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 معونة للظالمین
 مرور جلسه گذشته

ای سوره هود بود. ادله ی دیگر، آیهای داریم، یک سری ادله، اخبار و روایات بودند. ادلهعرض کردیم در بحث معونة للظالم ادله
 شود.است، طبعًا اعانه در ظلم مصداقی از اثم است. البته قواعد عامه نیز شامل اینجا می بعدی، قاعده اعانه بر اثم

 مرحوم خویی، آیت الله تبریزی قواعد عامه را قبول ندارند.البته عرض کردیم، کسانی مثل 

 روایت در بحث اعانه ظالم، در روایات آمده بود. وپنجسیروایت بود، حدود  ٤٠مجموع روایاتی که در این باب ذکر کردیم، 

 در روایات ادله دیگر
مربوط به اعانه ظالم  ٣٦و  ٣٣، حدیث ٤٦س، باب روایاتی آمده است. در ابواب جهاد النف غیر از این روایات مستدرک و وسائل،

 با این بحث ارتباط دارد. ٥و  ٣، احادیث ٨٠ باباست. دیگری در همان باب جهاد النفس،

 عناوین در روایات، اعانه الظالم، اعانة السلطان، دخول فی سلطان، محبت بقاء و ... بود.

 البته عامه نیز روایاتی در این زمینه دارند.

 عقلیادله 
 مفصًال در قبل توضیحات دادیم. اعانه بر اثم حکمی دارد. در ، عقلالجملهفیکه قبًال عرض کردیم،  طورهمان

 تنظیم ادله
 در اعانه ظالم باید ادله به شکل زیر باشد:

 آوریم.ادله عقلی را می اول .١

 کنیم.. مرحله بعد آیه سوره هود را استدالل می٢
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 که همان قاعده اعانه بر ظلم است.. بعد از آن ادله عامه ٣

 کنیم.. بعد از این نیز به روایات خاصه اشاره می٤

 بندی ادله خاصه (روایات)گروه
 بندی کرد. باید ببینیم مفاد این روایات یکی است؟ها را گروهشود اینبحث اساسی ما این است که چطور می

 اند:روایات را به دو دسته تقسیم کرده شود کهاز کالم بزرگان و مرحوم شیخ (ره) استفاده می

 : این مصداقی از قاعده اعانه در اثم است البته با تأکد است.علی الظلم عون .١

 ای با ظالمین وجود دارد.رابطه ولیها عون در ظلم نیستند؛الظلمة: این اعوان .٢

 دو معنا دارد: الظلمهوجه بشود این است که اعوان ای که باید تنکته

 همراهی مستمر و بارز و برجسته داشتن با ظالمان یعنیشدن: درباری .١

 معنی دوم این است که کسانی که مستمر همراه ظالم نیست. .٢

 ی خاصی ندارد.متوجه شدیم که اعوان الظلمه همان مطلق عون الظالم است. اعوان الظلمه قاعده

 بندیجمع
 کنیم.ی میبندخاصه را به دو گروه تقسیم یادلهروایات و 

آمده بود که کمک به ظلم ظالم علی الظلم: این مصداقی از قاعده اعانه در اثم است البته با تأکد است. در بعضی از روایات  عون .١
. گیردبرمی. منظور از ظالم نیز در اینجا هر دو معنی را در گیردمیظالم را  مطلقبکند. گناه در اینجا همان ظلم است. این حکم،

 چه صاحب قدرت، نظام باشد و یا نباشد.یعنی 

 ای با ظالمین وجود دارد.رابطه ولیها عون در ظلم نیستند؛: اینالظالمة اعوان .٢

3 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٤٦:�ماره ثبت                                                                                                                         

کند. این گروه از جهتی مطلق و از جهتی خاص است. از جهت گروه اول روایات، روایاتی است که کمک به ظلم را تحریم می
منظور در اینجا، کمک در عمل مباح  قسم مصداق قاعده اعانه در اثم است. این شد.ظلم، مطلق است. هر ظلمی از هر کسی با

 اطالق ندارد. یعنی در تمام امور زندگی شخص ظالم اطالق ندارد.

گروه اول هستند. این گروه معنای ظالم را به صورت عام  عکسبهشد، گروه دوم روایات، که تعداد بیشتر روایات را شامل می
گیرد و فقط حکومت را در نتیجه ظالم را به معنای مطلق نمی کند.گیرد. بلکه معنای ظلم را به صورت خاص اطالق مینمی
 گیرد.می

 شود.را شامل می در اینجا اعانة الظلم وجود ندارد بلکه اعانة الظالم است. هر نوع کمک، حتی در زندگی روزمره

 نکته مهم
آمده است. در تمام آیات اشاره به امر خاصی دارد. » هؤالء«ها این روایات مذکور مربوط به حکومت است زیرا در بخشی از آن

 د.ای وجود دارد که البته در آن اطالقی وجود ندارگاهی نیز ضمیر اشاره ها نیز دستگاه حکومتی آن زمان بوده است.قدر متیقن این

 تقسیم بندی روایات گروه دوم
 شوند:دسته تقسیم می سهروایات گروه دوم از لحاظ بیان به 

 ها دستگاه حکومتی است.ها اطالق وجود ندارد و قدر متیقن آنکه ضمیر و اشاره دارد. در این روایاتی .١

 . در بعضی نیز تصریح کرده است که بنی فالن و بنی فالن.٢

در این  ها به حکومت جائر است.آورده است، در آن روایات قراینی وجود دارد، انصراف آن» الظلمة اعوان«. در بعضی که ٣
 روایات، یا به صراحت، قراین یا انصراف مربوط به ظالم به معنای خاص است.

طعًا هر کمک به هر شکل اند. قبا مشکالتی مواجه شده هااند. در این صورت آنالظالم را به معنای مطلق ظالم گرفتهکسانی اعانة
چنین  درواقعبه ظالم حرمت ندارد. با توجه به مطالب مذکور، کسانی که اعتقاد به معنای مطلق داشتند، به خاطر اینکه دیدند 

ر اعانة الظالم را به معنای خاص بگیرند. حتی اگر این امتوانستند می کهدرصورتیاند. از این اطالق برداشته دستافتد،اتفاقی نمی
 گیریم.توانیم بگوییم ذات کمک کردن ایرادی ندارد، از طرفی قدر متیقن آن را ظالم فرضی میرا نپذیریم می
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 نتیجه مبحث
السالم) هستند. جامعه هایی است که مشروعیت ندارند، در مقابل خداوند و ائمه اطهار (علیهمتمام مباحث ما، در مورد حکومت

کسی که ظلمی در اداره و یا جای  سیاسی اسالم است. فقهها،فقه اینتمام  غیر مشروع نکند.موظف است که همکاری با حکومت 
 شود.شود، شامل این قضیه نمیشود و یا ظلمی از طرف حکومت مشروع میدیگر می

 شویم.کند و مفهوم روایات را بهتر متوجه میاگر جایگاه روایات را تشخیص بدهیم، راه را برای ما باز می

البته باید بدانیم که تقیه خارج از  دانند.دانند ولی اعانه در ظلم را حرام میی خویی و تبریزی (ره) اعانه بر اثم را مطلقًا حرام نمیآقا
 این مباحث است.

 نوع همکاری با حکومت جائر، حرام است. هرفرمایند:امام (ره) نیز می

لسلطان، دخول بسلطان،  خضوعبا حکومت غیر مشروع حرام است. عون الظالم، دارانهجانبروایاتی داریم که هر نوع ارتباط 
 دارانه اشکال دارد.هر تماس جانب ها وها، رضای به کار آنمحبت بقا، نشی معهم، نظر به آن

 نکته مهم
م بگوید ال تکرم العالم شود. اگر یک دلیل بگوید ال تکرم العالم و دلیل دوروایاتی که هم لسان باشند، حمل مطلق بر مقید نمی

شود که در جایی بگوید اکرم العالم در جایی شود. در جایی مطلق بر مقید حمل میالفاسق، در اینجا حمل مطلق بر مقید نمی
 بگوید ال تکرم العالم الفاسق.

 شود.هر دو دسته روایت، نهی از همراهی با ظالم است. در نتیجه مطلق بر مقید نمی
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