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 چکیده
ترین هدف تشکیل آن،  نهاد تعلیم و تربیت یکی از نهادهای گسترده و مهم اجتماعی و برجسته      

های گونـاگون اسـت؛ از        سازی نسل جوان برای ورود به اجتماع و پذیرش نقش           پرورش و آماده  
گر   تواند یاری   ت میان عناصر اصلی این نهاد، یعنی شاگرد و استاد می          رو شناخت روابط درس     این

 کهـف، داسـتان   کـۀ  مبار ۀخداوند متعال در آیـاتی از سـور       . آن در رسیدن به اهداف خود باشد      
و یافتن استاد و همراهي با      ) پیامبر اولوالعزم الهي   ()ع(توسط حضرت موسي  » وجوی مراد   جست«

های مفـسران از   در این پژوهش برآنیم تا با بررسی دیدگاه. استوي را به طور موجز بیان کرده  
هـای    گیـری از روایـت      پیرامون این آیـات و بهـره      ... وجوه مختلف عرفانی، اخالقی، اجتماعی و       

یابیم و منشور اخالقي واالیی بـرای         تفسیری ذیل آن به برترین آداب شاگردی و استادی دست         
تـر از خـود،     در یـافتن فـردی آگـاه   )ع(اشتیاق موسی. کنیمفضاهاي آموزشي در این رابطه ارائه    

های بـسیار ایـن       اللهی، کوشش و پشتکار و تحمل مشقت        رغم نیل او به مقام نبوت و کلیم         علی
 از اهمیت باالی فراگیری دانش و توجه به آداب آن در هر مقطعی از زندگی به ویـژه                    راه، نشان 

تـرین آداب     های آیات یادشـده، مهـم        آموزه یۀبرپا. وجوی استادی شایسته دارد     بایستگی جست 
شاگردی عبارتند از اظهار تواضع، کسب اجازه از استاد، اطاعت از استاد و رعایت ادب پرسش و                 

های ذاتی شـاگرد،      در مقابل، احساس تکلیف استاد در مقابل افراد جویای علم، احترام به ارزش            
و و اتخاذ روش آموزشی درست و متناسـب         ر  های پیش   آگاه ساختن دانشجو نسبت به دشواری     

 .ای از آداب استادی برگرفته از این آیات است با ظرفیت دانشجو نیز گوشه
 

 .)ع(، موسی)ع(آداب، آموزش، استادی، شاگردی، خضر :ها کلیدواژه
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 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٦٦

 طرح مسئله. ١
ه دهندۀ این نهاد ب افراد تشکیل. یکی از نهادهای مهم اجتماعی، نهاد تعلیم و تربیت است    

هاي سني، از کودکـان خردسـال تـا افـراد             شوند و از تمامي رده      سن خاصي محدود نمي   
روابـط  . ترین عناصر این نهاد نیز، شاگرد و استاد است          اصلي. یابند  مسن در آن حضور می    

از دیگر سو یکي از اهـداف       . میان افراد این نهاد، از ارزش و اهمیت باالیی برخوردار است          
هاي مختلف اجتمـاع و پـذیرش          اعضاي جامعه براي ورود به گروه      تشکیل این نهاد، رشد   

بنابراین اگر روابط میان اعضاي خود این نهاد نادرست . هاي اجتماعي گوناگون است نقش
یا مخدوش باشد، نباید انتظار داشت که این نهاد به هدف مهم خـود رسـیده و افـراد در                    

لـذا بررسـي رفتارهـاي درون       . وندر  تمامي طبقات جامعه در جهت رشد و صالح به پیش         
این گروه و اصالح این رفتارها و نهادینـه سـاختن آن در اجتمـاع کـه خـود متـشکل از                      

از . ها دارد   اند، نقش مهمی در پیشبرد اهداف جامعه در تمامي زمینه           عناصر نهاد آموزشی  
همۀ دیگر سو، مکتب اسالم براي همۀ شئون زندگي برنامه دارد و خداوند سبیل هدایت               

افراد، در هـر نقـشي از اجتمـاع را توسـط قـرآن و مفـسران حقیقـي آن، یعنـي پیـامبر                        
روشن ساخته است بنابراین براي رسـیدن بـه روابـط صـحیح             )ع( و ائمۀ طاهرین   )ص(اسالم

میان شاگرد و استاد بهتر آن است که به این دو منبع گرانقدر شناخت، تمسک جست و                 
هـاي قرآنـي بـه        خداوند متعال در ضمن بیان داسـتان      . از معارف زالل آن دو بهره گرفت      

هاي اخالقي، فرهنگي و اجتماعي پرداختـه و بـا اسـتفاده از شـیوۀ             بیان بسیاري از درس   
هـاي    پردازي بسیاري از حقایق مورد نیاز بشر را به وي آموختـه و بایـسته                جذاب داستان 

وجوی مـراد     داستان جست در  . اخالقي، فرهنگي و اجتماعي فراوانی را در آن نهاده است         
اي در خـصوص آداب       و یافتن استاد و همراهي با وي نکات بسیار ارزنـده          )ع(توسط موسي 

 منـشور اخالقـي     ۀکننـد   توانـد ارائـه     شاگردي و استادي نهفته است که تأمـل در آن مـي           
ما در این پژوهش برآنیم که با مطالعۀ آیاتي از سـورۀ کهـف کـه    . فضاهاي آموزشي باشد 

، آداب صـحیح شـاگردي و       )ع(گیـري از روایـات معـصومان        ه اشاره دارد و بهره    بدین مسئل 
 .استادي را به شکل کاربردي به دست آوریم

 

 آداب شاگردی. ٢
مندان فراگیری دانش بـرای موفقیـت هـر چـه بیـشتر، الزم                 مدارک اسالمی عالقه   ۀبرپای

رگیری ایـن   کااست که نخست با آداب صحیح شاگردی آشنا شوند و سپس در جهت به               
تـوان در داسـتان       تـرین آداب صـحیح شـاگردی را مـی           عمـده ]. ٣٢[آداب کوشا باشـند     



  ٦٧      )ع( و خضر)ع(ر بازخوانی آیات مرتبط با موسیآداب شاگردی و استادی د

 ۀ و همراهی با وی که خداوند متعال در آیاتی از سور           )ع(وجوی عالِم از سوی موسی      جست
 . کهف به آن اشاره کرده است، یافتۀمبارک

 
 وجوی استاد جست. ١. ٢

دهـد کـه      هـا نـشان مـی       بررسی. استاد است نخستین گام در راه تحصیل دانش، انتخاب        
استاد افزون بر تأثیر فراوانی که در رشد تحصیلي شاگرد و شکوفایي استعدادهاي نهفتـۀ               

 ـ تـأثیری بـسیار     وي دارد، از لحاظ اخالقي و تربیتي نیز ـ به ویژه به طور غیر مـستقیم  
ي، اخالقـي و تربیتـي      تنهـا در علـوم معنـو         انتخاب استاد نـه      ١.ژرف و ماندگار بر او دارد     

 بلکه در تحصیل علوم مادي نیز تأثیری انکارناپذیر بـر روح شـاگرد دارد،     ٢پراهمیت است 
فـردي کـه در مقـام       . سان که گاه اثرگذاری معلم بر شاگرد از والدین نیز بیشتر است             آن

پذیرد باید شایستگي الزم      گیرد و مسؤولیت آموزش فرد یا افرادي را مي          استادي قرار مي  
. هایي برخوردار باشد و لذا فراگیری دانش از هر فردي سزاوار نیست             را داشته و از ویژگي    
 وی را بـا      )ع( کهف در مقام معرفـی اسـتاد موسـی         ۀ مبارک ۀ سور ٦٥ ۀخداوند متعال در آی   

سه ویژگی واجد مقام عبودیت بودن، مشمول رحمت الهی بودن و در اختیار داشتن علم               
نْ            «: فرماید   و می  ]٦٠، ص ٢[لدنی ستوده است   نْ عِبَادِنَـا ءَاتَیْنَـاهُ رَحْمَـةً مـِّ فَوَجَدَا عَبْدًا مـِّ

 نـام   )ع(این سه ویژگی که خداوند برای خـضر       ]. ٦٥:الکهف [»عِندِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا     
 ].٤٧٢، ص ٣٣[شود  برده، سه مقامی است که به ترتیب برای سالک حاصل می

مـذکور   ۀدر آیـ  خداوند  . ک استاد خوب رسیدن به مقام عبودیت است       اولین ویژگی ی  
که این بندگی را بـه ذات شـریف         » عبدنا«خواند و تعبیر      ميخود   در ابتدا بندۀ   را   )ع(خضر

نکـره بـودن لفـظ      . داللـت دارد   خود نسبت داده است بر اوج شرافت و بلندی این مقـام           
، ٩[ قائل شده اسـت      )ع(خداوند برای خضر  نیز دلیل بر تفخیم و احترامی است که         » عبداً«

کسی که خداوند او را عبد خویش بداند از لغـزش           ]. ١٤٦، ص ٢٠؛  ١٨٥، ص ١٩؛  ٢٦٧ص
در امـر آمـوزش و      . و اشتباه به دور است زیرا در همه حال معیار و مالکش خداوند است             

براین بنـا . شود  گاه دچار عجب و ظلم نمی       تدریس نیز اگر خدا را درنظر داشته باشد هیچ        
 .ترین ویژگی یک استاد در بُعد معنوی، گام برداشتن در مقام عبودیت است اولین و مهم

                                                                                                                   
 ].٤٠؛ ص٤: [ک.ر. ١
این اهمیت تا جایی است که گفته شده داشتن استاد واجب است و کسی که استاد ندارد فردی پست                   . ٢

 ].٢٦٤، ص٩: ک.ر. [شمرده شده که استاد وی شیطان است



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٦٨

در اینکه منظـور  .  را مشمول رحمت خویش معرفی کرده است     )ع(خداوند متعال خضر  
بیـشتر تفاسـیر سـخنی از       . از رحمت در این آیه چیست، مفسران اقوال گوناگونی دارنـد          

ز رحمت، نبوت است ذکر کـرده و دلیـل آن را جـایز نبـودن     جبائي مبنی بر اینکه مراد ا    
] ١٠٥، ص٣٠؛ ٧٤٦، ص٢٣؛ ٤٠٢، ص٦؛ ١٢٨ ص،٣[انـد   تبعیت نبی، از غیر نبی دانسته  

بـه عقیـدۀ نگارنـدۀ      ]. ٣٤٦، ص ٤١[اند    و برخی هم شاهد آن را دیگر آیات قرآن قرارداده         
ظ به صورت نکره آمـده و بـه    نیز منظور از رحمت، وحی و نبوت است زیرا این لف      روح البیان 

 نیز وجـود دارد     خشیدابن األ اما قول دیگری از     ]. ٢٧٠، ص ٩[مقام کبریایی اضافه شده است      
زحیلی نیـز در تفـسیر      ]. ١٠٥، ص ٣٠؛  ٧٤٦، ص ٢٣[که آن را دلیلی بر نبوت ندانسته است         

 شـایان ذکـر اسـت کـه         ١. را رد کرده اسـت     )ع(خویش دالیل مطرح شده در باب نبوت خضر       
و بیـان  ] ٣٦[، این رحمت را اعم از نبوت دانسته اسـت   الکاشفحمد جواد مغنیه در تفسیر  م

، ٩[کنـد مؤیـد همـین مطلـب اسـت              نیز بنابر قولی که از مسلم نقل می        روح البیان صاحب  
به عقیدۀ وی منظور از     . البته گنابادی در تفسیر خود بیان متفاوتی از رحمت دارد         ]. ٢٧٠ص

گیـرد و     وردگار است، رحمت خاص است که از اسم رحیم نشأت مـی           رحمتی که از جانب پر    
وَ مـا   ... «: فرماید  جا که می     آن )ع(البته شاید بتوان گفت که بیان خضر      . ٢آن همان والیت است   

 ].٢٨، ص٢٨[دلیلی بر نبوت وی است ] ٨٢:الکهف [»فَعَلتُهُ عَنْ أمْری
تا شخصی از   . نشجو است ویژگی دیگر یک استاد خوب، برتری علمی وی نسبت به دا          

گری و استادی بـر       مقام علمی باالتری نسبت به دیگران برخوردار نباشد شایستگی مربی         
خواند و  بر این پایه است که خداوند ابتدا خضر را صاحب علم لدنی می         . آن جمع را ندارد   

ا      أَ لـیَ هَلْ أَتَّبِعُکَ عَ  ... «: که)ع(به دنبال آن، با بیان این سخن از زبان موسی          ن تُعَلِّمَـنِ مِمـَّ
تـر از موسـای شـاگرد معرفـی           مقام و منزلت او را برتر و عالم       ] ٦٦: الکهف [»عُلِّمْتَ رُشْدًا 

، ١٨[تـر اسـت        تـابع نـسبت بـه متبـوع خـود فروتـر و پـایین               ۀکند زیرا مقام و مرتب      می
» هللا  کلـیم «گفت و ملقـب بـه صـفت           کسی بود که خدا با او سخن می       )ع(موسی]. ٢٣٥ص
پس آن کـس  . دید و از لحاظ علمی در عصر خود و در میان امتش مقام بلندی داشت         گر

تر از وی باشد و یا از علمـی   گیرد بایسته است که آگاه که در جایگاه استادی وی قرار می   
در این خصوص ]. ١٠٦، ص٣٠؛ ٧٤٦، ص ٢٣؛  ٦١، ص ٢[غیر از دانش وی برخوردار باشد       

 را اعلـم از  )ع(برخی روایات، خـضر .  گوناگونی دارند  مفسران و حتی روایات تفسیری اقوال     

                                                                                                                   
 ].٢٩٨ و ٢٩٧، ص١٥، جلد ١٣: [ک.برای اطالعات بیشتر ر. ١
 ].٤٧١، ص٣٣: [ک.برای اطالعات بیشتر  ر .٢



  ٦٩      )ع( و خضر)ع(ر بازخوانی آیات مرتبط با موسیآداب شاگردی و استادی د

 پـس از همراهـی      )ع(به عنوان نمونـه روایـت شـده اسـت کـه خـضر             . اند   دانسته )ع(موسی
اسرائیل در علم تـو،   یاسرائیل عاجزند، و بن یجهانیان در علم بن  «:  با وی چنین گفت    )ع(موسی

 علـم   در برابر ائیل و علم تو و علم من        اسر ی جهانیان و علم بن    ۀه علم هم  اآنگ و تو در علم من،    
، ٦[ ».ست که این مرغک از دریـا برداشـت و در پـر خـود مالیـد                ی ا  آب هقطرهمانند   وند،خدا
برخی دیگر از روایات نیز جنس دانش او را از غیر از جـنس دانـش                ]. ٢٣٠، ص ١٦؛  ٤٠٢ص

تـر بـود یـا       ر عـالم  خـض «: رسـیدند  پ )ع(کاظمبه عنوان مثال از امام      . اند   معرفی کرده  )ع(موسی
 پرسید و خضر جـواب      ی جواب نداشت و موس    یخضر پرسید و موس   «: ایشان فرمود . »؟یموس

 جواب ایشان دانم و    ، هر دو پیش من حاضر آیند و از من پرسند          ینداشت و اگر خضر و موس     
 و )ع(تفاسیر عرفانی نیز موسی ]. ٤٠٣، ص ٦[»  ایشان جواب من ندانند    ،اگر من از ایشان پرسم    

را اشـاره بـه     » مجمـع البحـرین   «اند و     دانسته) علم ظاهر و علم باطن    ( را دو بحر علم      )ع(خضر
میبــدی در ]. ٧١٥، ص٣٨؛ ٢٦٣، ص٩[داننــد  تالقــی و مالقــات ایــن دو دریــای علــم مــی

 به شدت رد و     )ع( را بر موسی   )ع( نیز گرچه به این مسئله اشاره دارد، برتری خضر         االسرار  کشف
 را کورۀ ریاضت موسی دانسته و آیۀ )ع(وی شاگردی خضر. ی کرده است را اعلم معرف)ع(موسی

 ١.را نیز بر مبنـای آن تفـسیر کـرده اسـت           ] ٦٧: الکهف [»قالَ إنَّکَ لَن تَستَطیعَ مَعیَ صبراً     «: 
 به علم آصف بن برخیا نـسبت        )ع( و موسی  )ع(برخی مفسران نیز به مشابهت نسبت علم خضر       

 ].٣٨٢، ص٢٤؛ ١٣٦، ص٢٠[اند   اشاره کرده)ع(به سلیمان
ای درصدد توجیـه و رفـع          هستند هر یک به گونه     )ع(مفسرانی که قائل به اعلمیت موسی     

بـه عنـوان    . گیـرد   اند که چگونه فرد اعلم در مقام شاگردی عالم قـرار مـی              این اشکال برآمده  
سـت امـا     بوده ا  )ع( اعلم از خضر   )ع(نویسد که موسی     چنین می  بیان السعاده نمونه، گنابادی در    

 قـرار گرفتـه     )ع(بر امر والیت و اسرار آن واقف نبوده لذا از این جهت در مقام شاگردی خـضر                
کنـد کـه گرچـه         چنین بیـان مـی     مواهب علیّه یا کاشفی سبزواری در     ] ٤٧٤، ص ٣٣[است  
در اصول »  علیهم مرسل« پیامبر صاحب شریعت بوده است، اعلمیت رسول نسبت به )ع(موسی

ها آورده و فراگیری غیر آن منافاتی بـا نبـوت و اعلمیـت وی                 که برای آن  و فروع دینی است     
 را نمایـان    )ع(ها نیز به نـوعی تفـاوت جـنس دانـش آن دو پیـامبر                اما این توجیه  ]. ٣١[ندارد  
 نیز در بیـان جـواز       القرآن  تقریبمؤلف  .  نیست )ع(کند و ثابت کنندۀ اعلمیت مطلق موسی        می
، امـا بـا     ]٨[ از جبرئیل استناد کـرده اسـت         )ص(ه تعلّم پیامبر  آموزی افضل از غیر افضل ب       علم

 . رسد ای جبرئیل در این امر، دلیل متقنی به نظر نمی توجه به نقش واسطه

                                                                                                                   
 ].٧٢٨، ص٣٨: [ک.برای اطالعات بیشتر ر. ١
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بـه  . بر پایۀ منابع دینی علم استاد و عمل وي دو عامل اساسی در انتخاب استاد است            
لذا یافتن استادي   ] ١٥[وخت  آم» عابد صالح عالِم  «را باید از    » علم راشد «بیان سید قطب،    

گیري از پرتو دانـش وي بـه قـدري اهمیـت دارد کـه پیـامبر                   شایسته و دانشمند و بهره    
اي قوي و استوار بـه دنبـال    ، راهي بس طوالني را با عزم و اراده     )ع(اولوالعزمي چون موسي  

 یـا   گاه ممکن است انسان براي کسب دانش از استادي دانا، مجبور به سفر و             . رود  وي مي 
تحمل مشقت سفر و یا هجـرت در راه علـم بـسیار ارزشـمند و قابـل                  . حتي هجرت شود  

، زیرا علـم برتـرین مطلـوبی    ]٢٩٦، ص١٥، ج١٣؛ ٨٧، ص١١؛ ٤٤٠، ص٥[تحسین است  
آیـد کـه سـفر        از آیات قرآنی برمـی    ]. ١٠[جوید     خود می   است که انسان در طول زندگی     

 نیـز بـراي     )ع(گونه کـه حـضرت موسـي        نبراي کسب علم تاریخي بس طوالني دارد، هما       
آمادگی وی  . یافتن استاد عازم سفري طوالني شد تا درنهایت به مراد خویش دست یافت            

 ال لِفَتَـهُ َ    وَ إِذْ قَـالَ مُوسـىَ     «: برای این سفر طوالنی در قرآن کریم چنین بیان شده اسـت           
به معنـای روزگـار     » حُقُب«]. ٦٠: الکهف[»  حُقُبًا   ینِ أَوْ أَمْضِ  أَبْلَُغ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْ   ىأَبْرَحُ حَتَّ 
 ؛٧٤١، ص٢٣[و به قولي هفتاد سال ] ١٠٠ ، ص٣٠؛ ٧٤١ ، ص٢٣؛ ٤٠٠ ، ص٦[طوالني 

] ١٠٠، ص٣٠؛ ٧٤١، ص٢٣ ؛٤٠٠، ص٦؛ ١٢٧، ص٣[یــا هــشتاد ســال   ] ١٠٠، ص٣٠
 .وجو است  از این گفتار یک عمر جست)ع(شاید بتوان گفت مقصود موسي. است

م بـرود، نـه    عـالِ بـه نـزد  طالب علم باید تفاد دیگر از آیۀ مذکور آن است که نکتۀ مس 
وجـو بـر       تا رسیدن به عالم، دست از جـست        ییعن »ال أَبْرَحُ « .که به انتظار عالم بنشیند      آن
 هَلْ أَتَّبِعُـکَ   یقَالَ لَهُ مُوس«: گوید  پس از یافتن استاد نیز می  )ع( همچنین موسی  .دارم ینم

در ایـن آیـه نیـز     »  هَـلْ أَتَّبِعُـکَ    « عبارت]. ٦٦: الکهف [»اعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْد   عَلىَ أَن تُ  
 این وظیفۀ استاد نیست کـه       اشد و  استاد ب  درپي شاگرد باید    گویاي این واقعیت است که    

 ].٥٢١ ص،٣٧ [مگر در موارد خاصباشد دنبال شاگرد ه ب
 

 محدودیت نداشتن تحصیل علم. ٢. ٢
ا افزایش سن، توانایي انسان و نیروي حافظـۀ او رو بـه کـاهش اسـت امـا آنچـه                     اگرچه ب 

موجب موفقیت در فراگیري دانش است، اراده و پشتکار و میزان عالقۀ دانشجو به کسب               
دانش و رشد و تعالي معنوي است و افزایش سن دلیلي بر توقف کسب دانـش محـسوب                  

نش است هرچند که سرعت فراگیري کند  شود و آدمي تا پایان عمر قادر به کسب دا           نمی
شود زیرا مهم فراگیري علم است نه سرعت آن، پس کسب دانـش حـد و پایـاني نـدارد                      

وجو در طلب علم یا حتي عالِم کاری بیهـوده نیـست و               و یک عمر جست   ] ١٣٧، ص ٣٠[



  ٧١      )ع( و خضر)ع(ر بازخوانی آیات مرتبط با موسیآداب شاگردی و استادی د

]. ١٠[هرچه انسان بیشتر در این راه کوشش کند، بیشتر از ثمرات آن بهره خواهـد بـرد                  
وجوي عالِم آغاز کـرد، در سـن نوجـواني و              نیز زماني که سفر خود را در جست        )ع(يموس

البته به باور برخی مفسران، زمـان  . جواني نبود و زمان زیادي از آغاز نبوت او گذشته بود      
 وی  اللّـه شـدن     از کلـیم   پـیش و   )ع(موسیقبل از پیامبر شدن     وقوع این ماجرا مربوط به      

  اما قول اول     ١]١٢٤، ص ٣[است  شده   ی آزمایش م  ی پیامبر یا که بر  ای  ورهیعنی د ،  است
 :توان به موارد ذیل اشاره کرد تر است و در بیان وجه صحت آن می به نظر صحیح

 کهف نشان از الهام وجـود چنـین         ۀ سور ٦٤ۀ در آی  »ذلِکَ ما کُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا    «  عبارت .١
البحرین  خود در مجمع  در رساندن    یق وح از طری  و مأموریت یافتن او      )ع(عالِمی به موسی  

ا نَبْـغِ فَارْتَـدَّا عَلـىَ ءَاثَارِهِمَـا              «: فرماید  است همانگونه که می   عالم  آن  به   قَالَ ذَلِکَ مَـا کُنـَّ
 ] ٢٧؛ ٣٨١، ص٢٤؛ ٤٨٥ و ٤٧٣ و ٣٤١، ص٢٢؛ ١٣٧، ص٢٠. [»قَصَصًا
ه ایـن مـاجرا     آیـد کـ     ، چنین به دست می    ٢از مجموع روایات مربوط به این جریان      . ٢

بـه عنـوان نمونـه در برخـی از ایـن          .  و دوران ثبات اوست    )ع(مربوط به زمان نبوت موسی    
تورات بر او نزول  و )ع(یم با موستکلّوند پس از خداروایات به صراحت بیان شده است که 

 دو دریـا مـرد      یدر محـل تالقـ    بدو وحی کرد که      فرعون و لشگرش      شدن غرقپس از   و  
د و یـا در در برخـی دیگـر از ایـن              و از او تعلیم بگیر     رده ک یو را پیرو   است، باید ا   یعابد

اسـرائیل،     پیـامبری از بنـی     )ع(دانست که موسی     نخست می  )ع(روایات آمده است که خضر    
البته در صحت برخی از این روایات به دلیل وجـود  . هللا است صاحب کتاب تورات و کلیم    

هـای بـسیار،    ها با وجود تفـاوت  هفته در تمام آن ن ۀتردید وجود دارد اما نکت    » اسرائیلیات«
 . با خداوند است که حاکی از وحی وجود عالِم به او است)ع( موسیۀمکالم

ای، خـود را      شود فردی به دلیل برتـری علمـی بـر عـده              دیگر آنکه گاه دیده می     ۀنکت
لـم   بـرای طلـب ع     )ع( اما تکاپوی موسی   ٣داند  های ضروری می    نیاز از کسب دیگر دانش      بی

                                                                                                                   
 باشـد مربوط  مدین  ه   از مصر ب   )ع(ی از سفر موس   به پیش واقعه باید   این  تاریخ  عالمه بالغی معتقد است     . ١

، محـدود  یریخ تـا  ، وفـاتش  هنگـام  تا    است و از آن زمان      پیامبر شده  ویزیرا پس از مراجعت از مدین       
 و فرصـت چنـین سـفر         بوده اسرائیل ییا بن و   گرفتار فرعون    ادواردارد و در این     وجود  مضبوط و معین    

 .ا نداشته استر یدور و دراز
 .]٣٨ و ٣٧ص، ص٢٩؛ ٢٥؛ ٢٣٤ تا ٢٢٩ص، ص١٦: [ک.ر. ٢
ا، موسـی بـن     به جهت همین باور غلط است که اهل تورات معتقدند که منظور از موسی در این ماجر                . ٣

 به نبوت رسیده بود اما اطالق موسـی در ایـن            )ع( است که پیش از موسی بن عمران       )ع(میشا بن یوسف  
زیـرا  ] ٢٦٣، ص ٩[ است که در قرآن از او بسیار یاد شده است            )ع(عمران  بن    گر همان موسی      آیات نشان 

 ]. ١٣٥، ص٢٠[ه باشد از فصاحت قرآن به دور است که بدون اشاره، مقصود دیگری از این نام داشت
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گرچه پیامبر باشد و   کند یکس نباید از طلب علم خوددار      هیچ آن است که     ۀدهند  نشان
بنابراین در جایی کـه علـم انبیـا نیـز محـدود و قابـل                .  دانش رسیده باشد   یحد اعال ه  ب

؛ ٧؛ ٤٤٦، ص٥[نیاز از کسب دانـش بدانـد    تواند خود را بی   ، هیچ فردی نمی   یش است افزا
اهمیت تواضع در کسب علم تا      ]. ٣٤٩، ص ٤١؛  ٤٧٣ص،  ٣٣؛  ٣٨٢، ص ٢٤؛  ٧٤٦، ص ٢٣

بدان حد است که برخی مفسران بر این باورند که هـدف خداونـد از مـاجرای مالقـات و                    
 بـوده اسـت تـا بدانـد بـا           )ع(، تعلیم تواضع در علم به موسی      )ع( با خضر  )ع(مصاحبت موسی 

نسان در هر مرتبـه     وجود نیل به مقام نبوت و رسالت، همچنان اعلم از وی وجود دارد و ا              
 ]٣٧٧، ص٢٤؛ ٢٩٦، ص١٥، ج١٣. [و مقامی باشد باز هم باید خود را کوچک بشمارد

 
 تنزیه هدف. ٣. ٢

هرچنـد  . آموزیم، یعنی خـود علـم نیـز حـائز اهمیـت اسـت               در فراگیري دانش آنچه مي    
تر از آن، انتخاب دانـشی اسـت کـه            آموزی و کسب علم مهم و ستودنی است، مهم          دانش

گاه فردي عمـر خـود را در جهـت کـسب            .  جهت کسب آن سپری خواهد شد      عمری در 
در ایـن رابطـه بایـد       . کند که هیچ تأثیري در رشد و تعـالي وي نـدارد             دانشي سپري مي  

متذکر شد که هرچند علوم معنوي بر مادي ترجیح دارند اما مقصود این نیست که همـۀ     
تواند ماهیت  یت دانشجو است که مياند بلکه این هدف و ن     ارزش  علوم دنیوي بیهوده و بي    

 الهـی و بـا هـدف        ۀاگر یادگیري علوم مادی با انگیـز      . الشعاع قرار دهد    آموزش او را تحت   
خدمت به خلق و تأمین آرامش و آسایش مردم باشد و تالش دانشجو نیـز رنـگ و بـوي                    
الهي داشته باشد، قطعاً کوشش وی در راستاي کسب دانش ستودني اسـت گرچـه ایـن                 

البتـه علـوم معنـوي و دیگـر         .  الهی باید در تمامی مسیر کسب دانش جـاری باشـد           نیت
اي   شـوند نیـز از جایگـاه ویـژه          هایی که موجب رشد و تعالي فکر و روح انساني می            دانش

. هـا، پـسندیده و ارزشـمند اسـت     برخوردارند و سپري کردن عمر در جهت فراگیـري آن        
نیت الهي و خالص همراه نباشد، نکوهیده       گرچه حتی کسب این علوم هم اگر با هدف و           

اند که علوم اسالمي را فقط بـه          شاهد بر این ادعا افرادي در دنیاي غرب       . ارزش است   و بي 
منظور آشنایي با دنیاي اسالم و مسلمانان در جهت کشف نقاط ضـعف و قـوت ایـشان و            

 علمـي نـه تنهـا       چنـین . گیرند  ریزي در جهت مقابله با دنیاي اسالم فرامي         تالش و برنامه  
بنابراین آنچه مهم   . مایۀ رشد متعلم نیست، بلکه سبب خسران وي در دنیا و آخرت است            

است صرفاً خود دانش نیست، بلکه انگیزه و هدفي است که بـدان منظـور دانـش کـسب                   
، یعنی دانشي به من »مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً«: فرماید  مي)ع( نیز در پاسخ خضر)ع(موسي. شود  مي



  ٧٣      )ع( و خضر)ع(ر بازخوانی آیات مرتبط با موسیآداب شاگردی و استادی د

 دانـش را تنهـا بـراي    )ع(موسی. گشاي من به سوي هدف باشد موز که رشددهنده و راه بیا
چنین » رُشْداً«از تعبیر . طلبید خواست بلکه براي رسیدن به هدف مي      دانش بودن آن نمي   

اي براي راه یافتن به مقصود و رسـیدن          شود که علم هدف نیست بلکه وسیله        برداشت مي 
 فرارسـید،   )ع( است که وقتی زمان فـراق موسـی و خـضر           در روایت . به خیر و صالح است    

ـ طْال تَ «:  در پاسخ وی فرمـود     )ع(خضر. موسی از استاد خود خواست تا او را پندی دهد          ب لُ
اگر هدف از تحـصیل علـم هـدفی واال          ]. ٨٩، ص ١١ [»هِ بِ لَمَعْتَ لِ هُبْلُ اطْ  وَ هِ بِ ثَدِّحَتُ لِ مَلْعِالْ

 )ع(گفتـار موسـی   . ی مسیر جاری و نمایان خواهد بـود       باشد، توجه شاگرد به خدا در تمام      
نیز پس از عدم پذیرش وی از ناحیۀ استاد، از توجه او به خدا حتی در جـایی کـه نقطـۀ       

 إِن شَاءَ اللَّهُ صَـابِرًا وَ       یقَالَ سَتَجِدُن « :التماس و درخواست وی از استاد است، حکایت دارد        
 در اوج نیاز به پذیرش از سـوی اسـتاد، بردبـاری و               وی .]٦٩: الکهف [» لَکَ أَمْرًا  ی أَعْص ال

را قاطعانـه وعـده     ) شرط خضر برای پذیرش او به شاگردی      (عدم سرپیچی از اوامر استاد      
کنـد کـه از خـروج         مـی بـه خـدا رعایـت ادب        نـسبت   » ن شاء اللَّه  إ«دهد و با گفتن       نمی

این نهایت ادب   ]. ٤٧٤، ص ٣٣[و توسل به مشیت الهی حکایت دارد        » انانیت« از   )ع(موسی
دانـد    و موفقیت خود را از توفیق الهـی مـی        کند یتکیه بر خواست خدا م    شاگرد است که    

 ].٥٢٢ و ٤٨٨ ص،٣٧؛ ٤٧٦، ص٢٢؛ ٢٩٣، ص١٧[
 
 استقامت وحفظ انگیزه و امید. ٤. ٢

. آیـد  اي است که در وي بـه وجـود مـي    نیروي محرك دانشجو در طلب علم همان انگیزه    
ها و  شود زیرا مسیر کسب علم دشواري    ه به تدریج دچار کسالت مي     دانشجوي بدون انگیز  

نامالیمات فراواني دارد که در صـورت عـدم وجـود پـشتکار و عطـش فراگیـري دانـش،                    
 و اینکـه چـه      )ع( و خـضر   )ع(در داستان موسـي   . سازد  دانشجو را خسته و شاید متوقف می      

ین روایـت نقـل شـده        سفر کند، چند   )ع(وجوي خضر    در جست  )ع(عاملي سبب شد موسي   
 هــر چنــد در صــحت برخــي از ایــن روایــات بــه دلیــل نــسبت دادن عُجــب و   ١.اســت

مایـۀ همـۀ       اما درون  ٢ تردید وجود دارد   )ع(خودبرتربیني به پیامبر اولوالعزمي چون موسي     
 دانست که   )ع(آنگاه که موسی  .  از وجود فردي داناتر از خویش است       )ع(ها آگاهي موسي    آن

اسرائیل اسـت از       با وجود آنکه خود پیامبري صاحب شریعت و عالم بني          داناتر از او هست   

                                                                                                                   
 .١٠١، ص٣٠؛ ٣٨ و ٣٧ص، ص٢٩؛ ٢٥؛ ٢٣٤ـ٢٢٩ص، ص١٦ ؛٣٩٩ ، ص٦ :ک.ر. ١
 .١٠٠، ص٣٠؛ ٣٧، ص٢٩؛ ٨٣، ص١١؛ ٣٩٨، ص٦ :ک.به عنوان نمونه ر. ٢
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گاه که از وجود عالمي کـه دانـش    ، آن)ع(موسي. خدا خواست تا او را ببیند و از او بیاموزد      
کـشد کـه از خـدا         شود، چنان عطشي در وجودش زبانه مـي         وی بیشتر از اوست آگاه مي     

ند تـا از او کـسب علـم کنـد و عـازم سـفري                کند آن عالم را به وي بنمایا        درخواست مي 
 .شود و حاضر است حتي یک عمر هم به دنبال وي در سفر باشد طوالني مي

هـایي همـراه      هـا و بلنـدي      کسب علم همیشه مسیر همواري نیست و اغلب با پـستي          
سَـفَرِنَا  ءَاتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِینَـا مِـن        «: فرماید   به همسفرش آنجا که مي     )ع(بیان موسي . است

 بـسیاری دیـده     سفر رنج و مـشقّت    حاکي از آن است که در این        ] ٦٢: الکهف [»هَذَا نَصَبًا 
 ینیازمند تالش و تحمّل رنج و سـخت       نیز   پیامبران   ی برا یها حت    به آرمان  ی دستیاب .است
وجود هدف در تحصیل علم، موجب حفظ انگیزه در رویارویي با مـشکالت اسـت و    . است

جو در این مسیر دشوار همان پشتکاری است کـه در نهایـت وی را بـه         رمز موفقیت دانش  
 ی و به معنا   »برح«صیغۀ متکلم از     سورۀ مبارکۀ کهف،     ٦٠در آیۀ »  أَبْرَحُ ال«. رساند  مراد می 

 ،)ع( یـافتن خـضر    ی برا )ع(سیمو .کار است  و تأکید بر پشتکار در انجام     » دارم یدست برنم «
 و در نهایـت صـبر و بردبـاری و           البحرین آغـاز کـرد       راسخ سفر خود را به مجمع      یبا عزم 

تحمل رنج سفر تا یـافتن      . تالش او در این مسیر، موجب فائق آمدن وی بر مشکالت شد           
استاد و قبول شرایط استاد برای همراهی و نیز تحمل رنج سفر در همراهی استاد نیـز از                  

 . در حد استطاعت خویش حکایت دارد)ع(صبر و پایداری موسي
. افزایـد  مامی مراحل کسب دانش، امید به توفیق تحصیل علم بر نیروی دانشجو مـی           در ت 

جـا کـه بـه همـسفر          اول آن :  در چند موضع نشان از ایـن امیـدواری وی دارد           )ع(بیان موسی 
آنجـا  ؛ دوم ]٦٠: کهف [ حُقُبًا  ی ال أَبْرَحُ حَتىَّ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْض      ...« :گوید  خویش می 
 یپیروو  ] ٦٦/کهف[»  هَلْ أَتَّبِعُکَ عَلىَ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا        ...«: گوید   می )ع(که به خضر  

 که مرا تعلیم  آنکنم به شرط ی می من تو را پیروگوید می و نهخود را مشروط به تعلیم نکرد
؛ سـوم   ]٤٧٦، ص ٢٢[دهـی    کنم باشد که تو مرا تعلیم      ی م یتو را پیرو  «: گوید  می بلکه   دهی

 در صـبر بـر همراهـی بـا وی، او را             )ع( با بیـان عـدم اسـتطاعت موسـی         )ع(هم آنجا که خضر   
هُ صَـابِرًا وَ          یسَـتَجِدُن ... «: گویـد    مـی  )ع(پذیرد و موسی    نمی »  لَـکَ أَمْـرًا    ی أَعْـص  ال إِن شَـاءَ اللـَّ

 .دارد اد بیان میو امید خود را به حفظ بردباری و عدم مخالفت اوامر است] ٦٩:کهف[
 

 کسب اجازه از استاد و اطاعت از وی. ٥. ٢
کند که او برای بهره بردن از استاد و روشـن شـدن ضـمیرش از                  ادب شاگردی اقتضا می   



  ٧٥      )ع( و خضر)ع(ر بازخوانی آیات مرتبط با موسیآداب شاگردی و استادی د

 را از او تقاضا کرد      )ع( خضر  با   ی همراه  ابتدا )ع(موسی. پرتو وجودی او، از وی کسب اجازه کند       
و با لحنی  استفهام آورد قاضای خویش را در قالبت و در این رابطه با او سخن درشت نگفت و

، ٢ [ کـنم یتوانم تو را پیـرو    یآیا م یعنی  » ...؟ هَلْ أَتَّبِعُکَ  ... «: گفت مؤدبانه کسب اجازه کرد و    
 ؟]٥٢١ و ٤٨٧، صص٣٧؛ ٤٧٢، صص٣٣ ؛٤٧٦، ص٢٢؛ ٢٩٥، ص١٧؛ ٦٠ص

 و اعتـراض    پس از کسب اجازه، نوبت به مرحلۀ تسلیم در ابتدای امر و تـرک منازعـه               
معتقد است متابعت یعنی انجام فعل دیگـری بـه          » متابعت«فخررازی در تفسیرِ    . رسد  می

گفتن ما درحالی که یهودیان نیز پیش از   » ال إله إال اللّه   «بنابراین   .که فعل اوست    دلیل آن 
گفتند به معنای تبعیت ما از آنان نیست؛ زیرا ما به دلیلی که آن را بر خـود                  ما چنین می  

گانه مطـابق فعـل پیـامبر         گوییم اما به جا آوردن نمازهای پنج        دانیم چنین می    جب می وا
بـر ایـن داللـت دارد کـه          »هَلْ أَتَّبِعُـکَ  «بنابراین  .  به دلیل تبعیت از ایشان است      )ص(خاتم
و  نیز صرف آن که استادش چنین عمل کرده است همانند او عمل خواهد کرد                )ع(موسی

پرواضح ]. ٤٨٣، ص ٢٦[دهد    ابر استاد را در ابتدای امر نشان می       این  تسلیم شاگرد در بر     
است که این تسلیم و ترک اعتراض زمانی موضوعیت دارد که مراحل نخـستین انتخـاب                

بر متابعت بدون قید     »أَتَّبِعُکَ«همچنین  . استاد و دانش مورد آموزش به درستی طی شود        
هر چند به بـاور برخـی مفـسران          .]٤٨٤، ص ٢٦[ها داللت دارد      و شرط در تمامی زمینه    

 به شرط تعلیم و راهنمایی وی بر سبیل رشد و هدایت،          )ع ( برای پیروی از خضر    )ع (سیمو
ــه نظــر ]٣١؛ ١٠٥، ص٣٠؛ ٢٧٣، ص٩؛ ٤٠٣، ص٦؛ ١٢٨، ص٣[کــسب اجــازه کــرد  ؛ ب

همان متابعت بدون قید و شرط اسـت و منظـور از            » أَتَّبِعُکَ« از   )ع (رسد منظور موسی    می
.  هدف وی از متابعت اسـت نـه شـرط وی بـر متابعـت     »لىَ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا   عَ«

 اگر. بردن از علم رشدآفرین وی بود       ، بهره )ع(شدن با خضر     از همراه    )ع(درواقع هدف موسی  
 من، بـه منظـور رشـد یـافتن          یپیرو«: ن است که  معنای آیه چنی  له باشد،     مفعولٌ »رُشْداً«

کنم بر ایـن اسـاس کـه          ی م یتو را پیرو  «: اگر مفعولٌ به باشد، مراد این است که        و   »است
ا عُلِّمْـتَ رُشْـدًا     « البتـه عبـارت      .]٣٤٧، ص ٤١[» یچه را رشد است به من بیاموز       آن » مِمـَّ

عـالوه بـر   ]. ١٤٩، ص٢٠[زداید  شائبۀ تقلید کورکورانه را از تبعیت بدون قید و شرط می       
استاد نیز نباید غرضی جز تعلّم وجود داشته باشد و اغراضی چون این موارد در تبعیت از      

 ].٤٨٤ ، ص٢٦[طلب مال و مقام نکوهیده است 
]. ١٧٩، ص ١٥، ج ٣٤؛  ١٨٣، ص ١٩[های اسـتاد از آداب شـاگردی اسـت            قبول شرط 

نیـز   )ع(موسـی . همچنین شاگرد باید در برابر پیشنهادهای اصالحی اسـتاد مطیـع باشـد            
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بیـان  ] ٦٩: الکهـف [»  لَـکَ أَمْـرًا  یوَ ال أَعْص«ن ادب شاگردی با عبارت آگاهی خود را از ای    
 ].٢٩٣، ص١٧[کرده است 

. برای کسب علم از محضر یک استاد نخست الزم است که شاگرد به خدمت او درآید               
نیـز بازگوکننـدۀ تبعیـت از اسـتاد در مرحلـۀ اول و               » أَنْ تُعَلِّمَنِ   یهَلْ أَتَّبِعُکَ عَل  «عبارت  
تـر از    ای پایین   بنابراین طلب دانش از استاد در مرتبه      . علم از او در مرحلۀ دوم است      طلب  

این امـر   . ساز کسب دانش از اوست      به خدمت وی درآمدن است و خدمت به استاد زمینه         
 .به ویژه در علوم اخالقی و تربیتی بیشتر نمایان است

 
 اظهار تواضع. ٦. ٢

کبر ورزیدن مانع پیشرفت دانشجو است زیـرا تـا          اظهار تواضع از آداب شاگردی است و ت       
. تواند در مسیر کسب دانش گام بـردارد         دانشجو به نیاز خود به علم استاد اقرار نکند نمی         

، ٣٠[فروتنی در برابر استاد مراتب گوناگونی دارد و شایسته است که تداوم داشته باشـد                
د در شـاگرد نـسبت بـه        ، یعني پس از کسب دانش از استاد نیز این حالـت بایـ             ]١٣٧ص

استاد حفظ شود زیـرا مقـام و منزلـت اسـتاد نـسبت بـه شـاگرد ـ هرچنـد آن شـاگرد           
 ]. ٢٣٦، ص١٨[القدر باشد ـ به مراتب برتر و واالتر است  عظیم

استاد  اقرار به برتری علمیم و به تعلّ خود به نیازمرتبۀ نخست این فروتنی، اقرار دانشجو     
تر از دانشجو باشد، دانشجو موظف است به حکـم            ۀ استاد پایین  است و حتی اگر مقام و مرتب      

، ١١؛  ٧[تر اسـت نـسبت بـه وي متواضـع باشـد               آن که در آن دانش خاص، استاد از او آگاه         
و نیز م به تعلّ و به نیاز  خواند)ع(خضر خود را شاگرد رسماً نیز )ع(موسی]. ٧٤٦، ص٢٣؛ ٨٧ص
 در مرحلـۀ    .]٥٢١، ص ٣٧؛  ١٠٦، ص ٣٠؛  ٤٧٦، ص ٢٢؛  ٢٧٣، ص ٩ [استاد اقرار کـرد   علم  به  

علـم   نیز   )ع(موسی. بعد الزم است دانشجو علم استاد را که موجب برتری او شده تعظیم کند             
از  « گفت  و  نامعلوم نسبت داد و به اسم و صفت معین نکرد          أیبه مبد و   را تعظیم کرده     استاد

 ستود» رشد«واژۀ  علم او را به      همچنین   .»یدان یاز آنچه م   « و نگفت  »یا آنچه تعلیم داده شده   
ـ جهـل مُ «و فهماند که علم تو رشـد اسـت نـه          .]٤٧٦، ص٢٢؛ ٢٧٤، ص٩ [ و ضـاللت »برکّ

 کـرد  یمعرفآن   از   یا علم استاد را بسیار و خود را طالب فراگرفتن گوشه          )ع(همچنین موسی 
  بـه او تعلـیم     )ع(آنچه را که خـضر     به عبارت دیگر     .]١٠٦، ص ٣٠ ؛٤٧٦، ص ٢٢؛  ٢٧٣، ص ٩[
مـرا   یعنـی    »أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ   « : نه همۀ آن و گفت     ،خواند )ع( از علم خضر   یا دهد پاره  یم

 بـه مـن تعلـیم       یآنچه تعلیم داده شد     و نگفت  ی از آنچه تعلیم داده شد     یا  پاره یتعلیم ده 
 . علم استاد را تقاضا نکردۀگاه فراگیری هم ی و به این ترتیب هیچده



  ٧٧      )ع( و خضر)ع(ر بازخوانی آیات مرتبط با موسیآداب شاگردی و استادی د

این امر در   . ع در برابر استاد باالبردن شأن استاد توسط دانشجو است          دوم تواض  ۀمرتب
 را پیروی از    )ع(خضر با   شود؛ یکی آنکه همراهی خود       در دو جا مشاهده می     )ع(مورد موسی 

ا عُلِّمْـتَ               ...«: او دانست نـه مـصاحبت بـا وی و گفـت             هَـلْ أَتَّبِعُـکَ عَلـىَ أَن تُعَلِّمَـنِ مِمـَّ
ستورات د] ٦٩: الکهف [» لَکَ أَمْرًا  یوَ ال أَعْص  ... « و دیگر آنکه با عبارت       ]٦٦: الکهف[»رُشْدًا
 .  نافرمان خواند، او نامید و خود را در صورت مخالفتفرمانرا  )ع(خضر

 سوم تواضع در برابر استاد، به کـارگیری لحـن مؤدبانـه و واژگـان مناسـب در                   ۀمرتب
ه شاگردی بپذیرد، به طور مستقیم بـه او          برای آنکه استادش او را ب      )ع(موسی. گفتار است 

نگفت که علمت را به من بیاموز و از صیغۀ امر که مشترک بـین امـر و اسـتفهام اسـت،                      
استفاده نکرد بلکه با در نهایت فروتنی، خود را از مقامی عالی به مقام فقیر محتاج تنـزل             

 بـا وجـود     )ع(وسـی م]. ٤٧٢، ص ٣٣[ خود را ابـراز کـرد        ۀداده و با بیان استفهامی خواست     
چنـین    رغـم والیـت داشـتن بـر او، ایـن            تحمل رنج سفر برای یافتن عالِم و برتری و علی         

أَن «در واقع وی با بیان عبارت       . ]١٤٨، ص ٢٠[کند   احترام وی را حفظ و رعایت ادب می       
 لطـف   گونه که خـدا بـه تـو         که همان  کرددر پرده به او گوشزد       »تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا   
، ٣٠؛  ٢٩٧، ص ١٧[روا دار   ، تـو نیـز ایـن لطـف را در حـق مـن                هکرده و تعلیمـت نمـود     

 .]٥٢١، ص٣٧؛ ١٣٧ و ١٠٦ص
 تنها   شود آن است که نه       در مقابل استادش دریافت می     )ع(نکتۀ ظریفی که از بیان موسی     

ورد اظهار ادب در گفتار و رفتار الزم است، بلکه پیشگیری از هتک حرمت استاد نیز بایـد مـ                  
ای باشد که احتمال هتک حرمـت   بایسته است رفتار و گفتار شاگرد به گونه. توجه قرار گیرد  

ای رفتار کند و یا سخنی بگوید که در آینـده             دانشجو نباید به گونه   . استاد را نیز مرتفع سازد    
و  داد وعدۀ صـریح نبـود         به استادش  )ع( موسی  که یا وعده. احترامی به استاد شود     موجب بی 

 لَـکَ   ی أَعْص السَتَجِدُنىِ إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَ       ... « کنم، بلکه گفت   یت من چنین و چنان م     نگف
 شـاء   ان  نکرد بلکه گفتیاو در مقام تعهد خود در برابر استاد، تعبیر قاطع   ]. ٦٩: الکهف [أَمْرًا

 رخ دهـد هتـک      ی است در مقابل استاد که اگر تخلف       یادباین    و  یافت یاللَّه مرا شکیبا خواه   
 . ]٥٢١، ص٣٧؛ ٧٤٦، ص٢٣ [ نسبت به استاد نشده باشدیاحترام
 

 آماده سازی خویش و تحصیل توفیق. ٧. ٢
برای آموزش هر دانـشی     . گرفتن از استاد بسیار مؤثر است       آشنایی با فضای درس در بهره     

جو  الزم در دانـش    ۀعدم وجـود زمینـ    .  آن در فرد دانشجو فراهم شود      ۀالزم است که زمین   
هـای    مطالعـه و ایجـاد زمینـه        بنابراین پـیش  . شود  گاه موجب طرد وی از سوی استاد می       
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 از همراهـی را     )ع( دلیل ناتوانی موسی   )ع(خضر. کسب دانش از سوی دانشجو ضروری است      
 ].٦٨: الکهف [» ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً وَ کَیفَ تَصْبِرُ عَلى«: کند چنین بیان می

 در طول تحصیل، افزون بر ایجاد آمادگی برای کسب علـم، آن             یکی از وظایف شاگرد   
برداری  است که با گفتار و رفتار خود زمینۀ توفیق هر چه بیشتر خویش را در جهت بهره               

 )ع(، حضرت موسـی   )ع(در ماجرای موسی و خضر    . از فرصتی که در دست دارد، فراهم کند       
 اولیـۀ اسـتاد بـرای همراهـی کـه           که شرط   وی با این  . این زمینه را برای خود فراهم کرد      

همان سؤال نکردن به طور مطلق بود را رعایت نکرد، اما با زیرکی و به شکل مؤدبانـۀ دو                   
، ١٧[منـد شـود    بار از استاد خویش مهلت گرفـت و توانـست مـدت بیـشتری از او بهـره           

 اظهار عالقۀ دانشجو نسبت به فراگیری علم نیز موجب ایجاد انگیزه در اسـتاد             ]. ٢٩٣ص
 بـرای همراهـی بـا       )ع(پافشاری موسـی  . دهد  شده و توجه استاد به دانشجو را افزایش می        

دهندۀ عالقۀ زیاد وی به استفاده از      کنندۀ او، نشان     به ویژه با قبول شرایط محدود      )ع(خضر
تحمل رنج سفر همراهی بـا اسـتاد در         . محضر استاد و سبب جلب عنایت ویژۀ استاد شد        

کـردن آنـان    ای کـه اهـالی آن حتـی از مهمـان         خراب در قریـه    ماجرای بازسازی دیواری  
 به فراگیری علم از استاد خویش دارد        )ع(خودداری کردند، به خوبی نشان از عالقۀ موسی       

های استاد و اصرار  های مکرر وی پس از ترک شرط همچنین عذرخواهی]. ٢٩٦، ص ١٧[
 . دانش استبر گذشت استاد نسبت به وی بیانگر عالقۀ شدید وی به کسب

 
  در پرسشیزدگ شتابسکوت و عدم . ٨. ٢

کند که شاگرد در برابر بسیاری از سخنان و کارهای استاد سکوت اختیـار                ادب حکم می  
شـاهد  .  با سکوت خویش شرط استاد را بدون هیچ قید و شرطی پـذیرفت             )ع(موسی. کند

ـ نیاتَّبَعْتَفَإِنِ «:  که فرمود)ع(این سکوت نیز آن است که به دنبال سخن خضر    لْنىِ سئ فَال تَ
 » ...فَانطَلَقَا«شود و عبارت  ، سفر آغاز می]٧٠: کهف[ » أُحْدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِکْرًایءٍ حَتَّ  یْعَن شَ

 .ناظر به آن است] ٧١: کهف[
همچنین شایسته نیست دانشجو اگر عملِ به ظاهر نادرستی از استاد دیـد در همـان              

ای استاد کند بلکه بهتر است آن را از قصور دانش خویش            ابتدای امر، آن را حمل بر خط      
  عرفا در تعلیمات عرفانی خود حتی باب سؤال را بر شـاگرد بـسته                ].١٤٧، ص ٣٩[بداند  

و معتقدند که پرسش از حکمت افعال استاد بـر شـاگرد شایـسته             ] ١٤٧، ص ٣٩[دانسته  
 ].٢٧٦، ص٩[نیست، چه رسد به مناقشه و اعتراض بر استاد 



  ٧٩      )ع( و خضر)ع(ر بازخوانی آیات مرتبط با موسیآداب شاگردی و استادی د

، ٤١ [، دور از ادب تعلّم استی در پرسش پیش از فرا رسیدن زمینۀ آگاهیزدگ شتاب
تا زمانی که استاد خود اجازۀ پرسش به دانشجو نداده اسـت شایـسته نیـست                ]. ٣٥٣ص

این اجازه ندادن استاد ممکن است به دلیـل فـرا           . ]٢٥٨، ص   ١٨[دانشجو سؤالی بپرسد    
ه شدن درس و یا تکمیل نشدن ارائـۀ  نرسیدن زمان مناسب برای پرسش و پاسخ، گسست 

مطلب و درنتیجه عدم آمادگی شاگرد برای پذیرش پاسخ باشد که به هرصورت دانـشجو               
بیـان تأویـل ماجراهـایی    . بهتر است پس از فرارسیدن زمان مناسب اقدام به پرسش کند     

هـا،    در زمـان جـدایی آن      )ع( قـرار گرفتـه بـود از سـوی خـضر           )ع(که مورد سـؤال موسـی     
 ].٤٣٤، ص١٢[ فرارسیدن زمان بیان آن است ۀدهند نشان

 
 عذرخواهی و واقع بینی. ٩. ٢

عذر خواستن در این موارد،     . سرزدن خطا از شاگرد در دوران آموزش، امری طبیعی است         
شناسی شاگرد نـسبت   که نشانۀ ادب شاگرد در برابر استاد است، نشان از حق           عالوه بر آن  

 . رابطۀ عاطفی میان معلم و شاگرد استبه حقوق استاد دارد و نتیجۀ آن
های خود اعتراف و نـسبت      به اشتباه  )ع( نیز در دورۀ همراهی با خضر      )ع(حضرت موسی 

او پـس از اولـین تـذکر        . خواهـد   ها اظهار پشیمانی کرده و از استاد خود عـذر مـی             به آن 
] ٧٣: الکهف[» راً عُسْ یمرِأ مِن   ی بِمَا نَسِیتُ وَ ال تُرهِقن     یاخِذنؤال تُ «:  گفت )ع(حضرت خضر 

در مرحلـۀ دوم عـذرخواهی خـود را بـا           . و این تعبیر اعتراف به کرامت استاد نیز هـست         
قَدْ بَلَغْتَ مِن   ی  بَعْدَهَا فَال تُصَاحِبْنِ   ءٍ  یْ سَأَلُْتکَ عَن ش   إِنْ«: سپردن تعهد ابراز داشت و گفت     

شخص بسیار پشیمانی اسـت کـه در         کالم   )ع( این بیان موسی   ١].٧٣: الکهف[»  عُذْرًا نِّیلَّدُ
، ١٦، ج ٣٤؛  ٩، ص ١٦، ج ١٣[کنـد     حالت اضطرار منصفانه بـه اشـتباه خـود اعتـراف مـی            

 با توجه به اینکه به تعهد قبلـی خـود عمـل نکـرد، بـا                 )ع(باالخره در نهایت موسی   ]. ٤ص
 . سکوت جدایی را به عنوان عقوبت خطای خویش پذیرفت

. اعتـراف کـرده و میـزان ظرفیـت خـود را بپـذیرد         انسان باید به میزان توانایی خـود        
دُن       ی بَعْدَهَا فَال تُصَاحِبْن   ءٍ  یْ إِن سَأَلْتُکَ عَن ش    ...« نیز با عبارت     )ع(موسی    یِّ قَدْ بَلَغْـتَ مِـن لـَّ

                                                                                                                   
اگر پس از این از     «:  گفت )ع( خطاب به موسی   )ع( چنین آمده است که در این آیه خضر        تفسیر روشن در  . ١

 پـس نبایـد بـا مـن مـصاحبت و            ی، من زبان اعتراض بـازکن     ی و در مقابل کارها    نی سؤال ک  یمن چیز 
اما این بیان شاذ بوده و در       ] ٣٥[» یتحقیق از جانب من عذر خودت را بآخر رسانید        ه  ب! یمجالست کن 

  .تعارض با نظر جمیع مفسران است
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منصفانه قضاوت کرد و گفت که اگر بار دیگر اشتباه کردم، باید از تو              ] ٧٦: الکهف[» عُذْرًا
 تا آخر عمر مشغول امتحان کردن خـود باشـد، بلکـه بایـستی بـا                 انسان نباید . جدا شوم 

پذیرفتن شرایط و . گیرد دست آوردن میزان ظرفیت خویش، راه صحیح را بیاید و درپی به
 بر مفارقت از استاد با وجود اشتیاق فراوان به کسب علم و اصرار بر               )ع(کوتاه آمدن موسی  
 و حیـای    )ع(بینـی موسـی     گـر واقـع     انرغم رد شدن از سوی وی، نـش         همراهی استاد علی  

و کـرد   ا تـالوت     ر »قَـدْ بَلَغْتَنِـی   «ۀ  آیـ  )ص(اسالمگرامی   که پیامبر    شده است روایت  . اوست
 کـرد  یاگر صبر کرده بود، هزار کار عجیب از خضر مشاهده م          .  حیا کرد  )ع(یموس«: فرمود

 .]٧٢٢، ص٣٨؛ ٤٧٥، ص٣٣؛ ١١٧، ص٣٠؛ ٧٥١، ص٢٣[
 ، دلیلی غیر از ثبوت عدم اسـتطاعت         )ع( و خضر  )ع(ی موسی مطابق برخی تفاسیر جدای   

ها اعتـراض وی در مـاجرای         داشت که یکی از آن     )ع(در صبر بر همراهی با خضر      )ع(موسی
که برای  ] ٧٧: الکهف[» لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً    ... «: فرماید  بازسازی دیوار است که می    

 :آن وجوه مختلفی است از جمله
 ].١٤؛ ٤٣٣، ص١٢؛ ٢٨٣، ص٩[ بطالن عمل به خاطر ریا و طلب اجر .١
 به امری که برخالف موارد گذشـته بـه ظـاهر منکَـر نبـود زیـرا                  )ع( اعتراض موسی  .٢

 ].٥، ص١٦، ج٣٤[تنها امر بدی نیست بلکه پسندیده نیز هست  احسان به خطاکار نه
 اعتراض او برای خـدا      طلب چیزی از دنیا برای خویشتن برخالف موارد پیشین که          .٣

 ].٣٣، ص٢٨[بوده است 
اسرائیل بـر    در جایی دیگر آمده است که مصلحت نبوت، رسالت، دعوت و تربیت بنی            

 )ع( از خضر)ع( بود، موجب جدایی موسی)ع( که در ظاهر همراهی با خضر)ع(مصلحت موسی
 ایـن  همچنین یکی دیگر از دالیلی کـه بـرای  ] ١٤٨، ص ٣٩. [و عدم همراهی با وی شد    

 هر آنچه را که نیاز به تعلّم داشت آموخـت و مقـصود      )ع(امر ذکر شده آن است که موسی      
 هـذا فِـراقُ بَینـی و        ...« : حاصل شد و لذا فرمـود      )ع( از تعلیم موسی موسی    )ع(خضر موسی 

ــک  ــورد اول ]. ٤٧٩، ص٣٣؛ ٤٣٣، ص١٢[» ]٧٨: الکهــف [...بَینَ در صــورت قبــول دو م
شود اما با پـذیرفتن دلیـل سـوم           نفی نمی  )ع(ی از سوی موسی   بینی و پذیرفتن جدای    واقع

بینـی    و واقـع   )ع(گرچه به ظاهر وجهی برای استدالل بر پذیرفتن جدایی از سوی موسـی            
 إِن سَـأَلْتُکَ عَـن      ...«: گوید که در مقام عذرخواهی می     جا وی وجود ندارد اما سخن وی آن      

چنان دلیلی است  نیز هم ]٧٦: الکهف[»  عُذْرًا  یِّغْتَ مِن لَّدُن قَدْ بَلَی بَعْدَهَا فَال تُصَاحِبْنءٍ  یْش
 .)ع(بینی و اعتراف به واقعیت از سوی موسی بر واقع



  ٨١      )ع( و خضر)ع(ر بازخوانی آیات مرتبط با موسیآداب شاگردی و استادی د

 آداب استادی. ٣
گونه که شاگرد نسبت به اسـتادش وظـایفی دارد و بایـد ادب آن را رعایـت کنـد،                      همان

انـشمند، مـستقیماً بـر روی       استاد نیز الزم است متقابالً رعایت ادب کند زیرا عملکـرد د           
 . شود ذیالً به برخی از این وظایف اشاره می ١.جامعه تأثیرگذار است

 
 های ذاتی دانشجو احترام به ارزش .١. ٣

] ١٤٧، ص ٣٩[هرچند به نظر برخی عرفا، استاد نباید بر پذیرفتن شاگرد حـریص باشـد               
تواند بـه سـادگی تقاضـای         اما متقابالً استاد در مقابل تقاضای دانشجو مکلف است و نمی          

وی را رد کند بلکه شایسته است پس از آزمودن و حصول اطمینـان از آگـاهی دانـشجو                   
نسبت به اهمیت دانش و دشواری راه کسب آن، او را بپذیرد و تکـریم کنـد و در جهـت                     

 )ع(خضر. و در غیر این صورت و طرد شاگرد باید دلیلی ارائه دهد      ] همان[تعلیم او بکوشد    
کَ لَـن    « : بـه او گفـت     ضـمنی  طور   ه را رد نکرد بلکه ب     )ع(تقاضای موسی ا صراحت   بنیز   إِنـَّ

 از  .یرا نـدار توانایی صبر بر همراهی بـا مـن    تو  یعنی]٦٧: الکهف[» تَسْتَطِیعَ مَعِىَ صَبرًْا  
:  نفی نکرد بلکه فرمود    )ع( صبر را به طور مطلق از موسی       )ع(دیدگاه عالمه طباطبایی، خضر   

به عبارت دیگر صابر بـودن وی را بـه طـور            ]. ٤٧٦، ص   ٢٢[»  با من صبر کنی    توانی  نمی«
 ما لَـمْ   وَ کَیْفَ تَصْبِرُ عَلى«صبري با بیان      خویش را از بي   بلکه مقصود   کلی زیر سؤال نبرد،     

، صـبر   يخبـر  ی ب من یچون از باطن کارها   روشن ساخت که     ]٦٨: الکهف [تُحِطْ بِهِ خُبْراً  
اني در برابر کاري که برحسب ظاهر نزد تو ناپـسند اسـت شـکیبایی            تو  ي زیرا نمي  کن ینم

 ٢.های ذاتی وی را محترم شمرد وسیله ارزش و بدین] ٧٤٦، ص٢٣[ورزی 
 

  آموزشی مناسبۀتعیین شیو. ٢. ٣
رو آگاه سازد تا دانشجو بـا         های راه پیش    بایسته است که استاد، شاگرد خود را به سختی        

 نیـز   )ع(خـضر . ر و پر فراز و نشیب کـسب دانـش قـدم نهـد             آگاهی و بصیرت در راه دشوا     
از سـویی دیگـر اجبـار دانـشجو بـه           .  تأکید کرد  )ع(دشواری تحمل علم باطن را به موسی      

                                                                                                                   
 . أُمَّتِی صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِی وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ      صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِی إِذَا     «: اند  ه فرمود )ص( رسول خاتم    حضرت. ١

 ].٢١[» مَرَااألُقِیلَ یا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ هُمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ وَ 
 از لحاظ صبر و خویشتن داری از نیرومندترین اشخاص عصر خود بـوده              )ع(البته تردیدی وجود ندارد که موسی      .٢

 .اسرائیل شاهد این مدعاست جویی چون بنی  با طاغوت زمان خود و رهبری قوم بهانه)ع(است مبارزۀ موسی
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استاد با ایجاد آگاهی در دانشجو بایـد وی         . کسب علم از سوی استاد نیز پسندیده نیست       
 امـر  )ع(کند، خـضر  مخالفت ن  وعده داد که   )ع(ی موس یوقت. را در انتخاب مسیر آزاد بگذارد     

فَـال   فَـإِنِ اتَّبَعْتَنِـی   « : تا اگـر خواسـت بیایـد و فرمـود          شت او را آزاد گذا     و  نکرد یبه پیرو 
 ].٤٧٧ و ٤٧٦ص، ص٢٢. [»]٧٠: کهف[  أُحْدِثَ لَکَ مِنْهُیءٍ حَتّ  ي ش عَنْیلْنسئتَ

ن شـیوۀ   انـدوزی، نوبـت بـه تعیـی         پس از گام نهادن آگاهانۀ دانشجو در مسیر دانـش         
کنـد    شروطی که استاد برای دانشجو تعیین مـی       . رسد  درست آموزشی از سوی استاد می     

مـورد    شایسته است که برپایۀ دالیل محکم علمـی اسـتوار باشـد و از طـرح شـروط بـی                   
 از سؤال نهی نکرد    را   )ع(موسی ، به عنوان صرف مولویت     و به طور مطلق   )ع(خضر. بپرهیزد
 او  ی نیست بلکه پیرو   این نهی تحمیلی  نوط کرد تا بفهماند      م ی خود را به پیرو    یبلکه نه 

 معتقد است که بیان السعاده گنابادی در .]١٨، ص٢٨؛ ٤٧٧، ص٢٢ [کند یآن را اقتضا م
کَ لَـنْ    ...« از   )ع(منظور خـضر   ـ     إِنـَّ در همـان ابتـدای     ] ٦٧: کهـف [ »رًا صَـبْ  یَ تَـسْتَطِیعَ مَعِ

چینی برای پیمان گـرفتن از       ت او و مقدمه   نیز کامل کردن عزم و ثبا      )ع(درخواست موسی 
، آگاه کردن او از خلـف       )ع(او بوده است و منظور وی از این بیان در هر بار اعتراض موسی             

گرچه بر استاد الزم است که در       ]. ٤٧٤، ص ٣٣[اش و آموزش صبر به او بوده است          وعده
دت عمـل و    اما شـ  ] ١٤٧، ص ٣٩[های سهوی بر شاگرد سخت نگیرد         صورت بروز اشتباه  

عدم تـساهل نـسبت     . مواظبت استاد بر حفظ مسیر از سوی دانشجو نیز از وظایف اوست           
به دانشجو یکی از راهکارهای آموزشی است که استقامت دانشجوی با انگیزه را در تحمل 

شود تا دانشجو ارزش عمل خویـشتن را          دهد و موجب می     های مسیر افزایش می     دشواری
درصورتی که این جدیت استاد در آمـوزش، بـه صـالح         . باشدبیش از پیش درنظر داشته      

دانشجو بوده و به سود وی باشد این کار بر استاد واجب است و مسامحه و سکوت استاد                  
 ].٤٨٥، ص٢٦[کند  موجب غرور و نخوت دانشجو شده و او را از مسیر تحصیل دور می

 
 آزمودن شاگرد و تذکر پیش از تنبیه. ٣. ٣

ن دانشجو و قابلیت او توجه کند و متناسـب بـا ظرفیـت او دانـش را در                استاد باید به شأ   
های استاد در قبال شاگرد نیز وابسته به شناخت اسـتاد از       کلیۀ تصمیم . اختیارش بگذارد 

 نیـز عالقـه و اشـتیاق شـاگردش بـه            )ع(خضر. وی از راه آزمایش در مقاطع مختلف است       
 نیـز در برابـر تعـابیر        )ع(موسـی . زمـود فراگیری علم و همچنین ظرفیـت و تـوان وی را آ           

همچنـین  . ناامیدکنندۀ استاد، عالقه و انگیزۀ قـوی خـود را بـرای ادامـۀ راه اعـالم کـرد                  
 در سه مرحله ظرفیت شاگرد خود را آزمود و در مراحل اولیه به بیان تذکر اکتفا                 )ع(خضر



  ٨٣      )ع( و خضر)ع(ر بازخوانی آیات مرتبط با موسیآداب شاگردی و استادی د

رد استاد در برابر    جایی که امکان اشتباه از سوی شاگرد قابل نفی نیست، برخو            از آن . کرد
ها و یا حتی کندی دانشجو در یادگیری بسیار حائز اهمیت است و در انگیـزۀ                  این اشتباه 

در مقـام  ی ـ  این عالم ربانـ )ع(حضرت خضر. دانشجو در ادامۀ این مسیر بسیار مؤثر است
 یزدگـ   بر اثـر هیجـان     )ع(ی هرگاه موس  .نشان داد از خود    را   یتعلیم و تربیت نهایت بردبار    

قالب  در   ی و گشود او تنها با خونسرد     یکرد و زبان به اعتراض م      یتعهد خود را فراموش م    
آگـاه کـردن     ] . ٧٢: کهـف [ » صَـبرًا  یَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِ      ...« :گفت یاستفهام م 

اگر دانـشجو بـه   ]. ١٣٧، ص٣٠[هایش نیز از وظایف استاد است      دانشجو نسبت به اشتباه   
باه خود پی ببرد و پشیمان شده و عذرخواهی کنـد، بـر اسـتاد اسـت کـه عـذر او را                     اشت

 .١بپذیرد، هرچند پذیرش عذر شاگرد هم شرایط و آداب ویژۀ خود را دارد
برخی معتقدند مجازات در همان ابتدای بروز خطا قابل قبـول اسـت، امـا بزرگـواری                 

 نیز راه عذرخواهی را )ع( خضر].١٣٧، ص٣٠[استاد موجب ایجاد مهلت برای شاگرد است 
همچنین در صورت بـروز اشـتباه از   .  باز گذارد و چند بار به وی مهلت داد         )ع(برای موسی 

سوی شاگرد، استاد بایستی در ابتدا تذکر دهد و اگـر خطـا تکـرار شـد، آنگـاه مجـازات                     
 صبری   نیز پس از اینکه با بی      )ع(خضر]. ١٥٠، ص ٣٩؛  ٤٤٦، ص ٥[شاگرد قابل قبول است     

 موافقت کرد   )ع(رو شد در ابتدا به وی تذکر داد و با درخواست مهلت موسی               روبه )ع(موسی
 .اما در نهایت عذر او را خواست و همراهی آنان به پایان رسید

 
 بیان دلیل هر ادعا و تفسیر رفتار. ٤. ٣

بر استاد شایسته نیست که ادعایی بدون دلیل بیان کند، زیرا در این صورت ممکن است                
آیـد و وی      بهۀ شخصی بودن و مبنای علمی نداشتن سخنان استاد برای دانشجو پیش             ش

تواند    نمی )ع(پس از بیان این ادعا که موسی      بالفاصله   )ع(خضر. را دچار تردید و تزلزل کند     
ا لَـمْ تُحِـطْ بِـهِ     مَ یوَ کَیفَ تَصْبِرُ عَل ... «: بیان کرد آن را چنین    دلیل  با وی شکیبایی کند،     

ها نه تنها مایۀ التفات و توجه هر چـه بیـشتر              ها و حکمت    بیان علت ]. ٦٨: الکهف[ »اًخُبْر
های نادرست در مورد استاد و        ها و برداشت    شود بلکه جلوی بسیاری از انحراف       شاگرد می 

 در  )ع(در ایـن داسـتان نیـز خـضر        ]. ٢٩٩، ص ١٧؛  ٢٨٧، ص ٩[اعمال او را خواهد گرفت      
و ] ٧٨: الکهف[ ارًیهِ صَبعلسَأُنَبِّئُکَ بِتَأْوِیلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع     «:  فرمود )ع(زمان جدایی از موسی   

 .سپس به تفسیر رفتار خود پرداخت

                                                                                                                   
 .١٥٠، ص٣٩؛ ١٩٢ و ١٩١، صص١٨: ک.ر. ١
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 نتایج. ٤
 و  )ع( از سورۀ مبارکۀ کهف که در ظاهر بیانگر داستان مصاحبت موسی           ٨٢ تا   ٦٠آیات  . ١

از ایـن   .  اسـت  هایی ویژه در خـصوص آداب تعلـیم و تعلّـم             است دربردارندۀ نکته   )ع(خضر
وجوی دانش در هر مقطعی از زندگی پسندیده اسـت و هـیچ               یابیم که جست    آیات درمی 

 .نیاز نیست  از فراگیری دانش بی)ع(فردی حتی پیامبر اولوالعزمی چون موسی
وجوی استادی شایسته، هم در بُعد برتری علمی و هم در بُعد کمال معنوی                جست. ٢

 .شود، نخستین گام تحصیل علم است عبودیت یاد میکه در واالترین درجه از آن به 
وجود . علم وسیلۀ نیل به هدف است و باید هدف از کسب دانش، واال و الهی باشد               . ٣

هدف و حفظ انگیزه و امید برای نیل به این هـدف در جهـت اسـتقامت در تمـام طـول                      
رد از  آگـاه کـردن شـاگ     . مسیر پر فراز و نـشیب فراگیـری دانـش، الزم و ضـروری اسـت               

های مسیر در همان ابتدای امر، موجب گام نهادن هوشیارانۀ دانشجو در این راه                دشواری
 .شود ناهموار و درنتیجه افزایش استقامت وی در طی این مسیر دشوار می

کسب اجازه از استاد، پـذیرش  : ترین آداب الزم برای جویندۀ دانش عبارتند از   مهم. ٤
بعیت از استاد به منظور کسب دانش نه اغراضی چـون  شروط استاد و تسلیم وی بودن، ت      

رسیدن به مال و مقام، تواضع در رفتار و گفتار نسبت به استاد حتی پـس از پایـان دورۀ                    
بـرداری از دانـش اسـتاد بـا           تحصیل، کوشش در جهت کسب زمینۀ الزم به منظور بهـره          

 و اظهار پشیمانی    گفتار و کردار خویش، اجتناب از پرسش پیش از رسیدن زمینۀ آگاهی           
 .و عذرخواهی از استاد در صورت ارتکاب خطا

مسئول دانـستن خـود در      : ترین آداب بایسته برای استاد عبارتند از        همچنین مهم . ٥
برابر تقاضای دانشجو، نکوهیده دانستن اشتیاق فراوان به پذیرش دانشجو، کشف ظرفیت            

 دانـشجو و حفـظ احتـرام وی،         های ذاتـی    شاگرد از طریق آزمون، زیرسؤال نبردن ارزش      
اتخاذ روش آموزشی درست و متناسب با ظرفیت دانـشجو، بیـان دلیـل هـر ادعـایی بـه                    
منظور زدودن هرگونه شبهۀ شخصی بودن و مبنای علمی نداشـتن نظرهـا، عـدم طـرح                 

انـدوزی از     مورد و غیرمستدل و درعین حال مواظبت بر طـی مـسیر دانـش               های بی   شرط
ت عمل به جا و گوشزد نمودن اشتباهات شاگرد به وی، پذیرش            سوی شاگرد، اعمال شد   

 .عذر وی و مجازات او در صورت تکرار خطا
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چاپ هفدهم،  . فی ظالل القرآن  ).  ق ١٤١٢( سید قطب، سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی؛          .]١٥[

 .قاهره، دارالشروق ـ ، بیروت٤جلد 
ـ  ، قـم ، ٤جلـد  . الدر المنثور فی تفسیر المأثور   ). ق ١٤٠٤(؛   جالل الدین  ی،سیوط .]١٦[  ۀکتابخان

 .ی نجفیهللا مرعش تآی
قـم،  . )های قـرآن    رویکردی تحلیلی به قصه   (تحلیل قصص    ). ش ١٣٨٧( شریفانی، محمد؛    .]١٧[

  .جامعة المصطفی العالمیه
. منیة المرید فی أدب المفید و المـستفید       ). ؟(الدین بن علی عاملی؛        شهیدثانی، شیخ زین   .]١٨[

 .تحقیق رضا مختاری، قم، مکتب االعالم االسالمی



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٨٦

 .، بیروت، دارالفکر٢ جلد .ر للقرآن الکریمصفوه التفاسیر تفسی).  ق١٤٢١( صابونی، محمدعلی؛ .]١٩[
چاپ دوم،  . السنة الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و     ).  ش ١٣٦٥( صادقی تهرانی، محمد؛     .]٢٠[

 .، قم، انتشارات فرهنگ اسالمی١٨جلد 
اکبر   تحقیق علی . الخصال).   ش ١٣٦٢(ی؛   بن حسین بن بابویه قم     ی محمد بن عل    صدوق، .]٢١[

 . قم، جامعۀ مدرسین،١غفاری، جلد 
سـید  ترجمـۀ   . تفـسیر القـرآن  یالمیـزان فـ   ). ش١٣٧٤(؛  سید محمد حسین ی،طباطبای .]٢٢[

 ۀ دفتـر انتـشارات اسـالمى جامعـ        ، قـم   ،١٣، جلـد      چاپ پـنجم   ی، همدان یمحمد باقر موسو  
 . قمۀ علمیۀمدرسین حوز

جلـد   چاپ سـوم،     .مجمع البیان فی تفسیر القرآن     ). ش ١٣٧٢(؛    فضل بن حسن   ی،طبرس .]٢٣[
 .انتشارات ناصرخسرو  ، تهران، ٦

، ٨چاپ دوم، جلـد     . اطیب البیان فی تفسیر القرآن    ).  ش ١٣٧٨( طیب، سید عبدالحسین؛     .]٢٤[
 .تهران، انتشارات اسالم

تحقیـق سـید هاشـم رسـولی        . کتـاب التفـسیر   ).  ق ١٣٨٠( عیاشی، محمد بـن مـسعود؛        .]٢٥[
 .ه، تهران، چاپخانه علمی٢محالتی، جلد 

 چـاپ   .مفاتیح الغیـب  تفسیر کبیر   ).  ق ١٤٢٠(؛   ابوعبدهللا محمد بن عمر    ی،فخرالدین راز  .]٢٦[
 .یدار احیاء التراث العرب، بیروت، ٢١، جلد سوم

 .، تهران، بنیاد بعثت٦چاپ سوم، جلد . تفسیر احسن الحدیث). ش١٣٧٧(اکبر؛   قرشی، سید علی.]٢٧[
 .، تهران، انتشارات ناصرخسرو١١جلد . الجامع ألحکام القرآن. ) ش١٣٦٤( قرطبی، محمد بن احمد؛ .]٢٨[
 ی، جزایـر  یتحقیق سید طیـب موسـو     .  القمیتفسیر   ). ش ١٣٦٧(؛   بن ابراهیم  ی عل ی،قم .]٢٩[

 .دار الکتاب، قم، ٢جلد  ، چاپ چهارم
 تحقیـق   . کنـز الـدقائق و بحـر الغرائـب         ). ش ١٣٦٨(؛   محمد بن محمدرضا   ی،قمى مشهد  .]٣٠[

 . یانتشارات وزارت ارشاد اسالم سازمان چاپ و،  تهران، ٨ی، جلد گاهحسین در
تحقیـق سـید محمدرضـا    . مواهـب علیّـه  ).  ش١٣٦٩( کاشفی سبزواری، حسین بن علی؛      .]٣١[

 .جاللی نائینی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات اقبال
 .اسالمیه، تهران، ١جلد  م، چاپ دو.یالکاف ). ش١٣٦٢(؛ محمد بن یعقوبی، کلین .]٣٢[
چـاپ دوم،   . تفسیر بیان السعاده فی مقامات العبـاده      ).  ق ١٤٠٨( گنابادی، سلطان محمد؛     .]٣٣[

 .، بیروت، مؤسسة االعلمی للمطبوعات٢جلد 
 .بیروت، دار احیاء التراث العربی. تفسیر المراغی). ؟( مراغی، احمد بن مصطفی؛ .]٣٤[
 . مرکز نشر کتاب،تهران، ١٣لد ج .تفسیر روشن ). ش١٣٨٠(؛  حسنی،مصطفو .]٣٥[
 .هسالمیدار الکتب اال، تهران، ٥جلد . الکاشف).  ق١٤٢٤( مغنیه، محمدجواد؛ .]٣٦[
 .ه دار الکتب اإلسالمی،تهران، ١٢جلد  .تفسیر نمونه).  ش١٣٧٤(؛  ناصری،مکارم شیراز .]٣٧[



  ٨٧      )ع( و خضر)ع(ر بازخوانی آیات مرتبط با موسیآداب شاگردی و استادی د

قیـق علـی اصـغر      تح. کشف االسرار و عـده االبـرار      ).  ش ١٣٧١( میبدی، احمد بن محمد؛      .]٣٨[
 .، تهران، امیرکبیر٥حکمت، چاپ پنجم، جلد 

. تأویالت نجمیه فی التفسیر اإلشاری الصوفی     ).  م ٢٠٠٩(الدین کبری، احمد بن عمر؛         نجم .]٣٩[
 .، بیروت، دارالکتب العلمیه٤تحقیق احمد فرید المزیدی، جلد 

).  ش ١٣٨٧(ی، حسنعلی؛    هاشمی اردکانی، سید حسن؛ نوروزی، رضاعلی؛ بختیار نصرآباد        .]٤٠[
، سال سوم،   تربیت اسالمی . ،»های تربیتی آن    درآمدی بر معرفت شناسی سهروردی و داللت      «

 . ١٨٠ تا ١٦١، ص ١٣٨٧، بهار و تابستان ٦ ۀشمار
).  ش ١٣٨٦( هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ جمعی از محققان مرکز فرهنـگ و معـارف قـرآن؛                .]٤١[

، قـم، بوسـتان     ١٠چاپ سوم، جلد    . اهیم موضوعات قرآن  ارائۀ مف  روشی نو در  : تفسیر راهنما 
 ). قمۀانتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمی(کتاب 




