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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
بحث در تعلیم کتاب بود سال قبل راجع به کل تعلیم با عنوان قاعده کلی بحث کردیم که تعلیم علوم واجب و 

 مستحب، مستحب است اال در چند مورد.

پرداختیم که تعلیم کتاب اولین مورد  ،قرار گرفته بود بحث مورداي که در روایات و اخبار بعد از آن به موارد ویژه

در ادله عامه و ادله خاصه  ،است که ابتدا اخبار و احادیث تعلیم کتاب را نقل کردیم گونهنیابود، سیر بحث تاکنون 

 کردیم:ذیل بحث لبی را تحت عناوین کردیم و بعد از بیان مستندات، مطا يبندطبقه

 تعلیم کتاب واجب است یا مستحب؟ که بحث شد و به نتیجه رسیدیم. -1

شود یا آموزش مفاهیم و معانی و مضمون آیا تعلیم کتاب فقط قرائت و آموزش ظاهري کتاب را شامل می -2

 شود؟قرآن را شامل می

ا عینی است یا کفایی؟ بعد از بحث گفتیم کفایی مطلق راجح است و ربما یصیر واجبا، آی طوربهتعلیمی که  -3

 است جز در مواردي که عینی است.

 وجوب یا رجحان، نفسی است یا غیري که گفتیم نفسی است. -4

و  توصلی؟ که مفصل راجع به توصلیرجحان تعلیم کتاب به عنوان رجحان کلی و مطلق آیا تعبدي است یا  -5

 قسم دوم است. توصلیاصی که داریم از نوع تعبدي بحث کردیم و گفتیم به خاطر روایات خ

 کنم.دو سه جهت بحث در ذیل بحث تعلیم کتاب باقی است که عرض می

 مخاطب وجوب یا استحباب تعلیم کتاب کیست؟جهت سادسه: 
به افراد مکلف است از این طرف  هاخطابچون همه  ،مخاطب وجوب یا استحباب تعلیم کتاب مکلفین هستند 

اما متعلق این تعلیم  ،شود که شرایط تکلیف را داشته باشندشود، آشنایان به قرآن را شامل میمعلمان را شامل می

 .اطالق دارد
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 تعلیم قرآنرجحان خبار ا در ،شرط تکلیف
اخبار رجحان تعلیم  ،تعلیم قرآن این است که رجحان خاص و مؤکد استرجحان ویژگی اخبار و مستندات 

شود همه تکالیفی که ارائه می کهنیاکتاب بالنسبۀ به معلم شرط تکلیف دارد، شرایط تکلیف باید آنجا باشد براي 

تکلیف حاکم بر همه ادله هست اما از لحاظ متعلم اطالق دارد و دلیلی براي  طیشرامقید به شرط تکلیف است و ادله 

اي که شود، تعلیم کتاب به چه کسی؟ قیدي ندارد، همه ادلهح است که گاهی واجب میاصولی راج طوربه ،تقیید ندارد

از عمومات و ادله خاصه گفتیم اطالق دارد، مکلف یا غیر مکلف زن یا مرد بزرگ یا کوچک، فرقی ندارد شامل همه 

دختران قیدي وارد شده بعد  شود، باید پایه اطالق را بریزیم و یکی دو مورد که راجع بهاشخاصی که قدرت دارند می

 ؛بررسی بکنیم

تکلیف را داشته  طیشراشود که اي که رجحان تعلیم کتاب را آورده از حیث معلم مقید به این میبنابراین ادله

گیرد اما از لحاظ نمی رمخاطب ادله قرا ،تکلیف را ندارد طیشراولی  ،باشد و اال کسی که به خوبی قرآن را بلد است

، آموزش قرآن به همه مرد باشد یا زن، انمسلم باشد یا ی کافرهرکساگر یاد بدهد ثواب دارد به  ،ق داردمتعلم اطال

جاري شود و اال اطالق مقید این اطالق می ،اگر در جایی قیدي داشتیم شود.مستحب است که گاهی واجب می

 .فالن سوره را یاد ندهید هازنبه  مثالًگفته شده است . این را باید بحث بکنیم چون در جاهایی است که است

 مالحظات
 :دو مالحظه اینجا وجود دارد که باید بحث را تکمیل بکند

 مالحظه اول: در خصوص قید اول 
گوید کسانی که آشنا هستند یاد گیرد؟ اطالقاتی که مییک مالحظه در خصوص قید اول است که آیا ممیّز را نمی

شد در جایی که تکلیف الزامی است که باید شد، مواردي راجح میواجب می بدهند و ثواب ببرند، جاهایی تعلیم

جایی که اگر یاد ندهد قرآن متروك و محجور مثل  ،شودقرآن را آموزش بدهید که در دو سه مورد الزامی می

اي مناقشه اما در تکالیف استحبابی جاي بحث و ،تکالیف الزامی مقید به تکلیف است ،شود. جایی که الزامی استمی

ولی قولی وجود دارد که تکالیف  ،هست که ممکن است کسی بگوید تکالیف رجحانی هم مقید به تکلیف است
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 وشخص ممیز است  کههمان ،مقید به شرایط تکلیف نیست ،شودمترتب می هاآنرجحانی و مستحبات که ثواب بر 

 قول بعید نیست.تواند مخاطب آن ادله و مشمول ثواب بشود که این فهمد، میمی

اطالقات ادله، اوامر و نواهی در ذات خود اطالق دارد،  ؛اي که در باب تکلیف آمده است از این قرار استادله

، حداقل نسبت به ممیزین اطالق دارد ردیگیبرمرا در  هاانسانگوید وقتی امر به این عمل شد یا نهی شد همه می

 کهنیاگوید که تکلیف متوجه او نیست، اما ناسبی نداشته باشد عقل میکسی که عقل نداشته باشد یا شرایط درك م

ی تکلیف متوجه او هست و قبل از آن متوجه او نیست، این دخالت شرع است نه سالگچهاردهی یا سالگنهدر سن 

 .عقل

 اقسام شرایط مکلف و تکلیف
ین خطابات در مخاطب و مکلف دو شود اخطاباتی که از شارع صادر می؛ شرایط مکلف و تکلیف دو قسم است

  :نوع شرط دارد

فهمد، تکلیف مقید به این است یعنی اگر شرع هم چیزي نگوید خود عقل می ،فهمدبعضی شرایط را عقل می -1

 بلکه ،قدرت نه به صورت مطلق عقل و تکلیف از او ساقط است. فهمد یا توانایی نداردکه بفهمد، وقتی نمی

 شروطچون  ؛خطاب مقید به آن است ،عقلی تکلیف است و لذا دلیل لفظی هم نباشد طیشرااز تا یک حدي 

گوید نماز بخوان، روزه بگیر، دفن اطالقی که می .از اول اطالق را مقید کرده است و لبی داردمقیدات و دلیل 

ک نوع قیود کند؛ یها به لحاظ مخاطب دو نوع قید پیدا میخطابات الزامی و رجحانی همه این ...بکن و

فهمد که خطاب مشروط به قدرت و فهم است، وقتی کسی چیزي عقلی است که مقید آن لبی است، عقل می

ها از دایره تکلیف خارج گوید اینعقل می ،فهمدیا غیر ممیز است که چیزي نمی داردفهمد جنون مطلق نمی

فهمد که هایی که عقل میکند و گروهمیهستند، این مقید و قرینه لبی است که خطاب را مقید به این گروه 

 رود.قبل از دلیل لفظی از دایره اطالقات بیرون می ،ها قبیح استتوجیه خطاب به آن

یعنی لوال الزام شارع  ،بعضی از شرایط براي مکلف و تکلیف و توجیه تکلیف داریم که شرایط شرعی است -2

 تواند، آنچه عقلفهمد و میگفتیم هر وقت طرف میمی ،به آن، یعنی اگر شارع مرز تکلیف را نگذاشته بود

وانایی متعارف و عرفی شود. فهم و تمکلف می ،عسر و حرج هم نباشد فهمد این است که بفهمد و بتواند ومی

شود و بیش از این مکلف نیست. تحلیلی که عقل در خطابات و بیش از این به عقل محدد نمیداشته باشد، 
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 عارف مقید است، بیش از این شرایطاین است که عقالً و لباً به فهمیدن و توانایی مت ،کندتوجیهات شرعی می

ست که مرز گذاشته است که مثالً نه سال ا هادلیل لفظی الزم است، بلوغ به معناي شرعی یکی از این ،باشد

 خواهد. و پانزده سال است که دلیل لفظی می

پذیرد، یعنی دلیل نسبت به کسی که القات دلیل آن شرط را نمیقسم دوم شرایطی است که اگر شرع نگوید اط

اي در قسم دوم شارع بگوید مثالً پانزده سال یا نه سال یا شرط ویژه کهنیامگر  ،تواند اطالق داردفهمد و میمی

 بگذارد.

چون قرینه لبیه است و قرینه لبیه در حکم قرینه  ؛ستا هاآندلیل مقید به  ،فهمد از اولپس شرایطی که عقل می 

کند، دلیل نسبت به آن فهمد و خطاب را به آن تضییق نمیولی شرایطی که عقل مستقالً آن را نمی ،متصله است

 شرایط اطالق دارد و پایبندي به آن شرط نیاز به دلیل لفظی دارد که از ناحیه خود شارع باید بیاید. 

خواهد یعنی معلمی که می ؛عقلی استشرط  ،ر تکالیف شرط بلوغ و فهم و عقل و تمیزبر پایه این بحث د

را آموزش بدهید این معلمان مقید به شرط  (چه ظاهر و چه مفاهیم)مخاطب این خطاب قرار بگیرد که به مردم قرآن 

خواهد که بلوغ و می شود و شرط شرعی همشوند که همان فهم و توانایی متعارف است که همان ممیز میعقلی می

 کند. فهمد و شرع به صورت خاص بیان میچیزهایی است که عقل نمی

شود از اول خطاب به آن مقید می ،خواهدچون دلیل لبی داریم مقید خاصی نمی (فهم و توانایی)در مورد قسم اول

ز آن باید بگوید که باید به تواند، اما بیش امی فهمد ومتعارف می طوربهآدمی که » ضیّق فم الرکیه«از باب 

 معفو هانیاخواهد که بگوید منتهی دلیل می ،ي قبلی فهم و توانایی عرفی را داردهافاصلهدر  .ی برسدسالگپانزده

قیود محض  ،فهمدفهمد و اضافه بر آن چیزي که عقل فی حد نفسه میهستند این نوع دوم قیودي است که عقل نمی

 شود.گوییم این را هم شامل میو می» الخاص ألخذنا باالطالقو لوال الدلیل «شرعی است 

گوید باید شخص بالغ باشد مقید به این قید اي که میدر باب تکالیف الزامی یعنی وجوب و حرمت گفته شده ادله

اي که گفته است بلوغ الزم است و صرف فهم عقلی و شرعی کرده یعنی چیزي فراتر از شرط عقلی، یعنی ادله

آن  ،وجوب و حرمت است و مثل حدود و دیات است در متیقن این ادله تکالیف الزامیتوانایی عرفی کافی نیست، ق

 .شودتکالیف مقید به این محدوده می
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 شمول ادله
شود یا نه؟ دلیلی که خطابات را به بحث این است که این ادله شامل اطالقات رجحانی و استحباب و کراهت می

شود؟ گیرد یا رجحانیات را هم شامل میفقط الزامیات را می ،ه بلوغ مقید کرده استشرعی بعنوان شرط جدید 

فهمد و شارع هم آن را تأیید کرده است؛ فهمد و منتظر خطاب شرعی نیستیم عقل میشرایط قسم اول که عقل ما می

دلیل عقلی ندارد بلکه دلیل  حد است اینمثل این که بفهمد و توانایی حداقلی داشته باشد، اما شروطی که باالتر از 

یی که عقل و فهم متعارف دارند و لو پنج ساله باشند را هاانسانخواهد. اطالقات خطابات تکالیف همه شرعی می

اطالق این را  ،خواهد اگر این دلیل نباشدگیرد، اگر بخواهد شرط بیشتري و زائد بر شرط عقلی بیاورد دلیل میمی

این شرط نیست. در اینجا باید ببینیم شرط زائدي مثل بلوغ که آورده آیا مطلق است یا مقید  گویدمی و گیردمی

گیرد؟ بعید نیست تقییدي که در دلیل شرعی آمده الزامات گیرد یا فقط الزامیات را میاست؟ حتی رجحانیات را می

باشد  گونهنیاکه اگر  شرط عقلی را دارد غیر الزامات مقید به این شرط بلوغ نیست و فقط ،کندبرا مقید به این شرط 

شرط شرعی است که فقط  به همین است، اگر گفتیم شرط بلوغگویند مشروعیت دارد مربوط عبادات صبی که می

گیرد، چون در این تکلیفی نیست، قید تکلیف گذاشتن براي الزامات است؛ اما جایی که الزام نباشد غیر بالغ را هم می

کند، البته این حکمت ثواب بردن باز میرشد و براي را ل است و در این تکلیفی نیست بلکه راه و بلوغ براي تسهی

است و دلیل را باید یافت. در اینجا اختالفات جدي وجود دارد که یکی از ثمرات آن مشروعیت عبادات صبی است 

فقط الزامیات را  ،نند بلوغ ذکر کردنداي که شرایط شرعی را ماو به طور کلی ثمره زیادي دارد. اگر ما گفتیم ادله

گویند شود، اگر هم مثل بعضی که معتقد هستند و میصبی ممیز مشمول همه تکالیف استحبابی می وقتآن ،گیرندمی

 شود.ها را شامل نمیدر این صورت صبی ممیز این ،شودادله الزامیات و رجحانیات را هم شامل می

 بندي بحثجمع
که -گوید قرآن را به دیگران بیاموز اي که اینجا آمده است که به طور عام یا خاص میو ادلهبنابراین تکالیف 

دانند در مواردي واجب و در مواردي راجح معلمان و کسانی که می ،هستند هاانسانمخاطب این ادله  -بحث کردیم

شود، اما تقیید آن به قیود توانایی می است که قرآن را به دیگران بیاموزند؛ از نظر عقلی این خطاب مقید به عقل و

خواهد تابع این است که در بحث مبنایی چه بگوییم، اگر گفتیم این مثل بلوغ شرعی مثل بلوغ که دلیل لفظی می
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شرعی فقط براي الزامیات است در این صورت خطابات مستحبی غیر ممیزانی که بلوغ شرعی ندارند را هم شامل 

برند، اما اگر گفتیم آن ادله اطالق دارد، هم الزامیات را مقید به بلوغ شرعی بکنند ثواب می شود که اگر قصد قربتمی

شود. به نظر ما ترجیح این است که قید بلوغ شرعی الزامیات ها نمیکند و هم رجحانیات را، این خطاب شامل آنمی

 گیرد.را می

 ...؟ :سؤال 

گیرد اي که تقیید به بلوغ کرده اطالق ندارد تا بگوید رجحانیات را میلهاد میگویمجواب باید خود ادله را ببینیم، 

کنیم، اطالقاتی که دلیل مقید محدود به الزامیات بود در غیر الزامیات ما به اطالقات ادله تمسک می کهنیهمیا نه؟ 

ها اطالق گوید انفاق بکن، غریق را نجات بده، اینشود. ما خطاباتی داریم که میگوید تکلیف همه را شامل میمی

شود، وقتی شرع آمد و او را مقید او را شامل میکسی ممیز شد از نظر عقلی  کهنیهم .شودهمه را شامل می ،دارد

بلوغ شرط شرعی است اما در غیر الزامیات  ،گوییم مقید شرعی فقط در الزامیات گفته استکرده است ما می

کنیم، این دلیل مقید غیر الزامی را نگرفت به اطالق اصلی ادله تمسک می کهنیهمگیرد، گوییم دلیل مقید او را نمیمی

 اصولی قضیه است.قانون 

بنابراین باید بگوییم که خطاب تعلیم کتاب در جایی که این تعلیم واجب باشد همه شروط عقلی و شرطی مأخوذ 

شامل صبی ممیز و کسانی که فقط  )که اصل هم استحباب است(است اما تعلیم کتاب در جایی که مستحب باشد 

 لزامیات گفته شده اینجا نیست.شرایط خاصی که براي ا شود،شرایط عقلی را دارند می

 مالحظه دوم: در خصوص متعلم
اي که در آنجا تکالیف و ادله .بالنسبه به متعلم مکلف به خطاب نیست و مخاطب به فعل و مورد تکلیف است

کند، اما عقل درباره مورد قیود تکلیف را چه شرعاً و چه عقالً ذکر کرده است شرایط مخاطب و مکلف را بیان می

گوید وقتی بگوید آموزش بده به این معنا نیست که شمایی که مخاطب این امر هستید، باید شرایط یف چیزي نمیتکل

تکلیف را داشته باشید اما آن بچه که مورد آموزش قرار بگیرد شرطی ندارد، شرع در اینجا قیدي ندارد مگر جایی 

شود نه مورد تکلیف و متعلقات ف و مخاطب تکلیف میکه چیزي را ذکر بکند، شرعاً در اینجا ادله تکلیف شامل مکل

کند که ذو اضافه است و در طرفش گوید آموزش بده، سالم بکن، افعالی را به ما امر میتکلیف یک شخص. وقتی می

شرعاً ما فهمد قیود شرعی ندارد که باید عاقل یا بالغ باشد، یک شرایطی در مورد تکلیف است که عقل آن را می
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گوید سالم بکن و احترام بگذار، همه افعالی اطالق می القاعدهیعلداریم مگر این که دلیل خاصی باشد و اال چیزي ن

ي دیگر طرف آن هستند در این موارد قیدي نیست و دلیل اطالق دارد مگر جایی که یک قیود عقلی هاانسانکه 

شود و عقل می حاصلیبنداشته باشد آن فعل داریم که بعضی از افعالی که به آن مأمور شدیم آن طرف اگر عقل 

گوید قرآن یا حدیث را آموزش بده، طرف باید بفهمد و اثري داشته فهمد که خطاب شامل اینجا نیست وقتی میمی

گوید خطاب شامل گذارد، عقل میگویند مطلقاً اثر نمیگذارد و از لحاظ عرفی میفهمد و اثر نمیباشد اگر مطلقاً نمی

 .یستاینجا ن

نباشد  اثریبپس در اینجا قیودي در مورد فعل و متعلق و طرف افعال مکلفین است که باید این فعل از نظر عرف 

شود فقط شامل مخاطب تکالیف اي داشته باشد و اما بیش از این از نظر شرعی ادله شامل مورد فعل نمیو زمینه

یم و تکلیف تعلیم قیدي جز این که اثري داشته باشد و بتواند شود و لذا در ناحیه متعلم به عنوان طرف اضافه تعلمی

گوید آموزش بده، به چه کسی؟ این کس مقید به این است که بفهمد شود میبفهمد نیست و اطالقات همه را شامل می

. فقط باید ممیزي و عرفاً اثري داشته باشد غیر از آن اطالقی ندارد سواء کان مؤمناً أو کافراً یا کبیراً أو صغیراً و ..

حدي که این را بفهمد و ممیز به معناي دقیق و خاص هم شرط نیست چون قبل از تمیز هم آموزش اثر  باشد در

 گیرد.ر دارد و آن دوره را هم میگویند نوعی آموزش هست که اثی میسالگهفتدارد و تمیزهایی که در شش 

گوید که اثري داشته باشد و گاهی از تمیز ي میااندازهبهفقط  اینجا دلیل لفظی نداریم جز قرینه لبیه و عقلیه که

گیرد بدون این که فهمی یاد می واریطوطشود که به حالت یی داده میهاآموزشرود چون گاهی می ترطرفآنهم 

د در جایی که اي که وجود دارشود فقط قرینه لبیهداشته باشد ولی باالخره اثر دارد، این اطالقات آن را هم شامل می

گیرد چون عرفاً اثري ندارد. از ها را نمیذهنی است آن ماندهعقبتواند یاد بگیرد یا بچه خیلی کوچکی است یا نمی

شود که قرآن را باید آموخت بخصوص با توجه به روایات و این حد بیرون برود مشمول اطالقات دلیل و خطاب می

 تأکیداتی که در تعلیم کتاب بود.

و همه علوم خوب راجح است در قرآن روایت خاص  هایکینگفت آموزش همه بر دالیل مذکور که می عالوه 

توانیم از آن همان چیزي را استفاده بکنیم طوري است که وقتی مقایسه با سایر امور بکنیم می همآنداشتیم و کثرت 

که در تاریخ اسالم بود که آموزش قرآن یک جنبه محوري در نظام آموزشی اسالم داشته است و این الهام گرفته از 

بینیم اولویتی که به آن تأکید قت کنیم میکرده است و اگر خوب دفضا و فرهنگی بوده است که روایات آن را القاء می

 شده است آموزش قرآن است.

7 



 ١٢٦٩ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

 سادسهبندي جهت جمع
 فتحصل مما ذکرنا در جهت سادسه:

که شرایط عقلی و شرعی تکلیف  توانندفقط میرجحان تعلیم کتاب در جایی که الزامی باشد، معلمانی  -1

 داشته باشند 

است هر فرد آگاه به قرآنی که شرایط عقلی تکلیف را دوم استحباب تعلیم کتاب در جایی که مستحب  -2

 گیرد، شرایط شرعی در الزامیات است نه در رجحانیات.داشته باشد را می

گیرد سوم بالنسبۀ به متعلم این است که تعلیم کتاب به همه متعلمانی که شرایط اولیه فهم را داشته باشند می -3

حیث احوال متعلم اطالق دارد چه از حیث مسلم و کافر بودن  و اما آن شرایط باالتر دیگر نیست و ادله از

یی است که اثر جاهمانفقهی نیست این  رانهیگسختدر اینجا تمیز به معناي  ...و از حیث زن و مرد و 

شود. اگر بخواهیم فراتر برویم دیگر تعلیم که اطالق این را هم شامل می واریطوطولو  ردیفرابگبگذارد و 

گیرد تعلیم نیست فلذا ادله تعلیم شامل آن هم یاد نمی واریطوطشود، وقتی ادله شامل آن نمی نیست و این

گذارد. پس ادله شود و این را باید بحث بکنیم که تعلیم نیست ولی تربیت است و اثر تربیتی باقی مینمی

ي هابحثر این باید سراغ گیرد و مازاد بقیودي که در باب معلم و متعلم است قرار می چهارچوبتعلیم در 

 بعدي برویم.

 سؤال: در جایی که ایجاد عالقه بکند ...؟

گوید بهترین روش را خواهیم گفت که اسالم به استناد قاعده کلی می گیرد منتهی انشاء اهللاجواب: آن را هم می

شود، ولی چه روشی این است که ایجاد عالقه بکن ولی اطالق دلیل آن را شامل می هابحثانتخاب بکن و یکی از 

 کنیم.به کار ببرد و بحث روش را در آینده بیان می

ي آموزش قرآن هم زیربرنامهي و گذاراستیسجهت سابعه: ادله شامل 

 شود؟می
ي و گذاراستیساین ادله شامل اي به آن بکنیم این است که آیا یک سؤال دیگر که در جهت سابعه اشاره

 شود؟ي آموزش قرآن هم میزیربرنامه
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و  گذاراستیسهم  بوده است که معلم طورنیادر جاهایی که در خطابات ما کلمه تعلیم یا معلم آمده است قدیم 

این مراتبی که امروز در نظام آموزشی از هم جدا شده است، سابق  .و هم مدیر و هم معلم بوده است زیربرنامههم 

ي دارد یا یک زیربرنامهي کالن یا گذاراستیسجدا نبوده است یا جدایی به شکل امروزي نبوده است، امروز سیستم 

نقشی که دهد، منبع و تدوین دارد و یکی در سطح پائین هست که در مواجهه با شاگردان تعلیم می بخش مدیریتی و

بوده است در آن زمان خود  گونهنیا قضای جمع بوده است اآلن خیلی پراکنده شده است مثالً در باب زمانکی

ها سؤال از هم جدا شده است و طبعاً این هانقشقاضی، بازپرس و دادیار و دادستان بوده است ولی اآلن این 

شود یا نه؟ حکم یط قاضی آیا شامل دادستان و دادیار میدهد که در کتاب قضا گفتیم که شرارویاروي فقه قرار می

 ؟ها چیستآن

ي متمرکز، سؤاالت فقهی و هانقششود و تخصصی شدن و تفکیک با توجه به تحوالتی که در زندگی ایجاد می

با  شود وي متمرکز و مجتمعی که در تحول زمان از هم جدا میهانقششود؛ نمونه قانون کلی که اخالقی ایجاد می

اي که بود که طلبه طورنیاشود که به عنوان نمونه سابق مالحظه این واقعیت مطالب و سؤاالتی جدید مطرح می

داده و کتابی کرده و استاد هم مرشد و هم معلم او بوده و به او برنامه میخواسته درس بخواند استادي پیدا میمی

گرفته است و اآلن خیلی جدا و تفکیک شده است. ت میکرده است و به شکل متمرکز صوربراي او انتخاب می

 سؤال این است که معنا و مفهوم معلم چیست؟

 شده است؟ها را شامل میشود چون آن موقع اینسؤال: همه این موارد را شامل می

 جواب: معلم کسی است که در یک جایگاه مشافهی قرار گرفته است،

 ها تأثیر دارند؟سؤال: آن

 لی آیا عنوان معلم صادق است؟جواب: بله و

 :سؤال

 هایکینجواب: مقدمه واجب فعل یک شخص است این که شما کمک بکنید دیگري کاري انجام بدهد اعانه بر 

است، اعانۀ علی البر است. یک بحث مقدمه است جایی که من مکلف به حج شدم و مقدمات آن را باید انجام بدهد 

یم اما یک بحث اعانه بر بر است که فعل دو نفر است کار، کار شما است ولی من هم و براي رفتن به بام نردبان بگذار

کنم که بتوانید این کار را انجام بدهید، این اعانه علی البر است، منتهی اعانه علی البر هم اینجا مصداق پیدا کمک می

 کند.می
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 مباحث موجود
 :در اینجا سه بحث است

 ؛بحث مفهوم شناسی -1

 ؛به مالك و تنقیح مناطحث دستیابی ب -2

 .بحث عناوین دیگري مثل اعانه علی البر -3

شود یا گوییم مفهوم معلم در این زمان توسعه پیدا کرده و شامل مدیر و برنامه ریز هم مییک وقت می -

شود، این یک بحث مفهوم شناسی است که مفهوم قاضی توسعه پیدا کرده است و دادستان را هم شامل می

 شود.ها را هم شامل میآن معنایی دارد که این گوییم مفهوممی

گیرد اما مالکی داشته که براي ما قطعی است و تنقیح دوم این که بگوییم معلم ولو این که مفهوماً این را نمی -

شود منتهی شود و مالك معلم این را هم شامل میمناط قطعی باید بکنیم که آن مالك شامل دادستان هم می

 ط قطعی باشد که قیاس و استحسان نباشد.باید تنقیح منا

ها هم نباشد از باب مقدمه نه به معناي مقدمه اصولی از باب اعانه علی البر و از این کدامچیهسوم اگر  -

التقوي وقتی این کار معلم نیک شد، مقدماتی که آماده بشود که این کار نیک انجام بشود جزء مستحبات و 

ها هم شامل استحباب و رجحان و وجوب وجود دارد که بگوییم کار آن راهسهشود. این می هایکین

 شود.می

 علی محمد و آله االطهار اهللایصلوالسالم و 
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