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 مقدمه
یافته در آن مناسبات اقتصادی در جوامع همواره براساس نیازهای فعالین اقتصادی و ساختارهای مالی سامان

گویی این نیازها در بستر ساختارهای مالی شکل گرفته بر ت ابزاری برای پاس یابد. معامالجامعه تحقق می
به منظور نیل به اهداف متعالی میهای مطلوب اقتصادی هر جامعه است. در جامعه اسالمبنای اهداف و ارزش

ه، اسالم در عرصه اقتصادی، ساختارهای اقتصادی و معامالت قانونی برپایه احکام الهی مشروعیت یافت
 كند.گزاری میهای اقتصادی را ریلفعالیت

حرمت ربای قرضی از احکام محوری و موّكد اسالم در معامالت است كه بدون تردید پایبندی به آن نقش 
بسزایی در تحقق نظام مالی مطلوب اسالم دارد. تحقیقات فقهی پیرامون این حکم و سعه آن ركنی مهم در 

 دستیابی به این مطلوب است.
حیل ربای قرضی یکی از مباحث مهم در این موضوع  است. مراد از حیله در فقه تغییر حکم شرعی با  حکم

تر در مباحثی چون نکاح، طالق و زكات ایجاد تغییر در موضوع آن است. عنوان حیل در كالم متقدمین بیش
تر در میان ل بیشمطرح بوده و با وجود مطرح بودن برخی حیل ربای قرضی در روایات، بحث از این حی

ای ساده و با متاخرین مطرح شده است. حیله برای فرار از ربای قرضی به دو صورت متصّور است، گاه به شیوه
گیرد و گاه با تبدیل عقد قرض به حفظ عقد قرض و اخراج زیاده از قرض و تضمین آن در عقدی دیگر انجام می

 گیرد.عقود دیگر چون بیع در مثل بیع العینه صورت می
یکی از حیل نوع اّول برای فرار از ربای قرضی كه با توجه وجود روایاتی در تجویز آن مورد بحث فقها قرار گرفته 
است، قرض مشروط به بیع محاباتی است. بر این اساس برای فرار از تعیین زیاده در مال قرض داده شده، 

كند اما قرض، مشروط به بیع ل را ضمانت میقرض گیرنده در عقد قرض تنها بازگشت مثل یا قیمت همان ما
شود و مقترض خرید كاالیی از مقرض به بیش از قیمت بازاری آن به صورت نسیه را نیز محاباتی و مانند آن می

و غیر تبّرعی تامین میگردد. از این طریق همان نفع مقصود قرض دهنده در ضمن بیع و به صورت الزامتعهد می
 خواهد شد.

است، محقق حّلی های این تحقیق، نخستین فقیهی كه به بررسی تفصیلی حکم این مساله پرداختهافتهمطابق ی 
های منتشر شده در كتاب رسائل التسع است. چنان كه خواهد آمد پس از ایشان این مساله در در یکی از رساله

له پس از اشاره به اقوال و كتب عالمه و دیگر فقها نیز مطرح و بررسی شده است. در این تحقیق ان شاءال
مقتضای عمومات در مساله، ادله بیان شده برای حرمت چنین قرضی از اجماع و روایات و اشکاالت مطرح بر 

 نماییم.آن را بررسی نموده، در نهایت نیز ادله عام حرمت حیل ربا را ارزیابی می

 اقوال 
اص مطرح نشده است. محقق حلی پس از طرح چنان كه اشاره شد، این مساله در كالم متقدمین به صورت خ

چاپ شده است، حرمت این گونه قرض را  (131)ی العّزیه كه در ضمن كتاب رسائل الّتسعادله این فرع در رساله
نیز   (312: 3)و شهید اول در دروس (322: 1)و مختلف (111: 2)ترجیح داده است. پس از ایشان عالمه حلی در تحریر

نیز حرمت چنین قرضی است.  (188: 8و  66: 2)اند. ظاهر كالم محقق اردبیلی در مجمع الفائدههحرمت آن را پذیرفت
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ایشان چاپ شده، در خصوص این موضوع  (212) ای تفصیلی كه در ضمن رسائل الفقهیهعالمه بهبهانی نیز رساله
را از كالم شی  طوسی در  نگاشته و بر حرمت این گونه حیل ربا تاكید كرده است. ایشان عدم جواز این حیله

حکم به حرمت را از شی  جعفر  (121: 11)نیز استظهار كرده است. سید عاملی در مفتاح الکرامه (2: 3)استبصار
داند و ظاهر كالم سید نیز حرمت را اقوی می (61: 21)كاشف الغطا نیز نقل كرده است. شی  نجفی در جواهر

 جواز این قرض مشروط است. نیز عدم (272)یزدی در كتاب سوال و جواب
قول به جواز  (211)همان،اند. عالمه بهبهانی در رساله خویشدر مقابل برخی فقها به جواز چنین قرضی حکم كرده

از جواز این گونه قرض دفاع و  (121: 11)را به برخی فقهای معاصر خویش نسبت داده است. سید عاملی در مفتاح
دهد. البته ایشان قول به جواز را به عالمه حلی در قواعد نیز نسبت می (121: 11)آن را به استادش سید بحرالعلوم

اگر ( 121و  123: 2)فرموده است، كالم عالمه در قواعد (211)اشنیز نسبت داده اما چنان كه محقق بهبهانی در رساله
از به شی  طوسی نیز در خالف آن ظهور نداشته باشد، ظاهر در جواز این گونه قرض نیست. چنان كه نسبت جو

 پذیرفته نیست.

 مقتضای عمومات
ی خاص در مساله، باید توجه داشت كه مقتضای عمومات، حلیت و صحت چنین پیش از طرح و بررسی ادله

عقدی است. عموم آیات و روایات مشروعیت قرض و بیع، هم چنین عمومات صحت مطلق عقد، شامل چنین 
بر فرض عدم تمامیت ادله ربوی بودن و حرمت این قرارداد، عمومات  شود. براین اساسقرض و بیعی نیز می

 صحت بر اصاله الفساد مقدم خواهد بود.

 ادله حرمت 
هایی برای حکم به حرمت در این فرع ذكر شده و مناقشاتی بر آن صورت گرفته است كه در ادامه پس از استدالل

 نماییم: بیان هر دلیل، اشکاالت وارد بر آن را نیز بررسی می

 .اجماع  فقها9
ای است و در تبیین آن به اطالق مدعی اجماع فقها بر حرمت چنین معامله (213)عالمه بهبهانی در رساله خویش

عبارت متعددی از فقها در حرمت قرض مشروط به نفع و اختصاص حلیت به صورت تبّرع و مانند آن استدالل 
خاص در كالم متقدمین مطرح نشده است و هر چند اطالقات كرده است. چنان كه گذشت این مساله به صورت 

كند اما با توجه به وجود روایات خاص، اّدعای اجماع در ایشان گمان به حرمت این عقد نزد ایشان را تقویت می
بر اجماعی  (123: 11)این مساله براساس اطالق كالم فقها تمام نیست. براین اساس ادعای سید عاملی در مفتاح

صحت این معامله با استناد به فتاوای فقها در مسائل دیگر چون اطالق كالم ایشان در جواز بیع مشروط به بودن 
 قرض یا جواز برخی شروط در عقد قرض نیز پذیرفته نیست.

تاكید كرده است، اجماعی تعبدی در مساله محقق نیست و  (62: 21)در مجموع چنان كه شی  نجفی در جواهر 
 درک حکم به صحت یا فساد در مساله پرداخت. باید به بررسی م
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 . شمول ادّله حرمت ربا2
بر شمول عمومات صحت در مساله اشکال كرده است كه ادله حرمت ربا  (271)همان: عالمه بهبهانی در رساله اش

شامل این قرض است و ربا به اجماع فقها باطل است. استدالل ایشان به آیات حرمت ربا مبتنی بر عدم 
در قرض میاص ربا به زیاده در نفس مال قرض داده شده است، چرا كه معنای عرفی ربا هرگونه زیاده الزااختص

اند. به عالوه چنان كه ایشان در شود و بر همین اساس فقها قرض به شرط هبه را نیز ربا دانستهرا شامل می
موضوع حکم حرمت نزد مسلمین و نیز در تاكید كرده است، این زیاده به صورت مطلق ( 222)حاشیه مجمع الفائده

 شرائع سابق بوده است. 
موید صدق عنوان ربا بر این زیاده، ظاهر روایت مشهور منقول از طرق عامه است كه داللت بر ربا بودن هرگونه 

های خارج از نفس مال مقروض روشن منفعت ناشی از عقد قرض دارد چرا كه شمول منفعت نسبت به زیاده
در مقام استدالل بر حرمت  (171: 3)هاست. شی  در خالفر روایت در صدق عنوان ربا بر این زیادهاست و ظهو

دلیلنا إجماع الفرقة، و أیضا قوله علیه السالم: »قرض ربوی عالوه بر اجماع، به این نقل استناد كرده است: 
: 2)، در دعائم(312: 1)سنن كبری این روایت عالوه بر نقل عامه چون بیهقی در «. كل قرض جر منفعة فهو ربا»

نقل شده و علی رغم عدم وجود آن در منابع روایی موجود، محقق حّلی  نیز به صورت مرسل از امام باقر  (61
به نقل این روایت نزد خاصه از طریق ابو الجارود اشاره كرده و بیان فاضل آبی دیگر عالم  (111)در رسائل التسع

 نیز موید ثبوت این نقل است.  (132)زمعاصر ایشان در كشف الرمو

یاده و منفعت در قرض5  .اطالق روایات حرمت ز
توان بر فرض عدم پذیرش صدق عرفی ربا بر زیاده مذكور و عدم شمول موضوع ادله حرمت ربا نسبت به آن، می

عقد قرض  منع برای حرمت آن به روایاتی دیگر كه بدون تصریح به صدق عنوان ربا، از مطلق زیاده و نفع در 
 كند، استناد كرد. آن چه در منابع روایی در این میان معتبر است دو روایت است:می

ِد نقل كرده است:  (223: 6)نخست، روایتی كه شی  در تهذیب َعْن الُحَسیِن بِن َسعید َعْن ُیوُسَف ْبِن َعِقیٍل َعْن ُمَحمَّ
قْ 

َ
ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل َمْن أ

َ
ُخْذ ْبِن َقْیٍس َعْن أ

ْ
ْجَوَد ِمْنَها َفْلَیْقَبْل َو ََّل َیأ

َ
َرَض َرُجالا ورقاا َفاَل َیْشَتِرْط ِإَّلَّ ِمْثَلَها َفِإْن ُجوِزَي أ

ْجِل َقْرِض ورقِه 
َ
َة َمَتاٍع َیْشَتِرُطُه ِمْن أ یَّ ْو َعاِر

َ
ٍة أ َحٌد ِمْنُکْم ُرُکوَب َدابَّ

َ
 .أ

اشاره كرده است، صحیح است و با وجود اشتراک محمد بن  (132: 11)سند روایت چنان كه سید عاملی در مفتاح
قیس، به قرینه نقل یوسف بن عقیل از او در این روایت، راوی آن محمد بن قیس بجّلی كوفی است كه نجاشی 

پس از  (112)او را توثیق كرده است. نجاشی در ترجمه یوسف بن عقیل بجّلی كوفی در فهرست (322)در رجالش
داند. یوسف در طریق نجاشی به  كتاب محد ل الحدیث و راوی كتاب محمد بن قیس بجّلی میتوثیق، او را قلی

های او نیز صحت این مطلب كه روایاتش از محمد بن قیس بن قیس بجّلی نیز ذكر شده است و با تتّبع در نقل
 گردد.بجلی است، روشن می

، داللت بر عدم جواز هرگونه اشتراط در قرض، جز ضمان «َلَهاَفاَل َیْشَتِرْط ِإالا ِمثْ »از جهت داللت، اطالق تعبیر 
و  (118)شود. محقق حّلی در رسائل الّتسعمثل مال مقروض دارد و این نهی شامل شرط بیع محاباتی نیز می
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اند. بعید نیست كه این اطالق عرفا استدالل به این روایت را ذكر كرده (212)عالمه بهبهانی در رسائل الفقهیه
ها زیاده از رّد مثل نیست را شامل نگردد، اما شّکی در شمول طی بدون نفع مالی برای مقرض كه اشتراط آنشرو

 شروط منجر به نفع و زیادت مالی برای مقرض نیست.میآن نسبت به تما
ن اشکاالتی بر استدالل به این روایت مطرح كرده است. اشکال نخست متروک بود (132: 11)سید عاملی در مفتاح

ظهور این روایت است چرا كه جواز اشتراط رهن و كفیل و... اجماعی است و مطلق اشتراط حرام نیست. 
پاس  به این اشکال روشن است چرا كه چنان كه اشاره شد، روایت از ابتدا اطالقی در حرمت شروطی كه فاقد 

به این شروط، حکم به جواز این هرگونه زیاده و نفع عرفی باشد ندارد، به عالوه بر فرض وجود اطالق نسبت 
شروط خاص به اقتضای برخی اخبار و ادّله خاص در هر مساله و اقتضای جمع بین ادله بوده، به معنای عدم 
حجیت ظهور اطالقی این روایت نیست. سومین پاس  به كالم ایشان نیز مبنایی است چرا كه سقوط روایت از 

توجه متقدمین از اصحاب به این روایت و اعراض ایشان از آن  حجیت براساس اعراض اصحاب، منوط به احراز
 است كه در خصوص صحیحه مذكور چنین اعراضی محقق نیست.

ظهور روایت در منع از شرط خصوص زیادت در قدر و وصف نفس  (122و  133: 11)اشکال دیگر ایشان در مفتاح
بوده است و قرینه آن در این روایت هم تعبیر  مال مقروض است نه مطلق زیاده. فهم اصحاب از اخبار نیز چنین

ْجَوَد ِمْنَها َفْلَیْقَبْل »
َ
صورت جواز بدون شرط را برای زیاده در نفس مال مقروض  است. امام « َفِإْن ُجوِزَي أ

نیز در خصوص  سازد كه منع از زیاده پیشینرا روشن می« َفاَل َیْشَتِرْط ِإالا ِمْثَلَها»كند. این تعبیر مراد از میبیان 
 نفس مال مقروض بوده است.

پاس  به این اشکال نیز چنان كه در تقریب استدالل گذشت، ظهور روایت در منع از مطلق شرط زیاده بر مثل 
پس از آن در بیان جواز صورت متعارف از اعطای زیاده بدون شرط، به ویژه با مالحظه ذیل است و كالم امام 

یید مستثنی منه سابق ندارد. اطالق فتاوای فقها در حرمت شرط زیاده و نفع در روایت، قرینیتی عرفی بر تق
قرض نیز نافی ثبوت چنین قیدی نزد ایشان است. به عالوه چنان كه اشاره شد ظهور ذیل روایت و منع امام از 

حتی  شرط ركوب داّبه و عاریه متاع در قرض به روشنی شمول نهی نسبت به مطلق شروط دارای نفع عرفی،
 كند.هایی خارج از نفس مال مقروض را افاده مینفع

ْعَماِن َعْن َیْعُقوَب است:  (221: 6)دوم، روایت دیگر شی  در تهذیب َعْن الُحَسیِن بِن َسعید َعْن َصْفَواَن َو َعِليِّ ْبِن النُّ
ِه  ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ُجِل ُیْس  ْبِن ُشَعْیٍب َعْن أ ْلُتُه َعِن الرَّ

َ
َلِم َقاَل َسأ یَن ِدیَناراا َو ُیْقِرُض َصاِحَب السَّ ْو َتْمٍر ِعْشِر

َ
ِلُم ِفي َبْیٍع أ

یَن ِدیَناراا َقاَل ََّل َیْصُلُح، ِإَذا َکاَن َقْرضاا َیُجرُّ َشْیئاا َفاَل َیْصُلُح و قال َو  ْو ِعْشِر
َ
ِتي َعَشَرَة َدَناِنیَر أ

ْ
ْلُتُه َعْن َرُجٍل َیأ

َ
َسأ

یَفُه َو َخِلیَطهُ  ْن ُیَخاِلَطُه َو ُیَحاِرَفُه َو ُیِصیَب َعَلْیِه َلْم ُیْقِرْضُه فَ  َحِر
َ
َناِنیَر َفُیْقِرُضُه َو َلْو ََّل أ َقاَل ِإْن َکاَن َفَیْسَتْقِرُضُه الدَّ

ُه ُیِصیُب َعَلْیِه َفاَل  نَّ
َ
ْجِل أ

َ
َما ُیْقِرُضُه ِمْن أ َس َو ِإْن َکاَن ِإنَّ

ْ
  َیْصُلُح.َمْعُروفاا َبْیَنُهَما َفاَل َبأ

سند روایت صحیح است و مطابق ظاهر آن، سوال روای از خرید سلم كاالیی همراه با قرض به فروشنده آن 
هرگونه انتفاع مقرض از ناحیه قرض را میپس از پاس  به عدم صحت و بطالن آن، در ضابطه عا است و امام 

یز مطابق ظاهر فرض مذكور، نفع مقرض در داند. تطبیق این ضابطه بر سوال راوی نسبب بطالن معامله می
انعقاد خرید سلم به سبب این قرض است، چرا كه فروشنده سلم به سبب اعطای قرض از سوی خریدار، 
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كاالیش را به او فروخته است. در این روایت هر چند به اشتراط بیع در ضمن قرض یا عکس آن تصریح نشده 
هور در اطالق منع دارد. به عالوه كه اگر در اطالق پاس  ابتدایی در پاس ، ظ است، اما ترک استفصال امام 

نیز مناقشه گردد، موضوع این بحث یعنی نفع حاصل از شرط در عقد قرض، مصداقی روشن برای  امام 
 ضابطه كّلی بیان شده در ادامه روایت مبنی بر بطالن نفع حاصل از قرض است.

شود اما ت برخی اشکاالت مطرح شده پیرامون این روایت نیز دفع میبا تبیین صورت گرفته نسبت به روایت نخس
و سید عاملی  (322: 1)اشکالی دیگر كه عالمه در بحث از عکس این صورت یعنی بیع به شرط قرض در مختلف

اند، تعارض آن با روایات دیگری است كه بر جواز انتفاع از نسبت به این روایت مطرح كرده (128: 11)در مفتاح
نامد. تنها روایت دربردارنده این مضمون و دارای می« خیر القرض»رض تاكید كرده، قرض منجّر به نفع را ق

َعِليُّ ْبُن  :نقل كرده است (211: 1)سندی بدون اشکال، صحیحه محمد بن مسلم است كه مرحوم كلینی در كافی
ِبي

َ
ِبي ُعَمْیٍر َعْن أ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
ِه  ِإْبَراِهیَم َعْن أ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َو َغْیِرِه َقاَل: َسأ وَب َعْن ُمَحمَّ یُّ

َ
َعِن  أ

ا ِثَیاباا َفیَ  ا آِنَیةا َو ِإمَّ ا َخاِدماا َو ِإمَّ ْهَن ِإمَّ ُجِل َقْرضاا َو ُیْعِطیِه الرَّ ُجِل َیْسَتْقِرُض ِمَن الرَّ ُُ ِإَلی َشيْالرَّ ِتِه ٍء ِمْن َمْنَفَع ْحَتا
نَّ 

َ
َس. ُقْلُت ِإنَّ َمْن ِعْنَدَنا َیْرُووَن أ

ْ
َذُن َلُه َقاَل ِإَذا َطاَبْت َنْفُسُه َفاَل َبأ

ْ
ِذُنُه ِفیِه َفَیأ

ْ
ُکلَّ َقْرٍض َیُجرُّ َمْنَفَعةا َفُهَو َفاِسٌد،  َفَیْسَتأ

. َو َلْیَس َخْیُر اْلَقْرِض َما َجرَّ َمْنَفَعةا
َ
 َفَقاَل أ

تحقق این تعارض منوط به ثبوت اطالق در روایت سابق بر حرمت مطلق انتفاع و نیز در این باید توجه داشت كه 
روایت مبنی بر جواز هر انتفاع ناشی از قرض است، اما در مدلول روایت سابق، حرمت متعلق به نفع منجّر از 

د. در صدر این شوعقد قرض است و چنین تعبیری عرفا شامل انتفاعات تبّرعی و غیر مشروط در عقد نمی
روایت نیز چنین اطالقی بر جواز انتفاع وجود ندارد و نفی بأس در صدر، تنها از موضوع سوال روای یعنی انتفاع 

نیز عدم بأس را منوط به طیب نفس مالک  بدون اشتراط در قرض و با اجازه تبّرعی مالک است و امام 
درصدد تخطئه  ناشی از قرض وجود ندارد بلکه امام  داند. در ذیل روایت نیز اطالقی در جواز هر منفعتمی

فهم نقل شده از عامه مبنی بر عمومّیت حرمت هرگونه انتفاع ولو به صورت تبّرعی و بدون اشتراط است و 
 ظهوری در اطالق ندارد.

بر فرض ثبوت چنین اطالقی در روایات مزبور نیز باید گفت چنان كه از كلمات عموم فقها چون مفید در 
 (322: 1)و مختلف (28: 13)و عالمه در تذكره  (113)و محقق در رسائل التسع (11و12: 3)و شی  در استبصار (611)مقنعه

رساند و می  (312: 18)شود و عنوان شی  حّر در وسائل بر همین روایاتاستفاده می (312و  318)و شهید در دروس
ین اطالقی به روایات متعدد و معتبری كه انتفاع در قرض تصریح كرده است، چن (7و  6: 21)شی  نجفی در جواهر

اساس حکم براین 1شود.داند، مقّید میكند و انتفاع تبّرعی و بدون شرط را جایز میرا با قید اشتراط منع می
جواز، شامل موضوع بحث یعنی نفع از بیع محاباتی با اشترط در قرض نخواهد بود و مطابق مبنای پذیرفته شده، 

 رضی با هیچ یک از روایات منع مورد استناد نیز نخواهد داشت.تعا

                                                                    
 از ابواب الربا. 18از ابواب الدین و القرض، و باب  22و  12. ر. ک وسائل الشیعه : باب  1
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 امکان تخصیص به روایات مجوزه
اشکال مهم بر استدالل به روایات حرمت، تخصیص آن به روایاتی است كه  داللت بر جواز قرض مشروط به 

به آن  (122: 11)مفتاح این اشکال را مطرح و سید عاملی در (131)بیع محاباتی دارد. محقق حلی در رسائل التسع
اند، سند اشاره كرده (281)است، اما چنان كه محقق حّلی )همان( و عالمه بهبهانی در رساله خویش استناد كرده

 این روایات ضعیف است.
ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن  نقل كرده است:( 221: 1)شی  كلینی در كافی   ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ ِد  ُمَحمَّ َحِدیٍد َعْن ُمَحمَّ

ِبي اْلَحَسِن  اٍر َقاَل: ُقْلُت ِِلَ ي ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ ِبَحِني َعَشَرَة  -ِإنَّ َسْلَسِبیَل َطَلَبْت ِمنِّ ْن ُتْر
َ
ْلِف ِدْرَهٍم َعَلی أ

َ
ِماَئَة أ

ِبیُعَها َثْوَب َوْشيٍ  -آََّلٍف 
َ
ْلفاا َو أ

َ
ْقِرُضَها ِتْسِعیَن أ

ُ
ُم  -َفأ َس   ُتَقوَّ

ْ
ْلِف ِدْرَهٍم ِبَعَشَرِة آََّلِف ِدْرَهٍم َقاَل ََّل َبأ

َ
 .ِبأ

تضعیف  (21: 3و  12: 1) و استبصار (121: 7)در سند این روایت علی بن حدید قرار دارد كه از سوی شی  در تهذیب
فصال شده است. گذشته از اشکال در سند، داللت خبر بر جواز قرض مشروط به بیع محاباتی براساس ترک است

در پاس  به این تفصیل  است، چرا كه در صورت عدم جواز اشتراط قرض به این بیع، امام  در پاس  امام 
 شد.متذكر می

است كه با توجه به خاص بودن سوال، حکم  (117)اشکال نخست بر داللت روایت ازمحقق حّلی در رسائل التسع
وم ندارد، بلکه چه بسا این زن از بعض مستثنیات ربا در این روایت مرتبط به واقعه خاص است و عم امام 

است كه  (281)بوده و از اساس مشمول ادله حرمت نبوده است. اشکال دوم از عالمه بهبهانی در رسائل الفقهیه
ِبیُعَها َثْوَب »ظاهر روایت را عدم اشتراط در قرض دانسته است چرا كه تعبیر 

َ
ْلفاا َو أ

َ
ْقِرُضَها ِتْسِعیَن أ

ُ
برای  «َوشي َفأ

أقرضها كذا بشرط أن تقبل مّني »بیان صورت شرط مناسب نیست، بلکه در صورت قصد اشتراط تعبیر مناسب 
در ذیل همین روایت  در نقل مرسل دیگر كلینی از امام  است. ایشان تعبیر امام  «شیئا أو أن تشتري مّني كذا
ْخَر »داند: را موید این برداشت می

ُ
ْوَب ِبَعَشَرِة آََّلٍف و ِفي ِرَواَیٍة أ ْلٍف َو ِبْعَها الثَّ

َ
ْعِطَها ِماَئَة أ

َ
َس ِبِه، أ

ْ
َواْکُتْب ی: ََّل َبأ

تواند كنایه از عدم اشتراط آن دو بر یکدیگر باشد. تاكید بر كتابت جداگانه دو معامله، می، چرا كه «َعَلْیَها ِکَتاَبْیِن 
ْن تُ »با وجود این قرائن و ظهور تعبیر 

َ
توان در تمایل سلسبیل به پرداخت بدون مضایقه ربح، نمی« ْرِبَحِنيَعَلی أ

اطالق جواز نسبت صورت اشتراط را از ترک استفصال استفاده كرد، زیرا ترک استفصال تنها در صورت تساوی 
 احتماالت داللت بر اطالق حکم خواهد داشت. 

ٍد َعْن َعِليِّ »است: چنین نقل كرده  (226:  1)روایت دوم را شی  كلینی در كافي  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ ُمَحمَّ

َنُه اْلَماَل َو َیکُ  َعیِّ
ُ
ْن أ

َ
یُد أ ِر

ُ
ُجِل أ ْلُتُه َعِن الرَّ

َ
وُن ِلي َعَلْیِه َماٌل َقْبَل َذِلَك ْبِن اْلَحَکِم َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعْتَبَة َقاَل: َسأ

ي َماَّلا  ةا ُتَساِوي ِماَئَة َفَیْطُلُب ِمنِّ َْ ُل ْْ ِبیَعُه ُل
َ
یَدُه َماَّلا َو أ ِز

َ
ْن أ

َ
 َیْسَتِقیُم أ

َ
ِذي ِلي َعَلْیِه أ یُدُه َعَلی َماِليَ الَّ ِز

َ
ْلِف  أ

َ
ِدْرَهٍم ِبأ

َرَك ِبَثَمِنَها َو ِبَمالِ  َؤخِّ
ُ
ْن أ

َ
ْلِف ِدْرَهٍم َعَلی أ

َ
َة ِبأ َْ ُل ْْ ِبیُعَك َهِذِه اللُّ

َ
ُقوَل أ

َ
َس ِدْرَهٍم َفأ

ْ
 «ي َعَلْیَك َکَذا َو َکَذا َشْهراا َقاَل ََّل َبأ

قرار گرفته است، عبد الملک بن عتبه مشترک  (116)اشگذشته از اضمار روایت كه مورد اشکال محقق در رساله
دارد و نقل او از نخعی میاست كه به قرینه نقل علی بن حکم كه روایات متعددی از هاشمیبین نخعی و هاش
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است كه توثیق خاص ندارد و اثبات وثاقتش محل میظاهرا راوی این حدیث نیز عبدالملک هاشثابت نیست، 
 است. اشکال واقع شده

به این روایت، داللت آن بر جواز محّل نزاع نیز دارای اشکال است،  (122: 11)با وجود استناد سید عاملی در مفتاح
یع مشروط به قرض است. هرچند حکم مساله مزبور چرا كه ظاهر آن بیان جواز در صورت عکس مساله یعنی ب

تردید در جواز آن و تاكید عالمه در  (211: 3)نیز اختالفی و دیدگاه محقق مطابق نقل شهید اول در دروس
بر جواز است كه باید در مقام دیگری بررسی گردد. به عالوه محتمل است كه بیع محاباتی اشاره  (322: 1)مختلف

ون برخی روایت دیگر از جهت قرض نبوده، با درخواست مدیون برای تاخیر در مطالبه دین شده در این روایت چ
از سوی دائن باشد كه این فرض كمتر مطرح شده در كالم متقدمین، مطابق بیان محقق حلی در رساله 

ق ای متفاوت و گستره حکم آن در اقسام دیون و صدق ربا بر آن كه مورد مناقشه محقمساله (117)خویش
 نیز قرار گرفته است، نیازمند تحقیقی مستقل است. (313: 1)بر مکاسب اصفهانی در حاشیه

ِد ْبِن »به اسنادش از محمد بن احمد بن یحیی چنین نقل كرده است: ( 33: 7)روایت سوم را شی  در تهذیب  ُمَحمَّ
ِد  ْحَمَد ْبِن َیْحَیی َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن ِإْسَحاَق َعْن ُمَحمَّ

َ
اِلِح أ ِبیِه َعْن َرُجٍل َکَتَب ِإَلی اْلَعْبِد الصَّ

َ
ْیَلِميِّ َعْن أ ْبِن ُسَلْیَماَن الدَّ

َجٍل َمْعلُ 
َ
َبُح َعَلْیِهْم ِفي اْلَقِفیِز ِدْرَهَمْیِن ِإَلی أ ْر

َ
ِقیَق أ ِبیُعُهُم الدَّ

َ
َعاِمُل َقْوماا أ

ُ
ي أ نِّ

َ
ُلُه أ

َ
ْعِط َیْسأ

ُ
ْن أ

َ
ُلوِني أ

َ
ُهْم َسأ نَّ

َ
َیُهْم وٍم َو أ
َراِهَم  ْقِرْضُهُم الدَّ

َ
ْدُخُل ِفي اْلَحَراِم َفَکَتَب ِإَلْیِه أ

َ
ِقیِق َدَراِهَم، َفَهْل ِمْن ِحیَلٍة ََّل أ َقْرضاا َو اْزَدْد َعَلْیِهْم ِفي  َعْن ِنْصِف الدَّ

َبُح َعَلْیِهْم  ِنْصِف اْلَقِفیِز ِبَقْدرِ   «َما ُکْنَت َتْر
تضعیف شده و به  (182و  361) بن سلیمان از سوی نجاشی در رجالش روایت مرسل است و به عالوه محمد

شود. به عالوه داللت روایت بر فرض اشتراط بیع در عقد قرض روشن نیست منفردات او و پدرش عمل نمی
چرا كه در ظاهر روایت، درخواست خریداران ابتیاع نصف دقیق همراه با قرض دراهم است و ظاهر پاس  منقول 

 نیز انفکاک قرض و بیع است.  از امام 
در نهایت نیز با فرض پذیرش سند و ثبوت اطالق این روایات، نسبت قرض مشروط در بیع محاباتی با ادّله عدم 
جواز اشتراط زیادت در قرض معارض من وجه خواهد بود چرا كه این روایات فرض استقالل و عدم اشتراط بیع 

های شرط شده در قرض ایات عدم جواز زیادت نیز شامل دیگر زیادهمحاباتی در قرض را نیز شامل است و رو
گردد. بر این اساس با توجه به لسان بدون اندراج در عقد دیگر یا تحت عقود دیگری چون صلح و... می

َما »كه  (211: 1)حکومت در برخی از روایات مذكور چون روایت كافی ُروِط، ِإنَّ َبا ِمْن ِقَبِل الشُّ ُتْفِسُدُه َجاَء الرِّ
ُروُط   روایات عدم جواز در صورت شرط در ضمن قرض مقدم است. ،«الشُّ
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 .اقتضای حکمت حرمت ربا5
 های منصوصتعمیم حرمت براساس حکمت

های بیان شده در ادلۀ شرعی برای حرمت رباست. در یکی از ادله عام بر ممنوعیت حیل ربا، استناد به حکمت
بب حرمت ربا امتناع از اصطناع معروف و اقراض، فساد و تلف اموال، ، س1روایات متعدد مشتمل بر صحاح

ترک تجارات و احتیاجات مردم و ظلم به آنان بیان شده است. روشن است كه مفاسد بیان شده مفاسدی 
 ربا نیز محرز است.میاقتصادی و واقعی است كه در حیل عمو

ن علت تاّم  برای حکم دانست به صورتی كه در فرض توامیهای بیان شده در روایات مذكور را نالبته حکمت 
ثبوت عنوان و فقدان حکمت در یک مصداق، حکم تخصیص یابد چرا كه ظاهر اطالق ادّله حرمت، ثبوت حکم 
در صورت صدق عنوان است. اكتفا در دایره اعتبار حکم به میزان وجود حکمت ضرورتی ندارد و جعل حکم در 

برای تضمین حفظ آن میموال به صورت حریمیبا توجه به اهمیت غرض الزا تواندموارد فقدان حکمت می
نزد موال ثابت میها به عنوان مالكی الزااغراض باشد. با این وجود براساس ظاهر روایات مزبور، این حکمت

است و مفاسد ذكر شده مبغوضیتی نزد موال دارد كه سبب جعل حکم حرمت برای اجتناب بندگان شده است. 
س در دیگر افعالی كه همین مفاسد احراز شود كاشف از لزوم اجتناب از آن خواهد بود و بیان این مالک پ

ربا كه میحیل عمومیدر روایات سبب تعمیم حکم حرمت به دیگر موارد ثبوت همین مالک است. در تمامیالزا
اش تغییر داد، همین مفاسد و و واقعی توان با استفاده از آن و با حفظ آثار اقتصادیعنوان هر قرض ربوی را می

ها وجود دارد.حکمت در این اصطالح تنها سبب تعمیم حکم است بر خالف علت تاّم حکم كه تعمیم و حکمت
 گردد. تخصیص آن را سبب می

هایی دیگر در عناوین حیل است كه در جعل حکم برای اشکال مطرح بر این بیان عدم توجه آن به ثبوت مالک
شود. با دخول زیاده تحت عناوین دیگر چون بیع و اجاره، وین، مجموع مصالح و مفاسد سنجیده میاین عنا

امکان غلبه مصالح مقتضی جواز در این موضوعات بر مفاسد مذكور یا تقلیل آن مفاسد از مرتبه الزام وجود دارد 
 هد بود.جعل حرمت در حیل ربا محرز نخوامیو با وجود این احتمال، ثبوت مالک الزا

ممکن است از این اشکال در خصوص موضوع ربا این گونه پاس  داده شود كه اگر در غلبه مفسده برخی 
محّرمات بر اغراض ترخیصی دیگر در مقام تزاحم مالكات، تشکیک شود اما با مالحظه ادّله حرمت ربا از آیات 

تر از پست ترین فواحش و كبائر و... حو روایات كه در تعابیری شدید و كم نظیر، آن را جنگ با خدا و قبی
اند و با تاّمل در روایات بیان كننده مفاسد آن،  اطمینان عرفی بر اهّمیت مالک حرمت ربا نزد شارع به دانسته

ای كه اغراض ترخیصی محتمل در این موضوعات، مغلوب آن گردیده، مانع جعل حکم براساس آن نگردند، گونه
 شود.حاصل می

                                                                    
 به بعد، باب اول از ابواب الربا. 118، ص 18. ر. ک. وسائل الشیعه؛ ج  1
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ستدالل به حکمت جعل حکم حرمت ربا در كلمات فقها سابقه دارد و پیش از وحید بهبهانی در این گونه ا
در تبیین فتوای مشهور مبنی بر شمول حرمت ربا  (113: 8)،  محقق اردبیلی در مجمع الفائده(261)رسائل الفقهیه

 معاوضات به این حکمت ها استناد كرده است.مینسبت به تما

 الزوم لغویت تحریم رب
اگر با توجه به اشکال مذكور حرمت مطلق حیل ربا براساس تعمیم ناشی از حکمت را نپذیریم، تقریب دیگر در 

حرمت ربا برای تحریم حیل عام آن، لزوم لغویت جعل حرمت ربا در صورت حکم به جواز  استناد به حکمت
مت ربا دارای حکمتی واقعی است كه است كه همان مفاسد واقعی ربا را در پی دارد. بدون تردید حرمیحیل عا

در موارد ثبوت زیاده مزبور، با هر عنوانی ثابت است و تغییر عنوان قطعا تاثیری در عدم ترّتب این مفاسد ندارد. 
موضوعات دارای مفسده مزبور ثابت نباشد اّما روشن است كه اگر برای اخذ میبراین اساس حتی اگر تحریم تما

ه قرض به سبب مفاسدی چون ظلم و فناء اموال و اجتناب از معروف و... جعل حرمت زیاده از درخواست كنند
موارد با تغییر عنوان، سبب میشود، حکم به جواز زیادۀ دارای همین مفاسد خاص، در حیل عام و جاری در تما

اهد آن نیز شود كه ششود، بلکه این دو جعل نزد عرف متناقض و متنافی دانسته میلغویت جعل حرمت ربا می
عدم قبول جمع میان حرمت ربا و جواز حیل عام ربا نزد عرف است. بر این اساس هر چند تخصیص حرمت در 

در كتاب  مصادیق آن پذیرفته نیست. مرحوم اماممیبرخی مصادیق معقول است اّما تجویز حیله برای تما
الحکمة في حرمة الربا ما ذکر من المفاسد، َّل إذا کانت »این استدالل را چنین تبیین كرده است:  (111: 2)البیع

یم الربا لنکتة  یجوز التخّلص عنها في جمیع الموارد؛ بحیث َّل یشّذ منها مورد، للزوم اللغو في الجعل. فتحر
الفساد و الظلم و ترك التجارات، و تحلیله بجمیع أقسامه و أفراده مع تغییر عنوان َّل یوجب نقصاا في ترّتب تلك 

 «من قبیل التناقض في الجعل، أو اللغویة فیهالمفاسد، 
نیز به چنین بیانی اشاره دارد و در حاشیه مجمع  (272و  261)پیش از ایشان نیز عالمه بهبهانی در رسائل الفقهیه 

داند كه در حیل عام ربا نیز ثابت است و در تعابیری مشابه، حکمت حرمت ربا را اموری واقعی می (288)الفائده
شود. ایشان با اشاره به مقاومت شدید مردم در برابر حکم به حرمت ربا، غییر عنوان مفسده آن رفع نمیبا صرف ت

و در عین حال عدم تعلیم حیل ساده و عام از سوی  تاكید چند باره بر حرمت از جانب قرآن و پیامبر اكرم 
 . 1داندایشان به مردم را تاییدی بر درک خویش می

                                                                    
ات أصال، بل یکون المنع في خصوص عبارة فال یکون حینئذ منع في الزیاد»فرماید: ایشان با اشاره به لوازم تجویز مطلق حیل می 1

، بعت و اشتریت و ما ماثلهما، و تکون التشدیدات و التهدیدات البالغة الهائلة المتکاثرة المتواترة دائرة مع هذه العبارة وجودا و عدما
لة مثل كون الدرهم منه أشّد من بل واقعة من جهتها ال غیر. فلم یقع فائدة أصال في منع الربا و ال ثمرة مطلقا في التشدیدات الهائ

كد و أشد و أزید تهدیدا، فإّن الکل یکون حینئذ  سبعین زنیة بذات المحرم مثل االم و األخت في جوف الکعبة. إلی غیر ذلك مّما هو آ
لمیشومة..... أیضا راجعة إلی العبارة المیشومة خاّصة، و لو تركت ال یکون منع أصال و رأسا، فأّي مجنون یکون عاشقا لتلك العبارة ا

و نهایة حّبهم ألخذها و جمعها، لم یرتدعوا، و لم ینتهوا، و لم یتركوا،  لّما نزل آیة تحریم الربا ، من جهة غایة حرص الناس في أكلها
 حب لمحّتی نزلت آیة أخری تأكیدا لما سبق، و تزییدا في التشدید و التهدید كي یرتدعوا، و هم من غایة توّغلهم في الحرص و ال

َفِإْن »یرتدعوا حّتی نزلت  حّتی نزلت آیة أخری ثالثة، و مع ذلك لم یرتدعوا أیضا، حّتی نزلت آیة أخری ، فلمیرتدعوا من اآلیة الثانیة أیضا،
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م حکم ندانیم، عدم جواز نقض غرض شارع در جعل حکم با توسل باید توجه داشت كه  حتی اگر حکمت را معمِّ
: 32)به حیل عام به عنوان یک قاعده مهم قابل اعتناست كه مورد توجه فقها نیز بوده است. شی  نجفی در جواهر

شود، حکم كرده متذكر این نکته شده و به بطالن هر آنچه نقض اصل غرض متفاهم از جعل حکم را سبب  (222
 است: 

و لعل من ذلك ما یتعاطاه بعض الناس في هذه اِلزمنة من التخلص مما في ذمته من الخمس و الزکاة ببیع »
 ء ذي قیمة ردیة بألف دینار مثال من فقیر برضاه لیحتسب علیه ما في ذمته عن نفسه، و لو بأن یدفع له شیئاشي

کون المراد بمشروعیة ذلك نظم العباد و سیاسة الناس في العاجل  فشیئا، مما هو مناف للمعلوم من الشارع من
ء تضمن و اِلجل بکف حاجة الفقراء من مال اِلغنیاء، بل فیه نقض للغرض الذي شرع له الحقوق. و کل شي

نقض غرض أصل مشروعیة الحکم یحکم ببطالنه، کما أومأ إلی ذلك غیر واحد من اِلساطین، و َّل ینافي ذلك 
  «ار اطراد الحکمة، ضرورة کون المراد هنا ما عاد علی نقض أصل المشروعیة، کما هو واضح.عدم اعتب

 .ادله خاص حرمت حیل ربا4
در تایید ادله مذكور، برای حرمت حیل ربا به برخی آیات و روایات خاص نیز استناد شده است كه در ادامه به 

 پردازیم.میترین آن بررسی مهم
است كه در ضمن ( 182)در نهج البالغه مروّی از امیرالمومنین  از پیامبر اكرم مینخستین روایت، كال

توصیف فتنه های پس از وفات ایشان به استفاده از حیل كاذب و هواپرستانه برای فرار از برخی محرمات چون 
وَن َقاَل َیا َعِليُّ ِإنَّ اْلَقْوَم َسیُ »شمرند: ربا اشاره و آن را تحلیل محرمات شرع می ْمَواِلِهْم َو َیُمنُّ

َ
ْفَتُنوَن َبْعِدی ِبأ

ُبَهاِت  وَن َحَراَمُه ِبالشُّ َمُنوَن َسْطَوَتُه َو َیْسَتِحلُّ
ْ
ْوَن َرْحَمَتُه َو َیأ ِهْم َو َیَتَمنَّ بِّ اِهَیِة ِبِدیِنِهْم َعَلی َر ْهَواِء السَّ اْلَکاِذَبِة َو اِْلَ

ِبیِذ َو  وَن اْلَخْمَر ِبالنَّ َبا ِباْلَبْیِع  َفَیْسَتِحلُّ ِة َو الرِّ ْحَت ِباْلَهِدیَّ : 13). این روایت مشهور را شی  نوری در مستدرک«السُّ

از كتاب مخطوط لب اّلباب قطب راوندی نیز به صورت مرسل نقل كرده  و مطابق نقل مرحوم مجلسی در  (332
بر نقل آن از سوی كثیری از محدثین از  (226: 2)، ابن میثم و ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه(213: 32)بحار

كنند چنان كه در مواضع مختلفی از بسیاری از كتب لغت نیز نقل شده است. با توجه تاكید می امیرالمومنین 
 به مضمون خطبه و شهرت آن حتی نزد مخالفین، اطمینان به صدور آن بعید نیست.

                                                                                                                                                                              
َذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن الّلِه َو َرُسوِلِه 

ْ
انوا مکّلفین، و معلوم أیضا بالضرورة أّنهم ما كانوا و معلوم بالبدیهة أّن جمیع هؤالء ما كانوا مجانین، بل ك«. َلْم َتْفَعُلوا َفأ

ی رفع الید عن عّشاقا لهذه العبارة ... و مع ذلك لم یتركوا العبارة و آثروا مخالفة الّله تعالی و رسوله مرارا متکّررة مع إطاعتهم لجمیع الشرع سو
المانع لیس إاّل في هذه العبارة  أن یصّرح بأنّ  -بعد الّله تعالی -آله و سّلمخصوص العبارة ... و مع ذلك كان الالزم علی الرسول صّلی الّله علیه و 

ْم »في هذا المقام و یوّضح و یکّرر و یؤّكد، ألّنه  یٌز َعَلْیِه ما َعِنتُّ و لو كان فعل الشتهر اشتهار الشمس، و كان المطیعون للرسول «. َرْحَمًة ِلْلعاَلِمیَن َعِز
یقة المرغوبة عند المکتسبین صّلی الّله علیه و آله و  سّلم و األئمة علیهم الّسالم لم یرفعوا الید عن الربا، بل كانوا یقیمون علی العادة السابقة و الطر

لك في من الکسب في غایة السهولة و من دون تعب أصال مع تمام الوثوق ببقاء رأس المال، و كانوا یقتصرون علی ترك العبارة، و كانت الطریقة كذ
 صار و األمصار، و یشتهر اشتهار الشمس في وسط النهار، ال أن یکون األمر بخالف ذلك، بأن یکون جمیع المسلمین من القدماء و المتأّخریناألع

 «من علماء الشیعة و السّنة یقول بخالف ذلك.
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در عقد قرض، تحریم میا به ویژه در آن عصر در زیاده الزااما پیرامون داللت آن، با توجه به ظهور عرفی لفظ رب
برای تحلیل ربا براساس اخذ زیاده در ضمن عقد بیع  مستفاد از آن شامل موضوع بحث حاضر یعنی حیله

 (217)و مرحوم بهبهانی در رسائل الفقهیه (118و  117: 2)گردد. چنان كه از كالم مرحوم امام در كتاب البیعمی
در جایگاه قرض و دین است و این ظهور در میشود، ظهور عرفی ربای مذموم در تحصیل زیاده الزایاستفاده م

فرموده است تعبیر حضرت  (217)اشتر است. به عالوه چنان كه مرحوم بهبهانی در رسالهروشن عصر نبوی 
 تمسک شده برای تحلیل آن  در تمسک آنان به بیع برای تحلیل ربا، داللتی عرفی بر مغایرت این ربا با بیع

 دارد. 
 (121: 3)و شی  صدوق در فقیه (112: 1)است كه شی  كلینی در كافی روایت دوم كالم دیگری از امیرالمومنین 

اند. در این كالم حضرت ضمن تاكید بر فراگیری احکام برای تجار، یکی از خطرات پیش روی آنان را نقل كرده
اء شدید ربا كه تشخیص آن دشوارتر از حركت آرام مورچه بر سنگ سخت است، افتادن در ورطه ربا به سبب خف

ِبي اْلَجاُروِد َعِن اِْلَْصَبِغ ْبِن »دانند: می
َ
ٍد َعْن ُعْثَماَن ْبِن ِعیَسی َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ  ُنَباَتَة َقاَل ِعدَّ

ِمِنیَن ع یَ  ْْ ِمیَر اْلُم
َ
اِر اْلِفْقَه ُثمَّ اْلَمْتَجَر اْلِفْقَه ُثمَّ اْلَمْتَجَر اْلِفْقَه ُثمَّ اْلمَ َسِمْعُت أ جَّ ِه ُقوُل َعَلی اْلِمْنَبِر َیا َمْعَشَر التُّ ْتَجَر، َو اللَّ

ْد  ْیَماَنُکْم ِبالصِّ
َ
َفا، ُشوُبوا أ ْمِل َعَلی الصَّ ْخَفی ِمْن َدِبیِب النَّ

َ
ِة أ مَّ َبا ِفي َهِذِه اِْلُ اِر ِإَّلَّ َللرِّ اِجُر َفاِجٌر َو اْلَفاِجُر ِفي النَّ ِق، التَّ

. ْعَطی اْلَحقَّ
َ
َخَذ اْلَحقَّ َو أ

َ
اشکال در سند این روایت تنها از جهت ابو الجارود است كه تضعیفات منقول  «َمْن أ

استفاده ( 61)درباره او ثابت نیست و چنان كه از كالم شی  مفید در رساله عددیه و ابن غضائری در رجالش
 شود، روایاتش مورد اعتماد اصحاب بوده است. می

با استناد به این روایت مضمون آن  در خفاء شدید ربا را خالف دیدگاه  (261)مرحوم بهبهانی در رسائل الفقهیه
ا داند چرترین تغییر در این عنوان میاختصاص ربا به تعیین زیاده عینیه در نفس مال قرض و تغییر حکم آن با كم

كه در این صورت ربای محّرم موضوعی مسّلم و كامال آشکار برای مسلمین و اهل عرف و به آسانی قابل 
غیر خفيّ أّن الربا عند هَّْلء اِلعالم حرمته منحصرة فیما هو ضروري الدین، یعرفه جمیع »تشخیص بود: 

و الهبة ... و بالجملة، الربا عند المسلمین، بل و غیرهم من أهل العرف و اللغة، ِلّنه من المعامالت کالبیع 
الشارع أخفی من دبیب النملة، و عند هَّْلء أجلي و أظهر من الشمس، و الحرام شرعا في غایة الخفاء بنّص سّید 

 «اِلوصیاء، و عند هَّْلء متی ما عرض أدنی شائبة من الخفاء یکون حالَّل البّتة...
ی تبیین شود كه وجود مصادیق دارای خفاء شدید از ربا را ابراساس این روایت موضوع حکم حرمت باید به گونه

شود كه دایره موضوع بسیار فراتر از دیدگاه بیان شده و الاقل دربردارنده حیل عام نیز دربرداشته باشد و روشن می
 و فراگیر ربا خواهد بود.

ق مثلین در ربای معاملی اشکال قابل طرح نسبت به این تقریب امکان توّجه روایت به خفاء موجود در مصادی
چون معاوضه جو و گندم و امثال آن است كه اكثر سواالت راویان در روایات ابواب ربا را نیز به خود اختصاص 

 تری دارد.داده است و با  پیشه تجار كه مخاطب خاص این كالمند تناسب بیش
آن، آیات ناظر به مذمت یهود در واقعه  ترینبه برخی آیات قرآن كریم نیز در این مقام استناد شده است كه مهم

اقدام  ایاست. پس از نهی الهی از صید ماهیان در روز شنبه، برخی از یهود با طراحی حیله« اصحاب السبت»



 17 ............................................................. یمحابات یعحرمت قرض مشروط به ب
 

كردند كه قرآن كریم ضمن مذمت این فعل آنان و نقل عذاب به حبس ماهیان در آن روز و صید آن در روز بعد می
-163)برد. خداوند متعال در سوره اعرافرفتارشان با عناوین سوء، ظلم و اعتداء نام مینازل شده در پی آن، از 

ِتیِهْم »درباره آنان فرموده است: ( 166
ْ
ْبِت ِإْذ َتأ ِتي کاَنْت حاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ َیْعُدوَن ِفي السَّ َیِة الَّ َو ْسَئْلُهْم َعِن اْلَقْر

ٌة ِمْنُهْم ِلَم ِحیتاُنُهْم َیْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّ  مَّ
ُ
ِتیِهْم َکذِلَك َنْبُلوُهْم ِبما کاُنوا َیْفُسُقوَن* َو ِإْذ قاَلْت أ

ْ
 عاا َو َیْوَم َّل َیْسِبُتوَن َّل َتأ

ُهْم َیتَّ  ُکْم َو َلَعلَّ بِّ ُبُهْم َعذاباا َشِدیداا قاُلوا َمْعِذَرةا ِإلی َر ْو ُمَعذِّ
َ
ُروا ِبِه ُقوَتِعُظوَن َقْوماا الّلُه ُمْهِلُکُهْم أ َن* َفَلّما َنُسوا ما ُذکِّ

ِذیَن َظَلُموا ِبَعذاٍب َبِئیٍس ِبما کاُنوا َیْفُسُقوَن* َفلَ  َخْذَنا الَّ
َ
وِء َو أ ِذیَن َیْنَهْوَن َعِن السُّ ْنَجْیَنا الَّ

َ
ّما َعَتْوا َعْن ما ُنُهوا َعْنُه أ

نیز این ماجرا را مایه تحذیر و عبرت آیندگان و پند  (66-61). و در سوره بقره«ُقْلنا َلُهْم ُکوُنوا ِقَرَدةا خاِسِئیَن 
ْبِت َفُقْلنا َلُهْم ُکوُنوا ِقَرَدةا خاِسِئیَن* َفَجَعْلناها َنک»داند: باتقوایان می ِذیَن اْعَتَدْوا ِمْنُکْم ِفي السَّ اَّلا ِلما َو َلَقْد َعِلْمُتُم الَّ

ِقیَن َبْیَن َیَدْیها َو ما َخْلَفها َو َمْوِعَظةا لِ  . برداشت عرفی از آیه عدم خصوصیت در فعل آنان و تحقق معصیت با «ْلُمتَّ
این نوع حیلی است كه به رغم علم عرفی به تحقق مفسده و وجود مالک نهی، صرفا با تغییر عنوان منهی عنه، 

 ای برای فرار از آن حکم قرار دهند كه عذاب شدید آنان را عبرت آیندگان است.حیله
به این تقریب اشکال شود كه بر حبس ماهیان  (36: 28)چنان برخی معاصرین در مجله فقه اهل بیت ممکن است 

گر در روز شنبه هم عنوان نهی شده صادق بوده و اتصاف فعل آنان به اعتداء و نهی از منکر برخی از آنان هم نشان
معصیت الهی بوده است. به عالوه بر  همین شمول نزد آنان است. براین اساس مذمت آنان به سبب اصرار یهود بر

خالف مساله ربا، در این آیات حکمت نهی از صید در روز شنبه بیان نشده و نقض آن حکمت با صرف حبس 
های ایجاد شده و استخراج آن در روز دیگر روشن نیست تا براساس آن تعمیم حرمت استفاده ماهیان در شبکه

چه به نان براساس صدق عرفی همان عنوان منهی عنه بوده است و آنشود، پس مطابق ظاهر آیات، حرمت فعل آ
 عنوان حیله تمسک شده، موضوع را از تحت عنوان نهی شده خارج نساخته است.

 جمع بندی
مقتضای عمومات صحت قرض مشروط به بیع محاباتی است و اجماعی تعبدی نیز در این مساله خاص مطررح 

اما كالم مطلق فقهای متقدم در حرمت نفع مشروط در قرض موافق دیردگاه  نشده در كالم متقدمین ثابت نیست،
حرمت است. چنان كه اشاره شد مفهوم ربا شامل هرگونه زیاده و نفع مالی در عقد قرض اسرت و لرذا اقتضرای 
 ادله حرمت و بطالن ربا عدم جواز چنین قرضی است. به عالوه اطالق روایات منع از هرگونه نفع و شررط زیراده
در قرض نیز شامل موضوع این تحقیق خواهد بود. روایات خاصی كه به آن برای صحت این گونه قرض استدالل 
شده است نیز عالوه بر اشکال سندی، ظهور بر جواز در صورت اشتراط بیع محاباتی در ضمن عقد قرض نردارد 

ض عردم پرذیرش ایرن ادلره مانعره، و به عالوه روایات منع از نفع مشروط در عقد قرض بر آن مقدم است. بر فرر
  مقتضای حکمت های منصوص و فهم متعارف از لسان ادّله حرمت ربا تعمریم حرمرت شردید آن بره حیرل عرام 

آیرد. مویرد ایرن رباست. به عالوه بر فرض تجویز حیل عام ربا لغویت و نقض غرض جعل حرمت ربرا الزم می
.اشرررراره شررررده اسرررررتاز آیررررات و روایرررررات  فهررررم، ادلرررره خرررراص منرررررع و مررررذمت حیررررل
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 چکیده
آن،  شود. گرچه انشاء امری سهل است ولکن تحلیل ماهیتهیچ عقدی بدون انشاء منعقد و موجب آثار نمی

« ایجاد» توان گفت به دو مبنای محتاج دقت و تأمل بوده و در تبیین آن، بین علمای اصول اختالف است كه می
گردند. این تحقیق به بررسی مبانی و اقوالی كه در تحلیل مبانی ارائه شده، پرداخته و  گزارشی از برمی« ابراز»و 

دهد و در پایان به ثمرات بین دو مبنی و موارد قابل استناد به ه میای وارد شده را ارائاشکاالتی را كه به هر نظریه
 مبانی را مطرح كرده و مورد نقض و ابرام قرار داده است

 کلید واژه 
 ایجاب وقبول –عقد  -ابراز –ایجاد  –انشاء 

 مقدمه
ند. پس از هر عقدی مشتمل بر ایجاب و قبول است. برای تحقق عقد الزم است كه ایجاب و قبول انشاء شو

گیرد كه با قصد انشاء اینکه شخصی اراده بر انجام  معامله ای را داشته باشد، تصمیم برایجاد ماهیت حقوقی می
كند.بنابراین انشاء مربوط به مرحله اراده است بر خالف رضا كه به مرحله قبل ، آن ماهیت حقوقی را ایجاد می

ی بوده و به معنای ارادۀ قبول آن چیزی است كه موجب آن را شود. ماهیت قبول نیز انشائاز اراده مربوط می
انشاء كرده است.بنابراین ایجاب و قبول باید بیانگر اراده طرفین بر ایجاد ماهیت حقوقی باشد. به عبارت 

توان گفت كه سازنده عقد، انشاء است.اما این انشاء نباید ذهنی باشد باید به نحوی نشان داده شود كه توسط می
 شود.فاظ در قالب ایجاب و قبول این كار انجام میال
تبیین حقیقت انشاء است كه در كلمات اصولیون نیز مطرح شده و مورد یکی از مباحث مهم در علم اصول،  

وارد فقه شده است .گرچه معنای انشاء در لغت « قصد انشاء» نقض و ابرام قرار گرفته است. و سپس با عنوان 
استعمال شده و لکن دراصطالح معنای دقیقی دارد كه « ابتداء، خلقت، ایجاد، تربیت» ی روشن است و در معنا

محتاج تأمل است. این تحقیق در صدد بیان حقیقت انشاء  و بررسی ثمراتی است كه بر این مسأله مترتب 
 شود:شود و لذا در سه مرحله بررسی میمی

 . بیان ثمره بحث در فقه معامالت3اقوال و بیان مناقشات   . ارزیابی2. بیان اقوال مختلف حول حقیقت انشاء 1
رسد كه بحث از حقیقت انشاء، غیر از بحث از معنای جمله انشائی در ابتدای امر تذكر این نکته الزم به نظر می

شود كه در حقیقت بحث از موضوع له آن است كه باید به بحث می« بعت» است. گاه از معنای صیغه امر و یا 
دهد بحث ی و یا ... رجوع كرد وگاه نیز از حقیقت انشاء و از ماهیت فعلی كه موجب و یا قابل انجام میلغو
 شودشود. این تحقیق در مقام تحلیل فعلی است كه از موجب و یا قابل به عنوان انشاء صادر میمی
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 بیان اقوال در حقیقت انشاء
قابل حین انشاء قبول چیست بین علمای اصول اختالف  اینکه حقیقت عمل موجب به هنگام انشاء ایجاب و یا

است كه دو مبنای مشهور در مسأله است كه به هنگام تبیین  یکی از این دو مبنا نیز بین آنها اختالف شده و در 
شود. قبل از ذكر تعاریف، الزم به ذكر است كه نتیجه در مسأله چندین تعریف است كه به آنها اجماال اشاره می

ز ذكر تعاریف، شناخت ماهیت انشاء از دیدگاه اصولیون است كه ممکن است بعضی از این تعاریف به هدف ا
بعض دیگر رجوع كند. بنابراین ذكر پنج تعریف به این معنی نیست كه پنج تعریف متفاوت از هم در مورد انشاء 

 وجود دارد.

 . تعریف شهید اول 9
عاملي،  ) .) هو القول الذی یوجد به مدلوله فی نفس االمر(در نفس االمر حقیقت انشاء ایجاد كردن مدلول كالم است 

ماهیت انشاء، ایجاد كردن است. ایشان در توضیح عبارتشان . بنابراین (212: 1شهید اول. ،  محمد بن مکی. القوائد و الفوائد، 
سی كه اهلیتش ناقص است كه مراد از ایجاد صالحیت ایجاد كردن است تا شامل انشاء سفیه و ك :فرمایدمی

فرماید كه بشود. چرا كه انشاء آنها صالحیت ایجاد كردن را دارد و لکن با مانع روبه رو است. ایشان در ادامه می
كند و لکن در نفس االمر چیزی را شود گرچه در ظاهر مدلولش را ایجاد میعقد مکرر نیز انشاء محسوب نمی

است _ با انشاء اولی د در نفس االمر_ كه همان ظرف متناسب با ُمنشاء كند. چرا كه صالحیت ایجاایجاد نمی
فرماید كه نیازی به ذكر قید نفس االمر نیست چرا كه صیغه دوم انشاء از بین رفته است. درعین حال می

 شود مگر مجازا.محسوب نمی
شود كه همیشه منجر به ایجاد نمینکته مهم در این تعریف این است كه ایشان انشاء را به گونه ای تفسیر كردند 

 گرچه غالبا ایجادكننده است.

 .  تعریف آخوند خراسانی2
)اّن اإلنشاء هو القول اّلذي شود. دانند كه به وسیله آن، معنی در نفس االمر ایجاد میایشان انشاء را لفظی می 

. (17اسانی، آخوند، محمد كاظم، فواید االصول  خر)كه این شبیه به تعریف اول است  یقصد به إیجاد المعنی في نفس األمر(
فرماید كه این شود. ایشان در ادامه میبنابراین انشاء ماهیتی ایجادی دارد و لذا متصف به صدق و كذب نمی

. البته مجرد فرض هم نیست؛ ود خارجی و نه ذهنی و نه اعتباریشود نه وجایجاد، سبب وجود انشایی معنا می
توان گفت كه امور قائم به نفس مثل تمنی و ترجی و... هم ود عینی هم نیست. پس میدر عین حال كه وج

قابلیت انشاء دارند و انشائیات محدود به اعتباریات نیست. مرحوم آخوند در مقام رد كالم شهید اول كه عقد 
ر قصد انشایی محقق فرماید: ایجاد به معنای مذكور، خفیف المؤنه است و با هدانستند میمکرر را انشاء نمی

توان گفت كه عقد مکرر نیز شود اگر چه به خاطر عللی، اثر شرعی و عقالیی نداشته باشد. از این رو میمی
كند گرچه صرفا تأكیدی است و اثر شرعی ندارد، نه اینکه انشاء انشاء است و فردی دیگر ازمدلولش را ایجاد می

 اد كند تا ایجاد موجود و تحصیل حاصل باشد. دوم بخواهد متعلق انشاء اول را دوباره ایج
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شود شود، با الفاظ نیز ملکیت ایجاد میپس در حقیقت همان طوری كه با حیازت كه فعل است ملکیت پیدا می
منتها نه در خارج و نه در ذهن بلکه در یک عالم دیگری كه گاه از آن به نفس االمر و گاه به عالم اعتبار تعبیر 

چه گفته شد روشن شد كه ایشان انشاء را به معنای ایجاد گرفتند و نه صالحیت ایجاد و لذا همیشه كنند. از آنمی
 شود.منجر به ایجاد می

  .  تعریف محقق اصفهانی5
شود وجود لفظی معانی است كه وجود تنزیلی معنی دانند. آنچه ایجاد میایشان نیز انشاء را به معنای ایجاد می

تلفظ شود، این لفظ، بالعرض و المجاز، وجود معنایش نیز خواهد بود. « خانه»وقتی كلمه  به عنوان مثال است.
در صیغه انشائی هم ایجاد همان وجود معانی است و لکن بالعرض. این معنی از انشاء، گرچه در ِاخبار هم 

محقق، محمد حسین، نهایه اصفهانی،  ) موجود است و لکن در آنجا قصد حکایت هم داریم، اما انشاء مجرد انشاء است

 . (271: 1الدرایه 
تواند علت ایجاد معنایش توان گفت از آن جهت كه لفظ به دلیل عدم سنخیت نمیدر توضیح این مطلب می

لذا منشئ در حقیقت لفظ را ایجاد  –گرچه از باب دال و مدلول و به حسب وضع بر معنایش داللت دارد  -باشد
یعنی « ایجاد معنا در نفس االمر» نا را بالعرض به دنبال خواهد داشت. بنابراین كند و وجود لفظ، وجود معمی

با لفظ و در حد همان لفظ به معنی هم وجود بخشیده ایم كه این به تبع وضع و جعل است. ایشان در نهایت 
 دانند.تفسیر خود را مراد مرحوم آخوند نیز می

  . تعریف آیت الله روحانی4
ایجاد ملکیت در عالم « بعت»از ایجاد معنی به وسیله لفظ در عالم اعتبار عقالء. بنابراین  انشاء عبارت است
كند به وجود انشایی یا به وجود لفظی. انشاء به این معنا به غرض ترتب آثار در عالم اعتبار اعتبار عقالیی می

ء آن بی اثر است. مطالب ذكر شده شود لذا انشاعقالء است و چون در آن عالم اثری بر تکرار صیغه مترتب نمی
« لیت زیدا قائم»شود و لذا به عنوان مثال وقتی تعبیر میدر مورد جمالت تمنی، ترجی و استفهام هم مطرح 

گیرد، متکلم در صدد ایجاد تمنی در عالم اعتبار عقالئی است كه بعد از این تعبیر، عقالء مورد استعمال قرار می
 .(132: 1روحانی، سید محمد ، منتقی االصول )برندمیرا به كار « و كردآرز»اعتبار كرده و تعبیر 

این تعریف با تعریف مرحوم آخوند از این جهت مشترک است كه طبق هر دو تعریف، انشاء، ایجاد كردن 
. ولکن وجه افتراق ایندو این است كه طبق تعریف مرحوم غیر از عالم لفظ و خارج و ذهنمیمعناست در عال

از انشاء،  وجود انشایی از سن  اعتباریات است، به طوری كه با سائر اعتباریات فرق دارد. به عنوان مثال  آخوند
كند كه این كند، در حقیقت ملکیت را به یک وجود انشائی اعتباری ایجاد میرا انشاء می« مّلکت»موجب وقتی 

ق این تعریف، ملکیت به وجود اعتباری كه غیر از وجود اعتباری ملکیت در عالم اعتبار عقالء است. اما طب
 شود.برای او فی نفسه و در عالم اعتبار عقالء موجود است، موجود می
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  .  تعریف آیت الله خویی5
چهار تعریف گذشته گرچه با هم از جهاتی اختالفاتی داشتند و لکن در ایجادی دانستن انشاء، با هم مشتركند و 

دانند و نه ایجاد.گرچه قبل ازایشان كسانی بودند كه معتقد به نظریه ا ابراز میلکن مرحوم خویی حقیقت انشاء ر
توان مرحوم خویی دانست. طبق این مبنا، حقیقت انشاء، ابراز اعتبار ابراز بودند، لکن پرچمدار این نظریه را می

آمده است و لکن چون تا  آید ابتدا در نفس خود متکلم به وجودمینفسانی است . بنابراین ملکیتی كه به وجود 
كنند لذا شارع نیز آن اعتبار عقالء را امضا كرده و وجود انشاء را برای ابراز نشود، عقالء بر آن اثری مترتب نمی

. ایشان در امور غیر اعتباری نیز همین را معتقد هستند و انشاء امور ق عقد و آثار آن الزم دانسته استتحق
كنند. بنابراین انشاء تمنی به معنای ابراز تمنی نفسانی بوده است. از این تفسیر می غیراعتباری را به ابراز آنها

كند. چرا كه خبر نیز وضع شده برای ابراز یک جهت كه انشاء، یک نحوه ابراز است فرقی بین انشاء و خبر نمی
انشاء در مبَرز است  باشد و خبر از این ناحیه قابل صدق و كذب نیست. فرق خبر با« حکایت»امر نفسانی كه 

كه در جمالت خبریه حکایت از ثبوت شیء و یا نفی آن است كه احتمال صدق و كذب در آن میرود بر خالف 
مَبرز در انشاء كه از سن  حکایت نیست بلکه یک امر نفسانی است كه خارجی ندارد تا بحث تطابق و عدم 

  .(82: 1خویی، ابوالقاسم، مصباح االصول )تطابق مطرح شود

یف  یابی تعار  ارز
هدف ذكر پاره ای نکات مهم است كه در ذیل تعاریف انشاء باید مورد توجه قرار بگیرد، اعم از اینکه آن نکته در 
مقام تبیین و یا اشکال و یا تأیید تعریف باشد و هدف نگارنده، تنها گزارشی از نکات مهم و یا  اشکاالتی است كه 

 طلبد.و بررسی آنها مجال واسعی را می درذیل آن نظریه مطرح شده و نقد
. شهید اول، ماهیت انشاء را در عبارتش به خوبی تبیین نکرده است و لکن از این جهت كه  عقد مکرر را به 1

 داند مورد اعتراض مرحوم آخوند قرار گرفته است. خاطر بی اثر بودنش انشاء نمی
دانند از طرف آیت الله خویی كه مدافع مسلک ایجادی می . بر نظریه آخوند و تمام نظریه هایی كه انشاء را2

 ابرازی ها است اشکال شده به اینکه:
تواند ایجاد باشد چرا كه مراد از ایجاد یا تکوینی است و یا اعتباری. اما ایجاد تکوینی كه مراد از انشاء نمي

تواند ناحیه متکلم است، این هم نمی واگر مراد ایجاد اعتباری ازضح  است و كسي قائل به آن نیست. بطالنش وا
تواند وجود اعتباری را ایجاد كند. بنابراین صحیح باشد چرا كه مجرد اعتبار نفسانی بدون احتیاج به لفظ، می

برای وجود اعتباری، غیر از اعتبار وجود محتاج چیز دیگری نیستیم. واگر مراد از ایجاد، وجود اعتباری از ناحیه 
عقالء و شارع است، به این معنی كه تا از ناحیه متکلم چیزی ابراز نشود، عقالء ترتیب اثر غیر متکلم مانند 

شود كه انشاء، كند، این حرف گرچه درست است ولی دلیل بر این نمیدهند و شارع نیز آن را امضا نمینمی
اعتبار ملکیت مثال، در  توان معتقد شد كهشود، چرا كه میایجادی است و با انشاء، اعتبار ملکیت ایجاد می

. عالوه بر اینکه این ادعا اگر نزد عقالء و شارع، ابراز آن است گیرد و لکن شرط ترتبشذهن موجب شکل می
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تواند صحیح باشد. اما در امور غیر اعتباری هم تمام باشد در مثل بیع و نکاح و ....كه از اعتباریات هستند می
 .(83:  همان)ر معنی نداردمثل تمنی و ترجی و.... ایجاد اعتبا

« حقیقت انشاء، وجود لفظی بخشیدن به معنا است بدون قصد حکایت». الف:  ادعای محقق اصفهانی كه 3
اختالف وجود «  انا طالب للضرب»و «اضرب »كنیم كه بین تعبیر خالف وجدان است. در ارتکاز احساس می

 ضافه قصد حکایت باشد دارد نه اینکه معنای اخباری همان معنای انشائی با ا
ب: عالوه بر اینکه الزمه ادعای ایشان این است كه اگر جمله خبری بدون قصد حکایت از شخصی صادر شود 

گوید به غرض حفظ مفاد آن باید جمله انشائیه باشد، در حالی كه اینگونه نیست مثال وقتی متکلم جمالتی را می
 مله انشائیه باشد و حال آنکه اینگونه نیستو نه به غرض حکایت، طبق مدعای ایشان باید ج

رسد چرا كه آخوند انشاء را در ج: ایشان ادعا كردند كه مراد آخوند نیز همین است، و لکن صحیح به نظر نمی
دهند كه به معنای این است كه حقیقت انشاء، ایجادی و حقیقت اخبار غیر ایجادی است و مقابل اخبار قرار می
وجود انشاء، »كنند كه داند. و همچنین آخوند تصریح میایجادی بودن هر دو را مشترک می حال آنکه ایشان در

   شودكه با تعریف محقق اصفهانی جمع نمی« در قبال انواع وجود حقیقی است و یک نوع وجود اعتباری است
انیم كه در این صورت د: ادعای ایشان در اینجا مبتنی بر این است كه وضع را وجود تنزیلی لفظ برای معنی بد

 وجود لفظ، وجود معنی است بالعرض كه این مطلب اختالفی است و فقط طبق این مبنی صحیح خواهد بود.
كه كالم آیت الله روحانی نیز ناتمام باشد. چون گاهی انشاء كننده عالم است كه عقالء به  رسدمی. به نظر 1

ت ادعای ایجاد ملکیت عقالئیه یا در صدد ایجاد ملکیت كنند. در این صورهیچ وجه انشاء او را امضاء نمی
عقالئیه بودن، سفاهت خواهد بود. به عنوان مثال اگر كسی قصد فروش انسان حّر را داشته و انشای بیع كند، 

تواند قصد ایجاد ملکیت در اعتبار عقالئی داشته باشد ولو اینکه به نحو مقتضی باشد؛ چون فرد مطلع اساسًا نمی
تواند حتی مقتضی برای ملکیت عقالئیه نسبت به میكنند. در نتیجه نه عقالء و شرع بیع او را امضاء نمیاست ك

این حّر ایجاد كند و به تبع قصد هم نخواهد داشت. بنابراین بیع حر از طرف بایع به معنای ایجاد ملکیت عقالئی 
كند عقالئی، عنوان ملکیت عقالئی را ایجاد مینیست مگر اینکه گفته شود كه در عین علم به عدم ایجاد ملکیت 

كند، لفظ كه این فرض هم خالف وجدان عرفی است؛ چون در وجدان عرفی شخصی كه انسان حر را معامله می
مرادف با « بعُت »نیست. بنابراین « اوجدت الملکّیه العقالئیه للمشتری بالنسبة الی هذا االنسان»او مرادف با 

نیست بلکه موضوع حکم عقالء به ملکیت، در صورت وجود شرائط عقالئیه و « عقالئیهأوجدت  الملکّیة ال»
را به كار ببرد، به معنای ایجاد « أبرأت ذمتک»شرعیه است كما اینکه اگر طلبکار نسبت به بدهکار خود تعبیر 

ا صبّی در عین علم برائت عقالئیه برای ذمه او ولو به نحو ایجاد مقتضی نیست؛ چون ممکن است كه این تعبیر ر
 به عدم نفوذ ابراء از سوی عقالء و شرع به كار برده باشد

عالوه بر اینکه ممکن است كه بایع اعتنائی به عدم اعتبار ملکیت از سوی عقالء نداشته باشد. در این صورت 
راه ابراز است و گیرد و این اعتبار همكند  اما اعتبار ملکیت صورت میروشن است كه اعتبار ملکیت عقالئی نمی

معنا كرد. به « كون الشخص بصدد ایجاد الملکیة العقالئیه»به همین جهت نباید بیع به اعتبار ملکیت عقالئی یا 
عنوان مثال فرد سارق علم به عدم حصول ملکیت عقالئیه دارد و لذا هنگام بیع، متصدی ایجاد ملکیت عقالئیه 

و یا مثل اینکه یک مرد مسلمان از یک زن مسیحی درخواست ازدواج . كندمیاما در بیع اعتبار ملکیت  شودنمی
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كه آن زن معتقد به اجرای احکام اسالم و خواندن صیغه نیست و لکن در مقابل مبلغ باالیی تسلیم  كندمیموقت 
شده و در عین حالی كه معتقد نیست به اینکه خواندن صیغه موضوع اعتبار شرعی است اما اگر آن را بخواند 

. بنابراین الزم شودمیعتبار زوجیت رخ داده و ابراز آن نیز صورت گرفته و اطالقات این موارد را هم شامل ا
از بیانات استاد شهیدی در )نیست كه خود شخص تصور داشته باشد كه عملش منشاء اثر عقالئی و یا شرعی داشته باشد

 .(28-22درس خارج 
غیر اعتباریات در اعتباریات ابراز یک اعتبار نفسانی است و در محقق خویی معتقدند كه حقیقت انشاء   -1

ابراز آن تمنی نفسانی خواهد بود. بر نظریه ایشان اشکاالتی شده كه به برخی از آنها اشاره  مثل تمنی، انشاء،
 :شودمی

وجدان است.  و این مطلب خالف كندمیالف:  طبق این مبنی، بایع قبل از انشاء بیع، ملکیت مشتری را اعتبار 
شود و لذا چون خود بایع معتقد است كه تا زمانی كه صیغه را ابراز نکند و قابل، قبول نکند ملکیت حاصل نمی

توان گفت این است كه قبل از انشاء فقط تصور ملکیت كند. آنچه میقبل از انشاء آثار ملکیت را مترتب نمی
 است كه بایع با ابراز صیغه بیع، قصد ایجاد ملکیت كند. مشتری بوده و نه اعتبار ملکیت او. بنابراین الزم

توان گفت كه اعتبار ملکیت شخصی صورت گرفته ولکن تا و لکن این اشکال قابل خدشه است چرا كه  اوال: می
شود كه مالک كه خود را ازعقالء كنند و همین مطلب سبب میقبل ازابراز، عقالء و شرع آثار را مترتب نمی

توان ز آثار را مترتب نکند. ثانیا: بر فرض كه وجود اعتبار به نحو مطلق مورد قبول نباشد در جواب میداند نیمی
ار نفسانی را توان اعتبگفت كه این اعتبار نزد عقالء و شارع معلق بر ابراز و قبول است و لذا به طور مطلق نمی

. به عنوان مثال یستد نیز باشد دلیلی بر این مطلب ن: اینکه گفته شد باید با انشاء، قصد ایجاانکار كرد. و ثالثا
اگر فردی در قلبش خانه خود را برای زید وصیت كرده و گمان كند كه همین مقدار برای تحقق وصیت كافی 

را بدون توجه به ایجاد شدن عنوان وصیت با این عبارت، به كار ببرد، « إن مّت فداری ملک لزید»است  و تعبیر 
شود و عدم قصد ایجاد عنوان وصیت با این عبارت مخّل نخواهد بود. و همینطور است در میوصیت محقق 

 بیع.
ب: اگر قصد ملکیت عقالئیه هنگام انشاء كافی باشد برای ترتب آثار، اعتبار ملکیت نفسانی لغو و بی اثر خواهد 

 (137:  1روحانی، ید محمد ،منتقی االصول )بود
تواند مستقیم ملکیت عقالئیه را ایجاد كند بلکه ایجاد ملکیت ت چرا كه فرد نمیولکن این اشکال نیز وارد نیس 

عقالئیه با ایجاد موضوع آن است. موضوع ملکیت عقالئیه، بیع است كه بیع هم همان اعتبار ملکیت مشتری از 
ملکیت سوی بایع در مقابل عوض و ابراز آن است. این حالت طریق متعارف است كه موضوع حکم عقالء به 

 .(از بیانات استاد شهیدی در درس خارج)دهدمحقق شود و در نتیجه لغویت رخ نمی
شود. گوید كه بیع را تنفیذ كردم و لذا بیع فضولی موضوع اثر بیع عقالیی میج: گاهی مالک در بیع فضولی می

 و ابراز نیست.شود و قابل اعتبار این انفاذ كه امر واقعی است از ترتب اثر بر یک شیء انتزاع می
توان جواب داد كه انفاذ بیع كنایه از اعتبار مماثل برای ملکیت مشتری در مقابل ثمن است به این اشکال نیز می
شود. بنابراین تنفیذ به معنای قبول بیع فضولی وقبول این مطلب است كه مشتری هم در میكه با تعبیر انفاذ ابراز 
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كند، به معنای رضایت شارع به مالکیت شارع سیره عقالئیه را امضاء میاعتبار بایع، مالک مبیع است و وقتی 
 مشتری در مقابل ثمن است.

رسد كه نظریه وارد شده  بتوان جواب داد، به نظرمی« ابراز» صرف نظر از اینکه بتوان به اشکاالتی كه بر نظریه 
از انشاء، چیزی را در عالم نفس اعتبار ایجاد اقرب به واقع است. چرا كه ما بالوجدان احساس میکنیم كه قبل 

كنیم. بله اعتبار متعلق عقد در مرحله وعاء ذهن، امری ممکن و بلکه سهل است و نمیکنیم، گرچه تصور می
توانیم آن را در وجدانمان بیابیم. بنابراین نظریه مشهور مبنی بر ایجادی بودن لکن نه نیازی به آن بوده و نه می

 رسد.دانند، دقیق تر به نظر میدر تحلیل آن، تبیین مرحوم آخوند كه آن را به وجود انشائی می انشاء را پذیرفته و

 از اخبار -به معنای مشهور  -نقطه افتراق انشاء 
گفته شد كه مشهور قائل به ایجادی بودن انشاء هستند و اما اینکه متعلق ایجاد چیست و موجب با ایجابش چه 

قطه جدایی بین انشاء و اخبار چیست، محتاج تأمل است كه با بررسی احتماالت در كند و نچیز را ایجاد می
 گردد.مسأله، نقطه افتراق تبیین می

تواند باشد؛ چرا كه در اخبار نیز این مرحله از ایجاد وجود دارد . مراد از ایجادی بودن انشاء، ایجاد الفاظ نمی1  
 .كندد حقیقی دارند را  ایجاد میو مخبر به هنگام اخبارش، الفاظی را كه وجو

.مراد از ایجاد، ایجاد معنی به تبع وجود لفظ والقای آن به مخاطب نیز نیست. چرا كه در این مرحله نیز انشاء 2
با اخبار مشترک است و در حقیقت با تکلم به هر لفظ معناداری،ایجاد به معنای اول و دوم موجود است و كسی 

 در آن تردیدی نکرده است.
. این لفظ ممکن است در نفس متکلم اثری مانند ترس، لذت، ناراحتی و ... ایجاد كند كه در این مرحله نیز 3 

 شود.انشاء و اخبار مشتركند و این مرحله از ایجاد نیز، به تبع ایجاد معنی در ذهن مخاطب ایجاد می
د ایقاعی است كه پس از وجود لفظ محقق كنند یک نحوه وجو. ایجادی را كه مشهور انشاء را به آن تفسیر می1 

رسد كه  مراد مرحوم آخوند نیز از وجود انشائی بیع همین معناست كه یک وجود اعتباری شود و به نظر میمی
قبل مورد پذیرش آنها  است. قائلین به ابراز نیز معتقد به عدم لزوم این مرحله برای انشاء هستند گرچه سه مرحله

. بنابراین متکلم با گفتن جمله خبریه، گرچه اء و اخبار استه از ایجاد، نقطه افتراق بین انشاین مرحل بوده است.
كند و لکن قصدش از اخبار، حکایت از واقعه در ظرف خود لفظ و معنی و اثر آن را در ذهن مخاطب ایجاد می

 است و نه ایجاد ایقاعی مدلول خبر.

 ثمره ایجادی یا ابرازی بودن انشاء در عقود
هر چند كه معلوم نیست كه در تفسیر انشاء به ایجادی بودن، مشهور كدام نظریه را در تبیین ایجادی بودن  

شود و لکن در اینکه مشهور، اصل ایجادی بودن را پذیرفته است و لذا اقوال متعددی به مشهور نسبت داده می
ه در فقه معامالت مبتنی بر این دو مبنی شده توان در آن تردیدی كرد. حال به بررسی ثمراتی كاند نمیپذیرفته

 پردازیم.می
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 انشاء فعلی  .9
فقیهان گذشته در به كارگیری لفظ برای انعقاد عقد تأكید داشته اند. عالمه حلی وجود ایجاب و قبول لفظی  

. محقق حلی نیز (16:  2حلی، حسن بن یوسف،قواعد االحکام  ) داندراكه داللت بر رضایت باطنی داشته باشد را ضروری می
دانند اگرچه همراه با اماره ای بر بیع باشد و اكتفاء به فعل، فقط در داد و ستد غیر لفظی را برای بیع كافی نمی

. شهید ثانی بعد از نقل عبارت محقق (7:  2حلی، محقق، نجم الدین،جعقر بن حسن. شرائع االسالم ) صورت تعذر از لفظ است
ود اینکه این نظریه در بین اصحاب امامیه مشهور است ولی دلیل روشنی ندارد و در حلی، معتقد است با وج

. پس از ایشان، فقیهانی (8:  1عاملی ، شهید ثانی،زین الدین. مسالک االفهام )نهایت نیز متمایل به نظریه مشهور شدند
تراضی در بیع كافی  همچون محقق اردبیلی و فیض كاشانی رویکرد جدیدی در مسأله داشته و معتقد شدند

اردبیلی، احمد بن محمد مجمع الفائده )است به شرطی كه همراه با قرینه ای باشد كه مانع ایجاد هر نوع اشتباه  ونزاعی باشد

. علی رغم اینکه پیشینیان، انعقاد عقد را به كتابت و اشاره، در صورت تعذر از (12: 3كشف الغطاء  -  132: 8و البرهان 
ند، این دسته از فقهاء در صورت قدرت نیز، انشاء به وسیله اشاره و كتابت را مانند لفظ صحیح دانستلفظ می

توان گفت كه به مرور زمان، انشاء عقود از قالب لفظی در آمده و به تدریج این مسیر با فراز دانند. بنابراین میمی
رضا و مفاد عقد كند، جایگزین انشاء لفظی و نشیبی كه داشته، منجر شد به اینکه انشاء هر فعلی كه داللت بر 

است. آنچه گفته شد با توجه به این مطلب بود كه حقیقت انشاء، ایجاد كردن است كه یا از طریق الفاظ باید 
 باشد و یا از طریق فعل.

براز است  تواند مبرز باشد، چرا كه معتقدند كه لفظ فقط ابزاری برای ااما با توجه به مبنای ابراز هر فعلی می  
بنابراین بین این نظریه و دیدگاه فقهایی كه معتقدند انشاء درعقود، ایجادی است كه فقط از طریق الفاظ باشد  

شود. اما طبق نظریه لزوم لفظ در انشاء عقدی، انشاء فعلی، آثار عقد صحیح را ندارد. یکی دیگر ثمره مترتب می
ای كه از اخرس صادر شود ه بنابر مسلک ابراز، اشاره مفهمهباشد چرا كاز مصادیق این ثمره، عقد اخرس می

برای تحقق عقد او كافی است و تمام آثار یک عقد را خواهد داشت، چون كه اشاره نیز خود فعلی است كه با آن 
دانند گاه بحث شود. اما بنابر نظریه مشهور قدماء كه ایجاد از طریق لفظ را معتبر میابراز ما فی النفس می

 –به خاطر اضبط بودن  –شود از اینکه اشاره بعد از عدم تمکن از توكیل است و گاه هم از تقدم كتابت بر اشاره یم
 شود.بحث می –به خاطر اصرح بودن  –و گاه نیز از تقدم اشاره بر آن 

برای انعقاد عقد شود كه بین مبنای ابراز و ایجاد، بنابرآنکه هر لفظ و فعل دالی را از آنچه گفته شد روشن می 
 شودكافی باشد، ثمره ای در مقام عمل مترتب نمی
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 تعلیق عقد .2
 تعلیق عقد صور مختفی را دارد. 

فروشم اگر در شود كه قهرا بر آن معلق است مانند اینکه بائع بگوید این را به تو میگاه معلق بر امری می -1
خویی ، )ود و عدم چنین شرطی برابر استملکیت من باشد. تعلیق در این صورت مخل نخواهد بودو وج

 (116:  33ابوالقاسم، موسوعه 

گاه معلق بر امری كه حصولش معلوم است)فعال یا استقباال( شده و لکن به صورت واجب مشروط به    -2
شرط متأخر) این را به تو فروختم به شرطی كه فردا خورشید طلوع كند(. این صورت نیز صحیح خواهد 

طباطبایی، )علوم الحصول بودن چنین شرطی، گویا اصال شرطی در كالم نشده استبود و به خاطر م

 (116: 33خویی، ابوالقاسم، موسوعه  -سیدیزدی،محمد كاظم، عروه الوثقی 
گاه نیز معلق بر امری است كه عدمش معلوم است. در این صورت عقد باطل است گرچه تننجز را شرط   -3

 ندانیم.
شود برامر متأخری كه معلوم الحصول است در مستقبل به صورت واجب وگاهی نیز انشاء معلق می  -1

آید.  ظاهر كلمات فقهاء این میمشروط به شرط مقارن، به طوری كه ُمنشأ، از زمان حصول معلق علیه 
 است كه بر بطالن این قسم تسالم كرده اند

باشد و چه متأخر(  و در آخرین صورت نیز انشاء عقد معلق بر امر مشکوک الحصولی) چه فعلی  -1
 شود. در اینجا نیز فقهاء حکم به بطالن كرده اند و تفصیلی بین شرط متأخر وشرط مقارن نداده اندمی

در صورت چهارم در استدالل بر بطالن اینگونه استدالل شده كه وجود و ایجاد گرچه به حسب مفهوم متغایرند و 
و اگر به ماهیت اضافه شود به « ایجاد»داده شود كه اگر به فاعل نسبت  لکن حقیقت آنها یک چیز است

شود. بنابراین اختالف آنها اعتباری است و بینونت بین آنها صحیح نخواهد بود ولذا عقدی كه تعبیر می« وجود»
 بین ایجاد و وجود فاصله شود باطل خواهد بود.

ن وجود است و تعلیق در آن معنی و در صورت پنجم نیز دلیل بر بطالن این خواهد بود كه حقیقت ایجاد، هما
. معنی و امرش دائر مدار وجود و عدم استنخواهد بود « ایجاد»خواهد بود و یا « ایجاد»ندارد چرا كه یا 

 نداردكه در فرضی موجود و در فرضی معدوم باشد
فرماید و می مرحوم خویی در رد استدالل اقامه شده در وجه چهارم به مبنای خود درحقیقت انشاء اشاره فرموده

این استدالل در صورتی صحیح است كه حقیقت انشاء را ایجاد بدانیم. اما بنابر مسلک ابراز، همانطور كه اخبار 
به امر متأخر صحیح است، انشاء آن نیز صحیح خواهد بود چرا كه ابراز چیزی جز اخبار از اعتبار نفسانی 

فرماید كه همانطور ر رد استدالل اقامه شده بر وجه چهارم نیز می. ایشان د(118:  33خویی، ابوالقاسم، موسوعه )نیست
كه اخبار از واقعه ای طبق یک فرضی ممکن است، تعلق ابراز اعتبار نفسانی، طبق یک فرض نیز ممکن خواهد 

 .)همان(بود كه در نتیجه حصه خاصه متعلق انشاء خواهد بود
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دالل اقامه شده بر وجه چهارم و پنجم صحیح نیست چرا البته ایشان معتقدند كه حتی طبق مسلک ایجاد، است
كه  استدالل اقامه شده بر عدم جواز تعلیق عقد، در امور حقیقی جاری است و نه امور اعتباری كه محل منازعه 

 توان اعتبار كرد كه ایجاد، فعلی و وجود آن، متأخر باشد . است وامری سهل است. چرا كه می
دانند و لکن آن را در دو صورت ذكر چه ایشان تعلیق عقد را طبق مبنایشان ممکن میالزم به ذكر است كه اگر

بعد از  –پذیرند. چرا كه بر بطالن چنین عقدی ادعای اجماع شده و از طرفی نیز مقتضای اصاله الفساد میشده ن
قی در دو فرض عدم شمول اطالقات ادله عقود به خاطر غیر متعارف بودن و بلکه مستنکر بودن عقود تعلی

ید فعلی و بطالن چنین عقودی است. عالوه بر اینکه ظاهر بعضی روایات نیز این است كه اثر عقد با -مذكور
دانند و لکن آن را مختص به عقود غیر اذنیه . لذا ایشان نیز تنجیز در عقد را شرط میبدون فاصله  مترتب شود

جماع بر بطالن و نیز متعارف بودن تعلیق در چنین عقودی، دانند. اما در عقود اذنیه به خاطر عدم وجود امی
 شوند. ایشان به  الزمه مبنای ابراز كه جواز تعلیق انشاء باشد معتقد می

 الفاظ عقود .5
اند . به عنوان مثال پذیرفتهاشته باشد برای صحت عقد كافی استمشهور معتقدند هر لفظی كه بر عقد داللت د

 توان نتیجه گرفت:ه داللت كند كافی است و لذا صحت عقد را در موارد ذیل میهر لفظی كه بر عقد اجار
. لفظ، صراحت بر اجاره داشته باشد. مثال موجر بگوید )آجرتک( و یا )اكریتک الدار( و مستاجر هم بگوید 1

قاصد قق ثانی، علی بن حسین .جامع المعاملی، كركی، مح -) حجریة(.221: 2تذكره الفقهاء .حلی،حسن بن یوسف ))استأجرت( و یا )استکریت(
 (.8: 1طباطبائی یزدی، سید محمد كاظم . عروه الوثقی  -.  328: 1ن علی. الروضه البهیه عاملی، شهید ثانی، زین الدین ب -.  82: 7فی شرح القوائد 

سکنی هذه الدار  . از الفاظ مشترک در عقد به همراه قرائن به كار گرفته شود مانند اینکه گفته شود ) ملکتک2
: 2حلی، محقق، نجم الدین،جعقر بن حسن. شرائع االسالم  ا)شودسنًة بکذا( كه تملیک منفعت عرفا نیز عقد اجاره محسوب می

.   328: 1لبهیه عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی. الروضه ا -.  212: 2) حجریة(.  التنقیح الرائع 221: 2. حلی، ، حسن بن یوسف .تذكره الفقهاء  - 172
 (.123: 2طباطبائی، سید محمد بن علی. ریاض المسائل   -. 2: 12اردبیلی، احمد بن محمد. مجمع الفائده و البرهان 

دهد اجاره مراد است البته . از الفاظ مجازی و كنائی استفاده شود و لکن قرائنی عرفا وجود دارد كه نشان می3
ام شود كه عرف آن را استعمال كرده و از پذیرش آن استنکار نداشته باشد. و باید آن دسته از الفاظ مجازی استخد

شوند را حمل بر مجازات لذا صاحب جواهر شهرت قول به عدم لزوم عقدی كه با الفاظ مجازی منعقد می
 . (221: 27، محمد حسن، جواهر الکالم نجفی، صاحب جواهر)مستنکره كرده است

گر در صیغه انشاء به كار گرفته شود. مثال در عقد اجاره از الفاظ بیع استفاده . از الفاظ مختص به عقود دی1
الف: لفظ به گونه ای است كه نزد عرف استعمال آن در در دو صورت مطرح كرد: توانشود كه این را نیز می

اجاره  مانند اینکه در مقام عقد واز قبول آن استنکاف دارد. شودعقدی كه مراد است، مستهجن شمرده می
حلی، ارشاد االذهان، حسن بن  -.281: 2قواعد االحکام )عالمه حلی و (172: 2شرائع االسالم )محقق حلیوید: )بعتک الدار(.بگ

نیز نسبت  (1:133حدائق )شود.این قول به مشهورو غیر ایندو تصریح كرده اند كه منعقد نمی (.122: 1یوسف،ارشاد االذهان 
 (221: 2، حسن بن یوسف .تذكره الفقهاء حلی)ی اجماع شده استداده شده و بلکه برآن ادعا
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در اینجا بین فقهاء اختالف است كه برخی «. بعتک سکنی الدار سنهً » ب: موجر هنگام انعقاد عقد میگوید: 
شود و استعمال آن معتقدند كه اجاره صحیح نیست چرا كه لفظ بیع نزد عرف برای نقل اعیان به كار گرفته می

قل منافع نزد عرف از الفاظ مستنکره است. و لکن برخی دیگر از فقهاء مخالفت كرده و چنین عقدی را برای ن
  . صاحب شرائع نیز در صحت این عقد تردید كرده است(68: 3خمینی، موسوی، روح الله، تحریر الوسیله )دانندصحیح می

نشأ تردید این است كه از لفظی كه برای نقل عین استعمال م (172:  2ر بن حسن. شرائع االسالم فحلی، محقق، نجم الدین،جع)
 شود استفاده شده و از طرفی نیز تصریح به نقل منافع شده است.می

در دو قسم اول ثمره ای بین دو نظریه ایجاد و ابراز نیست. چرا كه مشهور لفظ دال بر اجاره را برای صحت عقد 
بر عقد اجاره استفاده شده است و طبق نظر مرحوم خویی نیز روشن  دانند كه در دو قسم اول از لفظ دالالزم می

 است كه عقد اجاره صحیح است . چرا كه لفظی كه دال باشد مبرز اعتبار نفسانی  نیز هست.
باشد كه صاحب جواهر قسم سوم ) انشاء عقد با الفاظ مجازی و كنائی (نیز مورد پذیرش مشهور متأخرین می 

ضیاء و سید یزدی و مرحوم حکیم نیز از این دسته اند. لکن مرحوم نایینی انعقاد عقد را به  و مرحوم آخوند و آقا
نیز  توان گفت كه در قسم سوم، طبق نظر مشهورالفاظ مجازی و كنایی مورد خدشه قرار داده است. پس می

ت عقد است. چرا كه حخویی نیز مانند مشهور قائل به ص ای بین دو مبنای ایجاد و ابراز نیست و مرحومثمره
 توانند مبرز اعتبار نفسانی باشند. الفاظ مجازی و كنایی نیز می

ولکن در بخش اول قسمت چهارم كه گفته شد كه ادعای اجماع بر بطالن شده است، طبق مبنای ایجاد، قول  
را ایجاد كند بلکه  رسد؛ به این بیان كه انشاء هر لفظی صالحیت ندارد كه هر معناییبه بطالن صحیح به نظر می

تابع نظر عرف عقالء و صدق عرفی است؛ و انشائی كه صالحیت دارد، مدلول كالم را  نزد عرف و عقالء ایجاد 
كند، مشمول ادله امضاء خواهد بود و اال خیر. بنابراین به مجرد اینکه منشیء قصد ایجاد فالن معنی را داشته 

این مبنا كه انشاء، چیزی غیر از  ابرازاعتبار نفسانی نیست، موجر  شود. و لکن برباشد مشمول ادله امضاء نمی
توان گفت كه كلمه تواند بگوید ) بعتک الدار بکذا( اما با این جمله ابراز كند تملیک منفعت را؛  چرا كه میمی

مطلق تملیک  بیع در اجاره استعمال نشده تا غلط باشد آنطور كه استعمال نکاح در مقام بیع باطل است؛ بلکه در
استعمال شده و از طرفی هم مراد از دار، منفعت آن است و اینگونه استعمال نیز هنگام وجود قرینه نزد عرف رایج 

توان گفت كه گرچه از است. پس می«  ملکتک منفعة الدار بکذا» به « بعتک الدار بکذا» است. بنابراین رجوع 
كند. بله این است  و آن را قصد كرده و با این جمله آن را ابراز می لفظ بیع استفاده شده اما لفظ منفعت در تقدیر

انشاء »استعمال ركیک است اما مانع برای ابراز اعتبار نفسانی نیست. بنابراین ایشان با این نظریه مشهوركه 
حسین .جامع  عاملی، كركی، محقق ثانی، علی بن )«عقدی با الفاظ عقد دیگر صحیح نیست اگرچه آن را قصد كرده باشد

  -،  2: 1طباطبایی، سید یزدی، محمد كاظم،العروة الوثقی  –.  172: 1عاملی ، شهید ثانی،زین الدین. مسالک االفهام  -.   83: 7المقاصد فی شرح القوائد 

. در بخش دوم (21االجاره( المستند فی شرح عروه الوثقی ) )در این مثال مخالفت كرده است  (تعلیقة النائیني، كاشف الغطاء، الگلبایگاني.
 قسم چهارم نیز به همین نحو ثمره جاری است.

. به طوری كه نشاء عقد اجاره با لفظ عاریه استمثال دیگري كه براي این ثمره در كلمات فقهاء وجود دارد ا
ه صحت گوید: )اعرتک هذه الدار شهرا بکذا( در حالی كه قصد اجاره را دارد. برخی از فقهاء قائل بموجر می

    173: 1مسالک     172: 2شرائع)شدند چرا كه هم قصد نقل منافع را كرده و هم داللت عرفی در كالمش بر اجاره است
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داند و لذا قائل به صحت . صاحب جواهر نیز این انشاء را از مجازات غیرمستنکره می(  8بحوث فی الفقه ) االجاره( 
 .(221:  27جواهر الکالم )چنین عقدی شده است

كه فرقی بین لفظ بیع و اعاره در عدم داللت عرفی بر  (181حاشیه مجمع الفائده  )و لکن بر كالم ایشان اشکال شده
دانستند كه ادعای اجاره و مجاز مستنکره بودن نیست. بنابراین تمام كسانی كه ) بعتک الدار بکذا ( را باطل می

عالوه بر اینکه عاریه، اباحه منفعت نیز صحیح ندانند.  ینجا راشهرت و بلکه اجماع بر این مطلب شده بود، باید ا
است و نه تملیک آن و عوضی نیز در مقابلش نیست. لذا شاید بتوان گفت كه مراد فقهایی كه مجازگویی را با 

  (.173:  1مسالک    83: 7جامع المقاصد )شوددانند، این موارد را شامل نمیوجود قرینه مانع نمی
. 281: 2القواعد )شود و بعضی از فقهاء به این مطلب تصریح كرده اندعقد اجاره با لفظ عاریه محقق نمیبنابراین 

 (.111: 1) حجریة(. القواعد و الفوائد 221: 2. التذكرة 122: 1االرشاد 
ابراز باشد، فرماید: طبق هر دو مبنا، انشاء باید  هراه با نوعی بعضی از معاصرین در این ثمره مناقشه كرده و می

« بعتک الدار» بین « عروه الوثقی»چه فعل باشد و چه لفظ و مطلق كاشف كافی نیست. و لذا مرحوم سید در 
اند. چرا كه قرینه نوعی بعتک سکنی الدار تفصیل داده و حکم به صحت عقد اجاره در صورت دوم كرده» و 

كار گرفتن لفظی كه مختص نقل اعیان است بیشتر  عرفی در كالم، كاشفیت عرفی بر مراد دارد. در عقد اجاره به
 .(شاهرودی ، 61:  1االجاره )شبیه به استعمال غلط است تا استعمال عرفی

ی است «ابراز»ی كه در كالم بعض معاصرین ذكر شده، غیر از آن «ابراز»توجه به این نکته الزم است كه كلمه 
این است كه « كالم باید مبرز باشد»مناقشه كننده از این كه دانند. مراد كه مرحوم خویی آن را حقیقت انشاء می

باید كاشفیت نوعی و عرفی از مراد متکلم داشته باشد چه حقیقت انشاء را ابراز بدانیم و چه ایجاد.  اما مراد 
« اءایجادی بودن انش»كند اعتبار نفسانی را كه با مبنای این است كه انشاء، ابراز می« ابراز»مرحوم خویی از 

 قابل جمع نیست.
ثمره و یا عدم آن را نتیجه  حال باید ابتدا مالک انعقاد عقد طبق هر دو نظریه مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان ترتب 

. طبق نظریه مشهور متأخرین _ كه قائل به ایجادی بودن انشاء هستند _  هر لفظی كه بتواند  موجد گرفت
توان با آن عقد را ایجاد كرد و یرد و صدق عرفی بر آن منطبق باشد، میمعنایی باشد كه عرف عقالء آن را بپذ

مشمول ادله امضاء خواهد شد. و طبق نظر مرحوم خویی هر لفظی كه بتواند به حسب فهم عرفی، مبرز مقصود 
عقد توان با آن عقد را منمتکلم باشد _ چه  استعمال لفظ در معنای حقیقی باشد و چه مجازی و چه كنائی _ می

كرد؛ ضابطه این است كه عرفا ظهور داشته باشد و ازنظر عرف، مصداق ابراز باشد .در استعمال غلط هم به دلیل 
 توان با آن عقدی را انشاء كرد.ظهور نداشتن، نمی

بنابراین با قطع نظر از اینکه حقیقت انشاء چیست، طبق هر دو نظریه، كالم باید ظهور عرفی بر مراد متکلم  
 باشد.داشته 

شود یا خیر ؟ هر جا كه لفظی با توجه به این مطلب، باید بررسی كرد كه آیا موردی برای افتراق آن دو یافت می
عرفا، موجد معنا است و ظهور در آن دارد، مبرز آن معنا نیز خواهد بود. بنابراین هر جا كه مشهور معتقد است 

، مرحوم خویی نیز صحت انشاء را طبق مبنایش صحیح كه خللی به انشاء عقد از حیث ظهور عرفی وارد نشده
شود اما آیا موردی یافت میاست، مبرز نوعی نیز وجود دارد.  داند چون در تمام مواردی كه ظهور عرفی لفظیمی
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كه لفظ، ظهوری نداشته باشد اما مبرز نوعی باشد؟ مرحوم خویی معتقدند كه در )بعتک الدار( كه به قصد اجاره 
اینگونه است و لذا بر خالف مشهور و بلکه اجماع فقهاء حکم به صحت عقد اجاره داده اند؛ چرا كه گفته شده 

تواند با آن الفاظ، این معنی را ابراز منفعت آن باشد و موجب می« دار»، تملیک و مراد از «بیع»تواند مراد از می
 باشد.كند و این استعمال، غلط نمی

عرفا كاشف از مراد موجب باشد _كه ظاهر كالم و بلکه تصریح مرحوم خویی نیز بر  و لکن اگر مبرز، باید نوعا و
_  انصاف این است كه لفظ بیع عرفا چنین كاشفیتی وابرازی ندارد.  (21المستند فی شرح عروه الوثقی . االجاره )این است

ین را قصد كند، و لکن ظهوری منفعت باشد گرچه موجب بتواند ا« دار» تملیک و مراد از « بیع»اینکه مراد از 
توان در آن ندارد. لذا كالم مرحوم خویی در ترتب ثمره مورد خدشه است. اگر در دفاع از ایشان گفته شود كه می

كالم را طوری محفوف به قرائن كرد كه مبرز و كاشف از مراد موجب باشد در جواب گوییم، با وجود این فرض، 
هند پذیرفت كه انشاء عقد صحیح است چرا كه ظهور عرفی بر مراد خواهد معتقدین به مبنای ایجاد نیز خوا

داشت كما اینکه مرحوم آخوند استفاده از الفاظ مجازی و بلکه كنائی را با وجود قرائنی دال بر مراد متکلم، مخل 
حت اجاره دانند و مرحوم سید نیز در ) بعتک منفعه الدار(  به خاطر وجود قرائن حکم به صبه صحت عقد نمی

شود باید ظهور عرفی داشته توان گفت از این حیث كه الفاظی كه به قصد انشاء ایجاد میاند. بنابراین میداده
ای بین نظریه ایجاد و ابراز  در مثال مورد بحث نیست و این دو مبنا دخلی در صحت یا عدم صحت ثمره باشد

 عقود از حیث ظهور ندارند.
بین این دو نظریه قائل به ترتب ثمره شد و آن جایی است كه منشأ ظهور قرائِن غیر توان بله در یک صورت می

باشد كافی است برای لفظیه باشد. چرا كه مرحوم خویی معتقدند هر مبرز لفظی به شرطی كه ظهور عرفی داشته 
است این است كه لفظ و  چرا كه آنچه مهم (17:  3مصباح الفقاهه )گرچه منشأ ظهور قرائن غیر لفظی باشدانعقاد عقد،

یا فعل مبرز مراد باشد گرچه به كمک قرائن غیر لفظی باشد و لکن برخی از فقهایی كه قائل به ایجادی بودن 
. بنابراین اگر ظهور عرفی عقد (مکاسب شی  انصاری)انشاء هستند، معتقدند كه منشأ ظهور باید قرائن لفظی باشد

مبنای مرحوم خویی خللی به صحت عقد وارد نشده است ولکن به  مستند به قرائن غیر لفظی باشد، بنابر
 رسد این تفاوت ربطی به اختالف نظر در حقیقت انشاء نداردنظرمی

 اجازه در بیع فضولی .4
در ماهیت اجازه در عقد فضولی بین فقهاء اختالف شده كه قوام آن به چیست. در كلمات فقهاء چهار احتمال 

 مطرح شده است:  
 توان استفاده كرد ر اجازه، لفظ صریح شرط باشد و لذا از الفاظ كنایی نمیالف: د

 ب: هر لفظی كه داللت بر اجازه كند كافی است گرچه لفظ كنایی باشد 
 ج: در اجازه فقط انشاء الزم است و لو با فعل حاصل شود.

 فعلی و یا قولی باشیم.د: مجرد رضایت باطنی، برای تحقق اجازه كافی است بدون اینکه محتاج انشاء  
مرحوم خویی معتقدند كه دلیلی بر اعتبار لفظ صریح و یا مطلق لفظ در اجازه نیست و از طرفی مجرد رضایت  

دانند و معتقدند كه عمومات دانند و ادله قائلین به این نظریه را مخدوش میباطنی را در تحقق اجازه كافی نمی
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كه بیع به مالک آن مستند شود و و انتساب به مالک هم فقط از طریق  شونددر صورتی بیع فضولی را شامل می
انشاء اجازه است به هر لفظ و یا قولی كه چنین قابلیتی را دارا باشد و در نتیجه انشاء مطلق لفظ و یا فعلی كه 

ر نزاعی دانند. در حقیقت این نظر ایشان مبتنی بكاشف از رضایت باطنی باشد را در حقیقت اجازه معتبر می
است كه در حقیقت انشاء شده و ایشان قائل به ابرازی بودن انشاء شدند و لذا بعد از معتبر دانستن انشاء در 
اجازه، معتقد شدند هر لفظ و یا قولی كه مبرز رضایت باطنی مالک باشد، به طوری كه بتوان اجازه و عقد را به 

در مقابل فقهای دیگری چون  .(226:  1مصباح الفقاهه )كرد توان اجازه را با آن محققمالک مجیز نسبت داد، می
. (27:  2التنقیح الرائح )دانندبیع، محتاج لفظ می فاضل مقداد بعد از حکم به عدم كفایت سکوت اجازه را مانند اصل

از فقهاء واین نظریه را ظاهر عبارات جماعتی  (128:  1مفتاح الکرامه )محقق كركی نیز از این دسته از فقهاء است
فرماید كه اگر ظاهر عبارات بعض معاصرین در حصول اجماع بر لزوم دانند تا جایی كه  شی  انصاری میمی

.  گرچه ممکن (22: 2جلدی(  3مکاسب))شدندلفظ در اجازه نبود، معتقد به كفایت رضایت باطنی برای اجازه عقد می
هاء به صراحت نیامده باشد ولی با توجه به اینکه لفظ است لزوم انشائی بودن اجازه در كلمات این دسته از فق

دانند، بنابراین باید اجازه به نحو انشاء لفظی باشد. البته از آنچه گفته شد این نتیجه به دست بودن را شرط می
آید كه فقهایی كه قائل به ایجادی بودن انشاء هستند باید لفظ را شرط بدانند، و لذا مشهور متأخرین فعل نمی

دانند، مانند شی  انصاری كه هر فعلی كه كاشف از رضایت كاشف از رضایت باطنی را برای اجازه كافی می
 باطنی باشد را برای اجازه كافی میداند. 

تذكر این نکته نیز الزم است كه رد در بیع فضولی، مانند امضاء است و آن احتماالت چهارگانه در اینجا نیز 
ینجا نیز معتقدند كه رد مانند امضاء محتاج انشاء است و طبق مبنای ابراز، به هر قول آید و مرحوم خویی در امی

 . (321:  1مصباح الفقاهه )توان با آن عقد را فس  كردو یا فعلی كه قابلیت رد را دارد، می

 معاطات در عقود و ایقاعات  .5
، معاطات را در سائر عقود نیز، فاقد آثار یک دانستندفقهائی كه در بیع، ترتب آثار را مشروط به انشاء لفظی می

توان به عالمه حلی اشاره كرد. اما فقیهان متأخر پس از ترتب آثار بیع لفظی دانند كه از جمله میعقد صحیح می
اند و محقق كركی اولین فقیهی بود كه معاطات را در هبه و اجاره بر بیع معاطاتی، به سراغ سائر عقود رفته

نظریه تا جائی پیش رفت كه فقیهان معاصر انشاء فعلی را مانند انشاء لفظی دانسته مگر مواردی را  پذیرفت. این
كه شارع، انشاء  لفظی را معتبر بداند ) مانند نکاح(و یا اینکه عرف، آن فعل را سبب ایجاد عقد نداند. چرا كه 

فرماید هر آن چه بر مبنای نظریه ابراز میدانند. در این میان مرحوم خوئی  فعل را مانند قول، سبب تملیک می
صالحیت مبرز بودن را داشته باشد، انشاء عقد با آن صحیح خواهد بود، چه در عقود باشد و چه در ایقاعات. 

ص بر مبرز خاصی اقامه بنابراین معاطات در جمیع عقود و ایقاعات بدون اشکال خواهد بود مگر آنکه دلیل خا
این نظریه و فقهای قدیم كه انشاء لفظی را معتبر میدانستند روشن است. ثمره بین  وجود ثمره بینشده باشد.

 این نظریه و نظریه فقهای معاصر در كیفیت استدالل به صحیح بودن معاطات در عقود و ایقاعات است.
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 :جمع بندی
بین اصولیون متأخر كه  اند. درظاهر كلمات قدماء، ایجادی بودن انشاء است و لکن ماهیت انشاء را تبیین نکرده

ایجادی بودن را پذیرفته بودند، تبیینهای مختلفی از ماهیت انشاء شده كه تبیین مرحوم آخوند كه ماهیت انشاء را 
ایجاد كردن به وجود انشائی میدانستند اقرب به واقع است. در مقابل مسلک ابراز است كه با رد نظریه ایجاد، 

اند. با قطع نظر از اشکاالتی كه به هردو نظریه ممکن است وارد نفسانی ندانستهانشاء را چیزی جز ابراز اعتبار 
كنیم كه مهمترین اشکال به نظریه باشد، لزوم اعتبار نفسانی را قبل و یا حین انشاء عقد، در نفسمان وجدان نمی

 ابراز همین است.
قسیم كرد: گروهری ایجراد را فقرط از طریرق توان تفقهائی كه قائل به ایجادی بودن انشاء هستند به سه گروه می 

دانند و گروه سوم نیز هر لفظ و فعل دال را پذیرند و گروه دوم، مطلق هر لفظ دال را كافی میالفاظ خاصه ای می
دانند. گروه سوم، به مبنای ابراز نزدیک تر است نسبت به گروه اول و دوم، و لذا ثمراتی برای انشاء عقد كافی می

دو گروه با نظریه ابراز مطرح است، بیشتر است از ثمراتی كه بین گروه سوم و ابراز است. برین نظریره  كه بین این
شود ونه در عمل و فعل مکلرف. بلره درالفراظ سوم با مسلک ابراز در كیفیت استدالل بر مدعی، ثمره مترتب می

شد( بین دو نظریه ثمره عملی نیز یافت عقود، طبق بعض مبانی ) ظهور الفاظ در مراد، باید منشاء لفظی داشته با
 .طلبدشود. البته این دو مبنی در اصول نیز ثمراتی دارد كه تحقیق دیگری را میمی
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  چکیده    
جای بحث و بررسی دارد تا در میمت اعانه بر اثم، یا معاونت در جرم، عالوه بر اینکه از نظر مفهوقاعده ی حر

تشخیص مصداق، اشتباه نشود، نسبت به اصل حرمت آن، مناقشاتی صورت گرفته و بعضی عالوه بر انکار 
ن نوشتار اثبات شد كه عالوه حرمت آن، به استثنای مواردی خاص، ادله ای بر جواز آن اقامه نموده اند، كه در ای

، حرمت مطلق اعانه بر بر مردود بودن ادله ی جواز، مقتضای حکم عقل و آیات قرآن و روایات معصومین 
باشد؛ عالوه بر این مقتضای ادله ی عقلی و نقلی وجوب نهی از منکر این است كه باید از تحقق گناه، میاثم 

 حرمت اعانه بر اثم و ترک وظیفه ی واجب دارند. پیشگیری شود، و این ادله نیز داللت بر 

 واژگان کلیدی
 اعانه بر اثم، كمک به ظالمین، پیشگیری از گناه، نهی از منکر، هتک حرمت الهی

 مقدمه  
، 126ماده شود، معاونت در انجام جرم است، كه مطابق مییکی از عناوین مجرمانه ای كه در قانون مدنی ذكر 

هركس وسایل ارتکاب جرم را شوند و مستحق مجازات خواهند بود: م محسوب میاین اشخاص، معاون جر

البته موارد  .بسازد یا تهیه كند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد و هركس وقوع جرم را تسهیل كند
ین حدود و ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم یا دسیسه و فریب، كه تعیدیگر نیز ذكر شده مثل 

. البته اصطالح 1شودمیشرایط مربوط به سعه و ضیق مصادیق آن، در بحث مفهوم شناسی اعانه بر اثم مطرح 
، ص: 2های نو در حقوق؛ ج) دیدگاه جرم، در مباحث حقوقی عبارت است از عملی كه برای آن، مجازات تعیین شده است

شود، می، و در این نوشتار آنچه مورد بحث واقع 2جه خواهد بود، لذا نسبت آن با عنوان اثم و گناه، عموم من و(62
محدود به مواردی كه در قانون، جرم دانسته شده نخواهد بود و ادله حرمت و گناه بودن معاونت بر مطلق گناهان 
است كه از سوی بعضی مورد مناقشه واقع شده و ادعا شده كه جز در مواردی خاص، دلیلی بر حرمت  اعانه بر 

 ثم، وجود ندارد و ادله ای نیز بر جواز اعانه بر اثم اقامه شده. ا
گرچه بحث اعانه بر اثم یا اعانه بر ظلم، در كتب فقهای سلف مطرح بوده لکن ظاهرا داللت یا عدم داللت بعضی 

دوم  هاز ادله مفروض دانسته شده و مورد بررسی قرار نگرفته، مانند مفروض دانستن داللت نهی از تعاون در آی
بر حرمت، و مفروض دانستن عدم داللت روایات و سایر آیات قرآن بر حرمت. به همین جهت  سوره مباركه

ی نهی از منکر و داللت عقلی بر حرمت اعانه بر اثم. ظاهرا اولین بعضی اكتفا كرده اند به بررسی اقتضای ادله
ط به محقق ایروانی است كه بعد از ایشان نیز  مطرح شده مربودوم  سوره مائده  اشکالی كه نسبت به داللت آیه

                                                                    
 «ال تعاونوا علی االثم و العدوان»بررسی تحلیلی موضوع حکم در آیه شریفه » ر.ک مقاله  - 1
بعضی از اعمال گناه هستند مثل عدم رد جواب سالم، ولی در قانون، برای آن مجازاتی تعیین نشده، و بعضی از اعمال مثل بعضی مصادیق  - 22

 شود.میباشد ولی عرفا گناه محسوب نمیات قانونی تخلفات رانندگی، دارای مجاز
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. مقاالتی نیز در این رابطه (381 - 371، ص: 1فقه العقود، ج ) باشدمیتوسط محقق خوئی و بعضی از معاصرین مطرح 
مت اعانت و بر حر «َّلتعاونوا علی اإلثم والعدوان»داللت یا عدم داللت آیه  بعضی مانندنوشته شده لکن یا 

اختصاص  دارد  (1، سال اول شماره 1323) علیدوست، ابوالقاسم، دوفصلنامه قران، فقه و حقوق اسالمی، پاییز و زمستان  اثم و عدوانتعاون بر 
و بعضی نیز در  كه در آن ادعا شده كه آیه شریفه داللتی بر حرمت اعانه بر اثم ندارد(2)المائده:به بررسی آیه 

 باشد. میو پاسخهای آن دارای نقصان تبیین ادله و ذكر اشکاالت و نقدها 
ی داللت به حکم عقل عملی و نظری به صورت فنی سعی نگارنده بر این است كه ابتدا دلیل عقلی و نحوه

(  بسنده نشود و داللت سایر آیات نیز روشن گردد. 2تحلیل شود و در بررسی آیات نیز، به آیه معروف )المائده:
بر اثم نیز مطرح گردیده و مورد بررسی واقع شود و در بخش پایانی ادله حرمت،  همچنین روایات مربوط به اعانه

ی آن با حرمت اعانه بر گناه، و مقتضای ادله نهی از منکر  و داللت آن بر وجوب پیشگیری از گناه و مالزمه
مطرح شده تبیین و  پاس  شبهات مربوط به آن مطرح شود. در انتها نیز آنچه به عنوان ادله ی جواز اعانه بر اثم

 شود. مینقد 
امید است كه این قلیل مورد عنایت ولی عصر ارواحنا فداه و قبول درگاه الهی واقع شود. و الحمد لّله أّوال و 

 آخرا و الصالة علی محّمد و آله المعصومین.

 بیان مساله
باشد و این غیر از مشاركت یماعانه بر اثم، به معنای انجام مقدمات گناه و زمینه سازی برای تحقق معصیت 

مستقیم در انجام معصیت یا ایجاد اموری است كه نقش سببیت برای تحقق معصیت را دارد. حرمت بعضی از 
موارد اعانه بر اثم، مورد اتفاق است مانند اعانه بر قتل نفس محترمه یا اعانه بر ظلم و تجاوز به اموال دیگران. 

است از حرمت اعانه بر جمیع معاصی اعم از مواردی كه دارای اهمیت  آنچه مورد اختالف واقع شده عبارت
است و دلیل خاص بر حرمت اعانه آن وجود دارد و غیر آنها؛ چه مربوط به گناهان اجتماعی و مصداق ظلم به 

 غیر باشد باشد و چه معاصی مربوط به حریم شخصی و ظلم به نفس. 
مصادیق آن، اختالف نظر وجود دارد و بعضی شرایط خاصی برای  هرچند نسبت به مفهوم اعانه بر اثم و حدود

صدق اعانه بر اثم ذكر كرده اند و بعضی معنای وسیعتری برای آن قائل شده اند، اما منکرین حرمت اعانه بر اثم، 
بر اثم تمام تفاوتی بین موارد مختلف قائل نیستند لذا با هر تعریفی از اعانه بر اثم، باید دلیل بر اصل حرمت اعانه 

باشد و شبهات مربوط آن پاس  داده شود به جهت اینکه از نظر بعضی دلیلی بر حرمت وجود ندارد بلکه دلیل بر 
 جواز اعانه بر انجام گناه وجود دارد.

 ادله حرمت اعانه بر اثم -9
وایات و اجماع برای اثبات حرمت اعانه بر اثم، به حکم عقل و داللت بعضی از آیات قرآن و مجموعه ای از ر

 باشد:میفقها، استدالل شده است. همچنین یکی از ادله، مقتضای ادله ی عقلی و نقلی وجوب نهی از منکر، 
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 حکم عقل -9-9
المکاسب المحرمة )لإلمام  ) از جمله ادله ی حرمت اعانه بر اثم، حکم عقل است كه بعضی به آن تمسک كرده اند

. تعبیر حکم عقلی با مسامحه است به جهت (361، ص: 1فقهیة )للبجنوردي، السید حسن(؛ جالقواعد ال -121، ص: 1الخمیني(، ج
ی ، لکن كشف حکم شرعی به واسطه(266األصول العامة في الفقه المقارن، المتن، ص:  ) اینکه عقل شأنی جز ادراک ندارد

از دو حیث عقل نظری  -خباریینبر خالف ا–ادراكات عقل نظری یا عملی راهی است كه مطابق با نظر اصولیین 
 و عملی قابل بررسی است:

 ادراک عقل نظری: -9-9-9
استنباط حکم شرعی به واسطه ی عقل نظری كه مدرک واقعیات است، یا از راه تطبیق قوانین امکان و استحاله 

عانه ی بر اثم، حکم ی جواز ا. و در محل بحث یا باید از راه اثبات استحاله1است یا از راه تطبیق قوانین علّیت
شرعی استنباط شود یا اینکه عقل، وجود مالک و عّلت تامه حرمت، )یعنی وجود مفسده در اعانه بر اثم و عدم 

 مانع از فعّلت حکم حرمت( را درک كند. 
به نظر راهی برای استناد حرمت به ادراک عقل نظری نیست؛ به دلیل اینکه رابطه ی بین حرمت انجام گناه 

شخص و تمهید مقدمات آن، توسط شخص دیگر، نه نسبت تناقض است و نه تضاد. بنابراین  توسط یک
شود، برای میتوان نظیر آنچه در علم اصول در استدالل به حرمت ضد عام)نقیض( یا ضد خاص، مطرح نمی

 2، تمسک نموداثبات حرمت، به رابطه عینّیت یا تضّمن یا مالزمه در ضد عام یا مقدمّیت یا مالزمه در ضد خاص
به این نحو كه بگوئیم جواز اعانه بر اثم، در تضاد یا در تناقض با حرمت اثم است و به همین جهت، باید اعانه بر 
اثم ممنوع باشد. به دلیل اینکه هرچند مالزمه بین وجوب شیء و و عدم جواز ضد عام و همچنین حرمت شیء 

بوط به افعال یک نفر است در حالی كه اعانه بر اثم، فعل و عدم جواز ضد عام آن پذیرفته است، لکن این مر
 .3شخص دیگر است و جواز انجام آن، تعارض و تضادی با حرمت گناه غیر ندارد

اما استحاله ی تجویز حکم قبیح، توسط موالی حکیم، گرچه از ُمدركات عقل نظری است لکن نیازمند این 
اک شود. و به جهت اینکه ادراک حسن و قبح از شئون عقل است كه قبیح بودن تجویز اعانه ی بر اثم، ادر

 شود.میعملی است، این مطلب در استدالل به عقل عملی بررسی 

                                                                    
البته از نظر مرحوم شهید صدر، بهتر است گفته شود: عقل نظری مدرک واقعیات است به نحوی كه  -177، ص: 1مباحث األصول، ج - 1

ادراک وجود خداوند به واسطه ی ادراک  باشد مثالمیمقتضی تاثیر مستقیم نسبت به مقام عمل نباشد و تاثیر نسبت به مقام عمل نیازمند واسطه 
 حق مولویت او، مقتضی تاثیر در مقام عمل خواهد بود.

حرمت ضد عام از نظر شهید صدر از باب مالزمه و رابطه ی طولی بین مالک امر )حب و  -311و  223، ص: 1بحوث في علم األصول، ج - 2
 باشد. میاراده نسبت به انجام عمل، منشأ وجود بغض و كراهت از ترک آن  اراده موال( و مالک نهی )بغض و كراهت( است . یعنی حب و

 همان - 3
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همچنین برای اثبات حکم شرعی از راه تطبیق قانون علّیت، الزم است كه عالوه بر پذیرش مبنای تبعّیت احکام 
راز شود و وجود مقتضی حرمت و تمام شرایط الزم از مصالح و مفاسد واقعی، مالک و عّلت تامه ی حکم، اح

  برای جعل حکم و فقدان موانع آن، یقینی باشد.
لکن به جهت محدودیت قدرت عقل و ادراک بشری، هرچند اطالع از بعضی جهات مربوط به مالک حکم، 

میزان اهمیت مقدور باشد مثل درک وجود مصلحت یا مفسده در انجام عمل، ولی عادتا تحصیل یقین نسبت به 
 .(211، ص: 3دروس في علم األصول ) طبع دار المنتظر (، ج ) آن و وجود یا عدم مانع و مزاحم، ممکن نیست

 ادراک عقل عملی: -2-9-9
شأن عقل عملی، ادراک ُحسن و ُقبح است كه تاثیر مستقیم در مقام عمل دارد به جهت اینکه تحقق عمل دارای 

. فارغ از اینکه حسن و قبح را از امور واقعی (177، ص: 1مباحث األصول، ج ) استحسن و ترک عمل قبیح، سزاوار 
  331و  32، ص: 3نهایة الدرایة في شرح الکفایة، ج ) یا از قضایای مشهوره كه واقعیتی جز تطابق آراء عقال ندارد )همان( بدانیم

ی بر اثم، به ادراک قبیح بودن آن اثبات حرمت اعانه، بعضی برای (231و  237، ص: 1أصول الفقه ) طبع اسماعیلیان (، ج
 . (361، ص: 1القواعد الفقهیة )للبجنوردي، السید حسن(؛ ج -121، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج ) تمسک نموده اند

ا استدالل به ادراک عقل عملی به دو طریق قابل بیان است. یا از راه ادراک قبح عمل مکلف است و ی
 ادراک قبح حکم تجویر اعانه ی بر اثم توسط قانونگذار.

 الف( طریق استناد حرمت شرعی اعانه به ادراک عقل عملی:  
باید توجه داشت كه اگر ادراک عقلی قبح، بر فعل مکّلف)اعانه بر اثم( منطبق شود، استنباط حکم شرعی، 

عقل عملی و حکم شرع است؛ و اگر بر فعل نیازمند ضمیمه كردن حکم عقل نظری به وجود مالزمه بین حکم 
الهی)تجویز اعانه بر اثم(، منطبق شود، نیازمند ضمیمه كردن حکم عقل نظری به استحاله ی صدور حکم قبیح 

  .(172، ص: 1مباحث األصول، ج ) از موالی حکیم است
و پذیرش مالزمه ی بین (272، ص: 1فرائد االصول، ج)باتوجه به مفروض بودن استحاله ی صدور قبیح از خداوند حکیم 

، عمده بحث در این (311، ص: 3نهایة الدرایة في شرح الکفایة، ج -118  -116، ص:1مباحث األصول، ج ) حکم عقل و حکم شرع
مقام، اثبات قبیح بودن اعانه ی بر اثم است كه اگر قبح آن برای مکلفین ثابت باشد، حکم شارع به تجویر آن نیز 

 بود.قبیح خواهد 

 در باب قبح اعانه بر اثم:  ب( بیان مرحوم امام
ادراک قبح اعانه بر اثم، همانند قبح خود إثم، از ادراكات مستقل عقلی است و لذا برای  از نظر مرحوم امام

ی حرام نیست و با وجود اینکه انجام مقدمات، توسط شخص اثبات قبح آن، نیازی به اثبات حرمت مقدمه
باشد، لکن یاری كردن به گنهکار با انجام مقدمات حرام، قبح ذاتی دارد. از نظر ایشان قصد و گنهکار، حرام ن

ی كمک كننده، نقشی در قبح عمل او ندارد و حتی اگر انگیزه ی او، تحقق گناه نباشد، صرف علم به انگیزه
انه ی او، منتهی به ترک گناه كند. همچنین تفاوتی ندارد ترک اعمیتحقق گناه، برای قبیح بودن عمل او، كفایت 
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ی او، مانع از تحقق گناه بشود یا اینکه بداند به جهت اعانه ی دیگران، گناه محقق خواهد شد و ترک اعانه
داند در مینباشد. همچنین اگر در هنگام اعانه بر اثم، گنهکار قصد انجام گناه را ندارد ولی همین مقدار كه ُمعین 

 . (121، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج ) كندمیشد،  برای قبح عمل اعانه، كفایت  آینده، گناه انجام خواهد
ی شرعی مربوط به نهی از اعانه ی بر ظلم و گناه، ارشاد به همین تمام ادله بر این اساس از نظر مرحوم امام 

. به دلیل )همان( صیص آن نخواهد بودحکم عقلی است. و بر اساس عقلی بودن حکم اعانه بر اثم، وجهی برای تخ
 اینکه حکم عقلی قابل تخصیص نیست.

شود و به ، اعانه بر اثم را از مصادیق ظلم دانسته و لذا تفصیلی در مصادیق آن قائل نمی ظاهرا مرحوم امام
ل قبح، در تعبیر ایشان نهایتا مصادیق اعانه بر اثم، در شدت و ضعف قبح، با هم متفاوت هستند لکن ادراک اص

 همه موارد مشترک است.
 ج( اشکال

از نظر مرحوم شی  انصاری اگر اعانه بر اثم، با عملی باشد كه فی نفسه مصداق ظلم و حرام باشد ]نظیر قتل یا 
قیادت یا تمکین برای لواط و ...[ در این صورت، قبح اعانه بر اثم به واسطه ی آن نیز مسلم خواهد بود، زیرا 

كند. لکن در غیر این موارد از نظر عقل، تفاوتی میم خواهد بود و عقل، مستقال قبح آن را درک اعانه مصداق ظل
بین انجام مقدمات حرام نیست و همانطور كه]در جای خود اثبات شده كه[ انجام مقدمات گناه خود شخص، 

 .(181، ص: 1) طبع جدید (، ج مطارح األنظار ) حرام و قبیح نیست، انجام مقدمات گناه غیر نیز، حرام نخواهد بود
به نظر در مواردی كه اعانه از اموری باشد كه فی نفسه حرام هستند مثل قتل و ...، نیازی به اثبات حرمت آن با 
عنوان اعانه بر اثم نیست مگر اینکه تعدد عنوان معصیت بر یک فعل، سبب شدت قبح و افزایش عقاب و 

نیز پذیرش ادعای ذاتی بودن قبح اعانه ی بر اثم، بدون لحاظ حرمت  مجازات آن باشد. و در غیر این موارد
شرعی آن، مشکل است. به جهت اینکه باید بالوجدان درک شود كه قبح، ناشی از تاثیرات بیرونی مثل تعالیم 

مباحث  ) دینی و تلقینات حاصل از فرهنگ اجتماعی نیست تا در این صورت ذاتی بودن این ادراک احراز شود

. درحالی كه نسبت به قبح اعانه بر اثم، ذاتی بودن این ادراک، واضح نیست و محتمل است كه (112، ص: 1صول، جاأل
این ادراک، در طول لحاظ حرمت شرعی اعانه بر اثم باشد و واضح است كه ادراک عقلی، در صورتی كه متاخر 

 شرعی محسوب شود.  تواند به عنوان دلیل مستقل بر اثبات حکم از حکم شرع باشد، نمی
 بنابراین دلیل عقلی بر حرمت اعانه بر اثم ناتمام است.

 آیات -2-9
َو َتعاَوُنوا »توان برای اثبات حرمت شرعی اعانه بر اثم مورد بررسی قرار داد عبارت است از آیه میعمده آیاتی كه  

ْقوی ْثِم َو الْ  َعَلی اْلِبرِّ َو التَّ ار» و  (2المائدة:  ) «ُعْدواِن َو َّل َتعاَوُنوا َعَلی اإْلِ ُکُم النَّ ذیَن َظَلُموا َفَتَمسَّ  ) «َو َّل َتْرَکُنوا ِإَلی الَّ

ذیَن َیُخوُضوَن في»و  (111االنعام:  ) «َو َّل َتْقَرُبوا اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن » و  (113هود:  ْیَت الَّ
َ
آیاِتنا  َو ِإذا َرأ
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ْعِرْض َعْنُهْم 
َ
ی َیُخوُضوا في َفأ ْکری َحتَّ ْیطاُن َفال َتْقُعْد َبْعَد الذِّ َك الشَّ ا ُیْنِسَینَّ اِلمین َحدیٍث َغْیِرِه َو ِإمَّ  ) «َمَع اْلَقْوِم الظَّ

 . (68: األنعام

 « َّل تعاونوا علی اَّلثم و العدوان»دَّللت آیه  -9-2-9
شود و مشهور فقها به استناد ظهور میاستناد واقع این آیه شریفه مهمترین آیه ای است كه در محل بحث مورد 

اند. لکن نسبت به داللت این آیه اشکاالتی نهی در حرمت، مفاد آیه ی شریفه را، حرمت اعانه بر اثم دانسته
باشد. بعضی از اشکاالت، مربوط به نفی شمول موضوع میمطرح شده كه اثبات حرمت، متوقف بر پاس  به آنها 

اعانه است به جهت اینکه معنای باب تفاعل و افعال با یکدیگر متفاوت است. بعضی از حکم)تعاون( بر 
اشکاالت هم مربوط به نفی داللت نهی بر حرمت است به جهت اینکه هرچند صیغه ی نهی، فی نفسه داللت بر 

ت قرینه ی متصله ، لکن ممکن است قرائنی مانع این داللت شود كه یا به صور( 112كفایة األصول، ص ) حرمت دارد
باشد و مانع شکل گیری ظهور و تحقق مراد استعمالی آیه در حرمت است. یا به صورت قرینه ی منفصله و می

شود كه هر دو نوع از قرائن میمانع تحقق مراد جدی و حجّیت آن خواهد بود. و در رابطه با این آیه شریفه ادعا 
 وجود دارد. 

 )تعاون بر اثم( و اعانه بر اثم اشکال اول: تباین بین موضوع حکم
محقق ایروانی و محقق خوئی، براساس نکته ای كه در باب تفاعل وجود دارد گفته اند، متعلق نهی در آیه  

شریفه، تعاون در اثم و عدوان است و معنای تعاون، مشاركت در انجام یک عمل بصورت مستقیم، است؛ 
دن در انجام یک عمل است، بدون اینکه مشاركت مستقیم در درحالی كه معنای اعانه و باب إفعال، كمک كر

توان پذیرفت كه این آیه داللتی بر حکم إعانه انجام عمل، مورد نظر باشد بر اساس این تفاوت، از نظر آنها، نمی

 . 1بر إثم داشته باشد
ه نتیجه بعضی ترادف و در نقد این اشکال وجوه متعددی برای اثبات عدم تباین معنای اعانه و تعاون ذكر شده ك

این دو عنوان است و نتیجه بعضی، عمومیت معنای تعاون نسبت به اعانه است. نگارنده در میتساوی مفهو
كه در  2بخشی از مقاله ای در بیان شرایط صدق اعانه بر اثم، شش وجه را در این رابطه به تفصیل بررسی نموده

 شود:میاینجا حاصل سه وجه مقبول، بیان 
باشد، و در بدو امر میهی از تعاون در آیه شریفه، گرچه مقتضای باب تفاعل، داللت بر مشاركت در عمل در ن

باشد، مورد تردید میممکن است شمول آن نسبت به مواردی كه اعانه بر اثم از یک نفر و بدون وجود مشاركت 

                                                                    
أن التعاون عبارة عن اجتماع عدة من األشخاص : »182، ص: 1مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج -11، ص: 1حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، ج - 1

هب األموال و قتل النفوس و بناء المساجد و القناطر. و هذا بخالف اإلعانة فإنها من إلیجاد أمر من الخیر أو الشر لیکون صادرا من جمیعهم، كن
هي عن االفعال، و هي عبارة عن تهیئة مقدمات فعل الغیر مع استقالل ذلك الغیر في فعله، و علیه فالنهي عن المعاونة علی اإلثم ال یستلزم الن

 «اإلعانة علی اإلثم 
 «(ال تعاونوا علی االثم و العدوان»إعانه بر إثم  )بررسی تحلیلی موضوع حکم، در آیه شریفه  مقاله: شرایط تحقق ُجرم - 2
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مل اعانه هم دانست. یعنی وقتی نهی توان با الغای خصویت، حکم نهی از تعاون را شامیواقع شود، لکن اوال 
شود از اینکه به یکدیگر در انجام گناه كمک نکنید مثل اینکه یکدیگر را نزنید و ... هرچند معنای لغوی آن و می

مقتضای باب تفاعل این است كه مشاركت در این عمل نداشته باشید، لکن فهم عرفی در این موارد این است كه 
باشد و در میرفینی بودن این عمل، خصوصیت ندارد و نظیر بیان یک نمونه و مثال حیثیت مشاركت داشتن و ط

باشد عمل قبیح ضرب یا مدخلیت داشتن در وقوع یک گناه است؛ لذا این حرمت، میواقع آنچه مورد نهی 
شامل فرضی كه فقط یک نفر به دیگری بزند یا فقط یک نفر به دیگری در انجام معصیت كمک نماید و 

 ركتی وجود نداشته باشد، خواهد شد. مشا
. گرچه این بیان (27-2-8شنبه  - 122شهیدی پور، محمد تقی، فقه جلسه  ) نسبت داده اند  بعضی این بیان، را به مرحوم امام 

 یافت نشد، لکن به نظر این پاس  قابل قبولی است.  در كلمات مرحوم امام
َو ال »، نظیر «ال تعاونوا علی االثم»توان گفت متفاهم عرفی از میو ثانیا اساسا نیازی به الغاء خصوصیت نیست 

ْلقاب
َ
باشد. یعنی هرچند در میمتفاوت ...« ال تضاربوا و »باشد و با مواردی مثل می (11: الحجرات ) «َتناَبُزوا ِباأْل

به فرض عدم مشاركت، از  باشد و تعمیم آنمی، باب تفاعل به معنای مشاركت «ال تضاربوا»بعضی از موارد مثل 
نهی از مشاركت « ال تنابزوا»و « ال تعاونوا»راه الغای خصوصیت ممکن است، لکن ظهور عرفی مواردی مثل 

متفاهم عرفی از این كه )همدیگر را با القاب زشت صدا »شود. مینیست و اطالق آن شامل همه ی حاالت 
زشتی شخصی  را صدا كند ولی آن شخص، زید را با لفظ  نکنید( چیست؟ آیا مراد این است كه اگر زید با لفظ

زشت صدا نکند، مشمول این آیه نیست؟! این، خالف ظاهر است. تعاون بر اثم هم همین طور است و همین معنا 
 «شود و مشهور فقها هم همین گونه فهمیده اندمیفهمیده 

تعاون نسبت به موارد اعانه است. و اگر بر به نظر این هم بیان مطلوبی برای وجه قول مشهور در شمول عنوان 
اساس  غالبی بودن داللت باب تفاعل برمعنای مشاركت، این استظهار، پذیرفته نشود، نوبت به الغاء خصوصیت 

 خواهد رسید كه بیان شد.
 ثالثا بر فرض اینکه تعاون داللت بر مشاركت داشته باشد و الغاء خصوصیت هم پذیرفته نشود، چند وجه برای

زید به عمرو در شمول آن بر موارد اعانه بر اثم مطرح شده مثل اینکه اعانه اگر به صورت طرفینی باشد )و مثال 
ید در انجام عمل دیگر كمک نماید( المکاسب  ) كندمی، در اینصورت تعاون هم صدق انجام عملی و عمرو نیز به ز

. لکن این بیان اخص از مدعا است و (361، ص: 1ة )للبجنوردي، السید حسن(، جالقواعد الفقهی -128، ص: 1المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج
عانه یک نفر به شخص دیگر همراه باشد با علم به عدم تحقق اعانه شود مثل اینکه إمیقطعا شامل بعضی موارد ن

 شود. میاز جانب مقابل. درحالی كه ادعا این است كه حکم حرمت، شامل این مورد هم 
ز گفته اند ظاهر عرفی آیه این است كه اطالق ندارد و مقصود این است كه نسبت به عمل واحدی، بعضی نی

تعاون نداشته باشید، لذا فرضی را كه مفهوم تعاون بخواهد با لحاظ عمل های متعدد محقق شود، شامل 
 . (381، ص: 1فقه العقود، ج ) شودنمی
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متفاوتی برای تصویر وجود مشاركت در موارد اعانه نسبت به یک عمل توان بیان به همین دلیل با ذكر دو نکته می
 باشد، ارائه نمود: میواحد و حتی نسبت به حالتی كه علم به عدم تحقق اعانه از جانب مقابل 

نکته اول این است كه با فرض اینکه باب تفاعل داللت بر معنای مشاركت در انجام عمل داشته باشد )و قدر 
ت مشاركت نیز حالتی باشد كه عمل همه عاملین از یک سن  باشد نه اینکه بعضی مقدمات عمل متیقن از كیفی

شود، ماده فعل است میرا و بعضی اصل عمل را انجام دهند(، باید توجه داشت كه آنچه مورد مشاركت واقع 
ور كه در تضاربوا، و كمک كردن، مورد نظر است، همانط« عون»مشاركت در « تعاَونوا و ال تعاونوا»یعنی در 

مشاركت در ضرب مورد نظر است؛ بنابراین اگر متعلق عون و كمک، خصوص مقدمات عمل باشد، تعاون بر 
اثم، كامال اجنبی است از دخالت داشتن و مشاركت مستقیم در انجام اثم )معاٌن علیه( است كه مورد ادعای 

علق عون را اعم از مقدمات و ذی المقدمه بدانیم، برای قائلین به تباین بین معنای تعاون و اعانه است. و اگر مت
اثبات مدعا كافی است. به هر حال وجهی برای اختصاص آن به مشاركت در انجام معان علیه، نخواهد بود. 
بنابراین معنای تعاون، از باب اختصاص یا عمومیت، شامل مشاركت عده ای در تمهید مقدمات و زمینه سازی 

 ر خارج توسط شخص یا اشخاصی انجام شود، خواهد بود .برای اینکه عملی د
با این بیان وجهی برای اصرار بر این مدعا باقی نخواهد ماند كه بعضی در دفاع از این اشکال گفته اند: معنای 
تعاون، خصوص مشاركت در انجام عمل است به نحوی كه همه افراد، نقش اصیل و مستقیم در تحقق معاٌن 

 . (382ص: همان،  ) دعلیه داشته باشن
نکته دوم این است كه انجام هر عملی متوقف است بر تحقق مقدماتی كه قطعا بعضی از این مقدمات توسط  

توان فعلی را در نظر گرفت كه تمام مقدمات میشود كه فاعل مستقیم و مباشر در عمل است و نمیكسی انجام 
ی در تحقق مقدمات عمل نداشته باشد؛ به جهت اینکه آن، توسط معین فراهم شود و فاعل مباشر، هیچ نقش

اوال انجام عمل بدون مقدماتی مثل تصور و تصدیق و  شوق و اراده و حركات عضالنی متناسب و ... ممکن 
نیست و ثانیا در بسیاری از موارد، عالوه بر این امور، مقدمات دیگری هست كه توسط فاعل مباشر انجام 

 خواستن از غیر نیز یکی از آن مقدمات است. شود و استعانت و كمکمی
بر اساس این دو نکته، در هر موردی كه اعانه صادق باشد، با لحاظ مشاركت فاعل عمل، در تمهید مقدمات، 

. البته اگر كسی این تحلیل را 1مفهوم تعاون نیز صادق  خواهد بود؛ لذا نهی از تعاون، شامل آنها خواهد شد
انگر یک تالزم خارجی بین مصادیق اعانه و تعاون است و برای صدق عرفی تعاون كفایت نپذیرد و بگوید این بی

 كند، بهترین توجیه برای صدق عرفی، همان بیان اول و دوم خواهد بود.مین

                                                                    
باید توجه داشت كه الزمه ی این بیان، قائل شدن به حرمت مستقل برای انجام مقدمات حرام توسط گنهکار نیست تا اشکال شود كه این با  - 1

شرایط تحقق ُجرم إعانه بر إثم )بررسی تحلیلی موضوع حکم، در آیه شریفه » ح بیشتر به مقاله عدم حرمت مقدمه حرام، منافات دارد. برای توضی
 مراجعه شود« "ال تعاونوا علی االثم و العدوان"( 
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بنابراین حتی با فرض پذیرش لزوم صدق معنای مشاركت، ادعای عدم صدق تعاون، در هیچ یک از مصادیق 
شود چه شخص معین بداند متقابال به او نیز اعانه خواهد شد و چه قطع به عدم اعانه مین اعانه بر اثم، پذیرفته
 طرفینی داشته باشد.

 اشکال دوم: وجود قرینه وحدت سیاق، برای دَّللت نهی بر کراهت 
اینکه  از نظر محقق ایروانی، سیاق آیه شریفه و نسبت مقابله بین نهی از تعاون و امر به تعاون، قرینه است بر  

است و داللت بر استحباب دارد، نهی از میاین دو حکم در یک رتبه باشند و همانطور كه امر به تعاون، غیر الزا
است و داللت بر كراهت دارد. از نظر ایشان عدم وجوب تعاون بر بّر و تقوی، یقینی است و میتعاون نیز غیر الزا

در كنار هم قرار گرفته اند، قرینه است بر اینکه، نهی را حمل  به دلیل اینکه این دو حکم، در یک آیه ی واحد و
 .1بر كراهت كنیم

این اشکال از جهاتی مورد ابهام و قابل نقد است. اوال باید روشن شود كه وجه حمل امر به تعاون، بر استحباب 
ه قرینه مقابله، سبب چیست؟ آیا مستند آن قرینه منفصل است یا قرینه متصل؟ ثانیا آیا مراد ایشان این است ك

تقیید مراد استعمالی و تحقق ظهور نهی در كراهت است یا اینکه با فرض ظهور نهی در حرمت، قرینه، سبب 
 كشف مراد جدی از نهی است؟

در اینجا با فرض اینکه تفاوت صیغه ی امر و نهی، مانع از وحدت سیاق نباشد یا بر فرض مانع بودن، همانند 
در دفاع از این اشکال، وحدت امر و نهی در متعلق)تعاون(، را مقتضی تشکیل قرینه (376، ص: 1فقه العقود، ج)بعضی 

 شود: میی سیاقیه بدانیم، وجوهی برای تبیین اصل اشکال و نقد آن بیان 
 بیان اول اشکال:

لت بر ممکن است گفته شود قرینه بر عدم داللت امر به تعاون بر وجوب، این است كه قرائن منفصل، دال
استحباب انجام بّر، دارد لذا به طریق اولی، وقتی ذات عمل بّر، واجب نیست، پس تعاون و كمک نمودن به 
انجام آن، واجب نخواهد بود. بنابراین هرچند امر، ظهور در وجوب دارد لکن مراد جدی آن، استحباب است و 

 نبودن نهی از تعاون بر اثم است.میمقتضای وحدت سیاق، الزا
  این وجه این است كه صغری و كبرای این بیان مخدوش است به دلیل اینکه اوال مصادیق بّر، اعم است از پاس

تواند میواجبات و مستحبات و اگر تقوی، كه به آن عطف شده به معنای انجام واجبات و محرمات باشد، این 
 شود. میمل مستحبات نآن است و اساسا شامیقرینه باشد بر اینکه مراد از ِبّر، مصادیق الزا

ثانیا آنچه در این بیان بر اساس قیاس اولویت و به عنوان قرینه منفصل وجود دارد، نهایتا عدم وجوب تعاون در 
انجام مستحبات است، و مقتضای جمع عرفی بین این قرینه و ظهور آیه شریفه در وجوب تعاون در مطلق اعمال 

بّر . میت كه اطالق آیه، مقید شود به تعاون در خصوص مصادیق الزابّر )اعم از واجبات و مستحبات(، این اس

                                                                    
ین: »11، ص: 1حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، ج - 1 ة مقابلته یمکن أن یقال إن آیة ال تعاونوا مؤداها الحکم الّتنزیهي دون التحریمي و ذلك بقر

 «باألمر باإلعانة علی البّر و التقوی الذي لیس لإللزام قطعا 
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یا « ال یجب اكرام العالم الفاسق»شود میو بصورت منفصل گفته « اكرم العالم»شود مینظیر اینکه وقتی گفته 
ادل و نتیجه ی تقیید این نیست كه ظهور امر در وجوِب اكراِم مطلِق عالم)اعم از ع« ال تکرم العالم الفاسق»

فاسق( را، حمل بر استحباب كنیم، بلکه مقتضای آن وجوب اكرام عالم عادل است. بنابراین نتیجه این قرینه 
 وجوب تعاون در انجام واجبات است و منافاتی با ظهور امر در وجوب ندارد.

اشکال كبروی ثالثا: بر فرض اینکه صغرویا پذیرفته شود كه چنین قرینه ای مانع داللت امر در وجوب باشد، 
، قرینه (112، ص: 3بحوث في علم األصول، ج -218كفایة األصول ) طبع آل البیت (، ص:  ) اسن است كه طبق مبنای مشهور اصولیین

دهد، بنابراین ظهور امر در وجوب، به میمنفصله، صرفا كاشف از مراد جدی است و ظهور استعمالی را تغییر ن
عنوان قرینه ی مقابله و وحدت سیاق، برای حمل نهی بر كراهت وجود  حال خود باقی است و قرینه ای به

  نخواهد داشت.
 بیان دوم اشکال:

ممکن است مراد مستشکل این باشد كه هرچند تقوی به معنای انجام واجبات و ترک محرمات است و تقوی را 
وجود دارد كه تعاون و كمک كردن به آن باشد، لکن قرائنی میبدانیم، وحتی اگر مراد از بّر، مصادیق الزامیالزا

تحقق واجبات، واجب نیست. لذا هرچند ظهور استعمالی امر، وجوب تعاون است، لکن با لحاظ این قرائن 
منفصله، مراد جدی از آن، استحباب خواهد بود. بنابراین وقتی مراد جدی از امر، استحباب و عدم الزام تعاون 

 واحد این است كه مراد جدی از نهی نیز، كراهت تعاون در اثم باشد. باشد، مقتضای قرینه مقابله و سیاق
شود كه اگر این قرینه بصورت میاگر مقصود ایشان این بیان باشد، همانند پاس  دوم و سوم در بیان سابق گفته 

منفصل باشد، اوال نتیجه ی آن، محدودیت متعلق وجوب است نه حمل وجوب بر استحباب. ثانیا ظهور 
بودن منتفی است. زیرا قرینه میالی امر در وجوب، به حال خود باقی است و قرینه مقابله برای عدم الزااستعم

مقابله و سیاق واحد، از قرائن متصله است كه تنها تاثیر در كشف مراد استعمالی و ظهور اولیه ی كالم دارد و 
و چنین قرینه ای طبق این بیان، وجود ندارد  (166، ص: 3مباحث األصول، ج ) تاثیری در كشف مراد جدی نخواهد داشت

و نهایتا طبق این بیان، مراد جدی از امر، استحباب است و این غیر از قرینه سیاق است، و نه تاثیر در مراد 
 استعمالی نهی دارد و نه مراد جدی آن.

 بیان سوم اشکال:
واقع شده، قرینه ی متصله است. به  ممکن است گفته قرینه ای كه برای حمل امر بر استحباب مورد ادعا

اینصورت كه در زمان نزول آیه شریفه، عدم وجوب تعاون در بّر و تقوی، بصورت یک امر مسّلم و قطعی، در 
اذهان وجود داشته و این مانع از شکل گیری ظهور امر در وجوب است. بنابراین ظهور و متفاهم عرفی از امر، 

 شود كه مراد از نهی نیز، كراهت باشد. میاق واحد، قرینه استحباب خواهد بود. بنابراین سی
تواند مانع شکل گیری میشود اوال آنچه به عنوان قرینه غیر لفظی متصل، میلکن  در پاس  به این بیان نیز گفته 

ظهور امر، در وجوب باشد، یا وجود ادراک عقلی بدیهی است یا وجود سیره و ارتکاز راس  عقالء یا متشرعه 
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. درحالی كه ادعای بدیهی بودن عدم وجوب تعاون در ّبر و تقوی، (166، ص: 3مباحث األصول، ج ) سبت به عدم وجوبن
خالف وجدان است؛ همچنین ادعای وجود سیره و ارتکاز بر عدم وجوب، نیازمند اثبات معاصرت این سیره و 

تا بتواند مانع انعقاد ظهور امر در وجوب  ارتکاز در زمان نزول آیه و نیز اثبات شدت رسوخ آن در اذهان است
 باشد. 

به نظر درصورتی كه بر اساس بعضی از طرق، بتوان معاصرت سیره و ارتکاز موجود در عصر حاضر را، برای 
، اثبات شدت رسوخ آن در اذهان به نحوی كه مانع تحقق ظهور عرفی امر به تعاون در 1عصر نزول آیه ثابت نمود

ست خصوصا با لحاظ اینکه منشأ این سیره حکم عقل نیست، و شواهدی كه بر توصیه وجوب باشد، مشکل ا
نسبت به كمک و معاونت در انجام خیرات وجود دارد، مانع از حصول اطمینان به شکل گیری این ارتکاز و سیره 

 راس  در صدر اسالم خواهد بود.  
كه مانع انعقاد ظهور نهی در حرمت میباشد، مادا ثانیا: بر فرض اینکه چنین قرینه ای مانع ظهور امر در وجوب

نباشد، قابلیت تاثیر در مراد جدی از نهی را نخواهد داشت. به دلیل اینکه بیان شد كه تاثیر قرینه سیاق، تنها در 
ودن توان ادعا كرد كه ارتکازی بمی. و در اینجا (166، ص: 3مباحث األصول، ج ) رتبه ی كشف ظهور استعمالی كالم است

حرمت تعاون در انجام محرمات، مانع تاثیر قرینه ی وحدت سیاق خواهد بود. یعنی همانطور كه این ذهنیت، 
نسبت به حرمت تعاون بر اثم، در زمان حاضر وجود دارد )هرچند در حد ضرورت فقه نباشد(، اثبات معاصرت 

وجوب تعاون در انجام واجبات، نباشد،  آن در عصر نزول آیه شریفه، اگر راحت تر از اثبات ارتکازی بودن عدم
 دشوارتر از آن نیست.  

ی مقابله و وحدت سیاق، و حمل نهی بر بنابراین، در این آیه شریفه ادعای محقق ایروانی بر وجود قرینه
 كراهت، به هركدام از بیانهای فوق كه باشد، قابل پذیرش نیست.

 َّلت بر جامع حرمت و کراهتاشکال سوم: وجود قرینه متصل )متعلق نهی( برای د
بعضی از محققین معاصر از یک سو داللت صیغه نهی بر حرمت یا عدم حرمت را متوقف بر سعه و ضیع مفهوم 

داند به موارد انجام مقدمات قریب میتعاون دانسته است و از سوی دیگر معنای تعاون بر اثم را محدود و مقّید ن
ی كننده، تحقق گناه باشد، یا مواردی كه مشاركت مستقیم در انجام گناه گناه یا مواردی كه  قصد و انگیزه یار

ر كه با ظهور « التعاونوا»تر گذشت، استنتاج تحریم از براساس آنچه پیش»گوید: میداشته باشد. به همین دلیل 
م اموری است دانستن مفهوم تعاون است، وگرنه مستلزم تحری باشد ر برخاسته از مضّیقنهی در تحریم موافق می

كه ضرورت فقه و نصوص شرعی،  بر عدم حرمت آنهاست. به همین دلیل، برخی تضیق مزبور را در مفهوم 
اند، فقط به این دلیل كه اگر مفهوم تعاون موسع باشد، مستلزم بطالن یا حرمت معامالت تعاون و اعانت پذیرفته

                                                                    
ستناد مانند استقراء اوضاع جوامع متعدد و مالحظه ی مطابقت آنها در این امر یا با استناد به ضروری بودن آن برای حفظ نظام اجتماعی یا با ا - 1

 68 - 61به نقلهای تاریخی و ... ر.ک. الفائق فی االصول: ص 
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، 1، ج1371/ توحیدی،  38، ص1تا[، ج/ عاملی، ]بی 132، ص1، ج1122، )ر.ک: انصاری باشد و این الزمه ناصحیح استاكثر مردم می

 .(183ر182ص
باشد! برعکس، آنچه از لغت و ای كه بر پذیرش این تضیق است، نبود دلیلی از لغت و عرف بر تأیید آن میخدشه

مفهوم و امثال آن آید، توسعه گستره این عرف در اطراف مفهوم تعاون و دیگر مفاهیم همسان با آن به دست می
 است.

در تحریم دست بردارد و یا تعاون در آیه را بر تعاونی كه « ال»سازد كه یا از ظهور بنیان مذكور، فقیه را ناگزیر می
رسد با توجه به با حرمت سازگار باشد، حمل نماید؛ هرچند اقتضای لغت و عرف غیر از این باشد. به نظر می

كه در داللت بر تحریم ظاهر است، نه صریح و با « ال»عنای عام، برعکس بودن و صراحت تعاون در مقطعی
در « ال»بر ماّده تعاون ر كه بالطبع در داللت تابع آن است، نه متبوع ر الزم است از ظهور « ال»توجه به دخول 

» ، ابوالقاسم، مقاله:علیدوست )«تحریم، دست برداریم و آن را مستعمل در جامع تنزیه و تحریم یا مجموع هر دو بدانیم.

 (21و  23، ص «بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان« التعاونوا علی اإلثم و العدوان»داللت یا عدم داللت آیه 
به نظر نگارنده، موافق آنچه ادعا شده، در فرضی كه قائل شدن به حرمت، مستلزم مخالفت با ضرورت فقه 

موضوع حکم)تعاون(. لکن اساسا چنین میتصرف در صراحت مفهو باشد، رفع ید از ظهور نهی، مقدم است بر
 مالزمه ای قابل اثبات نیست و مانعی برای حجیت ظهور نهی در حرمت، وجود ندارد.

شود به مواردی كه میدر توضیح این پاس  باید گفت كه مطابق با نظر محقق محترم، مفهوم تعاون، محدود ن
گناه، انجام شود؛ لکن مفروض مساله نیز در جایی است كه ُمعین، علم  مقدمات عمل، به قصد و انگیزه تحقق

به تحقق گناه داشته باشد. و هرچند طبق نظر صحیح، اعانه و تعاون، از عناوینی است كه صدق آن، متوقف بر 
ای قصد آن عنوان است )نه انگیزه تحقق نتیجه ی آن( و موافق با نظر جمعی از فقهاء، علم به تحقق گناه، بر

، اما با (اقوال در مساله، قول دوم  -2-2-1بخش « : شرایط تحقق ُجرم إعانه بر إثم» ر.ک: مقاله  ) كندمیصدق قاصدانه بودن عمل كفایت 
 این وجود، چنین توسعه ای در مفهوم تعاون، مستلزم مخالفت با ضرورت فقه نخواهد بود. 

ه را مطرح كرده اند، استناد كرده اند به وجود سیره به دلیل اینکه كسانی كه ادعای مخالفت با ضرورت فق
متشرعه در فروش طعام و نوشیدنی به كفار، در ماه رمضان، با وجود علم به خوردن و آشامیدن آن در روز؛ 
همچنین فروش باغ انگور و خرما به آنها با وجود اطالع از تبدیل آن به خمر و فروش كاغذ برای نشر كتابهای 

استناد شده به سیره مسلمین در معامالتی كه با سالطین جور داشته اند در اموری كه موجب  َضالل. همچنین
 -128، ص: 12الحدیثة(، ج -مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالمة )ط  ) شود.میتقویت لشگریان آنها در راه گسترش ظلم و باطل 

، این سیره در بعضی از فروض  ابق با بیان متین مرحوم اماملکن مط (32، ص: 22جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
تواند كاشف از حکم شرعی باشد و در بعضی از موراد، مصداق میبه عنوان سیره متشرعه قابل اثبات نیست و ن

 تعاون بر اثم نیست. 
حتی عالمان آنها، بر گیرند و به احکام اسالم پایبند نیستند، میاز نظر ایشان كّفاری كه 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 
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اصول و فروع شریعت اسالم هستند، لکن، با فرض جهل و عدم اتمام حجت برای آنها، معذور هستند و تکالیف 
ّصر هستند بنابراین عمل آنها مصداق اثم و گناه نخواهد بود و برای آنها منّجز نیست. مگر كسانی كه جاهل مق

 كمک نمودن به آنها مصداق اعانه بر اثم نیست.
و اگر ادعا شود كه با وجود علم اجمالی به معامله با بعضی از مقّصرین از آنها، اجتناب الزم است، درحالی كه 

روشنده علم اجمالی داشته باشد كه در بین شود كه اوال ]هرچند اگر فمیسیره بر خالف آن است، گفته 
برای میكند، جاهل مقّصر، وجود دارد، باید اجتناب كند، لکن[ وجود چنین علمیمصادیقی كه با آنها معامله 

نوع افراد منتفی است. ثانیا ]بر فرض وجود علم اجمالی[ نوع مسلمینی كه در بازار، این معمالت را انجام 
 مساله هستند و عمل آنها مصداق معصیت نخواهد بود. دهند، غافل از این می

همچنین آنچه به عنوان سیره مسلمین در معامله با سالطین جور و مساعدت در ظلم و باطل آنها بیان شده، 
صحیح نیست. به دلیل اینکه اوال ]هرچند معامله با آنها مصداق اعانه بر ظلم خواهد بود لکن[ با مالحظه ی 

دد در حرمت اعانه ی به ظالمین، قابل پذیرش نیست كه مسلمانانی كه پایبند به شریعت وجود روایات متع
توان وجود سیره و كاشفیت آن از حکم شرعی را پذیرفت. ثانیا میهستند، چنین معامالتی انجام دهند؛ لذا ن

رعایت تقیه  و در ارتباط با سالطین ثابت بشود، به جهت خوف و برفرض كه چنین سیره ای در عصر ائمه 
 .(222-122، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني( ج ) تواند كاشف از حکم واقعی باشدمیبوده است و ن

 بنابراین داللت این آیه شریفه بر حرت تعاون و اعانه بر اثم، قابل انکار نیست.

 سایر آیات -2-2-9
م، قابل بررسی است، لکن به جهت مناقشاتی كه در آیات دیگری نیز وجود دارد و داللت آن بر حرمت اعانه بر اث

 داللت آنها وجود دارد، در این مساله مورد استناد قرار نگرفته است. 
ار» در آیه شریفه  ُکُم النَّ ذیَن َظَلُموا َفَتَمسَّ از ركون نسبت به ظالمین نهی شده و تهدید  (113هود:  ) «َو َّل َتْرَکُنوا ِإَلی الَّ

. لذا داللت این آیه در حرمت، قابل مناقشه نیست. و اگر ركون نسبت به ظالمین، به معنای به عذاب مطرح شده
كتاب العین؛  ) میل و عالقه نسبت به آنها باشد، چنانکه ممکن است از ظاهر كالم بعض از اهل لغت استفاده شود

، ص: 1تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج«َیْرَكُن ُرُكونًا فیهما، أی ماَل إلیه و سکن َرِكَن إلیه بالکسر: » 218، ص: 6المحیط في اللغة؛ ج -الصحاح  -311، ص: 1ج

شود كه به طریق اولی، كمک نمودن به آنها نیز حرام می، در اینصورت ادعا (132، ص: 2معجم مقائیس اللغة؛ ج -2126
رمت كمک كردن به ظالم و شود، این آیه داللت بر حمیخواهد بود. و بر اساس اینکه گنهکار ظالم محسوب 

گنهکار است به صورت مطلق، چه كمک به انجام گناه )گناه فردی و اجتماعی( باشد و چه كمک به اعمالی كه 
فی نفسه گناه نیست. و قدر متیقن این است كه كمک نمودن به انجام اثم و گناه، مصداق اعانه به ظالم خواهد 

 بود.

ا ُیْنِسَینَّ »همچنین در آیه  ْکریَو ِإمَّ ْیطاُن َفال َتْقُعْد َبْعَد الذِّ اِلمین َك الشَّ حرمت قعود و  (68: األنعام ) «َمَع اْلَقْوِم الظَّ
مجالست با ظالمین، به طریق اولی داللت بر حرمت كمک نمودن به آنها دارد و بر اساس ظالم بودن شخص 
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ین آیه نیز این است كه كمک نمودن در انجام گنهکار، هر نوع كمک نموده به آنها حرام است و قدر متیقن در ا
 باشد.  میگناه و ظلم، حرام 

بر اساس اینکه نهی داللت بر حرمت  (111االنعام:  ) «َو َّل َتْقَرُبوا اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن » و در آیه شریفه 
المصباح  -1211، ص: 3تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -الصحاح  -26، ص: 3كتاب العین؛ ج ) بر هر گناهی منطبق باشد« فاحشه»دارد و  

ه فهو َفاِحٌش كلُّ شي» و « كل أمر: لم یوافق الحق فهو فاِحشة: » 163، ص: 2المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي؛ ج ، وقتی از نزدیک («ٍء جاوَز حدا
 كردن در انجام گناه خواهد داشت.شدن به گناه نهی شده، به طریق اولی، داللت بر حرمت كمک 

 اشکال:
نسبت به وجه انطباق موضوع حرمت در آیه اول بر اعانه بر اثم، از دو جهت جای مناقشه است. اوال ركون، 

 ) صرفا به معنای میل و عالقه نیست بلکه به معنای تکیه كردن و اعتماد است و بعضی به این معنا تصریح كردند

ْیٍد اْعتَمْدُت َعَلْیهِ : »  237، ص: 2الشرح الکبیر للرافعي؛ ج المصباح المنیر في غریب و سایر اهل لغت نیز معنای متمایل شدن  («َرِكْنُت: ِإَلی َز
ْنیا و هو َیْرَكُن »  218، ص: 6المحیط في اللغة؛ ج -311، ص: 1كتاب العین؛ ج ) به شیء را همراه با قید اطمینان به آن شیء َرِكَن إلی الدُّ

نا إلیهاَر 
َ
معجم مقائیس اللغة؛ ، 2126، ص: 1تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -الصحاح  ) یا سکون و ثبوت در نزد آن شیء («َكنًا: أي ماَل و اْطَمأ

مطرح نموده اند كه ظاهرا بیان دیگری از همان اعتماد به شیء و به تعبیر دیگر ُركن و تکیه گاه قرار (132، ص: 2ج
. بنابراین آیه داللت دارد بر حرمت اعتماد به ظالمین و احتمال قوی وجود دارد اعتماد كردن دادن آن شیء است

توان اولویتی برای اعانه و كمک نمودن به ظالمین نسبت به اعتماد بر آنها قائل میخصوصیت داشته باشد و ن
 ویت پذیرفته نشود. شد. عالوه بر اینکه ممکن است بین معنای اول )میل و عالقه( و اعانه نیز، اول

شود و در آیاتی این معنا به وضوح قابل استفاده میثانیا: اگرچه ظالم در یک معنای عام، شامل هر گنهکاری 
ِه َفَقْد َظَلَم َنْفَسه» است مثل  از احکام الهی مصداق میكه تعدی نسبت به هر حک (1الطالق:  ) «َو َمْن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّ

 -الکافي )ط  ) و روایات متعدد در باب ظلم (113و الصافات   32فاطر: ) نسته شده، همچنین آیات دیگرظلم به نفس دا

، شاهد بر این مطلب است؛ لکن ممکن است گفته شود، متفاهم عرفی از آیات و (: باب الظلم 332، ص: 2اإلسالمیة(، ج
ن شده، كسانی است كه مرتکب ظلم به معنای روایاتی كه در آن نهی از مجالست و اعتماد و اعانه ی به ظالمی

تعدی به حقوق افراد و جامعه دارند و از مرتکب معصیت و ظلم فردی، انصراف دارد. به تعبیر صاحب مفتاح 
مفتاح الکرامة في  ) شود لکن متبادر از این عنوان، ظلم به دیگران استمیالکرامه، اطالق ظلم، شامل ظلم به نفس 

. لذا در بحث حرمت اعانه بر تولید خمر، بعضی استدالل به این آیه و آیه بعد (62، ص: 1القدیمة(؛ ج -)ط  شرح قواعد العالمة
. به هرحال اگر (12، ص: 1التعلیقة علی المکاسب )للالري(، ج ) را مبتنی كرده اند بر صدق عنوان ظالم، بر تولید كننده ی خمر

 الت سابق مطرح خواهد بود. این انصراف پذیرفته نشود، عمده همان اشکا
نسبت به آیه دوم نیز كه به حرمت مجالست با ظالمین استدالل شد، عمده اشکال، انصراف عنوان ظالمین به 
بخش خاصی از گنهکاران است كه بیان شد. لذا هرچند نسبت به ظهور نهی در حرمت و اولویت داشتن حرمت 

کن در نهایت این دلیل، اخص از مدعا خواهد بود؛ صدر اعانه نسبت به حرمت مجالست، جای شبهه نیست، ل
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كنند، متناسب با نهی از مجالست با ظالمین میآیه هم كه امر به اعراض از كسانی است كه انکار آیات الهی 
 است از باب اینکه عدم اعراض و همراهی و مجالست با آنها، مصداقی از مجالست با ظالمین خواهد بود.

آن به نهی از نزدیک شدن به فواحش استدالل شد، از حیث موضوع و حکم، دارای اشکال  اما آیه سوم كه در
 است. اوال فواحش گرچه در بعضی از تعابیر اهل لغت به معنای مطلق تعدی از حّد یا مخالفت با حّق، بیان شده

ی گناهانی كه قبح عظیم دارند دانسته ، لکن بعضی دیگر آن را به معنا(1211، ص: 3تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -الصحاح  )
و در بسیاری از موارد به معنای زنا، استعمال (111، ص: 3النهایة في غریب الحدیث و األثر؛ ج -626مفردات ألفاظ القرآن؛ ص: ) اند
یه، مطلق . بنابراین محتمل است كه مقصود از فواحش در این آ(111، ص: 3النهایة في غریب الحدیث و األثر؛ ج ) شودمی

 گناهان نباشد. 
همچنین داللت نهی بر حرمت مقدمات مطلق معاصی، منافات دارد با ادله ای كه در علم اصول بر عدم حرمت 

و این قرینه ای است برای حمل نهی بر كراهت، مگر اینکه  (128كفایه االصول: ص  ) شودمیمطلق مقدمه گناه مطرح 
انوار األصول ؛  ) و این آیه به عنوان دلیل خاص بر حرمت مقدمات آن باشد فواحش را محدود به گناهان خاص بدانیم

. عالوه بر این بر فرض داللت بر حرمت، اولیت داشتن حرمت اعانه بر گناه نسبت به حرمت نزدیک (388؛ ص 1ج
به گناهی  شدن به گناه، محل تاّمل است. به دلیل اینکه ممکن است گفته شود ظاهر این آیه نهی از نزدیک شدن

خواهد انجام دهد. لذا عدم میاست كه خود شخص ممکن است مرتکب آن شود، نه گناهی كه شخص دیگر 
 حرمت اعانه بر گناه غیر، منافات با این آیه نخواهد داشت.

ه توان به این آیات برای حرمت اعانه بر اثم، استدالل نمود و نهایتا آیه دوم، داللت بر حرمت اعانمیدر نتیجه ن 
به ظالمین خواهد داشت؛ مگر اینکه با عدم پذیرش انصراف، حکم آن، شامل اعانه بر هر گناهی بشود. و به 
همین جهت غالبا این آیات را مورد بحث قرار نداده اند و بعضی نیز این آیات را در باب حرمت اعانه بر ظالمین 

 -تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة  -138المتاجر المحرمة؛ ص:  أحکام -311كتاب المناهل، ص:  ) در حد اشاره مطرح نموده اند

 . (122المکاسب المحرمة؛ ص: 

 روایات -5-9
باشد روایاتی است كه عمده ی آنها مربوط به حرمت اعانه به میروایاتی كه مرتبط با بحث حرمت اعانه بر اثم 

باشد مثل ادله ی حرمت اعانه بر قتل یا میخاص ظالمین است یا روایاتی كه مربوط به اعانه بر بعضی معاصی 
یا ظلم به مسلمان یا تولید و توزیع خمر و ادله ی حرمت بیع سالح به دشمنان و بیع چوب  ظلم به اهل بیت 

برای ساخت ُبت و صلیب و بیع شیء متنجس به مسلمان. همچنین روایات مربوط به حرمت اجرت خانه ای كه 
 اده شده و حرمت فروش یا ثمن كنیزكان آوازه خوان.برای فروش خمر، اجاره د

بعضی از فقها به استناد تعدادی از اینرو رایات گفته اند: از مجموع این روایات كه در ابواب متعدد مطرح شده، 
ظهور  .  بعضی نیز(361، ص: 1القواعد الفقهیة )للبجنوردي، السید حسن(، ج ) حرمت مطلق اعانه بر اثم قابل استفاده است

 .(2، ص: 1حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج ) روایت مربوط به مذمت مساعدت به بنی امیه را، حرمت اعانه بر اثم دانسته اند
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به نظر بعضی از روایات، داللتی بر حرمت اعانه ندارد و لذا از محل بحث خارج است و بعضی از روایات كه 
خصوصیت در مورد مذكور، قابلیت تعمیم به سایر مصادیق  داللت بر حرمت اعانه دارد به جهت وجود احتمال

اعانه بر اثم را نخواهد داشت و ظاهرا به همین جهت در این مساله، كمتر به روایات استناد شده است. لکن بعید 
 نیست كه از اطالق روایات حرمت اعانه بر ظلم، و لحاظ سایر قرائن، حرمت اعانه بر اثم اثبات شود.  

 یات حرمت بعضی از معامالتروا -9-5-9
باشد مانند بیع سالح به میروایاتی داللت بر حرمت بعضی از معامالت دارد كه مقدمه و زمینه ساز انجام گناه 

كند و حرمت بیع و میدشمنان و بیع شیء نجس به مسلمان و اجاره خانه به كسی برای فروش خمر استفاده 
 برای ساخت ُبت و صلیب و حرمت.ثمن كنیزان آوازه خوان و حرمت بیع چوب 

حرمت بیع سالح به دشمنان، از جمله مصادیق خاص حرمت اعانه بر اثم دانسته شده. و بعضی ظاهرا با پذیرش  
داللت این اخبار بر اینکه بیع سالح به دشمنان، مصداق اعانه بر اثم است، اشکال كرده اند كه در این اخبار 

. ولی به نظر قبل از این (321، ص: 1فقه العقود، ج ) میم حکم به سایر موارد استاحتمال خصوصیت مورد، مانع از تع
، حرمت آنها از باب اعانه بر 1توان گفت كه اساسا در مواردی مثل بیع سالح و ... به دشمن محاربمیاشکال، 

خود ندارد بلکه قطع  اثم نیست، به دلیل اینکه كسی كه قصد استفاده از سالح و... را دارد، علم به حرمت عمل
به خالف آن دارد، لذا عمل او مصداق گناه نخواهد بود، و به تفصیل این مطلب در بحث مفهوم شناسی اعانه بر 

. به همین دلیل عنوان اعانه بر اثم بر چنین معامالتی صادق نخواهد بود و حرمت عمل از باب 2اثم، بررسی شده
 دیگر است.

از مصادیق اعانه  3ه داللت بر حرمت بیع شیء نجس یا متنجس به مسلمان داردممکن است گفته شود روایاتی ك
بر اثم است. لکن این روایات عالوه بر اینکه محتمل است داللت بر حرمت نداشته باشد و صرفا ارشاد به فساد 

ه خریدار علم تواند وجه حرمت، اعانه بر اثم باشد، زیرا در فرضی كمیمعامله باشد، بر فرض داللت بر حرمت، ن
به نجاست نداشته باشد، تصرفات او مصداق اثم و گناه نیست و عنوان اعانه بر اثم صادق نخواهد بود. و هرچند 

شود، لکن اوال وجه حرمت باید میروایت اطالق دارد و شامل فرض علم به نجاست و استعمال در حرام هم 
كند. میحالی كه اعانه بر اثم، در موارد جهل، صدق ننکته ای باشد كه شامل موارد جهل به نجاست هم باشد در

و ادعای تقیید روایت به فرض علم به نجاست نیز قابل التزام نیست زیرا اوال دلیلی بر این تقیید نیست ثانیا قرینه 
بر خالف این مدعا وجود دارد به جهت اینکه بر اساس بعضی از اخبار، در فرضی كه مشتری علم به نجاست 

                                                                    
ًة َو َجَواِز َبْیِعِهْم َما عَ : »121، ص: 17وسائل الشیعة، ج  - 1 یِن ِفي َحاِل اْلَحْرِب َخاصا ْعَداِء الدِّ

َ
ُروِج أِل اَلِح َو السُّ یِم َبْیِع السِّ اَلَح َو َباُب َتْحِر َدا السِّ

َجاَرِة ِإَلْیِهم  «َحْمِل التِّ
 اشتراط علم و اختیار فاعل در صدق اثم -1-2«: شرایط تحقق ُجرم إعانه بر إثم» قالهم -122ص:  ،1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(: ج - 2

 اثم
ِخی  122، ص: 17وسائل الشیعة، ج - 3

َ
ِه ْبِن اْلَحَسِن َعْن َعِليِّ ْبِن َجْعَفٍر َعْن أ ْسَناِد َعْن َعْبِد اللا ِه ْبُن َجْعَفٍر ِفي ُقْرِب اإْلِ ْبِن َجْعَفٍر ع ِه ُموَسی َعْبُد اللا

ِهْن ِبِه َو اَل َتِبْعُه ِمْن ُمْسِلٍم. َرٌة َقاَل اَل َتدا
ْ
ْلُتُه َعْن ُحبِّ ُدْهٍن َماَتْت ِفیِه َفأ

َ
 َقاَل: َسأ
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اشد و منفعت حالل و عقالئی برای آن باشد، مانعی برای بیع نخواهد بود كه تفصیل آن خارج از موضوع داشته ب
 این نوشتار است. 

بنابراین ممکن است حرمت بیع در فرض جهل مشتری، حرمت مستقل و تعبدی باشد چه در ماكوالت و 
چند كسی كه به او غذای نجس مشروبات كه مصداق خوراندن شیء متنجس به مسلمان است و این كار، هر

. و چه 1شود علم به نجاست نداشته نباشد، یا در بعضی فروض مکّلف نباشند)مثل اطفال( جائز نیستمیداده 
در سایر موارد كه محتمل است منتهی به اموری مثل نجاست بدن و لباس نمازگزار شود؛ بنابراین ارتباطی به 

 حرمت اعانه ی بر اثم ندارد.
و بعضی مفاد آن را حرمت نفس  2شود، حرام دانسته شدهمیاجرت خانه ای كه در آن خمر فروخته در روایتی 

، ص: 1القواعد الفقهیة )للبجنوردي، السید حسن(، ج ) اجاره دانسته اند كه مقدمه ای است برای انجام معصیت فروش خمر

، لکن این روایت از جهاتی قابل مناقشه است: اوال (322 ، ص:1فقه العقود، ج -12، ص: 1حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج -363
داللتی بر حرمت نفس اجاره ندارد بلکه آنچه بیان شده عبارت است از حرمت ُاجرت این معامله، بنابراین یا 
كنایه است از بطالن معامله یا به معنای این است كه هرچند معامله صحیح بوده و ملکیت نسبت به ُاجرت، 

اما تصرف در آن جائز نخواهد بود نظیر حکم مباشرت با زوجه ی صغیره كه در صورت دخول و حاصل شده، 
افضاء، سبب حرمت ابدی مباشرت با او خواهد بود هرچند زوجیت باقی است. ال اقل داللت این روایت دارای 

داللت بر حرمت،  اجمال است و قابل استناد نیست. ثانیا به لحاظ سندی ضعف دارد و برفرض اعتبار و پذیرش
. زیرا در این روایت اجاره ی وسیله 3جواز اجاره داردمعارض است با با مفاد روایت مصّححه ای كه داللت بر 

كند، جائز شمرده شده، و در مینقلیه مثل كشتی و اسب، به كسی كه برای حمل و نقل خمر و خنزیر استفاده 
یکدیگر خواهند بود . مگر اینکه  این دو روایت معارضصورت الغای خصوصیت از مورد اجاره)خانه و مركب( 

مطابق نظر بعضی، دلیل حرمت، مختص به صورت علم به تحقق معصیت باشد و دلیل جواز، مختص به فرض  
. لکن این خالف ظاهر است بلکه بالعکس، ظاهرا (372، ص: 6تهذیب األحکام )تحقیق خرسان(، ج ) جهل به تحقق معصیت

ُیَؤاِجُر »ت اجاره، حالتی است كه علم به تحقق معصیت نیست و لذا با فاء تفریع فرموده است موضوع دلیل حرم
بخالف دلیل جواز اجاره كه ظاهرا موضوع آن حالتی است كه علم به تحقق معصیت «  اْلَخْمُر  َفُیَباُع ِفیهِ  َبْیَتهُ 

تَ »وجود دارد یا اعم از آن است  ْو َعَلْیَها اْلَخْمَر َو اْلَخَناِزیَر ُیَؤاِجُر َسِفیَنَتُه َو َدابا
َ
ْن َیْحِمُل ِفیَها أ  «.ُه ِمما

                                                                    
ُه اَل َیُجوُز َسْقيُ اْلَخْمِر َصِبّیًا َو اَل َمْمُلوكًا َو اَل َكاِفرًا َو كَ : » 327، ص: 21وسائل الشیعة، ج  - 1 نا

َ
َوابِّ اْلَخْمَر َو َباُب أ ٍم َو َكَراَهِة َسْقيِ الدا َذا ُكلُّ ُمَحرا

اه ٍم َو ِإْطَعاِمَها ِإیا  «ُكلا ُمَحرا
ِد ْبِن ِإْسَماِعیَل َعْن َعِليِّ بْ : »171؛ ص 17وسائل الشیعة ؛ ج - 2 ٍد َعْن ُمَحما ْحَمَد ْبِن ُمَحما

َ
ُد ْبُن اْلَحَسِن ِبِإْسَناِدِه َعْن أ ْعَماِن َعِن اْبِن ُمْسَکاَن ُمَحما ِن النُّ

ُجِل ُیَؤاِجُر َبْیَتهُ  ِه ع َعِن الرا َبا َعْبِد اللا
َ
ْلُت أ

َ
ْجُرُه. َفُیَباُع ِفیهِ  َعْن َعْبِد اْلُمْؤِمِن َعْن َصاِبٍر َقاَل: َسأ

َ
در بعضی از نس  به جای صابر، « اْلَخْمُر َقاَل َحَراٌم أ

 ذكر شده. « جابر»
ِبي َعْبِد َو عَ   - 3

َ
َذْیَنَة َقاَل: َكَتْبُت ِإَلی أ

ُ
ِبي ُعَمْیٍر َعِن اْبِن أ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
ْن َیْحِمُل ْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ َتُه ِمما ُجِل ُیَؤاِجُر َسِفیَنَتُه َو َدابا ُلُه َعِن الرا

َ
ْسأ

َ
ِه ع أ اللا

ْو َعَلْیَها اْلَخْمَر َو اْلَخنَ 
َ
َس.َیْحِمُل ِفیَها أ

ْ
 اِزیَر َقاَل اَل َبأ
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البته بعضی دلیل جواز را منصرف دانسته اند به مواردی كه مستاجر غیر مسلمان باشد لذا جمع ادله، حرمت 
این فرض هم اگر  . ولی در(323، ص: 1فقه العقود، ج ) اجاره به مسلمان و جواز اجاره به غیر مسلمان خواهد بود

حرمت اجاره به مسلمان، اطالق داشته باشد و شامل فرض جهل بایع نسبت به تحقق حرام باشد، قابل التزام 
كند به دلیل اینکه علم به تحقق معصیت، مینیست، عالوه بر اینکه مفهوم اعانه بر اثم نیز بر چنین عملی صدق ن

 برای صدق اعانه الزم است.
و در بعضی ثمن  1باشد و در بعضی، نفس بیع، حرام دانسته شدهمیبه بیع جاریه ی مغّنیه روایاتی نیز مربوط 

. و ممکن است ادعا شود با فرض اینکه كنیز آوازه خوان برای انجام معصیت و شنیده شدن غنای 2حاصل از بیع
توان میم است. لکن شود، حرمت این معامله یا ثمن حاصل از آن، از باب صدق اعانه بر اثمیحرام خریداری 

گفت حرمت تصرف در ثمن، منافاتی با صحت اصل معامله ندارد همانطور كه در رابطه با حرمت مال االجاره 
بیان شد، و روایتی كه داللت بر حرمت اصل بیع و شراء دارد، به لحاظ سندی ضعیف است و مستقال برای 

د، مانع تعمیم حکم به سایر موارد خواهد بود؛ . عالوه بر این، احتمال خصوصیت مور3استدالل كافی نیست
بعضی خصوصیت حرمت بیع مغّنیه را این دانسته اند كه ممانعت از فعالیت آنها، باعث كاهش معصیت غنا در 

باشد بخالف موارد دیگر مثل بیع انگور به خّمار، كه بر فرض ممانعت از آن، احتمال تهیه ی آن از میخارج 
. لکن این بیان دارای ابهام است زیرا نهی از بیع كنیز (321، ص: 1فقه العقود، ج ) باشدمییاد دیگران و تولید خمر ز

مغّنیه نیز محتمل است مخالفت شود و در نتیجه تفاوتی بین موارد از این حیث نخواهد بود. مگر اینکه فرض 
وجب عدم تحقق معاصی ناشی از آن شود تعداد كنیزان مغنّیه اندک باشد و ممانعت از بیع بعضی از آنها نیز م

 باشد بخالف سایر موارد. 
این احتمال هم وجود دارد كه خرید كنیز مغّنیه با توجه به قیمت باالی آنها چنانکه در بعضی از همین روایات  

شده بلکه میبیان شده، برای افراد خاص و مجالس گناه بوده كه طبیعتا فساد آن منتهی به غنا و استماع آن ن
 الزم با تحقق گناهان فراوانی بوده و همین خصوصیت مانع تعمیم حکم به سایر موارد خواهد بود.م

باشد، با فرض اینکه ظاهر آن می، هرچند صحیح السند 1روایات حرمت بیع چوب برای ساخت ُبت و صلیب
حراف عقائد یا تایید حرمت تکلیفی معامله باشد )نه ارشاد به فساد عقد(، احتمال خصوصیت داشتن اعانه در ان

 عقائد باطل، مانع تعمیم حرمت به سایر معاصی است.

 

                                                                    
َیاِت َفَقاَل ِشَراُؤُهنا َو َبْیُعُهنا : »121، ص: 17وسائل الشیعة، ج - 1 َلُه َرُجٌل َعْن َبْیِع اْلَجَواِري اْلُمَغنِّ

َ
ِه ع َقاَل: َسأ ِبي َعْبِد اللا

َ
 « َحَرامٌ َعْن أ

ِتي َو : »123؛ ص 17وسائل الشیعة ؛ ج - 2 ْوِقیَعاِت الا َماِن عِفي التا ِد ْبِن ُعْثَماَن اْلَعْمِريِّ ِبَخطِّ َصاِحِب الزا َیِة َرَدْت َعَلْیِه ِمْن ُمَحما ... َو َثَمُن اْلُمَغنِّ
 «َحَراٌم.

 كه هر دو نفر فاقد توسقیق هستند.« عن ابیه سعید بن محمد الطاطري»به دلیل نقل  - 3
یِم 176، ص: 17وسائل الشیعة، ج - 1   َبْیِع اْلَخَشِب ِلُیْعَمَل َصِلیبًا َو َنْحَوه: َباُب َتْحِر
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 روایات حرمت خوردن ِگل -2-5-9
 .1در بعضی روایات بیان شده است كه هر كسی در اثر خوردن گل، بمیرد، علیه خودش یاری و كمک نموده است

است و این عمل، مصداقی از اعانه بر بعضی گفته اند ظاهر این روایات این است كه حرمت اعانه، مفروغ عنه  
. به عبارت دیگر خودكشی حرام است و خوردن گل، (363، ص: 1القواعد الفقهیة )للبجنوردي، السید حسن(، ج ) باشدمیاثم 

 مقدمه ای است برای تحقق آن، لذا مصداق اعانه ی بر اثم خواهد بود. 
نفس دانسته است، داللتی بر حرمت آن از باب اعانه بر اثم به نظر روایاتی كه خوردن گل را مصداق اعانه علیه 

ندارد به دلیل اینکه خوردن گل، فی نفسه حرام است هرچند منتهی به موت نشود. و در بعضی از همین اخبار 
. عالوه بر این، محل بحث 2نهی از خوردن شده و در ادامه بیان شده كه این مصداق اعانه علیه نفس است 

ت اعانه ی بر گناه غیر است و این روایات بیگانه از آن است زیرا اگر بخواهد داللت بر حرمت مربوط به حرم
مقدمات گناه باشد، در درجه اول باید داللت بر حرمت مقدمات گناه خود شخص داشته باشد، و این بصورت 

 مطلق قابل التزام نیست و به طریق اولی حرمت مقدمات گناه غیر ثابت نخواهد شد.

 روایات حرمت مقدمات شرب خمر -5-5-9
در تعدای از روایات انجام دهنده مقدمات شرب خمر، مانند تولید مواد اولیه و حمل و نقل و خرید و فروش آن، 

. گرچه به لحاظ سندی این روایات خالی از اشکال نیستند و مشتمل بر راویان 3مورد لعن واقع شده است
و استفاضه آنها سبب اطمینان به صدور خواهد بود. اما به لحاظ داللت ضعیف یا مجهول الحال است لکن تعدد 

با وجود اینکه لعن، ظهور در حرمت دارد و بر اساس این روایات، مصادیقی از معاونت بر گناه، حرام دانسته 
شده، لکن الغاء خصوصیت از مورد روایت و تعمیم حکم به جمیع مصادیق اعانه بر اثم، به جهت احتمال 

 (321، ص: 1فقه العقود، ج -121، ص: 1لمکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج ) صیت برای خمر و مقدمات آن، ممنوع استخصو
شود كه انجام مقدمات توسط شخص شارب خمر انجام شود و در میهمچنین اطالق روایت شامل حالتی 

فقه  ) هد بود و این قابل پذیرش نیستاینصورت تعمیم حکم، به معنای التزام به حرمت مقدمات معصیت خوا

 . مگر اینکه حرمت مقدمه حرام، در این موارد، به جهت نص خاص پذیرفته شود.(321، ص: 1العقود، ج

 
 

                                                                    
ِه ع َقاَل َقاَل َرُسوُل : »222، ص: 21وسائل الشیعة، ج  - 1 ِبي َعْبِد اللا

َ
ُکوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السا ِبیِه َعِن النا

َ
َكَل  َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

َ
ِه ص َمْن أ اللا

یَن َفَماَت َفَقْد  َعاَن َعَلی َنْفِسِه.الطِّ
َ
 «أ

ِمیِر اْلُم »همان:  - 2
َ
ِه ع َقاَل: ِقیَل أِل ِبي َعْبِد اللا

َ
اِح( َعْن أ اٍل َعِن )اْبِن اْلَقدا یَن َفَنَهاُه َو َقاَل اَل َو َعْنُهْم َعْن َسْهٍل َعِن اْبِن َفضا ُكُل الطِّ

ْ
ْؤِمِنیَن ع ِفي َرُجٍل َیأ

َكْلَتُه َو 
َ
ُكْلُه َفِإْن أ

ْ
َعْنَت َعَلی َنْفِسَك. َتأ

َ
 «ِمتا ُكْنَت َقْد أ

ْضِر َعْن َعْمِرو ْبِن ِشْمٍر َعْن 221، ص: 17وسائل الشیعة، ج - 3 ْحَمَد ْبِن النا
َ
ِد ْبِن َساِلٍم َعْن أ ْشَعِريِّ َعْن ُمَحما

َ
ِبي َعِليٍّ اأْل

َ
ِبي َجْعَفٍر  : َو َعْن أ

َ
َجاِبٍر َعْن أ

ِكَل ِه ص ِفي اْلَخْمِر َعَشَرًة َغاِرَسَها َو َحاِرَسَها َو َعاِصَرَها َو َشاِرَبَها َو َساِقَیَها َو َحاِمَلَها َو اْلَمْحُموَلةَ ع َقاَل: َلَعَن َرُسوُل اللا  َیَها َو آ  ِإَلْیِه َو َباِئَعَها َو ُمْشَتِر
 َثَمِنَها.
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 روایات حرمت  اعانه  ظالمین -4-5-9
روایات زیادی در خصوص نهی از اعانه به ظالمین وارد شده كه با تعابیر مختلف هر نوع كمک و یاری به 

المین مورد نهی و مذمت واقع شده و وعده ی عذاب نسبت به آنها داده شده. با وجود ضعف در اسناد بعضی ظ
از این روایات با توجه به كثرت و استفاضه ی آنها و وجود روایات معتبر در بین آنها، تردیدی در صدور و 

مین در انجام ظلم آنها نسبت مسلمین اعتبارشان نیست. بعضی از این اخبار مربوط به نهی از كمک كردن به ظال
و بعضی در مذمت كسانی 2است یا مشتمل بر لعن یا مذمت یاری كنندگان در ظلم به اهل بیت  1و مظلومین

و  اع آنها، زمینه ی سلب حق اهل بیتاست كه با قبول مسئولیت در حکومت بنی امیه و حضور در اجتم
. روایات متعددی نیز در باب حرمت اعانه ی نسبت به (126؛ ص 1اإلسالمیة( ؛ ج -الکافي )ط  ) ظلم به آنها را فراهم كردند

. بعضی هم بیانگر حرمت توجیه و عذر تراشی برای اعمال 3قتل وجود دارد كه یکی از مصادیق بارز ظلم است
 .(271ثواب األعمال و عقاب األعمال ؛ النص ؛ ص ) آنها است

شود چه در راستای انجام ظلم به مردم یا میشامل هر نوع كمک كردنی بعضی از روایات نیز اطالق دارد و 
. همچنین این روایات اختصاص به انجام 1معاصی شخصی آنها باشد و چه انجام مقدمات اعمال مباح باشد

مقدماتی كه فی نفسه حرام باشد ندارد چنانکه در بعضی تصریح شده كه انجام اموری مثل مهیا كردم قلم و 
حرام (182همان: ص)یا كرایه دادن َمركب  همان( ) یا بستن یک ریسمان یا بند مشک (172؛ ص 17وسائل الشیعة ؛ ج ) دوات

شود حتی در بعضی كمک به آنها در میاست. همچنین اطالق، شامل اعانه در انجام اعمال غیر حرام آنها نیز 
 .(182همان: ص ) ساخت مسجد حرام دانسته شده

خطاب به كسی كه از باشد، امام صادق میمذمت كمک كنندگان به حکومت بنی امیه در روایتی كه در 
خدمت خود در دستگاه اموی و دست یابی به ثروت و اموال فراوان خبر داد، فرمودند: اگر بنی امیه اعوان و 

حق ما یافتند كه در خدمت حکومت آنها باشد و در اجتماعات آنها شركت كنند، دست به غصب میانصاری ن
زدند و در ادامه راه نجات او را بازگرداندن جمیع اموال به صاحبان اصلی یا صدقه دادن در صورت عدم مین

 . 1دسترسی به آنها دانستند

                                                                    
ِه ع َیُقوُل » مانند  181؛ ص 17و ج 16، ص: 16و ج 117، ص: 2وسائل الشیعة، ج  - 1 َبا َعْبِد اللا

َ
َعاَن  َمْن  َسِمْعُت أ

َ
ُه  َلمْ  َمْظُلوٍم  َظاِلمًا َعَلی أ َیَزِل اللا

ی َیْنِزَع َعْن َمُعوَنِتِه.  «َعَلْیِه َساِخطًا َحتا
ْنَکَرَنا َو اَل َیْنُجو َمْن : ... َو اَل َیْهَتِدي مَ عن امیر المومنین » 611، ص: 2الخصال، ج - 221كامل الزیارات ؛ النص ؛ ص - 2

َ
َعاَن  ْن أ

َ
َعَلْیَنا  أ

َنا  «َعُدوا
َذاُه َو َلْو ِبَشْطِر َكِلَمة : » 321، ص: 12وسائل الشیعة، ج - 3

َ
یِم اْلَمُعوَنِة َعَلی َقْتِل اْلُمْؤِمِن َو أ  «َباُب َتْحِر

ِه عَ : » 182؛ ص 17وسائل الشیعة ؛ ج - 1 ِبي َعْبِد اللا
َ
ِه صَعْن أ ِبیِه ع َقاَل َقاَل َرُسوُل اللا

َ
ْعَواُنُهْم ...  ْن أ

َ
َلَمُة َو أ ْیَن الظا

َ
ِإَذا َكاَن َیْوُم اْلِقَیاَمِة َناَدی ُمَناٍد أ

ُعوُذ ِبَك ِمن: »16الصحیفة السجادیة، ص: -«َفاْحُشُروُهْم َمَعُهْم.
َ
ُهما ِإنيِّ أ ْن َنْعُضَد َظاِلمااللا

َ
 « ...  أ

ْغَمْض : »126، ص: 1اإلسالمیة(، ج -ي )ط الکاف - 1
َ
َصْبُت ِمْن ُدْنَیاُهْم َمااًل َكِثیرًا َو أ

َ
ي ُكْنُت ِفي ِدیَواِن َهُؤاَلِء اْلَقْوِم َفأ ُت ِفي َقاَل ُجِعْلُت ِفَداَك ِإنِّ

َة َوَجُدوا َمْن َیکْ  َمیا
ُ
نا َبِني أ

َ
ِه ع َلْو اَل أ ُبو َعْبِد اللا

َ
َناُتُب َلُهْم َو َیْجِبي َلُهُم اْلَفيْ َمَطاِلِبِه َفَقاَل أ  «َء َو ُیَقاِتُل َعْنُهْم َو َیْشَهُد َجَماَعَتُهْم َلَما َسَلُبوَنا َحقا
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از نظر مرحوم صاحب عروه ظاهر روایت این است كه مالک مذّمت و حرمت، این است كه عمل آنها مقدمه و 
با توجه به این مالک، تمهید مقدمات و اعانه بر هر حرامی، حرام خواهد زمینه ساز تحقق حرام بوده، بنابراین 

( و تفاوت بود. لکن در ادامه همانند مرحوم شی  انصاری احتمال خصوصیت مورد)اعانه بر سلب حق ائمه 
تاب المکاسب )للشی  ك -2، ص: 1حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج ) داندمیآن با سایر محرمات را مانع تعمیم حکم به سایر موارد 

 . (113، ص: 1الحدیثة(، ج -األنصاري، ط 
ثواب األعمال و عقاب  ) در روایات مربوط به حرمت اعانه بر قتل، مصادیق متعددی ذكر شده مانند كمک با گفتار

یده بانی نظیر شهادت خالف واقع دادن علیه اشخاص یا نگهداشتن و منع از فرار مقتول یا د (277األعمال، النص، ص: 
. لکن این (28همان ص:  ) و پناه دادن به قاتل بعد از قتل (12؛ ص 22وسائل الشیعة ؛ ج ) برای اطالع دادن و مراقبت از قاتل

روایات هم به جهت احتمال خصوصیت مساله ی قتل و اهتمام ویژه ای كه نسبت به حفظ دماء وجود دارد، 
 د.قابل تعمیم به سایر موارد اعانه نخواهد بو

توان گفت قدر مسلم از مجموع این روایت، حرمت اعانه بر ظلم اجتماعی و تعّدی به حقوق دیگران است می
هرچند با تمهید مقدماتی كه فی نفسه مباح باشند؛ لذا اینکه بعضی حرمت اعانه را اختصاص داده اند به انجام 

ت آن عمل، در صورت اعانه به گناه، مقدماتی كه فی نفسه حرام باشد و ظاهرا مرادشان این است كه حرم
قابل پذیرش نیست به دلیل (به نقل از بعضی فقهاء  362، ص: 2ریاض السالکین في شرح صحیفة سید الساجدین، ج ) مضاعف خواهد شد

 اینکه این بیان خالف ظاهر بلکه مخالف صریح روایاتی است كه مصادیقی از اعمال مباح، برای آن بیان شده.
ر كه در بخش بررسی آیات بیان شد، اطالق عنوان ظلم، شامل ظلم به نفس و انجام هر نوع معصیتی لکن همانطو

تواند دلیل بر حرمت اعانه بر هر معصیتی باشد. همچنین اعانه میشود و لذا اطالق حرمت اعانه به ظالمین، می
باشد. بنابراین نسبت به میآن نیز تواند در انجام اعمال مباح آنها باشد و اطالق حرمت، شامل میبه ظالمین 

و دیگری اطالق در ناحیه ی « ظالم»داللت این اخبار باید دو جهت مورد دقت واقع شود اول اطالق عنوان 
 «.معان علیه»

جهت دوم خارج از محل بحث است و اثبات آن متوقف بر اثبات اعتبار سندی و تمامیت داللت روایاتی است كه 
باشد. لکن این ادله می، اعانه به ظالمین حرام دانسته شده و مقّید به اعانه در انجام ظلم ندر آنها به صورت مطلق

و هرچند اطالق عنوان  (11، ص: 2الحدیثة(، ج -كتاب المکاسب )للشی  األنصاري، ط  ) در جای خود مورد مناقشه واقع شده
عید نیست كه این اطالقات، منصرف به اعانه اعانه و همینطور حذف متعلق)معان علیه( مفید عموم باشد، لکن ب

در انجام ظلم باشد و امور مباح یا مستحبی مانند ساخت مسجد و ... توسط آنها نیز، ناظر به موارد معصیت و 
و نقل شده كه صریح كالم بعضی از فقها و ظاهر كالم بعضی دیگر، داللت دارد بر  تصرف در اموال غیر باشد.
 . 1فرض اعانه در انجام ظلم مختص دانستن حرمت، به

                                                                    
و ال تحرم معونة الظالمین في غیر الظلم كما تعطیه عباراتهم و به صرح » 62، ص: 1القدیمة(؛ ج -مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالمة )ط  - 1

 «ائر و جامع المقاصد و الروضة و الکفایة و غیرهافي السر
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اما نسبت به اینکه عنوان ظلم، شامل مطلق معاصی باشد، همانند آنچه در توضیح آیات بیان شد، استدالل به این 
ادله، فرع بر عدم انصراف ظلم در این روایات، به ظلم نسبت به غیر است. قبال بیان شد كه از نظر صاحب مفتاح 

مفتاح الکرامة في  ) شود لکن متبادر از این عنوان، ظلم به دیگران استمیم به نفس الکرامه، اطالق ظلم، شامل ظل

 .(62، ص: 1القدیمة(؛ ج -شرح قواعد العالمة )ط 
تواند موّید اطالق ادله باشد روایاتی است كه داللت بر حرمت مصاحبت با فاسقین دارد. در روایت میآنچه  

اکُ »صحیحه ای چنین فرموده اند:  اِلِمیَن َو ُمَجاَوَرَة اْلَفاِسِقیَن اْحَذُروا ِفْتَنَتُهْم َو إیَّ ْم َو ُصْحَبَة اْلَعاِصیَن َو َمُعوَنَة الظَّ
. با توجه به اینکه تحذیر از مصاحبت و مجاورت با (16، ص: 8اإلسالمیة(، ج -الکافي )ط  ) «َتَباَعُدوا ِمْن َساَحِتِهْم 

تواند موید اطالق و عدم میع شده و امر به دوری و اجتناب از آنها شده، گنهکاران در كنار اعانه ظالمین واق
انصراف باشد به جهت اینکه به خالف عنوان ظالم، بی تردید عنوان عاصی و فاسق شامل هر نوع معصیتی 

با فرض داللت بر حرمت مجالست و همراهی و تایید اهل معصیت، به طریق  1شود و این روایت و نظائر آنمی
لی داللت بر حرمت معاونت و كمک در انجام معصیت آنها دارد. البته ادله نهی از منکر كه در ادامه بیان او

 خواهد شد تعیین كننده همین مدعا خواهد بود. 

 اجماع -4-9
بعضی برای اثبات حرمت مصادیقی از اعانه بر اثم، مثل انجام بیع، به قصد اعانه بر اثم، استدالل به اجماعی 

. بعضی نیز بصورت مطلق، حرمت اعانه بر گناهان را (111، ص: 8الحدیثة(، ج -ریاض المسائل )ط  ) کم كرده اندبودن ح
 ) . و بعضی حرمت اعانه ظالمین را اجماعی دانسته اند(71عوائد األیام في بیان قواعد األحکام، ص:  ) اجماعی دانسته اند

 . (62، ص: 1لقدیمة(؛ جا -مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالمة )ط 
لکن تمسک به دلیل اجماع در این بحث جا ندارد زیرا اجماع منقول فاقد حجیت است و اجماع محصل نیز با 

باشد یا محتمل است مستند به آنها باشد، حجیت نخواهد میتوجه به اینکه مستند به یکی از ادله ی سابق 
 . (182، ص: 1مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج ) داشت

 مقتضای ادله ی نهی از منکر  -5-9
یکی از ادله ی حرمت اعانه بر اثم، مقتضای ادله ی وجوب نهی از منکر است. باتوجه به تقسیم ادله وجوب نهی 

 شود:میاز منکر به ادله عقلی و نقلی، هریک به صورت مستقل بررسی 

 مقتضای دلیل عقلی بر وجوب نهی از منکر -9-5-9
، اگر حکم عقلی به استناد (حکم عقل  -1-1ر.ک :   ) حث دلیل عقلی بر حرمت اعانه بر اثم بیان شدهمانطور كه در ب

ادراكات عقل نظری باشد باید یا از راه تطبیق قوانین امکان و استحاله باشد یا از راه تطبیق قوانین علّیت و ظاهرا 
قلی استحاله ی عدم وجوب یا ادراک مالک و در رابطه با وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ادعای ادراک ع

                                                                    
ُه ِفیِه َو اَل َیْقِدُر َعَلی َتْغِییِرِه.: »262، ص: 16وسائل الشیعة، ج - 1 ْن َیْجِلَس َمْجِلسًا ُیْعَصی اللا

َ
 « اَل َیْنَبِغي ِلْلُمْؤِمِن أ
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عّلت تامه وجوب، مطرح نشده و آنچه در تقریب استدالل عقلی مطرح است، مربوط به ادراک عقل عملی است 
 باشد. میكه محور آن ادراک حسن و قبح عمل 

ی شارع و حسن امر به معروف و نهی از منکر از دو حیث قابل بررسی است. اول حسن جعل ای تکلیف از سو
دوم حسن انجام این عمل توسط مکّلفین. در هر دو صورت اگر پذیرفته شود كه مقتضای حسن و قبح، وجوب 

باشد، به تبع آن، نحوه داللت آن بر پیشگیری از منکر و حرمت اعانه بر منکر و اثم، مطرح مینهی از منکر 
 شود.می

و نهی از منکر، توسط شارع، به قاعده لطف  برای تبیین ُحسن و مصلحت در جعِل وجوب امر به معروف
شود و با انضمام استحاله عدم صدور فعل َحَسن و دارای مصلحت از موالی حکیم، وجوب شرعی میتمسک 
شود. و برای تبیین ُحسن امر به معروف و نهی از منکر به عنوان عمل شخص مکّلف، بیش از ده میآن ثابت 

شود كه نتیجه ی آن میتنها یک بیان كه ظاهرا متقن ترین بیان باشد، بررسی كه در این نوشتار  1وجه مطرح است
ی بین وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر از باب حکومت )نه كاشفیت( خواهد بود و به انضمام مالزمه

، وجوب شرعی هم قابل (311، ص: 3نهایة الدرایة في شرح الکفایة، ج -118  -116، ص:1مباحث األصول، ج ) حکم عقل و شرع
 اثبات خواهد بود.

 الف( اثبات حسن جعل وجوب نهی از منکر، به مقتضای قاعده لطف
 -117االقتصاد الهادي إلی طریق الرشاد )للشی  الطوسي(؛ ص:  ) بعضی وجوب نهی از منکر را مستند به قاعده لطف دانسته اند

.برای لطف معانی متعددی ذكر (112، ص: 1كتاب المکاسب )للشی  األنصاري(، ج -328، ص: 1إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد؛ ج
هر آنچه سبب تقرب بندگان یا دوری آنها نسبت به »شده  و ظاهرا لطف در محل بحث به این معنا است كه 

باشد، دارای حسن و مصلحت است و مقتضای لطف خداوند، واجب نمودن آن بر بندگان میخدای متعال 
فرض اینکه امر به معروف و نهی از  بنابراین با (721عوائد االیام في بیان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و الحرام، ص:  ) «است

كند، دارای حسن و مصلحت است و تشریع منکر، راه قرب بندگان به خداوند را هموار و آنها را از مفاسد دور می
یغ از این لطف، از سوی خدای متعال، محال و جعل وجوب آن، لطف خداوند است بر  عباد؛ و تخلف و در

 است. 
بنابراین عالوه بر اینکه خداوند احکام واجب و حرام را جعل نموده، قطعا وجوب امر و نهی نسبت به آنها را نیز 

 جعل نموده است. 

                                                                    
؛ ایشان در مجموع سیزده مالک برای  1/2/21تا  22/1/21منکر،  آیه الله محمد مهدی شب زنده دار، درس خارج امر به معروف و نهی ار - 1

ممانعت از هتک به » -1حکم عقل به وجوب امر به معروف و نهی از منکر)از باب حکومت( بیان نموده و مورد نقد قرار داده كه عبارت است از 
مقدمّیت امر و نهی در » -1، «نسبت به هالكت محبوبینش صیانت موال از تألم و ناخشنودی» -3، «اعانت موال در تحقق غرض او» -2، «موال

، «مقدمّیت امر و نهی در حفظ نظام» -6، «مقدمّیت امر و نهی در تحقق اطاعت الهی» -1، «تحقق امور دارای حسن ذاتی)استقامۀ الفرائض(
مقدمّیت امر و نهی در دفع ضرر » -2، «امعهمقدمّیت امر و نهی در بقاء صالح ج» -8، «نوع دوستی و صیانت مردم از وقوع در مهالک» -7

 «شکر منعم» -13و « الطاعهاقتضای حق » -12، «اقتضای حکمت» -11، «احتیاط» -12، «محتمل
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منکر، اعم از رفع منکر و دفع اما داللت وجوب نهی از منکر بر حرمت اعانه بر اثم، مبتنی است بر اینکه نهی از 
منکر باشد یعنی عالوه بر جلوگیری از ادامه ی معصیت بعد از وقوع آن، پیشگیری و از وقوع آن نیز دارای حسن 
و مصلحت و واجب باشد و حکم عقل، اختصاصی به رفع منکر نداشته باشد. بنابراین پیشگیری از منکر و 

شود: یا از باب اینکه امر به میمت ترک پیشگیری از منکر ثابت معصیت واجب خواهد بود، و به دو نحوه حر
باشد، نقیض آن)ترک پیشگیری( حرام خواهد بود و یا از باب اینکه میشیء، مقتضی نهی از ضد عام)نقیض( 

 . (362، ص: 1فقه العقود، ج ) باشد، محکوم به حرمت خواهد بودمینفس عدم پیشگیری از معصیت، قبیح 
اگر مصداق دفع منکر، ترک عملی باشد )مثل ترک بیع انگور به خّمار(، نقیض آن)انجام بیع( حرام بنابراین 

خواهد بود؛ و اگر مصداق دفع منکر، یک امر وجودی باشد)مثل مسدود كردن راه یا از بین بردن آالت معصیت و 
یت آن( حرام خواهد بود و بر ...( در اینصورت ترک این اعمال و اشتغال به هر عمل دیگری )در فرض عدم اهم

 شود كه به طریق اولی، زمینه سازی تحقق معصیت و اعانه نسبت به آن نیز حرام خواهد بود.میاین اساس گفته 
 اشکال: 

در نقد استدالل به قاعده لطف، بعضی چنین استداللی را از اساس باطل و مستلزم جبر یا اخالل به واجب از 
؛ زیرا اگر لطف برخداوند واجب باشد، باید مانع تحقق خارجی معاصی شود و در ناحیه ی خداوند دانسته اند

آید، مینتیجه اگر تکوینا مانع شود، مستلزم جبر بندگان خواهد شد و اگر ممانعت نکند، تخلف از این قاعده الزم 
بعضی نیز با نپذیرفتن اشکال  (111: ، ص2الحدیثة(، ج -تذكرة الفقهاء )ط  ) بنابراین مقتضای قاعده لطف قابل التزام نیست.

سابق، گفته اند مقتضای وجوب لطف بر خداوند بیش از این نیست كه تشریعا اصل واجبات و محرمات و راه 
حاشیة المکاسب  ) تقرب به خود را ابالغ نماید و بندگان را به اطاعت خود تشویق كند و از معصیت بر حذر دارد

. لذا این بیان (221، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج -318، ص: 21الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج جواهر -8، ص: 1)للیزدي(، ج
 برای اثبات وجوب امر و نهی و به تبع آن حرمت اعانه بر اثم، كافی نیست.

مانند سایر احکام الهی  به نظیر این اشکال قابل نقد است به این بیان كه وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز
باشد و مقتضای لطف الهی، میدارای مصلحت و موجب فراهم شدن بستر مناسب جهت تقرب به خدای متعال 

جعل وجوب آن خواهد بود و واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر بر خود خدای متعال، محال نخواهد بود؛ 
نهی نماید نسبت به واجبات و محرمات تا جایی كه مستلزم جبر زیرا امر و نهی او همین است كه بندگان را امر و 

 و سلب اختیار آنها نباشد.  

 ب( اثبات حسن نهی از منکر، به مقتضای حسن ممانعت از هتک به موَّل 
بیان دیگری در اثبات عقلی وجوب نهی از منکر دارند كه ظاهرا تبیین وجوب عقلی امر به   مرحوم امام

کر از باب حکومت استکه به انضمام مالزمه ی بین حکم عقل و شرع، وجوب شرعی ثابت معروف و نهی از من
باشد، عقال واجب است میشود.؛ طبق این بیان جلوگیری از تحقق معصیت و انجام اموری كه مبغوض موال می

. ظاهرا مراد این است كه حکم (221، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج ) باشدمیو سستی كردن در این زمینه قبیح 
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عقل وجوب نهی از منکر، بر اساس ادراک ُحسن ممانعت از تحقق معاصی و هتک نسبت به ساحت موال 
شود، عقل حکم به لزوم ممانعت از چنین عملی میمیاست. مثال اگر كسی ببیند به پدرش یا موالی او بی احترا

 ثابت خواهد بود.  میو ساحت خدای متعال، چنین حکكند و به طریق اولی نسبت به موالی حقیقی می
به بیان دیگر از نظر ایشان همانطور كه تحقق بعضی از امور بصورت مطلق )چه توسط شخص مکّلف و بالغ 
انجام شود و چه توسط غیر مکلف یا بهائم( مبغوض است و ظاهرا اختالفی در این نیست كه عقال الزم است از 

مواردی نیز)مانند انجام هر معصیتی(، انجام آن توسط مکّلفین مبغوض است و باید از  تحقق آن جلوگیری شود،
تحقق آن ممانعت شود؛ زیرا مالک در هر دو صورت، مبغوض بودن عمل است و حاكم در هر دو مورد نیز یکی 

 .)همان( است
با اثبات حکم عقل به وجوب پیشگیری از معصیت و منکر، براساس قاعده تالزم بین حکم عقل و شرع، وجوب 
شرعی آن ثابت خواهد بود. بنابراین امر به دفع و پیشگیری منکر، مقتضی نهی از ضد عام)عدم پیشگیری( یا 

نکر، ترک عملی باشد )مثل ترک قبح آن خواهد بود، ومطابق آنچه در بیان سابق گفته شد، اگر مصداق دفع م
بیع(، انجام آن عمل اعانه بر اثم و حرام خواهد بود؛ و اگر مصداق دفع منکر، یک امر وجودی باشد، در 
اینصورت ترک آن و اشتغال به عمل دیگر، حرام خواهد بود و به طریق اولی، زمینه سازی تحقق معصیت و اعانه 

 بر آن، حرام خواهد بود.
ان جای اشکال نداشته باشد و نهایتا چنانکه بعضی گفته اند، حکم عقل به وجوب پیشگیری از ظاهرا این بی 

درس خارج فقه آیه الله شب زنده  ) منکر، معلق است به اینکه ترخیصی از سوی شارع در ترک دفع از منکر وارد نشده باشد

کر، كاشف از وجود مفسده در دفع منکر ، تجویز شرعی در ترک دفع من ، و به تعبیر مرحوم امام(21/1/21دار، 
 ) یا مصلحتی اقوی در ناحیه ی ترک آن خواهد بود و این منافاتی با استثنا ناپذیری احکام عقلی نخواهد داشت

 . (221، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج
فاعل منکر، بالفعل قصد از نظر مرحوم شی  انصاری وجوب پیشگیری و دفع منکر محدود است به مواردی كه 

انجام معصیت را داشته باشد و این دلیل شامل مواردی كه معلوم است در آینده قصد معصیت خواهد داشت، 
 .  (112، ص: 1الحدیثة(، ج -كتاب المکاسب )للشی  األنصاري، ط  ) شود و دلیلی بر لزوم پیشگیری و تعجیز فاعل نیستمین

رد وجود اراده بالفعل برای انجام معصیت و موارد علم به تجدید اراده در زمان لکن با بیانی كه گذشت، بین موا
متاخر، تفاوتی نیست؛ البته مواردی كه پیشگیری از گناه متوقف باشد بر ترک واسطه های بعید مثل زراعت و 

ا در این موارد ارتباط و . ظاهر(221، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج ) نکاح و ... لزوم عقلی منتفی است
داند و هم عقل، میمقدمیت این امور نسبت به تحقق معصیت به قدری ضعیف است كه هم عرف رابطه را منتفی 

 كند. میقبحی برای انجام عمل درک ن
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 مقتضای ادله نقلی بر وجوب نهی از منکر -2-5-9
فراوان و داللت آنها بر اصل  -یات و روایاتاعم از آ -ادله ی نقلی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

باشد. آنچه در اینجا مورد بحث واقع شده این است كه آیا ادله وجوب نهی از منکر، داللتی میوجوب، مسلم 
نسبت به وجوب دفع و پیشگیری از گناه نیز دارند تا مقتضای آن نهی از زمینه سازی و اعانه ی بر گناه باشد یا 

 وب رفع منکر و جلوگیری از استمرار آن دارد؟. دو قول در این رابطه وجود دارد.تنها داللت بر وج

 الف( صور مساله
باید توجه داشت كه دفع و پیشگیری از معصیت یا با انجام فعل است یا با ترک فعل. در بعضی از موارد دفع  

دست كسی كه قصد نوشیدن منکر متوقف بر انجام عملی است مثل پیشگیری از شرب خمر، با گرفتن خمر از 
آن را دارد و ممانعت از انجام عمل یا  مسدود كردن راه دسترسی به آن و از بین بردن اسباب معصیت نظیر 
مواردی كه جلوگیری از مشاهده ی فیلم و تصاویر حرام و دسترسی به اخبار گمراه كننده، متوقف بر قطع اتصال 

 به ماهواره و اینترنت و ... باشد. 
ضی از موارد نیز پیشگیری از معصیت متوقف است بر ترک اعانه در انجام آن معصیت، مثل ترک اعطاء یا در بع

 بیع اشیاء به كسی كه قصد استفاده در معصیت دارد نظیر ترک بیع انگور به خّمار و ... 
، با فرض اثبات در صورتی كه پیشگیری از معصیت متوقف بر انجام فعل )مثل براشتن و از بین بردن خمر( باشد

وجوب دفع منکر، ترک آن عمل، حرام خواهد بود به دلیل اینکه امر به شیء، مقتضی نهی از ضد عام)نقیض 
. و بر این اساس در صورتی كه (318، ص: 1فوائد االصول، ج -261، ص: 2بحوث في علم األصول، ج)باشدمیعمل( و حرمت آن 

، این موارد، از مصادیق اعانه بر اثم و محکوم به حرمت خواهند بود. در مفعوم اعانه را شامل ترک فعل نیز بدانیم
 .1بحث مفهوم شناسی اعانه بر اثم، شمول آن نسبت به ترک فعل بررسی و پذیرفته شده

كه مصداق روشن اعانه -و در صورتی كه دفع منکر متوقف بر ترک یک فعل باشد)مثل ترک بیع(، انجام آن عمل 
 ار باب حرمت ضد عام، حرام خواهد بود.  -باشد،میبر اثم 

در دو صورتی كه برای پیشگیری و دفع منکر مطرح شد، هر كدام دارای یک ویژگی متمایز هستند كه در حکم به 
باشد: اگر پیشگیری متوقف بر انجام عمل باشد، در میوجوب یا عدم وجوب بعضی از حاالت آنها، تاثیر گذار 

رانه، منهی به بر خورد فیزیکی یا تصرف در اموال غیر یا اضرار به آن باشد، حکم به حاالتی كه انجام عمل پیشگی
 وجوب دفع منکر به صورت مطلق، محل بحث خواهد بود و باید حدود آن مشخص شود. 

شود كه در میشود، این بحث مطرح میهمچنین در مواردی كه دفع منکر با ترک فعل)نظیر ترک بیع(، حاصل 
انجام عمل و اعانه بر اثم توسط دیگران، و عدم قدرت بر جلوگیری از اعانه ی آنها، بازهم ترک صورت علم به 

 فعل واجب و انجام آن عمل حرام است یا در این صورت منعی از اعانه بر اثم نخواهد بود. 

                                                                    
 عدم اختصاص اعانه به امور وجودی -2-1-2«: شرایط تحقق ُجرم إعانه بر إثم» مقاله  - 1
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شود و میبررسی لذا ابتدا وجوه داللت ادله ی نقلی بر وجوب پیشگیری از منکر و به تبع آن حرمت اعانه بر اثم 
در ادامه اموری كه ممکن است مانع وجوب پیشگیری از منکر باشند یا سبب شبهه در وجوب آن باشد، مطرح 

 شود. می

 ب( وجوه دَّللت ادله، بر وجوب پیشگیری از گناه:
نای ، مطرح شده و نهی، به لحاظ معنای لغوی، به مع«نهی از منکر»باتوجه به اینکه در ادله ی نقلی، عنوان 

مفردات الفاظ القرآن، ص:  -23، ص: 1كتاب العین، ج ) باشدمیمخالف دستور به انجام عمل، طلب ترک انجام فعل   َزجر و

، بعضی ادعای داللت آن بر پیشگیری و دفع منکر، را مردود دانسته اند، لکن در مقابل وجوهی برای تبیین (826
ی به ظهور و متفاهم عرفی ادله تمسک كرده اند و بعضی به داللت ادله بر وجوب دفع منکر مطرح شده و بعض

تنقبح مناط و وحدت مالک رفع و دفع منکر، استدالل كرده اند و در نهایت با اثبات وجوب پیشگیری از گناه، 
 حرمت اعانه ی بر اثم را ثابت دانسته اند.

 وجه اول: تمسک به اطالق نهی از منکر
به معنای رفع منکر و جلوگیری از استمرار گناهی باشد كه كسی مشغول آن درصورتی كه نهی از منکر بخواهد 

باشد، میشده، هرچند این معنا، در یک نگاه سطحی و ابتدائی، غیر از پیشگیری از اصل انجام عمل و دفع آن 
شرب لکن با دقت نظر، تفاوتی بین حقیقت و واقع آنها نیست. به دلیل اینکه در معصیتی كه شروع شده )مثل 

. لذا مقصود، -خواه به معنای رفع باشد یا دفع-خمر(، مقداری از آن كه انجام شده، قابلیت نهی از منکر ندارد 
، ص: 1حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، ج ) نهی از عملی خواهد بود كه هنوز انجام نشده و این به معنای جلوگیری و دفع است

. به همین جهت وقتی نهی به معنای جلوگیری از وقوع عمل باشد، (221، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج -16
اطالق آن شامل قبل و بعد از شروع معصیت خواهد بود و اختصاصی به ممانعت از تحقق استمراری آن 

 .(226، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج)ندارد
 اشکال:

ی از استمرار معصیت، به معنای دفع منکر باشد، لکن[ اوال: این از نظر محقق ایروانی ]بر فرض اینکه نه
احتمال وجود دارد كه برای وجوب نهی از منکر، شروع معصیت، مدخلیت داشته باشد؛ ]یعنی مطلوب شارع، 

 بیش از این نیست كه از استمرار در وقوع معصیت جلوگیری شود.[ 
ای پیشگیری از گناه، جلوگیری شود از اموری مثل خوردن و ثانیا: اگر پیشگیری از معصیت واجب باشد، باید بر

آشامیدن و بدست آوردن قدرتی كه به واسطه آن، عالوه بر اصل حیات، امکان معصیت نیز وجود داشته باشد و 
حاشیة المکاسب  )مثل تولید نسل، كه در آنها گنهکار وجود خواهد داشت؛ ]در حالی كه این قابل التزام نیست[

 . (16، ص: 1ني(، ج)لإلیروا
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گوید این یک تحلیل و دقت عقلی است و معیار در احکام و موضوعات محقق خوئی با پذیرش اصل مطلب، می
مصباح الفقاهة  ) شودشرعی، متفاهم عرفی است و عرفا به نهی از استمرار عمل، پیشگیری و دفع منکر گفته نمی

 .(182، ص: 1)المکاسب(، ج
 پاس :

احتمال مدخلّیت شروع معصیت باید گفت كه اوال در بعضی موارد به دلیل دفعی بودن گناه و نسبت به شبهه 
تواند به معنای نهی از استمرار باشد، نظیر نهی از گناهانی مثل قتل و میعدم قابلّیت استمرار، نهی از آن، ن

معنای عدم تکرار آن در موارد توان پذیرفت كه مقصود، نهی از استمرار قتل و امثال آن به میسرقت و ... و ن
دیگر است؛ بنابراین با علم به قصد انجام معصیت و وجود سایر شرایط، نهی از آن واجب خواهد بود. ثانیا اگر 
مقصود از شروع در انجام معصیت، صدق عرفی شروع عمل باشد، كسی كه مشغول انجام مقدمات عمل باشد، 

 قبل از انجام اصل معصیت نهی از آن الزم خواهد بود. شود، لذا میعرفا شروع كننده عمل محسوب 
اما نقضهای ذكر شده مانند لزوم ممانعت از تولید نسل و اكل و شرب و ...، قابل دفع است زیرا اوال به جهت 
معلوم نبودن مصادیق و وجود شک نسبت به هر مورد و عدم تنجر علم اجمالی در این موارد، دفع منکر واجب 

شود بلکه میبر فرض ناقض بودن این موارد، وجوب دفع منکر در این موارد بصورت مطلق نقض ننیست. ثانیا 
شود، جلوگیری میتوان ملتزم شد كه اگر انجام معصیتی نیازمند قدرتی است كه با تغذیه مواد خاصی حاصل می

والنی و متوقف بر تهیه از وصول به آن الزم است؛ همچنین اگر به عنوان مثال انجام معصیت در یک مسافرت ط
غذا و توشه ای با حجم خاصی است كه با ممانعت از آن، معصیت واقع نخواهد شد. همچنین اگر از طریقی 
قطع حاصل شود به گنهکار بودن فرزندی كه در موعد خاصی نطفه او منعقد شود، وجهی برای عدم وجوب 

ه تمسک به اطالق دفع منکر در آنها ممکن نیست، در جلوگیری از آن وجود ندارد. ثالثا: مواردی كه ادعا شده ك
خورد و مشکلی از این ناحیه میواقع اطالق دلیل، منصرف از آنها خواهد بود یا اطالق دلیل نسبت به آنها تقیید 

 وجود ندارد و مستلزم محذور تقیید یا تخصیص اكثر، نخواهد بود. 
رسد میبا دقت عقلی پذیرفته و عرفا انکار كردند، به نظر اما نسبت به كالم محقق خوئی كه صدق دفع منکر را 

اگر منشأ عدم صدق دفع منکر بر پیشگیری و ممانعت از انجام عمل، این باشد كه عنوان امر و نهی كه در ادله 
آمده، موضوعیت دارد و فقط بر امر و نهی لسانی و اموری كه به منزله ی آن باشند صادق است مثل ابراز 

باشد، در میا حركت دست و نگاه و فریاد و ... كه سبب ایجاد انزجار و تحریک در ترک عمل عصبانیت ب
توان پذیرفت كه این معنا، اجنبی از ممانعت و پیشگیری است، و اساسا نهی به این معنا، عالوه بر میاینصورت 

از دفع و پیشگیری از آن است و اینکه عرفا مغایر دفع منکر است و با تحلیل و دقت عقلی نیز نهی از عمل، غیر 
ناهی از منکر وظیفه ای جز دستور و ایجاد تحریک و طلب اجتناب از اصل عمل یا استمرار عمل ندارد، خواه 
موجب پیشگیری باشد یا نباشد. لکن هرچند مفهوم لغوی و عرفی امر و نهی، طلب انجام یا ترک عمل است و 

-باشد لکن متفاهم عرفی مجموع ادله میاز انجام یا استمرار عمل ناز این حیث شامل اقدام عملی و جلوگیری 
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این است كه این عنوان موضوعیت  -1خصوصا ادله ای كه در آن مراتب امرو نهی و برخورد عملی مطرح شده
ندارد و غرض از این حکم، جلوگیری از تحقق معصیت است و به همین جهت نحوه ی امتثال این تکلیف، 

باشد و به مکلفین واگذار شده تا به تناسب شرایط، مراتبی ی محدود دانستن به روش خاص( نمیتعبّدی)به معنا
را رعایت كنند و در مراتب باالی آن جلوگیری عملی مطرح شده و هرچند نسبت به حدود جواز آن اختالف نظر 

 (112، ص: 3لنجاة )المحشی للخوئي(، جصراط ا ) اندوجود دارد، لکن محقق خوئی نیز ظاهرا اصل جلوگیری عملی را پذیرفته
منهاج الصالحین )للخوئي(،  ) دانندای كه بخواهد منتهی به جرح یا قتل گنهکار باشد را وظیفه امام یا نائب او میو مرحله

 . (313، ص: 1ج

 وجه دوم: الغاء خصوصیت
از ایجاد و استمرار معاصی نیست  هرچند مانعی از تمسک به اطالق ادله نهی از منکر و شمول آن نسبت به منع

لکن در نهایت اگر طبق احتمالی كه در اشکال سابق مطرح شد، عنوان نهی از منکر، مختص به منع از استمرار 
توان گفت مناسبت حکم و موضوع، موجب الغاء این خصوصیت و ظهور دلیل در وجوب میمعصیت باشد، 

لیل اینکه محدود كردن وجوب نهی از منکر به مواردی كه مطلق پیشگیری از تحقق معصیت خواهد بود. به د
ای از خمر نوشیده معصیت شروع شده باشد، به معنای این است كه ناهی از منکر منتظر باشد تا مثال، جرعه

 ) شود و معصیت محقق شود تا بر او نهی از آن واجب شود! درحالی كه بالوجدان چنین چیزی قابل التزام نیست

. یعنی وقتی در موالی عرفیه تعّلل و تاخیر در جلوگیری از معصیت و وهن (226، ص: 1حرمة )لإلمام الخمیني(، جالمکاسب الم
شود، به طریق مینسبت به موال به بهانه ی اختصاص معنای نهی، به جلوگیری از استمرار معصیت، پذیرفته ن

خواهد همانند مقدار از معصیت هم نهی میاولی در اهانت و عصیان موالی حقیقی، پذیرفتنی  نیست و همان 
 مواردی كه اساسا دفعی و غیر استمراری هستند نظیر قتل و ...

ی وجه سابق بنابراین طبق این بیان الغاء خصوصیت، مفید شکل گیری ظهور اطالقی كالم و تکمیل كننده
مقدار كافی است و نیاز به خواهد بود و به نظر برای الغاء خصوصیت و ادعای عدم فرق بین موارد، همین 

 -268، ص: 1كتاب الحج )للمحقق الداماد(؛ ج)اند رسیدن به قطع به عدم فرق كه بعضی در توضیح الغاء خصوصیت گفته

، ص: 1لصافي(، جفقه الحج )ل -217كتاب الخمس و األنفال )لمکارم(؛ ص:  -أنوار الفقاهة  -122، ص: 2دراسات في والیة الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیة؛ ج

باشد بلکه الغاء خصوصیت، یکی از طرق عرفی فهم اطالق كالم است كه با در نظر گرفتن مناسبات حکم مین(62
 -11، ص: 1بحوث في شرح العروة الوثقی، ج ) شود و در كلمات بعضی از اعالم به آن تصریح شدهمیو موضوع حاصل 

 -327، ص: 2كتاب الطهارة )للسید مصطفی الخمیني(؛ ج -122، ص: 1كتاب البیع )لإلمام الخمیني(، ج -226ص: ، 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج

 . (221، ص: 2تقریر بحث السید البروجردي، ج
 
 

                                                                    
مْ 131، ص: 16وسائل الشیعة، ج - 1

َ
َساِن ثُما ِباْلَیِد َو ُحْکِم اْلِقَتاِل َعَلی َذِلَك َو ِإَقاَمِة اْلُحُدود:  َباُب ُوُجوِب اأْل ْهيِ ِباْلَقْلِب ثُما ِباللِّ  ِر َو النا
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 اشکال:
ممکن است گفته شود: وجوب نهی از منکر شخصی مانند زید، فرع بر فعلیت و تنّجز حرمت انجام منکر نسبت 

كه حرمت انجام عمل برای او منجز نباشد، وجهی برای نهی از منکر نخواهد بود. بنابراین میو مادا به او است
قبل از اینکه شخص مشغول انجام معصیت شود، قادر بودن او نسبت به انجام معصیت مورد شک و تردید 

منٌجز است.  به همین  توان احراز كرد كه حرمت برای او فعلی ومیاست، و با شک در قدرت در انجام عمل، ن
دلیل تنها راه احراز وجود قدرت و تنجز تکلیف این است كه انجام معصیت شروع شود و با نهی از منکر، از 

 استمرار آن، جلوگیری شود.
 جواب: 

گوئیم اوال در اینجا مفروض این است كه ناهی از منکر علم دارد به قصد انجام میدر پاس  به این اشکال 
غیر و در این فرض شک در قدرت برانجام عمل، مجرای برائت و مانع تنجز تکلیف نخواهد بود معصیت توسط 

تواند با جریان و حتی اگر خود او كه قصد معصیت نموده اگر شک در قدرت بر تحقق معصیت داشته باشد، نمی
م به نوشیدن و ریختن نسبت به معصیت داشته باشد و مثال با شک در قدرت بر نوشیدن خمر، اقدامیبرائت اقدا

 آن در دهان خود نماید. 
شود، نسبت به میثانیا اگر فرض كنیم كه شک در وجود قدرت بر ارتکاب  معصیت، مانع احراز تنجز حرمت 

استمرار بر معصیت نیز همین شبهه قابل طرح است و با شک در قدرت بر استمرار، منّجز بودن حرمت، احراز 
از آن نخواهد بود. و بعد از اتمام معصیت و احراز وجود قدرت و احراز تنجز شود و مجالی برای نهی مین

 تکلیف، نهی از منکر معقول نخواهد بود.
ثالثا تنها راه احراز وجود قدرت بر عمل، اقدام عملی شخص و شروع در ارتکاب معصیت نیست؛ بلکه ظهور 

كه قصد ارتکاب معصیت را دارد معنایش این كند. یعنی كسی عرفی حال او برای احراز قادر بودن كفایت می
كه علم به عدم قدرت او نداشته باشیم، عرفا حکم به میداند و مادامیاست كه خودش را قادر نسبت به انجام آن 

 شود و همین مقدار كافی است برای احراز تنّجز تکلف و لزوم نهی از منکر.میقادر بودن او 

 وجه سوم: تنقیح مناط
های تعمیم حکم، كشف مالک و موضوع واقعی حکم است كه حکم در وجود و عدم دائر مدار آن یکی از راه 

 باشد. می
ی شرعی فهمیده شود، اصطالحا حکم وجوب، منصوص صورتی كه مالک و موضوع حکم از ظاهر ادله در

ستند به ظاهر العلۀ، است و تعمیم حکم براساس آن، مورد قبول است، هرچند كه مالک حکم، قطعی نیست و م
توان حکم را به موارد دلیل است. در غیر اینصورت، تنها در صورت كشف قطعی مالک و احراز عدم مانع، می

 دیگر تعمیم داد. 
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در محل بحث اگر احراز شود، مالک وجوب امر به معروف و و نهی از منکر )رفع منکر(، محقق نشدن معصیت 
یری از وقوع منکر نیز وجود دارد و تبع آن، دفع منکر واجب باشد، در اینصورت همین مالک، در پیشگمی

كتاب المکاسب )للشی   ) خواهد بود. ظاهر كالم مرحوم شی  انصاری كه قائل به مشابهت دفع و رفع منکر شده است

، وحدت آنها در (32، ص: 1المکاسب و البیع )للمیرزا النائیني(، ج ) و صریح كالم محقق نائینی (111، ص: 1الحدیثة(، ج -األنصاري، ط 
 باشد. میاین مالک 

گوید در صورتی، از ظاهر ادله ی نهی از منکر مرحوم صاحب عروه به عنوان یک وجه برای استدالل، می
  كندباشد، همین كشف ظّنی، برای تعمیم حکم، كفایت میفهمیده شود كه مالک حکم، عدم وقوع منکر می

 .(8، ص: 1حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج )
 اشکال: 

باشد، لکن اوال همانطور كه میاین استدالل هرچند كبرویا صحیح است و حکم دائر مدار مالک و موضوع خود 
بعضی از فقهاء در مواضع مختلف بیان نموده اند، احراز مناط حکم، بدون وجود امر و با تکیه بر محاسبات 

و ثانیا با فرض اینکه مالک حکم، احراز  (28، ص: 3دار الهادی (، جمحاضرات في أصول الفقه ) طبع  ) بشری، ممکن نیست
باشد، احراز نشود، چنین میشود، درصورتی كه فقدان مانع، در موضوعی كه قصد تعمیم حکم نسبت به آن 

 استداللی ناتمام است. 
لعلۀ، اوال باید باشد. به دلیل اینکه در قیاس منصوص اهمچنین كشف مالک حکم، از ظواهر نصوص، بعید می

باشد، در مقام تعلیل ذكر شود لسان ادله، ظهور در تعلیل داشته باشد و ثانیا عنوانی كه شامل رفع و دفع منکر می
تا این عنوان به منزله ی موضوع اصلی حکم، قرار « یجب النهی عن المنکر لئال یتحقق المنکر»مثال گفته شود 

توان میكه براساس این تعلیل، « ال تشرب الخمر لالسکار»شود، نظیر بگیرد و به تبع آن، تعیمم  حکم، محقق 
باشد و حرمت، اختصاص به خمر، ندارد. درحالی كه در مجموع ادله امر به می« مسکر»گفت موضوع حکم، 

 معروف و نهی از منکر، ظاهرا خطابی وجود ندارد كه مضمونی با این خصوصیت داشته باشد.  
اند كه برای نسبت به علت جعل امر به معروف فرموده نند خطبه حضرت زهرا در بعضی از روایات ما

ةِ »مصلحت عموم مردم، این حکم جعل شده  ْمَر ِباْلَمْعُروِف َمْصَلَحةا ِلْلَعامَّ ُه ... َو اِْلَ و در مورد نهی از  «َفَجَعَل اللَّ

یهاا َعِن » شرب خمر فرموده است كه علت آن پاكی و دوری از آلودگی بوده است  ْهيَ َعْن ُشْرِب اْلَخْمِر َتْنِز َو النَّ
ْجِس   . (22؛ ص 1اإلحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسي( ؛ ج ) «الرِّ

اختصاص به امر به معروف نداشته باشد و شامل نهی از منکر « مصلحۀ للعامه»لکن در این بیان با فرض اینکه 
لحت، خصوص محقق نشدن منکرات در خارج است یا نیز باشد، مقصود از آن مشخص نیست كه آیا این مص

اینکه نفس نهی از منکر داشتن و عکس العمل در برابر گناهان و ابراز غیرت دینی، مصلحت مورد نظر است. 
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؛ 1باشدمیبراین اساس عالوه بر اینکه اصل و غالب موارد تعلیلها بیانگر بیانگر حکمت و مقتضی جعل حکم 
شود میباشد، حمل میباشد یا تطبیق و تعیین مصادیق آن برای مکلفین آسان نمیهام چنین مواردی كه دارای اب

 .2بر حکمت و بیان دواعی و مقتضی جعل حکم
نسبت به نهی از شرب خمر، گرچه علت آن تنزیه از رجس است و این مالزم است با عدم تحقق این معصیت، 

باشد، میی ظاهری و زوال عقل و پی آمدهای خاص خود لکن الغاء خصوصیت از این مورد كه دارای آثار آلودگ
 توان نسبت به سایر موارد تعمیم داد.میدشوار است و ن

ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو  َو َجَعَل » در روایتی نیز درمورد علت جعل امر به معروف و نهی از منکر فرموده اند ُه ... َو اِْلَ اللَّ
ْهيَ یعنی جعل این حکم برای مداومت یافتن كتاب  (712المصباح للکفعمي )جنة األمان الواقیة( ؛ ؛ ص ) «َهااْلُمْنَکِر َدَواَم  َعِن  النَّ

 الله و احکام الهی است. 
در این مورد هم مداومت یافتن احکام الهی و معارف قرآنی، غیر از جلوگیری از تحقق خارجی معصیت است. و 

باشد، این تعلیل میقابل تطبیق بر مصادیق، قابل ارائه به مکلفین ن باتوجه به اینکه این تعلیل، به عنوان موضوع
نیز حمل بر حکمت خواهد شد؛ نظیر سایر روایاتی كه فرموده است امر به معروف و نهی از منکر برای این است 

و همه این موارد به جهت فقدان ضوابط عّلت و موضوع حکم، حمل  3كه اشرار بر مسلمین مسلط نشوند و ...
 بر حکت خواهد شد.

 ُ(  اسباب عدم وجوب دفع منکر )و عدم حرمت اعانه بر اثم(  
باشد، وجوب پیشگیری از میهمانطور كه قبال بیان شد، از باب اینکه امر به شیء، مقتضی نهی از ضد عام 

اردی معاصی، داللت بر حرمت ترک پیشگیری دارد و همانطور كه پیشگیری، گاهی با انجام فعل است، در مو
شود. اما یک مساله این است كه حدود مجاز برای انجام اعمالی كه مانع تحقق معصیت میبا ترک فعل حاصل 

تواند به جهت تزاحم، مانع میشود چیست؟ آیا تصرف در مال غیر یا اتالف آن یا اضرار به خود یا دیگران می
معلوم باشد كه ترک فعل، تاثیری در پیشگیری از فعلیت نهی از منکر باشد یا خیر؟ مساله دیگر این است كه اگر 

معصیت ندارد، آیا همچنان ترک فعل واجب )و به عبارت دیگر انجام آن عمل(، حرام و مصداق اعانه بر اثم 
داند هرچند از اعطاء یا بیع وسایل مورد نیاز برای معصیت، اجتناب كند، میخواهد بود یا نه؟ مثال كسی كه 

باشد؛ آیا در این فرض، همچنان تکلیف مینهکار قرار خواهند داد و او قادر به ممانعت آنها ندیگران در اختیار گ
 دفع منکر فعّلت دارد یا خیر؟ 

                                                                    
بررسی تحلیلی معیار تمییز مصادیق علت و حکمت » ر.ک: مقاله  -26و 21الحدیثة(، ص: -رسالة الصالة في المشکوك )للنائیني، ط  - 1

 دهاز نگارن« احکام
 از نگارنده« بررسی تحلیلی معیار تمییز مصادیق علت و حکمت احکام» ر.ک: مقاله  -777، ص: 1و ج 126؛ ص 2فوائد االصول ؛ ج - 2
ی َعَلیْ  6اَل َتْتُرُكوا : » َ 122نهج البالغة )للصبحي صالح(، ص:     - 3 ْهيَ َعِن اْلُمْنَکِر َفُیَولا ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو النا

َ
ُکْم  ِشَراُرُكْم ثُما َتْدُعوَن َفاَل ُیْسَتَجاُب اأْل

 «َلُکم
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 موارد عدم جواز اقدام عملی برای دفع منکر
مساله اول، در بحث شرایط امر به معروف و نهی از منکر  ومراتب آن، به تفصیل بررسی شده و با توجه به میزان 

اند. در باشد، بین آنها تفاوت قائل شدهمیاهمیت واجب یا حرام، و شدت و ضعف اعمالی كه برای پیگیری الزم 
مواردی كه دفع منکر مستلزم ضرر جانی، مالی، یا آبرویی باشد، چه برای خود و چه سایر مومنین، جائز نخواهد 

صراط النجاة  )آبرو مهمتر باشد مثل حفظ اسالم. بود مگر اینکه از اموری باشد كه حفظ آن از حفظ جان و مال و

همچنین اگر دفع منکر مستلزم جرح یا قتل  (717، ص: 2امام خمینی(، ج -توضیح المسائل )محشی  -112، ص: 3)المحشی للخوئي(، ج
حین )للخوئي(، منهاج الصال ) گنهکار باشد، بدون اذن امام معصوم یا نائب او)مجتهد جامع الشرایط( جائز نخواهد بود

 . (761، ص: 2امام خمینی(، ج -توضیح المسائل )محشی  -313، ص: 1ج
بعضی موارد نیز مورد اختالف واقع شده است. به عنوان مثال در صورتی كه منع از معصیت، متوقف بر تصرف در 

اگر پیشگیری از  باشد، همچنینمیاموال غیر یا اتالف آن باشد بعضی گفته اند جائز است و ضامن خسارت ن
امام  -توضیح المسائل )محشی  ) گناه متوقف بر حبس گنهکار یا ممانعت او از ورود به مکانی باشد، واجب خواهد بود

. بنابراین اجتناب از این امور، مصداق اعانه بر اثم خواهد بود. در مقابل بعضی اتالف مال غیر (761، ص: 2خمینی(، ج
یا مشروط به منحصر بودن راه پیشگیری، در اتالف  (112، ص: 3اط النجاة )المحشی للخوئي(، جصر ) را، جائز ندانسته اند

، همچنین در فرض وجود نظام اسالمی، مطلق (123، ص: 1جامع الشتات في أجوبة السؤاالت )للمیرزا القمي(، ج ) دانسته اند
 .(313، ص: 2فقه سیاسی )عمید(، ج -222الستفتاءات )فارسی(، ص: أجوبة ا ) تصرف در مال غیر را نیازمند اذن قانونی دانسته اند

بنابران مقتضای حکم اولیه این است كه محدودیتی در وجوب پیشگیری از منکر نیست، مگر اینکه به جهت 
 تزاحم و لزوم اجتناب از مفسده ای شدیدتر، جائز نباشد.

 موارد عدم لزوم ترک فعل برای دفع منکر
ساله دوم، با فرض اینکه معلوم باشد كه ترک فعل)مثل ترک بیع(، نتیجه عملی ندارد و در نهایت با در رابطه با م

شود، وجوهی برای عدم وجوب دفع منکر، بیان شده كه عبارت است از: یکم: لزوم میاعانه دیگران، گناه، انجام 
ای بر وجوب دفع منکر، مترتب به جهت اینکه ثمره ،(112، ص: 1الحدیثة(، ج -كتاب المکاسب )للشی  األنصاري، ط  ) لغویت

 باشد. میشود و الزام به ترک بیع، لغو مین
، به دیل اینکه، (17، ص: 1حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، ج -8، ص: 1حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج ) دوم: لزوم تکلیف به غیر مقدور

در واقع یک فعل جمعی است نظیر امر به بلند كردن  دفع منکر حاصل ترک اعانه توسط مجموع مکلفین است و
باشد. لذا با فرض اینکه قدرت بر جلوگیری از اعانه توسط دیگران مییک شیء ثقیل كه برای یک نفر، مقدور ن

 وجود نداشته باشد، تکلیف به دفع منکر، برای تک تک مکلفین، تکلیف به غیر مقدور خواهد بود.
. یعنی یکی از (112، ص: 1الحدیثة(، ج -كتاب المکاسب )للشی  األنصاري، ط  ) ثیر نهی از منکرسوم: انتفاء شرط احتمال تا

داند با میشریط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تاثیر در جلوگیری از منکر است و كسی كه 
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ند. بنابراین همانند نهی و رفع بیمیی دیگران، گناه، الجرم محقق خواهد شد، احتمال تاثیر در عمل خود ناعانه
 منکر، دفع منکر نیز واجب نخواهد بود.

. یعنی در فرضی كه معلوم است كه قطعا یک مصداق 1چهارم: كفایت دفع وقوع منکر توسط غیر، با انجام فعل
و بیع از منکر مثل بیع انگور به خّمار، در خارج محقق خواهد شد، و این مصداق، مرّدد است بین مثال بیع زید 

باشد؛ از اینرو تفاوتی ندارد كه مبیع خود را نفروشد یا اینکه میعمرو، زید تنها قادر به دفع یک مصداق از منکر 
شود و بیع عمرو، میاز فروش عمرو، جلوگیری كند. بنابراین اگر مبیع خود را بفروشد، نیاز خریدار برآورده 

 محقق نخواهد و دفع منکر به قدر ممکن محقق شده.
شود؛ به دلیل میهمچنین گفته شده كه در فرض وجود احتمال اعانه، توسط دیگران، وجوب ترک فعل ثابت ن

. یعنی مجرای برائت شک در اصل وجود تکلیف است و كسی 2جریان برائت از وجوب ترک فعل)مثل ترک بیع(
ر هست یا نه، در اصل كه به جهت احتمال اعانه توسط دیگران، شک دارد كه ترک فعل او، مصداق دفع منک

تعلق تکلیف، شک دارد. یعنی شک او صرفا در این نیست كه آیا من قادر به دفع منکر هستم یا نه؟  بلکه شک 
 گیرد و اینجا مجرای برائت خواهد بود.میدر صدق عنوان دفع منکر بر فعلی است كه انجام 

 نقد وجوه عدم وجوب ترک فعل
ذكور، باید توجه داشت كه اختالف نظر در مواردی است كه قرینه خاص، بر قبل از بیان نکاتی در نقد وجود م

وجوب یا عدم وجوب دفع منکر، وجود نداشته باشد و اال مطابق با قرینه و دلیل خاص، عمل خواهد شد. به 
رت همین جهت اگر اساسا تکلیف دفع منکر، مشروط باشد به اینکه دیگران نیز دفع منکر داشته باشند؛ در اینصو

. همچنین اگر معلوم باشد كه برای 3با علم به عدم تحقق این شرط، تکلیف دفع منکر، بالفعل نخواهد بود
شخص گنهکار، محدودیتی در انجام معصیت وجود ندارد و به عنوان مثال با تمام مصادیق مبیع، قصد معصیت 

المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(،  ) اهد بوددارد، در اینصورت، علم به فروش و اعانه ی دیگران، سبب جواز بیع، نخو

. همچنین اگر اعانه بر معصیت توسط دیگران محقق شده باشد و معلوم باشد كه قصد تکرار گناه، (226، ص: 1ج
. (228، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج - 2، ص: 1حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج ) وجود ندارد از محل بحث خارج است

همچنین در مواردی كه معصیت محقق شده و با قرینه بدانیم وجوب نهی از آن منکر، بصورت عام مجموعی 
، مثل اینکه موال (216كفایة األصول ) طبع آل البیت (، ص:  ) بوده و با تخلف یک نفر، دیگر مطلوبیتی باقی نمانده است
من نشود، در اینصورت با عصیان و وارد شدن یک  بگوید: هیچ كس هنگام عصر وارد اتاق و مزاحم استراحت

                                                                    
الّلهم إاّل أن یقال إّن المکلف كما یتمّکن من دفع المنکر الحاصل بفعله كذلك یتمّکن من دفع : » 17، ص: 1حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، ج - 1

 «یحصل بإقدامه علی البیع!  المنکر الحاصل بأفعال غیره و األّول یحصل بتركه للبیع و الّثاني
ألن ترك البیع إنما یجب إذا كان بعنوان الّدفع و الّترك مع قیام الغیر لیس معنونا بهذا العنوان فالّشك : » 2، ص: 1حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج - 2

 «یرجع إلی الّشّك في المصداق و األصل فیه البراءة
نعم یمکن تعّلق الّطلب بالعنوان أو بالمقدمة الموصلة إذا كان علی وجه الوجوب المشروط بأن  » 8، ص: 1حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج - 3

 «یکون مکّلفا بالّدفع إذا ساعده البقّیة من الجماعة لکن علی هذا خارج عن مفروض المقام 
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 ) نفر، ورود سایر افراد، حرمتی نخواهد داشت و جلوگیری از آن، الزم نیست و اعانه بر آن نیز ُمجاز خواهد بود

 .  (182، ص: 1مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج
صیان یک نفر نیز سبب سقوط بنابراین محل نزاع مواردی است كه یا تکلیف به صورت عام مجموعی است و ع

تکلیف خواهد بود، و یا اینکه معصیت كار، تنها با استعانت از موارد محدودی، قصد انجام معصیت را دارد و در 
 هر دو صورت هنوز معصیت محقق نشده و صرفا علم به اعانه دیگران در انجام معصیت، وجود دارد. 

ی د، از جهات عدیده قابل نقد است؛ به دلیل اینکه اوال نتیجهآنچه در وجه اول به عنوان لزوم لغویت، مطرح ش
این نگاه، این است كه هیچ كس، مرتکب گناه ترک وظیفه ی دفع منکر و اعانه بر اثم نباشد به دلیل اینکه كسی 

ه كه با اطالع از قصد دیگران بر اعانه، مجاز به انجام عملی مثل بیع باشد، گنهکار نخواهد بود و كسی نیز ك
شود؛ میكند و صرف قصد گناه نیز، گناه محسوب نمیقصد انجام عمل را داشته، فرصت انجام گناه را پیدا ن

حاشیة  ) باشدمیبنابراین در عین اینکه ترک پیشگیری از منکر شده، لکن كسی گنهکار نیست و این قابل التزام ن

توان با تبانی مکلفین، از انجام این وظیفه، شانه خالی كرد. می؛ و در واقع در هر موردی (2، ص: 1المکاسب )للیزدي(، ج
مثل قتل نفس]یا عمل فحشا و میبلکه باالتر از این به تعبیر بعضی، نتیجه این بیان این است كه در انجام هر حرا

المحرمة )لإلمام المکاسب  ) ...[ نیز باید ملتزم شد كه با علم به تحقق آن توسط دیگران، جواز ارتکاب آنها ثابت باشد!

البته این مثال، متفاوت با محل بحث است و ظاهرا قابل قیاس با آن نیست؛ لکن به بیان  (227، ص: 1الخمیني(، ج
توان گفت: اگر به بهانه ی لغویت، دفع منکر واجب نباشد، باید پذیرفت كه با میدیگر و با تکیه بر موضوع اعانه، 

مثل قتل و فحشا توسط دیگران، اعانه بر این امور، جائز باشد! درحالی كه این علم به اعانه ی بر تحقق گناهانی 
نیز قابل التزام نیست و در موارد خاص مثل اعانه بر قتل عزیزان و ... بالوجدان این مساله بیشتر قابل درک 

 است. 
اقعیه هستند، و جعل ثانیا اگر مقصود این باشد كه مطابق نظر مشهور امامیه، احکام تابع مصالح و مفاسد و

گوئیم اگر طبق یک نظر، مصلحت را در متعلق میفاقد مصلحت است و لذا لغو است، در پاس  میچنین حک
حکم و فعل مکلف جستجو كنیم، ترک اعانه بر اثم، فاقد مصلحت و لغو نیست و ناهی منکر، با ترک فعل و 

حقق معصیت رها نموده و با انقیاد و امتثال چنین عدم اعانه بر اثم، خود را از مفسده وقوع در سلسله علل ت
شود. و اگر مالک، وجود مصلحت و عدم لغویت در نفس جعل حکم باشد، میتکلیفی، به مصالح آن نائل 

و اتمام حجیت، در این موارد راهی جز میواضح است كه، جعل حکم لغو نیست و اساسا برای تشریع حکم الزا
آن برای همه مکلفین نیست. به تعبیر بعضی، بر فرض وجود لغویت در  جعل حکم به نحو مطلق و ثبوت

 .(2، ص: 1حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج ) مجعول، اصل جعل لغو نیست
اما آنچه در وجه دوم به عنوان لزوم تکلیف به غیر مقدور، مطرح شد، در صورتی ثابت است كه هر شخصی 

اشد كه تحقق آن متوقف بر پیشگیری و ترک فعل)مثل ترک بیع( مکلف به دفع منکر به عنوان یک امر بسیط ب
باشد، ولی براساس میی مکلفین است. لکن هرچند هر كدام از مکلفین قادر بر تحقق آن امر بسیط نتوسط همه
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اینکه هر كسی قدرت بر مخالفت و اعانه بر اثم دارد، تکلیف دفع منکر به نحو انحاللی به تک تک مکلفین تعلق 
باشند. و این قابل قیاس با امر به بلند مییرد و هركدام در حد توان خود، مکلف به پیشگیری از معصیت گمی

توان گفت، تا همه ترک بیع نکنند، میكردن شیء ثقیل نیست زیرا در عین اینکه از یک جهت شباهت دارند و 
مورد، تکلیف قابل انحالل نیست و  شود، لکن وجه افتراق این است كه در اینمیترک شرب خمر یا ... محقق ن

كه همه در یک لحظه میتوان گفت هر كسی با اقدام و اعمال قدرت خود، سهم خود را ایفا كند؛ زیرا مادامین
واحد، اعمال قدرت نکنند، تاثیری بر عمل تک تک افراد نیست؛ بخالف محل بحث كه هركسی با ترک فعل 

كند، هرچند كه در نهایت، میق خمر با مبیع خود یا ... جلوگیری خود، از تحقق مصداقی از معصیت مثل تحق
، 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(، ج  -17، ص: 1حاشیة المکاسب )لإلیرواني(، ج ) با اعانه ی دیگران، مصداق دیگری محقق شود

. (8، ص: 1ة المکاسب )للیزدي(، جحاشی ) . این مطلب با بیانی متفاوت در كالم مرحوم صاحب عروه مطرح شده(222ص: 
عجیب است كه محقق خوئی این موارد را تشبیه كرده به جائی كه تکلیف به صورت عام مجموعی است و بعد از 

. زیرا در (182، ص: 1مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج ) باشدمیوقوع معصیت توسط بعضی، دیگر حرمتی متوجه دیگران ن
باشند و بحث در جائی است كه صرفا مکلف، میه این موارد از محل بحث خارج مقدمه این بحث بیان شد ك

 داند كه بعضی قصد انجام معصیت را دارند لکن هنوز معصیت انجام نشده. می
در وجه سوم نیز ادعا شده كه در اینجا شرط احتمال تاثیر، منتفی است، لذا دفع منکر، واجب نیست. لکن با 

باشد میل، تکلیف هر شخص، به میزان قدرت او و نسبت به مصداق خاصی از معصیت توجه به پاس  اشکال قب
و در این موارد قطعا ترک فعل، سبب پیشگیری از آن مصداق خاص خواهد شد و ادعای عدم احتمال تاثیر 

 مردود است.
را همانطور كه در بطالن وجه چهارم و كافی دانستن دفع وقوع منکر دیگران، با انجام منکر، نیز روشن شد. زی

گناهانی مثل قتل و فحشا و ... بالوجدان قابل پذیرش نیست كه با اعانه بر تحقق آن توسط بعضی، از وقوع آن 
توسط دیگران جلوگیری شود، در همه معاصی كه حقیقت آنها اهانت به ساحت خدای متعال است، این مدعا 

 قابل التزام نیست.  
کلیف ادعای جریان برائت، در فرض وجود احتمال اعانه، توسط دیگران و همچنین با توضیحاتی كه گذشت، ت

شک در اصل تکلیف نیز، روشن شد. زیرا شکی در اصل تکلیف نیست و هركسی به قدر توان خود، مکّلف به 
ی آنها در جلوگیری از تحقق مصداقی از مصادیق منکر است و علم یا احتمال عدم پیشگیری دیگران و اعانه

 نکر، تاثیری در وجوب دفع منکر نخواهد داشت.  تحقق م

 نقد ادله جواز اعانه بر اثم -9

ی اربعه بر حرمت اعانه بر اثم، در نهایت حرمت را مختص به اعانه در محقق خوئی بعد از انکار داللت ادله 
د و مقتضای گناهانی دانسته كه دلیل خاص بر اهتمام شارع نسبت به جلوگیری از وقوع آنها، وجود داشته باش

حکم عقل و اجماع مسلمین، حرمت اعانه نسبت به آنها باشد، مثل قتل نفوس و غارت اموال و بدعت در دین 
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داند. عالوه بر این، سه شاهد و قرینه بر جواز میو ... بنابراین مقتضای اصل اولیه را عدم حرمت اعانه بر اثم 
 كند. میاعانه بر اثم ذكر 

گوید مضمون بعضی روایات، داللت دارد بر جواز اعانه بر اثم، مانند حکم به جواز میایشان در قرینه اول 
؛ زیرا با فرض متنجس شدن آب، در اثر برخورد با بدن آنها، و تحقق نوشیدن آب 1رساندن آب به كافر  تشنه

وجه داللت، اطالق روایت ؛ (183، ص: 1مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج ) متنجس، چنین عملی، مصداق اعانه بر حرام است
 شود و اختصاصی به فرض اضطرار در بقاء حیات بر نوشاندن آب ندارد. میاست كه همه حاالت را شامل 

یا روایات  2قرینه دوم روایات مربوط به جواز فروش انگور و خرما به كسی است كه قصد تبدیل به خمر دارد
. جواز اعانه در این روایات اختصاص به بیع 3و داردجواز فروش چوب به كسی كه قصد ساخت ُبت و آالت له

موارد ذكر شده ندارد و داللت بر جواز اعانه بر مطلق معاصی خواهد داشت، مگر اموری كه به جهت اهمیت و 
دلیل خاص، استثنا شده اند. ایشان دو وجه برای عدم اختصاص حکم به موارد مذكور در روایات و تعمیم آن به 

 كند.میانه بر اثم بیان همه ی موارد اع
وجه اول عدم قول به تفصیل در مساله است؛ یعنی از اینکه در كالم فقهاء تفاوت و تفصیل در حکم اعانه بر اثم،  

شود به بطالن تفصیل. لذا در میبین موارد مختلف مثل بیع انگور و چوب و غیر آن وجود ندارد، قطع حاصل 
 ق اقامه شود، باقی موارد هم جائز خواهد بود. صورتی كه دلیلی بر جواز بعضی مصادی

ِذي َیِحلُّ » وجه دوم این است كه بعضی از اخبار اشعار به كلی بودن حکم دارد مثل  اِن الَّ بَّ َما َباَعُه َحاَلَّلا ِفي اإْلِ ِإنَّ
َس ِبَبْیِعه

ْ
ْکُلُه َفاَل َبأ

َ
ْو أ

َ
ُبُه أ ، َفَیْجَعُلُه َذاَك َحَراماا » و (231، ص: 1اإلسالمیة(، ج -الکافي )ط  ) «ُشْر َس ِبِه َتِبیُعُه َحاَلَّلا

ْ
 ) «ََّل َبأ

مقصود ایشان از اشعار به عمومیت حکم و عدم اختصاص آن به مورد  . شاید(136، ص: 7تهذیب األحکام )تحقیق خرسان(، ج
، در هنگام بیع دانسته مذكور، این است كه این روایات، با لسان تعلیل، علت حکم جواز بیع را، حالل بودن مبیع

، در هر موردی كه نفس عمل، فی نفسه گناه نباشد، اعانه بودن «العلۀ ُتعّمم و ُتخّصص»است، و طبق قاعده 
 برای گناه، سبب حرمت آن نخواهد شد. 

سومین قرینه، وجود سیره قطعی متشرعه بر جواز اعانه بر اثم است؛ مانند جواز معامله با كفار و عاریه دادن 
وف به آنها كه با نجس شدن آن در اثر برخورد با بدن آنها، مصداق كمک به خوردن غذای متنجس خواهد ظر

بود، همچنین وجوب تمکین زوجه برای زوج، با وجود علم به عدم انجام غسل جنابت، همچنین جواز برگزای 
اه به نامحرم و گناهان دیگر در مجالس شادی و ... با علم به اینکه بعضی از معاصی مانند غیبت و استهزاء و نگ

                                                                    
هَ  : 18، ص: 1اإلسالمیة(، ج - الکافي )ط  ِ- 1 ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل: ِإنا اللا

َ
ی ِمْن  َعْن أ ی َو َمْن َسَقی َكِبدًا َحرا َتَباَرَك َو َتَعاَلی ُیِحبُّ ِإْبَراَد اْلَکِبِد اْلَحرا

ُه. ُه َیْوَم اَل ِظلا ِإالا ِظلُّ ُه اللا َظلا
َ
ْو َغْیِرَها أ

َ
 َبِهیَمٍة أ

ِبیِه َعِن  231، ص: 1اإلسالمیة(، ج -الکافي )ط   - 2
َ
ُلُه  : َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

َ
ْسأ

َ
ِه ع أ ِبي َعْبِد اللا

َ
َذْیَنَة َقاَل: َكَتْبُت ِإَلی أ

ُ
ِبي ُعَمْیٍر َعْن ُعَمَر ْبِن أ

َ
اْبِن أ

ْو َسَکرًا َفَقاَل إِ 
َ
ُه َیْجَعُلُه َخْمرًا أ نا

َ
ْن َیْعَلُم أ ْمَر ِمما  َیِبیُع اْلِعَنَب َو التا

َ
َما َباَعُه َحاَلاًل َعْن َرُجٍل َلُه َكْرٌم أ َس ِبَبْیِعهِ نا

ْ
ْكُلُه َفاَل َبأ

َ
ْو أ

َ
ِذي َیِحلُّ ُشْرُبُه أ اِن الا با  ِفي اإْلِ

یِم َبْیِع اْلَخَشِب ِلُیْعَمَل َصِلیبًا َو َنْحَوه176، ص: 17وسائل الشیعة، ج - 3   : َباُب َتْحِر
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شود؛ و مثل جواز اجاره وسایل نقلیه، با وجود علم اجمالی به تحقق معصیت توسط بعضی از میآن محقق 
 مسافرین و ...

باشد، دلیل بر میبنابراین از نظر ایشان عالوه بر اینکه دلیل بر حرمت اعانه بر اثم نداریم و اصل بر عدم حرمت 
 ارد.جواز نیز وجود د

 اشکال
نقد اصلی این مدعا این است كه آنچه به عنوان اصل اولیه بر جواز اعانه بر اثم مطرح نمودند، مبتنی است بر 
اشکاالتی كه نسبت به داللت ادله حرمت مطرح شده و با در این تحقیق، ناتمام بودن اشکاالت روشن شد. 

ادله ای كه برجوازذكر كردند، تنها در صورتی مدعای بنابراین با وجود دلیل بر حرمت اعانه بر اثم، شواهد و 
كند كه اوال ظهور در جواز اعانه بر اثم داشته باشد و ثانیا سبب تعارض با ادله حرمت باشد و میایشان را ثابت 

 وجهی برای تقدیم ادله حرمت وجود نداشته باشد. 
فرض داللت، قابل تقیید است و سبب تعارض  لکن مواردی كه ذكر شده داللت بر جواز اعانه بر اثم ندارد و بر

باشد به دلیل اینکه: اوال روایت جواز نوشاندن آب به مینخواهد بود و بر فرض تعارض، مقدم بر ادله حرمت ن
كافر، اطالق ندارد و اال باید شامل كافر حربی  هم بشود، درحالی كه كافر حربی كه محکوم به قتل است، 

ب و حفظ حیات او جائز باشد. و بر فرض وجود اطالق، به لحاظ ادله حرمت اعانه وجهی ندارد كه نوشاندن آ
شود به فرضی كه مصداق اعانه بر اثم نباشد مانند حالت اضطرار یا نوشاندن به نحوی میبر اثم، این اطالق مقّید 

ملی كه انجام كه سبب نجاست آب نشود. عالوه بر این، سابقا بیان شد كه در مواردی كه از نظر فاعل، ع
نوشد، میشود، معصیت نباشد، عنوان اعانه بر اثم صادق نیست و در این موارد، كافری كه آب متنجس را می

 اعتقادی به حرمت و معصیت بودن عمل خود ندارد و از نظر او، این عمل مباح است.
ه تحقق معصیت دارد، ولی شود كه فقط علم بمیهم شامل فرضی ثانیا اطالق روایات جواز بیع انگور و چوب، 

شود كه به قصد و انگیزه ی تخمیر میفروشد و هم شامل مواردی میبیع را صرفا به انگیزه ی كسب درآمد 
فروخته شود. یک راه جمع با ادله حرمت اعانه بر اثم این است كه مانند نظر جمعی از فقهاء، یکی از شرایط 

به نقل  132، ص: 1كتاب المکاسب ؛ ج -181، ص: 1مطارح األنظار ، ج ) علیه بدانیم صدق اعانه را وجود قصد و انگیزه تحقق معاُن 

، در اینصورت ادله ی حرمت ( شرایط تحقق ُجرم إعانه بر إثم» ر.ک مقاله  -121، ص: 1كفایة األحکام، ج -221از  حاشیة اإلرشاد )مخطوط(: 
ی است كه با انگیزه حرام همراه نباشد. لکن نظر سبب تقیید ادله جواز خواهد شد و جواز، منحصر در موارد

و در اینصورت ادله جواز، با مفاد آیه شریفه  1صحیح این است كه با علم به تحقق حرام نیز، اعانه صادق است
در تنافی و تعارض است. بنابراین یا باید این روایات به جهت مخالفت با كتاب و سنت، « ال تعاونوا علی االثم»

یا  ؛(132، ص: 1كتاب البیع )لإلمام الخمیني(، ج ) باشدمی  ه شود چنانکه نظر بعضی مانند مرحوم امامكنار گذاشت
اینکه حمل بر مواردی شود كه مصداق اعانه بر اثم نباشد مثل اینکه بیع، برای تولید خمری باشد كه در غیر حرام 

                                                                    
 «ثمشرایط تحقق ُجرم إعانه بر إ» ر.ک مقاله  - 7، ص: 1حاشیة المکاسب )للیزدي(، ج - 1
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شود بر حالتی كه فروشنده فقط علم به قصد و انگیزه شود. یا اینکه این موارد حمل مینظیر مداوا و... استفاده 
دهد كه برای امری میفاعل برای انجام معصیت دارد، لکن علم به تحقق آن معصیت در خارج ندارد و احتمال 

غیر از معصیت صرف شود و در جای خود ثابت شده كه حرمت اعانه، در جایی است كه گناه و معصیت در 
اگر  فرض شک در صدق عنوان اعانه بر اثم، جریان برائت مقتضی جواز بیع خواهد بود.. لذا با 1خارج واقع شود

باشد و بیع به او، مصداق اعانه میگفته شود نفس عمل خریدار، با وجود قصد معصیت، از باب تجّری حرام 
ال است به است، در پاس  گفته شده كه اصل حرمت تجری و نیز صدق اعانه بر تجّری در این موارد، محل اشک

شود میدلیل اینکه با فرض پذیرش حرمت تجّری، اساسا تجّری متقّوم به دو جزء)قصد و عملی كه كه انجام 
باشد و اعانه فروشنده صرفا اعانه بر شراء است و تاثیری در قصد مشتری ندارد. لذا صدق اعانه میمثل شراء( 

 . 2شودمیبر تجّری ن
ثم با بیع انگور و خرما به خّمار و بیع چوب برای ساختن ُبت، به صورت مطلق ثالثا بر فرض اینکه اعانه ی بر ا

حالل باشد، وجهی برای تعمیم حکم به سایر موارد نیست و این موارد به عنوان استثنا خواهند بود. و آنچه به 
تعلیل باید به عنوان اشعار به كلی بودن حکم ذكر شده، صرفا درحد اشعار است و ظهور در تعلیل ندارد، زیرا 

نحوی باشد كه با لحاظ خصوصیاتی كه در جای خود مطرح شده، ظهور در موضوع بودن برای حکم را داشته 
، َفَیْجَعُلُه َذاَك َحَراماا » . عالوه بر اینکه اگر عبارت3باشد تا حکم دائر مدار آن باشد ، ظهور در تعلیل «َتِبیُعُه َحاَلَّلا

به جواز اعانه، عبارت خواهد بود از چیزی كه در هنگام اعانه، فی نفسه حالل داشته باشد، نهایتا موضوع حکم 
است )یعنی استفاده غالبی از آن حالل است مثل انگور و خرما و چوب( و برای استفاده در حرام نیازمند ایجاد 

ن نیاز به تغییر و تغییر و تحول است)تبدیل شدن به خمر یا ُبت و ...( بخالف اعانه با بسیاری از اموری كه بدو
 تحول، بصورت مستقیم در انجام معصیت كاربرد دارند لذا این دلیل، اخص از مدعا خواهد بود.

،  و مطابق با بیان مرحوم امام 1رابعا ادعای وجود سیره متشرعه بر جواز اعانه بر اثم قبال مورد نقد واقع شد
تواند كاشف از حکم شرعی باشد میاثبات نیست و ن این سیره در بعضی از فروض به عنوان سیره متشرعه، قابل

. لذا در جواز معامله (222-122، ص: 1المکاسب المحرمة )لإلمام الخمیني(:  ج ) و در بعضی از موراد، مصداق تعاون بر اثم نیست
عنوان  با كفار و عاریه دادن ظروف ببه آنها، به جهت عدم اعتقاد كّفار به معصیت بودن عمل خود، و عدم صدق

 اثم، این موارد مصداق اعانه بر اثم نیست. 
در وجوب تمکین زوجه برای زوج، با وجود علم به عدم انجام غسل جنابت و فوت فرائض او، روشن است كه 
نفس جنب شدن حرام نیست و چنین زوجی حتی در فرض عدم جنابت، قصد اقامه واجبات خود مثل نماز را 

                                                                    
 «شرایط تحقق ُجرم إعانه بر إثم» ر.ک مقاله  -133، ص: 1الحدیثة(، ج -كتاب المکاسب )للشی  األنصاري، ط  - 1
 «شرایط تحقق ُجرم إعانه بر إثم» ر.ک مقاله  -138، ص: 1الحدیثة(، ج -كتاب المکاسب )للشی  األنصاري، ط  - 2
بررسی تحلیلی معیار تمییز »ر.ک مقاله  -126؛ ص 2فوائد االصول ؛ ج -26الحدیثة(، ص:  -رسالة الصالة في المشکوك )للنائیني، ط   - 3

 «مصادیق علت و حکمت احکام
 11صفحه  - 1
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زوجه مصداق اعانه بر اثم نیست. اما در فرض اینکه زوج قصد ارتکاب عمل ندارد لذا از این جهت تمکین 
حرام، مثل ورود به مسجد، داشته باشد، در این موارد در غیر مرتبه ی اول، به جهت محقق بودن جنابت، منعی 

ی اول  كند. بنابراین شبهه تنها مربوط به مرتبهمیاعانه ی بر جنابت مجدد، نیست و اعانه بر اثم صدق ن از
جنابت است، و حرمت تمکین در صورتی است كه جنب شدن را از مقدمات دخول جنب در مسجد بدانیم. لکن 
ممکن است گفته شود كه جنب بودن، حالت شخص است در هنگام ورود به مسجد و عرفا صدق مقدمه بر آن 

بر فرض اینکه جنب بودن، از شود بخالف اموری مثل بازكردن درب مسجد یا نشان دادن راه یا .... اما مین
مقدمات ورود شخص جنب، به مسجد باشد، و تمکین زوجه، مقدمه جنب شدن مرد باشد، در مقام تزاحم بین 

 وجوب تمکین، یا حرمت اعانه بر جنابت، به جهت اهمیت، وجوب تمکین، مقدم خواهد بود. 
م، هرچند اجماال معلوم باشد كه، زمینه ساز اما برگزای مجالس و اجتماعات یا اجاره وسائل نقلیه به عموم مرد

باشد این است كه در مجموع مجالس جشن یا میتحقق بعضی معاصی خواهند شد، اوال آنچه اجماال معلوم 
توان گفت نسبت به هر كدام از مصادیق نیز، این میوسایل نقلیه و ... افراد گنهکار حضور خواهند یافت، ولی ن

مقتضی اجتناب از آن باشد؛ لذا به جهت اینکه عمده ی اطراف علم اجمالی از محل  علم اجمالی وجود دارد تا
باشد، این علم اجمالی منّجز نخواهد بود. ثانیا بر فرض وجود علم اجمالی به تحقق معصیت در میابتالء، خارج 

اصل حرمت اعانه بر  تمام مصادیق، عدم حرمت این موارد، از باب استلزام عسر و حرج، خواهد بود و منافاتی با
 اثم ندارد.

 بنابراین وجه قابل دفاعی برای اثبات جواز اعانه ی بر اثم وجود ندارد.

 جمع بندی
از مجموع ادله ای كه بررسی شد، آنچه بدون تردید داللت بر حرمت اعانه بر اثم دارد، عبارت است از نهی در  

ضای ادله ی وجوب نهی از منکر. اشکاالتی كه نسبت به و مقت« و ال تعاونوا علی االثم و العدوان»آیه شریفه 
داللت آیه شریفه مطرح شده بود، عبارت بود از تباین مفهوم تعاون و اعانه و وجود قرینه بر عدم داللت نهی بر 

 حرمت. لکن وجوه متعددی در پاس  به آنها بیان گردید.
یری از تحقق منکر دارد و از باب اینکه امر به همچنین اثبات شد كه ادله وجوب نهی از منکر، داللت بر پیشگ

شود. و شبهاتی كه در میباشد، حرمت اعانه بر اثم ثابت میپیشگیری، مقتضی نهی از نقیض آن )ضد عام( 
 رابطه با عدم داللت بر وجوب پیشگیری از منکر مطرح شده بود، پاس  داده شد.

عانه بر اثم پذیرفته نشد. و همچنین در استدالل به ادراک اما استدالل به ادراک عقل نظری برای اثبات حرمت ا
مقتضای حسن ممانعت از هتک »عقل عملی و حسن و قبح، مقتضای قاعده لطف، ناتمام بود ولی استدالل به 

 صحیح بود..« به موال
شود و میتفاده از مجموعه روایات نیز، حرمت بعضی از مصادیق اعانه بر اثم، مانند اعانه بر ظلم و قتل و ... اس 

توان گفت روایاتی كه داللت بر حرمت مجالست و تایید اهل معصیت دارد، به طریق اولی داللت بر حرمت می
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اعانه آنها بر معصیت خواهد داشت. همچنین تعمیم حکم از حرمت اعانه بر ظلم، به مطلق معاصی، متوقف بر 
ا منصرف ندانیم به گناهانی كه مصداق ظلم به غیر پذیرش اطالق عنوان ظلم است و در صورتی كه عنوان ظلم ر

باشند، این روایات داللت بر حرمت اعانه بر اثم خواهند داشت. همچنین بعضی آیات كه داللت بر حرمت 
ْکری»مجالست با ظالمین دارد مثل  اِلمین َفال َتْقُعْد َبْعَد الذِّ عانه ی داللت بر حرمت ا (68: ) األنعام «َمَع اْلَقْوِم الظَّ

 آنها در انجام ظلم خواهد داشت.
باشد و ادله ای كه برای جواز اعانه بر اثم ذكر شده ناتمام میبنابراین جایی برای تردید در حرمت اعانه ی بر اثم ن

باشد، میاست و تاب معارضه با ادله حرمت را ندارد. البته در بعضی از موارد كه حرمت، مستلزم عسر و حرج 
 دم حرمت، خواهد بود، لکن این به معنای این نیست كه حکم اولیه، جواز باشد. حکم ثانویه، ع

افضل صلوات الله علی  1112/ شعبان المعظم/1 -  21/12/22و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.  
ن و صاحب هذا الشهر و علی المولودیَن المباركیَن من عترته فی هذا الشهر حسین بن علی و علی بن الحسی

.ۀ بن الحسن المهدی ارواحنا فداهعباس بن علی و الحّج 



 

 

 

 به باغی نسبتبررسی شمول و ارتباط آیه محاربه 
 
 
 
 
 

 
 

 واعظی  استاد راهنما: استاد
 
 
 
 
 
 

 نویسنده:
1 سید محمدحسن نصراللهی 

                                                                    
    1122 - 1322. دانش پژوه گروه فقه  الجزا، سال تحصیلی  1
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 مقدمه
اع الطریق و سارقان شود كه به قصد ترساندن مردم سالح بکشد، مثل قطفقط شامل كسی مي 1آیا آیه محاربه

شود قیام كند و قصد براندازی داشته باشد را نیز شامل میمیمسلح یا كسی كه با سالح علیه حکومت اسال
هرچند به هیچ وجه قصد ترساندن مردم را نداشته باشد؛ یا این كه اساسا مورد منحصر آیه شریفه كسی است كه 

 را داشته باشد.قیام كند و قصد براندازی آن میعلیه حاكم اسال
اگر كسی تفسیر نخست را بپذیرد، باید برای اثبات شرایط و احکام باغی به ادله دیگر بغی مراجعه و آن را بررسی 

برای او خواهد بود كه بتواند برای احکام و میكند اما اگر كسی وجه دوم و سوم را قبول كند آیه شریفه دلیل محک
 د.شرایط و تعریف باغی به آن استناد كن

 تعریف محاربه و بغی و رابطه آن ها با یکدیگر
برای تبیین محل بحث مناسب است تعریف محاربه و بغی را طبق دیدگاه مشهور مورد بررسی قرار دهیم تا روشن 

طور دقیق هویدا باشد؟ و در نتیجه محل نزاع در این پژوهش بهشود كه ارتباط این دو با یکدیگر چگونه می
 گردد.
؛ 388_387، ص 2؛فقه القرآن، ج722ص یه،؛ النها17، ص 8المبسوط، ج )مسان با  دیدگاه مشهور فقیهان حلی ه محقق

؛قواعد 233، ص 2ج  یراالحکام،؛ تحر132؛المختصرالنافع، ص122ص  ین،؛ تبصره المتعلم226_221ص یله،؛ الوس12، ص2السرائر، ج 
، ص 2ج یرالوسیله،، تحر12، ص2ه،جی،الدروس الشرع181، ص2االذهان،ج، ارشاد113، ص 1الفوائد، ج یضاح، ا271، ص 2االحکام، ج 

كه سالح  هركسی »در تعریف محاربه آورده است : (167، ص 11؛ جواهر الکالم، ج 318، ص1تکمله المنهاج،ج ی؛مبان113
شهر باشد  داخلر شب، د یادر روز باشد  یا،در در یاباشد  یابانخود را به قصد ترساندن مردم برهنه و آشکار كند چه در ب

شرایع  )«شرور بودن شخص محارب را هم در تحقق محاربه شرط دانسته اند. یكه البته برخ است محارب شهر؛ خارج یا

 (167، ص 1االسالم، ج 
 )«.باشدمی بغی او احکام با مخالفت و او با بیعت شکستن و عادل امام بر خروج»اند: اما فقیهان در تعریف بغی گفته

، التذكره، ج 122، ص1،القواعد، ج336، ص1،شرائع االسالم،ج 222، ص 1، المهذب، ج 331، ص 1؛ الخالف، ج 222، ص 2ج  یر،، التحر226ص  یه،النها
 (21، ص 7ج یاض،؛ الر312،ص 7یه،ج؛ الروضه البه11، ص2؛الدروس، ج 112، ص 2

تباین برقرار است ولی از جهت مصداق  شود  بین این دو تعریف از جهت مفهوم رابطهطور كه مالحظه میهمان
رسد رابطه بین این دو عموم و خصوص من وجه باشد. چرا كه ممکن است فردی هم به قصد ترساندن به نظر می

مردم و هم به قصد براندازی حکومت حاكم اسالمی، سالح خود را آشکار كند كه در این صورت هم تعریف 
د. در مقابل اگر كسی سالح خود را فقط به قصد ترساندن مردم برهنه شومیمحاربه و هم تعریف بغی شامل آن 

سالح خود را میكه  اگر فقط به قصد براندازی حکومت اسالكند تنها عنوان محارب را خواهد داشت همچنان

                                                                    
1  

َ
َه َو َرُسوَلُه َو َیْسَعْوَن ِفي اأْل ذیَن ُیحاِرُبوَن اللا ما َجزاُء الا  . ِإنا

َ
ْو ُیْنَفْوا ِمَن اأْل

َ
ْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف أ

َ
ْیدیِهْم َو أ

َ
َع أ ْو ُتَقطا

َ
ُبوا أ ْو ُیَصلا

َ
ُلوا أ ْن ُیَقتا

َ
ْرِض ْرِض َفسادًا أ

ْن َتْقِدُرو
َ
ذیَن تاُبوا ِمْن َقْبِل أ ْنیا َو َلُهْم ِفي اآلِْخَرِة َعذاٌب َعظیٌم ِإالا الا َه َغُفوٌر َرحیٌم. مائده، ذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ نا اللا

َ
   31_33ا َعَلْیِهْم َفاْعَلُموا أ
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شود ولی تعریف محارب بر برهنه و آشکار كند ولو آن كه اصال كسی  را هم نترساند آن شخص باغی محسوب مي
 صادق نیست.  آن 

خروج و شورش كند میكه فردی بر حاكم اسالالبته باغی مصداق دیگری هم ممکن است داشته باشد و آن، این
 آید آیه محاربه از آن منصرف باشد.میولی سالحی نکشد كه در این صورت به نظر 

آیه محاربه شخصی كه با روشن شدن ارتباط بین بغی و محاربه، محل نزاع در پژوهش حاضر این است كه آیا 
كه طبق دیدگاه مشهور فقیهان آیه شود یا آنباشد را شامل  میمیباغی مسلح است ولی محارب اصطالحی ن
 شود.شریفه فقط محارب اصطالحی را شامل می

 باغی به نسبت شریفه آیه شمول عدم و شمول بررسی
 مکن است بشود:درباره شمول یا عدم شمول آیه شریفه نسبت به باغی دو برداشت م

خروج و شورش میمراد از محارب در آیه شریفه خصوص كسی است كه علیه حاكم اسال :نخست برداشت
 شود.كند و به مقاتله با او بپردازد كه در اصطالح به آن باغی گفته می

كه آن مقصود از محارب در آیه شریفه اعم از كسی است كه به قصد ترساندن مردم سالح بکشد یا دوم: برداشت
 شورش كند و به مقاتله با او بپردازد.میعلیه حاكم اسالمیبه قصد براندازی حکومت اسال

 شود.در این پژوهش به نقد و بررسی این دو برداشت پرداخته می

 برداشت نخست: انحصار مفاد آیه شریفه در خصوص باغی
 گونه استدالل شده است:در اثبات استظهار و برداشت اول این

محاربه از كلمه حرب اخذ شده و حرب نیز به معنای مقاتله و جنگ است ولذا محاربه به معنای قیام به كلمه 
باشد مجاز در اسناد باشد و با توجه به این كه متعلق محاربه در آیه شریفه خدا و رسول او میجنگ و مقاتله می

 این محاربه به خدا و رسول تحقق پیدا كرده است.
اسناد محاربه به رسول وجود دارد از این جهت است كه قطعا مراد از محاربه با رسول خدا فقط اما مجازی كه در 

محاربه با شخص او نیست بلکه مراد محاربه و جنگ با حکومتی است كه او تاسیس كرده است و یا جنگ با 
ومت رسول خدا ای به حکفقیه كه به گونهحکومتی كه حداقل به نوعی  به او منتسب است مثل حکومت ولی

 باشد.میمنتسب 
و اما مجازی كه در اسناد محاربه و جنگ با خدا وجود دارد از این جهت است كه جنگ با حکومت رسول خدا 

باشد محاربه با چنین حکومتی محاربه مییا حکومت منتسب به او كه تمام امور در آن براساس امر الهی و اذن او 
 باشد. با خداوند متعال هم می

این تقریب ماده محاربه در معنای حقیقی خودش استعمال شده است و تنها مجازی كه رخ داده است در  طبق
 اسناد محاربه به خدا و رسول است.
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حدنفسه داخل در كشد فیلذا براساس این تقریب كسی كه به قصد ترساندن مردم یا اخذ اموالشان شمشیر مي
حصر در كسی است كه به مقاتله و شورش علیه حاكم باشد و مصداق حقیقی آیه منآیه شریفه نمی

پرداخته و در مقابل حکومت او سالح خود را برهنه و آشکار كند البته از آیه بعد از این آیه شریفه فهمیده میاسال
شود كه شورشیانی كه كافر و مشركند از شمول این آیه خارج هستند چون در آن آیه صرف ترک مقاتله در می

بپردازند میها كافی شمرده شده است در حالی كه اگر گروه كفار به مقاتله حاكم اسالول توبه آنمغفرت و قب
كه مشمول مغفرت الهی گردند باشد و برای آنصرف ترک مقاتله از طرف آنان برای شمول مغفرت الهی كافی نمی

 الزم است در حصن حصین اسالم نیز داخل شوند. 
سالح خود را برهنه و آشکار میشود كه علیه حکومت حاكم اسالسلمانانی میلذا موضوع آیه شریفه خصوص م

 كرده تا حکومت او را سرنگون كنند. 
البته اگر دلیل و قرینه خاصی خارج از آیه شریفه  اقامه بشود كه مراد از آیه شریفه كسی است به قصد ترساندن 

شود و مصحح و آن قرینه منفصله پذیرفته میمردم سالح بکشد در این صورت ادعای مزبور به خاطر وجود 
در جامعه ایجاد كرده میعالقه این ادعا هم در این جا وجود دارد  چون به هر حال كسی كه امنیتی كه حاكم اسال

منزله آن است كه با حکومت به جنگ پرداخته است. ولی به هرحال شمول عموم آیه شریفه است را به هم بزند به
ای بر این شمول احراز نشود  به این حدنفسه خالف ظاهر است و تا قرینهادعائی خودش فینسبت به مصادیق 
 (377_371كلمات سدیده، ص  )شود.شمول تن داده نمی

 نقد و بررسی برداشت نخست
 پردازیم.میها به این تقریب یادشده اشکاالت متعددی شده است كه به ترتیب مطرح نموده و به بررسی آن

 عدم صحت اسناد حقیقی محاربه به خدا  :اول اشکال
طور كه واضح است اضافه و اسناد حقیقی محاربه به خدا و رسول حتی در مورد بغی و خروج علیه حاكم همان 

نیز صادق نیست؛ زیرا، در این صورت هم باید در اسناد محاربه با خدا و رسول هم مجازی رخ داده باشد میاسال
شود ممکن است  در محاربه با مسلمین محقق میمین طور كه در خروج با حاكم اسالو این مجاز در اسناد هما

هم منتسب به او و تحت والیت او میها و سلب امنیتشان هم محقق شود چرا كه امت اسالبه قصد ترساندن آن
 (312، ص 1ج قرائات فقهیه معاصره،  ) گونه ترجیحی نیز بر احتمال دوم ندارد.باشد و احتمال نخست هیچمی

و بر فرض هم احتمال نخست بر احتمال دوم ترجیحی داشته باشد تا این احتمال به درجه ظهور عرفی نرسد 
 باشد.المجاز بودن احتمال نخست نسبت به احتمال دوم برای حجیت آن كافی نمیحجیت ندارد و صرف اقرب

شد چرا كه به نظر عرفی كسی كه علیه بابه نظر نگارنده این اشکال و نقد صحیح نمی اشکال اول: پاس 
قیام و شورش كند عنایت و مجاز در اسناد محاربه با خدا و رسول نسبت به او در مقابل  میحکومت حاكم اسال

باشد واگر امر دائر بین این دو احتمال در را به هم زده است كمتر میمیكسی كه فقط امنیت حکومت حاكم اسال
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ای كه آیه شریفه در این معنا ظهور تر است به گونهای نخست به ذهن عرفی نزدیکمعنای آیه شریفه باشد معن
 باشد.پیدا خواهد كرد و شکی هم در حجیت ظهورات نمی

 دوم:عدم ارتباط بغی با محاربه با توجه به روایات شأن نزول اشکال
هد  محاربی كه در آیه شریفه دآن چه در شأن نزول آیه شریفه در مصادر تفسیری و روایی آمده است نشان می 

باشد، كسی است كه سالح خود را به قصد ترساندن و اخذ اموال مردم آشکار كند و مورد نظر شارع مقدس مي
 ندارد.میهیچ ربطی به بغی و خروج  بر حاكم اسال

ُد  »روایتی كه در شأن نزول آیه شریفه آمده این چنین است:  ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبُن  ُمَحمَّ
َ
ٍد  ْبِن  أ  َو  اْلَحَکِم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  ُمَحمَّ

َیادٍ  ْبُن  ُحَمْیُد  ْصَحاِبِه  ِمْن  َواِحٍد  َغْیرِ  َعْن  َسَماَعةَ  اْبِن  َعِن  ِز
َ
َباِن  َعْن  َجِمیعاا  أ

َ
ِبي َعْن  ُعْثَماَن  ْبِن  أ

َ
ِبي َعْن  َصاِلٍح  أ

َ
ِه  َعْبِد  أ : َقاَل   اللَّ

ِه  َرُسوِل  َعَلی َقِدَم  ةَ  َبِني ْن مِ  َقْوٌم  اللَّ ِه  َرُسوُل  َلُهْم  َفَقاَل  َمْرَضی َضبَّ ِقیُموا  اللَّ
َ
ُتْم  َفِإَذا ِعْنِدي أ

ْ
ٍة  ِفي َبَعْثُتُکْم  َبَرأ یَّ  َفَقاُلوا َسِر

ْخِرْجَنا
َ
َدَقةِ  ِإِبِل  ِإَلی ِبِهْم  َفَبَعَث  اْلَمِدیَنةِ  ِمَن  أ ْبَواِلَها ِمْن  َیْشَرُبوَن  الصَّ

َ
ُکُلوَن  َو  أ

ْ
ْلَباِنَها ِمْن  َیأ

َ
ا أ وا َو  َبَرُءوا َفَلمَّ ْن  َثاَلَثةا  َقَتُلوا اْشَتدُّ  ِممَّ

ِبِل  ِفي َکاُنوا ِه  َرُسوَل  َفَبَلَغ  اإْلِ ُروا َقْد  َوادٍ  ِفي َفُهْم  ع َعِلّیاا  ِإَلْیِهْم  َفَبَعَث   اللَّ ْن  َیْقِدُروَن  َلْیَس  َتَحیَّ
َ
یباا  ِمْنُه  َیْخُرُجوا أ ْرِض  ِمْن  َقِر

َ
 أ

َسَرُهْم  ِن اْلَیَم 
َ
ِه  َرُسوِل  ِإَلی ِبِهْم  َجاَء  َو  َفأ ما -َعَلْیِه  اْلَْیةُ  َهِذهِ  َفَنَزَلْت   اللَّ ِذیَن  َجزاُء  ِإنَّ َه  ُیحاِرُبوَن  الَّ  ِفي َیْسَعْوَن  َو  َرُسوَلُه  َو  اللَّ

ْن  َفساداا  اِْلَْرِض 
َ
ُلوا أ ْو  ُیَقتَّ

َ
ُبوا أ ْو  ُیَصلَّ

َ
َع  أ ْیِدیِهْم  ُتَقطَّ

َ
ْرُج  َو  أ

َ
ْو  ِخالٍف  ِمْن  ُلُهْم أ

َ
ِه  َرُسوُل  َفاْخَتاَر اِْلَْرِض  ِمَن  ُیْنَفْوا أ  َفَقَطَع  اْلَقْطَع   اللَّ

ْیِدَیُهْم 
َ
ْرُجَلُهْم  َو  أ

َ
 .ِخاَلٍف  ِمْن  أ

 در كتاب كافی دو سند برای روایت آورده شده است:
 أبي صالح عن أبي عبد اللهن بن عثمان عن باا محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علي بن الحکم عن .1
یاد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غیر واحد من أصحابه عن 2 ن بن عثمان عن أبي صالح عن أبي باا. حمید بن ز

 عبد الله 
عن عده من  عقوبیبن الحسن عن محمد بن  محمد این روایت به سند دیگری هم در تهذیب األحکام آمده است:

ْحَمُد اصحابنا عن 
َ
ٍد مُ  ْبُن  أ َباِن  َعْن  اْلَحَکِم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  َحمَّ

َ
ِبي َعْن  ُعْثَماَن  ْبِن  أ

َ
ِبي َعْن  َصاِلٍح  أ

َ
ِه  َعْبِد  أ  ... اللَّ

 لذا این روایت سه سند دارد كه دو سند آن مربوط به كتاب كافی است و سند سوم در تهذیب نقل شده است.
به نگهبانان شترها انجام دادند از قبیل شورش علیه طور كه واضح است كاری كه قوم بنی ضبه نسبت همان

 ها از قبیل سلب و اخذ اموال زكوی و قتل نگهبانان آن بوده است.نبوده است بلکه محاربه آنمیحاكم اسال
بایسته یادآوری است اصل این شأن نزول و قصه، قطع نظر از برخی جزئیات آن، از مسلمات تاریخی و روایی 

 (311و  313، ص 1ات فقهیه معاصره، ج اءقر ) وقوع این شأن نزول وجود ندارد. باشد و شکی درمی
 در پاس  به این اشکال سه جواب داده شده است:
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 جهت مشترک بودن ابو صالح ضعف به :اول جواب
یت باشد روایت از حجاز آنجا كه ابو صالح در سند روایت وجود دارد و فرد یادشده بین ثقه و غیرثقه مشترک  می

 (383كلمات سدیده، ص  )ساقط است و قابلیت استناد ندارد.

 نقد جواب اول: عدم اشتراک و معلوم بودن ابو صالح 
بوده است و باشد كه در طبقه عصر امام صادق میبه نظر نگارنده ابی صالح در این روایت عجالن ابی صالح  

اد روایی كتب حدیثی وجود دارد كه هیچ كدام و دو ابوصالح دیگر هم در اسن 1توسط كشی هم توثیق شده است
اش باشد و دیگری طبقهمی اش مربوط به عصر رسول خداها طبقهاند ولی  یکی از آنتوثیق خاصی نشده

 رسد روایت از جهت سند مشکلی ندارد. است و لذا به نظر می   مربوط به عصر امام رضا
 باشد.میه شریفه از مسلمات تاریخی و روایی عالوه براین كه چه بسا گفته شود شان نزول آی

 کشتن مأموران حکومت مساوی با  هجوم و تضعیف حکومت  :دوم جواب
به هیچ وجه مسلم نیست كه مورد روایت مربوط به آشکار كردن سالح  به قصد ترساندن مردم باشد چرا كه 

اند و روشن كارمندان حکومت نبوی بوده ها نیز ازشترها از قبیل شترهای زكوی بوده و مسئول نگهداری از آن
است كه حمله و هجوم به عمال و كارمندان یک حکومتی در حقیقت حمله و هجوم به خود حکومت و در 

ای است كه شخص قیام مسلحانه علیه راستای تضعیف آن است و لذا مورد و مصداق شأن نزول آیه، مقاتله
 (382كلمات سدیده، ص ). بکندمیحکومت اسال

  ین: عدم وضوح قصد قاتلدوم جواب نقد
با توجه به این كه روشن نیست قصد كسانی كه نگهبانان اموال زكوی را به قتل رسانده اند چه بوده است و در  

رسد روایت رو به نظر میبوده وجود ندارد ازاینمیها خروج بر حاكم اسالروایت نیز شاهدی بر این كه قصد آن
 ندارد.میورش علیه حاكم اسالمزبورربطی به بغی و ش

 کافی بودن ظهور آیه شریفه دربغی و فرد ادعائی بودن شأن نزول در آیه شریفه :سوم جواب
برفرض كه بپذیریم مورد روایت مربوط به كسی است كه به قصد ترساندن مردم، سالح بکشد باز این مورد از 

كه ظاهر آیه شریفه مربوط به كسی باشد كه علیه شود و این منافات ندارد قبیل فرد ادعائی آیه شریفه می
كند كه یکی از مصادیق ادعائی آن طبق این روایت كسی خواهد بود كه علیه میقیام مسلحانه میحکومت اسال

  )همان ( ایجاد كرده است اقدام كند.میامنیتی كه حاكم اسال

                                                                    
. محمد بن مسعود قال سمعت علي بن الحسن بن علي بن فضال یقول: عجالن أبو صالح ثقة قال قال أبو عبد الله )ع( یا عجالن كأني أنظر  1

 111إلی جنبي و الناس یعرضون علي.رجال الکشی، ص 
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 شریفه سوم: غیر عرفی بودن فرد ادعائی بودن شأن نزول در آیه جواب نقد

رسد؛ زیرا، بسیار بعید است شأن نزول آیه شریفه را فرد به نظر نگارنده این جواب چندان صحیح به نظر  نمی 
باشد ولو آن كه آن فرد میادعائی آن بدانیم در حالی كه ظاهر این است كه شأن نزول هر آیه ای فرد حقیقی آن آیه 

 را مورد منحصر آیه هم نباشد.

 میروایات نسبت به باغی علیه حاکم اسالسکوت  :سوم اشکال
اند همگی ناظر به كسانی هستند كه به قصد ترساندن مردم سالح روایاتی كه در مقام شرح آیه شریفه وارد شده

ساكت شوند، ه شورش زده و مرتکب بغی میدست بمیكشند و نسبت به افرادی كه علیه حاكم اسالمی
 باشند.می

یابد كه حتی یک ر روایات و سواالتی كه در ذیل آیه شریفه آمده تتبع و جستجو كند میبه عبارت دیگر كسی كه د
درباره این احتمال كه مفاد آیه شریفه منحصر در  سوال و جواب هم از جانب اصحاب و یاران امامان معصوم 

رسید و میه ما شخص باغی باشد وجود ندارد و اال از بین این همه روایات برحسب عادت حداقل یک روایت ب
حداقل این امر واضح بوده است كه آیه شریفه منحصر در  گویا در نزد متشرعه در عصر امامان معصوم 

 (376، ص: 1قراءات فقهیة معاصرة، ج . )باشدشخص باغی نمی

 عدم انحصار ظاهر آیه در باغی  :سوم اشکال جواب
اند و این كه یکی از ست كه در بیان فرد ادعائی برای آیه بودهحداكثر داللتی كه روایات ذیل آیه شریفه دارند این ا

به نظر و دیدگاه شارع مقدس این است كه شخصی امنیت جامعه میمصادیق قیام مسلحانه علیه دولت اسال
شود را به واسطه كشیدن سالح و ترساندن مردم از بین ببرد ولذا از این روایات به هیچ وجه استفاده نمیمیاسال

 (386كلمات سدیده، ص  )باشد.میمفاد ابتدایی و ظاهر آیه منحصر در شخص باغی نكه 
عالوه بر این كه ممکن است كسی به شان نزول آیه شریفه هم استشهاد كند كه مفاد شأن نزول مربوط به قیام و 

 باشد.میمیشورش علیه حاكم اسال
در  باشد چون وقتی همه اصحاب امامان می ولی به نظر نگارنده اشکال وارد : سوم اشکال به جواب نقد

نیز براساس همین سؤاالت فقط به كیفر  اند و پاس  امامان ذیل آیه شریفه از محارب اصطالحی پرسیده
اند، كاشف از آن است كه در زمان صدور این روایات از آیه شریفه فقط شخص های اصطالحی پرداختهمحارب

اند و بسیار بعید و غیر عرفی است كه این همه روایات كه در فهمیدهمیرا نمیباغی و شورشی علیه حاكم اسال
ذیل آیه شریفه وارد شده است را بر فرد ادعائی حمل كنیم و بگوییم روایات مذكور نسبت به فرد و مصداق 

 اند. حقیقی آیه ساكت بوده
شریفه آمده بود معلوم نیست مربوط به بغی و  تر آمد، روایتی كه در شان نزول آیهگونه كه پبشافزون بر این، همان

 باشد.میشورش علیه حاكم اسال
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 اتفاق فهم فقها و مفسرین بر عدم انحصار مفاد آیه در باغی :چهارم اشکال
انی تطابق فهم فقهیان و مفسران از آیه شریفه كه هیچ یک مفاد آیه شریفه را منحصر در شخص باغی نکرده

 باشد.شت انحصار آیه شریفه در شخص باغی صحیح نمیكاشف از این است كه بردا
 باشد. این اشکال به نظر تام و بدون اشکال می

 برداشت دوم: اطالق و شمول آیه شریفه نسبت به باغی
توان از آیه شریفه داشت این است كه، این  كه ادعا شود حداقل آیه شریفه اطالق دارد و دومین برداشتی كه می

 (386كلمات سدیده، ص  )شود.میحارب اصطالحی خواهد بود و هم شخص باغی را شامل هم ناظر به شخص م
باشد باز وجهی كه، برفرض گفته شود كه مورد و مصداق حقیقی آیه شریفه محارب اصطالحی میتوضیح آن

ه عنایت و توان آیه شریفه را بندارد آیه شریفه، كه اطالق دارد، را بر مورد و مصداق خاصی حمل كرد وقتی می
مجاز هم بر شخص محارب اصطالحی و هم بر شخص باغی تطبیق كرد. و در جای خودش در علم اصول ثابت 

 (311، ص 1قرائات فقهیه معاصره، ج  )باشد. میشده است كه مورد، مخصِص اطالق آیه و یا روایت ن
به اطالقش حمل بر آن جامع كرد به عبارت دیگر، جامعی كه در این جا ممکن است تصویر بشود و آیه شریفه را 
باشد و یک مصداق این جنگ آن این است كه گفته شود مراد از آیه شریفه جنگ و مقاتله با خدا و رسول او می

به مقاتله و جنگ بپردازند و میبا حاكم اسالمیاست كه شخص یا گروهی به قصد براندازی حکومت حاكم اسال
به جنگ با خدا و رسول میی با بر هم زدن امنیت جامعه اسالمصداق دیگرش آن است كه شخص یا گروه

رو، اراده هر دو معنا ازآیه شریفه هیچ اشکالی ندارد و استعمال لفظ در اكثر از یک معنا را به دنبال بروند. ازاین
 نخواهد داشت.

 اصی منحصر كرد. لذا با امکان تصویر جامع و وجود اطالق در آیه وجهی ندارد كه اطالق آن را در مصداق خ
آیه شریفه   شاهدی كه بر این شمول و اطالق وجود دارد روایت معتبره طلحه بن زید است كه مطابق آن، امام

 اند.را بر مطلق حرب و جنگ تطبیق كرده
ُد »روایت مزبور چنین است:  ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبُن  ُمَحمَّ

َ
ٍد  ْبِن  أ ِد  َعْن  ُمَحمَّ ْیٍد  ْبِن  َطْلَحةَ  ْن َع  َیْحَیی ْبِن  ُمَحمَّ  َقاَل  َز

َبا َسِمْعُت 
َ
ِه  َعْبِد  أ ِبي َکاَن  َیُقوُل   اللَّ

َ
ْوَزاَرَها َتَضْع  َلْم  َقاِئَمةا  اْلَحْرُب  َکاَنِت  ِإَذا ُحْکَمْیِن  ِلْلَحْرِب  ِإَن  َیُقوُل   أ

َ
 َلْم  َو  أ

ْهُلَها ُیْثَخْن 
َ
ِسیٍر  َفُکلُّ  أ

َ
ِخَذ  أ

ُ
َماَم  نَّ َفِإ  اْلَحاِل  ِتْلَك  ِفي أ  ِرْجَلُه  َو  َیَدهُ  َقَطَع  َشاَء  ِإْن  َو  ُعُنَقهُ  َضَرَب  َشاَء  ِإْن  ِباْلِخَیارِ  ِفیِه  اإْلِ

ُط  َتَرَکهُ  َو  َحْسٍم  ِبَغْیِر  ِخاَلٍف  ِمْن  ی َدِمِه  ِفي َیَتَشحَّ ِه  َقْوُل  ُهَو  َو  َیُموَت  َحتَّ ما َجَل  َو  َعزَّ  اللَّ ِذیَن  َجزاُء  ِإنَّ هَ  ُیحاِرُبوَن  الَّ  َو  اللَّ
ْن  َفساداا  اِْلَْرِض  ِفي َیْسَعْوَن  َو  َرُسوَلهُ 

َ
ُلوا أ ْو  ُیَقتَّ

َ
ُبوا أ ْو  ُیَصلَّ

َ
َع  أ ْیِدیِهْم  ُتَقطَّ

َ
ْرُجُلُهْم  َو  أ

َ
ْو  ِخالٍف  ِمْن  أ

َ
 اِْلَْرِض  ِمَن  ُیْنَفْوا أ

ْنیا ِفي ِخْزٌي  َلُهْم  ذِلَك    َعِظیٌم  َعذاٌب  اْلِْخَرِة  ِفي َلُهْم  َو  الدُّ
َ
نَّ  َتَری ََّل  أ

َ
َر  أ ِذي اْلُمَخیَّ َر  الَّ ُه  َخیَّ َماَم  اللَّ  َو  َواِحٍد  ٍء َشيْ َعَلی اإْلِ

ْشَیاَء  َعَلی ُهَو  َلْیَس  َو  اْلُکْفُر  ُهَو 
َ
ِبي َفُقْلُت  ُمْخَتِلَفٍة  أ ِه  َعْبِد  ِِلَ ِه  َقْوُل   اللَّ ْو  -َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ

َ
 َذِلَك  َقاَل  اِْلَْرِض  ِمَن  ُیْنَفْوا أ

َلُب ا ْن  لطَّ
َ
ی اْلَخْیُل  َتْطُلَبهُ  أ َخَذْتهُ  َفِإْن  َیْهُرَب  َحتَّ

َ
ِتي اِْلَْحَکاِم  ِبَبْعِض  َعَلْیِه  ُحِکَم  اْلَخْیُل  أ  اْلَْخُر  اْلُحْکُم  َو  َلَك  َوَصْفُت  الَّ
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ْوزاَرها اْلَحْرُب  َوَضَعِت  ِإَذا
َ
ْثِخَن  َو  أ

ُ
ْهُلَها أ

َ
ِسیٍر  َفُکلُّ  أ

َ
ِخَذ  أ

ُ
ْیِدیِهْم  ِفي َفَکاَن  َحاِل الْ  ِتْلَك  ِفي أ

َ
َماُم  أ  ِإْن  ِباْلِخَیارِ  ِفیِه  َفاإْلِ

ْرَسَلُهْم  َعَلْیِهْم  َمنَّ  َشاَء 
َ
ْنُفَسُهْم  َفاَداُهْم  َشاَء  ِإْن  َو  َفأ

َ
 (32، ص1)الکافی، ج «َعِبیداا  َفَصاُروا اْسَتْعَبَدُهْم  َشاَء  ِإْن  َو  أ

 ست:این روایت به سند دیگری هم در تهذیب نقل شده ا
یْ »  ِه ْبِن اْلُمِغیَرِة َعْن َطْلَحَة ْبِن َز ِد ْبِن َیْحَیی َعْن َعْبِد اللَّ ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُمَحمَّ ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
ِه أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
  ٍد َعْن أ

ِبي َیُقول
َ
 (113، ص6)تهذیب األحکام، ج ... .«َقاَل َسِمْعُتُه َیُقوُل َکاَن أ
هستند میافراد واقع در سند این روایت غیر از طلحه بن زید همگی بدون اشکال ثقه اما بررسی سند روایت:

فقط اگر اشکالی در سند این روایت باشد به خاطر وجود طلحه بن زید است كه توثیق خاص ندارد ولی  از دو 
 راه ممکن است او را توثیق نمود:

له كتاب و هو عامي المذهب إال أن »موده است: شی  طوسی در فهرست در ترجمه طلحه بن زید فر :اول راه
 (216فهرست الطوسی، ص  )« كتابه معتمد.

دانستند و به حسب فهم عرفی اعتماد اصحاب به كتاب طلحه بن زید از جهت این بوده است كه او را ثقه می
 برده باشند.بعید است فقط به خاطر خصوصیتی كه در كتاب او بوده است این تعبیر را درباره او به كار

و این كه در ترجمه او به كتابش اشاره شده است از این جهت است كه غالبا اصحاب روایات خود را از ارباب 
آوردند. از این جهت تعبیر شی  طوسی درباره او شبیه به كردند و لذا طریق خود به كتب را نیز میكتب نقل می

 (116، ص 22موسوعه االمام الخوئی، ج  )« عامه اال انه ثقه یؤخذ بروایاتهانه و ان كان من ال»این تعبیر است كه گفته شود: 
توان روایاتی كه ایشان در آن وجود دارد را البته اعتماد اصحاب به كتاب ایشان اگر منجر به توثیق او نشود نمی  

طلحه بن زید كتابی اند بر فرض برخی از اعالم فقاهت در دروس خود فرموده گونه كهتصحیح نمود؛ زیرا، همان
كند روایت مزبور میداشته است كه مورد اعتماد اصحاب بوده است ولی روشن نیست راوی كه از او نقل حدیث 

كند بلکه ممکن است حدیث را به صورت شفاهی از او شنیده است و ممکن است شخصی را از كتاب او نقل می
 ) شفاهی خود اهل دقت الزم را نداشته و ثقه نباشد. هایهای خود اهل دقت باشد ولی در نقلدر نوشتن كتاب

 (111دروس خارج اعتکاف،ص 
به نظر نگارنده اگر واقعا ثقه بودن طلحه بن زید  برای شی  طوسی و ارباب رجال احراز شده بود  :اول راه نقد

یرات متشابه استفاده ها نیز همین بوده است و از تعبطور كه رسم و عادت آنكردند همانمیبه وثاقت او تصریح 
ها كردند و لذا به احتمال زیاد خصوصیتی در كتاب او بوده است كه نزد اصحاب، كتاب او مورد اعتماد آننمی

 قرار گرفته است.
، الفقیه، 131، ص 12، ج 211، ص 6، التهذیب، ج 211، ص 7الکافی، ج ) در اسناد مجامع وكتب حدیثی در پنج سند معتبر :دوم راه

باشد كه درباره صفوان بن یحیی از ایشان نقل روایت كرده است و صفوان بن یحیی از مشای  ثقاتی می( 68ص،  1ج 
 (111، ص1العده فی اصول الفقه، ج  )«ال یروی و ال یرسل عن ثقه» او گفته شده است:



 86 ............................................... 1122ماهنامه داخلی گروه های تخصصی، اردیبهشت 
 

 

، 123، ص 2تفسیر قمی،ج  )هم وجود دارد.میالوه بر این  دو راه حل، ایشان در اسناد كتاب كامل الزیارت و تفسیر قع

 (71؛ كامل الزیارات، ص 23
 باشد.به هر حال این روایت بنابر بعضی از مبانی در علم رجال معتبر می

اند و آن را بر آیه شریفه را مختص به محاربه اصالحی ندانسته  گونه كه از مفاد روایت روشن است امامهمان  
ن است یکی از مصادیق آن  جنگ با باغیان و شورشیان علیه حاكم اند و روشمطلق حرب و جنگ تطبیق فرموده

 باشد.میمیاسال

 نقد وبررسی برداشت دوم
ها در نقد استظهار دوم از آیه شریفه اشکاالت متعددی مطرح شده است كه به ترتیب بیان نموده و به بررسی آن

 شود:پرداخته می

 جرم واحد برای کیفرهای چهارگانه  اول: اشکال
كه در آیه برای كیفرهای چهارگانه در نظر گرفته شده جرم واحدی است میدهد، جرظهور آیه شریفه نشان می 

كه همان محاربه با خدا و رسول است نه آن كه جرم دیگری باشد كه گاهی مستلزم محاربه با خدا و رسول 
برخالف محاربه شخص  ای كه باعث افساد در زمین است خودش جرم استباشد و روشن است محاربهمی

است كه گاهی در نتیجه طلب حاكم منجر به میباغی كه جرم اصلی او بغی و خروج او از اطاعت حاكم اسال
 شود. محاربه هم می

 میاز اقسام محاربه با حاکم اسالمیبغی قس :اول اشکال جواب
د در تمام اقسام آن یک نوع محاربه رساست، به نظر میمیاز آنجا كه بغی نیز یک نوع اعالن جنگ با حاكم اسال

شود كه در بغی هم تنها جرم اصلی كه مستلزم كیفرهای شدید و لذا گفته می وجود داردمیو مقاتله با حاكم اسال
است كه خودش به تنهایی جرم است و محاربه با خدا و رسول هم نسبت به میاست  همان خروج بر حاكم اسال

 ت.تمام اقسام آن كامال صادق اس

 تفاوت محاربه با بغی در بخشش  :دوم اشکال
استثنائی كه در ذیل آیه شریفه آمده گویای این نکته است كه ِصرف ترک محاربه باعث غفران و مغفرت الهی 

كه شخص شود مگر آنِصرف ترک مقاتله باعث مغفرت الهی نمیمیباشد ودر بغی و خروج بر حاكم اسالمی
 (371، ص 1قرائات فقهیه معاصره، ج  )هم برگردد. میاسال باغی به اطاعت امام و حاكم

 عدم ارتباط مغفرت با کیفرهای چهارگانه  :دوم اشکال جواب
ای به نظر نگارنده این اشکال وارد نیست؛ زیرا، استثنائی كه در ذیل آیه شریفه آمده استثنا از كیفرهای چهارگانه

مغفرت و بخشش الهی ندارد و بر این اساس، حتی در محاربه است كه در آیه قبل از آن آمده و ارتباطی با 
بیفتد دست از محاربه خود بردارد فقط میاصطالحی هم اگر شخص محارب قبل از این كه به دام حکومت اسال
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شود ولی شمول مغفرت الهی نسبت به او متوقف بر پشیمانی و توبه او از كیفرهای چهارگانه از او برداشته می
 شد. باگناه می

 عدم ارتباط بغی با افساد در زمین در آیه شریفه :سوم اشکال
عطف افساد در زمین بر محاربه و اخذ آن در موضوع كیفرهای چهارگانه  حال یا به صورت تمام موضوع یا جزء 

ای است كه باعث به هم خوردن  كه مراد از محاربه با خدا و رسول محاربهای است بر اینموضوع خود قرینه
افتد ولی در شورش و قیام علیه حاكم شود و آن در محاربه اصطالحی همیشه اتفاق میمیمنیت جامعه اسالا

كه غرض اصلی از آن فقط مسائل سیاسی است و  هدف اصلی در آن اخذ مال و قتل و ترساندن مردم میاسال
ه تبع آن افساد در زمین نیز محقق كند بلکه اگر منجر به محاربه بشود بباشد همیشه افسادی تحقق پیدا نمینمی

 (372، ص: 1قراءات فقهیة معاصرة، ج )خواهد شد. 
و یسعون فی االرض »پشت سر قرار گرفتن  جمله :»در تفسیر شریف المیزان در توضیح آیه شریفه آمده است 

خالل به امنیت و كه، مقصود از آن، اكند و اینمیرا مشخص « یحاربون الله و رسوله»معنای مراد از « فسادا
 (326، ص 1تفسیر المیزان،ج  )«. كه به معنای مطلق محاربه با مسلمین باشدباشد نه آنقطع كردن راه ها می

 ارتباط شدید بغی با افساد در زمین : سوم اشکال جواب
ه و تالش برای سرنگونی آن هرچند در محدوده كوچکی از كرمیكامال واضح است كه قیام علیه حکومت اسال

زمین باشد و این كه حتی در ضمن قیام و شورش، مردم هم نترسند باز از روشن ترین مصادیق افساد در زمین 
 باشد.می

 شواهد و قرائن پیرامون آیه شریفه در عدم شمول آیه شریفه نسبت به باغی :چهارم اشکال
در آیه شریفه شامل باغی  شود كه شخص محاربواسطه آن روشن میسه قرینه در این جا وجود دارد كه به 

 شود.نمی
جا به معنای دهد كه محاربه  در اینشدت عقوبت در آیه و تاكید در آن با صیغه تفعیل  نشان می :نخست قرینه

نیست؛ زیرا، كیفرهای شدیدی كه در آیه آمده با جرم بغی كه فقط شکستن میبغی و شورش علیه حکومت اسال
باشد. شاهد این عدم تناسب، آیه دیگری است كه درباره بغات ن سازگار نمیاست چندامیپیمان با حاكم اسال

ها بجنگند تا آن كه به اطاعت حاكم نازل شده است و در آن آیه فقط به مومنین دستور داده شده كه با آن
 (2) حجرات/  درآیند.میاسال

باشد كه متقوم به افراد میمیسن  جرائ ظاهر آیه شریفه كاشف از این است كه جرم مذكور در آیه از :دوم قرینه
ای كه حتی ممکن است توسط یک نفر هم ارتکاب یابد به خالف محاربه بغات كه محاربه در آن بین است به گونه

 كند.تحقق پیدا میمیدو گروه باغی و مجاهدین حکومت اسال
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كردند و قطعا محاربه گونه رفتار نمیینها اپس از مقاتله و جنگ با كفار با اسیران آن رسول خدا  :سوم قرینه
عقوبتش از محاربه و مقاتله كفار بیشتر نخواهد بود. عالوه بر میو جنگ مسلمانان شورشی علیه حکومت اسال

ای نشده است كه اسیران جنگ به كه در ادله  وروایاتی كه درباب جهاد در باب بغات آمده هیچ اشارهاین
در جنگ با بغات هم این نوع رفتارها از   وبت شوند حتی در سیره امیرالمومنینكیفرهای چهارگانه  مذكور عق

 (373_ 372، ص 1قرائات فقهیه معاصره، ج  )حضرت صادر نشده است. 

 تمام نبودن قرائن مستشکل :چهارم اشکال جواب
 یک از قرائنی كه گفته شد تمام نیست. رسد هیچبه نظر می 

به قصد سرنگونی آن جرم میآن است كه، جرم شورش علیه حکومت حاكم اسال دلیل تمام نبودن قرینه نخست
 ها مقرر شود.باشد و هیچ استبعادی ندارد كه این كیفرهای چهارگانه به عنوان مجازات آنبزرگی می

 كه، بین آیه شریفه و آیه دیگر بغی هیچ گونه تنافی وجود ندارد و در اصطالح علم اصول این دوعالوه بر این
 مثبتین هستند.

شورش كند میقرینه دوم هم تمام نیست؛ زیرا، ظاهر آیه شریفه اطالق دارد و شامل گروهی كه علیه حاكم اسال
 شود و ما در صدد این هستیم كه اطالق آیه شریفه را نسبت به شخص باغی ثابت كنیم.نیز می

حتما باید گروه منظم میحاكم اسالاز طرف دیگر این مطلب مسلم نیست كه، برای صدق بغی و شورش علیه 
دراسات فی والیة  )ها عنوان بغی صدق كند. تشکیل شده باشد تا بر شورش آنمیای علیه حاكم اسالسازمان یافته

 (283، ص 3الفقیه، ج 
طور كه در علم اصول ثابت شده است ما به مالكات احکام دسترسی قرینه سوم نیز تمام نیست؛ زیرا، همان

رو، ممکن است بتوان گفت مفسده بغی و شورشیان مسلمان علیه حاكم از این (268، ص: 2بیان  األصول، ج) نداریم
است و لذا اشکالی ندارد كه میبه مراتب بیشتر از مفسده مقاتله و جنگ كافران با حکومت اسالمیاسال

مقابل اسیران اهل بغی انجام  این نوع رفتارها در  عقوبتش بیشتر باشد. و این كه در سیره امیرالمومنین
كه در نپذیرفته است چه بسا به خاطر مصلحتی بوده كه باعث گردیده از عقوبت آنان صرف نظر شود همچنان

به خاطر برخی از مصالح از مجازات قتل برخی روایات نیز به این مطلب اشاره شده است كه امیر المومنین
  1ها صرف نظر كرده است. آن

                                                                    
ِبي  شود:مین مثال به این روایت اشاره . به عنوا 1

َ
اٍر َعْن ُیوُنَس َعْن أ ِبیِه َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن َمرا

َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ َبْکٍر ُمَحما

ِه ع َیُقوُل  َبا َعْبِد اللا
َ
هْ  اْلَحْضَرِميِّ َقاَل َسِمْعُت أ

َ
نا ِلْلَقْوِم َدْوَلًة َفَلْو َلِسیَرُة َعِليٍّ ع ِفي أ

َ
ُه َعِلَم أ ْمُس ِإنا ا َطَلَعْت َعَلْیِه الشا  ِل اْلَبْصَرِة َكاَنْت َخْیرًا ِلِشیَعِتِه ِمما

ْخِبْرِني َعِن اْلَقاِئِم ع َیِسیُر ِبِسیَرِتِه َقاَل اَل ِإنا َعِلّیًا ع َساَر فِ 
َ
ِباْلَمنِّ ِلَما َعِلَم ِمْن َدْوَلِتِهْم َو ِإنا اْلَقاِئَم َیِسیُر ِفیِهْم ِبِخاَلِف  یِهْم َسَباُهْم َلُسِبَیْت ِشیَعُتُه ُقْلُت َفأ

ُه اَل َدْوَلَة َلُهْم. وسائل الشیعه، ج  نا
َ
یَرِة أِل .این مضمون با سند های مختلف دیگری در همین 1از ابواب جهادالعدو ح  21ب  76، ص 11ِتْلَك السِّ

 ده است. باب به صورت مستفیض هم آم



 82 ................................................... یمحاربه نسبت به باغ یهشمول و ارتباط آ یبررس
 

 

 مخالف اجماع بودن مفاد آیه شریفه در صورت شمولش نسبت به بغی :پنجم اشکال
ای برای كه اسیران اهل بغی اگر گروه و پشتوانه( 328، ص 21جواهرالکالم، ج ) ادعا شده است كه اجماع وجود دارد 

بغی  تجهیز قوا نداشته باشند قتل آنان جایز نخواهد بود و این كاشف از آن است كه آیه شریفه ناظر به اهل
پردازند پس از استیال و تسلط بر باشد؛ زیرا، طبق آیه شریفه قتل كسانی كه با خدا و رسول به محاربه مینمی

 آنان، مطلقا جایز است.

 عدم حجیت اجماع مذکور جواب اشکال پنجم:
ورد نظر رسد اجماعی كه در اینجا وجود دارد اجماع مدركی است و به باور نگارنده، مداركی كه مبه نظر می 

یابیم روایاتی كه در كنیم میمجمعین است توانایی اثبات مطلوب آنان را ندارد. چرا كه، وقتی به ادله مراجعه می
 شود. مقام هست به سه دسته تقسیم می

طور مطلق از كشتن اسیران اهل بغی، در صورتی كه باشد بهدسته اول كه فقط مشتمل بر یک روایت می
  1كند.باشند، نهی میای نداشته پشتوانه

یشه اختالف سیره امیرالمومنین  نسبت به  اسیران جنگ جمل و جنگ صفین  دسته دوم روایاتی است كه  به ر
ای برای تجدید كند و مفادشان این است كه آن حضرت اسیران جنگ جمل را به جهت آن كه پشتوانهاشاره می

وسائل  )ای برای تجهیز قوا داشتند. كشت چون پشتوانهن را میقوا نداشتند به قتل نرسانید ولی اسیران جنگ صفی

 (76_ 71، ص 11الشیعه، ج 
به خاطر مصالحی بر اسیران جنگ جمل دسته سوم  روایاتی است كه مفادشان این است كه امیرالمومنین 

 (82_ 76، ص 11الشیعه، ج  وسائل )ها را به قتل نرساند و گرنه آنان نیز  مستحق قتل و كشتن بودند. منت گذاشت و آن
 توان جمع كرد:بین این سه دسته روایات به دو صورت می

به جهت تقیه این سه دسته از روایات را ناظر به موردی بدانیم كه امیرالمومنین  صورت نخست این است كه،
ان اهل بغی اند كه با اسیرانشاء كرده حکم والئی و ثانویه  مستمری تا زمان ظهور حضرت صاحب الزمان

 (331، ص 21؛ جواهر الکالم، ج 327، ص3دراسات فی والیة الفقیه، ج  )ای ندارند مدارا شود و كشته نشوند. در صورتی كه پشتوانه
نسبت  گونه جمع شود كه علت آن كه امیرالمومنین صورت دوم این است كه، بین دسته دوم و سوم روایات این

ها بوده برای آنمیه خاطر مصالحی آنان را عفو نمودند فقدان پشتیبان نظابه اهل جنگ جمل منت گذاشتند و ب

                                                                    
ٍد َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن دَ  1 ِبیِه َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحما

َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ِه . ُمَحما َبا َعْبِد اللا

َ
ْلُت أ

َ
اُوَد اْلِمْنَقِريِّ َعْن َحْفِص ْبِن ِغَیاٍث َقاَل: َسأ

  اِئَفَتْیِن ِمَن اْلُمْؤ  َعِن الطا
َ
ْهِل اْلَعْدِل أ

َ
ْخَری َعاِدَلٌة َفَهَزَمِت اْلَعاِدَلُة اْلَباِغَیَة َقاَل َلْیَس أِل

ُ
ِسیرًا َو اَل ْن ِمِنیَن ِإْحَداُهَما َباِغَیٌة َو اأْل

َ
َیْتَبُعوا ُمْدِبرًا َو اَل َیْقُتُلوا أ

ْهِل اْلَبْغيِ 
َ
یٍح َو َهَذا ِإَذا َلْم َیْبَق ِمْن أ َحٌد َو َلْم َیُکْن ِفَئٌة َیْرِجُعوَن ِإَلْیَها َفِإَذا َكاَنْت  ُیْجِهُزوا َعَلی َجِر

َ
ِسیَرُهْم ُیْقَتُل َو ُمْدِبَرُهْم  َلُهمْ  أ

َ
ِفَئٌة َیْرِجُعوَن ِإَلْیَها َفِإنا أ

یَحُهْم ُیَجاُز َعَلْیِه. وسائل الشیعة، ج  71، ص11ُیْتَبُع َو َجِر
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است ولی چون اهل صفین از پشتوانه جنگی برخوردار بودند این امر باعث گردید تا از قتل اسیران جنگ صفین 
 صرف نظر نکنند. 

جمل بوده و وجهی  مخصوص اهل جنگ این نکته نیز بایسته یادآوری است كه، عفو و منت امیرالمومنین 
 ندارند تعدی كنیم.میندارد كه از اهل جمل به مطلق اهل بغی كه پشتیبان نظا

در مقابل روایات دسته دوم و  1و اما نسبت به دسته اول كه مشتمل فقط بر یک روایت بود بر فرض صحت سند
؛ 333، ص 7بحوث فی علم االصول، ج ) د.سوم كه متواتر و قطعی هستند در مقام تعارض یا باید آن را طرح و یا تاویل نمو

 (621دروس فی علم االصول) الحلقة الثالثة(، ص 
عالوه بر این كه جواب دیگری هم  ممکن است داده شود كه این اجماع بر فرض حجیت آن حداكثر مخصص آیه 

 شریفه خواهد بود و منافاتی با آیه شریفه نخواهد داشت.
باشد و جمع اولی كه ممکن است  فقیهان متقدم امامیه ا جمع عرفی میبه نظر نگارنده صورت دوم مطابق ب

 رسد. اند چندان عرفی به نظر نمینسبت به این روایات داشته

 همگونی روایات باب بغی با آیه شریفه در صورت شمولش نسبت به بغیعدم  اشکال ششم:
در حالی  (76_71، ص 11وسائل الشیعه، ج ) باشندمیطبق روایات، اسیران اهل بغی حداكثر مستحق مجازات قتل  

 باشد.میكه مجازات محارب در آیه شریفه امور دیگری هم 

 عدم تنافی روایات باب بغی با آیه شریفه در صورت شمولش نسبت به بغیجواب اشکال ششم:
 شود: به این اشکال دو جواب داده می 

گردد و فقط در است همگی به قتل و كشتن بر میجواب اول: سه مجازات اولی كه در آیه محاربه ذكر شده 
كیفیت قتل با یکدیگر تفاوت دارند و حتی مجازات چهارم طبق برخی از روایات باز به مجازات قتل و اعدام بر 

 گردد.می
توان گفت كه از روایات فوق اگر ترتیب كیفرهای چهارگانه بر حسب جنایت شخص جانی باشد می جواب دوم:
تواند از كیفر قتل استفاده كند و حق استفاده از میمید كه درباره شخص باغی فقط حاكم اسالشوبرداشت می

 كیفرهای دیگر را هم ندارد. 

 عدم اشاره روایات باب بغی به آیه شریفه محاربه اشکال هفتم:
ها تصریح دارد كه روایاتی كه در باره كیفیت و تفسیر كیفرهای چهارگانه در آیه شریفه آمده است و برخی از آن 

شود و در برخی از آنها به آیه شریفه نیز اشاره شده، كیفرهای یادشده برحسب جنایتی است كه جانی مرتکب می
 باشد. گویای این مطلب است كه مقصود آیه شریفه، محاربه به همان معنای مصطلح می

                                                                    
، 1سم بن محمد و سلیمان بن محمد منقری مورد خدشه قرار گیرد. رجال ابن غضائری، ج .سند این روایت ممکن است به خاطر قا  1

 311؛رجال النجاشی، ص 61ص
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باشند؛ پس، اقسام محاربه مندرج در آیه میافزون بر این، ظاهر روایات این است كه در مقام تفسیر تمام مراتب و 
اگر محاربه بغات هم داخل در آیه شریفه بود سزاوار بود كه در ضمن تشریح و توضیح محاربه در آیه شریفه به آن 

 (371_ 373، ص  1معاصره، ج یهات فقهء) قرا .شداشاره می
به آن استشهاد كرده است دارای دو میسالواما معتبره طلحه بن زید كه مستدل به عموم آیه بر بغی به حاكم ا

 اشکال است:
قرار داده است كه  او میكه حکم اسیران بعد از جنگ را در اختیار حاكم اسالاشکال اول: این روایت به قرینه آن

بوط به ها را بردگی بگیرد، مرگونه قیدی آزاد نماید و یا از آنان فدیه اخذ كند و یا آنها را بدون هیچمخیر است آن
مقاتله با كفار و مشركین است و ربطی با مقاتله و جهاد با بغات ندارد. به همین خاطر هم شی  طوسی این 
روایت را تحت  عنوان كیفیت قتال با مشركین و مخالفین اسالم قرارداده است. از طرف دیگر تردیدی نیست كه 

رو،  ، از جهت آن كه كه كفار هستند، ندارد؛ ازاینحدنفسه داللتی بر محاربه كفار و مشركینظاهر آیه شریفه فی
كنیم كه روایت آن را تطبیق كرده است و آن، موردی آیه شریفه را تنها در صورتی تعبدا بر كافر و مشرک تطبیق می

توانیم حکم مذكور را به محاربه باغی كه است كه جنگجویان كافر و مشرک قبل از اتمام جنگ اسیر شوند و نمی
تر از حکم محاربه كافر و مشرک ن است سرایت دهیم چرا  كه حکم محاربه مسلمان باغی خفیفمسلما

 (371، ص 1قرائات فقهیه معاصره، ج  )باشد.می

فقط در كیفیت قتل محارب میاشکال دوم: بازگرداندن همه كیفرهای چهارگانه به قتل و مخیر بودن حاكم اسال
توان رو میاند؛ ازاینباشد هیچ یک از فقیهان نیز به آن ملتزم نشدهه میعالوه بر این كه خالف ظاهر آیه شریف

باشد و لذا این روایت نیز به همین خاطر از حجیت گفت روایت مورد اعراض اصحاب و فقیهان امامیه هم می
 (371ص:  همان  )ساقط است. 

 هت اثبات استظهار دوم نخواهد بود.بر این پایه، روایت معتبره طلحه بن زید هم شاهدی خوبی برای مستدل ج

 در مقام بیان نبودن روایات ذیل آیه شریفه نسبت به تبیین تمام مصادیق آن جواب اشکال هفتم:
این اشکال هم وارد نباشد؛ زیرا، روشن نیست كه روایات ذیل آیه شریفه در مقام بیان تمام اقسام  رسدبه نظر می 

رسول خدا كه ظاهر آیه شریفه است، باشند بلکه چه بسا فقط در مقام بیان و مراتب محاربه و مقاتله با خدا و 
باشد و میاند. لذا روایات نسبت به اقسام و مراتب فرد دیگر آیه شریفه ساكت همان محاربه اصطالحی بوده

 شود.دارد و شامل مقاتله اهل بغی هم میمیطور كه گذشت محاربه در آیه شریفه معنای اعهمان
شرود داخرل در روایرات فروق كه ممکن است گفته شود باغی هم بر حسب جنایتی كره مرتکرب میبر اینعالوه 

 باشد و در نتیجه مستوجب یکی از كیفرهای چهارگانه خواهد بود.می
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 تطابق فهم فقهای شیعه و سنی بر حصر مفاد آیه شریفه در محاربه :هشتم اشکال
فسرین از آیه شریفه برای صحت این استظهار كه مقصود خصوص تطابق فهم فقیهان شیعه و سنی و همچنین م 

و این ام كاشف از آن است كه آیه شریفه در  1كسی است كه با سالح قصد ترساندن مردم داشته است كافی است
ماند در حالی كه همگی از اهل فقیهان مخفی میمیمطلق محارب ظهور ندارد وگرنه چگونه این ظهور بر تما

باشد تا بر فقها محاوره هستند. مخصوصا آن كه، ظهورات از قبیل مسائل عقلی و دقیق هم نمی لغت و ادب و
از مصادیق مستحدثه در عصر حاضر هم میسابق این امر مخفی بماند و ازطرف دیگر بغی و خروج بر حاكم اسال

 .اندای نکردهنیست كه گفته شود در زمان فقهای سابق نبوده است و لذا به ذیل آیه محاربه اشاره

 عدم مالزمه بین فهم فقهای شیعه و حصر مفاد آیه شریفه در محاربه جواب اشکال هشتم:
ممکن است در جواب از این اشکال گفته شود كه اتفاق فقیهان عظام در تفسیر آیه شریفه زمانی حجت است  

دارد كه مدرک یا احتمال  و یا حجت معتبری باشد و این كاشفیت در جایی وجود كه كاشف از نظر معصوم 
وجود مدركی برای اجماع فقیهان نباشد و اال اگر اجماع و تطابق فهم ناشی از وجود آیه یا روایتی باشد وما 
ظاهر آن آیه و روایت را كافی بر ای استدالل مجمعین ندانیم اجماع مزبور حجت نخواهد بود. به عبارت دیگر، 

 )باشد.است و اجماع مدركی به عقیده مشهور فقیهان حجت نمی الزمه اشکال پذیرش حجیت اجماع مدركی

 (371كلمات سدیده، ص 
متشرعه هست را در خطاب میای كه ناشی از ارتکاز عموولی به نظر نگارنده اگر در جایی احتمال قرینه حالیه

اع و تطابق هرچند كند. لذا این اجمرساند و آن را مجمل میمولی بدهیم این احتمال به ظهور خطاب آسیب می
شود اگر دلیل ظهوری بر خالف اجماع داشته باشد آن ظهور حدنفسه حجت نباشد ولی باعث میمفادش فی

 ( 32، ص: 7؛ ج118، ص 2بحوث في علم األصول، ج  )تخریب بشود. 

ما احتمال عقالیی ویژه فقیهان متقدم امامیه از آیه شریفه حداكثر جا با توجه به تطابق فهم علما و بهولی در این
واسطه آن قرینه و دهیم كه ارتکاز حالی نوعی در زمان صدور ونزول آیه شریفه در بین متشرعه بوده است كه بهمی

ارتکاز، متشرعه در زمان نزول از محارب در آیه شریفه كسی كه به قصد ترساندن مردم تشهیر سالح كند هم 
اشف از آن نیست كه فقط خصوص كسی كه به قصد ترساندن مردم اند. ولی این تطابق فهم فقیهان كفهمیدهمی

 باشد.تشهیر سالح كند مراد جدی آیه شریفه می
                                                                    

دانند و برخی دیگر عالوه بر قید مذكور قصد اخذ می. اكثر فقهاء محاربه در آیه شریفه را به معنای  آشکار كردن سالح به قصد ترساندن مردم  1
كرده اند. ولی در مقابل فقط ابن حمزه در الوسیله اشکار كردن سالح را مقید به به قیود فوق نکرده است؛كه چه بسا  مال و قطع طریق هم اضافه

ین خود درباره آن هم گفته شود كه چون این فقیه  قبل از این كه به تعریف محارب و احکام آن بپردازد به تعریف باغی و احکام آن پرداخته است ا
ینه روشنی است ك ه مراد ایشان از محارب خصوص كسی بوده است كه به قصد ترساندن مردم سالح بکشد نه این كه قصد او براندازی حکومت قر

؛ تبصره 226_221؛ الوسیله، ص12، ص2؛ السرائر، ج 388_387، ص 2؛فقه القرآن، ج722؛النهایه، ص17، ص 8باشد. المبسوط، ج میاسال
، 113، ص 1، ایضاح الفوائد، ج271، ص 2؛قواعد االحکام، ج 233، ص 2؛ تحریراالحکام، ج 132؛المختصرالنافع، ص122المتعلمین، ص 
یرالوسیله، ج12، ص2،الدروس الشرعیه،ج181، ص2ارشاداالذهان،ج  318، ص1؛مبانی تکمله المنهاج،ج113، ص 2، تحر
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به دیگر سخن، تطابق فهم فقیهان حداكثر كاشف از این خواهد بود كه مفاد آیه منحصر در شخص باغی نیست 
 ه را شامل شخص باغی هم ندانیم.باشد كه آیه شریفاما این تطابق فهم به نظر نگارنده كاشف از این نمی

اصال مورد ابتالی اصحاب و شیعیان بعد میشاهد بر این ادعا آن است كه، مسئله بغی و شورش علیه حاكم اسال
رو، زیاد مورد پرسش راویان هم قرار نگرفته است و فقیهان نیز كمتر نبوده است و ازاین از عصر امیرالمومنین 

 اند.هدر بررسی ادله آن دقت نمود
تری بر موضوع بغی دارد فقط دو روایت داریم ی دیگری كه داللت روشننکته قابل توجه این است كه، درباره آیه

و این، خود  (111، ص1االحکام،ج یب؛ تهذ182_172، ص 8؛ج 12-2، ص 1ج  ی،)الکافاند.ای نمودهكه به صراحت به این آیه اشاره
رد بحث محل ابتالی شیعیان نبوده و حتی حساسیتی هم نسبت به آن تری بر آن است كه مسئله موشاهد قوی

 اند.سوال نموده اند و لذا كمتر درباره ادله و معنای آن از امامان معصومنداشته
نسبت به اهل هایی نسبت به  اختالف سیره امیرالمومنین آید كه اصحاب حساسیتالبته از برخی روایات برمی

ها بدین خاطر نبوده است كه وظیفه خود را دربرابر اهل بغی ن است كه این حساسیتاند ولی روشبغی داشته
 (81_71،ص 11وسائل الشیعه، ج  )بدانند بلکه چه بسا به خاطر مسائل عقیدتی و سیاسی عصر خودشان بوده است. 

 جمع بندی
كه آن را منحصرر در شرخص براغی گفته، به باور نگارنده نظریه و برداشت اول از آیه شریفه بر بنیاد مطالب پیش

رسد برداشت دوم از آیره شرریفه اسرتظهار بعیردی نیسرت و برا نظر میرسد و بهبدانیم چندان صحیح به نظر نمی
شود درباره شرایط و تعریف باغی و احکام آن به این آیره شرریفه میظهور آیه شریفه نیز تناسب بیشتری دارد  لذا 

خرررالف شررررع نخواهرررد برررود. بغررری مطرررابق ایرررن آیررره هرررم اسرررتناد نمرررود و حکرررم كشرررتن اهرررل
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 چکیده
كنند. و در صورت عدم پذیرش اسالم باید با آنان مسلمین در جهاد ابتدائی ابتدا مشركین را دعوت به اسالم می

توانند با پذیرش شرایط عقد ذمه بر دین خود این حکم استثناء شده و آنان می بجنگند اما در مورد اهل كتاب
 باقی بمانند.

مقوم و ركن عقد ذمه « التزام به پرداخت جزیه»در میان آنچه به عنوان شرایط ذمه در كالم فقها مطرح شده، 
ست. بنابراین شروط عقد نیز در حقیقت مفهوم و مقتضای عقد ذمه ا« ترک اقدامات منافات با امان»است. و 

ترک آزار و اذیت »، «عدم ارتکاب علنی منکرات»، «التزام به احکام و قوانین حکومت اسالمی»ذمه شامل 
باشد. پیامدهای تخلف از شروط در صورتی كه می« ترک إحداث عبادتگاه و عدم نواختن ناقوس»و « مسلمین

ود. و در صورت عدم اشتراط در ضمن عقد موجب در ضمن عقد ذمه شرط شده باشند نقض عقد ذمه خواهد ب
 حد یا تعزیر خواهد بود.

 واژگان کلیدی
 تخلف از شرط -اهل كتاب –نقض عهد  –امان  -عقد جزیه

 مقدمه
بر اساس خاتمیت دین اسالم پیروان همه ادیان الهی مکلف به گرایش به اسالم هستند. تشریع جهاد ابتدائی برای 

رک است. البته مواجهه اسالم با كفار و پیروان سایر ادیان الهی متفاوت است. كفار برچیده شدن بساط كفر و ش
توانند با پذیرش شرایط عقد توانند بر كفر خود باقی بمانند. اما پیروان سایر ادیان الهی یا همان اهل كتاب مینمی

واقع یک نوع قرار داد صلح و امان  در 2عقد جزیه 1 زندگی كنند.میذمه بر دین خود باقی بمانند و در جامعه اسال
  3بین مسلمین و اهل كتاب است.

در عقد ذمه احکام مختلفی در جهات گوناگون نظیر عاقد، لزوم، مدت، شرایط، تخلف و نقض، و .... مطرح 
 شود می

 ارکان و شرایط عقد ذمه
آید و امور خارج از ماهیت می با آن كه در عقود امور دخیل در مفهوم و تعریف عقد اركان و مقومات آن بشمار

ولی در بیان فقها با تسامح بر اركان  1شود.اند شرط نامیده میعقد كه در ضمن آن مورد الزام و التزام قرار گرفته
اند. تفاوت شرط و ركن در این عقد ذمه شرط اطالق شده و در حقیقت شرط را به معنای اعم استعمال كرده

                                                                    
یر الفتاوی، ج« و الّنصاری، فهؤالء یجوز إقرارهم علی دینهم ببذل الجزیة. أهل كتاب و هم الیهود. »1  .6، ص 2السرائر الحاوي لتحر
 .216، ص1؛ فقه القرآن )للراوندي(، ج37، ص 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج« و أما عقد الجزیة فهو الذمة.. »2
 .37، ص2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج« ین: هدنة و عقد جزیةاألمان علی ضرب»و « فصل في كیفیة عقد الجزیة و األمان. »3
ّیته، مقابل قرار البیع، لکن یعتبر في تحّقق عنوانه و تحّققه أن یقع في ضمن العقد.. »1 كتاب البیع « أّن الشرط عبارة عن قرار مستقّل في قرار

 .327، ص 1)لإلمام الخمیني(، ج
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شود و نیاز به عقد جدید است. اما با تخلف از شرط مقومات اصل عقد نقض میاست كه با تخلف از اركان و 
 1اصل عقد باقیست. و متخلف ملزم به رعایت شرط خواهد بود.

 بین مسلمین و اهل كتاب برای پایان دادن جنگ است. 2عقد ذمه بر خالف سایر عقود یک تعهد و التزام  
كه بدون آن  3ال دارد قدر متیقن از مقومات و اركان عقد جزیه استالتزام به جزیه كه پرداخت عملی را به دنب 

 1اند كه بهتر است از مقوله شرط به حساب نیاید.و لذا برخی فقها تصریح كرده 1 گیرد.عقد ذمه شکل نمی
 بنابراین جایگاه التزام به پرداخت جزیه در عقد ذمه مانند ثمن، مثمن و... در عقد بیع خواهد بود.

های منافی با امان بر علیه مسلمین و حکومت اسالمی" نیز مقتضای عقد اساس "ترک اقدامات و فعالیتبر این 
و بیان آن در عقد در حقیقت یک نوع تاكید تلقی  6ذمه بوده و در شمار اركان و مقومات عقد ذمه قرار دارد.

 8 و عدم تعرض به أمنیت طرفین است. زیرا ارتکاز مسلمین و اهل كتاب از انعقاد عقد ذمه همان أمان 7گردد.می
بر اساس این شرط اهل كتاب باید از هرگونه اقدام به تبانی، اجتماع و تصمیم برای جنگ یا همکاری با مشركین 

                                                                    
، ص 21جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج« م یفوا به كما في غیره من العقود ال انتقاض العهد به.إن مقتضی الشرطیة إلزامهم به إن ل». 1

، شماره 16، سال یتفقه اهل ب ی،عامل ینحس یدعقد و شرط، س یطهرا»به مقاله:  یدرابطه عقد و شرط بنگر یرامونپ یشترمطالعه ب ی. برا268
 ..«17 – 71، صص 62

 .268، ص 21جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج« ر كون عقد الذمة لیس كغیره من العقود .... بل هو ضرب من العهد.إال أن الظاه. »2
 .311، ص 1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج« فالمتیقن من مقومات عقد الذمة قبول الجزیة و قبولهم ألحکام المسلمین. »3
 ها خواهد آمد: های برخی فق. در ادامه عبارت1
 .216، ص 1؛ فقه القرآن )للراوندي(، ج37، ص 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج« أما عقد الجزیة و ال یصح إال بشرطین: التزام الجزیة.»

؛ كفایة األحکام، 181، ص 1قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام، ج« بذل الجزیة. .... و هذان ال یتم عقد الذمة إال بهما.»و بنگیرید به: 
 .372، ص 1ج

شرط الجزیة علیهم .... و ال بّد منهما معا .... و ال یجوز اإلخالل بهما و ال بأحدهما، فإن أغفل عن أحدهما، لم تنعقد »همچنین بنگرید به: 
تهی المطلب في تحقیق المذهب، . من316 - 317، صص 2الحدیثة(، ج -؛ تذكرة الفقهاء )ط 13، ص 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج« الجزیة.

 .71، ص 3؛ مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، ج81، ص 11ج
یر الوسیلة، ج« قبول الجزیة .... بل األول منهما من مقومات عقد الجزیة ...و لو لم یعدا شرطا كان حسنا.. »1  .121، ص 2تحر
منتهی المطلب في « و هو أن ال یفعلوا ما ینافي األمان.... ألّن إطالق األمان یقتضي ذلك ما ال یجب شرطه لکّن اإلطالق یقتضیه،». بنگرید به: 6

و أّما الشرط الثاني فإطالق العقد یقتضیه، و ال یجب »؛ 317، ص 2الحدیثة(، ج -؛ تذكرة الفقهاء )ط 81 - 82، صص11تحقیق المذهب، ج
« المصنف في النافع. أنه مقتضی األمان، و لعله لذا لم یذكره كثیر منهم.»71، ص 3سالم، جمسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإل« التعّرض لذكره.

و في النافع خمسة بترك الثاني، بل عن كثیر تركه، و لکن لعله ألنه من مقتضیات العقد، »؛ 267، ص 21جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
أن ال یفعلوا ما ینافي األمان ....و الثاني منهما من مقتضیات » ؛ 261، ص 21شرح شرائع اإلسالم، ججواهر الکالم في « و لذا لم یجب اشتراطه،

یر الوسیلة؛ ج«األمان، و لو لم یعدا شرطا كان حسنا.  .121، ص: 2تحر
 ؛  13، ص 2ة، جالمبسوط في فقه اإلمامی« منافاة األمان..... فذكر هذه األشیاء كلها تأكید و لیس بشرط في صحة العقد.. »7
أن ال »؛ 13، ص 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج« ألن شرط الذمة یقتضي أن یکونوا في أمان من المسلمین، و المسلمون في أمان منهم.. »8

منهاج «آخر. یرتکبوا ما ینافي األمان....و هذا الشرط لیس من الشروط الخارجیة بل هو داخل في مفهوم الذّمة فال یحتاج إثباته إلی دلیل
 .327، ص 1الصالحین )للخوئي(، ج
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و آنان با این  1در جنگ علیه مسلمین خودداری كنند. و این قبیل اقدامات بمنزله نقض عقد ذمه و امان بوده
  2گیرند.حربی قرار می در شمار كفارمیاقدام نظا

هفت  1شش شرط، 1پنج شرط، 3در تعداد شرایط عقد ذمه فقهای شیعه اقوال مختلفی از جمله دو شرط،
اند. منشاء شکل گیری این اقوال قرار گرفتن برخی از را مطرح نموده 8و داوزده شرط 7یازده شرط 6شرط،

 در عداد شروط است.مقومات عقد در زمره شروط و نیز قرار دادن برخی مصادیق 
ها توسط اهل كتاب الزم است. و برخی دیگر اموری هستند برخی از شرایط عقد ذمه اموری هستند كه انجام آن

  2باشند.ها میكه اهل كتاب موظف به ترک آن
ها نیز متفاوت است. برخی شروط ثابتند و برخی متغیر و در جایگاه این شروط در عقد ذمه و احکام تخلف آن

قرار دارند. و نسبت به زمان، مکان، اشخاص، فرهنگ و سایر خصوصیات قابل میطه نظر حاكم اسالحی
 12تغییرند.

در نوشتار حاضر پس از تاسیس اصل و بیان قاعده، شرایط عقد ذمه و سپس امور شایسته اشتراط و احکام 
 گردد.نقض پیمان ذمه مطرح می

 

                                                                    
فأما ما فیه منافاة األمان فهو أن یجتمعوا علی قتال المسلمین فمتی فعلوا ذلك نقضوا العهد و سواء شرط ذلك في عقد الذمة أو لم . »1

الحدیثة(،  -؛ تذكرة الفقهاء )ط 81 - 82، صص11؛ منتهی المطلب في تحقیق المذهب، ج13، ص 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج«یشرط.
یر الوسیلة، ج71، ص 3؛ مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، ج317، ص 2ج  .121، ص 2؛ تحر

ی منته« أن ال یفعلوا ما ینافي األمان .... فإذا فعلوه، نقضوا األمان؛ ألّنهم إذا قاتلونا، وجب علینا قتالهم، و هو ضّد األمان.». بنگرید به: 2
و  أّن العهد إّنما هو عهد األمن». و همچنین 317، ص 2الحدیثة(، ج -؛ تذكرة الفقهاء )ط 81 - 82، صص11المطلب في تحقیق المذهب، ج

 مهذب األحکام )للسبزواري(« األمان و عقده، و مع التخلف یزول العهد و العقد قهرا فیکون المتخلف حربیا ال محاله و یحل دمه و قتله حینئذ.
 .183، ص 11ج
ة، فالمتیقن من مقومات عقد الذمة قبول الجزیة، و قبولهم ألحکام المسلمین بالتزامهم... و أما الزائد عنها فلم یکن من مقومات عقد الجزی. »3

 .311، ص: 1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(؛ ج« نقض العهد. -و لو بال اشتراط -بحیث یستلزم خلفها
 .111، ص 1خمسة. المختصر النافع في فقه اإلمامیة، ج. أما الشروط ف1
جملة ما »و  261، ص 21. األمر الثالث في شرائط الذمة، و هي ستة علی ما ذكرها المصنف هنا. جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج1

 .81، ص 11منتهی المطلب في تحقیق المذهب، ج« یشترط علی أهل الذّمة ینقسم سّتة أقسام.
 .267، ص 21جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج« أما المصنف فبعد أن ذكر أنها ستة و في بعض النس  سبعة.. »6
 .313، ص 1إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد، ج« و شرائط الذمة أحد عشر.. »7
 .372، ص 1كفایة األحکام، ج« شرائط الذّمة اثنا عشر.. »8
 .13، ص 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج« د الذمة ضربان: أحدهما یجب علیهم فعله، و األخر یجب علیهم الکف عنه.المشروط في عق.»2

كیفیة ما یقال و ما یشترط في عقد الذمة و الجهات الراجعة إلی الشروط لیست لها ضابطة كلیة بل تختلف باختالف األشخاص و األمکنة و . »12
مهذب « المختلفة المتشتته بحسب األزمنة و األمکنة. ح لکل من راجع أصناف الناس و الحاالت و العاداتسائر الخصوصیات لما هو واض

 .186، ص 11األحکام )للسبزواري(، ج
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 تاسیس اصل و قاعده
شود. اصل اولی با نگاه آغاز می« بیان قاعده»و « تأسیس اصل»از مسائل فقهی با تحلیل و بررسی بسیاری 

گردد. و بیان قاعده با نگاه درونی، و از عمومات و بیرونی و پیش از مراجعه به ادّله خاص مسأله تبیین می
 1شود.شود و در موارد شک در افراد یا حاالت به آن رجوع میاطالقات آن مسئله استفاده می

 بیان اصل
 تقریب اصل در مورد شرایط عقد ذمه به چهار بیان زیر قابل تبیین است.

بیان اول: در صورت احتمال وجوب و لزوم اشتراط یک امر در عقد ذمه، اصل عدم جعل وجوب )استصحاب( 
 جریان دارد. و بر اساس عدم جریان استصحاب حتی در شبهه حکمیه عدمی، اصل اولی برائت است. 

وم: در صورت احتمال جواز یا عدم جواز اشتراط موردی نظیر كار كردن بدون مزد اهل كتاب برای بیان د
 مسلمین در عقد ذمه، استصحاب جواز و عدم احترام اهل كتاب جریان دارد.

بیان سوم: در صورت شک در صحت عقد ذمه بخاطر احتمال دخیل بودن یک شرط در صحت آن، مانند شک 
صالت الفساد جاری نیست. زیرا حقیت عقد ذمه یک تعهد بین مسلمین و اهل كتاب در صحت سایر عقود ا

و حکم وضعی خاص مترتب بر آن نیست. بلکه باید اصل اولی را در مورد هر یک از آثار مترتب بر عقد  2است.
منیت اهل ای در مورد احتمال وجوب تامین اذمه مستقال تبیین نمود. به طور مثال اگر بعد از چنین عقد ذمه

كتاب، اصل عدم وجوب جریان دارد. و در مورد جواز بیع و شراء با اهل كتاب_بر فرض عدم جواز با غیر اهل 
 ذمه_ و تمّلک جزیه دریافت شده اصل فساد و عدم نقل و انتقال و تملک جریان دارد.
 ورد شک قرار گیرد.بیان چهارم: نقض یا بقاء عقد ذمه بخاطر انجام یا ترک یک عمل از طرف اهل كتاب م

شود كه اگر منشاء شک در واقع شک در اشتراط های قبل حکم این صورت هم روشن میبا توجه به صورت
انجام یا ترک یک عمل در عقد ذمه باشد در این صورت استصحاب عدم شرط زائد بر مقومات و اركان عقد ذمه 

یک رفتار و عمل خاص صادر شده از اهل  اما اگر منشاء شک ناشی از شک در ناقض بودن 3شود.جاری می
كتاب باشد كه موجب تردید در بقائ و نقض عهد شده است. در این صورت استصحاب وجوب وفای به عقد و 

 شود.وجوب امان جاری می

                                                                    
 .11و  13، صص 1. برای مطالعه بیشتر پیرامون معانی مختلف اصطالح "اصل" بنگرید به: كتاب المکاسب )للشی  األنصاري(، ج1
أّن المتیقن .... في قوام عقد الذمة... »ذمه در واقع یک التزام و تعهد است. در بخشی از عبارت فقهاء این چنین آمده است: . حقیقت عقد 2

 .312، ص1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج« التزامهم بالزاماتنا.
التي لم یعلم اشتراطها علیهم حین العقد معهم علی وجه  رو من هنا یشکل الحکم بانتقاض العهد في أهل الذمة اآلن بمخالفة بعض األمو. »3

إرادة  یقتضي النقض ... أن اإلنصاف عدم العلم بکیفیة وقوع العقد معهم، و أنه كان علی وجه تبرأ الذمة منهم لو خالفوا شیئا منها أو كان علی
التعرض بإجراء حکم الحرب علیهم بمجرد االحتمال بعد معلومیة حصول اإللزام لهم بهذه األمور و إن لم ینتقض العهد بالمخالفة، فال یجوز حینئذ 

« الذمة، مع أن األصل عدم الشرط علی هذا الوجه، نعم یخرجون عن الذمة بمخالفة تلك الشرائط التي قد عرفت اعتبارها في الذمة دون غیرها.
 .272و  271، صص 21جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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 بیان قاعده اولی
ِمُنوَن ِباللَّ » برای تبیین قاعده اولی در شرایط عقد ذمه اطالق آیه  ْْ ذیَن َّل ُی ُموَن قاِتُلوا الَّ ِه َو َّل ِباْلَیْوِم اْلِْخِر َو َّل ُیَحرِّ

َیَة َعْن  ی ُیْعُطوا اْلِجْز وُتوا اْلِکتاَب َحتَّ
ُ
ذیَن أ ُه َو َرُسوُلُه َو َّل َیدیُنوَن دیَن اْلَحقِّ ِمَن الَّ َم اللَّ  « َیٍد َو ُهْم صاِغُرونما َحرَّ

 قابل تمسک است. (22ی ی توبه، ایهسوره )
ه آیه در مقام بیان شرایط اتمام جنگ با اهل كتاب است. احتمال لزوم اشتراط یا دخیل بودن یک كبا توجه به این

 شود. شرط در صحت عقد ذمه، با تمسک به اطالق آیه نفی می
به اطالق این آیه برای نفی شرایط زائد تمسک  2و آقاضیاء 1برخی فقهاء از جمله صاحب جواهر

  اند.كرده

 شرایط عقد ذمه
 اول: التزام به احکام و قوانین حکومت اسالمیشرط 

است. در مورد حقیقت این شرط برخی فقها « التزام اهل كتاب به احکام مسلمین»از جمله شرایط عقد ذمه 
این  1اند كه بدون آن عقد صحیح نیست.را از احکام ذمه دانستهو برخی نیز آن 3 اند.را از اركان عقد ذمه دانستهآن

 باشد.بر ادله این شرط میمطلب مبتنی 
و برخی به معنای التزام به  1و مسلمینمیبرخی فقها این شرط را به معنای پذیرش و قبول احکام حاكم اسال

 6اند.احکام اسالم دانسته
توان در شمار شروط عقد ذمه قرار داد. زیرا اواًل اهل ذمه با معنای دوم یعنی التزام به احکام اسالم را نمی

جزیه بر دین خود باقی خواهند ماند و ثانیًا ترک انجام علنی منکرات شریعت اسالم نیز یک شرط پرداخت 

                                                                    
 .268، ص 21جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج« ء من األدلة اعتبار ذلك في عقد الذمة، بل مقتضی اإلطالق خالفه.في شي أنه لیس. »1
شرح تبصرة المتعلمین «التزامهم بالزاماتنا، و الزائد منه مشکوك. -كما هو ظاهر اآلیة -أّن المتیقن من مراتب الذل المأخوذ في قوام عقد الذمة. »2

شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا « مع الشك في اشتراط زائد عن مقوماته، فأصالة اإلطالق یلحقه بغیر المشروط.»و 312، ص1آلغا ضیاء(، ج)ل
 .313، ص 1ضیاء(، ج

في معرفة الحالل و  قواعد األحکام« و هذان ال یتم عقد الذمة إال بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد)قبول جزیه و التزام به احکام اسالم(. »3
فالمتیقن من مقومات عقد الذمة قبول الجزیة، و قبولهم ألحکام المسلمین بالتزامهم، بما هو من شئون أحکام »و همچنین:  181، ص 1الحرام، ج

 .311، ص 1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج« اإلسالم
ام أحکام المسلمین، و ال بد من ذكر هذین الشرطین في عقد الجزیة لفظا و نطقا فإن المشروط في عقد الذمة ... أحدهما .... و اآلخر التز. »1

؛ تذكرة الفقهاء 216 – 217، صص 1؛ فقه القرآن )للراوندي(؛ ج13، ص 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج« أغفل ذكرهما أو ذكر أحدهما لم ینعقد.
، ص 3؛ مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، ج81، ص 11ي تحقیق المذهب، ج؛ منتهی المطلب ف316 - 317، صص 2الحدیثة(، ج -)ط 
71.. 

، ص 2الدروس الشرعیة في فقه اإلمامیة، ج« و في زمن الغیبة یجب إقرارهم علی ما أقّرهم علیه ذو الشوكة من المسلمین كغیرهم.». بنگرید به: 1
جواهر « لی معنی وجوب قبولهم لما یحکم به المسلمون علیهم من أداء حق أو ترك محرمأن تجری علیهم أحکام المسلمین ع»؛ همچنین به 31

 .181، ص11مهذب األحکام )للسبزواري(، ج« أن یقبلوا ما یحکم به وليّ المسلمین علیهم.»؛ و 271، ص 21الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
، 1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج« ین، و لو لم یکن الملزم به من أحکام اإلسالم.االلتزام بأحکام اإلسالم ال بمطلق التزامات المسلم.»6

 .312 -311صص 
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اند. هم چنین چیزی نقل نشده كه اهل كتاب به احکام اسالم ملتزم بوده مستقل است. و ثالثا در سیره پیامبر
التزام و پذیرش احکام و لذا  هم در ضمن شرط دیگری مطرح شده است. بنابراین قدر متیقن از این شرط 

اند كه كند. برخی فقهاء نیز تصریح كردهوضع میمیبرای اداره جامعه اسالمیقوانینی است  كه حاكم اسال
منظور از این شرط التزام اهل كتاب به مطلق احکام مسلمین نظیر كار كردن رایگان یا با أجرت نیست بلکه اهل 

ها و توضیحات لذا باید مثال 1 اند باشند.به جهت اسالم خود وضع كردهكه مسلمین میكتاب باید ملتزم به احکا
التزام به احکام  3اجرای احکام مسلمین بدون استثناء، 2فقها در ذیل این شرط از قبیل أداء حق، ترک حرام،

 را تصحیح نمود و به این معنا بازگرداند. 1هاها و اختالفمسلمین در نزاع

 به احکام مسلمین ادله اعتبار شرط التزام
 . اجماع مسلمین9

؛ شرائع اإلسالم 216، ص 1؛ فقه القرآن )للراوندي(؛ ج37، ص 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج)اندبسیاری از فقها به این شرط تصریح كرده
؛ الدروس الشرعیة في 316، ص 2الحدیثة(، ج -ط ؛ تذكرة الفقهاء )111، ص 1؛ المختصر النافع في فقه اإلمامیة، ج321، ص 1في مسائل الحالل و الحرام، ج

جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، )اند. برخی مدعی عدم خالف شده(.88؛ تبصرة المتعلمین في أحکام الدین، ص 33، ص 2فقه اإلمامیة، ج

  1اند.سنت دانسته را از مسلمات بین شیعه و اهلاند و برخی هم آن. و بعضی ادعای اجماع كرده(271، ص 21ج
 مناقشه: با وجود اینکه اثبات  اجماع  و عدم خالف را ثابت نمود. اما این اجماع مدركی است.

 . حقیقت عقد ذمه2
را در عقد ذمه و در نتیجه اشتراط آن 6برخی از فقها این شرط را داخل در مفهوم و حقیقت عقد ذمه دانسته

 دانند. نیاز از دلیل میبی
ن شرط از اركان و حقیقت عقد جزیه نبوده و همانند پرداخت جزیه در تصور و تعریف این عقد مطرح مناقشه: ای

 شود. نمی

                                                                    
 أن یجري علیهم أحکام المسلمین الراجعة إلی جهة إسالمهم ....أما لزوم مطلق التزاماتهم، و لو بمثل استخدامهم مجانا أو بعوض، فالظاهر. »1

 .312 -311، صص 1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج«عدم كونه من لوازم عقد الذمة.
جواهر الکالم في شرح شرائع « علی معنی وجوب قبولهم لما یحکم به المسلمون علیهم من أداء حق أو ترك محرم». برای نمونه بنگرید به: 2

شرح تبصرة المتعلمین «و ترك المنکرات اإلسالمیة أن یجري علیهم أحکام المسلمین .... أداء الحقوق»و همچنین:  271، ص 21اإلسالم، ج
 .312 -311، صص 1)لآلغا ضیاء(، ج

 .216 – 217، صص 1فقه القرآن )للراوندي(، ج«و أن یجری علیهم أحکام المسلمین من غیر استثناء. »3
 .312 -311، صص 1ا ضیاء(، جشرح تبصرة المتعلمین )لآلغ« كونهم ملزمین بأحکامنا و إلزاماتنا في المرافعات و غیرها. »1
مهذب األحکام « مضافا إلی اإلجماع، و ما تقدم من الروایات. ثما إّن اعتبار هذه األمور من المسّلمات بین اإلمامیة بل بین المسلمین. »1

 .181، ص 11)للسبزواري(، ج
 .181، ص 11مهذب األحکام )للسبزواري(، ج« ألّنه ال معنی للذمة إال ذلك. »6
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 سوره مبارکه توبه 21. آیه 5
َیَة َعْن َیٍد َو ُهْم صاِغُروَن »سوره مباركه توبه  22برخی فقهاء برای اثبات این شرط به آیه  ی ُیْعُطوا اْلِجْز  «َحتَّ

، صص 2الحدیثة(، ج -؛ تذكرة الفقهاء )ط 216 – 217، صص 1؛ فقه القرآن )للراوندي(؛ ج13، ص: 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج)انداستدالل كرده

كه تعبیر  و شهید ثانی ، راوندیاز جمله شی  طوسی .(81، ص 11؛ منتهی المطلب في تحقیق المذهب، ج316 - 317
و محقق كركی نیز این تفسیر را أصح دانسته  1 اند.ه احکام مسلمین دانستهرا به معنای التزام ب« و هم صاغرون»

 .(377، ص 3جامع المقاصد في شرح القواعد، ج)است
باشد كه وقتی دو شیء را با یکدیگر مقایسه كنند این معنا صدق از ماده "ِصَغر" و متضاد آن "ِكَبر" می« صاغرون»

 2باشد.ی شده به یک جایگاه پست میبه معنای كسی كه راض« صاغر»كند. و می
 در معنای این كلمه در آیه شریفه چند احتمال وجود دارد. 

 احتمال اول: صاغرون به معنای اعمال هر گونه تحقیر و ذلت نسبت به اهل ذمه باشد. 
ازگارنیست. در مواجهه با اهل ذمه نقل شده س  و امیر المومنین اشکال: این معنا با آنچه از سیره پیامبراكرم

 -؛ قرب اإلسناد )ط 672، ص2اإلسالمیة(، ج -الکافي )ط )در مسیر كوفه از جمله مشایعت مرد مسیحی توسط امیر المومنین

از تفاوت در مخاطب  ناراحتی امیر المومنین  3، دستور كمک به پیرمرد مسیحی از بیت المال،(12الحدیثة(، ص
توان بر شمرد. بنابراین این معنا صحیح را می 1برای ورود به خانه آنانو اجازه گرفتن  1قرار دادن در دادگاه،

 نیست.
احتمال دوم: صغار در آیه حال برای إعطای جزیه باشد. یعنی در حال پرداخت جزیه اهل كتاب با ذلت و تحقیر 

  6باشد. به این معنی كه اهل كتاب هنگام پرداخت جزیه ایستاده و مسلمان نشسته باشند.

                                                                    
و مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم،  216 – 217، صص 1؛ فقه القرآن )للراوندي(، ج37  - 38، صص2. المبسوط في فقه اإلمامیة، ج1

و هو التزامهم أحکام اإلسالم، ألّن ». عبارت مسالک این چنین است: 271، ص 21؛ جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج71، ص 3ج
 « ال یتحقق بدونه، علی المختار من تفسیره، فکان ذكره هنا أولی.الصغار 

َغُر و الکبر من األسماء المتضاّدة التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض، فالشي. »2 ء، و كبیرا في جنب آخر. َصِغیرًا في جنب الشي ء قد یکونالصِّ
اِغُر: الّراضي بالمنزلة الّدنّیة ..... یقال: َصُغَر ِصَغرًا في ضّد الکبیر، و َصِغَر َصَغراً  ة، و الصا لا  .181مفردات ألفاظ القرآن، ص« و َصَغارًا في الذِّ

ِد ْبنِ 3 ْحَمَد ْبِن َعاِئٍذ َعْن ُمَحما
َ
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن أ ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن ع َقاَل: َمرا  . َعْنُه َعْن ُمَحما

َ
ِبي َحْمَزَة َعْن َرُجٍل َبَلَغ ِبِه أ

َ
ُل َفَقاَل أ

َ
َشْیٌ  َمْکُفوٌف َكِبیٌر َیْسأ

ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع ا
َ
ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن َنْصَراِنيٌّ َقاَل َفَقاَل أ

َ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع َما َهَذا َفَقاُلوا َیا أ

َ
ْنِفُقوا َعَلْیهِ أ

َ
ی ِإَذا َكِبَر َو َعَجَز َمَنْعُتُموُه أ  َبْیِت  ِمْن  ْسَتْعَمْلُتُموُه َحتا

 .222، ص6. تهذیب األحکام )تحقیق خرسان(، جاْلَمالِ 
ء به یوم القیامة مغلولة یداه إلی عنقه فکه العدل و أسلمه الجور و من الحدیث المرفوع من روایة أبي هریرة لیس أحد یحکم بین الناس إال جي. »1

عمر إلیه فقال قم یا أبا الحسن فاجلس مع خصمك  فالتفت جالس علياستعدی رجل علی علي بن أبي طالب ع عمر بن الخطاب رضي الله عنه و 
ت ما فقام فجلس معه و تناظرا ثم انصرف الرجل و رجع علي ع إلی محله فتبین عمر التغیر في وجهه فقال یا أبا الحسن ما لي أراك متغیرا أ كره

ي فاجلس مع خصمك فاعتنق عمر علیا و جعل یقبل وجهه و قال بأبي كان قال نعم قال و ما ذاك قال كنیتني بحضرة خصمي هال قلت قم یا عل
 61، ص17شرح نهج البالغة البن أبي الحدید، ج« أنتم بکم هدانا الله و بکم أخرجنا من الظلمة إلی النور.

1 
َ
ِبي َعْن أ

َ
َثَنا أ َثِني ُموَسی َقاَل َحدا ٌد َحدا ْخَبَرَنا ُمَحما

َ
ِه أ ْخَبَرَنا َعْبُد اللا

َ
ِبیهِ . أ

َ
ِه َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن َعْن أ ِبیِه َعْن َجدِّ

َ
ٍد َعْن أ ِه َجْعَفِر ْبِن ُمَحما َعْن  ِبیِه َعْن َجدِّ

ِه ص ِة ِإالا ِبِإْذٍن. الجعفریات )األشعثیات(، ص َعِليٍّ ع َقاَل َقاَل َرُسوُل اللا ما ْهِل الذِّ
َ
 .81اَل َتْدُخُلوا َعَلی ِنَساِء أ

. عبارت فقه القران راوندی این چنین است: 216 – 217، صص 1.؛ فقه القرآن )للراوندي(، ج37  - 38، صص2ط في فقه اإلمامیة، ج. المبسو6
 « و منهم من قال الصغار أن تؤخذ الجزیة منه قائما و المسلم جالس عن خشوع و ضراعة و ذل و استکانة من الذمي و عن ید من المسلمین.»
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دو معنای حقیقی و « الید»ای برای اثبات این معنا وجود ندارد. در تفسیر المیزان در معنای : قرینهاشکال
بنابراین  1مجازی آن یعنی عضو بدن و كنایة از سلطه و قدرت مسلمین بر اهل كتاب قابل طرح دانسته است.

 اثبات این ذلت خاص از آیه نیاز به دلیل دارد.
اند. با این دانستهمی"صاغرون" را به معنای التزام به احکام حکومت اسال احتمال سوم: محقق عراقی
ساز تمایل و گرایش آنان به ای از تحقیر و ذلت اهل كتاب مد نظر است كه زمینهاستدالل كه در این ایه مرتبه

ه آن اشاره شده نیز ب این مناط و مالک در روایت زراره با سند صحیح از امام صادق  2اسالم را فراهم نماید.
فرمایند كنند و در عین حال میاست. آن حضرت در تعیین مقدار مقدار جزیه را موكول به نظر امام و حاكم می

َو َکْیَف » مقدار آن باید به میزانی باشد كه اهل كتاب از پرداخت آن احساس ناراحتی و تاّلم كرده و اسالم بیاورند.
َلَم ِلَذِلَك َفُیْسِلَم  َتِرُث َیُکوُن َصاِغراا َو ُهَو ََّل َیکْ 

ْ
ِخَذ ِمْنُه َفَیأ

ُ
ی َیِجَد ُذَّلا ِلَما أ َخُذ ِمْنُه َحتَّ ْْ لذا قدر متیقن از این  3«ِلَما ُی

 1باشد.ذلت التزام به احکام اسالم می
نیز با استدالل به سیاق این آیه "صاغرون" را به معنای التزام به احکام حکومت  عالمه طباطبائی

اند. زیرا در این آیه عدم ایمان به خدا و آخرت و انجام محرمات به عنوان دلیل لزوم جنگ با اهل دانستهیماسال
كتاب بیان شده و سپس اعطای جزیه همراه با ذلت و تحقیر به عنوان بدیل جنگ قرارداده شده است. بنابراین با 

نسبت به اهل میتمسخر مسلمین و حاكم اسال مراد از "صاغرون" توهین ومیدر نظر گرفتن متانت و وقار اسال
 1است.میكتاب نیست بلکه التزام به احکام و قوانین حکومت اسال

بنابراین اعطاء جزیه همراه با نوعی تحقیر و ذّلت همراه است كه همان التزام اهل كتاب به احکام حکومت 
 باشد.میمیاسال

                                                                    
ی ُیْعُطوا اْلِجْزَیَة َعْن َیدٍ »ارحة من اإلنسان و تطلق علی القدرة و النعمة فإن كان المراد به في  قوله: و الید: الج. »1 هو المعنی األول فالمعنی « َحتا

علیهم و هم حتی یعطوا الجزیة متجاوزة عن یدهم إلی یدكم، و إن كان المراد هو المعنی الثاني فالمعنی: حتی یعطوا الجزیة عن قدرة و سلطة لکم 
 .213و  212، صص 2المیزان في تفسیر القرآن، ج«صاغرون غیر مستعلین علیکم و ال مستکبرین.

شرح « ذلهم البالغ بمرتبة یصلح أن یکون داعیا لقبولهم اإلسالم. و ربما اختلفت عباراتهم في شرحه، و یستفاد من مجموعها كونه عبارة عن. »2
 .312 -311، صص 1جتبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، 

ِبي َعْبِد اللا . »3
َ
یٍز َعْن ُزَراَرَة َقاَل: ُقْلُت أِل اِد ْبِن ِعیَسی َعْن َحِر ِبیِه َعْن َحما

َ
ْهِل اْلِکَتاِب َو َهْل َعَلْیِهْم ِفي َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

َ
ِه ع َما َحدُّ اْلِجْزَیِة َعَلی أ

ٌف اَل َینْ َذِلَك َشيْ  ُخَذ ِمْن ُكلِّ ِإْنَساٍن ِمْنُهْم َما َشاَء َعلَ ٌء ُمَوظا
ْ
ْن َیأ

َ
َماِم أ ْن َیُجوُزوا ِإَلی َغْیِرِه َفَقاَل َذاَك ِإَلی اإْلِ

َ
ی َقْدِر َماِلِه ِبَما ُیِطیُق ....َو َكْیَف َیُکوُن َبِغي أ

ی َیِجَد ُذالا لِ  َصاِغرًا َو ُهَو اَل َیْکَتِرُث  َلَم ِلَذِلَك َفُیْسِلَم.ِلَما ُیْؤَخُذ ِمْنُه َحتا
ْ
ِخَذ ِمْنُه َفَیأ

ُ
؛ تهذیب األحکام 166، ص3اإلسالمیة(، ج -الکافي )ط « َما أ

 .81، ص2؛ تفسیر العیاشي، ج117، ص1)تحقیق خرسان(، ج
المتیقن من مراتب الذل  و حینئذ فکل ما له دخل في ذلهم ال بد أن یعامل معهم، و أعظمها كونهم ملزمین بأحکامنا .... لو ال دعوی أّن . »1

 .312 -311، صص 1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج« التزامهم بالزاماتنا -كما هو ظاهر اآلیة -المأخوذ في قوام عقد الذمة
بصغارهم خضوعهم  و االعتبار بما ذكر في صدر اآلیة من أوصافهم المقتضیة لقتالهم ثم إعطاؤهم الجزیة لحفظ ذمتهم یفید أن یکون المراد. »1

هواه للسنة اإلسالمیة و الحکومة الدینیة العادلة في المجتمع اإلسالمي فال یکافئوا المسلمین و ال یبارزوهم بشخصیة مستقلة حرة في بث ما ت
ن الهوان.فظاهر اآلیة أن أنفسهم و إشاعة ما اختلقته هوساتهم من العقائد و األعمال المفسدة للمجتمع اإلنساني مع ما في إعطاء المال بأیدیهم م

یة بهم من جانب المسلمین أو أولیاء الحکومة الدینیة فإن هذا مما ال یحتمله السکینة و ا لوقار هذا هو المراد من صغارهم ال إهانتهم و السخر
 .213و  212، صص 2المیزان في تفسیر القرآن، ج« اإلسالمي و إن ذكر بعض المفسرین.
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 ومت اسالمیپیامدهای تخلف از شرط و عدم التزام به احکام حک
در مورد پیامدهای تخلف از این شرط دو نظر وجود دارد: نظر اول: فقط در صورت اشتراط التزام اهل كتاب به 

این نظریه مبتنی بر عهد دانستن  1شود.در عقد ذمه تخلف از آن نقض عقد محسوب میمیاحکام حکومت اسال
 شود.ط عقد هم منتفی میاین عقد و تعلیق امان و ذمه بر شرط است كه با انتفاء شر

در صورت عدم اشتراط در ضمن عقد نیز موجب نقض عهد ذمه مینظر دوم: تخلف از احکام حکومت اسال
جواهر الکالم )اند. برای این نظر ادعای عدم خالف بین فقها كرده(316 - 317، صص 2الحدیثة(، ج -تذكرة الفقهاء )ط )خواهد بود

 . این نظر مبتنی بر این است كه این التزام مقتضای عقد ذمه است. (271ص  ،21في شرح شرائع اإلسالم، ج
مناقشه: مقتضای عقد ذمه همان پرداخت جزیه و أمان است. و عقد فاقد این شرط لزوم وفا دارد. بنابراین در 

 شود.صورت عدم اشتراط در عقد ذمه عقد ذمه نقض نمی

 شرط دوم: عدم ارتکاب علنی و آشکار منکرات
بر اساس این شرط اهل كتاب باید از  2 از جمله شرایط عقد جزیه "ترک ارتکاب علنی و آشکار منکرات" است.

 3ارتکاب امور حرام در شریعت اسالم، هرچند در شریعت خودشان جایز باشد خودداری كنند.
حارم و خوردن گوشت با م اینکه فقهاء در مورد مصادیق این شرط، مواردی همچون شرب خمر، زنا، ربا، ازدواج

است كه به نحوی در شمار شعائر میكند كه مرادشان فقط امور حرااند. روشن میخوک را مطرح كرده
ها وجود دارد و سایر محرمات فردی نظیر غیبت، خوردن هستند و جهات تاثیر گذار اجتماعی در آنمیاسال

 ن شرط دو نظر در بین فقها مطرح شده است.باشد. در مورد ایمیغذای نجس و از این قبیل مورد نظرشان ن
نیاز از ذكر در عقد ذمه است. و اشتراط ای كه این شرط بینظر اول: این شرط مقتضای عقد ذمه است. بگونه

 1 شود.خالف آن موجب بطالن عقد ذمه می
ُة » ادله: به اطالق تعبیر ُة َرُسوِلِه َفَمْن َفَعَل َذِلَك ِمْنُهْم َفَقْد َبِرَئْت ِمْنُه ِذمَّ ِه َو ِذمَّ ةٌ َو َقاَل لَ  اللَّ  «ْیَسْت َلُهُم اْلَیْوَم ِذمَّ

 1اند.تمسک كرده 1در ذیل صحیحه زراره

                                                                    
یر الوسیلة، ج« في عقد الجزیة فخالفوا نقض العهد و خرجوا عن الذمةلو شرط هذان القسمان . »1  .122، ص 2تحر
یر الفتاوی، ج13، ص 2. المبسوط في فقه اإلمامیة، ج2 ، 1؛ شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، ج6 – 7، صص2، السرائر الحاوي لتحر

، 2؛ الدروس الشرعیة في فقه اإلمامیة، ج88؛ تبصرة المتعلمین في أحکام الدین، ص 111، ص 1غ المختصر النافع في فقه اإلمامیة، ج 321ص 
 .33 – 31ص 

إذا فعل »؛ 262، ص 21جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج« الرابع أن ال یتظاهروا بالمناكیر عندنا .... و إن كانت جائزة في شرعهم.. »3
 .126 – 127، صص 11مهذب األحکام )للسبزواري(؛ ج«یس بجائز في شرعنا لم یتعّرضوا ما لم یتجاهروا به.أهل الذمة ما هو جائز في شرعهم و ل

الذمة  . أن ال یتظاهروا بالمحّرمات، كشرب الخمر، و نکاح المحارم. ... و اّن نفس فعلها مناف للذمة، فمقتضاه كونه من اللوازم الشرعیة لعقد 1
متن العقد، بل لو اشترط خالفها كان باطال، ألنه شرط خالف مقتضی العقد، كما هو الشأن في الجزیة. شرح تبصرة بال احتیاج إلی اشتراطها في 

 312، ص 1المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج
ةِ . »1 ما ْهِل الذِّ

َ
َیَة ِمْن أ ِه ص َقِبَل اْلِجْز ِه ع َقاَل: ِإنا َرُسوَل اللا ِبي َعْبِد اللا

َ
نْ  َعْن ُزَراَرَة َعْن أ

َ
یِر َو اَل َیْنِکُحوا  َعَلی أ ُكُلوا َلْحَم اْلِخْنِز

ْ
َبا َو اَل َیأ ُكُلوا الرِّ

ْ
اَل َیأ

ُة اللا  ْخِت َفَمْن َفَعَل َذِلَك ِمْنُهْم َفَقْد َبِرَئْت ِمْنُه ِذما
ُ
ِخ َو اَل َبَناِت اأْل

َ
َخَواِت َو اَل َبَناِت اأْل

َ
ُة َرُسوِلِه ص َو َقاَل لَ اأْل ٌة.ِه َو ِذما من ال یحضره  «ْیَسْت َلُهُم اْلَیْوَم ِذما

 .321، ص 7و ج 118، ص6تهذیب األحکام )تحقیق خرسان(، ج؛ 12،  ص2الفقیه، ج
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اشکال: صدر این روایت مربوط به فرض اشتراط در ضمن عقد است. لذا این فراز از حدیث كه در ذیل آن آمده 
 2است اطالق ندارد.

دانند. و اهل كتاب هر چند در برخی فقهاء ذكر آن در عقد ذمه الزم نمینظر دوم: در شمار شروط عقد است. 
دهند. را در شمار اركان و شروط صحت عقد قرار نمیالبته آن 3عقد ذكر نشده باشد  ملزم به رعایت آن هستند.

این گویا این شرط در نظر  1شود.زیرا مخالفت با این شرط در فرض اشتراط در عقد ذمه موجب نقض آن نمی
 فقها به نحوی الزمه پذیرش سلطه اسالم است.

 ادله اعتبار شرط
 (223غنیة النزوع إلی علمي األصول و الفروع، ص )اجماع  -9
 (312، ص 2الحدیثة(، ج -تذكرة الفقهاء )ط  ) صحیحه زرارة -2
ِه » ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِه  َعْن ُزَراَرَة َعْن أ ْن َقِبَل  َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اللَّ

َ
ِة َعَلی أ مَّ ْهِل الذِّ

َ
َیَة ِمْن أ َبا َو ََّل  اْلِجْز ُکُلوا الرِّ

ْ
ََّل َیأ

یِر َو ََّل َیْنِکُحوا اِْلََخَواِت َو ََّل َبَناِت اِْلَِخ َو ََّل َبَناِت اِْلُْخِت َفَمْن َفَعَل ذَ  ُکُلوا َلْحَم اْلِخْنِز
ْ
ُة َیأ ِلَك ِمْنُهْم َفَقْد َبِرَئْت ِمْنُه ِذمَّ

ِه  ٌة. اللَّ ُة َرُسوِلِه ص َو َقاَل َلْیَسْت َلُهُم اْلَیْوَم ِذمَّ  118، ص6تهذیب األحکام )تحقیق خرسان(، ج؛ 12،  ص2من ال یحضره الفقیه، ج ) «َو ِذمَّ

 (321، ص 7و ج
 اند و سند آن صحیح است.همه توثیق شده 1سند: راویان این حدیث در مشیخه من الیحضره الفقیه

ت این است كه اهل ذمه باید ملتزم به ترک محرمات شوند. البته از آنجا كه اهل كتاب بر دین داللت: مفاد روای
 ها باشد. اند باید مراد از ترک این امور التزام به انجام ندادن علنی آنخود باقی گذاشته شده

 میپیامدهای تخلف از شرط و ارتکاب علنی محرمات اسال
 این شرط مطرح شده است. سه نظریه در مورد حکم مخالفت با 

                                                                                                                                                                              
العقد، و . و یدل علیه ما في النص المشتمل ذیله علی انهم إن فعلوا ذلك برئت ذمة الّله منهم. و ظاهر إطالقه یشمل ما لو لم یشترط ذلك في متن  1

 .312، ص 1نفس فعلها مناف للذمة.... شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج اّن 
یاض المسائل )ط « و في داللته علٰی حصول النقض باإلخالل بها مطلقًا نظر. نعم هو نّص في ذلك مع الشرط. فیرّد به.. »2 ، 8الحدیثة(، ج -ر

شرح تبصرة المتعلمین « رة االشتراط في متن العقد، كما یومئ إلیه الصدر.و هو مع مالحظة صدره في محله، إلمکان حمله علی صو»؛ 12ص 
 .311، ص 1)لآلغا ضیاء(، ج

المبسوط « و أما ما فیه إظهار منکر في دار اإلسالم ... فکل هذا علیه الکف عنه سواء كان مشروطا أو غیر مشروط فإن عقد الذمة یقتضیه.. »3
یرا لذلك علیهم.ألنّ »؛ 11، ص 2في فقه اإلمامیة، ج ، صص 11مهذب األحکام )للسبزواري(، ج« ه ال معنی لعقد الهدنة إال ذلك فیکون العقد تقر

أن ال یتظاهروا بالمحّرمات.... و ظاهر إطالقه یشمل ما لو لم یشترط ذلك في متن العقد، و اّن نفس فعلها مناف للذمة، فمقتضاه .. »126 – 127
د الذمة بال احتیاج إلی اشتراطها في متن العقد، بل لو اشترط خالفها كان باطال، ألنه شرط خالف مقتضی العقد، كما كونه من اللوازم الشرعیة لعق

 .312، ص 1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج« هو الشأن في الجزیة.
المبسوط في فقه « حد إن كان مما یوجب الحد.إن خالفوا ذلك لم ینتقض ذمته سواء كان مشروطا علیه أو لم یکن لکن یعزر فاعله أو ی. »1

 .11، ص 2اإلمامیة، ج
عن سعد بن عبد الّله؛ و الحمیرّي، عن أحمد بن محّمد بن عیسی؛ و إبراهیم بن هاشم جمیعا عن  -رحمهما الّله -. عن أبي و محّمد بن الحسن1

 .173،  ص1من ال یحضره الفقیه، جعن زرارة. الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب
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شود بلکه نظر اول: مخالفت با این شرط حتی در صورت اشتراط در ضمن عقد، موجب نقض عهد ذمه نمی
  1موجب حد و تعزیر است.

 2اند.را ضعیف دانستهمناقشه: این نظر مورد اعراض فقهاء قرار گرفته و برخی آن
در صورت عدم اشتراط در ضمن عقد موجب خروج از  نظر دوم: بر خالف نظر قبل، مخالفت با این شرط حتی

  3امان و نقض عقد است.
 ادله نظریه دوم:

 است. (223غنیة النزوع إلی علمي األصول و الفروع، ص )برای این نظر ادعای اجماع شده -1
این اشکال: بخاطر احتمال مدركی بودن اجماع و نیز وجود نظر مخالف در میان فقها در ضمن نظر اول و سوم 

 استدالل مخدوش است. 
ُة َرُسوِلِه » اطالق  -2 ِه َو ِذمَّ ُة اللَّ شامل  «َو َقاَل لیست لهم الیوم ذّمة َفَمْن َفَعَل َذِلَك ِمْنُهْم َفَقْد َبِرَئْت ِمْنُه ِذمَّ

  1شود.صورت عدم اشتراط در ضمن عقد می
ست زیرا در ابتدای روایت تعبیر "علی" آمده كه استدالل به اطالق ذیل روایت زراره صحیح نیاشکال: حال آن

ِه »است  ْن  ِإنَّ َرُسوَل اللَّ
َ
ِة َعَلی أ مَّ ْهِل الذِّ

َ
َیَة ِمْن أ َبا َقِبَل اْلِجْز ُکُلوا الرِّ

ْ
كه داللت بر صورت اشتراط در ضمن  «ََّل َیأ

 است. عقد دارد. و ذیل روایت نیز انجام محرمات را در همین فرض را موجب نقض عقد دانسته
این قبیل برخوردها نشان دهنده ارتکاز  1شدند.ای كه مرتکب علنی منکرات میرفتار خلفاء با اهل ذمه -3

مسلمین در مواجهه با اهل كتاب بوده است كه ارتکاب علنی منکرات حتی در صورت عدم اشتراط هم موجب 
 گردد.نقض عهد می

ل كتاب متخلف ممکن است بخاطر اشتراط در ضمن عقد اشکال: این قبیل رفتارهای خلفاء و مسلمین با اه
طور كه در حکم خلیفه دوم به نفی بلد مسیحیان نجران بعد از اقدام به رباخواری علنی، نیز این ذمه باشد. همان

 6موضوع در عقد ذمه شرط شده بوده است.

                                                                    
إن كان  و أما ما فیه إظهار منکر في دار اإلسالم ... و إن خالفوا ذلك لم ینتقض ذمته سواء كان مشروطا علیه أو لم یکن لکن یعزر فاعله أو یحد. »1

 .11، ص 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج« مما یوجب الحد.
مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، «ضرر فیه علی المسلمین. و هو ضعیف.و للشی   قول بعدم النقض به و إن شرط علیهم، ألّنه ال . .»2

 .71، ص 3ج
النهایة في مجرد الفقه و « االمتناع من مجاهرة المسلمین ... فمتی فعلوا شیئا من ذلك، فقد خرجوا من الّذّمة، و جری علیهم أحکام الکّفار..»3

یر ال222الفتاوی، ص  . این نظر در 33 – 31، ص 2؛ الدروس الشرعیة في فقه اإلمامیة، ج7و  6، صص 2فتاوی، ج؛ السرائر الحاوي لتحر
 .11، ص 2مبسوط نیز به عنوان یک احتمال مطرح شده است. المبسوط في فقه اإلمامیة، ج

؛ منهاج الصالحین 312، ص 1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج« . و ظاهر إطالقه یشمل ما لو لم یشترط ذلك في متن العقد.. »1
 .328و  327، صص1)للخوئي(، ج

، 1منهاج الصالحین )للخوئي(، ج« و بما أّن أهل الکتاب كانوا في زمان الخلفاء متجاهرین بالمنکرات المزبورة فألجل ذلك نفی عنهم الذّمة.. »1
 .328و  327صص

وأقام »؛ 181، ص1فتوح البلدان، ج« کم فیهم عمر رحمه الله حین أكلوه بإجالئهم.و كان فیما أخذ علی أهل نجران أن ال یأكلوا الربا، فح». 6
، 1الطبقات الکبری، ج« أهل نجران علی ما كتب لهم به النبي، صلی الله علیه وسلم.... ثم أصابوا ربًا فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهم.
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ین صورت موجب حد و شود و در غیر انظر سوم: تخلف، در صورت اشتراط در ضمن عقد موجب نقض عقد می
 2تر است.به نظر برخی فقها این نظر قوی 1گردد.تعزیر می

 ادله نظر سوم: 
در صورت اشتراط در ضمن عقد در واقع ذمه و أمان منوط و معلق به شرط شده و با تخلف از آن مشروط هم  -1

 1ده و تعلیق أمان و ذمه جایز باشد.البته این بیان مبتنی بر این است. كه عقد ذمه از سن  عهد بو 3رود.از بین می
ِه »تعبیر "علی" در ابتدای صحیحه زراره  -2 ْن  ِإنَّ َرُسوَل اللَّ

َ
ِة َعَلی أ مَّ ْهِل الذِّ

َ
َیَة ِمْن أ َبا َقِبَل اْلِجْز ُکُلوا الرِّ

ْ
  «ََّل َیأ

َفَمْن َفَعَل َذِلَك »ارد. داللت بر اشتراط درضمن عقد دارد. و ذیل روایت نیز داللت بر نقض عقد با تخلف از آن د
ُة َرُسوِلِه  ِه َو ِذمَّ ُة اللَّ ٌة. ِمْنُهْم َفَقْد َبِرَئْت ِمْنُه ِذمَّ  « َو َقاَل َلْیَسْت َلُهُم اْلَیْوَم ِذمَّ

اما حکم به حد و تعزیر در صورت عدم اشتراط در ضمن عقد بخاطر مکلف بودن كفار به فروع و عمومیت ادله 
  1ت.حدود و تعزیرات اس

رسد زیرا هرچند اهل كتاب مکلف به فروع هستند و ادله حدود و اشکال: این  قسمت اخیر صحیح به نظر نمی
تعزیر عموم و اطالق دارد ولی بر اساس این مبنا اهل كتاب باید مانند مسلمانان مکلف انجام سایر تکالیف بوده و 

قد ذمه اهل كتاب بر شریعت خود باقی هستند. و در ها مواخذه شوند در حالی كه بر اساس عبر عدم مراعات آن
شود. با این بیان تمسک به ها را مکلف به احکام نمایند. دیده نمیهم نقلی دال بر اینکه ایشان آن  سیره پیامبر 

اطالق و عموم ادله حدود، تعزیرات و امر به معروف و نهی از منکر برای مجازات اهل كتاب در صورت ارتکاب 
 نیز صحیح نیست. 6شریعت خودشان محرمات

 شرط سوم: ترک آزار و اذیت مسلمین
؛ 13، ص 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج)است« ترک آزار و اذیت مسلمین»از جمله شرایطی كه برای عقد ذمه ذكر شده 

.  یعنی اهل (6 – 7، صص2الحاوي لتحریر الفتاوی، ج ؛ السرائر111، ص 1، المختصر النافع في فقه اإلمامیة، ج88تبصرة المتعلمین في أحکام الدین، ص 

                                                                                                                                                                              
طرد  یهق( بر اساس نظر23-13اهل ذمه در عصر خالفت عمر بن خطاب) یاجتماع یگاهجا»به مقاله:  یدبنگر یشترمطالعه ب ی. برا318ص

 «ی،اجتماع
؛ منتهی 312، ص: 2الحدیثة(؛ ج -تذكرة الفقهاء )ط «فإن خالفوا و كان مشروطا علیهم، انتقض أمانهم، و إاّل فال، بل یجب الحّد أو التعزیر.. »1

 .81، ص 11المطلب في تحقیق المذهب، ج
 .71، ص 3مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، ج« ال ینقض إاّل مع شرطه في العقد، و اإلخالل به.األقوی أّنه . »2
؛ منتهی المطلب في تحقیق 312، ص: 2الحدیثة(؛ ج -تذكرة الفقهاء )ط «و ألّنه عقد منوط بشرط، فمتی لم یوجد الشرط زال حکم العقد.. »3

 .81، ص 11المذهب، ج
هر كون عقد الذمة لیس كغیره من العقود التي ال تقبل التعلیق، بل هو ضرب من العهد، فیجوز حینئذ تعلیق األمان و الذمة علی إال أن الظا. »1

جواهر الکالم في شرح شرائع « ذلك كالوصیة العهدیة و األمارة و نحوهما، و حینئذ یتجه الحکم بالنقض مع فرض وقوع العقد علی هذا الوجه.
 .268ص  ،21اإلسالم، ج

لعموم أدلة جزاء ذلك العمل بعد كون الکفار مکّلفون بالفروع كتکلیفهم باألصول كما تقدم، و عدم ما یصلح للتخصیص من شرط و نحوه. هذا . »1
 .126 – 127، صص 11مهذب األحکام )للسبزواري(؛ ج«إذا لم یخرج بذلك عن الهدنة و إال فیباح دمه و یحل قتله.

ما لیس بجائز في شرعهم أیضا. ... لعموم أدلة إقامة الحدود، و التعزیرات، و األمر بالمعروف و النهي عن المنکر. نعم، لو رأی  و كذا إن فعلوا. »6
 .126 – 127، صص 11مهذب األحکام )للسبزواري(، ج« اإلمام دفعه إلی أهل نحلته لیجاوزه بما في ملتهم فله ذلك.
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كتاب از انجام كارها و رفتارهایی كه موجب ایذاء مسلمین است خودداری نمایند. فقها در توضیح مصادیق این 
همکاری   زنی، سرقت،شرط مواردی از جمله فحشا و ازدواج با زنان مسلمان،لواط، انحراف دینی مسلمین، راه

، ص 2الحدیثة(، ج -تذكرة الفقهاء )ط )و قتل مسلمین 1هاارب، جاسوسی و رساندن اسرار مسلمین به آنبا مشركین مح

ها در حقیقت از ها از جمله همکاری با دشمنان و جاسوسی برای آناند. البته برخی از این مثالرا ذكر كرده (317
ها به عنوان شرط مستقل تعداد شروط عقدذمه ثالبرخی فقهاء با بیان این م 2مصادیق امور منافی با امان هستند.

 اند.شرط رسانده 1و دوازده  3را به یازده
  1طبق نظریه تحقیق این شرط از مقومات و دخیل در صحت عقد ذمه نیست.

 ادله مقوم نبودن شرط:
  6.اطالق ادله عقد -9

   7.عدم دلیل بر مقوم بودن این شرط برای نفی آن کافی است -2
ر فرض شک در صحت عقد ذمه فاقد این شرط مقتضای اصل در برخی صَور بطالن و عدم ترتب آثار اشکال: د

بر این چنین عقدی است. و در صورت مرجع بودن اصل، مقوم بودن شرط و دخالتش در صحت عقد ذمه ثابت 
 شود.می

این شرط را از اركان و  در "دروس" و "لمعه" و مرحوم محقق در "مختصر النافع" اما این ادعا كه شهید اول
و  8شودمی دانند كه تخلف از آن حتی در صورت عدم اشتراط در عقد موجب انتقاض آنشروط صحت عقد می

                                                                    
یه ستة أشیاء: أال یزني بمسلمة و ال یصیبها باسم نکاح، و ال یفتن مسلما عن دینه، و ال یقطع علیه الطریق ما فیه ضرر علی المسلمین یذكر ف. »1

المبسوط في «ال یؤدی للمشركین عیبا، و ال یعین علی المسلمین بداللة أو بکتبة كتاب إلی أهل الحرب بأخبار المسلمین و یطلعهم علی عوراتهم.
 .13، ص 2فقه اإلمامیة، ج

تحریر «و إیواء عین المشركین و التجسس لهم، و ال یبعد أن یکون األخیران سیما الثاني منهما من منافیات األمان و لزوم تركهما من مقتضیاته.. »2
یر الوسیلة، ج«مقتضیاته.  .181، ص 11؛ مهذب األحکام )للسبزواري(، ج122، ص 2تحر

: ترك فتن مسلم عن دینه. و: قطع باسم نکاح، و كذا الصبیان من المسلمین. هشرائط الذمه ...ج: ترك الزنی بالمسلمة. د: ترك إصابتها . »3
قواعد األحکام في معرفة « الطریق علیه. ز: إیواء جاسوس المشركین. ..ح: المعاونة علی المسلمین، بداللة المشركین علی عوراتهم أو مکاناتهم.

 181، ص 1الحالل و الحرام، ج
الثالث: ترك الزنا بالمسلمة. الرابع: ترك إصابتها باسم نکاح، و كذا صبیان المسلمین. الخامس: ترك َفْتِن المسلم عن  شرائط الذّمة اثنا عشر:. »1

یق علی المسلم. السابع: ترك إیواء جاسوس المشركین. الثامن: ترك المعاونة علی المسلمین بداللة المشركین  علی دینه. السادس: ترك قطع الطر
 .372 – 371، صص 1كفایة األحکام، ج« هم. التاسع: ترك قتل مسلم أو مسلمة.عوراتهم و مکاتیب

و علی كل حال ال وجه لذكر ذلك »؛ 13، ص 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج« فذكر هذه األشیاء كلها تأكید و لیس بشرط في صحة العقد.. »1
في عقدها كغیره من الشرائط، ال أنه من شرائط صحة عقدها علی معنی شرطا من شرائط الذمة، إذ هو حینئذ علی ما عرفت مما یصح اشتراطه 

 .268، ص 21جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج« عدم جواز عقدها بدونه.
 .268، ص 21جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج« ء من األدلة اعتبار ذلك في عقد الذمة، بل مقتضی اإلطالق خالفه.أنه لیس في شي. »6
 .312، ص 1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج« فإنه أیضا ال دلیل علی مقومیتها لعقد الذمة.. »7
جواهر الکالم في شرح شرائع « قد سمعت تصریح الدروس بانتقاض العهد به و إن لم یشترط كما هو ظاهر اللمعة، بل هو ظاهر النافع أیضا.. »8

 .268، ص 21اإلسالم، ج
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های مطرح شده در عبارت "دروس" به نظر صحیح نیست. زیرا با توجه به مثال 1اندرا محتمل دانستهبرخی نیز آن
و در لمعه و مختصر النافع نیز در كنار سایر شروط  2با أمان است. رسد مراد ایشان از این شرط، امور منافیمی

همچنین در ذیل روایت عبد الرحمن بن غنم خلیفه  3ها چیزی مطرح نشده است.ذكر شده و در مورد تخلف آن
ارتکاز  گركه نشان 1 دوم بعد از تایید عقد ذمه یکی از كارگزاران خود در پایان آن عدم آزار مسلمین را اضافه كرد.

 باشد. كه عقد ذمه اقتضای چنین شروطی را ندارد.مسلمین در مواجهه با اهل كتاب می
 بندی: جمع

بنابراین هرچند به مقتضای اطالق ادله این شرط در صورت عدم ذكر در عقد مقوم و دخیل در صحت عقد 
را  مطلوب و شایسته ها آننیست. اما اشتراط آن در عقد به مقتضای اصل عملی جایز است. و بلکه برخی فق

  1اند.دانسته

 آثار تخلف مخالفت با شرط و اقدام به آزار و اذیت مسلمین
شود. در صورتی كه عدم ارتکاب این امور در عقد ذمه شرط شده باشد  تخلف از شرط موجب نقض عقد می -1

بنابراین روایت أصبغ  6شود.می و با تخلف از شرط قطعا عقد نقض زیرا در واقع أمان و ذمه معلق بر شرط شده
اند باید به صورت اشتراط در عقد ذمه را نقض دانستهمیارتکاب زنا توسط فرد ذ بن نباته كه امیر المومنین

البته این تعلیل مبتنی بر این است كه عقد ذمه از سن  عقود نباشد زیرا عقد قابل تعلیق نیست.  7حمل شود.

                                                                    
یر الوسیلة، ج« تمل أن یکون مخالفتهم فیهما ناقضا للعهد مطلقایح. »1  .122، ص 2تحر
ی2 عة اإلسالم .... . و التزام أحکام اإلسالم، ... أن ال یفعلوا ما ینافي األمان، كمعاونة الکّفار و إیواء عینهم، و أن ال یتجاهروا بالمحّرمات في شر

 .31، ص 2روس الشرعیة في فقه اإلمامیة، جفیخرجون عن الذّمة بترك هذه أو بعضها. الد
المختصر النافع في « أما الشروط فخمسة: قبول الجزیة، و أال یؤذوا المسلمین، كالزنا بنسائهم أو السرقة ألموالهم، و أال یتظاهروا بالمحرمات. »3

 .111، ص 1فقه اإلمامیة، ج
َکاِح َو ِلْلُمْس َیِجُب ِقَتاُل اْلَحْرِبيِّ .... اْلِکَتاِبيُّ َكَذلِ » ِض ِلْلُمْسِلَماِت ِبالنِّ َعرُّ ِة َو ِهيَ: .... َو َتْرُك التا ما ْن َیْلَتِزَم ِبَشراِئِط الذِّ

َ
ِلِمیَن ِباْلِفْتَنِة َو َقْطِع َك ِإالا أ

اَلَلِة َعَلی َعْوَرِة اْلُمْسِلِمیَن. یِق َو ِإیَواِء َعْیِن اْلُمْشِرِكیَن َو الدا ِر  .81الدمشقیة في فقه اإلمامیة، ص اللمعة «الطا
عبد الرحمن بن غنم قال كتبت لعمر بن الخطاب رضی الله عنه حین صالح اهل الشام ...هذا كتاب ». خالصه این روایت این چنین است: 1

تیت عمر رضی الله عنه بالکتاب زاد لعبدالله عمر امیر المؤمنین من نصاری مدینة كذا وكذا انکم لما قدمتم علینا سألناكم االمان النفسنا... فلما أ
عن سفیان الثوري والولید بن نوح والسری بن مصرف یذكرون عن طلحة ابن مصرف عن مسروق عن عبد « فیه وان ال نضرب احدا من المسلمین.

 . 222، ص2السنن الکبری للبیهقي، ج« الرحمن بن غنم.
هو حینئذ علی ما عرفت مما یصح اشتراطه »؛ 317، ص 2الحدیثة(، ج -الفقهاء )ط تذكرة « ما ینبغي اشتراطه فیما یجب علیهم الکّف... . »1

جواهر « في عقدها كغیره من الشرائط... بل صرح بعضهم بعدم لزوم ذكر هذا الشرط في عقد الذمة، و أنه مما ینبغي لإلمام علیه السالم اشتراطه.
 .312، ص 1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج« س بأخذها شرطا في العقد.نعم ال بأ»؛ 268، ص 21الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج

« و احتمل بعضهم أن یکون النقض فیما إذا اشترط بنحو تعلیق األمان ال الشرط في ضمن عقده، و ال شبهة في النقض علی هذا الفرض.. »6
یر الوسیلة، ج  .122، ص 2تحر

ِتيَ . َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن 7
ُ
ْصَبِغ ْبِن ُنَباَتَة َرَفَعُه َقاَل: أ

َ
ِد ْبِن اْلُفَراِت َعِن اأْل ِد ْبِن اْلَوِلیِد َعْن ُمَحما ِبیِه َعْن ُمَحما

َ
ْن أ

َ
َمَر أ

َ
َنی َفأ ِخُذوا ِفي الزِّ

ُ
ُعَمُر ِبَخْمَسِة َنَفٍر أ

ِمیُر اْلُمْؤ 
َ
َم َواِحدًا مِ ُیَقاَم َعَلی ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهُم اْلَحدُّ َو َكاَن أ ْنَت َعَلْیِهُم اْلُحْکَم َفَقدا

َ
ِقْم أ

َ
ْنُهْم َفَضَرَب ِمِنیَن ع َحاِضرًا َفَقاَل َیا ُعَمُر َلْیَس َهَذا ُحْکَمُهْم َقاَل َفأ

اُس ِمْن ِفْعِلِه َفَقاَل ُعَم  َب النا َر ُعَمُر َو َتَعجا اِنيَ َفَرَجَمُه .... َفَتَحیا َم الثا َقْمَت َعَلْیِهْم َخْمَس ُحُدوٍد ُعُنَقُه َو َقدا
َ
ٍة َواِحَدٍة أ َبا اْلَحَسِن َخْمَسُة َنَفٍر ِفي َقِضیا

َ
ُر َیا أ

ِتِه َلْم َلْیَس َشيْ  ّیًا َخَرَج َعْن ِذما ُل َفَکاَن ِذمِّ وا
َ
ا اأْل ما

َ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع أ

َ
ْیُف ..... الکافي )ط َیُکْن َلُه ُحْکٌم إِ ٌء ِمْنَها ُیْشِبُه اآلَْخَر َفَقاَل أ اإلسالمیة(،  -الا السا

 12، ص12؛ تهذیب األحکام )تحقیق خرسان(، ج261، ص7ج
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كه تعلیق در آن جایز است. كه با تخلف از شرط اصل عهد نقض و منتفی  بلکه عقد ذمه از سن  عهد باشد
 1 شود.می

اما موجب نقض  2شود.ها موجب حد و تعزیر بر اهل كتاب میدر صورت عدم اشتراط در عقد ارتکاب آن -2
ور عقد شود. و با ارتکاب این امشود زیرا ادله وفای به عقد شامل عقد فاقد این شرط نیز میعقد ذمه نمی

 شود.و نهایتًا متخلف مجازات می 3همچنان باقی است.

 نواختن ناقوسنگاه و شرط چهارم: عدم احداث عبادت
شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، )است« گاه و عدم نواختن ناقوسعدم إحداث عبادت»از دیگر شرایط عقد ذمه 

را از مصادیق . اما برخی فقهاء آن(88؛ تبصرة المتعلمین في أحکام الدین، ص 111، ص 1؛ المختصر النافع في فقه اإلمامیة، ج321، ص 1ج
اهل كتاب حتی در صورت عدم اشتراط در ضمن عقد ملزم به رعایت آن هستند  1«عدم اظهار منکرات»

ولی برخی  .(223لفروع، ص غنیة لنزوع إلی علمي األصول و ا)است ابن زهره در مورد این شرط ادعای اجماع كرده1اند.دانسته
 6اند.فقها بر عدم احراز این اجماع تصریح كرده

مقتضای التزام اهل كتاب به قوانین اسالم و پذیرش سلطه را راه دیگر برای اثبات این شرط این است كه آن
 7بدانیم.میحکومت اسال

                                                                    
ك أن الظاهر كون عقد الذمة لیس كغیره من العقود التي ال تقبل التعلیق، بل هو ضرب من العهد، فیجوز حینئذ تعلیق األمان و الذمة علی ذل. »1

جواهر الکالم في شرح شرائع « وهما، و حینئذ یتجه الحکم بالنقض مع فرض وقوع العقد علی هذا الوجه.كالوصیة العهدیة و األمارة و نح
 .268، ص 21اإلسالم، ج

ا من و أما ما فیه ضرر علی المسلمین... و إن كان مشروطا علیه في عقد الذمة كان نقضا للعهد ألنه فعل ما ینافي األمان ... فإن خالفوا شرط. »2
« ائط نظر فإن لم یکن مشروطا في عقد الذمة لم ینقض العهد لکن إن كان ما فعله یوجب حدا أقیم علیه الحد فإن لم یوجبه عزر.هذه الشر

؛ شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و 317  - 318، صص2الحدیثة(، ج -؛ تذكرة الفقهاء )ط 13  -11، صص2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج
 .322 – 321، صص 1الحرام، ج

کام إیذاؤهم للمسلمین .... فمع عدم االشتراط ال موجب لخلف العقد بارتکاب ذلك، .... و أما ترتیب اآلثار الناقضة لعقد الذمة، و إجراء أح. »3
 .312، ص 1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج«الحربي علیهم فال وجه له، بعد صدق الوفاء بالعقد العاري عنها.

« ا ما فیه إظهار منکر في دار اإلسالم و ال ضرر علی المسلمین فیه فهو إحداث البیع و الکنائس و إطالة البنیان و ضرب النواقیسو أم. »1
، ص 11؛ منتهی المطلب في تحقیق المذهب، ج312- 322، صص2الحدیثة(، ج -؛ تذكرة الفقهاء )ط 11، ص 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج

 .327، ص 1لحین )للخوئي(، ج؛ منهاج الصا83
قواعد األحکام في معرفة الحالل و « إحداث البیع و الکنائس و إطالة البنیان و ضرب الناقوس یجب الکف عنه، سواء شرط في العقد أوال.. »1

 .182، ص 1الحرام، ج
.  بل یظهر من بعضهم المفروغیة منه، بل عن الغنیة أن ال یحدثوا كنیسة و ال یضربوا ناقوسا ...». بنگرید به جواهر الکالم و شرح تبصره: 6

فمثل احداث . »272، ص 21جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج« اإلجماع علی النقض به و إن لم یشترط، فإن تم ذلك كان هو الحجة.
 -312، صص1ة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، جشرح تبصر« الغنیة الکنیسة، و عدم ضرب الناقوس .... لم یدل دلیل علی القوامیة، عدا إجماع

311. 
تبصرة المتعلمین في أحکام الدین، ص « و لیس لهم استیناف بیعة و ال كنیسة في دار اإلسالم.... لمنافاة ذلك لتسلیمهم لقوانین اإلسالم.. »7

88. 
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مطرح است. برخی  ذمه وجود داشتهاما بحث زیادی در میان فقها در مورد معابد و كلیساهایی كه قبل از عقد 
ها را تخریب نماید. و در اند كه اگر باقی ماندن این معابد منافات با عظمت و شکوه اسالم دارد حاكم باید آنگفته

 1ها اشکالی ندارد.غیر این صورت باقی ماندن آن

 تخلف از شرط و ساخت معبد توسط اهل ذمه
 و كلیسا و مخالفت با این شرط، سه نظر در میان فقهاء وجود دارد. در صورت اقدام اهل كتاب به ساخت معابد

شود. نظر اول: مخالفت با این شرط مطلقا حتی در فرض عدم اشتراط در ضمن عقد موجب نقض عقد ذمه می
و قد روی أصحابنا أنهم متی تظاهروا »اند. مرحوم شی  طوسی این نظر را به عنوان روایت به علماء نسبت داده

این نظر مستلزم این است كه این شرط از لوازم عقد ذمه   (11، ص 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج )«. نقضوا بذلك العهد....
 2تلقی گردد.

كه بخاطر  (223غنیة لنزوع إلی علمي األصول و الفروع، ص )باشداشکال: این نظر مبتنی بر ادعای اجماع مرحوم ابن زهره می
عالوه بر این اهل كتاب بر دین و شریعت خود باقی  3 وی اكثر فقهاء مخدوش است.عدم پذیرش این نظر از س

توان به اطالق ادله لزوم وفای به عقد تمسک نمود معلوم بنابراین وقتی در مورد عقد فاقد این شرط می1هستند.
موجب نقض گردد این شرط از لوازم عقد ذمه نیست. و تخلف از آن در صورت عدم اشتراط در ضمن عقد می

 1شود. عهد نمی
صرفًا موجب  -حتی در صورت اشتراط در عقدذمه -نظر دوم: بر خالف نظر قبل، تخلف از این شرط را مطلقا

 6اندداند. این نظر را برخی فقهاء از جمله مرحوم شی  در مبسوط و عالمه در قواعد پذیرفتهمجازات و تعزیر می
تعلیق پذیر نیست. و با تخلف از شروط ضمن عقد اصل عقد باقی است و در این نظر عقد ذمه مانند سایر عقود 
 7باید او را الزام به وفای به شرط نمود.

                                                                    
ظاهر اإلسالم و شوكته فعلی ولي األمر هدمها و إزالتها، و إاّل فال و أّما إذا كانت هذه األمور موجودة قبل الفتح فحینئذ إن كان إبقاؤها منافیا لم.»1

 .322 - 122، صص 1منهاج الصالحین )للخوئي(، ج« مانع من إقرارهم علیها، كما أّن علیهم هدمها إذا اشترط في ضمن العقد.
شرح تبصرة « ازم الحقیقة في عقد الذمة و لو شرعا.انه ینقض بها العهد و إن لم یشترط في متن العقد بحیث الزمة كون ذلك أیضا من لو. »2

 .312 – 312، صص1المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج
م أن ال یحدثوا كنیسة و ال یضربوا ناقوسا ... و لکن قد سمعت ما عن الغنیة من اإلجماع علی النقض مطلقا إالبعد إعراض األكثر عنه، بل ل. »3

 .272، ص 21واهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، جج« مشکل أو ممنوع. -نجد من وافقه علیه
 .312 – 312، صص1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج« خصوصا مع كونهم مقررین علی أحکامهم.. »1
بمخالفتها، مع فإن تم اإلجماع فهو و إاّل فللنظر فیه مجال، فمقتضی أصالة الوفاء بالعقد، العاري عن مثل هذه القیود، یقتضي عدم نقضه . »1

 .311 -312، صص1شرح تبصرة المتعلمین )لآلغا ضیاء(، ج« فرض عدم اشتراطها في متن العقد.
..و إن و أما ما فیه إظهار منکر في دار اإلسالم و ال ضرر علی المسلمین فیه فهو إحداث البیع و الکنائس و إطالة البنیان و ضرب النواقیس .....»6

، 2المبسوط في فقه اإلمامیة، ج« ته سواء كان مشروطا علیه أو لم یکن لکن یعزر فاعله أو یحد إن كان مما یوجب الحد.خالفوا ذلك لم ینتقض ذم
 .182، ص 1؛ قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام، ج11ص 

جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، « العهد به. إذ قد یقال إن مقتضی الشرطیة إلزامهم به إن لم یفوا به كما في غیره من العقود ال انتقاض. »7
 .268، ص 21ج
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شود. و در صورت عدم اشتراط نظر سوم: در صورت اشتراط در ضمن عقد مخالفت با آن موجب نقض عهد می
، ص 3مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، ج)ندااین نظر را برخی فقها اقوی دانسته 1سبب مجازات و تعزیر خواهد بود.

  (272، ص 21جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج)اندو امکان تحصیل اجماع در مورد آن كرده (71
باشد و أمان و ذمه را بر شرط عمده دلیل این نظر این است كه عقد ذمه بر خالف سایر عقود از سن  عهد می

 2 شود.كه با تخلف از شرط امان و ذمه نیز منتفی میاند. تعلیق كرده
همچنین در صورت ساخت كلیسا توسط اهل كتاب و عدم اشتراط آن در عقد ذمه با وجود مصلحت مهم حاكم 

 3را تخریب نماید.تواند آنمی

 جمع بندی
رای پایان جنگ است. بر اساس آنچه بیان شد ماهیت عقد ذمه یک نوع التزام و تعهد بین مسلمین و اهل كتاب ب

نیرز در حقیقرت « ترک اقدامات منافات برا امران»باشد و مقوم و ركن  این عقد می« التزام به پرداخت جزیه»كه 
الترزام بره احکرام و قروانین حکومرت »مفهوم و مقتضای عقد ذمه است. چهار شرط از شرایط عقد ذمه شامل 

ترک إحداث عبادتگاه و عدم نواختن »و « اذیت مسلمینترک آزار و »، «عدم ارتکاب علنی منکرات»، «اسالمی
مورد بررسی قرار گرفت. پیامدهای تخلف از این شروط در صورتی كه در ضمن عقرد ذمره شررط شرده « ناقوس

 باشند نقض عقد ذمه خواهد بود. و در صورت عدم اشتراط در ضمن عقد موجب حد یا تعزیر خواهد بود.
در امتداد مباحث فوق قابلیت تحقیق و بررسری را دارد. امروری از قبیرل شررط  اما در عین حال امور دیگری نیز

عدم توهین به مقدسات، احکام نقض عقد ذمه و امور مترتب بر آن، موارد شایسته اشتراط در عقد ذمه و تفراوت 
 د.توان نام بر، مسکن و... را میاهل كتاب با مسلمین در لباس

 

                                                                    
شرائع اإلسالم في مسائل «أن ال یحدثوا كنیسة و ال یضربوا ناقوسا و ال یطلوا بناء و یعزرون لو خالفوا و لو كان تركه مشترطا في العهد انتقض.. »1

 .312- 322، صص2الحدیثة(، ج -؛ تذكرة الفقهاء )ط 83، ص: 11ج ؛ منتهی المطلب في تحقیق المذهب،321، ص 1الحالل و الحرام، ج
ی ذلك إال أن الظاهر كون عقد الذمة لیس كغیره من العقود التي ال تقبل التعلیق، بل هو ضرب من العهد، فیجوز حینئذ تعلیق األمان و الذمة عل. »2

جواهر الکالم في شرح شرائع « ض مع فرض وقوع العقد علی هذا الوجه.كالوصیة العهدیة و األمارة و نحوهما، و حینئذ یتجه الحکم بالنق
 .268، ص 21اإلسالم، ج

 .322 - 122، صص 1منهاج الصالحین )للخوئي(، ج« أّما إذا لم یشترط لم یخرجوا منها، و لکن لولي األمر هدمها إذا رأی فیه مصلحة ملزمة.. »3
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