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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 بيتاهلقدمه در علوم غير مأخوذ از م
كه از  ممكن است ادعا بشود نوعي حرمت دارد فراگيري بعضي از علوم محرم است، علوميكه يكي از مواردي 

يي كه از ناحيه ائمه طاهرين گرفته هادانش. ممكن است كسي بگويد كه علوم و شودميغير معصومين اخذ و تلقي 
الجمله در روايات مطرح است كه منبع في ؛ كهها حرام استنشده باشد محرم است و تعلم و سؤال و مراجعه به آن

ي اين باب آمده است ي مختلفهاكتابو  آن را به وسائل ارجاع داديم. البته در بحار، جامع االحاديث شيعه، وافي
 باشد. آورده تربه صورت جامعها را همه اين شايد در جلد اول جامع االحاديث شيعه

ها عنوان نمونه چند روايت خوانديم، طوايفي از روايات و آياتي كه اين روايات به آندر حدي كه الزم بود به 
اي قيودي دارد و اگر هم نهي ينكه چه حدود واند، گذشت. وارد اصل مفاد و محتواي روايات شديم، اتمسك كرده

 دو مطلبي است كه بايد بررسي كنيم. نيا اي است؟هست چه نوع نهي

 نكات پيرامون بحث
داريم يا نداريم؟ و موضوع اين تحريم مراجعه و  از يك نگاه ببينيم آيا تحريمي ميخواهميديگر اوالً؛ عبارتبه

 است؟ اين حكم چه حكمي سؤال و تعلم چه قيودي دارد و نوع
اين دو مطلبي كه اينجا داريم. ازنظر تحديد موضوع و دايره موضوع اگر بخواهيم دايره حرمت تعلم و مراجعه و 

 .ميكنميسؤال از غير معصومين را تحديد بكنيم، چند نكته وجود دارد كه به ترتيب عرض 

 نكته اول: موضوع حرمت در روايات
اي است و عبارت علوم خاصه بلكه نيست ضوع حرمت مراجعه و سؤال و تعلم هر علمييك نكته اين بود كه مو

شود؛ علت هم اين بود كه اگر واژه علم در عنوان علوم ديني تلقي مياست كه انتساب به دين دارد و به از علومي
مراجعه بكنيم، واژه علم و المجموع به روايات كه حيثشد منتها منجاري مي در آناينجا بود، قواعد كلي سابق 
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نظاير آن در علوم ديني يا اصطالح جديدي دارد يا الاقل منصرف به علوم ديني است. منتها در مورد قرائن خيلي 
 تر است.قوي
اي از روايات ممكن است انسان با يك نوع شك و ترديد از اين ادعاي اصطالح جديد يا انصراف عبور در پاره 

بكند، ولي با توجه به رواياتي كه خوانديم جاي ترديدي در اين نيست. اين يك نكته است كه گفتيم علم انصراف 
اي هست كه به آن اشاره شد و رائن ويژهطور خاص هم اينجا قدارد يا حقيقت در يك معناي جديد است و به

 را هم ديديم. اين يك نكته در تحليل موضوع بود. روايات

 نكته دوم: عدم حرمت مطلق در روايات
كند كه مراجعه و تعلم احاديث و خوبي احساس مينكته دوم اين است كه كسي كه مراجعه به اين روايات بكند به

طور مطلق محرم شمرده نشده است؛ بلكه در همان دايره احكام و معارف ديني، بهاحكام و معارف از غير ائمه در 
 صورتي است كه تعلم و مراجعه و سؤال، منشأ نوعي تدين و اعتقاد و عمل بشود.

 روايات
ٍع عَنْ مَْن دَانَ اللَّهَ ِبغَيِْر سَمَا«و ضمن آن دارد كه  ها نكنيدكه مراجعه به آندارد از امام باقر  37 تيدر روا -

تدين است، اينكه انسان دل بدهد، اعتقاد بورزد يا آن سؤال را  بحث 1»صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ الْبَتَّةَ إِلَى يَْومِ الِْقيَامَةِ
 منشأ عمل قرار دهد.

نساء  »إِلَى الرَّسُولوَ لَوْ رَدُّوهُ « )59(نساء /»أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُول« ؛ديگوميبعدازاينكه  33 تيروا -
 اْلعِلْمِ  ُبيُوتُ هِيَ الُْبيُوتُ وَ« :گويددارد و مي )189(بقره/»وَ أْتُوا الُْبيُوتَ مِنْ أَبْوابِها«اي كه و چند آيه 83/

 عِنْدَ«است كه  بيوت علمي 2»اْلخَيْر أَعْمَالِ  مِنْ  عََملٍ فَكُلُّ  أَوِْصَياؤُهُمْ أَبْوَابُهَا وَ الْأَنِْبيَاءِ) عِنْدَ اْستَوْدَعَهُ ( الَّذِي
كه از اين طريق  »فَكُلُّ عَمَلٍ مِْن أَعْمَالِ اْلخَيْر« گويد؛. بعد مي»أَوْصِيَاؤُهُمْ أَبْوَابُهَا«است و  »الْأَنْبِيَاءِ

 با بحث عمل هست. ختهيآم است. اين غير مقبول و مردود است و نشدهميتنظ

                                                            
 .75، ص: 27وسائل الشيعة، ج - 1
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كه منشأ يك اعتقاد و دلدادگي و يا عمل باشد،  ايقرائن ديگري در خود اين روايات هست كه درواقع مراجعه
بيايد  تانيهابچهگويد قبل از اينكه مرجعه به سراغ ها يا تعلم. يا آنجايي كه ميشود نه صرف مراجعه به آنتحريم مي

اگيري در كودكي اثر خاصي دارد، شخصيت فرد با اين امور زود ها بياموزيد؛ بحث اين است كه فراحاديث را به آن
ي هم سالبزرگ. بحث اين است كه در ميكنميگيرد، البته در كودكي موضوع جدايي دارد كه بعد بحث شكل مي
 بيت گرفت پس تعلم بماهو محرم نيست.كه بايد بر اساس اعتقاد و عمل انسان تنظيم بشود، بايد از اهل علومي
اين مراجعه، سؤال يا تعلم با توجه به قرائني كه دارد و مناسبات حكم و موضعي كه در مسئله وجود دارد  پس

اعتقاد يا مقدمه اعتقاد و عمل باشد يا اينكه اين مراجعه و سؤال منشأ تقويت و  منشأگيرد كه درجايي محرم قرار مي
ها را آباد كرديد، درواقع در در اثر اينكه شما بيوت آن ديگوميها در برابر ائمه باشد. اين هم هست كه شوكت آن

 خانه ما بسته شد. اين هم نكته ديگري است كه در بعضي از روايات است.

 بندي رواياتجمع
ها با مناسبات حكم و مجموعه رواياتي كه در اين باب واردشده مراجعه و سؤال و تعلم را محرم دانسته، منتها اين

به اين هست كه اين مراجعه و سؤال يا منشأ مقدمه براي اعتقاد و عمل  بعضي از قرائن لفظي موضوع مقيد است و
ها شوكت پيدا بكنند، تقويت فكر و موقعيت شده براي اينكه آن ايقرار گرفته يا اگر اعتقاد و عمل هم نيست، مقدمه

 هست. در آنقيد  بيت بشود. يكي از اين دوآن دستگاه در برابر اهل
 -كه روشن است براي پاسخ دادن نيست-درجايي فرض بكنيم مراجعه، سؤال يا تعلم براي پاسخ دادن است  اگر

دهد يا منشأ شوكت و خواهد بداند، ولي مقدمه يك اعتقاد يا عمل نيست، مبناي يك اعتقاد يا عمل قرار نميمي
 . اينجا هم محرم نيست.شودنميها هم تقويت آن

بيت عصمت و طهارت و تعلم احكام و كه عرض كرديم حد تحريم مراجعه به غير بيوت اهل ايبا اين دو نكته
 قيدي است كه گفتيم؛ علوم ايشان محرم است، منتها موضوع آن مقيد به اين دو

 ،شودميي ديني است كه منتسب به دين و شرع هاعلمنيست، بلكه  نكته اينكه منظور هر علمي كي -
قيد دوم اين است كه حرمت جايي است كه اين سؤال و پاسخ و مراجعه و تعلم منشأ يك اعتقاد و يا عمل   -

ها باشد. اين دو قيد است كه با اين دو قيد حرمتي اينجا وجود واقع بشود يا اينكه منشأ شوكت و تقويت آن
 دارد.
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 ترتب اثر حرمت يا اعم از احراز و عدم آن؟ احرازنكته دوم: 
اعتقاد يا  منشأ كهدرصورتيها كه تعلم، فراگيري و اخذ يا سؤال از آنشود اين است كه اينلي كه مطرح ميسؤا

ها باشد، اين در صورتي است كه احراز بكنيم ها بشود بدون اينكه عمل و اينعمل يا موجب تقويت و شوكت آن
 يا اينكه اعم است؟گويند، و روايات حرمت را مي شودميچنين آثاري بر آن مترتب 

 صور متصور بحث
 در مورد اين سؤال سه صورت متصور است؛

و  خوانم، يا فالن كتاب فقهي عامه يا كتاب كالمييا كتاب فخر رازي را مي كنمميكه سؤال من وقتي  -1
خگويي قادر به پاس گذارد ووقتي هست كه اطمينان دارم كه در من اثر نميخوانم، يكها را مياعتقادي آن

 ؛نه علم قطع)( اطمينان عقاليي، علم و قطع نيست هستم،

 د؛شو، اين منشأ يك تأثير محسوسي ميگذاردمياطمينان دارم كه اثر  -2

كه هر چه انسان ياد  ايالجملهصورت سوم صورت ترديد است كه احتمال دارد اثر بگذارد؛ البته تأثير في -3
. در حد كم و ضعيف در چيزهاي عرفي و متعارف مالك عمل نيست، هر كس گذاردميگيرد به نحوي اثر مي

 .گذاردميچيزي بخواند اثر 

در او اثر  هااينداند، حتماً كدام را نمياي كه هيچو فلسفي ارتباط دارد با طلبه هاي جديد كالميي كه بحثاطلبه
، اثرهاي غير محسوس و غير ملحوظ دارد، آن اثري كه قابل حس و لمس و عرفي باشد، مالك عمل است. گذاردمي

 تواند در قلمروهاي دينيمي هاآنها يا روايات يا علوم ها يا حديثنسبت به آثار محسوس عرفي كه اين كتاب
وقتي حالتي شك و ، يكگذاردميه تأثير وقت اطمينان داريم ك. يكگذاردنميبگذارد، اطمينان داريم كه تأثيري 

وقتي است طور است، يكطور است، نسبت به وجه دوم، تقويت و شوكت هم همينترديد داريم. نسبت به تأثير اين
اين كار منشأ  ميكنميدهيم و صحبت ي او را گوش ميهاحرفكه اطمينان داريم كه به خانه اين عالم سني رفتيم 

 شك و ترديد است. حالتوقت هم ، يكگذاردميدانم كه تأثير وقتي ميشود؛ يكا نميهتقويت و شوكت آن
قيد زديم؛ يكي گفتيم علوم ديني، يكي هم گفتيم يكي از اين آثار مترتب بشود، ترتب اين اثر اعتقادي يا  ما دو 

سؤال اين است كه آيا اين در  ها علي سبيل منع الخلو بايد در اينجا باشد،عمل يا تقويت و شوكت، يكي از اين
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؟ در اين روايات با ارتكازات و با قرائني كه داخل كندميصورتي است كه در روايات آنجايي كه اطمينان داريم، منع 
، در اين حد ما شودنميروايات هست مطمئناً قيد دارد و منصرف از آنجايي است كه هيچ اثري از اين سه اثر مترتب 

كه مطمئن بيت، درصورتيي غير اهلهاكتابگوييم تعلم و فراگيري و خواندن و مي ميكنمينصراف ادعاي ارتكاز و ا
. ادعاي ما در گذاردنميها اثري دانيم در تقويت و شوكت آنبه عدم تأثير در اعتقاد، اخالق، اعمال ما است و مي

اين  ميداننمي بايد بكنيم؟ كارچهنكته دوم بوده كه از اينجا انصراف دارد و به اينجا قيد زديم، منتها اگر ترديد داريم، 
 قاعدتاً بايستي مراجعه به قواعد كلي بكنيم. گذارد؟گذارد يا نميآثار را مي

علم به عدم منصرف از آن است بقيه در خود اين  گوييم انصراف دارد و فقط آن صورتوقت ميطبق روايات يك
 ي آنجايي هم كه احتمالي هست كه در اطالقات باقي ماند.حت اطالقات است؛

از آنجايي كه علم آن است، بلكه در صورتي انصراف دارد  فقطنهيك احتمال اين است كه بگوييم انصراف دارد 
 ي فرق است.كه علم و اطمينان به تأثير داريم. بين اين دو خيل

تا  اندازدميارتكازاتي وجود دارد كه اين را از اطالق  وگوييم كه نوعي انصراف، قرائن لفظي در تحديد دوم مي
، بقيه همه ديآينمآنجايي كه علم به عدم داري از آن منصرف است و داخل روايات  فقطرا بگيرد؛ منتها  صورهمه 

گيرد. اگر اين را بگوييم، فرض فروض احتمالي و ترديدي را هم مي ها، حتيداخل روايات است و اطالق همه آن
 گويد اينجا هم رفتن و سؤال كردن حرام است.شك و ترديد هم در خود اطالقات هست، مي

باالتر بيايد و بگويد اين روايات انصراف دارد و فقط جايي كه اطمينان به تأثير دارد را  ادعاي ديگر اينكه كمي
گيرد؛ فرق آن در صورت دوم اين است كه در جايي كه احتمالي هست مگر اصلي يا جاهاي ديگر را نمي گيرد ومي

 گذارد و اال اصل عدم تأثير است و اشكالي ندارد.مثالً استصحابي بگويد كه اينجا هم اثر مي
راف در حد شكل دوم و در اين حد براي خود من خيلي واضح نيست كه بتوانيم انص كندمياين در روايات فرق 

اينجا سه » ال تسئلوا عنهم و ال تتعلموا علومهم«گويد كه ادعا بكنيم. اين در جاهاي ديگر هم هست، رواياتي كه مي
 :صورت داريم

 ؛اطمينان به تأثير در اعتقاد و عمل داشته باشيم -

 ؛اطمينان به عدم تأثير داشته باشيم  -

 .ترديد داشته باشيم  -
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يم منتها اين محل ترديد است كه بگوييم فقط از اين مورد ريگنميرا قطعاً  عدم تأثير آن صورت اطمينان به
آنجايي كه ترديد داري يا اطمينان  ديگومي. خود اطالق ماندميانصراف دارد، آن دو مورد هم در خود اطالق باقي 

در اطالقات است و فقط از آن صورت خارج شده است. نتيجه اين نوع انصراف اين است كه  هااينبه تأثير داري، 
صورت شك و احتماالت عقاليي و عرفي را هم بگيرد. ممكن است كسي بگويد كه فقط به اين صورت انصراف 

اريم اشكالي ندارد در اين شق دوم، مواردي كه ترديد د وقتآنو اين صورت هم از دايره اطالقات بيرون برود  دارد
 .گذاردميها يا در شخص تأثيراتي اي بگويد اين هم در شوكت آنمگر اينكه اصولي يا اماره

ها اثر، در اعتقاد و اخالق و عمل من بشود يا منشأ تقويت آن منشأقيد اول علوم ديني بود، قيد دوم اين بود كه 
كدام از اين آثار مترتب و از صورتي كه اطمينان داريم هيچگذارد بين اين ددر من هم اثر نمي نكهيلو ابشود و 

 و دهد كه اين به آن جهت استنشان مي هابحثو از اين منصرف است، قرائني دارد. ارتكازات در اين نوع  شودنمي
؛ بعيد نيست شدهحلدارد يا داخل در اطالق است؟ اين يك مقدار براي من  ازآنجااما صورت ترديد آيا باز انصراف 

ها اطالقاتي داشته باشيم كه حتي صورت ترديد و احتمال را هم بگيرد. اين يك بحث اي از اينكه در پاره نيست
 است.
از حيث صغرا به  اما يك بحث هم آنكه در مواردي مثالً در كودكي يا در شرايطي كه اين فرمول كلي است 

تر است؛ گاهي اطمينان به تأثير وجود دارد، أثير عقالئي آن قوي، مثالً در كودكي احتمال تكندمياختالف موارد فرق 
شود كند و نمييا در افراد كم معلومات احتمال تأثير بيشتر است و گاهي حتي اطمينان به تأثير است. موارد فرق مي

به شرع  قاعده كلي داد. پس در دو قيد مطمئن هستيم، جايي كه منظور علوم ديني و معارف ديني است كه منتسب
 است و درجايي هم كه يكي از دو سه اثر اعتقاد و عمل يا تقويت شوكت مترتب بشود.

از صورت اطمينان به عدم تأثير مسلم است، اما نسبت به حالت ترديد، خيلي براي من واضح نيست.  انصراف
كه  احتياطات به خاطرممكن است اطالقي داشته باشد، قرائن واضحي وجود ندارد؛ مخصوصاً كه ممكن است بگوييم 

 خواهند صورت ترديد را هم منع بكنند.مقام احتياط و تحفظ است شايد مي
اطمينان نه -، هااينشود اين است كه در صورت اطمينان به عدم قيدي كه قطعاً مطمئن هستيم به آن خورده مي

گيرد، يك مقدار محل گيرد يا نميرا ميگيرد، اما اينكه در صورت ترديد اين روايات آن اين روايت آن را نمي -علم
 تأمل است.
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 حكم تأثير با قابليت كنترلوم: ه سنكت
قرار بدهيم. ممكن است اين  موردتوجهدر كتب ضالل گفتيم، بايد مقداري  كههمانمطلب ديگري كه هست 

گويد، احتمال براي كسي مطرح بشود كه تأثير نگذارد يا بتواند بر تأثير او فائق بشود. بايد ديد كه روايات چه مي
، يا اطمينان دارم كه تأثير دهمميصورتي كه من احتمال  ميكنميسه صورت، صورت ديگري فرض  غيرازاين

، آدم پيگيري كنمميكند، ولي بعداً آن را حل ود شخص يا من ايجاد شك و ترديد ميگذارد، يعني باالخره در خمي
 هستم، اينجا چطور؟

گذارد، ولي اطمينان دارد كه بعد آثار آن آيا حتي آنجايي هم كه اطمينان عقاليي دارد يا احتمال بدهد كه تأثير مي
 ، مطالعه نكنيد، نخوانيد؟ديريفرانگها را علوم آن بازهمي عني ؟رديگميكند، باز اطالقات اينجا را هم را خنثي مي

گذارد. ظاهراً اين بعيد نيست بگوييم اين هم از آن انصراف دارد، حداقل آنجايي كه اطمينان وجود دارد كه اثر مي
، گذاردميي خواند، باالخره تأثيراتي را ميجلدسهروايات ازنظر عقاليي انصراف دارد وقتي كسي كتاب اصول شيعه 

 ها هست؛ اينجا هم بعيد نيست از آن انصراف داشته باشد.ي به آندهپاسخگيرد و قادر بر داند كه بعد پي ميولي مي
شود اين را گفت اين هم مطلب گفتيم، در اين روايات بخصوص اينجا ميدر كتب ضالل هم نظير اين را مي

ودي است كه در تحديد اين دايره حرمت و موضوع دايره حرمت ديگري كه در اين روايات آمده است. اين قي
خوبي شود به آن توجه داشت و فقط صورت ترديد آن را شك داشتيم، بقيه قيودي است كه از خود روايات هم بهمي

 قابل استظهار است.
 ؤال: ؟؟؟س

نه اينكه خودت - دانديمنخواهيم بگوييم روايات اينجا حرام جواب: عناوين ثانوي يك بحث ديگري است، مي
بعد هم جواب  كندميرويد كه ترديد يا شبهه ايجاد معرفتي مي طرفبهوقتي شما  -را در حرام بينداز و بعد بيرون بيا

درست نيست كه كسي بگويد خودت را در محرم بينداز به اميد  وقتچيهگيرد. دهي، حرمت اينجا را نميآن را مي
 اگر اين باشد مصادره مطلوب در بيان شما است. اينكه بعد بيرون بيايي؛

ها بكند كه منع شده است، اين در ها را ياد بگيرد يا مراجعه به آنگوييم اينكه سؤال بكند يا حديث آنمي
طور نيست، اال اگر اين ؛ وآن را محو بكند تواندينمگذارد كه صورتي است كه اطمينان دارد كه آثاري در او باقي مي

 حرام است. ديگوينمبگيرد. اين روايت بعد جواب را  يدي ايجاد بكند وترد
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شك در ازاله آن دارد، اين نيست. مثالً در يك شرايطي كه حالت  اگر به لحاظ عقالئي اطمينان به تأثير دارد و
گويد خودت را در شك و شبهه را رفع بكند، اينجا مي هاسؤالاطمينان دارد يا كسي در دسترس او نيست كه اين 

داند بناست ترديدهايي در او ايجاد بكند، در خود ما هم حداقل در خواند و مينينداز. واال ازنظر عقاليي كتاب را مي
شود و خواند ترديدهايي در او ايجاد ميو امثال آن را مي هاستيماركسي هاكتابطور است، وقتي هايي ايندوره

 كند. روايات از اين موارد منصرف است.بعد هم حل مي آيد وسؤاالتي به وجود مي
 ؤال: ؟؟؟س

بگوييم از اين حالت طبيعي منصرف است، يعني كسي كه بناست ترديد در او ايجاد بكند ولي  ميخواهميجواب: 
اي نيست كه ؛ يعني هيچ طلبهشوندميه آن شايد بگوييم كه روايات از اين انصراف دارد، همان حالتي كه همه مبتالب

 به اين چيزها مبتال نشود.
 ؤال: ؟؟؟س

ها عنوان ثانوي براي آمادگي دفاع الزم باشد كه كسي خود را در اين ورطهجواب: گاهي ممكن است كه به
 گذارد. بحث ما عناوين ثانوي نيست.بيندازد ولو اينكه تأثيرهايي در او مي

 يت حكم براي شخص يا نوع افرادنكته چهارم: شمول
شود به اين بحث انداخت بحث نوع اشخاص است كه ممكن است نكته ديگري كه با يك زاويه ديد ديگري مي

اهل علم  هايآدمكسي بگويد اين امور به افراد عادي و معمولي انصراف دارد؛ نه اينكه به عناوين ثانوي بگوييم كه 
ها مال كساني است كه اهل تفكر و تأمل و مطالعه و فكر هستند. . اصوالً اينبخوانند تا بتوانند جواب بدهند

بعد به عناوين ديگري  گيرد نه اينكه روايات اطالق دارد وها را نميخصوص در اين قلمروها اين روايات آنبه
 گوييم عيبي ندارد، بخوانيد تا بتوانيد جواب بدهيد.مي

 شود؟ن مثل حوزويان هم ميؤال: آيا روايات نهي شامل اهل فس
آمده، روايات انصراف از  هابحثگيرد كسي كه براي اين نوع كارها، براي اين نوع جواب: قشر حوزوي را نمي

گويد كه مثالً هشام بن حكم و افرادي كه اهل اين روايات نمي هماين تيپ و اقشار دارد، يعني در زمان خود ائمه 
ها را نخوانيد، ياد سؤال نكنيد و حديث آن هااين ي اين شكلي هستند، ازهايگآمادفن هستند يا در مسير  تيخر

هاي معمولي است واال و توده نگيريد، ممكن است بگوييم منصرف است. بعيد نيست كه اين براي طبقات عمومي
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ها ندارد. كار به آن هستند كالً هااينكه در مظان  اصطالح فرهيخته و اهل نظر در اين نوع مسائلبراي طبقات به
 انصراف اين هم بعيد نيست.

اگر اطمينان به عدم تأثير هم نداريد يا ممكن است اطمينان به تأثير داشته باشيد يا ترديد داريد، ممكن است 
ها را هم داشته باشيم. در آن صورت اين را گيرد و لو آنكه آنبگوييم اطالق دارد و صورت ترديد را هم مي

ها منظور و مشمول اين احاديث نيستند، بايستي ببينيم ها منظور روايات نيستند، اين تيپصالً اينگيرد، انمي
 القاعده چه بايد كرد؟علي

دهد، ولي نتوانستم گفتيم قرائن لفظي و مناسبات درون روايات است كه آن را نشان مي بعضي چيزهايي كه قبالً
، بلكه انصراف آخري كه شودميها قرائن لفظي پيدا بكنم، طبعاً يك مقدار شخصي براي يكي دو تا از اين انصراف

روايات منع شدند كه چرا  گفتيم حتي ممكن است كه كسي جواب دهد كه بعضي از افراد برجسته بودند كه در اين
گويد چرا جاي ديگر رفتيد، هم مربوط به طبقات ائمه اهل ضالل است كه مي نيا گيريد؟علم را از غير ما مي

شود ممكن است بگوييم فليشرق أو يغرب. علم صحيحي نيست، مگر پيش ما. اين گروه خاصي از روايات مي
انصراف اخيري كه ادعا كردم هنوز هم برايم مطرح نيست، اگر نكته  دو-شود كه انصراف پيدا نشود. موجب اين مي

ولي  ،خاصي پيدا كرديد بياوريد و اال اگر در اين حد باشد، يك استظهار شخصي است و خيلي با قرائن نيست
 قرائن دارد و قرائن لفظي و واضحي هم در خود روايات هست. يقبلهاي بخش

 چيست؟ انصراف آخرسؤال: 
ها نباشد، علم نزد ما است، اين صراف آخر اين است كه كسي بگويد اينكه سؤال نكنيد، كارتان با آنجواب: ان

ي مردم است نه افراد برجسته و ممتاز. ادعاي تازه اين است كه ما كاري به اطمينان تأثير يا عدم هاتودهخطاب به 
هاي خيلي لكه از افرادي كه اهل عمل هستند و لو آدمها بها نداريم، اين خطابات نه فقط مثل هشام و اينتأثير و اين

 نظر منصرف است.معتقد هم نيستند و از اهل علم و صاحب
 ؤال: در صورت احتمال تقويت تدين، چه حكمي خواهد داشت؟س

خواهد بفهمد، ها نباشد، منصرف است. مييي كه در راستاي تدين و اعتقاد و تقويت و شوكت و اينآنجا جواب:
 هم به تدين بكشد، اين ادعا يك مقدار ادعاي سختي است.بگيرد، ممكن است آنياد 

 ي مردم عادي.هاتودهنه  ممكن است جواب اين انصراف داده بشود كه در مورد اهل نظر است
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 ؤال: ؟؟؟س
ييم گووقتي ميگوييم قيد حكم است، اصالً حكم زماني بوده است و مال آن زمان است، يكوقتي ميجواب: يك

آن زمان قيد حكم نيست كه واقعاً هم زمان قيد حكم نيست منتها موضوع آن جايي است كه شوكت ايجاد بكند، اين 
 تواند متفاوت باشد.حسب ازمنه و امكنه ميموضوع به

 ؤال: ؟؟؟س
و  جواب: زمان قيد نيست ولو اينكه ممكن است دو قرن آينده هم عين آن زمان در جامعه ما هم باعث تقويت

هرحال زمان قيد نيست. اصل اين است كه زمان و مكان قيد احكام نيست اصل گردد. بهها بشود، باز برميشوكت آن
يكي ديگر از اصول مبنايي اجتهاد و استنباط ما اين است  مياشمردهي بار پانزدهدر روايات ما، يكي از اصولي كه ده

 روايات ما نيست. كه اصل اين است كه زمان و مكان قيد اين آيات و
 ؤال: ؟؟؟س

جواب: در احكام الهي و شرعي اولي اصل عدم تدخل زمان و مكان است. اين همان ارتكازي است كه همه 
 گوييم يعني قيدي موضوع حكم نيست.تدخل كه مي عدم گويند.فقهاي ما مي

 ؤال: ؟؟؟س
، شودميا توجه به روايات دو نوع ب -كه ادعاي انصراف آن ضعيف است-ي ادعاي انصراف بكند كس اگرجواب: 

گوييم از وقتي ميها منصرف است، يك، از آنهااينگويد از اهل قوت و نظر در علوم مربوطه به وقتي مييك
 هاي مستعد و قوي منصرف است.آدم

 ؤال: ؟؟؟س
را بياوريم تأثير  تواند احراز بكند، اگر انصراف را درست بكنيم و قرائن آنطوري نميجواب: امر خارجي آن

 گذارد منتها ممكن است قرائني خالف اين انصراف باشد، اين انصراف آخري يك مقدار مهم است.نمي
در تحديد بحث موضوع اين تحريم، قيودي را آورديم كه دو و سه مورد آن مسلم است و يكي دو مورد را هم 

بحث دوم ما  است ه خود اين حكم، چه نوع حكمييك مقدار با ترديد رد شديم، اين ازنظر موضوع حكم، اما اينك
 محمد و آله االطهار.اهللا عليصلي ؛ واهللا و بركات. والسالم عليكم و رحمهميكنميشاءاهللا فردا عرض است كه ان


