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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
پس از پرداختن به مباحث احکام تعلیم موارد وجوب یا استحباب تعلیم را ذکر کردیم گفتیم فروعی مطرح هست 

که باید وضعیت آن مشخص شود در فرع اول بعد از بررسی ادله وجوب تعلیم به مواردي رسیدیم که تعلیم واجب یا 

؟ توصلیت آیا وجوب تعبدي است یا شود در جایی که تعلیم واجب اسمستحب است در اولین فرض سؤال می

چه –شک بکنیم در اینکه آیا تکلیفی  هرگاهاي وجود دارد که ممکن است از آن تعبدیت استظهار بشود اوالً ادله

قصد قربت در آن  کهنیاکند و بودن می توصلی؟ اطالق دلیل اقتضاء توصلیتعبدي است یا  -واجب یا مستحب

خواهد. بر اساس قاعده کلی در این بحث مواجه با روایاتی دیت دلیل خاص میشرط نیست اما حمل تکلیف بر تعب

 هستیم که تأکید دارند اخالص شرط است؛

 تعلیم ادله روایی باب
شود اما روایاتی که میآمده بود بحار و علم و حکمت  درالبته این مجموع روایات در تعلم و طلب علم بود که 

 ؛تعلیم به آن تمسک کرد در

 اول روایت
آداب تعلم را آورد و اولین ادب  در فصل سوم 910روایت  234ي صفحه شهريردر کتاب علم و حکمت آقاي 

مَنْ تَعَلَّمَ بَاباً مِنَ الْعِلْمِ لِیُعَلِّمَهُ النَّاسَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ «را اخالص ذکر کرده و گفته: از پیامبر اکرم (ص)

 1»عِینَ نَِبیّاسَبْ

 دارد: دو احتمال وجود »ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ«البته درباره 

متعلق به لیعلمه  »ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ«مفعول له است اگر » مَنْ تَعَلَّمَ بَاباً مِنَ الْعِلْمِ لِیُعَلِّمَُه النَّاسَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ« -1

 آید؛قید براي تعلیم به حساب می »ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِلِیُعَلِّمَهُ النَّاسَ «آید که باشد دلیل بحث ما به حساب می
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 شود.شامل تعلم می وقتآنقید براي تعلم باشد که  »ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ«اما احتمال دارد که  -2

 ؟گرددیبرم نشیترکینزدبه  مفعول سؤال:

 جواب: 

ترجیحی دارد اما از  ترکینزددر این موارد بین دو امر تعارضی هست که از یک طرف بازگشت آن به مورد  -

ادبی دو سه  ازنظرهست گاهی  بر آنطرف دیگر چون محور جمله تعلم هست و لیعلمه ادامه آن و فرع 

اما در جاهایی که حالت عطف  گرددیبرمي جمله هست که با واو عطف و مانند آن آمده که در آنجا به آخر

 ؛ندارد و یک جمله است بعید نیست که بگوییم محور همان کلمه اول است بنابراین خالی از اجمال نیست

 کنم.عالوه بر این جواب دیگري هم دارد که در مورد آن بحث می -

 روایت دوم
 -کنم سندش هم معتبر استفکر می - :رمایدفمی السالمهیعلامام صادق  آمدهکه در کافی هم  919 در روایت

در اینجا هللا از مواردي است که به همه اینها و قطعاً  2»مَنْ تَعَلَّمَ وَ عَمِلَ وَ عَلَّمَ لِلَّهِ دُعِیَ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ عَظِیماً«

 خورد یا به بقیه؟ کهخورد. این بحثی در اصول داشت که استثناء عقیب جمله متعدده به جمله آخر میبه علم می

در  هرحالبهگفتیم اختصاص به استثناء عقیب جمل متعدده ندارد در خیلی از قیود دیگر همین بحث وجود دارد 

مَنْ تَعَلَّمَ وَ عَمِلَ وَ عَلَّمَ لِلَّهِ دُعِیَ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ «خورد هللا کنار علم است و قدر متیقن به علم می اینجا

 »عَظِیما

 بودنتعبدي 
بودن تکالیف است اما ممکن است به دلیلی گفته شود  توصلیبنابراین طبق اطالقی که در اصول بود گر چه اصل 

کنند اولین شرط قربت تعبدي است مثالً در نماز و مانند آن وقتی که اجزاء و شرایط نماز را ذکر می تعلم و تعلیم

) 14طه/»(أَقِمِ الصَّالةَ لِذِکْرِي«گویند: خواهد در جواب مثالً میشود که این مطلب دلیل میگفته می جاهماناست در 

گوید که شود و میباشد یا آنجا که یک حکم کلی درست میدهد این عمل باید براي خدا روایات و آیاتی نشان می
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شود قوام آن باید با قصد قربت باشد در آنجا دلیل داریم در اینجا هم عبادت و هر چه به عنوان عبادت تلقی می

گوید که تعلم و روایات می 20-10اي از بودن است اما مجموعه توصلیگفته شده که گر چه قاعده اولیه اصولی 

 دهد و مواخذه دارد.یم امري تعبدي است و اگر براي غیر خدا بود وعده عقاب میتعل

 روایاتداللی و سندي بررسی  
روایت دارد ما  70-60بود یک بابی است که  29جلد دوم صفحه  بحاراالنوارهمه روایاتی که مطرح شد از 

السُّفَهَاءَ أَوْ یُبَاهِیَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ یَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَیْهِ  مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِیُمَارِيَ بِهِ«روایت آوردیم که  10-20

 دهد.کند و وعده عقاب میي غیر قربی را مطرح میقصدهاانواع  3»لِیُرَئِّسُوهُ وَ یُعَظِّمُوهُ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار

احمد بن محمد عن ابیه عن ابن غلوي عن ابی جمیعا عن سعد است  11حدیث  29این روایت در بحار حدیث 

مَنْ تَعَلَّمَ وَ عَمِلَ وَ عَلَّمَ لِلَّهِ دُعِیَ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ «قال ابوعبداهللا علیه السالم  ...عن قاسم بن محمد عن حفص

 .»عَظِیماً

شود به این روایات ن عمل عبادي است. آیا میاین روایات مورد استشهاد قرار گرفته بود براي اینکه ای مجموعه

شود داللت دارد یا نه؟ و اگر داللت دارد محدوه داللت آن تا کجا است؟ این دو سه سؤال استناد کرد یا نه و اگر می

 باید پیرامون این روایات مطرح شود.

هم معتبر نباشد  کدامچیهروایت، سند بعضی از آنها معتبر است گر چه اگر سند  30-20به لحاظ سندي مجموع 

شود به اینها اعتماد کرد؛ قبالً گفتیم که قاعده تسامح در ادله سنن را به معنایی که در اصول گفته شده میي اباقاعده

قبول نداریم، آن روایات داللت بر توثیق سندي ندارد که بگوید اگر سند هم درست نبود روایت را بپذیر، اما قاعده 

ال هم بر آن است و ادعاي ما این است که سیره عقال بر حجیت روایت است در جایی که دیگري که سیره عق

 مسائلاي از روایات مضمونی را افاده بکنند که آن مضمون امري خالف عقل و آیات و روایات نباشد و از مجموعه

ولو همه اینها سند نداشته  جعل و دس است، مظاناختالفی بین مذاهب نباشد و از اموري نباشد که در اختالف ادیان 

ي استحبابی هابحثدر جاهاي که  خصوصبهتواند وثوقی داشته باشد جمع آنها میبا هفت هشت شرط باشند ولی 

در صورتی که  در مستحبات بیاید تردیدي در آن نیست از این جهت اگر در الزامیات تردید هست اما .را بیاورد
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موع این بیست سی روایت را پذیرفت قیود آن را عرض کردیم. البته برخی توان مجمی مضمون واحدي داشته باشند

 از روایات سند معتبر هم دارد پس از نظر سند و اعتماد به این روایات مشکلی نیست.

 تقسیم روایات 
 تقسیم اول

 شوند:این روایات از یک نظر به دو دسته تقسیم می

 مربوط به تعلم -1

 مربوط به تعلیم -2
گفت باید براي خدا باشد و اگر براي خدا نباشد عقاب دارد. اکثریت مربوط به تعلم بودند که میعمده روایات 

 گیرد یعنی مربوط به تعلم است.قاطع این روایات در گروه اول قرار می

گروه دوم چند روایت هست که از کتاب علم و حکمت و برخی از بحار که در کافی هم نقل شده است بخش  

ر تعلم است و در تعلیم یکی دو تا است که سند یکی از آنها معتبر نیست و دیگري که از بحار نقل شده عمده اینها د

در یکی از اینها و یا هر دو اختالف رجالی هست و  قاسم بن محمد عن منقري عن حفص بود که دارد عن سعد عن

پس  .باره تعلیم این دو روایت استعمده این روایات درباره تعلم است و در .لذا در صحت سند آن تردید دارم

در تعلم  بلکه تعلیم اگر سند درست نباشد مشخصاً آن قاعده نیست چون ما کثرت روایات را در تعلیم نداریم درباره

 شود که در تعلیم روایات زیادي نداریم.داریم و از این جهت به دو دسته تقسیم می

 و تعلم در یک راستا هستند؟ سؤال: به هر جهت هر دو در یک راستا هست تعلیم 

بگوییم هر دو در یک راستا هستند باالخره تعلم یک چیزي است و  میتوانینمکنیم و ما روش فقهی بحث می 

، ما باید روي میزان و روش توصلیتعلیم چیز دیگري، شاید هم حکمتی در کار است که آن را عبادي کرده و این را 

و در تعلم داستان از آن قرار است که هم سند برخی از روایات معتبر است و  این دو باب است .اصولی جلو برویم

اما در تعلیم کثرت به آن شکل وجود ندارد و از نظر سندي هم یک  ؛توان مورد اعتماد قرار دادهم جمع آنها را می
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ن دو توثیق تامی ندارد نیست و یکی از ای اشکالیبکنم از نظر سندي روایت است که باید در آن دقت بکنیم فکر می

 مجددي داشته باشیم. مراجعهاعتماد کرد البته باید  توانینمو 

 :تقسیم دوم

 تقسیم روایات به دو دسته: 

 قصد قربت امر به -1

 وعده ثواب براي اخالص -2
شوند و گروهی قصد قربت شوند این روایات از منظر دیگر تقسیم دیگري میاز یک جهت روایات دو دسته می

اگر قصد قربت نکند و اغراض دنیوي و مادي و غیر الهی را در کار خود دخالت دهد وعده عقاب  کهکنند را امر می

نسبت به عدم قصد قربت و اغراض مادي دهند در برخی صرف ترغیب به قصد قربت نیست بلکه وعید و عذاب می

 .دهداست اما تعدادي از این روایات فقط براي اخالص وعده ثواب می

است نسبت به آن سوي قضیه وعیدي نیست، بلکه وعد است نسبت  طورنیادو سه روایت که در باب تعلیم است 

نسبت به  »وَ عَلَّمَ لِلَّهِ دُعِیَ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ عَظِیما مَنْ تَعَلَّمَ وَ عَمِلَ «گوید: به اینکه این کار انجام شود مثالً می

این دو لحن  »لِیُمَارِيَ أَوْ یُبَاهِیَ فَلْیَتَبَوَّأْ مَْقعَدَهُ مِنَ النَّار«گفت آن روایاتی است که می برخالفچیزي نگفته  طرفآن

 .است

 بنديجمع

 :شوند. پسم میپس از این جهت هم روایات به این شکل تقسی

شوند که بخشی مربوط به تعلم است و بخشی مربوط به تعلیم است و روایاتی روایات به دو دسته تقسیم می :اوالً

مربوط به تعلیم کم هستند و سند آن هم محل خدشه است که به احتمال بسیار قوي روایت اول سند ندارد و روایت 

 دوم ضعیف است؛
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دهد دو قسم کنند یا وعده عقابی نسبت به ریا میاین رویات از لحاظ اینکه صرفاً ترغیب به اخالص می ثانیاً:

اما وعیدي  انددادهشود و روایات مربوط به تعلیم معموالً از قسم اول است و فقط وعده ثوابی براي قصد قربت می

 براي عدم قصد قربت در تعلیم نیست، ولی در تعلم هست.

 در باب تعلم رسی سندي و داللی روایاتنتیجه بر
 وکه در باب تعلم هم سند روایات و هم داللت آن تام است چون تعبدي است  گیریماز این دو مطلب نتیجه می

دهد؛ مثل اینکه اگر کسی در نماز قصد ریا بکند گناه کرده و براي کسی که قصد قربت نداشته باشد وعده عذاب می

اوالً: سنداً  داق عبادت خدا نیست، اما روایاتی که در تعلیم آمده مواجه با دو مشکل است؛نماز او باطل است و مص

تا تعبدي بودن تعلیم را افاده بکند، بلکه ثوابی را براي قصد  کندینمتام نیست و ثانیاً: داللت بر اشتراط قصد قربت 

داق اطاعت از خدا است و امر را انجام داده ات داریم که بدون قصد قربت هم مصتوصلیدهد و ما کثیري از قربت می

 توصلیدهد. خیلی از واجبات و تکلیف از او ساقط شده منتهی اگر قصد قربت کند خدا ثواب اضافه به او می

با  و است مثالً در دفن میت اگر دلیلی ثوابی براي آن ذکر بکند به این معنا نیست که یک عبادت است طورنیا

تعبدي به  وقتآناگر دلیل بگوید که بدون قصد قربت عبادت نکردي و معصیت کردي  ،ستبودن هم جمع ا توصلی

 در باب تعلیم این بیان را نداریم، اما در تعلم داریم.آید. شمار می

 ررسی ادله باب تعلم و تعلیمنتیجه ب
بنابراین با توجه به اینکه قلمروهاي جدیدي هستند همیشه باید یک عصاي احتیاط در دست انسان باشد مانند 

تفکیک شده باشد کار جدیدي است و تا آنجایی که ما در مظان آن تفحص کردیم  هاقرنباب صالة نیست که 

 :این است که هامیتقسشود و نتیجه روایات از این دو جهت تقسیم می

تعلیم است  دربارهاحتماالً هم دلیل تام سندي وجود نداشته باشد و هم اینکه مضمون روایتی که  ،تعلیمدر  -

 ؛ات هم ممکن استتوصلیدهد که این در همه و فقط وعده ثوابی براي این کار می کندینمافاده تعبدي بودن 

دهد و ارزش تعلم و ده عقاب میآید سند و داللت تمام است براي اینکه وقتی وعاما در تعلم به نظر می -

خواهد امر خدا را اطاعت بکند باید قصد الهی کند که اگر میمصداق امر بودن تعلم را مشروط به این می
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منظور بلکه پذیریم که تعبدي است اما نه تعلم همه علوم، بکند یعنی تعلم مثل نماز است فقط ما در تعلم می

 تعلم علوم دینی است.

 در ادله روایی» معل«منظور از  
یا انصراف دارد یا مقید دارد که منظور از علم در این روایات و احادیث همان علم دینی  کهقدر متیقن آن است 

این در تعلم است. پس  نه هر علمی که با قصد قربت ثواب داشته باشد -علم دینی به معناي خاص خود-است 

تعلم علوم دینی باید با  هرحالبهکند یعنی لیف را دشوار میشود و این تکعلوم دینی به معناي خاص تعبدي می

اما سایر علوم حتی  ؛کندنوعی قصد قربت باشد و بدون آن مصداق عبادت خدا نیست و شکل عبادت پیدا می

و متقوم به قصد قربت نیست. پس تعلم علوم  شوندینمعلومی که با عناوین ثانوي واجب شده مشمول این روایات 

دینی به معناي خاص تعبدي است اما تعلم سایر علوم ولو با عناوین ثانوي واجب شده باشند تعبدي نیست و اطالقی 

 که این روایات آنجا را بگیرد ندارد.

 مناقشات
ینی تعبدي است اما تعلم سایر گوییم تعلم علوم ددو مدعا براي ما به دست آمد یکی در حوزه تعلم است که می

براي تعلیم هم مطلقاً دلیلی نداریم که تعبدي باشد  .علوم ولو با عناوین ثانوي واجب و مستحب بشود، تعبدي نیست

 :دو مناقشه وجود دارد حداقلکنیم. در طرف تعلم مناقشاتی دارد که بررسی می ااما هر دو سوي این مدع

 مناقشه اول
روایت  30بحار ص  2ج  9ه در یکی از روایاتی که مورد استدالل ما بود کتاب علم باب یک مناقشه این است ک

 اباصالحهمان -که از معانی االخبار نقل شده ابن عبدوس عن ابن قطیبه عن همدان بن سلیمان عن ابن هروي  13

حْیَا أَْمرَنَا فَقُلْتُ لَهُ َو کَیْفَ یُحْیِی رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَ«علیه السالم یقول  الرضایموسقال سمعت عن علی بن  -هروي

عُونَا قَالَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَدْ أَمْرَکُمْ قَالَ یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلَامِنَا لَاتَّبَ

بِوُجُوهِ النَّاسِ إِلَیْهِ  اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِیُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ یُبَاهِیَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِیُقْبِلَ رُوِيَ لَنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ

سُولِ اللَّهِ قَالَ هُمْ قُصَّاصُ مُخَالِفِینَا وَ تَدْرِي فَهُوَ فِی النَّارِ فَقَالَ ع صَدَقَ جَدِّي ع أَ فَتَدْرِي مَنِ السُّفَهَاءُ فَقُلْتُ لَا یَا ابْنَ رَ

7 
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بعد  »تَهُمْ وَ أَوْجَبَ مَوَدَّتَهُممَنِ الْعُلَمَاءُ فَقُلْتُ لَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ هُمْ عُلَمَاءُ آلِ مُحَمَّدٍ ع الَّذِینَ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَ

وَ اللَّهِ بِذَلِکَ ادِّعَاءَ الْإِمَامَۀِ بِغَیْرِ «فرمودند:  .گفتم نه ؟چیست »بِلَ بِوُجُوهِ النَّاسِلِیُقْ«دانید منظور از پرسیدند می

 4.»حَقِّهَا

 بررسی روایت

گوید که منظور از لیماري بذلک این است که خود را در مقابل مخالفین ما خوب نشان دهد می درواقعاین روایت 

یعنی ادعاي امامت که اگر به این معنا باشد کاري به قصد  »لِیُقْبِلَ بِوُجُوهِ النَّاسِ«ما و خودنمایی کند و مباهات به عل

اگر این باشد قصد قربتی که در  ،کندقربت یا عدم قصد قربت نیست بلکه جمله امام صادق علیه السالم را معنا می

 کند نه بعد عبادي به آن معنا.ینماز مطرح است نیست بلکه یک بعد اعتقادي مذهبی سیاسی اجتماعی پیدا م

 پاسخ مناقشه اول
معناي آن را منحصر در این بکند در ظاهر به  خواهدینماین مناقشه به این شکل قابل پاسخ است که روایت 

مَنْ «در حد استفاضه بود که  روایاتکند دهد منتهی مصداق بارز خیلی حساس را ذکر میتطبیق می قیمصادیکی از 

 وَ یُعَظِّمُوهُ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ لْعِلْمَ لِیُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ یُبَاهِیَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ یَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَیْهِ لِیُرَئِّسُوهُ تَعَلَّمَ ا

 .»النَّار

نظیر  ،گویدرا می اشبرجستهآنها را تقیید بزند یا معناي حصري بکند بلکه مصداق بارز یا  خواهدینماین روایت 

که اطالق روایات با این  دیآینمروایاتی است که ذیل آیات قرآن آمده که از باب تطبیق است نه تفسیر و اال به ذهن 

گر براي غیر که فقط باید براي خدا باشد و ا گوید که شأن علوم دینی این استروایاتی که می فلسفه .از کار بیفتد

در حد سایر امور تنزل  خواهدینماین است که خدا براي تعلم علم دین ارزشی قائل شده که  خدا باشد عذاب دارد

 پیدا کند و ابزاري براي دنیا و اهداف غیر الهی قرار گیرد.

کند یا ذیل یقات قرآن را ذیل آیات قرآن بیان میدر روایات داریم روایتی که تطب ماشاءاهللاشبیه این مورد الی 

 کند.روایات ائمه اطهار آن را معنا می

 .30: ص ،2ج ،)بیروت - ط( األنوار بحار - 4
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شود از روایات همان مدعا را برداشت کرد که تعلم به نحوي امر آید این مناقشه قابل جواب است و مینظر می به

 عبادي و تعبدي است.

 مناقشه دوم 
بعد از اینکه روایاتی را درباره اخالص  259مناقشه دوم معارضی است که براي این روایت وجود دارد در صفحه 

نقلت بعض االحادیث فی مقابل احادیث هذا الباب و کذلک احادیث «است که  طورنیاذکر کرده عبارت خود کتاب 

ب التعلم بدافع غیر الهیه و یبدع عنها معارضه لهذه و اجتنا ۀکد االخالص فی النیأباب االول من آداب التعلم التی ت

و وعده  5»فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار«گوید اگر براي غیر خدا بود روایتی که معارض با گروهی است که می» الحادیث

 هاي عذابی که ذکر کردند.

لغیر اهللا لم یخرج من الدنیا حتی من طلب العلم «که در منیه المرید هم هست  259در صفحه  1061روایت  

 »یاتی علیه علم فیکون هللا فمن طلب العلم هللا فهو کصائم نهاره و قائم لیله...

ان الرجل لیطلب «در همین صفحه که از پیامبر اکرم (صل اهللا علیه و آله و سلم) است که فرمودند:  1062روایت  

کند و نور این علم که در اینجا منظور این ممارست می» هللا عزوجل العلم و ما یرید اهللا فما یزال به العلم حتی یجعله

 کشاند.گذارد و او را به مسیر خدا میعلم دینی و الهی است تأثیر می

ابن ابی الحدید است در جلد بیستم جلد آخر شرح ابن ابی الحدید یک  البالغهنهجکه از شرح  1063روایت  

 6»تعلموا العلم و لو لغیر اهللا فإنه سیصیر هللا«ي کرده است آورجمعنیست را  البالغهنهجسري کلمات دیگر که در 

 پاسخ مناقشه دوم
ه هم نیست این جواب اول است که در مقام سند معتبري ندارد و در حد استفاض هیچ کدام از روایات اوالً:

 اي وارد کنند.ند هم بودند خدشهتعارض اینها سندي ندارند که بتوانند مقابل گروه عظیمی از روایات که داراي س

گوید اگر کسی چنین بگوید این کار را بکنید، می خواهدینمدو روایت اول جهالت توصیفی است یعنی  :ثانیاً

کند نه اینکه دستوري بدهد شود این امر واقع را بیان میمی ریبخ عاقبتکاري بکند ولو اینکه اقدام او بد است ولی 

 .38: ص ،2ج ،)بیروت - ط( األنوار بحار - 5
 .267، ص: 20شرح نهج البالغۀ البن أبی الحدید، ج - 6
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و نیز درباره » تعلموا العلم و لو لغیر اهللا«این جواب را بدهد که روایت سوم داراي امر است البته ممکن است کسی 

ي سابق در فقه و تربیت گفتیم که بیان مصالح و مفاسد در امر شارع یک شیوه بیانی براي هابحثروایات قبلی در 

 .ی استامرونه

شود معنا کرد و کاري به تشریعی و تعبدي به دو شکل می 7»الْیَسَارَیْنقِلَّۀُ الْعِیَالِ أَحَدُ «گوید که اما وقتی می

گوییم که بیان این امر واقع یک تعبیر و شیوه بیانی است براي این که امر بکند، مثل این که به جاي ندارد گاهی می

کند ن را بیان میآورد گاهی هم به جاي اینکه امر صریح بیاورد حکمت آگوید یغسل و فعل مضارع میاغسل می

 کند.کند و وجوب آن را بیان میامر می 8»المُؤْمِن مِعْرَاجُ الصَّلَاةُ«گوید پس وقتی می

 سؤال: در امور مستحبی هم این طور هست؟ 

کنیم بله اصل در همه اینها وجوب است منتهی آنجا قرینه داریم که مستحب جواب: در آنجا قراینی پیدا می 

 است.

 بنديجمع

واب اول این بود که سند ندارد و جواب دوم این که امر نیست گزاره امر واقع است و توصیفی است نه ج

و کنایه براي  دستوري، ممکن هست بگوییم حدیث سوم دستوري است و دو روایت قبلی که توصیفی است شیوه

 بیان امري است.

 اشکاالت

 وب است؟سؤال: در ماده امر و صیغه امر گفته بودیم که اصل وج

هستند یغسل یا یغتسل فعل مضارع است اما چون به  طورنیهمآیند یی هم که به داعی امر میهاآنجواب:  

به این  شود مجدداًداعی امر است اصل وجوب است و هر چیزي که به این داعی باشد براي همین است اما می

 شود برگشت و اشکال کرد؛یی که داده میهاجواب

 .99، ص: 10بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 7
 .303، ص: 79بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 8
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 اشکال اول
 اول این است که: اشکال

شد استفاده بکنیم که اگر براي غیر خدا هم باشد مطلوب است و مصداق اطاعت یی بود میتنهابهاگر این روایات 

گیرد در مقام از خدا است چون عاقبت آن به خیر است اما وقتی که این روایات در مقام معارضه با آنها قرار می

ی که یک روایت تنها است یک ظهوري دارد ولی وقتی این روایت در مقابل روایات زمان ؛کنیممعنا می گونهنیاجمع 

 کند.کند یعنی معناي این را عوض میجمع می باهمدیگر قرار بگیرد ذهن عرفی اینها را 

 پاسخ اول
 دو احتمال در مورد روایاتی که بیان توصیفی دارد وجود دارد:

 کند و در بیان تشریع نیست؛بگوییم بیان امر واقع است یا بگوییم مصلحت یک امر واقع را ذکر می اوالً -

این  ؛کند و داعی امر دارددر مقام تشریع است و ظاهر این است که بگوییم امام از موضع تشریع بیان می ثانیاً  -

دهیم ذهن از روایت قبلی قرار میزمانی است که روایت تنها باشد ولی زمانی که این روایت را در مقابل 

که ظاهر این است که بیان امر  گرددیبرممعناي کنایی توصیفی به داعی دستوري به همان معناي اولیه خود 

 در آن نیست. یامرونه وکند واقع می

کردیم اما زمانی که در مقابل آن دهیم که اگر این روایت تنها بود آن را حمل بر امر میجواب می گونهنیابنابراین 

و با این غالظ و شدادي که بیان  »فَلْیَتَبَوَّْأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار«گیرد با تأکیداتی که آن روایات دارند که روایات قرار می

انجامد و این کامالً در ولی در مسیري رفته است که به جاي خوبی می دکنینمگوید که اطاعت کنند این طرف میمی

گوید عاقبت بوده می کارگناهشود و نظیر این گاهی داریم که امام به شخصی که توصیف عاقبت یک امر ممحض می

بود ولی  او خوب است، اما به آن معنا نیست که گناه این فرد مطلوب است مانند سید حمیري که مبتال به گناهی

شود نه جبران کرد و در لحظات آخر حتی اثرات گناه هم از بین رفت. با مالحظه آنها این هم حمل بر بیان واقع می

کنیم، درست نیست بلکه بیان امر واقع است با مالحظه این ی امرونهحمل بر داعی دستور و  بیان دستوري و اینکه

شود و تعلموا امر تشریعی نیست بلکه براي تأکید به ارزش علم معنا می گونهنیهمهم  »تعلموا العلم و لو لغیر اهللا«

 یک امر است.» ولو لغیر اهللا«خواهد تشریع بکند و بگوید امري را آورده نه اینکه می
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شوند نه به داعی امر و امري که اینجا آمده حمل روایاتی که توصیفی بود حمل بر معناي حقیقی خود می درواقع

روایات کثیر  . پس زمانی کهشود نه امر تشریعی، با مالحظه روایات باید آن را حمل بر این معنا کردع میبر بیان واق

گویند آن توصیفات فقط یک توصیف است و این دستور هم امر به داعی توصیف بینیم عرفاً میرا در طرف مقابل می

و معارضی نداشت به این معنا بود اما در مقام معارضه رسد. البته اگر این روایت تنها بود به سرانجام نیک می واست 

 طور معنا بکنیم.اینبه این است که  جمع

 پاسخ دوم
شود که به داعی امر حمل بر این می جاهمهجواب دیگر این که یک بحث مفصلی داشتیم که آیا بیان مصالح در 

 است یا نه؟

کند و گاهی بیان ی را بیان میامرونهب است که قطعاً کردیم که بیان عقاب و ثواآنجا به چند قسم تقسیم می

قِلَّۀُ الْعِیَالِ أَحَدُ «گاهی بیان یک مصلحت دنیوي است مانند  ؛مصالح معنوي است که آن هم یک قسم است

آید اما در اینجا ظاهراً این حرف جریان ندارد چون مصلحت میناز بیان مصالح آن امر بیرون  جاهمه »الْیَسَارَیْن

است و تعبدي نیست  توصلیکردیم که اي نبود از اینها استفاده میکند و لذا اگر در اینجا معارضهاخروي را بیان می

 شود نه امر تشریعی.اما در مقام معارضه این بر بیان امر واقع حمل می

 بنديجمع

 :بنابراین

این مناقشات قابل جواب هست و تعلم علوم دینی که با عنوان اولی مطلوب است یک امر تعبدي است  در تعلم

 .نوعی عبادت است ؛ وکنداما سایر اقسام نیست و این یک مقدار کار را مشکل می

 :شود استدالل کرد براي اینکه تعبدي استدر باب تعلیم به دو شکل می .اما در تعلیم دلیل تامی نداریم

 یک استدالل این که به روایات خاص تمسک بکنیم که ما براي این دو جواب آوردیم؛ -

 ؛روایت داراي سند تام نیست :اوالً
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 توصلیکند که منافاتی با بلکه ثواب را ذکر می دهدینماینکه داللت آن هم وعده عقاب بر ترك قربت  :ثانیاً

بودن هم جمع  توصلیاین بیانی که در باب تعلیم است با  اي با تعبدي بودن ندارد، بلکهبودن و مالزمه

 شود؛می

بکند و بگوید زمانی که تعلم با آن روایات کثیره امري عبادي و  مناطدلیل دوم این است که کسی تنقیح  -

وقتی که تعلم علوم الهی و احادیث و قرآن و معارف  تعبدي شد در ارتکاز ما فرقی میان تعلیم و تعلم نیست؛

دینی تعبدي شد و باید با قصد قربت باشد و اال مصداق عبادت نیست، تعلیم آن هم به همین شکل است 

فَلْیَتَبَوَّأْ «خواهد و اگر قصد قربت نداشته باشد گوید که تعلم امري عبادي است و قصد قربت میوقتی که می

 مناطاست ممکن است کسی بگوید این مقدار تنقیح  توصلیاما تعلیم آن مانعی ندارد و  »النَّارِمَقْعَدَهُ مِنَ 

طور هست، اما بود تعلیم هم باالولویه این طورنیااولویتی در اینجا نیست که بگوییم چون تعلم  و شودمی

 ادعا بشود. مناطممکن است تنقیح 

و قیاس یک مرز ظریفی هست، تسري یک  مناطمرز بین تنقیح  هم بر مدعی هست، چون مناطاثبات این تنقیح 

یکی : شود که دو مالك داشته باشدمی مناطآید و تنقیح حکم از یک مورد به مورد دیگر وقتی از قیاس بیرون می

ر اینکه ما راز حکم را به عنوان علت پیدا بکنیم نه به عنوان حکمت و اطمینان داشته باشیم که علت است و اال اگ

و قیاس هم در جاهایی استظهارات و  مناطشود و مرز بین تنقیح ظنی باشد یا حالت حکمت داشته باشد، قیاس می

ی هم مؤثر است. البته شواهد و قراین موضوعی هم وجود دارد روان شاختي هاحالتشود که برداشتهاي شخصی می

 کند.میولی یک قسمت از آن امور نفسی فقیه است که تعیین تکلیف 

این باید در جاهاي مختلف از فلسفه فقه بحث شود در فقه در بسیاري از موارد امور ذاتی و نفسی فقیه تأثیر  

دارد البته با درجات متفاوت گر چه شواهد موضوعیه خیلی مهم است و باید به آنها توجه کرد ولی اموري است که 

در اینجا اگر  درهرحالارتی که کمتر به شواهد مستند است ولی کند استظهخواه یا نا خواه حالت استظهاري پیدا می

شود کسی بخواهد اطمینان پیدا کند که تعلم که این طور شد تعلیم هم این طور است این یک امر مشکلی است و می

براي غیر  یاد گرفته تا یاد بدهد و پولی بگیرد یا اگرتعلیم  درشواهدي را در مقابل آن آورد که وظیفه خود فرد است 

به ذهن  ییهاتفاوتاما در تعلم قصد دیگري شرط است که  ،خدا باشد مانعی ندارد اصل این است که منتشر شود

گیریم که ما در حوزه از این بحث نتیجه می .انسان مطمئن شود که اینها هیچ فرقی باهم ندارند گذاردینمآید که می
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که ادامه این بحث در جلسه آینده  میدانینمانیم اما تعلیم را تعبدي دعلوم دینی و معارف الهی تعلم را تعبدي می

 صلی اهللا علی محمد و آله االطهار ؛ وانشااهللا
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