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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 خالصه جلسه گذشته

م باقی مانده است. ما گفتی ،ای که نسبت آنها با اصل عدم والیت باید مورد بررسی قرار گیرددو اصل دیگر از اصول چهارگانه

 توانیم حکومت وجوب اطاعة اهلل و وجوب اطاعة المرشد الصادق را بر اصل عدم والیت احد علی احد تصویر کنیم. می

 بررسی حکومت اصل سوم 

 اجبو شکر المنعم رسومین حکم عقل عبارت است از وجوب تعظیم المنعم؛ اینکه تعظیم منعم واجب است یا به تعبیری دیگ

کنیم هر دو به یک معناست، وجوب تعظیم منعم، یعنی ما فرض میبسا تفاوت وجود دارد، ولی چه . البته بین این دو تعبیراست

ت رعای از او والزم است منعم بزرگ داشته شود، احترام شود و حریم او حفظ شود. طبیعتاً یکی از مصادیق تعظیم، اطاعت 

کرش دهد شمین منوال انحاء و اقسام مختلف دارد؛ اگر گفتیم کسی که به انسان نعمت میهای اوست. شکر منعم هم به هخواسته

ا از لذعملی است. هم باید به زبان شاکر باشد و هم عمالً شکر نعمت را به جا بیاورد.  گاهیواجب است، شکر گاهی لسانی و 

ر به اوامر و نواهی او ترتیب اثر ندهد، با تعظیم ؛ چون اگهم الزم استواجب است اطاعت از او  منعمتعظیم و شکر آنجا که 

مخالفت شود، به وجوب تعظیم ملتزم نشده است. در مورد شکر منعم هم اینگونه است؛ یعنی اگر  او منافات دارد. اگر امر یا نهی

 حال این یک انتظاریاز ناحیه خداوند تبارک و تعالی امر و نهی صورت بگیرد، به هر مثالً دستوری از ناحیه منعم صادر شود،

ا اطاعت های خودش دارد؛ اگر انسان با دستورات الهی مخالفت کند و اوامر و نواهی او راست که خداوند در پاسخ به نعمت

 وجوب شکر منعم سازگار نیست.  نکند، با این حکم عقلی یعنی

 اعت همان والیت است.شود و وجوب اطباشد از این والیت استفاده میواجب  نعمظیم مشکر و تعاگر حال 

 اشکال

ای بین این دو نیست؛ اشکال این است که وجوب در جلسه گذشته این پرسش مطرح بود و حاال هم مطرح است که مالزمه

 اطاعت لزوماً به معنای والیت نیست. 

 پاسخ

تواند تواند امر و نهی کند، چیزی غیر از این نیست؛ والیت تشریعی به همین معناست؛ یعنی میبه نظر دقی ولیّ یعنی کسی که می

در قالب  دهد و این راامر یا نهی کند. اگر ما مثالً مرشدی را صادق دانستیم و گفتیم او یقیناً صالح و فساد انسان را تشخیص می

 آید یا نه. ند، باالخره وجوب اطاعت از نظر عقل پدید میکامر و نهی بیان می

 :سؤال

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 
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تواند کند یا نه؛ همه بحث همین است. به اعتبار اینکه صالح انسان کند ولی له أن یأمر و ینهی، آیا امر و نهی می: اخبار میاستاد

م له گوییمی وقتت واجب است یا نه؟ یک دهد یقیناً و قصد او احسان است، آیا اگر این چنین کند بر ما اطاعرا تشخیص می

گوییم مرشد صادق مطاع است امر گوییم یجب االطاعة علینا؛ وقتی اطاعت بر ما واجب باشد، میأن یأمر و ینهی، یک وقت می

سؤال و نهی او، بر ما واجب است اطاعت کنیم. یعنی اگر او نهی و امر کرد، یجب االطاعة. حاال له أن یأمر و ینهی، این یک 

گوییم اگر امر و نهی کرد، یجب االطاعة علینا. آیا حق دارد امر و نهی کند یا نه؟ بله، از باب اینکه او صادق دیگری است؛ می

دهد؛ کسی که محسن است، شود و یقین داریم به اینکه صالح و فساد ما را تشخیص میاست، امر و نهی او احسان محسوب می

اوست که ما را ارشاد کند، اگر نکند خالف احسان است. پس وظیفه او احسان است. او صادق اهل تشخیص دقیق است، وظیفه 

دهد؛ باید به ما امر و نهی کند. له أن یأمر و ینهی و برای ما هم اطاعت واجب است، او صالح و فساد ما را یقیناً تشخیص می

 است. پس بین این دو مالزمه است، بین وجوب اطاعت و والیت. 

 :سؤال

گوید معلوم کند که باید حرف مرشد صادقِ محسن را گوش کرد، مرشد صادق محسن هر چه می: همین که عقل ما درک میاستاد

ت انجامد؛ بنابراین بین وجوب اطاعگوید این کار را بکن و این کار را نکن، این به صالح توست و آن به فساد تو میاست او می

 و والیت این مالزمه هست.

 :سؤال

و االوامر الصادرة عنهم فی هذا المجال لیست » این است:اوامر رسل و انبیا  درباره: ارشاد به حکم عقل است؛ تعبیر ایشان استاد

اهد بگوید خو، می«مولویة بل اوامر ارشادیة نظیر اوامر الفقیه الصادرة عنه فی مقام بیان احکام اهلل و کأنها اخبار بصورة االنشاء

اینها حتی اگر امرشان ارشادی باشد، چون در مقام تبیین حکم خدا هستند الزم االطاعة هستند. .... ارشادی هم باشد الزم 

ارشادی است، الزم االطاعة نیست؟ بر فرض هم ارشادی باشد واجب االطاعة  که اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول آیااالطاعة است؛ 

 هل است که بین وجوب اطاعت و والیت مالزمه هست یا نه؟ بله. اصالً والیت یعنی چه؟ اینکه او ولیّ است یعنیاست؛ مهم این 

أن یأمر أو ینهی، غیر از این نیست. ممکن است در محدوده صالحیت امر و نهی او بحث باشد، ولی در مورد خداوند این تعبیر 

ع ضو علی االنسان أن یخ ه أن یأمر بما یراه صالحاً و ینهی عما یراه ضرراً و فساداله الخق و االمر و لف»گوید را اینجا دارد، می

برای امر  وا عقل ثابت کرد، ناشی از آن حقی است که که کسی ازوجوب اطاعت  ،«ةهلل و للشریعة االلهیة بقوانینه العادلة الحکیم

گوید واجب االطاعة است، این به این دلیل است که او قل میو نهی دارد؛ و اال معنا ندارد که این وجوب اطاعت داشته باشد، ع

 حق دارد امر و نهی کند.

در مورد تعظیم منعم و شکر منعم، صرف نظر از اینکه آیا حکم عقل به وجوب اطاعت والدین هم قابل اثبات است یا نه، اصل 

ل واند حاکم باشد بر اصتگر این ثابت شود، میمالزمه بین وجوب شکر منعم و وجوب تعظیم منعم با والیت منعم، مهم است. ا

  عدم والیت؟

 :سؤال

ا تعظیم گویند عدم اطاعت بگرامیداشت، بزرگ انگاشتن، تکریم، من در تقریب استدالل عرض کردم آنها می تعظیم یعنی: استاد
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وم تعظیم را رعایت نکرده است .... منافات دارد؛ یعنی اگر او امر یا نهی کند، این اگر مخالفت کند کأن وجوب تعظیم را یا لز

داند و مطلع هم هست، .... بله، کسی نداند که این پدرش است یا مادرش، اگر نداند که بحثی ندارد .... چه کسی گفته این می

تعظیم فقط ظاهری است؟ .... حفظ الغیب خودش یکی از شئون تعظیم است، یعنی کسی در جلوی این شخص تعظیم کند و پشت 

اند فقط در حضور تکریم کند؛ حفظ الغیب فحش بدهد اشکال ندارد؟ .... در حضور و در غیاب باید تکریم کند، نگفتهسرش 

وید گترین مصداق یا اعلی مصداقش خداست؛ لذا میخودش یکی از شئون تعظیم است. .... اینجا یک مصداقش خداست، عالی

الوالدین .... معنای نعمت معلوم است، یعنی چیزی که برای شخص .... نعمت کند به وجوب اطاعة الیبعد که بگوییم عقل حکم می

عظیم نگفتند وجوب تعظیم منعم الکبیر .... منعم را اینطور فرض کنید و نه نعمة ما، نه نعمت فی الجمله؛ نعمت یعنی اصل وجود 

گوید الدین .... این تعبیر را برای شما بخوانم؛ میانسان ناشی از آن باشد، والدین هم همین هستند. لذا به این اعتبار در مورد و

بل لعل وجوب اطاعة الوالدین ایضاً من هذا القبیل فانهما من اولیاء النعم فالعقالء مع قطع النظر عن حکم الشرع یرون حسن »

 . د؛ این اضراب هم کرده استگویند حسن دارد، بلکه لزوم داراند، تازه عقال میگوید عقال گفته، می«اطاعتهما بل لزومهما کذلک

دانند، به وجوب های لزوم بندگی و پرستش و عبودیت خداوند را وجوب شکر منعم میاید یکی از مالکشما در علم کالم دیده

کند کنند؛ شما چند بار هم گفتید و من هم عرض کردم وجوب شکر منعم هم اقتضا میشکر منعم در مواضع بسیاری استناد می

ت را و هم وجوب بندگی را؛ .... وجوب بندگی، اصالً این خودش مساوق با مولویت است. وقتی خدا مالک و خالق وجوب معرف

لنا االطاعة؛ چون ما وظیفه تعظیم منعم داریم. ممکن است وجود انسان از اوست، فله االمر و  است، وقتی منعم است، وقتی اصل

نیم بگوییم تعظیم او مالزم با تواولی واقعاً در مورد غیر خداوند آیا میدر مورد خداوند بگوییم وجوب اطاعت حاصل است، 

کند همان لزوم است، فرقی بین حسن درک می حسن را اوالً تعظیم واجب است یا حسن دارد؟ عقل وقتی وجوب اطاعت است؟

و لزوم نیست، قبح به معنای لزوم انزجار است؛ ولی اینکه به طور مطلق تعظیم الزم باشد و آنگاه هر منعمی به این جهت واجب 

داوند ز خاالطاعة باشد این محل بحث است؛ مگر اینکه نعمت را به معنای نعمت اصل وجود بدانیم. یعنی کسی خودش را ناشی ا

شود وجوب شکر المنعم به معنای کلی، این یا پدر و مادر بداند، بگوید اصل وجود من به خاطر اینهاست؛ آن وقت این هم نمی

ممکن است بگوییم وقتی که کسی اصل وجودش را مرهون دیگری  جایک نعمت خاص است؛ باید بگوییم نعمت وجود انسان. این

ا، طبیعتاً یجب اطاعته و له أن یأمر و ینهی. نظیر موال و عبد؛ وقتی کسی مالک است، له أن است، اصل بودنش را، همه هویتش ر

یأمر و ینهی، والیت دارد، بر عبد هم واجب است اطاعت کند. خداوند تبارک و تعالی که از این جهت مالک است، له الخلق و 

خواهیم شخص هستند ولو به وسیله خدا. .... یک وقت می أنه منشأ وجوده، پدر و مادر هم همینطور، باالخره منشأ وجود این

فی الجمله .... وجوب اطاعت برای  ولو هستیماصلش را نفی کنیم، ما االن فعالً در مقام اصل درست کردن این وجوب اطاعت 

کند، برای آنها ثابت می و این والیتی است پدر و مادر از این جهت که اصل وجود ناشی از اوست، طبیعتاً ناشی از همان انعام آنها

 لهما أن یأمرا و ینهیا. ممکن است از این باب بتوانیم این والیت را برای آنها هم ثابت کنیم. 

، های آنها ترتیب اثر دهیمشکر منعم هم به همین منوال؛ شکر در واقع شکر لسانی و قدردانی عملی به این است که به خواسته

در صورتی که نعمت، نعمت حیات و انی که عرض کردیم، منتهی وجوب شکر منعم با این بیامر و نهی آنها را گوش بدهیم و 

 وجود باشد؛ بعید نیست این را حاکم بر همان اصل عدم والیت بدانیم. 
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 :سؤال

یة التی م المعنوو اذا کان هذا حکم الولد الجسمانی فاالباء الروحانیون و اولیاء النع»گوید : اتفاقاً در همین عبارت ایشان میاستاد

گوید وقتی برای آنها این چنین است، حاال یک معلمی که طبیعتاً او را به سمت اسالم و ، می«بها انسانیتهم کذلک بطریق اولی

حقیقت و هدایت آورده، این چنین است. .... صالح و فسادی که به انسانیت انسان مربوط است، به سعادت و شقاوت مربوط 

همیده و شود صالح و فساد را نفشد. ... به هر دلیلی که کفر اختیار کرده، معلوم میداد که کافر نمیشخیص میاست ... کافر اگر ت

 شود ..یقین نداشته است. .... از المرشد الصادق المحسن خارج می

 :سؤال

عنی بودن اینها یک بحثی داریم؛ یگوید عقالئی است، حاال ما راجع به عقلی بودن و عقالئی به غیر خداوند می: ایشان راجعاستاد

 همین است.کنیم بعد از این چهارتا یکی از موضوعاتی که در مورد آن بحث می

اصل وجوب شکر المنعم ولو فی الجمله، وجوب تعظیم المنعم اگر ثابت شود، آیا حکومت دارد بر اصل عدم والیت؟  به هرحال

 گوییم باالخره نعمت وجود و حیات ازگوییم بله، فی الجمله ولو ما نسبت به بعضی از مصادیقش اشکال داریم، ما داریم میمی

کند وجوب اطاعت را و والیت که اصل وجود و هستی انسان از خداست، اقتضا میناحیه خداوند به انسان داده شده، این نعمت 

های دیگر که اصل وجود و حیات نیست ممکن است ثابت نشود، در مورد والدین هم گوییم این در مورد نعمتاو را؛ بله، ما می

شود د، اینطور نیست که بگوییم هر منعمی میدهحکم عقلی شاید نداشته باشیم. در مورد هر کسی که به نوعی نعمتی به انسان می

دهیم. دهیم، وجوب شکر المنعم را شرح میگوییم. وجوب تعظیم المنعم را شرح میولیّ انسان؛ به نحو موجبه کلیه این را نمی

ت است. اما بله، وجوب تعظیم، احترام منعم یا وجوب شکر منعم، اگر منعم نعمت وجود و حیات داده باشد، این مالزم با والی

گویم چه نعمتی است .... شکر عملی است، توانیم بگوییم ..... دارم میای والیتش ثابت شود، این را نمیهر نعمت دهنده اینکه

 فهمد الزم است. کند، عملی و لسانی .... مطلق شکر را عقل میمطلق شکر حاال یا عملی و لسانی ... جنس شکر فرق نمی

 :سؤال

های انسان، صالح و فساد عالم است به همه نیازها و خواسته ،خالق انسان است ندوداخ گوییم وقتیخالق ما می: در مورد استاد

در مورد خداوند اصالً چنین چیزی نیست؛  کند اطاعت او واجب است.داند؛ این وقتی با این خصوصیت امر و نهی میرا میاو 

هم که قطعاً این خالف فرض است؛ یعنی ما مفروغ عنه گرفتیم با آن  در مسأله خالقیت اینطور نیست، در مرشد محسن صادق

د درست دهشرایط، یعنی اینکه در مقام ارشاد باشد، این احسان در آن باشد و یقین داریم که صالح و فسادی که او تشخیص می

به تنهایی برای والیت من کافی  دهم، اینکند. .... االن بنده فرضاً مصلحت و مفسده شما را تشخیص میاست، امر و نهی می

نیست؛ برای وجوب اطاعت شما کافی نیست. ... اما من چه شأنیتی دارم؟ ... اگر عنوان مرشد محسن صادق صدق نکند به چه 

خلق گوییم به عنوان الاز یک جایی ناشی شود .... یک وقت می باید ؟ باالخره له أن یأمر و ینهیتواند امر و نهی کندمی مناسبت

نوان گوییم به عگوییم به عنوان االحسان و االرشاد، یک وقت میگوییم به عنوان المالکیة، یک وقت میخالقیت، یک وقت می

گوییم به عنوان حاکم الحافظ لمصالح العموم  .... آن به تنهایی کافی نیست؛ له أن یأمر و ینهی اول باید ثابت انعام، یک وقت می

ما را تشخیص دهم و درست هم باشد کافی نیست برای این؛ شما االن یقین دارید که این آقا دارد شود، صرف اینکه من صالح ش
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دهد، شما فوقش این است که امر به معروف و نهی از منکر کنید؛ کند، تکلیف به ترک یک کاری دارد ولی دارد انجام میگناه می

باز داری و برای او مجازات قرار دهی، نه. .... آن هم تازه بحث دارد  گناهاما والیت داری بر اینکه مثالً او را ولو به زور از این 

.... آن هم تحت یک شرایطی، والیت نیست؛ امر به معروف و نهی از منکری که شما نسبت به دیگری دارید .... والیت به این 

ین ا .فقها امر و نهی شود از قبیلوقش میکنی ... فمعنا نیست، آنجا شما مبین امر و نهی شارع هستید، خودت امر و نهی نمی

شد، قرار بود در یک جلسه انجام شود. ... مطرح هایی که این دو سه جلسه کشد .... همه این بحثها یک مقداری طول میبحث

زمان  دهروم، یک خردهم گفتگو شود شاید اینطور مفیدتر باشد تا اینکه من همینطور بگویم و بالبته من خیلی اگر مجال می

 دانم. ها را مفیدتر میها دوست داشته باشند با سرعت بیشتری بحث پیش برود، اما من اینطور بحثو شاید بعضی بردمی

 خواهم عرض کنم که له أن یأمر و ینهی باید از یک جایی ناشی شود. میبه هرحال 

 :سؤال

ید گوکند .... با قطع نظر از شرع میمحسن ثابت می: اصالً بحث این است که عقل وجوب اطاعت را برای مرشد صادق استاد

توانید کنند؛ این یک حقی مخصوص خداست؛ تا خدا اجازه ندهد شما میکند، عقال این را درک میعقل انسان این را درک می

ه به این معنا که لشود تفکر اشعری مسلکی .... منعم کوچک و بزرگ ندارد ... والیت .... این می ؟حسن عقل را درک کنید یا نه

ک منعم، آنجا لعل بگوییم کند از سوی یأن یأمر و ینهی، .... وجوب اطاعت برای آنجایی که اصل نعمت وجود تحقق پیدا می

له أن یأمر و ینهی و این هم باید در اینجا اطاعت کند .... اگر  امر و نهی را اطاعت کند، پسخواهد این هم می اصل ثابت است.

اشد بله، منتهی آنجا مسأله خالقیت یک عنوان است، انعام یک چیز دیگری است. آن منحصر است مصداقش و این نعمت وجود ب

گوییم و له توانیم بگوییم فله الخلق و االمر، آیا میمی هر نعمتی نیست ...شود، منحصر نیست.... ولی نعمتی که اینجا گفته می

تعظیم و شکر  پسبحث دارد. جای دهد له االمر هم هست یا نه، این النعمة و له االمر، این جای بحث دارد؛ کسی که نعمت می

  توانیم بگوییم وجوب دارد و اطاعت نکردن از آنها مخالف با تعظیم و شکر است. ....به یک وجه می
 
 

«والحمد هلل رب العالمین»           


