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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اشاره
 .و علوم و مسائل و امور محرم است هادانشتعلیم  یک موردبحث در تعلیم محرم بود که 

 :در این زمینه

 ؛و کذب و افتراء »اجتنبوا قول الزور«آیاتی مثل  بهشود می :اوالً

 ؛استدالل کرد »من یشتري لهو الحدیث«به آیاتی مثل  :ثانیاً

 .ضالل را بحث کردیم روایات تعلیم باب :ثالثاً

 .1»مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِه«روایات 

من تکلم «بعضی جاها ، شتدا »من علم باب ضالل«؛ بعضی جاها داشت وجود در این روایات سه چهار تعبیر

باشد مورد نکوهش  کنندهگمراهه داشت که آموزش چیزي ک »من سن سنۀ ضالل«بعضی از روایات » بکلمۀ ضالل

ولی بعید نیست که بیاید  بررسی نکردم که عین این روایات در کتب اهل سنت هم آمده است یا نه األسفمعـ . است

کنند بخصوص ضد... میهمدیگر را تعا ضعیف بود ولی روایات معتبر هم داشت و مجموعاً بعضی از روایات هرچندـ 

 .که در مجامع عامه روایاتی با همین مضمون وارد شده است

 مهم در باب داللت روایات نکات
 مشخص بشود. هاآنقرار بدهیم تا حدود داللت  موردتوجهرا  یضمن روایات باید نکات

 نکته اول

مناسبات حکم و  کهنیاکنند هم به دلیل می کند بلکه داللت بر حرمتحکم کراهی نمی داللت برت لت روایادال

مَنْ عَلَّمَ «ی ندارد اما دارد نه هرچندمحمول حدیث این است؛  مفاد و کهنیاکند و هم می موضوع این امر را اقتضاء

شود همان مؤاخذه بر می مرتکب گناه از شخصکه اي همؤاخذ »هبَابَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِ
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من علم «. برخالف فراز اول که شودمی چون وعده عذاب اخروي داده شده حرام و لذا ؛هم وارد است دهندهمیتعل

چون در مواردي که کند نمی داللت بر وجوب 2»مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِه« دارد» باب هدي

 امر اخروي است وعد اخروي بیش از استحباب افاده دیووعوعدهاگر ، و وعده و وعیدي وجود دارد نیست امرونهی

ولی وعید اخروي اگر عذاب باشد مفید حرمت است اما اگر عذاب اخروي و عذاب قبر یا منع از منازل باال ، کندنمی

 .کندنمی باشد افاده حرمت

 .گفتیم و جهت اولی در اینجا بحث داللت بر حرمتشان هست دیووعوعدهاقسامی براي  بنابراین

یکی هم ، مثل ماضی و مضارع، امر و نهیهما بمنزلتهما، امر و نهی دارد، گاهی آیندمی احکام با دو تعبیر کلی

 شود.که دو قسم می استجریان مصالح و مفاسد  یا دیووعوعده

نهی و ماضی و مضارع نیست که مستقیم بعث  وعده و وعیدها امر و »...و یأکل الحسناتالحسد « مثل روایاتی 

کند این وعده و وعیدها یا دنیوي می مصالح و مفاسد را ذکر و خبري است يهاجملهباشد بلکه  هانیاو زجر در 

 .است یا اخروي

 :اي دو احتمال استدار که »قلۀ العیال احد الیسارین«مثل  دنیوي بحث مفصلی است بابدر 

ي استحبابی از آن هاحکم، اینکه ارشاد بشود یا مگر قرائنی باشد نیستبر حکم الزامی  دال االصولیعل :اوالً

وعید  گاهیوعد است  گاهی وعد و وعید اخرويبیان مصالح و بیرون بیاید بحثی دارد که در جاي خود باید بشود. 

 .است

علی األصول ، بیان مصلحت و وعد. یا جنبه بیان مصلحت و وعد است یا بیان مفسده و وعید است دیگرعبارتبه

 داده یدرجات مثالً اگر بیان مصلحت و وعدي باشد و اخروي هم باشد. مفید حکم غیر رجحانی و غیر الزامی است

متیقنشان کند که قدر می رجحانداللت بر  هانیا؛ شود و در بهشت با مقربین است و در برزخ کذا و کذا استمی

 ، اما در بیان وعدکندمی افاده استحباب االصولیعلافاده وجوب بکند ولی اي هخاص استحباب است شاید قرائن

وعیدهاي مربوط به کند اما گاهی نمی شود اگر وعید مشتمل بر عذاب جهنم است داللت بر حرمتمی دو قسموعید 

داللت  تواندنمی شود الزاماًمی در قیامت معطل کهنیا .حرمت بکند افاده تواندی نمییتنهابه و موقت استي هاعذاب

 .که افاده حرمت بکند پیدا بکندبر حرمت بکند البته ممکن است قرائنی 
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کند یا به صورت می مستقیم بر بعث و زجر داللت گاهیکند می را بیان دیووعوعدهبنابراین وقتی شارع 

 ـ به صورت کنایه و داللت التزامی ـ بیان باواسطه گاهی و کندمی است که مستقیم بر امر و نهی داللت ییهاجمله

در اگر دنیوي باشد الزامی نیست و ارشادي یا مولوي بودنش جاي بحث دارد اما اگر اخروي باشد تردیدي  .کندمی

 اگر بیان وعد باشد حکم غیر الزامی را. قرینه خاصی باشد کهایننیست مگر  آن نیست که حکمی دارد و ارشاد

جایی است که حکم الزامی باشد  ازاین قدر متیقن  .رساندمی رساند و بیان وعید و عذاب جهنم باشد حکم الزامیمی

 .خواهدیمقرائن دیگري  بقیه براي بیان حکم الزامی

 ؟امر و نهی چگونه استسؤال: 

جایی مولویت محال  کهاینمگر  د اصل در امر و نهی مولویت استجنبه دنیوي و اخروي ندار جواب: امر و نهی

 رساندیمشود. در اصل امر به هر چیزي تعلق بگیرد مولویت است و وجوب را که ارشادي می اطیعوااهللال باشد مث

در بحثش  شاءاهللانمن نتیجه چیزي که بیشتر قابل دفاع است را عرض کردم -کما اینکه در نهی اصل حرمت است. 

اصل در امر و نهی مولویت است و اصل داللت بر وجوب است و خروج از مولویت به ارشاد  -اصول خواهد آمد

. قاعده اصلی این است که خواهدمی که در مولویت خروج از وجوب به استحباب دلیل طورهمانخواهد می دلیل

همه نواهی  کهایناال ما خرج کما جوب است دال بر و يوو همه اوامر مول همه اوامر مولی مولوي است اال ما خرج

یی است که هاحکمتها . ایناال ما خرج البته همهمولی، مولوي است نه ارشادي و همه نواهی دال بر حرمت است 

انبوه روایات ما بیشتر مفاسد و مصالح را  کهدرحالیمتأسفانه در اصول بیشتر بحث نشده است در روایات آمده و 

است. راجع به بیان  گونهنیاهم  یراخالقیغدر و اخالقی که بیاید حسد و کبر  يهاحوزه خصوصبهکرده است  ذکر

 .بعث است و وجوب اال ما خرج که امر بهامر و نهی است  زیادي هست اگر يهاحرفمفاسد و مصالح 

 .تحریمی اال ما خرجزجر مولوي ، و نهی و ما هو بمنزلته امر و ما هو بمنزلته بعث مولوي الزامی إال ما خرج

و الدنیوي الیفید  وعد و وعید مصالح و مفاسد و حکم باشد اما اخروي و دنیوي یااگر فقط امر و نهی باشد 

المصلحۀ و بیان  اما الوعد و الوعید و ؛ وجاي بحث دارد، حکما الزامیا و اینکه این حکم ارشادي است یا مولوي

بل یفید الرجحان واالستحباب اال أن  ال یفید حکماً الزامیاالوعید  وعد والو یختص ببیان المصلحۀ، المفسدة أخرویتان

 گونهنیاشود و جایی که افاده می حرمت، اما بالقسم الی الوعید اگر افاد عذاباً اخرویا مرتبطا بالجهنم، تفید خالفه

مصلحت و مفسده و همراه با بیان  قسم سومی است که امر و نهی همراه با بیان .کندنمی را نکند افاده حرمت هاعذاب

قلۀ العیال احد « کندمی ي آمده و بعضی از جاها بیان مصالح و مفاسدابعضی جاها امر و نهی. حکمت است
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ین است که علت ا اصل است وو علت  آید امرش دال بر حکمتی میامرونهمصالح و مفاسدي که کنار » الیسارین

 .باشد و حکمت نباشد

 ؟شودمی العلۀ چگونهمنصوص سؤال: 

دایر به این است که علت حکم باشد یا حکمت حکم هر علتی بیاید امرش  مییگویم منصوص العلۀ کهجواب: 

 .خواهدمی باشد در اینجا باید بگوییم اصل این است که علت باشد و حکمت قرینه

 ؟نسبت وعد و وعید چیستسؤال: 

 که دارند. ییهاتتفاوخیلی به هم نزدیک است با  هانیااستاد: 

که بینشان روایات صحیحی بود و کتب » من علم باب ضالل«و در نکته مقابل » من علّم باب هدي«روایات 

 :استخاصه و عامه هم آوردند مشتمل بر دو قاعده 

من سن سنۀ هدي و من سن «به عالوه روایت » من علّم باب هدي و یکی من علّم باب ضالل«یکی  -1

امر و نهیی وارد نشده  این دو قاعده راجع بهو » بکلمۀ الحق یا تکلم بکلمۀ ضاللتکلم «یا  »سنۀ ضالل

مستحب است . رساندنمی بیشتر از استحباب را و لذا له مثل من عمل بهوعد است  در اولیاست ولی 
را است که تعلیم معارف دینی اي هاین یکی از چند قاعد. نیک را به دیگران بیاموزد يهادانشکه انسان 

 .شودواجب میشد تعلیم این امور مستحب است البته در جاهایی می شامل
 3»ئاً.مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لَا یُنْقَصُ أُولَئِکَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْ« ،قاعده دوم -2

 قطعی جهنم يهاعذابگوید شامل می عید اخروي راچون وو اخروي است  مجازاتاوزار در اینجا همان 

این جهت اولی که تعلیم ابواب هدایت و خیر به عنوان یک . کندمی حکم کلی داللت بر حرمت و لذاشود می

 شود.می اما تعلیم ضالل محرممستحب است قاعده کلی 
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 نکته دوم

هل تدل الروایات علی ؟ آیا مطلق تعلیم مورد نکوهش و تحریم قرار گرفته است ی که امر مهمی استجهت دوم

 ؟أو فیما إذا خرجت علیه الفعل المحرم مطلقاًحرمۀ تعلیم الضالل 

اصل  ،رساندیمکه او را به شرك  هاییدانشیا  غنا را یاد بدهدیا دروغ گفتن  آیا آموزش علم باطل یا گناه مثالً

اگر گمراهی بر این  ؟حرام است گمراهی بر این مترتب بشود کهدرصورتیحرام است یا  مطلقاًو  وهوه بما اددادنی

مخصوص جایی است که ترتب  یا ردیگیماین را هم  دهدمی و جواب مجهوالتش را دهدیمیاد شود نمی مترتب

 علیه فعل المحرم و ضالل؟

 ؟أو فیما إذا قصد اإلضالل مطلقاً محرمجهت ثانیه این است که تعلیم 

 . باید قصد باشدحرام است تعلیم ضالل است آنچه و در جایی است که قصد گمراهی دارد» من علم باب ضالل«

 اگر قصد نداشته باشد حرمت منجزو به این است که قصد داشته باشد  حرمتاضالل حرام است و تنجز براي اینکه 

تواند بگوید نمی اگر قصدي نکند ورمت به این است که قصد داشته باشد تنجز ح» من علّم باب ضالل« در شودنمی

به این است که  آن تعلیم الضالل گناه و امر محرم است ولو قصد اضالل هم نباشد ولی تنجز. این حرمت منجز شد

ز حرمت و تنج گوییم قصد دخالت داردمی اگر سؤال بشود که قصد دخالت دارد یا ندارد و لذاقصد اضالل باشد 

 .به قصد دارد بستگی

 م باب ضاللمن عل

فعل قصدي به این است که یک چیز گمراهی را آموزش و  قصدي است فعلیک ، م باب ضاللگاهی من عل

تعلیم ضالل چون فعل قصدي است قصد هم  دیگویم. این اندازه قصد آموزش محتوا و ماده داشته باشد، باید بدهد

مثل ذبح که از افعال قصد گمراهی او را هم دارد را دارد  اوآموزش  قصد کهایندر موضوع دخالت دارد اما غیر از 

همراه با  م باب ضالل یک فعل قصدي است بایدلکند فلذا فعل عنمی قصدي است یعنی اگر قصد نباشد این را افاده

عمل را قصد کرده است آن غایت که اضالل و  کهاینال این است غیر از حکم شامل آن بشود. سؤ قصد باشد تا این

 . گوییم قصد هم در تنجز حکم دخالت دارد؟ میدخالت دارد یا ندارد همآنگمراهی شخص است 

 ؟...سؤال؟ اجتنبوا قول الزور اطالق دارد
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گوید می اما جایی که، کار را انجام نده یعنی گناه نکنگوید این می جایی که افعال ترکی تفاوت داردجواب: 

 شود.می شود بعضی قصدي و بعضی غیر قصديمی دو قسم هافعلآنجا مثالً نماز بخوان  را انجام بده يکار

از علم ضالل تعلیم . مقید به قصد است هایبعضشود و می بعضی از افعال را اگر بدون قصد انجام بدهد حرام

هم  که ضالل بر آن مترتب بشود ال ما این است که اضالل، سؤلذا باید قصد خود کار را بکنید؛ است افعال قصدیه

در متفاهم  ؟آیا این هم دخالت دارد یا ندارد، او گمراه بشود کهاین قصدبهم باب ضالل یعل، تشرط است یا نیست

 عرفی و ارتکاز عرفی قصد اضالل و گمراهی دیگران دخالت دارد و اال نفس عملی که چیزي را به دیگري یاد بدهد

م باب ضالل هست به جایی که قصد اضالل بکند یعنی انگیزه او این است ندارد یعنی ادعاي انصراف از من علاطالق 

و تفنن  بازيشعبدهشود و اگر این انگیزه نیست مثل می یزه است حراماگر با این انگ .که کسی را از راه بیرون ببرد

 .کندنمی است و قصد اضالل

 ؟شودنمی داند گمراهمی در جایی که در جایی که تفنن و سرگرمی است اشکالی نداردسؤال: 

راء و کذب است گوید افتمی گفته است خودش گونهنیان گوید قرآمی کهاینمثل ، باطل نیست، نقل باطلجواب: 

 .شودمی تعلیم آمیخته با کذب است و حرام

 ؟. اینجا که تعلیم ضالل نیست نه قول زور است و نهسؤال: 

گیرد او قصد می یاد دیگريدهد و می علومی مثل موسیقی را کسی بلد نیست ولی او انجام تعلیم ضاللجواب: 

. شبهات کالمی و . سحر و شعبده و موسیقی یا، جام بدهیدهم مبادا این کار را انمی گوید یادتمیاضالل ندارد 

، بدون قصد اضاللبحث دیگري است.  ضالل بر آن مترتب بشود یا نشود اینکه .که او قصد اضالل ندارد هانیاامثال 

چون قصد بودنش ، اطالق دارد، بکند چه قصد نکند اضالل چه قصد، من علّم باب ضالل دهدمی دانشی را یاد، فنی

نیست اما بحث ما این است که  لفظینتیجه در او مترتب بشود دلیل  کهاینبه این است که خود فعل مقصود باشد اما 

حرام  مطلقاًارتکاز عرفی و تفاهم عرفی بر این نیست که . این انصراف به جایی دارد که قصد گمراه شدن او باشد

 ادعا و استظهار انصراف است. این .اضالل بکندشود که قصد میاست بلکه حمل بر صورتی 

، در بیرون دارد چه در افکار و چه در رفتار شخص ییهابازتاب یررسمیغهر آموزشی چه رسمی و سؤال: 

 ؟ دهد یک بازتابی دارد پس اثر داردمی صرف آموزش که یاد

مطمئنی دارد  دشاگر گاهیدهد می کنیم شخصی را که یادمی شود را بحثمی بر این آموزش مترتب آنچهجواب: 

او در  کهاینه انگیز و داند اهل این کارها نیستمی سحر را به او یاد بدهد و مثالً  تفنناً روي اطمینانی که دارد از و 
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قصد ضاللت او  هرحالبهکند یا توجه ندارد یا غافل است یا مطمئن است نمی فتد در ذهنش خطوراین مسیر گناه بی

 .دهدیاد می باشد را کنندهگمراهتواند می که ذاتاً ي اکنندهگمراهاندیشه باطل و  را ندارد ولی واقعاً

 اقسام افعال

 فرض، باع و اشتري قصدي استاما چیزهایی مثل  قصدي است غیر فعل، أکل افعال قصدي و غیر قصدي داریم

خود مضمون علم باب ضالل و غیر از قصد نتیجه ضاللت دیگري  ولی قصد به عنوان قصدي باشدعلم گیریم می

در گوییم می ؟نتیجه هم در اینجا دخالت دارد یا ندارد، آیا فلذا عنوان قصدي است که متعلق فعل شده استاست 

اما مرتکزات و متفاهم عرفی طوري است که این ظاهر لفظی من علم باب ضالل نیست ولو عنوان قصدي باشد؛ 

اگر انگیزه اضالل نداشته باشد  و لذا؛ غیرالم باضالل ، یعنی علم باب ضاللگوید من علمی ا اگر کسی بفهمدجمله ر

این  اما اگر لم یقصد االضالل و بکند اضاللادعاي ما انصراف به جایی است که قصد  واین عنوان حرمت ندارد 

 .رساندنمی آن راروایات 

باطل اجتنبوا قول الزور  يهاحرفولی تعلیم ، نوان یک فعل اجتماعیتعلیم باب ضالل حرام است به عسؤال: 

داند نمی شخص است و باطلی يهاحرفیعنی اگر  ،حرام است به عنوان فعل شخصی ولو قصد اضالل نداشته باشد

 ؟ مصداق اجتنبوا قول الزور است

کتابی را  کند.می با آن فرض نقل و بر این صادق نیست اجتنبوا الزور فرض ما این است که عنوان کذب وجواب: 

 گویند که او دروغ، نمیخواندمی کتابی را که پر از دروغ است یاگوید می که مال او نیست دهدآموزش میکه 

 . گویدمی

 دیگران را یاد يهاحرف کهاینگوید براي نمی دروغ، کندمی شبهات را بیان، محتواي گمراهی است، محتوا

که دروغی  دهدمی شعبده را یاد . اگرگوییمنمی جایی که مصداق دروغ بشود راباب ضالل است.  اًدهد ولی واقعمی

 است یاد و مهارت در آن فناین دیگري را که  کتاب .قول الزور و افتراء نیست ولی ضالل است اصالً در آن نیست

باید  و قصد اضالل نکرده است. از نظر فقها دهدمی چون اطمینان دارد یاد کهایندهد و غافل از گمراهی اوست یا می

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ «قصد اضالل در آیه شریفه خیلی واضح است  ،قصد اضالل باشد

مقصود محرم داشتیم که اضالل اي هچون الم داشت عمل اضالل مقصود است آنجا قرینه لفظی) 6(لقمان/ »سَبِیلِ اللَّه
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کند نه می مقصود انصراف پیداالادعاي ما این است که به اضالل  ولیاش اطالق دارد به ظاهر اولیه است اما اینجا

 تعلیم الضالل.مطلق 

امر و نهی واجب  دهدیمواجب نیست وقتی با علم حرامی آموزش  معروفامربهوقتی غافل است یا قصد ندارد 

رود که کسی می ذهن آدم به سمت جاییرا ببینیم  »بَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ مَنْ عَلَّمَ بَا«وقتی است 

علی محمد و آله  اهللایصلو . رودنمی دهد اگر نباشد این همه شدت و حدت بکارمی انجام یکنندگگمراهبه انگیزه 

 االطهار
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