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  الرحمن الرحيم اهللابسم

  بيان ادله
  دٍيأَسِبه عَتَّاِب بْنِ  وسلموالههيعلاهللايصل رَسُولُ اللَّهِ عهدنامهدليل دهم؛ 

 21استشهاد كرديم كه دهمين دليل حديثي است كه در بحار جلد  ياادلهظائف حكومت در امر تربيت به در باب و
 هيآبقره  سوره 556ص  السالمعليه يالعسكراإلمام الحسن  يإلالمنسوب  ريالتفس( السالمهيعلاز تفسير امام عسگري  122 صفحه

خود براي مكه تعيين كردند كه  ندهينماعامل و  عنوانبهاست. در اين حديث آمده است كه حضرت شخصي را  ) آمده114
، حضرت مورد اعتراض قرار گرفت، ولي حضرت ايستادگي و دفاع كرد خاطر سن كم ايشانسال داشت و به  18ظاهراً 

  يعني مالك سن نيست.  ،»فَلَْيسَ الْأَكْبَرُ هُوَ الْأَفْضَلَ بَلِ الْأَفْضَلُ هُوَ الْأَكْبَرُ«و در اواخر اين حديث آمده است كه 
علي  عَهْداً دٍيأَسِرَسُولُ اللَِّه ص لِعَتَّابِ بْنِ  كََتبَوَ آن شخص گذاشتند به اين قرار است:  عهدهكاليفي كه حضرت بر ت

مَنْ زَالَ عَنْ أَدَبِ اللَّهِ  بَيتَأْدِ، وَ مُضْطَرِِبكُمْأَوَدِ   مَيتَقْوِ، وَ جَاهِلِكُمْ مَيتَعْلِ، وَ غَافِلِكِمْ هَيتَنْبِ  هِيْإِلَ [قَدْ] فَوَّضَ مكه، 
  .مِنْكُمْ

 بررسي سندي روايت  .1
  در اين حديث اولين نكته بحث سندي است كه ظاهراً مرسله است و در تفسير سند تامي براي اين حديث وجود ندارد. 

 بررسي داللي روايت .2
  خواهيم پرداخت. در مورد اين روايت اما از لحاظ داللت به بيان چند نكته 

 »فَوَّضَ إِلَيْهِ «نوع حكم در  .1
به او كرده است به تبع تفويض واليتي است  پيامبرظاهرش اين است كه تفويضي كه  »فَوَّضَ إِلَيْهِ«اين است كه  اول نكته

اين  پيامبربه او بدهد، بلكه از حيث اينكه او حاكم و امير شد،  يافهيوظست نه اينكه از باب حكومتي كه به او داده ا
مسئوليت را به او داد، يعني در واقع چون اين مسئوليت عمارت را به او داد، اين تكاليف نيز به او سپرده شده است نه 

  اينكه حكم حكومتي خاص باشد.

 طولي حاكم فهيوظچهار  .2
   ؛آمده استدر روايت وم اين است كه چهار تعبير د نكته
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 غَافِلِكِمْ هَيتَنْبِالف. 
  جَاهِِلكُمْ مَيتَعْلِب. 
  مُضْطَرِبِكُمْأَوَدِ   مَيتَقْوِ ج.
  مِنْكُمْمَنْ زَالَ عَنْ أَدَبِ اللَّهِ  بَيتَأْدِد. 

در تعليم ولي فراموش كرده و غفلت دارد بايد به او آگاهي دهد و  دانديماول اينكه تنبيه غافل كند يعني اگر كسي 
تربيتي  فهيوظليمي نيست بلكه تع فهيوظامير اين است كه مردم را به وظايفشان آگاه كند. در اينجا تنبيه  فهيوظجاهل 
  ، اينكه افراد را متوجه كند و نگذارد غافل شوند.است

ا نيز بايد او ر ديفرمايمر اضطراب و ضاللت افتاده است، و غافل نبود ولي د دانستيمتقويم اين است كه اگر كسي 
  را طي كند. يت كند و نگذارد راه كجترب

منطقي خارجي تصوير كرد. البته اولي تقديم و تأخير دارد و  توانيموظيفه هستند كه به صورت طولي  ها چهارپس اين
ترتيب اين است كه تعليم جاهل، تنبيه غافل و تقويم مضطرب كه او را مستقيم نگه دارد و هدايتش كند و چهارم تأديب 

  است.

 »تَأْدِيبَ«مفهوم  .3
   ؛احتمال وجود دارد، زيرا تأديب چند معنا دارد چهاربعدي اين است كه در تأديب  نكته

  الف. اجراي حد و تعزير به معناي عام
   .باشديمآنها مورد نظر  حدود و تعزيرات بود يعني اجراي حد و تعزير به معناي عاماجراي يك معناي آن 

  ب. تعزيرات مقابل حدودات
   .حكومتي دارد جنبهمعناي دوم تعزيرات مقابل حدودات بود كه 

  ج. تنبيه

   .شوديمو غير تعزير را شامل  باشديمب به معناي تنبيه است كه مطلق در معناي سوم تأدي
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  د. تربيت

  . شوديممعناي چهارم تأديب به معناي تربيت است كه روش هاي ايجابي را شامل 
به  ديفرمايماست. حضرت  تريقويب وجود دارد ولي به دليل سياق، احتمال تعزير و ... أداين چهار احتمال در باب ت

جاهل علم بده، به غافل آگاهي بده، انسان مضطرب و مردد را تقويم كن و اگر كسي از آداب الهي منحرف شد او را 
  تأديب كن.

معنايي كه شامل حدود و تعزيرات و تنبيهات شود. در بنابراين از ميان چهار احتمال اظهر احتمال تنبيه يا تعزير است، يا 
  هر حال معلوم نيست كه مقصود از تأديب در اينجا فعاليت تربيتي مطلق باشد. 

  (ظاهراً ادب به معناي الزامي نيز به كار رفته است.)

 شمول روايت بر وظايف تربيتي .4

لت بر بحث بعدي اين است كه ما نياز داريم در اينجا تأديب را به معناي تربيت بگيريم تا بگوييم اين روايت دال نكته
عد تربيتي در اين پس بُ ، كه يكي همان تنبيه غافل است.رسانديمبي اين را قبلي به خو يهاجملهدارد، براي اينكه 

 تنبيه غافل يك فعاليت تربيتي است.  زيرامسلم است، روايت 
را بزدايد، كاري به  هاانحرافرا راست كند و  هايكج ديگويمنيز همين طور است، اينكه  »تَقْوِيمَ أَوَدِ مُضْطَرِبِكُم«

يم باز تعزير و تنبيه ندارد و يك فعاليت تربيتي است و مطلق است. و لذا حتي اگر تأديب را به معناي تعزير و تنبيه بگير
  .كنديمديگر افاده  هايجملهاين روايت ابعاد تربيتي را با 

 داللت روايت بر الزام .5

الزامي دارد و ظهور دليل در وظائف الزامي اين حاكم در مكه  جنبهبعدي اين است كه ظاهر روايت اين است كه  نكته
احكام الزامي شرع باشد يعني در  محدودهكه تنبيه غافل و تعليم جاهل و ... همه در  شوديمقوي است و موجب 

چيزهاي ضروري و الزامي شرع بايد جاهل را آگاه كرد و بايد غافل را تنبّه داد و بيدار كرد و بايد مضطرب و منحرف 
  را اصالح كرد

لزامي و ها در وظائف ااين همه. يعني ظاهرش اين است كه رسديممشكلي دارد به تعزير و تنبيه  و اگر كسي در آن زمينه
در  هاآن محدودهاست و لذا از بقيه  تريقودر الزام  »فَوَّضَ إِلَيْهِ«. ظهور شودينم هاآنمورد ابتال است و شامل غير 

سال  18كه بايد اشخاص عالم و آگاه باشند و منحرف نباشند و راه درست را طي كنند. اين جوان  رديگيمقرار  ايدايره
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 محدودهالزامي در  فهيوظكه عامل حضرت در مكه شده است، اين وظائف را به صورت الزامي بر دوش دارد و طبعاً اين 
  ، نه چيزهايي كه مستحب يا مكروه است و مورد ابتالي او نيست.رديگيمتكاليف الزامي مكلف قرار 

  بدون اينكه سن مالك باشد.) ساالريستهشاياين روايت در بحث مديريت و مسائل سن از روايات مهم است، يعني (

 السالمعليهرواياتي از امام رضا  دليل يازدهم؛
  ، و در علل الشرايع نيز آمده است. 99 صفحه 2است، كه در عيون جلد  73 صفحه 6روايت يازدهمين از بحار جلد 

  ، محور كتاب علل است.اندگفتهم را اين روايت مربوط به نماز جمعه است كه رواياتي كه احكام و اسرار عبادات و احكا
است و از علل خيلي از اين  السالمعليهكه از امام رضا  باشديمروايت مفصلي است و از روايات مشهور  ،اين روايت

چرا در جمعه  ديگويمكه  »فَلِمَ جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ«اين روايت اين است:  جمله. يك شوديماحكامي كه وجود دارد سؤال 
فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ سَبَباً لَِموْعِظَتِهِمْ وَ تَرْغِيبِِهْم  لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ«خطبه قرار داد؟ كه جواب اين است كه 

لََحةِ دِينِهِمْ وَ دُنَْياهُمْ وَ يُخْبِرُهُْم بِمَا وَرَدَ عََليِْهْم الَْمعْصِيَةِ وَ تَوْفِيقِهِْم عَلَى مَا أَرَادَ  مِنْ مَصْ فِي الطَّاعَةِ وَ تَرْهِيبِهِمْ مِنَ
يعني جمعه مشهد عمومي و يك مجمع عامي براي  ،»الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ هايفمِنَ الĤْفَاتِ وَ مِنَ الْأَهْوَالِ الَِّتي لَهُمْ 

به و آنان را ها داشته باشد. آن موعظهبراي  يالهيوستا امام و حاكم راه و مسلمانان است و خداوند خطبه را قرار داده 
  . آگاه كند خواهنديمبر آنچه كه از مسائل دين و دنيا  را  و آنانبترساند  از گناه تشويق كند و عبادت

 بررسي سندي روايت .1
  

ه كه در آن جا آمده بود تصحيح ندارد، اولين نكته بحث سندي است كه چند مورد از روات قابل تصحيح نيست، مثالً عَمِّ
 و اينكهعلي بن محمد بن عتيبه نيز شايد تصحيح نداشته باشد. غير از يك يا دو مورد قابل تصحيح و توثيق نيستند 

حدي روايت مشهوري است اما سند آن تام  و تايا نه يادم نيست. گرچه روايت روايتي مفصلي است  اندشدهتضعيف 
كه در اين روايت چنين نيست. البته ما حدود  كنديمقيودي قائل به اين هستيم كه شهرت فتوايي جبران  نيست. البته با

در اين روايت باشد و  ايويژه نكتهولي حاال اگر  ميكنيمرا قبول  هانيا همهو بعد  ميكنيمبيست روايت را بررسي 
  آن را نيز بپذيريم؛ اين مشكل است.  بگوييم
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 وايتبررسي داللي ر .2
(خطبه يك كاركرد خبررساني و ... نيز داشته  اين روايت مربوط به وظائف تربيتي حكومت است كه مالحظه كرديد.

  است كه يك مقدار كمتر شده است.)
در جمعه بيان كرده  كنندگانشركتخطبه را موعظه و آگاهي بخشي به مخاطبين و  فلسفهحضرت در اين روايت وجه و 

   .ميكنيمل چند نكته وجود دارد كه بيان در اين دلي است.

 روايت در مقام بيان حكمت .1

كه  كنديمو بيان  كنديمحكم را بيان  فلسفهروايات متفاوت است اين است كه روايت  هيبقكه در اين روايت با  يانكته
 ياخطبهاگر زماني  نيست كه بگوييم چنيناينچرا خدا خطبه را در نماز جمعه قرار داد؟ و اين حكمت است نه علت 

 ياخطبهعلت پذيرفت يعني بگوييم  عنوانبهاين را  توانينمجزي نباشد. اصل عليت است ولي اين فايده را نداشت، م
كه در اينجا وجود دارد اين است كه اگر بسياري از آنچه كه در اين  يهاشبهرا ندارد يعني  هايژگيواين  همهاست كه 

  ديگر را مالحظه كنيد خواهيد ديد كه بيان حكمت است و نه علت. يهافصلروايت آمده است؛ چه در اينجا و چه در 

  »علت«و » حكمت«فرق 

 هانياشما اين نيست كه  فهيوظييم معناي حكمت اين است كه مواردي كه به شما داده شده است براي اين نيست كه بگو
چنين بوده آن را مبنا قرار  غالباًكه خداوند بر اين فلسفه حكم را قرار داده است و چون  كنديمكنيد، بلكه بيان  اجرارا 

كه آن را  دهندينمداده است. فرق حكمت و علت اين است كه گرچه حكمت در جعل حكم دخالت دارد ولي به مكلف 
معنا اين » التشرب الخمر ألنّه مسكر« شوديمعلت؛ علت به دست مكلف است وقتي گفته  به خالفند كم و زياد ك

ديديد چيزي مسكر است بگوييد حرام است ولي وقتي  هر جااست كه مسكر موضوع حكم است و دست مكلف است 
 فلسفهدر اين موارد در حال بيان » وضوع يا نماز را براي موضوع ديگراذان را چنين قرار داد براي فالن م« ديگويم

بگوييد چون اين حكمت  ديتوانينموجودي است كه در بيشتر موارد غالبي است و تطبيق آن در دست شارع است، شما 
   .در اين مورد نيست پس در آن حكم صادق نيست

 مالك در حكمت بودن و علت بودن

نبوده و  است صحيحو در غير آن حكمت  شوديمعلت  وقتآناگر علت منحصره مخصوص اين حكم باشد  اينكه
 فهمنديمهمه » التشرب الخمر ألنّه مسكر« شوديموقتي گفته  ؟مالك اين است كه ظهور چيست مالك باشد تواندينم
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و بيشتر اينها  كنديماحكام است و وجه حكم را ذكر  فلسفهبيان  در حالكه در حال بيان علت است ولي در جايي كه 
يعني علت منحصره و غير منحصره را در بيشتر موارد  كندينمدر اختيار مكلف قرار داد اين ظهور را پيدا  وانتينمرا 
امام  كه؟ و در جايي غير منحصرهچون مصالح در اختيار ما نيست تا بفهميم كه علت منحصره است يا  ميفهمينم
التشرب الخمر ألنّه « ديفرمايمچيزي قرارداده شده است غير از جايي است كه  به خاطركه امري  اندفرموده )السالمعليه(

  مسكريت است. به خاطركه عدم شرب  كنديميعني بر مكلف عرضه » مسكر
نيز بيان شد كه در جايي كه عليت ذكر شود و اينكه اصل عليت است و در جايي كه ادات عليت بيايد اصل اين  قبالً

اين مطالب را كه كنار هم  مجموعهقويي نيست. يعني  قدرنياليت است ولي در اين روايت اصل ع كنندهبياناست كه 
نيد در چه است كه به شما سپرده شده است تا بررسي ك ييهاعلتاين مورد از  كهاطمينان پيدا كرد  توانينمبگذاريم 

   .كه نيست بگوييد نيستمواردي است تا درجايي 

  مناقشه در روايت

وجه اينكه خطبه را قرار داديم اين است كه امام اين كارها را انجام دهد  شوديماينكه گفته  كنديمدر اين روايت بيان 
اين است كه اصل  شوديمكه به اين مطلب  و اشكالياما اينكه صحت نماز دايرمدار اين است يا نه؟ مواجه با شبه است. 

  ؟ شوديمت عليت است و چرا در اين روايت حمل بر حكم
حمل بر عليت كرد. و اشكال ديگري كه به اين مطلب  توانينمجواب داده شد كه در اين روايت قرايني وجود دارد كه 

 كنديمكه براي اما ذكر  يافهيوظاين حكمت براي جمعه است ولي  شوديماين است كه درست است كه گفته  شوديم
كه ملحوظ اين جمله اين است كه امام و  شديمعه نداشته باشيم معلوم في حد نفسه ملحوظ است يعني اگر كاري به جم

حاكم وظايفي دارند و جمعه را قرار داده است كه به اين وظايف عمل كند يعني ظاهر اين است كه آن وظايف امام 
نبري باشد تا كه چرا در نماز جمعه خطبه قرار داديم، براي اين است كه م كنديممفروض است و قطعي است حال بيان 

است كه  اينظاهر  شودينمامام به وظايف خود عمل كند ولي اينكه بگوييم وظايف او منحصر در اين طريق است اين 
   .اساسي است كه بر دوش حاكم است وظايفاين 

را خود  فهيوظبايد  اوبله  واب اين است كهاين كارها را انجام دهد؟ جنيز روز ديگري  توانديمامام يا حاكم  يعني آيا 
يك راهي در اختيار امام قرار دهد تا بتواند آن  خواهديم» فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ ...أن « ديگويماينكه  و انجام دهد

باشد  يالهيوسنماز جمعه اين است كه  خطبه دركارها را انجام دهد. مفروض اين است كه وظايف را دارد و در اينجا 
   .. اين بيان ديگري استديآينم به دستولي اينكه وظايف حصر در اين شود اين براي انجام وظايف 
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 روايت بنديجمع

بگويد كه موعظه و ترغيب كار اوست  خواهديماگر ما باشيم و اين روايت، روايت تام نيست ولو اينكه شايد روايت 
 در حاليقيني گفت كه روايت به داللت التزامي يا اقتضائي  توانينمفني و فقهي  به لحاظاين خيلي  جانيهمولي در 

حاكم و امام فقط  فهيوظنيست شايد كل  طوراين، كه كنديمعامي است و در اينجا روشي براي انجام آن ذكر  فهيوظبيان 
گفت. يعني  وانتينمكلي دارد ولو از طرق ديگر را  فهيوظامام  كهنيادر اين است در خطبه مطرح كند و برود. و اما 

  . باشدينمنماز جمعه واضح  رسانهاز  نظرقطعتربيتي  فهيوظداشتن 
   ؛بنابراين تمسك به اين دليل براي بحث وظايف تربيتي متوقف به يكي از دو بيان است

عليت است و مطمئن شد كه  توانينميك. اينكه بگوييم در اينجا بيان عليت است كه گفته شد مشكوك است يعني 
  روايت حكمت است. ظاهر

سََبباً لِمَوْعِظَتِهِمْ وَ « شوديمل روايت كه گفته و اال در ذي شوديممورد اشاره  عنوانبهدو. اين مورد خطبه و جمعه 
نماز  خطبهظاهر دليل اين است كه ترغيب و تشويق آنها وظايف كلي است كه يك نمود آن در  »تَرْغِيبِهِمْ فِي الطَّاعَةِ

فقهي كه بتوان مطمئن به اين قاعده شويم محل  جنبهو  باشدينماين نيز نوعي برداشت است واال تمام جمعه است. كه 
   .ترديد است

داللتشان خوب بود غير يكي دو مورد داللتش مشكل دارد. و سند  غالباً بنابراين اين روايت برخالف روايات قبلي كه 
حال اگر از نظر داللت اشكال موجود حل  .باشدينمنيازي به بررسي جزئيات بعدي  و لذانبود.  اشكالبيروايت نيز 

  . انداشكالداراي  هرحالبهعامي داشت ولي  دامنهموعظه و ترغيب و...  صورت نيا در شديم
  .)شوديم(علت ناقصه همان حكمت است و عرض شد اگر كسي اينها را ببيند سياق تعيين 

 )السالمعليه( اميرالمؤمنين رهيسروايتي از  دليل دوازدهم؛
 و حكمت. اين روايت در كتاب علم كنديمرا نقل  )السالمعليه( اميرالمؤمنين رهيسكه  روايت دوازدهم: روايتي است

الوسائل و مستدركو  و أإلرشاد  111 ص يالساعو نجاح يالداععدةاست. كه از  309 صفحهدارالحديث 
  نقل شده است.  25ص  13جلد  المسائلمستنبط
وَ الْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ فَإِذَا  النَّاسِ لَِتعْلِيمِ الْجِهَادِ يَتَفَرَّغُ مِنَ يَفْرُغُ  أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يُرْوَى عَنْ سَيِّدِنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِيَن ع«روايت: 

.يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ اشْتَغَلَ فِي حَائِطٍ  لَهُ يَعْ   »َملُ فِيهِ بِيَدِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَِلكَ َذاكِرٌ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ
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 بررسي سندي روايت .1
  نيز سند ندارد و روايت مرسله است.اين روايت 

 بررسي داللي روايت .2
 آموزيعلمه گفته شود تعبير به تعليم در اين روايت اعم از كار تعليم ارتباط دارد، مگر اينك حوزهاز نظر داللت بيشتر به 

  .تنبيه و هدايت است عنوانبهو هدايت 

 »تعليم«معناي عامي  .1

اعم در بعضي موارد تعليم در معنايي  ميدانينمو تابحال گفته نشده است گاهي بعيد  شوديمجديدي است بيان  جملهاين 
كند و از غفلت خارج كند يا  علم را به كسي دهد حتي در جايي كه بخواهد فرد را متوجه از اين باشد كه بخواهد ابتدائاً 

يادآوري و تذكر نيز  يهاتيفعالتذكر دهد. بكار رفتن اين موارد در يك معناي عامي از تعليم بعيد نيست و تعليم شامل 
  باشد. 

يا كمتر توجه شده است و اگر چنين باشد روايت مربوط به بحث خواهد بود بايد  شدينمداده  قبالًاين احتمال است كه 
نوعي تجديد علم و  يعني ديآيمپيدا كرد ولي حدس اين است در مواردي تعليم به معناي تنبيه و هدايت و... شواهد 

  مل كنيد، شايد شامل آنها نيز شود.توجه به اينكه شما اين علم را داريد و به مقتضيات آن ع
اين مطلب درست است كه تعليم جزء تربيت است و  و شوديماگر تعليم را جزء تربيت بدانيم شامل اين موارد نيز 

غير تعليم را بررسي كنيم كار به اصطالح نداريم. بحث تعليم گفته شده  يهابخش ميخواهيماما در اينجا  بحثش گذشت.
ر دارد يا نه؟ و اگر ظاهر روايت د يافهيوظديگر  يهاحوزهمعناي خاص در ه بگوييم غير از تعليم ب ميخواهيماست و 

معنايي  طهيحولي اگر احتمال دهيم كه تعليم يك  شودينمتعليم الناس و شامل  ديگويمنظر گرفته شود روايت 
  .شوديمدارد آن وقت عالوه بر اين بخش آنها را نيز شامل  يترعيوس

 داللت سيره بر رجحان .2

 ديگويمقولي،  عنوانبهو ذكر وظيفه  كنديمديگري كه در اين روايت است اينكه اين روايت بيان سيره  نكته
اما داللت بر وجوب ندارد بخصوص كه در  كنديمچنين بود و حداكثر سيره داللت بر رجحان ) السالمعليه( اميرالمؤمنين
.«ادامه دارد  اين كار ذكر حاكم شد واجب نيست همزمان با  كسي كهومعلوم است  »وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ ذَاكِرٌ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ



 2637 : ماره                  وظايف حكومت در تربيت ديني –ي تيترب فقه                           

9 

 توانينمو وجوب را مگر با قرائني بسيار دشوار  شوديمبگويد.  پس نهايتاً رجحان يا استحباب به معناي عام فهميده 
  استفاده كرد. 

 بحث اصولي
انجام داد كه اعم از وجوب  توانيمبر اساس بحث اصولي كه سيره اوًال و بذات مفيد جواز است يعني اينكه اين كار را 

خصوص استحباب يا حرمت و اباحه است. حمل سيره بر  و استحباب و اباحه است و در ترك نيز اعم از كراهت و
 خواهديم ايزائده مؤونهعملي بر وجوب يا حرمت  رهيسكه در اين روايت هست. حمل كردن  خواهديمكراهت قرينه 

  كه خيلي دشوار و كم است.

 روايت بنديجمع

   وجود دارد؛بنابراين در اين روايت سه اشكال اساسي 
  يك. ضعف سند  

  ديگر تربيتي  يهاحوزهدو. اختصاص روايت به تعليم و نه 
  سه. روايت حداكثر مفيد رجحان است و نه وجوب. 

منتهي گفتيم شايد بتوان در اشكال دوم گفت كه تعليم معنايي وسيع و عامي در برابر تربيت دارد كه شامل ديگر 
را نيز شامل شود كه در اين صورت  دهديمو توجه  كنديمتربيتي نيز شود يعني در جاهايي كه نوعي موعظه  يهاحوزه

  .شوديماشكال دوم رفع 
  الطيبين الطاهرينوصلي اهللا علي محمد و آله 

  
     
  


