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  ميبسم اهللا الرحمن الرح 

 مقدمه
كالمي است كه نتايج  عمدهاين بحث كه در واجبات غيري هم استحقاق ثواب وجود دارد يا ندارد يك بحث  مقدمهدر 

است؟ عرض كرديم كه چهار نظريه وجود  يامقولهبحث اين بود كه ثواب و عقاب اخروي از چه  .اصولي و فقهي دارد

 دارد كه عينيت، عليت، اقتضا و قراردادي بودند و ظواهر ادله را هم اگر ما بررسي بكنيم هر كدام با هر يك از اين

 عذرخواهيمن  .كه داشتيم به اين شكل بود يبندجمع ،تطابق داشته باشد. ما بعد از طرح مباحث توانستيم هاهينظر

 :كنميمما مشتمل بر اين محورهايي بود كه عرض  يبندجمع ،كنميمبه خاطر اهميتي كه دارد تكرار  كنميم

 اطالق داشتن قانون جزا بودن عمل. 1
كه به نحوي حاصره  آمده بود از آيات يافهيطاكه در » ال تجزون اال ما كنتم ما تعملون«كه قانون  اين بود مطلب يك 

گفتيم دليلي  است. آن هم نه نتايج اعمال بلكه خود اعمال ،جزاي شما فقط اعمال شما استاست و مفادش اين است كه 

شايد اين ظاهر  ميداشتيماگر دليل عقلي  براي دست برداشتن از اين ظاهر   .برداريمدست نداريم كه از اين ظاهر 

تا اين حد روشن  ديآيم؛ يعني حقيقت و ملكوت آن ديآيم خودشيك روحي دارد كه ، اما اين اعمال ميگرفتيمناديده 

 معلوم چنين چيزي ،ديگويمرا  عمل نتيجه» ال تجزون اال ما كنتم ما تعملون«بگوييم كه  اگراما بيش از اين است، 

هم كه نائب مفعول گرفته است  اينجا .رديگيمدو تا مفعول   و خيراً  ءً جزا رديگيمجزا هم دو تا مفعول  كلمهنيست. 

مفعول دوم خود همان چيزي است كه  كنديمآن شخصي است كه مجازات دريافت  جزاء مفعول اول .مجرور شده است

 ،كنديمدريافت جزا را مفعول اول شخصي است كه  .شوديمداده  شخصكه به  چيزي جزا است خود مجازات است آن

مفعول دوم همان جزا است كه به  شوديم. وقتي كه ما مجرور كنديمدريافت  آن را چيزي است كههمان مفعول دوم 

فرقي  ،مصدريه است يا موصوله ياهم اينجا  »ما« اينما كنتم تعملون  ديفرمايموقتي كه  آيددرميصورت مفعول اول 

جزا  عمل خود ديگويم اين ظاهر كه .همان خودش جزا است ،كه عمل كرديد را آنچه شما؛ يعني همان عمل ؛كندينم

از نظر  اگر خود عمل شد،اين ظاهر را بايد حفظ كنيم.  ،رسديمبه شما  عمل هماناست و حصر هم دارد كه فقط 
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فلسفي و تحليلي هم مفهوم تفسيري بلندي دارد. معنايش اين است كه خود عمل يك روحي دارد يك حقيقتي دارد و 

 َعمُِلوا ما وَجَدُوا وَ« در آيه آمده: كهاست ي چيز همان و كنديمماندگار هم است و خود آن در آن عالم حضور پيدا 
دگار است و خود آن جزا است و تنها جزاي شما خود آن است اين و مان مانديمخود عمل باقي  ديگويمكه   1»حاضِراً

من به  اينجادر ست؟ يچ مسئله اينتحليل فلسفي بايد بدانيم . منتها درآوردنددو سه تا مطلب را همه در اين جمله 

اين  بهگاهي هم  ،گذارديمدي  بر حكم يا معارف اثر رعقلي گاهي در موا يهادقتو  هاليتحلفلسفه و   :روميمحاشيه 

 ؛است طورياينكه اينجا  كنديمكار نداريم كه بحثش جداگانه است. گاهي هم فلسفه در امتداد معارف حركت  جنبه

كه مطلب اين حكم يا اين  ميكنيمما از اين باب در بحث اجتهادي اثبات  ؛ يعنيكنديمفلسفه در طول معارف حركت 

كار اين  ؟عمل باقي بماندگونه كه چ كنديمفلسفه تحليل  چيست؟طلب تحليلش كه اين م مييگويممعرفت اين است بعد 

اين است كه اعمال ما  ترديدناپذير استكه اصل اول ما كه  مييگويم. ولي ما به لحاظ اجتهادي شوديم تحليل فلسفي

 اين يك مطلب.  .استبه نحو اطالق جزاي ما خود اعمال  نيترمهمماندگار است و 

 خوردن قانون در مورد ثوابقيد . 2
و  هاثوابمثوبات است در  در موردآن و  شكسته شده است يكجاكه اين حصر در  مييگويممطلب دوم اين است كه 

دو تا قانون  نماييم كه توجه؛ لذا بايد نه اصل بقاي عمل و جزايي بودن عمل ؛ البتهاعمال نيك حصر شكسته شده است

كه به  )يزيدهم من فضله( عملسته شده است در اعمال نيك فراتر از آن جزا، خود قانون حصر در اين جا شك .است

اين هم قانون  .وجود دارد ثواب يك چيزي غير از آن عينيت در آن ،نحو ثواب اقتضايي است يا ثواب قراردادي است

 بر آن زائد، ثواب عمل است و چيزي هاعقابفقط عمل است اما در غير  هاعقابدوم كه در اين جا معلوم شد كه در 

 . مطلب و اين هم فقط تقييد خورده است و مشكلي ندارد اين دو هانيااين هم دو تفاوت 

                                                            
 .49. كهف: 1
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 قانون عينيت يهاتبصره. 3
در  كاريدستتبدل و ، تغيير بامنافات  ،شوديمعمل محشور  مييگويمما قانون سوم هم اين است كه اين عينيتي كه 

كه  نيست گونهاين ؛ يعنيبا يك قوانيني تغيير پيدا بكندممكن است هم  از آن تا روز قيامت و بعد كه مقدمات آن نيست

عيني عمل است ولي   تجسماين  ،تغيير دادكه نشود  )مثل اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين  نيست( باشد ياتامهعينيت 

. پنج نوع است دهندهانتقال كننده وكاهنده، زداينده، تغيير، فزايندهكه  ؛ قوانينيپنج قانون استبه اين عمل ما محكوم 

 كنديميا تبديل  ،كنديم، محو كنديمزياد كم و عمل ثواب و عقاب را  ديآيمقوانيني كه  ؛قانون بر اعمال ما حاكم است

بر اساس موازين عدل، انصاف و قوانين  تمام تغييرات كسي به ديگري. البته پروندهاز  كنديمحسنه را به سيئه يا منتقل 

 مطلب سوم. هم حاكم است. اين بر آن  هامجازاتو  تجسم اعمال و  است واقعي بر اين عينيت

 . مستقل بودن اعمال از بهشت و جهنم4
آن  ،ملكوتش ظهور پيدا بكند وپيدا بكند  تجسمدر آن : آن عالمي كه اين اعمال ميگفتيممطلب چهارم هم اين بود كه 

معناي اگر ( ظرفدر آن  برخوردار است. اعمال، استقالل از نوعيعالم هم خودش عالم مستقلي است كه بهشت و جهنم 

همه اموري است كه از خود  هانيابگوييم كه  ميتوانينم. كنديمپيدا  تجسمدر آن ظرف  )ظرف اگر تعبير درستي باشد

 .شوديميك هويت مستقلي دارد كه از آن پيدا  بلكه ،شوديمعمل پيدا 

من  و ممكن است فراتر از اين باشد. اين چهار پنج تا مطلب اساسي است هاثوابولي در  ،همان عمل است هامجازات

البته فلسفه در امتداد  كرد. استفاده توانيمبا روش اصولي و اجتهادي اين را از آيات و روايات  كه عرضم اين است

يك با اين هم مطلبي بود در مباحثي كالمي كه من با نگاه قرآني  .جاي مانور زيادي دارد وقتآن ،قرار دارد فمعار

 عرض كردم. اينجاتغيير 
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 اقي يا تفضلي بودن ثواب و عقابقاستح
كتب . مبحث ديگر اين است كه  در برسيم بعد جلسه در ياصلتا به آن مبحث  ميكنيمبحث ديگري را عرض  حاال يك

در كتب فلسفي هم در علم  ـ و شوديم بهشت و جهنم و عقاب و ثواب مطرح بحث كالمي كه يهابحثاواخر ـ  كالمي

ثواب و عقاب آيا بحث اين است كه حاال است.  شده در بحار هم در جلد هشتم بحار مطرح .النفس مطرح است

نه يك نوع تفضل  كهايني است بر خداوند و خالق يا حق؟ از خدا مطالبه بكند توانديماستحقاقي است يا تفضلي؟ كسي 

هر دو محل  ثواب و عقاب اين است كه ثواب و عقاب آيا استحقاقي است؟ استحقاق در سؤالاست؟ در استحقاق يك 

نه  كهاينيا  اگر كار نيك انجام داد مستحق ثواب است؟كه گناه كرد مستحق مجازات است؟ فرد است كه آيا اين  سؤال

است و  ياارادهدر عقاب باالخره  .كندينمكه در تفضل صدق  يااراده ؛اراده الهي است منوط بهاستحقاقي در كار نيست 

اساسي است كه در كتب كالمي  سؤال؟ اين هم يك است اراده خداوند به آن تعلق گرفته است. در ثواب هم تفضل الهي

كه ثواب استحقاقي است يا تفضلي؟ و در  نديگويمدر ثواب  ترشبيفلسفي مطرح شده است كه  كتب و گاهي هم در

زيادي زده شده است كه  يهاحرفهم  هاپرسشدست  استحقاق است يا نيست؟ در پاسخ به اين نديگويمعقاب هم 

 .كنميمعرض  را كه قابل دفاع است ياهينظرولي اين  ،با تفاصيل عرض بكنم خواهمينممن 

 قبل ثواب و عقاب را ما كهايندوم  .اولين مطلب اين است كه عقاب را بايد از ثواب جدا بكنيم ال،سؤ در پاسخ به اين

قبل از وعد و وعيد است كه هنوز  بحث ثواب و عقاب، وعد وعيد جدا بكنيم. يك مرتبه از با بعد ،وعد و وعيد از

حاال با توجه به  .بر فرض اين است كه خدا وعده و وعيد را داده است گاهي وعيدي نداده است و يا خداوند وعده و

 ظاهراً در عقاب  كه بگوييم گونهنيادر اين جا انجام بشود اگر بخواهيم بحث را تحليل بكنيم بايد كه بايد اين تفكيكي 

داشته يا يك  ياارادهي موالي حقيقي است و وقتي كه موالي حقيق كهنياحتي قبل از وعيد براي  ،استحقاق عقاب است

حتي در  ،موال مولويت حقيقيكرد.  تأميناو را  ارادهبايد  ديگويممستقل  طوربهعقل ما  خواستيمچيزي را از عبد 

 همهكسي كه مولويت  حقيقي دارد و  است. ولي در موالي حقيقي به طريق آكد ،است طورهمينموالهاي اعتباري هم 

و قدرت  رسديمفعليت و تنجز  مرحلهو به  كنديم ابالغ دارد كه آن را يانشائو  بعد هم اراده ،امور ما در اختيار اوست

 ، از نظر عقل قبيح بوده و شخصدر برابر اين موالي  مطلق به خصوص موالي حقيقيتمرد  بر انجام تكليف نيز هست،
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تنجز پيدا كرد،  حكم را ابالغ كرد و اشاراده كههمين .وعيدي هم در كار باشد كهاينقبل از  ، حتيمستحق مؤاخذه است

عينيت و يا عليت و اقتضاء روشن  يهاهينظرعقاب طبق  عقل مستحق عقاب است. استحقاقاز نظر  تخلف از سر عمد

 همهاگر هم  .ديآيمآن است كه از طريق عليت يا اقتضاء به دنبال آن  نتيجهاست كه عقاب يا خود عمل است و يا 

اين  ديگويمعقل  بازهم در نظر بگيريم، شالق، تبعيد، زندان و...)( ييايدن مجازاتي بدانيم و مانند قراردادرا  هامجازات

پس استحقاق مؤاخذه بر ترك واجب يا فعل حرام چه قبل از  د.دار را مؤاخذه قرارداد و قانون است و فرد استحقاق 

فروض  همه و چه غيرقرادادي، به مبناي قراردادي باشيمقائل  هامجازاتدر  چه از آن وچه بعد  و وعد و وعيد

 .كنديمحكم استحقاق به  مستقالًعقل ما  و استحقاق عقلي است

رك واجب و فعل حرام به حكم مستقل عقلي چه در ت ،موالي حقيقي خصوصاً ،مخالفت موال چه حقيقي و غيرحقيقي

بگوييم عينيت است كه باالتر از  كهاينچه  ،داده يا نداده ياوعده موالبگوييم كه  كهاينچه   ؛عقاب است مستحق

اين يك قانون است كه استحقاق عقاب بر مخالفت امر  چرا كهداد را قائل شويم؛ اريا قر موجبيت و چه شوديماستحقاق 

حرام  چه ترك واجب باشد يا فعل غيرحقيقيوعده داده باشد يا بعدش چه موالي حقيقي چه  كهآنموال چه قبل از 

 رابطه قراردادي نظريهچه  و بگوييم را رابطه حقيقي عمل و مجازات كه چه نظر  عليت و عينيت و اقتضا باشد ،باشد

 أَنْ  َأمْرِهِ عَنْ  خاِلفُونَي نَيالَّذ حْذَرِيفَلْ « :از قبيلاين قانون گفت  شوديم. باشد به صورت استحقاق عقاب وجود دارد
فقط اين  اينجاارشاد به همان حكم مستقل عقل است. البته  »فليحذر« كه است 2»ميأَل َعذابٌ بَهُمْيصي َأوْ فِتْنَةٌ بَهُمْيتُص

تفضل  ، موالبساچهو  ديگوينمرا  عملي هم كهنياداريم كه اين حكم مستقل عقلي در حد استحقاق است اما  را تبصره

تصرفي در آن  توانديمكه  هست نيزاعمال  مورددر كه در اين عالم است  سازيسببسوز و خداي سبب كند؛ يعني

هم دارد چند نوع تعميم در مقابل امر . به هر صورت مانعي ندارد با اصل استحقاق ؛ لذا اين تبصرهعينيت كند ياسببيت 

قانون استحقاق وجود  علم اجمالي منجز هم در مورد كه الزم نيست تكليف تفصيلي باشديكي از موارد تعميم اين است 

 در آن صورت احتمال باشد كه كهاينمگر  اين قانون جريان دارد، باشدارد. تا زماني كه اطميناني به وجود تكليف د

؟ بحث ديگري يا نه عقاب بالبيان است آيا در اين صورت جاي قبح همان اختالف مرحوم شهيد صدر و مشهور است كه

                                                            
 .63. نور: 2
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با آن، استحقاق مخالفت در تمام فروض  اينجاولي وقتي تكليفي معلوم باشد، ولو باالجمال،  ،كنميمعرض  دارد كه بعداً

 ترك واجب عرفي،يا  باشد موالي حقيقي ،جميع الفروض في بنابراين، ؛تكليف است به، فقط شرطش توجه عقاب دارد

را قائل شويم، در  ي بين العمل و مجازاتقرارداد رابطه و يابگوييم  را حقيقي رابطهو  عينيت نظريه ،يا فعل حرام باشد

به اين محكمي نداريم ما  ياقاعده ،اما در موافقت امر موال ؛اين موارد استحقاق عقاب هست و مخالف هم ندارد همه

قبل از  يم كهشوتفصيل  قائل به به اين صورت لذا اين جا بايد عبد از خدا طلب دارد؛نداريم كه شما بگوييد  ياقاعده

اگر مخالفت  ؛ يعنياستحقاقي وجود ندارد اينجا ،بدهد و مجازات را هم اگر قراردادي بدانيم ياوعدهبه شما  موال كهاين

را  هامجازاتاما اگر اطاعت كرد هرچند از عذاب رها شده است، اما روي اين فرض كه  ديآيم عقوبتكند استحقاق 

وجود ندارد، اما آيا در غير حكم عقل دو تا  يامطالبهاز نظر عقل حق  جااينهم داده نشده،  ياوعدهقراردادي بدانيم و 

  .ميپردازيمبعدي به آن  جلسهفرض دارد كه در 

 وصلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين           


