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 اهللا الرحمن الرحيمبسم 

 خالصه بحث گذشته
و محدوده  شدكه قاعده ارشاد جاهل و تعليم معارف و احكام به جاهالن به عنوان يك قاعده بررسي بعد از اين

 به عنوان قاعده هدايت يك قاعده ديگري بيان شد كه ،وجوب و استحباب آن و ساير قيود و شرايط آن مشخص شد
قبل از ورود به  رد.هاي ديني جريان داتهاي تربيتي براي تحكيم معارف ديني و انديشهست كه در حوزه ساير فعاليا

اي كه با اين بحث مرتبط بحث درباره ادله اين قاعده، مروري به واژگان قرآن به مسائل تعليم و تربيت و مفاهيم عامه
 شود:است پرداخته مي

 خانواده واژگان در حوزه تعليم و تربيت 
 بدين ترتيب است: ،در حوزه تعليم و تربيت يآنهاي قرواژه

  ـ تعليم1
 در دو سه جاي قرآن آمده است و بحث روشني دارد كه واضح است.

 ـ هدايت2
ولي اصل داللت، همان لطف است.  با يك عنايت و مهرباني؛،، گاهي داللت با لطف استلغتاً دهمان داللت بو ،هدايت

 داللت اقسامي دارد كه در جاي خودش بحث شد.

 قلمرو هدايت
  !!؟تعليمي را مي گيرد يا اعم است فراديگر گيرد يا فعاليتهاي برمي هدايت، تعليم را درسوال: 

اه و راه است كه قدر يا اختصاص به تعليم دارد نشان دادن چآشود كه در فارسي به راهنمايي تعبير مي هداهُ آيا 
ولي اگر كسي مي داند براي اين  گيرد؛يعني نشان دادن و اعالم و تعليم را مي هدايت به معناي داللت است ،متيقنش

گويند تعريفي كه كه در او انگيزه ايجاد كند و  شرايط الزم براي پيمودن درست را در او ايجاد كند اين را هدايت مي
داند و دارد اللطف است داللت، نشان دادن است گويا مفروض اين است كه نميلة بدالدارد در لغت آمده است 
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در مسير نشان دادن است و معلوم كردن نقطه مجهول ، تعريف لغويشآيد كه ذهن مي به ولذا ابتداءاً دهد؛نشانش مي
يعني در معارف  و احكام و عقايد و حكمت عملي و نظري  است نشان دادني كه در سعادتش مؤثر استسعادت 

، فقط نشان للمتقين گويد هديًيعني وقتي ميباشد، ، معنايش اعم در قرآناما بعيد نيست  مؤثر در سعادتش است؛
در شخصيت فرد يا  مند كردن، تثبيت يك مطلبمابعد آن نيز، يعني انگيزهمسائل نيست، بلكه و مسئله تعليمي  دادن

 بعيد نباشد. و تعميم هم شايد اين شمول و اين دو احتمال استبنابر .گيردرا در برمي نگيزه در او ايجاد كردنا

 ـ ابالغ و تبليغ3
و آيات متعددي كه در قرآن با اين واژه  39احزاب/»اللَّه رِساالتِ  ُيبَلِّغُونَ الَّذينَ«در قرآن به كار رفته است اين واژه 

اگر  ،وصول چيزي به مقصدگويند. همان وصول است منتهي وصول تام و كامل را ميبلغ،  تبليغ،آمده است. ابالغ و 
گويند كه ابالغ و تبليغش گويند كه وصول كامل به مقصد را بلوغ ميمي و بالغ اين وصول به صورت تام باشد بلوغ

 د بيشتري دارد. البته تبليغ ، تأكي است، و كامل ، ايصال چيزي به طور خوبشودكه متعدي مي
پيام است كه در محدوده ، ايصال و وصول گويندخارجي را نمي ايصال است ولي ايصال فيزيكي ابالغ و تبليغ، لغتاً
. اين كند، يك واقعيتي را منتقل ميلي در مقام تحليل به همين معناست. يك معرفتو ؛ندارد را در لغت اين قيود

 گويند.انتقال دادن خوب را تبليغ و ابالغ مي
هاي مرتبط با بحث تربيت است كه بايد مطلب را به مترتبي برساند اين در حوزه شناخت و ابالغ و تبليغ از واژه

كه  نه آن فعاليتهاي ماوراء شناخت ،اعالم و تعليم است كه هويت رساندن، ماهيت اعالم و ذهني و شناختي است
 باشد. سازيبراي تثبيت و انگيزه

خواهد اي دارد و مؤونه خاصي مياز تعليم به معناي اصطالحي اعم است، تعليم تا حدودي بار اضافه ،و اعالم ابالغ
 ي زيادي الزم دارد.ولي تعليم مؤونه، ولي اعالم اين مؤونه را الزم ندارد. اعالم ِيعني منتقل كردن

ين دو تا كه انتقال كردن پيام است شود در واقع وجه مشترك اهم شامل اعالم و تعليم مي ،ابالغ و تبليغ اعم است
اگر اين انتقال، به سهولت باشد اعالم و ابالغ است و گاهي براي انتقال، بايد كار علمي و كالسيك صورت بگيرد اين 

 شود و اال ابالغ و تبليغ همان انتقال پيام است. مصداق خاصي مي
اعالم را  اعم از تعليم است و ولي حوزه شناخت ؛استشناخت فلذا هم هدايت و هم تبليغ عمدتا سر و كارشان با 

كند و است. در خطابه انگيزه ايجاد ميو انتقال پيام هم تبليغ است و بخشي از آن اعالم  ،هم شامل است. خطابه
 وعظ و نصيحت است.
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 ـ دعوت 4
 خواهد برايش دعا كند. نه دعاي براي كسي كه مي ،دعوت، الدعوة الي شيئ مقصود است

. اين دعوت كه كند كه دنبال اين كار برودالي قصده ، ترغيب به قصدش است يعني ترغيب مي ثّ الح ،الي شيئالدعاء 
 . نه دعا براي اشخاص ،ا الي شيء استالدع
  :وجود دارددعا معني براي دو 

 ندارد. تربيتاين ربطي به بحث مصالحشان برطرف شود. تا دعا لالشخاص است كه الف:
 مقصود است.  ،اشخاص الي مقاصد و اهدافي است كه اينب: دعاي الي 

 قلمرو دعا
 ؟ !!و دعوت حوزه شناختي است يا اعم است ءدعا الي شيسوال اين است كه 

 دو احتمال دارد: 
 ،گويد بروداند و ميمي است. مفروض گرفتهكند كه برو، يعني بلكه ترغيب مي ،شودشامل اعالم و تعليم ميـ 1

 شامل اعالم و تعليم نيز است. ،دعوت به شيء
برانگيختن  ،دعوت ، نه اعالم و تعليم؛ـ احتمال دوم اظهر است كه دعوت به معناي تربيت به معناي خاص است2

-، مقدمهولذا  اعالم و تعليم.؛خيلي وقتها اعالم و تعليم است شيء است كه به اين سمت برود، منتهي مقدمه اين عمل،

كند. پس عنصر دعوت، ترغيب به حركت به منتهي اگر طرف بداند و فقط ترغيبش مي ،اش است در جايي كه نداند
بلكه  ؛سازي و تربيت به معناي خاصي است و اعالم و تعليم از حوزه مفهومي اين بيرون استسمتي است كه انگيزه

 پس عنصر دعوت، ترغيب براي عمل است.تواند باشد.مقدمه اين مي

 ـ امر و نهي 6و5
و زجر از يك موضع منتهي بعث ، بعث و زجر است امر 104آل عمران/»الُْمنْكَر عَنِ يَنْهَوْنَ  وَ بِاْلمَْعرُوفِ رُونَيَأْمُ«

همان  ،در تحليلها آمده است و اال روحش ،طور است و طلب فعلكه در لغت اين ن نهفته استآكه فرمان در باال 
 بعث و زجر است . 
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گويد اين كار را داند و ميمفروض گرفته است كه يك چيزي را مياين مفهوم تربيتي مقصود است و  ،در امر و نهي
. بنابراين از حوزه برانگيختگي است و در حوزه تعليمي و حوزه شناختي كاري نداردمفهوم اعالم و ، و بكن يا نكن

 تربيت به معناي خاص است. 
انشاء  هم  كه امر و نهيكما اين تواند اخبار هم باشد،ليغ و هدايت كه ميبخالف ابالغ و تب ،دعوت از نوع انشاء است

 است.

 ـ موعظه 7
  :در تعاريف دو جور گفتند

  .ترساند تا كاري نكندكند يعني ميموعظه مي؛ منع كردن همراه با ترساندن، مقترن بالتخفيف زجرٌ الف: 
راه با رقتي در قلب ، يادآوري چيزي كه همله القلب ا يرقّالتذكير بالخير فيماست  و بهتر معناي دوم كه اوليب: 
كند و دلشكستي همراه است و نرمي و مالطفتي ايجاد ميرقيق ولذا هسته اصلي معنايش با يك نوع عواطف  است؛

، اين كاري كه دل را نرم كند و 16حديد/ »اللَّه لِِذكْرِ قُلُوبُهُمْ تَخْشَعَ أَنْ آَمنُوا لِلَّذينَ يَْأنِ َلمْ أَ«كه به كار دل بدهد. 
 رقتي در دل ايجاد كند، اين وعظ است.

بنابراين از مقوله تهييج  زند كه دل نرم و آرام و همراه شود.كند و يك وقتي بنحوي حرف مييك وقت امر و نهي مي
  كند.شود و همراهي مي، دل نرم ميله القلب ك و يادآوري است كه يرقّو تحري
امر  ، اعالم اوليه نيست،يا يادآوري است ،، و اين بيشتر امر تربيتي استكردن دل است براي همراهي، نرم موعظه

، زنده كردن و تعليم نيست . هسته اصلي موعظه ولذا در موعظه، اعالم ،گيري از برانگيختن عاطفه استبهره تربيتي با
 مطلبي شناختي عاطفي با روش ترقيق قلب است.

 ادنـ تذكير و تذكر د9
كه چيزي در نفس من حاضر باشد ، استحضار النفس است اينو ذُكر كركه ذِ اين ،و آن شد،قبال بحث در اين باب هم 

شناختي هيئت روان، هيئة حاصلة للنفس، به تعبير لغويينو اال ذكر و ذكر بعد به تناسبش ذكر لفظي را ذكر گفتند 
داند چيزي است كه نميآن مقابل  ،أ آمادگي ذكر و ذكر استاست اين منش در ذهن است كه منشأ آمادگي معلومات

خواهد حاضر كند حضور مطلب در داند و ميمي ،فرض گرفته اچيزي ر. ولي اينجا ي استداند و غافل و ساهيا مي
 .كنداش اين است كه بايد مطلب را بداند و اگر دانست حتما در عمل اثر مي، ذكر است منتهي اين الزمهذهن
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، دهها مورد به كار رفته انه هذه تذكرهبكار رفته است و همين طور  ن خيليآ. ذكّرهم در قراستحضار النفس ذكر:
كه افراد به خود ذكر دعوت ضمن اين. گاهي به خدا و گاهي به پيامبر و گاهي به قرآن نسبت داده شده است است،
نه اصل شناخت ابتدائي، بلكه شناخت  اخت،وزه شناختي است منتهي حوزه شنبنابراين ذكر مربوط به ح ،شدند
 نه استفهامي اوليه. حضور اين معرفت در ذهن است، پس مربوط به حوزه شناخت استحضاري است،تثبتي و  تقويتي

خواهد مطلبي را آيد در قرآن اين تذكير و تذكره و ذكّر در معناي اعم از اين به كار رفته است جايي كه ميبه نظر مي
چرا چيزهايي كه قرآن  ،، داليلي داردگويند چرايي اين كارداند هم ذكر ميكه نميجاييگويند، ميّر ذك ،دهدياد 

  ابتداءاً ياد مي دهد ذكّر مي گويد؟
ر آموخته است يا در متن فطرت انسان وجود دارد به اين ذَ چون فرض اين است كه انسان اين معارف را در عالم 

ولي در همين آموزش  ،دهدحتي به جايي كه آموزش ابتدائي مي تعميم داده شده است ،ذكرت ،مالحظه اين مفهوم
ولذا هيچ  ؛ولي به آموزش ابتدائي اطالق شده است ،ابتدائي غرض اين است كه آموخته او در ذهنش حاضر باشد

ته و اآلن يادش رفته ياد گرف مال جايي است كه كسي دين راوقت فكر نكنيد ذكّرهايي كه در قرآن به كار رفته است 
كه قران تذكره ، ... اين19/مزمل »تَْذكِرَةٌ هذِهِ إِنَّ«، 9اعلي/ »الذِّكْرى نَفََعتِ إِنْ فََذكِّرْ« ، بلكه روشن است كهاست
-ه گويا اين را از قبل مياش اين است كمالحظهدانسته است ، معلوم است كه قرآن چيزهايي دارد كه بشر نمياست

داند ولي در ذهن حاضر نيست، ولي در قرآن حاضر كردن چيزي است كه مي بنابراين معناي لغوي تذكره،، داند آن را
. بنابراين همان حضورش است و معني همان است تري به كار رفته است البته عنايت در معناي عام هممعناي عام

-كه ميگيرد اعم از اينشناخت را مي تذكر از مقوله شناختي است و در اين معناي عام هم تقويت شناخت و حضور

 دانسته و مي خواهد بداند و در ذهنش حاضر باشد.ن يادآوري كرده و يا نميآدانسته و به 
 
 


