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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مروري بر مطالب گذشته
به نحوي  و ؛است موردتوجهدر زندگي خيلي  طوركليبهاز مباحث مهمي است كه در روانشناسي و  مبحث بازي

سؤال فقهي مهمي است كه  اينجاهم با ورزش كه يك مقوله بسيار مهم است، مرتبط شده است و از اين لحاظ در 
 حكم شرعي مشخص شود. ازلحاظمختلف  هايبازيوضع بازي و 

 ترتب احكام خمسه بر بازي
ه يا كراهت است يا جواز. دو نظر است ك »بما هو هو«عرض كرديم اين بود كه در باب لعب  تاكنون آنچهنتيجه 

 لعب جايز است. »بما هو هو«را ترجيح داديم گرچه بزرگاني هستند كه قائل به اين هستند كه  مطلقاًما كمي كراهت 
 ؛تواند حرام يا مكروه يا واجب يا مستحب شودبا عناوين ثانوي و عناوين عامه است كه بازي مي درهرحال
. همه شودمييعني احكام خمسه بر بازي مترتب  »تعرضُ عليه االحكامُ الخمسهاللعب «توانيم بگوييم بنابراين مي

از نوع بازي است داشته  هايي كهبازي كند و سرگرمي خواهدميها هم در مقام اول است كه انسانِ مكلِف بالغ، اين
 باشد.

متّصف به احكام خمسه شود، در اتّصافش به حكم حرمت يا كراهت عناويني وجود دارد  تواندميگفتيم كه اين 
 كه:

 ؛بردوباخت :اول 
 فساد؛دوم: 
 در ايجاد ملكات فاسده ايفا كند؛ توانستنقشي كه ميسوم: 

 تضييع وقت و ابطال اوقات باشد. نوعيبه كهاين چهارم:
نيز عناويني داشتيم كه ديروز بحث  برد وا احياناً كراهت ميها عناويني است كه بازي را به سمت حرمت ياين

كه در اين باب هم  برد، يا در حد وجوب و يا در حد استحبابكرديم كه كفه حكم را به سمت رجحان بازي مي
 ديروز عناويني را مالحظه كرديد.
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 مرجحات بازي
 معالجه و درمان با بازي

اشاره كرديم، يكي اين عنوان بود كه اگر بازي موجب معالجه امراض روحي شود يا  ديروز اجماالً به آن آنچه 
 وقتآناگر نقش بازي، نقش درماني شد.  ورزشي موجب معالجه امراض جسماني شود. هايبازيبازي يا نوعي از 

ت كه تابع اين دو قسم است (درمان امراض روحي و درمان امراض جسمي) وجوب يا استحبابش تابع اين اس
مستحب باشد كه  اشمعالجه، معالجه آن مرض واجب باشد يا شودميآن مباحثي كه در فقه طبابت گفته  برحسب

هاي روحي او را ديوانه كه اگر معالجه نكند اين آسيب آنجايي مثالً ؛حداقل در بعضي از موارد معالجه واجب است
نوعي حالت عقده يا استرسي در  مثالًواجب نيست؛  . در يك درجاتي هم قاعدتاًشودميكند يا موجب خودكشي مي

اين عنواني بود كه بازي  هرحالبهمستحب است و واجب نيست.  اينجاكه خيلي هم شديد نيست در  شودمياو ايجاد 
در يك شرايطي  هاايننقش درماني پيدا كند و معالجه گري نسبت به امراض روحي يا امراض جسمي پيدا كند كه 

 .شودميو در يك شرايطي مستحب  دشوميواجب 
 آيا درمان بايد منحصر در بازي باشد؟ :سؤال

 :مؤثر بود اينجاسه نكته در  جواب:
 حكم معالجه واجب است يا مستحب. كهاينالف: 
 گوييم بازي با عنوان اولي جايز است يا كراهت دارد.مي كهاينب: 
 عنوان مندوحه دارد يا ندارد كه اين سه قيد را بايد اعمال كرد. كهاينج: 

 اخالقي شود بازي موجب رشد علمي و
يك نوع رشد علمي و روحي و  كهاينعنوان ديگري كه وجود داشت اين است كه بازي را به كار ببرد براي 

 اخالقي پيدا كند.
 ها.و امثال اين براي رشد علمي يا اخالقي و معنويبازي است  كارگيريبهنيست، بلكه  درمانيبازيعنوان اين 
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در اين نوع از بازي نه بحث پيشگيري است و نه بحث درمان، بلكه براي ارتقاء علمي و اخالقي از بازي استفاده 
رود يا چيزهايي از اين قبيل كه تمركز پيدا اش باال ميكند دانش رياضييعني وقتي اين جدول را حل مي ؛كندمي
براي  شودميدر اين شكل جديد از بازي استفاده  درواقعگيرد. ند. يا در يك نوع بازي مفاهيم قرآن را ياد ميكمي

خودسازي است و  نوعي روش خودآموزي يا نوعي شيوهكند، يك نوع تعليم و تربيت و با آن خودآموزي مي
كه اگر اين عناوين در آن  شودميكند، يك نوع بازي است كه موجب شجاعت ملكات روحي خوبي در او ايجاد مي

برد، يا علم و دانش او را طوري تنظيم شده است كه فضائل نفسي او را باال مي اآلننباشد يك كار لهوي است ولي 
د، اين عنواني است كه برهاي عملي او را براي اقداماتي باال ميكند يا ممارستاو را قوي مي برد يا ارادهباال مي

. در مقدمه واجب شودميمقدمه واجبي شود كه طبعاً عنوان وجوب غيري بر آن منطبق  كهاينمستحب است مگر 
انطباق عنوان وجوب غيري بر او، الزم نيست مقدمه منحصره هم باشد. البته اگر بگوييم بازي كراهت يا حرمت دارد 

 شود. بايد منحصر شود تا مقدم بر اين وقتآن

 عناوين مهم رجحان بازي
 :شودميبنابراين اين سه عنوان خيلي مهم و اساسي 

 ؛روشي براي درمان مثابهبهالف: بازي 
امراض روحي و  هركدامكه اين دو ناظر به امراض است و  گيريپيشو مثابه روشي براي  عنوانبهب: بازي 

 ؛حصر يا غير منحصردر درجات واجب و مستحب، مقدمه من شودميجسمي را شامل 
، يا خودسازي و تخّلق به فضائل نفساني، يعني آموزيدانشراه و روش و طريقه و شيوه براي  عنوانبهج: بازي 

 در مسير يك كماالتي قرار بگيرد.

 فرق دو عنوان اول با عناوين ديگر
سمي است كه رذائل و قسم اول و دوم ناظر به دفع و رفع رذائل و منفيات و سلبيات و يا امراض روحي و ج

ها ها و علم و دانش و اراده و امثال ايناما قسم سوم ناظر به فضيلت ؛شودميشناختي را هم شامل هاي روانحالت
 وجود دارد. اينجاكند، اين سه عنوان خيلي اساسي است كه در ها را تقويت مياست كه اين
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هايي باشد كه ها و ورزشها و سرگرمياست كه بازي ارمي كه ديروز عرض كرديم اينچه ناهايي مثل عنوعنوان
 چهار عنوان عناوين ديگري هم باشد. غيرازاينها را هم بحث كرديم. ممكن است موجب شود ديگران را شاد كند آن

 حكم بازي در احكام اوليه و ثانويه
يعني وقتي بازي را در فقه اولي حرام كرده است مثل قمار،  عنوانبهها را شارع مقدس بخشي و برخي از بازي

هايي بينيم كه بازيبينيم. با عنوان اولي ميبينيم و يك بار با عناوين عامه ميآوريم يك بار با عناوين اولي ميمي
اولي  عنوانبهها اما بسياري از بازي ؛خاص ترغيب شده است طوربههايي خاص حرام شده است، بازي طوربه

به عناوين ثانويه چند  وقتآناما  ؛اولي يك عنوان كلي جواز يا كراهت است عنوانبهگفتيم ما  اينجاچيزي ندارد، در 
كند و كند و چند عنوان داريم كه واجب يا مستحب ميكند و چند عنوان داريم كه مكروه ميعنوان داريم كه حرام مي

پياده كنيم  اينجامنطق شرع را كه در  واقعدرها هم مهم است و از اين نگاه كه ما به بحث بازي بپردازيم البته اين
 كند.فقه با يك عناوين كلي بازي را مديريت مي درواقعآن موارد خاص  جزبه

 گري فقه نسبت به رفتارهانقش هدايت
اما اگر همين بازي جهت  شودميباشد، مكروه و يا فوقش جايز  كنندهسرگرمخاصيت و اگر بازي يك چيز بي

با عناوين  اينجافقه نسبت به رفتارها است منتها در  گريهدايتدهد كه اين همان نقش پيدا كند، فقه به آن جهت مي
عامه و اين عناوين عامه هم در فقه بسيار مهم است و گاهي نقشش باالتر از عناوين اوليه است، يعني در حد 

ها كه بيرون پنج نوع بازي داريم كه چيزي در بابش گفته شده است، اما از آن عناوين اوليه عناوين خاصه چهار
بحث ورزش هم روشن شد چون ورزش هم نوعي حركات يا  نوعيبهبازي است يا ورزش است كه  آنچهبرويم 

است  هدفيبيو غالبش نوعي  رفتارهايي است كه در ذات خودش جزو چيزهاي اوليه نيست كه بگوييم هدف دارد
را هدفمند كرد و وقتي هدفمند  هااينهمه  شودمياي قرار داده شده است كه ها با يك عناوين عامهولي همه اين

اي كه حرام و مكروه و واجب و با اين عناوين عامه وقتآنو  شودميشود، حرام يا مكروه يا واجب و يا مستحب 
جا در آن باشد، فساد در آن هاي بيبردوباخت مستحب را مشخص كرده است بازي را از رفتن به آن سمتي كه

كند ما چند مثال زديم. باشد، موجب تقويت ملكات رذيله شود، در همان عناوين عامه محرمه و قسمي كه تحريم مي
يكي افراط است، افراطي كه اين بازي را نوعي تضييع وقت بداند و ممكن  مثالًعناوين ديگري هم وجود دارد كه 
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رسد كه اگر بخواهد در تمام زندگي به آن مشغول شود و از هر چيز باز بماند در حد حرمت برسد، است به حدي ب
 عناوين محرمه بود كه عمدتاً اشاره كرديم. هااين

 كسب درآمد از راه بازي چه حكمي دارد؟ :سؤال
اجتماعي براي  فوايدشوند و يك هم ارزش قائل مي اآلنعقاليي ارزش قائل شوند كه  ازنظراگر براي آن  جواب:

كسبش  اندقائلاي آن فرض كردند و شرع هم منع نكرده است، كسبش حالل است. اگر عقال براي اين منفعت محلله
 و شايد مصداق استحباب هم بشود. شودميهم جايز 

 توجيه روايات لهوالباطل بودن بازي
 شودميكه ظاهرش استثناي متصل است، البته  در اين حال اال گويدميخود روايات عنوان لهوالباطل دارد و بعد 

گوييم وقتي عناوين مرغّبه بيايد يعني در اين مسيرها قرار استثناي منقطع گرفت ولي ظاهرش اين است. البته ما مي
لعب نيست  گيريجهتگوييم اين لغو يا لهو يا لعب است، شكلش با بقيه مثل هم است ولي با آمدن اين بگيرد نمي
 كند.كه با اين معالجه مي آنجايييا  شودمينوان از آن منتفي يعني آن ع
 حكم بازي با كودكان چيست؟: سؤال

كه  آنجاييتواند موجب يك نوع رجحاني شود همين تصبّي يا تصابي است يعني يكي از عناويني كه ميجواب: 
همدلي كند. اگر هيچ قصدي هم  كند و هدفي جز رشد فرزندش ندارد و فقط براي اين است كه با بچهطرف بازي مي

، منتها اگر همراه آن، شودميبا بچه به صورت كودكانه رفتار كند همين كافي است و مستحب  كهايننداشته باشد جز 
. اگر هيچ جهت شودميمضاعف  وقتآنآموزش، رشد علمي و اخالقي) را هم دخيل كند ( اغراضآن اهداف و 

يعني اگر گفتيم بازي مكروه است يا مباح  ؛كه گفتيم نباشد يك عنوان تصابي استاي عناوين مرغّبه غيرازآنديگري 
 .شودميخواهد بچه را همراهي كند مستحب كه مي اآلناست ولي 

 گانههاي حامل فرهنگ بيبازيحكم 
هايي كه در هاي ما قرار گرفت و آن بحث اين است كه بازيبحثي كه امروز هم مطرح است كه در ضمن بحث

اي، اين موارد در رايانه هايبازيهاي باربي يا و حامل فرهنگ غربي است مثل عروسك شودميدنياي غرب توليد 
هايي كه حامل يك فرهنگ است يعني يك نوع بينش و نگرش و خلقياتي است كه ضمن بحث ما گنجيد يعني بازي
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حداقلش كراهت است ولي ممكن است به درجاتي برسد يا ها با اسالم سازگار نيست، طبعاً انجام اين نوع بازي
اي را كه مطمئن هستيم اين بازي به صورت توليد يك ملكه رذيله آنجاييعناويني پيدا كند كه حتي حرام شود، 

كند كه موجب حرمت هاي اجتماعي در يك حدي ايجاد ميكند كه نبايد آن ملكه در انسان باشد يا تخريبايجاد مي
 گنجد.ها در اين عناويني كه ما بحث كرديم ميمه آنشود كه ه

 تكليف غير بالغ نسبت به بازي
هايي كه در مورد بازي عرض كرديم از طرف يك فرد بالغ مكلف بود و اگر غير بالغ باشد تكليف او اين بحث

آن  بنا برميات معلوم است و مشمول اين احكام نيست چون احكام از او برداشته شده است مگر در حد غير الزا
 غير الزاميات براي مميز است. پس حكم مكلف و غير مكلف مشخص شد. گويدميديدگاهي كه 

 بكار گرفتن بازي از طرف والدين و معلم چه حكمي دارد؟
مقام ديگري كه در بحث بازي وجود دارد اين است كه پدر و مادر يا اوليا كسي را براي بازي تمحيد كنند و 

 ي را فراهم كنند و بازي را به كار بگيرند براي غير بالغين يا براي بالغين.هايزمينه بازي
كامالً او را آزاد  گويدميهيچ دليل خاصي نداريم، جز در مورد هفت سال اول كه به پدر و مادر  اينجاما در 

 عنوانبهاست. اين هم نفي كلي نشده  بعدازآنداريم و براي  آنجابگذار كه بازي كند اين همان چيزي است كه در 
آيد تا ببينيم به كار گرفتن بازي از ناحيه معلم روي عناوين كلي ديگر مي اشهمهاولي است و چيز ديگري نداريم و 

هيچ عناوين  اينجابازي را تمحيد كند، اين چه حكمي دارد؟  كهاينو مربي و پدر و مادر و يا حتي حكومت 
تمحيد كند  كهاينبراي  شودمياي ندارد و بايد عناوين عامه را ديد و اين تابع اين است كه اين بازي كه تنظيم خاصه

 كنم:ميكه ديگران اين بازي را انجام بدهند، اين تابع همان عناوين قبلي است كه من مواردي را عرض 
ها است و براي تحقق ا حكومت و امثال اينالف: يك مورد اين است كه يك تكليف الزامي بر دوش پدر و مادر ي

از  شودميبازي را طوري تنظيم كرد كه اين هدف را محقق كند، اگر بايد آموزش دهد،  شودميعمل به اين تكليف 
 اينجاتواند از طريق اين بازي رشد اخالقي دهد، طبعاً در طريق اين بازي آموزش دهد يا بايد رشد اخالقي دهد، مي

يك  عنوانبهكه بايد آن كار را بكند، اگر هم منحصر نيست حداقل  شودميصر باشد همان معيناً واجب اگر راه منح
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. از آن طرف اگر شودميرجحان هم دارد و مصداق وجوب غيري  درواقعتواند به كار گرفته شود و مصداق مي
 ند.استحبابي تنظيم ك گيريجهتتواند بازي را با آن تكليف استحبابي دارد، مي

 تقوا بودن بازي حكم اعانه بر اثم و اعانه بر
اگر هم بخواهد بازي را با آن جهات محرمه تنظيم كند اين كار حرام است يعني نوعي اعانه بر اثم است، 

اين بازي يك  گيريجهتافراد بالغ، اگر  خصوصبهاست كه فراهم كردن شرايط بازي براي ديگران  جهتازاين
اما  ؛تحب باشد اين اعانه بر برّ و تقوا است و به كار گرفتن روشي براي اهداف خوب استواجب يا مس گيريجهت

گيرد بازهم اين كار اعانه بر اثم باطل قرار مي گيريجهتداند كه در آن باطلي دارد و او هم مي گيريجهتاگر يك 
بر برّ يا اعانه بر اثم است و از طريق  گيرد بيشتر از باب اعانهيعني اين تمحيدي كه انجام مي شودمياست و حرام 

و در يك مواردي ممكن است به حدي برسد كه به كار گرفتن بازي  شودميآن عناوين حكم اين هم مشخص 
دهد يا مكروهه واجب شود و در يك مواردي هم ممكن است حرام شود، اگر او را در جهت عناوين محرمه قرار مي

، يكي ها دو قاعده داريماست، در درجه حرمت يا كراهت، چون گفتيم در اعانه بر بديدهد اين اعانه بر اثم قرار مي
اعانه بر اثم است كه گفتيم حرام است و يكي هم اعانه بر مكروهات است كه گفتيم مكروه است. دو قاعده هم در 

تكليف الزامي دارد واجب و مستحب داشتيم كه اعانه بر واجب و مستحب هر دو مستحب است. اگر در جايي يك 
ها از ناحيه پدر و مادر يا حكومت واال به تنظيم بازي شودميواجب  وقتآنشود كه جز از اين طريق محقق نمي

براي يك اهداف واجب يا مستحب، مستحب است و براي اهداف محرم حرام است و براي اهداف مكروه حرام است 
رفتن اين بازي مقدمه منحصره باشد كه در آن صورت واجب كه براي يك كار واجبي به كار گ آنجايياال در 

 .شودمي
 هاي حكومتي تابع چيست؟شرايط بازي در بحث :سؤال

بيند آيد، اين تابع عناوين كلي است وقتي كه ميها ميها و ورزشهاي حكومتي كه شرايط بازيدر بحث جواب:
و استحباب  شودميها همه مفيد مفاسد مؤثر است اين ها براي سالمت جامعه مؤثر است يا براي دفع بعضي ازاين

 كند و احياناً ممكن است الزام و وجوب هم پيدا كند و تشخيص آن با عرف و خود حكومت است.پيدا مي
 ؟شودميآيا احكام بازي شامل فيلم و بازيگري و موسيقي هم  :سؤال
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ي است منتها اگر در مسير يك فيلمي كه فيلم و ... هم مشمول همين احكام است و يك نوع سرگرم جواب:
 گيرد.و اگر نباشد در همان قاعده قرار مي شودميدهد قرار بگيرد از لهو و لعب خارج سازنده است و آموزش مي

هاي غير غنايي ولي براي موسيقي دليل خاص داشتيم، اگر غنا باشد دليل خاص داريم كه حرام است اما موسيقي
 .شودميگيرد كه بايد ببينيم در چه جهتي به كار گرفته ميداخل همين بحث قرار 
جاي  بازهممباحثش مطرح شد گرچه شايد  و عمدتاًهايي است كه راجع به بازي بود اين مجموعه بحث

 كه ميسّر بود روشن شد. آنجاييتفصيالت بيشتري هم باشد ولي خطوط كلي آن تا 
ه تربيت خانوادگي عرض كرديم، عناوين ديگري هم باقي مانده اين چهار پنج موضوعي بود كه امثال ما راجع ب

 است كه بايد عرض كنيم.

 عواقب و عوارض عدم محبت به فرزند
آيد دليل خاص در اين زمينه باشد و بايد با عناوين كلي يكي ديگر از عناويني كه مطرح است كه به ذهنم نمي

از فرزند است و يك عنوان هم  ازحدبيشحكمش را روشن كنيم و آن تحت دو عنوان است، يك عنوان حمايت 
عنوان لوس كردن است يعني افراط در محبت است. افراط در رسيدگي و توجه و حمايت است كه اين هم از 

كه ما در  طورهمانهاي جديد به آن توجه شده است يعني در حقيقت گفته شده است كه چيزهايي است كه در بحث
ويژه به اين امر توجه شده بود.  طوربهشناسي و تعليم و تربيت و هم در روايات يك مبحث بسيار مفصل هم در روان

بت نسبت به كودك و فرزند بحث محبت بود كه روايات معتبر داشتيم و چندين جلسه بحث كرديم. محبت و ابراز مح
كه  گويدميشناسي هم همين را قرار گرفته بود، تحقيقات جديد روان العادهفوق موردعنايتو نوجوان در روايات 

هايي به عدم ابراز محبت و پاسخ درست دادن به عواطف و نياز به محبتي كه در كودك و نوجوان است چه خسارت
يكي از نيازهاي انسان محبت است و اين نياز در دوره كودكي و نوجواني  گويدميآورد، بر اساس همان كه بار مي

خاص و مؤكد و مكرر نسبت به  طوربهاخص در مورد دختران بيشتر است و در روايات هم  طوربهشديدتر است و 
ه سابق در محبت و ابراز محبت و پاسخ دادن به عواطف و نيازهاي عاطفي توجه شده بود. اين يك روي سكه بود ك

جلسات متعدد و به استناد به روايات معتبر اثبات شد و اگر اين روايات هم نبود اين بحث علمي كارشناسي كه به 
يك اهميتي داشته كه  اينجاكرد كه عناوين عامه بگويد اين كار را بكنيد ولي رسيد، زمينه درست مييك اطمينان مي
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خاص انگشت گذاشته نشده است. اين  طوربهولي در بعضي جاها  خاص روي آن انگشت گذاشتند، طوربهروايات 
گفت كه توجه به اين يك خاص ادله مي طوربهيك بحث بود كه هم جهت علمي داشت و هم عناوين عامه بود و هم 

به نيازهاي عاطفي هم يك اصل است و  گوييپاسخاصل است و يك قاعده است و يك روش است و ابراز محبت و 
 ست.هم روش ا

 عوارض حمايت افراطي از فرزند عواقب و
تجلي  ازحدبيشيك روي ديگرش اين است كه همين امر اگر به يك افراط مبدل شود كه در شكل ابراز محبت  

خواهد او را همراهي كند، اين چيست؟ در كه در همه امور مي ازاندازهبيشهاي عملي كند و يا نوعي حمايت
حمايت  گويدمياست و  ازحدبيشهاي سلبي و منفي حمايت عنايت وجود دارد يعني از روش اينجاشناسي در روان
هاي خود كه عيب شودميي كه موجب لوس شدن او است و موجب ازحدبيشيا ابراز عواطف و محبت  ازحدبيش

يلي توجه شده است كه شناسي به اين خهاي او در اثر مواجه با مشكالت بروز نكند، در روانرا نبيند و توانمندي
و از بروز استعدادها و رشد  شودميموجب زيان  ازحدبيشو مراقبت  ازحدبيشو محبت  ازحدبيشحمايت  گويدمي

. اين از چيزهايي است كه هم تجارب شخصي اين ماندبازميمتناسب عاطفي و اخالقي و اجتماعي و فكري و علمي 
آن  برخالفما  اينجاكند. حكم شرعي اين چيست؟ در ي اين را اثبات ميشناسكند و هم تحقيقات روانرا اثبات مي

خاص محبت بود و  طوربه آنجاآيد. در چيز خاصي به ذهنم نمي اينجاخاص روايات زيادي داشتيم،  طوربهطرف كه 
 دليل داشتيم. هااينبراي 

 هاي متعادل تربيتي اسالم در رواياتروش
 :ه اين امر، امر درستي استگفت ك شودمياما از دو طريق  

هاي تنبيهي و بينيم روشرويم ميهاي تربيتي سراغ روايات مير روشما وقتي د كهاينيكي از طريق  الف:
هايي مثل دهد كه نگاه اسالم نگاه متعادل است و به كار گرفتن روشبرخوردي و حتي قهر وجود دارد، اين نشان مي

جاها وجود دارد، اين يك راه است كه البته اين راه مقيد به ضوابط و شرايط  تنبيه و مؤاخذه حداقل در بعضي از
يك استنباط  كهايناين يك تحليل است نه  درواقعشود يك قاعده كلي از اين به دست آورد و خودش است، نمي

تنبيه و مؤاخذه و هايي شد از آن طرف هم به احترام و اكرام و محبت ترغيب گوييم كه از اين طرف كهفقهي باشد مي
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گر گر و حمايتاست يعني يك سلسله تعاليم ترغيب دهد كه از ديدگاه اسالم اين موازنهنهي آمده است. اين نشان مي
است، اين يك طريق است كه نشان  بازدارندهو  هشداردهنده و انذار دهندهاست و يك سلسله تعاليم  آميزمحبتو 
 يم است.دهد كه اين در نگاه كلي فقهي تنظمي

كند اين است كه وقتي كه اي است كه تكليف را مشخص ميراه دوم كه راه فقهي است يعني عنوان عامه ب:
توجهات زيادي، موجب آثار مخربي در تربيت  مثالًها اين را اثبات كرد كه تحقيقات اين مسئله را گفت و كارشناسي

 وَ  أَنْفُسَكُمْ  قُوا«آيد، آن قواعد كلي مي اينجادارد در  روحي و علمي و رواني ازنظرو پيامدهاي منفي  شودمياو 
به خطاهاي فرزند و لوس كردن و توجهات زيادي موجب اين  توجهيبي طوراين)، اگر 6(التحريم/»نارا أَهْلِيكُمْ 

 »نارا أَهْلِيكُمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا« اينجااي در او ايجاد شود يا در مسير گمراهي قرار بگيرد در كه ملكات فاسده شودمي
منطبق  اينجا، آن قواعد عامه در )233(بقره/»بِوَلَدِه لَهُ مَوْلُودٌ ال وَ بِوََلدِها والِدَةٌ تُضَارَّ ال«يا موجب اضرار است، 

آن شود بگوييم يك نوع اطميناني بدهد و لذا شناسي گاهي يك تحقيقاتي است كه نمي. اين تحقيقات روانشودمي
تواند منشأ حكم شود، تحقيقات بايد به حدي برسد كه يك نوع اطميناني در آن ايجاد شود تا منشأ انطباق نمي

احكام و عناوين عامه شود، اين موضوع از آن موضوعاتي است كه چون مؤيد به تجارب شخصي و اجتماعي هم 
ها و آثار آن اگر در نداشته باشيم اين زيانو لذا اگر هم هيچ دليلي  گويدمياست و از آن طرف هم تحقيقات را 

را كنار بزني و اگر هم  هااينبايد اقدام كني و  گويدمياي حدي برسد كه ضاللت و گمراهي و فساد در آن باشد ادله
 كه اين خوب نيست. گويدميباشد عناويني  ترپايينهاي در سطوح زيان

 اعتماد كرد؟ توانميآيد آيا به علومي كه از غرب مي :سؤال
شود، در تحقيقات فرهنگي وثوقي نيست، اين نمي كدامهيچآيد به ما بگوييم علومي كه از غرب مي كهاين جواب:

اش اعتماد كرد ولي شود به تفاوت محيطيبگوييم نمي كهايننيست مگر  طوراينشناسي است، در روان طوراين
 ها مورد اعتماد نيست.دهند، آنتحقيقات فرهنگي كه تشكيالت سياسي مي

 
 
 
 


