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	� ا��ا��� ا ��
	� ���� و �� ا������ و ا�  �����« 
خشيت ميراث و نتيجه و اثر علم » و قلب اإليمان

علمي كه موجب اين خشيت و  واست يعني در مقابل عظمت پروردگار خشيت و خوف داشتن نتيجه علم است 

» من حرم الخشية ال يكون عالماً«در دنباله روايت دارد كه 

كسي كه از خشيت محروم » من حرم الخشية ال يكون عالماً

اين تعبير، تعبير جالبي است كه كسي كه علم او موجب 

-ش به اندازهايعني باريك بيني و دقت 

باشد كه به باريكي مو بتواند مسايل را از هم تمييز بدهد ولو اينكه در علوم متداوله و اصطالحات علميه و 

  .جزئيات دقيق باشد و به تمام فروع و شقوق آشنا باشد، اما اگر در وي خشيت نباشد، عالم نخواهد بود

رك و تعالي خشيت اتنها علما هستند كه از خداوند تب

  .كند

) ع(با اين كه علم، آن علمي است كه موجب خشيت و خوف باشد، ده آفت از آفات علما را امام صادق

شود علما به همين معني، ده چيز آفت علما است، اين آفت علما كه گفته مي

خواهد علمش موجب خشيت شود براي اين چنين علمايي علم حقيقي همين علم است، برا ي 

ملك و آورد قناعت نكند و به مال و عنوان 

١ 
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	� ا��ا��� ااّ!   رب ا'&�%$�� و #	�ا"���ّ! « ��
	� ���� و �� ا������ و ا� 
و قلب اإليمان ميراث العلم و العلم شعاع المعرفةالخشية ): 

است يعني در مقابل عظمت پروردگار خشيت و خوف داشتن نتيجه علم است 

در دنباله روايت دارد كه . خوف نشود و اين اثر را نداشته باشد علم نيست

  .عالم نخواهد بودت، اسكسي كه از خشيت محروم 

من حرم الخشية ال يكون عالماً« علم از اشعه معرفت و قلب ايمان است 

اين تعبير، تعبير جالبي است كه كسي كه علم او موجب » وإن شقّ الشعر بمتشابهات العلم«لم نخواهد بود 

 ابهات علم بشكافده مويي را به متشخشيت نشود عالم نخواهد بود اگرچ

باشد كه به باريكي مو بتواند مسايل را از هم تمييز بدهد ولو اينكه در علوم متداوله و اصطالحات علميه و 

جزئيات دقيق باشد و به تمام فروع و شقوق آشنا باشد، اما اگر در وي خشيت نباشد، عالم نخواهد بود

تنها علما هستند كه از خداوند تب» يخشي اهللا من عباده العلماء ماتعالي إنّ قال اهللا

كنددارند و از او خوف دارند و عظمت خداوند در دل آنها خشيت ايجاد مي

با اين كه علم، آن علمي است كه موجب خشيت و خوف باشد، ده آفت از آفات علما را امام صادق

  .كه توجه به اين آفات خصوصاً براي ما مهم و الزم است

ده چيز آفت علما است، اين آفت علما كه گفته مي» آفة العلماء عشرة أشياء

خواهد علمش موجب خشيت شود براي اين چنين علمايي علم حقيقي همين علم است، برا ي يعني عالم كه مي

  . ده آفت وجو دارد اين چنين علمايي اين

آورد قناعت نكند و به مال و عنوان از راه مشروع بدست ميو يعني به آنچه دارد » الطمع

  .و ملك ديگران طمع بورزد

  

  

  

موضوع كلي

موضوع جزئي

): ع(قال الصادق«

است يعني در مقابل عظمت پروردگار خشيت و خوف داشتن نتيجه علم است 

خوف نشود و اين اثر را نداشته باشد علم نيست

كسي كه از خشيت محروم 

علم از اشعه معرفت و قلب ايمان است 

لم نخواهد بود اباشد ع

خشيت نشود عالم نخواهد بود اگرچ

باشد كه به باريكي مو بتواند مسايل را از هم تمييز بدهد ولو اينكه در علوم متداوله و اصطالحات علميه و  اي

جزئيات دقيق باشد و به تمام فروع و شقوق آشنا باشد، اما اگر در وي خشيت نباشد، عالم نخواهد بود

قال اهللا«

دارند و از او خوف دارند و عظمت خداوند در دل آنها خشيت ايجاد مي

با اين كه علم، آن علمي است كه موجب خشيت و خوف باشد، ده آفت از آفات علما را امام صادق

كه توجه به اين آفات خصوصاً براي ما مهم و الزم است كنندذكر مي

آفة العلماء عشرة أشياء«

يعني عالم كه مي

اين چنين علمايي اين

الطمع«اول 

و ملك ديگران طمع بورزد
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موقعيت مادي و معنوي او بهره ببرند، بخل هم  ومال  ويعني راضي نشود ديگران از علم » و البخل«

  .يكي از آفات علما است

كسي  و سومين از آفاتي كه مربوط به علما است ريا است يعني اينها همه مانع خشيت است» او الري« 

آيد پديد نمي ،دالزم است بوجود آيآن خشيت و خوفي كه به عظمت پروردگار  در او ،كه مبتالي به اينها باشد

  .علمش و اعمالش همه را براي غير خدا انجام دهد و بخواهد به ديگران اين امتيازات خودش را نشان دهد يعني

عصبيت يعني اينكه در يك چهار چوبي . چهارمين مورد از موارد آفات عالم عصبيت است» العصبية و«

حق و اظهار حق بشود هاي خويشاوندي و قومي و گروهي مانع رؤيت و ديدن وابستگي و خودش را قرار دهد

عالم اگر گرفتار عصبيت شود و . افكار و اعمال خودش را سامان دهدها ها و به مالك آنو بخاطر وابستگي

  .دچار آفت شده استحقيقت را ناديده بگيرد 

از وي تعريف و عالقمند باشد يعني مورد شتايش قرار گرفتن را دوست داشته باشد، » و حب المدح«

چنين فردي در  همه رفتار و گفتار و كردارش اين است كه خودش را بزرگ كند و عنوان و اسم  هدف اين .كنند

رسم پيدا كند و از او تعريف كنند و همين كه حب مدح در دل وي باشد آفت است و كاري به تحقق ندارد كه و 

  .محقق شود يا نه

و فهم حقيقت آنها  نتيجهبي هار آنورود در مسايلي كه تحقيق د» و الخوض في ما لم يصل الي حقيقته«

اند اموري كه ديگران هم به كنه آن نرسيده و محال است مثالً تفكر در ذات الهي، تفكر در جزئيات اخبار قيامت

آفت ها مورد نهي است تعمق و تفكر كند گرفتار آنو مواردي كه تفكر در مواردو اگر كسي بخواهد در اين 

  .است

ها اينقدر يعني در صحبت كردن و در نوشتن و گفتگو» لفاظلكالم بزوائد األالتكلف في تزيين او «

خودش را به زحمت بيندازد كه كالمش كالم زيبا بشود و از حقيقت كالمش دور شود و همه توجه و حواس او 

  .هاي كالم باشد و از حقيقت كالم منصرف شودمتوجه به ظاهر و زيبايي

بي پروايي و بي باكي در مورد خداوند يعني عالم بايد در خلوت خودش » و قلة الحياء من اهللا تعالي«

خداوند  اب بعضي از كارها و اعمال در محضرمانع از ارتك يايي نسبت به خداوند داشته باشد كهيك شرم وح

  .آفت زده است حيا كم شود ، اگر اين شرم وشودتبارك و تعالي 

هاي غير عالم باشد فرمايد، عدم الحياء ممكن است براي انسانو عدم الحياء نمي فرموده» قلة الحياء«

به عدم الحياء يعني رسماً معصيت خدا كند و مخالفت با فرامين الهي كند اما قلة الحياء به اين معني است كه 

از علما اين جهت بيشتر مورد انتظار است كه شرم و حيا در  .مقداري بايد انسان رعايت كند، رعايت نكند

  .دنباشداشته گاه خداوند بيشتر پيش
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يعني فخر فروشي، به امور مادي و جهات مادي و عناويني كه او را احاطه كرده مباحات » فتخارو اإل«

ر خود بنمايد و خود را نسبت به ديگران برتر و ممتاز بداند و به خاطر اين جهات يك برتري نسبت به ديگران د

  .برتر قرار دهد در موقعيت تواند به اين جهت خود راببيند كه مي

باشد، يكي از آفات بزرگ به دانسته خودش عمل نكند كه بزرگترين آفت مي» ترك العمل بما علمواو «

  .باشد انشبر خالف علم شانند و رفتار و كردارد عمل نكنندانچه مينعلما اين است كه به آ

شق أ) ع(قال عيسي ابن مريم «: ايدفرممينقل ) ع(از حضرت عيسي ) ع(امام صادق ،در ذيل روايت

بدترين مردم كسي است كه در ميان مردم به علم و فضل شهرت » الناس من هو معروف بعلمه مجهول بعمله

ترين مردم كسي است كه به علمش معروف شقي. در مقام عمل مقصر، سست و مجهول باشد ليداشته باشد و

عنوان يك دانشمند بشناسند ولي از لحاظ عملي نه تنها هم پاي باشد و شهرت علمي داشته باشد و همه او را به 

  . ات در نقطه مقابل علمش قرار داردفاصله زيادي از علمش و گاهي اوق ش نيست بلكهعلم

اي كه امام فرمودند كه علم اثرش خشيت اينها آفاتي است كه براي علماء ذكر شده است، با آن مقدمه

يكون عالماً، د اليجاد نكند ولو عالم به جزئيات باشخوف الهي را در دل ااست و در واقع علمي كه خشيت و 

حقيقي و موانع تحقق علم حقيقي و علم موانع حصول اين خشيت و علم واقعي و آفت علما و آفت رسيدن به 

  .خشيت ده مورد بود كه همه ما در معرض گرفتاري اين آفات هستيم

هست يك بحث علمي و يك بحث ي است كه بنا شروع سال تحصيلي جديد است و روز امروز كه روز

يك تذكر و يادآوري  خواندم كه هم براي خودم و هم شمارا اين روايت  ناً و تبركاًبا هم داشته باشيم تيم فقهي

هاي بعيتاً مشقتبه دنبال دارد و ط هايي را براي انسانيك محروميت ،شودكه انسان متحمل مي يباشد كه زحمات

چشم باز كنيم ببينيم  ناگهان اين زحمات را متحمل شويم ولي نكند و در اين راه كم نيست پيش آمده براي انسان

ها آمده و ها براي ما نافع نبوده و موجب خشيت نشده است يا از اين طرف در كنارش اين آفتكه هيچ كدام اين

  .اين زحمات و ثمرات را از بين برده است

خواهد و بايد توجه داشت كه ببينيم آيا اين علوم خشيت و خوف را در دل انسان ذا خيلي مراقبت ميل

؟ آيا درس خواندن ما و درس دادن ما براي ريا است يا براي خدا؟ آيا حب المدح داريم يا خير كند ياايجاد مي

و اين ايام كه نياز به روحانيت عالم  نه؟ علي ايحال اين جهاتي است كه بايد توجه كرد مخصوصاً در اين شرايط

ان طوري كه مردم و بخصوص نسل شود يعني همتر ميتر و شديدقويعامل روز به روز در تمام نقاط جهان 

جوان نيازمند پاسخگويي به پرسشهاي فكري و ديني و عقيدتي هستند نيازمند يك الگوي عملي براي تكامل و 

ت است كه آنها را ها را پاسخ دهيم درسط وظيفه داشته باشيم، پرسشما فقتعالي هستند يعني اينطور نيست كه 

با دوري از  يعني بايد. مراقب باشيم بايد پاسخ داد ولي از منظر عملي نيز بايد به عنوان الگوي رفتاري و عملي
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در خود حالت را شود اين هواي نفس و با محبت و با دوري از كينه و با دوري از آنچه به مظاهر دنيا مربوط مي

هم از نظر علمي و هم عملي الگو باشيم چه اين كه اگر بايد براي آنها باشيم  يخواهيم الگوياگر مي. ايجاد كنيم

از نظر عملي اين قدر ت در ما نباشد تأثيري نخواهد گذاشت و لو اين كه عالم به علوم هم باشيم لذا واقعاً انسان 

تر شدن از لحاظ عملي شدن از نظر علمي و هم براي قويهم براي توانمند استفاده كند اي خودهبايد از فرصت

توانيم اين لحظات را از دست تواند در اين جهت به ما كمك كند و ما ميهاي ما در اين دنيا ميو لحظه لحظه

  .دهيم كه باعث خسران ما هم در دنيا و هم در آخرت خواهد شد

استمداد ) عليهم السالم(ارواح ائمه اطهار  از كنيم وهيم و دعا ميخواما از خداوند تبارك و تعالي مي

بنمايند و ما  ما شان را شامل حالجوييم به خصوص وجود مقدس حضرت بقية اهللا األعظم كه عنايت و تفضلمي

اين طوري كه بايد و شايد و شايسته آن ر تعالي روحي كمك كنند تارا در استعالي علمي، در استكمال نفس، د

  .اين لباس است بتوانيم خدمت گذار باشيم و عنوان

باشد ولي قبل از شروع در مسائل آن مقدمتاً مي) ره(ترتيب بحث ما بر اساس كتاب تحرير الوسيه امام 

  .الزم است مطالبي بيان شود

  فقهي بودن بحث اجتهاد و تقليد: مقدمه اول

اشاره كرد كه  هاي آن بايد مقدمتاًز ورود به بحثقبل ا كهباشد اجتهاد و تقليد مي با بحث در رابطه

اين مباحث  فقه مطرح شده، در مباحث خاتمه علم اصول عمدتاً در بحث اجتهاد و تقليد هم در اصول و هم

كنند و در كتب فقهي هم به مطرح مي را اجتهاد و تقليد اصوليكتب در كفاية و برخي از  شود مثالًمطرح مي

   .شوداجتهاد و تقليد مطرح ميعنوان مقدمه بحث 
  : سؤال

آيا بحث اجتهاد و تقليد يك بحث اصولي است يا فقهي و نسبت مسائلي كه در اجتهاد و تقليد در اصول 

  شود چيست؟شود با آنچه در فقه مطرح ميمطرح مي

در  مانند مشروعيت اجتهاد، امكان تجزي مباحثي شوددر اصول كه بحث از اجتهاد و تقليد مطرح مي

سري از اينها در  اجتهاد مشروع است يا نه؟ يك آيا اساساً ،اجتهاد، يا رد شبهات اخباريين نسبت به اجتهاد

  .اصول مطرح است

  . شودسري از مباحث در فقه و به عنوان فروع فقهي اجتهاد و تقليد مطرح مي ولي يك

شود مسائلي كه در آن مطرح مي است يا فقه؟ آيا اجتهاد و تقليد و اصول باالخره اين بحث ملحق به

اند مانند باشد؟ چنانچه برخي اينگونه ادعا كردهاصولي است يا فقهي يا هيچ كدام و به عنوان علم مستقلي مي

  .كه مستقل هستند بقيه علوم
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 : جواب

عصر تر به  كه هر چه عصر فقها نزديك بحث اجتهاد و تقليد مطرح نبود چرا در كتب فقهي متقدمين اصالً

تر شده است، اما در به مرور اين بحث پيچيده وتر بوده است معصومين بوده اين بحث كمتر مطرح بوده و بسيط

از زمان عالمه به بعد بيشتر مورد توجه  كتب متأخرين اين بحث به عنوان مقدمه كتب فقهي قرار گرفته است مثالً

  .قرار گرفته است

در اصول آن  مطرح شدهدر فقه و مسائل  اجتهاد و تقليد همطرح شدنسبت بين مسائل اما بطور كلي 

شود و شود كه در فقه مطرح نمينسبت عام و خاص من وجه است، يعني برخي از مسائل در اصول مطرح مي

   .باشدمشترك مياز مسائل بالعكس و بعضي 

  :اقوال در مسئله

  .داخل در مسائل علم اصول است :اول

  .داخل در مسائل علم فقه است :دوم

  .اينكه علم مستقلي است :سوم

  :حق در مسئله

ما مدعي و معتقد هستيم كه اين يك بحث فقهي است و اگر به مالك غلبه نگاه كنيم و لحاظ غالبي در موضوع 

به جهت اسب مباحث اجتهاد و تقليد با فقه بيشتر است، نتوان گفت كه تاجتهاد و تقليد را در نظر بگيريم مي

شود كه اين فروعات فقهي هستند گرچه بعضي از مسائل هم اينكه فروعات زيادي در اجتهاد و تقليد مطرح مي

  .ندمسئله فقهي نيست بر قابل انطباق
   :سؤال

  گوييم كه اجتهاد و تقليد از مباحث علم اصول است؟چرا ما نمي
  :جواب و دليل اول

اي از مباحث علم اصول است كه در طريق اينكه مسئلهچراكه ضابطه علم اصول معلوم است و آن 

  .استنباط حكم شرعي قرار بگيرد كه در بحث مورد نظر ضابطه مسئله علم اصولي بر آن منطبق نيست
  :دليل دوم

گوييم علم اصول فقه عبارت است از مسئله ديگر اينكه اجتهاد غايت علم اصول فقه است چراكه مي

تواند در مغيا داخل باشد در اينجا يك غايت داريم استنباط احكام شرعيه، وغايت نميعلم به قواعد ممهده براي 

توان گفت كه اجتهاد و استنباط كه غايت علم ، آيا ميغايت است و اجتهاد و استنباط مغيا و يك مغيا علم اصول
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دخول بحث از  داخل بودن اجتهاد در علم اصول باشيم به اصول است داخل در علم اصول است؟ اگر قائل

  .آيدالزم مي اغايت در بحث از مغي

  

اگر بخواهد داخل در مسائل علم  بر آن منطبق نيست و ثانياً ضابطه مسئله علم اصول پس اوالً :نتيجه

گوييم داخل در مباحث علم شود و به اين دو دليل ميدارد كه غايت داخل در مغيا مي ياصول باشد تالي فاسد

  .اصول نيست

   :آينده بحث جلسه

و كساني كه مدعي هستند كه علم ؟ فقه است و دليل آن چيستعلم از مسائل  بحث اجتهاد و تقليد چرا

  چه داليلي دارند؟  است مستقلي

بايد بين اين سه قول داوري كنيم و ادله آنها را بررسي كنيم و قول صحيح را انتخاب كنيم كه بيان شد 

 .الحمد هللا رب العالمين و .باشدل در مباحث علم فقه ميداخبحث اجتهاد و تقليد كه به نظر ما 


