
  ٢٣/٠٩/٩٥ :تاريخ   موسوي دديسيد محمود م استاد اصول درس خارج   ٣١٣: شماره جلسه

 حجيت قطع :وضوع خاصم   حسين مهدوي نهاد  :مقرر   حجج و امارات :موضوع عام

   ١صفحه   

 

  سمه تعالياب

  ١  .......................... ................................ ................................ ................................ ................................   افعال انسان ميمقدمه: تقس

  ٢  ......................... ................................ ................................ ................................ ................................   ياستدالل بر عدم قبح تجرّ

  ٢  ................................................ ................................ ................................   است يارياخت ريغ يفعل اراد ،يوجه اول: تجرّ

  ٢  ........................................... ................................ ................................   است حيقب »يبما هو هتك للمول« ياشكال: تجرّ

  

  امارات/قطع /تجرِّي و حجج موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه
در بحث قطع در جهت اول در مورد حجّيت قطع و برخي نكات ذيل آن بحث شد. سپس وارد جهت دوم يعني بحث تجرّي 

دارد: قبح تجرِّي؛ حرمت شرعي تجرّي؛ استحقاق عقاب متجّري؛ در اين جلسه به شديم. در اين جهت در سه مقام بحث وجود 

  .بررسي قبح تجرّي خواهيم پرداخت

  مقدمه: تقسيم افعال انسان

در علم فلسفه تقسيماتي براي فاعل ذكر شده از جمله تقسيم آن به فاعل مختار و فاعل غير مختار، كه فاعل غير مختار 

شود. يعني افعال انسان گاهي اختياري و گاهي اضطراري و گاهي ايجابي است. اين  و فاعل موَجب مينيز تقسيم به فاعل مضطرّ

  بحث متناسب با علم حكمت است امّا در علم اصول نيز از اين تقسيم استفاده شده است.

تقسيم ديگري متناسب اي شده (كه ممكن است از خودِ ايشان و يا از مرحوم شيخ باشد) و سپس مرحوم آخوند متوجه نكته

اند. البته ايشان به نحو صريح و با اين اصطالحات اين تقسيم را ذكر نكرده است، امّا اين تقسيم با مباحث علم اصول مطرح نموده

ري شود، كه افعال ارادي نيز تقسيم به فعل اختيامستفاد از كالم ايشان است. افعال انسان تقسيم به فعل ارادي و فعل غير ارادي مي

  اند:شود. بنابراين افعال انسان سه دستهو فعل غير اختياري مي

الف. فعل غير ارادي: فعلي است كه مسبوق به اراده انسان نيست، مانند حركت دست مرتعش (در علم حكمت اين فعل 

  غير اختياريِ اضطراري است)؛

فعل باشد، مانند اينكه زيد تيري به حيواني بزند  ب. فعل ارادي اختياري: فعلي است كه مسبوق به اراده بوده و فاعل قاصد

تا كشته شود. در اين مثال، زيد فاعلِ قتل است، و قتل نيز فعلي ارادي و اختياري است، زيرا هم مسبوق به اراده است و هم زيد 

  قصد قتل نموده است؛
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، مانند اينكه در فعل را نكرده است ج. فعل ارادي غير اختياري: فعلي است كه مسبوق به اراده هست امّا فاعل قصد آن

ز زيد، فاعل قتل بوده و تير به عمرو اصابت كرد و عمرو به قتل رسيد. در اين مثال ني مثال قبل وقتي زيد تيري پرتاب كرد، آن

  اين قتل فعلي ارادي است امّا اختياري نيست؛ زيرا زيد قاصد قتل عمرو نبود؛

» فعل غير ارادي«شود؛ در دارد كه كدام دسته از افعال انسان متّصف به حُسن و قبح ميبا توجه به اين تقسيم، بحثي وجود 

نيز اتّفاق وجود دارد كه اين افعال » فعل ارادي اختياري«شوند؛ در اتّفاق وجود دارد كه اين افعال متّصف به حُسن و قبح نمي

اختالف وجود دارد. سوال اين است كه آيا قتل عمرو در مثال » ريفعل ارادي غير اختيا«شوند؛ امّا در متّصف به حُسن و قبح مي

حوم آخوند فرموده فوق نظير ارتعاش دست است تا متّصف به حُسن و قبح نشود؛ و يا نظير قتل حيوان است تا متّصف شود؛ مر

ن قتل عمرو در مثال فوق، شود. بنابراياست اين دسته از افعال انسان (افعال ارادي غير اختياري) متّصف به حسن و قبح نمي

  ».قبيح است«شود گفت و نه مي» حسن است«شود گفت هرچند فعلِ زيد است امّا چون اختياري نيست نه مي

  شوند.رسد اين فرمايش مرحوم آخوند صحيح است و افعال ارادي غير اختياري مّتصف به حُسن و قبح نميبه نظر مي

  استدالل بر عدم قبح تجرّي

ست كه قائل به فته شد در بحث قبح تجرّي سه قول وجود دارد؛ قول اول از مرحوم شيخ و مرحوم آخوند اهمانطور كه گ

آخوند به آنها  عدم قبح تجرّي هستند. براي عدم قبح تجرّي وجوهي ذكر شده، كه عمده آنها همان دو وجهي است كه مرحوم

  اشاره نموده است:

  ستوجه اول: تجرّي، فعل ارادي غير اختياري ا

شود. بنابراين مرحوم آخوند فرموده است تجرّي از افعال ارادي غير اختياري است، لذا اصالً مّتصف به حُسن و قبح نمي

تجرّي قبيح نخواهد بود. توضيح اينكه زيد كه قطع به حرمت شرب اين مايع دارد، با قصد شرب در واقع قصد معصيت خداوند 

معصيت محقّق نشده بلكه تجرّي محقّق شده است. بنابراين تجرّي فعل اختياري (فعلي كه را نموده است. بعد از شرب، در خارج 

شود گفت هيچگاه تجرّي عن قصد شده باشد) نيست بلكه فعل ارادي غير اختياري است؛ زيرا قصد تجرّي نشده است (بلكه مي

  .١شود)قصدٍ محقّق نمي

  قبيح است» بما هو هتك للمولي«اشكال: تجرّي 

                                                             
اطع ال يقصده إال بما قطع أنه عليه اختياريا فإن القهذا مع أن الفعل المتجرأ به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب ال يكون :«٢٦٠. كفاية االصول، ص١

لحسن أو القبح عقال و من مناطات امن عنوانه الواقعي االستقاللي ال بعنوانه الطارئ اآللي بل ال يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه فكيف يكون من جهات 

 ».ا كانت اختياريةالوجوب أو الحرمة شرعا و ال يكاد يكون صفة موجبة لذلك إال إذ
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اند. اشكاالت ناشي از عدم تفكيك صحيح بين فعل اختياري ز مرحوم آخوند بسياري از علماء بر ايشان اشكال نمودهبعد ا

و فعل غير اختياري است. با توجه دقيق به تقسيم فعل انسان در مقدمه بحث، اشكاالت مطرح شده، مندفع خواهند شد. به همين 

  سبب به بررسي اشكاالت نخواهيم پرداخت.

شود. توضيح اين مطلب با د فرمايش مرحوم آخوند از نظر كبروي صحيح است، امّا در بحث تجرّي تطبيق نميهرچن

شود. اگر فرض شود تيري به سمت زيد (كه انساني بريء و بي گناه است) پرتاب شده و موجب قتل استفاده از يك مثال بيان مي

شود كه آيا قبح قتل به سبب اين بوده و قبيح است. سوالي مطرح مي زيد شود. در اين صورت اين قتل فعلي ارادي و اختياري

است كه قتل زيد است، يا به سبب اين است كه قتل انسان برئ و بي گناه است؟ واضح است كه زيد بودن خصوصيتي ندارد، بلكه 

شود، امّا بعد از قتل معلوم قتل هر انسان بي گناه قبيح است؛ حال فرض شود تيري به سمت زيد پرتاب شده و موجب قتل وي 

شود كه اشتباه شده و مقتول همان عمرو بوده است. يعني هنگام قتل، اعتقاد بر زيد بودن وجود داشته، امّا اشتباه شده و سپس 

معلوم شده عمرو (كه وي نيز انسان بي گناهي است) بوده است. در اين صورت نيز قتل عمرو فعلي اختياري و قبيح است؛ بله به 

نوان قتل عمرو فعلي غير اختياري است زيرا قصد نشده است، امّا به عنوان قتل انسان بي گناه، قبيح است، زيرا فعل اختياري ع

است. بله اگر هنگام پرتاب تير قصد شود قتل اين انسان برئ، در اين مورد قتل عمرو مقصود نبوده و قبيح نيست هرچند اقدام 

معصيت شده و تجرّي محقّق  رسد وقتي قصدقبيل مثال اول است يا از قبيل مثال دوم؟ به نظر مي بر قتل زيد قبيح است. تجرّي از

شود، از قبيل مثال اول است زيرا معصيت خداوند بما هو هتك للمولي قبيح است، و تجرّي نيز بما هو هتك (اگر قائل به قبح 

  شويم) قبيح است.

 


