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 الله الرحمن الرحیمبسم

 قدمه م
 مورد بحث کتب ضالل جهات

 :کتب ضالل از دو حیث ممکن است مورد بحث قرار بگیرد
 مرتبط با خود شخص  -١

خواندن و یا دیگری آن ممکن است روی خود کند یعنی حفظ، قرائت، یکی از حیث ارتباطی که با خود شخص پیدا می
 ؛شخص اثر بگذارد

 مرتبط با دیگران -٢
 ای برای اضالل و گمراهی دیگران باشد. این دو حیث را باید تفکیک کرد.تواند وسیلهاز حیث اینکه می دیگری

 بررسی جهت اول
می است، روشن است که اگر من شود و اینکه خود ضاللت و گمراه شدن امر محربحث مقدمه مطرح می ،در جهت اولی

گفت های مقدمه که میشود فراهم بکنم از باب مقدمه اشکال دارد و بحثمقدماتی که موجب ضاللت و گمراهی خودم می
کند یا کند یا استنساخ میشود. در مورد خود شخص و کسی که حفظ میذاتًا حرام نیست، مگر در آن صور، اینجا جاری می

ال نیست بلکه حفظ این کتاب و نشر و استنساخ آن به نحوی مقدمه حرام و موجب ضاللت دیگری خواند این احتممی
 شود.می

گفتیم در اصول این دو باب را باید از هم تفکیک کرد. باب اول اتیان مقدماتی که موجب ارتکاب حرام از خود فاعل 
در چهار صورتی که عرض کردیم. ابتدا دو صورت شود، این بحث مقدمه است و اینکه مقدمه حرام، حرام نیست، مگر می
شد گفتیم و بعد بازسازی شد و چهار صورت شد. دلیل خاصی در باب کتب ضالل در این حد نداشتیم و معموًال ارشاد میمی

 به همان شکلی که بحث کردیم؛ 
 بررسی جهت دوم

ای که قبًال بحث کردیم، شود غیر از ادلهمؤثر میها برای ضاللت دیگری اما در حیث دوم یعنی از حیث اینکه این کتاب
 شود.اینجا بحث اعانه بر حرام و اعانه بر اثم مطرح می
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 ادله بحث

 اعانه بر اثم
دهد منتها اعانه بر اثم اینجا یک دلیل مهمی است و در برخی روایات عمده در ادله گفتیم این قسم چیز خاصی به ما نمی

شود که من ها مقدماتی میآید. همه اینفظ، نشر، استنساخ و تعلیم در حوزه و قلمرو دوم میوقت حاعانه بر اثم است. آن
ها چه کتاب باشد یا فیلم یا هر شود. همه اینشود، گناه را دیگری مرتکب میدهم اما اثر گناه در دیگری ظاهر میانجام می

 شود.چیز دیگری باشد، اعانه بر اثم می

 سوره لقمان  6آيه 
اِس َمْن َیْشَتِري َلْهَو اْلَحِدیِث ِلُیِضلَّ َعْن َسِبیِل «سوره لقمان  ٦ادله گذشته چیز خاصی نداشتیم جز، آیه  در َو ِمَن النَّ
ه فهمد نبود. به لحاظ عنوان اعانه بر اثم باید بررسی ای که بررسی کردیم چیزی فراتر از آنکه عقل میکه در حد ادله» / اللَّ

 مجزایی انجام دهیم.مستقل و 
دهیم یک مقدار روی نوع شود و تحلیلی هم که از اعانه بر اثم میبحث اعانه بر اثم بسیار مهم می ،پس از حیث دوم 

مانده است. گر چه گذارد. درواقع یک بخش بحث را حل کردیم و از آن گذشتیم و یک بخش باقیبرداشت ما از ادله تأثیر می
بخش دوم هم تعرض داشتیم اما از حیث عنوان اعانه بر اثم باید یک نگاه جدید و مستقلی به آن داشته تا حدودی ضمن ادله به 

داریم که ذاتًا و نفسًا محرم باشند و در کسب و تعلم آن چیز محرم  شوم. آیا ما انواع علوم محرمیباشیم. اآلن وارد بحث نمی
 طور مطلق نداشتیم، در مواردی با قیودی داشتیم.هوهو امر محرمی باشد بهذاتی ببینیم؟ راجع به نجوم یک چیزی که ذاتًا بما 

در این بحث ازجمله قرائت و تعلم کتب ضالل در این حد ادله خاصی نداریم جز در حد مقدمه حرام و آیات هم در همان 
کنیم، دوباره ها را تمام علوم و اینها است. بعد از اینکه بحث تعلم این حد هستند. این در حد تعلم و قرائت و فراگیری و این
کننده است یا برفرض اینکه علم کنیم که جاهایی که یک چیز گمراهراجع به تعلیم یک بحث جدید فقهی مطرح می

 داشته باشیم، به عناوین اولی یا به عناوین ثانوی، تعلیم آنچه وضعی دارد؟محرمی 
گفت، توانست معالم بگوید، معالم را میضیه پنبه زدن این است که استادی نمیاین را خواهیم زد، ق شاءالله بعدًا پنبهان -
این را زدیم و سه چهار جا هم  گفت که قبًال پنبهای را رد شد و در هر صفحه چندین اشکال داشت دو سه جا میصفحهدو سه
 . -زنیمزنیم، ما هم این پنبه را بعدًا میاین را می گفت بعد پنبهمی
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عنوان محور بحث قاعده اعانه بر اثم بهاءالله بعد از اینکه مباحث تعلم و علوم را تمام کردیم، در ابتدای بحث تعلیم به شان
پردازیم. قاعده اعانه بر اثم در مکاسب محرمه مرحوم شیخ در آنجایی که اعانه ظالم و اعانه بر ظلم مطرح شده که معموًال می

وجور که سهل التناول است، کتاب قواعد الفقهیة مرحوم ها یک کتاب جمعه بر ایندر مکاسب محرمه بحث شده عالو
را متعرض شده ما هم چون  است که مفصل است. قاعده االعانه علی االثم که دلیل عقلی و نقلی ٤یا جزء  ٣بجنوردی جزء 

آن نیاز داریم، بعد روی این قاعده  در بحث تعلیم و نشر، آینده در کتب ضالل و علومی که منشأ آن ضاللت است خیلی به
شود، متعرض شدیم. کنیم. فعًال از حیث خود تعلم، خواندن، فراگیری، حفظی که مربوط به خود شخص میصحبت می

خواهم از روال بحث خارج بشویم. به این نتیجه رسیدیم که درواقع تکمیل حیث دوم بحث کتب ضالل در آینده است و نمی
 کنیم.ش بعد صحبت در مورد این بخ
ای که در روایات انجام دادیم و چند گزاره فقهی و حکمی که از آیات و روایات استخراج کردیم به های اولیهبعد از بحث

این بحث پرداختیم که علم یا تعلم علوم محرم داریم، یا نداریم؟ که نجوم را متعرض شدیم و ابتدا تأسیس اصل و قاعده کردیم 
هایی پرداختیم که ازجمله نجوم بود، سحر را هم بحث کردیم و بعد هم کتب ضالل در حدی که به خود مونهبعد از آن به ن

 است.شود. در ارتباط با دیگران هم تا حدی بحث کردیم ولی تکمیل آن در آینده شخص مرتبط می

 بیتبحث چهارم: علومی مأخوذه از غیر اهل
شود، خود این عنوانی است که در روایات آمده است که باید تحلیل گرفته میبیت بحث چهارم علومی است که از غیر اهل

 چه نوع تحریمی وجود دارد و منظور چیست؟ بکنیم که آیا اینجا محرمی وجود دارد؟
بیت او علم را باید از رسول خدا و اهل .منع شده استاز اینکه علم را از غیر خاندان پیامبر بگیریم، در روایات متعددی 

ها اتخاذ بکنیم. این اجمالی است که زیاد ها را از آنها علمی فرابگیریم و باید دانشایم که از غیر آنراگرفت و منع شدهف
 اید.مالحظه کرده

 

 دالیل روایی
ه کنیم تا به تحلیل و مفاد آن برسیم و ببینیم ککنیم و به بعضی از روایات هم اشاره میابتدا منبع روایی بحث را عرض می

، ١٨جلدی، جلد  ٢٠ها وجود دارد و کدام درست است. این روایات در و وسائل الشیعه از وسائل های چه احتماالتی در این
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است ولی تعدادی از روایات مرتبط هم داریم که  ٧است، عمده این روایات در باب  ٤١ ، صفحه٧ابواب صفات قاضی، باب 
 .است ٢٦ هست که صفحه ٦قبل آن یعنی باب 

 بحث سندي ادله روايي
کند در ای که اطمینان خوبی تولید میاگر نگوییم روایات در حد تواتر است در حد اطمینان هست؛ یعنی یک استفاضه

آید، بررسی سندی الزم صدور این روایات وجود دارد، بنابراین در اصل مضمون چیز جامعی که از این روایات بیرون می
 کاری بکنیم.ها دستکاریبخواهیم روی ریزهنیست، مگر اینکه در جایی 

توانیم روی آن مطمئن باشیم و جاهایی که یک استفاضه در حد اطمینان باشد یا تواتر باشد ما قدر مشترک و جامع می 
ی ها و ظرایف و دقائق یک حدیث که مشترک بین همه نیست سؤالی براکارینیازی به بررسی سندی نداریم، مگر اینکه در ریزه

ما مطرح شود که آنجا باید بررسی سندی داشته باشیم؛ واال هسته اصلی که تواتر به آن تعلق گرفته است یا استفاضه در حد 
 اطمینان به آن تعلق گرفته است لزومی ندارد. این قاعده کلی سندی بود که گفتیم.

عنوان نمونه است، به ٧ست این روایات در باب تر از اینجا هصورت جامعالبته در جلد اول جامع االحادیث شیعه شاید به 
ُه َلِذْکٌر َلَك َو ِلَقْوِمَك َو َسْوَف ُتْسَئُلون«توجهی از این روایات ذیل آیه شریفه تعداد قابل َفْسَئُلوا «و آیه  )٤٤(زخرف/ »َو ِإنَّ

ْکِر ِإْن ُکْنُتْم ال َتْعَلُموَن  ْهَل الذِّ
َ
 است.)٤٣(نحل/» أ

 ه روايينكات مربوط به ادل
نکته اول در این روایات این بود که اگر نگوییم در حد تواتر است یک استفاضه اطمینان آور است، در اصل محتوا و  -1

 مضمون مشترکه است.

 اند.ها ذیل این آیات و بعضی هم این آیه را به آیه تفقه ربط دادهدوم اینکه اکثر این -2

ها ها آموخت، سؤالفقط جنبه اثباتی را ذکر کرده که باید علم را از آننکته سوم هم این است که بعضی از این روایات  -3
ها نیاموزید؛ که دو قسم تر است و جنبه سلبی دارد که از غیر اینبیت بپرسید و بعضی هم یک مقدار صریحرا از اهل

 :است

ی گویا درصدد یک نوع روایاتی که جنبه اثبات ذکر کرده است ولو به صراحت نفی اخذ علم از دیگران نکرده ول -
 کند.حصری هست، درنتیجه مضمون واحدی پیدا می

 المجموع در مقام حصر است.حیثتر است بعضی منبعضی از آن در نفی یک مقدار صریح -
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 زخرف ٤٤نحل و  ٤٣ذیل آیات روایت 
سند معتبری دارد، فعًال کار  کنیم، است. روایت اول که ظاهراً ای به این روایات میعنوان نمونه و تبرک و تیمن اشارهبه

ُه َلِذْکٌر َلَك َو ِلَقْوِمَك َو َسْوَف ُتْسَئُلون«عبدالله (ع) فرمودند که؛ به جهت سندی نداریم. عن ابی » َو ِإنَّ
ْکرِ « حضرت فرمودند؛)٤٤(زخرف/ ْهُل الذِّ

َ
ْهُل َبْیِتِه اْلَمْسُئوُلوَن َو ُهْم أ

َ
ْکُر َو أ ِه ص الذِّ در روایات دیگر  ١»َفَرُسوُل اللَّ

بیت قوم گوید؛ ذکر قرآن است و قوم قرآن ما هستیم که در بعضی از آیات دارد که قرآن ذکر است و رسول خدا و اهلمی
بیت اهل ذکر هستند. این دو تفاوتی است این ذکر هستند و اهل ذکر هستند و بعضی دارد که ذکر خود رسول خدا و اهل

ات است با هم تعارضی ندارد همه درست است. در قرآن ذکر هم به قرآن اطالق شده ها نوعی تطبیقکه چون این این
 ٥/١٧.ها نیست چون تطبیق است نه تفصیلاست هم در مورد خود رسول خدا، در مورد هر دو هست؛ و لذا تنافی بین این

  نكته
» فاسألوا أهل الذکر«ن ای که در این روایات آمده است این است که در تعدادی از روایات، اهل تسننکته

شود. در شأن نزول این آیه و مورد آن دانند که از خود آیه در بادی نظر استظهار میرا مختص به همان چیزی می)٤٣(نحل/
ْبناَءُهْم «بحث شناخت پیامبر است، بعد 

َ
 َیْعِرُفوَنُه َکما َیْعِرُفوَن «گوید یهود و نصارا می »َیْعِرُفوَنُه َکما َیْعِرُفوَن أ

ْبناَءُهْم 
َ
ْکِر ِإْن ُکْنُتْم ال َتْعَلُموَن «) ١٤٦(بقره/»أ ْهَل الذِّ

َ
های رسول خدا که دانند عالئم و نشانهها خوب میآن» َفْسَئُلوا أ

دانید بروید از اهل ذکر سؤال بکنید. مورد آن یهود و دانند اگر شما نمیها میمژده به ظهور و بعثت ایشان داده شده بود آن
ها و مشخصات رسول خدا را صارا هستند. یکی از آیات جالب است که مورد آن علمای یهود و نصارا هستند که ویژگین

 ها سؤال بکنید تا ایمان بیاورید.گوید بروید از آندانستند که میخوب می
کید شده است که اهل ذکر اختصاص به علمای یهود ندارد، بلکه مفهوم  عام متفاهم خود را دارد و در روایات ما بر این تأ

ها از ناحیه رسول خدا و ائمه است، ها است. البته تخصیص زده شده که اهل الذکر در اینجا یعنی کسانی که علم آناعم از آن
آید یعنی منظور رسول خدا و ائمه است که ازنظر تفسیری جای بحث دارد و در بعضی از روایات آمده است. گاهی روایاتی می

کند و اینکه چه کند، ولی گاهی ظاهر را عوض میدهد یا مصادیق جدیدی را برای آن ذکر مین آیه را تعمیم میکه مضمو
 شوم و جای تأمل دارد.کند و چگونه باید باشد؟ جای خود دارد، وارد بحث تفسیری نمینسبت تفسیری پیدا می

                                                            
 .٦٢، ص: ٢٧وسائل الشیعة، ج - ١
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 روایت دوم
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن ر خوب است، از امام صادق (ع) است. روایت بسیار معتبر و از سندهای بسیاروایت بعدی  َعْن ُمَحمَّ

ِبي َج 
َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن أ یٍن َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن اْلُحَسْیِن َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیی َعِن اْلَعَالِء ْبِن َرِز ِإنَّ َمْن ِعْنَدَنا «ْعَفٍر ع َقاَل: ُمَحمَّ

نَّ َقْوَل ا
َ
ْکِر ِإْن ُکْنُتْم ال َتْعَلُموَن َیْزُعُموَن أ ْهَل الذِّ

َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َفْسَئُلوا أ َصاَری - للَّ ُهُم اْلَیُهوُد َو النَّ نَّ

َ
هایی که گوید آنمی »أ

کنند که اهل ذکر همان یهود و نصارا هستند، چون مورد آیه این است و ظاهر گمان می -منظور عامه است-دوروبر ما هستند 
ها با این نوع تفسیری که از فرماید اینحضرت می» ِإَذْن َیْدُعوُکْم ِإَلی ِدیِنِهم«دهد حضرت جواب دادند؛ را نشان می آیه این
در حالیکه انگشت به سینه خودشان  »ُثمَّ َقاَل ِبَیِدهِ ِإَلی َصْدِرهِ«خواهند شما را به دین خودشان فرا بخوانند؛ کنند میآیه می

ْکِر َو َنْحُن اْلَمْسُئوُلون«اشاره رفتند فرمودند؛  ْهُل الذِّ
َ
که اهل ذکر ما هستیم درواقع امام اهل ذکر را به یک مالک  ٢»َنْحُن أ

ضی مسائل کند؟ خود این جای یک سؤال این شکلی است و بعگیرد، یا اینکه حصر میدهد که ما را هم میعامی تعمیم می
 تفسیری دیگر وجود دارد.

 روایت سوم
بِ در روایت بعدی دارد، 

َ
ِه ْبِن َعْجَالَن َعْن أ اِء َعْن َعْبِد اللَّ ٍد َعِن اْلَوشَّ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ ي َو َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن ُمَحمَّ

ِه َعزَّ َو َجلَّ  ْهَل الذِّ « َجْعَفٍر ع ِفي َقْوِل اللَّ
َ
ِه ص » ْکِر ِإْن ُکْنُتْم ال َتْعَلُموَن َفْسَئُلوا أ ْهُل «َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

َ
ُة أ ِئمَّ

َ
َنا َو اْأل

َ
ْکُر أ الذِّ

ْکرِ  ُه َلِذْکٌر َلَك َو ِلَقْوِمَك َو َسْوَف ُتْسَئُلون«َو َقْوُلُه َعزَّ َو َجلَّ » الذِّ   ٣».َو ِإنَّ
اَنا َعَنی«رماید فذیل این دو آیه میدر روایت دیگری یا حضرت  ْکر«مقصود آیه ما هستیم » ِإیَّ ْهُل الذِّ

َ
اَنا َعَنی َو َنْحُن أ   ٤»ِإیَّ

ْهَل «و بسیاری از روایاتی که اینجا هست در این جهت تردیدی نداریم که از دیدگاه روایات منظور از اهل ذکر در 
َ
َفْسَئُلوا أ

ْکرِ    ها کرد.ائمه هستند و باید سؤال را از آن» الذِّ

ْکرِ «روایات ذیل آیهداللت  ْهَل الذِّ
َ
 »َفْسَئُلوا أ

 نسبت به این آیه دو جهت آمده است:در روایات ما 

                                                            
 .٦٣، ص: ٢٧وسائل الشیعة، ج - ٢
 .٦٣، ص: ٢٧وسائل الشیعة، ج - ٣
 .٦٤همان، ص: - ٤
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 هستیم؛اهل ذکر اصالتًا ما  یکی اینکه -

 دهد.یکی هم نوعی حصر را به آیه می -
زند یعنی دو قید به آیه میگوید که اهل الذکر ما هستیم و با این بیان دو ظهور آیه این است یا نیست، جای خود دارد. می

 کند؛تصرف در آیه می
 ؛دهد به رسول خدا و ائمه و خود پیامبرکند و تطبیق مییکی اینکه اهل الذکر را محدود می -١
 دهند.گوید غیر ما نیستند. این تصرفی است که روایات انجام میکنند مییکی هم که حصر می -٢

ْکرِ فَ «ای از روایات است که ذیل آیه این هم دسته ْهَل الذِّ
َ
آمده که زیاد هم هست که حصر کرده هم به لحاظ » ْسَئُلوا أ

 ها باشد. موضوعی و هم حکمی هم به لحاظ اهل الذکر و هم به لحاظ اینکه نباید جای از دیگر سؤال کرد؛ و سؤال باید از این

 عبس ٢٤روایت ذیل آیه 
نْ «ای از روایات هم ذیل آیه پاره اینجا است،  ١٠هست از بصائرالدرجات روایت ) ٢٤(عبس/» َطعاِمه ساُن ِإلیَفْلَیْنُظِر اْإلِ

ِه َعزَّ َو َجلَّ «روایت مرسله از زید شحام است، از امام باقر (ع)  ْنساُن ِإلی«ِفي َقْوِل اللَّ َقاَل ُقْلُت: َما  -»َطعاِمهِ  َفْلَیْنُظِر اْإلِ
ُخُذهُ

ْ
ِذي َیأ ُخُذهُ  َطَعاُمُه َقاَل ِعْلُمُه الَّ

ْ
ْن َیأ گیرد؟ که اینجا حضرت طعام را نگاه به علم خود بکند که از چه کسی می ٥»َعمَّ

 های تفسیری به آن شکل بشویم.خواهیم وارد بحثتعمیم داده است. یک نکته تفسیری هم عرض بکنم ولو نمی
چیز به مناسبت آن تعمیم و کند همهدهد که کل دستگاه آن گزاره تغییری نمیگاهی روایات ما در مفهومی تعمیمی می 

ماِء ِرْزُقُکم«کند. مثًال دارد؛ بسطی پیدا می ماِء ِرْزُقُکم«ظاهر اولیه  )٢٢(ذاریات/»َو ِفي السَّ مصادیق بارز رزق،  »َو ِفي السَّ
اند. در روایات آمده که علم و دانش و وم عالمه در المیزان خیلی مفصل راجع به رزق بحث کردههای مادی است. مرحرزق
ماِء ِرْزُقُکم«ها رزق است و این َو ِإْن ِمْن «آید کند، یعنی همه از مخازن آسمانی میدر مورد آن ها هم صدق می» َو ِفي السَّ

شود نوع حکم را هم تغییر هایی که در یک واجب مفهوم در روایات داده میی تعمیمگاه) ٢١(حجر/»ٍء ِإالَّ ِعْنَدنا َخزاِئُنهَشْي 
ْنساُن ِإلی«کند. دهد، بافت و سیاق نوع گزاره فرق میمی گوید طعام ها است، میکه برای خداشناسی و این »َطعاِمه َفْلَیْنُظِر اْإلِ

دهم فرماید که علم میشود یکی اینکه حضرت میاست. دو جور می خود را نگاه بکنید ببینید آثار و قدرت خدا در آن نمایان
شود که آثار و قدرت خدا هم به معنای این نمی َفْلَیْنُظرِ دهد که آثار و مظاهر قدرت خدا را ببینی؛ ولی اینجا طعام را تعمیم می

رف در مفهوم کرده و آن را بسط داده و هم تصرف در گیری؛ یعنی تصگوید دقت بکن ببین از چه کسی میمی َفْلَیْنُظرِ  را ببین،
                                                            

 .٦٥، ص: ٢٧وسائل الشیعة، ج - ٥
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هایی است که در کند. این دو نوع تعمیمحکمی کرده که به آن تعلق گرفته است؛ یعنی کل گزاره بافت و سیاق جدیدی پیدا می
ییم و شایسته یک گومی شود. در تفسیر ما روی این موضوع کار نشده امروز ما دو سه نکتهروایات ما نسبت به قرآن داده می

دانیم، اگر هم شده باشد قاعدتًا کارهای خیلی مبنایی شده باشد. در حدی که ما میشاید هم انجام-نامه خوب است. پایان
برخالف آقای مصباح که هر چه جلوتر آمده یک جای دیگر در دیدگاه او باز شده دیدگاه من برعکس  -انجام نگرفته است

رویم این متد اجتهادی که در اصول و فقه داریم خیلی متد های علوم انسانی هرچه پیش میگیرد. در همه رشتهشکل می
کدام از کارهای دیگر، کارهای کنم هیچها برسد فکر میای است؛ یعنی بدون اینکه انسان به استنباط آنجاافتاده و کارشده
شود که در فقه و اصول گاهی از موضع نوعی روشنفکری تواند دربیاید. این واقعیتی است، گاهی خلطی میارزشمندی نمی

ای دیگر برود اشتباه است، ای دیگر هم باید پرداخت. به نظر من اینکه انسان از مقاطع زود به رشتهشود که به رشتههم گفته می
 مهم است. علت این است که در اصول و فقه ما سه حیث وجود دارد که همه

 قه وجود در اصول و فم ياتحيث
کند مسائل دقیق و ظرایف و دقائقی در آن وجود دارد که ها از نظر علمی ذهن را تقویت مییک حیث این است که این -١

کند. هر علم دقیقی حتی ریاضی هم این کار را کند و قوه تعقل و نقد و بررسی آدم را تقویت میتقویت فکر می
 است. یک اثری است که در اصول و فقه ما بخصوصکند اینمی

 یک جهت هم محتوای فقه و اصول ما است که یک محتوای خاصی در قلمروی زندگی انسان دارد. -٢
جهت سوم که به نظر من خیلی مهم است اینکه اصول ما و تا حدی فقه ما یک دستگاه و یک روش و یک متد استنباط  -٣

 ها است. نقلی و ورود در محدوده نقل و شناخت و بررسی آن
است که در هر کار دینی بخواهیم انجام دهیم الزم است، محتوایی در اصول عملیه یا در فالن باب فقهی حیث سوم حیثی 

 خواهد در فالن رشته یا کالم کار بکند مهم نیست؛ ولی این متد برای او مهم است.آمده است این برای ما و کسی که می
هایی از اصول برجسته شد، بخشمتأسفانه با نگاه سوم و حیث سوم تفکیک نشده اگر روی حیث سوم تفکیک می 
هایی هم که اختصاص به فقه به شد که مشترک است و در هر استنباط و اجتهادی است و بخششد و روی آن کار میمی

ها را با آنچه در فلسفه تحلیل زبانی و است یا نباید این کنم که متد ما کاملرفت. من ادعا نمیمعنای اخص دارد کنار می
هرمنوتیک و چیزهای دیگر است سنجید و بررسی کرد، گاهی ابداعی در آن داشت، اینجا هم زمینه خیلی دارد، من به آن 

جا و همه هم نظر دارم ولی عرض من این است که ما یک دستگاه و سیستم فکری و روش و متد داریم که نباید کم بگیریم
اند باید های جدید آمدهها که در عرصهصراحت گفت که در همین مراکز و جاهای نظیر اینجهت باید بهالزم است. ازاین
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آید. مثل مرحوم شهید صدر و شهید پشتوانه متد و روش کارشان را تقویت بکنند واال محصوالت ضعیفی به دست می
 ای بود که رفتیم.ها است. این حاشیهنها که متد و روش خوب دست آمطهری و این

 بنديجمع
هرحال قواعد و اصولی در تفاسیر روایی ما یعنی تفسیر حدیثی و روایی ما است که روی آن کار بخصوصی نشده معموًال به

وایی قواعد و که اگر در تفسیر ربینیم که روایت را امام فرموده، معنای آن یعنی چه؟ درحالیوقتی معنای تفسیر روایی را می
 های خوبی به دست آورد. شود تحلیلهایی از آن به دست بیاوریم، میفرمول

 روايات مربوط به بحث
ْکرِ «ها وجود دارد. آیه عنوان نمونه چند موردی که اشاره کردیم خیلی سؤال در مورد آنبه ْهَل الذِّ

َ
َو « )٤٣(نحل/»َفْسَئُلوا أ

ُه َلِذْکٌر َلك ْنساُن ِإلی«آیه  و )٤٤زخرف/(»ِإنَّ ُسوِل « )٢٤(عبس/»َطعاِمه َفْلَیْنُظِر اْإلِ وهُ ِإَلی الرَّ ْمِر ِمْنُهْم  َو ِإلی -َو َلْو َردُّ
َ
وِلي اْأل

ُ
أ

ِذیَن َیْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهم ِطیُعو«این باب این آیه هم آمده که  ١٣در روایت  )٨٣نساء/(»َلَعِلَمُه الَّ
َ
ِطیُعوا اأ

َ
َه َو أ وِلي ا اللَّ

ُ
ُسوَل َو أ لرَّ

ْمِر ِمْنُکْم 
َ
ُسوِل َو ِإلی«ِ و آیه  )٥٩نساء/(»اْأل وهُ ِإَلی الرَّ ْمِر ِمْنُهم َو َلْو َردُّ

َ
وِلي اْأل

ُ
ْمَر «گوید؛ هم آمده است که می »أ

َ
ْمَر أ

َ
َفَردَّ اْأل

ْمِر ِمْنُهم
َ
وِلي اْأل

ُ
اِس ِإَلی أ کند و آیه اطاعت هم که آیه دیگری است که در بعضی از روایات گفته ها اخذ میو اینکه از آن ٦»النَّ

ای نیست، ذیل آیه ٢٠ها بگیرید، بعضی روایات مثل روایت ها و معارف را از آنشده که معنای اطاعت این است که علم
َلْیَس «فرماید؛ می ٧باب  ٢٠کند. حدیث ع) نقل میمستقل حکمی بیان کردند. این حدیث را محمد بن مسلم از امام باقر (

اِس َحقٌّ َو َال َصَواٌب  َحٍد ِمَن النَّ
َ
َحٍد  ِعْنَد  َلْیَس «حق و صواب و علم و معرفتی جایی نیست؛ » ِعْنَد أ

َ
اِس  ِمَن  أ  َال  َو  َحقٌّ  النَّ

َحٌد  َال  َو  َصَواٌب 
َ
اِس  ِمَن  أ ْهَل  ِعْنِدَنا ِمْن  َرجَخ  َما ِإالَّ  َحقٍّ  ِبَقَضاِء  َیْقِضي النَّ

َ
َبْت «مگر اینکه از ما باشد. » اْلَبْیت أ َو ِإَذا َتَشعَّ

َالُم  َواُب ِمْن َعِليٍّ َعَلْیِه السَّ  ِمْنُهْم َو الصَّ
ُ
ُموُر، َکاَن اْلَخَطأ

ُ
شد، خطا در در زمان رسول خدا که تشعب که پیدا می ٧»ِبِهُم اْأل

َحٌد ِعْنَدهُ ِعْلُم َشْي «دارد که؛  ٢١غیر جبهه علی بود والصواب من علی (ع). حدیث 
َ
ِمیِر َلْیَس أ

َ
ٍء ِإالَّ َخَرَج ِمْن ِعْنِد أ

اُس َحْیُث َشاُءوا َشاَر ِبَیِدهِ ِإَلی َبْیِتهِ  َفَو «خواهند بروند، هر جا می» اْلُمْؤِمِنیَن َفْلَیْذَهِب النَّ
َ
ْمُر ِإالَّ ِمْن َهاُهَنا َو أ

َ
ِه َلْیَس اْأل  ٨»اللَّ

فرماید: قال ابوجعفر السلمه بن کهیل و حکم بن عتیبه که هر دو از عامه بودند و از حصرهای واضح دارد می ٢٢یا روایت 

                                                            
 .٦٧، ص: ٢٧وسائل الشیعة، ج - ٦
 .٦٩، ص: ٢٧وسائل الشیعة، ج - ٧
 همان. - ٨
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َقا َو «فرمودند؛ ها بودند حضرت میمتکلمین و محدثین آن ْهَل َشرِّ
َ
َبا َفَال َتِجَداِن ِعْلمًا َصِحیحًا ِإالَّ َشْیئًا َخَرَج ِمْن ِعْنِدَنا أ َغرِّ

ِه، َالُیِصیُب «گوید؛ عن ابی بصیر همان حکم ابن عتیبه باز حصر دارد که می ٩»اْلَبْیِت  َما و اللَّ
َ
ْب، أ ِق اْلَحَکُم و ْلُیَغرِّ َفْلُیَشرِّ

ْهِل َبْیٍت 
َ
ها نباشد. بعضی خیلی روایت هست که شاید ضرورتی به بیان آن ١٠»َنَزَل َعَلْیِهْم َجْبَرِئیُل علیه السالم اْلِعْلَم ِإالَّ ِمْن أ

ْبواِبها«ها ذیل آیه از آن
َ
ُتوا اْلُبُیوَت ِمْن أ

ْ
آمده است که یک حکم فقهی، عادی ظاهری است این تأویل به بیوت  )١٨٩بقره/(»َو أ

ِذَن اللَّ «برده شده 
َ
ْن ُتْرَفَع َو ُیْذَکَر ِفیَها اْسُمهُبُیوٍت أ

َ
َو «ندارد  که سند تا می ٣٣بیت است. در حدیث منظور اهل )٣٦نور/(»ُه أ

ْوِصَیاُؤُهم
َ
ْبَواُبَها أ

َ
ْنِبَیاِء َو أ

َ
ِذي (اْسَتْوَدَعُه ِعْنَد) اْأل گوید که به یوت علمی است که پیش می ١١»اْلُبُیوُت ِهَي ُبُیوُت اْلِعْلِم الَّ

ُه َو «انبیاء است و ابواب آن اوصیاء است که باب مدینه العلم از همین گرفته شده است. ذیل آیه  ِویَلُه ِإالَّ اللَّ
ْ
َو ما َیْعَلُم َتأ

اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم  یت هستند؛ و تعدادی از بگوید که علم فقط دست راسخون است، راسخون هم اهلمی )٧عمران/آل(»الرَّ
ها مطرح شده که آن باز همین روایات آمده که در رابطه با بحث قیاس و این ٦آیات هم در این روایات آمده است. در باب 

 جهت فعًال با ما کار ندارد، ولی بعضی از این روایات آنجا هم آمده و چند روایت تازه هم دارد.
ها و از عامه که غیر شیعه باشد، اخذ نکنید و ید علومی که از عامه و از غیرمسلمانگومجموعه روایاتی که اینجا آمده می 
 ها دانشی اتخاذ نکنید.از آن

ُة اْلُمْؤِمِن «در نقطه مقابل هم روایاتی داریم که  عنوان معارض از هرجایی اخذ علم کنید، چنین چیزی به ١٢»اْلِحْکَمِة َضالَّ
نظر نظر از معارضه دو مقام بحث داریم، یکی اینکه با قطعدر مضمون خود روایات با قطع وجود دارد، در بررسی روایات اوالً 

ای باقی ماند برای حل از تعارض ببینیم محتوا و مفاد خود این آیه چیست؟ و موضوع و نوع حکم آن چیست؟ اگر معارضه
 معارضه فکری بکنیم.

گوید ها که میعنوان طعام یا رزق تلقی شده و نظایر ایناینجا به اولین نکته در فهم روایات این است که اینکه علم که
های اعتقاد و اخالق و عمل و هایی که در حوزهبروید از اینجا بگیرید و دقت داشته باشید، آیا منظور مطلق علوم است یا علم

های دینی است و سعادت و شقاوت نبهکننده نوع زندگی انسان از جهایی که مرتبط با معارف دینی و تعییناصطالح و علمبه
هم حدیث  ٨باب  ٢روایتی ندارد و سند خوبی دارد. حدیث  ٢ها ملحوظ است، منظور کدام هست؟ حدیث انسان در آن

ِإنَّ اْلُعَلَماَء َوَرَثُة «جالبی است عن محمد بن حیان عن احمد بن محمد بن خالد عن ابی البختری عن ابی عبدالله (ع) قال 
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نْ 
َ
َح اْأل

َ
َحاِدیَث ِمْن أ

َ
ُثوا أ َما َورَّ ُثوا ِدْرَهمًا َو َال ِدیَنارًا َو ِإنَّ ْنِبَیاَء َلْم ُیَورِّ

َ
نَّ اْأل

َ
َخَذ ِبَیاِء َو َذِلَك أ

َ
َخَذ َشْیئًا ِمْنَها َفَقْد أ

َ
اِدیِثِهْم َفَمْن أ

ُخُذوَنه
ْ
ْن َتأ یَف  َفِإنَّ « ١٣»َحّظًا َواِفرًا َفاْنُظُروا ِعْلَمُکْم َهَذا َعمَّ ْهَل اْلَبْیِت ِفي ُکلِّ َخَلٍف ُعُدوًال َیْنُفوَن َعْنُه َتْحِر

َ
ِفیَنا أ

 کار رفته و گفتیم؛گیرید، اگر در این روایات دقتی بکنیم اکثرًا واژه علم در آن بهگوید ببینید علم را از کجا میکه می ١٤»اْلَغاِلین

 بررسي داللي روايات 
صورت یک اصطالح جدید در علم اخروی و علوم دینی است که با سعادت و شقاوت  ظهور علم در این روایات به :اوالً 

 انسان مرتبط است،
ها است و به خاطر اینکه علم مفهوم جدید دارد یا به اگر به حد یک مفهوم جدید هم نرسیده باشد یک انصراف در این :ثانیاً 

عنوان گیرد و معارفی که بهبه معارفی است که در حوزه اعتقاد و اخالق و عمل انسان قرار میها مربوط دلیل انصراف همه این
های ها هست اگر واژه علم باشد بحثها هم نباشد نکته انصراف در همه ایندین ارائه شود. اگر در روایاتی واژه علم و این

 شود.سابق تکرار می
ایم از دیگران بگیریم، ها است که منظور از علومی که منع شدهدر همه اینواژه علم هم در بعضی نیست و انصراف  

 شود.عنوان دین خدا القاء میعلومی است که متوقع از دین است و به
ها را از جای دیگر نگیرید و از گویند این نوع علمعنوان علوم دین و اسالم مینکته مهم این است که علومی که به ثالثًا:

یرید. این نکته اول است که جای تردید نیست که مجموعه این روایات یا حتی اگر یک روایت از این روایات بود بیت بگاهل
خوبی این را بیند بهکند. وقتی کسی این روایات را میاین ظهور و انصراف در آن بود. ولی مجموعه یک مقدار این را تقویت می

شود و عنوان دین ارائه میهایی که دین در آن واردشده با این قید که بهت در حوزهکند که علومی که متوقع از دین اساحساس می
گوید از جای دیگر نگیرید؛ یعنی علم رسول خدا معارف اسالم و شود. این علوم منظور است که میعنوان اسالم عرضه میبه
 بیت گرفت و از جاهای دیگر نگیرید.ها را باید از اهلاین

ها دهند یا از غیرمسلمانعنوان اسالم ارائه میها را بهگوید، ناظر به این دو بخش است کسانی که اینیجای دیگر که م
دهند یا عنوان حکم خدا و دین و شریعت الهی ارائه میگوید علومی که غیر مسلمین بهدهند. میعنوان احکام خدا ارائه میبه

ها را یاد نگیرید پیش افرادی که ها باطل است و آندهند، همه اینرائه میعنوان اسالم اعامه، فرق و مذاهب غیر شیعه به
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آن علومی است که دیگران  ها هستند نروید بلکه بیایید از ما بگیرید. پس محدودهها و فتواها و داوریمتصدی این نوع قضاوت
یک نکته که ها است، این قاد و اخالق و اینهای اعتدهند و مربوط به حوزهعنوان شریعت الهی و شریعت اسالم ارائه میبه

کنیم. والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته؛ و وجود دارد منتها در همین حوزه نکات دیگری وجود دارد که بعد عرض می
 محمد و آله االطهار.الله علیصلی
 
 


