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 :قاعده اعانه بر اثم

 :ت بحثاجه

 دهادله و مستندات و مدارك قاع :جهت اول

 :اول دلیل

این قاعده و مستند این قاعده فقهی حکم عقل بود که به صورت کلی و اجمالی از آن بحث کردیم و فـی الجملـه  
 .آن را پذیرفتیم گرچه تفاصیلش را بعد باید بحث کنیم

 :دلیل دوم

ائل روشـن در خصوص آیه هم چند بحث گفتیم باید انجام شـود تـا مسـ ،آیه شریفه سوره مائده بود که بحث شد
 .یا نه می کند شود که ببینیم این آیه داللت بر قاعده

 بحث آیه:ت اجه 

 :جهت اول

از مرحوم ایروانی نقل شد که تنزیهی است و بعد بحث کردیم کـه  ،نهی در آیه تنزیهی است یا تحریمیاین بود که 
آن شـواهد را  ،سیاق با تعاونوا بـودتحریمی است و ما به استناد آن شواهدي که ایشان اقامه کرده اند که عمده اش 

رد کردیم و گفتیم که نهی در آیه تحریمی است نه تنزیهی و لذا این آیه شریفه یک حکم قاعده اي به نام تعاون در 
به عنـوان  ،به عنوان یک قاعده ترجیحی و یک قاعده نهی از تعاون بر معصیت و اثم و عدوان دارد ،و تقوي دارد برّ

 .الزامی به شواهدي که ذکر کردیمتحریمی و قاعده 

 :جهت دوم

براي اینکه ما دو مفهوم و دو امـر داریـم کـه اینهـا بـا هـم  ؟آیا شامل اعانه می شود یا نه ،که تعاون در آیهبوداین 
متفاوتند و آن دو امر این است که گاهی معصیت فعل شخص و فاعل واحدي است و شخص دیگر در مقدمات و 

این شخص معین و ممهد فقط در مقدمات و ممهـدات نقـش دارد نـه در ذات فعـل  ،کند ممهدات به او کمک می
بالمباشره و مستقیم این یک نوع نقش شخص است در صدور گناه از دیگري که فاعل فعل معصیت شخصی است 
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به همین  وقتی می گوئیم قاعده اعانه بحثمان راجع .می گویند اعانه این را ،و کس دیگري در مقدمات دخالت دارد
 .تمهید مقدمات است ،است

با هم ایـن قتـل را انجـام  ،یعنی دو فاعل با هم فعلی را انجام بدهند ،نوع دوم همکاري به معناي دقیق کلمه است 
 .می گویند تعاون این ، که بهبدهند

فاعلهـا بـر  ادله معاصی اطالق دارد هم آنجایی که فاعل واحدي این کار را انجام می دهد و هـم یشـتمل اجتمـاع 
 .همه اینها را می گیرد ،معصیت واحده

یـا  ،مقصود اعانه است که معنـاي اول اسـت ،در جهت دوم بحث در آیه شریفه این است که تعاون در آیه شریفه 
  .یا هر دو را می گیرد ،تعاون همان ظاهر اجتماع و مشارکت است که قسم دوم است

 :احتمال اول

به طبع ایشان مرحوم آقاي خوئی و مرحوم آقـاي تبریـزي حـداقل ظـاهر ایـن سـه ظاهر مرحوم محقق ایروانی و  
مشـارکت بـر  و بزرگوار و صراحت این سه بزرگوار این است که احتمال دوم است که مقصـود از تعـاون اجتمـاع

کـه چون بحث ما ایـن اسـت  ،جدا می شود بنابراین احتمال آنوقت این آیه شریفه از بحث ما کامالً .معصیت است
بـا هـم سـرقت را انجـام دهنـد یـا هـر  ،نه این که با هم یک قتل را انجام دهند ،کسی بیاید مقدمات را انجام دهد

 ،آن هم مقصود همین اسـت ،فقهی استوآنوقت آن تعاونوا اول هم که یک قاعده استحبابی  طبعاً ،معصیت دیگري
 .با هم بروند کارهاي نیک را انجام دهندو تقوي هم بنابر این نظریه مقصود این است که  تعاون بر برّ

 :احتمال دوم 

 :دنـمـی گوی ،دنـاحتمـال اول را مـی پذیر ،جناب آقاي مکارمومرحوم آقاي فاضل  ،حضرت امام ره ،مرحوم شیخ 
هم در تعاونوا در  ،مقصود از آیه این است ،مقصود از تعاونوا در اینجا همان اعانه است و اعانه تمهید مقدمات است

هم در ال تعاونوا که قاعده تحریمی کمک به انجام معاصی است هر دو اعانـه اسـت و  ،و تقوي ه استحبابی برّقاعد
 .نه مشارکت چند شخص در فعل واحد ،مشارکت در مقدمات است

 :استدالل و دلیل مرحوم ایروانی
اینجا تعاون هم  ،واحد استاین است که ظاهر باب تفاعل مشارکت در فعل  ،که دیگران هم از او طبعیت کرده اند 

می گوید این  ،وري می گویدطیعنی در واقع معناي باب تفاعل این است که هیئت باب تفاعل این ،از این باب است
دو نفر مشارکت دارند در صدور این ماده از آنها وقتی می گوییم تقاتال یعنی صدر القتل منهما و اینجا هم وقتی که 
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ون بالنسبه الی هذا الفعل منهما صدر العون بالنسبه الی هذا الفعل از این دو فاعل هیئت تعاون می آید یعنی صدر الع
ظاهر باب مفاعله و باب تفاعـل مشـارکت  .باب تفاعل این است کما اینکه در هیئت باب مفاعله هم این گفته شده

یعنی عون باید تبادل باشد آنجـایی کـه  ،اینجا هم که عون آمده در هیئت باب تفاعل باید عون طرفینی باشد ،است
تعاون می گوید یعنی  .اعانه است ،عون یک طرفه است ،شما مقدمات را براي گناه یا طاعت دیگري فراهم می کنید

مثل اینکه می گوییم تقاتال تضاربا یعنی او قتل شد آن هم قتل انجام شـد از دو طـرف ایـن  ،عون باید متقابل باشد
پس اینجا استدالل روشن است می گوید این ماده اي  ،اون هم یعنی عون از دو طرف صادر شدماده صادر شد و تع

وقتی عون دو جانبه می شود که به یک  ،باید دو طرفی باشد ،که آمد زیر پر و بال تفاعل یک طرفه نمی تواند باشد
تش را به من می دهید من دیگـر این دو کار اگر فعل این باشد که از من صادر می شود شما مقدما ،فعل سوار شود

به شما کمک نکردم شما به من کمک کردید پس ورود دو عون متقابل و همراه در جایی است که بیاید روي فعـل 
 .واحد سوار بشود این می شود تعاون

 :مرحوم ایروانیاستدالل پاسخ  

 اول: جواب 

 مـا اصـالً ،فاعل یا باب مفاعله مشارکت استگفته که معناي انحصاري و ظاهر اولیه باب ت چه کسیاین است که  
  .ور نیست که همیشه باشدطالبته گاهی هم به معناي مشارکت و تشارك به کار می رود ولی این ،این را قبول نداریم

 نظر استاد:
ایـن اسـت کـه یـک  ،ظهور اولیه باب مفاعله و باب تفاعـل این پاسخ به نظر من تمام نیست به خاطر اینکه انصافاً

قاعـده درسـتی هـم  و این قاعده ادبی است ،زیاده المبانی تدل علی زیاده المعانی ،یزي بیش از ثالثی مجرد داردچ
یا یکی  ،ست و ظاهر باب مفاعله و تفاعل این است که نوعی تقابل و تعامل و مشارکت و اینها در آن مأخوذ استا

به نظر می آید ظاهر اولیه خروج یـک  ،اینجا مصداق ندارد از آن معانی بعدي مثل متابعه و امثال اینها باشد که آنها
ماده از هیئت ثالثی مجرد به سمت ثالثی مزید همینکه از آن سمت ثالثی مجردي می آید بـه سـمت ثالثـی مزیـد 
ظاهر و متفاهم و متبادر عرف عرب این است که یک چیز اضـافه در آن گنجانـده شـده و آن اضـافه هـم در بـاب 

یا یکی از آن معانی که آنها هم البتـه مـی شـود امکـان  ،ل ظاهرش این است که همان مشارکت استمفاعله و تفاع
البته ما استدالل نمی کنیم به زیاده المبانی تدل علی زیـاده المعـانی بـراي اینکـه در  ،ولی اینجا مصداق ندارد ،دارد

 ،یک شاهدي می آوریـم بـراي بحـث ،تري داردزیاده المبانی تدل علی زیاده المعانی یکفی اینکه بگوییم تأکید بیش
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آنجایی کـه ایـن  ،اصل قصه این است که می گوییم تبادر اولیه باب مفاعله و تفاعل همان مشارکت و تشارك است
خیلی از جاها معقول نیست یا قرینه خاصی ندارد می شـود در  ،نه خاصی بر خالفش نباشدیمعنا معقول باشد و قر

باشد ماده خاصی ولی اصل بر این است که وقتی که این ماده از ثالثـی مجـرد رفـت بـه  یک جاهایی ظهور نداشته
اینکه  ،باب تفاعل یا باب مفاعله و معقول هم بود در آنجا تعامل و تبادل اصل اولیه و تبادل اولیه اش تشارك است

اینکـه بـه سـادگی  ،اجمال داردو ال اقل این است که  این اوالً ،یک قرینه اي می خواهد ،حمل بر چیز دیگري کنیم
بگـوییم اینجـا مقصـود اعانـه  ،بیاییم بگوییم نه تعاونوا که اینجا معناي تعاون مشارکت معناي قشنگی در اینجا دارد

اگر نگوییم که ظاهر و متبادر از باب تفاعل و مفاعله و اصل اولیه همان تشارك است که  ،این هذا امر عجیب ،ستا
ست و اما شاهدي اویم ال اقل به اینکه اینجا شما نمی توانید بگوییم که مقصود از تعاون اعانه ال یبعد قائل به این ش

شاهد بر اینکه تعاون به معناي اعانه به کار رفتـه  :امام فرمودند ،این دیگر اعجب من هذا :که حضرت امام فرمودند
د تعاونا یعنی اعان بعضهم بعضا این اعانـه این است که در لغت هم در لسان العرب و اینها هم بزرگان همه فرمودن

اعان بعضهم  ،تعاونوا به معناي اعانه نیستکه همین را می خواهم بگویم  اتفاقاً ،اش را نبینید بعضهم بعضا را ببینید
ایـن همـان مشـارکت  ،بعضا این صیغه کسی بگوید که قاتل یعنی قتل بعضهم بعضا خوب این همان قاتل می شود

ما اگر فرمایش حضرت امام را با عظمـت و شأنشـان و جاللـت قدرشـان کـه  ،ی عجیب می داننداینش خیل ،است
نظیري برایش نیست اینهایی که ما می بینیم و می شناسیم اگـر در ایـن فرمـایش و تقریـر ایشـان بـود مـی گفتـیم 

نه است و یشهد علـی ذلـک اینکه کسی بگوید تعاونوا به معناي اعا ،مقلدکرده یا حاال ما درست نمی توانیم بفهمیم
تعاونا یعنی اعان بعضهم بعضا این تا آخر را ببینیم معنایش این است که تعـاون معنـایش  :بگوییم در لغت گفته اند

بنابراین این انعکس االمـر  .می گوید اعان بعضهم بعضا یعنی اعانه متقابل است این می شود مشارکت ،اعانه نیست
ها است ما می گوییم هم ظاهر هیئت تفاعلی و مفاعله مشارکت است و ظاهر ایـن یعنی فرمایش اهل لغت مؤید این

بعضهم بعضا یعنی اعانه متقابل و متبادل است و ال اقل اینکه اگر این را نی اعان کالم لغوي که می گویند تعاونوا یع
 .اقل اجمال دارداین ال ،نگوییم اینکه تعاونوا به معناي اعانه باشد یا به معناي تشارك و تعاون باشد
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