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  قطع) تیحجج و امارات (قطع / اثبات حجّ  موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه

و دوم  ؛یعقل قطع، متوقّف بر قبول دو مقدمه (اول حُسن و قُبح یعقل تیجلسات قبل گفته شد بحث از اثبات حجّ در

  خته خواهد شد.اطاعت خداوند، پردا یوجوب عقل یعنیمقدمه دوم  یجلسه به بررس نیاطاعت خداوند) است. در ا یوجوب عقل

  یقیحق ياطاعت از موال یدوم: وجوب عقل وجه

 هیاعتبار تیمولو ه؛یشرع هیاعتبار تیمولو ه؛یذات تیسه قسم است: مولو یموال يبرا تیصدر فرموده است مولو دیشه

  :شودیداده م حیتوض تیسه قسم مولو نیا ه؛یعقالئ

همان  تیمولو نیاست. منشأ ا یقیو حق یبلکه ذات ست،یو در طول اعتبار و جعل هم ن ست،ین ياعتبار یمول تیمولو یگاه

نباشد، بلکه چون مبدأ  ایهم ندارد که منعم باشد  یاطاعت خالق عقالً واجب است و تفاوت نیعالم است. بنابرا تیو مبدئ تیخالق

عقالً واجب » عالمبما هو مبدأ ال«و » بما هو خالق«اطاعت خداوند  گریعبارت دعقالً واجب است. به  يعالم است، اطاعت و

، در »طول اعتبار در«و  »ياعتبار«اعتبار است (تفاوت  کیدر طول  ای ياعتبار ت،یمولو زین ی؛ گاه»بما هو منعم«است، نه 

 نکهیء است، مانند ادر طول اعتبار عقال یگاه تیگذشت). مولو ياعتبار یو واقع یواقع یآن به واقع میو تقس یبحث امر واقع

در طول  تیده (مولوکه شارع اعتبار نمو یتیمولو یعنیاست  هیشرع تیمولو زین یو گاه کنند؛یجمهور اعتبار م سیرا رئ یکس

امام «داده است که  الم قرارالس همیو آله، و ائمه عل هیاهللا عل یاکرم صلّ ینب يکه خداوند برا یتیاعتبار شارع است)، مانند مولو

  اند؛شده »نیالمسلم

  1.»لکونه منعماً «نه  ،»اً یّذات یًلکونه مول«دارد  یوجوب عقل ،یقیحق ياطاعت موال جهینت در

                                                           
المولویۀ الذاتیّۀ الثابتۀ بال جعل و اعتبار و اّلذي هو امر واقعی على حد  -1ثم ان المولویۀ و حق الطاعۀ تکون على ثالثۀ أقسام: « ):28، ص4علم االصول، ج یبحوث ف(. 1

ندرکه بقطع الّنظر عن مسألۀ شکر المنعم الّذي حاول الحکماء أن یخرجوا بها  وصۀ باللّه تعالى بحکم مالکیته لنا الثابتۀ بمالك خالقیته، و هذا مطلبواقعیات لوح الواقع، و هذه مخص

ل هذا حذوه حذو سیادة اللَّه التکوینیۀ، فکما ان إرادته ء آخر. بء و ثبوته بمالك شکر المنعم شیمولویۀ اللَّه سبحانه و لزوم طاعته، فان ثبوت الحق بمالك المالکیۀ و الخالقیۀ شی
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  اطاعت یوجوب عقل یو بررس نقد

  وجوب شکر منعِم نقد خواهد شد: هینقد شده و سپس نظر یقیحق يوجوب اطاعت از موال هینظر ابتدا

  یقیحق ياطاعت موال یِقلوجوب ع نقد

وجه  نیا رسدیخداوند است. به نظر م تیصدر، علّت وجوب اطاعت خداوند در نظر عقل، همان خالق دینظر شه در

» منعم الوجود« يخالق عبارت اخر یعنیاست. » نعمت وجود«همان  زیمراد متکلم از نعمت ن رایدارد؛ ز نیبازگشت به کالم متکلم

  2.انداشکال را نموده نیهم زین شانیا نیمقرّر ی. برخستیاطاعت ن یوجوب عقل تاثبا يبرا یکالم وجه مستقلّ نیا نیاست. بنابرا

  شکر منعِم لیاطاعت به دل یِوجوب عقل نقد

  ود دارد:سه اشکال وج زین دانند،یشکر منعِم م یاطاعت را به سبب وجوب عقل یکه وجوب عقل نیکالم متکلم در

  وجود ندارد »هیعل منعَم«

» منعِم«ت سه عنوان است. عقل حکم به لزوم شکر منعِم دارد. در هر نعم» نعمت وجود«کالم متکلم مراد از نعمت همان  در

نعمت وجود،  يبل از عطاداده است. ق دیاست که خداوند به بنده مانند ز ینعمت زیوجود دارد؛ وجود ن» نعمت«و  »هیمنعَم عل«و 

وجود ندارد.  »هیلعمنعَم « یعنیخودِ نعمت است،  د،یز گری. به عبارت دشودیمحقّق م دهم در طول وجو دیز رایز ستین يدیز

  .ستیواجب است، امّا بر نعمت واجب ن »هیمنعم عل«شکر منعِم بر  ،یقاعده عقل يدر کبرا

 کینعمت است و از  ثیح کیاز  دیز یعنیشده است.  ه،ینعمت با منعم عل بیترک دیاست گفته شود در مورد ز ممکن

 بیترک نیاست که ا نیواجب است؛ امّا پاسخ ا ياست، شکر منعِم بر و هیکه منعم عل ثیح نیاز ا جهیاست. در نت هیمنعم عل ثیح

باشد،  »میحک«و  »ریفق«مصداق  دیاگر ز نکهیا حی. توضستین یواقع بیترک یعنیاست.  یلیو تحل ياتّحاد ه،ینعمت و منعم عل

                                                           
جعلیۀ، ألن نفوذ الجعل فرع  فی الکون کذلک إرادته التشریعیۀ نافذة عقال على المخلوقین. و هذا النحو من المولویۀ کما أشرنا ال تکون إال ذاتیۀ و یستحیل أن تکون ةالتکوینیۀ نافذ

کما  -. و بناء العقالء على هذه المولویۀ لیس بمعنى جعلهم لهایعطیهء ال لو لم تکن هناك مولویۀ ذاتیۀ ال تثبت الجعلیۀ أیضا ألن فاقد الشیثبوت المولویۀ فی المرتبۀ السابقۀ ف

یۀ المجعولۀ للنبی أو الولی، و هذه تتبع فی المولویۀ المجعولۀ من قبل المولى الحقیقی، کما فی المولو -2بل بمعنى إدراکهم لها على حد إدراکهم للقضایا الواقعیۀ األخرى.  -توهم

و المولویۀ المجعولۀ من قبل العقالء أنفسهم بالتوافق على أنفسهم، کما فی الموالی و السلطات االجتماعیۀ و هذه أیضا تتبع مقدار الجعل  -3محالۀ.  الالسعۀ و الضیق مقدار جعلها 

المولى الحقیقی فی موارد القطع بدیهی أیضا ألنه  لویۀقق القطع صغراها الوجدانیۀ ألن ثبوت القطع لدى القاطع وجدانی و ثبوت مواالتفاق العقالئی. ثم ان المولویۀ األولى دائما یح

 »ولویته.القدر المتیقن من حدود هذه المولویۀ، إذ ال یعقل أن تکون اکتمال درجۀ الکشف عن حکم المولى موجبا الرتفاع مولویته و قلتها موجبۀ لم

ن کان المقصود السلطنۀ و القدرة التکوینیۀ لو کان المقصود من المالکیۀ االختصاص و السلطنۀ االعتباریۀ فهو واضح البطالن و ا«):هامشه ی، ف29، ص4علم االصول، ج یف بحوث(. 2

الخالقیۀ رجع إلى مقالۀ الحکماء فانهم ال بد و  ن کان المقصود نفسفیلزم ان ال یکون له حق الطاعۀ فیما إذا کان خالقا و لم یکن قادرا و مسلطا علیه بقاء مع وضوح بقاء حقه، و ا

 »ان یریدوا بالمنعم الواهب لنعمۀ الوجود و الخلق لإلنسان.
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دارد (هم معروض  ثیدو ح دیواقعاً ز رایز ستین یلیتحل ،ياتّحاد وجود نیمحقّق شده است. ا میو حک ریفق نیب ياتّحاد وجود

است،  یلیمورد تحل نیدر ا يباشد، اتّحاد وجود» عالم«و  »هیفق«مصداق  دیعلم فقه، و هم معروض علم حکمت است)؛ امّا اگر ز

در بحث  نیاست عالم هم شده است). بنابرا هیچون فق یعنی( باشدیاست مصداق عالم هم م هیکه مصداق فق ثیاز همان ح رایز

  وجود ندارد. هیما، منعم عل

نعمت همان وجود باشد،  وجود دارد. امّا اگر مراد از هیاگر مراد از نعمت همان رزق و هوا و مانند آن باشد، منعم عل بله

اطاعت بر  یا وجوب عقلواجب است، امّ هیشکر منعِم بر منعَم عل نکهیبا قبول ا جهیتباشد. در ن هیکه منعم عل ستین یسوم زیچ

  ست.اندارد که شکر منعم بر نعمت واجب  یعقل حکم گریبود. به عبارت د اهدکه خودِ نعمت است، واجب نخو دیز

  وجود ثیبقاء نعمت است نه از ح ثیاز ح وجود

باشد، امّا بالوجدان بقاء وجود نعمت است، نه حدوث وجود  هیمنعم عل زین دیز نکهیاست که با فرض ا نیدوم ا اشکال

حادث شد، حبّ به بقاء دارد لذا  دیز یوقت رایاست)؛ ز» وجود بعد الوجود« زیاست، و بقاء ن» وجود بعد العدم«(حدوث همان 

  نبست به آن ندارد تا با حدوث وجود، ارضاء شود؛ یحبّ دیز رایز ست،ینعمت ن »دموجود بعد الع«. شودینعمت م يو يبقاء برا

که نعمت است (بقاء وجود) مستند به  يفقط حدوث مستند به خداوند است نه بقاء وجود! پس وجود زینظر متکلم ن در

  .ستیکه مستند به خداوند است (حدوث وجود) نعمت ن يو وجود ست،یخداوند ن

  تسین حیمنعِم، حسن است امّا ترك آن قب شکر

هم  يبوده، و حدوث وجود و هیمنعم عل زین دیز نکهیاست که با صرف نظر از دو اشکال باال و قبول ا نیسوم ا اشکال

شکر منعِم، حَسَن است امّا  یعنیندارد.  یبالوجدان شکر منعم وجوب عقل رایناتمام است؛ ز یعقل يکبرا شود،ینعمت محسوب م

پول  اردیلیصد م یالزم باشد). به عنوان مثال فرض شود کس نکهیدارد نه ا یزومل ری(پس حُسن غ ستین یحیترك تشکر، فعل قب

(هرچند ممکن است عقالءً  ستین حیآب بخواهد، در نظر عقل ندادن آب قب وانیل کی دیشخص از ز نیداده است. اگر ا دیبه ز

  بزند). ينداده است، در گوش و يآب به و دیز یحقّ ندارد وقت یعنیدر نظر عقل استحقاق عقوبت ندارد ( یعنیباشد)،  حیقب

 


