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  )تجرّي قبح/  قطع( امارات و حجج موضوع:
  مباحث گذشته: خالصه

 نيز قبح اثبات براي اول وجه. شد نقد قبح عدم اثبات وجه دو كه شد بيان تجرّي قبح مورد در نظر سه قبل جلسات در
  .گرفت خواهد قرار نقد مورد جلسه اين در كه شد مطرح نيز تفصيل اثبات بر استدالل. شد قبول دوم وجه امّا شد، نقد

  نظر مختار: انكار حسن و قبح فاعلي
قبح «باشد. يعني مي» بما هو«رسد كالم مرحوم ميرزا صحيح نيست، زيرا حسن و قبح هميشه مرتبط با فعل به نظر مي

أثيري در حسن و قبح ندارد. بله بايد فعل اختياري باشد تا متّصف به حسن و قبح وجود ندارد زيرا اضافه به فاعل ت» فاعلي
شود، قابل تصوّر نيست؛ نيز متّصف به حسن و قبح مي» بما هو صادر عن الفاعل«شود. امّا اينكه مرحوم ميرزا فرمود هر فعلي 

يا مقبّحه نيست، با اين وجود موجب حسن و قبح خودِ از عناوين محسّنه » الصادر عن الفاعل«زيرا ايشان قبول نمودند كه عنوان 
شود از عناوين مقبّحه نباشد امّا موجب قبح آن فعل شود؟ و شود. چطور ممكن است عنواني كه بر يك فعل عارض ميفعل مي

كند؛ و يا  يا از عناوين محسّنه نباشد، امّا موجب حسن آن فعل شود؟ بايد عنوان خودش حَسن باشد، تا قبح فعل را برطرف
  عنوان قبيح باشد تا حُسن فعل را بطرف نمايد.

يك عنوان محسّن نيست، امّا گاهي » الصادر عن الفاعل«اي رخ داده است؛ زيرا هرچند رسد مغالطهعالوه بر اين به نظر مي
بما هو «ح است، امّا شود و يا بالعكس. به عنوان مثال غصب قبيمالزم با يك عنوان محسّن شده و موجب حُسن فعلِ قبيح مي

الغصب ذات المصلحة «شود كه از عناوين محسّنه است. يعني مي» ذات المصلحه االهمّ«مالزم با عنوان » صادر عن المضطرّ
يك فعل حَسن است. بنابراين اگر يك فعل مالزم با عنوان حسن باشد، قبح آن برطرف شده، و اگر مالزم با عنوان قبيح » االهمّ

  شود.برطرف مي باشد، حُسن آن
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است كه با عناوين ثانوي (يا » حسن و قبح فعلي«وجود ندارد، بلكه تنها » حسن و قبح فاعلي«در نتيجه چيزي به عنوان 
مالزم با عنوان محسّن يا مقبّح شدن) ممكن است تغيير كند. به عنوان مثال غصبي كه مصلحت اهمّ داشته باشد، قبيح نيست؛ امّا 

است كه هيچيك از » الصادر عن زيد«نظير عنوان » الصادر عن المضطرّ «است. به عبارت ديگر عنوان قبيح » بما هو«غصب 
از عناوين محسّنه » ذات المصلحة االهمّ«كنند؛ امّا عنوان مالزم آنها يعني عنوان عناوين محسّنه نيستند، لذا قبح را برطرف نمي

  شود.است كه موجب برطرف شدن قبح مي
  بنديجمع

شوند امّا گاهي بر فعل قبيح، عنواني محسّن عارض شده و موجب برطرف شدن مي» حسن و قبح فعلي«متّصف به  افعال
شود كه بايد كسر و انكسار شود؛ اگر بعد از كسر و شود؛ و گاهي بر يك فعل دو عنوان محسّن و مقبّح عارض ميقبح آن مي

امّا اگر يكي از عناوين غالب نشود، آن فعل نه حسن است و نه قبيح  شود،انكسار يكي باقي بماند متّصف به حسن يا قبح مي
  است.

در نتيجه از بين سه قول موجود در مساله قبح تجرّي، قول دوم صحيح است يعني تجرّي (يا فعل متجرّي به) در نظر عقل 
  قبيح فعلي است؛ وجه قبح نيز همان هتك مولي بودن تجرّي است، كه فعلي اختياري است.

  م دوم: حرمت شرعي تجرّيمقا
شود. اگر زيد شرب الماء نمايد در حاليكه قطع به در مقام دوم در مورد حرمت شرعي تجرّي يا فعلِ متجرّي به، بحث مي

حرمت آن دارد، آيا اين شرب مانند شرب الخمر است؟ به عبارت ديگر تجرّي عقالً قبيح و ممنوع است امّا از نظر شرع هم حرام 
  است؟

علماء قائل به حرمت شرعي نيستند، امّا به جماعتي از علماء نسبت داده شده كه قائل به حرمت شرعيه تجرّي مشهور 
اي ذكر شده كه اهمّ آنها ذكر هستند، يعني يكي از محرّمات الهي در عرض سائر محرّمات، فعل متجرّي به است. براي حرمت ادلّه

  شود:مي
  دليل اول: ادلّه حرمت محرّمات شرعيه

شود كه تجرّي نيز حرام در شرع محرّماتي وجود دارد كه ادلّه مختلف داللت بر حرمت آنها دارد. از اين ادلّه استفاده مي
شود شرب آبِ مقطوع الخمريه نيز است كه از آن استفاده مي» التشرب الخمر«است. به عنوان مثال دليل حرمت شرب خمر 

  حرام است.
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عموم من وجه » همعلوم الخمري«و » خمر«به دو نكته توجه شود: نكته اول اينكه نسبت  براي توضيح اين استدالل بايد
ء كاالتّفاق است نيز عموم من وجه است؛ نكته دوم اينكه در بين فقها» شرب معلوم الخمريه«و » شرب خمر«است. نسبت بين 

شود. تكليف عبارت از ، آن تكليف فعلي نميكه شرط تكليف، مقدورية متعلّق تكليف است. اگر متعّلق تكليفي مقدور نباشد
در بر ترك يك وجوب و حرمت است، پس بايد مكلف قدرت بر انجام فعل داشته باشد تا آن فعل واجب شود؛ و بايد مكلف قا

  فعل باشد تا آن فعل حرام شود؛ پس نظر رائج اين است كه قدرت شرط فعليت تكليف است.
ز آنجا كه نسبت بين ، داللت دارد حرمت به شرب خمر تعلّق گرفته است. ا»تشرب الخمرال«با توجه به اين دو نكته، دليل 

(و بر ترك  قدرت دارد» معلوم الخمريه«عموم من وجه بوده، و مكلف فقط بر ترك » شرب معلوم الخمريه«و » شرب خمر«
شد امّا مكلف ا اگر خمر واقعي باممكن است؛ زير» معلوم الخمريه«شرب خمر واقعي قدرت ندارد) پس تكليف به ترك شرب 

معلوم «رك شرب تقطع داشته باشد آن خمر نيست، قدرت بر ترك آن ندارد. اين قرينه عقليه داللت دارد ظاهر روايت همان 
معلوم «رب شحرام است. تجرّي نيز مصداق » معلوم الخمريه«است. پس اصالً شرب خمر حرام نيست، بلكه شرب » الخمريه
  و حرام است. بوده» الخمريه

  اشكال: حرمت خمر واقعي، محذوري ندارد
شود كه در نظر فقهاء، تكليف فعلي ممكن است احراز شود يا نشود. براي مكلف به عنوان مقدمه يك نكته توضيح داده مي

خبر ثقه داللت بر اينكه  مانند» احراز باالماره«يعني قطع به تكليف پيدا كند؛ و » احراز بالوجدان«سه نحوه احراز ممكن است: 
نيز » اطمينان«رد مانند استصحاب كه اصل شرعي است، و يا احتياط كه اصل عقلي است؛ در مو» احراز باالصل«تكليف كند؛ و 

  داند.مشهور آن را اماره دانسته، و مرحوم آقا ضياء آن را احراز بالوجدان مي
رمت فعلي خمر واقعي حرام باشد، محذوري ندارد؛ زيرا حاگر خمر » التشرب الخمر«با توجه به اين مقدمه، در دليل 

ترك شرب  ممكن است احراز شود يا نشود: اگر احراز شده باشد، بر شخص محرِز ترك شرب خمر مقدور است و تكليف بر
غير حرمت فعلي  خمر محذوري ندارد؛ اگر احراز نشده است، ممكن است مكلف احتمال بدهد يا ندهد. اگر احتمال خمريت دهد

دهد در نظر مشهور، منجّز دارد، كه محذوري نيست زيرا تكليف فعلي به ترك در اين موارد مقدور مكلف است؛ و اگر احتمال ن
رت مكلّف محقّق اصالً حرمت فعلي ندارد، تا محذور قدرت نداشتن مطرح شود. در نتيجه هيچگاه تكليف فعلي بدون وجود قد

معلوم «واقعي نيست تا الزم باشد دليل حرمت شرب خمر حمل بر حرمت شرب  نخواهد شد، لذا محذوري در حرمت خمر
  شود.» الخمريه

  جود دارد.واين بيان در تمام احكام شرع وجود دارد، لذا در همه مواردي كه تكليف فعلي وجود دارد، قدرت نيز 
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شهيد صدر هستيم كه در اين مورد نيز  دهد، تابع نظرالبته در جايي كه تكليف فعلي احراز نشده است و مكلّف احتمال نمي
  .١تكليف فعلي وجود دارد، امّا منجّز نيست. به هر حال چون استحقاق عقاب وجود ندارد، پس اشكالي وجود ندارد

  
 

                                                             
  رسد اگر قدرت شرط فعليت تكليف باشد، در اين موارد مكلّف قدرت بر ترك نداشه و نبايد تكليف فعلي داشته باشد.. مقرّر: به نظر مي١


