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

  ١  ................................ ................................ ................................ ................................   يفاعل و يفعل قبح نيب ليتفص بر استدالل
  

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

 شده بيان قبح عدم اثبات براي وجه دو. بود تجرّي قبح بررسي يعني تجرّي بحث از اول مقام در بحث گذشته جلسات در
  .شودمي بيان قبح باتاث براي دومي وجه جلسه اين در. گرفت قرار نقد مورد و شد بيان قبح اثبات براي نيز وجه يك. شد نقد و

  وجه دوم: تمسّك به وجدان
  يز ثابت خواهد بود:وجه ديگر براي اثبات قبح تجرّي، تمّسك به وجدان است. با پذيرش دو مقدمه بالوجدان، قبح تجرّي ن

رب، معصيت شاست. توضيح اينكه فرض شود زيد آبي شرب نموده كه قطع دارد آن مقدمه اول اينكه تجرّي، هتك مولي 
رسد در اين موارد، فعلِ زيد در نظر عرف است. در ضمن زيد قطع دارد معصيت خداوند قبيح بوده و هتك مولي است. به نظر مي

  شود.محسوب مي» هتك خداوند«
ختياري است. توضيح اينكه با قبول مقدمه اول و فرض اينكه فعلِ زيد، مقدمه دوم اينكه فعلِ متجرّي به، از افعال ارادي ا

، امّا گمان ١رسد اين شرب هم ارادي است و هم اختياري است؛ زيرا زيد واقعاً قصد هتك مولي را داشتههتك است، به نظر مي
  محقّق شده است.» بالتجري«محقّق خواهد شد در حاليكه هتك » بالمعصيه«كرده هتك 
شود فعل متجرّي به قبيح است. مرحوم آخوند اين فعل را هتك غير اختياري رش وجداني اين دو مقدمه، معلوم ميبا پذي

رسد اين فعل هتكي اختياري بوده و قبيح خواهد بود. در نتيجه به نظر دانسته لذا قبح آن را قبول نكرده است، امّا به نظر مي
  ول است.رسد تجرّي قبيح است، و قول دوم مورد قبمي

  استدالل بر تفصيل بين قبح فعلي و فاعلي
دارد؛ مراد از » قبح فاعلي«دارد؛ و فعلي كه » قبح فعلي«مرحوم ميرزاي نائيني فرموده فعل قبيح دو قسم است: فعلي كه 

مرحوم شيخ  اين نيست كه فاعل قبيح است، بلكه خودِ فعل قبيح دو قسم دارد. از آنجا كه مرحوم ميرزا به كالم» قبح فاعلي«
                                                             

داند شرب اين مايع حرام است و با التفات به داشته، و يا فاعل علم و التفات به آن داشته باشد؛ به عنوان مثال همين كه زيد مي. فعلي قصدي است كه فاعل آن قصد انجام آن را ١
  حرمت آن را شرب نمايد، قصد معصيت محقّق شده است. به عبارت ديگر الزم نيست خصوص معصيت را قصد نمايد.
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، مرحوم نائيني فرموده »تجرّي قبيح نيست«انصاري بسيار اهتمام دارد، دو كالم شيخ را قبول نموده است. اول اينكه شيخ فرموده 
متجرّي استحقاق عقوبت «اين كالم صحيح است و مراد همان قبح فعلي است، امّا تجرّي قبح فاعلي دارد؛ دوم اينكه شيخ فرموده 

  نائيني فرموده اين كالم نيز صحيح است، زيرا عقاب دائر مدار قبح فاعلي نبوده و مبتني بر قبح فعلي است.، مرحوم »ندارد
بعد از ايشان در تفسير كالم ايشان اختالف شده است. تفاوت قبح فعلي و قبح فاعلي معلوم نيست. برخي مانند شهيد صدر 

در تفسير اين كالم شاگردان ميرزا نيز اختالف دارند، مرحوم كاظميني در اند كالم ايشان مجمل، بلكه متعارض است (زيرا فرموده
فوائد تفسيري متفاوت با مرحوم محقّق خوئي در اجود دارند). اگر كالم مجمل تفسير شود، بايد احتماالت مختلفي كه ممكن 

  شود.ماالت اكتفاء ميشود، بلكه به ذكر اقرب احتاست مراد باشد، بيان شود. اين احتماالت متعدّد مطرح نمي
  

 


