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چکیده
از زمان تشکیل جوامع اولیه فرایند یاددهی و یادگیری
بین معلم و متعلم ،حقوق متقابلی را ایجاد نمود که
رعایت آنها منشأ تداوم و تکامل این فرایند گردید .در فقه
اسالمی نیز توجه بسیاری به این مقوله شده ،آیات و
روایات فراوانی در این زمینه دست آویز بسیاری از
نویسندگان در کتابت این حقوق متقابل شده است .هدف
این پژوهش ،تبیین شمول قواعد فقه اسالمی پیرامون
حقوق معلم و متعلم است که به روش توصیفی ،تدوین
یافته است .شایان ذکر است که غالب این نگارشها بر
اساس حقوق و تکالیف معلم و متعلم از دید اخالقی
تبیین شده ،شمول قواعد فقه اسالمی بر این حقوق در
آنها کمرنگ است؛ ولی یافتههای پژوهش با استناد به
هفده قاعده فقهی ،اشاره به این حقوق از منظر قواعد فقه
اسالمی دارد.
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مقدمه
هدف اصلى و نهایى در تعلیم و تربیت اسالمى تقرب به
خداوند است .لذا تعلیم و تربیت از امتیازات خاص انسان
بوده است که هیچ یک از پیشرفتهاى مادى و معنوى
انسان ،بدون آن ممکن نخواهد بود .با توجه به این که نزد
تمام فرهنگها ،معلم و متعلم دارای جایگاهی بس رفیع
است ،فرهنگ غنی اسالم و منابع فقه اسالمی نیز ،بـا تعابیر
زیبایى مقام شامخ معلم و متعلم را ستوده است ،به حدی
که بسیاری از آیات و احادیث و روایات مربوط به علم
آموزی و تعلیم و تعلم است.
در مناسبات بشری هر جا دو نقش متقابل اجتماعی
وجود داشته باشد ،حقوق و تکالیفی متقابل را نیز در پی
خواهد داشت .مانند نقشهای متقابل معلم و متعلم .سالمت
رابطه بین این نقشهای متقابل ،در گرو رعایت دقیق حقوق
و تکالیف آنها از سوی طرفین است .البته حقوق و تکالیف
معلم و متعلم نسبت به یکدیگر ،یکسان نیست و بعضاً در
فرهنگها و مکاتب مختلف ،حقوق و تکالیف یک طرف بر
حقوق و تکالیف طرف مقابل برتری نسبی دارد .با این
وصف ،در قواعد فقه امامیه یک سری احکام به صورت قواعد
کلی بیان شده است که در موضوعات مختلف کاربرد دارد،
اما وظیفه استنباط مصادیق فرعی و بسط و گسترش
مفاهیم آنها ،بر عهده عالمان است .در این رابطه امام رضا
(ع) چنین بیان داشتهاند« :علینا القاء األصول وعلیکم
التفریع»( .ما قواعد و اصول کلی فقهی را بیان میکنیم و
شما بر اساس همان اصول و قواعد ،حکم مصادیق جزئی را
حسب مورد استنباط کنید)
).
مقاله حاضر که در همین راستا تنظیم شده ،سعی بر
آن داشته است تا مصادیق جزئی پارهای از قواعد فقه امامیه
را در روابط بین معلم و متعلم در فرایند تعلیم و تربیت
اسالمی استنباط نماید.
در نظامهای آموزشی قدیم ـ نظام مکتب خانه و
طلبگی و حوزههای علمیه ـ کفه ترازو به نفع ملّا و استاد
بود به طوری که متعلمین قبل از پرداختن به دروس دیگر،
ابتدا کتابهایی را در آداب متعلمین مطالعه نموده ،حقوق و
تکالیف خود را کامالً شناخته ،با سالها انجام و تکرار ،آنها را

ملکه ذهن خود میساختند .بر همین اساس ،آنان احترام
بی حد و حصر به استاد خود را از مقدمات خودسازی و
ملزومات اساسی تعلیم و تربیت میدانستند .در تاریخ زیاد
سراغ داریم که بسیاری از مراجع تقلید و آیات عظام از
مهمترین افتخارات زندگی خویش و دلیل دستیابی به
توفیقات خود را ،سالها خدمت خالصانه به استاد خویش
).
ذکر کردهاند (
ولی این شیوه به تدریج و در جریان شکلگیری مدارس
جدید ،به نفع متعلم تغییر کرد .عوامل بسیاری از جمله
رسوخ فرهنگ غرب و تأسیس مدارس جدید در کشورهای
اسالمی ،ارتباطات بیشتر با سیستمهای آموزشی غربی و
اروپایی ،کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی ،هجمههای
فرهنگی بسیار گسترده و سازمان یافته بر علیه مبانی
فرهنگی اسالمی و ملی کشورهای تحت سلطه ،بروز
مشکالت اقتصادی در جهان ،امکان جایگزینی فناوریهای
نوین آموزشی به جای معلم و امثال این امور ،سبب بیگانگی
معلمان و متعلمان با حقوق و تکالیف خود شد .این حالت
سبب شد تا کیان تعلیم و تربیت اسالمی در معرض تهدید
جدی قرار گیرد .مشکل فوق کار را به جایی رسانید که
امروزه در بعضی موارد معلمی نه شغل انبیا ،که صرفاً راهی
برای امرار معاش ،بدون توجه به بعد معنوی آن است .با این
وصف حقوق و وظایف معلم و متعلم دستخوش تغییر و
تحول بسیار شده است .دین گریزی و عدم اعتقاد به مبانی
فقه اسالمی از سوی برخی از معلمان و متعلمان باعث شده
است که آنان نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر در فقه
اسالمی شناخت کافی نداشته یا رعایت آن را بر خود فرض
ندانند .این مسأله نیز سبب بروز مشکالت عدیدهای در امر
تعلیم و تربیت شده است .از یک سو ،بعضاً معلمان انگیزه
الزم را برای تدریس دلسوزانه و مشفقانه از دست داده ،دیگر
نه تنها تمام اهتمام معلم ،در راستای آموختن علم و زندگی
به متعلمان نیست ،بلکه تا حدودی جایگاه رفیع خود را در
جامعه و در ذهن دانشآموز از دست داده است .تالش برخی
معلمان تنها گذران وقت با صرف کمترین انرژی است تا در
ساعات دیگر روز به شغل دیگری بپردازند و بتوانند
هزینههای زندگی خود را تأمین کنند .از سوی دیگر،
متعلمان نیز انگیزه الزم برای کسب علم و متخلق شدن به
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اخالق طلبگی و شاگردی را از دست داده ،در بعضی موارد،
معلم را نه در کنار خود که در مقابل خویش میبینند .رفتار
نابهجای برخی معلمان نیز بر این امر دامن زده ،باعث شده
است که بسیاری از متعلمان ،معلم را به چشم اجیر نگاه
کنند و این یعنی پایانی بر مقام واالی معلم .تمدن اسالمی
که تحت تأثیر اعتقادات مذهبی سالهای بسیار چون
خورشید بر تارک علم و دانش بشریت میدرخشید ،با بروز
این مشکل کم کم از قافله علم و حکمت جا مانده ،درحال
حاضر تکرار کننده یافتههای غیر متخصصان در این رابطه
شده است .بنابراین برای نجات و تحرک دوباره تعلیم و
تربیت اسالمی ،باید مبانی و قواعد فقهی مربوط به این
حوزه کامالً شناسایی شده ،به شیوههای نوین به معلمان و
متعلمان تفهیم شود تا آنان جاهل قاصر نباشند.
اهداف مورد نظر
در تدوین این مقاله سه هدف مورد توجه است:
ـ تبیین اجمالی جایگاه علم و معلم در اسالم
ـ شناسایی قواعد فقهی که در حقوق معلم و متعلم
مصداق دارد.
ـ بیان مصادیق جزئی و عینی این قواعد از حقوق معلم
و متعلم
نگارش قواعد فقهی درمیان شیعه امامیه از شهید اول و
با تألیف کتاب «القواعد و الفوائد» آغاز شد و پس از او،
شهید ثانی کتاب «تمهید القواعد» را نوشت .کتاب
«عناوین» از میر فتاح مراغهای پس از آن دو اثر با بیش از
 93قاعده فقهی شاید یکی از پرمایهترین مأخذ در این علم
باشد .اما مفصلترین منبع قواعد فقه کتاب «القواعد
الفقهیه» مرحوم ،سید حسن بن آقا بزرگ موسوى بجنوردى
است که در  7جلد به پایان رسیده است (
.
در مورد حقوق معلم و متعلم نیز عالوه بر آیات قران،
احادیث و روایات ،اولین کتاب مدون ،األدب الوجیز للولد
الصغیر ،از عبداهلل بن مقفع (م 141ق) است که برای اولین
بار توسط خواجه نصیرالدین طوسی به فارسی ترجمه شد.
کاملترین اثر در این رابطه نیز کتاب منیة المرید فی
آداب المفید و المستفید ،تألیف زینالدّین بن علی بن احمد
عاملی معروف به شهید ثانی (م  961ق) است .این اثر

توسط محمد باقر حجتی تحت عنوان آداب تعلیم و تربیت
).
در اسالم به فارسی ترجمه شد
ویژگی این پژوهش که متضمن بدیع بودن آن است،
تلفیق دو دسته منابع فوق تحت یک عنوان است که با
کنکاش در منابع کتبی مدون و فضای مجازی و غیره ،مورد
مشابهی برای آن یافت نشد .به عبارت دیگر ،پژوهش حاضر
سعی داشته است تا مصادیق قواعد فقه اسالمی را در حقوق
و روابط معلم و متعلم مورد بررسی قرار دهد.
جایگاه علم و عالم و تعلیم و تربیت در فقه اسالمی
تعلیم و تربیت عامل سازندگی انسان است .انسان در
بدو تولد در اوج ضعف و جهل است ،ولی خداوند امکانات و
استعدادهای الزم برای کمال را در اختیارش قرار میدهد.
﴿واللَّه أَخرج ُكم من بطُ ِ
ون أ َُّم َهاتِ ُك ْم ََلتَ ْعلَ ُمو َن َشْياً َو َج َع َل لَ ُك ُم
ُ
َ ُ َْ َ
ئد َة لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾ {النحل.}77 /
َّ
ص َار َو ْاْلَفْ َ
الس ْم َع َو ْاْلَبْ َ
(خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج کرد ،در حالى
که هیچ چیز نمىدانستید .آن گاه براى شما گوش و چشم و
قلب قرار داد شاید شکر او را به جا آورید).
تعلیم و تربیت موجب میشود که این انسان ناتوان در
هنگام تولد ،به صورت فردی دانا و فهیم و دارای خصوصیات
متعالی انسانی گردد .قرآن کریم برتری دانایان بر نادانان را
َّ ِ
َّ ِ
ين
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
این گونه بیان میدارد﴿ :قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوى الذ َ
ََليعلَمو َن إََِّّنَا ي تَ َذ َّكر أُولُواْ ْاْلَلْب ِ
اب﴾ {الزمر( .}9 /آیا آن کسانى
َ
َ ُ ْ
َ ُ
که مىدانند ،با کسانى که نمىدانند ،یکساناند؟ البته
عاقالن به خود مىآیند).
پیدایش موضوع معلم و متعلم و روابط متقابل بین آن
دو ،همزمان با ایجاد فرایند تعلیم و تعلم بوده است و
پیشینهای به قدمت آفرینش جن و انس و ملک دارد.
ض ُه ْم
خداوند سبحان میفرمایدَ ﴿ :و َعلَّ َم ءَ َاد َم ْاْلَمساءَ كلُّ َها ُُثَّ َعَر َ
لى الْ َمالئ َك ِة{ ﴾...البقره( }31 /و تمامى نامها را به به آدم
َع َ
بیاموخت .سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد .)...با دقت
در مفاد این آیه شریفه میفهمیم که خداوند به عنوان اولین
معلم تعلیم و تربیت را آغاز کرده ،در مرحله بعد ،این
وظیفه بر عهده آدم و سایر پیامبران نهاده شد.
در قرآن کریم مواردی چون :آموختن اسماء به آدم،
آموزش ساخت کشتی به نوح (ع) ،آموزش خضر نبی (ع) به
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موسی (ع) ،وصایای لقمان به فرزندش و  ...وجود دارد که
میتوان ردپایی از موضوع تعلیم و تعلم را در آنها یافت.
در احادیث و روایات بسیاری از امامان معصوم (ع) نیز
اشارات مستقیم یا غیر مستقیمی به جایگاه علم و تعلیم

ب
شده است .از جمله :پیامبر اکرم (ص) فرمودهاند« :طَلَ ُ
ِ
ٍِ
ب بُغاة العلم»
الْع ْل ِم فَ ِر َ
يضةٌ َعلَى ُك ِّل ُم ْسلم ،أَل إ َن اهللَ ُُيِّ ُ
) (تحصیل علم بر هر مسلمانی واجب است،
(
خداوند طالبان علم را دوست دارد) .نیز« :إِذَا أ َْرذَ َل اللَّهُ َعْبداً
))
َحظََر َعلَْي ِه الْعِْل َم»
(هرگاه خدا بخواهد بندهای را خوار کند ،دانش را از او دور
ِ
القيام ِة
میسازد) .نیز امام صادق (ع) فرمودند« :اذا کا َن يَ َ
وم َ
عيد و ٍ
َجع اهلل ع ِز وج َّل النَّاس فی ص ٍ
احد ِ ِ
ِ
ين فَتَ َوَّز َن
َ
ََ ُ َ َ
ُ
ووض َعت املَواز ُ
َ
ماء علی ِد ِ
ِ
ِدماء الش ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ماء
العلَ َ
العلماء فَریج ُح م ُ
داد ُ
ُّهداء َم َع مداد ُ
َ َ
الشُّه ِ
) (آن هنگام که
داء»(
َ
روز رستاخیز شود ،خدای بزرگ مردمان را در سرزمینی
گرد هم آورد و ابزارهای سنجش بر نهند .پس چون
خونهای شهیدان را با مُرکب قلم دانشمندان بسنجند،
مُرکب قلم دانشمندان بر خونهای شهیدان برتری یابد).
نبی اکرم (ص) در این باره بیان داشتهاند« :مَن جاءَهُ الموتُ
وَهو یَطلبُ العلمَ لِیحیی بِه االسالمَ کانَ بینَهُ وبینَ االنبیاءِ
)(.متعلمی که
درجةٌ واحدةٌ فی الجنةِ» (
هدفش از آموختن علم ،احیای دین و آیین الهى اسالم
است ،اگر به هنگام تحصیل علم ،مرگش فرا رسد ،با
پیامبران از لحاظ مقام و منزلت بهشتى در یک درجه است).
کاربرد قواعد فقهی موجود در حقوق معلم و متعلم
 1ـ قاعده احسان
ِِ
ني ِم ْن َسبِ ٍيل { ﴾...التوبه}91 /
﴿َ ...ما َعلَى الْ ُم ْحسن َ
( ...بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست .)...
تعریف« :هرگاه کسی کار نیکی انجام دهد و بدون
تعدی و تفریط ،زیانی به بار آورد مسؤول و ضامن نیست»
(قانون مدنی ،باب دوم ،فصل اول ـ کلیات ،ماده  ،306اداره
فضولی اموال غیر)؛ (قانون مجازات اسالمی ،باب چهارم،
).
حدود مسؤولیت جزایی ،ماده ( )11

قاعده احسان فقط جایى است که شخص هیچ گونه
قصد کسب نفع شخصى نداشته باشد( .
).
باید توجه داشت که عنصر اصلی در این قاعده کار نیک
است و احسان شامل جلب نفع و دفع ضرر است .اگر در
حین تدریس توسط معلم و استفاده درست و به جا و
آگاهانه ،وسیلهای از تجهیزات مدرسه مانند :دیتاشو ،تابلوی
هوشمند ،رایانه ،تجهیزات سمعی و بصری ،وسایل
آزمایشگاه ،وسایل نقلیه و  ...خراب شود ،معلم ضامن نیست.
همچنین اگر دانشآموزی در حین پاسخگویی به درس،
وسیلهای را بدون این که افراط یا تفریط کرده باشد ،خراب
کرد ،ضامن نخواهد بود .مورد دقیقتر آن شاید این باشد که
اگر معلم به نحو غیر عمد مطلبی درسی را برای متعلم بیان
نکند و ندانستن آن مطلب باعث شود در امتحان یا کنکور
موفق نشود ،معلم ضامن نیست .البته نباید قصد انتفاع در
کار باشد .البته اگر معلم برای این که کالس خصوصی
بگیرد ،مطلبی را سر کالس عنوان نکند ،این حالت از شمول
قاعده فوق خارج است.
 2ـ قاعده اتالف
تعریف« :هرگاه کسی شخصاً یعنی بدون واسطه یا به
وسیلهای و با واسطه ،مال دیگری را تلف کند ،تلف کننده
مال در برابر صاحب آن ضامن و مسؤول است( ».ماده 237
).
قانون مدنی) (
در این تعریف چند عنصر مهم وجود دارد.
اوالً :تلف کردن چیزی به معنای نابود کردن و از بین
بردن آن است.
ثانیاً :هر چیزی که برای رفع نیازمندی انسان به کار
رود مال گفته میشود ،چه تکوینی باشد چه اعتباری.
ثالثاً :ضمان ،یعنی وجود اعتباری چیزی که از بین
رفته ،بر عهده تلف کننده آن است و او موظف و مسؤول
است که بدل آن را به صاحبش برگرداند که ممکن است
بدل به صورت مثلی یا قیمی باشد.
رابعاً :تلف میتواند به صورت بی واسطه باشد که به آن
«اتالف بالمباشره» گویند .یعنی میان عامل و عمل
واسطهای وجود نداشته باشد .همچنین میتواند به صورت با
واسطه باشد که به آن «اتالف بالتسبیب» گویند ،به این
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معنا که میان عامل و عمل واسطه یا واسطههایی وجود
دارد .حال هرگاه مثل شىء تلف شده در بازار قابل تهیه
باشد ،ولى قیمت روز مطالبه در بازار چندین برابر قیمت روز
تلف باشد ،متصرف ملزم است آن را تهیه و به صاحبش
).
مسترد دارد (
شمول این قاعده به روابط متقابل معلم ومتعلم این
گونه صدق میکند :جایی که معلم وقت دانشآموز را تلف
کند ،مثالً دیر سر کالس حاضر شود ،یا زود کالس درس را
تعطیل کند ،یا به جای گفتن درس ،مطالبی را عنوان کند
که مربوط به درس نباشد ،یا از روشی نامناسب درس را
بیان نماید ،یا بدون توجه به تحوالت علم و تکنولوژی از
شیوههای ناکارآمد استفاده نماید؛ در این گونه موارد ،معلم
ضامن این اتالف است .حال این که چگونه میتواند آن وقتِ
از دست رفته را جبران کرده ،بدل آن را بپردازد ،خود بحث
دیگری است.
درباره متعلم نیز این قاعده صدق میکند .وقتی که
دانشآموز وقت معلم را با سؤاالت بی جا و بی ربط میگیرد
یا با برهم زدن نظم و ایجاد سر و صدا و اعمال ناشایست،
وقت معلم و دیگر هم کالسیهایش را ضایع میکند ،او هم
مسؤول و ضامن است .یا اگر متعلم تجهیزات کالس و
مدرسه را با سهل انگاری و عدم دقت هدر داده ،آنها را
خراب کند ،ضامن است .زیرا این خسارات از مصادیق حق
الناس است و گاه ممکن است دیگر نتوان این حق را جبران
کرد.
قابل توجه است که در اتالف ،عمد وعلم شرط نیست.
یعنی اگر کسی در انجام امری مباح ،سهل انگاری نمود و
بدون عمد و آگاهی به کسی آسیبی وارد آمد ،باز هم ضامن
خواهد بود.
البته بحث اباحه در تصرف ـ به معنی اجازه در تصرف
بدون ملکیت ـ نیز باید توجه شود .بدین معنی که معلم و
متعلم میتوانند در اموال و تجهیزات مدرسه تصرف کنند و
در جهت تعلیم و تربیت از آنها استفاده معمول و درست را
به جای آورند ولی مالک آنها نیستند.
 3ـ قاعده حرمت اخذ اجرت بر کار واجب
تعریف« :اجرت و دستمزد در برابر کاری میتوان
خواست که انجامش در اختیار و توان انجام دهنده باشد و از

آن منفعت معقول و مشروعی برای اجرت دهنده به دست
).
آید» (
اصل این قاعده در مواردی کاربرد دارد که فردی مکلف
به عمل واجبی باشد که در این صورت اجازه ندارد برای
انجام آن عمل مزد طلب کند .به عنوان مثال ،نماز قضای
پدر وفات یافته بر پسر بزرگتر واجب است؛ لذا وی
نمیتواند از سایر ورثه برای انجام این عمل مزدی طلب
نماید .یا بیان اصول اعتقادی برای فرد نیازمند واجب است؛
لذا یک فرد معلم یا روحانی نمیتواند برای بیان این مطلب
اجرت طلب نماید .ولی در مواردی که عمل نیکو و مستحب
یا مباح است .مانند تدریس علوم غیر اعتقادی ،در این موارد
اخذ اجرت بالمانع است .با این وصف عمل محسن محترم
است و معلم هم یکی از بهترین مصادیق محسن است.
همچنین آموزش دادن مصداق واجب کفایی تخییری
توصلی است .یعنی تعبدی نیست ،بنابر این قصد قربت در
آن مطرح نیست .پس اگر در قبال تدریسی که انجام داده
است ،اجرت بگیرد حرام نیست .از سوی دیگر ،معلم از بیت
المال حقوق گرفته ،یعنی ارتزاق میکند و شامل معنای
اجرت نمیشود .بنابر این قاعده ،تدریس در کالسهای
خصوصی ،مدارس غیرانتفاعی ،آموزشگاههای علمی و فنی و
هنری با رعایت تمام شرایط و دریافت اجرت در برابر آن
ظاهراً بال اشکال است.
 4ـ قاعده اذن:
«اإلذن فی الشيء إذن فی لوازمه» (

) یعنی

اذن دادن در چیزی ،اذن در لوازم آن نیز هست.
تعریف :موافقت قبلی مالک یا کسی که به حکم شرع
یا قانون اختیار مالی را داشته باشد ،درباره تصرف و دست
یافتن بر مال او را اذن گویند .تفاوت اذن با اجازه در این
است که اذن موافقت قبلی و اجازه رضایت بعدی است.
اذن واجازه بر سه گونهاند :صریح ،فحوا و شاهد
).
حال(
اذن صریح :آن است که داللت مطابقی یا تضمنی لفظ
باشد.
اذن فحوا :داللت التزامی لفظ را گویند.
شاهد حال :داللت از طریق قرینهای دارد که از رضایت
داللت کند فهمیده میشود.
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حال اگر مثالً معلمی خواست دانش آموزان را به اردوی
علمی یا تفریحی ببرد ،حتماً باید اذن صریح از طرف اولیای
دانشآموز داشته باشد ،البته فرم رضایت نامه والدین نیز با
همین هدف اخذ میگردد .فرمهایی هم که توسط اولیای
دانشآموزان در ابتدای سال و هنگام ثبت نام نیز تکمیل
میگردد ،در واقع رضایت نامه والدین و به منزله لفظ است
که این گونه موارد نیز مصداق اذن صریح یا فحوا بوده است
نه شاهد حال .زیرا شاهد حال در قانون آموزش و پرورش
وجاهت کافی را ندارد.
 1ـ قاعده استیمان
تعریف :هرگاه از طرف مالک یا شارع به کسی اذن داده
شود که در مالی به عنوان حفظ آن برای صاحبش ،یا به
عنوان استفاده از منافع آن تصرف کند ،اگر آن مال بی آن
که شخص مأذون تعدی یا تفریط نسبت به آن کند ،تلف
).
گردد ،آن شخص ضامن نخواهد بود (
وقتی اولیای دانشآموز ،فرزند خود را برای تعلیم
وتربیت به مدرسه میفرستند ،در واقع دانشآموز در مدرسه
امانت است .اولیای مدرسه نیز امین هستند .پس اگر در
مدرسه برای دانشآموز اتفاقی رخ داد ،معلمان مسؤول
نیستند .طبق قاعده استیمان که شخص میتواند از منافع
مورد امانت استفاده کند ،به دانشآموز نیز میتوان
مسؤولیتهایی داد که به نفع مدرسه باشد .در گذشته،
متعلمان در خانههای معلمشان کار میکردند و این کار نه
تنها امری عادی بود ،بلکه از افتخارات متعلم برشمرده
میشد و آن را برای خود به عنوان یکی از الطاف الهی
محسوب میکرد .در حال حاضر ،مدرسه هم خانه معلم و
هم خانه متعلم است .پس اگر در مدرسه به دانشآموزان
وظایفی جدای از تعلم محول شود ،دانشآموز وظیفه دارد
آن را انجام دهد .هر چند که دانشآموزان هم بعضاً مشتاقانه
آن وظایف را انجام میدهند.
 6ـ قاعده غَرَر
تعریف :غرر در لغت به معنای خطر است و خطر به
معنای مصدری ،یعنی در معرض هالکت و تباهی بودن.
) نیز به معانی ،بیگدار به آب زدن و
(
ریسک کردن است .در معنای فقهی به این معنا است که
مَبیع یا ثمن در خطر باشد.

پیامبر اکرم (ص) اگر چه به طور عام از غرر نهی
فرمودهاند ،ولی به نحو خاص آن ،در مورد تعلیم و تربیت
نهی فهمیده نمیشود؛ بلکه از مصادیق این قاعده جایی
است که مثالً معلم در آزمایشگاه ،آزمایشی را که خطرناک
است و باید در شرایط خاص انجام شود؛ بدون رعایت هیچ
امکانات ایمنی انجام دهد یا دانشآموزان را به اردوی کنار
دریا یا استخر ببرند ،بدون این که نجات غریق به همراه
داشته باشند .در این گونه موارد است که اگر خساراتی به
متعلمان وارد شود ،معلم یا مدیر ضامن خواهد بود.
اما جایی که پای علم در میان باشد چنین برداشت
نمیشود .زیرا پیامبر اکرم (ص) فرمودهاند« :اُطلبُوا العِل ِم ولو
))
بالصني فإ ّن طلب العِلم فريضة علي كل مسل ٍم».
ّ
(به دنبال دانش (حتی به دورترین نقطه) به چین بروید،
زیرا فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب و الزم است) .از
شهر و دیار خود دور شدن برای کسب علم شاید به نوعی
ریسک باشد چه بسا این سفر خطرات بسیاری در بر داشته
باشد و شاید هرگز برنگردد .در این حالت تحصیل علم
گرچه خطرناک است ولی شامل این قاعده نمیگردد.
 7ـ قاعده غرور
غرهُ»
«املغرور يَ ِرج ُع إلی َمن َّ
تعریف :غرور در لغت به معنای خدعه و فریب است .در
اصطالح فقه و حقوق تعریف آن چنین است :هر گاه کسی
شخصی دیگر را فریب دهد و در نتیجه موجب تلف مالی از
او گردد ،باید از عهده ضرر شخصی که فریب خورده برآید.
) .مثال اگر در مدرسه از اولیای مدرسه،
(
کاری صادر شود که در نتیجه آن دانشآموز ضرر ببیند،
مدرسه مقصر است و باید آن را جبران کند .مثالً اگر مدیر
مدرسه برنامه امتحانی را اشتباهی به دانشآموزان بدهند یا
زمان امتحان را اشتباه اعالم کند .پرونده دانشآموزی را گم
کنند و کارهایی از این قبیل ،مدرسه مسؤول است و
دانشآموز برای جبران خسارت باید نزد اولیای مدرسه برود
و آنها هم ملزم به برطرف کردن خسارت هستند.
 7ـ قاعده قرعه
«لکل امر مشکل قرعه» .یعنی در هر امر غیر قابل حل
).
باید به قرعه متوسل شود (
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تعریف :به طور کلی هر جا در تصمیمگیری تردید و
تحیر پیدا شود و برگزیدن یک طرف تردید ،برتری نداشته
باشد و به اصطالح موجب ترجیح بالمرجح شود قرعه الزم
).
میشود (
به عنوان مثال ،گاهی در مدارس شرایطی پیش میآید
که به ناچار باید به قرعه متوسل شوند .از جمله هنگامی که
تصمیم میگیرند تعدادی از دانشآموزان معدل باال را به
اردو ببرند ،در حالی که تعداد این گونه دانشآموزان زیاد
باشد و مدرسه هم باید تعداد محدودی را انتخاب کند ،یا
میخواهند به چند نفر از دانشآموزان موفق جایزه بدهند،
در حالی که تعداد جوایز کمتر از تعداد این دانشآموزان
است یا برای انتخاب نماینده کالس بین چند نفر که شرایط
مساوی دارند یا در اختصاص معلمان و استادان به کالسها
و دروس مختلف در یک رشته یا انتخاب برخی دبیران برای
تشویق یا تدریس در کالسهای جبرانی و مواردی از این
قبیل است که این قاعده قابل اجراست.
 9ـ قاعده علی الید (ضمان ید)
أخ َذت حتی تؤدي»
«علی اليد ما َ
تعریف :هر کس بر مال دیگری دست یابد ،بدون آن که
از طرف قانون گذار یا مالک مأذون باشد باید عین آن مال را
به صاحبش یا قانم مقام او برگرداند .در صورتی که عین مال
موجود نباشد یا دسترسی به آن نداشته باشد مکلف به دادن
مثل آن است و اگر مال مثلی نباشد ملزم به پرداخت قیمت
).
آن است( .
به عنوان مثال ،اگر معلم یا متعلم از اموال مدرسه
چیزی را برداشت ،طبق این قاعده باید آن را پس دهد و اگر
تلف نمود ،ضامن است .مثالً رایانه مدرسه را برای کارهای
شخصی خود برده و آسیبی به آن رسیده است .در چنین
حالتی فرد ضامن است و باید از عهده خسارت آن بر آید.
 10ـ قاعده الضرر
«َلضرر وَل ِ
ضر َار فی اإلسالم» .معنای قاعده این است که
َ
هیچ ضرر و زیانی در اسالم نیست.
تعریف :باید توجه داشت که ضرر زدن به دیگری را
اسالم نفی کرده است .در فقه اسالمی ضرر و ضرار به معانی
مختلفی آمده است .ازجمله :مجازات و تالفی و کیفر دادن
به دلیل ضرری که کسی ایجاد کرده است ،نیز ضرار،

خسارت زدن به دیگری بدون این که سودی عاید خودش
شود و ضرر و زیان زدن به دیگری به نفع خود است ،برخی
ضرار و ضرر را مترادف گرفتهاند .نیز ضرار به معانی عسر و
حرج ،زیان رسانیدن به طور عمد ،ضرر و زیان رساندن
عمدی یا سهوی و تکرار صدور ضرر است (اصل  40و بند 1
اصل  43قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران)
).
(
حال اگر مثالً متعلم به دلیل سختگیری معلم به
اتومبیل یا دیگر اموال او ضرر بزند یا شیشههای مدرسه را
به دلیل مردود شدن یا اخراج شدن از مدرسه بشکند یا
موجبات بی حرمتی معلم را فراهم کند یا معلم برای تالفی
کردن ،نمره دانشآموز را کمتر از حق او بدهد یا فضای
کالس را به گونهای متشنج کند که اعصاب و تمرکز
متعلمان را برهم بزند یا بدون کسب دانش و توانایی کامل
وسایل کمک آموزشی را خراب کند و دیگر امور از این
قبیل ،شامل این قاعده خواهد بود.
 11ـ قاعده نفی عسر و حرج (ال حرج)
﴿ما َج َع َل َعلَي ُکم فی الدي ِن من َحَرٍج﴾ {الحج.}77 /
تعریف :هرگاه تکلیفی دشوار و مشقت بار باشد ،از عهده
فرد ساقط می شود (ماده  1130قانون مدنی) (
) .با این وصف ،عسر و حرج آن است که مستلزم
مشقت شدیدی باشد که مردم عادتاً آن را تحمل نمیکنند.
تعلیم و تعلم مشقت دارد ولی به گونهای نیست که نتوان
آن را تحمل کرد .چه بسا برای بسیاری از اشخاص لذت هم
دارد .عسر و حرج جایی است که غیر مقدور باشد .گاهی
غیر مقدور نیست اما موجب اختالل نظام حقوقی میشود یا
موجب ضرر است .تعلیم و تعلم نه غیر مقدور است نه به
نظام حقوقی آسیب میرساند .پس نمیتوان به بهانه این
قاعده از زیر بار تعلیم و تعلم شانه خالی کرد .اما اگر معلم
چیزی را از متعلم بخواهد که بنا برعرف در توان او نیست و
متعلم از انجام آن عاجز است ،بر اساس این قاعده ،وظیفه از
عهده او ساقط است و معلم نمیتواند از چنین مواردی در
ارزشیابیها استفاده نماید.
 12ـ قاعده اشتراک در تکلیف
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تعریف :هر گاه حکمی در اسالم ثابت شد آن حکم
شامل همه مسلمانان میشود ،حتی آنها که در زمان صدور
).
حکم ،حاضر یا موجود نبودهاند (
بنابراین قاعده ،اشتراک در تکلیف بین عالم و جاهل
است .علم به تکلیف شرط تکلیف نیست و جهل به تکلیف
نیز رافع تکلیف نیست .در تعلیم و تربیت نیز این گونه است.
معلم و متعلم نمیتوانند به دلیل جهل به موضوع ،حقوق
دیگری را رعایت نکنند یا تکالیف مربوط به خود را انجام
ندهند .مثالً متعلم در هنگام پرسش کالسی نمیتواند بهانه
آورد که جلسه قبل غایب بوده است و نمیدانسته که درس
کجاست .یا معلم نمیتواند به بهانه این که نمیدانسته
حقوق و مزایای این کار کم است ،از انجام وظایف خود
سرباز زند .البته باید توجه داشت که حقوق و تکالیف معلم
و متعلم باید به آنان آموخته و تفهیم گردد تا از جمله
جاهلین قاصر نباشند و این جزئی اساسی از فرایند تعلیم و
تعلم است.
 13ـ قاعده اقربیت
اْلبعد» .یعنی اقربا نسبت به افراد با نسبت
ب ََینَ ُع َ
اْلقر ُ
« َ
). .
دورتر حق تقدم دارند (
تعریف :در فقه اسالمی درباره مواردی چون تقسیم ارث
و زکات این قاعده لحاظ میگردد .ضرب المثل معروف
«چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است» نیز بر
اساس همین قاعده بیان شده است.
در تعلیم و تربیت کنونی ،ثبت نام دانشآموزان محدوده
مدرسه ،شامل این قاعده است .به دلیل تعداد زیاد
دانشآموزان و تنوع آنان در سطح هر شهر ،ادارات آموزش و
پرورش در زمان ثبت نام برای هر مدرسه محدودهای
جغرافیایی تعیین میکند .مدیران مدارس ملزم به ثبت نام
دانشآموزان ساکن در درون این محدوده هستند .یعنی
دانشآموزانی که در محدوده مدرسه زندگی میکنند ،در
ثبت نام به دانشآموزان دیگر که در خارج این محدوده
هستند ،ارجحیت دارند .حال اگر مدیری برای دریافت
شهریه باالتر یا جذب دانشآموزانی با معدل بهتر ،خالف این
رویه عمل نمود ،ضامن خواهد بود .همچنین دانشآموزان
یک مدرسه برای استفاده از امکانات آن مدرسه مانند :زمین
چمن ،سالن ورزشی ،سایت رایانه ،آزمایشگاه و موارد دیگر

بر دانشآموزان مدارس دیگر اولویت دارند و اداره آموزش و
پرورش نباید رویهای خالف این را اجرا نماید.
 14ـ قاعده میسور
ط باملعسوِر» .یعنی کار قابل انجام دادن به
يسور َليَس ُق ُ
«املَ ُ
َ
واسطه حدوث کار غیر ممکن ،از گردن ساقط نمیشود
).
(
تعریف :میسور یعنی ممکن و در برابر معسور یعنی
دشوار و غیر ممکن قرار میگیرد .هرگاه انجام تکلیفی دشوار
یا غیر مقدور باشد ،اندازهای از آن که ممکن و مقدور باشد،
).
ساقط نمیشود (
در مورد حقوق معلم و متعلم ،طرفین نمیتوانند به
بهانه زیاد بودن تکالیف خود و معسور بودن از انجام آنها سر
باز زنند و حقوق طرف مقابل را رعایت نکنند .بلکه باید به
هر اندازه از تکلیف که در توان خود میبینند عمل کند.
 11ـ قاعده اقدام
تعریف :هرگاه شخصى با توجه و آگاهى ،عملى را انجام
دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد،
واردکننده زیان ،که شخص دیگرى است ،مسؤول خسارت
نخواهد بود .فقها عدم مسؤولیت واردکننده زیان را مستند
به «اقدام» دانستهاند؛ بدین بیان که شخص با اقدام خود
موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است .در حقیقت
«اقدام» مانعى براى اجراى قواعد ضمان قهرى از جمله
).
قاعده احترام است (
مثالً معلمی که بدون گرفتن حق الزحمه برای
دانشآموزان کالسهای جبرانی یا تقویتی بگذارد .همچنین
معلمی که بداند در مناطق محروم شرایط کار بسیار سخت
و امکانات بسیار محدود است ،اما داوطلبانه این مناطق را
برای خدمت برمیگزیند مصداق این قاعده است .در چنین
حالتی که با علم و قصد و رضا این خدمت را انتخاب نموده،
نمیتواند نسبت به محدودیتهای آن اعتراض کند .گرچه
باید در تکاپوی رفع آنها برآید .ناگفته هویداست که این
گونه افراد نزد خداوند مأجور بوده ،همین امر انگیزه بسیار
مستحکمی برای آنان است .همچنین این قاعده در موارد
دیگری نیز صدق میکند .مثالً در برخی موارد افرادی با
مدارک تحصیلی باال به دلیل نبودن مشاغل مناسب ،مدارک
اصلی خود را کتمان نموده ،با مدرک پایینتر استخدام

شمول قواعد فقه اسالمي در حقوق معلم و 15 / ...

میشوند ،سپس در موقع مناسب مدرک باالتر خود را ارائه
کرده ،طلب حقوق مربوطه را مینمایند.
 16ـ قاعده لزوم عقد
ِ
ِ
العقود﴾
خداوند متعال در قرآن فرموده است﴿ :أوفوا ب ُ
{المائدة( }1 /به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید).
تعریف :بر اساس برداشت از آیه کریمه و با استناد به
این قاعده (قانون مدنی ،مقدمه ،در انتشار وآثار و اجرای
قوانین به طورعموم ،ماده  )10قولی که معلم یا مدیر به
دانشآموزان میدهد باید انجام شود .بد قولی اثر بسیار
مخربی در ذهن و روح طرف مقابل دارد .وفای به عهد برای
همه شایسته و برای معلمان بسیار ضروری است .چرا که
دانشآموزان از آنان یاد میگیرند که آنها نیز این گونه
باشند .صداقت و خوش قولی از صفات الزم و ضروری برای
هرکس ،به ویژه برای معلمان است .وفای به عهد به معلم
شخصیت میدهد و او را محبوب و مورد اطمینان میسازد.
به عنوان مثال ،اگر معلم برای جلسه آینده امتحان مقرر
کرد ،باید در زمان تعیین شده امتحان را برگزار نماید .از
حقوق مورد اشاره دانشآموز این است که او باید به صورت
شفاف مقررات و قوانین مربوط به خود را بداند .یکی از
حقوق متقابل معلم و متعلم یکسان بودن قول و عمل است
).
که از مصادیق این قاعده است (

(

 17ـ قاعده الغائب علی حجه
یعنی شخص غائب در دادرسی حق اقامه دلیل دارد
).

تعریف :به عنوان مقال بر اساس این قاعده،
دانشآموزانی که در طول سال تحصیلی دارای غیبت بوده یا
به دالیلی موفق به شرکت در امتحانات نمیشوند ،باید اقامه
دلیل کرده ،در صورت تشخیص مجاز بودن مورد ،باید
تمهیدات الزم برای جبران مافات صورت گیرد .این کار
اکنون نیز صورت میگیرد .ولی برخی از مدارس برای کم
کردن از حجم کارها در گرفتن سؤال از دبیران و برگزاری
امتحان مجدد و تصحیح اوراق و غیره زیر بار این کار
نمیروند که از نظر شرعی ضامن هستند .درباره معلمان نیز
این قاعده صدق میکند .اگر آنان به دالیلی موجه غیبت
داشته باشند ،مسؤوالن باید علت موجه آنان را در نظر
بگیرند .اما حالت دیگر این است که به دالیلی که اهمیت و

فوریت کافی را ندارد ،معلم در کالس حاضر نمیشود و
مسؤوالن به دلیل روابط دوستی ،غیبت ایشان را لحاظ
نمیکنند .در این صورت ،مدیر ضامن جبران خسارتی است
که به متعلمان وارد آمده است.
بحث و نتیجهگیری
آیات و روایات بسیاری پیرامون حقوق معلم و متعلم و
اهمیت تعلیم و تربیت وجود دارد که بیان همه آنها در توان
و حوصله این مقاله نیست .به عبارت دیگر ،تقریباً هیچ
کتاب روایتی را نمیتوان یافت که در آن به علم و حکمت
همین طور تربیت انسانها نپرداخته باشد .معلم و متعلم در
فقه امامیه از جایگاه رفیعی برخوردار است که خود بیانگر
اهمیت امر تعلیم و تربیت نیز هست .در قواعد فقه که همان
اصول و قواعد عام و کلی فقه مبین اسالم است ،اشاره
مستقیم به مباحث مربوط به تعلیم و تربیت نشده است ،اما
با بررسی دقیق میتوان برخی از این قواعد را که در امر
تعلیم و تربیت شمول دارد ،استنباط نمود .در پژوهش
حاضر 17 ،قاعده را که به طریقی به موضوع مربوط میشد،
برشمرده ،مصادیق عینی و جزئی آن در تعلیم و تربیت و
حقوق معلم و متعلم بیان شده است .برای رعایت اختصار و
پرهیز از اطاله کالم ،قواعد مورد بحث بسیار کوتاه و مجمل
ذکر شده است .با این امید که این مختصر فتح بابی باشد
برای دانش پژوهانی که عالقمند ادامه این راه و کنکاش
بیشتر در مورد این موضوع هستند.
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