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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
آمده است كه در ادامه مطالب جلسه پيش بوده و ما در  )رحمة اهللا عليه(آداب ديگري هم در كتاب منيه شهيد 

 ها را عرض كنيم.ترين آناين جلسه مهم

 ادب هفتم
نوع سخن گفتن و نام بردن از او در غياب  جهتازاينآداب هفتم در مورد مخاطبه و سخن گفتن با استاد است و 

او. در برخورد با استاد، رعايت احترام كند، ضمير مفرد براي او نياورد، بلكه ضمير جمع بياورد. ادب و آداب حضور 
 ياب او هم اسم او را نبرد، مگر با تعظيمي باشد.در خطاب و گفتگو و مخاطبه با او را رعايت بكند و در غ

عنوان شده است و يا تعظيم در  مسئلهتعظيم اشاره شده است كه در رساله حقوق نيز، اين  مسئلهدر اين كتاب به 
است، البته اين در گذر زمان و مرور زمان  طورهمينكند و در غياب او هم مجلس كه عرف آن تعظيم تلقي مي

هايي را كه در اي است كه در روايات ندارد. موضوعيت آنها در عناوين خاصهاوت هم باشد. اينممكن است متف
كنيم، ولي چون در روايات اين چيزها خاص وارد شده و در روايات هم آمده است، حفظ مي عنوانبهرساله حقوق 
طاب مفرد بگويد، تعظيم ممكن ها ممكن است در يك زماني خطاب را اگر خاست كه اين جهتازايننيامده است، 

خالصه سخن اين است كه السابق اين نكاتي كه در مخاطب و  هرحالبه كند.است و اگر تغيير پيدا كرد، تغيير پيدا مي
 گردد.ها به تعظيم برميخواهد از او نام ببرد، همه اينمحاوره با استاد بايد رعايت بشود و يا پشت سرش وقتي مي

كند و لذا مي تائيدپسندد، شرع هم ها را ميين بود كه اگر اين، از جمله آدابي است كه عرف آنيكي از قواعد ما ا
پسندد، پس اگر با اين آداب صدق تعظيم شود و مالك مصداق تعظيم بود، شرع تعظيم مي عنوانبهها را هم عرف اين

ضوعيتي ندارد، پس اين السابع هيچ ها مصداق تعظيم نبود، هيچ موكند، واال اگر يك روزي اينهم قبول مي
موضوعيت دارد و در روايات هم آمده و  اشكليموضوعيتي ندارد و تماماً همان حيثيت تعظيم است و تبعاً مصداق 

همين بود.  درواقعگيرد. ولي مصاديق متغير هستند و ما هيچ مصداق شرعي نداريم. عرض ما هم عقل هم آن را مي
ها موضوعيت نداشته و تنها تعظيم از و ... هيچ كدام اين »تَقَبَّل اهللاُ مِنهُ «و يا  »ضَي اهللاُ عَنكُمقُلتُم رَ «گويد: وقتي مي
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، اين عنوان موضوعيت دارد و يا وقتي سؤال »لَا تَرَفع صُوتَك«، البته در بعضي جاها كه آمده آيدميها به دست آن
 نشود و بگذارد او جواب بدهد. اين موارد را دارد. قدمپيششود، در پاسخ دادن از استاد مي

 ادب هشتم
 خوانم:كه متن را مي اي از آداب آوردهدر اينجا باز آن مجموعه

 ؛ احترام او را نگه داريم.»َتعظيُم حُرمَتِهِ فِي نَفِسهِ«الثامن: 
 ؛ در كارهاي نيك تأسي به او بكند.»إِقتداءُ به«
؛ در غيبت و بعد از موت او، رعايت حرمت او را بكند، حتي بعد از »وَ بَعدَ مُوتِه وَ مُراعاتُ هذه فِي غِيبتِهِ«

 مرگش حريم او را حفظ بكند.
؛ اگر كسي غيبت او را كرد، او را رد غيبت كند؛ يعني از او دفاع »فَال يَغفلُ أنّ السُوالَهُ حُجَّةٌ حياته وَ يَرُدُّهُ غِيبَتَه«
 بكند.
؛ براي هر مؤمني بايد غيبتش را رد كرد، ولي در مورد او، غضب »ادةً أمّا يَجِب رَعايتُهُ فِي َغيرِهوَ يَغضِبُ لَها زِي«

 بيشتري داشته باشد.
 ؛ مثالً در غيبت از او دفاع كند.»فَانَّ عَجب أّن ذلكَ قَامَ فَفاِرق الَمنطِق«
دقت  مسئله؛ علماي ما خيلي روي اين »اتِهِ وَ بَعدَ مُوتِهوَ يُراعِي ذُرّيتَهُ َوَ أَقاربَ وَ اودائَهُ وَ مُحّبيهِ فِي حَي«
 .»استاد زاده ما«فرمود: كنند. امام ميمي

؛ در »سلَكِهوَ يَتَعاهَدُوا زيارةَ قبرِهِ وَ الستِغفَارِهِ لَهُ وَ تَرَحَّمَ عَليه وَ صََدقَ انّه وَ يَسُلكَ فِي الّصمِت وَ الهَدي فِي مَ«
 مثل او باشد.سكوت و راه رفتن و... 

من ثَمَّ كَاَن  وَ يُراعي فِي العِلمِ وَ الدِّينِ عَادة وَ يَقتدِي بِحَرَكاتِه وَ سَكَناتِه فِي عِباداتِه وَ عَاداتِه وَ يَتأدَّب بĤِدابِه وَ«
 ؛ خودش بهتر از آن انجام بدهد.».األَهمُّ َتحصيلَ شَيخِ الصَّالِحِ وَ يَحسنُ إقتِداءُ ِبه ثُمَّ انّ قَدرَ عَلي الزّيادةِ عَليه بَعدَ..

گفتيم فقط رعايت حريم و تعظيم او را در  درواقعاين يك مجموعه چيزهايي است كه در ادب هشتم آمده است. 
هست. اين يك نكته است كه تعظيم را از جلسه او و حضور او به  مجلس نكند، بلكه اين وظيفه در غياب او هم

كند كه تعظيم يك شخص و هايي از تعظيم هم اينجا ذكر ميدهد. مصداقميغياب او و بلكه به موت او، شمول 
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تعظيم نسبت به انجام امور  طورهميناقربا و... هم هست و  تكريم او فقط به شخص او نيست، بلكه نسبت به ذريه و
 معنوي براي او هم هست.

 گانه ادب هشتمتعميمات سه
 كنيم.ها اشاره ميكند، سه نوع تعميم است كه به آنم ميكاري كه مرحوم شهيد در اين ادب هشت درواقع

تعميم اول اين است كه مرحوم شهيد اصل تعظيم را از حضور استاد، به غياب او و سپس به بعد از موت او  -1
 دهد.تعميم مي

يز مرحوم شهيد اين تعظيم را اختصاص به خود استاد نداده، بلكه به ذريه و اقرباء و ديگر بستگان استاد ن -2
 دهد.تعميم مي

دهد، مثالً براي او صدقه بدهد، سر قبرش تعظيمات در امور مادي و ظاهري را به امور معنوي هم تعميم مي -3
 برود، ترحمي بر او بكند و...

 بنديجمع
استاد  حضوروغيابدهد به پس سه تعميم در ادب هشتم هست. ادب هشتم محوري است كه تعظيم را تعميم مي 

اء و اوداء و اوالد و ذريه و سوم اينكه تعظيم را از تعظيم مادي و احترامات مادي به احترامات معنوي، و از خود اقرب
 دهد.مثل ترحم و صدقه و استغفار تعميم مي

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
وًال ند، ولي اصاهيچ كدام موضوعيت ندارد، البته بعضي از روايات تأثير بر آن گذاشته همهاي تعظيم بحث تعميم

بدون اينكه مصاديق در ذيل تعيين شده باشد و در حقيقت مثل بحث قبلي  است، القاعدهعليگانه هاي سهاين تعميم
كند، يا نه. تعظيم شخص هم به اين است كه اوالد و به اينكه به اين تعميمات، تعظيم صدق مي گرددبرمياست و همه 

كند. تعظيم شخص هم فقط در حضور او نيست، بلكه تعظيم صدق ميدوستان او را هم رعايت بكند و به اين مورد، 
كند و به همين ترتيب از امور مادي به امور ها عرفاً صدق ميو حتي بعد از موت او هم هست. اين در غياب او

 هاي عرفي است.ها در حقيقت مصداقدهد. اينمعنوي، تعميم مي
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 بيان يك نكته
مطرح كنم و آن اين است كه شايد بعضي از مصاديق تعميم در فضاي عرف، اي را الزم است در اينجا نكته

، بعد از آيدميها را مصداق تعظيم نداند، ولي وقتي در فضاي شرع مصداق تعظيم تلقي نشود و عرف مستقالً اين
كند. با فرض اين گويد اين هم تعظيم است. در حقيقت شرع مصداق درست ميمالحظه اين امور شرعي، مي

ممكن است  درواقعاست.  تأملقابلاي است كه گويد اين مصداق تعظيم است. اين نكتهعرف هم مي هافرضپيش
گيرد، ولي هاي شرع ـ مثًال دعا را بعد از مرگ و يا صدقه دادن را نمياز دخالت نظرقطعبا  بگوييم تعظيم عرفي ـ

گوييم عرف عام د. عرف عام است و ما ميشوها مصداق عرفي ميوقتي در فضاي شرع قرار گرفتيم، اين
دانيم مصداق تعظيم است؛ چه مؤمن چه كافر، ولي ي مشترك است. ميفرضپيشهايي دارد كه بدون هيچ مصداق

كند كه بگوييم عرف دانم. اين فرق ميشما را بپذيريم، من اين را هم تعظيم مي فرضپيشگويد كه اگر عرف عام مي
گويد اين را قبول دارم و را به هر كه بدهيم، مي فرضپيشاست و يا اينكه اين  گونهاين مسلمين بما هم مسلمين
گوييم اين مصداق تعميم نوع دوم است. يك وقت سيره متشرعه داريم كه متشرعه بما هم مصداق تعظيم است. مي
گويي كه اگر درست يگويد شما يك چيزي داري و مكنند. يك وقت هم است كه عرف ميمتشرعه اين كار را مي

گوييم، تعميم از هايي كه ميتعميم درواقعگويم اين مصداق آن است. اين مصداق نوع دوم است. باشد، من هم مي
هايش را ممكن است عرف فهمد. تعميم بعد از مرگ يك مصداقحضور به غياب. اين تعميم را عرف مستقل هم مي

ها تعميم بدهي، با دخالت شرع، اين هم مصداق تعظيم امور معنوي و اينخواهي از امور مادي و بفهمد، ولي وقتي مي
شود. علت اين است اگر اين تعظيم شرعي بشود ـ نه اين تعظيمي كه در روايات آمده است ـ حمل بر مفهوم مي

براي گيرد، ولي اگر بگوييم تعظيم عرفي هست، ولي اين حرف شرع مصداق عرفي شود و ديگر اين را نميعرفي مي
 كند، اين دو با هم تفاوت دارد.آن درست مي

 نتيجه
تا آنجايي  گفته شد، بايد گفت كه براي اينكه اين تعظيم را به انواع تعظيمات تعميم بدهيم تاكنونبا توجه به آنچه 

هاي شرعي مصداق ، خوب اين را قبول داريم. آنجايي كه بگويد دخالتايمؤونهكه عرفي عام است، بدون هيچ 
ها را بگيرد، دليل مطلق ما كه تعظيم گفته است، يكي از اين دو وجه را شود، اينجا بايد براي اينكه اينعظيم ميت
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گيرد و يا بگوييم ، عناوين عرفي و عناوين شرعي را هم ميآيدميبگوييم: يا بگوييم عناويني كه در لسان شرع 
هاي شرع، عرف هم آن را ور اين باشد كه با دخالتگويد و اگر منظعرفي است و ظاهرش هم همين عرفي را مي

 گيرد.گيرد. حتماً يكي از اين دو را بايد بگوييم كه مصاديق را ميرا هم مي اين مصداق بداند،

 گانهيل تعميمات سهدال
 دليل اول: حكومت، يا ورود

عرفي دارد، ولي خود شارع گويند مثالً صالة مفهوم دهد. عرف ميگاهي شارع به نحو حكومت اين را تعميم مي
، عرف عالم »أكرِم العَالم«شود: هايي وجود دارد و يا وقتي گفته ميگفته است كه طواف هم صالة است. چنين تعميم

دهد و توسعه مي و شارع اينجا را »المُتَّقي عالمٌ ِبحُكومَةٍ«داند. شارع با يك بياني گفته است: را مصداق عرفي مي
. آنجا ما اين را نداريم؛ يعني دليلي نيامده است كه بگويد بعد از مرگ صدقه دادن هم تعظيم كندگاهي تضييق مي

گيرد. در اينجا حكومت نداريم كه بيايد عنوان تعظيم را شمول بدهد، بلكه است، بلكه همان دليل تعظيم اين را هم مي
ن وقت خود اين مفهوم را به معناي عرفي گويد كه حيات شخص بعد مرگ هم ادامه دارد. آشارع در ديدگاه كلي مي

 دانم.گويم اگر اين حرف درست باشد، من اين صدقه دادن را تعظيم ميدهم و ميتعميم مي

 معاني حكومت
گويند دليل حاكم بايد لسان تحصيلي داشته باشد. لسان تحصيلي ها ميحكومت دو جور معنا شده است. بعضي

 ، اين ناظر به آن است.»�ٌالمُتَّقي عالم«تواند بگويد داشتن به اين معناست كه مثًال مي
 گويند كه دليل حاكم بايد لسان تفصيلي داشته باشد.بعضي ديگر هم مي

گويند اين را به نحوي و با يك مقدماتي و بدون اينكه بيان خاصي ناظر به آن وارد شده باشد، خود اين بعد مي 
اند كه آخرتي هست و انسان بعد از مرگ هايي كه آمده و گفتهدليلشود؛ يعني به نحوي آن هم نوعي حكومت مي

ها ناظر به آن نيست، ولي عمالً وقتي ما محاسبه شود، خود اينكنند، مطلع ميزنده است و كارهايي كه براي او مي
 تواند يك تعميمي در آن بدهد.بينيم به روحش ميبكنيم مي

در باب حكومت است و جاي خودش مرحوم نائيني و ديگران در خود حكومت خيلي بحث است. دو تفسير 
كنيم، بنابر بعضي از احتماالت ممكن است اينجا مي اآلنمطرح كردند. ممكن است ورود باشد. اين بحثي كه ما 
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فهمد، اگر خواهد. اين را عقل ميگويد كه بعد از گفتن آن تقدم اين بر آن تعبد نميخروج باشد. ورود چيزي را مي
شود ورود، اما اگر در تقدم اين بر او و تعميم لسان تعميمي داشته باشد و خود اين تعميم هم تعبد بشود، ن باشد مياي

 شود حكومت.مي

 تفاوت حكومت و ورود
دهد، هر دو تعبدي است، منتها در اي كه شارع ميفرق ورود و حكومت اين است كه در ورود حكم و گزاره

مقدم است،  گونهاينفهمد كه واقعي و حقيقي است؛ يعني عقل ما مي د اصلي آمد، تقدم آناين تعب بعدازاينكهورود 
ولي در حكومت خود اين تقدم، بايد يك نوع نظارت داشته باشد. در خود اين تقدم اعمال تعبد دارد. تعبد در 

خواهيد بگوييد، ه شما ميگفت آنچهحكومت مضاعف است، ولي در آنجا كمتر است. اينجا كامالً توجه دارم. اينجا 
شرع  نظرقطعاست. منظور اين است كه آنچه شرع براي ما گفته است، با  گونهآنتعبد به آن معنا نيست. واقعيت 

اينجا يك واقعيتي  هرحالبهها با جعل اصطالح ممكن است بگوييم ورود، ممكن است بگوييم نه. فهميم. ايننمي
فهمد كه با توجه به اين، اين تقدم دارد. اين است كه در اينجا مي بعدازآنها عرف وجود دارد كه شارع گفته است، منت

توانيم حكومت بگوييم. اينكه ورود بگيريم تابع اين است كه ورود را يك معناي عامي چون لسان تفصيلي ندارد، نمي
 بگيريم.

 بنديجمع
كند كه بعد از توجه به آن خواهيم بگوييم اين است كه در اينجا يك واقعيتي را بيان ميمي آنچهما  درهرحال

دانم. ما باشد، من هم آن را تعظيم مي گونهايندانم. اگر گويد من هم آن را مصداق تعظيم ميواقعيت، عرف مي
بعيد است.  يكمين حكومت بودنش داشته باشد. ا خواهيم ببينيم اين كافي است براي اينكه آن مصداق تعظيممي

ها وارد بر اين دليل تعظيم است، اين هم مخصوصاً اگر لسان تفصيلي كنارش باشد ديگر ابعد است. ورود بودن دليل
گيريم، يا نه و يك كم تعبد آن را تابع اين است كه ما ورود را تعميم بدهيم. بگوييم بيان واقعيات علمي را ورود مي

 شود.ن وقت آن چيزي فراتر از ورود ميگيريم، آاضيق مي
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 دليل دوم: تعميم آداب مربوط به پدر به معلم
تعميم همه آداب پدر به معلم متوقف بر اين است كه دليلي داشته باشيم و دو چيز است. يكي اينكه دليل معتبري 

لبته اگر اين دو دليل معتبر باشد، و يكي اينكه آن دليل هم اطالق در آن باشد كه ا »المعلم أب«داشته باشيم بر اينكه 
اطالق آن بعيد نيست. اگر دليل معتبري داشته باشيم بر اين و اطالق هم داشته باشد، آن وقت نوعي حكومت پيدا 

گفته كه احترام أب بگذار و جلوي پايش بلند شو و... يك چيزي كه آنجا دارد قيام جلوي پايش  آنچهكند. همه مي
اين هم پدر است.  كهآنپدر هست، عين  درباره خصوصبهد معلم هم دارد. ولي چيزهايي كه است، البته آن در مور
 شود حكومت.دهد و مي، تعميم مي»الطَوافُ بِالبيِت صَالةٌ«، »المُتَّقي عالمٌ«گويد: عين آن دليل كه مي

 هاي تعميم آداب پدر به استادراه
وارد شده است، به استاد سرايت بدهيم و تعميم بدهيم. دو راه كه در شريعت  طورآناگر بخواهيم آداب پدر را 

 دارد:

 راه اول: اطالق دليل لفظي
، اطالق هم داشته باشد و دليل معتبري كه اطالق هم »المُعّلمُ أبٌ«يك راه اين است كه دليل لفظي پيدا كنيم كه 

 داشته باشد پيدا بكنيم.

 راه دوم: تنقيح مناط
است؛ يعني بگوييم ولو اينكه شرع هم نگفته باشد، ذهنيت عرف مساعد با اين است و يك راه هم تنقيح مناط 

گويد وقتي نسبت به پدر است، معلم هم همان نقش را دارد، بدون اينكه شرع بگويد آن نقش را دارد، البته اين مي
 تنقيح مناط سخت است.

پشتوانه او است، يا خيلي از اين آداب را  »المُعلمُ أبٌ«گويد: خواهم بگويم مرحوم شهيد يا اينكه آن دارد ميمي
 كند.دهد، تنقيح مناط ميكه مربوط به پدر و مادر است، تعميم مي
دانيم بعضي از مصاديق را دانيم كه اطالقش مشكل ندارد. آنجايي كه ميوقتي دليل مطلقي آمد، گاهي ما مي

گيرد، قدر متيقن داخل اطالق دارد. يك قدر متيقن خارج عن مي گيرد و بعضي از مصاديق را اطمينان داريم كهنمي
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شود، منتها يك نظر اين است كه در االطالق داريم. يك موارد مشكوك داريم. در اينجا تمسك به اطالق معموالً مي
 دانند. اگر يككنيم. آقاي تبريزي در اينجا يك مقدار اطالق را مشكل ميموارد مشكوك تمسك به اطالق مي

جاهايي خارج شده است، يك قيودي دارد. اين بحث را بگذاريد بعد. وي اختالفي با ديگران دارد كه كمي در ذهنم 
 ادغام پيدا كرد.

 بنديجمع
 گانه يكي از اين دو چيز است:هاي سهميمدليل تع

ما گفتيم، درست  يكي اينكه مصداق تعظيم است، منتها مصداقيتش بايد با عنايت حكومت و ورود يا آن بياني كه
ها است كه فكر كنم دليل سندش قوي نيست و يا آن است كه آن متوقف بر اين بحث »�ٌمُعلُّم أب«بشود. يكي بحث 

شود ذكر كرد، منتها توجه داريد كه بنابر تنقيح مناط است. اين سه تا وجهي است كه براي تكثير اين آداب مي
كنند؛ ها اگر در دليل پدر باشد، موضوعيت هم پيدا ميآن دو وجه اينها موضوعيت ندارد، ولي بنابر مصداقيت اين

يعني فقط از باب تعظيم نيست، مگر اينكه در خود پدر و در جاهاي ديگر يا در خود اينجا بگوييم اين 
 اد.كه در ضمن تعظيم آمده، موضوعيت ندارند. اين يك محور از ادب ثامن بود كه تعظيم را تعميم د هاييكاريريزه
 


