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تفقّه در دین و تحصیل معرفت دینی از نگاه
قرآن کریم و روایات
علی ربانی گلپایگانی
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چکیده
در قرآن کریم و احادیث« ،تفقه در دین» و تحص یل معرفت دینی مورد توص یه و
تش ویق مؤکد قرار گرفته اس ت «تفقه در دین» به معنای آگاه ش دن ام معارو و
احک ا دینی ،آگاهی ام طریق تقلید را ش امل می ش ود ،اما کاربرد خاص آن به
ش ناخت محققاوه و مدتنداوه اختص اص دارد قلمرو «تفقه در دین» ،ش امل
اعتق ادا ،،اخققی ا ،و احک ا فرعی عملی دین می ش ود اگرچه کاربرد آن در
اص حقر رایج در حومه های علمیه به ش ناخت اهتنادی احکا مربوط به اعمال
مکلفان اختص اص دارد «علم آخر ،یا خداش ناسی و خودشناسی»« ،بصیر ،در
دین»« ،علم مقم ب ا اعتقاد و عمل و خش یت النی»« ،علم به معارو ایماوی»،
«طریق آخر ،و س لو آن» تفاس یری اس ت که ام سوی عالمان اسقمی درباره
چیس تی فقه و تفقه در روایا ،بیان ش ده اس ت برای هریک ام تفاس یر مزبور
میتوان ش واهدی ام روایا ،ارائه داد ،ولی به هیچیک اختص اص ودارد ،و همه آونا
مقص ود و محلوب اس ت در روایا ،،طلب و تحصیل علم بر هر مسلماوی به عنوان
فریض ه قلمداد ش ده است مقصود ام علم در این روایا ،،علمی است که یا بخشی
ام دین (یعنی اعتق ادا ،،اخققی ا ،و احک ا مربوط ب ه افع ال مکلف ان را در
برمی گیرد ،و یا تحص یل آونا مورد تأیید و توص یه دین است تحصیل این علو ام
وظر وهوب و اس تحباب ،و در فرا اول ،عینی یا کفایی و اهتنادی یا تقلید بودن
وس بت به افراد و ش رایط مختلف ،متفاو ،اس ت در همه فروا و احتما ،،
اعتقادا ،دینی به دلیل اینکه ش الوده دین و دیاوت به شمار می روود ،هایگاه ویژه
و برهستهای دارود
واژههای کلیدی :تفقه در دین ،علم دینی ،فریض ه علم ،اهتناد ،تقلید ،اص ول
دین ،فروع دین

 .1استاد حوزه.

مقدمه

در قرآن کریم و روایات پیشوویایان صومووی  ،تفقه در دین صیرد تشووییو و تیهوویه
صؤکد واقع شوودا ا و ؛ چنانکه طلب علم در روایات به عنیان فریضووه ای ب به ش و ار
آصدا ا و در بارا تفقهه در دین ،دو پر و صرر صبشوید خستو اینکه صقمید از
تفقوه چیتووو  ،و آیا صورف تقلیدی را خیز شووواص صبشوووید یا به صورف تققیقب و
اجت ادی اختماص دارد؟ دو اینکه صقمید از دین چیت  ،آیا به احکا فرعب و ع لب
اختمواص دارد ،یا شواص اعتقادات و اخققیات خیز صبشوید؟ دربارا فریضه علم خیز این
پر و قاب طر ا و که صقمووید از عل ب که تقمووی آن بر نر صتوول اخب واجب
ا و کدا علم ا ؟ پا به پر نای صزبیر با ب را گیری از روش تحلیل عقلی ،و
بررسی آراء صاحب نظران در این باره ،صیضیع پژون این خیشتار ا
 .1تفقه در دین از نگاه قرآن کریم
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کان
قرآن کریم صؤصنوان را بوه تفقه در دین تربیب کردا و فرصیدا ا ووو َ و صا َ
ین ی ِ َی ْن ِف ُروا َکوافةً َفل َْی خَف ََر ِص ْن کُ ِف ْرقًَ ِص ْن ُ ْم طاِِفًَ ی ِ َیتَ َف ةق ُ یا ِف ایدینِ َو ی ِ ُی ْن ِذ ُروا
ایْ ُ ْؤ ِص ُن َ
ق َْی َص ُ ْم ِإذا َر َج ُویا ِإی َْی ِْم ی ََولة ُ ْم یَ ْقوذ َُرون ( تیبوه  )211برای صؤصنان جایز (یا واجب یا
صیتویر) خیتو که ن یب برای ج اد با دشو ن (یا برای تقموی علم دین) از ش ر و
دیار خید به ویی صیدان جن (یا به ویی صدینه و نر جایب که صرکز تقمی علی
دینب ا و ) رنتووشار شوویخد پا چرا از نر فرقهای از آخان ،طایفهای (به وویی صیدان
جن صدینه یا نر جایب که صرکز تقموی علی دینب ا ) رنتشار خ بشیخد تا دین
را بشوونا ووند ،و آخیاا که به وویی قی خید بازتشووتند (یا قیصشووان به وویی آخان
بازتشوتند) ،آخان را اخذار کنند ،شواید (پا از آتانب از صوارف و احکا دین ،از صسایف
با آن) برحذر شیخد (و به د تیرات دینب ع کنند)

 .1-1بررسی ارتباط آیه نفر با آیات جهاد
آیات قب و بود این آیه ،صربیط به ج اد با صشوورکان و کافران ا وو در اینکه این
آیه با آیات قب و بود ارتباط صونایب دارد و به صتوووایه ج اد صرتبس ا ووو یا خه ،چند
احت ال و بلکه چند دیدتاا صرر شدا ا
 2-2-2بنابر اینکه آیه خفر صرتبس با آیات ج اد ا و  ،در این بارا که چه کتوواخب

به تفقه در دین تشییو و تربیب شدااخد ،دو فرض صتمیر ا

 2-2-3صقمووید کتوواخباخد که در صدینه باقب صاخدااخد ،یونب آخان احکا و صوارف
ای ب کوه بر پیواصبر اکر  خوازل صبشوووید را فرا صبتیرخد ،و آخیاا که صهاندان از
صیودان ج اد بازصبتردخد ،آننا را به آخان تولیم صبدنند ،و بدین و ووویله آخان را اخذار
صبکنند

صادقی --محمد
حسین مختاری
هادی صادقی
 //هادی
محمد حسین
مختاری

 2-2-4بنوابر اینکه آیه خفر با آیات ج اد صرتبس خباشووود ،بیانتر حکم صتوووتقلب
ا ووو  ،و آن اینکه بر ووواکنان صناطو خارد صدینه واجب یا جایز خیتووو که ن یب
رنتووشار صدینه شوویخد ،تا صوارف و احکا دینب را از پیاصبر اکر  بیاصیزخد (واجب
عینب خیتوو ) ،بلکه این کار بر ع دا عداای از آخان ا وو (واجب کفایب ا وو ) این
عدا ،صوارف و احکا دینب را فرا صبتیرخد ،و پا از بازتشو به یی قی خید ،آخ ا را
بوه آخان تولیم صبدنند ،و بدین و ووویله آخان را اخذار صبکنند (رازی ،ببتا-112 21 ،
111؛ طبر ووب34 -33 1-2 ،2331 ،؛ رشووید رضووا ،ببتا38 -33 22 ،؛ طباطبایب،
)484 -483 1 ،2313
ین ی ِ َی ْن ِف ُروا ک ةَافً،
کان ایْ ُ ْؤ ِص ُن َ
 2-2-2احت وال دییر این ا ووو که صراد از َ و صا َ
صؤصنان وواکن در خارد از صدینه ا و  ،یونب جایز خیت و که ن ه آخان برای ج اد با
دشووو نوان به جب ه جن بروخد ،بلکه باید عداای از آخان باقب ب اخند و صراد از ی َْی
خَف ََر ِص ْن کُ ِف ْرقًَ ِص ْن ُ ْم طاِِفًَ این ا ووو که از آخان که به ج اد با دشووو ن خرفتهاخد،
عوداای بوه صدینه کی کردا و صوارف و احکا دین را از پیاصبر بیاصیزخد این فرض ،آیه

یهودیو /روایات /
قرآن کریم
معرفت دینی
شناسیتحصی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزهتفقّه
در دین و
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علی رباوی
هستی
نگاهمیمون
صفاتلالهی
دراندیشهازابن
عشریه –
اسماعیلی –
داوری

 2-2-1صقموید کتواخباخد که رنتوشار ج اد با دش ن شدااخد بنابر این احت ال،
صراد از تفقه در دین ،فراتیری صوارف و احکا دینب خیت و  ،بلکه صراد ،صشوواندا کردن
اصدادنا و عنای نای خداوخد ختوب به صتول اخان ا که با وجید اخدب بیدن ش ار و
خاچیز بیدن ادوات جنیب آخان در صقایتوه با وشاا دشو ن (کافران و صشرکان) ،بر آخان
پیروز صبشویخد؛ یونب حقاخی ا ق را در صیدان خبرد با دش ن صشاندا صبکنند تنبه
و تیجوه بوه این صرلوب ،تفقه در دین ا ووو «فایتنبه یف م نذا ایدقاِو و ایلراِف،
شوو ه أخهه تف هقه» (رازی ،ببتا )111 21 ،در این هوویرت صونای َ و ی ِ ُی ْن ِذ ُروا ق َْی َص ُ ْم ِإذا
َر َج ُویا ِإی َْی ِْم این ا و که صهاندان پا از بازتش و از ج اد ،با بیان آخچه در صیدان
خبرد با دشو نان کافر و صشوورب صشوواندا کردااخد ،کافران و صشوورکان قی خید را اخذار
صبکنند

00

خفر را صرتبس با آیات ج اد داختته و به یاق ا تناد کردا ا

2

ارزیابی

اترچه صبتیان صشوواندا کردن پیروزی صتوول اخان در صیدان جن بر دش و نان و
تیجه به عنای نا و اصدادنای ای ب را خیعب تفقه در دین داخت و  ،ویب با صونای ظانری
و صتبادر از واژا «تفقه» تنا ووب خدارد ،و خیازصند دیی خاص ا وو  ،و چنین دییلب در
د خیت  ،یذا احت ال یا قیل اول صقبیل خیت
احت وال یوا قیل وووی خیز با ووویاق آیه ن انن خیتووو  ،و بدون دیی صوتبر
خ بتیان بر خقف آن خظر داد ،و چنین دییلب خیز وجید خدارد
احت ال یا قیل دو خیز که تفقه در دین را به ووواکنان در صدینه اختمووواص دادا
هووقین خیتوو خظیر این اشووکال بر قیل چ ار که آن را به وواکنان در صناطو بیر
صدینه اختماص دادا ،وارد ا
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کان
دیودتاا هوووقین در این بارا آن ا ووو که با تیجه با ووویاق ،ج له َ و صا َ
ین ی ِ َی ْن ِف ُروا َکو ةافوً و ج لوه ی َْی خَف ََر ِص ْن ُکو ِف ْرقًَ ِص ْن ُ ْم طاِِفًَ ،نم صؤصنان
ایْ ُ ْؤ ِص ُن َ
واکن در صدینه را شواص صبشید نم دییران را و صفاد آیه شریفه این ا که ع ی
صؤصنوان در صدینه و خارد از آن (در صیاردی که به دفاع ع یصب خیازی خیتووو ) خباید
برای ج اد با دشووو نان نهرت کنند ،بلکه باید عداای از آخان باقب ب اخند این عدا اتر
در صدینهاخد ،به نهرت به صدینه خیازی خدارخد ،ویب عداای از آخان که خارد از صدینهاخد،
بوایود بوه ووویی صودینوه نهرت کنند ،تا صوارف و احکا دین را از پیاصبر اکر 
بیاصیزخد و آخیاا که نهرت کنندتان به ج اد ،به ش و ر و دیار خید بازتشووتند ،صوارف و
احکوا دینب را کوه فرا ترفتوهاخود ،به آخان بیاصیزخد و بدین و ووویله آخان را اخذار کنند
ن چنین آخان که از خارد از صدینه برای تفقه در دین به صدینه آصدااخد ،وقتب به شوو ر
و دیار خید بازتشوووتند ،تواییم و احکا دین را به آخان که در آخها وووکیخ دارخد و به
ج اد خیز خرفتهاخد ،آصیزش دنند و آخان را اخذار کنند
روشون ا و که این حکم به صؤصنان عمر پیاصبر اختماص خدارد ،و صؤصنان
أ ّن المراد بقوله «ل نفروا کافة» ل نفروا و ل خرجوا إل الجهاد جم عا ،و قوله :منهم ،الضیییم ر ل مؤمن ن
 .1السییی یال عیی
الییعن ل لهم أن عنفروا کیافیة ،و الزمیه أن عکون النفر إل النب  منهم ،فیایعة تنه مؤمني سیییاار البغد ر میعنة
الرسیییو أن عنفروا إل الجهیاد کیافیة ،بح ع ّضیییهم أن عنفر طاافة منهم إل النب  ل تفق ّه ف الیعن و ل نفر إل الجهاد
رهم (طباطباع .)303 -301 :3 ،3131 ،

در زصاننا و صکاننای دییر را خیز شاص صبشید

 .1-2معنای تفقه

هواحب ای نار ،تفقه را به داخ آصیختن ن راا با تکلف و به هیرت تدریهب ،صونا
ایتدرد» (رشید رضا ،ببتا22 ،
کردا ا و «إ هن ایتفقه نی ایتو هلم ایذی یکین بایتک هلف و ه
 )33وی ن چنین صوتقد ا و  ،صادا «ف ق ا» در بیت و صیرد در قرآن کریم به کار
رفتوه و در خیزدا صیرد آن بوه صونوای خیعب خاص از دق ف م و ژرف اخدیشوووب عل ب
ا ووو که در ع  ،از آن ب را تیری صبشوووید ،یذا ف م حقایو از کفار و صنافقان خفب
شوودا ا و  ،چین آخان کنه صراد آخچه ف م آن صراد ا و را خ بف ند ،یذا در ع از
آن ب را خ ببرخود؛ چنوانکوه قی خی خیز صبتفتنود «صوا خفقه کییرا ص ا تقیل» ،زیرا
درب آخووان از کق خی  ووورقب بید ،و ع و حک و نووا و صیاعظ خی  را
خ بف یدخد (ن ان)412 -418 1 ،

صادقی --محمد
حسین مختاری
هادی صادقی
 //هادی
محمد حسین
مختاری

ایشوان از ابیحاصد بزایب خق کردا که تفته ا و ا م فقه در عمر اول بر علم به
طریو آخرت و شوناخ دقایو آفات خفی  ،و صفتدات اع ال ،و قیا احاطه بر کیچکب
و پتووتب دخیا ،و آتانب از خو نای اخروی ،و ا ووتیقی خیف بر قلب اطقق صبشوود
تفقه در آیه لِیَتَفَقََّنُوا فِی الدَِّینِ خیز به ن ین صونا ا و  ،زیرا این صونا ا که از آن
اخذار حاهو صبشید ،خه ا تنباط احکا طقق ،عتاق ،یوان و اجارا و خظایر آننا ،زیرا از
این صورف نا ،اخذار و تسییف حاه خ بشید (ن ان 418؛ بزایب)43 2 ،2412 ،
آیو ههال جیادی خیز صوتقد ا ووو صادا فقه به صونای ف م ع یو و ظریف ،و باب
تفوی تییای خیعب دشویاری و تق رخ ا  ،در ختیهه «تفقه» ،ف م ظریف و دقیو
ن راا با تیخهای اجت اد و تقش ا (جیادی آصلب)413 32 ،2331 ،
اترچه این تیخه دق نا در جای خید ارزشو ند و در خیر تیجه ا  ،ویب با تفقه
در زصان پیاصبر اکر  صرابق خدارد ،زیرا صقموووید از تفقه صؤصنان در آن زصان این
بید که خزد پیاصبر رفته و صوارف و احکا دینب که بر آن حضورت خازل شدا بید را
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اصین ا وق طبر وب فقه را به علم و تفقه را به کتوب علم ،تفتویر کردا ا
«ایتفقه تولم ایفقه ،و ایفقه ایولم بایشوبء» وی شا قیل دییری را خق کردا که فقه،
ف م صونای ا وتنباط شودا ا  ،یذا در صیرد خداوخد به کار خ برود و تفته خ بشید
« ههال بقاخه فقیه» (طبر ب)111 1-2 ،2331 ،
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دریاف کنند اتر تکلفب برای آخان در اینها وجید داشووته ،صربیط به تق رخ وفر و
حضووویر یوافتن خزد پیاصبر بیدا ا ووو  ،خه در ف م صوارف و احکا دین بنابراین،
صبتیان تف تفقه در آیه شریفه ،اعم از فراتیری اجت ادی صمرلن و تقلیدی ا

 .1-3قلمرو تفقه در دین

در ا ووتو ال رای  ،فقه و تفقه در دین ،به شووناخ اجت ادی و ا ووتد یب احکا
ع لب دین ،اختمووواص دارد ،ویب تفقوه در آیه خفر ،به این صونا احتمووواص خدارد ،زیرا
اهوورق صزبیر ،جدید ا وو  ،و در زصان خزول قرآن چنین اهوورقحب وجید خداشووته
ا و  ،یذا خ بتیان آیه قرآن را بر ا ا این ا تو ال تفتیر کرد (رشید رضا ،ببتا1 ،
)418
بنوابراین ،صراد از تفقه در دین ،ف م ن ه صوارف دینب ،اعم از اهووویل و فروع دین
تیاا روشن بر
ا و  ،خه خمیص احکا ع لب که ن ان فقه صمرلن خزد صتشرعه ا
این صرلب ،ج له ی ِ ُی ْن ِذ ُروا ق َْی َص ُ ْم ا وو  ،زیرا این صرلب با تفقه در ن ه صوارف دین
حاهوو صبشووید ،خه خموویص احکا ع لب در زصینه عبادات و صواصقت (طباطبایب،
)484 1 ،2313
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روایا ،گنربار معصومان ویز اص حقر قرآوی فقه و تفقه در قرآن را به گووهای
تفس یر کردهاود که در برگیروده همه معارو دینی و علو اس قمی اس ت ،که ام آن
همل ه ،روایت «إوَّما العلم ثقثة :آیة محکمة أو فریض ة عادلة أو س نة قائمة» (کلینی،
 88 :8 ،8811است (هوادی آملی308 -794 :83 ،8811 ،
اص و دین النی عبار ،اس ت ام مدموعه بایدها و وبایدهای ش رعی در ممینه
اعتقادا ،،اخقق و اعمال ،و اعتقادا ،ش الوده و اسا آونا است بنابراین ،تفقه در دین،
همه معارو و احکا دینی را شامل میشود و به احکا عملی آن اختصاص ودارد مؤید
دیگر این محلب روایاتی اس ت بیاوگر این محلب که ائمه درباره فحص و تحقیق در
مس اله امامت به آیه وفر اس تشناد کردهاود یعقوب بن شعیب ام اما صادق پرسید:
هنگ امی ک ه اما ام دویا برود ،وظیفه مرد چیس تم اما  آیه وفر را تقو ،کرد و
فرمود :آو ان در مم اوی که درباره اما بعدی تحقیق میکنند ،معذورود (کلینی،8811 ،
809 :8

آی ههال شوراخب در این بارا تفته ا

ارزیابی

حاهووو آخکه ،اطقق دین در آیه شوووریفه ،اعتقادات ،اخققیات و احکا شووورعب
صربیط به اع ال جیارحب صکلفان را شواص صبشوید؛ چنانکه اطقق «تفقه» ،شووناخ
تقلیدی و اجت ادی را در بر صبتیرد روشوون ا وو که صورف تقلیدی آخها صتموویر و
صوقیل ا و که صورف تققیقب و ا وتد یب ص کن خباشود ،و چین صورف ا تد یب
در وورن ابتدایب در زصینه اهوویل اعتقادی برای ن یان ص کن ا و  ،خیب به صورف
تقلیدی خ بر د

ارزیابی

صادقی --محمد
حسین مختاری
هادی صادقی
 //هادی
محمد حسین
مختاری

 .1-4معیار علم دینی
آی ههال جیادی آصلب ،پا از بیان اینکه فقه و تفقه در دین به احکا شووونا وووب
صمووورلن اختمووواص خودارد و شووواصو ن ه علی ووویدصندی که در قرآن و روایات
صومویصان به آن تربیب شدا و تقمی آننا واجب عینب یا کفایب ا  ،صبشید،
تفتوه ا ووو باید صیزان کلب علم دینب و تفقه در دین را دریاف وی آخیاا علی را از
حیث صیضویع و روش صیرد برر وب قرار دادا و یاد آور شودا ا و که از خظر صیضیع،
ن ه علی بشوری دینب ا و  ،زیرا صیضیع آننا یا فو خداوخد و یا قیل خداوخد ا ،
و از خظر روش خیز ن ه علی یا عقلباخد ،یا خقلب ،و عق نم دارای اقتوواصب ا و عق
تهربب ،خی ه تهریدی (ریاضوویات) ،تهریدی (فلتووفه) و تهریدی صقض (عرفان) پا
ن وه علی یوا عقلباخود یوا خقلب ،و نر دو روش صوتبرخد و صدیی ت و ختای عل ب آننا
حه ای باخد آخچه به ا ووقصب و بیر ا ووقصب وهووف صبشووید ،اخییزا عایم ا و  ،خه
صولی (علم) (جیادی آصلب)222 -224 32 ،2331 ،
او در آیه شووریفه خفر ،تفقه در دین صرر شوودا ا وو  ،و دین عبارت ا وو از
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 2بیان صرلب و ا تد ل بر آن به روش صدر ین و
«تولیم و اخذار وه تیخه ا
طقب؛  1فتیا دادن بودون ذکر دییو ِ آن برای ع ی توا از روی تقلیود آن را بشوذیرخد؛
چنوانکوه صیان صهت دان و صقلدان آخان صر وووی ا ووو ؛  3خق حدیث حه ای ب
(پیاصبر یا اصا صوموووی ) برای دییران ظانر آیه شوووریفه ،نر وووه خیع آن را شووواص
صبشید» (کلینب 22 1 ،2333 ،پاورقب)

01

صه یعوه اعتقوادات ،احکوا و اخقق پودیودانوای طبیوب ،دین خاصیدا خ بشوووید ،تا
شناخ آننا ،تفقه در دین باشد
ثاخیا بای تفقه در دین در آیه شووریفه ،اخذار قل داد شوودا ا و  ،و اخذار صربیط به
اصیر صونیی و اخروی ا ووو  ،خوه اصیر صوادی صیر اینکوه تفته شوووید از آخها که عد
شووناخ یا عد ایتزا ع لب به قیاخین عل ب صربیط به عایم طبیو  ،پیاصدنای ویراخیر
صادی و دخییی دارد ،دربارا آننا اخذار هوووادق ا ووو  ،زیرا آیه شوووریفه ،نم پیاصدنای
خاتیار اخروی اع ال اختان را شاص صبشید و نم پیاصدنای خاتیار دخییی آننا را
 .2تفقه در دین از منظر روایات

 .2-1نمونههایی از روایات

تفقه در دین ،در روایات صومیصین خیز صیرد تاکید و تشییو واقع شدا ا

 1-2-2از اصا هوووادق روای شووودا که فرصید «تَ َف ةق ُ یا ِفب ایدینِ َف ِإخة ُه َص ْن ی َْم
یل ِ
[فب کِتَاب ِِه] ی ِ َیتَ َف ةق ُ یا ِفب ایدینِ َو ی ِ ُی ْن ِذ ُروا
ال یَ ُق ُ
یَتَ َف ةق ْه ِص ْنکُ ْم ِفب ایدینِ َف ُ َی َأ ْع َراب ِب ِإ ةن هه َ
ق َْی َص ُ ْم ِإذا َر َج ُویا ِإی َْی ِْم ی ََولة ُ ْم یَ ْقوذ َُرون » (کلینب ،13 2 ،2333 ،روایو  )1در دین
تفقه کنید (دین را بشونا ید) زیرا نر ی از ش ا که در دین تفقه خکند ،اعرابب (بدوی)
خیاند بید اصا  شا به آیه شریفه «خفر» ا تش اد کردا ا
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 1-2-1صفضوو بن ع ر تفته ا وو از اصا هووادق شوونید که صبفرصید
ال َو َ تَکُیخُیا َأ ْعرابوا َفو ِإخة ُه ص ْن ی َْم یتَ َف ةق ْه ِفب ِدینِ هه ِ
« َعلَیکُ ْم ِبوایتةف َِقو ِه ِفب ِدینِ هه ِ
ال ی َْم یَ ْن ُظ ِر
َ
ْ
َ
َ
ال ِإی َْی ِه یَ ْی َ ای ِْق َی َاص ًِ َو ی َْم یُ َزك یَ ُه َع َ ق» (ن ان روای  )3بر شووو ا واجب ا ووو که در
هه ُ
دین خدا تفقه کنید ،و اعراب (بدوی و خاآتاا به دین) خباشووید ،زیرا کتووب که در دین
خودا تفقه خکند ،خدوخد در روز قیاص او را صیرد تیجه و عنای قرار خ بدند ،و ع او
را خ بپتندد
 1-2-3ابوان بن تللوب از اصوا هوووادق روایو کردا کوه فرصید «ی ََی ِد ْد ُت َأ ةن
َأ ْهو َقاب ِب ُضورِبَ ْ رءو ُ ْم ب ِایتی ِ
اط َحتةب یَتَ َف ةق ُ یا» (ن ان روای  2)3دو داشتم که
َ
ُُ ُ
با تازیاخه بر ر اهقاب خید صبزد تا تفقه خ ایند

 .1مغ صیییالا میازنییدان دد ییییرا اعن دواعس :فته اسیییس« :و ف ه داللة أنّه ال ّبی ل اکم من أن ع مح الر ّة
المعروف إذا ترکوه و إن احتاج إل الضرب و ره من أن اء التأدعب و التعیعب» (مازنیدان .)31 :4 ،3343 ،
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تفقه در دین خداشوته باشود ،خیری خیت  ،زیرا ننیاصب که تفقه در دین خداشته باشد،
(در صوارف و احکا دین) به آخان (عای ان صسایف شووویوه) احتیاد خیاند داشووو  ،در
ختیهه آخان او را ت راا خیانند اخ
ین
 1-2-3از اصا هوادق روای شدا که فرصید « َصا ِص ْن َأ َحد یَ ُ ُ
یت ِص َن ایْ ُ ْؤ ِصن ِ َ
یا ِص ْن ص ْی ِ
ت ف َِقیه» (ن ان  ،11روای  2و  )4صرگ نیچ ی از صؤصنان
َأ َحوبة ِإیَب ِإبْل ِ َ
َ
برای ابلیا صقبیبتر از صرگ فقیه خیت
ات ایْ ُ ْؤ ِص ُن
 1-2-1در روایتب دییر از آن حضووورت خقو شووودا که فرصید « ِإذَا َص َ
ایْف َِقی ُه ثُل ِ َم ِفب ْ ِ
اْل ْ وو َق ِ ثُلْ َ ً َ یَ ُتوو ِد َنا َشووب ء» (ن ان ،روای  )1ننیاصب که صؤصن
فقی ب از دخیا برود ،شکافب در ا ق واقع صبشید که چیزی آن را پر خ بکند
ین
ین ایْ ُف َق َ َاء ُح ُموو ُ
 1-2-28از اصا کاظم روای شوودا که فرصید « َأ ةن ایْ ُ ْؤ ِصن ِ َ
ِْ
اْل ْ و َق ِ ک َِق ْمونِ ُ وی ِر ایْ َ ِدی َن ًِ یَ َ ا» (ن ان ،روای  )3صؤصنان فقیه ،دژنای ا ووق اخد،
ن ان تیخه که دییارنای ش ر ،دژنای آن صبباشد

یهودیو /روایات /
قرآن کریم
معرفت دینی
شناسیتحصی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزهتفقّه
در دین و
گلپایگاوی
علی رباوی
هستی
نگاهمیمون
صفاتلالهی
دراندیشهازابن
عشریه –
اسماعیلی –
داوری

ك َر ُج َع َر َف
 1-2-4روای شوودا که فردی به اصا هووادق تف « ُج ِولْ ُ ِف َدا َ
َنذَا ْاْل َ ْص َر یَ ِز َ بَ ْیتَ ُه َو ی َْم یَتَ َو ةر ْف ِإیَب َأ َحد ِص ْن ِإخْ َیاخ ِ ِه» صردی به اصاص شو ا صوتقد ا ،
ویب از صرد عزیو ترفتوه و بوا برادران دینب اش رابروه خودارد اصا  فرصید «ک َْی َف
یَتَف ةَقو ُه َنوذَا ِفب ِدین ِ ِه» (ن ان ،روای  )1او چییخه در دین تفقه صبکند (و صوارف و
احکا دین را چییخه صبشنا د)؟
ال ب َِوبْد خَ ْیرا َف ةق َ ُه ِفب
 1-2-2از اصا هووادق روای شوودا که فرصید « ِإذَا َأ َر َاد هه ُ
ایدین» (ن ان  ،12روای  )3نرتاا خداوخد ارادا کند که به فردی خیر بر ووواخد ،او را
در دین فقیه صبکند (و به شناخ دین صیفو صبترداخد)
ال کُ ِ ایْکَ َ الِ ایتة َف ِق ُه ِفب
 1-2-1از اصوا بواقر روایو شووودا که فرصید «اَیْکَ َ ُ
یش ًِ» (ن ان ،روای  )4ک ال را تین ،در تفقه
ایدینِ َو ة
ایموبْ ُر َعلَب ای ةناِِبَ ًِ َو تَق ِْد ُیر ایْ َ ِو َ
در دین ،هبر بر خاصقی ات و اخدازا خیاا داشتن در صویش ا
 1-2-3از اصوا هوووادق روای شووودا که فرصید « َ خَ ْی َر ِفی َ ْن َ یَتَ َف ةق ُه ِص ْن
ِ
اد ِإی َْی ِْم
یر ِإ ةن ة
اد ِإی َْی ِْم َف ِإذَا ْاحتَ َ
ایر ُج َ ِص ْن ُ ْم ِإذَا ی َْم یَ ْتووتَ ْلنِ ب ِِف ْق ِِه ْاحتَ َ
َأ ْهوو َقاب ِ َنا یَا بَشوو ُ
ُیا ِفب بَ ِ
اب َضو َقیَت ِ ِْم َو ُن َی َ یَ ْولَ ُم» (ن ان ،روای  )1در نر ی از اهووقاب صا که
َأ ْدخَ ل ُ
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 .2-2شرح و تبیین روایات
دربارا این روایات دو پر

صرر صبشید

ایف) صراد از دین چیتوو ؟ آیا فروع دین و احکا آن صقمووید ا وو یا خموویص
اعتقادات دینب ا  ،یا اعم از آن دو ا ؟
ب) صقمووید از فقه چیتوو  ،و فقیه چه کتووب ا وو ؟ آیا صقمووید از فقه ،ف م و
شناخ اجت ادی دین ا  ،یا اعم از آن و شناخ تقلیدی ا ؟
 .2-2-1دین ،اعم از اصول و فروع

اول این ا که صقمید از دین در این روایات ،اعم از اهیل و فروع
پا و پر
دین ا و  ،زیرا نیچ تیخه قرینهای بر اختمواص آن به اهیل یا فروع دین وجید خدارد
به ویژا آن که در برخب از آننا به آیه «تفقه فب ایدین» (آیه خفر) ا تش اد شدا ا ،
و چنان که در بقث پیشوین بیان شد ،اطقق دین در آیه شریفه ،اعتقادات ،اخققیات و
احکا ع لب دین را شاص صبشید
یزب یه ع ق» در روای دو  ،قرینه بر این
ص کن ا و تفته شید ،عبارت «و یم ه
ا و که صقمید از دین ،فروع صربیط به اع ال ا  ،ویب این ا تد ل هقین خیت ،
زیرا ع و  ،اعم از جیاخقب و جیارجب ا ووو  ،و اعتقوادات و اخققیات صربیط به اع ال
جیاخقب اختووان ا وو عقصه صهلتووب در شوور حدیث اول تفته ا وو اکیر عل اء
«تفق یا فب ایودین» را بر علم بوه فروع دین ح کردااخد که یا از طریو اجت اد و یا از
راا تقلیود بوه د ووو صبآیود ،ویب صبتیان آن را بر اعم از اهووویل و فروع ح و کرد
(صهلتب)288 2 ،2338 ،
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صقهوواین صازخدراخب در شوور روای نفتم « خیر فی ن یتفقه صن أهووقابنا»
تفته ا و خیر دخیا عبارت ا و از وولیب حو و عد اخقراف از آن و ندای کردن
صرد به ویی آن ،و خیر آخرت عبارت ا از ر تیاری به بب وادت ابدی و قرار
ترفتن در واح عزت ای ب ،و این دو بدون تفقه در دین و شوناخ هواخع و هوفاتب
که یو او ا وو و صورف یقینب به شووریو حاهوو خ بشووید وی کل ه «فقه» در
ج له «إذا یم یتووتلن بفق ه» را به اهوویل و فروع دین تفتوویر کردا ا و (صازخدراخب،
)33 1 ،2412

 .2-2-2چیستی فقه و تفقه

دربارا اینکه صقمووید از فقه و تفقه در روایات چیتوو  ،تفتوویرنای صستلفب اراِه
شدا ا
 .2-2-2-1علم آخرت :خداشناسی و خود شناسی

وی ،در اداصه یادآور شودا ا که خا «فقه» بر صورف اجت ادی در زصینه احکا
ظوانری خیز بوه کوار صبرود ،ویب این کواربرد ،از باب شووو یل و ع ی یفظ «فقه» و یا
کاربرد تبوب ا و  ،ویب کاربرد اکیری آن خاظر به علم آخرت بیدا ا و (ن ان 1 )43
صقهوواین صازخدراخب خیز در شوور حدیث اول تفته ا وو «صراد از تفقه در دین ،طلب
علیصب ا و که در آخرت خفع صببسشوود و قلب را داِ ا به حضوورت قد ای ب جلب
صبکند ،به تیخهای که از خظر عرف طایب چنین عل ب به شووو ار صبرود ایننا علیصب
نتوتند که پی یدن راا حو و وه به بای ک ایب را فرانم صب ازد ،صاخند علی ای ب
و احکا خبیی و علم اخقق و احیال صواد و صقدصات آن (صازخدراخب)24 1 ،2412 ،

صادقی --محمد
حسین مختاری
هادی صادقی
 //هادی
محمد حسین
مختاری

 .2-2-2-2بصیرت در دین

شوووی ب وایب در شووور این روای صوروف که نرکا چ حدیث خافع در اصیر
دینب صتوول اخان را حفظ کند ،در قیاص به عنیان عایم و فقیه صقشوویر خیاند شوود3 ،
از مو ین که دد قی مقرد یییییه
 .1ب ع اسیییس که بهان جن (مب ا) از ر ردامس م ییییود و ت وعح جن
اسیس صیودم م  :رد و به آن سی ف ن :فته م ییود ،دد مقابح ب ا نسی ه که جن نقی اسس و بهان آن از میت
ردامس م یود.
 .2نکته ییاعان ذکر اعنکه ال م فقه دد اصیحغا ام ر آن دا م متع ب به ملیالا دن ا م دانی ،و م متع ب به ملالا
آمرم دا م مربوط به احوا و امغل ق ب م دانی ( ال .)42 :3 ،3343 ،
مما ع تاجون ال ه ف أمر دعنهم بعثه ه ّال وجح عوم الق امة فق ها الما».
« .3من حفظ أمت أدبع ن حیعثا ّ

یهودیو /روایات /
قرآن کریم
معرفت دینی
شناسیتحصی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزهتفقّه
در دین و
گلپایگاوی
علی رباوی
هستی
نگاهمیمون
صفاتلالهی
دراندیشهازابن
عشریه –
اسماعیلی –
داوری

به اعتقاد ابیحاصد عزایب ،خا فقه در عموور خستوو (عموور پیاصبر ،هووقابه و
توابوین) بر علم صربیط بوه عایم آخرت و صورف دقایو آفات خفی و عیاص تباا کنندا
اع وال ،و قودرت احاطه بر حقیر داختوووتن دخیا ،و شووودت ترلع و تیجه به خو نای
اخروی ،و چیرتب خیف (از کیتانب در بندتب) بر قلب ،اطقق صبشد؛ چنانکه عبارت
«یَو هل م یقذرون» در آیه شووریفه خفر بیاخیر آن ا وو  ،زیرا اخذار و تسییف ،بای فقه به
شوو ار آصدا ا وو صولی ا وو که این اثر بر صورف نایب که خا بردا شوود ،صترتب
صبتردد ،خه بر صورف فروع طقق و یوان و بیع َ وولَم 2و صتوواقات و صاخند آن (بزایب،
)43 2 ،2412
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تفته ا و «صراد از فقه ،صرلو ف م خیتو ؛ چنانکه صراد از آن علم به احکا شرعیه
ع لیه از رنیذر ادیه تفموویلیه آننا خیز خ بباشوود ،زیرا این صونا ،صتووتقد (خیپدید)
ا و  ،بلکه صراد ،بمویرت در اصر دین ا  ،و اکیر کاربردنای فقه در روایات ،به ن ین
این بمیرت دینب ن ان
صونا ا و  ،و فقیه کتوب ا که داری چنین بمیرتب ا
ا ووو کوه در روایو خبیی « یفقه ایوبد ک ایفقه حتب ی ق اینا فب ذات ههال و
حتب یری یلقرآن وجینا کییرة ثم یقب علب خفتوه فیکین ی ا أشود صقتا» ،به آن اشارا
شودا ا و  2بمیرت دینب یا صینبتب ا صاخند آخچه پیاصبر اکر  برای علب
 ننیاصب که او را به ی ن فر وتاد -از خداوخد درخیا و کرد و عرضوه داش «ایل مف هق ه فب ایدین» ،1یا کتووبب ا وو ؛ چنانکه در وهووی اصا علب به فرزخدش اصا
حتوون که فرصید «و تفقهه یا بُ َن ةب فب ایدین» (خ ایبقبه ،خاصه  )32به آن اشووارا
شدا ا (شی ب ایب)22 2423 ،
فیض کاشواخب خیز ن ین صونا را برتزیدا و در شر حدیث اول (تفق یا فب ایدین)
حملیا ْلخفتکم ایبمیرة فب علم ایدین» برای خید ،بمیرت در علم دین
تفته ا و « ه
را بد و آورید شا افزودا ا اکیر کاربردنای فقه در قرآن و حدیث ،ن ین صونا
ا و و فقیه کتوب ا و که هواحب چنین بمیرتب ا (فیض کاشاخب2 ،2481 ،
)213

سال سیا  ،شماره ص د و هفده
11

ایشوووان در اداصه به تیخهای دیدتاا بزایب را خیز پذیرفته و تفته ا ووو  3علم دین
عبارت ا و از علم اخروی ک ایب که پی از این به آن اشارا کردیم (عل ب که اختان
به وا وره آن به یقا حیات اخروی ،ا وتک ال صبیابد و در شوناخ خید و شناخ
خدا و پیاصبران و حه ای ب و روز آخرت ،و صورف اع ایب که صایه ووووادت اختوووان
ا و و او را به خداوخد خزدی صب وازد و آخچه صایه شقاوت و دوری او از خداوخد ا
بوه آن خیواز دارد) و صورف آفات خفی و تباا کنندانای اع ال و احاطه بر حقارت دخیا
و اشووتیاق به خویم آخرت و چیرا شوودن خیف بر قلب؛ چنانکه ج له «یینذورا قیص م»
ن ر از میاونی متعا دلبسیته و وابسییته ن سس ،و

 .1مفاد دواعس فول اعن اسیس که فق ه داسیت ن کسی اسیس که به
ذوب دد معرفس و م بس به میاونی اسس.
 .2دد منابا حیعث و تادعخ بادم« :ال هم ثبس لسیییانه و اهی ق به» آمیه اسیییس (د : .احمی بن حنبح،433 :3 ،3331 ،
دواعس  114؛ ابن کث ر.)11 :4 ،3343 ،
 .3م توان :فس :آنچه ییی ب بهاع :فته با سییخن ال تفاوم جوهرن نیادد ،آنچه ال :فته یییرا بلیی رم دعن
اسس که ی ب بهاع :فته و به بادم دعگر ،بل رم دعن  ،ایاده و دم محالب اسس که ال تب ن کرده اسس.

 .2-2-2-3علم مالز با اعتقاد و عل و خیی اهیی

صقهواین صازخدراخب در شوور حدیث «ایک ال ک ایک ال ایتفقه فب ایدین » تفته
ا و یونب علم به آخچه در زبان شورع وارد شودا ا  ،و اعتقاد به آخچه اعتقاد به آن
صقمید ا  ،و ع به آخچه ع به آن صراد ا  ،ن راا با اتماف به خیف و خشی
ال ِص ْن ِع ِ
باد ِا ای ُْولَ ُاء( فاطر  ،)13زیرا در
ای ب؛ چنانکه فرصیدا ا و ِ إخة ا یَسْ َش وب هه َ
این آیه شوریفه ،علم بب خشی از خداوخد قرار دادا شدا ا  ،بنابراین ،اتر با خیف
و خشی ن راا خباشد ،علم خسیاند بید (صازخدراخب)32 1 ،2412 ،
 .2-2-2-4علم به معارف ایلانی ،طریق آخرت و سلوک آن

صادقی --محمد
حسین مختاری
هادی صادقی
 //هادی
محمد حسین
مختاری

صقهووواین صازخدراخب پا از بیان اینکه فقه در یل به صونای صرلو ف م و آتانب
فقه در عرف ابو به علم به
ا و  ،خیاا در اصیر دین باشد یا در صیرد دخیا ،تفته ا
حقایو و صوارف ای اخب و علم به طریو آخرت و کیفی وولیب راا آخرت ،اختموواص
داشو  ،وشا در عرف حو ،به علم به فروع شرعب اختماص یاف  ،یذا به کتب که
صتوای فرعب در باب عبادات و صواصقت و حدود و اصیال آن را بداخد ،نر چند به اهیل
صووارف و احیال صبدأ و صواد آتاا خباشووود ،فقیه تفته صبشوووید (صازخدراخب1 ،2412 ،
)212
وی این صرلب را در شوور روای اصیرای ؤصنین دربارا اوهوواف فقیه بیان کردا
کوه فرصیدا ا ووو «ایفقیه حو ایفقیه صن یم یقنس اینا صن رح ً ههال ،و یم یؤصن م
صن عذاب ههال و یم یرخه ص ی م فب صواهووب ههال و یم یترب ایقرآن رببً عنه إیب بیرا»
(کلینب ،13 2 ،2333 ،روای  )3فقیه را وتین کتب ا که صرد را از رح خدا

یهودیو /روایات /
قرآن کریم
معرفت دینی
شناسیتحصی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزهتفقّه
در دین و
گلپایگاوی
علی رباوی
هستی
نگاهمیمون
صفاتلالهی
دراندیشهازابن
عشریه –
اسماعیلی –
داوری

(در آیه شووریفه خفر) بر آن د ی دارد ن چنین صورف حقل و حرا و شوورایع احکا ،
بر ا وا صقک اتب که از پیاصبر اکر  و اصاصان ان بی  روای شوودا ا -
خه آخچه از صتشواب ات ا وتنباط صبشوید و تکییر صتای و تفریوات که اصروزا صمرلن
ا وو  -خیز داخ در توریف صزبیر ا وو » (ن ان) ویب ،در شوور روای «ایفقیه حو
ایفقیه ایزاند فب ایدخیا ،ایرابب فب اآلخرة ،ای ت تووو بتووونً اینبب »که از اصا
بدان ج اصا  این هفات ه تاخه را اوهاف فقیه
باقر روای شودا ،تفته ا
حقیقب بیان کردا ا و که دو وهوف اول ،دیی بر صورف خدا و روز قیاص  ،و هف
وی دیی بر صورف به اخقق پتوندیدا خبیی و شورایع صمورفیی ا  ،و این علی
صونای تا و ت ا فقه ا (فیض کاشاخب)214 2 ،2481 ،
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خااصید خکند ،و از عذاب ای ب ای ن ختووازد ،و به صرد در اخها تنانان رخموو خدند ،و
از قرآن ،بوه خاطر ترای به بیر آن ،روی برخیرداخد به اعتقاد وی اوهووواف یاد شووودا
صربیط به فقیه در اهرق ابو آن ا
حب إیب ابلیا صن
ایشوووان در شووور روای «صا صن أحد ی یت صن ای ؤصنین أ ه
صیت فقیه» از اصا هووادق خیز تفته ا وو «فقیه عبارت ا وو از عایم به صوارف
ای اخب و کیفی وولیب بر هووراط با اع ال هووایقه اعتداییه» (صازخدراخب1 ،2412 ،
 )228وی تفقه در روای شوووشوووم را به صورف خدا ،ر ووویل خدا و روز قیاص
(اهیل دین) تفتیر کردا ا (ن ان )43
 .2-2-2-5ارزیابی

با دق در روایات و با تیجه به آخچه شوووارحان احادیث بیان کردااخد ،دربارا صونا و
قل رو فقه و تفقه در روایات صبتیان تف
 1-1-1-2-2فقوه و تفقوه در روایوات ،صونوای یلیی آن که ف م و شوووناخ در
خمیص دین ا را در بردارد
 1-1-1-2-1فقوه و تفقووه در روایووات ،ن ووه اجزا و ابووواد دین ،یونب اعتقووادات،
اخققیات و احکا ع لب در خموویص عبادات و حقیق صدخب ،اجت اعب و وویا ووب را
شاص صبشید با این حال ،ص کن ا در برخب روایات ،بوضب از صیارد یاد شدا صیرد
تیجه ویژا واقع شدا باشد که با قراین حایب یا صقایب تشسیص دادا صبشید
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 1-1-1-2-3صقموووید از فقه و تفقه در روایات ،تانب صرلو صورف و شوووناخ
کاربرد
دین ا و  ،و تانب شناخ ن راا با ایتزا ع لب و بمیرت دینب ،صقمید ا
دو آن از کاربرد خستو بیشوتر ا و  ،و فقه و تفقه را وتین به ن ین صونا صبباشد
این ،ن ان صونایب ا و که بزایب ،هدرای تای ین ،فیض کاشاخب و دییران بر آن تاکید
ورزیدااخد
 1-1-1-2-4تفقوه در دین ،به صونای شووواخ دین ،در حیزا اعتقادات (به ویژا
اهویل و شواییدانای اعتقادی) به صورف ا وتد یب اختماص دارد که دارای دو صرتبه
ووادا و پیچیدا ا و  ،و در قل رو احکا دینب در زصینه عبادات و صتووای اجت اعب و
ویا وب ،صورف تقلیدی و اجت ادی را شواص صبشوید و چه بتا در برخب از روایات
یکب از آن دو صقمووید باشوود و یا صیرد تاکید ویژا قرار ترفته باشوود ،که تشووسیص آن
خیازصند قرینه و دیی خاص ا و از باب صیال تفقه در حدیث چ ار  ،آتانب از صوارف

در روای اول و دو خیز ن ین صونای عا صقموید ا  ،زیرا در صقاب اعرابب قرار
دادا شودا ا و ؛ اعرابب یونب بادیه خشووین ،او کتووب ا و که از صوارف و احکا دین
آتوانب خدارد ،خه آتانب تقلیدی و خه آتانب تققیقب بنابراین ،تفقه که در برابر آن قرار
ترفته ا ووو خیز اعم از آتانب از دین از طریو تقلید یا تققیو ا ووو ایبته ،تقلید در
جایب ا و که صورف ا وتد یب -نر چند به هویرت ادا -در تیان صکلف خباشد ،و
چین صورف ا ووتد یب در اهوویل اعتقادات  -اق در شووک ووادا آن -در تیان ن ه
صکلفان قرار دارد ،صورف در آن صهاز خسیاند بید
تفقه در روای شوشم به قرینه اینکه در کنار هبر بر خاصقی ات و رعای اعتدال در
صدیری در زخدتب قرار ترفته ا وو  -که د ووتیابب به آننا ،تقش و تدبیر ویژاای را
ز دارد -بر آتانب تقلیدی ،صنربو خ بباشود ،و صبتیان تف صقمید از آن شناخ
تققیقب و ا تد یب ن راا با بمیرت و ا تقاص ویژا در دینداری ا

 .3تحصی معرف دینی در روایات

 .3-1نلونههایی از روایات

در روایات ،تقمی علم به عنیان فریضهای ن یاخب به ش ار آصدا ا

صادقی --محمد
حسین مختاری
هادی صادقی
 //هادی
محمد حسین
مختاری

صقموید از فقیه در وه روای اخیر خیز بر کتوب که هرفا از صوارف و احکا دین،
اعم از تقلیدی و تققیقب آتاا ا و  ،صنربو خیت  ،بلکه صقمید کتب ا که عقوا
بر صورف دینب ،از بمووویرت ،روشووون بینب و ایتزا ع لب با یب به دین خیز برخیردار
ا و چنین فردی ا و که صرت صایه صتوورت صضوواعف ابلیا ا و  ،و در جاصوه
صؤصنین رخنهای پدید صبآید که پرشدخب خیت

َب ای ِْول ِْم
 3-2-2از اصا هووادق روای شوودا که پیاصبر اکر  فرصید «طَ ل ُ
ال یُ ِقبِ بُلَا َة ای ِْولْم» (کلینب ،13 2 ،2333 ،روای  2و
َفر َ
ِیضوً َعلَب کُ ُص ْت ولِم َأ َ ِإ ةن هه َ
 )2جتوو و جی و تقمووی علم ،بر نر صتوول اخب واجب ا وو ؛ آتاا باشووید که خدا

یهودیو /روایات /
قرآن کریم
معرفت دینی
شناسیتحصی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزهتفقّه
در دین و
گلپایگاوی
علی رباوی
هستی
نگاهمیمون
صفاتلالهی
دراندیشهازابن
عشریه –
اسماعیلی –
داوری

و احکا دین از طریو شونیدن از کتواخب که به آننا آتانب دارخد را شاص صبشید ،و
به ف م ا ووتد یب و اجت ادی اختموواص خدارد ،زیرا اصا  فرصیدا ا و کتووب که با
صرد ارتباط خدارد و عزی را برتزیدا ا وو  ،چییخه در دین تفقه صبکند تفقه در دین
(تفقه تقلیدی)
از راا ارتباط با دییران ،دو هیرت دارد یکب هرف شنیدن از آخان ا
و دییری با تف و تی و صباحیه عل ب با آخان ن راا ا (تفقه اجت ادی)
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طایبان علم را دو

دارد

 3-2-1در روایتب دییر آصدا ا و که از اصا کاظم وویال شوود « َن ْ یَ َت و ُع
ین ِإی َْی ِه» آیا بر صرد روا ا که در بارا آخچه به آتانب
اج َ
ای ةنا َ تَ ْر ُ
ك ایْ َ ْت َأی ًَِ َع ة ا یَ ْقتَ ُ
از آن خیازصند نتووتند( ،و خ بداخند ،از کتوواخب که صبداخند) پر وو خکنند؟ اصا 
فرصید خیر (ن ان روای  )1پر و از چیزی که اختان خ بداخد ،و به علم به آن خیاز
دارد ،از صمادیو طلب علم در روای پیشین ا
 3-2-4در روایتب دییر از اصیرای ؤصنین خق شووودا که فرصید «ک ال دین در
طلب علم و ع به آن ا و علم خزد انل صسزون ا و به ش ا د تیر دادا شدا
ا وو که آن را از انل بشر ووید «و ایولم صسزون عند أنله قد أصرتم برلبه صن أنله،
فاطلبیا» (ن ان روای  )4صقموید از ان علم در صرحله اول ،پیاصبران ای ب و اوهیای
آخان نتووتند و در صرحله دو کتوواخباخد که علم را از آخان آصیختهاخد ،که در روایات از
آخان به عنیان عای ان وار علی پیاصبران ،توبیر شوودا ا و «إ هن ایول اء ورثً اْلخبیاء»
(ن ان  ،14روای 1؛ ن ان  ،13روای )2
 3-2-2در روایتب از اصا هووادق صرد به ووه د ووته تقتوویم شوودااخد عایم،
صتولم و بیواء (کف روی آب ،یا چرب و صاخند آن) «اینا ثقثً عایم و صتولم و بیاء»
(ن ان  ،11روای  )1صقموید از عایم در صرحله اول پیشویایان صومی ا ؛ چنانکه
در روای دییری تمرین شدا ا (ن ان ،روای )4

سال سیا  ،شماره ص د و هفده
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 3-2-1در روایتب دییر از آن حضرت آصدا ا
فرصیدخد «أب ُْد َعای ِ ا َأ ْو ُصتَ َول ا َأ ْو َأ ِحبة َأ ْن َ ای ِْول ِْم َو َ
(ن ان ،روای  )3یا عایم باش یا صتولم یا دو ووتار ان
به خاطر دش ن داشتن ان علم نقب خیانب شد

که خراب به ابیح زا ث ایب
ك ب ِبل ِ
ِ
ْضووو ِم»
تَکُ ْن َراب ِوا َفتَ ْ ل َ ُ
علم ،و از تروا چ ار خباش که

 .3-2شرح و تبیین روایات

شووارحان روایات دربارا اینکه صقمووید از علم در این روایات ،علم صتولو به دین یا
صرتبس با آن ا و  ،اتفاق خظر دارخد ،ویب در اینکه کداصی از علی دینب صقمید ا ،
و آیوا وجیب آن عینب ا ووو یوا کفایب ،و تققیقب ا ووو یا تقلیدی یا اعم از آن دو،
دیدتاانایب صرر شدا ا
 3-1-2به اعتقاد صقهوودرا و فیض کاشوواخب ،صقمووید از عل ب که تقمووی آن بر

 3-1-1عقصه صهلتوب ،صوتقد ا و  ،صتولو عل ب که تقموی آن واجب ا
ه چیز ا

،

ایف) ذات و هفات خداوخد (خدا شنا ب)؛
ب) آخچه شووناخ خدا و هووفات ای ب صتیقف بر آن ا و (صبادی و صقدصات
خداشنا ب)؛
د) شریو ای ب (بایدنا و خبایدنای دینب در قل رو اخقق و اع ال)
یکب شناخ ا تد یب و یقینب ،بدون تیاخایب
خداشونا ب ،دارای دو صرتبه ا
بر پا و تییب به شوب ات که واجب عینب ا  ،و شناخ ا تد یب و یقینب ن راا با
تیاخایب بر پا تییب به شب ات که واجب کفایب ا
یا واجب عینب ا که اعم از تققیقب و
شوناخ شریو ای ب خیز دو تیخه ا
تقلیدی ا و  ،و یا واجب کفایب ا و که عبارت ا و از صورف اجت ادی و تققیقب
(صهلتب)11 -13 2 ،2338 ،

 -نر صتل اخب به لیب طریو حو صکلف ا

؛

صادقی --محمد
حسین مختاری
هادی صادقی
 //هادی
محمد حسین
مختاری

 3-1-3صقهوواین صازخدراخب بر آن ا و که وجیب در روایات فریضووه علم ،اعم از
عینب و کفوایب ا ووو  ،و از خظر قل رو یا صتولو ،اعم از اهووویل و فروع دین ا ووو  ،و
تقموووی آن خیز اعم از تقلیدی و تققیقب (اجت ادی) ا ووو دییلب که وی بر صدعای
فیق اقاصه کردا ا به شر ذی ا
 ولیب طریو حو در ترو شوناخ آن ا و  ،پا شناخ حو و طریو آن برنر صکلفب واجب ا ؛
 -شناخ حو عبارت ا

از شناخ خدا و پیاصبر (اهیل دین)؛

یهودیو /روایات /
قرآن کریم
معرفت دینی
شناسیتحصی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزهتفقّه
در دین و
گلپایگاوی
علی رباوی
هستی
نگاهمیمون
صفاتلالهی
دراندیشهازابن
عشریه –
اسماعیلی –
داوری

ن یان واجب ا و  ،عل ب ا و که صایه ووادت اختوان و قرب او به خداوخد و بب
شووقاوت و دوری او از خداوخد ا و این علم صراتب و درجاتب دارد ،و تیاخایب اختوواننا
در تقموی آن صتفاوت ا و بر نر کا ،تقموی آخچه در تیان او و  ،واجب ا
(صقهودرا2 -4 1 ،2333 ،؛ فیض کاشوواخب )211 -212 2 ،2481 ،بنابراین ،صقمووید،
علم دینب ا ووو و وجیب آن خیز وجیب عینب ا ووو ویب بوه صرتبوهای خاص از آن
اختموواص دارد اصا اینکه تقمووی آن ،تققیقب و اجت ادی ا و  ،یا تقلیدی ،یا اعم از
آن ا  ،ذکر خشدا ا
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 هوراط حو یونب دین ای ب که احکا ع لب و اخقق خفتوواخب را شاص صبشید(فروع دین)؛
 صورف به عنیان ی تکلیف صشروط به قدرت ا  ،یذا اتر بر صورف ا تد یبدر اهوویل و فروع دین قادر ا وو  ،صورف ا ووتد یب واجب ا وو  ،و اتر بر آن قادر
خیت  ،صورف تقلیدی واجب خیاند بید (کلینب)4 1 ،2333 ،
 3-1-4از دق در آراء یاد شووودا به د ووو صبآید که این صرلب ،که عل ب که
تقموی آن بر صتول اخان واجب ا  ،علم دینب (علم صتولو به دین) ا  ،و اهیل و
فروع دین را شووواصو صبشوووید ،صیرد تیافو آخان ا ووو  ،با این تفاوت که ظانر کق
صقهدرا و فیض کاشاخب این ا که آن را واجب عینب داختتهاخد ،ویب عقصه صهلتب
و صقهووواین آن را اعم از عینب و کفایب قل داد کردااخد؛ چنانکه در کق صقهووودرا و
فیض کواشووواخب ،تقلیدی یا تققیقب بیدن آن خیز بیان خشووودا ا ووو ؛ نر چند ظانر
کقصشووان بیاخیر تققیقب بیدن آن ا وو  ،اصا عقصه صهلتووب و صقهوواین آن را اعم از
تققیقب و تقلیدی داختتهاخد

سال سیا  ،شماره ص د و هفده
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صزی بیان عقصه صهلتوب بر بیان صقهواین آن ا و که صقهاین ،در تقلیدی یا
تققیقب بیدن تقمووی صورف  ،صیان اهوویل دین و فروع دین فرق خن ادا ا وو  ،ویب
عقصه صهلتوب قاِ به تفموی ا  ،و تقلی وی در این بارا جاصعتر و دقیوتر ا
بر ا وووا دیودتواا وی ،صقموووید از صورفو واجب در زصینه اعتقادات دینب ،صورف
صرتبه خست آن عبارت ا از
ا وتد یب و تققیقب ا و  ،که دارای دو صرتبه ا
شوناخ ا وتد یب اهیل اعتقادات به تیخهای که در تیان ن ه افراد ا  ،بدون اینکه
از اهورقحات و قیاعد صقرر در علم صنرو آتانب داشوته باشد ،و بتیاخد به شب اتب که
صرر صبشووید به هوویرت عل ب پا وو بدند این صرتبه از صورف ا ووتد یب واجب
عینب ا و و صرتبه دو آن ،شوناخ ا وتد یب با تیجه به اهرقحات و قیاعد صقرر
در علم صنرو و با قدرت بر پا و تییب به شوب ات ا  ،که در تیان ن یان خیت و
وجیب آن کفایب ا
ایبته ،باید به این خکته تیجه داشوو که اتر شووب های که در زصینه اعتقادات دینب
صرر صبشووید ،باعث تزیزل و تردید در باور دینب شووید ،کیش و برای ح آن واجب
خیاند بید حال اتر اختووان خید بر ح آن تیاخا خباشوود ،باید به کتووب که تیاخایب آن را
دارد ،رجیع کند اصا اتر شوووب های که صرر صبشوووید ،صیجب تزیزل و تردید در باور

دینب اختووان خشووید ،تقش برای ح آن وجیب عینب خدارد آری ،بر کتووب که تیاخایب
ح آن را دارد ،واجب کفایب خیاند بید

 .3-3دیدگاه شیخ انصاری

ادیهای که شی اخماری بر این صرلب آوردااخد عبارتند از
 آیه شووریفه َ و صا خَ لَ ْق ُ ای ِْهنة َو ْ ِاْلخ َْا ِإ ة ی ِ َی ْوبُ ُدون( ذاریات  ،)21زیرا عبادت
در روایات به صورف تفتیر شدا ا  ،یذا بر ع یصی صورف د ی صبکند
 حدیث خبیی «صا أعلم شویاا بود ای ورفً أفض صن نذا ایملیات ایس ا» (حرعاصلب ،12 3 ،2313 ،روای اول) پا از صورف خداوخد (یا صورف به عقاید و احکا
دین) چیزی را برتر از خ ازنای پنهیاخه خ بداخم این ا وتد ل بنابر این فرض ا که
افض بیدن بر اصر واجب -به ویژا خ ازنای ییصیه -صتتلز وجیب افض ا

 -ادیه وجیب طلب علم دارای ع یصی ا

صادقی --محمد
حسین مختاری
هادی صادقی
 //هادی
محمد حسین
مختاری

 آیات و روایات دال بر وجیب تفقه در دین که عقاید را خیز شووواص صبشوووید ،بهقرینه اینکه اصا  بر وجیب خفر برای صورف اصا پا از صیت اصا پیشوین ،به آیه خفر
ا تش اد کردا ا
(اخماری)218 - 221 2 ،2438 ،

 .3-4نقد محقق خراسانی بر شیخ انصاری

صققو خرا واخب ،ا تد ل شی اخماری بر وجیب تقمی صورف در زصینه عقاید
دینب را خات ا داختوته و تفته ا و «صقمید از «ی ِ َی ْوبُ ُدون» (در آیه شریفه) ،خمیص
عبادت و صورف خداوخد ا وو (و شوواص عقاید دییر خ بشووید) روای خبیی خیز در

یهودیو /روایات /
قرآن کریم
معرفت دینی
شناسیتحصی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزهتفقّه
در دین و
گلپایگاوی
علی رباوی
هستی
نگاهمیمون
صفاتلالهی
دراندیشهازابن
عشریه –
اسماعیلی –
داوری

شووی اخموواری ،خظریه عقصه حلب در «باب حادی عشوور» که شووناخ ا ووتد یب
اعتقوادات دینب در بواب تیحیود ،خبیت ،اصاص و صواد ،بدان تیخه که او در ن ان کتاب
صرر کردا ا و  ،را واجب عینب داختوته و اتر کتوب چنین صورفتب خداشته باشد ،از
ای ان خارد خیاند بید ،را خقد کردا ا و و خید در این بارا با ا تناد به برخب از آیات
و روایوات تفته ا ووو «صورف خداوخد صتوال و پیاصبر و اصا و آخچه پیاصبر اکر 
آوردا ا و  ،بر نر کا که تیاخایب تقمی علم (ا تد یب) به آن را دارد ،واجب ا ،
یذا باید در این بارا به فقص و بقث بشردازد نرتاا به تفاهووی این اعتقادات تقمووی
علم کرد ،به آننا صوتقد شوووید ،و در بیر این هووویرت ،تیقف کند ،و اتر صورف ظنب
برای حاه شد ،به آن صوتقد خشید»
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هوودد بیان فضوویل خ ازنای ییصیه ا و  ،خه بیان حکم صورف  ،یذا اطقق خدارد و آیه
خفر و صاخند آن خیز در هوودد بیان طریو د وو یابب به تفقه واجب ا وو  ،خه بیان آخچه
صورف آن واجب ا و ن چنین ادیه وجیب طلب علم در هدد تربیب و تقریض در
طلب علم ا و  ،خه در هوودد بیان آخچه علم به آن واجب ا و » (خرا وواخب ،ببتا1 ،
)221

 .3-5ارزیابی

خقدنای صققو خرا اخب بر شی اخماری وارد خیت  ،زیرا

 3-2-2صورفو خوداوخود در صونوای عا آن ،صورف دییر اعتقادات دینب را خیز
شوواص صبشووید ،چین که صونای عا صورف خداوخد عبارت ا وو از شووناخ ذات
(اثبات وجید خدا) و شوناخ هفات ذاتیه و هفات فولیه خداوخد؛ صباحث خبیت ،اصاص
و صواد به هوووفات فولیه خداوخد باز صبتردد ،یونب صقتضوووای حک  ،عدای  ،جید و
رح ای ب ا
 3-2-1اتر چوه روای «صا أعلم شووویاا بود ای ورفً أفضووو صن نذا ایمووولیات
ایس ا» بیاخیر فضوویل ویژا خ از ختووب به ووایر عبادتنا ا و  ،ویب هووقة در این
روایات ،خ ازنای واجب را خیز شواص صبشید و از طرفب ،صتفانم عرفب (عرف صتشرعه)
این ا و که عبادتب که بر واجب برتری دارد ،واجب ا  ،نر چند صبتیان فرض کرد
که عبادتب صتوتقب ،از عبادتب واجب ،پاداش بیشتری داشته و برتر باشد ،ویب خیازصند
دیی خاص ا وو  2بنابراین ،برتری صورف خداوخد و دییر اهوویل اعتقادی بر خ ازنای
واجب ،بر وجیب صورف د ی صبکند
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صؤید این صرلب حدیث قرب ایفراِض و اینیاف ا وو  ،زیرا در آن حدیث تموورین
شووودا ا ووو که برای تقرب به خداوخد ،چیزی برتر از اخها فرایض خیتووو «عن ابب
یب ص ا
جوفر إن ههال جو ه جقیوه قال صا یقرب إیَ ةب عبد صن عبادی بشووو ء ه
أحب إ ه
 .1ماننی سیغم کردن بر دعگرن که مسیت ب اسیس و ثواب آن از اسیب سغم که واجب اسس ،ب اتر اسس .و ماننی ا اده
نماز واجب که فرادا موانیه ییییه ،به جما س که ثواب به جما س موانین آن با اعنکه مسییت ب اسییس بر موانین آن به
صیودم فرادا با اعنکه واجب بوده اسیس ،ب ایتر اسس .و موادد دعگر (د : .ی ب بهاع  ،440 :3331 ،حیعث  .)14یاعان
ذکر اسیس که اطغل دواعس ،برترن واجب بر مسیت ب دا  -مواه از عک سینب بایینی ،عا از دو سینب -ییامح م یود .با
اعن حا  ،احتما دادد ،دواعس به فراعض تعبیعه م ض ماننی نماز و دوزه و حج و زکام و امثا آن امتلییا دایییته و
منلرف به آنها بایی (د : .امام مم ن .)433 :3121 ،

ا

بنابراین ،به قرینه روای دو  ،صفاد روای اول این ا وو که صورف خداوخد واجب
 ،و آن برترین عبادتب ا که اختان از طریو آن به خداوخد تقرب صبجیید

 3-2-3آیه خفر که بر وجیب خفر برای تفقه در دین د ی صبکند ،روشوون ا وو
که وجیب آن بیری ا و  ،خه خفتب آخچه در حقیق واجب ا  ،تفقه در دین ا ،
و وجیب خفر از بواب وجیب صقودصوه واجوب (وجیب بیری) ا ووو و از طرفب ،اطقق
«ایدین» اعتقادات ،احکا ع لب و اخقق دینب را شواص صبشید و ا تش اد اصا  به
آیه خفر در باب وجیب صورف اصا خیز صؤید آن ا
این صرلب از روایات صربیط به تفقه در دین به روشوونب به د وو صبآید ،زیرا در
«تفق یا فب ایدین» (کلینب،13 2 ،2333 ،
این روایات ،به تفقه در دین اصر شودا ا
أن أهوووقابب
روای « ،)1علیکم بایتفقه فب دین ههال» (ن ان  ،14روای « ،)3ییددت ه
ضوورب ره و م بایتوویاط حتب یتفق یا» (ن ان روای  )3در برخب از این روایات ،به
ج له «ییتفق یا فب ایدین» در آیه خفر خیز ا وتشو اد شدا که بیاخیر این ا که آخچه
در آیه خفر وجیب خفتووب دارد و صقمووید با هووایً ا وو  ،ن اخا تفقه در دین ا وو  ،و
وجیب خفر ،بیری و صقدصب ا

صادقی --محمد
حسین مختاری
هادی صادقی
 //هادی
محمد حسین
مختاری

(آیه خفر به خیدی خید و بدون
صققو اهوف اخب در خقد هواحب کفایه تفته ا
ا وووتنواد به روایات) بر وجیب تفقه در دین د ی صبکند ،ویب چین احت ال دارد که
صراد از دین ،خموویص احکا ع لیه باشوود ،شووی اخموواری به روایاتب که در تفتوویر آن
وارد شوودا و صربیط به صورف اصا ا و  ،ا ووتش و اد کردا ا و (اهووف اخب ،ببتا1 ،
)213
بس اول کق صققو اهووف اخب (د ی آیه خفر بر وجیب تفقه در دین) در وو
ا و  ،ویب بس دو وسن ایشان در خیت  ،زیرا احت ال صزبیر ،بر خقف اطقق
کل ه «ایدین» و فاقد اعتبار ا و ا ووتش و اد شووی به روای در این بارا را صبتیان از
باب تأیید و تأکید داخت  ،خه برای دفع یا رفع احت ال یاد شدا

یهودیو /روایات /
قرآن کریم
معرفت دینی
شناسیتحصی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزهتفقّه
در دین و
گلپایگاوی
علی رباوی
هستی
نگاهمیمون
صفاتلالهی
دراندیشهازابن
عشریه –
اسماعیلی –
داوری

افترضووو علیوه» (حر عواصلب ،23 3 ،2313 ،روای  )1نیچ ی از بندتان صن ،به
چیزی که از واجبات خزد صن صقبیبتر باشووود ،به ووویی صن تقرب خ بجیید روای
صیرد بقث خیز در پا و این ویال بیان شدا ا که برترین چیزی که بندتان با آن
أحب ذی
به خدا تقرب صبجییند ،چیتووو ؟ (أفضووو صا یتقرب به ایوباد إیب رب م و ه
إیب ههال عزوج صا نی؟)
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 3-2-4صققو اهوووف اخب در اداصه تفته ا ووو روایاتب که صربیط به صورف اصا
ا و  ،و اصا  به آیه خفر دربارا آن ا وتش اد کردا ا  ،دو د تهاخد برخب از آننا
 ن وان تیخه که ا وووتاد صا (صققو خرا ووواخب) تفته ا ووو  -خاظر به طریو صورفبه اصا هادق تفتم اتر
صبباشود ،صاخند هوقیقه یوقیب بن شویب که تفته ا
برای اصوا حوادثهای رخ دند (از دخیا برود) ،وظیفه صرد چیتووو ؟ اصا  آیه خفر را
تقوت کرد و فرصید آخوان توا وقتب کوه دربوارا اصوا بوودی تققیو صبکنند ،صوذورخد
کتواخب که در اختظار ختیهه تققیو نتوتند خیز تا بازتش تروا تققیو صوذورخد «نم
فب عووذر صووا داصیا فب ایرلووب و نؤ ء ایووذین ینتظرونم فب عووذر حتب یرجع إیی م
أهقاب م» (کلینب ،381 2 ،2333 ،روای اول)
و بوضوووب از روایوات بر وجیب صورف اصا و عد عذر در ترب آن د ی صبکند،
به اصا هادق تفتم آیا ننیاصب که
صاخند هوقیقه صق د بن صتلم که تفته ا
عوایم (اصوا صوموووی ) از دخیوا برود ،بر صرد جوایز ا ووو که عایم (اصا ) پا از او را
خشونا وند؟ اصا  فرصید بر ان این شو ر (صدینه) جایز خیت  ،و بر انایب ش رنای
دییر ،بوه صقودار زصاخب که از آخها به صدینه صبآیند (تا دربارا اصا تققیو کنند) ،عد
شناخ اصا جایز ا  ،شا اصا  آیه خفر را تقوت کرد (ن ان ،روای )3
ظن
ظانر هودر این روای  ،ویال از صورف اصا و صوذور بیدن در ترب آن ا
قیی این ا و که ا تش اد به آیه خفر برای صوذور بیدن در عد شناخ اصا به صقدار
طب صتویر ا و که زصه خفر در هویرت عد شوناخ اصا صبباشد ،خه برای وجیب
تفقه از طریو خفر آری ،به صنا وب حکم و صیضیع ،از آیه به د صبآید که تفقه در
آخچه از دین ا و  ،واجب ا و  ،زیرا صفاد ظانر آن وجیب تفقه در دین ،از حیث دین
بیدن ا (اهف اخب ،ببتا)214 -213 1 ،

سال سیا  ،شماره ص د و هفده
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تفواوت صزبیر در د یو روایوات بر وجیب «تفقوه در دین» تواثیری خدارد ،زیرا بر
فرض قبیل اینکوه روای اول خاظر به طریو تفقه در دین ا ووو  ،خه خید تفقه در دین،
وجیب طریو ،خفتوووب خسیاند بید ،بلکه بیری و صقدصهای ا ووو بنابراین ،وجیب آن،
صتووتلز وجیب تفقه در دین ا وو بنابراین ،نر دو د ووته روایات ،بر وجیب تفقه در
دین د ی صبکنند ،با این تفاوت که د ی د ووته دو  ،صرابقب و صتووتقیم ا وو  ،و
د ی د ته اول ایتزاصب و بیر صتتقیم ا
 3-2-2قودر صتیقن و صتووولم از روایات وجیب علم ،تقموووی علی دینب؛ یونب

 3-2-6شی اخماری ،پا از بیان ادیه یاد شدا بر وجیب تقمی علم به تفاهی

اعتقادات ،تفته ا و «اخمواف این ا و که تقمی چنین عل ب تن ا در تیان ش ار
اخدکب از افراد ا و  ،زیرا چنین صورفتب جز برای کتوب که دارای قیا و تیان ا تنباط
صروایب از روایات باشووود ،و خیز از قیا خظری دییری برخیردار باشووود که بتیاخد روایات
خقف برانین عقلب را تشسیص دند ،صقدور خسیاند بید» (اخماری)218 2 ،2438 ،
ایشوووان در اداصه ،روایاتب را خق کردا ا ووو که بیاخیر این صرلباخد که صورف و
تمودیو تفمویلب در زصینه اعتقادات دینب ،شرط ا ق و ای ان خیت آخچه در ا ق
و ای ان شوورط ا وو  ،تموودیو به تیحید ،خبیت ر وویل اکر  ،و آخچه او از جاخب
خداوخد آوردا ا وو  ،و اصاص اصاصان ان بی  ا وو ؛ ن ین صقدار که این اصیر در
اعتقاد صکلف باشوود ،کافب ا وو  ،و آتانب از عبارتنایب که خیاص در این بارا به کار
صببرخد ،ز خیت

صادقی --محمد
حسین مختاری
هادی صادقی
 //هادی
محمد حسین
مختاری

آری ،صبتیان تفو تقمووویو صورف تفمووویلب دربارا اعتقادات دینب ،خه برای
تققو ا ووق و ای ان ،بلکه به عنیان صتووتق  ،بر کتووب که تیان تقمووی آن را دارد،
واجب ا و این چیزی ا و که ادیه پیشوین (ع یصات وجیب تفقه و ) آن را اقتضوا
صبکند (ن ان )211 -212
حاه و دیدتاا شووی اخموواری دربارا وجیب تقمووی صورف در زصینه اعتقادات
دینب چنین ا
ایف) صورف ا وتد یب به هویرت وادا که در تیان ن ه اختوواننا ا
صکلفان وجیب خفتب و عینب دارد

 ،بر ن ه

ب) صورف ا ووتد یب تفموویلب به هوویرت فنب و صموورلن در عرف صتکل ان بر
ع ی صکلفان واجب خیت
د) صورف صزبیر ،بر کتووواخب که تیاخایب تقموووی آن را دارخد و صیاخوب خیز برای

یهودیو /روایات /
قرآن کریم
معرفت دینی
شناسیتحصی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزهتفقّه
در دین و
گلپایگاوی
علی رباوی
هستی
نگاهمیمون
صفاتلالهی
دراندیشهازابن
عشریه –
اسماعیلی –
داوری

علیصب ا و که صتولو آننا دین ا  ،و دین صشت بر اعتقادات ،اخققیات و احکا
فرعب و ع لب ا ووو بنوابراین ،وجیب تقموووی علم دین ،ن ه ابواد دین را شووواص
صبشووید از آخها که اعتقادات دینب ،پایه و ا ووا دو قتووم دییر (اخققیات و احکا
ع لب) ا و  ،بدون شو روایات وجیب تقموی علم ،علم به اعتقادات دینب را شاص
صبشید
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اخهوا آن وجید خودارد (صواخنود تأصین صواش ز برای خید و خاخیادا یا اخها واجبات
کفایب دییر) واجب ا
در صیرد صرلب اول و دو وسنب خیتو  ،ویب صرلب ی صق تأص ا  ،زیرا
اترچه ظانر ادیه یاد شودا بر وجیب تقمی صورف صزبیر د ی صبکند ،ویب از یرا
ر ویل خدا و اصاصان صومووی  به د و صبآید که ترب آن صتووتیجب عذاب
خیتو  ،و به عبارت دییر ،به ترب آن ترخیص دادا شدا ا  ،یذا صفاد و صدییل خ ایب
آننا ا تقباب ا خه وجیب
آری ،در اینها فرع و فرض دییری وجید دارد که در کق صرحی شووی اخموواری
صرر خشودا ا و آن ،تقمی صورف تققیقب و تفمیلب به هیرت فنب و تسممب
برای کتواخب ا که تیاخایب آن را دارخد ،برای دفاع از اعتقادات دینب و پا تییب به
شب ات صسایفان و صواخدان ،که وجیب کفایب ا خه عینب

سال سیا  ،شماره ص د و هفده
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