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ﺑﻴﻊ ـ ﻣﺎﺳﺐ
ﺟﻠﺴﻪ 103

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

»ﻓﺎﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﻫﺎً ﻋﻠﻴﻪ :ﺳﻘﻮط اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻛﺮاه اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﺈﻳﻌﺎد اﻟﻀﺮر ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓ اﻟﺘﺼﺮف؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ
ﺗﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻪ«.

ﻣﻌﯿﺎر در اﮐﺮاه

ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن ﺷﺮوط اﮐﺮاه ،ﻣﻌﯿﺎر در اﮐﺮاه را ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﻋﻠﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﻋﯿﺪی ﮐﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﺮف ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﺮف ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺒﺮ و اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم
ﻃﯿﺐ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺑﯿﻊ ﻣﺮه ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ارزانﺗﺮ
ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﯾﺎ آﺑﺮوﯾﺶ را ﻣﺑﺮد ،ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ دو ﺿﺮر ﯾ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﺿﺮر ﻣﺎﻟ و ﺿﺮر ﻋﺮﺿ و آﺑﺮوﯾ ،ﻋﻘﻞ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻗﻞ اﻟﻀﺮرﯾﻦ را اﻧﻨﺘﺨﺎب ﮐﻦ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﻞ را از روی اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﺪ وﻟ ﻃﯿﺐ ﻧﻔﺲ ﻧﺪارد.
دو ﻓﺮض را ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر را ﻧﺪارد:
ﻓﺮض اول :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ارزانﺗﺮ ﻣﺎﻟﺶ ﻣﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﻮف اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ارزانﺗﺮ ﺷﻮد ،اﯾﻦ
اﮐﺮاه ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻃﯿﺐ ﻧﻔﺲ دارد و ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺮ ﻓﺮض ﮔﺮانﺗﺮ ﺷﻮد و ﺿﺮرش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺮه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺿﺮر ﺷﺪم،
اﮐﺮاه ﺻﺪق ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﻓﺮض دوم :در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ راه ﺗﻔﺼ دارد ،آﯾﺎ اﮐﺮاه ﺻﺎدق اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
در دو ﻣﻘﺎم اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﻨﺪ:

ﻣﻘﺎم اول :ﺗﻔﺼ ﺑﻪ ﺗﻮرﯾﻪ

در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﻣﺎن ﻓﺮار ﺑﻪ ﺗﻮرﯾﻪ را دارد ،ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺮاه ﺻﺎدق اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ اﻣﺎن ﺗﻮرﯾﻪ راﻓﻊ اﮐﺮاه ﻧﯿﺴﺖ.

دﻟﯿﻞ اول :رواﯾﺎت ﻋﺎم

رواﯾﺎﺗ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻼق ﻳﺎ ﻋﺘﻖ ﻣﺮه ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻬﺮت ﻫﺎ و اﺟﻤﺎﻋﺎت در
ﺑﯿﻦ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﻃﻼق را ﺑﺮ ﻓﺮد ﻧﺎدری ﭼﻮن ﺗﻔﺼ از اﮐﺮاه ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻧﺎدر اﺳﺖ .ﺟﺎﯾ
ﮐﻪ راه ﺗﻔﺼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد اﯾﻦ ﻓﺮد واﻗﻌﺎ ﻧﺎدر اﺳﺖ.

دﻟﯿﻞ دوم :رواﯾﺎت ﺧﺎﺻﻪ

ﺑﺮﺧ رواﯾﺎت ﺧﺎص در اﮐﺮاه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻮرﯾﻪ را ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﺒﺎرت ﺑﺪان ﻣﭘﺮدازﯾﻢ.

دﻟﯿﻞ ﺳﻮم :ﻋﺮف

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﺮف ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼ اﻣﺎن ﺗﻮرﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺮه ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻣﻘﺎم دوم :ﺗﻔﺼ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﻮرﯾﻪ

اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ ﻣﺮِه ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ﺷﺨﺼ ﻏﯿﺮ او ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻟ را ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ارزان
ﺑﻔﺮوش را ﻣﺨﻔ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮض ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﺑﺎ ﮐﻤ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﺛﺒﺎت ﻣﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﯾﻪ
اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺻﺪق اﮐﺮاه ﻧﺪارد.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﺒﺎرت

»ﻓﺎﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﻫﺎً ﻋﻠﻴﻪ :ﺳﻘﻮط اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻛﺮاه« ،ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﮐﺮاه ،اﮐﺮاﻫ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﺮن اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻌﺎد
ﺿﺮر ،ﻓﺎﻋﻞ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد »ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻘﻼل« ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط اﺳﺖ ،ﻓﺎﻋﻞ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد از اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﺮف ،ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل در
ﺗﺼﺮف ﯾﻌﻨ» ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﻄﯿﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺎ ﯾﺼﺪر ﻣﻨﻪ« ،ﻧﻔﺲ آن ﻃﯿﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از آن ﺻﺎدر ﻣﺷﻮد.
»و ﻻ ﯾﺘﻌﻤﺪ إﻟﯿﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎ« ،ﺗﻌﻤﺪ ﺑﻪ آن ﻓﻌﻞ از روی رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارد» ،و ان ﮐﺎن ﯾﺨﺘﺎره ﻹﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻮﺟﻮب اﺧﺘﯿﺎره« ،ﺑﺮای
اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻋﻘﻞ اﺳﺘﻘﻼﻻ ﺣﻢ ﻣﮐﻨﺪ »ﺑﻮﺟﻮب اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮه ﻋﻠﯿﻪ« ،ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ ﻋﻘﻞ اﮔﺮ اﺳﺘﻘﻼﻻ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﮐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻼﮐ اﯾﻦ ﺣﻢ را ﻣﮐﻨﺪ» .دﻓﻌﺎً ﻟﻀﺮر« ،ﻋﻘﻞ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ
ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﻊ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه.
»أو ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﻷﻗﻞ اﻟﻀﺮرﯾﻦ« ،ﯾﺎ از ﺑﺎب اﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﻢ »اﻗﻞ اﻟﻀﺮرﯾﻦ« را ﻋﻘﻞ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺮ ﺗﻮ داﺋﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺖ را
ﺑﻔﺮوﺷ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﺖ را ﻧﻪ داری دو ﺳﺎل دﯾﺮ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﺎﻻ ﻣرود و ﺿﺮر ﻓ اﻟﺠﻤﻠﻪ دارﯾﺪ ،ﺑﯿﻦ اﯾﻨﻪ آﺑﺮوﯾﺖ ﺑﺮود ﺿﺮر ﻋﻈﯿﻢ
اﺳﺖ در دوران ﺑﯿﻦ ﺿﺮرﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﺣﻢ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ »اﻗﻞ اﻟﻀﺮرﯾﻦ اﻻ أنّ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺪار« ،اﯾﻦ ﺣﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ وﺟﻮب اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ
ﻓﻌﻞ »ﻻ ﯾﻮﺟﺐ ﻃﯿﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ« ،ﺳﺒﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻔﺲ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺷﻮد.
ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ »ﻓﺈنّ اﻟﻨّﻔﺲ ﻣﺠﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠ ﮐﺮاﻫﺔ ﻣﺎ ﯾﺤﻤﻠﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ« ،ﻧﻔﺲ ﻓﻄﺮی اﺳﺖ »ﻣﺠﺒﻮل
ﻓﻄﺮاً« اﻧﺴﺎن ﮐﺮاﻫﺖ دارد اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﮐﻨﺪ »ﻏﯿﺮ« ﺑﺮ او ﯾﻌﻨ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﯾﺮی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮ آن ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﻨﺪ ﮐﺮاﻫﺖ دارد و ﯾ اﻣﺮ ﻓﻄﺮی و ﻧﻔﺴﺎﻧ اﺳﺖ.

ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺒﻮر و ﻣﻔﻄﻮر اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﮐﻨﺪ او را ﻏﯿﺮ او ﺑﺮ او» ،ﻣﻊ اﻹﻳﻌﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻤﺎ ﯾﺸﻖ ﺗﺤﻤﻠﻪ« ،از
ﯾ ﻃﺮف ﻗﯿﺪ اﯾﻌﺎد ﻣدﻫﺪ ﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﻘﺖ دارد ﺗﺤﻤﻞ او
اﯾﻌﺎد ﻫﻤﺎن وﻋﯿﺪ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻋﺪ اﺳﺖ ،وﻋﺪ ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺧﻮب اﺳﺖ وﻋﯿﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن از اﯾﻨﻪ ﺟﺰای ﺑﻌﺪی را
ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ .إﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ را »وﻋﺪ« و إﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ را »وﻋﯿﺪ« ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
»واﻟﺤﺎﺻﻞ أنّ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺪ ﯾﻔﻌﻞ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮر« ،ﻓﺎﻋﻞ ﮔﺎﻫ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺿﺮر ﻓﻌﻠ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ »ﻟﻨّﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓ ﻓﻌﻠﻪ« ،در ﻓﻌﻠﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ »و ﻣﺨﻠّ و ﻃﺒﻌﻪ ﻓﯿﻪ« ،ﻃﺒﻊ آن ﻣﺨﻠ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ،اﯾﻦ »وﻃﺒﻌﻪ« ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺨﻠ اﺳﺖ ،ﻃﺒﻌﺶ ﻣﺨﻠ اﺳﺖ،
ﻃﺒﻌﺶ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﻠ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺑﺮای ﻃﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﻃﺒﻊ ﻣﺨﻠ اﺳﺖ در او »ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻄﯿﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻔﻌﻠﻪ«،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻔﺲ راﺿ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ او »و إن ﮐﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب ﻋﻼج اﻟﻀﺮر« ،وﻟﻮ اﯾﻦ ﻓﻌﻠ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ از ﺑﺎب ﺿﺮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺴ را اﮔﺮ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ دو روز دﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
»وﻗﺪ ﯾﻔﻌﻞ« ﮔﺎﻫ ﻓﺎﻋﻞ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ »ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮر اﯾﻌﺎد اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠ ﺗﺮﮐﻪ« ،ﺑﺮای دﻓﻊ ﺿﺮر وﻋﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﺮک اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﭼﻮن اﮔﺮ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ وﻋﯿﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺷﻮد» .و ﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﯾﻄﯿﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ« ،ﻧﻔﺴﺶ ﺑﻪ آن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارد» .و ذﻟ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻮﺟﺪان« ،اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ وﺟﺪاﻧﺎً روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺠﺮد ﺗﺮک ﯾ ﻓﻌﻠ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺿﺮر را اﮐﺮاه ﺑﻮﯾﯿﻢ .ﻓﻌﻠ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺿﺮر ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﻧﻔﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ وﻋﯿﺪی از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﯿﺮ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ.
»ﺛﻢ إﻧّﻪ ﻫﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﮐﺮاه او ﺣﻤﻪ« ،آﯾﺎ در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﺿﻮع اﮐﺮاه ،ﻳﺎ در ﺣﻢ اﮐﺮاه)ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ،ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ »ﻋﺪم
اﻣﺎن اﻟﺘﻔﺼ«؟ ﯾﻌﻨ ﻋﺪم اﻣﺎن ﺗﺨﻠﺺ از ﺿﺮری ﮐﻪ وﻋﺪه ﺑﻪ آن داده ﺷﺪه اﺳﺖ» ،ﺗﺨﻠﺺ ﺑﻤﺎ« ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻓﻌﻠ ﮐﻪ »ﻻ ﯾﻮﺟﺐ ﺑﻪ
ﺿﺮراً آﺧﺮ« ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻓﻌﻞ ﺿﺮر دﯾﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺷﻮد.
آﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﺎن ﺗﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ دﯾﺮ در اﮐﺮاه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
»ﮐﻤﺎ ﺣ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ« ،ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﺤﺚ را دو ﻣﻘﺎم ﻣﮐﻨﺪ ،ﯾ ﻣﻘﺎم ﺗﺨﻠﺺ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺗﻮرﯾﻪ ،ﻣﻘﺎم دوم ﺗﺨﻠﺺ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﻮرﯾﻪ اﺳﺖ» ،اﻟﺬی ﯾﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎوي ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻮرﯾﺔ« ،آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ از ﻧﺼﻮص و ﻓﺘﺎوا ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺷﻮد ﻋﺪم ﺟﺰ از ﺗﻮرﯾﻪ اﺳﺖ .ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدن از ﺗﻮرﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺑﺮ
ﺗﻮرﯾﻪ دارد اﯾﻦ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ اﮐﺮاه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ؛
اول »ﻷنّ ﺣﻤﻞ ﻋﻤﻮم رﻓﻊ اﻻﮐﺮاه« ،در ﺣﺪﻳﺚ »رﻓﻊ ﻋﻦ اﻣﺘ ﻣﺎ اﺳﺘﺮﻫﻮا ﻋﻠﯿﻪ« و ﺣﻤﻞ ﺧﺼﻮص رواﯾﺎت وارده در ﻃﻼق ﻣﺮه
و در ﻋﺘﻖ ﻣﺮه »و ﺣﻤﻞ ﻣﻌﺎﻗﺪ اﻹﺟﻤﺎﻋﺎت و اﻟﺸﻬﺮات اﻟﻤﺪّﻋﺎة« ،ﺷﻬﺮت ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻢ ﻣﺮه ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ »ﻋﻠ
ﺻﻮرة اﻟﻌﺠﺰ« اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻋﺠﺰ از »ﺗﻮرﯾﺔ ﻟﺠﻬﻞ« ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺖ» ،أو دﻫﺸﺔ« ﯾﺎ وﺣﺸﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ »ﺑﻌﯿﺪٌ ﺟﺪاً« ،ﮔﺎﻫ در اﺛﺮ وﺣﺸﺖ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮرﯾﻪ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮش ﮐﺎر ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮارد را ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻋﺠﺰ از ﺗﻮرﯾﻪ
ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻌﯿﺪٌ« ،ﺣﻤﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻓﺮق ﻧﺎدر ﻣﺷﻮد.
»ﺑﻞ« دﻟﯿﻞ دوم اﺳﺖ »ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﻓ ﺑﻌﻀﻬﺎ« در ﺑﻌﻀ از اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ »ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮرد« ،از ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد »ﮐﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻔ
ﻋﻠ ﻣﻦ راﺟﻌﻬﺎ« ،ﻣﺨﻔ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﺑﻌﻀ از رواﯾﺎت ،رواﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻀﯿﻪ ﻋﻤﺎر وارد
ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻋﻤﺎر را وادار ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،او ﻫﻢ ﻟﺴﺎﻧﺎً ﮐﻔﺮ را ﮔﻔﺖ و آﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻋﺮض ﮐﺮد :ﻣﻦ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ام و ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎﻧﻌ ﻧﺪارد ،وﻟ رواﯾﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ او ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮرﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

دﻟﯿﻞ ﺳﻮم »ﻣﻊ أنّ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠ اﻟﺘﻮرﯾﺔ ﻻ ﯾﺨﺮج اﻟﻼم ﻋﻦ ﺣﯿﺰ اﻹﮐﺮاه ﻋﺮﻓﺎً« ،ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﻮرﯾﻪ ﮐﻼم را از اﮐﺮاه ﻋﺮﻓﺎً ﺧﺎرج
ﻧﻤﺷﻮد .آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮرﯾﻪ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﮔﻮﯾﻨﺪ اﮐﺮاﻫ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
»ﻫﺬا« اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﺺ از ﺗﻮرﯾﻪ »و ر ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺘﻈﻬﺮ« وارد ﻣﻘﺎم دوم ﻣﺷﻮد ،از ﺑﻌﻀ از رواﯾﺎت اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻣﺷﻮد
»ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺼ ﺑﻮﺟﻪ آﺧﺮ« ،ﯾﻌﻨ ﺗﻠﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺮ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮرﯾﻪ ﻻزم و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ» ،اﯾﻀﺎً« ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺗﺨﻠﺺ از ﺗﻮرﯾﻪ در ﺻﺪق اﮐﺮاه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺻﺪق اﮐﺮاه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺜﻞ رواﯾﺎت اﺑﻦ ﺳﻨﺎن »ﻋﻦ اﺑ ﻋﺒﺪاﻟﻪ)ع(« ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻻ ﯾﻤﯿﻦ ﻓ ﻗﻄﯿﻌﺔ رﺣﻢ« ،اﮔﺮ
ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﺮ ﻗﻄﻊ رﺣﻢ ،اﯾﻦ ﯾﻤﯿﻨﺶ واﺟﺐ اﻟﻮﻓﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﻨﺜﺶ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ و»ﻓﻼ ﻓ ﺟﺒﺮ« آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از روی
اﺟﺒﺎر ﻗﺴﻤ را ﻣﺧﻮرد» .وﻻ ﻓ اﮐﺮاه« ،آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ از روی اﮐﺮاه ﻗﺴﻢ ﻣﺧﻮرد و اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻫﺎ واﺟﺐ اﻟﻮﻓﺎ ﻧﯿﺴﺖ» .ﻗﻠﺖ« اﺑﻦ
ﺳﻨﺎن ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﺮض ﻣﮐﻨﻢ »اﺻﻠﺤ اﻟﻪ و ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺒﺮ و اﻻﮐﺮاه« ،ﭼﻪ ﻓﺮﻗ ﺑﯿﻦ ﺟﺒﺮ و اﮐﺮاه اﺳﺖ؟
اﯾﻦ »اﺻﻠﺤ اﻟﻪ« ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻼﺣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ »اﺻﻠﺤ اﻟﻪ«
ﯾ دﻋﺎﺳﺖ و در ﻣﻘﺎم دﻋﺎﺳﺖ و ﺧﺪا روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ و ﮐﻨﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ ﺟﺒﺮ و اﮐﺮاه ﭼﻪ ﻓﺮﻗ وﺟﻮد دارد؟
ﻗﺎل :ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﺠﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن و ﯾﻮن اﻻﮐﺮاه ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ و اﻻم و اﻷب« ،اﻣﺎ اﮐﺮاه از ﻧﺎﺣﯿﻪ زوﺟﻪ و ام و ﭘﺪر اﺳﺖ.
ﺷﺎﻫﺪ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎً در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ام ،اب و زوﺟﻪ اﮐﺮاه ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﻮرﯾﻪ در اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ.
زوﺟﻪ اﻧﺴﺎن را اﮐﺮاه ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﯾ ﺷ اﻧﺴﺎن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻓ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ از دﺳﺖ او ﺗﺨﻠﺺ ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭼﯿﺰی را
ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺴﺎن اﮐﺮاه ﻣﮐﻨﺪ و ﻃﯿﺐ ﻧﻔﺲ ﻧﺪارد آن ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﯾﺪ ﻓﺮدا اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻢ راه ﺗﺨﻠﺺ ﻫﺴﺖ.
»ﻣﻊ ذﻟ «در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺗﺨﻠﺺ وﺟﻮد دارد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ اﮐﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ» .و ﯾﻮن اﻻﮐﺮاه ﻣﻦ
اﻟﺰوﺟﻪ و اﻷم و اﻷب و ﻟﯿﺲ ذﻟ ﺑﺸء« ،ﯾﻌﻨ ﯾﻤﻴﻨ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮرده اﺳﺖ »ﻟﯿﺲ ﺑﺸء« اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد و وﺟﻮب وﻓﺎ
ﻧﺪارد.
»و ﯾﻮ ﻳﺪه« ،ﯾﻌﻨ» ﯾﻮ ﻳﺪ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻔﺼ ﺑﻐﯿﺮ اﻟﺘﻮرﯾﻪ« ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﮐﻪ »اﻧّﻪ ﻟﻮ ﺧﺮج ﻋﻦ اﻹﮐﺮاه ﻋﺮﻓﺎً ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠ
اﻟﺘﻔﺼ ﺑﻐﯿﺮ اﻟﺘّﻮرﯾﺔ« ،اﮔﺮ ﻋﺮﻓﺎً آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﺴ راه ﻏﯿﺮ ﺗﻮرﯾﻪ دارد ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﮐﺮاه ﺧﺎرج ﺑﺸﻮد »ﺧﺮج ﻋﻨﻪ ﺑﻘﺪرة ﻋﻠﯿﻬﺎ« .ﻋﺮﻓﺎً
ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﻮرﯾﻪ دارد ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﻮرﯾﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﺮ اﮐﺮاه اﺳﺖ.
ﻷنّ اﻟﻤﻨﺎط ﺣﯿﻨﺌﺬٍ اﻧﺤﺼﺎر اﻟﺘﺨﻠّﺺ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر و اﻟﻤﺘﻮﻋﺪ« ﻣﻼک اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺨﻠﺺ از ﺿﺮری ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﺳﺖ »ﺑﻪ او ﻓ
ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺮه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ أن ﯾﺘﺨﻠّﺺ ﻋﻨﻪ ﺑﻼم آﺧﺮ أو ﻓﻌﻞ آﺧﺮ« ،ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺗﺨﻠﺺ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﯾﺎ ﻓﻌﻞ دﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻼم
و ﻓﻌﻞ دﯾﺮ را ﺧﻂ ﺑﺸﯿﺪ ﯾﻌﻨ ﺗﻔﺼ ﺑﻐﯿﺮ اﻟﺘﻮرﯾﻪ اﺳﺖ» .او ﺑﻬﺬا اﻟﻼم ﻣﻊ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨ آﺧﺮ« ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻌﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﺮ را
اراده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺼ ﺑﺎﻟﺘﻮرﯾﻪ ﻣﺷﻮد و ﻋﺮﻓﺎً ﻓﺮﻗ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﯾﺪ ﻣآورد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﻮرﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﯾﻪ اﺳﺖ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﺗﻮرﯾﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج از اﮐﺮاه ﺷﻮد ﺗﻮرﯾﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﻼک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺿﺮر ﺗﺨﻠﺺ
ﯾﺎﺑﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎ راه دﯾﺮ ﺗﺨﻠﺺ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج از اﮐﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮرﯾﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج از اﮐﺮاه ﺷﻮد» .ان ﻗﻠﺖ« ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮﺣﻮم
ﺷﯿﺦ ادﻋﺎ ،ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ در ﺑﺎب ﺗﻮرﯾﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﯾﯿﻢ اﮐﺮاه وﺟﻮد دارد »ﺗﻌﺒﺪي« ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﻮرﯾﻪ دارﯾﺪ اﮐﺮاه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻏﯿﺮ ﺗﻮرﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﺪی را از ﻃﺮف ﺷﺎرع ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ و ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ آن ﻧﺪارﯾﻢ.
»و دﻋﻮي أنّ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻢ اﻹﮐﺮاه« ،ﺣﻢ اﮐﺮاه ﺟﺎری ﺷﻮد »ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠ اﻟﺘﻮرﯾﺔ« ،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن »ﺗﻌﺒﺪی ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺻﺪق
ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻹﮐﺮاه« ،اﻣﺎ ﺣﻢ اﮐﺮاه در آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ راه ﻏﯿﺮ ﺗﻮرﯾﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ از ﻃﺮف ﺷﺮع ﺗﻌﺒﺪی ﻧﺪارﯾﻢ.

ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» ،ﮐﻤﺎ ﺗﺮی« ﯾﻌﻨ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ دﻋﻮا ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻟﻦ اﻻﻧﺼﺎف« ،ﻓﺮﻗ ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ دو راه ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ راه ﺗﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺗﻮرﯾﻪ ات و آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ راه ﺗﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﺗﻮرﯾﻪ اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻓﺮار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﺳﺖ از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﮐﺮاه ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻨﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﮐﺮاه ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ اﮐﺮاه آﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺷﺨﺺ ﻓﻌﻞ ﻣﺮه ﻋﻠﯿﻪ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺷﻮد ﺑﺮ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﻣﺮه ﻋﻠﯿﻪ ،ﻣﺮه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺎل را ﺑﻔﺮوش اﮔﺮ
ﻣﺎل را ﻧﻔﺮوﺷﻢ ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺷﻮد و اﺑﺮو رﯾﺰی و آﺗﺶ زدن اﻣﻮال و ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺿﺮری وارد ﻣﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺿﺮر در ﺑﺎب اﮐﺮاه ﻣﺘﺮﺗّﺐ اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﺗﺮک ﻓﻌﻞ »اﻟﻤﺮه ﻋﻠﯿﻪ« اﻣﺎ در آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺮه ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﻔﺮوش
ﻣﻦ ﻫﻢ راه دﯾﺮی ﺑﺮای ﺗﺨﻠﺺ از اﮐﺮاه دارم ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﻓﺮدا ﻣﺎل ﺑﻬﺘﺮی ﻣآورم و ﻓﺮدا آن ﻣﺎل را ﺑﻔﺮوﺷﻢ .اﮔﺮ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﻢ و اﯾﻦ راه را در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺿﺮر ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮد ،ﺿﺮر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺧﺼﻮص ﺗﺮک ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﻤﺷﻮد ،ﺿﺮر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮد ﺑﺮ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﻣﺮه ﻋﻠﯿﻪ و ﺗﺮک آن راه دوم ،ﯾﻌﻨ آن ﺣﺮف را ﺑﻪ ﻣﺮه ﻧﺰﻧﻢ و آﻧ ﮐﻪ ﻣﺮه اﮐﺮاه
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺪﻫﻢ ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﮐﺮاه ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ اﮐﺮاه آﻧﺠﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮر در ﺧﺼﻮص ﺗﺮک ﻣﺮه ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﻮد» .ﻟﻦ اﻹﻧﺼﺎف أنّ
اﻟﻮﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ اﻹﮐﺮاه« ،ﯾ ﻓﻌﻞ اﮐﺮاﻫ» ﻻ ﻳﺘﺤﻘّﻖ اﻻ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺼ ﺑﻐﯿﺮ اﻟﺘﻮرﯾﺔ« ،ﻋﺠﺰ و ﺗﻔﺴ ﯾ ﮐﻠﻤﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻄﻠﺐ را از ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن دور ﻣﮐﻨﺪ .اﮐﺮاه ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاری ﻧﺒﺎﺷﺪ» .ﻷﻧّﻪ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﯿﻪ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ در اﮐﺮاه
»أن ﯾﻮن اﻟﺪاﻋ ﻋﻠﯿﻪ« ﯾﻌﻨ داﻋ ﺑﺮ ﻓﻌﻞ »ﻫﻮ ﺧﻮف ﺗﺮﺗّﺐ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺘﻮﻋﺪ« ،ﺑﻪ ﺧﻠﻒ ﺿﺮری ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ او »و
ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠ اﻟﺘﻔﺼ ،«ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﻔﺤﺺ »ﻻ ﯾﻮن اﻟﻀﺮر ﻣﺘﺮﺗّﺒﺎً ﻋﻠ ﺗﺮک اﻟﻤﺮه ﻋﻠﯿﻪ« ،ﺿﺮر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺧﺼﻮص ﺗﺮک
ﻣﺮه ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ .
»ﺑﻞ ﻋﻠ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﻣﺮه ﻋﻠﯿﻪ« و ﺗﺮک و آن »ﺗﺮک اﻟﺘﻔﺼ ،«اﺳﺖ »ﻣﻌﺎً« ،اﮔﺮ ﻫﺮ دو را ﺗﺮک ﮐﺮدم و »ﻓﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﯾﺤﺼﻞ
ﺑﺎﺣﺪ اﻷﻣﺮﯾﻦ« ،دﻓﻊ ﺿﺮرﺑﻪ ﯾ از اﯾﻦ دو اﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد »ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺮه ﻋﻠﯿﻪ« ﯾﺎ ﺗﻔﺼ را» ،ﻓﻬﻮ« اﯾﻦ ﺷﺨﺺ »ﻣﺨﺘﺎر
ﻓ ﮐﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ و ﻻ ﯾﺼﺪر ﮐﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻻ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎره« ،در ﻫﺮ ﮐﺪام اﺧﺘﯿﺎر دارد »ﻓﻼ إﮐﺮاه  ،وﻟﯿﺲ اﻟﺘﻔﺼ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر اﺣﺪ ﻓﺮدي
اﻟﻤﺮه ﻋﻠﯿﻪ« ،اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﭘﺎﺳﺦ از اﺷﺎل و ﺗﻮﻫﻤ را ﻣدﻫﺪ.
ﻣﺎ ﯾ ﺑﺤﺜ دارﯾﻢ اﮔﺮ ﻣﺮِه ﺑﻪ دﯾﺮی ﺑﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮش را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ را و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺷﺖ را ﺑﻔﺮوﺷ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮت را ﻃﻼق
ﺑﺪﻫ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮه ﻋﻠﯿﻪ دو ﻓﺮض دارد ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪاق ﺑﺮ ﯾ راه اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام را اﻧﺠﺎم داد ﺣﻢ
اﮐﺮاه ﺑﺮ آن ﺑﺎر ﻣﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺮه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮش را ﺑﻔﺮوﺷ ،ﻣﻦ
ﯾ راه دارم ﮐﻪ اﮐﺮاﻫﺶ اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﻔ ﺷﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻓﺮد ،ﻫﺮ دو ﻣﺼﺪاق ﺑﺮای اﮐﺮاه اﺳﺖ.
»وﻟﯿﺲ اﻟﺘﻔﺼ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر« ،اﯾﻨ ﮐﻪ از راه دﯾﺮ ﺗﺨﻠﺺ از ﺿﺮر ﻣﯾﺎﺑﺪ» ،ﻟﯿﺲ اﺣﺪ ﻓﺮدي اﻟﻤﺮه ﻋﻠﯿﻪ« ﯾ از دو ﻓﺮد ﻣﺮه
ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ »ﺣﺘ ﻻ ﯾﻮﺟﺐ اﻟﺘﺨﯿﯿﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﺳﻠﺐ اﻻﮐﺮاه ﻋﻨﻬﻤﺎ« ،ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺗﺨﯿﯿﺮ ﻓﺎﻋﻞ در اﯾﻦ دو ﻓﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ
اﮐﺮاه ﻧﻤﺷﻮد» ،ﮐﻤﺎ ﻟﻮ اﮐﺮﻫﻪ ﻋﻠ اﺣﺪ اﻻﻣﺮﻳﻦ« ،آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﮐﺮاه ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻓﺮش را ﺑﻔﺮوش ﯾﺎ زﻧﺖ را ﻃﻼق
ﺑﺪﻫﺪ .آﻧﺠﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ »ﺗﺨﯿﯿﺮ اﺣﺪ اﻻﻣﺮﯾﻦ« را ﺳﺒﺐ »ﺳﻠﺐ اﻹﮐﺮاه« ﻧﻤﺷﻮد ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﯿﺚ ﺑﺎز در آﻧﺠﺎﯾ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺮاه ﻋﻠ اﺣﺪ اﻻﻣﺮﯾﻦ اﺳﺖ» ،ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻊ ﮐﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﯿﻨﺌﺬٍ« ﯾﻌﻨ» ﺣﻴﻨﺌﺬ« ﺣﺎﻻ ﮐﻪ »اﺣﺪ اﻷﻣﺮﯾﻦ ﯾﻘﻊ ﮐﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻣﺮﻫﺎً«.
»ﻷنّ« اﯾﻦ »ﻷنّ« ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺑﺮای ﻟﯿﺲ ﺗﻔﺼ اﺳﺖ.
ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ راه ﻓﺮار دارد ﻣﺜﻞ اﮐﺮاه ﻋﻠ اﺣﺪ اﻻﻣﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ »ﻻنّ« ﻓﻌﻞ »ﻣﺘﻔﺼ ﺑﻪ« ﺗﻌﻠﯿﻠ ﺑﺮای ﻟﯿﺲ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻓﻌﻞ »ﻣﺘﻔﺼ ﺑﻪ ﻣﺴﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﻤﺮه ﻋﻠﯿﻪ« ،اﯾﻦ ﻣآﯾﺪ ﻣﺮه ﻋﻠﯿﻪ را اﺳﻘﺎط ﻣﮐﻨﺪ »ﻻ ﺑﺪل ﻟﻪ« و ﺑﺪل ﺑﺮای او ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در

»اﮐﺮاه ﻋﻠ اﺣﺪ اﻻﻣﺮﯾﻦ« ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺪل دﯾﺮی اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮش را ﺑﻔﺮوﺷ ﯾﺎ زﻧﺖ را ﻃﻼق ﺑﺪﻫ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺷﻮد ﺑﺪل دﯾﺮی.
»و ﻟﺬا ﻻ ﯾﺠﺮی ﻋﻠﯿﻪ أﺣﺎم اﻟﻤﺮه ﻋﻠﯿﻪ اﺟﻤﺎﻋﺎً« ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﻞ »ﻣﺘﻔﺼ ﺑﻪ اﺣﺎم اﻟﻤﺮه ﻋﻠﯿﻪ اﺟﻤﺎﻋﺎً« ﺟﺎری ﻧﻤﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻣداﻧﻢ اﯾﻦ ﻣﺮه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮش را ﺑﻔﺮوﺷ .ﻣﻦ ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮه ﯾ ﻋﻘﺪ ازدواﺟ ﺑﯿﻦ زن و ﺧﻮدش
ﺑﺨﻮاﻧ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ داده ﺑﻮد ﺑﺨﻮاﻧﻢ و اﮔﺮ ﻋﻘﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﯾﺎدش ﻣرود از اﮐﺮاﻫ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻊ ﻣﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﺮوع ﻣﮐﻨﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻘﺪ ﻧﺎح و اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﻋﻘﺪ اﮐﺮاﻫ اﺳﺖ» .ﻓﻼ ﯾﻔﺴﺪ اذا ﮐﺎن ﻋﻘﺪاً«.
»و ﻣﺎ ذﮐﺮﻧﺎه« ،ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺼ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮرﯾﻪ زده اﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف در ﺗﻔﺼ از ﺗﻮرﯾﻪ ﻣآﯾﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ »و ان ﮐﺎن« اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ »ﺟﺎرﯾﺎً ﻓ اﻟﺘﻮرﯾﺔ اﻻ أن اﻟﺸّﺎرع رﺧّﺺ ﻓ ﺗﺮک اﻟﺘﻮرﯾﺔ«،
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺧﯿﺺ داده اﺳﺖ در »ﺗﺮک اﻟﺘﻮرﯾﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺪم إﻣﺎن اﻟﺘﻔﺼ ﺑﻮﺟﻪ آﺧﺮ« ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﺗﻔﺼ ﺑﻪ وﺟﻪ دﯾﺮ اﻣﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
»ﻟﻤﺎ ذﮐﺮﻧﺎ« اﯾﻦ »ﻟﻤﺎ ذﮐﺮﻧﺎ« ﺗﻌﻠﯿﻞ رﺧّﺺ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺷﺎرع ﺗﺮﺧﯿﺺ داده اﺳﺖ در ﺗﺮک ﺗﻮرﯾﻪ» ،ﻟﻤﺎ ذﮐﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر اﻟﻨﺼﻮص
واﻟﻔﺘﺎوي« ،ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﺼﻮص و ﻓﺘﺎوا ﻇﻬﻮر دارد در ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻔﺼ ﺑﻪ ﺗﻮرﯾﻪ» ،و ﺑﻌﺪِ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠ ﺻﻮرة اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻮرﯾﺔ« ،از
آن ﻃﺮف ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺣﻤﻞ اﯾﻦ ﻧﺼﻮص و ﻓﺘﺎوا ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻋﺠﺰ از ﺗﻮرﯾﻪ ،ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ در ﺑﺎب ﺗﻮرﯾﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن
ﻣﻄﺎﻟﺒ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻏﯿﺮ ﺗﻮرﯾﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﺗﻮرﯾﻪ ﻣآﯾﺪ ،ﻟﻦ در ﺗﻮرﯾﻪ ﺷﺎرع ﺗﺮﺧﯿﺺ داده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﻮرﯾﻪ ﻫﻢ
دارﯾﻢ »ﻣﻊ ذﻟ «ﺣﻢ اﮐﺮاه در آﻧﺠﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﯾ اﺷﺎﻟ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣرﺳﺪ و ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ در آن ﻋﺒﺎرت »و دﻋﻮی ﻋﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻻﺣﺎم اﻟﺮاه ﻣﻊ ﻗﺪرة اﻟﺘﻮرﯾﺔ ﺗﺒﻌﺪی ﻻ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺻﺪق ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻻﮐﺮاه« ،ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮد اﯾﻨﺠﺎ »ﮐﻤﺎ ﺗﺮی« اﯾﻦ دﻋﻮا را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ ﻋﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ دﻋﻮا در ﻋﺒﺎرت رﺧﺺ ﻓ
ﺗﺮک اﻟﺘﻮرﯾﺔ ﻧﯿﺰ ﻣآﯾﺪ) .اداﻣﻪ ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(.
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