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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

به آداب و وظائفي كه به عنوان عالم كه در روايات مورد اشاره قرار  معلمما در تكمله بحث آداب و وظائف 
بنا قرار داديم البته تغييراتي هم در تنظيم گرفته بحث كرديم و تقريبا ترتيبي كه در كتاب علم و حكمت آمده بود م

وجود داشت كه اشاره كرديم يكي دو عنواني ديگر هم از اين آداب و وظائفي كه براي عالم ذكر شده باقي مانده 
بقيه عناوين شانزده گانه را اشاره كرديم البته قسمتهايي را جمع كرديم و تصرفهايي در آن داشتيم. دو تا عنواني 

 .انده يكي مكافحة ابليس و يكي مكافحة ظالم، مبارزه با شيطان و مبارزه با ظالمكه باقي م
 

 شيطان: كافحه بام ،7 شمارهزيرمجموعه 
ايشان ذكر كرده از امام باقر و پيامبر  همدر اينجا مكافحه با ابليس يعني مبارزه با شيطان كه يكي دو روايت  

كه علما در زمان غيبت اين وظائف را دارند  اندكردهاكرم و امام صادق و امام كاظم و امام هادي و تأكيداتي كه 
يكي از وظائف عالم همانطور كه قبال  ميدانينمرواياتش را بعد بخوانيد منتها ما اين را چيز جدايي  ديتوانيمكه 

بود و لذا اين عنوان در قسيم  هابدعترشاد جاهل و راهنمايي ديگران بود كه اين امر كلي است و رد ذكر شد ا
داريم اين مبارزه با ابليس و شبهات همه  هابدعتارشاد جاهل داريم و مبارزه با  رديگينمعنوانهاي سابق قرار 

ف عالم ارشاد جاهل است كه در معلم هم اين يعني در حقيقت عناوين سابق و وظائ ديآيمو اينها  هابدعتدر رد 
بايستي  هاآنيعني در مقابله با  رديگيماست. اين در آنجا قرار  هابدعت. ارشاد الجاهل و رد ميكرديمرا ذكر 

 هانياوقتي كه سؤال و پرسش و شبه اي است بايد به آن پاسخ بدهد از باب ارشاد جاهل و تعليم جاهل و امثال 
را بايستي با علم خودش رد بكند اين اگر در اين حد باشد كه در  هابدعتتهايي پايه ريزي شد اين و اگر هم بدع

واقع عنوان مكافحة كلي است اين مبارزه با شيطان چيزي جز اين نيست كه معرف الهي را بسط بدهد و در مقابل 
نوان مكافحه ابليس چيزي نيست كه پاسخ بدهد و لذا ع شوديمو اشكاالت و بدعتهايي كه دردين وارد  هاشبهه

به ابليس و عناوين ديگري كه وجود دارد. اين يك عنوان ديگري است كه  گردديمبخواهد جدا بشود اين بر 
كه يكي  گنجديماين را ما عنوان جديدي قرار نداديم و همان عناوين سابق  و م؛يكنيموجود دارد و از آن عبور 



                                                                                              :  1330 ماره 

3 

 

بود. عنوان ديگري كه در مجموعه اين عناوين باقي مانده  هابدعتارشاد الجاهل بود و يكي رد البدعة و مقابله با 
 چند عنوان شده  دانمينمترتيبش را 

 

 مكافحه باظالم -11
عنوان ديگري كه اينجا هست مكافحة الظالم است مقابله با ظالم است اين مكافحة با ظالم عنوان ديگري است 

از آن است  ترمهمو بحث  اندكردهو كه البته كمي را ذكر  اندكردهه در اينجا آمده و رواياتي هم براي اين ذكر ك
 اندكردهآنچه كه ايشان در اين كتاب نقل 

 

 دليل اول
 اللَّهُ أَخَذَ مَا وَ  النَّاصِرِ ِبوُجُودِ الْحُجَّةِ قِيَامُ وَ اْلحَاضِرِ حُضُورُ لَا لَوْ«دو تا روايت است همان خطبه شقشقيه است كه  
مقصوداز جمله اميرالمؤمنين  ،1»غَارِبِهَا عََلى حَبْلَهَا لََألْقَيْتُ مَظْلُومٍ سَغَبِ لَا وَ ظَالِمٍ كِظَّةِ عَلَى يُقَارُّوا أَلَّا الُْعلَمَاءِ عَلَى

اينكه آرام  ،»كِظَّةِ ظَالِمٍ، َوال سَغَِب مَظْلُومٍ يَعلَ قَارُّوايُأَالَّ «سالم اهللا عليه اين است كه خدا عهد گرفته از علما كه 
نشينند در گرسنگي ظالم و سيري ظالم، يعني در مقابل ظلم بايستند و آرام ننشينند اگر اين عهد الهي نبود من 

كه  ولي چون عهد الهي هست حكومت و واليت را پذيرفتم اين يك دليلي است كه اينجا آمده رفتميپذينمخالفت را 
البته خطبه شقشقيه را من بررسي سندي نكرده ام و بايد بررسي سندي بشود. از معان االخبار و علل الشرايع نقل 

. آدرسي كه اينجا داده از معان االخبار و علل الشرايع است. خيلي هم كنميمشده اگر فرصت كردم بررسي سندي 
هم جمالتش مهم است. من مجالي پيدا نكردم بررسي الزم است بدانيم كه هم خطبه شقشقيه خطبه مهمي است و 

 بكنم.

                                                            
 .50: ص ،)صالح للصبحي( البالغة نهج - 1
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 دليل دوم
ف العقول نقل شده كه ست كه در تحو دليل ديگرش هم روايت بسيار زيباي امام حسين سالم اهللا عليه در مني ه 

علما و نخبگان جامعه اسالم را جمع كرد و مورد خطاب قرار  منيسند ندارد آن خطبه مشهوري كه حضرت در 
كه ظالمان و فاسقان بر سرنوشت مردم حاكم هستند و  دينيبيم ميكنينمكه چرا اقدامي  رنديمدا  هاآنداد و سر 

را به خاطر سكوت در مقابل  هاآنكه معلوم است كه  كنديم. خيلي عتاب و خطاب ديانشستهشما آرام و ساكت 
. اين در همين حد در اينجا آمده منتها نقش و شأن عالم داستان طوالني است كه چند دانديمظالمان گناهكار 
 بحث الزم دارد.

 سياسي عالم و اجتماعينقش 
ما ساير عناوين دوازده سيزده گانه اي كه اينجا بود اشاره كرديم همه نقشهاي تعييني و تربيتي عالم است يعني  

را رد بكند و بخشي از آداب و وظائف به  هابدعتو تربيتي عالم است اينكه ارشاد جاهل بكند نقش خاص تعليم 
كه عمل به علمش بكند و سكوت و تواضع داشته باشد و بخشي هم نقش تعليمي و تربيتي عالم  گردديمخودش بر 

متفاوت است يعني اين  هاآنه ، اما اين با همهانيااست كه در مثل همين رد بدعت و خيرخواهي ديگران و امثال 
بخشي مربوط به خود او است و بخشي  هانياوظائف و آداب عالم كه گفتيم براي معلم هم به شكل ديگري بود 

است كه براي عالم  هانيامربوط به نقش تعليمي و تربيتي او است اما اين يك نقش در واقع سياسي اجتماعي و 
يزهاي مربوط به دين آن هم عالم دين اينجا مقصود است همه آداب و داستان اين وظائف و چ و ؛متصور است

بعضي قرائني دارد كه در مورد  خواهديموظائف مربوط به عالم دين است تسريع اينها به غير عالمان ديگر قرينه اي 
 هابدعتو رد  هانيااء خصوصيت كرد. اما اين بحث مكافحه ظالم و الغ شوديمديگران هم شمول دارد يا اينكه 

معلوم است كه مربوط به علماي دين است يعني كساني كه با احكام و معارف دين آشنا هستند. پس اگر بخواهيم 
به اوصاف و اعمال خود كه البته تأثير تعليم و تربيتي هم  گردديمبر  هانيابپردازيم بخشي از  هانيايك نگاه كلي به 

ي و تربيتي او كه بدعت را رد بكن پاسخ سؤال را بده در ارتباط با ديگران خير به نقش تعليم گردديمدارد بخشي بر 
خواه باشد و ارشاد بكن و وعظ بكن. اما داستان اين بحث متفاوت است. داستان نقش اجتماعي و سياسي عالم است 

دو تا بررسي بكنيم كه  آنچه كه در اينجا بايد به آن توجه كرد اين است كه نقش اجتماعي و سياسي عالم اگر ما اين
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به امر به معروف  گردديمفراتر از اين دو روايت است كه اينجا نقل شده اين نقش اجتماعي سياسي براي عالم يا بر 
و نهي از منكر يا از باب امور حسبيه يا از باب واليت است اين هماني است كه در جاي ديگر بحث شده و ما هم 

كه اينجا مستقيم ضرورت ندارد. اينكه در بقيه موارد و آداب و وظائف و تكاليف  وارد بحثهايي بشويم ميخواهينم
همه  هانيابكند  هابدعتعالم يا معلم تكاليفي است كه بايد بگويد بنويسد نشر بدهد و رواج بدهد مقابله فكري با 

مقابله با ظالم يا با  مييوگيمجزء وظائفي است كه ادله هم داشت و ادله هم داشت. اما وقتي  هانيادرست است 
به همان چيزهاي قبلي اما  گردديممتجاوز بكند مقصود يعني مقابله فكري و نظري باشد اين چيز جديدي نيست بر 

اگر مقصود از مكافحه ظالم مقابله عملي باشد يعني ورود در ميدان عملياتي و مواضع اجتماعي و سياسي و احيانا 
 هانياو تصرفاتي در نظام اجتماعي بكند تا برسد به اينكه نظامي را به هم بزند و امثال ورود در اينكه بزند و ببندد 

است. يك مبنايي دارد امر به معروف و نهي از منكر است آنجايي كه به عمل  هانيااين در حقيقت مبنايش يكي از 
اين يك بحث است كه اين طبق  .رديگيمبراي نهي از منكر جلوي عمل او را با قدرت  كنديمبرسد اقدام عملي 

و مراتب امر به معروف و نهي از منكر مقابله  هابخششرائط امر به معروف و نهي از منكر بايد باشد كه يكي از 
عملي است البته در چهارچوبهاي امر به معروف و نهي از منكر است مفسده نداشته باشد احتمال تأثير بدهد و مجتهد 

و حتي بر پايي يك نظمي از باب امور حسبيه كه  هاآننه كسي بيايد باالتر و براي مقابله با هم بايد باشد. يا اينكه 
اين امور حسبيه يعني چيزهايي كه ما  ال يرض الشارع بتركهاخودش دليل مستقلي دارد امور حسبيه يعني اموري كه 

تيقنش فقيه و عالم است. مثال اينكه يقين داريم شارع راضي به ترك آن نيست. بايد يك كسي متكفل آن بشود قدر م
ايتام را كسي به امورشان نظم بدهد قطعا شارع راضي نيست كه اين امر بر زمين بماند و قدر متيقنش فقيه است. در 

برپايي حكومت را  هانياحتي اين را مثل آقاي تبريزي و  و ؛خمس و زكات هم بنا بر بعضي موارد همينطور است
اگر طوري شد كه باالخره در جامعه بايد كسي بيايد كمك بكند ال يرض  نديگويم. رنديگيمهم از امور حسبيه 

الشارع به ترك اين و به اينكه نظم نباشد و اختالل باشد. قدر متيقنش فقيه و عادل واجد الشرائط است. اين هم از 
در اقامه عدل در چهار چوب امر به  بكند در مقابله ظلم يا خواهديماين باب است يعني ممكن است اقدام عملي كه 

دخالت بكند و مرتبه باالتر هم  توانديممعروف و نهي از منكر نيست و فراتر از ان است ولي در باب امور حسبيه 
مالحظه كرديد كه ما اينجا به مناسبت بحث  ،واليت است كه آن مجاري خاص خودش را دارد. بنابراين دفع ظلم

و نقش سياسي و اجتماعي ممكن است كه مقابله با منكرات و ظلم باشد يا اقامه عدل و مكافحه ظالم بحث آورديم 
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را داريم. اينجاادله اي كه  هانيانظم اجتماعي باشد كه در واقع خود حكومت و تنظيم امور اجتماعي است. همه 
ع ظلم عالوه بر عالوه بر ادله نهي داريم امر به معروف و نهي از منكر است كه نهي از منكر بيشتر جنبه مقابله دارد. دف

از منكر دالليل خاصي دارد كه دفع ظلم بشود كه اين مكافحت و ظالمي هم كه ايشان آورده در واقع يك گوشه اي 
الظالم است كه در باب  ةهم مكافح اشگوشهاز اين بحث كلي است درست بود كه بحث را كامل و كلي ببينند يك 

ادله هم خيلي بيش از اين است داليل قوي هم دارد كه ظلم را  خصما و للمظلوم عونا كونوا لظالم دفع ظلمو ظلم 
است ممكن است در چهار  تريقوبايد دفع كرد اين دليل خاص دارد فراتر از دفع منكرات است و دليلش هم خيلي 

ا آن توجه دارند و ذكر چوب نهي از منكر هم به طور خاص قرار نگيرد. اين هم از چيزهايي است كه آقاي تبريزي ب
البته كار كاملي روي اين مسأله نشده و در جاي خود بايد كامل بشود كه شرائط مبارزه با ظلم يك مقداري  كننديم

متفاوت با منع از منكر است. به هر حال اين نتيجه بحث است كه مبارزه منفي داشته باشد به نهي از منكر دفع ظلم بر 
منطبق بر هم نيستند. آنجايي كه جنبه اثباتي داشته باشد  زصداقي جداي از هم دارند و ايك م هانيا. كه گردديم

است امور فطري كه  تاعم از هر دو اس مييگويمالبته واليت كه  تو واليت اس شوديمآنوقت بحث امور حسبيه 
نهي از منكر و دفع ظلم  وانجام بدهد و لذا بهتر اين است كه اينطور بگوييم كه  خواهديمبيشتر در تصرفات ايت كه 

در واقع جنبه فردي دارد آن هم مطلق است و واليت هم جنبه سلبي دارد هم جنبه ايجابي دارد. هر كاري ي بازتاب 
فع بكند. مثل حدود و بايد تفكيك بشود اين وجهه اصليش اين است كه ظالم را د هايبندتربيتي دارد ولي رده 

مجازات جنبه تربيتي دارد حتي براي خود شخص جنبه تربيتي دارد ولي حدود و مجازات است گر چه به نگاه 
تربيتي است آن فلسفه كار است. اين وجهه غالبش متفاوت است. فلسفه تربيتي در حدود و مجازاتهاي اسالمي 

غير از فعاليتهاي تربيتي است گر چه در او آن بعد هم ملزوم و بسيار فلسفه قوي است ولي باالخره حدود و مجازات 
لي اينجا بحث تنبه او امر فرعي است و. دمنظور است. جنبه بازدارنگدي اين شخص است كه اين شخص متنبه بشو

اصل اين است كه او كنار بگذاريم و قدرت از او گرفته بشود. اين مقصود است نه اينكه او عوض بشود او عوض 
به اميداينكه عوض  24ه/ط»طَغى إِنَّهُ فِرَْعوْنَ إِلى اذْهَبْ«د فلسفه همه اقدامات انبياء است. در مورد فرعون كه بشو

 ديآيمبكشد. ببينيد تقسيماتي كه در علوم انساني  خواهديممبارزه است  اشادامهولي  شوديمبشود از اينجا شروع 
جا اين است اين زوج است آن فرد است. اينجا اينطور است يك سلسله هيچ وقت تقسيم رياضي نيست كه بگوييم اين

ديگري را تغيير بدهد و افردا را تغيير روحي يا تغيير  خواهديمفعاليتهايي انسان دارد كه وجهه اصليش اين است كه 
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تربيتي ذهنش را از جهل به سوي علم بياورد يا رفتارش عوض بكند يك سلسله  شوديمرفتاري بدهد اين 
ولي در  شودينمكه براي اين است كه جلوي يك امري را بگيرد بأي نحو ولو اينكه او عوض  زنديمرفتارهايي سر 

ولي به يك  كنديمو موعظه عمل بايد او كنار برود. بايد با او مقابله بشود ولو اينكه آغاز اين كار نگاه تربيتي دارد 
براي اينكه شاه برود بحث اين نيست كه شاه اصالح بشود البته تا آخر هم  هاابانيخكه بايد بريزد در  رسديمجايي 

. اينجا هم در بحث شوديماگر توبه بكند ممكن است قبول بشود يا قبول نشود. جهت گيريش متفاوت  نديگويم
 يتريكلعرض ما اين است كه اين يك بحث يك نكته اي است از يك بحث  هانياو مكافحة ظالم و مبارزه با ظلم 

آن نقش سياسي و اجتماعي  تريكل. كه آن بحث شوديمكه راجع به علماي دين و آشنايان به احكام شريعت مطرح 
منكر و در امور علم مأخوذ است. در امر به معروف و نهي از  هانياو ميداني و عملياتي عالم است. كه در همه 

بايد عالم باشد اگر عالم نباشد تكليف ندارد به نحو واجب مشروط يا واجب معلق  هانياحسبيه و واليت در همه 
بگوييم غير از آن شرائط و وظائف في نفسه به تعبير مرحوم شهيد  ميخواهيمبايد علم داشته باشد. يعني در واقع ما 

بيتي دارد ولي غالبش اين است كه مال خودش است و غير از وظائفي كه در في نفسه بازتاب تر مييگويمهمان كه 
ارتباط با ديگران از حيث تغيير رفتار و بينش و نگرش دارد كه همان تعليم و تربيت است. به جز اين دو نقش و دو 

معمولي شروع نوع وظيفه و ادب يك نوع وظيفه و ادب و نقش اجتماعي و سياسي است كه مراتب دارد از اقدامات 
تا تشكيل يك حكومت خودش هم ذو مراتب است و از طرف ديگر بخشي منفي است و بخشي اثباتي است  شوديم

و ادله و پشتوانه آن هم اين چهار تا مطلب اصلي است كه اينجا آمده چون دفع ظلم ادله خاصي دارد و تفاوتهايي كه 
است كه يكي دو روايت آمده كه سندهايش يكي  كافحة الظالممبا نهي از منكر دارد. آنوقت آنچه كه اينجا آمده 

ادله ديگري پيدا كرد.  شوديممعتبر نيست يكي را هم بايد بررسي كرد. ولي غير از اين باز ادله دارد كه در باب ظلم 
كه بايد ظالم را  دينيبيمآمده اگر رواياتش را  هانياجاهايي كه در جلد يازدهم وسائل جاهايي كه مربوط به ظلم و 

هم  هاآنهو عالم است و همه  ما بهدفع كرد. اين هم بحث جامعي شد كه حدود چهارده وظيفه و آدابي كه براي عالم 
جمع كرد. در ادامه اين در همين كتاب آمده در نكته مقابل آداب و وظائف عالم  شوديمدر يك تقسيم بندي سه گانه 

 شده است.  هاآنيعني چيزهايي كه عالم مؤظف به ترك  نداكردهآداب و وظائف شرعي هم ذكر 
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 آكديت تكليف براي عالم و معلم 
به عنوان مقدمه بايد به آن توجه داشت و آن اين است كه هر آنچه  مياگفتهالبته امر كلي قصه اين است كه بارها 

ت اين يك قاعده كلي است. پس اين منعي هست براي علما و عالم آكد اس هاآنكه از امور مردم زشت است و براي 
يك مقدمه است كه تأكد وظائف عالم و شدت ثواب و عقاب آن نسبت به ديگران است. چنانچه اگر عالم كار خوبي 

اين چيزي است كه بارها  شوديمانجام بدهد ثواب بيشتري دارد اگر كار بدي انجام بدهد عقاب بيشتري متوجه او 
داريم كه در مورد علما و وابستگان به دستگاه خالفت و امامت و واليت از جمله در و مستند قرآني هم  مياگفته

 هانيااز عقبات و  شونديمدر قيامت جااهل رد  ديگويممورد زنهاي پيغمبر كه در قرآن آمده و روايات فراواني كه 
ي متعفن و بد كه اهل جهنم از ولي يك عالم همينطور متوقف است. يا اهل جهنم از بوي بد جاهل متنفر هستند و بو

همه حاكي از اين است كه در جهت اثباتي همه چيزهايي كه براي ديگران الزم يا راجح است  هانيا. كننديماو فرار 
براي او مستحب باالتر است واجبات هم براي او اوجب است. محرمات  هامستحببراي او الزم يا ارجح است. 
بيشتر دارد. همان چهار چوب چهار تا حكم  حضاضترد و مكروهات ديگران براي ديگران براي او عقاب بيشتر دا

اين قاعده را به دست  شوديماين يك قاعده كلي است كه از آيات و روايات فراوان  شوديمبراي او ابلغ و أكد 
دم چهار قسم آورد اسم قاعده هم اين است ابلغيت و أكديت ثواب و عقاب براي عالم با اين تفصيلي كه عرض كر

 شوديماشد و تحريما و مكروه هم  شوديماكثر و رجحانا و حرام  شوديماوجب استحباب  شوديموجوب  شوديم
. اين يك سؤال است كه آنچه ديآيماي است كه از اين قاعده كلي به دست و كراهتا اين چهار نتيجه احضاضتاكثر 

كه براي جاهل واجب است براي عالم اوجب است و آنچه كه براي جاهل حرام است براي عالم حرمت بيشتري دارد 
اين  مييگويم. ممكن است اين سؤال بشود كه آدمي كه جاهل است ديگر تكليف ندارد ما شوديماين كجاها اينطور 

است در چهار  تريقوبراي اين ذكر كرد چطور وظائف او  شوديمار تا وجه . سه چهشوديمبيشتر از آن مؤاخذه 
با همان نوع  و ؛مگر اينكه دليل داشته باشيم شودينمرشته واجب حرام مستحب و مكروه البته نوع حكم عوض 

 ترمستحب ،مكروه تر مستحب شوديممكروه  ترحرام شوديمحرام  ترواجب شوديمواجب  روديمحكم درجه باال 
. در همان سنخ حكم رتبه تغيير شودينمنه اينكه مستحب واجب بشود مكروه حرام بشود نوع حكم عوض  شوديم

. اين يك نكته هست. در واقع در مقدمه بايد اين قاعده كلي را توجه كنيم كه اين قاعده كلي در نوشتار كنديمپيدا 
. اال كندينمالقاعده اين ادله نوع حكم را عوض لم بشويم گفتيم. عليحث عالم و معطبعا قاعده را قبل از اينكه وارد ب
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يعني  شوديمدر مورد پيغمبر اكرم هم گاهي عوض  شوديماينكه دليل خاص داشته باشيم در مورد پيغمبر عوض 
كلي  چيزي كه براي ديگران مكروه است ممكن است در شرائطي با عنوان ثانوي براي او حرام بشود. پس آن قاعده

بلكه مرتبه آن  كندينمكه در مقدمه گفتيم اين است و يك نكته هم كه عرض كرديم اين است كه نوع حكم تغيير 
 .كنديمتغيير پيدا 

 احتماالت وجوب باالتر تكليف عالم نسبت به وجوب جاهل
يا براي جاهل  نكته دوم اين است كه آن چيزي كه براي جاهل واجب است ولي براي عالم وجوب باالتري دارد. 

عقاب دارد و براي عالم عقاب بيشتري است. دراينجا سه چهار تا احتمال هست. در نسبت آدم جاهل چند نكته 
 است.

 مقصود، جاهل مقصر است -1
يك نكته مقصود از جاهل در اينجا جاهل مقصر در مقابل عالم است. هر كسي بايستي برود تكاليف خودش را  

اجبي را ترك كرد و حرامي را با جهل مرتكب شد چون جاهل مقصر است عقاب دارد و بداند ولي اگر نرفت و و
عالم در مقابل او عقاب بيشتري دارد و ثوابش هم بيشتر است. جاهل غافل مقصود نيست جاهل غافل عقابي ندارد 

اهل اين است كه مقصود از ج مييگويمكه بگوييم اين از او بيشتر است. مقصود جاهل مقصر است. اين يك مطلب، 
 در مقايسه با عالم قرار گرفته جاهل مقصر است. 

 اهل به فلسفه وتفاسير وتأكيدات استج ،مقصود -2
احتمال دوم اينجا جاهل به فلسفه و تفاسير و تأكيدات وارد در علم است. اين مقصود از جاهل است در مقابل 

ل به خود حكم است منتهي جهل تقصيري بوده در دومي كسي كه عالم به علم باشد اينجا بنابراين نظر در اولي جه
در رساله نوشته كه مثال ربا حرام است ولي جاهل نرفته ببيند كه در  داننديمحكم را  هانيااين است كه نه هر دوي 

آشنا تفاسير قويه و جزئيات عقاب را  دانديمحكم آن رواياتي كه از زنا بدتر است را نديده و عالم كسي كه قرآن را 
است با اينكه اين معلومات بيشتري در اين زمينه دارد و اينجا معلومات بيشتر در زمينه همين حكم را دارد عقاب 

ولي آن جاهل فقط در رساله خوانده كه  هانيااين بيشتر است. طبيعي هم هست اين خوانده كه از زنا بدتر است و 
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. طبعا ميزان عقاب تابع ميزان معرفت است و چون معرفت دانستينمحرام است ولي اينكه اين از اكثر كبائر است را 
 او به تفاصيل و جرئيات و كيفيات قضيه بيشتر بوده عقاب بيشتري دارد. اين هم احتمال دو است.

 سي است كه شأن مبلغ دين وعالم ديني را نداردك ،مقصود -3
احتمال سوم اين است كه بحث جاهل و عالم در اينجا بحث مورد و حكم خاص نيست مقصود اين است كه  

. عالم كسي است كه شأن دارد. داندينمآن را  دانديمشأن مبلغ دين و عالم ديني را ندارد بحث اين نيست كه اين را 
را بداند ولي او به عنوان مبلغ و عالم ديني و  هانيارا بداند و حتي در همين اندازه هم  هانياببينيد ممكن است كسي 

جايگاه عالم ديني شناخته شده نيست. جايگاه عالم ديني هم جايگاهي بوده يعني از چيزهايي است كه از زمان خود 
ائمه و اصحاب هم بوده باالخره عده اي در مجموع علم و شأن بيشتري داشتند. عالم يعني كسي كه در مجموع علم 

تري دارد در اين حكم هر دو عالم هستند. نكته سوم اين است كه منظور از عالم كسي است كه معلومات بيشتر بيش
. كسي كه در حد ابتال دانديمنه در مجموع بيشتر  دانديمدارد نسبت به معارف الهي نه نسبت به اين حكم ربا بيشتر 

 .معلومات بيشتري دارد نه خصوص اين حكم و نه بيشتر اما عالم كسي است كه دانديمبه وظائف شخصي 

 در مقام تبليغ دين است هاآنهر دو در يك سطح ولي يكي از  -4
چهارم اين است ممكن است هر دو معلومات بيشتري دارند منتهي يكي تاجر است و در اين مقام قرار نگرفته  

در زمان ائمه هم متداول بوده يعني عده ولي ديگري موضع و مقامش مقام عالم دين و مبلغ دين است كه كم و بيش 
اي بودند كه جايشان همين بود شأنشان اين شأن بود البته اين سه و چهار به هم نزديك است ولي يك تفاوت جزئي 
دارد. اين يك بحث جديد ياست كه سابق نگفته بودم و در تحليل مسأله است. اين يكي از اين چهار احتمال است 

مقصود است. يعني روايات فراوان و آياتي كه برخي داللت بر اين  هانياع نيست. احتماال همه البته اين به نحو جم
باالتر هستند  هانيا. داريم كه 9زمر/»َيعْلَمُون ال الَّذِينَ وَ َيعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَِوي هَلْ«كه آيات در طرف اثباتي  كنديم

اين نكته را استفاده كرد  شوديم. از آيات زيادي رنديگيمولي اين طرف را هم داريم كه علما مورد عقاب بيشتر قرار 
رام همين است ولي در ثواب تأمل ح. مو روايات هم به صراحت اين نكته را دارند. ما از آن طرف خيلي روايت داري

 .ميگويمو  كنميم يترجامع


