
 ١٠٢٩ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 

 میبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه
بیان  فیآداب و وظا نیا ریتکث پیرامونکه را  يو مناهج بحث و قواعد یآن قواعد و بحث و بررس بیبعد از ترت

متعلم ذکر شده است و  يکه برا یفیآداب و وظا نیا یمصداق یو بررس هیقض يبه آن بحث صور گردیمبرمینمودیم، 

آورده است، دو بخش است؛  دیکه مرحوم شه یفیآداب و وظا نی. مجموعه امیدهیم رقرا دیمحور را کالم مرحوم شه

چون  ؛کنیممیبحث  تعلممدر آداب  آداب متعلم. در حال حاضر بخش دومبخش اول در مورد آداب معلم است و 

 شانیکه اهم  یبیترت نی. بر اساس هممیدینرس میبه تعل زدر مورد علم و تعلم بود. هنو حالتابهمجموعه مباحث ما 

 .ندارد کدامخاص دارد و  لیدل هانیکدام از ا مینیبب تا کنیممی یموارد را بررس کیاکیو  یمرویمپیش ذکر کردند، 

هم  شترکهآداب م .دارد آداب مشترکه و آداب مختصه ، مرحوم شهیددیدیو بارها د دیکه مالحظه کرد طورهمان

 .کنیممی یبررس ،میدیرساست که وقتی  میبحث معلم و تعل شامل

 اقسام آداب از نظر مرحوم شهید
 . کندیم میآداب را به سه قسم تقس مرحوم شهید

 نفسهفیآداب  :قسم اول

 خیالمعلم مع الش معآداب  :قسم دوم

 ی التعلمآداب ف :قسم سوم

 بررسی قسم اول
أَنْ «است که  نیا ین آن،اول دکردنذکر  شانیا ، چند مورد راآدابقسم از  نیاست که در ا نفسهفیاول آداب قسم 

اخالص ما قبًال  نیعلم است که راجع ا لیهمان اخالص در تحص نیا ،1»یُحْسِنَ نِیَّتَهُ وَ یُطَهِّرَ قَلْبَهُ مِنَ الْأَدْنَاسِ 

 قبل است.  لاخالص است که بحث سا ،ین مورداول نیبنابرا، میصحبت کرد
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؛ یعنی 2»...أَنْ یَغْتَنِمَ التَّحْصِیلِ فِی الْفَرَاغِ وَ النَّشَاطَ وَ حَالَتْ الشَّبَابِ وَ قُوَّةِ الْبَدَنِ و«بود که  نیا ین مورددوم

 .بکند علم فارغ لیتحص يخودش را برا

 تیآنجا که روا یحت دیآن ذکر شده است. مرحوم شه يبراهم  یاتیاست که روا یعلم عنوان لیتفرغ به تحص نیا

 یخاص ندارد و به همان قواعد عموم تیروا جاها ی. بعضکندیرا ذکر نم اتیجاها روا یلیخاص هم دارد، خ

ه است ک نیا تفرغمنظور از . میکنیو تکرار نم میرا صحبت کرد اتشیتمسک کرده است. راجع اخالص همه جزئ

خارج بکند و متمحض در علم  گریاز عواقب و موانع و شواهد د را خود و علم قرار بدهد اریخودش را در اخت

 بشود. 

 روایات در باب تفرغ
 است.استشهاد کرده ء اقوال علما یبه بعضنیاورده است و تنها  یتیروااین عبارت، د بعد از یمرحوم شه

 روایت اول
 یلعَ قشِالنَکَ هِغرِصِ یفِ  لمَالعِ معلّتَي یَذالّمَثَلُ « :است نیبه آن تمسک کرده است، ا دیکه مرحوم شه یتیروا

و دلیل آن هم این  کندیم بیبه تعلم در صغر ترغ ،مصلحت کی انیدر قالب ب بیترغ نیا گرید انیبه ب .3»�ِجرالحَ

 .دارد يبهتر یو آمادگ يشتریتفرغ ب است که در این دوران، فرد

 دومروایت 
أَنَّ مُوسَى ع «فرمودند:  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(روایت دوم سند معتبري نداشته و ضعیف است. پیامبر اعظم 

 .4»تَفَرَّغَ لَهیَا مُوسَى تَفَرَّغْ لِلْعِلْمِ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُهُ فَإِنَّمَا الْعِلْمُ لِمَنْ  ...لَقِیَ الْخَضِرَ ع فَقَالَ أَوْصِنِی فَقَالَ الْخَضِر

 تیروا هم نی. اشودیم مؤکداستحباب  بهاست که حمل  يامر نجایا. در است نیعلم دعلم در اینجا  منظور از

و در کتب  اهللارسولاز عمر بن خطاب نقل شده است و از  یعام يهادر کتاب شته وندا يرکه سند معتبدیگري بود 

 است.نقل کرده  تیروا کی عنوانبههم  دیمرحوم شه و لذا ستین یعیش
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 روایت سوم
وَ أَمَّا حَقُّ سَائِسِکَ بِالْعِلْمِ فَالتَّعْظِیمُ لَهُ وَ التَّوْقِیرُ لِمَجْلِسِهِ وَ حُسْنُ «است که  العابدینزیناز امام  يبعد ثیحد

ا َلا غِنَى بِکَ عَنْهُ مِنَ الْعِلْمِ بِأَنْ تُفَرِّغَ لَهُ عَقْلَکَ وَ تُحَضِّرَهُ الِاسْتِمَاعِ إِلَیْهِ وَ الْإِقْبَالُ عَلَیْهِ َو الْمَعُونَۀُ لَُه عَلَى نَفْسِکَ فِیمَ

 .5»فَهْمَکَ وَ تُذَکِّیَ لَهُ قَلْبَکَ وَ تُجَلِّیَ لَهُ بَصَرَكَ بِتَرْكِ اللَّذَّاتِ وَ نَقْضِ الشَّهَوَاتِ

بِتَرْكِ اللَّذَّاتِ وَ «که  کندیم انیو بعد هم ب یو ذهنت را آماده بکن یکه خودت را فارغ بکن این است حق علم 

 دينقل شده و سن »احقاق الحق«باز از  تیروا نیدارد. ا تیروا نیاست که در ا يگرید ریتعب نیا ،»نَقْضِ الشَّهَوَاتِ 

 مقطوعه است. و ندارد

 بررسی سندي روایات
صدوق ضعف  نداست که س نیسابق ا يها. بحثستیاست تام ن ادمیکه من  يمرحوم صدوق تا حد يسندها

سند نجاشی  مینیبب. باید درست کرد این روایات را بشود دیدارد که آن شا یسند مرحوم نجاش کیمنتها  ،دارد

هم تمام باشد،  یاست که بر فرض که سند نجاش نیاهست که  ینه؟ مشکل ایبکند  درسترا  روایات نیا تواندیم

من هر چه  دیگویم ،عام دارد يسندها ییجا کی یمرحوم صدوق وقت ارد،دن ثیخودش کتاب حد یمرحوم نجاش

 نیا یاما مرحوم نجاش ،دیگویرا م »حضریمن ال « اتیسند روا درواقع و سند را دارد نیا ی،از فالن کنمینقل م

 امیرالمؤمنین هسند من به اربع دیگویم یبوده، گاه يقواشته است و لذا درا در دست ها ها و اصول و کتابرساله

سند است. خوب سندش هم درست  نیسند است، به رساله حقوق ا نیبه جعفر ا یاست به موس نیا )السالمعلیه(

. میاوریسند او را ب دیرا خودش نقل نکرده است. ما با شیهاثیچون حد یم؛دانینمکامالً سند را  نیاست، منتها ا

 شودیرا م نینقل کرده، ا یکه نجاش ايعامهاست که اسناد  نیبحث کرد ا شودیم یکه در نجاش ییزهایاز چ یکی

 ،اسناد خاص یگاه و میدار یاسناد عمومگاهی است.  یبحث رجال نینه؟ ا ایا سایر کتب، ی آورد در کتب اربعه و

را  تیآن روا ایآن کتاب را  دیگویم ایسند دارم،  نیا کنمیهر چه من از او نقل م دیگویآن اسناد عامه که م یول

 که بوده يامجموعه هااین همه ،بن جعفر یمسائل عل او ی امیرالمؤمنین مائۀرساله حقوق که اربعه  ایمثالً مفضل 

 .کنمیسند نقل م نیاها را با اینمن  دیگویم
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اسناد باشد که  »حضریمن ال « در قسمت آخر او ی کندینقل م خیدر فهرست باشد، مرحوم شاست که  یوقت نیا

سند را  میبخواه ی، اما وقتیکنیمنتقل مبه متن سند را  نیراحت ا یلیخکه در این صورت  را ذکر کرده است یعموم

 يجا ؟ستین حیصح ای ؟است حیصح ؟امکان دارد ؟مؤثر است ایآ نیا ،در کتب اربعه میاوریب م،یریبگ یاز نجاش

 کیشود که میبوده که چون متعدد نقل شده، آدم مطمئن  يرساله حقوق امراصل مثالً  مییبگو نکهیبحث دارد. مگر ا

 دیفرمای. مدنکنیهمان جزوه جاافتاده را نقل م د،نکنیکه نقل مدیگران و صدوق و  خیبوده و ش ياجاافتاده هجزو

و لذا اند بودهو شهیر  شدهشناخته زیچ ک، یهانیا ریرساله حقوق و نظا او یمفضل  دیتوح او یبن جعفر  یمسائل عل

 نقل کردند.  گرانیکه د انهم یعن؛ یکندیسند نقل م یوقت

که سند  شودیکتاب موجب م کیا ی ثیحد کیمتن و  کیشناخته بودن  مییبگو نکهیا ياست برا یراه نیا

 شکل مطمئن بشود و نیبتواند با ا یگام است که اگر کس کی نی. امیبده تیهم سرا گرانید يهارا به کتاب ینجاش

و  شودیم دایحرف پ یلیخهم اختالف نسخه در و  شودیم دایاختالف نسخه پ یبدهد، گاه میکتب تعم نیبه ا د راسن

 هم به گونه دیگر نقل حضریاست، من ال  يجور کیصدوق ؛ چون خصال شودیمشکل م یلیخ نجایادر  مسئله

. اگر شودیم دایمشکل پ نیا ؛ چونبدهد میتعم هاها و نسخهنقل نیاز ا یکیآن سند را به  توانینم نجای. ااستکرده 

 نییما تع يرا برا ها سندیکی از  تواندینم ،اگر اختالف نسخه باشد یعنی ؛اختالف نسخه نباشد، حل است ییجا

دارد و  رینقش و تأث یلیخ ت،ایاستدالالت و روا نیکه بحث اختالف نسخ واقعاً در ا دیبکند. حتماً توجه داشته باش

 :نمونه عرض کنم عنوانبه. دهدیم یاساس رییبحث را تغ یگاه

در  ؟مقدار متأخرتر است کی یمهتاب يهادر شب ایثابت است،  آن است که وقت یفجر اختالف ةدر وقت صال

 اختالف نسخبه  یوقتدر این باره وجود دارد.  يادیز يهاو بحثآمده است  اریبن مهز یعلاز  یتیمره رواقم یالیل

اختالف نسخ خودش  نیاست که ا نی. منظور ادکنیدرست مرا کردم که نظر مشهور  دایپ یراه کی، رجوع کردم

 نیاست. صرف ا یخراب کند و امر حساسیی را زهایچنیز درست بکند و  ییزهایجاها ممکن است چ یلیخ

 لیوسا نیا ندیگوی. گرچه مودش مراجعههم  اربعهکتاب به  دیبا بلکه ست،ین یکاف شهیهم جلديبیست يهالئوسا

 ه. ن ایاست  قیدقاین حرف  دانمیاختالف نسخ را آورده است. نم جلديبیست
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 تطبیق قاعده بر بحث
در  خصوصبهکه  ییزهایاست که در چ نیاجرا بشود و آن قاعده ا نجایادر  م،یگفتیکه سابق م ياقاعده دیشا

 ییاست، دعوا یو سن عهیاختالف ش يجا نجایاحتمال داده بشود که ا که ستین يزی. چمیدار اتیآداب و تعدد روا

اختالف در آنجا مسلمانان کنند، نه  اتیداشتند که دست در روا يازهیانگ او یدارد  یلیحالت اسرائ او یسر آن بوده 

 میگفتیم یعنی ؛دهدیخودش را نشان م یلیخ یو سن عهینه اختالف ش و دهدیخودش را نشان م یلیخ انیاد نیب

نباشد  انیاد یموضوع هم از مسائل اختالف و باشد تیرواچند اگر  خصوصبه فیکه در آداب و وظا میدار ياقاعده

احتماالت در آن  و هاهم نباشد که آن بحث یو سن عهیش یاز مسائل اختالفنیز  و در آن باشد یلیکه احتمال اسرائ

باشد که با  يامر بلکه بکند،اطمینان نتواند به مضمون و محتوا  یکه آدم ستا یهم نباشد که حالت یامر موهون ،دیایب

 ، مطابق باشد.خواهدینمزیادي  يسند یبررس اتیکه روا میگفتیپنج شرط ما م نیا

بحث تسامح در  نیا ، مطرح است؛ زیراآداب نرفتند نیکه در ا یگرانیما و د يقاعده در ذهن فقها نیفکر کنم هم

ظاهراً  ییشکل عقال کیقاعده به  نیا یول ،کندینم دهقاع نیداللت بر ا اتیکه آن روااست  ییمعنا ادله سنن به آن

 گویندیم، داشته باشدرا و تعدد  نیو مضام طیشرا نیاخبر که  ییدر جا عقالاست که  نیا آن هم درست است. علت

از آن ندارد و  یدست کمدارد و از آن کم ن يزیباشد، چ یقیحق يخبر ثقه واحد به معنا کی نکهیاز اخبر  نیوثوق ا

به آن اعتماد  شودیاست که م ياقاعده ،قاعده کنیممیفکر  م،یروی. هر چه جلو مشودیشکل ظاهراً درست م نیبه ا

 . شودیاز آن استفاده م نجایادر  ی است کهعنوانتفرغ   نیا نیبنابرا ؛کرد

 نتیجه
ن محتوا را استخراج یهم میتوانیما م گرید اتیاز روا ياریدارد. از بسکه عنوان تفرغ بود  تیچند روا هانیا

 یهم هست که روح آن و باطن آن به نوع گرید يزهایاز چ یلیخ درواقععنوان تفرغ داشته باشد.  نکهیبدون ا ،میکن

 و داشته باشد ها را مغتنم بشمارد، مداومت داشته باشد، صبرفرصت دیگویم دیمرحوم شه نکهیا .گرددبرمیتفرغ 

هایی یتمشغولاز دل رها نمودن حالت فراغ و  ینوعآن که  رساندیرا م یو مشترک يهسته مرکز موارد، نیامثال ا

شود سند به این شکل می نیبنابرا ؛کرد يااستفادهچنین  هانیبشود از ا يتا حد که ستین دی. بعاست لیتحصغیر از 
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از  یبعض یو ضمن یالتزام يهااز مضمون نکهیعالوه بر ا .درست کرد آمده است،ها در آن که عنوان تفرغرا  یاتیروا

 ي بود.از نظر سند نیکرد. ا استفادهتفرغ را  نیا شودیهم م گرید نیعناو

 بررسی داللی روایات
زده  ي در آن مواردادیحرف ز ستیالزم ن و از آن روشن است یکه بعض وجود دارد یهم نکات یدالل نظراز 

 . شود

 نکته اول
که از  ییبنا هانیاست. االن رساله حقوق و ترك لذات و نقص شهوات و همه ا ینیمربوط به علم د اتیروا نیا

  است. ینیم دودر علهم ذکر شده است  نجایکه ا یاست. استحباب ینیمنظور علم د م،یاول گذاشت

 است.  اتیروا نینکته است که در مدلول ا کی نیا

 دومنکته 
ما  اینکه علت. همان رجحان است نه وجوه ،هابیترغ نیاز ا یمتفاهم عرف موارد نیاست که در ا نیا يبعدنکته 

، وجود دارندکه در عرف  ینیاست که عناو نیا ،کنیممی یرجحان استحباب کیو حمل بر  میریگیرا وجوب نم نیا

 ینیاست. عناو جوراین. غالباً کنندیحمل بر وجوب نم هانیاست که ا نیا یارتکاز فقه نینوع عناو نیادر معموالً 

 نی. با اکندیرا حمل بر وجوب نم مینوع مفاه نیحد و حدود مشخص ندارد، ا یلیدارد و خ الیکه حالت س

است،  پذیرانعطاف یلیداد و خ صیتشخ شودینم سادگیبهکه  یمفهوم کیبر  یحکم الزام قیکه تعل فرضپیش

 الیالزام بر عنوان س قیتعل وعن نیاز ا دیبا االمکانحتیو  ستین يادهیپسند زیچ نیاست، ا یکیتشک و مراتب دارد

 کرد. زیپره کیمقول به تشک

 

جاها در  یلیکه در خاست  ياقاعده ک، طبق یندارد يکه با الزام سازگار ینیمتع ریغ الیس نیعناو نیا

 جاها عمل کردند.  یلیهم بر اساس آن خ فقهاکنم میوجود دارد و فکر  اتارتکاز

 بود. تفرغ نینکته در ا کیهم  نیا
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 نکته سوم
استحباب است نه وجوب،   يبراهم در اینجا  نهیقراست که  خود عنوان تفرغدر اینجا وجود دارد؛ یکی  نهیقردو 

از  ینوع خاص درواقع »تفرغ للعلم«است که  نیا ،است یوجوب ای و است یحکم استحباب نیا نکهیدوم بر ا نهیقر

تعلم اصلش  یعنی ؛باشد اجبکه و ستین گونهاین جاهمهچون اصل تعلم  ؛تعلمت را ممحض کن دیگویتعلم است. م

حکم  کیچون اصل تعلم  ؛خاص شخص باشد فهیکه وظ ییولو در آنجا ،ینیعلم د لینوع استحباب است، تحص کی

. شودیاز آن نم ادتریز و کندیم دایتعلم است، همان صبغه و لون را پ تیفیک ونوع تعلم  یژگیو نیاست، ا یاستحباب

احتمال  کی نکهینه وجوب را. مگر ا رساندیاستحباب است و رجحان را م مییما بگو نکهیا بر شودیم نهیدو قر نیا

و حکم تفرغ تابع استحباب و وجوب  نیآن تفرغ بالعلم به کار رفته و استعمال شده در جامع ب مییبگو م،یبده گرید

ها تعلم یاست. بعض اجبتعلم واجب شد، تقرب آن هم و یها واجب است، وقتتعلم یبعض .حکم اصل تعلم است

 کیممکن است  نی. امیتفرغ را تابع اصل تعلم قرار بده نیمستحب است، آن وقت تفرغ آن مستحب است که ا

اول که خود عنوان  نهی. عرف و آن قرمیتفرغ را ما تابع آن قرار بده کهآنندارد بر  لیدل ی ووجه یبدهد، ول یاحتمال

 نهیدو قر نیپس ا ،میحمل بر رجحانش بکن دیبا نیاست و بنابرا ینیمتع ریغ الیس وانعن کی دیگویتفرغ باشد، م

 رجحان.  شودیم نیو ا ندستهمقبول  تاًینها

 بنديجمع
و  است ینیعلم دعلم،  نیامطرح کردیم. گفتیم که منظور از  نجایدر ارا هم سه نکته جدا از بحث سندي روایات 

-عمدتاً ناظر به آن تفرغهم  اتیروا نیا است.تفرغ عنوان هم . نکته دوم دارد قرینهبه  ازین غیردینیآن به علم  تعمیم

 شود،یم یکیتشک الیس کیدرجات باالتر. در درجات باالتر  سازيزمینهو  هاسازيآماده یعنی ؛است ترباال يها

هم  و هم حداقل را که واجب است ؛ یعنیردیتفرغ ممکن است هر دو را بگ نیکه ا میاحتمال داد ک. یرجحان دارد

است که معموالً آن  نیاحتمال عرضمان ا نی. در جواب امیدادی. احتمال هم مردیبگ ،که استناد دارد ي رامراتب بعد

منظور از منظور درجات باالتر از رتبه اول است.  کهایناست بر  يآمده است، شواهد تیروا نیکه در ا يودیق

 اجبشرعاً و را که ايمسئله نیاسریعاً  دیاست که با یآن حداقل این نیست که ، »شهوات بکن ،صرف لذات بکن«

تفرغ منظور همان  ی.استحباب ودشیکه آمد مهم . مراتب باالتر دیگویدارد مراتب باالتر را م، بلکه ردیبگرا یاد شده 
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در  تیبه لحاظ مالک نجایکنار بگذار. ا ها رااین دیگویم و لذا  آیددرنمیبا علم جور  یتجمالت زندگی اخالص است.

فقط  .دیگویمرا هم لحظات محلل  ی. آن ترك لذات و نقص شهوات حتگرید يهانه لحاظ ،دیگویعلم م لیتحص

این  تیمانعدلیل آن هم کمش کن.  دیگویمهم رفع شهوات محلالت را بلکه کم کرد،  که باید ستیحرام ن يزهایچ

 بکند، بهتر است.ترك را  ایزاهد باشد، هر چه آدم لذات دن دیمؤمن با دیگویماست. گاهی تعلم  يبراامور 
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