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 اهلل الرمحن الرحیم بسم

 و تعلم تعلیم/  تربیتی فقوموضوع: 
 اشاره

کو مالحظو فرمودید و   طوری مهانبنا شد داشتو باشیم،  تّعلم، یک تعرض کلی و امجالی نسبت بو آداب تّعلمدر پایان مباحث 
، تقسیمات متفاوتی کردند و در روایات زیادی ىم بودند معّلم، این آداب کو مربوط بو فرد در قبال عامل و ىم کردند بندی تقسیم

 است. این آداب آمده
باشد،  معّلم، قبل از اینکو عنوان کند مییکی از تقسیمات این ىست کو بعضی از این آداب، رابطو فرد را با عامل مشخص 

 ىای کتابادلرید و   ةمنی، 2و1اصواًل انسان در رابطو با عامل یک آدابی را بایستی رعایت کند، این دستو از آداب کو در حبار جلد 
 دیگر آمده است.

ىست،  معّلمدارد، آدابی کو در قبال  معّلمآداب فرد با عامل است و یک دستو آداب ىست کو فرد در قبال  ،دستویک 
بو  شود میجهت دیگر تقسیم  بو؛ آدابی کو مربوط بو جلسو درس ىست یا مربوط بو خارج از جلسو درس ىست، از شده تقسیم

 کردن دوم: آدابی کو جنبو اخالقی دارد، مثل خضوع و خشوع کردن.آدابی کو؛ جنبو فنی و علمی دارد، مثل ادب در سؤال  
است، مثاًل نوشنت یا تفکر کردن، بعضی از آداب  تّعلمنیست، بلکو آداب  معّلمجزء آداب فرد در برابر  ،بعضی از آداب

 .ىا اینکل و امثال أىست کو جزء مقدمات ىست مثل اعتدال در 
است، زمانی کو  واردشدهمی دارد، این ىست کو؛ عمدتًا این روایاتی کو در آداب کو اینجا جنبو بسیار مه  ای نکتویک 

، معّلم، احرتام بو معّلم، رابطو تّعلمعلم دینی ىست، چو آداب  ؛ملموس ىست کو در فضای خوبی بوقرار بگرید،  موردمطالعو
 .ىست علم دین ؛ولی عمدتاً فضای ،ىست گویی کلی، بعضیش اطالق و  ىست دینعلم  ؛فضای

، تصحیح ، البتو در بعضیش روایات معترب ىم داردفنی، روایات معتربی نیست ازنظرسند، این آداب، غالبًا روایاتش  ازنظر
، حتی احکام الزامی، در صورتی کو آن شواىد و عالئم در آن مجع ىا اینسندی این آداب، در این نوع ادب و آداب و نظائر 

 .قابل اطمینان است ،شا مضمون جامع و کلی باشد و یک کثرتی ىم داشتو باشد،
را باید بگریمی، اطالق  ىا آنتصحیح سندی بکنیم، ما قدر متیقن  ،منتهی وقتی یک جمموعو روایاتی را با این قاعده و این شکل

  دىد میانسان احتمال  ،دنباشداشتو  اطالق ،کو اگر بعضی از روایات  شود میاجرا بکنیم و مهنی نکتو باعث  ىا آنبو سادگی در 
 .شوند میکو شامل ىر علمی 

سعادت علم دین ىست و آنچو کو  ،بر اینکو؛ منظوردارند، شواىد و عالئم  قدر آناز سند،  نظر قطعبنابراین روایات، با 
  ، حبث در مورد علم دین است.کو کلیّتاً   کند می، انسان را مطمئن انسان است

، حتی اگر بعضی جاىا روایاتی باشد  دانیم میروایات را معترب  ،معمواًل با آن قاعده و سندثانیًا چون سندىا معترب نیست و 
 را متام بکنیم. اطالق توانیم منی، کنیم میتصحیح را بکنیم، بو دلیل اینکو با آن قاعده سندش  اطالقتوىم کو؛ 

و دو مشکلی کو  ىست،  را محل بر دو سؤال ىا اینما نکتو بعدی کو در مورد این آداب و روایات ىست این است کو؛ 
 ؛کنیم می
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، یک سؤالی کو مطرح ىا اینو نظائر  فاألىمىم األسؤال کردن یا حسن استماع یا رعایت  خوب؛ ند مثلروایاتی ىستـ 1 
کو ما، آن اصل و قاعده باید   آید میبو نظر  طور این، ات مولوی یاىست این است کو؛ ما این روایات را محل بکنیم بر ارشاد 
، خبصوص آذماىایی کو جنبو ادبی و اخالقی دارد مثاًل وقتی زند میرعایت بکنیم، شارع در مقام تشریع خودش، حرف مولوی 

 .تواضع بکن، تواضع مستحب است یا درست نشسنت در جلسو درس استاد فرماید می
کو جنبو عقلی دارد و وجهش   درجاىاییحباب یا کراىت است، اخالقی، محل بر یک است ىای ادبدر یک دستو از آداب، 

 .درک کنداین است کو انسان هبرت  خاطر بوروشن است، 

 مطلق آمدن دلیل آداب اخالقی
  .کو باید بو این اصل پایبند باشیم، خبصوص در آداب اخالقی مثل تواضع و خشوع  ات مولویاصل  بنابراین
مطلق دلیل  طور بو، تّعلماخالقی است کو در باب تعلیم و  ىای ادبکو ىست این است کو؛ بعضی از این   ای نکتومنتهی 

روایت دارمی کو؛ شایستو است کو انسان  ىا دهاش تأّکد استحباب است، فرض بگریمی در باب تواضع  دارد، در اینجا قاعده اصولی
، حکم استحباب گوییم می، بُعد اخالقی دارد ولی ما بو دید فقهی فروتن باشد مؤمن در برابر مؤمنان دیگر و شرایطی کو دارد،

 .گفتو شد، معنایش تأّکد استحباب است  معّلمدارد، اگر این تواضع خبصوص در مورد پدر گفتو شد یا در مورد 
کو روایت خاص ىم ىست   ىا ادب، بعضی از آداب روایت دارد، بعضی از نویسند می تّعلمدر بعضی از کتب کو آداب م

 ندارد، ولی خود فرد استنباط کرده کو مثاًل این ادب هبرت ىست کو اینجا رعایت بشود.
ملّك ي ال الحسذ ه التَّالمؤمِ ه أخالقِمِ یسٓلَ»« علیو و آلو اهلل صلی»از رسول اکرم  ذکرشدهدر مورد حرص و حسد روایت 

، متلق بو معنای زیادی تضرع و 2«حٓسٓذٓ ي ال مٓلَكَ إالّ فی طَلَةِ العِلمِ ال »شده گفتو، در روایت دیگر  1«لمالعِ ةِلَإلّا فی طَ
 .خواىش و درخواست، در مورد درخواست برای مال دنیا مذموم است ولی در مورد طلب علم بسیار خوب ىست

 حسد و غبطو فرق بنی
مرز حسد با غبطو کو در روایت آمده این است کو؛ حسد این است کو؛ پیشرفت دیگری برایش ناخوشایند است، حسد بو 

)چشم  معروف قول بو؛ معنای غالب و شایع حسد؛ کراىت از پیشرفت دیگری ىست، معنای دیگر رقابت یا کاررفتو بودو معنا 
کو او ىم تالش    شود میو باعث انگیزه برای فرد  بیند میت طرف مقابل را ( کو در روایت، منظور مهنی ىست کو، پیشرفچشمی ىم

 ىست کو مذموم است.نیز ناسامل  چشمی ىمبرسد، البتو رقابت و چشم  از علم ای درجوکند و بو 
کو این ىم یک داللت ضمنی حسد را   و جلو بیافتد خودش از مهو باالتر باشد خواىد میبعضی مواقع رقابت ىست و فرد 

 .شود میکسی پیشرفت داشتو باشد و از پیشرفت دیگران ناراحت   خواىد یمن، اما حسد این ىست کو اصالً باشد میدارا 
نوعی نگاه بو غری  درواقع، بعضی افراد ىم ىست کو باال برود خواىد می، خودش ىستند مسلک عارفبعضی افراد ىستند کو 

 و این بالعرض است نو بالذات. خودش باالتر باشد خواىد میاست و 
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ملّك ي ال الحسذ إلّا ه التَّالمؤمِ ه أخالقِمِ یسٓلَ »در این روایت نکتو دیگر کو دمکن ىست در اینجا باشد این است کو؛ 

، جواب این است کو؛ فقط رفع حظر نیست بلکو ترغیب ىم کند مییا ترغیب ىم  کند میرفع حظر آیا ، 1«لمالعِ ةِلَفی طَ
اخالق مؤمن ىست و ىر جا اخالق مؤمن باشد،  ، حرص در علم،تش ىم این است کو؛ بیان این دارد کو اینجا، علّ کند می

 .شود میو استحباب از این روایت فهمیده  ترغیب ىم مهراىش ىست
یعنی «  ک ل ف  ب الع لم »، منظور از ، اینجا معنای اثباتی ىم دارد2«وفس  لی ن  ا   ن  حس  أ دق  لم ف   الع  ب   ف  ل  ن ک  م  »روایت دیگر 

حصىًا تاب العلم  »، صرب در علم ىم مستحب است در روایت دارمی کو؛، حرص در علم مستحب استحرص بو علم ىست

 .3« فان تاتٍ الصثر
ىست؛ در بعضی جاىا،  ات مولوی، برای اینکو حبث ارنداولویت دنسبت بو آداب دیگر کو ىستند  بعضی موارد دیگر 

اش مذموم است و باخلصوص   استحباب تأسیسی است، بعضی جاىا استحباب تأکدی است، مثل: تواضع، بعضی جاىا کلی
 .کو در رابطو با استاد است و چو در رابطو با خود علم ىست  ىایی آنکراىت و جعل استحباب شده، چو 

مٓه لَم يٓتًَٓرَّع  »مثال: طور بویک مستحب دیگر است، جای ؛ از قبیل ذم یک مستحب بو عدرواقبعضی آداب ىست کو 

 ،4« أي يٓثتَلیٍِ تِخِذمٓةِ السُّلطانِ، فی تَعٓلُّمٍِِ اتتَالٌٔ اللٍّٔ تِأَحٓذِ ثاَلثَةِ أشیاءٓ : إمّا ئمیتٍُٔ فی شَثاتٍِِ ، أي يًلِعٍٔٔ فِی الرَّساتیكِ
ورع آوردند، ورع در جمموعو روایات یک  ،ب، جمموعو روایاتی کو در ضمن اد5«کوا العلم بغری ورعال یز »فرمایند میروایت دیگر 

 .است، در فراگریی رعایت تقوا را بکند تّعلماست، ورع در  تّعلماش است کو مربوط بو ادب  حلن ندارد، ورع دو باب دارد؛ بعضی
را  نشینان ىماین ىست کو رعایت،  تّعلمبعضی روایات اشاره بو این دارد کو؛ اصواًل علم با ورع و تقوا خوب است، ورع در 

علم ارزشش این ىست کو  ؛گویند می، بعضی روایات ىم ی بو کسی نکندبکند، رعایت استاد را بکند، در فراگریی خود، تعدّ 
 .کنید می، تقوا ىم حتصیل کنید می تّعلممهراه با ورع باشد و مشا کو 

مٓه لَم يٓتًَٓرَّع فی تَعٓلُّمٍِِ اتتَالٌٔ اللٍّٔ تِأَحٓذِ ثَالثَةِ أشیاءٓ : إمّا ئمیتٍُٔ فی شَثاتٍِِ ، أي يًلِعٍٔٔ فِی :»اند فرمودهدر روایت دیگر 

یا اینکو در حمیط روستایی  مرید می، کسی کو تورع در علم نداشتو باشد؛ یا در جوانی 6«أي يٓثتَلیٍِ تِخِذمٓةِ السُّلطانِ، الرَّساتیكِ
 .شود مییا اینکو جمبور بو خدمت سلطان  رود می
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العِلمٔ صِثغُ  :»فرمایند میىست کو  البالغو هنج، در کند می، ورع و تقوای در علم را بیان گوید منیرا  تّعلمروایت دوم، ادب 

، 1«العِلمٔ صِثغُ الىَّفْس، يلیس يفًقُ صِثغَ الشیء حتّى يٓىظُفٓ مِه كلِّ دٓوَس»است، جان آمیزی رنگ، علم «الىَّفْس
 سی پاک بشود.ن  ، مگر اینکو جان از ىر د  شود یخوب اذمام من ،آمیزی رنگ

دات ج عل و ش ک  ن ذ ع  انف  و اخلیف ف   لم  ع   ت  در  أاذا :»فرمایند میدر روایت دیگر   ؛ 2«غری ورع ال یزکو العلم بو»یا « ی د ک  
 یعنی فرد عامل، علم مهراه با ورع داشتو باشد.

 عناوین انتزاعی و غری انتزاعیبیان 
، مثل تواضع و فروتنی، رفتار متواضعانو؛ یک دارد، عناوینی ىست کو مشری بو افعال خاص ندعناوینی ىست کو انتزاعی نیست

دارد و اشاره بو موارد خاصی  مابازائیىست کو ، بعضی از عناوین صادق ىستخاصی است کو این عنوان بر آن رفتار  رفتار
مثل حسد، تواضع و ..، عناوینی ىم دارمی  ، نامند می یک درجودر ردیف اعمال و رفتار خاص کو عناوین اخالقی و افعالی  ،دارد
یعنی مسبوق بو یک دستور است،  دیگر است،و دستورات  رفتارىاجمموعو  و منتزع از، مشری دو درجوىستند، عناوین  دو درجوکو 

از  کو وقتی، ورع را بکنید وتعالی تبارککو بگوییم رعایت دستورات خداوند   ماند می، مثل این تقوا داشتو باشید گوییم میزمانی کو 
 .ىا آن، یک تأکیدی ىست بر رعایت آورد منیباشد، طبعاً استحباب جدیدی ىم  دو درجوعناوین 
 اش، خمدوش نیست و سر جایش ىست. ادلولویو ةاصال ،است معّلم ااخالقی کو در ارتباط با علم ی ابآد
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