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داللت یا عدم داللت آیه
«التعاونوا علیاإلثم والعدوان»
بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان
_________________________________________________________

ابوالقاسم علیدوست

چکیده
مشهور فقیهان ،آیه «التعاونوا علیاإلثم والعدوان» را دالّ بر حرمت اعانت و تعااون بار
اثم و عدوان میدانند .بر این اساس ،برخی از ایشان قراردادهایی را که مصادا اعانات یاا
تعاون بر اثم و عدوان است ،باطل میشمارند .در این مقاله اندیشه مزباور ماورد نقاد واقا
شده است و داللت نهی در آیه باه ااام یاا مجماو تراریم و کراهات ،اندیشاه صاریح
قلمداد گردیده است.
واژگان کلیدی :اعانت ،تعاون ،معاونت ،اثم ،عدوان.

* استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

*
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مقدمه
بیشک یکی از ساحتهای قابل (بلکه الزم) برای پژوهش ،بررسی اسناد عام قراردادهاا
از قرآن کریم است؛ کاری که بس ضرور مینماید و کمتر بدان پرداختاه شاده اسات .از
میان اسنادی که در این پیوند قابل گفتوگوی بسایار اسات ،آیاه دوم از ساوره مهارکاه
مائده میباشد؛ بدین شرح:
وَ تَعَاوَنُوا عَلَیالبِرِِّ وَالتَّقوَی وَ لَاتَعَاوَنُوا عَلَیاإلثمِ وَالعُدوَانِ وَاتَّقُوااهللَ إنَّاهللَ شَدِیدُالعِقَابِ ... :در
نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی به دیگران ،همکار
یکدیگر نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سختکیفر است.

قسمت اول این آیه یعنی «وَ تَعَاوَنُوا عَلَیالبِرِِّ وَالتَّقوَی» ،هرچند گاه در متون فقهی ماورد
اسااتدالل واقااه شااده اساات (ر.ک :انصاااری ،2211 ،ج ،3ص / 261خراس اانی،2246 ،
ص)66؛ ولی در حد فقره دوم «وَ لَاتَعَاوَنُوا عَلَییاإلثیمِ وَالعُیدوَانِ» نیسات و باه دلیال عادم
اقتضای گفتوگوی علمی و چالش دار در آن ،در این مجال مطمح نظر ما نیست .بحا
از فقره دوم ،هرچند بح

از یک قاعده مشهور فقهی است؛ ولی نگاه ما در ایان بحا

به آیه به عنوان یک سند عام میباشد.
در این نوشتار ،نخست به بررسی مفردات آیه و سپس به بیاان مفهاوم تصادیقی آن
می پردازیم .در نهایت به جایگاه اعانت بر اثم و عدوان در نظم حقاوقی ایاران اشاارهای
خواهیم داشت.

 .1بررسی مفردات آیه
در این قسمت سه واژه «ال»« ،تعاونوا» و «اثم» و «عدوان» بررسی میشوند.

1ـ« .1ال»
نخست به بیان آرا و وجوه محتمل و ساپس نقاد آنهاا مایپاردازیم و در نهایات ،نظار
برگزیده را با عنوان تحقیق میآوریم.

داللت یا عدم داللت آیه «التعاونوا علیاإلثم والعدوان» بر ...

37

1ـ1ـ .1بیان آرا و وجوه محتمل
 .2اندیشه مشهور ا بلکه عموم فقیهانی که از آیه بح

کردهاند ا این اسات کاه «ال» در

آیه داللت بر حکم الزامی تحریم دارد 2.مستند این نظر را میتوان ظهور نهی در تحاریم
دانست .وجوه دیگری نیز می تواند مستند این اندیشه باشد که در ادامه به برخی از آنهاا
اشاره میشود.
 . 1در مقابل اندیشه مذکور ،برخی داللت «ال» در آیه را بر تحریم انکار می کنناد
و مفاد آن را حکم تنزیهی کراهت می دانند و سند آن را مقابله « التعاونوا» با «تعیاوَنُوا

علَی البِرِّ والتَّقوَی» دانسته اند که به یقین داللت بر حکم الزامی ندارد (ایروانی،2336 ،
ج ،2ص.)22
 . 3برخی از معاصران نیز در کنار وجه دوم ،احتمال استعمال آن را در جامه میان
تحریم و ت نزیه مطرح کرده اند؛ به گونه ای که نمی توان آن را بر خصوص حرمت یاا
کراهت حمل نمود ،بلکه در استفاده حرمت یا کراهت از آیه بایاد از قاراین خاارج
ا که به اختالف موارد گوناگون خواهد بود ا مدد جست (حساینی حاائری،2213 ،
ج ،2ص.)136
این احتمال به دو شکل ،قابل تصویر است :تصویر اول ،استعمال «ال» در جامه واقعای
تحریم و تنزیه میباشد .در این صورت واژه «ال» در یک معنا استعمال شده است؛ تصاویر
دوم ،استعمال «ال» در مجموع دو معنا یعنی تحریم و تنزیه (از باب استعمال یاک لفاد در
دو معنا) میباشد .ظاهر تعهیر صاحب این اندیشه ،تصویر اول است.
 .2احتمال دیگر درباره «ال» ،هدایت «ال» با متعلقات ماذکور پاس از آن باه یکای از
مقاصد عالی و کلی شارع مقدس است؛ بدون اینکه داللتی بر تشاریه ا اعام از الازام و
غیرالزام یا جامه این دو ا داشته باشد .بر این اساس ،آیه مزبور از داللت بر حکم ا چاه
تکلیفی و چه وضعی ا فارغ است و همچون دیگر نصوص مهین مقاصدالشریعی  ،هاادی
به مقصدی از مقاصد شارع در بع

رسل ،انزال کتب و تشریه شرایه است.

 .2در این باره میتوان به کتاب مکاسب شیخ انصاری ،تعلیقات و متون فقهی ناظر به آن مراجعه کرد.
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این وجه چه مقهول افتد یا خیر ،هرچند شروعش از «ال» میباشاد؛ ولای باه داللات
تصدیقی آیه مربوط است .از این رو ،ابرام و نقض آن در گفتار بعد صورت میپذیرد.
2ـ1ـ .1نقد آرا و وجوه
موقعیت ،دلیل و وضعیت اندیشه اول ،نیازمند گفتوگوی چندانی نیسات .ایان اندیشاه
مقهول مشهور فقیهان می باشد (موقعیت) و مستند به ظهور نهی در حرمت است (دلیل).
بر این اساس ،عدول از آن به اندیشهای دیگر ،نیازمند دلیل است ،وگرنه مقتضاای اصال
و قاعده ،صحت این نظر میباشد (وضعیت).
در این میان ،آنچه تا اندازهای مورد قهاول و رد و گفاتوگاوی فقیهاان واقاه شاده
است ،نظر دوم می باشد .موقعیت و دلیل این نظر در بیان آرا و وجوه بیاان گردیاد و در
نقد آن گفته شده است:
الف) فرضاً که قرینهباودن یاک جملاه بار جملاه دیگار را بپاذیریم ،در آیاه ماورد
گفتوگو قابل پذیرش نیست؛ زیارا تناساب حکام و موضاوع 2و درک عقال ،ماانه از
قرینهبودن «تعاونوا علیالبرِّ والتقوی» بر حمل «التعاونوا» بر کراهت اسات .افازون بار ایان،
مگر می شود تعاون بر اثم و عدوان ا که چیزی غیار از ظلام نیسات ا مکاروه باشاد؟!
(خمینی ،2332 ،ج ،2ص.)232
ب) سیاقی که مانه انعقاد ظهور امر در ایجاب یا ظهاور نهای در تحاریم مایشاود،
سیاقی است که مشتمل بر امر فقط یا نهی فقط باشد؛ مثال «اغتسی للمععی والمنابی » یاا
«التشرب العاء قائعاً و التب فیالعاء»؛ ولی هرگاه ا همچون آیه مورد گفتوگو اا یکای از
جملهها بر امر و دیگری بر نهی مشتمل باشد ،وجهای بارای وحادت و قرینیات سایاق
نیست .بر این اساس ،نمیتوان عدم داللت «تعاونوا» را بر ایجاب ،قرینه بار عادم داللات
«التَعَاوَنُوا» بر تحاریم دانسات (ر.ک :بجناوردی ،2226 ،ج ،2ص / 364تهریازی،2226 ،
ج ،2ص64ا.)62
 .2موضوع «تعاون بر اثم و عدوان» و حکم «حرمت» است .به زعم ناقد محترم ،روشن است کاه آنچاه
مناسب با این موضوع میباشد ،حرمت است ،نه کراهت.

داللت یا عدم داللت آیه «التعاونوا علیاإلثم والعدوان» بر ...
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برخی کوشیدهاند از اندیشه دوم دفاع کنند و ناظر به نقدهای پیشرو ،چنین نگاشتهاند:
درک عقل ،داللتی بر حرمت هرنوع تعاون بر اثم و عدوان ندارد؛ چنانکه مناسهت حکم
و موضوع نیز مقتضی حرمت مطلق تعاون بر اثم و عدوان نیست؛ زیرا فار

بار ایان

است که تعاون بر اثم و عدوان ،اتیان مقدمات حرام را نیز فرامیگیرد .این روشن اسات
که نمیتوان اعانت به افراد در انجام مقدمات حارام را مطلقااً حارام دانسات .بار ایان
اساس ،وجهی برای اندیشه اول وجود ندارد ،بلکه یا باید نهی در آیه را دالّ بر تنزیاه و
یا جامه میان تحریم و تنزیه دانست (حسینی حائری ،2213 ،ج ،2ص.)336

با این توضیح ،دلیل و سند احتمال سوم نیز معلوم گردید.
روشن است که در صورت دفاع صحیح از اندیشه اول ،نمایتاوان از اندیشاه دوم و
احتمال سوم دفاع کرد .ادامه مهاح
احتمال چهارم نیز در بح

این مسئله را روشن میسازد.

از مدلول تصدیقی آیه ماورد بررسای قارار مایگیارد و

نیازی به طرح آن در اینجا نیست.
7ـ1ـ .1رأی برگزیده
به اعتقاد نگارنده ،صحت یا عدم صحت اندیشه اول ،دوم و احتمال سوم در ارتهااط باا
«ال» ،متوقف بر نوع تفسیری است که از واژه «تعاون» صورت میپذیرد؛ با ایان توضایح
که اگر تعاون بر اثم و عدوان در آیه ،به اعم از همکاری بیواسطه (مستقیم) و باواساطه
و در صورت دوم نیز باواسطه قریب و بعید ،به قصاد تحقاق اثام و عادوان و عادم آن
تفسیر شود ،نمیتوان «ال» را در آیه ،حمل بر تحریم نماود؛ زیارا ماواردی از ایان ناوع
تعاون (و اعانت) به ضرورت فقه ،حرام نیست و در این صورت است که بایاد اندیشاه
دوم یا احتمال سوم ،برگزیده شود؛ ولی چنانچه تعاون بر اثم و عدوان در آیاه ،باه مثال
مشارکت و همکاری در تحقق گناه و تجاوز یاا یااری و دستیارشادن در تحقاق اثام و
عدوان به قصد تحقق اثم و عدوان تفسیر گردد و مثل کمک غیرمستقیم و بادون انگیازه
فاسد ،از مدلول آیه خارج باشد ،الزم است «ال» را در آیه حمل بار تحاریم نماود و باه
اندیشه اول گرایش نشان داد.
پس توسعه در مفهوم «تعاون» ،مانه حمل «ال» در آیه بر تحاریم اسات و تضاییق در
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مفهوم آن زمینه را برای اجرای اصال الظهاور در نهای (و حمال «ال» بار حرمات) آمااده
میسازد و سیاقی که محقق ایروانی بیان کرد ،نمیتواند قریناه بارخالف آن باشاد .الهتاه
قرینه بودن سیاق و عدم آن ،امری منضهط ،دستوری و صددرصد نیست .بر ایان اسااس،
نه اندیشه محقق ایروانی را به طور کامل میپذیریم که صِارف همساایگی «التعیاونوا» باا
«تعاونوا» موجب عدم انعقاد در حرمت برای «ال» میشود و نه اندیشه ناقدان کالم ایشاان
را به طور صددرصد قهول میکنیم که در مثل «اغتس للمعع والمعع » ،سیاق ،نقشآفرین
است؛ ولی در مثل آیه ،نقشآفرین نیست.
در واقه ظهورسازی و عدم ظهورسازی و ظهورشکنی سیاق ،جزئی و موردی اسات
و مؤلفههای زیادی در این پدیده نقش دارد که باید به صورت موردی بررسی شاود .در
هر صورت به نظر نگارنده ،کالم ناقدان اندیشه محقق ایروانی ،صحیح است کاه صِارف
همجواری «التعاونوا» با «تعااونوا» ،ساندی بار حمال «ال» بار تنزیاه و کراهات (و عادم
تحریم) نیست.
براساس آنچه گذشت و با توجه به نکاتی که در گفتوگو از مادلول تصادیقی آیاه
ذکر میشاود ،اظهاارنظر دربااره «ال» را باه انجاام گفاتوگاو از مادلول تصادیقی آیاه
وامیگذاریم.
بح

مهم دیگری که در این پیوند مطرح است ،داللت «ال» بر بطالن معاملهای است

که مصداق تعاون بر اثم و عدوان است .الهته این بح

در فرضی است کاه داللات «ال»

بر تحریم ت مام باشد ،وگرنه در انگاره داللت آن بر کراهت و تنزیه ،وجهی برای احتمال
بطالن وجود ندارد!
در این مورد بح

چندانی صورت نگرفته است و کسانی که در این باره تصریح یاا

اشارتی داشتهاند ،بر اندیشه عدم داللت «ال» بر بطالن تأکید کاردهاناد .ایان بحا

را در

مدلول تصدیقی آیه دنهال میکنیم.

2ـ« .1تَعَاوَنُوا»
واژه «تعاونوا» مرکب از ماده «تعاون» و هیئت مضارع است .هیئت این واژه ،طالب بح

داللت یا عدم داللت آیه «التعاونوا علیاإلثم والعدوان» بر ...

علمی نیست؛ به همین سهب در بح
بح

جدی میباشد .بح
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ما ملحاو نیسات .بارعکس ،مااده آن ،مقتضای

مورد نظر را با طرح چند پرسش آغاز میکنیم:

آیا در لغت و عرف ،میان تعاون ،اعانت و معاونت ا که از یک ماده و متعلق باه ساه
باب گوناگوناند ا تفاوت است؟
آیا تعاون فقط در صورت همکاری و مشارکت دو یا چند نفر باه طاور مساتقیم در
یک فعالیت ،صادق است یا این واژه در همیاری به گونههای متفاوت صادق است؟
در فر

دوم ،آیا صِرف علم متعاون از قصد مهاشر ،در صدق این واژه و واژههاای

همسوی آن (اعانت و معاونت) کافی است یا افزون بار علام مزباور ،قصاد مجرماناه و
سوءنیت متعاون (و معین و معاون) نیز الزم است؟
در فر

توسعه و صدق واژه بر همیاری در مقادمات ،آیاا میاان مقادمات بعیاد و

قریب ،تفاوت است و صدق واژه فقط در فر

یاری بر مقدمات قریب است یا از ایان

جهت تفاوت میان مقدمات بعید و قریب نیست؟
آیا وقوع فعل مورد اعانت (معاانعلیاه) در خاارج ،شارط صادق تعااون ،اعانات و
معاونت میباشد یا صِرف قصدِ وقوع ،کافی است؟
بر فر

تفاوت مفهومی واژههای تعاون ،اعانت و معاونت با یکدیگر ،آیا تعااون در

آیه شامل اعانت و معاونت نیز میشود؟
در این پیوند ،پرسش های دیگری نیز وجود دارد که با تحقیق پایش رو ،پاساخ آنهاا
نیز روشن میگردد.
همچنین ،رسیدگی به پرسش اخیار باه قسامت بعادی (مفهاوم تصادیقی) مرباوط
میباشد .از این رو ،در آن گفتار این رسیدگی صورت میپذیرد.
1ـ2ـ .1آمیخت عناوین تعاون ،اعانت و معاونت در کالم فقیهان
بسیاری از فقها بدون تفکیک عناوین سهگانه مذکور از یکدیگر ،تفاوت مفهومی این سه
عنوان (الهته بیشتر عنوان تعاون و اعانت) را نپذیرفتهاند .از این رو ،در گفتوگو از آیاه،
به تفصیل از اعانت بر اثم و عدوان صحهت کردهاند و آیه را منشأ اعتهار قاعده «حرمات
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اعانت بر گناه» دانستهاند؛ به عناوان نموناه ،محقاق نراقای در بحا

از آیاه ماورد نظار

میفرماید« :فی حرم الععاون علیاإلثم قالاهلل سبحانه :التَعیاوَنُوا علییاإلثیمِ والعُیدوان» .وی در
ادامه بدون تفکیک واژهها از یکدیگر ،ساخن از اعانات و مسااعدت باه میاان مایآورد
(نراقی ،2223 ،ص .)32همین رویه دقیقااً در کتااب مکاسبب شایخ انصااری (انصااری،
 ،2211ج ،2ص222ا )224اِعمال گردیده است و الزم قطعی این کار ،عدم تفاوت میاان
این سه عنوان نزد این دسته از فقیهان است.
به هر حال ،در پاسخ به پرسش هاای گذشاته ،فقهاا موضاه واحادی ندارناد .شایخ
انصاری که در فقه و اصاول فقاه خاویش (ر.ک :انصااری ،2211 ،ج ،2ص224اا/ 222
همو[ ،بیتا] ،ص242ا )243از این واژه (الهته با خلط هرساه واژه باه یکادیگر) بحا
میکند ،از اختالف فقیهان در ایانبااره پارده برمایدارد؛ باا ایان عهاارت« :جمااعتی از
متأخرالمتأخرین قصد معین به تحقق حرام از ساوی مهاشار را در صادق اعانات معتهار
می دانند» (انصاری ،2211 ،ج ،2ص .)231برخی افزون بر قصد مزبور ،تحقق معانعلیاه
در خارج را نیز در تحقق مفهوم اعانت ،صادق دانستهاند (همان ،ص .)233اکثار فقیهاان
حتی قصد را نیز معتهر نمیدانند (همان).
محقق اردبیلی فرموده است :در تحقق مفهوم اعانت ،قصاد مزباور یاا صادق عرفای
معتهر است (اردبیلی ،2333 ،ص / 163انصاری ،2211 ،ج ،2ص .)233شیخ انصاری این
گفته را در فقه پسندیده است (انصاری ،2211 ،ج ،2ص.)236
با این حال ،شیخ اعظم در اصول فقه پس از ارائه گفت وگاویی طاوالنی دربااره
مفهوم اعانت ،با محور قراردادن قصد تحقق پدیده مورد اعانت و عدم آن می فرماید:
هرگاه معین ،قصد تحقق فعل مورد اعانت را داشته باشد ،اعانت مطلقاً صادق است؛
هرچند اعانت او کامل و در قالب ایجاد علت تام نهاشد و چنانچه فاقد قصد مزباور
باشد ،اعانت صادق نیست؛ هرچند نمی توان معین را در فر

ایجاد سهب و علات

تام ،فاقد قصد دانست.
تعهیر شیخ در این باره این است:
الإشکال فی صدقاإلعان عندالقصد إلی الععانعلیه من غیر فیرق بیین إیمیا العل التامّی
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للععان أو غیره  ...و عدم صدقها عند عدمالقصد إلیه من غیر فرق بیناألقسام أیضاً؛ إلِّیا أن
فرض عدم القصد مع إیما السبب والعلِّ بعید؛ و لذا یستکشف من إیما هعا القصد ،فیحکم
بکونه إعان  ،من غیر توقف علیالترتب أو العلم بالترتیب أو العلیم بالعدیلیی  ،بی یکفیی
احتعال الترتب والعدیلی (همو[ ،بیتا] ،ص.)243

اختالف بیانها و گسست اندیشهها در مثل مفهوم اعانت (کاه در بحا

ماا از مثال

تعاون و معاونت نیز نمایندگی میکند) تا جایی است که شیخ انصاری پس از نقل برخی
از اقوال در تفسیر اعانت ،فاصله اقوال نقلشده را بسیار میداناد« :و میا أبعید میا بیین میا

ذکرهالععاصر و مایظهر مناألکثر من عدم إعتبارالقصد» (همو ،2211 ،ج ،2ص.)233
بنیان مذکور اثهات میکند که از راه تتهاه و جسات وجاو در متاون فقهای و ساخن
فقیهان به مفهومی معین و مورد قهول همگان یا اکثر ،در مورد مفاهیم ماورد گفاتوگاو
به ویژه مفهوم اعانت نمیتوان رسید .الهته میتوان مفهوم مضیقی را به عنوان قدر متایقن
از معانی این واژهها ارائه داد که الهته چندان کارگشا نخواهد بود.
2ـ2ـ .1بررسی و تحقیق
واژههای «إعان »« ،تعاون» و «معاون » همگی از ماده «عون» اشتقاق یافتهاند و به ترتیاب،
متعلق به باب اِفعال ،تفاعل و مفاعلهاند .معروف بر سر زبانها و مکتوب در برخی متون
این است که باب «افعال»  ،داللتی بار فعال دوساویه نادارد؛ ولای ایان داللات در بااب
«تفاعل» و «مفاعله» هست؛ با این تفاوت که «تفاعل» داللت بر اشاتراک باه نحاو واحاد
(هردو فاعل) ،هم در اعتهار و هم در اظهار دارد؛ ولی «مفاعلاه» داللات بار اشاتراک در
اعتهار و بر فعل و قهول (یکای فاعال و دیگاری مفعاول) در اظهاار دارد؛ باا اینکاه در
«مفاعله» هم صدور فعل حقیقتاً از هر دو میباشاد .عهاارت ابانحاجاب در ایان پیوناد،
اینگونه است:
و «فاعَ َ» لنسب أصله إلی أحداألمرین متعلِّقاً باآلیر للعشیارک صیریحاً فیمییء العکی
ضعناً ...و «تفاع » لعشارک أمرین فصاعداً فی أصله صریحاً ،نحو تشارکا و من ثَیمّ نقی
مفعوالً عن «فاع » (ر.ک :استرآبادی[ ،بیتا] ،ج ،2ص66ا.)66

گفتنی است در باب افعال ،هرچند مشارکت و فعل دوساویه ملحاو نیسات؛ ولای
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واژه «إعان » با توجه به اشتقاقش از «عون» ،حضور ا دستکم ا دو فرد یا دو چیز را در
صدور فعل و پدیده میطلهد تا عون و ا بالطهه ا اعانت ،صادق آید.
نکته دیگر اینکه در باب مفاعله و تفاعل ،هرچند ا باه گوناهای کاه بیاان گردیاد ا
اشتراک در فعل ملحو است؛ ولی اشتراک در نحوه کار (ماثالً هاردو فاعال مهاشار در
فعل باشند) لحا نشده است.
بر این اساس ،می تاوان بااب تفاعال و مفاعلاه را در جاایی کاه دو فاعال در خلاق
پدیده ای همکاری دارند ،به کار برد؛ هرچند در خلق مستقیم پدیده و ایجاد اثر ،یکای از
این دو ،دخالت مستقیم و دیگری دخالت غیرمستقیم داشته باشد .بر این اساس ،هرگااه
گناهی مثل «ساخت و فروش شراب» را در نظر بگیریم که زید و عمرو در تحقق آن باه
یکدیگر کمک کرده اند؛ هرچند یکای مقادمات را تهیاه کارده ،دیگاری مراحال نهاایی
ساخت و فروش را عملی کرده است ،میتوان در حق این دو نساهت باه ایان عمال از
واژه تفاعل و مفاعله بهره برد.
بر این اساس ،محقق رضی ،هیچ تفاوت معنایی میان مفاعله و تفاعل نمیبیناد و آنهاا
را مرادف میپندارد (همان ،ص.)242
آنچه بیان گردید ،وارسی مسئله از جهت اقتضای باب تفاعل و مفاعله باود .مراجعاه باه
لغت و عرف نیز برآیندی جز آنچه بیان گردید ،ندارد؛ به عنوان نمونه گفته شده است:
العون :الظهیر علیاألمر .و استعان بیه فععانیه .و تعیاونالقیوم أعیان بعضیهم بعضیاً (ر.ک:
فراهیدی ،2246 ،ج ،2ص / 33فیومی[ ،بیتاا] ،ص / 233جاوهری ،2664 ،ص/ 1263
ابنمنظور ،2242 ،ج ،2ص.)212

مطابق این متن ،اعانت پاسخ به استعانت میباشاد و معناای آن ،چیازی جاز کماک
فردی به دیگری نیست .در این متن تعاوَنَ مرادف أعان انگاشته شده است .هر دو وقتی
به کار می آیند که فردی به کمک (عون و مظاهرت) دیگری بیاید؛ اعم از اینکه کماک و
دخالت مستقیم در خلق اثر و پدیده باشد یا در قالب مقدمه و ذیالمقدمه عینیت یابد.
راغاب در متن دیگری چنین نگاشته است« :العون :الععاون والعظاهرة .یقال :فینن عیونی
أی معینی و قد أعنته .والتعاون التظاهر» (راغب اصفهانی ،2242 ،ص.)322

داللت یا عدم داللت آیه «التعاونوا علیاإلثم والعدوان» بر ...

77

خاصیت این متن این است که راغب ،معاونت را نیز داخل در صحنه میکند و آن را
به مظاهرت (پشتیهانی) تفسیر مینماید.
حاصل مراجعه به لغت ا که ماا عارف عارب پیراماون ایان ساه واژه را نیاز در آن
منعکس می بینیم ا همان است که به عنوان اقتضای باب تفاعل و مفاعله گفته شاد و آن
چیزی نیست جز سهیم بودن دو فرد یا بیشتر در اصل فعل و تحقق پدیده ،اعم از اینکاه
دخالتها مستقیم باشد یا باواسطه و از آنجا که مفهوم عون ،کمککردن و یااری اسات،
باب افعال این ماده ،سهیمبودن دو فرد یا بیشتر را در خلق فعل میطلهاد؛ اعام از اینکاه
دخالت معین در خلق فعل ،مستقیم باشد یا باواسطه.
آری! آنچه شاید قابل انکار نهاشد اینکه در کاربرد اعانت ،یک ناوع اصاالت و تفارع
ملحو است؛ 2اینگونه که صاحب اختیار و مالک اصلی کاار ،معاان اسات و معاین در
تحقق پدیده به وی کمک میکند؛ ولی اصالت یکای و تفارع دیگاری؛ غیار از دخالات
مستقیم معان و دخالت باواسطه معین است .چهبسا صاحب و مالک کار (اصل و معاان)
شخصی باشد که در پدیده دخالت مستقیم ندارد و ا برعکس ا کسی در تحقاق پدیاده
دخالت مستقیم دارد که فرع (معین) است .با ایان توضایح ،خدشاه وارد بار ماتن ذیال
معلوم میگردد:
إن قضی بابالتفاع هواالجتعاع علی إتیان اإلثم والعدوان کعن یمتععوا علی قت النفوس و
نهباألموال الإعان الغیر علی إتیانالعنکر ،علی أن یکون الغیر مستقلِّاً فیی إتییانالعنکیر و
هذا معیناً له بإتیان بعض مقدماته (ایروانای ،2336 ،ج ،2ص / 22توحیادی ،2332 ،ج،2
ص / 234فیا

 ،2226 ،ج ،2ص.)232

اشتهاه در گفته مذکور این است که دخالت مستقیم چند فاعل در پیادایش پدیاده را
اقتضای باب تفاعل می داند و همین نکته را تفاوت ماهوی تعاون و اعانت فار

کارده

است ،در حالی که این تفاوت فرضاً مشهور میان زبانها و اذهان باشد ،از لغت و عارفِ
زمان صدور آیه ،تأییدی بر آن نمی توان یافت .آنچه شاید بتوان گفات ،اعتهاار و لحاا
تأصل و تفرع در اعانت (تأصل معان و تفرع معین) و عدم این اعتهار و لحا در تعااون
 .2شاید همین وضعیت درباره مفهوم معاونت نیز حاکم باشد.
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است؛ ولی تأصل ملحو در اعانت به معنای مهاشرت در تحقق پدیده و تفرع در آن باه
معنای عدم مهاشرت در پدیده نیسات .در پیوناد باا مسائله ماورد گفاتوگاو ،یکای از
کردههای عجیب نیز این است که محقق خویی معاونت را جادا از اعانات فار

کارده

است و آن را در ردیف تعاون ذکر میکناد (توحیادی ،2332 ،ج ،2ص)234؛ باه رغام
اینکه نه در لغت و نه در عرف ،معاونت به معنای تعاون ا آنگونه کاه ایشاان تعااون را
تفسیر نموده است (یعنی مشارکت مستقیم همه فاعلها) ا نیست!
با تحقیقی که صورت گرفت ،به پاسخ پرسش هاایی کاه در آغااز گفات وگاو از
«تعاونوا» مطرح گردید ،می رسیم ،با این توضیح که واژه هاای «تعااون»« ،إعاان » و
«معاون » هرچند متعلق به سه باب گوناگون اند؛ ولی به جای یکدیگر به راحتای در
عموم موارد استعمال می شوند و تفاوتی که برخی میان تعاون و اعانت گذاشته اناد،
به طور مطلق صحیح نیست .تنها تفاوت احتمالی و قابل ذکر ،مالحظه تأصال یکای
از فاعل ها و تفرع دیگری در پیوند با مفاهیم اعانت و معاونت و عدم این مالحظاه
در ارتهاط با مفهوم تعاون است .بر این اساس ،مفهوم تعاون ،اعم از مفهوم اعانت و
معاونت می باشد (پاسخ پرسش اول).
در مفهوم تعاون ،همکاری و مشارکت مستقیم دو یا چند نفر در ایجاد پدیده ،شارط
نیست (پاسخ پرسش دوم).
در صدق تعاون و واژههای همساوی دیگار آن ،همااهنگی قصاد متعااون ،معاین و
معاون باا قصاد مجرماناه و گنااهآلاود طارف دوم الزم نیسات؛ کاافی اسات از ساوی
کمککننده ،پشتیهانی صورت پذیرد (پاسخ پرسش سوم).
بیشک در صدق واژه «عون» ا که بنیاان واژههاای ماورد گفاتوگاو مایباشاد ا
یاریکردن بر مقدمات قریب ،شرط نشده است؛ بنابراین مظااهرت در مقادمات بعیاد و
باواساطه نیاز مصاداق معاونات ،تعااون و اعانات اسات .الهتاه نهایاد فاصاله مقدماه و
ذیالمقدمه به اندازهای زیاد باشد که به نظر کااربران واژه ،رابطاه قطاه باشاد؛ بناابراین
نمیتوان قریببودن مقدمه را در صدق «عون» شرط کرد؛ چنانکاه نمایتاوان باه طاور
مطلق (حتی در مقدمات با واسطه زیاد) این واژه را به کار برد .باید گزینه واساطی را در
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این پیوند قهول کرد و تعیین آن را به عرف کاربران وانهاد ،بدون اینکاه بتاوان بارای آن
حد مشخصی پیشنهاد داد (پاسخ پرسش چهارم).
وقوع پدیده مورد اعانات در صادق تعااون ،اعانات و معاونات شارط اسات؛ ماثالً
«معاونت در قتل» وقتی به کار میرود که قتل صورت پذیرد ،نه اینکه مقدمات آن عملی
شود و اصل جرم تحقق نیابد (پاسخ پرسش پنجم).
7ـ2ـ .1دخالت برخی عناصر در صدق بخشی از مفاهیم به گونه علیالبدل
نکتهای که به نظر راقم این سطور می رسد و آن را کارگشا در موارد زیادی میبیند اینکه
در بسیاری از مفاهیم که اعانت ،تعاون و معاونت ،بخش انادکی از ایان مفااهیم اسات،
میتوان نظریه «دخالت عناصر علیالهدل» را مطرح کرد؛ بدینمعنا که چند عنصر در نظر
گرفته شود و گفته شود این عناصر علیالهدل در صدق عنوان مورد نظر دخالات دارناد؛
به عنوان مثال ،در صدق عنوان «اعانت» از چهار عنصری که شمرده شد (آگاهی از قصد
مهاشر ،قصد مجرمانه معین ،قرب مقدمه و وقوع معانعلیه) ،میان قصد مجرمانه و قارب
مقدمه یکی از این دو کافی است؛ یعنی اگر قرب مقدمه است ،نیازی به قصاد مجرماناه
نیست و اگر قصد مجرمانه است ،نیاز به قرب مقدمه نیست .نوآوری در این نظریه ایان
است که بر حضور یک عنصر علیاالطالق اصرار ندارد ا آنگوناه کاه در نگاشاتههاا و
گفتارها هست ا بلکه دو عنصر یا بیشتر را در نظر میگیرد و از اینها برخی را باه گوناه
علیالهدل مؤثر میبیند .الهته ممکن است برخی عناصر مثل وقاوع معاانعلیاه در صادق
اعانت ،علی االطالق شرط باشد و عنصری جایگزین نداشته باشد .این نظریه هرچند باه
نظر ما در مقام حاضر کارایی ندارد و نیازی به آن نیست؛ ولی به عنوان یک طرح مفیاد
میتواند در موارد بسیاری ا که نیاز به عناصر شماری مفاهیم است ا به کار آید.

7ـ« .1اإلثم» و «العدوان»
در تفسیر و بیان تفاوت این دو کلمه ،بیانهای گوناگونی به منصه ظهور رسایده اسات.
راغاب «اثم» را به هر فعلی که فاعل را از ثواب دور کند و پیمودن باه ساوی آن را کناد
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نماید و «عدوان» را به تجاوز و اخالل به عدالت در معامله ،تفسیر کارده اسات (راغاب
اصفهانی ،2242 ،ص .)361ابوهالل عسکری «اثم» را باه هار ناوع ظلام تفسایر مایکناد
(ر.ک :معجمالفروق اللغاویی  ،2216 ،ص ،26ش .)22بار ایان اسااس ،جزایاری عطاف
«عدوان» را بر «اثم» از نوع عطف خاص بر عاام مایداناد (هماان) .محقاق بجناوردی از
فقیهان امامیه نیز به این تفسیر و الزم آن تصاریح کارده اسات (بجناوردی ،2226 ،ج،2
ص .)361در متون تفسیری نیز گاهی اثم به «ترک میا أمیراهلل تعیالی بفعلیه» و عادوان باه
«تجاوز از حد الهی» تفسیر شده است (طهری ،2212 ،ج ،1ص.)34
این تفسیر از اثم و عدوان مورد قهول برخای مفساران دیگار نیاز واقاه شاده اسات
(ابنکثیر ،2226 ،ج ،3ص)2436؛ هماان گوناه برخای مفساران از تفسایر اول ،اساتقهال
کردهاند (طهرسی ،2362 ،ج ،3ص.)123
به نظر میرسد مطابق تفسیر دوم ،رابطه عدوان و اثم ،رابطاه خااص و عاام نیسات،
بلکه هر دو به نوعی خروج از امر و حریم الهی است؛ با این تفاوت که در زمان کااربرد
اثم ،ساحت گناه و مخالفت فعل با فرمان الهی به انجام یا ترک در نظر گرفته میشاود و
در وقت کاربرد عدوان ،تجاوز از مرز و حریم الهی مطمح نظر است .بر این اساس ،این
دو کلمه هرچند در مفهوم ،متهاین اناد؛ ولای در صادق بار افاراد ،متسااوی و متسااوق
می باشند ،در حالی که براساس تفسیر اول ،این دو لفد مفهوماً متهایناند و مصداقاً رابطه
عام و خاص مطلق دارند.

 .2مدلول تصدیقی آیه
گفتوگو از مدلول تصدیقی آیه را با طرح چند پرسش (که پیشتر به آنها اشاره شد) و
پاسخ به آنها به انجام میرسانیم .پرسشهای مطمح نظر عهارتاند از:
 .2آیا آیه مهین حکم شرعی است یا مهین یکی از مقاصد کلی شریعت؟
 .1آیا داللت آیه را بر حکم شرعی تحریمی میتوان پذیرفت؟
 .3آیا تعاون در آیه ،از اعانت و معاونت نیز نمایندگی میکند و واژه «تعاون» با مفهاوم
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ویژه خود ،خصوصیت و موضوعیت ندارد و یا آیه مورد بح  ،عهدهدار بیان حکام
اعانت یا معاونت بر اثم و عدوان نیست؟
 .2آیا داللت آیه بر حکم شرعی بطالن عقود ،پذیرفتنی است؟

1ـ .2داللت یا عدم داللت آیه بر بیان حکم شرعی
پیش فر

همه فقیهانی که به گونه ای از آیه مورد بح  ،گفت وگو کرده اند ،داللات

آیه بر بیان حکم شرعی(تحریم یا کراهت و یا  )...اسات؛ ولای باه نظار مای رساد،
می توان در اصل این پیش فر

تردید روا داشت و گفت :این آیه (هردو فقاره آن)

مثل آیات «وَاعبُدُوااهللَ» (نساء )36 :و « واتَّقُوااهللَ وَاعلَعُوا أنِّ اهلل مَعَ العُتَّقِیینَ» (بقاره،)262 :
مهی ن خطوط کلی رسالت پیامهر و مقاصد عاالی و کلای خداوناد اسات ،ناه مهای ن
حکمی خاص! و ما دلیلی بر حمل این آیه بر بیان حکم مولوی و تشریعی (اعام از
امضایی یا تأسیسی) نداریم.
توضیح مطلب :ادله صادر از پیامهر و ائمه در همه موارد به انگیازه تشاریه یاا بیاان
شریعت و حکم الهی نیست .شأن قضاوت و والیت در ایشان (به ویژه در پیاامهر )گااه
مقتضی است که ادلهای از این ناحیه از ایشان صادر گردد؛ چنانکه ممکن اسات برخای
گزارهها در کالم ایشان از این نواحی نهاشد .برخی با اینکه در این بااره باه طاور کامال
فحص نکردهاند ،کلمات صادر از رسول را صادر از دوازده ناحیه و شأن میدانند؛ بدین
قرار :تشریه ،فتوا ،قضا ،امارت ،هدی ،صلح ،مشورتدادن به مستشیر ،نصیحت ،تکمیال
نفوس ،تعلیم حقایق عالیه ،تأدیب و تجارّد از ارشااد (ابانعاشاور[ ،بایتاا] ،ص/ 224
علیدوست ،2333 ،ص262ا.)224
از جمله نواحی منشأ صدور کالم از پیامهر و ائماه ،بیاان مقاصاد کلای شاریعت و
اهداف کالن صاحب شریعت است .این سخنان ،چون به انگیزه بیاان شاریعت نیسات،
قابل تمسک برای اثهات حکم نخواهد بود.
در مورد قرآن کریم بسیاری از این وجوه همچاون شاأن قضااوت ،اماارت محتمال
نیست؛ ولی بیان مقاصد ،ارشاد به تکمیل نفوس و امثال آن ،احتمالی غیرقابل دفه است.
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پرسشی که با این توضیح رخ مینماید اینکه با نهود قرینهای خاص بر حمال آیاهای
بر بیان شریعت یا غیر آن ،چه باید کرد؟ آیا دلیلی عام و اصلی فراگیر بر تعیین حمل بر
جهتی خاص (مثالً حمل بر بیان شریعت) داریم؟ آیه مورد بح

از کدام دساته اسات؟

آیا قرینهای خاص را در این جهت با خود دارد؟
مشهور فقها اصل اولی و ظهور در قرآن و ادله صادر از معصوم را حمل بار تشاریه
یا بیان شریعت میدانند ،مگر اینکه خالف آن ثابت گردد .بر این اسااس ،در آیاه ماورد
بح

نیز همینگونه مشی کردهاند.
واقه امر اینکه پذیرش این اصل و ظهور ،به رغم استقهالی که از آن شده اسات ،کاار

آسانی نیست؛ زیرا هرچند ابدی و جهانیبودن پیامهای متکفالن بیان شریعت (باه ویاژه
قرآن) ،مؤید این اصل است؛ ولی نظارت شارع بر همه شئون ،تکفل هادایت ،تربیات و
دخالت در شئون آدمیان ا بدون اینکه به جهت شرعی مربوط باشد ا داشاتن مقاصادی
کالن و بیان آن در ادله ،جریان این اصل را در ضیق و شداد قرار مایدهاد .باه عهاارت
دیگر ،گاه قانونگذار شأن و سِمت دیگری جز تقنین ندارد؛ ولی گاه عالوه بر این شاأن،
سِمت هدایت ،تربیت و امثال آن را نیز دارد .در این صورت ،جریاان اصاال التشاریه و
حمل ادله بر بیان شریعت تا اندازهای مشکل مینماید!
با این حال ،به نظر میرسد با توجه به ابدی و جهانی بودن شریعت و عادم منافاات
برخی شئون همچون شأن هدایت و تربیت با بیان شریعت ،حمل گزارههای شارعی بار
تشریه ،مقتضای حکمت است ،مگر موردی خالف آن ثابات شاود و ایان هماان نظار
مشهور یا همه فقیهان است.
در مورد آیه مورد بح

نیز این اصل جاری است ،ضمن اینکه سیاق (پیش و پاس)

آیه ،بودن آیه در سوره مائده است که جزء آیات نازل در اواخر عمر پیامهر مایباشاد و
قاعدتاً با بیان شریعت تناسب دارد ،نه بیان مقاصد (مقاصد را در نخستین مراحل کاار و
برنامه اعالن میکنند) .روشنبودن متعلق حکم (تعاون) و اولیبودن ایان عناوان 2نیاز از
 .2از نشانههای حمل یک نص بر بیان مقاصد این است که متعلق حکم روشن نهاشاد و نیازمناد تهیاین
قانونگذار باشد؛ مانند «اعهدوااهلل» و «اتقوااهلل» یا عنوان ثانوی که سرفصل عنااوین خرارد اسات (مثال
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قراین و شواهد حمل بر بیان شریعت است .بر این اساس ،حمل آیاه بار بیاان شاریعت
(نظر فقها) ،متعین و مقهول است (پاسخ پرسش اول).

2ـ .2داللت یا عدم داللت آیه بر حکم شرعی تحریم
گزینه مختار را با بیان چند نکته به فرجام میرسانیم:
در مفهومشناسی «تعاون» معلوم شد که تعاون مفهومی گسترده است و باه هار ناوع
سهم داشتن در تحقق فعل و پدیده اطالق میگاردد .مسااهمت مساتقیم و قریابباودن
مقدمات ،شرط نیست؛ چنانکه در صدق عنوان «تعاون» ،وحادت قصاد یاک فاعال باا
فاعل دیگر شرط نیست .بر این اساس« ،تعاون بر اثم و عدوان» صاادق اسات؛ هرچناد
متعاون ،قصد تحقق اثم و عدوان را نداشاته باشاد؛ در جاایی کاه طارف دیگار ،چناین
قصدی داشته باشد.
آ نچه بیان گردید ،اقتضای این واژه در عرف و لغت است و وقوعش در آیه نیاز باه
آن ویژگی خاصی نداده است.
براساس آنچه پیشتر گذشت ،استنتاج تحریم از «التعاونوا» ا که باا ظهاور نهای در
تحریم موافق میباشد ا برخاسته از مضیقدانستن مفهوم تعااون اسات ،وگرناه مساتلزم
تحریم اموری است که ضرورت فقه و نصوص شرعی 2،بر عادم حرمات آنهاسات .باه
عدل ،ظلم و حریت) باشد و در آیه مورد گفتوگو ،هیچیک از این نشانهها نیست (ر.ک :علیدوست،
 ،2336ص223ا.)222
 .2مخالفت موسهانگاری مفهوم تعاون و ا بالتهه ا مخالفت موسهانگاشتن حرمت تعاون بر اثم و عدوان
با ضرورت فقه را در متن مالحظه کردید .مخالفت مزبور با نصوص شرعی را نیز میتوان در معتهاره
ذیل مالحظه کرد .متن روایت ،اینگونه است« :عن ابنفضال قال :کتبتُ إلی أبیالحسن الرضا أسئله عن
قوم عندنا یصلِّون و الیصومون شهر رمضان! و ربّعا احتمت إلیهم یحصدون لی ،فإذا عوتهم إلی الحصیا
لم یمیبونی حتی أطععهم و هم یمدون من یطععهم فیذهبون إلیهم و یدعونی و إنا أضیق من إطعامهم فیی
شهر رمضان؟ فکتب بخطِّه أعرفه :أطععهم» (صدوق ،2362 ،ج ،1ص.)224
مطابق این حدی  ،ابنفضاال از به کارگرفتن کارگرانی که در ماه رمضان روزه نمیگیرند ،میپرساد و
امام اذن غذادادن به آنها را در نهار رمضان میدهند؛ با اینکه مطابق تفسیری که از واژههای اعانات و
تعاون صورت گرفت ،عمل مزبور مصداق روشن اعانت و تعاون بر معصیت است؛ با این حال ،امام
اذن به این کار را صادر فرمودهاند.
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همین دلیل ،برخی تضیق مزبور را در مفهوم تعاون و اعانت پذیرفتاهاناد ،فقاط باه ایان
دلیل که اگر مفهوم تعاون موسه باشد ،مستلزم بطالن یاا حرمات معاامالت اکثار ماردم
می باشد و ایان الزماه ناصاحیح اسات (ر.ک :انصااری ،2211 ،ج ،2ص / 231عااملی،
[بیتا] ،ج ،2ص / 33توحیدی ،2332 ،ج ،2ص231ا.)233
خدشهای که بر پذیرش این تضیق است ،نهود دلیلی از لغات و عارف بار تأییاد آن
میباشد! برعکس ،آنچه از لغت و عرف در اطراف مفهوم تعاون و دیگر مفاهیم همساان
با آن به دست میآید ،توسعه گستره این مفهوم و امثال آن است.
بنیان مذکور ،فقیه را ناگزیر میسازد که یا از ظهور «ال» در تحریم دست بردارد و یاا
تعاون در آیه را بر تعاونی که با حرمت سازگار باشد ،حمل نماید؛ هرچند اقتضای لغت
و عرف غیر از این باشد .به نظر میرسد با توجه به قطعی باودن و صاراحت تعااون در
معنای عام ،برعکس «ال» که در داللت بر تحریم ظاهر است ،ناه صاریح و باا توجاه باه
دخول «ال» بر ماده تعاون ا که بالطهه در داللت تابه آن است ،نه متهوع ا الزم اسات از
ظهور «ال» در تحریم ،دست برداریم و آن را مستعمل در جامه تنزیه و تحریم یا مجموع
هر دو بدانیم .گفتنی است اصرار بر داللات «ال» در آیاه بار تحاریم و پاذیرش اشاراب
تضیق در مفهوم تعاون ،با توجه به برخی نصوص و رویکرد تسهیل و سهولتی کاه روح
شریعت مطهر است ،پذیرفتنی نیست و صِرفِ اینکه قصد بر تحقق اثام و عادوان را در
صدق تعاون اضافه نماییم ،کار به سرانجام نمیرسد؛ زیرا تعاون بر اثم و عدوان ،هرچند
به قصد تحقق اثم و عدوان باشد ،مطلقاً حرام نیست؛ مگر اینکه مهاشارت را نیاز اضاافه
نماییم و اگر مساعدت بر مقدمات است ،آن را به مساعدت بار مقادمات قریاب ،مقیاد
سازیم و این در حالی است که هیچیک از این امور دلیلی مساعِد ندارد.
حاصل آنچه گذشت ،عدم داللت آیه بر تحریم تعاون بر اثم و عدوان مایباشاد .در
اینجا میتوان از سیاق آیه ،چون عدم داللت «تَعَاوَنُوا عَلَیالبِرِِّ والتِّقوی» بر حکم الزامی مدد
جست و آن را شاهدی (نه دلیل) بر عدم داللت آیه بر تحریم تعااون بار اثام و عادوان

از اینگونه روایت به وفور میتوان در روایات معتهر در ابواب گوناگون یافت.
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دانست .ادامه آیه که جمله «واتِّقوااهللَ» است نیز میتواند اِشعار دیگری بر این مدعا باشاد؛
زیرا جمله مزبور بر فر

که مهین حکم شرعی باشد و نه مهاین مقاصادالشاریع  2،باا

توجه به مراتب متفاوت تقوا ،بیشک داللتی بر حکم الزامی ندارد و در مجمه مطلوبیت
یا مجموع مطلوب الزم و غیرالزم به کار رفته است .روشن است این تحقیق ،هرچند در
برآیند ،با نظریهای که پیشتر گذشت و مصرّ بر عدم داللت آیه بر تحاریم تعااون باود،
یکی است؛ ولی ا چنانکه مالحظه گردید ا در فرآیندِ رسیدن به نتیجه ،کامالً متفاوت و
جدید است .با این توضیح ،زخمی کارا بر استدالل به کریمه ماورد بحا

بارای اثهاات

حرمت مطلق تعاون بر اثم و عدوان ،وارد میگردد؛ هرچند اندیشه مشهور ،موافاق ایان
استدالل است (پاسخ پرسش دوم).

7ـ .2نمایندگی یا عدم نمایندگی مفهوم تعاون در آیه از مفاهیم اعانـت و
معاونت
مقصود از عنوان مذکور این است که آیا « التعاونوا علی اإلثم والعیدوان» در آیاه ماورد
گفت وگو ،موضوعیت دارد و شامل اعانت یا معاونت بر اثم و عدوان نمی گاردد یاا
اینکه جمله مزبور شامل مفاهیمی چون اعانات و معاونات نیاز مای شاود و از آیاه
می توان حکم آن مصادیق را نیز استنهاط کرد ،بدون اینکه نیاز به مثل قیاس یا الغای
خصوصیت باشد؟!
روشن است که این پرسش وقتی مجال حضور دارد که مفاهیم اعانت و معاونات باا
مفهوم تعاون متفاوت باشد ،وگرنه با ترادفانگاری این مفاهیم ،پرسش مزبور بایمجاال
است؛ چنان که با انگاره تساوق مصداقی این مفاهیم یا اعمبودن مفهوم تعاون از بقیاه در
مصداق ،پرسش مزبور و پاسخ به آن بیثمر خواهد بود .همچنین ،حضور جدی پرسش
مزبور و پاسخ به آن زمانی است که آیه را دالّ بر حکم تحریمی بدانیم ،وگرنه براسااس
عدم داللت آیه بر حکم الزامی تحریم ،این گفتوگو اثر فقهی کمتری خواهد داشت.
مخاطهان این قلم فراموش نکردهاند که ما در قسمت پیشین به تفااوتی روشان میاان
 .2گزینه مختار ،داللت این فقره از آیه بر مقاصدالشریعه است.
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این مفاهیم نرسیدیم و کاربرد این مفاهیم را به جای یکدیگر در عموم ماوارد پاذیرفتیم.
تنها تفاوت احتمالی و قابل ذکر را مالحظه تأصل یکی از فاعالهاا و تفارع دیگاری در
کاربرد مفاهیم اعانت و معاونت و عدم این مالحظه در کاربرد مفهوم تعاون دانستیم.
به هر حال ،بار فار

انگا اره تفااوت میاان مفااهیم ماذکور ،برخای بار اصاالت و

موضوعیت داشتن این مفهوم در آیه اصرار دارند و بر استدالل به آیه ،جهت اثهات حکام
اعانت بر اثم و عدوان ،اشکال دارند و این در حالی است که برخی ا حتای بار فار
انگاره تفاوت ا صالحیت آیه را در استدالل بر حکم مثل اعانت بار اثام و عادوان نیاز
میپذیرند؛ برای نمونه ،به متن ذیل توجه نمایید:
إن التعاون عبارة عن اجتعاع عدّة مناألشخاص إلیما أمر منالخیر أو الشرِّ لیکون صیا راً
من جعیعهم ،کنهب األموال و قت النفوس و بناءالعساجد والقناطر ،و هیذا بخین اإلعانی
فإنِّها من اإلفعال ،و هی عبارة عن تهیئ مقدّمات فع الغیر مع استقنل ذلک الغیر فی فعله ،و
علیه فالنهی عنالععاون علی اإلثم الیستلزم النهی عناإلعان علیاإلثیم .فلیو عصیی أحید
فععانه اآلیر فإنه الیصدق علیهالتعاون بوجه ،فإنِّ بابالتفاع یقتضی صدور العا ّة من کن
الشخصین (توحیدی ،2332 ،ج ،2ص / 234ایروانی ،2336 ،ج ،2ص.)22

نقل و نقد این متن پیش تر گذشت .آنچه در مجال حاضر از نقل این متن مطمح نظر
است ،تصریح ماتن محترم بر گسست فقهی تعااون بار اثام و عادوان از اعانات اسات.
ال معلوم نیسات ا مااتن معاونات بار اثام و عادوان را
ضمن ًا ا به دلیلی که برای ما اص ً
مرادف با تعاون بر اثم و عدوان دانسته است و در متن پیش رو ،از تعااون باه معاونات
تعهیر کرده است!
بررسی و تحقیق :گسست خطاب به افراد از خطاب به مجتمع و مجموعبه مکلابان؛ در
گذشته بر اعم بودن مفهوم تعاون از اعانت و احتمال ترادفِ دو مفهوم تعاون و معاونات
تأکید گردید و در داللت آیه بر حکم الزامی تحریم ،شههه کردیم .بر این اسااس ،بحا
حاضر ،بح

مؤثر و کارآیی در بیان محدوده و گستره آیه نیست .با وجود این ،به دلیال

وجود اندیشهای قوی بر نامرادف انگاری تعاون و اعانت و داللت آیه بر تحریم تعاون بر
اثم و عدوان ،نه اعانت ،این بح

را برقرار کردیم تا اثهات نماییم کاه حتای بار فار
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نامرادفانگاری این سه مفهوم ،باز هم می توان از آیه در اثهات حکم معاونات و اعانات
بر اثم و عدوان بهره برد و بر فر

که تعاون بر اثم و عادوان حارام باشاد ،معاونات و

اعانت بر این دو امر نیز حرام است و حرمت مزبور را میتوان به آیه نسهت داد؛ با ایان
بیان که خطابات قانونگذار ،گاه خطاب به فرد خاص در قضیه شخصیه است و گااه باه
جمه؛ ولی به نحو انحالل در موضوع و عام استغراقی ،به گونهای کاه هار فارد مکلاف
است؛ مانند اکثر اوامر و نواهی شرع ،اعم از اینکاه باه امتثاال برخای از دیگاران سااقط
نگردد (عینی) یا ساقط گاردد (کفاایی)؛ ولای گااه مجتماه و مجموعاه مکلفاان ماورد
خطاباند؛ به گونهای که همه مکلفان یک واحد اعتهاری فر

گردیده ،موضوع تکلیف

قرار گرفتهاند .در این موارد خطاب به فرد خاص نیست؛ چاون قضایه حقیقیاه و کلای
است؛ چنانکه خطاب به جمه ا به گونهای که بیان کردیم ا (همه باید اقادام کنناد و)...
نیست ،بلکه سنخ تکلیف اقتضا میکند که قانونگاذار «امات» را در نظار گیارد و وی را
مکلف سازد .الهته امت ،نهادی جدا از افراد نیست؛ ولی در اعتهار قانونگذار و آثار فقهی
تفاوت میکند؛ مثالً از آثار فقهی اینگونه خطابات این اسات کاه متصادی اجارا (اگار
تکلیف وجوبی باشد) ،تکتک افراد نیستند ،بلکه «ممثّلالمجتمه» مکلف است.

2

با این توضیح میتوان گفت مخاطب در مثل «و التعانوا علیاإلثم والعیدوان» ،مجموعاه
امت مکلف است .امت به عنوان یک مجموعه نهاید همکار یکدیگر در گناه باشند و ماا
وقتی امت را در نظر بگیریم ،بر اعانت آنها تعاون صادق اسات؛ هماانگوناه کاه وقتای
اعانت زید به عمرو و اعانت عمرو به زید را (مجموعاً) در نظر بگیریم« ،تعاون» حقیقتااً
و نه مجازاً صادق است .بر این اساس ،میتوان گفت هرچند اعانت ا به حسب فر

ا

غیر از تعااون اسات و حرمات دوم دالّ بار حرمات اول نیسات؛ ولای در خطااب باه
مجموعه ،بر اعانتها تعاون صادق است و به حکم آیه کریمه حرام خواهد بود.
 .2این نظریه در میان برخی مفسران ،ابراز گردیده است؛ هرچند به طور کامل به جوانب فقهی و اصولی
آن پرداخته نشده است (ر.ک :آلوسی ،2214 ،ج23اا ،23ص / 332رازی[ ،بایتاا] ،ج ،22ص/ 112
همان ،ج ،13ص222ا / 222طهاطهایی ،2363 ،ج ،22ص .)36تعداد کمی از فقیهان نیاز اشااراتی باه
این بح دارند؛ هرچند جمه کلمات ایشاان کمای ساخت ماینمایاد (ر.ک :منتظاری ،2243 ،ج،2
ص266ا / 234همان ،ج ،1ص63ا / 132علیدوست ،2333 ،ص642ا.)646
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محقق بجنوردی ،برآیند تحقیق مذکور را با فرآیند دیگری ساامان داده اسات؛ ایشاان
پس از نقل اندیشه نامرادفانگاری تعاون و اعانت و حصر داللت آیه بر حرمات تعااون
بر اثم و عدوان ،در نقد آن میفرماید:
فرمان خداوند به تعاون بر برّ و تقوا و نهی او از تعاون بر اثم و عدوان باه اعتهاار فعال
واحد در یک واقعه و قضیه نیست؛ خطاب در آیه به همه مؤمنان و مسلمانان است .بار
این اساس ،هرگاه زید در فعل خاصی که عمرو انجاام مایدهاد ،معاین عمارو باود و
ا بالعکس ا عمرو در فعل دیگری که زید عهده دار انجام آن است ،به زید کمک نمود،
میتوان از تعهیر «تعاون» بهره برد و در مورد این دو از واژه «تعاونوا» اا کاه باه معناای
کمککردن زید به عمرو و کمکنمودن عمرو به زید در مجموعه دو فعل است ا بهاره
برد (بجنوردی ،2226 ،ج ،2ص.)362

بیانی که محقق بجنوردی در اثهات مقصود دارد ،هرچناد روانتار از بیاان ساابق ا کاه
حاصل اندیشه راقم این سطور میباشد ا مینماید؛ ولی مهتال به این زخم است که در فقاه
و اصول ،هر فعلی را فارغ از فعل دیگر و حکم هر فاعلی را فارغ از فاعال دیگار در نظار
میگیرند و در مورد آن داوری مینمایند .حال اگر در مددرسانی زید باه عمارو در تحقاق
اثم و عدوان« ،تعاون» صادق نیست ،نمیتوان این واژه را با توجه به مددرسانی عمارو باه
زید ،به کار برد و کار مددرسانی زید به عمرو را مصداق تعاون بر اثم و عدوان دانسات و
حکم تعاون را بر آن بار کرد .با اینکه کار زید ،جز اعانت بر اثم و عدوان نیسات؛ ولای در
بیان سابق ،این زخم وجود ندارد ،بلکه خطابی واحد به مجتمه فار

مایشاود و حکام

مناسب به آن تعلق میگیرد و در امتثال ،هر فردی موظف به رعایت آن میگردد.
با تحقیقی که گذشت ،میتوان تعاون در آیه را نماینده معاونت و اعانت نیز دانسات
و بر فر

نامرادفانگاری این عناوین و عامنهودن مفهوم تعاون در مصاداق نساهت باه

مفهوم اعانت و معاونت ،باز هم از آیه مورد بح
اثم و عدوان میتوان بهره برد (پاسخ پرسش سوم).

در اثهات حکم اعانت و معاونات بار
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7ـ .2داللت یا عدم داللت آیه بر بطالن قراردادهایی که مصداق تعاون بر
اثم و عدوان است
ت آیاه ماورد بحا
منظور از عنوان مذکور این است که بنا بر انگااره داللا ِ

بار تحاریم

قراردادهایی که مصداق تعاون بر اثم یا عدوان است ،میتوان با استناد به آیه ،باه بطاالن
این قراردادها فتوا داد .روشن است که فرضیه رقیب این گزینه ،عدم صحت این فتاوا و
حصر داللت آیه بر تحریم است.
با این توضیح معلوم گردید که بح

حاضر فقط در فار

داللات آیاه بار تحاریم

تعاون بر اثم و عدوان ،مطرح می باشد ،وگرنه بناا بار رأی مختاار کاه چناین داللتای را
نمیپذیرد ،این بح

مجال حضور ندارد.

آری! هرگاه قراردادی از مصادیق تعاون بر اثم و عدوان حارام باشاد ،گفاتوگاوی
مزبور در مورد آن بجاست.
را با تتهه از برخی متون فقهی آغاز میکنایم و باه نقاد ،بررسای و تحقیاق در

بح

مسئله خاتمه میدهیم.
1ـ7ـ .2تتبع
در پیوند با مسئله پیشگفته ،متون ذیل به منصه ظهور رسیده است که باه برخای اشااره
میکنیم:
الف) ثم ک ِّ مور حکم فیه بحرم البیع من هذهالعوار الخعس فالظاهر عدم فسا البیع لتعلق
النهی بعا هو یارج عنالععامل  ،أعنی اإلعان علیاإلثیم أو العسیامح فییالیر ع عنیه ...
(انصاری ،2211 ،ج ،2ص / 222برای دیدن برخی دیگر از متون ،ر.ک :خمینی،2332 ،
ج ،2ص / 226تهریزی ،2226 ،ج ،2صص 64و 241ا.)243

شیخ انصاری در این متن با اشاره به پنج صورت از موارد اعانت باه غیار بار تحقاق
حرام ،می فرماید :چون نهی به عنوان معامله تعلق نگرفته اسات و باه عناوانی خاارج و
عار

بر آن تعلق گرفته است ،موجب فساد و بطالن معامله نخواهد بود؛ هرچند نهای

از معامالت را دالّ بر بطالن آنها بدانیم.
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ب) ثم علیالقول بحرم اإلعان علیاإلثم فنوجه للحکم بحرم البیع فی شیء مینالشیقوق
التی ذکرها العصنِّف؛ إذ اإلعان علیاإلثم إنعا تتحقق بالتسلیم فیالخارج و مینالواضی أن
بینهعا و بینالبیع ععوماً من وجه (توحیدی ،2332 ،ج ،2ص.)232

محقق خویی در گفته مذکور با اشاره به آنچه شیخ انصاری فرموده است ،نهتنهاا بیاه
را در فر

تعاون بر اثم ،باطل نمی داند ،بلکه حرمت آن را نیز انکار مایکناد؛ باه ایان

دلیل که بیه مستلزم تسلیم و تسلم کاال نیست و آنچه مصداق اعانت بار اثام مایباشاد،
تسلیم و تسلم کاالست.
2ـ7ـ .2نقد ،بررسی و تحقیق
مسئله مورد گفتوگو یکی از م صاادیق مسائله کاالن داللات یاا عادم داللات نهای در
معامالت ،بر بطالن آن است.
در آن مسئله کالن ،دو گفتوگوی مهم وجود دارد؛ گفتوگوی اول ،داللت نهی بار
بطالن معامله یا تحریم آن یا هردو میباشد؛ گفتوگوی دوم ،داللات نهای تحریمای از
معامله بر بطالن آن (افزون بر حرمت تکلیفی) است .طهیعی است گفتوگاوی تفصایلی
از آن را باید به مجال دیگری موکول کرده ،در حال حاضر به اشارتی اکتفا کرد .بار ایان
اساس ،با نقد متونی که گذشت ،مسئله مورد نظر را به اجمال بررسی میکنیم و باا بیاان
رأی مختار ،تحقیق را به فرجام میرسانیم.
در نقد متن نخست از شیخ انصاری می توان گفت هرگاه فر

بر این باشاد کاه

معامله و قراردادی مصداق حرام و مهغوضی از مهغوضات شرعی است (و بالطهه ،بنا
بر مسلک منسوب به عدلیه ،دارای مفسده الزم االجتناب است) 2،چگونه می تاوان آن
را صحیح و مشمول ادله تصحیح و انفاذِ معامالت دانست و دلیل آن را صرفاً تعلاق
نهی به عنوانی خارج از عنوان معامله پنداشت؛ هرچند عنوان مزبور منطهق بر معامله
شده است؟!
آیا عرف و فهم مخاطهان نصوص شرعی ا که مرجه و سانجه داوری در ایان مقاام
 .2همه این موارد از مفروضات شیخ انصاری در متن پیش نقل شده است.
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است ا موافق این اندیشه میباشد که شارع از ساویی انجاام معاملاهای را جارم و گنااه
تلقی کند و از سوی دیگر ،به ترتیب اثر بر آن فرمان دهاد و متخلاف از ترتیاب اثار را
مجازات نماید؟! به نظر نگارنده ،هرچند از نظر عقلی منافااتی میاان نهای از عقاد یاک
قرارداد و امر به ترتیب اثر بر فر

عقد آن قارارداد نیسات؛ ولای نازد عقاال و عارف

ا هرگاه دلیل خاصی نهاشد ا میان این دو منافات است.
در متن دوم از محقق خویی ،گویا مثل بیه معاطاتی نادیاده گرفتاه شاده ،تمرکاز بار
قراردادهای بالصیغه شده است و تسلیم و تسلم امری خارج از آن قلمداد گردیده است،
در حالی که عموم معامالت براساس معاطات صورت می گیرد .مناسب بود ماتن محترم،
قراردادها را در گفتوگوی حاضر در هردو فر

(معاطاات و بالصایغه) ،مطماح نظار

خویش قرار میداد.
جدا از نقد متون پیشین ،در بررسی و تحقیق مسئله باید گفت هرگاه معاملاه در
قالب معاطات انشا شود و با تسلیم یک جانهه یا دوجانهه کاال محقق گاردد و فار
بر این باشد که انجام معامله به این گونه ،مصداق ت عاون بر اثم است ،نمای تاوان باه
صحت چنین معامله ای رأی داد .سند این ادعا ،گذشته از آنچه پیش از این گفته شد
(ناسازگاری تحریم و امضا) ،برخی روایات معتهر می باشد؛ به عنوان مثاال ،زراره از
امام باقر نقل می کند:
از امام در مورد عهادی پرسایدند کاه بادون اذن ماوالیش ازدواج کارده اسات؟ اماام
فرمودند :اختیار این کار با موالی اوست .میتواند نکاح را اجازه دهد و مایتواناد باین
زن و شوهر جدایی بیندازد .زراره گوید :به امام عر

کردم که دو تن از فقیهاان عاماه

و پیروانشان بر این باورند که اصل نکاح فاسد است! امام فرمودند« :إنه لمیع

اهلل إنعیا

عصی سیده فإذا أجازه فهو له جائز» (کلینی ،2362 ،ج ،2ص.)233

مطابق مفهوم این روایت ،هرگاه عقد و انشای قراردادی ،مصداق عصیان الهی باشاد،
فاسد و غیرقابل اصالح خواهد بود .این مفهوم به گونه روشنتری در معتهره دیگاری از
زراره بیان گردیده است.
روایت به این صورت است که زراره ا پس از شنیدن بیان مذکور ا میگوید:
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مگر نه این است کاه عهاد در اصال نکااح عصایان کارده اسات؟ اماام در پاساخ وی
میفرمایند« :إنعا أتی شیئاً حنالً و لی
لی

بعاصٍ هلل إنعا عصی سیده و لم یع اهلل ،إنِّ ذلیک

کإتیان ما حرِّماهلل علیه من نکاح فی عدّة و أشباهه» (همان ،ح.)1

چنانچه معامله در قالب صیغه (و بدون تسلیم کاال) صورت پاذیرد ،در صاورتی کاه
به هر دلیل معامله انجام شده جامه شرایط به تسلیم و تسلم کاال نینجامد ،معاملاه مزباور
به دلیل اینکه مصداق تعاون بر اثم نیست ،صحیح است؛ همانناد ماوردی کاه تسالیم و
تسلم رخ دهد؛ ولی طرف مقابل کاال را در راه فساد مصارف نکناد؛ اماا هرگااه معاملاه
مزبور به فرجام رسد ،یعنی قهض و اقها

صورت پذیرد و کاال در مسیر باطل و حارام

صرف گردد ،نمیتوان معامله مزبور را تعاون بر اثم ندانسات و آن را صاحیح انگاشات!
گویا فرجام معامله و امور پس از آن در تعن ون انشاای معاملاه باه تعااون بار اثام تاأثیر
میگذارد ،آن را مصداق حرام و صحت آن را در ضیق و شداد قرار میدهد.
ممکن است گفته شود آنچه مصداق تعاون بر اثم می باشد ،تسلیم کاالست و تسالیم
کاال به عقد قرارداد ربطی ندارد؛ بر این اساس ،معامله صحیح است ،ولی بر عهده طرف
قرارداد است که کاال را به شخصی که آن را در مسیر باطل صرف میکند ،تحویل ندهد.
اما این سخن قابل قهول نیست؛ زیرا ا چنانکه اشاره شد ا تسالیم کااال از تهعاات عقاد
قرارداد می باشد و این عقد قرارداد است که این زمینه را به وجود آورده است .افزون بر
این ،شارع مقدس در یک جعل کلی و قانون عام ،هرگز معاملهای را که (مثالً) فروشانده
در آن از اقها

کاال به مشتری منه شاده باشاد ،امضاا نمایکناد؛ هرچناد در قضاایای

شخصیه ممکن است یک قانونگذار ،چنین قانونی را جعل نماید.
خالصه اینکه هرگاه معاملهای مصداق تعاون بر اثم باشد ا تاا زماانی کاه مصاداق
تعاون است ا باطل میباشد؛ اعم از اینکه با معاطات واقه شود یا با صیغه منعقد گردد.
با این توضیح ،پرسش چهارم از پرسشهای مذکور در این گفتار نیز پاسخ داده شد.

 .7اعانت بر اثم و عدوان در قوانین جمهوری اسالمی ایران
در قوانین جمهوری اسالمی ایران به جز آییننامه اجرایی الیحه اساتقالل کاانون وکاال،
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به روشنی از عنوان اعانت بر اثم و عدوان یاد نشده اسات .مااده  22آیاینناماه اجرایای
الیحه قانونی اساتقالل کاانون وکاالی دادگساتری مصاوب  ،2332در بیاان وظاایف و
اختیارات وکیل ،وی را موظف دانسته است که در مواردی که شائهه تضییه حقوق مردم
وجود دارد ،موکالن را به رفه ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتنااع نمایناد و
با علم به محقنهودن شخص از پذیرش دعوی که مصداق تعاون بر اثم باشد ،خاودداری
کرده و همچنین ،از تشویق موکل به طرح شکایت در مراجه نظارتی به منظاور ارعااب
محکمه خودداری نمایند.
با وجود این ،حقوقدانان در تهیین برخی مقررهها در قانون مادنی و قاانون مجاازات
اسالمی به دلیل اعانت بر اثم و عدوان اشاره کردهاند؛ برای نمونه ،بند  2ماده  264قانون
مدنی ،مشروعیت جهت قرارداد را یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد دانسته است و
قرارداد با جهت نامشروع را در فرضی که جهت مزبور در قرارداد ذکار شاده باشاد ،در
ماده  123باطل دانسته است .دلیل مهمی کاه مایتاوان بارای بطاالن معاملاه باا انگیازه
نامشروع یافت ،ممنوعیت همیاری بر اثم و عدوان است.
نهاد «معاونت در جرم» ا هم پیش از انقالب اسالمی و هم پس از انقالب ا ماوادی
از قوانین جزایی را به خاود اختصااص داده اسات .در حاال حاضار ،قاانون مجاازات
اسالمی  ،2361مواد  216تا  216را به معاونان جرم اختصاص داده است:
ماده  216ا اشخاص زیر ،معاون جرم محسوب میشوند:
الف) هرکس دیگری را ترغیب ،تهدید ،تطمیه یا تحریک به ارتکاب جرم نماید ،یاا باا
دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت ،موجب وقوع جرم شود؛
ب) هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد؛
پ) هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره :برای تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد و تقدم یا اقتران زماانی باین رفتاار
معاون و مرتکب جرم شرط است .چنانچه فاعل اصلی جرم ،جرمای شادیدتر از آنچاه
مقصود معاون بوده است ،مرتکب شود ،معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتار،
محکوم میشود.

ماده  213به مجازات معاون اختصاص یافته است و بارای معااون ،بساته باه اینکاه
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مجازات قانونی جرم معانعلیه چه چیزی باشد ،مجازات در نظر گرفته است.
مطابق ماده :213
هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید ،به حداکثر
مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد .همچناین ،هارکس در رفتاار مجرماناه فارد
نابالغی معاونت کند ،به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود.

ماده  216نیز حاکی از آن است که سرنوشت معاون به سرنوشت مرتکب جرم ،گاره
نخورده است؛ بنابراین:
هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه ،مرتکب به جهتی از جهاات شخصای مانناد صاغر و
جنون قابل تعقیب نهاشد و یا تعقیب یا اجرای مجاازات او باه جهتای از ایان جهاات،
موقوف گردد ،تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

نتیجه
مشهور فقیهان ،نهی در آیه را دالّ بر تحریم اعانت و تعاون بر اثام و عاداون مایدانناد؛
ولی با توجه به معنای «تعاون» ،این اندیشه ناصحیح است .نظر صحیح ،هدایت نهای در
آیه به جامه یا مجموع تحریم و تنزیه است.
واژههای اعانت ،معاونت و تعاون به یک معناسات و فقاط تفااوت احتماالی اعتهاار
تأصل و تفرع در دو مفهوم اول و عدم اعتهار آن در مفهوم اخیر میباشد.
وقوع معانعلیه در صدق این مفااهیم معتهار اسات .عناصار دیگاری نیاز باه گوناه
علیالهدل در صدق این مفاهیم معتهر میباشد.
رابطه مصداقی اثم و عدوان بنا بر نظر مشهور ،رابطه عام و خاص مطلق اسات .ایان
نظر طهق برخی وجوه در تفسیر اثم و عدوان ناصحیح است.
معامالتی که مصداق اعانت و تعاون حرام میباشد ،باطل است.
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