
                                                                                  ١٩٢٣ :�ماره ���                                                                                                                            

 
 

1

 87-88               56جلسه 

 ضالل کتب حفظمکاسب محرمه / 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 مقدمه 

. در جلسه حرمت حفظ کتب ضالل استدالل شده بر کالم و محل بحث در مفردات آیه سی سوره حج است که به آن

معناي اجتناب و معانی محتمل در کلمه قول بیان شد و کلمه سومی هم که درباره آن بحث شد کلمه  درباره مطالبی قبل

زور بود که داراي دو معناي لغوي بود و گفته شد مراد از زور در آیه به معناي میل و انحراف از حق است و به امور 

 .      ندیگو یم زور حیناصحباطل و 

 صدر و ذیل آیهتعارض بدوي در 

هم » اجتنبوا قول الزور«در صدر و ذیل بعضی آیات و روایات وجود دارد در  معموالًیک نوع تعارض بدوي که 

 نیب شود که طبق این ظهور اولیه وجود دارد ظهور اولیه زور مطلق باطل است و شامل امور باطل غیر حرام هم می

که  شود یم گونه نیاهور اجتنبوا در وجوب پرهیز است و معناي آیه براي اینکه ظ شود یماجتنبوا و زور تعارض پیدا 

این معنی مراد  ناًیقی که یدرحالی یا عقلی نداشته باشد شرعحتی اگر حرمت  مطلقاًواجب است اجتناب از امور باطل 

تنبوا تصرف ي حل تعارض یا باید در ظهور اجبرا نیست و اجتناب از امور باطل غیر حرام الزم نیست در این صورت

اجتناب نیست بلکه مراد رجحان اجتناب است و یا اینکه در ظهور کلمه زور تصرف کنیم و  لزوم کنیم و بگوییم مراد

 .نه مطلق باطل شود یمبگوییم زور فقط شامل امور باطل حرام 

 حل تعارض بدوي بین صدر و ذیل آیه 

و همچنین با  کند یمشریفه بیان حکم لزومی است و بر ظهور اجتناب در وجوب تاکید  هیآ از آنجا که سیاق و لحن

از ظهور اجتناب در وجوب دست برداشت و این  توان ینمدر قرآن،  شیکاربردهازور در دیگر  کلمه توجه به معناي

هور کلمه زور است به پس راه حل تعارض به تصرف در ظ هستکلمه زور در مطلق باطل  هیاول ظهور قوي تر از ظهور
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که در امور  4فرقان/»زوراً و ظُلْماً جاؤُا فَقَد«اینکه با توجه به معناي کلمه زور در دیگر موارد کاربردش در قرآن مانند 

در اصل معناي زور محدد به امور حرام است و یا اینکه بگوییم هرچند در اصل  مییبگو است، کاررفته بهباطل حرام 

امور باطل حرام تقیید خورده است که البته احتمال اول که زور به  به است اما با توجه به سیاق آیه،کلمه زور مطلق 

 . باشد ی،مي از احتمال دوم که مقید بودن زور به امور باطل حرام است، اقومعناي باطل حرام باشد

 بیان استدالل بر آیه شریفه بر حرمت حفظ و مقدمات آن

 ه مبتنی بر سه مقدمه است. صحت استدالل بر آیه شریف

 مقدمه اول این است که قول به معناي اسم مصدري یا به معناي مفعول باشد. 

 چه به شمول لفظی و یا به سبب تنقیح مناط.  بشود کتابت هم شامل مقدمه دوم این است که قول

 شامل وهم از ایجاد شی باشد پرهیز که هم شامل مطلق االجتناب باشد اجتناب مقدمه سوم این است که مراد از

 . حرام باشداز حفظ و نگهداري امر باطل  پرهیز

 رد مقدمه اول استدالل

روشن  دیآ یمپذیرش است و علت آن با توجه به نکاتی که در ادامه  رقابلیغمقدمه اول استدالل قابل خدشه و 

 . باشد یم

 متعلق امر و نهی 

شریفه هم ظهور در تعلق آن به فعل و عمل دارد که باید از آن  هیدر آامر  و ردیگ یمی به فعل مکلف تعلق و نهامر 

بلکه مراد  ردیگ ینمی به عین تعلق و نهامر  گاه چیهفعل و عمل اجتناب کرد نه عین خارجی، البته این بدین معنا نیست 

دیر گرفت که مقصود اصلی امر ی این است که حتی در این موارد هم باید یک فعلی را در تقو نهاین است که ظاهر امر 

 فعل باشد. آنی انجام یا ترك و نه
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 تفاوت قول به معناي مصدري و قول به معناي اسم مصدري

این مطلب که قول را به معناي  تفاوت ،ردیگ یمبا توجه به مطلبی که بیان شد که امر و نهی به فعل مکلف تعلق  

 دیبا قول به معناي اسم مصدري باشد اگر شود یمري باشد مشخص یا اینکه قول را به معناي اسم مصد و مصدري باشد

ی تا اجتناب مفهوم پیدا مجاز عقلشود را در تقدیر گرفت چه به نحو مجاز لفظی و یا  اجتناب فعل و عملی که از آن باید

 اما در تقدیر گرفتن نیاز به قرینه هم داریم لزومکند و همین طور اگر بگوییم قول به معناي اسم مفعول است که عالوه بر 

و  باشد یممتعلق اجتناب  )اگر قول به معناي مصدري باشد احتیاجی به تقدیر گرفتن چیزي نیست بلکه خود قول (گفتن

 معنا کامل است.

است را و اصل عدم تقدیر و اصل عدم اضمار است و اصاله الحقیقه این احتمال را که قول به معناي مصدري مراد  

احتمال اسم مصدر بودن و مصدر به معناي مفعول  که نیهمالبته نیازي به اثبات این مطلب نیست بلکه  کند یمثابت 

در نتیجه با رد مقدمه اول استدالل، استدالل به آیه شریفه قابل  و شود ثابت می خود خودبهبودن را رد کردیم این احتمال 

 . باشد یمخدشه 

 دالل بررسی مقدمه دوم است

 که يا نهیقراینکه این تعمیم نیاز به قرینه دارد و  به اي مناقشه شده است در مقدمه دوم استدالل نیز توسط عده 

چه به  حال پذیرفتیم را . البته هرچند مقدمه دوم استدالل که تعمیم قول به کتابت بود،ستین این تعمیم باشد، کننده ثابت

 غا خصوصیت باشد. اما با توجه به رد مقدمه اول قبول یا عدم قبول آن تاثیري درنحو شمول لفظی باشد و یا به نحو ال

بر حفظ کتب ضالل استدالل کرد البته پذیرش این مقدمه در حکم مستفاد از آیه  توان ینماستدالل ندارد و بر آیه  صحه

منتهی دیگر آیه در باره حفظ یا  دشو یمپذیرش آن وجوب اجتناب عالوه بر گفتن شامل کتابت هم  بنا بردارد که  ریتأث

 .   باشد یمي که نوشته شده است مسکوت ا ضالهوجوب اعدام کتب 

 شمول مفهوم زور در آیه نسبت به امور ضاله 

البته اضالل قید آیه نیست بلکه چون هر  شود یممفهوم زور در آیه شامل هر چیزي که اضالل غیر در آن باشد، 

 .  شود یماز این باب شامل آن  است م و باطلامري که اضالل غیر باشد حرا
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  شده مطرحي از مباحث ا خالصه

این دو آیه  که از مباحثی که در ذیل آیه شش سوره لقمان و آیه سی سوره حج مطرح شد به این نتیجه رسیدیم

در  اما کتابت باشد و یا گفتن که کند ینمو فرقی  کند یمداللت بر حرمت اضالل غیر و هر چه مصداق اضالل غیر باشد 

 .  ندارند باره حفظ کتب ضالل این دو آیه داللتی بر حرمت

 استدالل بر آیه مربوط به مسجد ضرار بر حرمت حفظ کتب ضالل 

یکی دیگر از آیاتی که به آن بر حرمت حفظ کتب ضالل استدالل شده است آیات مربوط به مسجد ضرار در سوره 

 منْ قَبلُ و اتَّخَذُوا مسجِداً ضرَاراً و کُفْراً و تَفْرِیقاً بینَ الْمؤْمنینَ و إِرصاداً لمنْ حارب اللَّه و رسولَه و الَّذینَ« توبه است

بداً لَمسجِد أُسس علَى التَّقْوى منْ أَولِ یومٍ أَحقُّ الَ تَقُم فیه أ107َلَیحلفُنَّ إِنْ أَردنَا إِالَّ الْحسنَى و اللَّه یشْهد إِنَّهم لَکَاذبونَ 

أَ فَمنْ أَسس بنْیانَه علَى تَقْوى منَ اللَّه و رِضْوانٍ 108أَنْ تَقُوم فیه فیه رِجالٌ یحبونَ أَنْ یتَطَهرُوا و اللَّه یحب الْمطَّهرِینَ 

م رٌ أَمخَیالظَّال مي الْقَودهالَ ی اللَّه و نَّمهی نَارِ جف بِه ارارٍ فَانْهه رُفلَى شَفَا جع انَهنْیب سینَ نْ أَس109م مانُهنْیزَالُ بالَ ی

کح یملع اللَّه و مهقُلُوب إِالَّ أَنْ تَقَطَّع ی قُلُوبِهِمۀً فا رِیبنَوي بالَّذ استدالل به این آیات در کتاب جواهر و ریاض » 110یم

 آمده است. 

 بیان استدالل به آیه 

. در کتاب جوامع الجامع و باشد یمنزول این آیات  شأناستدالل به این آیات بر حرمت حفظ کتب ضالل با توجه به 

است که در مقابل مسجد قبا که در  نزولی براي این آیات ذکر شده شأنبعضی دیگر از کتب تفسیري در ذیل این آیات 

ي را مسجد اي از روي حسادت و رقابت با سازندگان آن در غیبت پیامبر که به سفر رفته بودند مدینه ساخته شد عده

استدالل کنندگان به این  ،صادر کردند تخریب آن دستور در محله خود بنا نمودند که پیامبر بعد از برگشت از مسافرت

اند و  باشد سرایت داده اضالل وصیت از آن مسجد حکم تخریب و از بین بردن را به هر چیزي که موجبآیه با الغا خص

 اند که نه تنها حفظ حرام است بلکه معدوم کردن آن نیز الزم است.    گفته

 نقد و اشکاالت استدالل به آیات شریفه 

 این استدالل از جهات متعددي مورد نقد واقع شده است. 
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 نزول شأن ل ضعف سندياشکال او 

آیه شریفه به قضیه تخریب مسجد اشاره نشده است و  در اولین نقدي که به این استدالل وارد شده است این است که

نزول آیه وارد  شأنقضیه تخریب از روایتی که در  و تنها مطلبی که در آیه است امر به عدم اقامه نماز در مسجد است،

 از لحاظ سندي ضعیف است.  تیروا چند مشهور است اماکه هر دیآ یمشده است به دست 

 اشکال دوم قضیه فی واقعه خاصه 

و الغا خصوصیت را  اطالق بدانیم قبول قابلاشکال دوم این است که بر فرض هم روایت را به خاطر اشتهارش 

از  توان ینمخاطر اینکه این قضیه سیره و قضیه فی واقعه خاصه است و سیره هم دلیل لبی است و  به بپذیریم میتوان ینم

 کرد.    معدوم دلیل لبی اطالق را استفاده کرد و بگوییم هر مسجدي که به این انگیزه ساخته شد و یا هر امر مضلی را باید

 روایت  اطالق اشکال سوم عدم شمول وعدم

حکم کلی این است که  آن یک حکم کلی به دست آورد اما بتوان که بر فرض هم که از روایتاشکال سوم این است 

خیلی برجسته باشد مانند این مسجد که در مقابل پیامبر ساخته شده  ها آنخصوصیت اضالل  اضالل که ي مهمها گاهیپا

 ید تخریب کرد.   را با شود یمهر چیزي که موجب ضالل  مطلقاً اینکه نه باید تخریب کرد را است،

 اشکال چهارم حکومتی بودن دستور پیامبر 

اشکال چهارمی که بر استدالل وارد است این است که دستور پیامبر بر تخریب یک حکم حکومتی است که به اقتضا 

الهی، که بتوان از آن قاعده کلی استفاده کرد و از مورد آن الغا خصوصیت  نه حکم مصلحت این حکم صادر شده است

 آن نتیجه گرفت که هر چیزي که موجب ضالل است باید نابود شود.   و ازکرد 

 اشکال پنجم عدم شمول استدالل نسبت به کتب باطل غیر مضل 

یک قاعده کلی از آیه به دست  توان یماشکال پنجمی که به این استدالل وارد است این است که بر فرض بپذیریم که 

باید از بین برود اما این در صورتی است که مضل بودن آن احراز شود اما امور آورد که هر چه ابزار ضاللت است 

به عدم اضالل آن کتاب باطل داریم را شامل  نیقی یا خیر و یا اینکه شود یمموجب اضالل غیر  میدان ینمباطلی که 

 .  شود ینم
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