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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
روش داراي  همآنيك روش  عنوانبهوارد بحث تنبيه شديم البته اين مبحث گرچه در ادامه تربيت خانوادگي 

انواع و بسيار متنوع و داراي مراتب است اما بحث فراتر از بحث خانوادگي است، گرچه يك بخشي از بحث فقهي ما 
كند ولي بحث كمي اعم است به همين جهت است كه در تنظيمات مكتوب نهايي و به حوزه خانواده ارتباط پيدا مي

چون ما طرح  هرحالبهدارد و بايد روي آن تأملي شود، اما  تقرير نهايي كجا قرار بگيرد جاي يك تقريري وجود
 نسبتاً مبسوط بحث تنبيه را بحث خواهيم كرد. طوربهكرديم 

 تعريف تنبيه
، در حقيقت تنبيه: شودميشناسي امروز هم گفته در تنبيه، ما يك تعريفي ارائه كرديم كه همان تعريفي كه در روان

اي را به آزاردهندهكه عامل  شودميامل خوشايند است كه در حقيقت تقويت منفي يا حذف ع آزاردهندهايجاد عامل 
 آورد يا يك عامل خوشايندي را محروم كند و حذف كند.وجود مي

. در نقطه مقابل تشويق، افزودن شودمي. حذف عامل خوشايند هم تنبيه شودمي، تنبيه آزاردهندهافزودن عامل 
 است. اردهندهآزعامل خوشايند يا حذف عامل 

آيا  كهاينبود و  مجازاتما دو سه بحث مقدماتي داريم كه يك بحث آن را عرض كرديم و آن بحث  اينجادر 
شود و ابعاد و زوايا و جوانب مختلفي كه در آن بحث بود و مالحظه كرديم. ها را تنبيه بشمار آورد يا نميآن شودمي

 در حقيقت اين يك مقدمه بود.
فقهي  مجازاتگيرد، مقدمه دوم در نسبت تنبيه با اگر بخواهد تنظيم شود يك مقدمه در تعريف قرار مي درواقع
در بحث مكاسب عرض  وبيشكمدنيوي و چه اخروي، با آن تقسيماتي كه داشتيم و امروز هم  مجازاتاست، چه 

ض كرديم. امروز هم يك بحث اي و بسيار مهم بود كه عركرديم، اين هم مقدمه دوم بود كه يك بحث مقايسه
ها كه اين هم از مباحث بسيار مهم است اي تنبيه را خواهيم داشت با مفاهيمي مثل انذار و وعيد و امثال اينمقايسه

 كه در حد مجالي كه امروز است نكاتي را پيرامون اين عرض خواهم كرد.
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 نسبت بين تنبيه با انذار و وعيد
داريد كه در قرآن و مفاهيم ديني بحث انذار و وعيد بحث بسيار مهمي است و مقدمتاً اين نكته را خوب توجه 

مقابل آن انذار و  يات و روايات شريفه است در نقطهكه تبشير و وعد يك بحث بسيار مهم تربيتي در آ طورهمان
ناظر است و  وعيد و ترهيب و تخويف مفاهيمي است كه به يك روش بسيار مهم در تربيت اسالمي و در تربيت ديني

 عناوين مختلفي هم وجود دارد؛ انذار، تخويف، ترهيب و وعيد و مفاهيمي از اين قبيل.
اين است كه در تنبيه هم يك نوعي از آزار يا خوف و بيم وجود دارد، اگر  شودميمطرح  اينجاسؤالي كه در 

دارد؟ و خانواده اين مفاهيم هم چه  بخواهيم تنبيه را با تخويف و انذار و وعيد و ترهيب مقايسه كنيم چه نسبتي
 مطرح است. اينجاسومين مقدمه بحث در  عنوانبهها سؤاالتي است كه دارند؟ اين باهمنسبتي 

 پس مقدمه اول: همان تعريف و تبيين خود مفهوم شد.
 بود. مجازاتمقدمه دوم: نسبت تنبيه و  
 ها است.مقدمه سوم: هم نسبت تنبيه با انذار و تخويف و ترهيب و وعيد و امثال اين 

اين نسبت معلوم شود نكته ديگري كه بايد به آن بپردازيم و توجه كنيم اين است كه ببينيم خود اين  كهاينبراي 
ها با تا به مقايسه آن دارد يا نداردها هم تفاوتي وجود انذار و تخويف و ترهيب و وعيد چيست و احياناً بين خود آن

لذا بحث امروز هم بيشتر يك بحث تحليلي است و بحث فقهي نيست و مقدمات رسيدن به يك بحث  ؛ وتنبيه برسيم
 فقهي است.

 تعريف انذار
 اخبار به آثار مترتبه بر يك عمل ناشايسته و معصيت درواقععرض كنيم كه انذار  طورايندر نكته بعدي هم بايد 

و بيشتر  شودمياست، يعني نوعي اعالم به يك خطر و يك ضرر است و به يك امري است كه مترتب بر فعل انسان 
پيشگيري انجام شود، در جايي كه  كهاينكند كه اين خطر وجود دارد براي هم جنبه پيشگيري دارد، يعني اعالم مي

شود، يا حداقل اين اصطالحي كه به آن انذار گفته نمي تواند در آن نقشي ايفا كندجنبه پيشگيري ندارد و طرف نمي
بگويد بنا است در فالن سال، خورشيد انفجاري پيدا كند كه تمام حيات را از زمين  كهاينگوييم نيست. ما مي

انذار نيست،  هااينبرچيند، يا بنا است در سيصد سال ديگر كره زمين با يك كره ديگري برخورد كند و منفجر شود، 
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نذار در آن مفهومي كه ما ميگوييم؛ اعالم و اخبار است يعني نوعي خبر دادن است و توجه دادن است، اين عنصر ا
 اول مفهوم انذار است.

دهد و قيد و عنصر دوم تعريف انذار اين است كه اين اخبار به يك امر مخيف و بيم دهنده است يعني توجه مي
كند. پس اخبار به خطر و ضرري است است و طبعاً توليد يك خوف مي دهد به امري كه در آن خطر و ضررخبر مي

 كند يعني اخبار به امر مخيف است و مرهّب است.كه طبعاً توليد خوف مي
به نحوي داراي اختيار  آنجاقيد سوم هم اين است كه اين اخبار به امر مخيف در حوزه كاري است كه شخص در 

ها كند يا از وقوع در آن خطر پيشگيري كند و اگر خبر بدهد به يك امري كه تواند خود را از آن خطر راست، مي
در آن ضرر و خطر و ترس است، ولي فرد در رفع اين خطر و رهايي از اين خطر، اراده، اختيار و نقشي ندارد، اين 

خبر  اينجااست، ولي خبر در  ، پس انذار از مقوله اخبار»اخبارٌ بأمرٍ فيهِ خطرٌ وَ ضررٌ وَ فيهِ خوفٌ« انذار نيست. پس
 ضرري است و مخيف است و نتيجه اين اخبار هم احتراز و بيداري طرف براي پيشگيري است.

 انذار يك روش تربيتي عام است
 ؟شودميافتد با اين تعريف خارج : مثال اولي كه فرموديد كه مثل اينكه سيصد سال ديگر فالن اتفاق ميسؤال

فالن  برحسباي است كه بناست يعني چيزي كه من در آن هيچ نقشي ندارم يك واقعه شودميبا قيد سوم خارج 
تواند با توبه و با يعني مي؛ آيد. چرا اگر يك نقشي ولو ريز اگر يك پيدا شد در انذار ميبيفتدقانون فيزيكي اتفاق 
خيلي  اينجاتي عام است، منتها دين در يك روش تربي عنوانبهبنابراين انذار ؛ شودميكه آن انذار  انابه عذاب برگردد

هاي است و يكي از شيوه طورهمين غيردينييعني يك مربي هم در فضاي ؛ است طورهميناال قطعاً  ؛ وحرف دارد
گذاري اين است كه به نتايج كار بد او اخبار بدهد، اين يك آگاهي بخشي است منتها حالت اخباري دارد و تأثير

دهد منتها اعطاي بينش از طريق يعني انذار بينشي به طرف مي؛ مان اعطاي بينش استجنس اين روش ه درواقع
خبر دادن است و اخبارش هم از مقوله خبر مخيف است و در جايي هم است كه فرد ولو به شكل بسيار دقيق، نقشي 

ش آن است كه كه انذار يك روش تربيتي است و جنس شودميدر رفع خطر يا دفع خطر دارد، يعني جنسش اين 
دهد، اين آگاهي بخشي از نوع اخبار است و ممكن است اين كند و آگاهي و تنبّه و توجه به او ميمتربي را آگاه مي

آگاهي بخشي از نوع تعليم باشد، پس اول آگاهي بخشي است، دوم اخبار است و سوم اخبار به امر مخيف و مضر و 
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م هم اين است كه اين خبر به امري است در جايي كه امكان يك و قيد چهار شودميخطر است و از تشويق جدا 
 تواندنمياز هشدارهايي كه طرف  شودمياين جدا  ؛ وتغييري در كار انسان دارد يعني در حوزه اختيار انسان است

او  دهد، امر مخيفي است كه به نحوي با كارهيچ كاري بكند. يك نكته هم اين است كه وقتي خبر به امر مخيف مي
تواند در آن يك نقشي ايفا كند و يك ارتباطي دارد و كار او با آن يك پيوندي دارد به اين دليل است كه او هم مي

اعطاي بينش از طريق خبر دادن، خبر به امر مخيف و مضر و خطرخيز و  ؛لذا در اين، پنج عنصر وجود دارد
تواند فتار انسان ارتباطي دارد، انسان هم با اختيار خود مياي كه به نحوي با عمل انسان و رترساننده، امر ترساننده

ايفا كند، حداقل اين پنج عنصر در يك تحليل فلسفي در انذار وجود دارد، اين تعريف انذار است. اين  آنجانقشي در 
 پنج عنصر انذار است.

 عقاليي بودن انذار
كه اشاره شده است اين است كه انذار با  طورهمانكنم، يك نكته چند نكته در تكميل اين عرض مي اينجادر  

اين واژه و مفهوم در تعليم و تربيت خيلي بحث نشده است، ولي واقعاً يك روش است و فقط روش ديني هم نيست 
بلكه يك روش عقاليي تربيت است كه البته دين نسبت به اين خيلي توجه دارد واال اين يك روش است و بعد هم 

دهد و او را به يك به او آگاهي مي درواقعه نيست و بيشتر تنبيه به معناي لغوي است، يعني خواهيم گفت كه تنبي
كه  شودميبراي پرهيز از اين خطر شوقي در او ايجاد  ؛ واو از اين خطر پرهيز كند كهاينكند براي خطري متوجه مي

ج و طريقه و روش براي اثرگذاري در ديگري اين كار را بكند و اين كار را نكند يعني يك راه و شيوه و اصول و منه
است، اين روش، روش ديني نيست، بلكه روش عام است و يك روش در دانش تربيت است و همه مربيان و معلمان 

اش و عظمتش، توانند و بايد از آن استفاده كنند، منتها البته در فضاي دين به دليل دامنه آن خطرها و عمق و آيندهمي
انجام داد كه اين كار كم شده است؛ مثًال  شودميروي اين، تحقيقات تجربي  گاه مهمي دارد و خيليانذار يك جاي

 تشويق و تنبيه كار شده است، ولي اين خيلي امر مهمي است و تحقيقات تجربي كم شده است.

 دين در حوزه علوم انساني تأثيرات
 سازمسئلهاجتماعي اين است كه براي علوم جديد  دين و معارف ديني در حوزه علوم انساني و تأثيراتيكي از 

يكي همين است، يعني اگر كسي  ؛ كهدهدهاي تحقيق، جهت ميكند و در حوزه سوژهاست، يعني مسئله درست مي
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بيند كه شناسي سراغ آن برود ميدهد و اگر روانبيند كه دين روي چيزي انگشت گذاشته است كه سوژه ميبرود مي
 .شودميچه قدر مطلب درست 

توسعه تحقيق در آن  درخوراست و  سازوكارو  مكانيسمپس بنابراين اين يك روش عقاليي است و داراي يك 
هاي تربيت، انذار را و اخبار به امر در همه حوزه شودميزمينه است و كاربردش فقط كاربرد ديني نيست بلكه 

دهد با اين تعريفي كه عرض كرديم؛ يعني در حقيقت زا است و فرد را تغيير ميمخيفي كه توّجه بخش است و حركت 
پيشگيري و دفع و رفع كه چنين  منظوربهآگاهي بخشي از طريق اطالع دادن به ديگري، نسبت به يك امر خطر آميز، 

شرع است و البته در عقلي و عقاليي دارد و فراتر از حوزه  سازوكارو اين يك امر عقاليي است و  شودميتعريفي 
 شريعت به اين امر خيلي توجه شده است.

 هانقش انذار در تغيير رفتارها و شخصيت
اين است كه انذار در عامل پنجم كه گفتيم نقشي در تغيير شخصيت يا رفتار دارد آن  اينجاديگر هم در  نكته

خطر را دفع كند يعني دفع و پيشگيري نتيجه  كهاينبه  داردواميكند گاهي اين است كه فرد را تغييري كه ايجاد مي
روند و گاهي هم نتيجه كند اين اشخاص به سمت گناه نميكاربرد اين روش است كه وقتي رسول خدا (ص) انذار مي

 طورهمينگذارد، تبشير هم كند و كنار ميو مبتال است اين را ترك مي شودميآن رفع است، يعني چيزي كه مرتكب 
كه واجبات را انجام دهد و محرمات را ترك كند. گاهي هم اگر مبتال بوده است قطع  شودميجب است، گاهي مو

يعني تأثير اين روش گاهي رفعي و گاهي دفعي است، گاهي پيشگيرانه ؛ كند. اين هم باز يك امر عقاليي استمي
كننده و متوقف كننده است، اين در مورد معاصي و گناهان است. نسبت به كارهاي خوب هم  زايلاست و گاهي هم 

كه انجام دهد و وادارنده است، اين هم چهار  شودميموجب  آنجاگويد تركش اين ضررها را دارد و در گاهي مي
 كند.نوع اثري است كه تنبيه نسبت به اعمال بد و اعمال خوب ايجاد مي

 نانذار در قرآ
هاي اخروي آمده است ولي در شرع، غالباً در قرآن انذار و امثال آن نسبت به عذاب نكته ديگر اين است كه

انذار را نسبت به آن آثار وضعي و دنيوي نيز انذار تلقي كنيم و احياناً در قرآن هم  شودمياختصاص به آن ندارد و 



 :  ٢٥٦٨ ماره 

 

روش انذار در قرآن و دين در آثار اخروي  تأكيدگرچه  كنمهست، اين هم نياز به دقت بيشتري دارد ولي فكر مي
 گويد.اختصاص به آن ندارد و گاهي آثار دنيوي يا روحي يا معنوي را مي حالدرعيناست ولي 

 مجازاتآثار گناه و 
ما در بحث قبلي آثار گناه را به اين شكل تقسيم كرديم كه گفتيم آثار گناه؛ الف: يا آثار وضعي است. ب: يا 

ها را گفتيم زاتي است. آثار وضعي را هم تقسيم كرديم به؛ الف: آثار وضعي مادي. ب: روحي و هر يك از اينمجا
 فردي و اجتماعي است.

 دنيوي است مثل حدود و تعزيرات و قصاص و ...، مجازاتاست، گفتيم؛ الف:  مجازاتيك قسم هم آثار 
گوييم بيشتر ناظر به قسم آخر نم است. انذار كه ميكه از احتضار تا قيامت و جه ب: يك قسم هم اخروي است

مواردي هم داريم كه شامل بيان آثار ديگر گناه و آلودگي هم  حالدرعيناست؛ يعني آثار مجازات اخروي، ولي 
كند، آن را هم  وزيادكمتواند در آن در جاهايي هم كه اثر نيست ولي يك نوع ربطي دارد كه با عمل مي ؛ وشودمي

ولي چيزي كه مرتبط  شودميو هم غير آثار را شامل  شودمياست كه هم آثار را شامل  جهتازاين، شودميشامل 
 .شودمياست. آثار هم همه اين طيف تقسيم هفت هشت قسمي كه عرض كردم را شامل 

 تفاوت انذار و وعيد
ها يك روش تربيتي است امثال اينكند اين است كه انذار و اخبار و يك بحث ديگري كه باب جديدي را باز مي

، يك روش ديگري هم داريم كه تقارب غيرازاينكه فراتر از دين است و ولي در دين جايگاه رفيع و بلندي دارد. 
آن روش وعيد است؛ يعني وعده به عذاب است.  ؛ ويك تفاوت جوهري هم دارد حالدرعينزيادي با اين دارد، اما 

گويد اگر دهد و مياخبار بود، اما وعده به عذاب و وعيد از مقوله انشا است؛ يعني تعهد مي انذار از مقوله اينجاتا به 
گويد نتيجه اين كار اين است؛ ولي گاهي دهد و مياين كار را بكني اين نتيجه را دارد، گاهي حالت خبري به آن مي

 طورايندهم و آن كار را با تو انجام مي دهم و اگر اين كار را بكني منگويد كه من براي آن مجازات قرار ميمي
گويد من اين كار و مي شودميگويد و گاهي لحن عوض كنم. گاهي قاعده و قانون ارتباطي عقاب را ميمجازاتت مي

 كنم، در انشاء نوعي تعهد وجود دارد.را مي
 آيا اين اخبار نيست؟ :سؤال
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 مشتمل بر اخبار است و چيزي فراتر از اخبار يعني يك نوع تعهد و انشاء است. جواب:
كه اين  گويد: اگر تو اين كار را بكني تو را خواهم زدمي اشبچهگاهي اخبار نتيجه و مالزم آن است مثالً به 

گويد من مي درواقعيعني ؛ است طورايناخبار كند كه  كهاينانشاء است، اين جعل جديدي است، قرار دادن است نه 
ام، در درون اين يك اخبار هم هست و معنايش اين براي كسي كه اين كار را انجام بدهد، صد ضربه شالق قرار داده

و آن يك جمله خبريه شرطيه است. ولي قبل از آن يك انشايي  شودمي طورآناست كه اگر كسي اين كار را بكند 
انشايي كرد و هم  حمل بر يك چيز شودميام. وعيد (وعده به عذاب) را هم داده گويد من اين را قراركند و ميمي
اين هم نوعي  هرحالبهها خيلي به هم نزديك است ولي بگوييم در آن نوعي اخبار است. البته پيوند اين شودمي

دهد نوعي انذار است خبر مي كهايندهد. از حيث كند و اين را به او خبر ميروش ديگري است كه جعل مجازات مي
كه اين هم يك مطلب است كه در  اي بر انذار داردكند اين يك بارِ اضافهولي وقتي كه جعل مجازات براي او مي

بايد به آن توجه شود. اين روش هم مثل روش قبلي در تعليم و تربيت جايگاه مهمي دارد. اين دو روش در  اينجا
 قرار گرفته است. موردتوجهدين خيلي 

 قايسه تنبيه با انذار و وعيدم
بينيد تفاوت خيلي واضح نكته آخر بحث اين است كه انذار و وعيد را با تنبيه مقايسه كنيد، در اين مقايسه مي

يك تشابهاتي در خوف و بيم و مسائلي از اين قبيل است، اما تفاوت اساسي  هاآن هردويدر  كهايناست در عين 
كه دارد اين است كه تنبيه مجازات بعد از عمل است يعني تنبيهي كه در تعليم و تربيت مطرح است اين است كه كسي 

گويد شده است ميكرده است يا واجبي را ترك كرده است يا خطايي را مرتكب  ادبيبيمثالً درس نخوانده است يا 
 ...كه شالقش بزن يا اخم كن يا قهر كن و 

العمل است و تنبيه قبل از عمل  و تنبيه بعد در همه اين موارد مفروض اين است كه يك خطايي صادر شده است
بعد باشد و  تواندميتواند قبل باشد و هم همان قصاص قبل از جنايت است و امر درستي نيست. ولي انذار هم مي

گفت: تنبيه. منتها امر درستي نيست و  شودميشويم تنبيه قبل از عمل هم به لحاظ تنبيهي  تردقيقاست، اما اگر  اعم
لذا در تعريف تنبيه مفهوم تنبيه اين نيست كه بعد از عمل باشد، بلكه ممكن است قبل از عمل باشد يا بعد از عمل 

همان مجازات است  درواقعو آن فرق اين است كه تنبيه  شويم فرق چيز ديگري است تردقيقباشد. ولي اگر كمي 
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كند، دهد بلكه اعالم مياما انذار نتيجه را به او نمي؛ دهدمييعني عملي مفروض گرفته شده است و نتيجه آن عمل را 
ته اين در آن صورت تنبيه ممكن است قبل از عمل هم نتيجه عملي كه بنا است بعد انجام دهد، به او بدهد. منتها الب

امر درستي نيست و لذا تنبيه درست و صحيح بعد از عمل است. حقيقت تنبيه، مجازات است و نتيجه عمل را به 
شخص دادن است و يك اقدام خارجي است. انذار اقدام خارجي نيست بلكه دادن اطالعات به طرف است، اين فرق 

د، چه قبل از عمل و چه بعد از عمل. گاهي هم دهاصلي تنبيه و انذار است، گاهي هست كه به طرف اطالعات مي
زند و ...، پس كند يا در گوشش ميدهد؛ مثالً به او اخم ميامر خارجي به او مي صورتبههست كه نتيجه كار را 

دهد منتها غالباً انذار و وعيد يك عمل آگاهي بخشي است نه اقدام خارجي، اما تنبيه اين است كه نتيجه را به او مي
ر قبل از عمل است گرچه ممكن است گاهي هم بعد از عمل باشد و نقشش هم در اين است كه توبه كند. تنبيه انذا

 هم غالباً بعد از عمل است واال ممكن است قبل از عمل مثل قصاص قبل از جنايت انجام شود.
 چون تنبيه نتيجه عمل است؟ گويندنميتنبيه  ديگربه قبل از عمل  :سؤال

گفتم تا شما را منتقل كنم به آن فرق جوهري اين دو. اين مفهوم تنبيه است  است اين را سازيمفهوماين  جواب:
 كند.قبل از عمل او را مجازات مي كهاينگويند اين ظلم است براي دهد منتها مييعني مجازات عمل را به او مي

گوييم اين تفاوت كمي ، من ميممكن است كسي بگويد تنبيه قبل از عمل است و انذار بعد از عمل است
كند است. عمق اين تفاوت يك نكته ديگري است و آن اين است كه در انذار او را از نتايج آگاه مي نگريسطحي

 كند.ولي در تنبيه او را با نتايج مواجه مي
 


