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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
در رديف چيزهايي كه در باب تعلم و مقدمات تعلم آن احتمال حرمتي است و در كتب فقهي هم مطرح است 

فقهي و مكاسب محرمه همين بيع و شراء و حفظ كتب ضالل است  هايكتاببحث حفظ كتب ضالل است. عنوان 
 هااينولي اگر بخواهيم بحث را گسترش و توسعه بدهيم، تعلم كتب ضالل، حفظ آن، تعليم و احياناً نشر آن، همه 

اب ي تعليم و تعلم و بهابحثها به نحو بارزي با شود و جاي يك سؤال فقهي دارد. همه اينداخل در اين بحث مي
ي كه علوم وگيرد كه تعلم كتب ضالل مي قرارها يا خود تعلم مورد سؤال تعليم و تعلم ارتباط دارد، چون در اين

ها عناوين ، تعليم، تعلم آن. همه ايندوفروشيخرآن بحث حفظ،  تبعبهي دارد؟ و حكمشود، چه منشأ ضاللت مي
كه اوايل ورود در بحث كتاب تربيت يا كتاب تعليم و  طورمختلفي است كه با اين بحث فقهي ارتباط دارد، همان

تربيت عرض كرديم، نگاه ما در فقه بيشتر يك نگاه رفتارگرايي است، چون رفتارهايي كه در مقام تعليم و تعلم و 
دهيم كه يك شكل و نوعي از نگاه رفتاري است؛ رفتارهايي كه با اين مي قرارشود را موردتوجه تربيت صادر مي

 رتباط دارد.بحث ا

 كتب ضالل
شود ي محرم باشد و تعلم آن اشكال داشته باشد، عنواني داريم كه ميعلوم ميداديمدر عداد عناويني كه احتمال 

چيزي ضالل  چه چيزي ضالل است؟ چه كهآن يمصداق. البته بحث است مطرح كرد، تعلم علوم و كتب ضالل نجايا
شود، يا قصد، اگر انسان بداند كه بر خواندن اين كتاب ضاللتي مترتب ميقصد ضالل است يا بدون  مالك ايآ نيست؟

 هاآنبه همه  خواهيمنميها سؤاالت خيلي دقيق و جدي است كه در اين بحث مطرح است كه احتمال بدهد، اين
 بپردازيم. پردازش ما روي نگاه كلي است، اين بحث در مكاسب محرمه هم مطرح است.



                                                                           

 ٩٩٥ :ماره        

 

2 

 

 لجايگاه بحث كتب ضال
حفظ كتب ضالل اينجا اين عنوان را دارد، همه آقايان بعد از بحث نجوم بحث ضالل را دارند، در مكاسب محرمه 

شده است. بدون اينكه تبع ايشان در كتب ديگر اين بحث مطرح هم كه مرحوم شيخ خيلي زيبا مطرح كرده است و به
كنيم، طبق آنچه در مكاسب است. در مصباح مي بخواهيم اين بحث را بسط دهيم يك مرور اجمالي به ادله بحث

تا نسبت آن را با بحث تعلم علوم  مياندازيمها هست يك نگاه كلي به آن الفقاهه آقاي خوئي و معمول اين كتاب
 پيدا كنيم و به بحث خودمان بپردازيم.

تا ببينيم چه  انداخت پس يك نگاه اجمالي به عنواني كه در فقه مطرح است كه حفظ كتب ضالل باشد، خواهيم 
ي كه ضاللت علوم ويي وجود دارد؟ بعد برگرديم به بحث اصلي كه تعلم كتب ضالل هامالكشده، چه اي اقامه ادله
اشكال دارد، يا دليل خاصي نيست و بايد ببينيم عناوين كلي چه  اولي عنوان به ايآ آورد چه حكمي دارد؟مي

، ميپردازيمهم از يك جهت خاصي كه بعدها به آن اصلي ما بحث تعلم است و طبعاً تعليم آن سؤال ؟كنديماقتضايي 
 مورد سؤال ما است.

تا مالكات  بپردازيم هاآنشده است به ها مطرحمباحثي كه در حفظ كتب ضالل و خريدوفروش و نگهداري از آن
 دست آوريم. تواند دست ما را در بحث اصلي بگيرد، بهاي را كه ميو ادله
به دليل  تواند نسبتي با تعلم علوم ضاله پيدا بكند يا نه؟مي آمدهاي كه اينجا خواهيم ببينيم به عنوان كلي ادلهيم
ي است. در عامها جداشده است. اين يك عنوان اي وارد بوده است، اينها بخصوص در روايات خاصهكه آناين

ي معتبري كه در كتب اوليه اصول مطلقات هااجماعقديم مطرح بوده و از  مكاسب به اقوال هم كه مراجعه بكنيد، از
شده كه خوب است. در اي بحث كتب ضالل مطرحها به اين شكل بحث طرح شده، با فاصلهاز معصومين است در آن

دي كه با كتب . اگر در نوع برخوراندنپرداختههاي فقهي به اين وقايع تاريخي يك مقدار جاي تأمل دارد كه در كتاب
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تر بشود، براي خود من هم اين سؤال است و خيلي فحص تاريخي بشود، شايد يك مقدار بحث روشن شدهيمضالل 
 روشن نيست.

 مفهوم كتب ضالل
عرض  -كه بايد اين كتاب را از بين برد -ها ذكر شده است اي كه براي حرمت حفظ كتب وجوب اعدام آنادله

 دو معنا ذكر شده است:كه رجوع بكنيد، در حفظ كتب ضالل كه  . البته در مكاسب همكنميم
 ؛، يعني اينكه انسان ياد بگيرد و بفهمد و آن را حفظ بكند»عن ظهر الغيب«يكي حفظ  -

 .خانه يا جايي محفوظ بدارد و نگهداري كنديكي حفظ فيزيكي است كه كتاب را در كتاب -

 مفهوم مدنظر
يا حفظ خارجي و عملي. اين » حفظ عن ظهر الغيب«گويند است؛ گاهي ميهر دو معنا در عناوين فقهي مطرح 

ادله تفكيك نشده است، بيشتر ناظر به حفظ فيزيكي است كه نگهداري خارجي است، نگهداري در كتابخانه يا هر 
را از  هاي فقهي اين تعبير هم آمده كه بايد اينآن حرمت حفظ و وجوب اعدام، در كتاب بلو نقطه مقا جاي ديگري

 .بين برد. در حين پرداختن به ادله مالحظه خواهيد كرد كه دليل خاص با اين عنوان چيزي نداريم

 پيشينه بحث
 و كنندها نقل ميشده است. از مفتاح الكرامه و ايناست كه بايد ديد از نظر تاريخي كجا مطرحديگر اين  بحث

شده و در كتب روايي ، با يك فاصله متأخري مطرحشده استتا كلمات شيخ طوسي چه مقدار مطرح دانيمنمي
ازجمله در تهذيب، استبصار، من اليحضر و بعد هم در وسائل بابي تحت اين عنوان است، كتب ضالل و حفظ و 

ها مفتوح نشده است، به اين عنوان تيتري وجود ندارد، اين يك نكته است كه به اين عنوان و به اين شكل كلي و اين
 .مينيبيماي كه ما نهي روشني نداريم، به جز ادلهعنوان اولي 
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 شده براي حرمت حفظ و وجوب اعدامادله مطرح 
 اي كه براي حرمت حفظ و وجوب اعدام آن ذكر شده است؛ادله

 اجماع -1
ي معتبر مطلقات از معصوم كه مدركي نباشد و محتمل المدرك نباشد، هااجماعيك اجماع است كه اينجا از 

 نداريم.

 عقل -2
گويد هر چه كه دليل بعدي حكم عقل است، حكم عقل به اينكه الزم است كه ماده فساد را قطع كرد، عقل مي

موجب فساد شود و موجب گمراهي انسان شود، بايد مقدمات آن را از بين برد تا اينكه فساد محقق نشود. ضالل هم 
را انواع آنچه خروج از طريقه شرع است، همه  شود وگويد، شامل ضاللت اعتقادي و ضاللت اخالقي ميمي نجاياكه 
شده است و اگر فساد و گويد كه ماده فساد و ضالل را بايد قلع كرد. اين يك دليل است كه اقامهيمگيرد، عقل مي

ي باشد، حتي اگر احتمال هم باشد، بايد ماده فساد را قلع كرد و مانع از اين شد كه ضاللت مهم امرضاللت هم 
و  فسادكه اگر باشد بر آن  شوديماين حكم عقل به كتب ضالل و علوم ضاله و چيزهايي تطبيق داده حاصل شود. 

 ، بايد آن را قلع كرد و از بين برد.شوديمضاللتي مترتب 

 بررسي دليل عقلي
 اين حكم عقل است كه ادعا شده و البته حكم عقل به اين كليت و به اين شكل مورد اشكال قرار گرفته است؛ و

مورد خدشه واقع شده كه ما اطالقي در حكم عقل داشته باشيم كه هر چه مقدمه فساد و ضاللت است  به عبارتي
اي از در هر درجه شودآيد كه هر چه موجب ضاللت مينميبايد آن را از بين برد، اطالقي از اين بيرون  طوركليبه

گويد كه اگر جايي ضاللت و حتي اگر احتمالي هم باشد، بايد از بين برد، چنين حكم عقلي كلي نيست. عقل مي
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الجمله درست است اما اينكه حتي اگر احتمال هم باشد، يا شود، فيمطمئن است كه با بودن اين، ضاللت مترتب مي
 كهويد كه مقدمات آن را از بين برد، يا در نگهداري، قصد اين نيست بگ بازهمي مهم نباشد، هاضاللتضاللت از 

بخواهد ضاللتي حاصل شود، باز عقل به اين حكم بكند كه الزم است آن را از بين برد، اطالق و كليت اين، محل 
 بر اين اي از موارد يعني جايي كه قصد اضالل باشد يا مطمئن است كه ضاللتبه عبارت ديگر در پاره؛ شبهه است

شود تا اين حد بعيد نيست دليل حكم عقل تمام باشد؛ اما از اين فراتر و با اين قيود، بيش از اينكه كتاب مترتب مي
كه بايد اين كتاب  شودنميطور كه آقاي خوئي دارد از اين استفاده . همانديآنميعرض كرديم، چيزي از آن بيرون 

كند، بايد كاري كرد كه در معرض كساني كه يماقلي هم كه عقل حكم را اعدام كرد، يا محو كرد. در همين حد
آيد كه بعضي فقها نميها چيزي از آن بيرون ها تأثير بگذارد، قرار نگيرد اعدام كتاب و اينتواند در ضاللت آنمي

 تعبير دارند.

 نكات بحث
 ته است:پس اينجا دو نك

وشني بر يك چيزي مترتب بشود، درست است و اين يكي حكم عقل يعني جايي كه مطمئن باشيم ضاللت ر -1
در جائي باشد كه اطمينان به اين باشد كه حفظ من به  تام است؛ نكته اول اين است كه الجملهيفحكم عقل 

 يا اگر احتمال در يك امور خيلي مهم باشد. شوديمضاللت خودم يا ديگري مترتب 
 س؟

 ميكنيم، تخصص است يعني ما حكم عقل را محدد ستين رواص گوييم، در حكم عقل تخصييم كه استثناجواب: 
 .ديآيدرمكه در كجا است و چه چيزي از آن  مينبيبتا 

 س؟
 معقول نيست، محال است در بدايه و نهايه هم هست. جواب: در احكام عقليه تخصيص
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الجمله حكم درست است، اما از نظر بگوييم في ميخواهيم، يعني ميكنيميك نكته اينكه؛ حدود قضيه را روشن 
 موضوعي حكم در جايي است كه اطمينان به ترتب ضاللت باشد.

گويد ، عقل ميديآنميبيرون  هااينزدن و  آتشنكته دوم هم اين است كه از اين حكم عقل اعدام كتاب يا  -2
 بايد كاري كرد كه منجر به آن نشود، حكم عقل بيش از اين نيست.

ي، نواري، عنوان كتاب خصوصيتي ندارد، هر چه لميفعقل اين است كه جايي كه مطمئن است در كتابي،  حكم
 موجب باشد حكم عقل اين دو قيد را دارد؛

شود صرف احتمال كافي نيست، مگر در جاهاي خيلي مهم. يم منجر آنجاي اينكه مطمئن باشد كه به كي  -
 اين يك.

كاري كرد كه به آنجا منجر نشود؛ جايي  ير اعدام در حكم عقل نيست، بايديكي هم اين نكته كه اعدام يا غ  -
شود، بايد جلوي آن تأثير را گرفت. گاهي بايد آن خواند و گمراه ميكه مطمئن هستيد بچه اين كتاب را مي

وه مصاديق است كه نوع برخورد و شي هااينرا اعدام بكند، گاهي هم به اين است كه در مخزني نگه دارد. 
ي موضوعي است كه عقل انسان و كارشناسي هاصيتشخدر حكم عقل تعيين نشده است و اين وابسته به 

. اين حكم عقل است. جوابي هم كه داده شده است آقاي خوئي و دهديمانسان در جاهاي مختلف نشان 
و درست  ديآنمييرون ي از اين حكم عقل باعدام ،گويندها به اين شكل با اين قضيه برخورد نكردند، مياين

 اين است كه انسان دقيق همه جوانب را بسنجد و بگويد.

ها گويد اعدام كتب ضالل واجب و حفظ آنما يك حكم عقلي داريم منتها حكم عقل به عنوان اولي نمي
رد، گويد آنچه منشأ فساد روشني شود و اطمينان داشته باشيم كه مقدميتي براي يك فساد داحرام است؛ عقل مي

 بايد اين مقدمه را منع كرد اين يك تحليل بود.
كشيم، مي آنجاتري ارائه دهيم، حكم عقل از باب همان بحث مقدميت است باز به اگر بخواهيم تحليل دقيق 

گويد كه ضاللت و انحراف از طريق حق اشكال دارد و نبايد انسان خود يا اين ادق از آن است، حكم عقل مي
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 -طبق همان قاعده كلي كه در مقدمه گفتيم-گويد كه . منتها در مقدمات عقل ميندازديبت ديگري را در ضالل
اي كه ضاللت گويد جلوي تحقق مقدمه، ميشوداي كه آن امر بر او مترتب مياگر مقدمه توليدي باشد مقدمه

جلوي آن را گرفت؟ عقل بياورد را بايد گرفت. اين مقدمه هر چه باشد، كتاب و غير كتاب ندارد، چطور بايد 
 هيچ حرفي در اين مورد ندارد.

 بنديجمع
رسيم كه عقل يك حرف اصلي و دريافت مستقلي دارد كه يم نجايابا اين دو نوع تحليلي كه انجام داديم نهايتاً به 

 خود را روي طريق صحيح تنظيم كند، آنچه ما را از اين طريق صحيح يزندگانسان بايد فكر، منش و شخصيت 
اشكال دارد، مقدميت آن بايد مقدميت توليدي باشد و نوع منع از  هااينكند، مقدمه خروج از اين است، اخراج مي

 الغاءو اين خصوصيات همه  گرددبرمياين مقدمه هم در عقل چيز خاصي نيست هر طوري به بحث مقدميت 
ن كتاب خصوصيتي ندارد هر چه باشد، فيلم، گويد اينجا عنواشود. به تعبير آقاي مكارم در مكاسب محرمه، مييم

هم توليدي است طور است، آنچه مقدميت براي ضاللت اعتقادي و اخالقي دارد و مقدميت آنتلويزيون، همه همين
بايد منع شود، اينكه در مخزني نگه دارد، در دسترس كسي كه در مظان اين هست، قرار نگيرد. يا از خانه بيرون 

 ببرد.

 بحث عقليادامه نكات 
 م:چند نكته گذاشته بوديم آخر بگويي

 نكته اول
در مقدميت حرام هم به بحث مقدميت برگشت؛ كه حكم عقل را تحليل كرديم گوييم، ما وقتيجا مييكي را همين

ي متفاوتي هاوهيشو منع از آن واجب است. اين منع  مقدمه توليدي، (آنچه منجر به فساد و ضاللت بشود) حرام است
د، يك شيوه اين است كه از بين ببرد، يكي اين است كه در مخزن نگه دارد، يا به شكل ديگري در دسترس قرار دار
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هم همراه آن باشد، وجود اين عيبي ندارد ولي متصل به جوابي است كه هم اين است كه جواب آن وهيشندهد، يك 
اليي همراه آن جوابي هست كه جلوي تأثير را گيرد، يعني برحسب يك اطمينان عقمي راآن  ريتأثداند جلوي مي
 بگويم، جاي آن اينجا بود. خواستميماي كه گيرد. نكتهمي

فهمد كه منع اي كه در عصر ما مهم است بايد بر اين بيفزاييم، يعني اگر در يك زماني باشد كه نهايتاً عقل مينكته
شود، اينجا شايد عقل بگويد كه بهترين شيوه اين مي ي بيشتريهاحرصها موجب يا حتي اين منع گذاردر نمييتأث

به عبارت ديگر ما از اساس كه ؛ باشد كه حرف ديگري است حرامياست كه منع نكنيد، مگر اينكه در خود مقدمه 
بخواهيم بگوييم اين حكم عقل به قلع ماده فساد و مايوجب الفساد همان حكم عقل به حرمت مقدمه حرام است، اين 

به حرمت مقدمه حرام كه همان فساد و ضالل باشد دو قيد داشت؛ در دو جا مقدمه حرام بود، يكي جايي حكم عقل 
بيند كه در خود ديدن فيلم تهييج شهواني است اين همزمان ي كه ميلميفباشد، مثل  حراميبود كه در خود مقدمه 

به فيلم، نگاه به نامحرم است كه از باب اين المقدمه ازلحاظ زماني جدا نيست در خود نگاه كردن است و مقدمه و ذي
شود كه اينجا هم مي منجر آنجاباشد. توليدي هم جايي است كه آدم مطمئن است كه اين به  حراما باست كه همراه 

ها كه در مقدمه حرام نفسي نباشد، شيوهبايد جلوي آن را بگيريم، منتها گرفتن جلوي اين مقدمه توليدي درصورتي
وقتي وقتي مانع آمدن فرد به اينجا شدن است، يكداشتن است، يكوقتي در مخزن نگهشده نيست، يكدر عقل تعيين

 با تغير و تحول زمان متحول است. است كه همراه آن جواب بدهد و اين
هم همين حكم دارد؛ كتاب خصوصيتي ندارد ضاللت و فحشاء اعم از فساد است. نكته ديگر اين است كه تعلم آن

طور است، از باب منع از فساد و ضاللت بايد اين اينكه ياد بگيرد، كتاب را بخواند، يا فالن مكتب را ياد بگيرد، همين
م، اينكه مقدمه را ازلحاظ فيزيكي منع بكنيم يا اثر آن را بگيريم هست ولي جواب همراه آن هست، مقدمه را منع بكني

 گوييم حفظ، تعلم، نشر، كتب ضالل؛يمكه تحليل درستي است كه اينجا وجود دارد. وقتي
و همه ابزارهاي اوالً مقدمات را تعميم داديم، هر نوع چيزي كه باشد كتاب هم در زمان ما به فيلم و غير فيلم  

هاي فقهي هم داريم، اعتقادي و ها است كه در كتاب، ضالل هم كه اعم از اعتقادي و اينكندپيدا ميديگر تعميم 
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گوييم؛ حكم عقل يمباشد، اولين دليلي كه اقامه شد حكم عقل بود در حكم عقل  هادگاهيداخالقي و اين نوع 
كس شك در اين ندارد كه فاسد شدن و هيچ -فع مقدمه حرام است ضرورت قلع ماده فساد، اين حكم عقل به دبه

كه عقل يك حكم كلي به اينكه بايد مقدمه حرام را  ميگفتيماين حكم عقل به دفع مقدمه حرام،  -ضاللت محرم است
د اگر بخواهد تحليل شو ؟شوديمرفع و دفع كرد ندارد، اصل اين است كه مقدمه حرام، حرام نيست. پس كي حرام 

ي هي حرام نيست مگر در جايي كه استثنا دارد، استثنا هم اين است كه خود ه به مابايد بگوييم كه مقدمه حرام 
گفت اين مقدمه آن است،  شودنميبيند، مقدمه حرام مشتمل بر محرم باشد، مشتمل بر حرام باشد، مثالً وقتي فيلم مي

د يا آنجايي كه توليدي باشد؛ يعني اطمينان باشد كه اين به آن ي را ببيند يا در خود مقدمه حرام باشنامحرميا زن 
، دفع مقدمه حرام هم در گرددبرمي شود. پس اين حكم عقل به دفع مقدمه قلع فساد به دفع مقدمه حراممي منجر

اينكه  كتاب ضالل، فيلم ضالل، يا در خود ديدن حرام باشد نه كه ييآنجامورد اين استثنائات است، در اين استثنا 
گفت اين  شودنميي باشد، حرام است؛ اشدهشناختهمقدمه يك چيز ديگر باشد، مثل نگاه به نامحرم، يا اگر عكس 

مقدمه است. اينكه مشتمل بر حرام باشد استثناء منقطع است مقدمه نيست، بلكه خود آن حرام است. يا توليدي باشد، 
 توليدي هم كه شد تا اينجا گفته بوديم.

، بازگشت آن به اين اندآوردهضرورت قلع ماده فساد كه فقها خواهيم بگوييم اين است كه حكم عقل بهآنچه مي
 .گردد كه توضيح داديمميبرتحليل و به اينجا 

 نكته دوم
بعدي هم اين است كه در دفع مقدمه حرام عقل عنوان ويژه و خاصي ندارد، يك حكم عقلي است البته حكم  نكته

 ديگوينمبه عبارت ديگر عقل  -ميكنيمبعد بحث  ؛ كهشرعي هم نيست كه احتماالً شرع هم آن را قبول داشته باشد
ن بگيريد. سر مهم قضيه اين است كه آنچه گويد بايد مقدميت را از آمقدمه را بخصوص نفي و دفع بكن، عقل مي

گويد خود فعل مقدمه كه حرام نيست، شق اول نيست كه حرمتي داشته باشد، ذاتاً امر عقل در دفع مقدمه حرام مي
هاي گرفتن كه توليدي باشد بگيريد، شيوهگويد اين است كه مقدميت آن را درصورتيمباحي است. آنچه عقل مي
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وقتي است كه وقتي گرفتن مقدميت به زوال ذات مقدمه است، بايد كتاب را بسوزاند، يككمقدميت متفاوت است ي
شود كه كتاب را ببيند. يا ، يا مانع از اين ميدهدقرار نميبه سلب مقدميت از آن است، كتاب هست ولي در دسترس 

و هزار راه ديگر،  نويسدرا مياب ها مقدور نيست يا مؤثر نيست يا در درازمدت اثري ندارد، همراه آن جواگر اين
، تحوالتي كه هاستوهيشها همه بحث ي ديگري مطرح بشود آنهاوهيش ندهيآممكن است در  گوييمرا مياآلن اين 

فهمد كه در صورت توليدي بودن بايد مقدميت را از قرار است در عالم پيدا شود در دست ما نيست. عقل اين را مي
كلي بگيريم حفظ و تعلم در مورد كتب ضالل عنوان خاصي ندارد،  عنوانبهاو گرفت، كار به ادله خاصه نداريم. اگر 

؛ مقدميت هم كلي حرام گردديبرم قل است، همين است كه به مقدميتبه جز عنوان مقدميت حرام آنچه در حكم ع
 را داشته باشد. هاحالتنيست، مگر اينكه اين 

 نكته سوم
سوم هم اين است كه در حالت توليدي هم مقدميت آن را گرفت؛ سلب مقدميت به طرق گوناگوني كه در عمود 

اين است. نكته آخر اين است كه اين حكم  فهمديم نجايادر  مازمان ممكن است متغير و متحول باشد، آنچه عقل 
؛ مقدمه توليدي باشد، توليدي هم يعني ميگفتيمدر مقدمه  حالتابهعقل در نفي مقدمه و قلع ماده فساد كه گفته شد 

، يك ردخونمياين است كه واسطه علم و اراده  ميگفتيمبا آنجا ارتباط دارد، يك نوع توليدي كه  كهنيااطمينان به 
اي از موارد شود در پاره، اطمينان به اين است كه آن بر آن مترتب ميخوردمي همنوع هم اين است كه اگر واسطه 

خواندن اين كتاب باعث اين  ممكن است عقل از باب احتياط حتي احتمال آن را هم منشأ اثر قائل شود. مثالً
نين اموري باشد. برحسب اهميت محتمل گاهي ممكن شود كه اساس توحيد از ذهن كسي برگردد يعني در چمي

؛ ي قبلي نبودهابحثاست كه عقل احتمال مقدمه حرام هم بگويد كه شما جلوي احتمال آن را هم بگيريد اين در 
است مثالً از باال افتادن كه بدون  بال واسطهگوييم يا اين است كه مقدمه حرام يا توليدي است؛ توليدي كه مي نيبنابرا
 شودنمي شود، عرفاً و عادتاًمي منجرشود، يا بدون اراده نيست ولي اطمينان داريم كه به آن مترتب مي بر آناده ار

گويد هم باشد عقل ميي است كه حتي احتمال آنمهمهم نيست ولي محتمل كه اطمينان جلوي اراده را گرفت، يا اين
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 ي اصليهاهيپاد داريم، حداقل در توحيد و معاد و يك سري بايد جلوي مقدمه را گرفت، اين هم در بعضي از موار
بعيد نيست كه عقل يك حكم دفع مقدمه احتياطي فراتر از توليدي هم داشته باشد كه اين مورد سوم از موارد 

 كه ييدرجاهااي كه احتمالي است شود. مقدمه حرام باشد، توليدي باشد با دو شقي كه دارد، يا حتي مقدمهمي
 دييفزايبقاعده قبلي  بر آنمحتمل مهم دارد اين را 

 موارد حرمت مقدمه حرام
 اگر بخواهيم حكم عقل را در باب مقدمه حرام بگوييم بايد بگوييم مقدمه حرام، حرام نيست مگر در چهار مورد؛

 يكي آنجا كه در خود مقدمه حرام باشد، -1

 المقدمه ديگر اراده فاصله نيست،اينكه مقدمه توليدي عقلي باشد، يعني بين مقدمه و ذي -2

 آنجايي كه مقدمه توليدي عرفي و عادي و غالبي و عقالئي است، -3

 آنجايي كه مقدمه توليدي احتمالي است. -4
گويد كه خيلي ي است عقل ميمهماين سه نوع توليدي است منتها توليدي احتمالي در جايي است كه محتمل  

 هاآنشود بسيار مهم است اين با اساس سعادت  بازداشتهكي از توحيد ها مثالً در كوداهميت دارد كه ذهن بچه
دهيد جلوي آن را بگيريد، اين چهار نوع است كه يك نوع حرام است، سه نوع ارتباط دارد، اينجا احتمال هم مي

 توليدي است.
ا اين دفع ضرر ، منتهشوديم، يعني مقدمه توليدي هم يك از مصاديق آن شوديمدفع ضرر محتمل حكم چهارم 

 محتمل در جاهاي خاصي است. در اصول مطرح است و اطالق ندارد در اعتقادات مهم و در جاهاي خاصي است.
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 داليل عقلي حرمت
 قلع ماده فساد -1
آيد. اين خيلي تحليل نشده كه چه چيز از درون اين دليل بيرون مياست كه قلع ماده فساد ي كه عقلين قاعده ولا

 كنيم.اي ميكه اشاره ماندهيباقاي را ضمن اين تحليل گفتيم ادله هاحرفلي از يك دليل است كه خي

 باطل اماته -2
ما موظف  كهيدرحال، شوديمحفظ كتب ضالل يا تعلم آن موجب وهن حق و احياء باطل و تشييع كلمه باطل 

وظيفه شما است  حقبهبكنيم. در روايات دارد كه اماته باطل و احياي حق، عظمت بخشيدن  هتاماهستيم كه باطل را 
است.  اهللاكلمه برابركلمه باطل در  عييتشحفظ و احياي كتب ضالل، وهن حق است و احياي باطل است  كهيدرحال

 اين دليل دوم.

 ناخت حق و باطلش اول:نكته 
، در شرع هم آمده، احياي حق و ابطال باطل، اماته باطل، منتها همدفيماين عناوين، عناويني است كه عقل 

ارشاد به حكم و دريافت عقل است بايد حق را احيا كرد، باطل را اماته  عناويني كه در آيات و روايات آمده است،
د و آن را ي آن حق است، بايد احياء كرهاهيپامعلوم شد اين دين حق است و اركان و عناصر و  نكهيبعدازاكرد. 

و اينكه چه چيز  ها باز ارشاد به دريافت عقل است، اين يكگسترش داد و آنچه مقابل آن است، بايد ابطال كرد، اين
 گردد.ميبر؟ باز بحث مصداقي است كه به آن شوديم و چگونه شوديمموجب احياء حق يا احياء باطل 

ها چيز جدايي نيست، اين ارشاد به همان ايد بگوييم اينكه عناوين شرعي دارد، باين را جدا كردند به خاطر اين
 شود.مي تكرار نجاياي قبلي هاحرففهميد. همه است كه عقل مي

 شود؟نكته دوم: اماته باطل و احياء حق بر چه چيزي منطبق مي
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حرام است، محرم است، اما اماته باطل و احياء حق بر چه چيزي  حقگويد احياي باطل بد است، اماته ميعقل 
ها متفاوت است و ظاهراً وجهي ندارد كه اولين ي مختلف متفاوت باشد، شيوههازمانشود؟ ممكن است در منطبق مي

اشد، يعني ب طورنياگوييم بايد از بين برد. اگر واقعاً ، ميبشوداين كتاب ممكن است موجب ضاللت  نميبيمبار كه 
شود، چون ممكن هاي ديگري داريم، اين موجب اسراف هم مينفس بقاء كتاب موجب اضالل باشد. ولي اگر شيوه

 اشكال دارد. وقتآنمترتب بشود،  بر ايناست فوايد خوبي هم 

 و روشهاها شيوه عدم تعيين :نكته سوم
آيد كه بايد حق را احياء ي شرعي ميهاعنوان يي هم كه عقل دارد يا در ذيلهاوهيشنكته سوم اين است كه اين 

كرد، باطل را اماته كرد، ماده فساد را قلع كرد، مقدمه حرام را قطع و دفع كرد و رفع فساد كرد، اين عناويني كه عقلي 
ها عرضي هم باشد. اين نكته ديگري طور نيست كه شيوهها متنوع است ولي هميشه ايناست و شرع هم دارد، شيوه

 كه توجه داشته باشيد. است
ي احياي حق و اماته باطل يا قلع ماده فساد در حكم عقل يا در همين عناوين شرعي فقط هامصداقگفتيم اين 

ها گاهي است كه در عرض هم است كه در و نوع آن تعيين نشده است، اين شيوه هاروشها و عنوان كلي است شيوه
ي طولي است ازجمله اعدام كه شيوه طولي است، اينكه من اين را از بين هاوهيشاين صورت ما تخيير داريم، گاهي 

 هلمحلبر اين مترتب بشود چون منفعت  -مثالً در جواب دادن-منفعت خوبي  توانديم يگاهببرم با توجه به اينكه 
 ا، يميدارنگهاي كه در مخزني بگوييم شيوه اعدام با شيوه ميتوانينمي دارد از بين بردن آن نوعي حرمت دارد و لذا ا

اي كه جواب دهيم، ها قرار بگيرد، با شيوهي در دسترس آنسادگبهدر سنين كودكي و نوجواني نگذاريم  حداقل
ي اين شيوه ريكارگبههاي ديگر باشد همه در عرض هم هستند؛ ممكن است تا راه براي شيوه هااينگفت  شودنمي
تواند منافعي داشته باشد درست نيست طور هم هست، از بين بردن با توجه به اينكه ميرست نباشد كما اينكه هميند

 مگر اينكه راهي جز از بين بردن نداشته باشيم.
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 اندها عرضي و طوليروش :منكته چهار
بايد توجه داشته باشيم كه  ها تعيين نشده استها و روشضمن اينكه شيوه اين نكته هم هست كه در هر دو دليل

را طي  مراتبسلسلهها طولي هستند و بايد ها گاهي عرضي هستند و لذا ما مخيير هستيم، ولي گاهي روشروش
 بكنيم

 تفاوت سنينمدنظر قراردادن  :منكته پنج 
اي ي شيوههابحثكند كه در خود روايات هم هست ها هم فرق مينكته بعدي هم اين است كه از نظر سنين و اين

ي اوليه بچه اينكه از اين نوع مسائل دور باشد ريگشكلي بداند كه علمو روشي است كه ممكن است از نظر تجربه 
ي است كه بايد به آن افهيوظخيلي در سالمت روحي او مؤثر است و اگر احراز بكنيم كه اين تأثير را دارد، اينجا هم 

 عمل كرد.
ي ترقشنگي هاواژه هاواژهن، يا وضع بكن، دفع منكر بكن يا اماته بكن، اين باطل را اماته بك ديگويمشارع 

تا اعدام كه ظهور در يك كار فيزيكي دارد. يك مورد در كتب  رساندمي بهتر واست كه به مقصود ما اوفي است 
 كجايبه ، اين دو تا دليل است كه روح آن شوديمنجوم داريم كه احرق دارد كه بايد به آن برسيم و ببينيم چه 

 عمده در آن بود كه عرض كرديم. نكته 4و  3و  گردديبرم
هم داده شده است و تحليل ي كلي شرعي است و جواب آنهاعنواندو دليل كه عقلي است يا  بر اينعالوه 

 را هم بايد بررسي بكنيم. هاآمد، آيات و رواياتي هم به آن استشهاد شده است كه آن به دستروشني از آن 
 علي محمد و آله االطهار. اهللايصل ؛ وو بركاته اهللارحمهوالسالم عليكم و 

 
 
 


