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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ادامه بررسی روایت سکونی در مورد حق فرزند
 اي در مورد سند روایتنکته

 مانده است که عرض بکنیم بعد به مباحث بعدي بپردازیم.در بحث قبل چند نکته باقی 
یک نکته در خصوص آن روایت سکونی است، روایت هفتِ باب هشتاد و شش از باب احکام اوالد که قبال 

کند. در این روایت یکی دو نکته دیگر هست که بد نیست به آنها والده را ذکر می خواندیم، همانکه حق الولد علی
کنم که در این سند ابن یکی سند روایت است که آن وقت من مراجعه نکرده بودم؛ اآلن عرض میاشاره بکنیم. 

جمهور داریم عن ابیه، ابن جمهور مقصود محمد بن جمهور است و این محمد بن جمهور در کالم مرحوم شیخ و 
شی دربارة این محمد بن اینها توثیق و  تضعیفی ندارد، ولی در  کالم نجاشی مطرح شده است؛ منتهی مرحوم نجا

اند؛ یا به دو شکل در دو جا متعرض وضع این جمهور که اینجا  در سند هست و ابن جمهور، دو جور اظهار کرده
 اند.شخص و پدرش شده

اند که مناسبت خود پسر محمد بن جمهور، یکجا ذیل عنوان پدر، که خود جمهور باشد. در یکجا گفتهیکجا به
-گوید او اوثق از پدرش است معلوم میق من ابیه؛ از این استفادة وثاقت شده است؛ وقتی میمحمد بن جمهور اوث

شود استفاده کرد که هر اند و لذا با این کالم ایشان در حقیقت میشود هر دوآن حدنصاب و حداقل وثاقت را داشته
ست ضعیفا الحدیث و امثال این؛ یک اما در جاي دیگر هم هر دو را به نحوي تضعیف کرده و گفته ا دو ثقه هستند.

-شود؛ و لذا این دو تا کالم اگر جمعش بکنیم، در حقیقت این جور میتعبیري دارد که استشمام ضعف از آن می

خواستیم مقایسه بکنیم او اند؛ منتهی اگر میشود که هیچکدام وثوق به معناي الزم و شرط وثاق وثوق رو نداشته
لحاظ سندي آن اي بکنیم، بهشود و لذا اگر بخواهیم از این روایت استفادة ویژهم میبهتر این است؛ این جووي ه

 شود، درست است.لحاظ اینکه این مؤید آن روایات میاعتبار الزم را ندارد؛ البته به

بندي جمع و ؛بینیم خالی از ضعف نیستمی ،یمهمورد توجه قرار بد ایت رااگر ما سند این رو در این صورت 
اینکه وظیفۀ  البته در اصل شود.محسوب می که این روایت درحقیقت جزو مؤیدات شودقصه هم به این شکل می

 شوند؛می بقیۀ روایات مؤیدات ؛داشتیم یکی دو روایت معتبر بارهدر ایناستحبابی پدر و مادر آموزش قرآن است، 
و البته  ؛ما یک یا دو روایت معتبر داشتیمیعنی در حقیقت در بحث آموزش قرآن توسط پدر و مادر به فرزند 

 مؤیدات فقط همۀ آنها جزء اند؛نزده روایت در منابع عامه و خاصه هست که همین مضمون را افاده کردههارده پاچ
 .این یک نکته در سند این حدیث هستند.
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 مراد از تعبیر حق در لسان شارع
یعنی اگر در روایات تعبیر به حق  ؛سؤال کلی است یک ،توجه بکنیم آن به نکتۀ دومی که خوب است 

یا نه؟ این سؤال خیلی جدّیی  شود، استفادة وجوب میبحث کردیم  آیا از این حق چیست؟ شمعنای بشود،
-است؛ میاز جمله در رسالۀ حقوق و در مواضع مختلف داریم که تعبیر حق شده  از مسائلچون خیلی  ؛است

که در  آنچهو سایر  است، حق مادر آن است، حق همسر این است، حق همسایه این است حق پدر این گوید
طرح هم شده یا نشده جایی به این شکل این سؤالی است که است. روایات ما با عنوان و با تعبیر حق آمده 

  ؟شودنمی استفادة الزام آنرساند یا ازاین الزام را می کند؟ام. آیا این افادة وجوب میباشد، ندیده
ث بح لۀ اسمیّۀ و فعلیّۀ که خبریه باشد،جم ،جملۀ خبریه ،بحث نهی ،بحث امر ،در مثل بحث اوامر و اینها
-. مینهاستآتعبیر خاصی است غیر از  ؟ اما این یککدام مفید وجوب نیست شده کدام مفید وجوب است،

یش الزام طرف مقابل است یا اینکه همان ناآیا این مع د.حق او بر او این است که چنین کاري انجام بده گوید
  رساند؟رجحان را می

 ظهور اولیه تعبیر به حق
، تعبیر حق که انجام بگیرد و لو اینکه حق ذومراتب د که اگر ما باشیم و ظهور کالم و ظاهر کالمآیبه نظر می

البته مقدمتاً باید توجه داشته باشیم که حق مالزمۀ قطعی با  ود.شوییم که از آن الزام استفاده میبگ باید است،
 براي اینکه حقوق ذو مراتب و ذومدارج هستند؛ است؛ حق اعم از الزام طرف یا رجحان فعل از او ندارد. الزام

(سؤال  کند؛ و لذاکند، بعضی وجوب رو اقتضا نمیاست که وجوب را اقتضا میبعضی مدارج حق 
حقوقی  ؛ خوب بلی از آنیعنی مثال کنید)براي اینکه چی چطور (مثالً یکی را تکذیب نمی )6:31-6:27ناواضح

-نیست که میکه منظور الزام  است، مثالً حقوقی که دیگر قرائن قطعی دارد که مثالً براي برادر ایمانی گفته شده

تأمین بکنی  را م زندگیشه کنی اواندازه که خودت زندگی می نگوید حق او این است که به اندازة خودت هما
سطح نازلتري از زندگی داشته  او ،و این خالف حق برادر ایمانی است که مثالً همسایه است یا غیر همسایه

ۀ سراسر این حق نشان دهندة یک اصالً هم که این الزام است؛ دآیکس اصالً به ذهنش نمیباشد؛ خوب این هیچ
است؛ مناسبات  خیلی روشن ودش قرائن دارد؛این خ دارد؛درجۀ خاص حق است که جنبۀ اخالقی ممتازي 

ته این حق اوست ولی در روایت دیگر گف است؛ صراحت در روایات آمدهو گاهی هم به حکم و موضوع دارد
این جور نیست که کابرد و لذا  ؛و امثال اینها البأس به اینکه مثالً تفاوت باشد ؛، این مانعی نداردنه گویدهم می

نحوي ریشه در یک مصالحی به که است آنحق  ؛نهحقوق غیرالزامی کاربرد مجازي باشد یا غلط باشد؛ حق در 
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 این معناي حق .عرض کردیم ؟منتهی چه نوع مطالبه است؛ اي داده شدهو براي او هم یک نوع اجازة مطالبه دارد
، کاربردش در معانی .و مفهوم اینها نیست در ذات معنا ؛نیست الزامی در ایننه  ست،ه اما اینکه الزام در این است؛

نیم اتودر اینجا ما دو نوع می ظهور اولیه چیست؟ که سؤال این استدر موارد غیرالزامی هم صحیح است؛ منتهی 
 .یمهجواب بد

 چیزي ثابت براي او بر ذمّۀ شما که ؛ یعنی یکهست آن ن الزام دروییم معناي حقیقی حق همایکی اینکه بگ 
مالش در عتمنتهی اس وییم معناي حقیقیش الزام دارد؛بگ .یمهباید انجام بد یم ثبوت واقعی جدي باشد،اگر بخواه

 است. این یک احتمال است. نحو مجاز انجام گرفتهمور استحبابی و حقوق نازله هم بهدر ا ،مجاز
معناي  کیقیش معناي حقی معناي حق یک معناي مشترك و عامّی است؛یم ویبگ این است کهاحتمال دوم  

گیرد که در آنها  الزام هست، هم آنهایی را که یک درجات اي را میعامّی است که هم آن حقوق صد درجه
  است. م یک احتماله این ود.شکه با رجحان و عدم الزام هم جمع می پایینتري دارد

حمل  ل این است که این راگوید اصبنا بر اینکه احتمال اول باشد خوب تکلیف روشن است، اصالۀ الحقیقه می
 .بر تکلیف الزامی بکنیم

-هر دو می ،دنجایی که استحباب باشآهم الزام هم  ،یم هر دو معناویبنابر اینکه احتمال دوم را بپذیریم که بگ 

 کیشود. دو شق می کند؛در این صورت خود فرض دوم دو حالت پیدا می باشد، اند در معناي حقیقی حق مرادتو
 براي وجوب دنویگبعضی می قضیّۀ امر هم همین طور است. امر است؛ن قضیّۀ ، مثل همایمویگکه می وقتی هست

منتهی قرائن عقلی و  ؛وضع شده است که رجحان باشد براي همان امر مشترك دنویگبعضی می وضع شده است،
 ست.هطور  اینجا هم همین .کندآن را حمل بر وجوب می لفظی داریم که

گوییم به قرائنی  مییک وقت هست که  ود.شدو احتمال پیدا میباز  صحیح است، که احتمال دوم یمویاگر بگ 
هر یک از د؛ یم نه ظهور در وجوب ندارویگیک وقت هم می کند، ظهور در وجوب دارد.داللت بر وجوب می
 ،داللتش بر وجوب حق در شود که ظهور کلمه. در حقیقت اینجور میدهخواخاصه می قرینهوجوب یا استحباب 

یم نه براي الزام ویگوقت هم می کی است؛ شدهوضع الزام  و یم حق اصالً براي وجوبویگوقتی هست که می یک
 که افعل وییم مثل کلمهگوقت می دارد. یکم باز خودش دو وجه و وضعیتی ه اما ایناست و وجوب وضع نشده 

م ندارد و قدر متیقنش همان رجحان یم نه ظهور در الزاویگوقت می با قرائنی ظهور در الزام دارد. یک است، امر
) بله من است نسبت به من علیه الحقن وجوب و الزام د (سؤال: ایهخواخاص می است، بیش از آن دلیل و قرینه

ق باید ؛ یعنی من علیه الحیم او حق دارد بر اینویگ(سؤال ناواضح) بله می همان است.بله منظور  است، علیه الحق
 ود.شاستفاده نمی که الزامی از آنیا این  د،انجام بده این کار را
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چون  ،کار برودوید اصالً هر جایی کلمه حق بهگاول می نظریه .یک باید کلی اینجا هست آنچه مسلم است
 ت؛وقت این ثبوت و وقوع مفادش همان الزام اس نباشد، آو واقع می آن چیزي است که ثابتمعناي اصلی حق 

قرار  ثابت یعنی ،است این حق ویدگکه شارع میاست. همین چون ثابت د؛یعنی من علیه الحق باید انجامش بده
وید اصالً وجوب در مفهوم و گش مییاین معنا د.انجام بده آن راداده شده است به این که من علیه الحق 

در معالم و است، شده  وضع وجوبگفتند براي که بعضی میاست امر  موضوع له محفوظ است. همان قصه
 است. شده وضع که براي وجوب اید. این یک نظر استحتماً دیده اینها
وت است که این مفهوم حق نوعی ثب وضع نشده است. نه براي وجوب ویدگکه می نظر دوم این است 

یا  ؛یمویگافعلی که میمثل  ارداما ظهور در الزام د ؛ثبوت مطلق یا ثبوت نسبی ثبوت خیلی دامنه وسیعی دارد؛
لی دارد. این نظر که یعنی ثبوت کام ظهورش این است د،رویااي بر خالفش نوید این ثابت است و قرینهگوقتی ب

 دوم است.
وضع شده است، و نه  وجوب بر من علیه الحق فادها و نه براي وجوب ویدگکه می است نظر سوم این 

 را. هم مراحل نازله گیرد ورا می هم وجوب مشترك است؛بلکه  باشد؛کند بر اینکه وجوب اطالقش اقتضا می
  .دهخواکه همه جا هست زائدش قرینه میآن مراحل نازله قدر متیقن است البته 

 تکلیف بر من علیه الحق آنحق براي وجوب  که کلمه؛ نظر اول اینود در اینجا ابراز کردشپس سه نظر می
 من علیه الحق دارد. ظهور در وجوب علی با قرائن که وضع نشده است اما است نظر دوم این وضع شده است.

قدر متیقنش همان رجحان  بلکه است که این جور ظهوري ندارد و نه وضع براي ظهور است؛ نظر سوم این
د به سمت هاگر بخوا .دهخواوجوب قرینه نمی ي نظر اول و دوم دیگررو هد.خواو وجوب قرینه می است

-وجوبش قرینه می ،دهخواکه استحبابش قرینه نمی است اما نظر سوم این .دهخواقرینه می ود،بر استحباب

 .ابراز کرد و با الهام از بحثهاي اصولی در اینجا هم اظهار شود. این سه دیدگاهی است که میدهخوا
حقی که در باب  آننه  ،دآیالبته این بحث ما در حقی است که در این تکالیف و روابط اجتماعی می 

که مثالً له الخیار بعضی جاها تعبیر  . معموالً داردالبته تعبیر حق نیست آنجا .که بحث کرده ایم آمدمعامالت می
 کند.است و داستانش با این فرق می قرار داده شده وکه اون یک حکم وضعی  دحق هم شاید آورده باش

ن داریم این سؤال واقعاً ماوانی در کتب اخالقی و رواییفراحقوق روایات  الهدر این مواردي که ما در رس 
؟ (پاسخ نامفهوم) قسم سوم آقا نظر شما چیست ؟باید پذیرفت دي است که کدام یک از این نظریات راسؤال ج

یم حق ویکه بگ . آن احتمال اول از گردونه بحث خارج استفرماییدکه می است (پاسخ نامفهوم) بله همین طور
یعنی ثبوتی که (تایید نامفهوم) بر حق یم ویگمی وقتی که است جوري قرار داده شده مفهومش یکصالً یعنی ا
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وضع شده باشد  که به حیثی . خیلی بعید استنیست فراریعنی راه  الزام وجود دارد؛ ،من علیه الحق ،طرف مقابل
. وجوب این جور چیزي ظاهرًا نیست .است یم اصالً مجازویبگ رود،کار میموارد نازله و راجحه بهآن در  که وقتی

  آن تردید بین دوم و سوم است. ،اما عمده کند.از این تبادر نمی
یعنی  ؛(سخن نامفهوم شاگردان) توجه کردید است د دومی درستآیاگر ما باشیم و شرایط عادي به نظر می 

اما  ،کنددر وضع تبادر نمی مفهومش وجوب در که است انجام بده درست ویدگوقتی می است. عین خود افعل
یعنی باید انجام  ،قرینه حاقه باشدحاشیه و بیمحاق بر این جمله است که اگر بی ن اطالقی چنانقرائن عقلی و هما

  .دهخواخالفش قرینه می د،برگرد ندار این برو ،داد
وید گمثالً می است؛تعبیر شده  اگر جایی به حق یا چیزي شبیه حقاست.  قصه همین ولیهدر حق هم ظاهر ا

 وید که حق فرزند بر پدر این است،گچون گاهی میظاهرش این است که اصلش وجوب است.  ،علیه ان یفعل کذا
جملۀ چون علی الوالد ان یعلمه  آن حق با علی الوالد ان یعلمه یکی است؛ ،که علی الوالد ان یعلمه ویدگگاهی می

وید گوقتی می طور است.حق هم همین کند.است که طبق آنچه که در اصول بحث شده، افاده وجوب می ايخبریه
د. ظاهراً اگر قرائن خاصه اي نباشد انجام بده یش این است که این شخص باید این کار رامعنا ،ستحق او این ا

 کند.این را افاده می
 اي در ظهور اولیه تعبیر به حقشبهه
 که کثرت استعمال حق ود این استشتزلزلی در این قصه می و یک مقدار اضطرابکه موجب  فقط شبهه اي 

 است. همین رساله حقوق را این خیلی استعمال شده در اخبار و احادیث در حقوق راجح است، نه حقوق الزم.
که الزامی در کار  داریم قطع ن چیزایی که ما به قرائن عقلی یا احیاناً قرائن غیر عقلیآببینید یا بخش زیادي از 

دارد که فحقه ان  اینها، مثالً در حق ولد و کند؛به عنوان حق ذکر میاست که  مراتب ترجیحی و کمالی شیئ .نیست
که متفاهم آنان این نیست که  کندعنوان حق ذکر میه شنیدید امور خیلی باالیی را بهنم اینکدایا نمی ،تعلم انه منک

آن ظهور اولیه  که دست از ودشیم موجب میویبگ است این شبهه اي است که ممکن .هست آنها الزامی در
کثرت استعمال با -ش این نیست که یمجاز شایع معنا است که خوب حاال درست ویدمگر اینکه کسی بگ ؛داریمبر

 یه برداریم. اوله قاعد آنکه ما دست از  شودکثرت استعمال در یک امر موجب  -قرینه استعمال در مجاز که نیست
یکی اینکه  ؛اینکه دو تا بحث در اصول هست آناصولی و مهم و  گردد به یک نکتهاین قصه در واقع بر می

در آنجایی که حقیقت یک چیزي است ولی مجازش خیلی رواج و شیوع دارد، بیاید جلوي  دناتومجاز شایع آیا می
 آنمنتهی  ؛چیزي است که ظهور حالت اطالقی لفظ یکیکی هم آنجایی  ۀ الحقیقه را بگیرد؟ه اصالاصل رجوع ب
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از اینکه مقدمات اطالق در  شودالق خیلی شیوع و جریان دارد. آیا این مانع میاستعمال با قرینۀ در غیراط
 ود؟نجایی که قرینه نیست منعقد بشآ

ه اگر جایی قرینه ک ودشیعنی مجاز شایع موجب نمی ود؛شیمود نه مانع نشعلی القاعده در اصول گفته می 
مقیده نیست ما  وییم اینجا که قرینهاي در یک اطالقی شیوع داشت حاال بگگیر بکنیم یا اگر قرائن مقیدهنداشتیم 

د اگر ما جایی آیاینها به نظر می علی رغم همه و لذا ود؛شقاعدتاً رجوع به اطالق می ؛کنیمیرجوع به اطالق نم
کثرت استعمال صارف نبود) در اصول جایی (سؤال:  کند.حق افادة وجوب می، تعبیر قرائن خاصی نداشته باشیم

ود. چرا این شگفتند کثرت استعمال مجازي مانع از رجوع به اصالت الحقیقه میکه بعضی می همین بحث است
مانع ند و یا کثرت استعمال تقییدي ویگرا نمی ) ولی معمول محققین اینمفهومسؤال نا است؛ (ادامه دیدگاه یک

ولی است؛ و در کتابهاي اصولی هم آمده  بود این نظریه در معالم ودشاالطالق می ل رجوع به اصالۀاز اص
ولی اگر  ،قرینه عمل بکنید به آننجایی که شما اطمینان دارید قطعاً باید ود. آشند نه مانع نمیویگمعموالً می

(سؤال: استاد کثرت استعمال هم خیلی معمول  .کنیدمی الحقیقه مراجعه همان اطالق یا اصالۀ اطمینان ندارید به
 ( حقوق اهللا و حقوق الناس هم خیلی ؟) چیودشمراجعه نمیخیلی  . در حقوق اهللا و حقوق الناس به آننیست
در روایات این حقوق  .ببینیم را باید تعابیر روایات موارد ایندر ولی ...) نه  آن شخص هستند واجبِ از آنها

. ما اآلن در قالب واجب و تعبیر حق اهللا و حق الناس ریختیم است، آمده . غالباً با یک بیانات دیگري..الناس و
؛ باید ببینید در روایات چگونه است. در یعنی اصطالحات فقهی را نباید ببینید این خیلی نکته مهمی است؛

 و لذا آخرش است الزم خیلی به کار رفتهغیرق در معناي که ح بیندرغم همه اینها واقعاً آدم میروایات البته علی
 این طرح بحث بود من خودم د.نظر بده اندتوواقعاً یعنی شسته و رفته نمی ماند؛در یک تردیدي میهم  انسان

 ؛ن استگرچه به لحاظ اصولی هما ؛به یک اطمینانی به یک طرف قضیه نرسیدم هر چه فکر کردم و دقت کردم
 . دست از اصول اولیه برداریم ودشموجب نمی ي شیوع داردیک چیز یعنی به صرف اینکه

آوریم که در می را د همینآیبعد از این می و آنچهمتن  از د ولی ماآیحق الزام در می یعنی از کلمهسؤال : (
-یا نمی ودشاي است که سیاق دلیل میآن یک نکته (بله) بله ...امثال آن...) به سیاق و مثالً یعنی غیر الزام است

گویید؟ این محل بحث است. خیلی ها این قرینه سیاق می شما از کجاو گرنه...) ...ریم آو(ما از این در می شود؟
 اینبگوییم پس  ،آنها همه استحبابی استاي چند جمله قرار گرفت دیدیم را قبول ندارند که اگر در یک جمله

خوب ما از  است؛ فهمیم استحبابیما از متنش می است، مدهیکی آفقط  ،(نه اصالً از خودش هم استحبابی است
 اا رهی که ( همۀ اینبفهمید یعنی قرینه دارید آن کسان) از متن است خود کلمۀ حق که نمی فهمیم کلمۀ حق الزام

-است ولی قرینه حق ویدکه بگ است ما بحثمون جایی ؛.. یعنی) قرینه داریمافهمیم همین استحبابی راز متن می
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ن ح است  اکثرشاواضاین است که   خاطربه اون هم ؛...) خوب همیناست (خوب لفظ مشخص لفظ نباشد اي در
عرصۀ  درولی اآلن وقتی  اشداینجا باید واجب ب دنویگمبانی می ي...) گفتیم روچی واضح است یعنی( اندگونهاین

عرصۀ روایت  در( ودش...) جدي میشوداین می دآیا میهنین آ(هم مقدار یک تردیدش ،دآیمیروایات و... عمل 
ا مثالً...) در هر حال بحث هیم که این حرفویگمی ،دآیاستحباب در می آن ببینیم که مثالً از را آید مثالً همان متنمی

، علیه حق و کذادر جایی مثل این حاال  اي بر استحباب یا وجوب نباشد؛در متن قرینهجایی  است که یک ما این
 بود که گفتیم...  ؟ این همانکار بکنیم چه ااینجا ر د.اي وجود نداشته باشاي یا لفظیهلبیههیچ قرینۀ 

آیا  است. ن وجوباش هما؛ گرچه ظهور اولیهکثرت استعماالت استحبابی است داي که اینجا وجود دارشبهه
ما  ود.شنمی دنویگم تئوري میمحققین در مقا ود؟شنمی ود یاشن اطالق وجوب میآن انعقاد و آاین کثرت مانع از 

 را این دناتود راحت نمیهکه آدم بخوا است قدر زیاد آن منتهی در مقام عمل ود؛شیم نمیویروي این رفرم باید بگ
 .که عرض کردیم است مبانیش این ،ولی در هر حال این بحثش وید، یک خورده برایش سخت است،بگ

 .استناد بکنیم مطلباین به نیم اتوخیلی نمیما خاطر ضعفش هاینجا البته این روایت هم ضعیف بود و اصالً ب 
ي در رنکتۀ دیگ کم یه اینکرد. داد بیش از رجحان و استحباب افاده نمیبقیۀ روایات هم که همه وعدة ثواب می

 ،این کلمۀ حق را داللت بر وجوبش را بپذیریم اگر ما .اینجا عرض کردم ،چون نکتۀ مشترکی بود، این روایت
 نده بود. کتۀ دومی که در این روایت باقی مام نه ایند. خیلی اثر دار دیگربحثهاي  ،بحثهاي اخالقی درنوقت آ

 مقصود از عدم تعلیم سوره یوسف به دختران
م ه نآ ،گرچه ارتباطش هم کم نیست ؛هم داریم که اآلن خیلی مستقیم مرتبط بحث ما نیستنکتۀ دیگري  کی

این  الیعلمها سورة یوسفکه  است که در این روایات در مورد دختر گفته است ن اینآیم و وبد نیست متعرضش بش
فحص در مورد آنها من  د.هم باید باش دیگر ظاهراً یکی دو روایت .آموزش نده او سورة یوسف رو به ؟یعنی چه

ضعف   از نظر سندي مسکونی است که البته گفتیاین روایت  است. یکی همین روایت ابن جمهور ام.نکرده تامی

ولی مضمون در یک یا  ،ان شاء اهللاحاال یک فحص بکنیم  د.هم احتماالً باش رروایت دیگکنم یکی دو فکر می د.دار
هم که سندش  این ضعیف است.د سندش هم باش ريکنم اگر روایت دیگکه البته فکر می است دو سه روایت آمده

  ضعیف بود.
-یکبار بحث سندي می است، ریم و سؤال بکنیم که قصه از چه قراروم بیاهیبخوا را خوب حاال اگر این بحث

 گویدست؟ میواقع مسأله چی دد ببینهیعنی بخوا دد جواب بدههاینجا کسی بخوا . اینجا تقریباً راحت استکنیم
اما در عین حال با قطع نظر از بحث سندي این  ؛اعتماد کرد به آنها ودشخیلی نمی است. ضعیف سند این روایات

 وید؟د بگهخوامی روایت چه
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حداقل یکی از انواع فراگیري  ،که در فراگیري قرآنو آن این است  داي وجود دارک قرینهروایت یدر این  
 یعنی کسی که چه به روشهاي قدیم ؛یستن سوره نآتفکیک بین یاد گرفتن این سوره و  است، م جایزه نآکه 

. گیردیاد می را همالفاظ و کلمات  دیگر برود، جلوکمی که  ،چه به روشهاي جدید سوره اي را یاد گرفت و
 و ستدنیا در متد جدیدي کیکه  -رودپیش می که اصالً روي ترتیب الفبا و... روشها و متدهاي جدید بنابر

ا کلمات دیگر عربی و قرآن ب سورة یوسف که کلماتش د؛این متد اصالً معنی ندار بنابر -است رواج پیدا کرده
روش قدیم هم  بنابر اند.بخو اندتومی آن دیگري را همن روش فراگرفت آ را باوقتی که این  د،فرق ندار و...

هشت سالگی ت هف دردادند که ما ابتدا که قدیم قرآن رو یاد می ان روش هجی و...هماست، همینطور بوده 
 این طرحی  جلو ؛ابتدا سوره به سوره است در آن روشالبته  طور است.م همینه نآ ،ن شکل  یاد گرفتیمهما
کلمات  برود، جلواما حاال خانم باالخره هفت هشت سوره که  به آن متن است؛ مقدار مقیدتر کیو  دآیمی

چه قرآن و چه  ،هم او همۀ کلمات عربی ر دکنبار کپی برداري می کیبعد هم  گیرد.و یاد می فهمدا میمشابه ر

یا  یعلمها کتاب اهللایم ویبگ دخوب با این قرینۀ عقلی که معنا ندار .دبخوان اندتومی دباش که هر جا ،غیر قرآن

د یبعد بفرما دتاکید بکن را و...  قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهمخصوص سورة نور که هب ،مثالً یعلمها سورة النور

-معناي توانایی و مهارت خواندن و... مییاد دادن به  .یاد ندهاو  را به سورة یوسف وال یعلمها سورة یوسفکه 

اي شاید قابل وشهاي جدید هم در یک مرحلۀ اولیهکه در این ر است حداقل این ،این قابل تفکیک نیست باشد.
 ودهیچ کاریش نمیش .این قرینۀ عقلی قطعی است اند.ه بخونستاتومی ه راهم رولی بعد دیگ بوده استتفکیک 

 ست؟وقت مجاز این چیآن .حمل بر مجاز بکنیمار الیعلمها سورة یوسفباید این  ویدگاین قرینۀ قطعی می .کرد
 .کنمیکی از این چند احتمال که عرض می

 د.یاموزن ان رآن آموزش اولیه آدر  وداي که داده میشاست که چون آموزش اولیه منظور اینوییم یا باید بگ 
یعنی به تعلیم  ؛ویژه اي در داستان حضرت یوسف هست لئمسا که خوبد گیرنرا یاد  آندر آغاز انس با قرآن 

این یک  .الیبتدِ بتعلیم سورة یوسف براي دختر یعنی ود؛حمل بر مجاز میش الیعلمهااین  د.ابتدا نکن سورة یوسف

 استتمرینی  آن مقصود ؛یعنی مقصود تعلیم نیست الیعلمها... یا اینکه یبتد بتعلیمالیعنی  الیعلمهاکه  است مجاز
چیز  آن همکه  -قرائت قرآن در د،میکنامرش به قرائت قرآن  ،که قرآن بخواندرا وا میدارد  او د،دهمیکه به بچه 

و هم اینکه به هر حال فضا  ود، در روایات هم داردکه در خانه قرآن خوانده بش است خوبی است مستحب
 مناسبات حکم و موضوع همین طور د، ولی خوب بنابریا ندار دخصوص روایت دارهحال این باینچنین باشد، 

 ممارست و مداومت بر سورة یوسف خیلیکه  است منظور این -دنییعنی بچه ها مأنوس با قرآن بار بیااست؛ 
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یکی از این دو معناي مجازي را  ي آنما باید برا د.که انجام بده سوره هاي دیگري که براي او هست د.نداشته باش
 کنند.سؤال هم می را ایندیدیم که  است. قرینۀ عقلی در این روایت کییم و لذا این اصالً ویبگ

ن است که سند هم یکی هم ای ، ضعیف است.گفته آن روایاتی که این راکه سند  است ن یکی اینآجواب  
لحاظ هب -دیی درست بکنهاسندش را به یک شکل با یک احتمال است ممکن کسیکه حاال  -باشدحتی اگر درست 

 است، بلکه مقصود یا ابتداي به تعلیم ؛حمل بر معناي حقیقی تعلیم کرد این را ناکه نمیتو داي وجود دارداللی قرینه
  د.نداشته باشممارست و... زیاد  آنکه نسبت به  است یا تمرین و ممارست بر قرائت قرآن

مثالً سؤال نکنن یش منظور است که محتوا آنها یعنی براي است؛ مراد شیمحتواکه  یموینیم بگاتوهم می این را(
معناي  یک یعنی الیعلمهاکه  است یک مناط در معنا این هست. م احتمالشه که حاال..) (تفسیر) بله چرا این

بحث را یادداشت  من که هم به ذهنم بود رتا احتمال دیگگشتم که دو سه ذهنم می در -است؛  یش همینمجاز
 است م یک احتماله این یعنی مطلب کامالً درستی است که -دآیمییادم ن آن را همهم بود که  ریکی دیگنکردم، 

یک ود. ن مانوس نشآمعانی و مفاد با یعنی  توضیح ندهد؛ن را آکه مضامین  است یم مقصود در واقع اینویکه بگ
ما ناچاریم به یکی  ود.این سه معناي مجازي میشآمد که یادداشت نکردم. فعالً هم به ذهنم می رمجازي دیگمعناي 

ا هقرینه نداریم که کدام از این ام است.که مقصود کد نماییم ینیتعنیم اتوالبته نمی .از این معانی مجازي حمل بکنیم
 است. مقصود

هم  رملزم به یادگیري قسمت دیگقسمت  کییادگیري  با که تاي که فرمودید عقلی هسآن قرینه(ببخشید  
-یعنی مثالً) بله عرض کردم (میاست اسالم یادگیري سوره به سوره بوده در صدر  بعضی روایات هست که ود،بش

 است یاد نگرفتم) درستا رر سورة دیگا یاد گرفتم و گفتند من این سوره رمی ،ندنداخومی اعین سوره ر ندمدآ
باید حمل  را م نکته اي است که اینهاین  .مویخواستم بگمی را این بله) است حفظی بوده ،که کتابتی نبوده اه(این

است.  ن حفظاتعلیم در واقع هم .تعلیم قرائتی نیست ،یم تعلیموییعنی بگ -استم نوعی مجازه البته این-بکنیم 
این را  براي دختراست،  این یک آموزش حفظی .کردندمیحفظ بلکه  ؛نمی نوشتند اند،بخو آن را خواستوقتی می

 نیشابرا همینکه ،عرب بودند ،فهمیدندمی اا معانی رهنآکه  است م اینه البته فرضبه سمت سورة یوسف نیاورد. 
د. این حفظ نکن آن را است، فهمیدهمی را شیفرض اینکه او معنا بر ند.می فهمید را شیندي معناام میخوه حفظاز 

 م نوعی تصرف در معنا و مجازه البته این است. در این فضاي تعلیم حفظی بودهاحتمال خوبی هم هست که یعنی 
ن قرینۀ عقلی یکی از این سه چهار معنا را آمنتهی با  و... دنگیرکتابتی می گیرند،اینطوري می تعلیم هم تعلیم است،

از این استفاده  د،واقع اصالً زن تماسی با سورة یوسف نداشته باشباید بگیریم و در هر حال اینکه تا پایان کار در 
 کند.هم این معانی مجازي هیچ کدام اون معنا را افاده نمی و هم ضعف سنديیم ویباید بگود؛ نمیش
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البته  ،..) بلههند.(اولویت این است که سورة نور را آموزش بد ؟پذیرفتید) چی را این احتمال اولویتشما ( 
-ابعاد اخالقی ویژه کیبه هر حال  د؛ن منعی ندارآبله  د؛این مشکلی هم ندار ؛این اولویت هست ،ة نوراین سور

 است.  ن مستحسن و مندوحآکه حداقل ابتداي به د اي دار
ان یعلمه  فرمایدنجا وقتی میآد که وشمعلوم می ،تعلیم نکند اسورة یوسف ربه آنها د یفرما(از اینکه اینجا می

د؛ این اطالق دار ؛نیست) نه نمرادشا را یاد بدهند و... این تعبیر معروفی که ما داریم که روخوانیش القرآن
اي گفتم ظاهراً که تعلیم با چه روشی و نکته کی د.گفتیم که اطالق دار را این قبالً هم د.ن ندارآاختصاص به 

کثرت یک  ود.شموجب انصراف نمی است، ن زمان بودهآتوجه کردید صرف اینکه  د.گفتیم اطالق دار ؟چگونه
 ویدگکه می داي دارقرینه کیمنتهی اینجا  است؛ اطالقش محفوظ ود؛شزمانی موجب انصراف نمی کیفرد در 

 است. و لذا مجازش همین است این شق خاصش ؛نیست منظور اطالق آن
دختران  که فقط در موارد حصرش کرد شوداست، نمی ویرایش شده مربوط به دختران (این حدیث که 
که سورة  است این اصالً مصلحت این است، ازدواج  نکرده ی کهسن در قبل از بلوغ به علت اینکه دختر د؟باش

کنیم مثالً آیات) همین (جزء دو که مثالً ما خودمان اآلن) بله (تدریس قرآن که می نیست؛ش مناسب ییوسف برا
یم...) بله یا شرح لمعه که قدیم درس هدي بچه ها اصالً) بله (توضیح نمینوعاً طالق هست و) بله (نوعاً ما برا

باشد.  وقتی که طرف ازدواج کرده کی دذارنگمعموالً مقید بودند که ب امثالً) اصالً نکاح ر ادادند (نکاح رمی
-می المعه ر که ودن بانزده سالماارده په(عدم تعلیم) ما البته مشکل داشتیم چون ما چ .اي اینجور بودادب حوزه

در  به دخترانی کهرا  سورة یوسفد یعنی همین سن باشکشیدیم (...مقصود همیشه هم خجالت می ،ندیماخو
و  ولد اصالً کل این بحث ،ببینید این روایت . بله .شد آن یم) ضمن کالم اشاره بههتعلیم نداین سنین هستند، 

بله  د.دارانصراف سنین  آنیعنی اصًال کامالً روایت به  ؛ستپایین بیست سال و... او این در سنین  است والد

خودش قرینه است و  (بله) که این و یعجل صراحها الی بیت زوجهاخصوص که اینجا دارد هو ب است همینطور
مگر اینکه قرائنی داشته باشیم که  است ن شرایطآغالباً منصرف به  است، طور کلی حقوقی که گفته شدهبه

کسی هم  ، اگردآیمیبه ذهن ن همنوقت اشکالی آ( د.هم باش سنین باالترط پدر و مادر حتی در مربوط به رواب
اینکه نباید او را ...) بله مثل  کیش خوب نیست مثل یسن برا آندر  ؛یم واقعاً نباید تعلیم دادویگسؤال کرد می

ما هم  (بله) و  شودرا شامل نمی پسر ردیگ این مطلب براي دختر است،تحریک کرد (بله تحریک نکرد) منتهی 
 چه هستند؟ واقعاًنیم ادکه نمیرا همۀ مصالح 

 با هدف نزول قرآن و هدف ... ،یم که جایز نیستوی(ببخشید نسبت به عدم آموزش براي دختران مثالً بگ 
مطلب  کی اینو  باشند ممارست نداشته بهابتدا  ن سنیندر آ ) ببینید بنابر این معانی در واقع یعنیسازدنمی
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(استطاعت..) البته  د.ندار بحثخیلی  ردیگ ید.انجام نده ودموجب یک نوع حالت تحریکی بش که اگرحقی است 
باید  و حق است، که آموزشهاي جنسی که واقعاً درست است توجه کردید چون عین این است. این باز ضعیف

رفی نیست ا(استاد...) نامتع مطلبخیلی  د؛نگیر صورتدر این سنین با این وضع  ودشولی گفته می انجام بگیرد،
در  بله در هر حال چون دیدم است. زمانه فرق کرده ر) بله (امروزه ما همش..) خوب حاال که دیگ37:38(نامفهوم

 کهاین هم یک بحث دیگري که در ضمن این روایت  .الزم بود آن اصل طرح ،رسیدیماین روایت ما به این بحث 
 ، مطرح نمودیم.کنیمض میا عراهم مسائلش ر

 تساوي نقش پدر و مادر در بحث آموزش
سنگینتر است با  نسبت به مادر که نقش پدر در تعلیم و تربیت شود(استاد از مجموع این روایات استفاده نمی 

البته این بر خالف تصوري  است؛ معموالً والدین بوده ،دو روایت والد داریم ی....) یک استاینکه مثالً والد داشته 
ولی  است؛ پدر محور در این چیزها رفت کهمی این به سمت م بیشتر ذهنمه من .بود که خود من هم از قبل داشتم

ن آولی نه  دنارسمی انوع تاکید ر کی آن هم البته وداشت والد دو تا که  یهمۀ روایات اطالق داشت جز یک
 م نکتۀ جالبی بود که در روایات آمدهه این برجسته داشته باشد.که خیلی  دآیمی انسان به ذهن تاکیدي که ابتدا

حاال یکی دو یعنی (یعنی محور باشه مثل..) بله. ) خوب در هر حال پدر آنوقت تاکیدش به چه معناست؟( است.
ي پدر مادر ، برادوشن روایات معتبر قائل میآ درثواب و ارزشی که معتبر نیست و اال  هم خیلی است که روایات

 خصوصهمثل روایاتی که ب اي هر دو هست. بعضی روایاتو لذا استحباب این آموزش قرآن بر علی السویّه است
چون اآلن والدي هم که  ي هم ندارد؛که سند معتبر است یکی دو روایتی، حمل بر جنس نکنیم د، اگر همداروالد 

حق الولد علی  کهعرض بکنم  ااین نکته ر د.بگیر همرا والده  ،حمل بر جنس بکنیماست  یم حتی ممکنویگمی

هم را که ولده  دیکی اینکه والد به معنی جنس باش د،یکی اینکه والد مقابل والده باش د؛این دو احتمال دار الوالد
ز با ،یکی از نکاتی که قبالً عرض کردیم و لذا استیم والد مقابل والده وییکسره نیست که بگ چنان هم و لذا دبگیر

نقش  هر دو که وداز روایات نقش آموزشی پدر و مادر در بحث قرآن استفاده میش این است که  کنیمهم تاکید می
 است.قرار داده شده  هر دووظیفۀ استحبابی که بر  دارند، برابريمشترك و تقریباً 

و باالخره پدر باید نظارت  ؛دکنم قابل انکار باشفکر نمی است، از نگاه اسالم پدر متکفل این امور اینکه (استاد
که  را این ود.تحت اشراف پدر اداره بش این خانواده باید در واقع دکندخالت می هم بعد اگر مادر د.مدیریت کن

 چیزي کیما  محوریت داشته باشد، ..) اینکه پدرمدیریت سلیقه نیست.ا همه (همنکر شد) خوب حاال این ودشنمی
در جایی هم که شک داریم به همین  تاقاعدة فقهی نیست  کیولی این خودش  ،کنیماستفاده می از مجموعۀ احکام

  .عمل کنیم
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و کار درستی هم  ددهانجام می (ره)ن کاري که مرحوم شهید صدرآمن عرض بکنم  اببینید این نکته ر
 .ولی این قواعد کلی قواعد فقهی نیست ،رسیمقواعد کلی می کی در نظام سازي ما بهاست.  نظام سازي ،هست

اي که ما با ذهن آن قاعدهتا  ودشداده میبنابر آن فتوایی  و دآیمیبین یک قاعدة فقهی که در حدیث  است فرق
مراحل دشواري را  ،دید بصورت قاعدة فقهی دربیاهن قاعدة استکشافی اگر بخواآ .کنیمن استکشاف میخودما

 ،استخراج کردیم امثال اینها و که نفقه بر او هست را از همین احکام هم محوریت پدر حاال ما د.باید طی بکن
د، نه اینچنین بده اش راههزین و بایدپس آموزش هم مال اوست  ،قاعدة فقهی است کیاین یم ویبگولی اینکه 

-داریم فقه می همین ما رخاطهبخاطر اینکه...) ه(ب ؟یدویگاز کجا می را این ؟...) چراستمسئولیتش با او نیست.

مسئولیت  ،که مسئولیت این خانواده دآیمی(...از سیاق در ن ست؟دلیلش چی ؟چی ي(...خوب همین) براانیم. خو
اصالً قابل  دحق و حقوقی که پدر دار عالوه بر اینکه جا بر عهده اوست؛ش......همه اهبیرونیش مسئولیت ادار

) بله (مجموع این ودشمی قصاص ولی مادر ود،شقصاص نمی د،بکش ابچه ر کیقیاس نیست مثالً پدر 

د؛ دار معناي دیگري آن یکی د،معنایی دار کی الرجال قوامون علی النساء است. ا جزء به جزئهآقا این ها...)چیز
(مدیر کل  .نداریم جایی مارا این د، او محوري است که همۀ وظایف را باید سامان بده ویداي که بگهیچ قاعده

 ؛ایست که قاعدة فقهی نیست) (هستش...) این یک قاعدهکیجا خوب مادر مسئولیتش) (این  کی) نه (...ستاو

...) اهلیکم) خوب (این الذین امنوا قوا انفسکم و اهلیکمیا ایها است. ( این استکشاف ما در نظام خانوادة اسالم

) بله (... 42:22فهوم طاب به مرد نیست (نامخ ؛ فقطاین خطاب به زن هم هست �ًقوا انفسکم و اهلیکم نارا ،بله

(نامفهوم)  است مشترك که ....) نه مذکرهاي قرآنیا ایها الذین امنوااست آمده  امنوا در آیه ؛کند همراهیزن باید 

 زن قوا انفسکم و اهلیکم ناراً دگیرمی راهر دو  آن عبارت) ودشم شامل میرا ه زناست.  بحثی نیست (مشترك
این وظیفۀ بگوییم اما اینکه  است؛ همینطور و...بله در نفقه و هزینه  ؛خودت و خانواده ات را د؛گیررا هم می

-دلیل می شود؛این استفاده نمی است، خوب ،حاال مادر هم کمک بکند ،وظیفۀ اوست آموزش دادن به فرزند

از کارهایی که باید یکی ) بله (یعنی است یکی از وظایف مادر اند تربیت فرزندگفتهدلیل نداریم (ما  ،دهخوا
-ن میانش ،دآیمیپدر  وچند روایت اسم مرد  در وقتی در هر حال گرچه ؛) بلهاست همین تربیت فرزند دبکن

شکلی  کیبه  این کار که وظیفۀ او وظیفۀ مهمتري است ولی اینکه مادر در اینجا در طول او هست یا باید دده
 اطوریکه پدر این وظیفۀ رجحانی رهمان ویدگاطالق ادله می شود؛استفاده نمیا هاین د،انجام بگیر مرد زیر نظر

از  دیکی قیام به این وظیفه بکنان حالت کفایی است؛ البته بینش است.مادر هم این وظیفۀ رجحانی رو دار د،دار
 ید به این موارد همبا د؛جنبۀ رجحان کفایی دار کار هم قبالً نگفتیم که اینرا این نکته  ود.شدیگري ساقط می
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ساخته  ردیگ اینهانفر مسئول... )  کییعنی..  ودنفر مسئول این کار بش کی باید (از جهت اینکه باالخره .دقت کرد
د،وظیفه یکی که قیام بکناست؛  منتهی کفاییاست؛ به چند نفر داده  را اسالم مسئولیت اتفاقاً نه ست؛پاختۀ ذهن ما

 د مسئولیتهخوااسالم می مسأله وجود دارد؛ یعنی حکمت مهمی در این به نظر من اتفاقاً  ود.شیکی ساقط می آن
حداقل در مسئول است؛  واقعاً مادر هم دوشادوش پدر نسبت به این  نشود؛ بر دوش یک پدر تنها گذاشته فقط

 است؛ وظیفه دارد تعلیم قرآن که اینطور
یک من خودم چند روز پیش  این مورد است؛اند فتهگ روایات در خانواده که در وظایف مادر یکی از (استاد 

اینکه  من خودم دیدم) ولو را یعنی این است؛ تربیت فرزند مربوط به مادر بودتصریح کرده  دیدم که روایت را
در عرض پدر نسبت به  ولی باالخره مادر هم د؛باش مطرح شده به این شکل دآیمییادم ن چنین باشد، ولی من

یعنی اگر پدر نداشت و او هم  است؛ در طول ؛در عرض نیستحاال در مثل نفقه و...  د؛وظیفه دار هاخیلی چیز
این امور آموزش و امثال اینها به این  دراما  است؛ واجب او هم بنابر رأي بعضی فقها نفقه بر ،داشت و امکانش بود

یا بدون واسطه و حتی با استیجار هم  دباش قبًال هم گفتیم این آموزش دادن با واسطه کند.که فرقی نمی است شکل
به عنوان  ؛عنوان نفقه نیستهم این به باز د،پول خرج بکن است یعنی مستحبد؛ باید باید پول خرج بکن د،باش

بحث . کنیمم فکر میه باز ،که عرض کردم دآیمی هاییالبته من عجالتاً به ذهنم این جواب است. مقدمۀ یک تکلیف
د که در نداشته باشاز بحث  در این حد ینکتۀ مهم دیگرقرآن احتماالً  ویم آموزشنیست وارد بشبعدي هم فرصت 
ر بحث خواهیم کرد.  سري مسائل دیگ کیمثل آموزش حدیث و  در مورد اموريان شاء اهللا  اینجا طرح شود.

         صلی اهللا علی محمد و آله الطاهرین                                             
 

 


