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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه مباحث گذشته
 تاريخ و طبيعت كرده است، طورنيهماين آيات ما را دعوت به تدبر و تفكر و نظر به خلقت و 

 بحث اول:
الزام استفاده  هاآناز و  ؟هستند مولوي هستند يا نيستندبحث اين بود كه آيا رواياتي كه بر همين سياق و منوال 

 ؟شودينمشود يا مي
 گفتيم، طريقيت به اصطالحي كه در اصول هست شايد دو اصطالح هم نباشد.آنچه در باب طريقيت 

بلكه علم به  كندنمياينجا طريقيت صدق  .تكليف باشد نه مقدمات تكليف ،طريقيت جايي است كه متعلق علم
، اين نديگوينمتواند در مقدمات حصول تكليف واقع شود، به اين طريقيت است، علم به چيزي است كه مي خدا

 .همان مقدميت است
اگر . طريقيت اصطالحي جايي است كه علم به تكليف تعلق بگيرد. اين يك نكته كه اصطالحاً به اين معنا است

 هست كه اينجا طريقيت نيست. آن را اصطالحي بگيريم و همين مبنا قرار بگيرد روشن

 پيشينه و جايگاه وجوب طريقي
اجتهاد و تقليد هم آمده است ولي در اول اصول آنجايي كه تقسيمات واجب را  لياواوجوب طريقي در برائت و 

شود، شايد در بعضي كند، اين اصطالح منقح و منظم نيامده است كه حكم به نفسي و طريقي تقسيم ميبيان مي
باشد ولي اصل تقسيم در تضاعيف مباحث فقهي و اصولي در جاهاي مختلف و  متأخر آمدهاصول  يهاكتاب

 ثيحدي برائت چند جا دارد. ذيل هابحثهم در  ليرسا، همين تنقيح هم دارد، در آمده ديتقلمشخصاً در اجتهاد و 
 .استهم آمده  1»يَعَْلمُوا لَمْ مَا سََعةٍ فِي النَّاسُ«
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 ممفهوم تقسيمات حك
گوييم، بعضي صفت حكم است، بعضي صفت متعلق آن است تقسيمات آنجا هم كه تقسيمات حكم كه مي

 گويند وجوب غيري، وجوب نفسي، يك نوع مسامحه در اين هست، چه صفت علم باشد يا حكم باشد.مي
 :پس دو مطلب شد

قطع موضوعي و طريقي كه : استكه آنجا گفته شده اين قطع دو نوع  در قيام امارات و اصول مقام قطع داريم -
 در مباحث قطع آمده است، آنجا بحث علم است كه علم موضوعي و علم طريقي داريم.

 بحث دوم:
، يعني حكم واقعه استگويد بعضي طريق براي تنجيز يك بحث ديگر اين است كه احكامي كه عقل يا شرع مي
فقط براي اين است كه شما را به آن واقع و آن حكم را آورده بدون اينكه براي خود آن حكم اصالتي قائل باشد 

ديگر برساند، اين حكم براي آن است به حيثي كه اگر از اين طريق نرفتي ولي اتفاقي حكم را عمل كرديد يا احتياط 
بنابراين در اصول يك بحث ؛ كرديد، اداي تكليف شده است اين طريقيت محض است و صفت براي حكم است

 ي ويژه خود را دارد،هابحثاريم كه طريقي و موضوعي د

 گويند.بلكه حكم طريقي مي نديگوينميك بحث حكم طريقي و نفسي داريم، اينجا حكم موضوعي  -

 :يك بحث طريقيت هم در امارات داريم در اصول طريقيت سه اصطالح دارد -

 آن؛صول و مقام گيرد در بحث قطع و قيام امارات و ايكي طريقيتي كه صفت براي علم و قطع قرار مي -1

در مقابل سببيت و موضوعيت و مصلحت سلوكيه قرار  هاآنيك طريقيتي كه در بحث امارات و  -2
 ؛گيردمي

كنيم. شود، يعني احكام را تنويع به دو قسم مييك طريقيت هم در برابر نفسي صفت براي احكام مي -3
 متفاوت است اين يك مطلب كه تكميل نكته ديروز بود. باهم هانيا
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 جهينت
 .بين نفسيت و مقدميت است ريداگيريم اين است كه اين امر ي كه مياجهينت

 كه اقوال سه چهارگانه وجود دارد. ؟در مقدمه واجب يك بحث اين است كه آيا وجوب شرعي دارد يا ندارد
 ؛گويند مقدمه واجب مطلقاً واجب نيستمشهور اين است كه مي -

 ؛قول نادري استگويند مطلقاً واجب است كه بعضي مي -

، مثالً مقدمه موصله كه نظر مرحوم صاحب فصول بوده انددادهبعضي هم تفاصيلي در بحث مقدمه واجب  -
وصول به  قصدبهاست كه موصل باشد يا  واجب يامقدمهاست، البته اين مقدمه موصله هم چند تقرير دارد، 

 كالم صاحب فصول شده است.اين سه تقريري است كه براي  مطلوب ذي مقدمه يا هر دو باشد.

 تعبيرات مقدمه موصله
گوييم مقدمات موصله واجب است، غير موصله واجب شرعي نيست. بشويم، مي ليتفصبهبرفرض اينكه قائل 

 ؛اندكرده ريتعبنوع  چندمقدمه موصله را 
كند رسيديد كشف مياي كه واقعاً موصل است به حيثي كه وقتي به ذي مقدمه مقدمه موصله به معناي مقدمه -1

 ليبه دلشود كه مقدمه واجب نيست. اين قول هم نرسيديد معلوم مي مقدمه يبه ذ كه مقدمه واجب بود، اگر
 ده شده است؛يك محذوري بوده است كه به اينجا كشي

 ؛وصول است ولو واصل نشود قصدبهاي كه مقدمه -2

وصول باشد چه ما را برساند، چه  قصدبهاي كه هاي كه ما را برساند چه قصد باشد چه نباشد، يا مقدممقدمه -3
 ؛نرساند

اي كه واقعاً موصل است و كه منظور هر دو است؛ يعني مقدمه انددادهدر كلمات شهيد صدر يك احتمال هم  -4
شود شود. اين هم سه تفصيلي است كه در آنجا تصوير ميدو بود واجب مي اگر هرقصد ايصال در آن باشد، 

 است اين يك بحث در مقدمه است. گرفته قرارو محل بحث 
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 بحث سوم:
يك بحث ديگر اين است كه گاهي در بحث عبادات مقدماتي داريم كه دو حيث در آن هست يك حيث مقدميت، 

گويند وضو يك وجوب مقدمي است؛ مي طورنيهمگذارند يك حيث نفسيت، مثالً فرقي كه بين وضو و غسل مي
شود كه خود اين استفاده مي هاآني داريم كه از اادله حالنيدرعدارد از حيث اينكه مقدمه براي نماز است، ولي 

 رجحان دارد. المقدمهيذاز  نظرقطععمل با 

 دليل بحث
اين يكي از ادله استحباب نفسي وضو است و چند روايت ديگر  2»الْوُضُوُء عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ«اينكه 

 .كنند براي اينكه وضو مستحب نفسي است يعني عالوه بر غيريت نفسيت دارداستشهاد مي هانياداريم كه به 

 اقسام مقدمات در اصول
 :شوددر اصول مقدمات به دو قسم تقسيم مي

كه اگر وجوب عقلي بگوييم كه همه قبول دارند، مقدماتي كه حكم آن در مقدميت و وجوب ممحض است 
شود. اگر فقط قائل به وجوب مقدمي مي همآنوجوب شرعي هم هر كس بگويد به تفاصيلي كه هست وجوب 

 ي ندارد،اژهيوثواب و عقاب ارزش  ازنظروجوب عقلي باشيم، 
سيت هم دارد؛ مثالً وجوب اما بعضي مقدمات داريم كه ضمن اينكه مقدميت دارد نوعي مطلوبيت و نوعي نف
 مقدمي دارد ولي يك استحباب نفسي دارد، اين هم تقسيمي است كه در آنجا وجود دارد.

پس مقدمات هميشه مقدمات محضه نيست گاهي يك حكم مقدمي و غيري دارد و يك حكم نفسي، اين احكام 
حباب غيري و وجوب نفسي داشته تواند استهم مثل همين باب وضو وجوب غيري و استحباب نفسي دارد، ولي مي

باشد يا اينكه هر دو وجوب باشد يا هردو استحباب باشد، همه چهار صورت متصور است. در مقدماتي كه دو حيث 
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، يا هر دو استحباب باشد، يا ممكن است يكي باشدجمع است ممكن است هر دو وجوب  هادر آننفسيت و مقدميت 
 شود.مي وجوب باشد و يكي استحباب چهار صورت

مثالً اگر وضو گرفتن نذر بكند را كه دائماً در وضو باشد هم وجوب نفسي دارد و هم وجوب غيري. اين براي 
 تقريب به ذهن بود.

 بنديجمع
از آيات و رواياتي كه ما را دعوت  كدامچياگر هيي كه انجام گرفت هيچ ترديدي در اين نداريم كه هابحثبا همه 

يخ كرده نبود، خداشناسي براي ما يك وظيفه بود، ديگر اينكه، اين يك تكليف است كه به شناخت طبيعت و تار
برويم كسب معرفت الهي بكنيم، تكليف وجوبي معرفت خدا، هر چيزي مقدمه معرفت خدا شود وجوب عقلي دارد، 

يدي در اين چون مقدمه براي شناخت خدا است و وجوب دارد هيچ ترد هانيابنابراين شناخت طبيعت و امثال 
 نيست.

وجود دارد كه مقدميت عقليه  هانيابنابراين يك وجه مقدميت و غيريت در وجوب معرفت و تاريخ و امثال  
شود، گيرد وجوب عقلي مياست و وجوب معرفت خدا هم يك وجوب عقلي است و اين هم چون مقدمه قرار مي

ايصال وجوب دارد، يا با قصد ايصال وجوب دارد؟ اين  برفرضاگر وجوب عقلي پيدا كرد، آيا مطلقاً وجوب دارد يا 
 محل بحث هست.

جمع بكنيم؛ گفتيم كه وجوب مقدمه را ي نيست كه بحث مقدمه را از يك جهت ديگر هم ببينيم، سخنمان اچاره
اتي داريم كه دو جهت دارد؛ جنب مقدميت و جنب مقدمگوييم مقدماتي داريم كه مقدميت محضه دارد و كه مي

آيد منتهي روي شرعي آن از نفسيت هم در آن هست، بحث مقدمه واجب اين است كه وجوب عقلي روي مقدمه مي
حيث مقدميت آيا وجوب دارد يا ندارد، يا اگر مستحب است، استحباب دارد يا ندارد، استحباب و وجوب شرعي 

جوب مقدمه موصله كه البته مطلق يا و طورهاينجا محل بحث است. سه قول است وجوب مطلق، عدم وجوب ب
 اي كه واقعاً موصل باشد يا جمع اين دو.تقرير كرد؛ مقدمه با قصد ايصال، يا مقدمه شوديمموصله را سه نوع 
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آيد، يعني اگر ما قائل به وجوب مقدمه آيد ولي نظير اين در حكم عقلي هم ميدر وجوب شرعي اين بحث مي 
گوييم وجوب گوييم وجوب شرعي دارد يا در فرض ايصال و قصد ايصال ميكه آيا مطلقاً مي شوديمشويم، سؤال 

 دارد؟
كه اگر بگوييم وجوب شرعي  اندنبودهو ناظر به اين جهت  اندنپرداختهسؤالي هم هست كه اصوليون خيلي به آن 

كه آيا عقل  ديآيمگويد مقدمه واجب است، محدوده اين حكم عقل چيست؟ محدود تفاصيل آنجا هم ندارد عقل مي
واجب است؟ چون در وجوب عقلي آن ترديدي نيست. همه قبول  ديگويمگويد مقدمه واجب است، مطلقاً وقتي مي

 كند، منتهي حكم عقل به وجوب آيا مطلق است يا مقيد است؟داريم كه عقل قطعاً حكم وجوب مي
 :پس دو بحث در مقدمه داريم

واجب  ديگويمگوييم، يكي اينكه آيا عقل مطلقاً يا مطلقاً مييكي اينكه اگر قائل به وجوب شرعي شديم آ -1
و تعرض است كه من وارد آن  توجهقابلاست يا در فرض ايصال يا قصد ايصال؟ اين بحث در آنجا 

 ؛شومينم

گفتيم يك حيث مقدميت محض است  هانيادر قسم دوم دو حيث جمع است. در مقدمه شناخت طبيعت و  -2
ابزارها و مقدماتي باشند براي اينكه معرفت خدا پيدا بكنيم،  تواننديم هانياهست،  آندر مقدميت  كه قطعاً

. اين هم يك نكته است كه معرفت اهللا كه كنديممعرفت خدا چون وجوب دارد، اين هم يك نوع وجوب پيدا 
 گوييم واجبة وجوب عقلي است يا مولوي يا ارشادي؟مي

آيد، بعد از و دين و خدائي مي برديممعرفت خدا  طرفبهقتي عقل ما را اين در حداقل ارشادي است منتهي و 
شود مولويت را در آن ، اوصاف، صفات و توسعه معرفت خدا و تحكيم و مراتب باالتر آن ميهايكارزهيرتأكيد در 

دارد تصوير كرد، اين است كه اصل وجوب معرفت خدا در حداقل نساب وجوب ارشادي عقلي است، چون محذور 
تواند به نحوي مولوي باشد. كه بخواهد شرعي باشد، معنا ندارد و معقول نيست، ولي مراتب و خصوصيات آن مي

تواند تأكيد بر پسندد شرع هم ميوجوب معرفت خدا چه در بخشي كه ارشادي است، يا عالوه بر اينكه عقل هم مي
براي افزودن بر معرفت باشد، وجوب و رجحان دارد  آن بكند. اين معرفت طبيعت و عالم و تاريخ و هر چه مقدمه
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آيد و تابع آن است در حد روي اين مي يك حكم عقلي عنوانبهي رجحان دارد، اين هم مابقاصل آن وجوب است 
 ندارد. مقدميت رجحان دارد و وجوب شرعي يا رجحان شرعي عنوانبهاوليه وجوب و مابقي 

گوييم نه با اصل معرفت خدا موضوع معرفت خدا مولويت اعمال كند، ميتواند روي ببينيم شرع مي ميخواهيم
 محذور دور دارد. نجايادر  .شوديمبا مولويت درست شود، اين دور  شودينمشود و مولويت درست مي

 ؟وجوب مقدميت طبيعتمفهوم  :س
گوييم، وجوب تعيني روي طبيعت نيست، چون وجوب معرفت اهللا جواب: فعالً وجوب مقدميت طبيعت كه مي

داريم آنچه ما را عارف به خدا بكند، واجب است و بيش از آن مستحب است، منتهي مقدمه عنوان عامي كه اين يكي 
برساند وجوب پيدا  بامپشته شما را به ، آنچبامپشتگويد برو باالي وقتي مي نكهيامثلاز مصاديق مقدمه است 

يكي از مصاديق مقدمه  عنوانبه، اينجا كندينم، نردبان باشد يا آسانسور باشد يا هر چيز ديگري باشد فرقي كنديم
ي خاص و ريزي در اصول دارد. اين مقدمه منحصره هابحثاست، مقدمه منحصره نيست، بحث مقدمه منحصره هم 

، شودينماي معرفت نفس، يا ممكن است معرفت بدون مقدمه باشد، البته بدون هيچ مقدمه يهاراهنيست چون از 
 كند.خواهد. مقدمه قياسي باشد، يا غيره باشد فرق ميباالخره يك مقدمه علمي مي

مقدمه معرفت  عنوانبه هانيانفي بكند كه وجوب يا رجحان عقلي روي معرفت طبيعت و  تواندينمبنابراين كسي 
 خدا هست در اين هيچ ترديدي نيست.

يعني عالوه بر مقدميتي كه دارد و به آن اعتبار و جهت وجوبي  نهسؤال اين است كه اينجا مثل باب وضو است يا 
ي كه بر او اجهينتاز  نظرقطعدارد يا ندارد؟ يعني با  استقاللي هم جهتكي هانيا، آيا گرفتهتعلقو رجحاني به او 

 بود. شدهمطرحتقرير و تقريب سؤالي بود كه قبالً  هابحثشود استقاللي ندارد يا ندارد؟ همه اين ترتب ميم

 نتيجه مولوي بودن
كه اگر در اين آيات اطالقي  گردديبرممولوي است يا مولوي هم نيست، به اين نكته مهم  هانياگفتيم اينكه مي

مولوي باشد، ثواب داشته باشد و  توانديماز معرفت خدا و آثار مترتبه بر رجحان دارد  نظرقطعپيدا بكنيم كه با 
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شود كه عقل كند اما اگر چنين اطالقي نباشد، دقيقاً منطبق بر دريافت عقلي ميبه حيث نفسي علم اشاره مي درواقع
 لي بحث است.فهمد. اين تقريب اصكه عقل هم مي شوديمگويد خوب است و ارشاد به چيزي مي

 ديدگاه استاد
در حداقل مقدمه موصله به معرفت حداقل باشد، راهي  هانياعرض ما اين است كه اگر اين معرفت طبيعت و 

بگوييم در  ميتوانينمبراي مولويت نيست براي اينكه در حداقل خود معرفت هم كه وجوب عقلي دارد نسبت به او 
هاي زائد بر مقدمه براي حداقل و نصاب معرفت خدا باشد، اما در بخش آن حداقل اين وجوب مولوي دارد، اگر اين

تواند مولوي باشد، ، آنجا اين بحث هست كه هم ميدهديمكند يا معرفتي به او تحكيم ايمان و تقويت ايمان مي كهآن
اشته باشد، هم ارشادي باشد. پس اگر در اين آيات به ترغيب و رجحان معرفت طبيعت و تاريخ اطالقي وجود د

 نفسيتي تصوير كنيم. ميتوانينمتصوير بكنيم، ولي اگر اطالق نداشته باشد  هانيانفسيتي در  ميتوانيم

 نكته
ناظر به  هامعرفتكه همه  -به هم خورد هانكتهولو اينكه مقداري نظم اين -نكته ديگري اينجا اضافه بكنم 

و مشكلي ندارد  توانديم )137/عمرانآل»(وا كَْيفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينسِيرُوا ِفي الَْأرْضِ فَانْظُر« ستينشناخت خدا 
تواند را ببينيد همه مي هاامتگويد نظر در تاريخ بكنيد تا عواقب را ببينيد، سنن حاكم بر حيات و ممات چون مي

محذوري ندارد اينكه انسان تاريخ را دقت بكند، از تاريخ، حوادث، وقايع عبرت بگيرد، اين  هانيامولوي باشد 
مترتب  نيبه اامكان وجود دارد. اين چيزي است كه امكان دارد كه در تمام مراتب مولوي باشد، چون اهدافي كه 

ديگري است  زيچكمعاد يا يي مختلف نفس و طبيعت و تاريخ يا توحيد و يا هابه معرفتهدف  درواقعشده است 
ولي جدا روي آن تأكيد شده است اصوالً عبرت گيري از گذشته، اينكه از گذشته عبرت بگيريد  گردديبرمكه به آن 

در عالم هست و بايد آن را رعايت كرد، اين سه نكته محوري در نگاه به  وكتابحسابو فناي عالم را بفهميد كه 
 طبيعت و عالم و تاريخ است.

يا اينكه علت است؟ يعني براي  ستا هابيترغآيا اين معرفت خدا كه در اينجا آمده حكمت اين  گريدعبارتبه
اين  همآنبگوييم كه استحباب نفسي دارد و حكمت  ميتوانيم باشدخوب است و اگر اين حكمت  هانيا ديگويمآن 
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و آن غرض است ولي يك استحباب مطلقي روي  است كه شما برو ولو اينكه به آنجا هم نرسيدي، اين به آن حكمت
سؤال اين است كه آيا وصول به معرفت اهللا و معرفت به معاد و عبرت گيري از تاريخ،  گريدعبارت؛ بهاين آمده است

ي هم نداشت و قهراً ااضافهكه عقل داشت و چيز  شوديممحدود به حكمي  هانياعلت و جزء موضوع است كه 
 .شوديمنيست يا اگر نفسي هم باشد نفسي محدود  بر آني ااضافهچيز  . چونشوديمارشاد 

 در آيات ت موجوداحتماال
 :بگوييم اين معرفت طبيعت و نفس و تاريخ، در آيات سه احتمال است ميتوانيمي قبلي هابحثبا مجموع 

مقدمه براي چيزهايي است كه خوب  هانيايكي اينكه آيات ارشادي محض به همان حكم عقل باشد كه  -1
 است.

اينكه نفسي باشد، البته نفسي كه باز مقيد به حصول معرفت اهللا باشد، يعني در اين محدوده ما حكم نفسي  -2
 شود و جزء و مقيد حكم است.علت حكم مي اين حصول معرفت اهللا درواقعداريم، نفسي مقيد باشد كه 

از آن چيزي نيست، در  شيب يست جنبه معرفت اهللا حكمت است،يا نفسي است كه به حصول معرفت اهللا ن -3
 به اين جهات است. ريدااينجا امر 

 بررسي احتماالت
 :در پاسخ به اين قضيه اگر دقت كنيم

 ؛اگر در حداقل باشد طبعاً ارشادي است
 خواهديمگوييم نوعي نفسيت در اينجا باشد يعني خداوند تأكيداتي كه مي همهباايناگر حداكثر باشد بعيد نيست 

 ؛به آن ثوابي قرار بدهد
و به اينجا  در آيات جستجو كردم هاساعتولي اينكه اطالقي در اين نفسيت باشد نتوانستيم به نتيجه برسيم، 

گويد قضيه است و اال حكم مييك حكمت  عنوانبه هانياو  عبرت گيريرسيديم كه وصول و معرفت خدا يا 
شود، ولو به دنبال حصول شناخت طبيعت و عالم و حوادث تاريخ يك امر راجح شرعي است و بر او ثواب داده مي

كسي مسلمان هست،  نكهيا با هاوقتنتيجه نباشد و واقعاً به آنجا هم نرسد، هيچ ارتباطي با او نداشته باشد، خيلي 
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د، اين نوع اطالق براي انسان يك مقدار دشوار هست كه با يك نگاه محض علمي، بدون ندار هاحرفولي كار به آن 
در اينجا  ميريگينمرا تنگ  رهيداگونه قصد يا حداقل حصول نتيجه بگوييم يك استحباب نفسي دارد، منتهي ما هيچ
جمع اين دو را نگوييم، چون  ايصال باشد، قصدبهآمده يا بايد موصله باشد يا  هانياگوييم استحبابي كه روي مي

است كه معرفت اهللا و معرفت قيامت و  هاهدفگوييم اينجا مطلقاً استحباب نيست، استحباب ناظر به آن وقتي مي
شود، حداقل يكي از اين دو بايد او مترتب مي بر امريا اينكه اين  روديممعاد و عبرت گيري است، يا با اين نگاه 

 باشد.

 فهمكشو يهااستحباب
اين سؤال در اصول بحث شده است كه آيا  شوديمشود، فقط در ثواب ظاهر يي كه بعد كشف ميهاثمره استحباب

تواند داعويت داشته شود جعل آن معقول است يا معقول نيست، از حيث اينكه مييي كه بعد كشف ميهااستحباب
مترتب بشود، همين اندازه براي تصحيح خطاب و  بر آنباشد يا نه؟ همين اندازه كه قبالً احتمال بدهد بعد هم ثوابي 

معقول است يا معقول نيست؟  هانيااينكه تكليف متوجه شود كافي است، سؤال اين است كه آيا جعل داعويت توسط 
ِفي أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا «استفاده بكنيم  توانيم از اين آيات و رواياتاينكه بگوييم معقول است حداكثري كه مي برفرض

اْنظُرُوا ما ذا ِفي السَّماواِت وَ «) 50/روم(»آثارِ رَحَْمتِ اللَّه فَانْظُرْ إِلى«) 185/اعراف(»مَلَكُوِت السَّماواتِ َو الَْأرْض
و بعد اين آيه را ببينيم همه در يك فضاي حصول معرفت اهللا و نگاه معنوي است، هماني  قبل )101يونس/»(الْأَرْض

كند، نكات متعددي سيطره كميت در آخر زمان كه مرز بين علم قديم و علم جديد را طرح مي در كتاب نونيگكه 
علم  تاروپودعلم در دوره جديد روح معنويت و يك انگيزه معنوي بر  برخالفهمين است كه  هاآنگويد؛ يكي از مي

 بر آنبه يك اغراض معنوي  ي وصولابيهدفگويد آن نوع علمي است كه بر روح قديم حاكم بود، آنچه آيات مي
يعني اين آيات ؛ اين محل تأمل است هانياتهي شد استحباب نفسي دارد، در غير  هانياكه اگر از همه  حاكم باشد

ي مثًال اجملهكدر ي اگر آدماست كه  هانياچنان محفوف به اغراض و اهداف معرفت اهللا و معاد و قيامت و امثال 
بگويد اين اطالق دارد، اين نيست. همه اين آيات محفوف به قرائن قبل و  »السَّماواتِ وَ الْأَرْضانْظُرُوا ما ذا فِي «

گوييم يا به اين هدف مي درنتيجه. شودينمبعدي است، هيچ جايي كه بتوان از اين قرائن حافه جدا كرد، چيزي پيدا 
با نگاه به عالم درصدد وصول به آن معرفت باشد. گوييم يعني مترتب بشود و انگيزه كه مي بر آنو انگيزه باشد يا 
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ممكن است كه در درجه بااليي از معرفت اضافه بكند، ممكن است معرفتي هم بر او افزوده نشود، ولي باالخره او 
بايد باشد،  هانيادرصدد كسب اين معرفت بود. حداقل بايد حصول واقعي معرفت بعد، يا قصد اين حصول، يكي از 

از اين دو ويژگي نيست، نه قصد اين شخص معنوي در كار است و نه  كدامچيهآن صورت را بگيرد كه اطالقي كه 
كافي باشد، اطالق بايد به همين  احد همابعد اين معنويت بر او مترتب شده است، چنين اطالقي نيست به نظرمي آيد 

از آن منصرف هستند  هانياقدر مسلمي است كه كدام نباشد وصول واقعي. اگر هيچ اي قصد اي باشد. هانيااندازه در 
 اين آيات يا ارشاد است يا مولوي است؛ با مجموعه قرائني كه در اين آيات دارد، اين نكته و مسئله اصلي كه داريم

 باشد در محدوده قيود و حدودي است كه ذكر كرديم. هركدامكه مولويت آن بعيد نيست، ولي 
 ؤال: كدام معرفت واجب است؟س

گوييم واجب است نه معرفت حضوري فطري كه مشترك بين همه است، يك معرفت شكل ي كه ميمعرفتجواب: 
كه حداقل هم عقلي است، شرعي نيست. حداقل معرفت حصولي  شوديمي كه بر اعتقاد و باور انسان مترتب اافتهي

 جاهمهگوييم نه معرفت حضوري فطري، آنكه مشترك است و تكليف به او معقول نيست، چون شكل يافته را مي
 هست.

شود، بحث است. به اعتقاد ما آن امر گوييم يعني علم به علم و تحصيل اين علم كه علم حصولي مياينكه ما مي
 ي است.حاصل

از آيات استفاده بكنيم.  ميتوانيماينكه شناخت طبيعت و معرفت آن مستحب است و رجحان شرعي دارد، اين را 
 .»ما ذا فِي السَّماواِت وَ الَْأرْض«ي كه دارد، چون اطالقاتي داريم كه اگستردههم طبيعت با دامنه 

ما ذا فِي السَّماواتِ َو «و انواع وجود دارد رجحان و استحباب شرعي نسبت به شناخت طبيعت با همه اشكال  
 گويد؛ خوب است سراغ آن برويد.برويد اين آيه مي ايگوشه، هر رديگيمهمه را  »الْأَرْض

 بحث نتيجه
ما ذا فِي «، اين است كه در شناخت طبيعت اطالق از حيث موضوع داريم. اطالقاتي مثل ميريگيمي كه اجهينت 

اما ؛ قابل دفاع است همآن استحبابنباشد مولويت و  ترعامفراگيرتر و  هانيااز  كدامچيهشايد  »رْضالسَّماواتِ وَ الْأَ 
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اينكه از حيث قصد و غرض و وصول به نتايج مطلق باشد، محل ترديد است و محفوف بر قرائني است كه احراز اين 
خورد و در اين عداد است همه همين شكل و وضع را دارند، اطالق مشكل است. رواياتي هم كه به اين آيات مي

اين حيث تغيير دارد ولي از حيث موضوع و قلمرو به قرائني است كه از  محفوفتوحيد مفضل و روايات ديگر، همه 
ي هست كه روشن اتيو آعبرت گيري از حوادث اطالقاتي داريم  ودر طبيعت خيلي فراگير است، البته در تاريخ 

دارد ) كه باز اطالق 8(روم/ »وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ  أَ«ي هم اطالقاتي داريم شناسشتنيخواست. در مورد خود و 
، موضوعًا رنديگيماز حيث دامنه و قلمرو و موضوعاتي كه در هر يك از اين سه محور نفس و طبيعت و تاريخ قرار 

 اطالقي داشته باشيم. شودينممطلق هست ولي اينكه از حيث ديگر اطالق داشته باشد، محل ترديد بود و 
 :پس مجموعه آيات و روايات به دو بخش تقسيم شد

بود كه در يكي دو جلسه بحث  هانيارد علوم ديني و تحصيل اعتقاد و اخالق و يك بخش در مو -
 ؛كرديم

اخير  جلسه بود كه در هفت الي هشت هانيادر مورد طبيعت و تاريخ و خودشناسي و امثال  يك بخش هم -
 بحث كرديم.

و يك رجحان و استحباب مطلق روي همه  واجب كفايي است ،واجب عيني است، يك حد ،يك حد علم ديني
 ازنظربا همه تنوعي كه دارد، اطالق  هانياي يعني علم طبيعت و نيرديغحدود و مراتب و انواع آن داريم. در علم 

ي ديني باشد و مربوط به سعادت هاجنبهيي كه با قصد و غرض و انگيزه و يا وصول به درجاموضوع داريم اما 
 دامنه وسيعي دارد. ؛ كهشودن نفسي شرعي ثابت ميشود، يك رجحاانسان مي

اما با عناوين اوليه و از درون اين آيات و روايت كثيري كه تاكنون بررسي كرديم چيزي بيش از اين چند حكم 
بيرون نيامد. نسبت به علوم ديني سه حكم داشتيم استحباب نفسي مطلق، وجوب عيني حداقل، وجوب كفايي در 

ه عالم و طبيعت يك وجوب عقلي مقدمي دارد، يعني يك رجحان عقلي مقدمي دارد كه حداقل اجتهاد آن نسبت ب
يك نوع رجحان  هانهيزممطلق در همه  طوربهولي با قيدي كه عرض كرديم  آن وجوب است و بيشتر رجحان است

 نفسي مولوي دارد،
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 نتيجه بررسي طوالني
با يك نگاه عنوان اولي است، اما با عناوين ثانوي  هانيات، همه انجام گرف هانيانتيجه اين بررسي طوالني كه در 

ي چه نيرديغي داريم و عناوين ثانويه در علوم طبيعي و اهيثانوهم چند بحث در آينده داريم كه چه عناوين 
ع علوم ؟ اين يكي از مباحث آينده است، يكي هم انواآورديمي از الزامات براي ما امحدودهاقتضاهايي دارد و چه 

علم واجب و حرام  آيددرميطور كه از روايات تحف العقول شود؟ همانهست كه آيا به لحاظ روايات علم تقسيم مي
دين و اسالم  درواقعشود كه ، بحثي روي اين مطلب خواهيم داشت. اين پايه نگاهي ميهانياو مستحب و مكروه و 

 بريم.ي دارد به اين شكل بحث را پيش ميارهيدابراي اينكه ببينيم تعليم چه  شوديمبه علم دارد و همين مبنا 

 رمضان توصيه اخالقي به مناسبت ماه مبارك
كه همواره كساني كه در مسير تحصيل  اندفرمودهبزرگان هم  نيهمچنبراي خود من هميشه جاي تأمل هست و 

 :مجسم باشد هاآنلوي چشم از آيات و روايات بايد در ج فهيطاعلم ديني هستند دو 
 است؛ و مربوط به علم ديني آوردهعملرا نسبت به علم و عالم به  هاقيتشوآياتي كه باالترين 

 است. آوردهعملرا از عالم به  هانكوهشو  هامذمتمقابل آن شديدترين  نقطهآياتي كه 
و تندترين  هستشبيهات در قرآن كريم كنم كه دو تا از بدترين تتبرك و تيمن اشاره به دو آيه مي عنوانبه

كَمَثَِل  -مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ َيْحمِلُوها«تشبيهات در مورد علماء شده است، يكي در سوره جمعه هست كه 
رد بلكه اطالق دارد ) كه در رواياتي كه ذيل آن آمده، اين اختصاص به اهل تورات ندا5(جمعه/»الْحِمارِ يَْحمِلُ أَسْفارا

يكي هم تشبيه شديدي كه در سوره عنكبوت آمده است در مورد بلعم باعورا كه  ؛ وشودو شامل همه علما مي
ُ� فَمَثَلُُه كَمََثلِ «كند ) بعد تشبيهي كه مي175اعراف/»(فَانْسَلَخَ مِنْها َفأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مَِن اْلغاِوين -آتَيْناهُ آياِتنا«

صُِص الْقَصَصَ لَعَلَُّهْم الْكَلْبِ إِنْ َتْحمِلْ عَلَيْهِ يَلَْهثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَْومِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بĤِياتِنا فَاقْ
شايد فرق اين دو اين باشد  آنجا تشبيه به حمار شده و اينجا هم تشبيه به سگ شده است و )176(اعراف/»يَتَفَكَّرُون

بعد فردي و شخصي طرف منظور است، يعني فرد به لحاظ شخصي، مثل حماري است  درواقعكه در تشبيه به حمار 
و در درون او هيچ تأثيري نگذاشته است و فقط رنج و تعبي را براي حمل كتاب متحمل شده  برديمرا  هاكتابكه 
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به فردي قضيه است در آنجا كمثل الكلب بيشتر بعد اجتماعي آن هست چون بدون اينكه سودي عائد او شود اين جن
 »إِنْ َتحِْملْ عَلَيْهِ يَلَْهثْ«گويد عالم بد در ارتباط با ديگران مثل يك سگ است؛ تعرض سگ به ديگران است، مي

ي الهي هاعذابست. براي ديگران مضر است شديدترين تشبيهات قرآن در اين دو آيه آمده ا درهرحاليعني عالم بد 
آيه حمار وضع فردي  كنديمخيلي آمده است ولي اين دو آيه بدترين وضعيت فردي و اجتماعي را براي كسي بيان 

اينكه عمري تحمل معارف و اعتقادات كرد و روح و جان او آلوده ماند و مثال كلب هم به لحاظ وضعيت  وشخص 
است. خدا رحمت كند مرحوم آقاي حائري كه  طورنيا يات هممضر است و در روا درهرحالي او هست كه اجتماع

 -آتَيْناهُ آياتِنا« خواندنديمآيه را  باحالزد و خيلي و اشك در چشمانش حلقه مي خوانديمعورا را بااين آيه بلعم 
انداختن مار را انسالخ پوست » انسلخ منها«باالترين عنايت شامل شخصي شد كه آيات را به او داديم اما  »فَانْسَلَخَ

شيطان دنبال كرد  »فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مَِن الْغاوِين«گويند يعني مثل پوست براي او بود و در جان او نفوذ نكرد مي
ي شبيه اجتماعبه لحاظ وضعيت  هيآ طور كه در آنعورا است و همانال بلعم بااين وضعيت امث »فَكانَ مِنَ الْغاوِين«

) گفته شده كه در مورد علماء 43(فرقان / »أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواه«و آن آيه در همين سوره است به كلب شده 
هشدارهاي جدي است  هانيا المجموعثيحمن اندگرفتهسوء است كه هواي نفس و اغراض شيطاني خود را اله خود 

يي است كه درباره هانكوهش نيترسخت هانكوهشاست، ولي اين  دواركنندهيام هافيتعرتمجيدها و  همهآنگر چه 
علماي دين آمده است و براي ما هشداري است. والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته و صلي اهللا علي محمد و آله 

 االطهار.

 
 


