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 مؤلفقدمه م
تـرین اـار و   تعلیم و تربیـت از نظـر امـالس امامـی    

تـرین مسـلولیت   تـرین و مـینین  رمالت معلمی امامـی 
و در نتیجه تعالی  امت. تزایه، تربیت و آموزش انسانها

و رشد جامعه امالمی اصول و اهداف مقدمـی هسـتید   
اه هر معلم و امتادی باید در پی آن باشد و با جهـد و  
تالش، اشـتیا  و ربتـت و ق ـق وافـر ت ـینان قلـم و       
معرفت را میراب مازد. تجلیل از معلم، تجلیل از قلـم  
امت و مپاس از انسانی امـت اـه نهایـت آفـریی  را     

اید و رشد و تعالی  فرزندان این مرز و بوس را یتأمین م
زند. معلم انسانی امت اه  همچـون شـمآ آب   رقم می
شـود تـا م ـتاقان هـدایت و پرواننـان وصـل را در       می

ها به پرواز درآورد.آنچـه در  ها و فضیلتآممان خوبی
آید اشـارتی امـت بـه جاینـاه، آداب و اح ـاس      پی می

ن ال تقدیم حضور معلممعلمی و امتادی اه در مه فص
 :گرددگرانقدر می داناتو ام

، فصـل دوس: آداب معلمـی   ،فصل اول: میمای معلم
باشد اـه مقتـول     ؛معلمان و امتادانفصل موس: اح اس 

 .افتد
 یاریمسعود صفی 



 

 

 

 

 

 

 سخن ناشر 

گونــه اــه دیــن راهیمــای از دیــدگاه امــالس، همــان

هـا و  تخاباندی ه و اخال  و قتادات امت، راهیمای ان

بایدها و نتایـدها در همـه شـ ون زنـدگی امـت.  ـرح       

با این ققیده ش ل « فقه و زندگی»فرهینی  –پژوه ی 

گـوی نیازهـای ب ـر در همـه     گرفت اـه  امـالس پامـخ   

های زندگی امـت. رفتـار و اقمـال روزمـره هـر      قرصه

انسان صدها ح م واجب و مستحب و شرایط حقـوقی  

ــتن آن   ــه دانس ــی دارد ا ــط   و اخالق ــالمت رواب در م

اجتمـــاقی و ت امـــل اخالقـــی و معیـــوی انســـان ا ـــر 



 

 

گـاارد، همچیـین صـدها حـراس و م ـروه دارد اـه       می

انجاس آن فضای زندگی فردی و اجتماقی را تیره و تار 

 مازد. می

از آنجا اه بسیاری از م  الت اجتماقی، ناشـی از  

ندانستن اح اس الهی و قمـل ن ـردن بـه قـوانین فقهـی      

ــتامــت، ا ــا و گــر دول ــردسه اح ــاس و دمــتورهای  م

ــات ــ حی ــد  یبخــ  الهــی را ب یام ــه آن قمــل ایی د و ب

شـود و زمییـه   تـر مـی  و شـیرین   زندگی هر روز شیرین

 گردد. برای رشد معیوی و معادت جاودانی فراهم می

نویسیده محترس این ا ر، همچـون مـایر نویسـیدگان    

رآن، گیـری از قـ  مجموقه اتب فقه و زندگی، بـا بهـره  

، اخـال  امـالمی و اصـول مسـلم     :میت، فقه اهل بیت

معی ارده اه وظیفـه و ت لیـا الهـی و دییـی      ،ققلی

امتادان و معلمان محترس را، در رابطـه بـا مسـامل مـورد     

هـا را بـرای قمـل بـه واجتـات و      نیاز تتیین اـرده و آن 

تـر و از م روهـات و   مستحتات الهی رابـب و نزدیـک  

جا دارد از قلم شـیوا و تـالش   محرمات دور نماید؛ اه 

 محققانه ای ان ت  ر و قدردانی شود. 



 

انـدرااران ، بـه   همچیین از تماس مسـلونن و دمـت  

پـور و محمـد حسـین    ویژه حجج امالس محمود مهـدی 

زاده اه نظارت قلمی ایـن مجموقـه را بـه قهـده     فالح

دبیـر مـتاد احیـام امـر بـه معـروف و نهـی از        »دارند، و 

حـا  مـید   انمـالس والمسـلمین   ة حج، جیاب «می ر

های مردمی متاد، اه با راهیمـایی  احمد زرگر و ت  ل

های مالی ما را در چاپ و ن ر ایـن مجموقـه   و حمایت

شـود. دیـدگاه   دهیـد، ت ـ ر و قـدردانی مـی    یاری مـی 

: قــم، م معلــم، بــه ن ــانی قلمــی و تجربــی خــوی  را

آباد، جیب مدرمه شهیدین پژوه ـ ده  متری قتاس90

را در ا ر به معروف و نهی از می ـر ارمـال اییـد و مـ    ام

 ارامه بی تر و بهتر خدمات فرهینی یاری فرمایید. 

 واهلل ولی التوفیق

 انت ارات نورالسجاد -قم
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 معلم شهید استاد مطهری )قدس سره(: 

نمون شود.ه ر ،  سوی اتتلالمعلم باید نیروی فکری متعلم را رپورش دهد و او را هب
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 م معل سیمای

از دیرباز آدمی برای رهـایی از ظلمـت و گمراهـی و    
بهره گرفته امت معلّم  پرواز به موی نور از وجود نورانی

هـای  گیـرد و بـر ارانـه    پـر بخ  او بـال و  تا با االس جان
اـه بـر    انیبـه رامـتی ایـن وجـود نـور      امال پرواز اید.
آفا  تواند می ر مایه اف یده ایست اهگستره اندی ه ب 

هــا را بــه نمــای  هــا را بیــدار و ارزشفطــرت ،را روشــن
از ادامین تتـار امـت و جاینـاه و خامـتناه       ؟گاارد

 اجامت؟
ــم ــا مــد رس،   ؛معلّ یعیــی آموزنــده و آموزانیــده اــه ب

 معیا امـت. اگـر از دیـد پی ـیییان بـه     آموزگار و امتاد هم
 ی امت اه جامآ قلوس قصر خوداسمعلّم  ،بینریممعلّم 
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اـه   ،اه بـه ارمـطو  چیان ؛هامتاز دان  و واضآ بخ ی
« معلم اول» ،ح مت را تدوین و میطق را گردآوری ارد

ند و ابونصر فارابی را اه ح مت یونانی را ترجمـه  اتهگف
و برخی مانیـد ابـن مسـ ویه و     اندنامیده« معلم  انی» ارد

 9اند.دانسته «معلم  الث»را  مییادینران ابن
ـ  در فرآیید  ،مآموزش و پرورش )تعلیم و تربیت( معلّ

 هایو دان ها اوشد مهارتاه می امت یشاخص ۀچهر
میـد بـه فراگیـران برمـاند و در     رتی هـدف وخود را به ص

 ها تغییر رفتاری ایجاد نماید.آن
داند اـه بـا   را اسی می« معلم»، داتر قلی ااتر میا
پـردازد و  ه رفتـار تعـاملی مـی   آمـوز بـ  یک یا چید دانـ  

آموز تغییری ایجاد نمایـد.  هدف  این امت اه در دان 
ــی و       ــه ننرشـ ــد و چـ ــیاختی باشـ ــه شـ ــر چـ ــن تغیـ ایـ

میـد  یـک تغییـر هـدف   معلّـم   حراتی)مهـارتی( از مـوی  
 2.امت

                                                           
 .23343ص  ،37ش  ،لغت نامه دهخدا .3
 .23ص ،احمد صافی ،سیمای معلم .2
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 گوید: باره میاهلل مظاهری در اینآیت
ترين  ارار، تعمرو       ، اساسيانساني در جامعه

ي ارره انرر  رسررابا را برري تيبوررا اسررا   اسرر
گونره  اسا. معمّمي بره رري  معمّ   اشدد ش مي

تکامررو   ومررو ش  ،تالشرري ارره برريات ررردانا
شرود. ا   گويد اطالق ميرا صورت ميانسان

بشي خوانرد   معمّ   رمو  ر سا اه پوامبيان،
شرروند. رمينررو  پرردر   مررادر   دن رري     مرري

 اعضات خرانواد  نسربا بره اورکايررا ن ر      
ررات  گذارت گري    بي در نام ،ندرا دارمعمّ  

تيبوا را بي عهد     مخامفي اه  ظوفه تعمو 
نررد در اصررتاله تنهررا برره نرر  طب رره  ااررهگيف

گوننرردي نعنري رمرران اسرراني ارره  مرري« معمر  »
 رسابا ومو ش   پي رش في ندان ما را ا  
اوداي   اباداني تا د ر  جرواني   ومرو ش   

 1گويند.مي عابي بي عهد 

                                                           
  .32ص . 330، ش ،اسالمپاسدار ماهنامه  .1
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 داييخ هنری معلمّي

از قظمت و قدرت خداوند امت اـه   ایهمعلمی جلو
آیاتی اه از مـوی خداونـد بـر قلـب نـازنین       نخستیندر 

 امت: شدهنازل شد بدان اشاره  6رمول خدا

اْقَرْأ ِباسِْم َربَِّك الَّذِِ  )

خََلذذَ  اِِْْسنذذاَِ ِ ذذْ   خََلذذ َ 

َعَلٍ  اْقَرْأ َو َربَُّك اْلَْكَرمُ 

َقَلِم َعلَّذمَ الَِِّ  َعلََّم ِبالْ 

 1(اِِْْسناَِ  ا َلمْ َيْعَلم

بخروان بره نرام پي ردگرارت اره جهانورران را      
بسرراه سيشررا     را ا  خررونانسرران  ،وفينررد

رمان اره   يتين  اساپي ردگارت اه اين 
 وموخا به انسان ونيه را اره  ،وموخا با قم 

 دانسا.نمي
خوانـده  معلّـم   در این آیات خداوند متعال بـه قیـوان  

بعـد از   دقیقـا   ،بودن خداونـد معلّم  هتر ایی ظریا شده و

                                                           
 .0تا  3آیات  ،سوره علق .1
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و بهتـرین شــاه ار  تـرین  پیچیـده یعیـی   ،ی ینعمـت آفـر  
 1آورده شده امت.حضرت امـاس خمییـی   (انسان)خلقت 

 فرماید:می در این خصوص
خدات تبارک   تعرابي اسرا ... بره     ،ا لمعمّ   

انررد برره  مرري  سررومه   رري مرريدم را دعرروت  
دعرروت  ،برره امررال انرردمرري دعرروتنورانوررا، 

انرد بره مياتر     دعروت مري   ،اند بره مببرا  مي
 1امابي اه ا  بيات انسان اسا.
امــت اــه فرمــود:  6و معلمــی اقتــدا بــه پیــامتر اقظــم

معلّـم   اس تـا شده متعوث «عليمالتَ بِ  لتُ رسِ اُ »
 2ب ر شوس.
بود اه براماس آیـات قـرآن اـریم دو     معلّمیپیامتر 

تربیـت و دینـری   تزایـه و   نخسـت هدف را دنتال ارد؛ 
 8 .موزش معارف قرآنی و ح مت الهیآ

                                                           
 .30ص  ،. مشعل هدایت3
 .374ص  ،30ج ،. کنز العمال2
 .2آیه  ،. جمعه 1
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پوامبي ومد تا ر  در  مونه عم    دان    رر   
در عيصررره اخرررالق   معنونرررا بررره صرررورت 
توأمرران انسررانها را رشررد داد    بعررد عممرري    

باشرد اره رنرو      يمعنوت ونان را ت ونرا انرد  
 باشو !

 الت معلمرس

 ،معلّـم  .رمالت پاک انتیام امت ،معلّم رمالت رامتین
مازی و امـال بخ ـیدن هـدفی    جز انسان اسی امت اه

رمـول رامـتی و درمـتی و     ؛انتیـام امـت   ایههمسـ  ؛ندارد
  مفیر صداقت و مرافرازی امت.

را بـه   اه ت ـینان معرفـت و دانـ    امت اسی معلّم 
هـزار  ی صد بیست و چهـار  و  رماند. خداآب حیات می

هـای  اـه قلـه  و برگزیـدگان،  رمول، همه اولیام و پااـان  
 اییـد، همنـی  را مسخر انسـان مـی   هاآفتابی و دوردمت

نتاشــیم، خــوبی، زیتــایی، معلّــم  انــد. اگــر  قــدردانمعلــم
ایم. مرحوس مـال احمـد   قظمت و فضیلت را نادیده گرفته

  گوید:میمعلّم  باب مقاس  از قلمای بیاس شیعه در 9نراقی

  ،بره خردا   قصدش ا  ومروخا ، قري   باند معمّ  

د   رسررودن برره  رروا  باشرردي نرره جررا    ارشررا
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بانرررد نسررربا بررره  معمّررر   رناسرررا   شرررهيت. 

را  ونررانشرراگيدان مهيبرران باشررد   پووسرراه   

انررردر  دررررد   انررردا   فهررر  شررراگيد را در  

سرخ    برا ا   تدرنس رعانا اند   برا مالنمرا  

گوند   درشاي نکند. روزت اه خالف  اقع 

تدرنس نکند. در وموخا  نبانرد مضران ه   اسا 

  بخررو بررور د   بانررد مترراببي را ارره   انررد 

شرررراگيد قررررادر برررره درک ون نوسررررا بررررد  

 1نوامو د.
مت اه همچـون  هاییپامداشت انسان تجلیل از معلم

شمآ آب شدند تا م تاقان هدایت و پرواننـان وصـل در   
یم ربیاییـد. ت ـ   ها بـه پـرواز در  ها و فضیلتآممان خوبی

روز معلم ن وداشت یاد و نـاس شـهیدی امـت مطهـر اـه      
معلم را با قلم، بصیرت، ایثار، ق ق و شهادت پیوند داده 

پـانی    اشاصـلی  دبدبـه اه  شهیدیامت. همان معلم 

                                                           
 . hawze.net. سایت  3



  فصل اول: سیمای معلم 
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ها بـود و در ایـن راه از   ها و انحرافجامعه دییی از اجی
، معلمی بود اندی ان نهرامید. مطهریتیر بدخواهان و اج

و بـا  های ناب و اصیل امـالمی  باری از اندی هبا اوله اه
توان از امالس ناب دفاع ارد و با صـالبت در مقابـل    تماس
درد ایسـتاد و از  زده و متحجرین بـی و جتهه روشیف ران بربد

 9. قلوی مخن گفت دافعه دین و مقتضیات زمان و جاذبه و 

                                                           
 همان..  3
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 1امام خمینی

                                        اوست.اری است هک انسان امانت دمعلم امانت
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 های معلميبايسته

 :بصیرت. 1

در لغت به معیای بیی ، دانایی، هوشـیاری   «بصیرت» 
و آگاهی امت و در اصطالح به ققلی اه با نـور قدمـی   
 میور و به شعاع هدایت الهی آرامته گ ـته امـت ا ـال    

ار حیـرت و  گردد. انسان بصـیر در وادی معرفـت دچـ   می
بیید می گونه اه هستشود، حقایق را آنمین مرگردانی

و با تزایه نفس و تصفیه دل از زننار گیاه و معصـیت بـه   
بصـیر و  معلّم  ،گردد. بدیهی امتمینایل  درجه ح مت

ح یم شاگردانی بصیر و ح ـیم تحویـل جامعـه خواهـد     
 داد.

، اندی ـمیدی و  بییـی وشـن ربصیرت،  دینربه قتارتی 

اه همچون چرابی پرنور  ؛نایی ح یمانه و انسانی امتدا



  فصل دوس: آداب معلمی
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اید و مانآ از مقوط انسان می در شب تاریک نوراف انی

 گردد.می در جهالت، ضاللت و حیوانیت

 :فرماییدمی7اماس صاد 

َعَلذذغ َييْذذِر َالعاِ ذذَُُ  )

َبِصذذيَرٍ  َكالنَّذذاِ ِر َعَلذذغ 

َييِْر الطَِّريذِ  َا َيِِيذُهُ  

  (يِْر ِإاَّ ُبْعها  النَّ  سُْرعَةُ 

اسي اه بد ن بصويت اقدام بره ارارت انرد    
مانند رري ت اسرا اره گرام در را  انبرياف     

ر د  تررري پرررو  سرررينعگذاشررراه   ريرررره  
 شود.مي اش با م صد بوشايفاصمه

، أناماتید و معلمان بزرگوار باید قتل از هر چیز به شـ 
ی مـی و امـتاد  موقعیت، وظایا و اقتضامات معلّ، جایناه

زمییه را  ،شیاخت محیط پیرامون خوی با توجه نموده و 
یـابی بـه بصـیرت اخالقـی در مـایه تعلـیم و       برای دمـت 

جانته و نیل به جامعه اخالقی و دییـی  تربیت واقعی و همه
د. برای این اار خود معلمـان نیازمیـد اسـب    یفراهم نمای

 بصیرت هستید. 
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 :نیت . خلوص2

گااری اقمـال انسـان   جایناه الیدی در ارزش« نیت»
داشته و در واقآ بسـان روحـی در االتـد اقمـال و رفتـار      

اگر اقمـال انسـان برخـوردار از     .آیدآدمی به حساب می
اخــالص و جلــب  ،نیتــی صــحیت متتیــی بــر قصــد قربــت

و  مأجور رضایت الهی باشد به یقین در نزد خداوند متعال
هـم خـود و هـم دینــران     ، ـار دنیـوی و اخـروی آن   آ از
و قمل ردها بـر  ها مید خواهید گ ت. اما اگرفعالیتبهره

اماس نیت صحیت نتاشد و اخالص و خدامحوری جایی 
هم اارهـا ابتـر    زندگی افراد نداشته باشد  تیعتا  ندر شلو
 ای قاید انجاس دهیده اار نخواهد شد.و هم بهره مانده

یار سـ ب ،بخصوص در قرصه تعلـیم و تربیـت   ،این مهم
مل امت. چـرا اـه ایـن دو از مهمتـرین و     أت و توجهقابل 
ــ  ر ــتم ــایترین فعالی ــایی محســوب شــده و در   ه زیربی
 مستقیم دارند. تأ یردینر زندگی نیز  هایبخ 

بـه ایـن ن تـه توجـه      اماتید و معلمان گرانقـدر حتمـا   
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و مــپس  امــتخداونــد بــزر  معلّــم  دارنــد اــه اولــین
ر  الهـی  و اولیـام بـز   :معصـومین  ،پیامتران قظیم ال ـأن 

و  دیباشـ مـی دار میصب نـورانی و پربراـت معلمـی    قهده
 امروز معلمی اقتدا به آن بزرگواران امت.

ــا   ــن مســیر ب ــری از آن النــو صــتغا الهــی و در ای گی
و  نـورانی اییـد  تعلیم و تعلـم را  باید مسیر  های وانانسان
وظـایا خـود را    مار اخالص و ت لیا محوریدر مایه

پیـامتر  اـه  به یاد داشـته باشـیم    .دهیدبه نحو احسن انجاس 
خطـاب بـه مـونی     6حضرت محمدبن مصـطفی  رحمت

 : فرمایدمی 7متقیان امیرمومیان

 کَ َيذَهيْ  یَيْهِهَ  َّللاَُّ َعلَلِئ  

خَيٌْر َلَك ِ مَّا واحِهَا َرجًل  

 1.َعَليِْه الشَّْمسُ  طََلعتَ 

اگي خدا ند ماعال به  سومه ترو نر     ،ات عمي
رري ونيره   ا  ا فيماند بيات ترو  نفي را ردان

 باابد بهاي اسا.بي ون  خورشود

                                                           
 .23، ص 0الکافی، ج  .1
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ایجاد تحـول و   والهی امت  ب ر از شلونالتته هدایت 
انقــالب روحــی و معیــوی در مخا ــب فقــط بــا توفیــق و 

 لطا الهی قابل تحقق امت اه:

 

ِإسََّك ا َتْهه  َ ْ  َأحْبَبَْت )

 َو لِك َّ َّللاََّ َيْهه  َ ْ  َيشاءُ 

  1(ِباْلُمْهَتهي َ  َأْعَلمُ  َو ُهوَ 

ونکه د سا  ردانا ي ريرمانا تو  ،ات پوامبي
بمکه خدا ند اسا اه ري اه  ،باشينمي دارت

نمانررد   ا  نسرربا برره مرري را بخوارررد ررردانا
 ردانا نافا ان داناتياسا.

 :فرمود اه بیاموزیماز قرآن 

َ ذذْ  كذذاَِ ُيريذذُه حَذذْرَ  )

ِثِه حَرْ  اْلخَِرِ  َسِِْد َلُه في

َو َ ْ  كذاَِ ُيريذُه حَذْرَ  

الهُّْسيا ُسْؤِتذِه ِ ْْهذا َو 

                                                           
 ..00. قصص، آیه  1
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 ا َلُه ِفذي اْلخِذَرِ  ِ ذْ  

 1(َسصيبٍ 

ات ا  وخيت داشراه  خوارد بهي اسي اه مي
منررد خوارررد شررد    باشررد بوشرراي ا  ون بهرري  

   در جسررایوت بهرري  مررادتاسرري ارره ف رر  
و رد، بک  روچ دنواني باشد ون را به دسا مي

   پاداش اخي ت نخوارد داشا.نصوبي ا

 احراز صالحیت و شايستگي در امر تعلیم .3

 دار میصـب تعلـیم گـردد    قهـده  خواهـد می اسی اه
ـ   باید  دی قتال  صالحیت و شایستنی خـوی  را بـرای تص 

ن شایستنی در تمـاس  ای و ه باشدچیین مقامی فراهم آورد
یعیــی چهــره و گفتــار و  ،مظــاهر وجــود او پدیــدار باشــد

شایستنی او برای احراز مقاس  ارش نمایاننر اهلّیت وارد
و اماتید صالت وی نیز صـالحیت او  امتادی بوده  تعلیم و
 2یید و گواهی نمایید.أرا ت

                                                           
 .31.. شوری، آیه  3
 .221. آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص  2
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 خودسازی  .4

 آمده امت: 7میین در حدیثی از امیرالم
 َسْفنَذُه ِللَّذا ِ َ ْ  َسَصذَب 

ِإَ ا ا  َفْليَبَْهْأ ِبَتْعِلذيِم 

 َييْذِر ِ ْعِليِم تَ َسْفِنِه َقْبَُ 

َو ْليَكُْ  َتْأِديبُُه ِبِنيَرِتِه 

َقْبَُ َتْأِديبِِه ِبِلنَذاِسِه َو 

 َْْفِنِه َو لِ ُ َعلِّمُ 

ُ َؤدُِّبَها َأحَ ُّ ِباِِْجًلِل ِ ْ  

 1.ُ َعلِِّم الَّا ِ َو ُ َؤدِِّبِهمْ 

ري اس خود را بيات راربريت مريدم نصر     
 بره  ن ريان  ا  تعمرو   د پرو   نمود  اسرا بانرد   

، اسي اره خرود را در   تعمو  خون  بپيدا د
دررررد اد  م رررام رررردانا   تعمرررو  قررريار مررري 

رفاررارن  بانررد پررو  ا  اد  گفاررارن  باشررد 
 نيا اسي اه اد  ومو    معم  خون  اسا 

                                                           
 .41االسالم، کلمات قصار، ص  فیض. نهج البالغه،  3
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ا  اسي اه تنها معم    اد  ومو  دن يان به 
  اسا.  ا ايام شانساه

 فرماید:می بیانی دینر درو 

خًل قذه لذم  حل   لم يصذ

 1يْفع الْا  تاديبه

سررا ت   وراسررا ي اخالقرري برره خررود اررهاسرري
دن    تيبوا ا  بيات ميدم أخون  نپيدا د ت

 نوز سودت نخوارد داشا.
 به تعتیر شاقر:

 
ــوختن    ــن آمـ ــم و فـ ــر را قلـ ــی گهـ  بـ

 
 

 دادن تیــــت امــــت دمــــت راهــــزن  
 

 تیـــت دادن در اـــا زننـــی مســــت   
 

 
 دمـت  به اه افتـد قلـم را نـااس بـه     

 
ــرآن     ــاه و ق ــب ج ــال و  میص ــم و م  قل

 
 

 دمــــت آرد در اــــا بــــد گــــوهران    
 

  ِقــران چــون قلــم در دمــت بــداری فتــد      

                                                           
 .201ص  ، 20. شرح نهج البالغه، ج1
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ــد    ــر داری فتــ ــور بــ ــرس میصــ  نجــ

 

نق  معلمان در جامعه نق  النویی امـت و درمـت   
در موقعی اه نوجوانان و جوانان به دنتال النو و مرم ق 

گارانید و چـه  میمعلّم  ماقاتی از روز خود را با ،هستید
ــار  ــار و گفت ــم  بســا شخصــیت، رفت ــری در شــ لمعلّ گی

 مستقیمی داشته باشد.نق   آموزشخصیت دان 
 ملبه فضاتخلّق باید تالش اید با معلّم  رو یکز اینا

ــه معلّذاخالقــی و پرهیــز از ر ــدا ب مــین رامــتین امــل و اقت
 تیهـا  موزان را نهآدان  6پیامتر اقظم بخصوص ،ب ریت
اخـال  و زنـدگی انسـانی    ، امـالس  هاه در قمل ب ،زبان با

بی  از هر چیز در مقاس  ،م خود ماختهمعلّ نماید. دقوت 
قمل خود را از هر قیتی پیرامته و وجودش را با فضـامل  

  .ایدمی مزینها و خوبی

 استقامت در هدف .5

می مسـلولیتی بـس دشـوار و پرزحمـت     مسلولیت معلّ
ازمیـد صـتر و امـتقامت و    امت و برای نیل به موفقیـت نی 

 .امت ش یتایی
با امتقامت خـوی    6پیامتر اقظمه اقتدا ب اب بایدمعلم 
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مسیر را برای رمیدن به هـدف همـوار ایـد. خداونـد بـه      
 :هفرمان داد ا 6پیامتر

 1؛(َكما ُأِ ْرتَ َفاسَْتِقمْ )

اسرا اما   اتفيمران داد  شرد   گونره اره   رمان
 ا .
پرم قت تعلیم و مسیر مخت و  احتصربه  مخناین 

ایـد  مـی  مازد و این ن ته را یـادآوری می تعلم را روشن
و  لتـی  موزش و پرورش بـا راحـت  آاه موفقیت در امر 

 مازگاری ندارد. لتی قافیت

                                                           
 .332. هود، آیه 3
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 حلم و بردباری .6

حسـاس  ، و تربیت امری بسیار ظریـا  تعلیممسلولیت 
بـدون تمسـک قلمـی و    معلّـم   و بس دشوار امت و یک

مربـوط بـه    هایاخالقی و پی  زمییه هایهقملی به آموز
ی ـی از   .آن توفیقی در این مسیر به دمت نخواهـد آورد 

ترین ن ات الیدی اه در قرصه تعلیم و تربیت بایـد  مهم
و امـتاد از صـفت   معلّـم   جدی گرفته شـود برخـورداری  

 برجسته حلم و بردباری و به تعتیر دینر معه صدر امت.
 : 7قال قلیُّ

  ْ ِ ذذ لذذيمالحَ  ضِ وَ ِعذذ لُ و  اَ 

  ُ صارُ سْ اَ  ا َ الْ   َّ اَ  هِ مِ لْ حِ 

 1.ُِ جاهِ ی الْ لَ عَ 

 فرماید: می 7حضرت قلی

                                                           
 .203، ص 30. وسائل الشیعه، ج  3
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ا بو  روزت اه انسان بيدبار در م ابرو  مر    
ميدم  هو رد ان  اسا امي به دسا صبيش  

 ا  را در بيابي نادانان نارت خوارند نمود. 
قدر مهم امـت اـه   این صفت قالی آن بهق انسان خلت
 اید: می توصیه7میین المرمیا

حَِليمذذا  ِإِْ َلذذمْ َتكُذذْ  

َفذذَتحَلَّمْ َفِنسَّذذُه َقذذَّ َ ذذْ  

َتشَبََّه ِبَقْوٍم ِإاَّ َو َأْوشَذكَ 

 1.َأِْ َيكُوَِ ِ ُْْهمْ 

با )خود را به  مومي بزن ،بردبار نیستیاگي 
ره اندک رسراند اسراني    (تمين    ممارسا

نررد   اارره خررود را برره شررکو قررومي درو رد  
 شدند.نونها  ءجز

 ؛آمده امت6و در روایتی از پیامتر اارس

                                                           
 .همان .3
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  عَ مِ  ا جُ 
ٌ
 َُ ضَذذفْ لي اَ اِ  شَيْئي

 1.ملْ حِ لي الْ اِ  مِ لْ عِ الْ   َ  ِ 

عمر     اريدن برو    روچ جمعي بهاري ا  جمرع   
  م  نوسا.

 

 محبت و حسن ظن .7

اـه التتـه    ،معلّـم  ی ی دینر از صفات نزس برای یک
 ییـ روخـوش  ت حلـم و صـف  پدید آورندهخود  در جای
آمیـز  داشتن نناهی خوشتییانه و رفتار محتت ،خواهد شد

محتـت میطقـی    جو و لجتاز خوی  امت.متیزهشاگرد با 
ــه جــاب، هــد   ــه شــاگرد زمیی ــآ امــتاد ب ــه موق یت و او ب

پـایری را در او بـارور مـاخته و وی را مریـد امــتاد     حـق 
هــای شایسـته امـت امــتاد بـا راه    ،خواهـد اـرد. بیــابراین  
زا را آشیا شده و قوامـل نفـرت   شاگردمحتوب شدن نزد 

 نماید. و از آن پرهیز شیامایی

                                                           
 . 1المريد، ص  ْية. 1
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خـود ق ـق   معلّـم   اـه بـه   شاگردانیتجربه ن ان داده 
ــد مانیــد اــودای آراس و ورزیــده آنیــ بــیپــاک و  ان

به پای امـتاد  ـی    مپارد پامی مطملن اه خود را به مادر
و زحمـات   ریق نموده و با قیایات حضرت حـق تعـالی   

ــه مــوز خــوی  رهراهیمــا و مرشــد دل ــه مقصــد و یافت ب
 آگاهان امر تربیت معتقدند: اند.رمیده

ارودک تنهرا ا  اسراني     اره دانساو  اگي مي 
اند اه مورد ا ايام ا سا ومو ش مي تبعوا

را در قابررر  مببرررا    ررررا قررروانو    ار ش
 1دادن .ا ايام ناد مي

 مخاطب شناسي. 8

فرهیگ  ،شخصیت ،، مالیقوحیاتراز لحاظ ها انسان
و رمــوس فــردی و خــانوادگی و اجتمــاقی بــا      و آداب

ای از همـین  اـالس مجموقـه   .ی دینر متفـاوت هسـتید  
متضـاد امـت اـه در     اف ار و باورهـای متفـاوت و بعضـا    

بــرای  مســلول امـت گیــرد اـه  اختیـار امـتادی قــرار مـی   

                                                           
 .01ص  ،. اخالق تدریس1
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موفقیت و حصول نتیجه بـا ایـن محـیط تعامـل میامـب و      
 داشته باشد. مفید

و تجربیات ها باید آگاهی امتاد الزاما  ،برای این تعامل
مختلـا تربیتـی و    هـای گونـاگونی در زمییـه   مطالعاتو 

هــای اــار بــا گــروه مــیی مخا ــب و اقتضــامات ظرافــت
 های مااور داشته باشد.االمی با شرامط و ویژگی

 با جوان  برخورد داشته باشـد، بـا   چنونه او باید بداند
با چه زبانی مـخن   اوداانوان چنونه رفتاراید و با نوج
 گوید.

 ارتباطي هایي با مهارتيآشنا .9

درس دادن امـت؛ یعیـی بتوانـد    معلّـم   نخستین نقـ  
  گیرا، آمان یذهیی و قلمی خود را در قالت هایاندوخته
گیــری از اصــول  بیــانی شــیوا و رمــا و بهــره   و بــا 
آمـوزان انتقـال    و رفتـار بـه دانـ    گفتارشیاختی در روان
 از فیـون و معلّـم   شایسـته امـت   ،بـرای ایـن میظـور    .دهد

ــارت ــوزش مه ــای آم ــرورش و    ،ه ــوزش و پ ــول آم اص
موفق معلّم  اافی داشته باشد. روان یامی قمومی آگاهی

با چـه شـاگردانی و    ،داند اه در چه جایناهیمی بخوبی
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در چه مطحی از دان  و ققل تـدریس اـرده و بـر ایـن     
هر موزشی آواقا امت اه در یک االس  ن ته ظریا

ولـی از   ،فراگیران از لحاظ من و مال ی سان باشید چید
 بـر  .نظر رشد ذهیی و تحول شیاختی با هم ی سان نتاشـید 

ایــن امــاس مــطت دریافــت، احســاس قالقــه و نیازهــای 
آموزان متفاوت خواهد بود. پـس بایـد بـا شـیاخت     دان 

و بــا اشـراف بــر  هــا را ت ـخیا داده  اامـل ایــن تفـاوت  
قا فی، بهره هوشی و موقعیـت خـانوادگی    ،شرایط مالی

بـه قتـارت    انتظارات خود را در حد توان آنـان گردانـد.  
چنونه و دهد، یاد میرا باید بداند چه چیزی معلّم  ،دینر

 9باید آن را بیاموزاند؟

 تقويت بعد علمي و تخصصي. 11

تی آشـیا  های صحیت آموزشی و تربیم باید با شیوهمعلّ
بــوده و همــواره بــا مطالعــات مســتمر و قمیــق در جریــان 
مسامل قلمی روز قرار بنیرد. به قتـارتی دینـر در قصـر    

                                                           
 .00. مشعل هدایت، ص 1
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 توقا، م ون و راـود قلمـی مـزاوار    ،انفجار ا القات
 یـک  ن آموزش و پرورش امـالمی نیسـت.  أو در شمعلّم 
جستجوگر  ،ج اومستمر، ای خوب باید اهل مطالعهمعلّم 

مـت خـود را وقـا یـادگیری     د و ه شـ ان باو آگاه به زمـ 
نو و موضوقات متـتال بـه    هایهای جدید، اندی همهارت

ــوزش   ــس آم ــود را در قف ــد و خ ــاینمای ــ ه و  ایهالی 
 ا القات محدود موجود در اتب درمی نیماید.

 

 هنر خوب شنیدن .11

امـا مم ـن    ،رمـد گاه مخن دان جو ماده به نظر مـی 
وظیفه امـتاد   ،نهفته باشدامت در پس آن زوایای پیهانی 

آن امــت اــه هینــاس  ــرح مطلتــی یــا پامــخی از مــوی 
 ـا  اها را دان جو به دقت به آن گوش مپرده و ناگفته

 اید.
 :فرمایدمی 7قلی نامی امیرالم 
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حنذذذ  اذسذذذک  دوع ذذذ

  ؛1ااستماع

 .گوش خود را به خو  شنودن عادت د 
ــتماع» ــخیان    «حســن ام ــییدن م ــای خــوب ش ــه معی ب

ایـن   .زوایای پیهان و پیدای آن امت درمل أت مخا تین و
امر قالوه بـر مصـون ننـه داشـتن گوییـده از بسـیاری از       

و  آمـوز دانـ  بـه  موجـب افـزای  اقتمـاد نفـس      ،آفات
شخصـیت او   رشدتقویت روحیه نقادی وی و نیز موجب 

هینـامی   ؛آمـده امـت  6ااـرس  پیامتردر اوصاف  شود.می
س وجود به مـخیان  گفت با تمااه شخصی با او مخن می

 داد.او گوش می

                                                           
 .230ص  ،. غررالحکم 3
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 فرماید: می 7حضرت قلی

 َُ جَّ عَ تَ  ماعَ تِ سْ ااِْ   َ نَ حْ اَ   ْ  َ 

  1 فاعَ تِ سْ ااِْ 

خررود را نوکررو گيدانررد در   ررري ارره شررنودن 
 رسودن به سود   فاند  تسينع نمود  اسا.

 رعايت ظواهر .12

آموز و دان جو بـه امـتاد ننـاهی النـویی     نناه دان 
و المات امـتاد بـه میزلـه بخـ       رااتحامت و تمامی 

 رو هــرگــردد. از ایــنمهمـی در تعلــیم و تعلــم تلقــی مـی  
در ایار تهایب بـا ن و خودمـازی    مسلول امت یمعلّم

درونی به ظواهر خود نیـز اهمیـت داده و رقایـت حسـن     
در حـوزه تعلـیم و    تأ یرگاارظاهر را به قیوان یک اصل 
اس و پوش  امتاد باید لت ،تعلم مد نظر قرار دهد. بیابراین

ضــمن ایــن اــه متعــارف باشــد از پــاایزگی و مــادگی  
برخوردار بـوده و در حـد متعـادل و نـه افـراط و تفـریط       

 حضـور امـتاد بـا بـوی بـد      مل قرار گیرد.أمورد توجه و ت

                                                           
 .00ص  ،. غررالحکم3
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ناشی از قـر  بـدن یـا لتـاس در محـیط اـالس موجـب        
حضـور قلـب و    ،و دقـت  هآزردگی خا ر مخا تـان شـد  

 7دهد. اماس قلیال عاع قرار مینان را تحتی آتأ یرپایر
 فرماید: می

ِعبَذاِدِ   ُيبِْغضُ ِ  ْ َفِنَّ َّللاََّ 

اْلَقاُذوَرَ  الَِِّ  َيَتذَأسَُُّ 

 1؛ِبِه َ ْ  جََلسَ ِإَليْه

   بدبو مانفي اسا. خدا ند ا  بندگان اثوف
همچیین رمیدگی به وضعیت موهـای مـر و صـورت    

ی و پوشـ  متـین و شـرقی    آقایان در حد متعارف شـرق 
خواهران نیز از اموری امت اـه بایـد مـورد توجـه قـرار      

 گیرد.

 تواضع .13

در لغت به معیای فروتیـی، افتـادگی و نرمـی     ،تواضآ
و اصطالحا  به ناچیز شمردن نفس، اظهار اوچ ی،  امت

                                                           
 .270، ص 3ج  ،. وسایل الشیعه3
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این صفت پسیدیده  خااساری در برابر خدا و خلق امت.
ین و اولیــام خــدا و از جملــه خصوصــیات انتیــا و معصــوم

بختی انسـان امـت. تواضـآ    ی ی از رموز معادت و نیک
قابلیت این را دارد اه دلها را به هم نزدیک ارده و قطر 

ــت ــه را محت ــمیمیت و قا ف ــای   ،، ص ــوص در فض بخص
را 6پیامتر اقظم نماید. خداوند متعالانداز  یین ،آموزشی

ده و با تعتیری به فروتیی و تواضآ در برابر م میین فراخوان
 فرماید:زیتا و پرمغز چیین می

 کَ ْاحِذذذذذجِ  ضْ ِفذذذذذاخَ وَ )

 1(ْي َ  ِ ؤمُ لْ لِ 

بال   پي خون  را بيات مرومنو    6ات رسول
 . رفي د و

ــامتر رحمــت در او  تواضــآ و  اــه خــود قمــال  6پی
مـین را بـه   مـین و  متعلّ فروتیی قـرار دارد در حـدیثی معلّ  
 رماید:فمی تواضآ در مقابل هم فرا خوانده و

                                                           
 .33، آیه رحج. 1
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 َِ َعلَُّمذوتُ َتواَضعُوا ِلَمذ  

ِ ْذذُه َو َتواَضذذُعوا ِلَمذذ  

َتكُوُسذذوا ُموَسذذُه َو ا ُتعلِّ 

 1؛جَبَاِبَرَ  اْلُعَلَماءِ 

 نسبا به اسااد   شاگيد خون  ماواضع بود 
   ا  جممه دانشمندان سيا  نباشود.

بـه   ،از صـفت تواضـآ  معلّـم   بدیهی امت برخورداری
 یر زیــادی در أتــ ،تربیتــیهــای قیــوان ی ــی از روش 

مازی فضای االس، ایجاد صـمیمیت میـان امـتاد و    مالم
شــاگرد و حاامیــت آرامــ  و مــالمت روح و روان در 
 محــیط آموزشــی دارد و بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

با نوقی وقـار  باید معلّم  امت اه تواضآ و فروتیی بدیهی
ــد   ــراه باش ــت هم ــم  ،و متان ــا از ا ــیت ــوم  ظرفیت ــا و م ه

 .های احتمالی برخی شاگردان جلوگیری نمایدمتفادها

 از غرور علمي پرهیز .14

ی ی از صفات بسیار ناپسـید و رذیلـه اخالقـی بـرور     

                                                           
 .3330 . نهج الفصاحه، حدیث 3
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امت. برور حالتی امـت در وجـود انسـان اـه از بیـی       
بلط و ااذب او نستت به مظاهر زندگی و امور مالی پیدا 

شود و گاهی هم محصـول بفلـت انسـان از واقعیـات     می
الهیه امت اـه بـر ا ـر اشـتغانت زیـاد و تومـعه آمـال و        

بسـته  دل  خروجـی ایـن حالـت    گردد.حاصل می آرزوها
قطــآ رابطــه بــا معیویــت و  ،هــای دنیــویهشــتاشــدن بــه د

 به امور اخروی امت. یتوجهبی
 را  «بـرور »امـت اـه قلمـای لغـت     به همـین خـا ر    

 انـد. اـرده  معیـا  ،و چ م به با ـل دوخـتن   نفریب خورد
خطرناک این آفت نفسانی برور قلمی  نمودهایی ی از 
خـود را از   ،شـود های  مـی دانسته افریفت ،شخا ؛امت

 معتقد امت هـی   ،داندهمه قالم و آدس بانتر و وانتر می
رمد و مرمسـت از ایـن   اس از نظر قلمی به پای او نمی

مرمایه خدادادی حتی در مقابل خدا هم مر تسلیم فـرود  
حقایق قاجز مانده و دین و از درک  ر نتیجه د ،آوردنمی

از بـرور   7امـاس قلـی   .دهـد دنیای خـود را از دمـت مـی   
یعیی مسـتی قلمـی تعتیـر فرمـوده و     « م رالعلم»قلمی به 
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 9.افراد قاقل را از آن برحار داشته امت

 عالمانه سخن گفتن .15

بیـر  مخیان بیان ی ی از آفات خطرناک امر تدریس 
 فرماید:می 7یامت. حضرت قلقلمی 

 مِ هِ تْ ُتذفَ  مْ لَ عْ تَ  اا  ُْ قُ اتَ 

 2؛ملَ عْ ما تَ بِ  کَ بارِ خْ اَ بِ 

  نريا در يوريان    داني ن واه نميره را ون
داني نوز ماه  به صورت در بوان ونيه اه مي

   ناداني خواري شد.
 افتد اه اسی در معرض مـ الی قـرار  بسیار اتفا  می

در مواجهه با این قضیه داند. گیرد اه پامخ آن را نمیمی
برخوردی بیرقلمی و التته  ،ایی ه .وجود دارد حلدو راه 

بیراخالقی داشته باشد و پامخی بلـط یـا بیرمربـوط بـه     
امـا در واقـآ بـه     ،ظاهر قضیه را پایان دهد بهم ال داده و 

ت خـود  دار شـدن شخصـی   خا ر برور و یا تـرس از ل ّـه  
 امت.ده گ ودهمسیری انحرافی را در برابر م ال ایی

                                                           
 (.330ینبغی للعاقل ان یحترس من ... سکر العلم، )غررالحکم، ص . 3
 .744. غررالحکم، ص 2
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اییده اقالس م ال شجاقانه و صادقانه به ،دوس این اه 
اولـین فرصـت    درو  ددانـ را نمی م الاید اه پامخ این 

ه مـ پس از مطالعه و یا پرم  از دینران جـواب آن را ارا 
 ،بـا مـوازین ققلـی    اـه راه حـل دوس   .روشن امت نماید.
بـا   انسانی و حتی شـرقی مـازگار بـوده و دقیقـا      ،اخالقی

ی ـی از شـاگردان    می ور قلمی امالس نیز میطتـق امـت.  
 ،صاحب تفسیر شریا و وزین المیزان ،1مه  تا تاییقالّ

 گوید:در مورد ای ان می
در طول سي سرال اره افاخرار درک مبضري     

را ا  « مرر »اسررااد را داشررا  ريگررز اممرره  
 بررري در عررروت عبرررارت    ،انشررران نشرررنودم 

الت ا  را باررررا در پاسررا سرر ا« دانرر نمرري»
رمرران عبررارتي ارره افررياد    يامشررنود انشرران 

 برري ون  مانرره ا  گفررا  ون عررار دارنررد.  ارر 
درنات پيتالط     کما ا  فري  تواضرع     

 1گفا.مي وساني ون رابه في تني 

                                                           
 . 14، ص 1، به نقل از سیمای فرزانگان، ج 32. اخالق تدریس، ص1
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 اما  ،روزگار خود بودنابغه  1انصاریمرحوس شیخ 
 با صدای  شد قمدا می نتی اه از او ابرابر م بارها در
 9ت: ندانم، ندانم، ندانم.گفبلید می

مـخن اول از   بریم.به پایان می مخناین فراز را با دو 
 فرماید: امت اه می 7 الببن ابیمولی الموحدین قلی

ا اذا سذذذئلتم عمذذذا 

 .فذذذاهربو  تعلمذذذوِ

قذذالواک فيذذُ الهذذر   

تقولذذذذوِک َّللا  قذذذذالک

  2.اعلم

 ايدند اه پاسرا ون را  ا  شما س ابيريگا  
انورررد. پيسرررودندي نرررا    دانورررد فررريار نمررري

؟  ضرريت اسررار ونرره فرريار منو   امويابمرر
 .خدا داناتي اسا فيمود: ب ونود

 گوید:امت اه می« ویلیاس جیمز»مخن دوس از  

                                                           
 .32ص  تدریس،اخالق .  1
 .230المرید، ص   ْية.  2
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نسرربا عمرر  مررا برره جهممرران رررون قترري  در    
 1بيابي اقوانوسي ژرف اسا.

 انتقال معلومات .16

  روایت شده اه: 7صاد از اماس 

ُتَعلَِّمذُه َزَكاُ  اْلِعْلِم َأِْ 

  2؛ِعبَاَد َّللاَِّ 

اسررا ارره ون را برره    دانرر  انرر عمرر   اررات 
 بندگان خدا ومو ش دري.

 مده امت: آ7وایت دینری از اماس صاد ردر 
ِإَّ َّللاََّ َلذذمْ َيْأخُذذِْ َعَلذذغ 

اْلجُهَّذذاِل َعْهذذها  ِبطََلذذبِ 

اْلِعْلِم حَتَّذغ َأخَذَِ َعَلذغ 

اْلُعَلَمذذاِء َعْهذذها  ِببَذذِِْل 

ْلذذذِم ِلْلجُهَّذذذاِل ْلَّ اْلعِ 

اْلِعْلمَ َكاَِ َقْبَُ اْلجَْهُ
3 

                                                           
 .131، ص 1. سیمای فرزانگان، ج  1
 .10، ص 0. الکافي، ج2
 .03ص همان، . 3
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 جررارالن   نادانرران پومرران  رمانررا خدا نررد ا  
 يفا اه در پي دانشمندان باشند م ي اننکه ن

ا  دانشررمندان پومرران گيفررا ارره دانرر   قربالا 
را در اخاوررار جهررال   نادانرران قرريار  خررون 

  نيا عم    دان  قبو ا  جهو   ناداني ،درند
  جود داشاه اسا.

  :آیه در تفسیر 7اماس صاد 

خَذذذذهَّ َ  رْ غَّ ِ ُتَصذذذذ َو ا)

 1؛(ِللَّا 

 ،رهي    گونه خود را بيات ميدم دژم مک 
 فرماید:می 
دانـ    و قلمـی  هایباید همه مردس از لحاظ دریافت 
 2ی سان باشید.ت نظر در

اید اه وی ایجاب میمعلّم  رمالت و وظیفه ،بیابراین
زش ومصـالت و شـرامط نسـتت بـه آمـ      گـرفتن ظـر  با در ن

قلمـی خـود بـه     هـای و داشـته ها شاگردان و انتقال دانسته

                                                           
 .33آیه  ،. سوره لقمان1
 .03ص، 3ج  ،الکافی .2
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چرا اه بخـل   آنان دریت ن ید و در این مسیر بخل نورزد.
محرومیت شـاگردان از قلـم و دانـ  را در     ،در آموزش

آور نیـز مسـلولیت  معلّـم   ایـن امـر بـرای    پی داشته و یقییـا  
 9امت.

 ستخطر درکمین ا

 7حقوق شاگرد از نگاه امام سجاد

َأ َّذذذا حَذذذ ُّ َرِعيَِّتذذذكَ  وَ 

ِباْلِعْلِم َفَأِْ َتْعَلَم َأَّ َّللاََّ 

ِفيَمذذا  َلُهذذمْ َقذذْه جََعَلذذكَ 

آَتاَ  ِ َ  اْلِعْلذِم َو َواَّ َ 

ِ ْ  ِخَِاَسِة اْلحِكَْمِة َفذِنِْ 

َأحَْنَْْت ِفيَما َواََّ  َّللاَُّ ِ ذْ  

ِبذذِه َلُهذذمْ َذِلذذكَ َو ُقْمذذَت 

ِِ الشَّذِفيِ   َ َقاَم اْلخَذاِز

الَّاِصذذحِ ِلَمذذْوَاُ  ِفذذي 

                                                           
 . 272آداب تعلیم و تعلم، ص . 3
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َعبِيِهِ  الصَّاِبِر اْلُمحَْتِنبِ 

الَِِّ  ِإَذا َرَأى َذا حَاجٍَة 

 َأخَْرَج َلذُه ِ ذَ  اْلَْ ذَوالِ 

[ الَِّتي ِفي َيَهْيذِه كُكْْذتَ 

َراِشها  َو ُكَْْت ِلَِِلَك آِ ًل  

ُكْْذَت َلذُه ُ ْعَتِقها  َو ِإاَّ 

خَاِ ْا  َو ِلخَْلِقِه ظَاِلمذا  

َو ِلنَذذذذَلبِِه َو ِعذذذذِِّ  

 1.ُ َتَعرِّضا

ترو انر  اسرا اره برداني         نيدسراان  ق   اما 
خدا ند بزرگ به سب  عممي اه بره ترو داد    

تو گشود  اسا ترو   ر ت اه بهات   گنیونه
را قوّ    سيپيسرا انشران قريار داد  اسرا.     

بي تعمررو  دررري    پررس اگرري ونرران را برره خررو  
دار خزانه با صبي   گونه اه امو    امودون

ماانا   ا  سي د ساي   صدق، اموال موالن  

                                                           
 .200شرح نراقی، ص  ،7. رساله حقوق امام سجاد3
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انرد، بري   را موان بندگان مببو  ا  صيف مي
 خش  ن يفاري خدا نرد   انشان تندت نکيدت  

ا  فضو خود عم  تو را بوفزاند.  نيا اه برا  
اعا رراد   اموررد ارت برره ررردانا ونرران ارامررام   

اگي دان    عم  خرود را ا  مريدم    ات. ايد
درنغ نا به رن رام ومروخا  بره انشران درشراي      

  بره   اتد ايدت در امانا ابهي خوانا  ر نر 
ت    رق خداسرا   ااهبندگان ا  سرا  ر ا داشر  

ارره ون دانرر    جمرراب  را ا  تررو ب ورريد     
 .دنرتبه   جان ا  تو را ا  دبها ساق  ا

 کودکان  دينيمعلم و تربیت 

مـعی در حاامیـت   معلّـم  وظـایا   ترینمهم از ی ی

در آموزشـناه و تربیـت دییـی شـاگردان      اخالقی ملفضا

برای تحقق این امر توجه بـه ن ـات زیـر ضـروری      .امت

  :امت
باید با رشد شیاختی و  شاگردان دیییهای آموزش. 9

های ذهیـی قتلـی آنـان    توانایی ذهیی و نیز موابق و تجربه
دلیل همواره باید از  رح مفاهیم   هماهیگ باشد. به همین
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 ،ارزشـی مفـاهیم  نظیـر قـدالت خـدا و     ،انتزاقی اقتقادی
هـای  نظیر مفهوس ایثار و نیز مفاهیمی نظیر معجزه و قااب

ن آنـا هـای قتلـی   هـا و آموختـه  الهی اـه امتـر بـا تجربـه    
 خوانی دارد به صورت خاس پرهیز نمود. هم
 های شیرین وهلحظرا با  شاگردانهای دییی تجربه. 2

بــا دادن و  :مــیالد اممــهج ــن مثــل برگــزاری  ،دلچســب
هـای نمای ـی جـااب، بـردن     شـ الت و برنامـه   ،شیرییی
 هـا ها به مسجد، اماان متترک و بازی در این محـیط بچه
 ها حس خوشاییدی ایجاد شود. آن درتا  اییدهمراه 
ای انتخــاب شــود اــه بــه گونــه محتــوای آمــوزش. 8

ها و ب آموخته شده در این دوران با تجربهمفاهیم و مطال
 مـطت های بعد و نیز افـزای  تـدریجی   های مالآموزش

در مـیین بـانتر نقـ      شـاگردان تف ر و تجزیه و تحلیل 
 ن ود. 
 تـوان های امالمی را مـی بسیاری از آداب و ارزش. 2

صحیت و رفتارهای درمـت و میامـب بـه     اقمالبه قیوان 
ــا امــ شــاگردان هــای صــحیت تفاده از روشآموخــت و ب
آن ه نیازی به ؛ بدونها را تقویت و تثتت اردتربیتی، آن

 بیان فلسفه باشد. 



 مان و استاداناحکام و آداب معل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

07  

از آن اـه بـه    بـی   ،بـه ویـژه اوداـان    ،شاگردان .0
محتوب خـود توجـه و از آن پیـروی     بزرگترهایمخیان 
 ،اییـد. بیـابراین  رفتـار آنـان تقلیـد مـی     از اقمال و ،ایید

ها و رفتار ا رافیـان مـورد   آموزشتوجه به هماهینی بین 
 توجه اودک، امری ضروری امت. 

تــرین هـای دییـی اوداـان بایـد از پـایین     آمـوزش . 0

 تثتیـت شروع شود و مپس  مفهوسمطت مم ن برای یک 

 و ارتقام یابد. 

ها خود به نتایج مـورد نظـر برمـید،    برای آن ه بچه. 7

ای مسـتقیم و دمـت اول بـر    هایتجربهام ان اسب باید 

 آنان فراهم گردد. 
هـــای بـــرای بیـــان مطالـــب، نزس امـــت از روش. 3
و مستقیم بهره گرفـت. بیـان مسـتقیم بـرای اوداـان      بیر

دهیـده  انتقـال  دتوانـ بار امت و تیهـا مـی  اسالتنوجوانان 
هایی از ا القات به ذهن آنان باشـد. ا القـاتی اـه    بسته

بـه درک   بایدشود. امتر به باور، ایمان و قمل میتهی می
از مفـاهیم دییـی    و نوجوانـان  و برداشت خـاص اواـان  

  شود.توجه 
هـدف اصـلی در   امت اه،  حامز اهمیتمسلله این . 1
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ــه  ــه و زمیی ــزه، جاذب ــن دوره، ایجــاد اننی ــرای ای مــازی ب
ــه شــده در آمــوزش  هــای رمــمی یــادگیری مفــاهیم ارام

 ای امت. مدرمه
اننیــزش و تحریــک حــس ایج ــاوی و  رویبایــد . 93
 . زیاد تأاید و توجه شودبتت اوداان به دین ر

ــانه. 99 ــدنی از رم ــی خوان ــای آموزشــی، یعی ــای ه ه
، نظیر اتـاب  و مجـالت مخصـوص، نوارهـای     شاگردان
ــز روش  تصــویریصــوتی و  ــازی  و نی ــایل ب ــای و وم ه

گــویی، نظیــر دامــتان  ،و نوجوانــان میامــب اوداــان 
بهـره  خوانی، شعرخوانی، بـازی و ... تـا حـد ام ـان     قصه

 گرفته شود. 
ای ارامـه شـود اـه    گونههای دییی باید بهآموزش. 92

 زمییه پرورش و رشد قوا ا و احسامات دییی را فراهم
بسیار حساس و لطیا امت. آنان هیوز  هابچهایید. روح 

آلـوده  هـا  به مظاهر زشـت زنـدگی روزمـره آدس بـزر     
زخمـی، یـک    اند، بـا دیـدن یـک پرنـده بـا بـال      ن ده
یا شود و ش سته، اودک مری  یا... ناراحت میگلدان 

افتد. این لطافت روح، این پاای  ییـت، ایـن   به گریه می
رأفت و مهربانی دل و ... اگر تا بزرگسالی بـاقی بمانـد و   
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ــا  ــود از همــان  رتقویــت و هــدایت شــود قت ت خواهــد ب
دومتی و احساس مسلولیت نستت به خود، دینران و نوع

قـانون خـدا، همـان    روی تن بـر   تیعت، همان پـا ننااشـ  
احتراس به حقو  خود، خـدا و مـردس اـه ایـن نمـودی از      
بیدگی خدامت... و امال مطلوب تعلیم و تربیـت دییـی   

ها را بـه  این ویژگی امت. اما متأمفانه گار روزگار بعضا 
میراند و ها میجرس اوداانه یا شاقرانه بودن در نهاد آدس

ری ان، بسیاری از خصـاما  زمان با رشد ظاهها همانسان
، بیـابراین  .دیدهداشتیی خود را از دمت میزیتا و دومت

هـای  ای برنامـه گونـه در تعلیم و تربیت دییی باید بـه  معلم
ــت  ــا   خــود را جه ــات و قوا  ــه احسام ــد ا ــی ای ده

اوداان باقث ارتتاط هرچـه بی ـتر آنـان بـا اولیـام دیـن       
 شود. 
باید مو ق و ضمن شاد بودن،  ،دییی هایآموزش. 98

نظـر و مـلیقه   مواظـب بـود تـا    بایـد   ،معتتر باشد. بیـابراین 
 . دها نیاموزشخصی خود را به قیوان آموزه دییی به بچه

 
ای مـامان  گونـه های دییی خود را باید بهآموزش. 92
هـا و  به شرات در آن رشته از فعالیـت  شاگرداندهد اه 
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 هماهیگ مرامم ماهتی و اجتماقی و ملی اه با ربتت ان
 امت، تمایل ن ان دهید. 

النوهای رفتاری از  ۀهای بیان مادزمییهبه تدریج . 90
و نیز النوهـای قابـل تطتیـق بـا خـود       :زندگی معصومین

 ها را به نحوی جااب و روشن فراهم ایید. آن
را  اوداان و نوجوانـان  باید از  رح مفاهیمی اه. 90

میامـتی ایجـاد   هـا تصـور نا  به وح ت انداخته و یا در آن
تواند مـالمت  اید پرهیز شود. چرا اه این مفاهیم میمی

 را مخدوش مازد.  آنانقا فی و روانی روحی و آمای  
های دییی باید پیوند نزدی ی بـا زنـدگی   آموزش .97
در این دوره بایـد   ،بیابراین .داشته باشد شاگردانروزمره 
و مفــاهیمی اــه بــا زنــدگی روزمــره و  متاحــثاز  ــرح 

 ملموس آنان ربطی ندارد خودداری شود. 
توجه  و نوجوانان فانتزی ذهیی اوداان قیاصربه . 93

صدد  رارده وآنها را به رممیت ب یامید و به هی  وجه د
ــک     ــا ام ــد. ب ــا برنیایی ــه آنه ــب تخــیالت اوداان تخری

هـا را  همراه شـد و یـا آن  آنان توان با هامت اه میهمین
در دنیـای  را هـا  ال نتایـد آن با خود همراه ارد. با این حـ 

شـان و  شان محتوس ارد وگرنه بین دنیـای خیـالی  تخیلی
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 دنیای واقعی مدی ایجاد خواهد شد. 
 ،شـــاگردانبـــرای آمـــوزش و پـــرورش دییـــی  . 91
ریزی یک ضرورت امت. بـدین معیـا اـه تعلـیم و     برنامه

ای و مطابق به هی  وجه نتاید ملیقه شاگردانتربیت دییی 
 یر متخصا صورت گیرد. میل افراد ب
، و نوجوانــان در تعلــیم و تربیــت دییــی اوداــان. 23

توجهی بیهامت و ترین اصلقیصر شادی آفرییی از مهم
 ها خواهد داشت. بر آن به آن، تأ یر میفی

هـای دییـی و   حتی بـا وجـود مـن اـم، آمـوزش     . 29
 م تتی را شروع ایید.

و یا به  به گردش بردن ،تدابیری مثل ب ارگیریبا . 22
 آنهابه مسجد  آنانرفتن و یا بردن  مختلا گاههایزیارت

 ید. یهای روحانی و معیوی آشیا ارا با محیط
همواره بـه او بنوییـد رامـتنو باشـد و خـود نیـز       . 28

 9رامتنو باشید. 

 معنویکالس يک 

                                                           
 .20شوم با اندک دخل و تصرف، ص کتاب مربیان، دارم بزرگتر می.  3
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برای داشتن االمی معیوی به ن ات ذیل توجه داشته 
 :  دباشی
توجه دادن شاگردان بـه   ودر نیت و قمل  صاخال. 9

بـه   :و توال بر خداوند و تومل بـه معصـومین   ،معیویات
 (قــج) و حضــرت مهــدی 3ویــژه حضــرت فا مــه زهــرا

 فراموش ن ود.
و روحـی بـا شـاگردان بـا ایـن       معیویایجاد رابطه . 2

 ننرش اه آنان بیدگان خدا هستید. 
آن حمـد خـدا و    و پایـان شروع االس با ناس خـدا  . 8

 .:و اممه معصومین 6یامتر امالسصلوات بر پ
خوانــدن دو راعــت نمــاز و درخوامــت توفیقــات  .2
ین در آبـاز هـر   تالهی در تدریس و هدایت مخا  خاص

 دوره تحصیلی. 
ها، د و تعهد به حفظ و حرامت قملی از آرمانی تق. 0
 ها و اصول امالس. ارزش
با وضو و  هـارت در اـالس حاضـر     انم انحتی. 0
 شدن. 
 
وظیفه شرقی دانستن و اقتقاد بـه   را علیم و تربیتت. 7
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نـه صـرفا  یـک شـغل و      ،ایی ه معلمی امری معیوی امت
 میتآ درآمد. 

و احادیـث و تـاارات اخالقـی      آیـات امتفاده از  ..3
 در نبالی دروس. 

خواندن دو راعـت نمـاز شـ ر در پایـان هـر دوره      .1
 تحصیلی. 
نورانیت  حاامیت فضای قرآنی وایجاد معی در . 93
 9در االس. :اهل بیت

 ین شـدن بـه  ایجاد ق ق بـه حـق و حقیقـت و مـزّ    . 99
 فضامل و پرهیز از رذامل اخالقی در بین شاگردان. 

رقایــت قفــت چ ــم، زبــان، گــوش و اندی ــه و . 92
 . تهمت مواضآدوری از 

                                                           
 .220نوجوان، ص  کودکان و دینیهای . جذاب سازی کالس 3
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 خواهي بپرس! مي چههر 

شـرفیاب شـد و قرضـه     3زنی خدمت حضرت فا مه
ی دارس اه در امر نمـازش بـه مسـلله    نیناتواداشت؛ مادر 

مرا خدمت شما فرمتاد اه م ال ایم.  ،م  لی برخورده
 اداد. آن زن مسـلل  جـواب آن مسـلله را   3فا مهحضرت 

دینری پرمید و حضرت جواب  را داد. بعد مسلله مـوس  
آن زن از اثرت م ال خجالت   م ال دهم.تا را پرمید و 

 ا ید و قرض ارد: 
شروم،  ، دن ي مرزا   نمري  6خداات دخاي رسول 

 فيمود:   3خساه شدند! فاطمه
خیابررا نکرر  ررري سرر ال دن رريت دارت ب ررو تررا  
پاسررا ون را بيانررا بورران اررن ، مرر  ا  سرر االتا  

شوم   با امال موو پاسا ون را بره ترو   خساه نمي
ارائره خروار  داد. سرپس بريات تشرينت بوشراي       
متمررر  ا  ون  ن سررر ال فيمرررودي ات  ن اگررري  

شود اه بار سن وني را بي بام  مرو  اسي اجوي 
اند   در م ابو ون مبمغ صردرزار دننرار اجريت    

 شود؟  ب ويد ونا ا   مو ون بار خساه مي
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شـود. زیـرا بـه خـا ر آن     خسته نمـی  ؛زن پامخ داد نه
ــت مــی  ــادی اــه دریاف ــد احســاس خســتنی  مــزد زی ای

 اید. نمی
 فرمود: 3فا مه حضرت

مر   روا    خدا در بيابي جوا  ري مسئمه به  
برو   مرو        روابي بوشراي ا  ونکره    يدردمي

 وسمان پي ا  مي ارند باشد. 
جواب دادن به مـ انت تـو خسـته     بابا این وجود آیا 

 شییدس اه فرمود: 6شوس؟! از پدرس رمول اهلل می
مرررا در قوامرررا مبشرررور   ۀدانشرررمندان شررروع 

شوند   خدا به م دار دانر  ونران   م ردار    مي
در ومو ش   ردانا مريدم   نا   تالششانجدّ

انرد.  اري بره    به ونان خمعا    وا  عتا مري 
نکرري ا  ونهررا نرر  موموررون  مرره ا  نررور عتررا 

 فيماند. مي
 دهد:تعالی ندا می پس میادی حق

و را تکفّررر 6ات اسررراني اررره انارررام ول مبمرررد 
ون رن رام اره ا  امامشران من ترع      در ،نمودند

د بودند. اننان شراگيدان شرما   انارامي رسران    
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و عموم شما بره دننردارت خرون     اه تبا تکفّ
ادامررره دادنرررد   ارشررراد   رررردانا شررردند بررره 
م رردارت ارره در دنوررا ا  عمرروم شررما اسررافاد    

 ايدند به ونان خمعا بدرود. 
 ادامه داد؛  3زهرامپس حضرت 

رات بهشاي ررزار ررزار   ات  ن ن  نا خمعا
ا  ونيره خورشرود بري ون     اسرا ميتبه بهاري  

مررور دنورروت بررا اررد رت     نرريا ا ،تابرردمرري
رات اخري ت  اما نعما ،اسا رميا گيفاارت 

 1ن ص   عو  ندارد.

 معلم محبوبیت 

محتوبیت معلم نزد شاگردان اولین شرط تأ یرگااری 
. وجـود قالقـه و محتـت    گفتار و رفتار وی در آنان امت

میان امتاد و شاگرد نیز تا حـد زیـادی بـه میـزان رقایـت      
بی بستنی دارد. التتـه ازآنجـا   قدل و انصاف از  رف مر

اه شاگردان هم از نظـر جسـمی و هـم از نظـر روحـی و      

                                                           
 .1، ص2ج  ،. بحار االنوار 1
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روانی با ی دینر متفاوتید در حل م  الت روحی آنـان  
 نیز باید متفاوت برخورد ارد. پس: 

های فردی آنان را شیاخته و بـا هـر یـک بـا     تفاوت. 9
یامب داشـته  تو جسمی، رفتاری م روحیتوجه به شرامط 

 باشیم.  
نستت به همه شـاگردان روحیـه قفـو و ابمـاض و     . 2

 انم ان قارآنان را بپایریم. ارفا  داشته باشیم و حتی
 رازدار و محرس امرار شاگردان خود باشیم. . 8

 برای شاگردان معلمی دلسوز و م اوری امین باشیم. 
در حد ام ان خودداری « من»از ب ارگیری المه. 2
 اییم.  
بـودن مربـی دلسـوزی     علـم م ازی  پـ تالش ایـیم  . 0
 باشیم.  
در مقابل شـاگردان از زحمـات امـاتید خـود و از     . 0
 قدردانی و ت  ر اییم.  دینرانفعالیت 
هرگز رفتار بلط شاگردان را به میزله تـوهین بـه   . 7

 شخا خود قلمداد ن ییم. 
زود قصــتانی ن ــده و از خ ــونت و تیــدی پرهیــز . 3
 .  اییم
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 د وابسته ن ییم. را به خو شاگردان هرگز .1
ــوان م  . 93 ــودک و نوجـ ــز اـ ــه  تهرگـ ــا را بـ خلـ
 خود مجتور ن ییم.  ازخواهی قار
اییم شرامط روحی شاگرد را درک اـرده   معی. 99

 و به احسامات او احتراس بنااریم. 
پاک اـردن   مخصوصا  ،نوشتنهیناس ناس بردن یا  .92
ی های امالمی و دییی از رو، قلمام، شخصیتبزرگانناس 
 ته احتراس آنان را فراموش ن ییم. تخ

ظرفیت روحی و امتقامت در برابـر م ـ الت را   . 98
 اییم. تقویتدر شاگردان 
بر بحث مسـلط بـوده و بـا ن ـاط روحـی و       اامال . 92
  نماییم. تدریسقا فی 
و چهـره   اـرده با خوشرویی و نرمخویی تدریس . 90

 . مب اش داشته باشی
بـرای تـدریس در    و بـم و انـدوه   اسالتهیناس . 90

 . ماالس حاضر ن وی
برای ایجاد آمادگی روحـی بی ـتر در    ممعی ایی .97

درس، احسامــات و قوا ــا را   جــاابیتمخا تــان و 
 . مبراننیزانی
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ــی  .93 ــته باشـ ــور داشـ ــدریس شـ ــوانی مدر تـ ــا بتـ  متـ
ــی ــین باشــی مخــواهی، اگــر مــیمشــورآفرییی ای ــه  مچی ب

 . مهای خود ایمان داشته باشیگفته
 . مو قا فی داشته باشی روحیتات  . 91
آلـودگی تـدریس   هیناس قصـتانیت و یـا خـواب    .23
 . ممنر ایی ه آن را بر رف نمایی ،من یی
باید خوشـرو   اه حتما  من ییاین ن ته را فراموش . 29
اـه شـاگردان احسـاس     م ـوری رفتـار ن یـی    م، ولیباشی

 ایید مورد توجه نیستید. 
حـیط آموزشـی را   هـای م و ناهماهینی م  الت. 22

اـه شـاگردان بـه اـالس و درس مـا       م وری بیـان ن یـی  
 9دلسرد شوند.

                                                           
 .21ص  با اندکی دخل و تصرف، . همان، 3



  فصل دوس: آداب معلمی
 

 

73     

 

 در باال بردن کیفیت آموزشيمعلّم  نقش

 فرماید: می 7اماس مجاد

َتْعِلذذيِم  ِإِْ َأحْنَذذَْْت ِفذذي

َزاَدَ  َّللاَُّ ِ ْ   ....الَّا ِ 

 1؛َفْضِله

را خو  ومو ش دري، خدا نرد ا    ميدم اگي
 ( تو بوفزاند. ن بي دافضو خود)

ــای اصــول، روش   ــوزش، دنی ــروز آم ــای ام ــا و دنی ه
آمـوزش نزس را  معلّـم   هـای آموزشـی امـت. اگـر    قالب

ندیده و از توان بـانیی در ایـن زمییـه برخـوردار نتاشـد،      
ــد      ــته اییــده، خواه ــدریس او  خ ــک و خس ــودت و  ب

 د داد. یشاگردان نیز  قالقه چیدانی ن ان نخواه
آموزش و موفقیـت بی ـتر    ایفیت پس برای بان بردن

 نزس امت:
هـا و محتـوای قلمـی و درمـی     در افزای  آگاهی. 9

                                                           
  .7. رساله حقوق امام سجاد 3
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 . خود ب وشیم
های نوین تدریس آگاهی اامـل داشـته و   از روش. 2

 توان ب ارگیری آنها را در خود ایجاد اییم. 
میـد باشـیم تـا    از محفوظات خـوب و زیـادی بهـره   . 8

 متفاده اییم. بتوانیم در هیناس تدریس از آنها ا
 ای داشته باشیم. درس مطالب نو و تازه هربرای . 2
بهــره و تدریســی دینــران بــی درمــیاز تجربیــات . 0
 نمانیم. 
ــون . 0 ــدریس   معم ــه اول ت ــتاد در جلس ــدی ام هیرمی

 شــود پـس روی جلســه اول ف ــر و مطالعــه م ـخا مــی 
  بی تری داشته باشیم و آن را دمت ام ننیریم.

اردن دروس اـه در تفهـیم مطالـب     بیدیدمتهاز . 7
نق  زیادی دارد و داشتن ابت ار و خالقیت در ارامه آنها 

 بافل نمانیم. 
به صورت مطالب داشتن مطالعه همی نی و نوشتن . 3
 شده، و تدریس اقیاقی را فراموش ن ییم. بیدیدمته
داشتن جزوه و متن درمی و برقراری ارتتـاط بـین   . 1 

 ا از یاد نتریم. درمها و ن ات تربیتی ر
مطالب و تیوع آنها در هینـاس تـدریس    ایفیتبه  .93
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 توجه اییم. 
معی اییم شاگردان، در رابطـه بـا درس فعالیـت    . 99
 باشید.  داشتهقلمی 
 ؛بی تر از معقـونت امـتفاده ایـیم    محسوماتاز . 92

 منر در موارد نیاز و ضروری.
هیناس تدریس از موضوع خار  ن ده و خالصـه  . 98
 بیدی و نتیجه درس را در آخر االس بیان اییم. جمآ و

 رفآ اییم.  اش انت تدریس خود را شیامایی و. 92
اه  ،بی  از ظرفیت و توانایی خود تدریس ن ییم. 90

 .خواهد داشتبیماری روحی و جسمی در پی 

 معلم باوقار

 فرماید:می 7قلیاماس 

  ِ َ  َ َزَيذذ مْلذذالحِ  قذذارُ وَ  

 1ملْ العِ 

 دان  اسا.  نا ن ،بارتماانا بيد

                                                           
 .77ص . غرر الحکم،  3
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، و از آنجا اه رفتار مربـی ن ـاننر شخصـیت اومـت    
تحـت تـأ یر رفتارهـای بـا یی و ظـاهری       دامما  شاگردان

 شایسته امت:  ،باشیدمربیان خود می

 وری رفتار ایید اه شاگردان احساس مسـلولیت  . 9

  .ایید

  رف شاگردان پرتاب ن یید.  چیزی به. 2

هــای دینـر را بـا خ ــونت از   ابـزار، ومـایل و چیز  . 8

 شاگردان ننیرید. 

و قادات نامطلوب مانید بازی اردن « تیک»داشتن. 2

معلّـم   مر و صورت و ... زیتیده یک مویبا دامه لتاس، 

 نیست، معی ایید آنها را از خود دور ایید. 

ضمن توجه به مـادگی و متعـارف بـودن پیـرای      . 0

اموری از قتیـل  ها آرامتنی ظاهری را رقایت ارده و مو

هـا  ها، پاره نتودن لتـاس شانه اردن موها، تمیز بودن لتاس

یا بودن بـدن را  ظها و ناس زدن اف اها، وو جوراب

 فراموش ن یید. 

ای ایجـاد  در صـورتی اـه مفسـده    ،از بوی خـوش . 0

 امتفاده ایید.  ،ن ید
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 های خود را پی  از تدریس بتیدید. یقه و دامه. 7

 

ــایی  . 3 ــا چیزه ــواس   ب ــز ح ــت تمرا ــن ام ــه مم  ا
آموزان را از بین بترد بـازی ن ییـد مانیـد، بـازی بـا      دان 

گ ، تخته، خوداار، تستیت، قییک، گوشـی، جاالیـدی   
 .و... 
، آن را تـان اگر گ  یا ماژیک از دمت شـما، خود . 1

 بردارید. 
در صورت ام ان گاهی بـرای اشـراف بی ـتر بـر     . 93
در بین شـاگردان   تیوع در حراات، چید قدمی االس و
 راه روید.
شاگردان را به خا ر تیتیه، بی  از حد پای تختـه  . 99

 نناه ندارید. 
اگر جراحت یا بیماری ظاهری دارید همان ابتـدا  . 92
آموزان را آموزان در میان بناارید تا ذهن دان با دان 

 در  ول تدریس به خود م غول ن ید. 
ــ . 98 ــدنی ی ــی برخــی شــاگردان دارای نقــا ب ا روان

 هستید، از این رو حال آنان را مراقات ایید. 
، بـرای  ضمن جلوگیری از موم امتفاده شاگردان. 92
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 9بیرون رفتن از االس اجازه دهید.

 معلم با اخالق 

 فرماید:قرآن اریم می

ِ ذذَ  َّللاَِّ  َرحَْمذذٍة ِ َفبِمذذا ) 

ِلَْْت َلُهْم َو َلْو ُكَْْت َفظًّا 

ضُّوا ِ ْ  َيِليَظ اْلَقْلِب َاْسفَ 

 2 (حَْوِلكَ 
ات رسول، به سب  ر ما خداسا اه با ونهرا  

  مهيبران گشراي   اگري تنردخو        خروت نيم
 شدند. دل بودت، ا  گيد تو پيااند  ميسخا
امتاد با شاگردان النوی قملی برای آنان امت.  رفتار

های خود، نحوه برخورد بـا  امتاد در قمل نمودن به گفته
و حتـی  ـرز ن سـتن، راه رفـتن و     دینران، مخن گفـتن  
 ،تواند برای شاگردان خـود النـو باشـد   پوشیدن لتاس می
 پس معی اییم: 

                                                           
 .210ص  ،کودکان ونوجوانان دینی های. جذاب سازی کالس 3
 .301 یة. آل عمران، آ 2
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جهت خودمازی اخالقی و تربیتی خود هایی برنامه. 9
 داشته باشیم.

اخـال  امـالمی را رقایـت     دینـران در برخورد با . 2
 اییم.  
هیناس برخـورد بـا شـاگردان خـود بـه آنـان مـالس        . 8
 اییم.  
در همـه مراحـل صـتور بـوده و مـعه صـدر داشـته        . 2
 باشیم.  
خو، دارای اخـالص،  رو، خوش اخال ، نرسخوش. 0

 تقوی و تواضآ باشیم و از برور بپرهیزیم.
معی اییم در قمل به اخال  نی و، مـیر صـعودی   . 0

اه این بهترین ابـزار بـرای جـاب دینـران      ؛داشته باشیم
 امت. 
بییی، خود ام بییی و بزر  از فضل فروشی، خود. 7

 آزرده شدن از نقد و ایراد دینران به شدت پرهیز اییم. 
اشتتاهات خود را توجیه ن رده و ضمن اقتراف بـه  . 3

 آنها در رفآ آنها اوشا باشیم. 
 گفـتن  جـا اجتیـاب اـرده و شـهامت     از تعصب بی. 1
 را در خود تقویت اییم. « دانمنمی»المه 
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تـا   ،ه اشتتاه خود شـدیم اگر در جلسه درس متوج. 93

 اند آن اشتتاه را بر رف اییم. شاگردان متفر  ن ده
جـویی بـه   مـتیزه و  جدال و دننی، لجتازیاز یک.99

شدت پرهیز ارده و بـا هـی  اـداس از شـاگردان اییـه و      
 خصومتی نداشته باشیم. 

جویی، تهمت زدن و توهین به شـاگردان  از قیب. 92
اردن ان از پرخاشنری و  بپرهیزیم و ضمن م دبانه صدا

 جویی دوری اییم.انتقاس
 ،دهـیم وفـا ایـیم   هایی اه در االس میبه وقده. 98

 بخصوص اگر وقده هدیه و جایزه و یا نمره باشد. 
زیـرا آنهـا افـراد     ،به شـاگردان خـود  عیـه نـزنیم    . 92

 آزرده شوند. حسامی هستید و مم ن امت مخت 
 ندانیم.  هرگز شاگردان را خدمت ار خود. 90
از آن گیری ن ییم اه مجتور شویم  وری مخت. 90

  صرف نظر اییم.
به شاگردان اجـازه مـخن گفـتن و مـ ال اـردن      . 97
 بدهیم. 
ــت    . 93 ــا ا اق ــاگردان از م ــیم ش ــته باش ــار نداش انتظ
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 اوراورانه داشته باشید. 
با شاگردان متواضعانه و با رفتار میامـب برخـورد   . 91
 اییم.  
دریسی خود را در اختیار دومتان قرار تجربیات ت. 23
 دهیم. 
آمـوزان را  اوقات امتراحت و زنگ تفریت دان . 29

 اشغال ن ییم. 
ــین   . 22 ــودایترلی را در بـ ــت خـ ــیم حالـ ــعی ایـ مـ
 آموزان ایجاد نماییم. دان 
 بی  از اندازه در اار شاگردان دخالت ن ییم. . 28
ــی   . 22 ــه حــرف شــاگردان خــود گــوش داده و حت ب
 ت آنان را مورد توجه قرار دهیم. تاارا
در حد ضرورت فقط هیس  های ماات واز واژه. 20

 امتفاده اییم. 
ــه اــار بــردن. 20 المــات و جمــالت رایــک و  از ب

 خار  از ادب و نزاات پرهیز اییم. 
به شـاگردان پرهیـز    دادن از تمسخر و لقب زشت. 27
 اییم.  
حقیـر  احتراس گااشته و از ت شاگردانبه شخصیت . 23
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 آنان پرهیز شود. 
را مــورد توجــه قــرار حقــو  دینــران شــاگردان . 21
 . دهیم
ــا،   ر .83 ــاوات در برخوردهـ ــدالت و مسـ ــت قـ قایـ
هـا را جـدی   هـا ت ـویق و تیتیـه   هـا، نمـره دادن  اردننناه
 .9بنیریم
از اهانت به باورها و مقدمـات شـاگردان پرهیـز    . 89 

تدنل، اییم و در صورت ت خیا انحراف، از دریچه ام
 ات اقداس اییم. ظمیطق و با رقایت مصالت و مالح

ــوارد    . 82 ــیاری از م ــه در بس ــیم ا ــته باش ــه داش توج
تاارات بیر مستقیم م  رتر از تاار مستقیم به مخا ـب  

 خاص امت. 

 بیان و شیوه انتقال مطالب

ــیاراز ن ــات  ــم در اــالس  بس ــان   ،داریمه ــوه بی نح
مت. بـه اـارگیری   مطالب و شیوه انتقال آن به مخا تان ا

معلمان محترس را در انتقال بهتر مطالب یـاری   ،ن ات زیر

                                                           
 .211کودکان و نوجوانان، ص دینی هایسازی کالس جذاب .3
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 خواهد داد: 
ــوش  . 9 ــا را فرام ــالت زیت ــات و جم ــتفاده از الم  ام

را « روشـیدل »و یا « نابییا» المه« اور»ن یید، مثال  به جای
 به اار بترید. 

المات و جمالت را رمـا و روان بیـان اییـد و در    . 2
 جه خاص و محلی نداشته باشید. حد مقدور صدا و له

حداقل خوانا همراه با بیانی صحیت  یااز خط زیتا و . 8
 و زیتا برخوردار شوید. 

مختصر، مفید و مسـتدل مـخن بنوییـد و از ا الـه      .2
 . االس خودداری نمایید

به قـول معـروف    ،ی مانید به اصطالحیهات یه االس. 0
 ایم به حضور شما و ... را ترک ایید. قرض می
 ــوری تــدریس اییــد اــه شــاگردان بــا امــتعداد   .0

 بپسیدند و شاگردان ام امتعداد بفهمید. 
و تدریس ایید اه اوداـان   بنویید وری مخن . 7

 و نوجوانان به وجد آیید و در آنان ن اط ایجاد شود. 
های هیری تـدریس  خود را در قالب مطالبگاهی . 3
 ایید.  
دمـت خـود    و متیامب و هماهیگ با موضوع، مر. 1
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 را حرات داده و حالت بنیرید.
معی ایید مطالب را هیناس تدریس بی تر و بهتـر  . 93

 مجسم ایید. 
  .اگر صدای شما گرفته امت  در رفآ آن ب وشید. 99
 تمرین ایید.  ، درس رای  از تدریسپدرس را . 92
اـه خسـتنی را در چهـرۀ شـاگردان      در صورتی. 98
هـای اختیـاری از ادامـه    د احساس اردید، در اـالس وخ

 ید. ایتدریس خودداری 
در انتقــال مطالــب ذو  و مــلیقه داشــته باشــید و  . 98

شیامایی ذو  و ملیقه و امتعداد شاگردان را هم مد نظـر  
 9داشته باشید. 

 رعايت چند نکات ظريفمعلمین و 

 خوانیم:می 7اس قلیاز ام شریفیدر حدیث 

 َضذذْع ِ ذذ فَعذذُُ  ذذا يَ َا تَ 

 2َقهِرک.

                                                           
 .227. همان، ص  3
 . 031. غرر الحکم، ص  2
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 گيداند انیام ند . مي اه تو را پسااارت 
رقایـت ظرامـا آموزشـی     ،ی ی از موضوقات مهـم 

امت اه اگر مورد توجه معلمین وامـاتید گرانقـدر قـرار    
ــالم  ــا  در م ــرد مطملی ــأ یر بنی ــیط و ت ــازی مح ــایری م پ

ی از این ن ات قتارتیـد  شاگردان نق  بسزایی دارد. برخ
 از: 
معی اییـد شخصـیت قلمـی و اجتمـاقی خـود را      . 9

 پی  شاگردان متک ن یید. 
آمـوزان در مـورد   در موارد لزوس با برخی از دانـ  .2

 خصوصیات فردی خود صحتت خصوصی داشته باشید. 
 مواظب باشید اه شاگردان، شما را دمت نییدازنـد . 8

 ی آنان قرار ننیرید. و بازیچه
ــی  . 2 ــاگردان م ــاری را از ش ــی ا ــد آن را وقت خواهی

 انجاس شود.  پینیری ایید تا حتما 
ــه  . 0 ــاس و نــاس خــانوادگی خــود را ب از همــان ابتــدا، ن

 شاگردان بنویید. 
توجه ایید مقررات خ ک و افرا ی را در االس . 0

 وضآ ن یید. 
ــت جســمانی امــت  . 7 ــد تقوی ــدریس نیازمی آن را  ،ت
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هر دو جلسه تدریس چیزی بخورید  فراموش ن یید و بین
 و یا بیوشید تا به خا ر ضعا دچار م  ل ن وید. 

هــا انعطــاف داشــته العمــلدر برخوردهــا و ق ــس. 3
 باشید.  
ــه اوشــ  . 1 ــتنســتت ب ــا و فعالی ــای شــاگردان ه ه
  تفاوت نتاشید.توجه و بیبی

 معلمین و خصوصیات اجتماعي

 ید:فرمامی 7 الببن ابیقلی امیرالم میین

لی عَ  مْ فُ ادِ وْ وا اَ رُ نِ قْ ا تَ  

 وَِ وقُ لُ خْ  َ  مْ هُ سَّ اِ فَ  مْ کُ دابِ آ

 3.مکُ  اسِ زَ  رُ يْ يَ   اٍِ َِ لِ 

ودا    رسوم خود را به في نداناان تبمورو  
نکنودي  نيا ونان بيات  ماني يوري ا   مران   

 اند. شما وفيند  شد 
ــات  و تحقیقــات روان ــیاختی ن ــان   آموزشــیتجربی

                                                           
 .201العقول، ص  ف. تح 3
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جمعـی و بیــر  ری بـه صـورت دمـته   دهـد اـه یـادگی   مـی 

 بـر پـایرد.  تـر و بهتـر صـورت مـی    مـهل  انفرادی معمون 

بـرای آمـوزش در یـک م ـان جمـآ       اماس افـراد را این

دهیــد. آمــوزش در یــک اجتمــاع اــرده و آمــوزش مــی

 اتی امت اه در ذیل به بعضی از ن ات نمستلزس رقایت 

 شود:قابل توجه برای معلمان قزیز اشاره می

خصوصــیات اجتمــاقی و خــانوادگی شــاگردان از . 9

 ا الع نتاشید. بی

 ،اگر تعیین و بیان مقررات و ضوابط ضروری باشد. 2

 این اار را با هم اری شاگردان انجاس دهید. 

تالش ایید با مـدیر، مرپرمـت، مسـلول، معـاون و     . 8

هم ــاران دینــر در محــیط آموزشــی  همــاهینی داشــته 

 باشید.  

زشی را رقایت ایید و به آنهـا  مقررات محیط آمو. 2

 احتراس ایید. 

ــین اارهــا و فعالیــت. 0 ــه اــالس را ب  هــای مربــوط ب

 شاگردان تقسیم ایید و به آنان مسلولیت دهید. 

هـم بـه    جـز در مـوارد ضـروری، آن    ،شاگردان را. 0
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 مدت ام، از خود  رد ن یید. 
خـود تقلیـد   معلّـم   در بعضی از موارد شـاگردان از . 7
 دهی نمایید. پس به تدریج تقلید آنان را جهتایید، می
نه آزاد آزاد بناارید و نه  ،را در االس ،شاگردان. 3

 محدود ایید.  آنان را اامال 
تیتیه و محروس اردن تماس افراد به خـا ر رفتـار بـد    . 1

 نیست.  جایزیک فرد یا یک گروه اوچک 
پ ت مر دینران مخن ننویید تا پ ت مـر شـما    .93
 ننویید. ها مخن
 9آداب اجتماقی را در برخوردها رقایت ایید.. 99

 داری موفقکالس

شـروع خـوب، گیـرا و     ،بـرای تـدریس   دمعی ایی. 9
 . دجاابی داشته باشی

اــه  ددر تــدریس بــه ایــن امــر توجــه داشــته باشــی . 2
از  ریـق   %98 چ ـم،  قیـادگیری از  ریـ   %70انـد:  گفته

                                                           
 . 201کودکان و نوجوانان، ص  دینیهای جذاب سازی کالس.  3
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 شود. از  ریق بقیه حواس انجاس می %92گوش و
طعـی و  های قگویی به م انت، جواببرای پامخ. 8
و از پامخ به م انت با الماتی  دداشته باشی ایاییدهقانآ
پرهیـز  « احتیا ـا  »و « تقریتـا  » ،«ایمف ر می»، «ظاهرا »مانید
 . دنمایی
گاهی بـا ذاـر صـلوات،  ـرح مـ ال یـا لحظـاتی        . 2

دن یـا  ، ایـن روش از داد ز دم وت به االس تمراز دهی
 چید بار گ  روی تخته یا میز زدن بهتر امت. 

هرگز مطالب م  وک و ظیی را به صورت قطعی . 0
و دربـاره مطـالتی اـه نسـتت بـه آن آگـاهی        دبیان ن ییـ 

 . دنداریم مخن ننویی
وس مطالـب را همی ـه در جـای    مبرگه یادداشت ر. 0

خاصی مانید ایـا، جیـب و بـانی دفتـر و اتـاب قـرار       
 . ددهی
درنگ  تما  پس از پایان وقت، لحظاتی در االسح. 7

. شـاید شـاگردان مـ ال و یـا اـاری داشـته       دو تأمل ایی
 باشید.  
 شود بدون پامخ نماند. اگر م الی مطرح می. 3
در موارد اختیاری موضوع درمی را براماس نیاز و . 1
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 . دقالقه شاگردان انتخاب ایی
هیناس مـ ال اـردن از جاهـای مختلـا اـالس      . 93

و ایـن اـار را از جـا یـا فـرد بخصـوص        ددرس را بپرمی
 . دانجاس ندهی
مدرک و مأخا مطالـب ارامـه شـده را صـحیت و     . 99

 .  ددقیق ذار ایی
شـود آن را  اگر جواب م الی به بعد مواول مـی . 92

 یادداشت نموده و جواب   در جلسه بعد گفته شود. 
گاهی یک م ث اوتاه و نناه به ا راف اـالس  . 98
 جلب توجه شاگردان ضروری امت. جهت 
امـتفاده  « بـرد وایـت »از تخته مـیاه، یـا   دمعی ایی. 92
 تا شاگردان درس را بهتر بفهمید.  دایی

 ابزار و ام انـات تـدریس، مانیـد گـ ، ماژیـک،     . 90

 . دو ... را پی  از درس فراهم آوری انپاکتخته

از قســمت بــان و مــمت رامــت تختــه شــروع بــه . 90

 . دو از تماس تخته امتفاه ایی یدمیظم بیویس نوشتن ارده،

در ابتدای هر اار، رمز ق ـق بـه خـدا،    « بسم اهلل». 97

از او  و وابستنی بـه اومـت. پـس     دادتوال بر او و امتم
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اهلل الـرحمن  بسـم »شـتن  شروع االس، گفتن یـا نو هیناس 

 فراموش ن ود. « الرحیم

الب هیناس نوشتن روی تخته از ایستادن مقابل مط. 93

 رم بایستید.؛ معی ایید نیمخودداری شود

هم زمان آن را  یدنویسوقتی روی تخته مطلتی می. 91

 تا همه ب وند.  دبخوانی

ها و مر و صورت هیناس نوشتن، لتاس دمعی ایی. 23

 . دخود را گچی یا رننی ن یی

اـن پـاک   پـاک تخته را از بان به پایین و با تختـه . 22

 . دآن با دمت خودداری اییارده و از پاک نمودن 

اگر شاگردان مطالب روی تختـه را در دفترهـای   . 28

تا بـرای   داند در پایان درس تخته را پاک ایید نوشتهوخ

 امتفاده بعدی آماده باشد. 

ــ  گــاهی اداره اــالس در. 22 ــوزان از خــود دان آم
 9.دبنیریامک 

                                                           
، 207های دینی کودکان و نوجوانان، ص جذاب سازی کالس.  3

 .با اندکی دخل و تصرف



 مان و استاداناحکام و آداب معل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

31  

درس خود را با توجه به تعـداد جلسـات و زمـان    . 20
تا در پایان دوره ام و زیاد  دشده زمانتیدی ایی بیییپی 
 . دنیاوری
ــار نظــم نظمــی امــتاد، شــاگردان را نیــز بــی بــی .20 ب
 ان باشد. تاین ن ته همی ه به یاد ؛آوردمی
وقـت اـالس بـه مطالـب بیهـوده و       داجازه ندهیـ . 27
 بنارد.  دهیافام
در شاگردان خود بیی ، پ ت ار، صتر و حوصـله  . 23
 . دمازی نموده و آن را افزای  دهیرا زمییه
همی ه و در همه حال ربتت و ذو  شـاگردان را  . 21

 . دزنده ننه داری
ــره. 83 ــل بهـ ــب از اصـ ــری میامـ ــل، گیـ ــای تغافـ هـ
 . فراموش ن ود نمایی و اوچک نماییبزر 
های افرا ی امور گیریها و مهلگیریمختاز  . 89

رود و آمـوزان نظیـر حضـور و بیـاب، و    االس و دانـ  
 . دنمره و ... اجتیاب ایی ،خرو 
اه لوس شوند  دمحتت ایی به شاگردان نه آنقدر. 82
 اه گریزان شوند.  دمهری اییقدر بیآن نه و

ــد   . 88 ــا و تمجی ــاگردی تعری ــدازه از ش ــی  از ان ب
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، چرا اه مم ن امت موجب برور او یـا حسـادت   دن یی
 شود. دینران 
قی، تیتیهی، ه ـداری  امتفاده از انواع نناه )ت وی. 82
 ...( به قیوان جاینزین ابزارهای دینر فراموش ن ود. و

گیـری میفـی   به جای ت یه اردن به تیتیه و موضآ. 80
یـابی قوامـل   در رابطه با رفتارهای بلط شاگردان به ری ه

 . درفتارها و از بین بردن آن بپردازی
ــز  . 80 ــه ج ــرور در ب ــوارد ض ــری را   یم ــتاد دین ام

 . دد ن ییجاینزین خو
 بـازی  در محیط االس از گـروه گرایـی و خـط   . 87

 . دمیامی و جیاحی پرهیز ایی
دهید، بین قرار میرا زیر ذرهمعلّم  شاگردان رفتار. 83

 . داردار و رفتار میفی از خود ن ان ندهی دمواظب باشی
را  خصوصـیات مثتـت  شـاگردان   د اهااری ایی. 81

 9در خود به وجود آورند.
م ان از تیتیه بدنی در اـالس خـودداری   ان. حتی23

                                                           
 .207. همان، ص  3
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های دینـر تیتیهـی اـه آ ـار     معی ایید از روش ارده و
 تربیتی بی تری داشته باشد امتفاده ایید. 
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 وظايف عبادی معلمان
اساتید    ااشجاجانت  : سؤال

ار صاریی که کمتا  ا  ا  ر   

ار محاات یحلاادت   گاا  اات  

متشنااا ک یف دااا  شمااات    می

 ؟ شت  چدستر   
نماز ش سـته امـت و روزه   : 1اماس خمییی کپاسخ

 صحیت نیست. 

پاینانی، فاضل لی رانی بهجت، صافی گل آیات قظاس
اماتید و دان جویان اگر در امتـر از ده  : و نوری همدانی

بار، بـین و ـن و دان ـناه رفـت و آمـد      روز حداقل یک
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بـه   -داشته باشید و این وضعیت تا مدتی ادامه داشته باشد

نمـاز   -اار آنان شـمرده شـود  « مفر» وری اه نزد قرف

 وزه صحیت ای ان در محل تحصیل و بین راه تماس و ر

 امت. 

: مدت نزس برای اهلل صافی گلپاینانیآیت. 9تتصره
ــد    ــت و آم ــاه رف صــد  شــغل مــفر را حــداقل چهارم

 د. یدانمی
ــاتید   2تتصــره ــجویان و ام ــامی دان  ــفر اول(: تم . )م

مااور، هرگاه بی  از ده روز در و ن خـود بمانیـد، در   
اولــین مســافرت بــه محــل درس و تــدریس بایــد نمــاز را 

پـس از یـک رفـت و     و روزه بنیرند. اما بخوانید  ستهش
برگ ت میان و ن و محل تحصیل، به وظیفه خود مانیـد  
اثیرالسفر قمـل اییـد و نمـاز را اامـل بخوانیـد و روزه      

 بنیرند. 
مفر اول بـا  ـی    ،1اهلل بهجتآیت . به فتوای8تتصره 
رو اگـر فاصـله   یابـد. از ایـن  ، تحقق میفرمخمسیر ه ت 

بــی  از ه ــت فرمــخ  ،دریس از و ــنمحــل درس و تــ
ــز  ــین مســافرت نی نمازشــان در محــل  باشــد، در همــان اول
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 تحصیل اامل و روزه صحیت امت.  

ــت ــهآی ــیه و  ایاهلل خامی ــجویان بورم ــاتید و دان  : ام
بـار  مأمور به تحصیل، اگر امتر از ده روز، حـداقل یـک  

بین و ن و دان ناه  رفت و آمد داشته باشـید نمـاز آنـان    
و روزۀ ای ان صحیت امت؛ امـا دینـر دان ـجویان،     تماس

 نمازشان ش سته و روزۀ آنها صحیت نیست. 
: امتاد اگر هر هفته برای تدریس به 1اهلل تتریزیآیت

ایــد چیانچــه مــدت حــد مســافت شــرقی مســافرت مــی
یا زیادتر باشد باید نماز را تماس بخوانـد و   ماهتدریس دو 
 روزه بنیرد. 
اگــر زمــان تحصــیل و تــدریس  :اهلل میســتانیآیــت

دو مـال ادامـه دارد و در    حـداقل اماتید و دان ـجویان  
روز شـوند)اگر چـه در هفتـه دو شـتانه    آنجا مسـتقر مـی  

اامل باشید به نحوی اه بـه آنـان مسـافر گفتـه ن ـود(      
زشـان را در محـل   اآنجا در ح م و ن امـت و بایـد نمـ   

 تحصیل تماس بخوانید و روزه بنیرند. 

تید و دان جویان در هفته حـداقل مـه روز   . اگر اما2

شرقی رفت و آمـد اییـد و یـا در مـفر      مسافتبه مقدار 
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باشید و این برنامه برای مدتی )به  ور مثال شـ  مـاه در   

یک مال و یا حداقل مه ماه در چید مال تحصیلی( ادامه 

 شوند و نماز ای ان در محل یابد، اثیرالسفر محسوب می

 شان صحیت امت.س و روزهتحصیل و بین راه تما

. در هـر دو صـورت اگـر در مـاه اول قصـد      1تبصره 
باید احتیاط نمایید؛ یعیی نمازشان را  ن ییداقامت ده روز 

هم تماس و هم ش سته بخوانید و روزه را هم بنیرند و هم 
 قضا نمایید.
اهلل میستانی رجوع بـه  با توجه به ایی ه آیت .2تبصره 

دانــد مقلــدان ای ــان ایز مــیمرجــآ تقلیــد مســاوی را جــ
مسلله به مرجـآ مسـاوی دینـر مراجعـه      اینتوانید در می
 داند. اه نماز را اامل و روزه را صحیت می ،ایید

 اهلل م ارس شیرازی: آیت
امـــاتید و دان ـــجویان اگـــر بـــرای مـــدت قابـــل . 9
یک مال و یا بی تر در محل تحصیل یـا   مثال  ،ایهظمالح

در ح م و ـن امـت و نمـاز و     محل آنتدریس بمانید، 
باشد و ماندن ده روز پی در پی در روزه در آنجا تماس می
 آنجا شرط نیست.
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. اسانی اه همه روزه، یا حداقل مه روز در هفتـه،  2
روند؛ یعیی صتت به محـل  یا تدریس می تحصیلبه محل 

گردنـد و  رونـد و قصـر بـاز مـی    تحصیل یا تـدریس مـی  
شوند د، اثیرالسفر محسوب مییاباار مدتی ادامه میاین

و نمــاز و روزه ای ــان در آن محــل و بــه هینــاس رفــت و 
 برگ ت، تماس امت. 

اگـر در هفتـه حـداقل چهـار      :خرامانی وحیداهلل آیت
روز بین و ن و دان ناه رفت و آمد اید و این اار برای 
مدت یک مال یا بی تر ادامه داشته باشد، آنجا در ح ـم  

آنجا تماس و روزه صحیت امـت و در  و ن امت. نماز در 
بین راه باید احتیاط ایـد؛ یعیـی نمـاز را تمـاس و ش سـته      
بخواند و روزه بنیرد و قضای آن را نیز به جـای آورد و  
اگر رفت و آمـد مـه روز باشـد در ایـن مـوارد نیـز بایـد        

 9احتیاط اید. 
اساتید    ااشجاجانت   :سؤال

ار صاریی کاه  ادا ا  ا  ر   

                                                           
 .331. رساله دانشجویی، ص  3
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مات ار محات ارو    ت قل  اقت

متشن ک یف د  شمت    ی رنس می

 ؟ شت  چدستر   

ای، بهجت، قظاس اماس خمییی، خامیه آیـات پاسخک 
صافی گلپاینانی، فاضل لی رانی، نوری همـدانی، وحیـد   

گونـه افـراد نمـاز تمـاس و     : بـرای ایـن  خرامانی و میستانی
 روزه صحیت امت. 

ن ده روز اـه از ابتـدا قصـد مانـد     صـورتی در  تبصره:
داشته باشد و بعد از خواندن یک نماز چهـار راعتـی بـه    
دلیلی تصمیم بر بازگ ت بـه و ـن بنیرنـد نمـاز و روزه     

 9آنها در محل تحصیل تماس خواهد بود.
اگ  استتا نت ااشجاجا  کسؤال

 ه طار ایفتقی  ه شار   یدا  

ا  محت ارو مستف ت کن  شمات  

   ر    ا  چ اشه است؟ 

ــ  پاسذذخک ــرات آی ــی،  حض ــاس خمیی ــاس: ام ات قظ

                                                           
 .330، ص همان.  3
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گلپاینــانی، فاضــل لی رانــی،  صــافیای، بهجــت، خامیــه
: نمــاز ش ســته و روزه نــوری همــدانی، وحیــد خرامــانی

 9صحیت نیست.
 2: نماز تماس و روزه صحیت امت.اهلل میستانیآیت
 کر  نمرا    ر    اسراتودت اره نر  نرا رنرد        : سؤال

مبرو  ر   در رفاه به مبو تدرنس در د  صورت  نري در  
 تدرنس   بو  را  ر ونه اسا؟ 

 ابف: مبو تدرنس ن  شهي اسا 
   : مبو تدرنس شهيرات مخامف اسا.

: نمـاز ش سـته و روزه   1امـاس خمییـی   حضـرت  پاسا:
 صحیت نیست.
: اگر چهار روز در هفته را بـه  اهلل وحید خرامانیآیت

محل تدریس رفت و آمد داشته باشید نماز آنـان تمـاس و   
امت. اگر مه روز در مـفر باشـید بیـابر     شان صحیتروزه

احتیاط نماز ش سـته و تمـاس جمـآ اییـد و بیـابر احتیـاط       

                                                           
 .330. همان، ص  3
 .334. همان، ص  2
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روزه بنیرند و قضای آن را نیز به جا آورند و اگر امتـر  
 از مه روز باشد نماز ش سته امت و روزه صحیت نیست.

اگـر در مـاه، ده روز یـا بی ـتر در      اهلل میستانی:آیت

مال شـ  مـاه و در   مدت یک مفر باشید و این امر در

مال تا مه ماه ادامه داشته باشد، نماز مدت بی  از یک

تماس و روزه صحیت امت. اگر در ماه نه یـا ه ـت روز   

 در مفر باشید، باید احتیاط ایید؛ یعیی نماز را تماس و 

ش سته بخوانید و روزه بنیرند و قضای آن را نیز به 

 جا بیاورند. 

بـار بـرای   ر در هفته حداقل یک: اگ1تتریزیاهلل آیت
اییـد. نمـاز   تدریس، بین و ن و دان ناه رفت و آمد می

اگر رفت و آمدشان در مـدت   .تماس و روزه صحیت امت
گیـرد، بایـد احتیـاط    بـار انجـاس مـی   ه ت یا نه روز، یک

ایید؛ یعیی نماز را تمـاس و ش سـته بخوانیـد و اگـر روزه     
 بنیرند، صحیت امت و قضا ندارد. 

اگر رفت وآمـد حـداقل    اهلل صافی گلپاینانی:تآی
برای مدت چهار ماه ادامه داشته باشد نماز تماس و روزه 

 صحیت امت. 
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ــات  ــرات آی ــاس حض ــه  قظ ــت، خامی ــل بهج ای، فاض
: اگـر رفـت و آمـد حـداقل تـا      لی رانی و نوری همـدانی 

مدتی ادامه داشته باشـد اـه قـرف ایـن اـار را شـغل او       
 9ه او صحیت امت.بداند نماز تماس و روز

استتا   دن ا  شر  که  :سؤال

هدچف ام  طان ا  شدسات    ات 

 طاان ا   اادا ا  هجاات ف ساا  

فتص ه اارش  رفت   آما  اارا 

جاات یحلاادت   ار جاات    ار نک

کن . آنت ه  ا  ان   ی رنس می

 ؟ شااعناا  شغت محساب می
شـغل   ،: بلـه هـر دو  1اهلل فاضل لی رانیآیت پاسخک
و نماز او در هر یـک از دو شـهر و نیـز    شود محسوب می

در مسیر به احتیاط واجب ش سـته امـت و روزه صـحیت    
 2نیست.

                                                           
 .334ص  . همان، 3
 .711. جامع االحکام، سؤال  2
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گتشم اننجتشب آما گتر  کسؤال

است آنات حوااقی کاه ارنتفات 

 ق گمس است؟ کن  متع   می

: بله آنچه از حقو  1لی رانی فاضلاهلل آیت پاسخک
آن ای ان اه در م ونه زندگی مصرف ن ود و مال نیز بر 

 9بنارد خمس دارد.
اننجتشب مع ام هساتم.  سؤالک

مب غ پالی که ار ستل قبت گمس 

آ  را پ ااگت ک ام  اه صاارت 

الحستب  اه شا کت یعات شی ع ی

مساافن ف هن داات  ااام کااه ار 

 آنن   قطعه 

 مدنی  ه اننجتشاب   هنا . 

ام فا ا اکنا  کاه ساتل گمسای

رسد   آنت  ه انان پاال گماس 

 گد ا؟یع ق می

: در فرض مـ ال  1اهلل فاضل لی رانیآیت پاسخک

                                                           
 . 003. جامع االحکام، مسئله  3
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 9خمس نزس نیست.
معتش ت   همنجادنی    سؤال:

آمااا ا  اساات ااا   اات ااشا

 رتنی چه حفمای اارا؟ رفتاتر 

آمااا ا   اات اسااتتاا    ااشا

گاشه افا اا چ اشاه  تنا  انن

 تش ؟ استفتا  ا   ستئ ی کاه 

آمااااا ا  ا  آ  همااااه ااشا

کنن  مثات شاد  آب استفتا  می

تمد شیک شد  یاالتک آفتت ه آش

  صت ا    متشن  آ   که ع ام 

 ه م طااب  ااا  اسات    ا   

  اارنم چه حفمی اارا؟

: همه پیروان فرقـا گمـراه   ایآیت اهلل خامیه پاسخک
س وس به نجامـت هسـتید و در صـورت تمـا     بهامیت مح

آنها با چیزی، مراقات مسامل  هـارت در رابطـه بـا آنهـا     
 ـروط بـه  هـارت امـت واجـب      نستت به امـوری اـه م  

                                                           
 . 030. همان، مسئله  3
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آموزان بهـایی  ولی رفتار معلمان و مدیران با دان  ،امت
 9باید براماس مقررات قانونی و اخال  امالمی باشد.

یف د  آما گاترا   ات  :سؤال

آما ا   رتنی چدست؟ آنات ااشا

جتنز است ق آ  را ار اگتداتر 

  آشت  ق ار اهن ؟

آنهـا معاملـه    : باید بـا اهلل فاضل لی رانیآیت پاسخک
نجامـت اــرد و قـرار دادن قــرآن در اختیـار آنــان جــایز    

 2نیست.
 ظدفااه شاا عی مع اام  سااؤال:

ق آ  ک نم که نودن اارا امتم 

جمتعت شمات  گااا را ا  جرات 

 گااش  چدست؟ یجان  ی ط می

: رقایت محسـیات تجویـد   ایاهلل خامیهآیت پاسخک
أموس قرامت اماس جماقـت از نظـر مـ    اگرولی  ،نزس نیست

صــحیت نتاشــد و در نتیجــه نمــاز او را صــحیت ندانــد      

                                                           
 .123 ئله. همان، مس 3
 . 12، مسئله همان.  2
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تواند به او اقتدا اید ل ـن شـرات ظـاهری در نمـاز     نمی
 9جماقت برای یک برض ققالیی اش الی ندارد.

اهت ر ستتنی که من ار  :سؤال

کنم شمااات  نس مااایرآ  یااا 

 ن ا ا  ف قه اهت  کگااشن شمی

حااق هسااتن    ماات مجبااار  ااه 

شرت هستدم گارا  شت    یذا  آ

چا  شب   ر   ار انان ر ساتت 

اقتمت اارنم آنت شمت هت  مات 

 ؟ اشفتل اارا
ــت پاسررا: ــهآی ــوت و    ای:اهلل خامی ــد و نت ــر توحی اگ
یک از ضروریات دین امالس را ان ار ن یید و معتقد هی 

د ح م بـه افـر و   ینتاش6به نقصی در رمالت رمول اارس
ایـد هینـاس   صـورت ب در بیـر ایـن   ،شودنجامت آنها نمی

تماس با آنها و یا خوردن بـاای آنـان مسـلله  هـارت و     
 2نجامت مراقات شود.

                                                           
 .010االستفتائات، مسئله  بة. اجو 3
 .120، مسئلههمان.  2
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 های مختلط و استاد غیر همجنسکالس

مع مي کاه ار ا ساتت   کسؤال

ناات ا د سااتت  اگت اشااه ناات 

گان  آنت حوااقي مخت ط ارو مي

گدا ا که ار قبتل انن عمات مي

 ؟حالل است نت ح ام

تـدریس   تصـد ی ت در صور :1اماس خمییی کپاسخ
ل ن اگر تـدریس   ،شودمی را مالک حقو مطالب متاح 

در آن مدرمه برای او مفامد دییی و اخالقی داشته باشـد  
 9جایز نیست.

ی رنس ا د ا  ما ا ار  سذؤالک

ماااااا ارو راهنمااااااتنی   

هت  اگت اشه چه حفمی ا د ستت 

 ؟ اارا
چیانچـه مراقـات    آیت اهلل م ارس شـیرازی:  پاسخک

                                                           
 .03، سؤال 24، ص 2ج. ،1 استفتائات حضرت امام خمینی. 1
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شرقی شود و مفامدی بر آن مترتـب ن ـود    موازینتماس 
ولی به یقین امتفاده از دبیران همجیس به  ،اش الی ندارد
 9تر امت. احتیاط نزدیک
یااشا  ار آنت ما ا می سؤالک

نک ج سه که گ  هی ا   اتشاا  

  اگت ا  مس مت  هستن  قا آ  

را یع دم اه    همچنادن گااا 

استتا کاه  ات صاات قا آ  را 

قا  پاس گا فتن گااش  ار مامی

اروک آنت  تشاا    اگت ا   ت 

یااشن  قا آ  را  ا ا  صات می

اسااتتا  خااشناا  یاات اننفااه 

اشفتالت آشرت ا  لحتظ اع اب   

قااع  یجان    ط ف  جاا   نت 

هااات   اننفاااه گااشااا   گتشم

اگت ا   ت صاات اشافتل شا عی 

 ؟ اارا نت شه

                                                           
 .3010، سؤال 103، ص 2اهلل مکارم شیرازی، ج . استفتائات آیت 3
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: چیانچـه تعلـیم قـرآن    1اهلل گلپاینـانی آیت پاسخک
ولـی   ،اشـ ال نـدارد   نتاشـد م مستلزس ارت اب محرس اری

و دختــران نــزد نــامحرس قــرآن را بــا صــدای بلیــد  بــانوان 
نخوانید و همچیین با صدا خواندن مـرد چیانچـه موجـب    
تلاذ بانوان باشد اش ال دارد. خوب امت معلم بانوان زن 
باشد تا موجب ارت ـاب خـالف شـرع ن ـود و ارت ـاب      

م قرآن خـالف شـرع دینـری    خالف شرع به قیوان تعلی
 9امت.

جتشااب م  ااي  خااا انن کسذذؤال

فدزنک ااشجف   ع ام ااشجا ت  

مجر  هستم که ار ااشج ت   اه 

 تشام . کتر یا رنس مجااغال مي

شظ   ه اننفه اکث نت شتگ اا  

هااتد ااشجاا ت  را پساا ا  کالو

اهناا   اا اد ماان   یجاافدت مي

گااااه ا  همفااترم اناان سااؤال 

                                                           
 .002، مسئله 120، ص 2. مجمع المسائل، ج  3
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ر ا  مط ح است که آنت انن کات

 ؟شظ  ش عي مجفت اارا نت گد 

اامل حجاب امـالمی و رقایـت    مراقاتبا  کپاسخ
 9مقررات شرقی مانعی ندارد.

هاات  ااه یاا رنس گااتشم: سذذؤال

آقتنت   ت رعتنت ک ده ماا نن 

  ؟ش عی چ اشه است

با حفظ حجاب و مراقـات مـوازین شـرقیه     کپاسخ
 2مانعی ندارد؟
یف د  استتا  کاه  اه  سؤالک

اها  اگتا ا  ارو میا  ا  ع  

یااش  گاا را ا  ش ت   لی شمی

  ؟آلاا کنت ل کن  چدستهاو

امـاس خمییـی، فاضـل     قظـاس  آیات حضرات پاسخک
ای، لی رانی، نـوری همـدانی، صـافی گلپاینـانی، خامیـه     

بهجت، م ـارس شـیرازی، وحیـد خرامـانی، میسـتانی، و      

                                                           
 .20سؤال  ،107ص ، 3ج ،1. استفتائات امام خمینی 3
 .30، سؤال 103. همان، ص  2
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 9: باید تدریس برای آنان را رها اید.تتریزی
    شااگی اساتتا گنا  سؤالک

گتشم ار کاالو ارو ااشجاجانت  

سا   ه منظاار رفا  پاگت    

کستلت   گست ی   یج ن  ر حده 

 ااشججانت  چه حفمی اارا؟ 

: رقایت آداب قفت م ارس شیرازی اهللآیت پاسخک
 2در االس واجب امت.

ی رنس ا د ا  ما ا ار  سؤالک

ماااااا ارو راهنمااااااتنی   

ا د ستتشرت  اگت اشه چه حفمی 

 ؟ ااار

: در صـورتی اـه بـه    اهلل نوری همدانیآیت پاسخک
 8.امت ور قادی و بدون شامته صورت بنیرد جایز 

 امر به معروف ونهي از منکر

                                                           
 .14. نگاه و پوشش، ص 3
 .410. استفتائات جدید، مسئله 2
 فتاء از دفتر. . است 1
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حفاام حرااار ار کااالو  سااؤال:

 استتا فتس العود   چدست؟ 

ــت پاسذذخک ــانی: اهللآی حضــور در  صــافی گلپاین
العقیده باشـد و در  ـی درس    االمی اه امتاد آن فامد

 .اید جایز نیستور ضمیی قلیه امالس تتلیت میبه  
اساااتتا    نااا ک . سذذذؤال22

ااشج ت  هساتم   ار کاالو مان 

یع اا  ا  ااشججانت  م اعاتت 

مستئت ش عی همچا  حجتب   عفت 

یذک   ن   هم  ه  ککنن را شمی

رساا  چااا  ار جااااب جااتنی شمی

گانن  اساتید  ان ا    نات می

مسئالدن هدچ اشه اعت اضی  اه 

مسااتئت ش ارشاا . یف داا  اناان 

ظ  شا عی مجاخ    ن   را ا  ش

 ف متئد ؟ 

شـما در حـد تـوان     م ارس شیرازی: اهللآیت پاسخک
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آنها را با زبان خوش امر به معروف و نهی از می ر اییـد  
 9ای ندارید.اگر گوش ن ردند وظیفه

گتهي  عراي ا  اساتید  سؤالک

هتد ارو ااشجاجانت     ار کالو

کنن   حرار هتد یح نک  ت لبتو

کنن    ااشججانت   اه پد ا مي

شتچااتر  اا اد ارنتفاات ارو   

کنناا  مطتلااب  ااه ا  ش اات  مي

 یف دفجت  چدست؟

گونه موارد باید با هماهینی مسـلولین  در این پاسخک
گونه مسـامل را گرفـت تـا بـه م ـ ل      دان ناه جلوی این

برخورد ن یید و اماتید به وظیفه شـرقی خودشـان قمـل    
 2.نمایید

 المال و لوازم مدرسه و دانشگاهتبی

                                                           
 .استفتاء از دفتر . 3
، سؤال 173، ص 3، جاهلل مکارم شیرازیاستفتائات جدید آیت.  2
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اساتفتا  جزئای شخلای  سؤالک

مع ماادن ا  امفتشااتت م رسااهک 

متشناا  ک اای   ... چااه حفماای 

  اارا؟

گونه امـور  مالک در اینای: آیت اهلل خامیه پاسخک
باشـد و بایـد  تـق آن قمـل     قانون و مقررات مربو ه می

  9شود.
نـر در  : این اار جایز نیست ماهلل م ارس شیرازیآیت

دهد یا ایـن اـه بـا اجـازه     اجازه می مقرراتمواردی اه 
مسلولییی اه در این حیطه اختیارات قـانونی دارنـد بـوده    

 2باشد.

 مواد درسي

یااشاا  آناات پاا ر میسذذؤالک 

نتاگ فتن ق آ  را  ا  ف  شا  

 اجب شمتن    اگ    انا  مان 

                                                           
 استفتاء از دفتر. .3
 .همان.  2
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راضی شدستم که ار انن مسائ ه 

کایتهی شمتنیک  ظدفاه ف  شا  

 چدست؟

: اگـر مــرپیچی  آیــت اهلل م ـارس شــیرازی  پاسذخک
فرزند موجب اذیت و آزار پدر و مـادر گـردد بایـد از او    

 9ا اقت اید.

ار صاریی که پا ر  اه  سؤالک

ف  ش    ان : راضی شدساتم ار 

ج سه قا آ  شا کت کنایک آنات 

 ؟ اطتعت پ ر ار اننجت ال م است
: ا اقـت از او در  اهلل م ـارس شـیرازی  آیـت  پاسخک

معی ایید موافقت او را جلب  ولیموارد نزس نیست  این
 2ایید.

م رساه اسات  اراطفتل سؤالک 

گذارش   ضا  ه گطاط ق آ  می ی

                                                           
 . 3433، سؤال423، ص3اهلل مکارم شیرازی، جاستفتائات جدید، آیت. 3
 .3401، سؤال020. همان، ص  2
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آنت   ا  آما گتر اشفتل اارا 

  نت شه؟

د دمـتور  معلـم بایـ   :1اهلل صـافی گلپاینـانی  آیت پاسا:
 9ترک آن را بدهد و اگر دید میآ اید.

م ساام اسات ناک شفا   سؤالک

کننا  یات ااا را اجداا  می تس

ق آ     عری ا  کتب اننای را 

 ه اطفتل یع دم شمتنا ک آنات 

جتنز است ا لدت  اطفتل اجا ت 

ا  را ا   کااتت مااتل گااشاات  

 حستب کنن ؟ 

نچـه اسـی   چیا: 1گلپاینانی صافیاهلل آیت پاسخک
او را جهت تعلیم قرآن به ا فال م میین اجیر ایـد جـایز   

اهلل از زاـات  به  قیوان مهم متیل انجاره راامت اه مال
بدهد، ل ن اگر او را فقـط بـرای  فـل خـود اجیـر ایـد       

 2م  ل امت.  تپرداخت اجرت از زاا

                                                           
 .377. استفتائات قرآنی ، ص 3
 .307تفتائات قرآنی، ص . اس 2
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یجفدت ج ستت قا آ  ار  سؤالک

 ؟هت  یلبی چه حفمی اارامفت 
: بصب و تصرفات 1اهلل فاضل لی رانیآیت پاسخک
 حراس امت.  مطلقا باصتانه 
حـراس امـت چـه در م ـان     : بصب 1اهلل تتریزیآیت

 یا اار دینری انجاس دهد.  بخواندبصتی قرآن 
 9: حراس امت.اهلل م ارس شیرازیآیت

یااشاا  آناات   م می سذذؤالک

مر نااه همساا  گاااا را آمااا   

یااال ت قاا آ  قاا ار اهاا    ار 

صارت مثبت  اا ک اگ  م ا یال  

گاا را اشجتم ااا  لی     اه 

نت کمباا    اا  جرت کن  ذهن 

 اا شتااشست ناتا   دا ا استع

  ظدفه ا  چدست؟ 

توانـد  : بلـی مـی  1اهلل فاضـل لی رانـی  آیـت  پاسخک

                                                           
 .10، صهمان.  3
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مهریه را آموزش قرآن قرار دهد و در  فرض م ال به هر 
مقدار اه یاد گرفته ولو چید موره اوچک باشد افایت 

 اید، در صورتی اه بی تر از آن ام ان نداشته باشد. می
ر دادن آموزش قرآن مانعی : مهر قرا1تتریزی اهللآیت

ندارد واگر زن بـه جهـت امتـود امـتعداد نتوانسـت یـاد       
بنیرد بـه همـان مقـدار اـه یـاد گرفتـه ولـو چیـد مـوره          

 .اوچک باشد اافی امت. واهلل العالم

: اش الی ندارد ولی او بایـد  اهلل م ارس شیرازیآیت
 9.وظیفه خود را انجاس دهد

اگ  کسی مب غی را . سذؤالک 31

    ق ض   ها     ات ا   ه ان

ش ط کن      ان   ه ش طی  اه 

اهم که یا شدز ار یا یع دم می

موت ت ق آ  را  ه ف  ش ا  من 

یع دم اهی آنت عمات  اه انان 

                                                           
 . 04ص  همان،.  3
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اجاب اسات نات  ش ط   گد ش   

 شه؟ 

: چیـین شـر ی   1اهلل فاضـل لی رانـی  آیـت  پاسخک
 صحیت نیست و قمل به آن هم نزس نیست. 

 واهلل العالم.  ،اجب نیست: و1تتریزیاهلل آیت
ــت ــاط  اهلل م ــارس شــیرازی:آی ــین  دراحتی ــرک چی ت
 9شر ی امت.

های قریان موجود در نناه اردن به ق سسؤالک 
تابهای پزش ی اه آموزش آن برای دان جویان ضروری 

 امت چه ح می دارد؟ 
ای، اماس خمییی، خامیه قظاس حضرات آیات پاسخک
صافی گلپاینانی، م ـارس  ، نوری همدانی، لی رانیفاضل 

: اگـر بـدون قصـد    شیرازی، بهجـت، تتریـزی و میسـتانی   
 2لات و ترس افتادن در حراس باشد اش ال ندارد.

                                                           
 .13. همان، ص  3
 . 03. نگاه و پوشش، ص  2
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 اه استمتع مع م ما ا  سؤالک

هن ااتم ار صاا ا     شااتمح م 

یال ت قا آ   ات لحان ار اما  

  آما   چه حفمی اارا؟

: بهتـر ایی ـه نزس   1اهلل فاضل لی رانـی آیت پاسخک
 9زن امتفاده شود. آموزگاراندر آموزش از امت 

اننجتشب مع ام  ساد ه  سؤالک

شظ  حرا ات  کماسدوی ارگ هستم

ار تر  انن  سد ه   آما   آ  

 چدست؟ 

: اگـر بـه صـورت    1اهلل فاضل لی رانـی آیت پاسخک
مطرب و میامب مجالس لهو و لعـب نواختـه شـود اصـل     

 2ست. آن حراس و تعلیم آن هم حراس امت و ان حراس نی
هت  ار  عراای ا  ساابک سذذؤالک

 ر شی استتاک ضمن آما   فنا  

ر می مطتلبی را ا  عوتن  ید  

                                                           
 .3427. جامع االحکام، مسئله  3
 .112. همان مسئله،  2
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 ه طار م ما  ار  اسالمی معماالا 

پاشا آناتت   ر اناتت الوات  

شمتن ک شا کت ار کاالو انان می

 استید  چه حفمی اارا؟ 

 9اهلل صافی گلپاینانی: حراس امت.آیت پاسخک
ت آنات یا رنس   یحلاد سؤالک

هت  ع مده اننی ف سفه ار حا  

  جتنز است؟
یادگیری و تحصیل فلسفه  ای:اهلل خامیهآیت پاسخک
دارد باقـث تزلـزل در اقتقـادات     ا مییـان برای اسی اه 

اش ال ندارد و بل ـه در بعضـی مـوارد     شودنمیاش دییی
 2واجب امت.
سا ت در ا  ونیا اه رشاه ن اشي   میسمه سؤالک

شود ان  رشراه رره   ارهات انيان تدرنس ميتعدادت ا  دانش 
  کمي دارد؟ 
رشته نقاشی اش الی  :م ارس شیرازی اهللآیت پاسخک

                                                           
 . استفتاء از دفتر.  3
 . 3120االستفتائات، مسئله ةب. اجو 2
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 9ندارد.
 اا ا  یواناات  نداا   سذذؤالک

آما شاای   ارساای شتچااتر  ااه 

اریبتط نات م اجعاهک گ نا    

مطتلعه   گای کتاب   شجا نتت 

ضتله هستدمک انن کتر ا  شظا  

  ؟ش عی چ اشه است
: خرید، فروش و ننهداری ای خامیهاهللآیت پاسخک
ــاب ــای ات ــراهه ــرای     گم ــر ب ــت من ــایز نیس ــده ج ایی

پامخنویی و رد مطالب آن برای اسی اه قدرت قلمی 
 2آن را داشته باشد. 

: خرید، فروش و امـک بـه   اهلل صافی گلپاینانیآیت
ها و مجالت گمراه اییده و مطتوقات، ن ریات، روزنامه

ر برای ا الع از مفامد و رفآ حراس امت من آنهاخواندن 
در صورت تم ن برای اسـانی اـه واقعـا  اهلیـت و      ،نآ

                                                           
 . 000. استفتائات جدید، مسئله 3
 .3120سؤالاالستفتائات،  بة. اجو 2



 و امتادان  فصل سوم: احکام معلمان 
     

 

993  

 9شایستنی رفآ آن را دارند.
در ایینونه مـوارد از خریـد   : 1لی رانیاهلل فاضل آیت

آنها اجتیاب اییـد تـا هـم شـما آلـوده ن ـوید و هـم آن        
 2ن ریات تقویت ن وند.

جالتـی اـه   هـا و م : اتب و روزنامـه 1تتریزی اهللآیت
اید یا امت و ققاید امالمی را مست می با لم تمل بر 

انـدازد و یـا موجـب تـرویج     امییت ا ور را به خطر مـی 
شود،  تآ، ن ـر، خریـد   فساد در جامعه و اختالل نظاس می
مــن آن بــرای فروشــیده  و فــروش آنهــا جــایز نیســت و 

  8مُحت امت.
 ندا     ا  یوانت . سؤالک33

تر  ااه آما شاای   ارساای شتچاا

م اجعهک گ ن    مطتلعه   گای 

تله هستم. آنت ضکتب   شج نتت 

                                                           
 اهلل صافی گلپایگانی.. پایگاه اطالع رسانی آیت 3
 .11، ص 3. مسائل جدید، ج 2
 . همان.  1
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انن کتر ا  شظ  شا عی چ اشاه 

 است؟ 

ــت کپتساا  ــهآی ــروش و  ایاهلل خامی ــد، ف : خری
های گمراه اییده جایز نیست، منر برای ننهداری اتاب

 پامخنویی و رد مطالب آن برای اسی اه قدرت قلمی 
  9آن را داشته باشد.

انجااتا م اکااز   سذذؤالک .40

حفماای   اا ا  آمااا   رقاا  چااه

 ؟ اارا

: ایجـاد مرااـز تعلــیم و   ایاهلل خامیـه آیـت  پاسذخک
 نظاس امالمی میافات دارد. اهدافتربیت رقا با 

آما     ناتاگد    حفم :سؤال

 شاا ش گی آالت ماسدوی چدست؟ 

ای، م ارس اماس، خامیه قظاس آیات حضرات پاسخک
ــوری  ــی، ن ــزی شــیرازی، فاضــل لی ران : همــدانی، و تتری

آموزش و یادگیری نوازندگی با آنت مختا)بـه لهـو(   

                                                           
 .3120. همان، سؤال  3
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جایز نیست و اگر از آنت م تراه باشد به میظور امتفاه 
 م روع و حالل اش ال ندارد. 

: بهجـت و صـافی گلپاینـانی    قظـاس  ت آیـا حضرات 
آموزش و یادگیری نوازنـدگی بـا آنت مومـیقی حـراس     

 9امت.

 کم کاری  

      ا رفاتن ان آما  کسؤال

 ا  محت کتر چه حفمي اارا؟

 : باید وقـت را شـرقا   اهلل م ارس شیرازیآیت کپاسخ
 2مراقات ایید.
آما گترد پدمت   ساته  کسؤال

 42که که ار موت ت گ مت ماظ  

ستعت ار هفتهک حواا  ارنتفات 

کن . حتل اگا   عراي ساتعترت 

کترهااتد شخلاای اشجااتم ااا   

                                                           
 .300. رساله دانشجویی، ص 3
 .3011، سؤال 024، ص1اهلل مکارم شیرازی، ج. استفتائات جدیدآیت2
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  تشن مع  م  ااشا آما ا      

ان  د  ه جتنا آم  ک مع  م  نت

حق استفتا  ا  حواا  ان ا ا  

را اارش    اگ    د ش  جاتنز 

است نت گد    چنتشچه گااشات  

م نض شاش    آ  ستعتي را کاه 

 تن  کتر ماظا  اشجاتم اهنا  

شتااشسته اشجتم  ظدفاه کننا  

گد ش  جتنز   قت ت پالي که مي

 ؟یل ف است نت گد 

مت و اگـر خـالف   ادامی امتخ مقرراتتابآ  :پاسخ
 9نموده امتحقا  اجرت ندارد.

یع ااد ا  مع مات  ار  کسؤال

یاا رنس  ااه  سااتعتت کااتر  

هااتد جنبااي ان اا  مثاات فعتلدت

 ااتفتنيک گااشاا   ر  شتمااه   

مجااالت یداا  م  اااط  ااه ارو   

                                                           
 .00، سؤال 234ص ، 2ج  ،1. استفتائات امام خمینی3
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پ اا شا  ی رنس   متشن  آ  مي

 انن کتر چه حفمي اارا؟

 1.تجایز نیسآیت اهلل م ارس شیرازی:  کپاسخ
م ن    آما گتراشي که  کسؤال

ار نک م رسه مجاغال  اه کاتر 

 تشن  طبق آندن شتمه ماظا  مي

ساتعت کاتر  42اد هستن  هفتاه

کنن    ما ن  هام  تنا  اگا  

آما گترد شدتن  گازار  اها . 

حتل اگ  گزار  شا اا ا  یا و 

اننفااه مبااتاا   گاااراد پاادا 

ر ناي کا ا آنات  دتن  نت کام

مساااائالدت شاااا عي اارا؟   

مسئالدت    گ ا  آما گتر است 

 که شدتم   نت م ن  نت ه  ا ؟

هـر دو مسـلولیت   : 1آیـت اهلل فاضـل لی رانـی    کپاسخ

                                                           
، سؤال 017، ص 1اهلل مکارم شیرازی، ج فتائات جدید آیتاست. 3

3321. 
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شرقی دارند بعالوه آموزگار اه بیتـت اـرده امـتحقا     
دریافت اجرت روز بیتت را ندارد و اگـر بنیـرد ضـامن    

 9امت.
اگ  م ن  م رسه گزار   کسؤال

یدبت را ش اا    اه آما گاتر 

اهمک امات : من گزار  شمايگفت

مساائالدت شاا عي آ   اا  گاا ا  

گاات  تش  آنت  ت انان  دات  

شااا س ب مسئالدت ا  ما ن  مي

 ؟نت گد 

خیـر، از مـدیر    :1آیـت اهلل فاضـل لی رانـی   : پاسخ
  2شود.نمی ملب مسلولیت
اگاا  آما گااتر  ار : سذذؤال

یلااحدا ا را  امتحااتشی ناات 

مسئال م رسه ار اشتوتل شم ات 

                                                           
، سؤال 241، ص 3، ج1اهلل فاضل لنکرانی. جامع المسائل، آیت3

3337. 

 .3330سؤال  ،241ص  ،همان . 2
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ر  شمتناا      ا اا  اش تساارت

آماا   ما ا ا اش تر  ااشاسرت

گ اا آنت آما گتر نت مسئالدن 

 ااه گسااترت مااتا    معنااا  

آمااا  ار طااال نااک سااتل ااشا

 ؟ افتتاگی ضمتشتی اارش عوب
 9ضامن هستید. م ارس شیرازی: اهللآیت پاسخک 

: مع می  ه گتط  یاممدن سؤال

معدجت مجبار اسات کاتر ا م   

     ه همدن سام هم ااشته  تش

گتط  اش داز    ر حداه کاتفی 

 اا ا  یاا رنس عمدااق ار کااالو 

ش ارا    ه صارت سطحی   گزار 

گاا اا. آناات ا  شظاا  شاا عی می

مساائالدتی متاجااه آ  مع اامک 

آما ا    مسئالدن م رساه ااشا

 ؟  تش می

                                                           
 .3323، سؤال 710، ص1ج ،. همان 3
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گونـه امـور،   : مالک در اینایآیت اهلل خامیه پاسخک
بایـد  تـق آن قمـل    باشـد و  قانون و مقررات مربو ه می

 9شود.
هرگاه به وظیفه اصـلی یـک    اهلل م ارس شیرازی:آیت

گیـرد مسـلولیت   معلّم قمل ن ید در برابر حقوقی اه مـی 
 2دارد.

 عراای ا  مع ماادن ا  سذذؤالک 

م گلی استعالجی   ا  ع م حرار 

ار م رسااه   کااالو اسااتفتا  

کنن  ار حتلی که ار   اقا  می

 یاا    حتل آم    ه م رسه ار

آشرت  جاا اارا. آنت انن کتر 

 جتنز است؟ 

: دروغ و هـر اـاری اـه    ایآیت اهلل خامیهپاسخک 
 8و مقررات باشد جایز نیست. قانونخالف 

                                                           
 . استفتاء از دفتر . 3
 . استفتاء از دفتر. 2
 . همان. 1



 و امتادان  فصل سوم: احکام معلمان 
     

 

920  

ار مااق  گتصی همچاا  سؤالک 

التعطد دن   نت ار آستتشه  دن

عد    نت ار ر  هات  پتناتشی 

 نستل یحلد ی   گی ا  مسائالد

  م  دت  م ارو  ات ی یداب   

انق    ه صارت ید  مساتودم یج

آما ا  را  ه عا م حراار ااشا

ار کااالو   ار شتدجااه یعطد اای 

اهن . آنت چنادن م ارو سا  می

کتر    ا  آشات  جاتنز اسات؟ 

 آما ا  چدست؟ یف د  ااشا

گونـه امـور   : مالک در اینایاهلل خامیهآیت پاسخک
 9باشد جایز نیست. مقرراتقانون و 
: در صـورتی اــه بــرخالف  اهلل م ــارس شــیرازیآیـت 
 2و مقررات باشد جایز نیست. قوانین

                                                           
 . همان.  3
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 عرای ا  م  دات   سؤالک. 51

ح کاااتت  ر شااای را اقداااق 

آما شااا   انااان  تعااا  شمی

هتنی ار مفلت   اش ام شتراحتی

شااااک آناات م  اای  ر شاافتر می

 ضتمن است؟ 

: اسی اه به فن و اهلل صافی گلپاینانیآیت پاسخک
ه قیوان معلم و مربـی آن  نیست ب جایزقملی جاهل امت 

مردس را ابفال اید و اگر اسـی را مجتـور بـه انجـاس      ،فن
قملی نماید اه موجب ضرر و زیان شـود  تـق  ضـوابط    

 9شرقی ضامن امت و باید از او جلوگیری شود.

 مکان تدريس

اد آما   ار  ق  شتماه سؤالک

است؛ مع  مي که  چه را ی  دات 

شمتناا  ر  د ا  جااز  قاا آ  مي

                                                           
  .همان.  3



 و امتادان  فصل سوم: احکام معلمان 
     

 

923  

آنت مبتشا ت ال م اسات   خااش 

 یااش  شتئب   د ا؟نت مي

بعید نیست امـتفاده متاشـرت    :1اهلل اراایآیت پاسا:
 9.نه امتیابه

ار نااک قب سااتت  کااه  سذذؤالک

 قفاای  اااا   ماادن آ  مع ااام 

اش  انناک ا  ستگتهشدست م رسه

گااهن  ار آشجات آما گترا  می

ل   خااشنا  ار  شمت  ظر    ع

ه حفمای صارت شمت  آشرت چاانن

 ؟ اارا
: نمـاز خوانـدن در آنجـا    1بهجـت  اهللآیـت  پاسخک
 2میعی ندارد.

آنااات ا  ارآمااا   سذذذؤالک

ماقافتیی که اگتلتصی  ه حا   

ع مدااااه اارا عااااال    اااا  

                                                           
 .37. استفتائات قرآنی، ص 3
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یاااا  التاا رنس اسااتید  میحق

هت  جنبای متشنا  مل ف هزنناه

هت  اناتب   آبک       سا  نس

ذهااااتب اسااااتید    حوااااا  

 م   گ مت ذارا    ید   کاه ال

 ؟ م زم نف ن  ش  شماا
: بـه  ـور الـی    اهلل صـافی گلپاینـانی  آیـت  پاسخک

قوامد موقوفه باید در مـواردی اـه واقـا معلـوس اـرده      
ترتیتـات مقـرر در موقوفـات ی سـان      چونصرف شود و 

باشد، بایـد در هـر   نیست اظهار نظر الی در آن میسر نمی
 9ه وقفیامه اظهار نظر شود.ظمورد با مالح

                                                           
 . همان.  3



 و امتادان  فصل سوم: احکام معلمان 
     

 

983  

 تدريس و وظايف ماليحق ال

ار گالل  عرای ا  ار و سؤالک 

ااشجف   اقتلتا استتا  ه  ح  

ار تر   عری ا  مستئت م  ااط 

 ه ق ض ر ا    موتنسه راهرت  

یحلدت   ر ت ار یجترت   صنعت 

پ اا ا ی رنس انن   ید  آ  می

ارو   اج ت گا فتن ار   ا ا  

 آ  چه حفمی اارا؟ 

جــرد تــدریس و بررمــی : مایاهلل خامیــهآیــت پاسررا:
 9حراس نیست. ربویمسامل قرض 

ار   گاای ا  م اکااز سذذؤالک 

ا اشایع دم   ی  دت مجته   می

مع م نت م ن   که کترمن  نفی 

هاات  ااار  اساات  اات ا   خا

                                                           
 . 3122االستقتائات، مسئله بةاجو . 3



  استادان احکام  و آداب معلمان و
                             

 

 989  

ماافوت مسائال ااار  مساتودم 

 گاا ار ستعتت رسمی 

کتر  مبتارت  اه یا رنس ار 

کن    عال      م ارو ان    می

شه گاااا اجا ت انان حوا  متهت

کنا ک ی رنس را هم ارنتفات می

آنت انن کتر   گ فتن اج ت ار 

   ا   آ  جتنز است؟ 

مستقیم اارمید با تدریس او  مسلولموافقت  پاسخک
در ا یام ماقات رممی اـارش در برابـر مـاقات رمـمی     

ایـد حـق نـدارد در    اارش هر وقت حقو  دریافت مـی 
ن مـاقت رمـمی   برابر تدریس در مدارس دینر در همـا 
 9اارش حقو  دینری دریافت نماید.

حوا  اساتید   کاه ار سؤالک 

 ااشجف   الردتت فواه   اصاال

  کنن  چه حفمی اارا؟می ی رنس

ــت پاسذذخک ــهآی ــدریس و  اهلل خامی ــوب ت ای: وج

                                                           
 .3140. همان، مسئله  3



 و امتادان  فصل سوم: احکام معلمان 
     

 

982  

آموزش چیزی اه یاد دادن آن واجب افایی امت مـانآ  
گرفتن حقو  در برابر تدریس فقه و اصول در دان ـ ده  

یست بخصوص اگر دریافت حقو  به خا ر حضـور در  ن
 9دان ناه و اداره االس باشد.

آما   مستئت ش عی یاسط کسؤال

ر حتشدا  ار موت ت اگذ اجا ت 

 ا  م ام چه حفمی اارا؟ 

آمـوزش   هر چید اجمـان   ای:آیت اهلل خامیهپاسخک
نفسـه واجـب امـت و اجـرت      فـی مسامل حـراس و حـالل   

نیسـت، گــرفتن اجــرت بــرای   گـرفتن در برابــر آن جــایز 
مقدماتی اه اصل آموزش اح اس متوقا بر آنها نیست و 
شرقا  هم بر انسان واجب نیسـت مانیـد حضـور در م ـان     
خاص اش ال ندارد. همچیین امت حقو  اماتیدی اه به 

 2باشید.تدریس و آموزش فقه و اصول م غول می

 با معلمان

                                                           
 .3333. همان، مسئله 3
 .10االستفتائات، سؤال  بة. اجو 2
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ار یااااذا گااااار   کسذذذذؤال

جانت  هت  عرااتا ااشجااااشجاا ت 

جرت یحانت   ص ف یذا م اجعاه 

  کنن    سرمده یاذا  آشات شمی

را استید    نت افا اا ان ا  

 اا    پ ااگاات هزننااه مداات 

کنن  ار حتلی که هزنناه آ  می

ااشجاجانت  پ ااگات  یاسط قبالا 

 ش   

است   اگ  یذا یاسط ان  ا  

گ اا. یف د  مدت شجاا فتس  می

 ش عی انن مسئ ه چدست؟

گونه امـور،  : مالک در اینایهلل خامیهاآیت کپاسخ
باشـد و بایـد  تـق آن قمـل     قانون و مقررات مربوط مـی 

 9شود.
: درصـورتی اـه بـاا فامـد     شـیرازی  م ـارس  اهللآیت

                                                           
 استفتاء از دفتر. . 3



 و امتادان  فصل سوم: احکام معلمان 
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 9شود امتفاده آن برای دینران مانعی ندارد.می
  گاای ا  مع ماات  ا   کسذذؤال

آما ا  مدات یغذنه مخلاص ااشا

کنن  آنت انن کاتر ا  شظا  می

  ش عی مسئالدت اارا؟
: در صـورتی اـه   اهلل م ـارس شـیرازی  آیـت  کپاسخ

آموزان باشد و مقررات اجازه امتفاده از مخصوص دان 
 2آن را به معلمان ندهد نتاید از آن امتفاده ایید.

تقی را یاا  اار م رسه کسؤال

اش    ا  جرت  افه اجتر  ااا 

 رات  ا ا  کاتار   محت اجتر 

کننا  داه میمع مدن صبحتشه یر

آنت انان کاتر ا  شظا  شا عی 

 ؟ اشفتلی ش ارا
: مالک قانون و مقررات ایاهلل خامیهآیت کپاسخ

                                                           
 استفتاء از دفتر. . 3
 .همان . 2
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 9اه باید بر  تق آن قمل شود. امت
: هرگاه مسلول مدرمـه چیـین   اهلل م ارس شیرازیآیت

 2ندارد. اش الیاختیاری داشته باشد 
ار   گی ا  م ارو  اه  کسؤال

هاات را منتساابت ر   مع  اام ارو

هتنی یعطداات کاا ا      شتمااه

آنت چندن کاتر   .کنن اج ا می

هت مجت  است؟ اگ  انن   شتماه

یب نت  ه مجاتلس رقا    آ ا  

 ؟ شاا چه حفمی اارا
: در صـورتی اـه   اهلل م ـارس شـیرازی  آیـت  کپاسخ

 8آمیخته با حراس باشد جایز نیست.
ار   گاای ا  ماااارا  کسذذؤال

استتا  ه گتط  یفرادم  دجات  

مو ار   دجات  ا  ساتعت  کوار

                                                           
 همان. . 3
 .. همان 2
 .همان . 1



 و امتادان  فصل سوم: احکام معلمان 
     

 

980  

آما ا  را ار کاالو ااشا کمو ر

اارا. آنت ار انن صارت ش ه می

آما ا  ضتن  شا   حوی ا  ااشا

اساات؟ اگاا  اناان مواا ار  قاات 

اضتفه ا   قات کاالو   اساتتا 

 عاا    تشاا  چااه حفماای پداا ا 

 ؟ کن می
: نزس امت مطـابق  اهلل م ارس شیرازیآیتک پاسخ

لولین مدرمـه اـه در ایـن زمییـه     مقررات یا با اجـازه مسـ  
 9اختیارات قانونی دارند قمل شود.

ار ر   مع  ااااام  کسذذذذذؤال

آمااا ا   ااه حسااب  ظدفااه ااشا

  شا    ا  مع  م گانا ه نه می

 حتل اگ  انن ه نه ااا :

.  ااه منظااار شفاااذ ار ال 1

مع  م   ا  ااا  شم    دجت    

 کارفت   تالی   تش 

                                                           
 .همان . 3
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 ک تش  مع  م.   گالف مدت 4 

ک  قااااشدن  تشاا   اا گالف .3

 حفم ش عی ه  نک چدست؟ 

: در این مـه صـورت   اهلل م ارس شیرازیتآب :پاسخ
 9هدیه اش ال دارد.

 ن معمّرر  اسررا   انرر  امرري را نرر  فينضرره  کسذذؤال
 بري شروريش ع ورد  دارد اره ارارش در       ،دانرد شيعي مي

بورري ن خانرره مررانع رسررودگي   تيبوررا صرربوت في نرردان  
را صريف در خانره نمانرد نرا      ،قرا ارارش  شود   باند نا  مي

  قا خانه را صيف اارش. تکموف روسا؟

میزل باید با اجازه شوهرش  زخار  شدن زن ا:پاسخ
توانـد او را وادار بـه رمـیدگی بـه     نمـی  ولی شوهر ،باشد

 2فرزندان نماید.
ررا در بوري ن خانره نرا     ورانر  اريدن خران     کسؤال

 ه  کمي دارد؟ونهاني اه مشغول اار   نا درس رساند ر

دید نامحرس امت بایـد خـود    معرضاگر در  :پاسخ

                                                           
 .همان . 3
 .170، ص 1، ج1. استفتائات امام خمینی2



 و امتادان  فصل سوم: احکام معلمان 
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 9را بپوشاند.
  گااای مع مااادن    سذذذؤالک

مسئالدن م رسه ار مااارا  ا  

آماااا ا   ااا ا  اشجاااتم ااشا

کنن . کترهت  شخلی استفتا  می

چندن کتر  ا  شظا  شا عی چاه 

  حفمی اارا؟

اار ا یدن و پی اار فرمتادن فرزنـدان مـردس    پاسا:
 2ای نیست.اجازه والدیی ان اار پسیدیده بدون خصوصا 

یااش  ماقا  آنت    مي کسؤال

اج اد عو  شفتح  ت شاه  شا ط 

کن  که ار ام  ی رنس کمتکات  

ااامه ااا    ار ج ستت مخت   

 ش کت کن  نت شه؟

 : مانعی ندارد.1اهلل فاضل لی رانیآیت کپاسخ
قمـل متـاح در ضـمن ققـد      : شـرقا  1تتریزیاهلل آیت

                                                           
 .3032، سؤال301، ص2اهلل صافی گلپایگانی، ججامع االحکام، آیت.  3
 .310های احکام، ص . مردم و برداشت 2



  استادان احکام  و آداب معلمان و
                             

 

 981  

 صحیت و نافا امت. واهلل العالم.
 9: مانعی ندارد.شیرازیاهلل م ارس آیت

  م ار ماقاا  ا ا ام : سذذؤال

 ت اشتغتل   جاه ار گاترم ا  

منزل ماافوات کا ا    متعرا  

ش   که ماتش  ا  اااماه کاتر 

  جه شجااک حتل  ع  ا  گذشات 

ش گی   اشاتغتل  چن  ستل ا   

  جه متش  ا  اااماه کاتر ا  

ا  ار ساان  ا ا ام گجااته   چاا

ضاامتشتی  اا ا  یخ اا  ا  شاا ط 

شج     جه یوتضت  طال  گاا را 

 ااه ع اات یخ اا  ا  شاا ط  ااه 

آنت  کاااگت  یو نم شماا  است

انن گااساته   جاه ار طاال    

ج انی ا  شاه   ا ا  اااگات  

  تش ؟قت ت قبال می

                                                           
 .03ص  . استفتائات قرآنی،3



 و امتادان  فصل سوم: احکام معلمان 
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اگر شوهر تخلا از شرط اید زوجه  ،آری پاسخک
 9.تواند ن اح را فسخ ایدمی

اگاا  گااتشمي ار عواا   کسذذؤال

اائم  ظتئ   شتشاني را اشجتم 

اه    ار مااقعي که شااه  ار 

مناازل شدساات  اا    اجاات   ا  

 خااه    اد ی رنس نت گداتطي 

ا  منزل  د       ا چه حفماي 

اارا؟ )شتگفته شمتش  که شاه  

 اه .(اجت   شمي

: اگـر زن در ققـد   اهلل صافی گلپاینانیآیت پاسخک
اشـتغال بـه تـدریس یـا خیـا ی در خـار  از        ن اح شرط

میزل را ن رده باشد، شوهر حق ممانعـت را دارد در بیـر   
 2شوهر معصیت امت. هصورت خرو  زن بدون اجازاین

 اه  ار ما ارو معمااالا  سؤالک

جراات قاا رااشی ا  م  داات    

                                                           
 . 103 سؤالاهلل مکارم شیرازی، . استفتائات جدید آیت 3
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مع مدن ه انتنی ا  ط ف م رسه 

آمااا ا   ااه ناات ا  طاا ف ااشا

مواتم منتسبت ر   گ امد اشات 

آنت گ فتن  ککنن مع م اه ا می

گاشه ها انت شا عت اشافتل انن

  اارا؟
گونه هدایا در : دادن ایناهلل نوری همدانیآیت پاسا:
ندارد ولی اگر در موردی بدانیم اـه   اش الهر دو مورد 

 خواهد با او برخالف هدیه دهیده نظری دارد و می
 9.ضوابط قمل شود باید از گرفتن آن خودداری ارد

اگاا  مع اام  اادن  سذذؤالک. 72

شتگ اا  یبعدض قتئت شااا چاه 

  حفمی اارا؟
: چیانچه تتعی  از جهـت  1اهلل تتریزیآیت پاسخک

مابور فرزند شهید امت  شاگردایی ه  مصلحت باشد مثال 
 2مانعی ندارد.

                                                           
 . استفتاء از دفتر. 3
 .2201. استفتائات، مسئله  2
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شخلی کاه ار محات  :سؤال. 73

کنا    رضاتنت عمامی ی رنس می

شاا کت  عراای ا  افاا اا را ار 

و گاا ش ارا   شخلی را کالو ار

کنا . ا  آم   ار ارسا شری می

آنت انن شری ح مت  یف دفی    

  آ  ف ا اارا نت شه؟

: در فرض مـ ال،  اهلل صافی گلپاینانیآیت پاسخک
چیانچه تدریس برای امتفاده قموس بالمانآ امت شـرات  

 9.شخصی مفروض در درس، اش الی ندارد

                                                           
 . استفتاء از دفتر.  3
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 تنبیه شاگردان

ومو ان توس  ماوبّي نا معمّ  ان  ک  تنبوه د کسؤال
  مدرسه روسا
آموز قرمز یا اتود شده باشد اگر بدن دان  کپاسخ

 9دارد. رضایتدیه داشته و نیاز به اسب 
دیــب أ: در مــواردی اــه ت1اهلل فاضــل لی رانــیآیــت

مقداری ه به تیتیدهد، ولی اذن  باشد بدنیمتوقا به تیتیه 
ولی اگر تیتیه بـر  ، ردمانعی ندا اه موجب دیه ن ود شرقا 

خالف مقررات جمهوری امالمی ایران باشد مطلقا جایز 
شود می ضمیا زدن و تیتیه بدنی گاهی موجب دیه نیست.

 :اه به قرار زیر امت
اگر میلی زدن به صورت، موجـب مـرخی صـورت     
بـه او   اـه   2باید یک و نیم مثقال  الی مسـ وک  ،شود
ز شـدن صـورت   و اگر موجب اتود شدن و مـت  ؛بپردازد
مثقال و اگر جای دینـر   0مثقال و اگر میاه شد  8 ،گردد

                                                           
 . پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری، استفتائات.   3
 نخود است  33. هر مثقال طالی مسکوک برابر  2
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باید نصـا   ،بدن به وامطه زدن مرم یا اتود یا میاه شد
 9آنچه گفته شد به قیوان دیه پرداخت شود؟

آمــوزان جــایز : زدن دانــ اهلل م ــارس شــیرازیآیــت
امر به خا ر تربیت آنها نزس باشـد   اینایی ه منر  ،نیست
ایی ـه در شـرایط فعلـی    جازۀ ولی باشد و با توجه به و با ا

این  انم ان ازنزس امت حتی ،آ ار میفی آن بی تر امت
 2اار پرهیز شود.

آماا د را ااشا مع  ماي کسؤال

ار کالو   ار   ا   ان   ااشا 

آما ا   ه شا ت ینبداه کا ا  

آماا  حاق آنات آ  ااشاا کاست

موت  ه  اه مثات را اارا نات 

 شه؟

آمـوز حـق مقابلـه یـا     دان : ایاهلل خامیهآیت سخکپا
ای اه شایسته مقاس معلّم و امتاد نتاشد گونهگویی بهپامخ

                                                           
 ..3201جامع المسائل، سؤال . 1
 .3037، سؤال 73، ص3اهلل مکارم شیرازی، جآیت،ائات جدیداستفت .4
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ندارد و بـر او واجـب امـت اـه حرمـت معّلـم را حفـظ        
گونـه اـه بـر    نموده و نظم االس را رقایت نماید، همان
ــ     ــراس دان ــت احت ــب ام ــم واج ــر  معلّ ــوز را در براب آم

اـرده و آداب تعلـیم امـالمی را    های  حفظ هم المی
 9رقایت نماید.
اد سا   چاهپاگ  شخلي  کسؤال

را کتااک  ا   تشاا    آ   چااه 

 تنا   لايرهنا   تلغ شج    تشا 

ا  آ  کااک حاللدت  خااه  نات 

 ا  پ ر   متار ا ؟

باید از پدر و مـادر   :اهلل م ارس شیرازیآیت کپاسخ
ت شد الدک بهینامی اه او ا و احتیا   لتیدهاو حاللیت 

 2از خود او نیز حاللیت بخواهد.
مع م  ت شجسته آماا    سؤالک

  پاا  ر  هسااتمک  ااه اقتراات  

هت  ما ام را شغ م گاتهی  چااه

                                                           
 .3117سؤال  ،االستفتائات ةب.رساله اجو. 1
 .3403، سؤال 022، ص2اهلل مکارم شیرازی، ج. استفتائات جدید آیت4
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ام   حااتل ینبدااه  اا شی کاا ا 

است سی  ه ف ا فا ا آشات  را 

ش ارم که حاللدت  ط بمک چ اشه 

  یااشم را مظتلم  فنم؟می
ز  ـرف پـدران   اگر ا :اهلل م ارس شیرازیآیت پاسخک

ایـد و در حـد م ـروع تیتیـه انجـاس شـده       آنها مجاز بـوده 
چیین نتوده و دمترمـی بـه آنهـا را    م  لی ندارید و اگر 

گرفتـه  دارید چیانچه تیتیهی بوده اه دیه به آن تعلق مـی ن
باید مقدار دیه را از  رف صاحب اصلی آن در راه خـدا  

فار و اـار  بدهید و اگر در حد  دیه نتوده برای آنهـا امـتغ  
 9خیر انجاس دهید.

آنت   ا  آما گتر نات  سؤالک

مسئالدن آما ش ت  جاتنز اسات 

آما ا  را  ه جرات آ را  ااشا

یلت ن    نت  ستن ی مجت ه آ  

                                                           
 . 3000سؤال اهلل مکارم شیرازی، . استفتائات جدید آیت 3
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کااه منااتفی عفاات عمااامی اساات 

  ینبده   شی شمتن ؟
 9: خیر.اهلل نوری همدانیآیت پاسخک
 ومو  تکرابوف ومو گارت به دبوو اننکه دان  سؤالک

انرد دفاري   ان ارت ميدرد   نا در ون سهوخود را انیام نمي
باشرد   بانرد   صورت ونرا ضرام  مري   اند، در ان ا  را پار  مي

 مثو ون را تهوه نماند نا خوي؟ 
 2: بلی ضامن امت.نوری همدانی اهللآیت پاسخک

                                                           
 . استفتاء از دفتر.  3
 . همان. 2
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 و تقلب ارفاق

ماان ا داا  ا د سااتت   سذذؤالک

افت  کاه هستمک گتهی ایفت  می

ت  آگاااا  سااااتلک ار امتحاااا

آمااا   ار ارو ماان  اا ا  ااشا

قبال شا   محتاتم ناک نات ا  

امت  قتی که  رقاه  کشم   است

کنم هاد  ا  را یج ن  شظ  مای

جتنی   ا  اضتفه کا ا  شما   

هات  ا   جااا شا ارا  ه جااب

هات  م   اننفه گاام  اه جااب

 رقه امتحتشی ا  اسات  ازشم. 

فه عم  اشسات  ن ت یاجه  ه ان

اساات    عرااتا اناان  اات ار   

هاات  آمااا ا  ا  گتشااا ااشا

 تشان    اگا  ما ا ا فود  می

شاش  ا  ات منفای ار آشرات   

شااا    ش گی آشرات انجاتا می

اها  کاه اگا  مع م یجاخد  می

مدزا  شما   را  اه ا    ها  



  استادان احکام  و آداب معلمان و
                             

 

 921  

شتدجه مثبتی ار  ش گی   حدتت 

ا  اارا آنت انان کاتر جاتنز 

 است؟ 

: چیانچه ایـن مقـدار   یاهلل م ارس شیرازآیت پاسخک
 1متعهد معمول باشد مانعی ندارد. دبیراندر میان 

و رد   تبرا  ومرو ت اره نمري  نمري    دانر   کسؤال
ات اره  رق   عنا نني رون رضات خدا ند   نا وشناني، نمري  

شود ونا عنوان ظم  به ان  اار صدق  ت نوسا به ا  داد  مي
 اند؟ مي

ر نـوقی  ایـن اـا   ک آیت اهلل م ارس شـیرازی :پاسخ
 ظلم 

نه تیها موجـب رضـای خـدا     اهامت و تتعی  امت 
نیست بل ـه مایـه نارضـایتی حـق تعـالی امـت، منـر در        
مواردی اه امتحقا  ارفا  دارد اه باید آن را نیز دربـاه  

 2همه اسانی اه آن ویژگی را دارند اقمال اید.

                                                           
، سؤال 011، ص1اهلل مکارم شیرازی، ججدید، آیت . استفتائات 3
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ات مردنيان نرا معممران ا  بيخري     در مدرسره  کسؤال
گوينرد  ه با ااررات مدرسه ام  ميومو ان در رابتدان 

انند. ونرا انر      به ا ات ون رند نمي  در  ق ونان ارفاق مي
 اار شيعاا درسا اسا؟ 

: مـالک قـانون و مقـررات    ایاهلل خامیهآیت کپاسخ
 9مربوط امت و باید  تق آن قمل شود.

: در حدی اه مقررات اجـازه  اهلل م ارس شیرازیآیت
  2ندارد. اش الیدهد می

 همکاری آموزشي با مؤسسات بیگانه
همفااتر  آما شاای  اات  سذذؤالک

هت   د تشه چاه مؤسستت   ش کت

 حفمی اارا؟ 

هم ـاری و شـرات بـا     :ایخامیـه آیـت اهلل   کپاسخ
م مسات فرهینی بیناننان و فـر  ضـاله اـه از قوامـل     
مهم امـتعمار و تضـعیا مسـلمین و تقویـت افـار بـوده       

                                                           
 استفتاء از دفتر. . 3
 .همان . 2
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  9.جایز نیست
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