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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

گفتيم كه در آداب و وظائف عالم بحث ايجابي دارد و بحث فردي دارد قبل از اينكه به بحث فردي بپردازيم بحث 
د وظائف عالم به كثرت ثواب و عقاب است بابي اينجا مطرح شد كه ديروز يمطرح شد و آن اين بود كه تأك يتريكل

ي و احكام ايجابي بود. ثواب و عقاب آخرين نكته بحث كرديم فقط يك نكته اي باقي ماند كه تفاوت احكام تحريم
 .كنميماينجا مطرح كرد راجع به آن يكي دو نكته هست كه عرض  شوديماي كه 

 حرمة مؤكده محرمات براي عالم نسبت به ديگران
 مستفاد از ادله و روايات فراواني كه در باب علما وارد شده است اين است كه عالم تكليف مؤكدي دارد و در 

يعني همه چيزهايي كه براي سايرين حرام است و عقاب دارد  شوديممحرمات و امور تحريمي عقاب او مظائف 
براي علما عقاب مضاعف دارد منتهي چهار احتمال داشت كه ديروز توضيحات و تفصيالتش را عرض كرديم اين 

ديگران حرام است براي عالم  يك بحث بود كه در بخش تحريمي بود و حاصلش هم اين است كه آنچه كه براي
حرام مؤكد است اين در واقع يك قاعده فقهي است حرمت مؤكده محرمات براي عالم، ادله اين جاهاي مختلف است 
از جمله رواياتي كه در مورد علماي سوء و فاجر آمده است. اين روايات در همين كتاب علم و حكمت صفحه چهار 

 ءذم علما ،عالم بال عمل ،سوءال ءلماي سوء است. كه در اين فصل علماعنوانش هم ع شوديمصد و چهل شروع 
آمده كه  ،سوءال ءعلماو عقاب سوء ال ءعلماحساب  ،فاجرالعالم الخطر  ،سوءال ءخطر علما ء،ة العلما، خطر زلّسوءال

در هفت هشت باب اين فصل تنظيم شده كه تنظيماتش را ما كار نداريم ولي روايات اينجا آمده كه ارجاع به منابع 
 للعالم ليغفر تعالى اللَّه إنّ ال و أ«اصلي داده شده و روايات هم در حد تواتر است و بعضي سند معتبر دارد. همان 

و امثال اين از روايات كه مفيد اين هست كه معصيت از عالم عقاب  1»داواح ذنبا للجاهل يغفر أن قبل ذنبا أربعين
بيشتري دارد. با يكي از چهار توجيحي كه ديروز عرض كرديم. اين در ظرف احكام است در اين جاها بحث علم 

 مطرح است و و احكام تحريمي براي عالم مؤكد است
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 روايات تأكيد بيشتر تكاليف درمورد عاقل 
كدي قائل شده اين روايات در منابع ؤيك طائفه از روايات است كه تعبير عقل و عاقل دارد براي عاقل مالك م 

آن در كتاب العلم و الحكمة بود اين گروه از روايات در  ميكنيمديگري است كه ما از كتاب آقاي ري شهري نقل 
 كنديماينجا يك دسته از روايات آمده كه داللت كتاب عقل و جهل است. از صفحه هفتاد و چهار تا هفتاد و هشت 

صفحه هفتاد و پنج  4/3در اين باب  خصوص بهداده است.  هاانسانكه عقاب خداوند به مقدار عقلي است كه به 
كتاب عقل و جهل است. عنوان باب اين است دور العقل في حساب االعمال در همين كتب روايي ما در همين كتاب 

 شوديمه از اصول كافي و خيلي از كتب حديثي ما با كتاب علم و معرفت يا عقل و جهل شروع عقل و جهل است ك
 فِي اْلعِبَادَ  اللَّهُ يُدَاقُّ إِنَّمَا«اين روايت در آنجا آمده اينجا هم نقل كرده مثال روايت سوم اين باب اين است كه 

معتبر  كنميماين از اصول كافي هم نقل شده و فكر  2»الدُّنَْيا فِي الْعُقُولِ مِنَ آتَاهُمْ مَا قَدْرِ  عَلَى اْلقِيَامَةِ يَوْمَ الْحِسَابِ
 قَدْرِ  عَلَى النَّاسَ يُحَاسِبُ تَعَالَى وَ تَبَاَركَ اللَّهَ إِنَّ  مَعْرَِفتُه قَدَْرهُ وَ امْرِئٍ ُكلِّ قِيمَةَ  أَنَّ«باشد. روايت ديگري هم دارد يا 

اين روايت مخصوص به عقاب هست و نظير اين در صفحه سي و دو هم ايشان  .3»الدُّنْيَا دَارِ فِي اْلعُقُولِ مِنَ آتَاهُمْ مَا
. در واقع اين هم به نحوي دينيبيمارجاع داده آنجا هم روايتي است كه به نحوي مفيد همين مسأله هست كه بعد 

به  ديگويمعالم كه شد به خاطر علمي كه دارد عقاب بيشتري دارد اين روايت دوم  ديگويممكمل بحث قبلي است 
ميزاني عقلي كه شخص دارد عقل طبعا با علم تمايزي دارد. عقل آن كشش و توانمندي درك و فهمي است كه خدا 

. اين غير از آن كنديماخذه به افراد داده است. يعني ان اندازه كه به او استعداد و كشش و توان داده به آن اندازه مؤ
است. آن بحثي كه ما مستقيم وارد آن شديم راجع به عالم بود بحث اين است كه كسي خوانده و آگاهي بيشتري با 
اين حكم يا ساير معارف دارد و اطالعات بيشتري از دين كسب كرده اين وقتي كه در خطا و انحراف قرار بگيرد 

يعني در واقع  پردازديمروه دوم كه در مورد عقل آمده به يك امر ريشه اي تري عقاب بيشتري دارد. اين روايات گ
نه اطالعاتي كه براي او جمع شده و خوب خيلي مطلب مهمي است اين  ديگويمميزان كشش و استعداد شخص را 

كشش ذهني به آن درك قوي كه بتواند به مفسده توجه بكند  هاآدمبحث بعد تربيتي بسيار مهمي هم دارد يعني برخي 
خدا يعني چه و عقاب يعني چه. ولي يكي  فهمديماندازه ندارد يا آدمي كه استعداد خيلي قوي دارد كه فوري 
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شروع بكنيد بياييد تا آدمهايي كه ضريب  هاماندهتوانمندي اينكه بتواند به آينده توجه بكند ندارد. شما اگر از عقب 
كه اگر اين كار را بكند زندان  كنديماز آدمها به خاطر ضعف استعداد تصور  استعدادهاي متفاوت دارند واقعا بعضي

و آدمهايي است كه عقب  هاافتادهخيلي خوب آينده نگري بكند يك طرف فقه همين عقب  تواندينمو اين  روديم
يكي يك مقدار  .ستنديايمخودشان درجات دارند. به مرز تكليف هم برسد همه اينها  هاآنماندگي ذهني دارند. 

و  فهمديمولو اينكه منحرف است ولي خوب  فهمديمتوجه دارد يكي واقعا استعداد قوي دارد و يكي خيلي خوب 
در ميزان معاقبه  هانياكه آن كشش و توان فهم و درك و شناخت و  ديگويمدر آن مسير رفته است. اين روايات 

به  »الدُّنْيَا ِفي الْعُقُولِ  مِنَ آتَاُهمْ مَا قَدْرِ عََلى الِْقيَامَةِ  يَوْمَ  الْحِسَابِ  فِي الْعَِبادَ اللَّهُ يُدَاقُّ  إِنََّما«. محاسبه افراد مؤثر است
را  هاآنتوان فهم و درك مصالح و مفاسد و مولويت موال و عواقب كار داده به همان اندازه  هاآنهمان اندازه كه 

 و كنديممؤاخذه 

 رتبه هستند؟ درجه وآيا گناهان داراي يك 
لذا دو تا قاعده از اين به دست آمده يك قاعده اين است كه شدت و گناهان براي همه افراد در يك درجه است  

گناهان مدارج دارد اين مدارج دو تا مالك دارد يك مالكش اصل آن استعداد و توانايي فهم  ،چه صغائر و چه كبائر
و خوبي و بدي است چون درك  حچه درك اخالقي و حسن قب هانياو درك است. چه درك مصالح و مفاسد و 

اصال شكوفايي فهم اخالقي  ديگويم. اندكردهحسن و قبح هم در رتبه واحده نيست. اين را در روانشناسي هم بحث 
 هانياو در افراد هم متفاوت است و  كنديمو رشد  شوديماز دوره بچگي شروع  كنديمناگهاني نيست درجاتي طي 

البته مالكش كه به دست بيايد روايات ديگر هم دارد كه ما بايد بگوييم ممكن است سؤال بشود كه گناهان و معاصي 
 يك رتبه دارند؟ جواب اين است كه نه گناهان داراي مدارج و مراتب هستند.
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 مالكهاي تفاوت مراتب گناهان 
 تفاوتهاي فردي -1
 مراتب رشد عقلي واخالقي  -2
 علم ودانائي شخص درجه  -3

 -3 ياخالقيكي هم مراتب رشد عقلي و  -2 يفرديكي مراحل تفاوتهاي -1است  هانيامالك مدارج و مراتب 
. رديگيمو يكي هم درجه علم و دانايي شخص است اين يك بحث بسيار مهمي است كه در ادامه بحث ديروز قرار 

دت از كبائر است و درجه گناه تفاوت دارديا ندارد يعني فقه بحث سبقه فقهي هم دارد يعني فقه بايد بگويد اين عبا
از شدت و ضعف حكم اينكه اين كبيره است يا صغيره و از كبائر باال يا  كنديمهمينطور كه از اصل حكم بحث 

همه به نحوي در شمول و حدود  هانيااز اين جهت است كه  ديآيمدر محدوده بحثهاي فقهي  هانيامتوسط است 
كه محمول فقهي  ديگويم. كه آن مقدمات طوالني كذائي ما اين نكته را آنجا نياورديم. آنجا وقتي رديگيمفقه قرار 

فقط پنج تا حكم نيست كيفيات حكم و درجات حكم هم هست. درهر حال در حوزه محرمات و احكام تحريمي ما 
و درجه  هاعقابمحاسبه و  -فراواني كه در ابواب مختلف وارد شده استفاده بكنيم كهاز روايات  ميتوانيميك قاعده 

درجات متفاوتي پيدا بكند. به چه مالكهايي درجات  توانديمحكم تحريمي واحد نيست بلكه با مالكهاي مختلف 
حساب االعمال است. ؟ مالكهاي زيادي است از جمله اين سه مالك، يكي همين دور العقل في كنديممتفاوت پيدا 

. كه توانايي اوليه و شوديمداده  هاآدرسكه در كتاب عقل و جهل صفحه هفتاد و پنج آمده و در اصول كافي هم 
كشش شخص و سقف استعدادي او و به اصطالح امروز ضريب هوشي او اعم از هوش نظري و هوش اخالقي اينجا 

از جاهايي است كه  هانيارد كه در جاي خود بايد انجام بگيرد. كه آن هم مهم است. خود اين هم بحثهاي بيشتري دا
. اين توانايي ذاتي و ضريب هوشي و كشش افراد كننديمبراي براي بحثهاي خودموضوع درست  هاروانشناس

ز مثال معاذ اهللا زنا است ولي گناهش ا تمتفاوت است اين در اين مؤثر است كه بگوييم اين گناه او سنخ گناه يكي اس
اهللا العباد في  30/19 داقيهر يك از افراد متفاوت است. كذب است ولي از اينجا متفاوت است. همين است 

الحساب علي قدر ما اتيهم من العقول في الدنيا. يكي از عوامل كه عامل بسيار مهمي است ضريب هوشي است فقط 
قبل همه چيز  هامدتسي خوانديد ما هم هوش نظري نيست هوش اخالقي است هوش هيجاني است كه در روانشنا
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اال در روانشناسي هوش هيجاني مهم است هوش هيجاني است كه ساير  كردنديمرا با هوش نظري و فقهي ارزيابي 
. به هر حال مجموعه اي از ضريب استعداد هوش هيجاني هوش ذهني و هوش اخالقي كنديماستعدادها را شكوفا 

هستند. اين در درجه حكم حرمت و ميزان عقاب مؤثر است. طبق رواياتي كه در  متفاوت هانيااست كه افراد در 
كتاب عقل و جهل آمده اين يكي از مالكهاي تفاوت گناهان است و درجه شدت و ضعف حرمت است. پس پاسخ 

است. يكي تفاوتهاي فردي است از حيث تفاوت در هوش هيجاني و  هانياهم  شيهامالكآن سؤال اين است و 
مؤثر است.  هاآن، همه چيزهايي كه در انگيزش شخص نسبت به محرمات و پرهيز از هانياخالقي و ذهني و امثال ا

بحث بعدي اينجا موارد رشد عقلي و اخالقي است اينكه از يك كودك و فردي كه تازه به تكليف رسيده و هنوز به 
مال رسيده تواناييهاي ذهنيش از از لحاظ فهم آن درجه از رشد اخالقي نرسيده با آن كسي كه توانمنديش به ك

مسائل اخالقي ديني باال امده كه اين هم متفاوت است كه اين هم همين مالكي كه اين روايات دارد شامل آن هم 
عالوه بر اينكه شايد روايات خاصي هم داشته باشيم. اين هم مالك دوم است كه آن تفاوتهاي فردي است  شوديم

و آدرس داديم امروز به آخر كتاب  ميكرديمر يك فرد است. سوم هماني است كه ديروز بحث اين مراحل رشد د
علم و حكمت. اينجا آنوقت بحث فعليت يافتگي فرد است دانشي است كه كسب كرده نه آن توانمندي ذاتي و بيث 
كار نه! آنچه كه او كسب كرده يكي اين است كه دو نفر توانمديهاي متساوي دارند ولي يكي رفته فيزيك و شيمي 

و  خوانديمكسي كه اين را  مييگويمخوب آن كسي كه اين را  خوانديمشب روايات خوانده ولي يكي آمده صبح تا 
در يكي از چهار محوري كه عرض كرديم عالمي كه علمش در مسائل ديني فعليت پيدا كرده عقابش مضاعف است. 

شي نسبت به كذب و آن اولي و دومي تواناييهاي ذاتي است اين تواناييها و چيزهاي بيثيت يافته است كه رفته و دان
خودشان هم در هم كسر و انكسارهايي دارند مثال كسي كه توانايي بااليي  هانياپيدا كرده است.  هانياغيبت و امثال 

ممكن است بگوييم صرف اطالعات زياد يكي از  شوديمندارد ولي اطالعات زيادي كسب كرده اين با هم جمع 
. ولي همين آدم براي كسي كه استعدادهاي خارق العاده قوي دارد با هم برديمعوامل است كه درجه عقاب را باال 

ولي يك آدمي كه تواناييهاي ذاتيش زياد نيست ولي اطالعاتش باال  برديمو عقاب را خيلي باال  شوديمتركيب 
ر و انكسار كس .شونديمگاهي از هم جدا  شونديمتركيب  هانيا. گاهي برديماست اين در يك حدي عقاب را باال 

 ميتوانيمفوق العاده متعدد و متفاوت است ولي اجماال  هادرجه. البته اين گذارديمتأثير خودش را در تنظيم درجه 
 بگوييم اين تأثيرات را دارد.
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 تفاوتهاي ذاتي وعرضي گناهان
ني با قطع نظر يك بحث تفاوت ذات گناهان است اين همان صغيره و كبيره است تفاوتهاي ذاتي گناهان است يع 

. صغيره و كبيره مالكي است كه در فقه داده شده كه البته محل بحث است شوديماز اينكه چه كسي گناه را مرتكب 
به  گردديمبعضي قائل به صغيره و كبيره هستند بعضي هم نيستند. آن يك بحث فقهي است. در واقع تفاوتهايي كه بر 

يكي تفاوت ذاتي در معاصي است كه از اين تفاوت ذاتي  شوديمفاوت گناهان به دو بخش اصلي تقسيم ت ،ذات
. حداقلش اين است كه صغائر و كبائر است. يعني مثال فرض كنيم زنا دروغ غيبت ذات اين شوديمدرجات پيدا 

عرضي يا  مييگويمتفاوت داريم كه ما  هو فعل با هم تفاوتهايي دارند يك نوع ما بهاعمال تفاوتهايي دارد اين خود 
 .ميكرديمعارضي اين تفاوتهاي عرضي آنوقت اين است كه ما اينجا بحث 

 تشكيك ذاتي وعرضي در محرمات
در يك حد نيستند  هاحرمتيكي نيست  شيهارتبهنه  مييگويمو آن اين است كه گناهان اگر يك رتبه دارند  

ه اين خودش يك بابي دارد كه در ك. تداريم يك تشكيك در ذات فعل اس يك تفاوت و تشكيك ذاتي در خود فعل
بحث شده يك تفاوتي هم داريم كه تشكيك عرضي است يعني به خاطر  هانياجاي خودش در فقه و اخالق و 

فاعل است و فاعل گفتيم درجاتي دارد اين فاعل يكي تفاوتهاي فردي است يكي تفاوتهاي از حيث مراحل رشد 
بعضي در كتابهاي اخالق  هانيااز حيث دانايي و ميزان فعليت يافتگي فرد است چيزهاي ديگر هم هست  است يكي

اينها به نحوي بحثهايي است كه هم اخالقي است هم فقهي است  شوديمعواملي كه موجب شدت گناه  ديگويمآمده 
ينكه عالم است در جامعه اسوه است آورد مثال اينكه فاعل عالوه بر ا شوديمخيلي چيزهاي ديگر هم هست كه 

ديگرات يقتدون به ممكن است هر عالمي اسوه باشد امام باشد علم و اسوه بودن اين هم يك مالكي است آن هم از 
مالكهايي است كه اين تأثير دارد البته خود عالم هم اين مالك به خاطر اسوه بودن است. ولي ايت اسوه بودن در 

يا  كننديمقتي شخص اسوه شد ولو عالم ديني نيست ولي تاجري است كه همه به او تأسي خانه در محيط و جامعه و
. مشهور فقها قائل به دهديمافزايش  هاآنهمه گناه را براي  هانيا. رنديگيمپدر و مادر است كه در خانه از او الگو 

اگر هم ان نظر اول را داشته باشيم مالك صغيره و كبيره  اندبرداشتهصغيره و كبيره هستند عده اي هم اين مرز را 
يكي  شوديمچيست آنجا هم انظاري وجود دارد. آن تفاوتهايي كه با قطع نظر از فعل از بيرون ضميمه به فعل 
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به  شوديمحداقل چهار تا را  هايژگيوازاين  (خالصه)ويزگيهاي فاعل است فاعل و عاصي و مرتكب معصيت است 
 فردي و تفاوتهاي از حيث مراحل رشد و تفاوت در علم و دانايي و هاتفاوتهار عامل مهم بر شمرد عنوان چ

 تفاوت در موقعيت اجتماعي شخص -4
عواملي  هانيا. شوديمو گاهي هم از هم جدا  شوديمگاهي با هم  هانياتفاوت در موقعيت اجتماعي شخص، كه 

در حد  هايعرضاين  هاتيموقعدرحد  كنديما اشد و اقوي يا اضعف حرمت ر كنديماست كه گناهاي را متفاوت 
عوامل عوامل اضافي  هانيامكان گناه و زمان گناه  -5 مثالعوامل ديگري هم باشد  توانديميك فاعل است ولي 

در مقام  كنديمكه حد پيدا  شوديمموجب اين  هامكاناست امكنه متفاوت است و لذا بعضي از گناهان در بعضي 
مقدس كه گناه بكند طبق روايات حداقل بعضي روايات دليل خاص دارد. كلي هم هست يا نيست جاي خودش كه 

. زمان هم همينطور است معصيت در ماه مبارك شب دهديمآن هم عامل بيروني است كه شدت و ضعف به گناه 
خود اين بحث بحثي جامع و كلي است كه اگر  ودشيمجمعه و زمانهايي كه امتياز و قداستي دارد موجب تفاوت اينها 

و و با بحث مراحل رشد و بحثهاي تفاوتهاي  شوديمو ابوابي از اين باز  شوديمبه صورت مقاله در بيايد خوب 
گفت. اين هم بعد اخالقي دارد و هم بعد فقهي دارد براي  شوديم. اين هم مطلب ديگري كه كنديمفردي ربط پيدا 

حكم و درجات حكم در فقه جاي بحث دارد البته مثل صغيره و كبيره آثار بهتري دارد اينجا آثار فقهي اينكه كيفيت 
هم دارد ولي كمي با آن متفاوت است. مثال يك اثر فقهي كه اينجا وجود دارد اين است كه بعضي از اين عومال گناه 

. پس گناهان يك شوديممترتب  هانيار فقهي هم بر آنوقت در عدالت هم تأثير دارد. يعني آثا كنديمصغيره را كبيره 
. ما اگر روايتي هم فهمديمرتبه ندارند اين في الجمله بر حسب روايت مورد اطمينان است و عقل هم تا حدي اين را 

متفاوت است ولي  هاآدمكه معصيت گناهش كه ايستادگي در برابر موال است ايستادگي بين  ديگويمنداشتيم عقل 
به طور كلي بگوييم تفاوت دارد گناه امر تشكيكي است و حرمت تشكيكي و ذو مراتب  شوديمات داريم منتهي رواي

گناهان در يك رتبه نيستند و  گردديماست و آثار فقهي و اخالقي دارد. تشكيكي بودن يا به حوزه ذات فعل بر 
قائل به مكان است يا زمان است. اين را تشكيك و تفاوت عارض از ناحيه عوامل خارج فعل يا  و ؛متفاوت است

. به رديگيمديروز مفصل بحث كرديم و گفتيم همين علم كسي كه بيشتر است گناه او مورد مؤاخذه بيشتري قرار 
كه نرفت ياد بگيرد ولي كسي كه ياد گرفت اگر  شوديمروايتي كه در بحث وارد شده است. آن عقاب  هادهاستناد 
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. اين بحثي است كه در گناهان هست اما بحث ديگري كه اينجا شوديميات خيلي عقاب ترك كرد طبق اين روا
 وجود دارد گفتيم كه بحث احكام تحريمي در معاصي بود كه بحث كرديم

 تشكيك وعدم آن در واجبات
و رتبه  دهديميكي در احكام ايجابي و واجبات هست اينجا هم اين سؤال هست كه ثوابي كه خدا براي واجبات  

واجبات از حيث مطلوبات رتبه واحده است براي همه يكي است يا نه در واجبات هم طبعا تشكيك و ذو مراتب 
بودن در واجبات چطور است. در واجبات روشن است كه تشكيك ذاتي وجود دارد كه همان درجاتي است كه در 

از همه بيشتر ثواب داشته باشد. يك نكته هم اعمال واجب است يعني نماز تا انفاق و زكات فرق دارد شايد نماز 
. به هر حال واجبات هم رتبه و ميكنيمدر دينداري است كه بعد بحث  هاتياولومربوط به شاخصهاي دينداري و 

متفاوت است اما سؤال در بحث دوم است كه تفاوت تشكيك از حيث عرضيات و علوم ثانوي چطور  شاندرجه
ود و چيزهاي مختلفي كه اينجا مطرح شده است. مثال در باب علم اگر كسي جاهل است است. كه بايد رتبه بندي بش

 .ميكنيمولي مقيد به اين است كه انجام بدهد اين ممكن است بيشتر ثواب ببرد. اين هم بحث ديگري است كه بحث 


