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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
 :گفتیم که در تعلیم و تعلم فصولی هستفقه التربیه در بخش اول مباحث 

 ؛فصل اول در احکام تعلم و اقسام علوم بود -

 ؛تعلم بوده که مربوط به سابق استفصل دوم درباره وظایف و آداب متعلم و  -

 .فصل سوم درباره احکام تعلیم و آداب معلم است -

 .و بعد از مقدمات به بخش اول یعنی احکام تعلیم پرداختیم تعلیم و معلم را معنا کردیم ،دماتدر مق

 ابتدا در مورد حکم تعلیم علوم محرم بحث شد که آیا تعلیم علوم محرم، حرام است یا نه؟

 .قرار دادیم و به نتیجه رسیدیم موردبحثگر وجوب تعلیم علوم واجب بود که روایات را محور دی

حکم تعلیم علوم مستحب هم روشن شد. گفتیم در مواردي که تعلیم واجب یا مستحب است این سؤال مطرح 

 لی؟صآید یا توشود که آیا این تعلیم آنجایی که واجب یا مستحب است تعبدي به شمار میمی

شود و ما که در مواردي مستحب می طورهمانشود در مواردي تعلیم به صورت موجبه جزئیه واجب می

 این را قبول کردیم؛ الجملهیف

 لی؟صسؤال این است که وجوب یا استحباب تعبدي است یا تو

 لیصتفاوت تعبدي و تو
عبادات یا واجبات تعبدي از غیرتعبدي لی اشاره کردیم و گفتیم که تفاوت عبادات از غیر صبه فرق تعبدي و تو

 .در این است که در عبادات قصد قربت شرط است و فقدان شرط هم معصیت دارد هم موجب بطالن است

 عبادتمفهوم 
بنابراین عبادت یعنی عمل واجب یا مستحبی که قصد قربت شرط آن است و معناي شرطیت این است که اگر 

 است. تیخاصیبو هم وضعاً موجب بطالن عمل است و عمل  هم تکلیفًا مرتکب گناه شده ،نباشد

 طورنیاشود و اگر البته بطالن عمل هم در واجبات متصور است و هم در مستحبات، در این صورت تعبدي می

 شود.لی میصنباشد تو
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شود که عبادت به شمار آید ولی آن عبادت شود قصد قربت کرد و قصد قربت موجب میلی هم میصدر تو

مطلوب است که همه اعمال با قصد قربت انجام بگیرد و با قصد  در منطق اسالمالعرض است نه عبادت بالذات، ب

شود که ملحق به عبادات به معناي شود، ولی موجب نمیقربت خیلی از اعمال مباح مستحب و مطلوب موال می

 شود.خاص بشود بلکه عبادت به معناي عام می

 :دارد بنابراین عبادت دو معنا 
 ؛عبادت به معناي عام -1
 .عبادت به معناي خاص -2

عبادت به معناي خاص همان واجبات و مستحبات تعبدي است که قصد قربت در آنجا شرط است و فقدان آن 

 ؛معصیت و موجب گناه و بطالن است

 ر آید.شود و عبادت بشمالیات هم با قصد قربت داراي ثواب میصاما عبادت به معناي عام هر عملی حتی تو

شود آن را انجام داد، همه اعمال و پس تعریف عبادت این نیست که عملی که ثواب دارد یا با قصد قربت می

باشند. عبادت به معناي خاص عبادتی است که قصد قربت قید و شرط آن است،  گونهنیاتوانند حتی مباحات هم می

 بود. شدهگفتهاین تفاوتی است که در اصول 

 بنديجمع
به معناي خاص  ؛لی است و عبادت به معناي عام و معناي خاص داریمصمقدمه اول تعریف تعبدي و توپس 

شود با قصد قربت مطلوب موال قرار گیرد همان تعبدیات است و به معناي عام یعنی هر عمل مباح به معناي عام می

 لی است.صو مورد پاداش الهی واقع شود این تفاوت بین تعبدي و تو

 ولی: مقتضاي اطالق دلیلنکته اص
لی صنکته دیگري که در علم اصول درباره تقسیمات احکام آمده این است که حکم به عوامل تعبدي و عوامل تو

گویند اطالق دلیل اقتضاي کند؟ که معموالً میشود آنجا بحث شده که اطالق دلیل چه چیز را اقتضا میتقسیم می

 .کندلی بودن میصتو
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 ؟در متعلق امر جایز است یا نهآیا اخذ قصد امر 
بود که اخذ قصد امر آیا در متعلق امر جایز است یا نه؟  منتهی یک شبهه وجود دارد که در اصول فقه هم آمده

گویند ملکه و اند که این مشتمل بر دور است که اگر مشتمل بر دور باشد و چون اطالق و تقیید را میاي گفتهعده

اما راه دارد براي ؛ داد و لذا برخی به سمت اطالق مقامی رفته بودنداطالق را نتیجه نمی ،عدم ملکه است، نیامدن قید

 .اینکه اخذ قصد قربت درست شود و اطالق صدق کند

 نظر غالب محققین
و اگر جایز نباشد  ؟خواهم وارد بحث فنی آن بشوم که آیا اخذ قصد قربت امر جایز است یا جایز نیستمن نمی

شود؟ ولی اعتقاد غالب محققین این است که اگر قید ذکر نشود و بیان خاصی شود یا درست نمیاطالق درست می

احراز  شود اال آنجایی که قید رالی بودن حمل میصبراي اشتراط قصد قربت در دلیل نیاید واجب و مستحب بر تو

این متوقف بر مباحث بسیار دقیق و پیچیده است که آیا  .یا مقامی استاطالق لفظی بکنیم؛ منتهی اینکه اطالق، 

 شود؟شود قصد امر در متعلق اخذ شود یا نمیمی

خواهیم و تقریرات هم درباره این مطلب بحث شده است که نمی هاکتاباین مطلب در اصول فقه آمده و در سایر 

لی صشود که حمل بر تود قربت و قصد امر موجب میکه عدم ذکر اشتراط قص این مطلبوارد این بحث بشویم فقط 

کند می ي مطلق را اقتضادیقیبشود و گاهی اطالق بودن می توصلیبودن بکنیم. به عنوان مثال اطالق دلیل حمل بر 

به کافر، قبه مومنه مجزي است و هم رقمعناي اطالق در اینجا این است که هم ر» بهقرالب اعط«گوید یعنی وقتی می

کنید اطالق می توصلی؛ مثالً وقتی شک در تعبدي و کندیمولی گاهی اطالق هست که دلیل را حمل بر یک قسم 

گوید عینی و یا زمانی که شک در تخییر یا کنید، اطالق میو یا وقتی که شک در کفایی و عینی می توصلیگوید می

 گوید.ت اطالق یکی از اقسام را مینکته فنی که در علم اصول اسبه خاطر این  گوید تعیینکنید، اطالق میین میتعی

طور نیست که دو طرف قید اضافه داشته باشند گاهی یک طرف قید کمتري دارد و لذا نکته فنی این که همیشه این

تعبدي قید زاید که و تعبدي دو قسم از واجب هستند  توصلیشود اینجا هم درست است که اطالق حمل بر آن می

 .کندحمل می توصلیو لذا اطالق چه اطالق لفظی و چه اطالق مقامی دلیل را بر  قید کمتري دارد توصلیاما دارد 

 ین چیزي است که آنجا گفته شده است.ا
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 بنديجمع
را معنا کردیم و در مقدمه دوم گفتیم که اصل در اوامر این است که چه با  توصلیپس در مقدمه اول تعبدي و 

بشود، بنا بر تفصیلی که در علم اصول از آن بحث شده است ما  توصلیچه با اطالق مقامی حمل بر  اطالق لفظی و

این دو مقدمه ؛ بودن امر و واجب را تصحیح بکند توصلیتواند معتقد هستیم که اطالق لفظی هم درست است و می

 است.

 -رد عزاداري اباعبداهللا الحسین (ع) استکه در مو-مثالً اگر به لؤلؤ و مرجان مرحوم حاجی نوري مراجعه بکنید 

ارزشی  ،اند که عزاداري مستحب تعبدي است و لذا در عزاداري باید قصد قربت باشد و اگر نباشددر آنجا ایشان گفته

شود اطالق این می وقتآنبشوند  دارخدشهایشان  لیدالندارد که البته ما دالیل ایشان را خدشه کردیم و زمانی که 

تعبدي شدن یک مستحب یا یک  هرحالبهاست و قصد قربت شرط نیست و آثار خود را دارد.  توصلیکه مستحب 

 شود.می توصلیواجب نیازمند دلیل خاص است و اگر دلیل نباشد حمل بر 

 نتیجه اینکه:
واجب است، تعبدي به شمار ی که مستحب است یا یبا این دو مقدمه سؤال ما روشن شد که: تعلیم در جاها

 ؟توصلییا  آیدمی

شود و قصد ریا و قصد غیر خدا در می توصلیحمل بر  ،طبق قاعده روشن شد که اگر دلیل خاصی نداشته باشیم

 .آیدنمی حساببهو مزد و باطل  اجریبشود و عمل آن موجب معصیت نمی

ا یاد بدهد الزم نیست که قصد قربت بکند اگر است پس جایی که باید عالمی احکام ر توصلیاصل این است که 

قصد قربت هم نداشته باشد تکلیف موال را عمل کرده ولی اگر گفته شود تعبدي است او به تکلیف عمل نکرده است. 

است. این سؤال در تعلم هم مطرح است که آیا تعلم  توصلیاین سؤال روشن شد و اصل هم بر این مبنا است که 

 ؟توصلیی که مستحب است، تعبدي است یا علوم واجب یا جای

عین همین بحث در تعلیم هم مطرح است در منیۀ المرید آداب معلم و متعلم را مطرح کرده بعد این آداب را به 

 :تقسیم کرده و آداب مشترك را هم به دو قسم تقسیم کرده است ی که مشترك بین معلم و متعلم استآداب

 ؛باید متصف به آن بشوندآدابی که در اوصاف شخصی ذاتاً  -1

 آمده است. در مجلس درس و کالس ی کهآداب  -2
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محور در آداب مشترك آمده  6-5این یک فصل در آداب مشترك است بعد هم آداب مختص معلم و متعلم آمده 

» بذله و طلبه فی تعالى هللا النیۀ إخالصاول ما یجب علیهما «است، اولین ادب مشترکی که آورده است این است 

یک ادب مشترك را اخالص قرار داده و تعبیر ایشان هم وجوب است اما اینکه ایشان در یک کتاب اخالق وجوب 

برد، هر دو احتمال صدق برد یا اینکه براي تأکد مطلوبیت این وجوب را به کار میرا به همان معناي فقهی به کار می

 کند.می

 على األعمال مدار بذله فإن و طلبه فی تعالى هللا النیۀ صإخالاول ما یجب علیهما «تعبیر ایشان این است که 

 على وبال تارة و قدرها لعظم قیمتها یعلم ال جوهرة تارة و لها قیمۀ ال خزفۀ تارة العمل یکون بسببها و النیات

 تعالى اهللا وجه بعمله یقصد أن منهما کل على فیجب. الواجبات بصورة کان إن و السیئات دیوان فی مکتوب صاحبه

 جاه أو مال تحصیل من الدنیا غرض بذلک یقصد ال و دینه معالم إلى عباده إرشاد و نفسه إصالح و أمره امتثال و

 تثمر التی الفاسدة األغراض من ذلک نحو و اإلخوان على الترفع أو لألقران المفاخرة أو األشباه عن تمیز أو شهرة أو

 أَعْماالً  الْأَخْسَرینَ« من فیصیر الدائم الثواب و اآلخرة الدار تفوت و المقت توجب و تعالى اهللا من الخذالن

 الجامع األمر و ؛)104کهف/(»صُنْعاً یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِی سَعْیُهُمْ ضَلَّ الَّذِینَ )103کهف/(

اهللا به ءشاشود که انو آیات می و بعد وارد روایات 1»بالعبادة تعالى اهللا سوى ما مالحظۀ عن السر تصفیۀ لإلخالص

 تدریج آنها را ذکر خواهیم کرد.

اند که قصد قربت این کار را ظاهر گفته ایشان این است که تعلم و تعلیم امري عبادي و تعبدي است و نگفته

خواهد دهد که میبعدي نشان میاند قصد غیر قربت موجب عقاب و خذالن است و شواهد کند بلکه گفتهخوب می

 بگوید این یک امر تعبدي است.

 تعبدي بودنادله 
اي که ذکر خواهیم کرد بخشی در که دلیل براي تعبدي بودن چیست؟ ادله دیدباید  و است توصلی برگفتیم اصل 

شود الغاء دي است میتعلیم و بخشی در تعلم آمده ولی اگر در تعلم هم این امر ثابت بشود که تعلم آن عبادي و تعب

شاهد این است که  ؛خصوصیت کرد و اگر تعلم عبادي و تعبددي باشد تعلیم هم مثل آن است و یک حکم دارد
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 آیددي که در تعبدي بودن تعلم میشود الغاء خصوصیت کرد شواهبعضی جاها با هم آمده و لذا یک حکم است و می

ه کرد و لذا ما بدون اینکه این دو باب را از هم جدا بکنیم روایات آن توان در تعبدي بودن تعلیم هم از آن استفادمی

و برخی هر دو را در نظر گرفته  دارد شویم گر چه برخی روایات اختصاص به تعلم و برخی به تعلیمرا متعرض می

 شویم.است. روایات سه نوع است که به ترتیب متعرض می

 هد؟خواسؤال: الغاء خصوصیت در اینجا دلیل نمی

ارتکاز و فهم عقالیی است هیچ تفاوتی ندارد اگر در تعلم قصد قربت شرط باشد در تعلیم هم شرط است به دلیل 

شود الغاء گوییم آنجا که فقط تعلم را گفته در تعلیم هم میمی است. بعضی از روایات هر دو با هم آمده اینکه در

ولی چون در  نداشته باشیمن بود اطمینان به الغاء خصوصیت خصوصیت کرد و فرقی ندارد اگر با هم نیامده بود ممک

توانیم بگوییم در روایاتی هم که فقط تعلم آمده است بعضی از روایات همین بحث و از همین منظر با هم ذکر شده می

 توان الغاء خصوصیت کرد و به عنوان مؤید آورد.می

قرار دهیم تا ببینیم که  موردتوجهخواهیم هر دو سه دسته روایت را منتهی می میگوینمبه عنوان مطلب نهایی 

 رسیم.اي میبه چه نتیجه تاًینها

اگر کسی براي مفاخره یا براي اغراض دیگر علمی را فرا  مضمون بسیاري از روایاتی که اینجا آمده این است که

شود که این یک نوع عبادت است و است پس معلوم میبگیرد یا آموزش بدهد وعده عقاب و عذاب به او داده شده 

 شود در آن ریا کرد.نمی

است که عنوان باب استعمال العلم و  26باب نهم صفحه  2این روایات در چند جا آمده که یکی در بحار جلد 

وایات را اخالص فی طلبه و تشدید االمر علی العان که در این باب روایات متعددي آمده باب مفصلی است برخی ر

به بعد است و همچنین در کتاب علم و حکمت دار الحدیث آقاي  37مرحوم شهید در منیه آورده که در صفحه 

در احکام تعلیم که در مورد  321آداب تعلم و دیگري در صفحه  233در این کتاب در صفحه  آمدهي شهرير

 بودن کرد یا نه؟شود از این روایات استفاده تعبدي باید دید آیا می و اخالص است

 روایت اول
از معانی االخبار ابن عبدوس عن ابن قطیبه عن حمدان بن سلیمان عن  13حدیث  2جلد  30در بحار صفحه 

حمدان بن سلیمانی است که توثیقی ندارد و باید به سند مراجعه  کنمیمکه همان اباصالح هروي است فکر  -الهروي 
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رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ یُحْیِی « السالمهیعلسی الرضا قال سعمت عن ابالحسن علی بن مو -کرد 

 اموزدیباحیاء امر ما این است که علوم ما را یاد بگیرد و به دیگران هم » أَمْرَکُمْ قَالَ یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّمُهَا النَّاسَ

قَالَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَدْ رُوِيَ لَنَا عَْن «که جمله مشهوري است  »مُوا مَحَاسِنَ کَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَافَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِ«

یُقْبِلَ بِوُجُوهِ النَّاسِ إِلَیْهِ فَهُوَ فِی وْ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِیُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ یُبَاهِیَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَ

فَقَالَ ع صَدَقَ جَدِّي ع أَ فَتَدْرِي مَنِ السُّفَهَاءُ «السالم اگر کسی براي مباهات یاد بگیرد چطور است فقال علیه» النَّارِ

مَنِ الْعُلَمَاءُ فَقُلْتُ لَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ هُمْ عُلَمَاءُ آلِ فَقُلْتُ لَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ هُمْ قُصَّاصُ مُخَالِفِینَا وَ تَدْرِي 

 2»مُحَمَّدٍ ع الَّذِینَ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ وَ أَوْجَبَ مَوَدَّتَهُم

 روایت دوم
الْعِلْمِ مَا بَدَا لَکُمْ وَ  خُذُوا مِنَ«فرماید: السالم است که میهاي امیرالمؤمنین علیهکه از خطبه 31صفحه  19حدیث 

بِهِ فِی الْمَجَالِسِ أَوْ تَصْرِفُوا وُجُوهَ إِیَّاکُمْ أَنْ تَطْلُبُوهُ لِخِصَالٍ أَرْبَعٍ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ تُرَاءُوا 

لَا یَسْتَوِي عِنْدَ اللَّهِ فِی الْعُقُوبَۀِ الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ ال «م ندهید براي این اغراض انجا» النَّاسِ إِلَیْکُمْ لِلتَّرَؤُّس

این هم براي کسی که تعلم را در آن  3»یَعْلَمُونَ نَفَعَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ بِمَا عَلِمْنَا وَ جَعَلَهُ لِوَجْهِهِ خَالِصاً إِنَّهُ سَمِیعٌ مُجِیب

 دهد.دهد وعده عقاب میمسیر قرار می

 روایت سوم
مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِیُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ یُبَاهِیَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ یَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ «همین مضمون را دارد  18حدیث 

 4»ظِّمُوهُ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارإِلَیْهِ لِیُرَئِّسُوهُ وَ یُعَ

 روایت چهارم
مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِنْ عِلْمِ الْآخِرَةِ یُرِیدُ بِهِ الدنیا عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْیَا لَمْ یَجِدْ «هم همین مضمون را دارد  28 حدیث

 5»رِیحَ الْجَنَّۀ

 .30، ص: 2بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 2
 .31: ص ،2ج ،)بیروت - ط( األنوار بحار - 3
 همان. - 4
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 روایت پنجم
اگر طلب علم  6»الْعِلْمَ لِلَّهِ لَمْ یُصِبْ مِنْهُ بَاباً إِلَّا ازْدَادَ بِهِ فِی نَفْسِهِ ذُلا وَ فِی النَّاسِ تَوَاضُعامَنْ طَلَبَ « 33و حدیث 

 کند.می شود و براي مردم تواضعبراي خدا باشد هر چه پیش برود احساس ذلت در درونش بیشتر می

 روایت ششم
عِنْدَ النَّاسِ اجْتِهَاداً وَ ذَلِکَ الَّذِي یَنْتَفِعُ بِالْعِلْمِ فَلْیَتَعَلَّمْهُ وَ مَنْ طَلَبَ الِْعلْمَ لِلدُّْنیَا وَ الْمَنْزِلَۀِ  وَ لِلَّهِ خَوْفاً وَ فِی الدِّینِ«

 .7»وَ الْحُظْوَةِ عِنْدَ السُّلْطَانِ لَمْ یُصِبْ مِنْهُ بَاباً إِلَّا ازْدَادَ فِی نَفْسِهِ عَظَمَۀ

 وایاتبررسی سندي ر
 از لحاظ سندي گیر دارد به غیر از اولی که در آن دقت نکردم. هانیامعموالً 

 روایت هفتم
و  58که اگر اراده دنیا بکند حدیث  8»مَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْیَا فَهُوَ حَظُّهُ «از کتاب سلیمان بن قیس هاللی  37حدیث 

براي کسی که اخالص نداشته باشد وعده عذاب داده هم همین مضمون را دارند این روایات  61 - 60- 59حدیث 

 است.

 شود؟می تبادل سؤال:

 رجالی که به آن اشاره کردیم ممکن است درستش بکنیم. تبادل نه ولی با قاعده

 روایت هشتم
 یُکَثِّرَ أَنْ أَرَادَ إذَا وَ ءٍَشیْ کُلُّ هَابَهُ تَعَالَى اللَّهِ  وَجْهَ بِعِلْمِهِ أَرَادَ إذَا الْعَالِمَ« :استآمده در تعلیم عنوان باب اخالص 

گوید که اگر با علم خود به دنبال دنیا باشد از همه چیز دهد و میوعده عقاب نمی 9»ءٍشَیْ کُلِّ مِنْ هَابَ الْکُنُوزَ بِهِ

 ترسد و عزت نفس ندارد، داللتی بر عبادي بودن ندارد.می

 .33ص:  همان، - 5
 .34ص:  همان، - 6
 .135مشکاة األنوار فی غرر األخبار، النص، ص:  - 7
 .34، ص: 2بیروت)، ج -(ط بحار األنوار  - 8
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 روایت نهم
لِلَّهِ عَمَلَکَ َو عِلْمَکَ َو حُبَّکَ وَ بُغْضَکَ وَ أَخْذَكَ وَ تَرْکَکَ وَ کَلَامَکَ َو أَخْلِصْ «گوید دومین حدیث می

 .حرف زدنت و سکوتت 10»صَمْتَکَ

 همدروایت 
روایاتی که در تعلیم هست بیان غیر از عباراتی است که آنجا  .11»أَفْضَلُ الْعَمَلِ مَا أُخْلِصَ فِیهِ«حدیث دیگر 

است که آثاري براي تعلیم هللا ذکر کرده و آثار و نکوهشی نسبت به آن  ه از سه چهار روایتیم این یک دستداشتی

 طرف کرده اما وعده عقاب و عذاب نداده است.

 شاید معنا قصد قربت در آن نباشد؟ ...سؤال:

 کنیم.در مورد این بعد بحث می

که آیا اینها داللت بر تعبدي بودنی که ما  در کتاب منیه همان بیان در مورد تعلیم هم هست. سؤاالتی مطرح است

خواهیم، دارد یا ندارد؟ اخالصی که در اینجا هست مساوي با آن بحث است یا نه؟ اگر آري این در مطلق علوم می

شود؟ و آیا گیرد یا شامل علوم مستحب هم میاست یا در علوم خاص است؟ و آیا فقط علوم واجب را در بر می

 کنیمشود یا نه؟ اینها سؤاالتی است که در جلسه بعد در این مورد بحث مییا بالعرض هم میشامل واجب بالذات 
 و صلی اهللا علی محمد و اله االطهار.

 
 

 .577: ص ،)آله و علیه اهللا صلى رسول حضرت قصار کلمات مجموعه( الفصاحۀ نهج - 9
 .82عیون الحکم و المواعظ (للیثی)، ص:  - 10
 .118، ص: همان - 11
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