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چکيده
«کتب ضالل» از جمله موضوعاتی است که در نگاه فقها از جهت موضوعی و حکمی اختالفات بسیار
زیادی را متحمل شده است .تا جایی که بزرگانی از فقها به اتّصاف آرای یکدیگر به وصف ضالل
پرداخته اند و این حکم را مبنای جلوگیری از نشر افکار دیگران قرار دادهاند .نوشتار حاضر در پی آن
است تا با تبیین دقیق موضوع ،حکم و متعلّق آن ،رهیافتی ارائه نموده تا اوالً؛ در فهم مفهوم ضالل و
آثار ضاله نظر به مبانی فقهی و دیدگاههای فقها و ادلّه به بیراهه نرویم .و ثانیاً؛ نحوه برخورد با آثار
مضلّه را در ترازوی عقل و منطق نسبت به آثار ضاله متفاوت مشخص نماید و ثالثاً؛ راه را برای
اجتهادات نوین و افکار نو هموار ساخته و مانع از این گردد که با تمسّک به دیدگاههای فقیهان عالی
مقام برخی از کج اندیشان ،اسالم را دینی بی منطق و ناتوان از مقابله با افکار مخالف خود که ابزارش
از بین بردن افکار مخالف خود است ،معرفی نماید.
واژگان کليدی :کتب ضالل ،متعلّق ،موضوع ،حکم ،نشر ،مطالعه ،ایجاد ،نگهداری.
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مقدمه
علمای اسالمی که صیانت از عقاید را از وظایف مهم خود میدانستند ،بحثی را در فقه به
عنوان «کتب ضاله» مطرح نمودهاند که ظاهراً سابقهای در منابع فقهی نداشته و مبتنی بر
قواعد و عمومات است و با اجتهاد خود ،احکامی را در مورد نگهداری ،بیع و شراء ،تعلیم و
تعلّم ،مطالعه و نسخهبرداری اینگونه نوشتهها ،از آن استخراج نمودهاند.
اولین بار شیخ مفید در کتاب المقنعه پیرامون «کتب ضالل» سخن گفته و با قرار دادن
دو عنوان«کتب الکفر» و «کتب الضالل» در کنار یکدیگر ،هرگونه فعالیت اقتصادی از طریق
حفظ ،یا مرمت و تنسیخ این کتب را حرام اعالم نمودهاست (شیخ مفید ،بیتا ،ص .)32و
فقهای پس از ایشان ،مانند شیخ طوسی ،ابنبراج و ابن ادریس (طوسی ،بیتا ،ص999؛ ابن-
براج2429 ،ق ،ج ،2ص 999و ابنادریس2422 ،ق ،ج ،1ص )122با ذکر همین عنوان حرام
بودن حفظ و تنسیخ را تأکید نمودهاند .مرحوم سلّار نیز در «المراسم» میگوید« :از کسبهای
حرام ...اخذ اجرت برای کتابهای کفر است مگر آنکه برای نقض و رد باشد»
(الدیلمی2414،ق ،ص )271بررسیها نشان میدهد اولین کسی که در تحریم حفظ ،هر
گونه خالفی در بین فقها را نفی مینماید ،عالمه حلی در «منتهی» (حلی2999 ،ش ،ج،1
ص )229و «تذکره» (حلی ،بیتا ،ج ،2ص )912است.
عنوان کتب ضالل کمکم دائره وسیعتری پیدا کرده و در عبارت شهید در «دروس» کتب
بدعت و منسوخه نیز بدان افزوده میگردد (مکی2424 ،ق ،ج ،1ص .)291شهید نه تنها
عنوان «ضالل» را در کنار عنوان «کتب منسوخه و بدعت» آورده ،بلکه یادگیری و تعلیم آن
را متعلّق تحریم دانسته و تقیه را نیز به موارد استنثا از حرمت ،اضافه نموده و پس از آن،
فقهای دیگر نیز با عباراتی نظیر عبارت شهید ،با اندك تفاوتی در دایره موضوع و یا متعلّق و
یا موارد استنثاء ،این حکم را تأیید نمودهاند .امام (ره) نیز در«تحریرالوسیله» تقریباً تمام
انواع تصرّف در اینگونه کتابها از قبیل حفظ ،تنسیخ ،مطالعه ،تدریس و فراگیری کتب ضالل
را در صورت عدم وجود غرض صحیح ،حرام دانتسه و اتالف آن بخش را که مشتمل بر
شبهات و مغالطههایی است که غالب مردم از حلّ و نقض آن عاجزند ،واجب شمردهاست
(الموسوی خمینی ،بیتا ،ج ،2ص.)432
تنها فقیهی که در حکم حرمت توقّف کرده و به دلیل غیر منصوص بودن مسأله،
درصحت حکم به حرمت مناقشه نموده و به اساس علم اصول تاخته است ،صاحب حدائق
(بحرانی ،بیتا ،ج ،22ص )241است که با اعتراضات شدیدی پس از خود مواجه شده تا
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جایی که صاحب «مفتاحالکرامه» سخنان صاحب حدائق در این مسأله را یکی از مصادیق
ضالل شمردهاست (حسینی ،ص .)99این مسأله باعث شده تا گاهی فقها آرای همدیگر را نیز
متّصف به ضالل نمایند حال سؤاالتی ایجاد میشود و آن اینکه آیا میتوان دیدگاههای فقها
در فروع نیز به ضالل متهم نمود؟ آیا راه حل مقابله با آثار ضاله صرفاً منحصر در از بین
بردن و نابود ساختن آنهاست یا اینکه راههای دیگری نیز وجود دارد؟ مالك و ضابطه فهم
ضاله بودن اثر چیست؟ متعلّق حکم حرمت چه چیزهایی است؟ مقاله حاضر در پی تبیین
موضوع و حکم در پی پاسخ فاقد اشکال به این سؤاالت است.
1ـ موضوعشناسی «کتب ضالل» در اندیشه فقيهان
قبل از ورود به حکم ،تبیین موضوع که در واقع نقش علت را برای تشریع حکم دارد ،مهم
است یعنی اینکه بیان نماییم «کتب ضالل» چه کتابهایی هستند؟از آنجا که کتاب به خودی
خود ،بدون تقیید به وصف ضالل قطعاً امری محبوب در نگاه شرع و عرف میباشد و وصف
ضالل است که مشعر به علیّت بوده و گاهی تقدّس کتاب را مجروح مینماید و باعث تغییر
نگاه عقال بدان میگردد لذا باید به بازشناسی مفهوم «ضالل» در فقه بپردازیم تا به تبع دایره
موصوف آن معیّن گردد اما متأسفانه این مهم در کتابهای فقهی بیان نگردیده است.
اساساً یکی از تبعات فقدان نص صریح در خصوص حکم فقهی کتب ضاله و تبیین
موضوع آن ،بین فقها پیرامون موضوع تحریم شکاف ایجاد کردهاست ،بگونهای که اتفاق بر
ضابطهای خاص در اینجا وجود ندارد برای مثال ،صاحب مفتاحالکرامه میفرماید :مراد از
کتب ضاله کتبی است که برای استدالل بر تقویت ضالل نوشته شده؛ خواه ضالل اسالمی را
تقویت کند و خواه ایمانی را ،یا خالف شرعی فرعی که به وسیله دلیل قطعی ثابت شدهاست.
در ادامه میان این دسته از کتابها و دستهای دیگر که تنها به ذکر احکام بدون استدالل
پرداخته اند مانند کتب فقه و حدیث غیر شیعه در حکم ،تفاوت قائل شده بدین ترتیب که
حکم به وجوب اتالف دست ه اوّل داده و حفظ و تنسیخ دسته دوم را حرام شمرده است
(حسینی ،همان).
اشکال این تعریف اینکه الف) مفهوم ضالل منقّح نشده و مشخص نیست که چه چیزی
ضالل است و به نوعی دور اتفاق افتاده چراکه فهم چیستی ضالل مهم است تا سپس
بفهمیم مصادیق آن چیست .ب) گاهی قصد ،ایجاد ضالل است امّا با این اثر هدایت حاصل
می شود ،لذا تعریف اطراد ندارد و عنوان ضالل این مورد را نیز شامل میشود حال آنکه
شرعاً ،عقالً و عرفاً این موارد ضاله به حساب نمیآید چراکه اساساً با این اثر حرامی به منصه
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ظهور نمیرسد تا آن را ضاله بدانیم .ج) تعریف شامل مواردی که هدف تقویت ضالل نبوده
امّا متضمّن ضالل در خارج است ،نمیباشد .د) حرمت حفظ مساوق با طرد و مساوی با
اتالف است لذا تفکیک بین دو دسته از کتب در حکم صحیح نمیباشد .مرحوم نراقی
فرمودهاند« :مراد از ضالل ،مخالف حق است؛ چنانچه مخالف ضروری و یا مخالف علم مکلّف
خاصه باشد؛ امّا اگر مخالف ظن مکلّف باشد ،ضالل نیست» (نراقی2422 ،ق ،ج ،4ص.)297
مهمترین اشکال این سخن این است که آراء اجتهادی بسیاری از فقیهان را که در اجتهاد
خود اشتباه نمودهاند ،نیز شامل می شود و حال آنکه در فقه امامیه بنا بر تخطئه است و آراء
فقها همگی مقرّباند و نمیتوان آنها را ضاله شمرد گرچه مصیب به واقع نباشد و خالف حق
باشد حتی بر مبنای تصویب نیز قابل پذیرش نمیباشد .شیخ انصاری در نهایت پس از طرح
احتماالتی «ما کان موجباً للضالل» را به عنوان ضابطه مطرح مینمایند (انصاری2979 ،ش،
ص .)92این مبنا نیز الف) تعریف به دور است زیرا در تعریف کتب ضالل از خود معرَّف
استفاده شدهاست .ب) بر اساس این مبنا باید بسیاری از کتب روایی را در زمره کتب ضاله
شمرد و حتی خود قرآن را ،چراکه کج فهمیها و گمراهیهای زیادی بواسطه آنها در طول
تاریخ تفکر اسالمی اتفاق افتاده است و حال آنکه مادر هدایت بشر این کتب است و از سوی
دیگر آراء فقها نیز در فرض خطا در اشتباه ضاله به حساب میآید که این نیز خالف نظریه
تخطئه است.
صاحب جواهر با قراردادن عنوان «رشاد» در مقابل ضالل ،تمام کتب غیر مفید را داخل
در عنوان کتب ضالل نمودهاست (نجفی ،بیتا ،ج ،11ص .)92این تعریف صاحب جواهر نیز
قابل پذیرش نمیباشد چراکه الف) الزمهی این تعریف این است که بسیاری از مباحات و
مکروهات را چون رشاد نیست ،در سلک ضالل بگنجانیم .ب) در این صورت باید حاصل
اندیشه ی کثیری از مردم را مضالنه به حساب آوریم و الزمه این سخن تعطیلی تفکّر و علوم
است .ج) مالك مفید یا غیر مفید بودن در کالم ایشان نامبرهن است چراکه اگر فایده را
منحصر درفواید اخروی بدانیم الزمه آن تعطیلی بسیاری از علوم بشری از جمله ریاضیات،
فیزیک و ...است اما اگر فایده را امری دنیوی بدانیم بازهم مالكها برای فهم آن متفاوت
است .د) تفسیر به این موّسعی مساوی با ضاله دانستن بسیاری از فتاوای فقیهان شده که
حتی بر مبنای خود ایشان-نظریه تخطئه -نیز التزام بدان ممکن نیست و ثمرهی آن اینکه
صاحب جواهر (نجفی ،بیتا ،ج ،22ص )274و صاحب مفتاحالکرامه (حسینی ،ص )91سیر
بحث را به اختالف نظرهای فقهی و مباحث اجتهادی نیز کشاندهاند و از عنوان «ضاله» در
مورد برخی از نظرات فقهی بزرگانی چون شهید و صاحب حدائق استفاده نمودهاند.
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بنابراین بر محقق الزم است که تعریفی از ضالل ارائه دهد که در گذر زمان نه تنها کتاب
بلکه دیگر مصادیق مضلّه را نیز شامل گردد چراکه کتاب مصداق اتمّ موجود در زمان فقها
بوده و حال آنکه شاید در دنیای حاضر دیگر مضلّات نقش مهمتری در اضالل ایفا نمایند و
باید محور را شناخت مفهوم ضالل از منظر فقه قرار دهیم و نباید بسان فقهای مارّالذکر از
وصف ضالل که مشعر به علیّت است و دخل اصلی در حکم از آن است ،غافل شویم بلکه
باید کتاب را در سایه فهم معنای ضالل مصداقیابی و شناسایی نماییم و ابتدا به تبیین
مفهوم ضالل در فقه بپردازیم چراکه علت که تبیین شد معلوم به تبع آن ،معلوم میشود.
ضالل در لغت و ادبیات قرآنی معنای وسیعی دارد بگونهای که حتی عمل اشتباه و
خطایی که در فقه معنون به معصیت نیست را هم شامل میشود ،برای مثال در آیه شریفه
 2سوره یوسف« :انّ أبانا لفی ضاللٍ مبین» ضالل به معنای اشتباه و خطا به کار رفته است.
نگارنده معتقد است« ،ضالل» مطرح در عبارت «کتب ضاله» معنایی اخص از ضالل در لغت
و ادبیات قرآن دارد چراکه التزام به معنای عام لغوی یا معنای مطرح در قرآن الزمهاش
اشکاالتی است که به آراء فقها مطرح نمودیم.
بر این اساس بهترین ضابطه را در تشخیص ضالل باید «ماأوجب المعصیه» قرار دهیم که
هم مقتضای ادلّهای که در آینده تبیین مینماییم همین را تأکید دارد و هم قدر مسلّم از
احکام تکلیفیه همین است چراکه احکام تکلیفیه در فقه پنج دستهاند و گمراهی الزمهی
انجام افعال حرام است و حرام عنوان برای معصیّت و لذا هر آنچه که انسان را مشرف بر
معصیّت کند و اراده انسان را در این مسیر سلب نماید ،او را گمراه و عاصی ساختهاست و بر
غیر این مورد صدق عنوان معصیّت نابجاست ،به عبارت دیگر فعل حرام مساوی با معصیّت و
معصیّت مساوی با ضالل است ،براین اساس اشکاالت فوق مرتفع میگردد و از یک طرف
حاصل اندیشه افراد و اجتهاد فقها در فرض عدم اصابه به واقع موضوعاً و تخصّصاً خارج از
عنوان ضالل خواهد بود و از سوی دیگر مصادیق غیر کتاب همانند فیلمهای ضد اخالق و
عفت و ...که ضاللت-فعل حرام-الزم الینفک آنهاست ،داخل در ضابطه میگردند چراکه
عنوان کتاب بدین دلیل در عبارات فقها ذکر شده است که مصداق اظهر مضلّ در قرون
گذشته بوده ،و حال آنکه کتاب بذاته موضوعیّتی ندارد بلکه این وصف «ضالل» است که
اشعار به علّیت دارد ،بر این اساس باید ضابطهای را مطرح نمود که همه مصادیق در دایره آن
قرار گیرند و حال آنکه هیچ فقیهی بدنبال بیان ضابطه نبوده است و صرفاً به تبیین کتاب و
یا بیان مصادیق آنها پرداختهاند.
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2ـ بازشناسی حکمی «کتب ضالل»
باز پژوهی حکم کتب ضالل در سایه پیگیری متعلّق حکم معنا پیدا میکند لذا به تبیین
متعلّق حکم در نگاه فقیهان میپردازیم؛ به این معنی که حرمت کتب ضاله در کلمات فقها،
متعلّق به چیست چراکه آنچه که در عبارات فقهاست ،بیشتر مسأله حفظ این کتابهاست؛
همانند :شیخ مفید در «مقنعه» (شیخ مفید ،بیتا ،ص ،)32ابن براج در «مهذّب» (ابنبراج،
2429ق ،ج ،2ص ،)999محقق در «شرایع» (محققحلی2977 ،ق ،ص ،)39عالمه در
«تذکره» (حلی ،بیتا ،ج ،2ص ،)921نراقی در «مستند» (نراقی2422 ،ق ،ج ،24ص ،)297و
محقق اردبیلی در «مجمعالفائده» (محقق اردبیلی2422 ،ق ،ج ،2ص .)79و غالب این فقها
تکسّب از این راه را نیز حرام اعالم نموده اند ،امّا مسائل مهمی همچون ایجاد و تألیف اینگونه
کتابها و یا مطالعه و یا نشر و پخش آنها کمتر در عبارات فقها دیده میشود ،که شاید
برخی از فقهاء به دلیل وضوح و روشنی حرمت اینگونه فعالیتها ،از ذکر آن خودداری
نموده اند ،اما با این همه ،جهاتی که در این خصوص باید به آن پرداخت به ترتیب عبارتند از
.2تألیف و ایجاد .1حفظ .9مطالعه .4نشر .9تعلیم .ما در اینجا ترتیب منطقی فوق را رعایت
نمیکنیم و ابتدا به مسأله حفظ میپردازیم چراکه فقیهان دالئل و مستندات اصلی را ذیل
این بحث بیان نمودهاند.
2ـ1ـ حفظ و نگهداری
2ـ1ـ1ـ دیدگاههای فقيهان
در مورد حفظ «کتبضالل» نظرات مختلفی مطرح گردیده ،برخی مانند شیخ انصاری
صریحاً حفظ کتب ضالل را حرام ندانسته و تنها ترتب فساد بر آن را موجب عدم جواز حفظ
میدانند (انصاری2979 ،ق ،ص .)92برخی دیگر مانند:محقق کرکی فوائد مترتب بر حفظ
کتب را بسیار دانسته است (کرکی2424 ،ق ،ج ،4ص .)19مرحوم عالمه در«منتهی
المطلب» ادعای نفی خالف در حرمت حفظ کتب ضاله نموده (حلی2999 ،ش ،ج،1
ص )229که بعدها این نفی خالف ،کم کم به ادعای اجماع تبدیل شدهاست .صاحب
«ریاض» مینویسد« :و علیه االجماع عن ظاهر المنتهی» (طباطبائی2424 ،ق ،ج ،2ص
 .)929در بین فقها قائلین به حرمت حفظ بسیارند همانند :ابنبراج (ابنبراج2429 ،ق ،ج،2
ص ،)949ابنادریس (ابنادریس2422 ،ق ،ج ،1ص ،)122ابنفهدحلی ،محققکرکی (کرکی،
2424ق ،ج ،4ص ،)19شهیدثانی ،محققاردبیلی (محقق اردبیلی2422 ،ق ،ج ،2ص،)79
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شیخبهایی ،محققسبزواری (سبزواری ،بیتا ،ص ،)29ابوالحسناصفهانی ،احمد خوانساری
(خوانساری ،بیتا ،ج ،9ص ،)12امام خمینی (الموسوی خمینی ،بیتا ،ج ،2ص )432و....

2ـ1ـ2ـ نقد و بررسی دالئل قائلين به حرمت حفظ
2ـ1ـ2ـ1ـ آیات
الف .از جمله دالیلی که برای حرمت حفظ کتب ضاله به آن تمسّک شده ،آیه  9سوره لقمان
است« :وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهَا هُزُواً
2
أُولئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ».
این آیه در عبارت شیخ انصاری به عنوان دلیل آمده و شاید بتوان گفت عمده دلیل بر
حرمت کتب ضاله 1این آیه است (طبرسی2429 ،ق ،ج ،2ص.)79
استدالل :آنچه در آیه ،موجب استحقاق عذاب معرفی شده ،خرید سخنان لهو برای
گمراهی است ،و خرید به معنی هرگونه استیالئی است که منجر به ضاللت شود .در نتیجه،
هر کتابی که مشتمل بر مطالب باطل باشد و به منظور گمراهی دیگران نوشته شود ،چنین
عذابی را در پی دارد ،و حفظ آن نیز حرام است .شرح استدالل بر این دلیل مبتنی بر توضیح
مفردات آیه است .کلمه «اشتراء» به معنی «خریدن» است اما بیشک خصوصیتی
در«اشتراء» وجود ندارد ،چراکه مالك مذمت ،هر گونه سلطنتی است که در جهت ضاللت
باشد و شامل هر فعالیتی که «لهوالحدیث» را در اختیار انسان قرار دهد میشود و در جهت
حصول غرض ،چگونگی سلطنت گمراهکننده بر وسیله گمراهی اهمیت ندارد .عبارت
«لهوالحدیث» همانگونه که در تفاسیر آمده ،به معنی «کالم باطل» و «غناء» معنا شده که
در اینجا با توجه به شأن نزول آیه ،منظور داستانهای افسانهای و سخنان بیپایه است
(طباطبائی ،بیتا ،ج ،29ص.)123
_____________________________________________________
 .2سوره لقمان ،آیه .9
 .1با توجه به شأن نزول آیه که در مورد نظر ابن حارث است که در زمان پیامبر اکرم با سفر به ایران و تهیه
کتاب های افسانهای و بازگو کردن آن در میان مردم جزیرهالعرب ،سعی در مقابله با هدایت قرآن داشت(ترجمه
اسباب النزول ،علیرضا ذکاوتی ص249؛ اعراب القرآن ،محی الدین الدرویش 992/7؛ البحر المحیط فی
التفسیر ،ابوحیان اندلسی.)423/2 ،
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کلمه «لیضل» مضارع باب افعال است که ظهور درگمراه نمودن همراه با اراده و قصد
دارد؛ یعنی کسی که کالم باطل را به منظور گمراه نمودن ،خریداری کردهاست« .الم» در
«لیضل» الم تعلیل و یا غایت است که هر دو معنا ظهور در «قصد و اراده فاعل» دارد .پس
اگر شخص ،کتابی را به منظور ضاللت ننوشت و هدفش هدایت بود ،هر چند در تشخیص آن
اشتباه نموده باشد ،جاهل قاصر است و مشمول آیه نیست ،و با این قید ،تمامی کتب
استداللی که در تحکیم مبانی نوشته شوند و غرض نویسنده گمراه نمودن نباشد ،از شمول
این تعلیل خارج ثابت است ،چراکه در غیر اینصورت ،عمل فاعل تنها تجرّی بر مولی است و
فقط قبح فاعلی دارد ،نه ذم فعلی.
در مورد عبارت «سبیلاهلل» عالمه طباطبایی میفرمایند :سیاق آیه اقتضا دارد که مراد
قرآن کریم است (همان ،ص .)122تعبیر «سبیل اهلل» با توجه به شأن نزول آیه درمورد قرآن
کریم است یعنی زمانی ک ه ضاللت و گمراهی به راه و روش مقابله با قرآن و روش انبیاء
رسید ،باید با آن به رویارویی پرداخت و آن را از صحنه خارج نمود زیرا پاك نمودن ذهن از
زنگار خرافاتی که در جهت جلوگیری از تابش نور قرآن توسط گمراهکنندگان ایجاد شده
است ،برای نشان دادن سبیلاهلل الزم است ،که مفاد آیه شریفه نیز میباشد .آنچه در این
قید نهفته است با آنچه که در توجیه حکم عقل به قلع ماده فساد بیان خواهد شد ،همگون و
مناسب است.
در مورد عبارت «بِغَیْرِعِلْمٍ» توهّم شده که بدین معناست که اگر از روی جهل نیز این
عمل صورت گیرد ،همان احکام انجام علم عالمانه را دارد؛ غافل از آنکه جاهل ،قابلیّت توجه
خطاب را نداشته و یا حرمت در مورد او منجّز نشده و قابلیّت عذاب ندارد؛ چراکه تکلیف
جاهل ،بما ال یطاق و عذاب او با قبح عقاب بالبیان قابل جمع نیست و این سخن برهانی
است ،و هر نصی و یا ظاهری خالف آن ،توان مقاومت نخواهد داشت .لذا باید توجیه دیگری
برای آن نمود که به نظر میرسد «بِغَیْرِعِلْمٍ» یعنی بدون آگاهی و از روی هوی و هوس و
جهالت ،دست به این عمل بزند و مردم را به گمراهی بکشاند و این معنی با ظاهر آیه نیز
سازگارتر است.
مراد از «یَتَّخِذَهَا هُزُواً» به سخریه گرفتن «سبیلاهلل» است ،یعنی کسی که هدفش از
«لهوالحدیث» پایین آوردن شأن قرآن در حد کتب أباطیل و کتابهای افسانهای است.چنین
شخصی بی تردید ،مستحق عذاب بوده و عمل او حرام خواهد بود .در نتیجه غیر از لزوم
هدف «گمراهی غیر» فرد باید واجد شرط دیگری باشد که آن به سخریه گرفتن قرآن و
روش پیامبر (ص) در هدایت است .عبارت «لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ» یکی دیگر از قرائنی است که
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بر لزوم قصد فاعل داللت دارد ،این فقره از آیه شریفه است که با توجه به کسانی که از منظر
عقل ،دلیلی برای جواز مجازات آنها نداریم ،اگرچه مشمول عموم و یا اطالق برخی از فقرات
شوند ،به قرینه ذیل آیه که همین فقره است از شمول آن خارج میشود .بدین معنی که اگر
از برخی کلمات آیه ،این معنی ظاهر شود که هر کس با هر هدف و انگیزه ،و علم ،به خرید
این گونه کتابها مبادرت ورزد ،مشمول عذاب خواهد بود ،امّا با توجه به اینکه قبح عذاب،
زمانی از بین میرود که فرد همراه با آگاهی و با قصد به عملی اقدام نماید،
در نتیجه ،کسانی که نه به قصد اضالل و تمسخّر ،بلکه به منظور رساندن فایده ،اقدام به
خرید و فروش و نگهداری اینگونه کتابها نمایند ،مشمول این اطالق و یا عموم نخواهند
بو د .در مجموع ،بعد از بررسی فقرات آیه و با توجه به قیود مذکور در آیه و مناسبت حکم و
موضوع ،متفاهم عرفی از آیه این است که حفظ ،تعلیم ،تعلم و نشر هر «لهوالحدیثی»2حرام
است.اگر هم بگوییم «لهوالحدیث» بودن خصوصیتی ندارد ،بیشک قید «لیضلّ» غایت و
تعلیلی است که سبب استحقاق عذاب برای گمراه کنندگان خواهد بود ،لذا کتبی که تنها
«لهوالحدیث» بوده ،اما در جهت اضالل نیست ،حرام نمیباشد؛ چنانکه عالمه حلی حفظ
کتب «مَثَل» و «حکایت» را که با توجه به آنکه شأن نزول آیه مشمول آن میشود ،جایز
میداند (حلی ،بیتا ،ج ،1ص.)992
همین گونه است آثار اندیشه و فکر افراد در علوم مختلف که قصدی برای اضالل در آنها
وجود ندارد .از سوی دیگر شخص نویسنده نیز باید به قصد اضالل تهیه کند؛ زیرا اگر مالك
را وقوع خارجی اضالل بدانیم و غرض حفظکننده را دخالت ندهیم ،بسیاری از کتب فلسفی
که دارای مضامین عالی است ،در دایره کتب ضاله قرار میگیرد؛ چراکه برای برخی مضلّ
است و حتی قرآن را باید دایره مضلّات قرار دهیم؛ چراکه برای برخی ،موجب ضاللت است؛
حال آنکه بنیاد آن بر هدایت است .1البته آیه ساکت از بیان مفهوم ضاللت است و صرفاً یکی
از مصادیقی از ضاللت را که همان «اشتراء اباطیل به قصد خارج ساختن مردم از راه خدا و
مسخره کردن راه ایشان» میباشد ،متعرّض میشود و این مورد نیز از مصادیق ضابطه
موضوعی ما یعنی «ماأوجب المعصیه» است .این آیه نافی آزادی بیان نیست زیرا بر فرض که
بپذیریم منظور از لهو الحدیث کالمی است که گمراه کننده باشد -چراکه لهو الحدیث طبق
معنای لغوی آیه سخن باطل است در حالیکه گمراه کردن اعم از باطل و حق است زیرا چه
_____________________________________________________
 .2کتاب باطلی که برای اضالل آماده شد باشد.
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بسا کالم حقی که برخی را گمراه نماید و کالم باطلی که اثری ایفا ننماید لذا لهوالحدیث
مالزمه با اضالل ندارد به این جهت حرمت لهو الحدیث بطور مطلق محل تأمّل است و نمی-
توان هر تالش لهوی را به صرف لهو بودن حرام دانست -باز منظور ابزاری است که در جهت
ابزار حرام قرار گیرد و راه خدا را به تمسخّر گیرد اما اگر کسی با بیان خود قصد تمسّخر
دین را ندارد2یا نظراتش واقعاً بیان حقایق است گرچه دیگران قضاوت دیگری دارند معلوم
نیست مشمول آیه شود و بیان آن حرمت داشته باشد .از سوی دیگر اگر مکلّف قصد اضالل
و تمسخر دین را داشته باشد ،این عمل حرمت شخصی دارد و حکم عقل به دفع مفسده
مقتضی اتالف به نحو ردیهنویسی و نقدنویسی است و آیه حداکثر بر حرمت اضالل و سخریه
دارد و این آیه نم یتواند مستند محدودیت مطبوعات و منشورات گردد .لذا از این آیه نحوه
برخورد حکومت با لهوالحدیث و باطل در نمیآید .و بر فرض پذیرش داللت آیه بر حرمت
کتابهای گمراه کننده شامل مواردی است که انتشار آن موجب گمراهی -معصیت -گردد
ولی اگر کتابی موجب گمراهی نگردد ،گرچه باطل باشد از مصداق آیه خارج است.
ب .آیه دیگری که بدان استناد شده ،آیهی «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّورِ» .1شیخ انصاری (انصاری2979 ،ق ،ص )12صاحب جواهر (نجفی ،بیتا ،ج ،11ص)97
ازجمله متمسکین به این آیه برای اثبات حرمت کتب ضالهاند؛ با این توجیه که کتب ضاله،
یکی از مصادیق «قَوْلَ الزُّورِ»است ،که ما مأمور به اجتناب از آن شدهایم .صاحب جواهر
میفرماید :حرمت حفظ کتب ضاله از وجوب «پرهیز از قول زور» استفاده میشود .با توجه
به آنکه شیخ انصاری ترتّب اضالل را در حرمت کتب ضاله ،رکن اساسی دانستهاست .خلیل
بن احمد «قول زور» را به سخن دروغ و شهادت باطل تعریف مینماید و از سوی دیگر
تمسّک به آیه-که به اقرار مفسرین به قول باطل و نوعی عادت خرافی بین مردم عربستان
تفسیر شده (طباطبائی ،بیتا ،ج ،2ص - )979چندان صحیح به نظر نمیرسد چراکه تمسّک
به آیه ،جهت اثبات حرمت ،تمسّک به دلیلی اخص از مدعاست؛ چراکه بر فرض پذیرش
معنی «باطل» یا «دروغ» برای عنوان ضاللت« ،قولالزور» تنها بخشی از آن است و شامل
نوشتار نمیشود .اگر اجتناب از «گفتار باطل»را شامل اجتناب از «نوشتار باطل» نیز بدانیم؛
باز هم مخصوص به پدید آوردن اثر باطل و یا پذیرش و قبول آن است ،نه حفظ و نگهداری
_____________________________________________________
 .2رك :میرزا جواد آقا تبریزی ،ارشاد الطالب 221/2
 .1سوره حج ،آیه 92
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آن .اما بر اساس مبنای صاحب جواهر در تفسیر ضاللت-عالوه بر اشکاالت مطروحه-ناچار
دایره حرمت به اندازهای توسعه مییابد که هیچ فقیهی نتواند به آن ملتزم شود .از سوی
دیگر این نوع تفسیر نم ودن خالف ظاهر آیه است چراکه ظاهر آیه در مقام تعیین تکلیف
شخص مکلف است بدین صورت که از شهادت باطل و سخن باطل و دروغ بپرهیزد یعنی
ایجاد سخن اینگونه ننماید و در مقام بیان حفظ یا اتالف پس از ایجاد نمیباشد.
ج .آیه /92نساء «انْظُرْ کَیْفَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَ کَفَى بِهِ إِثْماً مُبِیناً» از جمله دالئل
صاحب جواهر است (نجفی ،بیتا ،ج ،11ص )97که شکل استدالل به آن چندان روشن
نیست و شاید از این باب است که کتب ضالل را به عنوان «افتراء بر خداوند» و از مصادیق
آن دانسته و در نتیجه الزماالجتناب میشمارند که در این صورت شبههای که به سخن
ایشان وارد می باشد ،این است که این آیه نیز مانند آیه پیشین در مقام ایجاد است؛ یعنی
نهی از ایجاد افترا می نماید اما دلیل نسبت به بعد از ایجاد افترا و نحوه معامله با آنها ساکت
میباشد ،از سوی دیگر اگر مضلّات افتراء بر خدا نباشد را نیز شامل نیست .این آیه حتی در
مرحله ایجاد هم تعیین تکلیفی برای حکومت اسالمی ننموده است و صرفاً ناظر به شخص
مکلّف است.
د .آیهی «فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ
ثَمَناً قَلِیالً فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَکْسِبُونَ» 2از جمله دالیلی است که
صاحب جواهر صرفاً بدان تمسّک نموده (نجفی ،ص )99؛ اما وجه استناد به این آیه را نیز
بیان نکردهاند و شاید مراد ایشان از تمسّک به این دلیل وعدهای است که در آیه بر عذاب
نویسندگان کتابهای گمراهکننده داده شده ،که نشان از مبغوض بودن اینها و در نهایت
حرمت حفظ آن ها دارد .پاسخ این استدالل روشن است؛ چراکه عذاب موعود ،فقط مربوط به
هنگامی است که نویسنده ،مطالب خود را به خداوند نسبت دهد؛ امّا آیه نسبت به مواردی
که نویسنده مطالب خود را به خداوند نسبت نداده باشد ،مسکوت است .از سوی دیگر آیه در
مقام بیان حرمت حفظ و یا وجوب اتالف این دسته از کتب نمیباشد و تعیین تکلیفی برای
غیر شخص مکلف نمینماید و بر ضابطهی موضوعی ما در ابتدای مقاله نیز دال است.
ح .نهی از «تعاون بر اثم» به مقتضای آیه  1سوره مائده یکی از دالیلیاست که در جهت
حرمت حفظ کتب ضالل بدان تمسّک شده؛ بدین بیان که گناه ضاللت ،با حفظ کتب ضاله،
محقق می شود؛ پس حفظ این کتب حرام است .صاحب ریاض به این دلیل تمسّک نموده ،با
_____________________________________________________
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این توجیه که در حفظ ،نوعی اعانه وجود دارد (طباطبائی2424 ،ق ،ج ،2ص .)929امّا در
مقابل ،صاحب مستند تمسّک به این دلیل را اخص از مدعا شمرده و فرموده است« :این
دلیل در همه موارد ساری و جاری نیست» (نراقی ،ج ،24ص .)297با توجّه به آنکه اعانه،
فعلی وابسته به قصد است ،در مورد حفظ کتب ضاله ،زمانی معصیت تحقّق مییابد ،که
حداقل اگر تحقق خارجی ضاللت را شرط نمیدانیم ،فرد کتاب را برای گمراهی دیگران
حفظ نموده؛ در غیر این صورت مانند آنکه برای تحکیم مبانی خود یا هدایت دیگران نوشته
باشد لیکن فهمش اشتباه بوده و در اشتباه خود قاصر باشد مشمول این عنوان نخواهد بود؛
چراکه در آن صورت ،اثم محقق نشده ،تا نگهدای اعانه بر اثم باشد .از سوی دیگر حفظ و
نشر کتب ضالل همیشه موجب گمراهی نیست بلکه گاهی با یک پاسخ منطقی میتوان مانع
از تأثیر آن شد لذا همیشه کتب ضالل حفظ و نشرش تعاون بر اثم نیست .این حکم دائر
مدار قضایای شخصی است چه بسا کتب مفیدی که بدلیل سوء هاضمه خواننده و قصور
درك مضامین عالی آن موجب گمراهی شود ،پس ما باید از انتشار این نوع کتابها نیز
جلوگیری نماییم یا بر عکس کتابهایی وجود دارد که باطل و انحرافی است اما موجب
گمراهی نمیگردد و جلب توجه نمیکند و اگر از نشر آن جلوگیری نماییم جلب توجه می-
نماید و مبتال به مفسده بزرگتری میشود .این آیه مسئولیّت شخصی افراد را بیان میکند
که تعدّی به حقوق دیگران نکنند امّا اینکه بگوییم الزاماً نشر مطالب شبههناك تعاون بر اثم
است و این آیه دلیل بر منع آزادی افراد است ،خارج از مفاد آیه است.از سوی دیگر باید
بدانیم که به حکم عقل «اتالفُ کلِّ شیءٍ بحسبِه» است بدین معنا که گاهی اتالف به آتش-
زدن و از بین بردن است و گاهی به نقد و اشکال و حاصل اندیشه و فکر–کتاب -این راه دوم
را برمیتابد چراکه اوّالً) «االنسانُ حریصٌ علی ما مُنِعَ منهُ» و ثانیاً) اگر آثار فکری افراد را با
مارك مضالنه بودن نابود نماییم الزمهاش وهن اسالم و بیمنطق و ناتوان دانستن اسالم در
نقد و رد دیدگاههای مخالف و اشتباه خواهد بود که مفسدهای اعظم از اضالل برخی از افراد
مسلمین دارد و لذا حسب قاعده تقدیم اهم بر مهم حتی بر فرض که ادلّه تام و نقد ناپذیر
در حکم به از بین بردن کتاب باشد باید قائل به حکومت حرمت وهن اسالم به عنوان دلیلی
عام بر ادلّه ی اولیّه به نحو تضییق شویم .البته چنانکه بیان شد وصف «ضالل» در عبارت
کتب ضالل مشعر به علیّت است ،بنابراین انحصار مضلّات در کتاب بخصوص در دنیای فعلی
حصر بال دلیل است بنابراین باید توجه داشت که اتالف مضلّات وظیفه هر مسلمانی است اما
به حکم عقلی «إتالفُ کلِّ شیءٍ بحسبِه» باید توجّه داشت و دقت نمود که گاهی اتالف به
نقد و بی اثر کردن است و گاهی به سوزاندن و نابود ساختن فیزیکی در مضالتی همانند
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فیلمهای سکس و پرنو عقل حکم میکند چون به محض اشراف بر آنها ،اشراف بر گناه اتفاق
می افتد لذا باید آنها را از بین برد اما اتالف کتاب که حاصل اندیشه است به نقد و ابطالل و
اشکال باید اتفاق افتد .ضابطه موضوعی ما نیز در تنافی با این دلیل نمیباشد.
2ـ1ـ2ـ2ـ روایات
الف .روایت تحفالعقول «و کل منهیعنه ممّا یتقرب به لغیراهلل أو یقوی به الکفر و الشرك»...
(حرانی2934 ،ق ،ص .)149مرحومنراقی (نراقی ،ص )297و صاحب مفتاحالکرامه (حسینی،
ص )91و صاحب جواهر (نجفی ،ص )92و شیخ انصاری (انصاری2979 ،ق ،ص )13به این
روایت استدالل نمودهاند .استدالل به روایت اینگونه است که این روایت بیانگر کبرایی کلی
است که هر چیزی که باعث تقویت کفر و شرك و یا سستی در حق شود ،حرام-معصیت-
است و حفظ کتب ضالل ،باعث تقویت کفر و شرك و سستی حق است لذا حفظ آنها حرام
است؛ هر چند در خود روایت نیز به مسأله امساك و حرمت آن تصریح شدهاست.در نقد این
روایت و ضعف استدالل آن،تنها به عبارت محقق ایروانی اکتفا میکنیم .محقق ایروانی در
مورد روایت تحفالعقول میفرماید« :این روایت از جهت ارسال ،دارای خدشه است و
صاحبان جوامع حدیثی-باآنکه از آن بیاطالع نبودهاند -آن را نقل ننمودهاند .روایت از جهت
متنی نیز پیچیدگی و اضطراب دارد و از جهت تقسیمات و شقوق ،شباهت زیادی به کتب
نویسندگان دارد .لذا اعتماد به این روایت تا زمانی که قرینه و یا مؤیدی خارجی برای آن
نباشد ،مشکل است (ایروانی2419 ،ق ،ج ،2ص .)27برفرض که این روایت را بپذیریم باید
توجّه داشت که این روایت نسبت به آثار حاصل اندیشه افراد و کتب نگاشته شده در تحکیم
مبانی ساکت است و نمیتوان به صرف زدن مارك تقویت کفر حاصل اندیشه و فکر دیگران
را منهیعنه به حساب آورد -تا زمانیکه مصداقی برای فعل حرام و معصیت نگردد حتی در
این فرض نیز حرمت وهن دین حاکم بر ادلهی اولیّه است و در صورتی که ممانعت از نشر
اندیشه ای باعث توهین به کیان دین و لطمه به شریعت باشد حکم به وجوب منع تضییق
خواهد شد -چراکه الزمهی آن تعطیلی تمام علوم و تمسّک صرف به اخبار است که این خود
با مذاق شریعت در تنافی است .ازسوی دیگر بر فرض داللت حدیث بر حرمت حفظ باید
توجه داشت که حرمت حفظ صرفاً به نابود ساختن و از بین بردن خارجی نیست بلکه به رد
و نقد نیز این اتالف اتفاق می افتد و این مسأله در آثار اندیشه بروز بیشتری دارد .این دلیل
صرفاً در مقام بیان حرمت تکسب به این موارد است و در مورد حفظ یا از بین بردن آن
سخنی ندارد.
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ب .عبدالملک بن اعین میگوید؛ به امام صادق (ع) گفتم :من به علم نگاه کردن به
ستارگان و طالعبینی مبتالشدهام .چهکنم؟ امامفرمود« :آیابراساسآنقضاوتمیکنی؟» گفتم:
بله؛ فرمود« :کتابهایت رابسوزان» (وسائلالشیعه ج  ،22کتاب الحج ،ابواب آداب السفر باب
 .)24مرحوم شیخ انصاری یکی از کسانی است که به این روایت تمسّک کردهاند (انصاری،
ص .)13استدالل به این روایت این گونه است که دستور امام به سوزاندن کتابهایی که
باعث گمراهی فرد سؤالکننده شده است ،بیانگر این است که باید هر آنچه باعث گمراهی
می شود را سوزاند و از بین برد و حفظ آن حرام است ،هر چند مورد روایت ،علم نجوم است؛
امّا با تنقیح مناط و الغای خصوصیت به موضوع بحث ما ،یعنی حفظ کتب ضالل سرایت داده
شدهاست .در پاسخ استدالل به این حدیث باید بگوییم که اوالً) اثبات وجوب اتالف کتب،
مبتنی بر مولوی بودن امر است؛ چنانکه شیخ انصاری نیز حکم تحریم را مبتنی بر مولوی
بودن امر به احراق دانسته ،نه ارشادی (همان) ،زیرا در این مورد امام میخواسته این فرد را
از حکم کردن بر اساس نجوم خالص نماید .حال آنکه در اینجا لحن روایت به گونهای است
که جنبه ارشادی آن تقویت می شود؛ زیرا سؤال کننده ،خود را مبتال و گرفتار به این مشکل
معرفی مینماید و امام مانند طبیبی که از حال بیمار خود سؤال مینماید ،از او میپرسد :آیا
بر اساس این کتابها و یا این دانش قضاوت و رفتار میکنی و با شنیدن پاسخ مثبت از
سائل ،به او سفارش میکند که کتابهایت را بسوزان و این همان لحن ارشادی است که
طبیب در مورد بیمار خود به کار میبرد ،نه لحن مولی به زیر دست خود ،تا وجوب از آن
برداشت شود .ثانیاً) حضرت فرمود :اگر بر اساس آن قضاوت میکنی ،آن را بسوزان که
استفصال امام مفهومش این است که اگر بر اساس آن قضاوت نمیکنی ،حفظش فی حد
نفسه حرام نیست .لذا باید توجه داشت که این دلیل نیز کتب تحکیم مبانی وحاصل اندیشه
افراد را شامل نمی شود بلکه صرفاً با تنقیح مناط آن دسته از کتب را صرفاً شامل میشود که
«ایجاب معاصی و ضاللت» الزم الینفک آنهاست و نباید بهانهی حکم به اتالف حاصل
اندیشه دیگران قرار گیرد.
ج .صاحب «مستند» (نراقی ،ص )297به روایت ابی عبیده الحذاء «...من علم باب الضالل
کان علیه مثل أوزار من عمل به( »...وسایل الشیعه ،ج  ،29کتاباألمر و نهی ،أبواب األمر و
النهی ،باب ،29ص )2794برای حرمت حفظ تمسّک نمودهاست .استدالل به این روایت
روشن و روشن تر از آن ،اشکال بر استدالل به روایت است؛ چراکه روایت ،مربوط به بحث
تعلیم است و شامل کسانی میشود که ضالل را از این راه ترویج میدهند .لذا از این روایت
نیز حرمت حفظ استفاده نمیشود چه رسد به وجوب اتالف؛ چراکه حفظ قبل از تعلیم ،و
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گاه بعد از تعلیم است .از سویی تعلیم منهی ،حسب این روایت منوط به علم به ضاللت و
معصیتبار بودن ،است و فرد اگر در تحکیم مبانی تدریس مینماید امّا در بیان خود دچار
اشتباه است ،نظر به مبنای تخطئه در فقه شیعه مشمول این روایت نخواهد بود.
د .عالمه حلی روایتی نقل نموده است که روزی پیامبر (ص) از مسجد خارج شدند ،در
حالی که در دست عمر قسمتی از کتاب تورات بود .پیامبر دستور به دور انداختن داد و
فرمود :اگر موسی و عیسی بودند جز به پیروی از من مجاز نبودند .2استدالل به روایت از این
قرار است که دس تور پیامبر به انداختن کتبی مانند تورات و انجیل ،به دلیل ضاله بودن
آنهاست و این خود ،دلیل وجوب دوری و حرمت حفظ هر کتاب ضالهای است .حال آنکه از
این روایت فهمیده می شود اگر تورات و انجیل ،سبب عدم تبعیّت از آن حضرت شود،
منحرفکننده است و باید کنار گذاشته شود و در غیر این صورت ،مانعی ندارد یا شاید دلیل
امر به القاء تحریف این کتب و استناد سخنان دروغ به خداوند متعال باشد و صرفاً بر فرض
القاء خصوصیّت شامل این دسته از کتب گردد و نه کتب حاصل فکر و اجتهاد و کتب تحکیم
مبانی حتی بر فرض اشتباه نگارنده آن .ناگفته نماند که ویژگی تورات و انجیل ،به عنوان
کتاب های آسمانی دو شریعت منسوخ شده ،مانع از الغای خصوصیت از این دو کتاب و
سرایت حکم آن به موارد مشابه است ،از سویی امر به الغاء شاید کنایه از حرمت عمل باشد
نه حرمت حفظ «وإذا جاء االحتمال بطل االستدالل» بدین صورت که رسول (ص) به
مخاطب می گوید تو با وجود علم به حقانیت قرآنی نباید تورات و انجیل را که دستخوش
تحریف شده ،مستمسک خود قرار دهی.
2ـ1ـ2ـ3ـ حکم عقل
از جمله دالئلی که در کلمات فقها در مورد حرمت حفظ و یا وجوب از بین بردن کتب ضاله
به آن تمسّک شده ،دالئل عقلی است که کم و بیش در عبارات فقها به چشم میخورد.
برخی مانند مرحوم خوانساری مهمترین دلیل مسأله را حکم عقل دانسته است (خوانساری،
ج ،9ص .)12مهمترین این ادله عبارتنداز:
_____________________________________________________
 .2نهایه األحکام 221/1قابل توجه آنکه در این کتاب به جای عبارت خر ج رسول اهلل» خرج علی آمده است
که ظاهراً اشتباه از ناسخ بوده است به جای رسولاهلل علی آورده است و شاهد آن نقل همین حدیث در
تذکرهالفقهاء» از پیامبر اکرم است هر چند متن حدیث خود دلیل واضحی بر این اشتباه است(تذکرهالفقهاء ج
.)932/3
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الف .قلع ماده فساد الزم است .صاحبان این استدالل ،کتب ضاله را به عنوان ماده فساد
که باعث گمراهی جامعه میشود ،معرفی نموده و با تمسّک به کبرای کلی «لزوم قلع ماده
فساد و دفع ظلم» از بین بردن آن را واجب دانستهاند .آیتاهلل خوئی از جمله کسانی است
که در استدالل به این وجه ،خدشه وارد نموده است ،به این بیان که« :دلیلی بر وجود دفع
ظلم در تمام موارد نداریم و گرنه بر خداوند و انبیاء و اوصیاء واجب میشد که از صدور ظلم
به صورت تکوینی ممانعت کنند» .در واقع آیتاهلل خوئی کبرای قضیه را قابل خدشه دانسته
و الزمه وجوب عقلی دفع ظلم را وجوب منع تکوینی خداوند و انبیاء و اوصیاء از ظلم
میداند؛ چراکه وجوب عقلی ،شامل همه عقال ،از جمله رئیسالعقالء خواهد بود و از لوازم و
تبعات فاسد چنین وجوبی ،منع تکوینی به معنی اجبار و سلب قدرت از انسان است؛ در
حالی که این عالم ،عالم اختیار است و انسان هرگز مسلوباالراده نخواهد بود ،لذا نه تنها
افراد ،حکومت نیز مستنداً به این دلیل نمیتواند به قلع ماده فساد بپردازد .از سوی دیگر اگر
حکم عقل در قلع ماده فساد را بپذیریم و ترك آن را قبیح بدانیم ،قطعاً در تمام موارد ،این
گونه نیست ،بلکه مربوط به فسادی است که جنبه عمومی داشته و باعث اختالل در نظام
می شود و ارکان جامعه مانند عفت عمومی ،امنیت عمومی و اعتقادات جامعه را مورد هدف
قرار دهد .اما در خصوص چند کتاب و نشریه که هنوز جنبه عمومی پیدا نکرده ،نمیتوان
چنین حکمی نمود .بله ،در صورتی که به شکل وسیع پخش شود ،این حکم وجود دارد .پس
این حکم صرفاً در مورد «کتب ضالل» نیست .دلیل بر این مطلب آنکه عقل بین فسادی که
ج نبه عمومی نداشته و فسادی که جنبه عمومی پیدا کرده و موجب اختالل در جامعه
گردیده است ،فرق میگذارد؛ چراکه اینگونه مسائل از خصوصیات حکم عقل است که آن را
باید از خود عقل پرسید .و در صورت پذیرش حکومت عقل در اصل مسأله ،در چگونگی
برخورد با فساد و ظلم نیز باید عقل مرجع تشخیص باشد؛ لذا دفع فساد را به حذف فیزیکی
و از بین بردن کاغذ و جلد معنی کردن ،دخالت در شئون و درك عقل است؛ چراکه پاسخ
دادن به شبهات به شیوه ی اقامه دلیل ،از منظر عقل ،بهترین شیوه برای دفع فساد آنهاست
و از بین بردن کتابها راه منحصر در جلوگیری و دفع فساد آنها نیست ،بلکه بدترین راه
ممکن در دفع اندیشه از بین بردن آن است.
ب .یکی دیگر از دالئلی وجوب اتالف کتب ضاله و حرمت حفظ آنها،وجوب دفع منکر
است .در کیفیت استدالل به این دلیل ،ضروری است که در ابتدا بپذیریم که کتب ضاله
منکر است و عقل حکم می کند که باید آن را دفع نمود؛ هر چند استدالل به این دلیل خود
به اثبات چند مقدمه دیگر نیاز دارد که بدون پذیرش آن ،این استدالل ناقص خواهد بود.
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مقدمه اول :دفع منکر واجب است .مقدمه دوم که رفع و دفع ،از منظر عقل مانند یکدیگرند.
در نتیجه ،رفع منکر نیز واجب است .حال بعد از اثبات مقدّمه اول «که دفع منکر واجب
است» باید این ادعا را ثابت کنیم که ع قل بین رفع منکر ،که مربوط به بعد از وقوع و دفع،
که مربوط به قبل از وقوع است ،تفاوتی نمیبیند و دفع را مانند رفع ،الزم میشمارد؛ با آنکه
رفع ،در مرحله عمل و دفع در مرحله تصمیمگیری و پیشگیری است .بر فرض اینکه در مورد
رفع ،دلیل برای تصرف در شئون دیگران وجود داشته باشد اما در مورد دفع که هنوز در
مرحله تصمیم گیری است ،دلیلی برای نقض حدود و اختیارات و تصرّف در اموال دیگران
وجود ندارد از سوی دیگر بر فرض پذیرش وجوب عقلی رفع منکر؛ نکته قابل تأمل اینکه
خود کتب ضاله منکر نیست؛ بلکه «ممّا یترتب علیه المنکر» است یعنی کتاب و حفظ آن،
منکر نیست ،بلکه چیزی است که امکان بهرهبرداری سوء و منکر از آن وجود دارد و دلیلی بر
دفع چنین چیزی وجود ندارد .دیگر آنکه :اگر فرد به محتوای کتاب اعتقاد پیدا نموده و بر
اساس آن عمل کرد و آن را به عنوان معروف پذیرفت با توجه به اینکه دلیلی بر عقاب این
چنین فردی وجود ندارد ،دلیلی بر جلوگیری و دفع آن نیز نداریم ،مگر در اموری که از
مذاق شرع بیابیم که شارع بدان راضی نیست و این معنی در تمام کتب وجود ندارد و دلیل
ما اخص از مدعای ماست .البته تمام اشکاالتی که در مورد حکم عقل به لزوم قلع ماده فساد
بیان شد ،در مورد این دلیل نیز وجود دارد؛ برای مثال مگر راه منحصر در دفع منکر ،حرمت
نگهداری و یا وجوب از بین بردن آن است .از سوی دیگر به حکم عقل «اتالف کل شیء
بحسبه» و اتالف اندیشه به نقد و ردّ است نه نابود سازی و دخالت در این مسأله دخالت در
شئون حکم عقل است .البته برخی چیزها وجود دارد که راه منحصرهی اتالف آنها نابودی
آنهاست همانند فیلمهای سکس و پرنو و....
ج .اخالل در نظام حرام است و حفظ آن واجب.حال اگر نتظام امور عباد با وجود مضالتی
در جامعه بهم بریزد ،برافراد و حکومت الزم است تا آنها را اتالف نمایند و حفظ این مضلّات
از باب مقدّمه حرام،حرام خواهدبود .نکتهای که در اینجا مهم است اینکه با حفظ کتب ضالل
اخالل اتفاق نمی افتد تا از بین بردن آن مقدمه حفظ نظام باشد اما بر فرض که انتظام امور
عباد با حفظ مضالت بر هم بریزد باید افراد به واسطهی قاعده عقلی «اتالف کل شیء
بحسبه» همت خود را بر اتالف مضالت بگذارند و اندیشه را با اندیشه نقد و ردّ و اتالف نموده
و مضالت دیگر را به حسب خودشان نه اینکه حاصل فکر افراد را آتش بزنند که این دخالت
در شئون حکم عقل است.
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2ـ1ـ2ـ4ـ اجماع یا نفی خالف
عالمه در«منتهیالمطلب» نخستین بار بر حرمت حفظ و نسخهبردای از کتب ضالل ادعای
نفی خالف نموده است (حلی2999 ،ش ،ج،1ص .)229مقدّس اردبیلی میفرماید« :قد یکون
اجماعیاً أیضاً یفهم عنالمنتهی» (محقق اردبیلی ،ج ،2ص )79و صاحب «ریاض» با جمله
«وعلیه االجماع عن ظاهر المنتهی» (طباطبائی2424 ،ق ،ج ،2ص )929بیان میکند که
کالم عالمه ظاهر در اجماع است .ادعای نفی خالف عالمه را به عنوان «اجماع» تعبیر
نموده اند .در مقابل ،صاحب حدائق با مخالفت با این اجماع ،از اساس منکر اینگونه احکام
تأسیسی میشود و آن را مستند بر برخی تعلیلهای ناصحیح میداند (بحرانی ،ج،2
ص .)241هر چند کالم صاحب حدائق را نمیتوان کالم صحیحی دانست؛ چراکه اساس
اجتهاد بر این امور استوار است و اگر بنا باشد تنها در هر مسألهای نص صریح وجود دارد؛
حکمی صادر شود ،تعداد احکام صادره به تعداد انگشتشماری خواهد رسید و باب اجتهاد را
باید بست؛ لذا در پاسخ به اجماع ادعا شده باید بگوییم ،اوالً) در این مسأله اساساً اجماعی
وجود ندارد و تعبیر اولیه نیز «نفی خالف» بود که از آن برداشت اجماع گردید .ثانیاً) با
وجود مستندات فتاوی ،بر فرض وجود ،مفید فاید نخواهد بود و اجماع مدرکی است و فاقد
اعتبار است.
2ـ1ـ2ـ4ـ دالیل دیگر
کم و بیش در کتب فقهی دالئلی وجود دارد که به آن استناد شده است:
الف .در کلمات مقدس اردبیلی (محقق اردبیلی ،ج ،2ص )79و صاحب مفتاح الکرامه
(حسینی ،ص )91آمده که از لوازم حفظ رضایت به محتواست .روشن است ،که مالزمهای
بین حفظ و رضایت به محتوا و یا عمل و اعتقاد به آن وجود ندارد چه بسیار کسانی که با
وجود کراهت از مضمون کتابی ،آن را نگهداری میکنند لذا تنها مختص صورتی است که
حفظ آن ،حاکی از این رضایت باشد و به صورت مطلق نمیتوان حفظ را دلیل بر رضایت
گرفت .شبهه بعد پیرامون حرمت رضایت به عمل است که آیا چنین حرمتی ثابت است و یا
تنها حاکی از خبث باطن و قبح فاعلی است و تا عملی در خارج صورت نگرفته است ،حرمتی
ثابت نشده و ضاللی اتفاق نیافتاده است.
ب .کتب ضاله مشمل بر بدعت است .شهید در «دروس» (مکی ،ص )999و محقق
اردبیلی در «مجمعالفائده» (محقق اردبیلی ،ج ،2ص )79و صاحب مفتاحالکرامه (حسینی،
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ص )91با ذکر این عنوان برای کتب ضالل ،دفع آن را از باب امر به معروف و نهی از منکر
واجب دانستهاند .محقق اردبیلی ضمن برشمردن دالئل تحریم «اشتمال این کتب بر بدعت»
را از جمله آن دالئل میداند و از بین بردن آنها از باب نهی از منکر واجب میشمارد.
حال آنکه اوالً :در تعریف بدعت آمده است ،پدید آوردن رسم و آیین و باور تازه در زمینه
دین ،که در قرآن و سنت پیامبر و ائمه پیشنه نداشته باشد .سید مرتضی نیز کاستن و یا
افزودن رسم و آیین تازه به دین یا نسبت دادن آن را به دین ،بدعت مینامد .2با توجه به این
تعریف ،تمسّک به دلیل بدعت و وجوب رفع آن ،تمسّک به دلیلی اخص از مدعاست؛ چراکه
بسیاری از کتب ضاله بدعت نیست و نویسنده ،آن را به عنوان دین ارائه نکرده؛ مگر آنکه این
دلیل را تنها در مورد کتب بدعت ،قابل تمسّک بدانیم؛ چراکه در عبارت شهید در «دروس»
کتب بدعت بعد از کتب ضالل و با «واو» آمده و اگر عطف تفسیری برای کتب ضالل باشد،
مستند ایشان با مشکل مواجه است؛ اما اگر ذکر خاص بعد از عام باشد و دلیل تحریم نیز
ناظر به عنوان بدعت باشد ،مشکل برطرف خواهد شد .اما در مورد سخن محقق اردبیلی که
فرموده است «این کتب مشتمل بر بدعت است و باید رفع شود» باید گفت در صورت اثبات
اشتمال این کتب بر بدعت ،باید بحث کنیم که آیا در صورتی که کتابی مشتمل بر مطلب
حرامی باشد ،آیا حفظ کل ک تاب حرام است یا حفظ همان قسمت که بدعت است؟ و از
سوی دیگر آیا ازبین بردن آن قسمت واجب است یا شرح و توضیح و نقد آن .ثانیاً :نهی از
منکر ،با مسأله رفع منکر و انکار منکر متفاوت است و نهی تنها جلوگیری از صدور منکر را
به وسیله گفتار شامل میشود و هیچ تصرّفی در مال و جان و آبروی ،دیگران به این عنوان
جایز نیست .در نهایت اینکه ،هر آنچه که در مسأله رفع منکر گفتیم در اینجا نیز جاری
است.
ج .از جمله دالیلی که تنها «صاحبجواهر» به آن تمسّک نموده «وجوب جهاد با اهل
ضالل» است« :حرمت حفظ کتب ضالل را میتوان از دلیل وجوب جهاد با اهل ضالل و
تضعیف آنها به هر وسیله که ممکن باشد ،استفاده نمود» (نجفی ،ص .)97در ادامه
استدالل ،اینگونه بیان نمودهاند» :بی شک ،لزوم جهاد با کفّار و اهل ضالل و از بین بردن
آن ها برای از بین بردن مذهب آنان است؛ پس به طریق اولی آنچه که باعث تقویت آن
میشود ،باید از بین برد» در نتیجه ،کتب ضاله را باید از بین برد.
_____________________________________________________
 .2همان ،به نقل از الحدود و الحقایق.
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در پاسخ باید گفت :بحث جهاد ابتدایی ،و فلسفه آن و چگونگی انجام آن برای ما که در
زمان غیبت به سر میبریم ،روشن نیست که آیا هدف از جهاد برطرف کردن موانع تبلیغ
اسالم ،رفع ظلم ،از بین بردن شوکت آنها یا از بین بردن مذهب آنان است .تمام این امور
گزینههای متعدی است که انگیزه اصلی از جنگ را برای ما در هالهای از ابهام قرار داده و در
نتیجه ،این اولویّت را با مشکل مواجه نموده است .از آن گذشته ،اگر حفظ کتب ارتباط
مستقیم با تقویت کفّار و اهل ضالل داش ته باشد و ما بپذیریم ،باید چیزی که ارتباطی بین
تقویت آنها دارد ،ممنوع شود .پذیرش این مسأله چندان دشوار نیست ،اما این رابطه به طور
مطلق و در همهجا وجود ندارد و در همه مکانها راه و روش جلوگیری از تقویت کفار و اهل
ضالل اینگونه نیست .و تا زمانی که توان استدالل و احتجاج و مناظره برای بطالن مطالب
باطل وجود دارد و میتوان از شیوههای منطقی برای جلوگیری از گمراهی جامعه بهره برد،
استفاده از شیوه هایی که موهم نظریه تحمیل عقاید و جلوگیری از آزادی عقیده و بیان
است ،جایز نیست و حال آنکه صاحب جواهر خود در انتهای بحث؛ بیشتر کتب مخالفین و
ملل فاسده را تنها به دلیل اینکه توسط اصحاب ما نقض گردیده است ،تلف شده میداند؛
یعنی بحث و مناظره و نقض و احتجاج علیه آنان را به منزله تلف آنها دانسته و اتالف به
معنی اعدام و از بین بردن وجود فیزیکی کتابها را واجب نمیداند (نجفی ،ص .)93حال به
کدامین منطق و حکم عقل میتوان حکم به حرمت حفظ و وجوب اتالف آن دسته از افکار و
کتب نمود که یا تا کنون مورد نقد و بررسی قرار نگرفته اند یا قصور در نقد آنها بوده است.
2ـ2ـ مطالعه ،اشراف و مشاهده
صاحب جواهر از جمله فقهایی است که مطالعه کتب ضاله را حرام اعالم کرده و آن را در
کنار تدریس این گونه کتابها متعلّق نهی دانسته و فرموده« :بل یحرم مطالعتها و تدریسها»
(نجفی ،ص )92البته با توجّه به گستره عنوان ضاله در نظر ایشان ،که شامل همه کتب
غیرمفید میگردد .شمار زیای از کتابخانهها و کالسهای درس را باید مشمول این منع
بشماریم .در صورتی که عنوان ضالل را به معنی گمراهی از مسیری که انبیای الهی درصدد
هدایت بشر در آن راه بودهاند بدانیم ،چنانچه در آیه9سوره لقمان آمده« :لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ
اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهَا هُزُواً» مطالعه کتابهایی ممنوع است ،که به منظور گمراهی نوشته
شده و تأثیر در عقاید و افکار مطالعه کننده را داشته باشد و در واقع او را به معصیت می-
اندازد .صاحب «ریاض» میفرماید« :کسی که اطمینان و اعتماد به استواری و پایداری خود
ندارد و احتمال میدهد که تحت تأثیر کتب ضالل قرار گیرد ،نباید به این کتابها مراجعه
کند؛ زیرا دفع ضرر محتمل واجب است» (طباطبائی2424 ،ق ،ج ،2ص .)929در واقع این

بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله 229 /
یک حکم تکلیفی و در دایره عمل مکلف است و ربطی به حرمت حفظ و و جوب اتالف ندارد
و از سوی این نه به معنای تعطیلی علوم و وجوب اتالف کتب علوم مختلف است و با این
همه ،وجود برخی آیات2و روایات 1که امر به کنکاش و فحص و تدبر و تفکر نموده و بر آن
ترغیب کرده است ،مقیّد به دلیل لبّی دفع ضرر محتمل است و سیاق آن سیاق گریز از
مهلکه برای جان انسان است .ازسوی دیگر اشراف بر دیگر مضالتی که معصیت الزم الینفک
آن است نیز حرام است و به تقیح مناط و الغای خصوصیّت میتوان مطالعه را به مواردی که
از جنس اشراف و نگاه کردن هستند همانند فیلم و ...نیز تسرّی داد و البته این حرمت
شخصی است و حکومت صرفاً در صورت اینکه اختالل الزم الینفک وجود این مضالت باشد
باید نظر به قاعدهی عقلی «اتالف کل شیء بحسبه» وارد عمل شود.
2ـ3ـ تأليف و ایجاد
تألیف و ایجاد کتاب هایی که ترتب فساد و گمراهی بر آن قطعی بوده و یا در حد قابل
توجهی محتمل باشد ،به دالئل زیر حرام است.
الف .از باب اولویت قطعیه حرمت نگارش کتبی که مفسده آن از بین بردن ایمان و اعتقاد
و استواری در دین است ،از مقدماتی است که در شرع مقدّس ،حتی با مفسده کمتر از آن،
ممنوع گردیده است؛ همان طور که در روایات آمده؛ مانند کاشتن درختی جهت به دست
آوردن خمر از محصول آن .یا ساختن مجسمههایی برای عبادت؛ که در کالم صاحب جواهر
آمده« :بل هی أولی حینئذ بالحرمه من هیاکل العباده المبتدعه» (نجفی،ص.)99
ب .دلیل دیگر اینکه این عمل یکی از مصادیق بارز اعانه بر اثم است.
ج .در صورتی که حفظ کتب ضاله را محکوم به حرمت بدانیم ،اولویت تألیف و ایجاد
چنین کتبی واضح است ،چراکه وقتی که نهی از منکر واجب گردید ،ایجاد منکر در جامعه
به طریق اولی حرام خواهد شد.
د .این عمل از سوی کسی که به این مطالب اعتقاد ندارد ،اغرای به جهل است که عقل
آن را قبیح میداند و شرع نیز آن را ممنوع میشمارد.
ه .تألیف آنچه انسانها را قطعاً به ضاللت میبرد ظلم است و ظلم به عباد مذموم است.
_____________________________________________________
« .2فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه» ،سوره زمر ،آیه .22
 .1و لک حقالمسأله(نهجالبالغه ،خ .)291
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بنابراین ،حرمت تألیف کتب ضاله یعنی «ما أوجب المعصیه» بدیهی است و شاید به دلیل
وضوح این مطلب فقها در بحث از کتب ضاله به آن نپرداخته و بیشتر ،فعالیتهای بعد از
تألیف و نگارش را مورد بررسی قرار داده اند .ناگفته نماند در صورتی که بر نگارش کتاب به
خاطر ضعف قلم و نوع نگارش و وضوح بطالن اضاللی مترتب نشود ،حرمت این نوع فعالیت
بعید به نظر میرسد و تنها باید از باب تجرّی بر قبح فاعلی و صرف مذمت نویسنده بسنده
نمود .از سویی نظر به اینکه ضالل اشعار به علیّت در اینجا دارد ،ایجاد هر آنچه «ممّا أوجب
المعصیه» باشد مانند فیلم و ...نیز محکوم به همین حکم است.
2ـ4ـ پخش و توزیع
بیتردید یکی از انگیزههای اصلی حکم به حرمت حفظ ،و وجوب اتالف که در عبارت فقها به
آن تصریح شدهاست ،جلوگیری از انتشار و شیوع مضالت در جامعه بوده است ،که در گذشته
به وسیله نسخهبردای بوده است .به همین منظور ،هر گونه فعالیت اقتصادی در این زمینه و
عوائد حاصل از آن را نیز حرام دانستهاند .صاحب «مفتاحالکرامه» در این خصوص به فتوای
عدهای از فقها اشاره نموده است و مینویسد« :در سرائر ،شرایع ،مختصر نافع ،ارشاد و شرح
آن ،لمعه ،تنقیح ،ایضاحالنافع ،جامعالمقاصد ،میسیّه ،مسالک ،روضه ،مجمعالبرهان و
کتابهای دیگر ،بر حرمت حفظ و نسخهبردای از کتب ضاله تصریح شدهاست» (حسینی،
ص .)91با توجه به دالئل و مدارك موجود که قدر جامع و مشترك تمام آنها لزوم پرهیز از
چیزی است که باعث گمراهی و از بین بردن اعتقادات و به معصیت افتادن میگردد ،حرمت
انتشار و پخش افکار و عقاید ایمان برانداز واضحتر از آن است که نیاز به استداللی بیش از
این دا شته باشد البته در فرضی که به واسطه رد و نقض اتالف شده باشند نشر آن برای فهم
پوشالی بودن افکار انها الزم است .مخصوصاً از سوی کسانی که به گمراه کننده بودن
محتوای کتاب آگاه باشند ،که در این صورت محذور «اغرای به جهل» نیز به آن افزوده
خواهد شد که اضالل و گمراه نمودن دیگران از بزرگترین مصادیق آن است و با توجه به
تبعات نشر این مطالب در جامعه و مفاسد ناشی از آن ،چگونه میتواند متعلق نهی شارع
مقدّس که در مورد مفاسده ی کمتر از این ،حساس بوده ،قرار نگیرد .همچنین است دیگر
مضالت از جنس غیر کتاب.وظیفه حکومت نیز جلوگیری از نشر بدون ردّ و نقض و در
راستای انتظام امور عباد وجوب نشر همراه با نقض آثار فکری میباشد.

بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله 227 /
2ـ5ـ تعليم و تدریس
مرحوم نراقی در مورد حرمت تعلیم کتب ضاله فرموده :این نظر در بین اصحاب ،مخالفی
ندارد (نراقی ،ج ،1ص .)949هر چند پیش از ایشان از عبارت عالمه در «منتهی» میتوان
چنین برداشت نمود که در حرمت تعلیم کتب ضاله نیز مخالفی وجود ندارد« :حفظ کتب
ضاله و نسخه برداری از آن حرام است؛ مگر برای نقض و احتجاج علیه آنها و در این مسأله
مخالفی نیست و همچنین نسخهبردای از تورات و انجیل و تعلیم آن و اجرت گرفتن برهمه
این امور ،حرام است؛ چراکه در این کار کمک علیه حق و تقویت باطل است و در این مسأله
اختالفی وجود ندارد» (حلی2999 ،ش ،ج،1ص .)229صاحب «جواهر» مطالعه و تدریس را
در کنار یکدیگر متعلق حکم حرمت دانسته است (نجفی ،ص .)97بیشک تعلیم و تدریس
کتب ضاله -ما أوجب المعصیه -از مصادیق عصیان و ضالل است؛ چراکه اگر رابطهی بین
حفظ و اضالل را نپذیریم ،ارتباط بین تعلیم کتب ضاله با اضالل را نمیتوان انکار نمود ،در
روایت «من علم باب الضالل» نیز به آن تصریح گردیدهاست .البته تدریس همراه با نقد و
ابطال آراء فاسده اشکالی ندارد و حتی ممدوح نیز میباشد.
نتيجه
 .2فقها بدون آنکه مفهوم و معیار ضالل را تعریف کنند ،در پی تعریف کتب ضاله برآمدهاند و
لذا سخنان ایشان مبتال به اشکاالتی شدهاست.
« .1ضالل» در عبارت کتب ضاله مشعر به علیّت است و منظور از آن در فقه «ما أوجب
المعصیه» میباشد.
 .9حفظ کتب ضاله حرام نیست ،مگر در صورتیکه بر حفظ آن به طور قطعی ،مفسده
معصیّت مترتب باشد ،که در این صورت ،بر اساس حکم عقل ،به پرهیز از ضرر محتمل،
حفظ حرام خواهد بود.
 .4بنابر آنچه که از مذاق شرع می توان یافت و عقل سلیم نیز آن را درك نموده و به آن
حکم مینماید؛ قبح بی توجهی به گمراهی جامعه و سقوط آن در ورطه هالکت است و این
حکم در تمام زمانها و مکانها و شرایط و احوال یکسان خواهد بود .اما راهکار حفظ و
ح راست جامعه از این خطر سوزاندن کتب و مجالت و شکستن قلمها و بریدن زبانها نیست
بلکه ترویج حق و ایجاد توازن در محیط فرهنگی جامعه به گونهای که با استدالل و منطق،
راه را بر مروجین عقاید باطل ببندیم ،است .و باید این را نهادینه نماییم که دین امری است
که عشق و ع القه ،موجد آن است و منع و جبر قاصر از ایجاد و استحکام آن .البته از بین
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بردن زمینههای آلودگی در جامعه ،وظیفه ای است که عقل و نقل بر آن توافق دارند و به
بهانه اختیار انسان در انتخاب ،نمیتوان به ایجاد فساد اخالقی و عقیدتی تن داد .این نکته
نیز حائز اهمیت است که لزوم مبارزه با فساد و ریشهکنی آن به معنی از بین بردن تمام
زمینه های آن نیست مثالً ازبین بردن زمینه آلودگی و انحرافات جنسی از جامعه به وسیله
ازدواج عقالیی است نه با کشتن زانی و زانیه و یا قطع آلت رجولیت مرد و انوثیت زن .لذا
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد ،نوع و شیوه برخورد با عقاید مخالف است چراکه بازداشت از
نشر و پخش و مطالعه آثار دیگران نباید به گونهای باشد که موهم این فکر و اندیشه گردد
که دین اسالم با استفاده از شیوه های خشن و به دلیل نداشتن منطق وتوان فکری مقابله ،به
از بین بردن فیزیکی آثار دیگران دست یازیده است .به عبارت دیگر اتالف مضالت واجب
است اما «اتالف کل شیء بحسبه»؛ بدین صورت که اتالف افکار مضالنه به نقد و بررسی و
اتالف فیلمهای سکس و پرنو به از بین بردن فیزیکی و....
 .9ایجاد ،اشراف و مطالعه و توزیع «ما أوجب المعصیه» عقالً و نقالً جائز نمیباشد.
 . 9حکومت در فرضی که مضالت مقدّمه اخالل به انتظام امور عباد گردد باید به اتالف
آنها بر اساس قاعده عقلی «اتالف کلّ شیء بحسبه» بپردازد یعنی باید با دقت و نظر به
موقعیت زمانی ومکانی تالش در بی اثر نمودن آثار مضله با ردیه نویسی و نقد و ابطال و در
مواقعی که نقد و رد امکان ندارد اتالف فیزیکی را در برنامهی کاری خود قرار دهد.
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محقق حلی ،شرایع ،بیچا ،المکتبهالعلمیهاالسالمیه ،طهران2977 ،ق.
مفید ،محمد بن نعمان ،المقنعه ،بیچا ،منشورات مکتبهالداوری ،قم ،بیتا.
مکی ،محمد بن جمالالدین ،الدورس الشرعیه ،بیچا ،مؤسسه النشر االسالمی ،قم2424 ،ق ،ج.2
الموسوی خمینی ،روحاهلل ،تحریر و الوسیله ،بیچا ،الطبعهاآلداب ،نجف ،بیتا.
نجفی ،محمد حسن ،جواهرالکالم ،ج ،7داراحیاء التراثالعربی ،بیجا ،بیتا.
نراقی ،احمد ،مستندالشیعه ،ج ،2مؤسسهآلالبیت الحیاء التراث ،مشهد2422 ،ق.

