
 ١٢٦٦ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

آن جهاتی از بحث وجود دارد که به ترتیب به  آنادله عامه و ادله خاصه در باب تعلیم کتاب در ذیل  ذکربعد از 

 پردازیم.می

 مستحب است یا واجب؟قرآن تعلیم 
و یک  شود استحباب است اال در یکی از سه موردي که در تعلیم بودمی عامه و خاصه استفادهاصلی که از اخبار 

 : شد و اال خود تعلیم سه عنوان داشتمی چهارتاگرفتیم می م بود که اگر تعلیم و تعلم را با هممورد در تعل

 .ترك تعلیم موجب محجوریت کلی و تخفیف و استخفاف به قرآن بشود .1

 .کتمان علم باشد، یمترك تعل. 2

 .براي رد بدعتی که متوقف بر تعلیم قرآن است. 3

 سیر بحث در تعلیم کتاب
؛ ، بحث کردیمکه جهت اولی استحباب و وجوب بود درآمدجهاتی از بحث  ،ابتدا ادله را ذکر کردیم و بعد از ادله

ل به است و در مواردي مبدقاعده اولیه چون استحباب ، یت استحباب یا وجوب استجهت دوم عینیت و کفائ

، چه در جایی که مستحب است و چه در جایی که واجب است این استحباب یا وجوب دیدباید . شودمی وجوب

 ؟عینی است یا کفایی

که اي هطبق عناوین عام، مستحب است که به تعلیم کتاب بپردازند توانایی دارند براي همه کسانی که القاعدهیعل

این  آیا ،شودمی استفاده استحباب آناز  و هم بر اساس روایاتی که عمدتاً رساندمی این رجحان را هاآن تعدادي از

 ؟کفایی است یا عینی تعلیم مستحب

 استحباب به عینی و کفایی تقسیم 
 ؛شودمی به کفایی و عینی تقسیم ،آید استحباب هممی به نظر؟ شود یا نهمی آیا استحباب به عینی و کفایی تقسیم

این کار را ند باید هست یکی از کسانی که مکلف و فتدیبد دفن میت واجب است باید این امر اتفاق گویمی وقتی مثالً

هست اگر بگوییم برداشتن  ،این در مستحبات هم، شودمی الکفایه انجام داد تکلیف ساقطوقتی من به  ،انجام دهند
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اقدام بکنند  هرکدام» من به الکفایه«یعنی باید این عمل محقق بشود  سنگ از جلوي پاي عابران مستحب است

؟ عینی است یا کفایی، استحباب تعلیم کهنیاعینی و کفایی دارد و اما ، بنابراین استحباب مثل وجوب شودیمساقط 

متوجه شد تکلیفی که اگر شما شک بکنید که  یعنی ،اصل عینیت است، شک در کفائیت و عینیت آمده که در اصول

 کهنیااست یا  گونهنیا ،را دارد و کار به دیگران ندارد گیرد و هر کسی تکلیف خوده را میهمی استغراقبه صورت 

عینیت  اصل ،داشته باشیم دیترد مورداگر در این  ،که عمل محقق بشودمطلوب است  و تکلیف حالت کفایی است

 .تمستند این اصل هم اطالق و اصالۀ االطالق اساست، 

 تفاوت عینی و کفایی

اما  ؛شود و قیدي نداردمی همه را شامل، گوید واجب عینی مثل نمازمی فرق عینی و کفایی این است که وقتی

فرق بین عینی و کفایی به اطالق و . یت این است که اگر دیگري به این کار اقدام نکند بر شما واجب استئکفا معناي

بر ایشان هم » سواء قام به شخص أو لم یقم به«واجب عینی این است که بر شما واجب است  ، معنايتقیید است

إذا «واجب کفایی این است که بر شما واجب است  معناياما » سواء قام به شخص آخر أو لم یقم به«واجب است 

 .»لم یقم به شخص آخر

 هامیتقس اقسام

مثل رقبه که مؤمن یک قیدي دارد و کافر هم یک ؛ د داردقید زائ دو قسم است گاهی دو طرف قسم هامیتقس

در تقسیمات نوع اول یعنی جایی که دو قسم قید زائد  وقتآنقید بیشتري دارد  گاهی یک طرف تقسیم. قیدي دارد

ۀ اصال» بالرقبۀ یعنی سوآء کان مؤمنا، أو کافراً  اعتق«، از این قیدها نیست کدامچیهگوید می اصالۀ االطالق دارد

با دقت دهیم ولی می ند و در عرض هم قرارهست اما در نوع دوم از تقسیمات که دو قسم، بردمی االطالق روي مقسم

 حمل بر قسمیبلکه  شودینمگویند اصالۀ االطالق حمل بر قدر جامع می در اینجا ؛یکی قید اضافه دارد میفهمیم

 .شود که قید کمتري داردمی

تقسیماتی که دو قسم در عرض هم  ؛در احکام و موضوعات احکام دو نوع است تقسیماتبحثی در اصول است که 

 اصالۀ االطالق، در اولی، دارد و یکی حالت اطالقی دارد اياضافهقید ، قید اضافه دارند و تقسیماتی که یک قسم

الطالق ظهور را روي یک و اما در نوع دوم اصالۀ اشود می برد و هر دو را شاملمی حکم یا عنوان را روي مقسم
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به تعبدي و  یا و به تعیینی و تخییري برد و از این جهت در تقسیم واجب به عینی و کفاییمی مقابل قسم دیگر، قسم

 و لذااي دارد است که یکی از دو قسم قید اضافه گویند همه این تقسیمات از نوع دوممی به نفسی و غیري و توسلی

واجب عینی یا  معنايچون ، حمل بر عینی بکن، شک در عینی و کفایی بودن داري اگرگوید که می اصالۀ االطالق

اما » سواء قام به شخص آخر أو لم یقم به«هستند  که کل واحد منها داراي این تکلیف مستحب عینی این است

فإذا قام به فرد  دفن المیت واجب علی کل هؤالء و لکن مادام لم یقم به اآلخرون«واجب کفایی این است که  معناي

 دیگر خطابی وجود ندارد. »آخر سقط التکلیف

هر تکلیفی که متوجه مکلفین ، ظهور اولیه در تکالیف اصل و این است که به معناي اصالۀ االطالق قضیهقانون 

 .رد اما واجب کفایی قید داردقید ندا واجب عینی چون ،اصل عینیت است بر اساس اصالۀ االطالقبشود 

 خواهد؟کفایی بیان می واجب سؤال:

گوید در مقام بیان بوده است و این می شود ومی و مقدمات حکمت اینجا جاري خواهدمی : بیان اضافهجواب

بنابراین شک در  ،این مبناي اصولی است کردمی خواست باید این قید اضافه را بیانمی قید را ذکر نکرده است اگر

 ي اطالق اصل عینیت است.مقتضابهاصول گفته شده  که در طورهمانکفائیت و عینیت 

 لیف به کفایی بودنخروج از اصل عینیت و حمل تکهاي شیوه

 به یکی از این دو شیوه است: لیف به کفایی بودنخروج از اصل عینیت و حمل تک

خود دلیل بگوید  .مقیدي داشته باشد درواقعبیان لفظی در مورد قید و کفایی بودن داشته باشد و ، خود دلیل ـ 1

 ».اذا لم یقم به االخرون«این امر واجب است 

دلیل لفظی چیزي نگفته در دفن میت،  .ر نباشدامورد چیزي باشد که قابل تکر باشد؛ یعنیی قرینه عقلی و لب ـ 2

دفن موتی فهمد که یک میلیارد آدم می منتهی عقل ما این را »دفّنوا موتاکم یا یجب التدفین«گوید می دلیل، است

جام چون غرض واضح است که مرده دفن بشود و واضح است که وقتی یکی دو نفر این عمل را ان، بکنند معنی ندارد

البته در بعضی از جاها غرض  .شود؛ خیلی از جاها کفائیت قرینه عقلی و لبی و عرفی دارددادند از دیگران ساقط می

ال بدهیم که این غرض تعدد داشته باشد این تکلیف را باید عینی از تکلیف واضح است ولی اگر واضح نباشد و احتم

علی العینیۀ اال  الحملو الکفاییۀ تقتضی  ۀاصالۀ االطالق عند الشک فی العینی«لذا  ؛ وو همه انجام بدهند بگیریم
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لبی و عقلی  قرینه از راه غالب تکالیف و واجبات کفایی »یدل دلیل لفظی أو تکون قرینۀ عقلیۀ و اللبیۀ علی الکفائیۀ

 انقاذ غریق و ... .، شود مثل تدفین موتیمی معلوم

 خالصه اینکه:

 ؛جریان دارد عینی و کفایی)مستحبات (بنابراین کفائیت و عینیت هم در واجبات و هم در  -

 یا قرینه کفایی است قید بزند و بگوید کند اال دلیل لفظیمی اقتضا را اصالۀ االطالق حمل تکلیف بر عینیت -

قطعی روشن است و آن  طوربهگوید مورد قابل تکرر نیست و غرض مولی می قرینه عقلیه باشد کهعقلیه 

این  .شودمی از دیگران ساقطآن غرض هم متقوم به یکی دو نفر است که انجام بدهند و در صورت انجام 

به مورد . در اصول در بحث تقسیمات واجب گفته شده استکه بحث کبروي و کلی بود دو مطلب 

 .میگردیبرم

تعلیم کتاب و آموختن قرآن به دیگران یک ، گفتیم اصل رجحان استحبابی تعلیم الکتاب استبحث مورد در 

 آیا این اما سؤال هستیم به تعلیم کتاب همه ما مؤظف. تکلیف استحبابی است مگر در جاهایی که لزومی پیدا بکند

 ؟کفاییعینی است یا  ،تکلیف است که این

 عده اولیهقا

کفایی است برخالف قاعده اولیه که  قاعده اولیه عینیت است ولی استحباب و رجحان تعلیم هرچندآید می به نظر

همیشه  این تعلیم، گوید تعلیم بکنمی قرینه عقلیه و لبیه است به این بیان که وقتیآن  دلیل ؛اصالۀ االطالق باشد

را به کار بگیرد که تحقق پیدا  هاروشو  را یاد بدهد یا ادبیات قرآن که یم که شخصیهست ما مطمئن متعلقی دارد

 است متعلمتعلم  ،متعلق دارد و مقصود از تعلیم و تعلیم مهم تأثیر ان استخود این کار موضوعیتی ندارد و  ،بکند

از تعلم اي همرتبهر  م شخص قابل تکرر نیستتعلیم براي تعلم است و تعل ،رها و کلی نیست چون مقصود از تعلیم

 که چندین نفر آن کار را بکنند. قابل تکرر نیست

، تحلیل نیست ریتکرر پذ و مراتب تعلم در تمام مراحلم است و ، تعلدر باب تعلیم شارع غرضیم هست مطمئنما 

ان شدن پنه، که غرض از تدفین مثل دفن موتیآن این دو نکته است که به دلیل عقلی و قرینه لبی تعلیم کفایی است 

 و این غرض هم تکرر پذیر نیست. است رخاكیزمیت 
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فین آموزش داده شود بدهیم و مستحب است که به همه مکلبر همه ما مستحب است که همگان را آموزش قرآن 

رجحان تعلم استغراقی است و براي هر  درواقع. شودمی لذا کفایی شود ومی منتهی هر مکلفی وقتی آموزش دید تمام

 شود.می تکلیف ساقط اددادنیست و با ا هاآنتعلم است و تعلیم براي یادگرفتن ، ز تعلیمکسی غرض ا

 ؟...سؤال:

 بهترین شیوه را به کار بگیر و بحث دیگري است. دیگویمجواب: آن شیوه کار است که حتماً فقه 

به  هستند در اینجا همه مأمور دانندمی و سی نفر قرآن را دانندینمقرآن را  کدامچیهپنجاه نفر هستند و  مثالً 

 همهاشخاص بر  همهتعلیم ، هست جداجداو تکلیف به صورت آموزش دهیم  جداگانه را  هانیاهر یک از  کهنیا

شود می موضوع ساقط، اگر یک نفر قیام کرد . حالاست اشخاصمستحب است و هدف یادگرفتن  دهندگانآموزش

است که در تدفین موتی و خیلی از تکالیف استدالل کتب فقهی است  اياین قاعده .آیدو تحصیل حاصل پیش می

 چون دلیل لفظی نداریم و همه قرائن عقلی است.

  نتیجه:

ظهور دلیل  کهنیابراي  ،م قرآن مستحب عینی استگوییم تعلتعلم که می برخالفبنابراین استحباب تعلیم کتاب 

حب است و از ن هم مستتعلیم قرآ وتعلم  یاد بگیرد و لذا وجود ندارد و هر کسی بایداي هعینیت است و قرین

تعلم استحباب عینی به کل مکلف  با این تفاوت کهدهد می ن را محور آموزش قرارکه قرآ مستحبات مؤکد است

ولی  »لم یقم به اآلخرون«اما هر آگاهی و آشنایی مأمور به تعلیم دیگران است منتهی مادامی که  ،مأمور بالتعلم است

  را دارد و لو دیگران یاد بگیرند. هر کسی وظیفه خود »لم یقم به اآلخرون«تعلم به این نیست که 

باب وجوب تعلم القرآن و تعلیمه کفایۀ و «است  قرائت اول عاملی عنوانی دارد که در ابواب قرآن باب حر

عینی  گوید استحبابمی کهنیا، است عینی اما استحباب آنکفایی است  وجوب تعلیم و تعلم قرآن» ااستحبابه عین

حق در قضیه این که استحباب در . است اگر به تعلم و تعلیم بخورد اشتباه است اگر فقط به تعلم بخورد درست است

. قید است که تعلم عینی و استحباب در تعلیم کفایی و اینجا جاي اصالۀ االطالق نیست چون قرینه عقلی وجود دارد

 فهیم که قید وجود دارد.گاهی با قرائن عقلی می ،دهدیماهی خود شارع انجام چون بیان قید را گ

 ؟اردددر استحباب کفایی و عینی معنی سؤال: 
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این مانع هستید  اگر صبح از خانه بیرون آمدید و دیدید مانعی در خیابان است که مطمئن، این دلیل عقلی دارد

گوید کاري براي می و اگر یکی این مانع را برداشت عقل را بردارند که این مانع همه تکلیف دارند، کشدمی آدمی را

اگر این مانع در حدي نیست که آسیبی به آن صورت بزند ولی ؟ توانند بکنندي میکارچهبقیه ، بقیه باقی نمانده

مستحب براي ، دانیم از نظر شرعی مستحب است این مانع را برداریممی شوند در حدي کهمی اذیتاي هباالخره عد

قل هو «یی آصبح که بیرون می دیگویم کهنیا به خالفولی مادامی که دیگران به آن اقدام نکنند  ،همه افراد است

 به همان دلیلی کهاین یک امر عقلی است  .همه بخوانند شما هم باید بخوانید کهنیاولو  ،حمد بخوان بخوان »اهللا

عینی  معموالً در تکالیف عبادي. دلیل استحباب عینی و کفایی دارد به همان گوید وجوب عینی و کفایی استمی

 عقل ووقتی تکالیف جنبه اجتماعی پیدا بکنند و هدف تکلیف هم معلوم است ، را دارد است و هر کسی تکلیف خود

کفایی ، گوییم چه وجوب و چه استحبابمی لذا غالب مواردي که ما از بقیه ساقط شد وبا انجام یک نفر گوید می

 .است گونهنیاگوید تکلیف کند و میا بر متن تحمیل میر زي جز همین فهم عقلی نیست که خودچی است

کفایی است  لیات معموالًصبه این سادگی نیست و تو مسئلهما در تعبدیات کفایی داشته باشیم تصویر این  کهنیا

 .، خیلی روشن نیستو در تعبدیات

 ؟امر مؤکد استتعلم یک ، هدف تعلم استسؤال: 

 ولی تعلیم کفایی است. ،جواب: هر دو مؤکد است منتهی استحباب و وجوب تعلم عینی است

 .ولی استحباب تعلیم کفایی است، بنابراین هر جا استحباب است استحباب التعلم عینی

 است؟ کفایی جاهمهدر  استحباب و وجوب تعلیمآیا 

ست بلکه کفایی ا  ،آنچه مستحب است عینی نیست و شودمی جبگفتیم اصل استحباب است اال در مواردي که وا

 یطورکلبهاگر او یاد ندهد این جامعه  گفتیم ،کندمی م جنبه وجوبی پیدایال این است که در جاهایی تعلم یا تعلسؤ

در جاهایی که  شودمی موجب وجوب تعلیمو شود می عناوینی که وقتی عارضروي  کندمی قرآن را فراموش

اگر من قیام به این تکلیف کردم براي دیگران موضوعی  ؛این است که او یاد بگیرد تعلیم بدهد هدف است واجب

وجوب تعلیم هم  ،مستحب است کفایی استکه شود فلذا استحباب تعلیم هر جا می ساقط هاآنو از  ماندینمباقی 

هر جا تعلم واجب  عینی است، است مستحب هر جا تعلم است عکسبهدر تعلم هم . کفایی است در موارد خاص
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 »سواء کان واجبا أو مستحباً عینی والتعلیم کفایی سواء کان مستحباً أو واجباً«بنابراین تعلم ، است باز عینی است

 درست است و اگر به تعلیم بخورد درست نیست. اگر به تعلم بخورد »واستحباب عیناً«فرمایش حر عاملی که فرمود 

عینی است در  بلکه غالباً نیستوجوب تعلم همیشه کفایی  »لم القرآن عینا أو کفایۀوجوب تع«جهت دیگر  -

 جنبه کفایی پیدا بداندکسی باشد که قرآن را در مجموعه  کهنیاخاطر  به او یادگرفتن استجایی که وظیفه 

 .کندمی

  نتیجه:

استحباب تعلم عینی است اما  وجوب و، کفایی است للقرینۀ العقلیه جاهمهدر  استحباب و وجوب تعلیمپس 

براي  چون نه براي تکلیف شخصی داندینمقرآن را  کسچیهکند جایی که می جاهایی وجوب تعلم حالت کفایی پیدا

کسی  اما اگر براي رفع محجوریت کلی، عینی استو  یاد بگیریم تکلیف شخصی واجب است که حمد و سوره را

. این دو سه نکته در عنوان متنی که عینی است و استحباب آن یت نیستئکفابیش از  ، وجوب آنگیردمی قرآن را یاد

صدر و ذیل آن خالی از اشکال نیست. این جهت اولی بود که استحباب التعلیم و وجوبه که کل  و آمده لیوسادر 

 بحسب مورد کفائی مطلقا و استحباب و وجوب تعلیم عینی است اال در بعضی موارد.

 ؟...سؤال:

 یک تعلم مربوط به جایی است که تکالیف شخصی باشد، ک تعلم همگانی مستحب مؤکد و عینی استیجواب: 

قرآن را  کسچیهاي هاما تعلمی وجود دارد که در جامع ،را بداند هر کسی باید تکلیف خود و هم عینی است که این

فلذا تعلم در نوع دوم کفایی  ،محجوریت کلی بیرون برود کهنیافی الجمله واجب است براي  در اینجا تعلم داندینم

عینی همگانی حباب تاست چون غرض این است که از محجوریت کلی بیرون بیاید. بعد از بیرون آمدن تعلم اس

مستحب رون برود و لذا تعلم عام از عنوان حرام بی جامعه در حدي است که سرجاي خود هست. ولی وجوب آن

ا ام ،واجب کفایی است براي رفع محجوریت کلی و اي انجام تکالیف شخصی واجب عینی استتعلم بر، عینی است

 .در تعلیم همه اقسام کفایی است

 ؟براي طلبه و غیر طلبه و ...  کند مثالً می براي افراد هم فرقسؤال: 

 ممکن است عناوین ثانویه فرق داشته باشد.جواب: 
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آیا فقط آموزش روخوانی و ظاهر تعلیم کتاب است که  رجحانرو : در مورد دامنه و قلمجهت ثالثه در بحث -

 ؟شودمی یا مضمون و محتوا را هم شامل، است مدنظر

 ادله وجوب تعلیم
 د؟توان استفاده کرچه چیزي می ادله وجوب تعلیم چه چیزي بود و از این ادله مینیبدر اینجا باید 

عنوان عامی  مثالً ،شن است که عناوین عامه اطالق داردروو که ما برشمردیم ادله عام و خاص بود اي هادل

مَنْ عَلَّمَ «گوید ، میاینها روشن است که اطالق دارد ظاهر» تعلیم الخیر یا تعلیم الهدایۀ یا نشر العلم« داشتیم که مثالً

ي سنت زیرهیپالم و هدایت و مقصود اولی بیشتر به مضامین قرآن است بنابراین عناوین اولی که نشر ع 1»بَابَ هُدًى

 خیلی واضح است که آن عناوین عامه شامل مضامین و مفاهیم قرآن هم اي که دیگران از آن استفاده بکنندحسنه

علم براي درك و فهم  و هدایت کهنیابراي ، سمت است تا بحث روخوانی آنبیشتر به  آن شود و ظهور اولیهمی

یک عنوان هم ، شودمی گیرد و هم مفاهیم و مضامین را شاملمی وخوانی رااي که هم رعناوین عامه .قرآن است

شود اگر می شامل آموزش دادن مضامین و مفاهیم قرآن دیتردیبتعظیم و تکریم قرآن بود تعظیم و تکریم قرآن هم 

که راجع به قرآن  عناوینی ردیگیماي که مضمون و محتوا را . پس عناوین عامهبیشتر از روخوانی نباشد کمتر نیست

مضمون و  قطعاً) 2جمعه/»(مُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَۀَ یُعَلِّ«بود تعظیم و تکریم و اینها، آیاتی هم که در قرآن داشتیم که 

 ...اهللا جلسه آینده  انشاءچه مفاد و مضمونی دارد؟  این است که روایات خاصه ماندیمآنچه باقی  گرفتیممحتوا را 

 علی محمد و آله االطهار اهللایصلو 

 

 .111منیۀ المرید، ص:  - 1
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