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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
رسیدیم و به  )السالمعلیه(در آداب و حقوقی که براي معلم نسبت به متعلم است، به این مثال امام زین العابدین 

اي از آدابی بود که در مجلس استاد و در غیاب او به مواردي که در اینجا آمده است، اشاره شد. این موارد مجموعه

 کنیم:آن اشاره شده بود. چند نکته راجع به این حدیث وجود دارد که بیان می

 )السالمعلیه(نکات پیرامون حدیث امام سجاد 

 نکته اول
 که در اینجا ممکن است دو احتمال باشد: نکته اول این است

 احتمال اول
در این حدیث، اصل و محور اصلی است، همان تعظیم  آنچهیک احتمالی مطرح شود و آن احتمال این است که 

استاد است که بر اساس رسوم زمان خودشان بوده است. این چیزي است که در خیلی موارد روشنفکران احتمال 

مواردي که در حدیث آمده، مثل بلند نکردن صدا و ...، موضوعیت ندارند، بلکه آنچه موضوعیت دهند و این یعنی می

هاي آن تعظیم و توقیر هستند، بدون اینکه در لسان شرع عالئم و نشانه عنوانبهدارد تعظیم و توقیر است و بقیه 

احترام استاد است که یک امر وجود داشته باشد، پس آنچه اصل است همان تعظیم و  هاآنموضوعیت نسبت به 

عقالیی است. اینکه کسی سؤال بکند و استاد جواب بدهد، اگر شرایط نوع بحث و جلسه طوري است که این عیب 

اي مثل جلسه خودمان بحث است، ها فرق کرده است. جلسهشود، عادي و طبیعی است. اصالً نوع درسشمرده نمی

 مداري وجود ندارد. یک حالت کنفرانسی دارد و در آن قرار و

 بررسی احتمال اول
که در  ايمشیاین احتمال بر اساس اصول و قواعدي که ما داریم، خیلی احتمال قویی نیست؛ یعنی بر اساس 

استنباط فعلی و فقه و اصول که مبتنی است بر آن ده پانزده اصلی که سابق هم به بعضی از آن اشاره کردیم، احتمال 
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هم همین اصالۀ الموضوعیه است. اصل در لسان شرع در جایی که از موضع شارع و  هاآنقویی نیست. یکی از 

دهد، عنوان مستقل گوید این است که همه جوانب را خودش بررسی کرده و عنوانی که میمولویتش سخن می

ه هم نیست. ممکن خواهد که در اینجا آن قرائن ویژاي مییک قرائن ویژه هااینبالعنوانیه و الموضوعیه است. حمل 

عنوان داده  هرحالبهبه نحوي در آن تنظیم و توقیر هم باالخره آن حکمت و مصلحت مهمش باشد، ولی  هاایناست 

لَا «توانیم حمل بر عدم موضوعیت آن بکنیم، مثالً در مورد قطعاً نمی هاآناینکه در سیاق بعضی از  خصوصبهاست. 

شود گفت چیز متغیري است که یک زمانی ممکن است باشد و در یک زمانی نباشد. یا آخر نمی »صَوْتَک عَلَیْهِ تَرْفَعَ

؛ »وَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُکِرَ عِنْدَكَ بِسُوءٍ«کسی را نکند.  تغیب نزد استادش؛ »وَ لَا تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَداً«حدیث که دارد 

توانیم بگوییم کند؛ بنابراین ما نمیتغییر نمی خصوصبه هااین. 1»وبَهُ وَ تُظْهِرَ مَنَاقِبَهُیُوَ أَنْ تَسْتُرَ عُ«دفاع از او بکند. 

لسان شرع  درموضوع هستند و  هاایناش این است که هیچ عنوانیت و استقالل بالموضوعیه ندارند، بلکه قاعده هااین

 را رعایت کند. هااینوظیفه متعلم است که  درواقعموضوعیت دارند و 

موارد به خاطر  آید که اینمی عقالبه ذهن ارتکاز  هااینگفت تعظیم و توقیر،  کهوقتیمنشأ آن این است که 

گوید صدایت را بلند نکن! یا وقتی او در مقام پاسخگویی است، پاسخ توهین به او و خالف تعظیم او نباشد. می

مصداقی از تعظیم هستند. مصادیق دیگر هم ممکن است باشد و لذا  هایناآورد که ندهد. این کمی به ذهن ارتکاز می

 عنوانی است که اینجا آمده است. هاایناین احتمال به این شکل قابل دفع است که 

 احتمال دوم 
افتد نمی طورکلیبهاز موضوعیت  هاایندومی هم هست که یک کم اقرب است. احتمال دوم این است که  احتمال

که بعد ذکر شده است، مصادیقی است که شارع براي تعظیم ذکر کرده است، منتها  هااینشود؛ یعنی و متغیر نمی

مصداق تعظیم ذکر کرده است و شارع یک نوع دخل و تصرفی در  عنوانبهرا  هااینمصادیق آن ثابت است؛ یعنی 

وَ لَا «و  »ءٍوَ لَا تُجِیبَ أَحَداً یَسْأَلُهُ عَنْ شَیْ « ،»صَوْتَک عَلَیْهِ عَ تَرْفَلَا «کرده است، پس مواردي مثل  هاآنمصداقیت 

مصادیقی از تعظیم است، منتها مصادیق ثابت هستند. تصرف شارع در مصداقیت  عنوانبه، »تُحَدِّثَ فِی مَجْلِسِهِ أَحَداً 

 ارتکازات هم سازگارتر است.. این یک احتمال دیگري است که مقداري اقوي است و با هاستاین
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 بنديجمع
نظر عرف این  اند و متغیر هستند. بالطبعهاي عرفی قضیه بودهیک مصداق هاایناحتمال اول این بود که بگوییم 

 ازنظرهایی است که همه مصداق هاایناحتمال اول،  بنا براصل است، آن تعظیم است.  آنچهشود. ها عوض میمصداق

یک  هااینوجود ندارد. احتمال دوم هم این است که مصداقیت شرعی دارد؛ یعنی  هاآناصی به شرعی هیچ عنایت خ

را تثبیت کرده و یک نوع تصرف در مصداقیت شارع کرده است.  هااینزمینه مصداقیت عرفی داشته است و شارع 

قطعاً یک زمانی مصداق است، مصداق بوده و  هااینعین حکومت و امثال آن نیست که مفهوم را توسعه بدهد، بلکه 

شود، پس دیگر عنایتی به آن از مصداقیت خارج می هاایندست باز نیست که بگوییم یک وقتی  حالدرعینولی 

هایی است که مصداقیت آن هاي تثبیت شده است. مصداقمصداق هاایننیست. باز موضوع همان تعظیم است، منتها 

کند، پس یک بحث کلی توانیم بگوییم این هم تغییر پیدا میصداقیت عرفی نمیشرعاً تثبیت شده است. به تبع تحول م

اصولی است. در جایی که یک عنوانی براي یک حکمی محور قرار گرفته است و چند عنوان دیگر که بعد مصداقی 

 مترتب کرده است. هاآنو فرعی دارند هم وجود دارد، شارع همان حکم را به 

 ک یا چند روایتدر ی گانهسهاحتماالت 

 احتمال اول
احتمال اول این است که بگوییم این عناوین ریزتر و فرعی که محور و موضوع حکم قرار گرفته است ـ مثل 

شارع نیستند، بلکه فقط از باب ارشاد مصداقیت  موردعنایت هاایناینجا که موضوع حق و ادب قرار گرفته است ـ 

فهمی که این مصداق آن است. ارشاد مصداقیت که شد، این خودت هم می است؛ یعنی فقط ارشاد به همانی است که

مصداق نبود، هیچ  هااینو تحول باشد. یک زمانی اگر  تغییرقابلمصداقیت امر متغیر هم ممکن است فی حد نفسه 

ست. این اي ندارد. این فقط از باب مصداقیت عرفیه احکم دیگري روي آن هم نیست؛ یعنی شارع هیچ عنایت زائده

 کند.یک احتمال است. گاهی در حج و زکات و جاهاي دیگر این بحث مصداق پیدا می
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 احتمال دوم

هاي را مصداق هااینموارد این است که شارع تصرف در مصداقیت کرده است؛ یعنی  گونهایناحتمال دوم در 

هم  هااینحکم جدید و عنوان جدیدي نیست، بلکه همان حکم کلی است و  هااینثابت قرار داده است. حکم 

نیست که ارشاد به مصداقیت عرفیه باشد، بلکه مصداقیت عرفی را مالك قرار داده  گونهاینمصداقش هستند، منتها 

ست که در دانم. این نظیر آن تصرفاتی است که در بحث حکومت مطرح ااست تا بگوید من همیشه این را مصداق می

، تحیت یک عنوان )86(نساء/»وَ إِذَا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّۀٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا«شود مفهوم را توسعه داد، مثالً در آیه آن می

عام است. وقتی به شما یک تحیتی اظهار شد، شما هم حداقل مانند آن را اظهار بکنید. چه بهتر که باالتر از آن هم 

شوي گفتیم هر نوع تحیتی جوابش واجب است، حتی وقتی رد میشود. اگر ما این روایت را داشتیم میاظهار تحیت ب

کند، باید جوابش را داد، ولی در زند، جواب این بوق را بایست داد. وقتی دست بلند میو یکی براي شما بوق می

عنوان خاصی ندارد، جز تحیت؛ یعنی حکم مصداق نیستند و یا سالم مصداق است که  هااینروایت آمده و گفته شده 

اي بر وجوب یا ثوابی که بر تحیت است، ندارد، منتها تثبیت مصداق کرده است. این سالم همیشه مصداق اضافه

تحیت است و جواب هم همیشه بر آن واجب است و چیزهاي دیگر نفی مصداقیت کرده است؛ چون روایت داریم و 

آن نبود پاسخ هر نوع تحیتی باید حفظ بشود، پس این روایت سالم که آمده، حصر در سالم حصر کرده است که اگر 

 کند و در اینجا حصري نداریم.گوییم مصداقیت را تثبیت میمصداقیت کرده است. آنجا البته حصر کرده است. ما می

 احتمال سوم

گیرد، آن نوان شرعی قرار میاحتمال سوم که روي اصول و قواعد اولیه است، این است که هر عنوانی که در ع

موضوعیت دارند، البته نه از باب مصداقیت، مثالً گفته  هااینعنوان خودش موضوعیت دارد و جداي از عنوان کلی، 

أَکرِم «گوید: و دلیل دوم هم می »أَکرِم العَالِم«گوید: شده که نظیر این در مطلق و مقید مثبتین است. دلیل اول می

اي دارد. علی القاعده گوید و یا بار اضافهمصداق عالم می عنوانبههم همین بحث است که این فقیه را . آنجا »الفَقیِه

گوییم خاص، خودش موضوع مستقلی است و یک حکم مؤکد است و اگر یک وقتی مصداق آن کلی هم اینجا می

 نشد باز حکم خودش را دارد. این معناي احتمال سوم است.
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 ثمره احتمال سوم

احتمال سوم این است که در مورد خاص حکم مؤکد است و اگر احیاناً از مصداقیت آن خارج شود، باز  ثمره

 شویم.حکم باقی است. این یک بحث کلی است و در خیلی جاها از جمله اخالق، زیاد با این بحث مواجه می

 بنديجمع

شود، داشته باشیم. آیا اینجا مصداقی از آن میتري که علی القاعده تلقی در جایی که عنوان عام و عناوین خاص

ارشاد است؟ سه احتمال است. ارشاد مصداقیت عرفیه باشد، بدون هیچ عنایت جدیدي. نه حکم در آنجا جدید است 

مصداق است و مصداقیت هم متغیر است. اگر تغیر پیدا کرد، حکم هم  عنوانبهو نه حتی تأکید حکم، بلکه فقط 

گوییم ذکر آن در دلیل شرعی صرف مصداقیت عرفیه نیست، بلکه عنایت بر یک نوع مصداقیت ه میرود. دوم اینکمی

کند؛ خواهد مصداقیت موضوع را تثبیت کند. حکم جدید نیست، ولی میشرعیه است و مصداقیت آن را تثبیت می

امده است، مستقل بالعنوانیه و مصداقیت نی عنوانبهیعنی همان حکم تأکید در حکم هم نیست. سوم اینکه این عنوان 

شود که تا وقتی مصداق آن باشد، در الموضوعیه است که مستقل بالعنوانیه و الموضوعیه که شد، معنایش این می

اي دارد. اگر هم از مصداقیت خارج شد، باز حکم مستقل شود؛ یعنی حکم بار اضافهاینجا تأکید بر این عنوان عام می

 یري از این سه احتمال در بحث است.خودش را دارد. این تصو

 گانهسهتأثیر احتماالت 

آورد، روي گوید، حکیمانه است. وقتی یک عنوانی میما یک قاعده اولیه داریم که وقتی شارع سخنی می

مستقل بالعنوان است. این قاعده اولیه است که عقالیی است. عین  عنوانبهآورده است، عنایت دارد،  وکتابحساب

خواهد. گاهی در قوانین مجلس اي میکند و خروج از این، قرائن ویژهمجلس وقتی چیزي را تصویب میاینکه 

 گونهاینگوید گویند، یا هر نهادي که ذکر آن مستلزم ذکر آن است، یا در روایت هم گاهی داریم که میمی گونهاین

کند. قطعاً در ، معلوم است که دارد مصداق را ذکر میباشد. در این مواقع گونهآنباشد،  گونهایناست، مثل اینکه کسی 
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گوید؛ که می گذاريقانونخواهم بگویم قاعده عقالیی هم هست. در مجلس هم هست. می مؤکدترتر و شرع محکم

نقض نشود، این است، منتها مادام نقض نشدن شرع، یک مادام ابدي است. آنجا هم همین وضع را  کهمادامییعنی 

آید که است، گاهی هم یک ارتکاز قوي در کار می گونهایناین هم نیاز به قرینه روشنی دارد. گاهی  دارد. خالف

فهمد، البته این شکل در کالم گفته ذکر کرده است، چیزي غیر از تعظیم نمی بعدازاینبگوید عرف از این چیزهایی که 

اهد. طرح این بحث هم این است که ممکن خوخواهد با یک ارتکاز درست بکند. این جرأت مینشده است و می

دانم که اعمال یک دانم و بعید میکه بعد ذکر کرده است، چیزي جز تعظیم و توقیر نمی هاایناست کسی بگوید من از 

 شود.شود از همان باب میعرفاً تعظیم تلقی می کهمادامیاي کرده باشد. حق ویژه

 اقوا و اظهر احتمال سوم است 

 عقالباشد، مگر اینکه کسی بگوید ارتکاز حتمال سوم است که استقالل بالعنوانیه و الموضوعیه میاصل همان ا

گفت که تعظیم و توقیر را فرموده است ـ اگر تعظیم و توقیر را نمیبعدازاینـ  هاایناز  کدامهیچچنان است که براي 

آن هستند و تابع تغیر زمان است. این یک هاي عرفی گفت. چیزي غیر از آن که همه مصداقیک چیز دیگري می

 خواهد که اگر کسی بتواند به آن برسد، خوب معذور هم هست.نوع جرأتی می

 نکته دوم

در بعضی از موارد، عنوان عام در لسان دلیل نیامده است، بلکه فقط یک مصادیقی ذکر شده است که این تنقیح 

ها بگوییم از ذکر یک مصادیق شارع، عنایت به این مصداقشود که گاهی ممکن است مناط و مالکات اصلیه می

اندازد، منتها در هر را از موضوعیت انداخته می هااینخواهد و نشده است. روح این همان عنوان عام است. آن را می

خواهد؛ یاي مخاصه و قرائن ویژه مؤونهدو مورد، خروج از اصالۀ الموضوعیه و االستقالل بالموضوعیه و العنوانیه، 

 خواهد.اي میخواهیم بگوییم یک عنوان مشیر است که استقالل ندارد و قرائن خاصهیعنی می

ها ذیل اصالۀ الموضوعیه بحث و مستقل بحث نشده است. این خوبیبهاین همان قواعدي است که در اصول فقه 

لش هم مباحث فرعی زیادي هست که گفتیم، باید مستقل بحث بشود و ذیآید که پانزده اصل محوري را که میمی
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موجود است، منتها باید بازسازي  وبیشکمها یکی از این مباحث همین است، البته مواد خام آن در تقریرات و درس

 تر بشود.و قانونمند شده و زوایاي آن روشن

 نکته سوم

و  نکته دوم این است که ما در روایاتمان چند لسان داریم. یک لسان حقوقی داریم که همان پرسش و پاسخ

. یک لسان بیان معارف و اعتقادي داریم و نیز لسان دعا و مناجات و... . چند لسان است که هر یک هاستاینامثال 

هم در  کمابیشدي که در زبان دین آمده است که هاي جدیتواند موضوع تحقیق باشد. با توجه به بحثمستقالً می

هاي شرعی را در فضاي اسالم تفکیک کند. این کار نشده است و ها نوشته شده است، کسی نیامده انواع لسانکتاب

یا من ندیدم. ممکن است کسی فضاي روایات، دعا و مناجات و گاهی روایاتی را که در اخالق وارد شده است، با 

کند، متفاوت ببیند. این بحث است که اگر کسی این تفسیر را بکند، ممکن است رد پرسش و پاسخ میروایاتی که دا

را فضاي عنایت به  )السالمعلیه(کسی بگوید فضاي روایات، مثالً مناجات و ادعیه و... و یا حتی دعاهاي امام سجاد 

. این چیزي است که کسی کار نکرده است. دانم، بلکه یک نوع کارکرد دیگر زبانی آنجا منظور استموضوعیت نمی

 کنیم:زبان دینی وجود دارد که اشاره می ازنظراگر ما این را بگوییم، دو نوع تفکیک 

 انواع تفکیک زبان دینی

 نوع اول: از حیث حوزه و قلمرو

اخالقی،  هاي اعتقادي،ها و قلمروها است که به چند مورد آن اشاره کردم، مثل حوزهیک تفکیک از حیث حوزه

 که ممکن است استلزامات متفاوتی داشته باشد. هاایناحکام، مناجات، دعا و امثال 
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 )السالمعلیهم(نوع دوم: از حیث ائمه 

عین است که کارکرد زبان نوع دوم تفکیک زبان دین از حیث ائمه معصومین صلوات اهللا و سالمه علیهم اجم

-ما می آنچهدارند و یا امامان دیگر با هم متفاوت است.  )السالمعلیه(، یا امام حسین )السالمعلیه(علی  امیرالمؤمنین

 یک مقدار تحول پیدا کرده است و با )السالمعلیهم(دانیم این است که زبان دینی از زمان امام باقر و امام صادق 

قدار متفاوت است. این بحث دیگري است یک م )السالمعلیه(علی  امیرالمؤمنینو حتی  )السالمعلیه(زمان امام سجاد 

 که در فقه و اصول ما به آن توجه نشده است.

 آثار مترتب بر تفکیک زبان دینی

تفاوت دارد.  )السالمعلیه(حرف بزنند، با صحبت امام سجاد  )السالمعلیهم(دانستیم اینکه امام باقر و امام صادق 

فرماید، این ناظر به آن است که آن وقت تی امام سخنی مییکی از آثار مترتب بر این تفکیک این است که وق

در این رساله و یا در مناجات و دعا یک فضایی نیست  )السالمعلیه(مصداقیت داشته است و فضاي زبان امام سجاد 

 داشته باشد. هااینو یا موضوعیت  هااینکه بخواهد عنایت روي مصداقیت 

 نکته چهارم

استقالل به موضوعیت دارد و در مورد  هااینحتی اگر احتمال سوم را بگیریم و بگوییم نکته سوم این است که ما 

تلقی  هااینیک نوع تأکید حکم است و ممکن است بگوییم یک انصرافی دارد از آن مواردي که از  هااینهر یک از 

-تأکیدي روي آن هست، ولی میگوییم اینجا شود. ضمن اینکه با حفظ موضوعیت آن، میتوهین یا عدم تعظیم نمی

گویم تعظیم گیریم و میشود که احتمال سوم را میگوییم از این موارد انصراف دارد. در این صورت الزمه آن این می

مادامی است که تعظیم بر آن صادق باشد و اگر جایی بر آن صادق نباشد، این عنوان دیگر  هااینو توقیر است، منتها 

کند، مصداق وجود دارد و دو عنوان داریم، هم عنوان عام داریم و هم این مورد، آن را ق مینیست. آنجایی که صد

تأکید کرده است، اما اگر بگوییم این مصداق تعظیم نداشته و انصراف دارد، از اینجایی که از گردونه تعظیم عرفی 
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ر فقهی قضیه است که مستقالً آید. این یک نوع ظرافت دیگها نمیاز این عنوان کدامهیچخارج شده است، 

گیریم، منتها مستقل به موضوعیت هست، ولی مطلق موضوعیت ندارد و یک قید موضوعیت احتمال سوم را می

زنیم، پس اینکه امام فرمود در مجلس درس استاد احدي سخن نگوید، مادامی است که از این ارتکازي به آن می

شود. اگر هم این شود، اما اگر این انتزاع نشد، این حکم هم منتفی نمیتحدیث شما انتزاع عدم تعظیم یا تحقیر می

گوییم هست، هم عنوان عام است و هم این عنوان که تأکد حکم هم هست. ثواب شود، آنجا دو عنوان میانتزاع می

احتمالی است که شود. این برد که رعایت بکند، ولی اگر این عنوان از آن انتزاع نشد، این حکم منتفی میبیشتر می

خودش  هاایناز  هرکداماصالۀ الموضوعیه جاري است و  هااینالقاعده در گوییم علیدانم؛ یعنی میاین را بعید نمی

اي روي آن مورد مستقلی دارد و ادب دارد و حق معلم است و عالوه بر آن تعظیم، یک عنایت ویژه وکتابحساب

رف است از آن مواردي که ترقی تهذیب یا عدم رعایت حریم استاد از آن منص هااینهست و حکم مؤکد است، منتها 

گوییم گوید موضوع است، منتها با قرینه لبی میشود، یعنی میشود. از این انصراف دارد و تمسک به انصراف مینمی

و اال  شودیم میاز آن، انتزاع نوعی تحقیر و یا عدم تعظ کهمادامیموضوعش مضیق است و با یک قید دارد، البته 

شود، دو تا عنوان ما داریم. هم عنوان عام، هم عنوان خاص بما هو هو اینجا صدق آنجایی که این انتزاع از آن می

در یک  هااینشود؛ بنابراین بعضی از کند و دو تا تأکد حکم هم هست، در غیر این صورت این حکم منتفی میمی

زنند و همه صحبت بر این است. تلقی عرفی آن است که حرف می شرایطی و یا نوع جلسه درس است که قرار

گوییم منصرف از آن است. استقالل به موضوعیت را محفوظ گرفتیم، اما منصرف است. این کنند. آن وقت میمی

 احتمال بعید نیست که احتمال چهارم باشد.

 بنديجمع

سه احتمال را بگوییم بعد بگوییم در جایی که استقالل  شاید بهتر این بود ما از اول بگوییم چهار احتمال دارد. آن

گوییم استقالل به موضوعیت دارد، منتها گوییم مطلقاً موضوعیت دارد و گاهی هم میبه موضوعیت دارد، گاهی می

 شود.یک قید دارد. احتمال چهارم می
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