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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 غيردينيبررسي منابع 
كه در نصوص وارد شده بود در آيات و روايات، از مسائل و موضوعات  آنچهگفتيم كه بعد از آن كه بيشتر از طريق 

كه انجام شد بررسي كرديم، گفتيم بر اساس همين نگاه و  بنديطبقهو  بنديدستهرا با يك  هاآنتربيتي وارد شديم و 
كه مسائل را و  ميشويماصول و قواعدي كه ما از آيات و روايات به دست آورديم وارد يك رويكرد ديگري 

را  هاايناست كه مطرح  ييهاپرسشتربيت خانوادگي يا تربيت كودك و نوجوان وجود دارد و  كه در حوزه ييهاپرسش
  استخراج كنيم و بر همان منابع و متون و قواعد و اصول فقهي كه به دست آورديم عرضه كنيم.

 ينيد تيترب: اول بحث
كه مبحث اول آن اصل تربيت ديني براي كودك و نوجوان بود و اين كه آيا  ميشويمدر اين بخش وارد مباحثي 

كودكي به تربيت ديني بپردازيم، چه در فضاي  به خصوص در دورهكودكي و نوجواني و  درست است كه ما در دوره
كامل ذهني و شخصيتي براي انتخاب آزاد و عاقالنه نسبت به  يهايآمادگاين نكته كه آن  خانه يا مدرسه و با مالحظه

تربيت  كامل و مناسب فراهم نيست، آيا شرايطدين هنوز فراهم نيست يا ضعيف است، به لحاظ عقلي و انتخابي آن 
از عواطف و رفتارها و مناسك و شعائر و امور  گيريبهرهديني امر درستي است كه بيشتر اين نوع تربيت ديني در قالب 

و بعد عقالني و انتخابي در آن ضعيف است منتها اين انتخاب گري عقالني در  شوديماحساسي و عاطفي انجام 
معدوم است و به تدريج به خاطر رشد عقلي و ذهني و شخصيتي كه آغاز كودكي كامالً ضعيف است يا در حد  يهادوره

مثالً هفده هجده سال آن رشد عقلي  ييهادورهاما به هر حال تا يك  كنديمافزايش پيدا  كننديمكودك و نوجوان پيدا 
 يهادورهاز  كاملي كه با تفكر و تأمل انتخاب كند نيست و يا بسيار ضعيف است. آيا اين درست است كه تربيت ديني

ديني ما بود و شايد چند ماه و چندين جلسه در مورد آن  يهاهيتوصكودكي شروع شود به خصوص به آن شكلي كه در 
بحث كرديم، آيا اين درست است يا درست نيست؟ در مباحث قبلي مالحظه كرديد كه در تربيت عبادي و فقهي و 

كه حتي گاهي وجود  ييهاالزامو  هاعادتو  هاتلقين، عادات، هانايحكمي در قلمرو مختلفي مثل نماز، روزه و امثال 
، آيا اين درست است يا درست شديمتعيين  طوراين اشيزندگداشت براي اين كه اين نوع رفتار را انجام دهد و مسير 

ديني مقدماتي  يهاتيتربو  هاآموزشنفي اين  قبل چهار پنج استدالل و شاهد و نكته كه مؤيد نظريه نيست؟ در جلسه
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كساني  هاآنكه بيشتر مبتني بر تلقين و عادت و تمرين و رفتار و مناسك و شعائر است ذكر كرديم و گفتيم به استناد 
  كه اقدام به اين امور نشود. گويندمي

 در تربيت ديني ياسالم گاهديد
مقابل را با يك عناصر و  م، من نظريهرا به شكل مبسوط بيان كني هاآن تكتكدر اين جا بدون اين كه بخواهيم 

و تحليل فقهي  فرا فقهي يك بخشي از آن جنبه كنميمكه من در اين جا عرض  آنچه، دهميماركاني كه دارد توضيح 
كه ظاهر نصوص متون ما است كه توجه به آن  آنچهو تحليلي است در مقام دفاع از  فرا فقهيدارد و در واقع نكات 

است و نوعي دفاع از اين است چون  منطويساخت دهي و ساختارسازي ديني در شخصيت كودك و نوجوان در آن 
و  گذاريناماين است كه هم در تمهيدات تربيتي ماقبل تولد و هنگام تولد از تحليك و دهنده نشانتعاليم دين  مجموعه

گوشش و از اين قبيل تمهيداتي كه در اسالم مورد تأكيد است و هم بعد كه مقداري رشد كند واداشتن و  در اذان و اقامه
عادت دادن و تلقين و امر و گاهي حتي تنبيه هم وجود دارد، در اين جا ما براي هر دو نوع قصه در تربيت ديني شاهد 

و اقداماتي از اين  دارد يا هنوز وجود عقلي نداردهستيم، هم آن نوع تمهيدي كه در جايي است كه هنوز طرف وجود ن
قبيل كه يك فصل طوالني بحث ما در سال قبل بود و هم آن جايي كه آگاه و عاقل است ولي آن توانمندي را كه 
بخواهد روي مباني عقلي و... انتخاب كند و آن بعد را پرورش دهيم تا از آن بعد اين عمل جاري شود و صادر شود و 

و او را  دهديمق در او شكل بگيرد نيست بلكه با عادت و تمرين و تلقين رفتار و شخصيتش را شكل اين اخال
باشد يعني او آن مباني را  ايقويبدون اين كه آن مباني خيلي مباني استوار و  كنديمو تشويق و تلقينش  داردميوا

  ؤكد و مهم است.درك كند كه هر دو نوعش در شريعت و در اسالم است و بسيار هم م

 اسالمي دگاهيد يِفلسف يمبنا
تحليلي دارد و بعضي هم  جنبه هااينبخشي از  ميكنيمما هفت هشت نكته و بحثي كه در تقرير اين نظريه عرض 

است و بيشتر بسط خواهيم داد. من به ترتيب نكاتي كه در برابر آن استدالالت  ترمهمبراي ما  هاآنفقهي دارد كه  جنبه
دوم كه اين امر اقدام به تربيت ديني بدون همراهي و ابتناي بر آن استدالالت عقلي و  است به عنوان عناصر اين نظريه

دوم  ه اين است. اين نظريهيك انتخاب تام كامل درست است و از نظر شريعت امر مستحسني است و برداشت ما از فق
  :كنميممبتني شود بر اين نكات و عناصر و توجيهات و تحليالت و استدالالتي كه عرض  توانديم
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 يك. مسير سعادت حقيقي بشر
هم داشتند اين است كه ما بر اساس استدالالت  هاآنكه  اينكتهبسيار مبنايي است در برابر آن  يك نكته كه نكته

عتقد به يك مسير خاص ديني و مصالح واقعي در تربيت ديني هستيم يعني دين يك امر تشريفاتي يا كالمي و فلسفي م
بلكه دين يك اهداف بلند و واقعي و سعادت  رديگينماعتباري و قراردادي نيست و دين فقط چيزهاي دنيوي را در نظر 

  .كنديمحقيقي بشر را تعقيب 

 دو. تأثير دوران كودكي بر شخصيت فرد
شخصيتي فرد تأثير  كودكي و نوجواني هم در آينده دوم هم اين است كه شكي نيست كه دوره ناي دوم و نكتهمب

كه  ييهادوره، يعني همين شيرخوارگي يهادورهحمل و  بسيار مهمي دارد، حتي قبل از كودكي و قبل از تولد و دوره
نقش بسيار مهمي دارد، نوع تربيت او و عادت دادن  هنوز قدرت عقلي و فهم انتزاعي براي شخص فراهم نشده است، اما

بعد از  هايگيريجهتشخصيت فرد دارد و  و تلقين و مسائل مختلفي كه در آن دوره است نقش خيلي زيادي در آينده
 بنا بركسي در اين ترديدي داشته باشد، البته  كنمينمكه فكر  بلوغ و بعد از رشد و رسش فكري و عقلي او دارد

است كه  طوراينفرويدي تقريباً  كاويرواناين اهميت متفاوت است مثًال در ديدگاه  و نظريات مختلف درجه هاديدگاه
نوجواني است و بعد هر چه  اوايلاول كودكي و كودكي اول و دوم و سوم و  يهاسالشخصيت در همان  عمده ديگويم

ساخته و پرداخته شده  هااينآگاه و نيمه هشيار و امثال ناخود هست فقط بروز و ظهور آن چيزي است كه در حوزه
فرويد به عمل آمده  است، يك نگاه خيلي افراطي در اين جا وجود دارد كه ظاهر بعضي از تفاسيري است كه از نظريه

با اين كه تصميم بگيرد و تغيير دهد.  توانديمكه وقتي انسان به يك بلوغ عقلي رسيد  ديگويمهم  هاديدگاهاست. بعضي 
شخصيت  شخصيت و آينده گيريشكلشيرخوارگي و كودكي و نوجواني در  در ميزان اهميت دوره هاديدگاهطيفي از 

مهم است و نقش نسبتاً بااليي دارد ترديدي نيست، اگر بخواهيم  دوره ،است اما در عين حال در اصل اين كه اين دوره
 درصد در آينده تأثير ندارد و حداقلي وجود دارد كه تقريباً همه نبايد بگويد كه بيست سي كسهيچدرصدي بگوييم 

، مثًال اگر كودكي با يك مشخصاتي در هفت هشت سال اول در رديپذيمبشر هم اين را  مباني آن را قبول دارند و تجربه
نفي كرد و بايد  اين را شودينم الجملهفيآمريكا بزرگ شود با كودكي كه در ايران بزرگ شود خيلي تفاوت دارد و 

  مطمئناً آن را پذيرفت.
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 سه. بازتاب محيط كودكي در شخصيت فرد
آن قابل مناقشه نيست ولو اين كه باز ميزان آن ممكن الجمله فيسوم هم كه يك مبناي مهم ديگري است و  نكته

شخصيت  گيريشكلدر  هااينو عادات و رفتارها و مناسك و امثال  هاتلقيناست محل اختالف باشد، نقش همين 
ترديدي كرد كه  شودينمكودكي و تا حدي نوجواني كه اين هم يك اصل است كه در كليت آن  است در همان دوره

، هاتلقيننوجواني اين كه در چه محيطي قرار بگيرد، محيط، آداب،  كودكي و اول و دوم و سوم و دوره كودك در دوره
روح و روان  گيريشكلتأثير دارد و بازتاب دارد در  رديگيمدر آن قرار  كه غيردينيمناسك، شعائر، فضاهاي ديني يا 

نيست ولي هفتاد  تغييرقابلجبر است و  مييگوينمهست و  تغييرقابلو شخصيت او كه باقي خواهد ماند ولو اين كه 
  آن را نفي كرد. شودينمو  گذارديمهشتاد درصد در شخصيت اثر 

 ديني در تربيت ثناييچهار. تقسيم 
 طورايناست و  غيردينياين خودش مساوق با تربيت  ديكنيمچهارم هم اين است كه شما كه نفي تربيت ديني  نكته

داشته باشيم و بگوييم شما اين بچه را نه تربيت ديني كن و نه منافي دين و بگذار به  ايميانهنيست كه ما يك حالت 
نيست، حداقل  طوراينجايي برسد كه خودش مثل لوح سفيد با عقل و آگاهي ديني بودن يا ديني نبودن را انتخاب كند، 

نيست يعني  طوراينباشد در عالم واقع متصور  غيردينيتربيت محض مجزاي از نگاه ديني و نگاه  طورايناگر عقًال هم 
عمالً جايگزينش يك نوع شخصيتي است كه دور از خدا است و دور از عالم قدس است و دور از عالم غيب است و 

يا  اشانهيميعني اگر اين اردوگاه نباشد آن اردوگاه است و حالت ؛ دور از حقايق و وقايع غير محسوس و ملموس است
خارجي اين نيست، يعني اگر از لحاظ رفتاري و محيطي در اين  يهاتيواقعر هم متصور باشد متصور نيست و يا اگ

طوري  رديگيمنيست يعني شكل  هاايناردوگاه قرار نگيرد عمًال به اين معنا است كه در يك اردوگاه ديگري است كه 
اين را انتخاب كند و مسير  تواندينم اين دين درست باشد و سعادت در اين باشد بعدًا به راحتي الواقعفيكه اگر 

ميانه را بگويد و هر دو را عرضه كند ولي اين كه بگوييم  يهاحالت. ممكن است كسي شوديمانتخابش مسير دشواري 
 شودينمعرضه نكن و اين كه يك حالتي باشد كه خنثي باشد يا دو طرف باشد، به لحاظ تلقين و مناسك و... دو طرفي 

  و معقول نيست.
آموزشي است ولي يك بخشي از بحث ما در تلقين و عادت دادن است و آن را در فضاي مناسك ديني قرار  عرضه

هم در يك جاهايي تقابل دارد و در يك جاهايي  شيهاآموزشدادن است، هم اين مناسك و هم آن مناسك، البته 
و  داريدينو غير  داريدينو نوع را يعني جمع كرد و بگوييم هر د شوديمتا حدي  شيهاآموزشتقابل ندارد و در 
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بيشتر مهم  هااينمباني و... را در حدي كه بفهمد همه را به او عرضه كن، اما در مناسك و تلقين و آداب و عادات كه 
يعني منهاي دين  شوديماست حالت ميانه ندارد يعني اگر شما از اين طرف مأنوسش نكنيد عمًال جور ديگري مأنوس 

عمًال يك نوع  ديآينميعني همين كه آداب و مناسك ديني و تعلق به قدس و عالم غيب ؛ كنديمصيتي پيدا رشد شخ
بگوييم اين حالت  ميخواهيميعني  گوييمميانس و تلقين و عادت دادن به امور دنيوي است و اين مقابل آن است كه ما 

 هاآنبه  توجهبيدر طبع او اين است كه  گوييممييعني ؛ گوييممينيست و چيزي مقابل آن است كه ما  طرفبيخنثي 
و تلقين و عادت  شوديمو طبعش اين است كه آن طرف را ندارد يعني در منطق ما دنيايي كه به او آموزش داده  شوديم
 شوديماين دنيايي كه به همراه آن نباشد يعني منهاي آن و حالت خنثي در آن نيست كه اين را هم تا حدي  شوديم

  است گرچه خيلي تأثيري در بحث بعدي ما ندارد. طوراينگفت البته اين به وضوح نكات قبلي نيست ولي تا حدي 

 نظام تربيتي كودك بر فلسفه ريزيپايه. پنج
 انساني يعني آن نيازهاي آينده يهابحثيك مطلب ديگر هم كه حالت نقضي دارد اين است كه خود شما هم در 

شده است  ريزيپايه، يعني در تفكر نظام تربيتي كه ديدهيمماعي او، عين اين كار را خود شما هم انجام انساني او و اجت
كه چراغ راهنما را رعايت كن، قوانين را  ديگويمهدف دموكراسي است، طبع كودك اين نيست يعني با عادت و تلقين 

 غربي كه امروز در فلسفه يهاارزشرعايت كن، انتخابات را رعايت كن و پايبند به انتخابات باش، دموكراسي و همين 
و شما از اول به صورت عقلي  فهمدينمرا  هافلسفه اين اوايلسياسي و اجتماعي غرب وجود دارد، كودك مخصوصًا در 

 شوديم تربزرگو بعد كه  ديآوريمبار  طورايناو را  هاروشبلكه با آداب و  ديكنينمرا به كودك تفهيم  هااينو منطقي 
روسويي نداريد، اگر مثل روسو باشيد  گرايطبيعتاين است. شما آن تربيت  گفتميمسّر آن چيزي كه  گوييدمي
عي اوليه برود و در جنگل بزرگ شود و در بيابان بزرگ شود بهترين تربيت اين است كه فرد در يك حالت طبي گوييدمي

شما در زندگي اجتماعي مبتني  گوييممي. شوديمو به حالت خودجوش رشد كند كه در اين صورت زندگي بشر مختل 
است، شما براي تربيت فرد  ايفلسفهو دموكراسي كه خودش يك  سكوالريسمي سياسي اجتماعي ليبراليستي و بر فلسفه

انساني  يهاارزشانساني مشترك كه مبتني بر اين فلسفه و آن فلسفه هم نيست و آن  يهاارزشيا حتي  هاآنر اساس ب
خاص اجتماعي سياسي غربي باز  يهافلسفهانساني يا  يهاارزش اساسي دارد، اين كه شما براي فلسفه هم خود فلسفه

اردو و عادت و تمرين و تلقين ذهن و شخصيتش را پرورش هم خودتان كودك را در مدرسه از راه سرود و نقاشي و 
كه شما عرايض قبلي ما را غير از اولي كه اختالف مبنايي است قبول داريد يعني همين  دهديمو اين نشان  ديدهيم

كه اين سه چهار اصل قبلي ما را قبول داريد، يعني كودكي مهم است و آينده به اين  دهديمواقعيت موجود شما نشان 
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و الزم نيست كه  شودينمگره خورده است و در همين دوره بايد اقدام كرد و اگر خيلي چيزها را االن اقدام نكنيم بعداً 
  او باشد. به او داده شود كه مبتني بر يك فهم عقلي منطقي خود يخواهيمهمه چيزي كه 

 شش. تأثير واليت والدين در آينده كودك
كه گفته شد اقتضاي يك واليت براي پدر  ييهابحثنكته و مبناي ديگري هم كه در اين جا است اين است كه همين 

و مادر و معلم و اوليا در ساختن شخصيت فرد وجود دارد، اين همان اصل واليت پدر و مادر است كه ما با يك تقرير 
منتها در فضاي  ميكرديمجديدي كه در فقهمان نبود چند جلسه بحث كرديم و كمي هم با واليت فقيه و... تشبيه نو و 

 خانواده، اگر كسي اين مباني را بپذيرد نسل قبلي كه تمثلش در پدر و مادر و در مدرسه است و يك واليتي براي آينده
است براي اين كه آينده و سعادت او را تأمين  ايوظيفهو  نسل جديد دارد يعني حق دخالت و تصرفي دارد، حقي است

را بر اساس  اشندهيآكند و بر اساس همين مباني كه اصًال طبع زندگي بشر اين است، حق دارد و وظيفه دارد كه سعادت 
د و به يك كه حق دارد نام را انتخاب كن گونههمان، فهمدينمدرست مستدل تنظيم كند ولو اين كه خود او  يك فلسفه

است و نسب او را بايد حفظ كند و اين كه بايد كاري كند كه زندگي او مختل نشود، حق دارد كه  اشفهيوظمعنا هم 
مسير را براي او انتخاب كند منتها اين بايد بر اساس اصول درست و قواعد فلسفي و عقلي و منطقي باشد و همراه با 

اصل  هااينسالم مورد توجه است، اين هم يك اصل است يعني بر اساس عواطف و مهرباني و چيزهايي باشد كه در ا
بايد فقه هم اين را بپذيرد و ما همين را  القاعدهعليقبلي است. اين منطق بشري است كه  يهابحث مجموعه بعدي نتيجه

كن نيست واليت و تداركش به سادگي مم شوديممبناي بحث قبلي قرار داديم كه در اموري كه مهم است و فوت وقت 
دارد و وظيفه دارد و بايد اقدام كند. چيزي كه مهم نيست يا االن اصالً امكان ندارد مانعي ندارد كه آن را براي بعد 

  موكول كند و الزامي در آن نيست اما اموري كه مهم است بايد اقدام كند.

 و فضائل اخالقي مشترك هاارزشتربيت بر  بنايهفت. 
است كه وجود دارد و يك  ييهاتيواقعپدر و مادر و...  يهادگاهيديك نكته هم اين است كه اختالف مباني و 

بشر است و عمومي است، ماوراء  اسالمي و فضائل اخالقي كه مشترك بين همه يهاارزشچيزهايي مسلم است مثل 
 هاايناست كه بر  اينتيجهايد هم اقدام كند. اين هم اقدام كند و ب توانديمطرف  ديگويماين هم هر چه استدالل و عقل 

  .شوديممترتب 
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 هشت. مصالح ذاتي تعاليم ديني
كودكي عبادت كند و فالن  در دوره گوييممياصل ديگري هم كه بسيار مهم است اين است كه اموري مانند اين كه 

براي اين كه در موقع  كنديم اشآمادهو از حيث اين كه  ميگفتيمرا تا به حال از نگاه مقدماتي  هااينكار را انجام دهد، 
خودش بتواند اين مصالح را به دست آورد ولي ممكن است خيلي از اين چيزها بحث مقدماتي نباشد، مصالحي دارد كه 

ي ممكن ، يعني يك مصالح ذاتي نفسميكنيمنيست كه بگوييم بعدًا جبران  طورايندر همان دوره بايد اقدام شود و اصًال 
و اگر چنين چيزي باشد احتمالش  است در خيلي از اين دستورات و تعاليم ديني باشد كه اصالً قابل جبران هم نيست

  و توجه است. تأملقابلهم 
مهم  هاآن مباني و... دارد البته همه بيشتر جنبه هااينكنيم،  ترفقهيكه كمي  ميرويماز اين بخش به بعد به اين سمت 
  تربيت است. است و بيشتر در واقع نوعي فلسفه

 نه. راهكار فقهي عدم زيان تربيت ديني كودك
كه اقدام در خصوص مسائل تربيت ديني و عادت و  شوديمكه گفته  گوييدمياصل بعدي اين است كه اين كه شما 

هم  ييهاانيزهم دارد ولي يك  يديفواجانبي دارد ولو  يهاانيزمناسك و تلقين و شعائر و مسائل ديني، اين يك 
يا در او يك نوع آمادگي براي  كنديمدارد، زياني از قبيل اين كه چون ظرفيت ندارد اختاللي در شخصيتش ايجاد 

كه امروز هم گاهي  كنديم هااينو يا اين كه آثار زيان ايجاد اختالف و تفرق اجتماعي و امثال  كنديمايجاد  زدگيواپس
اين  شوديمو آثار سوئي كه گاهي گفته  هازيانو خود اين ممكن است شكل فقهي به آن بدهد يعني اين  دشويمگفته 

كه ما اين نوع تربيت ديني به معناي تلقين و عادت و... را نپذيريم و اگر بخواهيم در اين جا بيان فقهي  شوديمموجب 
را عوض  هاآناگر دستوراتي هم داريد  ديگويميك نوع عنوان ثانوي است كه  هازيانبگوييم اين است كه اين آثار و 

بگويد كه آيا اين حرف درست است يا درست نيست؟ و  طوراين، كسي ممكن است دهديمقرار  الشعاعتحتكن يعني 
كه  رسنديمين نتيجه و به ا دهنديمبگويد كه اين كارشناسي موضوعي تربيتي كه روان شناسان يا عالمان تربيت انجام 

قبلي درست است و  يهاحرف دارد ولو اين كه همه ييهاانيزتربيت ديني  يهاتيفعالاقدام به اين تلقين و عادت و 
  دست برداشت. هاايندارد بايد از  ييهاانيزبه اين كه پدر و مادر و مدرسه اقدام كند اما چون  دهديمآثار دارد و حق 

 اوين ثانويهتأثير علم تجربي در عن
او را  ديگويمبه اين بدهيم كه ما را به يك بحث فقهي نرساند كه دست از اين كه  ميتوانيمدر اين جا ما جوابي كه 

تنبيه هم داشته باشي، امر كن به روزه و نماز و بيدار كن  يتوانيم رسديموادار تا نماز بخواند و حتي وقتي به فالن سال 
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براي اين كه نماز بخواند و... و چيزهايي كه در باب نماز و روزه وجود دارد و يا در باب اخالقيات وجود دارد، اين يك 
ه زياني پي اين است كه علم تا جايي كه ب اشيليتحلجواب فقهي دارد و يك جواب غير فقهي دارد، جواب غير فقهي 

براي بعضي  شناسيروان، اين حق علم است كه بگويد اين زيان دارد يا فالن كار سود دارد، در بعضي تحقيقات برديم
مترتب شده است، يا بعضي از كارهايي كه در دين مطلوب است از نظر علمي به اين  فوايديجنسي  يهاتيمعص
كه در علوم انساني و اجتماعي ممكن  ييهاانيز، اين سود و ندكيمكه مطلوب نيست و زياني براي آن ذكر  رسديم

 هازيانگاهي در برابر تعاليم و دستورات ديني است، آيا از اين سود و  هازياناست براي اعمالي گفته شود، اين سود و 
ما اين را مبنا قرار  دشويماين خوب است و اين بد است، اين آثار خوب دارد و اين آثار بد دارد  ديگويمو نظرياتي كه 

اما اين گاهي خيلي كم است،  شوديمدهيم براي اين كه عنوان ثانوي شود و حكم شرعي را تغيير دهد؟ ما گفتيم گاهي 
آن جايي كه يك سود و زيان واضح جامع قطعي برسد و بعد هم حالت ثانوي گاهي در برابر حكم شرعي پيدا كند، 

مقابل حكم شرعي بايستد، براي  تواندينماما در بسياري از مواقع  رديگيمن را اين جلوي آ شرايطيدر يك  ديگويم
مثل استمنا و  دانديمفالن عمل جنسي كه شرع آن را به طور كلي حرام  ديگويم، مثالً نديبيماين علم از يك زاويه 

مفاسد و مصالح نيست و لذا به  همهديد محدود دارد و محيط بر  ، علم يك زاويهكنديم، اين منافعي براي آن ذكر لواط
حالت تئوري دارد و  هااينحتي اگر درست هم باشد، اوالً يك بحثش اين است كه معموالً  اينظريهصرف يك تحقيق و 

ولي اين كه شما بخواهيد از اين هست به يك  رسديمتا به اطميناني برسد فاصله دارد، ثانياً اگر برسد كه البته گاهي 
دارد و بايد هست جامعي باشد يعني مفاسد و مصالح  شرايطياز هست به بايد رسيد ولي  شوديمولو اين كه بايد برسيد 

در آن جايي  گوييمميجامع باشد و بگويد اين كار را بكن يا اين كار را نكن، اين جامع معموًال در علم نيست. اين كه ما 
وي بشود و بگويد خمر در اين زمان چون صنعتي شده است حكم الزامي را عوض كند و عنوان ثان خواهديماست كه 

شده است زن بايد ارث ببرد و  طوراينبراي آرامش روان آن را خورد يا مثالً االن كه زندگي بشر  شوديمجايز است و 
عناوين  مقابل احكام الزامي كه ابدي و ازلي است قرار بگيرد. اين كه يك تواندينماين  گوييمميكه  اين عدالت است

كارشناسي بخواهد مستند شود كه بگوييم حكم از اساس نيست و حكم الزامي كًال عوض شود، اين چيزي نيست كه 
  بشود با اين استدالالت انجام داد.

اثر بگذارد يا در تعيين مصاديق يك امري كه شارع  توانديم ترراحتكمي  هاكارشناسيمباحات  البته در محدوده
كه در آن جا درست است  قوت امروز اين است ديگويم، كارشناسي 60انفال/ »عِدُّوا لَهُمْ مَا اسَْتطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةوَ أَ«فرموده است 

مباحات يا در  نفي ارزش كارشناسي در حوزه گوييمميو آن جا علم خيلي مهم است و اثر دارد و لذا اين كه ما االن 
مصداقش را تعيين كند، ولي جايي كه شارع حكم اولي را تعيين كرده است و علم بگويد  خواهديمقواعد كلي كه  حوزه
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 ديگويم، آن كه شارع شودينمباشد اين واقعاً  طوراين اشهيدباشد و ارث ببرد و  طوراينكه عدالت اين است كه زن 
و كسر و  بنديجمعم درست است يك ولي يا نظر علمي درست نيست يا اگر ه كنديمحتماً نفي نظر علمي  مييگوينم

و  شوديماي خصوصيت اين الغ، 219بقره/ »ِإْثمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما«مفاسد و مصالح است كه شده  انكساري در مجموعه
 قاعده ديگويميعني  كنديميك قانون مهم تحليل حكمي و فقهي را بيان  »إِثْمُُهما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما«ربطي به خمر ندارد، اين 

يا وجوب را به آن عمل  چسبانديمدين اين است كه بعد از كسر و انكسارات خيلي جاها مارك حرمت به عمل 
، عليرغم اين كه ممكن است در اين جا منافعي باشد يا در آن واجبات مضاّري باشد. كارشناسي در مباحات چسبانديم

يلي مهم است و در همان حد عقاليي عرفي كافي است ولي در اين جا مهم است، كارشناسي تعيين مصداق احكام خ
كافي نيست، ولي همين نظريات معمولي بگويد كه  ديگويمحتي در حد عقاليي عرفي هم بگويد كه اين اثر را دارد 

از علوم  ادهاسالمي در اين است كه انتخابات داشته باشند يا نداشته باشند و لذا استف قدرت اجتماعي و سياسي جامعه
مباحات باز هم درست است، به صورت جايي كه  در تعيين مصاديق درست است، در حوزه هاكارشناسيانساني و 

 ديگويماطمينان بياورد و بخواهد حالت اضطرار مقطعي درست كند اين هم درست است، االن كارشناسي سياسي ما 
احكام و  ندارد كه اين درست نيست، آن هيمنه ايفايدهحج رفتن موجب لطمه است ولي يك كارشناسي بگويد كه حج 

چيزها باشد ولي  محيط بر همه تواندينم، رازش هم همين است كه گذاردينمطوري است كه  هاآنازلي و ابدي بودن 
جواب  شوديم هافكريروشناين يك نوع بحث است كه مقابل بعضي از اين  اثر بگذارد. توانديمدر حدود ديگر 

تعاليم اسالم  گويمميمن  ديگويمجواب ديگري است و آن اين است كه كسي  دييفرمايممنطقي داد و آن كه شما 
زن بر اساس نگاه به خانواده است و لذا آن محدوديتي كه روي زن يا مرد گذاشته است اين براي اين است  درباره

ين را هم كنار بگذار، آخرت و غيب و... را هم كنار بگذار، اگر مثًال د ديگويممصلحت خانواده را در نظر دارد، اين 
بخواهي يك زندگي خوب و سعادت واقعي داشته باشي و براي همين دنيا هم كه زندگي بكني خانواده خيلي مهم است، 

هايي جنسي را منع كرده است براي مصالح خانواده است مثل كار يهاتيمعصيعني اگر حجاب را سفارش كرده است يا 
 شوديمكه شهيد مطهري در حقوق زن انجام داده است، اين يك نوع دفاع ديگر از دين است كه البته اين دفاع را گاهي 

كه هر استنتاجي را كه  آورديميك احتمالي را به ميان  ، يعنيكنديمپذيرفت و گاهي بيشتر نوعي توجيه است كه آدم 
وجود دارد و حتي  غيرانسانيو لذا آرائي كه در علوم انساني يا علوم  ندكيمبخواهد براي نفي حكم ديني بشود خنثي 

مقابل آن بايستد بلكه در آن جايي كه قطعي هم هست ولي يك  تواندينمدر فلسفه وجود دارد كه قطعي نيست اين 
كه ما  شوديممانع آن را عوض كند براي اين كه يك احتمالي وجود دارد كه  تواندينماين هم  نديبيمچيزي را محدود 
قرائن عقلي و لبي شود براي اين كه از ظاهر دليل دست برداريم  تواندينمهم  هااينبرداريم و لذا  هاآندست از اطالق 
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درست است ولي جايي  هاايننيست. آن كه منصرف بكند و قيد بزند  هااينيا از اطالقش دست برداريم و اين قدرت در 
مهمي است  . به هر حال اين نكته خيلي نكتهكنميمكليت حكمي را تغيير دهد منطقش اين است كه عرض  خواهديمكه 

  1.شودينماطالق را بزند و حكم را عوض كند و با اين شكل  تواندينميعني چنين چيزي 
  و صل اهللا علي محمد و آل محمد 
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