
 ١٢٨٧ �ماره ثبت: 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
در  کهاست  کنندهگمراه يهاکتابو  هادانشبود تعلیم علوم و  بحثقابلاز جمله مباحثی که در باب تعلیم حرام 

قرار  موردبحث را بیشتر از زاویه تعلیم آن ما .استمده ستنساخ کتب ضالل در مکاسب محرمه آضمن بحث حفظ و ا

 .دهیممی

حرام است و ما  موجب ضاللت شودنچه کتب ضالل و آ و از جمله تعلیم نشر و استنساخ ،مده که حفظدر فتاوا آ

 .کنیماز زاویه تعلیم بحث می

 ادله بحثبررسی 

 سوره لقمان 5 هیآ
هم  که اشکال کرده بودند و اشکالسوره حج بود  در )30حج/»(الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا وَ« یکی آیهاز ادله قرآنی 

 .ندارد هانیاامثال  گوید و کار به حفظ کتاب ضالل ورا می کذب و افترا درواقع» الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا«وارد بود که 

 حرمت کذب و افترا

کتاب یا عقیده باطل را جایی که کسی  قبیل ر از اینشود از این آیه استفاده کرد و آیاتی دیگدر بحث تعلیم می

 با لذا این آیه ولو اینکه ؛ وشودکه بر زبان او جاري می ییهاباطلو  هادروغدهد مطالب غیر حق و موزش میآ

جایی که با نقل امور باطل  گیرد.ها خیلی ربط ندارد اما صوري را از تعلیم میبحث حفظ کتب ضالل و استنساخ آن

شود که مشمول آیاتی می قیودبا این  لذا تعلیم ؛ وردیگیبرمافترا بر خدا و بر پیغمبر است را در  در آن دروغ وکه 

قصد و انگیزه  و که شخص با اعتقاد اند تعلیمیدین را منع کرده و کذب و افترا بر خدا و یطورکلبهکذب و افترا را 

افترا  وبا کذب  و موزش همراه با گفتندر اینجا آدهد و چون موزش میرا آدهد و آن چیزي را به خدا نسبت می

کذب و افترا است حرام است باید تعلیم در جایی باشد که این امور در  وشده است از باب اینکه مشتمل بر قول زور 

که در بعضی  اينظریه یا کیهرمنوتنظریه  مثلباطل  يهامیتعلاز  قسمی .شودآن باشد و لذا اخص از مدعا می

ام و تعلیم گوید که من به این نظر رسیدهو می بسط نظریه قبض و را بگوید مثالً اطالق آن اگر وجود دارد و هادگاهید
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موزش دادن مطلب باطلی باشد شود اما اگر آنمی آناگر کذب و افترا بر خدا یا امثال این نباشد آیات شامل  .دهدمی

باطل غیر از کذب است ممکن است  .یا بر کس دیگري در عالم است ایی بر خداکذب و افترکه در حقیقت در آن 

یک نوع تعلیم  ،بگویم این مدرسه بیست بلوك دارد که این باطل و کذب هست ، مثالًیک امر غیر حقی را بگویم

 ؟شد، آیا چنین چیزي متصور است یا نهن کذب نباآ ضاللی که در

قید  ،گوید و توجه دارد که خالف واقع استخالف واقعی را می ،دهدزش میمورا آ ياکنندهگمراه امروقتی یک 

این  .دهدموزش میکند و به دیگري آبه اینکه خالف واقع است آن را بر زبان جاري می با توجهخواهد یعنی می

دهد و جایی که تعلیم مینیست از جمله  طورنیامیشه ه .شودمی افترا علی اهللا مشمول آیات کذب بخصوص آیات

 .است این دیگر کذب و افترا نیست گونهنیاقت باور دارد که حقی

 بندي بررسیجمع

سوره  16از جمله آیه کند و آیاتی مطلق کذب و افترا را اشکال می طوربهکه » الزُّور قَوْلَ  اجْتَنِبُوا وَ «بنابراین آیه 

و مطلق حرام است  طوربهطبق این آیه و آیات دیگر کذب و افترا  .گویدمی یه در قرآن افترا علی اهللا راآچند  و نحل

 .کد حرام استخاص و مؤ طوربهکذب و افتراي علی اهللا 

آیاتی مثل  خاص، طوربهدین  مطلق و کذب و افترا علی اهللا و در طوربهحرمت کذب و افترا  آیات دلیل اول

 .است یعنی حرف باطل نزنید یا افترا بر خدا نبندید گونهنیا »الزُّور قَوْلَ«

شود که تعلیم با توجه گویند مشتمل بر این میخاص تعلیم می طوربهافترا و آیات کذب علی اهللا  در جایی آیات

با بحث ضاللت عموم خصوص من وجه دارد یک بحث ضاللت داریم و یک بحث  که حرام است ،به کذب بودن

باطل و غیر حق است و مطابق با واقع  م و خصوص من وجه است بعضی چیزهاعمو بطالن ذیل ضاللت و بطالن

کند و شرك را که ادله توحید را نقض می دهدموزش میرا آاي نظریه کهیوقت .شودگمراهی می و موجب نیست

غ است اما ها دروتن آنیزهایی باطل است و گفهم باطل است و هم موجب ضاللت است گاهی چ ،کنداثبات می

منظور  و ؛ این گمراهی در دین نداردشود مثل اینکه بگوییم این مدرسه بیست بلوك داردموجب گمراهی کسی نمی

گاهی ممکن است اضالل باشد  ،کند اما نه گمراه در دیناین دروغ گمراه می ،گمراهی در دین است نه مطلق ضاللت

 طوريممکن است  ،عرفا که به اعتقاد خودشان واقع حقی دارد ياحرفهگویند و حرف باطل هم نزند مثل این که می

 با غموضی همراه است و هرآن  است و نه دروغ گفته است ولی ظاهرحرف باطل زده  نه کهبه دیگران عرضه شود 
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حقی که موجب ضاللت و  ياحرفه .شوندشنا نباشند گمراه مییی که آهااقل آنشود یعنی حدبشنود گمراه می کس

و خصوص من وجه نچه باطل و کذب است عموم اللت دین و آشود بین ما یوجب ضدیگران می ياعتقادیبتحیر و 

 ؛باطل نیست ولیشود شود اما مواردي موجب اضالل میضاللت در دین می موجب هاکذبها و است بعضی از افترا

مثل کلمات عرفا بعضی چیزها هم باطل و کذب و افترا است اما در اصول اعتقادي اصلی دین نیست یا در شرایطی 

موزش همراه با آ اگرنچه واقعی و حق نیست آ ت کذب و افترا گفتنایبه استناد آ .شوداست که شخص گمراه نمی

 .حتی اگر ضرر نداشته باشد حرام است ،باشد

 سؤال:؟

یک  نیست بزند و حرفی که مطابق با واقعانسان  گوید اگرباطل را می یاکذب  فقط گوییم قول زورب اگر :جواب

که به  توجه به این داشته باشدید ااست؛ ب که خالف واقع که خودش هم توجه دارد حرف خالف واقع را تعلیم دهد

شود و لذا گویم کذب میخالف آن را می و نیست گونهنیادانم که واقع وقتی من می ،الواقعیفنه است  اعتقاد معتقد

 .موجب ضاللت نشود حرام است همراه باشد ولو رواقعیغکه با بیان امور  تعلیمی

 نتیجه
داند که واقعیت ندارد که در آن بیان اموري باشد که واقعیت ندارد و او هم می تعلیمی که این است ادله نتیجه

ا علم و ب یرواقعیغتعلیم امور باطل و  که شودمی بنابراین با این قید ؛نیستاست و دروغ  چون اگر نداند جهل مرکب

این است که خالف  اصل بر بشود یا نشود. اعم از اینکه موجب ضاللت حرام است است یرواقعیغتوجه به اینکه 

در اینجا علم به اینکه محور در اینجا کذب و خالف واقع بودن است نه اضالل و  البته ،کندواقع را با اعتقاد بیان می

که  کند با این دو قید تعلیمیاشته باشد که خالف واقع را نقل میید توجه دبا .کند شرط استخالف واقع را نقل می

نداشته باشد و اال اگر تعلیم دهد و بگوید که  نقل حالت مشتمل بر کذب باشد اشکال دارد و قید بعدي این است که

بر اساس آیات ولی  شودینماي داشته است که موجب ضاللت ست یا داروین چنین نظریهپیاژه این را گفته ا مثالً

 .مانعی نیست ،کندواقعیت ندارد ولی نقل می اگر ،قرآن دروغ است

 ،کندپس در این آیات بحث اضالل مطرح نیست آیات کذب و افترا یک قاعده کلی است که افترا را حرام می

که  شودوقتی حرام می و خصوص اگر علی اهللا باشد چه موجب اضالل شود چه نشودب ،کندقول زور را تحریم می

 شودحرام می وقتآنکند گویم و از دیگري نقل میحالت نقل هم نداشته باشد که بگوید من نمیو توجه داشته باشد 
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د براي اینکه این که گویرا مینظریه داروین  اما اگر حالت نقل دارد یا خودش به آن باور دارد ولو واقعی نیست مثالً

 قَوْلَ  اجْتَنِبُوا«دلیل  .حرام نیست ،شودبیند و موجب اضاللی نمیقبول دارد و منافاتی با دین نمی علمی نظر ازآن را 

مطلق یا  طوربهاست و سایر آیات افترا و کذب  رواقعیغبیان امور  ب وبنابراین که بگوییم منظور همان کذ» الزُّور

است و  یرواقعیغاست که با توجه به اینکه  کند و آن تعلیمیکذب علی اهللا برخی از موارد تعلیم را تحریم می افترا و

 توانیم از آن حکمیاین یک دلیل که به این شکل می .حرام است ،کند رواقعیغبدون نسبت دادن به دیگري بیان امر 

دروغ  هاوقتخیلی است که در موارد دیگر هم مصداق دارد  تعلیم حکم عنوان عامی در را استخراج کنیم البته گاهی

خرات و استنتاجات است است که همراه با مقدمات و مؤ گاهی یک دروغ بزرگ علمی لیو نقل است ،تعلیم نیست

 .شودبا نوعی آموزش همراه می هادروغآن  انتقالکه 

 و افترا و قول دروغ کذب عنوان عام

گاهی موجب  ،است که گاهی تعلیم است و گاهی تعلیم نیست قول دروغ عنوان عامیپس عنوان کذب و افترا و 

آن را نقل  خالف واقع استحرام است البته با توجه به این که  اضالل است و گاهی موجب اضالل نیست و همه

بطی به اضالل ریات که دلیل اول است و مفاد آن ایک دسته از آیات و رو این .دهدنسبت نمی به دیگري و کندمی

لذا اگر کسی بخواهد چیزي را یاد  ؛ وبه آن توجه داشت باید و منتهی مفادي دارد که در باب تعلیم قاعده استندارد 

داند خالف واقع است یا چیزي که اي راجع به تفسیر دین ارائه دهد که مییا نظریهتفسیري از قرآن ارائه دهد  ،دبده

 هانیاو  قیل لیم بدهد اگر توجه دارد که خالف واقع است و به صورت نسبت وتع یا خالف واقع است را نقل کند

اور داشته باشد که خالف واقع باي نظریه یا د بعد هم بگوید گفته شده استکال دارد اما اگر این را نقل کناش ،نیست

 .تعلیم یا نقل یا نشر آن از این حیث مانعی ندارد است،

 اقسام کذب

 گونهنیا الواقعیفنان دارد که میاط گاهیضیح باید اضافه شود دو حالت در کذب وجود دارد اي که در تونکته 

نان میباز هم کذب است اگر اط که ان نداردمیناط گاهی ،کذب است در این صورت است گونهنیاگوید نیست و می

 .کذب است ،نسبت قطعی بدهم یاف داشته باشم یا حالت شک و تردید داشته باشم مینان به خالنداشته باشم چه اط

 :ب بر دو قسم استذبنابراین ک
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 ان به خالف؛میناط

 .به صورت متیقن امر مشکوكنقل 

م حرا نسبت دادننان ندارد میان داشته باشد اگر اطمینخدا این را گفته باید اط ،ن را گفتهای گوید قرآنوقتی می

یی که یقین به خالف ندارد حرام است نه به آن ت، جان به خالف دارد حرمت مؤکد اسکه یقی منتهی در جایی ؛است

تعلیم هم اگر  ،و نقل خبري که مطابق واقع نیست اگر با توجه باشد حرام است رواقعیغو لذا کذب و اسناد  ؛کدتأ

 اضعف از حرمت آندین باشد  اگر نسبت به غیر خدا و ؛مشتمل بر این امر باشد حرام است منتهی درجات دارد

است جایی که حالت شک  طوراینو غیر خدا هم در مورد خدا و دین و  دهدیمنسبت  است که به خدا و دین جایی

 .نان به خالف داردمیکه اط است جاییو تردید دارد حرمت آن اضعف از 

عنوان دیگري است که با ضاللت عموم و خصوص من وجه دارد بلکه  نداد بطاین دلیل ما را به بحث ضاللت ر 

حالت نسبت هم ندارد با قیودي که  توجه به کذب داشته باشد و کهدرصورتی یرواقعیغحرمت تعلیم امر  تیجهدر ن

افترا علی اهللا  در مورد خدا و دین باشد حرمتدارد  اضعف البته در اموري که مربوط به دین و خدا نباشد حرمت

 دتریشدخیلی  عقاب آن ان به خالف داشته باشدینمکه اگر اط طورهمان .است هاکذبشود که از اشد افترائات و می

جایی است که چیزي را نسبت به خدا و شدیدترین وضع است  ترفیضعنان به خالف نداشته باشد میاست اما اگر اط

افترا باشد چه موجب اضالل  که مشتمل بر کذب و پس تعلیمی .دارد مینان به خالف آناط کهدرحالیو دین بدهد 

افترا و کذب  آیاتیه افکنده است احرام است و از باب عنوان ثانوي که کذب بر تعلیم س قید با سه شود و چه نشود

ی همان عل هایی که بخصوص کذب بر خداهم آن هم مطلقات وو قول الزور افترا و کذب است و آیات افترا و کذب 

 .شودمه یک باب میه که عرض کردیم و درجاتی مراتببا اهللا تفترون دارد و 

 سوره بقره 79آیه  
گوید این نویسد و میمی »اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هذا یَقُولُونَ ثُمَّ  بِأَیْدیهِمْ الْکِتابَ یَکْتُبُونَ لِلَّذینَ فَوَیْلٌ « سوره بقره 79آیه 

 تواندکذب میو نویسد می کند و یابه زبان جاري مییا مال خداست چون نسبت دادن یک امر غیر واقعی به خدا 

 .حالت کتبی هم داشته باشد

 قَوْلَ  اجْتَنِبُوا«دسته از آیات که  یک این .باشد فرقی ندارد هانیاکذب قول باشد یا نوشتن یا امثال  مبرزاین که 

 .ن جمع استمیدر ه -با تفسیري که عرض کردیم-» الزُّور
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 سوره لقمان 5 هیآ
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ « .هاستیک مجموعه آیات بود که قول الزور هم یکی از آن

 .)5(لقمان/ »سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ، وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِین

 نکته اول

داللت  ت که اوالًمده اسآ عناوین اصلی است که در آیه از هم بحث کردیم که لهو الحدیث راسوره لقمان  5 هیآ

 .این آیه بر حرمت یک نکته است و تردیدي نیست چون وعده عذاب داده شده است

 نکته دوم

باطل و لهو است و  ياحرفهیشتري یعنی خریدار  ؛کندي می، کسی که خریدارنکته بعد راجع به یشتري است

شود بر یشتري براي اینکه این را به دیگران منتقل بعد از آن است قرینه می »لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ«کند چون جمع می

اگر صدر آیه را بگیریم  »یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ «لفظی بگیریم  زائده اگر بخواهیم ،جمع کند پیش خود کند نه اینکه

ي اینکه لیضل در منظور نیست برا کردنجمعنجا فقط اما ای ؛خردکند و میها را جمع میحالت مجازي دارد یعنی آن

جمع کند، را  هانیااین که کتاب ضالل یا امثال  موضوع نیست کردنجمعقرار گرفته یشتري لیضل، موضوع  ءآن جز

ت مستقل ندارد بلکه اشترا و موضوعی يآورجمعاشترا و کند که اضالل کند و این هم یک نکته که جمع می

 .دیگران باشد است که براي انتقال به يآورجمع

 نکته سوم

گوییم کسی وقتی می است اصولی و اصطالح قصدياست که یضل عنوان  »لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ«نکته سوم 

 در مقام هدایت بود.یا ل بود است یعنی در مقام اضال قصديیا هدایت کرد عناوین  اضالل کرد

است تا عذاب بر او مترتب شود  قصدم به است و متقو ل در اینجا عنوان قصديبا توجه به نکته سوم که اضال

دارد هم با توجه به این که عذاب بر او مترتب شده است و چیزي که بر آن  قصد اضالل هم فی حد نفسه ظهور در

وجه به با تو لذا  ؛باید قصد در آن باشد بدون قصد خالف حکمت است که عذاب کند عذاب مترتب شده باشد حتماً
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و  لهو الحدیثگیرد و اشتراي اضالل موضوع عذاب قرار می ،ر حقیقت اصل موضوع همان اضالل استد نکته سوم

 .است اضالل حدیث لهو مقدمه براي کردنجمع

 نکته چهارم

 ؛داراي دو جز است تریفننتیجه نکات قبلی است در آیه موضوع ما به اصطالح  نکته چهارم

 ؛است لهو الحدیثیکی اشترا  -

 .»لَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لِیُضِ«و یکی  -

بگوید اکرم زیدا اکرم العالم و گاهی موضوع حالت  مثالًموضوع احکام گاهی یک مفرد امر واحدي است  اوالً

داشته باشد  ءدارد و ممکن است چهار پنج جز ءدو جزو دو قید موضوع العالم العادل  مگوید اکرترکیبی دارد می

گوییم هم عالم العادل فقیه می ؛دخالت در حکم دارد گوییم هر کدام مستقالًمی القاعدهیعلدارد  ءجایی که دو جز

د حکم بر این نوشند در عرض هم ترکیب که میهست هر کدام جز موضوع هانیاعلم هم عدالت هم فقاهت و 

 .شودموضوع مرکب مترتب می

عرض هم دخالت در موضوع دارند مثل  و مرکب هم یک وقتی همه اجزا در موضوع یا مفرد است یا مرکب پس

 ؛اکرم العادل الفقیه

 ؛حالت فرعی دارد یکی اصلی و دیگري بلکه دنندار یحالت عرض ءدو جز گاهی

لِیُضِلَّ عَنْ « ،این شده با الم مترتب بر »یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ«خر است که و اینجا از قسم آ

 .شودشود و لیضل حکمت میاین می اگر حکمت بگیریم موضوع کامالً ،گیریمحکمت نمی را قطعاً »سَبِیلِ

 یعنی شودیماصل  المقدمهيذ ،دیگري داشته باشده باشد که یکی جنبه مقدماتی براي داشت ءاگر موضوع دو جز

قصد اضالل با توجه به اینکه ظهور در این دارد که علت  .قصد اضالل دارد است که براي این لهو الحدیثیشتري 

مقدمه  بلکه در عرض این نیست جزئی ،موضوع شد ءجز یوقتشود کنار گذاشت و است و جز موضوع است نمی

این گفته شده براي  .موضوعیتی قائل نیست براي آندیگر باشد عرف در مقام موضوع  ءی که مقدمه جزجزئاست و 

در آن مسیر قرار گرفته است و  کهاز این باب است  لهو الحدیثاست و اشتراي  حرام بگوید اضالل خواهداینکه می

موضوع در مقام مولویت نیست که عنایتی به آن باشد از باب این است که  ءجز لهو الحدیثلذا عنوان یشتري 
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مقدمه و  ،که کسی را به پایین پرت کندمثل اینکه کسی از نردبان باال رود براي این .شوددیگر می براي امراي مقدمه

 .رودو موضوعیت نمی به سمت اصالتشد مقدمه  أخذکه در موضوع  المقدمهيذ

 در عناوین و کلمات مولی جریان اصالۀ الموضوعیۀ
 و این یکی ازجاري باشد  اصالۀ الموضوعیۀ ،آیدعناوین و کلماتی که در بیان موال میدر اصل این است که  البته

اصل این است که  ،لویۀ و اصالۀ الموضوعیهالمو ؛ اصالۀقواعدي است که در مقدمه اصول باید خیلی به آن توجه کرد

خود این هم دخالتی در حکم دارد اگر بخواهیم این را از موضوعیت بیندازیم  بگوییم که و ما این موضوع را بگیریم

دهد اصلی را چیزي قرار می چنین است وقتی که جزء عنی عرفاً گوییم قرینه دارد یخواهد منتهی اینجا میقرینه می

نشان  آن را خواستمی یی کههاوهیشاز باب این است که بیان واضح باشد و یکی از  اًعرفاست  آنه قبلی مقدمکه 

 باشد کهبعید نیست مقدمه موضوع  شرایطبنابراین با توجه به  ؛ورده و اال خودش موضوعیت ندارددهد این را آ

اگر از یجه این نوع تحلیل این است از باب مقدمه است نت لهو الحدیثآیه در اضالل است و اشتراي  ترکیز وقتآن

 .نداریم به اینجا نرساند دلیلی بر حرمت آن طریق دیگر پیدا شد حرام است کما اینکه اگر ما را

 سؤال:؟

اصل بر  شود ولی قطعاًتمام موضوع می وقتآنضوع است اگر حمل بر حکمت بکنیم جز مو و نه علت جواب:

کلیدهاي اصلی  از. چند اصل علت است و این هم اصل استنیست، موضوع است و حکمت  ءجز این این است که

اگر جایی امر دایر بین حکمت اوالً  گرددیبرم هانیااصول و اجتهاد است که خیلی از مباحث روشنفکر امروز هم به 

که یک اصل مولویت  طورهمانء موضوع است مد جزهر عنوانی در موضوع آ ثانیاً ،ستعلت ا گوییمو علت شد می

 تمیقرینه مقد با مترتب استدش مولویت دارد ثواب و عقاب براي آن است که ارشاد به چیز دیگر عقل نیست خو

نند جز در حد کبیاید مستقل حسابی باز نمی ییهرجااي که این موضوع و علت است و اینکه مقدمه با قرینه و

داشته باشد ن نگ راباشد اگر این رو لذا دخالت عند الموضوع در حدي است که این رنگ را داشته  ؛تمیمقد

 .شود در آیه گفتکه می نکته چهارمی و جنبه عرفی خوبی دارد وحاصل کالم است این است. مستقل موضوع 

 نکته پنجم
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. لهو یشتري حدیث لهو را درواقعیعنی  ف اضافه شده استو صفت به موصوهو بوده نکته پنجم این که حدیث ل

 )9(منافقون/»ال تُلْهِکُمْ أَمْوالُکُمْ وَ ال أَوْالدُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّه« داردبازمیانسان را از امور مهم و حق  آنچههم یعنی 

 دارد.بازمیسخنی که انسان را از گرایش به حق 

حدیث لهو یعنی سخنی  ؛حدیث لهو است منظورمعناي نکته پنجم این است که اضافه صفت و موصوف است و 

را  داردبازمیکه انسان را از حق  ییهازدنت هم حرف اروای آیات و ن نزولشأبا توجه  داردبازمیکه ما را از حق 

گیرد و هم کیفیت سخن شود را میضالل میو موجب ا داردبازمیباطلی که انسان را از حق  ءراگیرد و هم آمی

 گیرد.را می داردبازمیکه انسان را از حق  نیگفت

 نتیجه نکته پنجم
باشد یا کیفیت  رأي اعم از این است که سخن باشد یا ونکته پنجم حدیث مانع از حق و موجب ضالل است 

بافد که بنده خدا را می به همهزار چیز  ،یدگوقصه و داستان می ،گویدمی سخنانیزمانی  ،باشد اي مثل غناباطله

زان در ذیل سوره لقمان یا میکردند در تفسیر النگذارد که این آیات را از پیغمبر بشنود این کار را با این مقصود می

 بساطی پهن خود يبراد ناي بخوانآیه ندخواستاي کارشان این بود تا پیغمبر میابوجهل و عده دارد کهنور الثقلین 

شد که مانع می ییهاحرف ،نجا نروندکردند که افراد به آنقل می گفتند از تورات و انجیلکردند قصه و داستان میمی

البته با قصد ضاللت و یا کیفیت باطله  .که موجب ضاللت شود رأیی ی وباطل ءرابه سمت پیغمبر بروند یا آاز این که 

مقصود غنا است  دیگوینم منه الغناءمده و شود در روایت آکه غنا هم میاند وردهآ یاتادر رو .داشته باشد مثل غنا

 با صراحت آنجاد تطبیق است اما در گویمی ،این تعبیر هم نباشد مصداقی گفته شود ولو اتیروادر  وقتی معموالً

د که زدنمی ییهاحرفمتعددي دارد که  يهانزولن غنا است و یکی هم در شأیک نوع آن  ء.منه الغنا و گویدمی

 شدند.مانع از حصول به حق می

 يهاحرف بلکه ی که باطل نیستي باطل یا آرائهاحرفباشد باطل  حتماً هاحرفید که الزم نیست آبه نظر می

نگذارد طرف قرآن و حدیث را یاد بگیرد لهو در اینجا  وکند براي اینکه طرف را گیج کند است ولی جمع می علمی

دارندگی از گرایش به حق عنوان باطل باز در الزاماً  داردبازمیهم یغفل االنسان عن االشتغال باال االنسانما یلهی

طل و با ءرارا پیدا کند نقل آ شود که راه خدامانع از این می و لذا حق باشد یا باطل مهم نیست، آنچه ؛نیست

 .واند داخل در آیه باشدتمی همه شودکه مانع از حق اصلی می ییهاحقیا  ي باطل را ارائه کردنهاسخن
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 تعلیم علوم با غرض گمراهی

هم  موجب گمراهی اشخاص شود وبحث ما تعلیم باطل یا تعلیم علوم به شکلی که غرض مانع از هدایت افراد 

 .اینکه اضالل کند يدهد براموزش میي است که آرأ همسخن و 

تعلیم ضالل یعنی حرفی که شرك را  ،ضاللإلتعلیم للگوییم ایم یاگوییم تعلیم الضالل و می یاباشد  گونهنیااگر 

هم  گاهیکند ي گمراهی تعلیم ضالل میبرا دهدمضاد و معارض با دین را یاد می يهاشهیاندو  هايتئوردهد یاد می

استاد فیزیک  وري سامان داده است که گمراه کند مثالًاست ط ضاللإللستی را تعلیم دهد اما ممکن است یک چیز در

که طرف را از خدا  کندیم لعابی رنگ وبا دهد و همراه را چنان یاد می درست فیزیک و شیمی يهاحرف شیمی و

 .کندپرت می

حرفی نیست که خدا را نفی کند ولی  کدامچیهدر  هايتئورنظریات و  ،شیمی ،در علم امروز علوم طبیعی فیزیک

داد که االن از آن خیلی فاصله را می يسازگمراه که نتیجه اندکردهگی همراه و فرهن یاتااشارات و کن طوري با

ممکن است حق باشد ممکن است باطل  لهو الحدیث ،است تعلیم لهو الحدیث ضاللإللالتعلیم  مالك آیه .گرفته است

شود و عن االشتغال باالهم و عن معرفته هللا و امثال این لهو می هاالهم و یغفل یشغل االنسان عن کهنیهمباشد ولی 

لهو  ذاتاً لذا حالت نسبی هم دارد یعنی ممکن است یک چیز خیلی خوب گاهی لهو شود یا یک چیز غیر مذمومی

 آنبر جهت نباشد و آن اثر ولی اگر در آن  داردبازمیمده که او را از حق براي اینکه در موقعیت و شرایطی آ شود

است که نه گمراهی را  ولی یک سرگرمیمکروه است  ؛یا حتی مکروه هم هستمترتب نباشد یک امر مباحی است 

 کند.مدتی خود را سرگرم می بلکه بازبداردقیقت ح دهد و نه فضایی است که او را ا ز حق ویاد می

 سؤال:؟

 .شودم یکی میبیان من با این بیانیجه آن موضوع اشترا است منتهی اشتراي مقید است مانعی ندارد نت :وابج

 د.شورا شامل می هانیاخواهد بگوید پس در نکته پنجم می 

 نکته ششم

هم هر  احتمالي اضالل باشد یک و برا در چیزهاي باطل لهو الحدیث این است که حتماً احتمال یکنکته ششم 

که بعید نیست که  داردبازمیا از حق باالتري حقی باشد که انسان ر يهاحرفشود ولو چیزي که موجب غفلت می
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 ،ن نزول قصه داردأچون در ش دیآیدرمن نزول هم جور با شأ وقتآناعم است و  بگوییم اعتبار دوم را بگیریم و

مده است آ باطل نیست و در قرآن هاآنخیلی از  کردند اوالًهایی را نقل میناتورات و انجیل قصه و داست يهاقصه

گفته  خرسهخالهگوید قصه قصه می هاشبانسان وقتی براي بچه  ؛دروغ نیستیی گوقصهدر مقام  هاوقتخیلی  و

 نیا در زمان پیغمبر از ناحیه مشرکین براي هانیهماما  ،دروغ نیست ولی دانند که بیان واقع نیستشود چون میمی

مورد  حالدرعینحرفی که باطل و کذب نبود یا دلیل  ،ع از جمع شدن دور پیغمبر شودتنظیم شده بوده که مان کار

 .کندرا الهام می نقطه مهمی و سیر باطلی قرار گرفته استمگیرد چون در یک حرمت قرار می

 نتیجه نکته ششم 
ل بوده واست که این کار متدا کار حرامی کار اوعلم بهره اضاللی ببرد  نیترقتیحقبهترین و  کسی از اگر درنتیجه

الهامات و با  دهد وموزش مینوعی آ تئوري نسبیت یک از همین .شودمورد ابتال می هاوقتو االن هم خیلی 

لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ  و یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ« نیاکند اعتقاد به دین میکند که طرف را بیارات و اشاراتی همراه میاشع

لهو عنوان اولی نیست که بگوییم این کالم لهو است و این لهو نیست در غنا ممکن است بگوییم  درواقعاست  »اللَّهِ

دف و منظور ه و در جایگاه دیگر و با باشد درست جایی ذات این صدا لهو است اما خیلی از چیزها ممکن است

 شود.دیگر کالم لهو می

اینجا دو  .هم باشد طورنیاکرده باشد ولی ال یبعد که  که به این شکل بیان دیگر ندیدم جاهايالبته در مکاسب و 

که از  ییهاحرف ،که مشتمل بر کذب و افترا باشد خواه ضاللت ایجاد کند یا نکند گوید تعلیمیت میآیا ؛مطلب است

و تعلیم الباطل  ،نباشد و اسناد باشد حرام است نباید آموزش دهد اگر به صورت قیلدید خود او غیر واقعی است 

گوید تعلیم که به مقصود با این دو قید حرام است و می ،اده الی الغیراسن عدم غیر الحق مع العلم بکونه باطال و مع

طل شده در مقام یا امر حقی باشد ولی کلمه حق یراد به البااضالل باشد حرام است چه محتوا یک امر باطل باشد 

اینکه دروغ  به خاطر این هم اضالل است منظوربهرا آموزش دهد که  آلودشركي هايتئوربرد چه اضالل به کار می

ي مباحی را یاد هاحرفیا  اینکه در مقام اضالل است حرام است به خاطرداند دروغ است حرام است هم است و می

شتمل علی لمالتعلیم ا« اوالً: میدرآورددو قاعده در باب تعلیم محرم تا اینجا  .غفلت دیگران استکه براي  دهدیم

که براي اضالل باشد هم حرام  تعلیمی :که دارد و ثانیاً یدرجاتقیود و با  »النه کذب و الفتراغیرالحق و الباطل حرام 

 محتواي حقی باشد.به همان سمت است یا  هایلیخ ذهن است چه محتواي باطلی باشد که
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 ١٢٨٧ �ماره ثبت: 

 سؤال:؟

یک چیزي  وین کلی هم عناوین ثانوي است منتهیعناشود می هاي کلی است که شامل تعلیم همناعنوواب: ج

این نیست که حرام را عنوان ثانوي کنیم عنوان ثانوي اضطرار است اول انقالب به ذهن ما انداختند که خیال می

هاي ثانوي که نااست که حالت اضطرار و سختی در آن است ولی عنو بلکه آنحالل کند یا واجب را ترك کنند 

اینکه چیزي را که در  يتداول است و امرش هم سهل است براکند خیلی شایع و مب یا حرام میافعال مباح را واج

 اهللایصل و .ین استا یه فقهی زندگی ما براکه پ است این نوع عنوان ثانوي کندمی واجب یا حرام زاد بوده استآآن 

 علی محمد و آله االطهار
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