
                                                                                                                    :  ٩٧١ ماره 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 قصد و اشتراط قصد در تعليم و تربيت
بحث قصد و اشتراط قصد در عنوان تعليم و تربيت است كه قصد فاعل و مربي و متربي،  ي كه وجود داشتانكته

 طورنيهمچه مقدار در اينجا دخيل است؛ براي اينكه اين بحث روشن شود كه شرطيت قصد در عنوان تربيت و 
مختلفي اين بحث ي درجاهاهم  ندهيدر آچون  كنميمتعليم و اينكه آيا مقوم قصد هست يا نيست؟ بحثي را مطرح 

 .كنميممرتبط است با مقدمات به آن اشاره 

 عناوين قصدي و غير قصدي -1
اند به عناوين عناويني كه بر افعال ما صادق است را تقسيم كرده دياكردهكه در فقه و مكاسب مالحظه  طورهمان

يط آن قصد است، آنجا بحث به اينكه يكي از شرا كننديمدرجايي كه در بيع و معامالت شرط  قصدي و غير قصدي،
شناسي ، بعضي از مباحث هم كه در مفهومشوديمتناسب مباحث مختلف بحث شده است. درجاهاي ديگر فقه هم به

آمده است. در دو جاي  هابحثشده است، اين در بحث مكاسب محرمه آنجائي كه اعانه بر ظلم و اثم مطرح ميكنيم
 ، يكي هم در قصد در معامالت.مكاسب بحث شده است يكي اعانه بر اثم

، عناويني كه مقوم آن قصد فاعل و عامل هست و كننديمعناوين را به عناوين قصدي و غير قصدي تقسيم 
اراده باشد، هر ولو در خواب باشد يا بي أكلعناويني كه قصد عامل و فاعل مقوم صدق نيست، اين روشن است مثالً 

گويند؛ نيست، عناويني هم داريم كه صدق آن تابع قصد است مي هانياقصد و صادق است، قوام آن به أكلچه باشد 
عقد است كه عاقد قاصد باشد،  طيشراكه قصد يكي از  كننديمو در مكاسب كه بحث » العقود تابعة للقصود«

عنوان مقوم است، يعني اگر قصد نباشد عقد صادق نيست، صدق به شرط گويند قصد شرط زائد نيست،جا ميهمان
عقد يا بيع يا يك معامله به اين است كه قاصدانه باشد اگر نباشد، اين عنوان صادق نيست و اگر استعمال بكنيم به 

 نحو مجاز هست. اين يك نكته كه تقسيم عناوين به عناوين قصدي و عناوين غير قصدي هست.
ناويني كه بر افعال ما صادق است غالباً عناوين غير قصدي است، يعني مقوم صدق و عنوان قصد البته تعداد ع

و آثار زيادي هم دارد، اينكه  شوديمنيست بدون قصد هم صادق است. اين بحث درجاهاي مختلف فقه مطرح 



                                                                                                                    :  ٩٧١ ماره 

 

در باب عناويني تشخيص داده شود كه عنواني قصدي است يا غير قصدي، از نظر فقهي يك بحث است و سؤالي 
كه آيا اين عناوين  شوديممطرح  هانيامثل عنوان تعليم، عنوان تربيت، عنوان ارشاد جاهل، عنوان هدايت و امثال 
ي رگذاريتأثيي كه به نحوي مايه هاعنوانقصدي است، يا قصدي نيست؟ اين يك بحث و سؤال جدي است كه آيا 

در اينجا چيست؟ اين  هانياموضع » هذايعلقس «، اين عناوين و در غير هست مثل تعليم، تربيت، هدايت، ارشاد
 يك بحث است كه طرح آن در اينجا خوب است.

 عناوين به اعتبار وصول نتيجه -2
 ميتقسبحث ديگري كه در اين عناوين مطرح است، بحث وصول نتيجه است. عناوين به اين اعتبار به دو قسم 

 ؛شوديم
و اثري بر بيرون  شوديمي كه به نحوي متعلقي در خارج دارد، متعلق به غير عناوين متعلق به غير؛ عناوين  -

 ؛ و اين دو نوع است؛گذارديم

 نيست.  طورنياو بعضي هم  قوام بعضي به قوام بعضي از عناوين به تحقق نتيجه و وصل به نتيجه است -
 الْإِثْمِ  عََلى تَعاوَُنوا ال«اعانه بر اثم است نكته ديگري است كه خيلي در فقه مهم است مثالً در فقه بحثي داريم كه 

) كار به بحث فني و اصولي و فقهي آن نداريم كه اين تعاون معناي اعانه دارد يا غير آن است، 2مائده/»(الْعُدْوان وَ
اعانه ظالم، اعانه  ميريگيمفرض  اينكه نظر آقاي خويي با ديگران فرق دارد جاي خود دارد، كار به آن بحث نداريم،

شده است و خيلي هم مهم است كه آيا در صدق عنوان اعانه، وقوع آن فعل شرط بر اثم، اين بحث در فقه مطرح
 است يا شرط نيست؟ دو نظر است: 

به كار ظلمي يا گناهي كمك كرديد و مقدمات را ترتيب داديد كه فعل  كهيوقتگويند؛ بعضي از نظر فقهي مي -1
 از ديگري صادر شود گناه كرديد ولو نتيجه محقق نشود، يعني او اين كار حرام را انجام ندهد.

اين  ولي بعضي مثل آقاي خويي دارند كه صدق اعانه به اين است كه فعل محقق بشود، يعني اگر شما همه -2
كه مقدمات را تمهيد  و لذا شما كندينمدهيد ولي او فعل حرام را انجام ندهد، صدق اعانه كارها را انجام 

 براي اينكه كسي گناهي را انجام دهد، اين اعانه نيست مشروط و مراعا است، معلق است به اينكه ديكنيم
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اگر انجام نداد اعانه ، شوديماگر انجام داد، كار شما حرام  دهدينميا  دهديمفاعل، اين محرم را انجام 
 نيست.

 اين دو بحث در عناوين فقهي مطرح است و هر دو بحث مهم است. 
، آن ديآيمپس دو بحث داريم كه در عنوان تعليم و تربيت و خيلي از عناوين ديگري كه بعد بحث خواهيم كرد 

 دو بحث عبارت از اين است؛
قصد فاعل است  هاآند يا عناوين غير قصدي، مقوم هستن يكي اينكه آيا اين نوع عناوين از عناوين قصدي  -

 يا قصد فاعل نيست؟

 به حصول نتيجه است يا نيست؟ هانيايك هم بحث اينكه آيا قوام  -

هر دو بحث در فقه هست. همين عنوان اعانه، از هر دو جهت در فقه محل بحث شده كه آيا عنوان بر اعانه 
قصد اعانه و عون را نداشته باشم كاري انجام دادم، توجه ندارم  مناگر بر اثم، عنوان قصدي است يا نه؟ يعني 
 ؟كه گناهي انجام بدهد، آيا بر اين اعانه صادق است يا نه شوديمكه با اين كار فالن شخص قادر بر اين 

؛ هم بحث اول در عنوان اعانه مطرح است و هم بحث دوم كه آيا صدق اعانه به ميكنيممفهومي  بحث فعالً
 فعل و نتيجه است، يا به تحقق فعل و نتيجه نيست؟  تحقق

 پيشينه بحث
اين  ديآيمي آن در فقه و مكاسب محرمه در بحث اعانه ظالم و اعانه بر اثم مطرح است. آنچه به يادم هردو

و بحث قصد را،  كنديممعمول مشهور وصول نتيجه را تحقق عنوان اعانه شرط  برخالفاست كه آقاي خويي 
كه؛ يا قصد  اندگفتهكه اعانه به كجا صادق است بعضي هم در همين اعانه  كردنديم. بعضي شرط كندينمشرط 

اعانه مقدمات  ديگويم، در بحث اعانه كنديم آماده گريدي هابحثباشد، يا عرفاً اعانه بگويند، اين ذهن را براي 
يعني عائلين، گناهي انجام دهند اگر  ميگويم ، براي اينكه شما فعلي را انجام بدهيد، شما كهآورديمبعيده را 

مقدمات بعيده هست بايد قصد باشد تا بگوييم اعانه كرده است، ولي اگر مقدمات قريبه است قصد هم نداشته 
 بهيقرولي در مقدمات  خواهديمگويند اين اعانه است. اين است كه اعانه در مقدمات بعيده قصد باشيد عرفاً مي

 . اين هم نظر ديگري است هر دو بحث در مفهوم اعانه مطرح است.كنديم، عرفاً صدق خواهدينمهم  قصد
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 بحث شناسيمفهوم
ي تعليمي و تربيتي خواهيم آورد، هابحثيعني عناويني كه در  ميراداري اينجا هم اين دو بحث هابحثما در 

جاهل است، تعليم او است، هدايت است و  ، ارشادكنديممعموالً عناويني است كه به نحوي با غير تعلق پيدا 
 داريم اين است كه؛ شناسينظر مفهومخود عنوان تربيت، سؤالي كه از 

 ، عناوين قصدي هستند يا نه؟نهقصد است يا اوالً: قوام اين مفاهيم به 
 ت.فعليت رسيدن است يا نيست؟ اين طرح بحث اس تأثيرثانياً: آيا قوام اين عناوين به حصول نتيجه و 
مباحثي كه خواهيم داشت،  براي مجموعه ميخواهيمي وقتكدر اينجا به يك نكته هم توجه داشته باشيد كه ي

قرار بگيرد، اين يك حالت است كه خود ما عنواني را  عنواني را انتخاب بكنيم كه مجموعه مباحث آينده در آن
ي وقتك تحت عنوان فقه التربيه آورديم، يعنوان انتزاعي يك سري مباحث را مثالً صورتبهساخته و پرداختيم 

وقتي ناظر به بحثي است كه عنوان در عنوان تعليم يا تربيت و ارشاد در روايت آمده است، اين بحث فني فقهي يك
 كهيوقتشناسي دقيق را بايد انجام داد، مثالً ي و مفهومشناسلغتروايت آمده است، اينجا خيلي بايد دقيق بود و 

يعلمه الكتاب يا يعلمه القران يا «اين است كه  -عنوان يك وظيفه استحبابي و اخالقيولو به-از وظائف پدر  ديگويم
كه ثواب دارد اين يك مستحبي است كه بر آن مثوبت مترتب -؛ ديگويمآيا اين تعليم كه » يعلمه الحالل و الحرام

ول نتيجه است؟ كه اگر حصول نتيجه و قصد نبود، قصد است يا به حصعنوان قصدي است يعني قوام آن به -شوديم
، وظيفه آن است كه به نتيجه برسد. يا اينكه قوام آن شودينممترتب  بر آناين وظيفه را انجام نداده است يا ثواب 

 .كنديمقصد و حصول نتيجه هم نيست، از نظر فقهي در چنين جاهايي اثر پيدا به
در هر دو بحث، آيا قلمرو عام تربيت منظور ما است يا اينكه قيد  مييگويموقتي است كه فقه التربيه كه يك

 و عناوين خاص منظور است، اين بحث قرارداد و اعتبار خود ما است. ميزنيم
قصد ولي يك بحث واقعي است كه آثار فقهي دارد كه اين عناوين اگر در فقه يا در روايت آمد آيا قوام آن به 

 ن به حصول نتيجه هست يا نيست؟است يا نه؟ آيا قوام آ
 اين دو نوع نگاه به بحث است ما فعالً همان نگاه اول را داريم.

، مييگويمهم هست، اين است كه عنوان تربيت كه اينجا  قراربهو  ميدهيمدر اينجا مالك قرار  آنچهدر نگاه اول 
به غير باشد، اين  تأثيربايد در مقام  مييگويمد ، ولي از نظر قصميدانينمدر بحث دوم قوام آن را به حصول نتيجه كه 
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را  هانيا گوييممي ميكنيمدر غير هست يعني قصد تأثير در او هست، اعتبار  تأثيرنوع چيزهايي كه در مقام 
يي كه در فقه يا در روايات ما است و نوع افعال و رفتارهايي كه در هابحث، يعني مجموعه ميدهيمموردبحث قرار 

أثير در غيراست ولو به نتيجه واصل نشود، اين منظور است و اين قرار و اعتبار ما است. ولي وقتي وارد مقام ت
ي هابحثبحث است و تر شويم و اين عنوان دقيقاً در روايت آمده باشد، آنجا هر دو موضوع قابلي فنيهابحث

 شاره و طرح بحث است.از آن رد شد. اين در حد ا شودينمو به اين سادگي  طلبديمطوالني 
اين دو جهت را در خيلي از عناوين بايد موردتوجه قرار دهيم، دو جاي فقه  ميكنيمدر عناوين بعدي بحث 

مراجعه بكنيد يكي بحث عنوان اعانه است كه در مكاسب محرمه است و هر دو بحث ذيل آن مطرح است. چه در 
شرط العقود تابعة «گويند: ي ديگر كه آمده است و يكي هم آنجايي كه ميهاكتابمكاسب، چه در تقريرات و 

در » العقود تابعة للقصود«كه يك قاعده فقهي است در قواعد فقهيه مرحوم بجنوردي هم اين هست كه » للقصود
كه پاي تيآوريم اين است، ولي وق. بحثي كه مياندگفته آنجا ،داننديممكاسب هم در بيع وقتي شرط بيع را قصد 

موقع روي آن بحث كه به طلبديمي فني بيشتري هابحثكه از نظر روايي كه چگونه است؟ آنجا  ديآيمشناسي مفهوم
 .ميكنيم

تا حدي  ميكنيمشناسي شناسي نيست يك بحث واقعي است، ما كمي بحث مفهومدر تجدد، بحث عنوان و مفهوم
كمكي به اين بحث بكند،  توانديمر انقياد و تجري هم بحث هست كه يعني د كنديمهم چيزهايي با اين ربط پيدا 

؛ اعانه وقتي صادق است كه فاعل حرام ديگويممشهور آقاي خويي كه  برخالفشناسي است كه فعالً بحث ما مفهوم
ممكن است نيست.  را انجام بدهد، شما هر كار بكنيد او اگر انجام ندهد، كار شما حرام نيست، اعانه بر اثم و ظلم

اين وقتي است كه نتيجه دهد، من بحث را  ديگويمكسي بگويد تعليم يا تربيت يا ارشاد جاهل وظيفه شما است، مثالً 
 شوديممنتهي عناويني كه مطرح  ميآوريمگوييم، اين نوع مباحث را حل نكردم قرار و اعتبار فعلي خودمان را مي
 دهيم.حل بحث قرار ميهر يك از اين دو جهت را طي مباحث آينده م

 نظر استاد
گوييم اين است كه حصول نتيجه شرط نيست، علت هم اين است كه مي ديآيمدر عنوان تربيت چيزي كه به ذهن 

مثالً در  شودينم. در خيلي از مباحث در فقه داريم كه اين بعد را دارد و نتيجه هم بر آن مترتب ميريگينمشرط 
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ي فني جدي دارد هر يك از اين عناوين به اين هابحثباشد، منتهي  نيا بري از منكر، فعالً قرار ما نه معروف،امربه
 سادگي هم نيست.

يك مقدار در  هانياقرار بود مجموعه شش مبحثي كه در فقه التربيه داريم، ازآنجاكه مباحث تعليم و تعلم و 
شده است اين را مقدم انداختيم به اين احث اخالق مطرحو يك مقدار در فقه و يك مقدار هم در مب هاكتاببعضي 

متعدد و  يهابحثدليل كه كمي راه هموارتر است خود من حدود سي كتاب فقهي را بررسي كردم در خود فقه 
 هانياو  ليوساهمه را در  ي استداللي فقه در خود مكاسب و تغييراتي كه هست پيدا كردم وهاكتابزيادي در 

. اجماالً مباحثي كه در تعليم داريم مظان... روايات آن، رواياتي كه كليات آن را كنميمكه عرض  يادداشت كردم
دانيد، منتهي روايات آن، يكي در جلد هجده وسائل در ابواب قضاء هست، ابواب مقدمات قضاء چند باب مباحث مي

ائل ابواب مقدمات قضاء كه ابواب متعددي و ابتداي جلد هجده وس هاستنيامربوط به علم و تعلم و تعليم و امثال 
معروف و نهي از منكر كه ابواب و دارد و تعداد زيادي با مباحث ما مرتبط است. باز وسائل جلد دوازده كتاب امربه

كه روشن  ستا هانياي ما مربوط است و بحار جلد اول و دوم كه ابواب علم و هابحثروايات زيادي دارد كه با 
بابي دارد به  ازجملهي مفصلي دارد هابحثجامع االحاديث شيعه در بخش مقدمات چند قسمت آن است. جلد اول 

نام فرض و طلب العلم كه اولين باب از همين ابواب مقدمات در كتاب جامع االحاديث شيعه هست، الحياة هم هست، 
ي هاكتاب هانياهست.  هانيا اصول كافي جلد اول كتاب علم و جهل طورنيهممنتهي چيزي زائد بر بحار ندارد 

ي فقهي وجود دارد بخش زيادي از مباحثي كه پراكنده در مكاسب محرمه آمده هاكتابروايي ما است. چيزي كه در 
يي كه نياز جامعه به آن هست و هاصنعتو در كتب زالل آمده،  يي كه در غناء، سحر، نجومهابحثاست مثالً 

ي ما هابحثدر اجتهاد و تقليد با مسائلي برخورد خواهيم كرد كه با اين  شيبوكمفقه آن بخش هست و  طورنيهم
 . ميكنيمهم مباحث فقهي است كه آنجا وجود دارد به مورد جاهاي ريز را هم عرض  هانياارتباط دارد و 

 مباحث تربيتي اولين بحث تعليم و تعلم از مجموعه
مباحث تربيتي در نظر گرفتيم. اصل  باب تعليم و تعلم از مجموعه عنوان كتاب تعليم و تعلم يعنياولين بحث را به

اين است كه ببينيم حكم فراگيري و تعلم چيست؟ و اولين بحث اين است كه حكم تعلم را بدانيم و با يك نگاه دقيق 
م اين ي توسعه و جاهاي ديگر ههابحثي تربيتي مطرح هست و در هابحثاستنباطي به آن نگاهي بكنيم كه هم در 
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بحث محل توجه است؛ و آن اين است كه آيا اطالقي داريم كه ما را در حد الزام يا ترجيح تحريص به طلب علم 
و وجوبي است. از  گوييم اعم از استحبابيكه مي خوب ي خوب باشد؟طوركلبهبكند يا مطلقاتي داريم كه طلب علم 

دي بحثمان هست يعني واقعاً بايد ببينيم تعلم به لحاظ فقهي كه ، جزء مباميآورينميا اگر هم  ميآوريمرا  هانيااول 
را معلوم كنيم چون  هانياواجب است، مستحب است، اطالقاتي داريم، نداريم، بايد تكليف  مطلقاًيك فعلي است، آيا 

از باب اينكه با  مالزمه دارد، اين است كه اگر مستقل هم به اين بحث نگاه نكنيم كنديمتعليم چه حكمي پيدا  نكهيباا
. بحث، بحث فقهي است اما اينكه ميكنيماين را مطرح  شوديمو از مبادي آن بحث  كنديمبحث تعليم مالزمه پيدا 

 .ميكنيمو ارتباط با آن دارد، اين را مطرح  شوديمتربيتي باشد چون از مبادي و مقدمات آن بحث 

 دليل بحث
، اينكه علم و ميدهيماين را حتماً موردتوجه قرار  شوديممبادي تربيت  ي تأثيري در خود، اگر جزءهاروش

در آن حوزه  بالذات؛ كه اگر هم شوديمي بعدي ما و احكام ديگر اهحرفتعلم چه حكمي دارد، مبناي خيلي از 
ي هابحث عنوان يكي ازو جايي هم منقح و منظم بحث نشده است؛ اين را به شوديمباشد چون از مبادي اين بحث 

 دهيم.مقدماتي و مبنايي موردتوجه قرار مي
يا بايد بگوييم اين نظر خود بحث ما است اگر هم نيست جزء مبادي بحث است، خيلي اهميتي ندارد به يكي از 

 .ميدهيماين دو جهت اين را موردبحث قرار 
در جامع  ترجامعي و از همه بحار و كتاب علم و جهل اصول كاف لياوامجموعه روايات فراواني داريم كه در 

باب فرض «اين است  شوديماالحاديث شيعه آمده است. جامع االحاديث شيعه اولين بابي كه از ابواب مقدمات وارد 
كه آيات و روايات مفصلي كه پراكنده درجاهاي ديگر بوده است، ايشان » الطلب العلم اوالحجه االحكام الشرعيه

 است. تر آوردهجامعاينجا نسبتاً 

 لزوم ورود به روايات در صورت نبود اطالق
اين است كه ببينيم  شوديموارد  هابحثپايه اطالقي بريزيم يا نه؟ اولين چيزي كه در  ميتوانيماوالً بايد ببينيم كه 

 مطلقي داريم يا نه؟  كه در بحث و در مورد قاعده،
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بنابراين بايد وارد روايات شويم. به ؛ ديآيم» و اباحه اصالة البرائة«روشن است كه اگر مطلقي نداشته باشيم همان 
 .ميشويمترتيب روايات را متعرض 

 روايت اول
 است.  1»مُْسلِمَة وَ ُمسِْلمٍ كُلِّ عَلَى فَِريَضةٌ الِْعلْمِ طَلَبُ«شهرت دارد،  العادهفوقاولين روايت كه 

 بررسي سند و داللت روايت
. پس ميكنيمسند چه وضعيتي دارد بعد حدود داللت اين روايت را مشخص  ازلحاظاوالً ببينيم كه اين روايت 

بحث ما در حكم تعلم و تحصيل علم است و اولين بحث در اينجا اين است كه اطالقي داريم يا نداريم؟ در اين 
يل علم است. و ممكن است توهم شود، اينكه مطلق است و اطالقي براي تحص ادعاشده و آنچهاطالقات اولين دليل 

اينجا روشن است. مسلم بعضي جاها روايات ضعيفي دارد و اين  تا» مُْسلِمٍ  كُلِّ عَلَى فَرِيضَةٌ الْعِْلمِ طَلَبُ«روايت ،
روايات در باب اول هست در اين باب در حديث يك تا هفت طلب العلم آمده است، اين حديث با چندين سند آمده 

در اينجا آمده است  ثيحد 90 يال 80حدود با چند سند آمده است  است. باز حديث چهارده اين باب هم
. ابتدا خواستم اين احاديث را از نظر سندي جداگانه بررسي بكنم، ديكنيمي بعدي هم آمده كه مالحظه هاشماره
ضعيف يا مجهولي هست.  هانيااز  هركدامسند  دريي تمام نيست تنهابه كدامچيهدقتي كردم ديدم سند  نكهيبعدازا
آن ادعا  واقع درنوعي اطمينان صدور  شوديمولي  رسدينماين حديث با كثرت اسنادي كه دارد به حد تواتر  درواقع

از اسنادي كه اينجا آمده است تا حدي كه با نگاه دقيق رجالي بررسي كردم سند تامي نيست،  كيچيهكرد. گر چه 
به آن  توانديمست كه اطمينان به صدور آن داشته باشيم. اگر كسي اطمينان پيدا بكند اما به دليل تعدد اسناد بعيد ني

 درست نيست.  هانيااز  كدامچيهتكيه بكند و اال سند 
تا اين حد مشترك بين همه روايات » فَرِيَضةٌ اْلعِلْمِ طَلَبُ«سند اينجا داريم اين جمله كه در روايت  دري كه انكته

 كُلِّ  عَلَى فَرِيضَةٌ، اللَّهِ فَرَائِضِ مِنَ  فَرِيضَةٌ«العاده فرق دارد، بعضي جاها دارد كه ت ديگر آن فوقاست اما نوع جمال
كه حديث مسلمه خيلي ضعيف است و غير از آن بعضي از » مُسِْلمَة وَ ُمسْلِمٍ  كُلِّ عََلى، فريضة لكل مسلم، مُسِْلمٍ
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اين مشترك بين ده » فَرِيضَةٌ  اْلعِْلمِ طَلَبُ«يي دارد ولي اصل اين جمله در اين حد مشترك است هاليذصدر و  هانقل
نقل شده كه شماره  طورنيااست. از منية المريد و مجمع البيان  شدهنقلدوازده حديثي است كه با اسناد مختلف 

باالسناد صحيح الي ابالحسن علي ابن و من طريق الخاصه «چهارده اينجا است. مرحوم شهيد در مريد دارد كه 
صحيح نيست. در  اآلنولي با نگاه دقيق فقهي و اصولي و رجالي  دانستهيمايشان سند را صحيح » موسي الرضا

باالسانيد الصحيحة مرفوعاً الي امام الهدي  ثقاةلنا ال رواه ماي ) فص( يالنبو قد صح علي «مجمع البيان دارد 
 فَاطْلُبُوا» «مُسْلَِمة وَ مُسِْلمٍ كُلِّ  عَلَى َفرِيضَةٌ الِْعلْمِ طَلَبُ«كه  رسديمتا پيامبر اكرم » الرضاابوالحسن علي ابن موسي 

كه ثقاة به اسامي صحيح است. منظور اين است كه مجموعه آدم را به  ديگويمكه مرحوم طبرسي  2»مَظَانِّه مِنْ  الْعِْلمَ
كردم هر كدام يا  و اال با نگاه امروزي رجالي ما سندها تام نيست در حد بيست حديثي كه نگاه رسانديماطمينان 

چون راوياني كه در  برديمدارد. البته بخواهيد كار بكنيد خيلي كار  تأملضعيف است يا مجهولي دارد، ولي باز جاي 
ند تصميم بگيرد. خود من هم نتوانستم جداگانه ي نيستند كه آدم سريع بتوااجاافتادهاين حديث آمدند راويان مشهور 

ي وقت بكند هركستام نيست، ولي  كدامچيهو يك مقدار مراجعه اندكي ديدم كه  امحافظهبررسي كنم، فعالً با اتكا به 
 . اين بحث سندي بود.خورديمو دقتي بكند ارزش دارد چون خيلي جاها به درد 

 دليل اطمينان به صدور
، چون كثرت دارد مخصوصاً با اين تعبيري كه مرحوم رسانديماين مجموعه ما را به اطميناني  اينكه بگوييم كه
گويند كه اسناد متعدد، متكثر و از ائمه مختلف هم نقل شده و سندها متفاوت است. گاهي يك شهيد و ديگران مي

ك يا دو نفر است كه اينجا اين هم آخر ي ، حلقهرسديمبه يك رواي يا دو راوي  تيدرنهاروايت زياد نقل شده ولي 
نيست، واقعاً مستفيض است يعني حلقات متعدده داريم كه تا آخر متفاوت است و از نظر ائمه هم متفاوت است. 

 .رسديمبيشتر به اين دو امام  رسديمگاهي به امام صادق و گاهي به امام رضا (صلوات اهللا عليهم اجمعين) 

 ثنكات موجود در متن و سند حدي
جاهاي حساس و  گرداننديبرم(ص)  اكرم امبريپي كه در اين حديث است خود ائمه هم اين را به خود انكته -1

، اين هم اين رساننديمو به خود پيغمبر  اندكردهگويند آباء ما نقل ي است از جاهايي كه خود ائمه مياژهيو
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ي متصل به هاطبقهي متعدد دارد و متعدد نيست، ولي در هاسلسلهويژگي را دارد بنابراين با توجه به اينكه 
. با توجه به اين نكته ممكن است شونديمامام يكي دو نفر باشد آنجا هم متعدد هستند، حداقل حدود ده تا 

سند بايد توجه  دركه  رسديمي ديگر انكتهنوعي اطمينان به صدور پيدا شود، اگر اين را بگوييم نوبت به 
 .داشته باشيم

تا بيشتر نشود ولي همين اندازه هم بعيد نيست  6و  5سند مستقل كه حلقات سند كامالً مستقل باشد شايد  -2
 اطمينان به صدوري پيدا شود.

 بنديجمع
 نانياطمقابلتوجهي كه بايد به اين داشته باشيم اين است كه اين نكته را عرض كردم كه اسناد متعدد دارد و  -1

علي كل «اال  ومشترك است » فَِريَضةٌ اْلعِلْمِ طَلَبُ«متفاوت است در اين جمله تا  هانقلصدور دارد منتهي 
در حديث هفت اينجا كه طوالني است از  ،»َمظَانِّه مِنْ  الِْعلْمَ  فَاطُْلبُوا، اللَّهِ فََرائِضِ  مِنَ  فَرِيضَةٌ ،ةمسلم ،مسلم
 أَهْلِهِ  مِنْ  اقْتَبِسُوهُ وَ مَظَانِّهِ فِي اْلعِلْمَ  فَاطْلُبُوا ُمسْلِمٍ كُلِّ  عََلى فَرِيضَةٌ اْلعِْلمِ طَلَبُ«ع) است كه دارد ( يعلامام 
در حد مشترك آن همين است بقيه خيلي تفاوت دارد صدر و  3»عِبَادَة طَلَبَهُ  وَ  حَسَنَةٌ  تَعَالَى لِلَّهِ تََعلُّمَهُ فَإِنَّ 
ي بسيار متفاوتي دارد. اگر تعدد اسناد را مبنا قرار داديم براي اينكه بگوييم نوعي استفاضه هست و هاليذ

 نجايا، ميريگيمگويند قدر متيقن را كه در تواتر اجمالي ديديد كه مي طورهمان آورديماطمينان به صدور 
به آن تمسك بكنيم  ميتوانيمآنچه  ، اينجا همشوديماست در تواتر اجمالي قدر متيقن گرفته  طورنيهم هم

است. اين يك نكته كه با » فَرِيضَةٌ  اْلعِْلمِ طَلَبُ«است  اعتمادقابلهمين جمله است، قدر متيقني كه براي ما 
 را بگيريم.» فَرِيضَةٌ  الِْعْلمِ طَلَبُ«قدر متيقن از حديث كه  ميتوانيمتوجه به اين راه سندي كه طي كرديم، فقط 

قرائني وجود داشته باشد، آن قرائن كافي است براي اينكه جلوي اطالق را  هانقلاگر در بعضي از  دوم اينكه -2
ولي اطالق  شوديميي و به نحو مهمل و مجمل قدر متيقن براي ما تنهابه» فَرِيضَةٌ الِْعلْمِ طَلَبُ«بگيرد چون 

 طورنيااست، در استفاضه سندي هم  طورنيا؛ بين اين دو خيلي فرق است در تواتر اجمالي هم كندينمپيدا 
 اعتمادقابلسندي داريم قدر متيقن و فراز متيقن مجموعه براي ما  است، جايي كه تواتر اجمالي يا استفاضه
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 قبولقابل، منتهي اعتماد به آن نه به نحو مطلق، بلكه به نحو مهمل است، يعني تا اين حد براي ما شوديم
موارد توسل بكنيم، قابل خدشه است، براي  ا مطلق بكنيم و به اطالق آن در همهاست ولي اينكه ما اين ر

باشد، بدون قرائن قبل و بعد كه در روايات ديگر دارد براي ما محرز  صادرشدهيي تنهابهاينكه اين شكل 
است ولي با اين شكل سندي كه جلو رفتيم اطالق آن  قبولقابل »طلب العلم فريضة«و لذا اصل  نيست
مهم هم اين است كه در روايات ديگر قرائن و شواهدي داريم كه تقييداتي به ميان  ؛ ونيست قبولقابل

، درست است كه آن تقييدات ثابت نيست اما محتمل القرينيه است و از رديگيمو جلوي اطالق را  آورديم
يي براي ما ثابت تنهابهن جمله . چون ايشوديمنظر ارتكاز عقاليي اين محتمل القرينيه مانع از ظهور اطالق 

 نشده است و در مجموعه پيدا كرديم.

و اطالق را از ما  كنديميكي هم اين است كه قرائن قبل و بعد و صدر و ذيل دارد كه طلب و علم را محدود  -3
 ، بايد بحث بكنيم.رديگيم. اين قاعده قضيه است كه در مورد چطور اطالق از ما رديگيم

 بحث سندي حديثنكات موجود در 
 در بحث سندي اين حديث سه نكته است:

 تمام نيست؛ كدامچيه هانيايكي اينكه اسناد خاصه  -1

 ؛شوديمموجب اطمينان به صدور اين  هانيادوم اين است كه تعدد طبقات  -2

 باشد؛» فَرِيضَةٌ الْعِلْمِ  طَلَبُ«كه  ديآيمسوم اطمينان صدور ما روي قدر متيقن  -3

 بايد مضمون حداقل يعني قدر متيقن را بگيريم. درواقعمتيقن اطالق ندارد و  قدر نياچهارم هم اينكه  -4

 قدر متيقن حديث 
 است؛» فَِريَضةٌ الِْعلْمِ طََلبُ«قدر متيقن از نظر لفظي  -

از نظر محتوايي قدر متيقن چيزي است كه اخص روايات بيان كرده است، يعني روايتي كه صدر و ذيل آن  -
 ي خيلي مشخصي محدود كرده؛جاهابهعلم را 

 ؛»فَرِيضَةٌ الْعِْلمِ طَلَبُ« شوديمنكته سوم اين است كه از نظر لفظي و عبارتي قدر متيقن ما  -
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يعني در محتوا بايد قدر متيقن  ميريگيمرا از مجموعه  قنيقدر متنكته چهارم اين است كه اطالقي نداريم و  -
 بعد  شاءاهللا جلسه. بحث داللي آن انرا بگيريم اين بحث سندي و اعتباري دليل هست

 والسالم عليكم والرحمه اهللا و بركاته
 
 


