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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اشاره
در ضمن بحث  که کننده استهاي گمراهها و کتاببود تعلیم علوم و دانش مله مباحثی که در باب تعلیم حرامازج

 ازجمله تعلیم و حفظ و استنساخ کتب ضالل در مکاسب محرمه آمده است. در فتاوا آمده که حفظ، استنساخ، نشر

قسم اول از ادله آیات  -کنیمه ما از زاویه تعلیم بحث میک- .کتب ضالل و آنچه موجب ضاللت بشود حرام است

 قَوْلَ  اجْتَنِبُوا«به آن اشکال کرده بودند که  و) بود 30(حج/»الزُّور وْلَقَ اجْتَنِبُوا«در قرآن کریم است. یکی آیه  شریفه

 ها ندارد.گیرد و کار به حفظ کتاب ضالل و امثال اینکذب و افترا را می »الزُّور

 مرجوحتعلم علوم راجح و 
  .تعلم حرام مستحب است و یایا واجب که تعلم راجح  شود؛اگیري علوم بود که دو قسم میبحث در تعلم و فر

 فصل اول تعلم راجح
عرض   که بود. در علوم و معارف دینی اقسامی تقسیم کرد شود به علوم دین و علم بشريمی را تعلم راجح

 کنم؛می

 ؛معتقدات و اصول دین -

 ؛ابتالاخالقیات و احکام مورد  -

ر معارف اخالقی و اعتقادي و سایر معارف دینی یعنی خارج از معتقدات اصول دین در حد ضرورت، سای -

 فقهی فراتر از نیاز شخصی؛

 هادي و تفقه در معارف دین؛اجتهاد و تفقه و تعلم اجت -

 .تعلم قرآن و تفکر در آن  -
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 بررسی ادله
، جلد الشیعهوسائلبحاراالنوار جلد نودودو،  ،هاي قرآنخارج بحث کردیم. بحث درستعلم قرآن و حدیث را در 

میزان الحکمه و  آیدنماز است بعد قرائت قرآن می ، جلد چهارم ابواب قرائت که درالشیعهوسائل 244دوازده، صفحه 

 آمده است.  یهر جا بحث قرآن آمده روایات

قرائت، تعلم، تدبر، تفسیر قرآن، شناخت فهم آیات و ال در ابواب قرائت قرآن آمده است؛ جلد اول کنز العم

االصول راجح و طورکلی و علیه تعلم قرآن در بعضی موارد واجب است و بههمه مشمول آن ادله است ک معارف آن

 مستحب مؤکد است. 

اجع به ودو و سه باب مفصلی است که روایات زیادي دارد و روسه تا شصتوسائل جلد هیجده، صفحه پنجاه

یازده وسائل در ابواب النفس ادله خاصی داریم که در جلد  ۀخصوص راجع به معرفبه حدیث هم روایاتی آمده است

 النفس است که روایات زیادي دارد. ۀجهاد نفس آمده است. در میزان الحکمه ابتدا معرف

النفس از دو حیث استحباب مؤکدي دارد و دو جهت دارد؛ یکی استحباب شناخت نفس از باب اینکه آیتی  ۀمعرف

 ۀو لذا معرف ت نفس براي خودسازي است؛از آیات خدا است و از آن طریق انسان به خدا پی ببرد و یکی شناخ

 :به دو منظور استمستحب است النفسی که 

 و یکی هم براي خودسازي است.براي خداشناسی 

اي براي خداشناسی باشد و بهترین ابزار و طریق براي خودسازي است؛ و لذا در تواند وسیلهالنفس می ۀمعرف

 این اشاره شده است. شود در روایات هم بهیک حد واجب است و در حدود باالتر مستحب می

ی دارد که النفس آمده است طریق فلسفی و عرفانی و شهودي طرق مختلف ۀالبته نوع خداشناسی که در معرف

م و جهل نکات خوبی در اینجا مجال سخن و کالم نیست. در شرح اصول کافی مالصدرا در ابواب علم معرفت و عل

 .وجود دارد شدهمطرح  مورد مباحث

را ذکر اي از علومی است که بیشتر سیاق دینی دارد. اینکه کدام عینی است و کدام کفایی ویژگی آن این مجموعه

  آمده. هاي خارجم در بحثکردیم تفاصیل آن ه
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که  گردددین برمی که به از محدوده علوم و معارف و کتاب و سنت و مسائل اعتقادي و اخالقی و حکم و اجتهاد 

هایی مثالً راجع به طب چیزي نیامدهطور خاص چیزي در آیات و روایات به که قسم دوم علوم بشري استبگذریم 

 .کندعلوم غیردینی را واجب یا مستحب می اي است کهین عامهداریم ولی عمده عناوین کلی و عناو

چون  استگویم مشترك اینکه راجح می ها راجح است،و تعلم آن بنابراین یک گروه علومی است که فراگیري

 گوییم راجح است.بعضی جاها مستحب است؛ لذا می وبعضی جاها واجب 

دینی بشود ولی با  ...هغبصتواند با یک شري و غیردینی میدسته دوم علوم غیردینی به معناي خاص است علوم ب

علوم بشري فی حد نفسه راجح هست یا اینکه  و لذا  آنچه مربوط به اعتقاد و اخالق و حکم و مستقیم از دین باشد؛

 :اختالف است محلنیست 

اطالق براي ما احراز نشده است و لذا اما این  1»فَرِیضَۀ الْعِلْمِ طَلَبُ«گوید تعلم همه علوم راجح است یک نظر می

  یعنی با یک قیدي کندواجب میها را این وجود دارد کهاما عناوین ثانویه و قواعد کلی فقهی  تعلم سایر علوم است؛

 ند.توانند واجب یا مستحب بشومی

 علوم بشري راجح
م در فیزیک و شیمی و یعنی اگر شناخت علو کون و عالم و هستی براي خداشناسیشناخت قوانین عالم  -1

باشد،  و راهی براي تقویت مبانی اعتقادي و خداشناسی شناسی و هر چیز دیگري وسیلهاننجوم و کیه

 شود. دلیل آن آیاتی است که اشاره کردیم.مستحب مؤکد می

 گان براي اعتقاد و عبرت گیري است که عام مطرح شده شناخت تاریخ و آثار گذشت طوربهمورد دیگري که  -2

ها عناوین کلی است که در علوم این .کندبا این عنوان طبق دسته دیگري از آیات رجحان مؤکدي پیدا می

 آید.عادي فیزیک، شیمی، ریاضی، ادبیات صرف نحو می

فقهاي ما در اجتهاد و تقلید بحث کردند و در  کهاگیري معارف دینی و اجتهاد هستند علومی که مقدمه فر -3

شرح لمعه و کتاب قضا آمده است در انتهاي منیه المرید بابی وجود دارد که عنوان اقسام علوم الشرعیه و ما 

فی حد تعلم آن هر چیزي که  و مقدمات شناخت معارف عقلیاست تتوقع علیه من العلوم العقلیه و االدبیه 

 .26: ص ،27ج الشیعۀ، وسائل - 1
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قتی جنبه مقدمی براي تعلم علوم الهی یا اجتهاد در معارف دینی پیدا بکند گاهی اما و نفسه مباح است؛

شود کند البته از باب استحباب و وجوب عقلی و مقدمی و اینکه واجب میاستحباب و گاهی وجوب پیدا می

هم واجب مقدمات آن ،چیزي بر من واجب است یادگیريجایی که کند. برحسب مورد فرق می یا راجح

شود. این هم یک عنوان دیگري که علوم آنچه براي مکلف مستحب است مقدمات آن مستحب می و شودمی

ادبیات و منطق در حدي که در اجتهاد و آن  کندخذ از کتاب و سنت را راجح میمعمولی غیردینی و غیر مت

یک نوع اجتهادي که به تحول زمان تأکد پیدا بکند. ممکن است امر دخالت دارد؛ البته مقدمیت علوم دینی 

تفقه در دین که بتواند از  -گویم نه اجتهاد خاصاجتهاد عام می-پانصد سال قبل براي دفاع از دین الزم بود 

 شرایط دفاع از دین نیاز هاي جدید را بداند ولی درکه کسی فلسفه دین دفاع کند در یک زمانی نیاز نداشت

شوند یا ومی که مقدمه بر فراگیري معارف دینی و اجتهاد میکه مثًال معارف فلسفه را ببیند. پس علدارد 

ولی  است در اجتهاد دخالت نداشته باشدشوند، ممکن علومی که مقدمه و ابزار دفاع از دین یا نشر دین می

ها شبهه جوانرا بشناسد تا بتواند  لیبرالیسم یاها را رفع بکند باید مارکسیسم اگر بخواهد پاسخ بدهد و شبهه

شود. گاهی واجب می در این صورت بداند تا بتواند جواب بدهد ورا یا نظریه قبض و بسط را جواب بدهد 

گاهی مقدمه اجتهاد نیست ولی اگر بخواهد در مقابل  مقدمه اجتهاد در کتاب و سنت است وعلوم و معارفی 

مثًال شود. در این زمان ه براي نشر دین مقدمه میها را یاد بگیرد یا اینکها از دین دفاع کند باید اینشبهه

تواند مایه این بشود که تعلیم و تربیت یا روانشناسی حداقل در بعضی حدود و موارد می مسائلشناخت 

یعنی شناخت علوم انسانی و اجتماعی براي اینکه از ابزارها براي  مبلغ براي ترویج دین بازتر باشد دست

تابع اینکه نشر دین شود میواجب  یا مستحب  علوم د مؤثر است. اگر مؤثر باشد اینتبلیغ دین استفاده بکنن

شود هم لذا هم مقدمات اجتهاد به تحول زمان عوض می و جاهایی هم استحباب دارد؛در حدودي واجب 

ت، کند و این قرن با پنج قرن قبل خیلی فرق کرده اسمقدمات و ابزارهاي علمی تبلیغ دین تحول پیدا می

حتی اجتهادش فرق کرده است. اگر بخواهد اجتهاد بکند حتماً باید راجع به بسیاري از مسائل جدید 

ی باید بتواند از خیل -گوییم متخصص اقتصاد باشدنمی-هاي اقتصادي داشته باشد اقتصادي این زمان آگاهی

شود واجب یا مستحب می چون مقدمهو لذا مقدمات اجتهاد  ؛دربیاوردسر  از عقود و قراردادهاي جدید

همیشه ثابت است و مثل ادبیات  علومیاما چه چیزي مقدمه است؟  کند؛وجوب یا استحباب عقلی پیدا می

طور که قسم چهارم هم کند همانگذر زمان و در طول تاریخ تحول و تفاوت پیدا می با مسائلیست ولی ه
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کند. هم ابزارهاي دین باشد خیلی فرق میطور است آنچه براي دفاع از دین و تبلیغ و ترویج همین

هاي آن افزاري و علم و دانشکند هم نرمبا دفاع از دین فرق میتکنولوژي تبلیغ و  فنّاوريافزاري و سخت

کند و علومی خود ضرورت یا رجحان پیدا می تناسببهکند و لذا در هر زمانی متفاوت است و تحول پیدا می

 عنوانبهخاص  صورتبهاست که  اموريالنفس یکی از  ۀوم دینی بشود. مثالً معرفکه بتواند مقدمه معارف عل

 یک امر بر آن تأکید شده است. ممکن است روانشناسی به آدم کمک بکند براي اینکه خود را بهتر بشناسد

شناخت قرآن، و لذا مقدمات معرفه اهللا، معرفه النفس،  کند؛شود و رجحان پیدا میالنفس می ۀمقدمه معرف که

کند إما وجوباً او حدیث و احکام هر چه در گسترش و عمق فهم ما دخالت داشته باشد رجحان پیدا می

 استحباباً.

ت مسلمانان و دفع شر علومی که موجب عز شودها میموجب رجحان آنعناوین ثانویه و کلی دیگري  -4

 -ب نداردی آوردم جدا هم بکنید عیمن دو عنوان را در یک -دشمنان باشد.

در حدودي مستحب  واصوالً کسب عزت براي مسلمان و جامعه اسالمی طبق آیات و روایات گاهی واجب 

آوري که فراگیري و آموختن آن موجب عزت و اقتدار جامعه اسالمی بشود است. طبعاً هر علم و دانش و فن

واجب  اسالمی و مسلمانان باشدمعه خصوص آنجایی که براي دفاع از جاکند بهضرورت و گاهی استحباب پیدا می

گاهی جامعه اسالمی در  کند؛هاي آن فرق میشود چون عنوانشود. علومی که موجب دفاع از جامعه اسالمی میمی

ها هاي مربوط به سالحاي یا دانشمعرض یک تهاجم است و براي دفاع از خود باید فیزیک و شیمی و دانش هسته

 عَلَى لِلْکافِرِینَ اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ وَ«) و 60(انفال/»قُوَّة مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ أَعِدُّوا وَ«ده است. را بداند که از واجبات مؤک

 چند عنوان است؛ ها بتوانند دفاع بکنندشند و این) براي این که دیگران سلطه نداشته با141(نساء/»سَبِیال الْمُؤْمِنِینَ

 ها که همه مقدمات آن ضرورت دارد؛آندفع دشمنی دشمنان و کید  -1

 )8(منافقین/»لِلْمُؤْمِنِین وَ لِرَسُولِهِ وَ الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَ«کسب عزت و عظمت براي جامعه  -2

نفی سلطه کفار؛ معناي نفی سلطه کفار همیشه حالت دفاعی نیست یعنی اینکه کفار دست برتر نسبت به  -3

پسندد که از لحاظ اسالم این را نمی »سَبِیال الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْکافِرِینَ اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ وَ«مسلمانان داشته باشند. 

 ماندگیو جبران عقب هر چه موجب برتري مسلمانان وهاي اقتدار هست علم و دانش و چیزهایی که نشانه

 شود ضرورت دارد.ها میآن
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کند. ها عناوینی است که کمی تفاوت پیدا میا بگیریم، اینشود عزت و عظمت را با این یکی بگیریم یا جدمی

براي دفاع و عزت و نفی  ايهایی که خواند یا نخواند فی حد نفسه مباح است اما وقتی زمینههمه دانش درهرحال

اي هستهکند. علوم فضایی فیزیک شیمی ا میهاي مؤکدي پیدشود و وجوبشود واجب میسلطه کفار می

 شود که براي ترتب این عناوین ضرورت دارد.واجبات کفایی می همهسایر علوم داروشناسی، 

ن واجبی است و گاهی گاهی یک عنوا که هاستو رفع نیاز آنعنوان دیگر تأمین رفاه و آسایش مسلمانان  -4

 کند.فرق می حدود آن مستحب است و

ها دخالت داشته باشد در و آسایش آن  همه علومی که براي رفع نیازها و قضاي حوائج مسلمانان و تفریج کرب

شود. این هم تابع عناوین کلی است که قضاي حوائج مؤمن استحباب واجب و فراتر از آن هم مستحب می حدودي

مریض یا مضطر همه عناوین  انقاذ کسی که غریق است یا انقاذ مؤکد دارد. دستگیري از مضطر گاهی واجب است،

 .الی ماشاءاهللا روایات داریمن راجح فقهی است و یک عنواواجب و مستحب است که 

که راجع به  علومی .خیلی مفصل است شود وواجب و مستحب می همه علومی که در این جهت قرار بگیرند باز

در  عنوانده  حدودقضاي حوائج مؤمن، تفریج کرب، رفع اضطرار، اعانه ملهوف، اغاثه ملهوف، اعانه مضطر آمده 

و تأکید شده که جاهایی واجب و جاهایی مستحب است. هر علم و دانشی که در این جهت  روایات مورد ترغیب

البته در  شود و باید موردتوجه باشد؛جب میقرار بگیرد و براي این منظور باشد در نظام تعلیم و تربیت اسالم وا

 اید قرآن باشد.هاي دینی ببحث قرآن روایات خیلی خوب این را نشان داده است که نقطه اصلی آموزش

 :سؤال

کند ولی جواب: همین عناوین از نگاه فقهی وجوب و استحباب دارد. اخالق از حیث حسن و قبح بحث می

در بسیاري از عناوین اخالقی فقیه باید راجع به آن نظر بدهد بگوید واجب است یا مستحب است؟ و این 

 .فقهی ما درواقع است شود جزء عناوین واجب و مستحب و عناوینی که جزء قواعدمی

 ست.خصوص در روایات مورد تأکید قرار گرفته اعنوان دیگر علوم زراعی و تجاري است این دو عنوان به -5

شود روایاتی آمده که تجارت را ترغیب کرده است. یا زراعت را در اول جلد یازده که کتاب التجاره شروع می

 و زرع است. پانزدهم است اول استحباب زراعت است و قرص...همان مزارعه که در وسائل جلد چهاردهم یا 
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در چون  ،خاص صورتبهسازي آن کمک کند آن هم هر علم و دانشی که به توسعه زراعت و تجارت و بهینه

 کند.استحباب و رجحان پیدا می ها مورد تأکید قرار گرفته استعنوان زراعت و کشاورزي و ایناسالم 

خاص این را  طوربهشود از روایاتی در علوم تجاري و زراعی و پزشکی است که می در باب طبابت کمابیش

شود در میرا  ه است. منابع روایات مربوط به طبها در ابواب کتاب المزارعه و در اول کتاب التجاراستفاده کنیم. این

 ارد.هاي فقهی دنیاز به بحث صورت جداگانهبه هرکدامالبته  میزان الحکمه پیدا کرد

 سؤال:؟

واجب  لهوف واجب کفایی است. در یک سطوحی خیلی جاهاي آنجواب: نفی سلطه واجب است، اغاثه م

گوییم مستحبات است و لذا میمحدود شده است  و ها توجه کرده استاست منتها فقه ما کمتر به این حوزه

به این امور توجه بکند.  باید تعلیم و تعلم ماها ابواب مهمی است و نظام ها جزء فقه ما است. اینکه ایندرحالی

درواقع تعلم راجح گاهی دو جلسه جمع کردیم و خدمت شما عرض کردیم.  را دربحث یکی دو ساله خارج 

واجب، گاهی عینی است گاهی کفایی، گاهی تعیینی است گاهی تخییري، گاهی توسلی  گاهی مستحب است

 گاهی شرعی و تقسیمات دیگر.  ی شرعی، گاهی عقلی است،. گاهی ارشادي است گاهگاهی تعبدي است

 فصل دوم تعلم مرجوح 
 وح است که اعم از حرام یا مکروه.فصل دوم تعلم مرج

 عناوین عام
 ا عناوین عام و موارد خاص داریم.کنم. در اینجاي میعناوینی که در فقه ما مطرح است اشاره

 حرمت تعلم هر امر محرم -1

اول و العقول است مستند به روایت تحف کهدر عناوین عام یک نظر این است که تعلم هر امر محرمی حرام است 

مکاسب آمده است که طبق آن روایت صناعات و چیزهایی که ممحض در حرام است مثل غنا هر نوع استعمال و 

هر  اب تجارت آمده کهیازده در ابودر وسایل الشیعه جلد  ،العقولحفظ و تعلم آن حرام است عین روایت تحف

بنابراین روایتی  که ضعیف است؛ندارد العقول دلیلی جز روایت تحف کهچیزي که حرام است تعلم آن هم حرام است 
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مقدمۀ الحرام لیس بمحرم، در کفایه خواندیم مقدمه واجب، واجب است ولی مقدمه حرام حرام  بگوییمنداریم که 

واجب و مستحب است. ولی مقدمه حرام و مکروه فی حد نفسه حرام و مکروه  نیست. مقدمه واجب و مستحب

استناد مقدمه حرام  العقول درست نیست بهبنابراین اینکه تعلم هر محرمی حرام است به استناد روایت تحف نیست؛

 شود.کدام دلیل نمیهیچ و العقول سند دارد و نه بحث مقدمه حرامنه روایت تحف هم درست نیست

 رمت تعلم حرام در صورت مشتمل بودن بر فعل حرام ح -2

خواهد حرامی را یاد بگیرد ولی گویند حرام است. میمشتمل بر فعل حرام باشد همه می کهدرصورتیتعلم حرام 

زند و او غناي محرم را یاد بگیرد براي اینکه یاد بگیرد استاد ساز را می یا شوددر خود یادگرفتن حرامی مرتکب می

اما ممکن است قواعد یک کار  گیرد اگر تعلم مشتمل بر فعل حرام باشد، حرام است؛شنود و یاد میهمان ساز را می

 صورتبهکه اگر کند، مثل موسیقی حرام گیرد و به آن عمل نمیحرامی را بخواند و فقط فرمول آن را یاد می

کند از آن باب حرام است. فی حد نفسه حرام نیست چون گیرد چون همراه با آن عمل میکارورزي و عملی یاد می

بنابراین  حرام نیست؛قواعد را بخواند  ،بدون اینکه خود فعل را انجام بدهد اگراما  مشتمل بر حرام است، حرام است؛

نظري باشد بدون  صورتبهشود؛ اما اگر تعلم حرام ملی داشت حرام میهرگاه تعلم یک حرام حالت کارورزي و ع

 اشکال ندارد.  ،اینکه فعل حرام انجام بدهد

 حرمت مقدمه تولیدي حرام -3

 مگر آنجا که مقدمه تولیدي باشد. حرام نیست ،گوینددر مقدمه حرام می آنچه

 .در حرام در کفایه آمده که مقدمه تولیدي حرام، حرام است. چه در واجب چه

 :شودمقدمه به دو قسم تقسیم می

 مقدمه غیر تولیدي. -2قدمه تولیدي؛ م -1

شود، مقدمه تولیدي اضطراراً فعل واقع می و مکلف اختیاري ندارد ،مقدمه تولیدي یعنی آنچه بعد از صدور مقدمه

 المقدمه اختیار نباشد.قدمه و ذيیعنی بین م

تواند خواهد یک ساز حرامی را بزند، همه مقدمات را انجام داده است ولی میمثالً میدر مقدمه غیر تولیدي 

دهم، همه مقدمات را فراهم کرده ولی باز اختیار دارد. مقدمات فی حد نفسه بگوید استغفراهللا من این کار را انجام نمی
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تواند انجام می بازهمز انجام مقدمات حرام نیست مگر از باب تجري باشد. این مقدمه غیر تولیدي است یعنی بعد ا

در نظر تواند خدا را چرانی خیابان برود، مقدمات را انجام بدهد ولی لحظه آخر میمثالً براي چشم دهد یا ترك بکند

شود عقل اي است که اال و البد منتهی به حرام میاما اگر مقدمه؛ حرام نیست که مقدمه بگیرد و غمض عین بکند

و لذا  شود؛است. تعلم حرام مقدمه تولیدیه صدور الفعل المحرم شد، این هم مثل باقی چیزها حرام می گوید حراممی

مثالً کمک به ظالم یا همکاري با دشمنان اسالم یا دشمنانی که در حال  ثانویه زیادي داریم که حرام است، عناوین

 حرام است. ه اسالمی هستندحمله به جامع

حرام نیست بلکه مقدمه حرام است مگر اینکه حالت  ،ها همکاري بکندیرد که با آناگر کسی چیزي را یاد بگ

عناوین  و ویه محرم داریم که اینجا نیاوردمو لذا خیلی عناوین ثان تولیدي پیدا بکند یا در خود آن هم حرام باشد؛

اما  زیاد استماعی محرم شود. عناوین اجتها قرار بگیرد واجب میآوردم که تعلمی که در راستاي آن را واجب

کدام حرام نیست مگر اینکه حالت تولیدي پیدا بکند. تعلم چیزي که ذووجهین ها باشد هیچتعلمی که براي تحقق آن

حتی فقهایی که روایت  یزي که عمدتاً یا همیشه حرام استالعقول دارد که تعلم چدر روایت تحف حرام نیستاست 

هاي مظلوم را شود آدماال اینکه چاقو بسازد یا دانشی یاد بگیرد که هم می ویند وگدهند آن را میتحف را فتوا می

تواند مقدمه حرام یا تعلم خاصی حرام هاي خاص میو لذا در حالت شود دفاع کرد قطعاً حرام نیست؛کشت، هم می

 هاي کلی است.ها عناوین و بحثینا .بشود

 عناوین خاص
بدون اینکه وارد بحث فقهی آن بشوم به اختصار مطرح  ودر مکاسب محرمه عناوین زیادي ذکر شده است 

 کنم.می

 نجوم -1

به یکی نجوم است که گفته شده علم تنجیم حرام است. البته آشنایی با نجوم حرام نیست مگر اینکه با اعتقاد 

هاي حرامی باشد پس با یک باشد یا براي استفادهها در حوادث عالم همراه بشود و نوعی شرك در آن دخالت آن

 شود.قید اعتقادي و استفاده نامطلوب حرام می

 سحر و کهانت و شعبده -2
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یکی هم سحر و کهانت و شعبده است البته اصل سحر حرام است و حد هم دارد حد آن هم قتل است که در 

و جواب داده شده است. مثالً حدیث ابی  اما در تعلم سحر روایاتی هست که بحث شده کتاب حدود آمده است؛

گویند تعلم سحر اگر همراه با سحر باشد، حرام است واال بختري و چند تا جواب داده شده است. غالب فقها میلا

تعلم سحر بما هو هو حرام نیست. البته فتاوایی وجود دارد که تعلم سحر حرام است. این هم چون روایت خاص و 

 کردم.موارد خاص دارد عرض 

 هاي ضاللکتب و دانش -3

حدود ده دلیل براي آن  کهکننده است هاي ضالل و گمراهیکی از مباحث مهم تعلم و تعلیم کتب ضالل و دانش

کننده اگر براي گمراهی باشد هاي گمراهاجماالً تعلم و تعلیم کتب و دانش -یکی باید بحث بشودکه یکی-ذکر شده 

شود یا یاد داند بر این گمراهی مترتب میگیرد و میترتب باشد حرام است یعنی یاد میکنندگی بر آن میعنی اثر گمراه

اما صرف تعلیم و تعلم علوم گمراه و علوم غیر حق حرام نیست ممکن  دهد براي اینکه گمراه بکند حرام است؛می

از دین داشته باشد واجب  شود. به عکس اگر قصد دفاعاست مکروه باشد ولی اگر قصد اضالل داشته باشد حرام می

کننده را یاد بگیرد تا بتواند از دین دفاع بکند و لذا تعلیم و تعلم علوم و کتب باید علوم ضالل و گمراه و شودمی

اي گاهی حالت اباحه دارد. ادله و شودمطلق حرام نیست در شرایطی حرام است در شرایطی واجب می طوربهضالل 

 الْحَدِیثِ  لَهْوَ یَشْتَرِي مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ«آیات افترا و کذب علی الناس، آیات  »الزُّور قَوْلَ  وااجْتَنِبُ«که ذکر شده آیه 

و حکم عقل و روایات ضالل و حدود ده دوازده دلیل از مجموعه فقهی جمع کردند ) 6(لقمان/ »اللَّه سَبِیلِ عَنْ لِیُضِلَّ

بلکه هنگامی که در جهت اضالل  مطلق حرام نیست طوربهو یکی از نتایج این است که  کنیمبحث میو همزمان 

ها فی حد کلی است تعلم آن عناوینها چون غنا و امثال این سازي حرام است،. تعلم مجسمهشودباشد حرام می

 نفسه حرام نیست مگر اینکه مشتمل بر حرام یا مقدمه تولیدي بشود.

 سؤال:؟

این است که حکم تعلم امور حرام است چیست. آن اصل موضوعی است که چه چیزي جواب: بحث ما 

حرام است چه چیزي حرام نیست. بحث حق و باطل در غنا مطرح نیست؛ دنیاي امروز در غنا و شرب خمر 

 انگیز باشد یا نباشد.غرق است. غنا بحث کیفیت صدا است که طرب
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 اخذ و تعلم علوم از گمراهان و کفار -4

که از غیر ما نگیرید  آمدهبیت که در روایات دیگر اخذ و تعلم علوم از گمراهان و کفار و از غیر اهل عنوان

در نقطه  هشت، روایاتی این مضامین را دارددر وسائل، جلد هیجده، ابواب صفات قاضی، باب شش و هفت و 

رد. این هم حد تعارضش به این دا يروایات دیگر کهتوانید بگیرید گوید حکمت را از هر جایی میمقابل می

بیت و اسالم شود از دیگران گرفت و باید از اهلاست که علومی که جنبه اعتقاد و اخالق و احکام دارد نمی

به او منتقل بشود آن هم  گرفت دیگر اینکه اگر علومی را از جاي دیگري بگیرد که همراه با فرهنگ و اخالق

گوید علوم را از غیر ما یک دسته روایات می ن دو طایفه روایات داریم؛بنابرای گوید از جاي دیگر نگیر؛می

مت هر جایی است گوید علم و حکیک دسته هم می ز غیر ما بگیرید باطل و ناحق استنگیرید و هر چه ا

سایر  جمع این دو دسته به این است که معارف اعتقادي و اخالقی و عملی را از جاي دیگر نگیرید بگیرید

بگیرید. نکته دیگر در جمع این است که اگر گرفتن علوم از جاي دیگر یی که به آن نیاز دارید از هر جاعلومی 

مثالً در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بنا بر آن  و دقت کردشود باید مواظب بود ها میمایه انتقال فرهنگ آن

نظر  طآگاهی گرفته بشود. درواقع مفاد و مح نگیریم یا با باید دیدگاه که همراه با یک فرهنگ غیردینی است یا

روایات ناهیه از اخذ علم من غیر المعصومین سالم اهللا علیهم اجمعین ناظر به اخذ اعتقادات و معارف و فرهنگ 

هاي گوید ناظر به اخالقیات و شناختهها تقلید بکنید. حکمتی که مینباید از آن و هاستهاي و آداب آنو سنت

بین  ها و اعتقادات باطل نیستبینیانکند که وابسته به جهت که عقل بشر به آن حکم میعمومی بشر اس

 کند. هاي اخالقی خوبی دارند که دین و عقل آن را نفی نمیهایشان نکتهحرف

لذا آداب تعلم  گفته بشود آنآید که بگوید یک ادبی از آداب منیه المرید نگاه بکنید در سؤال امتحانی هم می

 اهللا علی محمد و آله االطهارمطالعه کنید. و صلیرا 
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