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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 قواعد كلي وموارد عام
تيم وارد وظائف و آداب تعليم و معلم شديم كه در احكام تعليم و اقسام علوم پرداخ پس از آنكه به بحث تعليم و

كلي داريم در آداب و وظائف معلم يك قاعده كلي وجود دارد كه به لحاظ اوصاف و اعمال  قاعدهاين زمينه يك 
  آنچه كه ديگران وظائف و آداب الزامي و رجحاني براي ديگران هست براي عالم و معلم مؤكد و مضاعف است

 آكد بودن آداب براي عالم ومعلم  -1
 

. نحو اآلكدو ادب للعالم و المعلم ب هو وظيفةلناس فلسائر اادب هو وظيفة و كل ما  اين يك قاعده كلي است كه
اين يك قاعده كلي است. قبل از آنكه ما به افعال و اعمال خاص و با عناوين اوليه بپردازيم يك قاعده كلي 
داريم كه آنچه كه براي ديگران ادب و وظيفه است براي عالم و معلم به نحو آكد وظيفه و ادب است اين يك 

يد كه در اين سي چهل ادب ست و روشن هم هست و طبق اين اگر شما به منيه مراجعه فرماييد خواهيد دمطلب ا
 ةهم آدابه في نفسه و آدابه بالنسب هانيااي كه ايشان در سه بخش آورده مشترك و مختص هر كدام از و وظيفه

 هانياب مشترك و مختص هر كدام از الي متعلمين و آدابه في المجلس درسه تقسيم بندي ايشان اين است كه آدا
نچه كه ايشان سي آ ،الي مجلس درسه ةالي متعلمين و آدابه بالنسب ةسه قسم است. آداب في نفسه آدابه بالنسب

چيزهايي است كه با عنوان اولي در ها، آنچند مورد  ،در اين تقسيم بندي شش ضلعي اندآوردهچهل عنوان كه 
است  ترسختمستند به قاعده كلي است از باب اينكه وظيفه عالم  ،هانيااز  بخش عظيمي است؛ روايات آمده
لذا همه آنچه كه در اخالق و فقه براي ديگران گفته  و ؛است و اينكه مسؤليت باالتري دارند ترسختوظيفه معلم 

بعضي از  نديبيمنيست  استحسان مذموم كنديمن هم آدم وجود دارد. آنوقت استحسا شده براي اينها به نحو آكد
تناسب بيشتري با حوزه تعليم  هايژگيوهاي رفتاري، اين هاي عامي كه در اخالق و فقه گفته شده ويژگيويژگي

ايشان ذكر كرده است. بنابراين آنچه كه در منيه و ساير  خصوص بهرا  هانياو تعلم دارد و در فرايند تعليم و تعلم 
ل و آداب و رفتارهايي كه براي معلم بيان شده كه البته آنجا با نگاه اخالقي كتب اخالقي ببينيد از اوصاف و اعما

يك نوع نيست دو گونه است بعضي به عناوين  هانيا. همه ميكنيمآورده شده ما با نگاه الزامي و رجحاني بحث 
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رد. پس بنابراين خاصه در روايات وارد شده بعضي به استناد قاعده كلي و تناسبي كه با فضاي تعليم و تعلم دا
اين آداب و وظائف به دو قسم تقسيم شده يك بخشي با عناوين خاصه و  مينيبيمآداب و وظائفي كه در كتب 

هر چه  ديگويم مييگويماوليه است و بخشي با قواعد عامه است. قواعد عامه يكي است كه قاعده عامه كه اينجا 
ي براي مردم به عنوان قاعده كلي فقهي و اخالقي در نظام كه وظيفه و ادب است چه به نحو رجحاني يا الزام

فقهي و اخالقي اسالم اين براي عالم و معلم آكد است اين يك نكته است بإضافه اينكه تناسب بيشتري با فضاي 
كه شما وقتي منيه را  شوديمآموزش و تعليم و تربيت داشته باشد. اين يك قاعده است. آنوقت نتيجه اين 

شايد يك سومش چيزهايي باشد كه در گروه اول  هانيادراين سي و چهل تا ادب و وظيفه و  ديكنيممالحظه 
 بهمثال راجع به اخالص و استعمال علم و امثال اين  دينيبيم ديرويمقرار بگيرد. يعني وقتي شما روايات 

تصريح شده اما بعد بخش معظمي از اينها به اين عنوان نيست. همان چيزهاي كلي كه در شريعت بوده  خصوص
مؤكد است. همه وظائفي كه ديگران دارند  ديگويمبا استحساني كه تناسبش با اين فضا بيشتر است. آورده و 

 .براي عالمان و معلمان مؤكد است. با يك مالحظه تناسب با فضاي آموزشي

 ره به اين قاعده در منيه اشا
اينطور  شيهانمونهاي كرده، به عنوان مثال خود ايشان هم به اين قاعده اشارهاين تعبير اگر بخواهيم در منيه  

است اينكه انسان احوال مؤمنان را تفقد بكند استاد هم بايد احوال شاگردانش را تفقد بكند دليل خاصي نداريم 
 ديگويمباشد. قاعده كلي است كه روابط انساني ميان برادران ديني را تبيين كرده  كه راجع به استاد چنين گفته

ممكن است روايت به  هانيااينجا آكد است. توكل بر خدا داشته باشد. تفويض امر به خدا بكند. البته تفويض و 
كه در  تاد و پنج داردخصوصي در مورد آن داشته باشيم از اين قبيل مسائل زياد وجود دارد. مثال در صفحه هف

و حاصل اين فصل قبل از نوع ثاني كه آداب  القسم الثاني في آدابهما في درسهما و اشتغالهماحقيقت اين 
 حقِّ  في فهو الناس، لمطلق ذلك في الترغيب مِن ورد ما جميعُ ومختص به المعلم است تعبير ايشان اين است كه 

اي است كه اينجا ذكركرده است. اين تعبير در چند جاي اين كتاب آمده كه قاعده. اين همان 1آكَدُ  والمتعلِّمِ العالمِ
 زيادة بالعالم يختص حكم هذا و«دارد كه  هاچاپمبنايش يك قاعده كلي است. مثال در صفحه هشتاد و دو اين 

 األمر إليه الذي الرئيس بمنزلة العالم ألن الوجوب أصل في المكلفين من غيره شاركه إن و غيره عن التكليف في
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اين همان قاعده كلي است البته اين قاعده  2»تكليف زيادة ذلك في فعليه القلوب في أثر لقوله و النهي و
يعني مجموعه روايات را آدم ببيند  ادةمستفقاعده  نديگويماست. خود اين قاعده به آن  عن روايات ادةمستف

به تعبير  شوديماست. اين از اين باب است گاهي هم  ترنيسنگوظائف او  و ؛كه مسؤليت عالم باالتر است نديبيم
بگوييم قاعده جدايي از آن است. بگوييم آداب خاص را ما دو چيز ذكر كرديم  شودينمديگري بيان كرد خيلي 

كه  مييوگيميكي اخالص و يكي استعمال العلم عمل به علم را ذكر كرديم. اين دو تا عنوان خاص دارد آنوقت ما 
همه مصداقهاي  هانيااين كسره اوصاف ممدوحه و فضائل اخالقي و عمل به آداب و وظائف كه گفته بشود 

استعمال العلم گفتيم كه اين قاعده كلي بود كه عمل به علم وظيفه عمل به تكاليف الهي  و ؛استعمال العلم است
يك عنوان ثانوي و كلي  شوديما و تأكدا بود. اين وظيفه همگان بود براي عالم آكد بود و براي معلم اشد تأكيد

به عنوان ثانوي و كلي به  شوديم. اين هم يك قاعده كلي است كه رديگيمكه همه اين مصاديقي كه اينجا آورده 
كه در صفحه  ديفرمايمآن اشاره كرد. اين را هم خود ايشان توجه داشتند. كتاب مرحوم شهيد كتاب دقيقي است 

 منهما واحد لكل و«اشاره به قاعده دوم دارند. بعد ازاينكه عمل به علم و اخالص را ذكر كردند شصت و دو 
اين دو تا را  ،»العلم استعمال أعني الثاني إلى ترجع بأسرها أنها إال هذين بعد متبددة وظائف و متعددة شرائط

. يعني قاعده كلي ترجع الي الثاني ديگويم. ولي بعسرها مييگويمچيزهاي ديگر هم ما  ديگويماول آورده بعد 
گرفته كه عمل به علم وظيفه خاص عالم و وظيفه آكد و أخص معلم است با تقريري كه قبال بيان كرديم. آن 

براي او چون  هانيا. همه تفويض و حسن خلق و تواضع و نظام اخالقي و ديني و كنديمقاعده كلي مصداق پيدا 
 حميد و األخالق لمكارم متناول العلم فإن« ؛شوديموظيفه آكد و مؤكد  شوديم به عنوان عمل به علم منطبق

 دنية كل عن أبعده و طلبه يمكن خير كل إلى أوصله وجهه على استعمله فإذا مساوئها عن التنزه و األفعال
 توجيه غيرها و المذكورة الرذائل من نفسه تطهير بعد منهما واحد كل يلزم فمما« كه نديگويمو بعد  »تشينه
 كالم من تقدم كما العلم فإن عنده من اإللهي الفيض تلقي و أموره في عليه االعتماد و تعالى اهللا إلى نفسه

» و ... عليه يتوكل أن و يهديه أن يريد من على ينزله تعالى اهللا من نور هو إنما و التعلم بكثرة ليس ع صادقال
 اهللا صنع حسن من اهللا يعلمه ما بلغ جمعته لو ما الدقائق و الوقائع من ذلك في عندي و« كه ديفرمايماينجا 
كه اشاره به  »هذا يومي إلى مائة تسع و الثالثين عشر مبادئ هو و بالعلم اشتغلت منذ معونته جميل و بي تعالى
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م يك قاعده كلي است كه اينجا ذكر شده چون ما در اين ه .3»كالعيان الخبر فليس بالجملة و«شهر رمضان است 
 .ميكنيماين بحث افتاديم عرض 

 انجام دادن كار با بهترين شيوه -2
قاعده ديگر كه وجود دارد قاعده عقاليي است كه شرع هم آن را تأييد كرده و در روايات هم شاهد و آثاري  
اين در روايات معتبر آمده و امر عقاليي  و احكمه.ذا عمل شيأ اتقنه إالمؤمن ايش هست و آن اين است كه بر

 هاوهيشبايد با بهترين  دهديمو آن اين است كه انسان وقتي كاري انجام  كنديماست كه شرع هم آن را تأييد 
انجام بدهد اين قاعده فقهي است كه خيلي روي آن بحث نشده است. كار را بايد با بهترين روش و شيوه انجام 

. بترين شيوه و روش را بايد براي انجام وظائف و تكاليف برگزيد. نيستاين در حد رجحان است الزام داد البته 
قاعده حسن انتخاب احسن طرق و وجوه بر اي انجام اعمال و وظائف، اين قاعده عقاليي و عقلي است و شرع 

قلي است يا از امور عقاليي به اگر در هيچ حديث و روايتي هم نبود اين از مستقالت ع كنديمهم آن را تأييد 
شرع هم كه ردع نكند چون اين از ارتكازات ثابته ذهن عقال و عقل است كه هميشه بوده و ردعي  ديآيمحساب 

مؤمن إذا عمل شيأ اتقنه ييد كرده. كه منتهي شرع هم اين را تاهم نيايد كافي است براي اينكه شرع آن را بپذيرد. 
م معتبر است. اين قاعده هم قاعده اي است كه من در كلمات مرحوم شهيد اشاره سندش ه كنميمفكر و أحكمه 

اي پيدا نكردم بايد بحث بيشتري كرد. اين قاعده هم يك قاعده رجحاني و استحبابي فقهي است يك مواردي هم 
امه ممكن است مبدل به وجوب هم بشود ولي اصلش رجحان است. انوقت اين هم اگر باشد اين خيلي قاعده ع

. هماني رديگيمامور فني و تكنيكي را هم  ديآيمبر بخشي از آداب و وظائف، اين  شوديمفقهي است كه منطبق 
 خواهديم. وقتي كه كنديمقطعا رجحان پيدا  و ؛مييگويمكه امروز به عنوان روش تدريس و فن آوري آموزشي 

. اين شوديمقرآن را آموزش بدهد يا هر چيزي كه تكليف او براي آموزش دادن شده است اين مستندش اين 
اداره بكند يا اقتصاد جامعه را تنظيم بكند همينطور است.  خواهديمقاعده خيلي عموميت دارد در اقتصاد وقتي 

است و بسيار مهم است البته زوايا و همه اين سيستمهاي اجتماعي و روابط انساني و اجتماعي قاعده فقهي 
اقل ارتكاز قوي عقاليي است و ردع هم بايد بحث بكنيم. اين حكم عقل ال ابعادي هم دارد كه در جاي خودش

يعني مصاديقش خيلي شمول دارد.  مييگويم. عالوه بر اينكه امضاء هم دارد. قاعده كه شوديمندارد حكم شرعي 
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دله به نظرم مرز به آن شكل ندارد يك حالت نسبي دارد تحث شده قاعده و مسدر مرز قاعده و مسأله خيلي ب
قاعده اين يك عرصه خيلي وسيع  شوديمرا در بر بگيرد  ترعيوسولي هر چه برود به سمت اينكه عرصه هاي 

وه . يعني آموزش قرآن زماني كه ما بچه بوديم يك شيشوديمو مصاديقش هم دائم عوض  هازماندارد در همه 
، اين يك قاعده هاوهيشو  هاروشياد گرفت و ساير  شوديمداشت االن يك شيوه ديگر دارد كه با ده جلسه 

ديگري است منتهي آنجا بيشتر اين دو تا قاعده آداب و وظائف و اوصاف و اعمالي است كه در متن شريعت 
لم آكد است. اينهايي كه همه بايد كه براي همه خوب است براي عا هانيا مييگويمتكليفش مشخص شده است. 

وجوب  هايبعضعمل بكنند براي معلم از باب اينكه عمل به علمش مؤكد بود آكد است. با تفاصيلي كه داشت 
فقط  ديگويم. شوديمو فنون و تكنيكها  هاوهيشو  هاروش. دامنه اين شامل شديماستحباب  هايبعضو  شديم

. ساير اموري هم كه جنبه فني و تكنيكي دارد شودينمدر دائره نظام اخالقي يا رفتاري كه اوال جنبه شرعي دارد 
هم در واقع يك بعد اخالقي دارد ولي آن يك بعد تكنيكي و فني هم  هاآن. شوديمهم به نحوي شرعي  هانيا

را هم  هاآندخالتي در بهتر شده فضاي آموزشي دارد دارد. البته اختصاص به آن ندارد. چون آن اخالقيات هم 
فقه طبعا انتخاب  و ؛ولي بيشتر معطوف به اين است. اين سه تا قاعده كلي و اساسي است كه ما داريم رديگيم

بهترين روش تدريس را بگزين و فن آوري بهتر استفاده بكن. اين  ديگويم، ديگويماحسن و اتقن وجوب كه 
 است.  هانياانطباق فقه با چيزهاي زمان و  و ؛مهم فقهي است كه مبناي تحول فقه است قاعده يك قاعده

 كبروي است  قاعده،
را برگزين كار را به بهترين وجه انجام بده اتقان كار احكام  هاوهيشبهترين  ديگويماين يك بحث كبروي دارد كه 

كار و عيسر و اسهل و احسن و طرق را در انجام وظيفه برگزيدن اين قاعده كبروي است يكي هم بحث صغروي 
 رسنديمدارد كه اين بهترين روش است. اين بهترين روش تطبيقش يك تطبيق عقاليي است عقال كه به اطميناني 

. خود قاعده استحكام كبروي خيلي باالتري دارد ولي در حالت ننديگزيمبهترين روش است آن را بر  كه اين
و هوي و  هابغض. تفكر بشر و عرف متعارف و بدون حب و كنديمپيدا  هانياتطبيق حالت ظن و وثوق و 

حالت ظني و عقاليي دارد و  . هم تطبيقشوديمطبعا آن انتخاب  دهديمكه اين بهتر جواب  شوديمگفته  هاهوس
هم اينكه متحول و متغير به تحول زمان است دائم ممكن است عوض بشود. يعني در واقع تا االن اين بهترين 

. شوديمو مصداق عوض  شوديمولي ده سال ديگر همه اينها به هم ريخته  كنديمو ترغيب به آن  شوديمشيوه 
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روي هم تطبيقات ظني و وثوقي است هم اينكه متغير و متبدل پس كبروي خيلي قاعده متقني است بحث صغ
است. اين يك مطلب و در اينجا هم شمول اين قاعده هم امور در بحث خودمان و بحثهاي معلم هم امور اخالقي 

در بر بگيرد آنجايي كه امور اخالقي معلوم است كه در بهتر شدن اين فعاليت و انجام اين وظيفه كار  توانديمرا 
مدي دارد. چون همه اخالقيات معلوم نيست اين تأثير را داشته باشد ولي يك سلسله خلقيات ارتباطي و آ

است.  هانياآن شرائط امور فني و تكنيكي و  و ؛تعاملي است كه در عمل به وظيفه تعليمي كارساز و مؤثر است
اخالقي بود. اين دو نكته شد. براي  هم بيشتر نگاهش معطوف به چيزهاي هايقبل. آن رديگيمهر دو را در بر 

است. يكي  هاآناينكه ذيل اين قاعده يك نكته هم كبروي و صغروي است و يك هم شمول اين در مقايسه با 
اين نظير قاعده  ميكنيمهم قبلي از اين نكته سوم هم عرض بكنم. خيلي مستبعد ندانيم كه ما يك قاعده فقهي 

ندارد ولي يك حكم قاطع عقلي است و همان قاعده فقهي شده كه خيلي حفظ نظام است به آن شكل روايت 
. اين نكته سومي كه اشاره كرديد من هم گفتم كه انچه كه اوال و بالذات از اين اندگفتههم فقها احكامش را  جاها

استحباب،  شوديمهمان حكم به رجحان است كه نتيجه آن رجحان عقاليي و عقلي هم  شوديمقاعده استخراج 
اما ممكن است مواردي با اضافه شدن يك مالكات و نكاتي مبدل به يك حكم الزامي بشود آنجايي كه فرض 
كنيد كه بيايد در قرار داد آموزشي شرط بشود. كه بهترين روش را بايد انتخاب بكنيم. يا انجايي كه عدم به آن در 

ولي  شوديما در اين شرائط خاص مبدل به وجوب واقع لطمه به اصل تكليف بزند و اصال ميسر نشودآنجاه
اصلش حالت استحبابي و رجحاني دارد. اين هم قاعده سوم، ما در تنظيم اين بحث وارد آداب و وظائف معلم كه 

اول ببينيم قواعد عامه اين است بعد بياييم موارد خاصه را ذكر كنيم. يا اينكه موارد خاصه را بپردازيم و  ميشويم
. ما چهار پنج مورد هم داريم كه نگفتيم و وارد بحث كنديميم كه قواعد عامه هم داريم كه اقتضاء آخر بگوي

 شديم. به هر حال قواعد كلي را گفتيم.
 

 در ضمن عقد  هاروششرط شدن آداب و -3
و فنون خاصه در ضمن عقد الزم  هاروشيك قاعده عامه ديگري هم كه داريم اين است كه وظائف و آداب و  

 شرط بشود.
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 وفاء به شرط  ،مستند قاعده
المؤمنون عند است. كه البته قاعده اوفوا بالعقود است و از باب  المؤمنون عند شروطهماين هم از باب قاعده  

منون عند المؤ. درقواعد فقهي اگر دقت كنيد بحث جدي وجود دارد كه رديگينمشرط ابتدايي را معموال  شروطهم
. كه رديگيم. شرط ضمن عقد را رديگينم نديگويمكه معموال  رديگينميا  رديگيمشرط ابتدايي هم را  شروطهم

هم كه هست نتيجه آن قواعد هم  اوفوا بالعقود و ؛شوديمعقد انجام  ضمنشروطي كه  المؤمنون عند شروطهم
اين است كه وفاي به شرط ضمن عقد الزم، واجب است. البته اگر شرط ابتدايي باشد وفايش الزم نيست شرط 

عقد را به هم بزند. البته بدون اينكه عقد را به هم بزند آيا حق دارد  توانديمضمن عقد جايز هم نه براي اينكه 
ي است. قدر مسلم اين است كه ضمن عقد الزم اگر شرط بكند طبعا بايد عمل عمل بكند يا نكند آن بحث ديگر

و پولي  خوانديمدر حقيقت آنجا يك عقدي  برديمبكند. االن هم متعارف است بچه در مدرسه غير انتفاعي 
رفتار با بچه اينطور  ديگويمبراي اينكه به او آموزش بدهند. ضمن آن  رديگيمو نظام مدرسه رااجير  دهديم

 بشود و تغذيه اينطور داده بشود.
 

 انواع شرط  
 شوديمدو قسم است گاهي مصرح است گاهي شرط ارتكازي است يا مبني عليه العقد است همه اينها  هاشرط 

اگر بيايد رد اين قراردادهاي  هانياشرط بكنيم. پس آداب و وظائف و روش تكنيك و فنون  ميتوانيمما سه نوع 
من اين را با اين شرائط قبول  ديگويمر ضمن عقد بيعي يا اجاره كه معموال مثال اجاره هست. يا الزم يعني د

اينكه در كنكور پذيرفته بشود البته به شرط اينكه در كنكور پذيرفته  برايكه اين كار و آن كار انجام بشود  كنميم
تعيين كرد كه اينطور عمل بشود. اين  شوديمشرط كرد ولي روي مقدماتش  شودينمبشود چون مجهوالت دارد 

تبصره اي كه ضمن عقد بشود و  توانديماست كه البته شرط  المؤمنون عند شروطهمو  اوفوا بالعقوداز باب همان 
كه  مييگويميك وقتي  ميكنيمارتكازي باشد. شرطي كه در عقود  شوديمعقد مبني علي الشرط باشد  شوديم

اينكه به فرزند من اين كتاب را با اين شيوه با اين روش و با اين تكنولوژي و فن  من شما را اجير كردم براي
آوري آموزش بدهيد و با اين شرط كه نزني و اين چيزها، اين يك نوع است كه شرط لفظي است و هم در لفظ 

ه العقد است آمده و هم در خود عقد و صيغه قرار گرفته قسم دوم اين است كه شرط لفظي است منتهي مبني علي
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كه آجرتك علي هذا اين هم  مييگويماينجور توافقهي ببنديم بعد  ميخواهيم مييگويم كننديميعني قبلش مذاكره 
اين درست است  نديگويمكه غالبا  خواننديمبعد عقد را بناي بر او  كننديممثل اين است كه صداق را قبل معين 

 شودينمنوع سوم هم شرطي است كه تصريح به الفاظ تصريح به آن  و ؛و ما هم قبول داريم كه اين صحيح است
وقتي ما  نديگويم گرداننديمرا هم به شرط ارتكازي بر  هانياشروط ارتكازي است كه بعضي همان عيب و 

شرط مرتكز اين است كه مبيع صحيح و سالم باشد. يا در اينكه روي عنوانهاي اولي زن هيچ  ميكنيممعامله 
 خوانديمكه االن چون در اذهان اين متعارف است عقد كه  اندگفتهدارد كه در خانه كار بكند ولي بعضي وظيفه ن

ارتكاز اين است كه باالخره در حد متعارفي بايد كار بكند و ممكن است چيزهايي براي مرد هم متعارف باشد و 
اداب و  توانديمار قاعده كلي است كه . اين چهشوديمحالت ارتكازي پيدا بكند. بنابراين از اين طريق هم 

اوصاف و وظائف را با عناوين ثانويه و قواعد كليه رجحاني يا الزامي بكند البته آن قسمت آخر حالت الزامي 
چون وفاي به شرط ضمن عقد الزم است. الزامي است. آن دومي رجحاني و استحبابي است اال در  كنديميدا ÷

گاهي الزامي است و گاهي رجحاني است مواردش طبق بحثهاي  كنديمفرق يك شرائط خاص و آن يك و دو 
 سابق متفاوت است. اين هم تفاوتي كه اين قواعد در نتايجش دارد.

 

 قاعده وجوب حفظ نظام 
به نظام است. اينجا مقصودمان نظام ديني نيست نظام  لتالو حرمت اخنظام  حفظو يكي هم قاعده وجوب  

نظم جامعه بر آن استوار است. اين يك قاعده است كه نظم را آنچه كه مايه انتظام جامعه  اجتماعي است آنچه كه
بايد پرهيز كرد. ما در بحثهاي  شوديماست بايد آن را رعايت كرد و آنچه كه مايه اختالل نظام اجتماعي 

ت كه فقهي كمتر به قاعده بحث كرديم. قاعده مهمي اس اينقضايمان هفت هشت سال قبل يكي دو هفته راجع به 
يك روايتي هم آن را تأييد كرده آن روايت هم نبود اين قاعده درست بودولي مبسوط بحث  دهنديمآن ارجاع 

جناب آقاي مكارم يك اشاره اي در كتابهايشان دارد قاعده  هاكتابنشده است. كم و بيش گاهي در بعضي 
مهمي است. البته ما گفتيم اين قاعده يك اليه اثباتي دارد و يك اليه سلبي حفظ نظام و اختالل نظام، در هر دو 
طرفش هم گفتيم كه اينطور نيست كه وجوب حفظ نظام و حرمت اختالل به نظام باشد. گفتيم تا يك حدودي 

مالك وجوب و حرمت هم آنجاهايي گرفتيم  و ؛م واجب است و خالفش كه مخل نظم است حرام استحفظ نظا
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گفتيم حكم  ترشقيرقدر حدود  و ؛شوديمو حرج و مرج بين و بارزي  زديريمكه شيرازه نظم جامعه به هم 
ممكن است  و ؛كنديم . اين حكمهاي عقلي است شرع هم آن را تأييدشوديماستحبابي است و انتظام جامعه بهتر 

و فنون جزء انتظام امور اجتماعي در بيايد يعني اگر فردا گفته  هاروشبرخي از آداب وظائف و تكاليف و يا 
از تخته سياه استفاده نكنند نظام  تواننديمدر ساعت مقرر شركت نكنند يا از فردا  تواننديمبشود كه معلمان 

كراهت و مرجوحيت،  شوديمحرمت و اگر نباشد  شوديمدر حد زياد باشد  . البته اگر اينزديريمآموزشي به هم 
اگر  هانياو  هاروشيك اموري ممكن است جزء مقومات نظم اجتماعي در بيايد از آداب و وظائف و فنون و 

ت ضرور هاآناگر هم برسد از باب قاعده كلي رعايت  رسدينمهم به اين حد برسد البته محدود است به اينجا 
بايد به نحوي يك  شوديمهم داريم. آنچه كه اينجا گفته  يتريكل. كما اينكه قواعد شوديمو الزامي  كنديمپيدا 

اين سيستم اختاللش موجب اختالل كلي بشود. اينجا مرز  داثر وسيع در حوزه كل جامعه ايجاد بكند. يعني باي
گذاشت. گاهي در حد الزامي است و گاهي در حد رجحاني است تا يقين پيدا نكرديم حد الزامي  شودينمهم 

و محدوده اي را مستحب  كنديماست طبعا حالت رجحاني دارد. اين هم خودش يك محدوده اي را واجب 
موجب نظم  و ؛دالبته آنجاهايي كه اعمال و تكاليف و وظائف به نحوي مرتبط با نظم عمومي جامعه بشو كنديم

اين را تأييد بكند. قواعد عامه اي كه در تعليم و تربيت است بايد  توانديماجتماعي بشود. اين هم در مواردي 
 را جدا بياوريد. هانيا
 

 قواعد عمومي ديگر 
و ممكن  هانيادفع شر اعداء و امثال  هامسلمانقواعد عمومي ديگر هم مثل عزت مسلمين و صيانت از كيان  
ست گاهي آداب و وظائفي و تكنيكهايي و فنوني بيايد مصداق براي دفاع از جامعه اسالمي پيدا بكند و عزت ا

 هانيامسلمانان پيدا بكند و دفع شر دشمن بكند. اين هم از اين قواعد عمومي كه عزت اسالمي و دفع دشمني و 
ولي  كننديماست كه احيانا اينجا مصداق پيدا  خيلي قاعده عامي هانياممكن است اينجا مصداق پيدا بكند. البته 

. مثال در اين دنياي امروز مثال نظام آموزش و پرورشي را طراحي بكند كه در آن كنديمگاهي مصداق پيدا 
به  شوديمتوجه نكند اين عمال تلقي  هانيارا اصال به معلم نياموزد و معلم به  هابحثو فنون و اين  هاوهيش

. به هر حال كندينمجامعه عقب مانده جامعه اي كه در مسير رشد علمي كه مايه عزت اسالمي است حركت 
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اينكه الزم است كه عزت اسالمي را حفظ  رديگيمممكن است اين آداب و فنون كه در اين نظام آموزشي قرار 
هم ممكن  هانيااست  4»سَبِيالً اْلمُؤْمِِنينَ عَلَى كَافِرِينَلِلْ  اللَّهُ يَجْعَلَ لَنْ«قاعده سبيل كهو دفع شر دشمنان و بكنيم 

زت الزم اسالمي عآن . كننديماست مصداق پيدا بكند كه اگر اين كار را نكند كفار بر مسلمانان سيطره پيدا 
و  هاكيتكنكه يك قسمتي هم ما در نظام دهي به آموزش و پرورش بحث آداب و وظائف و  شوديممخدوش 

ولي جاهاي ديگر هم اين سه تا قاعده از آن سه چهار تا قاعده اي است كه گفتيم  ميكنيمكلي بحث  هاروش
در همه مباحث آموزش و پرورش و خيلي سيستمهاي ديگر فقهي هم مؤثر است و قواعد عمومي فقهي  هانيا

هشت تا قاعده عمومي داريم كه هفت  آمديماست كه خيلي قواعد عامه عامه است. تا اينجايي كه من به ذهنم 
اينجا مصداق دارد گر چه آن دو سه تا قاعده اول قواعد عامه است ولي از سه به بعد خاصه است. آن قواعد 

را ممكن است شما بتوانيد  هانيابعدي عموميت خيلي باالتري دارد. آن قواعد بعدي عموميت باالتري دارد كه 
بكنيد. خود ما هم چيزهاي ديگري هم گفتيم. ما با اين قواعد اوصاف و  در قواعد عامه چيزهاي ديگر هم پيدا

چه به  بخشديمو ارتقاع  كنديماعمال و افعال و فنون و روشهايي كه كار آموزشي و فرايند آموزشي را اصالح 
به مورد  مورد هانياكه نتيجه  شوديمكه واجب يا مستحب  مييگويمو چه به لحاظ فني  هانيالحاظ اخالقي و 

 و در هر جايي ممكن است شما با آن هم بحث شده هانياتفاوت دارد. باب تزاحم باب واسعي است كه در فقه و 
مواجه بشويد منتهي در باب تزاحم ما دو تا قاعده داريم اگر مساوي شدند تخيير اگر يكي اهم شد ترجيح است. 

مصالح متساوي دارند  هانيااست. اما اينكه از كجا بفهميم تخيير غير المتساويين و ترجيح اهم، اين قاعده كبروي 
اين هم داستان ديگري  مينيبيميا ظواهر را  مينيبيمرا  هامالكيا اهم و مهم است اين داستان ديگري دارد كه آيا 

به قواعد كلي است اما به صورت خاص گفتيم  هانيادارد كه گاهي تناسب بيشتري پيدا كرد بحث خواهيم كرد. 
 .»اخالص و استعمال العلم اشاره شده است
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