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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

ما در بحث بيان وظائف و آداب تعليم و معلم بوديم كه محور را مباحث مرحوم شهيد در منيه قرار داديم منتهي با 
را بحث كرديم ما از ميان حدود هفتاد وظيفه و ادبي كه مرحوم شهيد رضوان اهللا  هانيايك نگاه استداللي و فقهي 

مواردي بود كه با عنوان اولي و دليل خاص در  هاآنتعالي عليه ذكر كرده بودند حدود كمتر از پانزده مورد از 
ر كرده بودند در حقيقت را بحث كرديم اما ساير موارد كه مرحوم شهيد ذك هاآنروايات به آن اشاره شده بود كه 

دليل خاص به عنوان اولي نداشت. بلكه مستند بود قواعد عامه اي كه در باب معلم ايشان تطبيقش داده بودند نه 
اينكه به عنوان خاص معلم در روايات وارد شده باشد پس از ميان اين هفتاد موردي كه در بحث معلم در منيه 

مشتمل بر چند عنوان است. شايد حدود صد عنوان بشود در قالب هفتاد  ابندهآمده كه هفتاد مورد است بعضي از 
ده پانزده  هانياعنوان، اين حدود هفتصد ادب و وظيفه در مجموعه و در قالب اين هفتاد بحث ذكر شده از ميان 

اشاره تا محور اصلي بود كه دليل داشت بقيه دليل خاص ندارد بلكه يك عناوين عامه اي است كه بعضي را من 
. ايشان اين اقسام را در آداب معلم في نفسه قرار كنميمكردم و در پايان هم مجموعه عناوين ثانويه را عرض 

داده بود و آداب معلم مع طلبته بود و آداب در درس بود كه قسم سوم است اين آداب در درس هم حدود سي 
را هم يك مرور اجمالي سريع خواهيم داشت  اهنيابه چهل مورد  شوديمبند هست كه خود اين سي بند تقسيم 

 علتش هم اين است كه

 تأكيد دوباره وادامه بحث آداب معلم في درسه  
 خواهيم داشت. امر اول از اين قسم سوم اين است كه  سريعدليل خاصي در اين بخش نيست ولي ما يك مرور  

 حفظ شكل ظاهري ووقار وهيبت -1
در كالس است و اينكه داراي وقار و هيبت الزم باشد و نظافت و  بحث شكل ظاهري معلم هنگام حضور

پاكيزگي متناسب با فضاي كالس درس را رعايت بكند. اين نظافت و وقار و هيبت كه اينجا آمده مستند شده با 
ي و التجمل و المروه الز برواياتي كه در بخش تجمل آمده مثال كافي هست صفحه چهار صد و سي و هشت كتا

در آنجا  ي و التجمل و المروةباب الزه نام ائل الشيعه هم كتاب العشره جلد يازده دوازده و بابي هست بدر وس
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سيره پيغمبر اكرم در هنگامي كه در  و ؛زيادي آمده كه به هر حال مؤمن تميز است و وقار الزم را دارد روايات
هست وارد  هانياا هم تأكيدي كه بر نظافت و آنج كرديمو با مردم ارتباط برقرار  كرديمجلسه اي حضور پيدا 

شده است. اينجا هم چيز خاصي در باب معلم نيست جز همان آداب كلي كه بايد يك مسلم رعايت بكند در 
پياده كرده اين هم يك  هانياارتباط با ديگران مرحوم شهيد اين را در فضاي كالس و ارتباط با شاگرد و 

مصداقي از آن كلي است ممكن است بگوييم به خاطر اهميت فضاي كالس و درس و تأكيداتي كه نسبت به او 
هست اينجا تدكيدي وجود دارد. ممكن است بگوييم اطمينان داريم به اينكه اينجا تأكيدي وجود دارد. اين هم 

 .اندآوردهيك مورد است كه در اينجا مرحوم شهيد 

 دعا هنگام شرع درس  -2
درس را شروع بكند دعا بكند و مداومت بر ذكر اهللا داشته باشد در اين  خواهديممورد بعدي اين است كه وقتي  

در منابع خاصه دعاي خاصي براي جلسه بحث و  همورد هم دعاي خاصي وارد شده كه از منابع عامي نقل شد
د و دعا بخواند به صورت كلي هست. اما در خصوص جلسه درس نقل نشده اما اينكه درجلسه درس بنشين

ارجاعاتي داده شده است. ترمذي درس اين دعا در احاديث عامه آمده كه اينجا از سنن ابي داوود و سنن 
بنابراين اين هم باز اگر كسي بخواهد دعاي خاص به عنوان اين بگويد دليلي ندارد مگر اينكه به تسامح در عقيده 

شد و بگويد روايت ضعيفي كه دعايي در آن نقل شده مثبت استحباب هست. بنابراين در باب دعا سنن قائل با
اين را مستحب در نظر گرفت و اگر آن را قبول نكنيم  شوديمدليل خاص غير معتبر هست بنابر قاعده تسامح 

بر ذكر خدا  و ؛دليل خاص نداريم جز كلي كه در هر نشست و برخاستي مناسب است كه انسان دعا بخواند
 امر  و ؛مداومت داشته باشد

 دو ركعت نماز قبل از درس  -3
سومي كه اينجا آمده دو تا مطلب آمده يكي سالم هنگام وارد شدن است و ديگري خواندن دو ركعت نماز هست 
از اگر در مسجد هست به عنوان تحيت و اگر در غير مسد هست به عنوان نماز شكر، آنجا مرحوم شهيد چون نم

 و اماكه  نديفرمايم اندكردهاينجا بر خالف جا هاي ديگر دقت فقهي هم  خواستيمعبادتي است كه دليل خاص 
اينكه مستحب باشد كه در هنگام حضور در كالس و مجلس درس دو  لك بخصوصه فلم يصدقاستحبابهما لذ
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لماي عامه كه نظري و ابن جماعه و لكن بعضي از ع اين لم يصدق و أن استحبه بعض العلماركعت نماز خواند 
هم  هاآنعامه در كتب فقهي و اخالقيشان دارند. اما  يستحب أن يصلي ركعتينكه  اندگفتههست در كتابشان 

دليلي برايش ذكر نكرده اند. بنابراين خواندن هيچ وجه خاصي ندارد چرا اگر مسجد است نماز تحيت خوب 
خوب است اما وجه خاصي ندارد. اين هم دعا و نماز كه هيچ كدام دليل اگر هم مسجد نباشد نماز شكر  و ؛است

 خاصي ندارد مگر از باب اينكه هميشه خوب است.

 نوع نشستن -4
چهارمي اينجا دارد كه البته باز به هيأت و شكل ظاهري استاد در كالس اشاره دارد. كه اطمينان و تواضع و  

ين هم دليل خاصي ندارد البته ا. دبشود و مورد رعايت قرار بگير خشوع در نوع نشستن و سخن گفتن او مشاهده
به صورت كلي دارد كه چطور بنشيند و حالت تكبر نداشته باشد. اصل تواضع يكي از اموري كه دليل خاص و 
معتبر هم داشت تواضع بود چون تواضع يك عنوان كلي بود كه در ارتباط با متعلمين بود چه در كالس و چه در 

كالس طبعا در كالس مصداق بارز تري داشت. اما چيز ديگري فراتر از اين ما به لحاظ شكل ظاهري و نوع غير 
 .نشستن نداريم جز از باب تواضع

 استقبال قبله -5
 قرار گرفته بحث رو به قبله نشستن است در اينجا  بحثپنجم كه اين هم كمي محل  

 اسقبال معلم يا متعلم
كه استاد پشت به  اندگفتهبه قبله بنشيند و بعضي  وكه مستحب است كه استاد ر اندگفتهدو نظر وجود دارد بعضي 

قبله باشد و شاگردان رو به قبله باشند اين در باب كالس درس گفته شده در باب قضا آمده كه خود قاضي رو به 
فين منازعه رو به قبله قاضي پشت به قبله بنشيند و خصوم و مدعي و منكر و طر اندگفتهقبله بنشيند بعضي 

قسم بخورند اين هم دو نظري  خواهنديماگر  خصوص بهبنشينند كه بيشتر احساس حضور در محضر خدا بكنند 
است كه اينجا آمده در باب قضا هم بحثش شده و در پاورقي چاپ منيه هم كه ارجاع داده به بحث قضا 

دليل خاصي هم ذكر شده است اما در باب تعليم و تعلم و  ببينيد. در باب قضا ديتوانيموآدرسهايي ذكر كرده كه 
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كالس درس دليل خاصي وجود ندارد جز دليل عامي كه دارد كه خير المجالس مستقبل بها اين يك دليل كلي 
اين هم پايين آدرس داده به رواياتي كه معتبر نيست. پس استقبال به قبله اصلش چه بگوييم خودش  .تاس

ل ندارد يشته باشد يا طوري بنشيند كه بقيه بتوانند رو به قبله باشند در باب تعليم و تعلم دلاستقبال به قبله دا
مطلق آن دليل دارد كه آن هم ضعيف است. در پاورقي دارد كه آن دليل از تحف العقول است و روايات تحف 

 .1»الِْقبْلَةُ بِهِ اْستُقْبِلَ مَا الْمَجَالِسِ أَْشرَفَ إِنَّ وَ شَرَفاً ءٍ َشيْ لِكُلِّ إِنَّ«القول سندش معتبر نيست. در روايات دارد 

 مهاتصال شايدي اين سيره به ائ
جزء يك سيره ان شكلي  هانيااما در كتب اخالقي و فقهي اين بحث استقبال قبله آمده است. قبله و دعا و  

كه سيره متصل به  امنوشتهه، من اينجا به اصل ائم گردديممتشرعه هست و بعيد هم نيست كه بگوييم اين سيره بر 
ائمه كه بعد بحث كي كنيم. ايشان يكي دو جا گفته ولي كلي نفرموده است. اين را بعد راجع به سيره هم صحبت 

. بنابراين ميكنيمخواهيم كرد كه ممكن است بعضي باشد منتهي اينكه داللت بكند و تام باشد يا نباشد صحبت 
راجع به قبله هم ما دليل خاصي نداريم آنچه كه داريم يك رواياتي است كه كلي مجالس را گفته كه شامل آن هم 

 . اما آن هم روايتش معتبر نيست.شوديم

 نيت تعليم داشتن -6
نيت تعليم  از خانه بيرون بيايد و در جلسه بنشيند و وارد بحث بشود نيت او خواهديموقتي  ديگويمششم هم  

. اينكه نشر علم و تبليغ احكام الهي بكند و امثال اندكردهعلم و همان اغراض ديني باشد كه او را به آن موظف 
يعني قصد تقرب الي  مييگويماين هم دليل خاصي ندارد جز اينكه بگوييم همان اخالص است اخالص كه  هانيا

براي تحقق اوامر موال  اندكردهان چيزهايي است كه به او امر اهللا بكند و يكي از نمونه هاي بارز قصد تقرب هم
به اخالص و بحث جديدي نيست. اين  گردديماست اين هم بر  هانيااقدام بكند. كه امر موال نشر علم و امثال 

 .اموري كه اينجا ذكر شد

                                                            
 .469: ص ،72ج ،)بيروت - ط( األنوار بحار - 1
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 نوعي آرامش و تمأنينه در نشستن -7
 عن يديه و التقلقل و مكانه عن التنقل و الزحف عن بدنه فيصون اإلمكان مع واحد سمت على يستقر أن«هفتم  

اين هم بحث اين است كه نوعي آرامش و تمأنينه در نشستن داشته باشد و از نزاع زياد پرهيز بكند  ...» و العبث
در  هانيااين هم دليل خاص ندارد جز آنچه كه درروايات براي مؤمن نقل شده و از ائمه و پيامبر هم نقل شده كه 

و  كردنديمنبودند اخالق خوبي داشتند و شوخي  هانياجلساتشان و در روابطشان خشك غير قابل تعامل و 
اين قاعده كلي است و دليل  كردنديمن حش بش ... بودند اما در عين حال از افراط و زياده روي پرهيز مالمؤ

مال كل مجالس است. طبعا در جلسه  نيست خصوص بههم دارد و معتبر هم هست اما در باب جلسه درس 
 .شوديمدرس هم مشمول قاعده كلي 

 موضع نشستن وبرقراري ارتباط -8
جايي  ديگويم »خاصا التفاتا إليهم يلتفت و الحاضرين لجميع فيه وجهه يبرز موضع في يجلس أن«هشتم  

بنشيند كه همه ببينند و بتواند با همه تماس برقرار بكند و به درستي به همه توجه بكند و امثال اين، اين هم دليل 
كه توجهشان به همه بود و عنايت  نشستنديمخاصي ندارد جز سيره كلي كه در پيغمبر هم هست كه مثال جايي 

قاعده كلي است مجلس درس هم يكي از جاهايي است كه  اهنياداشتند كه كسي را مورد بي توجهي قرار ندهند 
بايد سنت مورد توجه قرار بگيرد. همه آنچه كه در جاهاي ديگر هست در اين جلسه ممكن است بگوييم اولويتي 

را مرور بكنيم من بر  هانيا. كه اين هم سه چهار نقطه كليدي روش شناختي است كه بعد از اينكه كنديمپيدا 
 لحاظ بنيادي يك بحث كامل خواهيم داشت به گردميم

 حسن خلق  -9
نهم يكي حسن خلق است اين حسن خلق از مسائلي بود كه به نحوي دليل خاص هم داشت در تواضع و رفق و  

لين و امثال اينا، يك بحث هم اينجا اين است كه آنهايي كه برتر هستند مورد احترام بيشتر قرار بدهد كه با آن 
. دديگران را از عنايت خودش محروم نكت »بالباقين يتلطف«منافات ندارد. ولي به شرط اينكه تبعيض بي جا 

زرگان ما اين توجه را داشتند. جمع بندي آن بحثي كه قبال هم داشتيم تبعيض چيزي بود كه قبال هم دليل داشتيم ب
تبعيض نبايد باشد اما رو اصول كه بود اينكه افراد فاضل و ممتاز و بر جسته را مورد توجه بيشتري قرار بدهد و 
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بگوييم  ميتوانيماحترام بيشتري بكند مانعي ندارد بلكه از باب اينكه توقير اعلم يا افضل كه مستحب است آن هم 
 مستحب است. 

 نكته درباره تشويق
رگان ما دارند كه اين تشويق طوري نباشد كه ديگران را تحقير بكند. اين از آن مرزهاي مهم اما هميشه اين را بز

. چون رديگيممورد غفلت قرار  هاوقتو خيلي  كننديمبحث تشويق است كه امروز هم گاهي به اين بحث اشاره 
و لذا تشويق و  زنديمخواه نا خواه تشويق كسي در كالس يا جاي ديگري عمال نوعي صدمه روحي به ديگران 

 يوقر و« ديفرمايملذا  و ؛ترغيب چنان تنظيم بشود و با مالطفت باشد كه به ديگران لطمه روحي وارد نكند
 يتلطف و  اإلمامة في تقديمهم حسب على مجالسهم يرفع و ذلك نحو و شرف أو صالح أو سن أو بعلم فاضلهم
 و البشاشة و الوجه طالقة و السالم بحسن يكرمهم و«در عين حال به بقيه هم توجه داشته باشد  ».بالباقين
. اين هم يك مطلبي است كه نكته خوبي است باز اينجا دليل خاص نداريم كل اينكه انسان با ديگران با »االبتسام

مورد احترام  تواننديمهمگان با حسن خلق بر خورد بكند و اينكه آدمهايي به خاطر علم و سن و فضائل اخالقي 
يد معني دارد باشد كه ديگران را تحقير بيشتر قرار بگيرند بلكه مستحب است و اينكه اين احترام و تكريم نبا

 بكند. 
 ميكنيمبحث 

 برخواستن براي احترام 
مصداق پيدا  هانيااين دو سه تا مطلب است كه قواعد كلي است از جمله در باب استاد و شاگرد و كالس و  
بر خاستن براي احترام  امآوردهديگر هم كه من به عنوان نهم  نكتهيك ويتي هم دارد كه بعد و يك نوع اول كنديم

 بالقيام و« ؛اندكردهاست اينكه استاد بر خيزد جلوي ديگران يا شاگرد جلوي استاد بر خيزد اين هم اينجا بحث 
در بحث قيام مقابل ديگران  .»يوهمه ما األخبار بعض في كان إن و بوجه فيه كراهة ال و االحترام سبيل على لهم

 معتبر معلوم نيست ما داشته باشيم.در پاورقي هم توضيحاتي دارد و روايات 
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 نهي پيامبر نسبت به خود  -الف
 كردنديمكيد أروايات داريم بعضي روايات دارد كه جلوي پاي هم مثل اعاظم بر نخيزيد و پيامبر اكرم ت طائفهدو 

 قيام نكنيد. شوديمتي من وارد كه جلوي پاي من وا نايستيد. وق

 توصيه پيامبر به اكرام اهل بيت -ب
عظم اهل بيتي من بعدي و اكرموهم و روايت ديگر هم اين است كه نسبت به اهل بيت حضرت توصيه كرد  

 اندگفتهو  اندكردهاء خصوصيت غ. كه بعضي اين را الياال ألهلبيت ألحد هفضلوهم فإنه ال يحل ألحد أن يقوم مجلس
 باشد مانعي ندارد. هالتيفض براياگر 

 جمع روايات
كه بر خاستن جلوي ديگران به شكل طاغوتي كه سنت پادشاهان ايران و روم  شوديمجمع آن روايات اينطور  

از  خواستنديمبه تكبر آنها به خاطر آن جلويشان بر  گشتيمبوده و و بزرگانشان با يك جالل و شكوه كه بر 
اگر بر گردد به فضيلتي كه در شخصي هست  خصوص به. اما اگر بر خاستن از روي احترام باشد كرديم آن منع

همه در باب معلم و استاد و شاگرد نيست كلي است يكي هم به معلم و  هانيا. ولي كندينماين را روايات منع 
لذا شهيد  و م؛يكرديمت ما بيشتر بحث . البته اين رواياتش معتبر نيست اگر روايات معتبر داشگردديمشاگر بر 

. اينكه جلوي پاي شاگردان بايستد يا فيه بوجه لهم علي سبيل االحترام و ال كراهةكه و بالقيام  ديفرمايم
 .المحل هذا غير في تحقيقه و يوهمه ما األخبار بعض في كان إن و ؛بالعكس اين هيچ كراهتي ندارد

 رد روايات منع
اوال سند معتبر ندارد ثانيا آن منع با قرائني كه دارد قيام از آن قبيلي كه جلوي  كنديمدر واقع آن اخباري كه منع  

ممكن بود همان  كردينمآن را منع كرده و پيغمبر هم كه خودش در مقام نبوت بود و اگر دقت  اندداشته پادشاهان
وضع قيصر و كسري و پادشاهان احياء بشود مقيد بودند كه نگذارند اين كار بشود سوم اينكه رواياتي مقابلش 

كه اگر حالت استكباري نباشد مانعي ندارد.  شوديمجلوي پاي اهل بيت بايستيد خوب معلوم  ديگويمداريم كه 
 داب و وظيفه آمده است.در هر يك از اين موارد يك يا بيش از يك مورد آ
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 ...واستعاذه  خواندن قرآن و -10
صالح  آل او فرستادن و دعاء براي خلفبر پيامبر و  تنكته دهم خواندن قرآن و استعاذه و بسم اهللا گفتن و صلوا 

است. اين هم چند موضوع است كه هيچ دليل خاصي ندارد. بعضي حتي دليل ندارد كه در  هانياگذشته و امثال 
دليل دارد كه در هر موردي بسم اهللا بگوييد اما قرائت قرآن در هر  هانيامجلسي بايد اينطور باشد. بسم اهللا و هر 

جلسه اي دليلي ندارد. من در ذهنم اين است كه براي خواندن قرآن دليل نداريم. بنابراين اين چند مطلبي كه 
ي دليل دارد به طور كلي در جلسات و هر كاري اينجا آمده هيچ كدام در خصوص كالس درست دليل ندارد. بعض

 .خواندنديمكه بعضي از علما فالن سوره را  ديفرمايمبعضي دليل هم ندارد.  رديگيمكه كالس درست را 

 القاء درس به بهترين شيوه -11
است كه و آن اين  كنديمآن بند يازدهم قاعده كلي است كه دليل خاص ندارد ولي قواعد كلي آن را اقتضاء  

درس را به بهترين شيوه القاء بكند با بيان بهتر و شيوه مناسب درس را القاء بكند. اين يك مطلب است كه اينجا 
آمده كه گفتيم اين قاعده كلي است كه يكي از قواعد كلي ما اتقان عمل بود اينكه مستحب بود مؤمن هر كاري را 

استحباب به برگزيدن  كنديممان متغير است. آنچه كه دين امر در طول ز هاروشبه بهترين شيوه انجام بدهد اين 
است. در بند يازدهم  شيهامصداقبهترين شيوه است و لذا همان عنوان كلي است كه در باب تعليم هم يكي از 

 يك 

 القاء شبهه بدون جواب نماند
القاء بكند سعي كند طوري باشد كه با  خواهديماي و آن اين است كه اگر شبهه ميكنيممطلب ديگري هم اشاره 

جوابش كنار نباشد طوري نشود كه اين شبهه ذهن كسي جا بيفتد و جواب برود در زمان ديگري كه معلوم نيست 
بايد  دهديمكه فرصت كند آن را بيان بكند. اين هم دليل خاص ندارد جز اينكه احتمال اضالل و گمراهي كه 

 پرهيز بكند.
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 ي در آموزش اولويت گذار -12
است و از نظر ديني نياز او  ترمهميزهايي كه چ نآگذاري در آموزش متعلم است و اينكه بند دوازدهم اولويت 

 .به او ياد بدهد اين هم دليل خاصي ندارد هست

 طوالني نكردن جلسه درس -13
ي هم كوتاه و فشرده بند سيزدهم اين است كه جلسه درست را چنان طوالني نكند موجب مالل بشود و خيل 

همه روشهاي كلي است كه دليل خاص  هانيانكند كه افراد نتوانند ان را بفهمند و حد اعتدال را رعايت بكند. 
 . خواهدينم

 پرهيز از تدريس هنگام مريضي -14
د بحث را اداره بكن تواندينمو بند چهاردهم هم اين است كه اگر حالت مريضي يا حالت خاصي دارد كه خوب 

قاضي وقتي بايد به قضا  ديگويمن است كه در باب قضا وارد شده است. آپرهيز بكند اين هم دليلي ندارد نظير 
بپردازد كه زياد سير يا گرسنه نباشد و مريض نباشد و حال متعادلي داشته باشد. آنجا هم دليل خاص دارد ولي 

حسن وجه عمل بكند و بعضي از حاالت منافات دارد با را به ا اشفهيوظمعتبر نيست. مگر اينكه برگردد به اينكه 
لذا اگر در حدي است كه موجب تضييع وقت ديگران است اتالف  و ؛را خوب عمل بكند اشفهيوظاينكه بتواند 

ممكن است حرام باشد و اگر به آن حد هم نرسد كراهت دارد اما از باب همين  كنديموقت است و بي خاصيت 
 دليل خاصي داشته باشد. قواعد كلي نه اينكه

 فضاي كالس -15
 بشوددر فضاي درس و بحث چيزي كه موجب آزار متعلمين  ديگويمبند پانزدهم مربوط به فضاي كالس است  

هاي امروز هم خيلي به اين توجه دارند. كه مثل دود و غبار و صداي هنجار وجود نداشته باشد كه در بحث
هم به اين توجه  هانياشناسي و براي ياد گيري خيلي مهم است در روان اصوال آن آمادگي فضا و تناسب فضا
خيلي مؤثر است البته  راندمان تعليم و تعلم يا كاهش آن در افزايش هانياشده فضا و مبلمان و شرائط مختلف 

تواند به اتقان عمل كه بخشي از اتقان عمل اين است كه فضا فضايي باشد كه طرف خوب ب گردديماين هم بر 
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طوري است  هابچهكالسهاي مقدماتي براي  كننديمرشد بكند و در مسيرهاي انحرافي نيفتد. روي اين خيلي كار 
كليش هم  ،به عناوين كلي گردديم. اين هم بر برديمرا سريع جلو  هاآنكه نوع تصوير و نقاشي خاصي دارد كه 

كه بهتر انتخاب بكنند چه در عناوين ديني و چه  كنديماين است كه تكنولوژي و فضا و شرائط را اسالم تأكيد 
ساير عنايون در اموزشهاي ديني مستحب است براي اينكه انسان اقدام بكند. ولي توجه بزرگان ما به اين نكات 

هفت هشت كتابهاي اخالقي قديم ... ودقيق فني خيلي جالب است البته مرحوم شهيد در اينجا از كتابهاي سماعه 
 ت.آورده اس

 زمان كالس -16
از لحاظ وقت و زمان و اينكه وقت  نديآيمبند شانزدهم دارد كه مراعات مصلحت كساني را بكند كه در كالس  

 گردديممفيد باشد بعضي از نكات به برنامه بر  هاآنمناسبي بگذارد كه اين هم بحث زمان است زماني كه براي 
 برخي به زمان و برخي به مكان كه همه عناوين كلي است.

 صدا بلند نباشد -17
بند هفدهم مربوط به صداي استاد است كه صداي بلندي كه آزار بدهد نداشته باشد ولي صداي بمي كه ديگران  

نتوانند استفاده بكنند نداشته باشد صداي متناسب و متعادل داشته باشد. در اين زمينه البته ما در سنت و سيره 
 يكون أن يعجبه آله و عليه اللّه صلّى النبيّ  كانپيغمبر رواياتي داريم كه از امام موسي بن جعفر نقل شده كه 

كه صدا آرام باشد نه  آمديمحضرت خوششان  .الصوت جهير الرجل يكون أن يكره و الصوت خفيف الرجل
صداي بلند جهوري الصوتي كه ديگران را آزار بدهد. اين هممطلبي است كه در بندهجدهم بحث شده كه روايات 

 الْأَصْواتِ  أَنْكَرَ ِإنَّ « و 2حجرات/»النَِّبي صَوْتِ  فَْوقَ أَصْواَتُكمْ َترْفَعُوا ال«هم دارد كه كلي هم داريم و در قرآن 
با يكديگر صداي مناسبي  هاآدماصل اينكه در روابط داريم كه منع صداي بلند است.  .19لقمان/»الَْحمِير لَصَوْتُ

كيد شده است. آن طرفش كه پايين نباشد در أبه كار گرفته بشود و صداي بلند و آزار دهنده نباشد در روايات ت
روايات چيزي نيست آن از باب اين است كه نبايد اينطور باشد كه مانع تفهيم و تفهم بشود. آن طرف عقلي قضيه 

نيد كه موجب آزار ديگران نشود هم آيات داللت دارد و هم روايات است ولي آن طرف كه در صوت افراط نك
است كه بايد  فضاهايي نيترمهمفضاي كالس درس هم يكي از  متعدد است و در سنت و سيره هم بوده طبعا
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يك جمع بندي علمي و جامعي  ميكنيممورد توجه قرار بگيرد. ده دوازده مورد ديگر هم آمده كه جلسه بعد تمام 
 .  ميكنيمم كه بعد عرض داري


