
 ١٢٨٤ �ماره ثبت: 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مباحث تعلیمادامه 
خرین عنوان که عنوان هشتم بود در آقرار داد  موردتوجهباید  کهدر پایان مباحث تعلیم چند نکته باقی مانده 

 ؟حکم ارشاد جاهل چیست :گفتیم

 موضوعات و احکام در ارشاد جاهل 
و خصوصیات  هایژگیو هرکدام موضوعات و ارشاد جاهل به احکام؛ ارشاد جاهل درنوع بود؛  دوارشاد جاهل 

 .ال شد باید جواب دهدو اگر سؤ عالم نباید کتمان بکند کهنیابیان کردیم  راخود را داشت که بحث شد و ادله 

 موضوعات در ارشاد جاهل
و در احکام و معارف دینی در جایی که مورد ابتال باشد یا ضروریات موضوعات نه واجب بود و نه مستحب در 

و  ن مستحب است در موضوعات یک استثنایی داشتتقادي باشد واجب است و فراتر از آو نیازهاي ضروري اع

اینکه بدانیم شارع  اال اردحاصل بحث این شد که ارشاد جاهل در موضوعات واجب و حتی راجح نیست، دلیلی ند

 یا شرب خمر کشدمی را گناهیبدم یک آ . مثالًآنجا باید گفتنیست که در  آن اضی به فعلر یاراضی به ترك 

ان موضوعا مهما نعلم من الشارع یجب و ال یستحب ارشاد الجاهل اال اذا کال «، این در موضوعاتی است که کندمی

 ».هترک بفعله أو نه ال یرضیبأ

 به احکام ارشاد جاهل 
نسبت به اعتقادات اولیه و احکام مورد ابتال بر عالم  کهقسم دوم ارشاد به احکام و اعتقادات و معارف دینی است 

مستحب و راجح است در غیر از احکام و موضوعات در سایر  آنو در غیر اي بکند هواجب است که ارشاد به ادل

گاه کردن الزمه عزت ارد مگر اینکه آوین عامه و ثانویه است و وجوبی ندریاضی تابع عنا ،علوم طبیعیمثل  علوم

 معارف ،ارشاد جاهل به موضوعات هشتمین مورد ارشاد جاهل بود که شامل. اسالمی و استقالل مسلمانان باشد

 بود. سایر علوم ،دینی

 ؛ارشاد جاهل به موضوعات -
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 و اخالق) ؛ (اعم از اعتقاداتارشاد جاهل به احکام و معارف دینی -

 .و علوم هادانشارشاد جاهل به سایر   -

موضوعات رجحانی ندارد مگر اینکه شرایط خاصی در کار باشد و موضوع مهم باشد که به خیال اینکه واجب 

دلیل  .ن نیستمسلم است که شارع راضی به ترك آنیست و  واقعاً  کهدرحالیزند می فردي را است القتل و اعدامی

مورد ابتال  مسائلمعارف دینی هم در حد ضروریات اعتقادي و  .لفظی وجود ندارد و بنا بر استدالالت عقلی است

 .ل شویمنیست اال اینکه عناوینی براي آن قائ هم الزامی هادانش. در مورد سایر مستحب است آنواجب است غیر 

 نکته
فه الزامی یا ین تعلیم و وظیفه تعلیمی چه در جایی که وظیب امواردي که گفته شد عالم باید تعلیم دهد مخاط

موزش را به علم است باید آگاهی و آال این است که کسی که داراي . سؤمخاطب او علما هستند یا شدرجحانی با

مثالً یا مثل استطاعت است که اگر علم داشت یعنی آست یا شرط واجب است؟ ادیگران بدهد این شرط وجوب علم 

بدهد و اگر و باید این علم را به دیگري آموزش  شود یا شرط واجب استمی پیدا بود این تکلیف براي اومستطیع 

باید تحصیل  ؛شرط واجب مثل طهارت است ،شرط وجوب مثل استطاعت است .هم بلد نیست باید کسب کند

ط است اما واجب مشروو شرط وجوب الزم نیست  تحصیل .استطاعت واجب نیست تحصیل طهارت کند ولی

 .واجب الزم است طتحصیل شر

باید علم را تحصیل کند و به  آیابیاموزد یا عالم باید ارشاد جاهل کند  به فرزندن را قرآباید  در مواردي که

 ؟این وظیفه را دارد ،اگر عالم بود دیگري بیاموزد یا

 مَا«واجب است که  بر علما گویدمی دلیل کهیوقت ،شرط وجوب است نه شرط واجب هانیااین است که  پاسخ

 -وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ «یا  1»یَکْتُمَهُ لَا أَنْ الْمِیثَاقَ عَلَیْهِ أَخَذَ إلَّا عِلْمًا عَالَماً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَتَى

اگر بگوید این ویژگی را کسب کن  .اشته باشد وظیفه دارداین ویژگی را د که کسی) 187/آل عمران»(لَتُبَیِّنُنَُّه لِلنَّاس

گوید مستطیع باید حج انجام دهد فرض می وقتی .است گونهنیاخواهد و اال ظاهر دلیل همیشه می دلیل دیگري

به که باید استطاعت را  شوداستفاده نمی از این دلیل .حاال حکم را باید انجام دهدو گرفته که استطاعت حاصل شده 

 .693نهج الفصاحۀ (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله)، ص:  - 1
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مقدمه حج استطاعت است و بایستی  ،یک دلیل مطلق داشتیم و گفت باید حج انجام دادمی اگر .بیاورد دست

یعنی ) 97(آل عمران/»وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیال«ولی وقتی بگوید  ،استطاعت را کسب کند

 واستطاعت مفروض دلیل است یعنی اگر بود این تکلیف است  ،بیاورد »لَیِْه سَبِیالمَنِ اسْتَطاعَ إِ«وقتی حکم را روي 

ه شما بر هماگر بگوید تعلیم دیگران  ؛این قاعده ادله است .رود که باید تحصیل کردنمی حکم روي خود استطاعت

موزش یرید و به دیگران آبه این معنا است که قرآن را یاد بگموزش دهید و باید قرآن را به دیگران آ الزم است

اگر  یعنیاهالن را ارشاد کنند جاست که  واجب اما وقتی بگوید بر علما ،البته به نحو واجب کفایی یا عینی ،بدهید

 .م پیدا شود شما تکلیف داریداین عل

 ؟علم و عالم بودن شرط وجوب است یا واجب
علم و عالم بودن  مباحث،ارشاد جاهل و سایر  بحثدر موارد وجوب یا استحباب تعلیم طبق سؤال این است که 

شرط واجب باشد  ،الزم نیست نباشد تحصیل آ استحبابفرق آن دو این است که اگر  ؟شرط وجوب است یا واجب

 .ن الزم استتحصیل آ

که خطاب اگر روي عنوانی رفته قیدي در آن عنوان است  کنیم کهمی ال این مقدمه را ذکردر پاسخ به این سؤ

ن باشد از باب مقدمه ه آن نباشد و شرط و مقدمب روي کلی مکلف باشد و عنوان در آندارد ولی اگر خطا وجوب

 :خطاب و امر دو قسم است که این قاعده قضیه است .شودمی واجب

 ؛مکلف استمطلق تعلق به  – 1

 .صفتی استو لف موصوف به شرطی کتعلق به م– 2

همه  والزم است که حج انجام دهند  بر همه مردممطلق مکلف  »اسِ حِجُّ الْبَیْتِ لِلَّهِ عَلَى النَّ«یه همین بود اگر آ

، فرمایدمی یه همکه در آ» هللا علی المستطیع حج البیت«باید استطاعت به دست بیاورند و به حج بروند اما اگر بگوید 

هللا علی من «شود می گونهنیا درواقعیا بدلی است که  بیان من استطاع عطف »لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ«

ید هست علیکم یعنی شما مکلف »کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیام«در  )183(بقره/»کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیام« یا »استطاع حج البیت

نماز را  گوید می همه مکلفین بر »أَقِیمُوا الصَّلَوة«گوید می هر چه شرط روزه گرفتن است باید تحصیل کنید یا وقتی

اما  را تحصیل کند مگر اینکه در جایی خود دلیل بگوید الزم نیست باید شرایط اقامه نماز و مقدمات آن اقامه کنید و

خذ شده شرط و مخاطب حکم أ استطاعت که در موضوع اینگوید می که مستطیع »لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ «
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اند اگر اتفاق نیفتاد تا هحج را واجب کرد ،اگر استطاعت اتفاق افتاد .عنی الزم نیست که تحصیل کندود یشمی وجوب

یست بلکه ممکن است کسی کاري کند که این شرط بر او محقق ن الزم نتحصیل آ تنهانه و شودنمی خر عمر واجبآ

داشتند از قم بیرون نروند که قاي نجفی که عهد اند؛ مثل مرحوم آهنشود کما اینکه بعضی بزرگان چنین کاري را کرد

 پس جایی که صفت و ویژگی در خود مخاطب به حکم اخذ نشودشد. نمی ن موقع استطاعت هم برایشان پیدادر آ

 فیهمانحندر  شود.محدوده خطاب قرار گیرد شرط وجوب می ولی اگر در دیدرآتواند به صورت شرط واجب می

که به این تعبیر نیست ولی  »علی العالم ارشاد الجاهل«یا  » خَذَ اللَّهُ مِیثاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَوَ إِذْ أَ« :فرمایدمی

ن قید عالم در آ مورد خاص معموالً 8-7واجب و مستحب یا در قواعد عمومی تعلیم علوم  .متخذ از روایات است

شود تکلیف می در مواردي که گفته .ا هم شرط وجوب استاموزد لذا اینجیعالم باید علم را به دیگران ب ،اخذ شده

حکم مکلف مقید به چون مخاطب و متعلق به دیگران بیاموزد  را حدیث عقاید یا ،احکام ،نقرآ یا کفایی مثالًعینی 

گوید که برو علم را نمی شود و شرط وجوب است یعنینمی قیدي است که همان عالم است قید علم شرط واجب

 .تحصیل کن

 این دلیل .که در بحث تعلم بحث شد طورهمان ،بیاوري به دستتواند بگوید که این علم را باید دلیل دیگر می 

اما مکلفان وظیفه دارند که این علم را تحصیل کنند تا مخاطب این حکم  ،گوید که عالمان همان وظیفه را دارندمی

فراگیري واجب است و اال  ضروریات مورد ابتال خود فرد گوید درمیشوند این دلیل ساکت است و اال ادله دیگري 

 .شودنمی از این استفاده بیشاز ادله چیزي 

علم تطبیق دادیم نتیجه همین شد که عرض کردیم که قید  فیهمانحندر را وقتی این قاعده  که وجود دارداي هنکت

 .در مواردي قید عالم را ندارد شود نه شرط واجبمی شرط وجوب نه موضوع ادله است و لذا ءعالم جزو 

 نتیجه 
ب عالمان هستند تحصیل چون خطا که گفته شد قاعده اولیه این است مورد خاص 8در همه موارد عمومی و 

ما « ن دارد کهاست یا در تعلیم قرآشرط وجوب است اما در مواردي مخاطب حکم والدین  ،شودعلم واجب نمی

بی نبود که عالم به قرآن باید قرآن را تعلیم نجا مخاطدر آ» هن او فی تعلیمآقرالمن ان یکون فی تعلم ؤللم ناحس

علموا «ر حدیث آمده است ش دهد یا حتی دزموو مسلمان الزم و راجح است که قرآن را آ مؤمن بر فرماید. میدده

 .والدین را مخاطب قرار داده استکه » اوالدکم
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بدون تقیید به قید  یا به مردم کندمی پدر و مادر و حکومت خطابکه به لکنند بنمی مواردي که به علما خطاب

 ؟حکم چیستکند، می عالم خطاب

ید که باید آمی به ذهن ن قیدي نیست ابتدااردي که چنیاما در مو واضح استشرط وجوب جایی که علما دارد 

 شرط واجب وست مقدمه در جایی که واجب اباشد  اول یاد بگیرد تا بتواند یاد بدهد چه وجوب چه مستحب

در قسمت اول قرار  بایددر جاهایی که مخاطب عالمان نیستند . شودمی شود و اگر مستحب است مقدمه مستحبمی

قسم دوم است و علما شرط  ،در مواردي که خطاب متعلق به علما شد ؛نکته باید توجه کرد 2بگیرد منتهی به 

من مکلف یا به والدین است یعنی عناوینی مخاطب قرار ان مؤمواردي که خطاب متعلق به عنووجوب دارد و در 

، در این موارد قسم دوم است که ظاهر اولیه این است که عنوان علم در مخاطب منظور نیست و گرفته که عالم نیست

نکته توجه  2باید به  مباید براي تحصیل علم اقدام کند منتهی در این قس یعنیشود می شرط واجب همآنحکم 

 :شته باشیمدا

 اول نکته

است ولو در خود دلیل نیامده باشد  ارتکازيشرط و قید  نجایاممکن است کسی بگوید علم در  کهنیایک نکته 

گوییم که می عقلی به دلیلخطاب عام است ولی  »ایها الناس« »یا ایها الذین امنوا« مثالً ؛و این نکته فنی است

 کلفین استگوییم این خطاب متوجه ممی دیگري به دلیلشود یا نمی خطاب متوجه عقال است و مجانین را شامل

قیدي به  ،یعقلی یا شرعی یا ارتکازي و عقالیدلیل خاص  صورتبهو بعضی قیود  شودغیر مکلفین را شامل نمی

 وزش دهید یا بهیا حدیث را آمن را قرآ اشاره به این است کهوید ممکن است کسی بگ .خوردمی دلیل یا مخاطب

گوید بر علما است که کتمان علم می مثل جاهایی نیست که و ن نیستگوید ولو اینکه قید علم در آمی پدر و مادر

علما در عنوان نیامده و کلی است ولی ممکن است  .پاسخ دهند ی شدالو علم خود را نشر دهند یا اگر سؤنکنند 

کسی که نداند تکلیفی بر او دارد که بداند و اال  اختصاصبگوییم به قرائن حکم موضوع و با قرائن لبی به کسی 

 عقل ما آنچهنیست براي اینکه  یشبهه خیلی درست هاست که ممکن است کسی مطرح کند که البتاي هاین شبه نیست.

گوید که خودت هم یاد بگیر و بعد یاد می با همین بیان شاید علم داشت امافهمد این است که باید براي تعلیم می

دلیل  گوییم بازمی شرط تکلیف را و جایی که زدیم هم حکم عقل است هم دلیل داردعقل می که شرط جایی ،بده

 فهمد که بدون اینمی فقط عقل این راخورد ولی در اینجا می نباشد قیدي به آ اگر حکم عقل یا دلیل لفظی ،داریم
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گوید برو می تکلیف مطلق است وتکلیف مقید نیست ا تکلیف مقید به این است ی کهاین آن را انجام داد ولی شودنمی

مواردي که خطاب تعلیم متوجه عالم نیست بگوییم که  کهنیست اي بر این ههر دو معقول است و لذا قرین ،یاد بگیر

 .ماندمی به عموم خود باقی عام در اینجا تام نیست فلذا خطاب هقرینه لبی ،علم هم قید مخاطب است

موضوع دلیل و در  واردي که مخاطب علما باشند علم شرط وجوب است اما مواردي که خطاب در مو نیبنابرا 

و لذا موضوع است  ءوییم علم در اینجا جزگب اي وجود ندارد کهقرینهعلم و عالم بودن اخذ نشده  ،مخاطب حکم

 مضامین قرآن و حدیث و. در البته واجب کفایی است شودمی شرط وعلم واجب  لیتحصماند و می باقی اطالق آن

که مطلق است لذا  ندارد دلیلی داریمقید عالم  و که واجب یا مستحب است جاییاست  گونهنیهممشابه و موارد 

و نتیجه مهمی  واجب یا مستحب است هاآنتحصیل این علوم به نحو کفایی واجب یا مستحب است براي اینکه تعلیم 

مستقل واجب یا راجح و مستحب است هم از باب مقدمه واجب یا راجح  ورطبههم  هانیاآید تعلم که به دست می

مستقل داشتیم که به صورت نفسی شود واجب یا راجح است هم دلیل می تعلم خیلی از مواردي که گفته شود.می

باب طبق این بیان وجوب یا استح آنعالوه بر  و و استحباب در مواردي به نحو وجوب یاد بگیریدغیب کرده که تر

شود و اگر در جایی هم در تعلم می کد وجوب یا استحباب یا رجحانکند و موجب تأمی براي تعلیم پیدای مقدم

در تعلم دلیل وجود  ،توانیم استفاده کنیم که تعلم واجب است یا مستحبمی دلیل خاصی نداشته باشیم از خود تعلیم

و گوید تعلیم واجب یا مستحب است بدلیل  اینکهتیم و ولی بعضی جاها دلیل نداش ،داشت که مستحب است یا واجب

 .ن از باب مقدمه واجب یا مستحب استگوید که تعلم آ، بالمالزمه مین به علما نیستخطاب آ

گوید بالمباشره باید انجام دهد نتیجه همان است که عرض شد یا بگوییم دلیل القرینه است می اگر بگوییم دلیل

 که نفی کردیم. است لبی دارد حتی در اینجا قید نبراي اینکه قید عالم بود

 نکته دوم 

به تعلیم  بلکهممکن است بگوییم در مواردي ولو قید عالم ندارد اما تکلیف به تعلیم مباشري تعلق نگرفته است 

این دلیل ن الزم یا راجح نیست یعنی از باشد تعلم آ گونهنیا است اگر الواسطه تعلق گرفته وبالمباشره او بالتسبیب 

در والدین که این احتمال را دادیم.  هانیا والدین و نکه درشود کما اینمی راجح یا مستحب بودن تعلم فهمیده ،واجب

مستقیم  بگوید کهخواهد نمی کند به قرائنیمی به عنوان وظیفه و حق او ذکرآموزش بده و حدیث را  ن وگوید قرآمی

 گوییم مباشرت شرط نیستمی شود در مواردي کهمی در اینجا شامل یر بگیردبراي آموزش اجولو اینکه  ،اقدام کند
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خورد که می نجا قیدنیست خود او بداند در آالزم چون تسبیب که شد  ن نیستشود قید و مقدمه هم آمی اعمچون 

باید خودت یاد  ،دهیتعین شد که خودت یاد بمشنا بکنی اگر بالمباشره أو بالتسبیب فرزند خود را با قرآن آشما باید 

بحث در  .توانی دیگري را اجیر بگیري تا یاد بدهدمی بگیري ولی اگر تعین نداشت یادگیري خودت الزم نیست

الزم نیست مگر اینکه به  مباشرت نداشته باشد یادگیري خود او تعین در کهدرصورتیشود یعنی می اینجا محدودتر

تواند به نحوي ولی خود او میتعلیم دهد دیگري را پیدا کند تا مکان ندارد جایی که ا نحو خاصی تعین پیدا کند مثالً 

 .شودمی تعینمیاد بگیرد و یاد بدهد در اینجا 

 نتیجه
اگر کسی عالم شد و در ، گرفته باشد تحصیل علم براي تعلیم فالن موضوع الزم نیست تعلیم اگر تعلق به علما

 نداردتکلیفی یک بقال ساده  اما اگر عالم نبود مثالً دهدمی حرام انجام ،کند جایی که جامعه نیاز دارد کتمان علم الهی

تحصیل  جهیدرنتاقدام کند  خود او بایدکه در جایی که تعلیم متعلق به مطلق مکلف باشد و قید مباشرت داشته باشد 

 .علم واجب است

 نکته سوم 

نکه در والدین و حکومت چنین است در اینجا تعلیم متعلق به مطلق مکلف اما اعم از مباشرت باشد کما ای

علم را کتمان  ،شود پاسخ دهدمی االتی که از او پرسیدهگوید عالم باید به سؤمی کهنیا .تحصیل علم واجب نیست

یا  هاانسانمواردي هم عموم  .عالم است اگر عالم شد تعلیم واجب است هانیاهمه  عنواننکند یا ارشاد جاهل کند 

 يهابحثدر  .ن شرط نیست در اینجا هم تحصیل علم واجب نیستاند ولی مباشرت در آهاطب شدوالدین مخ

قسم  ،ن شرط باشددر آقسم دوم نیست که عموم براي تعلیمی مخاطب شده باشند و مباشرت  بر گذشته مصداقی

 .دوم چندان مصداق ندارد

 هنتیج 
کلی تعلیم واجب و مستحب بود به  که به عنوان قواعده خاص و موارد عمومی نچه در موارد هشتگانآ در نتیجه

لیف و وجوب نباشد عنوان علم یا شرط تکلیف و وجوب است و از این جهت واجب نیست یا اگر هم شرط تک
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باید  و امکان ندارد جایی که غیر مباشريعلم واجب نیست اال  لیتحصنیست باز هم  هاآنچون مباشرت در 

 واحوالاوضاع اگر اما بالواسطه، گوید بالمباشره یامی که تعین پیدا کند دلیل به والدین جاییبالمباشره اقدام کند 

اقدام به یادگیري کند  شود باید بالواسطه اقدام کند آنجا استثناء است که باید خود اونمی است که بالمباشرهي اگونهبه

 .هم واجب است شود استفاده کرد که تعلم آنمیو 

 :سؤال

 کسچیه به ذهنداري اي هچنین وظیف گویدمی ریی این است وقتی که به پدر و مادعقال ارتکازیره و س جواب:

عقالیی است و هم سیره است  هم ارتکاز ن ائمه هم متداول بودهکند که خودت باید به او یاد بدهی در زمانمی خطور

 .دهدمی از دلیل را اعم قرار هممتفا مجموعاًو 

 سؤال:؟

سفیري به یکی از کشورهاي  اقدام کند مثالً یعنی راهی جز این نیست باید خود او اگر تعین پیدا کند جواب:

همراه او است و تعلیم قرآن هم از وظایف واجب بود  زندگی کند و فرزندشنجا آچند سالی باید  و رودمی خارجی

لی فرض تسبیب مباشره او بالتسبیب ولیف گفته بالاسالمی وجود ندارد درست است که تک آموزشور ن کشو در آ

 .بگیرد یاد اگر بلد نیست باید و کندمی منتفی است و لذا تعین در تعلیم خارجاً

 سؤال:؟

در تکمیل  .برود تا وظیفه خانوادگی را انجام دهد رود باید در اینجا فرا بگیرد بعدنجا بجواب: اگر بنا است آ

 .عرض شود هانکتهالزم بود این  ثمباح

چه به عناوین خاص  به عناوین کلی و چه آنی و انواع و اقسام نیردیغو چه  تعلیم علوم چه علوم دینی حکم

شد بگوییم وظائف حکومت و خانواده را میداب تعلیم باید گفته شود . شرایط و آن را ذکر کردیموجوب و رجحان آ

و به و آداب معلم را بیان بکنیم  طیشراذکر کردیم  یا بعد بحث کنیم قرار بر این است که بعد از اینکه احکام تعلیم را

 صلی اهللا علی محمد و آله االطهار و .را بررسی خواهیم کردو وظایف معلم  طیشرا گردیمبرمیمنیه المرید  ترتیب
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