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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
ن استحباب دارد يكي تعلم خود قرآن كه همان قرائت و خواندن قرآن بود كه ادله و در عداد مواردي كه تعلم آ

بود كه درواقع شناخت مفاهيم و مضامين و نكاتي را پيرامون آن عرض كرديم و مورد دوم هم تفكر در قرآن 
 محتواي قرآن است.

اولين بحث ادله اين استحباب بود كه متعرض شديم، بحث بعدي اين بود كه استحباب غيري است يا نفسي و 
 بعضي نكات ديگري كه عرض كرديم.

 تعلم تعبدي است يا توصلي؟
يك تعلم مستحب و يك مستحب مؤكد بحث  نوانعبهآخرين بحثي كه در تفكر در قرآن و تفسير و فهم قرآن 
 داريم اين است كه آيا اين تعلم تعبدي است يا توصلي است؟

شود منتها تفاوت تعبدي و توصلي فقط در روشن شد كه واجبات و مستحبات به تعبدي و توصلي تقسيم مي
بي داده شده باشد و رياي آن ترتب ثواب نيست؛ مالك قطعي براي اينكه چيزي تعبدي باشد اين است كه وعده عذا

دهد كه آن موجب بطالن باشد، اگر چنين مطلبي در مورد يك واجب يا مستحبي در روايات وارد شد نشان مي
 تعبدي است.

به اجمال اشاره شد و اصل بحث آن در اصول است كه تكاليف، چه واجب، چه مستحب، به تعبدي و توصلي 
اشته باشيم كه چه در واجبات چه در مستحبات گاهي در روايات وعده ثواب تقسيم شده است بايستي به اين توجه د

 داده شده است گاهي وعده عقاب بر رياي در آن داده شده است و اينكه ريا موجب بطالن آن است.
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 شاخص و معيار تعبدي بودن
ورد يك واجب يا شود ممكن است ثوابي باشد كه خداوند متعال تفضالً در موعده ثواب دليل بر تعبديت نمي

است وعده ثواب منافات با توصليت يك واجب يا  جمعقابلمستحبي بدهد ولو قصد قربت هم نباشد با توصليت 
 مستحب ندارد.

اما شاخص اصلي دومي است كه مضموني وارد شده باشد كه وعده عقاب بر رياي در آن داده شده باشد يا اينكه 
عابيري در اين سمت بيايد اين شاخص تعبدي بودن است. با توجه به مثالً ريا موجب بطالن است؛ اگر چنين ت

نيكي  و آثاري ثواب هاوعدهمعياري كه به آن اشاره كرديم وقتي وارد روايات بشويم در باب تعلم، قرائت، تفكر 
 ها ذكر شده است كه روايات زيادي هست.براي اين

 ادله روايي
ها مترتب ن رواياتي كه وعده ثواب دادند و آثار نيكي را بر آناما با همين معياري كه ذكر كرديم صرف اي

و ها را مذمت بكند اي پيدا بكنيم كه رياي در اينها تعبدي است بلكه بايد ادلهشود كه ايندانستند، دليل بر اين نمي
يم بايستي ببينيم كه كاري نداريم با توجه به معياري كه عرض كرد -كه زياد هم است-ما با دسته اول از روايات  لذا

 وعده عقابي يا مضموني كه ناظر به بطالن با ريا باشد داريم يا نداريم؟
اي از روايات است كه در جلد چهارم وسائل، ابواب قرائت توانيم به آن اشاره بكنيم پارهآنچه در اين باب مي

ت في الصاله بحث قرائت قرآن را هم ي فقهي و به مناسبت بحث قرائهاكتاباست كه معموالً در  آمده 8باب قرآن 
يكي از واجبات نماز است در ذيل آن  عنوانبهابواب القرائة في الصالة  اول 4جلد آورند در وسائل در ذيل آن مي

دو مستحب مؤكد هستند،  عنوانبهآورند كه بحث ما هم در تعلم قرآن و تفكر در قرآن كه ابواب قرائت قرآن مي
 بود. روايات در اين ابواب
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 روايت اول
است كه تعبير مرحوم صاحب وسائل در عنوان باب اين است  آمده 8باب در بحث تعبديت رواياتي است كه در 

ةِ وَ اْلعَمَِل وَ يَجِبُ عَلَيِْه يُسَْتحَبُّ ِلحَامِلِ الْقُرْآنِ ُملَازَمَةُ اْلخُشُوِع وَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ التََّواُضعِ وَ الْحِْلمِ وَ اْلقَنَاعَ«كه 
كه فرد با قرآن پيدا اي يعني در همين مستحبات كه قرائت و مالزمت و هر نوع مماسه 1»الْإِخْلَاصُ وَ تَْعظِيمُ الْقُرْآن

كه يك مقدار عنوان ايشان اطالق دارد دليل نيست منتها تلقي ايشان اين  »يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِخْلَاصُ«گويد: كند، ميمي
معناي يجب، وجوب اصل عمل نيست بلكه وجوب شرطي است يعني وقتي كه  »يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِخْلَاصُ«است كه 

خواهد قرائت بكند بايد در او اخالص باشد، وجوب شرطي است كه به معناي جزئيت قصد اخالص در اين عمل مي
 كند.افاده مي

 سؤال: تعابيري كه در اين باب آورده است فتواي صاحب وسائل است؟
 صاحب وسائل است اين هم... جواب: دقيقاً فتواي مرحوم

گويد اصل قرائت قرآن واجب است كسي نمي »يَجِبُ عَلَيْهِ الِْإخْلَاصُ«خواهد بگويد تعبدي است جواب: نه مي
گويد وجوب گويد: اگر اين عمل بخواهد محقق بشود بايد اخالص باشد. اين وجوب، وجوب خود عمل را نميمي

شرط اين عمل اخالص است، ممكن است خود عمل مستحب باشد ولي اگر  گويد؛ يعنياخالص در اين عمل را مي
اين عمل مستحب بخواهد واقع بشود، اخالص در آن الزم است. اگر در اين عمل اخالص نباشد، حرمت دارد، ولي 

 اصل عمل نباشد هيچ منعي و حرمتي ندارد؛ اگر آورد بايد اخالص باشد و بدون اخالص گناه كرده است.
 ط استحبابش آن است؟سؤال: شر

تواند عمل را نياورد ولي اگر آورد اخالص واجب است و رياي شرط استحباب آن اين است كه مي بلهجواب: 
ريايي كه در او پيدا شده است مبتالي  به خاطرحرام است. ممكن است كسي بخواهد مستحبي انجام بدهد و  در آن

خواهد بگويد شرط اين عمل اخالص است و بدون اخالص يبه يك گناه بشود درواقع اينجا وجوب شرط است، م
 شود.اين عمل محقق نمي
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 بررسي داللي روايت
كنيم دو مطلب را مراجعه مي -كه بعداً به آن اشاره خواهيم كرد-وقتي كه به روايات اين باب و چند باب ديگر 

 بينيم:مي

 يكي بحث اخالص در خود قرائت و هر نوع تماس با قرآن است؛ -

ي هم اينكه كمال شخص به اين است كه اعمال ديگر او هم درست باشد؛ يعني كمال در اين است كه كسي يك -
را از او  هاثوابتواند اين كه مالزم و مرتبط با قرآن است اعمال ديگر او هم درست باشد و اعمال منكر مي

 بگيرد.

 ارتباط اعمال با يكديگر
دارند كه  باهمگر است و حبط و تكفير و تماسي كه اين افعال و اعمال در دومين باب بحث ارتباط اعمال با يكدي

موجب  ايسيئهممكن است اعمالي چنان قوتي داشته باشند كه يك عمل نيكي كه سيئاتي را تكفير بكند يا عمل 
 حبط اعمالي بشود. 

آن گناه را انجام ندهد، آن  ، به اين است كه)فراوان داريم كه كمال اين عمل يا شرط قبولي اين عمل (مثالً نماز
در  پيوستههمبهها يك شبكه اي دارد كه ارتباط واجبات و اعمال و تكاليف شعري با يكديگر است كه اينيك فلسفه

تواند تأثير و تأثرات متفاوت داشته باشد؛ خود اين يك بحث روح و روان آدمي است و اين مجموعه اعمال مي
و در قرآن آمده  در تفاسير و فلسفه و كالم ما همان بحث حبط و تكفير است خيلي جالبي است سابقه اين بحث

است و در كتب كالمي و كتب تفسيري ما مفصل هم بحث شده است. مرحوم عالمه در جاهاي مختلف بحث كرده 
 هاي جديدي كه مثالً در روانشناسي يا در تعليم واست ولي هنوز هم جاي بحث دارد بخصوص با توجه به بحث

 پيوستههمبهتربيت است جاي بازنگري و تعميق اين مبحث وجود دارد كه اصوالً چطور اين اعمال يك شبكه و 
 كند؟است و اين حالت را پيدا مي

ي به اين بحث يك نگاه جديدي انداخت همين شناختروانشود با نگاه تربيتي و يكي از چيزهاي جالبي كه مي
 .ديايدربدارد، با يك نگاه تربيتي به آن شايد روايات جالبي  است و شايستگي در حد يك رساله هم
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ارتباط اعمال (كه واجبات و محرمات  دهندهنشانبحث حبط و تكفيري كه داشتيم در كتب كالمي و تفسيري ما 
 شود.مي تكفيرها درجات و تأثير و تأثر متقابل دارند كه گاهي موجب حبط يا موجب است) با يكديگر و اينكه اين

هاي خيلي خوب و غني در الميزان فلسفي كالمي و تفسيري مطرح شده است و بحث ازنظراين بحثي است كه 
داريم منتها با رويكردهاي جديد علوم انساني در روانشناسي و حتي علوم اجتماعي و بخصوص تعليم و تربيت 

بشود با اين نگاه نكات بهتري را از تر كرد و شايد ي جديدي به بحث انداخت و خود بحث را غنيهانگاهشود مي
 آورد. به دستروايات 

 ها را مبنا قرار داد.شود آن بحثاگر روي اين موضوع كار بشود مباحث بنيادي آن سابقه خوبي دارد و مي
 سؤال: ؟

در گويد اگر به پدر و ماجواب: در روايات اعمال را به هم ربط دادند اين بعد تربيتي مهمي دارد كه مثالً مي
 نمازتان قبول است. وقتآناحترام بگذاريد 

 ي و تربيتي هم دارد.شناختروانها مبناي فلسفي دارد و يك مبناي اين بحث
 سؤال:... بحث تفسيري است؟

 جواب: بله تفسيري است.
 سؤال: ؟

اينجا بعد تواند يك رساله تربيتي باشد هاي تفسيري ديگر ميجواب: بله تربيتي است يعني مثل خيلي بحث
 تربيتي دارد. اين بحث جاي تأمل دارد.

 مباحث تعلم و قرائت قرآن
 چند باب ديگر دو بحث داريم؛ و 8باب در تعلم و قرائت قرآن در ابواب مختلف بخصوص 

يكي اين است كه قبولي اين قرائت و اعمال با اعمال ديگر مرتبط است و تأثير و تأثر اين اعمال هم ابعاد   -
 لسفي هم كالمي دارد.تربيتي هم ف



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
:  ١٠١٢ ماره 

6 

يك بحث هم اين است كه قوام اين اعمال به اخالص است كه بحث ما همين است. اين يك بحث پرانتزي و  -
 استفساري بود كه به آن اشاره كردم.

 روايت دوم
كه سند آن تام نيست دارد كه عن محمد بن  2روايت  8به بعضي از روايات اشاره بكنيم مثالً در اين روايت باب 

بدالجبار يا عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد... عن ثعلبه بن ميمون عن يعقوب األحمر كه يعقوب أحمر ع
 توثيق ندارد.

إِنَّ ِمنَ النَّاسِ َمنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ ُفلَانٌ قَاِرئٌ وَ ِمنْهُْم مَْن يَقْرَأُ الْقُرْآَن «: ) فرمودندعق (في حديث قال: امام صاد
وَ مِنُْهمْ َمنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ِليَْنتَفِعَ بِهِ ِفي َصَلاتِهِ وَ لَْيلِهِ َو « ها ارزشي ندارداين »يَطْلُبَ بِِه الدُّنَْيا وَ لَا خَيَْر فِي ذَلِكَلِ

ان گويد قرائتي كه براي تمجيد و تعريف ديگرخوب است. اين روايت مي وقتآنكه جنبه ديني دارد كه  2»نَهَارِهِ
 باشد يا دنيايي را طلب بكند در آن هيچ خيري نيست. البته روايت معتبر نيست.

 سؤال: اين حديث معتبر نيست؟
كند توثيق ندارد، ثعلبه مي ) نقلعق (جواب: حديث معتبر نيست، يعقوب أحمر كه راوي آخر است كه از امام صاد

 ابن ميمون و...
ها مباني رجالي ما را كه قبول نداشتند روي مباني خود ممكن است اين را نيست، آن طورنياجواب: هميشه 

 دانست.قوي مي

 روايت سوم
 روايت سوم كه باز مرفوعه است.

عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد برقي (كه عن اسماعيل بن مهران خوب است) عن اويس بن 
 عمن ذكره؛ چون مرفوعه است اعتبار ندارد. هشام است كه شايد توثيق نداشته باشد،

                                                            
 .607، ص: 2اإلسالمية)، ج -الكافي (ط  - 2
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 روايت چهارم
فَاتَّخَذَهُ بِضَاعَةً وَ اسْتََدرَّ  -قُرَّاءُ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةٌ رَُجلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ«كه دارد؛  ) استعباقر (روايت چهارم هم باز از امام 

ها را زياد خدا اين 3»فَلَا كَثَّرَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآن«فرمايد: كه بعد مي »بِهِ الْمُلُوكَ وَ اسْتَطَالَ بِهِ عَلَى النَّاسِ
 نكنيد كه ارزشي ندارند.

 روايت پنجم
، عن احمد بن 8باب روايت پنجم روايت معتبر و خوب است دارد؛ وفي الخصال (خصال صدوق است پنجم از 

كند و توثيق شده است، آدم بزرگواري رحوم صدوق از او نقل ميزياد بن جعفر همداني كه از كساني است كه خود م
عن ابن ابي عمير، عن هشام  -كه اشاره به آن بحث كرديم-است) عن علي بن ابراهيم عن ابيه پدر علي بن ابراهيم 

 بن سالم. سند معتبر است جز پدر علي بن ابراهيم است كه گفتيم آن هم درست است.
الْقُرَّاءُ ثَلَاثَةٌ قَارِئٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ لِيَْستَدِرَّ بِهِ اْلمُلُوكَ وَ يَسْتَِطيلَ بِهِ عَلَى «همين مضمون را دارد،  ) قالععبداهللا (عن ابي

از  4»وَ يَشْفَعُ ِفيَمنْ يَشَاءُفَهَذَا مِمَّنْ ُينْقُِذهُ اللَّهُ مِنْ َمضَلَّاتِ الِْفتَنِ وَ ُهوَ مِنْ أَهْلِ الَْجنَّةِ  »النَّاسِ فَذَاكَ ِمنْ أَهْلِ النَّارِ
اي پيدا خودنمايي بكند و بر ديگران سلطه» وَ يَسْتَطِيلَ بِهِ عَلَى النَّاسِ«پادشاهان و صاحبان مكنت جلب منافع بكند 

كه  »قَارٌِئ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ«اين هم از اهل نار است تا اينكه  »وَ قَارٌِئ قَرَأَ الْقُرْآَن فََحفِظَ حُرُوفَهُ َو ضَيَّعَ حُدُودَهُ«بكند 
قرأء را سه دسته كرده » َفهَذَا مِمَّْن يُنْقِذُُه اللَّهُ مِنْ مََضلَّاتِ اْلفِتَِن وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ يَشْفَعُ ِفيمَْن َيشَاءُ«كند عمل مي

 است.
 ؟ؤال: س

دهد كه همان سه نوع جواب: البته بحثي در فقه است كه عملي را براي بهشت يا جهنم يا محبت خدا انجام مي
دهد. اين در مشهور است يك وقتي هم عمل را براي اينكه آثار دنيوي در روايات براي آن ذكر شده است انجام مي

انجام  اندگفتهها وايات دارم و به خاطر اينكه آنفقه هم بحث است اگر به نحويي به اين برگردد كه من اتكاي به ر
                                                            

 .182، ص: 6وسائل الشيعة، ج - 3
 .183، ص: 6وسائل الشيعة، ج - 4



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
:  ١٠١٢ ماره 

8 

فقط ورزش بكند معلوم است كه درست نيست و همان  خواند كهدهم اين قابل تصحيح است؛ ولي اگر نماز ميمي
 آيد.قاعده اينجا هم مي

 بررسي سندي و داللي روايات
روايات ديگر است يكي دو روايت را اين چند روايت، روايت معتبر روايت پنجم است ولي مؤيد آن در ميان 

 شود.شود و موجب اطمينان بيشتر ميمعتبر كرديم و مضمون كلي همه مؤيد مي
شود مضاميني نظير اين پيدا كرد؛ شبيه اين جاهاي ديگر در ابواب بعدي مي شيوبكمابواب ديگري هم است كه 

 هست.
يا توصلي؟ معيار هم گفتيم و روايتي هم آورديم  بحث ما در اين است كه تعلم يا تفكر در قرآن تعبدي است 

تعلم يا  نكهيامثلما نيست بلكه در مورد قرائت قرآن است در مورد قرائت قرآن هم  بحث موردمنتها اين روايت در 
 تفكر مستحب است؛ قرائت آن، حفظ آن، همه مستحب است.

تفكر در روايات تفكر و تدبر در  عنوانبهجايي  -تا جايي كه فحص كردم-اين در مورد قرائت قرآن است و 
قرآن يا تعلم قرآن چيزي نداريم كه اگر كسي قرآن را براي غير خدا تعلم بكند عقابي دارد يا اگر براي غير خدا در 

 قرآن تدبر بكند، عقابي دارد.
 :توانيم به آن تمسك بكنيم يكي از اين دو طريق استآنچه مي

قرائت فقط خصوصيتي  عنوانبهبكنيم و بگوييم قرائت قرآن تنقيح مناط را ها يا اين است كه قرائت و اين -
به نحوي همان مالك قرائت قرآن را دارد؛ درواقع چيزي كه  جاهمهندارد، تأمل در قرآن، عالم قرآن شدن 

خواهد اين است كه در فراگيري و قرائت و تالوت و تدبر و تفكر قرآن اغراض دنيوي دخيل دين از ما مي
ي كه اگر به غير آن اگونهبهي معنوي و الهي باشد هاكششها و شود و هميشه آميخته با اغراض و انگيزهن

 شود.ها باطل ميجهت باشد اين
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بكنيم چون چنين مضمون وعده بر عقاب و اينكه ريا موجب بطالن اين عمل است  خصوصيت الغاء يا اينكه -
در تدبر و تفكر  -چون رواياتش جمع وجور است پيدا نكرديم-فقط در قرائت داريم در تعلم قطعاً نيست 

 هم شايد نباشد.

 روايت ششم
بخواهد  نكهيا بايم كه قرائت آن گويد كه يك نوعي ارتباط با قرآن است، بايد بگويي ميطوركلبهقرائت قرآن 

كند همين يك استظهار بيشتر شخصي است ظاهراً مرحوم صاحب عالم آن بشود يا معاني را بفهمد، هيچ فرقي نمي
حب تيس«است كه  8باب ي گفته است عنوان بحث ايشان طورنيارا كرده است كه تنقيح مناط وسائل هم همين 

مه خشوع و صالة و صوم و تواضع و حلم و قناعت و عمل كه اعمال ديگر چي مستحب است؟ مالز ؛»لحامل القرآن
ي روحي ديگر هم داشته باشد و يجب بر همين حامل قرآن هايژگيوگويد خوب است كه حامل قرآن كه مي

آن در بعضي از ابواب ديگر مثالً درباره قرائت قرآن يا قاري قر كهيدرحالاالخالص، عنوان قاري قرآن نياورده است 
چيزهايي گفته است، احتماًال سر تعميم عنوان در اين باب با اينكه همه روايات در مورد قرائت قرآن است مثًال 

مَنْ قَرَأَ اْلقُرْآَن «كه سند آن هم همان علي ابن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني است، دارد كه  7روايت 
 (گوشت ندارد)» امَِة وَ وَجْهُهُ عَظْمٌ لَا لَحْمَ ِفيهِيَأْكُلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الِْقيَ

 روايت هفتم
لَقِيَ اللََّه تَعَالَى يَْوَم  ديگران تعريفش بكنند)ءٍ (مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ بِهِ السُّْمعَةَ وَ اْلتِمَاسَ شَيْ«دارد كه  8روايت 

  5»الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُُه مُظْلِمٌ لَيْسَ عََلْيهِ لَحْمٌ وَ زَجَّهُ الْقُرْآنُ فِي قَفَاهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّار
 كنند.بكنيم و بگوييم فرقي نمي رواياتي كه معتبر بود تنقيح مناط يك راه اين است كه

                                                            
 .286ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص:  - 5



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
:  ١٠١٢ ماره 

10 

و سند آن را  است 8روايت يت كه اينجا فقط همين يك روايت را من ديدم كه يك راه اين است كه يك روا
نرسيدم ببينم، روايت مفصلي است كه ايشان در باب عيادت مريض نقل كردند فكر كنم در جلد دوم باشد بايد سند 

 آن را پيدا كنيم.
تنقيح ا بپذيريم نيازي به اين روايت مفصلي است كه بخصوص در مورد تعلم قرآن هم دارد؛ اگر اين روايت ر

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلَمْ َيعْمَْل بِهِ وَ آثَرَ عَلَيْهِ حُبَّ «نداريم، تنقيح مناط نداريم كه اگر سند آن درست باشد كاري با مناط 
باز همان وعده عقاب داده » عَةً وَ الْتِمَاسَ الدُّنَْياوَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ بِهِ سُمْ«» الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا اسْتَوْجَبَ سََخطَ اللَّهِ

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ تَفَقُّهاً فِي  مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَمْ يَعَْملْ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوَْم الْقِيَامَةِ أَعَْمى«شده است 
(اينجا تعلم را دارد، قرائت را دارد چند  »بِ ِمثْلُ جَمِيعِ مَا أُعْطَِي الْمَلَائِكَةُ وَ الْأَْنبِيَاءُ وَ الْمُرَْسلُونالدِّينِ كَانَ لَهُ ِمنَ الثَّوَا

ُعلَمَاءَ وَ يَطْلُبَ ِبهِ وَ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآَن يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً وَ سُمْعَةً ِليُمَاِريَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَ يُبَاهِيَ بِهِ الْ«عنوان، تعلم هم دارد) 
 6»الدُّنْيَا بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ يَوْمَ الْقَِيامَةِ وَ لَمْ يَكُنْ فِي النَّارِ أَشَدُّ َعذَاباً مِنْه

بعيد تنقيح مناط الزم نيست ولي اگر اشكالي در آن باشد تنقيح مناط اگر روايت صحيح و معتبر باشد ديگر 
 مؤيدي باشد. تواندنيست؛ اين هم مي

 »مَنْ َتعَلَّمَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً وَ سُْمعَةً«پس اينجا فقط عنوان قرأ نداريم؛ 
تعلم در اينجا هم بايد تعميم بدهيم بحث تعلم فقط خواندن نيست بلكه انس با قرآن و فراگيري قرآن و قابل 

لم ظاهر باشد يا بحث تفكر و تدبر را هم بگيرد، اگر آن تعميم است. در تعلم قرآن دو احتمال است كه منظور فقط تع
تنقيح را هم بگيرد سند معتبر باشد و هر دو را بگيرد كار تمام است، اگر سند معتبر نباشد بايد اين مؤيد ر ا براي آن 

تنقيح بايد قرار بدهيم اگر سند معتبر باشد و تعلم فقط همان فراگيري ظاهري باشد فراگيري باطني و تدبر را مناط 
 بكنيم و از راه قبلي جلو برويم.مناط 
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 فِي اْلجَنَّةِ أَعْظَُم مَْن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ َو تَوَاضََع فِي الِْعلْمِ وَ َعلََّم عِبَاَد اللَّهِ َو هُوَ يُرِيدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ«بعد دارد؛ 
كند كه تعليم و تعلم فقط به خواندن نيست بلكه معارفي را به ء ميكه قرائن حكم و موضوع آن اقتضا 7»ثَوَاباً ِمنْه

 دهد.مردم ياد مي
 سؤال: ؟

 گيرد براي اينكه...جواب: كمي ترديد داريم كه تعلم آن را مي
 ...تنقيح مناط  سؤال: نياز دارد به

 .اعم هم بكار رفته استبكار رفته است ولي جاهايي  جواب: در جاهايي تعلم به معناي فراگيري ظاهري در آن

 روايت هشتم
گويد البته سند آن كه مي است 13حديث شاهد براي تعميم تعلم نسبت به تعلم با معنا و مفهوم و تفسير باب اول 

 -الْقُرْآَن حَبْلُ اللَّهِ وَ هَُو النُّوُر اْلبَيِّنُ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فََتعَلَّمُوا مَأْدَُبتَهُ مَا اسْتََطعُْتمْ إِنَّ هَذَا «تام نيست ولي دارد؛ 
  8»وَ الشِّفَاءُ النَّافِع

تا  »فَتَعَلَّمُوا مَأْدُبَتَهُ مَا اسْتَطَْعتُمْ «گويد چيزها را ياد بگيريد منظور يادگيري معنوي است، مخصوصًا كه دارد؛ كه مي
كار رفته است بعيد نيست اين هر دو ايي است كه در آن تعلم بهتوانيد، يادگيري ظاهري بيشتر ناظر به معنآنجا كه مي

 است.تنقيح مناط را بگيرد، نگيرد هم باز قابل 
 سؤال: مأدبه يعني چه؟

خاطر اين بود كه در بين عرب سفره انداختن خيلي مهم بوده گويد بهجواب: مأدبه يعني سفره، ادب هم كه مي
ها مهم بوده است ابتدا منظور از ادب آداب و اي مهمان و غذا و ايناست و رعايت چيزهايي بر سر سفره و بر

ما «چيزهاي الزم رعايه در سفره بوده است و كم كم به هر چيزي كه اعمال ما را نيكو بكند تعميم داده شده است 
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ست است يا مأدوبه هم است، نه مأدبه و مأدبه، سماعي هم هست. بايد سند اين را ديد كه در» يحسن لشيء و يزينه
 است. 8باب  8روايت نه كه 

 سؤال: ؟
ها آمده است به مناسبت بحث جواب: جلد دوم ظاهراً در عيادت مريض آمده است همان جايي كه ميت و اين

طوري ها هم شده است يك ابوابي به يك مناسبتي در جاهايي قرار گرفته است كه انسان همينمريضي و اين
ها ضمن است. مثالً ابواب قرائت قرآن ضمن قرائت در نماز آمده است مرضي و اين تواند بفهمد كجاي وسائلنمي

 ها خلل في الصالة آمده است.آمده است. يا بحث سالم و اين هاحرفبحث اموات و غسل ميت و اين 
 طوري نبودفرعي آمده است به اين دليل كه نگاه اين صورتبههاي خيلي مهم اجتماعي است كه يك سري بحث

هاي تعليم و تعلم ما است كه چون نگاه مستقلي روي آن نبوده است در مجموعه ها هضم شده است مثل بحثكه اين
 ابواب هضم شده است.

 سؤال: ؟
 هست. هايبنددستهجواب: بله اين اشكاالت در 

 بندي روايات در تعبدي بودن تدبر و تأمل و تفكر در قرآنجمع
 :دو وجه است ،اين

ها دهيم، قرائت قرآن و تعلم ظاهر و تعلم معنا و تفسير و اينپذيريم و تعلم را هم تعميم ميمي يا روايت را -1
 د؛شوهمه عبادي مي

 ها بكنيم.ي در اينيك تنقيح مناطيا اگر سند روايت هم نباشد  -2

ا شده كنيم، بحث آن انشاء اهللا در آينده است و آن طريق اين است كه ادعطريق سومي است كه فقط طرح مي -3
يك قاعده عام و كلي تعبدي است كه بعد از اين مباحث  عنوانبهي طوركلبهاست كه تعلم مسائل ديني 

 رواياتي 234صفحه كنيم ولي در كتاب العلم والحكمه آقاي ري شهري كنيم منابع را بعد بحث ميمطرح مي



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
:  ١٠١٢ ماره 

13 

به بعد، كه اين دو جا روايتي  30كه اخالص در تعلم را دارد، ذكر كرده است در بحار هم جلد دوم صفحه 
 كند.است كه ادعا شده است كه داللت بر تعبدي بودن تعلم مي

 بعضي از روايات چند دسته است مطلق و مقيد داريم كه يك بحث خيلي مفصلي راجع به آن خواهيم داشت.
گوييم تعلم علوم و اين قاعده را بپذيريم كه هر تعلمي، تعبدي است يا ب كهيدرصورتاين راه سوم است يعني 

آيد، خواهيم همان قاعده اول اينجا ميهم نميتنقيح مناط خواهيم دليل خاص نمي وقتآنمعارف ديني تعبدي است 
آوريم، كه بعيد هم آيا تمام است يا تمام نيست بعد مي كهآناين سه طريق است كه بحث اين طريق سوم و قاعده 

 نيست تمام باشد.

 نتيجه بحث
 :شود تعبدي بودن تدبر و تأمل و تفكر در قرآن را بيان كردمي راه سهپس از 

 د)يا روايت خاصه (اگر سندش معتبر باش -

 و الغاء خصوصيت از روايات قرائت يا تنقيح مناط -

 شود تعبدي باشد، يكي از اين سه طريق است.يا رجوع به قاعده عامه كه تعلم هر نوع معرفت ديني مي -

 ؟نباشد، ثواب نداردسؤال: اگر بحث قربت 
گويد اگر قرائت قرآن براي اين باشد كه ديگران شما را تمجيد بكنند، گناه دارد، چنين گناه دارد، مينه جواب: 

برد و روايت معتبر هم بود، عين نماز تعبيري در روايات آمده است كه در روز قيامت قرآن شما را به طرف جهنم مي
تواند نخواند، گناه هم نكرده است ولي اند يا نماز مستحبي يا نماز شب بخواند، ميخواهد نماز بخواست، كسي كه مي

 كند.اگر با قصد ريا بخواند درواقع گناه مي
 سؤال: ؟
خواهد قرآن را بفهمد نه عالقه علمي دارد، نه دنبال ثوابي است نه دنبال اين است كه فخر مثًال فقط مي نهجواب: 

 د وسط را بايد بحث بكنيم.بفروشد يا ريا بكند اين ح
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خدا، اين  به خاطرسؤال:... مثالً نماز كسي كه از اول تصميم داشته باشد دو نماز بخواند، يكي رياء، يكي هم 
 عذاب و عقاب دارد؟

 جواب: ريا موجب بطالن عمل است. عقاب دارد. يكي از گناهان كبيره هم است.
 گناه... در اعمال ديگر هم سؤال: بايد يك جوري باشد كه

 بريم.جواب: دليل نداريم كه اگر ريا بكنيد شما را به جهنم مي
 سؤال: اگر ريا موجب عذاب باشد...

جواب: ريا در جاهاي خاصي موجب عذاب است؛ اگر دليلي داشتيم كه اگر در هر عملي از واجبات و مستحبات 
 ا تعبدي است، دليل مطلق نداريم.هريا بكنيد موجب بطالن است و عقاب دارد، به اين معنا كه همه اين

 بطالن كه شايد معني نداشته باشد ولي عذاب... جاهمهسؤال: پس 
شد. اينكه عبادات را از معامالت ها عبادي ميجواب: عقاب و عذاب است دليل عام نداريم اگر داشتيم همه اين

بايد قصد خدايي بكنيد و اگر قصد خدايي گويد كه ها ميجدا كردند براي اين است كه در نماز و روزه و حج و اين
 نباشد، گناه كرديد.

يكي از مواردي كه محل بحث است در لؤلؤ و مرجان مرحوم حاجي نوري بحث كرده است راجع به اينكه آيا 
گويد شرط عزاداري و ع) تعبدي است يا توصلي است؟ ايشان ميالحسين (گريه و عزاداري براي حضرت اباعبداهللا 

وارد بود كه  بر آنآورد منتها اشكالي اي ميي دو چيز است، يكي صدق و يكي اخالص. بعد هم ادلهخوانروضه
كند دارد كه اگر ها را اگر كسي براي غير خدا كرد عقاب مياين ) وعحسين (جايي ندارد عزاداري و گريه براي امام 

ك چيزي عبادي و اخالص بشود بايد دليل دهيم ولي اين كافي نيست، براي اينكه يبراي خدا باشد ثواب هم مي
ها بود، عمل باطل است و عقاب دارد. چنين چيزي نداريم و لذا اين اشكال به بيايد و بگويد كه اگر براي ريا و اين

شود ولي ي عمل ميقدرگرانايشان در لؤلؤومرجان هست كه درست است كه اخالص موجب ارزش بيشتر و 
ممكن است  طورنياباشد،  ع) عملي است كه ثواب دارد ولو اخالص هم در آنسين (حعزاداري و گريه براي امام 

 ريا كرد، گناه بكند. عبادي نيست كه يعني اگر مثل نماز شب در آن هرحالبهخدا تفضالً بخواهد ثواب بدهد، 
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 نظريات در باب ثواب
 :دو نظريه در باب ثواب داردكه اي قبالً بحث كرديم نكته

بر قصد و اخالص است ولو عمل توصلي باشد بايد قصد  گويند ثواب دادن و مثوبت الهي متوقفميبعضي  -
 اخالص بكنيد تا ثواب ببريد.

 نظر استاد
 اين را هايليخكند يي را براي بعضي مستحبات ذكر ميهاثوابگفتيم كليت ندارد اين رواياتي كه گاهي در پاسخ 

ايي است كه قصد اخالص بكند ولي چه اشكالي دارد ما قصد اخالص هم كنند بر اينكه ثواب براي جحمل مي
دهند، اين هم تفضالً مانعي ندارد منتها اگر دهد، توصلي است ولو بدون اخالص ثواب مينداشتيم خدا ثواب را مي

اق هم ي استحقنوعبهاخالص باشد و براي خدا باشد با يك نگاه عام همه آن تفضل است؛ ولي با يك نگاه جزئي 
دهيم، اگر بگوييم ظاهر آن در استحقاق ثواب است بايد بگوييم اينجا با ثواب مي است، اينكه در روايات دارد كه

دهد، حداقل در بعضي از دهند ولي اگر ظاهر را نگوييم و بگوييم خدا تفضالً يا استحقاقاً ثواب مياخالص ثواب مي
مَنْ  «گويد كه دهد. رواياتي ميص هم نباشد باز خدا ثواب را ميشود گفت كه اطالق دارد يعني ولو اخالجاها مي

 اين را مطلق بگيريم... .9»بَكَى وَ أَبْكَى وَاحِداً فَلَهُ الْجَنَّة
 أبكي بايد بر اساس اخالص باشد ديگر... سؤال: آن بديهي است، بكي و

 خواهد.ابكاء كه اخالص نيست، بكي يك مقدار اخالص نمي نهجواب: 
 شود...سؤال: يعني هيچ گناهي ندارد و براي او ثواب نوشته مي

                                                            
 .288، ص: 44بيروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 9
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مَنْ تََعلَّمَ الْقُْرآنَ يُرِيدُ بِهِ ِريَاءً بَدَّدَ اللَّهُ «ها ريا بورزد مثل اينجا كه جواب: اين دليل را نداريم كه اگر كسي در اين
راي غير خدا عزاداري بكنيد، ياد ائمه را مثالً زنده چنين چيزي در آن جا نداريم كه اگر ب 10»عِظَامَهُ يَوْمَ الِْقَيامَة

 .ديدارنگه
دارد ولي در عين طور نيست كه همه غير خدا باشد خيلي جاها ائمه را دوست ميگوييم اينغير خدا هم كه مي

ر نداريم كه عذاب ب بر آنخواهد مهم بشود كه اگر در عبادت باشد همين هم موجب بطالن است ولي دليل حال مي
 آن مترتب بشود.

 سؤال: ؟
جواب: كتاب لؤلؤ و مرجان را بخوانيد كتاب مرحوم حاجي نوري است، مرحوم شهيد مطهري در حماسه حسيني 

 و خيلي آثارش از آن متأثر است يك منبع خوبي براي ايشان بوده است.
شكال دارد ولي اصوالً روي كند جاهايي از آن امرجان، مرحوم شهيد مطهري اتفاقاً تعريف هم مي و جواب: لؤلؤ

گويد يكي صدق و يكي اخالص. بحث دروغ را هم گذاشته شده است، مي هاخوانروضهاين دو محور است براي 
خيلي خوب بحث  را هانياشده است  هاروضهآورد و بعد دروغ بر ائمه و اينكه چقدر چيزهاي اشتباهي وارد مي
 الزم است. كند، خواندن اين كتاب براي اهل تبليغمي

 سؤال: محدث نوري كه استاد...
ميرزا حسن نوري كه كتابي در تحريف قرآن نوشت كه خيلي براي شيعه مضر بود هر چه خدمت كرده  بلهجواب: 

 است ولي اين خيلي به حال شيعه مضر بوده است، فصل الخطاب في التحريف الكتاب.
ن كتاب خيلي به شيعه ضربه زده است خدا رحمتش بكند، است، اي شدهفيتعردر روايات اثبات كرد كه ديد شيعه 

خدمات زيادي داشته است. لؤلؤ و مرجان همين بحث را دارد، البته اينكه سنگ بزنيد و گريه بكنيد نه بايد به نحوي 
 حسين بشود. بر امامگريه 

 سؤال: براي امام حسين...

                                                            
 .184، ص: 6وسائل الشيعة، ج - 10
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شود گفت كه تعلم به يكي از اين وجوه مي هرحالبه تا ثواب داده بشود، جواب: بله اين انتساب بايد پيدا بكند
اي است كه ايشان هم مطرح كردند سابق هم ماند نكتهها عبادي و تعبدي است منتها آنچه باقي ميقرآن و اين

 كنيم. كه انشاء اهللا جلسه بعد مطرح مي اي به آن كرده بوديماشاره
 صلي اهللا علي محمد و آله االطهار ؛ وتهبركاو  اهللارحمهوالسالم عليكم و 

 
 
 


