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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ژگان قرآنيمقدماتي: وابحث 
 ارشاد

بحث در اين بود كه ارتباطي كه فرد مربي با ديگري برقرار مي كند در محدوده عقايد و معارف ... اين ارتباط گاهي 
براي اين است كه به او آگاهي ببخشد در حوزه ذهن او تأثير ببخشد و عقايد را بشناساند كه اين عمليات، تعليمي است 

به عنوان واژه قاعده ارشاد تعبير مي شود و اال معناي لغوي ارشاد ، رشد دادن است و رشد دادن  و از اين عمليات
هميشه اين نيست كه به او علم بدهد ولي اصطالح ارشاد هم كارهاي تعليمي و هم تربيتي را شامل است ولي اينجا 

اخالقيات و معارف دين . گرچه اين معني  اصطالح ارشاد جاهل را به معناي دوم يعني آگاه كردن ديگران به معارف و
 .اعم از آگاهي سازي است

بنابراين ارشاد به  كه محدوده اش بحث شد. شدو اعالم و تعليم جعل  شددر فقه و در قاعده ، معناي دوم جعل 
گفته شد كه . بعد معناي عام اعم از تعليم و تربيت است اما در اين قاعده فقهي، ارشاد به معناي اعالم و تعليم است

ارشاد جاهل در جايي ، واجب، و در جايي حرام، و در موضوعاتي با شرايطي مباح است و در جاهايي ممكن است 
 ، فلذا مقصودمان ارشاد به معناي خاص است و احكام خمسه هم دارد .ارشاد، مكروه است

چه حكمي دارند؟ در اين فعاليتها اين  فعاليتهاي فراتعليمي است و سوال از اين است كه آنها ،مقصود در قاعده بعدي
شخص مي داند ولي بايد اين مسئله و دانش را نهادينه كرد ، تقويت اراده در او و ايجاد انگيزه در او و احيانا تغيير 

مثل ارشاد كه ارشاد به معناي  شرايط محيطي و اجتماعي را شامل است و فعاليتهاي تربيتي به معناي خاص است
 خاصش است . 

 دايته
 اينجا هم قاعده هدايت و تربيت دو معني دارد:

  .الف: معناي عام: ديگري را راهنمايي كند راهنمايي گاهي به  علم و آگاهي... گاهي هم به رشد دادن است
و مجموعه فعاليتها و اقداماتي كه بعد از آگاهي اوست و حكم اين موارد  عملياتي غير از آگاهي بخشي است، مقصود
ا رفتارهاي اين كه او متدين شود و التزام قلبي پيدا كند و خلقيات روحي و دروني در او ايجاد شود و ي .شودبررسي مي

 ديني در او مجسد شود.
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ولي تكرار و تأكيد داخل بر قاعده ه شددر ارشاد بردي، اخراج شخص از نسيان و غفلت هاي سابق، يادآوردر بحث
 شود اينها جعل اصطالح است ممكن است بعد از بحث فهميده شود كه اشتراكاتي دارد كه ... هدايت مي

 : وجود دارددو بحث 
 يك بحث آگاهي دادن و خروج شخص از جهل و نسيان و غفلت است.

صورت دو: اين آگاهي را دارد و او را ملتزم به عمل كند و عليرغم علم آموزي بايد اقدامات تربيتي به معناي خاص 
 گيرد و جامعه مأمورند كه فعاليت تربيتي و تبليغي كنند كه اين علم آموزي به نتيجه برسد.

اآلن در نظامهاي آموزشي و تربيت ديني در نظامهاي سكوالريستي ، ارشاد در حد تعليم و اعالم است و كاري با 
و بايد بحث  وجود داردريم يا نه؟ كه في الجمله نهادينه شدن و .. ندارد، قاعده هدايت فراتر از آن در پايبندسازي او دا

 شود.
اين بحث مثل تعليم و تربيت است كه يك وقت آگاهي دادن است و يك وقتي اين آگاهي دادن كافي نيست و كار 

 و به مرحله عمل برسد. دوم كه يادآوري و وعظ و نصيحت و است و ايجاد داعي كند تا اين عمل خودش را نشان دهد
وارد بعد از اين بحثها،  مفهومي كه از اين قاعده هدايت( نامگذاري اين قاعده مهم نيست جعل و اعتبار است)بنابراين 

 شود.حث قرآني كه فرافقهي است، پرداخته ميب
در قرآن واژه هايي كه در بحث تربيت بكار رفته است كه معناي عام تربيت است كه خيلي از آنها تعليم را شامل 

 اينها عبارت است: است كه مهمترين
زياد ـ هدايت؛ بارها اين لفظ به كار رفته است واژه اي كه كاربردش زياد است و متداول است و تعداد استعمالش 1

 شود.ميگفته است. در متن هدايت، داللة بالعناية و با داللتي كه با نوعي لطف همراه است كه در فارسي به آن داللت 
اينجا با نوعي دلسوزي همراه است. هدايت تشريعي و تكويني داريم و به تعبير ديگر گاهي با غضب داللت دارد ولي 

ارائه طريق و ايصال الي المطلوب داريم كه اينها مراتب هدايت است منتهي گاهي راهنمايي كه حالت تشريعي و حالت 
 تكويني دارد.

، گاهي هدايت به خود قرآن نسبت داده شده و نسبت داده شده است كه اكثريت است: گاهي قرآن به خدا 1نكته
 مُباَركاً  بِبَكَّةَ لَلَّذي«و گاهي به غير اينها نسبت داده شده است مثال در مكه دارد  استگاهي هم به انبياء نسبت داده شده 

است كه به خدا  هم نادر است بهر حال هدايت درسلسله مراتب هدابت به كار رفته اين 96آل عمران/»ِللْعالَمين هُدىً وَ
اوصياي و كساني  ابزار هدايت كه كتاب و پيامبران است و تبعا در ادامه به انبياء و اوليا و ونسبت داده شده  و گاهي به 

 .159اعراف/»بِالْحَق يَهُْدونَ أُمَّةٌ  مُوسى قَوْمِ مِنْ وَ «كه در امتداد اينها قرار مي گيرند 
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واژه هايي است كه مثل تربيت، معناي عام دارد، هدايت معناي دانشي را شامل  ، اين واژه از: در واژه هدايت2نكته
دانشي و جنبه انگيزشي است هم او را علم مي دهد و غير علم را، فلذا مفهوم  و هم اقدامات و امور ديگر كه فرا است،

قرآن ، معناي عام دارد ، هم  مفهوم هدايتي است كه در قاعده هدايت مي گوييم، هدايت درهدايت از حيث لغوي غير از 
اين كه او را  اينها هدايت است داللة باللطف،دانشي، هم بيشني و هم گرايشي و انگيزشي و  رفتارسازي را مي گيرد 

  دارد. دارد  و هم جنبه غير تعليميبه سمت مقصد راهنمايي كند هم جنبه تعليمي راهنمايي كند ، 
رفته واژه دعوت و فراخواندن است و مفهوم دعوت هم روشن است كه گاهي  ـ واژه دوم كه بيش از هدايت به كار2

ندا مي گويند، ولي دعوت يعني فراخواندن ، منتهي خواندن به سمت چيزي است يعني ندا ، هر نوع خواندن منتهي 
 .خواندني كه او را به سمت چيزي مي خواند

 جنس اين خواندن، نداست و فصلش خواندن به سمتي است.
 اول: خواندن براي خود است ، دعا له ، دعا او را براي حاجتي خواندن براي خدا كه با الم مي ايد . قسم

 دعوت
 قسم دوم: كه با بحث ما مرتبط است يدعوه ، او را مي خواند الي كذا .

 اساسي دارد: پس در قرآن دعا و دعا دو شاخه
، قسم اول ،  با الم هم متعدي مي شود. يدعو له ، يدعو لك براي حوائج است و كه يك: دعاي اصطالحي ما

 دعا او را براي يك حاجتي. خواستن براي خود يا شخص ديگري است دعا له،
 .دعا الي اهللا ، يدعوه كذاست ،  يدعوه اليمتعلقش الي كذا است . مرتبط است حاضر كه با بحث  دو: دعوت

اين دعا، خواندن براي خويشتن به جهت  اما ،فراخواندن است وجود دارد و آن، يك عنصر مشترك در هر دو
  كاريست.

الزم نيست كه هميشه اينگونه باشد مثل نوشتن تعميم پيدا كرد ، اول با صوت و ندا بوده است ولي بعدا  ،ـ خواندن3
 و يا با هر ابزار ديگر را شامل است.

 مرتبط است از قسم دوم است. اين بحث،بنابراين آياتي كه با 
ـ دعوتي كه مي گوييم مثل هدايت ، اعم است دعاه الي كذا ، يعني به او آگاهي داد يا اين كه دعاه الي كذا ، كار 4

تربيتي فراتر از آگاهي مي كند گرجه دومي اقوي و اظهر باشد ولي در عين حال من دعا الي اهللا اعم از اين است . 
هي دادن و ترغيب را شامل است و ممكن است بگوييم دعا الي اهللا كار تربيتي است و تعليم مقدمه بنابراين دعا هم آگا
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اش است . اين دو وجه است كه مي توان گفت و بعيد نيست . ظاهر اولي دعوت به اينجا را دعا نگويند ولي برخي 
 رد.كاربردهاي قرآني دارد  ولذا اظهر دعا اعم از كارهاي تربيتي و تعليمي دا

 


