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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه بحث گذشته:
 . استاستفاده شده قرآن  ديگران  اثرگذاري درزمينه مسائل تربيتي و بيش از بييست واژه كه در  مجموعه

 اين بحث: جمع بندي
 :شدژگان به سه گروه كلي تقسيم ميمجموعه اين وا

طور حوزه ها مشترك بين حوزه معرفتي و حوزه عاطفي و احساسي و گرايشي است و همينبرخي از اين واژهـ 1
در  اول خواهد تغيير در شخصيت بدهد اليهگيرد چون وقتي ميهمه اين قلمروها را مي هابرخي از واژه .اراده و ... است

هم محيط  ،اليه چهارم اليه سوم تغيير در اراده و عزم اوست.، او هايگرايشدر تمايالت و  دوم اليه ؛و معرفتشناخت 
 .است

اين تغيير بايد در  شناختيرواندروني و خواهد تغييري در ديگري صورت دهد با تحليل در حقيقت وقتي مربي مي
 ها صورت گيرد: اين اليه

 در حوزه شخصتغيير دروني اقداماتي جهت 
چون  ؛، يك نگاه و شناخت و باوري پيدا كند،  دستگاه شناختي اورف كندو معرفت او تصدر دانش يا بايد الف: 
تصرف در دستگاه يك نوع  هرحالبهولي  ،يكي گرفتيم اينجا كه فرق دقيقي دارند،باور را به رغم اين شناخت و

  .دهدشود كه اين يك اليه است كه معرفت و شناخت او را تغيير ميشناختي شخص مي
منفي و عواطف و ... كه و عواطف و احساسات است كه انواع احساسات مثبت و  هاميلب: تصرف در تمايالت و 

 .و روانشناسي آمده استدر اخالق 
 ميل به آن هم دارد، ولي ،گويد اين خوب است، ميچون گاهي شناخت دارد ؛ج: گاهي تصرف در اراده شخص است

  .گيردبتواند تصميم نمي
در  غيرمستقيم عمالًتصرف در محيط بايد اين كه در محيط تصرف كند، است بحث نكرديم.  محيطيروني كه د: اليه ب

يا عواطف و  شودمييا شناخت او عوض  .كنديعني وقتي محيط را عوض مي يكي از اين سه محيط تغييري دهد
 ،شكليبه و  دهيمنميا در عرض اينها قرار ولذا محيط ر ؛گذاردميكند يا در اراده و عزمش اثر او تغيير مي هايگرايش

 .گذاردمياثري بر درون بيرون است كه 
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 اينجا وجود دارد: البته دو نكته 
 داشته باشند. توانندمي باهمتوانند تعاملي بيرون و درون ميآن ـ 1
 معرفت و شناخت است ، همانو پايه همو تواصل هستند به نحوي تعامل و ترابط اينها ، ـ در خود اين سه اليه2

نيست گاهي  طوراينولي هميشه  آيد؛وقتي معرفت و شناخت را درست كند ميل و اراده هم دنبالش مي هاوقتخيلي 
مثبت  هايگرايشگذارد ، امور ديگري نمي14نمل/»عُُلوا وَ ظُلْماً أَنْفُسُهُمْ  اسَْتيْقَنَْتها وَ بِها جَحَدُوا وَ«ولي شناخت است 

 شكل بگيرد.
 دارد.، مانع را برمي، گاهي عمل سلبي استهدد، عمل ايجابي است چيزي را به او ميـ گاهي عمل تربيتي3

و برخي از  ، يا به طور عام امر شده استنسبت داده شده، اولياء الهي : اين واژگاني كه به پيامبراننتيجه بحث اين كه
-يعني هم آن فعاليت آگاهي ،واژه هدايت، يا تزكيه كه شمول دارد مثالًگيرد مثل تمام اين قلمروها را مي ،اين واژگان

گيرد كه گيرد و هم فعاليت ايجاد تمايالت مناسب و عواطف مناسب و هم تقويت اراده را ميبخشي در حوزه اول را مي
اين واژگان اختصاص به حوزه . برخي از شوندتر ميولذا اين واژگان كليدي چند مورد از اين واژگان شمول دارد

اد ، حوزه عواطف و ابعها بيشتر معطوف به قلمروهاي ديگر، برخي از اينمثل تعليم و اعالم ... ،معرفتي و شناختي دارد
 هم اجمال و ابهام دارند.  از واژگان برخي ،...، تخويف، در ترهيب مثالًديگر شخصيت است 

ها پيدا نكرديم ولي در واژگاني كه به خدا نسبت داده شده در اين واژهد واژگاني كه اختصاص به اراده دارنبرخي از 
ولي  ممكن است بگوييم روي اراده تأكيد دارد، 27ابراهيم/ »الثَّاِبت بِالْقَوْلِ آَمنُوا الَّذينَ اللَّهُ يُثَبِّتُ«گاهي وجود دارد كه 

در احكام و تكاليف برخي از احكام و تكاليف مخصوص حوزه اراده است و نقش سازندگي اراده در آن قوي است و 
در برخي جنبه سلبي برجسته برجسته است و در آنهاجنبه اثباتي برخي ، البته اين واژگاندر باب صوم اين طور است؛ 

  شود. ينها بحثااست مثل امر به معروف و نهي از منكر كه در جاي خود 

 قاعده هدايت
، اين اختصاص به حوزه معرفتي و شناخت داشت شخص جاهل استآگاهي دادن به  قاعده ارشاد جاهل اصطالحاً

از نگاه به اين ادله اينجا ولذا  ؛گيرددر برمي همرا  هدايت  قاعده البته در ادله، برخي مطلق بود، ،بحث شد اشادلهكه 
  شود:پرداخته ميقاعده دوم 
حي واجب، در سطوحي در سطو اعطاي بينش و آگاهي بود كه  بخشيدنبحث معرفتي و شناخت ،ارشاد جاهلقاعده 

 هم مستحب است.
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و اين قاعده ناظر به تصرفاتي است كه در شكل ايجاد انگيزه و شوق و رغبت و ميل  استهدايت قاعده  ،قاعده دوم
نه؟ اگر اين بحث اثبات داريم يا اي جور قاعدهدهد. آيا اينشناختي انجام ميمرو غيرو اينهاست كه مربي تصرفاتي در قل

 .مانعي ندارد كه اينها را در ذيل يك قاعده قرار داد ،شد
نسبت به علم دادن به ديگران داشتيم كه  خاص، هايگروهبراي اين است كه وظايف تربيتي عام براي جامعه يا  سؤال

 ، نه مطلق داريم يا نه؟خاص تربيتي به معناي خاص هايفعاليتبه ترغيبات و آيا نسبت قاعده ارشاد بود، 

 بررسي ادله
برخي از ادله ، و دهيمميولذا تطبيق چون مطلق بود اينجا هم است همان ادله كه سابق داشتيم منتهي  ،برخي از ادله

 اختصاص به اينجا دارد.
در سطوحي واجب، در سطوحي مستحب است و حد و مرزها ضمن ادله  ؛اينجا هم شبيه قاعده ارشاد دو سطح داريم

 شود.مشخص مي

 ادله قرآني 
 آل عمران.سوره  104 آيه ـ1

 .اْلمُفْلِحُونَ ُهمُ أُوْلَئكَ وَ اْلمُنكَرِ عَنِ يَنْهَوْنَ  وَ  بِالمْ�َعْرُوفِ يَأْمُرُونَ وَ  الخْ�َيرْ�ِ إِلىَ  يَْدُعونَ ُأمَّةٌ مِّنُكمْ لْتَكُن وَ
كه در كنار امر به معروف و آيه مشهور در باب امر به معروف و نهي از منكر اولين دليل مشتمل بر لفظ دعوت است 

  .ي از منكر عنوان ديگري داردنه

 نكات ذيل آيه شريفه
 :كنيمميفقط بر چند نكته يادآوري و بر نكاتي تأكيد بيان شد،  قبلي هايبحثدر  نكاتي در ذيل اين آيه

سه حكم  است واي تجزيه ند كه يك حكم داشته باشد؛ بلكهتركيبي نيست امرهاي...  ،، يأمرون الخْ�َيرْ�ِ إِلىَ  يَْدعُونَ ـ 1
چند امر كنار هم است و كه  وجود داردشواهدي در قرآن بر اين مطلب،  انحاللي و جدا جداست و ، اينها سه حكماست

 اينها جدا جدا موضوعيت دارند.
مدلول در وجوب كفائي است منتهي  امر است و اين آيه ظهور در وجوب دارد منتهي اين وجوب، قطعاً  ولتكنـ 2

برخي از  يعني گويد كفائي استخود آيه مي اشدتبعيضيه ب »نمِ«اگر  ،صريح آيه ممكن است كسي بگويد كفائي است
دايره اصل وجوب  گفته شودممكن است كه ر اينهمه الزم نيست،  عالوه ببر يعني  ،شما به دعوت و نهي و امر قيام كنيد
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 بنابراين در هر حال ولي كفائي بودن خواهد بگويد شرايطي دارد كه همه آن شرايط را ندارند؛كه مي كندرا محدود مي
 توان فهميد.باز كفائيت را از جاي ديگر مياحتمال شايد قابل استفاده باشد. اگر بيانيه هم بود 

 احتمال وجود دارد: بنابراين چند 
چون مستقيم  ؛يعني تكليفي است كه برخي بايد قيام كنند ،كنداست، و نكته كفائيت را بيان مي تبعيضيه ،نمِـ الف 

 تبعيضيه است و مفيد كفائيت حكم است.
تكليف  شرايطي دركه اجماال به ايناشاره كند  واهدخمي، بگويدخواهد كفائيت را ميولي ن ؛است تبعيضيه ،نـ مِب 

شرايطي را صدد بيان كفائيت نيست بلكه و در كندبيان مي بعداً ايطش را است همه مردم مكلف به اين دعوت نيستند شر
 مثل عالم بودن، قدرت و .. . .كندبراي مخاطب ذكر مي

ن وظيفه قيام ، يعني شما امتي هستيد كه همين شما، يعني همه امت بايد به ايبيانيه، يعني از شما امتي باشد ـ منج 
اينها هر  با همهولي  ؛شودنمي استفادهكدام هيچ ،نه كفائيت و نه شرايط ،شاكنند كه اگر اين احتمال باشد از ظاهر لفظي

و اين دو مطلب  وجود داردفهمد و هم نقل براي اين كه هم عقل مي كنددر نتيجه هيچ فرقي نمي باشديك از اينها 
 : شوداستفاده مي

حداقلش  مكلف به اينها نيست، جوريهمينهم دارد هر آدم  شرايطي، يك يجوركه تكاليف ايناينپس مطلب اول: 
 ، قدرت بر آن داشته باشد شته باشد،بايد علم به آن مطلب دا

ر به كه نكته عقلي وجود دارد اين تكاليف معلوم است اگر يك نفر امكه اينها كفائي است براي اين: اينمطلب دوم
قضايا قياساتها معها، مثل دفن كه نبايد ظاهر دليل بگويد اين  شودميمعروف كرد و اثر كرد معلوم است از بقيه صادر 

موضوع است بنابراين در آيه سه احتمال  يكفائي است همين كه معلوم است اگر يكي از بيست نفر دفن كرد سالبه بانتفا
 است: 
 را بگويد.ـ من تبعيضيه كه بخواهد كفائيت 1
 ـ من تبعيضيه كه بخواهد شرايط اجمالي را بگويد وجود دارد.2
 از دو نكته در آن نيست. كدامهيچ اصالًو  شودميـ يا من بيانيه كه خطاب عام 3

 بر ظاهر خير و معروف ولتكن اقوائيت ظهور  :3مطلب 
. اينجا تعارض بين اطالق خير و معروف با گيردظاهر منكر، محرمات است، ولي خير و معروف مستحبات را نيز مي

چون  ؛واجب نيستمستحب، دعوت يا امر  يا معروف در خير دانيمميچون  ؛رساندرا مي وجوبظهور ولتكن، ولتكن 
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، چون ستنادرا اعم از وجوب و مستحب يا ولتكن  ردبايد يا خير را محدود به واجبات ك بنابراين ،واجب نيست يقيناً
 كند.را به واجبات محدد مي و معروف  ، خيرقوي است ،كنآيه ولتظهور 
 ـ قلمرو دعوت4

گيرد يا اطالق هاي غير شناختي را ميگيرد يا فقط حوزه عاطفي و تمايلي و حوزهآيا دعوت حوزه شناختي را مي
 دارد؟ 

 رود.و تعليمي باشد در قاعده ارشاد جاهل به كار ميابالغي ـ اگر 
هاي تربيتي به معناي خاص دارد يعني ترغيب و تشويق، اين فقط دليل بر اين قاعده فعاليتاگر دعوت اختصاص به 

 احساسي  هايحوزهشود وجوب تربيت در مي
 شود به كار برد. ـ اگر عام باشد در هر حوزه مي

تر اين است ظاهر واژه اين است كه تركيز واژه دعوت در فراخواني بيش .ظاهر اين است كه دعوت، معناي عام دارد
؛ ولذا مقدمه آن آگاهي دادن است ،شخص جاهل استاما در جايي كه . ميل او را به اين سمت متوجه كند خواهدمي

خواهد كنيد دعوت ناظر به اين است كه ميوقتي دعوت مي داندنمياگر هم  كنيد،، دعوتش ميدانديك كسي كه مي
، علم هم به او داده ن متوقف بر دانستن است همراه اينداند و ايمنتهي چون نميتمايل پيدا كند التزامي پيدا كند كه بيايد 

-مي نشانيداند منتهي وقتي نميشود جهت اصلي، آمدن به مجلس است، براي كسي داده مي نامهدعوتشود وقتي مي

 سوي اينجا است.، تكيه واژه دعوت براي برانگيختن به ادن و علم دادن به او، مقدمه استدهد. اين نشاني د
گاه از آكند كه اين كار را بكند. اما هر گاه شخص كار تربيتي به معناي خاص است كه در او ميل ايجاد مي ،دعوت

 .اش آگاهي دادن استاين نباشد كه مقصد و راه را بلد نباشد، مقدمه
ولي گاهي . دمه آن استچون مق ؛ولي خيلي اوقات از آن منفك نيست ؛كار به آگاهي دادن نيست ،ذات دعوتـ 4

  كند اين تحليل دقيقي است كه اشاره شد. علم دارد و با اين كه علم دارد ترغيب و تشويقش مي
به ولي فقط در همان حد كه علم را  ؛به اين آيه در بحث قبل استدالل كردتوان با توجه به اين تحليل نهايي، مي

ي است نه مستقيم و مدلول آن يك تكليف مقدم اند، بدهد.دنميدر جايي كه احكام را عنوان مقدمه براي هدايتش 
اين يك وظيفه  أُمَّةٌ  مِّنكُمْ وَلْتَكُن مطابقي آيه؛ اما مدلول مطابقي و اصلي آيه اين است كه با قاعده ارشاد ربط دارد

يند كسي به اين سمت بيعني در همان عقايد و احكام الزامي باشند وقتي مي داعي الي الخيراجتماعي است امت بايد 
البته در حد متعارف. اين يك سطح باالتر از  ،داند فراخواند و رغبت در او ايجاد كندو دعوتش را مؤثر ميرود نمي

 داند برو يادش بده.مي ، بايد يادش بدهد،د احكام واجب و اخالق و عقايد رادانآگاهي دادن است، نمي


