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 87-88               61جلسه 

 ضالل کتب حفظمکاسب محرمه / 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 تقریر اول حکم عقل: وجوب قلع ماده فساد

درك مستقل عقل، کتب ضالل که  عقل حکم مستقلی مبنی بر ضرورت قلع ماده فساد و ضالل دارد و بر اساس این

 باشد، را باید از بین برد و نباید آن را حفظ کرد. ماده فساد و ضالل می

 دیدگاه فقها درباره تقریر و استدالل 

 در این مسئله و این حکم عقلی که ادعاشده بر حرمت حفظ کتب ضالل داللت دارد چند نظریه وجود دارد.

 لنظریه اول عدم وجود حکم عقلی مستق

باشند  یک دیدگاه و نظریه درباره این حکم ادعاشده که بزرگانی چون آقاي خویی و آقاي تبریزي از قائلین آن می

 این است که چنین حکم عقلی مستقلی که قلع ماده فساد علی االطالق الزم است وجود ندارد.

 نظریه دوم پذیرش وجود حکم عقلی  

 که چنین حکم عقلی وجود دارد. اي معتقدند در نقطه مقابل نظریه فوق عده

 نظر استاد تفصیل در مسئله

به نظر ما اگر در موردي اطمینان یا احتمال عقالیی به ترتب فساد و ضالل بر حفظ کتب ضالل وجود نداشته باشد و 

شک و تردید بر این ترتب ضالل وجود داشته باشد چنین حکم عقلی وجود ندارد ولی اگر احتمال عقالیی و یا یقین بر 

ده فساد وجود دارد بنابراین اصل وجود حکم عقلی مستقل ترتب فساد وجود داشته باشد حکم عقلی مبنی بر قلع ما

مبنی بر قلع ماده فساد مورد قبول است اما وجود این حکم در مواردي که شک به ترتب مفسده و ضالل وجود دارد و 

   یا یقین به عدم آن هست و یا اینکه در صورت وجود ترتب مفسده منفعت معتنابهی وجد داشته باشد، مورد قبول نیست.



                                                                                   ١٩٣٢ :�ماره ���                                                                                                                              

 
 

2

 تقریر دوم حکم عقل: وجوب دفع ضرر محتمل

 تقریر دوم حکم عقل:وجوب دفع ضرر محتمل

تقریر دومی که براي حکم عقل بر حرمت حفظ کتب ضالل وجود دارد، وجوب دفع ضرر محتمل است که یک بحث 

این قاعده عقل حکم  کالمی و از مبادي اثبات بسیاري از مسائل کالمی و موثر در مبادي اصولی و فقهی است. بر اساس

 ها وجود دارد.  کند چون احتمال ضالل و مفسده در حفظ آن به از بین بردن کتب ضالل می

 مراد از ضرر و احتمال در این حکم عقلی 

مراد از ضرر در این قاعده هم ضرر دنیوي است و هم ضرر اخروي هست و ذکر این نکته الزم است که مراد از 

مراد وجود نقص است و مراد از احتمال نیز احتمال عقالیی است و طبعاً هر چه احتمال  ضرر عدم النفع نیست بلکه

ضرر بیشتر باشد وجوب دفع تاکید بیشتري پیدا می کندو یا در مواردي که احتمال ضعیف تر است اما قدر محتمل که 

 کند.  ضرر است باال باشد احتمال ضرر هم تنجز پیدا می

 دو نکته مهم در استدالل 

اصل این قاعده و حکم عقلی مبنی بر دفع ضرر محتمل به خصوص ضرر اخروي کالم صحیحی است اما دو نکته در 

 این استدالل وجود دارد که توجه به این دو نکته بسیار مهم است. 

 نکته اول: وجود احتمال عقالیی  

مواردي که احتمال عقالیی وجود ندارد مراد از احتمال در استدالل احتمال عقالیی نسبت به ضالل است بنابراین در 

طبعاً حکم عقلی وجوب دفع هم وجود ندارد چون ضرر در این موارد ضرر موهوم است پس این حکم عقل همانند 

تقریر اول از حکم عقل اطالق ندارد و شامل مواردي که عدم اطمینان به ضالل وجود دارد و یا اطمینان یا یقین به عدم 

 شود. یضالل وجود دارد، نم
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 نکته دوم: شمول حکم نسبت به ضرر به نفس

شود و اگر قابل تعمیم باشد حداکثر  مراد از ضرر در قاعده ضرر به نفس است و این قاعده شامل ضرر دیگران نمی

 شود.   اینکه شامل ضرر نسبت به بستگان نزدیک و خانواده شخص می

 اشکال به نکته دوم و جواب از آن 

ر به دیگران ضرر به نفس هم هست چون انسان نسبت به دیگران هم تکلیف دارد پس اگر ضرر اند ضر اي قائل عده

محتمل نسبت به دیگران را دفع نکرد خودش هم دچار ضرر شده است که این یک ادعا است باید آن اثبات شود و در 

 ها باشد؟ طمینان به ضرر آنشود و یا اینکه این تکلیف در مواردي است که ا صورت اثبات آیا شامل ضرر محتمل می

 بحث اخالقی

اند تا جایی که  هایی از آن را قبالً خواندیم حضرت توصیه به تقوا کرده که قسمت 230البالغه در خطبه  در نهج

ود را به کار گیرید و ... تمام تالش خ»فَعلَیکم بِالجِد واالجتهاد و التَّأَهبِ واالستعداد والتَّزَود فی منزلِ الزّاد«فرماید  می

اي برگیري  همه کوشش و مجاهدت خود را به کار گیرید براي این که از این جایگاه که جایگاه توشه گیري است توشه

اي ناپایدار  اي بردند اما بهره و دنیا تو را نفریبد آن طور که پیشینیان تو و امم گذشته را فریب داد، از مطامع دنیا بهره

»ربوا دحتَلماأَموالُه م أَجداثا ونُهساکت محأَصب رَّتَها وأَصابوا غ در چند صباحی تا آن جا که می توانستند »میراثا تَها و

ها به ارث برده شد و چنان از این  ها با سرعت به قبر مبدل شد و اموال آن هاي آن از نعم دنیایی بهره گرفتند ولی خانه

ها گریه کرد و به سخن دیگران هم دسترسی ندارند  ند که چه کسی آمد و چه کسی بر آندنیا قطع شدند که اطالعی ندار

از دنیا پرهیز کنید، دنیایی که هم در او غدر است  »نَزوع  فَاحذَروالدنیا فَانَّها غَدارةٌ غَرِّارةٌ خَدوع ، معطیۀٌ منُوع ، ملبِسۀٌ«

دارد خیلی  هایی را به شما ارزانی می کر وجود دارد و در عین این که نعمتو هم فریب و غرور است و هم خدعه و م

دهد  هایی را به شما می آورد و نعمت دهد ولی آن لباس را از تن شما در می گیرد، لباسی به شما می چیزها را از شما می

آرامش و آسایش آن دوام ندارد و سختی آن هیچ  »لَا یدوم رخَاؤُها و لَا ینقَضی عنَاؤُها«گیرد  ها را از شما می اما آن

 کند. و بالهاي آن رکود و آرامش پیدا نمی »و لَا یرکُد بلَاؤُها«وقت از بین نمی رود 

کَانوا قَوما من «فرماید:  البالغه به آن اشاره شده است و بعد می جاي نهج ها اوصافی است که در باب دنیا در جاي این

کسانی از اهل دنیا بودند ولی در واقع اهل دنیا نبودند و در این دنیا بودند ولی دلشان در  »و لَیسوا من أَهلهاأَهلِ الدنیا 
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در این دنیا هستند  »فَکَانوا فیها کَمن لَیس منها«دانستند نباید دنیایی باشند  جاي دیگري بود و محاسباتی داشتند که می

ها یک گوهر ماورائی و آسمانی و متعلق به عالم دیگر است که  هویت و گوهر وجودي آنولی گویا از این دنیا نیستند و 

این نیاز به مجاهدت دارد یعنی انسان مجاهدت کند تا این که چسبیده به دنیا نباشد و براي رفتن از این جا سبک باشد 

یعنی این جا نشستند ولی دلشان جاي » ن أَهلهامن أَهلِ الدنیا ولی لَیسوا م«و به تعبیر امیرالمؤمنین کسانی هستند که 

با بصیرت در این دنیا عمل می کنند و منظور از بصیرت  »عملوا فیها بِما یبصرون و بادروا فیها ما یحذَرون«دیگر است 

به فکر شهرت و  داند توجه و عمل کند و دنیایی فکر نکند و داند بلکه به آن چه که می این نیست که انسان چیزي نمی

فَعلَیکم بِالجِد واالجتهاد و التَّأَهبِ واالستعداد والتَّزَود فی منزلِ الزّاد فَانَّها «فرماید  مقام نباشد اینکه امیرالمؤمنین می

ن ما در خودسازي و تهذیب نفس و ها دور از زندگی نیست و چو این »نَزوع  غَدارةٌ غَرِّارةٌ خَدوع ، معطیۀٌ منُوع ، ملبِسۀٌ

ها بیرون رفت و این همان چیزي است که امام  ها برایمان عادي شده است که باید از این تصفیه اخالق عمیق نیستیم این

تواند بکند ولی در بند این نبود که چقدر  ها آزاد شود خیلی کارها می ها آزاد شده بود و کسی که از این خمینی از این

بیند ولو کسی هم به  کرد و اثر واقعی وجود خود را می و رسید، عنوان و احترامش چه شد بلکه براي خدا کار میمال به ا

فَکَانوا «ماند.  شود و حداقلش این است که خودش سالم می طور شود مانند امام خمینی می او توجه نکند و هر کس این

بصیها بِما یلوا فمنها، عم ن لَیسیها کَمحذَرونفا ییها مرو فادب در این جا بادروا گاهی مبادرت به سمت چیزي  »رون و

ترسیدند،مبادرت می کردند پس گاهی مبادرت به سمت چیزي است و  است که دوست دارد ولی گاهی از آن چه می

د که از خطر عبور گیر کند که از آن خطر بگذرد و چنان شتاب می گاهی مبادرت از سمت چیزي است و این مبادرت می

و یرَونَ أَهلَ الدنیا یعظِّمونَ «هایشان در میان اهل آخرت قرار دارد  دل »تَقَلَّب أَبدانُهم بینَ ظَهرانَی أَهل اآلخرَةِ«کند 

م أَشَده م وهأَجساد وتهِم  مقُلوبِ أَحیائ وتمعظاماً لاند  ن افق مادي عبور کردهاند و از ای طور وارسته ها که این این »ا

کنند که به خاطر مردگی  ها تعجب می کنند و این نگرند که مردم چقدر براي مردن نزدیکان گریه و زاري می می

 اند. هایشان این قدر آرامند ولی به خاطر مردن جسمی این قدر ناراحت قلب
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