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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
شرط و ادب و وظیفه نهم این است که متعلم سپاسگزار و شاکر استاد باشد. هم آنجا که او را آگاه و راهنمایی 

کند. هم کند و توبیخش میاو آشنا می نقایصکند بر چیزي که در آن فضیلت است و هم در مواردي که او را بر می

ها را شاکر این هردويشود. او به توبیخ متوسل میدر ارشاد و راهنمایی به فضایل، هم آنجایی که براي هدایت 

 باشد.

 بیان چند نکته

 نکته اول: سپاسگزاري از استاد
 نکته اول این است که سپاسگزاري از استاد وظیفه او است.

 نکته دوم: سپاسگزاري در موارد توبیخ
رود که باشد؛ چون انتظار میکند، باز سپاسگزار نکته دوم تأکید بر این است که در موردي هم که توبیخش می

او شکر و سپاسگزاري  العملعکسنشان بدهد، پس حتی در برابر توبیخ هم  العملیعکسانسان در برابر توبیخ 

 باشد.

 سپاسگزاري از استاد در روایات
هاي دیگر هم ندیدم، منتها در باب سپاسگزاري از معلم، در روایات چیزي ندیدم. در این کتاب و بعضی کتاب

شکر در خصوص معلم  عنوانبهروح شکر است، اما  هاآنکنند که روح اي از آن آداب و وظایف را ذکر میمجموعه

دانم هست یا نه؟ و چون دلیل خاصی نداریم، لذا باید به ادله عامه رجوع کنیم و ببینیم بنده چیزي را پیدا نکردم. نمی

 اقتضاء ادله عامه چیست.
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 ادله شکر معلم

 قاعده شکر منعم دلیل اول:
قرار گرفته است. در  موردبحثاولین دلیل همان قاعده شکر منعم است که یک قاعده عقلی است و در کالم ما  

خواهند بحث از وجوب معرفت خدا بکنند، به آن هاي مختلف کالمی هم این مسئله آمده است. وقتی میکتاب

. شاید دلیل دیگر هم گرددبرمیوب معرفت خدا به دو دلیل گویند وجپردازند و عمدتاً میمناسبت به این بحث می

 کنیم.اشاره می هاآنهاي مختلف هم آمده است که به داشته باشد. دو دلیل مشهور دارد که در کتاب

 دلیل دوم: وجوب معرفت خدا

 ادله وجوب معرفت خدا

 دلیل اول: وجوب دفع ضرر محتمل
ضرر محتمل را باید دفع کرد و احتمال دارد از ناحیه عدم معرفت خدا و عدم اطاعت خدا ضرري حاصل بشود و 

شود و براي اینکه مقدمه دفع ضرر این است که معرفت پیدا کند. از باب وجوب دفع ضرر محتمل، اطاعت الزم می

شود. این بحث ما نیست. فقط رفت عقالً پیدا میمقدمه، وجوب مع عنوانبهببینیم این اطاعت مصداق دارد یا ندارد، 

اي پشت سر دهیم یک مواخذهاینکه احتمال می این است که دفع ضرر محتمل روي فرضی است که به دلیل اجمالبه

 اطمینان ما و عدم معرفت ما باشد و آن به لحاظ شخص خودش است.

 دلیل دوم: وجوب شکر منعم
دلیل اول احتمال ثواب و عقاب  بنا برار به مواخذه و ثواب و عقاب ندارد. دلیل دوم، وجوب شکر منعم است و ک

مقدمه بشناسم و بعد اطاعت کنم، اما دلیل دوم بحث ثواب و  عنوانبهکند که بروم خدا را آید و من را موظف میمی

شکر منعم واجب  گوید یک حکم مستقل عقلی ما داریم کهعقاب و بهشت و جهنم نیست، بلکه بحث این است که می

کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ «شود: اي است که مشمول همان قاعده مالزمه میاست و این از مستقالت عقلیه

و این هم مصداق آن است. این دلیل دوم است که شکر منعم الزم است. در جایی هم که احتمال منعمیت  »الشَّرْعُ

گوید شکر ن چیزهایی که به دستت رسیده است منعمی دارد، وجهی دارد که باز عقل میبدهیم و نیز احتمال بدهیم ای
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کنم و خیلی وارد بحث هاي کالمی است. خیلی بحث دارد. من فقط طرحش میآن الزم است. این از جمله بحث

 شوم.نمی

 پیرامون شکر منعم سؤاالت
 در شکر منعم چند نکته را باید بیان نمود:

 اول: حکم شکر منعم سؤال
 اول این است که آیا قاعده شکر منعم واجب و الزامی است؟ یا اینکه شکر منعم حسن است؟ سؤال

بحث این است که آیا وجوب شکر منعم اطالق دارد و یا اینکه در بعضی مراتب واجب است؟ این یک بحث و 

 سؤال است که باید به آن برسیم.

 دوم: فحص از منعم سؤال
گوید باید شود، اما در مورد منعم محتمل عقل میی که منعم محرز است، این قاعده مسلماً جاري میدر جاهای

گوید؟ این هم بحث شده فحص بکند تا تشخیص بدهد و بعد هم شکرش را بگذارد، یا اینکه اینجا دیگر عقل نمی

 .است. آیا فحص اینجا الزم است براي شناخت منعم یا نه؟ این هم دو سؤال است

 سوم: قلمرو شکر منعم سؤال
ها اختصاص دارد، یا به خدا هم سؤال سومی که در مورد این قاعده مطرح است، این است که این به حوزه انسان

مبناي شکر منعم حقی است که براي منعم بر منعم علیه است. حق شکر، حق منعم علی منعم  درواقعتسري دارد؟ 

کنند و عواطفی دارند، یا اینکه نه مبناي آن چیزي فراتر از که احساس نیاز میعلیه. آیا این حق براي ممکنات است 

 این است و کار به نیاز و انتظار منعم ندارد؟

 سؤاالتتحلیل 
باشد که هیچ عواطفی  الوجودواجببایست شکر کرد و واجب هم هست، ولو اینکه گوید که منعم را میعقل می

وار تلقی بکنیم، یا غیر انسان. در آن نیست. بحثی در ادیان هست که خدا را ما انسان به آن معنا و انتظاري به آن معنا

کند. یکی از مصادیقش همین بحث است که آن را کار نداریم. این سه سؤال مهم است که ربط پیدا می جاهمینبه 

این قاعده مطرح شده است. آنجا وجود دارد. کار به حوزه شکر واجب منعم واجب نداریم، ولی در شکر منعم واجب 
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تطبیق این قاعده بر آنجا بر اصل شکر خدا مشکلی ندارد؛ یعنی سؤال اول و سومش مهم است، ولی تطبیقش بر 

خواهد معرفت را واجب بکند و مقدمات شکر را ایجاد بکند، آن سؤال دوم را دارد. باید این مراحل مواردي که می

دا را شناخت و احراز وجود خدا شد، دیگر شکرش الزم است. در آن بحثی را طی کرد، ولی بعد از اینکه منعم خ

شود، منتها آن سؤال اول و سوم مطرح است. این سؤال در مورد آنجاست که نیست؛ یعنی سؤال دوم دیگر حل نمی

که  جاهماناطاعت منعم یک عنوان دفع ضرر دارد. در آنجایی که خدا را مؤمن است. یک عنوان شکر دارد.  درواقع

عبد شکور، این شکر یک مرحله عبادتی وراء و فراتر از آن ، 1»اَ فَلَا أَکُونُ عَبْداً شَکُوراً «پیامبر اکرم فرموده است: 

ها و مباحث کالم است هایی است که من فقط براي ربط بحثعقاب و ثواب بوده و نوع سوم عبادت است. این بحث

ا با هبه آن اشاره دارم. این در حوزه تطبیق قاعده بر مورد خدا و رابطه انسان با خدا بود، اما در حوزه روابط انسان

شود و مشکل سوم ها خوب جاري مییکدیگر این ظاهراً از مستقالت عقلیه است و مشکلی ندارد که اصل در انسان

به شکلی وجود دارد. من تحلیلم اشتباه بود. در مورد  سؤالشها آن دو اینجا دیگر وجود ندارد، منتها در مورد انسان

الجمله از مستقالت عقلیه است، منتها اطالق حسن شکر ت و فیها مصداق این قاعده است و در آن بحثی نیسانسان

الجمله جاي بحثی ها، فیها، از مستقالت عقلیه است، اما وجوب شکر منعم در ارتباط انسانمنعم، در روابط انسان

شکر هر هایی هستند که شکرشان واقعاً واجب است، اما اینکه اطالق داشته باشد و بگوییم در آن نیست؛ یعنی منعم

گویند اطالق دارد و لذا شکر هر منعمی اي میمنعمی واجب است، یک مقدار محل بحث قرار گرفته است، ولی عده

گوید شما باید واجب است، منتها میزان شکر متفاوت است؛ یعنی ولو منعم به ادنی درجه انعام هم باشد، عقل می

 فاوت است.متشکر باشید. سپاسگزار آن باشید، منتها درجه شکر مت

 بنديجمع
در اصل حسن شکر، اطالق از مستقالت عقلیه است. وجوبش محل بحث است که اطالق دارد یا ندارد که اینجا 

دو دیدگاه است: یک دیدگاه این است که وجوب شکر به هر معنایی که بگیریم و هر درجه بگیریم براي درجات 

هاي مصداقی و مفهومیه ها است. شبههعنف و عقل و این اي است و بیشتر به تشخیص بداهت قضیه و تشخیصویژه

هم دارد. یک تئوري و ایده هم این است که شکر منعم مطلقاً واجب و از مستقالت عقلیه است، منتها درجات شکر 
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به تناسب درجات انعام متفاوت است، بعید نیست همین هم باشد و تعیین این درجات هم خیلی راحت نیست، یک 

 قن و روشن است. این هم در مورد حوزه انسان.حدودش متی

 نکته سوم: معناي شکر 
نکته سوم در معناي شکر است که آیا شکر همان امر درونی است؟ به این معنا که در درون خود نسبت به او 

شود در می آنچهکند و یا اینکه آن بروز هم در آن شرط است؟ ظاهراً نوعی حالت انعطاف و احساس خضوع می

مقام تحلیل این مفهوم گفت این است که بروز هم در شکر شرط است؛ یعنی آن حالت پذیرش قلبی نسبت به او و 

تقسیم و تواضع و ... آن که در قلب است، همراه با نوعی ظهور و بروز. ظهور و بروز هم گاهی در زبان است. گاهی 

مرحوم عالمه گفتند، منظور نیست. وي مفهوم  آنچهد، طرح کرد. شودر عمل است و به انحاء و اشکال مختلفی که می

دانست. مفهوم شکر اطاعت نیست، بلکه الزمه شکر اطاعت است؛ چون این اطاعت مبرز قبول شکر را اطاعت می

 انعام اوست. شکر این است که بپذیرد که او انعام کرده و او را ابراز بکند.

 نکته چهارم: فرق شکر با مدح و حمد
گفته شده است که فرق شکر با حمد و مدح، این است که شکر متقوم به انعام است، این در طرح البته درست 

 است، اما حمد و مدح ممکن است بر انعام نباشد.

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
ید اعم هستند، ولی شکر، تمج هاآنبین شکر و حمد و ثنا و تمجید و مدح، مرزي وجود دارد و آن این است که 

انعام است. شکر هم نوعی تمجید است. اظهار خوبی اوست و توجه به اینکه او به او خوبی کرده است،  خاطربه 

مرحوم عالمه گفتند ـ من  آنچهمنتها این تمجید در حوزه انعام به من است. این شکر است. در این صورت بر اساس 

گوید اطاعت خدا ز روایات اخذ کرده بودند ـ که روایات مییادم نیست که ایشان دقیقاً چه گفتند، ولی آنچه گفتند، ا

شکر خداست، این مصداق آن است؛ براي اینکه من حرف طرف را بشنوم و این نوعی سپاسگزاري اوست. در مقابل 

ه شکر، کفران است. شکر و کفر ابتدا مقابل هم بودند. کفر این است که بپوشاند و اظهار نکند و کار او را قبول نداشت

کند. شکر این است که مقابله و تمرد نکند، اما اینکه در اعتنایی میباشد. عصیان شخص هم به معناي این است که بی

 دانم.گوید شما خیلی هم خوب هستید، ولی من مشکل دارم، این را نمیمحدوده قدرتش نیست، یا هست، ولی می
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شکر نباشد؛ زیرا قطعاً آنجایی که از عدم  شنويحرفو نیست که مطلقاً اطاعت  گونهایناز نظر عرفی  هرحالبه

 شود.اطاعت، نوعی تمرد انتزاع بشود، شکر منتفی می

 بنديجمع
گفتیم که شکر نوعی تمجید و پذیرش درونی و توجه به انعام این و پذیرش این و پاسخ دادن به آن در مقام عمل 

به  آنچهپاسخ او را دادن و پذیرفتن او هم شکر است.  است. پاسخ دادن حتی براي این در مقام عمل شکر است و

باید مبرز کند، یا به لفظ و یا به  ايگونهبهآید این است که شکر، صرف آن رضایت درونی نیست، بلکه ذهن من می

شود. گفتیم ابراز مراتب و درجات دارد. در ها از مراتب این میعمل که مراتب دارد. آن وقت آن اطاعت و این

 ها باید مبتنی بر همان حالت پذیرش او و پاسخ مثبت دادن به اوپذیرفتیم که در اطاعت ایناعت این نکته را اط

کند بار باشد. اطاعت یک چنین عنوانی از او باید انتزاع بشود تا بشود شکر. صرف اینکه حرف آن را گوش می

از مستقالت عقلیه که باشد،  طبعاً تقالت عقلیه است و از مس مسئلهخواهد تا بشود شکر و نیز گفتیم این اي میاضافه

شود. خود این بما هو هو یک قاعده مستقل عقلیه است و مالزمه در آن جاري است، حتی در حکم شرعی هم می

شود گوییم شکر منعم واجب است، آنجا از مستقالتی است که نمیاست. در مورد خدا که می گونهاینمورد خدا هم 

م روي آن گذاشت؛ چون در تطبیق آن با خدا هنوز ما قبل شرع است. بین اطاعت از خدا با اطاعت حکم شرعی ه

تواند شرعی باشد و این عقلی تواند شرعی بشود، ولی اطاعت از خدا نمیاز دیگران فرق است. اطاعت از دیگران می

ر دو حوزه جریان دارد. ما هم در است و امکان ندارد شرعی باشد. گفتیم وجوب شکر منعم از قواعدي است که د

دارد. در حوزه روابط  هاسؤالها و دو حوزه بررسی کردیم. در حوزه ارتباط انسان با خدا گفتیم یک سري بحث

اشاره کردم. گفتیم این قاعده مانعی ندارد که قاعده  اجمالبهها یک سلسله مباحث دیگر دارد که هر دو را انسان

 عامی باشد که بخشی از آن مصداق قاعده مالزمه بشود و بخشی از آن مصداق قاعده مالزمه نشود و از این جهت

منعی در آن نیست. قاعده شکر منعم از آن قواعدي است که در حوزه ارتباطات انسان با خدا ممکن است بگوییم 

تواند مشمول ها میمستقالت عقلیه بشود و قاعده مالزمه در آن جاري بشود، ولی در حوزه روابط انسانتواند نمی

 قاعده مالزمه بشود و شرعیت هم پیدا بکند.

 سؤال
 تواند شرعی باشد؟گوییم وجوب اطاعت از خدا عقلی است و نمیچرا می
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 جواب
شود. اول کالم است؛ یعنی احکام مستقل یدا میاین موضع اول کالم است و موضع شرعیت از وجوب اطاعت پ

عقلیه که در سلسله معلول و علل احکام، نه معلوالت در اصول و ... بحث شده است و من نکته انحرافی آن را 

قاعده مالزمه جاري است.  هاآناي که در سلسله علل احکام باشد، در خواهم توضیح بدهم. احکام مستقل عقلیهمی

بگوید معرفت خدا واجب است و شنیدن حرف خدا الزم است و مثل وجوب اطاعت است و یا مثل خواهد عقل می

عقلی محض هستند، اما از آن که بگذریم و بخواهیم این شکر منعم را در  هاآنقاعده دفع ضرر مستمر است که 

کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ «و  حوزه روابط با یکدیگر و روابط فردي و اجتماعی اجرا کنیم، اینجا حکم عقل مستقل است

هم این را قبول دارد. اگر منعم باشد، شکرش الزم است، پس باید برویم کشفش کنیم و بشناسیم.  »حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ 

توانیم بگوییم شارع شرعی است. اگر از طریق دیگري احراز منعم کنیم و از طریق دفع ضرر اگر شک داریم، نمی

یک قاعده تأکید کند، ولی با فرض موضع شک،  عنوانبهتواند آن را کنیم، در اینجا خود شارع میمعتبر رفع شک 

تواند قاعده شرعی باشد. قاعده عقلی اما در حوزه روابط ما با یکدیگر بعد از اینکه خدا را ثابت کردیم، با هر نمی

گوید من قبول دارم. هیچ محذوري الزم می دلیلی این دلیل یا دلیل دیگر شکر منعم، یک حکم عقلی است. شرع هم

تواند نیست و موضع شک ما هم نیست. در اصل اینکه شارع حق تشریع دارد، شکمان رفع شده است؛ بنابراین می

خواهیم از دانم که چه کسی گفته واجب است خدا را بشناسم و وجوب معرفت او را میشرعی باشد. ابتدا من نمی

وب معرفت خدا را از طریق دیگري به دست آوردیم و فهمیدیم که خدایی هست و انعام به . اگر وجدربیاوریمشکر 

گوید شکر من هم واجب شود و عیبی ندارد. خود خدا میما هم دارد، آن وقت شکر منعم در آنجا هم جاري می

نعم احتمالی هم الزم است، ولی اگر مقدماتش را حل نکرده، بخواهیم شکر منعم را به جا بیاوریم و بگوییم شکر م

تواند شارع است، اینجا باید او را کشف کنیم؛ چون مصداق مبرزي ندارد و باید مقدماتش را بحث کنیم. آنجا نمی

بگوید؛ چون شارعیت آن ثابت نشده است. خالصه اینکه اگر با نگاه کالمی وارد شکر منعم بشویم که در کالم 

رفت خدا را بگذارد و از آن طریق بخواهیم بگوییم، شکر منعم در آن خواهد از طریق شکر منعم، خشت اول معمی

تواند شرعی باشد. بله اگر از یک طرق دیگري خدا را ثابت حوزه مستقل عقلی است که عقلی محض است و نمی

 تواند شرعی باشد.کردیم و وجود او و انعام او را ثابت کردیم، آن وقت آنجا می
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 ١٠٦٤ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                   

 بررسی قاعده شکر منعم
تواند جاري شده و شرعی بشود. قاعده از مستقالت عقلیه است، منتها در بخشی از این قاعده مالزمه نمیاین 

شود؛ چون خواهیم از طریق او وجوب معرفت و مقدمات خدا را ثابت کنیم، این قاعده جاري نمیآنجا که می

روابط فردي، آنجا قاعده مالزمه هم  شرعیت محل تردید است، ولی از آن که بگذریم بعد از اثبات خدا و نسبت به

 آید. مستقل عقلی است و شرعی هم هست.می

 سؤال
 هاي مادي است؟آیا منظور فقط انعام

 جواب
 هاي فکري و فرهنگی و ... قطعاً انعام است و در آن تردیدي نیست.ظاهراً انعام

 نکته پنجم
این  ...دانددرجات باالتر آن را مستحسن میداند، ولی باید دانست که عقل حدي از شکر منعم را واجب می

داند. از نظر عقلی شرع هم قاعده در روابط اجتماعی در جاهایی شکر را واجب و در جاهاي دیگري مستحسن می

این را قبول دارد. مالك وجوبش این است که هر عمل شکري که ترکش در همان مورد کفران تلقی بشود، این نوع 

کند. اینکه یک طرفی اینکه استادش است، یک طرفی به او نگاه بکند. این کفران نعمت می چیزها واجب است؛ یعنی

به او نگاه نکند و نگاه متعادلی به او داشته باشد، این واجب است. هر چه انجام ندادن آن کفران بشود. فعلش شکر 

 نیست.شود، اما چیزهایی داریم که اگر انجام هم ندهد، کفران واجب و استحقاقی می
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