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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
. در جلسات قبل تسبیب را به پنج قسم باشدیمبحث در تسبیب به معناي عام و دخالت در صدور حرام از غیر 

قسم اول تسبیب به معناي عام را به اتمام رساندیم و به شروع به بررسی قسم دوم که دخالت به  تقسیم نمودیم و بررسی

و یا به نحو اکراه و عدم  باشدیمنحو اجبار و اکراه نمودیم که این قسم دخالت یا به نحو اجبار و سلب اختیار از غیر 

 نمودند به این صورت که. مرحوم امام اکراه را بر سه قسم تقسیم باشدیمسلب اختیار غیر 

 مانند اکراه بر قتل. شودینمموجب تبدیل و تغیر حکم  اکراهگاهی  .1

 .شودیمو گاهی اکراه موجب تبدیل و تغییر حکم  .2

 است. شدهبرداشتهو گاهی نیز قبل از اکراه حکم به دلیل دیگري مانند اضطرار،  .3

شروع به بررسی صورت دوم قسم  تقسیم نمودیمکه حکم قسم اول و سوم را مطرح کردیم و قسم را به دو صورت  

 نمودیم. ،کندیممستقیم و با فرض بقا موضوع حکم را مرتفع  طوربهدوم از اقسام اکراه که اکراه 

 دو نکته مقدماتی در مورد دخالت به نحو اجبار
 .میکنیماشاره  ،دباشیمنکاتی در مورد صورت اجبار که به معناي سلب اختیار از مباشر  قبل از ادامه بحث به

 مالك در حرمت دخالت به نحو اجبار نکته اول: 
در مورد شخصی که دیگري را اکراه  شکی وجود ندارد و شودینمدر صورت اجبار در اینکه مباشر مرتکب حرام 

و با فرض بقا موضوع حکم تغییر  ماًیمستق، مالك حرمت همان چیزي است که در بررسی صورتی که اکراه کندیم

که اکراه بر فعل حرام صورت گرفته، در این دو فرض  جهتنیازا. مالك حرمت اکراه شودیم رفتهیو پذ، مطرح کندیم

و هر دو از این حیث که مصداق ظلم بر دیگري و نقض قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم  باشدیمیکی 

 است. حرام ،باشندیم
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 نکته دوم: اقسام دخالت به نحو اجبار
اما  اندکردهدر مورد اکراه تقسیمات مفصلی بیان  نکته دیگري که در این بحث وجود دارد این است که مرحوم امام

تقسیمات و تنویعاتی که در بحث اکراه مطرح شد  همه هرچنددر مورد اجبار تقسیمی بیان نکردند و از آن عبور کردند. 

و داراي  طرحقابل هاآننیست اما بعضی از  طرحقابل، باشدیم در بحث اجبار به خاطر اینکه در اجبار سلب اختیار

جایز بود و گاهی نیز اجبار به فعلی تعلق  که اگر اجبار نبود، ردیگیماجبار به فعلی تعلق  گاهی نکهیامثل باشدیمثمره 

خاطر اینکه مصداق ظلم  که در این دو قسم هرچند اکراه به به آن فعل حرام بود ارتکاب که اگر اجبار نبود، ردیگیم

است، حرام است اما ممکن در مواردي این ظلم صدق نکند که در این صورت اجبار حرام نیست مانند اینکه زندگی او 

بنابراین با این دو قسمی که ذکر شد  وابسته به شرب خمر باشد و با اجبار او به شرب خمر زندگی او نجات پیدا کند.

به  اکراهبه، سه قسم آن مربوط شودیماکراه یا اجبار به معناي اعم باشد بر پنج قسم تقسیم قسم دوم از اقسام تسبیب که 

اجبار گاهی به لحاظ مقدماتش گاهی  البته .باشدیمبه معناي اخص  اجباربهو دو قسم آن مربوط  باشدیممعناي اخص 

و گاهی مقدمات آن اختیاري  کنندیممی اجبار اگر به مکان معینی برود او را بر امر حرا داندیم مثالً اختیاري است 

نیست که در صورت اول اگر قاعده االمتناع باالختیار الینافی االختیار را پذیرفتیم در این صورت مباشر فعل هم 

و  شودیممرتکب حرام شده است و اگر این صورت را جزء اجبار دانستیم در این صورت اجبار نیز بر سه قسم تقسیم 

و اال اگر این قسم را جزء اجبار ندانستیم و آن را اختیاري  شودیمورت دوم تسبیب به شش قسم تقسیم ص درمجموع

 .شودیمدانستیم اجبار بر همان دو قسم تقسیم 

 و الزام نحو اکراهجهات حکمی بحث در همه اقسام دخالت به 
 اندکردهاشارهد و مرحوم امام نیز به آن وجود دار که در ذیل بحث اقسام دخالت به نحو اکراه و الزام نکته دیگري

به چهار قسم تقسیم کردند ولی ما آن را به شش قسم تقسیم کردیم، این  البته مرحوم امام به لحاظ تفکیک موضوعی

به معنی  به معناي اخص و هم شامل اجبار اکراهاست که بحث در همه اقسام دخالت به نحو اکراه و الزام که هم شامل 

در این  هرچندشد و  قائلکه بین این دو جهت باید تفکیک  باشدیماخص است، به لحاظ حکمی از دو حیث و جهت 

ی موردبررساما براي تام بودن بحث الزم است همه جهات  رندیگیمی قرار موردبررسباب بیشتر از جهت دوم این اقسام 

 قرار گیرد و طرح شود.
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 حیث مصدري جهت اول: بحث از اکراه از
و  اکراهبهبررسی اقسام دخالت به نحو اجبار و الزام، بحث از اکراه از حیث مصدري و اقدام  یکی از جهات بحث در

. حکم این قسم این است که اکراه و اجبار غیر و باشدیماز متعلق و ویژگی حرام  نظرقطعاجبار و سلب آزادي از غیر با 

مگر اینکه این سلب آزادي و اکراه طبق قواعد والیت و یا  باشدیمحرام  االصولیعلو  القاعدهیعلسلب آزادي از او، 

باشد. در باب والیت شخصی بر شخص دیگر، اصل عدم والیت شخصی  و نهی از منکر و در این دو مورد معروفامربه

مگر مواردي که از این اصل  باشدیمو سلب اختیار از غیر در اموري که تحت ید و اختیار غیر،  نفوذاعمالو  بر غیر

 ، والیت پدر بر فرزند.هیفقتیوالاستثنا شده است مانند 

 از اکراه از حیث دخالت در صدور حرام بحث جهت دوم:
جهت دوم بحث در بررسی اقسام دخالت به نحو اجبار و الزام، بحث از اکراه از حیث تسبیب و دخالت در صدور 

 .باشدیمحرام از غیر 

 نسبت به دخالت در ترك واجبشمول بحث 
ی دخالت در صدور فعل گاه ذکر این نکته هم الزم است که عنوان دخالت در صدور حرام از غیر بر دو قسم است.

و گاهی دخالت در ترك واجب مانند اینکه دیگري را اکراه و یا اجبار به ترك نماز کند. که هر  باشدیمو معصیت  حرام

 .باشندیمدو قسم داخل در محل بحث 

 بررسی قسم دوم دخالت به نحو اکراه: اکراه مجوز فعل حرام
ی قرار گرفت و شروع به بررسی قسم دوم کردیم. مرحوم امام اکراه موردبررسسوم اکراه  در جلسه قبل قسم اول و

اول آن  نمودند که به نظر ما صورت را بر دو صورت و قسم تقسیم شودیمدخالت به نحو اکراهی که مجوز فعل حرام 

 نیا ،باشدیممحل بحث  . اما صورت و قسم دوم کهباشدیمداخل در قسم سوم از اقسام دخالت به نحو اکراه و الزام 

اکراه بر او جایز شده  واسطهبهاست که اکراه بر عملی واقع شود که اگر اکراه نبود آن فعل بر فاعل مباشر حرام بود اما 

مگر  باشدیمه مرگ شخصی را اکراه بر شرب خمر کند. این قسم از حیث اکراه، حرام تهدید ب واسطهبهاست مانند اینکه 
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، اقوال باشدیمو نهی از منکر باشد اما از این حیث که دخالت در صدور حرام از غیر  معروفامربهاینکه طبق قواعد 

 مختلفی در حکم آن وجود دارد.

 دوم دخالت به نحو اکراه در حکماقوال 
 سه احتمال و قول وجود دارد. باشدیمکه دخالت در صدور حرام از ناحیه غیر  جهتنیازاقسم در حکم این 

 قول اول: عدم حرمت
چون فرض این است که اکراه موجب جواز فعل حرام شده و  احتمال و قول اول این است که این قسم حرام نیست

 و شخصی که اکراه کرده است در مسیر اکراه بر فعل حرام واقع نشده است. باشدیمبراي مباشر انجام فعل جایز 

 قول دوم: حرمت
 احتمال و قول دوم این است که بگوییم مطلقا حرام است چون مالك حرمت وجود دارد.

 تفصیل بین امور مهمه و غیر مهمهقول سوم:
 .باشدیمود دارد و در امور مهمه حرام سوم این است که بین امور مهمه و غیر مهمه تفصیل وج احتمال و قول

 دلیل قول به حرمت: حکم عقل به وجود مالك حرمت
فرض این قسم این است که مباشر مرتکب حرام منجز نشده است و انجام فعل براي او جایز بوده است مهم  ازآنجاکه

 شدهانیبدر صدور حرام از غیر  حرمت بررسی شود. دلیلی که براي حرمت این قسم از دخالت این است که دلیل قول به

موارد وجود  گونهنیاولی مالك فعل حرام در  فاعل مباشر مرتکب حرام منجز نشده است هرچنداست این است که 

عقل تحصیل  حکمبه، صورت گرفته است و باشدیمبر فعلی که داراي مفسده واقعی  اکراه فاعل مباشر درواقعدارد و 

ی بر آن نیست، جایز نیست و در باب اطاعت و معصیت مکلفین امرونه بالفعلت ولو اینکه اي که مبغوض موال اسمفسده

ی طریقی براي فهمیدن وجود این مصالح و امرونهی و امرونهنه صرف  باشندیمموظف به توجه به مصالح و مفاسد 

 .باشدیممفاسد 
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 نقد دلیل: عدم کلیت کبراي دلیل
به حفظ  مأمورمکلفین  نیست که در نظام عبد و موالیی، گونهنیاو  باشدینم موردقبولآن،  تیباکل ذکرشدهدلیل 

موانعی  بساچهاما  باشدیممراعات این جهت از سوي مکلف مطلوب  هرچندمصالح واقعی و دفع مفاسد واقعی باشند، و 

تا زمانی  تی داشته باشند. و لذاجلویی اظهار و ابراز این مصالح و مفاسد را گرفته باشد و با این مصالح و مفاسد، مزاحما

 .باشدینمی بر مصالح و مفاسد به مکلفین نرسد، مراعات آن الزم امرونه که

 تقویت قول به تفصیل
. گاهی مصالح و مفاسدي وجود دارد که باشدیمبا توجه به مطالبی که ذکر شد، قول به تفصیل نظریه صحیحی 

اینکه بر فاعل مباشر منت نهاده و به خاطر اکراه از او رفع تکلیف کرده است اما علم بر این وجود دارد که  رغمیعل

و نفوس وجود دارد که در این صورت  دمااست که این کار انجام نشود مانند آنچه در  شدهواقعاراده تامه خداوند بر این 

هم از حیث  و رت اکراه از حیث دخالت در صدور حرام از غیر،ی الزم است. در این صوواقعمصالح و مفاسد  مراعات

و  باشدینمتکلیف آور  و مفسدهو در غیر این صورت، صرف وجود مصلحت  باشدیماکراه و سلب اختیار غیر حرام 

چون اکراه بر حرام منجز واقع نشده است و فقط از حیث اکراه و  باشدینماکراه از حیث دخالت در صدور حرام، حرام 

 .باشدیمسلب اختیار غیر؛ حرام 

 در صدور حرام به نحو ایجاد داعی دخالت بررسی قسم سوم:
در فاعل  اتینفسانقسم سوم از اقسام دخالت در صدور حرام از غیر این است که از حیث دخالت در روحیات و 

کند و او را به انجام فعل حرام ترغیب کند. این ترغیب گاهی  ي ارتکاب به فعل حرامسوبه انگیزه مباشر، ایجاد داعی و

 .باشدیمفیلم و هنر  لهیوسبهو گاهی نیز  باشدیم لسانی

 نسبت قسم سوم و چهارم: عموم و خصوص من وجه
عموم و خصوص من وجه مقدمات است،  دیو تمهکه دخالت به نحو تسبیب خاص  و چهارمنسبت بین قسم سوم 

و هم اینکه با قرار گرفتن آن  کندیمایجاد داعی به فعل حرام  هم براي او با دادن ابزاري به دیگري گاهی انسان باشدیم

به حرمت قسم  قائلکه اگر  ردیگیمابزار در مسیر گناه، تمهید مقدمات فعل حرام و تسبیب به معناي خاص صورت 
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 باشندیمی نیز این دو قسم از هم جدا و گاهاز هر دو جهت مرتکب حرام شده است سوم و چهارم شویم این شخص 

مانند اینکه انسان با خواندن شعري دیگري را ترغیب به فعل حرام کند و یا اینکه فقط مقدمات فعل حرام براي او آماده 

 کند.
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