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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 مقدمه
روايات آن را  كه ؟يا جايز نيست ؟عمده بحث در اين بود كه فراگيري علم از چه كساني و چگونه جايز است

مطلق  طوربهمتعرض شديم، جمع بين دو طايفه از روايات را بحث كرديم، نگاهي هم به رواياتي داشته باشيم كه 
و ببينيم كه مضمون آن با  ديريگيفرامگويد توجه و تأمل بكنيد در اينكه علم را از چه كسي فرا و چگونه مي

 اي كه گرفتيم مخالفتي دارد يا ندارد؟نتيجه
يا علم را ولو از منافق يا از مشرك  1»خُذُوا اْلعِلَْم ِممَّنْ ِعنْدَه«گفت از رواياتي بود كه مي ياستهداين در مقابل 

كنيم و اين بحث را رد بينيم و يكي دو نكته كوتاه عرض ميآمده، مي 14بگيريد، روايات مطلقي هم كه در باب 
 شويم.مي

 روايات مطلق
 روايت اول

 فَلَْينْظُرِ الِْإنْسانُ إِلى«، اين حديث ذيل آيه 38حديث از كتاب علم،  14 باب، 2جلد يك روايت در 
گويد؛ ابي (پدرم) عمن ذكره عن زيد الشحام، كه است. سندي كه اينجا دارد در محاسن برقي مي )24عبس/(»طَعامِه

فَْليَنُْظِر «قول اهللا عزوجل؛ حديث مرسله است چون سند آن عمن ذكره دارد، معلوم نيست كيست. از امام باقر (ع) في 
فَْليَنْظُِر «گويد؛ طور ميهمين »أَنَّا َصبَبْنَا الْماءَ َصبا«كند؛ كه در عداد نعم الهي كه خداوند بيان مي »َطعامِه الْإِنْسانُ إِلى
 »طَعامِه الْإِنْسانُ إِلى

 بررسي داللي روايت
گويد به طعام خود نگاه بكنيد و مسير تكون اين طعام را جستجو بكنيد، عظمت و قدرت خدا را به مي هيظاهر آ
 بينيد.ي از قدرت الهي در آن ميياهانهعنوان نش
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اين مفهوم ظاهري روايت است، ولي در اينجا يك نوع تطبيق يا تأويلي برده شده، زيد شحام راوي مشهوري 
سؤال  ع)باقر (از حضرت امام  »؟قلت ما طعام« گويد،ل آن اسم راوي نيست ميخوب هم هست منتها قب است و

 2»عِلُْمهُ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِمَّنْ يَأْخُذُه«قال؛  »َطعاِمه فَلَْينْظُرِ الْإِْنسانُ إِلى« :گويدكردم كه طعام انسان چيست كه خدا مي
گويد كه براي پي شد، آيه در عداد نعم و تفضالت الهي ميمي گونهنيا ذيل حديث نبود طعام در اينجا علم است، اگر

 بردن به قدرت خدا به طعام خويش نگاه بكنيد تا به قدرت خدا پي ببريد.
ماند و فقط در ظاهر آيه باقي مي وقتآنگفت كه علم هم يك نوع طعامي است اگر ذيل حديث نبود فقط مي

ظاهر رزق، رزق مادي است ولي  )22(ذاريات/»وَ فِي السَّماِء رِزْقُكُمْ«دارد كه  نكهيامثلشده بود.  يطعام تصرف
رواياتي آمده و رزق را از مفهوم مادي به رزق معنوي توسعه داده است، اينجا هم اگر در همين حد بود، طعام را 

 گفت؛ يك طعام مادي ظاهري داريم و يك طعام معنوي داريم.مي و دادتوسعه مي
 ،يعني دقت كنيد »طَعامِه فَلَْينْظُِر الْإِنْسانُ إِلى« ؛سر جاي خود بود، طعام را تعميم داده بودمنتها ظاهر قرآن 

 شود در خود پديده علم هم آثار قدرت خدا را ببينيد.طور كه در طعام مادي آثار و قدرت الهي ديده ميهمان

 تعميم آيه توسط روايت
از مصاديق مادي اي وارد شده است موضوع را تعميم داده است يك مفهومي خيلي از جاها رواياتي كه ذيل آيه

فراوان داريم، اما كمتر داريم  مورد و محسوس به مصاديق معقول و غيرملموس و محسوس، تعميم داده است. از اين
 فَْليَنْظُِر الْإِنْسانُ إِلى«. باشدديگري معنا شده  كه طعام را از مصاديق محسوس تعميم داده و فلينظر هم به شكل

گيريد، يعني را از چه كسي مي ببينيد علم خود گويد؛در علم، آثار قدرت خدا نمايان است، بلكه مي كهنيانه  »طَعامِه
فلينظر هم يك مقدار تغيير معنا داده است. اين خصوصيت آيه  درنگيريد.  ييهرجادقت بكنيد كه علم خود را از 

 است.
در اينجا نه نظر به پي بردن به  فلينظر داريم كه طعام را تعميم داده است ولي منظور ازرا ما اين نوع تأويالت 

و هر نوع مداقه و احتياط در اين است كه از كجا آمده است  منظوربهقدرت خدا است كه در آيه بوده است بلكه 
نشان دادن قدرت خدا  »َطعامِه فَلَْينْظُرِ الْإِنْساُن إِلى«طعامي نخوريم، مگر اينكه كسي بگويد درست است كه سياق 

چه چيزي  كهنيايعني حتي دقت در  »َطعامِه َفلَْينْظُرِ الْإِنْساُن إِلى«است ولي ممكن است بگوييم در مدلول اصلي 
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اينجا خالف ظهور در  وقتآن شامل شود گيرد. اگر ظهور فلينظر اين را همد را هم ميخوريخوريد و چگونه ميمي
 آيه تطبيق داده نشده است.

در سياق آيات كه قرار بگيرد، يعني قدرت خدا در طعام ديده بشود.  »َطعامِه فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى«ظاهر اوليه آيه  
، وَ فاكِهَةً َو ثُمَّ شَقَْقَنا الْأَرْضَ شَقا َفأَنْبَتْنا ِفيها حَبا وَ عِنَباً وَ قَضْباً وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلًا وَ حَدائِقَ غُلْباًأَنَّا صَبَبْنَا اْلماءَ صَبا، «

 بحث ارائه آيات خدا و دعوت به تأمل در آيات خدا در طعام است، )32 يال 25عبس/(»أَبا مَتاعاً لَُكمْ وَ لِأَنْعامُِكم
 خواهد بگويد سير تكون همين طعام ملموس و محسوس شما چگونه است؟مي

از  طعام شمايعني دقت بكنيد و ببينيد  »طَعامِه فَلَْينْظُرِ الْإِنْساُن إِلى«پس ظاهر آيه همين است و اين نيست كه 
 رت خدا است.كجا آمده است؟ جنبه حليت و حرمت شرعي منظور نيست، بلكه نظر براي كشف آيات خدا و قد

 تصرف در آيه
 :فقط تصرف موضوعي نيستو اند؛ امام درواقع دو تصرف در اين آيه كرده

 شدهداده، در رزق هم اين تعميم انددادهطعام را از مصاديق محسوس و ملموس به مصاديق معقول تعميم   -1
گويد كه اين الفاظ براي روح است و مرحوم عالمه در الميزان خيلي قشنگ راجع به رزق بحث دارد و مي

شود آن هسته را از مصاديق محسوس به اي دارد كه ميمعاني وضع شده است، يعني اينجاها يك هسته
وضع شده  براي روح معنا الفاظ شدهگفته كهاين ؛معقول تعميم داد، البته اين نظريه جاي تأمل و بحث دارد

 است يعني چه؟
طعام هم طعام است كه يكي علم است. اين يك نوع  غير محسوسمصاديق معنوي و  ،است شدهگفته هرحالبه

 تصرف است.
آيات خدا را مثالً در طعام يا در علم ببينيد، فلينظر را ديگر به اين  و تصرف ديگر اين است كه نگاه بكنيد -2

شرعي اين علم درست است يا درست نيست، صحبت حق و  ازنظرلينظر يعني ببينيد كه ف ،معنا نگرفته است
بكند، اين دو تصرف بود كه در دقت است و اينكه بايد آدم در رزق و علم خود  وسقمصحتباطلي است، 

 اين آيه شده است.

 نتيجه بحث
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ما يك  ذكر بكند اي مفهوم عاميگيريم اين است كه اين آيه يك تطبيق نيست كه مصداقي براي كه مينتيجه
 هايمصداقواضحي است گاهي هم  هايمصداق، هامصداق، البته گاهي كندميرا ذكر  هاييمصداقتطبيق داريم كه 
ذكر  همآنتطبيق انحائي دارد يكي از  اين يك نوع تطبيق است. -طور استاين اينجاهاكه در  آوردخفي در آيه مي

در خيلي آيات و روايات  و آيدذهن مي مصاديق غير محسوس و ملموس و يا مصاديق خفي و نهان است كه كمتر به
نسبت به طعام تعميم داده عيبي ندارد، اگر در اين حد از تطبيق بود فلينظر  اينكه است ولي اينجا چيزي فراتر است،

ببينيد، هم طعام معنوي و آيات خدا را در آن ببينيد، اما اين آن طعام مادي و آيات خدا را در هم كه  شدميطور اين
در  ازنظرهم طعام را تعميم دادند، هم فلينظر را  اند:هيعني امام تصرف در ظهور فلينظر را فرمود ؛يك نوع تأويل است

اين ده است. نظير هاي تشريعي قضيه بردند و از تكوين به تشريع آمو جنبه وسقمصحتآيات تكويني خدا به نظر در 
 برد.گويد كه امام آن را به چيزي كه خالف ظاهر است، ميديگر داريم ظاهر آيه چيزي مي جاهاي

 :به عبارت ديگر دو تا خالف ظاهر در اين است
 ؛زدسايكي اينكه با خود اين جمله نمي -1
 زد.سابا قرائن قبل و بعد خود نمي ديگري -2
امام در حوزه بطن قرآن وارد شده است، بطني كه ظاهر نيست در بطن درواقع  .اين خالف ظاهر است هرحالبه

رسد به آن مي هادقتبا انسان تا حدودي بطون همان ظواهري است كه  گويند بطون داردمي كننديمهم وقتي معنا 
را قبول بكنيم  هاآناز معصوم  ميتوانيمفقط  وكه روي قواعد و قوانين ما جور نيست  ميرسيمولي ما به يك بطوني 

كنند براي ما اعتباري ندارد. ممكن است براي خود واال اينكه عرفا پيش خود براي آيات قرآن بطون درست مي
عربي در فتوحات  نيالديمحها اعتبار داشته باشد ولي براي ما تأويالت خالف ظاهر و بطوني كه مثالً آن
مگر آنكه در كالم معصوم آمده باشد. اين يك نوع  ،اعتبار ندارددارد و در تفاسير عرفاني آمده است  ماشاءاهللالي

 است »طَعامِه فَلْيَنُْظرِ الْإِنْسانُ إِلى«بطن خالف ظاهر براي 
 ؤال: تغيير سياق به چه معني است؟س

م داريم. اينجا درواقع ه ماشاءاهللالي ؛ كهج: تغيير سياق يعني برخالف سياق آيه را در يك فضاي ديگر ببريم
 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى«است كه خيلي مهم نيست. هم ظهور خود  طعام را تعميم داده است كه يك نوع تعميم مفهومي

 كه قرينه حافه به كالم است را تغيير داده است. يرا آورده است هم سياق »طَعامِه
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 دقت در حالل و حرام طعام مادي
آيا در ؛ يا نه آمده ريتفاسنديدم كه در  د من مطرح شدمنتها سؤالي كه براي خونظير اين در روايات فراوان داريم، 

 ؟اند كه دقت بكنيد حالل و حرام آن را ببينيددر مورد طعام مادي نفرموده »طَعامِه فَلَْينْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى«
 اند يا نه؟خواهيم ببينيم در روايات اين را هم آوردهمي

خواهد بگويد را آيه چه چيزي را مي كهنياشايد نباشد، اگر بود در سوره عبس بود.  اين هم چيزي است كه
تطبيقي است  ؛تطبيق هم نيست ؛كه اين تفسير نيست ؟با تفسير آيه چه نوع نسبتي است ،تشريح كرديم كه نسبت اين
فرمودند در علمي كه امام  كهنياظاهر است.  برخالفنوعي تأويل است و حمل  يعنيولي چيزي باالتر از آن 

 نگيرد. يهركسعلم را از هر جايي و  ،دقت بكند» ممن يأخذه« گيردفرامي

 بررسي سندي روايت 
 :سندي، دو سند دارد ازلحاظاين حديث 

فرمايد؛ ابي است، عمن ذكره عن زيدالشحام دارد، صاحب محاسن برقي مي شدهنقلسند اول آن در محاسن  -
 .عمن ذكره عن زيدالشحام، اين مرسله است چون عمن ذكره معلوم نيست چه كسي است

دارد  يطورنياآمده است كه در اختصاص مرحوم شيخ مفيد  96صفحه اما در ذيل اين، در بحار هم در  -
كه محمد بن الحسن وليد هست عن الصفار، محمد بن حسن الصفار است محمد بن الحسين عن ابن الوليد 

 .عن ابن يزيد، كه عمر بن يزيد باشد، عن ابن ابي عمير عن الشحام

است محمد بن الحسين بن ابي الخطاب موثق است، محمد بن حسن بن وليد است كه از  ياين سند، سند معتبر
رگان است، عمر بن يزيد از بزرگان است، ابي عمير هم كه معلوم رجال برجسته است، محمد بن حسن صفار كه از بز

موثق و امامي و همه هم از اجلّا و بزرگان  همآناست شحام هم معلوم است، اتفاقاً در سند بعدي، سند موثق است، 
 هستند. اين حديث سند خيلي خوبي دارد.

 ؤال: منظور از موثق چيست؟س
 گوييم.گوييم به معناي عام مياين موثقي كه مي عدل هستند ها اماميجواب؛ اين صحيحه است اين
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گويند يعني حداقل در آن هست درجات باالي آن هست يا نيست، كار ندارند. معموالً آقاي خوئي معتبره كه مي
ناي گويند به معآيد، مقابل صحيح نميمي هاوقتموثقه هم كه در اصطالحات ما خيلي  ،است گويند معتبرمي هااينو 

 است. اعتمادقابل، يعني برندميعام به كار 
، حداقل الزم را گيردميولي گاهي به معناي عام قرار  گيردميموثق عام و خاص دارد گاهي مقابل صحيح قرار 

 معتبره هم به معناي عام توثيق است، سند اين معتبر است. ،دارد
خُذُوا «يا  3»هِوا اْلعِْلمَ ِممَّنْ ِعْندَهُ وَ لَا تَنْظُرُوا إِلَى عََملِخُذُ«گويد داللت رواياتي را در نظر بگيريد كه مي ازنظر

روايت اين طرف را هم ببينيد باز  ها را در نظر بگيريد وو از هر جايي اخذ بكنيد، آن 4»الْحِكْمََة وَ لَوْ ِمنَ الْمُشْرِِكينَ
ا از مشرك بگيريد يا جايي كه اطمينان به صحت گويد حكمت رخواهيم رسيد كه رواياتي كه مي قبليبه همان جمع 

اما اگر جايي با قرينه روايات ؛ مانعي ندارد گويد از هر جايي بگيريد،ها نيست، مياست و مشكلي در محتوا و اين
با معارف ديني دارد و در مظان خطر  سروكارخواهد بگويد در آن علمي كه مي »عِلْمُهُ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِمَّنْ يَأْخُذُه«

يعني در مظان اين است كه انسان بخواهد آن را مالك حق و باطل قرار بدهد، چيزي كه مشتبه است حق  ؛است
 آميخته است. هااينبا تدين و امثال  گاهيو  بگيرد

 بنديجمع
گويد مواظب لق هم داريم كه ميروايت مط يكاي كه داشتيم كه مثالً از عامه نگيريد، عالوه بر روايات خاصه

 باشيد علمتان را از هر جايي نگيريد.
 :شود بر اينكهقرينه مي ببينيم همه مجموع روايات را

است كه حق و باطل براي ما معلوم  ييدرجابه اطالق اوليه ظهور اوليه اين  »ممن يأخذه«دقت در اخذ علم  -1
قت را كرد و وقتي در چارچوب كلي روايات قرار نيست و منشأ تأثيري خواهد شد كه اينجا بايد اين د

 شود.اطالقي براي آن منعقد نمي ،بگيرد
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 گويد حكمت را از مشرك يا منافقين بگير.آنجا كه صريح مي گويد علم را از هر كس بگيريد ورواياتي كه مي
 طورنيهمبا قرائني كه گفتيم  ،شودگفتيم كه منظور علمي باشد كه حق بودن آن روشن است يا منشأ ضاللت نميمي

 شود؛اين جهت مي »عِلْمُهُ الَّذِي يَأْخُذُهُ« معنا كرديم.
 اگرگيرد و معلوم نيست كه در حد حرمت باشد، آيا الزم است كه دقت بكند كه علم را از چه كسي مي -2

نشود، فاده يك تحريم شايد استاز آدم گمراه نگيريد  علم خود را اينكه رام است؟بخواهد از غير آن بگيرد، ح
فرمايند. آيا واجب است كه از اين احتراز بكنيم، ترديدي براي ما اين نوعي احتياط و دقت است كه امام مي

 آيد يا نه؟هست كه حتمًا وجوب و الزامي از اين بيرون مي
 گوييم، جاي تأمل هست كه در آن الزام است يا نيست؟سؤال است خيلي قطعي نمي بازهمالبته 

شود در اين نوع موارد كه حالت احتياطي دارد در جايي كه در معرض خطر باشد، نوعي احكام ارشادي مي  -3
گويد كه اين روايات منصرف از آن شود، عقل ميواال اگر در معرض خطر نيست و مشكلي از آن پيدا نمي

 مورد است.

 روايت دوم
تي كه منع بكند از اينكه از هر جايي نگيريد، ، اطالقا53روايت  99يك روايت ديگر هم هست كه در صفحه 

لَا تَتَعَلَِّم «يكي هم اين روايت است كه دعوات راوندي از وصيت ذي القرنين دارد كه ذي القرنين وصيت كرده كه؛ 
براي خود او سودي نداشته است ياد  كه علم را از كسي 5»يَنْفَعُك لَا عِْلمُهُ يَنَْفعْهُ لَمْ َمنْ فَِإنَّ الْعِْلمَ مِمَّنْ لَمْ َينْتَفِعْ بِه
 را نگير؛ عمليبنگير، يعني علم عالم 

اين حديث هم سندي ندارد در دعوات، مقطوعه و مرسله است و بعضي از نكاتي را كه گفتيم در اين جاري 
 شود و خيلي مهم نيست.مي

 گيري كلينتيجه 
اين مجموعه رواياتي كه در بحث علوم محرم، سحر و شعبده و اينها، يكي هم اخذ علم از اهل باطل بود كه از 

رواياتي  فهيطا 4و  3كه جلو آمديم، بحث گسترده شد و تقريباً  جيتدربهغير شيعه بود كه محور سخن ما بود، منتها 
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كند كه در بعضي رود فكر ميوقتي آدم جلو مي .كه در باب بود معترض شديم و تا حدي جمع هم انجام گرفت
واقعاً  يهابحث هااين كهيدرحالبه عمل آمده است  هادقتچقدر  ،ريز فقهي كه خيلي هم مورد ابتال نيست يهابحث

شويم بعضي از اين موارد كه وارد آن مي .هاي معرفتي و ارزشي داردهم جنبه هم جنبه فقهي و ؛ كهجدي و مهم است
 هاي خوبي دارد.نيم كه براي خود آدم زمينهبيمي

دهد يعني مدلول التزامي هم دارد؛ عالوه بر به جنبه حكمي و شرعي ضمناً اين روايات يك هشدار باشي هم مي
 ممكن است بعضي با اين هم جور باشد. ،گذارديمتأثير  هااينكند كه مي يخطراعالمقضيه يك نوع 

الحليه يا  اصالةكنيم، ممكن است به سعادت ربط داشته باشد، اين غذايي كه خيلي جاهايي كه برائت جاري مي
 خوري آثار وضعيه دارد.كني و ميبرائت جاري مي

 ،كندتشويق مي ياخواهد يك درجه باالتري را هم رعايت بكند، خيلي هم ترغيب احتياط براي كسي است كه مي
 ست.ا طورنيا جاهمه

 هااينها يكي هم افراط در تعلم علوم ادبي و نحو و امثال چند مورد ريزتري داريم، سحر و كتب ضالل و اين
با همين عنوان حكمتي به حرمت  ميتوانيمفقهي  ازنظراست، اين هم موردي است كه چون رواياتي داريم بايد ببينيم 

چيست؟ و  هااينببينيم مستند افراط در تعلم نحو و  ،است هگرفت تعلقآن نهي به  نه.يا حداقل كراهت بكنيم يا 
 شود؟مي آنچهمعارضي دارد يا ندارد و نتيجه 

 مستند
حداقل  يا حرمت ،كه بگوييم افراط در علوم ادبي و قواعد ادبياين مستند اين احتمال فتوا كه نيست، احتمال

شود؟ اين حديث در چيزي استفاده مي چه آنكم و ح وسقمصحتببينيم مستند چيست كه از حدود و  ،كراهت دارد
 وسايل آمده بود، ما از بحار آورديم.

كه با اين  6؛ اما در بحار جلد اول بحار، كتاب العلم باب جلدي 12 ليوسااست،  247صفحه  12در وسايل جلد 
. اين حديث از سرائر ابن ادريس آخر 217صفحه  37حديث  6داريم، جلد اول، كتاب العلم باب  سروكارباب زياد 

فقهي است كه  يهاكتابگويد از سرائر است از همان آن يك مقدار روايات آورده است كه خيلي از رواياتي كه مي
ن و منابع ديگر وجود ندارد و لذا اين روايات هم در آن آمده است و گروهي از روايات در سرائر داريم كه در متو

 ارزش خاصي دارد.
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و منابع روايي دست ايشان بوده كه ظاهراً آن  هاكتاباي از خود ابن ادريس چهره برجسته و مبرزي است و پاره 
تا چند  همائاي از اصول اربعه هم نرسيده است. پاره هايبعددست  بعضي از آن حتي به دست ديگران نبود،زمان 
متأسفانه باقي نمانده است، علت اين است كه وقتي كتب اربعه آمده  ،چه االن دو سه تا بيشتر نيست بعد بوده، گرقرن 

توانست اگر بود خيلي مي كهيدرحالاز بين رفت  آرامآرامآن را نسخ كرد و ديگر كسي براي آن اعتباري قائل نبود، 
 هاآنبوده است ولي  هائربعه مابن ادريس بعضي از اين اصول ادهند كه دست امثال براي ما مفيد باشد. احتمال مي

 نداشتند و لذا از بين رفت. هااينهم خيلي تعمدي بر حفظ 

 مدينة العلم
از دست رفته است، يكي هم كتاب مدينه  هائم اربعهاين چيزي است كه در تاريخ حديث ما پيش آمده كه اصول 

 جلد 12در ر از من اليحضره الفقيه كتابي به نام مدينه العلم داشت كه العلم مرحوم صدوق است كه مرحوم صدوق غي
بوده است كتاب حديث بوده است و اين كتاب تا چند قرن قبل بوده كه عالمه مجلسي و قبل از عالمه مجلسي بعضي 

 اند ولي اين كتاب كالً گم شده است و هيچ اثري از آن نيست.از آن نقل كرده
تالش شده كه اين را پيدا بكنند و هيچ اثري از آن نيست. خيلي  العادهفوق طرفو آنين طرف هاي دنيا اكتابخانه

هايي كه جلدي حديثي گم شده باشد در لندن يا كشورهاي اروپايي در كتابخانه 12جالب است كه كل يك كتاب 
است كه  ييهاكتاباين هم از  هرحالبهنرسيده است  ييجابهآثار اسالمي محفوظ است خيلي تفحص شده است و 

 گذاشت.اگر بود شايد در جامعه خيلي تأثير مي

 روايت سوم
از سرائر است اينجا دارد من كتاب جعفر بن محمد بن سنان دهقاني. از كتاب جعفر بن محمد  37اين حديث 

ت، عن درست، اين درست همان است عن عبيداهللا كه عبيداهللا اينجا، عبيداهللا ابن عبداهللا بن عبداهللا دهقان واسطي اس
عن آبائه (ع)  ع)جعفر (عن موسي بن  الْعَلَاء أَبِي بْنِ الْحَمِيدِ عَبْدِ عَنْدرست بن منصور است كه در فقه زياد است، 

مَنِ اْنهَمَكَ فِي طََلبِ النَّحْوِ سُلَِب «رسد كه فرمودند؛ ميقال، قال؛ رسول اهللا (ص) به خود رسول مكرم اسالم (ص) 
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علم نحو افراط بكند، خشوع  يريفراگ اييعني به افراط ورود پيدا كرد، كسي كه در طلب نحو و  انهمك 6»لْخُشُوعَا
 شود.از او سلب مي

 بررسي سندي روايت
سند اين حديث جعفر بن محمد بن سنان دهقاني است كه توثيقي براي او وارد نشده است نه توثيق خاصي  -1

ها هم نيست. اين يك مشكل كه در خود مثالً از رجال ابن ابي عمير، صفوان و اين ،دارد و نه توثيق عام
 جعفر ابن محمد بن سنان دهقاني است.

هللا دهقان واسطي است كه اينجا در تعليقه بحار هم نقل كرده است و عبيداهللا بن عبداهللا بن اعبيداهللا بن عبد  -2
ر ندارد، البته درست راه توثيق دارد براي اينكه از رجال عبداهللا دهقان واسطي، تضعيف نجاشي دارد و اعتبا

است. هم به حمل  صحيحكنيم درست است، درست، دارند و ما هم خيال مي هايبعضصفوان است نظري كه 
 .مشكلي ندارد ،درست ،اول و هم به حمل شايع

سندي  ازنظريك مشكل  سند اعتبار ندارد، اين ازنظرعبدالحميد بن ابي االعلي هم رجل موثقي است اين  -3
 ؛است

كه ما براي بررسي صحت يك  -من توضيح ابتدايي عرض بكنم-در اين حديث اين است كه  بعدي مشكل -4
كنيم، گاهي ممكن است كنيم، يك وقتي بررسي محتوايي ميوقتي بررسي سندي ميسند، يك ازنظرحديث 

تگي است ولو اينكه سند هم درست است اين فهمد كه اين ساخدر محتوا چيزهايي بيايد كه آدم با قرائن مي
نقلي و تاريخي روي آن كار شده است. كارهاي قشنگي هم  يهاروشگويند كه در را بررسي محتوايي مي

 داشتيم در متونمان پخش شده است، در اين زمينه چيزهايي داريم ولي جاي كار دارد. شيوبكمشده است ما 
حديث از  وسقمصحتاي نوشته راجع به بررسي دانشكده الهيات كه يزد داريم آقاي صحرائي يك رساله در

است و اين رساله نزد  يفكرخوشطلبه هم نيست ولي آدم  نكهيبااطريق محتوا تحقيقي كرده و رساله قشنگي نوشته 
دهد و در ابعاد را نشان مي يخي خيلي خودردر ابعاد تا .من هم هست جا دارد كه ما در حوزه به اين قضيه بپردازيم
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حديث بابي است كه  وسقمصحتاين بررسي محتوايي براي شناخت  هرحالبهفقهي هم يك مقدار با دشواري بيشتر، 
 .و بحث بيشتر است تأملقابلتازه نيست و در متون ما وجود داشته ولي در اين زمينه 

رد، مرحوم عالمه طباطبائي نقد محتوايي احاديث خيلي دارد بابي محتوايي زياد دا دخود مرحوم عالمه اميني نق
دارد كه شايد منشأ  يدهساماناحساس نياز به يك نظم دهي و  شدتبهاست كه در متون ما سابقه خوبي دارد ولي 

تحوالت ديگري هم بشود. اين يك بابي است كه ورود در آن خيلي ارزشمند است اينجا يكي از همان موارد است 
 217كند، اتفاقاً مرحوم عالمه مجلسي در صفحه كه اگر بخواهيم نقد محتوايي انجام بگيرد يك مقدار شك ايجاد مي

 و آنقرار داده است، آن مشكل اين است كه حديث از رسول مكرم اسالم (ص) است  موردتوجهذيل حديث اين را 
 محل ترديد است.نداشته است و براي من  كاربردزمان واژه نحو به معناي امروز 

 معناي نحو
است، چيست كه آن  متولدشدههاي بعد نحو به معناي شناخت قواعد زبان و دستور زبان، چيزي است كه در دوره

دعوا داشته باشند و فقها با ادبا دعوا داشته  باهمآمده است؟ يك مقدار هم دعواهاي ادبي كه ادبا  يطورنيازمان 
ها را يك مقدار خواستند ادبا و اينبرد جايي كه دست هم بود كه ميدار آدم را ميها هم بوده كه يك مقباشند اين

اين نظير  است، يك حديث هم درست كردهو تضعيف بكنند و زيرابشان را بزنند، يك كسي كه اهل تقوا نبوده است 
(ع)  نيلمؤمنرايامحديث اين است كه  و آنهمان است كه در كتابي حديثي نقل كرده كه در بحار هم هست 

اين هم نظير آن است مرحوم عالمه اينجا دارد كه توجه به  ،مظلوم بودم امآمدهكه از همان وقتي كه به دنيا  نديفرمايم
اين  7و ال ينافي تجدد هذا العلم و االسم لعلمهفرمايد؛ مي است،كه ارائه داده اين  يحلراهمنتها  ؛اين اشكال داشته

آن زمان نحو و صرف به صورت يك علم نبوده، قبل از اسالم و اوايل اسالم بلكه از دانش، دانش جديدي است 
منين (ع) مثالً يكي دو تا روايات اسم و فعل گويند از زمان اميرالمؤاواخر قرن اول شروع شد، خيلي تالش بكنند مي

يعني  ،علم كه شايد اجد باشدگويند ثبوت اين علم، يك علم جديدي است اين نام هم براي اين و حرف از ايشان مي
گويد؛ اين منافات ندارد، براي اينكه دهد ميمتأخرتر باشد و اين مشكل محتوايي حديث است، جوابي كه ايشان مي

و ال ينافي تجدد هذا العلم و االسم فرمايد: مي ،خواهد اين را حل بكنددانسته و با علم غيب ميحضرت آينده را مي
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 يطورنياكند كه مي ينيبشيپدهد، اين روايت مييعني جزء مالحم قرار  لعلمه ع بما سيتجدد چرا ال ينافي؟ لعلمه
 شود.مي

 ؤال: نظر شما در مورد مالحم چيست؟س
صدور حكم قرار  فقهي مبناي ازنظرخواهيم توانيم مالحم را نفي بكنيم، ولي طي روايتي كه ميجواب؛ ما نمي

 توجيه بكند و رد شود و برود. توانديمبدهيم اين يك احتمال است كه انسان اگر واقعاً گير كرد جاهايي 
وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِْم  -الم غُلِبَِت الرُّومُ فِي َأدْنَى الْأَرْضِ «گويد كه؛ آيه قرآن مي نكهيامثلمالحم 

گويند كه گويي كرده يا مثالً ميتكويني پيشهاي اخباري و ن جريان جنگ را در جنبهكه آ )4 يال 1/روم(»سَيَْغلِبُون
 آنجاكردم. اين حديث غير معتبري دارد كه از اين آب، نور توليد مي خواستميماگر  ؛نديفرمايممنين (ع) اميرالمؤ

 گويند اين پيش گويي توليد برق است.كردند كه ميآبشاري بود كه از آن نور توليد مي
خواهيم حكم شرعي درست بياوريم و ولي در جاهايي كه مي ،است درست است هاايناخبار و  جايي كهدر  

 شود.عبارت بيايد، نمي طورنياحضرت در مقام بيان حكم شرعي است، 
 رب مدون نبوده است؟سؤال: مگر دستور زبان ع

جواب؛ دستور زبان عرب مدون بوده يا نبوده يك مقدار براي خود من محل ترديد است، اين واژه هم هيچ 
هم يك مقدار محل ترديد است. اگر شما اهل كار هستيد يك مقدار به ما كمك بدهيد كه  هااين ،اساسي نداشته است

 ببينيم واژه نحو از كي پيدا شد، چطوري است؟
به اين پرداخته  حتماً و جالب و معتبري استزياد و  يهاكتابكه تاريخ نحو نوشتند  ييهاكتابتماً در اين ح

 اي پيدا كرديد به ما بگوييد.اي داشتيد نكتهشده است اگر در اين زمينه مطالعه
د اين اشكال خو داشدهيپكه اين اصطالح، بعد  -هم درست است يقواحتمالبهكه -اگر اين حرف درست باشد 

 بشود و اين حديث را از وثوق بيندازد. يسوءظنتواند موجب مي
نيست، پس اشكال سندي دارد، اشكال محتوايي دارد و اين دفاع هم دفاع صحيحي نيست و از همه  سند معتبر

انش است، به افراط در اين د مربوط همآنعبور بكنيم مفاد اين دليل حرمت نيست بلكه يك نوع كراهت است  هااين
 ؛ديآيدرنمچيزي  همآنكه آخر  دارند ايپيچيده بيوغربيعجيك محاسبات  ادبا ،افراط در طلب نحو كراهت دارد

كند يكي از چيزهايي كه ترغيب بيت را منع نمياصل عر اين يك واقعيتي است كه تا حدي اعتبار با آن مساعد است.
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بيت اسالمي زبان عربي تريكي از موارد تعليم و  بي است؛ياد بدهيم، زبان عر مانيهابچهحتي به  ميريفرابگشديم كه 
 كنيم كه نكات مهمي هم دارد.آن را بيان مي يهاثيحدكنيم و است كه بعد در مورد آن صحبت مي

 داليل كراهت در افراط
 وجود دارد: دليل اين كراهت سهاگر از موانع عبور بكنيم يك نوع كراهتي در افراط آن است كه به 

، خشوع، ذو مراتب است و اينكه آدم خشوع نداشته باشد، حرام كه نيست، سلب خشوع صلب الخشوع  -1
 شود.اينكه خود خشوع نمي به خاطرپس طبعاً حرام نيست،  همآنلب شود، يك امر مستحسني است و سمي

 ؛اينكه خشوع ذو مراتب است به خاطر -2

يك  ب داده بشوددر احكام الزامي يك موضوع ذو مرات اگربه خاطر اينكه افراط هم يك امر ذومراتب است،  -3
مورد شود براي اينكه اين در آن الزامي نيست و كراهت است، اين سه زند و مؤيدي ميمقدار به ذهن مي

 بشود.اي است براي اينكه ذهن به يك نوع كراهت منصرف قرينه
آن انجام داديم، موارد ديگر هم به همين  دربارهاين هم موردي است كه يك حديث دارد كه بررسي صريحي 

 علي محمد و آله االطهار اهللايصل ؛ وو بركاته اهللارحمهجلسات بعد. والسالم عليكم و  شاءاهللانترتيب داريم كه 

 
 


