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چکیده
ھای فقھی از گذشته تا اکنون به حکم حرمت در خصوص حفظ برخی کتب اشـاره شـده   در کتاب

شود. ھرچند تعریف ضالل (و ھدایت) و اضالل (و اھتـداء)  تعبیر می» کتب ضالل«ھا به است که از آن
گوینـد مرادشـان   در لسان فقھا چندان روشن نیست اما وقتـی از حرمـت حفـظ (از تلـف) سـخن مـی      

اند نیز بـا خلـط   ای که در این خصوص آوردهجلوگیری از استماع (و اطالع) از سایر اقوال است و ادله
فـرض اسـت کـه بـین اسـتماع (و      بین دو مقام استماع (و اطالع) و مقام اتباع، گویا مبتنی بر این پـیش 

ود قطعاً جلوی اتباع نیز گرفته خواھـد  اطالع) با اتباع، مالزمه جریان دارد و اگر جلوی استماع گرفته ش
شد.

ای که ادعا شده ھمگی قاصر از اثبات حکمی در خصوص جلوگیری از استماع نتیجه اینکه اوالً ادله
ھـا  شـود و بـین آن  است، در ثانی خلط دو مقام، جایز نیست چراکه صرف استماع منجر بـه اتبـاع نمـی   

ه با توجه به وجود کتابی چـون قـرآن کـه از طرفـی خـود      ای وجود ندارد. نھایت اینکگونه مالزمهھیچ
مجمع االقوال است و انتخاب قول احسن برای اتباع را ھم از میان اقوال مختلف به عھده انسان گذاشته 
و ھیچ اکراھی در این زمینه را روا ندانسته و از طرف دیگر با وجـود قـول احسـن (قـول خـدا) در آن      

معناست.ث از اتالف کتاب یا ممنوعیت استماع قولی، بیعنوان قول معیار، دیگر بحبه

حکم فقھی، حرمت حفظ، کتب ضالل، اضالل، اتباع.:هاکلیدواژه

.١٦/٠٦/١٣٩٣ی: یب نھایوخ تصی؛ تار٠٢/٠٤/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

آنچه در این پژوھش به آن پرداخته خواھد شد بررسی یک حکـم فقھـی اسـت کـه در آن     
نظـر  گیرنـد. از جـای مـی  » ضـالل «حفظ برخی کتب ممنوع شده است، کتبی که تحـت عنـوان   

تبارشناسی این حکم فقھی، به نظر، اولین فقیھی که به حرمت تکسـب بـا کتبـی تحـت عنـوان      
) و از زمان او تاکنون این حکم فقھی در ٥٨٩(المقنعه، کتب ضالل ملتزم شده شیخ مفید است. 

طور ضمنی ذیل برخی اعمال حقوقی مرتبط با کتب، اعم از کتب فقھا ذکر شده است ھرچند به
عنـوان نمونـه سـالر اخـذ     انـد. بـه  یا کتب کفر یا تورات و انجیل و... به آن پرداختهکتب ضالل

جای واژه ضالل از کفر ). اینکه او به١٧٢داند (المراسم العلویه، اجرت بر کتب کفر را حرام می
کند شاید به این دلیل باشد که در دیدگاه او، ضالل درواقع معنایی جز کفـر نـدارد و   استفاده می

ھا را برداری از ھر دو و تخلید آنکند و نسخهخ طوسی، کفر و ضالل را در کنار ھم ذکر میشی
بـرداری و حفـظ کتـب    بـراج، نسـخه  )؛ اما از سایر فقھا قاضی ابن٣٦٧شمارد (نھایه، جایز نمی

). ١/٣٤٥دانـد (المھـذب،   ضالل و ھمچنـین ایـراد شـبھه و تخلیـد آن در کتـب را حـرام مـی       
دانـد (السـرائر،   برداری و حفظ، اخذ اجرت بر آن را نیز جایز نمیعالوه بر نسخهادریس نیزابن
) نیـز حفـظ و   ١/٣٥٧) و عالمه (ارشاد االذھـان،  ٢/٢٦٤). محقق حلی (شرایع االسالم، ٢/١١٨

دانند امـا عالمـه در جـایی دیگـر بعـد از ذکـر کتـب ضـالل         نفسه حرام میبرداری را فینسخه
کنـد. (تحریـر   ھـا را نیـز ذکـر مـی    انجیل و تعلیم و اخذ اجـرت بـر آن  برداری تورات و نسخه

)٢/٢٦٠االحکام، 
آورد. در تـذکره  عنوان مصادیق کتب ضـالل مـی  رسد عالمه تورات و انجیل را بهبه نظر می

آورد کـه چـون منسـوخ و    کنـد و دلیـل مـی   نیز ابتدا وقف بر کتابت تورات و انجیل را ذکر می
کند ھا جایز نیست و در ادامه وقف بر کتابت کتب ضالل را ذکر میر آناند وقف بتحریف شده

) و وصـیت بـه کتابـت    ٢٩٨) وی استیجار برای تعلیم این کتب (ھمان، ٢/٤٢٩(تذکره الفقھاء، 
). ٤٨٣داند (ھمان، تورات و انجیل و کتب ضالل را در جایی دیگر مشمول حکم عدم جواز می

رسد به این دلیل باشد کـه نـزد   کتب ضالل ذکر شده به نظر میاینکه ھمواره تورات و انجیل با
رود، از این روست که محقق کرکـی در شـرح   عالمه، از اظھر مصادیق کتب ضالل به شمار می

کند کـه تـورات و انجیـل از کتـب ضـالل بلکـه از رئـوس کتـب         قواعد عالمه خاطر نشان می
کـرد شـاید   وقتی ذکر کتب ضالل کفایت مـی ھماند و مراد عالمه از ذکر این دو کتاب آنضالل
اند یا اینکه منسوخ بعد از نسخ (نسخ ھا در اصل ضالل نبودهدادن به این نکته باشد که اینتوجه
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).٤/٢٦شود. (جامع المقاصد، بودن خارج میشریعت) از حق

فـظ و  ) عـالوه بـر ح  ٣/٢١٤) و شھید ثانی (الروضه البھیه، ٩٢شھید اول (اللمعه الدمشقیه، 
کنند.برداری، درس، قرائت، مطالعه و مذاکره را نیز اضافه مینسخه

شود که تمام موارد ذکر شده اعـم از تکسـب، وقـف،    گونه برداشت میاز آنچه ذکر شد این
برداری و کتابت در واقع متفـرع بـر حفـظ کتـب ضـالل      وصیت یا استیجار برای تعلیم و نسخه

حرمـت حفـظ کتـب    «تـوان  ابراین اصل و عنوان بحث را مـی اند؛ بنھستند و در بقای آن دخیل
نامید.» ضالل

توضیح واژگان بحث
مراد از حرمت: مراد از حرمت، حکم تکلیفی است و از آنجا که حرمت تکسب با فعلی در 

توان گفت در صورت اثبات آن نوبت به صورتی وجیه است که خود فعل حرام نفسی باشد می
ھا متصور اسـت. عـالوه   بودن آناخیر بعد از بررسی ادله و تمامرسد که بحثحکم وضعی می

؛ ٣/٢١٤بر اینکه ظاھراً مراد از حرمت حفظ، نزد برخی وجوب اتالف اسـت. (الروضـه البھیـه،    
).٢٢/٥٦جواھر الکالم، 

طور که در لغت ھم به معنای به خاطر سپردن (نقـیض نسـیان) آمـده و    مراد از حفظ: ھمان
) فقھـا نیـز ھـر دو معنـا را ذکـر      ٧/٤٤١(لسان العـرب،  و حراست (از تلف) ھم به معنی حفظ 

اند و گویا حفظ معنای اصطالحی ندارد بلکه مراد از آن ھمان معنای لغوی است.کرده
ھا در سـینه (از برکـردن) یـا حفـظ     نویسد حفظ کتب ضالل یعنی حفظ آنمحقق کرکی می

) اما محقق اردبیلـی حفـظ بـه    ٤/٢٦جامع المقاصد، ھا از اسباب تلف (ھا به معنی صیانت آنآن
) و محقـق نراقـی مـراد از    ٨/٧٥داند (مجمـع الفائـده،   معنی صیانت از اسباب تلف را اظھر می

). محقـق ایروانـی   ١٤/١٥٧کند (مستند الشیعه، شدن محدود میحفظ را تنھا به حفظ از فرسوده
بنی بر اینکه یا مراد از حفظ، عدم تعـرض  کند منیز سه احتمال را در مورد معنای حفظ ذکر می

برای اتالف است که این از عبارت بعید است یا مراد از حفظ، اثبات ید بر آن و حفظ آن است 
آید، حفظ از تلـف اسـت. پـس مـورد آن خصـوص      و یا مراد از حفظ چنانکه از ظاھر آن برمی

شود و فرد آن را از تلف موقعیتی است که کتاب در معرض تلف باشد و آب و آتش متوجه آن 
کـردن کسـی   طور است وگرنه صرف مھمانحفظ کند مثل حفظ نفس محترمه از تلف که ھمین

کردن او به خانه اگر در خارج خانه بال و آفتـی متوجـه او نباشـد حفـظ او محسـوب      و دعوت
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).١/٢٥شود. (حاشیه المکاسب، نمی

مراد از کتب ضالل
ضالل ضد اھتداء و ارشاد است و ضاله، حیوانی اسـت  ضالل در لغت ضد ھدی و رشاد و ا

و اصل معنـای ضـالل   » خفی و غاب«شناسند، ضلّ الشیء یعنی که برای او صاحبی (ربی) نمی
ضلّ الماء فی اللبن اذا غاب و ضـلّ الکـافر اذا غـاب عنـه     «شود: چنانکه گفته می» غیبوبه«یعنی 

ای جریان دارد و نور ن به آبی که زیر صخرهو ھمچنی» الحجه و ضلّ الناسی اذا غاب عنه حفظه
).٣٩٦-١١/٣٩٠گویند. (لسان العرب، می» ضَلَل«رسد خورشید به آن نمی

کند که شاید مراد از آن اعـم از کتـب   گونه بیان میمحقق اردبیلی مراد از کتب ضالل را این
کتب احادیثی که ادیان منسوخه و کتب مخالف با حق (امامیه) چه در اصول و فروع و ھمچنین

ھا بـا  اند به دلیل مذھب یا فسق راویان آناند باشد نه احادیثی که ضعیفمعلوم است جعل شده
رود بنابراین حفظ صحاح سته جائز است مثل احادیثی که در کتـب  اینکه احتمال صدور ھم می

د پس شایسـته  انبودن، ضعیفھا به دلیل زیدی، فطحی یا واقفیرغم اینکه راویان آنماست علی
اند اعراض کنیم. خالصه ظاھر این است که آنچه نیست که از اخبار نبوی که عامه روایت کرده

ممنوع است فقط ضالل است نه تصنیفات مخالفان در مذھب (غیر از امامیه) ھرچند موافق حق 
باشد باشد (امامیه). پس تفاسیر مخالفان ممنوع نیست مگر مواضعی که بطالن و فساد آن معلوم

ھا ھم مگر در موارد نادر بال اشکال است زیرا حق در اصول فقه با دلیـل اثبـات   و اصول فقه آن
ھا در اصول فقـه  ھای آنشود و در دین چیزی مقرر نشده که با آن مخالفت شود بلکه کتابمی

ھـای مـا ھسـتند. (مجمـع الفائـده،      در نقل خالف و اختیار آنچه مبرھن و حق است مثل کتاب
٧٥-٨/٧٦.(

گوید داند و میاما محقق بحرانی این تفریعات و تخریجات را در واقع تیری در تاریکی می
اختصاص منع به ضالل اگر دلیلی داشت خوب بود ھرچند اشکال به آن وارد اسـت کـه شـاید    
مراد از کتب ضالل کتب اھل ضالل باشد و این مجاز شایعی در کالم اسـت و بـه ایـن ترتیـب     

طور مطلـق ھمـه   شود و بهاردبیلی در مورد تخصیص به ضالل ذکر کرده منتفی میآنچه محقق 
ھـا و  نشـینی بـا آن  گیرد و این با نھی وارد شده در خصوص ھممصنفات اھل ضالل را در برمی

استماع کالمشان حتی برای رد، از ترس شمول عـذاب نیـز مناسـبت دارد. (الحـدائق الناضـره،      
١٨/١٤٣.(
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کند کـه  الکرامه برخالف نظر بحرانی در خصوص کاربرد مجازی بیان میاما صاحب مفتاح 

ظاھر کالم اصحاب این است که کتاب ضالل کتابی است که ھمه مطالبش ضـالل باشـد و ایـن    
ھای حکمـای  زند به تورات و انجیل، کتاباقتضای اصل حقیقت در الفاظ نیز ھست و مثال می

ھـا و منکـران خداونـد، کتـب     بودند، کتب عبـادت بـت  قدیم که قائل به قدم عالم و عدم معاد 
گانه و خوارج چه اصول دینشـان چـه   بدعت مثل کتب جبر و کتبی که در خصوص خلفای سه

ھاست اما کتبی که ھمه مطالبشان ضالل نیست بلکه مشتمل بر ضـالل اسـت   فروع و فتاوای آن
ست مثل کتب معتزلـه و بعضـی   که پر از مطالبی است که موافق با مکتب کالمی عدلیه ادرحالی

ھـا حـرام نیسـت. وی در    ھا و صحاح سته، حفظ آنھا و اصول فقه آنکتب اشاعره و تفاسیر آن
داند و سه صورت بـرای  ادامه مالک را دائر مدار اغراض و مقاصد و ترتب مصالح و مفاسد می

ل مخالفـت بـا   ھایی که برای تقویت ضالل اسالمی یا ضالشود. صورت اول کتابآن متصور می
حکم شرعی ثابت به دلیل قطعی به آن استدالل شود که واجـب االتـالف اسـت. صـورت دوم     

شـود مثـل اخبـار و فتـاوای غیـر اصـحاب امامیـه کـه حفـظ و          کتبی که بـه آن احتجـاج نمـی   
ھا واجب نیست و صورت سوم کتبـی کـه نوشـته    ھا حرام است ولی اتالف آنبرداری آننسخه

بر معانی کتاب و سنت استدالل شود مثل کتب اصول فقـه کـه بـال اشـکال     شده تا به کمک آن
)٢٠٧-١٢/٢٠٩است. (

اش ضالل اسـت یـا مشـتمل بـر     البته صاحب جواھر ھم این تفصیل که کتب ضالل یا ھمه
تابد و قائل است که در لسان دلیل، فرقی میان معد و غیـر معـد، کـل یـا     ضالل است را بر نمی

گویـد غالـب کتـب    قتی معلوم الضالل باشد نیست ھرچند در ادامه مـی بعض، اصلی یا فرعی و
اند چون به دلیل وقوع نقض و افساد مطالـب  مخالفین و ملل فاسد، امروزه از کتب ضالل خارج

ھـا بـه   اند و امروزه دیگـر اتـالف آن  ھا توسط اصحاب ما دیگر مثل این است که از بین رفتهآن
).٥٨-٢٢/٥٩وجود، واجب نیست. (جواھر الکالم، ھا از عرصه معنی نابودکردن آن

صـورت مـنقح بیـان    کند عنوان بحث را و در واقع مراد از ضالل را بهاما کسی که سعی می
کند. بـه نظـر   سازد شیخ انصاری است. وی در مکاسب مراد از ضالل را به دو شکل بررسی می

این صـورت کتـب ضـالل، کتـب     نفسه باطل باشد که دراو یا مراد از ضالل چیزی است که فی
مشتمل بر مطالب باطل است یا اینکه مراد از ضالل، معنـای مقابـل ھـدایت باشـد کـه در ایـن       

صورت دو احتمال است:
احتمال اول (در مجموع احتمال دوم) اینکه کتب ضالل کتبـی اسـت کـه بـه قصـد حصـول       
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ضالل نوشته شده است.

کتابی است که موجب ضالل شـود ھرچنـد   احتمال دوم (در مجموع احتمال سوم) درواقع
مطالبش حق باشد مثل بعضی از کتب عرفا و حکما که مشتمل بر ظواھر منکری است که ادعـا  

اند.ھا را اراده کردهکنند غیر از ظاھر آنمی
دھـد کـه   اما شیخ انصاری قبل از اینکه درواقع نظر مختار خود را بیـان کنـد توضـیح مـی    

ھـای  ھای ضـالل نیسـتند امـا کتـاب    خ و تحریف نشده داخل در کتابھای آسمانی منسوکتاب
اند به معنای اول (کتب مشـتمل  آسمانی تحریف شده مثل تورات و انجیل داخل در کتب ضالل

بر مطالب باطل) نسبت به ما چراکه دیگر بعد از بداھت نسخ آن کتب برای مسلمانان، موجـب  
)١/٢٣٥شوند (ضالل نمی

بین سه احتمال که ذکر کرد یعنی کتب مشتمل بر مطالب باطل، کتبی که به در ادامه شیخ از 
قصد حصول ضالل نوشته شده و کتبی که موجب ضـالل باشـد ھرچنـد مطـالبش حـق باشـد،       

).٢٣٦داند. (ھمان، می» نفی خالف«احتمال اخیر را ظاھر از دلیل 
دانـد (حاشـیه   اسب مـی محقق ایروانی نیز در صورت تمامیت ادله ھمین احتمال سوم را من

شان آن اضالل باشد و بـه  که ) و سید یزدی نیز احتمال سوم را منتھا درصورتی١/٢٥المکاسب، 
پذیرد و معتقد است کتابی به صرف اینکه مشتمل بر مطالب عبارتی نوعاً موجب ضالل شود می

ه از کتـب  کـ شود مانند کتب اشـعار عاشـقانه و ماننـد آن   باطل باشد کتاب ضالل محسوب نمی
ھای غیر واقعی و کاذب خصوصاً اگـر بـه غـرض پنـد و     ضالل نیستند و ھمچنین کتب داستان

اندرز نوشته شده باشند مثل کتاب انوار سھیلی و مانند آن و ھمچنـین کتبـی کـه از نظـر ادبـی      
).١/٢٣(حاشیه المکاسب، ھا.سودمندند مثل کتاب مقامات حریری و بدائعی و مانند آن

داند ولی نه به این معنی که موجـب  یز در دراسات ھمین احتمال سوم را اظھر میمنتظری ن
آیـد  ندرت وگرنه الزم مـی ھم بهاش آنلوحیضالل شود ولو برای یک نفر به دلیل جھل و ساده

ھا حتی مثل قرآن کریم و کتب حدیث، کتب ضالل باشند بلکه به ایـن معنـی کـه    که ھمه کتاب
)٣/٩٩(کنند موجب ضالل شود. الذھن که به آن مراجعه میمعمولی خالیبرای کثیری از افراد 

اما خوئی در شرح خود بر مکاسب شیخ، مراد از کتب ضالل را مجمـوع احتمـاالت دوم و   
چیزی است که به قصد اضالل و اغوای گوید مراد از کتب ضالل ھر آنداند آنجا که میسوم می

مراھی در اعتقـادات و فـروع شـود. (مصـباح الفقاھـه،      مردم نوشته شده و موجب ضاللت و گ
٤٠١-١/٤٠٢.(
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در این میان تنھا سید محمد صادق روحانی است که از بین سه احتمالی که شـیخ انصـاری   

کند یعنی کتبی که به قصد حصول ضالل نوشته شود حتـی  ذکر کرده احتمال دوم را انتخاب می
).١/٣٤٣منھاج الفقاھه، ؛١٨/٢٦٨اگر مطالبش حق باشد. (فقه الصادق، 

حال بعد از گزارش نسبتاً مبسوطی از اقوال فقھا در مورد معانی کتـب ضـالل پرسـش ایـن     
ھمه اختالف نظر، مراد از کتب ضالل چیست؟  است که باالخره با وجود این

ھـای  فـرض این پرسش از این رو ھمچنان باقی اسـت کـه برخـی صـرفاً بـر اسـاس پـیش       
معنـا تراشـیده و   » کتـب ضـالل  «کالمی برای عنوانی که اختراع شده یعنـی  ای یااعتقادی، فرقه
ای که با ھر عقائدی خـود را  اند و رھبران و علمای مذھبی و غیر مذھبی ھر فرقهمصداق آورده

توانند نسبت به آنچه مخالف عقایدشان اسـت ھمـین   ) نیز می٣٠دانند (اعراف/ھدایت یافته می
کند.) و این روش کمکی به فھم مسئله نمی٤٢رقان/دیدگاه را داشته باشند (ف

بیند ضالل و اضالل را با توجه به سیاق آیـات قـرآن، بـازتعریف    نگارنده از این رو الزم می
کند.

کنـد و  گوید ھرکه را بخواھـد ھـدایت مـی   طور عام میابتدا باید گفت در قرآن، خداوند به
) و عـالوه بـر اینکـه    ٨؛ فاطر/٩٣؛ نحل/٢٧٢بقره/طور نمونه:کند (بهھرکه را بخواھد گمراه می

تواند او را ھدایت کند (...وَمَنْ یضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ھَـادٍ) و  کسی که او گمراه کند دیگری نمی
هُ فَمَـا لَـهُ مِـنْ          کسی که او ھدایت کنـد دیگـری نمـی    توانـد او را گمـراه کنـد (وَمَـنْ یھْـدِ اللـَّ

منظـور بیـان مطلـب    ) که با توجه به سیاق آیات قرآن اساساً این آیـات بـه  ٣٦،٣٧مُضِلٍّ...)(زمر/
ھـا  اند و آن، تذکر دادن این مطلب به پیامبر است که وی مسئول ھدایت انساندیگری نازل شده

.١نیست بلکه تنھا وظیفه او بالغ و انذار است
ت اضـالل خداونـد،   ھای کالمی شـکل گرفتـه پیرامـون آیـا    رسد بحثاز این رو به نظر می

محصول شرایط بعد از عصر نزول است وگرنه در گفتمان قرآنی و سیاق آیات، چونان نگرشـی  
شود.نه اراده شده نه دیده می

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَکوا وَمَا جَعَلْنَـاک عَلَـیھِمْ حَفِیظًـا وَمَـا     «)، ٦٦(انعام/» کذَّبَ بِهِ قَوْمُک وَھُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَیکمْ بِوَکیلٍ«-١
اءَکمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکمْ فَمَنِ اھْتَدَی فَإِنَّمَا یھْتَدِی لِنَفْسِهِ وَمَـنْ ضَـلَّ فَإِنَّمَـا    قُلْ یا أَیھَا النَّاسُ قَدْ جَ«)، ١٠٧(انعام/» أَنْتَ عَلَیھِمْ بِوَکیلٍ

لَّ فَإِنَّمَا یضِلُّ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَیک الْکتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اھْتَدَی فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَ«)، ١٠٨(یونس/» یضِلُّ عَلَیھَا وَمَا أَنَا عَلَیکمْ بِوَکیلٍ
)، ٦(شـوری/ » وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ اللَّهُ حَفِیظٌ عَلَیھِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَیھِمْ بِوَکیـلٍ «)، ٤١(زمر/» عَلَیھَا وَمَا أَنْتَ عَلَیھِمْ بِوَکیلٍ

ا أَفَأَنْتَ تُکرِهُ النَّاسَ حَتَّی یکونُوا مُؤْمِنِینَ * وَمَا کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ  وَلَوْ شَاءَ رَبُّک لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کلُّھُمْ جَمِیعً«
ءَ مَعَـهُ مَلَـک   فَلَعَلَّک تَارِک بَعْضَ مَا یوحَی إِلَیک وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُک أَنْ یقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَیهِ کنْزٌ أَوْ جَـا «)، ١٠٠-٩٩(یونس/...» 

)١٢(ھود/» إِنَّمَا أَنْتَ نَذِیرٌ وَاللَّهُ عَلَی کلِّ شَیءٍ وَکیلٌ



103ةشمارفقه و اصول- مطالعات اسالمی126
؛ ٢٥٨عنـوان نمونـه ظـالم (بقـره/    کنـد بـه  طور خاص از کسانی که ھدایت نمیاز طرفی به

برد که در ادامه ذکر خواھد نام می)١٠٨) و فاسق (مائده/٦٧؛ مائده/٢٦٤)، کافر (بقره/٥١مائده/
گیرند.شد که این افراد ھمه زیرمجموعه یک حکم کلی قرار می

) که در ادامه ١١٥توبه/...»(وَمَا کانَ اللَّهُ لِیضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ ھَدَاھُمْ «گوید: از طرف دیگر می
باید دید چه کسانی را ھدایت کرده است.

کند:کند و کسانی که ھدایت میایت نمیاما توضیح کسانی که ھد
توان به قاعده و قـانونی  کند) میکند (گمراه میبرای گروه اول یعنی کسانی که ھدایت نمی

ھم به نحو یک رابطه علی و معلولی اشـاره کـرد یعنـی آیـات سـه و      که خداوند مقرر داشته آن
) کتِبَ عَلَیهِ ٣بِغَیرِ عِلْمٍ وَیتَّبِعُ کلَّ شَیطَانٍ مَرِیدٍ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یجَادِلُ فِی اللَّهِ«چھار سوره حج: 

خـوبی  بـه ٢که با توجـه بـه آیـات دیگـر    )» ٤أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ یضِلُّهُ وَیھْدِیهِ إِلَی عَذَابِ السَّعِیرِ (
اء و اجـدادی و  ھای آبشود که مراد از دعوت شیطان و تبعیت از او یا تبعیت از سنتمعلوم می

و عـدم اتبـاع از آن بـاز    » مـا انـزل اهللا  «به دنبال آن ھدایت نشدن به عدم تعقل و تدبر نسبت به 
گردد و طبق این قانون اگر الف اتفاق بیافتد، ب نیز اتفاق خواھد افتـاد و از ایـن رو معنـای    می

را آفریـده و بیـان   اضالل خداوند نیز (به دور از نگاه کالمی) واضح است چرا که خداوند علت 
کند و معلول یعنی ضاللت دائر مدار علت یعنی عدم تعقل و تدبر در اقوال (اعم از قول خدا می

و غیر خدا) و اتباع از غیر علم (غیر ما انزل اهللا) است.
کند:ھا را ھدایت میاما گروه دوم یعنی کسانی که خداوند آن

) و در جـای دیگـر   ٢٧(رعد/» ی إِلَیهِ مَنْ أَنَابَیھْدِ«...گوید که طور مختصر میجا بهدر یک
) تا اینکـه در آیـات ھفـده و ھجـده سـوره زمـر       ١٣(شوری/» یھْدِی إِلَیهِ مَنْ ینِیبُ«...گوید: می
ـ   «کند: طور تفصیلی بیان میبه هِ لَھُـمُ الْبُشْ رَی وَالَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ یعْبُدُوھَا وَأَنَابُوا إِلَی اللـَّ

) الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِک الَّذِینَ ھَدَاھُمُ اللَّهُ وَأُولَئِک ھُمْ أُولُو ١٧فَبَشِّرْ عِبَادِ (
ذِینَ أَسْـرَفُوا عَلَـی     «و در چند آیه بعد مناسب با این سیاق آمده: )» ١٨الْأَلْبَابِ ( قُلْ یا عِبَـادِی الـَّ

) وَأَنِیبُـوا  ٥٣سِھِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ ھُوَ الْغَفُورُ الـرَّحِیمُ ( أَنْفُ
ـ  ٥٤إِلَی رَبِّکمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یأْتِیکمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَـرُونَ (  نَ مَـا أُنْـزِلَ   ) وَاتَّبِعُـوا أَحْسَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یجَـادِلُ فِـی اللَّـهِ    «) علی الخصوص آیات بیست و بیست ویک سوره لقمان ٢٤؛ نمل/٢١؛ نور/٢٢(ابراھیم/-٢
ـ     ) ٢٠بِغَیرِ عِلْمٍ وَلَا ھُدًی وَلَا کتَابٍ مُنِیرٍ ( یطَانُ وَإِذَا قِیلَ لَھُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَیـهِ آبَاءَنَـا أَوَلَـوْ کـانَ الشَّ

قَالُوا بَـلْ نَتَّبِـعُ مَـا أَلْفَینَـا عَلَیـهِ      وَإِذَا قِیلَ لَھُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ«و آیه صد و ھفتاد سوره بقره: )» ٢١یدْعُوھُمْ إِلَی عَذَابِ السَّعِیرِ (
)»١٧٠آبَاءَنَا أَوَلَوْ کانَ آبَاؤُھُمْ لَا یعْقِلُونَ شَیئًا وَلَا یھْتَدُونَ (
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)».٥٥إِلَیکمْ مِنْ رَبِّکمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یأْتِیکمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (

سوره زمر تنھا آیـاتی اسـت کـه خداونـد بـه      ١٨و ١٧شاید بدون اغراق بتوان گفت آیات 
ز ایـن آیـات اسـتنتاج    ای کـه ا کند. اولین نکتهصراحت مشخص کرده چه کسانی را ھدایت می

شود این است که خطاب در این آیات به عباد و سیاق نیـز مربـوط بـه ایمـان (و اسـالم در      می
أَحْسَنَ مَـا  «تقابل با شرک) است. نکته دوم اینکه با توجه به سیاق آیات، خداوند خواسته که از 

نیـز بشـارت   » ونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَـنَهُ یسْتَمِعُ«اتباع شود و به کسانی که » أُنْزِلَ إِلَیکمْ مِنْ رَبِّکمْ
یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَـیکمْ مِـنْ رَبِّکـمْ مـن     «داده بنابراین در یک کالم یعنی 

؛ اما شاید به ذھن برسد که معنـای اتبـاع از احسـن چیسـت و چگونـه ممکـن اسـت از        »القول
» احسـن الحـدیث  «کـه خـدا خـود آن را    که در قرآن آمـده تبعیـت کـرد درحـالی    بھترین قولی 

نامد؟) می٢٣(زمر/
رساند و آن اینکه قرآن خود مجمـع االقـوال   تر به آیات قرآن ما را به جواب مینگاھی دقیق

نیز ھست. ھرچند تماماً قول خداست اما بسیاری از آیات با توجه به اینکه منطـق قـرآن، منطـق    
قول خدا و اقوال غیـر خداسـت کـه    » قول«؛ نقل قول است. به عبارت رساتر مراد از گفتگوست

خدا نقل کرده است.
، )١٢توان به این موارد اشاره کرد: قول شیطان در تکبر ورزیدن (اعـراف/ عنوان نمونه میبه

؛ ٢٥؛ انعـام/ ٦قول مشرکان در مجنون خواندن پیـامبر و اسـطوره خوانـدن آیـات قـرآن (حجـر/      
)، قول بعضی یھودیان و مسیحیان ٤)، قول کافران در ساحر کذاب خواندن پیامبر (ص/٣١نفال/ا

گفتنـد مسـیح،   ) و قول بعضی دیگر که می٣٠گفتند عزیر و مسیح پسر خدا ھستند (توبه/که می
ھـا و  ، قـول دھـری  )٧٣) و قول بعضی دیگر که قائل به تثلیث بودند (مائده/١٧خداست (مائده/

) و اقـوال دیگـر کـه    ٢٤)، قول فرعون در خدا خواندن خـود (نازعـات/  ٢٤اد (جاثیه/منکران مع
بسیارند و در کنار این اقوال البته خدا از زبان رسوالنش قول خود را نیز در سیاقی مناسب نقـل  

.٣کرده است
کرد دیگر اتباع از احسن، معنـا نداشـت و   بنابراین اساساً اگر خداوند سایر اقوال را نقل نمی

عقالً ممکن ھم نبود چراکه مقدمه عقلی اتباع از احسن، شنیدن جمیع اقوال و تعقل و تـدبر در  
تـوان فھمیـد کـه کـدام قـول،      ھاست وگرنه چطور مـی ھا و بررسی بینه و دلیل ھرکدام از آنآن

نَّنِـی مِـنَ   وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَـی اللَّـهِ وَعَمِـلَ صَـالِحًا وَقَـالَ إِ     «کند: خداوند خود با یک پرسش دعوت به تفکر می-٣
دھد که قول احسن، قول خداست که به وسیله وحی بـر زبـان رسـوالنش جـاری     گونه تذکر میو این)۳۳(فصلت/» الْمُسْلِمِینَ

ساخته است و اتباع از قول احسن (ما انزل اهللا) منجر به ھدایت است.
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ھـا را  احسن است؟ بنابراین واضح است که تا وقتی کسی خود شخصاً جمیع اقوال و دالئـل آن 

ھا تدبر و تفکر نکند ممکن نیست که بتواند بعد از انتخاب، از احسن تبعیت کند ر آننشود و د
و از ضالل خارج و ھدایت شود.  

ھا اتبـاع  عنوان نتیجه، کسی در ضالل است که اوالً اقوال را استماع و ثانیاً از احسن آنلذا به
ماع اقوال جھت تـدبر و اتبـاع   نکند و بنابراین اضالل نیز به ھمین ترتیب یعنی جلوگیری از است

بود نیز تناسـب دارد چنانکـه   » غیبوبه«که و این تعریف با اصل معنای لغوی آن٤ھااز احسن آن
که صخره مانع رسیدن نور ای جریان دارد درحالیقبل ھم اشاره شد عرب به آبی که زیر صخره

گویند.می» ضَلل«شود خورشید به آن می
ن نکته نیز اشاره شود که ھدایت و ضاللت قائم به دو رکـن اسـت   در اینجا الزم است به ای

طورکلی اطالع) اسـت و دیگـری   یعنی باید دو مقام را از ھم تفکیک کرد: یکی مقام استماع (به
مقام اتباع.

توان اقوال را شنید چه قول خدا چه غیر خدا باشـد امـا در مقـام    در مقام استماع، آزادانه می
(در قرآن) است که برای مسلمان شایسته پیروی است.اتباع، این قول خدا

قبل از بررسی ادله اقامه شده این نکته قابل ذکر است که با توجه به اقـوال فقھـا تـا حـدی     
و ممنـوع از نشـر   » ممنـوع مـن السـمع   «واضح شد که مراد ایشان از بحث حفظ کتاب ضـالل،  

ای که اقامه شده را بررسی کرد.برداری) است یعنی مقام استماع، حال باید ادله(نسخه

ادله مطرح شده بر حرمت حفظ کتب ضالل
دلیل اول: آیات

رسد اولین فقیھی که به دلیل کتاب و برخی آیات آن البته به اجمـال اشـاره کـرده    به نظر می
نویسد حرمت حفظ کتب ضالل از آنچه کـه داللـت بـر وجـوب     صاحب جواھر است. وی می

)٢٢/٥٦شود. (ھو الحدیث و کذب و افترا بر خدا دارند نیز استفاده میاجتناب از قول زور و ل

د را اضالل کرده فـی المثـل بـه دالئلـی     گیرد و در این حالت خود فرد، خوگاه این جلوگیری توسط خود فرد صورت می-٢
کند و منطقی است که شنود ویا تدبر نمیھای جاھالنه آباء و اجدادی و... اقوال را نمیچون ھواپرستی، تعصب نسبت به سنت

گیرد مثـل فرعـون و   تواند پیروی کند تا ھدایت شود وگاه این جلوگیری توسط فرد دیگری صورت میھا نیز نمیاز احسن آن
) و بعضـی دیگـر   ٦٦-٦٦٧)، رھبران و بزرگان (احـزاب / ١٥؛ مائده/١٧٥-١٧٤)، بعضی اھل کتاب (بقره/٩٨-٧٩امری (طه/س

) که برخی یا مشغول کردن سایرین به اقوالی دیگر غیر از قول خدا مثـل سـامری، احبـار اھـل کتـاب، رھبـران و       ٧-٦(لقمان/
ده و اتباع نشود یا مثل برخی چون فرعون با استفاده از زور و تھدید شدند که قول خدا شنیبزرگان و نصر بن حارث باعث می

.و شکنجه
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سوره لقمان و امر به اجتنـاب از قـول زور در   ٦اما شیخ انصاری تصریحاً ذم مستفاد از آیه 

). سـید احمـد   ١/٢٣٣شـمارد. (المکاسـب،   سوره حج را از ادلـه حرمـت حفـظ برمـی    ٣٠آیه 
) و سید یـزدی تنھـا   ٣/٢١یه لھوالحدیث (جامع المدارک، خونساری تنھا به ذکر ذم مستفاد از آ

)؛ بنـابراین اجمـاالً   ١/٢٣کننـد (حاشـیه،   بسـنده مـی  » واجتبوا قول الزور«به ذکر استدالل به آیه 
آیه استدالل شده است.٢توان گفت به می

)٦(لقمان: » اللَّهِوَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشْتَرِی لَھْوَ الْحَدِیثِ لِیضِلَّ عَنْ سَبِیلِ«آیه نخست: 
نویسد در تفسیر این آیه گفته شده کتابی تقریب استدالل: آقای خویی در مصباح الفقاھه می

) و ١/٤٠٣شـود ( که در آن لھو الحدیث باشد منظور است پس شامل حفظ کتب ضالل ھم مـی 
ن چیـزی  نویسد مستفاد از این آیـه، حرمـت ھـر آ   منتظری نیز در تقریب استدالل به این آیه می

است که در طریق اضالل واقع شود و حفـظ کتـب ضـالل نیـز از آن جملـه اسـت. (دراسـات،        
٣/٩٣.(

نقد و بررسی
کنـد. اول اینکـه معلـوم نیسـت حفـظ کتـب       اشکال را بر داللت این آیه مطرح می٣خویی 

ضالل موجب اضالل شود. دوم اینکه برفرض که بپذیریم مستفاد از آیه، حرمـت اشـتراء کتـب    
ل است دیگر داللتی بر حرمت ابقاء و حفظ آن بعد از شراء ندارد مثل اینکه تصویر، حـرام  ضال

است اما نگھداری از آن حرام نیست یا زنا حرام است اما تربیت اوالد زنا حـرام نیسـت. سـوم    
خرد کـه  شان نزول آیه مربوط به قضیه نضر بن حارث بن کلده است که در واقع کتبی میاینکه

الخصوص قصه رستم و اسفندیار بوده و با آن مـردم را سـرگرم   ھای پارسیان علیستاندر آن دا
).١/٤٠٣کرده تا به سخن قرآن گوش ندھند. (مصباح الفقاھه، می

محقق ایروانی نیز در نقد استدالل به این آیه مراد از اشتراء را تعاطی و تحدث بـه حـدیث   
ام است اما این خارج از بحـث مـا در حرمـت    شک اضالل حرداند و بیلھو به قصد اضالل می

).امـا منتظـری در رد   ١/٢٥شوند (حاشیه، حفظ و اعدام کتب ضالل است که موجب اضالل می
نظر ایروانی معتقد است حمل لفظ اشتراء به تحدث و سخن گفتن مخالف با ظـاھر آیـه اسـت    

شـود  رواقع مورد آیه میکه دپس بھتر است آیه را حمل به ظاھرش کنیم مطابق با شأن نزول آن
).٣/٩٣اشتراء کتب اباطیل و نشر آن به قصد جلوگیری از استماع قرآن. (دراسات، 

)٣٠(حج:»وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«...آیه دوم: 
تقریب استدالل: در تقریب استدالل این آیه آمده قول زور به کذب تفسیر شده بنابراین آیـه  
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ب ضالل چراکه این کتب از اظھر مصادیق کذب بلکه کذب به خدا کند بر نابودی کتداللت می

) ونیز گفته شده قـول زور گرچـه در تکلـم بـه باطـل      ١/٤٠٤و رسول اوست (مصباح الفقاھه، 
شـود  ظھور دارد اما بعد از اینکه آیه شریفه در اخبار وارده به استماع غنا تفسیر شده معلوم مـی 

توسط خود شخص یا دیگری است بنابراین مستفاد از آیـه،  مراد از قول زور اعم از تکلم به آن
).١٤/٢٦٤اجتناب مطلق از باطل است به نحو قول باشد یا کتابت. (فقه الصادق، 

نقد و بررسی
شود وجوب اجتنـاب  در نقد استدالل به این آیه گفته شده غایت آنچه از این آیه استفاده می

ر اعدام کذب ندارد چه برسد به اتالف کتب ضالل از تکلم به کذب است و حتی دیگر داللتی ب
شد مثل اکثر تواریخ و مانند آن و کسی از وگرنه اعدام ھمه کتبی که در آن کذب بود واجب می

؛ دراسات، ١/٤٠٤شود چه برسد به فقھا. (مصباح الفقاھه، محصلین فقه به این مطلب ملتزم نمی
٣/٩٤(

اول اینکه امر به اجتنـاب از قـول زور مثـل امـر بـه      کند،ایروانی نیز اشکاالتی را مطرح می
اجتناب از غیبت و بھتان و مانند آن از سایر محرمات است. دوم اینکه مـراد از آن تـرک ایجـاد    
است نه ترک موجود خواه با فرار و دوری از آن یا با اعدام آن و سـوم اینکـه صـدق قـول بـر      

ل قول زور شود و چھارم اینکه احدی ملتزم کتابت معلوم نیست تا کتابت و نسخ کذب نیز شام
)١/٢٥به حرمت اثبات ید یا وجوب اتالف اکاذیب مکتوب نشده است. (حاشیه، 

نتیجه اینکه این آیه نیز مثل آیه قبل ھیچ داللتـی بـر مـدعا ندارنـد و در مقـام بیـان مطلـب        
ه در آیـات  دیگری ھستند یعنی تقبیح قائل به کذب (خواه مطلق کذب خواه کذب بـه خـدا کـ   

بسیاری نیز تاکید شده است) و تقبیح کسی که مانع استماع اقوال (اعم از قول خدا) و بـه دنبـال   
شود.آن اتباع از قول احسن (قول خدا) می

دلیل دوم: روایات
کند که ھیچ روایتی در خصوص این مسـئله یعنـی حرمـت حفـظ     صاحب حدائق اعالم می

) اما با این وجـود بـه چنـد روایـت اجمـاالً      ١٨/١٤١ضره، کتب ضالل نیافته است (الحدائق النا
استدالل شده است.

روایت اول
پردازد که در آن حضرت علـی (ع) روزی در راه  عالمه در نھایه االحکام به ذکر روایتی می

دھد کـه آن را نـابود کنـد و در    بیند و به او دستور میمسجد در دست عمر ورقی از تورات می
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ای جز پیروی از من نداشتند. گر موسی و عیسی علیھما السالم زنده بودند چارهگوید اادامه می

)٢/٤٧١.(
نقد و بررسی

نگارنده اصالً چنین روایتی را در ھیچ کتاب حـدیثی نیافـت جـدا از اینکـه مـتن حـدیث،       
ھای غالت است که به کتاب عالمه راه یافته لکن مشـابه ایـن   غلوآمیز است و احتماالً از ساخته

و گویـا از  ٥دیث در مورد پیامبر (ص) را شیخ صدوق در معـانی االخبـار بـه شـکل مرسـل     ح
گویـد مـا   آیـد و مـی  کند: که عمر نزد رسول خدا مـی گونه نقل میغریب الحدیث ابوعبید، این

ھـا را  دانی که بعضـی از آن انگیزد آیا صالح میشنویم که تعجب ما را برمیاحادیثی از یھود می
طور که یھود و نصـارا متحیـر   گوید: آیا متحیرید ھمانم؟ پیامبر (ص) در پاسخ مییادداشت کنی

ای ام و اگر موسی زنده بود جز پیروی از من چـاره آورده» بیضاء نقیه«یقین برای شما شدند؟ به
گوید آیا در اسالم متحیرید و دیـن خـود را   دھد که درواقع پیامبر مینداشت. شارح توضیح می

).٢٨٢خواھید آن را از یھود و نصارا اخذ کنید؟ (معانی االخبار، شناسید که مینمی
توان گفت مراد از احادیث یھود، تورات کتابی که بر موسی نازل شد اوالً قبل از ھر چیز می

نیست بلکه مثنات (میشـنا) اسـت چراکـه وقتـی یھـود کتـاب خـدا را بـه کنـاری نھادنـد (آل           
سـاختند  تحیر شدند لذا بجای کتاب خدا از احادیثی که احبارشان می) در دینشان م١٨٧عمران/

) تبعیـت  ٧٨-٧٩؛ بقـره/ ٧٨-٧٩کردند (آل عمـران/ دادند و نقل میو به خدا و رسول نسبت می
که در روایت به » بیضاء نقیه«و این مطلب از مسئله پیروی از پیامبر و آنچه آورده یعنی ٦کردند

١٥٧شود چرا که با توجه به آیات مخصوصاً آیـه  ه نیز فھمیده میآن اشاره شده و روایات مشاب
توان فھمید که مراد پیـامبر از  می» وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ«سوره اعراف و این قسمت از آن 

تبعیت کردن از وی، تبعیت از قرآن، کالم خداست. درنتیجه اساساً میان ایـن حـدیث و مـوارد    
ا بحث حاضر ارتباطی نیست چراکه اتباع از احادیـث یھـود قطعـاً جـایز نیسـت چـون       مشابه ب

باوجود علم یعنی قرآن دیگر تمسک به غیر قرآن ھرچه باشد اعم از احادیث یھود معنـا نـدارد.   

وَقَـالَ أَبُـو   «ق) به این ترتیـب اسـت:   ٢٢٤این حدیث و توضیحات بعدی آن در غریب الحدیث ابوعبید، قاسم بن سالم (-٥
ھـا فَقَـالَ:   ا نسْمع أَحَادِیث من یھـود تعجبنـا أفتـری أَن نکتـب بعـض     عبید: فِی حَدِیث النَّبِی عَلَیهِ السَّلَام حِین أَتَاهُ عمر فَقَالَ: إِنَّ

عی. وَتَفْسِـیر ھَـذَا   أمتھوکون أَنْتُم کمَا تھوّکت الْیھُود وَالنَّصَارَی لقد جِئتُکمْ بھَا بَیضَاء نقیة لَو کانَ مُوسَی حَیا مَـا وَسـعه إِلَّـا اتبـا    
عون: قلت لِلْحسنِ: مَا متھوکون قَالَ: متحیرون. قَالَ أَبُو عُبَیدٍ: یقُول: أمتحیـرون أَنْـتُم فِـی    الْحَرْف فِی حَدِیث آخر مَرْفُوع قَالَ ابْن 

]: فَمَعْنَاه أَنه کره أَخذ الْعلم مـن أھـل الْکتـاب. وَأمـا     -الْإِسْلَام لَا تعرفُون دینکمْ حَتَّی تأخذوه من الْیھُود وَالنَّصَارَی [قَالَ أَبُو عبید 
لْقَیمَـةِ} إِنَّمَـا ھِـی    ئتُکمْ بھَا بَیضَاء نقیة فَإِنَّهُ أَرَادَ الْملَّة الحنیفیة فَلذَلِک جَاءَ التَّأْنِیث کقَوْل اللَّه عز وَجل {وَذلِک دِیـنُ ا قَوْله: لقد جِ

).٣/٢٨» (فِیمَا یفَسر الْملَّة الحنیفیة.
.١/٢٦٣، اة المفاتیح شرح مشکاة المصابیحمرق،نور الدین المال الھروی القاریبرای شرح بیشتر این حدیث نک: -٦
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شود و آن این است که با توجه به متن حدیث (بـه فـرض   از اینجا نکته دیگری نیز دریافت می

الخصوص کعب و به عمر که خود از مخالفان سرسخت حدیث و علیصحت انتساب این گفتگ
گیری بـوده و اتفاقـاً   فھمیم شنیدن سایر اقوال در زمان پیامبر امر معمول و ھمهاالحبار بوده) می

شود استماع اقوال غیر نیست بلکه ھشدار نسبت بـه اتبـاع از   آنچه مورد تذکر حضرت واقع می
عیاری جھت تشخیص صحیح از ناصحیح (علم از ظن) است و حال معرفی مغیر قرآن و درعین

وَمَا أَرْسَلْنَا مِـنْ  «به فرض صحت در مقابل » ال تسالوا اھل الکتاب«٧این روایت و روایات مشابه
وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَیک قَبْلِک إِلَّا رِجَالًا نُوحِی إِلَیھِمْ فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * بِالْبَینَاتِ 

کند.معنا پیدا می)» ٤٣-٤٤الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیھِمْ وَلَعَلَّھُمْ یتَفَکرُونَ (نحل/
روایت دوم

درواقع روایت دوم، روایت تحف العقول (ابن شعبه حرانی) اسـت و ابتـدا صـاحب مفتـاح     
).٢٠٧-١٢/٢٠٦ه است. (الکرامه متعرض بعضی مواضع آن شد

موضع اول:...انما حرم اهللا صناعه التی یجی منھا الفساد محضا
شـود  تقریب استدالل: گفته شده شکی نیست که کتب کفر و خـوارج منجـر بـه فسـاد مـی     

کنـد جمیـع منـافع صـناعت     ) و نیز گفته شده مفھوم حصر داللـت مـی  ١٢/٢٠٧(مفتاح الکرامه،
)١/٤٠٤له منافع است. (مصباح الفقاھه، محرم، حرام باشد و حفظ از جم

نقد و بررسی
گذشته از اینکه خبر تحف، مرسل و ضعیف است خویی در رد استدالل بـه ایـن موضـع از    
روایت آورده است حرمت صناعت با حرمت ابقاء مصنوع ھیچ تالزمی نـدارد بنـابراین نھایـت    

ضـالل از محرمـات اسـت    چیزی که این موضع بر آن داللت دارد این است کـه تـألیف کتـب   
)١/٤٠٥شود اما داللتی بر حرمت ابقا ندارد. (مصباح الفقاھه، چراکه صناعت بر آن صدق می

داند و اگـر منـاط عـامی از آن اسـتفاده شـود، از      ایروانی نیز مورد این موضع را صنعت می
تعـدی  صنعت به موارد غیر صنعتی که در علت منع یعنی منشائیت فسـاد، مشـترک باشـند نیـز     

کند نه به حفظ مصنوع یا موجود بلکه اگر از علت منع، مبغوضـیت حتـی بـه وجـود فسـاد      می
)١/٢٥وقت اعدام و اتالف آن مطلوب خواھد بود. (حاشیه، استفاده شود آن

ی دِینِھِمْ، فَـإِنْ کنْـتُمْ لَـا    وَلَا تَسْأَلُوا أَھْلَ الْکتَابِ عَنْ شَیءٍ فَإِنَّھُمْ قَدْ طَالَ عَلَیھِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُھُمْ، وَابْتَدَعُوا فِ«...بطور نمونه -٧
قَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ:   «و )۱۱/۱۵۹(جامع معمر بن راشد، » ابَکمْ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَهُ فَاھْدُوا عَنْهُ وَاسْکتوامَحَالَةَ بِسَائِلِیھِمْ فَمَا وَافَقَ کتَ

ـ   َتسْأَلُونَ أَھْلَ الْکتَابِ عَنْ کتُبِھِمْ، وَعِنْدَکمْ کتَابُ اللَّهِ أَقْرَبُ الْکتُبِ عَھْدًا بِاللَّهِ، وَتَقْرَءُونَهُ  (مصـنف ابـی شـیبه،    » بْمَحْضًـا لَـمْ یشَ
۱۱۲-۶/۱۱۳) روایات دیگر مرتبط با خواندن سایر کتب بطور نمونه نک: مصنف عبدالرزاق، ۵/۳۱۳
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)٣/٩٦شود. (دراسات، جز اینکه کتب ضالل غالباً در فساد محض متمرکز و محدود نمی

فساد و الیکون فیه شی من وجوه الصالح محرم تعلیمـه و  موضع دوم: ومایکون منه و فیه ال
تعلمه وعلمه به و اخذ االجر علیه و جمیع التقلب من جمیع الوجوه الحرکات کلھا...

تقریب استدالل: یکی از موارد تقلب، حفظ است نتیجه اینکه حفظ کتب ضالل که خـالی از  
اند حرام است.وجوه صالح

نقد و بررسی
، ممنوع است خصوصاً اگر غرض حافظ این باشد کـه کتـاب، دسـت    صدق تقلب بر حفظ

)١/٤٠٥ھا نشود. (مصباح الفقاھه، مردم نیافتد تا موجب اضالل آن
موضع سوم:...اویقوی به الکفر و الشرک فی جمیع الوجوه او المعاصی او بـاب یـوھن بـه    

الحق فھو حرام محرم بیعه و شرائه و امساکه ...
کتب ضالل موجب تقویت کفر و شرک است نتیجه اینکه حفظ کتب تقریب استدالل: حفظ

ضالل حرام است.
نقد و بررسی

شود (فقـه الصـادق،   اوالً مورد روایت، کفر و شرک است و سایر موارد ضالل را شامل نمی
) ١/٤٠٥) و ثانیاً حفظ موجب تقویت کفر و اھانت به حـق نیسـت (مصـباح الفقاھـه،     ١٤/٢٦٥

ضالل و تقویت کفر عموم من وجه است، ھـر حفظـی موجـب تقویـت     چراکه بین حفظ کتب
شود مگر اینکه حفظ به قصد تقویت و علم به حصول تقویت انجـام شـود (دراسـات،    کفر نمی

طورکلی روایت تحـف العقـول   ). خالصه اینکه بعد از ذکر مواضع مورد نظر باید گفت به٣/٩٥
یسـت بنـابراین صـالحیت نـدارد تـا      از حیث سند ضعیف است و چیزی ھم جابر ضـعف آن ن 

).١/٤٠٥مستند حکمی از احکام شرعی واقع شود. (مصباح الفقاھه، 
روایت سوم

من علم باب ضالل کان علیه مثل اوزار من عمـل بـه و ال یـنقص    «...روایت ابوعبیده حذاء: 
)١/٣٥(کافی، ». اولئک من اوزارھم شیئا

عنـوان ادلـه حرمـت    ر کنار روایت تحف بهمحقق نراقی تنھا کسی است که این روایت را د
).١٤/١٥٧کند. (مستند، حفظ ذکر می

نقد و بررسی
وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّکمْ قَالُوا أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ * لِیحْمِلُوا أَوْزَارَھُمْ کامِلَـةً  «با توجه به آیه: 
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) ایـن روایـت   ٢٤-٢٥(نحـل/ » نَ یضِلُّونَھُمْ بِغَیرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا یزِرُونَیوْمَ الْقِیامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِی

نیز ھیچ داللتی بر مدعا ندارد بلکه صرفاً تطبیقی است بر آنچه در مورد معنای ھدایت و ضـالل  
(اھتدا و اضالل) بیان شد در خصوص حالتی کـه جلـوگیری از اسـتماع اقـوال و اتبـاع از قـول       

تر است.وضوح بار مسئولیت وی سنگینغیر باشد که بهاحسن توسط 
روایت چھارم: حدیث عبدالملک بن اعین

شمارد. در این روایت عبـدالملک خـدمت امـام    شیخ انصاری این روایت را جزء ادله برمی
ھـا شـده اسـت.    کند از حالش که مبتالبه نگاه کردن به سـتاره رسد و شکایت میصادق (ع) می

دھـد کـه   دھـد آری. حضـرت دسـتور مـی    کنی؟ وی پاسـخ مـی  یا حکم میپرسد آحضرت می
)١/٢٣٤ھایت را بسوزان. (المکاسب، کتاب

تقریب استدالل: امر داللت دارد بر وجوب و مورد که کتب نجوم است خصوصیت ندارد و 
شود.کتب ضالل را ھم شامل می

نقد و بررسی
کنـد چراکـه   ر داللـت بـر ارشـاد مـی    اول اینکه به قرینه مناسبت میان سـؤال و جـواب، امـ   

خواھد راھی به او نشان دھد تا از آن ابتال خالصـی یابـد و امـام درواقـع     عبدالملک از امام می
کند به راھی که از ابتال خالص شود. ثانیاً از تفصیلی که در مناسب با این سؤال، او را ارشاد می

القضا و حکم دادن اسـت  قدمه برای ترکشود که امر به احراق از باب مروایت آمده فھمیده می
ھـای الھـی و تـدبر در نظـام خلقـت یـا       عنوان آیات و نشانهھا بهبه عبارتی نگاه کردن به ستاره

وَھُوَ الَّذِی جَعَـلَ  «نفسه اشکال که ندارد ھیچ بلکه مطلوب نیز ھست ھا فیمطالعه جایگاه ستاره
) نھایت ٩٧(انعام/» مَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآیاتِ لِقَوْمٍ یعْلَمُونَلَکمُ النُّجُومَ لِتَھْتَدُوا بِھَا فِی ظُلُ
گونـه ادعاھـای خرافـی در    بینـی و ایـن  بینی و پـیش کردن و طالعاینکه آنچه مذموم است حکم

ھا و صورت فلکی است بنابراین مورد روایت نه استماع خصوص آینده بر اساس جایگاه ستاره
؛ ١/٢٣٤ه اتباع است و از این نظر ارتباطی با محل بحـث نـدارد. سـایرین نیـز (المکاسـب،      بلک

اند که بدون حکـم کـردن، حفـظ کتـب     ) تصریح کرده٣/٩٦؛ دراسات، ١/٤٠٥مصباح الفقاھه، 
اند که مقدمه ) نیز اشاره کرده١/٢٣) و سید یزدی (حاشیه، ١/٢٥جایز است و ایروانی (حاشیه، 

و آنچه واجب است ترک القضا است ولی احراق حتـی از بـاب مقدمـه ھـم     حرام حرام نیست
واجب نیست.
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دلیل سوم: اجماع

) ولـی محقـق   ٢/١٠١٣پـردازد (ط.ق،  عالمه در منتھی المطلب تنھا به ذکر عدم خالف مـی 
). محقـق  ٨/٧٦اردبیلی از عدم خالفی که او ذکر کرده، اجماع فھمیـده اسـت (مجمـع الفائـده،     

). ١٨/١٤١رساند که قضیه اجماعی است (الحدائق الناضره، گوید ظاھر منتھی میمیبحرانی نیز 
صاحب ریاض نیز آورده که عدم قول بالفرق بین طائفه و عـدم خـالف بـل چنانچـه از ظـاھر      

).٨/٦٩آید اجماع قائم شده است (ریاض المسائل، منتھی بر می
نقد و بررسی

ف یا اجماعی ثابت نباشد چراکه چنانکـه گذشـت   رسد اول اینکه چنین عدم خالبه نظر می
) و وجـوھی  ١/٢٣؛ یزدی، حاشیه، ١٨/١٤١صاحب حدائق مخالفت ورزیده (الحدائق الناضره، 

اند را تخمینی اعتباری و برای اثبات احکام شرعی توقیفی، غیـر قابـل اعتمـاد    که فقھا ذکر کرده
ماع تعبـدی نیسـت چراکـه احتمـال     دانسته است. دوم اینکه به فرض که اجماع محقق باشد اج

ھا دیگر به طریـق اولـی   دارد مستند آن ھمین آیات و روایاتی باشد که ذکر شد و بعد از نقد آن
اجماع، غیر قابل اعتناست.

دلیل چھارم: عقل
کند و البتـه از ظـاھر کـالم    شیخ انصاری به حکم عقل به وجوب قطع ماده فساد استناد می

نھا دلیل قابل اعتنا نزد وی ھمین حکم عقـل اسـت و چـون عقـل بـه      آید که تشیخ چنین برمی
دارد کـه  بـرد و اذعـان مـی   کند در ادامه مناط را روی ترتب مفسده میمصالح و مفاسد نگاه می

حفظ کتب ضالل حرام نیست مگر از حیث ترتب مفسده ضاللت به نحو قطع یا احتمـال قـوی   
تر الوقوعا متوقع، معارض با مصلحت اقوا یا قریبو اگر چنین نبود یا حتی مفسده محقق شده ی

). به نظر خوانساری نیـز عمـده   ١/٢٣٤از مفسده متوقع بود دلیلی بر حرمت نیست (المکاسب، 
دلیل، حکم عقل است و حتی ظاھر روایات را ارشاد به حکم عقل به وجوب قطع مـاده فسـاد   

ھمین عقل به جواز حفظ بـل بـه   کند که در صورت وجود مصلحت غالبهداند و تصریح میمی
).٣/٢١کند. (جامع المدارک، وجوب آن حکم می

نقد و بررسی
نویسد اگر مدرک حکم عقل، حسن عدل و قبح ظلم خویی در رد استدالل به حکم عقل می

باشد به این ادعا که قلع ماده فساد، حسن و حفظ آن، ظلم و ھتک شارع است این ادعـا مـورد   
لیلی بر وجوب دفع ظلم در جمیع موارد نیست وگرنه باید بر خدا و انبیـا  اشکال است چراکه د
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بود بااینکه خدا کسی اسـت کـه انسـان را قـادر بـر      و اوصیا ممانعت تکوینی از ظلم واجب می

کنـد یـا کفـران    عمل خیر و شر کرده و راه را به او نشان داده اما شاکرا و اما کفورا (یا شکر می
درک حکم عقل وجوب اطاعت و حرمت معصیت امر خدا بـه قلـع مـاده    ورزد) و اما اگر ممی

ھا و سایر ھیاکل عبادت، دلیل ھا صلیبفساد باشد بازھم جز در موارد خاصی مثل شکستن بت
نیست و وجوب شرعی در مورد خاص، ارتباطی به حکم عقل به قلع ماده فساد ندارد. (مصباح 

).١/٤٠٢الفقاھه، 
ظ کتب ضالل که ظلم نیست تـا قبـیح باشـد. نھایـت اینکـه عقـل       گوید حفروحانی نیز می

). ١٤/٢٦٣کند به قبح القاء فساد و حرمت تألیف کتب ضـالل. (فقـه الصـادق،    مستقل حکم می
نویسد که اگر عقل چنین حکمی کند باید با ھمان مالک حکم کنـد بـه   گونه میایروانی نیز این

موجب گمراھی از راه خـدا شـود. لکـن حکـم     طور مطلق ھرکس که وجوب قتل کافر بلکه به
کند نھایت اینکه قدر متقـین از حکـم   صورت ممنوع است و عقل چنین حکمی نمیعقل بدین

عقل، حکم به قبح القای فساد است و مصداق آن در اینجا تألیف کتب ضـالل اسـت نـه حفـظ     
لبتـه قـبح تـألیف کتـب     ). ا١/٢٥آنچه تألیف شده یا عدم اتالف آن یا اثبات ید بر آن. (حاشیه، 

ضالل خارج از بحث حاضر است چراکه صرف تألیف و حتی نشـر و مطالعـه و اسـتماع ھـیچ     
ای با اتباع ندارد تا ضالل محقق شود.مالزمه

رسد اوالً حفظ و نشر حتی به قصد اسـماع و شـنواندن از قبیـل    گذشته از اینکه به نظر می
اقوال بسیاری نقل و حفظ شده و اگـر صـرف   طور که گذشت ظلم نیست چراکه در قرآن ھمان

ھـا را نقـل و   حفظ این اقوال ظلمی به عباد بود به حکم مالزمه، خداوند و رسولش نیز نباید آن
رود کردند. در ثانی قبح ظلم از احکام عقلیه ایست که بدون ھـیچ قیـد و شـرطی مـی    حفظ می

شـود امـا ظـاھراً    رط حرام میروی موضوعات خود و به حکم مالزمه، حفظ نیز بدون قید و ش
نزد خود شیخ نیز حفظ، ظلم نیست چراکه وی حرمت حفظ را مقید به ترتب مفسـده ضـاللت   
(یعنی اتباع) کرده و این تقیید وجھی ندارد جز اینکه ادعا شود بین حفظ (یا اسـتماع) و ترتـب   

ای وجـود نـدارد.   مفسده ضاللت (یا اتباع) ھم مالزمه جریان دارد که معلوم است چنین مالزمه
اند اما فقھا مواردی را از حکم حرمـت حفـظ، اسـتثنا    سوم اینکه احکام عقلی، آبی از تخصیص

دھد تمسک به دلیل عقل اند مثل نقض و تحصیل ملکه بحث و .... که درمجموع نشان میکرده
نیز برای اثبات مدعا جایز نیست.

ند به مویداتی نیز استناد شده است:  جدا از این ادله که ھمگی قاصر از اثبات مدعا بود
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مویدات

مؤید اول
دھد و ایـن  محقق اردبیلی آورده است که حفظ و نسخ از رضایت به عمل و اعتقاد خبر می

)٨/٧٦ممنوع است (مجمع الفائده، 
نقد و بررسی

شـود چـه برسـد بـه حفـظ چنانکـه       واضح است که صرف آگاھی موجب اعتقاد قلبی نمی
مند اسـت اگـر قرآنـی خطـی قـدیمی ھـم       آوری عتیقه عالقهدین که به جمعیالمثل فردی بفی

داشته باشد به این معنی نیست که مسلمان شده و از اعتقاد او به اسـالم خبـر دھـد. گذشـته از     
طور که اشاره شد مقام استماع غیر از مقام اتباع است.اینکه ھمان

مؤید دوم
) و ١٢/٢٠٧محمد جواد عاملی (مفتاح الکرامـه،  ) سید٨/٧٦محقق اردبیلی (مجمع الفائده، 

اند که کتب ضـالل مشـتمل بـر بـدعت     ) اشاره کرده٨/٦٩سید علی طباطبایی (ریاض المسائل، 
الدفع است و حفظ منافی وجوب دفع است.است و بدعت از باب نھی از منکر واجب

نقد و بررسی
استماع آن و خلط این دو جـایز  در این مورد ھم آنچه ممنوع است اتباع از بدعت است نه 

نیست.
مؤید سوم

» ال تعاونوا علی االثـم «گفته شده در حفظ کتب ضالل نوعی اعانه بر اثم است و شامل نھی 
)٨/٦٩؛ ریاض المسائل، ١٢/٢٠٧شود (مفتاح الکرامه، می

نقد و بررسی
اینجـا غیـر   کند تمسک به حرمت معاونت بر اثم درطور که محقق نراقی نیز اشاره میھمان

). چراکه اگر حتی اختالف مبانی در صدق مفھوم اعانـه را  ١٤/١٥٧مطرد است (مستند الشیعه، 
عنوان مقدمه اتباع مطـرح  در نظر نگیریم آنچه ممنوع است اتباع است اما استماع نھایتاً بتواند به

م نیست تا اعانه بر شود بنابراین حفظ، اعانه بر استماع است نه اعانه بر اتباع و مقدمه حرام حرا
آن، اعانه بر حرام باشد.

مؤید چھارم
ھـا بـه ھـر    صاحب جواھر آورده است که از ادله وجوب جھاد با اھل ضالل و اضـعاف آن 
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ھـا از طریـق نـابودی    شود که مراد از جھاد، تدمیر و نابودی مذھب آنطریق ممکن استفاده می

ھـا  بر نـابودی آنچـه موجـب تقویـت آن    کند اھل آن مذھب است پس به طریق اولی داللت می
شود پس بـه قیـاس   ھا می) و کتب ضالل ھم موجب تقویت آن٢٢/٥٧شود. (جواھر الکالم، می

اولویت تدمیر کتب ضالل ھم واجب است.
نقد و بررسی

برانگیز است در رد این ادعا گفتـه  گذشته از اینکه تلقی صاحب جواھر از مسئله جھاد تأمل
ھـا نیسـت در ثـانی مـراد از اھـل ضـالل       ود کتب، موجب تقویت مذھب آنشده اوالً نفس وج

ھرکسی نیست که عقیده باطلی داشته باشد و سـوم اینکـه قیـاس اولویـت باطـل اسـت. (فقـه        
).١٤/٢٦٦الصاق، 

مؤید پنجم
)٨/٦٩اند (ریاض المسائل، برخی به وجوب دفع ضرر محتمل تمسک کرده

نقد و بررسی
محتمل یا مظنون، ضعیف است چرا که اگر دفع تنھـا منحصـر   تمسک به وجوب دفع ضرر

توانـد بـا   گونه نیست زیرا دفع ضـرر مـی  فایده بود لکن اینشد مفید بهبه اتالف کتب ضالل می
) و حتـی در ایـن   ١٤/١٥٧عدم رجوع یا تالش برای دفع شبھه نیز محقق شود (مستند الشیعه، 

بسا اتالف نسخه یا نسخی از کتب موجـب محـو   اعصار که وسائل طبع و نشر گسترده شده چه
بسا با اتالف (یا جلوگیری از نشر) آن کتاب، توجـه مـردم بـه    آن یا محو آثارش نشود بلکه چه

آن، میل و انگیزه نسبت به آن بیشتر ھم شود و برعکس، حفظ و نشر آن موجب وضوح بطـالن  
فع اضرار این کتب، اتفاقـاً حفـظ و   ترین راه برای دفع ضرر و دو ضاللت آن شود بنابراین ساده

).٣/١٠٤نشر آن است. (دراسات، 

گیرينتیجه
پس از بررسی آراء و نظرات و ادله ادعایی در خصوص حکم فقھـی حرمـت حفـظ کتـب     

توان به این نتایج اشاره کرد:ضالل می
با توجه به سیاق آیات و بازتعریف معنای ضالل و اضالل، بـا توجـه بـه بحـث حاضـر      -١

ھا تدبر نکند و بعد از احسن آن اقـوال پیـروی   ی در ضالل است که اقوال را نشنود و در آنکس
شنود و به دور از ھواھای نفسانی و یابد که جمیع اقوال را مینکند و در مقابل کسی ھدایت می
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ھـا کـه ھمانـا    ھا تدبر و از احسـن آن ھای جاھالنه آباء و اجدادی در آنتعصب نسبت به سنت

کند. اضالل نیز به ھمین ترتیب یعنی جلـوگیری از شـنیدن اقـوال    داوند است پیروی میقول خ
ھا و بررسی دالیلشان جھـت اتبـاع از قـول احسـن     (اعم از قول خدا) و تدبر و مقایسه میان آن

(قول خدا).
طور که ھدایت در دو مقام مورد نظر است یکی استماع اقـوال و دیگـری اتبـاع از    ھمان-٢

ن، به این معنی که تا شخصی جمیع اقوال را نشنیده باشد انتخـاب و اتبـاع از احسـن    قول احس
کند یا نـه و از طرفـی صـرف اسـتماع تـا      ھا تبعیت میداند که از احسن آنممکن نیست و نمی

انجامد بـه ھمـین ترتیـب ضـاللت نیـز بـا       وقتی به اتباع از احسن ضمیمه نشود به ھدایت نمی
قتی اتباعی در بین نباشد محقق نخواھد شد ھرچند قصد ناقـل، کاتـب،   صرف شنیدن اقوال تا و

حافظ یا ناشر تحقق ضاللت یعنی اتباع از غیر احسن باشد.
انـد مبتنـی بـر ایـن     اصطالح ضالل عنوان کردهآنچه فقھا در مورد حرمت حفظ کتاب به-٣
ی از سـمع و اسـتماع اقـوال    انجامد اوالً ناظر به جلوگیرفرض که استماع لزوماً به اتباع میپیش

که این ادعا در تقابل جدی با سیاق آیات قرآن و روش ھـدایت انسـان اسـت در    است درحالی
طـورکلی  ثانی ترکیب کتاب ضالل از اساس ترکیبی نادرست است چراکه خوانـدن کتـابی و بـه   

ا ایـن  استماع قولی نه موجب ھدایت است نه موجب ضاللت چون ھر دو نیاز به اتباع دارند بـ 
زند امـا اسـتماع   شدن از استماع اقوال قطعاً به ھدایت (اتباع از احسن) ضربه میتفاوت که مانع

خود علت تامه جھت اتباع از احسن نیست.خودیبا توجه به آیات قرآن به
ھا وارد است در برابر سیاق آیـات قـرآن   ادله ادعا شده گذشته از تمام نقدھایی که به آن-٤
کـدام قـادر بـه اثبـات حکمـی در خصـوص       سـوره زمـر، ھـیچ   ١٨و ١٧یات الخصوص آعلی

گونـه کـه فقھـا    جلوگیری از استماع اقوال (حرمت نشر و حفظ از تلف) نیستند و از طرفـی آن 
ای وجود نـدارد و صـرف اسـتماع بـه اتبـاع      گونه مالزمهاند بین استماع و اتباع ھیچخلط کرده

ت با وجود داشتن معیاری چون قرآن دیگر خوانـدن ھـیچ   توان گفانجامد خالصه اینکه مینمی
تواند منجر به اتباع از غیر احسن شود.کتابی و استماع ھیچ قولی برای مسلمانان نمی
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١٤١٩، قم، موسسه نشر اسالمی، فی شرح قواعد العالمهةمفتاح الکرامعاملی غروی، جواد بن محمد، 
ق.
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.ق١٤٠٣، ھند، المجلس العلمی، المصنفعبد الرزاق الصنعانی، أبو بکر، 
ق.١٤١٠، قم، موسسه نشر اسالمی، ارشاد االذھان الی احکام االیمانعالمه حلی، حسن بن یوسف، 
، قم، موسسـه امـام صـادق    علی مذھب االمامیهةتحریر االحکام الشرعی_________________، 

ق.١٤٢٠(ع)، 
ق.١٤١٤، قم، موسسه آل البیت الحیاءالتراث، الفقھاءةتذکر_________________، 
، مشھد، مجمـع البحـوث االسـالمیه،    منتھی المطلب فی تحقیق المذھب_________________، 

ق.١٤١٢
ق.١٤١٠، قم، موسسه اسماعیلیان، االحکام فی معرفه االحکامةنھای_________________، 

.١٣٦٣، طھران، دارالکتب االسالمیه، الکافیکلینی، محمدبن یعقوب، 
، تھـران، انتشـارات اسـتقالل،    ئع االسالم فی مسائل الحالل والحرامشرامحقق حلی، جعفر بن حسـن،  

ق.١٤٠٩
، قم، موسسه آل البیت الحیـاء التـراث،   جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، علی بن حسین، 

ق.١٤٠٨
ق.١٤٢٣، قم، موسسه نشر اسالمی، االحکامةکفایمحقق سبزواری، محمدباقربن محمدمومن، 

ق.١٤١٠، قم، موسسه نشر اسالمی، المقنعهن محمد، مفید، محمد ب
، قـم، منشـورات   و البرھان فی شرح ارشـاد االذھـانةمجمع الفائدمقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 

تا.جامعه مدرسین، بی
ق.١٤١٥، قم، نشر تفکر، دراسات في المکاسب المحرمهمنتظری، حسینعلی، 

.١٣٥٥، طھران، مکتبه الصدوق، شرح مختصر النافعجامع المدارک فیموسوی خوانساری، احمد، 
، قم، موسسه آل البیـت الحیـاءالتراث،   فی احکام الشریعهةمستند الشیعنراقی، احمد بن محمد مھدی، 

ق.١٤١٥
.١٣٧٨، قم، موسسه اسماعیلیان، المکاسبةحاشییزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 


