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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  خالصه مباحث گذشته
، تعلیم و تعلم، یاددهی و یادگیري، منتها هستندند و از مقوله اضافه اتعلیم و تعلم متضایفانشود که گاهی گفته می

اي که چیزي کند که تعلمی باشد واال اگر کسی بنشیند و با خود حرفی بزند یا یک دیوانهتعلیم جایی صدق می

تعلمی باشد، اما از آن  کند، تعلیم جایی است کهعلمی مطرح کند این براي او صدق تعلیم نمی هايبحثفهمند نمی

منتها خواهد بگوییم که تعلم، تعلیم می کهنیامگر  ،ندارد که هر جایی تعلم است باید تعلیم باشدکلیت طرف تعلم 

بنابراین اگر بخواهیم تعلیم و تعلم را به عنوان  یگري باید تعلیم دهد و یا خود اوتعلیم بیرون از خود الزم نیست یا د

ئمی است، هر جایی که معلم باشد باید تعلمی هم معلم و متعلم که دو فرض است در نظر بگیریم از این طرف دا

الزم نیست که معلمی غیر خود او کند تحقق پیدا می شود و یادگیرياصل میحاصل شود ولی هر جایی تعلمی ح

کند دهد مثل طبیبی که خود را معالجه میباشد، اگر دقتی کنیم به یک معنا گاهی خود انسان به خود چیزي یاد می

شود به آن معنا یک تعلیمی هم الزم دارد ولی تعلیم جداي از تعلم یعنی در شخص ن خودآموزي میای درواقعکه 

خواهد ولی هر تعلم بالفعلی تعلیم به معناي معلم دیگر از یک طرف قاعده کلیت دارد هر تعلیم بالفعلی تعلمی می

 ت و عرض کردیم.قبلی هم ارتباط داشاي است که به بحث مستقل الزم نیست، این همان نکته

 ي آموزش قرآنزیربرنامهي و گذاراستیسحکم 
توانیم بگوییم که در حقیقت در جهت هفتم در ذیل بحث تعلیم کتاب و در تتمه بحث قبلی به عبارت دیگر می

ي آموزش زیربرنامهي و گذاراستیسمطرح شد و آن سؤال از این بود که حکم  نجایاقرآن کریم چند مبحث در 

  ؟چیستقرآن 

 مدیریت آموزش -

 افزارنرمتدوین متن آموزشی و تهیه  -

 ي با اقسامی که داشت مثل نوار،رحضوریغتدریس  -
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شد این بود که اگر در مورد قرآن در حقیقت در جهت هفتم این گروه براي ما مطرح شد و سؤالی که مطرح می 

شود؟ البته این بحث یک بحث کلی شود یا نمیهم آن را شامل می هانیایی راجح یا واجب شد آیا جا درتعلیم 

این سؤال مطرح  ،این بحث ازجملهاست و اختصاص به قرآن ندارد، هر جایی که تعلیم چیزي واجب یا راجح شد 

ب یا در مسیر آموزش قرآن یا هر آنچه واجها اینشود؟ گفتیم وقتی شود یا نمیها را شامل میشود که تعلیم اینمی

 کند. کنند؛ منتها دلیل فرق میراجح است قرار بگیرند جزء مقدماتی هستند که رجحان و استحباب پیدا می

و چیزهاي دیگري که  هاتیفعالپاسخ این است که همه مقدمات مؤثر در آموزش قرآن راجح و مستحب است یا 

، ابزارهاي آموزشی و تکنولوژي آموزشی، دخیل در تحقق تعلیم قرآن است مثالً ممکن است بگوییم فضاي آموزشی

 ، همه راجح و مستحب است. افزارنرمو چه  افزارسختچه 

 ادله بحث
 منتها ادله بحث این است:

 دلیل اول: صدق تعلیم 
در تدوین متن و مدیریت و  .شودو همه موارد را شامل نمی باشدمی الجملهیفیک دلیل صدق تعلیم است که 

داشتیم راجع به این دلیل بود که آیا تعلیم و معلم قلمرو مدیریت و  حالتابهیی که هابحثي صادق نیست، زیربرنامه

ها مشمول عنوان تعلیم گوییم معموالً آنشود؟ میشود یا نمیرا شامل می افزارنرمو  افزارسختي و تهیه زیربرنامه

 قیمی برقرار شود.ي باشد و یک رابطه مسترحضوریغنیستند غیر از جایی که 

 دلیل دوم: تنقیح مناط و الغاء خصوصیت
همه  یعنی کسی مطمئن به این باشد کهالغاء خصوصیت است،  وتنقیح مناط شود مطرح کرد دلیل دومی که می

اي داشتیم که گاهی واجب است و گاهی راجح است، خصوصیت تعلیم و روایاتی که در تعلیم قرآن آمده بود و ادله

 .ردیگیمرد هر اقدامی که در یادگیري دیگري مفید باشد را در بر تدریس ندا

چیزي را سریع یاد  کهنیاتواند در افراد داده شود براي ي ژنتیک و تغییراتی بود که میهایمهندسمسئله پنجم 

 .گرددیبرمبه حوزه مسائل مهندسی ژنتیک  درواقعبگیرد و 
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 نتیجه
 :پس

 ها عنوان تعلیم و معلم نیست.ها است و در غالب ایندر بعضی از این الجملهیفدلیل اول 

و در بحار و کنز  لیوساکنیم و بگوییم روایاتی که در خصوص تعلیم قرآن در تنقیح مناط دلیل دوم این که 

ین درست است که در ا -ث کردیم و بعضی سند معتبر نداشت.طائفه تقسیم کردیم و بح 4-3که -العمال آمده است 

ندارد، اگر  هوهواما مطمئن هستیم که این عنوان خصوصیتی به ما  ،روایات عنوان تعلیم یا عنوان تدریس آمده است

مطلوب شارع است و مرغوب فیه و مورد ترغیب شارع است به عبارت دیگر در  ،در جایی این عنوان صادق نباشد

یدات در بیان لفظی روي تعلیم آمده است اما در گوییم درست است که تأکو الغاء خصوصیت میتنقیح مناط باب 

حقیقت روح معنا را باید گرفت، این اخذ به روح معنا است که در خیلی جاها حالت برداشتی دارد و اعتبار ندارد و 

دخالتی ندارد، اصل اعانه بر فراگیري آن  هوهواي از موضوع برسیم که بگوییم تعلیم بما توانیم به هستهجایی می

به این  رساندنياریعنی باید از پوسته ظاهري بگذریم و بگوییم موضوع اصلی در حقیقت هر نوع اعانه و یاست 

 .یادگیري قرآنی است

گیرد که گفتیم دو سه خواهیم بگوییم این مفهوم بما له المعنا و المفهوم فرایندهاي دیگر را هم میدر دلیل اول می

 شود.مورد را شامل می

ها مشمول این نیستند اما با ارتکازات و ییم اگر ما باشیم و لغت و این لفظ و معنا و مفهوم، آنگودر دومی می 

مناسبات حکم موضوعی که داریم، اطمینان داریم که تأکیدات و ترغیبات در ظاهر، روي این عنوان آمده ولی در 

گویند که اگر این الغاء ء خصوصیت میو الغاتنقیح مناط به یادگیري است که به این  رساندنيارحقیقت روح آن ی

شود ولی اگر مطمئن باشیم که علت آن است همان قیاس خصوصیت در حد ظنی و احتمالی باشد همان قیاس می

 باشد. آنجاکه باید اطمینان در  شودیمو الغاء خصوصیت تنقیح مناط مستنبط العله یا 

 :سؤال

به این امر است، هر عملی  رساندنياریعنی تعلیم ی ،مطلوبیت داردها مستقالً خواهیم بگوییم خود اینجواب: می

 که در این مسیر قرار بگیرد ارزش دارد به این شکل واقعاً مشکل است.

 سؤال:؟
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اي و استحبابی که به این عنوان آمده است مال مرحله هابیترغجواب: ممکن است بگوییم که این تأکیدات و 

با عنوان دیگر ارزشی داشته باشد ولی با این  يچیزهاي دیگرممکن است رد اما کاست که کسی مستقیم القا می

یک اطمینان این شکلی تنقیح مناط اعتبار و با این خصوصیات و استحباب مؤکد نداریم و لذا الغاء خصوصیت و 

 که بقیه ندارد. اي داردکسی مستقیم درگیر آموزش قرآن شود درجه کهنیافرقی ندارد،  باهمها خواهد که اینمی

 سؤال:؟

کار دشواري است، البته ممکن است کسی بگوید من به این  ،جواب چون این با بقیه تفاوتی دارد، اطمینان به این

 رسم ولی این مسئله دشوار است.اطمینان می

 دلیل سوم: بحث مقدمه و اعانه
عرض  اجمالبهولی  ،و مفصل بحث کردیمگفتیم راه سومی که وجود دارد بحث مقدمه و اعانه است با تفاوتی که 

 :ما در فقه دو عنوان داریم کنمیم

 ؛یکی عنوان مقدمه واجب یا مستحب -

 .یکی عنوان اعانه بر واجب یا مستحب -

 مقدمهعنوان 

یعنی وقتی که من تکلیفی دارم براي اداي آن تکلیف اگر مقدماتی را  ،مقدمه در فعل خود شخص واحد است

گویند و بحث آن در اصول شده است که آیا این فراهم کنم و تمهیداتی بچینم به این مقدمه واجب یا مستحب می

مه و مقدمه عالوه بر وجوب یا رجحان عقلی، وجوب یا رجحان شرعی هم دارد یا ندارد. این در جایی است که مقد

 فعل فاعل واحد است؛ المقدمهيذ

 هعنوان اعان

کند که به این فعل کسی است و مقدمات آن را کس دیگري فراهم می المقدمهيذاعانه در جایی است که فعل 

خواهد آن کار را انجام دهد مثالً شخصی می کهنیاگویند، اعانه در فعل کمک دادن به دیگري است براي اعانه می
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کنم تا بتواند این کار خیر را انجام دهد که گاهی حالت تعاون دارد و گاهی جام دهد و من هم کمک میکار خیري ان

 کنم.دهیم و اعانه این است که من مقدمات فعل او را فراهم میاعانه، تعاون این است که دو نفر کار را انجام می

فعل فاعل واحد است، اعانه در مقدماتی  در بحث پارسال دو سه جلسه راجع به این بحث کردیم که مقدمه در

 دهند.دهد در تعاون هم دو فاعل هستند که مشترکاً این کار را انجام میاست که فاعلی براي کار دیگري انجام می

یی هم در اصول آمده است که مقدمه واجب، واجب است یا خیر؟ مربوط به جایی است که فعل خود من هابحث

سعود کنم، ولی اگر شما مأمور هستید که باالي  هاپلهباشم و نردبان بگذارم و از  بامتپشباشد، من باید باالي 

به لحاظ عرفی مقدمه آن  کهنیاباشید و من نردبان را بگذارم این اعانه است و دیگر بحث مقدمه نیست ولو  بامپشت

چون احکام متفاوت دارند، این  تفاوت دارد باهماست و کار من مقدمه کار شما است ولی به لحاظ اصطالح فنی 

داریم، اگر براي برداشتن کنیم و مشترکاً برمیاین کتاب را بلند می باهماعانه است. یک نوع تعاون هم داریم که مثالً 

مقدمه است، اگر شما  بازکنماگر من که مأمور به برداشتن کتاب هستم خودم در را  میبازکناین کتاب باید در اتاق را 

یی برداشت ولی باید تنهابهشود که من این را بردارم اعانه است، اگر هم چیز سنگینی است که نمی دیکنبازدر را 

 برداشت جاي تعاون است یعنی باید مشترکاً بلند کنیم.

  نکته

ممکن است بگوییم تعلیم قرآن که مفاد اصلی این روایات و آیات بودند به مفهوم تعلیم چهره به چهره و مستقیم 

اي داشته باشم و شود اما من که بخواهم تعلیم کنم نیاز دارم که در کار خودم برنامههم نمیتنقیح مناط و است 

 کنددهم از باب مقدمه راجح یا واجب رجحان یا وجوب پیدا میي یا کتابی تهیه کنم و اگر خودم انجام میافزارنرم

تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ «ی است که رسانياری و یرسانکمکخواهند انجام دهند از باب اعانه و اما وقتی دیگران می

 که این آیه مربوط به بحث اعانه است. 2مائده/ »التَّقْوى

 »تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى«آیه  نظریات موجود در مورد

ها در مکاسب محرمه در اعانه بر اثم سه نظریه وجود دارد که این »تَعاوَنُوا عَلَى اْلبِرِّ َو التَّقْوى«البته در آیه 

 آمده است؛
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 تعاونوا مقصود همان اعانه باشد؛ کهنیایکی   -1

 فرمایند؛نه اعانه که آقاي تبریزي این را می ،نظر دوم این است که تعاونوا مربوط به تعاون است  -2

شود و هم تعاون به یعنی هم اعانه را شامل میشود یک نظر هم این است که تعاونوا هر دو را شامل می  -3

شود، این بحثی ی در مقدمات را شامل میرسانکمکشود و هم معناي خاص را، هم مشارکت را شامل می

 است که پارسال داشتیم.

باید بگوییم اگر خود شخص انجام  ،ها راجح و داراي رجحان استحبابی یا وجوب استدر دلیل سوم که این

دهند چون در تحقق این تعلیم و تأثیر آن نقش دهد از باب مقدمه کار خود او است، اگر هم دیگران انجام میمی

کند، اعانه بر استادي تهیه می افزارنرمریزد و اما در مقدماتی که برنامه می؛ آیدمی حساببهجزء مقوله اعانه  ،دارد

فقط استحباب استفاده  نجایاتواند رجحان پیدا کند البته در خواهد از آن استفاده کند، از آن باب میشود که میمی

شود، جایی که تعلیم قرآن بر کسی واجب است براي من الزم نیست که مقدمات کار او را فراهم کنم و لذا راجح می

 و مستحب است حتی در جایی که خود تعلیم واجب است.

 سؤال:؟

آن حکم حکومتی و والیی است، وظایفی است که باید در نظام انجام دهد و باید آن امر را اطاعت کند،  جواب:

این کار  کهنیاکنند اولی است و اجیر شده است براي گاهی اولی است و گاهی ثانوي، جایی که کسی را استخدام می

جیر نشده است باید با حکم حکومتی والیی یا را انجام دهد، کتاب آموزشی بنویسد، برنامه تهیه کند. جایی که ا

 عناوین ثانوي عمل کرد.

 دلیل چهارم: عناوین عامه
کنم و فقط دلیل چهارم عناوین عامه دیگري است که بحث کردیم و آن عناوین عامه را جداگانه مطرح نمی

یی براي آن ذکر شده هاثواباي مثل کسی که نشر علم کند، نشر علم صدقه است و کنیم. عناوین عامهاي میاشاره

 افزارنرمي و تهیه زیربرنامهاست در نشر علم که یکی هم نشر قرآن و آموزش قرآن است یک مفهوم عامی است که 

 و تدوین متن هم نشر علم است و همه مصداق نشر علم است.
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تواند چیزهاي د و میکناي وجود دارد که این عمل را گاهی مستحب و گاهی واجب میبنابراین عناوین عامه 

ي یک سنت نیکو و زیرهیپاگوید ي سنت حسنه است که روایات میزیرهیپامختلفی باشد؛ یکی نشر علم است، یکی 

عناوینی است که استحباب  هانیاشریک است.  هاثواببرنامه خوب در جامعه ثواب زیادي دارد و تا آخر در این 

 .رساندیمرا 

قرآن مهجور  ،ي یا مدیریت نکندزیربرنامهب هم بکند و آن در جایی است که اگر بعضی عناوین ممکن است واج

گیرد که دقیقاً کار او مصداق رفع مهجوریت از قرآن است و بدون آن مهجوریت انجام شود و کسی آن را یاد نمیمی

تواند آن امر را ت میها عناوینی است که در حقیقشود، اینشود که اگر رفع مهجوریت قرآن باشد، واجب مینمی

کند. به ولی با آن عناوین گاهی مصداق وجوب هم پیدا می ،شود فهمیداز راه اعانه بیش از استحباب نمی .واجب کند

انواع این  ،یعنی عمالً در مسئله هفتم که در ذیل بحث تعلیم کتاب مطرح شد ،شوداین ترتیب این بحث تمام می

هاي کلی است و در همه جاهایی که تعلیم که هم در اینجا کاربرد دارد و هم بحثمسائل را مطرح کردیم ضمن این

 خورد.هاي آینده به درد میها باید تکرار شود. این مباحث در بحثچیزي واجب یا مستحب است این بحث

 ؟منظور از راجح چیست سؤال:

 شود.شود و هم واجب را شامل میمستحب را شامل می گوییم همجواب: راجح که می

نتیجه آن  ،ها که تام استآنگفتیم تمام نبود. می دلیل اخیريبعضی از این ادله تام نبود و بعضی تام بود، این 

 شود.شود و بعضی جاها واجب میمتفاوت است، بعضی جاها مستحب می

 بعلی تعلیم الکتا ةاخذ األجرحکم  :هشتمجهت 
خواهیم ببینیم آیا جایز است که معلمانی براي تعلیم قرآن می. تعلیم کتاب است اجرت براخذ حکم ث هشتم بح

 اجرت بگیرند یا نه؟ 

 پیشینه بحث
در فقه مطرح بوده است و آن اخذ اجرت بر  شیوبکمگیرد که ي در فقه قرار میتریکلاین بحث ذیل یک بحث 

دهم یکی قواعد فقهی مرحوم آقاي کلی است که من به چند جا ارجاع می واجبات یا مستحبات است، این یک بحث
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بجنوردي است جلد دوم که عنوان آن قاعده حرمۀ أخذ االجرة علی الواجبات و ذیل این اجرت بر مستحبات هم 

 هست.

 عالوه بر آن، این بحث را در مکاسب محرمه دیدید در آنجا هم اجرت بر واجبات و محرمات بحث شده است

است. این  آمدهاواخر مکاسب محرمه و به طبع آن مکاسب محرمه امام و آقاي خویی و آقاي نائینی و دیگر بزرگان 

 توانیم به همه مباحثی که در آنجا مطرح شده است اشاره کنیم.بحث کلی است که آنجا آمده است و االن نمی

 تقسیمات بحث
 شود؛تقسیم می گانهپنجکه کسی بر عملی اجرت بگیرد دو قسم است به عبارت دیگر به اقسام این

 که در مکاسب محرمه آمده است. که کسی براي کار حرام اجرت بگیرداجرت بر محرمات، این  -

 اجرت بر مکروهات؛ -

 اجرت بر واجبات؛  -

 اجرت بر مستحبات؛  -

 اجرت بر مباحات؛ -

اما در بقیه به نحوي بحث است، گر چه در مستحبات و مکروهات بحث  ،چ بحثی نیستدر اجرت بر مباحات هی

 باید بحث کرد. هرحالبهولی  ،خیلی پیچیده نیست

 شود،واجبات به عبادات و معامالت تقسیم می

 تقسیم دیگر عینی و کفایی است؛

 تقسیم دیگري که دارد تخییري و تعیینی است؛ 

 است.تقسیم دیگر نفسی و غیري 

 نتیجه تقسیم
 ؛خالصه با این تقسیمات اقوال گوناگون در فقه وجود دارد

 اخذ اجرت بر واجبات مطلقاً حرام است.  -
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 شود،شود و در کفایی میدر عینی نمی  -

 شود.شود ولی در تخییري میدر تعیینی نمی  -

به  ؛ وهاي زیادي داردها بحثشود. این تقسیمات وجود دارد و ادله آنشود ولی در غیري میدر نفسی نمی  -

 لحاظ قواعد کلی باید ببینیم اطالقی وجود دارد یا نه.

چند  111صفحه  22ابواب ما یُکتَسَبُ به باب  12در اینجا عالوه بر بحث کلی روایات خاص هم داریم، جلد 

جرت در تعلیم قرآن کراهت اگوید که می الشَّرْطِ مَعَ الْقُرْآنِ تَعْلِیمِ عَلَى الْأُجْرَةِ کَرَاهَۀِ بَابُ 29باب د باب وجود دار

یکی هم اجر و مزد گرفتن بر قرائت  الْقِرَاءَة أُجْرَةِ حُکْمِ وَ الصِّبْیَانِ بَیْنَ التَّسْوِیَۀِ اسْتِحْبَابِ وَ غَیْرِهِ تَعْلِیمِ دُونَ؛ دارد

 ...و القضا و سایر واجبات و  عدم االخذ االجرة علی الصالة 30قرآن. باب 

کند، روایت اول و روایت ی منع میطورکلبهاي که در این باب آمده چند طایفه است، یک طائفه روایات خاصه

 من أخذ علی قرائۀ القرآن اجراً ... دیگویمروایت هشتم ...کنندهشتم از این طائفه هستند و منع می

 گوید که اگر شرط نکند مانعی ندارد.بعضی هم نهی ندارد ولی کراهت در آن است. بعضی هم می

 پردازیم.که هدیه بگیرد بحث دیگري است که به آن هم میبحث ما اجرت است، این 

 وصلی اهللا علی محمد و آله االطهار

 

 

 

9 
 


	خلاصه مباحث گذشته
	حکم سیاستگذاری و برنامهریزی آموزش قرآن
	ادله بحث
	دلیل اول: صدق تعلیم
	دلیل دوم: تنقیح مناط و الغاء خصوصیت
	نتیجه
	دلیل سوم: بحث مقدمه و اعانه
	عنوان مقدمه
	عنوان اعانه
	نکته
	نظریات موجود در مورد آیه «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى»

	دلیل چهارم: عناوین عامه


	جهت هشتم: حکم اخذ الأجرة علی تعلیم الکتاب
	پیشینه بحث
	تقسیمات بحث
	نتیجه تقسیم



