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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
در تعلیم کتاب این بود که آیا عنوان و احکام تعلیم کتاب شامل کسانی که در مقدمات تعلیم قرار  هفتمین مبحث

شود یا نه؟ یا تعلیم به صورت مستقیم نیست می ...، ریز، تزئین کننده متن وگذار، مدیر، برنامهمثل سیاست ،دارند

شود یا نه؟ در معناي تعلیم آنچه به و تلویزیون مداربسته و از طریق رادیو و نوار را شامل می نترنتیابلکه از طریق 

م از باب تفعیل است و تفعیل هم براي تعدیه است و تعلیم یعنی توانیم اشاره کنیم این است که تعلیلحاظ ادبی می

، علّم یعنی علم را به او داد، جعله یا صیره عالماً، این تعبیر معموالً گرفت فرام یعنی گوییم عَلِمی وقتکتعدیه علم، ی

اً، صیره فرحاً، علّم گوید فرح یعنی خوشحال شد، فرّح یعنی جعله فرحمی وقتکآمده است. مثل این که ی گونهنیا

ي ریزي است که امروز در هابحثهم یعنی جعله عالماً و در این جعله عالماً، یک مفهوم کلی است که فراتر از 

 ي تدریس وجود دارد. براي این که مفهوم معلم و تعلیم براي ما روشن بشود چند نکته را باید توجه بکنیم:هاروش

 نکات در باب مفهوم معلم و تعلیم

 : تعلیم از باب تفعیلکته اولن
ن معناي مشهور تفعیل است. علّم یعنی صیره یا جعله عالماً، این که اهم کهتعلیم از باب تفعیل و براي تعدیه است 

است که به شکل کالسی، پرسش  ادگرفتنجعله عالماً به شکل انتقال مفاهیم و به معناي خاص امروز نیست، مقصود ی

) یا هر 5(علق/» عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ«که خدا  شود و به معناي تکریمی باشدل میو پاسخ باشد همه را شام

گیرد منتهی معلم وقتی درباره خدا به جعله عالماً هم تکریمی و هم اعتباري و قرار دادي را می درواقع ،معنایی باشد

نصراف به قسم اعتباري و قراردادي دارد یعنی ضوابط ي طبیعی معلم، اهاحالترود ظهور در تکریم دارد در کار می

دهد در وجود او تصرف کرده یا در سرشت او یعنی به او علم می» عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ«ظاهري در آن هست. 

واقعی ي ظاهري هست معلم هامیتعل، همان بحث علیت است در حقیقت مواردي که کندیمقرار داده یا بعد افاضه 

 معلم واقعی خداست.» المعلم واقعی إال اهللا«در حقیقت » المؤثر فی الوجود إال اهللا«هو اهللا است، از باب این که 
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ي مهندسی ژنتیک مطرح است که با یک تصرف در ژن شخص یا هابحثدر  هانیاسؤالی وجود دارد که 

د و با یک برنامه و بدون کالس و آموزش ممکن است شخص چیزي را یاد بگیر هاژنیا  هاسلولي در کاردست

یک تصرفی در سلولی یا در ژنی بکند که این شخص نسبت به این چیزها عالم باشد که این آموزش ظاهري نیست 

گوید علم، یعنی صیره عالماً، صیره وقتی در تعلیم می هم تعلیم صادق باشد به لحاظ لغويو بعید نیست که به این 

 هانیااما در صلب معنا  ،ي یک انصراف عادي به صورت فرایند کالسی و انتقال مفاهیم داردعالماً در شرایط عاد

نهفته نیست، علم یعنی در یک فرایند متداول مرسوم به او یاد بدهد و یا کاري بکند که با تصرف ژنتیکی او قرآن را 

شخص یاد  ،سلول و با تصرف در ژن ندکیمچون علم پیشرفت  ،بلد باشد و بعید نیست این موارد را هم شامل بشود

 .شودیمو با این تصرفات دنیا عوض  دیآیمدهید که در ذهنش مثل این است که سی دي به او می ردیگیم

یی که از این مورد هست وقتی در لغت بیاید بیش از این نیست، هاواژهمطلب اول این است که علّم و تعلیم و 

گوید یعنی جعله یا صیره عالماً، همان معناي باب تفعیل که اینجا وقتی علّم می ،ردعلم یعنی آگاهی و معناي عامی دا

شود و هم تصرفات تکوینی که را شامل می هايقراردادیی که دارد هم قسم هاروشهم آمده است و این معنا با همه 

آوریم جز می به دستاظ لغوي کسی انجام بدهد تا شخص آگاه بشود. در نکته اول باید بگوییم آنچه در معنی به لح

شود، تکوینی هم یا همان تکوینی علیتی است که این چیز دیگري نیست و این هم شامل تکوینی و هم اعتباري می

 انجام بگیرد. هاژنیا  هاسلولدر مورد خدا هست یا تصرفات طبیعی که ممکن است در 

 سؤال: جعل واحد باشد یا دو تا باشد؟

 کند.بسیط باشد یا مرکب، فرقی نمی بلهجواب: 

تکوینی هم تکوینی حقیقی علمی باشد یا طبیعی باشد، قسم اول همان افاضه خداست و قسم دوم تصرفاتی است 

؛ کما این که جهل بسیط باشد یا ردیگیمبکند و شخص به اموري آگاه بشود، هر دو را  هاسلولو  هاژنکه بشر در 

 ود.شمرکب، هر دو را شامل می

 ثمره بحث
اي شد که بر دوش کسی ثمره بحث این است که اگر تعلیم حکمی پیدا کرد، استحباب و وجوب یا حقی یا وظیفه

شود، فرآیندهاي اجتماعی که به صورت روابط بین هست این هم تعلیم به نحو تعلیم اعتباري و فرآیندي را شامل می

یی که ممکن است در یک زمانی مصداق پیدا بکند یعنی مثًال پدر و مادر دستوري هاتیفعالشود هم افراد برقرار می
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گیرد یا زبان را سریع یاد راحتی قرآن را یاد میشوند که بهطور تنظیم میها اینکنند که با آن دستور ژنرا عمل می

مه در این مفهوم وارد هستند، این که کند هها فرق نمیها و شیوهگوییم روشدر فرآیند اعتباري که می ...گیرد و می

به شکلی باشد که بنویسد یا حرف بزند یا این که به صورت کنفرانسی و مباحثه باشد » یجعله عالماً «دهد آموزش می

این است که خود این دارد و دیگري ندارد؛ قوام آن به این است که یکی » صیره عالما«فقط چیزي که هست مفهوم 

ندارد و او واسطه و سببیتی است که دیگري بداند اما وساطت به این است که او بداند یا  چیزي دارد و دیگري

مامائی بکند براي این که ذهن او شکوفا بشود قوام آن به  آرامآرامکند تا مثالً شود یا او را فعال میمستقیم وارد می

ند که این سرمایه را پیدا بکند بأي نحو کان، کاي دارد که دیگري بالفعل ندارد و تالش میاین است که او سرمایه

هایی که در ها و شیوهسواء کان به این شکل، اگر یک زمانی مصداق پیدا بکند یا به شکل همان فرآیند یا به روش

 تعلیم و تربیت گفته شده است.

 ؟...سؤال: معلم حتماً باید ماده علم را داشته باشد، االن بر اساس آزمایشگاه

شود، مفهوم این است که جعله عالماً ولی ظاهر این است که یک انصراف راً این مورد را شامل نمیجواب: ظاه

 یعنی خود او باید داشته باشد و اال در مفهوم نیست. ؛دارد

یی دارد که اطمینان به آن سخت است بخصوص اگر... هالبهي مفهوم شناسی خیلی دشوار است و هابحثالبته 

کند را پیدا می هایآگاهشد ممکن است پزشکی یا جراحی عملی را انجام بدهد که شخص این با هانیاطبیعی و 

ممکن است بگویند ولی ما  هرچندگویند؟ خود طبیب نسبت به آن آشنایی ندارد، آیا این را هم تعلیم می کهیدرحال

را  هاآنخود من  کهیدرحالمم فهآن چیزهایی را می به خاطرزنید که من تردید داریم و گاهی شما یک حرفی می

 کهیدرحالداند ولی حدیث را نقل کرده و به او داده است کسی نمی» رب حامل فقه الی من هو افقه منه«یا  دانمینم

 .شودیمگویند؟ تردید داریم ممکن است بگوییم فهمد، آیا به این هم معلم میخود او نمی

 ...است که گونهنیاي غیرمستقیم هاآموزشسؤال: خیلی از 

ي عالم هادهیپدو  هاتحولآید این است که این شخص بیشتر عامل است، مثل این که : آنچه به ذهن میجواب

یک فرآیند  عنوان بهدهند عامل و حامل است اما این که معلم است و به آدم چیزهایی را یاد می هاوقتخیلی 

آید که تعلیم انصراف به صورتی دارد که شخص معلم آگاه به آن می به نظرانسانی تعلیم کرده در این تردید است. 

لحاظ  به و گرچه از نظر لغوي ،گویند تعلیم دادماده و موضوع باشد اما اگر او آگاه نیست این معلم نیست یا نمی

 صورت نیاشود در اما به لحاظ اطالقی آن را شامل نمی شود به این اطالق کردمی مفهوم لغوي و ذات لغت علمه
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که او یاد بگیرد تعلیم و معلم صدق  کندیمو کاري  دهدیماگر شخص آگاه به این امر است و آن تصرف را انجام 

 کند ولی اگر آگاهی ندارد از این انصراف دارد.می

 نکته دوم: عنوان قصدیه
طور باشد، همیشه اینشود ولو تعلمی حاصل شده یعنی اگر قصد نباشد، تعلیم نمی ،علم از عناوین قصدیه است

 نیست که تعلم از ناحیه تعلیم به معناي قصدي باشد، ظاهراً از عناوین قصدیه است.

گوییم شخص باید آگاه و قاصد این عمل باشد، بنابراین باید بگوییم از افعال قصدیه است مثل بیع، در حقیقت می

مثل خوردن و راه رفتن نیست، باید آگاهی و قصد  خواهد،یک نوع آگاهی می هانیاگوییم باع، یا اشتري، وقتی می

 گفت حتماً ال غیر است. شودینماست و  تااستظهار هانیاداشته باشد. بعضی از 

 واسطهواسطه و عدم نکته سوم:
ریز گذار است، برنامهمستقیم به این امر نپرداخته است، سیاست ،گیردجایی که کسی در مبادي این تعلیم قرار می

است، مدیر است، یا نویسنده یک کتاب متن است یا تهیه کننده یک سی دي است که دیگران از این براي آموزش 

نیم به ارتکازات را تحلیل بک کهی وقت .کندخورد معلم صدق نمیمی باواسطهکنند، ظاهراً به کسانی که استفاده می

شخص  باواسطهولی اگر  ،ولو مباشرت به معناي عام است ،رسیم که معلم یک نوع مباشرتی الزم دارداینجا می

 گویند.معلم نمی هانیادیگري در این آگاهی دخالت داشته باشد به 

سنده متن علمه یا نوی زیربرنامهگذار یا بنابراین نوعی از مباشرت در تعلیم شرط است و ارتکازات ما به سیاست 

دخیل در این جریان هست، عناوین  ،گویند، این صدق عرفی ندارد و کسی که این کتاب را نوشته استیا معلم نمی

توان با تسامح و مجاز تعمیم داد مثل کند. البته میم نمیولی صدق معلم یا علّ ،دیگري دارد که بگوییم ثواب دارد

به یک معناي تشریفی مسامحی است نه به » ر و امیرالمؤمنین أبوا هذه األمۀپیغمب«که  مییگویموقتی  ،کلمه أب است

و لذا در خطاب و دلیل اگر حکمی براي أب یا براي معلم یا تعلیم بیاید انصراف به جایی دارد که  معناي حقیقی أب

 ؛شودد آن را شامل نمیدر این فرآیند دخیل هستن باواسطهدهد و اما کسانی که شخص مباشرتاً این کار را انجام می

ریز و مدیر و مدون متن از مفهوم گذار و برنامهسیاست شود،واب سؤالی که داشتیم روشن میبر اساس نکته دوم ج

 شود.نمی هانیاتعلیم و معلم خارج است و اگر ما احکامی براي تعلیم و معلم به خصوص داشته باشیم شامل 
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 نتیجه نکات
 :که پس گفتیم

 ؛شودیم هامیتعلي تعلیم و انواع هاروشمفهوم تعلیم به معناي تربیت و شامل اعتباري و تکوینی و همه   -1

 اینکه انصراف به جایی دارد که آگاه به موضوع و قاصد موضوع باشد یعنی عنوان قصد؛  -2

عوامل  اینکه نوعی مباشرت در آن شرط است و افرادي که در فراگیري او دخیل هستند و جزء علل و  -3

نیست و لذا روایاتی که در مورد علم یا معلم آمده  هاآنمقدماتی هستند تعلیم و علم یا معلم صادق بر 

 .شودیم هاآنبگوییم شامل  شودینم

 ي دیگري قائل بشویم ...؟هانقشسؤال: اگر براي معلمی و تعلیم یک هسته مرکزي قائل بشویم که انتقال است و 

کند. ما مرکزي براي معلم و علم پیدا کردیم و اال اگر کسی حرف دیگري بزند مطلب فرق میاستاد: بله ما هسته 

 کنیم.زنیم و دفاع میروي این مبنا حرف می

 سؤال: دستیار هم معلم نیست؟

ولی  ؛ابزار است، معلمی شامل این نیست ،بردآورد و میاستاد: دستیار دو قسم است؛ یک وقتی کتاب را می

دهد، گاهی دستیار حکم معلم پیدا ي است و دستیار دانشجوي دکتري است واقعاً مطلبی را ارائه میگاهی استاد

 کند.کند و گاهی حکم معلم پیدا نمیمی

 کند؟ي مجازي، معناي معلم تغییر میهادانشگاهسؤال: با توجه به وجود آمدن 

 کنیم.که بحث می ردیگیماستاد: آن را هم 

 تسبیب در تعلیم و وکیل: تنکته چهارم
 و تسبیب در تعلیم است. توکیل ،در فقه هم هست نکته دیگر که باید توجه بشود و

در بیع در کتاب الوکالۀ یک بحث بسیار پیچیده فقهی مطرح است که چه چیزهایی وکالت پذیر است و چه اموري 

ي را بخرد، اخانهگوید وکیل شد که براي او همسري را عقد بکند یا براي او وکالت پذیر نیست؟ مثالً در عقود می

یزي بخورد، این معنا ندارد علت و معیار آن در فقه کند، ولی وکیل شد که به وکالت از او چاینجا وکالت صدق می

 آمده و در جواهر و کتاب الوکاله مفصل بحث شده است.
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ها شرط است و گاهی با توکیل هم اسناد اي که هست افعال و عناوینی که ما داریم گاهی مباشرت در آننکته

رد و به دیگري نسبت بدهند، ولی اگر وکیل شود. اگر بخواهی به کسی وکالت بدهی معقول نیست که او بخوداده می

اي براي او گویند خود شما خانه را خریدید، اگر آقاي الف، باء را وکیل کرد که خانهبکنید که خانه را بخرد، می

و دفاع هم بکند، کسی  را بنویسد اشنامهانیپا، خانه را خرید، ولی اگر وکیل بگیرد که گویند اشتري الفبخرد، می

 خود دفاع کرد، این وکالت پذیر نیست. نامهانیپاوید آقاي الف از گنمی

  بنديجمع
داریم این است که بعضی جاها وکالت پذیراست و بعضی  بنابراین طبیعت افعال و عناوینی که در عقود و ایقاعات

ال این است که دهند. اجمجاها وکالت پذیر نیست و جایی که وکالت پذیر نیست فعل را به شخص موکل نسبت نمی

دهند، گاهی به سبب نسبت نمی و دهندگاهی افعالی که سبب آن دیگري بوده است عالوه بر مباشر به سبب نسبت می

گویند خورد وادار بکنند که چیزي را بخورد چون سبب خوردن او دیگري بوده است نمی زوربهاگر کسی را  مثالً

شود، این یک بحثی است که در جاها به سبب هم نسبت داده می گویند وادار به خوردن کرد ولی بعضیبلکه می

 ؟این بحث هست که تعلیم از کدام قسم است نجایاجاي خود در فقه باید بحث بشود در 

پس عناوینی که ما داریم بعضی از عناوین قید بالمباشره در مقابل توکیل دارد که با تسبیب و توکیل به سبب و 

اما بعضی از عناوین داریم که اگر تسبیب و توکیل بود به شخص سبب هم نسبت داده شود موکل نسبت داده نمی

 شود.شود با معیار و مالکی که در جاي خود بحث میمی

 ؟هاستنیاسؤال این است که تعلیم از کدام قسم 

یا نه؟ جایی که شود اگر پدري کسی را استخدام کرد که به بچه او قرآن بیاموزد، آیا تعلیم به او نسبت داده می

حالت توکیلی و تسبیبی دارد در بحث قبلی که کتاب را فراهم کرده و برنامه ریخته بحث خود دارد ولی اینجا با قصد 

کنم تا به بچه من قرآن بیاموزي، آیا این تعلیم است یا نه؟ گوید من شما را با پول استخدام میمی وکتابحسابو 

 شود؟ستفاده میسبب است، آیا علمه در اینجا هم ا

ریزي کرده است و گاهی کتابی غیر مباشر و واسطه گاهی آگاهانه و قاصدانه مورد را قصد کرده و براي آن برنامه

 متفاوت است اینجا حالت توکیل و استیجار دارد. باهمکمی  هانیاکند، را نوشته و کسی هم استفاده می

6 



 ١٢٧١ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

7 

کند. وقتی امیرالمؤمنین دهد بلکه دولت استخدام میلیم نمیوظیفه دولت تعلیم است، خود دولت که تع مییگویم

وظیفه من تعلیم شما است، مقصود آن نیست که خود شخص تعلیم  »أعلمکم کی التجهلوا«فرماید می البالغهنهجدر 

 بدهد.

 عنوان تعلیم با عنوان معلم ت وتفا
 کند.آنچه مسلم است عنوان تعلیم با عنوان معلم فرق می

 پیدا کرده است. وفنحرفهکند چون معلمی حالت گوییم علمه، ولی صدق معلم نمیگاهی می

 :معلم دو اصطالح دارد: در اصول در بحث مشتق هست که

 ؛گاهی به معناي ما صدر عنه المبدأ هست -

 .ولی گاهی به معناي حرفه و مهنت است -

که شغل و حرفه او تعلیم است فلذا در روایات که گاهی معلم به معناي من علمه است، ولی گاهی به معناي کسی 

معلم آمده است سؤال این است که منظور هر کسی که یک کلمه یاد داد و یا این که یک نوع ثبات داشته باشد و 

باید یک ثبات و استمراري  1»مَن عَلّمنی حَرفاً، فقد صَیَّرنی عبدا« «کسی که یک حرف یاد داد استاد با قطع نظر از 

 .ته باشدداش

 .خواهدگیرد ولی به معناي شغل و حرفه یک نوع ثبات و پایداري میمعلم به معناي عام و لغوي همه را می

گوییم این مشکل را ندارد معناي عام هست یعنی آموخت ولو این که معلم صادق نباشد. آیا اینجا که علم می

 ؟گویند یا نهمه میکند علکند و استخدام میگیرد و اجیر میوقتی که وکیل می

ي است که گفته اقاعدهدر  استثناءآید این یک آید علمه نیست، باید خود او بلد باشد، ولی به نظر میبه نظر می

یک قرینه در  احتماالً» یعلمه الکتاب«گوید شد که صدق علم در اینجا صدق مجازي نیست و روایاتی هم که می

دهد و لذا در این یاد می باواسطه هاوقتطور نیست که خود پدران یاد بدهند، خیلی این وقتچیههست که  هانیا

کند گیرد و استخدام میآید که شخصی که اجیر میدانیم و ابتدائا به ذهن میموارد گرچه نوعی مباشرت را شرط می

گوید حق فرزند این شود، یعنی وقتی میگویند یعلم یا تعلیم کرد اما قرائنی وجود دارد که این را هم شامل مینمی

 .321، ص: 1مجموعه رسائل در شرح احادیثى از کافى، ج - ۱
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طور نیست که خود شخص قرآن و خط را بالمباشره به او یاد بدهد دانند ایناست که به او آموزش بدهد همه می

نوعی قرائنی در روایات دارد که در جایی که تسبیب باشد و اجیر بکند و با واسطه کسی را مأمور بکند که به فرزند 

 جا تعلیم صادق است.او یاد بدهد، این

 .برد، باید بگوییم درست استامام به عنوان شخص آگاه به لغت یعلم به کار می

 :در این نوع روایات امر دائر بین این دو مطلب است که

گویند کند و نمیکند یعلمه صدق نمیبگوییم معناي حقیقی این است که بالمباشره باشد و آدمی که استخدام می

 حقیقی آن است و این مجاز است؛ نايمعلم است مع

امر دائر بین این دو واقعیت این است که در  توان به او نسبت داد؛با توکیل مییا این که از جاهایی است که 

روایات علم به غیر مباشر به این نوع مواردي که توکیل و تسبیب است نسبت داده شده است و مسلم است که شامل 

 ؛شودي تسبیبی میهاتیفعال

 ن که استعمال حقیقت است یا مجاز؟اما ای

کند. پس یعلم و تعلیم احتمال دارد بگوییم این نوعی حقیقت است ولی اگر کسی این را نپذیرد حمل بر مجاز می

در مجازي یا حقیقی بودن بحث  کاربرد دارد و اما قطعاًدر مواردي که با تسبیب و توکیل یا با استیجار انجام بشود 

توان فعل را به او اسناد داد مثل جایی که اجیر و وییم اینجا از جاهایی است که با تسبیب و استیجار میگدارد و می

کند که چیزي را بخرد، او صیغه عقد را خوانده است و معامله را امضاء کرده است ولی به او هم نسبت وکیل می

الت دارد و در جاي خود مقداري بحث شده دهند؛ سبب باید اقوي باشد و ارتکازات مختلفی در این امر دخمی

 است.

 سبب است ...؟ سؤال: در روایت است که در تعلیم پدر،

رود یا با گویند أب زوجه، آیا حقیقتاً این اصطالح به کار میجواب: در آنجا هم بحث این است که وقتی می

د به همه مواردي که استخدام بکند و شونوعی مجاز است؟ جاي تأملی وجود دارد که اگر بگوییم استناد داده می

آید؟ تردیدي وجود توان گفت حقوق معلم هم نسبت به او میشود گفت علمه و در آن صورت میاجیر بگیرد، می

دارد و حقیقت این است که دو طرف قضیه وجه دارد و مردد بین این دو هستیم. شواهدي هست که حقیقت است و 

مقابل این است که خیلی بعید است که بگوییم حقوق معلمی هم شامل شخصی که در مقابل هم شواهدي است. شاهد 
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اجیر کرده ثابت است، دولت که او را اجیر کرده براي اینکه آموزش بدهد بگوییم او هم معلم است، این که حقوق 

 معلم براي ما ثابت بشود، جاي تردید و ابهام و اجمالی هست.

 ؟...ان معلم بودن ثابت باشد و دیگري با عنوان دیگريسؤال: در این مورد یک طرف به عنو

جواب: از اول گفتیم که به عناوین دیگر قبول داریم قطعاً شخص به خاطر این که دخیل در امر خیر دارد حق 

خواهیم بگوییم اینجا معلم است و آداب دارد، هر ولی نعمتی بر انسان حقی دارد، ولی معلم یا پدر متفاوت است می

آید، کسی که پدر او هم نیست، خیري هست که استخدام کرده است براي ئف و حقوق متعلم در اینجا هم میو وظا

شویم، البته اگر تردید خیلی بینیم کمی مردد میقضیه را می طرفنیاچیزي یاد بدهد، گرچه وقتی  هابچهاین که به 

ر این قضیه نتوانستیم به نهایت برسیم گر چه در گیریم. دجدي بشود و اجمال آن قطعی باشد ما قدر متیقن را می

حقیقی به موکل و مسبب تعلیم و معلم صادق نیست بلکه بالمجاز است چون باید بگوییم  طوربهذهنم این است که 

 حقوق معلم و تعلیم هم بر این ثابت است.

 گري با قرینه؟شود به هر دو عنوان معلم صدق دارد، براي یکی مستقیم و براي دیسؤال: آیا نمی

کسی که مستقیم در اینجا دخالت دارد هم شامل عنوان معلم است و همه حقوق معلم بر او ثابت است در جایی 

کند؟ اطمینان به این مشکل است که واقعاً گوید یا حقیقتاً بیان میگوید باید ببینیم که قرینه مجازاً میکه قرینه می

 با یک نوع تردید مواجه هستم.» لحقیقیبما له من المعنی ا«علمه و معلم است 

 کند مثل تبادر و ...؟از قرائن حقیقت اینجا صدق نمی کدامچیهسؤال: در اینجا 

 به خاطر این است که بگوییم این قرائن هست یا نیست؟ در هر صورت ما تردید داریم. هانیاجواب: همه 

 نتیجه نکته چهارم
توان به او نسبت داد و حقوقی شود گرچه مجازاً میبنابراین توکیل و تسبیب موجب صدق تعلیم بر آن سبب نمی

 است. ترفیضعاز باب عناوین دیگر دارد اما به عنوان تعلیم و معلم احتمال 

یا وسایل دهد سؤال: جایی که جعل است و کسی که هدفش این است که یاد بدهد و یا به صورت مستقیم یاد می

 کند؟تعلیم را فراهم می
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گویند؟ کند معلم مینویسد و مدیریت میاگر جعل با وسائط باشد قطعاً بالمباشره است. جایی که کتاب می

را از لغت گرفتیم ولی یک نوع انصراف از گفتمان تحاوري به جایی که مباشر باشد دارد » صیره عالما«گویند، ما نمی

 ز دارد از این انصراف دارد.و جایی که به قرائن نیا

 ...گوید علمه، قرار نیست که معلم به حساب بیاید او ناظر به این است که بچه باسواد بشودسؤال: روایت که می

 نظر به آموزش دیدن بچه است نه آموزش دادن او؟

است یعلمه با واسطه یا بدون واسطه،  ادگرفتنگوید حق بچه یاي است که وقتی میجواب: قبول داریم، این قرینه

صدق این عنوان با واسطه مجازي است. کمی تردید داشتم ولی تردیم مایل به این سمت است که معلم صدق حقیقی 

 .ردیگیمي داریم که آن را انهیقرندارد. 

است یا بگوییم اي داریم که مجاز در بحث دولت که حکومت اسالمی وظیفه تعلیم دارد یا باید بگوییم قرینه

ها دولت و حکومت گیرند این عنوان حقوقی است نه حقیقی، خود آنکسانی که عمالً در استخدام دولت قرار می

ي بود که انکتهکنیم. این هم ها که با واسطه بخورد و بعد این بخش را بحث مینیست که صدق آن گونهنیااست و 

نیست که همه  طورنیااما  کندیماست اگر جایی قرینه داریم صدق و تطبیق صدق مجازي  هیتوجترجیح دادم که در 

احکام معلم نسبت به کسی که اجیر گرفته یا کسی را مأمور به تعلیم کرده شامل او بشود چون صدق آن حقیقی 

 نیست و مجازي است.

 ي مجازي هاآموزشم: پنج نکته
ي در یک قسم که حالت رحضوریغآموزش آید که در ي مجازي است به نظر میهاآموزشنکته بعدي در 

قاعدتاً اشکالی  ،کندمجازي و مستقیم و باواسطه است و یا با وسایل جدید و ویدئوکنفرانس همزمان استفاده می

گیرد یا تلویزیون مدار بسته نشان بدهد یا با ابزار کسی که در یک فضایی یاد می ؛کندندارد و صدق تعلیم و معلم می

کند گیرد که در اینجا بدون شک صرف تعلیم میکند و او یاد میتر از اینترنت منتقل میو آالت هزار فرسخ آن طرف

ینجا هم علم صادق است و او و معلمان مجازي و غیر حضوري به مباشریت و مستقیماً در ارتباط با متعلم هستند ا

 متعلم است. طرف مقابلمعلم است و 

کند، آزمون شود و این استاد کنترل میباشد که به صورت فیلم و نوار فرستاده می میرمستقیغاما جایی که 

گیرد منتهی ارتباط غیرمستقیم است و همزمان نیست، یک وقتی همزمان است که منظور همزمانی عرفی است، می
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غیرمستقیم و غیر همزمان است که دو قسم است: گاهی نوار پرکرده است و جزوه داده است و معلم به نحوي گاهی 

فرستد، کنند، نوار میدر تعامل با متعلم است و ارتباط طرفینی است و مطلع بر این ارتباط هستند و ارزیابی می

مشکلی در صدق معلم و متعلم بودن ندارد و از نظر کند و آید این قسم هم صدق تعلیم میگیرد به نظر میامتحان می

 عرفی تعلیم صادق است.

گذارد که بعد از مثالً نواري از شهید مطهري می ند،جایی که مشکل است جایی است که در تعامل نیست

تماالً شود گفت و این معلم است و او متعلم؟ این مشکل دارد و احمه میبینید، آیا علّشما این را می هامهروموم

مشکل به خاطر این است که تعلیم را عنوان قصدي گرفتیم و اینجا نواري پرکرده و تمام کرده است و دیگر به این 

 امر قصدي ندارد.

 سؤال: قصدش تعلیم بوده است حاال از طریق نوار ...؟

هی قصد کند، گاجواب: عناوین قصدیه هم دو قسم است گاهی عناوینی است که کلی است که قصد صدق می

جاي شک  ،خواهد و تفاوت دارد در اینجا ابهام وجود دارد در جایی که در تعامل مستقیم نیستخاص و مورد می

 هست و ما به یک مطلب روشنی نرسیدیم.

 ولی چیزي را فراگرفته است؟ ،کندمیصدق تعلیم ن ،ولی معلم نیست ،ستاآموزش موردي که سؤال: 

معلم نیست. جاي تردید است و احکامی که براي معلم و متعلم جاري  جواب: چیزي را فراگرفته است ولی

اگر نوار را گوش کردید حق معلمی براي شما  و لذاصادق نیست  ،شود نسبت به کسی که نواري پر کرده استمی

 علی محمد و آله االطهار اهللایصل و .شودینمبدون قرینه این را شامل  مییگویمشود. ثابت نمی
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