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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 بيان ادله

 البالغهنهج 34 خطبهدليل سوم؛ 

 باشــديمــ البالغهنهج 34به آن استدالل كرد خطبه  توانيمسومين دليلي كه در بحث وظايف حكومت در تعليم و تربيت 
از مــردم بعــد از  يشــديد هيگال ،در ابتداي خطبه )السالمعليه(كه توضيحاتي در مورد اين خطبه عرض شد. حضرت علي 

  .كننديمرعيت بيان  صفين و نهروان دارند و سپس حقوقي براي حاكم و يهاجنگ

 البالغهنهج 34 خطبه. بررسي سندي 1

 اهللارحمهبررسي سند امالي شيخ مفيد 

در ايــن  باشــديمــكه داراي ضــعف  باشديمذكر شده است در امالي شيخ مفيد  البالغهنهج 34تنها سندي كه براي خطبه 
يرَة» «صَالِحٍ بْنِ يَحْيَى» «الْمُعَدِّلِ زَيْدِ بْنِ«سلسله سند، افرادي مانند  كه نه  اندشدهتوسط شيخ مفيد ذكر  ،»حَارِثِ بْنِ حَصــِ

ديگــري  يهــاكتاب. و نقل اين خطبه در باشدينماص توثيق ندارند و از اين جهت اين سند معتبر عام و نه خ به صورت
امــالي شــيخ «و » تاريخ طبــري«و » غارات«» انصاب االشراف«و » ةاالمام والسياس«و » قيسكتاب سليم بن «مانند 
    .اندبوده البالغهنهجو ... كه بيشتر اين كتب قبل از گردآوري » مفيد

  شهرت؛ جابر ضعف سند

و  كنــديمــبنابراين اين خطبه در كتب متعددي توسط شيعه و سني نقل شده است و نقل متعدد به نحوي جبــران ضــعف 
  قبول داريم.  الجملهيفو  ما جبران ضعف سند با شهرت را  رسانديمشهرت را 

ضعف سند است يا نه؟ مطــرح  كنندهجبرانالبته يك بحث كبروي در بحث شهرت روايي مبني بر اينكه آيا شهرت روايي 
سه. تفصيل كه ما قائل بــه تفصــيل  مطلقاًدو. عدم جبران  مطلقاًمطرح است: يك. جبران  بارهدراينكه سه نظريه  باشديم

  در اين باب شديم.
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عي باشــد ضعف سند روايتي باشد بايد شهرت واق كنندهجبرانصغروي اين است كه براي اينكه شهرت روايي  بحث دوم و
و شهرت واقعي وقتي است كه كساني بدون تأثر از يكديگر روايتي را نقل كنند مثل اينكه در مورد موضوعي خبــري بــه 
صورت متعدد به ما برسد به طوري كه موجب شهرت شود، اين شهرت زماني ارزش دارد كه چند نفر همان موضــوع را 

آن اعتماد كرد، البته اين خبر زماني اعتبار دارد كه افراد بدون تــأثر  به توانيمخبر دهند و زماني كه اين خبر متعدد شد 
از يكديگر نقل كنند. شهرتي كه در بحث كبروي محل بحث است و بعضي به اطالق يا به تفصيل قائل به اين هســتند كــه 

دون اينكه به همــديگر با شهرت معتبر شود، اين در جايي است كه اين خبر از مجاري متعدد نقل شود، ب توانديمروايت 
  برسند. 

 اشكال جابر بودن شهرت

  :  باشديماما جبران سند توسط شهرت و تعدد نقل در اين بحث مواجه با دو اشكال 

  اشكال اول

 كــهدرحاليموجود در كتب از يكــديگر باشــد  يهانقلاشكال اول كه نياز به بررسي تاريخي بيشتري دارد اين است كه 
تعدد نقل در جايي مفيد است كه چند راوي در عرض يكديگر و بدون اينكه از ديگري نقل كرده باشند، مطلبــي را نقــل 

ضعف ســند  كنندهجبرانكنند. اما اگر از يكديگر نقل كرده باشند و در آخر برگشت به يك فرد كند ديگر منجر به اشتهار 
  .  شودينم

  اول؟ حلقه(س.   

اســت كــه  ياسرچشمه، آن گردديبرمهمه به يك سرچشمه  باألخره كنديمبعد تعدد پيدا  يهالقهحدر  كندينمج. فرق 
  خبر واحد است. 

  س. ممكن است امام يك بار و به يك نفر گفته است؟ و او معتبر است ولي بقيه نه؟

 تــكتك كــدامهيچكه  كننديمبگوييم امام اين را فرموده است و افراد متعدد اين را نقل  ميخواهيمندارد. ما  يادهيفاج. 
است. اين در جايي است كه به يك كانال نرسد  مستفيض. و خبر كنديماعتباري ندارند ولي چون تعدد است اعتبار پيدا 

ايــن را بــا  تــوانينمــدارد. اين يك اشكال كــه  واال اگر به يك كانال برسد اعتبار ندارد، در اينجا نيز اين احتمال وجود
در عرض هم نيســتند بلكــه  هانيارا مالحظه كنيد،  هاكتابشهرت  و تعدد حل كرد. اگر احتمال دهيم كه اگر تاريخ اين 
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ن در طول هم هستند و احتمال اينكه طبري از انساب االشراف يا از االمامه و السياسه گرفته باشد، وجود دارد فلذا همــي
شريفه در طول هم است و يكــي از ديگــري  خطبهمتعدد نسبت به اين  يهانقلكه اين احتمال وجود داشته باشد كه اين 

  گفت اين خبر مستفيض است.) توانينمو  كنديمگرفته است، اين استدالل و قاعده را در اينجا سست 

  . رديگيميد قرار اين خطبه محل ترد استفاضهپس يك اشكال اين است كه اشتهار و 

  اشكال دوم 

ايــن نيــز محــل  كهآمده باشد  هانقلاين  همهآن استشهاد كنيم در  به ميخواهيمكه در آخر خطبه آمده است و  ياجمله
  از اين كتب وجود ندارد. بعضيو حداقل در  ترديد است.

 34خطبه بررسي سندي  نتيجه

   ؛فقهي سندي درست كنيم، اين ممكن نيست براي اينكهبنابراين اگر بخواهيم براي اين خطبه به لحاظ 

تصحيح سندش، يكي سند شيخ مفيد بود كه در امالي سند داده بود و جوابش اين بود كه اين ســند شــيخ  يهاراهيكي از 
  مفيد ضعف جدي دارد و چندين نفر مجهول و غير موثق بودند. 

اين خطبه در چند كتاب نقل شده است. كــه اگــر كســي از كبــري روايي است به خاطر اينكه  استفاضهراه دوم اشتهار و 
، آن نيز سه نظر است و ما قائــل بــه تفصــيل دانميمرا به اعتماد و اطمينان  استفاضهبگذرد و بگويد من اشتهار روايي و 

  غروي در اينجا دو اشكال وجود دارد: صبه لحاظ  بحث كبروي بگذريم، ازانهستيم و اگر 

شــود كــافي  دارخدشــهنجا اشتهار عرضي نيست تا خبر را معتبر كند، ولو احتمال هم بيايد بــراي اينكــه اول اينكه در اي
  از همديگر گرفته باشند، نه اينكه به طور مستقل چند خبر نقل كرده باشند. هاكتابكه اين  ميدهيماست. احتمال 

آخــر  جملــه هانيا همهنيست كه در  طوراينآخر در همه نيست و اختالف نسخه است و  جملهاشكال دوم اين است كه 
كه به لحاظ سندي نتوان به اين خطبه تمسك كرد. اما در عين حال به دليــل اينكــه  شوديمباشد. اين دو اشكال موجب 

  اين مطلب در جاهاي مختلف آمده است ارزش دارد كه انسان از آن استفاده كند.
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 البالغهنهج 34 خطبهرسي داللي بر .2

وْفِيرُ فَيْــئِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ  لَكُــمْ وَ تَــ«جمالت در مورد داللت 
  .چند بحث وجود دارد البالغهنهج 34 ازخطبه »تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُواعَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ 

 الزام بر  »حَقٌّ« واژهداللت يك. 

ه با استحباب ســازگار را ك يادهيپسندحكم رجحاني اولين نكته اين است كه اين حديث مفيد حكم الزامي است يا يك  
  ؟ كنديماست بيان 

 كلمهه در جايي كه بخواهيم به ظهور توجه كنيم بلكه تعبير حق آمده است و عرض كرديم كدر اين حديث امر نيست كه 
ماتي كــه در داللــت و امر ثابت يعني با همان مقــد وجوب و الزام كرد، حق يعني ثابت استفادهاز آن  توانيمحق بيايد ، 

 مــثالًمانند حق نيز ثابت است.  ياواژها در مات حكمت)، با همان معنبا داللت عقلي يا با مقد( ميريپذيمامر بر وجوب 
در جايي بيايــد و آن را از وجــوب  يانهيقرمگر اينكه ، اين تعابير مفيد وجوب و الزام است واجبٌ، حقٌّاگر دليل بگويد 

حقوق امام سجاد نيز چون تعبير حق آمده است ، اصلش الزام و وجوب است ، البته در خيلــي  رسالهساقط كند و لذا در 
  اين حق الزامي نيست و استحبابي است.  ديگويمجدا و بيروني داريم كه  ادلهش از فقرات

 مييگــويمــست ، بلكــه مجاز ا مييگوينمي و حقوق مستحب غلط است، حتي استعمال حق در معناي استحباب مييگوينم
االطالق است، يعني حكم الزامي است. عين همان چيزي ثابت علييعني وقتي كه حق بدون قيد باشد با مقدمات حكمت 

مقــدمات  هــاآن همــهدر  روديمــكه در مقام امر به كــار  يهايخبر جمله، در  مييگويمامر  مادهامر و در  غهيصكه در 
  كه وجوب است. شوديما نيز با مقدمات حكمت گفته اين وجوب است، در اينج ديگويمحكمت 

  س. مجاز است؟(

وجوب را از وضع نفهميديم تا اگر در غير وجوب به كار رود مجاز شــود ، بلكــه وجــوب را از ج. نه حقيقت است زيرا 
هــم  ةاينكــه در مومنــاست ، براي حقيقت  تاين رغب ،ةالمومن اَتِقِ الرَّغبةِ ديگويم، وقتي مقدمات حكمت استفاده كرديم

  مصاديقش مراد است.) همه مييگويممنه را نياورد از مقدمات حكمت به كار برد ولي وقتي مؤ شوديم

  ؟شوديمس. مقدمات حكمت در لفظ هم جاري (
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و  كنــديمــكه باري بر لفــظ ســوار  يك اطالق لفظي داريم. شوديماطالق لفظي يعني در لفظ جاري  مييگويمبله وقتي 
. يك اطالق مقامي داريم كه محور اطالق، مقام و مجموعه است، نه يك جمله يا يك شوديملفظ همه را شامل  ديگويم

  كلمه. و اطالق مقامي انواع و اقسامي دارد كه بايد در اصول بيان شود.)

الق لفظــي و نيست كه اگر اطالق لفظي نشد، اطالق مقامي بيايد بلكه ممكن است در يك بحث همزمان هم اطــ طوراين(
  هم اطالق مقامي داشته باشيم.)

و افعال به  اعمالديگر حق تشريعي كه در  به عبارتبا مقدمات حكمت مفيد وجوب و الزام است.  »حق«پس در اينجا 
  با مقدمات حكمت مفيد وجوب است. ديآيمكار 

 »وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا«دو. مفهوم 

آمده است كه سوم و چهارم همان تعلــيم و  هاآنوظيفه براي حاكم به عنوان حق  اينجا چهارمطلب دوم اين است كه در 
مــن بــه  فهيوظ ديگويمكه  »وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا«تأديب است. در خصوص تعليم در مباحث سابق بحث كرديم كه 

  داشته باشم تا از جهل بيرون بياييد. آموزيعلمعنوان اميرالمؤمنين اين است كه به شما آگاهي دهم و 

  در اينجا حق به معناي مقابل حكم مقصود نيست، بلكه اين حق حكم است.(

امر ثابتي است و قابل اســقاط  مييگويمگاهي حق مقابل حكم است يعني امر قابل اسقاطي است. ولي حقي كه در اينجا 
و حــق  به عبارت ديگر حق يك معناي عامي دارد، يعني واجب نيست. اگر بگوييم قابل اسقاط است نياز به دليل دارد. 

واجب است كه او انجام دهد اما با اسقاط  يعني، . يك حق داريم كه به معناي مقابل حكم است شوديمو حكم را شامل 
  كه براي اين دليل نياز است. شوديماو ساقط 

پس اگر بگوييم حق به معناي استحبابي است به دليل نياز دارد ، اگر هم بخواهيم حق را بــه معنــاي حــق مقابــل حكــم 
براي اينكه حق مقابل حكم يعني كاري كه شما بايد انجام دهيد ولي اگر طرف اسقاط كند  خواهديمبگيريم آن نيز دليل 

  الزم نيست انجام دهيد و واجب مقيد است.

 وجــودمگر اينكه دليل  شودينمو حق يعني امري كه با اسقاط ديگري ساقط  اطالق به معناي واجب است نهيقرحق به 
  داشته باشد.)
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مطلب بعدي اين است كه تعليم به اين معنا است كه به افراد جامعه علم و آگاهي بدهد، منتها اينكه چــه تعليمــي مقصــود 
  سابق بيان كرديم. يهابحثاست، آن را در 

  

  

 »تَأْدِيبُكُمْ« واژه. مفهوم سه

عــرض كــرديم، تأديــب از است، در مورد تأديب به طور مفصل در جلد اول يا دوم فقه تربيتــي  تَأديبُكُمدوم بحث  نكته
  تفعيل در روايات چند معنا دارد. باب غهيصتأديب به  كلمه، ديآيمادب  واژه

  »تَأْدِيب«معاني 

 الف. تعزير

  گاهي تأديب به معناي تعزير است، مقابل حدود كه در كتاب حدود در روايات به كار رفته است. 

 ب. تنبيه

  كه اين نيز در بعضي روايات به كار رفته است. دهديمنه تعزير خاصي كه حاكم انجام  گاهي تأديب به معناي تنبيه است،

فرق اين دو اين است كه در مورد اول تعزير كار حاكم است و مقابل حدود است و قواعد و شرايط دارد، اما معناي دوم  
  مطلق تنبيه است كه نوعي توبيخ است و در معناي عام تنبيه است.

 ج. تربيت به معناي عام

 يهــاروشو هم شــامل  شوديمتوبيخي تنبيهي و  يهاروششامل  معناي سوم تأديب، تربيت به معناي عام است كه هم
  . شوديمو مطلق تربيت را شامل  شوديمتشويقي 

پس تأديب حداقل اين سه معنا را دارد و در اين جا با قرائني كه وجود دارد روشن است كه مقصود تعزير مقابــل حــد و 
معني غالبي نيز اين اســت وگرنــه  .تنبيه به معناي توبيخ و مجازات نيست، بلكه به معناي عام است كه نوعي تربيت است

  .باشديممعناي اصلي تأديب، ايجاد ادب كردن 
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  »ادب«مقصود از 

 الف. اوصاف و اعراض افعال

ادب را بــه ايــن  الميزانطباطبايي در  عالمهاست. كه مرحوم  لألفعال محسنه هيئتافعال و  هيئتگاهي مقصود از ادب، 
يي كه اين فعل را زيبــا و آن چيزها شوديماز انسان صادر  ييهافعل ميريگيم. يعني در ادب فرض اندكردهير شكل تفس
. پــس ادب نــديگويمــادب  هاآنبه ؛ كنديمآداب غذا خوردن يعني افعالي كه غذا خوردن را زيبا  مثالً، كنديمو محسن 

نــا آداب، اوصــاف و مع بنــابراين. شــوديمــو موجب حسن و زيبايي آن شــيء  شوديمكيفياتي است كه عارض بر فعل 
گاهي به افعال قلبي نيــز  . كهنديگويمآن ادب به  شوديم، يعني حاالتي كه بر افعال شخص مترتب شوديماعراض افعال 

  تعميم دارد شده است.

 ب. افعال نيكو

را شــامل  استفاده كرد. ادب هم افعال نيكو توانيمكه هم از لغت و هم از روايات  سع از اين داردأو يارهيدامعناي ادب 
، ، ولو اينكه حالت ثانوي بر آن فعل عارض نشود و ذات فعل نيكو است. يــا اوصــاف نفســاني كــه انســان دارد شوديم

نيز نوعي آداب نفس است. به ايــن معنــاي دوم ادب اعــم اســت از اعراضــي كــه روايت وجود دارد كه اوصاف نفساني 
و فعلــي كــه عقــل آن را  هر صفت نفساني كه عقل از آن حسن اســتخراج كنــد مييگويم، بلكه ودشيمعارض بر افعال 

و فضائل و اوصاف نفساني نيكــو  شوديمكسي كه افعال نيكو از او صادر . انسان مؤدب يعني محسن بشمارد، ادب است
  .شوديمرا شامل  هانيا همهول دارد و دارد. پس شم

اوصاف خوب نيــز ادب  مييگويمعارضه است منتها اينكه  هيئت عام دارد، يا ادب به معنايبه لحاظ فني يا ادب معناي 
افعال نيز ادب اســت بــه خــاطر ايــن اســت كــه  مييگويم. اينكه بر نفس است عارضهاست به خاطر اين است كه هيئت 

    بر نفس است. عارضه

  س.خضوع وخشوع نيز ادب در برابر خدا است؟(

، ادب اســت. شــايد ن و... ندارد، بلكه صدور فعــل خــوبآمده است كه ادب اختصاص به روش خوردانواع روايات ج. 
اوصاف و افعال  همهادب به كار رفته است و شكي در شمول ادب نسبت به  كلمه هاآنحدود سيصد روايت داريم كه در 

بر افعــال نيكــو اســت و  عارضهاعراض و حاالت افعال وجود ندارد و لذا ادب اعم است از اوصاف نيكو، افعال نيكو يا 
  .)شوديمرا شامل  هانيا همه
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و تنبيــه بــه معنــاي مقابــل  خي) تــوب2. ري) تعز1پس در مورد ادب دو نكته بيان كرديم: يكي اينكه تأديب سه معنا دارد: 
  به معناي تربيت و به معناي عام. كه در اينجا معناي سوم مراد است. بي) تأد3تشويق. 

بر افعال نيست، بلكه ادب در اينجا يعني مطلق اوصاف  عارضه هيئتدوم اين است كه مقصود از ادب در اينجا فقط  نكته
  و افعال نيكو.

ايجادُ يعني  تأديب است. تأديب واژهدر زبان عربي و در لسان روايات به تربيت، همين  هاواژه نيتركينزدشايد يكي از 
، يعني كاري كند كه در او وصــف خــوبي ايجــاد هاآن هيئتوصاف خوب و افعال خوب و اادب نيز اعم است از  األدب،

خوب صادر شود. و اين با يكــي از  يهايژگيوشود و كاري كند كه از او فعل خوبي صادر شود، كاري كند كه فعل او با 
  واژه است. نيترمنطبقمعاني تربيت كه تربيت صحيح باشد 

الحسنه.  هانيا همه، منتها  األفعال هيئت ايجادُ الفضائل، ايجادُ األفعال وايجادُپس تأديب يك مفهوم شاملي دارد كه يعني 
. وقتي پيغمبر  ديگويمدر او پرورش دهد  هالتيفضاينكه  فقط فعــل  أدَّبَني، در نَ تَأديبيأدَّبَني ربّي وَ أحسَ ديگويمأدَّبَهُ

كاري كــرد كــه كارهــاي  مييگويمأدَّبَهُ يا در  دستگاه وجودي من را با اين فضائل تنظيم كرد. ديگويمبلكه  ديگوينمرا 
  .شوديماين اقسام را شامل  همهتأديب  خوب انجام دهد كه يهاشكلدهد يا كارهاي متعارفش را با خوب انجام 

و بــا مفهــوم تربيــت تقــارب و  گيرددر برميرا  هانيا همهامي است كه پس با اين دو نكته معلوم شد كه تأديب مفهوم ع
  تناظر نزديكي دارد.

 نسبت تأديب با تعليم

ذهن است يعني انتقــال  حوزهسروكار ما با  مييگويموقتي تعليم  نسبت تأديب با تعليم همان نسبت تعليم و تربيت است.
دو معنا دارد: يك معناي تربيت يا تأديب مقابل تعليم است كه اگــر در  مييگويم. وقتي تربيت مفاهيم و عقل نظري است

اينجا تعليم و  است كه در هانياي و احساسي و رفتاري و امثال اين معنا به كار رود، سر و كار تربيت با قلمروهاي عاطف
ديگــري  يهابخشعاقله. تربيت يعني پرورش  قوه. تعليم يعني انتقال مفاهيم و پرورش ذهن و شونديمتربيت قسيم هم 

 خواهــديموقتي انسان اخالقي و زواياي ديگر روح انسان. البته در اين معناي مقابل  جنبهعاطفي و  جنبهاز روح مانند 
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، هميشه حداقل يكي روحي و عاطفي را تربيت كند يهاجنبهاخالق كسي را درست كند يا عواطف او را پرورش دهد يا 
  اتش علم است و بايد به او آگاهي دهد.از مقدم

بــراي  شــوديمــت تعليم گاهي از مقدمات تربيت ، در آن صوربه معناي خاص مقابل تعليم گرفتيماينجا وقتي تربيت را 
اين است كه به او آگاهي دهد ، البتــه يــك راه ديگــرش  شيهاراهاخالقش را درست كند يكي از  خواهديماينكه وقتي 

عاقله اســت و تربيــت  قوهادن است. پس تعليم و تربيت به اين معنا در مقابل هم هستند ، تعليم پرورش تذكر و تمرين د
پرورش قواي عملي و روحي و اخالقي و عاطفي و ابعاد ديگر وجود انسان اســت. در آن صــورت در ايــن معنــا تعلــيم 

  ديگر را پرورش دهد. يهابخشابزاري است تا 

 شوديميجاد حاالت روحي و افعال نيكو ، ممكن است بگوييم تأديب هم شامل اعامي نيز داردبيت و تعليم معناي اما تر
كه اگــر بــه ايــن معنــا  در واقع نوعي تربيت و تأديب است هانيانيز از آداب نفس است و ايجاد  هادانشو حتي علم و 

  . شوديمهم تعليم و هم تربيت را شامل  و شوديميم تربيت معناي عام بگير

  التربيةفقهمراد از تربيت در 

عاقله و عقــل عملــي و  قوهيعني تربيت به معناي هم پرورش  مييگويمتربيتي در واقع معناي دوم را  فقه مييگويموقتي 
 مييگــويمقواي انسان تربيت  همهو پرورش نظري. هم پرورش حاالت روحي و صفات روحي و عواطف. يعني به رشد 

  الخاص مقابل تعليم است، مثل رحمت عامه و خاصه. يالعام است. ولي گاهي تربيت بالمعن يكه اين بالمعن

 يهــاحوزهولي اگر تعليم و تربيت را مقابل هم قرار دهيم، در آن صورت تربيت  شوديمتربيت به معناي عام شامل همه 
تربيت است و در يك معنــا تعلــيم  مقدمهو لذا تعليم در يك معنا  شوديمرا شامل عاقله  قوهنظري و پرورش  غير عقل

  مصداق تربيت است.

فنــي و  هــايفرهنگ، گرچه وقتــي بــه شوديمكه شامل آن بخش نيز  روديم(در انگليسي معموالً به معناي عام به كار 
  .)آورنديمو بعد اصطالحات متعدد  رنديگيمرا  egocation ي مراجعه شود، اصلتربيت

  اول، نزديك ده اصطالح براي تربيت ذكر كرديم، از معناي خاص تا معناي عام را بيان كرديم.البته در فقه تربيتي جلد 
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پس در تأديب سه معنا بيان كرديم و گفتيم معناي سوم مراد است. در مورد ادب گفتيم در اينجا معنــاي عــامي دارد كــه 
دو اين شد كه تأديــب در اينجــا معنــاي خيلــي عــامي  اين جهينت. و شوديمو اوصاف و افعال نيكو را شامل اعمال  همه

  در يك شخص ايجاد شود. هانيانيكو و فعاليت براي اينكه  هيئتدارد، يعني ايجاد اين اوصاف و افعال و 

مقابله ممكن است بگوييم ايــن تأديــب بــه  نهيقرنكته بعدي اين بود كه تأديب در اينجا مقابل تعليم قرار گرفته است. به 
ديب بعــد از آن آمــده اســت. تعلــيم يعنــي همــان عاقله است، چون تعليم قبالً آمده است ولي تأ قوه غير پرورشمعناي 

  اخالقي و اجتماعي و فرهنگي و ...  يهاحوزهعاقله، تأديب يعني پرورش ساير ابعاد و قواي انسان در  قوهپرورش 

وَ « ديــفرمايمــاول  »وَ تَــأْدِيبُكُمْ كَيْمَــا تَعْلَمُــوا« ديــگويمكه اين روايت دارد اين است كه  ياژهيو جملهاما در اينجا 
شما را مؤدب كنم تا آگاه باشــيد و  ديفرمايمتا جاهل نباشيد و بعد  دهميميعني به شما آگاهي » تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا

  غايت اين كار اين است كه شما عالم باشيد. ديفرمايماينجا غايت است و در  (كِي)عالم باشيد. 

در اينجا اين سؤال وجود دارد كه تأديب كه معناي عام يا خاص دارد، پرورش ساير قواي نفس اســت ولــي چطــور در 
  آمده است؟       »تَعْلَمُوا«اينجا 


