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

  مباحث گذشته: خالصه

د که قطع معذّر قطع توضح داده شد، و گفته ش تیو منجّز تیمعذّر ي. معنامیبحث حجج و امارات، وارد بحث قطع شد در

  .پرداخت. میقطع خواه تیحجّ  یجلسه به بررس نیو فقط منجّز است. در ا ستین

  قطع یِعقل تیحجّ

 ،یعقالئ تیه حجّ ثابت نشود، نوبت ب یعقل تیقطع بحث خواهد شد (اگر حجّ یعقل تیکه گفته شد، ابتدا در حجّ همانطور

و در  شود،یم فیآن تکل زیموجب تنج رد،یتعلّق گ یفعل فی). اگر قطع به تکلرسدیم یشرع تیحجّ تیو در نها ،یو سپس عرف

موجب  رد،یتعلّق گ یفعل فیو اگر قطع به عدم تکل ست؛ین حیدر مورد آن قب یالهعقوبت  یعنیمخالفت آن استحقاق عقوبت است، 

ت. همانطور که اس حیقب یعقوبت اله یعنیاستحقاق عقوبت وجود ندارد،  ف،یو در مخالفت آن تکل شود،یم فیآن تکل ریتعذ

. اگر شودیطع بحث مق تیاثبات منجّز ردفقط در مو نیعذّر باشد، امّا ممکن است منجّز باشد. بنابرام تواندیگذشت، قطع نم

نسبت  یعقوبت اله یعنی(استحقاق عقوبت در مخالفت آن است،  شودیشود، منجّز م دایوجود داشته و قطع به آن پ یفعل فیتکل

  ).ستین حیبه آن قب

مقدمات، بحث از  نیاز ا یکیقطع وجود دارد؛ و با انکار  یِعقل تیبحث از حجّ  يسه مقدمه مورد قبول واقع شود، جا اگر

مرتبط با علم  زین گریو هرچند دو مقدمه د شود؛یم یمقدمه در علم حکمت و کالم بررس کیاست.  یمعن یقطع ب یِعقل تیحجّ
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: مقدمه شودیدو مقدمه اکتفاء م نیهم یط به بررسسبب فق نیاند. به همآنها پرداخته یسبه برر ونیحکمت و کالم هستند، امّا اصول

  ؛1باشد یوجوب اطاعت خداوند، عقل نکهیقبول شود؛ و مقدمه دوم ا یحسن و قبح عقل نکهیاول ا

  

  یاول: حسن و قبح عقل مقدمه

قرار قبول  را مورد ياست. همه علماء حسن و قبح اعتبار »یحسن و قبح عقل«از مباحث مطرح در بحث قطع، بحث  یکی

از » تالزم«و  »تیعل«نوان مثال هم وجود دارد؟ به ع یعالوه بر آن، حسن و قبح واقع ایاند که آبحث پرداخته نیداده، و به ا

شود، حسن و  رفتهیپذ یهستند؟ اگر حسن و قبح واقع یحسن و قبح هم واقع ایآ هبحث وجود دارد ک نیهستند، و ا یامور واقع

  اثبات خواهد شد. یقبح عقل

قاق عقوبت و عدم همان استح فیتنجّز تکل يمعنا رایقطع مطرح شود؛ ز یعقل تیقبول شود تا بحث از حجّ دیمقدمه با نیا

بنابر  گریه عبارت دبمتّصف به آنها نخواهد شد.  یباشند، فعل اله ياگر حسن و قبح اعتبار کهیاست. در حال یقبح عقوبت اله

و  یحسن و قبح واقع اگر جهیعرف است. در نت ایاعتبار نزد عقالء  رایز شود؛یدو م نیفقط فعل انسان متّصف به ا ت،یاعتبار

امّا  ست،ین حیقب گریخواهد شد. به عبارت د یمعن یب فیانکار شود، فعل خداوند متّصف به حسن و قبح نشده و تنجّز تکل یعقل

  سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

  قطع تیاثبات حجّ يبرا ،یبه قبول حسن و قبح عقل ازین عدم

مقدمه را انکار نموده و  نیا یاند. در مقابل مرحوم اصفهانرا قبول نموده یبه اتّفاق علماء، حسن و قبح عقل بیقر تیاکثر

بعد از  ي. علماستیمقدمه ن نیبه ا يازیقطع، ن یعقل تیاثبات حجّ ياند برافرموده شانیامّا ا اند؛رفتهیرا نپذ یحسن و قبح عقل

  .ستیقطع، قابل اثبات ن یعقل تیحجّ ،یقلعاند بدون اثبات حسن و قبح و فرموده نکرده،مطلب را قبول  نیا شان،یا

 یالعقالء است، لذا افعال خداوند هم داخل افعال عقالئ سیاز عقالء بلکه رئ يفرموده است خداوند واحد یاصفهان مرحوم

 جهی. در نتشودیمتّصف به حسن و قبح م زیافعال خداوند ن شود،یحسن و قبح مهمانطور که افعال عقالء متّصف به  نیاست. بنابرا

  .2ستین حیدر نزد عقالء قب د،ینما بترا عقو فیاگر خداوند قاطع به تکل

  ستیاول: خداوند داخل در عقالء ن اشکال

                                                           
  فاعل مضطرّ؟. ایاست که خداوند منّان، فاعل مختار است  نیا شود،یمقدمه سوم که در علم حکمت و کالم بحث م. 1

 تیاثبات حجّ يبرا نینمود. بنابرا قطع را ثابت یعقالئ تیحجّ زین یمرحوم اصفهان انیب نی؛ ااست یمعن یب ،یقطع بدون قبول حسن و قبح عقل یعقل تیحجّ رسدیبه نظر م. 2

 قبول شود. یحسن و قبح عقل دیقطع، با یعقل
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 کیها که در اثر اصطالح است. مجموعه انسان کیعقالء  رایز ست؛یاز عقالء ن ياست که خداوند احد نیاول ا اشکال

 حی. توضستین» عاقل«مفرد آن  یعنیاصطالح مفرد ندارد،  نیعقالء هستند. لذا ا اند،دهیرس یخرد جمع کیبه  یاجتماع یزندگ

 يکلّ دارااتاق،  کیداخل  يهااست. به عنوان مثال مجموعه انسان» جزء« قابلدر م» کلّ «و  ،»یجزئ«در مقابل  »یکل« نکهیا

مجموعه است که  کی زیو عقالء ن ؛یبه جزئ یاعضاء است. نسبت هر مجموعه به اعضاء، نسبت کل به جزء است نه نسبت کل

فرد هم  یمجموعه عقالء حت نینابراباشند. ب یکل يبرا یافراد اجتماع جزئ نکهیتک تک افراد اجتماع، اعضاء آن هستند، نه ا

است؛ در مقابل مفهوم  دیز زیاست، و مصداق مفهوم انسان ن دیانسان، ز یعیانسان که فرد دارد (فرد طب یعیندارد، بر خالف طب

است نه  یوزان مجموعه به اعضاء، وزان اعالم شخص ست؛یفرد ن يدارا دیز ياست، امّا معنا دیمصداق دارد که همان ز کی دیز

  امّا فرد ندارد. باشد،یم» اتاق يهاانسان«فهوم م يبرا یهم، مصداق يافراد مجموعه رو جهی). در نتیعیطب

  .باشدیاصطالح م نیداخل در مجموعه عقالء در ا يعقالء است؛ و نه فرد يهر حال خداوند منّان، نه از اعضا به

  شودینم یمتّصف به حسن و قبح عقالئ یدوم: افعال اله اشکال

» انسان ياریفعل اخت«فقط  یفرض شود خداوند هم داخل در مجموعه عقالء باشد، امّا موضوع حسن و قبح عقالئ اگر

قاعده خارج  نیبا فرض داخل بودن خداوند، فعل خداوند از ا یعنی. شوندینم یمتّصف به حسن و قبح عقالئ یاست. لذا افعال اله

  است.

فعل خداوند  زین ثیح نیلذا از ا باشد؛یم »ایانسان در دن ياریفعل اخت« ،یئموضوع حسن و قبح عقال یحت نکهیبر ا عالوه

  نخواهد بود. یمتّصف به حسن و قبح عقالئ امتیدر ق

  قطع تیاثبات حجّ يبرا ،یبه حسن و قبح عقل ازی: نيبندجمع

قطع  تیود تا بحث از حجّ ثابت ش یحسن و قبح عقل دیو با ستند،ین یمتّصف به حسن و قبح عقالئ یافعال اله نیبنابرا

  تسلّم شده و بحث از آن در ادامه خواهد آمد. یبحث، حسن و قبح عقل نیمطرح شود. البته در ا

  است یدوم: اطاعت خداوند، واجب عقل مقدمه

، »حُسن« یعنی یاست. وجوب عقل یاست که وجوب اطاعت خداوند، عقل نیقطع ا یعقل تیاثبات حجّ يدوم برا مقدمه

 یاست. واجب همان فعل حَسَن حیترك آن قب زین یو گاه ستین حیترکش قب یالبته فعل حَسَن گاه». حَسَن« یعنی یو واجب عقل

  است. حیاست که ترك آن قب

 یخداوند، عقالً بر انسان واجب است (مانند ردّ امانت که وجوب عقل یکه امتثال اوامر و نواه شودیمقدمه ثابت م نیا در

 نیمتأخّر نی. البته در باندرفتهیرا پذ یوجوب عقل نینوعاً ا زیدارد؛ و فقهاء ن یوجوب عقل ،یاطاعت اله نیدارد). در نظر متکلم
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آن دو وجه ذکر شده  يکه برا دانند،یم یشده است. پس مشهور علماء وجوب اطاعت را عقل وبوج نیبودن ا یدر عقل کیتشک

  است:

  

  اول: شکر منعم وجه

است. مراد از نعمت همان » وجوب شکر منعم«اطاعت از باب  یمطرح شده است که وجوب عقل نیوجه توسط متکلم نیا

آن  ی). به هر حال وجود هر فرد، نعمت است و معطمیمستق ریچه غ میآن خداوند است (چه مستق یاست که معط» نعمت وجود«

انسان به  کیسب منعم متفاوت است. شکر به ح زیخداوند است. در نظر عقل هم الزم است که شکر منعم شود. البته شکر ن

 رایهمان شکر است؛ ز يندارد، بلکه اطاعت از دستورات و یمعن یاز اوست، امّا در مورد خداوند تشکر زبان فیتعر ایتشکر 

هور وجه را مش نی. اشودیما، شکر محسوب نم ياز سو یندارد پس اقدام يازیچون ن یعنیندارد.  فیتعر ایبه تشکر  ازیخداوند ن

  اند.گفته و نوعاً فقها قبول نموده


