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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
بعد از بحث حکم تعلیم علوم واجب و علوم راجح به این پرداختیم که این حکم چه وجوبی باشد و چه رجحان 

 .این حکم را مشخص کنیم يهاویژگییا استحباب باشد از چند جهت باید 

ي این حکم هاویژگی ،که واجب و مستحب است مشخص کردیم و ذیل این یحکم تعلیم علوم را در جاهای ابتدا

 .لیت بودصرا بررسی کردیم که یک بحث همان تعبدیت و تو

 :شوداصولی است که در زیر بیان میاي که گرفتیم نتیجه

 اصل در تعلیم علوم غیردینی
لی است و جایی که طبق عناوین صقطعاً تو ، تعلیمبه معناي خاص است دینیکه تعلیم علوم غیر در مواردي 

علمی را تعلیم بدهد براي اینکه استقالل جامعه  خواهدمیکه  آنجایی ،ثانویه تعلیم علمی واجب یا راجح است

در حد استحباب یا وجوب  هالهی نیستند منتهی بر طبق یک عناوین ثانوی اسالمی حفظ بشود و علومی که ذاتاً

 .داردلی صتووجوب یا استحباب طبق آن قاعده گفتیم  ،اندرجحانی پیدا کرده

 اصل در تعلیم علوم دینی 
لیت است فقط زمانی که در علوم الهی بیاید و قصد صبخش دوم در علوم الهی و معارف دینی بود که اصل تو

 .مضاعفی دارد هايثوابقربت بکند 

 :آن دو نظریه است گفتیم در تعلم

 ؛تعبدي است اوالً

 .لی باشدصاي بین تعبدي و تونظریه دومی که آن را تقویت کردیم این که یک شق واسط و میانهثانیاً 

 است. توجهقابلاین یک تئوري جدیدي در باب فقه است که گاهی در جاهاي دیگر فقه هم 
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اي دارد. ویژه هايثواباگر با قصد قربت بیاید  و لیت استصپس این بحث را انجام دادیم و گفتیم که اصل تو

در یک درجه نیستند علوم  هااینمنتهی  شودمیبر آن مترتب  هاثوابلیات اگر انگیزه الهی باشد صچون در همه تو

 عظیمی بر آن ذکر شده است. العادهفوق هاثوابالهی اگر با انگیزه الهی باشد 

 اصل در تعلم مطلق علوم
ان تقریري باهملی و تعبدي است صلی است و تعلم علوم الهی میانه بین توصم که تعلم مطلق علوم توتعل برخالف

 که عرض کردیم.

 ولی در بحث تعلیم یک نقدي به تعلم زدیم براي اینکه بحث کامل بشود صدر حقیقت ما در بحث تعبدي و تو

 تعلم منتقل بشود. ثجاي بحث جلسات گذشته مباحث تعلم است و قسمتی از آن باید به بح

 کفایی بودنعینی و 
 .شودمیاست عینی و کفایی بودن است و این سؤال دیگري است که مطرح  بحثقابلدو ویژگی دیگر که 

تعلیم علوم الهی در مواردي واجب است  -طبق تقسیمی که گفتیم -مواردي که تعلیم علم واجب یا راجح است 

هم در مواردي با عناوین ثانوي واجب است و در مواردي راجح، این حکم و در مواردي راجح و تعلیم سایر علوم 

 وجوب و استحباب هر جا ثابت شد ممکن است این سؤال مطرح شود که عینی است یا کفائی؟

که واجب شد آموزش دهیم، سؤال این  هرکسیاینکه ما مثالً قرآن یا معارف الهی و یا احکام و اعتقادات را براي 

 است یا کفایی؟عینی  است که

 است: ذکرقابلدر مقدمه دو نکته 

 نکته اول
وظیفه در برخی موارد تعلیم علوم وظیفه افراد خاص است مثالً وظیفه پدر قرار داده شده و یا برخی از امور 

یک نوع هم در ؛ ی که وظیفه یک فرد یا قشر خاصی قرار داده شده یک نوع استحکومت قرار داده شده آنجاهای

 بلکه هر فردي که عالم به آن علم است وظیفه دارد که آموزش بدهد. ؛است که مخاطب قشر خاصی نیستمواردي 
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 نکته دوم
شود به که بحث ما از جهت دیگر تقسیم می این است -مفصل به آن خواهیم پرداخت طوربهکه -نکته دیگر 

بیب است؛ تسالن را آموزش دهد و گاهی باو آ که خود شودمیاینکه گاهی تعلیم بالمباشره وظیفه کسی قرار داده 

که فرزندت باید به این آگاهی مجهز شود و تو در قبال اینکه او به این مطلب آگاهی پیدا  دهندمیمثالً وظیفه او قرار 

 .کنیممیبکند مسئول هستی نه اینکه معلم او باشی. ما فعالً در هر دو قسم از منظر عام بحث 

اي مشخص شده که باید تعلیم بدهند و به در جایی است که براي علماء یک وظیفهبه لحاظ نکته اول بحث ما 

هاي آینده یک داستان دیگري دارد که در بحث تسبیباما تعلیم به  ،لحاظ نکته دوم بحث ما در تعلیم مباشري است

 به آن خواهیم پرداخت.

 نکته سوم 
 .طالق استو دلیل آن اصالۀ اال استعینی کفائی بر عینیت حمل قاعده نکته سوم 

 فرق بین عینی و کفائی
 گیردمیاین حالت انحالل استغراقی دارد و همه را » صلّ « گویدمیفرق بین عینی و کفائی این است که عینی 

که این یک » ن غیركن ان لم یکفّکفّ« گویدمیمنتهی یک قید دارد  گیردمیکفن همه را » نکفّ« گویدمیولی وقتی 

لیت به خاطر اطالق است حمل واجب صکه حمل واجب بر تو طورهمانو شرطی دارد که در عینی نیست و لذا قید 

 .هم بر عینی به خاطر اصالۀ االطالق است

 لیصفرق بین تعبدي و تو
که اطالق لفظی ممکن نیست و لذا  شودمیلی گاهی گفته صلی این است که در توصتفاوتی بحث تعبدي و تو

که میرزاي نائینی فرموده که به خاطر همان شبهه دوري که در اخذ قید  روندمیسراغ اطالق مقامی یا متمم جعل 

گویند اخذ قید قصد امر در امر می وقتآن کردندمیق مقامی درست با متمم جعل و اطال آمدهمیقصد به امر در امر 

و اطالق لفظی نیست و  شودمیتقیید که محال شد اطالق هم محال  ،هم هست هن عدم و ملکمستلزم دور است و چو

این محذور هم نیست امر  اقسام در سایر اما ؛که در اصول آمده است روندمیلذا سراغ اطالق مقامی و متمم جعل 
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بشود که در اینجا اصالۀ الطالق دایر بین این است که قیدي بخورد و کفائی بشود و یا اینکه بدون قید باشد و عینی 

 عینیت است.

  کفایی بودنبراي  قرینه
قراینی که براي  ترینعمدهنیاز به دلیل دارد یکی از  که منتج عینیت واجب یا مستحب استخروج از اطالق 

چون معموالً ما قراین لفظی نداریم و (کفائیت است به مالحظه مناسبات حکم و موضوع و قراین لبی که وجود دارد 

 :) موارد زیرد استآیدمیکفایی بودن با چیزهاي لبی به دست 

 ماندنمیو صدور از یک مکلف مصداقی براي او باقی  باریکبا  مأموربهآن عمل قابل تکرار نیست اگر  اوالً  -

 که این واجب کفائی است و مصداق ندارد. گویدمیعقل ما در اینجا 

 باریک عمل،که مطلوبیت  دانیممیعقلی قابل تکرار است ولی ما به لحاظ شرعی  نظر از دوم این کهقرینه  -

 .مطلوبیت ندارد باریکاست و بیش از 

قابل تکرار نیست پس کفائی است یا  که فهمدمی تنهاییبهاي است که وجود دارد که یا عقل ما این دو نشانه

مطلوب نیست. قسم اول مانند دفن میت است که  عمل، ر ایناکه تکر فهمیممیمالحظات و ارتکازات شرعی با اینکه 

وجود ندارد و امتثال تکرار امتثال یک یا دو نفر مصداقی براي  وسیلهبهمیت را دفن بکنید با دفن میت  گویدمیوقتی 

که ذکر شده  هاییثوابجب یا حداقل راجح است که با وقتی سنگی در کوچه افتاده و وا اینکه مثلمعنایی ندارد یا 

اینجا  .سنگ را از آنجا بردارند و اگر یک نفر سنگ را برداشت مصداقی ندارد که بگوییم بر دیگري هم الزم است

است که  طوراینمصداق فرضی موضوع  .که تکرر این مطلوب نیست شویممیعقالً معنایی ندارد و یا شرعاً مطمئن 

در  باریکولی ما مطمئن هستیم که منظور این است که زید » اکرموا زیدا«یا » اکرم زیدا«ر جایی که گفته مثالً د

او را تکریم بکنند از راه خارجی و مذاق شرع و قرائن شرعی  درهرحالفالن موقعیت تکریم شود اما اینکه همه 

 فهمیدیم که تکرر آن مطلوب نیست.
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 وظیفه مباشري نوانعبهتعلیم بودن عینی یا کفائی 
ایی واجب و در یک جاهاي راجح وظیفه مباشري که علماء نسبت به تعلیم علوم دارند در جاه عنوانبهتعلیم 

 یا کفائی ؟است عینی است. حال سؤال این است که این وظیفه 

را  بر شما واجب است که این احکام گویدمیکفایی است چون وقتی  در ظاهرگر چه اصل عینیت است اما 

اي که واجب شد او یاد گرفت و یک نفر به او آموخت، تکلیف ساقط آموزش بدهی فرض این است که در این درجه

و مصداقی وجود ندارد که دیگران به او یاد بدهند. ممکن است ارتقاء یادگیري یا توسعه قلمرو یادگیري او  شودمی

و لذا  ؛و مصداقی براي بعد نیست شودمیاو ساقط  دگیريیا باریکبا  دادن یادولی اصل  ،امر دیگري داشته باشد

واجب کفائی  صورتبهکه قیدي به این بخورد و  شودمیاي که ذکر شد موجب تعلیم علوم به خاطر همین قرینه

اند آموزش بدهند اگر یک نفر این آموزش را انجام داد مصداقی ندارد که بر و هر چیزي که علماء مأمور شده دربیاید

 فرد دیگري الزم باشد که کالس بگذارد و به این فرد یاد بدهد.

بحث کنیم همین قرینه در جاهاي دیگري هم هست که فرد  خواهیمنمیجا به نکته دیگري نقدي بزنم که از همین

» الحدیثیا  نآعلموا اوالدکم القر«اند مثالً در جایی که پدر مأمور شده به اینکه ا افراد خاصی مأمور به تعلیم شدهی

این تکلیف را دارد اما براي او امر کفائی است یعنی اگر  ، باید در جاي خود بحث کرد.اینکه واجب است یا راجح

اي است تعلیم این قرینه ،اي ندارد، در کلفرزند او یاد بدهد وظیفهعالم دیگري بدون اینکه او اطالع داشته باشد به 

تعلم نیازهاي ه در آنجا دیگر کفائی معنا ندارد. به خالف تعلم علوم واجب یا راجح ک آیددرمیکفائی  صورتبهکه 

که تعلم  طورهمانامر کفائی است.  نظريصاحبضروري دینی براي همه واجب عینی است اما تعلم در حد اجتهاد و 

کفائی است نه اینکه  گوییممیاینکه  ،به حد اجتهاد براي همه مستحب عینی است اما وجوب تعلم اجتهاد کفائی است

شارع الزامی ندارد به اینکه همه مجتهد شوند چون عسر و حرج  دانیممیبلکه به خاطر این است که  پذیردنمیتکرر 

قرائن ثانوي است که عرض کردم. براي اینکه چیزي کفائی بشود دو نوع  اهاین .شودمیاست یا کارهاي دیگر مختل 

 ؛وجود داردقرینه 

 یا تعلیم ودفنکفناول  مثالً قرینه عقلی -

 براي قرینه دوم یک مثال فرضی زدیم و آوریممیقرائنی که با مناسبات حکم و موضوع از خود شرع به دست  -

مثال عینی تعلم اجتهادي معارف دینی است ولو اینکه عقالً ممکن است که همه یا حداقل کسانی که استعداد دارند 
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لذا  و ؛شودمییا کارهاي دیگر مختل  شودمیمجتهد بشوند؛ اما الزامی در این نیست به خاطر اینکه عسر و حرج 

و  شودمیاي که اینجا وجود دارد کفائی طر قرینه لبیهتعلیم واجب یا راجح به خا فرق دارند. باهمتعلیم و تعلم 

ضرورت در معارف  قدربهاما در تعلم متفاوت است و تعلم  شودمیو آن قرینه مقید این اطالق  شکندمیاطالق را 

 بنابراین .شودمیاما فراتر از حد ضرورت یا از حالت تقلیدي به سمت اجتهاد رفتن کفائی  شودمیدینی واجب عینی 

 و تعلم را ذکر کردیم در عینی و کفائی هم حکم تعلیم و تعلم ذکر شد. در تعبدیت و توسلیت حکم تعلیم

 حکم تخییر و تعیین
یک بحث دیگر در این حکم تخییر و تعیین است و این سؤال دیگري است که اینجا مطرح است باز فرقی 

ندارد و تکالیفی  شود؛ تکالیفی که بدیلتقسیم می ريکند واجبات و مستحبات به تکالیف تعیینی و تکالیف تخیینمی

اگر فالن امر را در ایام حج انجام دادید کفاره مشخص آن،  گویدمیمثالً برخی از کفارات بدیل ندارد  ؛که بدیل دارد

ه در کفاره این است که مثالً باید یک شتر ذبح شود اما در کفاره روزه و مانند آن مخیر بین یکی از سه امر هستید البت

 تخییري نه کفاره جمع.

تکالیف تعیینی و تخییري داریم و تخییر آنجایی است که چند تکلیف بدیل هم قرار گیرند چون یک نوع بدیل 

اگر این کار را  گویدمییري است و یک بدیل طولی داریم که یاختیاري عرضی داریم که همان واجب یا مستحب تخ

 .شودمیداشتید، آن کار را انجام بده که این طولی  يمحذورانجام ندادید یا مشکل یا 

 تقسیمات بحث
 ؛واجب یا تعیینی است یا تخییري -

 ؛تخییري بدیل اختیاري عرضی است -

 .واجبات گاهی بدیل ثانوي طولی دارند و گاهی ندارند -

 در تعیینی و تخییري اصل عملی
در تعیینی و تخییري هم اگر شک بکنیم که تکلیفی واجب یا مستحب تعینی است یا بدیلی دارد در آنجا هم 

این واجب است اگر آن را  گویدمیو  خوردمیبراي اینکه تخییر قید  کندمیاصالۀ الطالق تعیینی بودن را اقتضا 
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این مطلقاً واجب است و باید  گویدمیما تعینی ا خوردمینیاوریم و این واجب است اگر آن را نیاوریم، همه قید 

اینجا هم به  بردمیما را به سمت عینیت  آنجاکه در  طورهمان شودمیآورد و اطالق ما را به سمت تعیین رهنمون 

سؤال این است که در تعلیم چه واجب و چه راجح این  .خروج از تعیین نیاز به دلیل خاص دارد بردمیسمت تعیین 

و هم در راجحات در تعلم که واجب تخییري است گفته شده تعلم علوم ضروري دینی  آیدمیم در واجبات تقسیم ه

عینی  صورتبهکه در زندگی ما به لحاظ اعتقادي یا اخالقی و یا به لحاظ عملی ضرورت دارد واجب عینی است و 

ییري است براي اینکه در احکام و اخالقیات با استفاده از روایات آنجا گفتیم این تخ .واجب است که همه یاد بگیرند

چیزي که مطلوب است نتیجه کار و عمل است و یا باید یاد بگیرد یا احتیاط کند؛ در اول  -نه در اعتقادات-

آمده که هر مکلفی در احکام ضروري خود یا باید مجتهد باشد و یا باید مقلد شود، پس وظیفه او تعلم است  هارساله

ضروري  قدربهي و یا تقلیدي و در جاهاي که احتیاط ممکن است عمل به احتیاط بکند؛ پس تعلم یا تعلم اجتهاد

که بدیل تعلم » اما بالتعلم او به بدیل التعلم«وجوب عینی دارد اما این وجوب عینی تعیینی نیست بلکه تخییري است 

احتیاط میسر است الزم نیست که حتماً پس در امر ضروري در جاهاي که » اذا امکن االحتیاط«احتیاط است البته 

از اعتقادات به این  هاییبخشیاد بگیرد و به دالیلی که از روایات استفاده کردیم احتیاط هم مجزي است اما قوام 

عقلی است ولی عقلی تعیینی است و باید این  هاایناست که بداند و آگاه باشد گر چه وجوبشان مانند خداشناسی و 

 و آگاه باشد و احتیاط در اینجا معنا ندارد البته وجوب آن عقلی است و وجوب شرعی ندارد.را یاد بگیرد 

استحباب تعلم در حد اجتهاد عینی تعیینی است و بدیلی ندارد. این در باب تعلم که جاهایی که حمل بر تخییر 

اند نشر علم بکنند و مأمور شده دلیل دارد اما در تعلیم طبق چند طایفه از روایات که آوردیم اینکه علما شودمی

که آنجایی که واجب یا راجح است تعیینی است یا  شودمیدیگران را آگاه بکنند و آموزش بدهند این سؤال مطرح 

که در اینجا بدیلی ندارد و  آیدمییا چیز دیگري دارد؟ به نظر  عدلیباید اقدام بکنند یا بدیلی  بارهدراینتخییري؟ 

ی که گفته واجب است باید اقدام بکنند و آشنا یهاآنجاسبت به چیزي که الزم است آشنا بکند و در باید دیگران را ن

بکنند مگر در جاهایی که مثالً احکام فقهی باشد و احتیاط هم براي شخص میسر باشد در همان حد که احتیاط را به 

، فقط باید به او یاد بدهد که احتیاط این است؛ او یاد بدهد الزم است و الزام ندارد که به او بگوید حکم تو این است

اي یا هر چیز دیگري را یاد بدهد این دیگر هسته آوريفناما در سایر موارد که به عناوین ثانوي واجب شده که 

بدیل ندارد، یعنی عنوان ثانوي مبتنی بر همین آموزش شده است، بنابراین تعیین است اال اینکه خود عنوان ثانوي 
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اقتضاء تخییر بکند و بگوید که براي استقالل یا باید این را آموزش داد یا اینکه مثالً محیط جامعه را به این شکل 

تغییر داد. تعیینی یا تخییري بودن در جاهاي که با عناوین ثانوي تعلیمی یا آموزشی واجب یا راجح شده است 

اصل بشود و منطبق بر همین عمل تعلیم باشد یا اینکه با عمل ح با همینبستگی به این دارد که عنوان ثانوي فقط 

مثالً عزت مسلمین را حفظ کرد که معموالً تعیینی است اما ممکن است که اقتضاء آن تخییر  شودمیغیر تعلیم هم 

 .شودمیباشد که در این صورت تخییري 

 اصل عملی در امور دینی 
 تواندمیاحتیاط براي مکلف میسر باشد که در اینجا هم  نیت است مگر در جاهاي کهیدر امور دینی اصل تعی

باید جاهاي که  هااینخود واقع مسئله را یاد دهد و یا طریق احتیاط را آموزش دهد، در خصوص اعتقادات و 

 واجب یا راجح است و بدیلی ندارد باید آموزش دهد.

 حکم مولوي و ارشادي
که یک امر واجب یا  گوییممیم که اصل مولویت است و وقتی سؤال دیگر مولوي و ارشادي بودن است که گفتی

چون در یکی دو جلسه  کنیممیراجح است اصل مولویت است و اینکه کجا مولوي است و کجا ارشادي؟ بحثی ن

 .ایمکردهبحث  بارهدراینکامل  صورتبه

 حکم نفسی، غیري و طریقی
ن است که حمل بر نفسیت بکنیم مگر اینکه قرائن بحث دیگر بحث نفسی، غیري و طریقی است که اصل بر ای

غیري است که این هم باز به خاطر اصالۀ االطالق است. اگر شک بکنید که این واجب نفسی  بگوییمخاصی باشد که 

اصالۀ  بنا برغیري بودن یعنی این براي دیگري است و معناي طریقی بودن هم طریقت است که -است یا غیري 

که واجب یا مستحب نفسی است یعنی بین نفسیت و غیریت این مطلوبیت دارد البته بحث نفسی و  گوییممیاالطالق 

مفصل بحث  صورتبهالبته در بحث تعلم  کنیممیطریقی یک بحث مفصلی است که اگر مجالی پیش آمد بحث 

 کردیم.

 سؤال:؟
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بکنند این امر قید دارد یا جواب: اصالۀ االطالق یک اصل عقالیی است در محاورات عقال این است که شک 

 ندارد و یک مبناي عقالئی دارد. گویندمیندارد تا زمانی که نگفته 

 سؤال:؟

عینی است  گوییممی کهوقتیمنتهی  رسیممیو ارتکاز عقال است نهایتاً ما در اصول به ارتکازات عقال  بنا جواب:

و ما باید به آن  از یک ریشه ارتکازي دیگري دارداین است که عینی است منتهی این ارتک عقال یا کفائی ارتکاز

که ارتکاز پایه اصالۀ االطالق است البته اصالۀ  شودمیارتکاز پایه برسیم که مبنایی است که این فروع از آن متولد 

علت آن همان ظهور است.  گوییممیارتکاز پایه است به تسامح است یعنی اگر دقت بکنیم  گوییممیاالطالق هم که 

یا حالت استقاللی دارند یک بحث فنی است اما معموالً اصالۀ االطالق و  گردندبرمیاینکه آیا اصول عملیه به ظهور 

چیزي که در ارتکاز ظهور دارد باید اخذ کرد منتهی اگر بخواهید از  گردندبرمیاصالۀ العموم نهایتاً به اصالۀ الظهور 

که آن فلسفه  شودمییعنی باید ببینیم که این ظهور از کجا پیدا  شودمیاین جلوتر بروید وارد فلسفه علم اصول 

 .شودمیمباحث 

 سؤال:؟

اما اینکه ظهور چیست و از کجا پیدا  رساندمیتا اینجا را اصول  هرحالبهجواب: چون مبناي محاورات است  

 متغیرهور یک امر ثابت است یا از آن بحث شده است. ظ هرمنوتیکاست که در علم جدید و  ايپایه هايبحثشده 

 .کنیممیو در جاي خود از آن بحث  شدهزدهخیلی حرف در این مورد  هااینو  هرمنوتیککه در 

ممکن است خیلی از  گفتیممیدر بحث تعلیم با عناوین اولی گفتیم کجا واجب است کجا مستحب است و مکرر  

چه -باشد  تواندمیه این عناوین ثانویه چیزهاي خیلی متعددي موارد با عناوین ثانوي تعلیم یا تعلمی واجب شود ک

این عناوین  -اي که یک چیز را راجح بکننداي که یک چیزي را واجب بکنند و چه عناوین ثانویهعناوین ثانویه

ال بحث و االن مج کنممیاي به آن همان قواعد عامه فقهی است. من بحثی در قواعد فقه دارم که اشاره درواقعثانوي 

نیست در قواعد فقهیه یا در اصول خیلی بحث شده که فرق بین قاعده فقهی با مسئله فقهی چیست؟ براي اینکه 

 .شودمیفقهی تلقی نقاعده  حالدرعینکه حالت عمومی دارد ولی  شودمیگاهی مسائلی پیدا 
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 فرق بین قاعده فقهی و مسئله فقهی
به کتاب قواعد الفقهیه مرحوم بجنوردي که  توانیدمیکه -ث است فرق بین قاعده فقهی و مسئله فقهی محل بح

است مراجعه کنید یا قواعد فقهی آقاي مکارم هم هست و یک کتاب فارسی هم آقاي محقق  جلديششکتاب پنج 

یکی از نکاتی که  قواعد فقهی، بنديطبقهدر  طورهمیناند و مطرح کرده آنجازیادي در  هايبحثداماد دارند که 

به این سمت  توانیممیو تفکیک قواعد فقهی بشود و تأکید بر اینکه بیشتر ما قواعد فقهی را  بنديطبقهمبناي  تواندمی

ببریم این است که قواعد فقهی با آن تعریفی که باید از عناوین ثانویه ارائه بکنیم به عناوین ثانوي بپردازند بنابراین 

ثانوي که در  هايعنوان -عارض شده اند قواعدي است که به عناوین ثانوي یک گروه اصلی و عمده از قواعد فقهیه

که حالت  شودمیقاعده فقهی تلقی  عنوانبهشوند ولی عناوین مهمی است و  زایلعارض یا  توانندمیهمه جاي فقه 

اي که در فقه از عناوین ثانویه بنديدستهجاي  هرحالبه -ثانوي است عنوانبهمسئله فقهی را ندارد و یک قاعده 

هاي که وجود دارد هست، ولی خوب است آن کمابیش در همین قواعد الفقهیهشمول و جریان دارد باقی است گرچه 

در ابواب مختلف  توانندمیو  گیرندمیقرار  اي را که در گروه عناوین ثانویهرا از این منظر دسته بکنیم تا قواعد فقهیه

به  شوندمیداشته باشند را در کنار هم ببینیم و بعد هم این عناوین ثانویه را که به قواعد فقهیه تلقی شمول و جریان 

قواعد  توانیممی بنديطبقهچنین کنند در میاي که تولید وجوب یا رجحان و یا حرمت و یا کراهت عناوین ثانویه

اي عریفی که باید از عناوین ثانویه کرد بعد هم عناوین ثانویهرا که ناظر به عناوین ثانوي است بیاوریم البته با ت فقهیه

 که مشتمل بر وجوب یا استحباب یا حرمت و یا کراهت است را آورد.

 در محل بحث برخی از عناوین ثانویه
تعلم علوم را واجب یا مستحب بکند در اینجا  جمله ازچیزي را و  تواندمیاي که به برخی از عناوین ثانویه

 :کنیممیاشاره 

 قاعده حفظ نظام -1
قاعده حفظ نظام یا وجوب حفظ نظام و یا حرمت اختالل نظام به همان شکلی که در فقه آمده که یکی از قواعد 

همیت دارد اما که خیلی ا فقهی است. قاعده حفظ نظام و حرمت اختالل در نظام یکی از قواعد بسیار بنیادي است
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و کامل و جامع بحث نشده البته کمی در قواعد فقهیه آمده اما کامل و  شدهبنديدستهو  وجورجمع صورتبهمتأسفانه 

 بحث کردیم. بارهدراینجامع نیست ما در بحث قضا نسبتاً مفصل 

ی است و این یک قاعده حفظ نظام کاري به نظام اسالمی به این معنا ندارد و منظور از حفظ نظام نظام اجتماع

است که جایی که تعلیم یا تعلم علمی مصداقی از حفظ نظام شود و ترك آن موجب اختالل در نظام شود واجب به 

بحث طوالنی  ،اما اینکه هر دو است یا یکی ؛مثل رعایت قواعد راهنماي و رانندگی که الزم است آیدمیحساب 

دارد حفظ نظام گاهی واجب و گاهی راجح است و وجوب حفظ نظام یا حرمت اختالل نظام اشاره به یک قسم آن 

واجب است اما گاهی  شودمیاختالل پیدا  در حفظ نظام است و اال همیشه واجب نیست. جایی که اگر انجام نشود

به هم بریزد. این یک عنوان است مثالً در قوانین راهنماي و  نه اینکه اگر نباشد کندمینظامی است که کار را بهتر 

مثالً در تهران اگر یک روز قوانین مربوط به چراغ راهنمایی  کندمیفرق  هاموقعیترانندگی اگر بعضی نباشد یا در 

 نیست. هم طوراینولی در قم  درببردجان سالم  تواندمیکه کسی ن شودمی سردرگمیرعایت نشود یک کالف 

 که در حد لزوم بشود یا در حد رجحان. کندمیموقعیت مکانی هم زمانی و هم خود آن موضوع فرق 

 حکم حکومت -2
که نظام حالت رجحان دارد حاکم حکمی  طورهمانیک قاعده از عناوین ثانوي حکم حکومت است ممکن است 

 را واجب بکند که همان رجحان واجب بشود این هم یکی از قواعد ثانوي است.

 عزت مسلمین -3
 عزت مسلمین و استقالل جامعه اسالمی است.

 دفاع -4
 دفاع باشد. تواندمیحفظ مسلمانان که 
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 تفریج کرب مؤمن. -5

 معالجه مریض مؤمن و مسلم. -6

 .مؤمنینقضاء حوائج  -7
تعلیم و  ازجمله ،کندمیبخشی از عناوین واجب یا راجحی است که چیزهاي را واجب یا مستحب  هااین

 تفاوت پیدا کند. تواندمیمالحظه این عناوین مصداق علوم هم  تعلم علوم که با

 سؤال:؟

نه عزت اسالم با آن محفوظ است و نه جامعه به آن  ج: کسی تقاضایی دارد که امري که بلدي به من یاد بده 

 پیدا کرده و از شما تقاضاي دارد که این را یاد بدهید. ايعالقهنیاز دارد باالخره مؤمنی 

 سؤال:؟

 کنیم فقط قواعديبحث مصداقی نمیرا بحث جدیدي قرار بدهیم در اینجا  هااینممکن است در فقه التربیه 

، ممکن است در جایی تعلیم و تعلم مصداق عزت اسالم کنیمبیان می که ممکن است تعلیم و تعلم را واجب بکند

و تعلم را در حوزه علوم مباح واجب  از عناوین ثانوي است که تعلیمکه در این صورت یا معالجه مریضی شود 

 .کندمییا مستحب 

اخالقی است  هايکتابو شرایط معلم بپردازیم و مبناي ما منیۀ المرید و  هاویژگیبعد از این بحث بنا است به 

 کندمیجزئیات آن تغییر  و بنديطبقهالبته  کنیممیرا بررسی  هاآنمنتهی ما از منظر فقهی و دقت و متدولوژي فقهی 

 صلی اهللا علی محمد وآله االطهار و ؛سال آینده شاءاهللانکه 
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