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  ميتعل باب در حكومت وظائف فروعات

 برابري الزام در عناوين اوليه و ثانويه
به عنوان  ،اين قاعده كلي اين قضيه است بر اساس همين قاعده كلي در واقع اسالم به آن جايي كه عنايت داشت

 ،اهميت آنالبته  است. قواعد كلي و اختيارات حكومتي داده ،اولي آورده اما آنجايي كه عنايت به عنوان خاص ندارد
 آموزشدر يك زماني به اندازه  ،فالن دانش آموزش است يعني ممكن .نيست كه به عنوان اولي است جاييكمتر از آن

يك  ،اهميت داشته باشد ولي چون متغيير بوده عنوان خاص ندارد ،دهدين گفته ش فالن موضوعي كه به طور خاص در
با عناوين ثانوي  كه چيزهايي شوديماين در كل نظام فقهي ما است گاهي تصور  .قاعده كلي آن را الزام كرده است
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كه احكامي كه  شوديمگاهي اينطور تصور  .كمتر است ،اهميتش از آنچه كه به عناوين اولي است كه واجب يا حرام شده
كه  ديگويماز ان احكامي است كه روي عناويني با عنوان ثانوي آمده مثال  ترمهم ،به يك عناويني به صورت اولي آمده

اين  ؛دفاع بر او واجب است است. اين به عنوان اولي آمده ؛دكنبر شخصي واجب است كه امر به معروف و نهي از منكر 
ر حرام است ولي يك تكليف هم با عنوان اولي نيست مثال تصدي دمثال اذيت پدر و ما .يك عنواني بر او واجب شده

اين دليل اولي ندارد آن به عنوان ثانوي آمده است آنچه كه به عنوان ثانوي و كلي  ميريگيمامر قضا واجب است فرض 
ات و محرمات با عناوين اوليه كه اين درجه بعد از عنوان اولي واجب شده يعني واجب شوديمواجب شده گاهي تلقي 

از واجبات و محرمات با عناوين ثانويه است اين يك قاعده كلي است ممكن است همان چيزي كه با عنوان  ترمهم
ثانوي واجب است اهميتش از اين بيشتر باشد. يعني ما بايد ببينم كه عنوان كلي كه به خاطر آن واجب شده يا حرام 

از عنوان  ترمهمممكن است كه نوان اولي بسنجيم. نه خصوص آن فعل و آن عنوان كلي آن عنوان كلي را با ع ،شده
براي به خاطر شمول مصداقيتش  شوديمخاص اولي باشد. اين تلقي را نبايد داشت كه بگوييم چيزهايي كه واجب 

ت آن عنوان كلي در . ممكن اسشوديماز آن است كه با عنوان خاص واجب  ترتياهمعنوان كلي وجوب يا حرمتش كم
آنچه كه به عنوان اولي واجب  ،در خود همين دفاع .كنديممقايسه با اين عنوان اعم باشد و لذا آن اهميت بيشتري پيدا 

اينطور دفاع كردن ممكن است از يك  .آن مصداقي از اين عنوان كلي است ،ندكناما اينكه اينطور دفاع  .دفاع است ،است
 ميخواهيماعم از آن است. ما وقتي  ،براي اينكه دفاع .اعم باشد ،واجبي كه به عنوان خودش هم دليل به آن تعلق گرفته

يم نه آنچه كه االن مصداق كنرا بايد با هم مقايسه  هاهماناهم و مهم را بسنجيم همان كه دليل حكم به آن تعلق گرفته 
از  ،نوان كلي شده و از اين جهت است كه ممكن است يك امري كه با عنوان ثانوي و متغيير واجب يا حرام شدهيك ع

   .م و مهم فقهي استباشد. اين در نظام اه ترمهم ،يك چيزي كه به عنوان اولي واجب يا حرام شده
 ؛دواني كه به طور كلي خاص است، بسنجبايد عنوان كلي را با آن عنيعني  اشتباه را مرتكب بشود اين دينبا انسان

نه آنچه كه مصداق حكم كلي شده است. بخواهيم مثالي بزنيم خود همين دفاع اهميتي دارد كه در  ،كه دليل آمده همان
و از اين قبيل مسائل، اين يك بحث كلي است  شوديمخيلي از واجبات خاصي كه با عنوان خاص واجب شده مقدمه 

باشيد كه صرف اينكه شارع بعضي چيزها را به عنوان كلي قرار داده نه عنوان خاص، اين خواسته  كه توجه بايد داشته
د. اين معنايش اين نيست كه اين حكم مهم نيست ممكن است اين حكم از عناوين اوليه كنكه تأكدات زمانه را مالحظه 

لي بيان كرده است. اين يك بحث كلي هميشه يكسان نيست اين را به صورت ك هامصداقهم باشد ولي چون  ترمهم
علتش اين است كه توجه داشته باشيد كه اين  كنميمكه من عرض  يانكتهبحث بيشتري كرد اين  شوديماست. كه 
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ر مهمي است و متغيير بودنش طبيعت اچيز بسي امنظام فقهي و درچيز كمي نيست  ،عناوين كلي يا عناوين ثانويه و متغيير
و كه شارع يك سيري را با همين عنوان خاص مثل نماز  باقش با مصاديق است. آن جاهاييانط تحول آن عناوين و

اما خيلي از چيزها است كه در كالبد فقه موضوعيت ندارد عمده اين است كه مصداق  است. مصلحت ديده هانياروزه و 
د و از اين جهت است كه اين را به عنوان كلي آورده آنجا عنوان خاص آورده ولي همين عنوان كلي متغيير شودفاع 

ممكن است از صد تا عنوان كلي اهميت بيشتري داشته باشد اين به خاطر طبيعت تنظيم احكام است كه بعضي خاص 
  شده و بعضي عام و متغيير شده است. 

 تعليم يهاوهيش
ي در سيستم آموزشي و نظام آموزش يهاروش آموزشيم اين بود كه در كناي عرض نكته مياستخويماينكه ما 

د اين چيزي است شارع نظر خاصي نداشته اين را كند چه نهاد و نظامي پيدا شوانتخاب  ييهاروشي كه چگونه آموزش
د و اال اگر كسي بگويد كه شوواگذار كرده يا به عناوين عامه يا به اختيارات حكومت و آنچه كه بهتر است آن انجام 

بر عهده دولت گذاشته بايد دولتي باشد يا اينكه خصوصي باشد اين يك چيز خاصي نيست يك وظيفه را شارع  آموزش
  مستحب است يامحدودهيك واجب و  يادودهمحو يك 

 از عناوين ثانوي شيوه هاي تعليمتبعيت 
ي امري است كه تابع عناوين ثانوي و اختيارات حكومتي آموزشد براي اجراي اين نظام شواما اينكه چگونه اقدام  

اما يك زماني اگر  مانديمي را اگر بخواهد آزاد بگذارد آن تكاليف باق آموزشاست عناوين ثانوي مثال در يك زماني 
و پرورش موجب  آموزشيك زماني متمركز كردن  شوديمو الزام برداشته  شوديمالزام نكند كامال اهداف محقق 

اين نوع نهاد  شوديمو تمركز برداشته  شوديمد و يك زماني متمركز نكند بهتر اهداف محقق شواهداف محقق  شوديم
همه چيزهايي  شوديمو ميزان آزادي و الزامي كه به كار گرته  شوديمكه به كار گرفته  ييهاروشو پرورش و  آموزش

است كه ما به عنوان اولي چيزي در باب آن نداريم آنچه كه در اينجا حاكم است چهار پنج قاعده مهمي است كه در 
بر حسب آن اقدام  دهديمشخيص قبلي به آن اشاره كرديم و يكي هم مصالحي كه حاكم و ولي امر و دولت ت يهابحث

پرورش بايد رايگان باشد يا  آموزش. اين يك بحثي است. خود رايگان بودن از همين قصه است حاال اينكه كنديم
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د ممكن است يك زماني شوو شرائط متغييري است كه پيدا  هاضرورترايگان نباشد اين تابع اوضاع و احوال زمانه و 
  .و اين يك بحث كلي است شوديمينكه رايگان باشد محقق الزم نباشد و وظيفه بدون ا

 معلم  مرجع تعيين وظائف
ظائف معلم است ما يك بحث راجع به و كنميمهم هست كه اشاره  يترمهماما بعد از اين بحث كلي چند موضوع 

معلم  يهايژگيووظائف معلم را بحث كرديم گفتيم وظائف الزامي و رجحاني او را مفصل سابق بحث كرديم وظائف و 
   :يم كهكنرا مفصل بحث كرديم اما اينجا بايد اين نكته را توجه 

 تعيين وظائف از طريق احكام حكومتي  .1
رايج در آنچه كه در عناوين اوليه وجود دارد دولت بيايد وظائف ي دولت اختيار دارد كه آن وظائف آموزشدر نظام 

اي ي اضافههايژگيووظائف و  توانديمد اين از باب اختيارات واليي و حكومتي دهاضافه بر آن را قرار  يهايژگيويا 
پدر و ؛ و بگذارد ه خودش شرائطيدر عقد و اجار توانديمد عالوه بر اينكه در مقام اجير گرفتن هم كسي كنرا الزام 

كه با اين تكنولوژي  كنميمبگويد كه من اجيرت  توانديمو  رنديگيممادر مدرسه غير انتفاعي و معلم خصوصي 
را در پوشش خودت يا در گفتار خودت يا روش ك به شرطي اينكه اين سب كنميمي و استخدامت كنش استفاده آموزش

و شرائطي كه در معلم به طور خاص بود اين از  هايژگين وفراتر از آ يهاتيمسؤلبه كار ببري اين  آموزشرا در مقام 
بگويد كه معلمين بايد اين سطح  توانديمد يكي از طريق اختيارات حكومت كه شودو جهت ممكن است اعمال 
د كه ليسانس داشته باشد يا فوق ليسانس داشته باشد يا در دانشگاه دكترا شومعلم  توانديممعلومات را داشته باشد يكي 

  د. شوانجام  توانديمشرط ديگري كه به عنوان يك اقدام دولتي و حكومتي  هادهداشته باشد و 
  

 تعيين وظائف از طريق اجاره  .2
در مقام اجير گرفتن بگويد كه  توانديمد دهتا كسي اين كار را انجام  دهديميك راه هم عقد و اجاره است اجرت 

از  كننديم دادنآموزشمعلمين و كساني كه اقدام به  آن وقتمن كسي را اجير بگيرم كه اين شرائط را داشته باشد طبعا 
عرض كرد  هاآنو شرائط غير از آن چيزهاي خاصي كه قبال بحث كرديم اگر حكومت چيزي را براي  هايژگيولحاظ 
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و قرارداد  شانياستخدامند و عالوه بر آن چيزي را كه در عقد كننباشد الزم است رعايت ولو عقد و اجاره هم 
شرائط استخدام و عقد و اجاره  ند. اين هم از مطالبي است كه به استخدام وكنبايد رعايت  روديمبه كار  شانياستخدام

د كن. اگر در عقد و اجراه و استخدامش شرط كرده آن را بايد رعايت گردديميا به اختيارات حكومتي بر گردديمبر
  ن اگر منافات با عقد و اجاره نداشته باشد مجاز است و مانعي ندارد. آفراتر از 

زائد  توانديماين از دو طريق  برديمبه كار  آموزشهايي كه معلم در و هم شرائط و هم روش هايژگيوبنابراين هم 
د يكي از طريق عقد اجاره است يكي هم از طريق احكام حكومتي است كه شويه چيزي بر او افزوده بر چيزهاي اول

بر اساس  توانديمد كندولت و حكومت اين حق را دارد حتي در محدوده دانش غير انتفاعي خود شخص بايد اقدام 
انجام  تواندينميعني بايد مصالح در آن باشد دل به خواهي  مييگويممصالح باشد و اختيارات واليي و حكومتي كه 

تابع قرارداد و احكام  هاآند. اين هم وظائف شوچيزهايي را فراتر از عناوين اوليه و شرائط ذاتي اقدام  شوديمد. اين ده
  حكومتي است. اين هم يك بحث كه در ادامه اين مباحث بود. 

 مكلفين نسبت بهاولويت تعليم 
هاي ديني يا آموزشدر مقابل  ،كهكه با توجه به ايند و آن اين است شومطرح  توانديميك سؤال ديگري هم اينجا 

ها مسؤليت آيا اين ،خانواده و دولت مسؤليت دارند ،علما ،عموم جامعه و غير ديني كه بر حسب قواعد عامه الزم است
   .اين هم يك سؤال كه اينجا وجود دارد ؟و اولويت با كدام است ند يا در طول هم؟در عرض هم هست

ولي آيا  ،شديماز ديگري ساقط  كرديماگر ديگري اقدام ؛ و مسؤليت هر يك از اين نهادها به نحو واجب كفايي بود
به يك جواب ام من نتوانسته ؟و اينكه مسؤليت يكي از ديگري بيشتر است ؟بيشتري دارد يا نهدر اينجا يكي اولويت 

   .روشني برسم

 قبل از بلوغ كودك  .1
كه اينجا اولويت با خانواده است در  ديآيمبا توجه به فرزنداني كه در قيموميت هستند به ذهن  ديآيمبه ذهن 

قبل از بلوغ و قبل از اينكه به سن رشد برسند. اينجا  به خصوصكه در قيموميت پدر و مادر هستند  ييهابچهمحدوده 
هاي او آموزشظاهرش اين است كه ادله بر وظيفه پدر و مادر و خانواده تأكيد دارند در عين اينكه ديگران هم در مقابل 

قيموميت پدر اي كه ما در آيات قرآن داشتيم و رواياتي كه در مورد ولي مجموعه ادله هانيامسؤل هستند. مثل علما و 
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است و وظائف ديگران در اين حد  ترنيسنگ هاآنو وظيفه  هاستآند كه اولويت با يبگو توانديمانسان  ،و مادر بود
، دنانجام نده اگر آنهاباشد كه  انجام از سوي پدر و مادرنيست. البته به اين شكل نيست كه وظيفه ديگران مشروط به 

   .است ترنيسنگ والدين،اما مسؤليت  ؛همه دارند ، كهكفايي استوظيفه بلكه  برعهده ديگران باشد.

 بعد از رشد و بلوغ كودك  .2
اما بعد از اينكه فرد بزرگسال شد و به سن بلوغ و رشد رسيد و خودش مستقل شد آنجا ديگر اين اولويت خانواده 

   .كه دولت و ديگران هم همين وضع را دارند ديآيمخيلي واضح نيست. به نظر 
ي كه اولويت با كدام است مادامي كه فرد در قيموميت پدر و آموزشا اگر بخواهيم چهار بخش را در مقابل وظائف لذ

كه اولويت با خانواده است بعد از آن هم ممكن است باز هم همين را بگوييم ولي  شوديممادر است اين استظهار از ادله 
. شوديماي يتش است و خود آن يك مسؤليت ويژهنوع وال به خاطر كردميمخيلي واضح نيست. آنچه كه من عرض 

كدي دارد كه اگر اقدام نكند بيشتر از ديگران يك اولويتي دارد و وظيفه او يك تأمادامي كه در قيموميت باشد خانواده 
  . شوديممؤاخذه 

  شرط اولويت مكلف در انجام تعليم
امكانات بيشتري كه كسي دارد و شرائط بيشتر براي او فراهم است يك قاعده كلي است در يك جايي در شرائطي 

د مسؤليتي ندارد اگر امكانات بيشتري براي او فراهم است مسؤليتش ده آموزشتأثير بگذارد يا  تواندينمكه خانواده 
اگر امكانات عمل به اين وظيفه در يكي بيشتر باشد وظيفه بيشتر است. ولي در شرائط مساوي اولويت با خانواده است. 

و تربيت وظيفه او است و قاعده  آموزشبيشتري دارد و اگر يكي امكانات دارد و يكي ندارد آن كسي كه امكانات دارد 
كه  شوديمموجب  هانياداشته باشد  آموزشده تر براي اكلي اين است كه امكانات بيشتري داشته باشد و يا شرائط آم

  د. شومتفاوت  هامصداقمسؤليت او بيشتر باشد ممكن است 
قبل از تكليف و سن  نرسيده استقالل مادامي كه شخص به هانياممكن است اينطور بگوييم كه در شرائط قيموميت و 

بگوييم  مينتوايم آن وقتو تربيت هم همينطور است در غير اين شرائط  آموزشدارد و در  يترمهمرشد خانواده وظيفه 
نچه كه امكان تأثير بيشتر دارد و امكانات بيشتري در اختيار دارد طبعا بر حسب اين امكان تأثير و اختيارات وظيفه او آ

  است و اولويت دارد. اين هم بحثي است كه در اينجا طرحش مناسب بود.  ترنيسنگ
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 در باب تعليم »يازمان دهس«ضرورت 
ضرورت و نهادسازي دهي چه مقدار سازمان آموزشاينجا مطرح كرد اين است كه در  شوديمموضوع ديگري كه 

ها و تشكيالت و نظام مديريت اين شكلي راه يعني اينكه آموزش و پرورش و سازمان دارد و آيا اين هم ضرورتي دارد
ولي نداريم آنچه كه شارع الزام اين تابع قاعده كلي است كه قبال گفتيم در اين خصوص دليل خاص به عنوان ا بياندازند،

را ترجيح داده و رجحان را مقرر كرده  هاآموزشاست و يك سري  هاآموزشيك سري  ،كرده در خانواده و حكومت
ند. يا مستحب و راجح است كه به بهترين دهرا بايد دولت يا خانواده انجام  اقدام. اين شوديماست اين جزء متغيرات 

اگر هم  شوديمسازي و تأسيس مؤسسات و نهادها در آن حدي كه مقدمه واجب است واجب نهادد اين شووجه انجام 
. حكم اين نهادها در يك حدي به تناسب هر شوديمسيستم است مستحب ن مقدمه مستحب است و موجب بهتر شدن اي

يات حكومت و كه مقدمه براي تكليف است و در يك حدي هم جزء راجحات و ترجيح زمان واجب است در حدي
تابع همان وظيفه و  هاسازمانو تشكيالت و نهادها و  هاتيريمدو قررا دادن  هايسازلذا نهاد ؛ و دولت يا خانواده است

البته يك وظيفه عامي هم وجود دارد به عنوان مستحب كه ؛ و دشوانجام  خواهديمبراي آن هدفي كه  شوديممقدميت 
لذا اينكه نهاد باشد يا سازمان و تشكيالت ؛ و شه بايد بهترين راه را بايد انتخاب كردبراي عمل به وظائف و تكاليف همي

 ديآيممجازي كه  آموزشهمه چيزهايي است كه به تناسب هر زمان الزم است در حدي باشد. ممكن است  هانياباشد 
   .اين كامال متغيير است؛ و ددهي خودش را انجام آموزشتكليف  تواندمياين نهادها نداشته باشد با همان  براي وجهي

همانطور كه همين حكم شامل  هاي اين شكلي همان هست.تأسيس نهادها و مؤسسات و برنامه بنابراين حكم
ي بيشتر هم مشمول همين باشد. آموزشو پرورش يا علمي و  آموزشو تبيين برنامه و سندهاي كلي  هايگذارسياست

ي واجب باشد. اگر آموزشي جزء مقدمات الزامي يك حركت آموزشد و نقشه جامع علمي و جايي كه تهيه سنآن
رائط خاصي وقتي كه در رقابت البته ممكن در يك ش؛ و جزء مستحبات است كنديممقدمه واجب را بهتر و الزاميات 

. شوديمو الزامي  شوديمبر حاكم واجب  هانياممكن است بگوييم  رونديماي هستيم و با رقابت سنگيني جلو ويژه
وفضاها براي  هاساختمانها و بنا كردن آوريو فن هاروشهاي كالن و به كار بردن گذاريسازي سياستبنابراين نهاد

همه پنج شش مقوله مهمي است كه در چهار چوب مقدمه واجب و عناوين كلي و اختيارات حكومتي  هانيا آموزش
  . شوديمآن تعيين تكليف كه طبق  ديآيم
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چوب ضوابطي كه طي بحث عرض كرديم پرورش بود در چهارو  آموزشخالصه نكاتي كه در سؤاالت  هانيا
آن كارشناسي موضوعي مهم است و  هانياهاي كاريكه در ريزه شوديماز اينجا معلوم  شوديمتكليفش مشخص 

ما در اين پنج شش سال كتاب تعليم و تعلم را بحث  .كنديماوضاع و احوال متغيير زمان است كه وضعيت را متفاوت 
يم يا به قسم دوم دهكرديم يك بحث از تعلم و يك بحث از تعليم را گفتيم. هنوز هم مردد هستم كه اين بخش را ادامه 

ه داستان جديدي است و آغاز حركت نوئي است. يك بار ديگر بحث خانواده و حكومت را از بخش تربيت برويم ك
  .     ميپردازيملحاظ تربيتي به آن 

  
  


