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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 در تمامی مراحل تعلیم حکم
ي قدیم جزء هادورهثر است و در و در آموزش مؤکه روي عنوان تعلیم آمده  یاین است که حکم سؤال

و  زیربرنامه عمالًم معل خوددر سابق  چون است یا نه؟ دیگريآیا شامل مراحل  ،آمدهیممار ي معلم به شهانقش

سؤال این است که آیا احکام و خصوصیات شرعی  ؛دادهیمو راهنما بوده و انتقال مفاهیم را هم انجام  کنندهتیهدا

الیت ي و سایر مسائلی که براي معلم یا تعلیم گفته شده و زمانی در یک شخص جمع بود و یک فعزیربرنامهشامل 

 شود یا نه؟آمد میبه حساب می

 شرعی يهاواژهتحول مفهومی در عناوین و 
 وکنیم به چند نکته اشاره میشرعی  يهاواژهراجع به تحول مفهومی در عناوین و  اختصاربه این بحث در

 :بر دو قسم است ي شرعیهاواژهدر عناوین و  ت که تحول مفهومیاین اسنکته  نیترمهم

 ؛مفهوم تحول در عرضیات  -1

 مفهوم؛ تحول در ذاتیات  -2

بر شخصی  یزمان دری مکه یک مفهو مینیبیم .در اینجا کاري به عرضی و ذاتی که در منطق آمده نداریم 

ه زمانی مکتوب بین الدفعتین کتاب کتعلیم یا  ،راتی در آن ایجاد شده مثل قضاوتیو االن تغی شدهیماطالق 

شود و در می هم کتاب گفته هااینالکتریکی و مانند  يهانسخهبه  ق کرده و احتماالًخیلی فراالن بوده و 

 .هستیم آن آستانه این نوع اطالقات جدید است و مفاهیم دیگري که در آستانه تغییر

 محل بروز و ظهور تحوالت 
اتفاق  هسته معنادر نیز از یک جهت این تحوالت در عرضیات و خارج از هسته اصلی معنا است و تحوالتی 

توانیم می ،آوریممی ي که از لغات زمان گذشته به دستارتکازات خودمان یعنی گر دقت بکنیم با ارتکازا .افتدمی

جزء اموري بوده که  .در مفهوم ندارد و دخالتیبوده عرضیات  جزء ین امر است و بقیهابفهمیم که هسته اصلی معنا 

 بینم که جزءکنیم میدقت میولی وقتی ربطی به مفهوم دارد رسیده که می پیرامون مفهوم گرفته بوده و به نظر
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از  گوییممی تا این اندازه که هااینآید که مثل قاضی و معلم و می عرضیات بوده و دخالتی در معنا ندارد و به نظر

بوده که  طورنیامیشه منتهی ه »خصومهال لحکم لفصلر اصدَیُ«قاضی یعنی کسی که  همین قسم باشد، اگر دقتی شود

این یک واقعه  کرد؛و بررسی میو مشاهده  کردمی رورویزکرده همان کسی بوده که ادله را می کسی که حکم صادر

این است که وقتی  ولی حقیقت ،هم قرار داردمعنا  حوزهشده که در می خارجی بوده که ممکن است به نحوي تصور

 لفصلیصدر الحکم « فهمد که هسته اصلی موضوعمی ،و دقت بکندانسان در فضاي لغات زمان گذشته برود 

بررسی کرده و دیده یا ادله را  همین است که خود او »الخصومه لیصدر الحکم لفص«است اما اینکه  »الخصومه

بوده و وقتی قاضی  باهم هااینهمه  زماندرست است که آن  .دهدمی مستند کرده و کارهایی که امروزه دادیار انجام

بینیم که در لغت و با دقت میرا دارد ولی  هااینآید که همه می یک تصور اولیه به ذهن بر اساس شدگفته می

فتاده بلکه در عرضیات آن اتفاق افتاده یعنی این به خاطر صلی دارد که تحول در آن اتفاق نیات یک هسته اارتکاز

عرضی و  يهانقشاین هسته بوده و بر اساس پیشرفت و تحول نظام قضائی  امور خارجی بوده که همراه و پیرامون

 است.بوده از هم جدا شده  باهمزائدي که 

این یک نوع است که البته باید انسان در اینجا اطمینان داشته باشد یعنی با مراجعه به لغت و قرار گرفتن در 

تواند تشخیص دهد که تحوالت بعدي می وقتآن ،بکندرا پیدا معنا اگر توانست هسته اصلی  ،فضاي لغت آن زمان

این لفظ مختص به آن عنوان است و  و عرضیات است هااینشود فهمید که می خیلی جاها ،عرضی است یا ذاتی

افتاده می اتفاق باهم هااینبلکه برحسب اتفاق خارجی  ،سایر چیزهایی که آن زمان با این بوده در معنا دخیل نبوده

 .داشته نه دخالت در معنا و مفهوم بامعنا و مصاحبت و معیت

است که خیلی کار  یشناسلغت ،خواهد و یکی از کارهاي حساس فقیهمی از کارهایی است که اطمینان یکی نیا

 .حساسی است

 نکته اول

تحول در ذاتیات و  ،یعنی اگر ما بتوانیم هسته اصلی را با اطمینان پیدا کنیم ،در مفهوم نیست ،قسم اول تحول

ی استنباطی همیشه یک مفهوم برداشت ،فتادهقی دقی داریم که اتفاقی در آن نیما یک مفهوم حقی .مفهوم حقیقی نیست

ی از با شکل خاص و ايکه با عمل ویژهرود می ذهن انسان به کسی ،شود فرزندمی وقتی گفتهمثالً  ،وجود دارد

بلکه از طریق لقاحی باشد که از پدر و  ،اگر این فرزند با عمل مجامعت نباشدانتصاب به او پیدا کرده اما  مجامعت،
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 فرزند آید که ازمی اینکه طریقه خاص در اینجا نبوده گر چه وقتی به ذهن این هم فرزند است ولو ،مادر است

سته اصلی چیزي بینیم که همی ،له برویمدقیق مسئاما وقتی دقت بکنیم و در فضاي  ،ي خاص متولد شده باشدامجر

را  جزء عوارض و حواشی و امور حافه به آن معنا بودند و تحول زمان این امور حافه و حواشی هاایناست و همه 

دقیق  يومی به معنال مفهآید در اینجا تحواین یک قسم است که به نظر می .معنا راتغییر داده و نه سلب و حقیقت 

 .استاتفاق افتاده  امور حافه بالمعنیول در عرضیات و بلکه تح ،فتادهاتفاق نی

 نکته دوم

حواشی و پیرامون معنا و مفهوم  وخارجی  يهاتیواقعتحول در زندگی و  این تحول مفهومی، اینکهنکته بعد 

 ،به لحاظ حکمی امااتفاق افتاده  هاآنمیدان پیرامونی این مفاهیم یک حاشیه دارند و این اتفاق هم در  اصوالً .است

 .ستاموضوع احکام  ،هسته اصلی و معناي حقیقی

 نتیجه
ربطی نداشته و  به حواشی و پیرامون آناحکام تابع موضوع اصلی و هسته حقیقی است و آن حکم  بنابراین

لفظی داخل در این موضوع نیست و لذا اگر ما این دو نکته به خصوص نکته دوم  پیرامون به لحاظ مسائل حواشی و

ی که تشخیص بدهیم هسته اصلی این است و معناي حقیقی این یجاهایعنی  ؛بیان حکم قضیه هستکه را بپذیریم 

در  عی همهراحکام شا قرار داشته نه در خود ذات معنا، هاي عرضی بوده که در پیرامون معنهمه نقش بقیهبوده و 

اگر در قضا به  پس .قطعی است این حکمرود، احکام بیرون میاز دایره  هابخشآید و سایر هسته اصلی معنا می

سایر مقدماتی که  ،باشدمیالخصومه  لالخصومه یا انشاء الحکم لفص لاینجا رسیدیم که قضا همان اصدار الحکم لفص

معناي از  هاآندهد و امروز دیگري انجام می و در قضا و حکم او هم دخالت دارد دادهزمانی خود قاضی انجام می

فقط براي فردي است که  ،حکامی که براي قضا ذکر شده یا شرایطی که براي قاضی ذکر شدهقضا بیرون است و لذا ا

مگر اینکه از راه دیگري یک  ،شامل این حکم نیستندان و دیگر اما دادیار ،کندمی» الخصومه لالحکم لفص انشاء«

  .حکمی برایشان پیدا کنیم

 باشد به چه نحو است؟ اگر جایی حقیقت شرعیه :سؤال
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را دارد  دا بکنیم که شارع اصطالح خاص خودبکنیم و اطمینان پی بله اگر جایی حقیقت شرعیه را پیدا اب:جو

 .آن هسته را پیدا بکنیمو گفتمان شارع  اباید از فض وقتآن

 ...؟:سؤال

 ی که خود شارع هم ازعنوانبه باید ،اگر حقیقت شرعیه نداریم ،باید بررسی شود کلمات شارع حتماً  جواب:

باید با حیث خاصی به آن مراجعه  ،و اگر جایی هم حقیقت شرعیه باشداست به لغت مراجعه کنیم حاب لغت اص

 .بکنیم

آن داستان دیگري  خود ،مییبگوو معیارهاي پیدا کردن آن نیستم و اگر بخواهیم  هامالكمن در جهت بیان همه 

عرف عربی الاحد من  شارع، کهاست، چرا مؤثرمراجعه به خود آیات و روایات در کشف معناي حقیقی  است و قطعاً

 .عرف خاص شرعی عضویت دارد درجاهایی متکلم به آن لغت بوده یا در  و

است  مؤثرتردید خیلی هاي شرعی و کاربردهاي شرعی بیعالوه بر مراجعه به لغت مراجعه به واژه درهرحال

یک  اصوالً  جاي خود دارد، که خیلی مهمی هم هست يهابحثدارند  هااینو  ...که ایذوکس يهابحثاینجا البته در 

 دراي یعنی وقتی که در یک گفتمان ویژه ،ی که در عرف و لغت یک معنایی داردیهاهمه واژه که ایده این است

داستان  ،این حد و حدودمنتهی  ،کنندمیبار خاصی پیدا  هااینگیرد در آن گفتمان همه گفتمان شرعی قرار می

 .کنمدر اینجا طرح موضوع می .دیگري دارد

 نظریه ایذوکس 

ي جدید هابحثرخی از هم در ب شیکمابد و داردانشمند ژاپنی) (ایذوکس  وجود دارد که احتماالً ییک ادعای

مند در یک عرف اگر به صورت نظام ،عام وجود دارد که لغات و چیزهایی که در عرفاست  اینید آمی هرمنوتیک

جدیدي پیدا  رها یک بااین واژه معموالً ،در گفتمان شرعی که شد ،در روایات ،در قرآن مثالً ،خاصی قرار گرفت

 .کنندمی

 بررسی نظریه ایذوکس
در اصول بحث  .شود که در علم اصول داشتیمیک چیزي نزدیک حقیقت شرعیه می ،اگر این نظریه درست باشد

 ما حقیقت شرعیه داریم یا نداریم؟ شود که آیامی

4 



 ١٢٧٠ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

مبناي علم اصول و اجتهاد ما این است گویند می گاهی ممکن است داشته باشیم و گاهی نداشته باشیم که معموالً

و ما  اندشدهوضعرود خواهد و اال الفاظ براي معانی که در عرف عام به کار میقرینه می وحقیقت شرعیه دلیل که 

 ،موضوعات و متعلقات احکام عنوانبه ،آیندی که در لسان شرع مییهاالفاظ و واژه باید حمل بر آن معانی بکنیم.

ده  این یکی از شود،المعانی وضع میمن بما لها  هاآناحکام شرع بر  ،تابع قوانین تفهیم و تفهم و تفاهم عرفی است

احاله  ،بما لها من المفاهیم است اصول ما است که به چیزي که عند العرف و العقالء يهافرضشیپ بیست فرض از

 .شودمی

اصطالحات قدیم همان بحث حقیقت شرعیه بوده که احتمال  بهکه براي این وجود دارد  یهایمنتهی یکی از شبهه

  .کرده باشد دایپحقیقت شرعیه داشته باشد و معانی جدیدي  هاایندهیم که می

ید که اگر این الفاظ در گفتمان خاصی به کار رود آاي پیش میشبهه هرمنوتیک هايبحثعصار جدید و ادر 

کند که اگر ما آن تغییرات را دهد و تغییراتی در این مفاهیم ایجاد میمی ها را تکانگفتمان و آن جو واژه فضاي آن

حق  ،شودهایی پیدا میکند و هم سختیفرق می کشف آن ههم را وقتآن ،شود به لغت مراجعه کنیمجدي بگیریم نمی

 .بحث کرد را باید در جاي خودقضیه 

مراجعه به لغت و لسان شرع  هاآنگیریم که اصل همان مفاهیم عرفی و عقالئی است و براي شناخت فرض می

 .ع فهم معانی استدر جهتی که خود شارع هم احد من العقالء است و در گفتمان عربی آن زمان موضو ،شودمی

اگر دقت بکنیم و در فضاي عربی معلم  .مثل معلم هم همین وضعیت را داردآید یک قسم است و به نظر می این

 .یعنی کسی که واسطه انتقال مفاهیمی است معلم ،برویم

متنی الزم  ،خواهدمی يقواعد ،است و باید یک سیاستی باشد یدیگر اینکه براي انتقال مفاهیم نیاز به مقدمات

امور حافه به تعلیم است نه  هااین همه .یی باید به کار گرفته شودهاروش ی آماده شده باشد وایدارد و باید محتو

نتقال مفاهیم و الیم یعنی کام متعلق به هسته اصلی است و تعو لذا اح اینکه در سلب و اصل معنا دخالت داشته باشد

 .مفاهیم است نی ومعا ه انتقالطیعنی کسی که واس ،معلم

 نتیجه 
 کدامچیه شوده تکنولوژي که از آن استفاده میمتن و آماده کنند کنندهنیتدوو  زیربرنامهو  گذاراستیسبنابراین 

زمانی همراه  مقدمات تعلیم است و گرچه هانیاگر چه همه  .کند معلم نیستمی که این کارها راتعلیم نیست و کسی 
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ت بکنیم و در فضاي ولی وقتی دق ،آمد، فردي با آن خصوصیات به ذهن میشدتی معلم گفته میدر ابتدا وق ،معلم بود

فعالیت ماند رود چیزي که باقی میاست و کنار می عرضیاتو از  زوائد جزء هااینینیم که بمی برویم ارتکازات عقال

تعلیم الکتاب راجح یا واجب یا  گوییممییعنی وقتی که  ؛شوداست و احکام هم تابع همان می براي انتقال مفاهیم

شود اخیري که با وجود و فعالیت او این عمل محقق می جزء و کندیعنی فعالیتی که انتقال مفاهیم ایجاد میمستحب 

 ل و مقدمات نقشی دارند.وسای ولو بهاین عمل درست انجام شود و که هستند  در این نه کسانی که دخیل

خواهیم حکم ي آموزش قرآن، وقتی که میزیربرنامهمثالً  ،زي را معلوم بکنیمخواهیم حکم چیوقتی می

دهها روایت  که درتعلیم  طبق عنوان معلم واین است که  ،آنراه تعیین  یک ،آموزش قرآن را بدانیم يزیربرنامه

آن را هم  و ي هم کردزیربرنامهباید  یعنی علمتبگوییم  1»خِیَارُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ«گوید خواندیم که می

 ادله عامه هست. راه دیگر و یک راه هم تنقیح مناط ،گیردمی

 تعلیمشمول ادله وجوب یا رجحان دایره 

مشمول ادله وجوب  ،که در تعلیم نقش دارند یسازاننهیزمو برنامه ریزان و  گذاراناستیسکه آیا  استاین سؤال 

 تعلیم هستند یا نیستند؟ یا رجحان و استحباب

در مقام پاسخ به این سؤال  است،تفاوت م هانقشولی امروزه  ،ها جمع بودهگفتیم زمانی نقشله میدر تحلیل مسئ

 کم استحباب و وجوب و رجحان هستند؛مشمول ح هاآنیم ممکن است بگوی

 :شود براي این ذکر کردیسه دلیل م

 دلیل اول
و  گذاراناستیسیعنی تعلیم بر عمل  ،اینجا صادق است اً که آن عناوین عین مییبگواست که  این دلیل اول

این تحول مفهومی که  گوییممیاین است. جواب براي  هابحثکند که این ریزان صادق است و صدق معلم میبرنامه

خص در برابر تحول در عرضیات مفهوم هست و ذات مفهوم همان آموزش و فعالیت مستقیمی است که ش ،اتفاق افتاد

اي در آن ایجاد شده باشد اما االن توسعه يهاکیتکنالبته در برابر ممکن است با توجه به  ،گیردمتعلم قرار می

نامه را برانتقال مفاهیم است که  يسازنهیزمکنند تعلیم نیست، آنچه براي انتقال مفاهیم را ایجاد می مقدماتکسانی که 
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سته ه بلکه ،آن معلم نیست ،کندرا آماده می آن افزارنرمنویسد و یا متن را می ،کندمی يگذاراستیس ،کندآماده می

کند و خود او مفاهیم را آماده می مفاهیم بالمباشره است و کسی که زمینه انتقال اصلی و بخش اصلی معنا انتقال

ولو اینکه یک وقتی با هم بودند  تخارج اس معنازند از هسته این عمل دست نمی نیست و بالمباشره به هانتقال کنند

من علم ولده مثال «و یا  2»خَیْرُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَه«گوید اي که میمثل بحث قضا و لذا همه روایات و ادله

ممکن است که همه این  ،هسته اصلی است ومفاهیم دست زده  سازي انتقال عمل علم کسی است که خود او به »کذا

این کارها  اي نشسته و همهگفتیم یعنی کسی که در حجرهداده یا ابتدا معلم که میکارها را یک زمانی معلم انجام می

 معنا بودند. دهد اما آنها هسته اصلی نیستند و عرضیاترا انجام می

 پاسخ دلیل اول
 شود و اقسامی دارد:قسم دیگري می کهافتد زمانی هست که تحول مفهومی در ذات و سلب معنا اتفاق می

این یک قسم  است، اي به وجود آمدهیعنی مفهوم تازه ؛با مفهوم قبلی تباین داردکه  یافتهتحول گاهی مفهوم  -

 این را بفهمد خیلی قضیه روشن است. کسیاست که اگر جایی 

 ؛یق داردسعه و ض معناي جدید،دارد با در ذات معنا  یعنی تحولی که ،کندمی پیدا یقضسعه و گاهی  -

یعنی  »یتفقه فی الدین« مییبگویا اینکه عام بوده و امروز خاص شده او بالعکس مثل همین کلمه فقه که اگر  -

 ؛یق پیدا کردهذامروز از آن معناي عامی که داشته  و شناخت معارف بوده یطورکلبه

پیدا بشود این  ممکن است در مواردي همآن ،هم معناي خاص داشته که امروز معناي عام پیدا کرده گاهی -

است  از بحث چون خارج وزیادي دارد  يهابحثتحول مفهومی هم اگر اتفاق افتاده باشد که مصادیق و 

 مبنا بودهکه در زمان صدور  یباید برگردیم به معنای ،افتاده باشد کنم اما اگر چنین چیزي هم اتفاقاشاره نمی

 اتفاق افتاده ارزشی ندارد. بعدو آنچه 

کند ي میگذاراستیسکسی که  ،از قسم اول هست امثال آنو  يگذاراستیسو  يزیربرنامهمفهوم تعلیم نسبت به 

مفهوم  عرضیات از آنها ،درسی است یا مدیر است يزیربرنامهیا در سازمان  وپرورشآموزشدر شوراي عالی  مثالً

 .کنیمپیدا می شک یتحوالتی رخ داده باشد در یک جاهای ،ممکن است که در حوزه ذاتیات معلم ،است

 هومیهمف شبهه
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در  ؛عرضی بودن مفهوم را تشخیص بدهیم توانیم ذاتی وی است که نمیجای ،هومیه در اصولهاي مفیکی از شبهه

 :کنمرا عرض می موردی تحوالتی پیدا کرده که چند یمعلم حداقل در جاها

حتی اگر  دي درسی را داده که جاي ابهام و تردید زیادي هستنوار یا سی واسطهبهمثال معلم کسی هست که 

 ؛انتقال سازي مفاهیم را در نظر داشته باشیم

که چهره به چهره نیست که آن هم یکی  ییهاآموزشآیا بالمباشره شرط است یعنی رویاروي و چهره به چهره یا 

هاي مثل آموزش ؛مستقیم هست به صورت هاي جدیدبا تکنولوژي دي هست و یکی همصورت نوار و سیبه 

 است؛ میرمستقیغکند یا فرانس شرکت میشود و در کنازي در کالس حاضر میمجازي که به صورت مج

که بالواسطه  ردیگیم برر یا اینکه بالواسطه را هم د ردیگیبرمفقط آموزش چهره به چهره و مستقیم را در  این آیا

مثل همزمان هست مثل آموزش مجازي و ویدئو کنفراس  واي که زنده نیست یا زنده هم دو قسم هست بالواسطه

 اینکه همزمان در کالس نشسته.

بنشیند  جایییا اینکه در آن زمان مصداق نداشته که فردي  ؟آیا در هسته اصلی چهره به چهره بودن دخالت دارد

هاي او را بشنود و یا اینکه در یک کالسی در فالن در کنفرانسی در آمریکا هم شرکت بکند و حرف و همزمان مثالً

 این نبوده و االن پیدا شده ،ابزار و وسایلی که هست واسطهبهدانشگاه حضور داشته باشد ولی غیر چهره به چهره و 

 طرفآنفردي در اتاقی در  اگر در جایی که مستقیم باشد همین زمان اًگویند مخصوصبه این معلم می احتماالً است،

اما اگر این فاصله هزار فرسخ بشود ولی همزمان این منتشر بشود این تحول چیز جدیدي  ،کندنشسته باشد صدق می

 باشد.در هسته هم تحولی پیدا شده  هست که پیدا شده که احتماالً

 سؤال
 در ذات معنا ایجاد شده یا اینکه ذات معنا یک چیز عامی بوده و آن یک شکلی ازسؤال این است که آیا تحولی 

 گفتند؟م میذات بوده که در آن زمان وجود داشته و اگر این شکل در همان زمان هم وجود داشت به آن معل

 ال این است که این تحول مفهومی است یا نه؟سؤدر واقع 
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 پاسخ
حالت چهره به چهره هم جزء عرضیات  درواقعو  و شکل عوض شده تسیتحول مفهومی ن بگوییم ،ممکن است

و در جاهایی  هااینو امثال  يگذاراستیسد مانن ،عرضیات هست مفهوم بوده در جاهایی روشن هست که جزء

 است ذات معنا عوض شده معلوم هست که به تباین یا به توثیق

مستقیم  طوربهوسایلی که ، البته اینجا ممکن است جانیهممثل  ،اجمال و تردید هست جاهایی هم مرزهاي

 ولی معنا دخالت ندارد و تحول در خارج معنا است هستهکند یعنی در بر این صدق می یم ظاهراًبگویکنند پخش می

 ؛ر نیست ولو همزمان هستواصل معنا انتقال سازي هست که اگر بالمباشره هم باشد، بالمباشره چهره به چهره منظ

آیا  ؟نوار آن احکام را داردگوش کردن آیا  ،کندنوار کسی را گوش می که همزمان نباشد مثالً یجای اما در

 ردي ثابت است یا ثابت نیست؟را گوش ک نوار اوحقوقی که براي معلم وجود دارد براي کسی که 

 ،گیردا هم میدر ذات معنا دخالت نداشته حتی معنا این شق نواري ر مییبگوهست که  مقداري سخت اینجا

 ؛این یک قسم هست .شود بیان کرداجمال دارد و خیلی دقیق نمی

، این یک قسم میرمستقیغمباشره هم مستقیم باشد یا  غیر ،باشد شرهقسم دیگر این هست که بالمباشره یا غیر مبا

 ؛است

و  يکارآموزحالت کند و گاهی نشیند و القاء میکه استاد گاهی می قسم دیگر بحث هدایت و راهنمایی است

 گیرد یا نه؟ ظاهراً را هم در بر می هااینکند دهند نظارت میبر کاري که آنها انجام می کنفرانسی دارد و و يکارورز

یم نه به معناي امروزي که انتقال مفاهیم را مقابل آنها گویاز عرضیات است یعنی انتقال مفاهیمی که میانتقال مفاهیم 

هسته معنا باید فته بشود و لذا شکاستعدادهاي او رد یعنی کاري بکند براي اینکه معناي عامی داقرار بدهیم، آن یک 

تعلیم غیر  از این جهتات لغت عرب هم این سازگار باشد و آید که با ارتکازشود و به نظر میتر یک مقدار دقیق

آید که آنها انجام بگیرد به نظر می سقراطی و کنفرانسی و کارورزي و کارگاهی يهاروشتعلیمی که با  ،مباشري

 کنیم.می عرض تفصیل بحث را بعدکه  ردیبربگتواند آنها را در عرضیات معنا هستند و معنا می

 ؟ :سؤال

ولی چیزي که در  گیردگیریم در مقابل شقوق دیگر قرار میمی ی که امروزانتقال مفاهیم به معناي خاصجواب: 

 اگربراي اینکه این را دریافت بکند چیزي که خود او هم بداند  يسازنهیزماهیم یعنی هسته اصلی اینجاست، انتقال مف
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پرسد الی میویند، گاهی فرد جاهلی از انسان سؤگاین یاد بگیرد به این تعلیم نمی ازخود او نداند و با کار او چیزي 

اي ریخته که او داند، آگاهانه نقشهآن شخص باید ب شود اینکه تعلیم نیست حتماًو یک چیزي براي انسان کشف می

این  بامالحظه .پردازیمي دیگر میدامنه وسیعی دارد و در جااین بحث  بفهمد انتقال مفاهیم به این معنا هست؛

هسته ذاتی چیزي  .شود یا نه که گفتیم نهمعلم اطالق می هااینآیا به  زیربرنامه ،مدیر ،گذاراستیسکه گفتیم  هابحث

گردد، تعلیم مستقیم و میتعلیم بر يهاروشدیگري که به  هايبحثخارج از آن هسته هستند و  هاایناست که 

را من توضیح ندادم ولی این  هااینکه برخی از  یررسمیغ، استشعاري و غیر استشعاري، رسمی و میرمستقیغ

 ،یررسمیغنیست، رسمی است یا  دهشيزیربرنامهدهد ولی آگاهانه و تقسیمات را هم دارد تعلیمی که انجام می

استفاده  هااینهاي نوینی مثل کنفرانس و از روش شود یا نهآالت و ابزار استفاده میمباشري، مباشري است یا غیر

علی محمد و آله  اهللایصل ؛ وتا حدودي اطراف قضیه را روشن کردیم الجملهیف، آیا آنها تعلیم هست یا نه؟ کندمی

 االطهار
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