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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
در تعیین احکام تعلیم مؤثر باشد مطرح کردیم در  تواندیمدر مقدمه احکام تعلیم یک سلسله قواعد کلی که 

یی مختلفی هادگاهید بنا بري سابق گفتیم که علوم محرمه و واجبه داریم؛ علومی داریم که تعلم آن حرام است هابحث

عنوان ثانوي عنوان اولی حرام است ولی بهکه وجود داشت علم خاصی را پیدا نکردیم که بالخصوص بگوییم به

 .شدیمعلومی متصل به حرمت 

مستحب و مکروهه و علوم مباح هم داریم و مطرح شد که تعلیم این علوم که علوم واجب داریم علوم  طورهمان

چه حکمی دارد؟ تعلیم علم حرام، حرام است یا حرام نیست؟ گاهی در خود تعلیم حرمتی وجود دارد فرض این 

فتن عنوان اولی هیچ حرمتی نیست، چون ممکن است که تعلیم یک علم حرامی با به کار گراست که در خود تعلیم به

 .یا موسیقی محرم را یاد بدهد که در این صورت باید آالت غنا را استعمال بکند غنا خواهدیمابزار حرام باشد، مثالً 

 سرایت حکم تعلم به تعلیم 
هاي سابق در خود تعلیم یک عملی است که مشتمل بر حرمت است که این محل بحث ما نیست، با توجه به بحث

جایی که تعلم علمی حرام، واجب، » هل یسري حکم التعلم الی التعلیم أم ال«ست که سؤالی که وجود دارد این ا

 ؟کندینمکند یا همان حکم را دارد یا نه؟ آیا حکم تعلم به تعلیم سرایت می همآنمستحب، مکروه شد، تعلیم 

یم همان احکام ممکن است کسی جواب بدهد که تعلیم مقدمه تعلم است بنابراین هر حکمی که براي مقدمه گفت

شود، یا وجوب عقلی، شرعی، یا مقدمه حرام چه کند مثًال در فقه مقدمه واجب، واجب میبه اینجا هم سرایت می

حکمی دارد این توهمی بود که ممکن بود مطرح شود که درست نیست براي اینکه در اصول و عناوین اجتهادي ما 

خیلی فرق است  هانیام؛ عنوان مقدمه و عنوان تعاون و بین فرق است و حق مطلب این است که ما دو عنوان داری

شود که کار من مثالً همین سخن گفتن مقدمه این درست است که به لحاظ اصطالح عرفی و لغوي عرفی گفته می

ي که در امقدمهاست که کسی چیزي را بفهمد یا ممکن است یک مقدمیت عرفی، عادي، عقلی را داشته باشد اما 

بروم از  بامپشتي است که در فعل شخص واحد باشد یعنی من براي اینکه امقدمهقرار دادیم  دبحثموراصول 

کنم که کار خود من و کار یک مکلف واحد است روم یا براي اینکه نماز بخوانم تحصیل طهارت مینردبان باال می
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الح خاص دارد و بین این دو ي متفاوتی دارد و یک اصطهامالكبنابراین مقدمه یک اصطالح عام داشت که 

 اصطالح باید فرق گذاشت.

 اصطالحات عام و خاص مقدمه
اصطالح خاص مقدمیت فعل مکلف براي فعل دیگر همین مکلف یعنی مکلف واحد است که در کفایه و اصول که 

ا منظور چرخد، البته این اصطالح عامی دارد ولی اینجشود حکم مقدمه چیست، بیشتر بر این محور میمطرح می

 اصطالح خاص آن است.

ي براي فعل دیگري انهیزماصطالح عام این است که فعلی که به نحوي در تحقق فعل دیگري دخالت دارد و 

فعل شخص دیگر باشد این معناي عام است که هر دو  المقدمهيذاست ولو فاعل این فعل مقدمه شخصی باشد و 

 ، مثالً آ و بی.المقدمهيذگیرد چه فاعل واحد باشد، فاعل واحد یا متعدد باشند یعنی فاعل و فعل مقدمه و قسم را می

 مقدمه در اصول
ن دو یی که فاعل ایدرجاآنچه در اصول در بحث مقدمه مطرح است این قسم است و این اصطالح منظور است 

توانست دو معنا داشته باشد تعاون به آید که خود عنوان تعاون هم میفعل متعدد بشود این در یک عنوان دیگري می

معناي مقدمه سازي که من کاري بکنم تا شما بتوانی آن کار را انجام بدهی که کار من دخالت در تحقق یک فعلی از 

از فاعلی  المقدمهيذه کسی مطلبی را بفهمد این یک نوع است که ناحیه شما دارد کار استاد مقدمه هست براي اینک

 شود و مقدمه از فاعل دیگر که عرض کردیم.صادر می

که  میداریبرمکه دو فاعل یک فعلی را انجام بدهند، گاهی من و شما این صندلی را با هم  یک نوع هم این است 

 شود اما در تعاون برداشتن آن، فعل من است شمان صادر میشود، یعنی فعل واحد از فاعلیتعاون به معناي دوم می

خواهم چیزي را بردارم شما دست مرا باز کنید که من بتوانم بردارم مثالً دست من بسته است و میي فراهم میانهیزم

راي فعل کنید؛ این فعل شما مقدمه فعل من است منتهی مقدمه نه به معناي اصطالح آنجا، یعنی فعل شما زمینه بمی

شود و البته تعاون شود، این تعاون است که اگر بخواهیم از آن جدا بکنیم اعانه بر فعل میشود واال اعانه میمن می

همان بحثی است که گفتیم اختالف است که معناي آن چیست. اگر بخواهیم اصطالحات عام را کنار بگذاریم و نتیجه 
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علیم و تربیت و بسیاري از مباحث فقهی جریان دارد و عنوان اعانه بر بگیریم سه عنوان مهم داریم که در مباحث ت

 در چند جاي مکاسب محرمه آمده است. هانیااثم و یا تعاون در افعال محرمه و 

این سه امر را خیلی باید مهم شمرد مقدمیت فعل، کاري براي کار دیگر از ناحیه مکلف واحد، یک بحثی است که 

مقدمه واجب است ولی همیشه در پایان  ،قدمه حرام مطرح شده است. عنوان بحث اصولیدر بحث مقدمه واجب و م

در بحث مقدمه  37/49تزویري عنوان را به هانیا. خاتمه فی الحکم مقدمه الحرام و السمتحب المکروهگویند می

تمه فی الحکم مقدمۀ خاگوید است مقدمه واجب را بحث کرده و بعد می طورنیاکنند در کفایه هم واجب ذکر می

 الحرام.

 تعریف تعاون
تعاون به معناي تفاعل که دو نفر مشترکاً یک کار را انجام بدهند، هر دو فاعل یک فعل هستند که فعل واحد، 

ي متعدد مرتبط، تعاون به معناي خاص این است دو هافعلگفتیم فاعل واحد، گفتیم. در آنجا میفاعل متعدد می

 سازنهیزمفاعل، یک فعل، اعانه به معناي خاص هم یعنی دو فاعل و دو فعل که یکی مقدمیت براي دیگري دارد و 

 ها چیست؟کنم که حکم اینکردیم و تکمیل می هانیااي به احکام براي دیگري است. به لحاظ فقهی اشاره

کنیم می ترروشنمقدمه بعضی را  احد است، متفاوت است که به اجمال عرض کرده بودیم و درها وآیا حکم این

گوییم تعلیم معلم معدي است براي اینکه متعلم بفهمد، معدي یعنی کار او کار وقتی می -توجه داشته باشیم که-

متعدد  هافاعلمقدماتی است فاعل حقیقی نیست، فاعل معد است که فعل او مقدمه فعل دیگري است چون اینجا 

لم است و همه چیزهایی که در بحث مقدمه واجب یا حرام گفته نباید ذهن شما برود که اینجا تعلیم مقدمه تع اندشده

ي است که تا اینجا گرفتیم. پس کسی گمان نکند که پاسخ به این سؤال اجهینتشده است به اینجا تعمیم بدهیم، این 

یا نه؟ کند یا نه؟ کسی دیگر تابع این است که بگوییم مقدمه واجب واجب است که آیا حکم تعلم به تعلیم سرایت می

که بگوید مثالً  خوردینممقدمه حرام حرام است یا حرام نیست؟ این را با آنجا معطوف نکنید، آن کبرا به درد اینجا 

فقط واجب عقلی است یا واجب شرعی است یا مثالً بین مقدمه  ،مقدمه واجب شد که گفتهدر بحث مقدمه واجب 

قول است که در مقدمه وجود  5-4. این امدادهتولیدیه تفصیل  موصله و مقدمه غیر موصله یا مقدمه تولیدیه و غیر

 قول است. 6-5دارد، که واجب عقلی را همه قبول دارند و وجوب شرعی آن 

3 



 ١٠٧٤ �ماره ثبت:                                                                                                                    

به کسی گفت که مثالً تعلم شعبده حرام باشد، پس تعلیم آن هم مقدمه حرام  شودینمپس از این باب خارج است 

ه حرام یا مطلقاً حرام نیست یا اینکه مقدمه تولیدیه حرام است، غیر است حاال حرام هست یا نیست؟ چون مقدم

شود که مقدمه حرام، حرام نیست مگر اینکه تولیدي باشد و اینجا بگوییم حرام تولیدیه حرام نیست، معموالً گفته می

است ولی مناط بحث  المقدمهيذشود بگوییم این مقدمه و نیست ربطی به آن بحث ندارد ولو اینکه عقالً و عرفاً می

تواند در اعانه و تعاون هم مورد اصولی اینجا نیست. البته بعضی از استدالالتی که در مقدمه واجب یا حرام است می

شود بگوییم مقدمه واجب مثالً تعلم فقه در تمسک قرار بگیرد ولی محط... بحث در مباحث اصولی این نیست، می

اگر  است، در محدوده غیر مورد ابتال واجب کفایی است پس مقدمه هم محدوده احکام مورد ابتال واجب عینی

 شودینمبگوییم واجب است، واجب است، اگر نگوییم واجب است واجب نیست و صرفاً وجوب عقلی دارد. این را 

 به آن تسري داد.

 سؤال:؟

 رد.متعددند و حکم او به من ربطی ندا هافاعلجواب: بله براي اینکه دو تا فاعل است 

معلوم نیست که وجوب عقلی هم داشته باشد، آنجایی که من مخاطب حکم موال هستم و ابزار هم دست خود من 

گوید این ابزار را فراهم کن تا به تکلیف خود عمل کنی، تکلیف منجزي که از سوي موال گریبان مرا هست، عقل می

گوید؛ منتهی آیا فراتر از این راجع به مقدمه شرع هم گوید که ابزارها را فراهم بکن، عقل این را میگرفت همان می

گوید که من باید کاري بکنم که اما اینکه شما یک تکلیفی دارید، عقل می؛ شودحکمی دارد یا ندارد، بحث واجب می

ولی  کنمینمتکلیف شما عمل شود، عقل خیلی حکم واضحی ندارد ممکن است بگوییم مستحسن هست این را نفی 

خواهد، واقعاً مالك آن متفاوت است یعنی فقط بحث ظاهري نیست که بگوییم الزام داشته باشد دلیل می براي من

. از نظر عقلی من مکلف به یک تکلیفی هستم ردیگینممعناي مقدمه خاص است پس این نوع مقدمات دو فاعل را 

ها تکلیف تو هست گوید همه اینیایم، عقل میباال ب هاپلهبدهم، باید ماشینی بگیرم از  ارائهکه مثًال این بحث را 

گوید این کار را انجام بده ابزارهاي آن هم اختیاري است و باید انجام همین االن موال باالي سرت ایستاده و می

بدهی، ولی اگر شما را مکلف به این تکلیف کرد بر من واجب است که کاري بکنم که شما به تکلیف خود عمل 

قاعده کلی را نداریم، حداقل به وضوح آن نیست یا ممکن است حسنی داشته باشد، اینکه وجوبی بکنی، اینجا آن 

خواهد بگوید که شما مکلف به این کار هستید براي من داشته باشد دلیل ندارد، من تکلیفی ندارم، دلیل خاص می
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شود، عقالً محل مات آن پخش میروي مقد ولی آنجا همین االن تکلیف منجز گریبان مرا گرفته است و همان تکلیف

بحث است اما وقتی تکلیف گریبان شما را گرفت من چه تکلیفی دارم؟ من که مکلف به این فعل نیستم وجوبی یا 

خواهم بگویم با آن نفی بکنم منتهی می خواهمینمحرمتی به آن شکل عقالً وضوح ندارد البته ادعا اینجا هم هست و 

گویند مقدمه واجب، بدون تردید واجب عقلی هست و و قاطبه عقال، فقها، علما، می فبالخالخیلی فرق دارد آنجا 

 نیست. طورنیااما در اعانه و تعاون 

 نتیجه بحث سرایت حکم تعلم به تعلیم 
آن بحث و مالك را به اینجا تعمیم داد تعاون هم که اینجا نیست پس اعانه  شودینمپس به این نتیجه رسیدیم که 

یصدر چون تعاون آنجایی است که فعل واحدي باشد که دو فاعل مشترکاً انجام بدهند عرفاً و حقیقتاً هر دو  شودیم

آموزش او قطعاً فعل من  آموزدیماو غناي حرام، موسیقی محرم یا سحر یا کتب ضالل را  کهنیا. عنهما الفعل الواحد

فعل است. اینجا تصویري نیست که بگوییم باهم یک فعل  من هم فعل او نیست و این دو تا اددادننیست کما اینکه ی

فعل یک  دهدیمیا مقدمات بدنی و فیزیکی که انجام  ردیگیمفعل و انفعالی که در ذهن ایشان انجام  دهندیمانجام 

دیگري است و لذا تعاون به معناي خاص اینجا معقول نیست. پس  زیچ دهدیمنفر است و کاري که معلم انجام 

 ندیگویمفلسفی بخواهیم صحبت بکنیم  اصطالحبهفقهی این کار معلم در ارتباط با متعلم اعانه است، اگر  صطالحابه

معلم فاعل معد است، فاعل وجودي نیست. اصطالح فلسفی این است که فاعل معطی و فاعل معد است این 

 این است که: میریگیم ي کهاجهینتاصطالحی است که در شفا و اسرار و جاهاي مختلف آمده است، 

تعلیم در ارتباط با کار متعلم یک فعل اعدادي و مقدمی به معناي عام است نه فعل به معناي مقدمه شرعی، مقدمه 

 عنوان تعاون.به معناي خاص و نه به

 سؤال:؟

ي است که انجام آن از فعل دیگر امقدمهاین مقدمه تولیدي است، مقدمه تولیدي  میگفتیمجواب: اگر معطی بود 

یی هابحثشود و بحث تولیدي تولیدي می ي بین آن نیست،افاصلهآید جدا نیست این معنا نبود دنبال این آن هم می

 جدا دارد.

 سؤال:؟
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جواب: نه تعاون نیست، دو تا فعل است تعاون در چی؟ فعل واحد چیست؟ یادگیري کار اوست، او علت آن 

ن است، معطی آن است، معناي معطی این نیست که تعاون دارد این را خداوند که وجود را که است، علت علت آ

دهد به این معنا نیست که فعل وجود مال او هست، وجود پیدا کردن مال اوست، موجود شدن چیزي است که او می

 شود.و علت تولیدي می شودینمعلت است و تعاون 

عَلَّمَهُ ) «9نجم/»(فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنى«) 5-4(نجم/» ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى الْقُوى عَلَّمَهُ شَدِیدُ«گوید آنکه می

وَ یُعَلِّمُکُمْ ما لَمْ «) این جاي سؤال است که این علمک مثل 113(نساء/» وَ عَلَّمَکَ ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ«یا  »شَدِیدُ الْقُوى

) است و آن هم مثل یعلمهاي ما هست یا 48آل عمران/(»یُعَلِّمُهُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَۀ« ) یا151/بقره»(تَکُونُوا تَعْلَمُون

یی که پیامبر نسبت به ما دارد و ما نسبت به همدیگر داریم، همان چیز اعدادي هامیتعلنه؟ قاعدتاً دو سه نوع است 

ها یعنی در ) و این31(بقره/»عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ«وییم است، تعلیمی که خداوند نسبت به بشر دارد جاي این است که بگ

اعطاء  درواقعنهاد او قرار داد، هستی او را افاضه کرد، مثل اینکه فطرت در او قرار داد، ممکن است بگوییم اینجا 

یک چیز » یدُ الْقُوىعَلَّمَهُ شَدِ«الوجود یا اعطاء الشیء است و ممکن است در مورد پیامبر چیزي از این باالتر باشد 

 باالتري است که در ارتباط با پیامبر باشد. 

ها مراحل دارد و بعضی از مراتب آن اعداد نیست، مالصدرا چند جاي اثبات بحث فقط یک نکته هست که این

ایجاد گوید، العلم الحقیقی هو اهللا؛ معلم حقیقی هواهللا است. کسی که این تصورات را در ذهن ما و شما کرده که می

کند خداست، نفس است و اهللا، بحث دقیقی در فلسفه هست که نفس مصدر این امور است یا مظهر علوم ما می

شود بگوییم مصدر است اگر به نگاه ادب حساب بکنیم به نحوي می است با یک نگاه فلسفی جمعقابلها هست، این

آید معد یی که به ذهن شخص عام میهاشهیاندن و عرفانی نگاه بکنیم، مظهر است؛ در هر حال معلم نسبت به ای

ها دارد که مظهر أو است، خود او نسبت به او یا مصدر است یا مظهر است حاجی سبزواري هم در بحث علم و این

 مصدر، خداوند نسبت به او مصدر است.

 سؤال:؟

علیم و تعلم ما چون بحث غیاب صدوري دارد، او فاعل است، معطی این علم است، تئوري و نظریه ت بلهجواب: 

ها در جاي خود گفته شده و جاي این دارد که بیشتر دقت بشود و ي عقلی و فلسفی نداریم اینهابحثفقهی داریم 
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یی است که اقتضائات تربیتی دارد و باید بحث شود. پس هابحثاستنتاجات تربیتی و تعلیم هم دارد؛ این یک از 

 شود.خداوند فاعل حقیقی معطی للعلم و مجدِ للعلم می معلم معد است، نفس مصدر أو مظهر و

موضوعی روشن کردیم منتقل شدیم به یک بحث دیگري که  کهیوقت وقتآنپس روشن شد که اعانه است 

 .کنمیمتکمیل 

 بندي حکم اعانه بر اثم و گناهجمع
 مطرح شد این بود که حکم اعانه بر اثم و گناه چیست؟ هانیاکه با توجه به  بحثی

باید  آنچهاینجا تحلیل محل نزاع شد و فضاي بحث روشن شد که در چه مسیري باید گام بزنیم معلوم شد که 

فلسفی هم معد است، اگر  اصطالحبهفقهی معلم اعانه دارد  اصطالحبهو عطف نظر ما باشد این است که  موردتوجه

عنوان اولی که باید ببینیم اعانه بر اثم و گناه چیست؟ کما اینکه اگر گفتیم تعلم این علم حرام است چه به شد طورنیا

باید ببینیم تعلیم که اعداد و  وقتآني زیادي دارد، هامصداقبسیار مصداق آن نادر است یا به عناوین ثانوي که 

اعانه  وقتآناگر گفتیم تعلم این علوم واجب است،  است طورنیااعانه است چه حکمی دارد، در قسمت واجب هم 

) واجب کفائی است که تفقه در دین 122(توبه/»فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَۀٍ مِنْهُمْ طائِفَۀ«حکمی دارد بر کسانی  چه آن

مربوط به آنچه  -که عرض کردیم-گزاره بود  6-5 همآنبکنند چون این آیه کار به تکلیف شخص ندارد احکام 

عنوان یک وظیفه عام اجتماعی نه  تکلیف من است یک حکمی دارد که باید یاد بگیرند، اما اینکه تفقه در دین به

ي آن را عرض هايکارزهیرآن یک چیز دیگري است که راجع به کفایه است که -ربطی به اعمال من دارد،  آنچه

 و مشخصاتی دارد؟ هایژگیو چه آنچه نوع حکمی دارد و طبق  هانیااز  هرکدام -کردم

 اعانه بر واجب چه حکمی دارد؟ این دو سؤالی که اعانه بر امور واجب چه حکمی دارد؟

ي اقامه اادله -در مکاسب و جاهاي دیگر آمده است. هانیا-. شودیم هانیا تبعبهالبته مستحب و مکروه هم 

َو ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ  تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ َو التَّقْوى«شده بر اینکه اعانه بر اثم حرام است یکی آیه شریفه 

 ) بود. احتماالً در دو جاي قرآن هم داشته باشیم.2مائده/»(الْعُدْوان

 سوره مائده 2بررسی آیه 
 :چند نکته و مطلب در این آیه مطرح است
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 »وَ ال تَعاوَنُوا ... تَعاوَنُوا«حکم مستفاد از  -1
یا هر دو مثالً رجحانی است؟  کندیمهر دو احکام الزامی ذکر  »وَ ال تَعاوَنُوا ... تَعاوَنُوا«یک نکته این است که 

 در پاسخ به این سؤال در ذیل آیه تقریباً اتفاق است که تعاونوا استحبابی و رجحانی است، چرا؟

طبعاً این قرینه  ردیگیممستحبات را هم چون متعلق آن بر و تقوي است و بر و تقوي سعه اي دارد که حتی 

گفت تعاون وجوب دارد،  شودینمبر اینکه تعاون در اینجا مطلق رجحان است چون نسبت به بر استحبابی  شودیم

 بنابراین استحباب دارد.

داد که کسی بگوید که چون سه احتمال در تعاونوا هست، یکی این که تعاونوا نسبت  شودیماحتمال دیگري هم 

گفت  شودینمگوید؛ این صحیح نیست براي اینکه نسبت به بر و تقواي مستحبی که به کل بروتقوي حکم وجوب می

 تعاون این واجب است.

جمع  شودینم رساند؛ این دو رارا میاین یک احتمال است که بگوییم بر و تقوي اطالق دارد، تعاونوا وجوب 

اینجا دو ظهور وجود دارد؛ یک ظهور در وجوب دارد، تعاونوا امر در ظاهر وجوب دارد، بر و  گریدعبارتبهکرد 

یعنی  میبردار دستگیرد یا باید از این ظهور تقوي هم ظهور در مطلق مبرات دارد، بر و تقوي مطلق مبرات را می

گوید، امر را بر موضوع وب است منتهی بر و تقوي اینجا کار به مستحبات ندارد و واجبات را میبگوییم تعاونوا وج

و  میبردار دستگیرد و از ظهور و وجوب و بر و تقوي مقدم بداریم و یا اینکه بگوییم بر و تقوي مطلق مبرات را می

 بگوییم مستحب است،.

 ت و منظور از مبرات، مبرات واجب است؛یک احتمال این است که کسی بگوید تعاون واجب اس -

 یکی این که بگوییم تعاون مبرات مطلق است و تعاون مستحب است؛ -

تعاون فرق  کل موضوع حکم حسببهاحتمال سوم این که بگوییم داللت بر وجوب آن عقلی است بگوییم  -

م که تعاون از لحاظ دیدی» تعاون بالنسب الی الواجبات واجب و بالنسب الی المستحبات مستحب«کند، می

 حکم کلی شیء بحسبه هست، تعاون بر واجب، واجب است، تعاون بر مستحب، مستحب است.
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 سیاق
سیاق در اصول خیلی بحث شده است، سیاق قرینیت محکمی ندارد، اگر سیاق را مقدم بگیریم معموالَ�ً قرائن 

کردند در اینکه سیاق قرینیت دارد یا میوقتی مفصل  هانیاشود در اصول آقاي وحید و دیگر بر سیاق مقدم می

ف، ...در اول سوره نور دو آیه راجع به زنا کردیم راجع به قذندارد، محل بحث است، مثالً امروز در حدود بحث می

أْفَۀٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُوَن الزَّانِیَۀُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَۀَ جَلْدَةٍ وَ ال تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَ«آمده است 

 )2-1(نور/» بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَۀٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

 »جَلْدَةً وَ ال تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَۀِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ  وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ«

ف، چون تهمت است که آیات یرمون المحسنات حد قذآنجا یک بحثی  »جَلْدَةٍفَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَۀَ ) 4(نور/

گناهان که به کسی  ها چون گناه کبیره هستند در شرع تعزیر دارد؛ قاعده اولیه این است که اینو افترا و صب و این

در بعضی از » لکل الکبیره تعزیر بید الحاکم« بندد، یک گناه کبیره است وزند، افترا میدهد یا تهمت میدشنام می

نیست، ولی صب اهللا یا صب  طورنیاموارد به صورت خاص دلیل آورده و حق قرار داده است؛ مثالً در صب مؤمن 

ی است که از تعزیر آمده است در فریه و افتراء و تهمت زدن اینکه آدم نسبت النبی حد دارد؛ این یک حالت استثنائ

ها حد ندارد، تعزیر دارد، افترا بر گناهی به دیگري بزند بگوید این آقا آن کار را کرد، نماز نخواند، یا مرتد شد، این

نی که در آیه هست منظور رمی کسی به گناه به قرائ »وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ«محدوده فحشا حد دارد که آیه 

و کلمه محسنی که در اینجا به کار  »ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَۀِ شُهَداءَ». «ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَۀِ شُهَداءَ«نیست چون بعد دارد که 

ي است اژهیوآیه نیست بلکه گناه کند که مطلق نسبت گناه به دیگران مشمول این رفته است قرائنی دارد که معلوم می

در آنجا مالك است، چیزهایی که با » ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَۀِ شُهَداءَ «که در آنجا محصن و غیر محصن دارد و گناهی که 

این حکم را دارد  هازناست، هم مساحقه میان  طورنیاشاهد هم در زنا و هم لواط  4شود، چهار تا شاهد اثبات می

اطالق دارد هم رمی به زنا حد قتل  »»یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ « اندگفتهشود، بعضی سه فحشا با چهار شاهد ثابت می هر

دارد، هم رمی به لواط و هم رمی به مساحقه، البته زنا و لواطش اتفاقی فقها است و در مساحقه اختالف است، 

گویند آیه اطالق دارد بعضی این دارند این است که میي از فقها اعدهاستداللی که بعضی مثل صاحب ریاض و 

گوید دو آیه قبل راجع به زنا بود کار به ي آن قرینیت سیاق است میهاجواباطالق را جواب دادند؛ یکی از 
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هذا  امزدهمنظور این سیاق است، مثال  »ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ«گوید ها نداشت این سیاق میمساحقه و این

 ها خیلی مهم است.فعلل و تفعلل، سیاق در آیات و روایات و این

 اقوال در باب سیاق
 سیاق دو نظر است: درباره

ن یک نظر این است که سیاق قرینیت ندارد اال اینکه در جایی با شواهد و عالئم دیگري همراه بشود که ای -1

 بکند؛قرینیت را تحکیم و تثبیت 

یی که قرینیت براي سیاق قائل هستند هاآننظر دیگر هم این است که سیاق قرینیت دارد منتهی حتی  -2

شود و ي دارد یعنی وقتی که در تعارض با قرائن دیگر قرار بگیرد محکوم میافهیضعگویند سیاق قرینیت می

گوید این در می »مْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَۀِ شُهَداءَ ثُمَّ لَ«سیاق از قدرت باال برخوردار نیست، از جمله در این آیه این 

 طورنیهمخواهد، این چهار شاهد در مساحقه و لواط و جاهاي دیگر هم جایی است که چهار شاهد می

 ن قرائن در سیاق مقدمیت دارد.است و اختصاص به زنا ندارد و لذا ای

 :یاق اینجا وجود دارد یا نداردي که در پاسخ این سؤال است که اگر کسی بگوید این سانکته

 قرینیتی ندارد؛ اوالً

شود و این قرینه حاکم بر سیاق است، در اینجا تعارض کنیم مقدم بر سیاق میثانیاً همین قرائنی که بحث می

دانیم. این از جاهایی است که باید ي نداریم جز اینکه ببینیم کدام یک از ظهورات را اقوا میاچارهظهورات است و 

اظهریت را پیدا کرد، اگر در جایی ظهور وضعی در مقابل ظهور مثالً لفظی قرار بگیرد که در اصول آمده در تعارض 

ظهور لفظی بر ظهور وضعی، ظهور وضعی بر ظهور اطالقی و مقدمات حکمت مقدم است پس اگر جائی مطلق داریم 

و لفظی است بر اطالق که مقدمات حکمت است  ها تعارض پیدا کردند علوم عام چون وضعیو جایی عام داریم این

 ي دیگري که هست.هامثالشود و مانند این از مقدم می

 این مصداقی دارد یا ندارد؟ اینجا تعارض وضعی و غیر وضعی نیست.

 سؤال:؟
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 وقتآن -که یک قول این است-جواب: اگر کسی بگوید تعاون لغتاً صیغه امر براي وجوب وضع شده است 

تکالیف واجبه » تعاون علی البر و التقوي«گوید منظور از شود میشود و مقدم بر بر و تقوي میوجوب این لفظی می

است ولی معمول محققین به این قائل نیستند. اگر کسی بگوید که داللت امر بر وجوب وضعاً است یعنی به لحاظ 

ده به حیثی که استعمال آن در استحباب مجاز بشود اگر وضعی قرار داده شده است، واضع او را براي وجوب قرار دا

 شود.شود و مقدم بر این است و نتیجه همین احتمال اول میاین را کسی بگوید ظهور این در وجوب وضعی می

دانید چندین تقریر وجود دارد براي اینکه چطور گفت تعاون ظهور عقلی دارد با مقدماتی که می ولی اگر کسی 

ي خیلی دقیقی دارند که خیلی هم از ایشان گرفتند. هاحرفها کند، مرحوم کمپانی و اینر وجوب میامر داللت ب

باید توجه داشته باشیم که اینجا تعارض دو ظهور غیر وضعی است براي اینکه داللت امر بر وجوب وضع  درهرحال

مقدمات حکمت است، مقدمات نیست، شمول بر و تقوي هم نسبت به مستحبات و واجبات وضعی نیست بلکه با 

شود و لذا این اطالق بر و گیرد و اگر مقدمات حکمت نباشد این مجمل میگوید این همه را میحکمت است که می

روشن و صریح بگوید که این بر آن  شودینمگیرند که خیلی تقوي با ظهور تعاون در وجوب در یک مصافی قرار می

آید که بر و تقوي عموم دارد، ظهور بر و تقوي در اطالق گویا اقواي ذهن آدم میمقدم است، اما در مجموع بیشتر به 

از ظهور امر در وجوب است، درست است که امر ظاهر در وجوب است ولی کثرت استعمال امر در مستحب که در 

 ست.ا ترفیضعمعالم بود عوامل مستحبی اال ما شاءاهللا داریم و لذا ظهور تعاونوا و وجوب یک مقدار 

 تعارض و ظهورات -2
دیگر در تعارض و ظهورات است که ظهور ذیل بر صدر مقدم است، یا ظهور موضوع بر حکمی که  یک نکته

مبنایی است که در اصول آمده و بعضی معتقد هستند که ظهورات اگر یکی وضعی شد  آنجا آمده مقدم است؛ این هم

گوید ر در موضوع بر ظهور بر حکم مقدم است، یکی میگوید ظهوو یکی غیر وضعی، وضعی مقدم است، یکی می

 قرینیت ذیل بر صدر مقدم است.

 ؟هم ظهور در محرم است آنجا هیچ تعارضی نیست اثم و عدوانظهور در حرمت دارد  ال تعاونواسؤال: 

ت، شود ولی خالف ظاهر اسگویند نهی ظهور در حرمت دارد، میجواب: چرا، نهی ظهور در آن ندارد همه می

ها هماهنگ است نهی ظهور در حرمت دارد اثم و عدوان هم حرام اصالً تعارض صدر و ذیل را اینجا نداریم، این
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شود است، اثم و عدوان مکروه نیست، مستحب است، تعاون بر واجب و مستحب، استحباب یعنی قدر متیقن ثابت می

شود یعنی مستحب است یا دم بر اوست و تعاون میگوییم ظهور بر و تقوي مقاز این جهت است که در اینجا یا می

آن همین است،  قنیقدر متکنند، بعد از تساقط کنند و تساقط میگوییم مقدم نیست ولی این ظهورها تعارض میمی

 شود.شود یعنی النتیجه، النتیجه مییعنی باز نتیجه از لحاظ عملی همین الکالم، الکالم می

حانی نسبت به تعاون بر همه بر و تقوي ها چه واجب و مستحب مسلم است اما نتیجه اجمالی این است که رج

این براي ما ثابت  قنیقدر متاینکه رجحان آمده، واجب است یا نیست این مشکوك و مجمل است، دلیلی نداریم 

 شود.شود و همان نتیجه میشود و تمام میاست بیش از آن برائتی چیزي جاري می

 سؤال:؟

گوید که احسان بکن، چیزهایی که ي که در اینجا قرار گرفته است مثالً میامادهاست بگوید که جواب: ممکن 

خود ماده معلوم است که وجوب در آن نیست این چند نکته با هم جمع شده و ظهوري دارد که تعاونوا آنجا رجحان 

این شد که  »نُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىتَعاوَ«دارد و مستحب است اگر هم نباشد نتیجه همان است. ماحصل عرض ما بر 

تعارضی بین ظهور امر و اطالق بر و تقوي وجود دارد در این تعارض یا باید بگوییم که اطالق ظهور بر و تقوي 

کنند باز هم نتیجه این است شود یا اگر هم نباشد دو تا ظهورها این را تعارض میمقدم بر تعاونوا است و مستحب می

 شود نتیجه دو کلمه بیشتر نیست.رجحان کلی دلیل داریم بیش از این برائت جاري می که تا

 نتیجه بحث
گوییم ظهور بر این مقدم است یا حداقل یا می میفهمینمگیریم بیش از استحباب و رجحان از این نتیجه می

 شود.جاري میآن براي ما ثابت است بیش از این مجمل است و برائت  قنیقدر متکنیم تعارض می

با هم تالئم دارند، نهی ظهور  اینجا» وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان«کنم که این را گفتیم فقط سریع تکرار می

گوید تعاون بر کارهاي حرام در حرمت دارد اثم و عدوان هم مربوط به حرام است، این کار به مکروهات ندارد، می

یی وجود داشت هانهیقري وجود ندارد که دست از ظهور این برداریم ولی آنجا انهیقرت دارد، نکنید و ظهور در حرم

 که دست از آن ظهور برداریم.
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یا قرینه  میداریبرمبنابراین از ظهور تعاونوا در وجوب با قرینه ذیل یا به خاطر تعارض ذیل با او دست  

وَ «گوییم تعارض دارد باز هم ظهور آن تام نیست اما در داقل، میگیریم بروتقوي را براي اینکه ظهور ندارد یا حمی

 حقیقتاً نهی ظهور در حرمت دارد اثم و عدوان هم یعنی محرم،» ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان

 سؤال:؟

یاق است قرینیتی شود براي تقیید و تقید آن، آن سگیرد، قرینه میآنجا بر وضع شده و همه چیز را می نه جواب:

 ندارد.

 سؤال:؟

کند، در آن حد نیست آید یکی را تقویت مییعنی بگوییم ظهورها مثالً همسان بود سیاق می کندینمجواب: کمک 

شود گفت که یعنی نمی رسندینمکنند به آن حد ها تکافؤ میآن طرف هم نکاتی دارد که بر و تقوي مقدم است این

 .شودینمیا ظهور آن مقدم است یا حداقل تکافؤ دارند بیش از این  ظهور این بر آن مقدم است،

 بررسی داللت ظهور بر نهی حرمت
تعارضی، مشکلی در داخل داللت ظهور بر نهی حرمت دارد؛ این به  »وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان«اما 

کنیم فقط یک مشکل خارجی هم دارد که بعد عرض می »وَ الْعُدْوانوَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ «لحاظ داخلی است اما 

یادتان باشد که این مبتالي به مشکلی به لحاظ قرائن منفصله است در آنجا در قرائن متصله به کالم و مفروغ کالم 

ار است و همه تعارض بود یا یکی مقدم بود، اما در حیطه داللی ظهور خود تالئم دارد پس نهی با اثم و عدوان سازگ

 حرام است.

ی براي آن پیدا کرد. این یک حلراهدهد و باید که داستان را تغییر می میخوریبرماما به یک قرینه خارجی بعد  

 نگفته بودیم. بحث در آیه است که قبالً

 احتماالت موجود در تعاون
تعاون » ما هوالمرادان التعاون«ه کنیم و آن بحث این بود کیک بحثی هم قبالً مطرح کرده بودیم که تکمیل می

یعنی چه؟ گفتیم اینجا معرکه نزاع است مثالً میان آقاي تبریزي و بعضی از بزرگان دیگر و جمع مشهور بین فقها و 

 تفصیل این، سه احتمال در تعاون است؛
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 احتمال اول: قول مشهور 
، گاهی رودینمن همیشه در مشارکت به کار احتمال اول قول مشهور است که تعاونوا یعنی همان اعانه، ماده تعاو

مسلوب این ویژگی مشارکت در تعاون، یعنی باب تفاعل و مفاعله همیشه عندالمشارکه نیست و اینجا هم این 

گوییم. پس االحتمال االول اینکه مراد از تعاون تشارك نباشد، اعانه باشد، سه نیست و دلیل این را می مشارکت

وَ ال «آید بگوییم تعاون اینجا منظور اعانه است، مفهوم سوم است معموالً همین به ذهن ما می مفهومی که آنجا گفتیم

کند یعنی به او کمک نکنید، شراب انگورهایتان را به کسی نفروشید که شراب می یعنی» تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان

ید، یا بیع السالح للمشرك یا العداء الدین، کسی که در سازدرست کردن فعل شما نیست بلکه براي او مقدمه می

کند. ال بلکه مقدمه سازي می شودینمحال جنگ است سالح یا تانک را به اسرائیل بکشاند، حرام از او صادر 

 تعاونوا احتمال اول این است که بگوییم منظور اعانه است کار به تفاعل ندارد، این مشهور است.

 مکاسب محرمه  احتمال دوم:
ها آمده است بحث تعاونوا را به شکل جامعیت ندیدم ولی این بحث تقریباً احتمال دوم در مکاسب محرمه و این

آمده است. احتمال دوم این است که مراد تعاون تشارك در فعل واحد باشد همان مفهوم تعاون به معناي خاصی که 

به این معنا است که الزم است جامعه  »تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى«ود، شمی طورنیهمقبالً گفتیم آن وقت تعاونوا هم 

یی حاصل شود نه اینکه من زمینه خودکفااسالمی از لحاظ اقتصادي خودکفا بشود، یعنی همه باید مشارکت کنیم تا 

گوید نه یرد، تعاون این را میکار براي شما درست بکنم، وجوب واحد دارد یا تکالیفی که الزم است با هم انجام بگ

گوید، آقاي تبریزي هم همین را می »ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان«جایی که مقدمه کار دیگري را فراهم بکند، 

 گویند تعاون به معناي لغوي خود است، یعنی مشارکت؛می هایلیخ برخالفگویند دومی را می» حفظه اهللا«

 ول به مشارکتاحتمال سوم: ق 
این است که اعم باشد و بگوییم تعاون در اینجا براي  -که به این شکل کمتر دیدم مطرح بشود-احتمال سوم 

دهند و هم اینکه این مشارکت وضع شده است، منتهی مشارکت عام است هم جایی که دو نفر یک فعلی را انجام می
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یره مشارکت را محدود نگیرید، مشارکت را اعم بگیرید تا هر تشارك است، دا کند، نوعیزمینه کار او را فراهم می

 -ندیدم کسی این را بگوید ولی ذهن من بیشتر مایل به این است که توضیح خواهیم داد. -دو را بگیرد.

  قول مختار
 مشارکت معناي به آن شکل مییگوینمکنیم منتهی در احتمال سوم تعاون به معناي ظهور در مشارکت را قبول می

ندارد که مشارکت یعنی فعل واحد از فاعلین، مشارکت یعنی اینکه هر کدام در این فعل نقشی دارند گاهی فاعلین 

کند؛ فعل واحد دارند، ولی گاهی فاعلی است که زمینه این فعل را فراهم کرده است اینجا هم مشارکت صدق می

شما دست مرا باز کردید، در اینکه این کار  کهنیمهمشارکت همیشه این نیست که دو نفر با هم چیزي را برداریم، 

گوید، گاهی یک کارگاه است دو نفر با هم مضمونی را اجرا انجام شود مشارکت کردید. مثل استادي که درس می

کنیم که این تشارك در تعلیم است، گاهی مشارکت تعلیم، مدیري است که برنامه اینجا را سامان داده که من می

او هم شریک در این کار است و مشارکت در این دارد، تعاون نه اینکه بگوییم از غیر مشارکت منسلخ درسی بگویم 

صلی اهللا  ؛ وو برکاته اهللارحمهوالسالم علیکم و  ي دارد.ترعامشده است بلکه همان را دارد منتهی مشارکت معناي 

 علی محمد و آله االطهار
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