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 »ياجتماع عدالت نيأمت« قاعده: نهم ليدل
ما به مناسبت بحث مجبور شديم كه به شكلي به بحث قاعده عدالت كه احيانا ممكن است ادعا شود به عنوان يك 
قاعده فقهي پرداختيم و آنچه كه تا به حال در باب قاعده وجوب عدالت گفتيم از باب اين هست كه ممكن است بگوييم 

يك حق است و از باب عدالت واجب است كه به ديگران  كه آموختن مثالً خواندن و نوشتن و سواد و اينها به عنوان
يم كه من سريع آن نكات را عرض را فراهم كرد در باب اين قاعده نكاتي را گفت هاآنآموزش داد و وسائل آموزش 

 : كنميم

 وجوب عدالت و حرمت ظلم
كه كبراي اين قاعده كه همان اوال گفتيم كه وجوب عدالت و حرمت ظلم كبراي اين قصه، اين يك نكته بود كه گفتيم 

وجوب عدالت و اقامه عدالت، گفتيم كبراي اين دو حكم عقل و نقل ؛ و وجوب باشد به حكم عقل و نقل ثابت است
 ثابت است اين يك بحث بود كه عرض كرديم. 

 مفهوم عدل و ظلم
حق نهفته است. بنابراين  كه در مفهوم عدل و ظلم است ثبوت يانكتههوم عدل و ظلم بود كه گفتيم بحث بعدي مف

بايد عدالت را رعايت كرد و عدل را اقامه كرد ولي عدل و ظلم آن چيزي است كه آنجا حقي وجود  ديگويمعقل و نقل 
به اين كبري و قاعده و حكم كلي تمسك كرد كه ما آنجا  شوديمداشته باشد اگر حق الزمي وجود دارد بنابراين وقتي 

. خواهديماينكه اينجا حقي وجود داشته باشد اين حق هم خودش در مفهوم عدل و ظلم دليل حق را ثابت بدانيم بدون 
 در مفهوم عدل و ظلم ثبوت حق الزم در مرتبه قبل قرار دارد و نهفته است. 

 داليل ثبوت حق براي شخص
دليل دارد يعني چه نكته سوم هم اين است كه اين ثبوت حق كه بدون آن عدل و ظلم معنا ندارد ثبوت حق نياز به 

كسي گفته كه اين حق اوست كه من بايد به عنوان عدالت رعايت كنم يا جلوي تعدي به آن را بگيرم اين نياز به دليل 
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بگوييد كه عدالت را رعايت كن يعني حقوق شخص را رعايت كن ظلم نكن يعني جلوي  ديخواهيمدارد و لذا وقتي 
تضييع حق او را بگير نگذار حق او ضايع شود پس اين ثبوت حق امري است كه در مرتبه سابق و در رتبه سابقه بايد 

 : شوديمروشن شود. اين ثبوت حق در يك جايي چند نوع 

 )(عدل عقليالف. ادله عقلي 
اينكه عقل قطعي يعني اگر شرع هم نگويد او بگويد حقش است كه عقل قطعي خيلي كم مصداق دارد ولي يكي 

من كه در يك شرائط عادي قار دارد خون او و جان او حق حيات دارد ولي حق ؤخوب مصداقهايي دارد مثالً انسان م
كه حق  ديگويمجا عقل به طور قطعي اين كندينمحيات براي انسان مؤمني كه عقل هيچ چيز خاصي براي او تصور 

حتي يك مرتد هم باشد اين حق قطعي وجود  هاانسانحيات دارد ولي حق حيات به عنوان يك امر كلي كه براي همه 
ندارد عقل به صورت حكم قطعي منجز اگر حكم عقلي منجز عقل قطعي و منجز باشد يعني حكم عقل به صورت قطعي 

واردي داريم منتهي خيلي ارزشي ندارد يعني حكم قطعي عقل در صغراي قضيه اين موارد و منجز باشد اين را در يك م
محدودي است كه خيلي هم روشن است و خيلي هم ارزشي ندارد اين يك نوعش است كه عقل به صورت حكم قطعي 

تش كرد و جلوي تعدي بايد اين حق را به او داد و رعاي ديگويممنجر بگويد كه اين حق اوست آن وقت ادله عدالت هم 
او را بايد گرفت هم خودش و هم نسبت به ديگران اين را رعايت كند اقامه عدل غير از رعايت عدل است اين يك 

 حكم عقلي قطعي است.

 )يدل شرع(عب. وجود حكم شرعي
حق اوست چه كسي گفته حقش است دليل شرعي گفته كه حق او است.  ديگويميكي هم حكم شرعي است يعني  

اب زكات موجود است اين حق را دارد اين ا دارد بر آنهايي كه در مالشان نصثل اينكه همين زكات فقير اين حق رم
حقي است كه شرع تعيين كرده يا گفته كه فرزند بر پدر و مادر اين حقوق واجب را دارد اين را شارع گفته اين در واقع 

عدالت شرعي است عدالت شرعي يعني صغري و مصداق حق كه شرعي است. آنجا عدل عقلي است اين  شوديمعدلي 
 را شارع بيان كرده است.
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 )يدل عقالئي و عرف(عج. وجود سيره عقالء و عرف 
يك چيز ديگر هم اين است كه عدل در واقع حكم عقال و عرفي است ممكن است اينجا يك چيزي نباشد كه عقل 

اين حق است  نديگويمل باشد ولي عقال در تعامالت خودشان بگويد اين عدالت است و حكم مستقل عقلي به ثبوت عق
فالن حق آزادي مطبوعات را عرف عقالي امروز مثالً االن  شوديمكه اين عرف عقاليي عرف در طول زمان هم عوض 

داري را داري امروز اين بردهيا حتي همين برده دانستينم. ولي يك زماني هم اين را حق ثابت دانديميك حق ثابتي 
بود. ولي عقل يك چيز قطعي بخواهد حكم كند  شانيزندگداري جزء نظام ولي زماني اين برده داننديمخالف عدالت 

 ما نداريم. 
اين هم مواردش خيلي محدود است حكم قطعي  ميكنيماين سه نوعي است كه اينجا وجود دارد كه اين را بعد بحث 

تنجيزي عقل به اينكه اين حق براي اوست و بايد رعايتش كرد يعني عدل دراينجا هست كه اين كم است. اما در مورد 
ولي شارع آن  فهمدينماين چيز شرعي فراوان است خيلي از حقوق هست كه در لسان شرع يعني عقل به طور مستقل 

قرار داده است خيلي از همين واجبات مالي و واجباتي كه در تعامالت و ارتباطات ميان افراد خانواده را به عنوان حق 
 يَأْمُرُ اَللّهَ  إِنَّ « مصداقي براي هاآنهست آنجاهايي كه الزامي است بسياري از حقوق را شارع تبيين كرده است و با تبيين 

. شوديمكه بايد آن را رعايت كرد. كه اين عدل شرعي  ،25حديد/ »بِاْلقِسْطِ اَلنّاسُ  لِيَقُومَ «و  شوديم ،90نحل/»بِاْلعَدْلِ 
اين بحث كلي است يك بحث هم اين است كه ممكن است ما به آن بگوييم عدالت عقلي عدالت شرعي عدالت عرفي و 

ت بلكه عقال در نظام عقاليي كه در عدالت عرفي عقاليي يك حكم مستقل عقلي ثابت ال يتغيير در طول زمان نيس
كه اين يك حقي است و بايد اين را رعايت كرد. كه مربوط به  انددهيرساجتماعي و روابط خودشان به اين نتيجه 

متحول هم شود. در يك زماني نظم جامعه به اين بوده كه مثالً براي رعايت وضع  توانديمو  شوديمنظامات اجتماعي 
كه اين حق اجتماعي است و ما بر  گفتنديمفالن پيمان قبائل را رعايت كنند و عرفا مكر حكومت آن قبيله اين بود كه 

. ولي االن كردنديمكه همه بايد آن را رعايت  شديماست آن وقت اين حقي  مانيزندگاين توافق كرديم و مبناي نظم 
آن مصداقش نيست. عدل عرفي در  كه ديگويمعوض شده است كه آن انتظام امور به اين وابسته نيست االن  هاستميس

واقع چنين مسائلي است كه حكم عقلي مستقل قطعي تنجيزي ال يتغير نيست بلكه يك حكم عرفي عقاليي است. آن 
يعني اگر  رديگيمقطعا عدل عقلي را  ،»بِاْلعَدْل يَأْمُرُ  اَللّهَ إِنَّ « ديگويماي كه ثي كه وجود دارد اين است كه ادلهوقت بح

 اَللّهَ ِإنَّ «اگر مصداق شرعي هم باشد يعني شارع گفته كه اين حق اوست  رديگيمجايي مصداق حق عقل حكم كند كه 
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 اَللّهَ إِنَّ «. كه آنچه كه شارع گفته حق اوست. بحثي كه وجود دارد اين است كه رديگيمدتا آن را هم قاع ،»بِالْعَدْل يَأْمُرُ 

اين حق اوست اين را  ديگويمجاهايي كه عرف نآيعني  رديگينميا  رديگيماين عدل عرفي را هم  ،»بِاْلعَْدل يَأْمُرُ 
 . رديگينميا  رديگيم

 شمول ادله بر عدل عرفي و عقلي 
و امثال  ،»بِاْلعَدْل يَأْمُرُ  اَللّهَ  إِنَّ «در اينجا چند نكته مهم است كه ما بايد دورنماي اين مباحث را عرض كنيم. اين بحث 

 رديگيم. عدل عرفي را رديگينميا  رديگيماين آيات و روايات كه روي اين عدل آمده است اين عدل عرفي را هم 
معنايش اين است كه اگر در يگ زماني كه اين حق جامعه هست به هر دليلي مثالً انتظام جامعه به اين است و اگر توجه 

هست يا نيست. كه  هانيا. آيا اين مشمول روايات و دانديمعرف در اين زمان اين را حق  شوديمنشود چنين و چنان 
يا  شوديماين حق شامل اين هم  ديگويمادله شامل عدل عقاليي كه مبتني بر حق عقاليي است يعني عقال و عرف 

كه شامل اين عدل عرفي هم  اينكه اختصاص به آن چيز عقلي دارد يا آنجايي كه شرع دارد كه ظاهر قصه اين است
مشروط به اينكه خالف آن موازين شرعي نباشد و  شوديمشامل آن هم  دانديميعني آنچه كه عرف آن را حق  شوديم

كسي به اين تمسك كند و بگويد كه ديه زن و مرد مثل هم است و ارثش مثل هم است براي اينكه در اينجا  شودينملذا 
 يَأُْمرُ «ميگويماده است. حداقل اين، اين است يعني من در اين نوعش اطميناني دارم كه خود شرع وارد شده و نظر د

كه هر زماني هم ممكن است يك چيزي باشد ولي مشروط به اينكه منافات با  رديگيمعدل عقاليي و عرفي را  ،»بِاْلعَدْل
عدل عرفي حاكم بر ادله اوليه است ما اين  بگويند كه اين عدل عرفي است و اين اندخواستهاحكام نداشته باشد بعضي 

 را قبول نداريم ولي اصل اينكه عدل را بگيرد هست. 
در حكم عقال و عرف به ثبوت حق و به عدل عرفي  مييگويملذاست كه ؛ و اين يك بحثي است كه من اجماال گفتم

و امر  رديگيمادله آن را هم  مييگويمبه ثبوت حق اگر آنجا دليل شرعي هم نداشته باشيم ولي خالف شرع هم نيست 
و خالفش هم در شريعت  دانديمكه حقوقي كه عرف آن را يك حق ثابتي  ديگويميعني در واقع شارع  شوديمبه عدل 

به عنوان عدل اگر حكم قطعي باشد و خالف شرعي  كنديمنيست اين را ممكن است بگوييم شارع به عنوان عقل قبول 
حرفي است كه اگر بپذيريم يك مقداري در اين جاها اثر دارد و اگر نپذيريم طبعاً يكي از آن دو  هم در آن نباشد. اين

 كه باال عرض كرديم.  شوديمتايي 
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 عدل عرفي و حق تعليم
با  ميخواهيماين يك بحث بود كه اگر اين را بگوييم آن وقت ممكن است بگوييم در اين زمان حاال ما يكي اين را 

در ارتباط بحث با بحث خودمان بحث آموزش و  مييآيمبحث كبروي بود  هانيابط دهيم يكي اين را، بحث خودمان ر
اين حد از فراگيري و چيز ياد  ديگويمكه با شرائطي كه بشر امروز دارد  ديگويماگر بگوييم كه عرف عقال االن  هانيا

اگر واقعا به اين حد برسد  كنديمتلقي  ديآيمزه به وجود و نسلي كه تا هابچهاين يك حقي براي  هانياو  هابچهگرفتن 
كه بگويد حق ثابتي است و الزم است يعني تلقي عرف اين باشد كه اين جزء عدالت امروز است در مفهوم عرفي امروز 

اگر به اين حد رسيده باشد كه يعني به  رديگيماين را  هانياو  ،»بِاْلَعدْل يَأْمُرُ اَللّهَ إِنَّ «آن وقت بعيد نيست كه بگوييم اين 
هاي زندگي اين معناست كه اگر يك بچه اي امروز آموزش خط و آن چيزهاي ضروري امروزي كه عرف جزء ضرورت

در اين حد از ضرورت  افتديمكه بايد بگيرد و اگر نگيرد در چرخه زندگي عقب  دانديمو اين را حق او  دانديمامروز 
قاليي برسد و با توجه به اينكه خالف شرع هم نيست بلكه به لحاظ ترغيبات كلي با شرع هم موافق اگر حكم عرفي و ع

به عنوان حكم الزامي آن هم مشمول دليل است اين البته حرفي  ،»بِالَْعدْل يَأُْمرُ اَللّهَ  إِنَّ «است اين بعيد نيست كه بگوييم 
 در اين جهت است.  آن را گفت اين شوديماست كه با يك نوع جرأت فقهي 

 وجوب تعليم بر جامعه
پس بنابراين بحث ما در تمسك به قاعده عدالت براي اينكه بايد اين را آموزش داد يكي به اين بخش است كه ما 

اوال و بعد هم بگوييم كه امروز آموزش تا اين حد جزء حقوق الزامي به  رديگيمهم اگر بپذيريم دليل عدل اين را 
آن وقت حكم عقل و  داننديمو منافات با هيچ امر شرعي هم ندارد و عقال هم اين را جزء مقوله عدالت  ديآيمحساب 

بر چه كسي؟ بر همه جامعه است. اما در بحث شرعي كه آن هفته وارد  كنديمآن قاعده اين حد از آموزش را واجب 
مي به حساب آمده است يا نه؟ در اينجا ما يعني از نظر شرعي حق الزا هانياغذا و مسكن و آموزش و  ميگفتيمشديم 

ي كنيم در اينكه فراتر از حكم . ما يك برداشت اوليه اي داشتيم قبل از اينكه خيلي فحص تامّديگويمادله لفظي چه 
اي را سير كند گرسنه توانديماي نباشد و كسي كه اجبي وجود دارد كه گرسنهزكات و خمس و واجبات ماليه يك حق و

يد او را سير كند ولو اينكه حقوق واجبش را داده و اين را مستند كرديم به بعضي آيات و روايات، ولي جمع قصه اين با
 است.
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 منابع روايي در باب تعليم
اين است كه شايد در اينجا حدود سي  كنميمكار و تفحص صدها روايت و حديث عرض  هاساعتيعني آنچه كه با  

فراتر از واجبات ماليه كه همه اين را در كنار هم  ،توجه به فقرا و نيازمندان ،ت اخوانچهل روايت در باب مواسا
بعضي ظهور در  ديآينمبيرون  هانيابگذاريم كه بعضي مفسر آيات هم هست چيزي بيش از استحباب بسيار مؤكد از 

ينان نداريم. اين روايت اجمال ش ضعيف است ولي سند معتبر دارد ولي ظهور در وجوبش را اطمدارد ولي داللت وجوب
ما يتأكد قصه است يك بخشي از روايات در جلد هشت جامع احاديث شيعه هست در پايان بحث زكات فطره ابواب 

. در اين باب تا چهل پنجاه صفحه آيات و روايت آمده است. يك ةاستحبابه من الحقوق في المال و الصدقات المندوبا
روايت در اينجاست. يك تعداد جلد هشت صفحه سيصد و پانزده به بعد به ترتيبي كه ما داريم. شايد صد صفحه از 

 الاستحباب مواسات المؤمن في المال و االيصكه از باب اول دوم و سوم و سيزده كه باب  ديآيمروايات همينطور 
يك بخشي از روايات هم در جلد يازده وسائل الشيعه هست كه جلد يازده وسائل ؛ و است. كه مربوط به اين است

هاي آخر كتاب است باب سي و هفت است. اجماال اين را توجه داشته باشيد ابواب فعل معروف باب به خصوصالشيعه 
حج هم جلد هشت وسائل ه واب ديگر مثالً در كتاب العشرو اب هابابكه اين مجموعه هفتاد صد تا روايتي كه در اين 

 داريم  ةاست آخر كتاب حج كتابي به نام كتاب العشر ةالشيعه هم كتاب العشر

 ظهور روايات در باب تعليم

 الف. روايات دال بر استحباب

كه  دهديمن مجموعه اين روايات آنچه كه ذيل آيات هم هست بعضي ظهور در وجوب ندارد بلكه خود روايت نشا
اين از . 1»نيْمِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا مَِن الصََّدقَةِ الْمَفْرُوضَتَ سَيْ لَ«مثًال دريكي از روايات دارد كه  ديگويماين حكم استحبابي را 

 ،آن است كه دست خودش است كه بر خودش الزم كرده است ماعونكه اين  ديگويمنيست. يا دارد  هامفروضهآن 
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وجوب شرعي را بگويد. بخشي از اين روايات اين است كه ظهور  خواهدينمكه  دهديمتعابيري است كه نشان  هانيا
 در وجوب ندارد يك استحباب مؤكد دارد.

 ب. روايات دال بر وجوب
است مثالً آن رواياتي كه آخر باب جلد يازده وسائل هست مثالً دو سه روايت دارد  تريقوظهور در وجوب بعضي  

ه خيلي به وجوب نزديك است و سندهاي آن ضعيف است باب سي و نه ابواب فعل معروف و اواخر جلد يازده ك
َأَقامَُه َغيْرِهِ  َأيُّمَا مُؤِْمنٍ َمنَعَ مُؤْمِنًا شَْيئاً ِممَّا يَحْتَاجُ إَِليْهِ وَ هُوَ يَْقدِرُ عَلَيْهِ مِنْ ِعنْدِهِ أَوْ ِمنْ ِعْندِ« وسائل است. اينجا دارد كه

ائُِن الَِّذي خَاَن اللَّهَ َو رَسُولَهُ ثُمَّ يُْؤمَرُ بِِه اللَّهُ َيوْمَ الِْقيَاَمةِ مُسْوَدًّا وَجُْههُ مُزْرَقَّةً َعْينَاهُ َمغْلُولَةً يَدَاهُ إَِلى عُنُقِِه فَيُقَالُ َهذَا الْخَ
ظهور در وجوب  ،»يُؤْمَرُ ِبهِ إِلَى النَّار«اين  دهدينمارد و او كه وقتي مؤمني به چيزي نياز د ديگويمكه اين  2»إِلَى النَّار

روي مواسات و اين  ديآيم ديآيموقتي اين روايات ذيلش  هاهماندارد. وعده آتش در قرآن گفته شده است. ولي 
جسته است . روايت بعدش هم ظهور اينطوري دارد ولي اين رواياتي هم كه وجوبش روشن و بررديگيمقرار  هاحرف

 روايات ضعيف است فرات بن احنف محمد بن سنان همه پنج شش روايتي كه ظهور در وجوب دارد ضعيف است. 
پس اوال اين است كه مجموعه رواياتي كه گفتم و دورنماي بحث اين است كه حق چه غذا چه مسكن و چيزهايي 

نيست. براي اينكه اين ادله يا داللتش ضعيف  هانياكه نياز يك فرد است در حد وجوب فراتر از واجبات مثل زكات و 
؛ است يعني داللت بر وجوب ندارد داللت بر استحباب مؤكد دارد. آنهايي كه داللت بر وجوب دارد سندش ضعيف است

 عالوه بر اين دو مطلب كه كه بعضي سندا ضعيف است. و 

 ج. روايت دال بر عدم وجوب قبل از ظهور امام زمان
عالوه بر اين روايتي كه در باب سيزده جامع احاديث شيعه هست كه در آنجا البته همه روايات معتبر نيست رواياتي 

اين در زمان امام زمان اجرا  ديگويمسخت است يا  شماهاكه اين چند حكم است كه اجراي آن بر  ديگويماست كه 
حكمي است كه همه مالكات وجوب در آن  ،كه اين حكم رسانديمرا بپذيريم ما را به اين  هاآنكه اگر ما سند  شوديم

تام بوده اما به هر دليل شارع در اين اوضاع و احوال قبل از ظهور امام زمان اين را به حد حكم الزامي قرار نداده است. 

                                                            
 .410ص، 4ج ،دارالحديث) -كافي (ط  - 2



 1852  :ماره                  وظائف آموزشي حكومت و دولت -فقه تربيتي                 

 

9 

 

 

ِتي نْ َأشُقَّ عَلَى أُمَّ أَمخافة لَوْ لَا « :ديگويمروايت كه نظير اين اين هم بعضي از روايات مشعر به اين مسأله است. 
 .3»لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ

 
فراتر از احكام واجب بيايد  ،طعام و نيازهاي اينجوري ،يك حقي در باب مسكن خواهديمولي همه اين رواياتي كه 

دارد يا  مشكليا داللتش  ،به حد وجوب كه بخواهيم اين را برسانيم -،كه روايات فراوان فوق العاده عجيبي است -
َلا كه  ديگويمتمام بود اين روايات مقابل  هانياآنهايي كه داللت وجوب دارد ضعف سندي دارد و درهر حال هم اگر 

 وجوب نيست و استحباب مؤكد است. اين نقشه كلي بحث است. هاآنكه  شوديم. خود اين قرينه تُطِيقُهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ

 جمع بندي 
لي رغم يك گرايشي كه به آن سمت پيدا كرده بوديم اين بود كه اين نيازهاي طبيعي و پس عرض ما اين است ع

بسيار مهم اشخاص به عنوان يك حق بخواهد اثبات شود كه حق شرعي شود و در نتيجه ادله عدالت هم آن را بگيرد 
ثانيا حتي اگر در آن حد هم اوال اين رواياتي كه اينجا وارد شده در حد وجوب يا سندش ضعف دارد يا داللت دارد و 

. يا اين در زمان امام زمان واجب لَا تُطِيقُهَا َهذِهِ الْأُمَّةُخيلي مهم است ولي  هانياكه  ديگويمباشد روايات مفسر دارد كه 
است غالبا هم در  هانياولي در اين شرائط واجب نيست. آموزش جداست. اين درمورد غذا و مسكن و لباس و  شوديم

. اگر بخواهيم بحث خودمان را بگوييم بحث شودينممورد غذا است ولي بعضي شمول را دارد. آموزش را شامل 
به اين امر نداد باز هم اين حقي فراتر از حكم زكات است  بگوييم اگر زكات كفاف ميخواهيمآموزش درست نيست. ما 

قتي هم فقير نيست بايد داد. آن غير از بحث اصل اين نياز است. بنابراين گفتيم كه اين دليلي ندارد. زكات را حتي و
، البته هانيادر مثل آموزش و  به خصوصانجام داد  هانيادر هيچ يك از  شودينمها تمسك به اين حق يا و اين

ما حق الزامي در اين كه  شوديمهاي اوليه دليل داريم. استثنايي كه بر اين بحث آموزش در حد ارشاد جاهل و ضرورت
اين  شوديمها جايي كه اگر انجام ندهد شخص تلف اين نيازها غير از واجبات شرعي نداريم مگر در غذا و طعام و

 شوديمو تلف  رديميمحكم را داريم. تا اينجا روال طبيعي بود اما در جايي كه اگر در جايي كه غذاي او را تأمين نكند 
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هم غذا هم دارو و هم  رديميمبداند كه اگر نرود و به اين شخص رسيدگي كند ؛ و اجب استيا ضرر خيلي شديد دارد و
واجب است. پس در  رديميم. اگر اقدام به دادن لباس در اين بياباني كه او يخ زده نكند رديگيمرا  هانيامسكن همه 
لف نفس يا اضرار خيلي شديد باشد هاي عادي و عرفي ما وجوب نداريم ولي در حد ضرورتي كه به حد تحد ضرورت

الزم نيست مسلمان باشد غير مسلمان هم اگر محترم باشد همين ؛ و همه مكلفين به نحو واجب كفايي مخاطب هستند
 است.

 وجوب تعليمه محدود
و آن حد  ميفهميماين در نيازهاي طبيعي است در نيازهاي آموزشي هم ما يك حد واجب داريم كه از ادله ديگر 

واجب همان ارشاد جاهل است كه قبال گفتيم ارشاد جاهل در حد تكاليف الزاميه مورد ابتالي او اين حق افراد است كه 
آدم عالم بايد به او ياد دهد منتهي اين تكليف نسبت به عالم است و در محدوده احكام الزامي يا مورد ابتالي او و 

يعني عالوه بر  شوديمدر اين حد گفتيم واجب است و لذا اين هم مصداق عدل مقدمات اين احكام الزامي مورد ابتال 
عدلش اين است كه اين  شوديمهم اين را شامل  »بِاْلَعدْلِ يَأْمُرُ اَللّهَ  إِنَّ «اين كار واجب است  ديگويماينكه خود دليل 
ل گفتيم كه بر عالم واجب است كه احكام اي است كه تو بايد انجام دهي. در ارشاد جاهد. اين وظيفهحق را به او ده

 الزامي مورد ابتالي مكلف را به او ياد دهد. 

 حق عرفي به عنوانوجوب تعليم 
الزامي يك دايره خيلي محدودي دارد. آن حكم عقل عرف و  ديآينمن در آولي اين سواد و نوشتن و رياضي از 

اي جزء قوق عرفي است در اين دنيا هر بچهكه سواد خواندن و نوشتن جزء ح دنيگويماگر بگوييم عقال امروز  هانيا
شرع هم كه چيزي را منع  رديگيمنياز زندگي اوست و اگر جامعه يا حكومت به اين توجه نكند گويا حقي را از او 

اين را بگوييم اين  كه حق عرفي را بايد انجام داد اين عدل است. اگر ديگويمنكرده است اين حق عرفي است و شارع 
كه اگر اين باشد ما به يك دليل جديدي  ميدانينمكه ما اين را بعيد  كنديمداستان با همه حرفهاي تا به حال فرق 

عن  ينهي« يا »يأمر بالعدل« آن ،90نحل/»اَلْقُرْبى ذِي إِيتاءِ  وَ اَلْإِحْسانِ  وَ بِالَْعدْلِ  يَأْمُرُ  اَللّهَ إِنَّ ««و آن اينكه  ميرسيم
ظلم و عدل عرفي عقاليي كه شارع منعي ندارد آن را بگيرد اگر اين را بگيرد امروز بعيد نيست كه حداقلي از  »البغي
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آموزش جزء حقوق عمومي تلقي شود. از حقوق الزامي و عمومي تلقي شود اگر اين شود آن وقت ادله عدل اين را 
دليل شرعي ؛ و ضروري در آموزش احكام الزامي مورد ابتال است . اما آن حداقلمييگويم. اين را با يك اگر رديگيم

 . ديكنيماين بحثي است كه در اينجا مالحظه  رديگيمدر بحث سوم قرار  ديآيمداريم آنچه كه دليل عرفي داريم 

 حكم در مصاديق عدل و ظلم 
 مييگويموب عدل و حرمت ظلم را كه اگر در بحث عدالت را بخواهيم بپذيريم ما قاعده وج مييگويمما در حقيقت 
سه نوع است  مييگويماي است عقلي و شرعي كه دليل شرعي آن را قبول دارد اما مصداق عدل و ظلم كه اصلش قاعده

. كه خيلي كم است مصداق شرعي دارد كه زياد است و حقوق كنديممصداق عقلي دارد كه به نحو استقالل عقل حكم 
يك مصداق عرفي هم دارد كه بعيد نيست بگوييم دليل  شوديمواجبي است كه شرع بيان كرده است. كه عدل شرعي 

ته اي با آن احكام كلي نداشرار بگيرد يعني مخالفتي و معارضهكه اگر در چهار چوب احكام كلي ق رديگيمرا هم  هانيا
حفظ نظام واجب است واجب است حفظ نظام به  ديگويمباشد. آن وقت الزمه اين مثل اين است كه دليل اين است كه 

 هاستميسانتظام امور بوده امروز  ءجز هانيااين دليل كليه زماني فالن چيز جزء نظام بوده مثًال در رفت و آمد سابق 
ت آن وقت آن واجب بوده االن هم اين واجب است ولي هيچ عوض شده است انتظام امور به يك چيز ديگري اس

آن واجب است مادامي كه نظم جامعه به اين متصل است امروز عوض  ديگويمكدامش مخالفت با شرع ندارد دليل كلي 
 دانستينماين الزم است آن وقت عدل عرفي هم اينطور است آن وقتي كه جامعه اين را عدل عرفي  ديگويمشد 

 الزام دارد. أو بالعكس اگر بگوييم اين را بپذيريم كه بعيد نيست.  شوديمنداشت اما امروز كه تلقي الزامي 
ين به نحو واجب كفايي گفتيم كه در حوزه وظائف عمومي كه همه مكلف ميكرديماي كه ذكر به اين ترتيب ما در ادله

اجتماعي نسبت به عدل عرفي اگر اين مقدمات را بپذيريم اي ذكر كرديم كه دليل نهم همين عدل بود. اين عدل دارند ادله
اما در محدوده حكم شرعي گفتيم  كنديماست اثبات  هانيارا كه فراتر از واجبات شرعي و  هاآموزشيك حداقل از 

پيدا  هانياهايي كه اگر انجام ندهد تلف نفس و كه آموزش محدودي واجب است و در غير آموزش هم در حد ضرورت
 از ادله استفاده كرد.  شودينمبيش از آن  شوديم

 
 


