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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 تحریر محل بحث: تسبیب به معناي عام
که در این صورت شکی در تعلق  کندیمشرب خمر  مثالً  شودیمفعل حرام را مرتکب  شخصهبهگاهی انسان 

 و بالذات اوالً، کنندیمود ندارد و مخاطب خطاباتی که محرمات را بیان مبغوضیت مولی به ارتکاب به فعل حرام وج

داراي شرایط عامه تکلیف باشد حکم حرمت بر او منجز  و این شخص اگر شودیمشخصی است که فعل از او صادر 

ی فعل حرام به او نوعبهو  باشدیم. اما گاهی شخصی دخیل در صدور فعل حرام از شخص دیگر باشدیماست و معاقب 

و بالمباشره فعل حرام را انجام نداده است و حرام از او صادر نشده باشد. این صورت  شخصاًهرچند  کندیمانتساب پیدا 

صورتی که سکوت شخصی موجب این  که حتی شامل باشدیمکلی و عام  دوم محل بحث از قاعده تسبیب به معناي

به علت اینکه مباشر، جاهل  ، هرچند در این صورتشودیمام شود، شده است که دیگري به علت جهل مرتکب حر

. پس مراد باشدیموضعی  و آثار فعل او داراي مفسده واقعی درهرصورتاست ولی  شدهساقطاز او  ظاهراًبوده، حکم 

نحو علیت دخالت شخص در صدور حرام از فاعل مباشر به  هم و مراد از آن، باشدیمتسبیب، معناي عام و کلی آن  از

تاکنون  امیاالمیقد. این بحث هم در فقه و از باشدیمدخالت به نحو عدم مانع و سکوت  تامه است و هم مراد از آن،

 .باشدیمو هم در مباحث حقوقی مطرح  باشدیممطرح 

 خاصتسبیب معناي 
و معناي آن این است که شخصی  باشدیمالبته تسبیب معناي اخصی هم دارد که یکی از اقسام تسبیب به معناي اعم  

به نحو جزالعله و یا تمام العله در صدور فعل حرام دخالت داشته باشد اما محل بحث همان تسبیب به معناي کلی و عام 

فعل حرام از دخالت به نحو علیت تامه گرفته تا دخالت به نحو عدم مانع و  و صدور که هر نوع دخالت در وقوع

 باشدیمشخصی در حال خوردن گوشتی است که به گمانش آن گوشت، مذکی  دانندیمکه  مانند جایی شودیمسکوت 

 .کندینماما به او اعالم 
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 شمول بحث در موارد عدم تنجز حرمت بر مباشر
که هر دو صورت داخل در  باشدیمدخالت به معناي عام در صدور فعل حرام از شخص دیگر، داراي دو صورت 

 .باشدیمبحث 

علـم بـه حکـم و  نکـهیامثل باشـدیم، منجز شودیمشخصی که فعل حرام از او صادر  حرمت برگاهی حکم  .1

 موضوع دارد.

 باشـدینمـ، منجـز شـودیمـو فعل حرام از او صـادر  شودیمگاهی حرمت بر شخصی که مرتکب فعل حرام  .2

اما دیگري علم بـه وقـوع  باشدینمعلم به حرمت و یا موضوع نداشته باشد و به همین دلیل معاقب  نکهیامثل

و به او اعالم کند اما به سبب عدم اعالم او  تواندیمو  باشدیماین گوشت از غیر مذکی  داندیم مثالًحرام دارد 

 .خوردیمگوشت غیر مذکی را  مباشر ،سکوتش

 محل بحث: حکم تکلیفی تسبیب
معاقبه و حکم تکلیفی سبب است. اما  نکته دیگري که در تحریر محل بحث باید گفته شود این است که سخن در

و بحث فعلی  شودیممطرح و بررسی  راتیو تعزو تعزیرات در باب حدود  جرائمحکم وضعی آن از حیث حدود و 

 .باشدیمناظر به حکم تکلیفی تسبیب به معناي عام 

 ي تسبیب عامبندطبقهانواع 
و در  میکنیمرا طرح  هاآنوجود دارد که ابتدا  و طبقههر قسم  و احکامي و تقسیم از بحث تسبیب بندطبقهچند نوع 

 .میکنیمي ریگجهینت هاآنانتها از 
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 ي شیخ انصاري در مکاسببندو طبقهتقسیم 
 .کنندیمتقسیم  و طبقه را به چهار قسم ایشان تسبیب

 قسم اول: دخالت به نحو علیت تامه در صدور حرام از فاعل مباشر
این است که شخصی دخالت به نحو علیت تامه در وقوع حرام  کنندیماولین صورت و قسمی که مرحوم شیخ بیان 

از شخص مباشر داشته باشد مانند جایی که شخصی را اکراه بر شرب خمر کند. البته مراد از علیت تامه، علیت تامه 

 درهرصورتنیست ولی  منجز رمت بر مباشر مکره،این مورد هرچند ح در عرفی و متعارف است نه علیت تامه فلسفی.

 و بال خالف حرام است. قطعاًی دارد، مرتکب شده است. این نوع تسبیب واقعرا یعنی آنچه مفسده  مباشر حرام واقعی

 اي پیرامون حدیث رفعنکته
از امت رفع شده حدیث رفع نه چیز  اي که اشاره به آن در ذیل این صورت، مفید است این است که طبق مفادنکته

رفع  واقعاًحرمت خطا، اکراه و یا اضطرار  مثالًیعنی  باشدیماست و ظاهر این رفع در فقرات حدیث رفع، رفع واقعی 

رفع شده است  واقعاًاما حرمت تکلیفی آن در این موارد  باشدیمداراي مفسده  الواقعیفشده است و هرچند مورد حکم 

 باشدیمشد که مراد از رفع ظاهري  قائلرفع را واقعی دانست بلکه باید  توانینمو جهل که  به خالف مورد ماالیعلمون

و احکام، اختصاص به عالم  دیآیمموضوع حکم الزم  علم به حکم در اخذ چون اگر مراد از رفع، رفع واقعی باشد،

مون و جهل مراد از رفع، رفع ظاهري . به همین علت در مورد ما ال یعلباشدیمکه مستلزم دور  کنندیمپیدا  احکام

 .باشدیماما در دیگر فقرات مراد از رفع، رفع واقعی  باشدیم

 ییو عقالمراد از علیت تامه، علیت تامه عرفی 
نکته دیگري که در ذیل صورت اول الزم است گفته شود این است که علیت تامه بر دو قسم است گاهی مراد از 

و گاهی مراد از آن علیت تامه عرفی که اعم از معناي  باشدیمناي دقی فلسفی یعنی اجبار علیت تامه، علیت تامه به مع

به معناي عام آن است و  از علیت تامه در تقسیم شیخ انصاري ، است. مرادباشدیمفلسفی آن است و اکراه را هم شامل 

 .باشدیمشامل اکراه و اجبار 

 معناي اجبار، اکراه و اضطرار
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 زوربه نکهیامثلندارد  وجوداکراه و اضطرار در این است که در اجبار، اختیاري از سوي مکلف  فرق اجبار و 

اختیاري ندارد اما اکراه بدین معناست که مکلف اختیار دارد ولی به خاطر احتراز از  گونهچیهشراب بریزند و او  دردهان

 درهرحالعرفا اختیار ندارد ولی  هرچندو  شودیمفعل  مرتکب ي سختی که از ناحیه غیر متوجه اوست،و گرفتارتهدید 

و در اضطرار هم مانند اکراه هرچند به خالف میل و رغبت اولیه آن را انجام  باشدیمداراي اختیار  به معناي دقی فلسفی

انند بیماري اضطرار به خالف اکراه، عامل بیرونی نیست بلکه عامل درونی م و علت باشدیمداده است اما داراي اختیار 

 موجب انجام فعل شده است.

 قسم دوم دخالت به نحو سببیت
و مراد ایشان این  کنندیمشیخ انصاري از قسم دوم انواع دخالت در صدور حرام از شخص دیگر، تعبیر به سببیت 

این قسم، و مثال ایشان براي  باشدیماست که دخالت در صدور حرام از مباشر فعل حرام، دخالت به نحو جز العله 

لو که در این قسم مباشر فعل حرام مانند قسم اول، و  زنندیمتقدیم الحرام الی الغیر چه به نحو بیع و چه به نحو اجاره 

 مسلوب االختیار نیست و اختیار در ترك فعل حرام دارد. عرفا

ا مباشر جاهل به ام باشدیمهرچند این قسم هم شامل مباشر جاهل به حرمت وهم شامل مباشر عالم به حرمت 

 قائل. آقاي خویی و تبریزي و شیخ انصاري در صورت جهل مباشر فعل حرام، باشدیمحرمت بیشتر محل بحث و کالم 

 .دانندینماما مرحوم امام این قسم از تسبیب را حرام  باشندیمبه حرمت این قسم از تسبیب 

 قسم سوم دخالت به نحو شرط
یعنی  باشدیمدر تقسیم شیخ انصاري، دخالت به نحو شرط  به معناي عام قسم سوم از انواع دخالت و تسبیب

. البته دخالت به شرطیت به باشدیمبلکه به نحو شرط  باشدینمدخالت مانند دو قسم اول به نحو علیت تامه یا جز العله 

 .شودیمدو قسم تقسیم 

را چنان توصیف کند کـه باعـث تحریـک و  مانند اینکه گناهی باشدیمیک قسم دخالت به نحو ایجاد داعی  .1

 میل دیگري به سمت آن گناه شود. ختنیبرانگ
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او انگور را تبدیل بـه خمـر  داندیم نکهیامثل کندیمو قسم دیگر این است مقدمات فعل را براي مباشر فراهم  .2

 .فروشدیمولی به او انگور  کندیم

 

 اشکال عدم تمایز بین قسم دوم و سوم
این است که قسم دوم و سوم تمایز جوهري با یکدیگر  باشدیمي شیخ وارد بندطبقهکه بر تقسیم و یکی از ایرادي 

دخالت به نحو درهرصورت تداخل دارند ولی  باهمندارند و دخالت به نحو شرط و دخالت به نحو سببیت و جزء العله 

 و بحث واقع شود. موردتوجه تواندیممستقل  طوربهایجاد داعی 

 چهارم دخالت به نحو عدم المانعقسم  
این است که دخالت در صدور حرام از قبیل عدم المانع باشد. این قسم  کنندیمقسم چهارم از اقسامی که شیخ مطرح 

 .باشدیمنیز داراي دو قسم 

مانند اینکه شخصی مرتکب گناهی که علم به حرمت آن دارد  باشدیمگاهی حرمت بر مباشر فعل حرام، منجز  .1

 کندینماما این کار را  بازداردمانع آن شود و او را از ارتکاب حرام  توانندیمو دیگري  شودیم

غیر مذکی را از بازار مسلمین  گوشت ،حراممباشر  نکهیامثلنیست  منجز و گاهی حرمت بر مباشر فعل حرام،  .2

 به غیر مذکی بودن گوشـت،و شخص دیگر  خوردیمي کرده و آن را داریخر ،باشدیمو به گمان اینکه مذکی 

عدم اطالع دادن دخالتی در ارتکاب  نیرازایغو  دهدینمدارد ولی به او غیر مذکی بودن گوشت را اطالع  علم

 این فعل نداشته است.

. سیر تقسیمی که مرحوم شیخ براي دخالت در صدور دانندیمنیز حرام  ي این قسم از تسبیب و دخالت رااعده 

 .باشدیماز اقوي به ضعیف  کنندیمحرام ذکر 
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 ي شیخ انصاريبندطبقهاشکال آقاي خویی به 
شرطیت و سببیتی که در قسم دوم و سوم ذکر شد  ندیفرمایمو  رندیپذینمي شیخ انصاري را بندطبقهآقاي خویی، 

نند ارشاد جاهل از اقسام ما و بعضی ي جامع همه اقسام نیستبندطبقهنیست و همچنین این  و مهم رگذاریتأثدر بحث 

قسم دوم با صورت دوم از قسم سوم  مثالًدر این اقسام، تداخل وجود دارد  طورنیهمو  ردیگینمبربه احکام کلی را در 

 .کنندیمتداخل دارد. لذا ایشان تقسیم دیگري را ذکر 
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