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جلسه  29ـ سه شنبه 29/9/71

اضطرار به طرف غیر معیّن
هشحَم آخًَذ دس یک حکن کلّی ٍ ثذٍى ایٌکِ تفظیلی ثیي طَس لبئل شًَذ ،فشهَدُاًذ اضغشاس ثِ
عشف غیش هؼیّي هَجت ػذم تٌجیض ػلن اجوبلی خَاّذ ثَد1؛ صیشا چِ ثسب عشفی سا کِ هکلّف ثشای سفغ
اضغشاس اًتخبة هیکٌذ ّوبى حشام ٍالؼی ثبشذ ،دس ًتیجِ ػلن ثِ تکلیف فؼلی ػلی کلّ تمذیشٍ ٍجَد
ًخَاّذ داشت ،ثٌبثشایي اضغشاس ثِ عشف غیش هؼیّي هسبٍق ثب ػذم تٌجیض دس توبم طَس است .
دس همبثل کالم هشحَم آخًَذ ،جُلّ هحممیي ٍ اص جولِ هشحَم ًبئیٌی ،هحمك ػشالی

ٍ  ...هؼتمذًذ

اضغشاس الی غیش هؼیّي هَجت سمَط تکلیف ٍ ػذم هٌجّضیت ػلن اجوبلی ًویشَد .الجتِّ ثیبىّبی هتفبٍتی
دس ایي صهیٌِ اسائِ شذُ است .ثیبًی کِ ثیشتش ثِ آى توسّک شذُ است اص ایي لشاس است:2
دس اضغشاس الی غیش هؼیّي ّوبىگًَِ کِ اص ًبم آى پیذاست ،هکلّف ثِ جبهغ ثیي اعشاف اضغشاس داسد؛ هثالً
هضغشّ ثِ ًَشیذى یکی اص دٍ ظشف آة است ٍ ،اضغشاس ثِ جبهغ ثب حشهت یکی اص دٍ إًبء ثِ طَست هؼیّي،
تٌبفی ًذاسد .هثالً آًچِ کِ فیالَالغ ًجس شذُ است إًبء «ة» است ٍ هکلّف اضغشاس ثِ شُشة یکی اص دٍ
إًبء «الف» ٍ «ة» داسد ٍ ایي تکلیف ثب چٌیي اضغشاسی لبثل جوغ است.
آسی ،هکلّف ثِ دلیل جْل ثِ ٍالغ ًویتَاًذ هَافمت لغؼیِ اًجبم دّذٍ ،لی هبًؼی ًذاسد کِ هخبلفت
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لغؼیِ ثش اٍ حشام ثبشذ ٍ ثِ تؼجیش دیگش دس هتي ٍالغ ،اضغشاس ثِ احذ اعشاف ثب حشهت احذ اعشاف لبثل
جوغ است؛ یک عشف حشام ٍالؼی ٍ یک عشف الهؼیّي هضغشٌالیِ است ٍ هکلّف هیتَاًذ ثب عشف غیش حشام
سفغ اضغشاس کٌذّ .شچٌذ اص ثبة اتفبق هوکي است حشام ٍالؼی تَسّظ هکلّف اًتخبة شَد ٍلی حکن
حشهت ثب ایي اًتخبة ػَع ًویشَد؛ صیشا اضغشاس ثِ ایي عشف خبص ًذاشتِ ثلکِ اضغشاس ثِ جبهغ داشتِ
است ،اهّب چَى جْل داسد هؼبلت ًخَاّذ ثَد.
ثٌبثشایي دس هَسد اضغشاس ثِ فشد غیش هؼیّي ،ػلن اجوبلی دس ّوِی حبالت هٌجّض است؛ چِ اضغشاس لجل
اص تکلیف ثبشذ چِ ّنصهبى ثب تکلیف ٍ یب ثؼذ تکلیف ثبشذ.
توسّط در تکلیف و توسّط در تنجیز

7

اص آًچِ رکش شذ جَاة پشسش دیگشی سا ّن کِ اطَلیَى هغشح کشدُاًذ هیتَاى ثِ دست آٍسد .تفظیل
هغلت آًکِ هشحَم ًبئیٌی ثؼذ اص ایٌکِ ثیبى هیکٌذ دس اضغشاس الی الهؼیّي چَى هضغشٌالیِ جبهغ است پس
تضبدّی ثب تکلیف ثِ اجتٌبة اص احذّوب ًذاسد ٍ لزا ػلن اجوبلی هٌجّض است ،ایي ثحث سا هغشح کشدُ است
کِ ثؼذ اص آًکِ هکلّف یک عشف سا اًتخبة هیکٌذ اگش هختبس هظبدف ثب حشام ٍالؼی شذ آیب دس آى لحظِ ٍ
ثؼذ اص اًتخبة ،حشهت ٍالؼی اص ثیي هیسٍد یب خیش؟ ّشچٌذ احتیبط دس اجتٌبة اص فشد دیگش ،ضشٍسی است.
کالم مرحوم نائینی
هشحَم ًبئیٌی دس ثشخی اص دٍسُّبی اطَل خَد فشهَدُاًذ :اًتخبة فشد حشام دس هتي ٍالغ ،هَجت
هیشَد کِ تکلیف دس ٍالغ هشتفغ شَد؛ صیشا هظذاق اضغشاس هیشَد ٍ اضغشاس ثب تکلیف لبثل جوغ ًیست،
ٍ دس ػیي حبل اجتٌبة اص فشد دیگش ًیض الصم است؛ ثِ دلیل آًکِ لجل اص ایٌکِ هکلّف فشد حشام سا اختیبس کٌذ
ػلن اجوبلی هٌجّض ثَد ٍ ثبیذ اص ّش دٍ اجتٌبة هیشذ.
پس اطَل هتسبلظ ّستٌذ ٍ ایٌکِ هکلّف فشد «الف» سا کِ هظبدف ثب حشام ٍالؼی است اًتخبة هیکٌذ،
گشچِ هَجت سفغ تکلیف هیشَد ٍلی ًظیش هَسدی است کِ اضغشاس الی هؼیّي است ٍ اثتذا تکلیف ٍ سپس
ػلن ثِ تکلیف ٍ سپس اضغشاس ػبسع شَدّ .وبىگًَِ کِ دس آىجب احتیبط الصم است دس هب ًحي فیِ ًیض
الصم است؛ صیشا لجل اص اًتخبة هکلّف ،ػلن اجوبلی هٌجّض شذُ است ٍ اًتخبة ،هَجت ػَد اطل هؤهّيِ
سبلظ شذُ ًویشَد .ایي حبلت سا توسّط در تکلیف هیًبهٌذ.
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دس همبثل ایي کالم ،هشحَم ًبئیٌی سخي دیگشی سا دس ثشخی اص دٍسُّبی اطَل خَد هغشح کشدُاًذ
تحت ػٌَاى توسّط در تنجیز؛ ثِ ایي هؼٌب کِ ٍلتی هکلّف ثشای سفغ اضغشاس ،إًبء حشام ٍالؼی سا اًتخبة
هیکٌذ تکلیف ٍالؼبً اص ثیي ًویسٍد ،ثلکِ ًْبیت آى است کِ تٌجیض آى تکلیف اص ثیي هیسٍد ٍ هکلّف
هستحكّ ػمَثت دس استکبة ایي إًبء ًویثبشذ ٍ ایي حبلت سا تَسّظ دس تٌجیض هیًبهٌذ.
ثٌبثشایي تَسّظ دس تکلیف ٍ تَسّظ دس تٌجیض سا ایيگًَِ هیتَاى تَضیح داد:
توسّط در تکلیف :اص آًجب کِ هکلّف ثبیذ فشدی سا ثشای سفغ اضغشاس اًتخبة کٌذ ،اگش تظبدفبً آى فشد
اًتخبة شذُ فیالَالغ حشام ثبشذ ثب اًتخبة جْت سفغ اضغشاس ،فیالَالغ حشهتی ًخَاّذ داشت؛ صیشا
اضغشاس ثب حشهت لبثل جوغ ًیستً ٍ .جبیذ تؼجّت کشد کِ چشا ثب اص ثیي سفتي حشهت دس هتي ٍالغ ثبیذ اص
عشف دیگش اجتٌبة کشد؛ صیشا ًظیش طَست سَم اص اضغشاس الی هؼیّي است.
ایي لَل ،اًتخبة اخیش هحمّك ًبئیٌی

هیثبشذ.

توسّط در تنجیز :ثِ ایي هؼٌبست کِ اگش هکلّف یک عشف سا ثِ ػلت اضغشاس اًتخبة کٌذ ٍ ثب حشام
ٍالؼی هظبدف شَد ،حشام ٍالؼی هشتفغ ًویشَد ٍ تٌْب ثِ حست ظبّش ٍ ثِ خبعش جْل هکلّف ثِ
ضویوِی اضغشاس ،هجبص ثِ استکبة آى عشف هیثبشذّ ،شچٌذ فیالَالغ داسای تکلیف است.
ایي لَل هختبس دٍسُّبی لجل هحمّك ًبئیٌی

ثَدُ است.

اشکال سید خویی بر کالم محقّق نائینی

اص آًجب کِ آخشیي ًظش هحمّك ًبئیٌی
هحمك خَیی

تَسّظ دس فؼلیت (تکلیف) است ًِ تَسّظ دس تٌجیض ،هَسد ًمذ

لشاس گشفتِ است.1

اشکال اوّل :ثشای اثجبت تَسّظ دس فؼلیت ثیبى شذ کِ هکلّف ثؼذ اص اًتخبة یک عشف ٍ هظبدف شذى
ثب حشام ٍالؼی ،دس حمیمت هظذاق هضغشٌالیِ سا آٍسدُ است ٍ ایي عشف ثب اًتخبة هکلّف ،هظذاق
هضغشٌالیِ شذُ است ٍ چَى اضغشاس ثب تکلیف جوغ ًویشَد سفغ آى تکلیفٍ ،الؼی است ًِ ظبّشی ،دس
حبلی کِ هحمّك ًبئیٌی

پزیشفتٌذ کِ هضغشٌالیِ جبهغ است .حبل چگًَِ ثب اًتخبة هکلّف ،جبهغ ثِ فشد

هٌملت هیشَد؟! اًتخبة هکلّف چِ دخبلتی دس ایي هسئلِ داسد؟! اًتخبة فشد ًویتَاًذ ٍالغ سا ػوّب َّ ػلیِ
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هٌملت کٌذ؛ صیشا دس سلسلِ ػلل آى لشاس ًذاسد ٍ «کضمّ الحجر الی جنب االنسان» است.
ثٌبثشایي کالم ًبئیٌی

دس ایٌجب ًبتوبم است ٍ اًتخبة هکلّف ،عشف سا هظذاق اضغشاس ًویکٌذ ٍ

هظذاق اضغشاس ،جبهغ است ٍ جبهغ ًیض ثب تکلیف ثِ فشد تٌبفی ًذاسد .آسی چَى هکلّف جبّل است ٍ
ساّی ثشای تشخیض ٍالغ ًذاسد اضغشاس خَد سا ثش یک فشد تغجیك کشدُ است ٍ تٌْب سفغ ظبّشی اص ثبة
«سفغ هب ال یؼلوَى» داسد ،ثٌبثشایي فیالَالغ تکلیف ٍجَد داسد ٍ تٌْب تٌجیض ًذاسد ٍ ایي ّوبى تَسّظ دس
تٌجیض است؛ یؼٌی اگش تکلیف دس عشفِ اًتخبةشذُ ثبشذ شبسع هکلّف سا ػمبة ًویکٌذ ٍ اگش دس عشف
دیگش ثبشذ تکلیف هٌجّض است.

مقرّر :سید حامد طاهری
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