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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 مقدمه
 كه شد و نكاتي كه بعداً به ذهن آمد، گفتيم كه بحث قيادة را امروز با يك تنظيم سؤاالتيبا توجه به بعضي از 

ام كه عرض تنظيم كرده اينجامطلب در  8-7كنم و بعد نكاتي را عرض مي مقدمتاًديگري ادامه دهيم و تكميل كنيم. 
 البته در يك نظم جديدي. كنيمميرا امروز بيان  هابعضي. بعضي از اين نكات را ديروز گفتيم و كنممي

 نكاتي مقدماتي در مورد قيادة
 ؛اين عنوان نبود مصداقي از اعانه بر اثم بودقيادة كه وساطت براي جمع محرّم است، اگر ذيل  اوالًبايد گفت:  مقدمتاً

يعني  –ما انتخاب كرديم  آنچه بنا بر و ؛شدميكرديم، شامل اينجا هم هر نظري كه در اعانه بر اثم انتخاب مي و
قدمات اعانه بر اثم و قاعده كليه حرام بود. ولي در اين اعانه بر اثم و تمهيد م عنوانبهاين قيادة  -حرمت اعانه بر اثم 

اي وجود دارد. اين خاصه شود عالوه بر اين عنوانِ عامِ اعانه بر اثم، يك ادلهكه به نام قيادة ناميده مي ايخاصهبه 
 مطلب را ديروز عرض كرديم.

 روايات باب قيادة
وارد شده است در  مسئلهمطلب ديگري كه در مقدمه بايد به آن توجه كرد اين است كه رواياتي كه در خصوص اين 

كه بعضي از روايات مربوط به قيادة در آنجا هست، مانند همان  ابواب نكاح محرمه 27چند جا است. يكي در باب 
 يَزَلْ  لَمْ وَ َمِصيراً سَاءَتْ وَ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُ وَ الَْجنَّةَ عََليْهِ اللَّهُ حَرَّمَ حَرَاماً رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ بَيْنَ قَادَ مَنْ وَ« �ِ گويدميروايتي كه 

. بعضي از روايات هم در ابواب ما يكتسب به باب شودميو وعده عقاب سنگيني داده  1».يَمُوتَ حَتَّى اللَّهِ سَخَطِ فِي
روايات  عمدتاًام. نكرده يادداشتكه بابش را  است. رواياتي هم در ارتباط با حد دارد كه در ابواب حدود است 19

ابواب  19ابواب نكاح محرمه، باب  27يعني باب  ؛مربوط به قيادة در اين سه موضع از روايات و كتب روايي است
متفرق هم در جاهاي  طوربهبه در تجارت و بعضي از ابواب مربوط به اين موضوع در كتاب حدود.  يكتسبما 
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ها ارجاع به بعضي از عه كنيد در تعليقهب در وسايل مراجمختلفي ممكن است رواياتي داشته باشيم. اگر به همين ابوا
هم معتبر است. در  هاآنروايت باشند كه بعضي از  8-7شايد  مجموعاً كه ؛ببيند توانيدميابواب متفرقه ديگر را هم 

 به اين نكته هم الزم بود. اياشارهمقدمه 

 عناوين مختلف قيادة در روايات
مطلب هم توجه كنيد كه عناويني كه در حرمت قيادة بكار رفته است چند عنوان  از طرف ديگر در مقدمه به اين

در  مثالًيا » رَُجلٍ وَ  امْرَأَةٍ بَْينَ قَادَ مَنْ «در آن روايت سعد اِسكاف دارد:  مثالً ؛است. يكي همان عنوان قيادة است
اين هم يك عنوان و تعبيري است. تعبير » ادقَوّ«در چند روايت دارد ». اَلقَوّاد«بعضي روايات مربوط به معراج دارد 

رواياِت  دركه  شودميديّوث گفته  اشمبالغهاست، هماني كه » دياثَة«. يك تعبير هم آيدميقيادة از ماده َقوَد و قيادة 
 ايدديدهتعبير ديگر هم در همان ابوابي كه سابقاً  و ؛آمده است احتماالًمعتبر شايد نيامده باشد ولي در يكي دو رايت 

 َلعَنَ  )ص( اللَّهِ رَسُولُ«كه:  كنندمياز پيغمبر نقل  كه ؛است» موصُولَه«و » واصلَه«ايم خوانده اينجاو ما هم در 
 فَلَمَّا شَبَابِهَا ِفي يتَزْنِ الَِّتي اْلمَوْصُولَةَ  وَ الْوَاصَِلةَ )ص( اللَّهِ رَسُولُ  لَعَنَ  إِنَّمَا هُنَاكَ  لَْيسَ فَقَالَ  الَْموْصُولَةَ وَ  الْوَاِصلَةَ
اين واصله و موصوله يعني چه؟ چون  كنندمي سؤال 2»الْمَوُْصولَةُ وَ الْوَاصِلَةُ فَتِلْكَ الرِّجَالِ إِلَى النِّسَاءَ قَادَتِ كَبِرَتْ

كه واصله و موصوله يعني زني كه زنا  فرمايندميرفته، حضرت در جواب ها به سمت همان آرايشگري ميبيشتر ذهن
براي زناي محرّم، اين را واصله و موصوله  كندميكند و وساطت مرتكب اين است كه جمع مي بعدازآنكرده و مي
 گوييم. اين هم عنوان ديگري است. اين سه عنوان در روايات آمده است.مي

 معنا و ريشه لغوي قيادة
كه به معناي امتداد شيء  آيدمياست كه: قيادة از همان قوَد  گونهآناين سه عنوان هم به اين شكل است و تعاريفش  

و مد و امتداد و جر و... در مفهوم  آيدآن وقت قادَ يعني كسي كه مي كِشَد، معناي كشيدن مي و ؛شودمييا مدّ و جرّ 
قائد و قيادت، از اين باب است كه جلودار است و  شودميي هم گفته به مفهوم رهبر كهآنقيادة هست. علت  قود و

 كنيم.به اين شكل است و جزئياتي هم دارد كه بعداً عرض مي ة. پس مفهوم قيادكشاندميديگران را به دنبال خودش 
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معناي ديگري هم پيدا كرده است كه فردي است كه واسطه در  تدريجبهاست، ولي  غيرتبيدر دياثة آمده فرد  آنچه 
از كلمه واصله و موصوله  خودخوديبه. واصله و موصوله هم كه در خود روايات تعريف شده، شودميگناه فحشايي 

ويني قادَ بَين رجُلٍ و... اين هم عنا چيزي مستفاد نيست، ولي از تعريفي كه در روايات آمده منطبق شده بر كسي كه
 است كه در روايات آمده است.

 كنند كه واصله و موصوله زن است.)(اشكال: روايات بيان مي
 .كنممياستاد: عرض 

البته  و ؛و عناويني هم كه براي قيادة آمده به اين شكل است اين هم در مقدمه كه بعضي از اين روايات معتبر است 
اين بود كه حد  عرض كرديم مقدمتاًنكته ديگر كه ديروز  و ؛د استو قوّا تر است همان عنوان قيادةرايجعنواني كه 

مقدماتي بودند كه  هااينضربه شالق.  75معتقدند كه حد دارد به تعداد  هاخيليداشتن قيادة محل بحث است. 
 ديروز هم به آن اشاره شده بود و امروز تكميلش كرديم. وبيشكم

 نكاتي در باب قيادة
كنيم، البته بعضي را ديروز هم گفتيم ولي امروز هم رح بحثي كه شد، حدود ده نكته بيان مياين ط بر اساساكنون 

 كنيم. اين ده مطلب در ذيل بحث قيادة است:مرور مي

 نكته اول
به آن شد اين است كه: آيا اين قيادة و قَوَد و  اياشارهكه ديروز هم  ةاولين نكته و فرع و مطلب ذيل اين بحث قياد

اختصاص دارد به وساطت در جمع بين مرد و زن به نحو محرم؟ يا اينكه شامل بحث لواط و مساحقه و امثال قوّادي 
بود. در اين مورد ديروز عرض كرديم كه مفهوم شمول دارد و اگر مفهوم هم شمول  سؤالشود؟ اين يك هم مي هاآن

(همين دو وجهي  گوييممياآلن هم همين را  نداشته باشد تنقيح مناط در اينجا واضح است و ترديدي در آن نيست.
آمده  27كه ديروز هم عرض كرديم) منتهي ممكن است كسي بگويد كه در آن روايت كه در ابواب نكاح محرم باب 

قيدي نيست كه  اوالً  و امرتاً اين هم جوابش اين است كه اين رجالً». رَجُل وَ امْرَأَةٍ بَيْنَ  قَادَ مَنْ«است، آنجا دارد 
 غالباًه است. چون شدمياين وساطت براي زنا انجام  معموالًموضوعيت داشته باشد بلكه قيد غالبي است. چون 

قيد  شودميكه در حقيقت  بوده روايت به اين شكل آمده است و به خاطر غلبه خارجي اين قيد آمده است طوراين
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غالبي باشند ولي اين ارتكازات مساعد با اين است  كهاينباشند نه  غالبي. البته اصل در قيود اين است كه احترازي
، »قادَ بَين رَجالً و امراتاً «به  كندمينباشد اين روايت اختصاص پيدا  گونهاينكه حمل بر قيد غالبي شود. اگر هم 

، در آن جاهايي كه قواد را »صولَهلَعَنَ اُهللا القَوّادَ الواصَل و المو«گويد كند. روايات ديگر ميمفهوم را كه مقيد نمي
منظور فقط زن و  كهايناند، مفهوم قواد و قود و... در مورد مفهوم آن در هيچ جاي لغت چيزي نيست دال بر لعن كرده

دارد  جاهميناين است كه اين روايت مخصوص زن و مرد است. ولي اين نسبتش با آن رواياتي كه  نهايتاًمرد است. 
اند، به اطالق مطلق بيان كرده طوربهآن مطلق بر مقيد و لذا آن رواياتي كه قواد را  شودميت و حمل نقوّاد مثبتين اس
 ؛كنداز آن جاهايي است كه انصافاً فرقي نمي اينجامانند. اگر هم بگوييم كالً در مفهوم دخالت دارد خود باقي مي

كند. بله از قبيل زنا يا لواط يا مساحقه باشد تفاوتي نمييعني ارتكاز عقاليي و عرفي بر اين است كه اگر اين فحشاء 
آيد بر تحريمش به نظر مي تأكيداتدر بحث حدّش ممكن است چيزهاي ديگري بگوييم؛ اما در اين حرمت و 

در آن بيشتر است، آنجا به  گيريسختاست و » بالشُّبَهات ءُ تَدرَ«چون حد  رسدميتفاوتي ندارد. ولي وقتي به حد 
اين قاعده  دانندميبودند شود. آن دوستاني كه در بحث حد اء خصوصيت و تنقيح مناط ميغگوييم الاين سادگي نمي

اء خصوصيت كنيم و بگوييم حد ها فوراً الغاينجاكه در  شودمي را قبول داشتيم و اين مانع» الحدود بالشُّبهات تُدرَءُ«
و تنقيح مناط ثانياً بعيد  اوالًكنند اين شمول مفهومي اي كه حرمت را بيان مياصل حرمت و ادلههم دارد. ولي در 

 نيست. اين يك نكته كه تكميل بحث ديروز بود.

 نكته دوم
دوم و مطلب دوم در ذيل بحث قيادة كه ديروز هم به آن اشاره كرديم اين است كه در مفهوم قيادة همان  نكته

د و جر بين دو نفر براي اين معصيت اخذ شده است. اين كشاندن و سوق و هدايت كردن به اين كشاندن و سوق و م
 شود.سمت اين چند نوع مي

. اين يك كندميرا به همديگر معرفي  هااينكند، پيدا مي هاآنيك وقت هست كه اين شخص در حقيقت سوژه براي 
 نوعش است.

يعني  دهدميسوق خارجي انجام  ، قصد هم دارند، آن فردشناسندميهمديگر را  هاايننوع دوم اين است كه 
 شود.قيادة مي بردشان و... اين هم مصداق اين قود وآوردشان و ميمي
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، شناسندميهم ديگر را  هااينيك وقت هم هست كه سوق و كشاندن احساسي و عاطفي و تشويقي و ترغيبي است. 
يك عمل  كهاينكند براي اين جمع محرّم بدون او تمهيد و ترغيب مي هست؛ هاآنقصد هم دارند، زمينه هم در 

 خارجي انجام بگيرد.
، او براي آن اقدامشان و تقريب معاذ اهللاعزمي دارند، دنبال معصيت هم هستند  هاايننوع چهارمش هم اين است كه 

سوق صدق كند. بعيد نيست كه بگوييم گذارد. بعيد نيست كه بر اين هم امكانات و فضا در اختيارشان مي مثالًعمل 
و فرد  شناسندميهمه اين سه چهار نوع مشمول سوق و هدايت براي اين مجامعت محرمه هستند. هم آنجايي كه ن

كند. آن اولي جنبه شناختي دارد فرد ترغيب مي و آنولي آن انگيزه ندارند  شناسندميكه  آنجايي. هم كندميمعرفي 
هم وجود  اشانگيزهكه نه آن شناخت و  آنجاييترغيبي و انگيزشي دارد. سوم  و اين دومي جنبه عاطفي، احساسي،

آورد و... اين برد و ميبا ماشين مي مثالً، دهدميدارد منتهي در مقدمات اآلن موانعي دارند، آن مقدمات را انجام 
كه مشمول اين عنوان قيادة  آيدميهمه به نظر  هااينشود. اين هم هست. ات عمل خارجي در اينجا انجام ميمقدم
يعني كشاندن، سوق دادن به سمت اين عمل محرّم، اين سوق دادن فقط آن سوق  ؛. چون تعريفش همين استشودمي

گاهي در كلمات فقها از آن به  و لذاست. و... هم ه خارجي نيست كه بياورد و ببرد. بلكه معرفي كردن، ترغيب
وساطت تعبير شده است. اين وساطتي كه در كلمات فقها آمده است، اصل و اساسي در امور لغوي و مفهومي ندارد 

. خيلي نبايد روي وساطت تمركز كنيم و كندميدارد همان مفاد لغوي را به يك بيان ديگري حمايت  درواقعبلكه 
است. حاال آيا بيان و  مسئلهمفهوم قيادة هست، كشاندن آن دو به يكديگر و سوق دادن به اين  در آنچهتركيز كنيم. 

 كالم و سخن در معرفي يا ترغيب يا آن عمل خارجي هم قيادة هست يا نه؟ بله هست.
 : اگر شخصي را مجبور كنند چطور؟سؤال

 صداق واضح اين است.، مدهدميدارد سوق  درواقعاستاد: آن هم مشمول است. در اجبار هم 
عزم هم دارند و خالصه عزم و قصد و همه چيز محقّق است، دسترسي هم  شناسندميكه دو فرد همديگر را  آنجايي

در اختيارشان گذاشتند، صدق قيادة بر اين كمي محل ترديد است. چون عزم دارند،  مثالًبه هم دارند منتهي فضايي را 
 كهايناو هم همراهي كرده، براي  هرحالبهل منحصر در اين فضا باشد ولي قصد دارند، اين جور هم نيست كه مح

وجود دارد يا نه؟ مفهوم  هااينفضايي به آن دو بدهد. در اين مورد ممكن است ترديد باشد كه سوق و هدايت و 
 كند؟كند يا نميصدق مي
 يا اين مورد اعانه هست يا خير؟آ: سؤال
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كه قبالً هم عرض كرديم، قيادة نوع خاصي از اعانه  طورهماناست  ةعم از قياداستاد: اعانه كه هست. اعانه ا
است. در اين ترديدي نيست. ممكن است كسي بگويد اين مفهوماً مشمول آن هست يا مناطاً مشمول آن هست يا 

 خير؟
 .شودميرا برساند شامل اين  هااين خواهدمي: با اين تعريف شما راننده تاكسي و... و كسي كه سؤال

 كند.استاد: بله او اگر بداند مشمول است. اين صدق مي
 ؟كنندمي: ... حدش را هم جاري سؤال

در ابتدا هم عرض كردم، در حدود مشكل است. حدش » الحدود بالشبهات تدرء«گفتيم استاد: نه، در حد مي
 ها بعيد نيست.در آن دهدميروايت دارد وعده عذاب بحث ديگري دارد و مشكل است. ولي در آن جاهايي كه در 

 .مسئلهبخشند به اين روعيت هم ميمش هادولت: بعضي سؤال
استاد: بله عرض كردم. برخي كشورها كه درآمدهاي ميلياردي دارند با آن. بخش دولتي و خصوصي در همين 

 دارد. وزيادكماست. خيلي جاها هست و  طوراينمسائل فعال است. كشوري مثل تايلند 

 نكته سوم
كه قيادة هم مثل بسياري  آيدمينكته سوم اين است كه قيادة مفهوم قصدي است يا مفهوم قصدي نيست؟ به نظر 

از مفاهيم ديگر مفهوم قصدي نيست. قوام مفهوم قيادة به قصد نيست كه اين جمع محرم انجام بشود. بلكه واقعيت آن 
مفهوم متقوّم به قصد نيست. منتهي در عناوين غير قصدي  و لذاحرم قيادة است. وساطت يا سوق دادن به اين عمل م

 هم صدور گناه متوقف بر قصد نيست بلكه متوقف بر علم به تحقّق آن گناه است.
 نكته سوم ثمره

كه ثمره اين در اين است كه اگر بگوييم قيادة قصدي است، بايد اين گناه را و اين جمع محرم را و اين تمهيدي 
اما اگر بگوييم قصدي نيست، آن وقت ديگر قصد آن  ؛كند قصد كند تا قيادة بر آن صدق كندبراي جمع محرم مي

شود قيادة. ولو او بالذّات قصد شود، همين ميكه اين كار او موجب انجام اين گناه مي داندمي كههمينالزم نيست. 
كه يك  شودمي. ثمره بحث در اينجا ظاهر شودميت حرمت گوييم اين مصداق در حقيقاين امر را نكرده باشد مي

شود و قصد برد آنجا اين موجب فالن گناه ميداند كه دارد اين شخص را ميوقت هست كه شخص علم دارد و مي
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كه اين  داندميبراي همين. يك وقتي هست كه او قصد نكرده اين را، ولي  گيردميدارد پول  اصالًكند اين را، هم مي
 شود.ملش به انجام آن گناه توسط آن دو منجر ميع

گيرد. ولي اگر گفتيم مفهوم اگر گفتيم مفهوم قصدي است ممكن است بگوييم معناي قيادة اينجا (مورد دوم) را نمي
داند كه اين كار او موجب است كه اگر مي مثالً ؛شودگيرد و مصداق قيادة مياينجا را مي -كه نيست  -قصدي نيست 

چيزي است ولو او دنبال يك چيز  طوراينداند كه نامحرم به هم برسند و گناه انجام دهند، اگر مي و مردزن  اين
و اين را قصد نكرده، حداقل باالستقالل قصد نكرده، اين هم حرام است. چون در تنجّز حرمت همان  ديگري باشد

 . ولي اگر عنوان قصدي نباشد اينجاييگيردميرا ن علم كافي است. اگر عنوان قصدي بود ممكن بود بگوييم اين مورد
كه علم دارد اين عمل او نوعي وساطت براي گناه است ولو به قصد وساطت انجام نداد باشد بازهم اين عملش حرام 

 واضح هم هست كه قيادة مفهوم قصدي نيست. و ؛است
كه انسان به آن  چيزييعني  ؛حاصل است گويند: قصد قهراً، ميفرمايندمياي يك نكته بعضي در اين نوع موارد

علم دارد، يك قصد، ولو به صورت تبعي در آنجا هست. اگر ما هم قائل به آن شويم كه ديگر در اين موارد قصد هم 
دارند كه اموري كه  تأكيدشود. اين هم بعيد نيست. بعضي معاصرين خيلي روي اين مصداق قيادة مي حتماًهست و 
انسان علم به  كههمينيك قصد ولو تبعي و ظلّي دارند. اين هم بعيد نيست.  ناخواهخواهم دارد عل هاآنانسان به 

اين گناه انجام  ناخواهخواه داندمي -ولو هدف او يك چيز ديگري است- دهدميچيزي دارد و كار را دارد انجام 
 آيدمياز خانه بيرون  كهآنمانند  ؛اين قصد قهري است، قصد ظلّي است. قصد تبعي قهري است گويندمي. شودمي

 داندميهم دنبال آن نيست ولي  واقعاًكه فالن امر هم اتفاق خواهد افتاد،  داندميدر بحث شركت كند ولي  كهاينبراي 
در  به اين مطلب شويم، قائلهست. اگر  اينجاشود يك قصد تبعي قهري در واقع مي داندمي كههمين. شودميواقع 

كنيم اين است كه قصد  تأكيدبر آن  خواهيمميكه در اين بحث سوم  اينكتهاينجا هميشه قصد هم وجود دارد. آن 
 استقاللي و مستقلِ وساطت براي جمع محرّم در صدق عنوان قيادة شرط نيست.

 ... قصد قهري را ما شرط ندانيم؟ :سؤال
 پس شود هيچ دليلي نداريم كه فرد بايد قصد داشته باشد.استاد: در اينكه صدق عنوان محرم كند و حرمت محقق 

 خواهد. ثانياً اگر قصد هم بخواهد همين قصد تبعي قهري كافي است.قصد نمي گوييممي اوالً
 از او قصد را منفك كرد؟ تواننميدهد فاعل عالم كه فعلي انجام مي اصالً: سؤال
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ست كه گاهي كسي اينجا مسئلههري است. نكته ظريف استاد: بله همان قصد است. منتهي اين قصد تبعي ق
شبكه تاكسي  مثالً ؛كارش اين است اصالًموسسه راه انداخته است و خانه فساد دارد، اينترنت دارد، تشكيالت دارد، 

قصد بالذات مستقل دارد نسبت به اين  اصالًكارش همين است، اين فرد  اصالًو  فالن كشور، شبكه هتل دارد دارد در
اما گاهي كسي هست كه فقط  ؛دهدعمل حرام. عالماً و قاصداً بالقصد االستقاللي دارد وساطت در محرم انجام مي

و قصد بالذاتي هم نسبت به اين  كندميهم در اين شبكه نيست، دارد كار خودش را  اصالًيك راننده تاكسي است، 
كه با اين حركت او و رساندن اين مسافر به مقصد، دارد  ورد را سوار كرد و يقين دارد، علم داردامر ندارد، ولي يك م

كند، ولي اآلن اينجا فهميد، يقين پيدا اين فرد براي شغل خود دارد كار مي كهاينشود. ولو واسطه در جمع محرم مي
جا اطمينان پيدا كرد، اينجاست كه بعضي اما اين -تا اطمينان پيدا نكند اصل جاري است مشكلي ندارد -كرد 
قصد هست، منتهي قصد تبعي قهري است. شايد دقيق اين  گويندميگويند در اين موارد قصد نيست. بعضي هم مي

دهد ولو يك هدف ديگري دارد شود و باز هم انجامش ميباشد. وقتي كه علم دارد چيزي واقع مي تردقيققول دوم 
 و طبعاً دهد علم به اين نتيجه دارد و همچنان دارد كارش را انجام مي كههميننتايج كار است،  داند اين هم ازولي مي

 قهراً يك نوع قصدي هم نسبت به اين نتيجه دارد. ولو قصد طبيعي و استقاللي و ذاتي نيست.
 داند.د نمي: ولي در اين موارد عرف اين را قصسؤال

آن را انجام  تواندميبخواهد  واقعاًشود اگر تياري دارد از او صادر مياخ طوربهاستاد: دقت كنيد كه اين عمل 
دهد نشان دارد كار را انجام مي كههمين. كندميو آن كار را ن داردبرميندهد. اگر بخواهد آن مل واقع نشود دست 

پس يك قصد خيلي  دهد به نحوي آن فعل اختياري است. اگر هم فعلي اختياري شد يعني آن را قصد كرده است.مي
وجود دارد. اين يك بحث فني است كه من هم تا حد زيادي با همين موافق هستم. ولي جاي  اينجاظريف تبعي 

ما گفتيم قيادة امر  چراكهاين بحث ربطي به حرمت قيادة ندارد.  اصالًبيشتر دارد. عرض ما اين است كه  فلسفي تأمّل
كاري به اين نداريم، چه شما در اين بحث در زمره كساني باشيد  اصالًبگوييم  خواهيمميقصدي نيست. براي همين 

قصد تبعي وجود دارد، هر چه بگوييد  اينجاقصدي در كار نيست و چه از كساني باشيد كه بگوييد  اينجاكه بگوييد 
م شود علم حرا كهايناي كه مفهوم موضوع حرمت است، مفهوم قصدي نيست، براي قياده چراكهاين امر حرام است. 

دارم قاعده كليه  -خواهدخواهد، علم هم نميبه آن كافي است. در عناوين غير قصديه تحقق آن عنوان قصد نمي
 هركدامخواهد، ضَرَبَ يا اَكَلَ يا را نمي كدامهيچدر صدق آن عنوان  -كه در جاي ديگر هم كاربرد دارد كنمميعرض 

اما قاعده دوم اين است كه حرمت چون متوقف  ؛از اين عناوين غير قصدي صدقش نه متقوم به قصد است نه به علم
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بر علم است، تحريم و حكم متوقف بر اين است كه انسان آگاه باشد، پس تنجّز تكليف متوقف بر قصد نيست اما بر 
شود منجّز تكليف. چه شما بگوييد اينجا ت. علم ميو علم دارد ديگر تكليف منجّز اس داندمي كههمينعلم هست. 

بعيٌ قهريٌ كما يظهر من البعض اآلخر، قائل به هر قولي كه ر من البعض يا بگوييد هناك قصدٌ طيظه قصد نيست كما
رام رانندگي او، جمع بين محرم را در پي دارد، اين مصداق ح مثالًداند اين فعل او فرد مي كههمينباشيد در اين مورد 

. چون قصد، قوامِ اين حرمت نيست، مفهوم صادق است، تنجّز تكليف هم به علم نياز دارد كه علم هم اينجا شودمي
 .خواهدميهست، بيش از اين هم چيزي ن

 : حرام هست باالخره؟سؤال 
ست. بله خواهيم بگوييم آن حرام اكه نمي كندمياستاد: بگوييد حرام. چون جرم گاهي يك مفهوم كيفري پيدا 

 حرام است.
 يكي علم است و ديگري رضايت است. خواهيم: در كار حرام دو چيز ميسؤال

 كافي است. شودميو دارد فعل از او صادر  داندمي كههمين. رضايت دليل ندارد. خواهيممياستاد: نه رضايت ن
 : رضايت در مقابل اكراه است.سؤال

 نبايد باشد. كهآنله استاد: يعني اجبار و اكراه نبايد باشد، ب
يعني  ؛گويند اينجا قصد نيست البته عرض كردم از نظر فلسفي درست است قصه اين استكساني هستند كه مي

يك قصدي در آن هست. حتي آنجايي كه اكراه هم باشد قصد  حتماًدهد، را كه انسان علم دارد و انجام هم مي چيزي
 قصدقصد نيست. ولي در اكراه  آنجاكه اجباراً عملي انجام دهد در  آنجايياست. فقط در اجبار قصد نيست. بله 

 هست منتهي قصد با رضايت نيست، قصد مطبوع آن فرد نيست.
پس مطلبي كه در اين بحث سوم گفتيم اين است كه قيادة عنوان قصدي نيست. عنوان قصدي كه نباشد بدون علم 

علم دارد تكليف منجز  كههمينكند. منتهي براي تنجّز تكليف ما فقط نياز به علم داريم. و بدون قصد هم صدق مي
كه با رضا و رغبت، با  آنجايييك قسم  شدميسيم است. منتهي در اين صورتي كه فرد علم دارد. اين به دو قسم تق

، يك وقت هست كه رضايت و رغبت و قصد استقاللي به اين كار ندارد. دهدميقصد استقاللي اين كار را دارد انجام 
قصدي نيست. ولي شايد حق اين باشد كه اينجا قصد قهري هست. ولي اين بحث  اصالًگويند در اينجا بعضي مي

 بحث فعلي ما نيست. اين هم يك بحثي بود كه خالي از دقت نبود و ذكرش الزم بود. در مؤثرخيلي 
 : آيا عدم رضايت نقشي دارد؟سؤال
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 استاد: عدم رضايت يعني چه؟ يعني قصد استقاللي ندارد؟ يعني اكراه و اجبار دارد يا ندارد؟
 : يعني قلباً رضايت ندارد؟سؤال

استقاللي كه نيستند، باالخره او در يك  هااينقصد و رضايت و  گوييمميندارد. ما االن داريم  تأثيرياستاد: نه 
، دهندميانجام  طوراينگاهي افراد معاصي را -اآلن خودش هم دارد عذاب مي كشد  واقعاً موقعيتي قرار گرفته و 

به اين سمت كشيده شده  المجموعحيثمنولي  -رضايت قلبي به آن ندارند واقعاًيعني خودشان هم در همان حين 
 است، اين هم حرام است چون اين عنوان اينجا صادق است.

 رضايت ندارد اين خودش مانع است؟ : وقتيسؤال 
بسياري از احكام است، احكام بسياري در باب رضا داريم (همان رضايت قلبي).  استاد: رضايت خودش موضوعِ

اش همين رضايت اند. يكيل فقه نيستند بلكه افعال جوانحي هم مشمول فقهفقط افعال جوارحي مشمو گوييمميما 
و قصد استقاللي مقوم اين گناه نيست، مقوم قُود و قيادة نيست. قيادة  خواهيم بگوييم رضايتِ به اين معنااست اما مي

دارد براي  مثالًدهد، م ميفعل را انجا شدهريزيو برنامههم در آنجايي صادق است كه با علم و عمد و رضا و رغبت 
 نهايتاً فعلش  داندمييا ... و هم آنجايي كه دنبال شغل خودش است ولي  دهدمييا آدرس  كندميهمين دارد رانندگي 

 .گيردگوييم اين را هم نميشود. ميموجب اين جمع حرام مي
هميني  مسئلهاز آن بحث فلسفي. گرچه در آن بحث فلسفي هم حق  نظرقطعست با اينجا اشاساسياين نكته 

 شود.مي طورهميناست كه عرض كرديم كه اينجا قصد تبعي هست و 
 د، در فقه بايد دنبال عرف باشيم؟: فلسفه در فقه چقدر بايد دخالت كنسؤال

ارد و جاهايي هم هست كه استاد: اين بحث بايد در جاي خودش رسيدگي شود. در جاهايي فلسفه به فقه راه د
گويند فلسفه را در اصول راه راه ندارد. آن را بايد يك جاي جدا بحث كنيم. يكي از اقوال مشهور همين است كه مي

داديد يا نداديد؟ يك جايي بايد راه دارد و يك جايي نبايد راه داد، هر جايي به تناسب خودش است خيلي قاعده 
آورند! معلوم است آن بحث احب كفايه يك جايي قاعده الواحد را در يك بحثي ميمرحوم ص مثالً ؛ندارد ايكليه

آنجا مصداق ندارد و نبايد بياورند. ولي خيلي جاها كه بحث اجتماع ضدين و اجتماع مثلين  اصالًفلسفي است كه 
 حتماً ت كه دقيق عقلي اس هايبحثخب يك  كرديممياضطرار كه در اصول هم بحث  هايبحثاست يا در همين 

فلسفي و  هايبحثقواعد خاص خودش را دارد قاعده كلي نيست كه بگوييم  بايد در مقام استنباط دخالت داد.
 عقلي را بياوريم يا نياوريم، موردي است.
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 گرفتن اجرت چطور است؟ :سؤال
 استاد: اجرتش هم حرام است. هم كارش حرام است هم اجرتش حرام است.

 گرفتن است يا نه؟حرمتش اجرت شرط  :سؤال
 إِذَا اللَّهَ إِنَّ«و  استاد: خير، اگر اجرت هم نگيرد حرام است. بله اصل است. ديروز هم گفتيم اين فعل حرام است

 .3»ثَمَنَه حَرَّمَ شَْيئاً حَرَّمَ

 نكته چهارم
 دهد به چند شكل ممكن است باشد:نكته چهارم اين است كه وساطتي كه فرد انجام مي

. كنندميجمع بين دو نفر است كه هر دو دارند گناه  دهدميفرد انجام  كه وساطتي كه اينگاهي هست 
 خيلي مصداق واضح است و بحث روشن است.

 كندميو زنا  كندميكه يك طرف دارد گناه  كندميامّا نوع دومش اين است كه دارد در عملي وساطت 
آن متوجه اين نيست كه دارد  به خاطرت كه اي يا اشتباه و غفلتي اسو طرف ديگر دچار يك شبهه

 هگاهي در بحث مجامعت شبه كنيدميمانند همان بحث شبهه كه در نكاح هست. مالحظه  ؛كندميگناه 
 درواقع كهدرحالي، طورهمينشود. طرفين شبهه دارند او همسرش را اشتباه گرفته و آن هم پيدا مي

همسر نيستند، اين شبه كلَي الطرفين است. گاهي شبهه از يك طرف است و از طرف ديگر علم است. 
ولي آن طرف مطلع نيست، يعني فريب داده، غافلش كرده  دهدمييكي دارد با قصد و علم گناه انجام 

 توجه ندارد. اطالعبيو طرف 

قطعًا  كهاينشوند، و مرتكب معصيت مي دانندميدر كاري كه طرفين  كندميدر مورد كسي كه دارد وساطت 
و يكي  شودميدر بين الطرفيني كه يكي حرام را مرتكب  كندمياما گاهي هست كه وساطت  ؛حرام است

حرام نيست، بعيد نيست مفهوم قُود و قَوّاد اين امر را هم بگيرد. چون باالخره يك گناهي دارد اينجا انجام 
براي جايي كه هر دو  كندميي نيامده كه بگويد مختص جايي است كه وساطت گيرد. در اين مفهوم قيدمي

 .كنندميدارند گناه 
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 گر هردو طرف در شبهه باشند چطور؟: اسؤال
 .كنممياستاد: اين بحث بعدي است عرض 

مطلق آمده است و خيلي از  طوربهمفهوم قوّاد و قادَة  كهاينپس بعيد نيست اين هم مشمول قيادة بشود. براي 
آن هم بعيد نيست اطالق » .حَرَاماً رَجُلٍ وَ امْرََأةٍ بَيْنَ قَادَ«جا هم كه در روايت آمده است كه . آنگيردميادله آن را 

هر دوشان حرام انجام دهند، رجل امرائي كه بر حرامي جمع شدند كافي  امْرَأَةداشته باشد. الزم نيست كه رجال و 
 خصوصيتش هم بعيد نيست. ءام باشد. اگر اين را هم نگوييم الغمعلوم نيست كه هر دو حرااست. 

براي دو نفري كه هر دو در شبهه هستند ولي آن واسطه  كندمياست كه قيادة  آنجاييحالت سوم 
د. بعيد و بر هم حالل نيستن اندشبههكه اين دو در  داندميكنند، اما آن واسطه . آن دو گناه نميداندمي

 وَ امْرَأَةٍ بَيْنَ قَادَمَن « يا در آن گيردميگيرد براي اينكه يا مناطاً نيست كه بگوييم ادله اين را هم مي
خواهد. اين ممكن است بگوييم حرام اينجا يعني حرام واقعي نه حرام منجّز كه علم مي »حَرَاماً رَجُلٍ

 هم ممكن است بگوييم شمول دارد.

 ؟در نظر اين واسطه كه حرام هست :سؤال
استاد: بله در نظر او هم كه حرام است. اين هم بعيد نيست كه اطالق داشته باشد. اينجا از آن جاهايي است كه 

خصوصيت  ءاغيك ارتكازاتي در ذهن ما و در اثر اهتمام شارع وجود دارد كه اين ارتكاز خيلي راحت بستر براي ال
بعيد نيست حتي اين را بگيرد، گرچه در اين مورد  جهتازاينو اين عرفي هم هست و  كنديو تنقيح مناط را فراهم م

 اينجا هست. احتماالًداند. ولي بحث گناهش كه او ميآخر ترديد هست. البته قطعاً حد ندارد ولو اين
 باشد حد هم دارد؟ : حد بر قوّاد است. اگر اين قوادسؤال

ز ديگر است. در اين قسم سوم حتي قوّاد بودنش هم بعيد است. ولي استاد: خير آن مطلب خودش يك چي
 حرمتش هست.

 و صلي اهللا علي محمد وآل محمد. 
 
 


