارجی شرط نیست و لذا صدق اعانه بر إثم، متوقف بر تحقق خارجی گناه نخواهد بود 

 .*بیشتر این مساله در بحث شرایط صدق اعانه، ذکر خواهد شدکه توضیح ( 111، ص: 1المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج
بنابراین اگر از بیان مصباح المنیر اطمینان حاصل شود که این فعل، تنها یک مصدر دارد که متفاوت با إثم 

باشد، در آیه ی شریفه، اثم به عنوان اسم مصدر خواهد بود نه مصدر. لکن حصول چنین اطمینانی بعید است می
لغویین فی نفسه حجیت ندارد خصوصا در مواردی که دارای اجمال و ابهام و اختالف باشد. لذا بعید  و قول

نیست که مانند بسیاری از فعل های دیگر، دو مصدر برای این فعل وجود داشته باشد و لذا اسم مصدر بودن، 
 متعّین نخواهد بود. 

در آیه شریفه، به قرائن تمسک شود. و به نظر در این آیه « مإث»بنابراین باید برای تعیین مصدر یا اسم مصدر بودن 
، موافق با قرینه است. به جهت †شریفه اسم مصدر بودن اثم، عالوه بر اینکه تناسب بیشتری با معنای آیه دارد

، همانند إثم« بّر و عدوان»قرار گرفته، و هرچند « بّر و تقوی و عدوان»اینکه  إثم در اینجا در کنار عناوین 
به تصریح بعضی از اهل لغت اسم مصدر است نه مصدر « تقوی»، لکن لفظ ‡تواند مصدر یا اسم مصدر باشدمی

ْقَو » و ظاهر  ( 11، ص: 11لسان العرب، ج -11، ص: 1)المصباح ، ج« ی()َتِقيَ( )َیتَقی( من َباِب َتِعَب )ُتَقاًة(... و االسُم )التَّ
با توجه به وحدت  (11، ص: 1المحیط في اللغة، ج -111، ص: 1) کتاب العین، جاین بیان ندارد.کالم سایر لغوییون نیز منافات با 

توان ادعا کرد که در اینجا لفظ إثم، به عنوان اسم مصدر استعمال شده است و حیث تحقق میسیاق این عناوین، 
 باشد. میآن که حاصل انجام گناه است، مورد نظر 

بر تعیین مصدر و اسم مصدر مبتنی  بر وجود فرق بین این دو است در حالی که نفس این ثمره  این بحث و تالش 
مطلب مورد اختالف واقع شده و بعضی وجود اختالف را پذیرفته اند و ثمراتی بر آن مترتب نموده اند و بعضی 

 باشند. میمنکر آن 
باحثی را بر آن مترتب نموده. مثال با فرض وجود اختالف بین معنای مصدری و اسم مصدری، م محقق نایینی

در علم اصول در مبحث داللت نهی بر فساد، فرموده است که اگر برای عبادتی شرطی وجود داشته باشد مثل 
طهارت، و از سوی دیگر مثال به جهت غصبی بودن آب، طهارت مورد نهی واقع شود، در اینجا متعلق نهی، 

گرفتن(  شود، معنای مصدری است)طهارتمیچه متعلق نهی واقع اینکه آنچیزی غیر از شرط است. به دلیل 
باشد معنای اسم مصدری )طهارت( است و لذا نهی از طهارت، موجب میدر حالی که آنچه به عنوان شرط 

)فوائد همچنین در مواضع متعدد دیگر از این نکته استفاده نموده است : (111؛ ص 1)أجود التقریرات ؛ جفساد نخواهد بود
 (  111، ص: 1و  ج  111، ص: 1الصول، جا

                                                                    

 تفصیل بحث اشتراط یا عدم اشتراط وقوع معان علیه بیان شده   1-1در بخش  - *
به نظر ظاهر این آیه این است که امر و نهی به تعاون بر تحقق این عناوین تعلق گرفته و معنای اسم مصدری اثم وعدوان و ... لحاظ شده.  - †

داشته باشید بر تحقق گناه نه اینکه بخواهد بگوید تعاون نداشته باشید بر گناه کردن. البته این برفرض این است که قائل به یعنی یعنی تعاون ن
 باشند، بیان خواهد شد.میتفاوت بین مصدر و اسم مصدر باشیم و در ادامه قول کسانی که منکر تفاوت بین آنها 

البته نسبت به لفظ عدوان، ظاهر بعضی از تعابیر این است که اسم مصدر «. و االسم: البر، مستویانو المصدر : »111، ص: 1کتاب العین، ج - ‡
توان می(، 111، ص: 1المحیط في اللغة؛ ج( لکن در مجموع با توجه به اینکه به عنوان مصدر هم ذکر شده )111، ص: 1کتاب العین؛ جباشد )می

 و اسم مصدر. گفت که همانند اثم مشترک است بین مثدر 
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هرچند ( 11، ص: 1)کتاب البیع )لإلمام الخمیني(، جنیز ظاهرا وجود اختالف و ثمره داشتن آن را پذیرفته است  مرحوم امام
باشد و لذا برای صدق اعانه بر اثم، میدر محل بحث، منکر معنای اسم مصدر شده و قائل به مصدر بودن اثم 

  ( 111، ص: 1، جالمکاسب المحرمة )داند. میجی إثم را الزم نوقوع خار
باشد و تفاوت را صرفا تفاوت میمنکر وجود تفاوت حقیقی بین مصدر و اسم مصدر  محقق خوئیدر مقابل، 

داند. یعنی به یک حقیقت واحد مثل طهارت، اگر به اعتبار صدور آن از فاعل، مورد لحاظ واقع میاعتباری 
شود و اگر فی نفسه و بدون لحاظ حیثیت صدور آن لحاظ شود، اسم مصدر میر گفته شود، مصد

 (111، ص: 1مکتبة الداوري (، ج -مصباح األصول ) مباحث الفاظ  -11؛ ص 1)محاضرات في أصول الفقه ؛ جباشدمی
، حوم اماممربراساس پذیرش عدم تفاوت بین معنای مصدر و غیر مصدر، بعضی در محل بحث و در رد کالم 

)دراسات في باشد و بدون آن، اعانه صادق نخواهد بودمیقائل شده اند که وقوع خارجی اثم)معان علیه( مورد توجه 
 ( 111، ص: 1المکاسب المحرمة، ج

به نظر  میرسد صرف اینکه وجود تفاوت معنایی نفی شود، داللتی بر این ندارد که وقوع خارجی اثم مورد نظر 
نان سوال باقی است که آیا حیث صدور آن از فاعل به عنوان یک رفتار مورد نظر است یا وقوع باشد، چون همچ

.  مگر اینکه *باشدمیخارجی آن؟ خصوصا اگر گفته شود که مفهوم اسم مصدر از مصدر انتزاع شده و فرع بر آن 
ئلین به تفاوت این باشد. ولکن قامیگفته شود که در صورت عدم تحقق خارجی، معنای مصدری هم صادق ن

نکته را مسلم گرفته اند که ممکن است معنای مصدری صادق باشد و مثال وضو و طهارت گرفتن صادق 
شود( لکن ممکن است به میمورد نهی واقع « ال تتوضأ»گیرد و با میباشد)مثل کسی که با آب غصبی وضو 

ر( محقق نشود. و در محل بحث، هم جهت فقدان شرایط، وضو و طهارت )به معنای اسم مصدر و حاصل مصد
ممکن است عنوان اثم، درباره کسی که انجام گناهی مثل ساختن خمر و ... را شروع نموده است صادق باشد، 
هرچند به جهت موانعی، تولید خمر محقق نشود. این مطلب بر اساس مبنای وضع الفاظ بر اعم از مصادیق 

اسم مصدر، هرچند نشانه ی نقصان و  منتهی نشدن به نتیجه  صحیح و غیر صحیح، تمام است چون عدم تحقق
است، لکن معنای مصدری، بر عمل ناتمام هم صادق است. اما بر اساس مبنای وضع الفاظ نسبت به خصوص 

 مصادیق صحیح، حتی معنای مصدری نیز صادق نخواهد بود.     
صدر و اسم مصدر، الزم است که برای ادعای بنابراین، با پذیرش وجود همین مقدار از تفاوت در صدق عرفی م

لزوم تحقق خارجی اثم، اثبات شود که اثم، در آیه ی شریفه به معنای اسم مصدری اخذ شده. و ظاهرا چنین 
 قرینه ای وجود دارد که قبال بیان گردید. 

 بررسی مفهوم تعاون و إعانه: -2

                                                                    

 «أقول: اسم المصدر ینتزع من المصدر »همان  - *
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باتوجه به اینکه «. تعاُون»شده، عبارت است از وجود دارد و متعلق نهی واقع  فهیشر هیکه در آ یگریعنوان د
شود، الزم است نسبت بین مفهوم اعانه و مییاد « اعانه بر إثم»تعبیر متداول این است که از این قاعده با لفظ 

 باشد بررسی شود:میتعاون سنجیده شود و سپس قیودی که برای صدق آن الزم 

 تعاون و اعانه در لغت و عرف: -1-2
شود. میباشد، تفاوت این دو وزن مورد توجه واقع میبه اینکه تعاون از باب تفاعل  و اعانه از باب افعال با توجه 

مطابق با بیان محققین علم صرف، یکی از خصوصیات غالبی در باب تفاعل این است که داللت بر معنای 
. مقصود از *(11، ص: 1ن الحاجب، جشرح شافیة اب)دارد. درحالی که در باب افعال این خصوصیت نیست « مشارکت»

یٌد و عمرٌو »مشارکت از حیث معنایی این است که اگر گفته شود مثال  به این معناست که هردو نفر در « تضارب ز
شود، بعضی میفعل ضرب، مشارکت داشته اند و هردو زده اند. بر اساس این معنا که در غالب موارد لحاظ 

باشند. لکن با بررسی میمعین شده اند و لذا منکر داللت آیه بر حکم اعانه بر اثم قائل به تمایز معنای متعاون و 
 توان اثبات کرد که بین این دو معنا تنافی وجود ندارد.میکلمات لغویین و تحلیل معنای تعاون، 

 بیان قائلین به تنافی بین معنای اعانه و تعاون: -1-1-2
به « تعاونوا»ه ای که در باب تفاعل وجود دارد گفته اند، فعل امر ، براساس نکتمحقق ایروانی و محقق خوئی 

یعنی « ال تعاونوا»این معنا است که یک عمل را عده ای با مشارکت مستقیم یکدیگر انجام دهید و نهی در 
مشارکت در انجام یک عمل بصورت مستقیم، نداشته باشید؛ درحالی که معنای اعانه و باب إفعال این است که 

انجام یک عمل کمک کنید بدون اینکه نظر به مشارکت مستقیم در عمل داشته باشد و در نهی هم از همین به 
توان پذیرفت که این آیه داللتی بر حکم إعانه بر إثم میمعنا منع شده است. و بر اساس این تفاوت، از نظر آنها، ن

عبارة عن اجتماع عدة من اْلشخاص ْلیجاد أمر من الخیر أو  أن التعاون » )11، ص: 1حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، ج (دارد
الشر لیکون صادرا من جمیعهم، کنهب اْلموال و قتل النفوس و بناء المساجد و القناطر. و هذا بخالف اْلعانة 
 فإنها من االفعال، و هي عبارة عن تهیئة مقدمات فعل الغیر مع استقالل ذلك الغیر في فعله، و علیه فالنهي عن

 )111، ص: 1مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج(«المعاونة علی اْلثم ال یستلزم النهي عن اْلعانة علی اْلثم 

 نقد تنافی بین مفهوم اعانه و تعاون: -2-1-2

، و گاه تعاون را مرادف با ( 111    1کتاب العین    ج)در کتب لغت گاهی صریحا إعانه و تعاون را به یک معنا دانسته اند 
و در  ( 111 ،صمفردات الفاظ القرآن)دانسته اند یعنی پشت به پشت یکدیگر دادن و یکدیگر را حمایت کردن« ظاهرت»

َعاَن بعُضهم بعضا   »مواردی نیز در معنای تعاون گفته اند 
َ
، 5تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -الصحاح  )«و َتَعاَوَن القوُم، إذا أ

                                                                    

 -« ء بباب التفاعل أو االفتعال، نحو أعجبنی تشارکنا، و اشتراکنا،إذا قصدت بیان کون المضاف إلیه فاعال و مفعوال معا فالحق أن تجی » - *
)و تفاعل( هو لالشتراك فی الفاعلیة : » 111، ص: 1للعیني، جحاشیة الصبان علی شرح األشمونی علی ألفیة ابن مالك و معه شرح الشواهد 

 «لفظا. و فیها و فی المفعولیة معنی
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 یعین و نهاهم أن»و همین معنا در آیه شریفه نیز تطبیق داده شده و گفته شده  (431    2المصباح المنیر    ج - 2151ص: 
 .  (111   1مجمع البحرین   ج )«بعضهم بعضا علی اإلثم

ظاهرا از نظر مشهور فقهاء، داللت داشتن این آیه شریفه بر بیان حکم اعانه، مسلم است و ادعای اختصاص آن 
ر تحقق گناه، خالف متفاهم عرفی از آیه است. با این وجود برای تبیین وجه شمول به فرض مشارکت مستقیم د

 تعاون بر اعانه یک نفر به شخص دیگر، وجوهی بیان شده:

 الف( بیان اول: عمومیت مفهوم تعاون نسبت به اعانه
باب تفاعل، به  و ادباء، ادعا کرده اند که معنای مشارکت دربعضی از معاصرین بر اساس شواهد بیان لغویون 

شود که یکی دخالت مستقیم در تحقق عمل دارد و میلحاظ کیفیت مشارکت، اطالق دارد و شامل مواردی 
. و از سوی دیگر اعانه)باب افعال( به معنای یاری کردن است و مقتضای این معنای دیگری دخالت غیر مستقیم

ست. بنابراین در هرموردی که اعانه صادق باشد، یاری رساندن، سهیم بودن دونفر یا بیشتر در تحقق یک عمل ا
 .(11و11دوست، ابوالقاسم، مقاله، ص یعل)شرایط تعاون هم فراهم است 

ـ همان است که  مینیبیدر آن منعکس م زیسه واژه را ن نیا رامونیحاصل مراجعه به لغت ـ که ما عرف عرب پ»
در اصل فعل  شتریب ایدو فرد  بودن میجز سه ستین یزیباب تفاعل و مفاعله گفته شد و آن چ یبه عنوان اقتضا

 یاریکردن و آنجا که مفهوم عون، کمک ازباواسطه و  ایباشد  میها مستقدخالت نکهیاعم از ا ده،یو تحقق پد
در  نیدخالت مع نکهیاعم از ا طلبد؛یرا در خلق فعل م شتریب ایدو فرد  بودنمیماّده، سه نیاست، باب افعال ا

نوع اصالت  کیدر کاربرد اعانت،  نکهیقابل انکار نباشد ا دی! آنچه شایآر باواسطه. ایباشد  می، مستقخلق فعل
 یبه و دهیدر تحقق پد نیکار، معان است و مع یو مالک اصل اریکه صاحب اخت گونهنیو تفرع ملحوظ است؛  ا

است.  نیدخالت باواسطه مع معان و میاز دخالت مستق ریغ ؛یگریو تفرع د یکیاصالت  یول کند؛یکمک م
 یندارد و ـ برعکس ـ کس میدخالت مستق دهیباشد که در پد یصاحب و مالک کار )اصل و معان( شخص بساهچ

 . ( 11علی دوست، ابوالقاسم، مقاله، ص)«( استنیدارد که فرع )مع میدخالت مستق دهیدر تحقق پد

 اشکال:
که یک نفر، معین باشد و دیگری فاعل اصلی عمل باشد، با توجه به اینکه مدعا این است که حتی درجایی 

رسد این بیان، برای اثبات مدعا کافی نیست. به میعالوه بر مفهوم اعانه، مفهوم تعاون هم صادق است، به نظر 
دلیلی اینکه اگر استدالل ایشان به کالم اهل لغت باشد، هرچند در کلمات لغویون برای بیان معنای تعاون، 

تواند میلکن این تعبیر صریح در مدعای مورد نظر نیست، بلکه « اعان بعضهم بعضا»ه کار رفته نظیر تعابیری ب
این باشد که به صورت مشارکتی بعضی به بعض دیگر کمک کنند که در وجه دوم « بعضهم بعضا»مقصود از قید 

این ادعای کشف معنای کند نشود. بنابرمیبیان خواهد شد و شامل فرضی که فقط یک نفر به دیگری کمک 
 عرفی عصر نزول آیه، و مسلم دانستن این معنا خالی از اشکال و  ابهام نیست. 

چنانکه ظاهر استدالل داللت بر این -و اگر استدالل ایشان به اطالق معنای مشارکت در باب تفاعل باشد
مرحوم رضی درباره ی معنای توان از بیانی که ادبائی مثل میاین ادعا، خود محل بحث است و ن -مطلب دارد
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مشارکت دارند، اطالق گیری کرد، به دلیل اینکه اوال ممکن است با توجه به مثالهایی که ذکر کرده اند مرادشان 
شرح )مشارکت در تحقق یک طبیعت واحد باشد مثل ضرب در تضارب زید و عمرو و تساجال و تقارعا و تسایفا

احتمال قرینه، مجالی برای تمسک به اطالق نیست.  و ثانیا بر فرض که اطالق  . و با(111، ص: 1شافیة ابن الحاجب، ج
 ثابت باشد، این برای دفع شبهه ی عدم شمول معنای تعاون  نسبت به محل بحث، کافی نخواهد بود.

دهد و میهمچنین ادعای ایشان در ضمن بحث، مبنی بر صدق عنوان معین، بر کسی که اصل عمل را انجام 
رسد. متفاهم عرفی میدهد، بعید به نظر میعان، بر کسی صاحب اصلی کار است ولی مقدمات را انجام عنوان م

 گویند.میحتی در این موارد این است که به انجام دهنده ی مقدمات، معین و به فاعل مباشر عمل، معان 

 ب( بیان دوم: عدم اختصاص تعاون به مشارکت در اجام یک فعل خاص
ا توجه به تعابیری که از اهل لغت نقل شده است، در نقد ادعای اختصاص تعاون، به فرض ب ،مرحوم امام

باشد، اگر مقصود آیه، میگوید با توجه به اینکه آیه خطاب به همه مکلفین میمشارکت مستقیم در انجام عمل، 
ه همه مکلفین با نهی از مشارکت باشد، باید براساس معنای مشارکت، ملتزم شد که معنای آیه این است ک

مشارکت یکدیگر گناه نکنند. و این معنا قابل التزام نیست ]و مستلزم لغویت نهی خواهد بود، چون از چیزی 
 نهی شده که اگر نهی هم نباشد، عادتا تحقق آن محال است[. 

مثل از نظر ایشان مقصود از تعاون کمک کردن و فراهم نمودن مقدمات انجام عمل غیر است نظیر مواردی 
تکاذب و تراحم و ... در این موارد اینگونه نیست که دو نفر با مشارکت یکدیگر، یک عمل خاص را محقق کرده 

کند. میدهد و بر مجموع ضرب زید و ضرب عمرو، تضارب صدق میباشند بلکه هرکدام عمل خود را انجام 
نیز به زید در انجام عملش کمک برای صدق تعاون هم کافی است که زید به عمرو در انجام عملش و عمرو 

گوید بر فرض در مواردی که عملی به می مرحوم امام. و در نهایت (111، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج)نماید
شود، مفهوم تعاون را صادق بدانیم، لکن اختصاصی به آن ندارد و اعم از اعانه خواهد میصورت مشارکتی انجام 

 . (همان)کنند نیز صادق خواهد بودمیی که اشتراک نیست و بعضی بعضی دیگر را یاری بود و در موارد
را مطابق با همین معنا دانسته « ال تعاونوا»نیز اقتضای انحاللی بودن خطاب  محقق بجنوردیبعضی مانند 

هستند به اجتناب  باشد و همه مکّلفمیاند. یعنی استعمال لفظ تعاون به اعتبار این است که خطاب متوجه همه 
از یاری کردن یکدیگر در انجام گناه. لذا اگر زید عمر را در کاری یاری کند و عمرو نیز در کاری زید را یاری 
کند، تعاون صادق خواهد بود و با نهی از تعاون، باید هرکسی از اعانه کردن دیگری در انجام گناه، اجتناب نماید 

و لفعل الفالني و کان عمرو عونا لزید في فعل آخر یصدق أّنهما تعاون... فلو کان مثال زید عونا لعمرو في ا»
المنهي عنه إعانة کّل شخص في فعله الذي هو إثم، أي معصیة للخالق أو عدوان و ظلم علی الغیر، و هذا عین 

 (111، ص: 1القواعد الفقهیة )للبجنوردي، السید حسن(، ج )«مفاد القاعدة

 اشکال:
ه فرض شده است که تعاون در صورتی صادق است که مثال زید عمرو را و عمرو نیز زید را یاری باتوجه به اینک

در فقه و اصول، هر فعلی را  »: نماید، اگر فقط یاری کردن یکی از آنها به دیگری لحاظ شود، بعضی گفته اند
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نمایند. حال مورد آن داوری می گیرند و درفارغ از فعل دیگر و حکم هر فاعلی را فارغ از فاعل دیگر در نظر می
ید به عمرو در تحقق اثم و عدوان،  توان این واژه را با توجه به صادق نیست، نمی« تعاون»اگر در مددرسانی ز

ید به عمرو را مصداق تعاون بر اثم و عدوان دانست و حکم  ید، به کار برد و کار مددرسانی ز مددرسانی عمرو به ز
  (11علی دوست، ابوالقاسم، مقاله، ص )«تعاون را بر آن بار کرد. 

که اعانه از هر دو طرف محقق میبه نظر نگارنده گرچه ممکن است در مواردی که امر به تعاون شده باشد، مادا
نشده باشد، مصداق امتثال امر به تعاون نخواهد بود، لکن در موردی که تعاون مورد نهی قرار گرفته، الزمه ی 

هرکدام از آنها نسبت به اعانه ی دیگری است و لذا همین مقدار که معلوم باشد، طرف  اجتناب تعاون، اجتناب
دیگر نیز اعانه خواهد داشت، کافی است که حرمت تعاون، شامل اعانه ی نفر اول نیز باشد و لذا این مقدار از 

 اشکال وارد نیست.
اند بعد اعانه بر اثم، یاری شونده، او را یاری دمیتوان اشکال را اینگونه بیان کرد که در فرضی که معین میلکن 

نخواهد کرد، مسلما عنوان تعاون، این موارد را شامل نخواهد شد. لذا باید این موارد استثنا شود ولی ظاهرا نظر 
 مشهور عدم استثنای این موارد است. 

 بیان سوم: تکمیل بیان سابق
گفته اند اگر همه ی مکلفین در جامعه به عنوان یک واحد باتوجه به اشکالی که به وجه سابق وارد است، بعضی 

اعتبار ی فرض شده باشند و مجموعه امت، به عنوان یک واحد اعتباری موضوع تکلیف باشند، در اینصورت 
گفت مخاطب در مثل  توانیم حیتوض نیبا ا »تک تک افراد به صورت مستقل مورد خطاب نهی نیستند بلکه 

 گریکدیهمکار  دیمجموعه نبا کیامت مکلف است. امت به عنوان  ، مجموعه«والعدوان ماإلثیو التعانوا عل»
 )همان(«بر اعانت آنها تعاون صادق است؛ م،یریامت را در نظر بگ یدر گناه باشند و ما وقت

رسد اوال باتوجه به اینکه غالب خطابات قرآنی به صورت قضایای کلیه ای است که به صورت میبه نظر 
باشد، این ادعا بدون وجود قرینه، قابل پذیرش نیست. ثانیا بر فرض که میلی شامل تک تک افراد مکلف انحال

خطاب متوجه یک واحد اعتباری باشد، آنچه مورد نهی قرار گرفته، تعاون است و با فرض تفاوت معنای اعانه و 
 کند؟ مین صدق تعاون، روشن نیست که به چه جهت از نظر ایشان، به اعانه ی آنها، تعاو

 د( بیان چهارم و پنجم: ظهور عرفی تعاون و الغاء خصوصیت
شود از اینکه میبعضی از باب الغای خصویت، حکم نهی از تعاون را شامل اعانه هم دانسته اند. یعنی وقتی نهی 

فینی بودن این به یکدیگر در انجام گناه کمک نکنید یا یکدیگر را نزنید و ... قطعا حیصیت مشارکت داشتن و طر
عمل، مورد نظر نیست و این حکم حرمت شامل فرضی که فقط یک نفر به دیگری بزند یا در انجام معصیت 

نسبت داده اند. لکن در ادامه گفته  مرحوم امامکمک نماید هم خواهد شد. بعضی باپذیرش این بیان، آن را به 
 نیست. نیازبه الغای خصوصیت هم« ال تعاونوا»اند که حتی در مثل 

ال »باشد و با مواردی مثل می« ال تنابزوا بااللقاب»نظیر « ال تعاونوا علی االثم»از نظر ایشان متفاهم عرفی از 
، باب تفاعل به معنای «ال تضاربوا»مثل  باشد. یعنی هرچند در بعضی از مواردمیمتفاوت ...« تضاربوا و 
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راه الغای خصوصیت ممکن است، لکن ظهور عرفی باشد و تعمیم آن به فرض عدم مشارکت از میمشارکت 
شود. مینهی از مشارکت نیست و اطالق آن شامل همه ی حاالت « ال تنابزوا»و « ال تعاونوا»مواردی مثل 

با لفظ  دیاست که اگر ز نیمراد ا ایآ ست؟یچ «دیرا با القاب زشت صدا نکن گریهمد»که  نیاز ا یمتفاهم عرف»
خالف ظاهر  ن،ی! است؟ین هیآ نیعمروا او را با لفظ زشت صدا نکند مشمول ا یلزشت عمروا را صدا کند و
 )«اند  دهیگونه فهم نیهم هم ورشود و مشهمی دهیمعنا فهم نیطور است و هم نیاست. تعاون بر اثم هم هم

 (11-1-1شنبه  - 111فقه جلسه شهیدی پور، محمد تقی، 
ن مطلوبی برای وجه قول مشهور در شمول عنوان تعاون نسبت به موارد تواند بیامیبه نظر هرکدام از این دو بیان 

اعانه باشد هرچند با غالبی بودن داللت باب تفاعل برمعنای مشارکت، ممکن است اداعای ظهور اطالقی 
 تعاون، مقبول واقع نشود لکن، الغاء خصوصیت بعید نیست 

 ج( بیان پنجم: صدق تعاون نسبت به مقدمات عمل
و نکته در تمام بیانهای سابق مورد غفلت واقع شده که شاید با توجه به آنها بتوان بیان روشنی ارائه نمود ظاهرا د 

برای اثبات شمول عنوان تعاون، حتی نسبت به مواردی که اعانه یک نفر به شخص دیگر همراه است با علم به 
 عدم تحقق اعانه از جانب مقابل. 

 
نکه باب تفاعل داللت بر معنای مشارکت همه اطرف در انجام عمل دارد و قدر نکته اول این است که با فرض ای

متیقن از کیفیت مشارکت هم حالتی باشد که عمل همه از یک سنخ باشد نه اینکه یکی مقدمات را انجام دهد و 
ارکت ، لکن از این نکته غفلت شده که آنچه مورد مش-چنانکه در وجه اول ادعا شده بود-دیگری اصل عمل را

مشارکت در عون و کمک کردن مورد نظر است « تعاَونوا و ال تعاونوا»شود، ماده فعل است یعنی در میواقع 
همانطور که در تضاربوا، مشارکت در ضرب مورد نظر است و این این کامال اجنبی است از دخالت داشتن و 

مصباح )فی بین معنای تعاون و اعانه استکه مورد ادعای قائلین به تنا« معان علیه»مشارکت مستقیم در انجام 

 .(11، ص: 1حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، ج -111، ص: 1الفقاهة )المکاسب(، ج
بنابراین معنای اصلی تعاون، مشارکت در تمهید مقدمات و زمینه سازی و کمک کردن است برای اینکه عملی 

 . در خارج توسط بعضی یا همه آنها یا شخص دیگر انجام شود
نکته دوم این است که انجام هر عملی متوقف است بر تحقق مقدماتی که قطعا بعضی از این مقدمات توسط  

شود که فاعل مستقیم و مباشر در عمل است و شاید نتوان فعلی را در نظر گرفت که بخشی از میکسی اانجام 
مات عمل نداشته باشد؛ به جهت مقدمات آن توسط معین فراهم شود و فاعل مباشر، هیچ نقشی در تحقق مقد

اینکه اوال انجام عمل بدون مقدماتی مثل تصور و تصدیق و  شوق و اراده و حرکات عضالنی متناسب و ... 
عمل ممکن نیست و ثانیا بسیاری از موارد، عالوه بر این امور مقدمات دیگری دارد که توسط فاعل مباشر انجام 

 تن از غیر نیز یکی از آن مقدمات است.شود که غالبا استعانت و کمک خواسمی
بر اساس این دو نکته، در هر موردی که اعانه صادق باشد، مشارکت در تمهید مقدمات عمل نیز صادق است و 

 لذا نهی از تعاون، شامل آنها خواهد بود.
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یت تمهید مقدمات، البته الزمه ی این بیان، تساوی معنای تعاون و اعانه نیست. به جهت اینکه در اعانه تنها حیث
شود ولی در تعاون، حیثیت میشد و به چنین کسی معین و به یاری شونده معان گفته میتوسط غیر، لحاظ 

 شود و هرکدام از آنها متعاون خواهند بود.میمشارکت در تمهید مقدمات لحاظ 
ت حرام توسط گنهکار ممکن است گفته شود الزمه ی این بیان، قائل شدن به حرمت مستقل برای انجام مقدما

 .   *(111، ص: 1)لإلمام الخمیني(، جالمکاسب المحرمة  -)است و این قابل التزام نیست
گوئیم اوال صدق عنوان اعانه منافاتی با حرمت نفسی نداشتن مقدمه حرام ندارد به جهت اینکه میلکن درپاسخ  

ت مقدمه حرام ذکر شده است، این موارد استثنا توان گفت بر اساس ادله ای که در علم اصول برای عدم حرممی
باشند. ثانیا مهم این است که به جهت صدق مشارکت در تمهید مقدمات اثم، تعاون صادق است و مانعی می

 ندارد که عرفا بر انجام مقدمات توسط فاعل، اعانه صادق نباشد.

 اشتراط وجود قصد ُمعین    -2-2
کند، میر قرار گرفته این است که آیا کسی که مقدمات فعل غیر را فراهم از جمله مباحثی که مورد نقد و نظ

کند یا اینکه چنین عنوانی از عناوین قصدیه است و نیازمند قصد میمطلقا مفهوم اعانه، بر عمل او صدق 
ی شرط است یا خیر؟ برا ، برای صدق اعانهفاعله بر قصد، وجود انگیزه خاصی در باشد. همچنین آیا عالومی

 تمایز عناوین قصدیه و واقعیه در چیست؟ و همچنینپاسخ به این مساله الزم است که ابتدا مشخص شود که 
، چیست؟ و همچنین معیار در تشخیص وجود تحقق خارجی عنواننسبت بین قصد و انگیزه ی معین، و علم به 

برای  تراط یا عدم اشتراط قصدیا عدم قصد در انجام یک عمل چیست؟ و در نهایت اقوالی که در رابطه با اش
 . شود، مطرح گردیده بررسی صدق مفهوم اعانه

 عناوین واقعیه و قصدیه -1-2-2
روند بعضی از عناوین اولیه و واقعیه هستند یعنی به نحوی است که قصد و میعناوینی که برای افعال به کار 

راده ی عدم آنها شده باشد، درصورت تحقق اراده ی فاعل مطلقا نقشی در صدق آنها ندارد و حتی اگر قصد و ا
آن عمل در خارج، عنوان اولیه ای که مربوط به واقع خارجی آنها است، بر آنها صادق است مثل قیام و قعود و 

 اکل و شرب و نوم.
بعضی دیگر از عناوین، جزء عناوین ثانویه هستند که به لحاظ خصوصیات پیرامونی عمل، از آنها انتزاع 

شوند مثل اکل میعضی از این عناوین ثانویه نیز  بدون دخالت قصد و اراده ی فاعل، بر عمل منطبق شود. بمی
 مضر یا اکل نافع. 

لکن بعضی از عناوین ثانویه، جزء عناوین قصدیه اند که مقّوم آنها وجود قصد فاعل است همانند رکوع و سجود 
شود اگر بخواهد عالوه بر عنوان میین موارد فعلی که انجام و بیع و شراء و اکرام و اهانت و تادیب و ...که در ا

                                                                    

 «مو هذا عنوان ال یصدق علی إتیان الفاعل المقّدمات، و لهذا ال یکون المجرم في إتیان مقّدماته مجرما بل یکون مجرما في إتیان نفس الجر» - *
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واقعی خود، مثل جلوس و یا قیام و قعود و ضرب و ... متصف به عناوین مذکور باشد،  باید قصد و اراده فاعل 
 . (111، ص: 1دراسات في المکاسب المحرمة، ج -111، ص: 1نتائج األفکار في األصول، ج)نسبت به آن عناوین وجود داشته باشد

 نسبت قصد عنوان و انگیزه عمل  -2-2-2
، 1أجود التقریرات، ج)آنچه در عناوین قصدیه برای صدق عنوان شرط شده، قصد و نّیت آن عنوان در هنگام عمل است

م قیام، توجه به احترام بودن مثال هنگا( 11، ص: 1کتاب الحج )للشاهرودي(، ج -11، ص: 1المکاسب و البیع )للمیرزا النائیني(، ج - 111ص: 
آن باشد و آن را قصد کند. ظاهرا کافی است که علم و التفات به عنوان وجود داشته باشد تا نّیت و بنای بر تحقق 

 آن حاصل شود. بنابراین انگیزه و هدف از انجام عمل فی نفسه دخالتی در صدق عنوان ندارد. 
باشد، انتزاع میثانویه، با توجه به غایت و هدفی که غالبا مورد نظر توان گفت در بعضی از موارد، عنوان میلکن 

شده و لذا در این موارد قصد عنوان مالزم است با وجود انگیزه ی فاعل برای تحقق آن هدف. مثال در عنوانی 
یام دارد، مثل اکرام، غالبا هدف از آن، چیزی جز تحقق اکرام نیست و لذا کسی که علم و التفات به اکرام بودن ق

انگیزه اش با آن مطابقت دارد. ولی در عناوینی مثل بیع و شراء، قصد بیع و شراء، غیر از انگیزه ی انجام آنها 
 باشد، ممکن است انگیزه، کسب در آمد و سود باشد یا انگیزه های دیگر.می

اعانه است و نیازی به گره رسد از یک سو، عمده معیار، برای صدق اعانه، قصد عنوان میباوجود اینکه به نظر 
با توضیحی که در رابطه با خصوصیت این  باشد، و از سوی دیگر،میزدن بحث، به وجود انگیزه ی بر اعانه، ن

توان گفت که نوعا بین علم به اعانه بودن مینوع عناوین ارائه شد که عنوان به لحاظ غایت عمل، انتزاع شده، 
ن گفت غالبا با وجود انگیزه بر إعانه، تالزم وجود دارد، ولی بعضی از عمل و قصد عنوان اعانه و شاید بتوا

فقهاء، تصریح دارند به اینکه ممکن است علم به اعانه بودن عمل برای تحقق إثم، وجود داشته باشد لکن، قصد 
دعا در قول به معنای انگیزه ی فاعل، برای تحقق آن گناه نباشد و لذا اعانه بر إثم صادق نخواهد بود که این م

 سوم و چهارم بیان خواهد شد.
به نظر نگارنده اگر إعانه را یک عنوان قصدی بدانیم، همانند تمام عناوین قصدیه که در آنها سخن از انگیزه 

شود، صدق عنوان، مشروط به قصد و نّیت آن عنوان است و قصد عنوان نیز نیازمند علم و میفاعل مطرح ن
گاهی به عنوان است نه بیش  تر. لذا وجهی برای دخالت دادن انگیزه وجود ندارد.آ

توان إعانه را از عنواین واقعیه دانست و لذا برای صدق آن، قصد عنوان می بعضی برای توجیه این مساله گفته اند
اعانه بودن الزم نخواهد بود، لکن از نظر عرف، انگیزه ی فاعل برای صدق اعانه دخالت دارد. یعنی برای اینکه 

ی مثل بیع عنب، برای هدف و غایتی مثل تولید خمر، مصداق اعانه باشد، الزم است که هدف و انگیزه ی عمل
 *( 111، ص: 1دراسات في المکاسب المحرمة، ج)بایع، تولید خمر باشد. 

                                                                    

عناوین القصدیة، بمعنی عدم توقف صدقها علی قصد عنوانها، ال ینافي توقف صدقها علی فعل خاّص بلحاظ إّن عدم کون اإلعانة من ال » - *
لعلم به، غایة خاّصة علی قصد هذه الغایة الخاّصة، إذ العرف یفّرق بین قصد الغایة الخاّصة و عدم قصدها، کما یفّرق بین العلم بترتبها و عدم ا

 «فتدّبر
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یه، به نظر اگر إعانه را عنوانی واقعی بدانیم، وجه قابل دفاعی برای اشتراط وجود انگیزه و قصد تحقق معان عل
برای صدق عنوان إعانه، وجود ندارد. همچنین اگر اعانه را از عناوین ثانویه ای بدانیم که نیازمند قصد 

باشند، انگیزه ی فاعل نقشی در آن ندارد؛ یعنی اگر اعانه بودن عمل را مانند مفید بودن یا مضر بودن یک مین
لت دادن انگیزه ی فاعل، نخواهد بود. و عمل، متوقف بر قصد و اراده ی عنوان ندانیم، وجهی برای دخا

کند و ارتباطی به میهمچنین اگر عنوان قصدی باشد، همانطور که بیان شد، قصد و نّیت عنوان اعانه کفایت 
 انگیزه و هدف در عمل ندارد.

ان قصد وصول به مع»، از تعبیر «قصد عنوان اعانه»شاید آنچه باعث شده که بسیاری از فقهاء به جای تعبیر، 
استفاده کنند این است که، اعانه، از عناوینی است که با نظر به غایت و هدف عمل، انتزاع شده و گویای « علیه

فروشد، در میغایت غالبی از عمل است. لذا کسی که مثال انگور را به قصد اعانه بودن آن، برای تولید خمر، 
ود. ولی در عین حال این فقهاء قائل به تفکیک بین واقع انگیزه اش همین است که این انگورها به خمر تبدیل ش

علم به اعانه بودن عمل و بین وجود انگیزه اعانه بوده اند و لذا اگر کسی مجبور به اعانه کردن بر معصیت بشود، 
 تواند قصد اعانه نکند تا حکم اعانه در حق او ثابت نشود. می

ت عنوان است و ظاهرا با علم به آن حاصل خواهد بود و لکن اوال آنچه در عناوین قصدیه شرط است، قصد و نی
ثانیا بر فرض که وجود انگیزه بر تحقق معاٌن علیه، شرط باشد و امکان انفکاک آن از علم به اعانه بودن عمل 

باشد و بر اساس غالب موراد، اصل بر مطابقت علم و میباشد، این امکان انفکاک، برای نوع مردم، مورد غفلت 
 نه و انگیزه تحقق معان علیه، خواهد بود مگر اینکه خالف آن احراز شود.قصد اعا

 تحقق قصد اعانه با احتمال تحقق معان علیه: -3-2-2
شود که آیا برای تحقق قصد در عناوین میباشد، این مساله مطرح میبا توجه به اینکه إعانه از معانی قصدیه 

کند؟ همچنین اگر کسی میاشد یا اینکه ظن به تحقق آن نیز کفایت قصدیه، باید علم و قطع به تحقق معان علیه ب
صرفا به امید اینکه معان علیه، محقق شود، مقدمات آن را فراهم نماید، آیا در رابطه با چنین کسی هم مفهوم 

 اعانه صادق خواهد بود یا نه؟ 
ی خواهد بود، لکن ظاهرا تحقق هرچند به نظر با فرض وجود علم به تحقق معان علیه، قصد عنوان اعانه قهر

قصد، متوقف بر خصوص علم نیست و با وجود ظن یا احتمال تحقق معان علیه نیز، قصد اعانه متمشی 
أن » کند میشود. لذا بعضی در رابطه با عناوین قصدیه گفته اند قصد عناوین به صورت احتمالی نیز کفایت می

یکفي عند العرف قصدها بنحو  -کالتعظیم الدخیل في حسن القیام -القصدیة الدخیلة في الحسن عرفا العناوین
نیز وجود امید به تحقق معان علیه را برای  مرحوم امام. (111؛ ص 1المحکم في أصول الفقه ؛ ج) «االحتمال ال الجزم 

بعضی نیز گفته اند  .(111، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج)صدق قصد و تحقق مفهوم اعانه کافی دانسته است
در صورتی که علم به عدم تحقق معان علیه باشد، با تحقق قصد منافات خواهد داشت و در غیر اینصورت، قصد 

 .(111، ص: 1العناوین الفقهیة، ج)اعانه صدق خواهد کرد
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 معیار تشخیص وجود علم و قصد معین  -4-2-2
رای اینکه اثبات شود عمل شخص، مصداق اعانه بر إثم بر اساس اینکه اعانه را از عناوین قصدیه بداینم، ب

گاهی برخوردار بوده تا قصد و نّیت اعانه، محقق می باشد، باید احراز شود که او نسبت به اعانه بودن عملش، از آ
شود یا احراز شود با احتمال تحقق آن، قصد اعانه داشته است. هرچند عمده معیار در تشخیص موضوعات 

بدون اقرار و اعتراف خود او، باشد، لکن قصد و نّیت فاعل، از اموری است که میفی موضوع احکام، فهم عر
باشد، قاصدانه بودن میو لذا باید با تعبیری که عرفا دال بر اعتراف به وجود علم و قصد  باشدمیقابل تشخیص ن

أّن االختالف راجع » شده  باشد در فقه مطرحمیعمل، کشف شود چنانکه در مواضع دیگر که نظیر این مسله 
جواهر الکالم  -111، ص: 1الحدیثة(، ج -کتاب المکاسب )للشیخ األنصاري، ط ) «إلی قصده، و ال یعرف إال من قبله، فیرجع إلیه فیه

 .(111، ص: 1إلسالم؛ جمسالك األفهام إلی تنقیح شرائع ا -111، ص: 1جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج -111، ص: 11في شرح شرائع اإلسالم، ج
گاهی از اعانه  البته ممکن است برای عرف، از وقوع عمل در شرایطی خاص، احراز شود که عمل فاعل، با آ
بودن عمل و با قصد اعانه بوده و به همین جهت نیازی به اقرار و اعتراف فاعل نباشد؛ بلکه انکار و ادعای عدم 

گاهی فاعل مسموع واقع ن بتواند آن را اثبات نماید. به دلیل اینکه معیار این است که از منظر  شود مگر اینکهمیآ
گاهی و قصد اعانه، نباشد.   عرف، این عمل به نحوی انجام شده که بدون آ

توان به مواردی اشاره کرد که از سوی فقها مطرح شده و از نظر همه، اعانه بودن عمل، مسّلم میبه عنوان نمونه 
باشد و در میکه در لحظه ی انجام ظلم یا قتل، نیازمند وسیله ای مانند چاقو و ... دانسته شده، نظیر کسی 

همان لحظه کسی به او اعطا نماید. در این موارد عرفا بر عمل او اعانه بر اثم صادق است. و نیازی به احراز علم 
 و قصد فاعل نیست.  

ن را شاهد بر مدعای خود دانسته اند و لذا  گفته اند در رابطه با این موارد، قائلین به غیر قصدی بودن اعانه، آ
. و (111، ص: 1مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج)حتی با احراز غفلت فاعل و عدم علم و قصد او نیز، اعانه صادق خواهد بود 

ق اعانه، قائلین به لزوم قصد، آن را به عنوان حالتی خاص و منشا قول به تفصیل دانسته اند و گفته اند معیار صد
 شود. میوجود علم و قصد فاعل یا صدق عرفی اعانه است که در قول چهارم مطرح 

رسد اگر صدق عرفی اعانه معیار باشد، نیازی به ذکر تفصیل نخواهد بود. در مواردی عرف، با تکیه بر میبه نظر 
خصوصیات عمل، قاصدانه دهد و در مواردی بی نیاز از آن، از میاعتراف فاعل، قصدی بودن عمل را تشخیص 

المکاسب المحرمة )لإلمام )با عدم ذکر تفصیل، به این نکته اشاره دارد مرحوم امامکند. شاید میبودن آن را احراز 

 . (111، ص: 1الخمیني(، ج

 اقوال در مساله -3-2-2
عنوانی قصدی دانند. بعضی نیز آن را میبعضی علم و قصد را در صدق آن، شرط ن« اعانه»در مورد عنوان 

دانسته و برای قصد عنوان اعانه، علم به اعانه بودن را کافی دانسته اند. بعضی انگیره و هدف یاری کننده 
)ُمعین(، در یاری کردن را، برای صدق اعانه موثر دانسته اند. بعضی نیز قائل به تفصیل بین وجود قصد یا صدق 

 عرفی اعانه شده اند.
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 علم معین قول اول: عدم اشتراط قصد و
در صدق آن ندارد. بنابراین کسی که با حال جهل یا غفلت،  از نظر جمعی از فقهاء، علم و قصد فاعل، نقشی

مقدمات تحقق معصیت را فراهم نماید، اعانه بر اثم برای او صادق است. از نظر بعضی مانند محقق ایروانی یا 
که اعانه از عناوین واقعیه نیازی علم و قصد به جهت این است  ، بی *(11کتاب القضاء )لآلغا ضیاء(؛ ص: ) محقق عراقی 

و ظاهرا مراد تمام کسانی که علم و قصد را معتبر ندانسته اند همین  (11، ص: 1حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، ج)باشدمی
به  (11هیة في القواعد الفقهیة، ص: األنوار الب)و سید تقی قّمی  (111، ص: 1مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج)نکته باشد. محقق خوئی

د که در آنها بدون اینکه شاهدی بر مجازی بودن نکنمیعنوان شاهد، مواردی از استعمال لفظ اعانه را ذکر 
 -إقبال األعمال )ط )شقاوتمثل  استعمال باشد، این عنوان بر اموری به کار رفته که یا شانّیت علم و قصد ندارند

یا اینکه قرینه بر عدم علم و « **)(، دعا§(111، ص: 11، جاربحار األنو)، عافیت‡(11البقرة :  )،صوم، صالۀ†(11، ص: 1القدیمة(، ج
الکافي )«، ما را یاری کنیدانجام وظایف[ ]در ورع و تالش خودبا »قصد فاعل، وجود دارد نظیر اینکه فرموده اند 

قصد اعانه و یاری هنگام انجام وظایف، ری از اوقات، و واضح است که در بسیا ††(111، ص: 1اإلسالمیة(، ج -)ط 
کسی که یاری برساند بر قتل یک مومن، هرچند با سخن خود، با یاس از رحمت »وجود ندارد. همچنین 

که  بیان نیز اطالق دارد و شامل مواردیاین و  ‡‡(111نهج الحق و کشف الصدق، ص:  )«خداوند، او را مالقات خواهد کرد
شود. بنابراین بدون علم و قصد نیز اعانه صادق است، هر چند در مواردی میومن، وجود ندارد، علم به قتل م

که علم و قصد نباشد، حکم إعانه بر إثم در حق او منّجز نخواهد بود و بر فرض حرمت اعانه، معصیت ثابت 
 . (11، ص: 1حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، ج)شودمین

به قول چهارم که با وجود شرط دانستن قصد، پذیرفته شده که در بعضی از موارد،  مرحوم روحانی نیز با اشاره
گوید نتیجه قائل شدن به شرطیت قصد در بعضی از موارد، این میشود، میبدون قصد نیز عرفا صدق إعانه 

یرا بین عمل قاصدانه و غیر قاصدانه جامعی وجود ندارد و  لذا إعانه است که اعانه را مشترک لفظی بدانیم ز
فقه الصادق علیه السالم )دارای دو معنای متباین خواهد بود و این قابل التزام نیست بنابراین قصد مطلقا شرط نیست

 .(111، ص: 11)للروحاني(، ج
به نظر ادعای عنوان واقعی بودن اعانه، دور از واقعیت است. به دلیل اینکه هر عملی که به عنوان اعانه انجام 

باشد مثال داد و ستدی میسه و فارغ از اعانه بودن، دارای یک عنوان واقعی و گاهی عنوانی ثانوی شود، فی نف

                                                                    

الجور... فال یبقی وجه للحرمة إال عنوان اإلعانة علی اإلثم و توهم کونه قصدیا، منظور فیه، کیف و بالنسبة إلی المقدمات  الترافع الی حکام» - *
 «القریبة تصدق اإلعانة، و لو لم یخطر بباله عنوانه أصال.

عَ » - †
َ
َلْت ِلي َنْفِسي َو َغَلَبِني َهَواَي َو أ  «اَنِني َعَلْیَها ِشْقَوِتيَو َلِکْن َخِطیَئٌة َعَرَضْت َو َسوَّ

الةِ »  - ‡ ْبِر َو الصَّ  «َو اْسَتِعیُنوا ِبالصَّ
اَعة»  - § َعاَنْتَك َعَلی الطَّ

َ
 « َو َرَزَقَك اْلَعاِفَیَة َفأ

ٍد َو آِلِه، » - **  «، َو اْجَعْل َذِلَك َعْونًا ِلي َو َسَببًا ِلَنَجاِح َطِلَبِتي...َو َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ
ِعیُنوِني َعَلی َذِلَك ِبَوَرٍع َو اْجِتَهاد»   - ††

َ
ْرَواَحُکْم َفأ

َ
َیاَحُکْم َو أ ِحبُّ ِر

ُ
ِه أَل ي َو اللَّ  «ِإنِّ

َه َیْوَم اْلِقَیاَمِة مَ »   - ‡‡ َعاَن َعَلی َقْتِل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َو َلْو ِبَشْطِر َکِلَمٍة َلِقيَ اللَّ
َ
ِبيُّ ص َمْن أ هْکُتوبًا َعَلی َج َقاَل النَّ  «ْبَهِتِه آِیٌس ِمْن َرْحَمِة اللَّ
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شود عنوان اولیه ی آن، همان دادن و گرفتن است و اگر به قصد بیع انجام شده باشد، عنوان بیع نیز میکه انجام 
کسی باشد و در بعضی کردن ه و یاری بر آن صادق است و این قابلیت را دارد که در بعضی شرایط مصداق اعان

موارد کامال خالف آن باشد. و به لحاظ فهم عرفی بسیار بعید است که بدون احراز قصد فاعل، عنوان اعانه، بر 
یک عمل صادق باشد و اگر به کسی که قصد یاری نداشته، عنوان معین، بکار رود، منشا تعجب او خواهد بود. 

به « َعون»زیرا مفهوم  بودصادق خواهد « عون»سبب یاری کسی شود، بر آن عنوان البته اینکه عمل او در واقع 
تاج اللغة و  -الصحاح  -111، ص: 1کتاب العین، ج)و چه اسم مصدر« َصعب»معنای کمک و یاری، چه وصف باشد مانند

باشد بخالف مفهوم میهرچند بدون قصد انجام شود، صادق  ،، بر هر شیء یا عملی (1111، ص: 1صحاح العربیة، ج
 . که عنوانی است قصدی و فقط بر فاعل اختیاری صادق خواهد بود اعانه

استعینوا »اما مواردی که ادعا شده مفهوم اعانه، در اموری فاقد علم و قصد، استعمال شده، در بعضی مانند    
ال است که کمال علم و اراده شود، خداوند متعمی، آنچه به عنوان معین، از او طلب یاری «بالصبر و الصالۀ

باشد نه معین. و بعضی موارد مثل می« مستعان به»و به تعبیر دقیقتر « معان به»است و نماز و صبر)=صوم(، 
جواهر )معین دانستن دعا و عافیت و ... نیز روشن است که استعمال مجازی است و به جهت علقه ی سببیت

منزله ی شخص دارای قصد و اراده فرض شده اند که انسان را در مقام ، این اسباب اعانه، به  (111البالغة، ص: 
 کنند.  میعمل، یاری 

،  ادعا شده که غالبا، قصد یاری کردن وجود ندارد، پذیرفته «اعینونی بالورع و االجتهاد»اما اینکه در مورد تعبیر 
دین خداوند خواهد بود و لذا نیست به جهت اینکه یک انسان مومن، هر چند بصورت اجمالی، قصد او یاری 

 انجام تکالیف او، مصداق اعانه خواهد بود. 
همچنین استدالل به عموم یا اطالق بعضی استعماالت برای اثبات صدق اعانه در فرض فقدان قصد، تمسک به 

أصول الفقه محاضرات فی )عموم یا اطالق، در شبهه ی مصداقیه ی آن خواهد بود و مستدل خود به بطالن آن اذعان دارد

 . (111ص:  1(، ج طبع دار الهادی)
قواعد أصول )آن مورد اختالف است همچنین شبهه ی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، عالوه بر اینکه امتناع

 -11کفایه االصول ص )هستنداستحاله یا خالف ظاهر بودن آن  و گرچه بعضی قائل به (11الفقه علی مذهب اإلمامیة، ص: 

چنین مشکلی وجود ندارد؛ به دلیل اینکه در مواردی  لکن صغرویا در محل بحث، (111، ص: 1ل في علم االصول، جالمحصو
کند، به معنای این است که عرف در بعضی موارد، به جهت میشود صدق عرفی اعانه، کفایت میکه گفته 

داند و میر یک عمل قاصدانه شرایط خاص و نزدیک بودن عمل معین به مرحله ی وقوع اثم، آن را ظاهر د
و لذا نیازی به  (111، ص: 1مطارح األنظار ) طبع جدید (، ج)قول چهارم نیز همین است ظاهرا مراد قائلین به تفصیل در

باشد. و به سخن دیگر اگر فاعل ادعای عدم علم و قصد نماید، در میاعتراف فاعل نسبت به وجود قصد ن
شود مگر اینکه بتواند ادعای خود را اثبات کند.  به همین جهت در ادامه و در یمچنین شرایطی از او پذیرفته ن

 شود با قصدی بودن مفهوم اعانه، منافاتی ندارد.میتکمیل قول چهارم بیان خواهد شد که تفصیلی که ذکر 

متیقن از آن، در نهایت در صورت مجمل بودن مفهوم اعانه و تردید در قصدی یا غیر قصدی بودن آن، باز هم قدر 
 مواردی است که همراه با علم و قصد باشند.
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 قول دوم: کفایت علم به اعانه بودن )قصد عنوان اعانه(
بعضی مانند صاحب عروه، از یک سو بر خالف قول اول، وجود علم را برای صدق اعانه شرط دانسته که ظاهرا 

و از سوی دیگر وجود انگیزه برای وصول به مرادشان علم به اعانه بودن عمل، برای تحقق معاٌن علیه است. 
شود به اینکه با وجود علم، بصورت قهری، قصد نیز میداند. همچنین در ادامه قائل میمعاٌن علیه را، الزم ن

محقق خواهد بود و به قرینه ی ذیل کالم، مرادشان از قصد، انگیره ی وصول به نتیجه و تحقق معان علیه نیست 
حاشیة المکاسب )دهدمیمطرح شده بلکه مقصود قصد اعانه بودن عملی است که انجام اری شیخ انصکه در کالم 

 . *(1، ص: 1)للیزدي(، ج
رسد با توجه به آنچه در معنای عناوین قصدیه بیان شد، ظاهرا نظر ایشان این است که در تحقق میبه نظر 

ی فاعل هرچه باشد نقشی در صدق آن  عناوین قصدی، آنچه الزم است، قصد و نّیت عنوان است و انگیزه
شود، ظهر باشد یا نماز عصر، تابع قصد و نّیت نمازگزار است، لکن میعنوان ندارد. مثال اینکه نمازی که خوانده 

تواند متفاوت باشد و این نقشی در صدق عنوان ظهر یا عصر میهدف و انگیزه از نماز به تناسب معرفت افراد، 
 . †بودن نماز ندارد

کند و بعضی دیگر از فقها نیز این نظر را مینابراین برای نّیت و قصد عنوان، علم و التفات به عنوان کفایت ب
. همچنین ‡(111، ص: 1مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهیة األساسیة، ج -11، ص: 1إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج)پذیرفته اند

شود، قابل حمل بر همین میبعضی فقها مانند محقق اردبیلی که در قول چهارم مطرح مقصود از قصد در کالم 
 . §(111زبدة البیان في أحکام القرآن، ص: )معنا خواهد بود

شود. و بر این اساس تفاوتی نیست بین اینکه میبه نظر این بیان خالی از اشکاالتی است که به سایر اقوال وارد 
شود یا غیر از آن. میشود، عملی باشد که به انگیزه ی خیر انجام مین در تحقق گناه انجام آنچه با علم با تاثیر آ

 یگریداند که دمیدهد و میانجام  یریکار خ یکه شخص نیا مثال »بعضی به عنوان نقض بر این ادعا گفته اند: 
-1شنبه  - 111فقه جلسه  ،یپور، محمد تق یدیشه )«ستیکار او، اعانه بر اثم ن ،به او ناسزا خواهد گفت ر،یکار خ نیبه خاطر ا

لکن این نقض وارد نیست. به جهت اینکه اوال این موارد از مصادیق تسبیب در انجام گناه است نه اعانه   (1-11
شود. ثانیا در این موارد اگر مصلحت کار خیر، مهمتر از میبر گناه؛ به جهت اینکه عمل او منشأ انجام گناه 

نباشد، انجام آن، جائز نخواهد بود. و باید در صورت امکان به نحوی انجام شود که مصداق اعانه حرمت اعانه 
بر اثم نباشد و اال در تزاحم بین امتثال واجبات و اجتناب از حرمت اعانه بر اثم، تنها در فرضی که اهمیت 

                                                                    

عرفت أّن الّتحقیق صدق اإلعانة بالّنسبة إلی ... بل أقول القصد حاصل مع العلم قهرا  الّتحقیق صدق اإلعانة مع العلم و إن لم یقصد الّتوّصل» - *
 «یکن غرضه من ذلك إیجاد ذلك الغیر للحرام ذي المقّدمة ألن القصد إلی المقّدمة اّلتي یعلم صرفها في الحرام قصد قهري له و إن لم

 مگر اینکه در اعمال عبادی، به هدف ریا و ... انجام شود و سبب بطالن عمل گردد که این خارج از محل بحث است - †
 «االنصاف أّنه یشکل فرض انفکاك قصد اإلعانة من المعین عن علمه بوقوع الحرام من الغیر » - ‡
 « مراد اإلعانة علی المعاصي مع القصد أو علی الوجه اّلذي یقال عرفا أنه کذلكو الّظاهر أّن ال » - §
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شود به نحوی باشد که از نظر میواجب، بیشتر از مفسده ی حرمت اعانه بر اثم باشد یا اینکه عملی که انجام 
 عرف، مصداق اعانه بر اثم نباشد و رابطه ی بین آنها منتفی باشد، انجام عمل مجاز خواهد بود. 

 قول سوم: اشتراط قصد تحقق نتیجه )عمل به انگیره تحقق معان علیه( 
به نقل از   111، ص: 1کتاب المکاسب ؛ ج -111، ص: 1مطارح األنظار ، ج)شیخ انصاریو بعض دیگر از فقهاء مانند  محقق کرکی

، برای صدق اعانه، وجود قصد و انگیزه ی تحقق معاٌن علیه را  ( 111، ص: 1کفایة األحکام، ج -111حاشیة اإلرشاد )مخطوط(: 
 تحقق معان علیه را برای تحقق قصد)انگیزه(، کافی ندانسته اند. الزم دانسته اند. و لذا علم به 

ین فقها این است که اعانه از عناوین قصدیه است در غیر اینصورت اگر آن را از عناوین واقعیه ظاهرا مراد ا
شد. با این وجود سابقا بیان شد که برای صدق عناوین قصدیه، قصد میدانستند، چنین شرطی مطرح نمی

ناوینی مثل اعانه، نوعا عنوان، الزم است نه وجود انگیزه ی تحقق معان علیه. عالوه بر اینکه بعید نیست در ع
 بین قصد عنوان اعانه و وجود انگیزه ی اعانه، تالزم باشد که سابقا وجه آن بیان شد.

در محث اصول وجه این شرط را اینگونه تبیین نموده است که بعضی از افعال از جهات شیخ انصاری مرحوم 
بود. ]مثال اعطاء سالح، اگر مصداق شود که بعضی حالل و بعضی حرام خواهد میمختلف معنون به عناوینی 

اعانه بر قتل باشد حرام و اگر مصداق اعانه بر جهاد باشد واجب یا مستحب و در بعضی موارد مباح خواهد 
بود[. بنابراین برای اینکه فعل محکوم به حرمت باشد الزم است از همان جهت و عنوان حرام ]مثل اعانه بر 

و اال متصف به حرمت نخواهد بود. و به جهت اینکه انجام اختیاری عمل از یک اثم[، با اختیار انجام شده باشد 
  *حیث خاص، بدون قصد آن حیثیت ممکن نیست، باید قصد عنوان وجود داشته باشد.

فرماید بین قصد عنوان اعانه و بین قصد معان علیه مالزمه وجود دارد به نحوی که اگر قصد نتیجه میدر ادامه 
 †(111، ص: 1مطارح األنظار ) طبع جدید (، ج )، قصد اعانه هم محقق نخواهد بود.اشدوجود نداشته ب

همچنین محتمل است مراد بعضی این باشد که در عناوین قصدیه، قصد اختیاری عنوان شرط است نه قصد 
نگیزه برای قهری آن که با وجود علم، حاصل خواهد بود. و گویا قصد اختیاری عنوان اعانه را مالزم با وجود ا

تحقق معان علیه دانسته اند. همچنین محتمل است که منشأ این نظر، وجود روایاتی باشد که در بعضی مصادیق 
ُه َیْصَنُعُه َخْمرا  »مانند بیع عنب به کسی که قصد تخمیر دارد، گفته شده که  نَّ

َ
ْن َنْعَلُم أ الکافي )ط  )«َنْحُن َنِبیُع َتْمَرَنا ِممَّ

. در این نوع از روایات، بیان شده که با وجود علم به تحقق خمر توسط مشتری، بیع ‡(111، ص: 1جاإلسالمیة(،  -
انگور، مانعی ندارد. بنابراین با وجود اینکه قصد قهری، نسبت به اعانه وجود داشته باشد،وجه عدم حرمت این 

                                                                    

إذا ارید الحکم علیه لکونه وقع علی صفة الحرمة ال بّد أن یکون ذلك العنوان مقصودا، و إاّل لم یکن ذلك العنوان « اإلعانة علی اإلثم»فعنوان »  - *
 «اختیارّیا، فلم یعقل وقوعه علی صفة الحرمة

 «و القصد إلی عنوان اإلعانة ال ینفّك عن القصد إلی المعان علیه، فإذا لم یکن قاصدا للمعان علیه لم یکن قاصدا لإلعانة » - †
ِبي َکْه  » -‡

َ
یٍع َعْن َحَناٍن َعْن أ ِد ْبِن ِإْسَماِعیَل ْبِن َبِز ٍد َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ ِه ع َعِن اْلَعِصیِر َمٍس قَ ُمَحمَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
َل َرُجٌل أ

َ
اَل: َسأ

ْن َیْغِليَ َقاَل اَل 
َ
ِبیُعُه َقْبَل أ

َ
َناِن َو أ ْجَعُلُه ِفي الدِّ

َ
ْعِصُرُه ُکلَّ َسَنٍة َو أ

َ
َنا أ

َ
َس ِبِه َفِإْن َغَلی َفاَل َیِحلُّ َبْیُعُه ُثمَّ َقاَل ُهَو َذا َنْح َفَقاَل ِلي َکْرٌم َو أ

ْ
ْن َبأ ُن َنِبیُع َتْمَرَنا ِممَّ

ُه َیْصَنُعُه َخْمرًا. نَّ
َ
 « َنْعَلُم أ
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تحقق حرام است و صرفا آنچه عمل، عدم وجود قصد اختیاری نسبت به تحقق گناه و عدم فروش به انگیزه ی 
 قصد شده، تحصیل مال و ثمن حاصل از بیع است. 

 اشکال:
 به نظر آنچه در توجیه لزوم قصد معان علیه و وجود انگیزه تحقق حرام بیان شد، ناتمام است.

بیان نمودند، نسبت به اصل لزوم وجود قصد اعانه، برای صدق اختیاری بودن عمل، مرحوم شیخ انصاری آنچه 
جای تردید نیست. لکن آنچه ایشان به عنوان مالزمه بین قصد اعانه و قصد و انگیزه تحقق معان علیه مطرح 

پذیریم که غالبا قصد عنوان اعانه، مالزم است با اینکه مینمودند، قابل پذیرش نیست. به دلیل اینکه هر چند 
نگیزه اش از اعانه، رسیدن به هدف دیگری عمل به انگیزه  تحقق حرام انجام شود، لکن ممکن است کسی تنها ا

مثل کسب مال و ... باشد. و در این موارد با وجود اینکه اعانه به انگیزه تحقق حرام، انجام نشده، لکن مصداق 
 عمل اختیاری است و همین مقدار برای حکم به حرمت کافی است.   

باشد، در اینصورت هم بین قصد میزم کند و قصد اختیاری المیاما اینکه ادعا شود قصد قهری کفایت ن
اختیارِی عنوان اعانه، و انجام عمل به انگیزه ی تحقق معان علیه مالزمه نیست و با وجود انگیزه ی مغایر با آن 

 مثل انگیزه ی کسب مال و ...  قابل جمع است.
عنوان دفاع از این قول و  چه به -همچنین استدالل به روایات برای تبیین وجه اشتراط قصد اختیاری و انگیزه،

ناتمام است. به دلیل اینکه، این روایات به قصد تبیین عنوان اعانه صادر نشده تا  -چه به عنوان یک وجه مستقل
 بخواهیم بگوئیم یک معنا و مفهوم شرعی از اعانه ارائه شده تا مقدم باشد بر معنا لغوی و عرفی. 

جواز بیع عنب بشود، روایات اطالق دارد و مطابق اطالق آن، حتی عالوه بر این اگر از این روایات استفاده 
شود و لذا باید گفت که این روایات با میصورتی را که به قصد و انگیزه ی تخمیر بخواهد فروخته شود، شامل 

شود  در تنافی و تعارض است و باید وجهی عرفی برای جمع بین آنها بیان« ال تعاونوا علی االثم»مفاد آیه شریفه 
 و در غیر اینصورت، با وجود مخالفت با کتاب الله، قابل استناد نخواهند بود.

اگر بخواهیم به عنوان وجه جمع بین ادله حرمت اعانه و این روایت، بگوئیم مقصود از اعانه ی حرام، اعانه ای 
ون قصد و انگیزه ی حرام است که با انگیزه حرام باشد و مقصود از اطالقات جواز بیع عنب و تمر و ...، بیع بد

 باشد، این جمع تبرعی و خالف متفاهم عرفی است.می
، *بنابراین یا باید این روایات به جهت مخالفت با کتاب و سنت و مخالفت با شأن ائمه معصومین علیهم السالم

رأة علی المولی؛ إّن العمل بمثل تلك الروایات، ج»گفته اند:  مرحوم امامکنار گذاشته شود چنانکه بعضی مانند 
یا اینکه حمل بر مواردی شود که مصداق  (111، ص: 1کتاب البیع )لإلمام الخمیني(، ج )«لمخالفة مضمونها للکتاب و السّنة

 شود. میاعانه بر اثم نباشد مثل اینکه بیع برای تولید خمری باشد که در غیر حرام نظیر مداوا و... استفاده 

                                                                    

تواند میشاید بتوان گفت این روایات حتی در فرض عدم حرمت بیع عنب به تولید کننده ی خمر، دور از شان ائمه علیهم السالم است. البته  - *
 نه خصوص شخص امام؛ لکن در این فرض هم راهی جز تاویل یا اعراض نیست. مقصود از تعبیر نحن نبیع تمرنا، اشاره به پیروان و محبان باشد
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 ط وجود قصد یا صدق عرفی اعانهقول چهارم تفصیل بین اشترا
جمعی از فقها همانند قول دوم و سوم، وجود قصد معین را برای صدق اعانه الزم دانسته اند لکن این را ضابطه 
ی جامعی ندانسته اند به جهت اینکه در بعضی از موارد هرچند ادعا شود که قصد اعانه وجود نداشته، عرفا 

کند مثال به قاتلی که مهیای میقدمات بسیار نزدیک عمل کسی را فراهم کند مانند کسی که ممیاعانه صدق 
باشد، وسیله ی قتل را برساند و ... در این موارد بعضی مانند محقق اردبیلی، گفته اند یا قصد میانجام قتل 

. هرچند ( 111آن، ص: زبدة البیان في أحکام القر)معین وجود داشته باشد یا اینکه عرفا بر عمل او عنوان اعانه صدق کند
بعضی صریحا قصد را به معنای انگیزه و هدف ذکر کرده اند لکن بعضی مانند محقق اردبیلی مطلق قصد را 

میر داند. مرحوم میمطرح نموده و محتمل است که مرادشان نظیر قول دوم باشد که قصد عنوان اعانه را کافی 
قصد ترتب »و گاهی نیز از تعبیر « قصد اعانه»گاهی از تعبیر  نیز با بیان نظیر این تفصیل، مراغی عبد الفتاح

. (111، ص: 1العناوین الفقهیة، ج)استفاده نموده و آن را متفرع بر علم یا ظن به تحقق معصیت دانسته« تمعصیو ظلم 
 شاید دلیل این تعابیر وجود تالزم بین آنها باشد که قبال به آن اشاره شد.

فرموده یا قصد و انگیزه ی تحقق معان علیه باشد یا اینکه به جهت منحصر بودن  شیخ انصاریبعضی مانند 
 -کتاب المکاسب )للشیخ األنصاري، ط )شود برای تحقق معان علیه، عرفا اعانه صادق باشدمیفایده عملی که انجام 

 . (111، ص: 1الحدیثة(، ج

باشد. همچنان که مقصود بعضی میعرفی اعانه ظاهرا مرجع این بیانها یکی است و در همه، مالک دوم، صدق 
حرمت آن از باب اعانه بر اثم، در صورتی است که یا »از فقها که در رابطه با بیع سالح به اعداء دین گفته اند 

مقصود ایشان هم در مالک دوم همان « همراه با قصد اعانه باشد یا اینکه در حال جنگ این عمل انجام شود
 .   (1، ص: 1غایة اآلمال في شرح کتاب المکاسب، ج)باشدمیصدق عرفی اعانه 

رسد اگر صدق عرفی قصدی بودن عمل، به عنوان مالک واحدی بیان شود، مالک اول را نیز شامل میبه نظر 
خواهد بود. به دلیل اینکه در معیار اول نیز عرف باید با تصدیق اعتراف معین نسبت به وجود قصد، عمل او را 

 انه بداند. مصداق اع
بنابراین معیار صدق عرفی، بهترین معیار برای تشخیص عمل قاصدانه ی معین خواهد بود و با این بیان، شبه ی 
مشترک لفظی بودن اعانه نیز مطرح نخواهد شد؛ به جهت اینکه اعانه عبارت است از تمهید مقدمات فعل غیر 

اینکه برای اعانه دو معنای متباین که یکی همراه باقصد و که از منظر عرف، با قصد اعانه و یاری انجام شود، نه 
 دیگری بدون قصد باشد مطرح گردد تا مستلزم اشتراک لفظی باشد. 

 تعمیم حکم به موارد عدم قصد، با الغاء خصوصیت -5-2-2
نه، با وجود اینکه از جمله فقهائی است که قصد و انگیزه ی تحقق حرام را برای صدق عرفی اعا مرحوم امام

با لحاظ تناسب حکم و موضوع، متفاهم عرفی و عقالئی از  گوید ممکن است ادعا شود،میداند، میالزم 
خواهد از اشاعه ی گناه جلوگیری شود و  فساد ریشه کن شود و در میحرمت تعاون بر اثم، این است که شارع 
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اشد و به هیچ وجه نباید مقدمات گناه بمیاین صورت تفاوتی بین قصد داشتن یا نداشتن یاری کننده گنهکار ن
 فراهم شود. 

همچنین ممکن است گفته شود که هدف شارع حرمت اعانه بر اثم این است که گنهکار، خود را در انجام گناه 
تنها ببیند و زمینه های تشویق شدن و جرأت یافتن بر انجام گناه وجود نداشته باشد. بنابراین  هرچند صدق 

وجود قصد و انگیزه ی تحقق معان علیه باشد، لکن عرف، این قید را دخیل در موضوع حکم اعانه، مشروط به 
بیند و با الغاء خصوصیت، مواردی که تمهید مقدمات گناه با انگیزه ی تحقق آن نباشد، حرام خواهد بود. از مین

اسب المحرمة )لإلمام المک)، این الغاء خصوصیت هرچند جای تأمل دارد لکن بدون وجه نیستمرحوم امامنظر 

 .(111، ص: 1الخمیني(، ج
این بیان اگر در حد ظهور عرفی باشد، نتیجه ی آن موافق با قول دوم است که قصد قهری حاصل از علم به 

 داند و ال اقل به عنوان مویدی برای آن خواهد بود.میتحقق گناه را برای صدق اعانه و حرمت آن کافی 

 ان اشتراط وجود قصد مع -3-2
بحث اعانه بر اثم را در جایی صادق دانسته که هنگام یاری رساندن توسط معین، شیخ انصاری بعضی مانند 

یاری شونده)ُمعان( نیز قصد انجام گناه را داشته باشد، در غیر اینصورت هرچند یاری کننده، علم به وقوع گناه 
ه را نیز انجام دهد، اعانه بر اثم صدق نخواهد داشته باشد و برای معان در آینده، قصد گناه محقق شود و گنا

 . (111، ص: 1الحدیثة(، ج -کتاب المکاسب )للشیخ األنصاري، ط )کرد
داند، این شرط را میبر اساس اینکه علم به وقوع اثم را برای تحقق قصد اعانه کافی مرحوم سید یزدی 

 . (1، ص: 1حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج)نپذیفته
ی صدق اعانه چنین شرطی دخالت ندارد. زیرا همانطور که در ادامه بیان خواهد شد، حتی اگر إثم، در ظاهرا برا

کند و عنوان إثم نیز در هر زمانی که میخارج محقق نشود، مفهوم اعانه به لحاظ مقدمات انجام گناه، صدق 
، به جهت وجود علم یا احتمال کند و مهم این است که معینمیکفایت « اعانه بر اثم»محقق شود، برای صدق 

باشد. لذا با وجود قصد اعانه و صدق میتحقق إثم، قصد اعانه داشته باشد که این در محل بحث مفروض 
مفهوم اعانه هنگام انجام مقدمات و تحقق اراده و قصد گناه توسط یاری شونده در زمان متاخر و واقع شدن 

 وجود ندارد. گناه، مانعی برای صدق عنوان اعانه بر اثم،

 اشتراط تحقق خارجی معان علیه، برای صدق اعانه -4-2
توان این مییکی از اموری که بعضی به عنوان شرط صدق اعانه مطرح کرده اند، تحقق خارجی معاٌن علیه است. 

آن، کند و به تبع مینکته را به عنوان یکی از شروط صدق مفهوم اثم بیان کرد که بدون آن، عنوان اثم، صدق ن
 نیز صادق نخواهد بود. « اعانه بر اثم»هیئت ترکیبی 

توان آن را جدای از معان علیه تصویر کرد، میباشد و نمیالبته به جهت اینکه اعانه از مفاهیم ذات االضافه 
اعانه بر »روشن است که مقصود قائلین به اشتراط تحقق خارجی، دخالت داشتن آن در تحقق هیئت ترکیبی 

 شد. بامی« اثم
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 معان علیه: خارجیبیان قائلن به اشراط تحقق  -1-4-2
نسبت داده که ایشان وقوع معاٌن علیه را شرط صدق اعانه دانسته است و مرحوم نراقی به شیخ انصاری مرحوم 

در نقد ایشان گفته است که مفهوم اعانه متوقف بر وقوع خارجی معان علیه نیست و با وجود قصد بر اعانه، 
. بعضی از فقها نیز در تایید (111، ص: 1الحدیثة(، ج -کتاب المکاسب )للشیخ األنصاري، ط )نه صدق خواهد کردمفهوم اعا

گفته اند، بدون وقوع معان علیه، مفهوم اعانه با تسامح منطبق خواهد بود و اال حقیقتا اعانه مرحوم نراقی 
. (1، ص: 1حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج)مصداق تجّری خواهد بود بلکه(11، ص: 1حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، ج)کندمیصدق ن

مصباح )بعضی نیز تصریح کرده اند که به حسب مقام وضع، مفهوم و موضوع له إعانه، مقّید شده به وقوع معان علیه

 . (111، ص: 1الفقاهة )المکاسب(، ج
کند مینیست که مطلقا مفهوم اعانه صدق ن شود که مقصود ایشان اینمیفهمیده مرحوم نراقی از ادامه کالم  

صادق خواهد « اعانه بر مقدمات اثم»کند هرچند میصدق ن« اعانه بر اثم»بلکه مقصودشان این است که ترکیب 
. در واقع مراد ایشان این است که مفهوم اعانه صادق است ولی مفهوم إثم *(11عوائد األیام في بیان قواعد األحکام، ص: )بود

 کند. میصدق ن

 معان علیه: خارجیبیان قائلن به عدم اشراط تحقق  -2-4-2
گوید تحقق یا عدم تحقق اثم، دخالتی در میرا نپذیرفته و محقق نراقی نظر استاد خود شیخ انصاری مرحوم   

اثم حقیقت اعانه بر اثم ندارد و استغال به مقدمات اثم، اگر همراه با قصد تحقق اثم باشد، مصداق اعانه بر 
 †(111، ص: 1الحدیثة(، ج -کتاب المکاسب )للشیخ األنصاري، ط )است.

، مدعی شدند که اثم، در ‡باشدمیهم باتوجه به اختالفی که در تفاوت مصدر با اسم مصدر مطرح  مرحوم امام
ر باشد و در صدق معنای مصدری إثم، تحقق خارجی آن دخیل نیست بلکه بمیآیه ی شریفه به معنای مصدری 

کند، هرچند نتیجه آن محقق نشود، معنای مصدر إثم، صادق است، و آنچه میعمل کسی که اقدام بر انجام إثم 
 . (111، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج)باشد، معنای اسم مصدری آن استمیمتوقف بر وقوع خارجی گناه 

ع خارجی معان علیه، بیان نموده اند به اینصورت وجهی برای استبعاد شرط دانستن وقو مرحوم امامهمچنین 
که اگر وقوع خارجی معان علیه شرط صدق إعانه باشد، تا زمانی که معاٌن علیه محقق نشود، باید یک حالت 
منتظره وجود داشته باشد و وقوع خارجی معاٌن علیه، شرط متاخر برای صدق اعانه باشد یا اینکه از باب مقدمه 

                                                                    

لك إذا فعل أحد عمال قد یترتب علیه أمر، و یکون له مدخلیة في تحقق ذلك األمر، و لم یترتب علیه ذلك األمر، فال یقال: إّنه أعانه علی ذ» - *
مر و حصوله.نعم إذا قصد به اإلعانة، یصدق أّنه أعانه علی مقدماته، أو في السعي األمر، و إن کان مقصوده منه إعانة شخص آخر في تحّقق ذلك األ

 «فیه
ء، سواء حصل أم ال، و من اشتغل ببعض مقّدمات الحرام الصادر عن الغیر ء هو الفعل بقصد حصول الشيفإّن حقیقة اإلعانة علی الشي» - †

 «بقصد التوّصل إلیه، فهو داخل في اإلعانة علی اإلثم
 به تفصیل بیان شد 1-1در بخش  - ‡
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معاٌن علیه، بر فعل معین، اعانه صدق نماید. در حالی که التزام به شرط متاخر و مقدمه ی  ی موصله، با تحقق
کنیم که قبل از تحقق معاٌن علیه، مفهوم إعانه، بر عمل معین، میموصله، غیر عرفی است و بالوجدان درک 

  *.(111همان، ص )باشدمیصادق 

 نقد قائلین به عدم اشتراط تحقق خارجی اثم -3-4-2
اعانه بر »توان با فرض عدم تحقق إثم، عنوان میشود که نمیگفته شیخ انصاری اوال  نسبت به فرمایش مرحوم 

فقه الصادق علیه السالم  -111القواعد الفقهیة )للفاضل(؛ ص:  -11، ص: 1إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج) را صادق دانست« إثم

ی اگر هیئت ترکیبی لحاظ شود، مدخلیت تحقق اثم، برای صدق عنوان، روشن است . یعن(111، ص: 11)للروحاني(؛ ج
و اگر خصوص عنوان اعانه، بدون لحاظ معان علیه لحاظ شده باشد، پذیرفته نیست به دلیل اینکه این عنوان 

 ند. کمیتوان بدون لحاظ معان علیه و با فرض عدم تحقق آن، بگوئیم اعانه صدق میذات االضافه است و ن
اما صدق اعانه نسبت به مقدمات اثم، به اعتبار انجام مقدمات آن مقدمات، مورد قبول است واال نفس انجام 
مقدمات، اعانه بر تحقق آنها نیست. و بر فرض اینکه حقیقتا قبل از تحقق إثم، مفهوم إعانه به اعتبار تحقق 

کند چون اعانه بر اثم، غیر از میبر إثم صدق ن که گناه محقق نشود، عرفا اعانهمیمقدمات، صادق باشد، مادا
 اعانه بر مقدمات اثم است. 

عالوه بر این بر فرض اینکه طبق ادعای مرحوم شیخ، از نظر عرف قبل از روشن شدن تحقق یا عدم تحقق گناه، 
ه ی خود را اعانه بر إثم صادق باشد لکن منافات ندارد که عرف، بعد از مشاهده ی عدم تحقق إثم، قضاوت اولی

 خطا بداند و بگوید الحمد لله که اعانه بر گناه نشد. 
به قرینه و ظهور عرفی آیه که قبال به آن اشاره شد، إثم به  گوئیم با توجهمی مرحوم اماماما نسبت فرمایش 

 د.و بر این اساس بدون وقوع خارجی گناه، اعانه ی بر اثم صادق نخواهد بو †معنای اسم مصدری استعمال شده
همچنین صدق عرفی اعانه قبل از تحقق معان علیه، نیازمند التزام به شرط متاخر و مقدمه ی موصله نیست 

گوید کمک کرد برای انجام دادن گناه)به معنای مصدری آن(، نه اینکه میکه گناه انجام نشده، میبلکه عرف مادا
گوید الحمد لله که عمل او کمک به گناه میکمک کرد به گناه. و چنانکه گذشت، عرف بعد از عدم تحقق گناه 

 نشد.

 تاثیر کیفیت )معاٌن به( در صدق اعانه -3-2
شود)معاٌن به( این نکته بیان شد که گاهی به شرایط عمل و  میدر رابطه با عملی که به عنوان یاری و اعانه انجام 

داند و عمل معین را، یک میا صادق قریب بودن آن به معاٌن علیه، به نحوی است که عرف، به راحتی إعانه ر
کند، مگر اینکه بتواند خالف آن را اثبات نماید. جهات دیگری در بحث معاٌن به که مورد میعمل قاصدانه تلّقی 

                                                                    

ود السرقة فلو کان تحّقق السرقة دخیال في الصدق فال بّد و أن یقال: إّن المعتبر في صدق اإلعانة إیجاد المقّدمة الموصلة، أو االلتزام بأّن وج » -*
 «عقلّیان. و کالهما خالف المتفاهم العرفي منها بل هما أمران  من قبیل الشرط المتأّخر لصدق اإلعانة

 بیان شد -1-1در مبحث  - †
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شود این است که آیا آیا باید فعل معاٌن به، یک عمل خارجی باشد، یا اینکه بر اموری نظیر تعلیم و میبحث واقع 
شود، اعانه صادق است؟ میهدید، که گاهی مقدمه و زمینه ساز تحقق گناه دیگری تشویق و تحریک و ت

کند؟ بعضی ازاعمال میصدق  نیز، اعانهمیبر فعل عدهمچنین آیا باید معاٌن به، یک امر وجودی باشد یا اینکه 
و امثال این موارد،  داند اگر مشغول کار خود بشود، از او مالیات ظالمانه دریافت خواهد شدمیمانند تاجری که 

 مورد بحث قرار گرفته که آیا اعانه بر اثم، نسبت به آنها صادق است یا نه؟

 عدم اختصاص اعانه به افعال خارجی: -1-3-2
اگرچه بعضی ادعای انصراف عنوان اعانه از اموری غیر از فراهم نمودن مقدمات خارجی عمل غیر، مثل تشویق 

لکن همانطور که بعضی از فقها تصریح کرده اند، عنوان  (11، ص «ارکان معاونت در اثم»مقاله )و تهدید و ... را دارند
 -111، ص: 1قواعد فقه )محقق داماد(، ج)شودمیاعانه، اطالق دارد و شامل همه ی انواع مساعدت های عملی و فکری 

تلف اعانه نخواهد بود و هر نوع زمینه و . بنابراین تفاوتی بین حاالت و انواع مخ*(111القواعد الفقهیة )للفاضل(، ص: 
مقدمه برای تحقق گناه، اگر احراز شود که با علم و قصد، نسبت به تاثیر آن در تحقق گناه، انجام شده، یا به 
نحوی باشد که عرف آن را عملی قاصدانه بداند و خالف آن ثابت نشود، حکم اعانه ی بر اثم، ثابت خواهد بود. 

ه گناه، ایجاد انگیزه و تحریک برای انجام گناه و اعطای وسایل مورد نیاز برای انجام آن، بنابر این آموزش را
 تفاوتی در این جهت ندارند. 

 اختصاص اعانه به امور وجودی -2-3-2
نسبت به افعال عدمی)ترک فعل( بعضی قائل به تفصیل شده اند و گفته اند ترک فعل مثل سکوت یا جلوگیری 

هرچند ممکن است از باب ترک نهی از منکر، مرتکب حرام -ه، مصداق اعانه ی بر اثم نیستنکردن از تحقق گنا
مگر اینکه نسبت به افرادی خاص، وظیفه ای وجود داشته باشد، که به جهت ترک آن، اعانه ی بر   -شده باشد

باشد لکن میستن درب جرم و معصیت، به  آنها اسناد داده شود. مانند نگهبانی که موظف به مراقبت از مکان و ب
کند، این موارد یقینا از مصادیق اعانه بر اثم میبا علم به وقوع سرقت، از بستن درب و جلوگیری سارق، اجتناب 

 .(111، ص: 1قواعد فقه )محقق داماد(، ج)است
قق شرایط به نظر اگر وجود وظیفه و مسئولیت برای صدق اسناد اعانه کافی باشد، در بسیاری از  موارد، با تح
تواند از میالزم،  مسئولیت و تکلیف نهی از منکر وجود دارد. همچنین نسبت به مثالی که بیان شد، مذمت عرف 
دانند از میباب ترک نهی از منکر یا ترک انجام وظیفه باشد نه از باب اعانه بر اثم. یا اینکه اگر اعانه را صادق 

ه مثال باز گذاشتن درب و همراهی با سارق، را مصداق اعانه باب این این است که حیث وجودی عمل لحاظ شد
 دانند. به همین جهت روشن نیست که بر ترک فعل، عنوان اعانه صادق باشد.می

                                                                    

 «الظاهر عدم اختصاص المساعدة بالمساعدة العملیة بل تعم المساعدة الفکریة، و إراءة الطریق و اإلرشاد الی ما هو مطلوبه و مقصده » - *
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 عدم اختصاص مقدمات قریب عمل -3-3-2
قوع بعضی قائل به تفصیل بین مقدمات قریب و بعید شده اند و اعانه بر اثم را نسبت به مقدماتی که نزدیک به و

اثم باشد، صادق دانسته اند بخالف مقدمات بعید و در مقابل بعضی منکر تفاوت بین مقدمات قریب و بعید 
. اختالفی در صدق اعانه بر اثم نسبت به مقدمات قریب عمل (111و  111، ص: 1مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج)هستند

به مقدمات بعید است و ممکن است  خصوصا جزء اخیر از مقدمات تحقق عمل نیست. عمده بحث مربوط
گفته شود کسانی که بصورت مطلق قائل شده اند که اگر مقدمات همراه با قصد اعانه انجام شود، مصداق اعانه 

، *(11، ص: 1المکاسب و البیع )للمیرزا النائیني(، ج  -111، ص: 1الحدیثة(، ج -کتاب المکاسب )للشیخ األنصاري، ط )بر اثم و حرام خواهد بود
باشند و به هر مقدار که مقدمات بعید باشند، باز هم با وجود قصد اعانه، حرام میتفاوتی بین مقدمات بعید، ن

خواهد بود. و این نظر خصوصا با توجه به مبنایی که علم به تحقق  معصیت را برای تحقق قصد اعانه کافی 
 داند، غیر قابل التزام خواهد بود.  می

توان گفت که می، †(111، ص: 1جفرائد االصول: )باشدمیاینکه معیار در صدق عناوین، متفاهم عرفی لکن با توجه به  
اگر فاصله مقدمات به قدری باشد که از نظر عرف، بود و نبود آن، تاثیری در تحقق نتیجه ندارد، در این موارد 

هر چند آن عمل با علم یا به انگیزه ی  (111رم(، ص: کتاب النکاح )لمکا -أنوار الفقاهة  )عنوان اعانه بر اثم صادق نیست؛
تحقق حرام انجام شده باشد. به عبارت دیگر مواردی که عرفا از مقدمات دخیل در تحقق عمل محسوب 

شوند، هرچند با علم به دخالت آنها در معصیت انجام شود، لکن به نگاه عرفی، این موارد مصداق علم به مین
 بلکه صرفا انجام عمل با یک تصور مخالف با واقع همراه است.   تاثیر در معصیت نیست 

درباره ی مقدماتی که مصداق مستحب یا واجب هستند و معلوم باشد که انجام آنها زمینه ساز تحقق گناه به 
شود و تنها راه جواز انجام عمل، مهمتر بودن و غلبه ی میشود، نظیر این بیان مطرح میوسطه ی  دیگران 

 آن، نسبت به مفسده ی اعانه بر اثم است یا منتفی بودن عنوان اعانه به لحاظ متفاهم عرفی.  مصلحت

 بررسی صدق إعانه بر إثم نسبت به بعضی از مصادیق مورد اختالف -3-3-2

باشند یا نه مورد بحث واقع شده و خصوصا با مبنای میبعضی از موارد در خصوص اینکه مصداق اعانه بر إثم 
دانند، این موارد به میدانند یا برای حصول قصد، علم به تحقق إثم را کافی میاعانه را عنوان واقعی  کسانی که

عنوان یک اشکال و مثال نقض، مطرح گردیده. یعنی باید مواردی را مصداق اعانه بر اثم بدانند که قابل التزام 
شود، عمل میظالمانه از او مالیات گرفته  داند در صورت اقدام به تجارت، به صورتمینیست. مثال تاجری که 

شود یا میداند هنگام عبور در مسیر، اموال او سرقت میاو مصداق اعانه بر اثم خواهد بود. همچنین مسافری که 
 شود، عمل او هرچند به سفر حج برود، مصداق اعانه بر اثم خواهد بود. میعوارض ظالمانه از او دریافت 

                                                                    

 «اإلثم کل فعل له دخل في صدور الحرام عن الغیر إذا قصد به توصل الغیر به الی الحرام فهو اعانة علی » - *
المقصود مراعاة العرف في تشخیص الموضوع و عدم االقتصار في ذلك علی ما یقتضیه العقل علی وجه الدّقة، و ال علی ما یقتضیه الدلیل  » - †

 «اللفظيّ إذا کان العرف بالنسبة إلی القضّیة الخاّصة علی خالفه
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شوند و خصوصا میداند و بین قصد و علم به اعانه بودن تفکیک قائل میمل قصدی کسانی که اعانه را ع
دانند، این موارد را به جهت فقدان قصد و انگیزه، از تحت میکسانی که وجود انگیزه برای تحقق گناه را الزم 

 .(111، ص: 1الحدیثة(، ج -کتاب المکاسب )للشیخ األنصاري، ط )دانندمیمفهوم اعانه، خارج 
داند، منکر تحقق مقدمه برای میکه برای تحقق قصد اعانه، علم به تحقق اثم را کافی مرحوم سید یزدی اما 

شود میکند که در این موارد عملی به عنوان مقدمات و تمهید گناه شخص دیگر انجام نمیفعل غیر شده و ادعا 
دهند و مثال تاجر میمسافر، صرفا کار خود را انجام  تا گفته شود این عمل همراه با علم و قصد بوده بلکه تاجر یا

فروشد تا گفته شود عمل او إعانه است، بلکه او صرفا با میگیرد، چیزی نمیبه کسی که از او مالیات ظالمانه 
کند پس او مقدمه ی گناه غیر را فراهم میدیگران داد و ستد دارد و مالیات گیرنده، ظالمانه از او وجهی دریافت 

 .(1، ص: 1حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج)کردهن
دانند و حتی علم را برای تحقق مفهوم اعانه الزم میهمچنین بعضی از کسانی که اعانه را از عناوین واقعیه 

کنند که اعانه بر مطلق مقدمات فعل غیر صادق نیست، بلکه میدانند، وجه خروج این موارد را چنین بیان مین
موثر در فاعلّیت فاعل باشد، مصداق اعانه خواهد بود و هر موردی که مربوط به ایجاد قابلیت تنها مقدماتی که 

قابل باشد، مصداق اعانه بر اثم نخواهد بود و لذا از این منظر حتی عملی مثل قیادت، مصداق اعانه بر اثم نیست 
اگر از راه دیگر حرمت آن ثابت به جهت اینکه این عمل موثر در ایجاد قابلیت قابل است نه فاعلیت فاعل و 

 . (11، ص: 1حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، ج)شودمینبود، از باب اعانه بر اثم حرمت آن ثابت ن
توان در موردی که کسی واقعا میرسد در این موارد توجیهاتی که بیان شده قابل پذیرش نیست و نمیبه نظر 

کند، منکر صدق عرفی اعانه شد. نه از باب انکار میفراهم داند عمل او، زمینه ی تحقق یک معصیت را می
وجود قصد و نه از باب انکار تحقق مقدمه ی فعل غیر و نه از باب تخصیص اعانه به خصوص ایجاد مقدمات 

 فاعلیه ی فعل غیر.
داند میا باشد یمیداند حضور او در بازار، زمینه پرداخت مالیات ظالمانه از دستگاه حکومت فاسد میکسی که 

داند حضور او میشود و نظیر آن کسی که با عدم رعایت حجاب، میسفر او با اموری مثل سرقت یا ... مواجه 
کند و امثال این موارد، همه از مصادیق اعانه ی بر اثم خواهند بود. میزمینه ی لغزش و گناه عده ای را فراهم 

موارد ندارند از باب رفع اضطرار یا حرج و ... ممکن است نهایتا نسبت به کسانی که راهی برای گریز از این 
حکم ثانویه برای آنها اباحه ی تجارت و سفر و ... باشد و این غیر از این است که مفهوم اعانه بر اثم صادق 

 نباشد. 
محقق خوئی نیز این موارد را از مصادیق اعانه دانسته لکن ایشان اساسا قائل به حرمت اعانه بر اثم 

 .(111، ص: 1مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج)باشدمین

 عدم صدق اعانه نسبت به مقدمات اثم -5-2
در مقام تبیین مفهوم إثم، این نکته بیان شد که نسبت به مقدمات گناه، با توجه به اینکه عقاب و مفسده ای جز 

لکن اگر فرض شود که نافرمانی کند. میعقاب و مفسده ی ذی المقدمه، وجود ندارد، مفهوم إثم برای آن صدق ن
از امر و عصیان حکم الهی صادق باشد و همین مقدار را برای صدق إثم، کافی بدانیم، با این وجود نیز، صدق 
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شود، میاعانه بر إثم، اشکال دیگری دارد و آن عبارت است از اینکه در این فرض، نفس مقدمه ای که انجام 
تا بحث از اعانه بر إثم مطرح شود. به عنوان مثال اگر کسی برای ساختن مصداق إثم است نه مصداق مقدمات آن 

خمر، نیاز به خرید انگور داشته باشد، و خریدن انگور برای او به عنوان مقدمه ی حرام، حرام باشد، کسی که با 
ه مصداق کند، نفس اینکه انگور را به او تحویل دهد)قبض(، مصداق إثم است نمیفروختن انگور، به او کمک 

شود نه اینکه مقدمه باشد برای انجام گناه میاعانه بر إثم. زیرا طبق فرض، مستقیما با عمل او، گناه محقق 
 توسط مشتری.

که بعضی منکر حرمت -همچنین اگر مقدمات گناه را مصداق تجّری بدانیم و قائل به حرمت تجّری باشیم 
، باید توجه داشت که اوال درصورتی مقدمات حرام، - (11، ص: 1(، جالمکاسب و البیع )للمیرزا النائیني)باشندمیآن 

همان ص )کندمیمصداق تجّری خواهند بود، که ذی المقدمه محقق نشود و اال اصطالحا بر آن تجری صدق ن

یرا تجری و بنای بر (11 . ثانیا اگرچه با فرض حرمت تجّری، تردیدی در صدق عنوان إثم بر آن نیست، ز
باشد؛ لکن در اینصورت هم صدق اعانه میموال، از محرمات نفسی خواهد بود و مستلزم عقاب  مخالفت با

 بر اثم نسبت به این امور، مورد اختالف واقع شده.
قائل شده اند که بر فرض اینکه تجّری صادق باشد، مانعی برای صدق صاحب عروه بعضی مانند مرحوم 

صدق شیخ انصاری لکن عده ای مانند  (.1، ص: 1لمکاسب )للیزدي(، جحاشیة ا)مفهوم اعانه بر تجری نخواهد بود
مفهوم إعانه بر تجّری را ممنوع دانسته اند به دلیل اینکه تجّری عملی است قصدی و لذا عملی مثل خریدن 
انگور، در صورتی تجّری است که با قصد انجام حرام و تولید خمر برای نوشیدن حرام، انجام شود. بنابراین 

دهد، فقط میجّری، مرّکب است از عمل خریدن، بعالوه ی قصد حرام؛ لکن عملی که فروشنده انجام ت
اعانه ی بر خریدن است که یک جزء تجّری است و نسبت به حقیقت تجّری که قصد نیز در آن دخالت 

 . *(111، ص: 1الحدیثة(، ج -کتاب المکاسب )للشیخ األنصاري، ط )باشدمیدارد، اعانه صادق ن
به نظر در این موارد چون اعانه ای برای تحقق قصد گناه، از سوی فروشنده وجود ندارد، اعانه ی بر تجّری، 

کند لکن، چنانکه قبال مطرح گردید، با فرض اینکه علم به قصد مشتری و تحقق گناه وجود دارد، میصدق ن
ه ذو المقدمه)مثل تولید خمر( اعانه بر إثم عمل فروشنده همراه با نیت و قصد اعانه بر إثم است و لذا نسبت ب

 باشد و برای قاصدانه بودن عمل، بیش از این چیزی الزم نیست. میصادق 

 جمع بندی
باشد و مصادیق آن محدود به محرمات میحاصل بررسی انجام شده این است که معنای اثم، اعم از عدوان 

باشد، از مصادیق میبح و گناه بودن آنها نزد عقال ثابت شرعی نیست و بعضی موارد از اعمال دارای مفسده که ق
گاهی صحیح از حکم شرع، انجام شود، عرفا میاثم  باشد، به نحوی که نفس عمل، هرچند با جهل و عدم آ

                                                                    

شود که اعانه ی میکند، گفته میمفروض این است که اعانه نسبت به آن صدق در ادامه نیز اگر کسی بگوید مقدمه ی تجری نیز حرام است و  - *
کند مگر اینکه باز سخن از تجری بودن این جزء تجری به میان آید که باز سخن از قصدی میکند لکن اعانه ی بر حرام صدق نمیبر خریدن صدق 

 بودن تجزی مطرح شده و این مسیر مستلزم تسلسل خواهد بود. 
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بر اساس شواهد بیان شده، در صدق اثم، تفاوتی بین گناهان رفتاری و گناهان قلبی  .مصداق إثم خواهد بود
شود، لکن ظاهرا در آیه میین با وجود اینکه اثم به معنای مصدری و غیر مصدری استعمال وجود ندارد. همچن

که در خارج محقق نشده باشد، عنوان میشریفه، به عنوان اسم مصدر استعمال شده و براین اساس بر گناه، مادا
 باشد. میاثم صادق ن

باشد، و در میاعل، داللت بر مشارکت در عمل همچنین در نهی از  تعاون در آیه شریفه، گرچه مقتضای باب تف
باشد، مورد میبدو امر ممکن است شمول آن نسبت به مواردی که اعانه بر اثم از یک نفر و بدون وجود مشارکت 

تردید واقع شود، لکن پنج وجه برای تبیین فهم عرفی داللت آن بر نهی از  اعانه بر اثم، مطرح شده که به نظر 
باشد و وجه پنجم که تاکید بر صدق مشارکت در عون و تمهید میاء خصوصیت مشارکت وجه سوم که الغ

 باشد.  میباشد، مناسبتر میمقدمات اثم 
باشد، و به جهت اینکه صدق عناوین قصدیه متوقف بر قصد و میبر اساس اینکه ظاهرا اعانه از عناوین قصدیه 

د قصد و نّیت عنوان اعانه، صادق نخواهد بود و بیان شد که نّیت آن عنوان، توسط فاعل است، اعانه، بدون وجو
باشد و همین مقدار برای صدق میبا علم و التفات به اعانه بودن عمل، به صورت قهری، قصد اعانه، محقق 

کند. انکار لزوم قصد یا ادعای لزوم وجود قصد اختیاری اعانه یا قصد به معنای وجود انگیزه و میاعانه کفایت 
توان گفت به جهت خصوصیت عنوان اعانه، که نظیر بعضی میغایت عمل، وجه قابل دفاعی ندارد. البته قصد 

 باشد. میعناوین دیگر، با لحاظ غایت و نتیجه ی عمل انتزاع شده، نوعا بین قصد عنوان و وجود انگیزه مالزمه 
 کند. میو امید اعانه بودن آن، کفایت  در فرض عدم علم نیز، احتمال اعانه بودن عمل، برای انجام عمل با قصد

شود یا اینکه فعل در شرایطی خاص و به میهمچنین احراز و اثبات وجود قصد، یا با اعتراف فاعل محقق 
نحوی انجام شود، که از منظر عرف، فعلی قاصدانه تلّقی شود و انکار قصد از سوی فاعل مسموع نباشد مگر 

 اینکه بتواند آن را اثبات کند.
بنابراین در بین اقوالی که مطرح شده، قول دوم که وجود علم به اعانه بودن عمل را، برای تحقق قصد و نّیت 

دانست قابل دفاع خواهد بود و در این جهت فرقی بین موارد اعتراف به وجود علم و قصد و میعنوان کافی 
مه آنها عرفا اعانه صادق است و با این کند، نخواهد بود و در همیمواردی که عرف، حکم به وجود علم و قصد 

 توان تفصیل مذکور در بعضی اقوال را با قول دوم قابل انطباق دانست.میبیان 
اعانه بر »با توجه به شرط بودن تحقق خارجی اثم برای صدق عنوان اثم، بدون تحقق خارجی آن،  هیئت ترکیبی 

یه و صدق عنوان إثم، و با فرض وجود قصد اعانه و صادق نخواهد بود. همچنین با فرض تحقق معاٌن عل« اثم
صدق مفهوم اعانه، نیازی به وجود قصد انجام اثم، توسط کمک شونده، در هنگام اعانه، نخواهد بود و همین که 

 دهد کافی است.میکند و عمل را انجام میبعدا قصد 
محدودیت خاصی وجود ندارد و هر مساعدتی شود )معاٌن به( نیز میدر رابطه با عملی که به عنوان اعانه انجام 

تواند با وجود سایر میاعم از عمل خارجی یا کمک فکری و ارائه ی طریق گناه یا ایجاد انگیزه و تحریک فاعل، 
و ترک فعل، اگر به نحوی به صورت فعل وجودی قابل میشرایط، از مصادیق اعانه بر اثم باشد، البته افعال عد

داند با میانه نسبت به آنها  روشن نیست. نسبت به بعضی از امور مانند تاجری که لحاظ نباشند، صدق اع
اشتغال به فعالیت، باید مثال مالیات ظالمانه پرداخت کند، هر چند بعضی توجیهاتی برای عدم صدق عنوان اعانه 
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ه این عمل، زمینه ی قطعی بر اثم، نسبت به آن بیان نموده اند لکن، به نظر همه این موارد در فرض توجه به اینک
تواند مصداق اعانه بر اثم باشد، و منافاتی ندارد که در فرض استلزام عسر و حرج و میباشد، میتحقق معصیت 

 اضطرار و ... حکم ثانویه ی آن، اباحه و جواز باشد.
ه و ذی المقدمه، نیازی با توجه به کافی بودن علم به اعانه بودن عمل، برای صدق اعانه بر اثم نسبت به معاٌن علی

به اثبات صدق اعانه بر اثم، نسبت خصوص مقدمات نیست، چه از طریق حرام دانستن مقدمات حرام غیر از راه 
 باشد.میتجری، و چه از طریق تجّری دانستن آنها، زیرا هر کدام از این راه ها با اشکال مواجه 
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