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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
مواردي است که فعل یا ترك فعل شخصی، در صدور حرام از شخص دیگر  بحث در تسبیب به معناي عام یعنی

تقسیم که دخالت به ترك بیان حکم در صدور حرام از  گانهپنجقسم اول از اقسام  جلسه قبل در دخالت داشته باشد.

 ، بررسی شد.باشدیمفاعل مباشر فعل حرام 

 بررسی قسم دوم: دخالت به نحو اجبار و اکراه
ونمی توان  شودیمسلب اختیار  تسبیب یا به نحو اجبار است بدین معنا که از مباشر فعل حرام، قسم دوم از اقسام

دخالت در صدور فعل حرام از مباشر آن به نحو  نامید و یا اینکه فاعل فعل اي واقعی کلمه،مباشر فعل حرام را به معن

بحث در مورد اکراه و اقسام آن در  نیترجامع. شودینمبدین معنا که از مباشر فعل حرام، سلب اختیار  باشدیم اکراه

 .باشدیم 140کالم مرحوم امام در مکاسب محرمه جلد اول صفحه 

 وم امام در مورد اقسام اکراهبیان مرح
 .کنندیمقسم دوم تسبیب یا به نحو اجبار است یا به نحو اکراه است. مرحوم امام اکراه را بر سه قسم تقسیم 

 قسم اول اکراه غیر مجوز فعل حرام
 شودینمآن فعل از حرمت فعلیه خارج  اکراهاکراه در بیان مرحوم امام این است که گاهی اکراه بر فعلی است که با 

و کماکان  شودینم، حرمت فعلیه قتل نفس محترمه برداشته اکراهبا این  نظر مشهور بنا برمانند اکراه بر قتل دیگري که 

 .باشدیمآن فعل حرام 

 قسم دوم اکراه مجوز فعل حرام
حرمت فعلیه آن  شودیم باعث از سوي غیر،قسم دوم اکراه در بیان مرحوم امام این است که گاهی اکراه بر فعل 

میزان بامالحظه یا اتهام به غیر کنند که در این صورت  عمل برداشته شود مانند اینکه شخصی را اکراه بر شرب خمر

 .شودیمو اهمیت آن، حرمت فعلیه شرب خمر یا تهمت برداشته  اکراه
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 استقسم سوم اکراه بر فعل حرامی که به دلیل دیگر حالل شده 
قسم سوم اکراه در بیان مرحوم امام این است که گاهی قبل از اکراه و جداي از آن فعل حرام به دلیلی از حرمت 

از سوي غیر،  حالنیبااو  شدهبرداشتهاو  شخصی به دلیل اضطرار حرمت شرب خمر از نکهیامثل شودیمفعلیه خارج 

 ی باشد.رخواهیخاین اکراه از سوي  بساو چه شودیماکراه بر شرب خمر 

با عدم اکراه در صورت اول و سوم نسبت به فاعل  بر این اقسام ثالثه تقسیم کرد. اکراه توانیمالبته اجبار را هم 

انجام فعل حالل  درهرصورتانجام فعل حرام و در صورت سوم نیز  درهرصورتتفاوتی ندارد و در صورت اول  مباشر

 .باشدیم ورت دوم اکراه مجوز انجام فعل توسط فاعل مباشرو فقط در ص باشدیم

 احکام اقسام اکراه در بیان مرحوم امام

 حکم قسم اول اکراه: حرمت تسبیب
و دلیل  باشدیماول که با حتی در فرض اکراه هم، فعل بر حرمت خود باقی است، حرام  اکراه در قسم و صورت

که مالکی که در حرمت ارتکاب  کندیمو عقل حکم  باشدیمبه حرمت  فرمایش حضرت امام، حکم عقل بنا بر همآن

عقل اکراه بر معصیت هم حرام  حکمبهمعصیت بالمباشره وجود دارد در مورد اکراه غیر بر آن معصیت هم وجود دارد و 

 است.

 بیان آقاي تبریزي در علت حرمت قسم اول و نقد آن
اکراه عرفا مشمول  دیفرمایمبیان دیگري هم در علت حرمت اکراه در قسم اول از آقاي تبریزي وجود دارد. ایشان 

دلیل  مثالً ندیفرمایمو  دانندیمی لفظشمول عرفی خطابات  و دلیل حرمت اکراه را باشدیمخطابات لفظی دال بر حرمت 

و هم عرفا شامل کسی که اکراه بر آن معصیت کند و به  ودشیمهم شامل فاعل مباشر  لفظی حرمت ارتکاب معصیت

و حرمت اکراه  دانستیمخطابات را فقط حرمت ارتکاب بر فاعل مباشر  خالف فرمایش حضرت امام که مدلول لفظی

و  عرفا و در مقام محاوره، مدلول لفظی خطابات، اعم از فاعل مباشر فعل حرام ندیفرمایم، دانستندیمعقل  حکمبهرا 

 حکمبهی چنین داللت اعمی ندارند و لفظو عرفا خطابات  رسدیم. البته این سخن بعید به نظر باشدیماکراه بر آن فعل 

 .شودیمعقل حرمت اکراه غیر بر فعل حرام بالفعل و معصیت فهمیده 
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 تسبیب و اکراه ثیاز ححکم قسم سوم اکراه: عدم حرمت 
اکراه بر فعل غیر حرام صورت  درواقعو  شدهبرداشتهمانند اضطرار، حرمت فعل  حکم قسم سوم که به دلیل دیگري

 درواقع، حرام نیست چون باشدیماست که اکراه و تسبیب از این حیث که اکراه و تسبیب به فعل حرام  نیا ،ردیگیم

یی است که درجا مسئلهفرض البته  باشدیمهم، انجام آن عمل جایز  اکراه بر امر حرام واقع نشده است و بدون اکراه

و  کندیمی اقدام بر اکراه رخواهیخاز روي بسا و چه باشدیمبر عدم حرمت فعلی  ، آگاهکندیمشخصی که اکراه 

 .شودیمبر این مطلب آگاه نباشد حکم تجري بر آن حمل  کهیدرصورت

 مرحوم امام ازنظر هاآناقسام قسم سوم و حکم 
آنچه گفته شد حکم قسم سوم از حیث تسبیب و اکراه بر فعل حرام بود اما مرحوم امام نکته دقیقی را در اینجا مطرح 

تفاوت دارند و آن اقسام این  باهمکه به لحاظ حکم  شودیمو آن این است که قسم سوم نیز به دو قسم تقسیم  کنندیم

او  مانند اینکه حیات و زندگی شودیمت است بر مکلف واجب اضطرار فعلی که داراي حرم واسطهبهاست که گاهی 

شرب خمر بر او به خاطر رهایی از مرگ، واجب شود و گاهی نیز به دلیل اضطرار فعل  باشد ووابسته به شرب خمر می

این  ندیفرمایم. مرحوم امام کندیمبا شرب خمر از مرض مهمی نجات پیدا  نکهیامثل شودیمحرام بر او مباح و جایز 

تفاوت  باهماما در حکم به لحاظ دیگري  باشندینمحیث اکراه بر فعل حرام، حرام  این دو قسم و صورت از اکراه در

نه از این حیث که اکراه بر حرام  اضطرار فعل حرام بر او واجب شده است، اکراه بر فعل براثردارند، قسم اول که 

اما در موردي که فعل  باشدیمدارد و نه از جهت دیگر اشکالی در اکراه نیست چون اکراه بر امر واجب  اشکال ،باشدیم

حرام است چون این امر بر او  باشدیماضطرار جایز شده نه واجب، اکراه بر آن فعل از این حیث که ظلم واسطه بهحرام 

 .شودیممحدود کردن این سلطه ظلم محسوب  واجب نبوده است و انسان بر امور خود سلطه و سیطره دارد و

 نقد استاد بر سخن مرحوم امام
یی که فعل به خاطر اضطرار جایز و مباح شده است صحیح است اما اطالق کالم درجاکالم و سخن مرحوم امام 

صحیح  ندتواینماکراه بر امر واجب باشد،  درواقعیی که فعل حرام به خاطر اضطرار واجب شده باشد و درجاایشان 

بود، جایز  معروفامربهمطلق اکراه بر آن را جایز دانست بلکه اگر این اکراه مطابق با قواعد  طوربه توانینمباشد و 

و نهی از منکر نبود، جایز نیست چون اکراه خود داراي مراتبی  معروفامربهو اال اگر این اکراه مطابق قواعد  باشدیم

بود اشکال ندارد اما گاهی تهدید در مرحله و مرتبه عمل  طورنیاد لسانی است که اگر گاهی اکراه در حد تهدی باشدیم

 و نهی از منکر بود صحیح و جایز است و اال جایز نیست. معروفامربهکه در این صورت اگر مطابق با قواعد  باشدیم



 ١١٥٤ :�ماره ثبت                                                                                                                           

 
 

5 

 قسم دوم در بیان مرحوم امام حکم
 .کنندیممرحوم امام قسم دوم را که اکراه در تبدیل و تغیر حکم اثر دارد، بر دو قسم تقسیم 

 اقسام قسم دوم در بیان مرحوم امام

 شودیمقسم اول: اکراه بر امري که موجب تبدیل موضوع حکم 
که موضوع حکم را  شودیمکه گاهی اکراه بر چیزي واقع  کنندیمبیان  گونهنیامرحوم امام قسم اول از قسم دوم را 

حکم تغییر کند مانند اینکه  ماًیمستقاکراه  واسطهبهنه اینکه  کندیمتغییر پیدا  موضوع خود تبعبهو حکم  کندیمعوض 

 شینمازهانیست که او را اکراه کند که  گونهنیاي او قصر باشد و نمازهااین سفر  واسطهبهانسانی را اکراه بر سفر کنند و 

اکراه از حیث اکراه بر معصیت، حرام نیست چون اکراه بر  در این صورت ندیفرمایمقصر بخواند امام  حضوررا در 

دارد. به  اشکال ،باشدیم اکراه بر سفر واسطهبهمعصیت واقع نشده بلکه از این حیث که ظلم و سلب اختیار و آزادي غیر 

کم آن را دارد یعنی اکراه از حیث اکراه بر معصیت، حرام و ح ردیگیمدر قسم سوم قرار  درواقع این صورت نظر ما

، اشکال دارد و باشدیمنیست چون اکراه بر معصیت واقع نشده بلکه از این حیث که ظلم و سلب اختیار و آزادي غیر 

است و  البالاشکو نهی از منکر باشد،  معروفامربه طبق قواعد کهیدرصورت نظر ما به اگر بر امر واجب هم اکراه شود،

 اال اگر مطابق آن قواعد نباشد، اشکال دارد.

 موجب تبدیل حکم شود ماًیمستققسم دوم: اکراهی که 
 ماً یمستقدر بیان امام این است که اکراه  شودیمدوم از قسم دوم از اقسام تسبیب که اکراه موجب تغییر حکم  صورت

حدیث رفع اکراه یکی از  طبق .شودیمو بدون تبدیل موضوع و با فرض بقا موضوع، موجب تبدیل و تغییر حکم 

این صورت و قسم از قسم دوم محل بحث و کالم فقها  .شودیماست که موجب جایز شدن فعل حرام  ايعناوین ثانویه

در قسم سوم  درواقع، شودیمکه موجب تبدیل موضوع است  شدهواقعو قسم اول یعنی جایی که اکراه بر امري  باشدیم

. در اینکه این قسم از این حیث که موجب سلب آزادي باشدیم، داخل شودیمیعنی جایی که اکراه بر فعل مباح واقع 

 سه احتمال درباره آن باشدیمکه اکراه بر معصیت  جهتنیازا، شکی وجود ندارد اما باشدیم، ظلم و حرام شودیمغیر 

 .باشدیماست که همین احتماالت در قسم سوم تسبیب هم مطرح  شدهمطرح

احتمال اول این است که حرام نباشد چون فرض این است که اکراه موجب جواز فعل حرام شده و براي مباشر  .1

 .باشدیمانجام فعل جایز 
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 احتمال دوم این است که بگوییم مطلقا حرام است چون مالك حرمت وجود دارد. .2

 در امور مهمه به مذاق فقیه حرام است و در غیر امور مهمه مانعی ندارد. احتمال سوم این است که بگوییم .3

که مصداق  جهتنیازاوجود دارد و اال  باشدیماین احتماالت در مورد حکم اکراه از این حیث که اکراه بر معصیت 

 ، شکی در حرمت آن وجود ندارد.باشدیمظلم 
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