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سخن مؤسسه
کرده  پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، رسالت حوزه های علمیه را دوچندان 
الزم  علمی  مبانی  نیازمند  خود،  نظری  پشتوانه   تأمین  برای  اسالمی  نظام  است. 
کنار دیگر  که حوزه  علمیه در  برای تصمیم گیری و اجرا است. این عرصه ای است 
گستراندن  مجامع علمی باید در آن نقش فعال داشته باشد؛ چراکه این نیاز بدون 
یکرد اسالمی،  پدید و تولید علوم انسانی با رو مرزهای علوم اسالمی به مباحث نو
یی به مطالبات  پاسخ مناسبی نمی یابد. ضرورت مجاهدت علمی به منظور پاسخ گو
روزافزون و برحّق جامعه  دینی، آنگاه رخ می نماید که توجه داشت: اواًل، دگرگونی های 
 ،

ً
ثانیا است؛  داده  رخ  انسانی  علوم  یژه  به و بشری،  دانش  مجموعه   در  جدیدی 

زندگی انسان معاصر، به واسطه پیشرفت در علوم و فناوری های جدید، دستخوش 
را  مناسبی  فرصت  اسالمی،  نظام  ، شکل گیری 

ً
ثالثا است؛  تطورهایی شگرف شده 

فراروی جامعه  دینی برای دستیابی به اهداف متعالی خود قرار داده است. به همین 
دلیل، سرعت بخشیدن به فعالیت های علمی حوزوی به  منظور توانمندسازی نظام 

اسالمی در این باره ضروری است.
اهلل  آیت  اشراف علمی  و  نظارت  با  از سال 1386  و عرفان«  اشراق  »مؤسسه 
کید بر اصالت های  کرده است و عالوه بر تأ علیرضا اعرافی؟ظد؟ فعالیت خود را آغاز 
حوزوی، برای برطرف کردن نیازمندی های معرفتی انسان معاصر نیز می کوشد. ازاین رو، 
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پایه  بر  و فلسفه های مضاف  نو  زمینه فقه های  را »پژوهش در  یت های خود  مأمور
روش اجتهادی در راستای نظام سازی اسالمی« ، »پرورش پژوهشگران صاحب نظر 
در عرصه  فقه های نو و فلسفه های مضاف و نظام سازی اسالمی« و »اسالمی سازی 

علوم انسانی« قرار داده است تا بتواند نقشی مؤثر در این مجال ایفا کند.
پا در مطالعات تربیتی در صدد  فقه تربیتی به مثابه بابی جدید در فقه و دانشی نو
آنان  تعیین حکم شرعی  و  تربیتی  متربیان در محیط های  و  مربیان  بررسی مسائل 
است. فضای کالس و رابطه معلم و دانش آموز از دیرباز توجه اندیشه وران تعلیم و 
تربیت را به خود جلب کرده است و نگارش »آداب تعلیم و تعلم« از گذشته های دور، 
کتاب حاضر، با توجه به تقسیم آداب به آداب  در سنت اسالمی رایج بوده است. 
مشترک معلم و دانش آموز و آداب مختص هریک، تنها آداب مشترک را به بحث 
گذاشته است. بخش اول این کتاب، که در گذشته چاپ شده، صفات مشترک بین 
م را بررسی فقهی نموده است. بخش دوم این کتاب، مجلد پیش رو، به 

ّ
م و متعل

ّ
معل

م پرداخته است.
ّ
م و متعل

ّ
بررسی آداب رفتاری و مهارتی مشترک بین معل

در زمینه مباحث این کتاب، بحث مستقل و مدونی در قالب سلسله دروس خارج 
فقه تربیتی استاد ارجمند، آیت اهلل اعرافی؟بد؟ صورت نگرفته بود؛ البته در برخی آداب، 
در  ادب،  هر  ذیل  مباحث  است.  شده  استفاده  دروس  این  از  پراکنده  بخش هایی  از 
یافت  مراحل مختلف پژوهش، خدمت حضرت استاد ارائه و بررسی می شد که پس از در

رهنمودهای ایشان و اصالح و تکمیل مباحث، به تأیید نهایی ایشان رسیده است.
در پایان با سپاس بی کران از استاد معظم، آیت اهلل علیرضا اعرافی ؟ظد؟ که با ارائه 
این مباحث در سلسله دروس خود و همچنین در جلسات متعدد تکمیلی، عنایتی 
یژه در به ثمر نشاندن این اثر داشتند، ارج می نهیم به تالش های محقق ارجمند،  و
ین و به راهبری های حجت االسالم  جناب آقای مهدی شکرالهی، در تحقیق و تدو

یابی این اثر. دکتر سید نقی موسوی، در نظارت و ارز
امید است صاحب نظران و اندیشه وران دینی، با ارائه دیدگاه ها و پیشنهادهای 

سازنده خود، مؤسسه اشراق و عرفان را در بهبود تولید آثار علمی، یاری رسانند.
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یژه در بعد رفتاری و مهارتی  بررسی علمی و فقهی آداب تعلیم و تربیت به و
معلم و متعلم، از جمله عرصه های کاربردی در فضای آموزشی و پرورشی است 

که نیازمند درنگ و اندیشه است.
کتاب حاضر ادامه ای است بر مباحث کتاب آداب مشترک تعلیم و تعلم. 
آن کتاب به کوشش حجت االسالم دکتر احمد امامی راد، در دو فصل تنظیم 
یژگی های روحی و شخصیتی معلم و متعلم  شده است. فصل اول، به آداب و و
اختصاص داده شده است و شامل مباحثی است نظیر: اخالص، تواضع، صبر 
و حلم، حرص به علم و دوری از حسد. در فصل دوم، آداب رفتاری و مهارتی 

معلم و متعلم )عمل به علم( بررسی فقهی شده است.1
همانگونه که در آن اثر بیان شد، مقصود از آداب تعلیم و تعلم عبارت است 
یی که رعایت آنها  یژگی ها و کیفیت های نیکو از: رفتارها، صفت ها، حالت ها، و
که در معلم و  در فرایند تعلیم و تعلم رجحان دارد. این امر مورد توجه است 

1. ر.ک: علیرضا اعرافی، فقه تربیتی، ج1 /7، ص225.
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متعلم چه نوع حالت ، افعال یا صفاتی راجح است تا فرایند تعلیم و تعلم به 
ین شکل صورت گیرد.  بهتر

با  مهارتی  و  رفتاری  از »آداب  موارد دیگری  تا  کوشیده است  کتاب  این 
دوازده  قالب  در  این هدف،  تحقق  برای  کشد.  یر  تصو به  را  فقهی«  یکرد  رو
فصل به بررسی و تبیین زوایای گوناگون این آداب پرداخته شده است. معیار 
یژه  داشتن  ینش آداب مشترک، منصوص بودن آن در متون دینی یا ارتباط و گز
با فضای تعلیم و تربیت است. آداِب مشترِک رفتاری و مهارتِی معلم و متعلم که 

یر است:  در این کتاب بررسی شده ، به شرح ز
1. انتخاب علم برتر؛

2. تفرغ؛
3. نظم؛

4. تعیین زمان مناسب؛
5. جهد؛
6. جوع؛

7. دانش افزایی؛
8. کتابت؛

9. محافظت از علوم برای آیندگان؛
کره علمی؛ 10. مذا

11. نیکو سخن گفتن؛
12. خودداری از جدال و مراء.

این تعداد از آداب، استقرایی است؛ یعنی تحلیل عقلِی خلل ناپذیر پشتوانه 
یی، برای دسته بندی آنها می توان معیارهایی را در نظر گرفت؛  آن نیست. از سو
از جمله معیارها این است که برخی از آداب مربوط به پیش از تعلیم و تعلم و 
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برخی مربوط به حین اشتغال به تعلیم و تعلم است. به بیانی دیگر، نخست به 
انتخاب گری علم، سپس به بیان کیفیاتی پرداخته شده است که رعایت آنها در 

موفقیت و تحقق بهتر تعلیم و تعلم نقش بسزایی دارد. 
امید است به حول و قوه الهی و عنایت خاصه حضرت بقیة اهلل االعظم؟جع؟، 
حضرت علی بن موسی الرضا؟ع؟ و بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه؟اهس؟ 

ین آداب مهارتی و رفتاری برداشته شده باشد. گامی مؤثر در تدو
کنم از استاد محترم حضرت آیت  بر خود الزم می دانم، صمیمانه قدردانی 
راهنمایی های  و  درایت  با سعه صدر، دلسوزی مشفقانه،  که  اعرافی؟ظد؟  اهلل 
ین این اثر را فراهم کرده اند. از درگاه الهی، سالمتی آن وجود  عالمانه، زمینه تدو
عرفان، حجت  و  اشراق  مؤسسه  محترم  عامل  مدیر  از  خواستارم.  را  نازنین 
اإلسالم و المسلمین دکتر سید نقی موسوی تشکر می کنم که صبورانه از شروع 
یابی، راهنمایی و بهینه سازی علمی و فنی این  پروژه تا اتمام آن در مسیر ارز
ابراز  را  مراتب سپاس خود  فراوانی شدند. همچنین  متحمل زحمت های  اثر 
می دارم از تالش های لجنه معین علمی، حجج اسالم آقایان: احمد عابدین 
یاب  کبر و احمد شهامت )مدیر گروه فقه تربیتی(، همچنین ارز زاده، محسن پورا
یراستار محترم، حجت  علمی این اثر، حجت اإلسالم دکتر حسین مولودی و و
اإلسالم هادی عجمی که پربارشدن این اثر مرهون دقت نظر و نقد کارشناسانه 
آنان می باشد. در انتها، تشکر می کنم از کارمندان معزز مؤسسه اشراق و عرفان 
ین و چاپ این کتاب را برعهده داشتند. توفیق روزافزون همه  یت تدو که مدیر

این بزرگواران در تمام مراحل زندگی را از خداوند متعال مسئلت می کنم. 
و من اهلل التوفیق و علیه التکالن

مهدی شکرالهی
19 مرداد 1399؛ 19 ذی الحجة 1442


