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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
الي نود تا بود،  مجموعه آدابي كه حدود هشتاد مطرح شد. شناسيروشبه مناسبت بحث آداب تعليم و تعلم بحث 

 شهيدشود اين آداب براي معلم و متعلم تكثر پيدا كرده است، مرحوم ديده مي حالدرعينبا روايات تطبيق داده شد و 
هايي حاكم بر بسط را باز كرده و بسطش داده است، براي اينكه دانسته شود چه قواعد و روش شناسيروشره) (

كلي مطرح شد. اينجا چهار الي پنج  شناسيروشايشان نسبت به اين وظايف و آداب است، ابتدا بحث كبروي و 
اي از آداب و مالك، قاعده، معيار و روش براي تعميم و بسط آداب و وظايف ذكر شد. گاهي ايشان به دنبال پاره

بر اساس چنين عنوان و  و ؛وظايف، به اين مطلب اشاره كردند، معلم يا حبيب يا هادي است و يا ناصح يا امين است
يعني آداب رعايت شود. در ابتدا به برخي از مواردي كه  شأني كه براي معلم قائل شده است، بايد وظايف و رفتارها

كتاب منيه چاپ جامعه مدرسين بررسي  نودوپنجشود. سپس صفحه ره) به آن اشاره كرده است پرداخته مي( شهيد
 خواهد شد. 

 بيان جايگاه معلم
چند ادب و نكات ريز ديگري در  1»اْلحَالِ صَلَاحِ  وَ  اْلعِلْمِ  لِانْتِظَامِ  عَظِيمٌ  َسبَبٌ ذَلِكَ  َفإِنَّ«اي به قاعده بعد از اشاره 

 َفالَ  الطَّبِيبِ بَِمنِْزلَةِ الُْمتَعَلِّمِ إلَى بِالنِّْسبَةِ اْلمُعَلِّمَ أَنْ إلَى كُلَّهُ الْأَمْرَ  مَرْجِعُ وَ«فرمايد سپس مي و ؛شودمقام تعليم ذكر مي
جايگاه معلم،  »اْلعِلَّةُ تَقَْتضِيهِ  الَّذِي الْوَجْهِ  عََلى مُدَاَواتِهِ وَ الْإِْصلَاحِ إلَى الُْمحْوِجَةِ  اْلعِلَّةِ تََأمَّلَ  مِنْ وَقْتٍ كُلِّ فِي لَهُ بُدَّ

 طبيب تبعاً بايد در هر لحظه توجه داشته باشد كه چه رفتاري را بايد انتخاب كند. و ؛جايگاه طبيب است

  استاد منزلت و شأن
 مَرِضَ  ِلكُلِّ وَ  صَ�َاِلحاً َمقَالًا مَقَامٍ لُِكلِّ َفإِنَّ الضَّبْطِ تَحْتَ يَدْخُلُ  الَ مَا الْحَالِ تَْفصِيلِ ِفي كيللذ وَ:فرمايد: سپس مي

 ِممَّنْ  يَتَأَذَّى الَ أَنْ« اينجا تعميم داده است. يكي از آدابي كه معلم بايد رعايت كند، اين است، درواقع» ناجحا دَوَاءً
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فرمايد معلم وقتي ببيند متعلم او جاي ديگري مي» الُْمَتعَلِّمِ إلَى رَاجِعَةٌ لِمَْصلَحَةٍ أَيْضَاً غَيْرِهِ عَلَى قَرَأَ إِذَا عَلَيْهِ يَقْرَأُ
فرمايد معلم نبايد ناراحت كند، از نظر رواني يك مقدار برايش سنگين است. ميرود و از ديگري هم استفاده ميمي

، البته واجب در اينجا به معناي استحباب مؤكد است. »الطَّالِبِ مَنْ وَجَدَ إذَا اْلمُعَلِّمِ عَلَى اجِبُفَالْوَ«شود، بلكه 
 إنْ  بِنَْفسِهِ َغرَضِهِ تَْحِصيلِ عَلَى يَقْدِرْ لَمْ وَ الدَّْرسِ تَعَدُّدِ عَلَى قُوَّةٌ وَ َنشَاطاً الطَّالِبِ مَْن وََجدَ إذَا الُْمعَلِّمِ  عََلى فَالْوَاجِبُ«

اش اين است كه فرمايد معلم نه تنها نبايد ناراحت شود، بلكه وظيفهمي ،» آخَرَ دَرْسًا َعلَْيهِ يَقْرَأُ مَنْ  إَلى ابْتِدَاءً  يُرْشِدَهُ
و در علوم ديگري هم الزم است تحصيل بكند و استفاده ببرد، خودش  بينيد متعلم نشاط و آمادگي داردوقتي مي

فَانَّ ذلك ِمن تَمامِ النَّصيَحةِ وَ رَعايَِة حِفِظ فرمايد: و كمكش كند كه استاد پيدا كند. سپس مي او را ترغيب كندابتدائاً 
وظايفي را بر دوش  درواقع، اين وظايف را انجام بدهد، براي اينكه او ناصح و امين است. با اين عناوين هم االَمانَه

  ؛دارد و اين مستحب بسيار مؤكد است گذارد. تا حدي كه تعبير واجبمعلم مي
كه شأن و منزلت استاد شأن ناصح و امين و طبيب است. البته اين عناوين در  بنابراين پشت قاعده پنجم اين است

 معلم وارد است.كند و فقط در حوزه كار مورد متعلم صدق نمي
اوالً ما اين عناويني را كه معلم  اين هم قاعده ديگري با شيوه و روش ديگري است و مبتني بر اين است كه

يعني علم معلم در قلمرويي كه به او  ؛طبيب است، در روايات داشته باشيم. البته ارتكازات عقاليي گاهي مساعد است
 .او وديعه است كه ؛شود او را امين قرار داده است. البته در رساله حقوق و... تعبير امين شايد آمده باشدمراجعه مي
 :بنابراين

عنوان  خصوصبهاوالً بايد ثابت شود، عنوان طبيب، ناصح، امين يا هادي و... در روايات وجود دارد،  -
در موضع امين قرار  كههمينآورد. ناصح و امين، امين بودن، خودش وظايف خاصي را براي شخص مي

 گرفت. يك تكاليف و وظايف ديگري مالزم با جهت امين بودن وجود دارد. 

يعني معلم جايگاه طبيب يا  ؛ن است كه اگر اين عناوين وجود داشت، بگوييم در آن اطالق استنكته دوم اي -
خورد، يك يعني معلم ناصح است، امين است، طبيب است. فقط دو قيد به آن مي ؛ناصح و امين را دارد

ني و اخالقي قيدش اين است كه در قلمرويي كه به او مراجعه شده است امين باشد، قيد ديگرش ابعاد ايما
 اوست، اين هم نكته ديگري كه بايد اثبات شود بعيد نيست اطالق داشته باشد.
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 لوازم امين بودن
 شودجزء وظايف و آداب مي هاآنمرحله عبور شود، در اين صورت امين بودن لوازمي دارد كه  چند ايناگر از  

 :كه از حيث اينكه امين است بايد آن جهات را رعايت كند، مثالً
 ؛درست مطالعه كند

 ؛شيوه بيان خودش را شيوه بيان مناسبي قرار بدهد
 ؛در حد مقدور خودش تالش الزم را براي اداي درست اين امانت و نصيحت به عمل آورد

گيرد. اگر اين عنوان در روايات باشد، لوازمش همه مصاديق اين يك عنوان كلي به حكم تعلق مي درواقعيعني 
 شود. چيزهاي ديگر مثل ادب و آداب و شرايط تدريس و... با اين عنوان ثابت مي شود ومي داريامانت

فرمايد معلم بايد امين باشد و امين به عناوين خاصه مدلول روايت نيست بلكه روايت مي هاآنالبته باز هم 
 لم وجود داشته باشد، شود. بر فرض كه تعابير مطلقي راجع به معاين هم جزء لوازم و وظايفش مي كه ؛وظايفي دارد

 ترجيحي وظايف الزامي و
در  داريامانتيعني فرض  ؛نكته بعد اين است كه ممكن است بعضي از وظايفش الزامي و بعضي ترجيحي باشد

نامند. شود، اين امر را شرايط عقاليي ميحوزه تعليم و تعلم الزامي است و اگر رعايت نكند، متعلم دچار شبهه مي
 ين امور تكثير وجه و عناوين است.عقاليي است و ا دارينتاماالزمه  آنچه

كه  اي استقاعده همآنممكن است قواعد ذكر شده در بعضي جاها از نظر تطبيقي يك مقدار اعم و اخص شوند، 
ره) چند جا به آن اشاره كرده است. اگر عنوان امين و ناصح در روايات وجود داشته باشد، يا با ( شهيدمرحوم 
 شود كه بيان شد.داللتش همين مي كه آن مشكل است، حدود زات بگوييم شرع هم اين عناوين را قبول داردارتكا

حال از چند زاويه اين مدعا هرممكن است در آن وجه به كليت و قاعده مالزمه و سيره عقال اشكال كنند، به
كه  اي كند، اين پنجمين قاعده استبههكه ممكن است كسي در آن ش شود. خوبي تكثير اين ادله اين استاثبات مي

 ي هر راهي حدود داللتش تعيين شد.چهار الي پنج راه وجود دارد و برا
ممكن است گفته شود عنوان ناصح و حالت امين بودن، ارتكاز عقال است، در اين صورت مشمول قاعده قبل 

شود، بايد با تأييد ارتكاز عقال گفته شود شرع هم اين عنوان را پذيرفته است. سپس لوازمش را شرعي كنيم. مي
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شود امين است. هم يا روش عقاليي گفته ميشود امين است، گاهي از راه ارتكاز و فگاهي از راه نص خاص گفته مي
شود. اين هم راه ديگر شود. در اين صورت تمام لوازم عقاليي آن شرعي ميامين كه شد، بعد شرعي به آن داده مي

از راه قاعده قبلي  هاويژگييعني همين  ؛شودبراي اثبات امين بودن از قاعده قبل استفاده مي درواقعيعني  ؛است
 د، در ميان عقال الزمه تعليم و تعلم مبتني بر اين ارتكازات است.شواثبات مي

 ص)( امبريپتمسك به سيره 
در صفحه  كه ؛ص) است( پيامبركنند. تمسك به سيره قاعده بعدي يعني روش بعدي كه گاهي به آن استشهاد مي

 ِسيَّمَا مِنْهُمْ كُلا يُخَاطَبَ  أَنْ َبغِييَنْ وَ«گويد، از منيه چاپ جامعه مدرسين، تمسك به سيره كرده است. مي هشتادوشش
خواهد استاد را صدا تر آن است كه وقتي مي، متعلم محبوب»إِلَيْهِ  الَْأسْمَاءِ أَحَبَّ مِنْ نَحَْوهَا وَ  بِكُنَْيتِهِ اْلمَُتمَيِّزِ  الْفَاِضلِ

 تَوْقِيرٌ  وَ لَهُ  تَعِْظيمٌ فِيهِ  مَا وَ«اسمي كه خود او بيشتر دوست دارد. نه اينكه او دوست دارد.  كند، با كنيه نام ببرد. يا با
 أَجْلَبَ  وَ  ِلُسؤَالِهِمْ ابْسُطْ وَ لصدورهم اشْرَحْ نَحْوِهِ وَ ذَلِكَ َفإِنَّ  لَُهمْ إْكرَامًا أَصْحَابِهِ  يُكَنِّي ص اللَّهِ  رَسُولُ كَانَ  فَلَقَدْ

 اينجا ايشان به سيره تمسك كردند. ، »لِمَحَبَّتِهِمْ
 وَ  أَحْوَالِهِ عَنْ وَ عَنْهُ سَأَلَ اْلعَادَةِ عَلَى زَائِدًا الْحَلْقَةِ مُلَازِِمي مِنْ اَوْ مِنْهُمْ  أُحُدُ غَابَ إذَا«فرمايد، مي ادب ششم

 ِبنَْفِسهِ  مَْنزِلِهِ قَصَدَ اَوْ  إلَيْهِ  أَرَْسلَ ءٍ بِشَيْ عَنْهُ يُخْبَرْ  لَمْ  فَإِنْ «فرمايد سؤال كند، احوالش را بپرسد. ، مي»انْقِطَاعِهِ مُوجِبَ
 غَمٍّ فِي أَوْ عَادَهُ مَرِيضاً كَانَ فَإِنْ أَصْحَابِهِ مَعَ  (ص) اللَّهِ رَسُولُ  يَفَْعلُ كَانَ«گويند، اين بهتر است، مي »أَفْضَلُ هُوَ وَ

 ن دو مورد تمسك به سيره شده است.كه در اي 2»ِبه َيتَعَلَّقُ مَنْ وَ أَهَْلهُ تَفَقَّدَ راًُمسَافِ أَوْ عَنْهُ خَفَّضَ
 :شود، همين مدعاها را اثبات كردالبته در اين دو مورد از دو راه مي

 ؛يكي از راه بعضي از روايات خاص كه در اين موارد وجود دارد، احوال بپرسد -

 ها. يكي هم از راه همان عنوان تعظيم و امثال اين -

ص) براي بيان ( اهللاشود؟ از سيره رسول شود يا نميها تمام مياز اين نظرقطعمنتها آيا اين عنوان في حد نفسه با 
ه قبًال شود و اين مبتني بر دو الي سه مقدمه است. يكي بحثي است كوظيفه يا ادبي در مقام تعليم و تعلم استفاده مي

اما در سيره عقال اصلش اين است كه از  ؛توان از سيره در بعضي موارد، ترجيح را استفاده كردبه آن اشاره شد كه مي
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 ائمهص) و ( پيغمبرشود، مگر با يك معقوالت زائده، در سيره شرعي يعني سيره آن ترجيح استفاده نمي
خواهد. علتش اين است زائده و مقدمات ديگري مي مؤونه، يك ) براي اينكه از آن ترجيح استفاده شودالسالمعليهم(

گفته شود شارع در انجام  كهاينشود آن فعل مباح است. دهد، معلوم ميص) فعلي انجام مي( اكرمكه وقتي پيغمبر 
 طوركليبهو در مقام بيان ترجيح در ذيل است نه در مقام بيان ترجيح اصل عبادت  يك فعل در مقام مولويت است

 هاي زيادي در مباني سيره هست.خواهد. چون در سيره محذورات زيادي داريم، بحثاي ميقرائن خاصه

 يره براي ترجيحات و آداب و وظايفسميزان استفاده از 
توان از سيره براي ترجيحات و آداب و وظايف در تعليم و تعلم بهره برد، كار دشواري است و اينكه چه مقدار مي

 :است كه جهتازاين همآنري دشوا
يك مقدار مشكل است. از اصاله  ص) در مقام تشريع و مولويت است،( اكرماوالً در سيره، اينكه گفته شود پيغمبر 

مشكلي شود استفاده كرد. اصل اين است كه در مقام تصريح و تشريع است. اين يك تر ميالمولويه در اقوال، راحت
 است كه در سيره وجود دارد.

بوده كه اين كار را انجام  شود، اباحه است. جايزچيزي كه از سيره استفاده مي يك مشكل اين است كه حداكثر
 دهيم.

مشكل ديگر تعيين اينكه به عنوان اولي يا ثانوي يا حكومتي است. مباني استنباط رايج يكي اصاله المولويه است 
مولويه، اينكه اصل عنوان اولي است نه ثانوي، اينكه اصل بيان حكم كرديم، در مقام مولويت اصاله الكه قبالً هم بيان 

 ل عدم تقيد فعل، زمان و مكان است.و اص به عنوان الهي است نه واليي
متصل، لفظي نيمه متصل، يا  صورتبه، اصل عدم اعتماد بر قرائن و مقيدات است جز مقيداتي كه ديگرعبارتبه

كند. اصل در اين است كه شارع احكام را ذكر مي حالدرعينمهم است. ولي متصل است. بحث زمان و مكان خيلي 
كند، زمان و مكان را ملغي كرده است. فقط اعتماد او بر قرائن لفظي كند، يا بحث نماز ميوقتي حدي را ذكر مي

ايستي لحاظ كرد، شرايط و زمان را ب ها تأثير ذوقي بگذارد.تواند در اينكه مي متصل و منفصل و قرائن لبي است
تواند تأثير بگذارد و اال اصل القاي اين مقيدات است. عالوه بر اين بايد گفته شود ولي به عنوان چيزي كه گاهي مي

گذارد. عالوه بر اينكه زمان و مكان بر آن تأثير نمي و ؛بيان شارع مولوي است، اصل اين است كه حكم ابدي است
البته اين سند ندارد، ولي مبناي استدالالت فقهي ما اين است، اصل اين است كه را در آنجا بياورد،  و حرامحالل 
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ع) ( صادقيعني ما اوالً مردد هستيم زماني كه امام  ؛زمان و مكان از حكم بيرون بيايد. اين هم يك سري حكم است
يي است يا اينكه به كند، اين امر عقاليي يا عادي است، ارشاد محض عقالدر باب عبادات يا معامالت امري مي

فرمايد خمس دانيم زماني كه امام ميكند. نميكند. اصل اين است كه شارع اعمال مولويت ميعنوان مولويت امر مي
ع) كه ( جوادكند يا مثالً زمان امام دانيم به عنوان حكومتي امر ميبگيريد، عنوان اولي است يا ثانوي است. يا نمي

كند يا نه. در هر سه بار اصل مولوي است. اصل اين است كه بيان الهي را بيان ميتحليل كرد خمس نگيريد حكم 
 ينكه اصل عدم تقيه هم وجود دارد.حكم اولي است، عناوين ثانوي ندارد و اصل اين است كه عنوان الهي است، كما ا

در آن دخيل  همان تقيه عنوان ثانوي است. اصل اين است كه مولوي، اولي و الهي است و زمان و مكخود 
 كه دليل بيايد آن را تعبدي بكند.شود توصلي است يا تعبدي است. توصلي است مگر ايننيست، شك مي

شود مولوي، اولي و الهي است و هيچ قيدي اينجا باز اطالق يا با داليل عقلي يا با اطالقات لفظي است. گفته مي
ها در بيان نحوي، در يك بيان عمومي و اين گرددبرمي هافرضپيشهاي جديد به همين خيلي از بحث و ؛هم ندارد

الموضوعيه ةكند. اصالخيلي گسترش پيدا مي آيد،لفظي خيلي جاافتاده و روشن است، اما وقتي در رفتار شارع مي
د، مثالً يعني وقتي روايت عنوان خواست، امام به اين عنوان عنايت دارد. اصل موضوعيت است مگر اينكه تعليل بشو

 كنند، بحث اين است كه امر خودش موضوعيت دارد. وقتي فقها در طهارت بحث مي
گيرند، اي ميگذارند و موضوعيت را به قرائن خاصهممكن است در جاهايي گفته شود كه عقال هيچ فرق نمي

رد. ولي وقتي كه شود ادعا كها قواعد است. در عرف درباره آن راحت مياصل موضوعيت را مفروض گرفتند اين
كند اثبات آن دشوار است. لذا در فقه آنكه اين را اثبات مي و ؛ها محل ترديد استآيد، همه اينفعل و رفتار مي

 آورد.مي مؤونهاباحه فعل است و لذا در سيره و رفتارهاي شارع همه اصول محل ترديد است و براي شارع 
خواهيم در فعل شارع از اباحه بگذريم و به سمت باحه است، ما ميا كنندنهايت چيزي كه معموالً فقها اثبات مي

كنيم، اباحه داريم. بعد ترديد برويم. ترديد يعني حكم شرعي بياوريم. در اين فعل با همان عنواني كه از فعل انتزاع مي
است، اين خيلي هم همين را مستند بر حكم شرعي قرار دهيم، بعد هم ترجيح بياوريم، سپس بگوييم تكليف مولوي 

) ما در اعمال اين قواعد با السالمعليهم( ائمهص) و ( پيامبرآور است. اين است كه در سيره شارع و سيره مؤونه
شود روايات را به عنوان اوليه آورد، اما اگر توانيم اباحه را بياوريم. احتماالً مياشكاالتي مواجه هستيم و حداكثر مي

دهيم، اال در موارد خاص كه به بعضي نكاتش اشاره به ترتيب اين كار را انجام مي عبور كنيم، ازآنجابخواهيم 
شود. لفظي كه مؤيد بر اين قضيه يا در حد مؤيدات و در حد بيان يك سيره عقاليي است، اين هم يك راه عقاليي مي
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دارد، اال در عناوين خاصي  اشكالي ندارد، ولي بيش از اين اگر بخواهيم اثبات كنيم، اشكال مؤيداست. در حد يك 
يا اين فعل  ؛شود، ترديد را اثبات كرد. مثالً قوام عبادت، به اين است كه رجحاني در آن باشدكه در بعضي جاها مي

فهميم كه نوع وقوع فعل به ما مي اند. از اين نقلالسالم) يا بزرگان صحابه نقل كردهليهم(ع را و آن رفتار را معصوم
 درصدد بيان اين ترجيح بوده است. است كه تصريح از اين مقوله شده است واين صورت بوده 

فهميم كه كند. در اينجا ميص) را نقل مي( پيغمبرع) سيره ( امام هاآنفقه تربيتي سلمان، ابوذر، باالتر از  ازلحاظ
در مقام ترجيح و بيان حكم و موضوع است، بايد يك قرينه خاصي، در اينجا باشد اگر بخواهيم به بحث سيره با 

) السالمعليهم( ائمهص) يا ( اهللادقت مراجعه كنيم، ترجيح بايد به يكي از مالكات برگردد، آن اصل هم سيره رسول 
ها در قضا هم گاهي نقل سيره شده است. به اين شكل بر كرسي قضا معامله تعليم، تعلم يا نظاير اين است، در موارد

خواهد. مثالً فردي به كرد، خيلي مشكل است كه به اين اصل برسيم و يك قرائن خاصي ميكرد و معاشرت ميمي
داق همان تكريم است. واال اگر گاهي به كنيه برده است. اين به لحاظ همان بوده كه اين كار مصكنيه نام متعلم را مي

  ؛صدا كردن تكريم نباشد، باز هم ترجيح ندارد
تواند كه ترجيح ندارد. به اصطالح اصولي دليل لبي است و نمي بنابراين يك نوع دليل عقلي و لبي است

ا قرائن خاصه، تمام شود و شود در موارد ترجيح هم اگر اين قرائن عمومي ييعني گفته مي ؛موضوعيت را اثبات كند
ها را احراز كنيم، باز اثبات ترجيح به عنوانه الخاص يك مقدار دشوار است. ما بتوانيم با آن قرائن اين اصل

لذا در اين زمان تكريم نيست.  و ؛كند نام بردن به كنيه به خاطر تكوين استاينجا كه ارتكازات بيان مي خصوصبه
شود. در تر مياشد كه مستحب است افراد را با كنيه نام ببريد، آنجا موضوعيت آن قويولي اگر روايت وجود داشته ب

شود، براي ما موضوعيت داشتن اين عنوان يعني خواندن با كنيه اثبات فقه اين مسئله خيلي راحت است، گفته مي
اشيم باز اثبات ترجيح بنابراين به ترجيح رسيدن مشكل است. اگر قرائن عامه يا خاصه هم داشته ب ؛نشده است

 مشكل است. 
ع) ( ائمهاي را بزرگان يا خواهد. معموالً وقتي سيرهخيلي قطعي و روشن مي صورتبهعنوان خاص بودن قرائن 

كه در معالم وجود دارد، دليل خاص دارد و عمًال  3»أُصَلِّي رَأَيْتُمُونِي كَمَا صَلُّوا«شود، لفظي مي درواقعكنند، نقل مي
ع) را تعميم داديم، حتي به ( ائمهو لذا در عبادات منقول شدن از ناحيه  كندشود. در عبادات فرق ميميلفظي 
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 هاآنحاكي از اين است كه قرائني در فهم  هاآنيعني دريافت  ؛توان اعتماد كردتا حدي مي هم نادريافت بزرگ
اي افاده ترجيح بكند موضوعيت داشتن اين عنوان ها قرائن عامه است، يا اگر قرائن خاصهوجود داشته است و اين

 بما هو هو جاي تأمل دارد. 

 ص) به معلم( تعميم ادب و وظيفه از پيغمبر
ص) و سيره را به عنوان يك ادب و وظيفه معلم در نظر ( اكرممبحث بعدي اين است كه اگر بخواهيم، فعل پيغمبر 

معلم با مشكالت و صعوباتي مواجه است. علت اين است كه شايد  ص) به( پيغمبربگيريم، تعميم اين ادب و وظيفه از 
ص) به عنوان معلم كل بايد رعايت كند. نه اينكه بتوان به هر ( پيغمبراي باشد كه ها ادب و وظيفه خاص و ويژهاين

 معلمي تعميم داد. 

 براي همه مكلفين استحباب 
ي همه مكلفين استحباب دارد، اين يك بحث است، ص) است كه برا( پيغمبركه اين فعل  مشكل بعدي اين است

 ائمهص) يا ( پيامبربنابراين تعميم رفتار  ؛يك بحث هم اين است كه اين فعل براي معلم بما هو معلم استحباب دارد
و هر معلمي اين رفتار را دارد  رفتار پيامبر بما هو معلم بوده است كهاينكنيم. اثبات ع) بحثي است كه مطرح نمي(
كند، به عنوان ص) با اصحابش يك بحث را مطرح مي( پيامبرگويد وقتي كم الهي است. اين ارتكازات عقاليي ميح

اي دارد. نه براي هر معلمي و در هر جايي. معلم هادي ديني، معلمي است كه نقش معلم هادي ديني استحباب ويژه
يعني از نظر عقال اگر ما ترجيحي از اين استفاده  ؛تعيين عالم ديني با ارتكازات عقال مناسب است و ؛هدايتگري دارد

كرديم، اصوالً محدود كردن سيره به قيود خيلي راحت است، اما تعميمش دشوار است. رها كردن فعل و تبديلش به 
ن رفتار است، ترجيح رفتاري است، از آن قاعده كلي خيلي دشوار است و اال هر قيدي كه احتمال بدهيم دخيل در اي

طرف محدودسازي خيلي مطابق قواعد است. ولي آزاد كردن كه بگوييم براي هر معلمي است، يعني تعميم دادن 
 خواهد.اضافه مي مؤونهمشكل است و 

 


