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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اشاره
قاعده کلی این شد که تعلیم علوم  ؟تعلیم علوم راجح اعم از واجب و مستحب چیست حکمبحث این بود که 

 را برشمردیم. کلی ویژه داشتموارد خاص که عناوین  راجح مستحب است اال در موارد خاص که بعضی از

اص روایات به صورت خاص به نحو استحبابی یا وجوبی ترغیب شده یکی از موارد خ موضوعاتی هستند که در

یک مبناي کلی و قاعده  نبود خاص هم يهابحثبنابراین اگر ؛ دومین مورد تعلیم الحدیث بود بود وتعلیم قرآن 

آن  ي که عناوینیمگر در موارد ؛که مستحب است اجب و مستحب داشتیمیم علوم ولتع عنوانبه عامی در بحث اول

  .امر را واجب بکند که چهار پنج مورد کلی بود

آن بررسی شد  همه ابعاد به صورت مبسوط و مفصل و بودقرآن  وارد شده که یکی ايادلهدر موضوعات خاصی 

 را عرض کردیم. و نتایج آن 

اب قاضی عمده روایات در باب هشت ابو. روایت نقل شد 30یا  20 که بود مورد دوم تعلیم الحدیث و الروایه

 بود. 18جلد 

 عبارت بودند از: بودتعبیر که در روایات آمده  ده

 ؛بسط الحدیث همان نشر حدیث بود ؛ردکمی یک عده از روایات ترغیب به بسط الحدیث و نشره  -1

 ؛ثیحفظ الحد  -2

 ؛بودآمده  با عنوان روایه الحدیث -3

 ؛کتابه الحدیث -4

 ؛منان استمفاد حدیث در قلوب مؤ منین که نوعی ترسیخ مضامین وتسدید الحدیث فی قلوب المؤ -5

 ؛افاده الحدیث یعنی فایده به دیگران برساند -6

 ؛تبلیغ و ابالغ -7

 ؛حمله الی افقه یا الی الفقیه بود -8

 ؛بیان و الحاداثالحدیث بصصورت تعلیم بهبود به صورت کلی یا آمده  جاهایی بود که تعلیم الحدیث -9

 .دیدن یکدیگر بروند ،الحدیث براي مذاکره حدیث ةاور لمذاکرزالت -10
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احادیث خاص و ویژه نباید به  نی دارد کهقرائ حدیث به نامحرمان نشود منتها ءافشا ویدگمیدر روایات 

 محدود به است منتهاده ید مقیدي است که در بعضی روایات آمیک ق درواقع واین یک قید اضافی  ،نامحرمان گفت

 .ودشمیهاي همفسد موجب ندارد یا مواقعی است که کسی تحمل

 .خاص است الحدیث مقید به موارد عۀااض

و روایات عامه خیلی زیاد است از جمله کنزالعمال و این بحث به لحاظ تاریخی یکی از موارد اختالف شیعه 

 نکردند.حدیث  و منع روایت گاهچیهمه ما کردند ولی شیعه و ائمی حدیث را در مقاطعی منعها آن کهنیااست  یسن

که به لحاظ سنی است همین محور و موضوع است  کالمی و مباحثاتی که بین شیعه و يهاکتابدر  یکی از موارد

ی نوع کندیمعالوه بر اینکه فی حد نفسه این امر را ترغیب  تاریخی قابل دفاع و تأمل است در حقیقت روایات

 ودشمیاگر حدیث نقل شود موجب  که ردکمی کیدکه تأمنع حدیث هم دارد همان جریان منع حدیث عمر  نظارت به

 .قرار بگیرد و این موضوع در الغدیر بحث شده است الشعاعتحتکتاب  وقرآن 

 کنندهروایات ترغیب
 ؛ودشمی د به سه دسته تقسیمترغیب به حدیث و تعاطی حدیث کردن این مجموعه روایات که با عناوین متعدد

 ویدگمییک گروه خصوص تعلیم را  -

 مقدمات تعلیم است ءند که جزکمی گروه دیگر به عناوینی اشاره -

ند در میان کمی دیگري که تالش مضاعف ءیرد و هم مقدمات تعلیم و هم انحاگمیهم تعلیم را  گروه سوم -

گروه سوم است یعنی بسط الحدیث عنوان مطلقی  ءخیلی از این عناوین جز .مردم حدیث محفوظ بماند

یر اموري که در بقا و حفظ و سا هاکتاباستنساخ حفظ  وقبل  يهادورهچاپ حدیث در  واست که کتابت 

ترغیب قرآن  و ارتباط جامعه باقرآن  و تعاطی باقرآن  زشومکه نسبت به آ طورهمان .ثر استحدیث مؤ

 هستیم. آن بر کیدرغیب و تأآن شاهد ت رتبه بعد از درشده بود 

تعابیر  وورد علیرغم اینکه عناوین به صورت تواتر معنوي به شمار آ مجموعه روایات شاید در حدي باشد که

و  شاید در حدي باشد که این روایات ضعاف و صحاح وجود دارد اما تعددش اتیروا هاآنمتعدد است و در بین 

 .رساند نه مدلول مطابقیاین را میدیگر با مدلول التزامی  خیلی از روایات
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ند کمی کیدتأشناخت ائمه  ها وآن روایاتو  ائمه به به مراجعهی وقت 18بسیاري از احادیث در ابواب ج 

راین اگر نگوییم تواتر لفظی است چون بناب ؛است این امر نشر پیدا کند مستحسن که ندکمیترغیبات به نحوي داللت 

این محور مفادي که در  رويدارد و شاید تواتر اجمالی نباشد.  تواتر معنوي وجود عتعابیر متفاوت است یک نو

آن  اشاره شد در بسیاري از روایات به صورت التزامی و داللت اقتضا بهها آن به صورت مطابقی به بود روایات

 .کید استار مورد تأامر مستحسن و بسی دیریفرابگآن را  این محور که تعاطی جامعه حدیث و نشر .ودشمی اشاره

 مباحث مهم
آن  ذیل کنندیماشاره آن  به صورت تواتر به مفادي که تقریباًها ي آنبنددستهبعد از فراغت از اصل روایات و 

 است که ضمن تعلیمبحثی  مثل يریگجهینتنوع بحث و چون نیم کمی اشاره وارفهرستکه  وجود داردبحث  جهاتی از

 .و کتاب مطرح کردیمقرآن 

 بحث اول

 منظوربهگیرد؟ روشن است که نشر حدیث می گیرد یا مضامین حدیث را هماین اخبار نشر الفاظ حدیث را می

محتوا و مضمون است و قطعاً مضمون مراد است. تفاوتی که با قرآن وجود دارد این است که قرائت ظاهر قرآن هم با 

عنوان خاص و تأکیدات فراوان مورد ترغیب قرار گرفته بود ولی با توجه به اینکه در حدیث نقل به معنا هم جایز 

توانید مضامین را نقل کنید یعنی توجه اند میارد بلکه فرمودهاست در روایاتی که ترغیب کرده تعبد به الفاظ وجود ند

شاهد بر این است که  لحاظ قرائن عقلی و نقلی همبه  ؛به ظاهر و الفاظ یک درجه از قرآن تنزل پیدا کرده است

باید نقل حفظ مفاد و محتوا اهمیت داشته است البته نه به حدي که الفاظ اصالً مهم نباشد و در حدي که در آن دوره 

تواند عوض نکند انسان تا می وشد مهم است. در این دوره نقل به مضمون جایز است منتها جاي احتیاط است می

نیست هم قرائن نقلی این را نشان حدیث بوده است. پس تعبد به الفاظی که در قرآن بود در  طورنیهمآن دوره هم 

از  کهگرچه باید دقت شود  ،گویند نقل به مضمون بکنیدند و میگذارآزاد می کهیوقتدهد و هم در خود روایات می

گوید نشر شود و منتقل کردن مفاد با حفظ نکات مانعی ندارد و بسیاري از عناوین وقتی میناهمیت الفاظ کاسته 
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 »علم اهاله علم اوالدکم،«دهد و بخصوص روایاتی که تعلیم دارد محتوا را آموزش می یعنیحدیث، بسط حدیث، 

 یاد بدهد. خواهد مضمون راقرینه دارد که می» یسبقکم الیهم المرجعه«گوید قبل آن تعلیم که می

یعنی به واو و رود ی که استظهارها روي چیزهاي خیلی ریز میمشکالت استظهارات فقهی ما است جای یکی از

نقل به دارد این است که  پاسخی که در علم فقه وجودود ولی شمیردد یک مقدار استظهارات سخت گفا برمی

م تقید داشتند ماند ضمن اینکه از نظر تاریخی همحفوظ میآن  نکات و مضمون از یک فردي که خبیر به لغت است

خواهد می درواقع »هلمتعال «مثال زده شده وانید نقل به مضمون بکنید تمی فرمودند ائمهوقتی که حفظ شود فلذا 

تند حدیث باقی نماند یعنی یک نوع احتیاط و دقتی در کار بود که اگر خواسجلوي وسواس را بگیرد که می

 و شک دهی) شنمثالً از امام صادق (ع .رفتیمحدیث از بین  هاوسواسخواستند به کار ببندند با این احتیاطات و می

اجتهاد امروز خیلی بحث  يهافرضشیپدر  .خواهد خیلی وسواس به خرج ندهد مثال زده تعال و هلمند میکمی

، باشد عبدالرحمنیونس ین  یامحمد بن مسلم باشد زراره  کهیوقتند کمی ت هم خیلی فرقامهمی است و روای

 .ندکمی حسابش با یک راوي معمولی فرق بودنده بودند و اهل دقت فقیي ممتاز که هاچهره

 بحث دوم

در روایات جایی که امر دارد علموا یا امثال  دقت با ؟بحث دیگر این روایات مفید وجوب است یا استحباب

است و فضا و ها آن ثار برايو بیان آبه صورت وعده ثواب  د و غالباًسندهاي خیلی معتبري ندارن معموالً هانیا

براي وجوب نشر  .استشهاد نمودها آن و استحباب است نه وجوب که بشود به یکی ازترغیب  دهندهنشانشرایط هم 

این است که  دهندهنشاننی همراهش است که و اگر امري هم دارد قرائعام و مطلق ثوابی دارد  طورهبحدیث 

تعلیم و نشر  .ئل به استحباب بشویماباید ق القاعدهیعلخواهد وجوب مطلق و عامی را در اینجا قرار دهد و لذا نمی

  .بیایداي هعناوین خاص کهنیا است مگر داراي استحباب مؤکدحدیث 

 موجب وجوب عناوین

 قرآن به وجوب تعلیمقرآن  ود یعنی موجب تبدیل استحباب تعلیمشمی کریم عناوینی موجب وجوبقرآن  در

 :ودشمی
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 باشد اهللاکالمترك تعلیم موجب تخفیف  -1

 . مصداق کتمان علم شود2

 شودقرآن  مهجوریت . اگر تعلیم نشود موجب3

 باشدقرآن  به تعلیم جایی که عمل به تکلیف شخص نیاز. در 4

حدیث مبناي فرهنگ و معارف  عضیا وحدیث شود  عاي است که اگر موجب ضیاعناوین ثانویه ذکرشدهعناوین 

 .حدیث شود عمانع ضیا تاحرام است و واجب است که نشر داده شود  اگر پیدا شود قطعاً که جامعه است

اصل  در بنابرایناما فراتر از این استحباب است؛ ست ا تکالیف اشخاص لیم و تعلم مبناي اعمال وعکه ت جایی

 .عناوین ثانویه موجب وجوب تعلیم و نشر حدیث شودکه استحباب است مگر در جایی قرآن  مثل

 باشد عینی است یا کفائی؟ هر جاباب وجوب و استح کهاین

موزش حدیث و معارف حدیث واجب کفایی است و چون این واجب انحاللی است یعنی و آ قرینه نشر به خاطر

هر موردي همه این وظیفه را دارند و اگر کسی اقدام کند  و در شخص دیگراو به  وزش دهد ودیگري آمباید به 

 .کفایی بشوده وجود داشت براي اینکه یک واجب ود منتفی است چون دو قرینشمی چون مصداقش تمام

دیگر مورد ندارد در اینجا هم منحل و  یکی قیام کرد کهاینفهمد مصداق بعد از را میآن  ک قاعده مهم که عقلی

در بکند که در جامعه  يالبته نشر و بسط حدیث یک معناي عام اجتماعی هم دارد یعنی کار ودشمی به اشخاص

 نیز واجب کفایی یا مستحب کفایی. آن هانیال حدیثی و امثا يافزارهانرمحدیثی و  يهاکتاب مانند باشد دسترس

کسی قیام کرد دیگر  کهایناین است که بعد از  حاالت متفاوت است دلیل کفائیت احوال و برحسبود و شمی

 آن نیست. مصداقی براي

 تعبدي است یا توسلی؟ وسلیاتتعبدیات و ت

 .ا باز کردیمرآن  از قسم توسلی نوع دوم است توسلی دو نوع است که بحث اصولی

حرام آن  د اما دربرالص نیست گرچه ثواب را باال میاین از توسلی نوع دوم است که قوام تکلیف به قصد اخ 

 داد.توسلی نوع دوم قرار  ترقیدقیا به بیان  به شمار آوردرا واسطه بین تعبدي و توسلی آن  ودشمیاست 

 .شودمیروزه و لذا توسلی  نماز و خواهد مثلقصد قربت مینگفته که اطالقات این ادله   -
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که در قرآن داشتیم کسی که قرآن را بخواند یا آموزش دهد  طورهماناما اینکه توسلی نوع دوم است براي اینکه 

براي اینکه جلوي دیگران مقام پیدا کند یا براي ریا باشد وعده عذاب داده شده بود نظیر این را در باب  ردیفراگیا 

 یی و ریا و جدال باشد مذمت شده است.خودنماه اگر وسیله حدیث هم داریم ک

 بحث سوم

غیریه است که طبق استدالالتی که بحث شد نفسی است منتهی با قیودي که در بحث قبلی  بحث دیگر نفسیه و

 اشاره شد.

ند هم عقل کمی هاراهرا ترغیب به گزینش بهترین  موزش ادله اطالق دارد و روایات مطلقی مادر انتخاب شیوه آ

یکی از  .استآمده  ند و هم در روایاتکمی ییدآن را تأ وید که این حکم عقلی مستقل است و شرع همگمی این را

موزش بده آیک واجب یا مستحب تحت شرایط متفاوت  عنوانبهحدیث را که قرآن و  احکام ادله االن مطلق است

مشمول این است اما در اتخاذ ها آن و متغییر است همه ها متفاوتاما چگونه آموزش به این اطالق دارد؟ شیوه

است انتخاب  مستحسنبهترین راه که  و نیستآن  وید الزامی درگمی یک حکم عقلی مستقل داریم که عقل هاوهیش

 .کنید

و لذا حکم شرعی  ؛است »کل ما حکم بالعقل و حکم بالشرع«این از احکام عقلی مستقل است که مشمول قاعده 

ه را دهد بهترین رابا بصیرت انجام می ومن کار را متقن مؤ در روایات هم به این امر اشاره شده که. ودشمی هم

ود گفت دلیل اطالق شمی .شده است دیتأکآن  همان حکم عقلی است که در روایات هم به هانیا ،ندکمی انتخاب

که در شمول  ییهابحث .زش و نشر انتخاب شودمومستحسن است که بهترین راه و شیوه براي آدارد گرچه راجح و 

 يزیربرنامهبحث ششم است بحث هفتم نیز در شمول این روایات نسبت به مراحل و انواع مختلف تعلیم است یعنی 

البته در اینجا چون عنوان نشر و  ؛تعلیم نبود بود ولی عیناً طنوع امر دیگر داشتیم که با تعلیم مرتب 8-7تدوین متن و 

ن و کمک به معلم براي نشر ي و تدوین متزیربرنامهي و گذاراستیساریم راحت است شمول ادله نسبت به بسط د

 .است ترآسانو اینجا از یک جهت ردیم کمی با وجوه خاصی اثباتقرآن  حدیث همه مشمول است و در

تسدید فی قلوب  ،افاده حدیث ،بسط حدیث ،در دوازده عنوان و تعبیري که در روایات داریم نشر حدیث

عناوینی دارد که به راحتی اشکال دیگري را هم که عنوان تعلیم برایش صادق نیست ولی  حدیث، روایت منینالمؤ
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یک جلسه بحث کردیم و چون خیلی قرآن  را در هانیاهر یک از  .ردیگیبرمدر  راثر باشد تواند مؤمی در تعلیم هم

 -هایی که نکته خاصی داشتمگر جا میکنیم متفاوت نیست فقط طرح کلی

 دداشتکردند و گاهی یامی الاي را سؤهروات مسئلو نبود  هانیازمان ائمه طاهرین چاپ و کتابت و امثال 

د که نقل مضمون جایز است در این زمان هم نقل به شمی بیانردند و گاهی هم کمی حفظها آن ردند و بعضی ازکمی

الفاظ  روایات بگوییم الفاظ میتوانینمجایز است چون آمده  لفاظی که در روایتمضمون و نسبت دادن به امام بدون ا

 ما حدیث را نقل هاوقتخیلی  که ددار ؛ اما یک نکته وجودحدیث پیدا شده استآن  تغییراتی در ائمه است احتماالً

در وسایل یا بحار وجود دارد اگر این  یانیم تلقی مخاطبان این است که همانی است که در اصول کافی نوشته کمی

 .این عنوان ثانوي دارد که االن پیدا شده است جهل است وی اقرار به تلقی وجود دارد و نقل به مضمون بکنیم نوع

که عین الفاظ را  این بودویند حدیث را خواند ولی درست نخوانند براي اینکه انتظار مخاطب و قراین موجود گمی

تصریح بکند من  کهیوقتثانوي اشکال ندارد ولی  عنوانبهاست اگر نقل شود  هاکتابدر این  ه. آنچکندیمنقل 

مضمون بکند عین ترجمه به  اگر دقت الزم در مضمون و انتقال .مانعی نداردگویم امام فرمودند می مضمون حدیث را

 .ذا گاه عنوان ثانوي دارددیگر هم نوعی نقل مضمون است و ل ییهازباندیگر است ترجمه به  يازبانه

 بحث چهارم

 م کهنقل بکنی موانیتمی نیست آن الفاظ یادمان مضمون را با دقت نقل کنیم یا چنانچه عینآیا نکته دیگر اینکه 

 .باید در روایت بررسی شود

خصوص یا در مراحل بعدي هم مجاز به این کار است باي این کار انجام شد آهدر یک مرحل اگر کهاینیک نکته 

 ؟ثانوي باشد نیعناواگر 

چه  نبوده است و با الفاظاند یا در جایی که امکان نقل عین اجازه داده مطلقاًباید ببینیم که نقل به مضمون را 

ین الفاظ تثبیت عصر اول بوده است و بعد که ا در ها است یاانبراي همه زمقیودي اجازه داده شده است و  شرایط و

مورد ذیل این موضوع بحث است که در جایی ما ندیدیم  8 - 7نکات مهمی است و  هانیا ؟ستشد دیگر اجازه نی

 .بحث شده باشد
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و در قرآن  از کد است و هم تعلیم الحدیث که در رتبه بعداستحباب مؤ خاص طوربهقرآن  تا اینجا هم تعلیم

 .ندکمی وجوب پیداآن  و تعلم شرایط خاصی تعلیم

 ؟چیستترجمه حدیث  حکم

وقتی که در عناوین دقت شود بعضی از این  .استآمده  ول همه عناوینی است که در اینجارجمه حدیث مشمت

 بعضی از مفادظهور دارد ولی آن  عناوین حفظ الحدیث یا روایت الحدیث یا کتابت الحدیث در خود الفاظ عربی

و مضمون همم مشمول این حدیث  حتوام را نشر بده یا ابالغ کن قطعاً  وید حدیث ماگمی مطلق است وقتیها آن

 است.

 به ابالغ به غیر عارف ،وید نشره و ابالغه الی من ال یعرف بالحدیث و ال غیرالعارف بالحدیثگمینشر حدیث که 

 .شودیمدو قسم اطالق 

 مقدمه نشر حدیث است عربی یاد داده شود که کهاین  -1

 .حدیث را به زبان او ترجمه کند  -2

 حد نفسه اطالق دارد و حصر به قسم دوم شود که فینشر حدیث است بخصوص اگر جایی من رد شاملهر دو مو

مدرن  يهاوهیششامل  هاروشالبته  .ودشمیاقسامش  و هم ترجمه و انواع و که هم نشریرد گمی مضامین و محتوا را

د و خیلی کارهاي خوبی انجام وشمی هانیادر قالب طرح و تصویر و ایجاد نمایشگاه و امثال  و قالب جدید مثالً 

 افتد.می جادر ذهن بچه  آن مضامین و معارفنند و کمی تهیه ییبایزتصاویر قرآن  یاتاز آ شده است مثالً

ی است که بقاي معارف حدیثی به این موارد خاص جاییکی از  و نشر حدیث مستحب است اال در موارد خاص

ا به حدیث تربیت شود و شرایط خاصی هستند که ادیبان آشن، حدیث است که مجتهد تربیت شود علماي فقه و

 علی محمد و آله االطهار اهللایصلو  .کندیمالزامی 
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