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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
تعلم  حکم انواع علوم به لحاظ شرعی و راجع به و تعلیم بودو اقسام علوم و احکام تعلم  راجع به مباحث سابق

 شروع شد. ال قبل بحث احکام تعلیمبحث کردیم و از س ،علوم

که معلم اآلن با معلم سابق پیدا است تفاوتی به خاطر  مفهوم شناسی و اینیست کمنظور از معلم در مقدمه گفتیم 

آیا حرام  بررسی شد کهتعلیم علوم  حکم ،. در احکام تعلیمگذارداین تفاوت در احکام شرعی میکرده و تأثیراتی که 

واجب آن  تعلمآنچه که  تعلیماین سؤال ناظر به این است که  ؟تعلم داردتعلیم چه نسبتی با و اینکه است یا واجب؟ 

 ، چه حکمی دارد؟است یا مکروه

هم حرام  تعلیم آن ،وقتی تعلم چیزي حرام شد» ؟هل یسري حکم التعلم الی التعلیم أم ال«به عبارتی دیگر 

 ؟ندارند تالزمی با همدو  این کهنیایا  ؟شودواجب می هماین  ،واجب شدوقتی  ؟شودمی

کند یا نه؟ احکام تعلم به تعلیم سرایت میآیا کنیم که اگر وارد عناوین خاص بشویم از یک نگاه کلی مالحظه می

 ،حرام استتعلم شود، هر جا گفتیم هاي بعد میهاي گذشته مقدمه بحثاگر قواعد کلی به دست بیاوریم همه بحث

 .استطور همیننیز مستحب حکم  شود ومیتعلیم هم واجب  ،یم واجب استشود و هر جا گفتتعلیم هم حرام می

 ی از مباحثیک .در سال گذشته بحث گردید ،مفهوم معلم و تفاوتی که اآلن با سابق دارددر مورد بحث مقدمات 

 ؟»تعلیم أم الالتعلم الی الري حکم یسهل « :هم این بود

 تعلیم علوم محرمهحرمت دالیل 
؟ آیا آن حکم به طرف است تعیین کردیم که تعلم چه علومی حرام و چه علومی واجب شد گفتهآنچه بر اساس 

 :شود یا نه؟ در پاسخ به این سؤال چند بحث وجود داردمنتقل میمقابلش که تعلیم باشد نیز 

 که تعلیم علوم محرمه چه حکمی دارد؟ یکی این

 :تعلیم علوم محرمه به چند دلیل حرام است

 اجتماع تعلیم در عمل محرم؛ ـ 1
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 ؛عمل حرام تعلیم مقدمه ـ 2

 اعانه بر اثم؛ -3 

  ،قبح تهیه مقدمات حرام -4

 فعه واجب.ردفع منکر ک -5

رد تعلم به عنوان ثانوي شود اقامه کرد بر اینکه تعلیم علم حرام، حرام است. در خیلی مواي بود که میاادلهها این

 ممکن است بگوییم تعلیم آن به یکی از عناوین قوت پیدا کرد.شد، حرام هر جا که  حرام است

 بحث دوم: تعلیم علوم واجب
آن بر مکلفین واجب شده و  حصیلتبه عنوان کلی یا  یا به عنوان ثانوي وکه است علومی بحث دوم حکم تعلیم 

تعلم  ؛ مانندواجب استآن تعلم به عنوان مثال علومی که  .مورد تأکید قرار گرفته است علوم خاصی که در روایات

 این چه نوع وجوبی دارد؟حال سؤال این است که . الزم است که در اول فقه گفته شده -احکام مورد ابتال 

 نوع وجوب
اي به نام اصالۀ المولویۀ قاعده .وجوب ارشادي دارد بلکه ،تعلم احکام در حد مورد ابتال وجوب شرعی ندارد

ما شد و هر خطاب شرعی که حکمی را براي ما مقرر کرد، ممکن است سؤال  هر تکلیفی در شرع متوجه هست که

یکی از مبانی  -تفاوت مولوي و ارشادي در جاي خودش اشاره شد-کنیم که آیا این حکم ارشادي است یا مولوي؟ 

ویت ت شارع حمل خطابات بر مولخطابا وبسیار مهم در اجتهاد و روش استنباطی ما این است که اصل در احکام 

ي از اعدههاي روشنفکري امروز خیلی مهم است در بحث کهیدرحال ،که متأسفانه در اصول بحث نشده است

عقالیی است و  عقالیی وارد شده ارشادات به احکام اموري روشنفکري معتقد هستند که احکامی که در هاانیجر

شارع که از موضع  ؟نهگفت که انجام داده بشود یا  دلیل به ما خطاب کرد وهر چه  .حکم شرعی به آن معنا نیست

گوید، اصل در خطابات قرآنی و خطاباتی که ائمه طاهرین دارند این است که شارعیت، تشریع و مولویت سخن می

منتهی این اصل در خطابات  ،بالدلیل ما خرجاال  ،کننداند و قوانین شرعی را بیان میها در کرسی تشریع نشستهآن

در افعال و اما حکم است یعنی در اقوال و خطابات ائمه اصالۀ المولویۀ اصل محکم و بسیار قوي است خیلی م
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در مقدمه کتاب تربیت فرزند در حدي که بحث  .یی داردهايدشوارو این بحث  ها مناقشاتی استرفتارها و سیره آن

ا در خطابات لفظی و اقوال چه خطابات این بحث مقداري مشکالت دارد ام ،توضیح دادم که در سیره ،روشن بشود

ارجاع  شک کنیم این خطاب حکم ارشادي دارد و ما را به فهم عقلمان هرگاهیعنی  ؛قرآنی و روایی اصل منجز است

باشد، اصل حکم مستقل میعقاب و ثواب  تعلقکه  دارداي مولویت هم اصل حکم مولوي است که ثمره دهد یامی

 .مولوي بودن است

حمل ینجا واجب عینی است یا کفایی است، کنیم که این امر در ااگر شک  ،شوندکه وارد می اوامريما در اصول 

و اگر شک بشود مولوي است یا  گرددمیتعیینی است یا تخییري، حمل بر تعیینی  شود و اگر شک کنیمبه عینی می

بزرگانی مثل  ،انداوردهینالبته بحث مستقلی  ،شوداصالۀ المولویۀ می که جايباید تعیین تکلیف بکنیم  ،ارشادي است

 ولی بهتر است به صورت جدي به آن پرداخته شود. ،اندشدهنائینی و بزرگان دیگري متعرض 

 اصل در خطابات
آن باشد،  برخالفکه دلیلی مگر این ،اصالۀ المولویۀ در مقابل ارشادي است، اصل در خطابات مولویت است

این دلیل  ،که در کالم شرع به چیزي امر یا از چیزي نهی شدیم که در مورد آن یک حکم عقلی هم هستصرف این

چون  .شودخلط می هاوقتي خیلی فکرروشنشود که ارشادي است، این همان نکته مهمی است که در مباحث نمی

اعمال مولویت و شارع  ها استاد به حرف خود آنپس حرف شارع هم ارش ،فهمندیا عقال می کنند عقلفکر می

ي فکرروشنیکی از خط مرزهایی است که جریان  وکند، این درست نیست نکرده و همان فهم عقالیی را تأکید می

خطاب در موردي است که عقال یا عقل آنجا فهمی  کهنیهمکنند بعضی گمان می .کندرا از جریان استنباطی جدا می

 شود که این خطاب مولوي نباشد.یموجب م ،دارد

فهمد و امر کامالً دانند، حکم مولوي جایی است که عقل ما نمیها مولوي را با تعبدي خیلی نزدیک میآن درواقع

فهمد ها عقل ما چیزي نمیدر تفاسیر آن خصوصبه ،تعبدي است مثل عبادات، در عبادات مالك دست ما نیست

خود عقل  ،ستو فهم عقلی هشود، اما در سایر موارد که سیره عقال مولوي می ،ندبنابراین هر چه موال خطاب بک

است یا نه؟  طورنیا عرفدر که معامالت دهد اینفهمد و شارع هر چیزي را ارجاع به فهم عقال میبشر این را می

 ارجاع به فهم عقالیی است.
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 هاي شناخت وجوب مولوي از ارشاديراه
 :شوددو دیدگاه بیان می مولوي از ارشاديبنابراین براي شناخت 

 ؛ارجاع به فهم عقلی یا عقالیی است ه وخطابات شرعی چیزي نیاورد ،یی که عقال و عقل چیزي بفهمدهرجا . 1

فهمد، شارع این حق را دارد که ما را الزام به یا عقال می اصل در خطابات مولویت است و آنجایی که عقل. 2

 .مترتب کند هابر آنو ثواب و عقاب  هیعنی مبنا قرار داد ند؛ثواب و عقاب ک

 بررسی دیدگاه دوم
 یکی،اصل داریم که از اصول بنیادي اصول و اجتهاد ما است  20-15حدود  .دیدگاه دوم مبناي اجتهاد ما است

رد و یک تقسیم با تقسیمات دیگر واجب یا اوامر فرق دامبناي ورود ما در اجتهادات است. است و همین  هااز آن

 ما دیدگاه دوم را قبول داریم. .جدي و بنیادي است

گوید در همه موارد هر چه شارع امر یا نهی کرد از موضع تشریع سخن دیدگاه دوم اصالت المولویۀ می بنا بر

شود که مبناي اصل این است که قانونی تصویب می ،جلسات مجلس شورا رسمی است که یوقتگوید، مثل می

وقتی  ،دهدي قانون قرار میگذارقانونکند و از موضع یعنی براي قوانین جزایی موضوع درست می ؛است تمجازا

 حساب آن چیز دیگري است. ،نمایندگان از کرسی مجلس جدا شدند

شود، اصالۀ ل مولویت میها جایگاه تشریع است و لذا اصیعنی جایگاه آن ؛شارع و قرآن در موضع تشریع هستند

 :دو استثناء دارد ،المولویۀ

  ؛یایدالزم ب مانند آنمحذوري مثل تسلسل یا  ـ 1

گوید أطیعوا اهللا این اطیعوا اهللا را اگر خود شارع حمل بر مولویت نه أطیعوا الرسول در جایی که میدر أطیعوا اهللا، 

که چه کسی گفته خود آن حکم شرعی باشد، سؤال این است  و اگر حکم عقل نباشد ،شودموجب تسلسل می ،بکند

 و لذا باید بگوییم پایه اصلی اطاعت عقل ما است. ؟خواهداطاعت است و یک اطیعوا دیگر می

 .لغویت باشدموجب  ـ 2

لغویت در جایی است که بدانیم عقاب و ثواب مستقل ندارد و لذا حمل آن بر شرعیت و مولویت یک چیز لغوي  

 یم.عی مقدمه است که گفتشود که مثال آن همان بحث وجوب شرمی
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آنچه در بیانات شارع و خطابات شرعی  ،بلکه ارشادي است ،شودکه مولویت نمیاست  این دو شاخص براي این

کند و به زندگی اخروي یعنی مبناي ثواب و عقاب درست می ؛شود که مولوي استحمل بر این می ،وارد شده است

اوالً  ،شد که کند، حرام شرعیدارد، مثالً اگر مولویاً چیزي را نهی می شود و یا آثار دیگري که در فقهما وصل می

مثًال قرار بود کسی بگوید  ؛ها داشته باشدحدود و دیه و امثال این مجازاتمجازات اخروي دارد، ثانیاً ممکن است 

 شود.مبناي تعزیر می همآن ،تعزیر است ریکبادر همه محرمات تعزیر وجود دارد یا در 

 ؛اگر با دالیل و شواهدي مطمئن بشویم که در جایی که کسی به خاطر ندانستن ترك کند ،احکام مورد ابتال تعلم

وظیفه او در توصلیات عقاب دارد، شاهد این است  خود قرار نگرفت و عمل نکرد ابتالیعنی اگر کسی در حکم مورد 

در تعبدیات ندانسته آن را به قصد رجاء انجام داد نه در تعقلیات و غیره، حتی  چیزي بود و ندانسته به آن عمل کرد

زنند به تکلیف خود عمل دانست، اتفاق بر این است که چوبی به او نمیکه نمیعند رؤیت الهالل دعا خواند و لو این

رعی دهد که قطعاً دو تکلیف شاین نشان می دانند.الزم نمی معموالً کرده مگر در تعبدیات که قصد رجا الزم باشد که 

یی که یاد نگرفته انجام جاو انجام بدهد  و یاد بگیردنیست براي اینکه اگر دو تکلیف داشتیم آن فعل را باید  نجایا

اگر با قصد رجا انجام  اگر توصلی باشد حتی بدون قصد هم انجام داده باشد، گناهی نکرده است در تعبدیات هم داد؛

دهد که تعلم عقاب و ثواب مستقل ندارد و بیشتر ده است. این نشان میگناهی نکرده و تکلیف را انجام دا داده باشد

یک تقسیم وجوب نفسی و طریقی  که این هم تفاوت دارد؛ وجوب طریقی دارد نه وجوب مقدمی وجنبه طریقیت 

مطمئن هستیم وجوب طریقی و غیري  درهرحال آن در کفایه آمده استتفاصیل  است و یکی هم وجوب غیري که

اگر در  کنم.نداریم فقط مثال را تشریح میثواب مستقلی ندارد، اینکه شواهد و دلیل این چیست، کاري عقاب و 

آورد بخواهیم این را همراه مولویت بکنیم لغو است چون جایی مطمئن باشیم که این امر و خطاب عقاب و ثواب نمی

این تعبیري است که  حمل لغوي است. ،لویتعقاب و ثواب ندارد حمل بر مواثر مولویت یعنی عقاب و ثواب، وقتی 

 آورند.آنجا می

 ... :سؤال

جواب: عقابش این است که تکلیف را انجام بدهند، این قانون خیلی قانون مهمی است اوالً دیدگاه و روش 

بگوییم  اجتهادي ما مبناي اصالۀ المولویۀ است اال ما خرج و بر این اساس خروج از آن نیاز به قرینه قطعیه دارد تا

مولویت معنی و  ،دانیم عقاب و ثواب نداردچون می ؛قرینه آن یا مثل اینجا است که لغو است ؛این مولوي نیست
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در حالی که اثر ثواب و عقابی بر آن مترتب نیست، این  ،گویدشارع از حوزه تشریع سخن می بگوییم تا مفهوم ندارد

اگر محذور عقلی جدي پیدا شد ما از مولویت دست  ،کندکه دوباره تسلسل پیدا میکند یا اینحالت تناقضی پیدا می

یا عمل به آید که هر مکلفی یا باید مجتهد باشد یا مقلد باشد می هارسالهدر ابتداي  کهیوقت. از این جهت میداریبرم

احتیاط بکند، این حکم عقلی است و شرعی نیست. معناي رساله این نیست که هر چه در آن آمد حتماً حکم شرعی 

 ،مسئلههر چه در رساله بیاید حکم شرعی است ولو اینکه انسان مطمئن باشد که این اصل این است که است البته 

در حقیقت حکم  احتیاط بکند. هاد بکند یا تقلید بکند یایا باید اجت انسان در اعمال خود عقلی است که مسئله

باید  ؛احتیاط ،دیتقل ،گوید اجتهادمیدر اول رساله و تخییري است  وجوب تعلم احکام وجوب عقلی و ارشادي

ند داند چیست و عمل خود را طوري تنظیم بککه عمل به احتیاط کند، نمیاً یا ایندیتقلیا و  انسان یاد بگیرد اجتهاداً

ي نیست بلکه ارشادي است و ووجوب مول اوالً  تأمین شده باشد پس اصل وجوب تعلم غرض موالکه مطمئن بشود 

تعلم وجوب ارشادي طریقی تخییري دارد وجوب تعلم االحکام فی الحد  ؛بلکه تخییري است ،ثانیاً تعلیمی نیست

 در مقدمه به این اشاره کردم. که الضروره که در حد ابتال است، ضروري است

 ...سؤال:

در تعبدیات چون یک بحثی وجود دارد  در تعبدیات البته محل اختالف استولی  ،جواب: در توصیلیات نیست

که قصد وجه الزم است، قصد وجه این است که این واجب است یا واجب نیست اگر کسانی که بگویند قصد وجه 

بلکه ارشادي و عقلی و طریقی است منتهی در  ؛تعیینی نیست واقع در، گویند تعلم واجب استالزم است می

 شود.شود در تعبدیات و عبادات بنا بر یک مبنا تخییري و بنا بر یک مبنا تعیینی میی تخییري میطورکلبهتوصلیات 

 مزیت تعلم احکام مورد ابتال
ییري است این چه مزیتی دارد؟ البته ما تعلم احکام مورد ابتال واجب عقلی و شرعی و ارشادي و طریقی و تخ

تعلم احکام شریعت واجب کفایی  ووجوب تعلم احکام داریم که به عنوان اجتهاد واجب است که وجوب کفایی دارد 

به صورت کفایی بر مکلفان فرض شده که در میان شما باید  ؛پردازنداست که به صورت اجتهادي کسانی به آن می

این یک مصلحت است که تعلم  رندیفرابگاحکام و معارف الهی را به صورت اجتهادي  کسانی باشند که مجموعه
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که ما از این اما تعلم اجتهادي احکام نه در مورد ابتالي شخص، قبل ،کنداحکام مورد ابتال این وضعیت را پیدا می

 ؟بدانیم نیاز هست یا نیست

فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَۀٍ «دانیم اینکه در میان مکلفین میمطمئن نیستیم بلکه  نجایاکه لغو است اما به خاطر این

) کسانی نباشند که تفقه در دین کنند، این مبغوض موال است و اگر هیچ 122توبه/»(لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین -مِنْهُمْ طائِفَۀٌ 

فلذا اجتهاد وجوب کفایی  .کندعقاب می کس احکام شریعت و معارف دینی را نیاموزد و اجتهاد در آن نکند، همه را

شرعی است ولی در حد مسائل شرعی وجوب عقلی و ارشادي است و عقاب دارد یعنی اگر فراگیري اجتهادي 

 معارف دینی را ترك کنند حرمت دارد.

 واجب عقلی طریقی و تخییري ءابتالتعلم احکام مورد 
واجب عقلی طریقی و تخییري است، تعلم اجتهادي احکام که همان تفقه در دین باشد که  ابتالتعلم احکام مورد 

یعنی استحباب  ،در آیه شریفه آمده، وجوب شرعی کفایی است و تعلم احکام رجحان شرعی عینی براي همه دارد

یضۀ علی کل مسلم طلب العلم فر«شرعی عینی دارد، براي همه مستحب و راجح است که تفقه در دین بکنند که در 

 ،است يبشر ،کند که همه علوم و دانشي اقتضا میفکرروشنرا بر دانش دین آموختن حمل کردیم،  1»و مسلمۀ

ی براي همه رجحان دارد، انسان ادگرفتنیعنی فراتر از حد ضرورت ی ،فهماند که منظور علوم دینی استولی قرائن می

که نیازي هم به آن ندارد، تفقه در دین است. پس تفقه در دین استحباب نفراتر از حد مورد ابتال یاد بگیرد و لو ای

آموختن معارف دین  »طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَۀٌ عَلَى کُلِّ مُسْلِم«. در عینی دارد که شرعی هم هست و وجوب کفایی دارد

شته باشد، آشنایی با دین براي و لو نیازي به آن ندا قرار داده شدهمورد ترغیب شرع قرار گرفته و براي آن ثواب 

 شرعی دارد. حسنهمه 

 سؤال:...

هل ال «گوید دانستند، میگوید نمیبعد می» هل ال امرت«گوید جواب: بله دو روایت دارد که روز قیامت می

جواب دادند که قطعاً روایت  جاهمانولی  ،تعلم عقاب داردعدم همان بعضی به آن استدالل کردند که » تعلمت

 .26، ص: 27وسائل الشیعۀ، ج - 1
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ولی  ،پس یاد بگیرید تا بتوانید عمل کنید :گویدمی اشکال بگیردکه به طرف گوید دو عقاب دارد منتهی براي ایننمی

 شده و جواب هم داده شده است.استدالل در جاي خود به این روایت  عملی است که ترك نکردهآخر عقاب بر 

گویند کنند که چرا عمل نکردید؟ میمیسؤال » هل ال تعلمت، رب انی کنت جاهل«عین عبارت این است 

بلکه یک  ،دو عقاب نیست نجایاگوید مسلم قرینه عقلی و شواهدي داریم که می .دانندآن را دلیل نمی ؛دانیمنمی

مثالً در معرفۀ النفس بحث کردیم که آیا معرفۀ النفس امر  ...بر خود عمل و تکلیف است همآنعقاب است که 

براي استقالل  آنچهس که تعلم و فهم آن الزم است بحث کردیم و در بعضی جاها گفتیم تعلم راجحی است، عرفان نف

و بعضی از این  فراگیري آن واجب شرعی است یا در مورد زراعت و کشاورزي ،الزم است هامسلمانیا عظمت 

 ند.کنوعی رجحان پیدا می همآنتعلم  وقتآنو ادله خاصی داریم و  ي ویژههارجحانچیزها 

 بنديجمع
سؤال قبلی ما تعلیم علوم محرم بود که بحث کردیم و تعلیم علوم واجب را شروع کردیم که تعلیم علوم واجب، 

چه به عنوان اولی باشد چه به عنوان ثانوي  آنواجب است یا واجب نیست؟ هر جا گفتیم واجب است، واجب بودن 

مثل  ؛ان اولی واجب است و بعضی هم به عنوان ثانوي واجب استبه عنومثالً تفقه در دین باشد. تعلم بعضی چیزها 

کند یا تعلم فنون نظامی براي دفاع از جامعه اسالمی ها جامعه اسالمی استقالل پیدا میتعلم علومی که با فراگیري آن

تعلمی هر جا که  یی است که به عنوان ثانوي واجب است بعضی هم به عنوان اولی واجب استهاتعلمها که این

 آیا تعلیم آن هم واجب است یا نه؟شود که سؤال میواجب شد، سواء کان بالعنوان اولی أو بالعنوان ثانوي، 

 ...سؤال:؟

اوایل  خصوصبهجواب: عنوان اولی و عنوان ثانوي بحث مفصلی دارد که باید بحث شود، یک تلقی وجود دارد 

شود در حالی که دامنه عنوان ثانوي رفت که سریعاً تمام مییانقالب در عنوان ثانوي ذهن به چیزهاي خیلی فوري م

ولی به عنوان  ،قرن واجب باشد 10در شریعت خیلی وسیع است و ممکن است چیزي عنوان ثانوي پیدا بکند که 

نیست که عنوان ثانوي مقطعی موقتی باشد، اقسام و تعریفی دارد که بحثی در کتاب قضا  طورنیا .ثانوي واجب باشد

مطرح است که آیا تصدي امر قضا واجب است یا نیست؟ واجب است کسانی متصدي امر قضا بشوند، معموالً 

وب حفظ نظام دلیل وجوب حفظ نظام باشد، این وج نیترمحکمآورند که شاید اي میگویند واجب است و ادلهمی
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آن نظام اجتماعی  واسطهبهیک عنوان ثانوي است، وجوب حفظ نظام فعل خاصی در عالم نیست هر فعلی که 

 انتزاعی شود نه به عنوان اولی بلکه به عنوان عامشود، واجب میماند و ترك آن موجب اختالل نظام میمحفوظ می

مثالً حفظ نظام  ؛شوندو زایل می آیند و عارضفعال میکلی مثالً حفظ نظام یا نفس عناوین کلی است که روي ا

ي اگونهبهیا نظام اجتماعی  اهنمایی و رانندگی را رعایت کنیمکند که با قطع نظر از بحث حکومتی قوانین راقتضا می

، حکم ریزدکند که قوانین را رعایت کند، یعنی اگر افراد این را رعایت نکنند جامعه به هم میاست که اقتضا می

 طور است؛ي قضا هم اینتصدقرن طول بکشد یا همیشه باشد، در  10ممکن است  واجب است به عنوان حکم ثانوي

کارها به جایی برسد که نیازي به قضا  اال اگر سیستم در گردش تصدي قضا به عنوان حفظ نظام واجب است و

 ند به عنوان اولی و عنوان ثانوي است.ي نیازمگذارقانونواجب نیست به هر حال در حفظ نظام هر  ،نباشد

 تعریف عنوان اولی و ثانوي
عنوان ثانوي یعنی حکمی که از طریق  .شودعنوان اولی یعنی اوصاف ذاتی و ثابت در اشیاء که موضوع حکم می

 آید.زوال دارد بر روي موضوعات می ي کلی کههایژگیواوصاف و 

 6 ـ 5که  آنجامثل  اجب است، تعلیم هم واجب است یا نیست؟در مبحث دوم بحث این است که هر جا تعلم و 

 توانیم اینجا هم چند دلیل بیاوریم.دلیل آوردیم می

 علوم واجب؛تعلیم ادله وجوب عقلی 

 . از باب وجوب مقدمه 1
اینکه بگوییم مقدمه واجب، واجب است تعلیم هم نوعی مقدمه  بنا براز باب وجوب مقدمه است،  تعلیموجوب 

شود مقدمه واجب و مقدمه واجب میواجب گوییم تعلیم نسبت به علوم شود، پس میواجب است، بنابراین واجب می

 .شودهم واجب می

 این استدالل اول است که صغرا و کبرا مخدوش است، هم وجوب مقدمه محل بحث است و وجوب عقلی آن

 ما اینجا دنبال وجوب شرعی هستیم.وجوب عقلی دارد  هم اینکه فرض اثبات، ثابت نیست و
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 در اصول با بحث ما المقدمهيذمقدمه و تفاوت 
مقدمه و  ،بحث مقدمه که در آنجا گفته شده ،کنددو عنوان داریم که خیلی فرق میدر بحث مقدمه در اصول 

باالي سقف باش اگر  ین است که به من گفته است که کن علی السقف،بحث ا .در فعل فاعل واحد است المقدمهيذ

که در اصول از آن بحث شده فعل  المقدمهيذاستقرار یابم نیاز دارم نردبانی تهیه کنم مقدمه و  بامپشتمن بخواهم در 

بحث این است فاعل واحد است یعنی تکلیفی متوجه من شده و براي تحقق این تکلیف این مقدمه را باید طی کنم. 

گوید واجب است یا نه؟ بعضی عالوه بر حکم عقل شرع هم می ایآ گوید واجب است مقدمه را طی کند،که عقل می

 ،آنچه در اصول راجع به مقدمه خواندیم مقدمه و ذوالمقدمه .فقط وجوب عقلی دارد ،گویند واجب شرعی نداردمی

فاعل متعدد است. مثًال الزم است کسی شماست، من براي تعلم آن نیست، تعلیم  نجایافعل فاعل واحد است اما در 

 ردیفرابگشود، مشهور این است که کسی که مقدمات را آید و وجوب کفایی مبدل به عینی میمجتهد بشود، یکی می

تواند رها کند. اگر براي کسی وجوب شود و نمیي به اجتهاد پیدا بکند فتوا این است که واجب عینی میابهیقرو قوه 

عینی پیدا بکند که مجتهد بشود، منظور از مجتهد هم بیشتر در احکام است و ممکن است در معارف دیگر هم 

یگري واجب است که به او بیاموزد، این طور باشد، واجب شرعی عینی است تا اجتهاد پیدا کند. بر من یا بر دهمین

کند ولی هم صدق می نجایاگفتیم عنوان مقدمه به عنوان مفهوم کلی عقلی و عقالئی فعل فاعل واحد نیست. می

؛ پس گاهی فعل خود مکلف براي فعل دیگري ردیگیمنبراصطالح بحث مقدمه واجب در اصول این قسم دوم را در 

اي را انجام بدهد که به آن تکالیف شود، تکلیف واجبی دارد، باید مقدمهواجب می در بحث مقدمه مقدم است، این

رود، او باید اقدامی بکند و مقدماتی که الزم است؛ بین می عمل بشود. در جایی ایستاده و غریقی داخل آب از

ف از آن ساقط بشود، متوجه مکلف واحدي است باید افعال مقدماتی را انجام بدهد که آن تکلی قیغرنجاتتکلیف 

 گیرد.اما جایی که فاعل و مکلف دو تا شد بحث مقدمه واجب این را نمی؛ شوداین مقدمه می

جدا  که هامکلفو  هافیتکلنیست و  جاريولی اصطالحاً  ،هم شامل بشودرا  ممکن است بعضی از ادله اینجا

که دلیل خاصی داشته باشد. اینکه او این تکلیف را دارد من هم باید این کار را انجام مگر این ،کندنمی شد تسري

بنابراین به دلیل وجوب مقدمه باید معلم به کسانی تعلیم بدهد که تعلم ؛ شودنمی نجایابدهم، ادله مقدمه واجب شامل 

بحث شده  صغرااي که در وجوب مقدمه قضیه محل بحث است و يکبراها واجب است؛ هم وجوب مقدمه و بر آن

 ندارد. نجایاکاري به 
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 . از باب اعانه بر برّ 2
اعانه بر تقوا یعنی اعانه بر اداي تکلیف است، آنجایی که مکلف دو تا باشد، تعلیم مقدمه نیست،  بحث بعدي 

 کند.می به او کمکمعلم و  استمعموالً تعلیم اعانه 

شود اي بر فعل است و مباحثی است که در مقدمه واجب گفتیم، دلیل دوم که میدر اصطالح اصولی این مقدمه

) 2(مائده/»وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى«گوید: آورد اعانه هست آیه شریفه می

شود یعنی فعل گوید اعانه بر بر و تقوي واجب است و این هم مقدمه آن میمی ى الْبِرِّ وَ التَّقْوىتَعاوَنُوا عَلَگوییم می

؛ شودو تقوا می آموزش دادن و تعلیم دیگري اعانه بر برّ و و تقوا است و تقوا است؛ علوم واجب برّ من اعانه بر برّ

و تقوي است کبراي آن  که تعلیم علوم واجب اعانه بر برّاستدالل دوم صغرا و کبرا دارد  پسشود. بنابراین واجب می

 هم این است که اعانه بر بر و تقوي واجب است.

 ؟...  سؤال:

کند، اعانه او است اما است اینکه انسان به دیگري کمک می موردقبولجواب: بحث زیاد کردیم که صغراي آن 

 خود آیه است که واجب نیست.که اعانه بر و تقوي واجب است، گفتیم نه؟ قرائنی در این

تَعاوَنُوا «که صغراي عالوه بر این ،دو سه قرینه آوردیم که واجب نیست »تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى«در مورد 

هست یکی داللت بر وجوب که  کبرااست و کبرا محل بحث است. دو اشکال در  موردقبول »عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى

 .ول ندارند، یکی هم مفهوم اعانه استمعموالً قب

 نظریات در باب مفهوم کلمه اعانه
 در باب کلمه اعانه در آیه سه نظریه است؛

این میز را برداریم،  باهمکه این .که منظور از اعانه مشارکت دو نفر یا بیشتر در انجام فعل واحد استاین -1

کار مشترکی انجام بدهند و  باهمتعاون در قرآن آمده و اعانه نیامده است، تعاون از باب تفاعل است یعنی 

 شود؛فعل واحدي از فاعالن متعدد صادر می
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کنم که دیگري بتواند آن را انجام بدهد کار من کار می .ي استسازنهیزممفهوم دیگر اعانه کمک است یعنی   -2

در قسم اول همه ما در انجام  ي کردم واال من در اصل کار سهیم نیستم؛سازنهیزمال اوست من در مقدمات م

چاقو را دست  مثالًي کرده سازنهیزمفعل سهیم و مشارکت داشتیم اما در قسم دوم کار از آن فاعل است او 

شود. رند که مشارکت در قتل میبگیرند و سر کسی را میچاقو را می بارکاو داده ولی او کشته است، ی

 شود.برد، دیگري است که اعانه میگیرد ولی کسی که مییا گردن او را می دهدیمی چاقو را به او وقتکی

منظور از تعاون مشارکت است یا  »وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى«که این

 .گوییمه تعاون میکي است سازنهیزمي، یک نظر مشارکت یا اعانه است؛ یک نظر سازنهیمز

گوید تعاون گیرد، جواب دومی که داده شده مثل آقاي تبریزي که مییک نظر هم این است که هر دو را می -3

یعنی همراهی در یک فعل واحد، اگر این باشد کاري به بحث  ؛در اینجا همان مفهوم اولیه باب مفاعله دارد

کنم او یاد بگیرد، این تعاون در بر نیست. تعاون ي میسازنهیزمکه تعلم فعل او است و من ما ندارد، براي این

 .آورندبیرون می غریق را باهماین است که دو غواص  در برّ

 سؤال: مشهور چیست؟

 کردیم.نظریه آقاي تبریزي این است و ما نظریه سوم را تقویت  جواب: مشهور نظریه دوم است.

داللت بر وجوب ندارد که ما این را قبول داشتیم با یک  »وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى«جواب اول این بود که 

رد ولی وجوب ندارد. این جواب ظاهراً گفتم تعاونی دا تأمل را گفتم یا نه؟ وقتآندانم آید نمیتأملی که به ذهنم می

گویند تعاون در اینجا کاري یعنی صاحبان این نظریه که آقاي تبریزي و بعضی دیگر باشند، می ،روي مبناي اول است

که غواصی بکنند و غریق را نجات بدهند این است نه این باهمي ندارد مربوط به مشارکت در فعل است؛ سازنهیزمبه 

 ري نجات بدهد.یکی ابزار بدهد و دیگ

 ؟سؤال:

جواب: اصالً مفهوم تعاون محل بحث است و هر مفهومی بگوییم که داللت بر وجوب دارد یا ندارد، بحث جدایی 

اعانه و تعاون هر دو را » وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى«گوییم در است ما در جواب دوم قبول نداریم که چون می

کند و نتیجه این ما نیست. منتهی به این نتیجه رسیدیم که داللت بر وجوب نمی موردقبولگیرد و لذا جواب دوم می

علوم  وکه انسان کمک کند که دیگران تکالیف این مستحب است وشود که تعلیم علوم واجب طبق آیه شریفه می



 ١٠٧٩ �ماره ثبت:                                                                                                                     

اهللا جلسات بعد خواهیم گفت. والسالم و  انشاءشود. نکات ریزي دارد که می دینی را یاد بگیرند طبعاً مستحب

 و آله االطهار محمدیعل اهللایصل
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