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  سمه تعالياب

  ١  ....................................................................................................................................  جواب اول: عدم قبح عقوبت

  ٢  ......................................................................................................................است يويجواب دوم: فائده عقوبت، دن

  ٢  ..............................................................................................  ات عذابيآ يجواب سوم: احراز فائده از مدلول التزام

  

  )قطع يعقل تيحجّ قطع /( حجج و امارات موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه
 تيحجّ زيشوند، ن رفتهيبودن وجوب اطاعت پذ يو عقل يجلسات قبل گفته شد هرچند دو مقدمه حُسن و قبح عقل در

، پس ثابت نشود يبر عقوبت اخرو يااست. اگر فائده يعقوبت اخرو يفقط مقتض يويدن تيمعص رايز ست؛يقطع ثابت ن يعقل

  خواهند شد. ياشكال داده شده و بررس نيسه جواب از ا لسهج نينخواهد بود. در ا يشده، و قطع حّجت عقل حيعقاب قب

  جواب اول: عدم قبح عقوبت

نسبت  ياشكال وجود دارد كه عقوبت اله نيا رايز ست؛ين فيمنجّز تكل رد،يتعلّق گ فيهمانطور كه گفته شد اگر قطع به تكل

  ).ري(نه در معذِّب و نه در معذَّب و نه در غ شودينم ريآن تصو يبرا يااست كه فائده نيا لياست. قبح عقوبت به دل حيبه آن قب

نخواهد بود؛  يفائده شود، عذاب يمسلّم و معلوم است كه اگر عذاب ب يداده شده است. از طرف يمستشكل، جواب يسو از

 جهينت نيهر دو امر مسلّم هستند، لذا با حفظ هر دو، ا شوند؛ير و كفّار عذاب ممسلّم است كه فجّا نيدر د زين گريد يو از سو

در  يو تجرّ  تيمعص يعيطب جهينت يعذاب اخرو يعني. استي) در دنيتجرّ ايگناه ( يو قهر يعيكه عقوبت اثر طب ديآيبه دست م

  .شوديهمان تجسّم اعمال است كه گفته م ني. اسوزديدست در آتش م نكهياست مانند ا ايدن

  و در مجموع سه اشكال در آن وجود دارد: ستين حيجواب صح نيا

 نكهيا اًياست؛ و ثان ديدر عذاب نداشته باشد، بع ياخداوند اراده نكهياوالً ا راينفسه دور از ذهن است؛ ز يف ريتفس ني. االف

دور از ذهن است؛ و ثالثاً در مورد شفاعت  يكم زيمقدار از عذاب باشد ن نين اآ يعيطب جهيقطره شرب خمر شود، نت كيمثالً اگر 

 عيهم دور از ذهن است كه شف نيرفتار است، كه ا يعيطب جهيگفته شود نت ديبا زي) نشوديو عمرو نم هشفاعت شد دي(كه مثالً ز

را  يقهر جهينت نيعمل باشد، چرا جاهل قاصر كه شرب خمر نموده، هم يقهر جهينداشته باشد؛ و رابعاً اگر عقوبت نت يااراده

  نداشته و عقوبت ندارد.
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بحث از  رايز ست؛يقطع ثابت ن ي) عقلتيو منجّز تي(معذِّر تيحجّ  زين يعقوبت اخرو يبرا ريتفس ني. با فرض قبول اب

 نيبا ا كهياشد، قطع منجّز و معذّر است)، در حالنب حياگر عقاب قب يعنيعدم قبح عقاب است ( ايدر واقع بحث از قبح  تيحجّ

بلكه  شودينم حيعقاب تصح ،يبر اساس حُسن و قبح عقل نيموجب جهنّم در آخرت است. بنابرا ايدر دن تينفسِ معص ريتفس

  .ستين ديدر بحث ما مف ريتفس ني. لذا ااستيعمل در دن يقهر جهيعقاب همان نت

 ياست كه اثبات شود عذاب اله نيبر ا يمبتن ريتفس نيا رايدارد؛ ز ياشكال اساس ،ياز عقوبت اخرو ريتفس ني. اصل اج

 ازمندين ريتفس نيا نيفائده بودن ثابت شود). بنابرا يب نكهيفوق تنها وجود فائده احراز نشد (نه ا انيبا ب كهيفائده است، در حال يب

  است، كه ثابت نشده است. ياخروفائده بودن عقوبت  ياثبات ب

  است يويدوم: فائده عقوبت، دن جواب

باشد  امتيفائده عقوبت در ق ستين يازيفائده است. ن يدارا رايز ستين حيهم داده شده است، كه عقوبت قب يگريد جواب

 ني. همشوديظاهر م ايدر دن ي)، بلكه فائده آن عذاب اخروستين يافائده ري(تا گفته شود نه در معذَّب و نه در معذِّب و نه در غ

از گناه، فائده  يبازدارندگ نيخواهد داشت، مخالفت نخواهد كرد. هم يقطع، عذاب اخرو لفتبداند كه با مخا ايكه شخص در دن

  نخواهد بود. حيفائده شده، و عقوبت قب يدارا يعقوبت اخرو نياست. بنابرا يوجود عذاب اخرو

بلكه  ست،ين يمعلول خودِ عذاب اله ايو پاسخ از آن در مباحث قبل گفته شد. تأدّب در دن ستين حيصح زيجواب ن نيا

  است. »يعلم به عذاب اله«معلول 

  عذاب اتيآ يسوم: احراز فائده از مدلول التزام جواب

، و عذاب، وجود عذاب بوده اتيآ يهم داده شده كه در قرآن سخن از عذاب وجود دارد. مدلول مطابق يگريد جواب

است و معذِّب اوست، لذا كار  مياست كه خداوند حك نيفرض ا رايعذاب است. ز يآنها وجود حكمت و فائده برا يمدلول التزام

  .شوديهرچند فائده بخصوصه معلوم نباشد، امّا وجود فائده احراز م جهي. در نتدهديلغو انجام نم

باشد،  ياگر عذاب گريحكمت است. به عبارت د امتيدر عذاب ق دشوياستفاده م اتياز آ راياستدالل مغالطه دارد، ز نيا

ان «به عنوان مثال اگر گفته شود  روند؟يمورد عمل است و كفّار واقعاً به جهنّم م عاديا ايإخبار  نيفائده است. امّا ا يقطعاً دارا

قطعاً  د،يساكت است. پس اگر خداوند عذاب نما ديصادق است؛ امّا در مورد حمار بودنِ ز هيقض نيا ،»حمارا كان ناهقاً ديكان ز

  حكمت است. يدارا د،ياست كه اگر عذاب نما نيا يپس داللت التزام كند؟يعذاب م ايحكمت است؛ امّا آ يدارا

اخبار از عذاب  اتيآ نيا ايهستند، و  »ديوع« يعنيانشاء عذاب باشد  اتيآ نيدو احتمال وجود دارد: ا اتيآ نيمورد ا در

ات دو نمره از نمره ينمود بتياگر غ ديبه دانش آموز بگو يمعلّم نكهيمانند ا ست؛ين حيقب دي. در صورت اول، تخلف وعهستند
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 يانشائ اتيآ نيا رسديبه آن عمل نشود. به نظر م يبلكه ممكن است بر اساس مصلحت ود،عمل ش نيبه ا ستين ازي. نشوديكم م

 يف» خبر كذب«در باب اخبار گفته شده  زيإخبار از عذاب باشند) ن اتيآ نيدارند. در صورت دوم (كه ا ديبوده و داللت بر وع

گربه تو را  يبه بچه گفته شود اگر كوچه برو نكهيا نددارد)، مان يندارد، بلكه قبح اقتضائ يقبح ذات يعني( ستين حينفسه قب

  .ستين حيقب يامر نيكه ا ند،ينب بيكوچه نرفته و آس شوديموجب م ني. اخورديم

  .دياست، و ممكن است خداوند عذاب نما يقبول شد، احتمال عذاب كاف يچون وجوب فطر البته

است كه اطاعت الزم  يعقوبت كاف يامّا احتمال نفسان شوديقطع ثابت نم يعقل تيبا تسلّم دو مقدمه، هم حجّ نيبنابرا

احتمال  نيمانند آن)، كه هم ايممكن است شفاعت شود  م،يهست يبا قطع به استحقاق هم نسبت به عذاب احتمال يباشد (حت

  .شودياطاعت خداوند م يعقوبت موجب وجوب فطر

 


