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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
بحث در آداب و وظائف معلم بود كه در اين قسمت گفتيم يكي بحث سياق بود كه بحث فقهي ان را مطرح كرديم 
و بعد هم عمل به علم بود. در عمل به علم بعد از اينكه روايات را بحث كرديم حدود شش هفت جهت شد. فكر 

 دهديمبه علم خاصي كه دارد اموزش هفت جهت شد. در اينجا آنچه كه نتيجه گرفتيم اين بود كه عمل  كنميم
. يك شوديمكه براي ديگران تكليف است براي عالم و معلم مركد  آنچهمواردي واجب است مواردي مستحب است 

 نكته اي كه باقي ماند كه فتم بود اين بود كه سؤال مطرح كرديم كه

 ادامه شرط وجوب يا واجب بودن؟
واجب، اين سؤالي بود كه مطرح كرديم. شرط وجوب همان واجب ايا عمل به علم شرط وجوب است يا شرط  

واجب در حقيقت جزء تكاليفي است كه بر او مترتب است نه اينكه اصل تكليف مقيد باشد  شرط. شوديممشروط 
شرط وجوب مثل استطاعت براي حج است. شرط واجب مسافرت كردن براي حج است. مقدمه واجب يا مالزمات 

شرط واجب، شرط وجوب اين است كه تكليف به آن مقيد است منتهي شرط  شوديماجب، اينها واجب يا مؤخرات و
 واجب البته گاهي مقصودمان در حقيقت اين است كه به عبارت ديگر

 هاآناحتماالت وبررسي 
تعليم واجب مشروط است به عمل به علم است اين يك احتمال است دومي اين است كه بگوييم نه عمل به علم  
راجح گاهي واجب است گاهي هم راجح است. اين سؤال اصلي  مييگويماجب علي الواجب است. البته واجب كه و

عمل بكند يا اهل عملش نيست اصال تكليف نداردبه  تواندينماست كه اينجا وجود دارد. بنابر احتمال اول جايي كه 
بنابر احتمال دوم نه او بايد تعليم بدهد بايد  اينكه تعليم بدهد و تعليم موقوف و مشروط به اين عمل هست. اما

واجب يا راجح بعد هم يك بايد واجب يا راجح دارد كه بايد به علمش عمل بكند. اين واجب و راجحش را چون 
و مصداق و موردش را قبال بحث كرديم. اينجا ما روش  كنميمدر مصاديق بحث كرديم من فقط عبارت را تكرار 

استدالل فقهي ما اينطور است بايد ببينيم كه وجوب يا رجحان عمل به علم به عنوان وظيفه هم براي عالم و هم براي 
 معلم با دو عنواني كه داشتيم.
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 نظر استاد  
فاده كرديم كه وظيفه عالم و معلم اين است اين وظيفه از روايات مفصلي كه از بحار و كافي مالحظه كرديد است 

و ظاهر اين ادله و  خواهديمكه به علمش عمل بكند اما اينكه آن تكليف مقيد به اين تكليف است اين دليل خاص 
روايات هم چنين چيزي نيست كه بگويد آن مقيد به اين است نظير چيزي كه در امر به معروف و نهي از منكر گفتيم 

وف و نهي از منكر هم گفته شده و تعبير لعنت هم گاهي آمده كه كسي كه امر به معروف و نهي از منكر كه امر به معر
بكند ولي خودش عمل نكند. آنجا هم همينطور است يك تكليفي است بر تكليف نه اينكه تكليف اول مقيد و 

 مشروط به اين بشود. آنچه كه بايد اينجا روشن بشود احتمال دوم است.

 دليل
 اشهمه ديكنيمليلش هم اين است كه وجهي ندارد كه آن تكليف را مقيد به اين بكنيم. ادله اي كه شما مشاهده د 

كه عالم بايد عمل بكند معلم بايد اهل عمل و توجه و استعمال علمش باشد. اما اينكه اگر اهل عمل نيست  ديگويم
. عين باب امر به معروف و كندينملي تكليف را مشروط و شوديمهم باالتر  اشمؤاخذهتكليف ديگر ندارد نه حتي 

. گر چه بر شودينممقيد به اين  و ؛نهي از منكر است. اطالق ادله وجوب و رحجان تعليم بر جاي خودش باقي است
ولي  شوديمفرض اينكه عالم و معلم باشد اگر عمل نكند تكليفش خيلي سخت است و آثار بدي هم برايش مترتب 

آن تكليف را انجام نده تكليف نداري. نه در هر حال دو تا تكليف  يكنينمين نيست كه حاال كه عمل معنايش ا
 ترتيبي است.

 فرض تزاحم
اگر  دانديمو آن تزاحم اين است كه يا بايد فردي كه  شوديمبله يك فرض تزاحمي پيدا  مانديمفقط اين نكته  

باشد و بخواهد برود علوم الهي را فرا بگيرد و معلم علوم  تواندينمبرود تحصيل علوم ديني بكند يك آدم درستي 
اينجا  تواندينمكه  كنديمالهي باشد آن پايبندي كه در اينجا مورد تأكيد قرار گرفته آن پايبندي را ندارد. پيش بيني 

او ظاهر است بين اينكه . يعني اينجا شرائطش به اين شكل است كه امر رسدينمكه به آنجا  دانديمدر واقع در عمل 
عالم و معلم بي عمل بشود يا اينكه در صدد تحصيل علم و تعليم بر نيايد. تحصيل علم و تعليم را ترك بكند. اينجا 

 اين تزاحم كه پيدا شود بايد چه كار كرد؟
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 جواب استاد
باشد يكي وجوب  استحباب هانياداستانش روشن است قاعده تزاحم قاعده روشني در فقه است. اگر يكي از  

قطعا واجب مقدم است. گاهي هست كه تحصيل علم يا تعليمي واجب است اين را بايد ببينيم واجب است يا مستحب 
است. اگر اين مستحب باشد طبعا اينجا آن بر اين مقدم است. اگر اين مستحب باشد و ترك عمل در جايي حرام 

 ديگويمم است. يعني اينجا در مقام ترجيح و رجحان و اينها باشد در آن چهارچوبي كه عرض كرديم اين بر آن مقد
عمل بكند و مجتهد بشود و بعد هم مرجع مردم بشود  خواهديمكه رها بكن راه را نرو. براي اينكه يك مستحبي را 
دم اگر برود جلو معلوم نيست آدم پايبندي بشود. طبعا آ دانديمبراي او مستحب است حالت استحبابي دارد. ولي 

كه آن مسير را نرود چون در آن مسير ابتالي به حرمت است ولي انجام اين استحباب است و هميشه  دهديمترجيح 
آن بر اين مقدم است. پس در صورتي كه يكي از اين دو طرف حالت رجحاني پيدا بكند يا اينكه به عكس تعلم و 

ا كرده و واجب است انجام بدهد اما ترك عمل براي او تعليم در اينجا به عنوان واجب كفايي طوري است كه تأيد پيد
در يك محدوده مرجوحي است نه اينكه ترك عمل حرام باشد طبعا آن مقدم است. بنابراين قاعده اصلي اين است 
كه اينجا واجب مشروط نيست بلكه تأكيدي است. در صورت تزاحم هم بين اين و اينجا اگر كسي در عمل خودش 

 تواندينمجمع بكند وقتي  تواندينمجمع بكن ولي او  ديگويماز اين دو تا را انتخاب بكند. تكليف  را ديد بايد يكي
جمع بكند بايد ببينيم واجب است كدام راجح است اگر يكي راجح است يكي واجب است آن واجب مقدم است اگر 

اجب بشود واجب مقدم است مستحب و و شوديمهم يك جايي به اين صورت است كه تزاحم بين واجب و راجح 
با مثالي كه عرض كردم. گاهي اولي واجب است دومي راجح و گاهي بالعكس است. گاهي هم هست كه هر دو 

واجب است. جايي است كه تكليف دارد كه برود ياد بگيرد و ياد بدهد واجب كفايي بوده كه براي او تعين پيدا  هانيا
 هانيادر او نيست. اگر اين هم تزاحم اينجوري شد ترجيح  هانيايبندي و كه آن پا دانديمكرده و از آن طرف هم 

و ممكن است بگوييم كه آن وضع عالم بي عمل شدن بد تر  كنديمچيز واضحي نيست قاعدتا حالت تأخيري پيدا 
جحاني و نباشد. اگر ر هانياخيلي رسوائي راجح مطلقي در  هانياحتماال ا. تاست و اين را ترك بكند بهتر اس

ترجيحي باشد در اولي است. يعني بايد اين را ترك بكند كه مبتالي به آن حرام نشود. بعضي رواياتي كه ما داريم كه 
بنا نيست درست عمل بكنيد دنبال علمش نرويد آن در واقع بر همين صورت تزاحم حمل  دينيبيموقتي  ديگويم
 يتوانينمكه  ينيبيميك تعبيري دارد كه اگر  دينيبيموقتي  ديگويمو روايات هم  كنديم. يعني پيش بيني شوديم

بر رجحان آن اولي بنابراين ما  شوديمعمل بكني در صدد تعلم و تعليم آن بر نيا اين روايت اگر مطلق باشد دليل 
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عرض كرديم عرضمان بر اين بحث اينطور شد كه اين سؤال مطرح بود ما شكل دوم را ترجيح داديم با استداللي كه 
ولي گفتيم ممكن است تزاحم ممكن است پيدا بشود. در تزاحم گفتيم قاعده تزاحم اين است كه اگر بين اين دو تا 
يك راجحي كه واجب بود آن واجب مقدم است اگر هر دو هم راجح بودند يا هر دو واجب بودند ممكن است 

ارتكازات خود ما اولي مقدم است. كه روايتش را بعد  بگوييم تخيير است و عقل هم به استناد آن روايت و احتماال
 كه اينطور مضموني دارد. كه  دينيبيم

 اول تيروا
است.  استعمال العلم و االخالص في طلبه و تشديد االمر علي العالمدر بحار جلد دوم صفحه بيست و شش باب 

ت. اينجا دارد به بياني مرحوم عالمه دارد در همين باب كه اينجا هست يك روايتي دارد كه البته روايت معتبر نيس
 دَاوُدَ  بْنِ سُلَْيمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ  الْقَاِسمِ عَنِ أَبِي روايت ششم از باب نهم كه باب استعمال العلم است. در تفسير قمي 

مسائلي پرسيد  مِْثلِهَا عَنْ ِليَْسأَلَ عَادَ ثُمَّ -مَسَاِئلَ عَْن َفسَأَلَهُ ع الْحَُسيْنِ ْبنِ عَلِيِّ إِلَى رَجُلٌ جَاءَ الَقَمرفوعه است  رَفَعَه
كه اين  دانستيمحضرت  اْلإِنْجِيلِ فِي مَْكُتوبٌ ع الْحَُسيْنِ بْنُ عَلِيُّ  فَقَالَ ؛گردد و مسائل ديگري بپرسدو رفت كه بر

 تَطُْلبُوا لَا الْإِْنجِيلِ فِي مَكْتُوبٌ« :نبود. حضرت فرمودند هانيابپرسد و خودش اهل عمل و  خواستيمآدمي است كه 
بنابراين اين روايت ممكن است بگوييم به  1»بُعْداً إِلَّا اللَّهِ مِنَ يَزِدْهُ لَمْ بِهِ َيعْمَلْ لَمْ إِذَا الْعَاِلمَ فَإِنَّ...  َتعْلَُمونَ لَا مَا عِلْمَ

 كه اگر اينطور است كه بنا نيست عمل بكني رها بكن. ديگويماطالقش 

 سند روايت
 البته اين روايت سند معتبري ندارد.

 داللة
را  اشفلسفهولي بعيد نيست در ارتكازات عقاليي هم همينطور باشد كه آن بي عملي يك آثار سوئي دارد كه  

اگر جايي علوم الهي واجب و مرتبط با او باشد  و ؛قبال گفتيم و هم فلسفه اخالقي دارد و هم فلسفه تربيتي دارد
به  توانديم. ولي روايت كنديملذا آن مفاسدش طوري است كه آن را راجح بر آن  و كند؛يمحالت وجوب پيدا 

 كندينمكه عمل  دانديمعنوان يك مؤيد باشد نه در حدي كه استداللي باشد. يعني بحث ما اين است كه تزاحم يعني 

                                                            
 259، ص: 2تفسير القمي، ج - 1



                                                                                                   :  1299 ماره 

6 

 

اوال سند  ال تبلغوا علم ما ال تعملوناگر احتمالي است قطعا بايد آن مقدمه باشد. آن صورت رجا و احتمال است. 
 ندارد ثانيا 

 نكته 
آنجايي كه تعليم و تعلم واجب است آن را  خواهدينمدر واقع اين  آمديماين اشكال وارد است به ذهن من هم 
معارف جديدي بياموزد. منتهي علمش و تعليم و تعلمش  خواهديمح است و هم انجام ندهد. اين جايي است كه راج

. شايد در دهديممستحب است عملش هم در اينجا استحباب مؤكد دارد. ولي باز آن طرف را حضرت ترجيح 
 آنجايي كه دو تا واجب باشد باز آن ترجيح دارد اطالقش آن را نگيرد در آنجايي كه دو طرف مستحب است. ولي به

كه يك اولويت و رجحان عقاليي داشته باشد. گر چه اين روايات معتبر نيست و به عنوان يك مؤيد به  ديآيمذهن 
. آنقدر مذمت نقل شده براي كسي كه ذهنش را انباعي از اين معارف دهديم. اين روايات آن را تغيير ديآيمشمار 

چه فلسفه هاي اخالقي كه به آن اشاره كرديم يا تربيتي كه  ردگذيمال ابالي از كنار اينها  كندينمولي عمل  كنديم
. نه اين كندينمياد دادن بحث ما بود ولي عمل  خصوص به. كندينمولي عمل  دهديمو ياد  رديگيموجود دارد. ياد 

. گفتيم كه گاهي واجب است گاهي راجح است. وجوب و حرمتش يك تكليف كنديمروايات آن مفاد را عوض 
 شوديمالزامي است. البته آن طرف تكليف تركيبي دارد وجوب عمل و حرمت ترك عمل به علم خود اين هم قرينه 

جموع به كه اولي است. گرچه اين روايت اعتبار نداردولي در م شوديمكه آن اولي است نسبت به اين، اين هم قرينه 
اگر تزاحمي پيدا شد بين تعليم واجب يا تعلم واجب و عمل به آن كه واجب هم بود بين دو واجب يا بين  ديآيمنظر 

در مجموع دومي مقدم است يعني ترك اولي است از اينكه ياد بگيرد و بي اعتنا  ديآيمدو مستحب تزاحم شد به نظر 
ين اشكال ا. ميرسيمما به اينجا  هانيا. در فضاي روايات و شوديم از كنارش عبور بكند اين هم خيلي نكته عجيبي
 كرديمتكليف ما كه مشروط نشد اگر مشروط بود تفاوت  نديگويماشكال خوبي است. ايشان در حقيقت اينطور 

مشروط كه نشد اين تكليف تعليم هست و تكليف عمل به علم، اينجا يك تكليف است آنجا دو تكليف است منتهي 
اين است كه تعليم واجب  ديگويماين كه ايشان ال تبلغوا علم ما ال تعلمون مؤاخذه او خيلي شديد است كه و اين 

دو هر  ديگويماست و عمل به علم هم واجب است يا هر دو مستحب است. واجب و مستحب خيلي مهم نيست. 
 واجب است يا هر دو مستحب است.
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 فرض تزاحم در تعليم و تعلم 
امر او دائر شده بين اينكه ياد نگيرد يا ياد ندهد و تعليم و تعلمش را ترك بكند چون مطمئن است كه عمل اينجا 

. ببينيد تعليم واجب است اگر معلم شد بايد شودينمولي در تعليم وارد  شوديم. در تعلم اين اشكال وارد كندينم
عمل به علمش هم واجب است. بحث در خور تأمل مجدد هست. من آنجايي كه روي ان ترتيب جلو رفته بودم به 
آن نتيجه رسيده بود كه باب تزاحم است و آن تخيير يا تساوي است يا اگر هم بخواهيم اولويت بدهيم با آن طرف 

لي با توجه به اينكه تكليف را مشروط نگرفتيم در واقع امر داراي ترك يك تكليف يا ترك دو بايد اولويت بدهيم. و
دليل بر آن مشروطيت بگيريم منهي سند ندارد و  ميتوانستيمتكليف است آنوقت ممكن است تغيير پيدا بكند. اين را 

بين ترك اين تكليف يا ترك دو تكليف مشروط بگيريم. اگر به تكليف باشد امر  ميتوانينملذا در مشروطيت گفتيم 
 به كنديماين بود كه مؤاخذه هاي شديدي كه روي آن طرف هست آدم را مردد  آمديم. آنچه به ذهن من شوديم

 .رفتيماين روايت را هم كه ديدم كمي ذهنم به آن سمت  خصوص

 ترك يك تكليف اولي از ترك دوتكليف است يا بالعكس؟
درست است كه اگر ما مشروط ندانيم يا بايد يك تكليف را ترك بكند يا دو تكليف را معموال هم در تزاحم  

ترك يك تكليف مقدم بر ترك دو تكليف است اين نكته بيشتر ذهن من آن طرف را ترجيح مي دادكه  نديگويم
مؤاخذه هاي شديدي است كه آن  هاهمؤاخذمؤاخذه هاي شديدي كه براي ترك عمل به علم براي عالم و معلم است 

 .كرديمترجيح را در ذهنم تقويت  دميديماين روايت هم كه  دهديمرا ترجيح 

 نظر اوليه استاد 
اين است كه درست است امر دائر بين يك تكليف يا دو  دهميممن جوابي كه اجالتا به شما نسبت به اين سؤال  

 ست كه ترك يك تكليف اول از دو تكليف است.تكليف است ولي علي القاعده هم اينطور ا

 نظر استاد با توجه به روايات
ولي با توجه به مؤاخذه شديد و بااليي كه براي آن دو تا ذكر شده ممكن است بگوييم ترك آن دو تا اولي از  

يشتر اين ترك يكي است اين خالف روال عادي است ولي شدت مراخذه اش ممكن است ما را به اينجا برساند. من ب
كه مرفوع است  شوديمو مؤيد به اين روايتي  شوديمشدت مؤاخذه ترك يك تكليف را گفتم موجب تقدمش بر آن 
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تزاحم تعليم و عمل، اين روايت را ما در بحث قبلي هم مفصل عرض كرديم  ميكنيمدر حد تعيين. ما در تعليم بحث 
. بحث رومينمكه من دنبال اين  ديگوينمو اوال و معتبر نيست ثانيا آن در جاي احتمال است قطعا اگر احتمال بدهد 

اينكه معلم بشود و يك  .شوديمو معلم علوم الهي  رديگيمياد  روديمو  كندينمما اين بود كه مطمئن است كه عمل 
كه اگر برود معلم بشود اينطور معلمي است غير از  دانديمقلب قسي پيدا بكند كه خودش اهل اين مسائل نيست. يا 

اين نيست اين را ترك بكند يا اينكه ترك نكند اينجا درست است كه ترك دو تكليف با يك تكليف است ولي ممكن 
. نكته جديدي اگر به ذهنم امد شوديميك تكليف در اينجا موجب رجحان  است ما بگوييم شدت مؤاخذات بر ترك

. در حقيقت عرض ما اينجا اين است كه ترك دو تكليف مقدم بر يك تكليف است به خاطر شدت كنميمعرض 
يم و اگر تعليم بر كسي واجب شد امرش دائر بين تعل ميگويم. تعليم را شونديممساوي  هانيايا حداقل  اشمؤاخذه

ترك عمل است يا اينكه هر دو را ترك بكند. تعلمش هم داستان ديگري است. اين بحث هفتمي كه در اينجا مطرح 
 بود. هنوز هم احتمال بحث هست. بر گرديم به متن اينجا 

 انواع ديگر آداب مشترك 

 نظر شهيد به برگشت آنها به نوع دوم 
اين دو اصل را آورده اخالص و  ميكنيمما از حيث معلم بحث  در آداب مشتركه كه اهللا عليه رحمةمرحوم شهيد 

كه در صفحه شصت و دو  نديفرمايمو تعابير قشنگي آورده بعد از اين دو تا  هابحثعمل به علم و خيلي هم با 
 أعني الثاني إلى ترجع بأسرها أنها إال هذين بعد متبددة وظائف و متعددة شرائط منهما واحد لكل و« است كه
ايشان  .يغير از اين دو تا شرائط و آداب و وظائف ديگر چه وجوبي چه رجحان ديگويم .2»العلم استعمال

به همين  ترجع بأصلها الي الثانيكه شرائط ديگر و وظائف ديگري هم براي معلم و متعلم وجود دارد ولي  نديفرمايم
هم به عمل به علم بر  هاانشرائط ديگري وجود دارد كه  ديگويم. تلقي ايشان اين است گردديماستعمال علم بر 

بعد شروع  و ؛به اينكه علمش را عمل بكند گردديمبر  اشهمه هانياتواضع بكن و  نديگويميعني وقتي  گردديم
عفت امر پنجم  آورنديمامر چهارم حسن خلق را  آورنديمبه اينكه به عنوان امر سوم همان توكل و تفويظ را  كنديم
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كه بيشتر جنبه هاي شخصي دروني دارد و امر ششم قيام به شعائر اسالم و ظواهر  آورنديمنفس و علو همت را 
در واقع يك عبارت آورده ولي در دل آن معارف زيادي را گنجانده است.  هانيا. البته در هر يك از آورديماحكام 

به عنوان فروعات  اندآوردهسه تا شش آن عبارات ديگري كه  . ازاندآوردهاين بياني است كه مرحوم شهيد در اينجا 
 . اندكردهعمل به لم و استعمال به علم تلقي 

 نظر استاد 
عالم يا  مييگويماينجا يك نكته اصولي و كليدي را بايد عرض بكنيم بعد وارد آن مباحث بشويم. ما وقتي كه 
عالم و  مييگويممعلم داراي وظيفه اي است وظيفه مند شدن او دو صورت دارد يكي اينكه از باب عمل به علم باشد 

از باب عنوان كلي يعني وقتي كه  شوديممعلم ديني فعال بحث ما عالم و معلم ديني است. اين از باب عمل به علم 
عالم و معلم معارف الهي كه اخالق منش و معارف ديني را آموزش به اولي. وقتي كه  گردديمعنوان كلي ما بر 

را عمل بكند اگر مستحبات باشد تأكد دارد اگر هم واجبات باشد تأكد  هانياعمال براي او تأكد درد كه  دهديم
علم . گفتيم كه تدكد واجب و تأكد استحباب به خاطر عنوان عالم و باالتر از آن به خاطر عنوان مشوديموجوب 

و براي معلم تأكد  كنديمكه همه تكاليف الهي براي عالم تأكد پيدا  ميگفتيمسلسله مراتبش اينطور بود. اينطور 
وجوب اشد تأكيدا  شوديموجوب آخر اينجا  شوديممضاعف دارد. آنوقت شكل وجوبش اگر وجوب آنچاست آنجا 

راهت است باز هم همينطور است. اين يك مفادي اگر هم آنجا استحباب است همينطور اگر هم در طرف حرمت و ك
. البته در آنجايي كه واجب يا حرام باشد آنجا ترك عمل هم حرام است. يك كندينمتأكد تكليف را  و ؛بود كه گفتيم

. اينكه شوديموقتي از اين باب است يك وقتي با عنوان خاص است. وظيفه اي با عنوان خاص در روايات وارد 
ا اگر شما مالحظه بكنيد ايشان در بخش چهارم به بعد نگاه عنوان خاص ندارد حتي اگر رواياتي هم مرحوم شهيد ر

كه وظائفي مثل توكل و  مييگويماگر  ديگويمبا عنوان خاص آمده باشد اين را هم عطف بر عمل به علم كرده 
 و ؛ه علم است كه ما اينجا مي شماريماز باب عمل ب هانياو چيزهاي ديگري كه خواهيم گفت  هانياتواضع و امثال 

 كه  مييگويمدر روايات هم اگر آمده از باب مصداقهاي عمل به علم است اما ما اين را قبول نداريم. 
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 وجودروايات خاص در مورد انواع ديگر  
همه اخالقيات و چيزهايي كه در معارف الهي است و عالم علوم الهي و معلم علوم الهي  ديتوانيمآنچه كه شما 

عمل بكند اين به عنوان كلي براي او رجحان دارد و مورد تأكيد است اما عالوه بر  هاآنبايد از باب عمل به علم به 
خاص در حقيقت يك تأكدي  آن ما يك موارد خاص داريم. كه با عنوان خاص در روايات وارد شده اين موارد

فراتر از عمل به علم دارد اگر مثال راجع به تواضع در اين آمده كه معلم بايد تواضع بكند و متواضع باشد اين عمل 
مستحب است تواضع هميشه نفي تكبر نيست  شوديمدارد تواضع خودش اينطور  هاآنتواضع يك تأكدي فراتر از 

مؤكد است براي عالم و معلم از حيث اينكه عمل به علمش بكند تأكد ديگري  تكبر باشد حرام است. تواضع مستحب
يعني با عنوان خاص تأكد پيدا  كنديمولي به دليل اينكه كه روايت خاص هم دارد اين تأكد مضاعفي پيدا  كنديمپيدا 

براي معلم بوده كه گفته شده از باب عمل به علم بگويد. نه عنايتي  خواهديمبگوييم در روايت آمده  ميتوانينمكرده 
وارد شده است. يا به عنوان مثال چيزي مثل  خصوص بهتواضع بكند يا دو سه نكته ديگري داريم كه در روايات 

همه نكات مهمي است يك استحباب ذاتي دارد يك  هانيا. تتواضع يك استحباب چند حكم اينجا در اين جهت اس
 نداريم تواضع است. استحباب مؤكد دارد در آنجايي كه تكبر

 چهار گونه استحباب در تواضع
يك استحباب براي عالم دارد از باب عالم بودن يك استحباب براي كسي است كه معلم است از باب معلم بودن  

منتهي اين استحباب از باب معلم بودنش دو عنوان دارد يك عنوان عام دارد كه عمل به علم است يكي هم عنوان 
چهار استحباب در اينجا جمع شده است. كسي  تمورد تأكيد قرار گرفته كه در واقع آنوق خصوص بهخاص دارد و 

مسائل ديني كه همان تواضع و خلقيات باشد اين رعايت تواضع  هاآنكه از جمله  دهديمكه معارف الهي را آموزش 
چون معلم است و معلم بايد عمل  دكنيماستحباب ذاتي براي او دارد. چون علم به اين دارد استحباب ديگري پيدا 

چون دليل خاص در روايت داريم استحباب چهارم دارد. البته چهار  و ؛به علمش بكند استحباب سوم را دارد
بگوييم چهار تا استحباب ديگر. در كفايه آمده اجتماع احكام در يك  شودينماستحباب معنايش تأكد است. چون 

. اين با آنچه كه مرحوم كنديماال اجتماع چند حكم نيست حالت تأكد پيدا  و ؛شوديممورد موجب تأكد حكم واحد 
اگر به صورت تواضع و توقع بگوييم همه از باب عمل به علم  ديفرمايمتفاوت دارد. مرحوم شهيد  ديفرمايمشهيد 

شد اين روايت به عنوان عمل به علم حتي روايت خاصي هم اگر وارد  دهنديماست. همه اين وظائف را ارجاع 
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اشاره به همان قاعده دارد. در حاليكه ما عرضمان اين است كه نه اگر روايت به عنوان خاص آمد اين عنوان جديد 
هم تأكد استحباب است يا اگر چيز واجبي باشد تأكد  اشجهينترا غير از آن عنوان عمل به علم به كلي است. 

 . توجوب است. اين قاعده از نظر فقهي اين اس

 وايت تواضعر
 بْنُ  مَُحمَّدُ در اصول كافي همين جلد اول در باب صفت العلما صفحه سي و شش است. روايت اول اين است كه 
 اين روايت موثقه كامالً وَهْب بْنِ  ُمعَاوِيَةَ َعنْ َمحْبُوبٍ بْنِ الْحََسنِ  عَنِ عِيَسى بْنِ  ُمحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ َعنْ اْلعَطَّارُ  يَحْيَى

 تَوَاَضعُوا وَ الَْوقَارِ وَ بِالْحِْلمِ َمعَهُ تَزَيَّنُوا وَ اْلعِلْمَ  اطْلُبُوا« َيقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِْعتُ قَال وَْهبٍ بْنِ مُعَاوِيَةَمعتبر است كه 
اين ظاهرش  3».بِحَقُِّكمْ بَاطِلُكُمْ فَيَذْهَبَ جَبَّارِينَ عُلَمَاَء تَُكونُوا لَا وَ الْعِْلمَ مِْنهُ طَلَْبتُمْ لِمَنْ تَوَاضَعُوا وَ  اْلعِلْمَ تَُعلِّمُونَهُ لِمَنْ

اين است كه اينجا امر به تواضع شده به صورت خاص غير از عمل به علم كه كلي است. روي عنوان معلم و اين 
 .       ميكنيموظيفه عنايتي وجود دارد كه انشاءاهللا بعد بحث 

                  

 ؟ديدانينمچرا اخالص راجزءعمل به علم 
اشكال نقدي هم اگر بياوريم اين است كه اگر شما همه عناوين بعدي را توكل و تواضع كه براي معلم به عنوان  

همين كار را بكنيد اخالص هم  ديتوانيمبه عمل به علم اين اخالص را هم  ديگردانيمبر  ديكنيموظيفه و ادب ذكر 
را منتقل  هاآنرا مطلع است و در مجموعه علمش و تعليمش  هاآنيني است كه عالم و معلم ديني يكي از مسائل د

. كه آن هم از باب عمل به علم است. ولي شما آنجا اين كار را نكرديد. چرا براي اينكه اگر در روايت به كنديم
ي يك عنايت ويژه اي روي آن عالوه بر عنوانهاي كل شوديمعنوان خاص انگشت گذاشتيد روي چيزي معلوم 

هست. نتيجه اين بحث هم آن است كه روايات خاصي هم در اينجا راجع به عالم داريم غير از كلي عمل به علم 
يك چيز خاصي در آن است. واقعا هم همينطور است. مثال تواضع همين است تواضع را  شوديممعلوم  هانيا
بكند غير از كلي عمل به علم، عمل به  يتريقوو  تريميصما يك رابطه براي اينكه رابطه معلم و متعلم ر آورديم

آن هم فلسفه اخالقي  هانيابايد خودش اهل نماز باشد و اهل روزه باشد و امثال  دهديمعلم وقتي نماز را آموزش 
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هاي اخالقي و  عالوه بر همه آن فلسفه شوديممعلوم  ديگويمداشت و فلسفه ترتبيتي هم داشت. ولي وقتي تواضع 
تربيتي در اين يك فلسفه تربيتي مضاعفي وجود دارد. و لذا ما در ادامه اين بحث خيلي مقيد به نوع بحث مرحوم 

آورده ايشان در  هاعبارت. اين ترتيبي كه ايشان پنج شش امر را در اين ميريگيمشهيد نيستيم اينجا با ايشان فاصله 
را   هانيادر تعليم و تعلم مناسب است  كردهيمحقيقت آمده روي قاعده كلي همه چيزهايي كه خوب است و فكر 

اين است كه روايات  ترمشكلذكر كرده است. اين بيشتر يك استحصاني است كه ايشان انجام داده است. و از آن 
وع استحصان و اين شكل كه بيشتر يك بحث اخالقي است بايد خاص هم از باب عمل به علم است. ولي ما اين ن

دارد ما چيزهاي خاص ديگري كنار بگذاريم بايد با روش درست ببينيم كه غير از اخالص و عمل به علم كه عنوان 
 داريم

 جديد يشناسروش
به علم است اين يك اولين نكته عمل  مييگويمالبته بعد از اين ترتيب چينش ما عوض خواهد شد براي اينكه ما 

كه چند چيز است كه به طور خاص براي معلم در روايات تأكيد شده يكي اخالص  مييگويمقاعده كلي است. بعد 
. اين هم يك مييگويماست به معنايي كه گفتيم به معناي توسلي نوع اول، و يكي هم چيزهاي ديگري است كه بعد 

كرد. با توجه به اين مرحوم شهيد در واقع با اين بحث روش  مطلب روش شناسي بحث است كه بايد به آن توجه
يكي همين تواضع است. كه اين به طور خاص  مييآيمشناسي و مبناي بنيادي آنوقت روي چند عنوان خاص ديگر 
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