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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

نچه كه از اخالقيات براي همگان مورد ترغيب قرار گرفته براي عالم و معلم آعرض شد كه طبق قواعد كلي 
ي آن اشاره كرديم. اما عالوه بر آن ترغيب بيشتري شده است اين قاعده كلي است كه به دالئل مختلف به قواعد كل

 .آن اخالقياتي كه ديگران دارند بايد عالم و معلم بيشتر رعايت بكنند :ديگويمقواعد كلي كه 

 نوع سوم آداب مشترك، تواضع است  -3 

 تأكيدات عامه در تواضع 
در باب تواضع كه به معناي فروتني است يك تأكيدات عامه داريم اين يك دسته از روايات است به طور كلي  

قرار گرفته روايات هم اينجا طوري است كه اگر در  ،تواضع و فروتني در برابر ديگران مورد ترغيب و تحريض ...
 وَلَا« وايات، آياتي كه وصاياي حضرت لقمان استحد تواتر نگوييم يك استفاده خيلي بااليي دارد. هم آيات و هم ر

 عَلَى أَذِلَّةٍ«در اثبات تواضع هم  و ؛در نفي تكبر است ،18لقمان/» حًاَمرَ ضِالْأَرْ فِي تَمْشِ وَلَا لِلنَّاسِ خَدَّكَ تُصَعِّرْ
و امثال اين از آيات و روايات وجود دارد. پس ما تأكيدات عامه داريم  54مائده/» ...ينَالْكَافِرِ عَلَى أَعِزَّةٍ الْمُؤِْمنِينَ 

وتأكيدات خاصه و تعابير خاصه هم داريم كه در چند مورد مورد تأكيد قرار گرفته است. يكي در مورد حكام است 
م است كه حكام بايد متواضع باشند يكي در مورد اغنياء هست و يكي در مورد بحث ما است. عالم و همينطور معل

تأكيدات خاصه داريم. از طرف ديگر هم ادله چه آيات و چه روايات به دو بخش و دو نوع تقسيم  هانيادر هر دوي 
واسطه است يا  هاآنآياتي كه تكبر را نهي كرده و مذمت كرده و آنهايي كه تواضع را مدح كرده اينكه بين  شوديم

ر يك جاهايي از تواضع واجب است يك جاهايي مستحب است نيست بايد در جاي خود بحث بشود. از طرف ديگ
را بحث  هانياشاءاهللا اگر در فقه االخالق خدا عمري بدهد مراتب دارد. البته با نگاه فقهي بحث نشده است. ان

كه تواضع و تكبر يعني چه و تفاوتش چيست و حدود وجوب و استحبابش و عالئم و مالكاتش چيست.  ميكنيم
هايي است كه در كتابهاي اخالق آمده اما آنجايي كه جنبه حكمي و جدي بخواهد پيدا بكند كمتر بحث بحث هانيا

 شده است. 
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  اندخاصهمل به علم وتواضع از موارد ع ،اخالص
عالوه بر اين قاعده كلي مواردي هم به طور خاص مورد تأكيد قرار گرفته كه يكي بگوييم كه  ميخواهيمما  

منظور ما از خاصه اين است  .شديمهمان استعمال العلم بود كه در واقع استعمال علم هم خودش يك قاعده كلي 
اينجا مقصودمان  آداب و وظائف عامه و ؛كه با عنوان اولي در روايات بيان شده باشد. اين مقصود از خاصه است

از جمله موارد خاص يكي اخالص بود و يكي  آن است كه با قواعد كلي و عناوين عامه و ثانويه استفاده شود.
 ميكرديمهم تواضع است در باب تواضع روند بحث اين شد كه بحث در باب اوصاف آداب معلم را كه بحث 

يك موارد  و ؛ران هست براي معلم آكد و اولي استگفتيم كه يك قاعده عامه داريم كه همه آنچه كه براي ديگ
خاصه داشتيم كه بر آن تأكيد شده بود عمل به علم بود و اخالص و مورد سوم تواضع است. كه اين به طور 
خاص طبيعي است كه در موارد خاص كه در روايات بر آن تأكيد شده عالوه بر تأكيد كلي و عمومي چون 

نايتي بوده در روايات و احاديث بر آن تأكيد و اصرار شده است. از جمله موارد درفضاي تعليم و تعلم به آن ع
باشد يك بحث اخالقي است كه  هانياخاص تواضع است البته بحث تواضع و نكته مقابلش هم كه كبر و تكبر و 

مه به آن در اخالق و فقه االخالق بايد در مورد آن صحبت بشود. در فقه االخالق اگر در اواخر مكاسب محر
هاي مهم همين تواضع و تكبر در فقه االخالق يكي از بحث شوديمشاءاهللا در جاهاي ديگر هم بحث بپردازيم ان

كه معنا  ميريگيمفرض  ميشوينماست. تواضع يعني چه كجا واجب است كجا مستحب است آن را ما االن وارد 
آمده از جمله وسائل الشيعه در همان جلد  هابكتاو مفهومش روشن است روايات بحث تواضع هم در خيلي از 

و  هيازده كتاب جهاد نفس باب بيست و هشت و بيست و نه سي است. آنجا هم باب بيست و هشت و بيست و ن
سي است. باب بيست و هشت و بيست و نه راجع به اصل تواضع است باب سي اصال عنوانش همين است كه 

معلم آنجا مطرح است. اين در آنجا آمده نكته مقابلش هم تكبر است  استحباب التواضع للمعلم است كه بحث
. كه اين روايات تواضع و تكبر را بايد با هم جمع بندي كرد. اينكه اصوال بين كنديمآنوقت در بيست باب بحث 

در بحثهايي است كه  هانياتواضع و تكبر تضاد است يا عدم و ملكه است واسطه اي هم بينشان هست يا نيست 
 جاي خودش بايد بحث بشود.
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 تأكيدات خاص تواضع در مورد معلم ومتعلم 
هر چه براي غير معلم از آداب و وظائف وجود دارد براي شخصي كه  ديگويممعلم عالوه بر قاعده عامه اي كه  

به طور آكد وجود دارد طبق قاعده كلي عالوه بر اين تأكيد خاص روي تواضع هم  رديگيمدر فراند تعليم قرار 
شده و بنابراين غير از اين تأكيدات عامه ما تأكيد خاصي روي عالم و معلم داريم. ببينيم در اينجا دليل چيست؟ 

 اين بحث رواياتش متعدد نيست در 

 روايت اول 
 َيحَْيى ْبنُ مُحَمَّدُباب صفت علما روايت اول روايت معتبري است اصول كافي جلد اول كه كتاب فضل علم باشد 

 أَبَا سَمِعْتُ الَقَسند معتبر است.  وَهْب بْنِ مُعَاوَِيةَ عَنْ َمحُْبوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحَْمدَ عَنْ الْعَطَّارُ
 ِمنْهُ طَلَبُْتمْ لِمَنْ تَوَاضَعُوا وَ اْلِعلْمَ تُعَلِّمُونَهُ ِلمَنْ تَوَاَضعُوا وَ الْوَقَارِ وَ بِالْحِلْمِ َمعَهُ  تَزَيَّنُوا وَ الِْعْلمَ اطْلُبُوا« يَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ
دارد. آنچه كه جالب  يترروشنو  تريجدمتعلم هم بايد تواضع داشته باشد تواضع در طرف متعلم ادله خيلي  .»الْعِْلم

كه معلم بايد متواضع باشد. روايات خاصه در حكام و اغنياء و علما آمده است. گاهي هم جمله است اين است 
اين است كه آن نعميت  هانياتواضع كنيد كه ريشه  كنديمكه وقتي كه خدا در شما نعمتي اضافه  ديگويمعامي دارد 

افزون تواضع را بايد بيشتر بكند. اين در واقع جلوي آسيب كبر را به خاطر إن االنسان ليطغي أن رأه استغني را 
و ال تكونوا علماء الجبارين فيذهب باطلكم بحقكم. اين روايت معتبر است وهمانطور كه  ديفرمايمبگيرد. بعد هم 

كرده نكته مقابلش تواضع معلم را هم آورده بلكه آن را اول آورده و تواضعوا لمن تواضع نسبت به متعلم را تأكيد 
كه جبارين در واقع نوعي  .1»بِحَقُِّكمْ بَاطِلُكُمْ فَيَذْهَبَ جَبَّاِرينَ عُلَمَاءَ تَكُونُوا لَا وَ« :ديفرمايمتعلمونه العلم و بعد هم 

جباريت است حالت كبر و  روديمكه به معناي تكبر به كار  ييهاواژهحالت جبروت گرفتن و تكبر است. يكي از 
 است كه آمده است.  هانياتندي و 
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  يوداللبحث سندي 
معموال اينها به مناسبات  »الِْعلْم مِنْهُ طَلَْبتُمْ لَِمنْ تََواضَعُوا وَ الْعِْلمَ ُتعَلُِّمونَهُ لِمَنْ تَوَاضَعُوا وَ«اين روايت معتبر است 

نهي است يعني تكبرش حرام  ،»جَبَّارِينَ عُلَمَاءَ تَكُونُوا لَا وَ«ولي آن  شوديمحمل بر استحباب  موضوعحكم و 
حمل بر استحباب  كنديماست ولي اينكه تواضع گر چه اينجا امر دارد ولي مناسبات حكم و موضوعش اقتضاء 

لذا در واقع تكبر كه چيز حرامي است براي عالم جباريت و تكبر حرمت مؤكد دارد. اين روايت معتبر  و ؛بشود
است داللتش هم عالوه بر اينكه تواضع استحباب دارد به صورت خاصه براي معلم جباريت تكبر را تحريم 

. باطلتان حق را از بين »بِحَقِّكُمْ  بَاطِلُكُمْ هَبَفَيَذْ جَبَّارِينَ عُلَمَاءَ تَكُونُوا لَا وَ «و تعبير هم اين است كه  كنديم
. ظاهر قواعد اوليه اين است كه امر و وجوب است. اين يك روايت است كه در حقيقت كه استفاده بيش از برديم

استحباب از آن خيلي دشوار است ولي استحبابش مؤكد است گر چه ظاهرش امر است. اين يك حديث كه 
 در اصول كافي آمده است.حديث معتبر است و 

 روايت دوم 
 بْنِ  مَُحمَّدِ عَنْ الِْإسْنَادِ بِهَذَا وَ  حديث ديگري در همين باب است روايت ششم اين روايت ششم اين است كه  
 .ع مَْريَمَ ابْنُ عِيَسى قَالَ: قَالَ رََفعَهُ  سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ خَالِدٍ

 بحث سندي 
كه در اين باب ششمين حديث است از نظر سندي مشكل دارد هم محمد بن سنان در  ميكنيماين حديثي كه نقل  

آن هست كه محل بحثهاي فراواني در رجال است. اگر تنقيح المقال و معجم رجال را ببينيد مالحظه خواهيد كرد كه 
. اما آقاي كنديمن را توثيق مرحوم مامقاني در تنقيح المقال محمد بن سنا كنميمخيلي در آن بحث است البته فكر 

و داستان خيلي مفصلي  كنديم. رواياتي كه آمده متفاوت است او هم گاهي روايات عجيبي نقل كنديمخوئي تضعيف 
فعه هم محمد بن سنان ضعيف است يا توثيقش ثابت نشده هم ر. داعتماد كر شودينمدارد. ولي در مجموع به نظرم 

مرفوعه هست معلوم نيست بين محمد بن سنان و امامي كه اين حديث را نقل كرده واسطه اي بوده كه اسمش نيست 
مضمره هم هست گفته نشده كه چه كسي اين قول را گفته كه قال يعني امام مقصود بوده آن هم ممكن است بگويد 

ده اگر اضمارش هم مخل نباشد دو جهت ديگر در آن هست بنابراين سه تا اشكال در اين روايت است. يكي امام نبو
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از ناحيه محمد بن سنان يكي از ناحيه رفع و مرفوعه بودن يكي هم اضمار است. اضمارش قابل حل هست. بر 
 مَْعَشرَ  يَا ع مَرَْيمَ ابْنُ عِيسَى قَالَ« خالف روايت اول كه سند معتبر دارد. اين قصه اي است كه از عيسي نقل شده 

حضرت به حواريين خطاب كرد كه من  .»اللَّهِ رُوحَ يَا حَاجَُتكَ قُضِيَتْ  قَالُوا لِي اْقضُوهَا حَاجَةٌ  إِلَيْكُمْ لِي الْحَوَارِيِّينَ
د و آب بريزد و گفتند درخواستت قبول است. در خواست حضرت اين بود كه بلند شو هاآنيك درخواستي دارم 

 ديكنيمپاي حواريين را كه شاگردانش بودند بشويد. اول نگفت كه چه كار دارد فرمود يك حاجتي داريم قبول 
 أَحَقَّ  نَحْنُ كُنَّا« :خيلي شرمنده و ناراحت شدند و گفتند هانياقام و غسل اقدامكم و بعد  و م؛يكنيمگفتند بله قبول 

 كَتَوَاُضِعي النَّاسِ فِي بَْعدِي َتتَوَاضَعُوا لِكَيْمَا هَكَذَا َتوَاضَْعتُ إِنَّمَا الْعَالِمُ بِالْخِْدمَةِ النَّاسِ أَحَقَّ إِنَّ فَقَالَ اللَّهِ رُوحَ يَا بِهَذَا
. با تواضع 2»الْجََبلِ فِي لَا الزَّرْعُ يَنْبُتُ السَّهْلِ فِي كَذَلِكَ وَ بِالتَّكَبُّرِ لَا اْلحِكَْمةُ تُعْمَرُ بِالتَّوَاُضعِ ع عِيسَى قَالَ ثُمَّ لَكُمْ

نه در كوه و جاي  دهديمنه با تكبر و در زمين نرم زرع و كشاورزي انجام مي گيردو حاصل  شوديمحكم آباد 
سخت. به هر حال حضرت سيره شان اين است كه براي شاگردان و متعلمانشان تواضع كردند و فرمودند كه تواضعت 

 عوا بعدي في الناس اينكه شما هم تواضع بكيند. اين روايت اوال سندش معتبر نيست لكيما تتواض

 بحث داللي 
است و راهنما و مرشد و  ترعيوسداللت خوبي است البته اعم از معلم به آن معناي ديگر است دائره اش  داللتش

 مؤيد آن بحث باشد اما سندش معتبر نيست. توانديمو  رديگيمهادي را هم 

 وايت سومر
 عَنْ اْلبَرْقِيِّ مَُحمَّدٍ بْنِ أَْحمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ أَحْمَدُروايت سوم در همين باب قبلي اين است و حديث پنجم است.  

 .رَفَعَهُ أَصْحَابِهِ بَعْضِ
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 بحث سندي 
 يَكُونُ لَا« :ع الْمُؤِْمنِينَ أَمِيرُ قَالَ :قَالَاين هم باز مرفوعه است و و مضموره هم هست و معتبر نيست. نقل شده كه 

  3».اْلعَالِمِ  قَلْبِ ِفي الْغِرَّةُ وَ السَّفَهُ

 بحث داللي 
 اندگفتهاگر غره يا غره باشد به معناي غفلت است و به بحث ما ربطي ندارد. اما نسخه ديگري است كه بعضي 

. العزه هللا و لرسوله و للمؤمنينعزت يك معناي ممدوح دارد كه  ..»الْعَاِلمِ قَلْبِ فِي ةُعزَّ الْ  وَ السَّفَهُ يَكُونُ لَا« ةوالعز
. كه اينجا مقصود با قرينه همين اگر عزت باشد يعني تكبر، سفه و روديمگاهي هم عزت به معناي تكبر به كار 

هم اينكه اختالف نسخه هست  و ؛ره و هم مرفوعه استلم نيست. منتهي اين روايت هم مضمقلب عا رتكبر د
 شودينمو  كنديمبعضي دارد غره و بعضي دارد عزه و اختالف نسخه كه باشد اعتباري ندارد و تعارض و تساقط 

 به آن استشهاد كرد.

 مقايسه سه روايت باال
ي از تكبر فرق اين سه روايت اولي هم تواضع را امر كرده و هم تكبر را نهي كرده و دومي تواضع بود و سومي نه 

است اگر فرض كنيم عزت است. اين تفاوت بين سه تا روايت است و فقط روايت اول معتبر است و دوم و سوم 
معتبر نيست روايت سوم داللتش هم محل خدشه است. بنابراين روايت اول سندا معتبر است و داللتا هم جهت اثباتي 

لتش در جهت اثباتي يعني ترغيب به تواضع خوب است با دارد و هم سلبي و روايت دوم سندا اشكال دارد اما دال
از داللتي دارد كه توضيح داديم و روايت دوم سندا و داللتا محل خدشه است و اگر عزت هم  يترعيوسيك دائره 

باشد جنبه سلبي را آورده است. اين سه روايت است كه در اصول كافي آمده است. همين روايات البته در جاهاي 
نقل شده در منيه و وسائل الشيعه جلد يازده ابواب جهاد نفس باب سي عنوان باب هم اين است كه ديگر هم 

استحباب و تواضع للمعلم و همچين چيزي كه همين دو روايت را آنجا ايشان نقل كرده است. اين روايات اصلش در 
حار هم اين روايات نقل شده در كافي است در وسائل هم آمده طبعا در همان وافي مرحوم فيض هم نقل شده در ب

جلد دوم صفحه شصت و دو است. همين روايات آنجا هم نقل شده است. روايت اول در بحار همان  هايجلدصد 
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روايت دوم اينجا هست. در اصول كافي هم هست. يك جاي ديگري همان روايت مرحوم مجلسي آورده طبعا اين 
مده بابي دارد كه التواضع للمتعلم كتاب آقاي ري شهري حديث اولش در اين كتاب العلم و الحكمه هم آ هاتيروا

همان روايت قصه حضرت عيسي است منتهي اين روايت را ايشان از تنبيه الخواطر نقل كرده و كمي عبارتش فرق 
مضمون همان  4»تُعَلِّمُون بِمَنْ ِلتَْفعَلُوهُ  هَذَا َفعَْلتُ إِنَّمَا قَالَ مِنْكَ  نَْفعَلَهُ أَنْ أَوْلَى نَحْنُ  اللَّهِ رُوحَ يَا«كه  نديگويمدارد. 

مضمون است منتهي تعبيرش متفاوت است. روايت سومش هم روايت معتبره اي است كه عرض كرديم و يك روايت 
 ديگري هم دارد كه

 روايت چهارم
يت اين است از و در كتاب علم و حكمت صفحه سيصد و بيست و سه آمده است. اين روا شوديمروايت چهارم  

 سارَ لِْلعُلَمَاءِ ذَلَّ وَ لِْلمَُتعَلِِّمينَ تَوَاضَعَ مَنْ«قل شده كه مطالب السؤول نقل شده كه سند ندارد. از اميرالمؤمنين ن
علمش را به حركت در كسي كه براي متعلمين تواضع بكند و خودش را نسبت به علما كوچك بكند  ،5»بِعِلْمِه

 آورده است. 

 داللي بحث 
اين روايت هم سندي ندارد اما اشاره اي به فلسفه كار كرده است. اين روايت در واقع كه مقطوعه و بي سند است 

حكمت اين تواضع مدلول قشنگي  ديگويم. يعني كنديمنكته اي كه از نظر داللي دارد اشاره اي به حكمت قضيه 
علم به جريان بيفتد و رواج  شوديمموجب  سار بعلمهدارد كه وقتي معلمان متواضع باشند و معلم هم تواضع بكند 

اين در حقيقت چهار كه نكته كامال درستي است.  كنديمپيدا بكند و تأثيري كه در تسهيل تعليم و تعلم دارد اشاره 
 ا آمده است.روايتي است كه در اينج
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 روايت پنجم
مالحظه بكنيد. منتهي سند ندارد. در صفحه  شوديمآورد كه در همين بحار و منيه  شوديمروايت پنجمي هم  

هشتا و يك منيه است و در بحار هم از منيه نقل كرده در بحار جلد دوم صحه شصت و دو است. اين روايت اين 
اين است  كنديمكه فرزندش  ييهاهيتوصره لقمان حضرت در جمله است كه آيه شريفه سوره لقمان آيه هجده سو

روي برگرداندن است. به  نديگويم تصعر ،18/لقمان »حًامَرَ ضِالْأَرْ فِي تَمْشِ وَلَا لِلنَّاسِ خَدَّكَ تُصَعِّرْ وَلَا«كه 
 »حًامَرَ ضِالْأَرْ فِي تَمْشِ وَلَا«خاطر تكبر و بي اعتنايي به افراد بخواهد روي برگرداند اين همان نوعي كبر است 

پيدا بكند. اين  تبختر از خوشحالي است كه كسي خيلي مسرور و شادمان باشد و حالت تبختر مرحا آن حالت
توصيه اگر ما باشيم و آيه شريفه اين توصيه جزء توصيه هاي عامه است كه به طور كلي تواضع امر ممدوحي 

كبر مضموم است و به همه هم اعالم شده اين آيه هم اشاره به همان دارد كه است كه براي همه توصيه شده و ت
 تكبر كار حرامي است. 

 روايت ششم
 َعنْ  كهروايت ششم در اين باب كه صفحه سصت و دو جلد دوم بحار هست اينطور است. كه اين هم سند ندارد.  

 .6»سَوَاءً الْعِْلمِ فِي عِنْدَكَ  النَّاسُ لِيَكُنِ «فرمودند كه  قَالَ لِلنَّاسِ  خَدَّكَ ُتصَعِّرْ  ال وَ -الĤَْيةِ هَذِهِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي
منظورش  و ؛همه براي تو مساوي باشند ديگويمحضرت تطبيق داده بر تعليم و  را» ِللنَّاسِ  خَدَّكَ ُتَصعِّرْ ال وَ « اين

 اينجا آورد شوديماين است كه تكبر نورز كه به كساني چيزي ياد ندهي اين هم روايتي است كه 

 تبحث سند ودالل
اين روايت اوال سند ندارد ثانيا اين اشاره بيشتر به اين است كه كسي به خاطر تكبر به كساني علم نياموزد نه 

 ندارد. ضرورتيهم  . ايندهديمو با تكبر ياد  دهديماينكه علم ياد 
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 روايت هفتم
روايات ششمي كه اينجا هست از غررالحكم نقل شده و سندش مقطوعه هست و از اميرالمؤمنين است كه  

كه  7»بِِعلْمِكُم جَْهلُُكمْ يَقُومُ فَلَا الْعَُلمَاءِ جَبَابِرَةِ ِمنْ  تَكُونُوا لَا وَ ُتعَلِّمُونَهُ لِمَنْ وَ الِْعلْمَ ِمنْهُ َتَتعَلَّمُوا لِمَنْ تَوَاضَعُوا« :فرمودند
اين روايت  »الْعُلََماءِ جَبَابِرَةِ مِنْ تَكُونُوا لَا وَ تُعَلِّمُونَهُ لِمَنْ وَ الِْعلْمَ ِمنْهُ تََتعَلَّمُوا ِلمَنْ تَوَاضَعُوا«اين روايت هم دارد كه 

ما اين بحث را كامل كرديم و روايت ديگري در  كنميممقطوعه است داللتش درست است. اين روايت ششم كه فكر 
. ميكنيماين بحث نيست. روايتي هم راجع به مدارا و لين داريم كه منبق بر تواضع نيست تفاوتي دارد كه بعد عرض 

مؤيدات اين شش  شوديماين شش روايت بود كه روايت بود كه يك روايت كامال معتبر همان اولي بود بقيه هم 
 ه يكي سندا و داللتا معتبر بود.روايتي بود ك

 نتيجه
نكاتي كه در اينجا وجود دارد كه ضمن بحث گفتيم يك نكته اين است كه اين ادب در حد وجوب نيست  

استحباب مؤكد است و در حقيقت بر استحباب كلي يك استحباب جديد و تأكيدي بر استحباب را در باب معلم 
و در آن روايت اول معتبر  كننديمنهي  هانياث اين است كه تكبر را طبعا . نكته دوم در ذيل اين احاديديافزايم

هست و در بقيه هم به عنوان مؤيد در بعضي هست و تكبر امري است كه حرام است و اينجا براي معلم هم حرام 
است كه در است البته اينكه مطلق تكبر حرام است يا نيست در فقه االخالق بايد بحث كرد. اين هم نكته ديگري 
ايات اطالق اين روايات هست نكته سوم هم اين است كه طبعا اينجا بحث معلم به معناي خاص نيست بعضي رو

 هانيااي خصوصيتش قطعي است اعم از معلم به معني خاص يا مبلغ و راهنما و امثال غداشت اگر هم نباشد ال
يكي هم معلم به معني خاصي است كه ما است. هر كسي كه در مقام هدايت ديگري است اين ادب او هست. 

كه در واقع مفهوم تواضع براي معلم و مربي و  شوديماز مجموع روايات اينطور استفاده  و ؛ميكنيماينجا ذكر 
مبلغ يك ادب است. اين در واقع سه مرحله حكم اينجا اجتماع پيدا كرده يكي اينكه تواضع ادب عام است و همه 

در حد تواضعش استحباب مؤكد است و اگر تكبر باشد حرمت دارد. يك  اندشدهم دعوت انسانها به اين ادب عا
ادب خاص براي عالم از اين حيثي است كه صاحب نعمت بودن است. چون در روايات دارد وقتي كه خدا نعمتي 
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ر معلم كه به تو داد بر تواضع خودت بيفزاي و يك ادب خاصي هم براي معلم هست از حيث معلمي كه در واقع د
به صورت يك استحباب خيلي مؤكد. يا به  كنديمكد پيدا أهر سه حكم وجود دارد منتهي ت مييگويماين ادب را 

تواضع بكند از نظر حكمتش به عبارت ديگر تواضع معلم در واقع دو تا حكمت  خواهديمعبارت ديگر معلم كه 
يقي دارد كه در اين روايتي كه سند نداشت به دارد يكي حكمت ذاتي و دروني و موضوعي دارد يك حكمت طر

اين حكمت هم اشاره شده بود. در روايات ديگر كلي گفته شده و اشاره به حكمتش نشده ولي خوب علي 
مورد عنايت  تالقاعده اينطور است يعني اينكه يم گوييم تواضع بكند يكي به لحاظ اينكه فضيلت اخالقي اس

است و در اينجا عنايت خاصي هم در مورد آن شده ولي در اينجا كه تأكيد شده عالوه بر آن جهتي كه خودش 
علم دارد و نعمت را بايد قدر دانست و قدرش هم اين است كه اين را از خدا بداند و اين را مايه فخر فروشي و 

اضع به خاطر تأثيري است كه در فرايند تعليم و تعلم دارد قرار ندهد عالوه بر اين به نحوي تأكد اين تو هانيا
. يعني بين آن سلسله آداب و وظائف كلي و اخالقي كه همه براي عالم و معلم شوديميعني موجب تأثير بيشتر 

روي اين صفت انگشت گذاشته شده كه يكي اخالص بود يكي هم تواضع است به خاطر  خصوص بهتأكيد شده 
تعليم و تعلم است و جالب اين است كه همه جا و حداقل در بعضي جاها اين  ،رد در فرايند تعليماينكه تأثيري دا

دو تا با هم ذكر شده تواضع معلم و تواضع متعلم در واقع فروتني و نرمي نسبت به يكديگر در مقابل اينكه 
ت كه موجب نرمش در كار و فرايند را يك فرايند فعال و پويا و پر نشاط بكند. اين جهت گيري اس توانديم

كه در آنجا دارد سار بعلمه اين هم  شوديمو موجب رواج و تداول علم و دانش  شوديمسهولت در تعليم و تعلم 
تحليلهايي است كه مناسبات حكم و موضوع  هانيادر روايت غير معتبر اشاره شده ولي آن هم نباشد معلوم است 

ه يك نكته هم كه قبال گفتيم اين است كه تكبر هم همين وضع را دارد. تكبر اين هم يك نكت كنديمآن را اقتضاء 
كه اصال  شوديمآن تكبري كه موجب  . اماكنديمحرام است براي همه و براي عالم و معلم حرمت مؤكدي پيدا 

خود به خاطر كبرش به افرادي آموزش ندهد آن داستان ديگري است اينكه عالمي به خاطر تكبر از بذل علم 
در واقع بحث همان كتمان علم است و  و ؛را حضرت بر اين تطبيق داده است» لِلنَّاسِ خَدَّكَ تُصَعِّرْ  ال«داري بكند. 

مواردي حرام است و گاهي هم مكروه مؤكد ممكن است باشد. اين صفتي است كه به صورت خاص براي معلم و 
 .ميكنيمهست كه اشاره  هانياذكر كرد و به آن توجه كرد. در همين ابواب بحث لين و امثال  شوديممربي و اينها 


