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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
که تعلیم علوم راجح  کردیمابتدا به صورت قاعده کلی بحث  بودحکم تعلیم علوم واجب و راجح  دربحث 

 درواقعبرشمردیم که  را مستحب است اال در موارد خاص که بعضی از موارد خاص که عناوین کلی ویژه داشت

که در خود روایات به  هستدر روایات  یاما موارد خاص ؛موارد خاص عناوین کلی موجبه لوجوب تعلیم بود

یکی از موارد خاص بحث تعلیم قرآن بود و  .ستصورت خاص به نحو استحباب یا وجوب به آن ترغیب شده ا

 .دومین مورد تعلیم الحدیث بود. این روند بحث است

 واجب و مستحب قاعده کلی تعلیم علوم
هاي خاص هم نداشتیم یک مبناي کلی و قاعده عامی در بحث اول داشتیم که تعلیم علوم بنابراین اگر بحث

ه عناوینی بیاید و آن امر را واجب کند که آن هم چهار پنج مورد واجب و مستحب، مستحب است مگر در مواردي ک

 که به این ترتیب است؛کلی بود. عالوه بر آن در موضوعات حدود ده طایفه یا ده تعبیر در روایات آمده بود 

 کرد؛ بسط الحدیث همان نشر حدیث است.از روایات به بسط الحدیث و نشره ترغیب می تعدادي -1

 کرد که حفظ را هم معنا کردیماللت بر حفظ الحدیث مییک عده روایات د  -2

 کرد یعنی عنوان روایت حدیث بر آن آمده استطایفه سوم داللت بر روایات الحدیث می -3

 کتابت الحدیث آمده بود در طایفه چهارم  -4

 مؤمنانطایفه پنجم تسدید الحدیث لقلوب مؤمنین بود که نوعی ترسیخ مضامین و مفاد حدیث در قلوب  -5

 است

 طایفه ششم افاده الحدیث بود تعبیر افاده داشت که آن فایده حدیث را به دیگران منتقل کند -6

 طایفه هفتم تبلیغ و ابالغ بود  -7

 حمله الی االفقه یا الی الفقیه یاداشت  حدیث تعبیر حملطایفه هشتم حمله الی االفقه بود  -8

الصبیان الحدیث به صورت کلی یا تعلیم الحدیث ب طایفه نهم آنجاهایی بود که تعلیم الحدیث آمده بود تعلیم -9

 الحداثو ا
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 .دیگر بروندبه دیدن یککه براي مذاکره حدیث  لحدیثة المذاکر کرد که التزاورکه داللت بر این میاي طایفه -10

 : پس اضاعۀ الحدیث چیست؟سؤال 

نامحرمان نشود منتها قرائنی  گوید افشاي حدیث بهافشاي حدیث است که در روایات میاضاعۀ الحدیث جواب: 

این یک مقیدي است که  درواقعگفت.  نامحرمان و کسانی که تحمل ندارنددارد که احادیث ویژه و خاص را نباید به 

 شود.اي میدر بعضی روایات آمده است منتها محدود به مواردي است که کسی تحمل آن را ندارد یا موجب مفسده

گوید این کار را نکنید منتها محدود ها را باید جدا بحث کنیم اضاعۀ الحدیث بیشتر جاهایی به کار رفته که میاین

قطعاً روایت بیش از این است. این روایات خاصه  و شاید مجموعاً بیست سی روایت باشدبه موارد خاص است. 

ودتان در کنز العمال و منابع عامه تتبعی کنید هاي دقیقی دستم نیست مناسب است خروایات عامه آدرس-بود. 

 -ها هم هستینم قاعدتاً در بین آنها را ببکمکی هم بدهید من فرصتم زیاد نشد که همه آن کتاب

 پیشینه اضاعۀ الحدیث 
اي است که به لحاظ تاریخی در حاشیه بحث باید به آن توجه داشته باشیم که یکی از مواردي که در نکته یک

اي کالمی و مباحثات که بین شیعه و سنی هست همین محور و موضوع است که در تاریخ اهل سنت شاهد هکتاب

کردند و در شیعه چنین چیزي وجود ندارد این به لحاظ اي هستیم که به استناد روایاتی از نشر حدیث منع میدوره

 تاریخی قابل مداقه و تأمل هست.

کند به نحوي یک نوع نظارت به منع حد نفسه این امر را ترغیب میدر حقیقت روایاتی عالوه بر اینکه فی 

 گفت اگرمی وکرد اي است که عمر تأکید میحدیث هم دارد یعنی جریان منع حدیثی که وجود دارد همان قصه

 قرار بگیرد. الشعاعتحتشود که کتاب و قرآن موجب حدیث زیاد نقل بشود موجب می

اگر  وحث کرده است. این یک بحث تاریخی است که در جاي خود باید تأمل کرد در الغدیر هم مفصل این را ب

 ید.یدي به دست بیانکات جد شود شایددقتی 

 نکته
 شود:این مجموعه روایاتی که با عناوین متعدد ترغیب به حدیث و تعاطی حدیث کردند به سه دسته تقسیم می

 گوید؛یک گروه خصوص تعلیم را می -
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 ؛گیردکند که جزء مقدمات تعلیم است و تعلیم را نمینی اشاره مییک گروه به عناوی -

گیرد هم مقدمات تعلیم و انحاي دیگري که فرد تالش و یک گروه هم عناوینی دارد که هم تعلیم را می -

 نی محفوظ بماند.یک میراث دی عنوانبهکند براي اینکه حدیث در میان مردم بماند و می

گوید بسط الحدیث و نشر الحدیث با این عناوین که می جاهمانسوم است یعنی گروه خیلی از این عناوین جزء 

هاي آید، بسط الحدیث یک عنوان مطلقی است کتابت حدیث، چاپ حدیث استنساخ آن در دورهدر روایات که می

آن هم بسط الحدیث گیرد هم اینکه حدیث را به دیگران آموزش بدهد ها را میها نشر کتابقدیم که بوده حفظ کتاب

که در  گیرد هم سایر اموريها هم تعلیم را میبسیاري از این طورهمینحفظ الحدیث را بحث کردیم  ؛و نشر الحدیث

 بقا و حفظ حدیث مؤثر است.

که نسبت به آموزش قرآن و تعاطی با قرآن و  طورهمان که کنداین نکته را افاده می خوبیبهمجموعاً روایات 

عه با قرآن و تالش براي اینکه دیگران با قرآن مأنوس بشوند ترغیب شده بود در رتبه بعد از آن شاهد ارتباط جام

این روایات  و در مجموعه روایات یک نوع تواتر معنوي دارد درهستیم. گویا  بسط حدیثترغیب و تأکید بر 

در حدي تعدد آن شاید ود دارد اما اینکه عناوین متعدد و تعابیر متفاوت است روایات ضعاف و صحاح وج رغمعلی

رساند نه مدلول مطابقی، این روایات مدلول و خیلی روایات دیگر که با مدلول التزامی این را می باشد که این روایات

ها شناخت ائمه، شناخت روایات آن و مطابقی بود بسیاري از احادیث در ابواب جلد هیجده داریم که به مراجعه

 ؛کند که این امر مستحسن است و خوب است که نشر پیدا بکندترغیبات به نحوي داللت بر این میکند این تأکید می

ولی تواتر معنوي  -چون تعابیر متفاوت است شاید تواتر اجمالی نباشد- ن مجموعاً اگر نگوییم تواتر لفظیبنابرای

وجود دارد روي این محور که مفادي که از روایات خواندیم به صورت مطابقی به آن اشاره شد و در بسیاري از 

شود این محور که تعاطی جامعه با حدیث، فراگیري و نشر روایات به صورت التزامی و داللت اقتضا به آن اشاره می

 .آن، امر مستحسن و مورد تأکید فراوان است

 جهات بحث
کنند ذیل آن آن و مفادي که تقریباً به صورت تواتر به آن اشاره می بنديدستهبعد از فراغت از اصل روایات و 

نظیر  گیرينتیجهچون غالباً از لحاظ نوع بحث و  و کنمبه آن اشاره می وارفهرستکه  وجود داردجهاتی از بحث 
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آن اشاره  اي داشته باشد به عناوینمطرح کردیم لذا اگر نکته ویژههایی است که در ضمن تعلیم قرآن و کتاب بحث

 کنم.می

 جهت اول
 مورد ایندر گیرد؟ گیرد یا مضامین آن را هم میجهت اولی این است که این اخبار نشر الفاظ حدیث را می

است که در قرآن مطرح  بحثیکه عین  ؟که الفاظ مراد است یا الفاظ و محتوا بودیکی این  و مستندات را بحث کردیم

 کهمحتوا و مضمون است و مضمون قطعاً در اینجا مراد است  منظوربهروشن است که نشر حدیث  .کرده بودیم

قرائت ظاهر قرآن با عنوان خاص و تأکیدات فراوان مورد ترغیب قرار گرفته  چون گیردبا قرآن فاصله می يمقدار

شکل تعبد به الفاظ در حدیث شاهد نیستیم و در  آنعنی هم جایز است به با توجه به اینکه در حدیث نقل به مو بود 

توانید الفاظ و مضامین را عوض کنید یعنی روایاتی که ترغیب کرده تعبد به الفاظ وجود ندارد بلکه فرمودند که می

یات نیست به لحاظ در رواکند و چنان تأکیدي توجه به ظاهر و الفاظ یک درجه از آنچه در قرآن بود تنزل پیدا می

ظ مفاد و محتوا اهمیت شود که بیشتر حفاهمیت به آن معنی ندارد و شاهد بر این میالفاظ ی و لبی هم قرائن عقل

خواسته نقل بشود مهم است. البته نه به حدي که الفاظ اصالً مهم نباشد بلکه در حدي که در آن دوره می داشته است

 طوراینهم  زمانآن  تواند عوض نکندتا می واست منتها جاي احتیاط است  در این دوره هم نقل به مضمون جایز

 .بوده است

 نکته
دهد هم در هم قرائن لبی این را نشان می یستاینجا ن بوداي وجود دارد که تعبد به الفاظی که ما در قرآن نکته

دهد که از گوید نقل به مضمون کنید گرچه باید دقت و احتیاط بشود، نشان میخود روایات، وقتی چند روایت می

بسیاري از  شود و منتقل کردن مفاد با حفظ نکات و احتیاطات مانعی ندارد و از طرفیاهمیت الفاظ اینجا کاسته می

دهد و بسط حدیث در درونش این نهفته است که یعنی محتوا را آموزش می ،گوید نشر حدیثیعناوین وقتی م

» هئان یسبقکم الیهم المرج قبل«دهد تعلیم که می .هاروایاتی که تعلیم دارد که علموا اوالدکم و امثال این خصوصبه

 وروایت وجود دارد که مضمون هم هست یاد بدهد. قرائن زیادي در این  خواهد مضمون راآنجا قرینه دارد که می

 بحث مهمی ندارد.
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 :سؤال

رود و به روي چیزهاي خیلی ریز می ت فقهی ما است جایی که استظهاراتاستظهارا ،جواب: یکی از مشکالت

شود ولی پاسخی که در فقه امروز ما وجود دارد این است که نقل مضمون یک مقدار سخت می گرددبرمیواو و فاء 

تاریخی تقید  ازنظرضمن اینکه  نکات آن محفوظ بماند، باید القاعدهعلی و ردي که خبیر به لغت استاز یک ف

بگویید تعال یا  مثالًتوانیم نقل مضمون بکنیم ائمه وقتی فرمودند می درواقع .کنندداشتند که حفظ بشود و لذا سؤال می

یعنی یک نوع احتیاط و دقتی  ؛حدیث باقی نماند شدخواهد جلوي وسواسی را بگیرد که موجب میمی درواقعحلم 

ها که امروز از امام صادق شنیده خواستند آن را به کار ببندند همه با این احتیاطات و وسواسدر کار بود که اگر می

فرماید خیلی وسواس به خرج امام می نوشتند؛گاهی می و شدهآن زمان که به حفظ هم خیلی تکیه می خصوصبه

شود به نده ولی تأکید کرده تعال و حلم که مثال هم زده است. اگر در این حد رعایت نقل مضمون با دقت باشد می

 شود که واقعاً سخت است.استظهارات الفاظ هم اهتمام کرد البته بعضی جاها آن قدر ریز می

یکی همین است و خیلی بحث مهمی است و روات  گوییممیروز اجتهاد ام هايفرضپیشکه در  از مباحثی

هاي ممتاز که فقیه باشد، چهره عبدالرحمانکند وقتی محمد بن مسلم باشد، زراره باشد، یونس بن خیلی فرق می

 اي که در آنجا بایداین هم نکته .کندبودند حساب آن با راوي معمولی فرق می وحسابیدرستهاي بودند و اهل دقت

 بحث کرد. در حدي که به بحث ما ارتباط دارد این مضمون هم با قرائن متعدد ملحق به همین است.

 سؤال:؟

گوید مجاز یعنی خود روایات معنا کرده است و می سازدمیجواب: بله با نقل به معناي با این دقت و احتیاط 

تعال و حلم خیلی به هم نزدیک است در حد  گویدهستید با رعایت احتیاط نقل به مضمون بکنید مثال خوبی زده می

 مرادف است.

 جهت دوم
یک بحث دیگر که نظیر آن در قرآن هم داشتیم وجوب و استحباب است. این روایات مفید وجوب است یا 

در روایات معموالً به این شکل است چون جایی که امر دارد  با دقت وجوب نشر است یا استحباب؟ ؟استحباب

ها است و فضا و موالً سندهاي معتبري ندارد و غالباً به صورت وعده ثواب و بیان آثار براي اینعلموا معمانند 

عام و  طوربهترغیب و استحباب است نه وجوب، در حدي که بشود براي وجوب نشر حدیث  دهندهنشانشرایط هم 
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اي براي آن ذکر کرده وعدهو بی داده غالباً ثواشود. چیزي استفاده نمی استشهاد کرد چنین هابه یکی از این مطلق

خواهد وجوب مطلق و عامی را این است که نمی دهندهنشاناست و اگر امري هم دارد قرائنی همراه آن است که 

باید قائل به این بشویم که تعلیم حدیث و نشر حدیث استحباب دارد که البته  القاعدهعلیلذا  و ؛اینجا قرار بدهد

اي مگر اینکه عناوین خاصه -است طورهمینکه در قرآن عرض کردیم اینجا هم  طورهمان-استحباب مؤکدي است 

شود یعنی تبدیل استحباب تعلیم قرآن به وجوب تعلیم آید و موجب وجوب میبیاید. عناوینی که در قرآن کریم می

 ها بود؛این ،قرآن

 مار بیاید؛ترك تعلیم موجب تخفیف کتاب اهللا باشد، یک نوعی استخفاف به ش  -

 ترك تعلیم مصداق کتمان علم بشود؛ -

 اگر تعلیم نشود موجب محجوریت قرآن بشود؛ -

 جایی که شخص در عمل به یک تکلیف نیاز به تعلیم کتاب دارد.  -

اي است که مطمئن هستیم ضیاء عناوینی که عرض کردیم تقریباً به نحو کلی اینجا وجود دارد یعنی عناوین ثانویه

حدیث که مبناي فرهنگ و معارف جامعه است اگر پیدا بشود عنوان ثانوي منجزي است که قطعاً حرام است و 

تعلم و تعلیم مبناي اعمال و تکالیف اشخاص جایی که بشود یا واجب است نشر داده بشود تا مانع از ضیاء حدیث 

اي اصل مثل قرآن و استحباب است مگر اینکه عناوین ثانویه در بنابراین ؛شوداست اما فراتر از این استحباب می

گفتیم تقریباً اینجا هم جریان دارد و لذا  در تعلیم قرآنکه  هايکاريریزه-موجب وجوب تعلیم و نشر حدیث بشود. 

 -کنماز آن عبور می روافهرست

 جهت سوم
اصل در آن به خاطر قرینه خاصی که  عینی است یا کفایی؟ ،استحبابیا ب حکم وجوبود که بحث دیگري 

نشر و آموزش حدیث و معارف حدیث به دیگران واجب کفایی است کسی که توانایی دارد  ،وجود دارد کفایی است

آموزش بدهد و در هر موردي همه این  به همه حاللی است یعنی بایدان گوییممیباید این را انجام بدهد واجب که 

براي اینکه یک  شدشود. دو قرینه ذکر وظیفه را دارند اما یکی که اقدام بکند و مصداق آن تمام بشود منتفی می

فهمد که مصداق بعد از اینکه قیام است که عقل آن را می اینقاعده اصولی را گفتیم و قاعده مهم  ،واجب کفایی بشود
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شود. البته نشر و بسط حدیث یک معناي عام اجتماعی هم دارد یعنی اینجا هم منحل به اشخاص می ،کرد مورد ندارد

حدیثی در جامعه وجود داشته باشد آن هم بر حسب احوال و  افزارهاينرمهاي حدیثی و کاري بکنید که کتاب

بعد از اینکه در هر موردي کسی قیام کرد دیگر  یعنی شوداجب کفایی یا مستحب کفایی میو متفاوت حاالت

 -یم که تقریباً اینجا هم جاري استداشت هايکاريریزهالبته در بحث کفایی عینی -مصداقی بر آن نیست. 

 جهت چهارم
ا توسلی؟ که گفتیم توسلی نوع دوم بحث چهارم تعبدیات و توسلیات است طبق بحث قبلی اینجا تعبدي است ی

توسلی داراي دو نوع است که در اصول خیلی خوب باز  کهاست در بحث مفصلی تعبدي و توسلی را معنا کردیم 

اخالص  قصدبهاین از توسلی نوع دوم است که قوام تکلیف  .نشده بود ولی بحث اصولی آن را کامالً باز کردیم

شود واسطه بین تعبدي و گفتیم میاما ریاي در آن حرام است. طبق آنچه می بردت، گرچه ثواب را باال مینیس

تر توسلی نوع دوم قرار بدهیم. اینجا هم به همان ترتیب است زیرا اطالقات ادله توسلی بشماریم یا به بیان دقیق

اطالقات این ادله  نکته اول اینکه ؛توسلی نوع دوم است روایاترساند که گوید توسلی است یعنی دو نکته میمی

شود اما اینکه توسلی نوع دوم است براي اینکه خواهد مثل روزه و نماز و لذا توسلی مینگفته قصد قربت می

براي اینکه جلوي دیگران مقام  فرابگیردکه در قرآن داشتیم کسی که قرآن را بخواند یا آموزش بدهد یا  طورهمان

شده بود، نظیر این در باب حدیث هم داریم که اگر وسیله خودنمایی و ریا و پیدا بکند یا براي ریا وعده عذاب داده 

شود که روایات آن در همین به خاطر این دو نکته اینجا هم توسلی نوع دوم می هد مذمت شده استجدال قرار بد

 .باب است

 جهت پنجم
 دیم.را ذکر کر احکام آنو نفسی است  گفتیمبحث دیگر نفسیت و غیریت است که طبق استدالالتی 

 جهت ششم
بحث ششم این است که در انتخاب شیوه آموزش ادله اطالق دارد و روایات مطلقی که ما را ترغیب به گزینش 

کند و هم در گوید که این حکم عقلی مستقل است و شرع هم آن را تأیید میکند هم عقل این را میها میبهترین راه
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کردیم که یکی از احکام ادله االن مطلق هاي چهار سال قبل هم تأکید میحثروایات آمده است. این نکته را در ب

یک واجب یا مستحب بر حسب شرایط متفاوت قرآن آموزش بده، حدیث آموزش بده؛ اما  عنوانبهگوید است می

ها یک حکم عقلی مستقل داریم که اما در اتخاذ شیوه ؛متغیر استو ها متفاوت شیوه واطالق دارد  چگونگی آموزش

گوید بهترین راه مستحسن است و الزامی در آن نیست. این از احکام عقلی مستقل است که مشمول قاعده عقل می

شود و البته در روایات هم به این امر اشاره شده است و لذا حکم شرعی هم می» کلما حکم بالعقل حکم بالشرع«

ها کند. ایندهد، بهترین راه را انتخاب میبا بصیرت انجام می ویاتی که کاري که مؤمن انجام بدهد متقن است در روا

شود گفت دلیل اطالق دارد گرچه راجح و و لذا می ؛همان حکم عقلی است که در روایات به آن اشاره شده

 مستحسن است که بهترین راه و شیوه براي آموزش و نشر انتخاب بشود.

 هفتم بحث
و تدوین متن و  ریزيبرنامهیعنی  ه مراحل و انواع مختلف تعلیم استبحث هفتم در شمول این روایات نسبت ب

ها مشمول این روایات هست یا هفت هشت نوع امر دیگري که با تعلیم مرتبط بود ولی عیناً تعلیم نبود. اینکه آن

تر است. ادله نسبت به نشر و بسط داریم راحتنیست، عین بحث سابق اینجا هست البته اینجا چون عنوان 

ها را با وجوه در قرآن این دارد شمول ها براي نشر حدیثتن و امثال اینو تکمیل م ریزيبرنامهو  گذاريسیاست

تر است براي اینکه ده عنوان و تعبیري که در اینجا از یک جهت راحت بحث .کردیم و مفصل بودخاصی اثبات می

منین، عناوینی دارد که حدیث، تسدید لقلوب المؤ نشر حدیث، بسط حدیث، افاده حدیث، روایتروایت داریم 

ها را در تواند مؤثر باشد آناشکال دیگري که عنوان تعلیم بر آن صادق نیست ولی در تعلیم هم می راحتیبه

یست فقط طرح کلی شد مگر کردیم چون خیلی تفاوت نها را در قرآن یک جلسه بحث می. هر یک از اینگیردبرمی

 جاهایی که نکته خاصی داشت که عرض کردم.

 سؤال:؟

ها و جواب: گفتیم نقل به مضمون اگر آن رعایت و شرایط باشد جایز است خود روایت باشد. در سخنرانی

سؤال اي را کنیم زمان ائمه طاهرین چاپ و کتابت به این شکل امروز نبود روات مسئلهروایاتی که االن نقل می

شود و نقل مضمون جایز است. کردند گاهی این اندازه نمیکردند بعضی هم حفظ میکردند و گاهی یادداشت میمی
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در این زمان هم نقل به مضمون و نسبت دادن به امام بدون الفاظی که در روایات موجود آمده است جایز است چون 

 تغییراتی در آن پیدا شده است. توانیم بگوییم الفاظ ائمه است احتماالًالزاماً نمی

 ولانکته 
کنیم تلقی مخاطبان این است که همانی است که در اصول کافی نوشته شده ها که ما حدیث را نقل میخیلی وقت

است یا در وسائل یا بحار آمده است اگر این تلقی وجود دارد در این فضا من نقل به مضمون کنم این یک نوع اقراء 

ان ثانوي دارد که االن پیدا شده است این حدیث را خواند ولی درست نخواند براي اینکه انتظار عنو وبه جهل است 

ثانوي اشکال دارد  عنوانبهکند. اگر آن نقل نشود مخاطب و قرائن موجود در این بوده که عین آن الفاظ را نقل می

که امام فرمودند سه چیز این آثار را دارد، اگر دقت الزم  گویممیولی وقتی تصریح بکند من دارم مضمون حدیث را 

دیگر هم نوعی نقل مضمون است و لذا گاهی عنوان ثانوي  هايزبان و در مضمون و انتقال مضمون باشد عیب ندارد

 اجتهاد آنجاست. هايفرضپیشیکی از  بحث این طورکلیبهدارد. 

 دومنکته  
در روایات هم باید دقت که ائمه اجازه دادند  به مضمونینقل  د دارد کهوجویک سؤال جدي که  ایننکته دیگري 

توانی نقل کنی؟ به مضمون نقل کنیم یا چنانچه عین الفاظ یادت نیست میبا دقت یعنی از ابتدا آزاد گذاشتند که  بشود

 باید در روایات بررسی بشود. کهاین هم یک نکته 

 سومنکته  
 خصوصبهاي این کار را انجام شد آیا در مراحل بعدي هم مجاز به این کار است یک نکته این بود که در مرحله

 اگر عناوین ثانوي بشود؟

 بحث هشتم
بحث  وبیشکمکه بعضی خوب بحث نشده است البته هستند موارد کلیدي در اجتهاد  کهاست  اینیکی از مباحث 

خواهیم توفیقمان بدهد از خدا می -تال استشده ولی بعضی قواعد آن در بحث روشنفکري امروز خیلی مورد اب

در روزهاي اخیر افرادي انجام  وبیشکم شودسه بحث کنیم کار ارزشمندي میها را در چند جلبتوانیم مجموع بحث
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 -نویسدن موضوع زیر نظر خود من میسطح چهارش را در همی نامهپایاندادند یکی از آقایان کتابی نوشته و 

با چه  و کان عین الفاظ نبوده اجازه دادنداند یا در جایی که اممضمون مطلقاً اجازه داده باید ببینیم نقل به درهرحال

ها الفاظ دیگر این اجازه نیست. اینتثبیت  ازها است یا بعد همه زمان در و رایط و قیودي اجازه داده شده استش

بررسی کرد و حدود ده نکته  راروایات اصل نقل مضمون  نکات مهمی است که ندیدم جایی بسط داده بشود، باید

 کلیدي ذیل آن روایت مورد تحلیل قرار داد.

 بندي مباحثجمع
شود هم تعلیم و هم تعلم خاص استحباب مؤکد دارد اال در مواردي که واجب می طوربهتا اینجا هم تعلیم قرآن 

الحدیث و معارف حدیث و حالل و حرام حدیث استحباب مؤکد دارد که در رتبه بعد از قرآن گاهی با شرایط 

جهت مستقلی جهت هشتم  عنوانبهکند. این هم نوعی نقل مضمون است و مناسب است خاصی وجوب پیدا می

 گذاریم که حکم ترجمه حدیث چیست؟ب

مثل عنوان بعضی از این عناوین گیرد شاید البته جواب واضح است که ترجمه حدیث بعضی از عناوین را می

حفظ الحدیث یا روایت الحدیث یا کتابت الحدیث در خود الفاظ عربی ظهور داشته باشد ولی مفاد بعضی مطلق است 

 شود.و ابالغ کن قطعاً یکی از مصادیق آن هم ترجمه می نشر بده را گوید حدیث ماوقتی می

 سؤال:؟

ابالغ به غیر عارف دو » نشره و ابالغه اال من ال یعرفه الحدیث اال غیر العارف«گوید جواب: نشر حدیث که می

را به زبان  د حدیثخو ثانیاً شود، مقدمه نشر حدیث می عربی به او یاد بدهیم که خود او بفهمد که اوالً  :شودقسم می

ولی فی حد نفسه  ،اگر جایی منحصر بر قسم دوم بشود خصوصبهمشمول این عنوان هست  هردو او ترجمه بکند.

گیرد و فقط الفاظ نیست و اگر مضامین و محتوا باشد ترجمه و انواع و اشکال دیگر هم اطالق دارد و ترجمه را می

هاي جدید مثالً در قالب طرح و تفسیر و نمایشگاه و مدرن و قالبهاي ها حتی اینکه در شیوهروشدر  شود. البتهمی

تصاویر  کنند مثالً در آیات قرآن به صورت موضوعیگیرد. االن کارهاي قشنگی میها انجام بدهد را هم میامثال این

 مشمول اطالقات است. که همهافتد خوب جا می هابچهکنند که معارف و مضامین در ذهن درست می

شود، جایی که براي خواص باشد و مبناي اجتهاد عرض کردم گاهی واجب می کهاینگیرد ها را میقات ایناطال

عالمان دینی تربیت بکند و به احادیث است براي اینکه مجتهد یا باشد و نیاز به اجتهاد باشد معلمی که آشناي 
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ست اال در موارد خاص یکی از موارد شود. نشر حدیث مستحب اواجب می ،مضامین به صورت عمیق بررسی بشود

علماي فقه الحدیث و فقیهان آشناي به  ،جایی است که بقاي معارف حدیثی به این است که مجتهد تربیت بشود

 کند.حدیث تربیت بشوند و شرایط خاصی است که آن را الزامی می

 و صلی اهللا علی محمد و آله االطهار 
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