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اصالة التخییر
اصبلة التخییز هزثَغ ثِ ػولی است وِ هىلّف ثب ٍجَد ػلن ثِ تىلیف الشاهی در ضزایطی لزار هیگیزد
وِ راُ احتیبغ ثز اٍ ثستِ است ٍ ًویتَاًذ احتیبغ وٌذ .اگز ػول ٍاحذِ هتؼلّك الشام ّن هحتول الحزهة ثبضذ
ٍ ّن هحتول الَجَة ،در ایي صَرت هىلّف ًویتَاًذ ّن آى وبر را اًجبم دّذ ٍ ّن تزن وٌذ .ایٌىِ
ٍظیفِ ی هىلّف در ایي حبلت چیست (ػمالً ٍ ضزػبً) هَظَع ایي ثحث است .در ایي ثحث صََُری هطزح
است؛ سیزا هوىي است ٍالؼِ ای وِ هَرد اثتال لزار گزفتِ است تَصّلی هحط ثبضذ یب یه طزف آى تَصّلی
ٍ طزف دیگز آى تؼجّذی ثبضذ ٍ یب اهىبى دارد ّز دٍ طزف آى تؼجّذی ثبضذ.
مثبل برای حبلتی که هر دو طرف مسئله توصّلی است

فزض وٌیذ وسی فزاهَش وزدُ است وِ لسن یبد وزدُ ثزای اًجبم وبری یب ػذم اًجبم ّوبى وبر؛ هثالً
لسن یبد وزدُ وِ رٍس سِضٌجِی خبصّی ثِ هسبفزت ثزٍد یب لسن یبد وزدُ است رٍس سِضٌجِی خبصّی
هسبفزت را تزن وٌذ.
هی داًیذ وِ در هتؼلَّك لسن رجحبى السم ًیست ،ثزخالف هتؼلَّك ًذر وِ ضبیذ ّوگبى لبئلٌذ وِ رجحبى
در آى السم است .ثٌبثزایي طزفیي لسن هیتَاًذ هسبٍی ثبضذ لْذا سفز رٍس سِضٌجِ اس جْت فؼل ٍ تزن
هیتَاًذ هسبٍی ثبضذ .در ایي هثبل رٍضي است وِ سفز رٍس سِضٌجِ اهزی تَصّلی است ًِ تؼجذی ٍ ،در
ایي حبلت دٍراى اهز ثیي هحذٍریي ٍجَد دارد؛ یؼٌی اگز هسبفزت ثزٍد احتوبل اطبػت در آى هیرٍد ووب
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ایٌىِ احتوبل ػصیبى ًیش هیرٍد .در تزن هسبفزت ًیش ّویي دٍ احتوبل ٍجَد دارد.
به تعبیر دیگر :هَافمت لطؼیِ در چٌیي حبلتی ثب احتیبغ وزدى هوىي ًیست ووب ایٌىِ هخبلفت لطؼیِ
ًیش اهىبى ًذاردّ ،وچٌیي هَافمت ا حتوبلیِ ّوَارُ حبصل است ووب ایٌىِ هخبلفت احتوبلیِ ًیش ّویطِ
حبصل است؛ سیزا اگز هىلّف هسبفزت ثزٍد هحتول است لَسن اٍ ثز اًجبم هسبفزت ثَدُ ثبضذ ٍ هَافمت
احتوبلیِ حبصل است ٍ اگز لسن اٍ ثز تزن هسبفزت ثَدُ ثبضذ هخبلفت احتوبلیِ حبصل است ٍ ّویيطَر
در تزن هسبفزت.
ثبلجولِ فزد ثبرس دٍَراى اهز ثیي هحذٍریي آى است وِ فؼل ٍ تزن یه ػول ،هحتول الحزهة ٍ هحتول
الَجَة ثبضذ در حبلی وِ هیداًین تٌْب یىی اس ایي دٍ هَجَد است.
مثبل برای صورتی که یک طرف عمل ،تعبّدی ببشد

فزض وٌیذ اهز سًی دائز ثیي حیط ٍ استحبظِ است .اگز ایي سى حبئط ثبضذ ًوبس خَاًذى ثز اٍ حزام
است (ثٌبثز ایي ًظز وِ حتی صَرت ًوبس ثذٍى لصذ لزثت ًیش ثز حبئط حزام استّ ،ز چٌذ ایي احتوبل
هَّجْی ًیست ) ٍ اگز ایي سى هستحبظِ ثبضذ ًوبس ثز اٍ ٍاجت است ٍ چَى ًویداًذ چِ ٍظؼیتی دارد اهز
اٍ دائز ثیي فؼل ٍ تزوی است وِ یه طزف آى تؼجّذی است.
مثبل برای صورتی که فعل و ترک تعبّدی هستند

ثِ ػٌَاى هثبل ضخصی ًذاًذ وِ لسن یبد وزدُ است وِ ثب لصذ لزثت تزن سفز وٌذ یب ثب لصذ لزثت ثِ
سفز ثزٍد.
ایي صَرتّب اس جْت آثبر ٍ یب احىبم هیتَاًذ تفبٍت ّبیی داضتِ ثبضذ وِ ثب ثزرسی ّز یه ،رٍضي
خَاّذ ضذّ .وچٌیي ّز یه اس صَر هذوَر هیتَاًذ دٍ حبلت داضتِ ثبضذ:
1ـ واقعهی واحد باشد؛ هثالً در صَرت اٍّل اگز هىلّف فزاهَش وزدُ است وِ لسن یبد وزدُ تٌْب یه
سِضٌجِی خبصّی سفز ثزٍد یب ًزٍد ،در حمیمت یه سِضٌجِ ٍ یه سفز است وِ اهزش دائز ثیي ٍجَة ٍ
حزهت است.
2ـ تعدّد واقعه؛ هثالً هىلّ ف فزاهَش وزدُ است وِ لسن خَردُ است سِضٌجِّب سفز ثزٍد (ّوِی
سِضٌجِّب یب تؼذادی اس سِضٌجِّب) یب سفز ًزٍد .در ایي فزضٍ ،الؼِ هتؼذّد است ٍ در ّز ٍالؼِ ،دٍَراى اهز
ثیي هحذٍریي است.
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بررسی صورت اوّل
اگز ٍالؼِ ٍاحذ ثبضذ ٍ طزفیي فؼل ٍ تزن تَصّلی ثبضٌذ ٍ هىلّف ًذاًذ وِ لسن یبد وزدُ سِضٌجِی
خبصّی سفز ثزٍد یب تزن سفز وٌذ ،چِ ٍظیفِای دارد؟
لطؼبً هىلف ًویتَاًذ در ایي حبلت احتیبغ وٌذ؛ سیزا ًویتَاًذ ّن ثِ سفز ثزٍد ّن ًزٍد ،پس احتیبغ
ٍاجت ًخَاّذ ثَد .هخبلفت لطؼیِ ًیش ًویتَاًذ اًجبم دّذ؛ یؼٌی ًویتَاًذ ّن ػصیبى رفتي سفز وٌذ ٍ ّن
ػصیبى تزن سفز وٌذ؛ سیزا جوغ ثیي ًمیعیي هحبل است.
اس لحبظ تحلیلی ،ػمالً ٍ ضزػبً ّز یه اس فؼل ٍ تزن دارای چِ حىوی هیثبضٌذ؟ آیب اگز ثِ سفز رٍد
سفز اٍ هحىَم ثِ حلّیت است ضزػبً؟ یب هحىَم ثِ اثبحِ است ػمالً؟ یب ّیچوذام ٍ تٌْب تخییز ػولی ػملی
دارد؟ ٍ یب در ایي هَارد ثبیذ یه طزف را اخذ وٌذ؟ احتوبالت ثلىِ چِ ثسب الَال هتؼذدی در ایي صَرت
ٍجَد دارد.
اقوال در صورت اوّل مسئله
1ـ لَل اٍّ ل آى است وِ تؼییٌبً یه طزف (احتوبل حزهت) را ثبیذ اًتخبة وٌذ.
2ـ لَل دیگز آى است وِ ضزػبً هخیّز است.
3ـ لَل سَم آى است وِ ػمالً هخیّز است ٍلی ضزػبً فبلذ حىن است .ایي لَل هزحَم ًبئیٌی است.
 4ـ لَل دیگز آى است وِ ػمالً هخیّز است ٍلی ضزػبً دٍ طزف هَرد اثبحِ ّستٌذ .هزحَم آخًَذ ایي
لَل را لبئلٌذ.
5ـ لَل دیگز هؼتمذ است ػمالً ٍ ضزػبً در دٍ طزف اثبحِ جزیبى دارد.
ّز چٌذ رسیذگی ثِ ایي الَال ثوزُی ػولی ًذارد هگز اس حیث لَل اٍّل ،اهّب اس آًجب وِ در ثزرسی ایي
الَال ًىبت هفیذی ٍجَد دارد ،ثذٍى افزاغ ثِ ثزرسی ایي الَال هیپزداسین.
بررسی قول اوّل :تعیین طرف حرهت

لَل اٍل هؼتمذ است اگز وسی فزاهَش وٌذ وِ آیب لسن ثز سفز در رٍس سِضٌجِی خبصّی یبد وزدُ یب
لسن یبد وزدُ ثز تزن سفز در چٌیي رٍسی ،ثبیذ جبًت حزهت را اخذ وٌذ؛ ثِ دلیل آًىِ دفغ هفسذُ اٍلیٰ اس
جلت هٌفؼت است.
ٍلىي ایي سخي صحیح ًیست؛ سیزا ایي لبػذُ ّیچ هذروی اس ػمل ٍ ضزع ًذارد .رٍضي است وِ در
ضزع ّیچ آیِ ٍ رٍایتی ًفزهَدُ است دفغ هفسذُ اٍلیٰ اس جلت هٌفؼت استّ ،وچٌیي ػمل چٌیي حىوی
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ًذارد ثِ دلیل آًىِ در ثسیبری اس هَارد ػمالی ػبلن ثزاسبس ػمل خَد هفسذُای را تحوّل هیوٌٌذ تب هٌفؼت
فزاٍاًی را ثِ دست آٍرًذ .ثِ ػٌَاى هثبل اًسبىّب ثزای ثِ دست آٍردى یه دُرّ گزاىثْب حبظزًذ خَد را ثِ
سحوت ثیبًذاسًذ ٍ دچبر هفسذُ ضًَذ ،ػالٍُ ثز ایٌىِ ایي در جبیی است وِ هفسذُ احزاس ضذُ ٍ هیداًٌذ
هفسذُ ٍجَد دارد ،چِ رسذ ثِ جبیی وِ فزد هفسذُی هحتولِ را هزتىت ضَد تب هٌفؼت هحتولِای را ثِ
دست آٍرد.
ثٌبثزایي لَل اٍّل ًویتَاًذ صحیح ثبضذ ،هعبفبً ایٌىِ اگز ادلِّای وِ در هَرد سبیز احتوبالت ثیبى
خَاّین وزد توبم ثبضذ در همبثل ایي احتوبل لزار خَاّذ گزفت ٍ احتوبل هفسذُ ثِ هؼٌبیی وِ السم
االجتٌبة ثبضذ را دفغ هیوٌذ.
ٍ ثبلجولِ ایي وجزیٰ وِ دفغ هفسذُ اٍلیٰ اس جلت هٌفؼت است را ثب ایي اطالق لجَل ًذارینّ .وچٌیي در
هب ًحي فیِ اسبسبً ایي لبػذُ وبرثزد ًذارد؛ سیزا هب ًحي فیِ ،هفسذُی احتوبلیِ ٍ هٌفؼت احتوبلیِ ٍجَد دارد ٍ
ػمل یب ػمال حىن ًویوٌٌذ وِ ثبیذ جبًت احتوبل هفسذُ را ػلی االطالق همذّم وٌین ،چِ ثسب اگز ٍاجت
دارای اّویت ثبالیی ثبضذ احتوبل جبًت ٍجَة همذّم ثبضذ .فزظبً اگز وسی ػولی را اًجبم دّذ تب پٌجبُ سبل
سالهت ثذًی پیذا هیوٌذ ٍلی اگز ایي ػول حزام ثبضذ ًْبیتبً ایي است وِ لذری دست اٍ ثب خَى ًجس
هیضَد ،آیب در ایي هَرد احتوبل هفسذُ اٍلیٰ اس جلت هٌفؼت است؟! خیز ایي والم صحیح ًیست.
الجتِ ایي ًىتِ ًجبیذ هَرد غفلت لزار گیزد وِ هزاد اس هفسذُ ،غیز ػمبة است ٍ گزًِ احتوبل ػمبة ّن
در فؼل حزام ٍ ّن در تزن ٍاجت است ٍ اس ایي ًظز ػذم اهتثبل ّز یه ّنسٌگ دیگزی است.
بررسی قول دوم :تخییر شرعی

هزاد اس تخییز ضزػی چیست؟ آیب تخییز اصَلی هزاد است ـ یؼٌی ثبیذ یه طزف هسئلِ را در همبم فتَا
اًتخبة وزد ـ یب ایٌىِ هزاد ،تخییز ػولی است؟
اگز هزاد اس تخییز ،تخییز اصَلی است ًظیز تخییزی وِ ثزخی هبًٌذ هزحَم آخًَذ در خجزیي هتؼبرظیي
لبئل ضذُاًذ ،در هب ًحي فیِ ایي سخي ثال دلیل است؛ سیزا در هثل خجزیي ،دلیل خبصّی هبًٌذ «إذنفتخری»
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در آى ٍارد ضذُ است اهّ ب در هب ًحي فیِ چٌیي دلیلی ٍجَد ًذارد ،پس ٍجْی ثزای تخییز اصَلی ًیست.
اهّب اگز همصَد آى است وِ در همبم ػول ،هىلّف هخیّز است ،ثبس ًیبسهٌذ دلیل است ٍ صِزف ایٌىِ
هىلّف هی داًذ ایي ػول یب ٍاجت است یب حزام ،وبفی ًیست تب گفتِ ضَد ضبرع حىن وزدُ است وِ هىلّف
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در همبم ػول هخیّز است؛ سیزا تخییز دارای هالن است ٍ ٍلتی هی داًین ثیص اس یه طزف ،هالوی ًذارد
لَل ثِ تخییز لَل ثِ غیز ػلن است .ثٌبثزایي لَل ثِ تخییز ضزػی در هب ًحي فیِ فبلذ دلیل خَاّذ ثَد.
بررسی قول سوم :تخییر عقلی بذون حکن شرعی

هزحَم ًبئیٌی ایي لَل را پذیزفتِاًذ .ایطبى هؼتمذًذ در ایي صَرت تخییز ػملی ٍجَد دارد اهّب اس جْت
ظبّزی حىن ثِ اثبحِ ٍ حلّیت ًویضَد.
هحمك ًبئیٌی هؼتمذًذ ادلِّی ضزػی ثزائت در اطزاف هحذٍریي جزیبى ًذارد ثِ دلیل آًىِ لغَ است ٍ
اثزی ثز آى هتزتت ًویثبضذ؛ سیزا ٍلتی هىلّف چبرُ ای ًذارد وِ یب فؼل را اًجبم دّذ یب تزن وٌذ ٍ ػوالً اس
یىی اس آى دٍ خبلی ًیست اجزای ثزائت در ّز دٍ طزف چِ تأثیزی دارد؟ آیب هَجت هیضَد وِ ّز دٍ را
ثتَاًذ اًجبم دّذ؟! آیب هیتَاًذ هَجت ضَد هىلف ثتَاًذ ّز دٍ را تزن وٌذ؟!
ثٌبثزایي اس آًجب وِ ثزائت ّیچ تأثیزی ًذارد ٍ لغَ هحط است جبری ًیست.

مقرّر :سید حامد طاهری
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