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ﺑﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ

»ﺛﻢ إﻧّﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻬﻴﺪان أنّ اﻟﻤﺮه ﻗﺎﺻﺪ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺎﺳﺐ إﻟ اﻟﻠﻔﻆ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺻﺪ إﻟ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ،ﺑﻞ ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻌّﻣﺔ«.

اﮐﺮاه در ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ

ﺑﺤﺚ در اﺷﺘﺮاط ﻃﯿﺐ ﻧﻔﺲ ﺑﻮد .ادﻟﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل ﻋﺒﺎرﺗ از ﺷﻬﯿﺪ اول و ﺛﺎﻧ و ﻋﻼﻣﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮه ﻗﺎﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﻣﺮه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﺮاد اﯾﻦ
ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اراده ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻌﺖ را در ﺧﺎرج ﻧﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮه ﻗﺼﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻟﻔﻆ ﺑﯿﻊ را و اﻧﺸﺎء ﻧﯿﺰ ﻣ ﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ در ﺧﺎرج را اراده ﻧﻤ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﺷﻮاﻫﺪی را ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﻫﺪ اول :ﻣﻮاردی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪ ﺗﻠﻢ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻃﻮﻃ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻮدک .در اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺗﻨﻬﺎ
ﻗﺼﺪ ﻟﻔﻆ وﺟﻮد دارد.
ﺷﺎﻫﺪ دوم :از ﺷﺨﺺ ﻫﺎزل ﺳﺌﻮال ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ را ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﻔﻆ را اراده ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ اراده ﻣﻌﻨﺎ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰل ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤ ﺷﻮد .ﭼﻄﻮر در ﻫﺎزل ﮐﻪ ﯾ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای دون ﻣﺮﺗﺒﻪ اﮐﺮاه اﺳﺖ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در اﮐﺮاه و ﻣﺮه
ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮم :ﺗﻔﯿ ﺑﯿﻦ ﻟﻔﻆ و اراده ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺴ ﮔﻔﺖ ﻟﻔﻆ را ﺑﻮ وﻟ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﻮ.
ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻌﻨﺎ اﮐﺮاه در ﻟﻐﺖ وﻗﻮع ﺷء در ﺧﺎرج اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻌﺖ را ﺑﻮﯾﺪ وﻟ اراده ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﮐﺮاه ﺻﺪق ﻧﻤ
ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻨﺠﻢ :اﮔﺮ در ﻓﺮوع ﻓﻘﻬ اﮐﺮاه ﺗﺘﺒﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﻣ ﯾﺎﺑﯿﻢ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد اراده ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺸﻢ :اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻌﺪ از ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟ از
روی اﮐﺮاه .ﻣﺮه ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺼﺪ را دارد وﻟ ﻣﺮه اﺳﺖ.

در ﮐﻼم ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﻮاردی دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدﻧﺸﺎن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻋﺒﺎرت ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﻣ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد ﺷﻬﯿﺪﯾﻦ ﻋﺪم ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ در ﺧﺎرج
اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ دﯾﺮی ﻣ آورد ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻓﻀﻮﻟ را ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻄﻒ در
ﮐﻼم ﺷﻬﯿﺪ اول وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﮐﻼم ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﺒﺎرت

»اﻟﻤﺮه واﻟﻔﻀﻮﻟ ﻗﺎﺻﺪان ﻟﻠﻔﻆ دون اﻟﻤﻌﻨﺎ« اﯾﻦ ﻋﻄﻒ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺷ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﻊ ﻓﻀﻮﻟ ،ﻓﻀﻮﻟ
ﻫﻢ اراده ﻟﻔﻆ را دارد و ﻫﻢ اراده ﻣﻌﻨﺎ را دارد» .ﺛﻢ اﻧّﻪ ﯾﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ« از ﺟﻤﺎﻋﺘ از ﻓﻘﻬﺎ روﺷﻦ ﻣ ﺷﻮد» .ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻬﯿﺪان انّ
اﻟﻤﺮه ﻗﺎﺻﺪ اﻟ اﻟﻠﻔﻆ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺻﺪ اﻟ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ«.
ﻣﺮه ﻗﺎﺻﺪ ﻟﻔﻆ اﺳﺖ وﻟ ﻗﺎﺻﺪ ﻣﺪﻟﻮل ﻧﯿﺴﺖ» .ﺑﻞ ﯾﻈﻬﺮ ذﻟ «ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﺮه ﻗﺎﺻﺪ ﻟﻔﻆ اﺳﺖ »دون اﻟﻤﺪﻟﻮﻟﻪ ﯾﻈﻬﺮ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﮐﻠﻤﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ .و ﻟﯿﺲ ﻣﺮادﻫﻢ أﻧّﻪ ﻻ ﻗﺼﺪ ﻟﻪ اﻻ إﻟ ﻣﺠﺮد« ،ﺗﻠﻢ ﻣﺮاد اﯾﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮه ﻗﺼﺪی ﻧﺪارد ﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﺠﺮد اﻟﻔﺎظ و ﻣﺠﺮد ﺗﻠﻢ» ،ﮐﯿﻒ« ﭼﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ اراده ﻟﻔﻆ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﯿﺮ از ﻟﻔﻆ ﺟﯿﺰ دﯾﺮی را اراده ﻧﻨﺪ.
»و اﻟﻬﺎزل اﻟﺬی« ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ از ﺑﺎب آﺳﺎن ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ ﯾ ﻣﻘﺪاری ﻣﻘﺪم و ﻣﺆﺧﺮ ﻣ ﮐﺮد ﻃﺒﻖ
ﺗﺮﺗﯿﺒ ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺘﯿﻢ اوﻟ ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﻫﺎزل اﻟﺬی ﻫﻮ دوﻧﻪ« ،ﻫﺎزل دون ﻣﺮه اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﻮﺧ
ﻣ ﮐﻨﺪ از ﻧﻈﺮ اراده ﯾ اراده ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮی دارد ﺗﺎ ﻣﺮه ،اﯾﻦ »اﻟﺬی ﻫﻮ دوﻧﻪ ﻓ اﻟﻘﺼﺪ« در ﻗﺼﺪ و اراده ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮه اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻫﺎزل ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ دارد وﻟ ﻗﺼﺪ ﺟﺪی ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺳﻮاد ﻧﺪارد ،ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﻋﻼﻣﻪ ای و ﺑﺮای آن ﯾ ﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ
ﺟﻨﺎب ﻋﻼﻣﻪ ﮐﺬای ﮐﺬا و اﻟﻘﺎﺑ ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ و اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰل ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤ ﺷﻮد.
»و اﻟﺨﺎﻟ «ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ اول ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اراده ﺗﻠﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ اراده ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »اﻟﺨﺎﻟ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺪ اﻟ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻠّﻢ« اﯾﻦ »اﻟ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻠّﻢ« ﺑﻨﻮﺳﯿﺪ »اﻟ اﻟﻤﻌﻨﺎ اﻟﺨﺎﻟ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺪ
اﻟﻤﻌﻨ ،«آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺎﻟ از ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ »ﻫﻮ ﻣﻦ ﯾﺘﻠّﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪاً« آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪاً ﺗﻠﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ »ﺗﻠﻘﯿﻨﺎً« ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻘﯿﻦ و ﺗﻘﻠﯿﺪ
را ﻋﺮض ﮐﺮدﯾﻢ» .ﮐﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﺠﺎﻫﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧ.«
»ﻓﺎﻟﻤﺮاد ﺑﻌﺪم ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺮه :ﻋﺪم اﻟﻘﺼﺪ إﻟ وﻗﻮع ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻓ اﻟﺨﺎرج« ،ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﺼﺪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻘﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج
»و أنّ اﻟﺪّاﻋ ﻟﻪ إﻟ اﻹﻧﺸﺎء« ،آن ﮐﻪ داﻋ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮه ﺑﺮای »اﻧﺸﺎء داﻋ ﻟﯿﺲ ﻗﺼﺪ وﻗﻮع ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻓ اﻟﺨﺎرج« ﻗﺼﺪ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ» .ﻻ أنّ ﮐﻼﻣﻪ اﻹﻧﺸﺎﺋ ﻣﺠﺮد ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻟﻮل« ،ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﮐﻼم اﻧﺸﺎﺋ
ﻣﺠﺮد از ﻣﺪﻟﻮل ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﮐﻼم اﻧﺸﺎﺋ ﻣﺠﺮد از ﻣﺪﻟﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
»ﮐﯿﻒ و ﻫﻮ« ﯾﻌﻨ ﻣﺪﻟﻮل »ﻣﻌﻠﻮل ﻟﻠﻼم اﻻﻧﺸﺎﺋ «ﻣﻌﻠﻮل ﮐﻼم اﻧﺸﺎﺋ اﺳﺖ» .اذا ﮐﺎن ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻏﯿﺮ ﻣﻬﻤﻞ« آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻼم اﻧﺸﺎﺋ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و ﻏﯿﺮ ﻣﻬﻤﻞ را ﺑﻮﯾﺪ وﻗﺘ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺖ ﮐﻼم اﻧﺸﺎﺋ اﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺪون ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
راﺑﻌﺎً» :و ﻫﺬا اﻟّﺬی ذﮐﺮﻧﺎ« اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﺎرت ﺷﻬﯿﺪﯾﻦ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ »ﻻ ﯾﺎد ﯾﺨﻔ ﻋﻠ ﻣﻦ ﻟﻪ أدﻧ ﺗﺄﻣﻞ ﻓ ﻣﻌﻨ
اﻹﮐﺮاه« ،ﺑﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﻣﻠ در ﻣﻌﻨﺎی اﮐﺮاه دارد »ﻟﻐﺘﺎً و ﻋﺮﻓﺎً« ،ﻟﻐﺔً و ﻋﺮﻓﺎً اﮐﺮاه ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟ اﮐﺮاه دو ﻗﯿﺪ دارد» ،وﻗﻮع
ﺷ ﻓ اﻟﺨﺎرج« دو ﮐﺮه اﯾﻦ دو ﻗﯿﺪ اﮐﺮاه اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﺴ ﻓﻌﻠ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﮐﺴ را اﮐﺮاه ﺑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮش را ﺑﺮدار و
او اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ و اﮐﺮاه ﺻﺪق ﻧﻤ ﮐﻨﺪ» .اﮐﺮاه وﻗﻮع اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺎرج« اﯾﻦ ﯾ ﻗﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﺮه ﯾﻌﻨ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻃﻨ.

ﻫﻤﯿﻦ را در ﻣﻮرد ﺑﯿﻊ ،ﺑﯿﻊ اﮐﺮاﻫ ﯾﻌﻨ» وﻗﻮع ﺑﯿﻊ ﻓ اﻟﺨﺎرج« ﯾﻌﻨ ﻣﺘﻠﻢ ﺑﻌﺖ را ﺑﻮﯾﺪ ﻟﻔﻆ را اراده ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ را اراده ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻟﻔﻆ را ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻨﺎ را اراده ﻧﺮد »ﺷء« ﯾﻌﻨ ﺑﯿﻊ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻓﻌﻞ ،ﻓﻌﻞ اﮐﺮاﻫ اﺳﺖ» .ﻣﻦ ﻟﻪ أدﻧ
ﺗﺄﻣﻞ ﻓ ﻣﻌﻨ اﻻﮐﺮاه ﻟﻐﺔً و ﻋﺮﻓﺎً« ،اﯾﻦ راﺑﻌﺎً اﺳﺖ» .ﺧﺎﻣﺴﺎً و أدﻧ ﺗﺘﺒﻊ« ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺘﺒﻊ را ﺑﻨﺪ »ﻓ ﻣﺎ ذﮐﺮه اﻻﺻﺤﺎب
ﻓ ﻓﺮوع اﻹﮐﺮاه« ،در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب در ﻓﺮوع اﮐﺮاه ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ» .اﻟّﺘ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﻤﻪ« ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺘﺒﻊ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻨﺪ
در ﮐﻠﻤﺎت اﺻﺤﺎب ،در »ﻓﺮوع اﻹﮐﺮاه اﻟﺘ «ﻓﺮوﻋ ﮐﻪ »ﻻ ﺗﺴﺘﻘﯿﻢ« ﯾﻌﻨ» ﻻ ﯾﺼﺢ« اﯾﻦ ﻓﺮوع ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
»ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﻤﻪ« ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻫﻢ ﻣ اﻧﺪازد آن ﻋﺒﺎرﺗ ﮐﻪ از ﺷﻬﯿﺪﯾﻦ ﻣﻮﻫﻢ او اﺳﺖ و ﺑﻪ وﻫﻢ ﻣ اﻧﺪازد »ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﻤﺮه ﻋﻦ
ﻗﺼﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻠﻔﻆ« ،اﮔﺮ ﮐﺴ در ﻓﺮوع اﮐﺮاه دﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮوع اﮐﺮاه در ﺻﻮرﺗ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮه ﻗﺼﺪ
ﻣﻌﻨﺎ را دارد .اﯾﻦ »ﺟﻌﻠﻪ« ﻋﻄﻒ ﺑﻪ آن »ﻓ ﻣﻌﻨ اﻻﮐﺮاه« اﺳﺖ ﯾﻌﻨ» ﻣﻦ ﻟﻪ ادﻧ ﺗﺄﻣﻞ ﻓ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﺼﺪ« ﯾﻌﻨ ﻫﻤﯿﻨ ﮐﻪ
اﮐﺮاه ﯾ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻋﺪم اﮐﺮاه ﻗﺮاردادهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط راﺑﻊ »ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﺼﺪ« ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮط ﺳﻮم ﺑﻮد ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮط ﭼﻬﺎرم ﺳﺎﺋﺮ ﺷﺮاﺋﻂ ﻗﺒﻠ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻗﺼﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻫﺴﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ و اﮐﺮاه اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘﻢ ﺣﻢ اﺻﺤﺎب »ﺑﻌﺪم وﺟﻮب اﻟﺘﻮرﯾﻪ« ،ﺑﻌﺪ ﻣﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎب اﮐﺮاه آﯾﺎ ﺗﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺼ از اﮐﺮاه واﺟﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﮐﺮاﻫﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺷﺖ را ﺑﻔﺮوﺷ و ﺑﻮﯾﺪ »ﺑﻌﺖ« و در ذﻫﻦ ،ﻣﺒﯿﻊ دﯾﺮ را اراده ﮐﻨﺪ .ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮرﯾﻪ در ﺗﻔﺼ از
اﮐﺮاه واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮرﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و رﺑﻄ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻔﻆ ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮه ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ دارد.
»و ﺣﻤﻬﻢ ﺑﻌﺪم وﺟﻮب ﺗﻮرﯾﻪ« در ﺗﻔﺼ و ﺗﺨﻠﺺ از اﮐﺮاه.
»و ﺻﺤﺔ ﺑﯿﻌﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺿﺎ« ﯾﻌﻨ ﺣﻢ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺑﯿﻊ ﻣﺮه ﺑﻌﺪ از رﺿﺎ ،ﯾﻌﻨ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ اﮐﺮاه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ
ﻣﺮه دﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺿﺮری ﺑﺮای آن ﻧﺪارد و ﻧﻔﻊ دارد ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻤﻬﻢ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﯿﻠ از ﻣﺤﺸﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ و ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪی ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺣﻢ« ﻋﻄﻒ ﺑﻪ »ﻓ ﻣﻌﻨ اﻻﮐﺮاه« اﺳﺖ» ،ﻓ ﻣﺎ ذﮐﺮه
اﻻﺻﺤﺎب ﻓ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﺼﺪ و ﻓ ﺣﻤﻪ اﺳﺘﺪﻻل« .ﺑﻌﻀ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﻬﻢ ﻋﻄﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺮای »ﻣﺎ ذﮐﺮه اﻻﺻﺤﺎب«
اﺳﺖ.
اﻻن ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوع اﮐﺮاه را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ،ﺳﻪ ﺗﺎ ﻓﺮع »ﻻ ﯾﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻻ ﯾﺼﺢ إﻻ« ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
»و اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﻢ« ،اﺳﺘﺪﻻﻟ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ ﻣﺮه »ﺑﺎﻻﺧﺒﺎر اﻟﻮاردة ﻓ ﻃﻼق اﻟﻤﺮه« ،ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ در ﻃﻼق ﻣﺮه
رواﯾﺎﺗ دارﯾﻢ ،رواﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻃﻼق ﻣﺮه ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ در ﻓﺮﺿ اﺳﺖ ﮐﻪ زوج اراده و ﻗﺼﺪ ﻃﻼق ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
»و أﻧّﻪ ﻻ ﻃﻼق اﻻ ﻣﻊ ارادة اﻟﻄّﻼق« در رواﯾﺎت دارﯾﻢ از اﻣﺎم ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ »ﻻ ﻃﻼق اﻻ ﻣﻊ ارادة اﻟﻄّﻼق«،
»ﺣﯿﺚ إنّ اﻟﻤﻨﻔ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻼق« ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻔ اﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻃﻼق اﺳﺖ »ﻻ ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﻐﺔً و ﻋﺮﻓﺎً« ،ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﻼق ﻟﻐﺘﺎً و
ﻋﺮﻓﺎً ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺎت اﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﻮال ﻧﺪارد .ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق ﻟﻐﺘﻪ و ﻋﺮﻓﺎً واﻗﻊ ﺷﺪه ،آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺣﻀﺮت ﻧﻔ ﺻﺤﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﻔ ﺗﺤﻘﻖ.
»و ﻓﯿﻤﺎ« ﻋﻄﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ »ﻓ ﻃﻼق اﻟﻤﺮه« اﺳﺖ ﯾﻌﻨ» ﺑﺎﻻﺧﺒﺎر اﻟﻮاردة ﻓﯿﻤﺎ ورد ﻓﯿﻤﻦ ﻃﻠّﻖ ﻣﺪاراةً ﺑﺄﻫﻠﻪ« ،ﮐﺴ اﺳﺖ ﻣ رود
زن دوﻣ را اﺧﺘﯿﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻟﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﯾﻦ زن دوم ﯾ ﻣﻘﺪاری ﺑﺎ آن ﻣﺪارا ﮐﻨﺪ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ زن اول را ﻃﻼق دادهام و
ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق را ﻣﺧﻮاﻧﻢ .در رواﯾﺎت وارد ﺷﺪه اﯾﻦ ﻃﻼﻗ ﮐﻪ از ﺑﺎب ﻣﺪارای ﺑﺎ زوﺟﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪاراةً زوﺟﻪ اوﻟ را ﻃﻼق

ﻣ دﻫﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
»اﻟ ﻏﯿﺮ ذﻟ ،«ﻣﻮارد دﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ »و ﻓ ﻣﻦ« ﻋﻄﻒ ﺑﻪ آن »ﻓ ﻣﻌﻨ اﻹﮐﺮاه« اﺳﺖ ،ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ »ﻓ أنّ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺾ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓ وﻗﻮع اﻟﻄّﻼق اﮐﺮاﻫﺎً« ،اﯾﻨﻪ ﺑﻌﻀ از ﺳﻨ ﻫﺎ ﻫﻢ در وﻗﻮع ﻃﻼق اﮐﺮاﻫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ »ﻻ ﯾﻨﺒﻐ أن ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠ
اﻟﻼم اﻟﻤﺠﺮد ﻋﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﻔﻬﻮم«.
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﻼم ﻗﺼﺪ ﻣﻔﻬﻮم» ،اﻟّﺬی ﻻ ﯾﺴﻤ «ﮐﻼﻣ ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻨﺪ »ﻻ ﯾﺴﻤ
ﺧﺒﺮاً و ﻻ اﻧﺸﺎء و ﻏﯿﺮ ذﻟ ،«ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ »ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺟﺐ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺄنّ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻓ اﻟﻤﺮه« ،ﻣﺮاد ﻗﺼﺪی ﮐﻪ در
ﻣﺮه ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ» .ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪ إﻟ وﻗﻮع اﺛﺮ اﻟﻌﻘﺪ« ،ﻗﺼﺪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻋﻘﺪ ﯾﻌﻨ ﻣﻠﯿﺖ و ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻘﺪ در واﻗﻊ »و ﻋﺪم ﻃﯿﺐ
اﻟﻨﻔﺲ« ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻌﻀ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺪم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﻔﻘﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣ آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻃﯿﺐ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ» ،و ﻋﺪم ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨ» اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ﻣﻔﻘﻮد ﻗﺼﺪ ﻣﻔﻘﻮد ﻋﺪم ﻃﯿﺐ اﻟﻨﻔﺲ« ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻃﻨ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ .ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎ را اراده ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ »و ﯾﻔ ﻓ ذﻟ ،«ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﯾﻌﻨ ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻧﻔ
ﻗﺼﺪ ،ﻗﺼﺪ اﻟﻤﻌﻨﺎ را ﻧﻔ ﮐﻨﯿﻢ »ﻣﺎ ذﮐﺮه ﺷﻬﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧ ﻣﻦ انّ اﻟﻤﺮه واﻟﻔﻀﻮﻟ ﻗﺎﺻﺪان اﻟ اﻟﻠﻔﻆ دون ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ« ،ﺷﺎﻫﺪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﺮ »وﺟﻪ اﻟﻔﺎﯾﻪ« ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﯾﻔ ،ﻋﻠﺖ ﯾﻔ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﻮﻟ را ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ
ﻓﻀﻮﻟ ﻗﺎﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
»ﻧﻌﻢ ذﮐﺮ ﻓ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و اﻟﻤﺴﺎﻟ ﻓ ﻓﺮوع اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻮﻫﻢ ذﻟ «در ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﻣﺴﺎﻟ در ﻓﺮوع ﻣﺴﺌﻠﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﻮﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
»ﻗﺎل« در ﺗﺤﺮﯾﺮ »ﻟﻮ اﮐﺮه ﻋﻠ اﻟﻄّﻼق« ﻋﻼﻣﻪ در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣﺮه ﺑﺮ ﻃﻼق ﺷﻮد »ﻓﻄﻠّﻖ ﻧﺎوﯾﺎً« ،ﺑﻌﺪ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻃﻼق ،ﻃﻼق دﻫﺪ .ﻓﺮﻣﻮده »ﻓﺎﻷﻗﺮب وﻗﻮع اﻟﻄﻼق اذ ﻻ اﮐﺮاه ﻋﻠ اﻟﻘﺼﺪ« ،ﭼﻮن اﮐﺮاه ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد .اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت ﻋﻼﻣﻪ اﺳﺖ .دو ﺟﺎی ﻋﺒﺎرت ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻮﻫﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮه ﻗﺼﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻓﺘﻠﻖ
ﻧﺎوﯾﻪ و ﯾ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﺪ اﮐﺮاه ﻧﯿﺴﺖ.
»ﻻ اﮐﺮاه ﻋﻠ اﻟﻘﺼﺪ اﻧﺘﻬ «ﮐﻼم ﻋﻼﻣﻪ »و ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ« ﯾﻌﻨ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ »ﺑﻨ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻋﻠ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺼﺪ ﺑﻤﺎ
ذﮐﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻫﻢ ﮐﻼﻣﻬﻢ« ،ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ رد ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد
ﻋﻼﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺮاه ﻗﺼﺪ وﺟﻮ د ﻧﺪارد و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺼﺪ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻫﻦ از ﮐﻼم اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ
و ﻣﺎ رد ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻮﻫﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ »ﻓﺮد ﻋﻠﯿﻬﻢ« و رد ﮐﺮده اﺳﺖ »ﺑﻔﺴﺎد اﻟﻤﺒﻨ «اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﻨﺪ
ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ »و ﻋﺪم وﻗﻮع اﻟﻄﻼق ﻓ اﻟﻔﺮض اﻣﺰﺑﻮر« ،اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣ» و ﻋﺪم وﻗﻮع اﻟﻄﻼق ﻓ اﻟﻔﺮض
اﻟﻤﺰﺑﻮر« ،اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟﻦ اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﯾﻘﻄﻊ ﺑﻌﺪﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟﻦ اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﯾﻘﻄﻊ ﺑﻌﺪم ارادﺗﻬﻢ ﻟﺬﻟ ،«ﻣﺘﺄﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﻣ
ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ از »ﻓﻄّﻠﻖ ﻧﺎوﯾﺎً« اﯾﻨﻬﺎ اراده ﻧﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺖ اﮐﺮاه ﻧﯿﺴﺖ» ،و ﺳﻴﺄﺗ «ﯾﻌﻨ در ﺻﻔﺤﻪ  121در
آﻧﺠﺎ ﻣ آﯾﺪ »ﻣﺎ ﯾﻤﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺰﺑﻮر« اﯾﻦ ﻓﺮع ﻣﺰﺑﻮر »ﻟﻮ اﮐﺮاه ﻃﻼق ﻧﺎوﯾﺎ« ﺣﺎل ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﮐﺮاه.
اﮐﺮاه ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺮﻓ و ﻟﻐﻮی آن »ﺣﻤﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠ ﻣﺎ ﯾﺮه« اﺳﺖ ،ﺣﻤﻞ ﯾﻌﻨ وادار ﮐﺮدن اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ را وادار ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺮاﻫﺖ دارد .ﺷﯿﺦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ در اﮐﺮاه در ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻄﻠﺐ اول اﮐﺮاه

در ﺟﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﻗﺘﺮان« ﺑﻪ ﯾ وﻋﯿﺪی از ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ» .ﺣﺎﻣﻞ« ﯾﻌﻨ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﻔﺮوش ﯾﺎ
ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪت را ﮐﺘ ﻣ زﻧﯿﻢ ﯾﺎ آﺑﺮوﯾﺖ را ﻣ ﺑﺮﯾﻢ.
ﺷﺮط اول »اﻗﺘﺮان ﺑﻪ« ﺑﺒﻌﯿﺪ از ﻃﺮف ﺣﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﺷﺮط دوم ﻣﺮه زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ﻣ ﮐﻨﺪ و
ﻗﺪرت اﯾﻨﻪ دﺳﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﻧﺪارد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻮدﮐ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﻔﺮوش ﯾﺎ ﺧﻔﻪات ﻣ ﮐﻨﻢ و ﮐﻮدک ﻧﻤ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرگ را ﺧﻔﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮط دوم در اﮐﺮاه ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻇﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ وﻋﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﻇﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ وﻋﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻋﺪه اﺳﺖ و آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺷﺮط ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻋﯿﺪ
ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻓﺎﻋﻞ ﯾﺎ »ﻣﻦ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎل« ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ﯾﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ آﺑﺮو و ﯾﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﻣﺎل اﺳﺖ .ﯾﺎ
اﯾﻦ را ﺑﻔﺮوش ﮐﻪ ﺧﻮﻧﻪ ات را آﺗﺶ ﻣ زﻧﻢ و ﯾﺎ ﺧﻮدت و اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮط در ﺗﺤﻘﻖ اﮐﺮاه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮط را ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ دو ﻣﻮرد از ﺑﺤﺚ اﮐﺮاه ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﻣﻮرد اول »ﺛﻢ إنّ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﻛﺮاه
ﻟﻐﺔً و ﻋﺮﻓﺎً :ﺣﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠ ﻣﺎ ﻳﺮﻫﻪ« ،ﻏﯿﺮ را وادار ﮐﻨﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺪش ﻣ آﯾﺪ » و ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻤﻞ« ﻣﻌﺘﺒﺮ
اﺳﺖ ﯾ» اﻗﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮﻋﯿﺪ ﻣﻨﻪ« ،ﻣﻘﺘﺮن ﺑﻮدن ﺑﻪ وﻋﯿﺪی از ﺣﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨ اﮐﺮاه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺘﺮن ﺑﻪ وﻋﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ» .ﻣﻈﻨﻮن اﻟﺘّﺮﺗّﺐ ﻋﻠ ﺗﺮک
ذﻟ اﻟﻔﻌﻞ« ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻇﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﺐ اﯾﻦ وﻋﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺮک اﯾﻦ ﻓﻌﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻪ »ﻣﻀﺮ ﺑﺤﺎل اﻟﻔﺎﻋﻞ« ،اﯾﻦ وﻋﯿﺪ ﺿﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮای ﺣﺎل ﻓﺎﻋﻞ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺎﻋﻞ ﺿﺮر ارﺛ ﻧﻔﺴ ﯾﺎ ﻣﺎﻟ اﺳﺖ.
دو ﻣﻮرد را ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :از ﺑﺤﺚ اﮐﺮاه ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد ،ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾ ﻓﻌﻠ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ دﻓﻊ ﺿﺮر ﮐﻨﺪ از
ﺟﻬﺖ دﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﺎب اﮐﺮاه ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﻼ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻧﻮع ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾ
ﮐﺴ آﻣﺪه اﺳﺖ اﮐﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫ زﯾﺪ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﻧﺪارد ﺑﺪﻫﺪ و آن ﺷﺨﺺ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﺎ آﺑﺮو ﻣ ﺑﺮم و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮدش ﻓﺮش را ﻣ ﻓﺮوﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ دﻓﻊ ﺿﺮر ﺷﻮد.
اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻓﺮش ﻧﻤ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﻊ اﮐﺮاﻫ اﺳﺖ ،اﮐﺮاه ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻠﻘﺶ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﺮف ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﺠﺎ دارد و ﺑﺮای
اﯾﻨﻪ از ﺷﺮ آن راﺣﺖ ﺷﻮد ﻣﺎل را ﻣ ﻓﺮوﺷﻢ و ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣ دﻫﻢ .ﯾﺎ ﮐﻮدک اﻧﺴﺎن ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﻣﺮدم اﺳﺖ و
دﮐﺘﺮ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮب ﺑﺸﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن را ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ را
ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻊ اﮐﺮاﻫ اﺳﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﻊ اﺿﻄﺮاری.
اﻧﺴﺎن ﻣﻀﻄﺮ ﻣ ﺷﻮد و ﻣ ﻓﺮوﺷﺪ .اﯾﻦ اﺿﻄﺮار از ﺑﺎب اﮐﺮاه ﺧﺎرج اﺳﺖ» ،ﻓﻈﻬﺮ ﻣﻦ ذﻟ ،«ﯾ أنّ ﻣﺠﺮد اﻟﻔﻌﻞ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮر
اﻟﻤﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠ ﺗﺮﮐﻪ« ،ﯾ ﻓﻌﻠ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺿﺮری ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺗﺮک آن ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ﻣﺠﺮد ﻓﻌﻞ »ﻻ ﯾﺪﺧﻠﻪ ﻓ اﻟﻤﺮه ﻋﻠﯿﻪ«،
آن را در ﻓﻌﻞ اﮐﺮاه داﺧﻞ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ﮐﯿﻒ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺠﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﻠ داﺧﻞ در ﻓﻌﻞ اﮐﺮاﻫ ﺑﺎﺷﺪ» .و ﺣﺎل آﻧﻪ اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﺼﺎدرة« ،ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻼ ﮐﻠّﻬﺎ او ﺟﻠّﻬﺎ« ،اﯾﻦ اﻓﻌﺎل »ﻧﺎﺷﺌﺔً ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﻀﺮر« اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺧﺎﻧﻪ را ﻣ ﻓﺮوﺷﺪ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺿﺮر اﺳﺖ.
»و ﻟﯿﺲ دﻓﻊ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺺ ﯾﻮﺟﺐ ﺻﺪق اﻟﻤﺮه ﻋﻠﯿﻪ« ،ﻫﺮ ﺿﺮری ﮐﻪ ﯾﻌﻨ دﻓﻊ ﺿﺮری ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ از
اﯾﻌﺎد ﺷﺨﺼ ﺑﺸﻮد اﯾﻦ دﻓﻊ ﺿﺮر ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪق اﮐﺮاه ﺑﺮ آن ﻓﻌﻞ ﻧﻤ ﺷﻮد» .ﻓﺈنّ ﻣﻦ اﮐﺮه ﻋﻠ دﻓﻊ ﻣﺎلٍ و ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠ ﺑﯿﻊ ﺑﻌﺾ«
اﻣﻮال ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮه ﺑﺮ دﻓﻊ ﻣﺎل ﺑﺸﻮد و اﯾﻦ دﻓﻊ ﻣﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﯿﻊ از اﻣﻮال ﺑﺸﻮد» ،ﻓﺎﻟﺒﯿﻊ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻣﻮاﻟﻪ و إن ﮐﺎن ﻟﺪﻓﻊ
اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺘﻮﻋﺪ« ،ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮوﺷﺪ ﺑﺮای آﻧﻪ آن ﺿﺮر را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ »و إن ﮐﺎن ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺘﻮﻋﺪ ﺑﻪ ﻋﻠ ﻋﺪم ذﻟ اﻟﻤﺎل«،
آن را ﻣﺎل ﻧﺪﻫ ﺿﺮری ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﻮد »و ﻟﺬا ﯾﺮﺗﻔﻊ اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ ﻋﻨﻪ ﻟﻮ ﻓﺮض ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ« ،اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد
ﻣﺎﻟﺶ را ﻧﻔﺮوﺷﺪ و ﻓﺮوﺧﺘﻨﺶ ﻣ ﺷﻮد ﺷﺴﺘﻦ ﻗﺴﻢ و ﺣﺮام ﺑﻮد» .اﻻ أﻧّﻪ ﻟﯿﺲ ﻣﺮﻫﺎً« ،اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﺮه را ﻧﺪارد.
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