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 87-88               59جلسه 

 ضالل کتب حفظمکاسب محرمه / 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 اي از مباحث پیشین خالصه

ها بود که ابتدا به ادله قرآنی آن پرداختیم این ادله به طور کلی  بحث در حرمت حفظ کتب ضالل و وجوب اتالف آن

به دو بخش عمده قابل تقسیم است بخش اول آیه لهو الحدیث و اجتناب از قول زور بود که ادعا شده بود به طور 

اتی بود که در مورد اضالل و مسجد ضرار بود که به کند و بخش دوم آی مستقیم بر حرمت حفظ کتب ضالل داللت می

شده محل خدشه بود و  ها بر حرمت حفظ کتب ضالل تمسک شده است که به نظر ما استدالل به ادله قرآنی مطرح آن

کند والبته این آیات بر حرمت اضالل داللت داشتند. از  هو حفظ که محل بحث ما است، نمی داللت بر حرمت حفظ بما

از ابواب امر و نهی کتاب امر به معروف  16ایی مورد تمسک در محل بحث یک گروه از روایات که روایات باب ادله رو

ها بر حفظ کتب ضالل استدالل کرده بود را مطرح کردیم و داللت این دسته از  و نهی از منکر بود که مرحوم نراقی به آن

 یم که تنها بر تسنین سنت سیئه و تعلیم ضالل داللت دارند.    روایات بر حرمت حفظ کتب ضالل را رد کردیم و بیان کرد

 روایات دوم بر حفظ کتب ضالل  

دومین روایتی که بر حفظ کتب ضالل بر آن استدالل شده است روایت مشهور و مفصل تحف العقول است که به این 

آن است استدالل شده است. در ابتداي روایت بر حفظ کتب ضالل و یا هر چیز دیگري که مفاد ضالل و اضالل کننده در 

 کتاب مکاسب هم به این روایت اشاره شده است.

ء منْها الْفَساد محضاً نَظیرَ الْبرَابِط و الْمزَامیرِ و الشِّطْرَنْجِ و کُلِّ  إِنَّما حرَّم اللَّه الصنَاعۀَ الَّتی حرَام هی کُلُّها الَّتی یجِی«

ضاً و لَا یکُونُ و الْأَصنَامِ و ما أَشْبه ذَلک منْ صنَاعات الْأَشْرِبۀِ الْحرَامِ و ما یکُونُ منْه و فیه الْفَساد مح  هو بِه و الصلْبانِملْ

شَی نْهلَا م و یهلُّ فتَع و هیملتَع رَاملَاحِ فَحالص وهجنْ وم یعِ ءمنْ جم یهالتَّقَلُّبِ ف یعمج و هلَیرِ عأَخْذُ الْأَج و لُ بِهمالْع و هم

ا وجه منْ و إِنْ کَانَ قَد یتَصرَّف بِها و یتَنَاولُ بِه  وجوه الْحرَکَات کُلِّها إِلَّا أَنْ تَکُونَ صنَاعۀً قَد تَنْصرِف إِلَى جِهات الصنَائعِ

ع رُمحی و لُ بِهمالْع و هیملتَع و هلُّملَّ تَعلَاحِ حنَ الصم یها فمل لَّهی فَلَعاصعالْم وهجوقِّ والْح هجرِ وإِلَى غَی رَفَهنْ صلَى م 
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ودر فراض دیگري از روایت » 1عباد و تَعلیمهِم فی جمیعِ وجوه اکْتسابِهِمالصلَاحِ فَهذَا تَفْسیرُ بیانِ وجه اکْتسابِ معاشِ الْ

جمیعِ الْکُفْرُ و الشِّرْك منْ و کَذَلک کُلُّ بیعٍ ملْهو بِه و کُلُّ منْهِی عنْه مما یتَقَرَّب بِه لغَیرِ اللَّه أَو یقْوى بِه «اینگونه است 

باطلِ أَو باب یوهنُ بِه الْحقُّ وجوه الْمعاصی أَو باب منَ الْأَبوابِ یقْوى بِه باب منْ أَبوابِ الضَّلَالَۀِ أَو باب منْ أَبوابِ الْ

 لْکُهم و اکُهسإِم و رَاؤُهش و هعیب رَامح رَّمحم رَامح وةُ فَهو الضَّرُورعالٍ تَدی حإِلَّا ف یهالتَّقَلُّبِ ف یعمج و تُهارِیع و تُهبه و

کإِلَى ذَل یه2.ف« 

 بیان استدالل به روایت تحف العقول

شود  در فرازهاي مختلف روایت بیع، شرا، هبه،عاریه و تملک صناعاتی را که فقط در مسیر ضالل و فساد استفاده می

شود را حرام دانسته  شود و یا حق تضعیف می مانند صلبان و بت و یا اموري که به واسطه آن شرك و کفر تقویت می

باشد بنابراین خرید،  ساد است و موجب وهن حق میشده است و کتب ضالل هم از صناعاتی است که در آن فقط ف

 فروش، هبه، تملک و حفظ آن حرام است. 

 بررسی سندي روایت تحف 

 مقطوع السند بودن روایات تحف العقول

السند  اسناد روایات کتاب تحف العقول از جمله روایتی که در محل بحث مورد استناد قرار گرفته است، مقطوع 

باشد و در کتب دیگر هم ذکر نشده است مگر کتبی که از تحف  وایت که فقط در همین کتاب میهستند به خصوص این ر

این این روایت به لحاظ سندي اصالً سندي ندارد تا بتوان گفت سند آن معتبر است یا  العقول آن را نقل کرده باشند بنابر

 خیر.        

 عدم جبران ضعف سند حدیث توسط شهرت فتوایی

 ت فتوایی سه قاعده مطرح هست.در باب شهر

                                                           
 335تحف العقول ص ١
 333تحف العقول ص ٢
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 باشد. شهرت و عمل مشهور موجب جبران ضعف سند می

 باشد. اعراض مشهور موجب اسقاط سند صحیح می

 باشد.  شهرت در مقام تعارض مرجح می

اند و با توجه به شهرت فتوایی و عمل مشهور این روایت را  اي براي تصحیح روایت به قاعده اول استناد کرده عده 

تواند جابر ضعف سند باشد مگر در موارد خاصی که در  اند، البته طبق نظر و مختار ما شهرت فتوایی نمی ح کردهتصحی

ها را بیان کردیم که مورد روایت هم از مصادیق آن موارد خاص نیست بنابراین ضعف سندي روایت قابل  محل خود آن

 جبران نیست.

 قرائن داخلی روایت مبنی بر ضعف روایت 

 تن روایت دو قرینه بر عدم صحت روایت وجود دارد.در م

اولین قرینه این است که متن روایت از لحاظ ادبی اتقان و انسجام مناسبی ندارد و متن  .1

 اي است.  تقریباً آشفته

دومین قرینه بر عدم صحت روایت این است که متن روایت و تعابیر آن شبیه فتاواي قدما  .2

 باشد.    می

 ت بر حرمت بررسی داللی روای

 اشکال مرحوم ایروانی و آقاي خویی بر داللت روایت 

دارد » حرَّم اللَّه الصنَاعۀَ«اند که در روایت تعبیر  مرحوم ایروانی و آقاي خویی نسبت به داللت روایات مطرح کرده 

گوید پس این روایت  نمیو ممکن است تألیف کتاب را صنعت به حساب بیاوریم اما عرف به حفظ کتب موجود صنعت 

 داللتی بر حرمت حفظ ندارد.

 دو جواب به اشکال آقاي خویی  

 جواب اول: شمول به واسطه الغا خصوصیت 
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شود و از جهتی حرمت صنعتی که حرام است به جهت  هرچند مفهوم صناعت شامل حفظ نگهداري و انتفاع نمی

یت کرد و حفظ و انتفاع از کتاب ضاللی را که در جهت توان از صنعت،الغا خصوص باشد می وجود فساد و ضالل می

 ضالل است را نیز حرام دانست.

 رسد و اطمینانی به صحت این الغا خصوصیت نیست. استاد چنین الغا خصوصیتی مشکل به نظر می

 جواب دوم:داللت دیگر فقرات حدیث بر حرمت حفظ

مذکور در اشکال داللتی بر حرمت حفظ کتب ضالل جواب دوم به اشکال آقاي خویی این است که هرچند فقره 

أَو یقْوى بِه الْکُفْرُ و الشِّرْك منْ جمیعِ وجوه الْمعاصی أَو باب منَ الْأَبوابِ یقْوى بِه «ندارد اما فقرات دیگر حدیث مانند 

ابِ الْبونْ أَبم ابب ابِ الضَّلَالَۀِ أَوونْ أَبم ابب و اکُهسإِم و رَاؤُهش و هعیب رَامح رَّمحم رَامح وقُّ فَهالْح نُ بِهوهی ابب لِ أَواط

یهالتَّقَلُّبِ ف یعمج و تُهارِیع و تُهبه و لْکُهبه ویژه عبارت » م»یهالتَّقَلُّبِ ف یعمو عبارت » ج»لْکُهم و اکُهسبر حرمت »إِم

 حفظ کتب ضالل داللت می کند. 

 رد جواب دوم  

می آمد می توانست داللت بر محل بحث کند اما  »حرَّم اللَّه الصنَاعۀَ«در ذیل فقره » جمیع التَّقَلُّبِ فیه«اگر عبارت 

لْمعاصی أَو باب منَ الْأَبوابِ یقْوى بِه باب منْ أَبوابِ أَو یقْوى بِه الْکُفْرُ و الشِّرْك منْ جمیعِ وجوه ا«این عبارت در ذیل 

آمده است که فرض آن جایی است که در تقویت کفر و ضالل » الضَّلَالَۀِ أَو باب منْ أَبوابِ الْباطلِ أَو باب یوهنُ بِه الْحقُّ

و محل بحث حفظ کتب ضالل بما هو حفظ و فارغ از عنوان یا تضعیف حق می باشد که خارج از محل بحث می باشد 

 باشد.  ثانوي می

 بنابراین این حدیث هم قاصر از داللت بر حرمت در محل بحث است. 

 سومین دلیل روایی بر حرمت حفظ کتب ضالل

د بنُ محم«سومین روایتی که بر حرمت حفظ کتب ضالل به آن تمسک شده است روایت عبدالملک ابن اعین است 

ع إِنِّی قَد اللَّه دبأَبِی عل نَ قَالَ: قُلْتینِ أَعب کلالْم دبنْ عع هنَادنِ بِإِسیسنِ الْحب یلۀَ فَإِذَا  عاجالْح لْمِ فَأُرِیدذَا الْعبِه یتتُلاب

لَسالشَّرَّ ج عالطَّال تأَیر عِ وإِلَى الطَّال ی نَظَرْتی تَقْضۀِ فَقَالَ لاجی الْحف تبرِ ذَهالْخَی عطَال تأَیإِذَا ر ا ویهف بأَذْه لَم و ت
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در این روایت که از لحاظ سندي روایت معتبري است امام علیه السالم در پاسخ » 3قُلْت نَعم قَالَ أَحرِقْ کُتُبک

فرمایند که کتب خود را بسوزان و بر این  احکام نجومی باور داشته است می عبدالملک که مبتلی به علم نجوم بوده و به

 ها تمسک شده است. روایت بر حرمت حفظ کتب ضالل و وجوب معدوم کردن آن

 بیان استدالل به روایت 

 تمسک به این روایت بر دو مقدمه مبتنی است که اگر این دو مقدمه تام باشد استدالل تام است 

مورد روایت که تنجیم است الغا خصوصیت کنیم و حکم را به همه کتب ضالل تعمیم اول اینکه از 

 دهیم که یکی از مصادیق آن کتب نجوم است.

 دوم اینکه امر به سوزاندن یک حکم مولوي و نفسی باشد نه اینکه یک امر مقدمی و ارشادي باشد.  

 اشکال اول عدم پذیرش الغا خصوصیت 

الل شده است مرتبط با مقدمه اول استدالل است مبنی بر اینکه شاید در کتب نجوم شاید اولین اشکالی که به استد

 رسد.  خصوصیتی باشد که در روایت آمده است و صحت این الغا خصوصیت چندان موجه به نظر نمی

 رد اشکال اول 

باشد و بر این ارتکاز اصل در عناوین موضوعیت است مگر اینکه ارتکاز عقالیی بر عدم موضوعیت وجود داشته 

باشد و آنچه  وجود داشته باشد اطمینان شخصی در محل بحث اگر ارتکاز عقالیی مساعد با این الغا خصوصیت می

 باشد پس فرقی بین کتب نجوم و غیر آن نیست. موضوعیت دارد ضاللت و گمراهی می

  

 اشکال دوم عدم مولویت حکم و رد آن    

اند این است که حکم سوزاندن حکم نفسی  ن آقاي تبریزي بر این استدالل وارد کردهاشکال دومی که بزرگانی همچو

و مولوي نیست بلکه ارشادي است به خالصی از اعتماد به علم نجوم که با سوزاندن این کتب بتواند از این اعتماد 

                                                           
 1از ابواب آداب سفر ح  14وسایل الشیعه کتاب حج باب  ٣
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قاعده است و ظاهر احرق این رهایی پیدا کند و اال سوزاندن در این روایت خصوصیتی ندارد.البته این برداشت خالف 

 کند.  است که حکم مولوي را بیان می

 اشکال سوم خروج مدلول روایت از محل بحث

رسد اشکال وارد باشد این است که مدلول روایت خارج از محل  اشکال سومی که بر استدالل شده است و به نظر می

اما مدلول روایت و حکم سوزاندن در جایی  باشد باشد. محل بحث در حرمت حفظ کتب ضالل بما هوهو می بحث می

کند و  السالم در ابتدا حکم به سوزاندن نمی است که کتب موجب ضاللت و اعتماد بر علم نجوم شده است لذا امام علیه

بعد از این پاسخ که عبدالملک گفت که بر این علم اعتماد دارم و موجب قضاوت وي بر اساس این علم شده است حکم 

 کند پس روایت از محل بحث بیرون است.  میبه احراق 

 اي از بحث خالصه 

شود و  ها بحث کردیم حرمت حفظ کتب ضالل بما هوهو استفاده نمی از مجموع آیات و روایاتی که تا کنون از آن

 توان استفاده کرد که اضالل و هر چیزي که مصداق اضالل غیرواقع شود حرام است.     آنچه از این روایات می

 داللت روایت بر حرمت مقدمه حرام  

طبق قاعده اولیه مقدمه حرام،حرام نیست و در مورد بحث هم گاهی حفظ و خرید و فروش کتب ضالل مقدمه  

ضالل خود شخص است که طبق قاعده نباید حرام باشد و گاهی مقدمه اضالل غیر که در این صورت چون مصداق 

ت حفظ کتب که مقدمه ضالل خود شخص است و طبق قاعده اولیه حرمتی اعانه بر اثم است حرام است اما در روای

ندارد، مورد نهی واقع شده است و روایت داللت بر این مطلب دارد که مقدمه ضالل حتی در صورتی مقدمه ضالل خود 

 شخص باشد نیز حرام است.  
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