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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه بحث گذشته
ما تقريبا وارد بحثي شديم كه از مباحث فقهي فاصله گرفت ولي به عنوان مقدمه به اين مبحث پرداختيم كه مجموعه 

مفهوم تربيت قرار مي گيرند يعني واژگاني است كه به پيامبران نسبت داده  واژگاني كه در قرآن به كار رفته و در خانواده
شده و يا در مقام تغيير شخصيت و رفتار ديگران امر به آن تعلق گرفته است چه واژگاني هستند و چه نظامي بر اين 

 .مجموعه واژگان حاكم است

 احتماالت واژه تزكيه
مان نمو النفس د كه معنايي كه از قديم راجع به اين زكات گفته شده بود، هتزكيه بود كه از زكات بو ،دوازدهمين واژه
به معناي نماء به كار رفته گاهي به مال نسبت داده  در قرآنگفتند. اين واژه . نماء الشيء را زكات مييا نماء النفس بود

ء گفتند به خاطر اين است كه در واقع شود به آن نماشده مثل زكات مال يعني نماء مال، منتهي اين كه دارد چيزي كم مي
آيات قرآن زياد به كار  شود كه بحث در نماء النفس است كه درشود، گاهي اين نماء به نفس نسبت داده مياضافه مي
 . رفته است

كه اين كار  9شمس/»زَكَّاها مَنْ  أَفَْلحَ قَدْ «شخص نسبت داده شده  مثل واژه هدايت است كه هم به خود ،اين واژهـ 1
 وَ يَُزكِّيِهمْ«كنند به پيامبران نسبت داده شده كه نسبت داده شده به مربياني كه از بيرون كمك مي اخالقي است و هم 

 تبارك و تعالي هم به علت اصلي همه اين تغييرات نسبت داده شده كه خداوند ،164آل عمران/  »الْحِكْمَة وَ الِْكتابَ  يُعَلِّمُُهمُ
به كار رفته در مفهوم خودسازي و هم در مفهوم تربيتي هم پس اين واژه ، 49نساء/ »يَشاءُ مَنْ يُزَكِّي اللَّهُ  بَلِ«است 
و هم در  و مستعمل فيه اين واژه استمصداق اين واژه  ،لذا اين واژه در فعاليت شخص در مقام خودسازي و ؛است

هدايت به معناي فعاليتي است كه مربي اين گونه است و غالبا .كند. البته هدايت هم ديگري را تربيت مي ،جايي كه مربي
اين كه گفته شود خودش را هدايت  ،ولي در عين حال ،به كار رفته استدهد و گاهي اهتداء براي رشد ديگري انجام مي

 ، كمتر به كار رفته است.كند
به پيامبران و هم به سلسله مراتب ديگر هم شود هم به خدا كه مبدأ تزكيه است و هم اي كه از بيرون انجام ميتزكيه

 توان نسبت داد اين مراتب وجود دارد و مانع از اطالق اين نيست. مي



                                                                                           :                                         3113 ماره 

 3

طبعًا ، نمو نفس است كه تزكية النفس، يعني تنمية النفستزكيه كه به معناي تنميه است  عمده مطلب اين است كه ـ2
باطني مقصود است و تفاوتي كه با واژه  منظور نيست، بلكه نمو، نموهاي جسمي مو معنوي و روحي است نه مطلق نمون

رشد دادن جسمي  ،شود اما تزكيه... مي مادي هم تربيت شامل تربيتهاي مادي، شغلي وواژه تربيت دارد اين است كه: 
تر از اين جهت اخص است و اما نكته مهم وروحي است و روحي هم در حوزه امور اخالقي است رشد دادن نيست و 

 ؟!اين است كه تزكيه با فعاليتهاي آموزشي چه نسبتي دارد
جمعه ... در چهار آيه تزكيه و تعليم است  ،آل عمران ،در بقره .مقابل تعليم است ،اين است كه تزكيه متبادر به ذهن،

چه  يهمو يزكّ مهم يعلّكردند . نكته اين است كه تا بحال اگر سوال ميير خداستكه برخي مستند به خدا و برخي به غ
دهد و يزكّي، گويد و آموزش ميعد معرفتي و شناختي را مي، بُاند، يعلّماينها از دو مقوله شدگفته مي !!نسبتي دارند

بر اساس اين، در برخي  گيرد كه غالبا همين احتمال اآلن رايج است وفعاليتهاي روحي و تربيتي به معناي خاص را مي
.   تعليم مقدم شده و در برخي آيات تزكيه مقدم شده است ولكلٍ وجهٌ

؛ بعيد تعليم در امور معنوي و رشد روحي شود البتهعام است و شامل تعليم هم مي ،: تزكيه از نظر لغوياحتمال دوم
دهد و اعتقاد و معارفي را به او ر آموزش ميوقتي پيغمب؛ نيست كسي اين احتمال دوم را بگويد تزكيه يعني تنمية النفس

تواند عام و خاص مطلق باشد با تعليم نسبت تزكيه با تعليم مي به معني باشد،، و اگر اين ، اين هم تنميه استدهدمي
با  كهبراي اين ؛شودمهم هم ميشامل يعّل ،يهميزكّ .تزكيه استتعليم هم مصداق كه خود براي اين ؛كتاب و احكام و ...

  .اين احتمال با معناي لغوي سازگار است .هدددهد و رشد شخصيتي در او ميتعليم، رشد معنوي مي
 احتمال سوم: يزكيهم دو معني دارد: ـ 3

 معناي خاصالف:
 معناي عام : ب

  .گيردبممكن است معناي مطلق را  ،رودبه كار  به تنهايييزكّيهم ، اگر اذا اجتماعا افترقاهم به كار رود اگر با 
 :شدسه احتمال بنابراين 

 گويد.است كه حوزه روحي و روانشناختي را مي مقابل تعليميك معني دارد، تزكيه،ـ 1
  است. عاميك معني دارد و تزكيه، ـ 2
 : ـ دو معني دارد3

 معناي خاص ب: معناي عام و  الف:
  .عام است يا قبل از ،بعد از عام ،ذكر خاص ،مهميعلّاست در واقع مطلق تنميه  ،كه يزكيهم باشد،اگر احتمال دوم 
 است.  معنوي و روحيكه خودش را رشد  است كسي ،9شمس/»زَكَّاها َمنْ أَفَْلحَ قَدْ«يكي از مصاديق 
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ناظر به غايت نهايي و نموي كه در شخص  را شامل است و تزكيه، ، رساندن به هدفاحتمال چهارم تزكيه: تزكيهـ 4
كه راههاي نمو مختلف است كه يكي تعليم و يكي فعاليتهاي اخالقي و معنوي ديگر است كه حتي به آن  استايجاد شده 

كه آن نمو ايجاد شده باشد ولي باز تعليم،  شوداطالق مي وقتي به همه آنها تزكيهشود. گفته نميفعاليتهاي ديگر هم تزكيه 
 شود.شود و ديگر جزء آن نميمقدمه آن مي

  احتماالت در مورد واژه تزكيه خالصه
 ـ مقابله1
 ـ عام باشد و آن هم مشمول آن باشد2
 عام و خاص ،ـ دو اصطالح باشد3
و تعليم و انذار و تخويف و موعظه و .. همه  كار به نمو دارد كه غايت است ؛كاري به ابزار ندارد ،ـ تزكيه4

 .شودمقدمات آن مي

در باب تزكيه اول مبتني بر احتمال يعلّم يا يزكّي مقدم شده ،  كهاين؛ يزكّيهميعلّمهم و تقديم ورد چرايي بحث در م
 .است

 تواصي ـ توصيه و وصيت يا13
  بما يعمل به مقترناً ببغضالتقدم الي الغير : (جايي كه حالت متقابل و ذوطرفين باشد)تواصيتوصيه و وصيت و 

با يك نوع موعظه و ترقيق قلب و ترساندن ظريفي  همراه ،عملي به ديگري براي كار و عمل خود اوپيشنهاد دادن 
 است.

دهد ولي اين واژه ناظر به حوزه تعليمي به معناي خاص ممكن است يادش  .از تعليم است راين واژه چيزي فرات
-اش گاهي است كه طرف نميكند به عنوان مقدمهنيست، تأكيدي كه دارد از سر خيرخواهي راهي را به او سفارش مي

اگر با اعالم و  مفهومش اش كرد، اين جور نيست كه الزاماً توصيه شودگفته ميداند ولي باز هم داند ولي خيلي وقتها مي
 آيد.اش ميتعليم باشد به عنوان مقدمه
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  ـ قول14
است  مفهوم عامي قول، ، البتهقل لهمتعليم ديگران به كار رفته است واژه عامي است كه در ارشاد و هدايت و  ،قول

اهي دارد و گاهي جنبه عاطفي و روحي و شخصيتي كه جنبه آگ كه گاهي قولي استبراي اينفي؛ از حيث معرفتي و عاط
  دارد؛ فلذا قول يك مفهوم خيلي عام تربيتي است.

  .است و زباني اقدام شفاهي ،براي اين كه يك نوع اقدام عملي نيست ؛از جهتي خاص استقول، 
گيرد و از اين جهت شمول و ارشاد است را مي و تخويف اين اقدام زباني چون موعظه و تعليمولي از جيث اين كه 

 ِإلَى َدعا مِمَّنْ َقوْالً أَحْسَنُ مَنْ وَ« ،گويد قل، يك امر تربيتي استر ميوقتي به پيغمب .دارد و در قرآن به كار رفته است
 قول در مقام تربيت است. كه 33فصلت/ »اللَّه

 اءـ احي15
 مَنْ «بعد دارد  من قتل نفساً ..فرمايد اي كه ميگيرد. آيهاز واژگاني است كه در واژگان تربيتي قرار مياحياء، 

 . 32مائده/»جَميعا النَّاسَ َأحْيَا فَكَأَنَّما أَحْياها
 :آمده است به دو معني احياء در روايات زيادي

 احياي جسميالف:
 احياي معنوي« ب
، يحييكم اذا دعاكم لماگيرد كه فعاليت تربيتي است احياي معنوي را هم دربرمي ،فرمايد احيا،اين آيه مي 

 .خصوص احياي معنوي است
گيرد ولي يك احياء و حيات معنوي احياي جسماني كه من احياها آن را هم دربرمي دو قسم است: ءاحيابنابراين 

 خاصّ حيات معنوي است.، 24انفال/»يُحْييكُم لِما َدعاُكمْ إِذا«گيرد و آيه داريم كه اين آيه من احياها آن را مي
 است: احيا به نظر مي آيد دو احتمال در باب

شامل تعليم و تزكيه و فعاليتهاي تربيتي ديگر در فعل، قول، حوزه شناخت، شخصيتي و روحي كه ـ معناي عام: 1
 شود .... ميتزكيه و شود كه شبيه هدايت و مي

ن آ تزكيه و انذار و ... همه مقدمات زندگي معنوي دروني است كه تعليم ومثل احتمال جهارم تزكيه،  ،اـ احياه2
 است.

  گيرد ولي باز عام است.خود آن عمليات را هم مي مفهوم انتزاعي است كهاحياء، بنابر احتمال اول، 
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  .شودمي گويد و باقي موارد مقدمه اينبنابر احتمال دوم، غايت را مي ليو
 هم حوزه شناختي و هم حوزه .. را شامل است.م عامي است كه اهيمفاز ، احياء حتمالين،ولي علي كال اال

  ـ اخراج من الظلمات الي النور16
 :وجود دارداينجا نيز دو احتمال 

ا شامل و هم تعليم و هم انذار و .. رشود انتزاعي است كه اين مصاديق را شامل ميمفهوم ـ مفهوم عامي است كه 1
، مصداقي از اين مفهوم انتزاعي است و جزء است اخراج من الظلمات الي النور است كه هر كدام در حد خودشان، يك

 دامنه شمول معنايي آن است.
 گويد و اينها همه مقدمه است. نتيجه را مياخراج الي الظلمات، ـ 2

-هم ظلمتهاي معنوي و هم ظلمتهاي شخصتي و معرفتي را مي ،معناي عام استولي اخراج الي الظلمات الي النور، 

 گيرد.
تحول روحي كه شخص پيدا  يعني ،ناظر به نتيجه است ،من الظلمات الي النور اخراجكسي بگويد است  نالبته ممكـ 
 .كند و صرف تعلم نيستمي

 ـ تالوت 18
 كند. كه بر ديگران تالوت ميجايي، تالوت كنگويد قرآن را است كه بعنوان فعاليت تربيتي ميفعاليتهايي اين از 

 ـ قرائت19
يك ، اتل يا اقرأ عليهمگاهي براي خود شخص است كه ربطي به تربيت ندارد، ولي هر دو واژه قرائت و تالوت 

 اگر براي ديگران قرائت و تالوت شود. ،فعاليت تربيتي است
 پشت سر هم قرار دادن كلمات است  :تالوت

 ف و كلمات است.قرائت: ضّم حرو
 در تالوت يك تأكيد بيشتري است.

  .قرائت ويعني جمع عمل  ،دنبال قرائت بياوردهم عمل را گويد معناي دومي دارد كه گاهي مي ،تالوت
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و درست و سنجيده با اين ويژگي هايي كه در لغت آمده منسجم ـ خواندن به معناي خواندن اگر تالوت و قرائت ـ 
قرائت و  هاي روحي ندارد يعنيبه جنبه شناختي دارد و كاريجنبه بيشتر تالوت و قرائت،  ،باشدبراي ديگران است ـ  
  انتقال مطالب در قالب الفاظ، در شكل آگاهي بخشي است. تالوت،

خواند و ميكه ها منتفل شده به جاييكه معني را بفهمد و بعد جايي است تلي عليه و قرأ عليه)(اصل تالوت و قرائت 
هاي عاطفي اين آن است حوزه شناختي است كاري به جنبه ،شالذا چون آن معناي اصلي ؛ ومعني را نفهمدممكن است 

  واژه ندارد گرچه مقدمه آنهاست.

 ـ ارشاد و رشد20
 معناي هدايت را دارد.بيشتر با تعبير رشد آمده كه  ليو؛ ارشاد در قرآن يك بار آمده

  ـ تبيين21
  شناختي دارد.معرفتي و اي است كه جنبه واژهتبيين، واضح كردن است.  يعني چيزي را ،كشف عن الشيئالتبيين، 

 يب هـ تر22
؛ نه جنبه داردجنبه شخصيتي و عاطفي كه از مقوله ترس است  . اين واژهدر قرآن خيلي به كار نرفته استترهيب 

 معرفتي.

  ـ تخويف23
 .ه معرفتي داردجنب

 


