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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
است که مرحوم شهید به آن یک مقدار سریع  »تفرق«گفتیم بعد از اخالص که ما بحثی در موردش نکردیم، بحث 

سومی که ایشان گفتند، نزدیک است. عنوان سوم این بود که خود را  عنوانبهنگاه کرده بودند. این عنوان تفرق 

گویند. در بحث تفرق، چند نکته امروزي تفرق می اصطالحبهممحض براي تحصیل علم کند. گفتیم به این عنوان سوم 

 رویم.کنیم و بعد به سراغ عنوان بعدي میباقی مانده که عرض می

 نکته چهارم
نوان تفرق مطرح است این است که ما از روایات استفاده کردیم که این روایات نکته دیگري که در باب ع

گویند. اگر این خواهند بگویند، بلکه مراحل فوق و باالتر آن را میسرلوحه مرحله اول و حداقل تصرف را نمی

دیت بکند، ولی روایات تفرق حداقل را بگویند، این مقدمه است. مقدمه حداقل است و احتمال دارد حمل بر ارشا

گویند. باالخره قدر متیقن آن تفرق درجات گویند، درجات باالتري از تفرق را میچون روایات، حداقل را نمی

فراهم کند که  ايگونهبههاي ذهنی و معیشتی خود را تواند خود را آزادتر بکند. زمینهباالتر است؛ یعنی هر چه می

آید که مقدمه در اعتبارات است، تردیدي نیست و مقدمه و... به ذهن نمیبتواند در تحصیل علم ممحض باشد. آنچه 

آید این است که خود تفرق موضوعیت داشته و مسئولیت مستقل دارد. اگرچه این بیشتر به ذهن می آنچهچه باشد. 

داریم. شود. نظیر این را در عبادات مقدمه هم هست. تفرق براي تحصیل علم است، ولی حمل بر مولویت آن می

ابواب مقدمات عبادات در وسائل را ببینید. یک باب، باب استحباب تفرق بالعباده است که مرحوم حر عاملی و 

دیگران فتواي به همین داده است که مستحب است انسان خودش را فارق بکند، عالیق را کم بکند که آسان بتواند 

وضوعیت دارد و اعمال مولویت شده است و براي آن گویند خود نص تفرق للعباده معبادت بکند. در اینجا می

مقدمه، خودش فی حد نفسه محدودیت دارد و ثواب بر آن مترتب است. نظیر آن را در  عنوانبهمحدودیت دارد. نه 

 علم داریم.
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 استعمال عنوان تفرق در روایات
علم و تحصیل العلم روایت شده در دو جا عنوان تفرق در روایات آمده است: یکی در همین علم است که تفرق بال

هاي درجات ممتاز و باالتر است که گفتیم استحباب را است. یکی هم تفرق للعباده. در هر دو مورد منظور تفرق

رساند و استحبابش هم مولوي است. فی حد نفسه ثواب بر آن مترتب است. ظاهراً روایت منصرف از اولین درجه می

شود. در این مقدمات وقتی روایتی وارد بشود، بر اینکه آن مقدمه، تحصیل محقق نمی اي است که بدونو اولین مرتبه

کردیم، ولی در درجات بعد، خود عنوان مولویت شده حمل بر ارشاد بکنیم یا نکنیم، بحث است. قبالً هم اشاره می

 است.

 نکته پنجم
محض است. همان که عقل فرموده هیچ در مورد امر به مقدمه بحث است که ممکن است بگوییم این امر ارشاد 

آید. این ذهنیت خیلی اینجا بحث دارد، ولی اعمال مولویت نکرده است. ممکن است اینجاها در مراتب باالتر می

کند و مسئولیت ذاتی هم دارد. آید که دارد اعمال مولویت میاینجا بحثی ندارد. روشن است. به زور به ذهن می

کند که ما ببینیم تفرق للعباده یک ارشاد هاي تربیتی خیلی فرق میهاي تحلیلد که بحثممکن است بعدها گفته بشو

است، ولی تأمل فرموده و شارع در اینجا مولویتی ندارد و یا اینکه بگوییم موال در اینجا مولویت کرده و براي آن 

بر عبادت بکند، این  ثواب مستقل قرار داده است، پس تفرق للعباده خودش مستحب است. خودش را فارق

استحباب لفظی دارد و احتمال خالفش منتفی نیست. اعمال مولویت در اینجا نیاز به قرینه دارد. یک مقدار اعمال 

استحباب نفسی درست بشود و یا وجوب نفسی بشود،  هرگاهدر مقدمه  هرحالبهمولویت در اینجا دشوارتر است. 

 طلبد.اي میزائده مؤونه

 لفظی تفرق دالیل استحباب
شود، ارشادي است یا گفتیم بحث این است که آیا این تفرق در تحصیل علم که گفتیم رجحانش استفاده می

مولوي؟ گفتیم اگرچه تفرق در اینجا مقدمه است و ابتدا ممکن است کسی بگوید ارشاد است، اما به این دو دلیل و 

 گوییم استحباب لفظی دارد.می مؤیددو 
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 دلیل اول
اینکه استشمام وعده خالف بر خود تفرق مزید بر اصل علم شده است و معلوم است مولویت جدیدي شده یکی 

 است.

 دلیل دوم
 است. مؤیدیک  عنوانبهدیگر اینکه آن مقدمات متأخر در درجات بعد، ارتکازات فقهی 

 عنوان دوم: اغتنام فرصت
 ال فراغ و نشاط.عنوان بعدي اغتنام فرصت است. مغتنم بداند تحصیل را در ح

 مسائل پیرامون اغتنام فرصت
 اول مسئله

در مورد شاذ است، اشاره کردند و البته یک تذکري هم دادند. مرحوم شهید یادآوري  آنچهمرحوم شهید فقط به 

کرده و چند جمله از بزرگان را هم نقل کردند. یکی دو روایت هم در مورد تحصیل علم در تفرق ذکر کردند و ضمن 

ها را ترغیب کرده است، فرمودند براي کسی که فرمودند اغتنام تحصیل در صغر است و حالت نشاط و آمادگی اینکه

هاي آن است که هاي زیادي ذکر شده است. یک دلیل آن مشقتکند، ثوابدر بزرگی به تحصیل اشتغال پیدا می

 وسهپنجاهو حکمت، صفحه دویست و  شود. روایات آن هم در همین آداب تعلم، کتاب علمباعث ثواب زیادي می

جمع شده است که آن هم از عناوینی است که در نصوص وارد شده است. عنوان خاصی هم دارد که ایشان عنوان را 

تر است، . عنوانی که مرحوم شهید آورده، یک مقدار عام»إغتنامُ فُرصۀِ الصِّغرِ و الشَّباب«آورده است:  گونهاین

، خصوص قبل از اینکه کسی 1»...تَنِمَ التَّحْصِیلِ فِی الْفَرَاغِ وَ النَّشَاطَ وَ حَالَتْ الشَّبَابِ وَ قُوَّةِ الْبَدَنِ وأَنْ یَغْ«فرمودند: 

شناخته بشود و در معرض شهرت قرار بگیرد و منزلت اجتماعی پیدا بکند. این دو عنوانی است که محروم شهید 

ها، آمادگی از تعمیم داده است. اصوالً وي از موارد خاص عنوان کلی داده است. احتمال تحصیل در حال آمادگی

 .225منیۀ المرید، ص:  - 1
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ها، اغتنام فرصت در این شرایط آمده و او تعمیم داده ئولیت و امثال اینلحاظ سالمت بدن، سن پایین، نداشتن مس

 است.

 دوم: بررسی سند روایات باب اغتنام مسئله

کردیم  تأکیدسند خاص معتبر ندارد. همیشه این را تکرار کردیم و  کدامهیچروایات در این باب متعدد است، ولی 

اي را کند؛ یعنی اگر خبر ثقهها صدق میمالی یک مضمون مشترك، اینکه اگر ما خبري را معتبر کنیم، مثل تواتر اج

کنیم، حتی با یک واو یا که در آن خبر است، آن اخذ می هاییکاريریزهمشمول اعتبار شد، همه  تنهاییبهداشتیم که 

کنیم، اما در جایی که با را از آن استخراج می هاکاريریزهکنیم و جمله حالیه بودن و یا فاء و کل آن را استشهاد می

هیچ  گانهپنجاین قاعده رجالی که ما عرض کردیم که در آداب و سنن آن قاعده جاري است و آن شرایط چهار 

کند. بلکه اعتبار مجموع من حیث روایت خاصی، از این هفت هشت روایت در این ابواب، اعتبار خاص پیدا نمی

 کند، تأکیدهاي ممتاز و مشخص جداي از هم تواند بر آن مدلولم نمیکند. در این صورت دیگر آدمجموع پیدا می

شود بر آن تکیه کرد. در کلمات مشترك هم اگر عین یک جمله در همه مشترك بلکه با یک مدلول مشترك می

کند. اگر یک جمله نیست، بلکه مضمون است، ما استعمال شده است، آن جمله هم با خصوصیات ارتباط پیدا می

اش این است که در روایات با این قاعده هرحالبهگوییم ن جامع را باید بگیریم. جمله اگر مشترك باشد، میمضمو

کند. امر مشترك هم عین یک جمله است که اي که ما عرض کردیم، اعتبار یافته و امر مشترك اعتبار پیدا میقاعده

 ازنظرشود. این قاعده این شکلی است. این ترك میها هم متفاوت است و مضمون مشعیناً مشترك است که آن جمله

 صِغَرِهِ  فِی الْعِلْمَ یَتَعَلَّمُ الَّذِي مَثَلُ«باشد. روایت این است:  موردتوجهاي است که در این سند باید سندي و قاعده

 .2»الْمَاء عَلَى یَکْتُبُ کَالَّذِي کِبَرِهِ فِی الْعِلْمَ یَتَعَلَّمُ الَّذِي مَثَلُ وَ الْحَجَرِ عَلَى کَالنَّقْشِ

 سوم: بررسی داللی روایات اغتنام مسئله
دانند؛ چون در صخره گیاه در کودکی را مانند نفوذ گیاه در صخره می آموزيعلمو نیز روایاتی که  این روایت

فرد ضعیف باشد، آمادگی  هرچقدراست.  گونهاینکنند؛ یعنی در صغر روید. بعضی گیاهان در صخره هم نفوذ مینمی

 .همان - 2
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، ابتداي آغاز این امت که 3»بَارِهَاأَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّۀِ یَتَعَلَّمَ الصِّغَارِهَا عَن کِ«دیگري دارد که او خیلی است. در روایت 

آموزند و آخر تعلم کبارها عن صغارها این را ایشان در که صغار از کبار میآغاز مبارك و خوبی است، این است 

 آموزند.ن باب آورده است، ولی در آخر این امت در دوره متأخر، بزرگان از افراد کوچک میای

 احتماالت در روایت

 احتمال اول
آموزند، ولی آخر کار امت این ها از بزرگان میگوید که ابتداي کار این امت به این است که کوچکاین روایت می

 گردند.اي میکاره شوند وصغار زمامدار میآموزند؛ یعنی ها میاست که بزرگان از کوچک

 احتمال دوم
 احتمال دوم این است که آموختن کبار از صغار خوب و ممدوح نیست.

 بیان چند نکته از روایت

 نکته اول
با این بحثی که ما اینجا داریم، ارتباط داشته باشد، ولی در اینکه تعلم، تعلم لغوي به  مسئلهکنم این البته فکر نمی

معنا باشد، تردید داریم. این یک اشکال است که در این بحث وجود دارد. اشکال این است که بحث مناسبت تعلم  آن

آموزند و یا کبار از صغیر از کبیر، یا کبیر از صغیر است، نه تعلم صرف درس؛ یعنی بحث نسبت که صغار از کبار می

ین است که اگر صغار از کبار بیاموزند، ممدوح است، آموزند، نیست. یکی خوب و دیگري بد است. یکی اصغار می

ولی اگر کبار از صغار بیاموزند، ممدوح نیست و مذموم است. مذمت کبار از صغار و یا مدح صغار از کبار به لحاظ 

 کند، به خاطر این استکند، احتمال حداقلی است. اگر تعلم صغیر از کبیر را مدح مینسبتی که صغیر و کبیر پیدا می

درست است و مانعی ندارد؛ چون  عقالترها دهد، البته آموختن بزرگان از کوچککه در کوچکی دارد انجام می

اي اقل هستند و همیشه عده زیادي از کبرا مجبورند از صغار یاد بگیرند. روایات زیادي داریم که همیشه یک عده

 منبعی براي این حدیث پیدا نشد. - 3
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آیند و یاد ها میه قم جمعیت کمی داریم. بچهشود. فرض بگیرید در حوزمی گونهاین آخرالزمانگویند در می

نیست که از بزرگان  گونهاینآیند. کل جامعه شوند یک دسته دیگر میها هم بزرگ میشوند، اینگیرند و معلم میمی

تر هستند، بیاموزند. وقتی جمعیت زیاد هایی که کوچکیاد بگیرند. همیشه باید جمع زیادي از جامعه بروند و از آن

 شود؛ یعنی همیشه کبار باید از صغار بیاموزند.و اهل تحصیل کم شد، عمًال این نسبت محقق می شد

 بنديجمع
آید این شود. آنچه به ذهنمان مییک بحث این بود که تعلم صغار و کبار چگونه است. ما تفسیر کردیم که می

که فرمودند در اینجا مالزمه وجود دارد و و دیگران، حرف درستی است  )رحمۀ اهللا علیه(است که حرف آقاي خویی 

مدلول عرفی آن این است که در حال صغر باید آموخت. آنچه ممدوح است، آموختن در حال صغر است. در مورد 

تر تعلم کبار از صغار هم گفتیم دو احتمال در مورد آن وجود دارد: احتمال اول این است که خوب نیست آدم بزرگ

گوید بزرگی هم هست و د، به این دلیل که چرا در کوچکی یاد نگرفته است، ولی وقتی میبرود خودش را کوچک کن

کند که به خاطر آموختن کبیر از صغیر دارد کند آن احتمال را منتفی میبروید یاد بگیرید، از هر که شد فرقی نمی

را براي بزرگی  آموزيعلمته و شود که مذمتش به خاطر این است که در کوچکی یاد نگرفمی وقتآنکند. مذمت می

گوید، نه اینکه عموم داشته باشد. در یک زمانی گویم که امر غالبی را دارد میگذاشته است. من به همین قرینه می

شدند، آموزش صغیر از کبیر بود، ولی وقتی نسبت گرفتند و وقتی بزرگ میغالب این بود که همه در صغر یاد می

. آموختمیصغر کم شدند، جمعیت هم زیاد شد، عمالً در یک سطح وسیعی کبیر از صغیر در  فراگیرانمعکوس شد، 

تعلمی است که در  درواقعها این بود که معلوم نیست، تعلم عادي باشد. این تعلم اولین حرف در مورد یتعلم و این

شود. این حرف خارج میهاي پست و بزرگ، اصالً از این باب الگو گرفتن است و منظور صغار سنی نیست و آدم

گوییم باشد، ما اصل این را نگیریم، می گونهاینرود. بعد گفتیم اگر شود و میاول ما است که از این باب خارج می

 همان تعلم به معناي لغوي منظور است.

 نکته دوم
 عنوانبهکنم که با توجه رساند. من عرض میگویید این روایت مدح و ذم را نمینکته دوم این است که شما می

در زمان است که از روایات  گردعقبشود، یک بعدها محقق می آنچهتعلم و صغار، تعلم کبار از صغار خوب است و 
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و ارزشی را  گردعقبشود، البته مجموع روایات جاي بحث دارد. روایات زیادي داریم که یک نوع استفاده می

این روایت پیشگویی است، منتها  درهرحالشود کرد. دهد، البته پیشگویی محض نمیدر جامعه نشان می آخرالزمان

ها معنایش معناي اولیه نیست، بلکه تعلم آخر زمانی یک احتمال این است که پیشگویی صغار و کبار و تعلم و این

کند و صغار از کبار آموزد، اقتداي به آن میجامعه از حاکمان چیزي می گوییم از باب این است کهاست. تعلم که می

 آموزند؛ یعنی بزرگان حاکم هستند.می

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
اگر ما از این مقدمات بگذریم؛ یعنی بگوییم تعلم معناي عادي خودش را دارد، صغیر و کبیر هم معناي عادي 

گوییم تعلم صغیر از کبیر چرا خوب است؟ براي دح است، با این دو مقدمه میخودش را دارد و نیز بگوییم در مقام م

 ازنظراینکه در دوران صغر است. تعلم کبیر از صغیر چرا بد است؟ براي اینکه در صغر یاد نگرفته و رها کرده است. 

نیست که صغار فقط قبل از بلوغ باشد. این روایت قبل از  گونهاینگوید، حالت نسبی است؛ یعنی من صغار هم که می

آید که ما خیلی خطابات داریم که قبل از گیرد، منتها قبل از بلوغ آن بحث عبادت صبی میبلوغ و بعد از بلوغ را می

ات او رسد و عبادکرد که به عبادات صبی قبل بلوغ ثواب میاي هم داللت میشود و بر آن ادلهبلوغ را شامل می

شود. بعید اي هم که ممیز است، عقاب نمیتواند تکلیفِ در حد ثواب داشته باشد و در دورهمشروطیت دارد و می

 وقتآناي بشود درست کرد. اگر آن یتعلم صغر دوره قبل از تمیز را هم بگیرد، نیست که در صغر یک نوع مالزمه

داشته باشد. این مدح ارشاد به یک واقعیت خارجی است و تواند مولویت نسبت به دوره قبل از تمیز، دیگر نمی

 ی است که شرایط تکلیف جمع بشود.وقتآناعمال مولویت از 

 :سؤال

 شود یک کالم هم ارشادي باشد هم مولوي؟آیا می

 :جواب

یست. تواند هم ارشادي باشد و هم مولوي باشد، ولی استعمال لفظ بر اکثر از معنا نبعضی گفتند که یک کالم می

اي داشتیم، استعمال لفظ یک جمله در یک مجموعی یک بخشش ارشادي است، یک اشکال ندارد که اگر ما قرینه

گیرد و وقتی بخشش مولوي است و مانعی ندارد. آنجا هم ما قرینه داریم بر اینکه یتعلم صغر آن دوره، صغر را می

وییم مولوي است، یا ارشادي. اصالۀ المولویه تا حد خودش توانیم بگاي نداریم و آنجا نمیدوره صغر را گرفت، چاره
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 . اینجا از جاهایی است که دست از اصالۀ المولویهداردبرنمیتواند، دیگر دست کند. در آن بحثی که نمیاعمال می

باید  تر برود، دیگر مولویتی نیست. یابرداشتیم. مولویت تا قبل از دوره تمیز معقول است. اگر از تمیز، آن طرف

 گیرد، در آن حد فقط ارشادي است، این طرف دیگر مولویت ندارد.گیرد، یا اگر میبگویی روایت آن را نمی
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