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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 تفقه در دين
 .هستمطرح  در آنواجب كفايي تلقي كرديم و از خود آيه هم استفاده شد، دو نكته  عنوانبهتفقه در دين كه 

را شامل  و مسائل اعتقادي، اخالقي، فقهي، احكام ستينمنظور از تفقه، فقه به معناي معاصر و جديد  -1
 كه مطلب روشن است. شوديم

نكته ديگر كه اهميت بيشتري دارد اين است كه آيا تفقه به معناي اجتهاد متداول ما هست يا نيست؟ كه  -2
 محل بحث است.

 مفهوم تفقه
و  بر علميي كه دال هاواژهعه فرق دارد، يعني مجمو هانياو  فهم باآنچه در لغت داريم اين است كه فقه 

يعني همان فهم عميق، كه در لغت با يك نگاه دقيق،  فقه ازجملهخاصي دارد.  باركهركدام ي و شناخت است
جاي سؤال  ؟شودينميا  شوديماينكه تفقه و فهم عميق به خاطر بار معنايي خاصي كه دارد بر اجتهاد منطبق 

تر شده است. تدشوارتر و سخ مرورزمانبههست. اجتهاد در عصور اول بسيار راحت بوده و دشواري نداشته و 
منظور از  نديگويم، منظور يعني فهم از ادله كه فقه امروز يعني همين، مييگويمسؤال اين است كه فهم عميق كه 

كه ناشي از ادله باشد يعني دليل شناسي هم همراه » صيليهعن ادلتها التف«فقه فهم احكام و شناخت احكام است 
 ؟آن باشد، آيا منظور اين است
يعني همه جوانب حكم را درست بداند ولو ادله را استنباط ندهد؟ اگر هم  مييگويميا اينكه فهم عميقي كه 

ا دليل دارد و تا حدي بگوييم تفقه به معناي استنباط از ادله هست، آيا حداقل از استنباط است كه آشنايي ب
كه مدرك اين است، همان حداقل كه اگر اجتهاد تجزي را قائل شويم كافي هست، يا اينكه اجتهاد  فهمديم

 .عميق و كامل مراد هست
اين است كه در عصر نزول كه اين آيه نازل  ميدانيمما  آنچهسؤاالتي است كه در اينجا مطرح است  هانيا
از اين دو ويژگي در مفهوم فقه نبود نه ويژگي اختصاص فقه به احكام و نه ويژگي اينكه فقه يعني  كدامچيهشد 
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در مفهوم نبود. منتها بعيد نيست كه بگوييم آنچه در مفهوم تفقه  هانيااز  كدامچيهاجتهاد به معناي متداول امروز، 
له يا دانستن اين حكم اخالقي است. تا حدي بوده يك نوع فهم عميقي است كه فراتر از صرف شناخت مثالً مسئ

 .جهت است كينيا بايد با مباني آن آشنايي باشد بعيد نيست و شايد نتوان بيش از اين از آيه استخراج كرد.
اجتهاد است كه  ،مراتب تفقه ي، مراتب دارد البته بعض)122توبه/»(الدِّين فِي لَِيتَفَقَُّهوا« ديگويماينكه  درواقع

طور فرموده احكام اجتهاد است، يا اينكه آشنايي با اين است كه دين اين همآنبحثي در آن نيست اما حداقل 
 طور است آيا همين اندازه كافي است؟ شايد كافي باشد و بيش از اين نباشد.خداوند و اين

زماني اجتهاد  ، منتهيتفقه يعني اجتهادي بود طرح كرديم گرچه معموالً در اذهان چنين است كه انكتهاين 
اال در مفهوم  دشوارتر شده است كه آن بحث مصداقي و موضوعي است و اجتهادهاآسان بوده و در گذر زمان 

به خاطر آن انجام  درواقع ترمفصلتر و ي هست باالخره فهمي است متعمقانهآن اجتهاد هست. قطعاً فهم خاص
ولي اينكه تفقه مساوي با اجتهاد باشد، بخصوص آن درجه از اجتهاد كه امروز  دگذارنيمرسالتي را به دوش او 

ي كه دارد، مقداري محل ترديد است و معلوم نيست كه از واژه تفقه اين امر معلوم شود. طيشرامتداول هست با 
 داريم.» ينالدِّ فِي ِليََتفَقَُّهوا«از خصوصيات واژه تفقه اين است كه عنوان تفقه فقط در همين آيه 

 :كننديمدو نكته وجود دارد كه حمل بر اجتهاد متعمقانه 

 ؛يكي خود واژه و ماده فقه است كه به معناي فهم عميق هست -1

 .رسانديميكي هم بردن آن به باب تفعل هست كه يك نوع تثبيت و ثبات و مبالغه را   -2

 نديگويميي كه اجتهاد هاآن رسانديمرا در امري  تفّقه يك نوع توغّر .يفقه است كه بگوييم فقهه نيرازايغتفقه 
و  . اينكه منحصر در اجتهاد بدانيمرسانديم توغّر رانوعي  ه كههم خود هيئت تفق دانند وميهم ماده را دال بر اين 

آنچه  نيست.روشن دارد و مطلب خيلي براي ما  تأملمنظور هست، جاي  ،بخصوص اجتهاد متداول امروزبگوييم 
و  كنديمكه خود شخص براي نياز خود، سؤال  است حدي فراتر از فهمي نوعيك  مسلم هست همان نكته است كه

 .رديگيمجواب 
، بخصوص كه و فقط بحث نياز شخص نيست يا اعتقادات را بدانند جامعه هست كه اخالق اسالمي از وظائف

، كنديمپيدا  جاهايي حالت الزامي درو اعتقادات  خالق. اين در خود فقه هم هست اشوديماعتقادات را شامل 
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 هانيايعني بايد كساني باشند كه به همه  ،در هر سه قلمرو جاهايي است كه حالت ترجيحي و رجحاني دارد
وجوب عقلي و ارشادي كه  ،آشنا باشند، بحث نياز شخص نيست كه به الزاميات محدود بكنيم، تعلم احكام

، ولي اطالق اين غير شودينمز شخصي در محدوده الزاميات است و غير الزاميات را شامل براي نيا ميگفتيم
 قرار بگيرد. موردتوجه بايد اين نكته .را بدانند هانيااي بايد همه عده و شوديمالزاميات را شامل 

 :؟؟؟سؤال
 جواب:

الزاميات من اين است كه  دانميمباشد. ميالزاميات  رهيداكه در  است موردنيازياحكام  ،وجوب تعلم عيني
اما وجوب تفقه ؛ ولي مستحبات در شرع زياد هست و تعلم آن واجب نيست گر چه استحباب عقلي دارد

د كه مجموعه اعتقادات ني بايد باشاعده .و به نظر داراي اطالق هست شوديمواجب كفايي شامل همه  عنوانبه
 ندخواست) آشنا بشوند و بعد هم ابالغ بكنند. بعضي غير الزام (الزام و المجموعحيثمنو احكام و اخالق را 

سؤال  )122(توبه/»لِيُنْذِرُوا قَوْمَُهمْ إِذا رَجَُعوا إَِليْهِم«بگويند كه اين اختصاص به الزاميات دارد زيرا بعد دارد 
 خوبي هست.

 ؟يك بحث اين بود كه مولوي است يا نه -

 ؟نه بحث ديگر اينكه نفسي است يا -

 ؛بحث سوم اينكه تفقه اعم از احكام است -

 ؟چهارم اينكه تفقه آيا اجتهاد هست يا نه -

پنجم اين است كه آيا اين تفقه و وجوب كفايي فراگيري احكام براي ابالغ به ديگران فقط در بحث  -
 .شوديمواجب كفايي همه را شامل  عنوانبهاست يا اطالق دارد و  اعتقادات و اخالق و احكام الزامي

 ؛ند ازاعبارت طرح كرد شوديماحتماالتي كه در پاسخ اين سؤال 
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تفقه واجب كفايي است و وجوب كفايي آن در محدوده الزاميات است، يعني فراگيري بگوييم اينكه   -1
رَجَُعوا لِيُنِْذرُوا َقوْمَهُْم إِذا «به خاطر اين قرينه كه دارد  خصوصبه، و احكام الزامي اعتقادات الزامي

در ترجيحيات الزام و تخويف نيست.  .كه بحث انذار است و انذار و تخويف در الزامات هست» إِلَيْهِم
 .خورديمبيشتر به الزامي » َنفَرَ ال فَلَوْ« كنديمتحريضي كه 

 اطالق دارد كه اين احتمال روشن است. »لِيََتفَقَّهُوا«اينكه بگوييم  -2

 .باشدمي خود تناسببهيي هرجااعم از الزام و رجحان است و » لَِيتَفَقَّهُوا«اينكه  -3

 نتيجه
 نياچرا » ِمنْهُم فِرْقَةٍ ُكلِّ مِنْ  َنفَرَ ال َفلَوْ«است  گفت احتمال آخر در اعم رفته زيرا لحن آيه لحن الزامي شودينم
بگوييم  ميتوانينمهم كه امر هست و ظهور قوي دارد، پس » لِيََتفَقَّهُوا« و بايد اين كار را بكنند و كنندينمرا  كار

 است. كاررفتهبهدر معناي اعم از وجوب » لِيََتفَقَّهُوا«
بيرون بيايد كه بحث ديگري  آيه ياد بگيريد و ممكن است الزام از اين ديگويمآيه  ،داندينماگر از پيش چيزي 

 است.

 ديدگاه استاد
در لغت در اصل  ) انذار122(توبه/» لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَْيهِم«احتمال اطالق صحيح باشد  رسديمبه نظر 

اخباري كه  ،اخبار است درواقع آن استعمال سوم واست به معناي تخويف بوده، بعد در اخبار مع التخويف بكار رفته 
 در قلمرو مسائل شرعي است.

 جهت است. كينياهم نباشد.  در الزاماتولو  ،ذار به معناي اخبار در مسائل شرعي باشداوالً: بعيد نيست ان 
 لِيََتفَقَّهُوا«به خود  هرحالبهتفقه اطالق و تقييد منطبق بر انذار باشد  رهيداظاهر هيچ دليلي نداريم كه  نظر ازثانياً:  
اين مقدميت براي آن دارد، ولي اينكه هر  المجموعحيثمنكه اطالق هم دارد.  گرفته تعلقمستقل امر  »الدِّين فِي

تفقهي شخصاً بايد مقدمه هر انذار شخصي باشد، معلوم نيست. اگر ظاهر آيه اين باشد كه اين تفقه به انحالل موارد 
 اينجا هست كه درست است. ولي يك ديد مجموعيهم بر آن مترتب بشود، و در هر مورد بايد انذار  شوديممنحل 
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كه مقدمه هر موردي بايد يك انذار  جنبه مجموعي دارد نه استغراقي برتفقهي كه نتيجه آن انذار باشد، تقدم  اينكه
 اين هم يك جهتي است كه بعيد نيست به اين شكل باشد. باشد.

زه دين ، همه حواز بين جامعه براي گروهي ،بنابراين بايد اطالق را اخذ بكنيم و لزوم تفقه به نحو وجوب كفايي
 استفادهاز روايات از سه حكم،  يكهيچطالقاتي به آن شكل در ا درواقع. پس احتمال دوم درست است. رديگيمرا 

 نكرديم.

 اقسام آيات باب علم و مسائل تعلم 
ي ريز را انجام هابحثكه نوعي تفكيك در آن باشد و بعد ي تقسيم كرد فيطواآيات را به  شوديماما در آيات؛ 

 ؛شوديمتقسيم  به دو بخش. در يك نگاه كلي مجموعه آياتي كه به باب علم و مسائل تعلم ارتباط دارد، ميدهيم

ست . اين يك گروه از آيات ابخشي از اين آيات كه ظهور در علم خاص و علم ديني و معرفت معنوي دارد -1
 منتهي در قلمروي ديني است. ،كنديمبه تعلم و ترغيب  شوديمتقسيم چند دسته به كه 

 ما را به تفكر در نظام خلقت دعوت كرده است. -با تنوعي كه دارد -دسته ديگر از آيات -2

ي است يعني اژهيوي خاص و هاعلمبخش اول آياتي كه اطالقي در باب مزيت تعلم و علم ندارد بلكه منظور 
يي كه همراه با مسائل درجااست  كاررفتهبهعلم ديني كه شامل مسائل اعتقادي اخالق و احكام و مواردي كه علم 

 باشد. روحي مثل خشيت و امثال آن
 شود؛ميآيات تقسيم  از بخش اول به چند دسته

 دسته اول:
 قائل شده است؛ آياتي كه مزيت علما را بيان كرده و براي علما شأن و منزلت خاصي

 دانندينميي كه هاآنبا  دانندميآيا كساني كه  )9(زمر/»هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَْعلَمُونَ وَ الَّذينَ ال يَْعَلمُونَ«  -1
كه يك بحث ديني  شوديمآمده كه اگر قبل و بعد آيه را ببينيم، معلوم  9كه در سوره زمر آيه  مساوي هستند

و علم خاص ديني است و منظور عالمان ديني متعهد و با تقوي هستند كه آيا عالمان با غير عالمان مساوي 
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و هم به لحاظ مسائل مفهومي كه بحث  كه دارند عالمان خاص به لحاظ محتواي علمي ،هستند، منظور
 زيادي ندارد.

 آيه مشهوري است؛ كه 11 هآيه ديگري كه در همين گروه هست سوره مجادله آي -2

منان و مزيتي به مؤخداوند درجات و  )11(مجادله/»رْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ِمنْكُْم وَ الَّذِينَ أُوتُوا اْلعِلْمَ َدرَجات«
هم به سبب قرائني كه در آيه هست و با انصراف و سياق خود  كه ؛، داده استشده دادهعلم  هاآنكساني كه به 

 مفهوم، منظور از علم در اينجا علم ديني و علم خاص هست.

 آورد. حساببهاز همين دسته  شوديمبقره هم  سوره 266آيه شريف   -3

هَْل «كه آيه  ديآينمآيه قبل و بعد كالً بحث علم ديني و خداشناسي و معرفت خدا و از اين قبيل هست و به ذهن 
. انصرافي كه كنددرباره فيزيكدان بحث ، كنديمكه بحث ارزش ديني » يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ ال يَعَْلمُونَ

گفتيم، در اين آيات به قوت خود باقي است قرائن داخلي هم حافه به او است قبل و بعد آيه همين مطلب روشن 
كه  كنديمكه مزيت دنيوي را ذكر  شوديم ايطايفهانصراف نباشد، مثل هم هست يا اگر در آيه يا انصراف  .است

هَلْ «در لذا  .منشاء حكم شود شودينمولي برتري ديني  .عالمان علوم دنيايي نسبت به غير عالمان برتري دارند
منظور آيه علم ديني است و انصراف به آن دارد و مزيت ديني  مييگويميا » يَسْتَوِي الَّذينَ َيعْلَمُونَ َو الَّذيَن ال َيعْلَمُونَ

، يا اگر بحث مزيت ديني نيست و اطالق دارد، در اين صورت ارشاد به يك امري است آورديمرا روي علم ديني 
تحريض  ،تحريض مولوي نيست .شوديمحكم  ،و مولد يك حكم نيست. اگر تحريض باشد فهمديمكه عقل بشر 
 شادي است، اگر تحريض غير مولوي باشد، اشكالي ندارد.عقاليي و ار

 »رْفَِع اللَّهُ الَّذِينَ آمَُنوا ِمنُْكمْ َو الَِّذينَ أُوتُوا اْلعِْلَم دَرَجاتيَ«و در آيه  مييگويميكي از اين دو را در اين آيه  
منظور  هم بادو تا  ميدهيمي كه آنجا دارد اين است كه احتمال مؤكدتراست منتها جواب  طورنيهم 11مجادله 
اگر هم احتمال نباشد يكي از دو سخني كه در  .دهديمدرجات  هاآنبه  هم باخداوند » الَّذِيَن أُوتُوا اْلعِْلمَ«هست. 

 آيه قبل گفتيم در اينجا هست.

حكمت مسلم هست كه  آمده و) در اينجا حكمة 269/بقره»(وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِْكمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا«آيه   -4
. بخشديمو زندگي معنوي انسان را سامان  آورديمحكمة خاصي است كه سعادت  ،مطلق علم نيست
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دارد كه منظور از  ،رواياتي هم كه ذيل اين آيه آمده زياد هست؛ مثالً در روايتي كه احتماالً معتبره باشد
 .بازداردكه ما را از گناهان  علمي حكمت معرفت امام (ع) است و عدم ارتكاب گناهان، يعني

در رواياتي حكمت به اين معنا تفسير شده است. مراد از حكمت علم خاص هست و روشن است كه اطالق 
گويد منظور اين مي ،ها حالت تفسير و حصر داردو بعضي آن كنديمندارد، روايات ذيل آيات گاهي مصداق بيان 

 نباشد هم اطالقي ندارد. اطميناني به اين نيست، .است

 .كه خدايا بر علم من بيفزا خواهدمي) هم هست كه پيامبر از خداوند 114طه /»(قُلْ رَبِّ ِزدْنِي عِلْما«آيه  -5

، منظور علم خاصي است كه بر معرفت او نسبت به خداوند هستدعاي پيامبر  بيانگراينجا هم به خاطر اينكه آيه 
اي دارد كه قرائن داخليهحضرت رسول (ص)  دعاي» قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْما«بيفزايد.  و احكام و اخالق و اعتقادات او

يي كه گفته شد از هابيتقر با اطالقي ندارد كه هر علمي خوب هست. ،نباشداگر هم  ،منظور علم خاص است
 غيرازآن .ت بوديكي بحث ادعاي انصراف هست كه در همه آيا ديآينمچهار آيه اطالقي به دست  از كدامچيه

 ي خوب است.ازهيانگبا هر  كه هر علمي ديآينموجه خاصي دارد كه از آيه اطالقي بيرون  از آيات هركدام
بايد چيزي در اطالق آن باشد كه  .چيزهاي ديگري را بگيرد كه قدر متيقن آن است ،اطالق نداشته باشداگر 

نسبت  اگر معرفتممكن است بعدها بگوييم كه  ،استدالل به اطالق آن بكنيم ميتوانينمما  .بتوانيم به آن تمسك كنيم
 به آيات تكويني خداوند موجب نوعي مزيد علم انسان به خداوند هست، ممكن است اينجا باشد.

 .كنديمي را براي عالمان ذكر ازاتيامتاين يك دسته از آيات كه مزيت علما و 

 دسته دوم:
 :، مثلاندكردهمين گروه اوّل داريم كه ترغيب به سؤال و تعلم دسته ديگري از آيات در ه

هست و  43كه ترغيب به سؤال كرده كه هم در سوره نحل آيه » فَسَْئلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ِإنْ ُكْنتُْم ال َتعَْلمُون«آيه  -1
 .7هم در سوره انبياء آيه 

از ائمه سؤال بكنيد و تكاليف  دانيدنميهست و هر چه  بيتاهلمنظور » فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ«در روايات دارد كه 
فَْسئَلُوا أَهْلَ الذِّكِْر إِنْ كُْنتُمْ ال « باشديمخودتان را بدانيد. در اين آيه نيز بحث تكاليف و اعمال و اعتقادات منظور 
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كه  دهديمو لبي خود آيه نشان  و اهل ذكر بگيريد قرائن داخلي بيتاهليعني مسائل ديني خود را از » تَعْلَمُون
ي شناخت امام اعتقادات و معارف و احكام هست و اينكه الزم هست كه انسان سؤال بكند. البته اين لزوم هابحث

برويد كه درباره  . يعني به دنبال علميشوديمارشادي  كه يك امر 1»فَرِيَضة الِْعلْمِ طَلَبُ«سؤال مثل بقيه روايات و 
 و 43(نحل/»الزُُّبر وَ بِالْبَيِّناتِ تَْعلَمُونَ  ال كُنْتُمْ إِنْ«مورد آيه سؤال از يهود است  .و معنوي شما است مسائل اعتقادي

كتاب وسائل  7يا  6باب  18سؤال بكنيد. البته روايتي در ذيل اين آيه هست مقدمات ابواب القضا جلد  هانيااز  )44
منظور از اهل ذكر يهود و نصاري  ديگويمآنجا آمده. آنجا يك سؤال دارد كه » الذِّكْرِفَسْئَلُوا أَْهلَ «روايات مربوط به 
از اين نوع روايات در ذيل آيات جاهايي  ؛ كهما هستيم» فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّْكرِ«منظور  نه: نديفرمايمهستند كه حضرت 

. مورد آيه يهود و باشنديم بيتاهلذكر  اهلمنظور از كه  باشديمي مخصوص به خود را دارا هابحثداريم و 
سؤال بكنيد. حداقل مطلب  هاآنبرويد از  ديفرمايمكه آيه  دانستنديمنصارايي بودند كه بشارت به رسول خدا را 

ان كنتم ال . «باشديم بيتاهل ،منظور از اهل ذكر شدهگفتهاست و  شده داده ميتعماين است كه آيه شريفه در روايات 
بحث بينات والزبر هست كه احكام و اعتقادات و مسائل مربوط به سعادت را كه  »الزُّبُر وَ  بِالَْبيِّناتِ« »تعلمون

كه از يك باب هستند و  باشديم» فَرِيضَة اْلعِْلمِ طَلَبُ« سؤال كنيد. اين همان وجوب سؤال و تعلم و، دانيدنمي
. اين هم يك نوع از آيات شوديماينجا تكرار  همه است ارشادي كرديم كه وجوب و» طلب العلم«يي كه در هابحث

. يك آيه هم است يي در صدر و ذيل آيه در دو جاي قرآن آمدههاتفاوتهست كه با » فَسَْئلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ «كه عمدتاً 
فَسْئَلُوا أَهْلَ . «ستينقرار گرفت و الزم به تكرار  موردبحثكه از حيث نوع داللت در باب علم  باشديمآيه تفقه 

، ولي تفقه وجوب كفايي باشديموجوب عيني براي رفع نياز شخصي  »فَسْئَلُوا« كهبا آيه تفقه تفاوتي دارد » الذِّكْرِ
 ِفي لِيَتَفَقَّهُوا«كه  باشديم» فَرِيَضة الْعِْلمِ طََلبُ«همان سياق » فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ«سياق  درواقع .است كه معلوم شد

 كه از دو حكم مجزا بود. شوديموجوب كفايي » الدِّين

 دسته سوم:
 كه علم از نعم بزرگ الهي است: كنديمگروه ديگري از آيات داريم كه داللت 

                                                            
 .25: ص ،27ج الشيعة، وسائل - 1
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: اين از نعمات خداوند است كه چيزي را كه ديفرمايمآياتي كه  »عَلَّمَ الْقُرْآن«: ديفرمايمدر سوره الرحمن  -1
 به شما آموخت و به شما علم داد. ديدانستينم

كه از خصوصيات انسان و از نعم الهي  كنديمباز بيان  ) كه31/(بقره» وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَْسماءَ كُلَّها«آيه شريفه  -2
اين بود كه اسماء را به او آموخت، البته اگر بگوييم منظور از اسماء، شناخت حقائق و ماهيات طبيعات اشياء 

واال  شوديماسماء ائمه تأويالت و مصاديق برجسته آيه  منظور اين هست. ديفرمايمعالمه  هست كه مرحوم
 معناي خود آيه اين است كه خداوند به شما اين نعمت را داد كه بتوانيد حقائق اشياء را بشناسيد.

 دسته چهارم:
خداوند به شما كه از نعم الهي است  ديگويمو  گذارديممنت  بر بشرآياتي  ؛هست هم بازآيات ديگري نظير اين 

ي است. همه و آگاهي و شناخت داد. اين هم يك گروه از آيات هست كه منظور هر نوع شناخت و آگاهعلم 
نيست. اينكه چيزي  منتها مولد و منتج حكمي ،ي ما نعمت الهي است، از اين حيث اطالق داردهايو آگاه هاشناخت

. ديآينم به دست يست كه هر نوع نعمتي را بايد تحصيل بكنيد، چنين اطالق حكميبدين معنا ن ،از نعم خدا باشد
 .به اين معنا نيست كه تحصيل آن الزم است يا رجحان دارد شوديمي وقتي به چيزي نعمت خدا اطالق طوركلبه

اما تحصيل آن مطلقاً الزم نيست و حداقل، ؛ ي براي بشر است كه علم داردبرجستگيك  و مزيت عقاليي و عقالني
 درهرحالكه  ديآينم. بيان اين است كه خدا اين نعمت را داده ولي اطالقي از آن بيرون شودينم دهيفهماطالق از آن 

 اطالقي در تحصيل آن نعمت نيست. ،كنديمآيات و رواياتي كه به نعم الهي اشاره مفاد . آن را به دست بياوريد

 بنديجمع
از  تا اينجا آيات اطالقي نداشت و آياتي هم كه حكمي .دارد مسئلهاين چهار دسته از آيات كه اشاره به اين 

و تفقه » فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ«ذيل آيه  يروايات و ؛بود كه در روايات هم بود شد، يكي از سه حكمياستفاده مي هاآن
 يز خاصي نداشتيم.است. تا اينجا در آيات چ شده وارددر دين 
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 باب خاص در آيات 
البته نظير اين را در است،  هاي گذشته متفاوت كردهرا با مجموعه بحث آنكه باب خاصي در آيات داريم 

از آيات آياتي كه ما را دعوت به تفكر و تدبر در خلقت كرده و  .كنيمروايات هم داريم منتها از قرآن شروع مي
. خاص بوده است موردتوجهشود و از ابتدا تاكنون و سخن گفته مي بحث شدهاست كه خيلي روي آن  مشهوري

 توان به چند دسته تقسيم كرد.كند، ميآياتي كه ما را دعوت به تفقه و تدبر در خلقت و جهان مي

 هاتقسيم آيات به اعتبار نوع تعابير و واژه 
 دسته اول:

لوقات خداوند كرده است يعني با تعبير نظر آمده. سوره ق آياتي كه ما را دعوت به نظر به آسمان و زمين و مخ
 ».أَفَلَمْ َيْنظُرُوا إِلَى السَّماء« 6آيه 

اشاره  هايبعضآياتي كه با عنوان نظر هست  »خُلَِق مِْن ماءٍ دافِقٍ )5فَلَْينُْظرِ اْلإِنْسانُ مِمَّ خُلَِق (« 5سوره طارق آيه 
بعضي نظر به آسمان و زمين است  »خُلِقَ مِْن ماءٍ دافِقٍ« »نْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُِلقَيَ «به همان نوع تكون انسان دارد، مثل 

 185اعراف آيه  ـ 101سوره يونس آيه » قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْض« يا» أَفَلَمْ َينْظُرُوا ِإلَى السَّماء«
البته اين ملكوت السماوات و االرض آيا فقط بعد ملكوتي » السَّماواتِ َو اْلأَرْضَملَكُوِت  أَوَ لَمْ َينْظُرُوا في«
شود، اين جاي بحث دارد كه بايد در تفاسير بحث شود، ، يا نظام خلقت را هم شامل ميديگويمفلسفي را  اصطالحبه

 َكيْفَ  اللَّهِ رَْحمَتِ آثارِ إِلى رْفَانْظُ «كنيم و اال بعضي جاي بحث دارد. بحث نمي جداگانهچون مجموعه زياد هست 
 )50(روم/»مَوْتِها َبْعدَ الْأَرْضَ يُحْيِ

 ها دارد.اين يك دسته از آيات كه نظر در خلقت آسمان

 دسته دوم:
 أَكْثَرُهُمْ كانَ قَبْلُ مِنْ الَّذينَ عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ َفانْظُرُوا الْأَرْضِ فِي سيرُوا قُلْ«نوع ديگري از آيات داريم كه 

ي مجله فقه تحت عنوان هاشمارهدر يكي از  بحث شده استكه روي اين آيه هم خيلي  )42(روم/»مُشْرِكين
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اي از آيات كه تعبير نظر را دارد كه تفسير آيات الزم نيست و گردشگري اين آيات را توضيح داده است. اين دسته
 شود.هاي تفسيري ميبحثمربوط به شد، باجزئياتي دارد كه بحث فقهي ما با آن مرتبط نمي

 خَلْقِ  في يَتَفَكَّرُونَ«يا  )8(روم/»أَنْفُسِهِم في يَتَفَكَّرُوا لَمْ وَ أَ« كاررفتهبهدسته دوم از آيات كه تعبير تفكر در آن 
 .باشدتفكر مي عنوانبهآيه است كه  20 الي 10كه تعداد  )191عمران/آل(»الَْأرْض وَ السَّماواتِ

 دسته سوم:
 شود.چند آيه را شامل مي بوده وكه با عنوان تعقل  آياتي دسته سوم از آيات،

 دسته چهارم:
سَنُرِيِهْم « )75(انعام/»إِبْراهيمَ نُري كَذلِكَ وَ«هست مثل آيه  ارائهآياتي كه با عنوان رئا يا  دسته چهارم از آيات،

) 7/شعرا» (أَوَلَمْ يَرَْوا إِلَى الْأَرِْض كَمْ أَنْبَْتنا ِفيها ِمنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيم«) يا 53/فصلت»(آياتِنا فِي الĤْفاقِ وَ فِي أَنُْفسِِهمْ
 در چهار دسته از آيات، اين چهار تعبير نظر، تفكر، تعقل و ارائه را داريم. كه

 دسته پنجم:
و مِنْ آياِتِه «شمارد آيات قرآن متن واقع را ميها نيامده، ولي از اين تعابير در آن كدام چيهآياتي كه  دسته پنجم،

 و تعقلاز الفاظ نظر و تفكر  كدام چيهآياته كذا كه  و من) و من آياته كذا 21روم (»أَنْ خَلَقَ لَكُمْ ِمنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجا
و ارائه در آن به كار نرفته اما عمالً سياق طوري است كه دعوت به تأمل و نظر دارد، واژه نيست ولي محتوي همان 

 محتوي است.
 شود.از آيات مي ي قبل ضميمه كنيم، مجموعه عظيميهادستهاين دسته ديگري است كه اگر به 

 دسته ششم:
گويد آياتي كه مي .ها هم باز براي تذكر استوف است كه اينشود و متعلق به اذكر محذآياتي كه با إذ شروع مي

 و بدون اينكه واژه نظر و تعقل و تدبر باشد ،كندخداوند را بيان مي هايشانهنبه ياد بياوريد و كثيري از آيات كه 
 محتوا همان محتوا است.
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 بندي آياتجمع
 كل آيات را دو گروه كرديم.

هاي روايات گذشته است. بحث جديدي ه سياق آن همان سياق بحثتقسيمات ريزتري داشت كل گروه او -1
 عرض كرديم. رانداشت و نكات مختصري 

گروه جديدي از آيات كه ما را وصل به عالم طبيعت و تفكر در خلقت كرده و يك نوع نگاه تجربي را به  -2
لحاظ يك بحث فقهي روشن  كند در اين آيات سؤاالتي وجود دارد كه بايد بهكند و القاء ميانسان الهام مي

 كنيم.

 طرح اجمال سؤاالت 
 ؟اينكه آيا اين احاديث حكم مولوي دارد يا ندارد ـ 1
 ؟باشديا صرف رجحان و استحباب مي اگر مولوي است آيا الزام وجوبي دارد ـ 2
كند يا اينكه دعوت به يك آيا ما را دعوت به شناخت آنچه مكشوف است و ديدن آنچه روشن است مي ـ 3

و قوانين طبيعت و قوانين حاكم بر نظام خلقت را  را هم معلوم بكنيد هانامعلوم يعني درواقع ؟كندشناخت عمقي مي
ي گريتماشاچگري است، دعوات به تماشاچي هم باشد، يا نباشد، آيا برفرض اينكه مولوي و الزامي ؛ كهكشف كنيد

هاي نامكشوف ها كار بكن و جنبهبازيگري است يعني برو در متن اين بهدعوت  اصطالحبهخيلي سطحي يا دقيق، يا 
 را براي خودت روشن بكن.

ه با اين عرض كنم كه مجموعه اين آيات ما را دعوت به تفكر كرده همرامقدمه  عنوانبهقبل از طرح سؤال چهارم 
نكته كه يا براي شناخت خدا است، يا براي شناخت خود است، يا براي شناخت معاد و قيامت هست، عمدتاً محفوف 

و معاد را  كه خودت را بشناس، خدا را بشناس به ما بدهد خواهدميهايي است كه قرآن و درس هاالهامبه يكي از 
اد علم پيدا بكن، يا خودشناسي بكن، آيات همراه با اين فضا و جو ها به خدا پي ببر، يا به معبشناس، از طريق اين

قيد حكم هست يا قيد حكم  حكمت هست يا علت، آيا اين فضا و جو به نحو حيثيت تقييديه است يا تعليليه، .است
 نيست؟
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فرض اينكه بر ؟كننديمدعوت به تفكر و تأمل كه  هانيااين هم سؤال چهارم است كه بسيار مهم است كه آيا  -4
بگوييم درون آن حكم هم هست، وقتي است كه ما از اين طريق به آنجا برسيم، مقيد به اين رسيدن و اين نوع نگاه 
معنوي و عبودي و بندگي هست، يا اينكه حكمت آن است و علت نيست، اگر نباشد هم باز اين خوب و الزم است. 

 هست.چند مورد سؤال هم باز هست كه عمده اين چهار سؤال 
كه ما را دعوت به شناخت  ـ 60ـ  59 ـ 58نظير اين آيات رواياتي هم داريم در كتاب سماء و عالم بحار جلد 

 و اله االطهار. محمديعل اهللايصل ؛ وعالم كرده
 
 
 
 


