
  حقوقدان -اميرفيض -شمکشی نا موجهک                      ١برگ  ٢۵/ ٠۵/ ٢٠١١ 

  کشمکشی ناموجه

  حقوقدان-اميرفيض

ديدم  که فکر ميکنم اھميت اوقات مبارزه حيف باشد که  درسايت جاويد ايران کشمکشی درباب استفاد از واژه استاد
  .صرف اين چون وچنان ھاباشد  اميد وارم اين توضيح کافی بمقصود وختم مقال گردد

سوال  حاضرين سواالتی راطرح ميکردند ،لمان سخنرانی داشت ودرپايانآ چندسال قبل شادروان شجاع الدين شفادر
من استاد نيستم>  يکی از ايشان اعتراض کردند وگفتند < ،قای شفاراخطاب قرارميدادندآ ،کنندگان غالبا باواژه استاد

   .د ھستيد> اين اظھار نظر کامال بامفھوم استاد منطبق استمااز شماچيز ياد ميگريم پس شما استاحاضرين گفت <

ن صفت عبارت از مھارت درحرفه ای است که مخالف قانون وشرع آاستادی  صفتی است که افراد برای ديگران قائلند و
  .نباشد

ائل شد  وھرکس  نجا که مھارت امری نسبی است بنابراين معيار ثابتی برای استادی درعلوم وفنون  مختلف نميتوان قآاز 
   .که بفراخور ظرفيت خود چيزی ازديگری مياموزد بطور طبيعی درجريان تعليم وتعلم ورابطه استادی قرارگرفته است

نسبی بودن صفت استادی اين حکم راھم دارد که دردنيای امروز دشواراست که کسی استاد شناخته شود زيرا ھمه کس 
ات  استاد مطلق وجودندارد ودرالھي ،است  درفلسفه مواقع درموقعيت  تعلدرمقام تحصيل دانستی ھای بيشتر است و در

  .)استاد ازل(است  استاد مطلق  خداوند شناخته شده

تعلق داشت  وھرکس که درصنعتی وحرفه ای مھارت وسابقه داشت استاد خطاب  گراندرگذشته صفت استادی به صنعت
رزاده که معماری مسجد سپھساالر راعھد داربود  ويا استاد  ُ ـ  استاد ل مانند ؛نان بودآميشد واساسا کلمه استاد شھرت 

  .عباس خاتمی که استادخاتم کاری شناخته ومعروف بود

چنانکه ارسطو که اولين  ،اللی بکارنميرفت وھمان معلم بکارميرفتددرايام قديم واژه استادی برای علوم فکری واست
   .لم اول ناميده شده ا ستنراتدريس کرد معآکسی بود که علم منطق راوضع و

بموازات تاسيس دانشگاه درايران واژه استاد يک مقام اداری دانشگاھی شناخته شد وبجای پرفسور که دردانشگاه ھای 
   .اروپا رايج بود

فعال ھستند دردائره تعليم وتعلم ويابه عبارتی  ھمه کسانيکه ؛ازاين مقدمه فشرده اين محصول حاصل است که
متعلمينی ھستند که از ديگران قراردارند وھمان کسانيکه بنظراستاد ھستند خود  استادی وشاگردی

تعليماتی ميگيرند وھمه کسانيکه بظاھر ديگران رااستاد خطاب ميکنند خود استادانی ھستند که به 
   .نان اموزش می بينندآران مياموزند وياديگران از گدي

ودارای سرشت قدردانی  که قدردان کسی وياکسانی ھستند که چيزی  دراين رابطه کلی وعمومی انسان ھائی ھستند باوفا
ھايادگرفته اند  واين صفت سبب ميشود که واژه استادی رابه عالمت وفاداری وفراموش نکردن  نآولو خيلی مختصراز 
 نراآد رنج ميبرند وموخته انآوعده ای ھم ھستند ازاينکه بيادشان بيايد که فالن موضوع رااز ديگری  خوبی ھا بکارببرند

  ورده است آ سعدی بيتی دارد که فصاحت بيان را از اسباب کوچکی وحقارت ميدانند 

  زخود بھتری جوی وفرصت شمار          که با چون خودی گم کنی روزگار

 


