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 87-88               60جلسه 

 ضالل کتب حفظمکاسب محرمه / 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 » عبدالملک ابن أعین« روایت 

روایـت  به آیات و بعد به روایات تمسک شد و آخرین روایتـی کـه مطـرح شـد     در ادله حرمت حفظ کتب ضالل 

و حضرت فرمود مبتالي به علم نجوم هستم  که از حضرت سئوال کرد که من . بودعبدالملک ابن أعین معتبره ي 

 .که در مورد این مسئله بحث اجمالی کردیم که اهل الکُتُبک 

 مقدمۀ حرامتفاوت مقدمۀ واجب و 

 وجوب مقدمۀ واجبالف. 

بـه ایـن    . بین مقدمه واجب و مقدمه حرام در حکم عقل تفاوت وجـود دارد که  ، که وجود دارد این است مطلبی 

از ذي المقدمـه  یک وجوب غیري و الزام غیـري  قل می گوید واجب به حکم عقل واجب است و ع معنا که مقدمه

و  ، مقدمه آن هم عقـالً ضـرورت اقـدام دارد    ، وقتی شارع ذي المقدمه اي را واجب کرد شودبه مقدمه تشرح می 

چون بدون آن نمی  . ودیک وجوب عقلی براي مقدمه استنتاج می شباید انجام شود و عقالً از وجوب ذي المقدمه 

 شود امر و خواسته موال را اجابت کرد .

 ۀ حرامعدم حرمت مقدمب. 

بـراي   . عقالً مستلزم حرمت مقدمه نیسـت  ، ، حرمت ذي المقدمه، این حرمت تصرّي نمی کند اما در مقدمه حرام 

مالزمه اي وجود  ، طرف تركولی در  .  ذي المقدمه میسر نیست ، انجام مقدمه انجاماین که در طرف فعل ، بدون 

، در طـرف وجـوب   این توقف و ترتـب و تـالزم    . ندارد که بگوییم ترك ذي المقدمه مترتب بر ترك مقدمه است

 .وجود دارد ولی در طرف ترك و عدم ، این مالزمه نیست 

ود ، الزم اگر ذي المقدمه بخواهد محقق شود باید مقدمه هم محقق شود ولی اگر بخواهـد ذي المقدمـه تـرك شـ     

چون مطلوب در وجـوب  نیست مقدمه ترك شود . با فرض فعل مقدمه ، باز هم می شود ذي المقدمه را ترك کرد 

مطلوب موال ایـن اسـت کـه     .ممکن نیست  وقوع خارجی این مطلوب بدون فعل مقدمه  فعل ذي المقدمه است و

ولو وجوب ل می گوید که این واجب است ذي المقدمه محقق شود و این بدون تحقق مقدمه میسر نیست و لذا عق

 غیري .

بلکه ممکن است مقدمـه  اما مطلوب در حرمت ، ترك این امر است و این ترك متوقف بر ترك ذي المقدمه نیست 

مالزمـه بـا تـرك    را انجام دهد ولی ذي المقدمه را انجام ندهد و لذا چون در این طرف تالزم وجود ندارد و تـرك  
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ي است که در اصول گفتـه شـده   امرو این  . مقدمه تصري نمی کندذي المقدمه به  حرمت از بنابراینمقدمه نیست 

 است و از امور خیلی واضح و مورد اتفاق می باشد.

 درمقدمۀ حرامء استثنا

 :اما همان طور که مکرر عرض کرده ایم یک استثنائی در مقدمه حرام وجود دارد 

 الف. حرمت مقدمۀ تولیدیۀ حرام

چون تـرك ذي  ا در مقدمات تولیدیه است که در مقدمات تولیدیه عقل می گوید ترك مقدمه واجب است آن استثن 

، به حیثی که اگر مقدمه را ترك نکند در ذي المقدمه واقع می شود .آن چه المقدمه در مواردي به ترك مقدمه است 

خودت را نکـش و   » ، ال تَقتلوا أنفسکُم هلُکهال تُلقوا بِأیدیکُم الی التَّ « این است کهکه از نظر شرعی حرام است 

و این که خـود را از  خود کشی به آن لحظه اي است که سرش به زمین می خورد و موجب تلف نفس او می شود 

ساختمان بلند پرت کند خودکشی نیست بلکه مقدمه خود کشی است چون تا وقتی به زمـین برخـورد کنـد کمـی     

اختیارش خارج می شود و لذا در ایـن جـا   است که بعد از وقوع ذي المقدمه از  طول می کشد منتها این مقدمه اي

و ترك مقدمه ، مقدمه ي ترك ذي المقدمه است و می گوییم که بین وقوع مقدمه و وقوع ذي المقدمه مالزمه است 

 .حرام است  یه،مقدمه تولیدبعد از آن اختیاري باقی نمی ماند و لذا می گوییم 

و اسـتثناي اول  ن جا وجود دارد این است که یک حالت دیگري داریم که آن هم قابل توجه اسـت  مطلبی که در ای

و در چنـین  ، تـالزم اسـت   پرت کردن خود از پشت بام  فرض آن جا بود که مقدمه تولیدي است و عقالً و عرفاً با

 تفاق می افتد .جاهایی یک تالزم عقلی و عرفی نوعی است یعنی هر کس خود را پرت کند ، این شکل ا

 بالنسبۀ فاعلحرمت مقدمۀ حرام ب. 

این است که این طور نیست که بعد از وقوع مقدمه به صورت نـوعی  صورت دومی که در این جا قابل بحث است 

فرد طـوري  ، و سلب اختیار شود ولی به لحاظ حال شخصی و تالزم عرفی ، اختیاري نسبت به ذي المقدمه نباشد 

ا انجام داد ، این شخص به لحاظ ضعف ایمان و یا به دالیل دیگر نمی توانـد ذي المقدمـه را   است که اگر مقدمه ر

در فالن موضع و فالن جا قرار گیرد ، دیگر نمی تواند خود را کنترل کند و مثل کسی که می داند اگر  . دهدنانجام 

اگر او در این  ، در آن گناه وجود داردیعنی به دلیل ضعف ایمان یا شدت جاذبه اي که  . در این گناه واقع می شود

و اگـر در ایـن فضـا قـرار گرفـت      موضع قرار گیرد و این مقدمه را انجام دهد دیگر نمی تواند خود را کنترل کنـد  

طوري است که مبتالي به موسیقی یا فالن فحشا و... می شود و شخص او در شرایطی است که می داند ایـن امـر   

 . اختیار به معناي از پشت بام پرت کردن سلب نمی شودانجام می شود ولو این که 

که کمی با آن متفاوت است و مسبوب االختیار عقلی نمی شود یا ممکن است همه این طـور  این یک نوعی است  

و ممکن است بگـوییم  نباشند ولی او این طور است و وقتی در این شرایط قرار گیرد نمی تواند خود را کنترل کند 

. مقدمه حرام نیست مگر اینکه تولیدي باشـد  که گفتیم مقدمه حرام، حرام است هم شامل می شود  را لیقبکه نکته 
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ولو به حسب حـال شـخص او و احـوال و روحیـات او نـوعی      و ممکن است بگوییم شکل دوم هم تولیدي است 

المتنـاع باالختیـار نیسـت مثـل از     تولیدي به معناي انه این که اختیار ندارد بلکه اختیار دارد و تولیدي است و البته 

هیچ اختیاري ندارد کـه ایـن   و وسط راه نمی تواند منصرف شود و پشت بام پرت شدن که شخص اختیاري ندارد 

مقدمه تولیدي و تسبیبی است اما در صورت دوم شخص از نظر عقلی و عرفی اختیار دارد و می تواند جلوي خود 

 .احوال و درجه ي ایمانی که او دارد نمی تواند کاري کند عادت و اوضاع و را بگیرد ولی به حسب 

ین است ، مقدمه واجب ، واجب است و به همان دلیل که تالزمی دلیلی که گفتیم تالزم بین الوجوب بنابراین به همان

 .  ، به این صورت حرام نیست ، مقدمه حرامبین ترك و ترك نیست 

: یک استثنا این است که تولیدي و تسبیبی است و وقتی آمـد  فاوت دارند اما دو حالت استثنا وجود دارد که باهم ت 

اختیاري باقی می ماند و بعد از این که این مقدمـه  و این حرام است اما در استثناء دوم هیچ اختیاري باقی نمی ماند 

ان اعمال این اختیار مسبوب االختیار نمی شود اما او امکمحیط فساد است را انجام داد و در محیطی قرار گرفت که 

و بعید نیست که بگوییم در این نوع مـوارد  را ندارد و بعید نیست که در صورت دوم نیز بگوییم مقدمه حرام است 

منتها این حرمت در مقدمه مشروط به شرط متـأخر   ، عقل به تصري حرمت از ذي المقدمه به مقدمه حکم می کند

در این موقع می فهمیم که مقدمیت نداشته است ه خود را کنترل کند است و اگر بر حسب اتفاق قدرتی پیدا کرد ک

، بـوده  ولی اگر آن فعل واقع شد آن حرمت غیري به خاطر تالزمی که به حسب عرف وجود دارد  . و حرام نیست

 است .

 کتب ضالله ، مقدمۀ تولید حرامحفظ 

تقریـر آن ایـن   از همین قسـم دوم اسـت و   قی آن چه که در روایت عبدالملک ابن أعین وجود دارد احتماالً مصدا 

تی مـی  از آنها استفاده می کنم و وق و کتابهایی دارم وکه در روایت می گوید من مبتالي به این علم شده ام  . است

 ه طالع خیر است یا طالع شر است و اگر طالع خیر باشد انجام می دهمنگاه می کنم ک ،  خواهم کاري را انجام دهم

یعنی تـو در ایـن دام قـرار گرفتـی و بـا       » ؟تَقضی « و حضرت می فرماید کهشد انجام نمی دهم شر با و اگر طالع

یعنی چون عادت کرده و انس گرفته اسـت وقتـی    » أَقضی « و او می گوید : بله ؟ اعتقاد این کار را انجام می دهی

و استفاده از ایـن کتـب بـراي کسـی کـه       و طوري است که نگاه به این کتبنمی تواند معتقد نباشد  ، نگاه می کند

و دیگر نمی تواند خود را از آن جدا کند مبتالي به این قصه بوده است و دائماً در این مسیر حرکت می کرده است 

که البته این نمی خواهد ارشاد محـض باشـد و   » .  کأَحرِق کُتُب « چون حال او این گونه است حضرت می فرماید

  و باید این مقدمه را از خود دور کنیکه عقل می گوید حرام است  . رشاد به حکم عقلی استاگر ارشاد هم باشد ا

 .  مبتالي به این علم شـود ، و مبتالي به این مقدمه نشوي و این کتاب تولیدي نیست که هر کس آن را داشته باشد 

است که عرض کردیم و ولی به حسب حال شخصی او یک حالت تولیدي دارد که این مصداق همان صورت دوم 

یعنی می گوید حرام مولوي است و  . در این جا یا حکم عقلی است یا ممکن است بگوییم مولویت هم شده است
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بعیـد   کـه . و بعید نیست ما بگوییم که آن چه در این روایت آمده است مربوط به شکل دوم اسـت  باید از بین برد 

 از نظر اصولی این طور گفته شود . نیست حکم آن

و شکل دوم را عقـالً حـرام   اگر در بحث مقدمه حرام کسی بگوید فقط مقدمه تولیدي حرام است  جواب سوال : (

مولویت است اما اگر شکل دوم را بگوید در آن صـورت حرمـت وجـود    ، چیزي که در این جا آمده است  ، نداند

 ).  قل هم آن را می گویدیزي است که عدارد منتها ارشاد به چ

 سورة لقمان  6 و آیۀحج سورة  30آیۀ 

قول من یشتري لَهوالحدیث یا اجتَنبوا « آیـه  این است که اگر کسی از  ، نکته دیگري که در این جا باید توجه کرد

ده اي فسـ ن که مبا قطع نظر از ایاطالقی به دست آورد که حفظ هر وسیله گناه و کتاب ضالل حرام است   » الزّور

چون روایت مـی   . این روایت مقید آن می شود .  یا نه که اگر آن را استفاده کند ، مترتب می شودو ضاللی بر آن 

، حفظ این کتاب مانعی ندارد ولی اگر موجـب گنـاه   گوید اگر قضاوت نمی کنی و ابتالي به گناهی در این نیست 

، اطالقی ندارند و اگر هـم  ت به جایی که حتی ضاللی وجود ندارد ، نسب پس آیات و روایات . اشکال دارد ، است

 .اطالقی وجود داشته باشد با روایت عبدالملک ابن أعین تخصیص می خورد 

 ( حرمت مقدمی و اعانه ) حفظ کتب ضاللحرمت محل 

ایـن   اما اگر موجب ضالل خودش شـود  . بنابراین حفظ کتب ضالل در صورتی که موجب اضالل شود حرام است

و حرام مقدمی است و اما اگر براي دیگران حالت شبه دوم تولیدي شخصی و به حسب تولیدي روانشناختی است 

اما در جایی که موجب اضالل نیست و او  . هم باشد ، هم از باب اعانه و هم از باب ادله اي که داشتیم حرام است

 .القی داشتیم روایت عبدالملک آن را تخصیص می زد ، اشکال ندارد حتی اگر اطتحت تأثیر آنها قرار نمی گیرد 

که چند آیه بود و نوع دوم از روایات بود که چند روایت بود و نوع سوم حکـم  دالیل از کتاب بود پس نوع اول از 

 .عقل است 

 حفظ کتب ضاللحکم عقل در 

رد و بلکـه بـه وجـوب    حکـم مسـتقل دا   به حرمت حفظ کتب ضالل در این جااستدالل شده است به این که عقل 

کتـب ضـالل یـک    اتالف کتب ضالل و ما فی حکم کتب ضالل، حکم مستقل دارد و همان طور که اشـاره کـردیم   

همانطور که گفتیم ضـالل اختصـاص بـه ضـالل اعتقـادي       .  نمونه است و شامل فیلم و سی دي و ... هم می شود

 .و چیزهاي دیگر را هم شامل می شود ندارد 

اسباب و آالت و وسائل و کتـب ضـالل حکـم    است و بزرگانی نیز گفته اند که عقل به قبح حفظ در مکاسب آمده 

و گاهی هم گفته مـی  و اعدام موادي که ضالل آور است ، حکم می کند می کند و بلکه به وجوب و حسن اتالف 

ـ  «  :این حکم عقل چند تقریر دارد که یکی این است شود که  الف مـواد ضـالل   عقل به طور مستقل به وجـوب ات

 با قاعده مالزمه می پذیرد . ، شرع این را و چون حکم عقلی مستقل است » حکم می کند
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  ( ره ) نظر امام خمینی

یـک طـرف قصـه     . اختالف بزرگی بین این دو دیدگاه در بین فقهاي ما وجود دارداین موضوع معرکه آرا است و 

بر حرمت حفظ کتب ضـالل و بلکـه وجـوب اعـدام کتـب       هکسی مثل امام است که ظاهر کالم ایشان این است ک

و دیگران هم چنین ادعایی دارند از جمله آقاي خرّازي در کتاب و حکم مستقل عقل کرده اند ادعاي بداهت  ضالل

 .مکاسب در چندین صفحه تأکید دارند که عقل حکم مستقل به این مسئله دارد 

 آقاي خویی و آقاي تبریزينظر 

هستند کـه  کسانی هستند که این را قبول ندارند از جمله مرحوم آقاي خویی و مرحوم آقاي تبریزي  در نکته مقابل 

آقاي خویی می فرمایند که ما چگونه می توانیم بگوییم که قلع ماده فساد به طور کلی واجب است و عقل به طـور  

بر این اساس مبتنی نشـده اسـت کـه    آنها و ضرورت اعدام آنها حکم می کند و نظام این عالم مستقل به قبح حفظ 

و ما حتی نسبت به کفار و مشرکین که ماده فساد هسـتند و موجـب   قلع ماده فساد شود و عالم ، عالم اختیار است 

هـا   بعضـی جـا  البتـه در   .  تکلیف کلی نداریم که به هر شکلی است باید قلع کرد ، انتشار فساد وضالل می شوند

حکم عقلی مستقل وجود ندارد که باید از بـین   ، کافري که ضمی یا معاهد استهم ها  جهاد داریم و در بعضی جا

یا معاهـد   بودن کافر ضمینمی شد آن را تخصیص زد و نباید استثنا بخورد که  ، برد و اگر حکم عقلی مستقل بود

اده فساد علـی االطـالق   ممانعی ندارد و می فرمایند که چیزي با مالحظه این که خداوند ما را مأمور به قلع هر نوع 

نکرده است نمی شود قائل شد البته ممکن است در امور مهمه اي این طور باشد ولـی چنـین چیـزي بـا مالحظـه      

را نکتـه  اوند خود آنها را از بـین مـی بـرد کـه ایـن      و اگر چنین چیزي الزم بود خدوجود ندارد احکامی که داریم 

این بیان که در این جا تقریر مـی کنـیم اگـر     منتهاب درستی است جواب دادند که این تکلیف ما است که این جوا

نمی شود با این ها جواب داد و آن بیان این است که اگر حکـم عقلـی مسـتقل    این بیان در کالم آقاي خویی بیاید 

 .به این که باید قلع ماده فساد کرد بود اگر در این حکم اطالقی باشد نباید تخصیص بخورد مطلقی 

 اعرافی نظر آقاي

 برحرام مقدمه حفظ کتب ضالل ،الف. 

موجب اضـالل باشـد    به صورت فعلی نکته اي که شاید بحث را روشن تر کند این است که ما در جایی که چیزي

بعید نیست که بگوییم عقل چنین حکمی می کند و شاید ادله شرعی نیز پیدا کنیم که محو آنها و از بین بردن آن ها 

یعنـی   . براي این که فرض این است که حفظ این موجب ضالل مـی شـود   ، ها حرام استواجب است و حفظ آن

 حفظ آن اشکال دارد و بلکه اعدام و اتالف آن الزم است  ، جایی که ادوات و ابزاري باشد که موجب ضالل است

 حفظ کتب ضالل فعلیتب. نداشتن 

یست مثال در کتابی مطالب ضالل است اما این کتاب ن زاین را دارد ولی فعلیتش محراما در جایی که چیزي شأنیت 

، در بلکه موجب تقویت اعتقادات هم می شود  . ن مترتب نمی شودا دست افرادي است که ضاللی بر اییدر جایی 
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در یک جایی یقین داریم که حفظ این کتاب ضالل موجب می این جا دو طرف طیف را می گوییم که واضح است 

ر مسیر گناه قرار گیرد که در این جا قطعاً عقل به طور مستقل به قبح حفـظ آن حکـم مـی    شود خود یا فرزندش د

و در جاي دیگر یقین داریم که چنین چیزي بر آن مترتب نمی شـود  کند و به وجوب از بین بردن آن حکم می کند 

می آید حکم عقلی مستقل نظر که با خواندن چنین کتابی قطعاً تحت تأثیر قرار نمی گیرد در این جا به  و یقین دارد

جاهایی هم که احتمال ضعیف و موهومی باشد باز هـم   به قلع ماده فساد که فعلیتی در آن نیست وجود ندارد و در

 .حکم عقلی مستقل وجود ندارد 

و گرنـه   کرق کُتُبحأ:  حضرت فرمـود  تَقضی : که وقتی گفت و یشهد علی ذلک أعیندر روایت عبدالملک ابن  

و ایـن کـه   حضرت می فرمود مانعی ندارد  ، می گفت من این کتاب را می خوانم و تحت تأثیر قرار نمی گیرم اگر

ولو این که اطمینان نداریم فساد و ضاللی بـر او مترتـب   ماده فساد حکم مستقلی داشته باشد عقل به ضرورت قلع 

در جایی که ضاللی وجود داشته باشـد  عقلی ، چنین چیزي وجود ندارد و لذا به نظر می آید که در این حکم شود 

اما در جایی که احتمال نمی دهد و یا احتمال موهومی می دهد بعید است که  .عقل حکم به از بین بردن آن می کند

اگـر مـاده ضـاللی باشـد امـا بـه        : و در روایت عبدالملک أعین حضرت می فرمایدعقل حکم مستقلی داشته باشد 

 .مانعی ندارد ، بودن آن فعلیت نرسد 

باید چیزي را که موجب ضالل می شود از بـین  این نکته را قبول داریم که وقتی عقل می گوید  حکم عقلی اولدر 

بلکه مشروط به این اسـت   . این مادامی است که خود شرع و خود موال اجازه ندهد و چیز منجز نهایی نیست . برد

با این که ضاللی هم مترتب می شود ولی می گوید در این جـا ایـن   اگر اجازه دهد  ، که شارع اجازه ندهد و گر نه

به این که باید آن را از بین برد ، داریم ولی ایـن  اقدام را نکنید و بعید نیست که بگوییم در آنجا حکم عقلی مستقل 

ر جامعـه  کافر ضـمی د مثالً می داند علیرغم این که حکم عقلی مشروط بر این است که خود شارع اجازه اي ندهد 

 تأثیر می گذارد ولی به خاطر مصالح اهمی اجازه داده است .

به ترتب ضالل یقـین دارد، وجـود دارد ولـی حکـم عقلـی مسـتقلی کـه         پس یک حکم عقلی مستقل در جایی که

 .وجود ندارد و عقل چنین استقاللی ندارد مشروط به این است که خود شارع تجویز نکند 
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