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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
هاي ديگر فقه هم مورد ابتال بوده و كه در قسمت هايي براي آداب و وظايف ذكر شده استدر قواعد و اصول، روش

شود و سپس به بحث ديگري پرداخته نكته اشاره ميجريان داشته است. به شش الي هفت قاعده اشاره شد. به دو 
 ع) بود.ائمه (كه آخرين آن سيره  شود. هفت يا هشت قاعده و اصل و روش ذكر شدمي

 ره)( ديشهنظر مرحوم 
كند كه چون وجوهي است كه معلوم و مشخص است، فقط به ره) به دو وجه ديگر اشاره مي( يدشهگاهي هم مرحوم  

كنند، فالن امر مورد ترغيب قرار گرفته است اهي ايشان به بحث مقدمات و مالزمات استشهاد ميشود. گآن اشاره مي
كند. اين هم امر وقتي كه شيئي رجحان پيدا كرد، تبعاً مقدمه آن هم رجحان پيدا مي ؛ وو مقدمه يا مالزمات آن است

مقدمات آن  عنوانبهن گرفته، بقيه را يك اصل و مبنا را ايشا درواقعشايعي است در بسياري از آداب و وظايف 
كند، البته رجحان اين امر در حد رجحان مقدمي است كه وجه ذاتي ندارد و في حد نفسه نيست. اين بحث تفريع مي

ايشان  ها در حد يك امر بالغير است. در بعضي مواردآورد. همه اينهم يك عنوان است كه مقدمات و مالزمات مي
 يك روش شده است و عنوانبهاي كه مبنا شده و براي ايشان مسك كرده است، عناوين ثانويهبه عناوين ثانويه ت

هايي كه قبالً عرض شد، صفحه صد و نمونه در كتاب منيه چاپ عنوانبهآورد. ادب و وظيفه مي عنوانبهچيزهايي را 
 دوازده مطرح شده است.

 از آداب براي متعلم
 عنوانبهكه  1»َأنْ َيتْرَُك التَّزْوِيجِ حَتَّى يَْقضِيَ وَطَرَهُ مِنَ اْلعِْلمِ «گويد ، مينفسهفيآداب  يك ادب براي متعلم از عنوانبه

و  كه تا قبل از بلوغ علمي، تزويج را ترك بكند. اين را برگردانده به بحث تزاحمات يك مستحب و ادب اين است
كه ازدواج » وَ هَذَا َأمٌْر وِجْدَانِي مُجَرَّبٌ وَاضِحٌ َال َيحْتَاُج إلَى الشَّوَاهِدِ«فرمايد. تقديم اهم را به باب تزاحم برده و مي

فَِإنْ ذَلِكَ حَيْثُ َال « به آن نگاه نكند.» وَ الَ يَغْتَرُّ الطَّالِِب بِمَا وَرَدَ فِي النِّكَاحِ مِنْ التَّرِْغيبِ«به صورت  ؛ ومانع است
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فرمايد وقتي وجوب كفايي يا مي »ءَ أَوْلَى وَ لَا أَفْضَلَ وَ الَ وَاجِبٍ أَضْيَقُ ِمنْ الِْعلْمِمِنْهُ وَ َال شَيْيُعَارِضُهُ َواجٌِب أَوْلَى 
كند. گاهي شود، به حدي كه خالف آن ترجيح پيدا ميو ترجيح نكاح مغلوب مي كندعيني پيدا كرد، افضليت پيدا مي

احمات و مالحظه اهم و مهم و رعايت عناوين ثانويه ريخته است. غير از هم چند مورد را به اين ترتيب در قالب تز
ذكر سند خاص و ورود حديث خاص، هفت الي هشت قاعده ديگر وجود دارد كه در اين آداب و وظايف مورد 

 هايي در چند جاي ديگر فقه هم مورد توجه است.ها با اندك تفاوتره) قرار گرفته است و اين بحث( يدشهاستناد 
ره) مراجعه شود و ( يدشههاي فقهي مرحوم مناسب است، در آداب قضا يا آداب شهادت يا آداب معامالت به كتاب

يعني آداب  آداببررسي شود كه سلسله قواعد مطرح شده، آيا در آنجا مورد توجه ايشان هست. چون معموالً اين 
، در روايات به خيلي چيزهايي كه فقها گفتند، هاي مختلف فقه وجود داردبيع، آداب قضا، آداب شهادت در قسمت

 تصريحي نشده است،

 ره) با كار فقهي محضش( ديشهتفاوت كار مرحوم 
كه اتقان  بتوان، اين قاعده را از روايات به دست آورد ره) با كار فقهي محضش متفاوت است. اگر( يدشهكار مرحوم 

در اوصاف  ؛ كهمؤمن كارش متقن در اعمالش استعمل يك كار مستحب است، در روايات مطرح شده است كه 
يك بيان مولوي از آن روايات  درواقعمؤمن يعني كتاب ايمان و كفر يا كتاب العشره در اصول كافي موجود است. 

؛ و خود اين و مستحب است و رجحان دارد كه عمل را بايد متقن انجام داد اي داريمشود، اصوالً قاعدهاستفاده مي
 طورهمينشود، ها پايه براي خيلي از آداب و وظايفي كه در فقه آمده مياز معامالت تا قضا و امثال اينان عمل قات

كه مصاديق متفاوتي در طول زمان  در بحث تعليم و تعلم. اگر اين هم وجود داشته باشد يك عنوان عام كلي است
ره) به اين ( يدشهاي است كه در كالم م يك نكتهكند. البته از نظر مصداقي هم متغير و متحول است. اين هپيدا مي

 نشده است. ترتيب به آن اشاره
هاي صغروي شديم. وقتي وارد آداب تعلم شديم، انواع تقسيماتي كه در آداب وجود دارد ذكر شد، وارد بحث درواقع

رجعت و عودي به هاي كبروي و بنيادي و مباني و قواعد آن منتقل شديم، آن بحث ناقص ماند و سپس به بحث
نداريم، اما  بحث صغريات قضيه خواهيم داشت. در بعضي از آداب در غير فضاي تعليم و تعلم دليلي بر رجحان آن

 در خود فضاي تعليم و تعلم دليلي بر رجحان داريم.
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دليلي بر  سبيل االطالقآدابي است كه در غير فضاي تعليم و تعلم و به عالمت  ،بعضي آدابكه گفته شد،  طورهمان
 .در تواضع ادله متقن، محكم و فراواني بر رجحان و استحبابش داريم ؛ كهرجحان آن است. مثل تواضع

مواردي كه نص داريم، تواضع است. تواضع متعلم در برابر معلم و  ازجملهدر باب تعليم و تعلم چند روايت داريم، 
 بالعكس آن، دو نوع است.

تواند بيان چه مفاد جديدي را مي ،شود، اين است كه دليل خاص كه آمدطرح ميكه اينجا درباره قسم دوم م سؤالي
 :كند. دو احتمال وجود دارد

 ؛ها منظور باشدممكن است يكي از اين
 ي سه احتمال در اينجا وجود دارد؛يعن؛ گوييم دليل خاص در تعليم و تعلم، وارد شدگاهي مي

 ندارد. اين يك احتمال ضعيفي است.يك احتمال اين است كه بگوييم اينجا چيز خاصي وجود  -1
 تحب مؤكد است، ثواب بيشتري دارد؛رساند و مساحتمال ديگر اينكه تأكد را مي -2
 وجه سوم اين است كه بگوييم درجه مضاعفش مطلوب است. -3

 و سومفرق وجه دوم 
شود، عين اين تواضعي كه در كوچه و خيابان و فضاي عام دارم، مي فرق وجه دوم و سوم اين است. يك بار گفته

همان تواضع را در برابر استادم هم دارم. وجه دوم اين است كه تواضع مؤكد است. ثواب بيشتري دارد. اگر گفته شود 
ه خوب است. كند، تأكد ندارد. بلكيعني تواضع در آنجا و اينجا فرق نمي؛ اين منظور نيست، وجه سوم منظور است

مستحب جديدي است كه اگر درجات باالتر آن اعمال شود، بين اين دو تا تفاوت است. ممكن است گفته شود، اين 
دليل ديگر آمده كه در  بيان مصداق است. مثل اينكه فرض كنيد يك دليل بيان شده كه در سوگ ائمه بايد گريست و

ع) را اكرام كنيد. يك رضا (اكرام كنيد، يك دليل هم آمده گفته امام ع) گريه كنيد. يا مثالً ائمه را رضا (عزاي امام 
اي نسبت به مطلق ندارد. اينجا اضافه چيزهيچيعني اين دليل خاص ؛ مصداق است نوعيبهاحتمال اين است كه اين 

 عنوانبهاي ندارد. عين همان و مفاد اضافه زائده مؤونهاست. دليل خاص احتمال اول اين است كه هيچ  طورهمينهم 
به همان درجه،  همان كه در جاهاي ديگر مطلق مستحب است، نهگويد اما وجه دوم مي؛ مصداق ذكر شده است

؛ اينجا استحباب و ثوابش مضاعف و مؤكد است. يا اينكه تأكد روي محمول و حكم نيست، تأكد روي موضوع است
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تأكد روي حكم است. تواضع در آنجا با اينجا يكي است. وجه سوم يعني تواضع باالتري مقصود است. وجه دوم 
 كه بايد درجه باالتري باشد. موضوع و متعلق چه باشند يعني؛ تأكد در خود موضوع است

 ادب پنجم براي متعلم
كبر » تََعلِِّمينَأَْن لَا يََتعَاظَمُ َعلَى اْلمُ« كهمنيه، ادب پنجمي كه براي معلم ذكر كرده اين است  هشتادوهفتدر صفحه  

ص) به مؤمنين نسبت معلم و ( يغمبرپرا ايشان دارد كه نسبت  فرضپيش، همان »بَلْ يُلِينَ لَهُمْ َو يَتََواضَعُ« نورزد
ها ديروز همين است كه به سيره يا قول فرضپيشيكي از  متعلم است و همين را تعميم داده به هر معلم متعلمي.

ن است كه نسبت را نسبت معلم و متعلم گرفته شود. سپس تعميم داده شود كه هر ش ايفرضپيشتمسك شود، يك 
اي يعني آيه؛ را در اين قسمت هم اعمال كرده است شناسيروشاست. البته ايشان عين همان  طوراينمعلم و متعلمي 

ها خيلي مهم است. ضفرپيشآوريد، اين ص) آمده، آورده است. در كارهاي تحقيقاتي كه مي( يغمبرپكه در مورد 
كه اين روايات يا در مورد  كنيم. رواياتي در باب تواضع داريمها استشهاد ميهاي معلم يا مربي به اينمثالً در ويژگي

وَ هَذَا فِي التَّوَاضُعَ ِلمُطَْلِق «فرمايد، ص) و مردم است. يا روايت كلي تواضع است. اين مطلقات مي( يغمبرپرابطه 
كند. سه جور دليل اينجا تواضع رجحان دارد. سپس دليل خاص ذكر مي» النَّاسِ فََكيْفَ بَِهؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ مَعَهُ َكالْأَوْلَادِ

و بطه معلم ص) و در ارتباط با اصحاب است و در ذهن ايشان است به را( يغمبرپكند. دليلي كه در مورد ذكر مي
هاي خاصي است كه در باب مناسبات معلم كند. يكي هم ادله مطلق تواضع است. يكي هم دليلتعميم پيدا مي متعلم

فَعَلَى الُْمعَلِّمِ تَحِْسينُ ُخلُقِهِ مَعَ اْلمَُتعَلِِّمينَ زِيَادَةً عَلَى «فرمايد و متعلم آمده كه بر تواضع تأكيد كرده است. بعد مي
گويد اين رواياتي كه اين احتمال سوم را اينجا بيان كرده است و مي درواقع. ايشان »وَ التَّلَطُّفِ بِهِمْ إذَا لَِقيَُهمْ غَيْرِهِمْ

شود كه بيش از گويد معلم تواضع بورزد از ظاهر كالمش استفاده ميرواياتي كه مي يا لُِينُوا ِلمَن َتعَلموهاينجا آمد كه 
و يك هم در همين تواضع است. منتها از سوي متعلم نسبت به  صدوبيست نمونه، عنوانبه ديگران تحسين خلق بكند.

 ؛ كه»زِيَادَةٌ عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ ِمنْ التَّوَاضُعِ«يعني متعلم در برابر معلم » أَنْ يَتََواَضعَ لَهُالخامسُ «معلم است. براي اينكه 
 كند.اين درباره تواضع باالتري بحث مي

 تواضعع انوا
 :تواضع داريمسه جور  
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 ؛واضع عام كه در روايات آمده استيك ت -1

 ؛يك تواضع در برابر علما بما هم علما -2

 واضع در برابر عالم معلم.يك ت -3

 احتمال است كه اينجا وجود دارد. گويد دليل خاص ناظر به درجه باالتري است. اين سهايشان مي

 بررسي انواع تواضع
اصل تأسيس  ديگرعبارتبه؛ اي دارداضافه مؤونهاحتمال اول بعيد است صرف ذكر مصداقي از كلي باشد. ظاهراً 

شود، اگر شك كنيم كه تأسيس است يا تأكيد، است. اصل را بارها عرض كرديم. در هر بياني كه از كسي صادر مي
 التأسيس است.ة اصال

آورد. اين چيز جديد تأكد است. اگر شك كنيم اين بيان مصداق كلي مياصل اين است كه اين بيان چيز جديدي 
اي دارد. منتها اضافه تأسيس محض نيست، اي دارد، اصل اين است كه بگوييم اضافهتواضع است، يا يك اضافه

 كند. احتمال اول خالف قواعد است.يعني تأكيدي در قلمرو تعليم و تعلم بيان مي؛ تأكيد است
آورد. يا تأكيد بر حكم ديگري است. زماني كه كه بياني كه آمده يك چيز جديدي مي ترديد داريم گاهي در اين

 چيزهيچ ؛ كهدانيم ذكر مثال استبين دو چيز ترديد وجود داشته باشد، اصل تأسيس است. يك بيان آمده است. نمي
اين  ؛ كهكندمطلق است، يا اينكه تأكيد مي تأسيس متن اينجا معقول نيست. يا ذكر مثال از آن نهاي ندارد. يا تازه

آورد و مي بايد بگوييم ذكر مثال نيست. اصل اين است كه چيز جديدي اي است.تأكيد در اينجا يك چيز اضافه
آيد و آن قاعده در خيلي موارد كاربرد دارد. ريشه آن قاعده التأسيس است كه در اصول مية ريشه آن قاعده اصال

اي بايد داشته باشد. علتش هم مباني عقاليي بيان مفاد جديد دارد. هر بيان يك بار تازه و اضافهكه هر  اين است
خواهد بگويد. از آن حسابي كرده و مطلبي مي و براي زند، هر سخنش حكيمانه استاست. كسي كه حرفي مي

اين تازگي گاهي تقابل بين  اي داشته باشد.رود كه هر سخنش حرف تازهگو اين انتظار ميمتكلم حكيم سنجيده
 جاهمهشود اين مثال است. تواضع گفته مي ؛ كهتأسيس محض و تأكيد است. گاهي تقابل بين تأكيد و ذكر مثال است

كند كه درجه آورد و بيان مياي ميگيريم. يا اينكه يك بار اضافهخوب است. اينجا هم مصداقش را در نظر مي
آورد، ارتكازات در باب تعليم و تعلم شود، اصل اين است كه چيز جديدي ميمي خواهد. اينجا گفتهباالتري مي

آورد. حكم جديد، خواهيم، تأكيد آن معنا يعني يك حكم جديد يا موضوع جديدي ميگويد يك چيز بيشتري ميمي
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ان به يكي از اين دو آورد، تواضع درجه جديدي دارد، مفاد جديد اين بياما استحبابي، يعني درجه حكم را باالتر مي
 نحو است.

كند. همان تواضعي كه جاي ديگر است، اي از تواضع اشاره ميبه يك درجه تازه كهاينامر ما داير است بر 
يك  ع)ائمه (اكرم كند. هر دو بار جديد دارد. يك دليل كلي گفته يعني ثوابش را بيشتر مي؛ كندمي مؤكدحكمش را 

است. البته ع) يكي ( يرالمؤمنينامع) با رضا (اي ندارد. امام را اكرام كن. اين چيز تازهع) رضا (دليل هم گفته امام 
 استحباب درجاتي دارد.

نظر فقها اين است كه استحبابش مؤكد و مضاعف است، اباحه تا وجوب درجاتي دارد. در خود وجوب هم درجاتي 
آورد، صرفاً مثال است و مصداقي از همان كلي نمياست. اينكه بگوييم هيچ درجه جديدي در موضوع و در حكم 

اي كه سخن تازه و اضافه است، هيچ فرقي ندارد. در اين بيان نوعي لغويت است. از نظر عقال انتظار ما اين است
خواسته بگويد. اين اصلي است كه در اصول است. امضاء حرف ديگري است. معامالت امضايي است. امضاي مي

ناميم، القاعده تأسيس صرف نميگوييم امضايي و تأكيدي است. البته علياست. قرينه كه باشد ميشارع چيز جديدي 
 استحباب دارد. طوركليبهدانيم تواضع، چون مي

كند. بخواهيم اي در اين فضا بر آن تأكيد ميامر ما دائر بين اين است كه فقط ذكر مثال كلي است، يا يك مونه اضافه
اي بايد برساند. اين ، مباني كه زياد شد يك معناي اضافهعَلي زيادةِ المَعاني المَباني تَدُلُّ�ُ�ُ ةِزيادَكه تشابه كنيم دارد 

 و سخن و نكته جديدي دارد. در صرف و نحو بحث دارد مسئله
لقاعده ادارد و يكي بيشتر حرف تازه دارد، علي كمتر حرف تازه هاآناگر امر داير شود بين دو احتمال كه يكي از 

 نامند.التأسيس مي حرف بيشتري دارد، يك اصل عقاليي است كه در اصول و فقه اصالة آنچه
آميزيد. يك بحث معامالت است كه اي بياورد. شما دو اصطالح را به هم ميچيز جديد يعني اينكه يك چيز تازه
كنند. تأسيس امضاء مي عقاليا همان كه كند، گويد اين معامله را خودش ابداع ميتأسيسي يا امضايي است. شارع مي

اي غير از چيزهاي كلي و معناي تأسيس است، نكته تازه ينا كند.اي را افاده ميگوييم يعني اين بيان نكته تازهكه مي
كند اي را بيان مياي را افاده كند. اينكه هر بياني يك چيز تازهكند. اصل اين است كه نكته تازهمطلقي افاده مي

وسوي اين دارد. اصوالً سمتتري مطرح كرد، ترجيح يح است. ولي اگر بين دو الي سه احتمال يكي مطالب تازهصح
گويند، به اين است كه از آمدن يك بيان، حداكثر مفاد آن را بايد بگيريم. البته وقتي التأسيسي كه در اصول مي ةاصال

در كادر ضوابط و دالالت و استظهارات است. امكان ندارد در كادرمان ضوابط و ظهورات بگنجد، اين قاعده است و 
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 كهاينكسي اين قاعده را بگيرد و از چارچوب و كادر ضوابط و دالالت بيرون برود. ولي اين را بگذاريم مقابل 
گويد. مصداق گفتن مثل چه چيزي است؟ مثل اينكه من به پسرم گفتم، اي نيست. مصداق كلي را ميتازه چيزهيچ
رويم سالم كن. در اين مهماني هم كه داريم روي احترام بگذار! يا سالم بكن. يا مهماني كه ميداخل خيابان مي وقتي
 طوركليبهرويم سالم بكن. اين سالم بكني كه االن در مهماني به فرزندم گفتم بكن، با آن سالم بكني كه در خانه مي

د، اين مصداق آن است. ولي گاهي اين سالم بكن اينجا يعني اين اي ندارها اين چيز اضافهگفتم در مهمانيبه او 
 مهماني، مهماني خاص است.

آورد. مگر چرخد، اين بيان جديد، يك چيز جديدتري مياصل اين است اگر استدالالت در چارچوب ضوابط مي
كند. مالكش همين است. چيز مياي نيست. اين همان مصداق را ذكر تازه چيزهيچاي باشد بر اينكه نه اين اينكه قرينه

اي بر تر آوردن، چيز تازهگوييم يعني اضافهآورد، نوعي تأسيس است. منتها تأسيسي كه اينجا مياي كه مياضافه
گويد، شارع مي آنچهگويند تأسيس يا امضاء است. در در معامالت مي ؛ كهقبلي. كاري نسبت به شارع و عقال نداريم

 گويد يا نه؟تري ميتازه خواهيم ببينيم چيزمي
 

 
 


