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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
كه در منيه آمده در باب آداب وظائف معلم چه آداب و وظائف  عنوانيعرض كرديم كه از مجموعه بيست سي 

مشترك چه مختص و چه آداب و وظائف في نفسه چه در ارتباط با متعلم چه آداب در مجلس درس، مجموعه 
اين بخشها را ما مالحظه بكنين شايد بيش از سي مورد در تقسيم بندي مرحوم شهيد آمده باشد آنهايي كه به به 

و خاص در روايات وارد شده در اين دامنه وسيع نيست بلكه محدود تر است. آنچه كه ما تاكنون صورت اولي 
در آداب و وظائف ذكر كرديم و مستند به احاديث خاصه بود يكي اخالص بود ديگري استعمال العلم بود سوم 

پنجم توجه به آن موقعيت و  تواضع بود و چهارم رفق و لين بود اين چهار تا امر اثباتي بود در نكته مقابلش هم
جايگاهي كه شاگر دارد و وظيفه اي كه او در قبال شاگرد دارد كه در رساله حقوق آمده بود كه اين امر مهمي هم 
بود أن تعلم أنه كذا و كذا اينكه اين نگرش و بينش را تنظيم مي كند اين پنج امر اثباتي بود كه از روايات به دست 

يگر هم بحث خواهيم كرد در بحثهاي سلبي هم سه چهار تايي بود كه اشاره كرديم كه آمده بود يكي دو تاي د
آنها معموال يك روي ديگر سكه اين اثباتي ها بود اينها هم نكته مقابلش است. من دو سه مورد ديگر بحث مي 

و وظائف  كنم. پس بنابراين غير از قواعد عامه كه در جاي خودش محفوظ است آنچه كه به طور خاص آداب
در واقع تقسيم مي شود به آداب و وظائف خاصه منظور ما از خاصه اين است كه با عنوان اولي در روايات بيان 
شده باشد. اين مقصود از خاصه است. و آداب و وظائف عامه اينجا مقصودمان آن است كه با قواعد كلي و 

ي گيرد. آنچه كه مرحوم شهيد ثاني به صورت مبسوط عناوين عامه و ثانويه استفاده شود. اين در اين قسم قرار م
 در اينجا آورده اند كه

 تقسيم بندي شهيد در مورد آداب 
تقسيم بندي مرحوم شهيد ثاني را نوشتيم كه آداب مشترك معلم و متعلم آورده بعد آداب معلم بعد متعلم آورده  

آداب معلم هم همينطور آداب الي غيرهما و في مجلس درسهما  ةفي انفسهما بالنسبدر مشترك هم آداب آنها 
مختص معلم في نفسه و آداب معلم در ارتباط با متعلم و آداب بحث اين تقسيم بندي تقسم بندي قشنگي است 
منتهي آنچه كه ايشان در اين بحثها ذكر كرده بخشي به عنوان خاص است بخشي به عنوان عام است. قرار ما اين 

آن مواردي كه با عنوان خاص دليل داريم روشن بكنيم آن مواردي كه با عنوان عام گفتم داستان ديگري بود كه 
 دارد بايد قواعد كلي بحث را ببينيم و يك سامان ديگري بدهيم .
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 عناوين اثباتي موارد خاصه 
م كرد عناوين اثباتي اينها در عناوين خاصه هم مي شود اينها را به عناوين اثباتي و ايجابي و عناوين سلبي تقسي 
يكي هم همان نگرش معنوي و مسؤالنه هست كه در  د. يكي استعمال العلم بود يكي اخالص بود به لحاظبو

رساله حقوق عرض كرديم و بنابر بعضي تحقيقها سند معتبر هم برايش وجود دارد روي اين تأكيد شده كه جلسه 
بود. اين همان نگرش معنوي و مسؤوالنه و توجه به  لينو قبل عرض كرديم و ديگري هم تواضع بود و رفق 

جايگاه متعلم و اينها بود همان چيزي كه دررساله حقوق است كه نقش محوري هم دارد. گفتيم كه اينها يك نظام 
است و به هم پيوستگي دارد از آن نگرش شروع مي شود و حاالت دروني تا بروزهاي رفتاري كه پيدا مي كند. 

ا در يك نگاه جامعي قرار مي گيرد كه از نگرش و نگاه شروع مي شود و حاالت دروني و تا مي رسد طيف اينه
 به رفق و لين كه دائر روي اين است كه بيشتر در تعامالت ظاهري خودش را نشان مي دهد. اين ايجادي است.

 عناوين سلبي در موارد خاصه 
ي ريا و اينها بود كه به طور خاص مذمت شده يكي عالم بي سلبي ها هم به نكته مقابل اينها بر مي گردد يك 

اطالقش اين  و يكي همان تندخويي بود كه البته گفتيم راجع به تندي  ظاهر عمل بود و ترك عمل به علم بود
. اينكه عمل به علمش نكند يا رياء بكند  است اما ممكن است مواردي هم خالف آن باشد كه بعد بحث مي كنيم.

تكبر به خرج بدهد و يا خشونت و تندي و پرخاش گري داشته باشد اينها به طور خاص در مقابلش  يا اينكه
ذكر شده بود. در ادامه آن بحث يكي دو مورد هم هست كه به طور خاص ذكر شده يعني از ميان سي وچهل 

اريم. آن بحثي كه عنواني كه در كالم مرحوم شهيد آمده هفت هشت تا بيشتر نيست كه ما به طور خاص دليل د
 به صورت كوتاه و سريع اشاره مي كنيم

 توقير(اثباتي) تعظيم و -6
ن هم در روايتي آمده توقير و تعظيم متعلم كه اين به ات است ين تعظيم و توقير در اين بخش ايجابيكي عنوا 

 نحوي مكمل روي ديگر سكه از همان تواضع و اينها هست 
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 روايت
حديث به عنوان خاص بيشتر نداريم. كه در كتاب علم و حكمت آمده حديث هزار و  البته در باب توقير ما يك

و از خود منيه نقل شده در كتب روايي معتبر شيعه  و بيست و دو اين از تنبيه الخواطرسيصد و سه صفحه سيصد 
را حفظ بكنيد و تعظيم . بزرگ بداريد و او 1»مونه العلمروا من تعلّوقّ«و سني نيست. از پيغمبر اكرم نقل شده كه 

بكنيد به كسي كه علم به اومي آموزيد. اين در همين حد در اينجا آمده است. در باب وقار خود شخص عالم و 
عظيم و تكريم بكند به متعلم يك بحث ديگر ت وقار باشد آن يك بحث است اينكه معلم اينكه بايد خود او داراي

را مي گويد كه روايتي است كه مقطوعه است و سندي ندارد. و  »العلممونه روا من تعلّ وقّ«است اين روايت همان 
 لذا اين 

 بحث سندي 
برخالف بحثهاي قبلي كه معموال سند معتبر داشتند ولي اين سند معتبري ندارد. اما خود عالم بما اينكه عالم است 

موردش هست اين هم عنواني  حالت وقار و تمأنينه و اينها داشته باشد آن در همان روايات حلم چيزهايي در
به  (است كه دليل خاصي ندارد گر چه اينها را به صورت استنباطي مي شود با قواعد عامه اينها را بحث كرد اما

صورت دليل خاص چيز سند داري ندارد اين بر خالف قبليها كه مي شد به جايي منتسبش كرد اين را به عنوان 
. از جمله همين كه خود اينها يعني تكوين و توقير و )نوان كلي مي شوداولي نمي شود منتسبش كرد البته به ع

 خود اينها بدون آنها معنا ندارد.

 مواسات مساوات و -7
مواسات و مساوات است. مواسات ميان متعلمان، اين  عنوانيك عنوان ديگري هم هست كه آن هم دليل ندارد  

 هم در همين كتاب يكي دو روايت نقل شده

                                                            
 796: ص ،)آله و عليه اهللا صلى رسول حضرت قصار كلمات مجموعه( الفصاحة نهج - 1
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 ل روايت او
از كنز العمال و منيه كه روايتش هم از روايات قوي نيست. حديث هزار سيصد و يك و هزارو سيصد و دو در  

همين كتاب علم و حكم صفحه سيصد و بيست دو است. اينجا دارد كه روايت اول كه از كنز العمال نقل شده در 
قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و  ارد كهمجامع روايات عامه هست در مجامع خاصه اينطور چيزي نيست. آنجا د

. با امرا و حكام 2»ابعد الخلق من اهللا رجالن اول رجل يجالس األمرا فما قالوا من جور صدقهم عليه«آله و سلم 
 ا را تصديق مي كندمي نشيند و حرفهاي باطل آنه

 روايت دوم
بچه هاي كوچكي است كه با مساوات با آنها  معلم. ال يواسي بينهم و ال يراقب اهللا باليتيمبيان ... دوم و معلم الص 

 بر خورد نمي كند. اين يواسي دو معنا شده

 معناي يواسي
گاهي يواسي را به معناي مواسات است و در بعضي لغتها اينطور است كه مواسات يعني همان مساوات و يكسان  

و يكنواخت برخورد بكند. و گاهي هم به معناي معاونت و كمك آمده و گاهي هم به معناي عدالت و اينها آمده 
م كه اگر روايتش معتبر بود بايد خيلي بيشتر البته من تتبع تامي در كتب لغت راجع به اين نكرده ام بايد ببيني

رويش كار مي شد ولي اين روايت سند ندارد و مي فرمايد كه يكي از گروههايي كه ابعد الخلق من اهللا هستند 
معلم كودكاني است كه با مساوات يا با عدالت با آنها برخورد نمي كند. معناي دوم كه معونت باشد اينجا خيلي 

ق مساوات و عدالت هم روشن است اگر به معناي مساوات باشد تأكيدي بر يكدستي و مصداق ندارد. فر
يكنواختي درد اگر به معناي عدالت باشد طبعا گاهي عدالت اقتضاي يك نوع تفاوت پيدا مي كند و لذا مي شود 

 راجع به اين هم پي گيري كرد و بحثهاي بيشتري آورد. اين يك روايت است.

                                                            
 .232ص السنة، و الكتاب يف الحكمة و العلم - 2
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 روايت سوم 
همين باب است هزار و سيصد و دو كه اين  بعديروايت ديگر كه مي تواند قرينه بر مساوات باشد روايت  

روايت هم باز از امام صادق است و روايت خاصه هست كه از منيه نقل شده و سند معتبري ندارد مقطوعه هست 
 خَدَّكَ  تُصَعِّرْ وَلَا«قمان دارد كه اين روايت هم اين است كه در آن وصاياي حضرت لقمان در آيه شريفه سوره ل

يعني از روي كبر رو را بر گرداند  تصعير الخدبه معناي تكبر است  ،18/لقمان »حًامَرَ ضِ الْأَرْ فِي َتْمشِ وَلَا لِلنَّاسِ
اين را مي گويند تصعير و مقصود از آيه شريفه هم اينجا تكبر است مي گويد تكبر نورز از روي نخوت و كبر 

. مثل آدم مغرور و خودخواهي كه و ال تمش في االرض مرحاوي را از مردم باز نگردان متكبرانه برخورد نكن ر
به هيچ چيز اعتنا ندارد راه نرو اين آيه اگر خود اين آيه باشد يك بحث اخالقي كلي را ذكر مي كند كه مطلق 

از جمله در فضاي تعليم و تعلم هم اين  هست طبعا با تكبر بر خورد نكن اين قاعده كلي در همه فضاها هست
قاعده حاكم است. مي شود جزء بحثهاي كلي همه فضائل اخالقي در فضائل عالم و متعلم مورد تأكيد است. اما 
 �َاين روايتي كه مقطوعه و مرفوعه هست امام صادق عليه السالم ذيل اين آيه شريفه در اين روايت فرمودند كه 

. به چه مناسبتي در بطون و معاني باطني آيه هست كه حضرت اين را 3»سََواءً الْعِْلمِ ِفي دَكَعِنْ النَّاسُ  لِيَكُنِ«
مردم در  ».سََواءً الْعِْلمِ ِفي عِنْدَكَ النَّاسُ لِيَكُنِ«تطبيق دادند به توصيه لقمان به فرزندش، اين را تطبيق دادند به 

اينكه يعني در تعليم به علم به آنها به نحو مساوات برخورد  علم چطور مساوي باشند كه اين را حمل كرده اند بر
بكن. ظاهر آيه ربطي مستقيم به اين ندارد مگر به نحو قاعده كلي اما روايت طبعا از اين آيه با شواهدي كه بر 
نوع برداشت خود ائمه داشتند اين اصل بود كه ليكن الناس عندك في العلم سوا مردم براي تو مساوي باشند. 
درواقع كبر نورزي كه به گروهي چيزي ياد بدهي و به گروهي ياد ندهي. يكي از عوامل تبعيض تكبر معلم است 
كثرش هست كه بيايد به سياهي چيزي ياد بدهد يا به فردي از طبقه پايين چيزي ياد بدهد. اين را كثر شأن مي 

آن بروز بكند ميدان تعليم است و امام در اينجا هايي كه مي شود تكبر در داند. مي گويد تكبر نورز يكي از ميدان
نفي مي كنند مي گويند به خاطر اين عوامل موهون و دنيايي و خيالي در تعليم براي افراد فرق نگذار. اين دو 

 روايت به نحوي بر اصل مساوات تأكيد مي كنند ولي هيچ كدام اعتبار ندارند. 

                                                            
 .62: ص ،2ج ،)بيروت - ط( األنوار بحار - 3
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 بحث داللي 
 علم است توان م روايت مشروط به قدرت و  -1

به لحاظ داللتي اصل داللتش درست است منتهي يكي دو نكته بد نيست در توضيح اينها عرض بكنيم. يك نكته  
اين است كه اين روايت درست است كه اطالق دارد كه بايد به مساوات برخورد كرد و اين مساوات غير از 

شرائط عادي و جايي است كه بخواهد با عدالت است ولي به نظر مي آيد حتي اگر مساوات هم باشد اين در 
عوامل مادي و دنيايي تبعيضي قائل بشود اما اگر او يك توان محدودي دارد اين توانش را نمي تواند به طور 

دتا روايت آن ببرد در جايي كه اولويت دارد قاع يكسان در اختيار همه قرار دهد در اينجا بيايد توان خودش را
ه عبارت ديگر اين روايت مشروط به شرائط قدرت و توان شخص معلم است اما اگر را منع نمي كند. يعني ب

قدرت و توان تسويه و مساوات را ندارد آنجا بيايد اعمال مرجحات بكند آن مرجحات اگر مادي و دنيايي باشد 
د. بنابراين اين اين روايت باز آن را نفي مي كند اما اگر به مرجحات معنوي و اولويتهاي ديني باشد مانعي ندار

قدرت يك شرط قدرت به آن مي خورد مثل هر تكليف ديگري كه مشروط به قدرت حجيه است كه به طور 
 تساوي اعمال بكند.

 عوامل ديني در صورت ترجيح ترجيح  -2
و دوم قيد مي خورد به اينكه اگر عامل در جايي كه نمي شود جمع كرد و بايد ترجيح بدهد عوامل دنيايي و  

را نبايد مالك قرار بدهد نتيجه هم اين است كه اگر در جايي توان محدود دارد و بايد ترجيح بدهد و  مادي
عقال از محدوده اين  ارتكازاتاي را در نظر بگيرد منعي ندارد. يعني ديني و اولويتهاي تكليفي و وظيفهمرجحات 
 خارج است

 تنظير  
در تربيت و تعامل با فرزند داريم كه بعضي روايات منع كرده و  نظير اين در بحث فرزند هم آمده ما چند روايت 

بعضي روايات دارد كه بر اساس اولويت ايماني و تقوايي مي شود بين فرزندان تفاوتي قائل شد آنجا هم جاي 
خود بحث كرديم كه جمعي دارد حاصل آن جمع اين است كه تا آنجا كه اين مالكات تقوايي و ايماني پيدا نشده 

يد بر خوردها يكسان باشد بعد هم در جايي كه بزرگتر شدند و شخصيتشان شكل گرفت. اگر در مواردي از با
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مرجحات ايماني بيايد منشأ نوعي تفاوت بشود آن را به طور مطلق نمي شود منع كرد. گر چه مالحظاتي دارد كه 
داشته باشيم و معارض داشته باشيم و بعد در جاي خود بايد بحث بشود. اينجا البته اينطور نيست كه روايت معتبر 

بخواهيم وارد بحثهاي دقيق فني بشويم. ولي اگر هم روايت درست باشد محدوده اش با ارتكازات عقاليي در 
همين اندازه است. ظاهر اوليه اين احكام هم الزام است اگر سند معتبر داشت الزام در آن بود ولي سندي ندارد كه 

بحث بكنيم.ببينيد يك نوع مرجحات ديني است و يك نوع مرجحات هوي و هوس است.  بخواهيم در مورد اين
اين مرجحات نوع دنيايي و خيالي است آنها قطعا مشمول اين است اما يك نوع مرجحات ديني يا مرجحات 

ا را توانمدي شخص است باالخره يك تواني دارد كه عمال بيشتر بايد به آن بپردازد. معلوم نيست كه اين آنه
ها به نحوي مالحظه ديني است وقتي مي بيند كه اين رشد و قابليتي دارد كه بگيرد. در واقع آن مالحظه توانمدي

كار كرد و منشأ چيزهاي باالتري بشود طبعا آنها معلوم نيست كه مشمول اين باشد. ولي چون  نمي شود با آ
 .اينكه بخواهيم از لحاظ روايت بحث بكنيم ندارد اينجا چيزي نداريم و اين روايت معتبر نيست اين بحث ارزش

 دليل ديگر  در مورد روايت دوم
هاي كلي و عام ديگري هم آورد كه در حقيقت دليل هايدليلبراي اين مسأله غير از اين روايت خاص مي شود 

است و آن دليلها را مي شود به اين شكل استدالل كرد كه رواياتي كه مي گويد كه بر عالم هست كه علمش را 
 عَهْداً الُْجهَّالِ عَلَى يَأْخُذْ لَمْ  اللَّهَ أَنَّ«نشربدهد و بذل بكند علم خودش را براي كساني كه به آن نياز دارند مثال 

. از اين قبيل روايات كه ما 4»الْجَهْلِ قَبْلَ كَانَ اْلعِْلمَ لِأَنَّ لِلْجُهَّالِ  الْعِْلمِ بِبَْذلِ عَهْداً الُْعلَمَاءِ عَلَى أَخَذَ ىَحتَّ  الِْعلْمِ بِطَلَبِ
قبال هم خوانديم و در اين دسته از روايات معتبر هم وجود دارد وظيفه عالم اين است كه بذل علم بكند و كتمان 

حرام است و بذلش هم مستحب مؤكد است و در يك مواردي هم واجب مي شود اين را قبال  علم نكند. كتمانش
خيلي مفصل بحث كرديم. آنجايي كه مي گويد بذل علم بكند چه در مراتب وجوبي چه در مراتب استحبابي اين 

نيايي را مبنا قرار و اينكه بيايد در بذل علمش مالكات د دگيرد اطالق دارد همه را در بر ميبذل علم قيد ندار
 دو نوع مفاد در روايات اين حكم را استخراج بكنيم. ضمّبدهد اين مرجوح است و با 
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 خالصه
يك مفاد اول اين است كه بذل علم در مواردي واجب است و به صورت عام هم مستحب مؤكد است براي عالم  

كه علمش را بذل بكند تا آنجايي كه در توانش است. و رواياتي هم داريم كه در معامله و تعامل با ديگران به 
ارزش قرار ندهيد در تعامالتان با ديگران، مالكهايي مانند مال و جايگاه اجتماعي و چيزهاي دنيايي شما مالك و 

مي شود اين دو طائفه از روايات را به هم ضميمه كرد و به نگاه كلي همان را به دست آورد كه در بذل علم نبايد 
به اولويتهاي مادي و دنيايي و موهوم و خيالي بها بدهد. يعني روي همان قواعد كلي مي شود اين را به دست 

از اين چيزي بيرون نمي آيد اينكه يك جايي بذل علم را اولويت قرار بدهد بر مرجحات ديني  آورد. اما فراتر
منعي ندارد اينكه اولويت قرار بدهد به مرجهاتي كه شخص قابليت دارد و توانمندي باالتري دارد اثر كارش اينجا 

اين روايات معتبر نيست كه بيشتر است. اينجا منعي ندارد بلكه ممكن است كليش شايسته هم باشد. و لذا 
بخواهيم به مضمون اينها ريز بشويم اما روي قواعد كلي اگر بخواهيم بگوييم اصل عدم تبعيض ناروا و با مالكات 
مادي و با ذم دو دسته از روايات مي شود استفاده كرد اصل اين امر ممدوح و مورد تأكيد است و در تعامل با 

مرجح را به اين مالكها كه مادي و غير واقعي است پايبند بود. اما اينكه بخواهد ديگران و خدمت به ديگران نبايد 
بيايد روي اساس مرجحات ديني عمل بكند منعي در آن نيست. يك بحث ديگر هم كه اينجا داريم كا اين 

حق  مساوات در دنياي امروز مطرح است در آموزشهاي اوليه و سواد آموزي و اينها كه گفته مي شود كه اين
متعلم و بچه هاست كه اينها را ياد بگيرند كه در آن نبايد فرق گذاشت و بايد تالش كرد كه آموزش امكانات 
فراگيري معلومات اوليه را در اختيار همه قرار داد آن هم ما چيز خاصي نداريم بايد طبق قواعد كلي بايد بحث 

مي خواستيم به آن بپردازيم ولي آن را براي بعد  بكنيم. ما البته يك فصلي را باقي گذاشتيم كه قبل از اين
شاءاهللا به صورت مبسوط و جامع راجع گذاشتيم كه همان وظائف حكومت و حاكميت در مسائل آموزشي كه ان

به اين بحث مي كنيم رواياتي هم وجود دارد كه اين را در ذيل همان بحث در آينده بحث خواهيم كرد. كه اصوال 
ال آموزش جامعه چيست كه بحث مي كنيم. در اينجا با تتبعي كه ما انجام داديم چيز وظيفه حكومت در قب

خاصي وجود ندارد ممكن است كسي تتبع بكند چيزهاي ديگري هم پيدا بكند. و به اين ترتيب ما تا اينجا در 
و تا عنوان حقيقت آداب و وظائف خاصه اي كه عنوان اولي دارد همين هفت هشت عنوان ايجابي است كه اين د

آخر هم سندي ندارد بايد به قواعد عامه مراجعه كرد اينها مي تواند به نحوي مؤيد باشد ولي آن پنج شش تاي 
اول سند معتبر دارد در طرف سلبياتش هم رواياتي دارد كه منع و نهي و مذمت كرده است ريزه كارهاي هر كدام 
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ن است. آنچه كه ما در بحث معلم به عنوان خاص را در ذيل بحث خودش آورديم كه مالحظه كرديد و روش
چه كه در اين نداشتيم و بعضي در مورد عالم و معلم بود و بعضي هم در خصوص معلم بود مالحظه كرديد. اما آ

جا مالحظه مي كنيد در هر يك از فصول اينجا يك نكات زائدي وجود دارد كه در روايات نيست. از جمله 
 ش را صحبت مي كنيم.ااي مي كنم و بعد قواعد كليآورد من اشاره چيزهايي كه مي شود اينجا

 اشتغالهما سهما وآدابهما في در
 دارد اشتغالهمامثال در صفحه شصت و نه به بعد آدابهما في درسهما و  

 مباحثه  مطالعه و سعي هر دو در اشتغال به قرايت و -1
 تغال به قرائت و مطالعه و مباحثه باشد.امر اول اين است كه هر يك از معلم و متعلم ساعي در اش 

 تبادل علم  تذاكر علم و -2
يك امر ديگري كه هست تذاكر علم و تبادل علم است كه اين را ما در روايات مي بينيم و در واقع اين تذاكر  

علم ايشان اين بحث مذاكره و مباحثه علم را به عنوان ادب مشترك معلم و متعلم آورده است. كه ما يك عنواني 
بنابر آن نقلي كه دارد مي گويد بهترين عمل  داريم با عنوان مذاكره علم و تبادل علم كه حتي در شب قدر هم

روايات مورد تأكيد قرار گرفته اما اين مذاكره و تذاكر را عنوان مطلقي  ركره علم است اصل اين تذاكر علم دمذا
است كه هم ميان دو تا عالم و دو تا هم رديف مي گيرد هم ميان متعلم و معلم را مي گيرد و هم بين متعلمها و 

را شامل مي شود و لذا يك چيز خاصي كه بگوييم مربوط به معلم و متعلم است نيست اين همان همه اينها 
چيزهاي كلي است كه در واقع تذاكر و مباحثه علم است اين فضاهاي مختلف را مي گيرد از جمله در رابطه بين 

مستحب به شمار بيايد باز متعلم و معلم كه آن هم مي تواند مصداقي از مذاكره علم بشود و به عنوان يك عمل 
عنوان خاصي كه بگوييم در معلم و متعلم به اين شكل امر شده باشد ندارد ولي اصل مذاكره علم در روايات دارد 

 اين يك مورد است.



                                                                                                   :  1303 ماره 

11 

 

 نباشد  اتعجيز و تعنتاسؤال  -3
و در مقام تعجيز انجام ندهد. اين  تعنمتاينكه سؤال  5»تعجيزا و تعنتا أحدا يسأل ال أن«كه بعد هم امر دوم دارد  

براي متعلم به يك شكلي است و براي معلم اين است كه در سؤال دنبال اين نباشد كه طرف را اذيت بكند و به 
رخش بكشد كه نمي داني. اين در طرف متعلم يك چيزهايي دارد. در طرف معلم بحث اينكه در مقام مراء و 

يرون مي آيد چيز خاصي با اين عناوين ما نداريم. يك بحثي قديم بوده قبل جدال نباشد آن هم از عناوين كلي ب
از اينكه امتحان در حوزه ها بيايد بعضي علما راجع به امتحان اشكال مي كردند براي اينكه اينجا اين يك نوعي 

ن هم بحثي اذيت شخص است و اينها را اشكال مي كردند. ما در قواعد كلي هم بايد بحث بكنيم به هر حال اي
است كه مراء و جدال واينها شايد اينها را بگيرد اما يك بحث ديگري است كه بايد روي قواعد كلي بحث بكنيم. 
يا مثال مسأله ديگري كه اينجا دارد كه اينها را بايد روي قواعد كلي بحث بكنيم. مثال مي گويدمسائلي كه مي 

ايتي ندارد قواعد كلي بيان مي كند. يا طهارت در مجلس خواهد عرضه بكند منقح و منظم بكند. اين ديگر رو
ليل خاص نداريم ولي قواعد كلي به آن استشهاد كرده اند. و همينطور در بحث ديگر آدابه في نفسه يا ددرس ما 

آدابه مختصش دارد كه بدون صالحيتهاي تعليمي متصدي تعليم نشود در اين قاعده خاص روايت خاص نداريم. 
ا آخر شما اينها را مي بينيد كه قاعده خاص ندارد. و لذا ما يك به يك اينها را از باب اينكه ببينيم و همينطور ت

اهللا بر اساس آن وارد يك بحث شاءهم چهار پنج تا قبال گفتيم كه ان قواعد چه مي گويد بررسي مي كنيم قواعد
 كامل تري مي شويم و به يك جمع بندي جديدي در آينده خواهيم رسيد.
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