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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 خالصه بحث گذشته

كه در ارشاد جاهل و اعالم و تعليم معارف به شخصي كه آگاه نيست اي عالوه بر قاعدهكه آيا  استبحث در اين 
كه عالوه بر  استاي فراتر از اين يا قاعدهآعالوه بر اين قاعده فقهي در حوزه تعليم و تربيت ، نياز دارد آنولي به 

عمل انجام دهند اراده براي انگيزه و عزم رغبت و جهت ايجاد  تعليم و تربيت و حتي تذكر بايد اقداماتي درآگاهي و 
و در ادامه به بحث قاعده  همان وظيفه است؟گفته شد اينجا  كه در قاعده ارشادبخشي افراد و مربيان يا فقط آگاهي

 اي در ذيل آن تمسك شد.هدايت و ادله
اين بررسي در  شد كه نه واژه بيان شد. آيات شريفهبه مفهوم تربيت در و نزديك يك مروري به واژگان متناظر و 
 .ه تربيت استكه در حوزه تعليم است يا در حوزو اينها هسته اصلي واژهبه ها واژه

فراتر  ،، يادآوري است، اما در كاربردهاي قرآنيمعناي اصليتذكر در  بيان شد كه، واژه تذكر و تذكار و ذكر واژه نهم
قرآن ان هذه تذكره فرمايد كه مياين ذكر است، هددجايي كه به ديگري چيزي را ياد ميآناست حتي يادآوري از اين 
بلكه  ؛دهدداند يادش ميحتما يك چيزهايي را كه مي ، معنايش اين نيست كهذكر استقرآن پيامبر و يا است،  تذكره

قوي واژه تذكره اعم از اعالم و تعليم ه احتمال ب و لذا ؛كند همه مشمول اين بحث استهمه معارفي را كه به او منتقل مي
 فتي و شناختي سر و كار دارد.ري است و همه اينها را شامل شود؛ ولي در مجموع، تذكر با حوزه معرو يادآو

 ـ انذار 10
 هايي است كه به شكلي با حوزه تربيت مرتبط است. از واژهانذار نيز 

فيه تخويف است؛ چون معموال ترساندن به در معناي بعدي اخبار انذار ولي  ؛آيدبه معناي خوف مي ،در لغتانذار 
دهد و ، خبري ميترساندني كه با يك خبري باشدگويند، نمي انذار را به مطلق ترساندن و لذايك نوع خبر بوده است؛ 

ن استفاده شده است و آمثل تذكر فوق العاده در قر ي است كهانذار است كه از واژگان ترسد. اخبار فيه التخويف،او مي
 ها و اخبارهايي كه در آنها ترساندن است.بيش از موعظه و نصيحت استفاده شده است. اعالم

 گيري از عامل خوف و ترس است.با بهره ديگري ايجاد تغيير در به معنايعمل تربيتي  نوانبه عانذار 
 ،يك حالت تركيبي است از حوزه معرفتي و حوزه روحي و عاطفي و شخصيتي ،با اين تعريفي كه در اينجا آمدانذار 

گاهي  ،گاهي هم بااللتزام است و اين ترس گاهي بالمطابقه . حاالترساندآموزد و مييك چيزي را مييعني در حقثيقت 
ز جانب خداست كه اگر انجام ندهي، اي اينجا وجود دارد كه ايك مقدمه مخفيه گويد كه مطلب ديني است،چيزي را مي
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تعليم و اخبار و  ودر انذار، اعالم  اعم از اين است كه بالصراحه باشد يا بالمالزمه باشد.انذار  و لذا عقاب و عذاب دارد؛
مواردي از اين قبيل است كه همراه با خوف و بيم است كه اگر خوف و بيم نباشد به آن انذار نمي گويند. مطلق اعالم و 

در محرمات باشد در انجام  ويند بلكه بايد خوفي همراهش باشد چه نسبت به واجبات و چهتعليم را انذار نمي گ
 شود.كند كه اگر او انجام ندهد مواجه با خطري ميگيرد، منتقل ميعليمي را مي، و ترك محرمات. اين حوزه تواجبات

بايد ديد كه  ،گويد كه ترس را در او تقويت كندداند و او يك جوري مياما سوال اين است كه اگر اين شخص مي
 انذار اين را شامل است يا نه؟ 

؛ مثال فالن كار يا حرمت فالن عمل دهد مثل وجوبمي ،اين است كه خبري با ايجاد بيم ،قطعا مصداق بارز انذار
. اين بيم كم م و ارشادي است كه در آن نوعي بيم استانذار، تعليم و اعالدر واقع ، ه با عنايت اين كه در او بيم استالبت

ارشاد مي شود. انذار مساوي با  و لذا ؛است در همه ابالغ دين (بالصراحه يا بدون صراحت)معارف دين و بيش در همه 
 اين بخش اول دايره معنايي انذار است.

داند ولي از باب موعظه و نصيحت مي ترساند كه با اين اين است كه جايي كه شخص مي ،اما بخش دوم معنايي انذار
  ؛ يا بناست اين حرام را انجام دهد انجام ندهد!! آيا اين انذار است يا نه؟داند بناست ترك كند، ترك نكندكه مي

-داند در اين كاري كه تو مي، يا حتي جايي كه ميكه اخبار فيه التخويفبعيد نيست كه اين هم انذار باشد براي اين

دهد در آگاهي به او مي ولي به او نمي دهد، يشوي، آگاهي جديدساقط مي ت،از مقامات بلندداني عذاب وجود دارد و 
، در ارشاد جاهل. ه است كه اخبار به احكام و معارفچون نگفتاست  التخويففيه تبعات اين عمل، اين هم باز اخبار 

گذارد كه اين شخص نمي هواي نفسولي  ؛دانداما جايي كه همه چيز را مي ؛اخباري است كه يك نوع تخويف است
، ته التخويف است و هرچند موعظه اسگويد حيف است جوان هستي، اينها هم اخبار است كه فيكه مياين، عمل كند

كند ولي تأكيد مي ؛ستايادش زماني كه كند و يا حتي كه يادآوري ميداند همينولي انذار هم است حتي جايي كه مي
 ،يك چيزي را نداند چون قيدي داردمتوقف بر اين نيست كه  ،اخبار فيه التخويف و لذاخواهد نهادينه كند. اين را مي

اي است كه آيد واژه انذار، واژهبه نظر مي و لذا. كندمي، باز هم اخبار مع التخويف صدق يادآوري و تأكيد و تكرار است
انذار از واژگاني است كه هر دو  و لذاهم اعالم و تعليم، و هم اقدامات تكميلي در ايجاد انگيزه و داعي را شامل است. 

 گيرد.حوزه معرفتي و عاطفي و روحي را مي
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 ـ تبشير 11
 در تعريف تبشير گفتند اخبار فيه السرور مبشّر و ... از اين قبيل است . .دارد  در قرآن كاربرد زيادي اين واژه هم

 . اخباري كه در آن شادي و خوشحالي وجود دارد
-اين تر از اعالمش است.قوي ،عد دومشكه بُ  ،تر استهم بنحوي قويدر تبشير  ه شد،با همان بياني كه در انذار گفت

داند بگويد يا آن كه مسائل و معارف را مي مطلبي را بگويد كه مثال حكم خدا را با مسرت بخشي بگويد و ...،كه به او 
 كه چه بركاتي دارد.

 نكته:
 در تبشير و انذار يك نكته اي است: 

تبشير  ولي؛ آمده ان انت اال منذرولي در انذار آمده است  ؛ن ، حصر وظيفه پيامبران در تبشير نيامده استآدر قر
ولي يكي از نكاتي كه اينجا مطرح شده اين است كه حتي در تبشير هم نوعي انذار  ،علت و وجهش نيامده ؛نيامده است

  .است

 معاني انذار
 انذار دو معني دارد: 

-دهد و خوشحالش ميژده ميترساند آنجا ممستقيم كسي را مي ،معناي خاص است كه مقابل تبشير استانذار  :يك

 كند.
-ميهم  يدهي در واقع به او ترسمي كسيكه حتي وقتي شما خبر شادي به براي اين ؛داردهم انذار معناي عامي  ب:

آدم از عوامل كه دارد و اين خاص ترس يك معنايي چون، شوياگر اين كار را نكني از اين خوبيها محروم مي ،دهي
  .از شاديها و عوامل خوشايند هم يك نوع ترس است محروميتآزار دهنده بترسد ولي ترس يك معناي عامي دارد كه 

 پس ترس دو قسم است: 
 واجهه با عوامل آزار دهنده داريم كه درجه باالي ترس است.ترس از افتادن در آتش و مـ 1
 ، ترس محروميت از خوبيها و كماالت.ـ ولي يك ترس رقيق ديگر2

ر، دفع الضرر . در بشّ دارد ك بازدارندگي درجه اول راولي آن عامل ترس، ي ؛توان اين را گفتدر تبشير هم مي
 بنابراين ترس دو قسم شد:  در ترسيدن باالتر است. ،. تحريكگفته شد واجب است به عنوان تقريب اين

 ترس از منقصت الف: 
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 ب: ترس از محروميت و كمال 
-ترساندن از محروميت از بهشت و كماالت است و جايي كه مي ،اولي است، گاهي انذارناظر به ترس  ،گاهي انذار

 ضمن بشارت، انذارن نيست، آدهد در كه جايي كه بشارت مي ، معنايش اين نيست23فاطر/ »نَذير إِالَّ أَْنتَ إِنْ« :فرمايد
 ترو قوي چون اثر بخشي ترس شديدتر و لذا شويد؛گويد اگر اين را ترك كني، از چيزهايي محروم مي، ميوجود دارد

مربي را بيرون  وظايف نبوت يابقيه يك چيزي نيست كه  ،بنابراين حصر انذار ،حصر انذار آمده است ،است از اين جهت
معناي عامي دارد كه در واقع كار  ،از اين جهت است كه انذار بلكه همه كارهاي مربي يك نوع انذار است ،بردنمي

 است. مواجهمنتهي يك معناي خاص هم دارد كه در جاهايي است كه با ضرر و خطر  ت؛تربيتي كردن اس
 نكات:

مشترك لفظي هميشه بين متباينات نيست، بلكه گاهي بين  ه شدلغت است كه در فقه بارها گفت كليدهايشاهاز ـ 
همان اشتراك  ف علم،متباينات است و يك قسم مشترك لفظي بين عام و خاص است در اول آموزش فلسفه در تعري

، مراتبسلسلهتر و اين در لغت فراوان است معناي عام، خاص، خاص كندميعام و خاص را در شش هفت معني بيان 
  شد.گونه است. براي اين مشترك بين عام و خاص چند قاعده ذكر در فقه نيز اين

 ـ تزكيه12
 خانواده حوزه تعليم و تربيت است. از واژگان هم

 تزكيه: قلمرو
هم در پيرايش يك چيزي و  ،رود، هم در رشد و نمو به كار مياست به معناي نمو يا زكات، اصل ماده تزكيهـ 1

، ولي ظاهر اين شودگري منتقل ميكه كدام يك جلوتر است و بعد به ديرود در اينمزاحمات به كار ميموانع و زدودن 
رشد و نمو چيزي به اين است كه موانع پيرامون در خيلي از موارد، منتهي  ،است كه اصل زكات، همان نمو و رشد است

زكات به شود. به اين مناسبت گاهي به آن كارهاي زدودن موانع و تصفيه موانع، تزكيه گفته مي ،شود و زدوده آن اصالح
به  ، گاهيشود معناي نمو و رشد است اما چون نمو و رشد در خيلي از موارد وابسته به اين است كه چيزهايي حذف

گويند ولي ، زكات ميگويند وقتي درختي بخواهد رشد كند، رشد درخت را، زكات مياين عمل حذف موانع و مزاحمات
متوقف بر زدوده شدن شاخ و  ،آن نموچون  ؛اضافي است هايبرگص و زدوده شدن شاخ و اين رشد متوقف بر حرَ

 ند.كنمياطالق زدايي اين عوامل مزاحم مانعهمين گاهي زكات را به  و بدون آن ممكن نيست، برگ اضافي است
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در واقع به مالحظه اين است كه نمو مال شخص به اين  ،دهندمي، كه اعطاء مال است كه عشر مال را در باب زكات
كه رشد معنوي ، براي اينزوائد مال است، اين 25و24معارج/»الْمَحْرُوم وَ ِللسَّائِلِ *َمْعلُوم حَقٌّ  أَمْوالِهِمْ في«است،  

 زند. كه اين زوائد مال را مياين به خاطربايد اين زوائد را زد،  ،محقق شود
 . تزكيه، تنمية النفس بالخيرات و البركاتآمده است تعبيري كه در لغت . هسته اصلي تزكيه، تنميه است

نفس است؛ منتهي اين تنمية النفس و رشد دادن  ، رشدتنمية النفسرود يعني ار ميوقتي در انسان به كدر باب تزكيه، 
ش رشد است، كامل كردن ااصلي معناي و لذا ؛نفس به اين است كه مزاحماتي كه مقابل رشد است بايد برداشته شود

اعمال و جان است، منتهي اين كامل كردن جان با عبادت و با خلقيات خوب و اعمال خوب تماميت اين با كنار گذاشتن 
 گويند. به آنها هم تزكيه مي و لذااوصاف بد است 

و مبارزه با  سلبي يك فعاليتبدون  ،ولي اين جنبه اثباتي ش اين است،اكه معناي اصلي جنبه اثباتي دارد ،تزكيهپس 
 »زَكَّاها مَنْ أَفَْلحَ َقدْ « كند.از اين جهت تزكيه يك بُعد سلبي هم به عنوان مقدمه آن پيدا مي ،پذير نيستآن موانع امكان

بعد  و لذا ؛اما نمو و رشد دادن به اين است كه موانع را كنار بگذارد، دهدرشد و نمو كسي كه نفس را  يعني ،9شمس/
 شود.مقدماتي تزكيه مي سلبي
 گاهي در قول و گاهي در عمل است  ،تزكيهـ 2

 .ستـ اين امر مذمومي ا تزكيه در قول ـ تزكية المرء لنفسهالف: 
تزكيه نفس يا نفوس  فعاليت تربيتي است كه شخص انجام مي دهد يا براي خودش يا براي ديگران، ،ب: تزكيه عملي

 مقصود در اينجا تزكيه عملي است. مقصود نيست. ،تزكيه در قول كه خودستايي است و لذا ؛ممدوح است كه اين ديگران
 ارد.كاربرد علوم تربيتي دهم  هم كاربرد اخالقي داردـ 3

 خود را بسازد ، آدم »زَكَّاها َمنْ أَفْلَحَ  قَدْ «مثل  مثال اخالقي:
 شود.ديگران است كه تربيت مي تزكيه پيغمبر براي ،164آل عمران/»يُعَلِّمُُهم وَ يَُزكِّيهِمْ«تزكيه تربيتي اين است 

  :تربيت  و تهذيبفرق 
 خودسازي است و تربيت ديگرسازي است.تهذيب اخالقي، 

تزكيه از واژگاني است كه برخالف انذار يا دعوت و امثال اينها هم در مورد خودسازي و هم در مورد تربيت و 
 كاري آنها را براي خودش هم بگويد ولي در قرآن غالباً توان با يك نوع دستديگرسازي به كار رفته است گرچه مي

 هم واژه اخالقي و هم واژه تربيتي است.استعمال خودسازي در مورد آنها نبود، ولي اين واژه تزكيه 
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 قلمرو تزكيه
 ؟!، شناختي و يا حوزه روحي و رواني و يا اعم تزكيه در كدام حوزه معرفتي

  .يعني رشد دادن آن ،تزكيه نفس ،است هاي اعمّاز واژهتزكيه يد آبه نظر مي
-تزكيه از واژگاني است كه مي و لذا ؛رشد نفس هم با علم و آگاهي است و هم با احوال و اوصاف روحي استالف: 

 . گيردشود گفت هر دو بخش را مي
 روحي است.احوال و اوصاف مخصوص  و  تلقي دوم اين است كه تزكيه مقابل تعليم استب: 

 
 


