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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

ه وارد شديم يكي موارد در حوزه تعليم حكم بحث بعد از اينكه در تعليمي ك ترتيب بحث اينطور بود كه وارد
م در اين آداب و وظائف معلم خاص في تعليم بود كه عرض كرديم و بعد رسيديم به بحث آداب و وظائف معل

المعلم وارد شده و وظائفي كه با عناوين و قواعد عامه ذكر شده است گفتيم كه آنچه كه در منيه المريد به عنوان 
كه براي معلم ذكر  هانيااين است كه مجموعه هشتاد نود ادب و وظيفه و  ميكرديممتني كه در اين بخش استفاده 

را ابتدا مستند به روايات بحث كرديم و  هانياشده ده پانزده تا هست كه دليل خاص و روايت خاص دارد كه ما 
تمام شد و بعد قرار شد كه مجموعه مباحثي كه شهيد دارد مروري داشته باشيم حاال ما ادامه اين را بكنيم و 

آنچه كه در كالم شهيد امده دليل خاص دارد كه معلم بايد اين ادب و برويم به بحث ديگر حدود ده دوازده تا از 
وظيفه را داشته باشد بقيه آن طبق قواعد عامه اي بود كه قبال هم ذكر كرديم و انتهاي جلسه هم ده پانزده تا اصل 

مرحوم شهيد اين . گفتيم كنميمرا سريع مروري  هانيادر اينجا ذكر شده من  كهرا خواهم گفت. رسيديم به آدابي 
آداب و وظائف را به سه قسم تقسيم كرده آداب معلم في نفسه و آداب معلم مع طلبتي فيه و آداب معلم در 
درسش هست. در بخش دوم ايشان داشتند رعايت نوبت در آنجايي كه مثال در پرسش و پاسخ بود كه از اين هم 

 گذشتيم.
 

 مشاوره دادن به متعلم -18
كه فوق حد طاقتش  افتديماگر متعلم در مسيري  ديگويماست  متعلمعي مشاوره دادن به هفدهم و هجدهم نو 

است او را راهنمايي بكند كه در مسير درستي قدم بردارد و بيش از حد توانمندي او در سختي نيفتد حد و حدود 
دارد جز بحثهاي كلي يعني او را باز بگذارد. اين هيچ دليل خاصي ن كنديماو را رعايت بكند و اگر زياده روي 

اينكه بايد توانايي شخص را رعايت كرد و او را راهنمايي كرد كه در مسير درست قدم بردارد اين همان يك نوع 
 امر و نهي كلي و وارشاد كلي است كه دليل خاصي ندارد.
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 عدم ايجاد بدبيني نسبت به علوم خارج از تخصصش  -19
هجدهم نكته مهمي است اين نكته را مرحوم شهيد دارد و بزرگان ديگري هم دارند و آن نكته اين است كه اگر  

كه در رشته اي تخصص دارد طوري نكند  روديمكسي مشتغل به يك تخصصي و علمي شد و يا پيش استادي 
ساير علوم تحت الشعاع  كه نسبت به ساير علوم بدبين بشود و ارزش تخصص خودش را طوري نشان ندهد كه

قرار بگيرد اين يك مطلبي است كه در كتب اخالقي ما آمده اصوال دو تا مطلب در چيزهاي جديد هم گفته 
خاصي را توليد يكي بينش و جهان بيني  كنديمز را توليد دو چيشاخه اي و علمي،  كه تخصص در شوديم
يك نوع نگاهي خاصي به اين عالم و تفسير عالم دارد يا اقتضاي اين، اين است كه آدمي كه فقه خوانده  كنديم

كسي كه فقط فلسفه خوانده يا علوم جديد مثل فيزيك و رياضي خوانده هر علمي يك اقتضائات خاص خودش 
فيلسوف يك طور ديگري  و ؛دنبال اين است كه مسائل شرعي را پيدا بكند كنديمرا دارد آدم فقيه هر جا نگاه 

روانشناسي خاص هر  نديگويمبه اين  كنديمخاصي را ايجاد  روانشناختي. هر علمي و دانشي يك كنديمنگاه 
در رشته هاي جديد. بر اساس اين روانشناسي خاصي كه  اندكردهرشته و شاخه اي از علم و گاهي هم بحث 

شته خودش است و و آن اولويت بخشي به ر ديآيمآنوقت يك امر داوري معموال دنبالش  كنديمشخص پيدا 
احيانا تمايل به نفي رشته هاي ديگر است. در كتب اخالقي ما اين نكته در منيه و و كتابهايي نظير اين است و به 

كه يك حدي از اين تقريبا حالت غير اختياري دارد مثال كسي  شوديمگفته  هانيانحوي مورد توجه بود كه البته 
كه خيلي  گذارديمنوع رسوباتي اين علم در ذهن و شخصيت او باقي  يك كنديمكه عمري مثال در فيزيك كار 

از آن رها بشود ولي در عين حال همه اقتضائات اين رشته اينطور نيست كه اختياري باشد شخص در  تواندينم
در عين حال بايد توجه  گذارديمرشته در وجود او آثاري باقي  ه تعلق خاطر به يك رشته دارد و آنعين اينك

داشته باشد كه عالم فقط اين نيست و نگاه جامعي داشته باشد و از نظر اخالقي چيزهاي ديگر را ناچيز و بي 
ارزش نشمارد معناي اين، اين نيست كه علوم از نظر سعادت بشر اولويت ندارند آن در جاي خودش محفوظ 

ر را كسي نبيند اين يك امر مضموم است علوم يك اولويتهايي دارند ولي اينكه سهم و حد علوم و دانشهاي ديگ
 از نظر اخالقي است. 
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 تعبيري از احياءعلوم
مرحوم شهيد در اينجا ذكر كرده و در احياء علوم هم آمده اينجا در امر هجدهم است اين امر هجدهمي است كه  

الثامن يرش اين است ببينيد. تعب ديتوانيماز آداب معلم مع طلبتي در پاورقي به احياء علوم ارجاع داده كه بعد 
اينكه كوچك بكند  »وراءه التي العلوم الطالب نفس في يقبح أن له ينبغي ال غير ال العلوم ببعض متكفال كان إذا«

 ما عدو المرء فإن المعلمين لجهلة كثيرا ذلك يتفق كما« ؛علومي غير از اين علوم را اين كار شايسته معلم نيست
 .»ذلك أشباه و التفسير و الحديث علم تقبيح الفقه معلم و الفقه تقبيح عادته إذ المعقول و العربية كمعلم جهل

هست فضايي باز بكند كه شخص در رشته هاي ديگر هم نگاه بكند اين در حد چيزي  اشنهيزم نديبيمبلكه اگر 
 است كه اينجا مطرح شده است. 

 مساله نيا يروانشناختجنبه 
است اين را نشان داده كه عمال دلبستگي  هانياتأكيدي كه كردم اين است كه تحقيقات جديد روانشناسي علم و 

و البته يكي ديگر هم هست كه بد نيست بگوييم  آورديمدر يك شاخه و علم يك نوع هويت علمي براي شخص 
ه اي يك اقتضائات شخصيتي يكي هم كه بر اساس آن يك نوع هويت صنفي براي شخص ايجاد بشود هر رشت

دارد اين همان جنبه روانشناختي قضيه است و به دنبال آن چون متصديان و عالمان يك رشته اينها به هم يك 
اين جامعه علمي در چيزهاي جامعه شناسي  دهنديمو يك جامعه علمي تشكيل  كننديمنوع پيوستگي پيدا 

يكي از گروههاي اجتماعي گروههاي تخصصي است  شوديم امروز هم مهم است كه گروههاي اجتماعي كه گفته
و كسي  شوديمهستند اين جامعه علمي خودش يك صنفي  هادانيميشيعني جامعه علمي كه فيلسوفان يا فقها يا 

وابستگي به گروه خيلي امر مهمي است شخصيت  كنديمكه در آن صنف قرار بگيرد يك نوع هويت صنفي پيدا 
و آن فضاي  هانياروه همساالنش و همدرسها و امثال گ ها،گروهو بعد  رديگيمخانه شكل آدم بخش زيادي در 

خانه گروه همسال  سازديمعواملي است كه از بيرون شخصيت را  هانيا كنديمكلي جامعه اي كه در آن زندگي 
ي كه يكي همان و مدرسه و جامعه كلي آنوقت در جامعه كلي اصنافي وجود دارد گروههاي تخصص هانياو 

. آنچه كه اينجا آمده در سبك محدودي است دهديمجامعه علمي است جامعه علمي به انسان يك نوع هويتي 
گر چه دليل خاصي نداريم اما بايد توجه داشته  دهميممن اين را تناسب زمان و مباحث جديد كمي توسعه 

يك آثاري دارد يك آثار روانشناختي دارد كه  باشيم كه ورود در حوزه علمي هم براي معلم و هم براي متعلم
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و  دهديمو يك آثار جامعه شناختي دارد كه به او يك هويت صنفي  دهديمبينشهاي خاصي را به شخص 
كه اين دو تا تا حدي طبيعي است ولي اينطور نيست كه  دهديماحساس تعلق به يك گروه اجتماعي تخصصي 

وجود دارد كه شخص يك نوع حالت تعصبات  هانيال است زمينه اي در همه جبري باشد به هر حال قابل كنتر
كه شخصيتش كامال يك حالت  هانياصنفي يا نگاههاي افراطي به حوزه علمي خودش داشته باشد اين افراط در 

فيزيك داني پيدا بكند كه گويا در عالم هيچ چيزي جز اين نيست و داوري بكند و بگويد علمهاي ديگر ارزش 
ندارد يا هويت صنفي خودش را مبنا قرار بدهد براي اينكه ديگران را نفي بكند و لذا هويت صنفي مثال روحانيت 

رد كه به خاطر هويت صنفي بيايد در دام يك نوع تعصبات كوري بيفتد كه هم هويت صنفي دارد ولي اين معنا ندا
از  هانيانفي كرد. در فرايند تعليم و تعلم  شودينمرا  هاتيواقعحقايق ديگر را نبيند و حقايق را بايد همه ببينند و 

انشناختي زمينه داوري فقيه علم از نظر رو كنديمآن چيزهايي است كه مقدماتي است كه علم موضوع درست 
و از نظر جامعه شناسي هويت صنفي و احساس تعلق به يك جامعه علمي به  كنديمخاصي در شخصيت ايجاد 

درست كنترل نشود ممكن است به يك نتيجه مذمومي برسد كه آدم در داوري خودش  هانياو اگر  دهديمآدم 
ن كار غلتي است و چون اين تعليم، معلمي كه علمهاي ديگر را كوچك بكند يا عالمان ديگر را تحقير بكند اي

بايد اين آسيب شناشس را  شوديمو با آموزش او در واقع اين احساس به متعلم منتقل  دهديمدارد آموزش 
داشته باشد و مانع از اين بشود كه اين آسيب در متعلمش ايجاد بشود اين دليل خاصي ما در روايت نداريم بر 

معلم بايد اينطور باشد آنطور باشد اين هم مثل خيلي  گفتيممورد كه دليل داشت كه خالف آن سيزده چهارده 
قواعد كلي فقهيش هم اين است كه  شوديماز موارد ديگر دليل خاص ندارد اما قواعد كلي و فقهي اينجا جاري 

عالم و معلم اصالح معلم با عنوان شخصي كه مسؤليت دارد رد قبال اصالح و هدايت ديگران مسؤليت دارد و كار 
و هدايت است و هر نوع حركتي كه براي اصالح و هدايت باشد اين امر ممدوحي است و لذا بايد به آن توجه 

در روابط با هم است براي  هاانسانداشته باشد و به عنوان يك كار ارشادي و مشاوره اي كه جزء وظائف عام 
اين پيدايش اين روحيات است معلم طبعا وظيفه مؤكدي  معلم هم اين وظيفه هست البته اينجا چون در معرض

دارد كه جلوي آسيب تخصص در يك علم و تعليم يك علم را بگيرد عاصي بشيند كه تخصص يك جزيره 
بكشد بايد جلوي اين را بگيرد. البته به لحاظ علمي بحثهاي بيشتري  آوردينمجدايي كه ديگران را به حساب 

ما طبق قواعد كلي كه ارشاد و هدايت خوب است و اين امر تكليف عامي است كه انسان  دارد. بنابراين باز اينجا
كه جلوي گمراهي و ضاللت ديگران را بگيرد اين چيز خوبي است منتهي البته اينكه شخص جلوي  كنديمتالش 
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ي افتاد ضاللت را بگيرد اين مستحب است واجب نيست آنچه كه واجب است اين است كه وقتي كسي در گمراه
و مبتالي در منكر شد بايد نهيش كرد به عنوان ادب و تكليف كلي طبق عناوين عامه نه عنوان خاص ما اينجا 

بحث مهمي است گر چه عنوان خاص ندارد. اما قواعد  ديآيمدليل خاص نداريم. اين هم بحثي است كه به نظر 
كه به اين آسيب توجه داشته باشد.  آورديممعلم  كلي فقه اينجا يك حكم تربيتي و اصالحي و استحبابي را براي

تا مانع از گمراهي متعلمانش در اين ورطه بشود. در حقيقت اين اقتضاي حقيقي در اينجا وجود دارد كه شخص 
 هاانسانيك عمل راجحي است در مورد همه  هانيامبتالي به يك نوع تكبر و كبر و عجب بشود و باز داشتن از 

معلم و متعلم خود و فضاي علمي خودش اينجا فقط اين مالحظه را بايد توجه داشته باشيد كه  از جمله در باب
مانع از آن نيست كه به هر حال اولويتهاي علوم متفاوت است جايگاههاي علوم  شوديماين سخني كه اينجا گفته 

تأمين سعادت ابدي انسان دارد به هر حال علمي كه در  يترنييپامتفاوت است بعضي اشرف است و بعضي سطح 
ارزش حد خود علوم ديگران را  خوانديممؤثر باشد اشرف است ولي اين معنايش اين نيست كه همان كه او را 

منكر بشود و نفي بكند با حفظ حدود و مراتب بايد جايگاه هر چيزي محفوظ بماند و جايگاه چيزهاي ديگر را 
شأن او  هانياكه حيف او بود كه رفت به سمت پزشكي و  ديگويمنفي نكند. مال صدرا در مورد بوعلي سينا 

اين از كدام قسم است ممدوح يا مذمومش است اگر  دانمينمباالتر از اين بود بايد در همين فلسفه متبلور بود 
نخواهد ارزش پزشكي را نفي بكند ولي بگويد سطحش در مرتبه بعد از آن است اين وجهي دارد. ولي اگر 

نفي  خواهدينم. در مرتبه خودش پزشكي را كنديمبخواهد بيش از آن حد برود آنوقت يك مقدار مشكل درست 
آن وقتي كه آنجا صرف بكند در اينجا به كار  توانستيمدارد كه  يتريمتعاليت او شخص ديگويمبكند منتهي 
را تشخيص بدهيم. آنچه كه  هاتياولوامر درستي است و غالبا هم ما آدمهايي نيستيم كه  هاتياولوبگيرد. اين 

دارد و تيز بكند و به نحوي مقدمه حرام است مقدمه حرام، حرام نيست مثال كسي كه چاقو را بر دييفرمايمشما 
گردن طرف بگذارد حرام نيست بعضي از جاها شارع به خاطر فوق العاده مهم بودن يك چيزي ممكن است 

را حرام بكند مثال در خلوت با اجنبي، خلوت با اجنبي نوعي مقدمه حرام است اگر ما دليل خاص  اشمقدمه
ه حرام، حرام نيست مگر اينكه مقدمه اي كه اگر نداشتيم حرام نبود به خاطر اينكه مقدمه گناه هست نه مقدم

. وقتي كه پرت كنديمبقيه را انجام ندهد مثل اينكه كسي خودش را از پشت بام پرت  تواندينمانجام داد ديگر 
كاري كرد اين  شودينماين مقدمه كشته شدن است ولي وقتي كه خودش را پرت كرد ديگر  شودينمكشته  كنديم

، يك ةمقدمة الحرام ليست بمحرمه اال إذا كان توليديرام است و لذا در اصول گفته شده كه مقدمه توليدي ح
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و اهميتي كه به عنوان مقدمه داشته  رديگيممواردي شارع دليل خاص دارد كه مقدماتي را به خاط مصالحي كه 
حرام نيست البته  را هم حرام كرده آن شرائط خاص است و اال در حال طبيعي مقدمه حرام اشمقدمهحتي 

مرجوح است و مكروه است ولي حرام نيست. آن مرجوحيت و مكروهيتش هم اين است كه نوعي تمرد بر موال 
و خود اين امري قبيحي در حد كراهت است اما حرام نيست مگر اينكه توليدي باشد يا دليل خاص  دهديمرا 

را فراهم بكند  ييهانهيزمداشته باشد اين قاعده اصوليش است. آنوقت زمينه سازي براي انجام تكاليف اينكه آدم 
حكومتي و واليي پيدا بكند.  كه تكاليف انجام بشود اين هم در حد استحباب است مگر در جاهايي كه جنبه

 ميخواستيمزمينه سازي براي عدم ارتكاب محرمات آن هم واجب نيست مگر در شرائط خاص، آنچه كه هم 
اينجا عرض بكنيم اين است كه اگر كسي مبتالي به گناه است بايد نهي از منكر بشود يا ترك واجب يا ارتكاب 

يا زمينه اي را منتفي بكند كه او در  زنديماست. اما اينكه حرف معصيت نهي از منكر با شرائطي كه دارد واجب 
گناه قرار نگيرد اين واجب نيست البته اين چيز خوبي است ارشاد ديگران و هدايت ديگران نفي ابواب ضاللت 

راجحي است به طور كلي يكي از مصاديقش هم معلم در رابطه با متعلمش است. وقتي كه  چيزهايهمه  هانيا
كه آمدن در اين رشته يك اقتضائاتي دارد راجح است كه او را از ابتالي به اين كار محافظت بكند. ما باز  نديبيم

بحث را با نگاه كامال فقهي تمام بكنيم تا همان بحثي كه دليل خاص داريم و  ميتوانستيم كنميمهم تأكيد 
دليل خاص نداريم و كليات است ولي چون نكاتي  مواردي كه قبال رواياتش را خوانديم بگوييم و بقيه هم بگوييم

 را بررسي كرديم.  هانياقواعد را توضيح داديم يك به يك  هاآنوجود داشت و در ضمن 
 

 ناراحت نشدن از بر گزيدن معلم ديگر  -20
در  القاعدهمربوط به معلم هم اين است كه علينوزدهم يك امر اخالقي مربوط به معلم است و آن امر اخالقي 

 ديآينماگر برود سراغ معلم ديگري خيلي خوشش  كنديماين است كه افراد وقتي كه پيش او درس  هاآدمطبع 
از اين ناراحت نشود كه اگر  »غيره على قرأ إذا عليه يقرأ ممن يتأذى ال أن«معلم بايد توجه بكند كه  ديگويم

پيش معلم ديگر اين هم يك امر  روديم كنديميا مدتي اينجا آمد بعد او را رها  روديماينجا آمد جاي ديگر هم 
 هانيابه اينكه انسان حسادت نورزد و كمال شخص را بخواهد و امثال  گردديماخالقي است كه به هر حال بر 

 اين هم قواعد كلي اخالقي است چيز خاصي راجع به معلم وجود دارد ولي مصداقش معلم است. 
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 ارجاع ديگران به متعلم  -21
ديگران را آموزش بدهد و  توانديموقتي كه متعلم او به نكته اي و مرحله اي رسيد كه  ديگويمامر بيستم 

صالحيتهاي الزم در او پديد آمد او را تشويق بكند و ترغيب بكند و ديگران را به او ارجاع بدهد تا اينكه 
ي است كه طبعا دليل خاصي نيست ولي از باب تعامل بر بر چون اينكه خودش وارد تعليم بشود اين هم يك امر

خود او برود و ديگران را تعليم بدهد امر نيكويي است از باب تعاون بر بر و اينكه هر امري كه براي هدايت و 
د. كلي وجود دارد اما دليل خاص در اينجا وجود ندار شد مستحسن است طبعا يك استحسانرشد ديگران مفيد با

اين هم يك امر ديگري است. نگاه ما نگاه فقهي است چرا اين خوب است بايد عنواني برايش پيدا بكنيم اين 
خوبي دليل خاص ندارد به عنوان خاص و اولي نيامده بايد از قواعد كلي استفاده بكنيم قاعده كلي يك تعاون بر 

كما پيدا بكند و ديگران را تكميل بكند  بر است كه يك امر راجح و مسحبي است و خود اينكه شخص برود و
از اين باب مستحب است كه شخص را  ميكنيم. ما با عنوان فقهي اينجا بحث شوديماين مصداقي از تعاون بر بر 

راهنمايي بكند به سمت تعليم و آموختن به ديگران و ديگران را به او ارجاع بدهد و زمينه رشد او را فراهم بكند 
اين از باب تعاون بر بر و همينطور از باب عون مؤمن اينكه مؤمن و برداران ديني را كمك بكند اين يك نوع 

اه بيفتد و كار بكند و لذا اين تعاون بر بر است و عون مؤمن است. اينجا هم عناوين كمك به اين است كه او ر
وجود دارد. البته اين اگر به جايي برسد كه كتمان ارزش او و توانايي او نوعي تضييع حق  هانيااستحبابي روي 

 نديبيمهايي كه در او كه در حقيقت به خاطر اينكه علي رغم همه صالحيت رسديماو باشد آنوقت به حد حرمت 
كتمان اين موجب تضييع حق اوست در آن حدود اگر برسد ممكن است واجب هم بشود كه  كنديمولي كتمان 

و  عون المؤمن صدقةاين حق را اعالم و ابراز بكند ولي در حالت طبيعي دو تا عنوان وجود دارد يكي اينكه 
و ديگران هم از آن استفاده بكنند و نوعي در حقيقت نشر  يكي تعاون بر بر است. اين كار نيك رشد پيدا بكند

علم هم هست و خود اينكه تربيت بكند و بعد هم او را معرفي بكند براي اينكه برود اگر در امور ديني باشد نشر 
لذا از دو سه جهت عنوانهاي كلي استحباب دارد يكي نشر العلم  و ؛علم است و از آن باب هم استحباب دارد

اينجا ذكر  شوديمعاون بر علم يكي عوم مؤمن ولي البته دليل خاص ندارد. اين هم قاعده ديگري است كه يكي ت
 كرد. اين دو قسم بود كه ما بحثهايي كه دليل خاص داشت گفتيم و بخشهايي كه دليل خاص نداشت مشخص شد.
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 آداب معلم في درسه
ه در فضاي كالس درس بايد توجه بكنيم در اين يب منيه آداب في درسه هست چيزهايي كتقسم سوم در تر 

بخش سوم بر خالف آن دو بحث كه جاهايي داشتيم كه دليل خاص داشت در اينجا عمدتا دليل خاص ندارد همه 
در واقع اخراج مصاديقي است و از اين قواعد كلي كه در باب فقه و اخالق هست. آداب مشترك داشتند كه پنج 

اب مشترك في درسهما شش تا يادتان باشد بعد هم شش تاي دوم آداب مشترك في تا آداب مشترك بود در آد
مع طلبته كه  ديآيمبعد آداب مختص معلم كه آداب في نفسه هشت تا بود بعد  شوديمدرس است كه دوازده تا 

حدود به حال چهل عنوان بررسي كرديم كه از ميان اين چهل عنوان  تاچهل تا  شوديماين هم بيست تا بود 
در قواعد كلي تعدادي هم در آداب درست آمده  ديآيمپانزده مورد دليل خاص دارد و در بحث اول است و بقيه 

 غالبا دليل خاص ندارد. هانياكه 

 لحاظ وضع ظاهري -1
يكي اين است اول اينكه حضورش در جلسه درس متناسب با جلسه درس به لحاظ وضع ظاهري و وقار و  

 بهكه هيچ كدام از اين چيزها راجع به معلم  كننديمهيبت الزم براي كالس درس است و اينجا چيزهايي را نقل 
ه در باره مؤمن وارد شده و در ذكر كرد يكي روايات كلي است ك شوديمهو معلم نيست. آنچه كه در اينجا  ما

روايت  مده و آندر اصول كافي و وسائل جلد يازده و خيلي جاهاي ديگر آ هانياارتباط با ديگران نه معلم، و 
معتبر هم دارد اين است كه كسي كه در ارتباط با ديگران انسان بايد تالش بكنند يعني ضمن اينكه از افراط پرهيز 

تزين در هنگام ظهور و ارتباط با ديگران است. اين فرد لباس مناسبي داشته باشد بكند عنوانش اين است كه 
نظافت داشته باشد و وضعي كه موجب تنفر باشد نداشته باشد اين يك ادب اسالمي است جزء آداب معاشرت 

تميزي  در روابطشان ميان همديگر رعايت اصول هاآدماست دليل هم دارد و از نظر فقهي مستحب مؤكد است كه 
بكنند. اين از آداب اسالمي است و دالليل متقني هم دارد و  شوديمو نظافت و پرهيز از آنچه كه موجب تنفر 
اينجا آورد. جايي ندارد كه معلم اينطور باشد يا متعلم اينطور  شوديمدراصول كافي هم آمده آن قاعده كلي را 

يك ادب اجتماعي تعيين كرده در باب تجمل به غير و تزين باشد ولي قاعده كلي كه در روابط ميان افراد اسالم 
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البته خود قاعده با يك نگاه عميق و جامع  كنديمبه غير تا حد اعتدالي كه ذكر شده اين در اينجا مصداق پيدا 
. ولي در جمع اندشدهرد  دانستنديماخالقي است كه به خاطر اينكه اخالقي  بحثهاي هانيافقهي كمتر بحث شده 

ين درست است كه يك نوع تجمل و تزين متعارف عقاليي براي يكديگر در جامعه امر ممدوحي است اين يك ا
 حدودي دارد اصلش استحباب است

 لباس شهرت
ولي آنچه كه حرام است اين است كه لباش شهرت بشود يعني خالف عرف خودش بشود يكي هم اينكه موجب  

آن هم ممكن است بگوييم نوعي حرمت  شوديمب تنفر تبع ديگران بشود يعني در حدي است كه موج طباعتنفر 
آن فقه اجتماعي كه من به ذهنم هست  خواهديم يترجامعو  تريجددر جاي خود بحثهاي  هانيااست البته 

است. يك فقه تعليم و تربيت يك فقه مديريت يك فقه اجتماعي داريم كه بخشيش همين  هانيهميك بخشش 
يك بخشهاي اخالقي دارد كه ما بايد با نگاه فقهي و جامع و اصولي بحث بكنيم. يك جاهايي  هانيااست كه باز 

. لباس شوديمممكن است حرمت هم داشته باشد ولي كليتش استحباب است رعايت قواعد تعاملي و اينها 
 طباعفر كه موجب تن رسديمشهرت هم دليلش خيلي قوي نيست. آن حرف و حديث دارد وقتي يك حدودي 

باشد بعيد نيست كه قائل به حرمت باشيم. آن هم حدودي دارد كه مثال عالمي لباس جزئي بپوشد كه آن هم قيود 
همان حست تزين و تجمل است به عنوان في الجمله در  اشقاعدهدارد كه در جاي خودش بايد بحث بشود. يك 

لم و متعلم يك آكديتي دارد كه اينجا تأثير و تأثر البته گفتيم همه قواعد كلي در فضاي مع ديآيمباب معلم هم 
دليل  و ؛ولي عنوان معلم نيامده و قاعده كلي است شوديماين روابط بيشتر از اين است كه از كنار خيابان رد 

ديگري هم كه در اين امر هست تمسك به سنت پيغمبر است از جهتي كه پيغمبر به نحوي معلم و مربي است. 
سالم و امامان مقيد بودن به اينكه رعايت نظافت را داشته باشند و اين هم به نحوي به آن تمسك پيامبر گرامي ا

بگوييم از حيث مربي بودنش بود احتمالش هم هست كه بگوييم از حيث  شوديمو آن هم از باب كلي  شوديم
خيلي به اطالق و وجهش  دشوينممربي بودنشان و الگو دهيشان مورد توجه بوده اما چون سيره دليل لبي است 

 تمسك كرد بنابراين غير از قاعده كلي ما چيزي نداريم.
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 دعاوتوجه به خدا  -2
نكته دوم و محور دومي كه هست همان دعاي در اين است كه به سمت درست برود. اين هم دعايي مثال نقل  

وييم دعاي خاصي ذكر شده اين ولي دليل محكمي ندارد كه بگ هانياشده از منابع و سنن ابي داوود و هرمزي و 
هم دليل خاصي ندارد جز چيزهاي كلي كه اصوال هميشه دعا و توجه به خدا و دعاي وقت خروج از منزل 

 همه قواعد كلي است و راجع به معلم چيزي وجود ندارد. هانياهست 

 نماز خواندن قبل از شروع درس  -3
د و اگر در مسجد هم نيست دو ركعت نماز شكر بخواند امر سوم اين است كه سلم بكند و دو ركعت نماز بخوان 

اين هم دليل خاص ندارد نماز مستحب است در مسجد هم نماز تحيت مستحب است و نماز شكر هم استحباب 
اينكه  »لك بخصوصه فلم يثبتذو أما استحبابهما ل« نديفرمايمداردو اينجا از جاهايي است كه مرحوم شهيد 

چون نماز از عبادات است و توفيقي  اندكردهت نشده است. اينكه اينجا اين را ذكر نماز خصوص آن باشد ثاب
ولو اينكه بعضي را مستحب  ديگويمآنهاي ديگر به اين نكته اشاره نكرده اند. ايشان  .اندنگفتهاست دليل خاصي 

يستحب أن يصلي ركعتين  اندگفته هانياداد در كتاب سمعاني جماعه و  خواهيمدر آدرسهايي هم كه  انددانسته
قبل جلوسه. اما وجهي به عنوان اينكه بناست درست بگويد نماز بخواند اين نوعي تشريع است بله از باب كلي 

عليه قبل از  اهللا رحمةاگر مسجد است نماز تحيت يا نماز شكر بخواند عيبي ندارد. مرحوم آقاي گلپايگاني 
. خيلي امر خوبياست نه به عنوانه اين هم كردنديمو بعد درس را شروع  خواندنديمدرسشان دو ركعت نماز 

  .دليلي ندارد جز همان كليات

 نوع نشستن -4
هم باز دليل خاص ندارد و عبور  هانياامر چهارم نوع نشستن است كه با تمأنينه و تواضع و خشوع باشد كه 

از چيزهايي كه معلم دليل خاص داشت اين بود  جز اينكه مصداقي بشود براي اصلي كه سابق گفتيم يكي ميكنيم
كه نسبت به متعلمانش تواضع داشته باشد آنوقت اگر تواضع مصداقش طبعا در نشستن و گفتگو و در روابط و 

نبايد نشستن متكبرانه باشد  هانياحركاتش متقابل با متعلمان هم هست از باب قاعده كلي تواضع نوع نشستن و 
ر باب نوع نشستن به نوع خاص و اولي دليل داشته باشيم نه ولي از باب قاعده كلي كه د خصوص بهاما اينكه 
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بايد نشستن متواضعانه باشد و اين مستحب است و  هانياتواضع معلم معلم مركدا توصيه شده بود نوع نشستن و 
 اگر متكبرانه باشد نوعي حرمت دارد. اين هم از باب همان تواضع و تكبرش است. 

 قبله اسقبال -5
و در  اندآوردهامر پنجمي كه اينجا ذكر شده اسقبال قبله است در باب استقبال قبله هم در باب قضاوت فقها 

هست و هم در باب معلم آمده كه مستحب است هنگام قضا و هنگام تدريس رو به قبله بنشيند  هانياجواهر و 
كه مستحب است پشت به قبله بنشيند تا متعلمان رو به قبله بنشينند اين نه  اندگفته. اندگفتهبعضي نكته مقابلش را 

در باب قاضي نه در باب معلم ما دليل خاصي در جلسه قضا يا تدريس نداريم كلي اين هست كه آن مطلقا كه ما 
اين است كه انسان رو به قبله باشد اما  هانشستن. بهترين »الْقِبْلَةُ بِهِ اسْتُقِْبلَ مَا الْمَجَاِلسِ أَشْرَفَ إِنَّ«داريم كه 

از باب قاعده كلي اين مستحب است نه به  نشدهاينكه در حال قضا يا در حال تعليم و تعلم باشد چيزي وارد 
 عنوان خاص، اين هم يك عنوان ديگري است.


