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یدهچک
اعانه بر اثم از جمله قواعدی است که متّکی به دلیل قرآن و روایت و عقل و اجماع است و حجّیت 

ناپذیر است. در حجّت بودن آن تقریبا اختالفی نیست اما مفھوم اعانه بـر اثـم ھمـواره محـل     آن خدشه
تاریخی و تغییـر  رچه در این تحقیق مھم انگاشته شده است بررسی سیبوده است. آنفقھابحث و نزاع 
باشد که برای نیل به ایـن منظـور از روش   امامیه در این باب از ابتدا تاکنون مییفقھایو تحوالت آرا

، پی به تشتّت فقھایگرفته شده است. با نگاھی به آراای بھرهتوصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه-تحلیلی
اند که قریب به اتّفاق این تعاریف، بر اثم ارائه دادهبریم که ھریک تعریفی متفاوت از اعانه فراوان آن می

ھـای مختلفـی ذکـر    مستند به فھم عرفی است. در رابطه با چگونگی انطباق مفھوم اعانه بر عرف، مالک
ھا به یک مالک است که شیخ انصاری بھتـر از ھمـه آن را بیـان نمـوده     شده است که بازگشت اکثر آن

بنـدی  اش منحصر در حرام باشد. در پایان با جمـع ماتی است که فایدهاست و آن، یاری رساندن در مقد
شود که در صورت قصور فھم عرفی از مسأله، مالک در صدق عرفی اعانه، قاصد اقوال نتیجه گرفته می

بودن معین است.

یت فقه، قاعده اعانه بر اثم، مفھوم اعانه بر اثم، شرطیت قصد در اعانه بر اثم، مـدخل : هاکلیدواژه
عرف در مفھوم اعانه بر اثم
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مقدمه

بحـث  ،شـده توجهیکی از مباحث مھمی که در کتب فقھی در بخش مکاسب محرّمه بدان 
؛ خمینی، المکاسـب  ١/٢٦منیة الطالب؛ نائینی،١/١٢٣. (انصاری، المکاسب، است» اعانه بر اثم«

شده و گـاھی  -جرمو یا –) شخص گنھکار گاھی به تنھایی مرتکب معصیت ١/١٩٤المحرّمة، 
با ھمکاری دیگران مبادرت به آن نموده است. این ھمکاری ممکن است به دو صـورت باشـد:   

است که به آنان شرکا گفته -یا جرم–صورت اول دخالت تمامی ھمکاران در عنصر مادی گناه 
ی شده ول-یا جرم–شود. در صورت دوم فرد یا افرادی به تنھایی مرتکب عنصر مادی گناه می

کنند که در فقه اسالمی فرد یا افراد دیگری وی را در ارتکاب عنصر مادی، یاری و معاونت می
دارد؛ آیه شود. آن چه که اھمیت این قاعده را نزد ما واال مییاد می» اعانه بر اثم«از این عمل به 

د بـه آیـه   ای کـه اسـتنا  البته در مقابل عـده ١ای است که از چنین عملی نھی نموده است.شریفه
؛ ٢١٠/ ١پذیرنـد (خمینـی، المکاسـب المحرّمـة،     شریفه را از باب بیان حکم اعانه بـر اثـم مـی   

انـد نـه   ، آیه شریفه را بیانگر حکم تعاون بر اثم دانستهفقھا)، گروھی دیگر از ٣٤٧/ ٣شیرازی، 
عنه ا منھی) و ت١/٤٤٥؛ فاضل لنکرانی، ١٨٠/ ١؛ خویی، ١٣؛ قمی، ١٥/ ١اعانه بر اثم (ایروانی، 

توان تفسیری از آیـه شـریفه ارائـه داد. عـالوه بـر ایـن       که اعانه بر اثم است روشن نگردد؛ نمی
یابی و ارائه مفھومی روشن از اعانه بر اثم و معصیت است اما بـه  اگرچه بحث ما بر سر مصداق

ا کـه جـرم،   توان از محصول آن در ارائه تعریفی از معاونت در جرم نیز بھره برد چـر تبع آن می
)، معـامالت  ٣١٤/ ٢این قاعده عالوه بر حوزه عبادات (منتظری، ٢گنجد.تحت مجموعه اثم می

این مبحث را در باب ٣شود. بسیاری از فقھا) را ھم شامل می١/١٦ات (ایروانی، و حتی جزائی
؛ بنـابراین  رسـاند اند که ارتباط این بحث با حوزه فقه سیاسی را میبیان نموده» معونة الظالمین«

نمایـد و سـبب پویـایی و اسـتمرار     تر مـی ھای روابط جوامع بشری را محکمقاعده مذکور پایه
کند و در تنظـیم و اعتبـار بعضـی مـواد     گردد، مشکالت قضایی مردم را حل میفقه میاستوانه

ـ     فقھاقانونی موثر و حائز اھمیت است. اھمیت مطلب آنقدر بین  ن باال بـوده کـه غالـب آنـان ای
قاعده را به صورت جداگانه در کتب قواعد فقھی و یا حتّـی در کتـب فقھـی خـویش پوشـش      

)2/مائده(»الْعدوانِوالْإِثْمِعلَیتَعاونُواالوالتَّقْويوالْبِرِّعلَیتعاونواَ .... «1
گیرد. با توجه به با توجه به رویکردي که بین فقهاء مبنی بر معصیت بودن تخطی از قوانین وجود دارد؛ جرم تحت مجموعه معاصی قرار می.2

منهـی شـارع   خالف قانون تضییع حقوق دیگران است و در نتیجه حرمت عقلی و شرعی دارد. تضـییع حقـوق دیگـران نیـز    این که عمل بر
)231/ 1؛ خوئی، 241/ 2باشد. (خمینی، می
ـ      138)، کاشف الغطاء (احکام المتـاجر المحرّمـۀ،   2/53شیخ انصاري (کتاب المکاسب، از جمله. 3 اب ) مامقـانی (غایـۀ اآلمـال فـی شـرح کت

)1/125المکاسب، 
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اند و حتّی در کتب اصولی نیز از این مساله استطرادا اند و فصلی را تحت این عنوان گشودهداده

ای به مدارک و مستندات قاعده داشته و با پـرورش و  ، ابتدا اشارهفقھاسخن به میان آمده است. 
ترین بحثی کـه تحـت ایـن عنـوان بیـان      اند. مھمھا به نقد یک یک ادلّه پرداختهخدشه در آنیا 
کنـد تـا حکـم    باشد که چه زمانی اعانه بر اثم صـدق مـی  شود؛ مفھوم عرفی اعانه بر اثم میمی

، منبـع درک و فھـم اعانـه را بـه عـرف      فقھامستفاد از ادلّه بر آن منطبق شود. اگرچه که تمامی 
گـردد کـه ضـابطه دقیقـی از     دھند، واضح و روشن میدھند؛ اما با بیاناتی که ارائه میمیحواله 

مفاھیم عرفی بین آنان وجود ندارد. ما در این تحقیق مختصر بر آنیم تـا گـزارش و تحلیلـی از    
در بیان مالک و معیار صدق عرفی اعانه بیاوریم. حتّی االمکـان سـعی بـر ایـن شـده      فقھاآرای

ر تاریخی، در بیان این گزارش لحاظ گـردد. بـا توجـه بـه محـدودیت موجـود در       است که سی
امامیه در مورد معنا و مفھوم اعانه بر اثم شـده و  یفقھایاالت، این پژوھش تنھا متعرّض آرامق

مباحث جانبی را نپرداخته است.

مدارك و مستندات قاعده
شیعه استناد شده است. عـالوه بـر آیـه    در رابطه با مدارک قاعده به ھر چھار منبع استنباطی 

و ٢روایـاتی نیـز عمومـا   ١»وَ تعاونوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی وَ ال تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ«شریفه 
نیـز در مـورد ایـن قاعـده بـه عقـل       فقھـا به اعانـه بـر اثـم پرداختـه اسـت. برخـی       ٣خصوصا
؛ ٤٠١) و اجمـاع (مکـارم،   ٤٤٨؛ مکـارم،  ٨/١٤٥؛ طباطبایی، ٥٦٥/ ١ای ؛ مراغه١٠/٥٥(اردبیلی،

اند؛ اما در این مقاله مجالی برای شرح و بسط بـیش  ) استناد نموده٧٥؛ نراقی، ٥٦٥/ ١ای، مراغه
دانند. (حلّی، مختلـف  حکم تکلیفی اعانه بر اثم را حرمت میفقھااز این نیست. غالب به اتفاق 

) اگرچـه در رابطـه بـا    ١٤/ ١؛ انصـاری، المکاسـب،   ٣/ ٢االسالم، ؛ حلّی، شرائع٢٢/ ٥الشّیعه، 
ای اختالف نظر است و برخی قائل به فسـاد و بطـالن چنـین معاملـه    فقھاحکم وضعی آن بین 

ای ) و برخـی قائـل بـه صـحت چنـین معاملـه      ٢٢/ ٥حلّی، مختلـف الشّـیعه،   عالمه باشند (می
)٥٦/ ١٠باشند. (اردبیلی، می

2مائده/.1
احسـایی، (»اللّـه رحمـۀ مـن آیـس : عینیهبینمکتوباالقیامۀیومجاءکلمۀ،بشطرلوومسلمقتلعلیأعانمن«آلهوعلیهاللّهصلّیقوله.2
2/333(
نیزروایاتاینتعدادالبتهکهاستگرفتهارقرنهیموردوشدهبیانکندمیصدقهاآنبراعانهکهمختلفیمصادیقدرکهايخاصهاخبار.3

.استزیاد
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عنا و مفهوم اعانهمالك در کشف م

انـد مرجـع نھـایی بـرای     که متعرّض این مسـاله شـده  فقھاکه بیان خواھد شد؛ تمامی چنان
ای بـرای مفھـوم   دانند و ھمگی سعی بر این دارنـد کـه ضـابطه   کشف مفھوم اعانه را عرف می

مفھـوم  بینیم دو فقیـه بـا اسـتناد بـه عـرف دو     عرفی اعانه بر اثم ارائه دھند. تا جایی که گاه می
١باشند.کنند که دقیقا مقابل یکدیگر میمتفاوت از آن برداشت می

بحث از عرف به عنوان مرجع تشخیص معنا و مفھوم موضوعات خارجیه در دوران معاصر 

:شوندمیتقسیمبخشدوبهعرفیموضوعـات.1

.استکردهوضعحدوديآنبرايشارعکهعرفیموضوعات. الف

.اسـت دانستهعرفرنظدرمفاهیمایننبودنآشکارراآندلیلوکردهاشارهعرفیموضوعاتدرشارعتصرفاتازهایینمونهبهاولشهید

ضوابطلهایجعلانالشرععادهجرتالخفیهاالمور«:استگونهاینازمسافتمقدارشرعیبلوغمرزکرمقدار: چونمسائلیشهیدنظردر
استآنبرعتشریروشماندمیپنهانمردمبرعادتآنحدودکه) اموري1/278اول،شهید(» .العقلو... القصرو... االستنجاءومنهظاهره

سـفر بـراي مسافتمقدارو] طهارتبراي[استنجاءدرسنگتعدادتعیین: استجملهآناز. کندتعیینروشنضوابطیوحدودآنبرايکه
وجـود مشخصیضوابطفقهاءبینعرفیهموضوعاتدرشارعتصرفحدودوموارداینتعییندرالبته.شرعیبلوغشرائطازعقلوشرعی
جایزشرعگفتهازتجاوزواستشارعیتبابازموضوعاتدرشارعدادننظروتعیینآیا: کهاستمطرحبحثاینبسیارموارددر.ندارد
درسـنگ تعیـین مسـأله . کـرد عـدول آنازموارديدرتوانمیواستآنبارزمصداقتعیینوعرفارشادعنوانبهشارعنظریاونیست

تعـداد نـه اسـت محـل طهارتمالكفقهاءازبسیارينظردر. استگونهاینازدادهقرارشرعتصرفاتمحدودهدرارآنشبههکهاستنجاء
.سنگ

پیـامبر . اسـت عـرف دریافـت همانآنمصداقتعیینومفاهیمدریافتمعیارونفرمودهتصرفیگونههیچهاآندرشارعکهموضوعاتی. ب
درنیزاولشهید.پردازندمیحکمتشریعبهعرفیفهماساسبروکردهرجوععرفبهمصادیقبیانوهیممفاتعییندرنیز) ع(ائمهو) ص(

دلیلنصببهاحتیاجیامورایندروگرفتهمالكراعرفاشیاءخارجیمصادیقتعیینوموانعواسبابوشرایطفهموعرفیمفاهیمتعیین
شـناخت معیارراعرفخارجیمصادیقتعیینومفاهیمبیاندرخودکتابسرتاسردرجواهراحب) ص150همان،. (بیندنمیشرعناحیهاز
قلتوکثرتحدودتعیینبابدرجملهاز. گیردمیبردررامعامالتوعباداتابوابسرتاسرعرفمرجعیتگسترهواستدادهقرارهاآن
موردمعیاراینکهچرا;کرداکتفاتوانمیمردمعادتوعرفبهکثرتمسمايتبییندرهکنماندپنهانتوبر«:استنوشتهنمازازخارجکار

مراجعهعرفبهرجوعِازمقصود«: کهاستافزودهمطلباینتشریح) در11/60نجفی،(».نیستمخصوصنصبهاحتیاجیواستاجماع
درعـرف ازاسـتفاده عـرف بـه رجوعازمقصودبلکهکار،چهحکمتبیینبهراعرفکهشوداشکالتانیستاحکامتعییندرعرفیفهمبه

سکوت،مقدارنماز،وسطدرذکردادنطولحدودچوننمازمبطالتمفهومتبییندرتوانمیاساساینبرواست؛حکمموضوعوصورت
)65همان،(».برداستفادهمتعارفعرفاز... وجهیدن
معنـاي بیـان ازبعـد منکرومدعیتعییندر. استدادهقرارمرجعراعرفنیزشهاداتوقضابهمربوطدیقمصاوالفاظدرجواهرصاحب

علـی العرففیهافالمرجعحالکلوعلی«:استنوشتهفقهاءازبرخیناحیهازموضوعتعییندرعقلیهايدقتکارگیريبهردوآنعرفی
)40/371همان،(».خاصمجازيمعنیارادهعلیوالقرینهشرعیهحقیقهلهاتثبتلمالتیااللفاظمنغیرهماحسب

ونرسـید؛ ثبـوت بـه شـرعی حقیقـت هاآندرکهالفاظیسایرسیاقوروشهمانبراستعرفمنکرومدعیتعییندرمرجعحالهربه
.باشدنشدهارادهآندرظاهرغیرمعنايبرنیزايقرینه

عرفیموضوعکهاستاینلغويموضوعوعرفیموضوعفرق. استلغویهموضوعاتآن،کهگرفتنظردرتوانمیهمراسومیقسمالبته
عـرف درکـه اسـت مفهـومی لغـوي موضوعازمنظورامااستمستعملورایجعرفدروشودمیاستعمالعرفنزدکهاستمفاهیمیاز

.شودمیاستعمالسابقشعنايمغیردرشودمیاستعمالهماگریاشودنمیاستعمال

زیـرا اسـت؛ لغـت برمقدمعرفموارديچنیندر. شودمیواقعتعارضلغت،وعرفمیانموضوعات،والفاظمفاهیمتشخیصدرگاهی
خطاباتواستشارعاعتمادموردعرفکهحالیدر. استشرعیمعتبردلیلفاقدفقهاء،ازبسیارينزدوبودهتاملموردلغويقولحجیت

.استشدهصادرعرفیفهمبهتوجهبااو
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اگر «فرمایند: است که بیشتر رونق یافته است. امام خمینی در کتاب البیع خویش در این باره می

ی یا معقد اجماع باشد؛ برای تشخیص آن، باید بـه عـرف رجـوع    موضوع، برگرفته از دلیل لفظ
) بنا بر این تعریف اگر مدرک قاعده را آیات و روایـات و یـا   ١/٣٨(خمینی، کتاب البیع، » کرد.

اجماع بگیریم؛ در تبیین معنا و مفھوم اعانه باید به عرف مراجعه نمود.
ن نیست که مرجع در مفـاھیم الفـاظ و   ھیچ اشکالی در ای«گوید: نائینی در فوائد االصول می

ھای آن، فقط عرف است؛ چه این عرف، موافق لغت باشد چه مخالف آن. اگر عرف عام مدلول
بر خالف لغت باشد، لغت ھیچ اعتباری ندارد. الفاظ به حسب آن چه در اذھان اھل محـاورات  

در «شـود:  متـذکر مـی  وی سپس در ادامه » باشد.اش میشود منصرف به مفاھیم عرفیمرتکز می
)٤/٥٧٤(فوائد االصول، » تشخیص موضوعات خارجیه، باید به عرف رجوع کرد.

بـه طـور کلّـی    «امام خمینی در کتاب البیع در مورد چگونگی مرجعیت عرف معتقد اسـت:  
خمینـی، کتـاب البیـع،    »(بررسی کبریات و تشخیص مصادیق (صغریات) در گرو عـرف اسـت.  

١/٢٥٨(
ا حکم عقل به قبح تھیه اسباب و مقدّمات معصیت بگیریم پس در ایـن  اگر مبنای حرمت ر

صورت باید دیدگاه عرفی در صدق مفھوم اعانه را کنار بگـذاریم و تفصـیالتی کـه بیـان شـده      
آید زیرا حکم عقل تخصیص بردار نیست. حکم عقل قبح تھیه مطلـق اسـباب   دیگر به کار نمی

و اسباب معصیت به مطلـق آن چـه دخیـل در    معصیت است. حکم عقل ھم از تحصیل شرائط
کند. اگر مستند حکم حرمت اعانه بـر اثـم،   سرایت نمی-مثل اخذ عشر از تاجر-معصیت است

آیه شریفه باشد در این صورت مفھوم عرفی اعانه بر اثم مـراد خواھـد بـود. (مجلـه فقـه اھـل       
)٧/١١١البیت، 

فقهامفهوم عرفی اعانه بر اثم در دیدگاه 
از ریشه عون به معنای یاری، دستگیری و پشتیبانی، جمع آن » اعانت«یا » معاونت«ت در لغ
) اثم نیز در لغت به معنای گناه اسـت  ١/٢٢٢؛ عبدالرّحمن، ٩/٤٨٤باشد. (ابن منظور، اعوان می

) البته علماء علم لغت، مراد از اثم را گناه عملی ٥/ ١٢یعنی عملی که حالل نباشد. (ابن منظور، 
) بنابراین در رابطه با گناه قلبی اعانه بـر  ٥/ ٦دانند. (طریحی، قابل گناه قلبی مانند حسد میدر م

کند.اثم صدق نمی
در این زمینه الزم به ذکر است که مراد از معین، شخصی اسـت کـه   فقھاپیش از بیان کالم 
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ز کسی است که سازد. معان نیبا مساعدت خویش، زمینه را برای تحقّق اثم و معصیت فراھم می

فاعل فعل حرام است که از سوی معین برای این عمل، مساعدت شده است و معان علیه ھمان 
اثم و معصیت است که در جھت تحقّق آن، مساعدت و مباشرت صورت گرفته است.

باشـد  اوّلین کسی که به این قاعده استدالل نموده است شیخ طوسی در کتاب مبسوطش می
اعطاء زکات به فقیر عصـیانگر و گنھکـار فتـوا داده اسـت کـه دلـیلش       که در آن جا به حرمت

) نظـر ایشـان مطلـق    ١/٢٥١حرمت اعانه بر اثم بوده است. (طوسی، المبسوط فی فقه االمامیـه،  
ای به این ندارد که قصد معصیت باشد یا خیر بلکه مطلقا حکـم بـه حرمـت    است و ھیچ اشاره

داده است.
در کتاب التجاره به ھنگام شمارش انواع مکاسب محرّمـه، حکـم   محقّق حلّی در شرایع نیز 

چه منجر به مساعدت و یاری رساندن به حرام شود؛ داده است؛ ماننـد فـروش   به حرمت ھر آن
)٢/٣سالح به دشمنان دین (حلّی، شرائع االسالم، 

ه و شھید ثانی در مسالک ذیل کالم ایشان، دشمنان دیـن را بـه مسـلمان و کـافر تعمـیم داد     
دلیلش استناد به این قاعده بوده است. البته ایشان پس از این، قیدی را نیز اضافه نموده اسـت و  
آن این که تنھا زمانی حرام است که قصد مساعدت داشته باشد یا در حال جنـگ و یـا آمـادگی    

)٣/١٢٣برای جنگ باشند. (شھید ثانی، مسالک االفھام، 
حکم ابن ادریس به جواز فروش چوب به کسـی کـه از   علّامه حلّی در مختلف پس از بیان 

باشد؛ زیـرا  به نظر ما مشتمل بر مفسده است پس حرام می«فرماید: سازد میآن بت و صلیب می
) ھمچنین در تذکره به خاطر اعانـه  ٥/٢٢حلّی، مختلف الشّیعه، عالمه » (باشد.اعانه بر منکر می

ھا داده است. (حلی، ھا و آتشکدهساھا، کنیسهبر معصیت بودن آن، حکم به حرمت وقف بر کلی
)٤٢٩تذکره الفقھاء، 

داند کـه  محقّق اردبیلی در زبده البیان در تفسیر آیه اعانه بر اثم، اعانه را در جایی صادق می
که عرفا عنوان اعانه صدق کند مثـل جـایی کـه ظـالمی از شخصـی چـوب       یا قصد باشد یا این

کند که اعانـه  جا صرف اعطاء چوب توسّط معین صدق میدر اینخواھد تا دیگری را بزند؛ می
) اگرچه چنـین تعریفـی تـا    ٢٩٨محقّق شده است ولو معین، قاصد بر این امر نباشد. (اردبیلی، 

توان متوجه شد که کالم ایشان تا حدودی زمان محقّق اردبیلی سابقه نداشته اما با کمی دقت می
نی در مسالک آورده است و قبال بدان اشاره شد. ایشان اعانـه  برگرفته از بیانی است که شھید ثا

بر اثم را که محقّق در بیع سالح به دشمنان دین صادق دانسته اسـت؛ در صـورتی وارد دانسـته    
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که شخص، قصد اعانه داشته باشد یا دشمن در حال جنگ و یا آمادگی بـرای جنـگ باشـد. در    

نی است که محقّق از آن، تعبیر به صدق عرفـی  حال جنگ یا آماده بودن دشمن برای جنگ ھما
زند مویّد کالم ما است؛ زیرا اعطاء چوب به ظالمی که ھمه نموده است. مثالی که ایشان نیز می

شرایط برای او فراھم است تا دیگری را بزند مانند اعطاء سالح به دشمنی است که آماده جنگ 
اگر ھم نگوییم که کـالم محقّـق ھمـان کـالم     فرستد؛ بنابراین است و دیگری برای او سالح می

باشد.توان گفت که برگرفته از آن میشھید است؛ می
گوید اعانه بر اثم حرام است اما تعریفی از اعانه محقّق کرکی در بحث وقف به مناسبتی می

: رسـاند آورد به نوعی قاصد بـودن را مـی  آورد. البته مثالی که ایشان در این باب میبه میان نمی
) ضـمن ایـن کـه شـیخ     ٩/٤٧وقف برای کمک به زنا کاران و وقـف بـرای راھزنـان. (کرکـی،     

برد که قائل به مـدخلیت قصـد در مفھـوم اعانـه     انصاری از ایشان به عنوان اولین فقیھی نام می
توان در کالم شیخ خدشـه وارد سـاخت؛   ) البته می١/١٣٢باشد. (انصاری، کتاب المکاسب، می

ه پیش از محقّق ثانی، شھید ثانی معتقد به اعتبـار قصـد در مفھـوم اعانـه بـوده      زیرا ثابت شد ک
است. اگرچه که ایشان صراحتا مفھوم قصد را وارد در عنوان اعانه ندانسته است مگـر ایـن کـه    
گفته شود مراد شیخ از این بیان این بوده است که محقّق ثانی اولین کسی است که قصـد را بـه   

رسد که شـیخ  داند که البته این توجیه بعید است زیرا به نظر میان اعانه میتنھایی دخیل در عنو
یا به عبارت شھید ثانی در مسالک دسترسی نداشته و یا آن را به عنوان تعریفـی از اعانـه قبـول    

نداشته است.
سبزواری در مھذّب، در مبحث تروک احرام، پس از حرام دانستن صید حیوان بـرّی؛ اعانـه   

یدی را نیز حرام دانسـته البتـه بـه شـرط آن کـه معـین، قصـد صـید داشـته باشـد.           بر چنین ص
)١٢/١٣٧(سبزواری، 

صاحب ریاض در بحث فروش سالح به دشمنان دین، حکم حرمت را مخـتصّ بـه جـایی    
)٨/١٤٤داند که قصد اعانه باشد و در غیر این صورت حرمتی قائل نیست. (طباطبائی، می

برای اولین بـار ضـابطه دیگـری را در تحقّـق مفھـوم اعانـه، شـرط        نراقی در عوائد االیام، 
علیه داند چه معانداند. ایشان مالک در معصیت و حرمت را عمل معین به قصد معصیت میمی

در خارج محقّق شود چه نشود؛ در حالی که مـالک در تحقّـق اعانـه را عمـل معـین بـه قصـد        
) وی معتقد است اگر کسی بـه  ٧٩داند. (نراقی، معصیت به اضافه وقوع معان علیه در خارج می
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قصد حرام فعلی را مرتکب شود عملش از بابت قصدش حرام بوده حال اگر آن چه که وی بـر  

)٧٩وقوع آن اعانه کرده است واقع شود حرمتش از بابت اعانه بر اثم خواھد بود. (ھمان، 
. قصد و ١دو چیز می داند: صاحب عناوین نیز ضابطه در مفھوم عرفی اعانه را یکی از این

رود. اگرچـه کـه   . فعل و عملی که آنقدر به اعانه نزدیک است که جزء آن به شـمار مـی  ٢نیت 
شخص معین، قاصد ھم نباشد. مثل وزراء، عمّال و جنود ظلمه که اگرچه قصد اعانه بر معاصی 

ایشان سپس را ندارند امّا صرف حضورشان در حکومت ظلمه موجب شوکت آنان خواھد بود. 
علیه در خـارج شـرط نیسـت.    تحقّق معان-اعانه بر اثم–دارند که در حرمت این فعل بیان می

فرمایند البته ممکن است گفته شود در اینجا که اثـم در خـارج محقّـق نشـده اسـت؛      سپس می
کند. (ھمان،حرمت آن از جھت دیگری غیر از اعانه است لیکن در نھایت این احتمال را ردّ می

١/٥٦٨(
در مفتاح الکرامه پس از نقل کالم محقّق ثانی در مدخلیت قصد در عنوان اعانه آمده اسـت  
که این کالم محقّق متـین اسـت زیـرا سـیره مسـتمرّه حـاکی از معاملـه مسـلمانان در طعـام و          

ثمن ھا علم به این دارند که کفّار از شان با کفّار حتّی در ماه رمضان است با این که آننوشیدنی
کنند با این که روزه نگرفتن در ماه رمضان به دست آمده در اکل و شرب در این ماه استفاده می

)١٢/١٢٨حرام است. (عاملی، 
صاحب جواھر عنصر قصد را داخل مفھـوم اعانـه دانسـته و بـا آوردن امثلـه دیگـر نشـان        

)٢٢/٣٢تواند محقّق مفھوم اعانه باشد. (نجفی، دھد که صرف علم، نمیمی
به این بحث پرداختـه اسـت. ایشـان    فقھاتر از باقی شیخ انصاری در مکاسب محرّمه مفصّل

، نظر خویش را کرده و سپس با نقّادی یک یک آرادر این زمینه بیانفقھاآرایابتدا گزارشی از 
یقـت  فرماید که حقدارد. ابتدا میدارد. ایشان در دو جا ضابطه برای مفھوم اعانه بیان میبیان می

اعانه بر چیزی عبارت است از فعل، به قصد شیء (حرام) چه این که در خارج واقع شـود چـه   
) ایشان سپس معیار دیگری برای صدق عرفـی اعانـه   ١/١٣٣نشود. (انصاری، کتاب المکاسب، 

ای کـه منحصـر   باشد. ایشان با تفاوت قائل شدن بین مقدّمهآورد که در آن، قصد دخیل نمیمی
ای که فایده و منفعتش فرماید آن مقدّمهای که چنین نیست میه حرام است و مقدّمهدر رسیدن ب

عرفا در حرام است؛ اعانه بر آن، اعانه بر حرام است؛ مانند رساندن چوب به دست ظـالم بـرای   
کند. یا رساندن جام و ظرف به زدن دیگری در حالی که وی برای چنین کاری چوب، طلب می

اش کند؛ اما اگر مقدّمه از مقدّماتی نباشد که فایـده دن شراب، طلب جام میکسی که برای نوشی
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باشد... مانند این که معـین  منحصر در حرام باشد در این صورت عمل معین، مصداق اعانه نمی

خمر را به ملکیت خمّار در آورد که در این جا منفعت تملیک عرفـا منحصـر در خمـر نیسـت     
)١/١٤٠حتّی نزد خمّار. (ھمان، 

گوید اگر بتوان موارد اعانه را از عرف تشخیص داد که وی چند سطر بعد در مقام نتیجه می
کند. امّا اگر از رای عرفی آگاه نبـودیم؛ ظـاھر   ھمان، مفھوم اعانه است و در آن، اعانه صدق می

)١/١٤١این است که قصد معین در صدق معنای اعانه دخیل است. (ھمان، 
وصیّت به معصیت، کالمی دارند که مشعر بر این اسـت کـه ایشـان    کاشف الغطاء در بحث

فرماید وصیّت به معصیت و ھر آن چـه  دانند. ایشان میقصد را در تحقّق اعانه الزم و دخیل می
آورد: مثل وصیّت بـه فاسـقی کـه    باشد. سپس مثال میشود صحیح نمیکه اعانه بر اثم تلقّی می

طلبـد.  یا وصیّت نسبت به ظالمی که برای ظلمش یاری مـی کند و برای معصیت طلب یاری می
را » یسـتعین «ھـایش در مـورد معـان، واژه    که ایشان در مثـال ) این٢/٥٩(نجفی، تحریر المجله، 

رساند؛ طلبد و دیگری به او یاری میآورد معلوم است که کسی که در مورد حرامی یاری میمی
الّ نیازی نبود که ایشـان یـاری طلبـی معـان را بیـان      باشد و اقطعا عمل معین ھمراه با قصد می

نمایند.
رشتی در تعلیقش بر مکاسب در مسأله تشبیب، جنبه حرمت آن را از ابعاد مختلف بررسـی  

داند؛ البته در صورتی که بـه قصـد   کند. ایشان یکی از ابعاد حرمت تشبیب را اعانه بر اثم میمی
)٥٠٦تحریک شھوت فاسقان باشد. (رشتی، 

مامقانی در شرح مکاسب، از قول محقّق حلّی تحقّق اعانه بر اثم را در بیع سالح بـه اعـداء،   
قیـام بـه حـرب از سـوی     -٢قصد اعانه از سوی معین -١کند: منوط به یکی از این دو چیز می

) ایشـان بعـد از ذکـر ایـن     ١/٥اعداء، به طوری که با اعطاء سالح، اعانه صدق کند. (مامقـانی،  
ضمن این که کالم ایشان بسیار مشابه کـالم شـھید ثـانی    » وبه یتحقّق االعانه«رماید: فمطلب می

دانـد و یـا   باشد که یا قصد را در تحقّق اعانه شـرط مـی  است؛ ھم صدا با شیخ انصاری نیز می
که بگوئیم عمل معین منحصر در فعل حرام است زیرا فروش سالح به دشمنی کـه در حـال   این

اش منحصر به ھمان حرب علیه مسلمانان است. ایشان بـا  مانان است فایدهقیام حرب علیه مسل
دانـد  انتقاد از محقّق اردبیلی که معیار را در مواردی که معین قاصـد نباشـد، صـدق عرفـی مـی     

گوید در این موارد باید مالک و مناط صدق عرفی واضح و روشـن شـود. ایشـان بـه مثـال      می
دھد جا وقتی شخص چوبی را به ظالمی میرفته که در آنمحقّق در مورد صدق عرفی اشکال گ
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گوید که معطی قاصد بوده است؛ حال اگر او عذری آورد که غافل که مظلومی را بزند عرف می

) وی در پایان نظر عرف را جـدای از  ١/٥٨داند. (ھمان، بوده دیگر عرف او را معین بر اثم نمی
اند؛ زیرا عرف در صـورت عـدم وقـوع معـان علیـه      دقصد اعانه، وقوع معان علیه در خارج می

بلکـه  » اعـان «گویـد  دھد. طبق این بیان، عرف در این مواقـع نمـی  حکم به عدم صدق اعانه می
توان گفت ایشان نیز در تحقّق اعانـه عـالوه   ) پس می٥٨/ ١(ھمان، ». اراد اعانته علیه«گوید می

داند.رج را نیز شرط میبر قصد معین به صدور حرام، وقوع معان علیه در خا
دھد؛ ولـو ایـن   سیّد یزدی پس از نقل کالم شیخ، قول به صدق اعانه با وجود علم معین می

فرماید که با وجود علـم، قصـد نیـز    که قاصد نباشد. ایشان با فرق گذاشتن بین قصد و حبّ می
)١/٧ھمراه خواھد بود. (یزدی، 

ار و فروش سالح به دشمنان دین، قصد میرزای شیرازی نیز در مباحث فروش عنب به خمّ
)١/٥٠داند. (شیرازی، معین را در تحقّق اعانه شرط می

دانـد و  ایروانی در تحقّق اعانه بر اثم، علم معین به صدور حرام از سوی معان را شرط مـی 
داند نـه از عنـاوین قصـدیه.    برای قصد، مدخلیتی قائل نیست زیرا اعانه را از عناوین واقعیه می

) بنا بر ١٥-١٤داند. (ایروانی، لبته ایشان در تحقّق اعانه وقوع معان علیه در خارج را شرط میا
نظر ایروانی اعانه عبارت است از مساعدت دیگری با انجام مقدّمات فاعلی فعل او نه مطلق ھر 

شود؛ به ھمین جھت است کـه تجـارت تجّـار و اخـذ     ای که شامل مقدّمات مادیه نیز میمقدّمه
)١٥شود. (ھمان، عشر از آنان اعانه بر اثم تلقّی نمی

میرزای نائینی در مدخلیت و یا عدم مدخلیت قصد، در صدق معنای اعانه قائل بـه تفصـیل   
تواند مقدّمـه حـرام شـود در    دارد که ھر فعلی که میای بیان میشده است. ایشان با بیان ضابطه

باشد؛ آن عمل مصداق اعانه است و اگـر از آن  صورتی که از آن فعل قصد صدور حرام از غیر 
فعل قصد صدور حرام نشود؛ مصداق اعانه نخواھد بود و اگر فعل معین آخرین جزء از سلسله 
مقدّمات موجبه حرام باشد به طوری که به محض وقوع آن، حرام انجام خواھـد شـد؛ در ایـن    

ـ   ود. (نـائینی، منیـه الطالـب،    صورت فعل معین حتّی بدون قصد، مصداق اعانه بر اثم خواھـد ب
) در واقع این تفصیلی است بین مقدّمات قریبه و بعیـده و شـاید بتـوان آن را ایـن گونـه      ١/٢٧

باشد؛ ھمـان  تعبیر نمود که مراد از مقدّمات قریبه که بدون دخالت قصد، محقّق مفھوم اعانه می
م به مالکی است که شیخ باشد و بازگشت آن ھاش منحصر در حرام میمقدّماتی است که فایده

ارائه داده بود.
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تـرین اقـوال را معتبـر دانسـتن     آقای خوئی با نقل اقوال مختلف در مورد مفھوم اعانه، وجیه

دانـد. (خـوئی،   علیه در خارج دانسته و قصد و علم را در تحقّـق اعانـه دخیـل نمـی    وقوع معان
ای عانه؛ در تایید کالم خود اشاره) وی با ردّ دخالت علم و قصد معین در تحقّق مفھوم ا١/١٧٦

گیرد کـه در کـالم عـرب و    به مفھوم اعانه در لغت و ھمچنین آیات و روایات دارد و نتیجه می
استفاده شده » اعانه«لسان شارع و معصومان در جایی که یاری رساندن بدون قصد بوده از واژه 

حـاکی از ایـن اسـت کـه علـم      است؛ بنابراین عدم قصد در این مفھوم لحاظ شده و این، خود 
)١/١٧٨معین نیز به فعل معان تاثیری در صدق عمل معین بر اعانه ندارد. (ھمان، 

کـه مسـتند حرمـت اعانـه را چـه بگیـریم؛       طبق نظر امام خمینی در این زمینه، بسته به ایـن 
باب شود متفاوت خواھد بود. اگر مبنای حکم به حرمت، قبح تھیه اسمعنایی که از آن لحاظ می

باشد؛ اما اگر مستند حکـم، آیـه   معصیت باشد؛ دیگر موضوع حکم عقل، عنوان اعانه بر اثم نمی
باشد؛ بحـث در مفھـوم عرفـی اعانـه بـر اثـم خواھـد بـود.         » وال تعاونوا علی االثم و العدوان«

)١/٢١٠(خمینی، المکاسب المحرمه، 
داند؛ زیرا ظـاھر  مفھوم اعانه میایشان در رابطه با عنصر قصد؛ اقرب را اعتبار آن، در صدق 

از اعانه شخص بر چیزی این است که بر تحقّق آن شیء مساعدت کند و پشتیبان فاعل آن فعل 
باشد و این ھم زمانی صادق است که معـان را در رسـیدنش بـه تحقّـق آن شـیء کمـک کنـد.        

)١/٢١٢(ھمان، 
ای دیگر نیز مـورد بررسـی   زاویهای امام، وی مساله را ازبا توجه به دیدگاه مقاصد الشریعه

فرماید شارع مقدس با نھی از اعانه بر اثم، ریشه کن کردن مـاده فسـاد و منـع از    قرار داده و می
کنـی  تر که ھمان ریشهجا تحقّق ھدف دورتر و مھمشیوع اثم و عدوان را خواسته است. در این

یم حکـم، قائـل بـه حرمـت تھیـه      ماده فساد است را خواسته است. سپس ایشان در پایان با تعم
اسباب معصیت برای کسی است که اھتمام به آن دارد؛ چه ھمراه با قصد معین باشد چه نباشد، 

علیه در خارج واقع شود و چه نشود. ایشان مویّد کالمشان را قبح عقلی چنـین عملـی   چه معان
١دانند.می

که اعانه بر اثم در صـورتی  تبریزی در ارشاد الطالب معتقد است که جای ھیچ شکی نیست 
صادق است که حرام از غیر صادر شود؛ زیرا در غیر ایـن صـورت دیگـر اعانـه بـر اثـم معنـی        

)١/٩٢نخواھد داشت بلکه عناوین دیگری مثل تجرّی خواھد آمد. (تبریزی، 

اي خود، حکم حرمت را تعمیم بخشیدند.البته واضح است که ایشان تصرّفی در مفهوم عرفی اعانه نکردند و تنها با دیدگاه مقاصد الشریعه.1
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دارد و علیه در خـارج را شـرط اساسـی صـدق اعانـه بیـان مـی       فاضل لنکرانی، وقوع معان

کسی دیگری را در رسیدن به قصد اثم و معصیت یـاری رسـاند ولـی در خـارج     نویسد اگرمی
کند اگرچه که ممکن است از جھت دیگـری چـون   محقّق نشود به ھیچ عنوان، اعانه صدق نمی

) وی سپس در آخـر کـالم بـا    ٤٥٣تجرّی، فعل معین محکوم به حرمت شود. (فاضل لنکرانی، 
گوید در تحقّـق اعانـه یکـی از    دید ضابطه عرفی بود، میچه بیان شد در مقام تحکه آنبیان این

در مواردی که نصّی بر حرمـت آن از جھـت اعانـه نیسـت؛     -به نحو مانعة الخلوّ-این دو چیز 
قصد ترتّب فعل حرام؛ به این معنی که غرض از فعل و ایجـاد مقدّمـه، ترتّـب    -١شرط است: 

ام باشد و عمل معین مکمّل علّـت تامّـه   فعل مشرف بر حر-٢حرام و وقوع آن در خارج باشد. 
تحقّق حرام باشد به طوری که عرفا اعانه صدق کند اگرچـه کـه معـین قصـد ترتّـب حـرام را       

)٤٥٧نداشته باشد. (ھمان، 
آقای منتظری با اشاره به کالم محقّق ایروانی که اعانه را از عناوین قصـدیه ندانسـته اسـت    

قصدیه نیست اما این به معنـای عـدم مـدخلیت قصـد در     فرماید اگرچه که اعانه از عناوینمی
عنوان اعانه نیست بلکه از عناوین قصدیه نبودن اعانه به معنای عدم توقف صدق اعانه بر قصد 
عنوان اعانه است و این منافاتی ندارد که در تحقّق عنوان اعانه، قصد به ترتّـب حـرام از سـوی    

نیز قاصد بودن معـین را در تحقّـق اعانـه شـرط     ) پس وی ٢/٣١٨معان لحاظ گردد. (منتظری، 
)٢/٣١٨داند ھرچند مدخلیتی برای وقوع معان علیه در خارج قائل نیست (ھمان، می

داننـد  نمـی -یعنی مساعدت-برخی از معاصران معنای اعانه را چیزی غیر از معنای لغوی آن
ق عرفی را در صدق عنوان ) تبریزی صد٩٢دانند. (تبریزی، و فھم عرفی را نیز منطبق بر آن می

علیه در خارج واقع نشود و حتّی قصدی در کار نباشد. ایشان داند ولو اینکه معاناعانه کافی می
داند که البته برای آن، حرمتی قائل حتّی پرداخت عشر به عمّال ظلمه را نیز از مصادیق اعانه می

دھد که ھم شامل حکم حرمـت و ھـم   تری از اعانه ارائه مینیست؛ بنابراین ایشان مفھوم وسیع
شود. ھمچنین در مواردی که علم به وقوع حرام از سوی معین نسبت بـه معـان   غیر حرمت می

باشد و در حقیقت این کند چرا که به فرموده ایشان علم، از قصد جدا نمیباشد اعانه صدق می
گیـری  مقـام نتیجـه  شـود. ایشـان در پایـان در   قصد است که در چنین حالتی از علم منتزع مـی 

کنـد وگرنـه در   گوید در ھرجا که عرف، مصداق اعانه بودن را احراز کرد، اعانه صـدق مـی  می
)٩٤صدق اعانه قصد معین مدخلیت دارد. (ھمان، 
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فقیه معاصر، مکارم شیرازی برای بررسـی مفھـوم اعانـه ابتـدا آن را ذیـل عنـاوین قصـدیه        

دق مفھوم اعانه، قصد دخیل است. ایشان در این باره دارد که ھمیشه در صگنجاند و بیان میمی
فرمایند که اعتبار قصد در مفھوم اعانه نه به خاطر این است که جزء عنـاوین قصـدیه اسـت    می

بلکه علّت در این است که نسبت فعل اختیاری به فاعل آن، زمانی اسـت کـه فاعـل، قاصـد آن     
ای که معـین ایجـاد   اعانه الزم است که مقدّمهفعل نیز باشد. ھمچنین بنا بر نظر ایشان در صدق 

ھـای  کند از مقدّمات قریبه باشد؛ یعنی این طور نباشد که بین فعل معین و فعل معان، واسطهمی
ھـای انگـور را بکـارد و    که شما انگور را به کسی بفروشید سپس او دانهمختلفی باشد. مثل این

جا فعل معـین  ، در تولید خمر بھره ببرد. در اینانگور به دست آمده را بفروشد تا دیگری از آن
تواند مصداق اعانه بر اثم باشد. دلیل ایشان برای این مدّعا صحّت سلب عنـوان اعانـه   اوّلی نمی

تواند مقدّمه باشد برای فعل در مقدّمات بعیده است. وگرنه با علم اجمالی به این که افعال ما می
ھا اعانه صـدق کنـد. شـرط سـوّم ایشـان بـرای       ر مورد آنباید د-بعد از چندین واسطه–حرام 

علیه در خارج تحقّق یابد؛ زیرا در صورتی که تحقّق نیابـد دیگـر   تحقّق اعانه این است که معان
اثمی نیست که اعانه بر آن، صدق کند. شرط چھارم نیز طبق دیدگاه ایشان این است کـه معـین   

ه از فعل او چیزی صادر شود که مقدّمـه بـرای حـرام    قصد ایجاد مقدّمه را داشته باشد نه این ک
کـه بـرخالف نظـر    ) پس وی تفصیل جدیـدی ارائـه نمـوده   ١١٣-١١١باشد. (مکارم شیرازی، 

علیه در کند زیرا قصد و مقدّمه قریبه بودن، تحقّق معانمرحوم امام دایره اعانه را بسیار ضیق می
دداننخارج و قصد ایجاد مقدّمه را باھم شرط می

قمی در مورد مفھوم اعانه معتقد است در تحقّق آن علم معین بـه معصـیت و حـرام شـرط     
نیست و بر فرض اشتراط، انگیزه و قصد در تحقّق مفھوم اعانه دخیل نیست. دلیل وی صـحّت  

) ضـمن  ١٢حمل اعانه بر چنین مواردی است که البته عرف ھم ناظر به این معنی است. (قمی، 
) ١٢دانـد (ھمـان،   علیه در خارج را نیز شرط در صدق مفھوم اعانه نمیاناین که وی تحقّق مع

داند.پس وی در واقع ھمان صدق عرفی را مالک می
باشـد  روحانی نیز بر این باور است که با رجوع به مواردی که قصـد در اعانـه شـرط نمـی    

اند مشترک لفظـی باشـد   توظاھر، عدم التزام به اعتبار قصد در مفھوم اعانه است؛ زیرا اعانه نمی
توان تصویر جامعی از فعـل بـدون   که ھم قید قصد داخل در عنوان آن باشد و ھم نباشد و نمی

) طبـق  ١٤/١٧٨قصد در برخی موارد و فعل ھمراه با قصد در موارد دیگـر داشـت. (روحـانی،    
به خـاطر  نظر وی اعانه زمانی صادق است که معین مقدّمات فاعلیه فعل معان را فراھم سازد و 
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باشـد؛  ھمین است که تجارت تاجر با وجود علم او به اخذ عشر توسّط اعوان ظلمه حرام نمـی 

)١٤/١٧٨که به خاطر اعتبار قصد در مفھوم اعانه باشد. (ھمان، نه این
علیه در خارج در مفھوم اعانه کـالم شـیخ انصـاری را رد    وی درباره عدم اعتبار وقوع معان

علیه در خارج واقع نگردد؛ اصال اثمی صورت نگرفته است بلکه ر معانکرده و گفته است که اگ
معصیت کرده است. سپس وی با نیکو شمردن قول شیخ مبنی بـر ایـن کـه    ٢فقط از باب تجرّی

گویـد در  در صورت تحقّق حرام (وقوع معان علیه در خارج) عقاب، متعدّد نخواھـد شـد؛ مـی   
کنـد بلکـه در   ، دیگر بر فعل معین تجرّی صدق نمیعلیه در خارج محقّق شودصورتی که معان

جا حقیقتا معصیت صورت پذیرفته است در نتیجه یک عقاب و آن ھم به خاطر اعانه بر اثم این
)١٤/١٧٩برایش متصوّر است. (ھمان، 

) وی علم معین به ١/١١٧دھد. (مازندرانی، مازندرانی نیز مفھوم اعانه را به عرف حواله می
داند؛ چه ھمراه بـا قصـد   علیه در صدد فعل حرام است را در تحقّق اعانه شرط میکه معاناین

دانـد زیـرا بـه    ) البته وقوع معان علیه در خارج را ھم شرط مـی ١/١١٩باشد چه نباشد. (ھمان، 
کند بلکـه اعانـه   عقیده وی در صورت عدم تحقّق معان علیه دیگر عنوان اعانه بر اثم صدق نمی

کند کـه جـز عنـوان تجـرّی عنـوان دیگـری بـر آن صـدق         حرام صدق میدر جھت وصول به 
)١/١٢٠کند. (ھمان، نمی

فقهاآرايبندي دسته
توان نتیجه گرفت که در بیان مفھوم عرفی اعانـه  ، بیان شد میفقھاچه از اقوال با توجه به آن

وت بـا یکـدیگر   ت و متفـا بسیار مشـتّ فقھابر اثم اگرچه ظاھرا مفھوم بسیطی است اما تعاریف 
شان بر این بود که معنا و مفھوم اعانه بر اثم را بیان نمایند صرف نظـر  متقدّم سعییاست. فقھا

از این که ضابطه عرفی برایان مطرح کنند. از زمان محقـق اردبیلـی بحـث از مـالک و ضـابطه      
) و اولین کسی که برای آن ضابطه معرّفی کرد صاحب عنـاوین  ٢٩٨عرفی مطرح شد (اردبیلی، 

) و البته پس از او این مساله رایج شد. در این بخش ابتدا مفھوم اعانه بـر  ١/٥٦٨ای، بود (مراغه

و مرتکب آن عمل شویم اما از قضا چون علم ما تجرّي به معناي این است که با وجود این که علم به تحقّق معصیت داریم، نافرمانی کرده.2
) حال در مـورد ایـن مسـاله نیـز تجـرّي      37/ 1مطابق با واقع نبوده است؛ معصیت در خارج صورت نپذیرفته است. (انصاري، فرائد االصول، 

نماید اگر معان علیه در خارج محقّق خارج اقدام به اعانه دیگري کند زیرا در صورتی که شخص با علم به وقوع معان علیه درمصداق پیدا می
اند نه قبح فعلی در نتیجه شخص را اي چون شیخ براي تجرّي تنها قبح فاعلی قائلنشود تجرّي صورت پذیرفته است. البته در این مساله عده

)259آخوند خراسانی، (دانند.اي چون آخوند چنین شخصی را نیز عاصی می) و بر عکس عده1/49دانند (انصاري، فرائد االصول، عاصی نمی
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را بیان نموده و پس از ذکر ادلّه سراغ ضابطه عرفی از معنی و مفھوم اعانه بر فقھااثم از دیدگاه 
رویم. مالک در تحقق اعانه بر اثم، تحقق عرفی آن است امـا در صـورت   میفقھااثم از دیدگاه 

گردد:دارند که در ادامه بیان میھای دیگری را بیان میمالکفقھام عرفی از مساله، قصور فھ
؛ کرکـی،  ١٢٣/ ٣دانند (شھید ثانی، ، فقط قصد معین را در تحقّق اعانه شرط میفقھابرخی 

) و برخی دیگر عالوه بر آن، وقوع معان علیه در خـارج را  ١٣٣/ ١؛ انصاری، المکاسب، ٤٧/ ٩
داننـد.  ) دسته دیگر تنھا عنصر اخیر را دخیل در مفھوم اعانـه مـی  ٧٩انند. (نراقی، دنیز شرط می

داننـد؛ چـه قصـد    ) برخی از آنان علم به وقوع حرام را محقّق اعانه بر اثم مـی ١٧٦/ ١(خویی، 
) البتـه  ٧/ ١؛ یـزدی،  ١٥و ١٤باشد چه نباشد؛ چه وقوع در خارج باشد چه نباشـد. (ایروانـی،   

دھند و در صـورت قصـور   برای مفھوم عرفی اعانه بر اثم ضابطه عرفی ارائه میافقھبسیاری از 
؛ ١/١٣٣؛ انصـاری، کتـاب المکاسـب،    ٢٩٨شوند. (اردبیلـی،  آن، قائل به یکی از اقوال فوق می

)٢٧/ ١؛ نائینی، منیة الطالب، ١/٥٦٨ای، مراغه
ھـا نقـل قـول    گی که ما از آنبزریفقھابینیم غالب ، میفقھاآرایبا نگاھی به سیر تاریخی 

رویـم  ش مـی دانند. ھر چه بـه سـمت فقـه معاصـر پـی     کردیم قصد را داخل در مفھوم اعانه می
بیشتری به جای قصد، علم به ترتّب حرام را در مفھـوم اعانـه اخـذ    یشود که فقھامشاھده می

ز علم ھمان قصد معـین  شود مرادشان ادارند معلوم میاند که البته با توجیھاتی که بیان مینموده
) ضمن این که در فقه معاصـر،  ١١٩/ ١؛ مازندرانی، ١٥-١٤؛ ایروانی، ٧/ ١. (یزدی، ٣باشدمی

بیش از گذشته بر روی مدخلیت وقوع معان علیه در خارج در تحقّق مفھوم اعانـه تکیـه شـده    
باشد.ھا زیاد نمیاست؛ ھرچند که تعداد آن

مذکور برای صدق مفھوم اعانه، عرف را مرجع و مبنا قرار در مسألهفقھاکه اشاره شد چنان
اند اما در جایی که ما نتوانستیم مالکی برای مفھوم عرفی اعانه بر اثم ارائه دھیم؛ در رابطـه  داده

با مدخلیت سه عنصر قصد، علم و وقوع معان علیه در خارج سه قول عمده در میان کسانی کـه  
شود:میاند دیدهبه این مساله پرداخته

انـد؛ عنصـر   از ابتدا تا زمان سیّد یزدی تمامی فقھایی که به بررسی مفھوم اعانه پرداخته-١
علیه در خارج در صدق مفھـوم  قصد را داخل در مفھوم اعانه دانسته و دخالتی برای وقوع معان

؛ ١٣٧/ ١٣؛ سـبزواری،  ٤٧/ ٩؛ کرکـی،  ٢٩٨؛ اردبیلـی،  ٢٧٠/ ٣اعانه قائل نیستند. (شھید ثانی، 

نباید بین قصد به مفهوم شوق، انگیزه و داعی و قصد به مفهوم آخرین مرحله اراده که همان فعل اختیاري است خلط شود. قصدي که مورد .3
نظر فقهاء بوده و داخل در مفهوم اعانه است، همان معناي اولی است که بدان اشاره شد.
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معاصر نیز این نظریه بیشترین شھرت را یبعد از سید یزدی و در میان فقھا)١٣٣/ ١انصاری، 

)٣١٨/ ٢؛ منتظری، ٢١٢/ ١؛ خمینی، ٢٧/ ١منیة الطالب؛ نائینی،٥٠/ ١دارد. (شیرازی، 
عنصر علم را بدل از قصـد، داخـل در عنـوان اعانـه     فقھااز زمان سید یزدی تعدادی از -٢
) که البته در ھمین دوره نیز اکثرا قائل بـه عـدم مـدخلیت    ١٤؛ ایروانی، ٧/ ١زدی، اند (یدانسته

عنصر علم ھستند.
علیـه در  نراقی اولین نفری بود که در صدق مفھوم اعانه، قائل به مدخلیت وقـوع معـان  -٣

) این نظریه در بین معاصران او طرفداری نداشت اما به ماننـد مـدخلیت   ٧٩خارج شد. (نراقی، 
معاصر از زمان مامقانی جا یاعانه، این وجه نیز در بین فقھاه جای قصد در صدق مفھومعلم ب

نیز تا زمان حاضر ایشان را در این نظریه ھمراھـی  فقھا) و تنی چند از ٥٨/ ١باز کرد (مامقانی، 
؛ ١١١؛ مکـارم شـیرازی،   ٤٥٧؛ فاضـل لنکرانـی،   ١٩٢/ ١؛ تبریـزی،  ١٧٦/ ١اند. (خوئی، نموده

که اشاره شد، اکثرا قائـل بـه مـدخلیت    ) البته در بین فقھای معاصر نیز چنان١٧٩/ ١٤روحانی،
علیه در خارج ھستند.عنصر قصد و عدم مدخلیت وقوع معان

فقهاآرايبررسی ادله 
شود:ای میدر این بخش به دالئل مھم ھر یک از اقوال مختصر اشاره

قول اول
کـه در  ٤فھوم اعانه بر اثم پس از معنای لغوی اعانهقائالن به مدخلیت عنوان قصد در م-١

آن عنصر قصد گنجانده شده است؛ دلیلشان مبتنی بر روایات باب اسـت کـه علـم را داخـل در     
جز در موارد انطباق مفھوم اعانـه  فقھاکه احدی از داند (و باتوجه به اینمفھوم اعانه بر اثم نمی

داند؛ نفی یکی از بدون علم و قصد را اعانه بر اثم نمیبر اثم بر عرف، انجام مقدمات فعل معان 
:٥کند.)این دو وجود دیگری را اثبات می

عن العصـیر، الیـان قـال    -علیه السالم-روایة أبی کھمس قال: سأل رجل أبا عبد اللّه«مانند 
ایـات  ) و یـا رو ١٧٠/ ١٢(حر عـاملی،  » (ع): ھو ذا، نحن نبیع تمرنا ممّن نعلم أنّه یصنعه خمرا

برکهاستاینچیزيبرشخصاعانهازظاهرزیراداند؛میاعانهمفهومصدقدرآن،اعتباررااقربقصد؛عنصربارابطهدرامام خمینی.4
. کندکمکشیءآنتحقّقبهرسیدنشدررامعانکهاستصادقزمانیهماینوباشدفعلآنفاعلپشتیبانوکندمساعدتشیءآنتحقّق

)1/212خمینی، المکاسب المحرمه، (
که به مانند برخی از فقهاء، مفهوم قصد و علمی که دخیل در صدق عنوان اعانه است را یکی بدانیم.مگر این.5



151هیفقهاء امامآرايمعنا و مفهوم اعانه بر اثم در يواکاو1394تابستان
دیگری که حضرت با وجود علم به صرف در کار حرام، فراھم سازی مقدمات آن را بال اشکال 

)١٦٩/ ١٢اند. (وسائل، دانسته
شان با کفّار سیره مسلمانان: سیره مستمرّه حاکی از معامله مسلمانان در طعام و نوشیدنی-٢

ه کفّار از ثمن به دست آمده در اکل ھا علم به این دارند ککه آنحتّی در ماه رمضان است با این
که روزه نگرفتن در ماه رمضان حرام اسـت. (عـاملی،   کنند با اینو شرب در این ماه استفاده می

١٢/١٢٨(
قول دوم

روایات معارض با روایات قول اول که در آن وجود علم مانع از انجـام مقـدمات عمـل    -١
حرام شده است:

(حـر  » ال.«أبیعه ممّـن یصـنع الصـلیب أو الصـنم؟ قـال:      روایة عمرو بن حریث عن التوت «
)١٢٧/ ١٢عاملی، 

پاسخ
ترین وجه جمعی که برای این دسته از روایات آمده وجه جمعی است کـه شـیخ آورده   مھم

کنـد. (انصـاری، المکاسـب المحرمـه،     است که اعتقاد دارد روایات مانعه، بر کراھت داللت مـی 
١/١٣١(

توانـد داخـل   عیه است نه از عناوین قصدیه بنابراین عنصر قصد نمیاعانه از عناوین واق-٢
) عمده دلیل طرفداران این قول ھمین است.١٥در مفھوم اعانه باشد. (ایروانی، 

پاسخ
اگرچه که اعانه از عناوین قصدیه نیست اما این به معنای عدم مدخلیت قصد در عنـوان  -آ

عانه به معنای عدم توقف صدق اعانه بر قصد عنوان اعانه نیست بلکه از عناوین قصدیه نبودن ا
اعانه است و این منافاتی ندارد که در تحقّق عنوان اعانه، قصد به ترتّـب حـرام از سـوی معـان     

)٢/٣١٨لحاظ گردد. (منتظری، 
برخی از طرفداران این قول معتقدند که معنی و مفھومی کـه از علـم بـه وقـوع حـرام      -ب

گویند و معتقدند که با وجود علم، قصـد نیـز   به آن قصد میفقھاگر شود ھمانی است که دیمی
)٩٤؛ تبریزی، ١/٧محقق خواھد شد. (یزدی، 

اگر در روایاتی ھم مفھوم اعانه بدون قصد لحاظ شده باشد اوال در تحقق اعانه بـر اثـم بـا    
کـه ممکـن   یناست. ضمن افقھاموارد دیگر فرق قائلیم زیرا در اینجا مستند ما روایات و کالم 

است روایتی مفھوم عرفی اعانه را لحاظ کرده باشد که ما در آن بحثی نداریم؛ زیرا کـالم مـا در   
جایی است که فھم عرفی معنا و مفھوم اعانه بر اثم برای ما روشن نباشد.
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قول سوم

دھـد. عـرف در ایـن    علیه حکم به عدم صدق اعانـه مـی  عرف در صورت عدم وقوع معان
) در ١/٩٢؛ تبریـزی،  ٥٨/ ١(مامقـانی،  ». اراد اعانته علیـه «گوید بلکه می» اعان«ید گومواقع نمی

علیه در خارج تحقّق نیابد دیگر اثمی نیست که اعانه بر آن، صدق کند. (مکارم صورتی که معان
/ ١؛ مازنـدرانی،  ١٧٩/ ١٤کنـد. (روحـانی،   ) بلکه عنوان تجرّی بر آن، صدق مـی ١١١شیرازی، 

١٢٠(
پاسخ

شـود. وقتـی شخصـی دیگـری را در     پاسخ به این قول ھم به دیدگاه عرفی مراجعه مـی در
شـود  رساند در ھمان زمان به او معین بر اثم و معصـیت گفتـه مـی   رسیدن به معصیتی یاری می

علیه در خارج باشیم و این ھمان نظر عرفی است که مالک ما در که منتظر تحقق معانبدون این
علیه در خـارج باشـیم در   در صدق معنای اعانه بر اثم، معتقد به تحقق معانمساله است. اگر ما 

علیه در خارج، به عنوان شرط متاخّر در تحقّق معنـای  ایم که وقوع معانواقع به این معتقد شده
کـه در ھـیچ یـک از    ) ضـمن ایـن  ٢١١/ ١اعانه است که ھیچ کس قائل به آن نیست. (خمینی، 

را منوط به تحقّق آن در خارج نساخته است و ھمین کـه شـخص   نصوص، حرمت اعانه بر اثم
از معصوم (ع) در رابطه با انجام مقدمات فعل حرام از سوی معان (مثـل فـروش چـوب بـرای     

پرسد، معصوم (ع) بدون موقوف کردن تولید بت و یا فروش انگور برای تھیه شراب) سوال می
) بنابراین چون اینجا نـص  ١٢٧/ ١٢. (حرّ عاملی، اندآن به تحقّق در خارج، ان را جایز ندانسته

خاص داریم، حرمت آن از باب نصّ خاص است نه از باب تجرّی.

ضابطه عرفی تحقق اعانه بر اثم
ھایی که برای تحقق عرفـی اعانـه بـر    بینیم که ضابطهمتقدم و متاخر میفقھاآرایبا نگاه به 
است ولی بازگشت ھمگی به یک ضابطه است. بنا بر اند؛ اگرچه در لفظ متفاوت اثم ارائه نموده

، اعانه بر اثم زمانی صادق است که عرفاً اعانه صدق نماید. حال برای ضابطه عرفی آن، فقھانظر 
شود که بازگشتشان به یک مفھوم ھا معلوم میاند که با دقت در آناظھار نظرھای مختلفی نموده

ست.است، اگرچه که در نحوه بیان آن تفاوت ا
دانـد کـه   شھید ثانی فروش سالح به دشمنان دین را در صورتی مصداق اعانه بـر اثـم مـی   

دشمن یا در حال جنگ باشد و یا در حال آمادگی برای جنگ. (شـھید ثـانی، مسـالک االفھـام،     
٣/١٢٣(

محقق اردبیلی اولین کسی است که برای رسیدن به مفھوم اعانه بر اثم، بیان ضابطه عرفی را 
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) ھرچنـد قبـل از او   ٢٩٨موده است اگرچه خود مالکی برای آن ذکر نکـرده (اردبیلـی،   مطرح ن

شھید اول در قالب مثال به آن توجه نموده است. مثال محقق اردبیلی جایی است کـه ظـالمی از   
جا صرف اعطاء چوب توسّط معـین صـدق   خواھد تا دیگری را بزند؛ در اینشخصی چوب می

ه است ولو معین، قاصد بر این امر نباشد. (ھمان)کند که اعانه محقّق شدمی
ضابطه عرفی صاحب عناوین برای تحقق مفھوم عرفی اعانه، فعل و عملی است کـه آنقـدر   

ای، رود. مثل وزراء، عمال و جنـود ظلمـه. (مراغـه   به اعانه نزدیک است که جزء آن به شمار می
١/٥٦٨(

رگرفته از کـالم شـھید ثـانی یـا محقّـق اردبیلـی       البته کالم ایشان نیز قابلیت آن را دارد که ب
بدانیم؛ زیرا شھید که فرمود بیع سالح به دشمنی که در حال جنگ یا آماده سازی بـرای جنـگ   

باشد ممکن است به دلیل است بدون قصد به دلیل مساعدت و یاری رساندن به حرام، حرام می
ر کالم و مثال صاحب عنـاوین در ایـن   نزدیکی انطباق این عمل بر اعانه بوده باشد. ھم چنین د

توان قائل به صدق عرفی شد؛ تنھا فرقش این است که ایشان بـرای ایـن صـدق عرفـی     باره می
ای آورده و تنھا به ذکر مثال مفھم، اکتفـا  ای بیان نکرده در حالی که محقّق اردبیلی ضابطهضابطه

نموده است.
که منحصـر در رسـیدن بـه حـرام اسـت و      ایشیخ انصاری با تفاوت قائل شدن بین مقدّمه

ای که فایده و منفعتش منحصر در حرام است؛ اعانه بر گوید مقدّمهای که چنین نیست میمقدّمه
) مثالی که ایشان می زند عینـاً  ١/١٤٠آن، اعانه بر حرام و اثم است. (انصاری، کتاب المکاسب، 

ھمان مثال محقق اردبیلی است. (ھمان)
اش در دانـد کـه فایـده   ای میاری ضابطه عرفی در مفھوم اعانه را در مقدّمهکه شیخ انصاین

ای بیـان  حرام باشد؛ ھمان صدق عرفی در کالم محقّق اردبیلی است که ایشان برای آن ضـابطه 
ای که شھید ثانی آن را به بیان دیگری و مثال دیگری آورد یعنی بیع سـالح  ننموده است. ضابطه

جـا نیـز شـھید    باشـند. در آن سازی بـرای جنـگ مـی   ر حال جنگ یا آمادهبه دشمنان دینی که د
را بر مثالش منطبق سازد. ھم » اش منحصر در حرام استای که فایدهمقدّمه«توانست ضابطه می

چنین این ضابطه نیز مشابه ضابطه صاحب عناوین است که نزدیکی عمل بـه اعانـه را مصـداق    
که قصد نباشد و مقدّمه فراھم شده از سوی معین منحصـر در  اعانه دانسته است؛ زیرا در جایی 

کند تنھا با این تفاوت کـه ضـابطه شـیخ انصـاری     حرام باشد، ضابطه صاحب عناوین صدق می
تر از ضابطه بیان شده از سوی صاحب عناوین است.تر وشفافروشن

جبه حرام باشد میرزای نائینی معتقد است اگر فعل معین آخرین جزء از سلسله مقدّمات مو
به طوری که به محض وقوع آن، حرام انجام خواھد شد؛ در این صورت فعل معین حتّی بدون 
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) در واقع این تفصیلی اسـت  ٢٧/ ١قصد، مصداق اعانه بر اثم خواھد بود. (نائینی، منیة الطالب، 

مقدّمات قریبه که بین مقدّمات قریبه و بعیده و شاید بتوان آن را این گونه تعبیر نمود که مراد از 
اش منحصـر در  باشد؛ ھمان مقدّماتی است که فایـده بدون دخالت قصد، محقّق مفھوم اعانه می

باشد و بازگشت آن ھم به مالکی است که شیخ ارائه داده بود.حرام می
فاضل لنکرانی در رابطه با ضابطه مفھوم عرفی اعانه بر اثم معتقد است که اعانـه بایـد فعـل    

ام باشد و عمل معین مکمّل علّت تامّه تحقّق حرام باشد به طوری که عرفـاً اعانـه   مشرف بر حر
) کالم وی در واقع ٤٥٧صدق کند اگرچه که معین قصد ترتّب حرام را نداشته باشد. (لنکرانی، 

تعبیر دیگری است از مالک و ضابطه میرزای نائینی یعنی تفاوت بین مقـدمات قریبـه و بعیـده؛    
ای است که به محض وقع آن، حرام انجام خواھد شد.عل حرام ھمان مقدمهزیرا مشرف بر ف

کنـد از  ای کـه معـین ایجـاد مـی    بنا بر نظر آقای مکارم در صدق اعانه الزم است که مقدّمه
ھـای مختلفـی   مقدّمات قریبه باشد؛ یعنی این طور نباشد که بین فعل معین و فعل معان، واسطه

این مالک و ضابطه ھمانی است که میـرزای نـائینی بیـان نمـوده     ) ١١١باشد. (مکارم شیرازی، 
است.

ترین ضابطه از مفھوم عرفی اعانه بر اثم ھمانی است که شیخ اعظـم بیـان کـرد. ایـن     واضح
–معاصـر  یمخصوصـاً فقھـا  –انـد  ارائه نمودهفقھاچه سایر برداشت ھیچ تفاوت ماھوی با آن

دھیم. بـا نگـاه بـه    ھا ترجیح میک، آن را بر سایر مالکندارد و ما فقط به خاطر سادگی این مال
کـه امکـان تکـرار    –اند در رابطه با ضابطه عرفی اعانه بر اثم آوردهفقھاھایی که ھر یک از مثال

متوجه وحدت ضـابطه نـزد   –ھمه آن امثله در این بخش نبود و در جای خود آورده شده است
ھا بر تمامی این ضوابط قابل انطباق است.ثالباشیم؛ زیرا تمامیان ممیفقھاھمه آن 

کند این نکته است کـه ضـابطه عرفـی در    را به ھم نزدیک میدر واقع آن چیزی که این آرا
کند نزد ھمـه یکـی اسـت و    که بر یک عمل چه زمانی عنوان اعانه بر اثم صدق میرابطه با این

ھا بـه ھمـین نکتـه    زگشت تمام ضابطهآن، جایی است که عرفاً این عمل منجر به حرام گردد. با
، فقھـا ھا با یکدیگر متفاوت است. برای ھمین است که ھیچ یـک از  است و تنھا ادبیات بیان آن

تـر  تـر و ملمـوس  ای سـاده ضابطه عرفی دیگری را ردّ ننموده است و تنھا سعی بر ارائه ضـابطه 
اند.داشتهنسبت به سایر آرا

در رابطه با مفھوم اعانه بر اثم این بود که معلوم گـردد  قھافآرایھدف از بیان سیر تاریخی 
در رابطه با مفھوم عرفی اعانه بر اثم یکی است البتـه بـا تفـاوت در نحـوه     فقھابازگشت مالک 

مالک و -از زمان میرزای نائینی تا کنون–رویم بیان. از طرفی ھرچه به سمت معاصر پیش می
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ت و این به خـاطر ایـن اسـت کـه مقتضـیات زمـانی در       ضابطه رنگ واحدی به خود گرفته اس

)٤٣دراساتمعرّفی ضابطه عرفی موثّر است. (سبحانی،

دلیل تفاوت آرا
، تعریفشـان از اعانـه را مسـتند بـه     فقھاطور که قبال بیان شد اگرچه که غالب به اتفاق ھمان

بـه  دلیل این اخـتالف آرا ر زیاد است.در این فھم عرفی بسیاکنند اما اختالف آرافھم عرفی می
ای برای فھم عرفی بیان نشده اسـت. البتـه در ایـن    خاطر آن است که در فقه و اصول ما ضابطه

گشا باشـد؛ قائـل   ای دقیق که در تمام موارد گرهاصال برای مفاھیم عرفی ضابطهفقھابین برخی 
المختـار (سـبحانی، کنـد. نیستند و معتقدند که عرف خود، مفاھیم را بر مصادیقش منطبـق مـی  

٤١٤(
تـوان بیـان کـرد؛ تفـاوت     در متفاھم عرفی مـی فقھاآرایالبته دلیل دیگری که برای تفاوت 

انـد.  ھـا برخـورد داشـته   در آن رشد نموده و با آنفقھاھایی است که مقتضیات و ازمنه و محیط
رت در سبحانی در کتاب دراساتش به ھنگام بحث از خیـار غـبن و مـالک کشـف قلّـت و کثـ      

گوید که مرجع در این رابطه عرف است اما نظـر عـرف از وجـوه مختلفـی     ھا میتفاوت قیمت
)٤٣ھا است. (ھمان، ھای بیع و اختالف زمان و مکانھا ویژگیمتفاوت است که از جمله آن

در مواردی که در تشخیص مفاھیم، به «نویسد: اش میمحمدتقی حکیم نیز در کتاب اصولی
شود تفاوت احکام را شاھد ھستیم که به خاطر تفاوت موضوعاتی اسـت کـه   یعرف مراجعه م

)٤٠٨حکیم، »(ھا است.ھا و محیطناشی از اختالف عرف با توجه به اختالف زمان
ای از مفھوم عرفی در فقـه  کند. چرا که اوال ضابطهاین مطلب در مسأله ما نیز نمود پیدا می

ای برای مفھوم عرفی اعانه پیـدا  ھا ضابطهبا استمداد از آنو اصول ما بیان نشده است تا بتوانیم
شود که تفاوت زمانی و مکـانی کـه بـین    ، روشن میفقھاآرایکنیم. ثانیا با نگاه به سیر تاریخی 

بوده است؛ تاثیر بسیاری بر این تفاوت آرا گذاشته است. به طوری که بـرای فـرار از بیـان    فقھا
انـد کـه فھـم عـرف بـر آن      مالک در مفھوم اعانه را مواردی دانستهھافقای از ھا عدّهاین ضابطه

ای که در آن به فھم عـرف رجـوع   در ھر مسالهفقھا) ضمن این که ٢٩٨منطبق باشد. (اردبیلی، 
سعی در ارائـه مـالک در آن مـورد خـاصّ     -مثل بحث زکات، خیار غبن و مانحن فیه-کنندمی

در تمام ابواب فقھی بدانند.که آن را قابل تعمیمدارند بدون این

بندي آراجمع
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بندی برسیم آن، این اسـت کـه   در این زمینه به یک جمعفقھاآرایاگر بخواھیم از مجموع 

در تحقّق مفھوم اعانه باید به عرف مراجعه نمود تا ببینیم عرف چه مواردی را تحت این عنوان 
اند بسیار مشابه یکدیگر است و شـاید  در مورد صدق عرفی آوردهفقھاگنجاند. ضوابطی که می

ای منحصـر در حـرام باشـد؛    ھا ھمان مالک و ضابطه شیخ باشد که اگـر مقدّمـه  ترین آنمناسب
اعانه بر آن مصداق اعانه بر اثم خواھد بود ولو این که معین در فعلش قاصد نباشـد. حـال اگـر    

د والّا در شناخت مفھوم اعانه باید متفاھم عرفی بر ما روشن شد که ھمان اعانه بر اثم خواھد بو
به قدر متیقّن آن بسنده کرد که ھمان قاصد بودن معین است که پیش از این در مالک بـودن آن  

در صورت قصور فھم عرفی سخن به میان آمد.

گیرينتیجه
قاعده اعانه بر اثم با توجّه به مویّداتی که از قـرآن، روایـات و دلیـل عقـل دارد؛ غیـر قابـل       

که اعانه از جمله موضوعات خارجیه است بـرای پـی بـردن بـه     باشد. با توجّه به اینشه میخد
حـد در رابطـه بـا مفھـوم عرفـی،      مفھوم آن، باید به عرف مراجعه نمود. به خاطر نبود مالک وا

اند که البته بـا  شیعه از ابتدا تا کنون ضوابط مختلفی در مورد مفھوم عرفی اعانه ارائه دادهیفقھا
فقھـا جود تفاوت در بیان، قابل انطباق بر یکدیگر است. با توجه به آن چه که از بررسی کالم و

رسد ھر کجا که به صدق عرفی اعانه یقین وجـود داشـت؛ در آن   شان بیان شد به نظر میو ادلّه
جا اعانه بر اثم صادق است و ھر جا که فھم عرفی آن بر ما محل شک و شبھه بـود؛ مـالک در   

علیـه در خـارج شـرط    ودن معین است تا اعانه بر اثم صدق کند. در نتیجه وقـوع معـان  قاصد ب
شود که بھترین مالک برای صدق عرفـی اعانـه بـر    چنین برداشت میفقھاآراینخواھد بود. از 

ای که دیگری در مورد آن یاری رسانده؛ در حرام است و این ضابطه ضـمن  اثم، انحصار مقدمه
نطباق بر ضوابط دیگری است که در این مورد بیان گردیده است.بساطت معنی، قابل ا
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ق.١٤٣١، قم: مجمع الفکر االسالمی، کتاب المکاسبانصاری، مرتضی بن محمّد امین، 
ق.١٤٠٦، تھران: وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، حاشیه المکاسبایروانی، علی، 

ق.١٤٠٩سسه آل البیت (ع)، ، قم: موکفایة االصولآخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 
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ق.١٤١٩، قم: نشر الھادی، ةالقواعد الفقھیبجنوردی، حسن، 

ق.١٤١٦، قم: موسسه اسماعیلیان، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسبتبریزی، جواد، 
تا.، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسالمی، بیمجله فقه اھل البیتجمعی از مولّفین، 

تا.جا، بی، بیةالعناوین الفقھی، یعبدالفتاح بن عل، یمراغینیحس
ق.١٤١٨، نجف: المجمع العالمی الھل البیت علیھم السالم، االصول العاّمهحکیم، محمدتقی، 
تا.، قم: موسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بیالمکاسب المحّرمهخمینی، روح اهللا، 
تا.و نشر آثار امام خمینی، بی، قم: موسّسه تنظیمکتاب البیع__________، 
تا.جا، بی، بیمصباح الفقاھهخویی، ابوالقاسم، 

، قم: مجمع الذخائر االسـالمیه،  التعلیقه علی مکاسب الشیخ االنصاری، یاهللا بن محمدعلبی، حبیرشت
ق.١٣١٦

ق.١٤١٢قم: دار الکتاب، )،فقه الصادق (عروحانی، محمد صادق، 
ق.١٤١٤، قم: موسّسه اما صادق علیه السالم، فی احکام الخیارالمختارسبحانی، جعفر، 
، قم: المرکز العلمـی للدراسـات االسـالمیه،    فی الخیارات و الشروطةدراسات موجز_________، 

ق.١٤٢٣
ق.١٤١٣، قم: دفتر آیه اهللا سبزواری، مھّذب االحکام فی بیان الحالل و الحرامسبزواری، عبد االعلی، 

ق.١٤٢٥، قم: دفتر انتشارات اسالمی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقھیة االساسیةاکبر، ی، علیفیس
ق.١٤٠٠، قم: کتابفروشی مفید، القواعد و الفوائدشھید اول، محمد بن مکی، 

قـم: موسسـه المعـارف    ،مسالک االفھام الی تنقـیح شـرائع االسـالمشھید ثانی، زین الدّین بن علی، 
ق.١٤١٣االسالمیه، 

ق.١٣٧٥، تبریز: چاپخانه اطالعات، الطالب الی اسرار المکاسبةھدایرفتاح، ی، میزیتبریدیشھ
ق.١٤١٢، قم: منشورات الشریف الرضی، المکاسبةحاشیشیرازی، محمد تقی، 

، بیـروت: داراالحیـاء و   جواھر الکالم فی شرح شرائع االسالمصاحب جواھر، محمد حسین بن بـاقر، 
تا.لعربی، بیالتراث ا

ق.١٤٢٣، قم: محلّاتی، فی القوااعد الفقھیهةاالنوار البھیطباطبایی قمی، تقی، 
، قـم: موسّسـه آل   ریاض المسائل فی تحقیق االحکام باالّدالئل، یبن محمدعلی، علییکربالیطباطبائ

ق.١٤١٨البیت (ع)، 
ق.١٣٨٧المرتضویه، ، تھران: المکتبهالمبسوط فی فقه االمامیهطوسی، محمد بن حسن

، قـم: دفتـر انتشـارات اسـالمی،     مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العّالمه، جواد بن محمد، یغرویعامل
ق.١٤١٩



101شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی158
تا.جا، بی، بیالمصطلحات و االلفاظ الفقھیهمعجم عبد الرحمن، محمود، 

تا.قم: موسّسه آل البیت (ع)، بی،تذکره الفقھاءعالمه حلّی، حسن بن یوسف، 
ق.١٤١٣، قم: اسالمی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه__________________، 

ق.١٤١٦، قم: چاپخانه مھر، ةالقواعد الفقھی، محمد، یلنکرانیفاضل موحد
ق.١٤٢٢: موسسه کاشف الغطاء، اشرف، نجفةانوار الفقاھکاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 

ق.١٣٥٩جف: المکتبه المرتضویه، ، نةتحریر المجلکاشف الغطاء، محمد حسین، 
ق.١٤٢٣، نجف: موسسه کاشف الغطاء، احکام المتاجر المحّرمةکاشف الغطاء، مھدی، 

ق.١٤٠٧، تھران: دار الکتب االسالمیه، الکافیکلینی، محمّد بن یعقوب،
ق.١٣١٦، قم: مجمع الذخائر االسالمیه، غایه اآلمال فی شرح کتاب المکاسبمامقانی، عبداهللا، 

ق.١٤١٠بیروت: موسسة الطبع و النشر، ، بحار االنوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
، قـم: موسّسـه اسـماعیلیان،    شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحـراممحقّق حلّی، جعفر بن حسن، 

ق.١٤٠٨
ق.١٤١١جا، ، بیجامع المقاصد فی شرح القواعدن، یبن حسی، علیمحقق کرک
ق.١٤٢٧، تھران: میزان، ھای نو در حقوقدیدگاه، حمد حسنمرعشی، م

تا.الجعفریه، بیة، تھران: المکتبزبده البیان فی احکام القرآنمقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 
ق.١٤١١، قم: مدرسه امام امیرالمومنین (ع)، القواعد الفقھیهمکارم شیرازی، ناصر، 

ق.١٤١٥، قم: نشر تفکر، ةالمحرمدراسات فی المکاسبعلی، منتظری، حسین
تا.جا، بی، بیفوائد االصولنائینی، محمد حسین، 
ق.١٣٧٣، تھران: المکتیه المحمدیه، الطالب فی حاشیه المکاسبةمنی____________، 

ق.١٤١٣، تھران: امیر قلم، تحلیل الکالم فی فقه االسالمن، ی، محمد حسیزیتبرینجف
تا.جا، بی، بیعوائد االیام فی بیان قواعد االحکاممھدی، نراقی، احمد بن محمّد 

ق.١٤١٦قم: موسسه النشر االسالمی، ، حاشیة کتاب المکاسبھمدانی، رضا بن محمد ھادی، 
ق.١٤٢١، قم: موسسه اسماعیلیان، المکاسبةحاشیم، ی، محمد کاظم بن عبدالعظیزدی


