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ه د ي ك  1چ

یژهقواعد فقهیه به عنوان عام فوق در استنباط احکام شرعی  ، در تاریخ فقه بدیلی دارند. فقه تربیتی نیز به مسائل مستحدثه، نقش بی به و
ین ن یابد که در بسیاری از یازمند برخورداری از پشتوانۀ قواعد فقهی متناسب با خود است. این مهم هنگامی ضرورت میعنوان فقه نو

ل تعلیم و تعلم ادلۀ مصرحی وجود ندارد. قاعدۀ فقهی علم نافع در تعلیم و تعلم، قابلیت تطبیق بر بسیاری از مسائل تعلیم و تعلم را ئمسا
و انتقادی، ادلۀ  توصیفی  -ی  های علمیه است وفادار بوده و با روش تحلیلجواهری که سنت پذیرفته شده حوزه لف به شیوۀ اجتهاد  ؤدارد. م

یت تعلیم  قول مشهور در رجحان تعلیم و تعلم علم نافع و مرجوحیت تعلیم و تعلم علم غیر نافع را از منظر فقهی بررسی کرده است. اولو
بت به علوم دیگر، استحباب تعلیم و تعلم علم نافع، مرجوحیت تعلم علم غیر نافع و اباحه تعلیم و تعلم، علم دینی و علم نافع اخروی نس

یه، از نتایجی است که این تحقیق به آن دست ین ثانو  یافته است. علم غیر نافع صرف نظر از عناو
 .قواعد فقهی، فقه تربیتی، علم نافع، تعلیم و تعلم :هاواژهکلید

 
یب: 1397/ 8/ 15تاریخ وصول: *.   . 1397/ 10/ 20؛ تاریخ تصو
 . ( www.eshragh-erfan.com)   قم  ه ی استاد درس خارج حوزه علم ** 

 (. toroghimajid93@gmail.com) ه ی العالم   ی جامعه المصطف   ه ی علم   ات ی استاد حوزه و عضو ه * * * 
 . ( wahid.moshtaq1@gmail.com)   مسئول(   سنده ی )نو   ه ی العالم   | ی جامعة المصطف   ، ی ت ی فقه ترب   ی دکترا   ی * دانشجو * ** 

 یپژوهشی مطالعات فقه تربیت ـدوفصلنامه علمی 
 1397/ پاییز و زمستان 10سال پنجم / شماره 

Bi-Quarterly Research Scientific Journal in 
Educational Jurisprudence studies 
Year 5 No.10, Autumn & Winter 2018 - 2019 

 علیرضا اعرافی   **
 مجید طرقی   ***

  حسین مولودی ** * *



ه  م د ق  م

یزات اسال ، بایدها و نبایدهایی  ان یابد و دانش فقه در صدد است تا برای همه رفتارهای اختیاری مکلفم در دانش فقه تجلی می تجو
شناسی اجتهادی  ای از تکالیف را ترسیم نماید. فقه تربیتی در تالش است تا با استفاده از روش و به این ترتیب، برنامهکند  را تعیین  

نگاهی تخصصی، مسائل    های مرتبط به تربیت در فقه موجود، بایابد و عالوه بر گردآوری گزاره و استنباطی، به این هدف دست 
 های نو را از نظر شرعی بررسی نماید.و پرسش 

های فقه، عرصۀ قواعد فقهی است. قواعد فقهی به عنوان  یکی از متون فقهی ضروری در این عرصه همانند دیگر ساحت 
 گشا باشند.  رسی به ادلۀ خاص آنها مقدور نیست راه ند در بسیاری از موضوعات که دست توانحکم کلی و عام فوق، می 

مقالۀ حاضر کوشیده است با هدف گام گذاشتن در این عرصه، به استنباط قاعدۀ فقهی علم نافع از ادلۀ اجتهادی کتاب،  
  - های علمیه بوده که به نوعی تحلیلی در حوزه سنت، عقل و اجماع بپردازد. روش این مقاله مطابق با روش اجتهاد سنتی مرسوم  

در ادامه ادلۀ قول مشهور در باب رجحان تعلیم و تعلم   و توصیفی است. ابتدا به پیشینۀ قاعده و نظرات مشهور فقها اشاره شده 
حکم کلی مستنبط از  علم نافع و مرجوحیت تعلیم و تعلم علم غیر نافع، همراه با مناقشات احتمالی در آنها بیان شده و در پایان 

بندی  عملی منبعث از قاعده نیز در بخش جمع   های ادله به عنوان قاعدۀ فقهی علم نافع بیان شده است. فروعات قاعده و پیشنهاد
 مقاله ذکر شده است.

، م بندی علوم بر اساس مبانی علم نافع در اسالنتایج فقهی این رساله خصوصًا با همراهی دیگر تحقیقات در زمینه رتبه 
مورد استناد قرار گیرد و   علمیه و دانشگاه ریزی آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی در آموزش پرورش و حوزۀ تواند در برنامه می 

های آموزشی متفاوت وجود  گشای سؤاالت فقهی متعددی باشد که در زمینه تعلیم مواد آموزش مختلف و یا روش همچنین راه 
 دارد.  

ت ا ي ل  ک

ه ق ف ی  و غ ل ی  ا ن ع  م

اما برخی دیگر از لغت دانان با توسعه در معنا، هر نوع علم    ، ( 370/  3:  1410)فراهیدی،  هیدی فقه را به معنای علم دین دانسته است  فرا 
؛ فیومی، 522/ 13: 1414)ابن منظور، اند و به اغلبیت استعمال این ماده در علم دینی توجه داشته  به چیزی و فهمیدن آن را فقه دانسته 

که معنایی  است راغب اصفهانی فقه را رسیدن به علم پنهان از راه علم حاضر و عیان دانسته  (. 72/ 19: 1414؛ زبیدی، 479/ 2تا: بی 
از قول صاحبنظران اکثر استعمال فقه در حدیث را به معنای بصیرت در دین دانسته    مجمع البحرین اخص از علم دارد. طریحی در  

 (. 355 / 6همان:    است )طریحی، 
با این   داند. می که به چیزی تعلق بگیرد فقه را ها دانسته است و هر علمی ای فقه را ادراک اشیاء و علم به آن فارس، معنای ریشه ابن 

ابوهالل عسکری در   . ( 442/ 4: 1404)ابن فارس، توضیح که این کلمه به علم به شریعت و حالل و حرام دین اختصاص پیدا کرده است 
یسد: می   فروق اللغه    ؛ شود آید. از این جهت خداوند با صفت فقیه وصف نمی دست می ه  فقه علمی است که با تأمل در مقتضای کالم ب   نو

ردن است، که اشاره به نوعی تکلف  ک واژه تفقه از باب تفعل و به معنای فهم و دقت    (. 80:  1400)عسکری،  زیرا تأمل در علم الهی راه ندارد  



 است. در فهم دارد و خداوند از آن منزه  
گونه معنا نمود: درک عمیق معنای کالم که غالبًا با تدریج و تأمل همراه است. تفقه  توان »فقه« را این بندی بحث می در جمع 

  (.141: 1397)نعمانی، مکتوب باشد  یاچه این کالم ملفوظ و   ؛شود های زیرین کالم استفاده می روشی است که برای بررسی الیه 

ه ق ف ی  ح ال ط ص ا ی  ا ن ع  م

ای دانسته که از طریق ادلۀ تفصیلی  نخست شافعی به تعریف فقه در اصطالح پرداخته و آن را علم به احکام شرعی عملی  راً ظاه
 (.37/ 1به نقل از دائره المعارف فقه مقارن:  32/ 1: )شرح جمع الجامع شونددانسته می 

عن ادلتها   ة الفرعی ة»العلم باالحکام الشرعی نند: ما ؛خورد های شیعه نیز همین تعریف با تفاوت اندکی به چشم می در کتاب 
یا »العلم باالحکام   (.18/ 1، به نقل از موسوعه الفقه االسالمی طبقا لمذهب اهل البیت: 26، معالم الدین: 21/ 1)شیخ طوسی: « ةالتفصیلی

  ایضاح الفوائد ق( در کتاب 771)م باالستدالل« این تعریف را فخر المحققین ةعن ادلتها التفصیلی ة المکتسب ة الفرعی ةالشرعی
شهید   ، ق(940ق( محقق کرکی )826فاضل مقداد )م ،ق(786در آثار فقیهان بعدی همچون شهید اول )م .مطرح کرده است 

شود. اگرچه مناقشاتی ق( نیز همین تعاریف یا با اندکی تفاوت دیده می 1011شیخ حسن فرزند شهید ثانی )و ق( 966ثانی )ش
اما همین معانی از فقه مورد نظر این مقاله است و استدالل در این باره نیاز   ، ز سوی برخی فقها بیان شده است در این تعاریف ا

 تر دارد. به رجوع به کتب مفصل 
 شوند. با این تعریف، علم به اصول دین و اصول فقه و علم تقلیدی از دایره تعریف فقه خارج می 

ی ه ق ف د  ع ا و ق ی  ح ال ط ص ا ف  ی ر ع   ت

در تعریف قاعدۀ به   علمای عامهاهل سنت، در تعریف اصطالحی قواعد فقهی نظرات مختلفی دارند. برخی از  شیعه و  یعلما
یسد:اصطالح عام می   نو

القاعدۀ فی اصطالح العام الذی یدخل فی جمیع الفنون هی: االمر الکلی المنطبق علی جمیع جزئیاته، بحیث یسهل تعریف احوال  
 (. 17: 2007)عدالن،  ریفات الجرجانی»هی قضیه کلیه منطبقه علی جمیع جزئیاتهالجزئیات منه، ففی کتاب التع 

»هی احکام عامه فقهیه تجری   شود:ای از آنها اشاره می شیعه نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است که به نمونه   یدر بین علما
 (.23/ 1: 1370)مکارم شیرازی، فی ابواب مختلفه« 

  ،دانند که قاعدۀ اصولی عنصر مشترک و سیال در فقه است عدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی را در این می برخی از فقها نیز تفاوت قا
 (. 50/ 1: 1391)شاهرودی،  تواند مربوط به باب خاصی از ابواب فقهی باشدبرخالف قاعدۀ فقهی که می 

و   ة االهی ةستفاده االحکام الشرعیگونه تعریف شده است: »انها قواعد تقع فی طریق اقاعدۀ فقهی این ،محاضراتدر کتاب 
 (.  8/ 1: تا، بی)خوئیالیکون ذلک من باب االستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق« 

کند و استنباط احکام و توسیط قاعدۀ فقهی  کارکرد قواعد فقهی را در استفاده احکام به روش تطبیق منحصر می  ، این تعریف
مانند قاعدۀ طهارت و قواعد   ؛دنر حالی که برخی قواعد فقهی کارکرد توسیط را نیز دار سازد. د در استفاده احکام را خارج می 

شود که امر به غسل، ارشاد به نجاست مالقی است با اینکه نجاست مالقی با مغسول غیر از ظهور امر مثاًل گفته می   ؛استظهاری
 .(46: )شاهرودی، هماندر ارشادیت است 



عن الکبری التی تثبت عن ادلتها الشرعیه و   ة عبار ة ر برای قواعد فقهی چنین باشد: »القاعدترسد تعریف مناسب به نظر می 
تنطبق بنفسها علی مصادیقها انطباق الکلی الطبیعی علی مصادیقه او یکون بنحو التوسیط و الکن الیجری فی کل االبواب  

 « ةالفقهی

م ل ع ف  ی ر ع  ت

م ل ع ی  و غ ل ی  ا ن ع  م

فیومی، ؛ 120 /6: 1375)طریحی،  معرفت و ادراک ذات اشیا و . اهل لغت، یقین(152/ 2: 1410)فراهیدی، علم نقیض جهل است 
داند  اند. ابن فارس ریشه علم را داللت علم بر اثر اشیا می را از معانی علم شمرده (580/ 1: 1412راغب اصفهانی،  ؛427/ 2: تابی
 (.110 /4: 1404)ابن فارس، گونه که از دیگر اشیا متمایز گردند آن 

علم که در فارسی از آن به   :شوداز استعماالت مختلف علم در آیات و روایات و متون کهن عرب این چنین فهمیده می 
گاهی، شناخت و ادراک تعبیر می  معنایی تشکیکی دارد. یعنی تمایز و شناختی که   اصطالحاً  ،، مدخل علم(1388)معین،  شودآ

شود و تا درجات باالی معرفت و یقین را  از شناخت اجمالی اولیه آغاز می که ی است شود دارای مراتببرای انسان حاصل می 
 دارای رابطه عموم و خصوص مطلق است.   ،گردد. از این رو واژه »علم« نسبت به دیگر واژگان مشابه شامل می 

م ل ع ی  ح ال ط ص ا ی  ا ن ع  م

در این  .  (40/  2:  1391)اعرافی،  اند  نا برای آن برشمرده مع  دوازده در اصطالح، علم دارای معانی متعددی است که برخی محققان تا  
مقاله منظور از علم، ادراک و شناخت به شکل مطلق است، خواه شناخت یک مفهوم باشد یا چند مفهوم یا یک گزاره و چند  

و یا غیر مستقیم  دست آید ه طور مستقیم به خواه از راه حس ب ؛ها و یا یک رشته تخصصی علمی ای از گزاره گزاره یا مجموعه 
 اثبات شود. 

م ل ع ت و  م  ي ل ع ت م  و ه ف  م

م  ل ع ت و  م  ي ل ع ت ی  و غ ل ی  ا ن ع  م

و بر همین میزان تعلیم به معنای آموزاندن و یاد   (1792/ 2: 1393انوری، ) تعلم در فارسی به معنای آموختن و یادگیری است 
/ 12: 1404ابن منظور، ) ن و آموزش دیدن است دادن است. در زبان عربی نیز تعلیم و تعلم از ریشه علم و به معنای آموزش داد

417). 

م ل ع ت و  م  ي ل ع ت ی  ح ال ط ص ا ی  ا ن ع  م

 (.28/  1:  1391)اعرافی،    شودخود شامل تعلیم و تعلم می   ،های متربی در فقه تربیتی، تربیت به معنای تغییر تکاملی در تمام ساحت 
کیگیری از روان در جلد دوم کتاب فقه تربیتی با بهره  یادگیری چنین تعریف شد:   ، اندیشی فلسفی د بر جامعشناسی و با تأ

به فرایند حصول   :به عبارت دیگر .خروج قوه به فعل و گذار از مجهوالت به معلوم :»یادگیری در تعریف کالن عبارت است از



به تغییر بالقوه در رفتار    کم بایدرسد تعلیم دست به نظر می .  (28/  2)اعرافی، همان:    شود« تغییرات شناختی پایدار، یادگیری گفته می 
: تا، بی)سیفاند اگرچه مشهور دانشمندان علوم تربیتی ایجاد تغییر بالفعل در رفتار را در تعریف تعلم داخل کرده  ؛هم منجر شود

30.) 
گاه به موضوع مشخص، در راستای خروج از قوه به فعل  عبارت است از بر این اساس، یاددهی و آموختن  : »فعالیت انسان آ

تسهیل فرایند حصول تغییرات شناختی در فرد دیگر است که   : به عبارت دیگر .و گذار از مجهوالت به معلوم، برای فرد دیگر
 بالفعل یا بالقوه به تغییر در رفتار منجر شود.«  

کمال   انسانی که عامل آموزش است، معلم و انسانی که ظرف وجود خود را بستر علم قرار داده و پذیرای تغییر در جهت 
 شناختی و تغییر رفتارخود است، متعلم نام دارد. 

م ل ع ت و  م  ي ل ع ت ی  ه ق ف د  ع ا و ق ف  ی ر ع  ت

ای در ابواب تعلیم و تعلم که  بر مبنای تعاریف اصطالحی، قواعد فقهی تعلیم در این مقاله بدین معنا است: »احکام شرعی کلی 
 گیرند.« ی قرار می قابل تطبیق بر احکام جزئی هستند و یا در طریق استنباط احکام جزئ

م   ل ع ت و  م  ي ل ع ت ی  ه ق ف د  ع ا و ق ل  ي ل ح  ت

شوند از زوایای مختلفی قابل طرح هستند. هریک از این  که تحت عنوان قواعد فقهی تعلیم و تعلم بررسی می  ایاحکام کلی 
ینی در موضوع تعلیم و تعلم    ،حیثیات . در تحلیلی تربیتی شوده می باشند و مصادیق مختلفی بر آنها تطبیق داد می قاعدۀ فقهی نو

 توان این حیثیات مختلف را در چند دسته جای داد: می 
 دستۀ اول: قواعد فقهی ناظر بر محتوا.

 ن به تعلیم.  ادستۀ دوم: قواعد فقهی ناظر بر مکلف
 دستۀ سوم: قواعد فقهی ناظر بر انحاء تعلیم.  

 دستۀ چهارم: قواعد فقهی ناظر بر اهداف تعلیم. 
 فقهی ناظر بر متعلمین.  دستۀ پنجم: قواعد  

 گیرد.قاعدۀ علم نافع از جملۀ قواعدی است که در ذیل دستۀ اول قرار می 

ع ف ا ن م  ل ع ۀ  د ع ا  ق

ع ف ن م  و ه ف  م

بش می یعنی وسیله ، ، خیر(96/ 7: 1371)قرشی،  ده و بهرهینفع در لغت به معنای فا رساند، معنا شده و در  ای که انسان را به مطلو
 ؛618/ 2فیومی، همان:  ؛398/ 4طریحی، همان:  ؛819)راغب اصفهانی، همان: »ضرر« دانسته شده است های لغت ضد تمامی کتاب

 .( 463 /5: ابن فارس، همان ؛358 /8 : ابن منظور، همان ؛158 /2 :فراهیدی، همان ؛202/ 12: 1402مصطفوی، 
مشتقات آن استعمال شده است. این   بار در قرآن کریم در مقابل واژۀ »ضرر« و هفدهواژۀ »نفع« و مشتقات آن حدود 



 استعماالت عمدتا در چهار دسته قابل تنظیم هستند:
ُکُلوَن »نفع مادی: 

ْ
أ اَس » .21/ 23 -« َو َلُكْم ِفیها َمناِفُع َکِثیَرٌة َو ِمْنها َت ِتی َتْجِری ِفی اْلَبْحِر ِبما یْنَفُع النَّ /  2 - « َو اْلُفْلِك الَّ

164. 
ْکریَفَذک  »نفع معنوی:  ْنَصَح َلُكْم » .9/ 87 - « ْر ِإْن َنَفَعِت الذ 

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
 34/ 11 -« َو ال یْنَفُعُكْم ُنْصِحی ِإْن أ

اِفِعیَن »نفع آخرتی:   اٌت »  .48/ 74  -«  َفما َتْنَفُعُهْم َشفاَعُة الشَّ اِدِقیَن ِصْدُقُهْم َلُهْم َجنَّ َلْن    َو ». 119/ 5  -«  هذا یْوُم یْنَفُع الصَّ
 39/  43 - « یْنَفَعُكُم اْلیْوَم ِإْذ َظَلْمُتْم 

هُ » مطلق نفع:   ا ِإالَّ ما شاَء اللَّ ْمِلُك ِلَنْفِسی َنْفعًا َو ال َضرًّ
َ
ا َو  »   . 188/  7  - «  ُقْل ال أ ِه ما ال یْمِلُك َلُكْم َضرًّ  َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ

َ
ُقْل أ

 (. 203/  12مصطفوی، همان:  ؛  76/  5)   - «  ال َنْفعاً 

ت  ي ع ف ا ن ت  ه ج ز  ا م  و ل ع م  ي س ق  ت

ع .1 ف ا ن م  و ل  ع

شود.نکتۀ مهم  تقسیمات متنوعی برای علم نافع با توجه به ذات علم، غایت علم، قابل علم، فاعل علم و روش تعلیم متصور می 
 در این تقسیمات تشکیکی بودن آنها است که نفع غالب و حداکثری مورد نظر است.

علوم نافع در دنیا  »و    «علوم نافع اخروی»  «، علوم نافع دنیوی»با غایات آموزشی، به سه دسته  علوم نافع از منظر تطابق محتوا  
شوند. مالک در این تقسیم اغلبیت فایده و نفع است. علوم نافع اخروی در راستای تعالی معنوی و به کمال  تقسیم می   «و آخرت 

بیت  می مندی از حیات اخروی مفید واقع  رسیدن افراد جامعه و بهره  شوند مانند تعلم اعتقادات صحیح. تحصیل این علوم، مطلو
 (. 56/ 2)اعرافی، همان: ها بپردازند ذاتی داشته و همه مسلمانان موظف هستند در حد وسع خود به یادگیری آن 

ا منافع مادی  ی باشند، مندی صحیح افراد جامعه از دنیا مفید توانند در راستای بهره می  علوم نافع دنیوی، علومی هستند که 
برای آنها به دنبال داشته باشد. اگر علوم مورد نیاز زندگی دنیا با نیت خدمت به خلق خدا و قدرت یافتن برای اطاعت الهی تعلیم  

 به دنبال خواهند داشت.هم و تعلم شود نفع آخرتی را  
مثاًل علم به احکام   ؛ شوندتماع تقسیم می از منظر محدودۀ تأثیر، علوم نافع به دو دسته نافع به حال فرد و نافع به حال اج 

 اما علم به تجارت و طب نافع به حال اجتماع است.  ،عبادات فردی غالبًا نافع به حال فرد است 
توان علوم نافع را با توجه به مراحل رشد انسان به پنج دسته تقسیم  شناسی علوم، می در تقسیمی دیگر و از منظر مخاطب 

علوم    .5علوم نافع برای میانساالن.    .4علوم نافع برای جوانان.    .3علوم نافع برای نوجوانان.    .2ی کودکان.  علوم نافع برا  .1  :نمود
 ساالن.نافع برای کهن 

 توان علوم را به دو دستۀ علوم نافع برای مردان و علوم نافع برای بانوان تقسیم نمود. از منظر چهارم و با نگاه جنسیتی می 
های  روش   . 1شوند.  ها و فنون آموزش علوم نافع، تعلیم و تعلم علوم نافع به دو دسته تقسیم می وجه به روش از منظر پنجم و با ت

مثال ممکن است تعلیم علم نافعی مانند روش حفظ قرآن، به شیوۀ نادرست انجام گرفته و به   برایهای نافع. روش  .2غیر نافع. 
 لم مفاهیم قرآن منجر گردد.  زدگی مخاطب از حفظ قرآن و چه بسا تعدوری و دل 



ع .2 ف ا ن ر  ي غ م  و ل  ع

ندارند. این بدان معنا نیست که اگر انسانی عمری را در راه تعلیم و تعلم   مهمی فایده نه برای آخرت و نه برای دنیا نفع یا ضرر علوم بی 
ر و مضل نبودن است. از این رو در  بلکه عدم نفع در اینجا به معنای علم مض   ، علوم غیر نافع گذراند دچار خسارت تضییع عمر نشود 

ادله باید این موضوع بررسی شود که صرف تضییع عمر چه حکمی دارد. ضمن اینکه با توجه به تشکیکی بودن مفهوم نفع در مواردی  
ینکه ضرر  شاید بتوان منافعی را برای آن تصور نمود اما در مقابل منفعت برخی علوم و ا  ، شود که علمی به غیر نافع بودن توصیف می 

 شود. شود، از آن علم به علم غیر نافع تعبیر می معتنابه از ندانستن آن علم به فرد یا جامعه در دنیا و آخرت وارد نمی 
 توانند در علوم غیر نافع نیز تکرار شوند.تمامی تقسیمات گوناگون علم نافع به نوعی می 

ر .3 ض م م  و ل   ع

یج آن  مانند   ؛کندمی  ا موجبات ضرر دنیوی یا اخروی را برای معلم یا متعلم فراهم هعلوم مضر علومی هستند که کسب یا ترو
 علم سحر و کهانت.

ت  ا ی ا و ر ر  د ع  ف ا ن ر  ي غ و  ع  ف ا ن ه  ب م  ل ع م  ي س ق  ت

اشاره شده است. در   (بحث علوم ضاله و ضاره از چهارچوب مقاله خارج است) در روایات نیز به سه دسته علوم نافع و غیر نافع و مضر 
 : کرد توان به این روایات اشاره  علوم به دو دسته نافع و غیر نافع می  مورد تقسیم

هِ روایت اول:   اِفُع   : اْلِعْلُم ِعْلَماِن ِعْلٌم ِفی اْلَقْلِب َفَذاَك اْلِعْلُم |َقاَل َسیُدَنا َرُسوُل اللَّ ِه    النَّ ُة اللَّ َساِن َفَذاَك ُحجَّ َو ِعْلٌم َعَلی الل 
ْدیانَعَلی اْلِعَباِد َو الْ 

َ
ْبَداِن َو ِعْلُم اْْل

َ
 .(25: 1353)کراجکی،  ِعْلُم ِعْلَماِن ِعْلُم اْْل

. حقیقت این علم نورانیت  است که جایگاه آن در قلب انسان  است در این روایت که سند متصلی ندارد، علم نافع علمی 
ی که بر لسان قرار دارد و استقراری در قلب  انیت است سنخیت دارد. از علوم دیگر به عنوان علوم راست که با حقیقت قلب که نو

 ندارند یاد شده است.  
 فرماید: می  در روایتی   ×روایت دوم: حضرت علی 

دان العلم علمان، علم االدیان و علم األبدان فبعلم األدیان حیاة الّنفوس و بعلم األبدان حیاة األجساد و اعلم اّن االدیان اشرف من األب 
علم بر دو گونه است: علم دین و علم بدن. حیات روح به وسیله  ؛ (49:  1375)یزدی، ن حراسة األبدان و حراسة األدیان أوجب م 

 تر است.علم دین و حیات جسد به واسطه علم بدن است و بدان که دین بر جسد شرافت دارد و نگهداری دین از نگهداری بدن الزم 
ه تعبیر علم نافع، با توجه به کارکرد و آثار علوم، علوم به دو دسته  در این روایت که بدون ذکر سند ذکر شده، بدون اشاره ب

و علومی که نفع دنیوی دارند و زندگی   دهندرونق می اند: علومی که نفع دینی دارند و زندگی روحانی انسان را تقسیم شده
 بخشند.جسمانی انسان را استمرار می 

ْدیاِن   اْلِعْلُم َثََلَثٌة اْلِفْقهُ »  کند:سه قسمت تقسیم می   علوم را به  ×روایت سوم: در روایتی دیگر امام علی 
َ
ْبَداِن    ِلْْل

َ
بُّ ِلْْل َو الط 

َساِن  ْحُو ِلل    .(208: 1363)حرانی،  «َو النَّ
علم نحو نیز به دستۀ علوم اضافه شده است و فایدۀ آن   ،در این روایت شریف که بدون سند ذکر شده، عالوه بر علم ابدان 



 است.  ان از لغزش در گفتار دانسته شده حفظ زب 
   روایت چهارم:

ِد ْبِن ِعیسی  ِزیاٍد، َعْن ُمَحمَّ ٍد، َعْن َسْهِل ْبِن  ُد ْبُن اْلَحَسِن َو َعِلی ْبُن ُمَحمَّ ْهَقاِن، َعْن ُدُرْسَت  ُمَحمَّ ِه الد  ِه ْبِن َعْبِد اللَّ ، َعْن ُعَبیِد اللَّ
ِبی اْلَحَسِن ُموسی اْلَواِسِطی، َعْن ِإْبَراِهیَم بْ 

َ
ِه  × ِن َعْبِد اْلَحِمیِد: َعْن أ َطاُفوا ِبَرُجٍل،    | ، َقاَل: »َدَخَل َرُسوُل اللَّ

َ
اْلَمْسِجَد، َفِإَذا َجَماَعٌة َقْد أ

َمُة؟ َفَقاُلوا َلهُ  َمٌة، َفَقاَل: َو َما اْلَعَلَّ ْنَساِب َفَقاَل: َما هَذا؟ َفِقیَل: َعَلَّ
َ
اِس ِبأ ْعَلُم النَّ

َ
ْشَعاِر َو  : أ

َ
یاِم اْلَجاِهِلیِة َو اْْل

َ
 اْلَعَرِب َو َوَقاِئِعَها َو أ

ِبی  ِبی   ِعْلٌم   : َذاَك | اْلَعَرِبیِة«. َقاَل: »َفَقاَل النَّ ْو | اَلیُضرُّ َمْن َجِهَلُه، َو اَل یْنَفُع َمْن َعِلَمُه، ُثمَّ َقاَل النَّ
َ
َما اْلِعْلُم َثََلَثٌة: آیٌة ُمْحَكَمٌة، أ ِریَضٌة  : ِإنَّ  َف

ٌة َقاِئَمٌة، َو َما َخََلُهنَّ َفُهَو َفْضل  ْو ُسنَّ
َ
 (. 76/  1:  1429)کلینی،    َعاِدَلٌة، أ

دلیل اینکه راهی برای توثیق عبیدالله  ه  اما در نهایت ب  ،های رجالی است بحث سندی: سند روایت در موارد متعدد دارای بحث 
روایت ضعیف است. اما با توجه به  سند  وجود ندارد،    ،(231:  1407)نجاشی،    بن عبدالله الدهقان که نجاشی وی را تضعیف کرده 

   نقل آن در کتب متعدد و معتبر شیعه و همچنین در کتب اهل سنت، حدیث معتبر است.
ین روایت شریف است که در کتاب معتبر کافی نقل شده است.  همدر شناخت علم نافع مهم بحث داللی: یکی از روایات 

اند. همچنین سه موضوع به عنوان  به عنوان علم غیر نافع شناخته شده  |توسط پیامبر اکرم ت برخی از علوم صراحتاً در این روای
اما در این نکته که علم دینی    اند،کرده های مفصلی  اند که شارحان در تعریف و تفسیر این سه موضوع بحث علم حقیقی بیان شده 

 اختالفی وجود ندارد.  ،رت مفید است قدر متیقن از این سه دسته است که برای حیات معنوی انسان در دنیا و آخ 
تواند حکم سایر علوم است که با بیان »فهو فضل« مشخص شده است. این تعبیر می   وجود دارد نکتۀ مهمی که در این روایت  

ط استحسان علمی برای صاحب  به دو گونه معنا شود، سایر علوم فضله یعنی بیهوده و و اضافی هستند، یا اینکه سایر علوم فق 
کدام از این دو معنا بر حرمت تعلیم و  به هر حال هیچ  (.67: 1403)میرداماد، خود دارند نه در حدی که واجب و ضروری باشند 

   تعلم این علوم داللت ندارند.
معیار کلی در تقسیم  |امبرزیرا پی ؛موضوعیت ندارند ،علومی که در روایت به عنوان علم غیر نافع نام برده شده :نکتۀ دیگر
کند، »علمی که جهل به آن ضرر ندارد و علم به آن نفعی ندارد«. بنابراین ممکن است موضوع علم غیر نافع در  علوم بیان می 

 در زمانی دیگر جزء علوم نافع به شمار آیند. ، طول زمان تغییر کند و حتی همین علوم مصرح در روایت 
که نفع حداکثری در دنیا و آخرت  گردد  می علومی  ، علومی  بنابر آنچه در لغت و احادیث بیان شدنتیجه اینکه تعبیر علم نافع  

ای که حیات جسمی انسان بدان وابسته است و علومی که نفع حداقلی داشته  یا نفع آخرتی و نفع منحصر دنیوی دارند به گونه 
 نسازد، غیر نافع هستند.   ها ضرری را متوجه فرد یا جامعهن ای که ندانستن آباشند به گونه 

باشد بحث مستوفی دربارۀ قاعده علم نافع مستلزم بیان تمامی شقوق و تقسیمات قاعده و استنباط حکم فقهی کلی از ادله می 
که با توجه به گستردگی بحث، در این مقاله به بیان حکم کلی علم نافع به عنوان قاعدۀ فقهی علم نافع از منظر موضوع علم و  

 شود.  ترین شقوق این قاعده است و ادلۀ منصوصه به آن اشاره دارند، پرداخته می حتوا با غایات آموزشی، که مهم تطابق م 

ع  ف ا ن م  ل ع ۀ  د ع ا ق ه  ن ي ش ي  پ

نام قاعدۀ علم نافع در تحقیقات یافت نشد. اما اشاره به علم نافع و  ه  ای بسیس است و پیشینهأاین قاعده از قواعد فقهی جدید الت
های معارف دینی و  در کتاب  ^ری آن و نهی از پرداختن به تعلیم و تعلم علم غیر نافع و مضر، از عصر معصومان لزوم فراگی



 خورد.خصوصًا آداب تعلیم و تعلم به چشم می 
به مناسبت احادیثی که در مورد انواع  ـ  اند  هایی که در شرح روایات معصومین نگاشته شده : کتاب های معارفیکتاب   .الف

یژگی علوم مختلف پرداخته ـ اند علم نافع بیان شده علم و  نمونه در شرح اصول کافی مال   برای اند. به شرح این روایات و بیان و
اند.از نظر ایشان علم به شریعت مقدسه علمی است که به طلب آن دستور داده شده  صالح مازندرانی علوم به انواعی تقسیم شده 

شوند. برخی  مباح و مذموم تقسیم می  ، شود. علوم غیر شرعیه به سه دسته ممدوحقسیم می و به دو دسته واجبات و مستحبات ت
 .(16/ 2: 1382)مازندرانی، از این علوم اگر مقدمه برای علوم شرعی باشند آموختنشان واجب است 

د نیز به موضوع تقسیم  انها که اغلب در آداب تعلیم و تعلم نگاشته شدهاین کتاب هایی در موضوع تعلیم و تعلم:کتاب   .ب
 اند. اغلب این بحث به مناسبت بیان ترتیب تعلیم علوم به شاگردان مورد توجه بوده است. کردهعلوم به نافع و غیر نافع اشاره 

به ترتیب و شرافت علوم توجه داشته است. وی در رعایت   ،های متعددی : شهید ثانی در این کتاب در فصل المرید ةمنی .1
گانه در  ایشان نیز تقسیمات پنج  (.233: : 1409)شهید ثانی، داند م علوم، علوم نافع برای آخرت را اشرف علوم می ترتیب در تعل

 (.383)همان:  اندحکم تعلم علوم بیان کرده 
سف از  أ: ابن خلدون در این کتاب به مناسبت بحث از تاریخ آموزش و پرورش در بالد اسالمی با تمقدمۀ ابن خلدون . 2

یسد: »متأسفانه معلمان به آموزش انبوهی از مواد غیر نافع عادت کرده ختن به علوم غیر نافع می پردا اند و شیوۀ خود را تغییر  نو
  (.82: 1988)ابن خلدون،  نخواهند داد«

موزش  گذاری کافی در جهت آکند که سرمایه : مال احمد نراقی در این کتاب اخالقی به معلمان توصیه می معراج السعاده.  3
سه علم اصول دین، اخالق و احکام عملی نمایند و نگذارند که کودکان و نوجوانان وقت با ارزششان را در فراگیری دروس و  

 (. 71: 1378)نراقی، مسائل کم ارزش صرف نمایند 
علوم پرداخته  های متعدد به موضوع ترتب غزالی: غزالی به عنوان یکی از متفکران در علوم تربیتی و اخالقی در کتاب . 4

  تا: بی )رفیعی،کند که علوم را به ترتیب اهمیت بیاموزند داند و به فراگیران توصیه می علوم را دارای درجات و مراتب می  وی است. 
حاصل و خنثی که سودی به حال بشر ندارد باید کنار  زا باشد و علم بی کند که علم باید مفید و منفعت غزالی تصریح می   .(148  /3

 (.222 -  220: )همانشود  نهاده 
)اعرافی، به دلیل حرمت تعلیم و تعلم علم غیر نافع اشاره شده است  مختصراً  کتاب: در این مجلد پنج فقه تربیتی کتاب . 5
 (.57/ 5همان: 
به   کتاب علم نافع در قرآن و حدیث: این کتاب که به تحقیق حسین مطیع نگاشته شده، تنها کتابی است که مستقیماً . 6

وضوع علم نافع پرداخته است. اما نگارنده در این کتاب به دنبال اثبات احکام فقهی و یا قاعدۀ فقهی علم نافع نبوده و تنها به  م 
بندی را مورد مالحظه قرار داده است  است و از ابعاد تربیتی این دسته  هایی کرده ه بندی علوم از منظر قرآن و حدیث اشاردسته 

 فهرست(. :1390)مطیع، 

عح ف ا ن م  ل ع ۀ  د ع ا ق م   ك

قولی است که جملگی بر آنند. همچنین عدم حرمت تعلیم علم غیر نافع در صورتی که به حد علوم   ،رجحان تعلیم علم نافع 



مناقشات  ادلۀ قول مشهور چیست؟ ضاره و ضاله نرسد نیز مشهور است. در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این سؤاالت هستیم:
 فروعات قاعدۀ علم نافع چیست؟در قول مشهور چیست؟ 

ع  ف ا ن م  و ل ع م  ي ل ع ت ن  ا ح ج ر ۀ  ل د ا ی  س ر ر  ب

ی ل ق ع ل  ي ل  د

ع ف ا ن م ه  ر ا ب ر د م  ه م و  م  ه ا ۀ  د ع ا  ق

تر( در مقام عمل تزاحم وجود دارد  تر، در جایی است که بین دو حکم )مهم و مهم قاعدۀ اهّم و مهّم به معنای تقدم حکم مهم 
حم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد،  هرگاه بین دو واجب تزا (.21 :1388)علیدوست، 

گردد و باید به اهّم عمل نمود. مثل آن که دو نفر درحال غرق شدن هستند، بر ما واجب است هر دو را نجات دهیم ولی  مقدم می 
گری فردی معمولی )مهّم(، باید دانشمند )اهّم(  توانیم یک نفر را نجات دهیم، اما چون یکی دانشمند است )اهّم( و دی ما فقط می 

یند را نجات داد. این راه حل را قاعدۀ لزوم تقدم اهم بر مهم می   (.613 :1389)جمعی از محّققان، گو
ای که شرع مقدس نیز آن را امضا کرده است. یعنی  عقالست، به گونه   ی حجّیت قاعدۀ اهم و مهم، سیره و بنا  ترین دلیل عمده 

 کنند. نظر از نژاد، مذهب و شرایط فرهنگی و اقلیمی و... در تزاحمات، در مقام امتثال، اهم را بر مهم مقدم می صرف  »عقال«
پی فراگیری دانش است باید به دنبال دانشی باشد که برایش نفع دارد و چون در بین منافع،   کسی که در  ، طبق قاعدۀ فوق

های دین مبین اسالم، باید به دنبال  رخوردار هستند به حکم عقل و طبق آموزه بعضی مانند علوم اخروی، از اهمیت بیشتری ب
، بلکه به این معناست  نیست اند  دار تأمین منافع دنیوی علومی که عهده  به معنای ترک که بیشترین نفع را دارند. البته  باشد علومی 

ه همان منافع اخروی است باشد، اما در کنار آن برای کسب  که بیشترین تالش انسان باید برای رسیدن به منافع پایدار و ماندگار ک
 کننده نیاز و آسایش دنیوی است را نیز فرا گیرد.  و علومی که تأمین کندمنافع دنیوی نیز تالش  

آن بزرگواران به  .اندو ارشاد به حکم عقل نموده و آنهامورد اشاره قرار گرفته  ^تقدیم اهم بر مهم در سخنان ائمه اطهار
یتط  (. 1222: )فیض االسالم، همانکردند ها و مرجحات توصیه میور مستقیم و غیر مستقیم به رعایت اولو

ی ل ق ع ل  ي ل د ر  ب ل  ا ك ش  ا

شود که دو علم نافع و انفع داشته باشیم اما در مواردی که یکی از دو علم غیر نافع است این دلیل عقلی در جایی جاری می
شود. بله شاید بتوان از قاعدۀ عقلی رجحان جلب منفعت برای حکم جاری نمی هقاعد مهم نیست، این اصالً  و به عبارتی

زیرا در آموزش،  ؛استحباب تعلم علم نافع در مقابل علم غیر نافع استفاده نمود. البته این قاعده نیز در تعلیم جاری نیست
 ی است.آید بلکه تعلیم مقدمۀ جلب منفعت برای دیگرمنفعتی برای معلم به دست نمی



ی ل ق ن ل  ي ل  د

ی ك ي ن ر  ب ن  و ا ع ت ۀ  د ع ا ق  : ل و ا ل  ي ل  د

داللت دارد که خیر دنیا   ی باشد. این قاعده بر رجحان تعلیم علوم نافعاولین دلیل بر این حکم، قاعدۀ تعاون و اعانۀ بر نیکی می 
مائده است که خداوند متعال   ترین مستند قرآنی این حکم آیه دوم سوره مهمآورند. و آخرت یا هردو را برای انسان به ارمغان می 

 فرماید:می 
ْقوی » ْثِم َو اْلُعْدواِن   یا أُیها اَلِذیَن آَمُنوا... َتعاَوُنوا َعَلی اْلِبر  َو التَّ اید ... ای کسانی که ایمان آورده ؛  ...  َو ال َتعاَوُنوا َعَلی اْْلِ

یاتی نیز بر این مضمون  ارو.  «اه گناه و تعّدی همکاری ننمایید)همواره( در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و )هرگز( در ر
صیَحُة ِبَمبَلِغ  فرماید: »می  نهج البالغه در  ×داللت داشتند از جمله، حضرت علی  ِه َعَلی الِعباِد النَّ ِمن واِجِب ُحُقوِق اللَّ

عاُوُن َعلی إقاَمِة الَحق  َبیَنُهم  (216 خطبه  :)همان« ُجهِدِهم َو التَّ
اما رجحان تعلم این علوم خارج از دلیل است.   ، شود تنها رجحان تعلیم علوم نافع است ه از این قاعده استفاده می آنچ

بر معلمان واجب است و در  نیز تعاون در تعلیم آن علم به مقدار کفایت  ، همچنین در صورتی که تعلیم علمی واجب باشد
 م مقدم هستند.صورت تزاحم با سایر علوم نافع، علوم واجب التعلی

ت ص ر ف ز  ا ه  د ا ف ت س ا م  و ز ل  : م و د ل  ي ل رد م ع ه  ا ت و ک ی  ا  ه

هایی که انسان در طول عمر در اختیار دارد بسیار محدود است و از این جهت در این فرصت محدود باید به دنبال فرصت 
حان استفاده از عقل با حکم به رجحان جلب منفعت، مستقاًل بر رج دارند؛ هرچند کهچیزهایی باشد که بیشترین سود را 

کیدات معصومین ،کندها حکم میفرصت  .اندی رسیدهوبر توجه به استفاده از فرصت زندگی در دنیا نیز به حد تواتر معن ^تأ
این روایات ناظر بر وظیفۀ متعلم هستند. به چند نمونه  و توانند مانع از اخذ قدر متیقن باشندرو اشکاالت سندی نمیاز این

 :کنیمدر این زمینه اشاره می ×ؤمنینامیرالم کالماز 
 .(337 /68: )مجلسی، همان ها مانند ابر زود گذرندها خوب استفاده کنید، آن از فرصت . 1
های تو یکایک اجزای عمر تو است، بر حذر باش که آنها را جز در راه اطاعتی که تو را به خدا نزدیک کند هدر  . این نفس 2
  .( 276 /2 :1366)خوانساری،  ندهی 
 (.155: )همان دهدکه برایش سودی ندارد به َهَدر نمی  ییک َنَفس از عمر خود را در چیز حتی عاقل کسی است که  .3

شود که رجحان دارد، انسان های موجود در روایات، روشن می و داللت امر و نهی   ×حضرت علی   کلماتبا دقت در مفهوم  
ای که در مسیرش قرار دارد پرهیز کرده و به دنبال فراگیری علومی باشد که  فایده و بیهوده در عمر محدود خود از هر چیز بی 

مثاًل با تعلم احکام واجب تزاحم ـ  بیشترین خیر را برای او دارند. در صورتی که تعلم علم غیر نافع مانعی برای اطاعت الهی باشد  
 چنین تعلمی مطابق روایت دوم حرام است. ـ داشته باشد 

ع م هج ل د ا ی  د ن  ب

توان به طور  اما نمی  ،شود ای که بر رجحان تعلیم و تعلم علم نافع اقامه شد به روشنی اصل رجحان استفاده می از ادله  .فال



کلی بر وجوب تعلیم و تعلم علم نافع حکم نمود. در مواردی که تعلم علوم نافعی مانند ضروریات و معارف دین بر انسان واجب  
 لۀ قاعدۀ علم نافع. نه اد ، از باب دلیل خاص است  ،است 

دو حالت   ، به حکم عقل و نقل واجب باشد اشتغال به تعلیم و تعلم غیر آن علوم ، در مواردی که تعلیم و تعلم علومی  .ب
 : دارد 

در این صورت،   که  به عبارتی واجب موسع است  و اشتغال به غیر، موجب فوت فرصت تعلیم و تعلم واجب اهم نیست  -
 به غیر حرام نیست. ترک تعلیم واجب و پرداختن

شیء  ه اصولی »امر ب مسئله شود. در این صورت بنابر نتایج اشتغال به غیر باعث فوت تعلیم و تعلم علم واجب )اهم ( می  -
اما تعلیم و تعلم غیر نافع حرام نیست. خصوصًا با توجه به اینکه   ، ترک تعلیم و تعلم واجب حرام است  ،مقتضی نهی از ضد«

 افعال توصلی هستند و قصد قربت در آنها شرط نیست.تعلیم و تعلم از 
های مختلفی است که موضوع این  لفه ؤدایرمدار، م  ،رجحان تعلیم و تعلم علم نافع با توجه به تشکیکی بودن نفع علوم  .ج

م غیر  مثاًل تعلیم برخی علوم برای گروهی مصداق علم نافع است و برای گروهی دیگر مصداق عل ؛کنندرجحان را مشخص می 
اما برخی از مراتب آن چنین  ، نافع، همچنین ممکن است در علمی برخی موضوعات و مراتب آن علم مصداق علم نافع باشند

 مصداقیتی نداشته باشند.
اما استحباب تعلیم علم نافع، قابل استناد به برخی از ادله   ، استحباب تعلم علم نافع از مجموع ادله قابل استنباط است  .د

 زیرا قطعًا علم نافع مصداق خیر است. ؛است  (131 :1406 )صدوق، و روایات استحسان تعلیم خیر انه بر بّر مانند اع

ع ف ا ن ر  ي غ م  ل ع م  ل ع ت و  م  ي ل ع ت ت  ي ح و ج ر م ۀ  ل د  ا

یی بر رجحان تعلیم و تعلم علم نافع داللت دارد و از سوی دیگر   :طور که بیان شد، قاعدۀ علم نافع دو طرف دارد همان  از سو
قول مشهوری در حکم تعلیم و تعلم علم غیر نافع وجود    ،کند. تا آنجا که تحقیق شدم و تعلم علم غیر نافع را بیان می حکم تعلی

دانند. برخی دیگر  صالح مازندرانی پرداختن به این علوم را مباح می   مالدر پیشینه بیان شد که برخی از علما مانند    ؛ هرچندندارد 
و ظاهر نظر برخی علما مانند غزالی نیز وجوب ترک تعلیم و تعلم علوم غیر نافع اشاره   هکروه دانست مانند شهید ثانی این امر را م 

 . دارد 
ای که بر مرجوحیت مطلق تعلیم و تعلم علوم غیر نافع ممکن است اقامه شود اشاره شده و نتایج این بررسی  در ادامه به ادله 

 بیان خواهد شد. 

ل ق ع  : ل و ا ل  ي ل  د

. بدین صورت که تعلیم و  است توان بر این مطلب اقامه نمود قاعدۀ دفع ضرر محتمل که می  ایا دلیل عقلی رسد تنهبه نظر می 
به   دارد،و نرسیدن به کمال برای انسان ضرر  است از رسیدن به کمال  ، مانعتعلم علم غیر نافع تضییع عمر است و تضییع عمر
 همین علت تعلیم و تعلم علم غیر نافع حرام است.



ق ا ن یم ل ق ع ل  ال د ت س ا ر  د ه   ش

مانند کشته   ؛اول: دلیل عقلی دفع ضرر محتمل هنگامی مفید حرمت است که احتمال وارد شدن ضرر بزرگی به انسان باشد
بلکه بر مرجوحیت عمل داللت   ، اما در مواردی که احتمال ضرر اندک است عقل حکمی در حرمت و ترک عمل ندارد  ،شدن 

 کند.می 
بنابراین یادگیری    .(48/  2:  1391)اعرافی،  دانند  اد به حکم عقل، تعلم تمامی علوم را مستحسن عقلی می دوم: برخی فقها با استن

اند مشمول همین حکم استحسان خواهد بود و در نتیجه متعارض با حکم  فایده که به حد علوم ضاره و ضاله نرسیده علوم بی 
 گردد.ای انسان محسوب می زیرا باالخره علم، کمالی بر  ؛عقل به دفع ضرر محتمل است 

شود مگر اینکه ثابت  اما شامل تعلیم علم غیر نافع نمی  ،سوم: این دلیل تنها بر مرجوحیت تعلم علم غیر نافع داللت دارد 
 نیز مصداق ضرر محتمل است. آن شود تعلیم 

ی ل ق ن ل  ي ل  د

ف ل ل .ا ه ا ر  ي غ ز  ا م  ل ع ذ  خ ا ت  م ر تح ي  ^ب

بیت قطعًا علم نافع هستند و  نهی شده است. از آنجا که علوم اهل  ^بیت غیر از اهل در برخی روایات از فراگیری علم از طریقی 
شود که تعلیم و تعلم علم غیر نافع، حرام است. برخی از  از تعلیم علم غیر نافع بری است، این نتیجه حاصل می  آنهاساحت 

 تند:بدین ترتیب هس   کنندداللت می  بیت از غیر اهل علم بر حرمت اخذ   که  ی روایات
 فرماید:روایت اول: امیرالمؤمنین در نهج البالغه چنین می 

َی َساِرقاً  ْبَوابَها ُسم 
َ
َتاَها ِمْن َغْیِر أ

َ
ْبَوابَها َفَمْن أ

َ
؛ (154« )فیض االسالم، همان، خطبه َنْحُن ...اْلبَواُب َو ال ُتْؤَتی اْلُبُیوُت ِإالا ِمْن أ

  های معمول آن درآید، سارق است.هایش وارد نشوند. هرکس از غیر دربها را جز از دربهاییم! خانه ما ... درب
ا َتُكْن »فرماید: در وصیت به کمیل بن زیاد می  ×روایت دوم: امام علی  ُخْذ ِإالَّ َعنَّ

ْ
ا یا ُکَمیُل اَل َتأ  .(171: 1363)حرانی،  «ِمنَّ

ایم که از  ین و آخرین در نزد ائمه موجود است و امر شده در این دو روایت که بدون سند ذکر شده، با توجه به اینکه علم اول 
خواهد  بیت بیت علم آموخته شود باعث ضاللت و جدایی از مسیر اهل ایشان علم بیاموزیم و مطابق این روایات اگر از غیر اهل 

شود پس  بیت منتشر می اهل رجوع نمود و از آنجا که علم غیر نافع از غیر ^بیت باید تنها برای طلب علم به در خانۀ اهل  بود،
 نباید به دنبال تعلیم و تعلم علم غیر نافع بود. 

ل ال د ت س ا ر  د ه  ش ق ا ن  م

شامل  در علوم و انحصار علم در آن ها، آیا شامل همه علوم است یا فقط    ^بیت شود که مرجعیت اهل پرسش مطرح می حال این  
 :توان به دو نکته اشاره کرد این پرسش می  در پاسخ به  که همان علوم نافع حداکثری است؟شود می علوم دینی 

، علوم نافع حداکثری، یعنی همان علوم  ^بیت بندی ارائه شده از علوم، مراد از انحصار علوم در اهل اول: با توجه به تقسیم
 کننده کمال و سعادت حقیقی و پایدار انسان است. است که تأمین ایدینی 

ها در اصل دانش نیستند،  از این جهت باشد که سایر دانش  ^بیت م دینی در علم اهل دوم: احتمال دارد، مراد از انحصار علو



ها که همان فنون  است، اما سایر دانش  ^بیت علوم یعنی علوم و معارف دینی، منحصر در اهل  ،بلکه فنون هستند. با این بیان 
 .اندگرفته علم قرار هستند به مرور زمان و بر اساس نیاز جامعه به وجود آمده و مورد تعلیم و ت

توانند بر حرمت تعلیم و تعلم علم غیر نافع داللت نمایند و حداکثر بر حرمت اخذ معالم دین از  بنابراین چنین روایاتی نمی 
خصوصًا اینکه به حکم عقل تمامی علوم غیر ضاله و  ؛ بیت در صورتی که به بدعت منجر شود، داللت دارندغیر طریق اهل 

 م و تعلم دارند.ضاره، رجحان تعلی

ع .ب ف ا ن ر  ي غ م  ل ع ر  د ص  ا خ ت  ا ی ا و  ر

یِن روایت اول:  ْعََلُم الد 
َ
ْوَلی ×، َقاَل ُموَسی ْبُن َجْعَفرٍ أ

َ
ْلَزُم اْلِعْلِم َلَك َما   َلَك  َما اَل یْصُلُح  ِبَك  اْلِعْلِم  أ

َ
اْلَعَمُل ِإالَّ ِبِه ... َو أ

ْظَهَر 
َ
َك َعَلی َصََلِح َقْلِبَك َو أ ِزیُد ِفی َدلَّ َك َجْهُلُه َو اَل َتْغُفَلنَّ َعْن ِعْلِم َما ی َلَك َفَساَدهُ ... َفََل َتْشَتِغَلنَّ ِبِعْلِم َما اَل یُضرُّ

 .(333 /75: 1403)مجلسی،  َجْهِلَك َتْرُکهُ 
ومی بر حذر بوده و  ن یاد داده شده است که همواره از یادگیری چنین عل اروایت دوم: همچنین در تعقیبات نماز ظهر به مؤمن

 .(75/ 1: 1411)طوسی،  «الهی اعوذ بک... من علم الینفع از آنها به خدا پناه برده شود: »
َوَقُفوا »داند: می ن را عدم طلب علوم غیر نافعادر خطبۀ متقین، یکی از صفات مؤمن ×روایت سوم: امیرالمؤمنین

ْسَماَعُهْم َعَلی اْلِعْلِم 
َ
اِفِع  أ  .فیض االسالم، همان، خطبه متقین() «َلُهْم  النَّ

اند بر این نکته داللت دارند که نباید به علم غیر  بحث داللی: این سه روایت که همگی مرسل و بدون سند صحیح ذکر شده 
نافع روی آورد. در روایت اول از این اشتغال به علم غیر نافع نهی شده است و نهی نیز مفید حرمت است. در روایت دوم نیز از  

زیرا در سیاق قلب غیر خاشع و دعای غیر   ؛دهندۀ مغبوضیت علم غیر نافع است شود که نشان علم غیر نافع به خدا پناه برده می 
 مسموع ذکر شده است. در روایت سوم نیز سیرۀ متقین، عدم استماع علم غیر نافع دانسته شده است.

 ع داللت دارند.حاصل اینکه این روایات بر حرمت تعلم و تعلیم علم غیر ناف

ل ال د ت س ا ر  د ه  ش ق ا ن  م

اگرچه از نظر معنایی   ؛و قابل استناد برای حرمت تعلیم و تعلم علم غیر نافع نیست  است همۀ این روایات ضعیف سند اول: 
 اند و قدر متیقن از معنایی که در این روایات مکرر است کراهت تعلم علم غیر نافع است.تکرار شده

توان اعمال غیر متقین را به  زیرا همۀ مردم در درجات یکسانی نیستند و نمی  ؛رفتاری داللت دارند دوم: این روایات بر کمال 
کلی حرام دانست، سیاقی که در ادامۀ حدیث خطبۀ متقین بیان شده است نیز بر اعلی درجات ایمان و تقوا داللت دارد. در روایت  

 علم نافع دارد.  اول نیز از افعل تفضیل استفاده شده که داللت بر کمال
شود که قید غیر نافع، به معنای عدم انتفاع از علم بعد از فراگیری آن سوم: از ظاهر سیاق روایت دوم این طور استفاده می 

کس آنها را فراگرفته نتواند از مفاد آنها  هر  است. در این صورت هر علمی حتی علوم معرفتی نیز از این آسیب در امان نیستند که 
 این روایت بر معنایی غیر از ادعای حرمت تعلیم و تعلم علم غیر نافع داللت دارد. پسماید. استفاده ن 

اما در مورد تعلیم علم غیر نافع حتی   ، شود کراهت تعلم علم غیر نافع است ای که از این روایات می چهارم: حداکثر استفاده 



 استفادۀ کراهت نیز مشکل است. 

ه ج ي ت  ن

 توان به چند نکته اساسی اشاره کرد:فع می بندی قاعدۀ علم نادر جمع 
شوند. منظور از نفع، هم نفع مادی )بدون ضرر به  علوم از یک منظر، به سه دستۀ علوم نافع، غیر و علوم مضر تقسیم می  -

  و به همین علت شناختن مصادیق فردی و اجتماعی آن باید به  دارد معنایی مشکک  ، نفع اخروی( و هم نفع اخروی است. نفع
صورت دقیق و موردی صورت گیرد. قدر متیقن از علم نافع، علم دینی ضروری برای هر فرد است که ترک آن عقاب اخروی را  

 در بر دارد.
اما تعلیم علوم غیر نافع مباح   ،است  کراهت و تعلم علوم غیر نافع  ، استحباب تعلیم و تعلم علوم نافع  مسئلهدر   هحکم اولی -

 است.
یهممکن است به صور - ین ثانو حکم هر یک از موارد تعلیم و تعلم علوم نافع و   ،تی موردی و بنا بر تزاحم احکام و یا عناو

 غیر نافع تغییر نماید.
در تزاحمات حکم    «االهم فاالهم»اگرچه با رعایت اصل    ؛ شودمنظور از نفع، عام است و شامل نفع فردی و اجتماعی می   -

 نمود. مسئله را باید مورد به مورد بررسی 
ترک تعلیم و تعلم حرام است اما پرداختن به تعلیم و   ،در صورتی که تعلیم و تعلم علم نافعی به دلیل دیگری واجب باشد -

 حرام نیست مگر اینکه جزء علوم مضل و ضاره به حساب آید. ، تعلم علم نافع و یا غیر نافع
 عینی و توصلی و غیری است.همچنین هم مولوی و هم ارشادی است و  ، حکم استحباب و کراهت  -
گذاری آموزـشی دیگران را بر عهده دارند، باید نـسبت به تـضییع عمر و رعایت با توجه به نتایج حاـصله، افرادی که ـسیاـست   -

یت در آموزش دقت الزم را داـشته باـشند. رعایت نفع جامعه اـسالمی در وهلۀ اول و رعایت نفع و مـصالح فرد ـشهروندان در  اولو
ت که عدم توجه به آنها در برنامه  درجۀ بعد ت از مواردی اـس یاـس ا منجر به اختالل در تعلیم و ریزی و ـس ی چه بـس گذاری آموزـش

 تعلم علوم واجب و اهم گشته و مصداق فعل حرام قرار گیرند.



ه م ا ن ب ا ت  ك
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Abstract 

In the history of Fiqh, the principles or rules (qawa'ed) of fiqh are considered general rules that 

serve as instruments for derivation of Islamic laws especially with regard to current legal issues. 

The educational jurisprudence also, as a modern area of jurisprudential studies, stands in need of 

jurisprudential principles consistent with it not to mention the fact that there is no explicit proof in 

most issues regarding teaching and learning. The jurisprudential principle of beneficial knowledge 

in teaching and learning is applicable to most issues concerning teaching and learning. The author 

is faithfully committed to the Jawaheri method which is an accepted traditional method in the 

seminaries. He has, from a jurisprudential perspective, studied through critical descriptive 

analytical method the arguments associated with the famous standpoints concerning desirability 

of teaching and learning beneficial knowledge and the undesirability of teaching and learning non-

beneficial knowledge. The preference of teaching and learning religious beneficial knowledge over 

other knowledge, the desirability of teaching and learning beneficial knowledge and the 

undesirability of learning unbeneficial knowledge and the mere permissibility of teaching 

unbeneficial knowledge are among the conclusions drawn in this study.  
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