
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
:  ٩٩٧ ماره 

1 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 قدمهم
ي كه براي حرمت حفظ و ضرورت اعدام كتب ضالل بود يكي دو دليل ديگر باقي مانده است، اادلهدر بررسي 

 شرعي و عام كلي را متعرض شديم،ي عقلي و هاليدلي و نگاهي به خود تعلم خواهيم داشت. بندجمعبعد 

 دليل قرآني
 در دو آيه به آن تمسك شده است؛ در مكاسب محرمه

كه از مضمون آيه  »وَ مِنَ النَّاسِ َمنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ِليُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه« سوره لقمان بود 6 هيآيكي  -1
اشتراء به معناي عادي باشد يا حفظ و نگهداري براي اضالل  برفرضآمد كه اگر بيش از اين به دست نمي

اند كه در فرض قصد اضالل، حرمت ها گفتهحرمت مقدمي نه حرمت نفسي. خيلي همآنباشد، حرام است، 
 ها قائل به حرمت نفسي هستند، ولي ما گفتيم ارتكازاً حرمت مقدمي است نه حرمت نفسي.دارد خيلي

در  »فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ ِمنَ الْأَوْثانِ وَ اْجتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«شريفه كه  هيآهست، اين حج  سوره 31 هيآيكي هم  -2
 .كه منظور از قول زور همان قول باطل است و از قول باطل هم اجتناب بكنيد هابتگويد از آيات حج مي

ي از مصاديق قول زور وقتي قول را به قول زور است و يك هااينقول زور اعم از گفتار يا نوشتار است، همه 
معناي اعم از مصدري و اسم مصدري بگيريم، خود كتاب است درواقع قول اينجا اعم است از معناي مصدري و اسم 

زنم قول است ولي كتاب قولي است كه حاصل ي، مصدري همان فعل صادره است و همين حرفي كه من ميمصدر
اي قول بايد يك معناي اعمي از گفتار مصدري بدهيم و حاصل گفتار يا مصدر است؛ يعني نتيجه قول است. بر
نوشتاري است. اين را اگر اعم بگيريم زور هم كه به معناي باطل است.  اآلنچيزي كه در شأنيت گفتاري دارد ولو 

و از امر باطل به  معناي اجتناب از قول زور اين است كه نبايد اين كتاب را خريد اگر هم داريد بايد از خود دور كنيد
 هر شكلي پرهيز كنيد.

گيرد ممكن است آن را مي مقدمه عنوانبهحاصل گفت  كهيوقتگويد حاصل را مي هااينگويند كه قاعدتاً مي
شود گفته بشود و ممكن است گفته بشود استعمال در اكثر از معنا عيبي ندارد. گاهي در فقه بحثي مطرح مي طورنيا
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بريم مشمول بحث استعمال لفظ اكثر از معنا هست مي به كارا در معناي مصدري و اسم مصدري كه وقتي يك لفظ ر
است و در اصول نيست. مثالً يك مصدري را بگوييم كه در هر دو معنا بكار  شدهمطرحكنم در فقه فكر مي يا نيست؟

 نتوان گفت كه اين مصداق استعمال لفظ در اكثر از معنا است. وضوحبهبرود، شايد 
جزء آن معنا مقدمه  عنوانبه همآنگيرد، وقتي اسم مصدر را بگيريم وقتي اينجا اسم مصدر را بگيريم هر دو را مي

نوع جامعي  شود گفت كه استعمال لفظ در اكثر از معنا اينجا نيست مثالً يكاست اوالً مي بحثقابلشود. هر دو مي
 عنوانبهشود دارد؛ يا اينكه شايد به همان اولي برگردد؛ وقتي اسم مصدر بكار رفت درواقع مصدر را هم شامل مي

 از مقدمات هم بايد اجتناب كرد. گوييم از حاصل اجتناب بكن درواقعو مي گوييم، اسم مصدر كه ميمقدمه
ر اسم مصدر هم تعبير بكنيم نه اسم مصدر كامالً اصطالحي، من كمي در تقريب خودم به اين نكته توجه داشتم، اگ

قول زور، حاصل قول من، كتاب، صرف اين نيست كه بگوييم اسم مصدر محض است كتاب درواقع چيزي بيش از 
شده دهيم. اين استداللي است كه به اين قضيه شده است در پاسخي كه به اين دادهاسم مصدر است كه بعد توضيح مي

اين است كه خود قول زور كه اينجا  -گوييم ممكن است بعضي نكات هم در آن باشدنوع تقريب خود مي با-است 
بايد در دو معنا بكار برود يا در معناي جامعي بكار برود كه مصدر و اسم مصدر را بگيرد؛ اوالً اينكه اينجا اسم 

است كه ما وقتي كار را من حيث انتساب مصدر دقيق و به آن معناي اصطالحي نيست فرق مصدر و اسم مصدر اين 
گويند اين مصدر است، ولي وقتي آن را به حيث مستقل از فاعل ببينيم، ي آن را ببينيم، ميبطببينيم، حيث ر به فاعل

 عنوانبهشود، در غسل اگر شستن را را في حد نفسه ببينيم، اين اسم مصدر مي كار خودحيث انتساب را جدا بكنيم 
از انتساب و با يك نگاه استقاللي  نظرقطعشود. همين فعل را با ا فاعل در نظر بگيريم اين مصدر ميفعل مرتبط ب

شود همين است. عين اين عالم در بحث شود، مصدر و اسم مصدر حقيقي كه گفته ميمالحظه بكنيم، اسم مصدر مي
رنگ همه ماهيات و تقسيمات جواهر و  بينيم اينجانظريه فقر وجودي است، يك وقتي از حيث انتساب به فاعل مي

نظر از انتساب بازد، اين جز ربط چيزي نيست، ولي همين عالم را وقتي با قطعها رنگ مياعراض و همه اين بحث
شود و با همان حساب فلسفي كه داراي ماهيت و جوهر و عرض مي ها را ببينيماين ياستقاللببينيم به نگاه مالحظه 
انتزاع  منشأشود. واقع مسئله يك چيز با دو اعتبار است كه البته هر دو ظامي در عالم بر پا ميگفته شده است يك ن

شود اين فرقي است كه بين مصدر و اسم مصدر نگاه كرد و مصدر و اسم مصدر مي شود در درون ايندارد و مي
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مصدر و اسم مصدر به  ريم اينگويم، اسم مصدر را كتاب بگياست. اگر بگوييم كه مصدر يعني گفتاري كه من مي
 معناي حقيقي نيست.

 نكته اول
نكته اول ما اين است كه اگر هم ما بگوييم در جمع بين مصدر و اسم مصدر استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست، 

گيرد، جايز است و بريم، معناي مصدري چون مقدمه است آن را هم ميمي به كاريا بگوييم وقتي در اسم مصدر 
 شود.اشكالي ندارد. اين عرض دوم ما مي

 نكته دوم
ممكن است بگوييم خود همين هم استعمال لفظ اكثر از معنا است و مثالً مواجه با مشكلي است. اگر اين را 

كه اينجا مصدر و اسم مصدري نيست كه بشود جامعي  نگوييم كه شايد جواب داشته باشد، اشكال دوم اين است
ها و كاغذهاي خارجي است كه گرفت. اسم مصدر در اينجا يك اسم مصدر تسامحي است، يعني منظور ذات نوشته

شود گفت اين كتاب اسم مصدر قول است. اسم مصدر قول نيست اين دو چيز است، قول شده و نميچيزي نوشته
 .ي اين يك حقيقت ديگري است دو ماهيت و دو امر متفاوتي استهاتهنوشيك نوع چيزي است و 

 معاني قول زور
 بايد بگوييم در دو معنا استعمال شده است؛ اگر بگوييم قول زور

 زنم،شود، حرفي كه من مييكي گفتاري كه از من صادر مي -

 .يكي واقعيت خارجي كه اينجا مدون و مضبوط است -

جا جامع دارد ، يعني همهشودينمگوييم بايد بگوييم يكي از اين دو معنا جامع بين اين دو ديده قول زور را كه مي
 ولي در قول ما بتوانيم معناي لغوي پيدا بكنيم كه هر دو را بگيرد كار دشواري است.

هر دو يعني هم كتاب » بُوا قَوْلَ الزُّورِوَ اجْتَنِ«از خواهم ببينيم منظور را كنار بگذاريم، مي ح مناطاولويت و تنقي
باشد، هم سخن گفتن من باشد، اين استعمال لفظ در اكثر معنا است. جامعي كه بشود به خود قول نسبت داد، نداريم. 

 چون مصدر و اسم مصدر به آن شكلي واقعي نيست، اينجا چيزي فراتر از اسم مصدر است و دو چيز است.
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 جواب اول
 تعمال لفظ در اكثر از معنا بود، منتها ممكن بود جواب بدهيم.جواب اول اس

 جواب دوم
با  مواجهوقت طور حل بكنيم، آنهم كه بخواهيم مشكل استعمال لفظ در اكثر از معنا را اين برفرض دومجواب 

را، خود آن بينيم مصداق اصلي و ذاتي اين قول كنيم ميشويم كه عمده وقتي به روايات مراجعه مياين مشكل مي
كه اگر شما ها را مصداق قرار داده درحالياين اند، يعني غناء يا كذب قرار داده، اتفاقاً همه رواياتگفتارها قرار داده

به مقدمات و مصاديق مقدماتي حاصل مصدر در آن  عنوانبهها بگوييد معناي اصلي اين، حاصل مصدر است، اين
كتاب  صورتبهحاصل كه مثالً  آن منظور آن حاصل است؛» اجْتَِنبُوا قَوْلَ الزُّورِوَ «گويد رود، يعني وقتي ميمي كار

اينكه ربطي با اين دارد بايد اجتناب بكني؛  عنوانبهاز آن اجتناب بكن از چيزهاي ديگر هم  ستيا مكتوب و مدون ا
 كند.يك حالت ثانوي و مقدمي پيدا مي

بينيد كه همه قول زور براي افعال مصدري يعني كذب و غنا و يم كه وقتي شما روايات مراجعه كنيد،درحالي
كه به اين ظهور ديگر وقتيعبارتشده است، اين هم خيلي همخواني با اين تطبيقات ندارد و بهها تطبيق دادهامثال اين

معناي جامع يا  كند حرف زدن ما است، اينكه آن را در يكمراجعه بكنيم اولين چيزي كه قول در آن ظهور پيدا مي
گيرد، اين با روايات و ها را هم ميمقدمه اسم مصدر باشد و در راستاي آن بگويم اين عنوانبهمعناي اخصي ببريم كه 

يعني از حرف » وَ اجْتَِنُبوا قَوْلَ الزُّورِ«ي آن است مصدرخواند. ظهور خود آيه همان معناي با ظهور خود آيه هم نمي
يعني گناهاني كه با زبان ارتباط دارد كه بايد  قول زور» اجتنبوا الغناء«، »اجتنبوا الكذب«ل باطل اجتناب بكنيد، مث

ها اجتناب بكنيد. ظاهر و تطبيقات آن، اين است. بخواهيم سوي اسم مصدر ببريم يك امر خالف ظاهر است و از آن
همان كذب و افتراء و تهمت و غناء  رشده و مصداق اوليه و بارز قول زوخالف تطبيقاتي است كه در روايات داده

يعني » وَ اجَْتنِبُوا قَوَْل الزُّورِ«آوريم همين است كه مي به دستدانسته شده است. چيزي كه از مجموع اين چند نكته 
فَاجْتَنِبُوا «كه ها هم مؤيد است، بحث حج است زدن باطل اجتناب بكنيد. مورد آيه بحث حج است البته اين حرفاز 

اين برداشت كه به معناي مصدري است با نكاتي كه گفتيم، مؤيد است و » الرِّجْسَ مِنَ الَْأوْثانِ وَ اجَْتنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
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گفتند، قرآن آويختند و بعد هم جدال و فسوق و سخنان باطل ميها ميگويد در خانه كعبه بتدليل نيست كه اوالً مي
بنابراين قبل ؛ ها نيستيزيد و آنجا سخن باطل نگوييد. بحث ناظر به كتاب و امثال اينبر ها را دورفرمايد كه بتمي

يعني از گفتار باطل پرهيز بكنيد و اين بياني كه  »وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«ها را بشنويم ظهور اوليه در از اينكه اين بحث
 براي تثبيت ظهور است. هافرمولعرض كردم همه اين 

 ومجواب س
شود در اينجا قول زور هم گفتار و هم كتاب را بگيرد، روي پيش شود آورد اين است كه نمينكته ديگري كه مي

گفتيم حتي آنجايي كه يشتري لهوالحديث هم دارد اگر بگوييم منظور كتاب است، نهي فرضي است كه داشتيم مي
دمه براي اضالل قرار بدهم، يا در عالم واقع مقدمه نفسي روي اين نيامده است، در صورتي اشكال دارد كه اين را مق

وَ اْجتَنِبُوا «شود، در بر غيري مي حمل هااين اضالل باشد. نهي هم اگر در شريعت بيايد، مثل امر به مقدمه است همه
ه اين گفتار وقت نسبت بگيرد آنگيرد و هم گفتار باطل را ميهم اگر بگوييم قول زور هم كتاب را مي» ورِقَوْلَ الزُّ

وجوب اجتناب نفسي است  نجايا در ااجتنبوگويد؟ معناي باطل يعني اجتنبوا دروغ گفتن، غنا و گناهان زباني را مي
اگر نهي هم به كتاب و  كه اين خالف ارتكاز است؛و اگر كتاب را هم بگيرد، آنجا هم وجوب نفسي است درحالي

ه مقدمه گناه باشد؛ يعني اگر ما در شرع نهي هم داشته باشيم بايد حمل ها تعلق بگيرد گناه نيست مگر اينكامثال اين
پذيرد كه نهي نفسي داشته باشد كه اگر اين گناه محقق نشد، ارتكاز ما نمي چرا كه بر مقدمي بكنيم، نهي نفسي ندارد

گويم البته اين را تعيين مي -ازد. سكنم، باز هم بگوييم نهي دارد، اين با ارتكاز نميگناه اين كار را نمي عنوانبهيا من 
با ارتكازات جور نيست كه يك  -چون ممكن است كسي بگويد اينجا نهي نفسي آمده است.  ميگوينمو استدالل 

جهت اگر بخواهد در هر دو بكار برود بايد اين اجتنبوا هم نفسي ها بيايد. ازايننهي نفسي يا امر نفسي روي اين
 اين هم محذور دارد.وقت باشد، هم غيري. آن

ديگران باشد، در تهمت و غيبت دليل  حقوق اگرشنيدن غيبت دليل خاص دارد ولي دروغ دليل خاص ندارد. 
مالزمه كلي نيست كه اگر كسي محرم زباني  شود؛طور است ولي شامل دروغ نميكند، غنا هم همينداريم، فرق مي

 ي نداريم، برحسب مورد تابع ادله خاصه است.انجام بدهد شما مخاطب آن قرار بگيريد، قاعده كل
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نگيرد، چون  تواندينمهم كتاب را و هم گفتار را بگيرد گفتار را  با توجه به پيش فرضي كه گفتيم اگر قول زور
شده است بخواهد كتاب را هم بگيرد، استعمال اجتنبوا، هم در اجتنبوي مقدمي هم در اجتنبوي در آيات تطبيق داده

توان جمع كرد، قدر متيقن آن آنچه در روايات مسلم است، اجتنبوي نفسي نسبت به كه دو تا را نميقتينفسي است و
 است. هاايندروغ و كذب و امثال 

خواهد مقابل گيرد، احاديث باطلي كه ميدر لهوالحديث نفسي نبود، يعني دروغ و تهمت و گناهان ديگر را نمي
گيرد كه حرمت نفسي دارد و اين هم بگويم كه ها را نميحق علم بشود. لهوالحديث در ظاهر دروغ و كذب و اين

ه جلوي حق را بگيرد، بدون اينكه حرف باطلي را بزند، گوييم، آنجايي كه مثالً همهمه راه بيندازد كقول الزور كه مي
ظهور در گناهان زباني دارد كه محرم نفسي » وَ اجَْتنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«گيرد. درواقع آن را نمي» وَ اجَْتنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«

گوييم با همين بياني كه مي و هايي كه نفسي حرام است، آنهاايناست، يعني كذب و افتراء و تهمت و غنا و امثال 
گيرد. لهوالحديث هم يعني دست زدن به اموري كه لهو است. ظهور آن در مقدمي است را نمي عنوانبهچيزهايي كه 

 تأمل است.قابل  »مَنْ َيشْتَرِي لَهْوَ الَْحدِيثِ«اين است ولي » وَ اجَْتنِبُوا قَوَْل الزُّورِ«
گويد، يعني ليضل كار انحرافي مقدمتاً اشتباه باشد، آيه حيث مقدمي را ميممكن است يك چيزي هم نفساً و هم 

اضالل باشد و در مقدمه آن باشد اشكال دارد. اين يك نهي مقدمي است كه روي  است، ارتكاب لهوالحديثي كه براي
فسي هم داشته جنبه مقدميت، جنبه نبر اشتراء لهوالحديث آمده است. البته ممكن است يك چيزي باشد كه عالوه 

» وَ اجَْتنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«گويد يشتري، ليضل، اما باشد؛ ولي آيه ناظر به بعد مقدميت آن است. با توجه به اينكه مي
 كهآنگيرد واال ممكن است محض مقدميت است آن را نمي كهآنوقت ناظر به گفتاري است كه جنبه نفسي دارد، آن

ديگر محرماتي كه ما داريم در بعضي محرم نفسي و مقدمي هر عبارتبه؛ ار آن باشدنفسي است و مقدميت هم در كن
تواند بيايد ولي آنچه فقط نفسي است و غيريت در آن نيست، دو جهت در آن جمع شده است. اين در هر دو آيه مي

گويد، در مورد آن آيه ليضل را مي »دِيثِمَنْ َيشْتَرِي لَهْوَ الْحَ «كار به آن جهت ندارد،  »يَشْتَِري لَْهوَ اْلحَدِيثِ«در 
 گويد با آن كار ندارد.مي» وَ اجَْتنِبُوا قَوَْل الزُّورِ«ساكت است. آنچه نفسي است و غيريت در آن نيست فقط 

. قول به ديگوينمي، دروغ را بنويسد اين آيه ح مناطگيرد مگر به تنقي، اگر بنويسد اين آيه آن را نمياستي گفتار
 شود. اين نكته آخر بود.مي طي است مگر در بعضي موارد كه تنقيح منامصدري معنا
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در قول زور فقط گفتن نيست بلكه اجتناب از نگه داشتن هم هست. نگه نداشتن كتاب يك امر نفسي نيست بلكه 
 كنند.مقدمي است. اين استداللي است كه فقها مي

 

 جواب چهارم
اند آن را اعدام كن. گويند نداشته باش، حفظ نكن، حتي فقها گفتهاجتنابي كه ميتا اينجا  جواب بعدي اين است

گوييم اجتنبوا يعني اين حرف را نزن، اجتناب از گفتار يعني نگفتن، ولي ولي ما با توجه به اينكه معناي مصدري مي
 نساخ هم نكن.وقت اجتناب از آن بعيد نيست، يعني نگه ندار، استاگر قول زور اسم مصدر باشد آن

 مفهوم اجتناب از كتاب
اجتناب از  هااينگوييم يعني اين كتاب را استنساخ نكن، ننويس، نخر، به كسي نده، همه اجتناب از كتاب كه مي

مَنْ يَشْتَرِي لَهَْو « هيآگيريم است كه در اي كه تا اينجا از مقايسه دو آيه ميچيز است، فقط ننوشتن نيست، نتيجه
اينكه ليضل شود، اين يك  عنوانبهاست  »لَهْوَ اْلحَدِيثِ«منع مقدمي روي ارتكاب  »لَهْوَ الْحَدِيثِ«اشتراء   »الَْحدِيثِ

يك منع  عنوانبهمنع مقدمي است يعني هر چه كه ارتكاب آن براي اضالل باشد و در راستاي اضالل باشد، آن 
ذاتاً حرمت نفسي داشته باشد. ممكن است حرمت  كند. لهوالحديث ممكن است در حدي باشد كهمقدمي منع مي

 گيرد. آيه ناظر به حرمت مقدمي است.نفسي نداشته باشد؛ هر دو را مي

 مفهوم اشتراءنكته در 
از اشتراء به معناي سروكار داشتن و به كار گرفتن و تعامل و  »اْلَحدِيثِ مَنْ َيشْتَرِي لَهْوَ«نكته مهم اين است كه 

ي مباحي هم لهوهاكه براي اضالل باشد، هر لهوي حرام نيست بلكه كند درصورتيمنع مي »لْحَدِيثِلَهْوَ ا«تعاطي 
ي رستم و هاداستاني مباح بود، هاداستانآورد تا مقابله با قرآن كند يي كه آن بنده خدا ميهاداستانهست. اتفاقاً 

ود كه مقابل قرآن قرار بگيرد، آيه روي هر چيزي كه در خواند منتها در شرايطي قرار داده باسفنديار را براي مردم مي
كند. آن لهو در حد محرم نفسي باشد يا اينكه نه فقط جنبه بر قرآن بگيرد و مايه اضالل باشد، منع مقدمي ميبرا

عناي مصدري با توجه به اينكه قول به م» وَ اْجتَِنبُوا قَوْلَ الزُّورِ «غيريت دارد. آيه فقط ناظر به غيري است اما در 
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وَ اجَْتنِبُوا «ها ندارد. اجتناب يعني اينكه انسان مرتكب نشود گيريم و منظور همان گفتار است، كار به كتاب و اينمي
َو اجَْتنِبُوا قَْوَل «يعني التتكلموا بالكذب واالفتراء والبهتان و كذا و كذا منتها آيه عبارت زيبايي آورده » قَوْلَ الزُّورِ

 ».الزُّورِ

 بررسي داللت آيه دوم
آورد كه توليد كند آيه قبلي حرمت غيري مقدمي روي لهو الحديث ميمحرمات نفسي لساني را بيان مي دومآيه 

جهت نفسي داشته باشد، يا نداشته » لَهْوَ الْحَدِيثِ«اضالل بكند يا به قصد اضالل است. آيه فارغ از اين است كه 
 عنوانبهها اجتناب بكنيد. گويد گفتارهاي باطل، كذب و افتراء و غيبت و تهمت حرام است و از آنمي دومباشد. آيه 

يك حرمت نفسي روي گفتارهاي مصدري ما است. آن غيري و مقدمي است اعم از گفتار است و هر چه كه در آن 
هستند؛  قسمشود كه محرمات سه كند و نتيجه اين ميي لساني نهي ميهاحرمتجهت قرار بگيرد. اين آيه از 

ذوجهتين باشد هر دو  كهآنمحرماتي كه حرمت محض غيري دارد يا حرمت محض نفسي دارد يا ذوجهتين است؛ 
گيرد، هر چيزي جنبه نفسي داشته باشد و لساني گيرد زباني باشد و دو جهتي باشد هر دو آيه آن را ميآيه آن را مي

 »لَهْوَ الْحَدِيثِ « هيآگيرد. اگر هم غيري باشد اعم از غيري و لساني، آن را مي »قَوْلَ الزُّورِ وَ اجَْتنِبُوا« هيآباشد، فقط 
 .ديآيدرمكنيد يك چنين چيزي از آن گيرد. مقايسه ميآن را نمي دومگيرد و آيه آن را مي

 در تفاوت لهو الحديث و قول زور
بيشتر داشته  كاربردي آن مصدرقدار تفاوت دارد شايد اسم ولي حديث با قول يك م دارديبازملهو از امور مهم 

آيا حديث در آنجا به معناي » لَهْوَ الْحَدِيثِ«آيد كه در و قول زور، عين اين بحث، آنجا هم مي» لَهْوَ الَْحدِيثِ«باشد 
 كندشتر پيدا ميها دربيايد ظهور در اسم مصدر و حاصل بيالف و الم كه سر اين منتها مصدري يا اسم مصدري است؟

 تا آنجا كه الف و الم نباشد.
ها نيست. مرحوم شيخ محرمه از مكاسبكدام ؛ يعني هيچاندنشدهدر تفاسير و سخنان فقها به اين شكل وارد آن 

و خيلي كم به آن  تر مطرح بشودشود زندهيي است كه موردنياز هست و ميهابحثحال از خوب وارد شده درعين
 توجه شده است.
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آيد كه مثالً شارع نفسيتي روي اين مقدمات بياورد، گوييم من اصرار ندارم، ولي به ذهن نميمؤيد مي عنوانبه ما
 اينكه به آنجا منجر بشود. عنوانبه

 بندي بحثجمع
 دو بحث داشتيم؛

 گفتيم آيه اطالق ندارد كه هر لهوالحديثي را بگويد، چون ليضل دارد،يكي اين بود كه مي -1

نفسيت ندارد، بلكه غيري است » لَهْوَ الْحَدِيثِ«اين بود كه در همين فرض مقيد هم حرمت  دومجواب  -2
كند. اگر مفروض بگيريم در ارتكاز عقال، نهي اگر روي اين بيايد، نهي رسد، منع ميجهت كه به ليضل ميازآن

شود واال ممكن است يمقدمي و طريقي است. من مؤيد آوردم اگر اين را مفروض بگيريم به اين شكل م
 ها نفسي است. شايد است، خيلي روي اين اصرار ندارم.خواهد بگويد، اينكسي بگويد اين آيه مي

را  هيآخواهيم اطالق جايي كه نفسي است يعني ادله خاصي نداريم كه اين حرام است و آن حرام است، مي
ها نيست، فقط به خاطر آن است. ارتكاز نفسي در اين دانيم كه هيچ جهتها حرام است و شرعاً هم ميبگوييم كه اين

ها، نفسي حرام است. ادله فراواني داريم كه در خود دروغ گفتن، مضار و مفاسدي هست بگويد اين گذاردينمذهني 
ضمن -كند. اين حمل بر نفسيت، كشد، نهي ميها، فقط به خاطر اينكه آنجا مينظر از اينولي يك چيزي با قطع

كه هيچ برهاني يك مقدار بعيد است درحالي عقالازنظر ذهن و ارتكاز  ،ممكن است نفسي بشود -اشكال ندارد اينكه
 شود نفسي باشد.نداريم كه نمي

گويم ارتكازي در ذهن مخاطبان هست كه اگر غير از كذب و افتراء، نهي هم روي اين چيزها بياوريد، اين من مي
 كند.نهي را حمل بر غيري مي

 يل ديگردال
نيست ادله مختلفي است. بعضي از چيزها، اينكه مقابل پيامبر همهمه بكند، ذات همهمه و  هيآفقط اين دليل 

دانيم نفسيتي در آن نيست. در ارتكاز ما، اشكال ندارد، ولي اگر همين باعث اضالل بشود، مي چيزهاي ديگر كه
 همهبگوييم  هيآاي پيدا بكنيم و با همين دفعه بخواهيم آيهشود، اگر يكهمه به غيريت و مقدميت منصرف مي هااين
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داريم و خيلي  ليهزار دلها و ي است، يك مقدار بعيد است، غير از اين است. مثالً كذب و افتراء و ايننفس هااين
كه يك چيز مقدمه تكاليف گذارد ذهن برود، وقتيي نيست اين، گرچه مؤيد است، اين ارتكاز نميربطيبحرف 

ها كه دليل خاص پيدا بكند، همه دستورهايي كه شرعي است هر چه دستور روي آن بيايد، غير از عبادات و اين
كه  ي نورنورعلدر وضو پيدا بكنيم كه دليل خاصي مثالً  كهنياها مقدمه آن است؛ مگر گويد اينآيد، ميروي اين مي

بفهميم يك جهت نفسي هم در آن هست، واال اگر دو روايت در باب وضو نداشتيم كه اصطالح يكي تمام است و 
گفتيم گويد توضأ، همه ميگفتند وضو غيري است. دو سه ادله خاص داريم واال ادله كه مييكي تمام نيست، مي

 گوييم مؤيد است.كنيم، ميوضأ داريم. ما احتياط ميت همهنيا نكهيبااغيري است، 
شود. اين گيرد، از آن استفاده مقدماتي براي اضالل ميآن آيه ناظر به چيزهايي است كه مقدمه اضالل قرار مي

 كه خود قول امر باطلي است و گناه دارد و محرم است. گويدآيه محرمات نفسيه را مي
ي نور، به يك اطالق اجتنبوا نورعلگيرد، آنجا دليل وضو دارد يي اين را نميمصداق روشن آن است، ارتكاز عقال

 .مييگوينمكه  كه آن را بگيرد
يك اطالقي جلوي اين ارتكاز را گرفت بايد يك نكته خاص باشد. اطالق كه بگوييم اينجا را هم  به شودنمي

گيرد و نفسي است يا اينكه اطالق آن اينجا را جا را ميشود كه بگوييم اطالق آن اينگيرد، اين امر داير بين اين ميمي
 شود اطمينان به يكي پيدا كرد.گيرد. فوقش هم اين است كه در اين تعارض نمينمي

 يا بايد اجتنبوا هردو را بگيرد و اجتنبوا در دو نوع اجتناب استعمال شود، اين خالف ظاهر است.
شود كه اين هم با ارتكاز خيلي ها هم نفسي ميسي است و حتي اينيا بايد بگوييم كه اين حمل بر اجتنبوي نف 

ها بگذريم و بگوييم قول زور اعم از مصدر دارند. بر فرض كه از همه اين باهممساعد نيست. اين دو يك نوع تقابلي 
اجتناب از گيرد، نفسي هم هست، در آخر بايد حد اجتناب را بفهميم، از و اسم مصدر است، اجتنبوا هم آن را مي

 كتاب باطل، حد اجتناب از كتاب باطل چيست؟
، ديسيننوبعيد است حد آن اعدام و از بين بردن باشد، اجتناب بكنيد يعني نخوانيد، يا استنساخ نكنيد، يا خودتان 

از  واجب است، بعيد است كه همآنگيرد، ولي اينكه بگوييم با همين اعدام ننوشتن، نخواندن، استنساخ نكردن را مي
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. اين چيزي ديآيدرنماجتنبوا دربيايد. اجتنبوا به معناي اين باشد كه الزم است از بين ببريد از اين اجتناب عنوان آن 
 اند.است كه گفته

وقت مشمول مقدميت و عنوان مقدميت است، عنوان نفسي و مستقل اين اجتناب آن را بشود آن طورآناگر 
شود. اجتناب مصاديقي دارد، گاهي ممكن است كه يست، مقدمه اجتناب ميبگيرد، ديگر نيست. مصداق اجتناب ن

ي قبلي هابحثگيرد و همه سوزاندن آن مقدمه شود، واال فرض گرفتيم كه اجتنبوا نفسي است و كتاب و آن را هم مي
 .بكنددا گوييم مصداق اجتنبوا سوزاندن و اعدام نيست، بلكه ممكن است گاهي مقدميت پيرا كنار گذاشتيم مي

 و آله االطهار محمديعل اهللايصل ؛ وو بركاته اهللارحمهوالسالم عليكم و 

 
 
 


