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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

دارد ابتدا آن مواردي كه به طور خاص دليل برايش  معلمرسيديم به آداب و وظائفي كه  هابحثاينكه در ادامه 
وارد شده بود بيان كرديم كه حدود سيزده چهارده مورد بود و بعد پرداختيم به اينكه آنچه كه مرحوم شهيد در 

را بررسي كرديم بخشي از آنچه كه مرحوم  هانيامباني فقهي دارد يا ندارد.  هانيامنية المريد آورده ببينيم كه آيا 
كه دليل خاص داشت و بخشي هم مواردي بود كه  شديمشهيد اينجا ذكر كرده بودند جزء سيزده چهارده موردي 

. چون ميكنيم. ما در ادامه بحث اين موارد باقي مانده را عرض شوديمدليل خاص ندارد و با عناوين كلي ثابت 
 .كنميمبحث جدي و مهمي باقي نمانده سريع عرض 

 معلم في درسهبحث آداب  ادامه

 عدم رعايت انصاف تمنع از درس درصور -18
 أو بحثه في تعدى من يزجر أن«نوزدهم از آن مواردي كه آداب معلم را در منيه ذكر كرده بودند اين است كه  

حاصل اين ادب اين . »فائدة بغير الصياح أكثر أو الحق ظهور بعد إنصاف ترك أو أدب سوء أو لَدَدٌ منه ظهر
اگر متعلم يك كار اشتباهي از او صادر بشود و مراء و جدال  ديگويماست كه بيشتر حالت نهي از منكري دارد 

بكند و در جايي كه بايد انصاف بدهد انصاف ندهد يا اين نوع ادبهاي اسالمي يا ادبهاي خاص كالس را رعايت 
. اين در صفحه بيست و چهار اندآوردهيك مطلبي است كه ايشان  معلم او را از درس منع بكند. اين هم كندينم

در باب معلم و متعلم دليل خاصي  ميپردازيمچاپ بوستان كتاب است. اين نكته از نظر فقهي وقتي با دقت به آن 
 ندارد بلكه مصداقي است از همان بحث امر به معروف و نهي از منكر كه طبعا در چهار چوب همان ادله نهي از

بايد رعايت بشود. در چهار  هانيايعني شرائط نهي از منكر كه احتمال تأثير بدهد و امثال  رديگيممنكر قرار 
چوب نهي از منكر معلم هم يكي از آن مصاديق است. اين هم دليل خاص ندارد بلكه در چهار چوب بحثهاي 

اين در چهار  »عليه تربو مفسدة ذلك على يترتب لم إذا كله هذا«. ايشان هم اينطور دارند كه رديگيمكلي قرار 
اگر مفسده اي در  كنديمدر امر به معروف و نهي از منكر اين است كه اقدام  ديگويم. رديگيمچوب همان قرار 
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ين ادب به شكلي در جاهاي ديگر هم وجود داشت اينجا هم ا. كندينمآن باشد اگر مفسده اي در آن نباشد اقدام 
ار شده است. در واقع چون ايشان بعضي آداب معلم را في نفسه گفته بعضي آداب معلم را در درس به نحوي تكر

اشتباهاتي كه در  ديگويمكه نهي از منكر بكند نسبت به آن اشتباهاتي كه متعلم ذاتا دارد اينجا  ديگويمگفته آنجا 
از منكر نسبت به منكراتي كه با قطع نظر چه نهي  كندينمفضاي كالس متصور است نهي از منكر بكند. ولي فرقي 

از كالس درس متصور است نهي از منكر بكند اينجا نهي از منكر منكراتي بكند كه در كالس متصور است. هيچ 
يك از اين دو مورد دليل خاصي ندارد و مشمول قواعد و ادله عام است. اين هم نهي از منكر و امر به معروف 

 هيد تطبيقش داده است.كلي است كه اينجا مرحوم ش

 ماليمت در برخوردوشنيدن سؤاالت -19
 تحرير أو أورده ما تقرير عن السائل عجز إذا و سؤالهم سماع و خطابهم في بهم اإلرفاق يالزم أن«مورد بيستم  

خيلي  »عنده بما أجاب و إيراده وجه بين و أوال مراده عن عبر المعنى على وقع و قصور أو لحياء فيه العبارة
نكات دقيقي دارد. اصل اين محور اين است كه نرمي و ماليمت در برخوردش داشته باشد در شنيدن 

كه مطلب درستي در سؤال  كنديمو او احساس  كنديمو طرح مسائل تا انجا كه كسي وقتي سؤال  هاحرف
او پاسخ بدهد  او هست سؤال او را درست تدبير بكند كمكش بكند كه اين سؤال شكل بگيرد و بعد به

 . رنديگيمهمه در واقع مصداق رفق قرار  هانيا

 اين ادب دليل خاص دارد
هم همان عنوان رفق و ليني بود كه روايات آن را قبال  خاصشاين ادب، ادبي است كه دليل خاص دارد دليل 

كه يكي از آداب و وظائف معلم رفق و لين است اينكه در مقام تعامل با متعلمان مبناي او نرمي  ميگفتيمخوانديم 
و ماليمت و مالطفت باشد. براي اين دليل داشتيم منتهي به يك شكلي در بحثهاي قبلي هم اين بود و اينجا هم 

 المتعلمين على يتعاظم ال أن« كه معلم مع طلبتي بحث قبلي پنجمي اين بود هابحثآمده است. تواضع بود در آن 
هم تواضع داشته باشد هم نرمي در بر خورد داشته باشد رواياتش هم آنجا آمده بود   »يتواضع و لهم يلين بل

بعضي رواياتش معتبر بود كه ما به لحاظ سندي و داللي در بحثهاي قبلي آورديم بنابراين اين نكته دليل خاص 
به شكل ديگري گفتيم تحت عنوان تواضع لين و رفق، البته به لحاظ مصداقي  دارد منتهي جديد نيست قبال
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دقتهاي جالبي است كه مرحوم شهيد هم دارد و هر زماني هم ممكن است چيزهايي مهمي بر اين افزوده بشود. از 
 تواندينمگ كه اينكه سرال متعلم را كه قشن ديفرمايمجمله نكته دقيقي كه مرحوم شهيد مطرح كرده اين است كه 

آن را طرح بكند بگيرد آن را باز پروري بكند و تقرير بكند و به او كمك بكند براي اينكه اين سؤالش خوب 
پاسخ بدهد. اين نوعي لين و رفق است رفق به متعلم يكي از مصاديقش اين است كه  آنمطرح بشود و پس از 

اال براي  و ؛ك سؤال بي ربطي ركيكي استكمكش بكند كه سؤال را خوب طرح بكند يا اينكه ممكن است ي
كه دليل  شوديمهمه تحت عنوان تواضع و لين و رفق  هانيا. كنديمركاكت را ندارد و كمكش  داندينمكسي كه 

خاص دارند. يعني غير از آن ادله عامه اي كه تواضع خوب است و لين و رفق در باره آدمهاي ديگر خوب است 
 در ارتباط با متعلم أكد است البته مصاديق اين فراوان است. اين هم بيستمي است.

 تحويل گرفتن نسبت به شخص جديدالورود -20
او را تحويل بگيرد  شوديمولين باري كه كسي در جلسه حاضر بيست و يكم أن يتودد لقريب حضر عنده ا 

مناسبي با او داشته باشد. اين هم يك ادبي است كه  مواجههوطوري باشد كه انبساط خاطري داشته باشد و 
نسبت به متعلمان جديد به آن توجه شده است اين ادب هم طبعا دليل خاص ندارد و بيشتر مصداق براي همان 

كه كلي است از جمله كسي كه جديد وارد شده است. منتهي كسي كه جديد وارد  شوديمو رفقي  نتواضع و لي
لين و رفق به او يك معني و مفهوم خاصي دارد پس بنابراين  كنديمچون نوعي احساس قربت  شوديماين حلقه 

فق بر حسب شرائط وضع كه در باب معلم و متعلم گفته شده چون اين لين و ر شوديماين هم ادامه لين و رفق 
 گفت در اينجا عنايت خاصي به آن وجود دارد و باز دليلي در اينجا نيست.  شوديم كنديممتفاوت پيدا 

 مورد بابحث  ارتباط اين
البته اينجا هم دو جهت دارد يك جهت عمومي دارد كه اصوال آدم نسبت به كسي كه تازه وارد است و نوعي 

لقي دارد كه بايد خوب تحويل بگيرد و توجه بكند اين يك قاعده كلي است اينجا ادله مط كنديماحساس مطلق 
هم يك مصداقي الزم است. ولي آنچه كه به باب بحث و درس ارتباط دارد همان بحث مصداقي از لين و رفق 

ان . پس بيست و يكم هم عنوشوديمنسبت به متعلم است توجه متناسب و به اندازه به شخصي كه جديد وارد 
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عامي دارد كه اختصاص به متعلم ندارد يك ارتباط و زيمينه خاصي هم در ارتباط با كالس و متعلم دارد كه 
 عنوانش همان عنوان لين و رفق هست.

 بازگويي مطالب براي جديدالورود  -21
 و جاء إن و يجلس حتى عنها أمسك مسألة في شرع قد و الفضالء بعض أقبل إذا« بيست و دوم اين است كه 

مطالب را ياد بگيرد تأملي بكند تا او  خواهديماگر كسي وارد شد كه  ديگويم »مقصودها أو له أعادها يبحث هو
به نحوي اعاده بكند كه او هم مطالب را  كندينمبنشيند تا مطلب را بتواند دريافت كند اگر حق بقيه را ضايع 

همان عناوين  هانياهم چيزهاي خاصي نيست  هانيابگويد كه  توانديمبعد  كنديمبگيرد و اگر حق بقيه را ضايع 
به  شوديمرا  هانياكليه لين و رفق و اين مسائل هستند. گفتيم كه در واقع ما آداب و وظائف معلم را قبال گفتيم 

و آنهايي كه عناوين  شوديمدو قسم تقسيم كرد آنهايي كه عناوين و ادله خاصه دارد كه جمعا حدود پانزده مورد 
شاءاهللا بعد جمع و قواعد عامه دارند يا همان عناوين اوليه است يا عناوين عامه دارد كه بخشيش را گفتيم و ان

 بندي خواهيم كرد.

 اعالم به نداستن در جهل  -22
اعالم  داندينمو آن اين است كه اگر چيزي را  ميكنينممسأله بيست و سوم را قبال مفصل بحث كرديم و تكرار  

ظهار جهل بكند. اين بحث بيست و سوم كه چند طائفه روايات و بحث مفصلي ا. دو حيا نكن دانمينمبكند كه 
 راجع به آن انجام داديم.

 تصحح خطاي گذشته در صورت اشتباه بو دن -23
بعد فهميد اشتباه و بيان كرد ولي  پنداشتيمرا صحيح و درست و ثواب  مطلبيبيست و چهارم اين است كه اگر  

اين بر گردد و به اشتباه خود اعتراف بكند اين مطلب هم با مطلب قبلي به هم نزديك است و در  ديگويمكرده 
آن را اصالح بكند اين  كنديمو اشتباهي  كنديمروايات وارد شده قبال هم بحث كرديم اينكه اگر كسي خطايي 

اصه دارد اين جبران اشتباه است تصحيح خطا است اگر چيزي را هم عناوين ثانويه و كلي دارد و هم عناوين خ
اشتباه كرد اصالح بكند از باب اينكه اقراء به جهل نشود چون عناوين كلي دارد اقراء به جهل درست نيست و هم 
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و بخشي هم  رديگيماينكه عذر بياورد در جايي كه خطا شده و دليل خاص دارد. اين بخشيش در قسم قبل قرار 
 به جهل بكند. كلي است كه انسان نبايد اغراءعناوين  در

 براي پايان درس ياعالم جمله ا -24
وقتي كه درس تمام شد جمله اي بگويد كه حاكي از پايان درس باشد مثال قديم مرسوم  ديگويمبيست و پنجم  

اي كه افاده پايان درس بكند. اين اصل قصه  اعلم يا والسالم عليكم يك جملهواهللا گفتنديمبود كه آخر درس 
اين نداريم جز از باب اينكه براي اينكه كار منظم باشد و متقن باشد اصوال مؤمن  براياست كه ما دليل خاصي 

اين را گفت كه نوعي ترجيح دارد ولي اين ترجيح از باب  شوديمدر كارش نظم و اتقان دارد و از آن باب طبعا 
وي است. يعني از باب نظم و اينكه كار را درست انجام بدهد آغاز و انجام كار مشخص باشد به عناوين كلي و ثان

. اينجا دو تا گفتنديمبفهمند آغاز و انجام كار را، قديم اينطور بوده كه گاهي من ال أعلم را آخر  هاآنگونه اي كه 
اب كار درست و نظم كه خودش از بحث است يك بحث اين است كه آغاز و انجام كار مشخص باشد اين از ب

باشد اين هم از آدابي است كه قبال  هانيايك نكته اينكه آغاز با نام بسم اهللا و  و باشد؛يممستحبات مؤكد است 
و توجه به خدا بودن به  هانياهم بودو دليل عام دارد از جمله كه بسم اهللا باشد. ختم كار هم با نام خدا بودن و 

يك بحث هم اين است كه جمله اي بگويد كه معلوم شود بحث تمام شد و طرف مردد متحير نحوي دليل داريم 
و  شديمو همراهش بحث  گفتيمو درس  نشستيمبه دوران قديم دوران قديم استاد  گردديمنباشد. اين بر 

كه  كنديمو لذا ايشان تأكيد  شديمو كمي قبل و بعد و آغاز و انجام يك بحث پرت  شديمسؤال و جواب 
بحث ديگري شروع كند. چرا ممكن است  خواهديمعالمت و نشاني قرار بدهد كه معلوم بشود كه تمام شد و 

سيره از حيث . افتديممواردي هم از باب رفق و لين باشد. يعين اگر اين كار را نكن او به زحمت و دشواري 
با  هاينگاراينكه جمله اي بگويد كه نشان دهنده ختم باشد فقط با اين حيث نيست سيره اين است كه در نامه 

كه جمله اي بايد با والسالم عليكم يا حمد خدا يا استغفار پايان  دهديموالسالم عليكم تمام بشود. سيره نشان 
 بپذيرد آن هم شايد به نحوي دليل باشد.
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 نصحيت گوئي درپايان درس  -25
 و الرقائق من ءشي بذكر الدرس يختم أن«بيست و ششم اين است كه در پايان درس نوعي نصيحت بكند  

اين هم مطلب ديگري است و بعد  .»اإلخالص و الخضوع و الخشوع على ليتفرقوا الباطن تطهير و المواعظ و الحكم
بحثهاي محض علمي يك نوع اعتماد به نفس به افراد  »قوة القلوب في يورث البحت البحث فإن« نديفرمايمايشان 

 شوديمو همين موجب يك نوع قساوت معنوي  »قسوة أعقب ربما و« دهديمو احساس توانمندي به آنها  دهديم
يك استغناي مالي داريم كه نوعي  .7و6علق/»◌ٰ اسْتَغْنَى آهُرَّ أَن ◌ٰ لَيَطْغَى الْإِنسَانَ إِنَّ كَلَّا«كار علمي عين ثروت است. 

كه  نديبيمعلم هم همينطور است اين همان قاعده انسان شناسي است. وقتي كه  كنديمو احساس غنا  آورديمتكبر 
 أعقب ربما و«براي مبارزه اين  شوديماحساس استغنايي در متعلم و معلم پيدا  كنديمخيلي خوب مطالب را بحث 

هر فرصتي را مغتنم مي شمارد براي اينكه او را به سمت امور معنوي  »اإلقبال إلى وقت كل في فليحركه قسوة
بعد  .»الحالة تلك من أصلح ءشي ال و باالستكمال يالحظه و«هدايت بكند و اقبال به امور معنوي پيدا بكند 

 اآلخر إلى ذلك فيؤخر أولى بها االشتغال يكون بحيث حاضرة دروس ذلك بعد يكن لم إذا كله هذا«كه  ديفرمايم
اين به هر حال ادبي است  .ردر درس پشت سر هم مشكل دارد بگذارد آخ نديبيماما اگر  .»الحال يقتضيه ما حسب

اين ادب دليل خاص ندارد ولي به دالئل كلي و مطلق كه در ارشاد و موعظه و  كنديمكه مرحوم شهيد به آن اشاره 
مصداقش هم همين فضاي تعليم و تعلم و كالس است.  نيترمهمدارد و  نصيحت باشد به آن عناوين مطلق مصداق

مگر اينكه به نحوي نكته اخالقي چيزي در آن بوده  نشستندينماصوال ائمه طاهرين و اولياي الهي هيچ جلسه اي 
ما قبال  باشد اين هم از باب بحثهاي كلي و دليل خاصي ندارد منتهي وجوه دقيقي اينجا مطرح شده است. يك عنوان

داشتيم از آن پانزده عنواني كه دليل خاص داشتيم بحث تناصح و خير خواهي بود كه دليل خاص داشت كه معلم 
 ركه جلوي رشد تكب شودينمبايد ناصح و خير خواه باشد اين مصداق براي آن هم هست خير خواهي باالتر از اين 

يرد و اين هم راهش اين است كه در آخر درس و آخر هفته به راه كمال و رشد در او را بگ و ؛و عناددر او را بگيرد
مطرح بكند. هر نوع نكته اخالقي كه جلوي آن شكل گيري حالت  شوديمشكلي نكات اخالقي كه زمينه اصالح 

تكبري و استغنايي را بگيرد. يك وظيفه تعليمي و تعلمي وجود دارد كه بايد انجام داد منتهي جلوي آسب هايش را 
 قرار بگيرد. توانديمرفت. اين هم در ضمن آن تناصح و نطق بايد گ
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 دعا در پايان درس -26
داشتيم كه با دعا شروع بكند اينجا دارد كه با دعا ختم  دعاء بهبيست و هفتم اين است كه أن يختم المجلس  

اهللا و سالمه عليه دعايي  تبكند اينجا رواياتي از عامه و خاصه نقل شده كه در پايان مجلس رسول خدا صلوا
كه از مستدرك صحيحين نقل كرده اما آن به عنوان پايان مجلس است كه درس هميشه پاياني دارد به  خواندنديم

عنوان جلسه درس نيامده اما به مطلق مجلس رواياتي نقل شده است. گر چه اين روايات عامي است و روايات 
معتبر ندارد جز از باب اينكه به طور كلي دعا هميشه خوب است ولي  خاصه ما نديديم و لذا اين هم دليل متقن

دعا در پايان كالس چيزي نداريم دعاء در پايان جلسه و نشست و بر خواست داريم كه سند معتبر ندارد مطلق 
 دعايي است كه از كتب عامه نقل شده است. ميكنيمدعا البته دليل دارد. آن هم كه مالحظه 

 يان درس براي پاسخگوئي به سؤاالت توقف در پا -27
بعد از اينكه افراد بلند شدند و بعد  ديگويم »الجماعة قيام بعد قليال يمكث أن«نكته بيست و هشتم اين است كه  

الي دارد بر طرف بكند اين هم دليل خاصي ؤسي داشته باشد تا اگر كسي نياز و از پايان درس يك مكث و توقف
مصداق آن بشود از باب تناصح و خير خواهي  هاوقتو لين ممكن است باشد و بعضي ندارد ولي از باب رفق 

مصداقي  توانديمهم ممكن است بشود. از باب يكي از آن دو هست كه تأمل بكند و مجالي براي پاسخ بگذارد 
است كه هم براي يكي از آن دو عنوان باشد نه عنوان خاص، اگر نوعي ادله اي كه ما دليل داريم يكي تواضع 

معلم و هم متعلم بايد تواضع داشته باشد. اگر نوع رفتن طوري باشد كه نوعي كبر باشد يا اگر خالف رفق و لين 
اما مشمول اين عناوين نشود دليل ندارد.  شوديممصداق آن  هانياباشد يا خالف آن تناصح و خير خواهي باشد 

 فان«بايد داخل يكي از عناوين كلي بشود البته در رساله حقوق هم داشتيم كه  دهديمآن موارد خاص را جواب 
كه در رساله حقوق كه ما بحثهاي سابق سندي معتبر برايش درست  1»لهم قيما جعلك انما جلّ و عزّ اللّه أن تعلم
ر گرفته و او نوعي فتيم از آداب مهم اين است كه نگرش انسان اين باشد كه وظيفه اي بر دوش او قراگ. مكردي

را به خوبي آموزش بدهد. يعني در واقع آموزش كاملي انجام بدهد و اين يكي از  هاآنقيموميت دارد براي اينكه 

                                                            
 .262: ص النص، العقول، تحف - 1
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همه از مستحبات  هانيااين است كه توقف بكند وقتي بگذارد براي اينكه به سؤاالت پاسخ بدهد  شيهامصداق
 استحقاق پيدا بكند. توانديموان اين هم است. اين هم يك مطلب كه به يكي از چند عن

 قرار دادن مبصر براي كالس -28
از  گفتيمقرار دادن مبصر قديم اينطور بود كه استاد كه درس  نديگويمبيست و نهم اين است كه امروز  
به همه  توانستينمسرپرستي بكند. خود استاد  نديآيمكه آنهايي كه جديد  كرديمافرادي را مؤظف  هايميقد

 كه نديگويم. اين هم كردنديمو اشكاالت را رفع  كردنديمجواب بدهد بعد از درس مطالب استاد را تدريس 
معين بكند كه هم به كالس نظم بدهد و هم كمكشان بكند و همراهيشان بكنند  نقيب فطن كيسكسي را به عنوان 

طبعا  هاآنكه ممتاز است بين شاگردها يا غير  تا رشد بكنند. فردي اندآمدهبراي كساني كه جديد  خصوص به
االن هم در سطح چهار است كه هر چهار پنج نفري  و ؛شيوه و روش قشنگي بوده و االن هم به شكلهايي هست

. روش خوبي است. اين هم دليل خاصي ندارد داخل در دهديمو تنظيمشان  كنديمرا هدايت  هاآنيك استادي 
 . كنديمنجام درست وظيفه و اتقان كار كه اقتضاي اين امر را كه ا شوديمعناوين كلي 

 خواندن دعا بعداز بلند ازسر كالس -29
اين است كه وقتي كه از مجلسش بلند  شوديمو بحثهاي ما در اين قسمت تمام  كننديمآخرين موردي كه ذكر 

از منابع عامه نقل شده كه استغفار در آن هست و دو سه آيه شريفه  همكه دعا  اندكردهدعايي را ذكر  شوديم
عمدتا در منابع عامه هست و شايد در منابع خاصه هم باشد ولي دليل خاصي  هانيا. آورنديمرا  هاآنهست كه 

 ندارد.

 جمع بندي كليه مباحث
اين بود كه كلي بحثمان تعلم علوم و شكل مباحثمان به  ميكرديمما يكي دو سال است كه راجع به تعليم بحث  

بود و بعد هم وارد تعليم شديم در تعليم هم حكم تعليم و احكام و انواعش را ذكر كرديم و بعد هم وارد آداب و 
وظائف معلم شديم در بحث آداب و وظائف معلم ابتدا شيوه ما اين بود كه آن مواردي كه دليل خاص داشتيم با 

وظيفه و ب و استحباب بحث كرديم و وارد اين شديم كه مجموعه هفتاد و هشتاد مالحظه سند و داللت و وجو
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چيز ديگري كه ممكن است آدم به تناسب زمان اضافه بكند االن ما به  هادهادبي كه در كالم مرحوم شهيد آمده و 
با استفاده علم بر اين  شوديمبگوييم كه استاد از تخته سياه استفاده بكند صدها نكته دقيق  ميتوانيمتناسب زمان 

جنبه اخالقي دارد يا فني دارد  هانياعناوين خاص بود همه  كهافزود. ما در باب وظائف معلم يك بخشي داشتيم 
اين آداب بعضي آداب اخالقي است ولي بعضي ادب اخالقي نيست بلكه وظيفه مهارتي فني كار است كه كسي كه 

 ن بايد اينطور عمل بكند. اي دهديمآموزش 

 عناويني كه دليل خاص دارد
آداب و و وظائف كه معلم دارد بخشي عناوين و ادله خاص دارد كه حدود پانزده داشتيم و اجماال اين است كه 
يكي اين بود كه نگرش وظيفه مندي در برابر متعلم هماني است كه در رساله حقوق آمده أن تعلم أن اهللا إنما 

بود منتهي در همه جا نه شرائط و حدودش را ذكر كرديم. سوم به كار بردن جعلك قيما لهم اين يك دوم اخالص 
علم بود باز اينجا علم علم عملي است خودش هم عامل به علم باشد. چهارم تواضع بود پنجم رعايت مساوات و 

ه من غير بذل العلم بأهله و منععدم تبعيض بود ششم رفق و لين و مدارا بود و هفتم تكريم و توقير بود. هشتم 
جبران آن مواردي كه اشتباه كرده و دهم رحم  و داند؛ينمبود. نهم اظهار نداستن و گفتن ال اعلم هنگامي كه اهله 

و مالطفت و عفو و گذشت است. يازدهم رعايت تدريج بود. شايد يكي دو تا هم اضافه كرده باشيم و چند مورد 
معلم بايد اينطور باشد. با  ديگويمدليل دارد و  هانياكه  دشيمهم حالت سلبي دارد. حدود چهارده پانزده تا 

بخشي از  كرديمهو معلم چيز ديگري ما به عنوان خاص نداريم. چيزي كه مرحوم شهيد ذكر  ما بهعنوان معلم 
مصاديق همان عناوين خاصه بود. يعني مصداق لين و مصداق تواضع ريزه كاريهايي بود كه داخل عناويني  هاآن

 بود كه در باب معلم دليل داشت.

 باشديمعناويني كه تحت قاعده عامه 
ظائف نه از حيث معلم، تا اينجا آداب و و شوديمقسم سوم آنهايي بود كه در باره معلم از باب عناوين عامه ذكر  

يكي از آن روابط هم رابطه معلمي و متعلمي است دليل  كنديماسالم تأكيد  هاانسانبود كه در روابط ميان 
بايد ديگري را اذيت نكنند آزار ندهند و  هاانسان ديگويمكه معلم به عنوان معلم اين كار را بكند بلكه  ديگوينم
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كه در باب معلم هم مصداق دارد. ولي انگشت گذاشته نشده  تحقير نكنند از اين قبيل چيزها كه قواعد كلي است
اسالم بيان  هاانسانكه آن قواعد كلي كه براي روابط ميان  ميگفتيمدر حديثي و دليل، ما  معلمروي آن به عنوان 

لم، از رابطه معلم و متع ترمهمچون چه رابطه اي  كنديمكرده است آن به طريق اولي در باب معلم و متعلم صدق 
سالم بكند احترام  ديگويمقواعد است وقتي  آناينجا مصداق بارز  ديگويماين يك نوع فهم عقلي است كه 

بگذارد شكل ظاهري لباس پوشيدن را در تعامل با ديگران رعايت بكند و تحقير نكند اين يكي از حلقه هاي مهم 
 كنديم. بخشي از آنچه كه مرحوم شهيد ذكر رديگيمارتباطي ارتباط استاد و شاگردي است و غالبا طرفين را هم 

يكي قسم اول است بخشي قسم دوم است بخشي هم از باب عناوين كلي است كه يكي از مصاديق بارز و 
واضحش رابطه معلم و متعلم است. آنوقت آن قواعد عامه اي كه در باب معلم و متعلم در فرايند تعليم و تعلم 

حدود ده پانزده تا حكم يا قاعده كلي  ميكنيمشاءاهللا فردا بحث ي است كه انمصداق دارد اين مجموعه قواعد
است كه در باب معلم وارد نشده ولي در فرايند تعليم و تعلم كار آيي دارد. كه مرحوم شهيد اشاره كرده و بعضي 

 .  ميكنيمرا ايشان نياورده كه ما بيان 
 


