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چکیده
یکی از مباحث مهم دانش اصول فقه، بررسی حکم تجري از لحاظ حکم عقل است و اصـولیان در  

اند. تجرّى در اصطالح عبارت اسـت از مخالفـت عملـى بـا     اینکه تجرّى حرام است یا نه اختالف کرده
که پندار وى برخالف واقع بوده و دهنده؛ درحالىامحکم الزامى موال اعم از واجب یا حرام به اعتقاد انج

در حقیقت مخالفتى صورت نگرفته است. نویسندگان در این جستار پس از بیان حکمِ عقل نسـبت بـه   
اند و پس از بررسی سندي و داللـی  متجري، به دنبالِ تشخیصِ حکم تجري از دیدگاه ادلۀ نقلی برآمده

آور نخواهد بود. البته گمان تجري، عقوبتاند که از لحاظ نقلی بیافتهادلۀ نقلی مربوط به این بحث، دری
مطابق نظر مشهور در بحث عدالت، شخص متجري، چـون داراي ملکـۀ دوري از گنـاه نیسـت، عـادل      

نیست. 

تجري، روایات، متجري، استحقاق عقاب، عدالت.ها:کلیدواژه
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مقدمه

لى با حکم الزامى مـوال اعـم از واجـب یـا     تجرّى در اصطالح عبارت است از مخالفت عم
که پندار وى بـرخالف واقـع بـوده و در حقیقـت مخـالفتى      دهنده؛ درحالىحرام به اعتقاد انجام

صورت نگرفته است، مانند کسى که آب را به گمان شراب بودن بنوشد، سپس معلوم گردد کـه  
؛ موسـوي بجنـوردي،   455ن، آن مایع، آب بوده است نه شراب. (نجفی اصفهانی، وقایـۀ األذهـا  

) 14/ 2؛ حکیم، حقائق األصول، 30/ 2منتهى األصول، 
با این تعریف، فرق تجرّى و معصیت حقیقى روشن شد. معصیت اقدام بـر مخالفـت مـوال    
است که برحسب واقع نیز مخالفت صورت گرفته باشد. براي نمونه در شبهۀ حکمیه، شخصـی  

کردن عیب مـؤمن بـه نحـوى کـه اگـر بشـنود ناراحـت        غیبت یعنی ذکر «کرده است: گمان می
پرداخته است ) با وجود این، به ذکرِ عیوب آشکار مؤمنان می537(شیخ طوسی، األمالی، » گردد.

کند. حال پس از چند هایی از ایشان را یادآوري مینشیند، پشت سردیگران، عیبو هر کجا می
(خمینـی،  » مخفـی مـؤمن، نـزد دیگـران.    غیبـت یعنـی ظـاهر کـردنِ عیـبِ      «یابد که سال درمی

؛ وحیدخراسـانی،  2/467؛ بهجت، جامع المسائل، 1/209؛ استفتاءات جدید، 619/ 2استفتاءات، 
) بــراي نمونــه در شــبهۀ 159/ 1شــیرازي، اســتفتاءات جدیــد، ؛ مکــارم402توضــیح المســائل، 

است، لذا براي گـذرانِ  اطالعموضوعیه، شخصی که یقین دارد، برادرش از عیبِ مخفی علی بی
شود، پس از آنکـه همـۀ مسـائل را بیـان کـرد،      وقت مشغولِ بیانِ عیوبِ علی براي برادرش می

دانسـته اسـت یـا اینکـه اصـال علـی را       شود که بـرادرش ایـن عیـوب را مـی    ناگهان متوجه می
شناسد!  نمی

ر واقـع مخـالفتى   که عبارت است از جرأت بـر مـوال؛ خـواه د   -البتّه تجرّى به مفهوم لغوى
اعم از معصیت است نه مباین با آن. از ایـن عنـوان در اصـول فقـه،     -صورت گرفته باشد یا نه

، 2/329؛ حائري، درر الفوائـد،  3/8مبحث قطع سخن رفته است. (آقاضیاء عراقی، نهایۀ األفکار، 
)2/11بهاءالدین حجتی، حاشیۀ على کفایۀ األصول، 

از جمله 2و محل بحث و اختالف است،1ارة تجرّى مطرحدر اصول فقه مباحث زیادى درب
به معناى عـزم  -اینکه آیا تجرّى عنوانى منطبق بر ارادة متجرّى است که در نتیجه از افعال قلبى

عراقـی، نهایـۀ   ، ر.ك: آقـا ضـیاءالدین  …. براي اطالع از برخی مباحث دیگر در مورد تجري، مانند اقسام تجري، ثمرة نزاع و 1
.  3/41األفکار، 

نویسد: وقع العلماء فی باب التجري واالنقیاد فی حیص وبیص. (آقا ضیاءالدین عراقی، . آقا ضیاءالدین عراقی در این مورد می2
)  207/ 2مقاالت األصول، 
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بر گناه و تصمیم بر مخالفت با موال همراه با عملى کـه گنـاه بـودن آن از نظـر متجـرّى قطعـى       

بر فعل خارجى است که در نتیجـه از افعـال جـوارحى    رود یا عنوان منطبق به شمار مى-است
محسوب شده و به معناى ارتکاب عملى، با اعتقاد به مخالفت آن با مـوال اسـت؟ قـبح تجـرّى     
بنابر اول، فاعلى و بنابر دوم، فعلى است و نیز این بحـث کـه آیـا قـبح عقلـى تجـرّى مسـتلزم        

؛ خـویی،  187نی، کفایـۀ االصـول،   حرمت شرعى و استحقاق عقاب است یا نه؟ (آخوند خراسا
)2/19مصباح االصول، 

الزم به یادآوري است، در این نوشتار، چند نکته به عنوانِ نوآوري مطرح شـده اسـت؛ کـه    
عبارتند از:  

. استکشاف حکمِ عقلی تجري.1
. بررسی سندي روایات (اعم از موافق یا مخالف عقاب متجري).2
ناد به روایات صحیح.. طرحِ حکمِ وضعیِ تجري با است3
. بیانِ آثارِ شرعیِ تجري، در صورت قول به عدمِ کیفرِ اخروي.4

. حکم عقل در مسئلۀ تجري1
اند، منشأ اختالف این است کـه آیـا   اصولیان در اینکه تجرّى حرام است یا نه اختالف کرده

شده است گرچه طور مطلق، بر مکلّف، حجت قرار داده از سوى شارع، قطع به حکم شرعى به
شـود و  عقاب مى-هرچند مخالف با واقع-مخالفت با واقع باشد که در نتیجه بر مخالفت قطع

) 1/107یا تنها در صورت انطباق با واقع حجت است؟ (ر.ك: شهید اول، القواعد و الفوائد، 
. اقوال در مسأله1,1

تـا ضـمنِ تعیـینِ    1گـردد، میدر ادامه مشهورترین اقوال در میان اصولیان به شرح ذیل ارائه
اي براي ارزیابی روایات، در اختیار داشـته باشـیم، کـه در صـورت     مقتضايِ قاعدة عقلی، سنجه

کنند، مقدم داشته شوند. تعارضِ روایات، روایاتی که ما را به حکمِ عقل ارشاد می
ي، باشد، در واقـع تجـر  ) شخص متجري، داراي خبث سریره است و مستحق مالمت می1

)1/48مقتضیِ قبحِ فاعلی است ولی قبح فعلی ندارد. (شیخ انصاري، فرائد األصول، 

؛ محمدکاظم خراسانی، 87، لفقھیةالفصول الغرویة في األصول ا. براي اطالع از دیگر آراي اصولیان در این زمینه ر.ك: حائري، 1
؛ همـو،  40/ 2؛ آقا ضیاءالدین عراقی، مقاالت األصـول،  27؛ سیدحسین طباطبایی بروجردي، تنقیح األصول، 1/137، نھایة النھایة

.30/ 3نهایۀ األفکار، 
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) تا وقتى سوء سریره یا حسن سریره، به عنوان صـفت کامنـه، درون شـخص باشـد و در     2

ا اسـتحقاق عقـاب یـا      خارج، تجلّى پیدا نکند، شخص فقط مستحقّ مدح یا ذم مى باشـد، و امـ
ود. اما اگر همراه با آن صفت درونى، شخص درصدد عمل برطبق آن شثواب بر آن مترتّب نمى

کند:صفت نیز بر آید دو صورت پیدا مى
کند، که در این صـورت  رسد و به واقع اصابه نمىیکم: نیت و صفت درونى، به فعلیت نمى

کند و ثواب و عقاب را به دنبال دارد.تنها تجرّى و یا انقیاد صدق مى
شود که در این صورت، رسد و شخص، متلبس به فعل مىه فعلیت مىدوم: صفت درونى ب

کند و بدون شک، ثواب و عقاب را به دنبال دارد. (آخوندخراسانی، عصیان یا اطاعت صدق مى
) 298کفایۀ األصول، 

) عملی که مبغوضیت ذاتی ندارد و در واقع حرام نباشد، بدون شک با تجري، قبح عقلـی  3
ا نخواهد کرد. زیرا آن عمل از عنوان واقعی خود بـه وسـیلۀ قطـع و یقـین     و حرمت شرعی پید

کار نیست چون کردارش گردد. پس متجري گنهخالف واقعی که متجري پیدا کرده، منسلخ نمی
مصداقِ گناه نیست؛ اما چون تجري از جرأت درونی انسان نشأت گرفته است، اثـر قبـیحِ ایـن    

1)55-1/46گردد. (خمینی، انوار الهدایه، صفت، در دوزخِ صفات نمایان می

. تحقیق در مسأله1,2
مشخص مالك استحقاقِ عقاب یا ذم اخرويبرايِ تشخیصِ صحیحِ حکمِ عقل، الزم است 

گردد، زیرا تبیین این مالك، در تشخصِ حکمِ عقل، راهگشاست. در واقع پس از درك صـحیحِ  
گردد. یا عدمِ استحقاق تجري بهتر روشن میمالك استحقاق عقاب، حکمِ عقل در استحقاق

هـاي متفـاوتی مطـرح شـده     اگرچه در تعیینِ مالك استحقاقِ عقابِ، توسط اصولیان دیدگاه
باشـد. (ر.ك: آخونـد   است، از جمله اینکه هتک حرمـت مـولی، مـالك اسـتحقاقِ عقـاب مـی      

؛ محمد حسینی 2/239ل، ؛ سید عبدالصاحب حکیم، منتقى األصو259خراسانی، کفایۀ األصول، 
یـابی عقـاب،   ) اما از آنجا که بحث مالك اسـتحقاق 3/290شیرازي، الوصول الى کفایۀ األصول، 

اند که مـالك  ماهیت کالمی دارد، با مراجعه به اقوالِ متکلمانِ شیعه دریافتیم، همگی ایشان متفق
باشـد. (سـید   مـی » واجـب اخـالل بـه  «یـا  » ارتکـابِ قبـیح  «یابی نسبت به عقاب تنها استحقاق

؛ نور األفهام فی علم الکـالم، سـید حسـن حسـینی     2/240عبدالصاحب حکیم، منتقى األصول، 
) بـا توجـه بـه ایـن مـالك، بـه نظـر        433؛ علی محمدي، شرح کشف المراد، 322/ 2لواسانی، 

.28-32. براي اطالع از مبناي این دیدگاه و نقد آن ر.ك: مصطفی خمینی، العوائد و الفوائد، 1
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رسد، با توجه به اینکه شخص متجري در نفس االمر و واقع مرتکبِ کار قبیحی نشده اسـت می

و به واجبی نیز اخالل نرسانده است؛ پس مستحق عقوبت و کیفر نیسـت. در ضـمن خیـالِ او،    
کند، پس عقل مغیرِ ذات عمل نیست، یعنی گمانِ وي، فعلِ غیرِحرام را به فعلِ حرام تبدیل نمی

یابی متجـري  یابد، لذا حکمِ عقلی در این مسأله، عدمِ استحقاقدلیلی بر عقاب یا مذمت او نمی
1نسبت به عقوبت است.

توانـد متعلـق امـر و    شاید کسی اشکال کند: نفس االمر که در اختیار مکلف نیست، لذا نمی
نهی قرار گیرد، پس شخص متجري تا آنجایی که در اختیارش بوده است، تالش کرده تا گناهی 

و عقـاب  را مرتکب شود، اما به حسب اتفاق و صدفه این تصمیم محقق نشده است. لذا بایـد ا 
گردد. 

یابی عقاب را گوییم: در موارد بسیاري همین امورِ غیراختیاري، جلويِ استحقاقدر پاسخ می
گیرد؛ براي مثال، شخصی که قصد سرقت از خانـۀ همسـایه را دارد، بـا وسـائل مـورد نیـاز       می

تباه شـود بـه اشـ   گردد و پس از جمع کردن وسائل، به ناگهان متوجه مـی سرقت، وارد منزل می
شود؟!  وارد خانۀ خود شده است! در این مورد، آیا او مجرم شناخته می

یا در بسیاري از موارد، امور غیراختیاري، باعث استحقاق یابی اشخاص نسـبت بـه پـاداش    
گردد.گردد؛ همانند این همه جوایزي که هر روزه به وسیلۀ قرعه کشی، بین مردم توزیع میمی

عدمِ تطابقِ یقین مکلف با واقع، اگرچه در اختیار او نیست، امـا  در محل بحث ما نیز همین
گیرد.یابی او نسبت به عقاب را میجلويِ استحقاق

. بررسی ادلۀ نقلی2
انـد؛ الزم بـه   پردازیم کـه عقوبـت نیـت گنـاه را بیـان کـرده      در ادامه به بررسی روایاتی می

اند؛ نخست از لحاظ حکمِ حاظ بررسی کردهیادآوري است، اهل بیت(ع) کیفرِ تجري را از دو ل
تکلیفی و کیفرِ اخروي و دوم از لحاظ اثر وضعی آن. 

یـابی  انـد بـر اسـتحقاق   ایم که برخـی گمـان کـرده   پس از این به بررسی ادلۀ نقلی، پرداخته
متجري نسبت به عقوبت، داللت دارد.

آ) حکمِ تکلیفی و کیفرِ اخروي تجري

. شایان ذکر است، اگرچه مذمت و عقوبت دنیوي با یکدیگر متفاوت است، یعنی مذمت به وسیلۀ زبان و عقوبت با عمـل،  1
) 2/321، نھایة الدرایة فی شـرح الکفایـة  گردد، اما در مورد خدا مذمت و عقوبت، یک چیز است. (غروي اصفهانی، اجرایی می

..  28-32؛ مصطفی خمینی، العوائد و الفوائد، 40/ 2اقی، مقاالت األصول، براي مطالعۀ بیشتر ر.ك: آقا ضیاءالدین عر
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گردد که به حکمِ تکلیفـی  اشاره می1ر به چهار حدیث صحیح السنددر این قسمت از نوشتا

اند: و کیفرِ اخرويِ تجري پرداخته
اي که نیت ارتکابِ گناهی را داشته باشد، اگـر آن گنـاه را   : پیامبر(ص): بندهحدیث نخست

)20991ح16/64گردد. (حر عاملی، وسائل الشیعه، انجام ندهد، چیزي بر ضد او ثبت نمی
اي تنها نیت ارتکابِ گناه را بکنـد، علیـه او چیـزي    : امام باقر(ع): هر وقت بندهدیث دومح

)102ح1/52شود. (حر عاملی، وسائل الشیعه، نوشته نمی
: امام باقر یا امام صادق(ع): خدا به خاطرِ [ارزشِ] حضرت آدم، نسبت به اوالد حدیث سوم

، تصمیم به ارتکابِ گناهی بگیرد، چیزي بر ضد او او چنین قرار گذاشت که اگر کسی از ایشان
شود؛ اما کسی که تصمیم به ارتکابِ گناه بگیرد و آن را محقـق سـازد، بـراي او کیفـر     ثبت نمی

)98ح1/51نویسند. (حر عاملی، وسائل الشیعه، می
اه تـو  : امام باقر یا امام صادق(ع): خدا به آدم فرمود: اي آدم! به خاطرِ [جایگـ حدیث چهارم

   من] براي اوالدت اینگونه مقرر کردم که اگر به ارتکابِ گناهی میل پیدا کنند، چیـزي علیـه نزد
ایشان نوشته نشود؛ اما اگر مرتکبِ گناهی شدند، آن کردار ثبـت گـردد. (حـر عـاملی، وسـائل      

)100ح52/ 1الشیعه، 
تحقـق خـارجی   «عقـاب،  یـابی  : با توجه به اینکه یکی از شرایط اسـتحقاق تقریب استدالل

است؛ در فرضِ محلِ بحث ما که شخص متجري نیـت ارتکـابِ حـرام را داشـته     » کردارِ حرام
اسـت، دسـت یابـد؛    » تحقق خارجی کردار حـرام «اش، که همان است ولی نتوانسته به خواسته

کیفرِ اخروي بر آن مترتب نخواهد شد. 
انجامِ حرام بکشـد یـا آنکـه فعـلِ     اعم از این است که مکلف دست از» عدمِ ارتکاب«پس 

مزبور در واقع حرام نبوده باشد. یعنی مکلف قصـد شُـرب خمـر دارد، در ایـن صـورت چنـد       
حالت ذیل متصور است:  

) شراب واقعی را بنوشد: در این مورد چون مکلف با سوء اختیار، مرتکـب حـرام واقعـی    1
گمان مستحق عقاب است.  شده است، بی

هاي اسالمی، در این صورت مکلـف مسـتحق   ا ننوشد: با توجه به آموزه) شراب واقعی ر2
» تحقـق خـارجی کـردارِ حـرام    «یابی براي عقـاب، همـان   باشد؛ زیرا شرط استحقاقعقاب نمی

؛ 232؛ 946؛ 1026القدر هسـتند. (ر.ك: نجاشـی، رجـال، مسلسـل:     . همۀ رجال این احادیث، باالتفاق، امامی و ثقه و جلیل1
)463؛ 328؛ 717؛ 232؛ 946؛ 1026؛ 328؛ 561؛ 137؛ 841؛ 718
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باشد و در این فرض، این شرط محقق نشده است.  می

مکلـف  ) شراب غیرواقعی را بنوشد: با توجه به روایات مطرح شده، در این صـورت نیـز  3
تحقـق خـارجی کـردارِ    «یابی براي عقـاب، همـان   باشد؛ زیرا شرط استحقاقمستحق عقاب نمی

باشد و در این فرض، این شرط محقق نشده است.  می» حرام
) شراب غیر واقعی را ننوشد: با توجه به آنچه پـیش از ایـن گذشـت، در ایـن مـورد نیـز       4

تحقـق خـارجی   «یابی براي عقـاب، همـان   قباشد؛ زیرا شرط استحقامکلف مستحق عقاب نمی
باشد و در این فرض، این شرط محقق نشده است.  می» کردارِ حرام

کنید، در سه فرضِ اخیر، چون رفتارِ حرام، تحققِ خارجی نیافتـه اسـت،   چنانکه مشاهده می
توان شخص متجري را مستحق عقاب دانست، زیرا شرط معین شـده از جانـب شـارع کـه     نمی

باشد، تحقق نیافته است. در ضمن مطابقِ مالکـی کـه در   می» تحقق خارجیِ کردارِ حرام«همان 
اخـالل بـه   «یا » ارتکابِ قبیح«یابی نسبت به عقوبت مطرح شده است، علمِ کالم براي استحقاق

نیز این شخص، مستحقِ مالمت و عقوبت نیست.» واجب
ب) اثر وضعیِ تجري 

گردد که براي تجـري، اثـر وضـعی دنیـوي     بیان میدر این قسمت دو حدیث صحیح السند
اند، در واقع اگرچه تجري کیفرِ اخروي، به همراه ندارد ولی برخی آثار دنیوي را به ترسیم کرده
آورد که در روایات ذیل به آنها اشاره شده است:ارمغان می

اگر خیـر اسـت،   گرداند،. پیامبر(ص): هر کس نیتی داشته باشد، خدا همان را به او بازمی1
57/ 1(حر عـاملی، وسـائل الشـیعه،    1بازگشتش خیر است؛ اگر شرّ باشد، بازگشتش شرّ است.

)118ح
گذراند، در نتیجه از رزق (مـادي یـا   گمان مؤمن گناهی را در نیت می. امام صادق(ع): بی2

)121ح58/ 1شود. (حر عاملی، وسائل الشیعه، معنوي) او کاسته می
کند امـا بـه   : این دسته از روایات، به اثر وضعیِ نیت شرّ و گناه تصریح میتقریب استدالل

کند. متجري نیز چون نیت ارتکابِ خالف شرع را داشـته اسـت،   اي نمیکیفر اخروي آن اشاره
گردد اما همۀ این آثار وضعی، دنیوي هستند و ربطـی بـه   این آثار وضعی بر عمل او مترتب می

کیفرِ اخروي ندارد.

؛ 718؛ 232؛ 946؛ 1026القدر هستند. (ر.ك: نجاشی، رجال، مسلسل: یث، باالتفاق، امامی و ثقه و جلیلهمۀ رجال این احاد. 1
)273؛ 182؛ 841
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لُ علـى  «الزم به یادآوري است، آیۀ  مـقُلْ کلٌّ یع هتـوان از  ) را نیـز مـی  86(اسـراء:  » شـاکلَت

هایی دانست که به آثار وضعی تجري پرداخته است، همانطور که شیخ طوسی پس از نقل آموزه
سـزاوار اسـت انسـان از خـو     «اختالفات مفسران در تفسیر آیه به این نکته اشاره کـرده اسـت:   

رفتن با نیت فاسد دوري کند و نسبت به آن استمرار نداشته باشد، بلکـه [اگـر ناخواسـته هـم     گ
)514/ 6(شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، » پیش آمد] سریع از آن بازگردد.

نویسـد:  کند، می: بروجردي، در خصوص روایاتی که بر عدمِ عقابِ متجري داللت مینکته
کند، به عدمِ اسـتحقاقِ  اند تا با اخباري که عقابِ متجري را نفی میمدهاینکه برخی درصدد برآ«

عقوبت متجري پایبند شوند، فاسد است. زیرا مدلولِ روایات مزبور، نفیِ فعلیت عقاب است نه 
علـی  (حسـین » نفیِ استحقاق عقاب! و این استحقاق یـا عـدمِ اسـتحقاق محـلِ بحـث ماسـت.      

)418منتظري، نهایۀ االصول، 
اما این ادعا، با توجه به روایت موثقی که از امام صادق(ع) نقل شده است، قابلیت احتجـاج  

اهلِ فسق به خاطرِ نیت گنـاه، مؤاخـذه و   «فرماید: دهد؛ حضرت در این زمینه میرا از دست می
(حـر عـاملی،   1»گري در شأنِ او نیست!شوند، چون خدا عادل و بخشنده است و ستمکیفر نمی

) 113ح55/ 1ئل الشیعه، وسا
رف نیـت ارتکـابِ گنـاه،       در واقع حضرت تصریح می کند که مؤاخذه و کیفرِ افـراد بـه صـ

توان ادعا کرد این روایات، در مقـامِ نفـیِ   باشد! پس نمیگري میخالف عدالت و موافق با ستم
مطـرح شـده توسـط    چنین مطابقِ مفاد این حدیث، استکشاف عقلیِ، فعلیت عقوبت هستند. هم

شود، زیرا مطابقِ این نقل، امام صادق(ع) مکلفان را به حکمِ عقل ارشاد برخی اصولیان غلط می
شـمارد. در واقـع ایـن حـدیث بـا حکـمِ عقلـیِ عـدمِ         کند و متجري را مستحق عقاب نمـی می

ه انـد را اشـتبا  استحقاقِ عقاب متجري، مطابقت دارد و آن حکـمِ عقلـی کـه برخـی ادعـا کـرده      
انگارد. می

شاید کسی ادعا کند، این حدیث در مقامِ امتنان صادر شده اسـت؛ امـا ایـن ادعـا ناصـواب      
است، زیرا ضمنِ آنکه چنین احتمالی ضمنِ ناسازگاري با ظاهرِ فرمایشِ امام صادق(ع) مبنی بر 

ن و قُـبح،  اند، با مبنايِ شـیعه در حسـ  اینکه مؤاخذه براي نیت سوء را از مصادیق ستم برشمرده

) امـا  1180؛ 573القدر هستند. (ر.ك: نجاشی، رجال، مسلسـل:  اگرچه اکثر رجال این حدیث، باالتفاق، امامی و ثقه و جلیل. 1
باشد که توسط رجالیان شیعه، توثیق است. (رجال الطوسی، شیخ طوسی، مسلسـل:  یاز راویانِ اهل سنت م» مسعده بن صدقه«

1609(
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نیز متعارض است. لذا باید گفت: حدیث در مقامِ این است که با زدودنِ زنگـار، همگـان را بـه    

حکمِ عقلِ واقعی راهنمایی کند نه این که با امتنان، مصداقی از مصادیق ظلم را خارج کند. 
شاید کسی ادعا کند، این حدیث مربوط به خطورات ذهنی است که شـخص هرگـز جامـۀ    

گـوییم: بـا توجـه بـه حکـمِ عقـل، مبنـی بـر عـدمِ          ها نپوشانده است. در پاسخ مـی آنعمل به
ماند. یابی شخص متجري نسبت به عقاب، جایی براي طرحِ این ادعا باقی نمیاستحقاق

توان نظرِ کسانی که برايِ جمع بـینِ دو دسـته اخبـارِ ایـن     با توجه به مفاد موثق مسعده، می
حلی ارائه کنند را نیز مخدوش دانست؛ شیخ انصاري در مقامِ بیـانِ وجـه   اند راه بحث، خواسته

ممکن است روایات دستۀ نخست [که بـر عـدمِ عقـاب متجـري     «نویسد: جمع این احادیث می
داللت دارد] را بر موردي حمل کنیم که خودش، از قصدش بازگشته باشد، امـا روایـات دسـتۀ    

را بـر مـوردي حمـل کنـیم کـه خـودش، از قصـدش        دوم [که بر عقاب متجري داللـت دارد] 
بازنگشته باشد، بلکه به خاطرِ موانعِ خارجی، به مقصودش دسـت نیافتـه باشـد. ممکـن اسـت      
روایات دستۀ نخست را بر موردي حمل کنیم که به قصد بسنده کرده است، اما روایـات دسـتۀ   

(انصـاري، فرائـد   » اند.جام دادهدوم مربوط به کسانی است که پس از قصد، مقدماتی از کار را ان
)33/ 1االصول، 

ها ناصحیح خواهد بـود؛ بلکـه همانگونـه کـه در ادامـه      با توجه به موثقه مسعده، این حمل
گردد، باید روایات متعارض با این دسته را، به خاطرِ ضـعف سـندي یـا داللـی کنـار      مطرح می

ته روایات، نیاز نداریم. (ر.ك: خـویی،  بگذاریم و به ارائۀ چنین وجوهی براي جمع میان دو دس
)  2/228؛ احمد قدسی، انوار االصول، 29/ 2مصباح االصول، 

الزم به یادآوري است اگر کسی حکمِ عقلـیِ عـدمِ اسـتحقاقِ عقـاب متجـري را نپـذیرد و       
کنـد، الزم اسـت ایـن دسـته     اصرار داشته باشد که عقل به استحقاقِ عقابِ متجـري حکـم مـی   

ها را به یکی از اشکالِ ه واسطۀ آنکه مخالف حکمِ عقل است، کنار بگذارد و یا آناحادیث را، ب
ذیل تأویل ببرد: یکم: این روایات به خطورات ذهنی اختصاص دارد. دوم: این روایات امتنـانی  

است.  
ج) بررسی ادلۀ نقلیِ متعارض

کر متعـارض اسـت، اشـاره    الـذ در ادامه ادلۀ نقلی که در نگاه نخست، با مفاد روایات فـوق 
جویی میانِ این دو دسته برآییم؛ اما در صـورت  گردد تا در صورت تمامیت این ادله، به چارهمی

عدمِ تمامیت این دسته، از لحاظ سند یا داللت، به مفاد احادیـث دسـتۀ نخسـت، کـه بـر عـدمِ       
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استحقاق عقابِ متجري داللت داشت، پایبند شویم.

یکم: آیات  
؛ آخونـد خراسـانی، کفایـۀ االصـول،     47/ 1برخی اصولیان (ر.ك: انصاري، فرائد االصـول،  

شان را تأییـد کننـد؛ امـا ایـن     اند استکشاف عقلیخواسته1) با استناد به ظاهر آیاتی از قرآن262
گردد. ادعا با نقدهایی مواجه شده است؛ که در ادامه برخی آنها بیان می

این تعابیر (مانند یحبون أن تشیع الفاحشۀ) از بابِ تعبیر به «نویسد: یقزوینی در این زمینه م
(قزوینی، تعلیقۀ على معـالم  » کنند، براي بالغت بیشتر!الزم است که از آن ملزومش را اراده می

)608/ 3األصول، 
در تجري که شخص قطع پیدا کرده که این «نگارد: فیروزآبادي پس از تبیین بحث چنین می

رام است و قصد کند آن کار را انجام دهد؛ سپس دریابد که این کار حـرام نبـوده اسـت،    کار ح
همانند کسی است که از ابتدا قصد ارتکابِ حرام نداشته است؛ پس استناد براي این مـوارد بـه   

(فیروزآبادي، عنایۀ األصول فی شرح کفایۀ األصـول،  » آیات و روایات مزبور واقعا مشکل است.
3 /20(

و 225(بقـره:  همه ایـن آیـات   «مه طباطبایی در توضیح این دسته از آیات، نوشته است: عال
داللت دارند بر اینکه قلوب که مراد از آن، همان نفـوس  ) 19؛ نور:5؛ احزاب: 36؛ االسراء: 283

الزم است دانسته شود که …شود است احوال و اوصافى دارد، که آدمى با آن احوال محاسبه مى
ت تنها داللت دارد بر اینکه محاسبه بر معیار حاالت و ملکات قلبـى اسـت، چـه اظهـار     این آیا

بشود، و چه نشود، و اما اینکه جزاى آن، در دو صورت اظهار و اخفا یک جور است یـا نـه؟ و   
به عبارت دیگر آیا جزا تنها بستگى به تصمیم دارد؟ خواه عمل را هم انجام بدهد یـا ندهـد؟ و   

اى که شراب تشخیص داده بنوشـد، بعـد   واقع هم بشود یا نشود؟ و مثال کاسهخواه مصادف با
(طباطبـایی، المیـزان فـی تفسـیر     » معلوم شود آب بوده، آیه شریفه ناظر به این جهـات نیسـت.  

)2/437القرآن، 
یـابیم چنـین اسـتظهاري از ایـن آیـات، صـحیح       پس با توجه به مطالبی که نقل شد، درمـی 

؛ 30؛ آل عمـران:  286و 167و 139تصریح آیات صـریحی از قـرآن (بقـره:    باشد؛ بلکه بانمی
) مخالفت دارد؛ زیرا 8تا 6؛ زلزله: 19؛ احقاف: 111و 15؛ هود: 2؛ ملک: 55؛ قصص: 7طالق: 

شده است! حتی برخی فرازهـاي  » کیفر بر اساس کردار خارجی«در این آیات قرآنی تصریح به 

.19؛ نور:5؛ احزاب: 36؛ اسراء: 283و 225. ر.ك: بقره: 1
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کند. (ر.ك: طباطبایی، المیزان فـی  اي از اصولیان، این ادعا را رد میههمان آیات مورد استناد عد

)437/ 2تفسیر القرآن، 
دوم: روایات

چند روایت در دستۀ دوم روایات، مطرح شده است؛ که از لحاظ نحـوة داللـت بـر عقـابِ     
اند: متجري، بر دو گونه

نیت شـر، شـخص را مسـتحق    کند که مطلقِ: این دسته از روایات چنین القاء میدستۀ یکم
یابی متجري، نسبت بـه عقـاب داللـت    کند. در واقع این دسته از روایات بر استحقاقعقاب می

دارد چون او نیز نیت سوء داشته است. به عنوان نمونه امام باقر(ع) در پاسخ به ایـن شـبهه کـه    
عمالِ شر و نیک آنها بـه  اند، در حالی که اچرا دوزخیان در دوزخ و بهشتیان در بهشت جاودانه

انـد، زیـرا نیتشـان    دوزخیان در دوزخ جاودانه«فرماید: مقدار چند ده سال بیشتر نبوده است؛ می
این بوده است که تا وقتی در دنیا هستند، به معصیت خدا مشغول باشـند؛ بهشـتیان در بهشـت    

دنیـا بـاقی بماننـد،    جاویدانند چون در ضمیرشان چنین قصد کرده بودند که تا هر زمانی که در
حـر عـاملی، وسـائل    » (به اطاعت خدا بپردازند. پس هر گروه به واسطۀ نیتشان جاودانه هستند.

)  96ح 1/50الشیعۀ، 
یابی عذاب به همـراه نـدارد،   : مطابق مفاد برخی از روایات، نیت صرف، استحقاقدستۀ دوم

آورد. بـه عنـوان نمونـه بـه حـدیثی از      بلکه به انضمام به گناه، استحقاق عذاب را به همراه مـی 
دیگر شمشیر بکشـند،  وقتی دو مسلمان، به ناحق روي هم«پیامبر(ص) در این زمینه توجه کنید: 

شوند.  قاتل و مقتول به آتش جهنم گرفتار می
رود؟ فرمود: شخصی پرسید: ورود قاتل به دوزخ، روشن است ولی چرا مقتول به جهنم می

ح 148/ 15حر عـاملی، وسـائل الشـیعۀ،    » (ت مسلمانی را به قتل برساند!چون او نیز قصد داش
20184(

هـاي اقامـه شـده، از    یابیم دلیـل : در بررسی داللی این دو دسته حدیث، درمیبررسی داللی
محل بحث بیگانه است، زیرا این احادیث ضمنِ آنکه با دلیلِ عقلی اقامه شـده، مبنـی بـر عـدمِ     

سبت به عقاب، مخالفت دارد، از لحاظ داللی نیز مربوط به بحث متجري یابی متجري ناستحقاق
شود. بررسی داللی این احادیث به شرح ذیل است:نمی

اش ایـن  : اگر قرار باشد به مفاد این دسته احادیـث پایبنـد شـویم، الزمـه    روایات دستۀ یکم
د برابـر باشـد! در   نوشاست که شخصی که نیت شرب خمر دارد، عقابش با کسی که شراب می
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) لـذا  224/ 2حالی که هیچ فقیهی به این معنا ملتزم نشده است. (احمد قدسی، انـوار االصـول،   

فرمایـد:  که چگونه ممکن است نیت مؤمن برتر از عملش باشد، مـی امام باقر(ع) در توضیح این
ن بـاخبر  گردد؛ اما نیـت [چـون درونـی اسـت و کسـی از آ     زیرا عمل، گاهی با ریاء همراه می«

) 107ح 1/53حر عاملی، وسائل الشیعۀ، » (شود] خالص است و فقط براي خداوند است.نمی
یابیم که شخصی که مرتکب : با بررسی داللت این دسته از روایات، درمیروایات دستۀ دوم

گناه شده است، ضمنِ نیت شر، عنوانِ مجرمانۀ دیگري را مرتکب شده است کـه بـه خـاطرِ آن    
شود. براي مثال در حدیثی که بیان شد، مقتول بـه خـاطرِ آنکـه    مجرمانه مستحق کیفر میعنوان 

شمشیري به ناحق کشیده است، مستحق کیفر و عذاب شده است. یا در روایات دیگر عنـاوینی  
رف نیـت شـر. (ر.ك: احمـد       یابی عقاب میسازِ استحقاقمانند اعانۀ بر اثم، زمینه گـردد نـه صـ

)225-222/ 2االصول، قدسی، انوار 
یـابیم کـه همـۀ ایـن     : با پس از بررسی سندي این دو دسته روایـت، در مـی  بررسی سندي

و قابلیت استناد ندارند.2اندروایات، از لحاظ سندي مخدوش
     با توجه به این مطالب است که اصولیان متأخر، این آیـات و روایـات را مؤیـد استکشـاف

گردد:. جهت اطالع خوانندة محترم، تنها به آدرس روایات و مشکلِ سندي آنها اشاره می2
ابو عروة سلمی، مهمل است.][87ح48/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 1
احمد بن اسحاق بن عباس و پدرش، مهمل هستند و ابو مفضل نیز اختالفـی  [92ح 48/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 2

)]1059است. (ر.ك: نجاشی، رجال، مسلسل: 
اند نـوفلی از غـالت بـوده    یابراهیم بن هاشم، توثیق نشده است؛ برخی مدع[95ح 50/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 3

)]47، 77کرده است. (ر.ك: نجاشی، رجال، مسلسل: هاي غیر شیعه پیروي میباشد، سکونی هم از فرقهاست و مهمل می
انـد؛ در ضـمن   ابراهیم بن هاشم و احمد بن یونس و ابوهاشم، توثیـق نشـده  [96ح 50/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 4

)]488، 863اند. (ر.ك: نجاشی، رجال، مسلسل ري نیز تضعیف شدهقاسم بن محمد و منق
حبیب بن حسین، توثیق نشده است و احمد بن صـبیح را برخـی از زیدیـه    [107ح 53/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 5

)]184اند. (ر.ك: نجاشی، رجال، مسلسل: اند و برخی او را شیعه دانستهشمرده
[بعض رجالی که حسن بن حسین انصـاري از ایشـان روایـت کـرده اسـت،      109ح 53/ 1ل الشیعۀ، ) شیخ حر عاملی، وسائ6

شود.]مشخص نیست و این جهل نسبت به راوي، باعث ضعف سند می
اند و ابوالمفضل نیز توسط علی بن احمد و عبدالرحمن بن کثیر، توثیق نشده[114ح 1/56) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 7

)]1059وثیق و توسط برخی تضعیف شده است. (نجاشی، رجال، مسلسل: برخی ت
علی بن حفص و علی بن سائح، مهمل هستند و مورد توثیق رجالیون قـرار  [120ح 57/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 8

اند.]نگرفته
سن بن شمون و عمرو بن شـمر،  عمرو بن اشعث مهمل است، محمد بن ح[122ح 58/ 1) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 9

، 899اي است. (رك: نجاشـی، رجـال، مسلسـل:    اند و جابر بن یزید اگرچه اختالف است، ولی ظاهرا شخص ثقهتضعیف شده
765 ،332[(
[شعیب بن واقد، مهمل است؛ حسین بن زید نیز توثیق نشده اسـت.  32166ح 376/ 25) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعۀ، 10

)]115شی، رجال، مسلسل: (ر.ك: نجا
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کنند که دلیلی اند و تصریح مییابی متجري داللت داشت، ندانستهاقعقلی ادعایی، که بر استحق

(ر.ك: محمدتقى آملی، مصـباح الهـدى فـی    3هاي نقلی بر عقاب متجري وجود ندارد.در آموزه
، همـو، کتـاب االجتهـاد    254/ 1؛ خویی، موسوعۀ اإلمام الخوئی، 110/ 12شرح العروة الوثقى، 

)38/ 2، منتهى األصول، ؛ موسوي بجنوردي302والتقلید، 

نکات پایانی
که در روایات صحیح آمده است، شخصِ متجري، عقاب ندارد؛ چند پرسش با توجه به این

گردد:گردد که در ادامه مطرح میمطرح می
شود یا خیر؟  . با توجه به بحث تجري، حکمی شرعی نسبت به متجري بار می1

اي بدانیم که انسان را از کارهاي منافی مروت لکهدر صورتی که مطابقِ مشهور، عدالت را م
دارد. (ر.ك: دهـد) دور نگـاه مـی   مباالتیِ شخص نسبت به دین گـواهی مـی  (کارهایی که بر بی

) در این صـورت شـخصِ متجـري، عـادل نیسـت؛ لـذا       3/189یزدي طباطبایى، العروة الوثقى، 
یی، امامـت جمعـه و جماعـت) را    اموري که عدالت در آنها شرط است (مانند: تصدي امور وال

مباالتی ورزیـده اسـت. (خـویی، کتـاب االجتهـاد      تواند بر عهده بگیرد، چون در تجري، بینمی
)302والتقلید، 

توان، حکمِ تکلیفـی بـراي فعـلِ تجـري     . با توجه به عدمِ عقوبت اخروي تجري، آیا نمی2
مطرح کرد؟ 

اب ندارد؛ الزمۀ این حکمِ عقلی آن است که با توجه به دلیلِ عقل، این شخص استحقاقِ عق
عمل تجري حتی استعداد کراهت را نیز نداشته باشد.

گیرينتیجه
اند؛ امـا بـه   اگرچه اصولیان در تأسیس قاعدة عقلی در بحث تجري و ابعاد آن اختالف کرده

تصـریح  آور نخواهد بود؛ زیرا بـه گمان تجري، عقوبتنظر نویسندگان، از لحاظ عقل و نقل بی
است و از آنجا که شخص متجري تنهـا  » گريستم«خاطرِ نیت گناه، روایات، عقوبت بندگان، به

. براي اطالع از برخی احادیث دیگر که در این زمینه استدالل شـده اسـت، ر.ك: علـی روزدري، تقریـرات آیـۀ اهللا المجـدد       3
؛ کـاظمی  204؛ سید کاظم حائري، القضاء فی الفقه اإلسـالمی،  42/ 2؛ آقا ضیاءالدین عراقی، مقاالت األصول، 3/297الشیرازي، 

. 193؛ سیدمحمدباقر صدر، فدك فی التاریخ، 50/ 3ئد األصول، خراسانی، فوا
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هاي روایی باید به ایـن مسـأله اذعـان کـرد کـه      خطایش همین نیت ناپاکش است، مطابق آموزه

شخصِ متجري، مستحق عقوبت اخروي نخواهد بود.
ت دارند که نیت شرّ و گناه، داراي آثارِ وضـعیِ در  اي از روایات، بر این نکته داللالبته دسته

این دنیاست، متجري نیز چون نیت ارتکابِ خالف شرع را داشته است، ایـن آثـار وضـعی بـر     
گردد اما همۀ این آثار وضعی، دنیوي هستند و ربطی به کیفرِ اخروي ندارد.عمل او مترتب می

اي کـه بـر عـدمِ اسـتحقاق     ن روایات صحیحهاند، میاالزم به یاد است اگرچه برخی خواسته
کیفر متجري داللت دارد با روایات ضیعف السندي که بر استحقاق عقوب متجري داللت دارد، 

ها ناصحیح خواهد بود، بلکه بایـد روایـات   جمع نمایند، اما با توجه به موثق مسعده، این حمل
اریم و به مفاد احادیث صـحیحه، کـه   غیر صحیحه را، به خاطرِ ضعف سندي یا داللی کنار بگذ

عدمِ استحقاق متجري است، پایبند شد.  
البته اگر کسی حکمِ عقلیِ عدمِ استحقاقِ عقاب متجري را نپذیرد و اصرار داشته باشـد کـه   

کند، الزم است احادیث صحیحه را، بـه واسـطۀ آنکـه    عقل به استحقاقِ عقابِ متجري حکم می
ها را به یکی از اشکالِ ذیل تأویل ببرد: یکم: ایـن  بگذارد و یا آنرمخالف حکمِ عقل است، کنا

روایات به خطورات ذهنی اختصاص دارد. دوم: این روایات امتنانی است.  
تـوان  به نظر نویسندگان با توجه به مفاد ادلۀ نقلی و عقلی، تنها حکمی کـه بـر تجـري مـی    

داننـد،  مـی » مبـاالتی ملکۀ دوري از بـی «را حمل کرد، این است که  طبقِ نظر کسانی که عدالت 
تواند عادل باشد. شخصِ متجري چون داراي ملکۀ دوري از گناه نیست، نمی
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ق.  ۱۴۱۵جا، مرکز الغدیر للدراسات اإلسالمیة، ، بیفدک في التاریخصدر، محمد باقر، 
ق.۱۳۷۱، نجف، حیدریه، تنقیح األصولجردی، حسین، طباطبایی برو

.ق۱۴۱۷، قم، دفتر انتشارات اسالمی، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 
ق.۱۴۱۴، قم، دار الثقافه، األماليطوسی، محمد بن حسن، 
ق.۱۴۰۹ربی، ، بیروت، دار احیاء التراث العالتبیان فی تفسیر القرآنــــــــــــــــــــــ ، 
ق.۱۴۱۵، قم، نشر اسالمی، رجال الطوسیــــــــــــــــــــــ ، 

ق.۱۴۲۰، قم، مجمع الفکر اإلسالمي، مقاالت األصولعراقي، ضیاءالدین، 
ق. ۱۴۰۵، قم، نشر اسالمی، نھایة األفکارـــــــــــــــــ ، 

مھدي أحدي و أمیر کالئي، قـم،  ، محقق:نھایة الدرایة فی شرح الکفایةغروی اصفھانی، محمدحسین، 
.۱۳۷۴سید الشھداء(ع)، 
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ق.۱۴۲۴، قم، مدرسة امام علی بن ابی طالب(ع)، انوار االصولقدسی، احمد، 

اهللا اراکـي،  ، تعلیق: آغا ضیاءالدین عراقي، تحقیـق: رحمـت  فوائد األصولکاظمي خراساني، محمدعلي، 
ق.۱۴۰۶قم، نشر اسالمی، 

.۱۳۹۰، قم، دار العلم، ادشرح کشف المرمحمدی، علی، 
ق.۱۴۲۷، قم، مدرسة امام علی بن ابی طالب (علیه السالم)، استفتاءات جدیدمکارم شیرازى، ناصر، 

. ۱۳۷۵، قم، حکمت، نھایة األصولعلی، منتظری، حسین
ق.۱۴۲۲، قم، نشر اسالمی، تعلیقة علی معالم األصولموسوی قزوینی، سیدعلی، 
ق.۱۴۱۶، قم، نشر اسالمی، رجال النجاشین علی، نجاشی، ابوالعباس احمد ب

ق.۱۴۰۹، قم، نشر اسالمی، نھایة األفکارنجفی، محمدتقی، 
ق.۱۴۱۳، قم، مؤسسة آل البیت (ع) إلحیاء التراث، وقایة األذھاننجفي اصفھاني، محمد رضا، 

ق.۱۴۲۸، قم، مدرسة امام باقر (علیه السالم)، توضیح المسائلوحیدخراسانی، حسین، 
ق.۱۴۱۹، قم، دفتر انتشارات اسالمی، العروة الوثقیبن عبدالعزیز، یزدی، محمدکاظم


