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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 قيادت و معناي آن
 حروف بر اساسو  اندچيده انصاري(؟) مبحث قمار ديگر تمام شد و موضوع بعدي طبق ترتيبي كه مرحوم شيخ

بعضي هم  .اندپرداخته به آن كه ايشان و سايرين خيلي كوتاه ،ستقيادت اعنوان  ست و ما بر اساس آن پيش رفتيم،الفبا
، شودميتعبير  ء)او دياثه با ث قيادت( مقصود از قيادت كه گاهي هم به دياثت .نداهنپرداخت اين مبحث بهو ند اهعبور كرد

كسي وساطت كند براي معامله براي  اگر .هاايندر زنا و لواط و امثال  .وساطت در جمع بين اشخاص در فحشا است
به اين بحث  كهاينقبل از  .ت ذكر شده استكه براي قيادت و دياث اين مفهومي است ،انجام چنين فحشايي ميان افراد

اي بررسي كنيم و بعد به اين ، با يك مقدمهتركليكه موضوع را از يك نگاه  استمناسب  دازيم،بپركوتاه  صورتبه
  .معصيت بپردازيم و اين نوععنوان 

 تكسب به گناه و انواع آن
 :گفت دو قسم است شودميعام  طوربهبه گناه  تكسب

ثانوي  عنوانبهند يا اهاولي معصيت به شمار آمد عنوانبهكه  هاييآن . يعنييكي تكسب به خود معاصي است -1
 .تكسب كند هااينبا قمار، با فحشا، منكرات، زنا، غيبت و امثال  معاذ اهللا كهاينمثل  اند.يت به شمار آمدهمعص

مورد نهي  چيزي كه از نظر شارع مبغوض و مكروه هست ويعني  .اين تكسب به نفس و ذات معاصي است
خود اين يك نوع هست كه در ذيل  .خود قرار دهد وكاركسبو  درآمدزاييقرار گرفته است را وسيله تحريمي 

تكسب  كه در ذاتش دستازايناموري مثل قمار و  بعضي از امور هست كهاينمثل  .وجود داردآن تقسيماتي 
، ولي گاهي هااينغيبت و امثال  ،زنا ان تكسب نيست مثلدر ذاتشبرخي از امور نيز  .توع اساين يك ن ،است

شود مي .ر استگاهي تكسب نادو تكسب غالبي است  شگاهي تكسب قسم دوماين  .شودميع قاتكسب به آن و
به معاصي گاهي تكسب به تكسب بيان شد  كهآنانجام داد. مانند اول  قسمدر اين  به اين شكل اتيتقسيم

آن  وسيلهبه غالباً تكسب نيست ولي  در آن گناه گاهي ذاتاًو آن تكسب است مثل قمار  ذاتاست كه  معصيتي
نادر است  صورتبههم معصيت به شكلي است كه اين تكسب گاهي  .شودميتكسب و اكتساب و معامله انجام 

 .اين قسم اول را به سه قسم تقسيم كرد شودمي يك نگاهاين از پس  .نه غالب
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معاصي يا معاصي اين  :گفت شودمياز نگاه ديگر  .يا صغيرهو  اندكبيرهمعاصي يا  :گفت شودمياز نگاه ديگر 
كاش  ي است كهاين مبحث .ذكر كرد اينجا شودمياقسامي است كه  وانواع  هااين .ثانوي عنوانبهيا  انداولي عنوانبه

را از اين زاويه يك مقدار  آنابتدا  شدندميبحث موارد اين  ، وقتيديگر و بزرگانِانصاري(ره) مثل مرحوم شيخ علمايي 
تكسب به معاصي است  ،پس قسم اول از تكسب درهرحال .شدندمييل و كليات وارد تفاص و بعد كردندمييشتر بحث ب

 .گناه است كه ذاتاً

 .اعانه بر معصيت است وسيلهبهبلكه تكسب تكسب به معاصي نيست  كندميقسم دومي كه به بحث ما ربط پيدا  -1
كه مصاديقش هم بسيار  .شودميگناه براي ديگران فراهم  هايزمينهتكسبي است كه از طريق تمهيد مقدمات و 

مقدمات گناه را براي ديگران فراهم كند اين  كهاينبراي است راه انداخته  وكاريكسبكسي  كهاين .استزياد 
و شود فراهم مييعني درآمد او از طريق تمهيد مقدمات براي گناه ديگران اعانه بر معصيت است. همان 
ممكن اين نوع دوم است كه گرچه  .براي گناه ديگران را مورد كسب و درآمدزايي قرار داده است سازيزمينه
 گناه است امّادرست است كه  .گيردميقرار اول  همان قسمبه يك معنا در و كسي بگويد حرام است  است

  .مطلق حرام است يا نه طوربهكه اعانه  محل اختالف هم هستالبته  .ر تفاوت داردانوعش يك مقد

 تمهيد مقدمات و اعانهانواع 
درجات و مراتب دارد و  ،ن تمهيد مقدمات و اعانهآن توجه داشت يكي اين است كه آ در اين نوع دوم بايد به آنچه

  .شكال و انواع مختلف دارداَ

 .ن است كه ابزار و وسايل گناه را در اختيار كسي قرار دهداياعانهو مقدمات  يك نوع تمهيدِ  -1
مانند همين بحث  نفر به يك گناهي دست بزنندوساطت كند براي اينكه دو كه ع اين است يك نو -2

  .از يك نظر استهم اين  و دياثت. قيادت

 .فردي انجام دهد يك فرد گناهِ  كهاينبراي  كندمياز نظر ديگر گاهي مقدمات را فراهم  -3

زنا و  فواحشِ  . مانندم به طرفين و اطراف استدر گناهاني كه متقوّ كندميي مقدمات را فراهم گاه -4
  .كه متقوم به اطراف است هااينلواط و مساحقه و امثال 

  .استبه گناه همان تشويق و ترغيب  يك نوع -5
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. پس اين بوديم برشمردهانواع  اقسام اعانه را  و اي كرده بوديمشارها هااينهم به بيب كه در بحث تس
  .شود قسم دوممي

 بنديجمع
مولي است به دو قسم  مبغوضكه  ياز راه چيزهاي و تكسب درآمدزاييگفت  توانميكالن  بنابراين از يك نگاه

 :شودميتقسيم 

و از آن درآمد  شودمييعني خود او مرتكب گناه  .خود گناه را وسيله درآمد خودش قرار داده باشد كهاينيكي  -
 . اين قسم اول بود كه چند تقسيم هم ذيلش بود .آوردمي به دست

و تشويق ترغيب  ،كندميماده ، مقدمات را آكندميگناه را براي ديگران فراهم  فرد وسايل نوع دوم اين است كه -
و از اين  دهدميقرار  هاآنفضا در اختيار  .دهدميقرار  هاآنادوات در اختيار  و ارزاب ،كندميوساطت  ،كندمي
  .آوردميو از اين طريق درآمد به دست  ستمقدمات گناه ا كه مشاركت در امور قبيل

 حرام هايكسبتوضيح بيشتر انواع 
منفعت محلله  آنچه .اي نيستلهتكسب به چيزي است كه در آن منفعت محلّ اين نوع، .وشن استرنوع اول كه  -

است را حرام كرده  هاآنشارع و چيزهايي كه حرام است خواهد ميكه اين است  شدر آن نيست يك قسم
اصل اين  هم گفته شده است. سابقاً كهاينكما  .اشكال دارد و تكليفاً اين وضعاً .ودش قرار دهدمجراي درآمد خ

هم باطل است براي  و وضعاً است. نهي الزامي شارع به آن تعلق گرفته كهاينبراي اشكال دارد اقدام و عمل 
بحث مورد خاص نداريم  فعالً(كه روشن است. اين قسم اول .شودآن ساقط مياز  ، ماليتبعد از نهي شارع كهاين

 .بحث كلي است)

بحث . براي گناه است سازيزمينهاز طريق تمهيد مقدمات و  است. بر اثمقسم دوم تكسب از طريق اعانه  -
مفصل  طوربهقبل  هايسالبحث ديگري است كه  متوقف و مترتب برقسم دوم  اينحرمت وضعي و تكليفي 

و  افكندميپرتو  اينجا بر اين بحثِ ،بنيادي و مبنايي گفتيم آن بحثِدر  هر چه .مطرح شد و آن اعانه بر اثم است
كسي محل درآمد خود را تمهيد مقدمات  كه: اينجا بحثمان در اين قسم دوم اين است .شودمي اينجا مبناي بحثِ

بلكه مقدمات را  ،شودميخود او مرتكب گناه مستقيم و عنوان محرمات اوليه ن .گناه براي ديگران قرار داده است
مثل قسم اول كه تكسب به ذات  ؟حرام است و تكليفاً وضعاًاين عمل آيا  .كندميبراي گناهان ديگران فراهم 
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تابع اين است كه ببينم اعانه و تسبيب و تمهيد مقدمات حرام براي ديگران  حرام نيست ويا اينكه  .معاصي است
هم  وضعاً ،مانعي ندارد هم تكليفاً تكسبحرام نيست اين يب و... اعانه و تسب گفتيمميهر جا  خير.حرام است يا 
اين معامله هم و اكتساب و معامله  تكسبدر بحث  ،حرام استاعانه و تمهيد و... هر جا گفتيم  .مشكلي ندارد

 .حرام و باطل است

معاونت  نوعيبهبود و اينجا  چون آنجا مباشر ؟كندميآيا در بحث حرمت و مجازات هم شدت و ضعف پيدا  :سؤال

 ؟است

ا فرق ، هم آنجمجازاتكيفري و حقوقي و  هايبحثدر البته  .اينجا معاونت است ،است تمباشر آنجابله  :پاسخ
اين بحث مكاسب فقط همين است كه  ،به زنا كندميتكسب كسي اگر  مثالً همخود بحث سابق  در .هم اينجا كندمي

ي مثل غيبت در يك گناه .داردهم بله عالوه بر آن مجازات   ،بحث مجازاتدر و اما  .و وضعاً حرام است تكليفاًمعامله 
صغيره ممكن است باشد كه باز حرام گناه يك جاهايي هم  .ممكن است داشته باشد ، تعزيرحد ندارد مجازاتِ هااينو 

 امريك  مجازات .نيست صغاير تعزير وييم دربگ كهاينبنا بر  .ولي مجازات تعزيري نداشته باشد و وضعاً است تكليفاً
 حدي يا تعزيري مجازاتبحث  .شودمياز زاويه حرمت معامله و تكسب بحث  در قسم اولِ اينجا،يعني  .ديگري است

ما از  اينجا .در قسم دوم هم باز همين است .شودميدر حدود بحث  واصل عمل است به  . مربوطندارد ربطي به تكسب
اين  كهاينا الّ و كنيمميداريم بحث  استباطل است و تصرف در آن مال حرام اين كار حرام و  كسب بهزاويه اينكه ت

بعضي كه در  خواهد آمد.در بحث حدود و تعزيرات  كه است يمتفاوتبحث تسبيب مجازت دارد يا ندارد اين و ه ناعا
چگونه كه اعانه را است  كرديم متوقف بر اينعرض اين هم قسم دوم كه  و برخي ديگر تعزير دارد. حد دارد موارد
  .ببينيم

 كسب به حرام به نسبت مبنا در بحث اعانه
قولي كه در اعانه بود اين بود  پنج يك قول از آن  كهاينكما  .اصل در اعانه عدم حرمت است قائل شد كهاگر كسي 

 طبعاًاگر كسي قائل به اين شد  .)نداهكرد ءاستثنامثل ظلم را رد ا(برخي مو بالدليل. ا ما خرجحرمت ندارد الّاعانه كه 
چون اين عمل گناه ندارد. به آن هم مانعي  تكسبگناه ندارد  هااينوقتي هم گناه ندارد. اعانه بر اثم و تمهيد مقدمات 
 .هم اشكال ندارد آن نيست وقتي گناه نبود تكسب به
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و  )رحمت اله عليه(االستاد تبريزي  نافرمايش شيخ آنچه شد، يعنيقائل به اعتقاد ما  بود و نآاگر كسي در نقطه مقابل  

دليل خاصي  كهاينمگر  ،حرام است اعانه بر اثم مطلقاً :كهاينمبني بر  ،شايد مشهور هم اين باشدبود، و بزرگان ديگري 

مثل قسم  شودميم دوم هم يعني اين قس شودمي مورد قبلخالف  دقيقاً اينجااگر قائل به اين شد  .داشته باشيمدر جايي 

خودش يك عنوان ثانوي است كه كل اين تمهيد مقدمات و وساطت و  .م عين معاصي استثا اعانه بر كهاينبراي  .اول

  .شودميمشمول حرمت تكليفاً و وضعاً  هااينامثال 

مواردي آن  آن تفصيل  اساسبر  ،گفتيممييكي از آن سه چهار تفصيلي كه در اعانه  ،شد تفصيلبهاگر هم كسي قائل 
برخي در مواردي از اعانه كه  .شودميحرام تكليفاً و وضعاً  مت است اينجا هم تكسب به آنحر قائل بهكه در اعانه 

. اگر شودمينرام و چيزهايي از اين قبيل كه ح غيرمستقيماعانه  ،قدمات بعيدهم تفصيل قائل به عدم حرمت بودند، مثل
 .دانيمنميدر اينجا هم حرام  شديمنميمواردي را كه در اعانه قائل به حرمت  ،شويم تفصيلبهقائل 
 از ادله خاصه نظرقطعبا  فعالً .برسيمبه بحث خودمان تا  شودميانجام  هابحثتمام اين استاد: ... ) پاسخ  سؤال(

  .معصيت براي ديگران است در تكسب به مقدماتِ مسئله كلياين قانون و قاعده  .كنيمميبررسي 

 ؟ايجاد نشد خيلي تفاوت هااينبا فرق گذاشتن بين  ال:ؤس
 ،اما اينجا در تمهيد مقدمات .مشخص است غالباً آنجا معاصي تكليفشدر كه جدا كرديم فقط براي اين ما  ،بله استاد:

 يعني .مثل قسم اول شودمياين  حرام است خودِ اين اعانه و تسبيب اگر كسي قائل شد  .اعانه و تسبيب است ،عنوان
 .مثل چيزهايي از اين قبيل ،زنا يك عنواني است مثل ، اعانهاثم كه حرام شد اعانه بر
 حرمت اين دو چه تفاوتي دارند؟:  سؤال

خود اعانه بر  .نسبت به خود آن گناه معصيتش كمتراست بر گناهاعانه  طوركليبه اوالً  .در درجات است استاد: خب
يعني معاصي  .درجات دارد ، به تبع درجاتي كه آن گناه دارد،ستدر رتبه بعد از ارتكاب معصيت ا كهاينضمن ناه هم گ

با يك  اشدرجهاعانه نسبت به هر يك از اين مراتب  .كه دارد طوليمراحل ... صغيره و كبيره وبه  كنيممي بنديدرجهرا 
  .مسير آن قرار گرفته استدر اعانه تابع آن گناهي است كه اين  ترپاييندرجه 

 ندارد؟ تأثير:  نيت اين اشخاص سؤال
 .استاد: نه ديگر اين بحث نيست

مانند آنكه صادق باشد  ءفحشا هاشاعاگر بر آن  كهاين بر آن بار شود. مثلبله ممكن است كه عناوين ديگري  استاد:

. در اين شودمياشاعه فحشاء هم عالوه بر اعانه  وقتآن، تشكيالت داردو يا ساختمان  ايجاد كردهاينترنتي سايت 
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اما ذات اعانه بما  كندميست كه اعانه ابحث ما اين  فعالً .يك عناوين محرم ديگري بر اين مقدمات صادق استصورت 

مت آن حرممكن است كه  شودميق عناوين ديگري امصد بر يك گناه ا گاهي اين اعانهالّ و است. موردبحث اعانه هي

 ترپايينآن شده  انجام مقدمهي اعانه يك درجه از آن گناهي كه اين اعانه بما هگناه  .كندگناه بيشتر  ز انجام خودرا ا

و  كندميگناه كبيره باشد صغيره باشد اين به تبع آن هم درجه كم و زيادي پيدا .هم تابع آن گناه است  اشدرجهو  .است

گاهي اعانه  اما .مجرد از عناوين ديگر لخت و عريان و ،استا هي اعانه اعانه بمپس منظور  .است ترپايين يك درجه

 دهدميكه دارد در ابعاد وسيعي اين گناه را رواج  . مانند كسياشاعه فحشا ثلم ،عناوين ديگري براي شودميمصداق 

اين خيلي گناهش باالتر از آن شخصي است كه  .كرده كه ديگران بيايند قمار كنند اندازيراهبراي قمار  ودستگاهيدم

 و ترويج دهدميدستگاه قمار را توسعه  ولي اين دارد .فهمدنميكسي هم  و دهدميدارد قمار انجام  ايگوشهيك 

كرده  اندازيراهرا  گريروسپيمراكز فحشا و يا كرده  اندازيراهمعامله دستگاه فحشا و منكر را كسي  مثالًيا  .كندمي

 .تاس

 ؟دهدميديگر را هم نتيجه  گناه: اين يك گناه است و دارد يك سؤال
  .گوييمميما هم داريم همين را  .دهدمياعانه يعني نتيجه  .همان اعانه است دهدمينتيجه  كهايناستاد: 
 .گناهش بيشتر باشد نه كمتربايد و  استگناه  خب اين دو :اشكال 
هم  كسهيچ بود. مورديك فقط يك يعني  .اعانه بودفقط كه اگر جايي  گويمميببينيد من دارم  !نه عزيز من استاد:

يك اين نوع اعانه  گويندمي نباشد.هيچ عنوان ديگري جز اعانه  ،واسطه شده كه ديگري گناه كندفرد آن  ،ديهمنفهيچي 
ي است كه بگوييم اعانه بر اثم حرم است يا است و حرمت و عدم حرمتش هم تابع آن بحث ترپاييندرجه از خود گناه 

عنوان  در اينجا به خاطر .اشاعه فحشا مثل شودمياما گاهي هست كه اعانه مصداق عناوين ديگري  .حرام نيست
ولي از حيث اينكه اشاعه فحشا  ،كمتر استگناه آن خود بت به نسصدق كرد گناهش از حيث اعانه  كه بر آن اياشاعه

 .كه عارض شده استاست عنوان جديدي  به خاطراين  .گناه شخص باشد برابر آناست ممكن است صد 
 : عنوان اعانه خودش گناه است يا نه؟سؤال

 .گناه است گوييمميما  ،استاد: اختالف است
 هم گناه است. اشنتيجه: خب خودش گناه است، اشكال
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ي است ضعنوان عرَ ،نيست يچيز اًمستقيم گناه شده. خودش گناه است اشنتيجه كهايناز حيث  اعانه. استاد: نه
چون  حرام شده است وگرنه ذاتش حرام نيست.رفته گقرار گناه چون در مسير  .ستاي ايعني عنوان طريقي و مقدمه

  اعانه بر اثم و حرام شده است.مقدمه گناه شده اسمش را گذاشتيم 
و تشكيالت راه است كه شركت  اياعانهيعني گاهي  ،گاهي اعانه محض است .اعانه دو حالت دارد ترتيباينبهپس 

باالتر است و اشكاالت  مراتببهكه از خود آن گناه  شودميمصداق معاصي آن اعانه  ،كه در اين صورت انداخته است
داشته  را قاي تبريزيو آبر اين نكته بيفزاييد كه گاهي ممكن است كسي مبناي آقاي خويي  .كندميخيلي بيشتري پيدا 
از آن حيث  و لذافحشا است  شاعهمصداق ااعانه ولي بگويد اين  ،حرام نيستبر معصيت  اعانهكه  باشد و قائل باشد

با يك بيان  مجدداً  ،جمع كنيمث را بحبخواهيم اگر حاال  ،بنابراين تمهيد مقدمات .حرام استهم  قطعًا .حرام است
 موردتوجهر بايد از دو نظ ،تمهيد مقدمات براي گناه كه قسم دوم استكه:  شودميعرض ديگري يا به عبارت االخري 

كه است شش قولي  كه اين متوقف بر بحث حرمت يا عدم حرمت اعانه و پنج يا يكي از حيث عنوان اعانهقرار بگيرد. 
اعانه گويد مي آنجااگر  .تكسبش حرام استبايد بگويد اينجا هم است حرام اعانه گويد اگر كسي مي .ايمگفتهدر اعانه 

 گويد حرامكه ميهر جا ، دهدمياگر در بحث اعانه تفصيل  است. يزجا آنتكسب به گويد هم بايد ب اينجا است، جايز
 .اين از حيث اعانه است .جايز استاست، تكسبش هم گويد جايز كه مي هر جاخواهد شد و حرام  است تكسبش هم 

موجب  كهعناوين ديگري  دارد. وجود، گاهي عناوين ديگري در همين تمهيد مقدمات گناه و معصيت براي ديگران
يك  مثالً كه  اين عنوان و يا  .اشاعه فحشا و منكر است ،اشاعه فحشا است ترينشمهمكه  شودميحرمت اين عمل 

 كهدرحالي ،دهدمياشكال ندارد فالن امر را انجام عملي نظرش اين است كه  كهاين بر اساسو... المي ع ،شخص متديني
شويم اعانه هست حتي اگر قائل ديگري آن عنوان  .شودمي هااينيا ترويج ضالل و امثال  هاسوءبرداشت منشأعمل آن 

و از طرف  .ن قاعده كلي استيا .شودميمعصيت  تأكدب هم بگوييم اعانه حرام است آن عنوان موج اگر .ستحرام ني
وساطت كند براي گناه يا ابزار و ادوات و وسايل  كهايناين تمهيد مقدمات اعانه اعم است از  ض كرديم كهديگر هم عر

  .گيرددر همين حوزه قرار مي هااينهمه  .را در اختيار قرار دهد يا ترغيب و تشويق كند
 اما اينگفتيم از نگاه قاعده عامه است؛  آنچه ،توجه كنيم اين است كه بايد به آن ين بحث كليكه بعد از ا اينكته

در هر جايي ما بايد عالوه بر اين قاعده عامه ببينيم دليل خاصي  .بحث را در همه جا تمام كند كهاينكافي نيست براي 
دليل خاص  ،ستين ند كه اعانه حرامقائل باشه كلي قاعد عنوانبهحتي اگر  . ممكن است در جاهاييهم داريم يا نداريم

  .بايد مالحظه شود و اقتضاي دليل خاص را در هر جا ببينيم آن دليل خاص طبعاً ؛باشد
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 قيادت با دليل خاص حرام است
كه همان وساطت  ،تو دياث ته بحث قيادب رسيمميكه عرض كرديم  ايعامهحاال با اين مقدمه و بحث كلي و قاعده 

 صورتبهچه  كندمياين وساطتي يك كسي  ،در اين نوع اعانه .دليل خاص داريمدر اينجا جمع افراد بر فحشا است. در 
مجازي و اينترنتي و  هايشيوهمراكز فحشا يا  اندازيراهدر غالب  ،وسيع و انبوه صورتبه معاذ اهللادي و فردي يا مورِ

اين نوع تمهيد مقدمات آن هم  -باشدد متفاوت توانمينش هم عناويو  كه حاال خود اين هم درجات دارد  - امثال آن
دارد و لذا اگر كسي قائل شود كه اعانه بر اثم حرام نيست و بر حرمت دليل ويژه  خاص طوربه اصخدر اين گناهان 
به دليل  چراكهباز در اينجا بايد قائل به حرمت شود  ،اين مورد را هم في حد نفسه مشمول آن قواعد نبيندفرض بگيريم 

اعانه بر اثم حرام  گويندميتبريزي كه آقاي خويي و ي ا. مرحوم آقاست طوراينظلم هم  شود. درحرام ميخاص 
هم در ظلم قائل  هاآن ،نه اعانه كنندميحمل بر معاونت  را )2(مائده/»وَ لَا تَعَاوَنُواْ عَلىَ الْاثْمِ وَ الُْعْدوَان«آيه  و نيست

ليه را كقاعده  .آنجا دليل خاص است كهاينبراي  ،دانندميعانه بر ظلم را حرام ا .لم حرام استظاعانه بر  كههستند 
  .هستندبه حرمت دليل خاص معتقد  عنوانبهكنند ولي در مورد ظلم انكار مي
بايد قائل به حرمت  قيادتكليه قائل به حرمت اعانه نشويم باز هم در مورد  قاعدهبگوييم حتي اگر در  خواهيممي

 .هم غير از ظلم همان وساطت در فحشا و منكر است ديگر يك عنوان خاصشويم چون در آن دليل خاص داريم. پس 
اشكال بر فحشا  يهااعانهنگوييم همه اگر هم  .حتي اگر ما قاعده كلي را نپذيريم براي حرمت فحشا عنوان خاص دارد

معلوم برخي  سؤالپاسخ به  جاهميناز  .بر حرمتش داريم دليل خاص  ولي اين وساطت در جمع بين اشخاص رادارد 
دليل  قيادت اوالً  جوابش اين است كه اينجا مطرح شده است. قيادت امور همهاينچه شد بين  :فرمودندمي كه شودمي

هم در ازمنه قديم هم در دوران  ،ايي است كه رواج هم داشته در طول تاريخدوم از آن چيزه . خاص دارد بر حرمتش 
شكال مختلفي براي اين طراحي و اَ .شودميبزرگ  هايتجارتري پيدا كرده و مبناي جاكه خب ابعاد وسيع ت ،امروز
مطرح  اندكردهن رخي عليه آشكالي كه بو اين اِاست. در مكاسب مطرح شده بحث به اين دليل است كه اين  . پسشده

  .نيست اين يك عنوان خاصي است

 بنديجمع
به حرمت اعانه  شويمميهست كه قائل  باريكخب پس تا اينجا اين چارچوب بحث و نقشه بحث روشن شد كه ما 

 ،يك قاعده عنوانبهتكسب بر تمهيد مقدمات معصيت  كهاينبه  شويممي هم قائلاين  بر اساس ،بر اثم علي االطالق
 .و تكليفاً  وضعاًشود ميحرمت تكسب موجب كه  شودميپيدا  قاعده ديگري بر اثمع قاعده اعانه بترام است. يعني به ح



                                                                                                  :  ٢٦٦٤ماره 

 
 

9

دليل  ،از اين قاعده كلي نظرقطعمواردي داريم كه با  ،اگر از اين منظر كلي و قاعده كلي كه بگذريماما  .منظر كلياز اين 
 حرام است. عي از گناهان خاص داريم كه يك نوعي از مقدمات در نو

  .وساطت در فحشا است موضوع ديگر .اعانه بر ظلم استيكي از مواردي كه بر آن دليل خاص داريم  
اين حرام  گويدميچون قاعده كلي  .شودمي تأكدگويد موجب ميها اينجارا بپذيرد در  كلياگر كسي آن قاعده  پس 

  .شودحرمت در آن مي تأكددليل خاص آمده اين موجب و حاال كه  .دليل خاص نداشتاگر است حتي 
هم در اين بحث در  .خاص يك معصيت دارد طوربهكه: شود ، در اينجا قولش اين مياگر كسي قائل به آن نشد

  حرام است.فحشا  ايرر جمع افراد بو وساطت د قيادتكه دليل خاص داريم كه  هم آنجاهايي

 مهم اتنك
 :كه در قاعده كلي گفتيم توجه داشت اينكتهآن بايد به هم  جاهمين

گاهي اما  .باشد قيادتهمين عنوان فقط يي است كه آنجا ،و ادله آن قيادتبحث ما در كه است  نكته اين -1
لطمه يا  ،مصداق اشاعه فحشا در ابعاد وسيع باشد ،اشاعه فحشا باشد مصداقتواند مي قيادتخود همين 

گناه را مبدل كند به گناهان د همان توانمييك عناوين ديگري  باالخره، باشد خوردن به حيثيت ديگران
 . امكان دارد بحثي نيستاين هم  ،مضاعف

هم در سخنراني بحث  بارچند  ،اشاره كردم باريكمن  جاهمين شودميعواملي كه موجب تضاعف گناه در مورد 
ولي  نيست. موردبحثاالن  خب آن امر .شوديعف  معصيت ماعامل را بحث كرديم كه موجب تض پانزده -. دهكردم
دارد ولو آن را قائل بر حرمت خاص يك نوعي از تمهيد مقدمات در نوعي از گناهان دليل خاص  طوربه گوييممي

خب اين قيادت و  .مطرح شد اينجااست كه  تهمين قياد هاآنيكي از  .شودمي تأكدباشيم موجب هم قائل  .نباشيم
يك اختالفي وجود دارد  در مساحقه ،مساحقه احياناًزنا و لواط و يعني دياثت كه وساطت در جمع افراد بر فحشا است 

  .شودمياظهر اين است كه شامل آن هم  كه يا نه، شودميشامل اين هم قيادت كه 
كه در حدود و تعزيرات بحث شده و يك  قرار بگيرد موردبحثو تعزير بايد  از حيث حكم حدّ  باريكاين بحث 

ياتش از نظر سند محل ارو ؟ يكي دو روايت در اين مورد هست.د، يا تعزير داراينجا حد داردآيا اختالفي هم هست كه 
 .اينجا نيست ،آنجاست جاي اين بحث .يماهما هم به اين پرداختو  شودميبحث كه اين در حدود  ؛بحث است

 ؟ نه ياخود اين عمل محرم است 
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 قطعاً كه  ؟ندارديا دليل خاص دارد  ؟خود اين عمل محرم است يا محرم نيست ،اين است كه هااينيك بحث هم در 
 و دليل داردطور خاص  قطعاً به  ،كنيدمالحظه مي ديگر جاهايدر مكاسب و  شاءاهللانآن را روايات  .دليل خاص دارد

بحث كه حد دارد يا فقط تعزير اين بنابراين در  .اين نوع تمهيد براي اين نوع خاص از گناه بر حرمتداريم دليل  ما
ادله متعدد  و اين اختالفي نيست ،اين عمل كه دليل خاص دارد ا در باب حرمت خاصِ امّ ؟ يك اختالفي وجود دارددارد

پس اينجا ما  .شودمينجا تكسبش هم حرام ايدر خاص  طوربه حرام شد طبعاً كهوقتيو  .دارد كه اين امر حرام است
اين  .تكسب به آن هم حرام شودخاص  طوربهبا حرام شدن خود عمل شود كه موجب ميدليل دليل خاص داريم و آن 

  .مده استدر مكاسب آروايتش ند و اهحاصل بحثي است كه در اينجا آورد
  .اندازه كافي است در ذيل اين عرض كنيم و اين بحث به همينديگر نكته  يكي دو

يا  شودميبايد بحث كرد اين است كه اين قيادت شامل مساحقه هم بحث كه در ذيل اين  اينكتهيك  -2
هم اگر و به لحاظ تعريف هم  ،شودآيد شامل ميبه نظر مياختالفاتي است كه  ر تعريفشچون د ؟شودمين

 .بيندعرف تفاوتي نميدر اين  ،استمسلم  در موردش اينو  .استخصوصيت  ءاغالحداقل  ،نشودشاملش 
  .ايمفتهحدود هم گدر بحث اين يك مطالب است كه 

همان وساطت بين اصل مفهومش  ،شودكه اينجا گفته مي قيادتت كه اين يك نكته ديگر هم اين اس -3
 .ستاشخاص براي فحشا ا

 .اما اين وساطت انواعي دارد و چند نوع است

 انواع قيادت
اين يك  .بر اين گناه اجماع پيدا كنند كهاينبراي  كندميرا به هم معرفي  هاايناست كه  به اين شكل باريك -1

 .نوع است
هست.  و آشنايي شناسندمي از قبل يكديگر را هاآن مثالً .كندميتشويق ر اين امر را ب هاآن هست كه باريك -2

به لحاظ اگر هم نباشد  .شودقيادت ان بعيد نيست اين هم مشمول اين عنو .كنداو ترغيب و تشويق مي منتهي
 .روشن استء خصوصيتش القا يممفهو

 .است طوراين معموالً فحشا، مراكز دركه . قرار دهد هاآنيك نوع هم اين است كه فضا و مكان را در اختيار  -3
را براي اين فحشا  تفضا و امكانا . گاهي فقطكندميساند و معرفي رافراد را به هم ميگاهي ست كه يي ااج

 . دهدشان قرار ميدر اختيار
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بعيد و  .را به هم برساند هااينيعني وساطت براي اينكه  قيادتچون  .اين را هم بگيردقيادت بعيد نيست كه مفهوم 
 اين هم نوعي وساطت براي فحشاء ،قرار دهد ختيار اين افراد براي فحشافضا را در اكه هم بگويد اينعرف نيست كه 

 به همرا  هااينتوسيطي نيست كه  اينجا وساطت باشد،در مفهوم لغويش اگر البته ممكن هم هست كسي بگويد  .است
اگر اين را  .خصوصيتش بعيد نيست الغاءباز باشد  طورايناگر هم  .اينجا بيشتر فضا را در اختيار قرار دادن است .برساند

اگر از نظر مفهومي قيادت و دياثت اختصاص به  كه رض كنيم اين استخواستيم عكه ميكلي  نكته وقتآن بپذيريمهم 
و  .كندخصوصيت مي الغاءعرف  امور، شناساندن و اين ومعرفي در مورد كه  ستي، بعيد نبعضي از مقدمات داشته باشد

اش آن عناوين كلي. ولو اگر داندميخواهد واقع شود را مشمول اين حكم ميبراي اين گناه كه  ايهر نوع مقدمه غريبه
 كهاينكند براي در فهم دليل كمك مي يعني ارتكاز عرفي و متشرعه .بعيد نيستمطلب را هم كسي قائل نباشد اين 

 ،كشاندميرا به گناه  فردبه اينكه  نزديكهمه آن مقدمات  .خصوصيت را از نوع خاصي از اين مقدمات غريبه القا كند
همه به  تكسب قائل به اين مطلب شويم،و اگر  .و اين بعيد نيست. شوداين حكم مي مولمش زياداحتمالبهخاص  طوربه
  .شودميحرام  درواقعقدمات م

ا در الّ باشد و قيادترضي است كه فقط همين عنوان در ف هااينهمه  ،كهاين بود  كنيمميتكرار بعد كه باز هم نكته 
هم اگر  .مصداق گناهان ديگر هم بشودممكن است  ...و تو دياث از موارد اين قيادتغالب موارد يا حداقل در بعضي 

تجارت  صورتبهكه بيايد  در آنجايي ،مصداق اشاعه فحشا نباشد اشمورديخيلي پنهان است و  ،طحبگوييم در اين س
اشاعه  عناويني مثليت كيف هم به لحاظو  شودميكثرت گناه واقع كمّي هم به لحاظ  .دارد تأكدصورت ن در اي بشود،

 كنمميدر همين حد فكر  قيادتاين بحث  شود.و مشمول اين بحث مي كندميپيدا  بارزتري مصداق و... در مورد آن
  .كافي است
 : اگر معرفي كند چطور؟سؤال

 معاذ اهللابه فالن سايت يا شركت يا شخص  مثالًيعني او را باشد، با واسطه  . اگراست شمصداق بارزيك  استاد: اين
بعيد نيست  .غيرمستقيموساطت مستقيم است يا  قيادت دانمنمييعني  ،است ديگر اينكتههم اين  .كندمي معرفي

از  .فرقي ندارد ظاهراً .شودمي ششامل احتماالًنگيرد به لحاظ مناطي اگر  ،گيردمي مفهوماً شامل شود.را هم  غيرمستقيم
 .فرقي ندارد ظاهراًخيلي دقتي نكردم  تردقيق طوربهديگر  نظر لغوي

 اصالً  هست و اشتاكسيدر فرودگاهش  شود،كه مي آنجا كسي وارد ،بعضي كشورهايي كه مراكز فحشا هستنددر 
از  .يك عنوان ديگري دارد زبابه هم ديگر رساندنشان يك عنوان دارد و  اشمعرفي در آن صورت .كارشان همين است

 در بحث حدّ بيش از اين  .بحث قيادتهم از اين  .ي كه اينجا هستچيزاين هم  .شودميدو حيث هم مصداق اين بحث 
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بحث شود تا برسيم به مطالب در دو سه جلسه تمام ميآن . كنيمميرا آغاز فردا هم بحث كهانت  .سته ...و تعزير و
 علي سيدنا محمد وآل محمد. و صلي اهللا .كذب
 

 

 


