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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
. قسم اول که دخالت به نحو ترك باشدیمبحث در بررسی اقسام و موارد دخالت شخص در صدور حرام از غیر 

، در ابتدا به دو قسم باشدیمی قرار گرفت. قسم دوم هم که دخالت به نحو اکراه و الزام موردبررس، باشدیمبیان حکم 

ه به معناي خاص که در آن سلب اختیار از غیر به معناي و اکرا باشدیماجبار به معناي خاص که سلب اختیار از غیر 

 به شش قسم تقسیم شد. درمجموعدقی فلسفی وجود ندارد، تقسیم شد و سپس هر قسم به سه قسم و 

 قسم سوم از اقسام تسبیب: دخالت به نحو ایجاد داعی
نحو ایجاد داعی در غیر  قسم سوم از اقسام تسبیب به معناي عام و دخالت در صدور حرام از غیر، دخالت به

نه اینکه در امور خارجی  باشدیم. مقصود از ایجاد داعی در برابر قسم بعدي، تصرف در نفسانیات شخص دیگر باشدیم

ی تصرف کند بلکه مراد این است که با توصیف یک گناه و یا اینکه با یک کار هنري مانند شعر یا فیلم دیگري را واقعو 

 ترغیب به گناه کند.

 بیین موضوع بحثت
ي که براي ترغیب غیر به حرام صورت الهیوسابزار و  ي در ذیل این مطلب وجود دارد این است که گاهیانکته

دیگري را ترغیب به گناه  باشدیمفیلمی که مشتمل بر حرام  واسطهبهمانند آنکه  باشدیم، فی حد نفسه حرام ردیگیم

مانند شعر.  باشدینم، فی حد نفسه حرام کندیمآن دیگري را ترغیب به گناه  واسطهبهي که الهیوسکند و گاهی ابزار و 

در صورت اول که  البته باشدیمجهت بحث در این صورت بررسی این قسم از حیث ایجاد داعی و ترغیب غیر به حرام 

 دارد.وجود  ، از دو جهت و حیثیت حرمتباشدیمو وسیله حرام  ابزار واسطهبهایجاد داعی 
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 شمول بحث نسبت به ایجاد داعی به ترك واجب
نکته دیگري که در ذیل این مطلب الزم است ذکر شود، این است که مقصود از دخالت به نحو ایجاد داعی و ترغیب 

و هر دو صورت داخل در  باشدیمفعل حرام  اعم از ایجاد داعی و ترغیب به ترك واجب و ترغیب به ارتکاب به حرام

 .باشدیممحل بحث 

 جنسی مسائلشمول بحث نسبت به ایجاد داعی بابیان احکام 
 مسائلبیان  واسطهبهی که در اینجا مطرح است این است که حکم تهییج شهوت و یا محرکیت به حرام اگر سؤال

وجود دارد که باید حکم  یجنس مسائلاحکام شرعی  انیبابدر رابطه  سه بحث و موضوع درواقعشرعی باشد، چیست؟ 

 ی قرار گیرد.موردبررسآن 

 .شودیمگاهی بیان احکام موجب تهییج فعلی شهوت شخص دیگر  .1

بلکه باعث ایجاد داعی به ارتکاب حـرام در او  شودینمباعث تهییج شهوت دیگري  احکام گونهنیاگاهی بیان  .2

 .شودیم

 .شودیمي است که باعث تعلیم حرام به غیر اگونهبهگاهی بیان احکام  .3

، در محل بحث شودیمي است که باعث ترغیب و ایجاد داعی به حرام در غیر اگونهبهصورت دوم که بیان احکام 

 .باشدیمداخل 

 حکم شرعی بیان احکام در صورت تهییج شهوت دیگري
حکم آن این است که گاهی اصل بیان حکم موجب  اجماالًاما  باشدیماین موضوع خارج از محل بحث  هرچند

که در صورت دوم  شودیمو گاهی کیفیت بیان احکام موجب تهییج شهوت دیگري  شودیمتهییج شهوت فعلی دیگري 

باید به کیفیتی احکام بیان شود که تهییج شهوت رخ ندهد و در صورت اول که اصل بیان احکام موجب تهییج شهوت 

ي است که مورد امسئلهبیان حکم  و گاهی باشدیمي است که مورد ابتالي مکلف امسئلهحکم  ، گاهی بیانشودیم

بیان حکم حرام است و حرمت بر  مورد ابتال نیست چون تعلیم واجب نیست کهیدرصورت. باشدینمابتالي مکلف 
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و  باشدیمباب تزاحم  مورد از مورد ابتالي مکلف باشد مسئلهآن  کهیدرصورتاستحباب ذاتی بیان احکام مقدم است و 

نبود حکم آن تخییر بین بیان و عدم بیان حکم  صیتشخقابلو اگر  شودیمبود به آن عمل  صیتشخقابلاگر اهم 

 .باشدیم

 اقسام قسم سوم
 لمیف بوده و به انحا مختلف مانند کتاب، نشریات، مبتالبهدخالت در صدور حرام به نحو ایجاد داعی امروزه بسیار 

. این قسم به لحاظ تنجز و فعلی بودن حرام یا عدم آن بر فاعل مباشر به دو ردیگیماین دخالت در صدور حرام صورت 

و یا به خاطر وجود عناوین  باشدیمو قسم دوم نیز عدم تنجز یا به خاطر جهل فاعل مباشر به آن  شودیمقسم تقسیم 

این قسم به سه قسم  درمجموعفاعل مباشر فعلی نیست. بنابراین  ثانویه مانند اضطرار که در این دو صورت حرمت بر

 .شودیمزیر تقسیم 

 قسم اول: ایجاد داعی به حرام فعلی بر فاعل مباشر
قسم اول از اقسام دخالت در صدور حرام به نحو ایجاد داعی این است که شخص دیگري را بر فعل حرام ترغیب 

دیگري را با خواندن شعري ترغیب  نکهیامثلب آن حرام و معصیت فعلی شود و با علم مرتک عمدبهکند و فاعل مباشر 

 .باشدیمو تهییج به شرب مایعی کند که فاعل مباشر به حرمت و خمر بودن آن علم دارد و حرمت بر او منجز 

 قسم دوم: ایجاد داعی به حرام غیر منجز بر فاعل به خاطر جهل
صدور حرام این است که دیگري را بر فعل حرامی که به خاطر  داعی بر قسم دوم از اقسام دخالت به نحو ایجاد

دیگري را بر شرب مایعی که علم به خمریت آن ندارد ولی خودش علم  نکهیامثل، ترغیب کند باشدینمجهل بر او منجز 

 به خمریت آن دارد، ترغیب کند.

 ثانویهقسم سوم ایجاد داعی به حرام غیر منجز بر فاعل به خاطر عناوین 
صدور حرام این است که شخصی دیگري را بر فعل حرامی که به  قسم سوم از اقسام دخالت به نحو ایجاد داعی بر

 ، ترغیب کند.باشدینمخاطر یکی از عناوین ثانویه مانند اضطرار بر او منجز 
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 بررسی اقسام قسم سوم

 بررسی قسم اول: ایجاد داعی به حرام فعلی بر فاعل مباشر
 اول: حرمت حکم قسم

، به خصوصه باشدیمدر مورد قسم اول که دخالت به نحو ایجاد داعی بر حرام منجز و فعلی بر فاعل مباشر  هرچند

 دلیلی وارد نشده است ولی از جهات مختلف در حرمت آن اتفاق وجود دارد.

 ی از منکرو نه معروفامربهادله  فحوابیان اول در دلیل حرمت: 
ی از و نه معروفامربهادله وجوب  فحواچند بیان در دلیل حرمت وجود دارد. بیان اول در دلیل حرمت این است که 

و نهی از منکر معروف امربهمفاد ادله  و طبقمنکر بر این مطلب داللت دارد که ایجاد داعی به گناه براي غیر، حرام است 

ی ایجاد داعی به حرام، حرام است و اولقیطربهه واجب، واجب است که زجر و منع و نهی از منکر واجب است و بعث ب

و نهی از منکر  معروفامربهشدن به اینکه منعی در ایجاد داعی به حرام براي غیر وجود ندارد در تضاد با ادله  قائل

 .باشدیم

 بیان دوم: حکم عقل به حرمت ایجاد داعی به حرام
مستقل حکم به  طوربهو نهی از منکر، عقل  معروفامربهت که فارغ از ادله بیان دوم در علت حکم به حرمت این اس

 .کندیم حرمت ایجاد به داعی به حرام و آنچه مبغوض مولی است،

 بحث اخالقی
در اینجا  »وَ أَمَاتَ نَفْسَهُ قَدْ أَحْیَا عَقْلَهُ « ندیفرمایم البالغهنهجدر خطبه دویست و بیست  السالمهیعلامام علی 

. از هر فی وصف السالک للطریق الی اهللاکه در مسیر سلوك و خودسازي قرار دارد  کندیمحضرت کسی را تصویر 

بدتر از این نیست که انسان اهل تفکر در سلوك الی  زیچچیهاین است که انسان دنبال این سلوك باشد.  ترمهمچیزي 

این باشد که  درصددخودسازي باشد و  درصددصل این است که انسان مطلق بشود. ا غفلتبهاهللا نباشد یعنی مبتالي 

به آن مبتال  هاانسانی از خیلی از مفاسد درونی که سادگبه توانندینمي متوسط هاآدممشکالت خودش را بشناسد. 

معالجه بکند،  هستند خود را آزاد بکند. ولی بالي بزرگ این است که انسان نفهمد که مبتال است و نخواهد که خودش را
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اول این است که آدم این دو گام را بردارد از جهل  قدم یی به معالجه است.اعتنایباین بالي بزرگ یا جهل یا غفلت و یا 

ی هم بیرون بیاید انگیزه اصالح و توجه به معایب در او وجود داشته زگیانگیبمطلق و غفلت مطلق بیرون بیاید و از 

ی زگیانگیبی و تفاوتیبانسان از خواب کلی بیرون بیاید و اصل این است که انسان از  باشد. اساس کار این است که

اصالح  درصددمعایب خودش را شناسایی بکند و هم  هم ی و یک مدتی،زمانکبیرون بیاید و قرارش این باشد در ی

، کنندیمتعبیر به یقظه و همۀ  هانیاز ي نخستین براي سلوك الی اهللا است که اهاگام. این دو کلید اولیه و دیایبرب هاآن

دارد ولی  معنا و مدارجی درجات سلوك است البته همت خود هانیااینکه انسان بیدار بشود و اینکه همتی داشته باشد 

در خواب کلی هستیم و توجه  هاوقتاست که از خواب کلی بیرون بیاید ما خیلی  دو تا از منازل سلوك، یکی یقظه

همت الزم را نداریم یعنی انگیزه و داعی الزم نداریم که  هاوقتنداریم که عیب داریم و اگر هم توجه داشته باشیم خیلی 

یا براي  شودینماصالح  دیگویمو  داندیماین امر را در خودمان اصالح بکنیم، به دالیل مختلف یا انسان خود را پایین 

این دو مشکل اساسی است که وجود دارد. و دو عنصر اساسی براي حرکت انسان این  و از این قبیل امور. ذاردگیمبعد 

پیدا بکند و تالش بکند نسبت به معرفۀ النفس و معرفۀ معایب خودش از خواب  توجه است که یقظه و همت پیدا بکند،

. براي اینکه ندیگویممقام عزم و گاهی مقام همت  ی به آنگاه بیرون بیاید و اینکه عزم و اراده و همتی را پیشه بکند.

انسان سالک باشد، باید این دو کار را انجام بدهد اگر این نباشد ساکن است. مرز بین ساکن و سالک خیلی مرز مهمی 

 تالش کنیم که از حالت سکون به سلوك حرکت بکنیم. مشکل بعضی از ما این است که در مقام سکون است ما باید

باید در حالت سلوك قرار بگیریم و از سکون به سلوك حرکت بکنیم. نشانه و پایه اینکه انسان از  کهیدرحالهستیم، 

در سکون به سلوك حرکت کند، یکی یقظه است و یکی هم عزم و اراده و همت است و انگیزه و داعی است که باید 

یی بردارد و اقداماتی انجام بدهد. این هاقدم لنگانلنگانولو  اندتویم وقتآن سالک شد، به وجود بیاید. اگر انسان انسان

این  وقتآن. بعد از اینکه سالک شد »وَ أَمَاتَ نَفْسَهُ قَدْ أَحْیَا عَقْلَهُ«دیگر هم خوانده شد  بارکجمله همانی است که ی

کرده و نفس را میرانده است. نفس همان شهوات و امور شیطانی در مسیري قرار بگیرد که عقل را احیاء  تواندیمسالک 

مربوط به  »دَقَّ جَلِیلُهُ« ندیگویم طورنیا. این دو را »وَ لَطُفَ غَلِیظُهُ حَتَّى دَقَّ جَلِیلُهُ«را میراند.  هاآناست که باید 

در فکر سلوك است که بدن او  قدرآنمربوط به مسائل اخالقی است.  »غَلِیظُهُ  لَطُفَ «مسائل بدنی و ظاهري است و 

خدا در بدن او هم ظاهر است. جسم او هم جسمی است که نور الهی بر او  فرمانبهو توجه  کندیمفرمان خدا را توجه 

یی هاحرف برخالف .کندیمو جسم را نورانی  گذاردیمپاك است. باطن و معنا بر جسم هم تأثیر  جسمش تابیده است،

و  کنندیمو انوار الهی قداست پیدا  اتینورانهم در ارتباط با  جانیبجسم انسان، بلکه اشیاء  تنهانه زنندیمکه وهابیت 

و عرفان . آن چیزهایی که با انسان فاصله دارد چه برسد به جسم انسان، البته در فلسفه شودیملطافتی پیدا  هادر آن
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روح کسی کمال بیشتري پیدا بکند و سیطره بیشتري بر امور واقعی پیدا بکند گویا دامنه بدن او  هرچقدرکه  اندگفته

 نکهیامثلهم تصرف بکند  هاآندر  تواندیم رندیگیمیعنی چیزهاي دیگر هم گویا در حکم بدن او قرار  داکردهیپتوسعه 

بلند شده و قوت و  هاآنروح  قدرآنهستند،  طورنیاومین هستند معص طورنیااولیاي الهی  کندیمدر بدنش تصرف 

تصرف بکند. آن دست  تواندیم، در اشیاء دیگر هم کندیمکه در بدن خود تصرف پیدا  طورهمانکه  اندداکردهیپکمال 

د، اگر آن ي دیگر هم به تحریک او متحرك بشونهاجانیبي دیگر را هم متبرك بکند و هاجانیب تواندیمروح است که 

در خود روح که اصلش هم روح است  اًیثانو  کندیمظهور پیدا  هانیادر بدن خود  اوالًآمد،  عقل و اماته نفساحیاء 

اگر کسی اهل سلوك شد و دنبال شناخت معایب خود  کندیم، غلظیه یعنی اخالق تند و بد او لطافت پیدا »لَطُفَ غَلِیظُهُ«

. »وَ لَطُفَ غَلِیظُهُ  حَتَّى دَقَّ جَلِیلُهُ«دق که  شودیمو همت الزم براي اقدام معنوي پیدا کرد، وارد میدانی  برآمد هاآنو رفع 

که از  شودیمو روح و اخالق او هم، روح و اخالق پاکی  شودیمجسم او جسم نرم و آرامی در برابر فرمان خدا 

برقی براي او  کندیمي براي او طلوع اجهندهموج  »هُ لَامِعٌ کَثِیرُ الْبَرْقِوَ بَرَقَ لَ« ردیگیمفاصله  هارذالتو  هايتند

این بعد از یک  شودیمکه نورانیت زیادي دارد اینکه چراغی براي او روشن  شودیمو چراغی براي او روشن  جهدیم

و آن  شودیمي پیدا اژهیوي هاتینورانو  شودیمي معنوي پیدا هااحساسبراي افراد  ي از سلوك است کهادوره

ی از محاسبات دنیایی که ما در لیخ چیزها رادع و مانع است. از خیلی براي او آرامآرامکه  دهدیمنورانیت، لذتی به او 

وارد  ما اسیر خیلی از چیزهاي ناچیز هستیم اینکه برایمان خیلی مهم است وقتی شودیمآن اسیر هستیم برایش حل 

ی تمام عنی که کجا بنشینیم و چطور بنشینیم، میارکردهیگما در اولیات  بنشینیم، نشانه این است که ، کجامیشویممجلسی 

خیلی معنا دارد  هانیامادي و دنیایی است که در چیزهاي اولیه مانند اینکه چه کسی اول برود کجا بنشیند  ذهن ذهنمان،

قرار  در سلوكه خیلی از امور بزرگ هستیم. اگر کسی مبتالي ب میفهمیمچیزهایی است که اگر دقت بکنیم  هانیا

وَ «یی برداشت و جلو رفت در یک مراحلی هاگاماز این سکونی که ما هستیم بیرون آمد و اهل سلوك شد و  گرفت و

یی در دل او ظهور هاتینوران، شودیمیی در او ظاهر هانشانه ،جهدیمیی در وجود او هابرق .»بَرَقَ لَهُ لَامِعٌ کَثِیرُ الْبَرْقِ 

 البته .8تحریم/ »نُورُهُمْ یَسْعَى بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمَانِهِمْ «که دستگیر آدم است. این همان نوري است که در قیامت  کندیم

. با چه محاسباتی معلوم نیست کندیماین برق را بیشتر متوجه  هایبعضاین حرف درستی است که گاهی خدا براي 

پیدا  هاآنو با مقدمات کمتر این برق در وجود  ترعیسرمتفاوت هستند گاهی براي افرادي  جاهمهدر  هاانسان نکهیامثل

راه را  شودیمو پدیدار  جهدیم، این برق درونی که بعد از گام اول در او »فَأَبَانَ لَهُ الطَّرِیقَ وَ سَلَکَ بِهِ السَّبِیلَ« شودیم

احساس بکنند  توانندیمچیزهاي درونی است که افراد در عالم سلوك خودشان  هانیا. کندیمبراي او آشکار و واضح 

 رودیمیی که در مسیر الی اهللا هست کنار هاظلمتو  هایکیتار .شودیماز جلوي راه او برداشته  هاوخمچیپخیلی از 
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. این سه جمله پشت سر هم خیلی بردیمجلو  و او را به سمت دهدیمبرق درون و توفیق خاص الهی راه را به او نشان 

و  بردیمو او را در این راه جلو  ،»وَ سَلَکَ بِهِ السَّبِیلَ« کندیم، راه را براي او روشن »فَأَبَانَ لَهُ الطَّرِیقَ«جالب است که 

که  شودیمبکنیم کسی وارد سالنی  فرض بزنیم، که اگر بخواهیم مثالی براي این »الْأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلَامَۀِ وَ تَدَافَعَتْهُ«

خیلی سخت است  . اگر خود او باشدرساندیم، راه واقعی است که او را سالم به مقصد راهکراه خروجی دارد و ی هاده

رد  هاآناز  خواهدیموقتی  شودیمولی گاهی  درستی باشد راه و آن راه، را انتخاب کند راهکها، یبین آن راه که بتواند

این نشانه ها و درها  »الْأَبْوَابُ وَ تَدَافَعَتْهُ « طورنیهمو  شودیمروشن  قرمزچراغیک  تاي این درها نودونه شود جلوي

یعنی بعد از  »الْأَبْوَابُ وَ تَدَافَعَتْهُ «تا برسد به دري که راه نجات در آن هست  دهندیمحواله  سوآنبه  سونیااو را از 

 دهدیم. این در او را به آن در حواله شودیم. درهاي خطا به روي او بسته کندیمپیدا کرد خدا برایش جور  سلوکی که

نجات پیدا بکند  ازآنجا تواندیمکه  دهندیمهمه او را به در درستی حواله  تاًینهاو  دهدیمو آن در به در دیگري حواله 

برسد. این بعد از سلک  سالمتتا به باب  دهندیمدرها او را به یکدیگر حواله  »بَابِ السَّلَامَۀِالْأَبْوَابُ إِلَى  وَ تَدَافَعَتْهُ«و 

الْأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلَامَۀِ وَ دَارِ الْإِقَامَۀِ وَ ثَبَتَتْ رِجْلَاهُ  وَ تَدَافَعَتْهُ«الی اهللا است ابتدا معلوم نیست چنین چیزي باشد. 

اگر کسی از سکون بیرون آمد و در سلوك الی اهللا » دَنِهِ فِی قَرَارِ الْأَمْنِ وَ الرَّاحَۀِ بِمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَ أَرْضَى رَبَّهبِطُمَأْنِینَۀِ بَ

 .شودیمقرار گرفت این مسیر به این شکل براي او باز 
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