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Abstract 

Relief of compulsion, that is, to escape and get rid of compulsion, has been mentioned by 

Sheikh Ansari as one of the conditions for compulsion. He claims the evidence implies that in 

the realization of compulsion, there is a difference between relief through toryeh (half truth) 

and relief through non-toryeh, and in relief with toryeh, compulsion is still achieved, despite 

the possibility of relief for the compelled person. This ijtihad of the Sheikh on the issue of 

conditionality of relief has led to the presentation of various views and sometimes objections 

by the jurists. By examining the conditionality of relief  in compulsion and explaining Sheikh 

Ansari's point of view and analyzing the viewpoints of the agreeing and disagreeing jurists in 

this regard, the authors have reached the conclusion that the  oppositions' views that the real 

satisfaction in the conditions of the contractors is a correct criticism on the words of the 

Sheikh, but it does not prevent the acceptance of the conditionality of relief in  compulsion, 

and the possibility of relief with toryeh, which the opponents have proposed, is nothing more 

than a claim. The criterion for the realization of compulsion in relief with non-toryeh is also 

different due to the lack of customary rules in this regard, considering the mental differences 

of individuals from one person to another. 
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 فرشید رجبی
 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مازندران
 دکتر عارف بشیری

 آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مازندراندانش
 چکیده
ی  ان از ادعای ایشعنوان یکی از یروط تحقق اکراه بر یمرده است. بهمعنای فرار و خالصّی از اکراه را یخ  انصاری بهبهتفصّی

ی با توریه ولو باوجود امکان ادله چنخن بر می ی از طریق توریه و غخرتوریه تفاوت است و در تفصی آید که در تحقِق اکراه، بخن تفصی
ه باز م  اک ی برای مکره ی منجر به اراۀ  دیدااهتفصّی تنوع و مای مراه محقق اسّت. این اجتاادورزِی یخ  در مئلۀ  یرطخت تفصی

ی در اکراه و تبخخن دیدااه یخ  انصاری و تحۀخ   ااه ایّکاتتی از سّوی فقاا یّده اسّت. نگارنداان با بررسّی یرطخت تفصی
ّّت یافتدیدااه فقاای موافق و مخالف دراین ّّاند که دیدااه مخالفان مبنیهباره، به این نتخجه دس روط بر رکنخت طخب نفس در ی

ی با توریه  ی در اکراه نخئت و قخد امکان تفصی متعاقدین، مناقشّ  صّحخحی بر کالش یخ  است، ولی مانپ یریرش یرطخت تفصی
ی با غخرتوریه نخب بهکه مخالفان مطرح کرده ِِ تحقق اکراه در تفصّی ای عرفی در بودن ضابطهدلخ  ناند، ادعایی بخش نخئّت. مال

 روانی ایخاص از یخصی به یخص دیگر متفاوت است.مای روحیبه تفاوتاین خصوص، باتوجه
 

ی، اکراه، توریه، یخ  انصاری.: واژگان کلیدی  تفصی
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 مقدمه  

بر اسّا  قواعد عمومی با  معامالت، رکِن اختخار یکی از یّروط صحت معامالت و از یرایم متعاقدین به یمار 
ّّت و نهرود. مطابق با این رکن، چنانچه معامۀهمی ّّود، باط  اس تناا مۀکختی ای با رضّّایت یکی از طرفخن منعقد نش

ب حراش اسّت و متعاقبا  صّورت نمی کئّی مراونه تصّر  در آن نامشروع و حراش محئو   اخرد، بۀکه مصّداقی از ته
ّّود. آی  می ّّاا دراین 29ی ّّورن نئ ُکونه »فرماید: باره میس ْن ته اِطِ  ِإتَّ أه ُکْ  ِباْلبه ْخنه ُکْ  به اله ْموه ُکُۀوا أه ْأ ُنوا ته ته ِرینه آمه ا الَّ اه یُّ ا أه یه

ٍ  ِمْنُکْ ...  ا ره ْن ته ً  عه اره عنوان یّّرطی نفس در مریک از طرفخن معامۀه را به بر این اسّّا ، عۀما وجود طخِب «. ِتجّه
 اند. ضروری در صحت معامۀه قۀمداد کرده

اکرامی تۀقی یود،  ایاند که مئّتفاد از یّرط اختخار در معامۀه برای اینکه معامۀهبئّخاری از فقاا اععان دایّته
ی در تحقق مجموعه یّرایطی است در حاتت و اوصا  متعاقدین تا بتوان حک  اکراه  را بر آن بار کرد. عجب از تفصی

عنوان صورت برجئته، یخ  انصاری در کتا  مکاسب عی  یرایم متعاقدین بهاکراه یکی از این یّروط اسّت که به
ی عقال  یا از طریق توریه محقق مییّرط تزش در تحقق اکراه بر یمرده است. از نگاه یخ ، ازآنجایی یود یا که تفصی

یّّود، برای اابات تحقق آن باید احراز کرد که آیا وقتی فردی در حخن معامۀه مورد اکراه واقپ می غخرتوریّه، بنّابراین
ی برای او فرام  بوده اسّت یا خخرت تأسخس این ضابطه در با  اکراه در معامالت از سوی یخ  منجر به  امکان تفصّی

نظر عۀما قرار ارفته است. آنچه  ما، نظرات متنوع و ااه ایّکاتتی از سوی فقاا یده استاراۀ  دیدااه که تا امروز مدی
ی می تواند در تحقق اکراه یرط یودت در این مجال درخوِر توجه و بررسّی اسّت این است کها اوت  ِآیا عجب از تفصی

ی وارد کردت االًا  مئتندات دیدااهاانخا  چه مناقشّاتی می ه تۀف تا چمای مختوان بر کالش یّخ  در اعتبار یّرط تفصی
ی از طریق غخرتوریه بنا بر تفاوت به اینکه یّرایم تحقق اکراه بهاندازه یریرفتنی اسّتت رابعا  باتوجه خصوص در تفصی

 مند عم  کردت توان در این زمخنه ضابطهروحخات افراد از یخصی به یخصی دیگر متفاوت است تا چه اندازه می
وارد یده است که مر دیدااه مئلۀ  مح  بحث را از نگاه مجبا طورکۀی دو دیدااه در این مئّلۀه از سوی فقاا به

ای نظر دارد که مریک به تفکخک نظر نگارنداان به جنب  ویژه است که به و متفاوتی بررسّی و به مبانی اسّتناد جئته
خ ، ی ، سببواری و... بر تفصخ قمی بررسّی یّده است. عۀمایی نظخر محقق ایروانی، مامقانی، جبایری، طباطبایی

ی در تحقق اکراه از طریق توریه )به ه ارایته و به یرطخت تفصی   صورت مطۀق( و غخرتوریه )به یرط تمکن( قاۀصحی
خوانئّاری و اماش خمخنی)ره(، تفصخ  امامی یبدی، طباطبایی اند و یّماری دیگر از فقاا نظخر ناۀخنی، خویی، یّده

ی برایمرکور را نپریرفته و به یرطخت  اند. تحقق اکراه قاۀ  یده ندایتن تفصی
اما  ،صّورت کۀی یخرامون اکراه و احکاش آن از دیرباز در ابوا  مختۀف فقای مطرح یّده استمئّلۀ  مرکور به

ی در اکراه با نقش توریه و نبود آن، یژومش مئتقۀی ممراه با تحۀخ  و بررسی صورت نگرفته است.  دربارن یرط تفصی
ی و یرایم آن  مای فقاا دربارن مئّلۀ داان در ارزیابی و تحۀخ  دیدااهیژومش حاضّر تالش اجتاادی نویئّن تفصّّی
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ّّت که با اابات آن تحول عظخمی در با  اکراه در معامالت ایجاد می ّّود و ممچنخن در حقوق جبا نخب میاس تواند ی
 آفرین باید. نقش

 
 شناسی. مفهوم1

 . اکراه1. 1
ل و سکون اانی( است، مرچند ام  لغت تصریح کرده اکراه از مادن ره )به فتح( مفاومی کره )به فتح و ض  اوی اند که که

اا، از لغویان و نحویون ببرگ افته یده است:  ره )با کُ »غخر از ُکره )به ضّ ( در بر دارد. در لئّان العر  به نق  از فری
ره )بّا فتحّه( منظور، )ابن« کندا آنچه که دیگری تو را بر آن وادار میضّّمّه(ا آنچّه نفس تو از آن کرامّت دارد.  که

ره )با فتحه( مشقتی است که از خاره به انئان می تاج العروس(. در 72/21 از راغب اصّفاانی نق  یّده اسّت: که
لفظ دمد، اما خود یّود و ُکره )با ضّمه( کرامتی است که از درون، انئان را آزار میرسّد و بر او با اکراه تحمخ  می

معنای وادایتن یخصی به انجاش کاری است که برای وی ناخویایند باید. اکراه از با  ِافعال و از مصادر متعدی به
فالنی را بر امری »نویئند: لغت در این خصّوص می البته این وادایّتن باید مقرون به قار و تادید بایّد. اکًر ام 

 (. 75/525)مرتضی زبخدی، « بر آن کار وادار کردندنحو قار و اجبار اکراه کردندا یعنی او را به
ّّتن دیگری به  ّّتا یعنی وادای نظر ام  لغت اس ّّطالحی این کۀمه نبد فقخاان ممان معنا و مفاوش مدی معنای اص

صورتی اختصاص دارد که یخص از کاری که بدان مای  نخئت در صورتی که ممراه با تادید باید. بنابراین اکراه به 
فقاا  ( و ممخن نکته نبد دیگر2/91خود یا متعۀقان خود ممچون یدر و فرزند خاۀف باید )انصاری،  رسخدن ضرر به

 (. 5/221ا یاخد اانی، 4/31ا عالمه حۀی، 2/553ادریس، ابننخب تصریح یده است )
 . تفّصی2. 1

ی از ریشّ   فعی  به« فصّی»واژن تفصّی آمده )مرتضی زبخدی، مایی از سختی و بالیا معنای تخۀص و رو بر وزن ته
( و در کتب فقای نخب در ممخن معنای لغوی آن اسّتعمال یّده اسّت. یّخ  انصاری در 6/433ا جومری، 21/31

ی از طریق غخرتوریه  ی از طریق توریه و تفصّّی ی از اکراه را به دو بخش تفصّّی کتا  مکاسّّب و در بحث اختخار، تفصّّی
خن کتا  مکاسّب ) تبپ ایشان به ( نخب به7/746ا ایروانی، 7/711طباطبایی یبدی، تقئّخ  کرده و سّایر فقاا و محشّی

ی از اکراه بهاند، ازاینممخن تفصخ  اکتفا کرده  معنای راه فرار و خالصی از اکراه است. رو تفصی
یه3. 1  . تور

ّّورت مامر، معنایی به غخر از آن ّّازد که در ص ّّت از اینکه متکۀ  کالمی را بر زبان جاری س ه چتوریه عبارت اس
ای اراده کرده است، دایته بایدا مً  اینکه کئی در مقاش اعتراٍ بگوید: یما درحق فالن یخص این سخن را افته

در کالش، مای موصّّوله بایّّد، ارچه مامر کالش این « ما»و مرادش از« عۀ  الۀه ما قۀنا»و مخاطب جوا  بدمد: 
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رود ولی در بئتر یه غالبا  در اخبار و حکایات به کار می(. تور7/721، مای نافخه است )ناۀخنی، «ما»اسّت که مراد از
ق که قصد وی از این لفظ ، درحالی«ِبعُت »استا مً  آنکه در انشای عقد، فروینده بگوید:  یافتنیانشاۀخات نخب تحقی

 مًال روزی با یخص دیگری واقپ ساخته است.حکایت از عقد دیگری در سابق باید که برای 
  

 در اکراه از دیدگاه شیخ انصاری. شرط تفصّی 2

ه به دو ی و خروه از معرکه توسم مکره دارد:  صورت امکان قب  از ورود به بحث، تبخخن این نکته تزش اسّت که تفصّی
ط طورکۀی دو نظر از سوی ایشان در خصوص یرتوان افت: بهوسّخۀ  توریه و غخرتوریه. با بررسی دیدااه یخ  میبه

ی در اکرا ی به توریه و غخرتوریه یرط تحقق اکراه نخئتا ه وارد یده استا دیدااه اول امکانعجب از تفصی ندایتن تفصی
 بر نوعی عدول از نظری  خویش استا به این بخان که بخن توریه و غخرتوریه تفاوت وجود دارد. دیدااه دوش یخ  مبنی

 . تحلیل دیدگاه اول شیخ انصاری1. 2
ی در توریه و غخرتوریه نخئت میممان طور که ایّاره یّد دیدااه  اوید در صدق اکراه تفاوتی بخن عجب از تفصی

ه به یمار رفته و وجود ندارد. ااری که بر نظر نخئّت یّخ  مترتب می یّود این است که اساسا  چنخن یخصی مکره
ِر موضّّوع یا از طوری که وی راضّّی به آن نبایّّد اکراه ازنظممخن مقدار که یّّخص را وادار بر انجاش فعۀی کردند به

ّّت جات حک ، تحقق یخدا می ّّرری که بر تِر فع  مترتب اس ّّی از ض ی و خالص کندا اع  از آنکه قدرت بر تفصّّی
حاص  بوده یا چنخن قدرتی وجود ندایته باید. روین است که طبق این نظر، یخص با توانایی بر توریه و غخرتوریه 

ه بر آن مترتب  درعخن ه بوده و حک  مکره د بخاناسّّتحال مکره یّّدن ایشّّان این اسّّت که اار ما یّّخصّّی را که . مؤیی
ه ندانخ ا چون مر دو مالِ  ی به توریه را نخب مکره ّّی ه ندانخ ، باید امکان تفص ی به غخر از توریه را دارد مکره ّّی امکان تفص

عر ، یخص دیگر اار در نظر عبارتامر مکِره اسّت. به ندادنواحد دارند و آن وحشّت از خطر در صّورت انجاش
ه به دایتن بر فرار از ضرر با رامی غخر از توریه از اکراه خاره یود، در صورت قدرت بر توریه نخب از سّبب قدرتمکره

ق اکراه این است که راه فرار و نجات از ضرر موعود منحصر  ِِ تحقی اکراه خاره خوامد یدا زیرا در این صورت، مال
ه به یّدن مکِره بایّد.در انجاش کار درخواسّت ر )غخر از وسخۀ  افتن سخنی دیگبنابراین تفاوتی نخئت بخن اینکه مکره

وسّخۀ  تکۀ  به کالش مورد درخواست سّخن مورد اکراه( یا انجاش کاری دیگر )غخر از کار مورد اکراه( نجات یابد یا به
ّّاری،  ّّان ب7/435ولی با درنظرارفتن معنای دیگر )یعنی با توریه( نجات یابد )انص عای خویش (. ایش رای اابات مدی

ی به توریه را عکر میابتدا دتیۀی بر بی ی به غخرتوریه اعتباری تفکند و سّپس به بریّماری دتی  بیاعتباری تفصّی صی
 یردازی . یده توسم یخ  میبخان دتیِ  اراۀه یردازد که در ادامه بهمی

یه1. 1. 2  . دالیل تور
ّّتک»روایِت روایات:  طورکۀی و فتاوای عۀما در این خصّّوص مطۀق بوده و به« رموا عۀخه...رفپ عن امتی ما اس
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ه صورت میای میحک  به عدش لبوش معامۀه صورت یریرد و مقخدساختن این اطالقات بهکنند که توسم یخص مکره
حم  دلخ  آنکه حم  مطۀق بر فرد نادر است، بئخار بعخد است. جات این حک  آن است که ندایّتن توریه بهامکان

ه وارد یّده است و ممچنخن اجماعات و  عمومات رفپ اکراه و نخب خصّوص نصّوصّی که در با  طالق و عتق مکره
کردن عاجب جا  یا وحشت و تر  از توریه سببمایی که در حک  مکره ادعا یّده اسّت بر صّورتی که بهیّارت

ت به بعضی از این ادله صحخح نخئت. افبون توان افت: اساسا  حم  مببور نئبرسد، بۀکه میبایّد بعخد به نظر می
ب اکراه خاره نکرده بۀکه عرفا  این معنا نخب صّّادق اسّّت )ممو،  (. یّّخ  7/432بر این قدرت بر توریه، کالش را از حخی

بعضّی از این روایات در مواردی اسّت که توریه برای یخص مقدور بوده استا ازجمۀه »اوید: دربارن روایات می
ه به کفر و سّبی یخغمبر)ص( یّدند، ایشّان حاضّر به این کار نشده و  روایت عمار که وینش مکره در قضّخ  عمار، ابه

ما را اوش و نجات یخدا کرد و سپس خدمت یخغمبر)ص( رسخد که حضرت راجپ به کشّته یّد، ولی عمار حر  آن
 (. 7/435)ممو، « اار باز م  در چنخن یرایطی قرار ارفتی، ممخن کار را انجاش بده»این کار به او فرمود: 

فرموده ( به این خبر استدتل کرده و7/722: یخ  انصاری و برخی فقاا نظخر یبدی )بررسی داللی روایت عمار
ی و تخۀص از اکراه بود باید یخغمبر)ص( توریه را به عمار یاد می که این داد، درحالیاند: اار توریه رامی برای تفصّّی

یود که حتی اار امکان توریه نخب وجود دایته باید یارِع مقد  انئان را مۀبش رو معۀوش میکار را نکرده استا ازاین
هیّه کنّد، بۀکّه مینکرده کّه برای تخۀص از اکراه تور عبارتی اویا عۀخه تن دمد. بهتواند توریه نکند و به احکاش مکره

ن عمار توریه را می ّّت. طبق این مبنا امکان توریه بوده ولی عندالتمکی ّّارع او را الباش به توریه نکرده اس ّّته ولی ی دانئ
مکن و غخرمتمکن وجود ندارد و سّبب ایّتراِ حک  مر دو صورت، فرقی بخن متچنخن کاری تزش نبوده اسّت و به

یود، ولی تزش نخئت توریه یّود که با توریه مشک  ح  مییّارع توریه را به او یاد نداده اسّتا درنتخجه معۀوش می
 (. 5/576یود )انصاری، 

استشااد  رسدکن به نظر میخست، لو ااین استدتل )با فرٍ یریرش دتلت روایت عمار بر استشااد یخ ( نخک
یود در آن توریه کردا چون توریه در جایی است بایدا زیرا اوت  جریان عمار موردی است که نمی خوِر تأم یخ  در

فامد، ولی در قضّّخ  کنخ  و مخاطب معنای دیگری را میاویخ  و از آن معنای خاصّّی را اراده میکه ما لفظی را می
ریان عمار توانخ  به جیریر نخئت و نمیناه است و توریهعمار اصّال  توریه ممکن نخئتا زیرا افتن آن الفا  کفر و ا

ی و تخۀص از اکراه با توریه ممکن باید، تزش نخئت توریه کنخ  و ممان طور که  استشااد کنخ ا چراکه حتی اار تفصی
بامت قخه یبه معنای توریه تحقق آن برای عمار مشک  بوده استا اانخا  قضخ  عمار به ترسد باتوجهبخان ید به نظر می

( که خبر مربوط به 77/416ما )حرعامۀی، با  األمر و النای و ما یناسب الشاعع وساال بخشّتری دارد تا توریه و در 
این اخبار  رسّّد خبر مرکور نخب در زمرنعمار در آن عکر یّّده اسّّت، اخبار زیادی دربارن تقخه عکر یّّده و به نظر می

این روایات، اخباری است که دربارن ابوطالب است به اینکه وی نبد کفار مکه تقخه و از ممخن طریق  اسّتا ازجمۀ 
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 (. 5کرده است. بر این اسا  روایت دربارن تقخه است نه توریه )نوری ممدانی، یخامبر)ص( را حمایت می
توریه در تحقق اکراه نقشّّی لرا عجب از ا : ازنظِر عر  بّاوجود قدرت بر توریه ممچنان اکراه باقی اسّّتعرف

بودن آن است دلخ  تعبدیحک  اکراه در صورت قدرت بر توریه به بخنخد ادعاِی جریانکه میندارد. بر این اسا  چنان
 (. 5/575دلخ  صدق حقخقت اکراه، یریرفتنی نخئت )انصاری، نه به

یه2. 1. 2  . دالیل غیرتور
عبدالۀه)ع(: سنان است. عن ابیکند روایت ابندلخۀی که یخ  انصاری برای غخرتوریه بخان می سنان:روایت ابن

قال ت یمخن فی قطخعة رح  و ت فی جبر و ت فی اکراه قۀت اصۀحک الۀه و ما الفرق بخن الجبر و اتکراه. قال الجبر »
(. در این حدیث اماش 5/424)حرعامۀی، « شیمن الئّۀطان و یکون اتکراه من البوجه و اتش و ات  و لخس علک ب

. در زمخن  5. دربارن جبر 2مای خویشاوندیا . در قطپ یخوند7فرماید در چند مورد قئ  اعتبار ندارد: صّادق)ع( می
فرماید: جبر از ناحخ  سۀطان و اکراه از سوی کئانی مً  یرسّد حضّرت میاکراه. چون راوی فرق جبر و اکراه را می

ای جب اطاعت وجود ندارد مای سۀطان مال  چارهاخرد. طبخعی است که در برابر خواستهمادر صورت می زن، یدر و
ّّتهو ازاین ّّت، اما چنخن البامی در مقاب  خواس ّّده اس مای زن و فرزند و یدر و مادر وجود رو عنوان جبر بدان داده ی

ردن کۀم  کاربا کۀم  اکراه به کار رفته است، نه جبر. بهما بایئتد و لرمای آنتواند در برابر تقاضاندارد و یّخص می
ی )در ما نحن اکراه توسم حضرت نشانگر بی ی در تحقق اکراه استا یعنی باوجود امکان تفصی اعتباری عجب از تفصی

 (. 7/72اند )انصاری، کار بردهفخه( اماش اکراه را به 
ند اااد یخ  انصاری به روایت مرکور مناقشه وارد کرده: برخی از فقاا بر استشسنانبررسیی داللی روایت ابن

 یمخنی« تیمخن فی قطخعة رح  و تجبر و تاکراه»سّّنان ربطی به بحث معامۀه نداردا زیرا بنبه اینکه روایت عبدالۀه
وده و از اط  بکه برای قطپ رح  است باط  یا یمخنی که اجبار و یا اکراه از ناحخ  سۀطان یا یدر، مادر و زن باید نخب ب

بر اینکه اار به اجبار ابتدا منعقد نشّده است و درحقخقت مورد این روایت امری اختصاصی راجپ به یمخن است مبنی
عنوان قانونی کۀی قۀمداد و اکراه امری را در عم  فردی با قئّّ  قرار دادند، حکمی ندایّّته و باط  اسّّت، اما اینکه به

( و اینکه 5، زنجانی )یبخری« بگخرد منشّأ اار در ندایتن حک  باید، صحخح نخئتیّود که مرکس مورد اکراه قرار 
ّّاص به یمخن دارد، در کالش ناۀخنی در  ة »نخب مئّّت:  منعة الطالبروایت اختص وایة مختصّّی نع  قد یورد عۀخه أنی الری

روایت مرکور جوابی است که اماش (. خدی  وارِد دیگر بر استناد به 7/722« )مورد الخمخن ت مطۀقا   بمئلۀة اإلکراه فی
دق ص»اوید: دمد. ایشان عالوه بر ِایعار به ضعف سند روایت میدر خصوص ضابط  صدِق عرفی اراۀه می البععدر 

ی نخئتا درنتخجه از روایت ای در صّدقنایریر اسّت و مخ  یّباهعرفی، تعبد ندایتن اکراه در صورت امکان تفصی
دلخ  آن اسّّت که ازنظِر وی مالِ (. این افت  اماش به2/29)خمخنی، « اابات کرد توان حک  مطۀو  رامّرکور نمی

تحقق اکراه در ممخن صّدق عرفی استا به این صورت که مرااه دفپ فع  اکرامی عرفا  با ساولت ممراه باید، اکراه 
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 خوامد آمد(.  دریید )تفصخ  نظر مرکور یومحقق نمی
 انصاری . دیدگاه دوم شیخ2. 2

ی از طریق توریه خویش است مبنی تصریح فقاا نوعی عدول از نظری دیدااه دوش یّخ  که به بر تفکخک بخن تفصی
 و غخرتوریه اسّتا یعنی باوجود آنکه یخ  قبال  مؤیدی عکر کرد که یخص متمکن از غخرتوریه نخب تحت یمول ادل 

طور فرق ارایتا به این یود بخن این دو مورد اینه میانصا  آن است ک»اوید: یّد، اما در ادامه میاکراه وارد می
ی وجود دایته باید، مخ  کداش از این دو مورد اکراه نخوامد بودا زیرا اکراه عبارت است صورت که اار قدرت بر تفصی

ی دایته باید، امتنااز اینکه امتناع از مورد الباش، برای یّخص خطر دایّته بایّد و درصّورتی ع که یّخص راه تفصی
ّّورتی ّّوعا  از تحت اکراه خاره خوامند بود. منتای درص ی، موض ّّی ّّخص خطر ندارد و قارا  باوجود امکان تفص که ی

یود که یارع مقد  طور اسّتفاده میقدرت بر توریه دایّته بایّد، از عموش کۀمات فقاا و موارد خاص روایات این
است، بۀکه نظر یارع این است که حتی اار امکان  نخواسته است که ایخاص توریه کنندا زیرا توریه نبدیک به دروغ

ی با توریه وجود دایّته باید، مانعی برای عم  (. بر اسا  5/211)انصاری، « کردن به مورد الباش وجود نداردتفصّی
ی با غخرتوریه در صّّدق اکراه، تفاوتی تخصّّصّّی و  ی با توریه و امکان تفصّّی این دیدااه، تفاوت بخن امکان تفصّّی

ه محئو  میموضوعی می ه محئو  نمییودا به این بخان که یخص در توریه مکره ودا ییود ولی در غخرتوریه مکره
بت در الباش از ناحخ  یخصی به یخص دیگر به»زیرا تفئّخر اکراه ازنظِر یّخ  عبارت اسّت از:  ممراه تادید به عقو

ه م  من و امان دارد که اار انجاش ندمد، صّورت انجاش به باور یخ  مخالفتی «. دیودچار ضرر میندادن آن و مکره
یود دایرمدار تۀقی مکِره )خطر اعتقادی مکِره و باورکردن یا نکردن او( است، نه دایرمدار واقپ و که منجر به ضرر می

ه، دیگری را  به ممخن دلخ  این خطر اعتقادی در توریه مئّت ولی در غخرتوریه وجود ندارد. در غخرتوریه یخص مکره
پ اکراه واسّطه قرار داده است و حتی اار م  مکِره عۀ  یخدا کند که او قصد امتناع دارد، باوجود این مخالفت برای رف

ی به  ی با توریه، خطر اعتقادِی مکِره وجود دارد، ولی در تفصی ه ندارد و خالصه اینکه در تفصی خطری برای یخص مکره
خن نتخجه ارفت که ازنظر موضّّوع بخن توریه و غخرتوریه فرق توان چنغخرتوریّه، خطر اعتقادی مکِره وجود ندارد. می

ی با توریه،  ه نخئّت ولی در صورت امکان تفصی ی با غخرتوریه یّخص مکره وجود داردا زیرا در صّورت امکاِن تفصّی
ه به یّمار می (. بر این اسا  مختار ناایی یخ  انصاری این است که حتی اار 5/576رود )انصّاری، یّخص مکره

ای به این نشده است که توریه کنخد تا از ب ممکن باید باز اکراه صادق استا زیرا از سوی روایات مخ  ایارهتوریه نخ
که اار واقعا  توریه مشروع بود و رامی برای تخۀص از اکراه وجود دایت، باید در مم  مایی یخدا کنخدا درحالیاکراه ر

 یود. این حتی با امکان توریه نخب اکراه محقق میید، بنابرای مینصوص واردیده به این مطۀب ایاره
ّّت دیدااه اماش مبنی ّّت و بعخد نخئ ّّده اس ّّوی اماش مح  تردید واقپ ی ّّاری از اکراه از س ّّخ  انص بر تعریف ی

ی )که در ادامه خوامد آمد( به ندایّتنیّرطخت این  اخردا زیرا یخ  درسبب ایرادی باید که از تعریف یخ  میتفصی
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کند. اولخن قخد این بود که باید از طر  را در اکراه معتبر دانئته که اماش در مر سه مورد آن مناقشه میتعریف سّه قخد 
کننده یّخصی باید که انئان از یر  او در قدر که اکراهاوید: ممخنکننده توعخد و تادید صّورت اخرد. اماش میاکراه

ه عۀ کننده به او ضرر خوامد زد.   یا من دایته باید که یخص اکراهامان نباید، کافی است. قخد دوش این بود که ُمکره
اوید: این قخد نخب تزش نخئّت، بۀکه فقم وجود احتمال عقالیی به ضرررساندن کافی است. قخد سوش نخب این اماش می

ه یّود که در اینجا نخب اماش بر این اعتقاد اسّت که ضرر مراتب زیاد زش ی دارد و تبود که حتما  باید ضّرر متوجه مکره
النفپ نخب خودش نوعی ضرر است و ممخن کافی است ویّدت برسد، بۀکه عدشمرتب  حرهنخئّت که ضّرر حتما  به

 (.  2/24)خمخنی، 
جا محوریت توان بر کالش یخ  احتجاه کرد که ایشان یکی از ادله در تحقق اکراه را عر  دانئته و در چندینمی

اه بوده اسّّت و وقتی عر  را مبنا قرار دادی ، یّّاید معنای اکراه اع  از تعریف عر  مبنای تحۀخ  وی در تحقق اکر
یخ  با بعضی از این قخود یود )مً  این قخد اماش که فرمود: فقم وجود احتمال عقالیی به ضرررساندن کافی است(. 

د و تادید کند که توعخال میکه خویی در بخان تعریفی که یخ  از مجموع قخودی که برای اکراه در نظر ارفته ایکچنان
به ضّرر حتما  تزش نخئّت از طر  ُمکِره بایّد، بۀکه ممکن اسّت یّخصّی که از طر  ُمکِره منئو  است ضرر 
ف، فرزند یا برادر یا وزیر او ضرر برسانند که ممخن نخب در تحقق  برساندا مًال  سۀطان تادید کند ولی در صورت تخۀی

  (.5/515معنای اکراه کافی است )
 

 . شرط عجز از تفصّی در اکراه از دیدگاه موافقان3

ی را در تحقق اکراه یّرط دانئته و سعی کردهقخد برخی از فقاا با اراۀ  ی البته با مایی امکاِن تفصّی اند بر یرطخت تفصی
ی مخ قخد نخئّّتند. اونه اصّّالتی قاۀ  مایی توجخااتی اراۀه دمند و این برخال  فقاای مخالف اسّّت که برای تفصّّی

ی اراۀه میازجمۀ  آن کند. وی ما محقق اصّفاانی اسّّت که نظری  اجتاادی خویش را در خصّّوص یّّرطخت تفصّّی
معتقد است باید منشأ تفاوت را در مراتب اکراه دانئت نه در انواع اکراه )تکۀخفخات و وضعخات( که مبنای یخ  است. 

ّّت که عدول از مکروه به غخرمکروه  ی در جایی اس ّّی ّّخص از مح  خودش یس تفص ّّد و در این مًال اار این ی بای
ی محقق نشّده است. اما در مًال دیگر که مکِره  بخرون برود، عدول از مکروه به مکروه اسّت، لرا اینجا اصّال  تفصّی

اش در حضّور بایند و نه در مکان دیگر، باید امر به خدمه کند که اوید باید مًال  کتابت را بفرویّی، اار خدمهمی
کنّد یّّود مکروه الی غخرمکروه و اینجّا دیگر صّّّدق اکراه نمیکره را از اینجّا دور کنخّد، اار نکرد این میاین م

ی می2/41)اصّفاانی،  تر توان افت نظر محقق اصّفاانی با تحقق عرفی اکراه مناسب(. بنا بر یریرش یّرط تفصّی
ّّد. برایند کۀی افت  محقق را می  بخال  با  المحرمات، فإنی اإلکراه»فرماید: توان در این کالش وی یافت که میبای

ی به ما یکرمه طبعا  تیوجب العدول من المضطر إلخه إلی المضطر إلخه،  الرافپ لاا ما یئاوق اتضطرار، فکون المتفصی
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حتی تیمنپ من صدق اتضطرارا این مطۀب برخال  با  محرمات است، اکراِه نایی از آن ممراه با اضطرار است. 
یدر محری  ی یخدا میبه )یعنی آن کاری که بهمات اار متفصّی کند( مالۀ  با طبعش نخئت، در این حالت سبب آن تفصی

إلخه به مضطرالخه باید باز صدق  الخه به مضّطرإلخه واجب نخئّت. لرا در اینجا اار عدول از مضّطره عدول از مضّطری
ی نمی ی در با  اضّطرار این اسّت که عدول تفصّی إلخه به غخرمضّطرالخه بایدکندا چراکه تفصّی )ممو، « از مضّطری

ی میآورد و می(. ایشان در این زمخنه استدراکی می2/41 د یواوید: وقتی مراتب اکراه سبب اختال  در مراتب تفصی
(. طبق این نظر، 2/42اختال  افراد و مصّادیق و یرایم ببخند کداش اضعف است و کداش غخراضعفت )ممو،  باید به

ی است و ازنظر ایشان در جمپمالِ این اسّ توان بندی میت که تفاوت در مراتب اکراه سبب تفاوت در مراتب تفصی
ی نخئت، اما در صورت عدول از  افت: در صّورت عدول از مکروه به مکروه و نخب عدول از مضّطر به مضّطر تفصی

ی است.   مکروه به غخرمکروه و از مضطر به غخرمضطر، تفصی
ی را تحقق عرفی آن مییکی دیگر از موافقان  داند. با نظر یّخ ، محقق ایروانی اسّت. وی مالِ یّرطخت تفصی

ی می ی بهنمی»فرماید: ایشان راجپ به یرط تفصی طور مطۀق قاۀ  ید. آنچه که مئۀی  توان بر عدش اعتبار عجب از تفصی
ی اعتبار ندارد و ح ی سخت و دیوار باید، عجب از تفصی  «صول عجب عرفی کافی استاست این است که مرااه تفصی

کند که منظور ایشان از حصول به عبارت بعدی وی مشخص می(. اطالق کالش محقق ایروانی باتوجه7/47)ایروانی، 
ی با غخرتوریه اسّتا زیرا ایشان باوجود اینکه قخد عدش ساولت را برای تحقق اکراه به  عجب عرفی در خصّوص تفصّی

ی در توریه تأیخد مینصّّاری را مبنیبرد ولی درناایت قول یّّخ  اکار می کند. لرا میبر اعتبارندایّّتن عجب از تفصّّی
ی )بهقول حق، عدش»اوید:  وسخۀ  توریه( است ممان اونه که فقاا در اینجا به ممخن نظر فتوا دادهاعتبار عجب از تفصی

ّّورت تمکن از توریه دروغ بگوید یا الفامی بدو ه در ص ّّورت اار مکره ِّّد معنا را عکر کند، کار اند و در این ص ن قص
ّّی را طالق دمد  ّّد یا کئ ی چخبی را بفروی ّّی ّّورت توانایی از تفص ّّورت نگرفته و ممخن طور مرااه در ص حرامی ص

ّّد معانی آندرحالی ّّود )یعنی اکراه تحقق میما را نخب دارد، نق  مال و انقطاع عۀق  زوجخت مؤار واقپ نمیکه قص ی
اوید: مامر آن است که با امکان کند و مینخب قول یخ  را تأیخد می عمدة المطالب(. صاحب 7/47)ایروانی، « یابد(

ّّّدق نمی (. محقق سّّببواری نخب قّاۀّ  بر 2/265کنّد)طبّاطبّایی قمی، تفصّّی ولو بّا توریّه، عنوان اکراه ص
ی بادر صدق اکراه، عدش »ندایّتن امکان توریه در تحقق اکراه است و معتقد است: یّرطخت توریه معتبر  امکان تفصی

نخئت )یعنی ارادن خال  مامر لفظ( و مراد از ضرر متوقپ در اکراه، اع  از ضرر واقپ بر خودش، مالش، یأنش و بر 
(. مرحوش جبایری نخب استدتلی یبخه سببواری دارد و بر این 217)سببواری، « کئّانی اسّت که متعۀق به او مئتند

ی از امر اکرامی اواه  ه در بر عدش تحقق قصّد مدلول عقد است و بهاعتقاد اسّت که تفصّی عبارت دیگر ممخن که مکره
ی می اراده بر انشّای عقد از سّوی وی اسّتا زیرا توریه فرع بر قصد است و در واقپ عدش  کند، نشّان معامۀه تفصّی

ی از طریق توریه می که  «بعُت »کند اویی معنای دیگری از لفظ منگامی که یّخص در ضمن معامۀه، اقداش به تفصی
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ه، صوری و خالی از قصد مضمون عقد  غخر از انشّای تمۀخک عخن با مال است، قصد یده است. لرا اار انشای مکره
یّودا زیرا فرٍ بر آن است مقتضی که ممان اراده و قصد بایّد، موضّوع برای وجو  توریه یا عدش وجو  آن نمی

ش برای انشا است )جباۀری، جدی برای عقد باید، منتفی است. بنابراین نفی وجو  توری ه کایف از تحقق قصد مقوی
تعبخر محقق ایروانی ایّّاره کرد که ایّّعار دایّّت آاار معامالت و توان به(. در توضّّخح مقصّّود جباۀری می765/ 4

ه معانی آنما میایقاعاتی که مترتب بر انشّای آن  ما نخب قصد یده باید ویّود، تجرش بایئّتی از سوی یخص مکره
ما اکتفا کرد و اار اکراه به مجموع این دو تعۀق بگخرد، اار آن توان صرفا  به مجرد الفا  یا به مجرد قصد معانی آننمی

نظر به که اوید: در جایی (. اماش نخب می7/47یود )ایروانی، اسّتناد به حدیث رفپ اکراه برطر  میمعامۀه یا ایقاع مد 
ه قصّد به مضّمون عقد ندارد، بطال دلخ  عدش قصد مضمون عقد است )خمخنی، دلخ  اکراه نخئّت، بۀکه بهن بهمکره

2/11 .) 
 

 . شرط عجز از تفصّی در اکراه از دیدگاه مخالفان4
ی در اکراه تفصّخ  یخ  را بی ه صرفا  منتفیاار میمخالفان با یّرط تفصّی یدن دانندا زیرا مناط در بطالن معامۀ  مکره

ٍ  »طخب نفس و رضا است و ممخن مناط در آی   ا ره ْن ته ً  عه اره ُکونه ِتجه ْن ته آمده استا بنابراین مالِ بر دایتِن تراضی «أه
ی بر صحت  ی، لرا مطۀو  حاص  یده و دیگر دلخۀی وجود ندارد تا ما قاۀ  به محوریت تفصی طرفخنی اسّت نه تفصی

ی با توریه را دارد نخب معامالت اکرامی یّوی . ادعای مخالفان آن اسّ ت که طخب نفس دربارن کئّی که امکان تفصّی
ی بایّّد و خواه نبایّّد، معامۀه محقق می یّّودا بنابراین وقتی که طخب نفس وجود دایّّته بایّّد، خواه امکان تفصّّی

ی در اکراه یرط نخئتا زیرا می ی با توریه انتوان فرٍصحخح است و تفصی نظر قرار داد که تفصی اش بگخرد جمایی را مدی
و یّخص با کمال طخب نفس و رضّا معامۀه را انجاش دمد و این ممان اسّتدتلی است که بنا بر ادعای مخالفان در 
واقپ نوعی تعارٍ را در کالش یّخ  انداخته است که باألخره آیا مناط برای رفپ اکراه، دایتن طخب نفس و رضا است 

یت زیرا این  ناچار بایئتی یکی از این دو مناط کنار زده یود و بایند و به یدنیجمپتوانند دو در وجوماتی مییا تفصی
 دیگری اخر یود. 

آمخب خاره یود ولی توریه نکند، چنخن فردی با طخب نفس ازنظِر خویی کئّی که بتواند با توریه از یّرایم اکراه
ی به توریه و غخرتوریه در  عدش باید واش محکوش به صحت و نفوع میاقداش به ایجاد معامۀه کرده است و معامۀه تفصی

ه »اوید: تحقق اکراه یرط نخئت. ایشان در یاس  به رأی یخ  می آن چخبی که درحقخقت مناط در بطالن معامۀه مکره
قدر مئۀی  استا بنابراین ممخن نخب یدن طخب نفس و رضا است و از ادله و روایات نخب ممخنبایّد، صرفا  منتفیمی

ترتخب اار در معامالت قرار بگخرد نه چخبی دیگر و واضّح اسّت که طخب نفس دربارن کئی که امکان باید مبنا برای 
ی با توریه را دارد محقق می  (. 5/516)خویی، « یودتصورت چگونه اکراه محقق می یود و در اینتفصی
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 است، بر تفصخ  خوانئاری نخب معتقد است ازآنجاکه مالِ در صت عقد بر وجود طخب نفس یا عدش آن محقق
ه از طریق توریه یا غخرتوریه، ای مترتب نمییخ  امره یودا چون بر فرٍ وجود تفاوت بخن اطالع مکِره از امتناع مکره

مایی از ضرر در صورت کند. باوجود این فرق، نتخج  آن رکند ولی در دومی اکراه صدق نمیدر اولی اکراه صدق می
ی با غخرتوریه و ر ی با توریه است و صر  این نمیتمکن از تفصّی اند فرق تومانشّدن از آن در صّورت تمکن از تفصی

بگرارد و امره نخب دایّته بایدا چراکه مالِ در صدق اکراه، قصد وقوع مضمونی است که از روی طخب نفس نباید 
ی برایش امکان دایّته و قصد مضمون عقد. ایشّان نتخجه می(799)خوانئّاری،  د، دایته بای اخرد که مرکس تفصّی

ی به توریه و غخر آن باید. اماشبعخد نخئّت که عقد از روی طخب نفس واقپ یّده باید بی  آنکه فرقی بخن امکان تفصی
خمخنی)ره( نخب ازجمۀه مخالفان با نظر یّخ  است. دیدااه اماش را باید حد وسطی بخن دیدااه ناۀخنی و محقق ایروانی 

داند و از این داند و مالِ تحقق را عر  میساولت را در تحقق اکراه یرط میدانئت. ایشان نخب قخد ساولت و عدش 
داند و به ممخن لحا  دیداامش به ایروانی یّّبامت دارد، لکن اماش ممچون ناۀخنی توریه را نخب مشّّمول این قخد می

ی و تفصّخ  آن به توریه و غخرتوریه اعتبار مئّتقۀی قاۀ  نخئّت. تفاوتی آی استدتل اماش با  کار درمنظور برای تفصّی
که دانئته ید یخ  انصاری یکی از دتی  خویش را عر  بر تحقق صدق عرفی وجود دارد. چناناسّتناد یّخ  مبنی

ر نخئت، ولی اماش)ره( بر این اعتقاد  دانئّت که طبق آن، متفام  عرفی آن اسّت که عجب از توریه در تحقق اکراه مؤای
ی با توریه است. ایشان اسّت که مئّتفاد از صّدق عرفی، عدش خ  ضمن رد تفص تحقق اکراه در صّورت امکان تفصی

ه یک امر ساده و ساۀی بود و از این عم  مراسی درصورتی»اوید: یخ  انصاری در البخپ می که توریه برای خود مکره
ه نبوده و معامۀه نفوع خوامد بود، اش محکوش به صحت و به دل ندایت، بایئتی توریه کند و در غخر این صورت مکره

ه تۀقی می که یّود و حک  آن مترتب خوامد ید. ممخن طور درصورتیولی اار در اجرای توریه مرا  یخدا کرد، مکره
ی کند  ی به فع  خارجی را نخب دایّته بایدا بدین صورت که برای او ممکن باید که در باطن تفصی ه امکان تفصّی مکره

« کندن وضّعخت حال و وقوع در ضرر مراسی دایته باید، اکراه صدق نمیآنکه آن را عۀنی نماید و از آیّکاریّدبی
 (.  2/21)خمخنی، 

ی ابتدا ناۀخنی با بخانی دیگر مطرح می ممخن نظر را محقق کند. وی معتقد اسّت که ما در خصّوص یّرط تفصی
ی در اکرا ارفتن وٍه بعد از مفرباید به این حقخقت توجه کنخ  که مح  نباع در خصوص اعتبار و اعتبارندایتن تفصی

این نکته اسّت که باید ممواره با مخالفت فع  اکرامی، ضّرر مترتب یود و اار افتخ  مجرد حم  غخر باعث تحقق 
ی و این تفصخ اکراه می معناستا یما بیود و درنتخجه رافپ اار معامۀه است، دیگر بحث از اعتبار و عدش اعتبار تفصی

ی باید و خواه نباید وه اکراه صدق میچراکه با صّر  عدش رضّایت مکره   مئۀی  کهدرصورتی کند، خواه امکان تفصی
ی ولو به ه امکان تفصّی ه محئو  نمییّود که مکره (ا زیرا طخب 7/722)ناۀخنی، « یودوسّخۀ  توریه دایّته باید، مکره

ی وجود دایته باید   ق افت یا نباید. طبنفس و رضایت متعامۀخن مقتضی برای صحت معامۀه است، حال خواه تفصی
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ی به توریه و غخرتوریه اکراه موضوعا  تحقق یخدا نمی ( و 923، 5کند، برخال  یخ  )انصاری، ناۀخنی در امکان تفصّی
 کند. (که فرمود: فقم در غخرتوریه اکراه موضوعا  تحقق یخدا نمی713صاحب غایة اآلمال )مامقانی، 

 
 مخالفان ی. نقد و بررسی آرا5

ی ولو مینظر  به ه بر تفصی رسّد قول ناۀخنی اندکی مح  تأمی  استا زیرا ناۀخنی معتقد است که در صورت قدرت مکره
ی با م  میبا توریه، ضّرر مترتب بر تِر فع  اکرامی نمی دتل مبتنی یود. این استیود، بۀکه بر تِر آن و تِر تفصی

ی با توریه در صّورت صّدوربر الباش ه بر تفصّی تادید از سوی مکِره استا به این بخان که یخص  کردن یّخص مکره
ی با توریه باید توریه کند وارنه اکراه تحقق یخدا نکرده و توریه ه در صّورت امکان تفصّی نکردن دلخ  بر رضایت و مکره

ه به یّمار نمی ه خوامد بود و حال که یّخص مکره رود، اکراه مئتند به فع  اکرامی و تِر توریه قرار طخب نفس مکره
ی با توریه از اکراه  عبارتاخرد. بهیم ّّی ّّورت امکان تفص ه در ص ّّتند که مکره دیگر اماش و ناۀخنی مر دو قاۀ  بر این مئ

ّّخ  در تعریف اکراه ارفت، عۀخه قول ناۀخنی که میخاره خوامد یّّد، درحالی توان به ایّّکالی که اماش بر قخد دوش ی
ّّر  و ّّاندن کفایت از اکراه میاحتجاه کرد که اماش)ره( در آنجا فرمود که ص ّّرررس کند، جود احتمال عقالیی به ض

آنکه نخاز به قخد دیگری در تحقق اکراه باید. از سویی دیگر ازآنجاکه در جای خود اابت خوامد ید که در صورت بی
ی از طریق توریه، باز م  اکراه وجود دارد و توریه هامکان تفصی نخئت،  نکردن مخ  دلخۀی بر رضایت و طخب نفس مکره

ه محقق یود.  ماند که اکراِه مئتند بر تِر توری لرا جایی برای این ادعا باقی نمی  مکره
که معامۀه از روی طخب نفس نخئّت، یس معامۀه صحخح نخئت و دیگر مقصّود مخالفان این اسّت که ازآنجا

ه  ی داردا یعنی ممخن که طخب کاری نداری  که یّخص مکره نفس نخئت، یس معامۀه یده است و سپس امکان تفصی
بّاط  اسّّت. این مدعا مح  تأمۀی جدی اسّّتا زیرا اینکه معامۀه طخب نفس ندایّّته بایّّد، در مقاش تحقق یا 

صورت اکراه محقق یده و مرکداش از این موارد در مقاش ای اسّت که از روی ایتباه انجاش یده یا بهصّورت معامۀهبه
ی ا ز نگاه یخ  جبا یکی از ممخن یروط در تحقق اکراه است. در واقپ برای تحقق لوازش و یروطی دارند و عدش تفصی

توان ایرادی بر کالش خود یخ  نخب وارد جا میبایئت اکراه یا ایتبامی تحقق یابد و از ممخناحراز عدش طخب نفس می
کن صّّحت معامۀه عنوان رکرد که چرا در یّروط متعاقدین به جای اختخار از تعبخر طخب نفس که در لئّّان یّارع به

جات یّمولخت مر دو مورد مرکور استفاده نکرده است و یاید منشأ مناقشاتی که فقاا بر کالش یخ  عنوان یّده، به
ٍ  »اند نخب از ممخن جات باید که آی  یریفه، قخد ارفته  آورده و ممخن نخب بایئتی یرط باید. « أن ترا

ی از لوازش تحقق اک ی ندایته بایدا رکن تادید و عدش قدرت بر تفصی ه امکان تفصی راه مئتند و یرط است که مکره
اش محکوش به نفوع استا زیرا اکراه زمانی محقق است یعنی یخص در غخرتوریه باید مکِره را دور سازد وارنه معامۀه

ت و ئکه یخص امکان و قدرت دفپ آن را ندایته باید وارنه مخ  تفاوتی بخن عصبانخت و خش  متعامالن با اکراه نخ
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ی با توریه مخ  کس قاۀ  نشّده که خش  غاضب، رافِپ اار معامۀه باید. فقاایی که معتقدند ممخن امکاِن دایتن تفصی
ای از روی در تحقق اکراه کافی اسّتا بازاشّت این افته بر الباش یّخص بر انجاش توریه است وارنه ما باید معامۀه

بئا دلخ  دایته بایخ  که توریه ۀی بر الباش به توریه نداری  و بۀکه چهاوید: دلخعدش طخب نفس را نافر بدانخ . یخ  می
ی با دلخ  اقر یّود بهتوصّخه نمی بودن به کر ، اما بر غخرتوریه عقال  دلخ  وجود داردا زیرا در صّّورت وجود تفصی

در این مقاش آن است که ترین سؤال کند )و صرفا  تادید و خش  است(. واضحغخرتوریه اکراه موضوعا  تحقق یخدا نمی
که مالِ احراز اکراه خصّّوصّّخات نوعی یک انئان مالِ احراز تحقق اکراه یّخصّی اسّت یا نوعیت درصّورتی

ه تۀقی یود بودن مورداممختدلخ  ک متعار  و معمولی بایّد ممکن اسّت در برخی حاتت به تادید، یخص مکره
ه ازنظر روحی، انئّّانی ترسّّو، اما در ممخن مورد چنانچه مالِ اکراه، خصّّوصّّخات یّّخصّّ ه بایّّد و مکره ی مکره

ه تۀقی کنخ . برعکس ممکن است یرایم بهاحئّاسّاتی یا بخمار بایّد چه ه بئّا او را مکره نوعی باید که انئان، مکره
(. 7/553طور یخصی مکره دانئته نشود )سناوری، دلخ  یجاعت زیاد و روحخ  قوی بهیّمرده یود اما یخصی به

وامخ  رسد اار بخآنکه نخازمند دلخۀی دیگر بایخ . به نظر مین ادعا تناا وجدان آدمی کافی اسّت بیبرای صّحت ای
ی قرار دمخ ، استدتل یخ  درخوِر تۀقی و خطر اعتقادی مکِره را اسّا  برای یّرط توجه استا زیرا ارایّتن تفصّی

ه امکان عمۀیکناوت  آنگاه که یخص مکِره اقداش به تادید نئبت به ضرر موعود می ساختن آن را نخب د و به اعتقاد مکره
ه و خو  وی مبنیدایته باید، ممخن احتمال مجاول برای او کافی است تا اوامی بر  بر وقوع ضرر در آیندندادن مکره

ه و خطر اعتقادی مکِره مبنیصّّدق اکراه بایّّد و این احتمال سّّاختن بر عمۀیدادن، چخبی نخئّّت جب تۀقی مکره
د داند و به. جای تأم  اسّت که اماش باوجود آنکه قخودی را که یخ  برای تحقق اکراه تزش دانئته را نخب یرط نمیمتوعی

ِِ نوعی را برابیده و طبق  ّّته، باز مال ّّاندن را کافی از تحقق اکراه دانئ ّّرررس بۀکه فقم وجود احتمال عقالیی به ض
ی باید تا یخ . از سویی یئتهبایئّت اماش یایّده از اکراه قاعدتا  میتعاریف اراۀه تر به یریرش ادعای یرطخت تفصی

ه یّود و طخب نفس نخب دایّّته باید و این صحخح  دیگر اویا اماش بر این ادعا مئّتند که ممکن اسّت یّخص مکره
که مفاوش آن قبال  اریت یعنی اینکه یخص رضایت به انجاش فع  ندایته باید و وقتی مخ  و نخئتا زیرا اکراه چنان

ضّایت دایّته بایّد دیگر اکراه کام  نخئّت و بۀکه صّر  عصّبانخت و صدور تادید بالااری است که از جانب ر
 یخص مکِره صادر یده است. 

ّّده اار به ّّتا قخد امکانخت که در دیدااه برخی فقاا عکر ی ه در ممخن راس معنای مقدوریت تاش و بدون خو  مکره
عق  باید، در این بحًی نخئت. البته یاید بتوان افت که ممان نظر فقاا  ای که تصور اکراه در آن خال اونهباید به

تواند مبنا رسد عر  م  نمی(، اما به نظر می7/722بر صّدق عرفی نبدیک به صّوا  بایّد )طباطباۀی یبدی، مبنی
ندارد و ای بایدا زیرا امکانخت و ساولت از مر یخصی به یخص دیگر متفاوت است و عر  در اینجا مخ  ضابطه

ه باید. بنابراین قول محقق ممدانی به صوا  نبدیکناچار بایئّتی مقصود از امکانبه تر دایتن، امکانخت ازنظر مکره
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ی به»اوید: اسّت. وی می ی آن است که ارتکا  فعۀی که تفصی یود واسط  آن حاص  میمناط در امکان تحقق تفصی
ه آسّان تربودن ان اکراه یّده اسّت. آنچه که معۀوش اسّت این است که آسانتر بایّد از ارتکا  آنچه که بدبرای مکره

ای است که اونهکه یخدا است به(. این افته چنان765)ممدانی، « ارتکا  در نظر فاع  معتبر اسّت نه در نظر عر 
ّّی ّّخص ّّت. بهاولویت اابات اکراه را بر مالِ ی ّّبب نمیبودن نااده اس ّّانی ممچون آیتممخن س ۀه التوان نظر کئ

(. در اینجا باید دقت کرد که امکان453باجت نخب که امکانخت را مقخد به سّّاولت توریه کرده را یریرفت )باجت، 
مئتندا زیرا تۀقی و خطر اعتقادی، امری نفئانی است که در افق  یدنیجمپدایتن توریه و احتمال ضرر با یکدیگر 

مای عقۀی که به من و امان یبامت بخشتری دارد، ستدتلتوان با تصّور عمنی و ایّود و چگونه مینفس جاری می
ه )ممچون یریشّّانی و اضّّطرا ( آن م  در خاره از آن فضّّا دربارن حاتتی که در آن فضّّای اکراه آمخب بر نفس مکره

ی با توریه عارٍ می ی با غخرتوریه را ندایته است و تفصی یود، قضاوت کردا زیرا فرٍ آن بود که یخص امکان تفصی
اونه مانعخت خود برخال  غخرتوریه مخ خودی  چخبی نخئّّت جب کالمی ممراه بّا تّأویۀی نفئّّانی و کالش بهم

ه و مکِره ایجاد نمی ند یا ککند و صر  ادای الفامی است که با خطر اعتقادی مکِره )که آیا باور میجئمانی بخن مکره
تواند سبب بردایت دو معنی از توریها اوت  نمیبه» معتقدند: نه( ممراه اسّت. به ممخن دلخ  اسّت که برخی از فقاا

ّّطرا  و این عم  کار عواش ّّت و با اض ّّش جمپ نخئ ّّان تمرکب ندارد و حواس ّّدا اانخا  در اکراه معموت  انئ ا  بای النی
د و صورتی مئتند که امکان آن وجود ندارزند، لرا کار سّختی اسّت و اغۀب موارد توریه م  بهیریشّانی حر  می

ه وارد کند و نوعا  م  طوری مئت  ه توریه کرده امکان دارد ضّرر بخشّتری بر ُمکره حتی اامی اار ُمکِره بفامد که ُمکره
ّّخص اکراه ّّخ  خطر اعتقادی مکِره وجود داردفامد و بهکننده میکه ی توان (. نمی2)نوری ممدانی، « تعبخر خود ی

اند مطۀق امکانخت خواستهرا یریرفتا زیرا اماش و خوانئاری با این قخد مناقشّ  اماش بر قخد دوش یخ  در تعریف اکراه 
هرا بدون درنظرارفتن مخ  قخدی )حتی توریه( منشّأ عدش  یدن امری درونی است و اکراه بر یّمارند و حال آنکه مکره

 ه در غخرتوریه خطرتوریّه این امکّانخّت و قّابۀخّت نوعی را ندارد که رافپ این امر بایّّد، برخال  غخرتوریها چراک
ه وجود ندارد. با ه کامال  قادر بر توریه باید از کجا معۀوش فرٍ اینکه امکانخت به اعتقادی مکره معنای این باید که مکره

که در بئّّخاری اوقات حاتت چاره و طبایپ، اماراتی را برخال  مدعای یّّود که مکِره باور کند یا نکند، درحالیمی
ز کجا معۀوش که عق  با اسّّتناد به خطر اعتقادی مکِره، حک  به وجو  عدش توریه نکند، مگر دمد و اآدمی نشّان می

که تصّّور بردن به اعتقاد مکِره نخب وجود دایّّته بایّّد که این البته تصّّوری بخش نخئّّت چنانآنکه بگویخ  امکان یی
ی با توریه ااریرسد آن است که حال که طمحال نخب محال نخئت. سؤالی که در اینجا به نظر می  بق ادعای یخ  تفصی

 ندارد، چرا یخ  قاۀ  به این تفصخ  یده استت آیا تعارضی در ادعای یخ  وجود نداردت 
لحا  عقۀی توریه نخب رامی است که اامی از طریق آن برای دفپ ضرر متوعدبه به آن توان افت که بهدر یاس  می

بر مراونه خطر ممراه است. برای ممخن، تفصخۀی که یخ  داده مبنیرسد ولی با مقصّود می نتخج یّود و بهعم  می
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ی نخب عنوانی رسّّد و چنانایی اسّت که به عمن مر یّّخص عاقۀی برای فرار از اکراه میراه و چاره که یخداسّّت تفصّّی
مای راهرسّد و کار یرع م  ترتخب ااردادن یا ندادن بر چنخن اسّت که جب با دخالت مئّتقخ  عق  به سّرانجاش نمی

ه را مۀبش به توریه نمی رسّد اسّّتناد به ممان استدتل کندت به نظر میعقۀی اسّت. حال اینکه چرا یّرع مقد  مکره
یّخ  عی  اسّتشّااد به روایت عمار باترین یاسّ  بایدا زیرا مانعخت جدی از سوی یرع وجود دارد که یخص را 

بئا یارع چخبی قبح توریه یود، دلخۀی بر ضرورت الباش به آن نخئت. چه مۀبش به توریه کندا چراکه ولو اابات بر عدش
لحا  یّکۀی )نه حکمی( به کر  نبدیک است و کند. از سّویی دیگر توریه بهداند اما توصّخه م  نمیرا قبخح نمی

ی یاید حرر از یبد تعبخر مرحوشنوری بخان کرد توریه امری دیّوار اسّت که کار مرکئی نخئت و به الۀهکه آیتچنان
ی از طریق توریه باید. داخ   یدن توریه در کر ، یکی از موانپ الباش یارع به یرطخت تفصی

 
 گیرینتیجه

ی ایّخ  انصّاری یکی از یّروط متعاقدین را نبود اکراه بخان می ی با توریه و تفصی ز کند و سّپس برای اکراه بخن تفصی
ارایتن بر تفصخ  یخ  قخد عدش ساولت نظخر محقق ایروانی با صّحه ای از فقااارارد. عدهطریق غخرتوریه فرق می

ی در برد، ولی درناایت قول یّخ  انصاری را مبنیرا برای تحقق اکراه با توریه به کار می بر اعتبارندایتن عجب از تفصی
ارارد و معتقد د مینظر با یّخ  انصّاری اسّت و توریه را فرع بر قصد انشای عقکند. جبایری نخب م توریه تأیخد می

ی از امر اکرامی اواه بر تحقق قصد مدلول است، بنابراین ممخن ی می اسّت تفصی ه تصمخ  بر تفصی کند دال بر که مکره
کند. فقاایی نظخر مرحوش طباطبایی، سّّببواری، وی بر انشّّای عقد اسّّت و درنتخجه اکراه تحقق یخدا می عدش ارادن

ی قخد اند با اراۀ فق با نظر یّّخ  مئّّتند، لکن تالش کردهمامقانی و محقق اصّّفاانی نخب موا مایی بر یّّرطخت تفصّّی
ّّتدتل کنند. بااین ّّخ  را بیاس ّّخ  ی ّّاری و اماش خمخنی)ره( تفص ار احال فقاایی نظخر ناۀخنی، خویی، یبدی، خوانئ

ه صرفا  منتفیمی ضا است )که البته خود یخ  یدن طخب نفس و ردانندا زیرا ازنظر ایشان مناط در بطالن معامۀ  مکره
ی با توریه را دارد نخب محقق قبال  به آن ایّاره کرده  اسّت( و واضّح اسّت که طخب نفس دربارن کئی که امکان تفصی

ی باید و خواه نباید، معامۀه صحخح است می یودا بنابراین وقتی که طخب نفس وجود دایته باید، خواه امکان تفصی
ی در اکراه یرط نخئت.   و تفصی

ت معامالت باتوجه به نص یّرعی و آی  قرآن دایتن طخب نفس و رضا استا به نظر ازآنجاکه مالِ برای صّحی
ُبرد نه اکراه و جای واژن اختخار از عبارت طخب نفس باره میرسّد اار یّخ  انصّاری در عی  یرایم متعاقدین به می

ا زیرا اار معامۀه بر اسا  طخب نفس نباید، در مقاش یدچنخن منشأ غالب مناقشات از سوی فقاا نمیعدش اکراها این
توان مئّّتفاد از رکن اختخار، رافعخت اار را صّّورت اکراه محقق یّّده و نمیتحقق یا از روی ایّّتباه انجاش یّّده یا به

ی در اکراه مادلخ  ایّّتباه در معامۀه دریافت کرد و اتفاقا  یکی از ریشّّهبه ی مناقشّّات و اختالفات در موضّّوع تفصّّی
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 بازاشت به ممخن مئلۀه دارد که از یروط متعاقدین اختخار است یا دایتن طخب نفس و رضات 
ی با توریه، نقشی در تحقق اکراه انصا  آن است که دیدااه ناایی یخ  انصاری مبنی بر اینکه امکان عجب از تفصی

ه،زیرا آنگاه که یّخص مکِره اقداش به تادید نئّبت به ضرر موعود میندارد نظری متقن اسّتا   کند و به اعتقاد مکره
ه و خو  وی مبنیساختن آن نخب وجود دارد، ممخن احتمالامکاِن عمۀی بر وقوع ضرر در آیندن مجاول برای دادن مکره

ه و خطر اعاو جات صّّدق اکراه کفایت می ی مکره ّّت جب تۀقی ّّاختن بر عمۀیتقادی مکِره مبنیکند و آن چخبی نخئ س
ّّانی، لرا چگونه می ّّت نفئ دبه که آن م  امری اس ّّتدتلمتوعی ّّور عمنی و اس مای عقۀی نبدیک به منی و توان با تص

ه عارٍ می یود قضاوت کردا چون فرٍ آن بود که امان، راجپ به حاتتی ممچون یریشّانی و اضطرا  که بر مکره
ی با غخرتوریه ی با توریه م  چخبی نخئّّت جب کالمی ممراه با تأویۀی  یّّخص امکان تفصّّی را ندایّّته اسّّت و تفصّّی

ه و مکِره ایجاد نمیخود برخال  غخرتوریه مخ خودینفئّانی و کالش به کند و صرفا  اونه مانعخت جئّمانی بخن مکره
سّّویی دیگر الباش یّّارع به ادای الفامی اسّّت که با خطر اعتقادی مکِره ممراه اسّّت. از این افته نخب اار بگرری  از 

مبادرت به توریه با مانعخت جدی ممراه استا چراکه ولو اابات بر عدش قبح توریه یود، دلخۀی بر ضرورت الباش به آن 
تعبخر مرحوش یبدی یاید در دست نخئت و از جاتی جدا از دیواربودن توریه، چنخن عمۀی به کر  نبدیک است و به

ی از طریق توریه، یخشگخری از داخ  یکی از موانپ الباش یارع به یدن توریه در کر  باید و بنا به فرٍ یرطخت تفصی
ه کامال  قادر بر توریه باید، از کجا معۀوش میم  امکانخت به یود که مکِره باور کند یا نکندا معنای این بایّد که مکره

دمد تا جایی که حتی دعای آدمی نشان میکه در بئخاری اوقات حاتت چاره و طبایپ، اماراتی را برخال  مدرحالی
ی از طریق غخرتوریه توریه کند. به نظر می عق  با اسّّتناد به خطر اعتقادی مکِره، حک  به وجو  عدش رسّّد در تفصّّی

تواند مبنا برای تحقق اکراه بایّدا زیرا امکانخت و ساولت در افراد نئبت به یکدیگر متفاوت بوده و در عر  م  نمی
ه بایدا یعنی چنانچه ضابطه اینجا مخ  ای ندایته باید و به مالِ یخصی نه نوعی، امکانخت در طر  یخص مکره

ه ازنظر روحی، انئانی ترسو، احئاساتی یا بخمار باید، چه ه باید و مکره بئا او مالِ اکراه خصوصخات یخصی مکره
ه تۀقی کنخ . برعکس ممکن اسّت یرایم به ه یمرده یود اما فرد بهای باید که انئاناونهرا مکره دلخ  یجاعت ، مکره

که در تعریف فقاا از اکراه محرز ید که اکراه عبارت است از: زیاد و روحخ  قوی یّخصی مکره دانئته نشود. ازآنجا
صّّورتی که یخص از وادایّتن دیگری به کاری ممراه با تادید که بدان راضّی نخئّت، لرا اکراه اختصّاص دارد به

یا وابئتگان خود ممچون یدر و فرزند خاۀف باید، اما آنگاه که مخ  و رضایت دایته باید دیگر  لحوق ضرر به خود
اکراه کام  نخئّت، بۀکه صّر  عصّبانخت و تادید بالااری اسّت که از سوی مکِره صادر یده است. بر این اسا  

ی اخری  که یکی از یّروط متعاقدین، طخب نفس اسّت و امکاننتخجه می رایم در غخرتوریه یکی از یندایّتن تفصّی
 تحقق اکراه و نفوعندایتن معامۀه است. 

 



 77ی                              انصار خیبر نظر ش هیدر تحقق اکراه با تک یشرط عجز از تفصّ یفقه یو همکاران، بررسزارعی 

 

 منابع
 ق. 4141دوش، ق : دفتر انتشارات اسالمی، چاپ ،السرالر الحاوی لتحریر الفتاویاحمد، ادریس، محمدبنابن
 ق. 4141سوش، بخروت: دارالفکر، چاپ ،العرب لسان مکرش،منظور، محمدبنابن

 ق. 4141ق : انوارالادی،  اول،چاپحاشعۀ کتاب المکاسب، اصفاانی، محمدحئخن، 
 .4939تاران: دارالکتب اإلسالمخة، المکاسب،  على األولى الحاشعةامامی خوانئاری، محمد، 

 ق. 4144ق : دارالرخاۀر، ، چاپ اولالمکاسب،  کتابمحمدامخن، بنانصاری، مرتضی
 ق. 4111اول، تاران: وزارت فرمنگ و اریاد اسالمی، چاپ ،حاشعة المکاسبایروانی، عۀی، 

 ق. 4129دوش، ق : یفق، چاپ ،النجاة وسعلةباجت، محمدتقی، 
 ق. 4141اول، ق : مؤسئ  دارالکتا ، چاپ ،المکاسب شرح فى الطالب هدیجباۀری، محمدجعفر، 

 ق. 4141بخروت: دارالعۀ  لۀمالیخن، اول، چاپ ،تاج اللغة و صحاح العربعة-الصحاح حماد،بنجومری، اسماعخ 
 ق 4113البخت)ع(، اول، ق : آلچاپ ،وسال  الشععةحئن، حرعامۀی، محمدبن

ه، خمخنی، روح  ق. 4124اول، تاران: مؤسئ  تنظخ  و نشر آاار اماش خمخنی، چاپ ،البعع کتابالۀی
 .4931، ق : مؤسئ  نشر اسالمی، الفقاه  مصباحخویی، ابوالقاس ، 

 .4939نا ، ق : المنار، چاپ ،الشرععة األحکام جامعسببواری، عبداألعۀی، 
 ش. 2113بخروت: الحۀبی،  ،الوسعطسناوری، عبدالرزاق احمد، 

 ق. 4141فرویی داوری، اول، ق : کتا چاپ ،الروضة البهعة فى شرح اللمعة الدمشقعةعۀی، بنلدینایاخد اانی، زین
 ق. 4124ق : اسماعخۀخان، ، دوشچاپ ،اشعة المکاسبحطباطبایی یبدی، محمدکام ، 

 ق. 4149فرویی محالتی، اول، ق : کتا چاپ ،المکاسب على التعلعق فى المطالب عمدةطباطبایی قمی، تقی، 
 ق. 4121اول، ق : مؤسئ  اماش صادق)ع(، چاپ ،تحریر األحکام الشرععة على مذهب اإلمامعةیوسف، بنعالمه حۀی، حئن

ه، بنمامقانی، محمدحئن  ق. 4941اول، ق : مجمپ الرخاۀر اإلسالمخة، چاپ ،غایة اآلمال فى شرح کتاب المکاسبعبدالۀی
 ق. 4141اول، بخروت: دارالفکر، چاپ ،تاج العروس من جواهر القاموسمحمد، مرتضی زبخدی، محمدبن

 .4913اول، تاران: اسالش، چاپفى اللغة،  المنجدمعۀو ، لویس، 
 .4931تاران: المکتبة المحمدیة، ، اولچاپ ،منعة الطالب فى حاشعة المکاسبناۀخنی، محمدحئخن، 

 ق. 4121اول، ق : مؤلف، چاپ ،حاشعۀ کتاب المکاسبمحمدمادی، ممدانی، رضابن
 مراجپ عظاش یایگاه اینترنتی

، 2ص  372جۀئّّّه  ، در  خّاره فقّه مبحّث بخپ،7529آیّت الۀّه حئّّخن نوری ممّدانی،  یّایّگّاه ایّنّتّرنّتّی
https://noorihamedani.ir 

https://noorihamedani.ir/term/category?id=1730&sub=738


 71ی                              انصار خیبر نظر ش هیدر تحقق اکراه با تک یشرط عجز از تفصّ یفقه یو همکاران، بررسزارعی 

 

 https://zanjani.ir، در  خاره فقه مبحث بخپ، 7592آیت الۀه سخد موسی یبخری زنجانی،  یایگاه اینترنتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zanjani.ir/category/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-

