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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

در بيان شرائط وظائف و آداب معلم، همانطور كه قبال عرض كرديم وظائف و آدابي كه با عناوين خاصه براي 
 اي معلم و عالم ذكر شده است.معلم و حتي عالم ذكر شده و آداب و وظائفي كه بر اساس عناوين عامه بر

 

 مقدمه واجب يا مستحب -6
كه اين قواعد عامه را بر شمرديم و بحث كرديم و رسيديم به هشتم يا نهم مقدمه واجب يا مستحب بخش زيادي  

به همين عنوان و بر اساس مقدمه واجب رجحان  گردديماز اين آداب و وظائفي كه دليل خاص در روايات ندارد بر 
بنا بر نظر مشهور رجحان عقلي است چون شرعا وجوب و استحباب ندارد. دو سه  ،البته اين رجحان كنديمپيدا 

همين هم  كنديمدر بحث گاهي تفاوت پيدا  هابيترتنكته كه بايد اينجا بگوييم اين است اين شايد بحث نهم باشد 
 هشتمين يا نهمين عنوان و مقدمه عامه بود. كنميمنوع ترتيب تفاوت پيدا بكند. فكر  شوديمموجب 

 

 در اينجا هر دونوع مقدمه منظور است :نكته اول
 يكي اينكه اين مقدمه گاهي واجب است گاهي مستحب است ولي اينجا هر ،ميكنيماينجا چند تا نكته را عرض  

واجب است ولي گاهي  مييگويماي يا ادبي را چون مقدمه واجب است دو مقصود هست گاهي هست كه وظيفه
كه آن  شوديماينجا هر دو مقصود است در اينجا اينطور  شوديممقدمه يك امر استحبابي است طبعا مستحب 

اگر نه وظيفه و ادب استحبابي يا  شوديمواجب  اشمقدمهوظائفي كه واجب است اگر متوقف شد بر يك امر مقدمي 
. به عنوان مثال اين وظائف اوليه اي كه براي معلم ذكر كرديم ودشيمرجحاني است مقدمه هم استحبابي يا رجحاني 

اگر چيزي بيايد مقدمه اين امر واجب بشود  ميدانيممثال اخالص را با يك ترتيب مخصوصي بعضي جاها واجب 
استحباب داشته مثل رفق و لين نرمي در تعامل حداقل اين استحباب داشت اگر  هاآن. ولي بعضي از شوديمواجب 

 . اين يك نكته است كه روشن است.شوديمچيزي مقدمه اين امر باشد مشتحب 
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 عقلي است وجوب يا استحباب، :دوم
نكته دوم هم اين است كه در اينجا آنچه كه به عنوان مقدمه براي آن واجب يا مستحب است اين وجوب يا 

در عقداستيجار يك معلم گفته شده كه استحبابش بنابر آنچه كه مشهور است عقلي است نه شرعي، مثال وقتي كه 
شما در اين مدت تحصيلي نه ماه بايد در اين كالس بچه را به اينجا برساني اينكه او بايد بچه را در اين مدت به 

را ياد بگيرد و  هاوهيشرا به كار بگيرد بايد آن  هاوهيشو  هاروشگر متوقف بر اين است كه اين نوع ا ،اينجا برساند
از حيث اينكه اين مقدمه تكليفش  ترمناسبو شيوه هاي  هاروشرا به كار ببرد. بنابراين به كار بستن آن  هاوهيشآن 

است كه بايد ياد بگيرد اين هم به هر حال نكته ديگري است كه اين وجوب يا استحباب نكته اول اين است كه گاهي 
حباب عقلي است و شرعي نيست بنابر آنچه كه واجب است گاهي مستحب است نكته دوم اين است كه وجوب و است

 گفته شد.
 

 اندجمعاعد عامه قابل عناوين وقو سوم:
آن  و م؛يكنيماختصاص به اين ندارد ولي ما ذكر  ميكنيمنكته سوم هم اين است كه در اين عناويني كه ما ذكر  

مثال  شوديمگاهي در يك مورد چند تا جمع  ميكنيماين است كه اين عناوين و قواعد عامه اي كه ما در اينجا ذكر 
باز اين را  شوديمچون مقدمه تكليفش  و ؛چون او اجير است و مستخدم دولت است از آن حيث اين تكليف را دارد

اي اتست كه بايد توجه كرد. اين اجب با هم جمع مي شوداين هم نكتهدارد. گاهي بعضي عناوين راجح و عناوين و
همه قواعد عامه  كنميم. يك عنوان ديگري هم اينجا هست. فكر شوديمكه عنوان هشتم يا نهم عنوان مقدمه است 

رعايت شروط را  اندكردهاين است كه مرحوم شهيد آنچه را ذكر  مانديماما يك مطلبي كه اينجا باقي  و ؛را گفتيم
 گفتيم حرمت خيانت هم گفتيم. بحثي باقي نمانده است. 

 

 واستهزاء ديگرانعدم تحقير  -7
مثال يك عنوان نكات ديگري هم از عناوين كليه هست كه مبناي بعضي از بحثهايي است كه مرحوم شهيد آورده  

ديگري كه ما داريم همان بحثهاي كلي است كه تحقير ديگران جايز نيست و استهزاء و تحقير جايز نيست اين هم 
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اين است كه يك قاعده كلي  شوديماين آداب و وظائفي كه ذكر يك قاعده كه قاعده فقهي هم هست مبناي بعضي از 
معلم. اين هم دليل  شوديممتعلم و يكي  شوديمداريم كه تحقير و استهزاء غير جايز نيست. طبعا يكي از مصاديقش 

در روابط است. ما گفتيم همه آنچه كه  هاانسانخاصي در باب معلم و متعلم نيامده ولي يك امر كلي در روابط ميان 
 هانياميان اسناها است در باب معلم آكد است. آنوقت يكي از مصاديق آن تحقير و استهزاء و ايذاء ديگران است 

همه با هم تفاوت دارد. يعني ما سه تا عنوان داريم كه با هم يك نوع حالت من وجهي دارند. يكي اينكه نبايد 
يكي اينكه نبايد ديگران را آزار داد. اين سه تا عنوان طبعا در  ديگران را تحقير كرد يكي اينكه نبايد مسخره كرد

روابط معلم و متعلم هم جايگاه مهمي دارد گر چه با اين عناوين اينجا ذكر نشده ولي به طور كلي اينجا مصداق پيدا 
اذيت نشود تحقير و مسخره و آزار با هم تفاوت دارند گاهي ممكن است تحقير بكند ولي  ديدانيم. چون كنديم

چون عادت كرده در بين ديگران تحقير بشود ولي اين اشكال دارد تحقير ديگران ولو اينكه آزار نشود آدم ال ابالي 
بكنند. اين درست نيست ولو اينكه اذيت نشود. مثل غيبت است اينطور  اشمسخرهاست كه عادت كرده كه در جمع 

. اگر شخص راضي باشد بنابر يك دو تعريف در باب غيبت نيست كه اگر خود شخص راضي باشد غيبت جايز باشد
هست. معلوم نيست حالل باشد. ولي اينجا مسلم همينطور است تحقير و استهزاء با ايذاء بينشان تالزم نيست و لذا 
اگر در جايي تحقير و ايذاء باعث آزار نشود باز هم حرام است اگر بشود دو تا محرم است. در هر حال مبناي بعضي 
از چيزهايي كه مرحوم شهيد در اينجا ذكر كرده همان احكام كلي مثل تحقير ايذاء مؤمن است. اين هم يك قاعده 
كلي است كه اينجا مصداق دارد. ببينيد ما طبق قواعد كلي و لو اينكه در باب معلم چيزي نداشته باشيم چيزهايي 

چيزهايي است كه به  هانياقي غيبت و تهمت است. معلوم است مثل تحقير و استهزاء و ايذاء و عناوين كلي اخال
صورت خاص در باب معلم و متعلم برايش تأكيد نشده ولي از باب قاعده كلي كه گفتيم امر محرم در روابط ميان 

. اصل قصه اندگفتهرا مرحوم شهيد  هانيادر رابطه متعلم و متعلم شريان دارد با يك نوع تأكيد خيلي از  هامسلمان
 است همين

 اين عناوين در صورت منشأ تحول بودن جايز است؟
در جايي منشأ نوعي تحول در  هانيهمنكته اي كه در اينجا وجود دارد و مهم هم هست اين است كه اگر  

شخص بشود آيا اين جايز است يا جايز نيست در اينجا يك نكته را بايد بدانيم و آن نكته اين است كه اين احكام 
وابسته به عدم رضايت شخص نيست چون آبروي مؤمن حق خودش نيست حق اهللا است. در  معموال حرمتش
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لذا در  و ؛روايات هم آمده خود ما قبال گفتيم كه آبروي مؤمن حق الناس محض نيست نوعي حق اللهي هم دارد
لك أبي اهللا ذست روايت داريم كه مؤمن حق ندارد تن به هر ذلتي بدهد و لو اينكه خودش هم بخواهد خدا راضي ني

اگر خودتان هم  لك لناي اهللا ذأبيهيهات من الذلة  ديگويمو حضور تابت و طهرت.  لنا و رسوله و المؤمنون
ك ي. تاز آن گذش شودينمدا است و آبروي مؤمن آبروي خدا است و اين حق خأبي اهللا ذالك لنا ي بپسنديد ولي

 نكته هم اين است كه اين عناوين مثل ايذاء و تحقير و استهزاء بحثي وجود دارد كه 

 شوخي جايز است؟ صورت بهاين عناوين 
جدي باشد حرام است يا  هانيااگر به شكل شوخي باشد آيا درست است يا درست نيست و استهزاء و تحقير و 

ر جد نباشد حرمت ندارد ولو اينكه ممكن است كراهت شوخي اگ شوديمشوخي هم حرام است. كه معلموال گفته 
 به عنوان مقدمه باشد. توانديمداشته باشد. اينها به بحثهاي مربوط به فقه االخالق است و 

 مقول به تشكيك بودن بعضي ازاين عناوين
اتب نازله نكته سوم هم اين است كه اين بعضي از اين عناوين يك حالت مقوله به تشكيك دارد و بعضي از مر 

 هانياآن معلوم نيست كه حرام باشد يعني شايد بشود در جاي خودش گفت كه مثال نوعي تحقير يا استهزاء و امثال 
در يك درجاتي خيلي خفيف متعارف است و ممكن است بگوييم كه دليل از آن انصراف دارد. درجات خيلي خفيف 

يك دفعه بيايد جلوي طرف و بر گردد اين  روديمان دارد است كه ممكن است بگوييم انصراف دارد. مثال در خياب
بگوييم حرام است يك نوع آزار نسبتا متعارفي دارد و درجه خفيفه اي دارد اين  شودينميك نوع آزار است ولي 

معلوم  هانيابگوييم  ميخواهيم. تحرمتش خيلي معلوم نيست. يك بحثي است كه ما در فقه االخالق خواهيم گف
مؤمن را اذيت  ديگويمبگوييم كه اطالقاتي كه  ميخواهيمنيست خيلي حرام باشد. نوعي آزار است. به عبارت ديگر 

نكن يا تحقير نكن يا مسخره نكن يك درجات خفيفه اي وجود دارد كه تداول و شيوع زيادي دارد و دليل حرمت از 
مقدماتي  هانياخيلي حرف مستبعدي نيست.  كنميمت من فكر آن انصراف دارد. اين هم نكته اي است كه بعيد نيس

است كه حدود كار روشن بشود تا برسيم به آنجا همين ادب است. اين هم يك نكته اي است كه درجات خفيفه اي 
دارد كه ممكن است بگوييم ادله و اطالقات حرمت از آن منصرف است. اطالقات كراهت منصرف نيست. گاهي ادله 

اطالقش مانعي ندارد ولي ادله اي داريم كه حرمت را  هاآن رسانديمكه حالت مرجوحيت و مكروهيت را  اي داريم



                                                                                                    :  1311 ماره 

6 

 

آن حرمت و مؤاخذه اختصاص دارد به آن، البته يك درجاتي هم ممكن است شك و ترديد داشته باشيم  رسانديم
 هانيايا عناوين قطعي نيست معموال عناوين قطعي است  هانياكه طبق قاعده و اصول مورد شك بايد عمل بكنيم. 

باشد البته اين جاي كار بيشتري دارد.  رنكند حرمت دارد معلوم نيست اينطومتقوم به قصد است. يعني اگر قصد 
 دهديمقطعي است كه ممكن است اصل فعل را با اختيار انجام  هانياجاي خودش بايد بحث بكنيم كه چه مقدار از 

لي في الواقع ايذاء است ولي او قصدش ايذاء نيست. اين جاي بحث دارد و خيلي منقح ولي قصدش ايذاء نيست و
چون  و شود؛يممطرح  هانيابايد كار كرد. اين چند تا نكته اي است كه در اين بحث جنبه فقه االخالقي  و ؛نيست

كه بحثهاي  ميخواهيم. اين در واقع يك فقه االخالق ميكنينمموارد فقهي آن را بحث  ميدانيمرا اخالقي  هانيا
اما اينجا راجع به بحثي كه داريم در اين نوع مسائلي  و ؛اخالقي را با همين روش دقيق اصولي و استنباطي كار بكنيم

 هاانساندر روابط ميان  كنديمآنهايي كه داللت بر حرمت  خصوص به كنديمكه ما ادله داللت بر حرمت يا كراهت 
از او بهره ابزاري برد براي  شوديمهمينهايي كه حرام است  هانياو از جمله رابطه ميان متعلم و معلم اگر جايي 

به هر حال يك جا باشد آزار  شوديماينكه شخص از نظر آموزشي پيش برود و از نظر اخالقي تحول پيدا بكند 
اقدامي كه تحقير و استهزاء است يك تحولي در او  رساندن ممكن است يك تحول روحي در او پيدا بشود. با يك

آن درجاتي كه گاهي متعارف است كه خيلي معمولي است يا شوخي است آن فوقش اين است كه  شوديمپيدا 
حالت  هاوقتخيلي  شوديمكراهت داشته باشد آن محل بحث ما نيست بعضي از چيزهايي كه در كالسهايمان تبادل 

بگوييم ادله از آن منصرف  شوديمچيزهاي جدي است كه خيلي متعارف است و تقريبا  شوخي دارد يك وقتي هم
 است آن را كار نداريم. 

 مورد تزاحم
كه اين مصداق  كنديمولي آنجايي كه مثال استاد به درستي طرف را در جلوي انظار و چندين نفر واقعا رسوا 

مثال در امر به معروف و نهي از منكر در بازدارندگي  شوديممشمول بحث تزاحم  ديآيمهمان ممكن است باشد. اين 
. مثال در يك جايي شوديماز منكر ممكن است يك جايي بگوييم اين كار اشتباه موجب بازدارندگي از منكر 

تزاحم تكاليف، كه تكليفي دارد و با يك  شوديمجلوي منكري را گرفت اين  شوديمجاسوسي كه حرام است با آن 
 .در همان عنوان تزاحم ميان تكاليف ديآيمآن تكليف را انجام داد اين  شوديمروش محرمي 
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 قواعد باب تزاحم
 در تزاحم ميان تكاليف ما چند تا قاعده داريم 
 

  تقدم تكليف الزامي بر غير الزامي  -1
تكليف الزامي و غير الزامي تزاحم پيدا كرد تكليف غير الزامي يك قاعده در باب تزاحم اين است كه اگر 

الزامي را بردارد الزامي بر غير الزامي مقدم است مثال اگر استاد تكليف رجحاني است كه مطلبي را به او ياد  تواندينم
ش را عمل بكند بدهد و درست به او منتقل بكند اين تكليف الزامي اگر نباشد براي اينكه اين تكليف رجحاني خود

اين نياز دارد به اينكه متوقف شده بر اينكه اينجا تحقير بكند و ايذاء بكند و كار حرامي انجام بدهد براي اينكه اين 
تجديد كننده  تواندينمعمل مستحب تحقق پيدا بكند اينكه روشن است يعني هيچ گاه تكليف غير ملزم و الزامي 

زامي باشد. اين يك قاعده در باب تزاحم است. پس تزاحم ميان الزام و غير تكليف يك امر محرمي باشد و خالف ال
الزام صحيح نيست هميشه الزام مقدم بر غير الزام است. اين يك قاعده است. چيزي بيايد ترك واجب يا فعل حرام 

ست در است انجام يك مستحب از طريق ترك واجب يا فعل محرم تحقق پيدا بكند درست نيست اين يك قاعده ا
 باب تزاحم

 تقدم الزاميات بر فعل مكروه -2
 تواندينمقاعده ديگر هم اين است كه اگر الزام متوقف بر فعل مكروهي است آن هم طبعا روشن است غير الزام  

بر تكليف عبادي و الهي مقدم بشود اين هم يك قاعده اي كه اينجا  توانديممقدم بر الزام بشود ولي تكليف الزامي 
براي اينكه در مورد  ميكنيمولي جدا  شوديمهم  هاآنقاعده چهارم هم گر چه به نحوي شامل  و ؛استروشن 
 .ديآيمخاصي 

 

 اخذ به مندوحه درتزاحم بين الزاميات -3
يك قاعده ديگر كه خيلي اساسي و عقاليي هم هست قاعده تزاحم بين تكاليف الزامي باشد آن قاعده اهم و مهم  

در الزام و غير الزام تزاحم ندارد هميشه ملزمات مقدم  ديگويماست. يك قاعده در باب تزاحمات همان است كه 
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انجام يك تكليف انحصار نداشته باشد به يك است. اين يك نكته هست يك قاعده اين است كه در باب تزاحم اگر
فعل محرم بلكه چند تا راه دارد كه يكي محرم است براي اينكه اين تكليف آموزشي يا تربيتي را خوب انجام بدهد 
يك راه است كه از راه حاللي برود يك راه اين است كه فيلم نامشروعي را ارائه بدهد بلكه مطلبي را افاده بكند 

است كه در بعضي از مسائل علمي براي آموزش دادن بايد يك فيلم حرامي را نشان بدهد براي اينكه  گاهي اينطور
براي اينكه  هانياشناسي را تبيين بكند. يا در پزشكي و تشريح و ه از قواعد علوم انساني يا جامعهفالن قاعد

آموزش بدهد يك كار حرامي انجام بدهد اگر مقدمه منحصره نباشد اينجا دو تا صورت دارد قاعده دوم اين است كه 
از آن در مقام آموزش و تربيت استفاده ببرد دو نوع است يك وقتي  خواهديمآن مقدمه حرام يا فعل حرام كه 

ير منحصره باشد اينجا راه مشروع دارد و راه غير مشروع منحصره است يك وقتي غير منحصره است اگر مقدمه غ
مندوحه داشتن و  نديگويمچيز غير الزامي را جايگزين كند. به اين  تواندينمهم هست اينجا ولو الزامي باشد 
برود غريقي را نجات بدهد بايد قصد بكند اگر مندوحه دارد يعني يك  خواهديممندوحه نداشتن دو صورت دارد 

راهي كه جايز نيست انتخاب بكند بايد حالل را انتخاب بكند چون راه  تواندينمير رسمي است اينجا هيچ وقت راه غ
شرعي مشروع وجود دارد اين هم يك قاعده است كه وقتي بين تكاليف پيدا شد قاعده اول اين است كه غير الزامي 

حرامي را جايز بكند يا تجويز به  تواندينمهم  مجوز حرامي بشود. دوم اينكه حتي الزاميات تواندينمهيچ وقت 
 .دارد كه مشروع است. مندوحه يعني بديل مشروع ترك واجبي بكند در صورتي كه مندوحه دارد يعني راه بديلي

 اخذ به اهم درصورت نبود مندوحه  -4
كرد اين صورت چهارم قاعده چهارم اين است كه اگر دو تا تكليف الزامي است مندوحه هم ندارد و تزاحم پيدا  

اي كه در باب تزاحم هست اين است كه گاهي الزام بر غير الزام مقدم است اين دو . پس اين چهار قاعدهشوديم
مقدم بر الزام باشد هميشه الزامي بر غير الزامي مقدم است و از اين نظر  تواندينممصداق داشت هيچ وقت غير الزامي 

حرمت را  تواندينماين است كه اگر تكليف استحبابي بود  اشجهينتلزام مقدم باشد و بر غير ا توانديمالزامي باشد 
به دو قسمت بيان كرد يكي همان  شوديممكروه را كنار بزند. اين را  توانديمتجويز بكند و اگر تكليف الزامي بود 

حرام را تجويز بكند. اين دو قسم  تواندينمكراهت را تجويز بكند و مستحب  توانديمتجويز واجب و تكليف الزامي 
مندوحه ندارد. پس تزاحم  و گاهياست. يكي هم اين است كه دو الزام كه تزاحم پيدا بكند اين گاهي مندوحه دارد 

اينجا تكليف اگر مندوحه داشته باشد  25/32الزام و غير الزام است  كه تزاحم شوديمو تكاليف را به اين شكل 
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اما آن  و ؛تكليف الزامي ديگر را خراب بكند براي اينكه راه مشروع دارد تواندينمزامي معلوم است يك تكليف ال
شكلي كه مندوحه ندارد اين در اصول گفته شده كه جاي تقديم اهم بر مهم است. اين دو تا قاعده دارد آنجايي كه 

قاعده اي است كه در باب تزاحم اين  است تساوي و اال شوديم شمردهمندوحه ندارد اگر اهم و مهم شد اهم مقدم 
ولي در اصول ما آمده  ديآيمبه نحوي گفته شده البته در چند جاي اصول خيلي قشنگ و منقح و در رديف هم كمتر 

و روي مدل كلي هيچ بحثي نيست تزاحم تكاليف يا به نحو الزام و غير الزام است اينجا هميشه الزام بر غير الزام 
بيايد ترك واجبي را  تواندينمكراهت را كنار بزند ولي تكليف غير الزامي  توانديم يلزاممقدم است و لذا تكليف ا

تجويز بكند يا فعل حرامي را تجويز بكند اين در صورت الزامي بودن است. شكل دو اين است كه تكاليف الزامي با 
هيچ تكليفي را زير  شودينمدارد اگر دارد هم تزاحم پيدا بكنند در تكاليف الزامي بايد ببينيم مندوحه وجود دارد يا ن

 پا گذاشت اگر ندارد بايد ببينيم يا اهم و مهم است يا متساوي است. 

 ؟كنديمهدف وسيله را توجيه  آيا
نه  اندگفتهآري بعضي  اندگفتهبعضي  كنديمكه آيا هدف وسيله را توجيح  شوديمآن بحثي هم كه گاهي مطرح 

. هدف وسيله را توجيح كندينميا  كنديممطلقا بگوييم هدف وسيله را توجيح  ميتوانينممنطق ما اين است كه 
معنايش اين است كه يعني تزاحم هدف يعني يك تكليف وسيله هم آنجايي كه يك تكليف حرمت بشود كدام  كنديم

ه حرام است يك راههاي منحصر در اين نيست ك اشلهيوسمقدمه ما قاعده كلي نداريم. اگر هدف مندوحه دارد يعني 
اگر راههاي ديگر ندارد راه دستيابي به اين هدف فقط  كنديمديگر مشروع دارد اين قطعا هدف وسيله را توجيح 

اگر الزامي  كندينممنحصر به اين است بايد ببينيم اين هدف اگر غير الزامي است و اين طرف الزام است نه تجويز 
اگر هر دو الزامي هستند بايد ببينيم اهم و مهم  كنديماست تجويز  هانياو حرمت نيست كراهت  اشمقدمهاست و 

بله گاهي  مييگويم كنديماست يا متساوي است. اين يك قاعده است يعني اگر كسي بگويد هدف وسله را توجيح 
هدف وسيله را  اجاه. اين منطق ديني و عقاليي است. عقال هم قائلند كه بعضي كندينمگاهي توجيح  كنديمتوجيح 
گيرهاي مهم اين قاعده تشخيص مصداقيش در مصداق اهم و مهم  . اين قاعده كلي عقاليي است. ازكنديمتوجيح 

است. البته ما افتاديم در باب ديگر و اتفاقا در بحثهاي حكومتي و قانون گذاريهاي امروز ما خيلي اين امر مبتال 
خيلي مهم است. مدل تزاحم احكام كه به نحوي بحث  هايزيردر برنامهداقي اينجا وجود دارد است. دو تا نكته مص

اي است كه اينجا ذكر نگاه كبروي و مدل كلي همين قاعدهاز  گردديمبه همين بر كنديمهدف وسيله را توجيح 
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گاه بيشتر نداريم هيچكرديم كه تزاحم تكاليف يا بين الزام و غير الزام است يا بين الزاميات است. در آنجا يك قاعده 
 شودينممقدم بر ملزم بشود. در دوم هم سه تا قاعده داريم اگر مندوحه دارد ترك واجب جايز  تواندينمغير ملزم 

اگر مندوحه هم ندارد اهم و مهم است يا متساويين است. اين مدل كلي اصوليش اين است اين مدل مدل اصولي 
. ما حتي در رفتارهايمان هيمنطور ديگويمل عقالاست. فهم عقال همين را خاصي نيست كه ما دليل داشته باشيم مد

. در مقام تطبيق ما دو تا حساسيت و چالش جدي داريم كه تشخيص موضوعيش مهم است يكي در ميكنيمعمل 
ه جامع ديگويم كنديمخيلي تحقق پيدا  هابحثوجود مندوحه يا عدم مندوحه است و در مسائل اجتماعي هم اين 

مقذمه آن هم انرژي هسته اي است يكي  و ؛ما از نظر رشد اقتصادي خود كفا بشود و عزت و عظمت علمي پيدا بكند
آن بر اين مقدم نيست. فرضا ورود  ديگويماين مندوحه دارد شما اين راه را نرو راه ديگر را برو آنوقت  ديگويم

كه  شوديميعني چيزهايي برايش مترتب  شوديمتب دراين مجموعه و دست زدن به اين برايش يك مشكالتي متر
ولي ممكن است بگوييم  ميكنيمفي حد نفسه مطلوب نيست اگر گفتيم اين مقدمه منحصره است ايك جوري داوري 

رشد اقتصادي متوقف بر اين است كه نظام بانكداري ربوي باشد يعني ما  مييگويمراه ديگري هم دارد. يك وقتي 
اينكه نظام بانكداري ربوي باشد خوب ربا حرام است با آن شدت حرمت از آن طرف جامعه راهي نداريم جز 

اسالمي بايد روي پاي خودش بايستد و يك نظامي داشته باشد كه مردم زندگي بكنند. اگر بقاي اين زندگي مردم و 
لش اين است كه ممكن تداوم رشد اقتصادي جامعه كه يك تكليف ملزم قطعي است با ربا تزاحم پيدا كرد يك چا

كه فقط راه رسيدن به آنجا اين است كه ربا داشته باشيم يا اين  دييگويماست گفته بشود كه شما بي خودي داريد 
شما يك نظام بانكداري درست  شوديمرا به خاطر انرژي هسته اي بپذيريم نه يك راه ديگري دارد اصال  هايسخت

بكنيد كه ربا در آن نباشد ولي جوابگو هم باشد اينجا بحثهاي كارشناسي خيلي مؤثر است. خيلي از اختالفات به 
نه ما اين را قبول داريم بايد محقق  ديگويمشكل جناحهاي اقتصادي و سياسي همين است آن م. گردديمهمين بر 

گويم نه اين منحصر نيست كه ما گناهي را مرتكب مي از آن است ولي من ترهممبشود حتي قبول داريم كه اين 
بشويم راه ديگري هم داريم. شما در همين مكاتبات مرحوم آقاي گلپايگاني و امام بعضي از اصالحات ارضي و بند 

كه كلي قضيه  ميكنيما فكر به يك نگاه كارشناسي كه مندوحه دارد يا ندارد البته م گردديمرا ببينيد بر  هانياجيم و 
درست است و خيلي جاها مندوحه دارد عقل بشر بايد به كار بيفتد براي اينكه آن گزينه هاي بديعي كه در آن 
ارتكاب حرام نيست پيدا بكند. اين يك بحث و چالش مهم است كه در مباحث فقهي و اجتماعي اين نكته خيلي مهم 
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و از روي  گردديمبه همين بر  شانياسيساختالفات مجتهدين و مواضع است. مثال در بحث انقالب دخيلي از 
. بايد به شوديمواقعيتهايي است كه متأسفانه كمتر بحث  هانيااغراض نيست و جناحهاي سياسي هم همينطور است. 

است در  اين متوقف بر انقالب ديگويمدو طرف حق داد انقالب راه اسقاط نظام طاغوتي است يك وقتي مثل امام 
ريزي و اسقاط نظام اين است كه هرج و مرج ايجاد بشود هرج و مرج خودش حرام است كه جامعه را بر هم ب

القاعده بايد بگويد اهم از اين است اگر هرج و مرج دائمي نباشد و موقت باشد. منتها ممكن است طاغوتي هم علي
د. كارشناسي يك راه ديني كبروي نيست. كارشناسي اين كسي بگويد نه اين يك راه ديگر هم دارد راه پارلماني دار

بايد اين راه را رفت. اين  شودينم ديگويمرفت بدون اينكه مشكل حرمتي باشد  شوديماز اين راه  ديگويماست كه 
به اينكه تزاحم است و ارتكاب يك حرام يا ترك واجبي مقدمه ديگري  گردديميك چالش است خيلي جاها بر 

است اما اختالف اين است كه مقدمه منحصر است و مندوحه ندارد يا اينكه مقدمه منحصر نيست و مندوحه دارد. اين 
يك چالش است در اينكه مندوحه هست يا نيست چالش دوم در تشخيص اهم و مهم است اين گاهي خيلي روشن 

 رديميمآدم دارد  ديگويمست كه اين اهم از آن است مثل همان مثال غصب و امداد غريق است كه در اصول هست ا
و نفوس اهم از همه  و جان او را نجات بدهد. چون دماء كه برو در باغ فهمديمبايد بروي در باغ طرف عقل همه 

هم است يا آن اهم است يا متساوي است. بسياري از چيز است ولي خيلي جاها اين اهم و مهم اختالف دارد كه اين ا
كه اولي بيشتر  گردديمبه يكي از اين دو نكته بر  رديگيممسائلي كه مورد اختالفات اجتماعي سياسي اقتصادي قرار 

كه دين  ميكنيمبه آن فهمي كه ما از دين پيدا  گردديمدومي بر  و ؛جنبه كارشناسي دارد كه مندوحه هست يا نيست
را بگيريم و  هاعيمستطبه ترك حج در طول اينكه جلوي  دهديمبه كدام يك از اين دو تكليف اهميت بيشتري 

است البته تشخيص اهم و مهم هم يك  ترمهمطور بكنيم. اين كدام مان را آنمستطيع حج انجام ندهد يا اينكه روابط
تعريف تشخيص مصداقي و حكميش بيشتر دست خود نكته است و نكته ديگر هم اين است كه اهم و مهم در مسائل 

مكلف است ولي در مسائل اجتماعي قاعدتا بايد اهم و مهم را به ولي امر با موازيني كه دارد واگذار كرد آنجا كسي 
بگويد به نظر من اين اهم است يا آن اهم است كه آن خودش هرج و مرج دارد به خاطر دفع هرج و مرج  تواندينم

دل به خواهي تصميم بگيرد. اين بحث  تواندينمجع خاصي سپرد. تصميم را بايد يك جا بگيرد ولي امر هم بايد به مر
انتخاب  خواهديمكه  ييهاروشبه بحث معلم و روشهاي او، همين قاعده در بحث معلم و  ميگرديمكلي است. بر 

 .     كنميمحاال كمي تفصيل بيشتري دارد كه عرض  شوديمبكند جاري 


