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ایطاى دس دٍََساى اهش تیي هحزٍسیٌی وِ ّش دٍ تَغّلی تاضٌذ لائل تِ تخییش ػملی تِ هؼٌای الحشج ػملی
ّستٌذ؛ صیشا چٌیي هىلّ فی خالی اص فؼل ٍ تشن ًخَاّذ تَد ٍ دس ػیي حال ّش طشف سا اًجام دّذ احتوال
هَافمت ٍ هخالفت دس آى ٍجَد داسد ،تٌاتشایي دس دٍََساى اهش تیي هحزٍسیي ،هىلّف لْشاً ٍ تىَیٌاً اص یىی اص
دٍ طشف خالی ًخَاّذ تَد .تِ ًظش ایطاى تخییش ضشػی ٍالؼیّ ٍ 2وچٌیي اغل حلّیت ٍ تشائت دس ها ًحي
فیِ جاسی ًخَاّذ تَد؛ تِ دلیل آًىِ تا ٍجَد تخییش ٍ الحشج ػملی ،جؼل حىن تخییشی تِ ّش ًحَی لغَ
خَاّذ تَد.
ٌّگاهی وِ یه هىلّ ف ػوالً ًتَاًذ احتیاـ وٌذ ٍ خالی اص احذ الطشفیي ًثاضذ «سُفغ ها الیؼلوَى» ٍ
اجشای تشائت چِ اثشی هیتَاًذ داضتِ تاضذ؟! یا حذیث حلّیت چِ تأثیشی تشای هىلّف داسد؟! ٍ حتی اگش
ضاسع تیاى وٌذ وِ هىلّف دس چٌیي هَاسدی ضشػاً هخیّش است ،چِ دسدی اص هىلّف سا دٍا هیوٌذ؟! چیضی وِ
حاغل است ٍ هىلّف اص یىی اص دٍ طشف خالی ًیست ،تحػیل دٍتاسُی آى تِ ًحَ اػتثاس لغَ خَاّذ تَد.
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 .2در خصَص جعل تخییر شرعی ظاهری ،ایشاى هیفرهایذ :جعل چٌیي تخییری هتفرع بر هٌجّسیت علن اجوالی ٍ عذم اهکاى هَافقت
قطعیهی آى هی باشذ که در چٌیي حالتی حکن به تخییر هی شَد لعذم الترجیح ،در حالی که در ها ًحي فیه علن اجوالی هٌجّس ًیست پس جایی
برای تخییری ظاهری باقی ًوی هاًذ ٍ بهتر بَد ایشاى حتی بٌابر فرض تواهیّت ایي بیاى هی فرهَد تخییر شرعی ظاهری ًیاز به دلیلی دارد که
هَجَد ًیست.
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نقد و بررسی فرمایش محقّق نائینی (قول سوم)

اگش همػَد هحمّك ًائیٌی اص ایٌىِ اجشای تشائت ٍ حلّ یت هوىي ًیست ،آى است وِ تخَاّین تا اجشای
حلّ یت اثش ػلن اجوالی سا تشداسین ،والهی دسست است؛ صیشا فشؼ آى است وِ ػلن اجوالی دس ها ًحي فیِ
واسآهذ ًی ست ٍ اًساى تىَیٌاً خالی اص فؼل ٍ تشن ًویتاضذ ،تٌاتشایي تِ واس تشدى ایي اغَل ٍ حتی لیام
خثش تش تخییش هىلّفّ ،یچ چیض جذیذی سا پذیذ ًویآٍسد؛ هاًٌذ ایٌى ِ خثشی لائن ضَد وِ اًساى یا تایذ
داسای حشوت تاضذ یا سىَى ،آیا اگش ایي خثش ًثَد اًساى خالی اص دٍ طشف تَد؟! اهىاى ًذاسد وسی تاسن
حشوت ٍ سىَى ّش دٍ تاضذ ٍ تىَیٌاً یىی اص حشوت ٍ سىَى حاغل است ٍ اگش وسی تخَاّذ تا اػتثاس،
ایي تخییش سا تش هىلّف تحویل وٌذ لغَ هحؽ خَاّذ تَد.
اهّا اص آً جا وِ فشؼ آى است وِ دس ها ًحي فیِ ایي احتوال هٌتفی ًیست وِ ضاسع تِ ها َّ ضاسع
تخَاّذ خػَظ طشف ٍجَب سا تشجیح دّذ یا خػَظ طشف حشهت سا تشجیح دّذ ،والم هحمّك ًائیٌی
ًویتَاًذ توام تاضذ.
هثالً دس هثال هزوَس ایي احتوال هٌتفی ًیست وِ ضاسع تخَاّذ ٌّگام ضه ،جاًة طشف ایجاب یؼٌی
لسن تش اًجام سفش سا اثثات وٌذ ٍ ایي احتوال هؼمَل است ووا ایٌىِ احتوال تشجیح جاًة تشن ًیض هٌتفی
ًیست ٍ واهالً هؼمَل است .تٌاتشایي هیتَاى گفت اص آً جا وِ ٍجَب توا َّ ٍجَب یا حشهت توا ّی
حشهت ،اهشی هطىَن است هاًؼی اص اجشای تشائت دس آًْا ًیست ٍ هطوَل «سُفغ ها الیؼلوَى» هیضَد.
آسی ،اگش تخَاّین دس هماتل ػلن اجوالی ٍ اثشی وِ اص آى پیذا هیضَد اػوال تشائت وٌین ،اص آًجا وِ
ػلن اجوالی دس ها ًحي فیِ فالذ اثش است الهحالِ اجشای حلّیت ٍ تشائت لغَ است ،اهّا اگش ًسثت تِ
خػَظ ٍجَب توا َّ ٍجَب یا حشهت توا َّ حشهت ،تشائت سا جاسی وٌین لغَیت الصم ًویآیذ.
إن قلت :هیداًین یا ٍجَب هحمّك است یا حشهت ٍ اگش دس ّش دٍ تشائت جاسی وٌین تا ػلن اجوالیِ
خَد هخالفت وشدُ این؛ صیشا یىی اص دٍ طشف لطؼاً هحمّك است ٍ تا ٍجَد ایي ػلن چگًَِ تشائت جاسی
هیضَد؟
قلتّ :ش چٌذ تا اجشای تشائت ،هخالفت ػلویِ تا ػلن اجوالی الصم هیآیذ اهّا هخالفت ػولیِی لطؼیِ
الصم ًویآیذ؛ تِ دلیل آًىِ دس ّش حال ،هىلّف یىی اص طشفیي سا اًجام هیدّذ ٍ خاسج اص فؼل ٍ تشن
ًیستّ ٍ .شگاُ اص اجشای اغلیي تٌْا هخالفت ػلویِ حاغل آیذ ًِ هخالفت ػولیِ ،هاًؼی اص اجشای اغلیي
ًخَاّذ تَد.
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تا آًچِ روش ضذ هؼلَم هیگشدد تمشیثی وِ هحمّك ػشالی روش فشهَدُاًذ ًیض ًاتوام است.

بیان محقّق عراقی در تخییر عقلی
ایطاى ًیض هؼتمذًذ دس اطشاف ػلن اجوالی دائش تیي هحزٍسیي ًِ تشائت ػملی جاسی است ٍ ًِ تشائت
ضشػی؛ تِ دلیل آًىِ:1
دلیل حلّیت ٍ تشائت دس هَاسدی جشیاى داسد وِ تشخیع دس فؼل ٍ تشن تِ هالن ٍ هٌاـ دیگشی
هَجَد ًثاضذ ٍ اگش تشخیع دس فؼل ٍ تشن تِ هٌاـ دیگشی هاًٌذ اؾطشاس حاغل تاضذ تشائت ٍ حلّیت تِ
اػتثاس حذیث سفغ ٍ لاػذُی لثح ػماب تال تیاى جاسی ًخَاّذ تَد ٍ فشؼ آى است وِ دس ها ًحي فیِ تِ
هٌاـ اؾطشاس ،تشخیع دس فؼل ٍ تشن هَجَد است؛ صیشا وسی وِ ػلن اجوالی داسد وِ سٍص سِضٌثِ یا تایذ
سفش تشٍد یا تشن سفش وٌذ ،اؾطشاس تِ استىاب یىی اص دٍ طشف (ال تؼیٌِ) داسد ٍ ػلی الفشؼ یىی تش
دیگشی تشجیح ًذاسد ٍ سفتي ٍ ًشفتي سفش تفاٍتی ًذاسد ،دس ایي حالت الهحالِ هىلّف تشخیع دس ّش یه
داسد ٍ تا ٍجَد چٌیي تشخیػی اگش تخَاّین تشخیػی اص ًاحیِی «سُفغ ها الیؼلوَى» یا «ولّ ضیء له
حالل» ٍ یا لاػذُی «لثح ػماب تال تیاى» داضتِ تاضین ،غحیح ًیست؛ صیشا تشخیع ػملی یا ضشػی هشتَـ
تِ جایی است وِ دس هشتثِی ساتمِ تِ هٌاـ دیگشی تشخیع حاغل ًطذُ تاضذ ٍ دس ها ًحي فیِ تِ
ٍاسطِی دٍَساى اهش تیي هحزٍسیي ،هىلّف هؿطشّ تِ اًجام یىی اص دٍ طشف است ٍ داسای تشخیع است ٍ
ًَتت تِ تشخیع ًاضی اص إػوال ادلِّی ضشػی یا ػملی تشائت ًویسسذ.
نقد و بررسی فرمایش محقّق عراقی

اص آً چِ تیاى وشدین سٍضي ضذ ّواى اضىالی وِ تش فشهایص هحمّك ًائیٌی ٍاسد است تش فشهایص هحمّك
ػشالی ًیض ٍاسد است.
توضیح مطلب :اگش همػَد آى است وِ تا اجشای لاػذُی تشائت ،حلّیت ٍ اتاحِ ،تخَاّین اثش ػلن
اجوالی سا تشداسین ایي اضىال ٍاسد است؛ صیشا اساساً ػلن اجوالی دس ها ًحي فیِ فالذ اثش است ٍ ًویتَاًذ
تٌجیض آٍس تاضذ ٍ ٍجَدش والؼذم است ًِ ،هاًغ هخالفت لطؼیِ است ٍ ًِ هَجة هَافمت لطؼیِ است؛
صیشا ّیچوذام اهىاى ًذاسد ،هخالفت ٍ هَافمت احتوالیِ ًیض دس ّش طشف ٍالغ است ٍ لزا صهیٌِای تشای
اجشای تشائت حتی تشائت ػملی ٍجَد ًخَاّذ داضت؛ صیشا اؾطشاس تِ احذ الطشفیي اهىاى احتیاـ سا اص
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هىلّف سلة وشدُ است.
اهّا اگش تِ ٍجَب یا حشهت هحتول دس دٍساى اهش تیي هحزٍسیي ًظش ضَد هػذاق یه ضثِْ خَاّذ تَد
ٍ لؼّل ضاسع هثالً دس ضثِْی تحشیویِی دائش تیي ٍجَب ٍ حشهت تخَاّذ احتیاـ سا الصم وٌذ (هاًٌذ ّش
ضثِْی دیگشی) یا ٍجَب هطىَن سا هَؾَع احتیاـ لشاس دّذ ٍ ایي احتوال هٌتفی ًیست ٍ تِ ّش حال
هىلّف دس استىاب ّش هطىَوی تایذ داسای هؼزّس تاضذ ٍ اگش هىلّف احتوال تذّذ وِ دس ایٌجا ٍجَب همذّم
است ،تا ایي احتوال دفغ ًطَد هىلّف ًویتَاًذ تشن وٌذ .تٌاتشایي اجشای تشائت ًسثت تِ ٍجَب توا َّ
ٍجَب یا حشهت توا َّ حشهت تالهاًغ است ٍ غِشف هخالفت ػلویِ تا ػلن اجوالی تا ٍلتی تِ هخالفت
لطؼیِی ػولیِ هٌجشّ ًطَد تال هاًغ است ٍ دس ها ًحي فیِ هىلّف خالی اص یىی اص دٍ طشف فؼل یا تشن
ًیست.
هشحَم ًائیٌی

ػالٍُ تش اضىاالتی وِ تش جشیاى حذیث سفغ ٍ سایش احادیث تشائت ٍاسد وشدُاًذ ًسثت

تِ خػَظ حذیث حلّیت ًیض اضىاالتی سا ٍاسد وشدُاًذ ٍ لذسی دس ایي صهیٌِ سخي گفتِاًذ .اهّا تش فشؼ
وِ اضىاالت ایطاى تش استذالل تِ ایي حذیث ٍاسد تاضذ ،دستواى اص سایش احادیث خالی ًخَاّذ تَد لزا
لضٍهی تشای ٍسٍد تِ ایي تحث ٍجَد ًخَاّذ داضت.

مقرّر :سید حامد طاهری
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