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 :عده اعانه بر اثمقا

 دومین مستند قاعده اعانه بر اثم:
یکی قاعده اعانه بر واجبات و مسـتحبات اسـت  ،بحث ما در آیه شریفه اي بود که عمده دلیل براي دو قاعده است

این آیه شریفه که دومین مسـتند و  .قاعده حرمت اعانه بر اثم است دیگري و است که کمتر در مورد آن بحث شده
 .ي قاعده اعانه بر اثم بود مورد بحث بود و جهاتی از بحث را مطرح کردیممدرك برا

  جهت سوم آیه: 
که گفتیم اینجا ارشادي به آن معانی که حکم را از یک استحقاق عقاب و  ؟ارشادي است یا مولوياین بود که حکم 

یا اینکه نه ارشاد به حکـم  ،استحاال یا مولوي محض  ،این به آن معنا ارشادي نیست ،ثواب مستقلی بیندازد نیست
موضـوع ثـواب و  عقلی است که همان جا حکم ثواب و عقاب دارد و نتیجه بحث این بود که تعاون بر اثم مستقالً

منشـأ اسـتحقاق عقـاب و ثـواب  و تقوي موضوعاً نه اینکه ثواب و عقابی در آن نباشد و تعاون بر برّ ،عقاب است
حکـم نفسـی  ،آیا ایـن حکـم ،ا یک نکته اي روشن شده که سؤال می کردیمهمین ج ،این حاصل بحث بود ،است

از این بیانات استفاده شد که حکم ارشادي به آن معنایی  ،حکم نفسی است ،معلوم شد که این حکم ؟است یا غیري
که ارجاع به یک امري است که عقل به عنوان اطاعت و عصیان می گوید و هـیچ ثـواب و عقـاب مسـتقلی نـدارد 

 .از همان بیان معلوم شد که این حکم نفسی است ،نه این ثواب و عقاب دارد ،یستن

 اقسام حکم نفسی:
 گاهی لغیره  ،است هگاهی لنفس :حکم نفسی دو قسم است 

نهی از  ،امر به عدل کند مثالً .مطلوبیت دارد این است که موال واجب کند چیزي را که ذاتاً مثالً هوجوب نفسی لنفس
 .خودش مطلوبیت دارد ینها ذاتاًا ،ظلم کند
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ولی در عالم ثبوت مصلحت او از یک  ،یعنی مطلوبیتش ولو اینکه مستقل موضوع عقاب و ثواب است ،نفسی لغیره 
 .جاي دیگري ناشی می شود

 جمع بندي:
که اساسش این است  ؟و آیا نفسی یا غیري است ؟حاصل کالم و روح این دو سؤال که آیا ارشادي است یا مولوي 

و تقوي موضوع ثوابی است مستقل از آن کاري است که دیگري انجام می دهد و تعاون بـر اثـم و  این تعاون در برّ
عدوان موضوع عقابی است غیر از عقابی شخصی که خودش دارد مرتکب اثم و عدوان می شود و لذا ارشادي بـه 

حاال یا مولوي محض است یا اگر ارشـادي  غیري هم نیست نفسی است و ،آن معنا که عقاب و ثواب نداشته باشد
  .با وجود عقاب و ثواب قابل جمع است ،باشد از آن قسم اول ارشادي است که با مولویت قابل جمع است

 :چهارمجهت 
و  سه شمول در این بـرّ،و تقوي بود که دو  این مفاهیم مربوط به برّ ، بخشی ازمفاهیم بود در این آیه جهت چهارم
 ،دوم اینکه واجبات و مستحبات را مـی گیـرد ،یکی گفتیم اعتقادات و اخالقیات و احکام را می گیرد ،تقوي دادیم

حاال چه به عناوین اولی یا ثانوي هر چه که این احکام را پیدا کند و سوم اینکه هم کار نیک را می گیرد و هم ترك 
 گفتیم ،لمعاصی و حتی مکروهات استهم شامل فعل واجبات و مستحبات است و هم ترك ا ،معاصی را می گیرد

در مفاهیم اثـم و عـدوان همـانطور کـه  ،اما مفاهیم اثم و عدوان .الاقل تقوي آنها را می گیرد ،اینها را نگیرد برّ اگر
اثـم مطلـق  ،اثم و عدوان بینشان عموم و خصـوص مطلـق اسـت ،در تفاسیر هم باشد مشهور فرموده اند و احتماالً

 ،عدوان ذکر الخاص بعد از عام اسـت .ود و عدوان نوع خاصی از معاصی را شامل می شودمعاصی را شامل می ش
یکی اینکه  ،وجهش از نظر تفسیري حداقل دو نکته است ،اگر هم سؤال شود که چرا این ذکر الخاص بعد العام شد

ه در معـانی و بیـان هـم ذکر خاص بعد العام به طور کلی به عنوان تأکید در خیلی جاها می آید و یکی از چیزها ک
تأکید متداول است و اینجا هم از همان موارد است و جهت دیگرش هـم براي گفته شده که ذکر الخاص بعد العام 

دُّوکُمْ أَن قَوْمٍ شَنَآنُ یَجْرِمَنَّکُمْ وَالَ« در مورد آیه دارد که  ،ارتباط این آیه با مورد است جِدِ عَـنِ صـَ  أَن الْحَـرَامِ الْمَسـْ
بعد گویا این صغرایی است که آیه می خواهد این را به یک کبراي  ،بحث آیه بحث اعتدال و عدوان است»  تَدُواْتَعْ

بعد می خواهد  ،به خاطر اینکه یک وقتی به شما یک چیزي انجام داده اند ،شما به آنها تعدي نکنید ،کلی مبدل کند
براي اینکه ارتباط این کبري بـا مـورد و  ،بخصوص ذکر کردهمنتهی عدوان را  ،کلیش بکند که ال تعاونوا علی االثم

 .صغراي آیه که در همان فراز قبل است برقرار شود
 :دو نکته را باید توجه داشتبه در این بحث  
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 نکته اول:

و تقوي که ظاهرش مطلق بود هم واجبـات  بر خالف برّ ،مکروهات را نمی گیرد این است که اثم اینجا دیگر طبعاً 
هم اعمال را می گرفت و حتـی عـالوه بـر فعـل  ،هم اخالقیات را ،هم اعتقادات را ،ی گرفت هم مکروهات رارا م

اینجا اثم شامل مکروهات نمی شود و ظاهر اثم  .ترك محرمات و مکروهات را هم می گرفت ،واجبات و مستحبات
امـا ایـن یـک  ،گاهی بر مکروهات هم اثم اطـالق شـده ،چه گاهی بر مکروهات هم اثم اطالق می شودگرو ذنب 

 .اطالق و کاربرد مجازي است که قرینه می خواهد و در اینجا چنین قرینه اي وجود ندارد که آن را در بر بگیرد

 :نکته دوم 

 ؟یا ترك واجبات را هم می گیرد ؟در این آیه این است که اثم آیا فقط شامل فعل معاصی است 
 ثانیـاً .فقط محرمات را می گیرد مکروهـات را مـی گیـرد قرآنی نشان دهنده این است که اثم اوالً خود کاربردهاي 

 .وري داردطاینکه شامل هم فعل محرمات می شود هم ترك واجبات کاربردهاي این

 :نکته سوم 

هـم  ،ی می شـودو آن این است که اثم هم شامل گناهان قلبی و جوانح ،نکته اي است که از بحرینی نقل کرده اند 
و تقوي شـمول دارد نسـبت بـه آن اعمـال اعتقـادي و مسـائل  شامل گناهان جوارحی می شود و اینجا هم مثل برّ

در حوزه اخالقیات و امور  ،چون در حوزه اعتقادات ما یک واجباتی داریم و یک محرماتی ،اخالقی و مسائل عملی
هم همینطور و اثم همه آنها را می گیرد و شاهدش هـم ایـن  در حوزه اعمال و رفتار و کردار ،نفسانی هم همینطور

اثم به قلب نسبت داده شده و اطالق اثم که به مفهوم گناه است اینها همه را  است که در جایی دارد که اثم قلبه مثالً
 .می گیرد و تخصیص به آن وجهی به نظر می آید که ندارد و باز اطالقات آیات هم این را نشان می دهد

 چهارم: کتهن 

 ،گاهی عدوان و تعدي و همینطور ظلم به معنی العام به کار می رود :عدوان دو کاربرد دارد ،در مورد عدوان است 
 .یا ظلـم بـه نفـس مـی شـود ،یا ظلم به رب می شود ،یعنی حتی آن معاصی بین العبد و رب را هم شامل می شود

حتی گناهانی که حق النـاس در آن نیسـت  ،ن بر همه معاصیعدوا ،گاهی هم تعدي بحدود اهللا دارد از باب عدوان
بالمعنی العام گاهی اطالق می شود از باب اینکه تعدي به نفس یا تعدي به حدود اهللا است از باب یکی از ایـن دو 

 .وجه است به آن هم تعدي و عدوان اطالق می شود
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ولـی  ،ی المعنی العام که شامل همـه معاصـی بشـودهم عدوان کاربرد مطلق دارد ف ،بنابراین با یک عنایتی هم ظلم 
یا انصراف ظهورش در زیر پا گذاشتن حـق النـاس  ،ظاهر اولیه اش یا انصرافش یا ظهورش این است از باب وضع

گرچـه  ،ست ظاهرش بـاز ایـن اسـتا ور گفته اند که عدوان از این جهتطاست و لذاست که مشهور مفسرین این
ولی باز بعید نیست ظهورش معناي  ،ود اهللا داریم و آن هم یتعدي و نوعی عدوان استتعبیر قرآنی هم من یتعد حد

ولی فکر می کنم خاص باشد بهتر اسـت از بـاب  ،یا عام بشود ،خیلی هم مهم نیست که خاص بشود .خاص باشد
دوان را به معناي عـام اگر ع و ثانیاً آن تعمیم یک قرینه اي می خواهد این اوالً و اینکه ظهور اولیه اش در این است

 مـی شـود، عدوان هم مطلـق ،اثم مطلق می شود ،کمی بی وجه می شود ،بگیریم این ترادف اثم و عدوان می شود
ولی بالمعناي خاص که باشد ذکر خاص بعد العام است که در آن  ،ذکر دو معناي مترداف در کنار هم بی وجه است

م و لذا عالوه بر ظهور اولیه عدوان در معنی الخاص للمعناي العـام می گفتی لطف کثیري است به دو جهتی که قبالً
عالوه بر این جهت خاصه که یؤید اینکه این عدوان بالمعناي الخاص باشد و آن جهت خاصه ایـن اسـت اگـر بـه 
معناي عام باشد اثم و عدوان می شوند دو واژه مترادف در کنار هم خیلـی لطـف زیـادي نـدارد ولـی عـدوان کـه 

هم این صغري با کبراي مورد انطباق پیدا می کند و هـم بـه  ،ذکر الخاص بعد العام می شود ،الخاص باشد یعنبالم
  .طور کلی ذکر خاص بعد العام فیه لطف

 :جهت پنجم
پس یـک شـمولی دارد نسـبت بـه همـه  ،هم عدوان ،این است که ال تعاونوا در اینجا هم به مطلق اثم تعلق گرفت

یک شـمولی هـم بنـابر  ،این یک شمولی داشت که از بحثهاي قبلی معلوم شد ،در حق الناس معاصی از جمله ظلم
هم شامل معاونت در مقـدمات فعـل مـی  ،آنچه که ما تقویت کردیم داشت که شامل هم مشارکت در فعل می شد

 .شد

 :جهت ششم 
 ،می گویـد هکه تعاون صیغه تفاعل چاما نه از حیث این ،بحث در این آیه شریفه که باز مربوط به مفهوم اعانه است 

 ه؟مفهوم مقدمات که گفته می شود اعانه علی الفعل این یعنی چـ ،مفهوم تعاون گفتیم اعانه هم را می گیرد نه اصالً
اصل  ، درتا حدي که بعضی در اثر اینکه در تعیین معناي اعانه یک نوع احساس عجز کردند ،ستااینجا معرکه آراء 

یعنی اینقدر جاي خطیري است در تعیین این مفهوم کـه اعانـه تـو ذهنشـان ایـن  ،تزلزل شده انددچار  قاعده اصالً
نمی شود  ،در مقدمه را می گیرد و وقتی که هر نوع کمکی در مقدمات را بگیرد ياست که اعانه بر فعل هر نوع کار

بیـان شش تقسیمی که  ،لحاظ پنج اگر یک چنین تقسیم عام و فراگیري داشته باشیم به ،حرام است گفت این مطلقاً
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بـا قصـد را  ،زیاد را می گیرد فکم را می گیرد ،قریب را می گیرد ،بگوییم اعانه مقدمات بعید را می گیرد ،می کنم
آنوقت همه کارهاي  ،بدون واسطه را می گیرد و امثال اینها ،دربا واسطه را می گی ،بدون قصد را می گیرد ،می گیرد

هر کس هر کاري انجام می دهد این به یک گناهی دارد کمـک  ،ه گناهی است در این عالمآدم یک جاییش کمک ب
باالخره با ده واسطه موجب می شود که با کار من بتواند فالن گناه را انجام بدهد و امثال این یک شمول  فمی کند

می گیرد که این شمول نمـی شـود  اولیه اي به ذهن خطور می کند از اعانه در مقدمات بنابر اینکه بگوییم آیه آن را
ایـن ال تعـاونوا بـه  ضگفته انـد اصـال ،به آن پایبند بود و لذا بعضی یک حالت تزلزلی در این بحث پیدا کرده اند

اطالقش نمی شود عمل کرد وقتی به اطالقش نمی شود عمل کرد می شود مجمل قـدر متیقـنش را گرفـت و البتـه 
 .ین کرده اندخیلی ها هم آمده اند مفهوم را تبی


	جلسه21   (قاعده اعانه - مکاسب)
	قاعده اعانه بر اثم:
	دومین مستند قاعده اعانه بر اثم:
	جهت سوم آیه:
	اقسام حکم نفسی:
	جمع بندی:
	جهت چهارم:
	نکته اول:
	نکته دوم:
	نکته سوم:
	نکته چهارم:

	جهت پنجم:
	جهت ششم:


