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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه بحث گذشته:
به شكلي با بحث تعليم و تربيت  ون به كار رفته آدر قركه واژگاني  بهدر بحث تربيت هدايت، بحث قاعده در مقدمه 
  اشاره شد.ارتباط دارند 

، انذار، تبشير ،رتذكر و تذكا ،نصيحت ،موعظه و وعظ ،دعوت، امر و نهي ،ابالغ و تبليغ ،هدايت ،تعليم
، تبيين، تفصيل، تخويف، قول، احياء، تالوت و قرائت، اخراج من الظلمات ،صيتتزكيه، توصيه، تواصي و و

  ...و رشد و ارشاد و ،ترهيب، تطهير

  .دي شرمرو الاجما فشيتعار اين مجموعه واژگان كه اشاره شد و به

 هاي قرآني در بحث تربيتنكاتي پيرامون واژه
 روش هاي بحث تربيتي در قرآن ـ1

ارتباطي با  كي، يعني آن مفاهيمي كه به حمل اولي ،شدهاي متناظر و مرتبط با تربيت مرور واژه ،در اين بحث
بحث  ،قرآني وقتكه براي اين ؛ردكحركت ها توان در اين واژهآن نكته اين است كه در بحث تربيت نمي و ؛تربيت دارند

 : شوددو روش در بحث تربيت وارد ميبا كند يمرا مطرح  تيترب
 ، ، وعظ و ...تيهداتالوت، قرائت، مثل  ،اثر بگذارد يگريدخواهد در يم يانساناست كه  ييهاواژهواژگان،  نيا الف:
 .تربيت است، يه آن اثرگذاري در غير استمادر ذات و درون ر و واژگاني كههاي اثرگذار در غيهمه اين واژهعنوان 

  .ي استعاملي در انسان و متربّ كياثرگذاري  رديگيمجنسي كه همه اين واژگان را 
بدون اين كه اين عناوين شود، يمانواع خطابات قرآني كه در قرآن به خودش يا پيامبر يا مؤمنين نسبت داده  ب:

  حاكم است. بر آن يتيتربنگاه  كيولذا كل قرآن  ؛اثر بگذارد يگريددر خواهد باشد ولي كل قرآن مي
از آنچه كه  ريغ كنندمي امبرانيپكه  ييكارها تربيتي است تيفعال، بخش زيادي از آنچه به پيامبران نسبت داده شده

 امبران،يپ يكارها، همه آن غيروجود دارد در  يتيتربنگاه  كيو عباداتشان است كه در آن هم  يشخصمربوط به حوزه 
قرار  ريغكه در خانواده رفتار مؤثر در  ولذا اين واژگان ها در آن نباشد،واژه نياكه نياولو  ،است تيهدا، دعوت و غيبلت
آنچه كه در قرآن  رساي اما معنايش اين نيست كه ،دهد، بخش تربيتي قرآن را نشان ميمجموعه نيا تيترب يعني ،رديگيم
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در كار تربيتي است ولذا  واقعاًولي  ،واژه نيست اين ،شود تربيت نيست، خيلي جاهاكه به پيامبران داده مي هايينسبتيا 
همه آنهايي كه تربيت است را  و شودبلكه بايد به حمل شايع بررسي  ماند؛ها محصور در اين واژه شودنميتفسير تربيتي 

 .ادمورد توجه قرار د
طور كه بزرگان فرمودند همان چه به معناي شهيد صدري، ،، چه به معناي رايجتفسير موضوعي قرآندر : نتيجه بحث

 چند پله را پيمود: بايد  يتفسير موضوع دربلكه بايد  ؛توان در واژگان محصور ماندنمي

 واژه عبادت را در قرآن و بعد هم در روايات ببيند. خواهد عبادت را بحث كند بايدـ وقتي مي1
 آن را ببيند و مترادف ـ بايد واژگان متشابه2
ه حمل شايع عبادت است  ،ببيند آنهايي كه به حمل اولي نهواژگان متشابه خارج شود قيد ـ بايد از 3

 ها هستند؟كدام
 ن در باب عبادت برسد. آهاي التزامي برود تا به نظريه قرـ بايد سراغ مدلول4

نظريه تربيتي اسالم يا فلسفه تربيت يا فقه تربيت را د خواهاگر مي شودمي هگفتدر باب تربيت  هاز اين نظر است ك
هايش را را ديد مدلول ها، بايد اين واژهها يك گام استالبته اين واژه، نماندها واژه و حصار هرگز در اين محدودهد ببين

آنچه در تربيت است با اين گام همه را  بندي داد ولي همهنظمش و طبقه آورد، كاربردهايش را استخراج كرد، به دست
 آورد. به دستتوان نمي

فقط واژگان نيست  ،اخالقي، دامنه بحث چه مباحث كالمي، معارفي، فقهي، ،هاي آيات و رواياتبنابراين در بررسي
تربيت مثبت اين بحث در طرف . دواژگان مقابل اينها هم بايد بررسي شوعمل كرد و بايد تر از آن خيلي بايد وسيعو 
درباره شيطان آمده است و به نحوي هم گاهي  ،شدگفته كه در بحث اخالقي مطالبي همه  ،در طرف تربيت منفي هم بود،
اين واژگان در جهت  ،غفال، ...إنساء، إماته، إعن السبيل، وسوسه،  ضالل، سدّ إ، غواءإنسبت داده شده است  هاانسانبه 

 .منفي تربيت است

 در تربيت عوامل مؤثر ـ2
ن به كار رفته است در يك آشود و در قالب اين واژگان در قرفعاليتهايي كه در مقام تغيير در ديگران انجام مي

صورت  ابالغ و دعوت و ... ،به عنوان هدايتيعني فعاليتهايي كه  ،گيردقرار ميتربيت  علل و عوامل طولي مراتبسلسله
 وكند كه خدا احياء مي ،شودنسبت داده مي به خدابه عنوان مبدأ همه تغييرات گاهي ـ1 االصولعلي ، اينهاگيردمي
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تربيتي به خدا  هايفعاليتآسماني به عنوان عامل و ابزار تربيت كه همين  گاهي به كتبـ 2...و هدايت دست خداست، 
به كار ي با اصطالح قرآني مربّتعبير و علل تربيت است كه  لم؛ اين سه نسبت كه عواـ گاهي مالئكه3 نسبت داده شده و

مالئكه، كتب  ،مبادي و علل و عوامل مؤثر در تربيت هستند كه خدا بلكه اينها ؛رود، اينها عوامل تربيت هستندنمي
  ... تاين سه تا در عوامل غيري اس آسماني است

 ـ خدا1
 ـ كتب2
 ـ مالئكه3
  ... ويامبر و در ادامه به اولياء و علماء پـ 4

  :پس
 مالئكه  ،يعني خدا شودمينسبت داده  غيرانسانيعوامل گاهي به ـ        
 خود قرآن و كتب و امثال اينها ،ابزارهاي آموزشگاهي به ـ        
 .شودميهاديان كه پيامبر و اوصياء و اولياي الهي و عوامل انساني ديگر نسبت داده گاهي به مربيان و ـ        

خدا از  ،دهدخواهد رخ كه وقتي تحول مي بدين علت ،نسبت داده شده است عوامل از اينها به هر يك اين واژه
و ابزار مثل كتاب دارد تا مربيان كه پيامبران و هاديان و مربيان انساني  لشود و مالئكه و تأثيري كه عوامشروع مي

لبته در اينجا در ا ،است كند كه از بحث تربيت خارجكه حركت مي تانسان اسخود البته يك بخشش  باشند،
كه اين اوصاف به  مراتبسلسلهساير مربيان و مبلغان اين  ،پيامبران، به تبع پيامبران كتب و قران و خدا، ،مراتبسلسله

هايي است كه در همه اينها به هدايت از واژههمه اينها به كار نرفته است. مورد ها در اين واژهآنها نسبت داده شده است 
به همه اينها نسبت داده  الجملهفيولي  ؛ولي ابالغ و تبليغ در برخي به كار رفته و در برخي به كار نرفته است؛ كار رفته

معناي يعني تربيت به  ،كه مربي انساني استاست معناي خاص به برخي مربي ، البته در فضاي تعليم و تربيتشده است، 
مربي به معناي عام است كه سلسله مبادي غيبي و و گاهي  دذارگاثري است كه انسان در انسان ديگر اثر مي ،خاص

ش همين است كه ذكر شد. مربي دو معناي عام مراتبسلسلهولي  ؛شود به عنوان مربي ناميدچيزهاي فرا انساني را هم مي
هايي كه در عاليتشود و اين فمربيان مي مراتبسلسلهو خاص از اين زاويه دارد كه اگر مربي به معناي عام باشد اينها 

 ؛ي و تعميم است و نسبت هم داده شده استقالب اين واژگان و غير اين واژگان است به همه اين مراتب قابل تسرّ 
 منتهي هر كدام در جاي خودشان و با آن مالحظاتي كه در باب هر كدام است.
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بايد  دكه نسبت داده شواين تكه مؤثر اسولي به محيط تربيتي  ،به قرآن نسبت داده شده مثالًها اين نوع واژهالبته 
عوامل ولي ساير سلسله  هايي در قرآن آمده است بايد ديد؛، كه نقش اثرگذاري محيط در قالب چه واژهتحقيق شود
مثل تذكره، برخي از اينها واضح است  اي است كه گفته شد منتهيهمين سلسله هاانسانو رفتار روح تغيير اثرگذار در 
نسبت داده شده است، هدايت هم  صراحتاً اينها  هب ،رآن تذكره است، پيغمبر ذكر است،ق ،ر استشده مذكّخدا گفته 

نيست، و تالوت و قرائت معلوم است كه مال مربي انساني است مثل پيامبر و ... و شايد به  طوراينبرخي  است، طوراين
 .مثالًباالترها نسبت داده نشود، مگر مالئكه 

 مرتبط با تربيت هايواژه بنديطبقهـ 3
گيرد كه برخي از بندي قرار ميدر يك طبقه ،فات مربي در متربي بوداين واژگان كه حاكي از انحائي از تربيت و تصرّ 

  .دگذارنگويد در ذهن ديگران اثر ميها ناظر به حوزه و ساحت ذهني و آموزشي است كه مياين واژه
كند ولي بحث شناخت تقويت ميكند يا البته شناخت را يا ايجاد مي ،واژه حوزه خاص شناخت است ،تعليمواژه 

 است.
گيرد يعني واژگاني كه تربيت تفسير اين واژگان در يك خانواده قرار مي ،تبيين ،قرائت ،قول، تالوت ،تذكر ،ابالغواژه 
دهد كه اعالم و تعليم است و خود اين شناخت مي ،حوزه در اين هاواژهخود اين  منتهي در حوزه شناختي استمربيان 

  كه با شكل بيان را توجه دارد. تگويد قول، قرائت، تالوشود كه ميشروع مي يياز آنجانظامي دارد 
  .دهدميها آگاهي به محتوا توجه دارد كه به اين وحالت تعليم دارد  ،يك دسته اينهاـ 
اين خانواده شناختي است كه مي  .دارتباط دارد كه تذكر و تذكار و امثال اينها باشيك دسته از اينها به يادآوري ـ 

كند يا دهد يعني معلومات در ذهن او ايجاد مييا ياد مي گويد،و مي خوانديا مي ،دارد مراتبسلسلهخودش يك 
ي مراتبسلسلهبا شناختي است اين هفت هشت واژه در حوزه آورد. از غفلت بيروني مي كند ويادآوري و يادسپاري مي

ها در اين حوزه اول قرار خواهد عمق دهد اين واژهشود تا يادآور و ذكّري كه خوب مياز قرائت و تالوت شروع ميكه 
  .تبين خودشان اسگيرد با نظمي كه مي

انذار و  كه جاييارد يعني بخش زيادي هم به اين حوزه ارتباط ديك دسته هم حوزه عاطفي و گرايشي است كه ـ 
يعني  ددار يو گرايش يعاطف مايهدرونو  خميرمايهاينها يك  ،...ونصيحت تخويف يا  ،كندموعظه و امر و نهي مي ،تبشير
كه مفروض اين است كه  داو، ايجاد انگيزه كن درتا  كندميشخص  هايگرايشدر حوزه عواطف و مربي است كه  يتصرف

حتي يا  كندميدر اينجا كسي امر و نهي  ، كهكندميولي او اقدامات ثانوي براي ايجاد داعي و انگيزه  داندمياو چيزي را 
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. اگر هاستگرايشحوزه عواطف و و كارش با  سراينجا  كندميرهيب و تخويف  ،باشد جوراينوصيت هم ممكن است 
 ترينمهم ايجاد بكند كه خواهدمياي تغييري كه گيرد بردر اين حوزه اگر ريزتر بشويم در روحيات آدم را به كار مي

ولذا  ؛س و اميد است و پيشرفت بشر به بيم و اميد انسان است ،غالب اينها اصلش  ، ترس و اميد است ودر اينجا عامل
عظه، تخويف،  ،انذار ،ا به نحوي بيم و اميد نهفته استاين واژگاني كه در حوزه عاطفي و گرايشي است در همه اينه

راين در حوزه دوم كه هفت  ،بتا آدم را به سمت هدفش ببرد، كندميو تحريك  كندميترهيب و ... از ترس استفاده 
در مرتبه بعدش، اميد و  و بسيار مهم است هاترسهشت در اين حوزه است، سر و كار مربي با حوزه بيم و ترس است، 

 .دل بستن است
 
 


