
  ٢٤/٠٩/٩٥ :تاريخ   موسوي دديسيد محمود م استاد اصول خارجدرس    ٣١٤: شماره جلسه
 حجيت قطع :وضوع خاصم   حسين مهدوي نهاد  :مقرر   حجج و امارات :موضوع عام

   ١صفحه   
 

  سمه تعالياب
  ١  .................................... ................................ ................................ ................................ ................................   وجدان: دوم وجه

  ٢  ....................................................... ................................ ................................   ستين تيمحبوب منشأ حُسن يگاه: اشكال
  ٢  .................................. ................................ ................................ ................................ ................................   يتجرّ ُقبح بر استدالل

  ٢  .............................................. ................................ ................................   يتجرّ فعل به نسبت الطاعه حقّ شمول: اول وجه
  

  تجري قبح امارات/قطع /بررسي و حجج موضوع:
  مباحث گذشته: خالصه

 ادامه تجرّي قبح بررسي يعني اول مقام جلسه اين در. شديم تجرّي يعني قطع، مباحث از دوم جهت وارد جلسات در
  .شد خواهد بررسي تجرّي قبح عدم بر استدالل و يافت، خواهد

» بما هو هتك«قبيح نيست بلكه تجري » بما هو تجري«فعل اختياري نيست، امّا تجري » تجري«همانطور كه گفته شد 
قبيح است. در موارد تجرّي هتك محقّق شد، امّا در ضمن فرد معصيت محقق نشده بلكه هتك در ضمن فرد ديگري محقق شده 

زيد قصد شود و كشته شود، امّا بعد قتل معلوم شود عمرو را كشته است. در اين صورت كه قصد قتل زيد  است. نظير اينكه قتل
را داشته، قصد قتل يك انسان بريء هم وجود داشته، كه در ضمن فرد ديگري يعني عمرو محقق شده است. زيديت يا عمرويت 

نيست امّا قصد قتل انسان بريء اختياري است. در تجري نيز  دخالتي در حسن و قبح ندارد، لذا قصد قتل عمرو بريء اختياري
با قصد معصيت، قصد هتك هم محقّق شده، لذا هرچند تجري همراه قصد نيست امّا هتك همراه قصد است (مرحوم آخوند هم 

كه اين فرد را  خواهد آن را از اختياري بودن خارج نمايد). معيار در هتك همان عرف استهتك بودن را منكر نيست بلكه مي
  دانند.هتاك به مولي مي

بما «قبيح نيست، حتي معصيت » بما هو تجرّي«جمع بندي اينكه تجري فعلي اختياري انسان نيست؛ از طرفي نيز تجرّي 
اند. هتك نيز فعلي اختياري است، هرچند متجرّي اعتقاد قبيح» بما هو هتك للمولي«نيز قبيح نيست، بلكه هر دو » هي معصية

  داشته اين هتك در ضمن فردِ معصيت است، امّا در ضمن فردِ تجرّي است.
  وجه دوم: وجدان

وجه اول از مرحوم آخوند بود، و ايشان وجه ديگري نيز بيان نموده است. مرحوم آخوند در ضمن يك مثال به وجدان 
ش عدم انقاذ است، زيرا حفظ جان عدّو اتمسّك نموده است. اگر عبدي ببيند عدوّ مولي در حال غرق شدن است، وظيفه عقلي

كرد)، و بعد قبيح است. در اين صورت اگر عبد با توجه به اينكه عدوّ مولي است انقاذ نمود (اگر ديگري بود وي را انقاذ نمي
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است انقاذ دانستم ولد متوجه شد ولد مولي را نجات داده است، اين انقاذ محبوب مولي است. حتي اگر عبد به مولي بگويد اگر مي
كردم، و چون گمان كردم عدوّ است، انقاذ نمودم، در اين صورت نيز اين فعلِ انقاذ، محبوب مولي است. اگر اين رفتار قبيح نمي

شود. اگر واقعاً رفتار عبد قبيح باشد، چطور ممكن است نزد مولي محبوب شود؟ يعني از محبوبيتِ عمل، عدم قبح آن كشف مي
شود؟ لذا با توجه به اينكه فعلِ انقاذ، مصداق تجرّي است، پس تجرّي قبيح نيست. اين مثال يك ي مياست، چطور محبوب مول

  منبّه وجداني است بر اينكه تجرّي قبيح نيست.
  اشكال: گاهي حُسن منشأ محبوبيت نيست

نفعت است (يعني رسد اين فرمايش هم صحيح نيست، زيرا محبوبيت گاهي ناشي از حسن، و گاهي ناشي از مبه نظر مي
شود). به عنوان مثال سرقت واقعاً نزد سارق محبوب است، هرچند يك فعل هرچند قبيح باشد، به دليل منفعتي كه دارد، حَسن مي

داند اين كار قبيحي است. محبوبيت سرقت به دليل منفعت آن براي سارق است. مظلوم از ظلم به ظالم خوشحال سارق هم مي
  تشفّي (كه منفعتي براي مظلوم است) دارد. در حاليكه ظلم حتي در مورد ظالم نيز قبيح است.شود، زيرا مصلحت مي

كند كار عبد قبيح است، امّا در عين حال محبوب نيز هست (به دليل در مثال مرحوم آخوند نيز هرچند مولي تصريح مي
ائر مدار حسن و قبح نيست، بلكه ممكن است منفعت منفعتي كه براي مولي دارد). به عبارت ديگر در موالي عرفيه حبّ و بغض د

  نيز منشأ حبّ و بغض شود. در نتيجه اين مثال منبّه وجدان نخواهد بود.
  استدالل بر قُبح تجرّي

قول دوم اين است كه تجرّي (يا عمل متجرّي به)، قبيح است. گفته شد شايد قول مشهور همين نظر باشد. براي اين قول 
  :٣٦ص ٤شود بحوث جاست كه به دو وجه اشاره مي نيز وجوهي ذكر شده

  وجه اول: شمول حقّ الطاعه نسبت به فعل تجرّي
شهيد صدر فرموده است قبح تجرّي مرتبط به حقّ الطاعه است. يعني در هر موردي حقّ الطاعه ثابت باشد، مخالفت آن 

نيست؛ در مورد خداوند متعال حقّ الطاعه ممكن است قبيح است؛ و در هر موردي حقّ الطاعه ثابت نباشد، مخالفت با آن قبيح 
فقط در تكاليف واقعيه (اعمّ از واصل و غير واصل)، و يا فقط در تكاليف واصله، و يا فقط در وصول تكليف (اعمّ از فرض وجود 

رت قطع به عدم تكليف واقعي و عدم آن)، باشد. واضح است كه دائره حقّ الطاعه فقط در تكاليف واقعيه نيست زيرا در صو
  شود كه احتمال اخير متعيّن است:تكليف، معلوم است كه حقّ الطاعه وجود ندارد؛ با توجه به دو مقدمه معلوم مي

هاي مقدمه اول اين است كه نفع اطاعت يا ضرر معصيت متوجه خداوند نيست بلكه متوجه مكلف است. يعني اگر تمام انسان
ي باشند نيز خداوند متعال ها عاصاي انتفاع براي خداوند ندارد، و اگر تمام انساننند ذرهروي زمين خداوند متعال را اطاعت ك
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اي هست براي شود. اگر در اطاعت مصلحتي هست براي مطيع، و اگر در معصيت مفسدهها متضرّر نمياي از اين معصيتذره
  داوند اعتباري نيست، بلكه واقعي است.عاصي است. اين مقدمه جاي خدشه ندارد؛ مقدمه دوم اينكه حقّ الطاعه خ

با توجه به اين دو مقدمه، دائره حقّ الطاعه فقط در موارد وصول تكليف است؛ زيرا اطاعت و معصيت در خداوند تأثيري ندارد 
بلكه بنده بايد در مقابل موالي حقيقي ادب عبوديت را رعايت كند. رعايت ادب عبوديت، مبتني بر رعايت واصالت است 

چند تكليفي واقعي در بين نباشد. به عبارت ديگر رعايت تكاليف واقعي مهمّ نيست، زيرا تأثيري در خداوند ندارد. بنابراين هر
حقّ الطاعه شامل موارد تجرّي (كه وصول تكليف هست، امّا تكليفي واقعي در بين نيست) نيز خواهد بود، پس تجرّي نيز قبيح 

  است.
  

 


