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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
هايي مثل منيه و بحث به اينجا كشيد كه ببينيم مبناي اين آدابي كه براي عالم و متعلم ذكر شده است، در كتاب

نظاير منيه چيست؟ من اين سؤال كه برايم مطرح شد، يك دور خود منيه را سريع تورق كردم. قسمت يك آداب 
توانيم ادبي را از اين ها ميي است كه بر اساس آنهايتعليم و تعلمش آن نكاتي كه ديروز آدرس دادم. مناهج و شيوه

يك ادب در فقه تلقي بكنيم. اين مناهج  عنوانبهآداب تعليم و تعلم و وظايف عالم و متعلم، به شرع انتساب بدهيم و 
ها را به آيد، اينها را كه البته بحث ما فعالً در تعليم و تعلم است، ولي در جاهاي ديگر فقه هم ميها و شيوهو روش

 ترتيب عرض بكنيم.

 ها يا قواعد انتساب آداب به شرعروش
 روش اول: وجود دليل معتبر

ترين روش يا منهج اين است كه حديث و دليل معتبري از آيات و روايات داشته باشيم كه بحثي در اولين و مهم
است كه در اين آداب و  جهتينازاآن نيست. فقط در صغراي اين حديث معتبر اختالف مباني هست و اين اختالف 

وظايف، اگر جايي الزامي باشد، بايد به همان شكلي كه در فقه گفته شده است، معتبر باشد، ولي اگر غير الزامي باشد، 
شود ادله سنن و روايات در باب سنن، تسامح ورزيده مي در آن درواقعكه  يك نظر قاعده تسامح در ادله سنن است

يره اوسعي دارد. اين يك بحث صغروي است كه معموالً محققين قبول ندارند و به نظرم قاعده و اعتبار حجيت آن دا
تسامح در ادله سنن درست نباشد و از نظر صغروي ما آن مبنا را قبالً عرض كرديم كه در همه جا شايد اين را بشود 

ستفاضه را داشته باشد، با سه چهار گفت. حداقل آن اين است كه در آداب سنن اگر روايات متعدد باشد و حدي از ا
سندش اعتباري  تكتكشود، ولو اينكه گفتيم معتبر ميداديم، ميها را توضيح ميقيد و شرطي كه سال گذشته اين

نداشته باشد. حدودش اين است كه در موضوعاتي باشد كه محل اختالف نبوده و خالف آن درك عقلي يا عرفي 
گفتيم اگر قيود مي باوجودآنباشد. قيودي براي آن گذاشتيم كه  ي بودن آن هم ضعيفاحتمال اسرائيلروشني نباشد. 

در موضوعي احاديث مستفيض باشد و تعددي داشته باشد، اعتبارش بعيد نيست. اين قيد تقريباً در بين متقدمين اين 
نظريه كنار گذاشته شده است،  دانستند. در بين متأخرين تقريباً ايننظر بوده است. بعضي خبر مستفيض را معتبر مي
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دهيم پس يك روش اين است كه اگر يك عنواني در روايات بيايد، اگر روايت معتبر باشد، آن را به شرع استناد مي
 كنيم.شود، منتها در اينجا ممكن است مبناي بعضي تسامح در ادله سنن باشد و يا مبنايي كه ما عرض ميو ثابت مي

 ترغيب و يا حذر در مورد عالم و معلم روش دوم: قبول آكد بودن
كه در منيه آمده بود، به اين قاعده معتقد بشويم و بگوييم:  طورهمانروش دوم يا قاعده دوم اين است كه ما  

مًا وَرَد «ن را فقط در ، البته مرحوم شهيد اي»كُلمًا وَرََد التَرغيبُ ِفيهِ لِمُطَلقِ النّاِس وَ هُو فِي حَقِّ العَاِلمِ وَ الُمتعلِِّم آكَد«
كُلُّ وََرد «آيد اگر كسي بخواهد اين را بپذيرد، طرف ديگر آن هم اينجاست: ولي به نظر مي ذكر كردند، »التَرغيبُ ِفيه

فَهُو فِي حَقِّ العَالِمِ َو «آن طرف هم چيزهاي ممنوع است، آنچه براي مطلق الناس ممنوع است.  »الحَذَر عَنه، مََنعَ عَنه
 .»َتعّلمِ آكَدالمُ

اين روش ديگري است كه تقريباً يكي از مباني مرحوم شهيد و هم بسياري از كساني كه آداب تعليم و تعلم و  
باشد، البته شايد تصريح به اين نكرده باشند، ولي در ارتكازشان چنين قاعده مباحث تعليم و تعلم را نگاشتند، مي

. با يك چنين چيزي حكم »فِيهِ لِمُطَلقِ النّاسِ وَ هُو فِي حَقِّ العَاِلِم وَ المُتعلِّمِ آكَد كُلمًا وَرَدَ التَرغيبُ« بوده است كه
رواياتي وجود نداشته باشد. براي همه مستحب است و يا بعضي  هم كردند، مثالً فرض بگيريد كه در مورد صبر

 شود.علم هم گفته ميمراتب آن واجب است و بعضي جاها مستحب است. به همان شكل در عالم و مت

 نكات روش دوم
 كنيم:در روش دوم نكاتي مطرح است كه اشاره مي

 نكته اول
 گيريم.دو طرف آن را مي »مَا وَرَدَ التَرِغيب ِفيه اوّل الحَذَر«نكته اول اين است كه ترغيب را بايد تعميم بدهيم: 

 نكته دوم
گوييم به نحو آكد است ـ با همان هاي عام براي عالم و متعلم كه مياثبات آن وظايف و ادب درواقعاين است كه 

شود. اگر آنجا شود؛ يعني آنجا اگر وجوب دارد، اينجا وجوبش آكد ميشكلي كه در آنجا هست ـ اينجا هم آكد مي
حرمت.  طورهمينشود و اهتش آكد ميشود. اگر آنجا كراهت دارد، اينجا كراستحباب دارد، اينجا استحبابش آكد مي

رسد و منظور ها را اينجا واجب بكند و در اين حد نميكند كه مثالً استحباباين قاعده تبديل حكم نمي درواقع
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كند. فرض اين است كه دليل خاصي در مدعيان اين روش هم اين نبوده است، بلكه استحباب و وجوب را آكد مي
عام دليل بر  صورتبهد اين قاعده، جايي است كه يك ارزش اخالقي ـ مثبت يا منفي ـ باب عالم نداريم؛ يعني مور

ها در آن نداريم. اين هم نكته دومي كه در تشريح اين قاعده آن داريم. هيچ دليل خاصي در باب عالم و متعلم و اين
 است.

 بررسي قاعده يا روش دوم
تواند بر اين بياورد، اين ن است كه ما دليلي كه مرحوم شهيد ميشود كرد، اياستداللي كه در بررسي اين قاعده مي

 خوبيبهخاص پيدا بشود. هم از مجموع روايات  عنوانبهاست كه ما رواياتي داريم كه اين روايات هم ممكن است 
مبر هاي پيغكه مقام عالم يك مقام ممتازي است. ذيل همان آيه كه در سوره حجرات است، در مورد زن آيدبرمي

؛ شما مثل بقيه زنان نيستيد؛ يعني اگر كار نيكي را انجام بدهيد، مضاعف است و »َلستُنَّ كأحَدٍ مِن النِساء«آمده است: 
اگر كار بدي را انجام بدهيد، باز عقابش مضاعف است. ذيل اين آيه هم رواياتي آمده است. من جديداً مراجعه نكردم 

ه عالم كشاندند و كساني كه مثالً به پيغمبر و ائمه ارتباط دارند. ذيل آن آيه آيد كه همان را بو قديم به ذهنم مي
كند و يا رواياتي دارد كه اهل جهنم از تعفن عالم آزار هست و روايات زياد ديگري كه شأن عالم را شأن ممتازي مي

 شوند و روايات بسيار ديگري كه در اين زمينه است.بينند و ناراحت ميمي
كه در تعظيم عالم و جايگاه مهم عالم ذكر كردند، معلوم  هاوايات، خاصه هم نباشند، از مجموعه آناگر اين ر

شود كه به خاطر جايگاه برتر عالم، ثواب و عقابش مضاعف است. شواهد زيادي هم بر اين مطلب وجود دارد. مي
كه بهترين تمجيدها به عمل آمده  طورهمانآيد، ها به عمل ميرسد، بدترين نكوهشدر قرآن هم وقتي به عالم مي

 است. است. دليل آن هم جايگاه روشن عالم

 نتيجه
توانيم به دست بياوريم كه يك اين متفاهم از اين مجموعه روايات را اگر جمع بكنيم، اين قاعده و اين نكته را مي

اين خوب است، اين بد است، اين گويد همه ادله گفتند مي درواقعنوع حكومتي بر كل ادله آن احكام ديگر دارد. 
ها براي عالم يك گويد، همه اينواجب است، اين حرام است، اين مستحب است، اين مكروه است. يك دليل آمده مي

 شود بر اين كرد.و شديدتر وجود دارد. اين استداللي است كه مي ترقويدرجه 
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 مناقشه بر اين استدالل
 پردازيم.ها ميها نمود، خود شامل چند مطلب است كه به آناثبات بحثشود در اينجا براي اي كه ميمناقشه

 مطلب اول
عالم هم  عنوانبه حتي كند،مطلب اول اين است كه اين قاعده به نحو آكد وظيفه يا ادبي را براي عالم اثبات مي

بر ساير داليل شبه حكومت  كند. دليل آن اين است كه اين دليلها را سرايت داد و وظيفه را تأكيد ميشود اينمي
توان ادب تعليم و تعلم را درست كرد، بلكه ها براي عالم آكد است، منتها با اين قاعده نميگويد تمام ايندارد و مي

تواند با اين قاعده آن را اثبات كند، اين است كه وظايف استحبابي ـ راجح و مي آيدبرمياز اين قاعده  آنچه
است، اما اينكه بگويد عالم در مقام تعليم اين ادب را  ترقويعالم آكد و  عنوانبهراي عالم استحبابي يا وجوبي ـ ب

آيد. منظور ما اين نيست كه عنوان عالم در اينجا دخالت در دارد، اين قيد في مقام تعليم، از اين قاعده بيرون نمي
ها؛ اين رواياتي كه و امثال اين »صَبرُ مِنَ العَالمِ أَحسَنال« گوييممي، »الصَبرُ َحسَن«كند، بلكه اگر گفتيم حكم پيدا نمي

 اين طرف شأن عالم را آورده باال، عنوان دارد و به نحو حكومت است.
كند و همه آن احكام به نحو آكد، با عنوان عالم و روي خواهم بگويم عنوان پيدا ميكنم، ميتعبير حكومت كه مي

ل داريم، ولي اگر اين را بخواهيم ادب تعليم قرار بدهيم، اين را بايد في مقام تعليم آيد. اينجا را قبوعنوان عالم مي
ايم از خوبي تقوا، آزار گويد آنچه ما گفتهآيد، پس اين قاعده ميافزود كه اين في مقام تعليم از اين قاعده بيرون نمي

ه براي عالم بما هو عالم آكد است. عنوان ها هم، تواضع، توكل، اخالص و ...، اينخلقيخوشنرساندن به ديگران، 
ها را روي عنوان هاست؛ يعني همه آناي است كه حاكم بر آنآيد؛ چون اين قاعده، قاعدهعالم هم در حكم مي

است كه گفتيم تا اين حد قبول داريم، اما اينكه اين ادب بخواهد از اين قاعده به  ترقويگويد اينجا آورند و ميمي
 آيد. مگر اينكه كسي يكي از اين دو ادعا را بكند:عني ادب في مقام التعليم، اين از قاعده بيرون نميدست آيد؛ ي

 ادعاي اول
كنيم كه بگويد اين وظايفي كه براي افراد عادي ذكر شده، كسي ادعا كرده و بگويد در روايات شاهدي پيدا مي
از مجموع روايات متفاهم بود كه  آنچهليل پيدا بكنيم، مثل براي معلم، با عنوان معلم به نحو آكد است، البته اگر د
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اي دارد و ثواب و عقابش مضاعف است. از جايي ما بتوانيم اين دليل را استخراج بكنيم و بيابيم. عالم جايگاه ويژه
 بعيد نيست. مسئلهاگر اين دليل را بيابيم، اين 

 ادعاي دوم 
 ادعاي دوم داراي سه وجه است:

 يل لفظي، بالصراحه يا بااللتزاموجه اول: دل
صراحه يا بااللتزام ـ داشته باشيم كه ثواب و عقاب ها دليل لفظي ـ بالوييم براي اينيك وجه اين است كه بگ

 معلم آكد است، كما اينكه در عالم داريم.

 وجه دوم: تنقيح مناط
اوست و  الگودهيوجه دوم اين است كه تنقيح مناط بكنيم و بگوييم مالك آكد بودن ثواب و عقاب عالم آن 

پرسيم چرا براي عالم گفته شده است كه ثواب و عقابش آكد اينكه در معرض الگوگيري ديگران است، مثالً مي
توانيم قيح مناط بكنيم، خيلي قشنگ ميتن گونههميناست؟ به خاطر اينكه در معرض الگو گيري است. اين را اگر 

معلم را هم بياوريم، منتها اين را بايد احراز كنيم كه بگوييم به اعتبار اينكه عالم را گفتند، ثواب و عقابش آكد است، 
ز گيرند. اگر اين را احرانه به اعتبار آن امر نفساني في حد ذاته، بلكه به اعتبار اين است كه ديگران از او الگو مي

 توانيم بكنيمبكنيم كه تمام مالك اين است، تنقيح مناط مي

 وجه سوم: باالولوية
شود، براي معلم يك درجه باالتر است؛ ها به نحو آكد ثابت ميمثالً كسي بگويد وقتي براي عالم بما هو عالم اين

 رفتارهايشان ثواب و عقاب بيشتري دارد. طوركليبهاي بياييم و بگوييم عالم و معلم يعني قاعده

 مناقشه سه وجه
آن وجه اول هنوز برايم احراز نشده است. رواياتي داشته باشيم كه بگوييم معلم ثواب و عقابش باالتر است، بما 

بود، آن گوييم ثواب و عقابش باالتر است. تنقيح مناط كه وجه دوم هو معلم، نه به ما هو عالم. با اين عنوان معلم، مي
كه عرض كردم و دوستان هم اشاره كردند، اين است كه ما احراز كنيم كه تمام مالك در تأكد  طورهماناش هم شبهه
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خواهد و احرازش محل كالم است. ممكن است بگوييم ثواب و عقاب عالم، الگوگيري ديگران است. اين احراز مي
شود دش است و يا حداقل اين دو به هم ضميمه كه ميبه خاطر وضع شخصي خودش با مسائل رواني و نفساني خو

تأثيرگذاري آن در ديگران و منحصراً بايد احراز كنيم كه مالك اين است و اين هم محل  عنوانبهاين وجه را دارد، نه 
معلم  شود عالم،ها بگوييم اولويتي از نظر عرفي هست كه وقتي گفته مياز همه اين نظرقطعكالم است و يا اينكه با 

هم هست؛ زيرا معلم همان چيزي كه عالم داراست، دارد و حتي يك چيزي باالتر، منتها اين اولويت هم براي ما 
خيلي قطعي نيست كه بگوييم براي معلم اولويت قطعي وجود ندارد؛ براي اينكه مالك براي ما روشن نيست. ممكن 

اي كه همان وضع شخصي خودش است و مالحظه مالك تأكد ثواب و عقاب براي عالم شده، آنچهاست بگوييم 
هاي شخصي خودش يك نوع تأثيرگذاري هم دارد، اما اينكه اگر شارع كرده و ديده است كه عالم در كنار آن بحث

يك درجه آمد باالتر و در مقام تأثيرگذاري قرار گرفت، اين حد از تفاوت يك تأكد ديگر براي او بايد بياورد، اين 
 يد است و براي ما هم محرز نيست.يك كم محل ترد

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
هم يكي از اين وجوه درست بشود، يا با دليل خاص، يا به تنقيح مناط و يا به اولويت، گفتيم معلم بما  برفرض

در آيد كه معلوم نيست ادب در مقام تعليم را ثابت بكند؛ يعني به نظر مي بازهمهو معلم، عقاب و ثوابش مؤكد است، 
گويد كه در جلسه درس، در مقام تعليم خاص، ادب را آن جلسه اين ديگر معلوم نيست؛ چون اين يك چيزي را مي

شود. از آن حيث كه معلم است، ثوابش در اين كار ثابت كند، باز اين يك اشكال ديگري است كه اينجا وارد مي
كه يكي از آن سه دليل تمام بشود، اما  برفرض. بيشتر است. عالم يك درجه باالتر است و معلم يك درجه باالتر

اينكه اين را در مقام درس و تعليم و تعلم؛ يعني جلسه درس و در آن رابطه خاص درسي، اين ثواب بيشتري دارد، 
اي برد. اگر بخواهيم در جلسه درس يك چيز اضافهزائده مي مؤونهيا وظيفه است، يا وجوب بيشتري دارد. اين يك 

 آيد؛ يعني سه درجه اينجا داريم:خواهد و همان سه دليل اينجا ميم، دليل خاصي ميرا بياوري
 درجه اول: يكي بحث عالم است.

معلم ثواب و  عنوانبهكند، بگوييم اي با ديگران برقرار ميدرجه دوم: بحث معلم است. هر جايي كه يك رابطه
 عقاب دارد.
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باشد كه اين يا به اولويت است، يا به تنقيح مناط و يا دليل درجه سوم: يكي هم اينكه معلم در جلسه درس 
 خاص پيدا كنيم.

 منظور از عالم
گوييم، عالم ديني است و باقي خارج از او هستند و منظور از بارها عرض كرديم، منظور از عالمي كه اينجا مي

موضوع و مصداق حكم بودن و  عنوانبهعلم هم علم ديني است. اين عنوان در حال تعليم هم مصداق است، نه 
گوييم كه اين خيابان را بايد تنظيف كرد، مصداق است كه خودش موضوع باشد. وقتي مي غيرازاينموضوع بودن 

گويد. اين مصداق آن عنوان است؛ يعني بارزش اين خياباني است كه نزديك حرم است، ولي دليل اين را نمي
موضوع است، بلكه مصداق  عنوانبهآيد، ولي گرفتن اينجا، نه ي نميخيابان حرم وجهي در آن دليل شرع عنوانبه

كه  موضوع است. خودش با اين قيود موضوع نيست و مصداق آن موضوع كلي است. اطالق فني قضيه اين است
آيد، آن وقت اطالق اخذ القيود نيست، بلكه رفض القيود است. اگر اطالق معنايش اين بود كه قيدها در موضوع مي

گويد هسته مشترك و مركزي موضوع شد، ولي اطالق رفض القيود است. ميود در مقام تعليم قيد موضوع ميخ
شود اين را با حكم من است كه هر جا باشد اين هم هست، ولي اينكه با اين قيد هم دخالت در حكم من دارد و مي

ها گويد ايناطالق رفض قيود شده مياين قيد موضوع حكم شرعي گرفت، اين قيد ديگر شرعيت ندارد. فقط در 
خواهيم بگوييم، مقام تعليم است كه مي غيرازاينكند، اما مطلب براي من مهم نيست و لذا باشد و يا نباشد فرقي نمي

فرمايد درست است. ما ها خيلي فاصله است. اطالقي كه ايشان مييا جلسه درس غير حكم شرعي ماست. بين اين
گويد رفض قيود كرده است؛ يعني مقام تعليم، قم بودن، تهران بودن و اما اطالق فقط مي ؛هستيمهم معتقد به اطالق 

مثل هزاران قيد هيچ كدام دخالت در حكم ندارد. حكم براي عالم است. عالم قم، تهران يا عالم در مقام تعليم و يا در 
گيرد، ولي مقامات قيد حكم نيست. است و همه مقامات را مي طورهمينگيرد. معلم هم غير مقام تعليم همه را مي

نيست كه حكم شارع روي قيد مقام تعليم آمده باشد، بنابراين اطالق رفض القيود است. گفتيم براي اين بايد  گونهاين
. اين يك »مؤكدالعالم ثوابه مؤكد و عقابه «دليل بياوريم، مثالً در مورد عالم دليل داريم و اين دليل اين است كه: 

دهد. دليل مثل حاكم بر همان ادله عناوين ديگر است؛ يعني خود دليل دارد عنوان عالم را جزء موضوع قرار مي
ها را گفتيم، ولي اين دليل در خود گفتيم صبر براي مؤمن خوب است. يا عبادت براي مؤمن خوب است. همه اين

توانستيم عالم نمي عنوانبهشده است. اگر دليل خاص نداشتيم، باز  ثوابش مؤكد هاگويد كه عالمِ ايندليل شرعي مي
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است كه با اين عنوان آكد  غيرازايندر اينجا چيز خاصي را اثبات بكنيم، اگرچه عالم مصداق بود. مصداق بودن 
ن شود، محمول هم آكديت است. آن وقت ايخورد: يكي اينكه عنوان خاص جزء موضوع مياست؛ يعني دو قيد مي

خواهد. در مورد عالم دليل داريم. در معلم يكي از آن سه طريق را بايد طي كنيم. حرف آخر ما اين بود كه دليل مي
ها را طي بكنيم آيد، ولي با عنوان جلسه درس بايد يكي از راهبايد ثابت كنيم آوردن او در جلسه درس به اطالق مي

كند، فني است؛ يعني اطالق فقط يك نوع رفض القيود را درست ميخيلي تمام نباشد. اين بحث  كدامشهيچكه شايد 
 كند.نه اينكه عنوان بوده و بعد هم آكديت را درست مي

 مطلب دوم 
ها همه در بحث عالم مطلب ديگري كه در اين قاعده است، احتماالً به ذهن شما هم آمده باشد، اين است كه اين

از وظايف عامه براي  آنچهخواهيم تا بگوييم براي متعلم لم هم دليل مياما متعلم چه؟ در مورد متع ؛و معلم است
خواهد. متعلم آكد است. اين دليل مي عنوانبههايي كه براي مؤمن ذكر شده است، براي متعلم مؤمن ذكر شده و ادب

ري دين برآمده گيرد. مصداق روشني است. آدمي درصدد فراگيها متعلم را ميدليل اگر نداشته باشيم. اطالق آن
خواهد. اگر دليل هم است، ولي اينكه به اين عنوان آكدش بكند. عقابش را، ثوابش را رجحانش را، اين دليل مي

داشته باشيم، در مورد عالم و معلم و جلسه درس داريم. در مورد عالم دليل لفظي داريم. معلم و جلسه درس او هم 
 ي و يا دليلي كه اگر كسي قبول بكند داشته باشيم.ممكن است دليل لفظي، اولويتي، تنقيح مناط

كند، مگر اينكه در باب متعلم هم دليلي بگويد ها اگر ثابت بشود، اما در مورد متعلم چيزي را ثابت نميهمه اين
فراگيري دين برآمد و متعلم شد، يا از حيث متعلمي كمي كه آمد جلو، درجه عالميت هم بر او  درصددكه كسي كه 

كنم دليلي نداشته باشيم؛ زيرا اگر متعلم يك گام به جلو بردارد، مرتبه عالم از حيث متعلم فكر مي كند و لذايصدق م
كه عالم ثواب و عقابش مؤكد است و درجه علمش هم موثق است،  گيردفراميكند و آن ادله آن را بر او صدق مي

گويد و طرف عقاب اشته باشيم، البته شهيد فقط ترغيب را ميآيد كه دليلي داما در مورد متعلم بما متعلم به نظر نمي
برد؛ يعني هر خواهيم بگوييم. اينكه منزلت كسي را باال ميرود. من عقاب را اضافه كردم و آن ترغيب را هم مينمي

شود بدون كنم بكار نيكي از او ثوابش بيشتر است. اگر كسي چنين چيزي را استظهار عرفي بتواند بكند، من فكر نمي
قاعده بگوييم كه هر آن كسي كه منزلت خاصي برايش در روايت گفته شده است، يعني كارهاي نيك او ثواب 

دليل  جاهمانبرد، البته از نظر لفظي بايد مراجعه كرد. ما در زنان پيغمبر دليل داريم، در عالم هم در ذيل بيشتري مي
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يك پدر است، ولي حاال  عنوانبهدن ما و جايگاه مهمي دارد و دهد معلم حق زيادي به گرآورديم. اين نشان مي
معلم ثوابش دو برابر است، هر كار بدي بكند ثوابش دو برابر است، اثبات  عنوانبهاينكه هر كار خوبي بخواهد بكند، 

و اين سخت است، مگر اينكه كسي اين را استظهار شخصي كرده و بگويد مالزمه عرفي است. وقتي شارع بما ه
كنم. آن دليلي كه داريم هاي آن را دو برابر ميها و عقابگويد من ثوابشارع منزلت كسي را باال برد؛ يعني دارد مي

 گيرد.هر دو را مي

 روش يا قاعده سوم: تطبيق مصداقي
شود مطرح كرد، بحث تطبيق مصداقي وظايف و آداب است كه اين هم در فقه بسيار منهج يا قاعده سومي كه مي

 آمده است و آن منهج تطبيق مصداقي اين است كه مرحوم شهيد و برخي ديگر بعضي وظايف عالم و يا معلم را گرفته
اشاره  ونهشصتشهيد در آن صفحه  خصوصبهو بعد هم آن وظيفه را بيان مصاديق كردند، مثالً يكي از مواردي كه 

تيم، دليل خاص بر آن نيست، ولي چون عالم ديني بايد به فرمايند كثيري از آن آدابي كه گفكند، اين است كه ميمي
ها را علمش عمل كند، الزمه استعمال علم اين است كه توكل هم داشته باشد، اخالقش هم خوب باشد و... كه آن

ند اكنند، مذمت شدهدر روايات ما عالماني كه عمل به علمشان نمي درواقعمصاديق اين استعمال علم گرفتند.  عنوانبه
شده بر اينكه عالم علمش را به كار ببندد. به كار بستن علم هم به اين معناست  مؤكديهاي و در اين روايات توصيه

كه اخالقش خوب باشد، صبر داشته باشد و... آن وظايفي كه براي مؤمن ذكر شده است، به نحوي استعمال علم بر 
توان گفت كه عالم، اين روشي است كه با اين روش مي كند و مصداقي از استعمال علم است. اين يكآن صدق مي
، منتها »أَكثرُها راجِحٌ إلي االسِتعمالِ علٍم إال إنّا أفرَطَنا عَنه إهتماماً ِبشأنِها«ها را دارد، از باب اينكه وظايف و ادب

بيشتر مناسب است، گيرد، ما چيزهايي را ديديم كه بيشتر دخيل است و گويد استعمال علم كه همه چيز را ميمي
 ذكر كرديم. چيزهايي كه بيشتر به عالم و معلم نفع دارد. خصوصبهها را اين

 كاربرد مبحث تطبيق مصداقي
 كنيم:ها اشاره ميمبحث تطبيق مصداقي، دو نوع كاربرد دارد كه به آن

 كاربرد اول: در مصاديق ثابت
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گويد عالم بايد علمش را در زندگي و رفتار وقتي مي گاهي مصاديق ثابت هستند، مثل همين عنوان استعمال علم،
و منش زندگي و شخصيت خود به كار ببندد و پياده بكند، منظور از اين علم، معلومات او است. منظور از معلومات 

هاي ثابت است؛ يعني تقوا، صبر، توكل، غيبت نكردن، تهمت نزدن و... همه ها مصداقاو هم معلومات ديني است. اين
 ها مصاديقي است كه در شرع ثابت شده است، پس منظور از علم در عمل به علم، همان علم به شريعت است.ينا

مشير است و اشاره دارد به همان  عنوانبهعمل ناظر  اصالًها ثابت است، در بعضي عناوين كه مصاديق آن
از آداب و وظايف را به اين شكل هايي كه در شريعت مشخص شده است. مرحوم شهيد برخي ها و ضد ارزشارزش

 شمارش كرده است.

 كاربرد دوم: در مصاديق قابل تغيير و تبدل
ها عناويني هستند كه بعضي مصاديق آن شود كه معلم را تعظيم بكن و يا تواضع بكن و... اينمثالً وقتي گفته مي 

ممكن است در يك زماني تواضع به يك متغير هم هستند؛ زيرا  ادب آورده است. اين مصاديق عنوانبهرا شهيد 
شكلي بروز كند و در زمان ديگري به شكل ديگري باشد، پس تطبيق مصداقي هم يك قاعده ديگري است كه در 

 آيد.آداب مي

 بنديجمع
بعضي از تطبيقات مصداقي آداب و وظايف، در جايي است كه عنوان و مصاديق آن رابطه ثابت ال يتغير دارد و 

ن مشير در آن چيزهايي هستند كه در دين آمده است و بعضي از عناوين هم هستند كه مصاديق آن قابل ها عنوااين
 تغيير و تبدل است، مثل همين تعظيم، تواضع و...

 
 


