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  ميبسم اهللا الرحمن الرح 

 مقدمه
وارد آن  ترمفصلما يك مقدار  شده است كه اشاره يايكالم به يك بحث ،واجب مقدمهثواب و عقاب در  مبحثدر 

 مجموعهولي تالش كرديم با  ،ناچيز است بازهم عرض كرديم در مقابل عظمت آن بحثما كه  ياخالصهشديم. البته اين 
 يهاعقوبتبا  اعماليك بحثي كه ما تمام كرديم رابطه  كنيم. عرض اينجارا در  مبحثل آن و روايات محّص اتيآ از

قراردادي است يا  ؟است يارابطهاز چه نوع  اين رابطه كهنيازيادي در آن مطرح بود مثل  يهاپرسشكه  شرعي بود
آيا ثواب و عقاب از باب استحقاق است يا نه؟ آيا  ؟و اقتضاءعليت  است يا عينيتآيا حقيقي؟ اگر هم كه حقيقي است 

عبد بايد  ؟موال حق مطالبه داردآيا از طرف موال دارد يا نه؟  ثواب ثواب استحقاق است يا تفضل؟ آيا عبد استحقاق
  ؟يا نه اما از اين طرف هم عبد حق مطالبه دارد ،عمل بكند
ن است با در دو مقام بحث كرد. يك مقام مالحظه ثواب و عقاب و استحقاقي بودن و نبودبايد  مسئله را گفتيم كه

وعده و وعيد مستقيمي در  و مولوي چيز ديگري ندارد امرونهييعني هنوز شارع جز  ؛از وعد و وعيدها نظرقطع
اين كار را انجام  يا اين كار را انجام بده دستور دادهوعده و وعيدي داده باشد  كهنيابدون موال  است. ش نيامدهانسخن
 ؛وعده و وعيد هم داده است، امرونهيافزون بر  عبد كرده است. مقام دوم:  را متوجهاوامر و نواهي از  ياسلسلهنده 
خير و شري كه در طول آيات و  يهاوعده است. و انذار هشدار و كه آيات و روايات پر از وعده و وعيد طورهمان

همان صورت در . بحث ما ميكنيمعرض  اً اين بحث را كه بار زيادي دارد بعد ناظر بر همين مسئله است. روايات آمده
مقام اول نيز دو  خود در . گفته شدميكرديمبررسي  از وعد و وعيدها نظرقطعبا  و عدم استحقاق را استحقاقاول بود كه 

 ثواب. بحث و ديگري است يكي مبحث عقاب وجود دارد: مبحث

 هاعقابدر  عدم استحقاقاستحقاق و 
با فرض وعد و وعيد. در مقام اول  يك بحثاز وجود وعد و وعيد و  نظرقطعبا  بحث دو مقام است يك بحث در پس 

 تركاملو اكنون آن را كمي پرداختيم  را مبحث اولبه عقاب.  ديگري مبحث ثواب ويكي بحث نيز دو صورت داريم 
 مثبت استپاسخ  ؟ گفته شد كهمخالفت امر موال موجب استحقاق عقاب است آيا كهال در پاسخ به اين سؤنيز  .ميكنيم
به استحقاق عقاب را  ،چه موالي حقيقي و چه موالي عرفي ،كه مخالفت با امر موال كنديممستقل حكم  طوربهعقل  و
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اما سخن در اين است كه  ؛است عفو بشود ؛ چون ممكننيست عقاب حرفي كه ما گفتيم در فعليتالبته . دنبال دارد
اين رابطه  اگر خصوص بهدر موالي حقيقي و  ژهيوبه) عرفياً او كان مولي حقيقياًي سواء كان مولمخالفت با امر موال (

مواخذه و عقاب دارد. منتها اگر اين موال حقيقي باشد اين حكم  طبق حكم عقل استحقاقعيني بدون قرارداد باشد. 
كم و زياد كرد ولي  توانيمست اگرچه اگر واقعي ا ـ اگر آن رابطه واقعي و حقيقي باشد كهچنان. شوديم تريقوخيلي 

خود  اصالًاين پيوند واقعي است و  كه در عقاب گفتيمهم  تا حدوديبيشتري دارد.  تأكدباز  ـ ذاتش پيوند حقيقي نيست
مباني و در جميع فروض مخالفت موجب البنابراين علي جميع  ؛كنديمپيدا  و تجسم عمل است كه در آن دنيا تجسد

موال  ويژهبهحق مواخذه دارد.  هم و اآلن انجام بدهموال هم حق مطالبه داشت كه اين كار را  و ؛استحقاق عقاب است
عقاب. حكم عقلي  باب در بود حقيقي و بخصوص در جايي كه رابطه حقيقي است نه استحقاقي. اين يك حكم عقلي

 واقعي وقاق عقاب به همان ميزان قبيح است؛ يعني استححدي كه مقتضي وجود دارد  آن بر زائددوم اين است كه عقاب 
 شَرا ذَرَّةٍ  مِثْقالَ عَْملْي مَنْ وَ« .فراتر از آن به حكم عقل قبيح است كهآنشده نه چيزي بيشتر از  قرارداديا به ميزاني كه 

از نظر عقلي يك حقي براي عبد وجود دارد كه  اينجا؛ 39صافات/ »تَعْمَلُون نْتُمْك ما إِالَّ  تُجْزَوْنَ ما وَ « يا 8زلزله/ »رَهي
 . ديآيماگر فراتر از آن حد معين عقاب شود، قبيح به شمار 

را  مجازات و اگر هم خدا يك لطف و عنايتي بكند .الهي استحقاقي نيستو عفو تفضل  در حكم سوم هم اين است كه

تفضلي است كه بر موال هم واجب نيست.  ،استحقاق نيست بلكه تفضل است ،كاهش بدهد يا عفو بكند لطفي كرده است

اما اگر حق  ،باشد اهللاحقجايي است كه البته عفو در حقي دارد كه عفو بكند. موال نيست ولي  يامطالبهاز اين طرف هم 

رد عرفي عفو از در موا شده است؟ پا زير حق ديگران است در صورت عفوال است كه ؤجاي س اينجاديگران باشد 

 اين كار را حاكم عفو كنند، تواننديمكه  اوليا دم هستند ،ي در كار باشد چيز مطلوبي نيستالناسحقخطاكار در جايي كه 

خيلي  ، چنين چيزي از نظر عقلياما اگر كسي غير از صاحب حق عفو كند ؛است يهمين حكم عقل ، دليل آنتواندينم

 :ولي كه و حاكم ، اما در مورد موالي حقيقي يااست قرار همين قضيه ازعرفي  موالي در مواردالبته محرز نيست. 

عفو از  ،به دست اوست عبد اختيارات همهموالي حقيقي است و  كهاينبه دليل   ،نفسهممن االمومنين الحاكم اولي ب

را بايد خود  الناسحقن است كه اصل بر اي كهنيامانعي ندارد.  لذا ضمن  ، اين عفوهم جزء حقوق او است الناسحق

 توانديمموالي حقيقي در مواردي هم  شواهدي يافت كه در منابع ديني توانيم رسديمبه نظر طرف راضي بشود اما 
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آن طرف  كهنيابدون  گره خورده عفو نمايد الناسحقعقاب بندگانش را كه به  توانديمحق خود را ببخشد و هم 

 به دليل اصل حقيقيت مولويت خداوند است كه متفاوت با ديگران است. مسئله اين خودش راضي شده باشد.

 مجازاتدر  ؛ يعنيدر مباني عرفي يك قانوني دارد هامجازاتقراردادي است. اين  هامجازاتحكم چهارم: اگر ما گفتيم 

حكم عقل  بر اساس بتناس اين رعايت .شوديمي انجام شود در مجازات آن تناسبي رعايت كار زشت قراردادي اگر

بين اين عمل و  حتماً بايد  ،ديكنيموضعي را تبيين  مجازات و ديكنيم يگذارقانونشما داريد  ديگويموقتي  ؛است

بايد تناسبي ميان عمل و  گذارقانون كهنيامبني بر  وجود دارد قطعي يك حكم عقليپس  .مجازات تناسبي باشد

از  مخالفت با موالي حقيقيو  حقيقي شايد به اين دليل كه مولويت او حقيقي استاما در موالي  ؛را رعايت كند مجازات

اگر در يك امر كوچكي  چنان قباحتي برخوردار است كه مجازات هرچه هم شديد باشد، با آن عمل تناسب دارد؛ يعني

رعايت  مييگويمفي كند. لذا در موالي عر عشديدترين مجازات را براي آن تشري توانديم موالي حقيقيباشد هم 

بكند  نوع مجازاتي الزم است ولي در موالي حقيقي اگرچه تناسب الزم است اما هر خاصي از مجازات درجهتناسب و 

بگوييم متناسب  شودينمباال است كه اگر هر كاري بكند متناسب است.  قدرآنقبح آن عمل  كهنيابراي  ؛متناسب است

براي آن تعيين كنيم از باب  درجهي حقيقي را قراردادي هم بدانيم و ميزان و موال مجازاتاست كه اگر  اينجانيست. 

 در مورداين چهار نكته اساسي  تفضل موال است و الّا هر نوع مجازات از سوي وي متناسب با عمل عبد خواهد بود.

 در مقام اول است. ،كه مبحث اول است عقاب

 هاثوابل در استحقاق و تفضّ
است كه به ترتيب بررسي  در خور توجه چند نكته در اين مبحثاعمال نيك است.  و هاثواب مورد مبحث دوم در 

تفضل است يا استحقاق؟ من قبل از آن توضيحاتي بدهم كه  از باب ثواب اين است كه هاثوابدر باب  اول نكته. ميكنيم

كسي موافقت امر  اگر كه مطلب اين استاولين  .كنميمرا عوض  بحث . ترتيبكردنديم سؤالقبل  جلسهدر دوستان 

عقاب كرد.  شودينمي دارد كه غير عاصي را لعقل حكم مستق ؛ يعنياستحقاق عقاب ندارد ديگويمموال كرد عقل 

غريق را  وميت را دفن كرد  ،اطاعت برآمد حج را انجام داد درصددمطيع هم مصداق همين است. كسي كه  وقتآن
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اين  .موال بخواهد عقاب بكند اين كار قبيح است ، اگر حقش نيست كه عقاب بشود اساس حكم عقلي ، بر...نجات داد و

داده  عبدثوابي كه بايد به است  ايندوم  نكته. جدا از بحث بود عرض كردم هرچند شده بود سؤالچون  را مطلب ساده

در موالي عرفي ممكن است بگوييم  اينجااز وعيد است.  نظرقطعبشود استحقاق چيزي را دارد كه به او بدهند حاال 

اطاعت مستند  دركه انقياد اين شخص  است بلكه در جايي يستن مطلقاًاين استحقاق  البتهاستحقاق پاداش وجود دارد. 

 عبد يعني اگر قربت داشته باشد؛ قصد يدعبد در انجام اعمالش با قربت است كه قصد همان بحث بحث اين .به موال باشد

لذا در موارد عرفي بايد تفصيل  ؛در موارد عرفي بعيد نيست كه استحقاقي داشته باشد، اين كار را انجام داد موال به خاطر

هم اگر خبر و يا خبر ندارد موال  امرونهياز  اصالً  ياامر يا نهي موال نيست.  از كه اطاعت او بر خواسته ييجاآن :داد

ربطي به  كننديمترك  هاانسانبعضي از معاصي است كه  مثالً. كندينمرا  اين كار عبدنگويد  چه دارد چه موال بگويد و

كاري به موال ندارد. اين قسم كه در توصليات است در موارد عرفي و  اصالً دهنديمانجام  را كه يا كارهايي .شرع ندارد

فرض  اين است. در برانگيخته نشده موال امرونهيز است ا هاانگيزهبر حسب عادت و  عبدتوصلي انجام دادن يا ندادن 

به  عبدجايي است كه در اما صورت دوم  ؛است تفضل از باب استحقاق ثواب ندارد اگر هم موال چيزي به او بدهد عبد

 .وجود دارد استحقاق ثواب اگر توصلي باشد اينجا .دهديمكاري را انجام  عبادي باشد يا توصلي)( موالفرمان  خاطر

را انجام داده است. معلوم است كه لطفي به او شده است حاال مقدارش را كاري نداريم  اين كارحريم موال  به خاطرعبد 

 ولي آن حداقلي كه وجود دارد استحقاق آن را دارد كه از آن استفاده بكند. 

به خود او  چيزهمهفيقات و نعم و تو همهدر موال حقيقي  اندگفته اينجا؟ طورچهموالي حقيقي  دراما صورت دوم 

 اينجاآيا  منبعث از امر موال قيام به اين اطاعت كرده و قصد قربت دارد و يعني همان جايي كه اطاعت كرده ؛گردديبرم

 .گردديبرمبه خدا  اين كارها همهولي توفيق و شرايط اختيار كرده است را  اين كارها همه ؟ عبديا نهاستحقاق معنا دارد 

 از توانديم چه طلبي ، عبدانجام دادن و توفيقاتش هم به دست او بوده است حتي اين امور به دست او است و همهوقتي 

است چيزي از  موالبراي وي و عمل  عبدبوده است ولي خود  موالكه مطابق امر  هاقدامي كردعبد ؟ خدا داشته باشد

بعضي جاها تفضل در  ؛موالي عرفي قائل به تفصيل هستيمبگويد در كسي نيست.  لذا با اين بيان ممكن است  عبد خود

كه  اين خاطره بتفضل باشد؛  مطلقاًنيست، اما در موالي حقيقي يك احتمال اين است كه  در بعضي جاها تفضلو است 



                                    3020: ماره                                اصول واجب نفسي و غيري                                                  

 
 

6

استحقاق آن جايي كه قصد قربت است  در موال حقيقي بگوييمو احتمال دوم اين است كه  گردديبرمبه او  چيزهمه

انجام داده  دارد كه اختياري اين كار را با ش براي خداست وليچيزهمهو درست است كه اين عقل  ود دارد؛ چونوج

 دادينمرا خدا به او  اگر اين اختيار خداوند است. هديهممكن است گفته شود همين اختيار نيز  وجودباايناست. ولي 

 توانستينم گرفتيمخدا جانش را اگر انتخاب كند  خواستيمكه  يالحظهنبود. در همان  عبد امكان اختيار براي

اين راه  را به او داد و عبد سالمت و قدرت انتخاب ،خدا اين لطف را تكميل كرده است كهاينبر فرض  لذا انتخاب بكند.

استحقاق فقط را بگوييم  اما مطيععاصي مستحق عقاب است  ،با عاصي مقايسه بكنيد اگر مطيع رارا انتخاب كرده است. 

به دست  چيزهمهمولويت حقيقي است و با انتخاب نهايي هرچند  ؛ يعنيداردنيز استحقاق ثواب را بگوييم عقاب ندارد يا 

و به همان ميزان استحقاق  حسني كرده است وانجام داده  نيك به همان درجه امر كه در اختيار دارد كاري ، امااو است

 دارد.  وجود تفاوتميان موالي حقيقي و عرفي دو نظر وجود دارد  اينجا  كهاينوجه به با ت ديآيمبه نظر  ثواب دارد.

همه قراردادي است.  هابحث، اين دندار شچيزي از خود و عبدبراي او است  چيزهمه در موالي حقيقي مييگويم كهنيا

جمله  آن چند حكم است از اينجادر قراردادي باشد.  هامجازاتدر ثواب كه مبحث دوم بود بر مبناي اين است كه اين 

چه نباشد  و استحقاق نيست اما در مولي حقيقي چه منبعث باشد عدم انبعاث عرفي در صورت يموالدر  كهنيا

 رد كرد.  شودينمقاطعانه تفضل است. البته استحقاق را  از باب هرچه است ، بلكهاستحقاق نيست

ولي همين مبحث روي  تصور كنيدقراردادي  طبق مبناي رافرض اين  و شوديمعقل هميشه مستقل باشد شرعي اگر 

و  اگر حقيقي ،بين عمل و ثواب پيوند حقيقي وجود دارد كه ما گفتيم در ثواب هم پيوند حقيقي است ديگويمكه  يمبناي

آن را تغيير  شوديمفرض كنيد عينيتي هم است كه  ولي شوديمهم متوقف  حتماً ت باشد استحقاق دارد و علي در حد

 عوض بكندو آن را است كه مواليي بيايد  بر اينفرض  كهنيابراي  ؛در عينيت استحقاقي وجود دارد ديآيم به نظرداد. 

 واقععبد ر ومقد عمل اينكه بگوييم موال كاري بكند  اگرشايسته نيست و لذا بر فرض عينيت  چنين چيزيثواب نبرد  و

درست نيست.  لذا در پيوند حقيقي استحقاق وجود دارد حتي در موالي  ديآيم به نظر ،نشود و جلوي ورودش را بگيرد

به عبد اين وجود و امكانات را  نمود واين تفضل را  كهنيابر فرض و وجود را داد  موال كهنياباالخره بعد از  ؛حقيقي

حسنه  كهيزيدهم من فضله) ( ديمز يهاثواب البته درنيست.  موال شايسته يكند، چنين چيز كاريدستاگر دوباره داد 
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اصل وجود او  كهنياحقيقي وجود دارد با فرض  رابطهاما در اصل آن ميزاني كه  ؛پيوند حقيقي نيست كنديمرا ده برابر 

بفهمد و شارع هم مطابق عقل  مستقالً را  هانيا همه توانديمعقل و اين استحقاق باشد  ديآيمرا تفضل كرده است به نظر 

 بنابراين عرض ؛شويم. اين هم از اين مسئله قائلبعيد نيست  را استحقاقنوع  اين .كندينممخالف آن عمل  كنديمعمل 

لي است. اگر قراردادي باشد در موالي حقيقي چه قصد ما اين است كه در كارهاي نيك ثواب زائد بر حد ادني تفضّ

نوعي  جاآن ديآيمنوعي عينيت قائل بشويم به نظر  كهنيااما بر فرض  ؛تفضل است مييگويمنباشد  قصد چه و باشد

 ايگونهبه خود اين قصد بر پيوند حقيقي اثرگذار باشد مگر اينكه ،دخالتي نداردخيلي   اينجاهم استحقاق است و قصد 

اين عرضي  .پسنديده عقل نيست مورد و بوده يا تغييرش بدهد اين خالف حكمت كند كاريدستموال بيايد  كه اگر

وعد و وعيد حكمش  ضرفبا   مقام دوم كه ، اماداشتيموعيد  واز وعد  نظرقطعمقام اول كه با در  تا حاالاست كه ما 

  .اهللا فردا انشاء ؟چيست

 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين. 


