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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه
مسئله را به يك مبحث  مقدمه بيان كردند برموضوعي كه مرحوم آخوند در باب عقاب و ثواب  اولين ما به مناسبت

بحث  هم نفسه حد يفبحث كالمي اين هرچند . بسط داديم است اثرگذارمواردي از مباحث اصولي و فقهي  در كهكالمي 
 ،بحث اصولي فراتر رفت اما چون آثار و تبعات زيادي در موارد مختلف اصول دارديك از حد  اينجاو  مهمي است

اعمال ما و ثواب و  رابطه اين بود كه يك بحث، مطرح شدچند بحث ينه در اين زم .مانعي نداردبسط دادن آن 
اين رابطه بود با  كه در باب ياتينظر و فروض ،احتماالت نيز مباني اين بحث و ؟است يارابطهاخروي چه  يهاعقاب

با آن ادله و توجيهاتي كه  اقتضاء و قراردادي ،عليت ،عينيت ، نطريةنظريات بابدر بيان شد.  يك روش اجتهادي
 مطرح شد. داشتند 

 در باب ثواب و عقاب موردنظرديدگاه 
برگشتي به اين چهار نظريه داريم.  كه باز هممهمي است  يشناختروشيك بحث  نظريات با اين شيوه، اينبررسي 

تفصيلي و  نظريه يك به اجتهادي ي واصول روش اب )اقتضاء و قراردادي ،عليت ،عينيت( چهارگانهدر بررسي نظريات 
را  ت اقتضايينيعي هم ثواب اصل در شديم وعينيت اقتضايي  قائل به در عقابكه  به اين ترتيب رسيديم يايبيترك

 است ئياصل عقاب و ثواب عينيت اقتضا در يعني ؛شوديم قرارداد يااقتضاء  حالت باًيتقر ،ثواب مازاد بر در اما گفتيم،
منافات با استقالل بهشت و جهنم  عينيت در ثواب و عقاب رابطه البته .دارد يا وضعي تضايياقحالت افزايش ثواب  اما

 هستاز چند اصلي است كه مستفاد از ادله  كه ما با روش اجتهادي طرح كرديم، مركب ياهينظراست.  جمعقابلندارد و 
با يك مباني عقلي در كسي و به روش استدالالت عقلي به آن دست نيافتيم. تفاوت دو روش در اين است كه گاهي 

در تمام مسائل فلسفي . پردازديمو گاهي با يك روش نقلي اجتهادي به حل مسئله  شوديممنتهي  نتيجهبه يك  فلسفه
  .رسيديم نظريه اين به اجتهادي و نقلي روش طريق از اينجااما ما در  هر دو راه را پيمود شوديمكالمي و 

 تبيين روش اجتهادي و فلسفي در مسائل كالمي
تحليل بكند.  توانديمتهادي به يك مسئله كالمي پاسخ داديم فلسفه در امتداد آن جمسئله دوم: ما وقتي با روش ا

از اين جهت است كه تفكر و عمل فلسفي دوتا  كنديمو تحليل  ديآيماين امر مهمي است كه فلسفه در امتداد اجتهاد 
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و كاركرد دومش اين است كه وقتي شخص با روش اجتهادي به يك  كاركرد ابتدايي استقاللي دارد : يككاركرد دارد
درجاي  شوديماين دو مطلب   به راجع .كنديمنظريه برسد، فلسفه در امتداد نقل قرارگرفته و آن را تحليل فلسفي 

 بحث مباحثي مانند در مطلب اول عرض كنيم اين است كه در ميخواستيم آنچه  به هر صورتد. بحث كر خودش
 به بحث و با استفاده از اين روش، يك منهج و طريق علمي را طي بكنيم ميتوانيم اصالت وجود و رابطه نفس و بدن

و قانون محاورات و فهم  يك منهج اصولي بلكه از طريقرا طي نكرديم  مسير اين ام دست يابيم، اما ءجزا اتحاد عمل و
 و دليل ديگري كه 39صافات/ »تَعَْملُونَ  نُْتمْ ك ما ◌ٰ إِالّ تُجْزَوْنَ  ما وَ « :ديگويم مراد و اجراي قوانين لفظي بين دليلي كه

، جمع كرديم و به انديمستقل عوالمبهشت و جهنم  ديگويمو نيز دليلي كه  173نساء/ »فَضْلِهِ مِنْ  ُدهُمْ يزِي وَ« :ديگويم
نقلي  ادلهبه اين نتيجه دست يافت و عقلي هم  يهاشرفتيپبا  توانيمموارد  گونهنياالبته در  .تركيبي رسيديم نظريهاين 

و عقاب در سطح نساب خودش با جزاء  ما گفتيم كه ثواب چنداني ندارد؛ فاصلهصدرا  مألبا استدالالت  و اجتهادي
اين عمل يك ملكوتي دارد كه باقي  كه ديگويمهمين را  و اتحاد عمل و عامل نيز مالصدرا  ياهبحثرابطه عيني دارد. 

  .كنمينمداوري  فعالًتا چه حد تطابق دارد  مالصدرا يهابحثاين بحث با  كهاينالبته در  .مانديم
 نظريهيك نكته در  يعني تفكيك قائل شويم؛اين دو محدوده  ما بايد بين اين بود كه در اين مبحث نكته دوم هم
در كلمات  در اين نظريه خيلي واضح نكته. اين عينيت اقتضايي است ، از نوعكه گفتيم عينيت اين بود تلفيقي و تركيبي
در ديگر  نكته ـ دوشدر كلمات صدرالمتألهين پيدا  هاآنشواهدي براي  شايد هم ـ نيست و مالصدرا هحكمت متعالي

 ييهادخالتدر اتحاد عمل و جزاء  توانديم سوزسببو  سازسببخداي  ،اين عينيت رغميعلتلفيقي اين است كه  نظريه
 بر نفي آن وجود دليلي كه قراردادي در آن طرف دنيا داريم يهاثواب سلسله بگوييم يك ميتوانيم ؛ يعني بكند نيز

 وَ « اصلي به با عنوان »تَعْمَلُونَ ْنُتمْ ك ما ◌ٰ إِالّ تُجْزَوْنَ  ما وَ« فراتر ازكه  كنديماثبات اين طرف دليل  در ولي ،ندارد
خيلي انطباق دارد.  مالصدرا يهاگفتهبا  گفت شودينماست كه  يزيچنكته  اينالبته  .نيز وجود دارد »فَضْلِهِ مِنْ  ُدُهمْ يزِي

تجسد  گفتيم كه هم مستقل است و هم آن روش اجتهاديبا نوع بهشت و جهنم چگونه است؟ ما  كهاينبحث در مورد 
معلوم  چيز باشد، عين همين حكمت متعاليه آمده آنچه در كهنيااين مرحله در حكمت متعاليه هم آمده، اما  دارد و تا
مسائل  حل داشتم كه در اين مبحثبه  يمن يك بازگشتبه هر صورت  نياز به بحث دارد. اين مسئله خود نيست كه

به دنبال توجيهات عقلي و فلسفي  فلسفه به دنبال روش اجتهادي ؛ در بسياري از مواردوجود داردكالمي اين دو منهج 
روش عقلي  كهنيا. پردازديمبه تحليل يك مسئله  از موضع مستقلبلكه  ندارد يگرهيتوجنقش  ولي گاهي ديآيبرمآن 

 . بحثي ديگر استيا نه  شوديممنطبق با منهج اجتهادي 
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 استحقاق قبل از وعد و وعيد استحقاق و عدم
وجود  استحقاقيدر بحث ثواب و عقاب  داديم استحقاق و عدم استحقاق بود. آياآن توضيح  به بحث بعد كه راجع

، اوامر و هااراده؟ يك مقام قبل از وعد و وعيد بود كه موال بدون در نظرداشت وعد و وعيد، يك سلسله يا نهدارد 
مبحث عقاب. در  گرييداست. در مقام اول نيز يكي مبحث ثواب بود و  »التفعل«و  »افعل«نواهي دارد؛ يعني صرف 

عقاب استحقاقي است، چه در موالي عرفي و چه در موالي حقيقي، چه اين نكته حائز اهميت است كه  مبحث عقاب
 .قيقي، استحقاق آكد بودح رابطهرا بگوييم و چه نظريه حقيقي و تكويني را، منتها در موالي حقيقي و  قراردادينظريه 
 ،در مثوبات و كارهاي نيكاما  ؛دارد. البته عدم عقاب زائد حق عبد است را در عقاب موال حق مؤاخذه و مطالبه پس

اما ما قائل به نوعي تفصيل شديم  ،قائل به تفضل هستند نوعاًدر استحقاق يا تفضل بودن ثواب اختالف اساسي بود كه 
 قائل به تفضل شد، ممكن است در مواردي استحقاق هم باشد.  توانينم جاهمهه و اماميه كه با توجه به مسلك عدلي

 عد و وعيددم استحقاق با وعاستحقاق و 
بحث در اين بود  نيترعمده؟ طورچهكه شايد بحث آن مفصل نباشد اين است كه برفرض وعده و وعيد  دوماما مقام 

يك چيز  و... ـ » الخمرب التشر« ،»صم« ،»صل« ـ داردكه يعني موال عالوه بر اين نظام امر و نهي و دستوري كه 
يعني خود موال آمده  ؛عقاب است وعيد به ثواب وبه  يهاوعده كه عبارت از در بيان خود آورده استنيز را  يااضافه

وعد و كذب در  يهابحثدر  .وعيد از مقوله التزامات است در پيامدها به صراحت وارد وعده و وعيد شده است. وعد و
التزام  مثل عقد، نوعي ت است. وعدايئمقوله انشا ، بلكه ازنيست اتياخبار مقولهفقه عرض كرديم كه وعد و وعيد از 

در وقت خودش بايد آن  دهديميعني اگر كسي وعده  ؛وعد التزام يك جانبه است و منتها عقد التزام طرفيني است ،است
ملتزم به بهشت و ثواب  دهديمبراي موعودله. وقتي خدا وعده  شوديمواعد ملتزم به موعود  نوعيكار را انجام دهد. به 

 . اينهست و مكروهات روعيد  در شرو و است اتاست منتها وعد در خير طورهمينله. وعيد هم براي موعود شوديم
  .نكته يك

 مفهوم وعد و وعيد
 خبري اخباري التزامي لولولي يك مد  هستندانشاء  كهنيا رغمبهوعد و عيد  در فقه هم گفتيم قبالًكه  نكته ديگر

يعني  ؛است نهفته خبريك ي هم در آن وعيك التزام است به ن دهميميك سوري به شما  ميگويمدارند. وقتي به شما 
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الضمير خودش چون وقتي دارد خود  يف از ما دهديميكي خبر  :خبري التزامي است. آن هم دو خبر التزامي لوليك مد
 همه. دهديمخبر  وي است در ذهن از آنچه در حقيقت ؛آن خبر است شدت ابراز انشاء و اين بيان كنديمرا متعهد 

در  ديگويم ؛كنديمالضمير او  يالتزامي خبري دارد كه حكايت از ماف لوليك مد ،شوديمچيزي انشاء مواردي كه 
امر  اين كهنيا؛ يعني يك خبر هم دارد شخص است. الضمير ياز ماف لولدارد اين يك مد وجودوجود من چنين توانايي 

 .شوديم محقق هم بعد در عالم واقعي موجود در ضمير و ذهن شخص،
. ممكن دهديم را خبري شيهابخشهر كدام از  ديآيمباران  ديگويمالتزامي هميشه مستقل است وقتي  لولمد 

و لذا يك جمله  ؛باشد آن خبرمستلزم  انشاء ممكن است ذكر نكند ولي اين و است اين خبرها را در كنار هم ذكر بكند
به دنبال خود  التزاماًو  بكشد يك جمله ديگر را به يدك توانديماما يك جمله  ؛هم انشاء باشد و هم اخبار تواندينم

وجود دارد و هيچ مانعي هم در راهش  هاگزارهاين نوع  ماشاءاهللالي و ئيانشا كه يكي اخباري است و ديگري بياورد
؛ الضمير است يكي هم خبر از وعد ييكي خبر از ماف ؛دو جمله خبري التزامي وجود داردات ئدر انشا بنابراين، ؛نيست
كه وقتش رسيد من انجام  دهديمبه نوعي خبر  دهديماست. وقتي التزام  في المستقبل ريالضميف خبر از ما هويعني 

 هورتحليل بود كه ما  كمي متفاوت از آراء مش هايدستگاههمين  و ؛است ضمناً  اينجا. غير از التزام خبري هم دهميم
التزام است. منتها اين التزام از  طورهمينواقع در وعيد هم  دركه وجود دارد  اينجارسيديم. اين بحث مهمي است كه در 

 است.  انشائياست كه مستلزم خبرهاي  يايانشائمقوله 
. ولي گاهي وعد مقابل وعيد است. وعيد شوديماست: گاهي معناي مطلق است كه شامل وعيد هم  دو نوعوعد 

. پس وعد و وعيد يك نكته اين دهديمگاهي معناي عام  تيآاما وعد گاهي مقابل وعيد  ؛يعني نسبت به يك امر مكروه
اوامر و  توانديماعف به آن است. موال ضم و و نهي است يعني يك چيز پيوسته مرفراتر از اصل ابود كه يك چيزي 

وعد و وعيد بدهد اين يك مطلب. مطلب دوم  ،اوامر را صادر كرد كهنياعالوه بر  توانديمرا صادر بكند ولي  اشينواه
اتي كه ئاست ولي از انشا ءاز مقوله انشا رديگيم اين بود كه در وعد و وعيد كه وعد به معناي مطلق بگوييم هر دو را

ديگري از برون. اين دو مقدمه. مقدمه سوم  و يكي از درون است از دو خبر حاكي مستلزم اخبار است كه آن هم حداقل
. ميگفتيمسابق تقسيم كرد به چيزهايي كه ناظر بر همان چيزي است كه در مبحث  توانيماين است كه وعد و وعيد را 

به اين شكل تقسيم كرد كه وعد و وعيد گاهي التزام است و به داللت التزامي اخبار است از واقعيات موجود كه اين 
 ،دهديميا وعيد وعده به كسي وقتي دارد  ؛نوعي ارشاد به واقعيات است گاهي هم التزام به يك امر قراردادي است

 است. همان عليت و اقتضاء ،نيتيعني اين عمل مستلزم به نحو . گاهي ارشاد به پيوند واقعي است يعداردحالت اطالق 
 كه قابل تصوير است نوعكه عينيت دو  ميكرديمولي يادآوري  ميگفتيمچهار نظريه  كه در آندرجه رابطه تكويني  سه
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به نحو  عينيت .است ناپذيرتخلفكه است عينيت عمل با جزاء عينيت تامه  مييگويم: گاهي نظريه است پنجدر واقع 
بكند عليت و اقتضاء دو فرض بعدي بود.  اين  كاريدستآن را كم و زياد و  توانديماقتضاء عينيت دارد ولي عواملي 

چهار فرض در حقيقت رابطه عمل با جزاء رابطه حقيقي است. اين پيوند حقيقي چهار نوع تصوير دارد عينيت تامه 
صورت يي مقابل اين چهارتا پيوندي است كه پيوندش قراردادي است ي و اقتضاينيت اقتضاء عليت تامه عليت اعدادع

وعد و  ميكنيم. اين وعد و وعيدي كه در نظريه سوم عرض كنديماصل را وضع  ديآيميعني با قرارداد  ؛شوديمپنجم 
از آن رابطه واقعي. آن  كنديمدارد حكايت  دهديمسازگار است گاهي موال آن وعد و وعيدي كه  هانياوعيد با همه 

تزام است لا ءتزام به آن امر حقيقي است كه وجود دارد منتها انشالدرواقع ا كنديمرابطه پيوند واقعي را وعده و وعيد 
به  اشهياولثابت است منتها وعد و وعيد ظهور  كامالًنسبت به يك رابطه تكويني. گاهي در امور قراردادي وعد و وعيد 

نباشد. اراده او در آن نقش  توانديمباشد  توانديميعني به همان چيزهايي است كه  ؛ردادي استهمان چيزهاي قرا
اين چيزي است كه پيوند استحقاقي  دهميمسور را  ميگويممن  كهنيا سازديماراده اوست كه عمل را  ؛اساسي را دارد

هم  جاآناما منحصر به اين نيست در  ؛اصلي باشد صبغه ندارد. ظاهر وعد و وعيد همين التزامي است كه در آن قرارداد
اما وعد و  ؛است تريقيحقيا  يقيحقصالحيت اطالق دارد منتها فرق اين دو اين است كه وعد و وعيد در امور قراردادي 

وعيد در آن پيامدهاي رابطه اعمال كه به نوعي حقيقي است آن در حقيقت نوعي ارشاد است. در وعد و وعيد قسم دوم 
اين التزام و وعد وعيد است يا نه  واقعاًاما در قسم اول آيا  ؛اين وعد و وعيد حقيقي و مولوي است هاستيقراردادكه 

وري و شكلي است. اين مثل آن است كه به كسي بگويي از آن باال صوعد و وعيد ارشاد به آن پيوند واقعي است؟ يعني 
وري آن وعد و وعيدها است.  ولي درواقع ارشاد به اين است كه ص.  اين بيان پيامدها است منتها شكل يريميمبيفتي 

 . شوديم نوع جزا اين  عينيت يا عليتبه صورت  اين عمل در قيامت
در آن وعد و  واقعاً ـ  29رعد/ »مĤَبٍ حُسْنُ وَ لَهُمْ ◌ٰ يطُوب اَلصّالِحاتِ َعمِلُوا وَ آَمنُوا نَ ياَلَّذِ«د: ـ مانن عضي از كلماتب

 29انبياء/ »نَياَلظّالِمِ ينَجْزِ كلِ◌ٰ ذك جَهَنَّمَ  هِينَجْزِ« :ديگويمنيست، اما وقتي  آن بحثي ، دردهديمو خبر  وعيدي نيست
قسمي كه حالت وعد و  در آنتزام است. لا ويك نوع وعد  هم ظاهرش و دهديمبت ستعابيري است كه به خودش ن

وعد و وعيدي وجود نداشته باشد اين درواقع شكل وعد و  اينجاممكن است در  وجود داردوعيد دارد  دو احتمال 
پرده را كنار بزند و واقعيت را  خواهديموعد و وعيدها در  ؛ يعنيگويندمي راوعيد است. خيلي از فالسفه هم همين 
اين مسير شما  كه دهديمنشان  به يارانش اباعبداهللا الحسين مانندي كه زنديمبگويد. منتها گاهي در عالم واقع كنار 
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وعد و  اينجا 1».جَيوَ َأقَلَّ الْحَجِ جَ يالضَّجِثََر كمَا أَ « :وسط دو انگشت من را نگاه كن ديگويمع) ( صادقيا امام  .است
 .دهديمرا نشان  هاتيواقعلفظي است؛ يعني با كالم  ارائهوعيدي در كار نيست، اما گاهي 

 وصلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين. 
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