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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه جلسه قبل
کنیم. گفتیم که صبر در مطرح می بعداًدر باب قبل، مباحثی مطرح شد و بحث به یک مبحث اخالقی رسید که 

که ادب  ذکرشدهیک ادب  صورتبه باهمکالم مرحوم شهید، مستقل ذکر نشده است. بلکه صبر با چند عنوان دیگر 

پنجم بود؛ اما در این کتاب، حرص و مداومت صبر از هم تفکیک شد. در خود حرص هم خود ما تفکیک کردیم و 

 ذکرشدهبه صبر رسیدیم. گفتیم: اولین دلیلی که براي رجحان صبر در باب تعلم  گفتیم که چند عنوان است و نهایتاً

به  گونهاین) است که در سوره کهف آمده است و علیهماالسالماست، آیات مربوط به داستان حضرت موسی و خضر (

ین دلیلی است که اینجا ها استدالل شده که شایسته است متعلم در برابر معلم صبر و بردباري داشته باشد. این اولآن

 است. ذکرشده

عرض کردیم که در استدالل به این آیه براي اینکه ما صبر را با یک عنوان مولوي بگوییم: رجحان دارد، 

شود. البته رجحان کلی صبر قبول است و هیچ بحثی استفاده نمی در باب تعلیم و تعلم، این از این آیات خصوصبه

به آن تأکید شده  خصوصبهتعلم، اعمال مولویتی در باب صبر و بردباري شده است و نیست؛ اما در فضاي تعلیم و 

 است.

به مناسبت بحث از این آیات، مبحث را مقداري تعمیم دادیم به اصل داللت سیره بر رجحان و استفاده حکم 

ه عملی به دالیل مختلفی که سابق هم به آن اشاره شد، از رفتار و سیر طورهمانرجحانی از سیره عملی و گفتیم که 

شود. براي اینکه اوًال اصل داللت بر رجحان آن زیر سؤال است تا چه رسد به اینکه آن، رجحان شرعی استفاده نمی

ها از سیره با صعوبت و قیودي است که استفاده این ها رجحان شرعی مولوي اولی و قاعده کلی بشود. همه این

 است.دشواري مواجه 

 ج قاعده از آیات قرآنمراحل استخرا
را استنباط کنیم، این نیاز به طی  ايقاعدهگفتیم: اگر ما اینجا بخواهیم به این قبیل آیات استدالل کرده و  سپس

لفظی بیان  صورتبه، سیره یک قاعده کلی بعدازآنمراحلی دارد. فرض هم بر این است که در خود آیات و قبل یا 
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فقط آن جریان را ذکر کرده است که آیه . است امدهیندر خود آیات هم  وا. اطالقینگفته که اصبر مثالً نکرده است؛ 

، یک حکم شرعی هااز این نوع داستان با یک دید فقهی و دقیق اگر بخواهیممورد تأیید قرآن قرار گرفته است. 

 مراحل را طی کنیم:باید این  ،استفاده کنیم

یا  و مدحی کردهکند. اینکه رفتاري را ذکر داللت بر رجحان یا مرجوحیت می ،نقل سیره که بگوییم باید اوالً

 داللت بر رجحان دارد.کند، مذمتی می

یک  و استنیز مولوي فقط یک رجحان عقلی و ارشادي نیست بلکه رجحان  ،این رجحان که ثانیاً باید بگوییم

 مولویت هم شده است. نوع اعمال

 نه به عناوین ثانوي و شرایط ویژه.یک حکم اولی الهی است، جحان، ن رای که بگوییم ثالثاً باید

و بتوانیم یک قضیه  جدا کنیمخاصی که آن فعل در آن صادر شده است،  واحوالاوضاعرابعاً آن را از شرایط و 

 جریان مثالًبیرون بیاوریم. از درون یک قضیه شخصیه خارجیه که  یه از درون این قضیه خارجیهحقیقیه و کل

و  واحوالاوضاعکند، آن کند، یا مورد دیگري را نقل میرا بیان می )علیهماالسالم اهللاسالم( موسی و خضرحضرت 

 .کنیماستخراجا کنیم و از آن یک قاعده کلی و قضیه حقیقیه شرایط را الغ

 فقطآن نقل نشود و ها کار بسیار دشواري است. اگر سیره در قرعبور از مجموعه این شرایط واقعاً در نقل سیره

در قرآن هم اگر  .شودمیکار دشوار ، داشته باشددر عبادات هم نباشد که قرینیت عام  آمده باشد، ايسیره، در تاریخ

 عبور کنیم.همه این مقدمات از  سادگیبه توانیمنمیکنیم، باز توجه 

 اهللاسالمتطبیق مراحل استخراج قاعده بر داستان حضرت موسی و خضر (

 )علیهماالسالم
) السالمعلیهحضرت موسی ( تابیبیبه شکلی  و چون خدا نقل کرده است که گفت شودمیاولین مقدمه  در مورد

کند . چون قرآن نقل میداردنوعی مرجوحیت داشته و صبر رجحان  تابیبیآن که دهد ، این نشان میشودمیمذمت 

همین قضیه گرچه را استفاده کرد. ا از آن رجحان و مرجوحیت وانتمیو  شودمیهایی از قرآن استشمام و مدح و ذم

این کار را  توانمیولی اینجا  از آن مرجوحیت را استنباط کنیم؛ توانستیمشد، شاید خیلی نمیدر تاریخ ذکر میاگر 

 کرد.
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 ی که اصوالً این یک رجحان مولوي مستقل داشته نه از باب رجحان :بگوییماثبات مقدمه دوم مشکل است. اینکه 

نه از باب آن  خوب است،انجام این مقدمات  که گویدعقل میی نیاز است و مقدمات آدم براي اینکه چیزي یاد بگیرد،

اثبات  و رجحانی در ذات او قرار داده شده است، اعمال مولویت شده استچیزي فراتر از مقدمیت، بگوییم:  بلکه

 رجحانی در خودش است؛ اما اثبات این در اینجا سخت است.بر مقدمیت یک در وضو عالوه  این مشکل است.

یک حکم اولی الهی است و تابع آن شرایط اضطراري نبوده  این اینکه اثباتاثبات مقدمه سوم هم مشکل است. 

در شرایط ثانوي  که گرچه در اینجا شاید تا حدي بتوانیم بگوییم ؛مواجه استبا مشکل در خیلی جاها این است، 

ت و این مذمکه بگوییم ، شودمییا مدحی  در قصص قرآنی وقتی مذمتی طورقطعبهولی احراز اینکه  ه است؛کار نبود

باز سخت است. تا حدي این  کلیتثانویه، الله عنوان من العناوین  آنچه گردد، نه بهمیمدح به خود فعل بما هو هو بر

 هم مقدمه سوماگر الخره ایستادن روي این مشکل است. ولی با نبوده است؛اینجا  در آید که عنوان ثانويذهن میبه 

 .نیست حلقابل مقدمه دوم شود،حل 

و عامی  مطلق توانیمآید، این است که ما در بیانات لفظی راحت میتر میاز همه مهمبه نظر مقدمه چهارم که 

مورد ذم کند، ما یک وصفی که به نحوي در آن فضا مورد مدح یا که داستانی را نقل می درجاییاما  ؛داشته باشیم

و  واحوالاوضاعاین مدح و ذم براي این وصف است و از آن  که بگوییمیک قاعده کلی  صورتبه قرار گرفته است،

 را حل کردیم؛ هاهمه آنکه گیریم است. فرض می مشکلخیلی کار کنیم، این قرائن خاص و شرایط ویژه فعل جدا 

صبر را در این مورد مدح و  کندمذمت می حضرت موسی را در برابر حضرت خضر تابیبیاینجا که  بگوییم:یعنی 

ولی اینکه این  را قبول کردیم، هایعنی همه قبلی ؛کنداولی هم می عنوانبه، این داللت بر رجحان مولوي کندمی

این مشکل ، دربیاوریمقاعده فقهی  بخواهیم ورا دارد در این مقام این عنوان  و رجحان با عنوان تعلیم و تعلم است

 است.

 کارهاي الزم براي استخراج قاعده از این داستان
 انجام دهیم:دو کار  درست کنیم، بایدخواهیم قاعده فقهی وقتی ما می

که  ايویژهآن معارف  ر گرفته و) را در نظعلیهماالسالم اهللاسالم( موسی و خضرحضرت شرایط خاص رابطه : 1

 و بگوییم حکم کلی است.ا کنیم ها را الغکه در آن فضا بوده، اینآن چیزهایی  و خواسته یاد بگیردآنجا می
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صبر در فرایند تعلیم و تعلم است. این عنوان  : این صبر عام کلی نیست؛ بلکهبگوییم : یک عنوان هم بدهیم و2

 اهللاسالم(موسی و خضر  حضرت اي خصوصیات تعلیم و تعلم که طرفشبا الغبر در فرایند تعلیم و تعلم ص

فضاي تعلیم  وکنیم ا را الغ هاخواهیم آنبود و می ايعالیهدر یک سطوح  که بود، ايویژهبود و معارف ) علیهماالسالم

هم رفتارش یک امر  هم وصفش و دارد، که که این صبر عالوه بر آن رجحان کلی و تعلم هم به آن بدهیم. بگوییم

این در فضاي تعلیم و تعلم این ویژگی را دارد و یک مولویت خاصی در آن اعمال و بگوییم که  اخالقی ممدوح است

 ، خیلی مشکل است.با این قیود و شرایط خصوصبهشده است. این قسمت چهارم 

عی برداشت استظهاري بسته هاي قرآنی هم گرچه راه اشعار و استشمام و مشعریت و نودر بقیه قصص و نقل

خیلی مشکل است.  ،دربیاوریماز آن  اما اگر بخواهیم یک قاعده کلی ؛نکاتی را الهام بگیریم یمتوانمیو  نیست

است که در  درجاییها ها معموالً مشکل است. البته همه اینکه عبور از این عبور کرد چند مانعاین باید از حداقل 

إِنَّ اللَّهَ مَعَ «اگر این آیه باشد:  مثالًاست.  گونهاینها جااز خیلی نباشد که  ک قاعده کلیی بعد آنیا  قبل و خود آیه

مشکل  اهیم این نکات را به دست بیاوریم،ها بخو. از صرف بیان اینشودمیحسابش جدا  )46(انفال/» الصَّابِرِین

 است.

 اهللاسالم( داستان حضرت موسی و خضرمرحوم شهید از که  هاییکاريریزهنکات و  ها وبسیاري از ویژگی

حدود  )66(کهف/» رُشْداً  أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ هَلْ أَتَّبِعُکَ عَلى« از این آیه مثالً؛ استفاده کردند )علیهماالسالم

هاي شرعی خاص ادب صورتبهها را اگر بخواهیم این دوازده نکته و از آیه بعدش هشت نکته استفاده کردند،

هم یکی از اینکه یک امر ارشادي یا همان رجحان کلی صبر است که اینجا  عنوانبهمشکل است. بله  دربیاوریم

 طورهمینبر رجحان و استحباب صبر و رفتار صابرانه و اگر بخواهیم ولی  ؛عیبی ندارد مواضع و مداخل صبر است،

 .این قابل دفاع نیست تأکید بشود، رتحصیل صب

 ؟؟؟س:

در خود آیه عامی باشد. رجحان و تأکید مولوي اگر هم از اینکه یا  شویماي خصوصیت بالغ قائل به یا بایدج: 

 یتمرشد ) است و بحثعلیهماالسالم اهللاسالم( موسی و خضرحضرت است که  جاهاییبهآیه استفاده بشود، مربوط 

صبر استحباب داشتن  گفت که شودمی. در اینجا شودمیصیت اي خصوهاي معمولی الغدر تعلیم و تعلم است؛ اما

د، تنقیح هاي مشترك دارنمالكهستیم چون در تنقیح مناط باید به مصادیقی که مطمئن  است؛مشکل  خاص عنوانبه
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یعنی  صبر و بردباري الزم باشد؛در یک شرایط ویژه و خاص ممکن است نیست و  چنینایناینجا  مناط کنیم؛ اما در

هاي تربیتی در مراحل تعلیم و تعلم درداخل  ،دربیاوریم به شکل قاعده کلیها را طی کنیم و آن حرف مهاگر ه

 .و فقه یاد بگیرد و مسائل روشنی داردخواهد احکام که می ی، نه تعلیم و تعلمشودمی خیلی عالی

 س:؟؟؟

خوب بود  گوید:کند و میقل رفتار مین هاي ما تفاوت بیان رفتار با یک قاعده قولی است. این فقطهمه بحثج: 

رجحان  جاهمهتعلیم و تعلم در  عنوانبهدلیل اینکه صبر در تعلیم و تعلم  بهآیا  د؛ اما به چه دلیل؟کرموسی صبر می

کند. فرض گرفتیم که قاعده کلی نیاورده است. اش خصوصیات را ذکر میقاعده دارد؟ یا در آنجا خصوصیاتی بود؟

 مشکل داشته است. فضاي تعلیم و تعلم عنوان وقتآن

 س:؟؟؟

 کهاین؛ اما یکی از مصادیق آن است عنوانبهرجحان دارد که مشکلی در کار است. این هم به خاطر این صبر ج: 

 چیزیکدارد،  رجحانمشکل هم  درجاهاياین است که در تعلیم و تعلم عالوه بر آن صبر که  خواهیم بگوییمما می

بحث تعلیم و تعلم عادي نبوده است. تعلیم و تعلم آن مدارج  این در شرایط خاصش بوده است و خاصی است.

 .نیست گونهاینها ایناز  کدامهیچدر شرایط عادي  بوده است وباالتر معرفتی 

 س:؟؟؟

از ولی در آن درجه  شرافت دارد ولی خیلی باالتر از آن است. آن مرتبه عالی است. ها استدر همان مایه

 شرافت نیست.

 س:؟؟؟

شود. آن رقم چیز هم اگر اینجا بود، کند با این نمیتر است. اینکه اینجا هم جریان پیدا میاین درجات پایین

 چیزیکنجا با عنوان تعلیم و تعلم نه اینکه صبر در ای گوید،میمصداق  عنوانبهمطلق این است که اینجا  :گفتیممی

مشکل نباشد صبر ندارد. این هم یکی از  است که مشکلی در کار باشد و اگر جاییدر طورکلیبهچون صبر دارد؛ 

که مالزمه با نوعی  اشکلیصبر در یک جاي خاصی عالوه بر عنوان  بخواهیم بگوییم کهاما اگر  ؛مواردش است

 ل مولویت و نظر خاص شرعی شده است، این خیلی دشوار است.، اینجا اعماداردمشکل 
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 در هر مشکلی در مسیر تحصیل علم نکته بحث: صبر
مصداقی  ازنظربا صبر ما  استقرار بگیرد این است که این صبري که اینجا  موردتوجهنکته دیگري که اینجا باید 

صبر هر نوع تحملی  معلم نیست بلکه، صبر فقط در برابر گوییممیاز این حیث که صبري که ما اینجا  دارد.تفاوت 

دانست در برابر است که او به دلیل اینکه اسرار را نمی ايویژه. اینجا یک صبر گوییمیمدر مسیر تحصیل علم را 

این  )68و  67(کهف/» ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرا تَصْبِرُ عَلى وَ کَیْفَ  صَبْرا قالَ إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطیعَ مَعِیَ «معلم تسلیم نشد. 

معلمی در برابر  تواند بکشد. خوب استداند، نمیسرار غیبی را نمیبه خاطر اینکه ا صبر، صبري است که یک متعلم

چیزهایی روشن  آرامآرامو صبر بورزد و دائم سؤال از اسرار نکند. جلو برود و عصمت دارد،  که مورد اعتماد است

 شود.

 س:؟؟؟

و بردباري کنی. عالوه  دو باید اعتما یعنی صبري که ناشی از اعتماد است از آن است؛ برخواستهاگر هم نباشد ج: 

وجهی  درآوردن گونهاینبه به حد یک رجحان خاص  هرحالبهگفتیم این نکته هم در اینجا هست.  ها کهبر همان

 ندارد. این یک دلیل است.

بر یک  کهوقتیدر اخالق  را گشودیم که نیاز به بحث و دقت دارد و آن بحث این بود که در جلسات قبل، بابی

هستند یا ارشادي؟ اگر ها مولوي ، اینشودمیو در دین بر آن تأکید  شودمیو اوصاف اخالقی که مدح  ویژگی

ولی همراه  سب استرفتارهایی که با آن منا در این صورتهاست. مولویت آن در تحصیل آناحتماالً  مولوي باشد

خیلی عناوین و که در باب صبر  همی بودت مها سؤاالها هم رجحان دارد یا ندارد؟ اینآن ویژگی نیست، آیا آن

 شود.در جاي خودش بحث  باید تواضع جریان دارد که مانند دیگر

 بررسی دالیل دیگر براي اثبات صبر در مسیر علم
که  ) نقل شده استالسالمعلیه( از حضرت عیسی در تحف العقول روایتی مثالً :اندآوردهنیز اینجا چند دلیل دیگر 

این هم سندش  ؛ اماکندصبر و بردباري را تشویق می در اینجا» 1حَصِّنُوا بَابَ الْحِلْمِ فَإِنَّ بَابَهُ الصَّبْرفَ« سندي ندارد:

 394 صتحف العقول؛  1
                                                           



 ١٠٣٤ �ماره ثبت:                                                                                                                    

7 
 

صیانت خوب صبر از یعنی  علم را خوب نگهبانی کن که در آن صبر است؛تام نیست. مفادش این است که  تنهاییبه

؛ شود. بعید نیست که داللت بر مدلولش درست باشدد وارد علم توانمیین باب با صیانت از اانسان کنید، براي اینکه 

 چون اینجا امر دارد.

ها مقطوعه و سند این استعوالی اللئالی است که از  )و سلم و آله علیه اهللاصلی(روایت بعدي از حضرت رسول 

ل تعلم را سی که یک ساعت ذک» 2بَقِیَ فِی ذُلِّ الْجَهْلِ أَبَدایَصْبِرْ عَلَى ذُلِّ التَّعَلُّمِ سَاعَۀً  لَمْ مَنْ «است و چیزي ندارد: 

یک  درواقعداللت هم  ازنظرسند تامی ندارد.  هم ل جهل را همیشگی باید تحمل کند. این روایتتحمل نکند، ذ

ها تاین نوع روای .اثر دنیوي است و بیان یک واقعیت نیست. ي در آنامر نگاه کنیم تنهاییبهارشاد است و اگر 

، این رقم موارد استفاده کردشود داللت بر حکمش را نمیگفتیم: میقدر متیقن جاهایی که  کند.داللت بر حکم نمی

یک اثر  در ذل جهل بماند و این شودمیهم موجب  تحملیبیسد. رکسی که تحمل کند به علم میگوید: میاست. 

 دنیوي است.

أن  المتعلّم على«این هم مقطوعه است: در غرر است. سند  )السالمعلیه(حدیث بعدي از حضرت امیر المومنین 

و پیگیر بودن. متعلم  وب بودن یعنی مصرّدأ »3یؤدّب نفسه فى طلب العلم و ال یملّ من تعلّمه و ال یستکثر ما علم

 بازهم فراگرفتهر چه است. ه فراگرفتهنشود و زیاد نپندارد آنچه را  و خستهکند در طلب علم باید خودش را دأوب 

ه در این روایت و روایت بعدي است، صبر و مداومت ک دأوبکند. است که اینجا ذکر می اينکتهکم بداند. این سه 

که  خودش را بسازد ايگونهبهیعنی  ؛صبور باشد کهاینعبارت دیگري است از  درواقعهم » ال یملّ من تعلّمه«است. 

یا معنایش این است که آثار  بلکه مقدماتش اختیاري است م اختیاري نیستبه خستگی نرسد. خود مالل مستقی

 از خود بروز ندهد.را خستگی 

 معانی احساس خستگی نکردن
بینش و نگرش خود را بازسازي  ايگونهبهیکی اینکه  نوع معنا کرد:دو  ی نکردن رااحساس خستگ توانمیپس 

خستگی و ابراز اظهار کند و قواي ذهنی خودش را بسازد و ترتیب دهد که به خستگی منجر نشود. دیگري اینکه 

 285 ص؛ 1عوالی اللئالی العزیزیۀ فی األحادیث الدینیۀ؛ ج 2
 452 صالحکم و درر الکلم؛ غرر  3

                                                           



 ١٠٣٤ �ماره ثبت:                                                                                                                    

8 
 

 در عرف، معناي دوم مراد هم شاید ؛ یعنی در طلب فالن امر خسته نشود.ولی ظاهراً معناي اول منظور است نکند؛

. و تسلیم خستگی نشو مداومت نشان بده و کار کن بازهم؛ یعنی خسته هم هستی خسته نشود :گوییممیباشد. گاهی 

: مالل را از خود گویدمی ورفته روي مالل چون نهی  گیریم؛میمعناي اول را  ،یک فرمول اولیه و عادي صورتبه

معناي دوم هم در آن  اعرفولی  ه مقدماتی بچیند که به مالل نرسد؛کن. مالل را از خود دور کردن به این است کدور 

 بیاید.مالل نگذار یا اینکه  و را بگیرد؛ یعنی تسلیم مالل نشوملحوظ است. بعید نیست که هر د

 س:؟؟؟

 شودمیمعناي اول را شامل اش، به لحاظ داللت اولیه .همین است گیرد. چون عرفی آناً این قسم را میحتمج: 

هم کاري کن  که بیشتر به همین مایل است. احساس خستگی به خودت راه نده، معنایش این است عرفا اگرچه

در  زیادي مقدماتتواند میانسان هر دو در این ملحوظ است. ظاهراً کن. و اگر هم آمد مقاومت خستگی نیاید 

و  ندگذاشتمیودشان پیش خ یهاي مختلفمرحوم خواجه نصیر کتاب. ذهنش بچیند که دیگر احساس خستگی نکند

با یک  درواقعشود. آن خستگی مرتفع تا  رفتندمیعلم و رشته دیگر  سراغ ،کردندمیخستگی احساس  موقعی که

أن « ها را تفکیک کرد.شود ایننمیگیرد و گذاشتند که گرد مالل بر روح او بنشیند. ظاهراً هر دو را میمقدماتی نمی

 رد.شود. این هم سندش مشکل داکه بدون صبر نمی به نحوي مداومت است درواقع» یؤدّب نفسه فى طلب العلم

یک بیان ارشادي  ن همای »4لَمْ یُحْرِزْ قَصَبَاتِ السَّبْقِ  الْعِْلمِ اکْتِسَابِ مَنْ لَمْ یُذِبْ نَفْسَهُ فِی«روایت بعدي این است: 

 تواند احراز کند.پیشرفت را نمی چیزهاي ، آندر تحصیل علم مداومت و صبوري و بردباري نورزدکسی که  .است

 روایات بنديجمع
گرچه ااستفاده کرد.  شودمی تا حدوديتام بود. از بعضی روایات دیگر هم  داللت چند مورد ،تااین روایاز بین 

وین عنااز  شودمیتقریباً تام بود. کمابیش داللتشان  این چند روایت،ولی ند؛ جنبه ارشادي دارکامالً بعضی روایات 

 دیگر هم بر این استفاده کرد.

 توانمیباشد، اینجا که چند شرط بود، اگر  ايویژهشرایط  و تعددش به حدي است که انسان را مطمئن کنداگر 

است. گرچه مثل  پذیرشقابللم هم تقریباً بنابراین صبر در مقام تع ؛رست کردد توانمیهم را و سندش  کردجمع 

 458 صعیون الحکم و المواعظ (للیثی)؛  4
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کسی  ممکن است. نبود پذیرشقابلخیلی  یک امر مولوي و یک ادب شرعی خاص در مقام تعلم عنوانبهمداومت 

کند. سند تصحیح  و روایات دیگر اضافه کندیا تصحیح سندي کند کند که فقط بیان اثر میبتواند از این چند روایت 

مثل صبر هم این  مرتفع بکند،د را این تردیکسی نتواند بیاید. اگر  قاعده اینجاخودم هم تردید دارم که آن  بنده

ومت بر امر خیر اینجا احراز نشده است. همان بحث کلی مدا یهیچ اعمال مولویت خاص درواقع. شودمیمداومت 

در باب  خصوصبهها شایسته است، در تعلم هم هست. ها و نیکیهم تعلم است. صبر بر خوبی خوب است که یکی

 تعلم احرازش دشوار است.

 س:؟؟؟

الی چهار تا کافی است یا آن ارشادیات را بگوید: ارشاد محض سه  گفت کهباره قاعده و در دادباید تعمیم یا  ج:

پانزده روایت در یک الی . آن قاعده وقتی به ده شودمیمولویت در آن است. این یک مقدار استظهارات  نیست و

از حجیت یک خبر در یک امر مهم که  چیزيهیچعقالیی و سیره عقالیی  ازنظر باب برسد و شرایط هم جمع باشد،

مگر به همین  دشوار است؛ احرازش، شودمیچهار تا که یا اینجا سه کم ندارد؛ اما  سلسله رواتش ثقه هستند

تواند روي این قضیه نمی بخواهد دقیق حرکت کند خیلی اگر کسی بازهمم کسی تمام بکند. یهایی که گفتشکل

 بایستد.

بدون  که ماندمیباقی  دو روایت تمام یعنی در حد یک یا کند؛ند ادب اخیر همین شکل را پیدا میچبنابراین این 

خیلی  نیست واحراز مولویت در این سندش تام نیست و اجراي آن قاعده هم خیلی راحت  هستند وسند تمام 

مداومت جاري  صبر و رکلیطوبهقاعده کلی داریم که در هر فعل خیر . البته گفتیم دادد عنوان خاصی وشنمی

 مستقالً ها روي اینچون  است که روایتش آنجا آمده است؛ قاعده کلی آن گوییممیلی المبنا . البته ما عشودمی

 .ستآن قاعده جاري انکردیم. در اینجا هم  بررسی تام

 چهارالی دوازده تا سه  ها حالت ابهام داشت. در بین اینرساندیم. بعضی روایتبه دوازده روایت را این هفت  ما

چند  چیز خاصی نبود. روایت، سند داللت تام داشت. یک روایت هم بحث تزاحمات بود که قاعده کلی بود و

 است. این خالصه بحث گذشتهنداشت.  یا اینکه سند خاصی موردش تزاحم بود و بعضی مواردش هم مصداقی بود

 ؟؟؟س:
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جمع مطالبی  کنیم. ما در انتها بحث بعداًد بحث دیگري است که باید ت. ال یبعاینجا به ال یبعد نیس ما تمسک ج:

ها را جدا این ادب؟؟؟ است. و همان مالل کنیم. یکیو جدا بررسی می اینجا در نه و کردیم که نه در شهید است

ض است که عر »أن یؤدّب نفسه فى طلب العلم«کنیم. آن یک بعد خاص قضیه را دارد. تکیه بر همان بحث می

 کردیم صبر با مداومت است.

 س:؟؟؟

 رفتارهاي صابرانه گاهی صبر به معناي ویژگی روحی و نفسانی است و گاهی به معناي :صبر دو معنا داردج: 

است که بررسی جدي  بحث خیلی اساسی و کلی در کل اخالقگفتیم که این  او نباشد. ولو آن ویژگی در درون است

 گوید یا اینکهآن ویژگی نفسانی را میآیا  شودمی مطرحدر روایات یا تواضع  خواهد. وقتی صبرو عمیقی هم می

امر عقلی و ارشاد  صورتبه کند ومیفقط مدح آن ویژگی آیا گوید، می راآن ویژگی اگر  گیرد؟رفتارها را هم می

هاي اخالقی در بحث طورکلیبهه ها سؤاالت مهمی است کاین کند؟مطرح مییا اینکه نه تحصیل آن را هم  است

 طوراینکه آنجا گفتیم. متأسفانه آید. ما این را حواله دادیم به آن بحثی هر چه آنجا بگوییم اینجا هم می و سته

ب واژه دأ جاي این است کهبنده فقط طرح مبحث کردم.  .نشده است با نگاه دقیق و عمیق مطرح ها در اخالقبحث

 واژه به معناي صبر است یا صبر و مداومت؟این  .است اي این واژهشود. نقطه خأل این بحث، معن بررسی

 س:؟؟؟

طلب علم را عادت خودش : گویدمی؛ اما اینجا یعنی عادت او این استاین است ب او : دأگویدبله وقتی میج: 

 معنا طوراینبعدش بیاید » فی«اگر صبر و بردباري و مقاومت در آن راه است. راً ظاه یؤدّب معنايقرار بدهد. 

 اینجا هست. شناسیلغتتأمل و بررسی و جاي  بازهم. شودمی

 ادب هشتم

 : رعایت اولویت و ترتیب در تحصیل علم2و  1
ادبی است که در آن آدابی جمع شده است. عبارت به این  بازهمکنند، ادب هشتمی که اینجا مرحوم شهید ذکر می

و یبدأ  بما هو األولى التعلم أن یأخذ فی ترتیب«آورده است:  باهما شکل است و مالحظه کنید که ایشان چند چیز ر

10 
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فیه باألهم فاألهم فال یشتغل فی النتائج قبل المقدمات و ال فی اختالف العلماء فی العقلیات و السمعیات قبل إتقان 

 »5االعتقادیات فإن ذلک یحیر الذهن و یدهش العقل

ان در مقام تطبیق ایش که انسان سراغ اهم برود ولی آیدمی. ابتدا به ذهن کند ، اولی به تعلم را شروعدر مقام تعلم

بخش  اینکند. در بر اساس یک سیر منطقی تحصیل علم یعنی  هم بحث مقدمه و نتیجه گرفته است؛ را یک مصداق

یعنی  است؛ و مهماهم بحث  ییک :آمیخته و به هم ربط داد باهمها را این ايگونهبه شودمیکه ست دو نکته ه درواقع

ی هم بحث رعایت دینی و انجام تکالیف دینی است. یک امورکه اهم و مهم در  تر استچه چیزي براي من مهم

مقدمات  که شود گفتنمی د. از مقدمات به نتایج حرکت کند.کنرکت که از اسهل به اصعب ح ترتیب یادگیري است

جلو تر سهلاز ترتیب منطقی و خارجی این است که در مقام یادگیري، است.  المقدمهذي ،اهم یا و و اولی استاهم 

 .برود

 موردنظر: رسیدن به تخصص در علم 3
اگر وارد » 6و إذا اشتغل فی فن فال ینتقل عنه حتى یتقن فیه کتابا أو کتبا إن أمکن و هکذا القول فی کل فن«

و  به دست آورد را حد نصاب الزمدر هر فنی، . ودبرو بعد به فن دیگري  ی شد، در آن فن به جاي خوبی برسدفن

. داشتیماین هم نکته سوم است که در اینجا آمده است. پس اینجا یک اهم و مهم محتوایی  .برودجاي دیگر  سپس

در آن فن به حد نصاب تخصص  این است که بود و نکته سومرعایت ترتیب یادگیري و مقدمات و نتایج  نکته دیگر

 د. به هم آمیخته نکند.کن و بعد رها برسد

 داشتن اطالعات عمومی در علوم مربوطه: 4
و لیحذر التنقل من کتاب إلى کتاب و من فن إلى غیره من غیر موجب فإن ذلک عالمۀ الضجر و عدم الفالح فإذا «

و ینظر فیه نظرا  تحققت أهلیته و تأکدت معرفته فاألولى له أن ال یدع فنا من العلوم المحمودة و نوعا من أنواعها إال

 »7یطلع به على مقاصده و غایته

 232ص  منیۀ المرید 5
 232ص  منیۀ المرید 6
 232ص  منیۀ المرید، 7
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که این امر چهارم است . نباید باشدو از فنی به فن دیگر بدون موجب و ضرورت  از کتابی به کتاب دیگرانتقال 

 .فرابگیرداطالعات عمومی در محدوده مسائل علمی و دینی خودش . خوب است در همه این علوم و فنون، گویدمی

تقاربۀ و بعضها ساعده العمر و أنهضه التوفیق طلب التبحر فیه و إال اشتغل باألهم فاألهم فإن العلوم مثم إن «

و یصرف جمام قوته  و اعلم أن العمر ال یتسع لجمیع العلوم فالحزم أن یأخذ من کل علم أحسنه مرتبط ببعض غالبا

ما یوجب کمال النفس و تزکیتها باألخالق الفاضلۀ و فی العلم الذي هو أشرف العلوم و هو العلم النافع فی اآلخرة م

 »8األعمال الصالحۀ و مرجعه إلى معرفۀ الکتاب و السنۀ و علم مکارم األخالق و ما ناسبه

اهم اشاره به  هانیا. فرابگیرداطالعات عمومی  در حد. بقیه چیزها استعلم الزم براي او  اصل آن اهم باشد که

تفاوت  کمی دیگر که نکاتضمن  و در گرددبرمی آنجاو در آخر هم به  ل کالمشان بوداست که او و مهم محتوایی

 یا نه.دلیل خاصی داریم  شود که آیا گانه بررسیجداباید جمله  جنداست. این  کردهاشارههم نیست  ربطبیدارد و 
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