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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
 علوم واجب و حرام و مکروه را بحث کردیم.

کنیم که علم فصل دوم التعلم و آدابه و احکامه شد، احکام را نیاوردیم براي اینکه وقتی که در باب علم بحث می

 شود؛ بحث بعدي آداب تعلم است که بحث کردیم.داریم از حیث تعلم بحث میحرام و واجب 

ریم پس یک بخش احکام نجا بیاوریم یا در فصل دیگري بگذشود ایفصل سوم التعلیم و احکامه و آدابه هم می

 شود.التعلیم می

شود این را هم جدا کرد ولی گوییم بیشتر ناظر به تعلمی است و لذا جدا کردیم؛ میوقتی علم و احکام علم را می

هاي قبلی با اضافاتی و تنقیح جدید هاي سابق تمام کردیم، بحثجدا نشد هم مهم نیست. دو بخش را در بحث

 کنیم.شود و اما از تعلیم شروع مینوعی تکرار ماسبق میبه

 تعلیم
شود و انواع، اقسام و آداب، تواند یک موضوع فقهی بتعلیمی که در حوزه رفتار اختیاري مکلف قرار بگیرد می

 کنیم تا وارد تفاصیل بحث شویم.وظائف و نقشی که معلم دارد باید مشخص شود. چند مقدمه ذکر می

 مقدمه اول: چیستی و تقسیمات تعلیم
یک مقدمه این است که تعلیم و تقسیمات آن چیست؟ بحثی راجع به چیستی تعلیم و تقسیمات آن نظیر آنچه در 

 یستی و تقسیمات آن را ذکر بکنیم.یت این بحث را انجام دادیم در تعلیم هم در یک مقدمه باید چکل مفهوم ترب

پس براي ورود در احکام تعلیم در مقدمه اول چیستی تعلیم و تقسیمات آن موضوع اولی است که به عنوان 

هاي متناظر آن برویم و بحث دهیم. گرچه اگر بخواهیم روي واژه انگلیسی و واژهمقدمه مباحث موردبحث قرار می

هاي خواهیم همان تعریفی است که مبناي بحثشود راجع به این زد اما آنچه فعالً میهاي زیادي میبکنیم حرف

 آینده خواهد شد.

کنم کار تحقیقی که آقاي داوودي راجع به نقش تربیتی معلم انجام مقدمه اول و مقدمه دومی که اینجا صحبت می

ها را آنجا مطرح ناظر بحث هستم و دو سه سال قبل پایه این کار ریخته شد بعضی از این بحث دادند و خود من
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کردم و با گفتگوي ایشان در حال تکمیل است. شاید سال آینده کتاب منتشر شود براي اینکه مداقه هاي خوبی 

گویم در آنجا کاتی که اینجا میهاي متنوعی که معلم دارد انجام شده بعضی از نراجع به بحث تعلیم و معلم و نقش

 هم مطرح شده البته آن بحث چون مستقل راجع به این هست یک بحث مبسوطی است.

 تعریف تعلیم
 کنید؟راجع به تعلیم اگر از شما بپرسند تعلیم یعنی چه؟ چطور تعریف می

یادگیري پیش خود وقتی آموزش، یاددادن، انتقال مفاهیم، همان چیزي که در یادگیري بحث شده است، یک

 گیرد و خودآموزي است. این یک مقوله هست.شخص و در درون خود او انجام می

شعوري از طریق انتقال مفاهیم شود این عامل بیرونی اگر موجود ذيیک وقتی عامل بیرونی موجب یادگیري می

 شود.و تسهیل بکند، این تعلیم میفعالیت یادگیري را براي ا

سان آگاه به موضوع مشخصی در راستاي انتقال مفاهیم مشخص و تسهیل یادگیري براي پس تعلیم فعالیت ان

 توانیم از تعلیم ارائه بدهیم.فردي دیگر است این تعریف اجمالی است که ما می

 سؤال:؟

 رساند یعنی تسهیل مستقیمجواب: باید حوزه شناختی را برسانیم البته این یادگیري که اینجا آوردیم، این را می

شخصیت  براي این است که انتقال مفاهیم بشود، ممکن است این به تغییر رفتار منجر بشود یا نشود یا تأثیر در حوزه

 دیگري مؤدي بشود یا نشود.

گیرد آنچه تغییر شخصیت بدهد یا ندهد، تغییر رفتار بدهد یا ندهد، آنچه االن منظور ما هست هر دو را می

تواند یک گوییم میدهد، مفاهیم که میغییر در حوزه شناخت دیگري انجام میتصرفی است که یک عاملی براي ت

گیریم و به شود ما مفاهیم را به این معنا میمعناي عامی داشته باشد؛ یعنی هر چیزي وارد حوزه شناختی ما می

 جاي مفاهیم چیست؟به گیریم؛ این معناي عام از مفاهیم است پیشنهاد شما معناي مثالً تصورات مقابل تصدیقات نمی

 هاي شناختی.داده

 ؟ سؤال:

خواهیم بگوییم این به مفهومی که ما از خواهیم عام بگیریم کامالً ناظر به آن هستم. درواقع االن میجواب: می

گیرد، هم باره را میگیرد، یکگیرد، پایدار را میخواهیم بحث بکنیم اطالق دارد آموزش مقطعی را میلحاظ فقهی می

2 



 ١٠٧١ �ماره ثبت:                                                                                                     

گیرد. ما االن یک تعریف عام گیرد، هم آنجایی که نشود هم میآنجایی که به یک تغییر رفتاري منجر بشود می

دهیم یعنی توجه به این هم دارم که با اصطالحات دیگر متفاوت است درواقع تعلیم انواع طوري انجام میاین

 کنم.اصطالحات دارد که بعضی را در این بحث بعدي هم عرض می

 ل:؟سؤا

 دهد.شود یعنی با نوع برخورد خودش چیزي را به او آموزش میجواب: بله آن را شامل می

 قیود بحث
دهد اینکه این در هاي شناختی مفاهیم و تسهیل یادگیري انجام میگوییم فعالیتی که براي انتقال دادهاینکه می

 این قیودي که اینجا در نظر ما هست؛گیرد بنابرها را میغالب یک بیان رفتار است، اطالق دارد و این

 یکی اینکه این تعلیم ولو یک برنامه جزئی، برنامه ریزي شده است. -

یکی اینکه اعم از تعلیم مولد تغییر در شخصیت و رفتار است یا اینکه اعم از آن است؛ از تعلیم پایدار و  -

گیرد و آن ها را در بر میاینمستمر یا تعلیم مقطعی و موردي اعم است این هم از آن جهت اعم است و 

 گیرد.یگري انجام بدهد آن را نمیتصرف تکوینی که ممکن است کسی در د

اینکه خداوند در ما مثالً یک علم لدنی ایجاد بکند االن منظور ما نیست چون خداوند با تصرفات تکوینی خود 

اصالً معلم حقیقی اوست درواقع تعلیم اعدادي به تواند کسی را عالم بکند و به یک معنا خداوند هم معلم است و می

 شود.تر هم میو در تقسیمات واضح اصطالح فلسفه منظور ما است

پس منظور تعلیم اعدادي است نه تصرف تکوینی، اگر این تصرف تکوینی را انسانی، معصومی انجام بدهد این 

راي اینکه شخصی را آگاه بکند جاي بحث هست تواند تصرف تکوینی بکند بمنظور نیست احیاناً براي کسی که می

که واجب و جایز است، ولی این یک امر استثنائی است که منظور ما نیست، بحث ما در مورد تعلیم فرد دیگري 

کنیم در حوزه است، یعنی بحث در روابط میان انسان و انسان دیگري است، کلب معلم هم داریم که اینجا بحث نمی

انتقال مفاهیم هم مخاطب انسان است و متعلم انسانی اینجا منظور است و خود تعلیمی اینجا  انسانی مطرح است در

 منظور نیست.

 سؤال:
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شود یک نوع تعلیم هم انسان دارد از حیثی انسان معلم خود شود، چون تعلم که میجواب: این همان تعلم می

ها منظور ما است منتهی ادگیري، اینجا همه آنشود که منظور نیست. آنچه در یادگیري بحث شده است انواع یمی

اي به یادگیري بزنند که به ها قیدهاي اضافههم هست ممکن است در بعضی از نظریات و تئوريچیزي فراتر از آن

 صورت عام و کلی منظور ما است.

ها همه را اینهاي رفتاري ي قلمی، شیوه مستقیم شیوهاین هم به لحاظ شیوه شمول دارد شیوه بیانی، شیوه

ها ها، ابزارها، تکنولوژي هم اطالق دارد و همه اینگیرد بنابراین از لحاظ شیوه هم عمومیت دارد، به لحاظ شیوهمی

تواند در بر بگیرد که از مسائل مهمی هم هست که در طول مباحث آینده با آن سروکار خواهیم داشت تنوع را می

شود و مفهومی که ما ها مشمول این تعلیم میشود همه اینکه به کار گرفته می ها و ابزارهاییها و اشکال روششیوه

 گیرد.ها را در بر میکنیم همه ایناینجا اراده می

گیرد تأکید بر انسان و انسان کردیم آگاه به موضوع، این قید توضیحی است فعالیتی که در این راستا انجام می

شود. البته این آگاهی درجات دارد یاد نداشته باشد و خودآگاه نباشد نمیخیلی احترازي... نیست چون اگر کسی 

کسی که آگاهی کامل به این موضوع ندارد براي او کنیم که ممکن است کسی بگوید که آناین را هم بعد بحث می

 درست نیست وارد تدریس بشود حتی ممکن است بگوییم حرام است یعنی جاي بحث فقهی دارد که حداقل به

خواهد وارد تعلیم یا تدریس یک چیزي بشود؛ این اعم لحاظ آداب مهم است که نوعی مسئولیت دارد وقتی کسی می

از رسمی و غیررسمی است الزم نیست که رسمی هم باشد این یعنی حالت کالس و فرایند کالسی، تعلیم در یک 

ریزي شده یافته و برنامهنظام یافته و سامانشود. بحث تدریس فرایند شود که تدریس، میقلمروي کالسی انجام می

گوییم اعم از تدریس است و ارشاد است ممکن است به صورت رسمی نباشد پس معلوم شد که تعلیمی که اینجا می

شود همین است که گیرد، ارشاد جاهلی که آنجا گفته میجاهل را به آن عنوانی که در عناوین فقهی داریم در بر می

گویند که یک درجه شود یا حتی گاهی میآشنا بکند، تعلیم احکام، ارشاد جاهل، مشمول این بحث می به او بگوید،

ها را معروف است اینداند. بنا بر اینکه بگوییم درجه از امربهمعروف این است که به او مسئله را بیاموزد که نمیامربه

شود، ولی م احکام و تدریس که عنوان دینی نیست میگیرد؛ پس شامل عناوینی مانند ارشاد جاهل، تعلیدر بر می

 ها است.اعم از همه این

4 



 ١٠٧١ �ماره ثبت:                                                                                                     

نویسد شود مثالً اینکه کتاب کسی میدهد، نمینکته دیگر این است که شامل کارهاي مقدماتی که به معلم ابزار می

 کند آن را باید در عناوین جدایی در نظر بگیریم.یا منتشر می

 سؤال:؟

توانیم تعمیم بدهیم که نوشتن، چاپ و نشر کتاب که نویسد دست خودمان است میمیجواب: اینکه کتاب 

نویسد یا درس که میشود، اما اینگویند، نشر یا تهیه سی دي را نمیرسد به آن تعلیم نمیباواسطه به تعلیم می

د؛ تابع اعتبار خودمان است که شود و منعی ندارها هم میبتوانیم بگوییم شامل آنشود احتماالً گوید و ضبط میمی

 شود.شود یا نمیها میبگوییم شامل آن

توانیم تواند شامل بشود و میها قطعاً مشمول این عنوان نیست و بعضی میبعضی از مقدمات مثل نشر و این

 بگوییم منظور ما نیست.

 سؤال:

کنیم نه خود تعلیم، ولی بعضی حالت جواب: بعضی واقعاً مقدمه تعلیم هستند به عنوان مقدمات تعلیم بحث می

 کنیم.ها صحبت میطیفی از معنا دارد تعلیم هم شامل آن بشود. انشاءاهللا راجع به این

 سؤال:؟

شود، این به قرار ما است در شود یا نمیتوانیم تخصیص بزنیم که اصطالحات شامل آن میجواب: می

 کنیم.چون در آینده بحث می شودسازي ابایی ندارم که بگویم شامل آن میاصطالح

 بندي تعریفجمع
 د راهنماي آینده ما باشد.خواهاین یک تعریف اجمالی از تعلیم است که می

 تقسیمات تعلیم
اي از این تر باشد به پارهتقسیمات تعلیم است، قیودي که گفتیم تقسیمات را هم نشان دادیم اما براي اینکه واضح

کنم؛ نظیر کاري که در تربیت انجام دادیم، البته این خیلی جمع و جورتر د اشاره میشود آورتقسیمات که اینجا می

 است نه به دامنه وسیعی که در آنجا داشت.

 تعلیم مباشري یا تسبیبی 
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یک تقسیم تعلیم مباشري یا تسبیبی، از حیث اینکه خود او مستقیم وارد شود یا تمهیداتی انجام بدهد براي اینکه 

وزیاد بکنیم. مثالً پدر د، قیدي که گفتم یک مقدار سیال است و دست خودمان است که تعریف را کمفرد یاد بگیر

گیرد که به او بیاموزد که مسئولیت تعلیم قرآن به بچه را دارد ولی به این معنا نیست که خودش یادش بدهد، معلم می

گوید که از وظائف پدر این است که میدر بعضی از جاها بخصوص در روایات ما تعلیم گفته شده است؛ وقتی 

) که در روایت آمده که بعضی روایات معتبر هست و جزء وظائف پدر به حساب 48(آل عمران/» یُعَلِّمُهُ الْکِتاب«

آورده است. اینکه این وظیفه الزامی است یا ترجیحی، بحث خواهیم کردیم؛ ولی در عین حال از وظیفه به شمار 

 فه این نیست که خودش انجام بدهد.ظیآورده است. معناي و

شود ولی به نظر این یک تقسیمی که داریم در تعریفی که گفتیم این تعلیم جزء تمهیدات و مقدمات تعلیم می

آید که یک نوع تعمیم به تعلیم بدهیم و بگوییم در راستاي انتقال مفاهیم و تسهیل یادگیري مستقیم یا غیرمستقیم، می

گوید تزویج طور است وقتی که میاریم که این را در آینده بحث بکنیم. اصطالح تزویج هم همیناي ندچون ما چاره

کند، تعلیم گاهی به این معنا بکند گاهی به این معنا است که خود او ازدواج بکند یا وسایل ازدواج کسی را فراهم می

بخشد؛ یک وقت است که زمینه را فراهم ق میبه کار رفته است که خود او آموزگار است، خود او آن فرایند را تحق

دهیم یعنی گرفت تعلیم میبردیم ابتدا این را نمیکند که این فرایند محقق شود در اصطالحی که االن به کار میمی

ها به خود آن شخص درگیر این کار است، ولی واقع مسئله این است که با توجه به این تقسیم چون در روایات و این

آید که باید آن را تعمیم بدهیم و بگوییم فعالیتی که در راستاي رود، باید آن را تعمیم بدهیم و لذا به نظر میکار می

گیرد یا تمهید مقدمات این فعالیت است؛ البته منظور از تمهید مقدمات انتقال مفاهیم و در تسهیل یادگیري انجام می

گیرد براي ها آمده است؛ یعنی معلم میکه در عناوین فقهی و اینگوییم معناي خیلی عام نیست، همان تسبیبی که می

اینکه به او آموزش بدهد. این یک تقسیم است که در اینجا هر دو منظور ما است هم آنجایی که مباشري باشد و هم 

 گیریم.یآنجایی که تسبیبی باشد و لذا باید اینجا عبارتی بیاوریم که درواقع هر نوع تمهید مقدمه را تعلیم نم

 سؤال:

 دهد یعنی این عامل معلم مشارکت مستقیم در این فرایند دارد.جواب: این عبارت مشارکت در فرایند را نشان می

 سؤال:
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رساند یعنی قید آن درگیري دارد، اگر این قید ندارد همین عبارت آن را جواب: این عبارت کلی آن را می

هایی است که از دي بیاوریم که تسبیب را هم در بر بگیرد چون از بحثگیرد، اگر این قید را دارد باید یک قیمی

 لحاظ فقهی براي ما مهم است. این یک تقسیم است که بد نیست به آن توجه بشود که اعم است.

 تعلیم تکوینی و اعتباري
عَلَّمَهُ «گوید ییک تقسیم هم داریم که تعلیم تکوینی و اعتباري است اینجا تکوینی منظور ما نیست گرچه وقتی م

) این تعلیم خداوند، وصف تعلیم نسبت داده شده است ولی تعلیم الهی حداقل در بعضی از 5نجم/»(شَدِیدُ الْقُوى

طور است یا باید بگوییم افاضه تکوینی و تصرفات تکوینی است که در اینجا منظور ما نیست، موارد قطعاً همین

دیگر تعلیم عبارتکند و درواقع فرد عامل معد است یا بهیند را محقق میمنظور تعلیم اعتباري است که همان فرا

تکوینی جایی است که معلم علت است ولی در تعلیم اعتباري معلم معد است نقش معلم روي تفکر فلسفی ما 

کند یکند، کسی که رشد مطور است، تحلیل فلسفه ما و تفکر دینی همین است؛ معلم فقط زمینه را فراهم میهمین

کند خداوند آید، او معد این رشد است و کسی که به او افاضه میجوشد و باال میخود شخص است که از درون می

ها را فراهم طور است زمینهاست؛ این در فلسفه حکمت متعالیه خیلی خوب تبیین شده است، باغبان و معلم هم همین

وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا  -ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُوَ إِنْ مِنْ شَیْ «ریافت بکند، کند تا این موجود فیض الهی را از عالم ملکوت دمی

ها دست خداوند است، معلم و باغبان و پدر معداتی ) خزائن همه فیوضات و حقایق و پدیده21حجر/»(بِقَدَرٍ مَعْلُوم

معلم تکوینی به عنوان علت و مفیض... علم  هستند براي اینکه زمینه براي آن فیض فراهم شود، اینجا کار به بحث

اي که انسان است، بلکه منظور علت معده علم است آن هم علت معده -این اصطالحات علم فلسفی است-نیست 

اي چون علل معده دیگري مثل شرایط، اوضاع، احوال و خیلی چیزها هست براي اینکه یاد بگیرد. این هم یک نکته

 به آن توجه داشت. است که در اینجا بایستی

 تعلیم رسمی و غیررسمی
 گیریم.ها را میکنم گفتیم هر دوي اینیک تقسیم هم رسمی و غیررسمی است که سریع از آن عبور می

 تعلیم استشعاري و غیر استشعاري

7 



 ١٠٧١ �ماره ثبت:                                                                                                     

یک تقسیم استشعاري و غیر استشعاري است که اینجا منظور ما استشعاري است چون بازهم قصد داریم. تعلیم 

بدون استفاده از ابزارها و وسایل خارجی باشد، رفتار یا بیان خود شخص باشد یا اینکه استفاده از ابزارهاي مختلف 

طور گیري از ابزارها و تکنولوژي است که قدیم غالباً همینگیرد. پس گاهی کار بدون بهرهباشد همه را در بر می

 ها باشد.ا و ابزارها و شیوههگیري از اهرمبوده است یا اینکه همراه با بهره

 سؤال:

دهد یا اینکه درصدد نبود، یک کاري کرد که اتفاقی چیزي جواب: استشعاري یعنی آگاهانه، آگاهانه آموزش می

 از او یاد گرفت که اینجا منظور فقط استشعاري است.

 سؤال:

او را هم آموزش داد ولی  شود گفت کهآموزد و به یک معنا میجواب: براي اینکه عن قصده نیست یعنی می

 آموزش عن قصده نیست.

گوییم درجات دارد، غیر استشعاري چیزي است که حتی در مقدمات هم توجه نداشت ولی استشعاري که می

گویید استشعاري ارتکازي یا با مقدمات است، باید رفتارهایم را باید طوري تنظیم بکنم که درست آنچه شما می

شود و گیرند، ولی چون از قبل توجه دارند استشعاري ارتکازي میدیگران از آن الگو میآموزش بدهد براي اینکه 

لذا استشعاري اعم از استشعاري تفسیري... یا اجمالی شفاف و واضح یا ارتکازي ولی چیزي که کامالً غیر 

معناي دقیق و عامی  استشعاري است از حوزه فقه خارج است. استشعاري اینجا باید با آن مالك اختیاري به همان

که براي اختیار گفتیم باید توجه کرد این هم تعلیم با مسائل یا بدون مسائل است که این تقسیم را داریم، مسائل که 

 گیرد.ها هر دو را میگویم یعنی تکنولوژي و اینمی

 سؤال:

ن توجه ندارد که او آن رفتار جواب: آنجائی که در خاطر او هم نگنجیده است این نوع رفتاري دارد که اصالً به آ

 که غیر اختیاري شد حکمی ندارد.شود. همینگیرد، غیر استشعاري میرا یاد می

 سؤال:

هاي شما هست که بعضی واقعاً مغفول مطلق است تا کاري در فعالیتقدر ریزهجواب:، توجه به این کار ندارد، آن

 ست و حکمی براي آن نیست.وقتی که در حوزه نسیان و غفلت مطلق است اختیاري نی
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 سؤال مفهوم نیست؟

آید تواند متوجه بشود یا ارتکازاً به آن توجه دارد میکه به یک شکلی مقدمات آن هست و میجواب: همین

 آید.شود استشعاري که مقصود ما است و در حوزه بحث ما میمی

 تعلیم مستقیم یا غیرمستقیم
گوییم با مباشري یا غیر مباشري فرق یم است، غیرمستقیمی که اینجا مییک نوع تقسیم تعلیم مستقیم یا غیرمستق

ها این است که مستقیم در فرایند تعلیم شرکت کرده، غیرمستقیم هم او در فرایند تعلیم شرکت دارد ولی دارد فرق آن

براي اینکه این را به  هم زمان نیست با نوار یا سی دي است او بحث را به نوار ارائه کرده است و درواقع واسطه شده

 ام.گردد ولی چون کمی اهمیت دارد من جدا کردهتوانیم بگوییم به آنجاها برمیدیگران منتقل بکند. به شکلی می

 ؟سؤال: 

 گیرد.جواب: تسبیب یعنی اینکه او معلم نیست، خود او الغاء کننده نیست، براي فرزند خود معلم می

به آن اشاره شد تعلیم یعنی ایجاد یادگیري منجر به تعیین شخصیت و رفتار یا ها تقسیم دیگري که در قیود و این

 غیر منجر به این و اینجا هر دو منظور ما است.

 سؤال:

گفتیم این احتماالً آن را نگیرد و اگر بخواهیم آن را بگیرد باید تمهید مقدمات یا جواب: تنها جایی بود که می

 تصویب را هم اضافه بکنیم.

 سؤال:

هاي آینده باشد، در اصطالحات ما به این گفته یعلمه، وظیفه خواهیم چیزي بگوییم که منطبق با بحثجواب: می

گوییم اینجا یک گیرد و لذا میگویند این یعلمه بالتسبیب را هم میمی» ان یعلمه القران، الکتاب«پدر این است که 

گیرد، ی بعد ما است واال در تعریف اولیه هم گفتیم آن را نمیتعریفی بگیریم که با آن هم سازگار باشد چون بحث فقه

کنیم این به نحو قرارداد ما است ولی بعد گفتیم که بد نیست تسبیب تعلیم را هم بگیرد چون در آینده روي آن کار می

روایات به دهیم ولی چون این تعبیر در دهیم و در پایان موردبحث قرار میممکن است بگوییم اصطالحی قرار نمی

 کار رفته است مناسب است یک تعریفی روي تعمیم بدهیم.

 سؤال:
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گوییم حقوق جواب: معلم رویاروي متعلم است یا رویارویی نیست این هم از نکات خیلی مهم است وقتی می

و را خواهیم بگوییم که عنوان بحث ما هر دگیرد میگیرد یا نمیمعلم و وظیفه تعلیمه، غیرمستقیم آن را هم می

 گیرد و باید جداجدا بحث کنیم.می

 سؤال:

دهد که به بچه یاد بدهیم خود پدر هم شاید این آگاهی را جواب: در تسبیبی او الغاء کننده نیست فقط مزد می

 شود.نداشته باشد که یعلمه می

آن را تعمیم بدهیم  گیرد ولی چون در اصطالحات این یعلمه به کار رفته بایدتعریفی که اول گفتیم تصویب را نمی

ام یاد بدهد و یک وقتی است گیرم به بچهدانم کسی را میها را نمیکه آن را بگیرد پس یک وقتی است که خودم این

 ها است.دهم منتهی مستقیم نیست بلکه با نوار یا ویدئو یا سی دي و امثال اینکه خودم یاد می

 سؤال:

گوید شود و اینجا هر دو منظور ما است. جاهایی شرع میمنجر نمیشود و گاهی جواب: گاهی منجر به آنجا می

شود از باب داند تغییر شخصیت رفتاري اینجا پیدا نمیکه وظیفه او این است که این کار را انجام بدهد ولو اینکه می

هاي آینده بحث کنیم که باهاي خودمان تعلیم را معنا میها و سنجهحجت است درواقع ما با شاغول و شاخصاتمام

انطباق داشته باشد جاهایی ممکن است که از اصطالحاتی که در تعلیم و تربیت هست جدا بشود البته اصطالحی که 

طور نیست که اصالً مطرح نباشد، چرا مطرح است حتی گاهی به کنیم که اصطالحی نسبتاً عام است اینما تعریف می

دانیم گویند ما این را یادگیري نمیآن یادگیري، بعضی نظریات هم میگویند این یادگیري است ولی نه خودشان می

 سابقه هم نیست.این تعریفی که گفته شد بی

بندي آن شود. شاید بشود تقسیمات دیگري پیدا کرد این یک مقدمه که جمعها میاین دور نمائی است که از این

 تر نوشته شود و مرتب و منظم بشود.بایستی دقیق

 دوم: معلممقدمه 
خواهیم بحث را جدیدي بکنیم چون تعلیم منتقل راجع به معلم است اینکه معلم کیست که نمی ینکات مقدمه بعدي

گوییم و بحث تازه و جدیدي ندارد اما کننده، عامل انسانی، فاعل آن معلم میسازي معلومات است که به عامل منتقل

 از زوایاي دیگر چند نکته مهم در اینجا هست:
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 نقش معلم در گذر زمان
شده وقتی اي بسیار متعددي در یک فردي به نام معلم جمع میاول یک مقدمه بگوییم بعد تبیین بکنیم، قدیم نقشه

ریزي گذاري باشد، برنامهطور نبوده که سیستمی باشد، سیاستاي داشت یا معلم یک مکتبخانه بود، اینکسی مدرسه

کرده و ریزي میگذاري و برنامهاي باشد، بلکه خود او سیاستیافتهتکنولوژي سامان اي باشد،شدهباشد، ابزار تعیین

اي تدریس خانهکرده یا معلمی در مکتبکرده است وقتی که مالصدرا در سطوح باال تدریس میخود او هم اجرا می

به شخص معلم بوده است بنابراین معلم  ها وابستهها، ابزارها معموالً اینها، محتواها، شیوهها، برنامهکرده سیاستمی

گوییم با همه لوازمی ریز که میریز بود، برنامهگذار و هم برنامهواحوال سنتی هم سیاستهاي سنتی و اوضاعدر نظام

ها را شود هرکدام اینکرده، میکرده است، سیر ارائه را هم تعیین میکه دارد و مطابق آنجا یعنی محتوا را تعیین می

ریز بوده و هم مجري بوده است درواقع معلم گذار بوده، هم برنامهگوییم، هم سیاستز کرد و جزئیات آن را نمیری

عامل انسانی انتقال معلومات بوده به معنایی که از تعلیم ارائه کردیم و همزمان این عامل انسانی منتقل ساز معلومات 

گذاري بر عهده داشته است. این اي که سیاستیعنی با همه دامنه ریز با بما لهما من المفهومگذار، برنامهسیاست

ها از هم جدا شده یعنی پیشرفت وضعیت سابق بود با تعدد علوم، پیچیدگی علوم، پیشرفت زندگی بشر این نقش

ها شود و رو به تکسر و تنوع نقشها از هم جدا میشود، نقشهاي تخصصی بیشتر میها با این است که حوزهتمدن

آید و به حالت تکسر، تنوع و تخصص پخش و پراکندگی گرایش رود. از حالت انباشتگی، تجمع و انبوه بیرون میمی

وپرورش ها است، در حوزه بحث معلم و آموزشکند؛ این تحولی است که در قانون تحول و پیشرفت تمدنپیدا می

که علم را از فیلسوفان و بزرگان و علماي دیگر وپرورش حداکثر این بوده طور است، در حوزه آموزشهم همین

گرفته است ولی اینکه این محتوا چگونه و به چه گرفته و همه از خود او نبوده است محتوا را از جاهاي دیگر میمی

کرد و هر ها را خود شخص تنظیم میها نکته دیگر که اینکسی منتقل بشود، در چه ترتیب زمانی منتقل شود و ده

اي که باید به آن توجه شود. نکتهکند و تفکیک میشود و نظم پیدا میها یک مقدار جدا میتر بیاید اینچه جلو

هاي داشته باشیم این است که معناي معلم یعنی کسی که آن مفاهیم را منتقل بکند، ولی در عهد قدیم معلم نقش

اي مقدماتی و آن معلم یعنی کسی که همه نقشهگوییم دیگري همراه و مالزم با کار خود داشته است. ما وقتی می

کند و کند، مفاهیم را منتقل میتوانیم بگوییم معلم یعنی کسی که خود آن فرایند را اداره میفعالیت را داشته باشد، می

ها درواقع حیثیاتی بوده که برحسب زمان همراه او بوده واال االن جدا شده است؛ این مهم است که وقتی که آن
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هاي اخالقی یا فقهی بشویم اگر در روایات عنوان معلم آمده باید تعیین بکنیم که منظور خواهیم وارد تحلیلمی

ها در دل او جا گرفته است یا معلم که همان نقش ویژه و تخصصی است که امروز براي اصطالحی است که همه نقش

شود و آن همه عظمت هایی که به معلم داده میئولیتمانده است. سابق نقش معلم خیلی باالتر بوده است مس او باقی

ها تخصصی و جداسازي شده چیز دست او بوده است االن نقشآمده براي اینکه همهو تجلیلی که از معلم به عمل می

 است و نقش و قدرت شخص کاهش پیداکرده براي اینکه سیستمی شده است.

ز ابزارها دست آن نیست ده تا معلم دیگر هستند، مدیر کند خیلی اوپرورش تدریس میمعلمی که در آموزش

ریز نقش دارد، سازمانی که متون را تضمین کرده نقش دارد و لذا خیلی از گذار و برنامهنقش دارد، سیاست

شود براي اینکه معلم یک جزء از صد شده االن نمیشده و از او خواسته میهایی که سابق به معلم داده میمسئولیت

دیگر شده است، صد جزئی که متن است و دولت و نظام و سیستم و نوع ساخت و معماري مدرسه و مدیر جزء 

 مدرسه و معلمان دیگر و مربی.

 تحوالت عمده در نقش و قدرت معلم
در ادامه روز به روز آرام اتفاق افتاده و آرامعمده در نقش و قدرت معلم اتفاق افتاده است که در ابتدا دو تحول 

 :تشدید شده استهم 

هایی که یک زمانی در کار معلم متمرکز بوده است ساز از او گرفته شده است و انواع نقشاي زمینهنقشه  -1

 جداسازي شده است.

عوامل فراوانی که دست او بود از او گرفته شده است یعنی به خاطر پیچیدگی زندگی، عوامل اجتماعی،  -2

ن زمانی است که یک فرد وقتی که دست بچه را دست معلم فرهنگی، فکري دست او نیست این غیر از آ

ریزي و داد ده سال دیگر عمده عوامل تربیتی او دست همین معلم بوده است امروز عوامل تربیتی، برنامهمی

 ها از او گرفته شده یا نقش او کاهش پیدا کرده است.امثال این

 سؤال:

 ها معلمند؟وپرورش اینآموزششود؟ یعنی االن شوراي شود یا نمیجواب: می
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 تعریف معلم
کند آن محل ریزي میگیرد، مقدمات بعیده برنامهکه می آنچه منظور ما بود فرایند انتقال مفاهیم است اما از مقدماتی

گفتیم منظور همانی بحث است دو اصطالح داریم با توجه به توضیحاتی که داده شد تا به اینجا تعلیم یا معلم که می

 شود به دو شکل معنا کرد:که در فرایند سهیم بود اما حقیقت مسئله این است که معلم را می بود

شود در تعلیم البته این بحث را در معلم آوردم چون تناسب آن یک مقدار بیشتر است واال عین همین را می 

 گفت.

ود، یعنی همان نقش شگوییم معلم یعنی کسی که مجري آن فرایند است که معناي خاص مییک بار می -1

 ویژه معلمی؛

کند و امثال ریز است، تدوین متن میگذار است، برنامهساز است سیاستگوییم کسی که زمینهیک وقتی می -2

شود. مثالً قاضی، در قدیم ها با هم بود ولی االن تفکیک شده و باز هم بیشتر تفکیک میها، قدیم ایناین

کرد و بود، دادیار، قاضی به معناي خاص بود که حکم صادر می نشست؛ دادستانکسی در دکۀ القضا می

کند ها مجري هم بود یعنی بازرس بود، دادیار بود، قاضی تحقیق بود، قاضی که حکم صادر میخیلی وقت

آید که زد. االن چقدر سیستم پخش شده است از کسی که اول میبود. گاهی خود حضرت امیر شالق می

دهد، قاضی گیرد، کارهایی که بازرس و دادیار انجام میاي که انجام مییقات اولیهگزارشگر است بعد تحق

رسد به خود قاضی و تا بیاید دائره اجراي احکام که در این سیستم که قرار دهد تا میتحقیق انجام می

ط آید؛ آنجا هم عین همین بحث هست از لحاظ فقهی مهم است که آداب و شرایبگیرد، پدر طرف درمی

گیرد؟ من در بحث قضا این را هم گیرد یا نمیها را هم میگوییم براي چه کسی هست، آنقاضی که می

ام و تدریسی که داشتم خیلی مفصل راجع به این صحبت کردم عین این بحث در آینده راجع به بحث کرده

 شود.معلم بحث می

ها به یک اصطالح معلم توانیم بگوییم آنیقدیم مقدمات کار هم دست خود معلم بود االن جدا شده است، م

هرحال دو اصطالح اینجا متولد شد اما حکم را که توانیم بگوییم نه اصطالح خاص منظور ما است بههستند، می

 خواهیم تشخیص بدهیم در چه مورد این باید در آینده صحبت بکنیم؟می

13 



 ١٠٧١ �ماره ثبت:                                                                                                     

کند، مثالً یعلمه هم به اینکه مستقیم جایی اقتضا می هر دو اصطالح درست است و لذا باید ببینیم که قرائن در چه

گوید وظیفه پدر این است که گیرد با قرائن باید معلوم بکنیم که وقتی میکند هم تسبیب را میدهد صدق مییاد می

فکیک و ها و تهم یعلمه. این هم باید در آینده روشن بکنیم نقش» االستیجار المعلم«یعلمه، اینجا قرائنی داریم که 

قبول است و اگر بخواهیم اصطالح عام را بگیریم تعریف قبلی را ها را توضیح دادم و هر دو اصطالح قابلتقسیم نقش

 باید کمی تعمیم بدهیم و اما اینکه مبنا چیست باید در آینده بحث کنیم.

 سؤال:

اهللا م، والسالم علیکم و رحمهکنیاي است راجع به این هفت آینده صحبتی میهاي فنی و حرفهجواب: آن آموزش

 و برکاته؛ و صلی اهللا علی محمد و آله االطهار
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