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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

در باب آداب وظائف معلم استخراج و اكتشاف بكنيم همان  ميتوانستيمآنچه كه ما با عناوين خاصه و اوليه 
را در ميان آورديم و چند بار هم  هاآنعناوين ده تايي بود كه از ايجابيات و سلبيات بود كه به استناد روايات 

ال علم تواضع مساوات رفق و لين توقير و تكرار كرديم و آن نگرشي كه در رساله حقوق بود اخالص استعم
عمده ايجابيات بود چند تا  هانياتعظيم و سكوت و پرهيز از تسرع در جواب و مهرباني و عطوفت در مقام تعليم 

از روايات استفاده بكنيم اين موارد بود  ميتوانيمهم سلبي داشتيم كل آنچه كه ما به طور خاص و با عنوان اولي 
و همينطور يك مطلب بود كه جلسه  كنمينماز سلبيات بود كه آن هم باز اشاره كرديم كه تكرار  و چند مورد هم
 قبل عرض كرديم

 ادامه آداب مع طلبته

 سطح فهم تيرعا-22
رعايت سطح فهم شخص و توجه به اينكه فرد طوري آموزش داده نشود كه موجب ضاللت و گمراهي او بشود  

بايد  شوديمو تعليم چيزهايي كه موجب ضاللت و گراهي شخص  الغاءاين هم بر آن موارد افزوده شد كه از 
به آن اشاره شده به نحوي تفاوتهاي پرهيز بشود اين موارد مجموعه اي از ايجابيات و سلبياتي بود كه در روايات 

فردي است البته نه به آن شكل كلي كه در آنجا آمده بيشتر آنجايي كه فرد ظرفيت پذيرش امر را ندارد به خاطر 
ياد بگيرد به او ياد ندهد بيشتر جايي است كه جنبه  تواندينمنه صرف اينكه  رديگيماينكه در گمراهي قرار 
اين مجموعه  شوديمكه ده دوازده عنوان  هانياعرض بكنم ما مجموعه  خواستميمرا  گمراهي دارد. همين نكته

عمدتا مربوط به امور ديني است و تعليم و تعلم مسائل ديني است از جمله همين مسأله اخير است كه اگر بيشتر 
 ديني است يادش ندهد كه بيش از ظرفيتش او گمراه بشود و محور و مالك اصلي در اينجا همان مسائل
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 : يريگ جهينت

 بودن در سه جا ينيدمختص علوم  -الف 
اين را من به  شودينميا  شوديماينكه  آوردخصوصيت كرد در ساير مسائل هم  الغاء شوديمرا  هانيابعضي از  

مفصل بحث كرديم كه آن در حوزه علومي  شودينممثال بگويد آن اخالص يا استعمال علم  كنميماجمال مرور 
معقول است يا اخالص رواياتش مربوط به معارف ديني بود فراگيري امور ديني بود كه  هاآناست كه عمل به 

اخالص داشته باشيد با آن تطبيقي كه داشتيد يا همين مواردي كه اخيرا عرض كرديم كه بيش از آن و  گفتيم
كامال مربوط به مسائل ديني  هانيانبايد به او چيزي آموخت  شوديمگمراهي  بيش از ظرفيت او نگو كه موجب

 است

 موارد  هيبقدر  تيخصوصالغاء -ب
 الغاءشايد بيشتر متمركز بر مسائل ديني بود ولي حقيقت مسأله اين است كه  هاآنبقيه موارد گر چه ظهور لفظي  

كه نسبت به متعلمت متواضع باش يا احترام او را  ديگويمكامال عرفي است يعني آنجايي كه  هاآنخصوصيت در 
كه  ديآيميا رفق و لين داشته باشد اينها به نظر  دانمينمبگو  دانمينماظهار نكن  يدانينمنگه دار يا چيزي كه 

خصوصيتش مانعي ندارد ذهن  الغاءمجموعه اي از آداب و روايات است كه حتي اگر بگوييم ادله اطالق ندارد 
بحثي است كه بايد احترام متعلم را نگه داشت و اگر  بحثعرفي و مقام محاوره عرفي با اين موافق است كه اين 

جريان پيدا بكند. از اين جهت  شوديمچيز طبيعي است كه در فرايند تعليم و تعلم  هانيا دانمينمبگويد  داندينم
بعيد نيست كه  هاآنالص و عمل به علم و همان كه كاري نكن كه او گمراه بشود بقيه است كه ما غير از عنوان اخ

و حلقه هاي  هاحوزهخصوصيت بشود و بشود آن را تصدي داد به ساير  الغاءاگر ادله هم اطالق نداشته باشد 
مه كارها اخالص قواعد كلي داريم كه خوب است كه آدم در ه هانياآموزشي تعليم و تعلم البته آن اخالص و 

داشته باشد آن به عنوان يك عمل استحبابي و قربي آن بايد در جاي خودش محفوظ باشد. اما به آن شكلي كه 
طبعا اختصاص به تعليم و تعلم دينيات دارد نه مطلق تعليم و تعلم اين يك مطلب  ميگفتيمدر باب امور ديني 

 هانيابعضي موارد خاصش بود كه ما حرمت وجوب و  كرديممواردي بود كه داللت بر رجحان  هانياعمدتا هم 
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را ذكر كرديم ولي عمدتا در تحاور عرفي انصراف به استحباب يا كراهت دارد. اين دو نكته اي است كه در 
 است. هانياتكميل 

  يبندجمع 
من دو تا نكته امروز عرض كردم يكي اينكه مجموعه آنچه كه با عنوان خاص اولي آمده همين ده دوازده  

موردي است چند بار جمع بندي كرديم آخرينش را هم جلسه قبل عرض كرديم بقيه مواردي كه مرحوم شهيد 
 اشهيبقصاص به امور ديني دارد وارد بشويم يكي اينكه اين موارد جز دو مورد آن كه اخت ميخواهيمگفته امروز 

خصوصيت اگر  الغاءتصدي داد به حلقه هاي آموزشي چه آموزش ديني باشد چه غير ديني باشد. با  شوديمرا 
 هانيانگوييم اطالق در بقيه اين هم نكته دوم نكته سوم هم اين است كه جز دو سه موردي كه تفكيك كرديم كه 

است بقيه در حد استحباب است. نكته چهارم هم اين است كه مانعي ندارد كه تام  اشادلهو  رسانديموجوب را 
از آدابي است كه  هانياما تقسيم بندي مرحوم شهيد را اينجا اجراء بكنيم كه مثال اخالص و عمل به علم و 

 گذارديممشترك بين متعلم و معلم است و آداب مربوط به خودشان في انفسهما كه بر فضاي آموزشي هم تأثير 
ولي ادب ذاتي خودشان است بقيه موارد آدابي است كه اختصاص به معلم دارد و در ارتباط با متعلم است و آن 

اينجا آورد ولي تعدادش از پنجاه شصت موردي كه مرحوم شهيد فرموده كاهش پيدا كرد  شوديمتقسيم بندي را 
اشتيم. اين يك چهار چوب حدود دوازده سيزده به دوازده سيزده مورد و تقسيم ايجابي و سلبي كه خود ما د

 شوديمرا  هانيامورد را كه گفتيم جمعا شايد شانزده مورد ادب و وظيفه ذكر كرديم كه غالبا سند معتبر داشت. 
اوال به ايجابيات و سلبيات تقسيم كرد و ايجابيات گفتيم تقسيمي كه مرحوم شهيد دارد بعضي مشترك است و 

اينجا آورد اين  شوديمم است اين يك تقسيم است و در هر حال يك تقسيم ديگري كه بعضي مختص به معل
است كه بعضي آداب في نفسه هست و بعضي در ارتباط با متعلم است البته آدابي كه مختص متعلم است في نفسه 

 هاآناحث به را در ضمن مب هانياهم هست عمال در فضاي آموزشي تأثير گذار است و فلسفه تربيتي دارد كه 
را در چهار  هانيااشاره كرديم و چند بار هم اين مجموعه را ما يك بيان ديگري هم قبال داشتيم كه اين بود كه 

به اوصاف و رفتارها اين مجموعه اي از  آمديمو  شديمو بينش شروع  هانگرشكه از  ميداديمچوبي قرار 
و بعضي هم  گردديمبخشي به اوصاف اخالقي بر  گشتيمبر آداب بخشش به آن نگرشهاي بنيادي تعليم و تعلم 
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و قلمرو اين احكام و نوع رده بندي و تقسيم  هانياجنبه رفتاري دارد. اين چهار پنج موردي بود كه در حوزه 
روايات معتبر داشت كه بعضي مثال عنوان تعظيم و  هانياقالب  كرديمبندي آن طبق آنچه كه ما از روايات اتخاذ 

 توقي روايت ضعيفي داشت بقيه همه روايات متعبر داشت.

 جلسات گذشته  كل يبندجمع 
ما تا اينجا يك جمع بندي نسبت به مباحث هفت هشت ده جلسه مان داشتيم امروز يك مروري خواهيم داشت  

هار چوبهاي ما و در روايات در باب معلم از آن نام و نشاني نبود ولي در چ اندآوردهبر مواردي كه مرحوم شهيد 
مرحوم شهيد بر اساس تقسيم بندي كه خودشان داشتند  كنميمرا من خيلي سريه از روي خود منيه مرور  هاآن

فرمودند كه آداب مشترك را مطرح كردند كه آدابهما في انفسهما طبق ترتيبي كه ايشان نوشتند جمع بندي ما 
 شوديممان بود آنچه كه در روايات آمده همان نكات است كه البته همان نكات با كمي تهديدهاي تربيتي خيلي ه

آداب مشترك معلم و  اندآوردهروي آن كار كرد كه ما بيشتر جنبه فقهي را گفتيم. طبق ترتيبي كه مرحوم شهيد 
سهما است در اين آداب في انفسهما چيزهايي كه متعلم راآورده اند كه در اين آداب مشترك اول آداب ما في انف

چيزهايي است كه ما هم قبول داشتيم و در روايات آمده عالوه بر اين  هانياآمده اخالص و عمل به علم است 
و  اندآوردهاست توكل و تفويض  هانياكه توكل و تفويض امر الي اهللا و  اندآوردهيك مجموعه اي از اوصاف را 

آنچه كه ما  اندآوردهعمل به شعائر و ضمائر اسالم  اندآوردهعفت نفس و علو همت  اندآوردهق بعد هم حسن خل
 هانيادر روايات از باب معلم داشتيم اين دو تا بود. اما اين امور بعدي ما چيز خاصي در باب معلم در باب 

به عمل به علم و  گردديمهمه بر  هانياكه اين است  اندآوردهرا  هانيانداريم آنچه كه عمدتا ايشان به استناد آن 
يعني در  آورنديموظيفه عالم و معلم دشوارتر از ديگران است اين را از اين باب ايشان  ديگويمادله اي كه 

از آن طرف جزء فضائل  و ؛نكاتي كه در استحسان خودشان مؤثر در تعليم است اندكردهحقيقت ايشان مالحظه 
 اندكردهديني و جزء اخالقيات ديني است و عالم بايد به علمش عمل بكند از آن جهت اين امور را به آن اضافه 

است اينكه  ترنيسنگو اال ما دليل خاصي بر اين امور اينجا نداريم و جز همان قواعد كلي كه وظيفه عالم و معلم 
اشاره  هانيابه  شوديمآكد است طبق اين قواعد كلي و ضوابط كلي  هانياهر چه كه براي ديگران باشد براي 

 اندآمدهكرد ولي دليل خاصي وجود ندارد بعد 
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 في درسهما  آدابهما ادامه
 آداب مشتركي كه در آداب درست است. 

 وتعلم  ميتعل يبرا تيوجد كوشش -1
خيلي در اين بحث  خواهمينمم است من در اينجا هم تالش و كوشش و جديت و كوشش براي تعليم و تعل 

اين مجاهدت در اشتغال قرائتا و مطالعتا و  آورنديمدليلي كه ايشان اينجا  كنميممعطل بشويم سريع عرض 
بر مذاكره و احياء و ظرافت علم  كنديمرواياتي كه تأكيد  اندآوردهاست و دليلي كه برايش  هانيامباحثتا و امثال 

كه اين روايات ادب خاصي براي معلم نيست اين همان تأكيد بر اصل اين است كه آدم بايد دائم  هانياو امثال 
بايد دنبال علم باشند و علم را بايد نشر  هاآدماشتغال علمي داشته باشد و امثال اين جز اين ادب كلي كه اصوال 

 د؛يآينميفه اي دارد چيزي از اين بيرون داد اشتغال به علم بايستي داشت ولي اينكه معلم در مقام معلميت چه وظ
لذا رواياتي هم اينجا ذكر كرده و بعضي معتبر هست ولي مذاكره علم و احياء علم است اينطور نيست كه فرايند  و

 هو معلم بگويد اين ادب و وظيفه را دارد. ما بهتعليم و تعلم و به عنوان معلم 

 نكنند يتأنتهر دو سوال  -2
سؤال بكند براي اينكه شخص را رسوا بكند نه استاد  تعنتانكند. نه شاگرد  يتعنتست كه سؤال امر ديگر اين ا 

 كردنديمو اشكال  دانستنديمبعضي اصل امتحان را اشكال  ميگفتيماين كار را انجام بدهد اين هماني است كه 
شتند كه امتحان اشكال دارد آن مرحوم آقاي بروجردي كه امتحان را در قم رواج دادند برخي بودند كه شبهه دا

واقعيتي كه وجود دارد بله امتحاني كه از روي جدل و مراء باشد اگر اين عناوين برايش صادق باشد اشكال دارد 
ولي نفس اينكه ارزش يابي بشود و وضعيت شخص مشخص بشود براي اينكه آثاري كه الزم است برايش 

كه ما قبال گفتيم. نه  شوديمن حدش درست است. اين از آداب مترتب بشود منعي ندارد روشن است ولي در اي
قواعد كلي است كه حرام است و بعضي ار  هانيابه عنوان اولي نه بلكه به عنوان كلي، يعني ايضاء و تحقير غير 

آن  رمراتبش كراهت شديدي دارد اگر در جايي معلم هم در فضاي تعليم و تعلمش نبايد تحقير بكند و در كنا
چه كه قبال گفتيم روايات با عناوين اوليه ادب و وظيفه بيشتر است يا با قواعد كلي يكي از قواعد كلي كه در آن
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تحقير مؤمن و مسلمان جايز نيست. اين در روايات  مؤمنالال يجوز تحقير تعليم و تعلم جريان دارد اين است كه 
هم دارد. اين يكي از قواعد كلي است كه در باب تعليم وتعلم هم جريان دارد و تحقير و ايضاء مؤمن جايز 

همينطور از قواعدي كه ال يجوز جدال و  و ؛نيست. تحقير درست نيست اذيت و آزار شخص هم درست نيست
است كه آنچه كه شما به عنوان قواعد كلي شرح داديد يك مقدارش اينجا بود. كه من  از قواعد كلي هانيامراء 

هو معلم اينجا  ما به. اين هم در واقع دليل خاصي براي معلم سمينويمرا در حاشيه  هانيا هابحثهمراه با اين 
وفت داشته باشد و به مساوات معلم تواضع بكند و عط ديگويمنداريم بر خالف ده پانزده تايي كه قبال داشتيم كه 

كه با تعليم و تعلم  ديديمرفتار بكند ولي اينجا به عنوان كلي است كه مرحوم شهيد از همان قواعد كلي كه 
 بهمناسبتي دارد استفاده كرده و اين را در اينجا آورده و البته به عنوان قاعده كلي درست است نه به عنوان معلم 

 كه اندآوردهقاعده اي است كه در اينجا هست. امر سومي هم اينجا  هو معلم، اين هم دو سه ما

  گريكدياز يريادگيمعلم ومتعلم در  استنكافعدم  -3
شخص از يادگيري و فراگيري هيچ وقت استنكاف نداشته باشد انسان در هيچ لحظه اي نبايد از ياد گرفتن ابا  

بايد ياد بگيرد ممكن است همان  داندينموقتي چيزي  داشته باشد اين متعلم و معلم هم ندارد حتي معلم هم
شاگردانش به او چيزي ياد بدهند. اين هم عدم استنكاف از ياد گيري چه براي متعلم كه نسبت به استادش بايد 

ادله اي  اندآوردهتمكين بكند و در صدد فراگيري باشد و معلم هم همينطور اين هم مطلب ديگري است كه ايشان 
إن هذ العلم عليه قفل و مصباح كه ذيل اين آمده دليل خاصي راجع به معلم نيامده همان قاعده كلي است كه 
برويد ياد  كنديم. اينكه ترغيب مسأله إنما يهلك الناس ألنهم ال سألون فسألوا اهل الذكر إن كنتم ال تعلمون

روايات متعدد در اين باره  شوديماست كه خيلي توصيه  همان قاعده كلي هانيابگيريد و اين هم مشترك است. 
ياد بگيريد گاهي واجب  ديدانينمچيزهايي كه  مييگويمآمده و آن اصل وجوب يا استحباب تعلم است وقتي 

است گاهي مستحب است و طبعا برويد ياد بگيريد بالمالزمه يعني نبايد استنكاف داشت. اينجا هم چيز خاصي با 
 نداريمعنوان معلم 
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 نسبت به حق وعدم لجاجت  اديانق -4
ممكن است شاگرد  دهديممسأله چهارم انقياد ... نسبت به حق و عدم لجاجت در موردي كه حقي را تشخيص  

لجاجت بورزد البته اين در جايي  نبايداو چيزي بگويد كه حق است نبايد لجاجت بورزد و بالعكس متعلم هم 
آن بايد يادش بدهد مگر اينكه  كنديمكه اشتباه  دانديمكه نفهميده يا اينكه  است كه لجاجت است نه آنجايي

بايد بپذيرد. اين هم دليل خاصي ندارد دليلش همان  فهمديمروش مراء و جدال بشود و لذا آدم بايد حق را كه 
مصداق دارد اين هم است كه در متعلم و معلم هم  هانياچيزهاي مربوط به كبر و تكبر و عدم قبول حق و امثال 

آن اين هم يك قاعده  رجحانه يك قاعده كلي است كه اينكه بايد حق را پذيرفت. وجوب و قبول به حق و يا
و عدم التكبر و عدم الكبر و اين هم به عنوان يك قاعده كلي ايشان انقياد به حق و عدم لجاجت در  تكلي اس

 .كنديمو تعلم به آن اشاره پذيرش حق را در مباحثه و مذاكره و فرايند تعليم 

 وسوال  سيتدردقت در  -5
مسأله پنجم دقت الزم براي تدريس است و يا براي سؤال است. اينكه از قبل طرح درس داشته باشد همه  

براي اين دليل  .تجوانب مسؤله را توجه كرده باشد كه در خطا و اشتباه نيفتد. دقت در طرح مباحث و سؤاال
اينجا گفت اين است كه اصوال  شوديمخاصي ايشان ذكر نكرده و اينجا كلي هم ذكر نكرده اند فقط چيزي كه 

اينكه  اين قاعده خيلي قاعده مهمي استعمل ال يكي اين است كه رجحان و اتقان ميكنيمقاعده كلي كه ما بحث 
دليل معتبر هم دارد همان امر شيء احسنه و احكمه البته در  درست انجام بدهد اين واقعا دهديمكاري كه انجام 

حد رجحان هم هست وجوب در آن نيست چون احسان و اتقان يك امر تشبيهي است كه مرتبه واجبي ندارد كه 
بر اساس آن باشد و احيانا اگر در جايي عدم دقت موجب تضييع وقتي  توانديمبگوييم اينجا واجب است. اين 

هم باز كراهت دارد. پس قاعده كلي كه اينجا گفتيم  هانياكه خود او كمي سبك بشود  شوديموجب يا م شوديم
حرمت يا كراهت تضييع وقت است. اگر در جايي اجاره اي باشد و جايي باشد مثل معلم آموزش و پرورش 

بكند مثال به جاي يك  آنوقت ممكن است حرام باشد اگر هم اينطور نباشد كراهت دارد كه وقتش را ضايع هانيا
در چهار چوب  هاآنطبعا  رنديگيمساعت پنج ساعت او را معطل بكند اگر استيجار باشد مثل آنهايي كه حقوق 

ضوابط بايد هر درسي را در وقت معين بگويند و رعايت ضوابط بكنند و اگر موجب تضييع بشود حرمت پيدا 
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يم توجه داريد كه ما بعد از اينكه بحثهاي خاص و عناوين به خاطر عقد، يك قاعده ديگري هم كه دار كنديم
جايي كه دليل خاص ندارد به استناد چه چيزي نآبه كلمات مرحوم شهيد كه  ميكنيماوليه را ذكر كرديم مروري 

و در مورد هر  ميآوريمقواعد كلي را بيرون  هانيا؟ اينها به استناد قواعد كلي است ما از دل كنديمرا ذكر  هاآن
كه در اينجا و  ميگذاريمكه برسيم پا به بخش قواعد  هابحث. به تنظيم ميكنيمكدام از قواعد يك مقداري بحث 

خيلي جاهاي ديگر تعليم و تعلم هم عنوان دارد ممكن است بياييم يك جلد بگذاريم براي قواعد عامه فقهي كه 
گري كه ما داريم اين است كه رجحان حفظ حرمت و آبروي خويش، يا قاعده دي و ؛در تعليم و تعلم كاربرد دارد

شخص  ديگويمالبته اين يك جاهايي واجب است يك جاهايي مستحب است. آن هم البته حدودي دارد اينكه 
بايد آبروي خود را حفظ بكند و آبروي مؤمن مال خداست خودش هم ندارد از آن بگذرد ممكن است در 

موجب اين بشود كه شأن خودش را  هانياي تفاوتي در طراحي درست بحث و امثال مواردي نوع طرح سؤال ب
 .»استحباب و رجحان است جاهاپايين بياورد به آن هم بايد توجه بشود كه بعضي جاها وجوب است بعضي 

 طهارت در درس -6
هارت هم دليل و مسأله ششم هم طهارت در درس است كه متعلم و معلم با وضو در درس حاضر شوند اين ط 

كون علي مستحب است. اين از همان قاعده  كون علي الطهارةاي كلي است اصوال خاص ندارد. از چيزه
در مواقع خاص مثال در مسجد در جلسه درس ندارد ولي  خصوص بهاست. استحباب كون علي الطهارة  الطهارة

وجب شده در اينجا ذكر بكنند همين است م هانيااصل اين استحباب به ضميمه اينكه علم داراي احترام و 
 المتعلم و العالم حق في فهو الناس لمطلق ذلك في الترغيب من ورد ما جميع و« نديفرمايمجاست كه ايشان 

اما اينكه دليل داشته باشيم سر جلسه درس به عنوان وجوب و استحباب طاهر بود اين را نداريم. همان  »آكد
اينجا هم يك موقعيت مهمي نسبت به رعايتش ايت. بعد ايشان بعد از آداب مشترك وارد  كون علي الطهارة

 ديديد همآداب مختص هم همينطور كه مالحظه كرديد و خودتان منيه را  اندشدهآداب مختص 

 نفسه يفآداب مختص معلم 
 يل خاص نداردكه باز بعضي دل اندكردهآداب مختص معلم في نفسه. در اين خصوص هم مواردي ذكر  
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 سيتدرالزم در مقام  تيصالح -1
بر نيايد صالحيتهاي الزم براي  تدريسيكي اينكه تا شايستگي الزم در خودش ايجاد نكرده است در مقام  

و قابليتهاي ذاتي و محتوايي و چه  هاتيصالحچه  كنديمتدريس را جمع بكند. البته اين با تناسب زمان هم فرق 
حد نسابي از شرائط الزم براي تصدي تعليم  شوديمكه به عنوان روش تدريس بيان  هانياصالحيتهاي روشي و 

در خودش بايد ايجاد بكند. حد نساب چه به لخاظ اينكه احاطه در محتوا داشته باشد چه به لحاظ اينكه روش 
را متقن انجام بدهد.  و شيوه آموزش را بداند. اين هم باز دليل خاصي ندارد مگر همان اتقان العمل مؤمن عملش

يا اگر اجير است براي آموزشي با روابط خاص اين هم همان قاعده رعايت شروط عقد است اگر عقدي انجام 
را فرا گرفته باشند  هانيابه معلماني كه  دهميمبشود و اجير بشود براي نظام آموزشي و آن نظام بگويد من حق 

اگر قالب شروط عقل در بيايد رعايتش واجب است اگر در قالب  در اين كارگاههاي آموزشي شركت كرده باشم.
از باب اتقان عمل بايد به آن توجه كرد و همينطور قاعده عامه اين است كه حرمت خيانت به  شوديمآن نيايد 

مانت مثال ممكن است اينطور بگوييم كه وقتي در مقام تعليم بر آمده امانتي را متحمل شده و نبايد در اين ا ،امانت
خيانت كرد و اينكه نداند و احاطه الزم را نداشته باشد نوعي خيانت در امانت است يا عنوان كذب و رشك و 

و بر خالف ظاهر  دانميماين معنايش اين است كه  ديآيمباشد كه اصال همينكه در مقام تدريس بر  هانياامثال 
اسناد بشود ولي همه مواردش اينطور نيست. اين  واندتيميك مواردي هم اين قاعده  دهديمخودش را دانا نشان 

 هم يك عنوان ديگري كه اينجا آمده است.

 اهله ريغعدم بذل علم به  -2
يك عنوان هم اين است كه عدم بذل علم به غير اهله اين در جلسه قبل مفصل بحث شده است. اين را قبال  

كه اين حد از معارف ديني را  نديبيمو اگر  كنديمت بحث كرديم و شرائط خاص دارد. كه شرائط متعلم را رعاي
اينجا بحث  و ؛بايد جلويش گرفته بشود كه روايت متعدد خوانديم شوديمآموزش دادن موجب ضاللت او 

 .ميكنينم
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 عمل به علم -3
سوم اين است كه عمل به علمش بكند اين باز در اينجا تكرار شده است البته دارد كه أن يكون عامال بعلمه  

همه بايد به علمشان عمل  هاانسانكه  ميگفتيم قبالزيادة علي ما تقدم في األمر المشترك اين هماني است كه ما 
وب يا استحباب مؤكد داشت. عمل به علم به عنوان هو معلم وج ما بهبكنند عالم بايد به علمش عمل بكند معلم 

 معلم و به عنوان كلي را ما مفصل بحث كرديم.

 حسن خلق وتواضع -4
. اين حسن خلق را ما به اين عنوان »المشترك األمر على التواضع و فيه الخلق حسن زيادة« امر چهارم دارد كه 

 ين را به عنوان معلم قبال بحث كرديم.ا. دندارنداشتيم ولي تواضع را داشتيم. حسن خلق عنوان خاصي 

 ميتعلعدم امتناع از  -5
اين را هم قبال بحث كرديم كه كجا  »النية صحيح غير لكونه أحد تعليم من يمتنع ال أن«امر پنجم اين است كه  

اينكه اين آقا آموزش بدهد و كجا آموزش ندهد. عدم امتناع از تعليم به خاطر مثال بهانه هاي مختلف از جمله 
 شوديمكه ظرفيت ندارد و باعث گمراهي  آنجاييما اطالقاتي داريم كه بايد آموزش داد فقط  .تصحيح النيه نيس

 بايد از آموزش امتناع كرد. اين هم به عنوان يك وظيفه است كه اشاره كرديم.

 بذل علم عند وجود المستحق  -6
اين هم درست است اين در واقع به قبلش يكي  »به البخل عدم و المستحق وجود عند العلم بذل«امر ششم  

است بذل علم وقتي كه استحقاقش را دارد. اين را در اصل تعليم بحث كرديم كا كجاها الزم است و كجاها 
 مستحب است و كجاها راجح است.

 عدم مخالفت افعالش با اقوالش  -7
. يعني كنديمافعالش با اقوالش مخالف نباشد اين همان عمل به علم است ولي باز تأكيد  ديگويمامر هفتم هم  

اين درست است ما يكي عمل به علم داريم و يكي  و د؛يگويمبراي سومين بار ايشان عدم مخالفت به آن را 
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حرمت مخالفت با علم داريم. يعني با قولش مخالف نباشد. حتي آنجايي كه فعلش مشروع هم هست ولي طوري 
رعايت بكند كه ديگران بد گمان نشوند. ما قبال گفتيم كه يكي عمل به علم داريم و يكي اينكه عمل او با علمش 

 و يا حرمت و كراهت نقطه مقابلش هست.  استحبابكه هم وجوب طرف دارد يا  ميگفتيممخالف نباشد يعني 

 اظهار حق بدون مجادله -8
هشتم اظهار حق است و علم خودش بدون مجادله هست. اين هم از وظائف عالم است كه بعد جدا بايد بحث 

هي است بايد علمش را اعالم بكند و بدعتي است و اشتبا دينيبيمبكنيم اظهار علم و حق بدون مجادله وقتي كه 
و آنجا قرار  ميكنيمكه وظائف عالم را سريع عرض  هابحثجلوي راه باطل را بگيرد. كه اين را بعد از اين 

تعليم بكند ادله اي  ميگفتيم. به عنوان معلم بايد علمش را اظهار بكند قبال هم بحث كرديم يعني اينكه رديگيم
كه يكي همين  ميآورديمبكنند يا راجح است هفت هشت ده دليل  تعليماجب است افراد برايش ذكر كرديم چرا و

بايد علمش را ابراز بكند. اين هم از اين هشت موردي كه  نديبيمبود. كه نبايد علمش را كتمان بكند اگر نيازي 
ي هم اگر تكرار شد بحثي قواعد كل و م؛يكنيمدر اينجا آمده موارد ديگر هم هست كه به اين ترتيب سريع مرور 

 راجع به آن خواهيم كرد.


