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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ی از منکرموضوع:   امر به معروف و 
ی در واجبات و حمرمات هياول حکم  ادله/امر و 

 »وجوب شکر منعم«قاعده نوع حکم عقل در  

 اقسام احکام  مستقل عقلی
 ؛شوندمیبه اقسامی تقسيم قواعد عقلی 

مالزمه به حکم شرعی  ظلم که با حکم عقل و انضمام قاعدهقبح  مانند ندستجاری هعلل  سلسلهفقط در بعضی از قواعد عقلی  .١
 ؛رسيمیم

معلوالت احکام جاری هستند و به دليل  سلسلهبعضی از احکام عقل مانند وجوب اطاعت، احکام عقلی مستقل هستند ولی در  .٢
 ؛شودیمنمالزمه در آن جاری  قاعدهو حکم شرعی در آن مستلزم تسلسل است  مالزمه قاعدهاينکه جريان 

و  گريدیمعلل قرار  سلسلهآن در  یهاخبشقسم سومی از احکام عقليه وجود دارند که مصداق حکم عامی است که بعضی از  .٣
 معلوالت است. سلسلهبعضی از مصاديق آن قاعده در 

 قاعدهعلل است و  سلسلهبا توجه به اين مقدمه وجوب شکر منعم از نوع سوم است، زيرا بعضی از مصاديق وجوب شکر منعم در 
که اين نعمت از خداست و در برابر آن   يددر قلب مشا توجه به اين کن گويدیمدر آن جاری شود، مثًال وجوب شکر منعم  تواندیممالزمه 

از مراتب شکر است و در روايات نيز اين امر قلبی خيلی تأکيد  یامرتبهمهان مفهوم قلبی که گفتيم در [نوعی حالت انقياد قلبی داشته باشد،
؟ حضرت شودیمطور شده است مثًال در روايات آمده است که من هر شکری خبواهم بکنم، خود شکر جديد هم يک نعمت است، چه 

يعنی گويا توجه عبد به اينکه مهني نيز از خداست، شکر اين نيز است و گويا اين  ؛: مهني که توجه داری خود اين شکر اين نيز استفرمايدیم
 یباز نعمت وجود دارد و در هر شکر نيز یاز نعم در نعمت پايانییب سلسلهبگويد که اين توجه امجالی شخص به اينکه  خواهدیمروايات 

اينها شد، اين در حديث قدسی نيز است و در چند حديث آمده است که  مههخود اين توجه گويا نوعی شکر  گويدیمجديد وجود دارد، 
و  فرمايدیم، در مقابل خدا بيندیمو ادای شکر منفعل  پايانیببه شکلی خود را در مقابل اين نعمت و عظمت و  کندیمعبد اظهار عجز 

بار را  به حنویاينها است،  مههين توجه قلبی و اين کرنش درونی شکر ا گويدیمبار را سبک کند و  خواهدیمر بعضی روايات که امام د
قلبی شکر،  مرتبهمهني  مانند ؛شودیممالزمه نيز در آن جاری  قاعدهعلل است و  سلسلهاز مفاد اين قاعده در  یاحمدوده ].کندیمسبک 

اما  ،شودیمتبديل حکم شرعی به و  شودیممالزمه نيز جاری  قاعدهو حکم عقلی  شودیمشکر ثابت  قاعدهوجوب عبادت، اينها با 
که   شودیم، يعنی حکم کامًال حکم عقلی حمض شودیمو ارشادی  شودیمنمعلوالت است و مالزمه در آن جاری  سلسلهاز آن در  یاحمدوده

اطاعت کن و  گويدیموجوب شکر منعم  قاعدهمثل وجوب اطاعت، بعد از اينکه خدا امری دارد و فرمانی دارد  شودیمنآن جاری  مالزمه در
ا وجوب شکر منعم است، چون وجوب اطاعت يک حکم  قاعدهلذا وجوب اطاعت خدا مستند به چند   يهاولعقلی است که يکی از آ
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و مبانی حکم به وجوب اطاعت مهني وجوب شکر منعم است، اينجا وجوب  داليلکی از علل و ي؛ عقلی نيست، مبانی عقلی ديگر دارد
 مالزمه نيست.  قاعدهمعلوالت است و جای  سلسلهمالزمه نيست، اينجا در  قاعدهشکر منعم مصداق 

مالزمه  قاعدهعلل و مصداق  سلسلهپس حکم به وجوب شکر منعم حکم عقلی است که از قسم سوم است، بعضی از مصاديق آن در 
 نيست. طورايناست و بعضی مصاديق آن 

 بر مراتب شکر» وجوب شکر منعم« قاعده مشول 
مراتب شکر و  مههبه عبارت ديگر حکم عامی است که  ؟حبث ششم اين است که آيا وجوب شکر منعم يک حکم مطلق عقلی است

 نيست؟  طورينايا اينکه  گريددر برمیمراتب انعام و منعم را  مهه
جواب اين سؤال واضح است؛ چنني حکمی که وجوب شکر منعم با دو اطالق در شکر و منعم حکم عقل نيست، ما يقني دارمي که 

مراتب شکر واجب است، چنني چيزی قطعًا نيست، اصًال عقل چنني دريافتی ندارد، مثًال کسی  مههکه در برابر هر منعمی   گويدیمنعقل 
واجب  هاانعاممراتب شکر را اجنام دهيد، چنني چيزی نيست، يا حتی مطلق شکر برای مطلق  مههبايد  گويدیمرده است و احسان خمتصری ک

مطلق در عقل است و آن حسن شکر منعم است، اين حکم مطلق است، حسن و رجحان به  یحکم فهمدیمعقل  آنچهنيست، بلکه 
آن باشد شايد چنني چيزی نباشد ولی  مههمراتب شکر هم مقابل  مههح است، البته اينکه معنای مطلق. در برابر هر نوع انعامی شکری راج

که در مقابل حتی منعم حقيقی هم بگوييم    طورمهانبرای هر نوع انعامی شکری رجحان دارد ولی وجوب در هر چيزی نيست،  گويدیمعقل 
ششم بايد به اين توجه داشته باشيم که  نکتهمستحسن است و لذا در مراتب شکر واجب است آن هم قطعاً نيست، بعضی از مراتب  مههکه 
و نه نسبت به هر منعمی در  هامنعم مههکه عقل حکم وجوب مطلق ندارد، نه نسبت به   بينيمیمبه آن و کاوش در درون خودمان  مراجعهبا 

 بگويد. تواندیمن، حتی در منعم حقيقی نيز متام مراتب
شکر  درجهانعام و  درجهحمّدد کرد اين تابع سنجش  توانمطلقی را دارد اما وجوب شکر منعم بدون اينکه دقيق ب بنابراين عقل ما رجحان

بيان کرد، شکی ندارمي که حکم مطلق حسنی و رجحان مطلق دارمي و در ذيل را مالک قرار داد، واضحی که بتوان آن  قاعده توانیمناست، 
که ذيل آن قاعده قرار   یاقاعدهن رجحانی، رجحان غري الزامی. کجا الزام است، آ قاعدهالزامی و يک  قاعدهآن دو قاعده وجود دارد؛ يک 

؟ اين را بايد مشخص کرد، پس بنابراين سه قاعده دارمي؛ يک قاعده رجحان مطلق به معنای عام و مشرتک است، بعد در ذيل آن دو گريدیم
 ؟استحسان حسن در ندبی عقلی در موارد ديگر. وجوبش مهم است که ببينيم کجا است حسن و ؛ وقاعده است؛ وجوب در موارد و قيودی

ده است ماشينی خبرد و کمکش کر  خواستیمشکر است. در مقابل منعمی که مثًال طرف  درجهآن تابع اين است که ببينيم منعم کيست و 
معمولی و الزامی در درجات  درجهاز توجه به او است، يک  یادرجه فهمدیمشده است، چيزی که عقل  دارنيماشيا واسطه شده و طرف 

اخالق جاهايی است که  فلسفهآن را حمّدد کرد و تابع شهود شخص و موردی است که بايد تصميم گرفت. در  توان درجهمنیباال نيست، 
 قاعده داد و بايد انسان موردی بفهمد و تشخيص دهد. شودیمن

 است؟حسن شکر مطلق منعم ثابت سؤال: 
از شکر در چه موردی از انعام واجب است برای اين اطالقی ندارمي،  یادرجهجواب: حسن شکر مطلق منعم ثابت است ولی اينکه چه 

 شود و عقل تشخيص دهد و اقدام کند. گريیتصميمانعام و شکر بايد  درجه يسهمقابر حسب مورد و 
الزم است با توازنی که با  گويدیم عقلاست که  ایيانهمسنجيد، درجات اقلی يا  اينها را باهم درجهتا اينجا حالت شهودی دارد، بايد 

 حالت حسنی دارد البته ممکن است واقعاً به جاهايی برسد که حسن مطلق هم نباشد. موارداين  بيشرت ازآن دارد، اما 
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 وجوب شکر در منعم حقيقی 
مراتب شکر واجب است؟ آجنا جواب اين سؤال خيلی  مههدر منعم حقيقی يک سؤال وجود دارد و آن اين است که در منعم حقيقی 

مطرح است، در منعم حقيقی يعنی آن که معطی الوجود است و  تریجدواضح بود، در اينجا نيز گرچه مهان جواب است ولی اين سؤال کمی 
 شودیمست، آيا متام مراتب شکر واجب است؟ جواب اين مسئله اين است که قطعًا بيشرتين حدی که متام هستی شخص به او مرتبط ا

مراتب هم  مههنيست،  طورينامراتب واجب باشد در اينجا نيز مانند جاهای ديگر قطعًا  مههمصداق آن وجوب باشد اينجا است اما اينکه 
 گويدیمناعت است ولی اطاعت در مستحبات و مکروهات و در متام درجات عقل قطعًا واجب نيست، مثًال يکی از مراتب شکر منعم اط

 .داندیمنالزامی ندارد الزم است، اين ولو اينکه مصداق شکر است ولی الزم  خواستهحتی جاهايی که  هاخواستهدر متام 
ليت ندارد بلکه سؤال ديگری وجود دارد و اين الزامی ندارد حتمًا شکر واجب نيست، اين خارج از اين قاعده ک ارادهپس در جاهايی که 

الزامی دارد شکرش در آجناهايی که قطعی است الزم است اما  ارادهمهان حبث برائت و حق الطاعة است و آن سؤال اين است که آجنايی که 
يا خري؟ اين هم حمل حبث است، ممکن  شودیمآجنايی که حالت احتمالی دارد آيا شکرش الزم است يعنی رعايت احتياط که حق الطاعه 

ولی برداشت  گفتيمیمعقلی  الطاعهممکن است بگوييم که اگر عقلمان تنها بود حق  ؛است کسی بگويد که برداشت ما از شريعت اين است
ه تعامل ما با در تعامل ما و مولی حقيقی نيست. برداشت از شريعت يا از عرف اين است ک ريیگسختچنان ما از شريعت اين است که 

عبد و مولی است. اگر اين برداشت از متون دينی استفاده شود يا اينکه بگوييم حتی عقل  رابطهخدا يک تعامل با موالی عرفی است، مهان 
يايد و لذا از آن بريون ب الطاعهدر اينجا شکر دامنه ندارد که حق  صورتآن، در خواهدیمن ريیگسخت جورآنکه در اينجا   فهمدیمما اين را 

عبد و مولی حقيقی مورد  رابطهيا متفاهم فضای دينی اين است که  فهمدیمهم اين است يعنی يا عقل مستقل اين را  الطاعهاشکال حق 
وجود ندارد، اگر اين را اطمينان پيدا کنيم يا حتی در آن شک کنيم، حکم عقلی مستقل از اين شکر  ريیگسختدرخواست نيست و آن 

اينجا آن پرونده را ببندم ولی آن  خواهممنیحمکمی ندارد البته من  يهپاخيلی ه الطاعحقو لذا  آيدیمنبريون ه الطاعحقوجوه ديگر منعم و يا 
 از آن بريون بيايد. الطاعهآن نيست که حق  کنمیمدارد که سرنخ اينجا فکر  حبث حبث سرخنی در اين

 یبندمجع
حسن به معنای مطلق و جامع بني وجوب و ندب دارمي،  قاعدهحمدودی دارد. پس يک  يرهداچند قاعده در اينجا دارمي و وجوب  در واقع

اقلی از آن شکر متناسب با آن  درجهوجوبی دارمي که حدود معني دارد، تناسب انعام و شکر را بايد در اينجا ديد و در  قاعدهذيل اين يک 
ولی حقيقی نيز باز دو قيد زدمي که مهه جا واجب نيست، البته يک قسم آن نيز مستحب شکر است، منعم به طور انعام الزم است، در م

منعم ها الزم است، آن طرفش اطالق در منعم است ولی در شکر طبعاً  مههمطلق ندب دارد در ماورای آن قدر متيقن و حداقلی منتها شکر 
  طورمهانبشود،  تواندیمعقلی دارد و مبنای احکام شرعی هم  منظومهبه هم پيوسته که  منظومه با يک شودیماطالق نيست. اين سه قاعده 
 .شودیممعلوالت  سلسلهکه مبنای وجوب اطاعت در 

 وجوب شکر منعم؛ حکمی عقلی
ه تعبري مرحوم وجوب در اينجا يا حسن در اين سه قاعده که گفتيم، اين حکم در اينجا آيا حکم عقاليی است يا عقلی است يا ب

که بگوييم جبّلی است يا اينکه عقاليی است يا   دادميیمقبلی چيز جبّلی است؟ اينجا نيز مهان سه احتمالی که سابق  قاعدهاصفهانی در 



:                              معروف و نهي از منكر امربه                                          3488مارهٔ 

 
4 

هم  حکم عقلی است، مهان سه احتمالی که آجنا گفتيم است و اينجا نيز طبعاً ما قائليم به اينکه حکم عقلی است و از مستقالت است. اين
 يک حبث بود که تقريباً شبيه حبث قبل است و داليل آن نيز تقريباً مهان است.

 وجوب نفسی شکر منعم
عام و خاص و اينها، اين احکام،  حمدودهقائل شدمي يا حسن عقلی در در حمدوده حبث هشتم در اينجا اين است که اين وجوب عقلی که 

که قبًال عرض کردمي،   کاریريزهاحکام عقلی نفسی است، به خالف وجوب دفع ضرر حمتمل که حالت طريقی و غريی و اينها داشت با آن 
 ، به خالف حکمیکندیماين خودش مالک است، شکر خود مالک دارد و به طور نفسی و مستقل عقل حکم به رجحان يا وجوب آن 

مثل دفع ضرر، وجوب احتياط و چيزهايی از اين قبيل که احکام طريقی است يعنی خودش مالک مستقل ندارد، برای اين است که ما در 
خطر نيافتيم واال خودش چيز مستقلی نيست، اما در اينجا خودش مستقل است و نفسی است. اين هم يک حبث است که موجب تفاوت 

ا   ثر است.اين نکته خيلی مؤ  هایکار ريزهسنجش اين قاعده با قواعد ديگر و  ، البته درشودیماين با آ

 »وجوب معرفة هللا«در اثبات » وجوب شکر منعم«متسک به 
م   مصداقيه به عام متسک کرد و بايد مصداق مفروض   شبههدر  توانیمن یاصول قواعد بنا براين است که کالمی دارد،   يجهنتکه حبث 

حممول را اثبات کند متسک   خواهدیمبه عامی که  توانيمیمنگرفته شود تا حممول بر او صدق کند و اال اگر موضوع مشکوک الوجود باشد 
احکام عقل نيز مهني است، فرقی قضايای اين شکلی قاعده اين است، اين روشن است، در  ، درکنيم؛ ثبوت شٍئ لشٍئ فرُع ثبوت مثبت له

، يک جا مرحوم نائينی در مصداقيه به عام متسک کرد شبههدر  توانیمناحکام عقلی يا خطابات شرعيه مشمول اين قانون است که  کندیمن
مهه آن را جواب  مصداقيه جايز است که شبههمتسک به عام در  فرمايندیماصول چيزی فرموده است که آن را بايد در جای خود حبث کرد، 

قضايا نيز  مههعقلی است و در  جاافتادهببينيد ولی اين قانون، قانون  توانيدیم، اين را در حبث عام و عموم و خصوص مطلق و مقيد اندداده
ست که ابتدای  و آن نتيجه اين ا دهدیم ایيجهنتيک  وقتآنبعاً مصداق مهني است، اگر اين را بپذيرمي تجاری است. وجوب شکر منعم نيز 

 درکه   بينيدیماصد، کتب کالمی خودمان ببينيد واجب الوجود و معرفت اهلل، اول مواقف، مق دربارهبرای فحص  گويندیمکتب کالمی 
وجوب معرفت اهلل است، آن تام است، آجنا متسک به عام  داليلدفع ضرر حمتمل يکی از  ،وجوب معرفت اهلل که اين طبعًا حبث عقلی است

که گفتيم   یانکتهمصداقيه نيست، بلکه ضرر حمتمل است، اما دليل دوم آن وجوب شکر منعم است، اينجا ممکن است بر اساس  ههشبدر 
اول بايد منعمی ثابت شود چون حکم عقل  زيرا ؛به وجوب شکر منعم برای معرفت اهلل و تتبع و تفحص  متسک کرد توانیمناشکال شود که 

الزم است و فحص و تتبع بکن و  او منعم بايد ثابت شود تا بگوييم شکر وقتآنوجوب شکر منعم،  گويدیممنعم احتمالی نبود، بلکه 
چنني وجوب شکر منعم در اگر بگوييم شکر منعم واجب است،  داندیمنمعرفت پيدا کن و امثال اينها ولی برای کسی که ترديد دارد و چيزی 

عني اين است که در بيابان سيبی  ؛آيدیمنپيدا کردن منعم و معرفت منعم و فحص از منعم و بررسی استدالالت و امثال اينها  يجهنتاينجا 
نيست، البته  طوريناکسی اين سيب را به او رسانده است، اينکه بگوييم برو دنبال اين که واجب است   دهدیمدست کسی بيافتد، احتمال 

خيلی خوب است آن را پيدا کرد. موضوع  گويدیمکه آن حسن احتياط است که اگر منعمی باشد عقل   وجود داردحسن عقلی در اينجا 
شکر منعم احتمال نيست، احراز  موضوع وجوببرو دنبال کن، اما  گويدیمحسن احتياط احتمال است، وقتی اين احتمال اينجا وجود دارد 

بنابراين به دنبال حسن شکر منعم، حسن احتياط نيز است ولی در وجوب شکر منعم،  ،اين تفاوتی است که در اينجا وجود دارد منعم است،
ممکن است کسی بگويد در منعم بله ، حسن احتياط هم حسن احتياط است، وجوب احتياط در اينجا ندارمي. گريددر برمنیوجوب که آن را 
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الزامی  قاعده، از وجوب شکر منعم خواهدیمآن وجوب احتياط بايد برگردد به دفع ضرر و مالک ديگری  حقيقی وجوب احتياطی دارمي،
 .موضوع برانگيزدموضوع خود را احراز کند يا ما را برای احراز  تواندیمن

ی از منکر«بر وجوب » وجوب شکر منعم«داللت   »امر به معروف و 
اين فعل  کنيمیماز امر قلبی واجب است و لذا ما فکر  یادرجه ،کندیموجوب شکر منعم در ارتباط با خداوند اقتضای شکر قلبی 

چنني فعل های جواحنی را واجب  يدةالعقفقه، در دانيمیمرا از خدا ببيند اين را واجب  هانعمتجواحنی مشمول يک وجوب است، اينکه اين 
هستيم که هر  الصفاتفقهو  يدةالعقفقهواجب است. دنبال  گويدیمواجب است که شرع نيز به دنبال آن  گويدیمعقل هم  ، منتهادانيمیم

 مرتبه هرحالبه ؛دو ناظر به فقه جواحنی است ولی واقعًا احکام است و وجوب است، هم در صفات، هم در باورها و تصورات و تصديقات
حداقلی از عبادت ابرازی  ...صلی در آجنا است و بسيار مهم است، آن واجب است. در مقام ثنا و ابراز وا هستهدرونی و جواحنی شکر که 

 ، واجب است.احرازشدهو اطاعت مولی هم در موارد الزاميات  شودیم ثابتشرعی  ادلهاز  نظرقطعو اظهاری با وجوب شکر منعم با 
 بنابراين؛

 ؛شودیمما و خدا شامل شکر قلبی اقل توجه  رابطهاوًال وجوب شکر منعم حقيقی در  .١
 ؛نه اشدامنه، اما کيفيت و شودیمدوم اينکه ثناء حداقلی يعنی عبادت حداقلی هم  .٢
 . کندیمالزامياتی که با اين دو قيد احراز شود. اين نيز وجوب شکر منعم را اثبات  حمدودهسوم اينکه اطاعت اوامر و نواهی مولی در  .٣

يا خري؟ يعنی مهني امر به  آيدیممولی در اجرای آن توسط ديگران آيا اين نيز از شکر منعم بريون  ارادهکه پاسداشت   اما سؤال اين است
ی از منکر ی او، خود حرمي مولی را در رفتار ديگران نيز صيانت کند، اين نيز واجب است  معروف و   يا واجب نيست؟ که با امر و 

 اوليه قاعده
واجب است، يعنی اين مصداق شکر واجب است، قطعاً حسن حکم عقل  گويدیمدشوار است بگوييم عقل  االصولیعل آيدیمبه نظر 

ی از منکر در  و منکرها  هامعروف مههاينجا است، حکم عقل به حسن در اينجا است و لذا از وجوب شکر منعم حسن امر به معروف و 
 عقل به اين داوری الزامی ندارد  االصولیلع، اما وجوب آن در فعل ديگری، آيدیمبريون 

 نظر استاد؛ قول به تفصيل
ال يرَض املولی ِبوقوعه، مثل دماُء النفوس در درجات باال، دماء نفوس و  دانيمیمکه قبًال گفتيم، مگر در جاهايی که   مواردیمگر در 

د و لذا در اينجا ما قائل به تفصيل هستيم، البته اصل اين باش طورينااست، يا در طرف وقوعش جاهايی ممکن است  طورينااعراض نفوس 
ی من وجوبی  ، اما در بعضی موارد بسيار مهم بعيد فهمدیمناست که عقل در رعايت اوامر و نواهی مولی توسط ديگران با اعمال امر و 

، ديگران را نيز مواظب باش که اين گوميیمن فقط فعل خودت را گويدیممولی را در آن حد کشف کردمي بعيد نيست که  ارادهنيست، اگر 
شکرش اين است   گويدیم کندیمخيلی قوی را کشف  ارادهدماء نفوس، اعراض نفوس در خطر قرار نگريد، اينجا شکر منعم است چون يک 

ی مصداق شکر  تواندیمکه اين اراده را ولو در افعال ديگران توجه کنی. اين به حلاظ موضوع معروف و منکر است که حمدود مواردی  امر و 
 اال شکر رجحانی است.  الزامی شود و
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ی کند، مهان  درجهشکر چه رجحانی و چه وجوبی مهان  درجهاز حلاظ درجه هم  در لسانی و اينها است، اما  درجهاين است که امر و 
 ه درجات اقدام عملی را نيز مصداق شکر قرار دهيم.نيست اال در مواردی که بسيار مهم باشد ک االصولیعل گوييمیمباالتر باز  درجات

 

 »وجوب شکر منعم« دهقاعنظر استاد در داللت 
امر وجوب  بروجوب شکر منعم  گوييمیمتطبيق اين قاعده را بر حبث خودمان عرض کردمي، با اين قاعده  يجهنتبا اين حبث دهم در واقع 

ی از منکر  ی لسانی را در آن واجب حسن آن داللت داردبلکه بر ، کندیمنداللت به معروف و   کندیم، مگر در موارد خاص که امر و 
ی را نيز واجب   .کندیمو يک موارد اخصی که حتی مراتب باالتر امر و 


