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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
سیر مقدمات یک مقدار طول کشید و چون عنوان فقه التربیه براي ما مطرح بود نیازمند بودیم که تعریفی از فقه 

افعال  است و بیشتر بر این تأکید کردیم که فقه از جمعقابلارائه بدهیم گفتیم دو دیدگاه وجود دارد و به نحوي 

 کند.اختیاري مکلف بحث می

ود دارد که باید تکمیل بکنیم و بعد به بحث بپردازیم در ضمن مباحث یعنی تحلیل اي در مورد اختیاري وجنکته

کند اي که فقه و اخالق پیدا میي مختلفی که وجود داشت و رابطههادگاهیدتعریف علم فقه  طورنیهممفهوم فقه و 

 مطرح شد.

دارد که هر فعل اختیاري مکلف  اي رسیدیم که فقه این حق رااین یک بخش از مباحث ما بود که به یک نتیجه 

 .قرار بدهد گفتیم موردبحثرا از حیث احکام خمسه 

 واند جزء محموالت اولیه فقه باشد؛تیک دیدگاه می بنا براحکام وضعی 

 تأثیر زیادي در بحث ما ندارد. درهرحالشود ولی یک دیدگاه جزء مبادي فقه می بنا برو 

علول خود راجع به بحث هر فعل اختیاري بپردازد، فقه هم به عنوان تواند از حیث مکه اخالق می طورهمان

 .تواند به آن بپردازد و فقه این حق را دارداحکام خمسه و اینکه استحقاق عقاب و ثواب دارد یا ندارد، می

حوزه اگر در حوزه تعلیم و تربیت رفتارهاي اختیاري داریم بخواهیم یا نخواهیم فقه این حق را دارد که به آن 

بپردازد و در آن زمینه احکام را تعیین بکند، احکام هم که دامنه وسیعی داشت یعنی ممکن است بگوید که الزام یا 

فقه را بشناسیم. در  رهیداکرد تا ما دامنه و ترجیح یا تساوي، تساوي هم با اقسامی که داشت این بستر را فراهم می

 شد.باب تربیت هم دوازده اصطالح می

یی دارند صنعت یک وضع جاکه مرحوم شهید مطهري هم  طورهمان-شود تربیت از صنعت جدا می گفتیم 

اي به تربیت ویژه کند تاشود و با قیودي تخصیص پیدا میجدا شد از مفهوم عام شروع می کهنیهم -دیگري دارد

 اي است که اشاره کردیم.ههم حوز رسد که در ارتباط با قیودي که عرض کردیم مثالً استشعاري باشد. اینمی
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 نتیجه مباحث گذشته
توانیم نتیجه بگیریم این است که اینجا تربیت انسانی منظور است، تربیت گیاهی، تربیت حیوانی آنچه تا اینجا می

گیرد یا استشعاري و غیر ی، تربیت عقالنی، اخالقی را میبدنتیترباز دائره کالم خارج است، تربیت انسانی که 

 تواند در حوزه فقه باشد.روها میگیرد همه این قلمي را میاستشعار

بقیه در و از قلمروي بحث ما خارج است  گیرد،الح گیاهی و حیوانی را میعام تربیت را که دو اصط اصطالح

جوهر و کیف و ان یفعل هست  کردیم بیشتر در مقولهآید و البته تربیت به معنایی که عرض میقلمروي بحث ما می

 این تحلیل اینجا ضرورتی ندارد. که

 کنم و بعد به بحث قبلی بپردازم.هاي گذشته اضافه میچند نکته به بحث

 ادامه نکات

 نکته اول: تبلیغ
توانیم با تبلیغ هم این را پیوند گوییم مییک نکته در بحث تبلیغ است ما تربیت و تبلیغ داریم، فقه التربیه که می

 تبلیغ و تربیت چیست؟ فرق بینبدهیم یا پیوند ندهیم، 

 :شوددو سه نوع فرق گذاشته می

و پیامی است که منتقل  ریگامیپشود، تبلیغ متقوم به پیام رسان و گاهی به لحاظ برد تفاوت گذاشته می -1

 شود؛می

تبلیغ نیست و یک الیه  موردنظراین است که رسوخ دادن در شخصیت و تثبیت در شخصیت  یگردفرق  -2

 کند که این پیام منتقل شود؛ب میقیروئین را تع

، ترسیخ یک شود که خیلی هم تام نیست براي اینکه در خیلی از مراحل تبلیغ تغییر شخصیتگاهی گفته می -3

 کند؛پیام را تعقیب می

اي استفاده مطلب دیگر این است که تبلیغ به لحاظ ابزارها متفاوت است، تربیت از ابزارهاي خاص و ویژه -4

 لحاظ ابزار یک مقدار تفاوت دارند؛کند و به ي عمومی استفاده میهارسانهیغ از ابزارها و کند و تبلمی
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ي بندمیتقسگیریم یعنی در کنیم تربیت را شامل تبلیغ هم مییک وجه دیگري هم دارد آنچه ما تعقیب می -5

 گذاریم.ي فقه تبلیغ میبرا مباحث ما یک فصل و بخش از فقه التربیه را

 غ در فقه التربیهجایگاه تبلی
ي عربی که به نام فقه الدعوه هاکتابدهیم که گاهی در یک فصل از مباحث فقه التربیه را به تبلیغ اختصاص می

 رود.دعوت براي تبلیغ به کار می و غیتبلو منابعی به نام فقه الدعوه که گاهی به عنوان  هاکتابشود نامیده می

افتد اختصاص در حوزه تبلیغ اتفاق می آنچهتوانیم بخشی از مباحث فقهی آینده را به این یک نکته است که می

 هاامیپگیریم که انتقال تربیت را در برابر تبلیغ قرار بدهیم تربیت را به معناي عامی می میخواهینمدهیم چون اینجا 

شود یا حتی اگر بنا بر وجه اول تفاوت آن را گروهی انجام می ي عمومی وهارسانهولو با استفاده از ابزارها و 

کند ما هر دو را مشمول این اصطالح تعقیب می راي ترقیعمبگوییم که تبلیغ یک الیه سطحی و تربیت یک الیه 

 دهیم. این هم یک نکته در اینجا که خوب است به آن توجه بشود.قرار می

 نکته دوم: تمهیدات تربیتی
- شودینمشود یا تمهیدات تربیتی است که باید معلوم بکنیم که در اینجا مشمول بحث ما می دربارههم یک نکته 

یی داریم هاتیفعالي که قبالً اشاره کردیم یک نوع اچندگانهما در یکی از قلمروهاي  -که قبًال اشاره کردم طورهمان

یی است که در فضاي تغییر هايسازنهیزمرود و یک نوع که با قصد تغییر شخصیت یا رفتار در مقام تغییر به کار می

شود یا آنچه در اسالم مثالً در مقام ازدواج انجام می شودینمشخصیت در هنگام آن فعالیت به کار گرفته 

 گوییم.شود به آن تمهیدات تربیتی مییی که در هنگام کودکی یا شیرخوارگی یا در دوران حمل انجام میهاتیفعال

 تمهیدات تربیتی چیستی
اختیاري در مقام تغییر شخصیت و در یک فرایند بالفعل تغییر  صورتبهاین تمهیدات تربیتی فعالیتی نیست که 

شخصیت به کار گرفته شود چون طبق اصطالحاتی که به کار بردیم تربیت فعالیتی است که در مقام تغییر شخصیت و 

ي بعدي است و لذا هاحرکت بسترسازبالفعل نیست ولی واقعاً  صورتبهپذیرد این در آن مقام انجام می اکنونهم

دانیم اما از یک نکته غافل نشویم که تمهیدات تربیتی دامنه خیلی وسیعی تمهیدات تربیتی را مشمول این بحث می

شخصیت  این است که ما تغییري در این گیرد برايدارد از مهندسی ژنتیک گرفته، مهندسی ژنتیک هم که انجام می
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و  هاژنامیدهاي جدي دارند که بتوانند با تغییر در  وشود در علم کار می -که اطالع دارید طورهمان-بدهیم 

ند جزء تمهیدات توااخالق و رفتار و خیلی چیزها را تغییر بدهند این هم به یک معنا می درواقعمهندسی ژنتیک 

 تربیتی تلقی شود.

بنابراین تمهیدات تربیتی یعنی آنچه در مقابل تربیت قراري دهیم تربیت یعنی آنچه همین االن مخاطبی دارد که 

تأثیرپذیري و تربی و تعلم است؛ تمهیدات تربیتی در این مقامی که مخاطب و  طیشراکند. مخاطبی که در دریافت می

است  ترعیوسگوییم که دامنه آن تربیتی می داتیتمهت، این را اس رگذاریتأثمتربی بر مقام تربی دارد نیست اما واقعاً 

ي هایمهندسشود تا مهندسی ژنتیک و شود، شامل میمثالً در دوره ازدواج، حمل و ... که در اسالم گفته می

مؤثر  ي کرد که در تربیت افراد همزیربرنامهشود ي اجتماعی طوري میهايزیربرنامهگیرد در اجتماعی که انجام می

 است. طورنیهمي دیگر هم هابرنامهي اقتصادي ما و هابرنامهي شخصیت افراد مؤثر باشد، ریگشکلو در 

 بنديجمع
دهیم یعنی کنیم تعمیم میاي که عرض مینکته 3-2ولی با  گرفتینمگفتیم را اصطالحی که می 12- 10تربیت 

 شود.از تربیت با اصطالحات سابق است شامل این هم می گوییم تربیت حتی تبلیغ اگر بگوییم متفاوتمی درواقع

شود. وقتی این را در نظر بگیریم این دو نکته ابواب جدیدي در نکته بعدي این است که شامل تمهیدات هم می

رسید که مربیان در مقام تغییر کردیم نهایتاً به فعالیتی میکند آنچه در جلسات قبل عرض میفقه التربیه مطرح می

 دهند ولی با این دو نکته:انجام می ي تربیتی، در آن مقامهاتحساخصیت یا رفتار دیگري در یکی از ش

داشته باشد؛ پس فقه التربیه یک قدم  تیترب بایی هاتفاوتشود حتی اگر تبلیغ گوییم شامل تبلیغ هم میمی :اوالً 

 تري پیدا کرد.دامنه وسیع جلوتر آمد و

از  هايسازنهیزمي تربیتی، که این هايسازنهیزمشود، گوییم که شامل تمهیدات تربیتی هم میمی :ثانیاً

گیرد تا تمهیداتی که ها را مییی که در هنگام ازدواج، در قبل از ازدواج، در طول حمل و امثال اینهاتیفعال

شود براي آنکه اخالق و رفتار بدن داده میو ارگانیزم  هاژنمهندسی ژنتیک و تغییرات به اصطالح که در  صورتبه

تواند در حوزه اخالق و ي اجتماعی و اقتصادي که میهايزیربرنامهتا مهندسی اجتماعی یعنی  و منش تغییر بکند

سه قسم آن اشاره کردم ممکن  باشد، البته این تمهیدات تربیتی انواعی دارد که به دو رگذاریتأثرفتار و شخصیت افراد 

 ش از این هم دامنه داشته باشد.است بی
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 نتیجه مباحث
گوییم فقه التربیه، عالوه بر قلمروهایی که در جلسه قبل آن را توضیح دادیم بر اساس مدلی که پس وقتی که می

 شود.شود، شامل تمهیدات تربیتی هم میاز اصطالحات تربیت تبیین شد، شامل تبلیغ می

 دیگر فقهامکان تداخل فقه التربیه با ابواب 
ممکن است یک سؤال به ذهن بیاید و آن این است که فقه التربیه مثالً با کتاب نکاح یا با بعضی از ابواب دیگر 

 کند.پیدا می ییهاتداخل

پذیریم کما اینکه در ابواب دیگري هم فقه دارد که یک موضوع در دو باب جواب این است که این تداخل را می

تواند مستقل و جدا از ابواب دیگر می صورتبهکنم گشودن این باب در فقه التربیه ر میشود اما فکفقهی مطرح می

 پرتوهاي جدیدي را بر این مباحث بیفکند.

 بررسی امکان تداخل
یی بپردازیم که در فقه کمتر مطرح است هاهیزاوتوانیم به رسیم میوقتی به بحث تمهیدات تربیتی از نگاه فقهی می

تأثیري که در رفتار و  ازلحاظاز زاویه دید فقهی مهندسی ژنتیک  مثالعنوانبهجدي بحث داریم  صورتبهولی 

گذارد، چقدر این مشروع است یا چقدر رجحان دارد یا واجب است، از این حیث اخالق و شخصیت افراد می

ي به لحاظ سازهیشبدارد،  ي وجودسازهیشبهایی که االن در پزشکی به لحاظ هاي جدي دارد؛ کما اینکه بحثبحث

توانیم این سؤال را جدي مطرح بکنیم که این مهندسی ژنتیکی که به تغییر جدي مطرح است و می صورتبهفقهی 

 شخصیت اخالق معطوف است کجاها جایز است، واجب است، مکروه است، مستحب است.

اقتصادي تأثیرات جدي در حوزه اخالق و ي هايگذاراستیسیا  هايزیربرنامهدر تغییرات مهندسی اجتماعی یا 

کجاها الزم است؟ کجاها مستحب است؟ کجا واجب است؟  وقتآنتربیت اجتماعی یا اخالقی و دینی افراد دارد، 

خواهم با این سخن توانستیم ریزتر صحبت کنیم. میخواستیم وارد شویم میمالك و معیار هم دارد یعنی االن هم می

ي هاحرفکند ولی ي دیگر تداخل پیدا میهاکتابیی از آن مثالً با کتاب نکاح یا بعضی هاقسمتعرض بکنم گرچه 

شود به اضافه اینکه بعضی از موضوعاتی که در کتاب فراوانی وجود دارد که در این بخش از فقه التربیه مطرح می
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گیرد. قرار می موردبحثي ریگجهتي و ریگهدفشود که تداخل دارد در اینجا با این نکاح یا ابواب دیگر مطرح می

 کنم توجه به آن الزم است.این هم نکته دیگري است فکر می

 سؤال:؟

 ، یک سؤال فقهی است.شودینمشود یا اینکه این به عنوان مقدمه واجب تلقی می بلهجواب: 

اي ین هم مقولهاوالً ممکن است یک عناوین عامه فقهی و یک قواعد عمومی تربیت اسالمی پیدا بکنیم، چون ا

اي آید قواعد عامهروي موضوعات ریز می است که در فقه جاي کار زیادي دارد در هر بابی عالوه بر مسائل ریز که

 کنیم.رصتی پیدا شد آن را عرض میي مناسبی هم دارد که انشاءاهللا اگر فبندطبقهداریم که در جاي خود 

کند دهد یا عنوان مقدمه واجب پیدا میاي در فقه التربیه داریم که خیلی از موضوعات را پوشش میعناوین عامه

کند یک نوع وجوبی پیدا و عنوان مقدمه واجب که پیدا کرد، مثالً اگر صد در صد آن غرض واجب را تأمین می

ي جدي اینجا وجود دارد مثالً دولت هارفحکند. کند اگر در صد آن متفاوت است حکم مقدمی آن فرق میمی

اي است که اگر به این شکل تنظیم شود این برنامه اقتصادي یا اجتماعی صد در صد یا هشتاد درصد مکلف به برنامه

. این الزم است یا الزم نیست به عنوان مقدمه واجب است یا عناوین دیگر دارد دهدیمیا نود درصد آن نتیجه را 

 اي بحث دارد که انشاءاهللا روي آن صحبت هم خواهیم کرد.همه ج هااین

 قواعد به دست آمده از مباحث قبل
و خیلی روي آن کار شد این بود که وقتی که به آداب تعلیم  میقرارداد موردتوجههاي سابق مواردي که در بحث

بعد فقهی ما یوجب الثواب که از بل -گفتیم بعد اخالقی حسن و قبح جاي خود را دارد -پرداختیم نه از بعد اخالقی 

به چند قاعده عمومی دسترسی پیدا کردیم که آن قواعد تکلیف ما را از منظر فقهی نسبت به یک آدابی  والعقاب،

شود که هم قواعد عمومی پیدا بکنیم و حتی هاي سابق داشتیم در این بحث هم میکرد. این را در بحثروشن می

ها ون به این نگاه کسی نپرداخته واال وقتی که دقیق بشویم ممکن است خیلی حرفاي پیدا بکنیم چروایات خاصه

 اینجا پیدا بشود.

 سؤال:؟

شود این مأموریت و مقدمات آن را به یک باب و بخش دیگري از فقه واگذار کنیم، از آن کمک جواب: می

گذارد تغییر شخصیت رفتار می و اخالق و یی که در شخصیتهايرگذاریتأثبگیریم ولی در مقام تربیت و در 
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این حیث با فقه التربیه تناسب دارد آنچه دو سال قبل ابتدا وارد آن شدیم و یک مقدار روي آن بحث  هرحالبه

هاي تعلیم و تعلم بود یعنی یک باب ما باب تعلیم و تعلم است و احکامی که بر این تعلیم و تعلم کردیم فقط بحث

برد و کار می کشدشود و طبعاً چندین سال هم طول میچندین فصل می جداجداحاکم است و ابواب دیگر هم 

 از حیث تربیت این را جاي دیگري سپرد، کار فقه التربیه است. شودینم هرحالبه

 سؤال:؟

شود نگاه به این است که این عقد از لحاظ که بحث می هاجواب: در فقه اقتصاد یا فقه معامالت در مکاسب و این

ي هابازتابخواهیم بگوییم که کند ولی ما در فقه التربیه می، روایات و قواعدي که هست چه حکمی پیدا میآیات

شود که در اقتصاد به یک درجات روشنی رسید احکام جدیدي آنجا پیدا می هابازتابتربیتی آن چیست؟ اگر این 

ناسب آن بیشتر در اینجا است اگر وقتی وارد ها یک مقدار اعتباري است، ولی تشود آن را هم بحث کرد، اینمی

 شود.هم بشویم بعد خیلی روشن می هامثال

 سؤال:؟

جواب: بله یک چیزي هست از آنجا قطعاً بایستی وام گرفت مقدماتی در آنجا اثبات کرد و بعد اینجا آمد یک 

 نکته است.

 نکته سوم: قلمرو فقه التربیه
طور که مثالً در کتاب ها و اصطالحات قبلی باید به آن اشاره بکنیم این است هماننکته سومی که در تکمیل بحث

ي متنوع و متعددي دارد شاخصی هاشاخهو  هاشیگرامعنی و حدود علوم تربیتی مالحظه کردید یا در سائر منابع 

اختیاري مکلف در زمینه تعلیم و تربیت که با تربیت در که در پردازش فقه التربیه ارائه کردیم این است که رفتار 

 اي در دو جلسه تشریح کردیم.ارتباط باشد، فقه التربیه شد، منتهی تربیت را با همین دامنه

یی که به رفتارهاي تربیتی هاشیگراکند هر یک از علومی که به حوزه تربیت و تعلیم اختصاص پیدا می

تواند با فقه ارتباط پیدا بکند شاید تاریخ یا فلسفه قلمروي کار ما وارد شود یعنی می تواند دراختصاص پیدا بکند می

کند، کمتر ارتباط پیدا بکند ولی عمالً اقتصاد تعلیم و تربیت، آموزش و مدیریتی که ارتباط با تعلیم و تربیت پیدا می

 وپرورشآموزشیا طراحان اقتصادي  گذارانتاسیسریزان و مدیران و که همه به نحوي رفتارهاي برنامه يزیربرنامه

 است. رگذاریتأثهمه جزء رفتارهاي اختیاري است که در حوزه تربیت  هااست این
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تواند در اینجا با فقه التربیه ارتباط داشته باشد که کامالً در قلمروي تعلیم ي علوم تربیتی که میهاشیگرااین هم 

ي درسی ارتباط پیدا زیربرنامهتواند به مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی یا آید یعنی فقه التربیه میو تربیت می

 ها در قلمروي فقه التربیه قرار بگیرند.بکند و آن

 سؤال:؟

 گنجد.که یک رفتار اختیاري مکلف بتواند روي آن تأثیر بگذارد در اینجا می هر جاجواب: یعنی در آن قلمرو 

 نکته چهارم: عوامل تربیت
خواهیم این را تعمیم بدهیم و نکته چهارم عوامل تربیت است گفتیم که مربی داریم و عامل تربیتی داریم اینجا می

 گیرد.در حوزه فقه التربیه قرار می همآنتوانند آن را در خدمت بگیرند بگوییم هر عامل تربیتی که مکلفان می

یا  وهواآبه اختیار ما است مثالً اگر بگوییم در شخصیت داریم که خارج از حیط رگذاریتأثیک عوامل  

قرار بگیرد ولی عوامل تربیتی که  موردتوجهدر آن تغییر دهیم، عمالً معنا ندارد در فقه التربیه  میتوانینمچیزهایی که 

هم  هااین ي و با تالش ما در اختیار ما قرار بگیرد این مثل همان ابزارهاي تربیتی استزیربرنامهتواند با فعالیت می

 گیرد بنابراین با آن شاخصی که قبالً عرض کردیم؛باز در قلمروي اینجا قرار می

در حوزه رفتار اختیاري من قرار بگیرند، این هم در  کهیمادام، هارسانهچهارمین نکته این است که ابزارها، 

و به این قسمت  میبازکنگیرد و ممکن است که یک فصلی در فقه التربیه براي همین قلمروي فقه التربیه قرار می

 بپردازیم.

ي بندهطبقي و بندمیتقسي ابواب فقهی داشتیم که خیلی در کار ما تأثیر ندارد یک بندمیتقسبحث مفصلی راجع به 

اي که مثالً معامالت و عواطفی در عامه داریم و یک نوع در خاصه داریم که در قدیم بوده است همان مقوله هاکتاب

ي دیگري هم هايبندمیتقسیی داریم که شهید صدر آورده، هايبندمیتقسو عبادات با معناي خاص خودش است، 

ي خاصی ارائه بندطبقهي فقه اشاره کردیم و به بخشی از آن دبنطبقهنوع  7 - 6وجود دارد که به آن نپرداختیم. 

اي را به روي ما تواند قلمروهاي تازهاي که آنجا اشاره کردیم این است که علوم انسانی اجتماعی میدادیم و نکته

یم و قلمرو کمتر کار فقهی شده است یکی بحث تعل 3-2آماده بکند با تفاسیري که تاکنون گفته شد به نظرم در 

عرض بکنم. فقه  خواهمینمتربیت است، یکی مدیریت است، یک فقه االجتماع با یک معناي خاصی است که اینجا 

روي آن کار شده است ولی چند  هو سیاسی چیزهایی است که بخصوص در دو سه ده المللنیبو اقتصاد و روابط 
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ي جدیدي هاپردازشو  هايسازنهیزمو  هايفضاسازم توانیقلمرو هست که ما با الهام از علوم انسانی و اجتماعی می

 ي فقه داشته باشیم که فقه التربیه را در اینجا توضیح دادیم.بندطبقهدر 

 سؤال:؟

اي از دو سه کتاب است به اعتبار یک کتاب یا مجموعه درواقعگوییم جواب: بله منظور ما از فقه التربیه که می

اضافه بکنیم ولی مثل اینکه کتاب مضاربه داریم، یک کتاب تعلیم و تربیت  را کتاب فقهی 3-2خواهیم خودمان می

شود چنین کاري می -کنمفکر می-داریم با نگاه فقهی آنچه ما دنبال آن هستیم این است کما اینکه در مدیریت هم 

 را انجام داد.

 سؤال:؟

کنیم البته در آن تغییرات حرکت میجواب: همین روش است ما اصالً در چارچوب متدولوژي سنتی فقه اصول 

رویم یعنی همان صد تا نوار قبلی هم کنیم ولی روي همان متدولوژي جلو میدهیم یا قواعد جدیدي را ابداع میمی

 به این شکل است.

 سؤال:؟

د کنندارد اینجا فقط جائی است که علم در موضوعات کمک می هاجواب: این ربطی به علم انسانی اسالمی و این

در این سخنرانی اخیر هم که در فیضیه داشتم آنجا -کند کند یا در کارشناسی موضوع کمک مییا موضوع سازي می

ما دو بحث داریم یکی خدمات متقابل علم یعنی مثل اینکه رابطه متقابل عقل و دین داشتیم، عرفان  -عرض کردم که

 است.و دین داشتیم یکی هم علم و دین داریم در این سه موضوع 

ی داریم که رابطه آن با دین خیلی بحث شده است یکی هم علم انسانی و دین است یعنی رانسانیغعلم هم علم 

علم انسانی با اصطالح چهارمی که گفتیم. این یک بحث است که رابطه علم انسانی و دین را ما بسنجیم که مشخصاً 

 اینجا علم انسانی و فقه که بخشی از دین است را بسنجیم.

 نکته پنجم: علم و دین
دینی را هم تزریق بکنیم یعنی  ،توانیم در چارچوب علم با متدولوژي و مفهوم آنیک بحث این است که آیا می

فصلنامه حوزه و دانشگاه  24و  21تصویر دارد، در شماره  12 همآنبحث دینی را هم بر آن اضافه بکنیم یا نه که 

 . امکردهاشاره به تصاویر علم دینی  واررستفهدو تا سرمقاله است که خود من فقط 
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با هویت علم خودش داشته باشیم منتهی دین را  خواهیم علم انسانیآن یک بحث دیگري است یعنی آنجا می

و با چه  شودینمشود یا پیوند بدهیم برود در درون دیسیکلین و خود رشته ظهور و حضور پیدا بکند این می

 د باید بحث شود.شود در جاي خوتصویري می

 سؤال:؟

خواهیم دین را با حفظ هویت علمی آن در علم ببریم که عمدتاً روش تجربی خود آن است ولی جواب: نه می

تعیین تکلیف  هاتیفعالخواهیم به لحاظ احکام خمسه براي این می درواقع میخواهیماینجا کار به این نداریم ما فقه 

الیتی که تأثیر تربیتی دارد را انجام بدهد یا نه یا این فعالیت را پدر، مادر، معلم باید بکنیم و بگوییم دولت باید این فع

 انجام بدهند یا نه؟

شود جنبه اختیاري و ارتباطی با فعالیت اختیاري پیدا بکند پیدا می کهیهنگامپس گفتیم که ابزارها و عوامل هم 

 .ردیگیمهم  گوییم تکنولوژي به آن معنا راه کردیم، ابزارها که میاین هم راجع به عوامل و ابزارها بود که به آن اشار

 هاي تربیتی از ناحیه مخاطبنکته ششم: فعالیت
ي، زیربرنامهیی که در مقام تعلیم، تربیت، هاتیفعالنکته دیگري که در اینجا باید اضافه بکنم این است که 

ر قلمروي فقه التربیه و کتاب فقهی تعلیم و تربیت آمد آنچه پذیرد همه دي یا مدیریت آموزشی انجام میگذاراستیس

است یعنی فقط از ناحیه معلم، مربی،  موردنظرشود رفتارهاي او هم در اینجا از ناحیه مخاطب و متربی پذیرفته می

است و لذا بخشی از مباحث  موردنظربلکه مقام تعلم و تربی هم در اینجا  مینیبینمو عامل تربیتی و مربی  زیربرنامه

فعل اختیاري او باشد آن قید فعل  کهیمادامکند، منتهی دهد اختصاص پیدا میمتربی انجام می آنچهفقه التربیه به 

اختیاري را دارد بنابراین دامنه بحث ما اختصاص به معناي تعلیم و تربیت به معناي فاعلی نیست بلکه شامل تعلم و 

 انیمتربارهایی که در این مقام با حیث تعلیم و تربیتی که عرض کردیم از ناحیه متعلمان و شود و رفتتربی هم می

 کند.و دامنه کار را روشن می دورنماشود و صادر می

و از  میکنینماي نکات ریز دیگري در مفهوم تربیت وجود داشته که چون با بحث ما ارتباط نداشته به آن اشاره

 گذریم.آن می

 سؤال:؟
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ربط ندارد این دست ما است و  همآنخواهیم بگوییم متعلم و متربی هم در فرایند تعلیم و تعلم اب: نه میجو

شود، چون گفتیم دهیم. وظائفی که مثالً متعلم دارد در اخالق از حیث حسن و قبح روي آن بحث میتعمیم می

یی واجب یا حرام است چون بحثی که هاعلمه خواهیم ببینیم تعلم چکند در اینجا از حیث اینکه میمحمول فرق می

چون  گرددیبرمگوید تعلم سحر حرام است، درواقع همین است و این نوع مباحث به فقه در مکاسب محرمه می

شود، تعلم بعضی از علوم واجب است، بعضی حرام است، علوم اقسامی دارد و تعلم علوم متصل به احکام خمسه می

کنیم این هم در فقه التربیه است، کروه است، بعضی هم مباح است. بحثی که از تعلم میبعضی مستحب است، بعضی م

 موردنظریا مدیر نیست بلکه حیث متعلم و متربی هم  زیربرنامهفقه التربیه فقط بحث حیث فاعلی معلم و مربی و 

ست این نکته تعمیم پیدا ا موردتوجهاست و لذا احکام، وظائف متعلم و متربی هم با حیث فقهی و حیث اخالقی 

 شود.کند و این بخش را هم شامل میمی

 سؤال:؟

جواب: چرا؟ به عبارتی عناوین ثانویه داریم که یک جلسه مفصل بحث خواهم کرد که عنوان ثانوي در فقه یعنی 

در فقه دارد و چه و تلقی هم که گاهی داریم عنوان ثانوي یعنی اکل میته، این نیست عنوان ثانوي دامنه خیلی وسیعی 

این نکته توجه داشتند عنوان ثانوي همان چیزي است که انعطاف فقه را تأمین  صدر بهي مرحوم شهید اتااندازه

سال این -500-300-200است، عنوان ثانوي ممکن است  هاتر از بحث اکل میته و اینکند و دامنه آن وسیعمی

 فقط عناوین اضطراري است، نیست. ی ببرد تلقی که عنوان ثانويجهت کموضوع را به ی

گویند که تصدي امر قضا واجب است یعنی الزم است کسانی متصدي امر قضا بشوند، براي اینکه مثالً در قضا می

که  شود این قاعده اختاللاگر قضا و قصد خصومت نباشد الختل النظام، یعنی نظام اجتماعی موجب حرج و مرج می

نظام اجتماعی واجب است و دفع ما یوجب االختالل و  مییگوینمحفظ نظام واجب است نظام به معناي نظام اسالمی 

شود حرام است. کدام شود الزم است یا آنچه موجب اختالل میو اضطراب اجتماعی میومرج هرجآنچه موجب 

گوید که قضا قرن می 20-10ن ثانوي است که ها واجب است، این حرام است. این یک عنوادرست است، آن هااین

دلیل دارد و دلیل عمده آن همین است یعنی با یک  6-5واجب است شما وقتی که به ادله وجوب قضا مراجعه بکنید 

قضا واجب است، تصدي امر قضا واجب است واجب کفائی است ولی زمانی  هاقرنگویید عنوان ثانوي شما می
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ی بشود و بشر به جائی برسد که قضائی در جامعه نباشد، به دعوا نکشد، دعوا با یک ممکن است یک سیستمی طراح

 حل شود، یعنی یک عنوان ثانوي پرید. خودخودبهسیستم دیگري 

 دیدگاه آقاي مکارم در مورد عناوین ثانویه
اي هم دارد است یک تعریف ویژه ترعیوسها داریم خیلی دامنه آن تلقی که ما گاهی از چیزهاي اضطراري و این

ي انوار هاکتابدر یکی از  اندکردهبحث  هاکه آقاي مکارم از کسانی هستند که در کتاب فقهی و بحث حدود و این

چون  عناوین ثانویه نسبتاً خوب بحث کرده است در فقه التربیه کار فقیه فقه جواهري این نیست الفقاهه راجع به

کند دهد، موضوع را منطبق میجواهري این است که فقیه با همین عناوین ثانویه تشخیص میخیلی از مسائل در فقه 

هم عناوین کلی و قواعد عمومی داریم که حالت  کند در فقه التربیه هم مواردي داریم که روایت داریم وو حکم می

چند روایات داریم که  هاعبده و اینعنوان ثانوي دارد. در تعلم علوم آنجا بحث کردیم، تعلم علوم مثالً در مورد ش

بینیم می وقتآنخیلی محدود است ولی وقتی که ما قواعد عمومی تعلم و علوم و عناوین ثانوي را در نظر بگیریم 

ها هم خواهیم کند. حوزه تعلم و تربی هم داخل در قلمروي مباحث ما است و به آنکه بحث خیلی دامنه پیدا می

 پرداخت.

ي براي جلسه بعد خواهیم داشت بندجمعاز فقه التربیه با ابوابی که دارد یک  وقتآنري بشوم وارد بحث دیگ

البته یک چشم انداز تخمینی و حدسی است چون به آن شکل کار نشده و خیلی تالش شده که قلمروهاي مشترك و 

 مختص آن روشن شود.

 تعامل و تقابل فقه و تربیت
توانیم اینجا تصویر کنیم یکی فقه و تربیت است در رابطه و تربیت چند رابطه را میدر رابطه با تعامل و تقابل فقه 

و من هم  کرد کارخیلی روي آن  ایشان -که آن هفته هم به آن اشاره کردم-آقاي بنائی  نامهانیپافقه و تربیت در 

 توان به آن اشاره کرد.مقداري وقت گذاشتم در آنجا می
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 رفتارهاي اختیاري مکلف
شود از آن ارائه شود و بنا بر آن دو تعریف دو رفتارهاي اختیاري مکلف، در فقه دو تعریف می مییگویمنکه ای

 :شود از آن ارائه دادنوع موضوع می

ي ما متداول هم بوده این است که از رفتارهاي اختیاري هاکتاببنا بر یک تعریف که قابل دفاع هم هست و در 

شود منتهی افعال جا وجود دارد مکلف است و اختیاري، موضوع رفتارها و افعال میکند آنچه اینمکلف بحث می

گویند عبادات صبی مشروعیت دارد بایستی مکلف را به مکلفان و اختیاري، ممکن است بنا بر قول کسانی که می

 یرد؛د تکلیف داشته باشد را هم بگتواناي که میمعناي عام بگیریم که حتی صبی را هم تا اندازه

یک نکته این بود که اختالف فتاوا در اینجا تأثیر دارد، یکی این قید اختیاري است، اختیار یک وقتی در مقابل 

این در نهایه آمده مرحوم عالمه طباطبائی در تقسیمات علت همان جائی که فاعل باالختیار و باالضطرار آمده نکات 

در حاشیه اسماء دارند، در نهایه آمده است. اختیار چندین  خوبی آورده اند عرض من هم بی الهام از آن نیست،

دهیم، کسی مرا مجبور کرد دهیم، گاهی مقابل اکراه قرار میاصطالح دارد گاهی ما اختیار را مقابل اضطرار قرار می

گاهی است  گوییم این اختیاري نیست، اینجا اختیاري مقابل اکراه است؛که چیزي را از اینجا بردارم به یک معنا می

گویند که کسی مرا مجبور نکرده خودم یک مشکلی، اضطراري پیدا کردم که مجبورم این را بردارم که گاهی هم می

 اختیار مقابل اضطرار است.

 یک نوع اختیار هم مقابل اجبار است. به لحاظ فقهی این سه مفهوم اینجا وجود دارد:

 اجبار، اضطرار، اکراه.

است  هاي اینهردوار مقابل اکراه است، گاهی مقابل اضطرار است، گاهی مقابل شود اختیگاهی گفته می 

گوییم فعل اختیاري، اضطرار نیست، اکراه هم نیست و گاهی هم مقابل اجبار است، اجبار در اینجا به معناي این می

طرف  بارککر یاست که فرد مسلوب االختیار من رأس بشود این مثل این است که مثالً در نوشیدن شراب، مس

 کند؛مریضی پیدا کرده است و مجبور است و اضطرار به آن پیدا می

 خورد.کشیم و او میگاهی هست که مکروه است یعنی اگر نخوري تو را می -

گاهی هم مجبور است، البته مجبور هم چند اصطالح دارد ولی اینجا مجبور را مقابل اضطرار و اکراه  -

 ریزند هیچ انتخابی در اینجا دخالت نداشته است.گیرند و در حلق او میرا میگوییم یعنی دست و پاي او می
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پردازد کدام از این سه اصطالح منظور ما است اختیار مقابل اکراه، گوییم فقه به افعال اختیاري میما وقتی که می 

قابل اجبار است که شامل اختیار مقابل اضطرار یا اختیار مقابل اجبار؟ آنچه موضوع فقه است افعال اختیاري م

 همآنشود، فقط در مقابل اجبار است، صورت شود اختیاري که این دو قسم را هم شامل میاضطرار و اکراه هم می

است به نحوي او انتخاب  طورنیهممعلوم است براي اینکه در اکراه و در اضطرار هم به نحوي از لحاظ فلسفی 

آید. این نکته را هم توجه تواند انجام ندهد در حوزه فقه میاب بکند یعنی میتواند انتخکند، هر جا که طرف میمی

داشته باشید مثالً نفس کشیدن حکم فقهی دارد یا ندارد؟ نفس کشیدن با توجه به این توضیح، حکم فقهی دارد، براي 

ان شاء فعل ان لم یشاء «عنی توان نکشید و لذا حکم فقهی دارد، از اختیار در فقه یاینکه اجباري در آن نیست و می

اما اینکه فشار باالي » ان شاء فعل ان لم یشاء لم یفعل«همانی که در تعریف اختیار در فلسفه آمده است. » لم یفعل

کند همه سر او است که شاء یا لم یشاء یا خود او اشکالی دارد یا در یک فضاي کامالً آزادي دارد انتخاب می

 هاي فقهی است.مشمول بحث

 بندي بحث فعل اختیاري جمع 
عناوین فقهی داریم و فقه  هاو لذا در اضطرار و اکراه و این گوییم فعل اختیاري، منظور این استبنابراین وقتی می

یی هابحثکلی حکم در باب آن دارد احیاناً در فقه التربیه هم از این مصداقها پیدا خواهیم کرد این یک نکته که در 

 ن عبور کردم ولی االن تکمیل کردیم.که داشتیم از آ

 معناي االمتناع االختیار 
االمتناع باالختیار ال ینا فی «که اي در اصول داریم یک مطلب دیگر در تکمیل بحث این است که قاعده

معناي االمتناع االختیار این است که ممکن است کاري در لحظه وقوع براي من ممتنع باشد و واقعاً » االختیار

لحظه آخر هم  شودینمکند کشته اندازد که در ابتدا که خود را پرت میخودش را می بامپشتي ندارم. از باالي اهاراد

که اختیاري ندارد، پس باید بگوییم اشکال ندارد؛ این قطعاً اشکال دارد براي اینکه امتناع انتهایی آن باالختیار بود. 

پس » الضطرار باالختیار، االمتناع باالختیار ال ینا فی االختیار«است  هم آمده هااي است که در اصول و اینقاعده

در دائره فقه قرار هم آنفعالیتهایی که با مقدماتی اختیاري بوده ولو اینکه مستقیم در لحظه وقوع اختیار نیست، 

ه فعل اختیاري باشد پس موضوع فق ترروشناین فعل اختیاري  درواقعگیرد. این دو نکته براي این است که می
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شود منتهی همین فعل اختیاري توضیحاتی داشت که عرض کردم و مکلف هم که گفتم ممکن است مقداري مکلف می

 شود.می هاتعمیم بدهیم. بنابراین بحث مشروعیت عبادات و صبی و این دامنه آن را از این مکلف به معناي دیگري

 بندي بحثجمع
برد و آثار صحت براي دیگران بر او ات صبی مشروع است یعنی ثواب میگویند عبادبنابراین کسانی که می

از این جهت  وقتآنشود مترتب شود مثالً ممکن است بشود بر کسی اقتدا کرد یعنی آثار صحت بر او مترتب می

ا گوییم حکم نماز صبی چیست؟ یک بحث فقهی است و لذاست که باید بگوییم این بحث فقهی است، یعنی وقتی می

 مکلف را باید طوري معنا بکنیم که آن را هم بگیرد و این از حوزه فقه خارج نشود.

 ي را تکمیل بکنیم و مباحث سابق را ادامه دهیم.بندجمعامیدواریم انشاءاهللا جلسه آینده 

 ري در مقام تعلیم و تربیترفتارهاي اختیا
رفتارهاي اختیاري در مقام  درواقعگفتیم در باب آن سخن می حالتابهکنیم که ما یک رابطه در اینجا برقرار می

 شود.وضوع براي حکم شناسی فقه میگفتیم م حالتابهتعلیم و تعلم و تربیت و با معناي عامی که 

اما چون بحث ما راجع به این بود بیشتر توضیح ؛ کردیمراجع به آن صحبت می حالتابهاین یک نوع کار است که 

شود و هم بخشی از آید و موضوع فقه میی رفتارهایی که مکلف در مقام تعلیم و تعلم دارد در فقه می؛ یعندهمینم

 گیرد.جاي خود قرار میآید در مباحث موجود در فقه که استطراداً در جاهاي دیگر بوده می

باشد و به آن پرداخته  در مکاسب محرمه نیاز دارد یک کتابی با خود تعلیم و تعلم ارتباط داشته هابحثخیلی از 

شود، یک بخش از کند یعنی ثمره آن در افراد دیگري هم ظاهر میربط پیدا می همآنبه  میرمستقیغبشود و این 

قرار دهیم وقتی تحوالت دیگر پیدا شد مثالً وقتی  موردتوجهمسائل جدید است که کم نیست و باید آن را در فقه و 

وجب شد که فقه در مورد بیمه حرف بزند و االن خود بیمه تقریباً به حدي رسیده که که بیمه در دنیا پیدا شد، همین م

کارشناسی موضوعات آشنا باشد کم  یک کتاب فقهی است و تنوع زیادي دارد و مع االسف فقیه متظلعی... که به

قطعاً کمتر نیست.  هاة و اینداریم ولی حقیقتاً بیمه االن وضعیتی دارد که از حد یک کتاب صالة یا مثالً از کتاب تجار

کند؛ در اینجا دو کار تحولی که اتفاق افتاد فقه گسترش پیدا کرد که این اولین ارتباطی است که فقه با تربیت پیدا می

ها را ي پخش فقهی که پیرامون تربیت است و موضوع آن تعلم و تعلیم و تربیت است اینهاگزارهشود یکی انجام می
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ي هاگزارهتفرق جمع بکنیم و در فقه بیاوریم و یکی هم این است که کلی مسائل و موضوعات و باید از جاهاي م

شود یعنی موضوعات جدید است که باید بر فقه عرضه بشود و فقه به آن پاسخ بدهد. از این جدید اینجا پیدا می

و  هایکارشناسوعات و کند؛ یک بخش مسائل موجود است یک بخش هم موضجهت فقه التربیه دو بخش پیدا می

تحوالتی است که در عرصه فرایند تعلیم و تعلم و تربیت پیدا شده و فقه باید موضع خود را در اینجا مشخص بکند. 

کند. باید موضوع را دارد که در اصول تبیین شده است و مسیر خود را طی می این یک کار فقهی است که متدولوژي

رویم و بحث سندي یا بحث سراغ قواعد عمومی، روایات خاصه، می پیدا بکنیمشناخت بعد هم براي اینکه حکم را 

دهیم که دیگر همان مراحلی است که در اصول گفته بینیم و نهایتاً یک حکم میکنیم بعد تعارض آن را میداللی می

 شده است.

 تحلیل تربیتی احکام فقهی
به این  میخواهینمفقهی است، که ما در فقه التربیه  یک کار دیگري که در فقه وجود دارد تحلیل تربیتی احکام

شود، اسرار الصالة همان اسرار اخالقی، شود، اسرار الصالة نوشته میبپردازیم، وقتی که راجع به نماز صحبت می

 تواند متصور باشد؛ این تحلیل تربیتی یا تحلیل اخالقی یا تحلیل عرفانی ازعرفانی و تربیتی است که در نماز می

ي تربیتی هادانشکند یعنی نماز، حج، زکات یا چیزهاي دیگر یک نوع پیوندي است که تعلیم و تربیت با فقه پیدا می

یی در این احکام بپردازیم ولی این مطلقاً فقه التربیه نیست، کاري به هالیتحلکند تا به و علوم تربیتی ما را توانا می

احکام قطعی و مشخصی وجود دارد مثل نماز، نمازهاي واجب، مستحب،  این نداریم این تحلیل تربیتی در جاهایی

آوریم هیچ ي تربیتی که در عبادات میهالیتحلطور است؛ احکام مختلفی که در حج است که قطعاً در عبادات این

حث ها است، منتهی علماي اخالق این را از زاویه مبا، یکی بحث حکمت و اسرار آنگذاردینمتأثیري روي آن 

، علماي اهل معرفت و عرفان نکات ظریف و دقیق و بسیار جالبی در احکام عبادي آوردند و اندکردهاخالقی تحلیل 

یی در باب این بزنیم که البته در این زمینه هم ما خیلی هاحرفتوانیم ما هم به عنوان تعلیم و تربیت نه اخالق، می

که داریم بیشتر بعد اخالقی و عرفانی دارد نه بعد تربیتی،  هاالحج و اینجاي کار داریم چون اسرار الصالة یا اسرار 

به عنوان یک عامل تربیتی کرد و این کمتر است. تحلیل  شود از آناي که میاستفاده گذارد،تأثیري که در دیگران می

م حکمت مقابل علت دارد این کنیم که همان مفهویابیم، اسرار را پیدا میرا می هاحکمتتربیتی در عبادات یعنی ما 

یی در قلمروي عمدتاً عبادات داریم و ممکن است در غیر هالیتحلتحلیل تربیتی ربطی به بحث ندارد. یک نوع 
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اما ؛ کنیمرا پیدا می هاحکمتما فقط اسرار و  کندینمعبادات هم پیدا شود یعنی جاییکه حکم با این تحلیل ما تغییر 

 ما خارج است. این کامالً از مرحله بحث

ي داشته باشیم که مثالً در معامالت و جاهاي مختلف که باز رعبادیغي تربیتی هم در احکام هالیتحلتوانیم می 

را جعل  ال ضررمستقیم با ما ربط ندارد مثالً خداوند عقود را واجب کرده است، وفاي به عهد را الزم کرده است یا 

شود که این کنیم که این هم خیلی به ما ربط ندارد فقط گاهی مییدا میکرده است، سر اخالقی، تربیتی آن را پ

کنیم این اسرار را دارد ولی در گوییم با تحلیلی که ما از حکم ارائه میاي برساند میما را به عناوین ثانویه هالیتحل

کن است به عنوان ثانوي خاصی ممکن است بگوییم آثار مخرب اجتماعی، تربیتی، اخالقی دارد و مم واحوالاوضاع

 ی متوقف بکند، کم بکند، زیاد بکند.زمانکعارض بکند، حکم را در ی

 و شناخت حکم رفتارهاي تربیتیتحلیل تربیتی بندي: تفاوت جمع
یی است که در عبادات یا حتی غیر جا دربنابراین تحلیل تربیتی غیر از شناخت حکم رفتارهاي تربیتی است این 

گوییم خواهیم اسرار تربیتی آن مثل اسرار اخالقی یا عرفانی آن را بشناسیم منتهی میعی است میقط هاحکمعبادات 

ي تربیتی ممکن است ما به یک هانگاهو  هالیتحلیک تبصره این را توجه داشته باشیم گاهی در این  صورت به

بدهد که در مواردي در آینده پیدا  نکاتی برسیم که عنوان ثانوي را پیدا بکنیم که حکم را در یک مقطعی تغییر

 خواهیم کرد.

 سؤال:؟

آوریم مثالً در کتب ضاله، مفصل این را بحث کردیم در کتب ضاله که ي تربیتی که به عمل میهالیتحلجواب: در 

آن حرام است، این یک بحثی است که با فقه التربیه ارتباط دارد در مکاسب محرمه هم آمده  دوفروشیخرگفتند 

دهیم ولی حفظ آن اشکال دارد. ما آنجا تحلیل تربیتی از آن ارائه می اندگفتهاست که نشر، استنساخ و حتی بعضی 

فلسفه نیست، این واقعاً علت است گاهی ممکن است در آن تحلیل تربیتی به اینجا برسیم که در غیر عبادات این 

به شکل دیگري است از این جهت  شود یعنی در این زمان ممکن است بگوییمعنوان قضیه عوض می وقتآن

کار به فقه التربیه ندارد یک حکمی را مسلم گرفته است و  القاعدهیعلي تربیتی هالیتحلگوییم به عنوان نمونه می

رساند به اینکه همین فعالیت تحلیل تربیتی ما را می سلم را پیدا بکند ولی گاهیخواهد اسرار و رازهاي حکم ممی

به  شود، گاهی ما راشویم این علت است، حکمت نیست پس حکم عوض میعلت حکم را پیدا بکنیم و مطمئن می
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و آن را تغییر  آیدولی عنوان ثانوي می شودینمکنیم در آنجا حکم عوض رساند که عنوان ثانوي پیدا میاین می

یی داریم که انشاءاهللا در مباحث هانمونهآید این هم کند و بعد عنوان ثانوي میدهد این است که اولی تغییر پیدا میمی

 پیدا خواهیم کرد و بیشتر هم با آن آشنا خواهیم شد. سروکارآینده با آن 

 نظام سازي 
ان کاري که مرحوم شهید صدر در فقه االقتصاد انجام امر سومی در اینجا وجود دارد و آن نظام سازي است، هم

ي بر ایاضافی آن رشد نکرده یعنی کسی چیز شناسروشدادند، کار مرحوم شهید صدر که مع االسف متدولوژي و 

ی مرحوم شهید صدر خیلی مهم است و جاي نقد دارد و اگر کار شده بود شناسروشاین  کهیدرحالآن نیاورده است 

ی نظام سازي انجام شده باشد شناسروشرسید، تقریباً ندیدم که یک کار اصولی روي آن ات جدیدي میحتماً به نک

نکته محوري در باب آن در ذهن من است که بعضی نقد به آن  5و  4و به صورت جدي باید روي آن کار بشود. 

 تلقی از نظام سازي دارید؟ قرار بدهیم ولی نظام سازي یعنی چه؟ شما چه موردتوجهاست و در جاي خود باید 

 مرحوم شهید صدرنظر 
ي مرتبط با یک هاگزارهجمع  کهنیافرماید ما در فقه براي آن مصداق داریم در اینجا می آنچه مرحوم شهید صدر

. مثالً دیایدربي موجود و کشف قواعد حاکم بر آن هست تا به صورت یک سیستم هاگزارهموضوع و کشف جمع 

رساند که مثالً کنیم بیشتر متفرق است ولی اگر کنار هم بچینیم ما را به این میدي داریم که فکر میي اقتصاهاگزاره

اي از آید مجموعهشود فقط کار نیست یا هست؛ یعنی قواعد کلی و کالمی که میآنچه در اسالم موجب ارزش می

 دهد.سیستم دارد قرار می پیوندد و در یک چارچوب کلی به همان معنایی کهرا به هم می هاگزاره

کنیم این ي مثالً اقتصادي یا سیاسی یا تربیتی را با متدولوژي خاص خود استنباط میهاگزارهما احکام  درواقع

همان استنباط متداول است اما در نظام سازي و استنباط متداولی که قبل از مرحوم شهید صدر بوده است، نیست، 

 دیگري است. زیچکی

رود چیند نه اینکه نظم ظاهري به آن بدهد بلکه در عمق آن میرا کنار هم می هاگزارهدر نظام سازي این تک 

این چارچوب البته تا برنامه  دیآیدرمدهد و به صورت یک چارچوب کلی را با قواعد کلی به هم ربط می هااین

گوییم غیر از برنامه اجرائی است گاهی ممکن که میاجرائی که ایشان به آن اشاره کردند فاصله دارد؛ نظام فقهی 
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است خیلی به آن نزدیک باشد، خیلی دور باشد یا منطبق باشد خود این بحث دیگري دارد چون نظام اقتصادي که 

کند اینکه این فقه و در مقام عمل تحقق پیدا می شده میتنظیی که بر اساس اصول و قواعدي هابرنامهگوییم یعنی می

ي استکشاف و استنباط شده کنار هم قرار هاگزارهنسبتی دارد یک بحث دیگري است. نظام فقهی یعنی  نچهآبا 

با  هارسیم. مفروض ما هم این است که اینو بعد ما به یک اصول و قواعد کلی می شودگیرد، روابط آن کشف میمی

 نیچننیا ياقتصاد، نظام خانوادهي مثالً هانظامهاي مهم است که اسالم در این هم روابط دارند و این یکی از بحث

 چیزي وجود دارد یا ندارد.

 سؤال:؟

 داریمعنرا  هاي اصلی که همه اینهانکتهکنیم براي اینکه کنیم و تعمق در آن میجواب: بله دیگر، تجمیع می

یم کار به این نداریم، نظام سازي گویدهد پیدا بکنیم، این فقه التربیه که ما میکند و در یک چارچوب قرار میمی

تربیتی یک کار دیگري است که باید انجام شود نظیر کاري که مرحوم شهید صدر مثالً در اقتصاد انجام داده است؛ 

ي نظام سازي این است که از لحاظ هاروشالبته اینجا هم متدولوژي آن جاي بحث دارد مثالً فرض بگیرید معناي 

تا مثالً مستحب است در این زمینه هم منطق  10وش در مقام تربیت فرزند واجب است، این ر 10فقهی گفتیم که این 

الفراغ چیزي نگفته است، این کار فقه هست، مثالً تشویق مستحب است، تنبیه چنان است و چیزهاي مختلفی که 

 هست.

، کار فقه که متداول است، فقه را معلوم بکنیم و احکام را مشخص بکنیم هاگزارهتک  میخواهیماین تا اینجا که 

با هم چه معنایی  هاخواهیم ببینیم اینالتربیه است ولی وقتی خودمان را در یک فضاي فراز و باالتر آوردیم، می

قواعد عمومی است که  هادهد یعنی در اسالم مثالً در جمع، قاعده اصلی این است که تشویق محور اول است. اینمی

برقرار بکند  تواند با فقه التربیه روابط خیلی نزدیکیپردازیم البته این نظام سازي مین میما در نظام سازي به آ

را پاسخ بدهند  هاهمان سؤاالت اصلی است که شهید صدر بایستی به آن پاسخ بدهد و ایشان نرسیدند که این هااین

خورد یا رسیم آن قواعد کلی فقط در مقام تحلیل ما به درد میکنیم به قواعد کلی که میمثالً ما نظام سازي که می

بکنیم این چیزي است که خیلی روشن نشده است و  ادیوزکمتوانیم با آن فقه را شود که میواقعاً یک قاعده فقهی می

 .ي دیگري که در اینجا هستهاسؤال
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 فقه التربیهبندي بحث منظور از جمع
مقوالت  هااین ال هذافقه التربیه، منظورمان این است ال هذا و  مییگویمبنابراین این هم نکته دیگري که وقتی ما 

دیگري است که هرکدام البته بسیار مهم است و کار شما است که انشاءاهللا در آینده در این زمینه جلو بروید سؤالی 

داریم. والسالم علیکم و رحمه اهللا و  کارچهشود داریم؟ معلوم می کارچه هامودید ما در تعلیم و تربیت و اینفرکه می

 صلی اهللا علی محمد و آله االطهار. ؛ وبرکاته
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