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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 ما بهدر پايان مباحث مربوط به آداب و وظائف معلم گفتيم كه تناسب دارد كه به نحوي مباحث مربوط به عالم 

لم و حكم آمده بود بحث كرديم و هفت هو عالم را هم مطرح كنيم. كه بر اساس همان محورهايي كه در كتاب ع
هشت ده تا عنوان را مورد بحث قرار داديم. چند عنوان ديگر هم از مجموعه وظائف و آداب عالم باقي مانده كه به 

 هم اشاره اي خواهيم كرد. توقف عند الجهل و اعتراف به جهل را گفتيم. هاآن

 علم يريفراگاستحصال علم وتداوم  -9
آداب و وظائف عالم بود امر نهمي كه اينجا هست استحصال علم و تداوم  شوديمامر ديگري هم كه نهم  

فراگيري علم بود. اين از مسائلي است كه ما وقتي وارد تعلم شديم در همان مباحث اوليه گفتيم كه تعلم در جاهايي 
م. يكي از چيزهايي كه مربوط به عالم است واجب است و در جاهايي مستحب است و انواع و اقسامش را ذكر كردي

يعلم نكند بلكه دائم در صدد افزودن بر علم و دانش و معرفت خود باشد اين به همان مالك  ما بهاين است كه اكتفا 
و ميزاني كه در ابتدا گفتيم تعلم الزم است با همان ميزان افزودن علم و دانش هم مورد ترغيب شرع قرار گرفته 

در اصل تعلم مباحث فقهي خيلي مفصل و مبسوطي را ما آورديم و دوستانمان كار كردند كه تعلم كجا  است. البته
واجب است كجا مستحب است كجا حرام است. اقسامش را در يك سال تحصيلي بحث كرديم و دوستان هم كار 

 كه بخشهايي در جلد اول و بخشي هم در جلد دوم خواهد آمد. كننديم

  اتيروا
زودن بر علم ما روايات فراواني داريم كه يك مقدارش در همين سيصد و نود و دو است كه شماره دو مميز در اف 

است. يك مقدار از آن هم در صفحه دويست و چهل و نه  يعلم ما بهعدم االكتفا است. عنوانش هم  14/2چهارده 
است. بعضي از  االستعانة باهللابش است كه عنوان با جهست و يك مقدار هم در ادامه صفحه سيصد و نود و پن

روايات هم چون فراوان است خيلي نياز به بررسي سندي ندارد مگر اينكه جاي خاص باشد  ميخوانيمرواياتش را 
. عنوان خوانميم. بخشي از اين روايات در صفحه دويست و چهل و نه آمده كه دو سه تا را من كنميمكه بعد عرض 

اين در باب تعلم است. كه مثال روايتي دارد  تعنوانش الدواب اس 13/3سه مميز سيزده دويست و چهل و نه شماره 
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دنبال علم  ديگويم هكه اينجا البته ايشان با عنوان دوام آورد 1»عِْلما تَزْدَدْ اْلعِْلمَ  اطْلُبِ «كه از الغرر الحكم نقل شده كه 
برو تا به علمت افزدوه بشود. كه مقصود از دنبال علم رفتن افزودن علم براي عالم است نه براي كسي كه جاهل است 

چند روايت ديگر كه در آنجا آمده و رواياتي هم كه در صفحه سيصد و نود و دو  و ؛شروع بكند خواهديمو تازه 
اب افزودن علم آمده دو بيان دارد بعضي بيان ارشادي و گزاره هاي آمده اين روايات اصوال اين رواياتي كه در ب

توصيفي است در واقع توصيفي آن تركيباتي كه در باب تداوم علم و افزودن بر علم در اين روايات آمده بعضي 
ه ك. دبعضي هم هنجاري دستوري و دستوري ممن است اين كار را بكن كننديمتوصيفي هستند و در واقع بيان واقع 

. هر كسي 2»ان الي علمكل صاحب علم غرث«توصيفياتش اينجا خيلي زياد است به عنوان نمونه مثال اينطور است كه 
كه علم دارد تشنه علم جديد است آدم عالم هميشه تشنه است اين روايت آمده كه البته سند ندارد. روايت دوم اين 

تا مست بشود. روايت ديگري  شودينماز علم سير  عالم 3»الجنّة منتهاه يكون حتّى علم من عالم يشبع ال«است كه 
. شودينمسير  آورديمعلمي به دست  از مؤمن 4»الجنّة منتهاه يكون حتّى يسمعه خير من المؤمن يشبع لن«كه دارد 

مگر اينكه ده خصلت را داشته باشد  شودينممؤمن عاقل  ديگويم كنديمروايت ديگر دارد كه عالئم مؤمن را ذكر 
البته اين روايات هيچ كدام سندي ندارد ولي روايت ششم اين باب باز  يسأم من علم طول عمرهيكي اين است كه 
 أجوع«همينطور روايت ديگر  و ؛است كه در اصول كافي هم آمده شايد اين سند داشته باشد منعومان ال يشبعان

 بورك فال تعالى اللَّه إلى يقرّبني علما فيه أزداد ال يوم علىّ  أتى إذا« 5»يبتغيه ال الّذي اشبعهم و العلم طالب النّاس
 الِازْدِيَادِ  عَلَى َيصْبِرْ  لَمْ الْحِكَمَ عَرَفَ مَنْ وَ«اين روايت از منابع عامه ذكر شده  6»اليوم ذلك الشّمس طلوع في لي
 زِدْنِي رَبِّ« .114/طه» عِلْماً زِدْنِي رَبِّ قُلْ «در آيه قرآن هم خطاب به پيغمبر آمده كه  و ل؛و به همين شك 7»مِنْهَا
خصوصيتش ظاهرا مانعي ندارد چيزي كه مختص به پيغمبر باشد نيست  الغاءخطاب به پيغمبر اكرم است ولي  ،»عِلْماً

اينكه از خدا افزودن علم را بخواهد اين در واقع براي همه مستحب است و خواستن اين افزايش هم معلوم است كه 
                                                            

 .249ص السنة، و الكتاب يف الحكمة و العلم .43: ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف - 1
 .293ص السنة، و الكتاب يف الحكمة و العلم - 2
 همان. - 3
 همان. - 4
 .933ص ،همان - 5
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اين  نكته اول شوديمبخواه. با دو مقدمه اين آيه شريفه هم جزء استداللت بحث  ديگويماصل كار خوب است كه 
و رجحان اين دعا براي ديگران هم هست. شاهدش هم اين است كه در  شوديم الغاءاست كه خصوصيات پيامبر 

روايات هم آمده كه اين دعا را در قنوت و جاهاي ديگر بخوانيد. مقدمه بحث هم اين است كه مالزمه عرفي بين 
لي در همه جا نيست ولي يك مالزمه عرفي وجود خواستن اين دعا و رجحان اين امر است البته اين مذاكره كلي عق

روايات ديگري كه در  و ؛كه تأثير اين رجحان دارد شوديمدعا بخوان و از خدا بخواه معلوم  ديگويمدارد كه وقتي 
اينجا هست. كليت قصه اين است كه ممكن است يكي دو تا سند معتبر بين اين روايات باشد ولي در مجموع نياز به 

د يا ترغيب كرده با بيان امري به ازدياد علم يا محاسن آن را ذكر كرده كه اين هم قبال گفتيم مالزم با سند ندار
رجحان است اين رواياتي است كه در باب ازدياد علم آمده و اينكه شخص متوقف نشود و دائم بر علمش بيفزايد 

 بحث سندي هم خيلي مهم نيست ولي ميآوريماين رجحان دارد منتهي چند نكته در ذيل بحث 

 به صدور   نانياطمموجب  اتيرواكثرت  -الف
روايات تام سندي نيست يا بسيار  هانيااينجا آورد نكته اول اين است كه گرچه در بين  شوديمچند نكته را  

و  رسانديماز صدور  انسان را به نوعي اطمينان ميكرديمبا مقدمه اي كه ما سابق ذكر  هانيااندك است اما كثرت 
. آنجا رديگيمقرار  كنميم. همانطور كه قبال عرض كرديم و اين قاعده را در جلد دوم فكر كنديمعرفا حجيت پيدا 

جمع بشود  هاآنيك بحث اينطوري داريم كه خبر واحد حجت است ولي در مواردي كه پنج تا شرط آورديم اگر 
آنجايي كه زياد باشد در مظان  شوديمخبر واحده ثقه هم نباشد حجت . يعني شوديمخبر معتبر هم نباشد حجت 

سابق  هابحثبنابراين طبق همان قاعده اي كه ما بارها در اين  هانيااتهام نباشد به خصوص ترجيحي باشد و امثال 
ه بحث بحث كرديم اين نوع موارد نياز به سند معتبر در خصوص يك روايت نيست و جمعا قابل اعتماد است. ك

 سندي است. 

  رساندينماز استحباب  شيب اتيروا نيا -ب
 شوديماستفاده  هانياالقاعده چيزي كه از م بيش از يك حكم رجحاني نيست علينكته دوم اين است كه اين حك

 ميكنيمباشد ما اينطور عرض  ترجامعيك رجحان مطلق است كه استحباب باشد اين هم نكته دوم، پس براي اينكه 
معتبر  هانيااستحباب هم استفاده كرد. نكته دوم بحث سند است سند تك تك  شوديمنكته اول اين است كه از آنها 
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معتبر باشد. ديگر اينكه اين  شوديمكه با انضمام چند حديث در شرائطي  شوديمنيست ولي با قاعده ضم احاديث 
الزام فهميد. بعضي بيان ارزش براي آن است  هانيااز  شودينماحكام داللت بر رجحان و استحباب دارد بيش از اين 

. اما در شرائط خاص ممكن است مبدل به واجب شود اين شرائط شودينماستفاده  ادي بهچيزي كه الزام از ان بيرون 
نكه اگر در جايي است كه علمي دارد ولي االن موضوعي مورد ابتالي عملي او است يا براي اي ميكنيمخاص را بيان 

به ديگران آموزش بدهد بايد بر علمش بيفزايد قبال گفتيم كه تعلم مستحب است اال در سه چهار جا كه واجب 
اگر مصداق يكي از عناوين  توانديمافزودن علم هم  شديمهمانطوري كه اصل تعلم با عناوين ثانوي واجب  شديم

 يكي از آن عناوين اينجا انطباق پيدا بكند. توانديمعناوين متعدد كه سابق بحث كرديم و  و ؛شوديمبشود واجب 

 ندارد ينيداختصاص به علوم  -ج
افزودن برعلم در  ؟يا مطلق است ؟نكته چهارم هم در اينجا اين است كه روايات اختصاص به علوم ديني دارد 

همه جا و هر علمي يا اينكه اختصاص به علوم ديني دارد آنچه كه ما سابق گفتيم اين است كه ظاهر اوليه اين 
يا مسائلي از اين قبيل خود قل رب زدني علما  »حتي يكون منتهاه الجنة«روايات به علوم ديني و معنوي كه مثال 

ولي قبال هم گفتيم كه اگرعلومي با مالكهايي بعيد نيست كه از اين علوم بيشتر انصراف به علوم مؤثر در رشد دارد 
خصوصيت بشود به علومي كه مستقيم ديني نيست اما با يك عنواني از عناوين رجحان دارد تأثير آن  الغاءديني 

در بحثهاي منتهي ما در رجحان تأثير مطلق علم اول در بحثهايمان گفته بوديم قاعده مطلق و كلي نداريم. ولي 
تأثير  ميگفتيمآخرش  كنميمكه با دوستان داشتيم به ادله ديگري برخورديم و فكر  ييهامباحثهديگري كه بعد از 

لذا اين روايات اگر انصراف به علوم ديني و اسالمي هم داشته باشد با توجه به اينكه  و ؛مطلق علم رجحان دارد
را هم شامل بشود  هاآنخصوصيت بشود و  الغاءئل شديم بعيد نيست گفتيم مطلق علوم استحباب فراگيري برايش قا

تعبير شد. به اين شكل كه گفتيم بسياري از رواياتي  ميگفتيمو لذا اين ديدگاهمان يك مقداري با آن چيزي كه اوائل 
به علوم الهي و علوم كه در باب تعلم آمده و همينطور رواياتي كه در تدوام تعلم آمده و تكثير علم آمده و لو انصراف 

در  ميدانيمديني دارد ولي ديليل هم داريم بر رجحان مطلق تحصيل علم، بسياري از آيات و روايات را منصرف 
. اين رواياتي كرديمو ترغيب  داديمعلوم ديني اما يكي دو دليل مطلق هم اداشتيم كه مطلق تحصيل علم را ترجيح 

ور است منصرف به آن است ولي با توجه به داليلي كه مطلق تحصيل علم را هم كه در باب افزايش علم است همينط
. اگر در همه شوديمخصوصيت بكنيم بگوييم در همه علوم  الغاءرا  هانيا شوديم كرديمو مستحبش  كرديمترغيب 
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را هم  هاآندر علومي كه با عناوين خاصه و ثانوي كه استحباب و رجحان پيدا كرده بود  ميتوانيمهم نگوييم الاقل 
. وقتي كه مالك عناوين ثانوي در آن باشد يعني علمي است كه مايه عزت و استقالل جامعه اسالمي رديگيمدر بر 

تسريع داد به مطلق علوم و ال  وانتيماست و آن عناوين بنابراين اين حكم را كه ظهور اوليه آن در علوم الهي است 
را واجب يا مستحب كرده باشد. پس اين حكم  هاآناقل به ساير علوم در شرائطي كه يكي از آن عناوين ثانويه 

شرعي  نبه همه علوم و ال اقل به قبول كردن علومي كه با عناوين ثانوي رجحا كنديماستحباب دانش افزايي تسريع 
ما  هانيااين را اينجا ذكر كرد. در ساير خصوصيات در مورد  شوديمرا قبال گفتيم و  پيدا كرده است. كجاهايش
. هانيا. تعبدي و توسلي و ارشادي و مولوي تعيني و تعلمي و كفايي و امثال ميآورديمگاهي ده تا پانزده تا نكته 

ريزه كاريهاي ديگرش اينجا الزم  و لذا شوديماحكام آن جزئيات ديگري كه در باب تعلم آورديم اينجا هم جاري 
به آنچا كه در آنجا گفتيم. پس دانش افزايي هم مثل اصل تعلم رجحان  ميدهيمنيست عرض بكنيم و اين را حواله 

دارد در امور شرعي قدر متيقن و بارز و مؤكدش است در ساير علوم هم به اين شكل است كه عرض كرديم البته 
ن است حرام بشود در جاهايي كه حرام است. اين براي عالم است جايي كه و گاهي ممك شوديمگاهي واجب 

 و بيشتر بايد بداند اين را روشن است ولي عرض بكنم دانديم

 علم به علم ديگر  ضمتعميق و :يافزائدانش  قيمصاد -ه
تأنيث بكند. عمق  دانديمدر واقع دو تا مصداق دارد يكي اينكه چيزي را  مييگويماين دانش افزايي كه ما  

به حوزه هاي ديگر  دانديمببخشد استدالالتش جوانب و ابعاد و زواياي آن را بگويد. يكي اينكه در حوزه اي كه 
علم به علم ديگر است اين قسم دوم هم در واقع تعلم است منتهي مهم  ضمهم بپردازد كه آن اولي تعميق است دومي 

اين وظيفه را دارد عالم هم  داندينمه را دارد همانطور كه جاهل كه چيزي عالم هم اين وظيف ديگويماين است كه 
علم به علم  ضمدارد اين يك تكليف است نسبت به قسم دوم دانش افزايي و تأثير و عمق بخشي و اينكه افزايش 

م كه عالم است . منتهي براي كسي هشوديمديگر افزايش دانش به ساير دانشهايي كه دارد دومي در واقع همان تعلم 
توقف نكن باز هم قلمروهاي ديگر را ببين. اين در واقع تعلم است كه براي عالم تأكيد بيشتري دارد و  ديگويم

ترغيبش هم اين است كه عالم توقف نكند. حركت تربيتي و تأكدي در اينجا همان رجحان تعلم است بإضافه تأكدي 
. دهديمتي يك مقدار چيزي دارد احساس استقالل به آن دست كه براي عالم است. سرش هم اين است كه آدم وق

و توقف  شوديم. جاهاي ديگر هم حداقل اقتضايي در اين هست كه آدم وقتي مالي پيدا كرد خسه دهديمتوقف 
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خسته نشود و علمهاي جديد هم به دست بياورد. حكمش همان  ديگويم. اين تدكيدات براي اين است كه كنديم
منتهي اينجا تأكيد شده براي اينكه شخص توقف نكند. باز  ديآيمر حكمي كه براي تعلم گفتيم اينجا هم تعلم است ه

افزودن بر علم هم صادق است هم تعلم جديد است هم ازدياد علم  مييگويمهم تعلم است منتهي چون عالم است 
است. از باب اينكه تعلم جديد است آن احكام برايش صادق است. ولي همين تعلم جديد چون ازدياد علم است 

باشد يا  يتأكيد اضافه اي دارد. آن جاهايي كه گفتيم تعلم واجب است يا مستحب است مخير است يا خود آموز
هم اين است  اشفلسفهي از استاد باشد مخيير است. اين يك قسم است كه اينجا در واقع تأكيد بر تعلم است. فراگير

كه عالم هم نبايد متوقف بشود چيزهاي ديگر هم ياد بگيرد. نسبت به قسم اول آنوقت تثبت در علم است و تعمق و 
ب جديدي هم اينجا باز شد. در واقع ازدياد علم دو اينكه همه جوانب و زوايا را بفهمد و عميق كار بكند آنوقت با

. آنوقت عالوه بر ادله اي كه در باب علم است روايات و رديگيمقسم دارد آن قسم كه تأكد دارد آن هم ادله آن را 
لذا بايد بحث  و ؛االن چيزي در دست ما نيست و ؛رديگيمهم اينجا را  هاآنادله اي كه در باب تعمق و تثبت است 

بنابر  ليتفقهوا في الديندعوت بكند. خود  ترقيدقجديدي انجام بگيرد براي يافتن رواياتي كه ما را به عمق و فهم 
. بنابراينكه شوديم ترقيعميكي از نظريات تفقه يعني فهم عميق و فهم عميق هم حد ندارد هر چه قدر بروي باز هم 

 فهمندينماين را اين زمان  ديگويميم در مورد معارف اعتقادي كه تفقه را فهم عميق بگيريم. بعد روايات ديگري دار
هم آن رجحان تعمق و پيشروي در  هانياعمق آيات سوره توحيد يا آيات آخر سوره حديد،  فهمنديمولي در آينده 

ول، پس دانش را جمع كرد بر قسم ا هانيا شوديمرواياتي كه به شكل تثبت آمده و  و ؛كننديمفهم معارف را افاده 
علم به ازدياد كمي قلمروها را توسعه دادن،  ضمقسم دوم  شوديمافزايي و ازدياد علم يك وقتي ازدياد كمي است 

و اينجا براي عالم مؤكد است كه متوقف نشود. اين ازدياد كمي و  رديگيمكه روايات آن را هم  شوديماين يك نوع 
تراتب و تراكم علوم و افزايش حجم و تراكمش هست و افزودن  و ؛است است و افزودن بر علم يتوسعه ميداني و كم

كه كاركنان در دانش افزايي  نديگويمعلم بر علم به تعابير مختلف است. يكي نوع هم تعمق در علوم است كه گاهي 
باشد و  واندتيمبفهمند. كه اين هم مشمول اين روايات  ترقيعمبايد  نديگويمداشته باشند يعني يك موضوعي كه 

اطالقاتي كه اينجا داريم و هم اينكه از آيه تفقد و رواياتي كه در تثبت و تعمق و عمق بخشيدن به علوم وارد شده 
منتهي سند معتبر ندارد. منتهي با  شوديمهم جزء روايات همين بحث  اطلبوا العلم من المهداستفاده بكنيم.  ميتوانيم

و بي ترديد آدم اطمينان به صدور  كننديمهمه همديگر را تأييد  هانيا خواهدينمآن هم سند  هانياانضمام به 
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از بعضي اخبار ثقه اي است كه يك باب بيشتر است و بيشتر نباشد كمتر نيست. اين همه  كنديمروايات كه پيدا 
روي ريزه كاريهاي  كه اين مضمون با بيانهاي مختلف از معصوم صادر شده البته ميشويمروايت كه ببينيم مطمئن 

تواتر معنوي  شوديمتكيه كرد. اينجا ممكن است در حد تواتر هم باشد. تعلم و ازدياد علم و اينها  شودينمعبارت 
. ما آن را يكي از كنديم. آن در بحث مشورت آمده كه علم ديگران را به علم خودش ضميمه كنديمرا افاده 

 مقدمات بحث سندي خودمان قرار داديم. 

 مخبري وثوق خبري يا
اگر در يك موضوعي روايات متعدد باشد و مخالف با عقل نداشت و موافقت با عقل داشت و در مقام گفتيم كه 

اختالف اديان يا مذاهب نبود يك چيزي باشد كه اختالف يهود و اسالم يا مسيحيت و اسالم باشد آنجا بايد دقت 
همان اندازه كه خبر واحد ثقه كه در يكي دو  ديگويمجمع شد عرف  بيشتري كرد و احتياط كرد. با اين شرائط اگر

لذا ما در بحث حجيت خبر گفتيم كه بحث وثوق  و ؛تا در يك موضوعي وارد بشود اعتبار دارد اينجا هم اعتبار دارد
ي كه يا وثوق مخبري ما گفتيم هر دو با يك شرائطي وجود دارد هم وثوق مخبري هم وثوق خبر ميخواهيمخبري 

يا مخبري ما گفتيم احدهما منتها با شرائطي كه  ميخواهيماختالف بين فقها در حجيت خبر است. كه وثوق خبري 
دارد نه مطلقا مخبري شديم نه خبري بلكه مخبري را قبول داريم خبري هم گاهي مورد قبول است. تكاثر گفته شده 

اگر بگوييم افزودن بر دانشهايي  هانياآمده است. ولي با همه  هم هانيادر مال و مقام و غير علم است. در روايات و 
دانشهاي مكروه است واال اگر به خاطر دانشي  ميكنيمباشد كه مكروهيت ندارد ممكن است آن باشد ولي فرض 

هنوز وارد تعلمهاي مكروه نشديم آن هم از مباحثي است كه ناقص  شودينممحرم بشود يا مكروه بشود. شامل آن 
 هانيااز آن است از جمله در اين بحث علوم تسليحات دانش هسته اي و  شام شد و تعلمهاي مرجوح يا محرم بيتم

منتها نياز به تحليل بيشتري دارد.  كنديموم هم صدق ضمبايد بحث بشود. ممكن است بگوييم تكاثر در دانشهاي م
 اين هم عنوان نهم كه مباحثي ذيلش اشاره شد. 
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 ه خدااستعانه ب -10
و يك مجموعه هم اينجا هست و آن استعانه به خدا براي اينكه به علم او بيفزايد و دعا و استعاذه به خدا براي 

هيچ كدام تام و معتبر نيست. در واقع استحباب و رجحان  و ؛اينكه علم او را گمراه نكند و رواياتي هم وجود دارد
استحباب استعانت به  و ؛اينكه علم او مطيعش نشود و گمراهش بكنداستعاذه به خدا و جهل و عدم انتفاع به علم و 

روايات متعددي در اينجا و ساير ابواب وجود دارد هم كلي قصه است كه در  هانياخدا در تحصيل علم، و امثال 
ص همه امور به خدا استعانت داشته باشد يكي هم در تحصيل علم است كه هم در عالم داريم و هم در روايات خا

هم استعاذه به خداوند از آنچه كه موجب گمراهي انسان بشود يا حضور چيزهايي است كه در  و ؛در باب علم داريم
در استعاذه به خدا از  خصوص بهزندگي او بي فايده است. اين هم عناوين كلي داريم و هم در خصوص علم داريم 

هم در اين ابوابي كه اينجا  هانياكه  هانيافع و امثال عدم انتفاع به علم روايات متعدد است از جهل و علم غير نا
. اين عناوين هم به شكل اندكردههست از صفحه سيصد و نود پنج تا سيصد و نود و هشت چند باب است كه جمع 

كلي در همه نعم و مسائل مختلف روايت دارد هم در خصوص علم روايات دارد. دو تا عنوان هم ايشان اينجا 
يكي در وظائف عالمي است كه مكافحت و مبارزه با ابليس است و يكي هم مبارزه با ظالم مبارزه با ابليس  اندآورده

اينكه عالم وظائف ارشادي و هدايتي دارد قبال بحث  و ؛در واقع يعني هدايت مردم و وظيفه عالم هدايت مردم است
حث كرديم و از وظائف عالم اين است كه ياد امر درستي هم هست. ارشاد جاهل اين را در بحث تعليم ب و ؛كرديم

اين را بگيرد غير از عنوانهايي كه نشر علم بدهد  توانديمبدهد و براي هدايت مردم اقدام بكند از جمله عناويني كه 
كه خيلي مفصل بحث كرديم اين رواياتي هم كه در مبارزه با شيطان آمده يعني در واقع  هانياو تعليم بكند و امثال 

و قبال در باب  رديگيمود با آگاهي بخشيدن و تعليم ديگران جلوي شيطان بايستد اين هم جزء همان روايات قرار بر
 تعليم بحث كرديم 

 

 سه گانه عالم يهانقش
اي كه اينجا وجود دارد اين است كه اينجا بحث علم بود همان ارشاد جاهل و مبارزه با شيطان منتها يك نكته

 كه بار تربيتي قصه است. يك بار اضافي است
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آگاهي  هاآنيعني يك نقش تربيتي بايد ايفاء بكند براي اينكه افراد هدايت بشوند فراتر از اين است كه به  -1
تعليم است قبال بحث كرديم از حيث وظائف تربيتي عالم در آينده بحث  اشفهيوظبدهد. از حيث اينكه 

ولي رواياتي هم اينجا وارد شده خوانده شد. اين هم نقش تعليمي و تربيتي عالم است كه در  ميكنيمبيشتري 
 روايات مورد تأكيد قرار گرفته و روشن هم هست.

عنوان ديگري هم كه وجود دارد نقش و وظائف اجتماعي و سياسي عالم است. كه از جمله مبارزه با ظالمان  -2
اين هم به عنوان مصافحة  ميكنيمبحث  ميشويمحث تربيت كه وارد است. اين هم بحثي است كه بعد در مبا

. اصوال عالم مسؤليت شوميموارد آن  خواهمينماالن  و ؛است ترعيوسالظالم آمده ولي دامنه بحث از اين 
اجتماعي و نقش اجتماعي دارد دامنه وسيعي دارد تا ساير نقشهاي امر به معروف و نهي از منكري تا بحثهاي 

 وَ  الْحَاضِرِ  حُضُورُ َلا لَوْ« هابله با ظالم كه در اين روايات آمده ايشان اينجا جمله نهج البالغه را آورده كمق
 حَبْلَهَا لَأَلَْقيْتُ مَظْلُومٍ سَغَبِ لَا وَ ظَالِمٍ كِظَّةِ عَلَى يُقَارُّوا أَلَّا الْعَُلمَاءِ عَلَى اللَّهُ أَخَذَ مَا وَ النَّاصِرِ بِوُُجودِ الْحُجَّةِ قِيَامُ
خطبه حضرت امام حسين در تحف العقول كه در مني علما را جمع كرد و خطبه بسيار  نو آ ،8»غَارِبِهَا عَلَى

از اين مسائل است آنچه كه مهم است اين است كه در واقع براي عالم  ترعيوسزيبايي را خواند. اما دامنه 
  كهنقشهايي متفاوتي وجود دارد 

وظائفي وجود  هانياتعليمي است يك نقش تربيتي است يكي هم نقش اجتماعي است در همه يكي نقش  -3
ولي اصلش في الجمله وجود دارد روشن  ميكنيمدارد كه تعليمي را بحث كرديم و بقيه را در آينده بحث 

 .    ميكنيمبحث  ترمفصلبحث كرديم. تربيتي و اجتماعي را در آينده  ترمبسوطاست و منتهي بحث تعليمي را 
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